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[ நேரிசையாசிரியப்பா, ] 

பூமலி துணர்ச்சினைக் காமலி கூலப் 

பொன்னிமா கஇபாய் சென்னிகாட் டிடைவள் 

நிறையூ சாய வுறையூர்க் குணபாற 

Sp Ars தயர்வுறு மொருமக ளஞாறத் 
௫ தாயான செல்வக் தங்குமாத் தலமாய்த் 

அரிசசொ இலக்குர் இரிசிசா மலையில் 

உதித்கொளி மிகுத்தே கதஇத்துறு மணியம் 

மலர்தொறு ஈறவுகொள் வண்டின மேய்ப்பப் 

பலரிடைக் கல்வி பயின்றோங் கண்ணலும 

௧௦ யாவரு மென்று 2மவரும் புலமை 

வாய்க் து_நால் பலமிக வாய்ச் துகள சேர்தலும் 

சுவைசெறி பனுவல்க ளவைபல வியப்ப 

எளிதிற் பாடிய வளிகிளர் குரிசிலும் 

புவித் தலம் வியப்பச் சிவத்தல புசாணம் 
௧௫ பலசெய் தோகங்குச£ர் படைத்தசி ரியனும் 

கலமா ணுக்கர் பல3பர்ப் புரக்ேே 

அன்னர் குழாக்திடை ஈன்னர் மேவி 

தநூல்பல பயிற்றிச் சால்புறு பெரியனும் 

HHS AR செனையரு கிருத தி.தால் பலசொற் 

௨௦ றல்ல லகற்றிய ஈல்லிசைப் புலவனும் 

ner Our Ost நடுகா யகமும் 
நிலமலை நிறைகோன் மலர்கிக சாய 

மாட்சசொல் புகழ்மீ னாட்சிசுக் தப்பே 

how sie குவளைக் தொடையனுஞ் சுவைசெறி 
௨௫ இதிலுள _நாலெலா மியம்புமா சுவிஞனு 

மாயவன் றனைத்தன தவைக்களச் தலைவனுச் 

செய்தவ னெவனோ கைதவ மிலாது
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உரிமையா, 

சொன்மழை சொரியுமச் சுகுணமா மல்பாற் 

பொன்மழை பொழிந்தருள் பூத்தவ னெவனோ 
செய்யுண்மற் றிவன்போற் செய்குரர் யாரிவன் 
செய்யுள்போ லினித்தில தெரியின்மற் றவையென் 

றுணருமா றெவர்க்கு முனைத்தவ னெவனோ 

பன்மா ணவர்கட் கன்மா ணணியூ 

ணுடுக்கையா தஇிகளளித் அறுதார் தெரிந்தே 
யிலக்கியம் பலவு மிலக்கண மைந்து 

Chl er LIAS EH ஈவின்றவ னெவனோ 

வடமொழி தென்மொழி வாய்ந்தபன் னூல்கள் 

கற்றவர் ரகா கம்பிதஞ் செயவாங் 
குற்றநுண் பொருளெடுத் துரைத்தவ னெவனோ 

ஆதுலர்க் கெய்ப்பில்வைப் பாயவ னெவனோ 

என்னுள மகலா இருப்பவ னெவ3ீனோ 

எண்ணிய தளித்திடு புண்ணிய னெவனோ 

Bia டப்பெயாச் சிலம்பயற் றோன்றித் 

துறைசையம் பதிசெய் நிறைதவப் பயனுச் 
செப்புற மெய்ப்புகழ்ச் சுப்பிர மணிய 

தேசிகப் பெயர்கொடு இகழ்ந்தவ னெவனோ 

௮ன்பருக் குலவா வின்பரு ணிமித்தர் 

நிபகம் போன்றவ னெவேனோ வவன்றன் 

ஞாபகச் சின்னமா ஈன்தை 

௮ன்புட னுரிமை யாக்குவ னினிதே. 
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* கலைமகள் வாழ்க்கை முகச்ச தெனினு 

மலரவன் வண்டமிழோர்ச் கொல்வான் -மலரவன் செய் 

வெற்றுடம்பு மாய்வனபோன் மாயா புகழ்கொண்டு 
மற்றிவர் செய்யு apy.” 

சவிஞர் பெருமானாக விளங்கிய ஸ்ரீ மீறுடசி wi gob பிள்ளையவர்கள் 
இயற்றிய சமிழ்நூல்களுட் பிரபர்தககள் பல, அவற்றுட்ரில கும்பகோணம் 
சாலேறில் தமிழ்ப்பண்டிதராச இருந்த ஸ்ரீ 9, தியாகராச செட்டியாரவர் 
கள் முதலியவர்களால் முன்பு அச்சிற் பதிப்பிச்கப்பெற்று வழங்கி வர் சன, 
ஆயினும், அவை இப்போது கிடைப்பது அருமையாக இருத்தலின், gap 
றையும் மற்றைப் பிரபந்தங்களையும் அவற்றைப் போலவே சொல்லினிமை 
பொருளிஸிமைகளிற் சிறப்புற்று விளங்குவனவும், பிள்ளையவர்களால் இயற் 
றப்பெற்றனவுமாகிய சிறப்புப் பாயிரங்களையும் ஒருங்கே சேர்ச்துப் பஇப் 
பித்து வெளியிடச்கருதி, இயல்பாகவே நான் எழுதியும் சொகுசதும் வைச் 
இருந்த தலவற்றையன் றி மற்றவற்றைப் பெறுதற்கு முயன் றுவருசையில், 

திருவாவடுதுறை மடச்துப் புஸ்சக சாலையிலிரு$து சில பிரதிகளும், இருப் 
பனந்தாள் மடத்துட் புஸ் சச சாலையிலிருக் தம், மதுரைப் பாண்டியன் புஸ் 

தச சாலையிலிருந்தும் ஸ்ரீ குமரகுருபரசுவாமிகள் சரித்திரப் பிரதிகளும் 
உரிய தலைவர்களுடைய பேருதவிகளாற் இடை த்தன, 

இரிரிரபுரம் யமசவந்சாதிப் பிரதியைக் குன்றக்குடி ஸ்ரீ அப்பாப் 
பிள்ளையவர்சளும், பிள்ளையவர்கள் சையாலேயே எழுதிய திருப்பைஞ்ஞீலிச் 
இரிபந்தாதிப் பிரதியைச் சேலத்தைச் சார்ச்ச செர்சாரப்பட்டி ஸ்ரீ வெ 
சுப்பிரமணிய யரும், திருக்சற்குடிமாமலைமாலைப் பிரதிகளைச் இரிசிரபுரம் 
எள். பி, ஜி. காலேஜ் சமிழ்ப்பண்டிதர் ம-ஈ-ஈ ஸ்ரீ வெ, சசாவெசெட்டியா 
வர்களும், உறையூர் ஸ்ரீ பஞ்சவர்ணேசுவர ஸ்வாமி சோயில் சருமசர்த்தா 
ம-ஈ-ஈ ஸ்ரீ சொக்சலிங்ச முதலியாரவர்களும் குள,ச் தூர்க்கோவைப்பிர கஇியை 
வாசனேரி ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ சவரிமுச்துப்பிள்ளேயவர்களும அள்புடன் கொடுத் 
தார்கள், 

இவற்றுள் தருப்பனர்சாள்மடச் துப்பிர தியில்மட்டுமே இரண்டாமுறை 
பிள்ளையவர்கள் இயற்றியசாகய பட்டீச்சுரப்புராணமூம் தஇருலரன்குளப் 
புசாணமும் இருந்தன. (மு, சன்முறை, ௪0 - செய்யுட்கள் வரையில் இவர் 
சளாற் பாடப்பெற்ற பட்டீச்சாப்புராணப்பிரதி எப்படியோ சைதவறிப் 
போயிற்று.) 

முழுப்புத்தகங்கள் அகப்படாமையால், பழசைப் ப.திற்றுப்பத்தந்தா திச 

செய்டுட்கள் இரண்டைப் பட்டீச்சரம் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ ௩, ஆறுமுகம்பிள்ளையவர் 
களும், பூவாளூர்ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாஇியில் ௦ டு - செய்யுட்களை Che yrs 
கோயில் தருமகருத்தாவாகெய ம ஈ-£-ஸ்ரீ ௮ண்ணாமலைச் செட்டியாரவர்சள் 

மூ. சலியவர்களும் மனப்பாடத்தாற் சொல்ல எழுதிச் கொண்டேன்.
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பிள்ளையவர்கள் பாடி ௮ரக்கேற்றிய வேறு ல பூர்த்தியான பிரபர்சல் 
சளையும் அபூர்.தீ தியான சிலவற்றையும் இயன்றமட்டில் பல இடங்களில் 
சேடிட் பார்த்தும் ௮வை இடைக்கவில்லை. 

இவர்கள் இயற்றிய திருவாவடுதமைச் சிலேடைவெண்பாவின் விநாய 
கர் சாப்புச் செய்யுளின் பாதிமட்டும் என் ஞாபகத்தில் உள்ள த. அது வரு 
மாது :....- 

' ரிர்வெண்பா மாலைச் திருவா வடுதுறையார்ச் 
கூர்வெண்பா மாலை யுனாப்பவே. ?? 

இதிலடங்கிய பிரபந்தங்களுள் முன்னமே அ௮ச்டெப்பெற்றவை இன் 
னவை என்பது அவ்வவற்றின் பின்னேயுள்ள இறப்புப்பாயிரங்கள் முதலிய 
வற்றால் விளங்கும். 

சீசாழிச்கோலையும் வியாசைச் கோலையும், தனிச்சனியே பஇிப்பிச் 
கப்பெற்று அகப்படச்கூடிய நிலைமையில் இரு சசலின் ௮வை இற் சேர்ச் 
கப்படவில்லை. 

இவர்கள் ஒல்வொருகாலத்திற் சமயோசிசமாசப் பாடிய தனிச்செய்யுட் 
களை இவர்கள் சரித்திரம் எழுதும்போது சச்தர்ப்பச்தைப் புலப்படுத்தி 
வெளியிடச்கருதி இதிற் 2சர்க்காமல் வைச்திருக்கிறேன், 

பிள்ளையவர்களோடு மிகப்பழகி இவர்சகளருமைபெருமைகளை series 
௮.றிர்தவர்களும் இவர்களுடைய ூல்களைப்படி ச்சவர்களும் இக்சாலத்இற் 
பலரிருத்தலால், இவர்களுடையகுணவிசேடங்களும் இப்பிரபந்தங்களின் சிற 
ப்புச்சளும் இங்கே எழுசப்பெற்றில. 

உரியகாலங்களிற் பிரதிகள் முதலியன அகப்படாமையினால் நூல்களை க் 
சாலமூறையாகவும் பிசபந்சமுறையாகவும் சேர்க்கச் கூடவில்லை, 

தொடங்கப் பலசாலமாக ஆராயப்பெற்றிருக்கும் சிலபுஸ்சகங்களை வினா 
விற்ப இிட்பித் தநிறைவேற்தவேண்டியிருத்தலாலும் வே.நற சல அளெளகரி 
யங்களாலும் இப்பிரபர்சஙகளுச்கு இப்போது ௮ரும்பதவுரை எழுஇப் பதிப் 
பிச்சச் கூடாசவனாகவிருக்கேோறேன. 

இப்ப இப்பிற்சாசப் பிரதிசளைக்கொடுச்து உசவியவர்களுடைய பெரு 
நீதகைமையும், பஇப்பிக்குங்காலத் இல் வழக்கம்போலவே உடனிருக்துசசாயம் 
செய்துவரஈத திருமயிலை பி எஸ் ஹைஸ்கூல் சமிழ்ப்பண்டிதர் ம-ஈ ஈ-ஸ்ரீ 
டு, வை, அனந்தராமையாவர்கள் முசலியோருடைய அன்புடைமையும் 
மிசப்பாசாட்ட ற்பாலன. 

தியாகராசசேட்டியாரவர்கள் வாக்கு, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

: பெற்றாரு ணின்னைப்பெற் ரார்போற்பெற் ருர்களும் பேண்பிறப்பை 
யுற்றாரு ணின் ரனைப் பொலவுற் ரார்களு முன்னருளை 
chap ரணியு ளெனைப்போற்பெற் ரார்சளு காடுறினு 
மற்ரார்முற் ஜோர்தரு மீனாட்டு சுந்தா மாமணியே. ?' 

சென்ன இங்கனம் 

183-910] வே. சாமிதாதையன்.
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இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை. 

திருத்துருத்தி ஸ்ரீ சச்சிவிமாயகர்ப திகம் we 
சுப்பிரமணியஸ்வாமிப திகம். ees 

இருவிடைமரு தூ ர் ஸ்ரீ மருதவாணர் Cong Bau sib... 
மணவைச் திருவெண்ணீ ந்றுமைபிள்ளைத்தமிழ்... 
இருவானைச்கா ஸ்ரீ அலொண்டகாயபெள்ளை தமிழ் ve 
உறையூர் ஸ்ரீகாரதிமதியம்மைபிள்ளைத்சமிழ் ... ய 
திருக்குடச்தை ஸ்ரீ மங்களாம்பிகைபிள்ளை த்தமிழ் 
இருத் தவத்துறைப் பெரும்திருப்பிசாட்டியார்பிள்ளைச்சமிழ் 
திருவிடைச்சழிமுருகர்பிள்ளைத்தமிழ் ... tee 
சேக்கிழார்பிள்ளை த்தமிழ் bes 
இருவாவடு துறை அம்பமாணதேசகர்பிள்ேத்தமிழ் ves 
வாட்போக்டுக்கலம்பகம் 
,திருவாலவடு துறை அம்பலலாணதேதகர்கலம்பகம், 
திருவிடைமரு தூருலா .. 
இருத் தில்லையமசவந்தா த. 
துறைசையமசவந்தாதி... 
இருச்சராமலையமகவர்தா இ 
இருக்குடந்தைத் திரிபர்தா இ 
இருவிடைமரு தூர்த்திரிபகதா இ 
இருப்பைஞ்ஞீலித்கிரிபர்தாதி .., 
பாலைவனப்பதித்றுப்பத்தக்சாதி _ 
மதுரைத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பிற்றுப்பதீதந்தா இ 

ஆன$சசக்களிப்பு ., 
சலைசைச் இசம்பரேசுவரர்மாலை... tes bee 
இருவானைக்கா ஸ்ரீ அலொண்டகாயமொலை oes 
இருவாவடு தறைச்சுப்பிரமணியதேூகர்மாலை ... 
சீருமைச்சச்சிசானந்ததேசிகர்மாலை. .., வ ves 
இருமயிலைச் இத்இரச்சத் இரப்புகழ்ச்சிமாலை 
Chg. மாலையைச்சார்ச்சதனிவிருச்சங்கள் 
இருச்கற்குடி. மாமலைமாலை , 
திருவாவடுதுறைச் சட்பிரமணியதேடிசர்கெஞ்சவி௦ ச்ச து 
குளத்  தூர்க்கோவை 

புதுவைச்சவராயலுசாயசர்மாலை..., tes wes oes 
இமரகுகுபரஸ்லாமிகள்சரிததிரம் wes ees tas 
சிறப்புப்பாயிரககள் ... ல vee we vee 

பூர்த்தியாகாதநாலகள், 

பட்டீச்சரப்புராணம் 
இருவரன்குளப்புராணம் 

இருவாவடு துறைச்சிவஞான யோசெள்சரித்திரம் ் ப 

பூர் த்தியானநூல்களில் ௮கப்பட்டபத திகள். 

பழசைப்பதழ்றுப்பத்சர்தாஇ aoe eee ten ena 

பூவாஞர்ப்ப இற்றுப்பத்தர்தாதி ... ட bee ன 
அணைகளை கைலை ளை. 
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சணப இிதுணை, 

திநச்சிற்றம்பலம். 

*திருத்துருத்திக் 
கசீவிநாயகரீபதிகம். 

et TO en 

(மாமேவு பவளா சலக்குவட் டுசயமெழு மழவிளங் க திர்நிகர்த்து [வியித் 

மணிமெளலி பொலியவவ் வலாமுடியி னிருபாலு மணிகொழிச் திழியரு 
பாமேவு கருஞிமி றிரைப்பச் கபோலம் பகு தீ.துவிடு தானமொழுகப் 

பணனிமதிப் பிறையொன் றடுத்தமர்ர் சாலெனப் பகரொரு மருப்பிலங்கச் 

தேமேவு மலரிறைத் தடியர்சய சயவென்று இசைசொறு முழக்கெடுப்பச் 
செறுவலிக் கருமூடி. கத்திவர்ர் தியாங்கண்ம௫ழ் சேக்கவர் தருள்புரிகு 

காமேவு தண்ணளி யமைக்தடையு ஈர்ப்பாது காத்தறம் வளர்ச் இடுசலாற் [வாய் 

கற்பத் தலத்தினும் விருத்கிச் துருச்தியமர் சச்சிச் களிற்றுமுசமின. (௪) 

குலவுதவ முனிவரர்க எமருச் தவச்சாலை குவலயம் படி தராமே 

கூறுமச் சாலையுட் சைவா கமந்தீட்டு கோசங்கள் சதைதராமே 
நிலவுதழல் படுகுண்டம் வேடமே கலையொடு நிதம்புதி தியற்றுராமே 

ரித்தியமு னாயகரு மம்பலவு மத்தவர் நிகழ்ச் சலிற் குறைவராமே 
புலவுகம ழங்குசம் பாசசமை யேவியத போதுமென் றுவகைமலியப் 

பொங்குஞ் சன த்துலவு கருமூடி. க,த்துப் பொருச்கென விவர்ர் துபலவுங் 
சலவுபல வண்டச் துலாவருந் இறலுடைக் கருணையா மறியவலமோ 

கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் தருத்தியமர் கச்சிச் களிற்றுமுகனே.(௨) 

ஏதியென வெல்லள விருப்பன வவற்றா லிறுத்தல்செய் யாதவரமு - 
மிமையவ ருடம்புமுத லெத் துணை யுடம்பவை யிரிந்திடற் சாயலரமு, நீஇிச௬ு 

மட்டாங்க பஞ்சாங்க முதலிய நிகழ்ச்துவர் சனைவிலச்கு - நிகமுமற் றுள்ளவு 

நினைந்துமிச் இரவுருவ நிலவமற் ரொன்றமைர்து, சோதிதரு கோடொன்ற. 

கொண்டுகய முசன்வலி தொலைச்துவிற லூர்தியாக்டச் - சோர்விலல னமரர் 

பாற் பெற்றலையு மேற்றருள் சுரந்துபல் லுயிர்செய்வினையைச், Bo 
மேயுதவு நினதுபெரு மாண்பெவர் கருத்தமைச் தோதவல்லார் - கற்பத் தலத் 

இனும் விருத்தித் துருத்இயமர் கச்சிக் களிற்றுமுகனே. (௩) 

எதீறமிகு மொருமுனிவ னோம்பழற் குழிகாப்ப ணிரியாத சரியைஞான- 
மென்னுமிரு சத்திச ளொடுந்தோன்றி யம்முனியொ டேற்றமர் புரிச்அபல 
  

4 இதா, சோழராட்டிற் காவிரிஈதியின்தென்பாலுள்ள இருப்ப.இிகளுள் 
ஒன்று; குற்றாலமென இச்சாலச்,தவழங்கும்.



௨ திருத்துருத்திக் கச்சிவிசாயகா்பதிகம், 

ரஞ், சாற்றவொளிர் புரவுமணி கைக்கொண்ட மாற்றலன் றன்வலி யடங்காப் 
பெருச் - தானைவலி யொடுகவர்ச் தம்மணியும் வாங்கியச் தாபதற் இனிதளிக் 
சச், சேற்றம,ச னால்லர லுணர்ர்தனைய சவனுஞ் சிறர்சமார் பிற்றரித்துச் - 

ரதா மணிச்குஞ்ச ரப்பிரா னென்றேத்தல் செய்யவவன் வினையனைத்துக், 
காற்றவெழு மருள்பொழிச் தினிதமரு மாடலைச் கண்டுவிண் டிடவல்லரார் - 
கற்பத் தலத்தினும் விருத்தித் தரு,ச்தியமர் கச்ச களிற்றுமுகனே. (௪) 

தெள்ளமு,ச மயமாச வுமையம்மை நல்கிய திருர்துமோ தககஞ்சமாய்த் 
தஇியகொடு ஈஞ்சமய மாகவொரு பேதைதரு செழுகாவ லங்கனிசடா 

மெள்ளலரு மமு,சமாய்த் சான்புரித றவரறா இயற்றிடச் சண்டோமினு 
மியலுத்த மாங்கம்வே ராசவும் பார்க்சவு மிருசெவிக ளாற்கேட்கவு 

மூள்ளபொரு ஸிதுவென்று வாய்பேச வும்பிற வுஞற்றவு மியங்கல்செயவு 
மூண்மையிற் சண்டுளே மென்னினெவர் சின்னாட லுட்கொண் டஎச்ச 

கள்ளமகன் மாதவர்க் கானந்த மாய்ப்பரவு கற்பனை கடந்தவாழ்வே [வல்லார் 
கற்பத் தலத்தினும் விருக்கித் அருச்தியமர் கச்டிச் களிற்றுமுகனே.(௫) 

எந்தவா னவரருள் பெறச்சருதி னாலுமுனை யேச்இிவழி படுவரெழுவா[வரான் 
யேத்திவழி படல்செயா ரென்னினவ ரெண்ணிய திழந்துமிடை யூறுறு 

மூந்தவார் வம்பெருகு மாறுடி னடிப்பூசை முற்றும் புரிந்துபோற்றின் 
முன்னிய வனைத்துமுற் ர,௧௪ல வேயிஈ்த முறைமைகா னுணர்தலாலே 

பந்தமா மலகன்ம மாயையொரு மூன்றையும் பாற்றிகின் னறிவுதொழிலாம் 

பாதநிழல் புக்கன்ப முறுமாறு நின்னையே பற்றிச் து தித்சல்செய்வேன் 

கந்சமா மலரிடுக ரெய்ப்பில்லைப் பேபுகழ்கர் களைகணே யமலவாழ்வே 
கற்பத் தலச்இனும் விருத்திச் தருத்தியமர் கச்சிக் களிற்றுமுகனே.(௬) 

மருவுபல yao sg) மெஈதலா னவாவடிவு மணசிலை வடுச்சாரமொண் - 

மாசைக ளிவற்றுளொன் ரூற்செய்து வயிநளவின் மருவாம லஃகுமென்னின் , 
வெருவுமிக வாய்ந்தந்த வடிவருச் சனைசெயார் விடுவரல் வாறுதேர்தல் - வேண் 
டாது பேருதரம் வாய்ர்சநின் றிருவுருவ மேசகப் பூசைபுரி,ச, லொருவுதல்செ 
யாதவர்கள் யாவரே யெனினுமவ ரும்பர்மக வான்மலரின்மே- லொருவன்முத 

லோர்களினு ம.திகரென் ஐருமறை யுரைச்தல்லெ ரெண்ணாமையென், சரவ 

சவிர் மாதவர் க9ச்ே.ச் தெடுக்சவொளிர் கருணையா னந்தவாழ்வே - கற்பத் 
தலத்தினும் விருத்திச் துருத்தியமர் சச்டிக களிற்றுமுகனே. (௭) 

பொங்குங் கருங்கடல் பரர்ததென் னென்றுபல புவனமுமொ ரைய 
மெய்தப் - புக்சககட ஸனின்றுமலை யின்றெழுந் தஃதெனாப் பொருதொழில் 
வலாரியெண்ணிகச், தங்கு திறற்கொடிய சகசோடி யொல்லைத் தடற்றுகின் 

ஜொருவல்செய்யச் - சசமூழுவ தும்புசை படச்சிறை விரிச்குமொரு தறுகட் 
கலாபமயின்மே, லெங்குங் கதிர்க்குமொரு பவளாச லம்பொர விவர்ச் தபல 

படையொடுமெ.இ - ரேற்றமாற் றலனாக வப்பா ரிடைச்சவிழ வெழுகாக மோடு 
கழுகுங், கங்கும் புகழ்ந்தடை விறற்படைகை தொட்டநின் காமர்விறல் யாவர் 
புகழ்லார்-கற்பச் தலத்தினும் விருத்தித்: துருத்தியமர் க.ச்சிச் சளிற்றுமுகனே,



இருத் தருத்திச் சுப்பிரமணியஸ்வாமிப இகம். ௩ 

து.திச்சையோ டிருசெவியி னின்றுமொரு மூவரைச் சோற்றினு யண் 
டமணுவாச் - தோற்றிட வுயர்ந்சாயொர் சனகணிடு முணவெலாக் தய்த்து 

மிகு பசிதெரிதது, மதிக்கைசொ டவன்பணிய முப்பொருளி னுண்மையை 

வகுத்தவற் குறகவின்றாய் - வையமு,தல் யாவுமோ ரறுகளவு போதாத? வண் 

ணர் தெரித்தல்செய்தாய், விதிச்கைபுரி வானுகிக ராதபுரு சுண்டிமுதன் மே 

லோர்கள் பலரிறைஞ்ச - விழையுமா னச்சமய மேயாய் விளங்இனாய் வெய்யே 

னின் னுண்மைதேர்க து, கதிச்சையற மாறுபே ருள்டுரிவல தென்றுகலை 
காணா வதிதமுதலே - கற்பச் தலத்தினும் விருச்கித் துருக்தியமர் கச்சிக் 

களிற்றுமுகனே, (௯) 

மலையுமொரு பொருளன் ரெனக்கறிக் குந்திதல் வயங்குநின் லூர்திலாழ்க 
மலர்பொருவு கைத்தலப் பாசாங்கு சப்படை வயக்கியெக் சாளும்வாழ்க 

நிலைமருவு ஞானமுங் இரியையு மெனக்கலை நிரம்பின ரெடுத்துமாக்கு 

கேயமிகு சத்திபுத் இசளெனுஞ் சத்திக ணிரம்பு£ ரோங்கிலாழ்க 

வலைகட லுடுத்சபுவி முழுதுகின தருளடைச் தாதரம் பெருயொழ்க 

வற்புதம் விராவுகின் னணியல்பூ, ணாய வருர்சலச் செயையும்வாழ்ச 

கலைவழி நினைப்பரவு செங்குந்தர் மரபுங் ச.இித்துநீ 6ழிவாழ்க 
கற்பத் தலழ்இினும் விருத்இச் தருக்தியமர் கச்சிக் களிற்றுமுகனே. () 

திருத்துருத்திக் கர்சிவிநாயகர்பதிகம் முற்றிற்று, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருத்துருத்தீச் 

சுப்பிர மணியஷணிவாடிப இகம். 

(்மேவு சமயங்ச ளோரா நினுச்கும் புலங்கொளுங் காட்சிநல்கப்[டியொராறும் 
பொலிர்தன வெனச்சொலுச் திருமுக மொராறும் பொலன் செய்மணி மு 

பாமேவு செங்கதி ரிராறுநிக ராமெனப் பகர்மணிக் குழையிராறும் [யு 

பன்னிரு தடம்புயப் பெருவரையி னருவியிற் பசு வொழுச்குதொடை 

மாமேவு சானவர் குலக்கோதை யொடுமேலை வானவர் குலச்கோதையும் 
வளசொளிய வடிவேலு மார்பிலூ லும்பொலிய மயில்லா சனத அவருவாய் 

சேமேவு சோலைபுடை குழுச் தருச்திச் திருத்களியி லமரண்ணலே 

சறுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூவு சேவலல் கொடியாளனே.() 

நீடுமச மேருவைத் திசைவரை யொடுக்சொண்டு நிலவுபர் தாடல்செயவு- 
கேமிமால் வரையையொரு சைகச்சடக மாச்கொண்டு கிகரமற் ளொன்றாயவு, 
மோடுக தி ரைச்சிறு மசாணியென மார்பிடை யுறப்புனேய வுஞ்சலதிக- ளோ 

மேமு மொருவிரற் கொடுதெறித் இிலையென வொழிச்சவுர் இிசையெட்டி



ச் நிருத்துருத்திச் சுப்பிரமணியஸ்வாமிப இகம். 

ஜும், கூளி றெட்டும் .இச்சைகண் முடிர்தொருகை கொண்டிமுத் திட 

அம்வல்ல - குலவீர வாகுவைத் தம்பியென மூழுகின் கொற்றமெளர் முற்ற 
வுணர்வார், சேடுமலி காவிரித் சென்பாற் நுருத்திச் இருத்தளியு எமரண் 

ணலே - சறுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொகூவு சேவலங் கொடியா 

ளானே. (௨) 

பொருவரிய மாதவச் தொருகார தப்பெயர்ப் புங்கமுனி புரிமகத் தப் [2 

போந்துபல வண்டமு மிடித்அச் சசர்ச்.துறுண் புழுதிசெய் துலாவுகன் 
வெருவரிய செறிமயிர்ச் திருகுகோட் டுத்தகரின் விறல்கண்டு நடுநடுங்கி யப் 

மேலைவா னலரடைர் தோலமென வருகுபொலி வீரலா குவைநோக்கு 

பருவமிகு சகரினைப் பற்றிவரு கென்னப் பணிப்பவவ னுசவவேறிப் [வார் 
பாரிடம் போதாமை தெரிதரச் செண்டாடு பண்பெவ ரெடுச்துமொழி 

இருவமிகு சல்விச் சறப்புயர் தரு,த்இிச் இருத்தளியு எமரண்ணலே 

சிறுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூ வு சேலஒலங் கொடியாளனே.() 

வெள்ளியங் கயிலையின் முதற்கெரி வாய்தலின் விநோதப் பொருட்ட 

மருகாள் - வித்தகர் சேவைசெய் தஞ்சலி செயாதேகும் விதியின.றி யாமை 

யுள்ளத், துள்ளியிவ னைப்பற்றி வாவென வுலாக்கலாங் கொருகுறண்மு ஸனுய் 

ப்பநோச்டு - யொழியா வகந்தையளை யெத்தொழில் வலாயென வுஞற்றுத 

லில் வல்லேனென, வெள்ளியொ ரிருக்குரை யெனக்குடிலை முன்சொல விய 
ம்பியத னுட்பொருளெவ - னியம்புதி யெனத்தெரி தராமையாற் சென்னியி 

லிசங்கப் புடைத்தடைத்தாய், தெள்ளியரு மென்னுணர்வர் நின்புகழ் துருத் 

இத் திருத்சளியு எமரண்ணலே - வெம் பகையோவு மாறுவன் பொடு 
கூவு சேவலங் கொடியாளனே (௪) 

பெருகுகொடு வஞ்சஈவில் குருகுவரா நிலைதபப் பெருவான் சரக்கு 
மாறு - பேரம ருஞற்றுமள வில்லா விநற்றகுவர் பிணவரை யுயர்ச்துதோன் 
றச், கருகுகிறம் வாய்ர்துசரை கொன்றிரங் கும்பெருங் சடன்முழுதும் வற்ற 
வனையார் - காயத்து கின்றும்வெளி வர்தசெய்த் சோரெனுங் கடறிரை யெறி 

கஅபெருக, முருகுமலி மாலைப் புயத்தனையர் குடிசொண்ட முூதுஈகர மத 

பாழ்பட - முன்னித் அதிக்கும்வா னவர்குடிகொ ணகர்களி முகந்துமேன் 
மேற்றழைதாச், இருகு,சவி ரபிரொடுகின் விறலென் ௮ரு,த்தித் இருச்தளியு 

எமசண்ணலே - வெம் பகையோவு மாறுவன் பொடகூவு சேவல் கொடி. 
யாளனே. (௫) 

பொருந்திய தமிழ்ச்கெல்லை யாகும்வட வேங்கடப் பூதாமு மாதரவி 
னாழ் - போதுமூன் ம்போது மூன்று,சவு வெற்பும் பொலிந்தயர் பரங்குன் 
ழு, மருர்திய ஈறும்பழ முதிர்க்கும் பொழிற்கரியு மவிர்சந்த ளாசலமுமெல் - 
லலர்பொருஞ் செங்கையிழ் மண்டுகொடு மழவடி, வழைர்சருள் கொழிக்கும் 
வாயு, மருந்தியவு எார்மார்தல் போற்பிரா னொருமொழி வயப்பொருண் 
மனங்சொள்ளுவான் - வாய்மலர்ர் சருளியமர் மால்வரையு மற்றுகி மருவடிருள் 
யாவறுணர்வார், இருந்திய வளம்பல விராவுர் துருத்திச் திறுச்சளியு எமாண்



திருத்துருத்தச் சுப்பிமணியஸ்வாமிபதிகம். இ 

ணலே - £றுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூவு சேவலங் கொடியா 

ளனே. (௬) 

களிமருவு வேட்டுவர் குலக்கொடி படர்ந்துமசழ் கலலச் ௮ழைர்ததருவே 

க.ற்பசப் பொழிலாடு தெய்வசதப் பிடியைச் சலச்துவிளை யாகெளிறே 
யளிமருவு மாதவ ௬ளக்கமல மலர்காப்ப ணள்ளூ5 வூறுதேனே 

யாயிரங் கதிரொருங் குதயமெழ லெனவடி யடைந்தவர்க் காங்காட்டுயே 
வளிமருவு புடவியினயார்தோதி னுங்கருணை மழைபொழி செழுங்சொண்டலே 

வக்இித் துளாரையெவ் வானவரு மெஞ்ஞான்றும் வந்திக்க வைக்குகிதியே 

தெளிமருவு நின்னடிச் சன்பரு டுருத்திச் இிருத்சளிய எமாண்ணலே 

சீறுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூவு சேவலங் கொடியாளனே.() 

மூவர்மு.ச லாயபர வென்மேனி யிற்பாதி முனிவரிய தாச்கவர்ஈது - aps 

ண்ட புவனப் பரப்பிற் சராசர மு௫ழ்த்திடச் கருணைசெய்தும், யாவரெது ௧௬ 
இனா ரதையப் படிக்சவர்த மிதயத் தமர்ந்தளித்து - மிச்சைஞா னங்கரியை 

பரையாதி யைவர்முத லெண்ணில்சத் இகளா௫யும், பூவர்முத லோர்சொழி 

லனைச்துமொரு தன்றொழிற் பொலிவெனர் செய்துமின்னும் - புகலளவில் 

சத்தியுள துனதுகைச் சத்தியே புகன்றள விடப்பவெதோ, சேவர்பல முனி 
வர்க டுதிக்குர் துரத்தித் இருச்சளியு எமாரண்ணலே - £றுவெம் பசையோவு 
மாறுவன் பொடுகூவு சேவலங் கொடியாளனே. (௮) 

அத்தரொரு மொழியண்மை யிற்றெனத் தெளியுமா நருளுநின் குரவு 
புசகழ்கோ - வழிய குறச்கோதை பாற்பொருளி ஸியல்பறிய வாற்றியநி 
னாடல்புகழ்கோ, முத்தர்கரு தச்ச ரெறிந்தமார் சிறைமீட்ட முனிவினின் 

வாகைபுகழ்சோ - மூசையென வைகியறி வோங்குரா வலர்கலக முழுதறுத் 

தருளல்புசழ்கோ, ப,த்சர்பல ரெண்ணிய படிச்சலர் முனஞ்சென்று பரிவினீ 
யருளல்புகழ்கோ - பயனுரு நாயினேன் யாதின் யறிர்தொரு பயன்படப் 
புகழவல்லேன், Agstua முனிவர்க டுஇக்கும் அருத்தித் இருத்தளியு எம 

ரண்ணலே - சறுவெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூவு சேவலங் கொடியா 
ளனே. (௯) 

ஒங்குகின் பான்மருவு ச,த்திமா நிருவரு மூலர்துபொழி கருணைவாழ்க - 
வுயர்சம்பி மார்வீர வாகுமு,ச லாயதிற லொன்ப இன்மர் வாகைலாழ்க, வாங்கு 

கடல் வைப்புமறை யச்சிறை விரிக்குநின் மாமயிற் ரோகைவாழ்க - வருமி 
WE காளுருச் தரனிலும் பொலிரின்கை வடிகொளொண் சத்திவாழ்க, வீங் 

குபுக ழமைநிழ் புகழ்க்துபா டும்புலவர் வெற்றியின் விளங்வொழ்க - விருப் 

பொடு நினைப்போற்று செங்குர்சர் தம்மாபு மேன்மேலு மோங்வொழ்க, தேக் 
குபல் வளம்பொலி விருத்தித் துருத்திக் இருச்சளியு எமாண்ணலே - சிறு 
வெம் பகையோவு மாறுவன் பொடுகூவு சேவலற் கொடியாளனே, (௧௦) 

திநுத்துநுத்திச் சுப்பிரமணியஸ்வாமீபதிகம் மற்றிற்று, 

 



a. 

திருவிடைமருதூர் 
6 9 ௦ ௦ மருதவாணர் தோத்திரப்பதிகம். 
~~ aki —— 

இருவார் நினது இருநீறே தீர்ச்கு மார்க்கு முடற்பிணியுல் 
கருவார் பிறர்சை யடற்பிணியு மெனல்சண் டடைர்தேன் கருதுருவோ 
டருலார் கருணைப் பெருக்கடலே யடியார்ச் கெய்ப்பில் லைப்பேசன் 
மருவார் மலர்சா ரிடைமருத வாணா வடியேற் கரங்காயே. (௧) 
ஏழைச் திருமா லயனாதி யிமையோர் பலரு மிறவாது 
பாழைக் கருதா லாலறுகர் பரமா பாம கருணையனே 
யூழைப் புறங்சாண் வலியர்நினை யுணருச் இிறலி னான்றே 
வாழைப் படப்பை யிடைமருச லாணா வடி.யேற் இரங்காயே, (௨) 
ஊன மளக்குர் இறந்தொழும்பி னொருப்பட் டார்பாற் சறிதுமிலாய் 
கான மளக்கும் பெருகலமா முலையோர் பாக ஈயர்சவனே 
யேன மளக்குர் இிறமரிசா யிசைப்பார்க் கெளிதாக் இருவடியாய் 
வான மளக்கு மிடைமருத வாணா வடி.யேற் இரங்காயே. (௩) 

நீறு புனைவே னைர்தெழுத்து நெஞ்சங் சணிப்பே னின்னாமம் 
பேறு பிறிதில் லெனப்புகல்வேன் பிணிக்சாட் பட்டு வருந்துவனோ 
சிறு பகைவர் புரம்வேவச் இரித்சாய் தரித்சாய் குலமழு 
மாறு வளம்! லிடைமருத வாணா வடியேற் இரங்காயே. (௪) 
கூற்றஞ் சதைய விறைநீண்ட கோக னகத்தா ளாயமர 
மேற்றஞ் சதைய வெழுர்தவிடச் தேற்றஞ் இதைய வெடுத்தயின்ருய் 
தோற்றஞ் சசையப் பல்லுயிருர் தொழுது போற்றித் அ இக்குமுயர் 
மாற்றஞ் சதையா விடைமருத வாளு, வடி.யேற் சரங்காயே. (௫) 

ஆயா நினையே சரணடைசந்தார்ச் கன்றி யல்லா றடையார்க்கு 
மேயா தோரநின் னருள்பெருவா ஸிழிந்த களர்ச்கும் பொழிதருமே 
தாயா யளிசெய் தலைவாமுத் தலைவேல் பரித்தா யெஞ்ஞான்று 
மாயா வளங்கூ ரிடைமருச வாணா வடியேற் சரங்காயே. . (a) 
உணங்கன் மீனுச் குயிருதவி யுயர்ரின் னுலசம் புகப்புரிந்தாய் 
சுணங்க னரியா இயர்ச்கரிய தூழுச் இயிற்சார் தரல்குறிச்சா 
யணங்கல் லவர்க்கு மு.றல்கரு.தா வண்ணா வமுதே யருட்கடலே 
வ௨ணங்சல் புரிவே னிடைமருத வாணு வடி.யேற் இரங்காயே, (ar) 
௮க்தோ நினக்கு வாகுணனி லன்பு புரிவா சொருவரிலர் | 
மூர்தோ தனையற் கருள்வசலான் முயலும் பிறருச் சகருளாயோ 
நந்தோ வருரீ ரெறும்பளையு ஈண்ணு நறுவா சனைப்பொதியில் 
வந்தோ வரிய விடைமருத வாணா வடியேற் இரங்காயே, (௮) 
அண்டர் பரவு நிராமயனீ WEED நரணி யெனுசாமங் 
கொண்ட தனக்குச் தகுமெனலுட் குறித்தே நின்னைச் சாணடைந்தேன்' 
ரொண்டர் அயாஞ் சஏயொச தூயா கேயா தாயானாய் 
வண்டர் மலர்க்கா விடைமருத வாணா வடியேற் இரங்காயே, (௯) 
ஆழி புடைசூ முலஏனினை யன்ழிச் செய்வம் பிறிது;தோ 
பாழி யமைநின் னருட்ககலாப் படரு மூளசோ பனிவரைவாய் 
வீழி புரையும் பெருகலமா முலையாண் மேய விடப்பாகா 
வாழி வளஞ்சா லிடைமருத வாணா வடியேற் சிரங்காயே, (௪0) 

-திநவிடைமநதூர் மநதவாணர் தோத்திரப்பதிகம் ழற்றிற்று,



உ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருப்பேருமணால்லார்த் 

திருவெண்ணீறறுமை 
பிள்ளைத்தமிழ். 

— 43-4 ee — 
வழித்துணைவிநாயகர்வணக்கம். 

பொன்பூத்ச முக்குணப் புத்தேளிர் முசலெனப் புவியகத் செவரு 

முணரப் - பொலியொரு பிறைச்கோடு மருண்மேனி யும்பொழி சகபோலச் 

கடாமுராளுங், கொன்பூச்த வெண்மையுஞ் செம்மையங் கருமையுல் கொப்பு 

ளிச் சச்கருணையே - கொழித்தமர் வழித்துணைச் குஞ்சரத் சஞ்சராண Caress 

மாகாகவே, 'மென்பூத்தீ கொன்றைச் சடைப்பரன் வலச்துவிழி வெள்ளென 

விடத்துமருவும் - விழிகா ரெனச்செய்ய வாயிலெழு குறுமூரல் வெண்ணி 

லவு தவழுக்தொறுர், சென்பூச்த வ தின் முழுகி மேற்பழுப் பொழியும் இறங் 

கருதி மூக்கணியெனச் - இகழ்முதீத மேலவமர் &மணவைவெண் ஸணீற்றுமை 

செழுந்தமிழ்க் கவிதழையுமே. (௧) 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்திகாயனார்வணக்கம். 
பாழிமிகு வைஇிகஞ் சைவம் தழைப்பப் ப௫த்தழுத பனவரேற்றைப் - 

பரவுபர ஞான வின் பாலருச் செய்யலாய்ப் பரசமய கோளரியைவண், காழிவரு 

மொருமுதீ தமிழ்க்கடாம் பொழிமழ களிற்றைவே தீச்கொழுர்சைக் - 

கவுணியச் சன்றைநற் கற்புநிறை பொற்புமலி காதலி யொடுர் துஇப்பா, 

மாழியிறை வற்குலெல் விடமுதவு தீன்பிழை யகற்றியுய் வான்குறித்தாக் - 

சளவில்வெண் பணிலமு௫ தாளமும் பவளமு மம்பொன்னு மணியுசாளும், 

air Qe வெண்டிமாச் கையேந்தி வந்து தூய் வழிபட விஎங்குதெய்வ-மண 

வைவெண் ஸணீற்றுமை யணங்குக் கிணங்குதமிழ் மாலையுயர் பாலையுறவே.(௨) 

காப்புபபருவம. 
Ke 

திருமால். 

மாமேவு பல்ஓயிரும் வாழவணை தீ.ற்குரிமை மந்தா இனிக்கில்லைமம் - 

மார்பினுச் கேயுள்ள தென்றகுறி யிட்டதென மறைகூறு குறிகடர்தோன், 

பூமேவு மார்பினெண் முலைக்குறி யமைத்,தம௫ஏழ் புண்ணியச் கொம்பை 

யெவரும் - போற்றுமண வைத் இருவெண் ணீற்றுமை யெனப்பொலி பொல 
          

* மணவை - திருப்பெருமணால்லூர்,



Hy திருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ், 

ங்கொடியை யினிதகாச்ச, காமேவு பேருல லாருயிர்ப் பயிரெலாங் சலி 
வெப் பொழிந்த, சழைவான் - கடையரிய தடையிடையி லடைவரிய பெரிய 
தீண் சருணைமழை பொழியசாளுந், தேமேவு பங்கயச் செல்வியக லொண்சட் 

செழும்பரவை யுட்படிர்து - திதலைசொண் டெழுமளையள் கொங்கைப் பொ 
ருப்பிற் செறிந்துவளர் பச்சைமாலே, (௧) 

சிவலோகத்தியாகர். 
தேமலிச டுச்கைஈஇி யாரறுகு கொக்கறெகு £றரவு பூமத்ச மாமுடிச் சாத் 

இனர் - சேடுமிரு வர்ச்சரிய ராகியுமு ரைக்கரிய சர்கொண்முச னூல்பற்றி 
யாய்பொதுச் கூச்இனர் - தீர்வரிய மத்சவினி தாவருளெ னப்பல்பல சேவர் 

பின்வி டார்செப்பு நீடுதிச் சோசத்தினர் - சோருகி ரத் சமக லாதுதரி சத்து 

வசை சேருமா லோடுற்று வாழ்புலிப் போத்தினர், காமலிபு கழ்ச்சியைய 
லாவியடி யர்க்குறுஇ காடியவர் பாலுற்ற இமையைப் பாற்றுவர் - ரானெனதெ 

னப்புகலு மூனமத றுத்துயரு ஞானகெறி யோர்பெற்ற பேறெனக் கேற்தறு 

வர் - நாமரன டிக்சடிமை யோமெனகி னைப்பலரை காகவிமை யோருட்ப 

ராவிடத் தூற்றவர் - நாடுதிரி யக்கரரு ளாளர்மண வைக்கிறைவர் காதர்சிவ 
லோகத்தி யாகனாப் போற்றுவ, மாமலிக தப்பினொளி மேயதச எப்பிறை 

விண் வாழுமு௫ன் மேலுற்ற வோர்பிறைச் கேய்ப்புற - வாளவிரு aps sau 

ஞானகிறை வுற்றமுலை மாறில்புக ழேயொத்து மீதுறப் போர்சத்தெழ - மாம 
இய கத்திலெழு €சநில வொத்துமுக வாய்முஇிர்வி லாசத்து வாளின்மெய்ப் 

பாற்பொலி - வாரிசம லர்ச்சாண நூபுரமொ லித்தெழகன் மாதவர்முன் மே 
வொப்பி லாவருட் பார்ப்பணி, காமலிபொ ருப்பின்மக ளாயவனை முப்புவன 
சாசரணிக லாசச்தி பூரணக் கார்க்குயில் - காதலசல் பித்சர்குண மேசதுசெய் 
பத்தர்பிழை காமருள மேவக்கொ எாகலச் சூற்பிடி, காவிமல ரொத்தவிழி 
யோவியறி கர்.த்தமயில் சாணுலகெ லாமொத்த லாவுமெய்ச் £ர்ச்இயள் - கா௫ில் 

சலை முற்றுமுணர் வோருமூண்ம தஇப்பரிய சாரிகைவி பூ.இிக்சல் யாணியைச் 
காக்கவே, (௨) 

போய்யாதவிநாயகர். 
கலர்மல வாய்ப்படு பேயருட் சேற்றுமோ 

கமகல வேட்டமர் தூயர்மெய்ப் பாற்பொலி 

யுலர்சலி னார்ப்பெரி யாருளக் காட்டிடை 

யுலவுபொய் யாச்களி யானையைப் போற்று.து 
மலரமர் £ர்த்திரு மாதர்சட் கார்க்குயி 

லடியமை யேற்றிடு போளிப் பேட்டன 
மலர்மலி நீர்ச்சடம் லாரியொப் பாப்பொலி 

மணவைவெ ணீற்றுமை யாடனைச் காச்சவே. (௨) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள். 
உணர்பெரும்புவன வுமிரெனுங்குகையு ஞறைதருங்குகனை வெள்ளி 

லெற்பாத்தனு - ஞணரஈன்குமொழி யுணர்விறக்தபொரு ஞ.தவிநின்றவருள் 
வள்ளலைக்கூர்ச்து.இ), புணாலங்கலயில் வலனயர்துபசை பொருதுவென்ற



காப்புப்பருவம், ௯ 

விறன் மெய்யனைப்பூச்சமழ் - புனமடைந்திளைய குறமடச்சைமுலை புணரு 
வந்தமயி லையனைப்போற்று அ, மிணாபடுங்கனக தருவெழுந்தமல ரிலகுகொம் 
பசென வள்ளிலைச்சூற்படை - யிறைவனெஞ்சிலினி தமர்பசுங்கிளியை யெ 
ழில்கனிரந்தமட வெள்ளனப்பேட்டினை, வணர்ஈகறுங்குழலை மலைமருக்தையருள் 

வடிவையம்பிகையை விள்ளிசைப்பாட்டளி - மருவுபைம்பொழிலின் முகலு 
றங்குவள மணவையெங்களுமை யையையைச்காச்சுவே, (௪) 

நான்முகன். வேறு. 
வலமலியு மத்திரஞ் சத்தி முதற்பல வயப்படைச் குப்படையெனும் - 

வாக்காயு தங்கொண்டு தான்சொண்ட வைதிகான் மாண்பினுச் கேற்பகாளு, 
ஈலமலியும் வெண்மணி வடங்கையிற்றூங்கவெண் ணகையனைய வுருவமேனி- 
நாய மணர்துவெள் ளோதிம ஈடாத்துமொரு சான் முகச் கடவுள்காக்க,வுலம 

லியு மெண்டோட் பிரானைப் புணர்ர் சே யொன்றீன்ற மோகினியெனு-மொ 
ரூமாது மற்றவன் நிருமடைப் பள்ளியக மோலா துறப்புரிக்து, குலமலியு 

மனையகா யகனைநீங் கா.தும௫ூழ் கூர்ந்தமரச் துலகம்வாழச் - கொழிக்குமரு எம் 
மையைச் செம்மைகல் வூர்க்குடிகொள் கோமளச்சிளிமொழியையே, (௫) 

இந்திரன். 
முன்னுசுப் பிரமணிய னோமென்று ஈன்றுமறை முக்கா லுரைச்சமேவு - 

மூருகனரு மருகனுவர் பருகுபுமெய் கருகுபுகழ் முகில்புரையு மேனியண் 
ணன், மின்னுதன் பின்னெனப் பெற்றுவற் ரூ.தகவுள் வெள்ளவெள் ளானை 
யூர்ர்து - விண்ணாளு மாயிரங் சண்ணாளு. மேனியுடை வேந்தன் பரிந்துகாக்க, 
பன்னு,திரு வுதரம் வருந்து,ச லிலாதண்ட ப௫ூரண்ட முற்றுமீன்ற - பளகறு 

தினைப்போல மேனையுர் சதனையீன்௮ பாய்புகழ் படைக்கும்வண்ண, மன்னு 
மருள் புரிபசுங் கொம்பைவம் பைப்பொரு மதர்த்தமுலை தாங்கியே) - 

வாங்கமெலி தருண் மருங்குலை கெருங்குவள மணவைவெண் ஸணீற்றுமை 

யையே, 4 (௬) 

திருமகள். வேறு. 
பிறந்த மனையில் வாழ்க்கையிலர் பேதை மாத ரென்னுமொழி 

பிழையே யாக மணிவண்ணப் பெருமான் றனைத்சான் பிறர்சுவள 
“pts மனைலா யாய்ப்பாடி யுறிப்பால் சரவிற் சவர்சிறுமை 

யொழியச் சாபிச் துருவாழ்ச்கை யுற்று மசழ்மா மசட்பணிவா 

மறந்த வாச மழுப்படைச்கை வள்ளற் பெரியோன் றலைமதிதான் 

மாறாக் கலக்க முறமுனியு மலர்த்சா ளெனினு மறத்தொழிலிற் 
சிறந்த சிறியேங் சடைமஇதான் நீராச் தெளிவு பெறவுவக்குர் 

இறத்தி னமைக்குச் இருநல்லூர்ச் செல்வச் கொடியைச் காச்சவென்றே, 

நாமகள். 
தன்னா யகன்றன் மேனிகிறர் தனையொப் பாய நிறமலர்மேற் 

றங்கல் போற்றன் மேனிகிறர் தனையொப் பாய நிறமலரு 
மன்னா நிறைவெள் எறிவுடையேம் வாக்குங் குடிகொண் டமர்கருணை 

.... வண்மைப் பனுவ லாட்டியிரு மலர்த்தா டலையால் வணங்குவா 

&



sO இருவெண்ணீற் துமை பிள்ளைத்தமிழ். 

முன்னா ரின்ற கங்கைமக ளொடுங்ச யடல்கி யேமாற் 
வும்பர் பெருமான் நிருமேனி யொருபால் கஏர்ந்து மமையாமே 

முன்னா வீனையன் நிருவுள்ள முமுதுங் சவர்ந்துள் ளிறுமாச்கு 

és மூர்ற் றிருமணமை முதல்வி சன்னைச் காக்கலென்றே. (௮) 

துர்க்கை. 

மலையா நிற்கும் வெள்விடையும் வான மறைக்குஞ் சிறைப்புள்ளு 

மதவெண் பசடுங் கரும்பக்டு மானு மீனு மற்றுளவ 

தூலையா வெனக்கு மெதிரோவென் நுரைக்கும் விறலோ ராண்டிங்ச 
மூசைக்குச் திறலோர் பெண்டிங்க முள்ளக் குகையு ஞூறத்துதிப்பா 

மலையார் செறுவிற் சோட்டெருமை யங்சட் கரும்பு கறித்தருந்த 

வதன்லா யிருபால் வழிதிஞ்சா றவாவி யுண்ணும் பலலண்டர் 
விலையா வல்குல் விற்குமினார் மிளிர்வாயூற லுணும்விடரை [ஜே, (௬) 

விழையு மணவைச் இருல்லூர் வெண்ணீற் நுமையைச் காச்சுவென் 

சத்தமாதர். 

பறையோ திமமு மறையுமிமிற் பாழி யேறும் பினாகமும்போர் 

பயிலு மயிலு மயிலும்வலி படுபுள் எரசர் இஇரியுமொய் 

யுறை? யமும்வன் கலப்பையும்வெள் ளொருகை வரையும் வச்சிரமு 

மூழலும் பேயுஞ் சூலமுக்சம் மூர்தி படைசெய் யெழுமாத 
ரிஹறையோ னுள்ளச் சழகொழுக வெழுதி கோக்கு மோவியத்தை 

யெண்ணில் புவன மொருங்கன்று மிளமை வளமைப் பசுங்கிளியை 

மறையோ விடும்பொற் நிருவ்டியென் மனத்.தும் பதிச்கு மனச்தைகு 

மண்ல் லூரின் வெண்ணீற்று மயிலைப் பரிந்து காக்சவே, (௧௦) 

முப்பத்துமுக்கோடி தேவர். 

சீதரன்மலர் த்தவி சிருச்சையனிவர்ச்சரிய வொப்பற்றமெய்ச்சோதஇி பாதி 

யுருவிற்பொலி - தேவியையுருக்செர் முருக்கு ழிதழ்ச்சிளியை யெப்பற்று 

மற்றாருண் மேவியவருக்குறு, சாகரமறுத்தவர் பவக்கடல்சுவற்றிமக ழப்பெற் 

நிமிச்சாளை மூவிருமுகச்சொரு - காளையைமசச்சவு ஞடைச்சயமுகத்தமர 

னைப்பெற்றகற்றாமை மேதகுகுணத்தியை, யோதாதாச்செழு வடத்தொ 

டொளிர்முத்தவட முற்றுச்சி றப்பேறு ஞானவமுதக்கட - லூறுகல சத்துணை 

முலைத்துடியிடைச்கொடியை யற்புக்சி னிப்பாளையாரருளொருத்தியை, யா 

தீரமிசப்பெரு மணத்துமெமனத்துமமர் முச்இிக்குவித்சாய சாளுடையசத்தி 

யை - யாதவருருத்திரர் மருத்துவர்வசச்சளெனு முப்பத்துமுக்கோடி தேவர் 

கள் புரக்சவே, (௧௪) 

காப்புப்பருவம் ழற்றிற்று, 

வர ET me een



செங்கைப்பருவம். 
ஆட்ட 

நீர்பூத்ச மூப்பத் தரண்டறமு மோம்புபெரு நிறைவின் மே மீனாக்கிம 

லரா - நீதி$ீழ் நோச்சமயே மலர்சலென் றியாவரு நிகழ்த் ஐரின் னிருகை 

மலரு, மேர்பூத்த புவியிற் பதித்தொரு மூழந்தா ளிருத்இயொர் முழர்சாளெ 
டிச் - திரவிமண் டலமென்ன விருகுதம் பைச்குழைக ளெங்கும்வில் வீசி 

யாடத, தார்பூத்த முச்சியிற் சட்டிவிடு நிச்திலத் சண்மணிச் சட்டியுலர் - 

திழைய;௪ லிற்பொலிவெண் ணீறுமொண டிலசமுக் தளவனைய குறுமூர 

ஓஞ், சீர்பூச்ச வெண்ணிலவு வீரியா டச்கவுரி செங்கிரை யாடியருளே - 

இருப்பெரு மணத்தம ரருட்பெரு மணச்செல்வி செங்கீரை யாடியருளே. () 

  

பேசுபுகழ் சால்பெரும் புவனத்தி லாண்மகப் பெறல்சிறப்பென்றுமற் 
றைப் - பெண்மசப் பெறலத் துணைச்சிறப் பன்றுதுயர் பெற்றதொப் பாகு 

மென்று, மாசுபடு துன்பமே பெண்ணுருவ மாயெர்த வைப்பினும் வருவ 

தென்று - மதிச்கினொரு மகவுமசக வாவென்று மிங்கன ம் வகுத்.துரைப் பார்க 
ளோடு, கூசுச லிலாதச மலர்ச்சாண் மகப்பெறுதி குறைவுத. வென்ளாச 

முற்- கூறுஈரு முள்ளசாண் கொள்ளவெள் எப்படாச் குவடவா னணவவோர் 
குர், சேசுமலி பணிமலைச கொருபு,தலவி யாயவுமை செ௩£ரை யாடியருளே - 

இருப்பெரு மண_த்தம ரருட்பெரு மணச்செல்வி செங்ரை யாடியருளே.(௨) 

தையலா மாசர்முதல யாருமோ கத்துத் சழீறுக்கொளாச் சகடைகருதி 

யோ - தாமே விரைந்தின்னு மோடினியை முன்மீபாற் றழீஇக்கொளல் 

விலச்கெண்ணியோ, வையமிசை யவரிடைச் சான்கொண்ட வார்வச்தை மன் 
லயிர்ச் கறிவிச்சவோ - வயங்கருவ மெற்றிவ ரியங் தருவ மற்றெனு மறைப் 

பொருளை வெளிசெய்யவோ, வுய்யநெறி தருசைவ இத்சார்த மோதுமூடி 

பொன்றியொன் ரூமையிற்றென் - றுணர்த்தலோ வுணர்வரிய வுணர்வுருவ 
மாசியெம் முணர்வொழித் துணருமொருவர், செய்யதிரு மேனியொரு பாதி 
யமர் பைங்கிள்ளை செங்€ேோரை யாடியருளே - திருப்பெரு மணத்தம ரருட்பெரு 
மணச்செல்வி செங்€ரை யாடியருளே. (௩) 

நிறைசுகுண மருவும் மிருகண்மல ரிலமென்று நிணையாம லொன்றழிக்கு 

நிலவுகங் சையமரு மலரென் ழு நினையாம னிதமுரிச ழொன்றழிக்கு 

மறைபுகலு நங்காமர் மெய்யிலொன் நிரவுபகன் மாருத வெப்புறுத்து [னுங் 

மற்றொன்று மாற்றவ ளொடுங்கூடி மற்றதை வயக்குமிவை யன்றியின் 
குறைவரிய வுவளஎகத் தும்புகூ௨ நாணசாங் சொளலிரண் டுங்குடிகொளுங்(யுஞ் 

குலவிஒற் றின்றிறமை யென்னையறி வாமென்று குன்றுமா றிருகதினா 

சரைசெய்த தெனவிறை முசச்சண் புதைத்தபெண் செங்€ரை யாடியருளே 

இருப்பெரு மண த்தம ரருட்பெரு மணச்செல்வி செங்கீசையாடியருளே. 

பொருந்துபட யால்விழி யிரண்டும் பிசைந்தமு புலிக்குருளை யொன்று 
வப்பப் - பொங்குபா லாழியை யழைத்துச் சொடுத்தவெ புண்ணியன் புகழ்



௪௨ இருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

சமழ்ப்ப, மரும்.துகல் விருக்திஃ தருந்துக பொருர்தலென மறையுணர வரிய 
பெரிய - மாதேவன் வின்மணிக் குழைதழை செவிக்சண் மறைத்தமிழ் 

நிறைச் தூட்மொ, குருர். துமழ சளிரொளி விளச்கெனச் சண்பையிற் குலவு 

பர சமயங்கச் - குருளையு ஞவப்பமெய்ஞ் ஞானவின் பான்முன் கொடு 
தீ தபைங் கோலமயிலே, இருந் லருந்தவ ர௬ளம்புகு விளக்கமே செங்கோ 

யாடியருளே - திருப்பெரு மணத்தம ரருட்பெரு மணச்செல்லி செங்€ரை 
யாடியருளே, (௫) 

Gag. 

சூழியமுஞ்சிறு சுட்டியும் விட்டொஸிர் சோ இவிரிர்தாடச் 

சூடு.இச்செவி நீடுக்குழையுக் தோடு மசைந்தாட 
வீழியலாவுசெவ் வாயினெழுங்குறு வெண்ணகை நிலவாட 

வெள்ளியபிறை;,த லென்பது மெய்யென வெண்ணீற் ரொளியாட 
வாழியவாழிய வென்றுமுனின்.று வழுத்தும் பேரடியார் 

மாறாவன்பெனும் வாரிகுடைந்து ம௫ழ்ர்சவர் சன்மமெனு 
மாழியவாழி சுவற்றுமடப்பிடி. யாடுக செங்கோ 

யல்லூர்பொழிலமை ஈல்லூரெழிலுமை யாகெசெங்€ோ. (௯) 

நிறைதருமம்பல வுறைதருகரமலர் நிகழ்சிறு வண்டாட 

நிலவெழுதிருமுக மதிலாயூற னிரம்புஞ் சுசையாடப் 
பொறைதரு கருணையின் முழுகயெகசயல்கள் பொலிந்து புரண்டாடப் 

புவனம்பலவு மடங்கியவுதரம் பொற்பு மலிர்தாடச் 
கறைதருகண்டர் கருப்புவின்மாரற் சாய்க்க அளச்சோர்ரது 

சரைதருறும்வலி சாண்குவலின்னே காண்கென வறைவதுபோ 
லறைதருசென்னி யசைர்தாடத்தனி unde Qe oon 

யல்லூர்பொழிலமை நல்லூரெழிலுமை wuts QetS amr. (௪) 

விண்ணலைபிறையு நிறையுந்துறையும் மேவிய சடையாட 
மிளிர்பொன்னாடைய னேச்துக்திருவரை வெம்புலி யுடையாடச் 

கண்ணலைநீரொடு செக்குருகன்பர்கள் கைகள் குவித்சாடச் 
காமருசொன்றை யொடுந்தலைமாலை கலந்து புயத்தாடப் 

பண்ணலையாம லெழுப்பிசைவல்லவர் பாடிசை யூடாடப் 
ப தினாலுலகு மசைர்தாடச்சழல் பற்று சிலம்பாட 

வண்ணலைமன் நிடை யாட்டுஞ்சூட்டன மாடுக செறங்ளோ 
யல்லூர்பொழிலமை ஈல்லூரெழிலுமை யாசெ செங்கோ. (௮) 

Gam, 
இசழ்தலிறவமுயல் பவர்வினைநினே முனி அர்தேரின்னார்யா 

மினையமுனடிமைய மருள்செனவிமையவ ரென்பாரன்பாரா 
யசழ்மலமெனவனு தினமுறையிடவடி யன்பானன்றேயா 

யருண்மழையிடையொழி வது தவிர்வகைபொழி யஞ்சேருங்காசே 
புசழ்மிகுசவுணிய மதலைமுனமுகை த விர்ந்தார்வங்கூர்சீர் 

புனை தரநினை,சரு மமு௮,தவியமுலை ஈங்காய்செநங்சேழே



தாலப்பருவம, ௧௩. 

திகழ்பவர் திருவுரு வொருபயலமர்மயில் செங்கோசெங்ளோ 

இிருவளர்மணலையின் மருவளர்குழலுமை செங்கோசெங்கோ, (௯) 
வறு, 

வேலைமருட்டிய வாள்விழியற்புத நங்காய்சர்தா இ 
மேருவளை,த்தவர் மார்புதுளைச்ச,ச னம்பூசுந்தாயே 

பாலையினிச்தெழு சேனையகற்றுசொல் கொண்டாய்வண்டாயும் 

பான்மைமலர்க்குழ லாய்மலைபெற்றம ருச்சேசெந்தேலூர் 

சோ?லைகலச்சளி யேயமுதொத்தக ரும்பேசெம்பாசே 

சூழுபவர்க்கெ லாயவொழித்தவர் சம்பாலொன்நறீவாய் 

சேலையெடுத்தகை வேளைகிறுத்தினள் செங்கோசெங்கீரை 

சீர்மணவைப்ப தி வாழுமடப்பிடி. செங்கோசெங்கோ (௧0) 

சேங்கிரைப்பநவம் மற்றிற்று, 

  

தாலப்பருவம். 
—- ah ee -— 

வாங்கும் கொடிநுண் ணுசுப்பொிய வார்க்குங் குமவன் முலைசுமஈத 

மடவ நடைமங் கையர்ஈறிய மாலைக் குழல்கட் டவிழ்ச்சவது 

தாங்கும் விராமென் றுகள்வீழ்ந்து தவழ்ந்தம் மடவார் முலைகழித்த 

சாந்தும் புழுகுங் குங்குமமுர் சணலா தழுர்து சேருஇத் 
தேங்குர் இருலீ இயிற்படிந்து செறியு மீரம் புலர் த்தலின த் 

தெரிவை மாரு மைந்தர்களுஞ் சந்தைச் சகவற்ச ws wis 

வோங்குச் திருவத் தமிழ்மணலை யுறைவாய் தாலோ சாலேலோ 
யுலக முவக்குர் இருவெண்ணீற் மையே தாலோ தாலேலோ. (௧) 

வண்கா லென்ன வாயென்ன வாய்ச்சா லெனக்கால் வாயெனப்பேர் 

மருவி மாரு வனங்கொணமை மான ஈல்லூர் பெருமணம்வா 

னெண்சா ஈல்லூர்ப் பெருமணமே சேய்பெ ௬மண நல்லூரென் 
றிலகு பெயர்பூண் டுறுவனமேய்ச் தென்றும் விளங்கு மிர்சகராத் 

தீண்கா லறிஞர் பலர்குழுமிதச் தலாது சூழ்ஈது மருவுதலாற் 

ராவா காமு மெஞ்ஞான்றுர் தவாது சூழ்த றகுதியென 

வொண்கால் பலசூழ் வவலோகத் துறைவாய் தாலோ தாலேலோ 
வுலச முவக்குர் திருவெண்ணீற் றுமையே தாலோ தாலேலோ. (௨) 

காரார் கலிநீர் முகந்தெழுர்ச கமஞ்சூற் கொண்டல் கருக்கலங்கக் 
கலைவான் மதியச் துடல்போழச் கற்பத் தருவின் கழுத்தொடிய 

நீரார் சடத்துச் சசட்டசகட்டு நெடிய வாளை மேற்பாய 

நிகழ்கார் மேதி படிர்துழக்கி நெல்லின் கற்றைச் கதிர்மேய்ந்து 
Gort ஈறுந்தா மரைகுதட்டிச் செங்கட் கரும்பு க.றித்தருந்இித் 

தேமா நிழலிற் பேருணவு செழித்துண் டிடலே பொருளெனக்சொ



ச்சு இருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

சளோரார் போலச் தயின்மணலை யுறைவாய் சாலோ தாலேலோ 

வுலக முவக்குர் தருவெண்ணீற் றமையே காலோ தாலேலோ. (௩) 

நிலவு சமைன் இனிதயிர்சத நிலமா இயகற் ரூய்மகெ 

நிரம்பு பயமூட் டுபுவளர்ச்து நிகழ்கா ராய செவிலித்தாய் 
குலவு பசிதீர் சரவுணவு கொள்ளுக கலத்தி னுவர்விரவுங் 

கொள்கை தீதென் றதுகடிவான் குறித்த பொழில்கள் பலவுகிறை 

பலவு மினிய தேமாவும் படர்நெட் டிலைய கதலிகளும் 

பண்பி இயிர்த்ச கனிச்சாறு பாய்ச்சி நிற்ற லாற்றிசைபோ 

யூலவு புகழ்சாக் வளமணவை யுறைவாய் தாலோ சாலேலோ 
வுலக முவக்கும் இருவெண்ணீற் ஐ மையே காலோ தாலேலோ. (௪) 

கத்துர் சரக்குக் சடலேழுக்து கழியின் வழில: இழிவிலழல் 

காலு மொளியுங் கருசகவொளி காட்டுக் துகிரும் வளையீன்ற 

மூத்தும் பரப்ப வகற்கெஇிரே முகில்வக துறங்கு மூயர்பொழில்கண் 
முனிவின் றேற்.றச் கனிவினொடு முகந்து பரிவர்ச் தனைசெயல்போற் 

கொத்து மலியும் பைங்கமுகின் குலைச்செம் பழமும் வெண்முகையுங் 
கொட்டி. நிற்ப வதுசண்டு குளிர்வா னாதி யெவ்வுலகு 

மொத்து ஈவிலும் புகழ்மணவை யுறைவாய் தாலோ தாலேலோ 

வுலச முவக்குக் திருவெண்ணீற் றுமையே தாலோ தாலேலோ. (௫) 

ேவேறு, 

கருணைததும்பி வழிர்துபற$த கடைச்சட் செர்தேனே 

கடையேன்மூல மலத்தைவிளர்க்சக் காணுங் குழலமூதே 

மருமலிபை£துள வச்சொடைமாமுகில் வந்தபின் ௨5 சம்னே 

மாறாவன்ப ௬ளத்துமுளை சது வளர்ர்செழு பைங்கொடியே 

பொருவருபைங்கிளி தங்கெசெங்கைப் பொற்புபி ரோவியமே 
புயமவழ்சிமயச் திமயப்பிடியே பொலிமலர் மாளிகைவாழ் 

தருணமடந்தையர் தாழுங்குயிலே சாலோ தாலேலோ 
தண்ணியமணவைப் புண்ணியமயி2ல gran steven. (௬) 

உழைதருகையுடை யெர்சைபிரானுக் குடனொழி யாதமரா 

கோங்கு?ருட்டிமு னோனரைச்தொழிலு மொருங்கு மூடிச்திலொய் 
குழைதரு9ர்தையி னெக்குருகிச்கசி சொண்டுகை கூப்பிடுவார் 

குவிதலிலா,ச வுளக்கோயிற்டிடு கோலம் பொலிசுடரே 
மழைதருமுகிலும் விளர்ப்பவிருண்ட மலர்ச்குழ லோ திமமே 

மாறாவினையேங் குடி.முழுதாண்டுற வாழ்விச் இடுமமுசே 
திழைதருமறையெனு மாவிற்குயிலே தாலோ தாலேலோ 

தண்ணியமணவைப் புண்ணியமயிலே தாலோ சாலேலோ, (ar) 

வறு, 

உணர்பவருட்டபொலி மழசதிரொச்சொளிர் தாயே நாவயேனா 
புழதுமெனக்கு5 லகுள்பொழியத்தம மாதே போசேவாழ்



சப்பாணிப்பருவம், ௧௫ 

புணர்முலையற்புச மகளிர்பழிக்சிடு சாளாய் வேளாயே 
புவனமனைத்தையு முதரமடக்கெ மாதா வேதாவே 

யிணாமலரிற்கு த சொளுறவொத்தமெய் லாழ்லே தாழ்வேச 
வெனஃயன் முற்பல வமரரிசக்குமு னீவாய் பூவாயேர் 

௨ணர்சொண் முடற்குழல் வஇபிறைமெய்க்கவு மாரீ தாலேலோ 
மண்வைககர்த்தலை மருவுமகத். தல மானே தாலேலோ. (௮) 

ம வறு, 

வந்தப் பவர்பெரு வாழ்லேசாழ்வே யாழ்வேனாம் 
வஞ்சகச் கொடுவினை காயேனோயா தேயாயா 

முந்தித் திருவருள் சாராவோரா வேராரா 
மொய்ம்புற் நிடவருண் மானேசேனே கோனேயா 

ஈ$்திட் பொலிமலை மாதேகுதே யோசெர்சா 

னன்றற் புசமுலை யாளேவாளே 8ளேவே 
சிந் இத் இடுவிழி யோராய்காலோ தாலேலோ 

இண்பொரழ் புரிசைகல் லூராய்தாலோ சாலேலோ. (௯) 
வறு, 

கரியசகணாயவை யேவாய் தாலோ சாலேலோ 

கரு துகர்பாலொளி யாலாய் சாலோ காலேலோ 

வரியபெமானிட மோவாய் தாலோ தாலேமீலா 

வருள்வாமேபொழி காவாய் சாலோ காலேலோ 
வுரியரலாருயிர் காவாய் சாலோ சாலேலோ 

வொளிர்முலையாமச மாவாய் சாலோ சாலேலோ 

பிரியமுறாருள மேவாய் சாலோ சாலேலோ 

பெருமணமேவிய பாவாய் தாலோ தாலேலோ. (#0) 

தாலபபருவம் முற்றிற்று 

சப்பாணிப்பருவம். 

பார்வளர் மதிச்குழ வெனக்கழு மலத்துற் பவிச்சென் பலக்துடைச்த 

பரசமய சிங்கமென் றுரைசெயம் பாலருப் பவ்ளவாயார்மணத்தக் 

கார்வள ரொ ராணவமு மிருவினையு மும்மலக்சட்டுமுட. லா இிரான் குங் 
கருதுசாக் சரமாதி யைந்துமம் கிரமாதி கரையாறு நீக்தியெழுமா 

ருர்வமுற மூழ்கிப் புறத்தடையுமாசென வக்தடையு மாசுமண்ணி 

யான்றபஞ் சாச்கரப் புனலகன் கராமேவு மாருயிர்க் கருள்சுரர்து 

சார்வரிய வெண்ணீறு ஈல்குர் இருக்கைகொடு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தருமணர்சவழலமை பெருமணங் கமழுமுமை சப்பாணிகொட்டியருளே. 

வேயெனப் பொலிபசர் தோளுடைய மலர்மாதர் மென்கசையங் காந்த 
உாங்கு - மிளிர்க்மல மலர்பகலு (மிரவுமெழு மிருசுடர் விராவுற விழுங்குமாவ,



ச்சு இருதெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

மாயெனப் பொலிகருணை யம்மான் றிருச்கையொ டளாவும் கெளிற்றுகூல - 

மன்புபுரி வழியடியர் பலலாரி முழுமை.பு மலை,த்துச் சுவற்றுவடவை, சேயெ 

னப் பொலிவளாச் சஇழவன்விழி வளரும் இருக்சலர் படுத்தவமளி - தெய்வவற 
மூப்பத் இரண்டையும் வளர்க்குகற் செம்மையான் மிக்கசெவிலிச், சாயெனப் 
பொலிகின்கை மலர்மு௫ிழ்ச் தம்மையொரு சப்பாணி கொட்டியருளே - ௪௫ 
மணர் சவழவமை பெருமணங் கமழமுமுமை சப்பாணி கொட்டியருளே. (௨) 

குழைதரச் soar gs Our) sand arias Gora சுருப்புகாணுங் - 
கூட்டியதின் மலரொன்று காட்டிவலி காட்டியெதிர் கொற்றவேள் பொற்ற 

சாமர், விழைதரப் பொலியுருவ முற்.றுமழல் பற்றுமொரு வெவ்விழிக் குணவு 
செய்த - மெய்யர்சில லோகச் இியாகர்பனி மால்வனா விருப்புறு மணப்பட 

தரி, னிழை,தரச் சச்சவிடை யொரியவன மு£லைசுமர் இணர்மலர்க் கொம்பி 

னிற்கு - மேர்தெழினி னருகுற்று மறைமுழம் கப்பல வியங்கலிப் பப்பல்புவ 
னந், சழைதரப் பற்றுகைச் சாமரை மூடிழ்த்தம்மை சப்பாணி கொட்டி 

யருளே - தருமணர் தவழவமை பெருமணம் சமழுமுமை சப்பாணி சொட்டி 
யருளே (௩௨) 

செய்யகம லம்பொருவு மென்பது இறம்பச் செயத்கைச் சவெப்பெழுந்து - 
செறிசரச் சன்றுமென் றெண்ணாது பதிமுஞளஞ் சேர்ர்சறி தராசவிலைகள். 
வையமிசை யிவர்முனஞ் சேர்வதோ வென்றுள மதித்திடா சண்டாண்ட - 

மாண்டபகி ரண்டமுற் நீன்றளிச் குங்கருணை வாஞ்சைநற் ருயாதலான், 
மையவிரு மெங்கள்கண் மலரோடு வசனமு மலருமா றுளமிரங்கி - வளமொ 
ழிப் பைங்க்ளை தாங்கெத னிறகுதை வந்துநந் தவசையுறுகின், ஹையலமர் 
கைம்மலர் முடிழ்த்தம்மை யம்மையொரு சப்பாணி சொட்டியருளே - தரு 
மணர் சவழவமை பெருமணங் சமழுமூமை சப்பாணி கொட்டியருளே. (௪) 

உரவுமறை பாடு லோகச் தியாகரென் அுரைசெய்கின் கொழுகர்மகழ - 
வுள்ளங் க௫ந்துகெக் குருகியுரு இச்குழைர் தோங்குது தி பலபாடுவோங், கரவு 
தவிர் கூரத்தரின் மகற்சினிய மோதசங் கைதொடப் பலபடைப்போங் - ௧௬ 
இள மகற்குஈறு மான்மதஞ் சாந்தங் கருப்பூர மப்பிவிடுவோம், பரவுமர் தாகி 
னி நினக்சடிமை செய்புமொரு பாவையென் றேகாட்டுவோம் - பரிர்துனைத் 
அ.இிபுரி.தல் சொல்லவேண் டுங்கொலெம் பாலருள் சுரச்அமிச்சா, தரவுபெரு 

கக்கர முடிழ்த்தம்மை யம்மையொரு சப்பாணி கொட்டியருளே - தருமணர் 

திவழவமை பெருமணங் சமழுமுமை சப்பாணி கொட்டியருளே, (௫) 

ே வறு, 

வேட்டுப் புயறவழ் சமயத் இமய விலங்க லிடைத்தோன்றி 
விண்ணவர் மண்ணவ ரெண்ணுமொர் வெள்ளி விலங்ச லிடைத்தனியே 

பாட்டுப் பிரமா முளருங் கொன்றைப் பைந்தார் வேய்ந்துலவும் 
பண்பார் பிரணவ குஞ்சர மேவிப் பாரொடு விண்வெருவு 

மோட்டுத் திறல்கொ டுலாவிரு சோட்டொரு மூரிச் சனவேழ (வெண் 
மூனைமுதன் மாய்ஈ்சொரு வளாபோற் சாய்தா முனிவிற் பொருமொரு



சப்பாணிப்பருவம். ௧௭ 

கோட்டுச் களிறு பயர்ச மடப்பிடி சொட்டுச சப்பாணி 

குணவைப் பெனவமை மணவைப் பதியுமை சொட்டுக சப்பாணி, (௬) 

தீமரச் இரைபடு தொடுகட லுலகற் றண்ணிய பிரமபுசந் 
தழைதரு வேணு பாரப்பெயர் பூணச் தாவில் வரங்கொண்டே 

யமரர்ச் சதிபதி முதலியர் இருவனை யார்புக ழொகெட்டுண் 
டண்ட மடங்க ௩டாவு கொடுங்கோ லாளியு மவனிளைய 

பமரத் சொடையெடு முடிவலி யினரும் பன்மைந் தருமிடையும் 

படையும் முடையும் படி.தடி. கடிவடி பயிலயில் வலனேந்து 

குமாச் கடவுளை மீன்ற கருங்குயில் கொட்டுக சப்பாணி 
குணவைப் பெனவ்மை மணவைப் ப.தியுமை சொட்கெ சப்பாணி. (௭) 

பிறைமதி நிறைபுன லுறைதரு சடி.லப் பெருமா னொருமான்வாய்ப் 
பெருகொலி யொருசெவி யருகுற நிறுவு பிரானொரு பாலமர்வாய் 

கறைதப மறைமுடி போதுமொர் கள்ளை கலந்தமர் கைக்கிளியே 

சடையேன் குடிமுழு தாண்டு விரும்பிக் காக்கும் பைங்கொடியே 
மறைமுழு வதுமே கலைசெய் தரையணி மாதே மாதரசே 

மலையி னுஇித்த மருந்தே வெள்ளிய வாணகை யோதிமமே 

குறையற வடியவர் பாற்பொலி சுட.ே கொட்டுக சப்பாணி 
குணவைப் பெனவமை மணவைப் ப.தியுமை கொட்டு சப்பாணி, (௮) 

G ao. 

றுமதி ஈதஇபொதி மிடைசடை யுடைய ரிடத்தும டப்பாவாய் 
Os Psat மனவிருண் முழுதற வவணெளிர் பச்மப சத்தோயே 

மறுவறு கதிரொடு மதியுற வுறுமிரு ளொச்தகு ழற்கோசாய் 
மறுகுறு முடை யொ௫ிதர வளரிள முத்தமு லைத்சாயே 

கறுவொடு மெழுகொடு விடமமிர் துறவிடு கட்கடை கற்ரோசாய் [யே 

கதிர்விழி யெனவொரு தீமியனொள் சொளிமுழு கத்தயை வைப்போ 

குறுமுனி தொழுதெழு பனிமலை வருமயில் கொட்டுக சப்பாணி 

குளிர்மலி பொழிலெழின் மணவையி லர்மகுயில் கொட்டுச சப்பாணி, () 
வறு, 

படலர வச்சுமை முழுது (emi யுற்றல னத்தாரர் 
ப.தும மலர்த்தலை யமர்மறை வித்தச ரட்டதி சைபாலர் _ 

கடவுளர் மற்றையர் முனிவார் பச்திசெ யப்படு மெய்த்சேவே 
கமலம லர்த்தலை மகளிர்மு தற்பல ரற்புறு சற்போயே 

மடமை யறுத்தென இதயம லர்ச்சணி ருக்கும னப்பேடே 
மதியமு டி.த்தவர் நிதிய மெனத்தமு எ.த்து.ற லைப்போயே 

குடவளை மொய்த்சசெய் மணவை மடப்பிடி கொட்டுக சப்பாணி | 
குலவிம யத்தனி வரைவரு மு,த்தமி கொட்செ சப்பாணி, (௧0) 

சப்பாணிப்பநவம் ழற்றிற்று, 

SEPA RROAR AA,



௪௮ இருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

Q 9 

முத்தப்பருவம். 

கொ முதம் வரிவண் மு அழக்சச் கொழுர்ேே னிரம்ப வாய்மடுத்.தச் 
குமட்டிச் கவிழ்ச் தாங் கெ.திரெடுக்குங் குளிர்மென் மலர்ப்பூங் குழற்சொ 

தொழுது மழுதும் புகழ்பாடித் துதித்து முருக யுருசிகிகழ் [ம்பே 
தொண்ட ௬ளச்சோ யிலுச்சமைந்த தூண்டா விளச்சே சுயஞ்சோதி 

யெழுஅ முயிரோ வியச்கொழுர்தே யெழுதா வுருவத் தளங்கொடியே 
யெழுபேருலகு நினைர்துதொழு தெழுகோ மளமே யிலவாதி 

முழுஅமிணையி ணின்கனிவாய் முத்தச்தருச முத்தமே 
முதசர் மணவைப் பெருமாட்டி முத்தர் தருக முத்தமே, (௧) 

நனியா சாஞ்செய் துள்ளுருகி நைந்து குழைந்து கா.த்தழும்ப 
நாளும் வழுத்தும் பேரடியார் ஈலஞ்சா லுள்ளச் தூ.ற்றரும்பி 

யினியா நிற்குஞ் சுவையமிழ்தே யேழைச் தொழும்பு பூண்டொழுகு 
மெங்கள் குடிச்கு மொருமுதலே யெல்லா வுயிரு மினிதின்று 

சனியா கின்ற போருளிற் க9ந்து நோக்கி மூழ்விக்குங் 
கரும்பே புவிமு னாராறுங் கடச்த முதலி லாழமு.சல்வன் 

மூனியா தவாவுஞு செங்கனிவாய் முச்தச் தருக முத்தமே 
தேதுசீர் மணவைப் பெருமாட்டி முத்தர் தருக முத்தமே, (௨) 

விளைக்கு மரச் செங்கரும்பு விரும்பு சுரும்பு காண்பூட்டி 
விரைக்கோ றொடுச்ச வேளுடலம் விழித்தீச் குணவாச் யெதுமறக் 

இளைக்குங் கொடி.றுண் மருங்குல்கவன் றேங்க வீங்கு மிளமுலையு 
மிளகு பசிய லேய்த்சோளு மெழில்கொப் புளிக்குர் திருமுசமுர் 

இளைக்குங் காதல் சொடுமோக்குஞ் செய்ய சடைவெண் பிறைமுடித்த 
தேவ தேவன் முககமலஞ் செவ்வே மலர வெண்ணிலவு 

மூளைக்கும் பவளச் செங்கனிலாய் முத்தர் தருக முத்தமே 

மூதசீர் மணவைப் பெருமாட்டி முத்தர் தருக முத்சமே. (௩.) 

ஈத்தங் சமழுங் குழற்கோதை கல்லா ரறுவர் இருமுலைப்பா 
னன்கு தெவிட்ட வுண்டுபசு நறும்புற் புனற்ரொட் டி.லினமர்போ 

த.த்தங் சமழும் படியெடுத்தாங் சணைத்து மார்பி னுச்சிமோர் 
தார்வம் பெருக கோக்குதொறு மருளாழ் பெரிய யோயெர்தஞ் 

9ித்தங் கமழுங் ண்டிணிட்பொற் சிலம்பு புலம்பு சேயிதழ்த்சாட் 
டெய்வச் சைவச் சிறுகுழவி தருவா யாறு முவந்தளிக்கு 

மூத்தங் சமழு நின்கனிலாய் முத்தர் தருக முத்தமே 
முஅ?ீர் மணவைப் பெருமாட்டி முத்தர் தீருக முத்தமே, (௪) 

அழியும் புவனச் சறுலாழ்வு மமார் புவனப் பெருவாழ்வு 
மமம நாளு மருவருக்கு மார்லம் பூண்ட மலபாசர்



முூத்தப்பருவம், ௧௯ 

விழியு மனமுங் குளிர்தூங்க விஇகா ணரிய திருவுருவ 
மேவி யாவி முதன்மூன்றும் விருப்பின் வாங்க யெல்வினையு 

மொழியும் படிசெய் நோக்காதி யொன்றப் புரிந்து வொனந்த 
மூறிட் பெருகித் சதம்பியெழ வொன்று மொழிவா ருளங்குளிர 

மொழியும்பவளச் செங்கனிலாய் முத்தக்தருச முத்தமே 

மூதுசீர்மணவைப் பெருமாட்டி முத்தந்தருச முத்தமே. (௫) 
ே வேறு, 

மதிமுததம் வீரன்வயி ரச்சழற் சாறேய்ச்க மண்ணிடைச் தேய்ர்த துயர் 
வேய் - வருமு.த்த மதிலெழுச் தழலால் வெதுப்புண்டு மாமைகரு Bugis ey 

சொற், பொதிமுச்தம் வன்பகடு சாலுழக் கப்பிளவு பூண்டசா லிப்பி வளை 

மீன் - பொலிழுத்தம் வெய்யபுல வொழியாது காறுமொண் பூயையர் களத்து 
மேவுர், ததிமுத்ச மவர்மகிழ்கர் சைபட் டதுச்குண்டு தோன்றாது மறையு 

மிக்குச் - சுடர்முத்த மாலையி னெரிர்ததிவை வேண்டேச் தொடுத்தபற் பல 

வுயிர்ச்கும், பதிமுத்த மேற்றும௫ிழ் நிதிமுச்ச மன்னசெம் பவளமுத் தர் ௧௫௬ 
சவே - பல்லூர் விரும்புமெயி னல்லூசரும்புமயில் பவளமுத்தர் தருகவே.(௬) 

அடரிருட் பொலிவழிய வாயிரங் கதிர்விரித் தா தித்ச னு சயமெழுமோ - 
சருவரைச் சிர் தூர வருவியிம் பன்னாளு மாழ்ர்சொளி பரப்பு மணியுஞ், 

சுடர்விரித் தெழுவடச் சு.சரிசன முர்தனித் தொல்வளையு மேர்து மொருவன்- 

அழாய்ப்படலை மறுமார்பி னுச்கழகு செயும்விலைச் தொகையிலா வரியமணியு, 

மிடர்கெடச் தகுவரொடு சதகோடி. கொண்டுபொரு மேர்தலூர் மணியுமற்று- 

மியம்புமைந் தலைகாக மணியும்யாம் வேண்டல மெமக்கம்மை செந்துகி 

செனப், படர்சடை தரித்தபொல் லாமணி யவாவுகின் uaa (ips தந்தருகவே- 

பல்லூர் விரும்புமெயி னல்லூ ரரும்புமயில் பவளமு)ச் தந் சருகவே, (௭) 

கரவுதிர் போருள் விழிக்குடையு மீனுங் கலந்துபர ஞானமூறுங் - கிர் 
மூலைக்குடையும் களிற்றிசன் மருப்புங் சளத்தினுச் குடையும் வளையும், 
விரவுபா கெனுமொழிச் குடையுங் கரும்புமெழின் மேயதோட் குடையும் 
வேய - மிளிர்கவா னுச்குடையும் வாழையு முகத்இற்கு மேன்மேலு முடையு 
மதியும், புரவுசால் கைக்குடைய ஈளினமுகறுங்குழற் பொலிவினுச் குடையு 
மூகிலும் - பொற்புறச் தருமு,த்சம் வேண்டலங் சண்டம் பொலிரந்சொளிர 
நீலம்வைத்த, பரவுமா ணிச்சமொரு பால்வைத்த மரகதம் பவளமுத் அந்தர 

சவே - பல்லூர்விரும்புமெயி னல்லூரரும்புமயில் பவளமுத்தர் சருகளே, (௮) 

Gap. 

மறையின் முடியு மென எசமு மனமு ஞருக நித்தமு 
மதுர மொழியி னினி௰ய துதிசெய் மறுவி லடியர் சத்தமு 

மஸ்றம் மழிவில் கருணை பெரு யலைய தெறியு மக்சமு 
மளவில் பிறவி யுததி சவற வலர்செய் சரண பத்மமு2 

நிறையு மழகு பொழிபு மூகமு மபய வரச வத்தமு 
நிகரில் பிற மிலக வமர நிலவு மமல வதம்!



௨௦ திருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

கறையில் சமய விமய முதவு புதல்வி தருக முத்தமே 

கரையில் வளமை யளவு மணவை முதல்வி தருக முத்தமே. (௯) 

வறு, 

வஞ்ச மருவு நெஞ்ச மருவ வஞ்சி விலகு சத்தியே 

வம்பு சழுவு மென்பு லுரையு ஈம்பி யருள்செய் பித்தியே 

கஞ்ச மருவு மஞ்சன் விறன்மு குந்தன் வெளிய வச்இழயூர் 

கந்த மலர லங்க லணிபு யன்பன் மூறைது இத் துநீ 

சீஞ்ச மெனவு வந்த னையர்மு னின்ற வொளிரொ ருத்தியே 
சங்கு குழையர் இங்கண் முடியர் பஙகி னமர்தி றத்தியே 

யஞ்ச முலவு நன்செய் மணவை யம்பை சருக முத்தமே 

யன்பர் மனமு வந்த வருள ணங்கு தருக முத்தமே. (௧௦) 

மத்தபபநவம் ழற்றிற்று, 

வணக்க கவச கள்வவவாள்வா். 

வாரானைப்பருவம். 

een ATO ப்ச் 

விற்கொண்ட வாணுதற் பட்டமுஞ் சட்டியும் விளங்கொளி தும்பு 

சூட்டும் - விரைகறுங் குழலிற் கவிழ்த்திடு சகட்டணி விராயசெம் மணியினொ 
ளியுஞ், சொற்கொண்ட வள்ளைச் செவிச்கணமர் தோடுமிரு தோள்வருடி யாடு 
நீடு - சோதிச் குதம்பையு மிளஞாயி நுதயஞ் சுரப்பமார் பத்துவயிரக், சற் 

கொண்ட பணியுமுத் சாரமும் வெண்ணிலாக் கற்றைகால் சந்தீரோதயங் - 

காட்டவிரு கைவளை கலிப்பச் சிலம்புகள் கலின்கலி னெனப்புலம்ப, வெற் 

கொண்ட தளிரடி பெயர்சக்துமண வைப்பதி யெழிற்பரா பரைவருகவே - 

யேகர்சி௨ லோகத்தி யாகரொரு பாகச் இருக்குமுமை யாள் வருகவே. (௧) 

ஆறாறு தத்துவமும் வேதாந்த முங்கடர் தவிர்வனவிண் முழுதுமாளி 

யாதிப்பல் வானவரு மாதரிப் பனவுக்கி யன்னமன் னமுழமுணர்தரா 
arp தங்குமுடி யொண்மதிப் பிறையஞ்ச ஈகுவன களங்க மொழிமெய்ஞ் 

ஞானயோ கியருளங் குடிகொள்வன நைந்துரு) காச்தழும் பத்.த இப்பார் 
கூறாது காலுழக் காமல ரிடுக்தொறுங் கொண்டுவப் பனவென்றுபல் 

கூர்த்தமதி யாளர்புகழ் மெல்லடி பெயர்த்தழகு குலவவிரு பத்தாறினோ 
டேரா புண்ணியமு மணவுமண வைப்பதி யெழிற்பரா பரைவருகவே 

யேகர்சிவ லோகச் தியாசரொரு பாகத் திருக்குமுமை யாள்வருகவே.() 

இங்களர வங்சண்மலி கொன்றைமலர் grr neo சேடி.முன் சண்டறிதராச் 
செஞ்சூட்டு வெள்ளோதி மந்தொடர வாயிரர் தெய்வச் Dos gia pCa 

தீங்கள்பெரு கோலமட் டுத்தொடா ஈறியசெர் தாமரை யுயிர்த்தமாதும் : 

தாதுசெறி வெண்சத தளச்சமல மாளிகைச் தலையமரு மாதுமிகுபோ



வாசானைப்பருவம், உத் 

கங்கண்மலி வானகத் தயிராணி யும்பல கருங்குழ லரம்பைமாருங் [Fre 
கைகுவித் து.ச்தொடர மெய்ஞ்ஞான யோகரிரு சண்களுக் தொடரவிடர் 

தெங்கண்மன முந்தொடர மெல்லடி, பெயர்த்தினி தெழிற்பரா பரைவருகவே 

யேகர்சிவ லோகச் தியாகரொரு பாகத் திருக்குமுமை யாள்வருகவே. () 

பன்மலர் முகந்இிரு கரங்கொண்டு தூய்கெடும் பனிவிசும் பமருமடவார் 
பணிதோறு மவரகுழ லளாய.தர எப்பிறை பதிர்இிடச் தோன் றுசுவடுங 

கன்மலர் மனத்தைவண் கருணைபுரி யாய்கொலென் காதற்கி சழகுகொலெஞாக் 

கற்பனைகடர்தவர் தொழுர்சோறுமவர்முடிக் கட்பிறையை யெற்றலாலே 

முன்மலர் தருஞ்சுவடு மேல்£ முறப்பெற்று மோகநீத் தவருளத்சான் 

மூடிடப் பட்டுமய லாழ்ந்தா ௬ளம்பதிய முழுதுமச் சுற்றுவிலகு 

மென்மலரு நின்மல ரடித்துணை பெயர்த்து லெழிற்பராபசை வருகவே 

யேகர்சிவலோகத்தியாகரொருபாகத் திருக்குமுமையாள் வருகவே. (௪) 

ஆலச் கருங்களச் இிறைவருட ஸீங்கா தமர்ந்துபரை யாதியிச்சை 

யறிவுதொழி லாடியுயி ரைம்பாச மற்றுய்ய வைந்தொழி னடாத்துமயிலே 
சாலக் கருங்கொண்ட லோமர கசங்கொலோ சச்கவிர் இரரீலமோ [கார் 

தழைதரும் பூலையோ வெனுமேனி லாய்ந்தமா தவனுடைச் தங்கையே 

நீலச் கருங்கட் டிருக்கோதை மாதொடு நிலாவுகலை மாதுகாளு 

நிகழத் துஇக்கும் பெருஞ்செல்வி யேகல்வி கேயமிச் கார்வாழ்க்கையே 

யேலக் கருங்குழற் செய்யவாய் வெண்ணகை யெழிற்பரா பரைவருகவே 
யேகர்சிவ லோகசத் தியாகரொரு பாகச் தஇிருக்குமுமை யாள்வருகவே. () 

Gam. 

மின்னிப் பொலியுங் கருங்சொண்மூ விளர்ச்குங் குழலார் மைச்தரொடும் 
விளையாட் டயா விணிதமை்ச வியன்மா ளிசைமேற் செய்சுன்றிந் 

௮ன்னிப் பொலியும் படிபதஇத்த தொகுசெம் பம ராகமணிச் 

சுடர்மீ தெழுந்து வானளவுக் தோன்ற நிற்ற றமிழ்வேதம் 

பன்னிப் பொலியுஞ் சம்பந்தர் பரவு மணச்இி லெம்பெருமான் 
படர்பே ரொளியாய் நின்றஇறம் பாரா ரறியச் தெரிவிக்க 

மன்னிப் பொலியும் வளரசல்லூர் வாழ்வே வருக வருகவே 
மாறாச் கருணை சூற்கொண்ட மயிலே வருக வருகவே, (௬) 

மோன மோங்குஞ் வெயோச முத்த ௬ள்ள முமிழாத 

மூம்மைத் சமிழ்தேர் விரகர்மண முடித் துப் பெறுபேற் நின்புகழ்போற் 

கான மோங்கு மறைமுழங்கச் கங்கு லழிர்து கழிந்சோடச் 
ச.திர்வெண் மதியோ டுடுவொளிப்பச் கமல முகைகண் மு.றுக்குடையத் 

தான மோங்குங் கூசைதுயர்ச் சலதி மூழ்கச் கொடியுவப்பத் 
சண்டா அ.தய மெழுங்கதிசோன் றடர்தேர்ச் செலவு தனைத்தடுத்து 

வான மோங்கு மதினல்லூர் வாழ்வே வருக வருகவே 

மாறாக் கருணை குற்சொண்ட மயிலே வருக வருகவே, (௪)



௨௨ இருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளை த்தமிழ். 

சந்து சவழு முலையாருந் சாமர் தவழும் புயத்தாருச் 

sang தழுவு மாளிகையுர் தனிமே னிலையு மாடாங்கு 

மிந்து தலழுஞ் செய்குன்.று மெழில்கொப் புளிக்கு மரமியமு 
மின்பங் குடிசொள் வேதிகையு மிடங்கொண் மணிமுன் நிலுமறுகு 

நந்து தவழுர் தடம்படிந்து SMOG Carn ws Eg mis) 

ஈகுபே ரர்.தி மாலையிற்பன் னவஞ்சால் பொதிய வனாயுஇத்த 

வரது தவழுக் இருநல்லூர் வாழ்வே வருக வருகவே 

மாறாக் சருணை சூற்கொண்ட மயிலே வருச வருகவே. (௮) 

மூரி யெருமைச் கரும்போத்து மோட்டுப் பியலி னுகங்கெடத்தி 

மூடங்கூர் காஞ்சி லேர்க்காலம் முரியா நசத்தி னடுப்பொருத்தி 
வேரி கடைவாய் வழியிழிய விரும்பு முழல ரெறுழிடக்சை 

மேழி தழுல மற்றொருகை மெய்ய விருப்பு முட்கோல்கொண் 
டாரி தழியா ரடியும்வெளி யாமே யெனமண் பிளவுபட 

வாங்காங் குரப்பி புழமுமோசை யம்ம பரத்த லாற்பகல்வாய் 

வாரி யடங்கும் வளஈல்லூர் வாழ்வே வருக வருகவே 
மாறாக் கருணை சூர்கொண்ட மயிலே வருச வருகவே, (௯) 

பணியே விரும்பு துணர் பினர்சம் பற்மீற வருக முற்றுணர்ந்த 

பரம யோக ருடன்பிரியாப் பரையே வருச வவர்புனையு 

மணியே வருக வவரினிய வமுதே வருச வவர் இருப்பே 
ரருளே வருக வவருளங்கொ எனமே வருக வவர்முடிக்குங் 

கணியே வருக மெய்ஞ்ஞானச் கனியே வருக வானர்சக் 

கடலே வருக வெங்களிரு கண்ணே வருச சண்ணிலுள்லாய் 

மணியே வருக திருகல்லூர் வாழ்மே வருக வருகலே 
மாறாக் கருணை குற்கொண்ட மயிலே வருக வருகவே. (௧50) 

o Ce 

வாரானைப்பருவம் ழற்றிற்று, 

௮ம்புலிப்பருவம். 

he 
இகழ்தரு கடுக்கைமலர் சூரசில லோகத் இயாகர்த முடிச்கலத்துட் - 

திறந்தவொன் ருயனையர் கண்ணுளொன் ரயனையர் இருமேனி யெட்டுளொ 

ன்ராய்ப், புகழ் தரு வலத்தவ ரியக்குமறை வாம்புரவி பூண்டசேர்ச் காலு ளொ 

ன்ராய்ப் - பொலிவசன் நியுமனையர் புண்ணியப் பொடியெனப் பொங்குக தி 

ரெங்குமுமிழ்வா, யிகழ்தரு பவந்தவிர்ச் சருளனை யரைப்பல விடத்தினும் போ 
நீறல்செய்வா - யித்தகுசிறப்புணர்க் துன்னொகெலர்சாட லெண்ணினா ளெங் 

சள்வினை முற், றகழ்தரு இருப்பெரு மணத்தமாருட் பரையொ டம்புலீ யாட 

லாவே-யலகில்டவ னங்கண்முற் நீன்றதாய் காணிவசொ டம்புலி யாடவாவே,



௮ம்புலிப்பருவம், ௨௩ 

எண்ணுமதி யினர்மதிச் கடவுளென நுவலுசற் கேற்பவொண் கலையா 
எனு-மிரியாச சண்மையா எனுமாயிஞாயின்னு மிருளிலொளி யோ னுமானாய், 
ஈண்ணுமொரு பாந்தளொரு புடைகொளினு மொருபுடையி னானில விளக் 
காகுலாய் - காயனார் திருமுடிச் கங்கையிற் சங்கையற காடோறு மூழ்கி யெழு 
வாய், மண்ணுலகி லளவில்பைங் கூழ்சழைய மாறருள் வழங்குவா யுனது செய் 

கை - மதித்துன் றென்றாட வாவென் றழைச்சனள் வழைக்சடஞ் சோலை 

மு௫ன்மே, லண்ணுவள மேவும் திருப்பெரு மணத்துமையொ டம்புலீ யாட 

வாவே-யலூல்புவ னங்கண்முர் நீன்றசாய் சாணிவளொ டம்புலீயாடவாவே. 

சுரும்புசெறி கழுநீர் மலர்ச் துவாப் க௱வமிகு தொகுகமல மலர்குவிப்பாய்- 
சுகமிக மணர்தவர்ச் ச்ெபமா வாய்துன்ப மாவாய் சணந்த வர்க்குப், பெரும்புவி 

விரும்பநிறை வாயது வெறப்பசோய் பெற்றார் மெய்போன்று குறைவாய் - 
பேசாழி மிகமுழங் கச்சோன்று வாயஃது பேசா தடங்க மறைவா, யிரும்புவன 

மேச்துகடு நிலையொடொரு தன்மையே யெஞ்ஞான்று மெய்தி நிலவு - மெங் 

கள்கருணாம்பிகைநினியன்முழுத மெய்த் தமுள் ளெய்யாரின்வருகவென்ற, 

எரும்புகல மார்பெரு மணத்சம ரருட் பராமொ டம்புலீ யாட வாலே-யலூல் 
புல னங்கண்முற் நீன்றசாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே, (௩) 

சங்கஈக வூரும்வெண் டிரையெறி சடங்கட றவாதே யெழுந்து பொங்கத்- 

தண்கலைசண் முழுமையு நிரம்பிமுழு மதியெனத் தழைதா வெழுக்த போது, 

பொங்கனச மாருகந் திருமுக மெனக்கருணை பூச்கினி தெழுந்த தென்றும் - 

பொலியுருப் பாதியா யெழுபோது திருநுதற் பொலிவுற் நெழுந்த தென்று, 
மங்கனச வுருவின்றி மறைதரும் போதுஈ மருங்குலே யொத்த தென்று-ம௫ழு 

மா தேவியிவள் வாலெனச்கூவினீ வாரா திருப்ப தழகோ, வங்கனக மணிமாளி 

கைப்பெரு மணத்துமையோ டம்புலீ யாடவாவே - யல$ல்புவ னங்கண்முற் 
நீன்றதாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே, (௪) 

பேராழி குழ்திருக் சாழியிற் பாலுண்ட பிள்ளையர் இருமணத்துப் 

பெருசவம் தடையுமா தவரொடுங் கூடிப் பிறங்கல் தாயல்லையன் 
ரோரராழி யேழ்புரவி வையத் இவர்ந்திரு ளொருங்கற முருக்கு மொருவ 

னுன்னையொத் தவஜனொரு களங்கமு மிலான ஃ துணர்க்திலான் போற்றிரி 

பாராழி வட்டம்வி ஷவப்பவின் றேனும் பரிக்திங்கு வர் சாயெனிற் [தலென் 

பாடுசா னின்பெருமை பாடவெளி தாகுங்கொல் பாசாங் குசத்இினோடு . 
மாராழி சங்கங்கொள் சைப்பெரு மணத்துமையொ டம்புலீ யாடவாவே 

Wagaya னங்கண்முற் நீன்றதாய் சாணிவளொ டம்புலீயாட வாவே, () 

உலகுபுகழ் பஞ்சாச் சாட்பெருர் தீர் த்தமென் ரொன்றுண்டு மூழ்கி னோருக் 
கொழியாத பிணிமுழு தொழிப்பததன் மான்மிய முரைச்கரிது முகமன 

லிலகுமிஃ தன்றியும் கூபவடி லாய்க்கங்கை யென்பதொன் றுண்டதன்சீ[ன்றா 
செம்மனோர் பேசுதற் கரியதரி ய துபெரிய தித்தலப் பெருமை சண்டாய் 

விலகுகொடு வஞ்சமுடை கெஞ்சாரல் லாரென்று மேவரிய விச்தலத்து 

விளையாடல் கருதிவா வென்றிறைவி யேயுனை விளிக்கரீ செய்தசவமெ



௨௪ திருவெண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 

னலகுதவிர் பெருவளம் பொலிபெரு மணத்துமையொ டம்புலீ யாடவாவே 
யல$ல்புவனங்கண்முற் நீன்றதாய்காணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே.() 

றர்சமா ணாச்சனீ யேயென்று பலருஞ் சரிக்கவா சாரி யன்றன் 

றேவியிள வனமுலை ஜெழுங்கலகன் மார்பிற் நிளைச்.து£ீங் சாதபழியோ 
டுறந்தபே ரரியவெங் சவலையுக் தவலிலா வொருசாப மும்பூண்ளொ 

யொழியாது சச்சனிடு சாபத் தொடக்குண் டுழன்றுவா னலைதறவிரா 

யிறந்தமா மலமுடைய ரேயடையு மித்தலச் செய்.தியிச் கருணாம்பிகை [ram 

பிணையிலரு ணோச்சமும் பெறினினக் கெத்துயா மெய்துகினை யாவர்நிக 

ரறந்தவா தோங்கும் இருப்பெரு மணச்துமையொ டம்புலீ யாடவாவே 
யல$ல் புவனங்கண்முற் நீன்றதாய் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே,() 

வையமுழு துய்யவொரு லாவியங் சரைநின்்று லாய்மலர்ச் தமுத பிள்ளை 

மதுரமிகு செல்லாய்ச் கருங்குழற் காதலியை மாமணஞ் செய்த ஞான்று 

செய்யமலர் மீதனர் துஞ்சுபஞ் சாக்கரத் இரத்தச் கரைக்க ணின்று 

சேர்ச்தார் களங்கமுற் ரொழியவெண் ணீறுதன் செங்கரத் தாலளித்தா 

ஞய்யவிவள் வாவென் றசைச்தபடியேவிரைச் தொருவனீ லந்து சேறி 
னுன்களம் கந்தவிர வெண்ணீறு ஈல்காள்சொ லோவிதனை யுணராததெ 

னையமன மோவித் திருப்பெரு மணத்துமையொ டம்புலீ யாடவாவே 

யலஒல்புவ னங்கண்முற் நீன்றசாய் காணிவளொ டம்புலீ யாட வாலே, 

குறைவடிவி ஷேரடசிவ லோசச் இியாகர்தங் கோடீர மாமுடிச்சட்-குலவு 

சங் சையின் மூழ்கி யல்வடிவ மேறா து குறையா திருத்தல் பெற்றாய், நிறைவடி. 
வினோடிங் கடை௩ துகங் காகூப நிறைபுனலின் மூழ்கி னினைய-நிகழ்வடிவமொ 
ருதன்மை யாய்மருவ வுருவவள நிமலையருள் பெறுவ துண்மை, பொறைவடி 
வம் வாய்ர்துவினை சாய்க்து மலமாய்ந்தொளிர் புகழ்த்தரும நெறியி னிற்போர்- 

பொருவரு மனப்பெருங் கோயிலக மேவியெம் புக்திக்கு மச்திக்குமோ, ரறை 

வடிவ மேவிய இருப்பெரு மணச்துமையொ டம்புலீ யாட வாவேஃ-யலகில்புவ 
னங்கண்முற் நின்றதாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாட வாவே, (௯) 

லாலென்ற போதுவா ராதுபா ணித்ததெம் மதிகதி யுனச்குவேறென் - 

மற்றிவட வர்க்குமுடி முதலடி வரைச்குமுள வாளராச் தொசைகணக்லல், 

சோவென்ற ஈசையுண்டு தச்சன்வேள் விக்களந் சோய்ர்ததா ஞண்டுகின் 

னேர் - சுடர்நகை சகர்ச்சசெங் கரமுண்டு மாரற் ரொலைத்தவிழி யுண்டுசண் 

டாய், காவென்ற கைக்தலத் திவண்முனிவு செயினினைக் காப்பவரு மிலரிவை 
யெலாங் - கருதிவர் சருள்பெறுஇி கடலுலக முழுவதும கட்டிற் கலக்குமாவா, 
யாவென்ற வன்புகழ் இிருப்பெரு மணத்துமையொ டம்புலீ யாடவாவே - யல 
கில்புவ னங்கண்முற் நீன்றதாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே, (௧0) 

அம்புலிப்பரவம் ழற்றிற்று, 

a NO GID,



௮ம்மானப்பருவம். 
ஆ. ஆ 
> > 

சொ ல்லூர் வயத்தசவ லோகச் இயாகர்தர் தோட்டுணை குழைக்கசாளுச் 

தோலா தெழுர்தநின் நுணைமுலைக் குவடுகேர் தோற்றியெழு தோத்றசோ 
-வில்லூர் நெடுஞ்செர மேருவென் றரைசெய்வட வேதண்ட முற்நகொத்ற[ச்கி 

விறுமுற் றுந்தபப் பொடிசெய்து கடி.செய்து மேவுப லுருண்டையாக்கி 

யெல்லூர் மணிக்கங்க ணக்சாச் சேர்திமே லெறிவது சடுப்பவறமுற் 
றேறுமங் லகச்தலச் துறுவெப் பேறவசை யெண்ணாது விண்ணாடளா 

மல்லூர்பொழிற்பெருமணச்தமர் பராபராபொன்னம்மானையாடியருளே[ளே. 

யருளினெங்குடி முழுதுமடிமைகொண்ட ௬ளுமுமை யம்மானை யாடியரு 

மறமணச் குங்கனன் மழுப்படைத் தம்பிரான் மலர்பொரு இருச்கையுலகம் 

வாழ்சரக் சோத்துமவ் வுலகமஞ் சாதுய்ய வ.ரசாப யங்கொடுத்து 

நிறமணக் குந்தரும முப்பத் இரண்டுகனி நெடுமாளு மமரவைத்து 

நிலவுஞ் ருக்குமணி வடசேமி வளைசூல நிலவே ரூங்கிமூவர் 

புறமணச் குந்தொழிற் கே து$ீயென்ப-து புலப்படுத் தியமொளிருகின்[சொப்ப 
பூங்காப்புகழ்திண் டொன்றன்பினொன் மேற் போயடைய வெழுவ 

வறமணக் குந்திருப் பெருமணச் தம்மைமுத் தம்மானை யாடியருளே [ருளே. 

யருளினெங்குடி முழுது மடிமைகொண்டருளுமுமை யம்மானை யாடிய 

இறைதிரு முகத்தகச் துச்திரு நுதற்கணு மிலங்குமுச் சுடருநோச்டு [த 
யிருளட் பொலிந்த மிருங்குழற் கெஇிராவ திம்விருள்கொ லெனமுனிர் 

கறைமருவுபூ சவிருண் முழுதுங் கலங்கச் SHEDS HOUS SOUS HE [ன 

கச்சமி லுருண்டையாச் செய்துநீ வாய்ப்பெயுங் ககளமிவை கோடியென் 

நிறையவெளி யாயசா னுலவுகர மதமுமிழ் கெடுக்க திர்ச் குஞ்சாத்சி [றே 

னேர்செல்ல வீசுதல் சடுப்பலெ'இர் காண்குரர் நிலாவுபொன் னுலகமென் 
யறைசரு இருப்பெரு மணத்தம்மை மாநீல லம்மானை யாடியருளே (ரே. 

யருளினெங்குடிமுழுது மடிமைகொண்டருளுமுமை யம்மானை யாடிய 

பன்னரிய திருமறைச் சரமீ.து மருவும் பரம்பொரு டனைப்பகர்ந்து 

பங்கயச் செங்கையமர் பைஞ்சிறைக் கிள்ளை மீப் பலகாற் பறர்தெழுந்து 
ஈன்னய மிகுந்தத் திருச்சரத் துறைய்தென மாட்டச் தெழுக்ச பார்வை 

நச்சபே ரன்பர்பாற் செல்வது சடுப்பகனி காடி மேற் சென்றுலாவ 

வன்னமிகு வெண்டரள மணிவடலஞ் சூழ்க்தமணி மாமுலை குலுங்க நுழைதுண் 

மருங்குலை பெடுத்தெடுத் துர்திரிறை நீர்த்தட மலர்ர்ததாமரைமலர்தொறு 

மன்னமரு வும்பெரு மணத்தம்மை மரகதத் தம்மானை யாடியருளே (ளே, 

யருளினெங்குடி.முழுது மடிமைகொண்டருளுமுமை யம்மானை யாடிய 

கருகாச பத்திமை கொழுந்துகொண் டெழவுட் க௫ர்துருகு மன்பர்நிதியே 

கருதுபொழு தாறுமலர் மாலைசர் தாதிபல சைக்சொண்டு பூசையாற்றும்



௨௬ இருவெண்ணீற்.றுமை பிள்ளைத்தமிழ், 

பெருகாத காமத்தர் செல்வமே மாதவப் பெரியோர்கள் பெற்றபேறே 
பிழையறப் பாமாலை பெருகய முறப்பாடு பெற்றியோ ருற்றவாழ்வே 

இருகா,ச சரசைகொடு சசமுழுது நீயெனச் சேர்க் துணர்ச் தாரின்பமே 

தெள்ளமிர்ச மேயினிய கனியே செவிட்டாச தேனே யறங்கணாளு 
மருகாத ஈற்பெரு மணச்சளி விளக்கமே யம்மானை யாடியருளே (ருளே. 

யருளினெங்குடி முழுது மடிமைகொண்டருளுமுமை யம்மானை யாடிய 

வறு, 

அன்ன மலிதண் டுறையுமணங் சனையார் மொழியும் பானலமோட் 
டாமை யுறங்கும் வாவியுமற் றனையார் முலையுங் கோககக 

மூன்ன வினிய பொழிலுமயர் முடிக்குங் கூந்தற் பகுப்புமஞ்சு 
முகி2றோய் மதிலோ வமுமனையார் மூழுமே னியுகல் லஞ்சுவணம் 

பன்ன முடியா மனையுமவர் பாதச் சணியஞ் லம்புமெடும் 

பழன மெங்கு மத்தசைய பாவை மாருஞ் செஞ்சாலி 

யென்ன அளங்கூர் பெருமணப்பெண் ணெடுத்தா டுகபொன் னம்மனையே 

யெங்கள் குடி.ச்மிகார் வாழ்முதல்கை யெடுத்தா செபொன் னம்மனையே. 

காலா தரிக்குங் கழனிதொறுங் கமஞ்சூ லுயிர்ப்ப வயிறுளைந்து 

சாண்டற் னிய சலஞ்சலநீர் காலு மடைவாய் முத் துருப்பக் 

கோலா கொளிரல் வெண்டாளக் குவையா லடைபட் டறறேங்கச் 
குலவ விளைந்த செஞ்சாலிக் கொடுவண் கதிர்மூழ் கும்பொழு.து 

மாலா லெழுவெள் ளோதிமச்சம் வயங்கு சினையென் றவைகவர்ந்தம் 

மடையைத் இறந்து பெருநீர் வடியச் செயலாற் பலருவக்குக் 
தோலா வளமை ஈல்லூராய் தொட்டா டகபொன் னம்மனையே 

சூழும் பிறவி யெனச்கொழிப்பாய் தொட்டா டகபொன் னம்மனையே, 

மதஇிச்குங் கடவுட் பஞ்சதரு வயங்கு நிழலில் வீற்றிருந்து 

மாறாச் கருவி பலகொண்டு வண்ட லாடு மடவாருக் 

த.திச்கு மருத ஈன்னிழலிற் ரோலிற் ெத்தி யிளங்குழவி 
அஞ்ச வுறக்டுச் களைகடியும் சொழின்மேற் கொளமே வரிவையரும் 

பிக்கும் பயமுட் புகச்கொண்டு பலகா விரிய மேலெழுக்து 
பதற்றுங் கொடிய கழுக்கடைபோற்் பாய்ந்து பாய்ச்து பருவாளை 

குதிக்கும் புனனல் லூரமுசே கொண்டா டுகபொன் னம்மனையே [யே, 

கோலம் பொலிலெண் ணீற்றுமையே சொண்டா டுகபொன் னம்மனை 

ஆண்டா தரித்து நாயேனை யல்லற் பிறவி யறுத்தருளு 

மருளா னந்தச் சடற்பிறர்ச வளவா வின்பச் சுவையமுசே 

மீண்டார் சலிசூழ் புடவிமுச லெப்பு வனச்து முறையயிர்க 
ளெல்லாம் பிறவிப் பிணியறுமா றிமய முயிர்த்த வருமருர்தே 

வேண்டா நிற்கு மெய்யடியார் விரும்பு முள்ளச் கோயிலகம் 

... விருப்பருது காணாளு மேவி யமர்சிர் சாமணியே



நீராடற்பருவம், உ௭ 

தூண்டா விளக்கே ஈல்லூராய் தொட்டா டுகபொன் னம்மனையே (Cw, 

தோன்றாத் துணைக்கோர் துணையானாய் தொட்டா ௫கபொன் னம்மனை 

குணத்தே பொலியு மெய்யடியார் கோலம் பொலியுங் குளிர்சிர்தைக் 
கோயில் பொலியு மாறுகுடி. கொண்டு பொலியுங் கோமளமே 

யணத்சேர் வரிய மறைமுயன்று மணுகற் கரிய பேரொளியே 

யறிவி லார்க்கு முனிவரிதா யள்ளூ றினிய பசுந்தேனே 
சணச்தே மலர்செற் நியபொழிலிற் சனிஈத தேமாம் பழச்சாறு 

கால்கொண் டோடிச் சடல்புகுர்து சழியா வுவரைக் சட த துபெரு 

மணச்சே யமர்வெண் ணீற்றுமையே ம$ூழ்க்தா டுகபொன் னம்மனையே 

மலையிற் பிறந்த மடப்பிடியே ம௫ழ்ர்சா டுகபொன் னம்மனையே, (௧0) 

அம்மானைப்பநவம் ழற்றிற்று, 

  

BTL Duh a tb. 
ஆட்ட 

எள்ளு,தற் கரியகுழல் சைவல மெனச்சுழல விணைவிழிகள் சேலினிலக - 

வெழில்வளர் குழைச்செவிகள் வள்ளையிற் பொலியமுக மிலகுசா மரையின் 
மலர, வுள்ளுதற் கரியவிரு கொங்கையும் புற்புகச் தொளிரமல ருந்இசழியி - 
னுறமுழசர் தாளலவ ஸனிற்கவின மற்றுள வுறுப்புமொல் வொன்றி ஸனிகழக், 
கொள்ளுத் கரியவொளி வயிரமுர் தரளமுங் குருமணிய மொலிதிரைச்கை - 
கொண்டிரு கமாைக்சணு மெறிந்தரம் பைச்செழுங் கூன்குலைமுறித்து நிகழும், 
விள்ளுதற் சரியவொரு கொள்ளிடத் இருக இியின் வெள்ளரீ ராடியருளே-விண் 
ணேச்து 8ர்மேவு வெண்ணீற்று மாசேவி வெள்ளநீ ராடியருளே, (௧) 

  

புள்ளாறு காலுழச் குங்குழ லனிர்திதை பொருங்கரீண யனுக்கு மொண்கட் 

பொற்புமலி கமலினி முதந்ோழி மார்பலர் புரிர்துசூழ் நிற்பகடுவ 
ணுள்ளாறு பசையற லொழிச்சமா தவருளத் அள்ளொளிய சா௫ரொளு 

முறைபரா பரைநின்று செல்லாய் விளர்ப்பவரி யு.றுகருங் சண்டெப்ப 
கள்ளாறு பழையாறு கஞ்சாறு கோட்டாறு நல்லாறு தருமையாறு 

நாவலா ரொழுகுவட மேருமுற் பலே நயந்தவர் சடைக்குமஞ்சா 
வெள்ளா றெனப்பரவு கொள்ளிடத் இருகஇயின் வெள்ளரீ ராடியருளே 

விண்ணேத்து சீர்மேவு வெண்ணீற்று மாதேவி வெள்ள சாடியருளே. 

மூண்ணாறு பங்கயச் சேக்கையம சொருரான் முகப்பிரம னாவுமோலா 
மாரண்மிக்கமுரனுயிர் முருக்குழுழுவலியுடை முகுந்தனசன் மார்புமேவு 

பண்ணா.ற மொழிமாத ரிருபாலு நின்று தம் பங்கயச் செங்கையுதவப் 

பற்றுபு லம்பொலித் இடஈடர் இடுகிடைப் பட்டறலு ணனையநின் று 
கண்ணாறு கொன்றையுக் தும்பையும் பாசொளிச் காமரறு குங்கமழ்ச்த 

கசனச் துலாம்பிறைச் சிறுமதியைவெண்டிரைக் கையால லைச் துலரலால்



உ௮ இிருவெண்ணீ ற்றுமை பிள்ளை த்தமி ழ், 

விண்ணா றெனப்பரவு கொள்ளிடத் இருஈஇயின் வெள்ளநீ ராடியருளே 
விண்ணேச்து சீர்மேவு வெண்ணீற்று மாதேவி வெள்ளரி ராடியருளே, 

பாலைநிகர் சொற்பலமி னார்தக வடி.ச்சவிரை பான்மையி னெடுத் து. தவநீள் 
படைவிழிக் சமலமட வார்தங்சைகொண்டுநின் பசுமேனி யிற்றிமிர்க் த 

சோலைமயிலொச்சவிய லாயருள்விளச்சயெர் தொல்வினைக் கழிவசோன்றச் 

சூட்டோதிமத்தினின் நினிதாடு வாயென்று தொலைவின்முக மன்பல 

மாலைமதிவைத்தமுடி யாரொபெகைச்தசென மசமலை யெடுத்தடுசத்து [சொல 

௮ருமீனம் வாய்ச்கொள வெறிந்துவிட முன்றந்த மாபாசகச் தெரிந்தவ் 

வேலையை யுடைக்குமொரு கொள்ளிடச் திருக தியின் வெள்ளநீராடியருளே 
விண்ணேத்து சீர்மேவு வெண்ணீற்று மாதேவி வெள்ளநீ ராடியருளே. 

பற்றியா மாதர்முத லாயபல மாதரும் பன்மலர்க் கொடியினின்று [நின்று 

பணிதலைக் கொள்ளவவர் காப்பணொருபைங்கொடிப் பண்பினுல கேத்த 

மூற்றியறி யாதமுலை முச்சமோ டெ.திர்வருவெண் முத்தமிச் குறவுசொள்ள 

ழேரிநுசுப் பணியுமே கலைமணியி னோபென் முழுமணியு மளவளாவச் 

செற்றிய கடுக்சைமலர் சூடி.மா னேச்தியெண் டி சைஈடுங் கரவச்சொடு 
செச்கோல வெண்மருப் புப்புனைக் சடுபுலிச் சிறுதோல் விரித்துடுத்து 

வெற்றிவிடை யானில்வரு கொள்ளிடச் இருகதியின் வெள்ள£சாடியருளே 

விண்ணேச்துசர்மேவு வெண்ணீற்றுமாதேவி வெள்ளநீ ராடியருளே, () 

2 வறு, 

உன்னு மனவாச் குடன்மூன்று மொன்றா துடற்ற லொழிதரவுள் 
ஞூரு யர) கெடுழ்ந்துகெகிழ்ம் துடையு மிடையும் போடியார் 

அன்னு முழுவற் போன்பிற் நுளைந்து துளைக்தா டுதல்பொருவச் 

சோன்றாச் துணைக்கோர் துணையாய சூட்டோ இமமே ஈடுகின்று 

மன்னும் தனக்குத் துணையாகி வன்காப் பியற்றும் பெருங்குலைக்கு 

ம௫ூழர்த சொடுச்கும் பரிசென்ன மருங்கு முளரிச் கைகிறையப் 
பொன்னு மணியு மெதியும்வட பொன்னிப் பு.துநீ சாகெவே 

பொற்பார் மணவை யம்மைவட பொன்னிப் புதுநீ சாகெவே, (சு) 

சேலே பொருவப் பிறழ்கருங்கட் செவ்வாய் வெண்பற் ரோழியருட் 
செய்ய வெளிய மடமாதர் தெண்ணீர் மூழுகிச் சலம்பணிபூங் 

காலே வருட வெளிசெய்தவர் கமல மகத்தின் முகந்ததுணைச் 

சைநீர் கடுகி யிறைப்பகஈறுங் சங்கா சலமென் அன்னுபு ம் 
பாலே புரைசொ லனையாடிரம் பரவச் சவிழ்ப்ப வரையு இதுப் 

பலவா முயிர்ப்பைங் கூழ்தழையப் பண்ணிச் சண்மை வாய்ந்துநினைப் 

போலே சிறப்ப நிகழும்வட பொன்னிப் பு.துடீ ராவே 

பொற்பார் மணவை யம்மைலட பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகவே, (௭) 

தென்னங் குரும்பை யனையமுலைச் செல்லாய்ச் கருங்க ணரமாதர் 

தேம்புறழைறண் ஹுசுப்பொடியச் தெற்கும் வடச்காக் இரிர் தூலவ



பொன்னூ சற்பருவம், ௨௯ 

வன்னவங் குலவு மொலிச்சலம்பி னனிச்ச மருட்டு மடிகள்பெயர்ச் 
தம்பொற் சிவிறி பக் கள்சொண் டவர்மேன் முகந்து கறும்புன நூ 

யின்னம் பிறவிக் கடலமுக்த லெங்கட் கியலபோ வருள்பொழிலவா 
யென்பா ரின்பார் கடன்முழுக யென் று: மாட வினிதாட்டும் 

பொன்னங் சொடியே நெடியலட பொன்னிப் புதுரீ ராடுகவே 

பொற்பார் மணவை யம்மைலட பொன்னிப் பு.து£ ராகெவே. (௮) 

Ga று, 

நீடு லாசம மோதிய வாறருள் புல்லாராயினுகன் 
னேயம ர௫ததொர் ஞானமு எார்மன முள்ளால்வாழ்மயிலே 

பாடுஈ லோனிவ னாகுவ ளனேவென வெள்ளாதேயடியேன் 

பாபெல் பாடல்வி ராவியதார்புன பொன்னே கோமளமே 

யாடுக லார்மதி யாள்சடை யார்மலை வில்லார்மேனியினே 
சாடிய பாதியில் வாழ்குயி லேவரை மின்னேயூர்பலவு 

நாடுகல் லூ ரமர் வாய்வலட காவிரி ஈன்னீராகெலே 

நான்மறை மேகலை யாய்வட காவிரி ஈன்னீராசெவே, (௯) 

பூமக ணாமச ளாதிமினார் தொழு பொன்னே கோலமே 

போசமு ராவெளி யேனவில் பாடலு மெள்ளா தேபுனைவாய் 

சேமரு மாலைய எாவிய வார்குழ னல்லாய் கார்மயிமலே 

சேவர்பி ரானியன் மேனியி லோர்பயல் விள்ளா சேபொலிலாய் 
காமரு சோலையு ணீர்நிறை வாவியி னெல்லேகூர்செறுவிற் 

] காலில்வி ராவிய வோடையி ஸனீள்கயல் புள்ளா ராய்வளனார் 
நாமகலூரமர் வாய்வட காவிரி நஈன்னீ ராசெவே 

நான்மறை மேகலை யாய்வட காவிரி ஈன்னீ ராடுகவே,. (௧0) 

நீராடற்பநவம் மற்றிற்று, 

பொன்னூசறபருவம். 
a HIKES ne 

கொள்செய்த வயிரச் கொழுங்கா னிறுத்தியொளி கூர்பவள விட்ட மி 

ட்டுச் - குளிர்மருவு நித்திலச் தொடர்பூட்டி ஈவமணி குயிற்றபொற் பலகை 
மாட்டி, மின்செய்த சற்றிடைப் பெருமுலைக் கோகனச மிதுமொண் புண்ட 
ரீச-மீ.தமூமை மாதரிரு பாலுநின் ரார்வடம் விரும்புதங் கைகள்பற்றத், சென் 

செய்த தமிழ்முனியை யெண்ணாது மீட்டுஞ் சிலம்பெழுக்ததகொலென் று-செ 

ங்கதிரும்வெண்க இரு நின்றுன்னி யுள்ளர் இசைப்பவான் €ண்டெழுர்து, பொ 

ன்செய்;த மதில்கூழ் திருப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூச லாடியருளே-பொ 
ருவின்மர் இரசொரூ ப.த்தனி விமானத்தி பொன்னூச லாடி யருளே, (5)



௩௦ இிருவெண்ணீ தி௮மை பிள்ளைத்தமிழ். 

தேமணகச் குங்குழம் செய்யலாய் வெண்ணசைச் சேல்விழிப் பனுவல் லா 
ட்டி - திராவீசு சுலையமு தொழுக்யெது போன்மெனச் Agar Set g 
பாடப், பாமணச் கும்புகழ்ச் செஞ்சடைக் தம்பிரான் பார்த்துளச் துவகை 
பூப்பப் - பல்லா யிரங்ககாடி. யண்டமு மவற்றுள்ள பலசரா சரமு மாட, வாம 
ணச் குங்கரு முடிற்படாங் €ண்டுமே லாயவுல சம்பு குந்தாங் - சமர்வார் செழு 
ங்கற்ப கத்தினின் நும்பிரித் தறிதரா வண்ண ஈாளும், பூமணச் கும்பொழில் 
வளப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூாச லாடி யருளே - பொருவின்மந் திர 
சொரூ பத்தனி விமானத்தி பொன்னூச லாடி யருளே. (௨) 

கொங்குமலி சேமார் சளிர்ப்பொழி னடுச்கணமர் கோகிலப்பேடு பொரு 

வச் - கோசனக ராகமணி யேசுற்று முற்.ஐங் குயிற்தபொற் பலகை யேறிச், 

செங்குமு,£ வாயார மடச்சையர் விரைக்குமலர் செங்கைநிறை யச்கொண்டு 

நின் - நிருமூனர்ச் தூவுபு குடந்கமுற் றகலாஅ சேவித்து வந்து நிற்கச், சங்கு 
பல லெங்குங் கரும்பரம் பைக்குலஞ் சாவியா யுறலு ணர்க்து-காலாக வேதனை 
யொடுக்சவழ்ர் சேறியர் தாமரையின் முத்து யிர்க்கும், பொங்குபுனல் வாவித் 

இருப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூச் லாடி யருளே - பொருவின்மர் இர 
சொரூ பத்தனி விமானச்தி பொன்னூச லாடி யருளே. (௩) 

மேலாய சச்துவ மெனப்பகர் குணத்துகடி வீற்றிருர் சரள லென்கோ - 

மெய்யடியர் முன்செல ஈடாத்துவா னோதிம மிசைப்பொலிர் தமர்வ தென் 
கோ, நாலாய மறைபுசழும் வெள்ளிலெண் கயிலேவரை காப்பணமர் தோகை 
யென்கோ, கானென்று கலைமகள் வியர்து பாடச்சுரர்க ணன்குகண் வெகை 

நீடப், பாலாய லொள்வயிர முற்றுங் குயிற்றகன் பலகையி லிவர்ர் இருஈ து - 

பைம்பொன்செய் சோபுச மெழுச்தொளி பரப்பியிருள் பாற்றிவட மேருவெ 
நீபைப், போலாய வளமைத் திருப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூச லாடி யர 

ளே - பொருவின்மக் திரசொரூ பத்தனி விமானக்கி பொன்னூச லாடி 

யருளே. (௪) 

கயறங்கு நின்றிருச் கட்கடை யுகித்துமிசை காணப் பார்தெழுந்து-௧௬ 
அவா ரிருவினை மரங்கள்கால் சாயவலை கான் றனையர் பிறவிவாரி, மயறங்குவன் 
கரை புடைந்தடி யறப்பொங்கும் வான்பெருங் கருணை வெள்ளம்-வற்றா த நின் 
கைச் கடைப்பிறஈ் செழுவெள்ள மனமஞ் யுட்டு வட்டு, யயறங்கு மொருதிவ 
லை யாகப் ரவாகமுற் றடலகிக லமும்விராவ - வமரா வஇிச்சற்ப சத்தோ டமர்க் 
கும தகற்றுவான் மேற்புுத்துப், புயறங்கு சோலைச் திருப்பெரு மணச்சம்மை 

பொன்னூச லாடி யருளே - பொருவின்மச் தரசொரு பத்தனி விமானத்தி 
பொன்லூச லாடி யருளே. (ட) 

நன்னயம் விராவியுள செச்குகெக் குருகுகர் ஈயக்குநின் ரம ரைத்தா-ணகு 

பொழிற்பிண்டியை யுதைர்சாடு தொறுமது ஈகச்சளிர்ச் இனி அபூத்தல், பன்ன 
யம் விராவுமச் சற்றடிப் பெருமையுட் பதிதர வுணர்ந்து பூசை - பண்ணுவா 

னிற்குகிலை சாட்டவது கண்டலை படுக்தொறு மருக்கமலர் தூ, மின்னியல் 

பிரான்சடை யழுக்காறு மேவான் மேகமு முடுக்கூட்டமும் - விராவிய வென



வபொன்னூசற்பருவம், ௩௧ 

ச்சா ரடைத்திர எரும்புகள் விளங்கச் ஈமர்து சூழ்ர்த, புன்னையங் கானற் 

றிருப்பெரு மணச்தம்மை பொன்னூச லாடி யருளே - பொருவின்மக் இர 
சொரு பத்தனி விமானத்தி பொன்னூச வாடி யருளே. (௬) 

ஆதார பங்கயந் சொறும்வன்ன ரூபியா யமர்வதுங் கருணையே மெய் - 

யாயபெரு மான்பெறற் கரியலா மத்திலினி தமர்வதுங் கருணை மிகையாற், 

பாதார விந்தம் பதித்திருங் கயிலைமுற் பஃறல,ச் தமர்வதும்விடார் - பற்றினா 

ருள்ளக,ச் சமர்வதும் பொரவொளி படுக் துகர்ப் பலகையினமரா்ச், சோதாரம் 

வில்லிடச் குறுமூர னிலவெழ வுறுங்கருணை பொங்கச்சிறை - யோதிமஞ் 
சிறையிலோ இமறிகர விரைதேர்ச் துறுங்குறிப் பிற்கமலமென், போதார லம 

G3 திருப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூச லாடி யருளே-பொருவின்மர் திர 

சொரூ பத்தனி விமானத்கி பொன்னூச லாடி யருளே. (ar) 

வலியவர னாலமரர் வானகங் கூட்டுண்டு ம௫ழ் முரட் சூரனிளவன் - மக்ச 
ளொடு வாழ்கின்ற பேரிலழி யச்சிற்றின் மறுகூடு லாயழித்தும், கலியவவன் 

வாய்தற் பெரும்பறை முழக்கறக் காமர்சிறு பறைமுழச்சகங் - சண்டுமவ ஞூரு 

மிர் திரஞால மென்றுரை கதிர்ப்பொலர் சேருருஞரு, தொலியசிறு தேரினி 

அருட்டியும் விளையாடு மொண்சதங் சைச்சிறியசா - ளொருகுழவி யைச்தனி 

யுவந்தெடுச் அப்புல்லி யொண்மணித் தொட்டிலேற்றிப், பொலியவினி தாட் 

டுஈ் திருப்பெரு மணத்தம்மை பொன்னூச லாடி யருளே-பொருவின்மச் இர 

சொர பத்தனி விமானத்தி பொன்னூச லாடி யருளே. (௮) 

ஆதரம் பெருகக் சகசிர்துகெச் குருகுபழ வடியர்மன மாய தூய-வாலயத் 
இினிதமர்ர் தாடுதலையொப்பமுச் தவிர்செழும் பலகை யேறிச், காதரங்கடை 

யேங் சழிர்துய்ய வெவ்வினை கழீஇப்பொங் இடுங்கடைச்கட் - சருணைவெள் 

ளம்பெருக வெம்பிரான் சடைமுடிச் கங்கைவெள் எஞ்சுருங்க, மீதாம்பையர 

wr Ome பூிறங்கவகன் மேதினியு ளாரவ்வாறு மேலேற வைத்தநெட்டே 
ணியே யாமென விளங்குகோ புரம் வடா, பூசாம் பொருவுர் திருப்பெரு 

மணச்சம்மை பொன்னூச லாடியராளே - பொருவின்மர் இாசொரூ பத்தனி 
விமானத்தி பொன்னூச லாடியருளே. (௯) 

௮ற்புமலி யுள்ளம் புகும்பரி புரத்சாளு மறைவிலை யிலாசசெம்பட் - டா 

டைபுனை மேகலை மருங்குலு நெருங்குபே ரண்டமுற் நீன்றலயிறும், வற்பு 
மலி பரஞான மூறுமிரு கொங்கையும் மங்கலம் பொலிகழுத்து-மாரு திரண்டு 

தலை யிட்டமுப் பஃசறமும் வளர்பங் சயச்செங்கையும், வெற்புமலி பசுவேய் 

சவட்டுமிரு தோளுமிள வெண்மூ£லுஞ் செவாயு - மிளிர்குழையு மவர்முகமு 
மணிராசி யுங்கருணை விழியுங் கருங்கூர்சலும், பொற்புமலி யப்பொலி இருப் 

பெரு மணத்தம்மை பொன்னூசலாடியருளே - பொருவின்மக் திரசொரூ 
பத்சனி விமானத்தி பொன்னூச லாடியருளே. (50) 

பொன்னூசநற்பரவம் ழற்றிற்று, 

திருப்பெருமணஈல்வார்த் திருவேண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ். 
முற்றிற்று.



a 

திருவேண்ணீற்றுமை பிள்ளைத்தமிழ்ச் 
௦ 6 ௦ 

*சிறப்புப்பாயிரம். 
௮௮௬௭ 

அறு$ர்க்கமி நெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 
மாமேவு செஞ்சலச மலர்மேவு சவளவளை வயங்கு தோற்றக் 
தேமேவு பசுர்துழாய்த் தெரியலணி கரியகிறச் செம்மல் செங்கைப் 
பூமேவு ஈவநீதம் பொருவுநிறை புனல்வாவி புடைசு லாவித் 
தூமேவு வளம்புனைந்து துலங்குமெழி லிலங்குதமிழ்ச் சோழநாட்டில். (௧) 

முருச்சலையப் புரிவாயா ராமியச்திற் பர்தெறிந்து முடித்த கூத 
இருக்கலைய வாடுதலி ுகுத்தபூர் துகட்குப்பை யொளிரம் மின்னார் 
இருக்கலைமா மதிமுகங்கண் டுருகியிந்து கார்தத்திற் செய்செய் குன்றம் 
பெருக்கலைநீ ரறக்கழுவு பெருமணகல் லூரென்னும் பெருந்த லத்தில், (௨) 

ஊற்றிருக்கு மதுச்சமலச் துவக்திருக்கு: மயன்முசலா மும்ப ரஞ்சுங் 
கூற்றிருக்குங் கருங்களமுங் குளத்திருக்குஞ் செவ்விழியுங் குளிர்வெண்கங்கை 
யேற்றிருக்கு நெடுஞ்சடையு மேய்ச்தசிவ லோகத்தியா கேச ரோடு 
வீற்றிருக்கும் திருவெண்ணீற் ுமைவேச முடியிருக்கும் விரைப்பூர் தாளில், 

ரீரேறு செஞ்சடில நின்மலனே பதியென்று நிலவச் சாற்று 
நாபேறு ஞானகலை மு.கலியநற் கலைபலவு ஈன்கு சேர்ந்சோன் 
சாரேறு மகத்தெனையுங் சற்றோர்சே ரவைக்சளச்தோர் சடையிற் சேர்ச்ச 
சேறு மீனாட்டி சுந்தரரா வலபோறு சிறந்த வன்பால், (௪) 

    

சொல்வளமே பொருள்வளமே துலங்குறுபல் லணிவளமே தூய பத்தி 
நல்வளமே முதலாய வளங்களெலாங் சவீசடொறு ஈனி௫ றப்புற் 
றெல்வளஞ்சேர் சரவியற்றிப் புனைக்தபிள்ளை.8 சமிழென்னு மியற்பா மாலை 
பல்வளஞ்சேர் புடவியிடைப் பரவுறுமா றினிசச்ற் பதிக்க வென்று, (@) 

சேவார்பொற் கொடியுடைய கிவபெருமான் குடியிருக்குஞ் சிர்தை யுள்ளான் 
காவார்பூங் சரதலத்தான் சடிகமழ்பைங் குவளையணி ஈவினார் தோளான் 
நாலார்பல் சலையுணர்ச்த பெரும்புலவர் பலர்குழுமி ஈன்கு சொற்ற 
பாவாரை யாறப்ப சுர்தரவேள் புரிக்ததவப் பயனாய் வந்தோன். (௬) 

வாசவனோ போகத்தில் வட இிசைக்கோ னோகிதியில் வானு லாவுர் 
சேசவனோ வாளொளியிம் செழுமதி3யா சரக்தத்திற் சிவே சத்திர 
கேசவனோ வெனப்பலருஞ் சொலவிளங்கி ஈல்லொழுங்கங் இள௱ப் பூண்டு 

கேசவன்பு பூசியொளிர் தருசபா பதிவள்ள ஸனிசழ்ச்,சச் கேட்டு, ் (௭) 

தான்றோன்று பதியமர்ந்து சண்கருணை யோலவாது தவச்சு 166, Ser 
ரறோன்று வாள்விழிவெண் ணீற்றுமையாள் பெரும்புகழை விளச்சலெண் 
ணித், சேன்றோன்று மொழியினையன் புகறனன்றென் துலவகையுளஞ் சிறப் 
புற் ரோங்க, வூன்றோன்று முடம்பெடுத்த பயனிசனின் வேறெவனென் 
றுள்ளத் தோர்ந்து, (௮) 

பழுதகல வாராய்ந்து பஇப்பித்து ஈல்னெனப் பண்பின் மிக்கான் 
கொழுதுவரி வண்டுழக்கும் கொன்றைமா லிகைவேணிச் குழசன் சே 
மூழுதுலகு மெடுத்தேச்தப் புகனாவான் கலைகள்பல மொழியு ஈல்லோன் 
எழுதரியபெரும்புகழான் றியாகரா சப்பெயர்கொ ளியல்வல்லோனே. (௯) 

சிறப்புப்பாயிரம் ழற்றிற்று, ட 

* இஃது இர்நூம் பழைபபுஇப்பைச்சார்ச்த த.



GL. 

சிவமபம். 

திருவானைக்கா 
cy அகிலாண்டநாயகபிள்ளைத் தமிழ்: 

tn AT NN 

பாயிரம், 

ஆக்கக் 

விநாயகக்கடவுள்வணக்கம். 

இருலவு வனசமகள் புரையுமட வார்களிச நீர்ர்சோ மெனக்களிப்பச்- 

செறியுடுச் கணமுருவில் புச்சே டிகைப்பவிது தீங்கவள மென்று சஇிசோய், 

சாருலவு மாசாடு வட்பொலியு மாம்பலங் சாசன்மதி மீப்பனையெழில் - சாம் 

டுங்சை நீட்டுமொரு கோட்டிரு பதத்திரி சடாக்குஞ்ச ரத்தைநினைவாங், 

கூருலவு கவரிலை யயிறந்படை சுமந்சவெங் கோமா டைற்கண்வாமங்-கொண்ட 
கொண் டற்குழற் சொல்வைவாய் வெண்ணகைச் கொம்மைமுலை யம்மை 

யைப்பூர், தாருலவு பொங்கசரிற் செங்கதிர் மயங்குமொரு * சம்புவன மமர் 
சேவியைச் - சசகலவண் டமுமளிசக் கும்பிராட் டியையுரைசெய் தண்டமிழ் 

வளம்பெருகவே, (௧) 
பரமசிவவணக்கம். 

செள்ளமு துடற்கூன் மதிக்குழவி கொட்டவெர் தீயாஞ் சரவுசொட்டச் 

சேர்த்தசைச் குஞ்சடை முடி த்தண்ட மிடியச் சளச்தொலிச் குந்து டி. த்துப் 

பள்ளலட வைச்கன நூங்குகிரி யாணப் பருங்கறை யடித்துரித்து [தோட்டு 

பாயுழைச் கைத்துமுச் சலைசேர் படைத்துவெண் பலிகொளிரு நான்கு 

கள்ளவித ழிப்பூர் சொடைத்துறுச னாறுசெற் சட்மெண் டொட்டகருமாக் 

காணவரி தாகுமிரு தாட்டெ.து வசைப்பணிபு கைகுவிப் பேமாறுகாற் 

புள்ளமர் மலர்ச்தெரிய லார்சவள மாடமீப் போய்மதியை வான்யாற்றுவெண் 

பூங்குமுச மலரெனக் கைநீட்டு &காலையம் பூர்சோகை யைப்பாடவே. (௨) 

பராசத்திவணக்கம். வேறு. 

வெள்ளடெடுஞ் சடைமுடித்தா ௬டலப் பாதி வியக்துகவர்ச் துலகமெலா 

மளிதச்சன் பானோ, ருள்ளமுழு வதுங்கவர்ர்து கொள்ளா நிற்கு மொருத்தி 

பொற்ரு: எருத்திகொண்டு ஸிருத்திரிற்பா, மள்ளலெழு முள்ளரைப்பூங் கம 

லக் காட்டி லளிகளிழிர் துழுதுழச்ச வழிசே னா, தெள்ளமுதச் சடன் 

மடுக்குங் ௪ காவை வ மேவுஞ் ௪ வவ ஞானப் பிராட்டி சிமிழ் செழிச்ச வெள்றே.. (௩ ) 

ந Dejan erg. கா. 

டு



Ae இருவானைக்கா ௮கலாண்டகாயடபிள்ளை த்தமிழ், 

விநாயகக்கடவுள்வணக்கம். 

கோமேவு மதிலொருமூன் றெரிக்கு ஞான்றெங் குனிமதிசெஞ் சடைச் 

செருகும் பெருமா னன்பர், காமேவு தமிழ்ச்கொருபூம் கொடிபாற் ong 

நடஈதகா யகன்விரா யகவென் ஜறேத்தி, மாமேவு கதிர்க்காற்றேர் கடத்து 

மாறு வருமடிக டிருவடிகள் வணச்கஞ் செய்வாம், பூமேவு திருச்சாவை 
மேவுஞானப் பூங்கோதை பாடல்வளம் பொலிய வென்றே, (௪) 

சுப்.ரேரமணியக்கடவுள்வணக்கம். வேறு. 
இரசத விலங்கன்மிசை யொழுகருவி புரையலீ ரிருமருப் பாம்பன் மாறா- 

திழிமுக் கடாம்பொழிய மென்சனைப் பை௰தரு விளங்காடு ஈறவு பொழியச், 

சரபிபல் வளன்பொழிய வேமவுல சாளுமொரு தோன்றன்மனை யாட்டி கண் 

டஞ் - சூழுமங் கலரா ணருதுறை கழித்துவே ரொட்டவனை யஞ்ச லிப்பா, 

மோரசம்வல் விலங்குதுடி ஈவ்விமுத லமலர்மே லஓுரறிவரு காலை யிற்றன் - 

னொளிசவ யவங்களிலொல் லொன்றுகண் டொல்வொன் றொதுக்கியவர் 

கையடையவப், பரமரிட மகலா இருந்ததணை யைப்பைம் பசுக்தோசை யைக் 

காவைவாழ் - பச்சைப் பசுங்கிளியை வாழ்ச்துமெர் நாவுரைசெய் பாடலில் 

வளம்பெருகவே. | (௫) 
நந்திதேவர்வணக்கம். 

புள்ளேறு கேமியம் படையுடைக் குரிசிலும் பூக்சவி சுகந்து ளோனும் - 

பொதுளுஞ் சினைச்சரு நிழந்கோனு மமாரும் புகறவரு மெங்கோ னவைக், 

குள்ளேறு மாறு லெனச்டிறிய வாய்மொழி யுரைத்சடரும் வேலை யவர்வா - 

ளோங்குமணி முடிரிகற வேச்திரப் படையெடுத் சோச்சலா னைத்து 

செய்வா, முள்ளேறு தாட்பா சடைச்சமல வாவியின் முழங்கெ வரால்வெடி, 
சொள - மோட்டெருமை பாயுமொலி கேட்டுள நடுங்கெலை முர்நீர் மடுத்து 

மடலார், சள்ளேறு பைச்தொடைகொ எைம்பால் கடுக்கக் கறுத்தமுடுல் 

வராயி னேறுங் - காலைப் பிராட்டிசக் குஸாச்குமெஞ் சிறியபுன் சவியவள் 

செவிச்சேறவே. (௬) 

திநகானசம்பந்தழர்த்திநாயரைவணக்கம். 

தியேறு கைச்சலத் தையரரு ளாற்பொருவில் சிரபுர மறைச் செல்வரிற் 

இெடாச விருசயர்த மதலையாய் ஞானச் செவிட்டவுண் டாண் பனையெலாங் 

காயேற வரவின்வாய் முள்ளெொயிற் நிழிகொடுங் கடுவேற வீர், வொருவன் 
ss How! Crowe wer Se ws ie களிப்பேற மதுரை ஈகர்வாய்ப் 

பாயேறு மிடையுடை முடைப்பறி தலைச்சமணர் பதறவிடு மேடு கனலிற் 

பைம்பசப் பேறலொரு குடிளையெதி ரேறவப் பகர்வலி யச்க.முவினிற் 

போயேற விணியப தி கம்பாடு மையனடி போற்றுவாம் வெண்ணாவலெம் 

புண்ணிய ஸணிடப்பாக ஈண்ணிய பிராட்டியைப் புகழுமெங் சவிதழையவே, 

திருநாவுக்கரசுநாயனரைவணக்கம். 
அருங்கலை விளங்குஇிரு வாமூரி லோங்குவே ளாண்குலப் புகழ னாருக் 

கணிதிலத வதியா ௬இத்தபி னு திததறமி லமணரிடி மலையெறிபெருக் 

கருங்கடல் கடக்துலக முழுதுமொரு கழலாற் சடக்குமொ ரிலச்சினையுடன் 
சவரிலைலை வேலிலச் சனையுமிரு தோட்சட் சலச்இடப் பெற்றெனையுமா



பாயிசம், ௬௫ 

ளிருங்கருணை யார்வீழி மிழலையிற் பொற்பீட மெறிகா செடுத்த இிருவாச் 
சென்கோ னடித்தலம் வழுதி தவேன் கோட்டெயிலி லிட்டசொடி முட்டகெ 

வருங்கலை மதிக்குடல் கழிர் இழிய மமூ,சமணி மற குபெரு இக்டடங்கர் (டுவான் 
வாய்மடுக் குங்காவை யம்மைக் குரைக்குமென் வாய்த்தமிழ் வளம்பெருகவே, 

சுந்தாழர்த்திநாயனர் வணக்கம், 

மங்கலம் பொலிராவ லூர்மறைச் சடையனார் மகவா யுதித்தெ மிறைவன் - 
மணம்விலச் காவணஙக் காட்டிட வருட்டுறையுள் வந்தருட் டுறையளவளாய்ச், 

கொங்சலர் குழற்பரவை குயமணைக் இனியதமிழ் ௯. றியுடல் கொண்டு aps rev - 
கொண்டபொருண் மீட்டுக் சடாத்திரி ஈநடாத்துமெங் கோமானை யஞ்ச லிப் 

பாஞ், செங்கமல வங்சையி லிலங்கழைகொண் மங்கையர் இரட்சியம் மனை 

யெடுத்துச் - செறிசடர்கொ ணவமணி குயிற்றுமணி மாடமேற் சென்றிருர் 

தோச்ச வமரர், தங்களர குருமுச் தசானமலை கவளமிது தானென மெடுங்கை 

நீட்டுர் - சண்காவை யம்பிகைச் சடியே முனாக்குமொண் டமிழ்வள மிசப் 

பெருகவே. (௯) 
மாணிக்கவாஈகசுவாமிகள்வணக்கம். 

கடிமதில் வளைததகூ டற்றேன் பிலிற்றமொண் சண்ணிகிம் பற்டருமையுங் 

காட்டிவெம் புத்சர்களை யோட்டியெங் கோன்செவி களிச்சலாச் கழு மூட் 

முடிவில்பர மானந்த வெள்ளச் இரைக்கடலுண் மூழ்டுத் இளைத்திருந்த [டி. 

தேதல்வர்கர் இருவாக வூடிக எடிகளை முடிச்கணிய தாக்௫ நிற்பார் 
அடியிடை ஈயங்கண் டொதுங்கிமா சுணமண் சுமச்சமுதி ராவிளமுலை,ச் 
அணைகண் டுடற்சிலம் புடல்வளைய கெய்த் துரி சுரிகுழற் சண்டுச தபோ 

படியுமுகி லலறிவரை முகடேற விழிகண்டு படையுறை புகுந்தடங்சப் [யப் 
பனிமலர்ச் சோலைஇிகழ் காவைவரு மிமயான் பாவைசொற் றமிழ்சழையவே, 

தண்டீசநாயனர்வணக்கம், 

வாரிகு முலகுபுச முந்திருச் சேய்ஞலூர் மறைவாணமழ் குலம்விளங்க 
வருமெச்ச தத்தர்மரு மானா வுதித்தரிய மல றமான்கு மோர்ர்து தெளிவாய்ச் 

சிரிலகு சைவகெறி யொழுகுஞான் ஜொருஞான்று செங்கோச் குழாமருத்துர் 
தெர்தளவ னொருசுரபி மீப்பருந் தண்டாற் சினக்சோச்சல் சண்டுசானே 

யூரிலம ராவின மொருங்கவொரு கோலெடுச் தோம்பிவயி rap [ர்பைக் 
யொழுகுதீம் பால்கொண்டு வாலுகச் தாலெந்தை யுருவுகண் டாட்டி யொளி 

சாரியைய விட்டஞ் சலித் துவரு காளிலத் சர்தைசா எறவெறிந்தோன் 

னதா டுஇிப்பமுயர் தண்காவை யம்பிகை சமிழ்க்குவளன் மிசவளரவே, () 

திநத்தோண்டர்கள்வணக்கம். 
காயமன வாச்கொன்ற மும்மல மொரீ இச்சைல சாவியங் கழற்றறிந்துங் 
சனசரியை சகரியையோ காதிஞா ஊந்தேர்ந்து சந்துமல் வழிபயின் லுக் 

தியபிணி யாம்பச்த பாசகூ லங்கெடச் இதெறியெனை யாண்ட முச்சுட் [வார் 

செஞ்சடா டவியண்ண நிருவடியின் மருவிய இருச்தொண்ட ரைப்பரவு 
தோயநிறை பண்ணையி னராக்கமல மலரைச் சுரும்பலறி முரலப்பசுஞ்[சட்டிச் 
ரூட்டெ௫ென மேங்கவளை கோட்டெருமை மேய்ச்தநெற் சூத்பயிரை வாய்கு



Sn இருவானைக்கா ௮௫லாண்டரா யஇபிள்ளை த்தமிழ். 

சேயகுமு தத்தடம் பாயவத் தடவாளை சேண்முடுற் €ண்டுபாயுர் 

தென்காவை மேவும் பிராட்டிச் குரைச்குமெஞ் செந்தமிழ் ஈலம்பெருகவே, 

அவையடக்கம், 

பொங்குமலை நீர்பருகு மொருமூனிவ னமர்கறும் பொதியச் திருந்தெழுந்து 

புன்னைவீ யின்றா தளைந்தவிள மென்சிறு புதுத்தென்றல் வந்தரும்ப 

வெங்குமொளிர் செந்தழ லரும்புதே மாவட ரெழிற்காவை யம்ப தியின்மே [ற் 
லெம்பிராட் டிக்கியா னுரைசெய்பிள் ளேக்கவியி தென்போ லிருக்குமென்னி 

றங்குமூ கறிவுடைய சான்றோ ருறுச்தெய்வ சைவகெறி யொழுகு வோரின் 
சங்கத்து மெய்ப்பொரு ளூணர்ச்து நூல் புகலுவது தான்கேட் டெழுந்து 

செங்குமு.த வாயொழுக மந்தமர் சச்சென்று சேருமச் கழகமுற்றோர்[ தீம்பால் 

சிறுமடல்கை பற்றியொரு சிறுகுழவிகுழறுஞ் ஏறப்பினுச் கொச்குமன்றே. 

  

காப்புப்பருவம். 

தீநமால. 

ஸரூமேவு வெண்ணாவ னீழலமர் முக்கட் புராசனர்ச் இன்ப வெள்ளம் 

பொங்கத் ததும்பிமி திட்டுவழி சரவவர் புசச்சொரு புறத்த மரந்து 

மாமேவு மண்டம் புரச்குமட மானையெழில் வாய்த்தசெக் தேனை யொனளிர்செவ் 
வாயனச் சைச்கருங் குயிலைப் பசுந்தோகை மயிலைப் பரிந்து காக்க 

தேமேவு துளபப் பெருஈசா டளிக்குமிருள் £த் தத் தஇசாதிசை தொறுஞ் 

சேயொளி பரப்பு கவுத்துவச் தொருமாபு திருமார்பு மூலைபொ ருந்தச் 

கோமேவு மகவான் முதற்புலவர் மார்பவர் குலகச்கொடிசண் முலைபொ ருக்தச் 
கொழுமுழுச திண்டிரியை யோராழி யிடையீட்ட sary) was area. 

சம்புநாயகர். வேறு. 

மஇிகதி தும்பை வாச விதழிக ரர்தை காகம் வனைசடை முன்கு லாவு 

புண்டரச் £ற்றினர் - வழுதிமு னந்து வாய ஈரிபல கொண்டு சாவும் வலியய 
மென்று கூறி யங்குறத் தோற்றினர் - மகரம லம்பு நீரி லமரர்க எஞ்ச வாடி 
மறுகுற வந்த காரி கண்டமட் டேற்றினர் - மறையினொ டங்க மாறும் வல 

வர்க லங்கு ருதொர் வடநிழ லின்பு ரவ மர்ந்துறத் தேற்றினர், சொதிகொள்சு 

சந்தண் மேவ நிழல்விரி பந்த ரூடு குளிர்புனல் கொண்டு சாலின் மொண்டெ 
டுத் தூற்றினர் - குலமலை நின்று தாழ ஈலமலை வின்றி மேவு கொடுமுடி சங்கு 

மேரு விண்டெடுச் தாற்றினர் - குவிகையு டன்ச ணீர்கொ டருகுவர் துன்ப 
மான குவிதல்கொள் பஞ்சை வாரும் விஞ்சருட் காற்றினர் - குடபுல வந்தி 
மானு முடனிற ஈம்ப ரீறில் குணமலி சம்பு காதர் மென்கழற் போற்றுதும், 

௮.இ௧_7 சங்கண் மீறி யருமையி தென்று பேசு மமுதையி கஈது பேசி டுங்கு 

யிற் பேட்டினை - யனுதின மும்ப ராவி வழிபடு மன்ப ரான வடியவர் கண்க 
ளாச நின்றமேய்ச் சாட்சியை - யவிர்கதஇர் குன்ற வீசு மணிகள்சு மந்த வாச



காப்புபபருவம். ௭ 

மலர்தரு கொம்பை யேட விழ்க்துமிச் கூற்றெழு - மருநற வுண்டி ராக மிட 

Of pig uty whee! Gig வாழ்சு கந்தகற் நூட்பொதி, வஇியம லங்கன் 

மேவு மளகவ ரம்பை மாதர் வனசம! ரந்த மாதர் கும்பிடத் தோற்றிய - மயி 

லைல எங்கு லாவு மணியைவி எங்கு சோதி வடிவைக நும்ப டீர குங்குமச் 

சேற்றளை - வனமுலை கொண்டு லாவு கொடியையி ர௬ண்ட சோலை மதுமடை 

விண்டு பாயு மம்புயப் பூச்செறி - மடுவைய லம்பி வாளை கமுகைய டர்ந்து 

பாய மலிவள மொன்று காவை மங்கையைக் காக்கவே, (௨) 

விநாயகமக்கடவுள். வேறு, 

சீர்பூச்சு வன்பரிடும் வெள்ளரிச் குவையைச் இரட்டிச் சடைச்சண் வாரித் 

தின்றுகரு மாசுண மெனக்கூனன் மதிமுூல் செறியப் புழைக்கை நீட்டித் 
தாராபூச்ச வச்சடைக் சமலமொண் டுண்டுகட் டழல்கண்டும் வெருவாதுதன் 

றநதையென வெர்தையிட முலவும் திருக்குஞ் சசக்கன் நினைப் பணிகுவா 

நீர்பூ.த்ச மூள்ளனாப் பாசடைப் பூங்கமல நிறைகறை யிழிந்து பாய 
நெட்டித ழவிழ்க்குமொரு வட்டமலர் மாளிகையு ணீங்கா திருந்து வாழும் 

தேர்பூச்த வல்குன்மட வாரிரு வருந்தனைச் இந்இப்பர் கட்பொருந்தத் [றே,. 

இருச்சட் கடைப்பார்லை செய்யுன் காலையமர் சேவியைச் காச்ச வென் 

ழந கக்கடவுள், வேறு. 

கறைவாய் கண்டச் தெம்பெருமான் கரகங் கணங்கள் சரர்துசடைக் 

காட்டு நழைய மால்காச்சங் கத்து எவன்பாய் புநுந்தொளிக்கச் 

நிறைவாய் மஞ்ஞப் பரிடடச்திச் தேம்பாய் தீருவி னிழற்பிறர் 2 

தெய்வச் சளித்றை மணஞ்செய்சு செல்வேண் மலர்ச் சா டலைக்கொள்லாக் 

தறைவாய் மணிமுச் தலைசொழிக்குஞ் சலதி மடுத்த சூன் 2மகக் 

தவழ்ந்து திரிவ தேய்ப்பமத சலமூன் றுடைமா Saou gy 

நறைவாய் வனத்து ஞூயர்ச்தெழும்வெண் ணாவன் மருங்கு முசைத்தது௫ர் 

நாக,ச் சொருபாற் படர்சசபச்சை நறும்பூங் கொடியைப் புரச்கவென்றே, 

நான்ழகன், Caryl 

ஒலிகெழு மலையலை பருமுச் சாச்குட முறழ்வரி வளைவயி ஐ.மிழ்பொழ் 
பாற்கட - லுவகையொ டெழுமொரு மதியைப் போற்கய லுகண்ம0 ஈடுவெழு 

பசுமைச் சூட்டனம்; வலியய மெனானி கடவிச் சீர்ச்சித மலர்மிசை வதி 

யுமொ ரெப் பேட்டினை - மறையுறை கடையடை யெனவைத் தாற்திய 
மலர்தரு மலர்மக னுலகைப் பூத்சவன், புலியக ஸிடையிடை சுலவகச் கூக் 

குரல் புரிபரி புரமடி யலறப் பாப்பணி - பொலிதர முழவொடு புவிவிட் 
போற்றிடு பொதுவினி னடயிடு மழுவைச் தூக்கிய, மலிசடை யவர்ம௫ழ் 

தணையைச் திச்தொழில் வலியவென் முடிமிசை யடியைச் சூட்டிய-மணியை 
மென் மலர்வீரி கொடியைப் பூத்சொளிர் மதகரி வனம்வரு மயிலைச் காக்கவே. 

இந்திரன். வேறு, 

மோகத்தை யாங்கொண்ட போதெலா மிச்கின்ப முனியா சளித் 

இடுச9 - மொய்குழ னுசுப்புமுலை சொற்பகைச ளிவையென முராரிம௫இழ் 
வெய்த வேறி, மேசத்தை யோட்டிச் திசாதிசை தஇிரிர்தலைய மின்னைச் தச



௩.௮. திருவானைக்கா அலொண்டராயடபிள்ளைத்தமிழ், 

தீ.தி யோங்கும் - வெற்பைத் துணித்தமுதை வாய்ப்பெய்து தீருீழல் மேவு 

மொரு கடவுள் காச்ச, காக,த்சை லாங்கிய பிரானியற் பசைமனையை ஈண்ணி 
யது மதிலி லங்கை - சாதன்மனை விக்கின்ப நல்கியது மொருபூவ ண.த்தடைக் 

5g ராவிற், பூகக்தை யனையகர் தரமாது பாற்றூது போனதுமு ளோர்ச் 

இடைவிடாப் - புக்.இச் ॥ிறைப்படுச் சொளிர்காவை மேவும் புண்ணியப் பூங் 

கொம்பையே. (௬) 
திருமகள். 

ழேத்தககை விதுமுகப் பொதுவியர் சடப்பான் முழுக்கவன் ரூழ்வ லிச்து 

மூடுங் கவாடம் தடிச் துமனை புக்குண முணிந்தவர் பிணித்த டிக்கும் [னை 

மத்தடி பொறுத் துவரு துணைமுடலை யுண்டுகண் வளர்ந் துறைதி யென்று தன் 

வயிறுளைக் இன்றவொரு பாற்கடற் குடியாக்கு மடமானை யஞ்ச லிப்பாங் 
சொத்தவிர மச்சமணி வெண்பொற் பிறங்கற் குலாவும் பெருங்க ளிற்றைச் 

கூடிப் பயர்தவொரு கோட்டடன் மழக்கன்று கூடிவிளை யாட மாடி. 

யத்தவுல சச்சளிறு பாறவீ ஜறேறுமத வச்தியா ரணிய மேவு 

மமையம் பிறங்கவள ரிமையம் பிறந்சபிடி யைக்காச் தளிச்ச வென்றே, () 

கலைமகள். 

வாவியம் போருக மலர்த்தவி சு.றுங்கடவுள் வாச்கினுமெ னாக்கி னுகரு - 
ஒழியுஞ் சதத்சகட் டேடவிழ்ச் குங்கமல மனையினுங் குடிகொண்ட பொத், 

தாவியச் தோற்றாட் கருங்கடல் கொழிக்கசெர் அெனைய வாய்ப்பசும் பொற்- 

சூட்டெடென மேறும்வெண் பேட்டெ௫ன மலர்மென் றுணைத்தாடுதித்து நிற் 

பாம், சாவியை முனிந்துசண் பகமீச் குதித்தொளிர் சனங்குழையை மோதி 
டுங்கட் - கட்பிலிற் ௮க்தெரியல் சூழ்க்தளிசண் மூரலச் கனங்க2ற வாட்டு 
மைம்பாற், றேவியைச் சகலவுல கும்புரச் கும்பெருஞ் செல்வியைச் ச்ருணை 

பூத்த - இருவைச் சகடம்பணைச் தென்காவை யம்மையைத் இனமும் புரக்க 

வென்றே, (௮) 

காளி. 

விரிவு ற பையரா ஈண்ணுலகு மண்ணுலகும் விண்ணுலகு ஈன்கு காக்க - 

வெற்றிகொ டெடுச்செனச் கைச்சலையின் மூதிசலைய வேல்பரித் இறுமாந்து 
நீம், கருவிற் பொலப்பெய ரனை ச்தெறப் பொத்றறி யசட்டைச் இழித்செழு 
ம்பே - ராளரி இசைக்கவொரு கோளரி யுகைச்திவரும் யாளிப் பிணாவளி 
ச்ச, செருவற் ஜொடுங்கெ கருஞ்சுரும் பிட்டவிற் செஞ்சுவைச் திண்டனிற 
வெண் - டிரிபுண் டரச்ச.நுசல் வெம்புலிங் சங்கொட்டு சம்புலிங் கப்பெ 
மானை, மருவிப்பன் மான்சண்மதர் கோச்சமறி யச்சூழ மற்றுமொரு மான் 
வயிற்று - வந்தகுத மான்முறை பொருந்தருச் கடமான் வனத்துவரு மட 
மானையே. . (௯) 

சத்தமாதாக்கள். வேறு, 

அ௮னமிசை யேறி யுலாவற் ரொடுச்சவ எடுபலி €றிய தோல்வைச் அடுத் 

தவ - ளசரகு லாதிபர் சாயப் படுசசல எலைகட னீரழ லாசச் கடுச் சவ, ஸின 

மடர் பாரையொர் கோடிட் டெடுச்சவ ளிறையொ0 மாமலை யேசற்.றடுத் தவ.



செங்கீமராைப்பருவம். ௩௯ 

ளெரிசவர் வேல்கோடு காவற்க டுத்தவ ளெனுமெழு மாசர்ச as BEG 
அங், சனமலி வாய்வரல் போலச் னெத்தெழு கடமிழி தோல்வர வோதைப் 

பரிப்படை - கடலலை போல்வர மேருச் இரிப்புளரை கதிர்விடு தேர்வா வீரப் 

புயப்படை, வனம்வர வானவர் பாறக் கறுத்தெ௫ிர் வருமொரு தாருக னோடச் 

துசத்திய - மதலைபு லாவுக லானுச் தமப்பொழில் வளமலி சாலைஈன் மாதைப் 

புரக்கவே. (௧0) 
ழப்பத்துழவர். வேறு. | 

வேலையினுஇத்சவிடம் வைத்சடரிப ச்சனெளி தற்புச்சகளிப்போடு காண 

Oa Pid nia - மேவிரதமுக்சணிச ரக்கரைமுதற்சுவைகள் கைப்பத்சமிழ்ப் 

பாடல் நாஈனிகொழிப்பவும் - வீறுறுவெச்சல5 டச்சகடைகற்றிலனெ னப் 

பெற்றகற்றாதை தோளிடைபரிப்பவும் - வீழிமிழலைப்பதியெ னப்பன்மணி 
யப்புபடி, வைத்தஇிட்டபொற்காசு நாடொறுமெடுப்பவு, மாலைமதிவைச்சகுடி. 

லப்பரனெனச்சிவிகை பெற்றுச்சொனிக்காள மோடுகுகடத்தவு - மாமறை 

வனக்கதவ மெய்ப்புகழரெச்சமு னடைப்பச்சிறப்பூறு வாயமு துசொட்டவும் - 

வாரிலைகண்மொய்சத்தபுரு டப்பனையிலப்பொழுது கொத்துச்குலைக்காய்கு லா 

வவருள்வைப்பவு- மாசரரசிச்குமொர்கு லச்சிறைதனக்குமு ஞவப்பப்பொறித் 
தோலை காணுபுவியப்பவுங், சாலைவருசெக்க இர்க டுப்பவொர்கடத் துறுவெ 

ளெற்புக்குணச்சோடு மாதுருவெடுப்பவுங் - காணியிசெனச்கொண்மட ஸிந் 

செறுரர்வைச்சசம லெப்பத்சழற்£றி மாறனுடறைப்பவுங் - சாய்சனவழற்கு 

ண்மடல் பச்செனவெடுச் துவரை சொட்பப்பெருக்கேறு நீரெதிர்செலுத்தவுங்- 

காருடலுடைப்பறித லைச்சமணர்முற்றகெடு விட்டொட்டமுட்டாரு மீயிவர 

வைப்பவும், சோலைபுடைசுற்றுமது ரைப்பதிமுதற்ப திமு முக்கச்சழைத்தோ 

கை நீறுகைகுழைப்பவும் - கோமில்புகலிக்குரிசி லுச்சமுதளித்சகுயி லைப் 

பொற்றகட்ட€ீடு மாமணிகுயிற்றிடுஞ் - குழெயின்மசச்சரிவ னத்தமரனச்தை 

யிரு செப்புச்சனப்பார மாமயிலைநித்தலுஞ் - சூரியர்மருத்துவரு ௬,ச்இரர்வசுக் 

களெனு முப்பச்துமுச்சோடி சேவர்கள்புரச்கவே (௧௧) 

காப்புப்பருவம் முற்றிற்று. 

  

செநறுகீணைப்பருவம், 
டட ஆ த ப்பம் 

பங்கய மலர்ச்திவரு செங்கதிர் நிறத்தவுடல் பனிமதி நகிறங்கொ ளாது 

படரரி மதர்த்சகண் குழியாது நாடிகள் பசச்துகா ராது நுனைவாய் 

கொங்கைகள் கரு துமட் சவைகாப் பெருதகடு குழையா அரு இ னம்பல்[ திடும் 

குறிபடா தருமையொ டுயிர்த்தியய மாதேவி குஸிர்புனல்பொன் வளைகுளி 

அங்கையி லெடுத்தாட்டி. நீறிட்டு மட்சாப் பணிக்தொழுகு இருமு லைப்பா 

லார்வமொ டருச்சவுண் டயறவழ்ச் சேறிமலை யரையன் புயச்ச வன்பொற் 

செங்கைவிரல் சரமிது பற்றிநின் மெயில் செங்கோ யாடி யருளே 

சென்காவை யம்பதி செழிச்சவரு மென்னம்மை செங்னோ யாடி யருளே,



௪௦ திருவானைக்கா அகிலாண்டசாயடுபிளகை த்தமிழ். 

சாராடு மாடமலீ கூடலிற் பொன்மாலை கைரின் நிழிர்த வண்மடிச் 
சட்டவழ் தல் சண்டுவர் சம்மைலா வென்றிரு கர் தவிர னிட்டு நிம்பத் 

தாராடு மார்பனிரு குழையிருகை பற்றியச் சடமார்பு சாழ்க்சொ ளிரும்வெண் 

டண்டாள மாலையி னிருர்துமற் ஜொருமாலை தாளுதைம் தூச லாடி 
வாராடு மிருமுலை சுமர்தமட வார்தொடா வளருமும் முலைசு மகத 

வானாடு மு,சலபல காட்டுங் சயல்கட்டி வடகயிலை சென்று பொதுவிற் 

ராடு மெர்சையொடு போராடு மொருபூவை செங்கீரை யாடி யருளே 

சென்காவை யம்பதி செழிக்கவரு மென்னம்மை செங்கோ யாடி யருளே. 

கற்றிணி தடம்புயச் காருடற் நிமிலர்மீன் கையுறை யளிப்ப வாங்கக் - 

சாலல்புறி கெய்தலங் கண்ணிய னளாவிகச் கடற்றுகிர் படர்ந்த மனையிற், 
பொற்றிகழ் முலைச்சிலை சுமர்கிடை நடங்கவாள் பொருவுசங் சட்பகையெ 

ஞப் - புலான்மி GY TOM HF ணச்துமுக மன்பல புகன்றும௫ிழ் குரவை குழ 

நிச், சுற்றியெம் பெருமான் குடம்பைதோட் சூட்டச் சுருவிலைப் பைம் 

பொற்கலன் - சூட்டி வலை முடியமுண் மடற்றாழை யம்போது சுரிகுழற் 

குறமு டித்துச், சிற்றிடை யள த்தியர்கள் கொண்டாடு மொருமங்கை செங் 

இரா யாடி யருளே . தென்காவை யம்பதி செழிக்கவரு மென்னம்மை செய் 

இரை யாடி யருளே. (8) 

௮ஞ்சியய ருங்கமல மின்றட லுடைச்தா யடர்ச்சதென நாணி யுடல்கூ- 

னாகிய மதிச்கொழு ஈனைச்சண் டசற்றிடு மரச்சாம்பன் மான மணியாய், வெஞ் 

சனெஞ் ஈிறிசெழலி னாற்சின்மொழி கழறவவண் விரவரவு துவள வெய்ப்ப - 

மின்னிடை... தளாடமம் தாகினி யெனும்பெயரள் வெற்நிடை சவழ்ஈது மாலை, 

மஞ்சிஞனொளி பாய்புய வனாக்கட் டலழ்ர்துமசன் மார்பவெண் பொடிச ரைத் 
அம் - வண்கைவாழ் கழிசலை புகுந்துமறு சச்சடை வனஞ்சேப்ப வெர்தை 
மூடிமேற், செஞ்சிலம் போலிடு மடிக்கமல நீட்டினவள் செங்கோ யாடி 
யருளே - சென்சாவை யம்பதி செழிச்சவரு மென்னம்மை செங்கை யாடி 
யருளே,. (௪) 

நந்தாத செல்வச் சிலம்பரசன் மனையாட்டி ஈகிலொழுகு பாலுண்டுபுன் 

னகைகாற வவள்வா யுமிழ்க்து் துஏர்ப்பாவை ஈயமொழி மொழிக்தெடுத்து 

வந்சாவல் பூண்டணி யணிம௰ துர் சருப்பாலை வல்லிடையின் மெல்லிடைச்தா 

வனையுமென் சிறுசீரை சுற்றியஞ் சுடராடி மன்னுகிழ லைக்கூவியுஞ் [ன் 

சந்சார் திருச்தாதை யகன்மார் புழக்கித் தலழ்ர் தும்விளை யாட்டயர் சல்போற் 

றண்கார்த எங்கைக ணிலத்துற நிமிர்ச்துமர் தாடினிப் புனலலம்புஞ் 

செக்சா மரைச்சரண் சோட்டிப் பிராட்டி செங்கோ யாடியருளே 

சென்காவை யம்பதி செழிக்கவரு மென்னம்மை செங்கரையாடி யருளே, 

வேறு, 
செண்டை யிரண்டு மருண்டொரு முளரி இடந்து bans 

செளிரொரு பதுநில மகளை விடாது இளர்ச்து தளர்ந்தரடக் 

கொண்ட றநிரண்டொளி ருச்சியின் மீது குவிச்து கவிச்தாடச் 

குமுத மலர்ர்சபொன் முளரி பிறச்தெழு குறுலெண் மணியாடத்



செங்லாப்பருவம், சக 

அண்டு படுங்கலை மதியிற் கட்டிய சுட்டி யசைதாடச் 

சூழ்க்திரு காந்த எடி.ப்படி வண்டு சுழன்று முரன்ராட 

அண்ட மனைத்து முயிர்த்த பொலன்கொடி, யாசெ செங்கோ 
அத்தி வனச்தம ஈச்ச ரிடத்தவ ளாடு£ செங்கோ. — (௬) 

பாத சதங்கை புலம்பு சலம்பு பதி; பொதிந்தாடப் 

பால்வளை யிற்கட சாகை குயிந்றிய பல்சுடர் மணியாடச் ' 

காதள வுங்கயன் மோது நறுங்குமிழ் க துவிய முத்தாடக் 

சசனச் இடைபொலி மின்னலின் மின்னிய சனவிரி சசையாடச 

சாதவிழ் ஈறுமென் குழுச் கருதொடு தழைகுறு ஈகசையாடத் 

தழைதரு மரகத நிழல்விரி மேனிச் தண்ணெனு மொளியாட 

ஆசல ஜனொளியென வென்னுட் பொலிபவ ளாகெ செங்கீரை 

அத்தி வனத்தம ரச்த ரிடச், தவ ளாடுக செங்கோ. (er) 

மருங்கணை யாடைகை வெரநிட் டுதையா மலரடி கன்றாமே 
வாயமு தூற லளித்த விரற்படு மண்ணென வெண்ணாமே 

கருங்குயின் மென்குரல் விம்மிப் பொருமிச் சம்மிப் போகாமே 
சயலீன் மு,.ச்தென அண்டுளி முத்திரு கட்கயல் இர்சாமே 

சுருங்கு மருங்கு அவண்டற வுக்இத் சொக்தி ததும்பாமே 

சூழ்சுடர் மேனிப் புழுதி பொருர்தத் சொட்டும ணளையாமே 

அருங்கலை மேகலை ure acs ga ளாடுச செங்கோ 

அச்இி வனத்தம ரச்ச ரிடச்சவ ளாடுக செங்கீனா, (௮) 
வறு, 

கடல்சுவ றிடவட. வுடல்வரை பொடிபடல் கண்டோ டுங்காலன் 

சடவிய முதுபச டடியொடி. படவெரி சண்சா லும்பீழைப் 

படலர வுடலடல் விடநெடு நிலமகள் பண்பா டுங்தேம் 

பயிறுள வுழவனை முனிதர வமரர் பயக்தீ ரென்றோல 

மிடவிள முளரியில் வளர்பவன் மு,சலிய செர்சா யெங்கோவே 

யெனமுனர் வருமசு ரர்கள்பொடி படவலி யெஞ்சா நின்றோர்மிவல் 

இடமொடு தொடுமொரு மதலையை யுசவினள் செங்கோ செங்கீரை. 

சனெமுடை மதகரி வனம்வரு மொருமயில் செங்கோ செங்கோ, (5) 
ம வறு, 

கெக்குரு இக்க? வுற்றவர் கட்டனி கின்று டுந்தோகாப் 

செட்டுட லப்பன கத்தலை நிற்குநி வர்தா மும்பாலாய் 
மைக்கரு மெய்ப்புயல் பிற்பொலி வுற்றுவ ரம்பூ மென்கசோதாய் 

மட்டுவி ரிச்தெனு எச்சம லச்துறும் வண்டே சண்டேனே 

அக்கர வப்பணி முச்சணர் பச்சல மர்க்தீ ரைந்தாரோ 

டச்தொகை பெற்றவ றச்தைவ'எர்க் கும ணங்சே கொங்கேறுஞ் 

செக்கம லச்சை கைச்குமு சச்குயில் செங்கோ செங்லோ 
_ சித்தியளித்திடு மச்திவ னத்தவள் செங்கோ செங்கோ, (60) 

| 'சேங்கீரைப்பருவம் முற்றிற்று, 
eee enti rent wrt



௪௨ திருவானைக்கா அலாண்டகாயபெள்ளை த்தமிழ். 

தாலப்பருவம். 

a Ie 

சேற்று மணிகள் சலஞ்சலங்கள் சிதறிச் சிலம்ப ஞிமிறலறச் 

செந்தா மரையின் வெள்ளிமுளை இக்தித் தெறிக்கச் சனைவாளை 

நாற்று வயலிற் கு. இக்கவளை ஈடுவட் சயல்க ளொளிக்கநடு 

நடுங்கச் சமடஞ் சுரிக்சவரா ஞாம் புரண்டு துடி.க்கமது 

வூற்றுங் குமுதம் படைச்சாலி னூடே யரையச் கருங்கடைஞ 

ருழும்வெம் பகட்டை யுரப்பமலை யும்பர் கரச்தை யவர்செவிச்க 
ணேற்றும் பழனச் செழுங்காவை யென்றாய் சாலோ தாலேலோ 

எல்லா வுலகுஞ் சசாசாமு மீன்றாய் தாலோ தாலேலோ. 

அரும்பு முலைசிற் நிடைநடங்கி யசையப் பரித்த சகடைசியர்ச 

எலர்வாய் ஈறவுங் குயம்பாளை யரியு றவு மருந்துமள்ளர் 

கரும்பு வடிச்ச இிஞ்சாறு சசலிப் படப்பை புகுக். அகெடுங் 

சமுகம் படப்பை யுலவியிளங் கன்னர் படப்பைத் தூரகழ்ஈது 

சுரும்புமடுக்கு முளரிமடுச் சுருங்கப்பெருகிச் சல இயுவர்ச் 

தோயங் கலசக்சமுகின்மேய்ந்து சொரியும் புவன மிணனிப்பவறிக் 

இரும்பு வனச்சாழ் வயற்காலை யென்ராய் தாலோ தாலேலோ 

எல்லாவுலகுஞ் சராசரமூ மீன்றாய் சாலோ சாலேலோ, 

நெரிக்து சரிர்து கெய்க்திருண்டு நீண்டு சுருண்டு மகரர்த 

நிமிரச் இயிர்ர் து ஈகறியபணி நீரி னனைச்ச குழன்மடவார் 

பரிந்து குடையு மணமஞ்சட் படுநீர் பாய்ந்து சழைத்சசெழும் 
படப்பைச் கதலிப் பசுங்குருச்கொண் பரிதிக் கடவு டனைமுடுச்கி 

விரிந்து படுச்ச நிலம்படுத்த மென்பூச் தமுர்சேன் மினிறருக்தி 

மிடறு இறந்து பாண்மிழற்ற விரைப்பங் சயந்துஞ் Fore guar 
இரிந்து மறுகும் வயற்சாவை யென்றாய் சாலோ சாலேலோ 

எல்லா வுலகுஞ் சராசாமு மின்றாய் சாலோ தாலேலோ. 

உடுக்கும் படங்ச வுகள்கயலா வொற்றை யாழி வையமுமிந் 
தூரு மொளிர்மா னமும்விரைய வோடுங் கலமாச் சலராசி 

மடுக்குங் கனங்கள் பச்சொளிச்சை வலமா வொளிகள் சலஞ்சலமா 

மருவி மிசப்ப வுடற்சகண்ணன் மனையூற் றெடுப்ப வுயர்க் தாமால் 
படுக்கும் பாயல் பின்னோடப் பயத்தன் பயத்த னாகவுடற் 

பரிய மசரஞ் சரியவலை பாய்ச்து பாரை யகழ்ர்து பெருக் 

கெடுக்கும் பொன்னிச் தடங்காலை யென்றாய் தாலோ சாலேலோ. 

எல்லா வுலகுஞ் சராசாமு மீன்றாய் தாலோ தாலேலோ. 

கங்கு லனைய குழல்காட்டுங் கலாபச் சோகை கடுப்பாருங் 

கருங்கண் மழவே றனையாரும் சலவிப் பூச லயசவனை 

(௨) 

(௪)



தாலப்பருவம். ௪௩ 

கொங்கு மலிதே மலர்மாலை கொட்டுக் அகளுஞ் இதறுசுண்ணக் 

குவையு கறுங்குங் குமச் தூளும் குண்டுக் கடங்கர் நிரைதூர்த்துப் 
பொங்கு மதவெண் டிகையானைப் புழைச்கை மடுத்துக் கோட்டெயின்மீப் 

பொலியுங் கொடிகள் இழித்தவழிப் புயல்வான் புகுர்து பொன்னுலக 
மெங்கு மணக்குக் திருச்சாலை யென்றாய் சாலோ தாலேலோ 

எல்லா வுலகுஞ் சராசரமு மீன்றாப் தாலோ தாலேலோ. (௫) 

G arm. 

இரச,த வரையமர் பவள விலங்க லிடம்படர் பைங்கொடியே 

யிமையவர் மகிழ்வொடு புகழுஞ் சமயச் இமயம் வரும்பிடியே 
சரணினை பவருட் டி.மிரஞ் சிதறச் சாரு மிளங்க திரே 

சதுமறை யானு மளப்பரி சான தயங்குபொ லாமணியே 
மரசத வரையிள செயெவெழி லெனவெழில் வாய்ச்ச செழுஞ்சுடரே 

மதுரித ஈவரச மொழுகச் சனியும் வளச்ச ஈறுங்கனியே 

தரணி மிசைப்பொலி தருமக் குயிலே தாலோ சாலேலோ 

தழையுச் தந்இ வன ச்தமர் மயிலே காலோ சாலேலோ. (௬) 

அங்கம் புளகுற் றுருகுவ ரிசையத தவிரும் விளக்கொளியய 

யறிதற் கரிய பரஞ்சட ராயவெ னையர்ச் கொருதுணையே 
பொங்குங் கதிர்மணி யணிகள் சுமக்தவிர் புண்ணிய மென்கொடியே 

பொய்ய ரகத்து மினிக்கு மினிப்புறு புக்சமு தச்சுவையே 

கொங்குர் இணர்விரி பைந்தொடை நிம்பர் குலச்துறு செர்தேனே 

கோகன சச்ன சரமொரு வாவிரு கோதைய ருக்சரசே 

தீங்குங் கருணை மலர்ச்தெழு கொம்பே தாலோ சாலேலோ 

திழையுச் தந்தி வனத்தமர் மமிலே தாலா தாலேலோ, (sr) 

வறு, 

சயிலத் தாசற் கொருபுச் இரியே லானாள் வார்தாயே 

தழலைத் தருகட் பரமற் றுணையே நாயேன் மாவாழ்வே 

கயலைச் கடுவைச் கணையைக் கவினார் மாகா வார்கார்சேர் 

கடலைப் பிணையைச் கடுகிச் குழைகோய் காசோ டேமோதா 

வுயர்பொற் குமிழிற் குதிய் ரொளிகூர் தோமா னேதேனே 
யுவமித் திடுதற் கருமைச் குயிலே தூயோ சாய்மாயா 

மயலநற் றவருட் படுமெய்ப் பொருளே தாலோ தாலேலோ 

மதவெழ் பமர்பொற் பதியச் தமியே தாலோ தாலேலோ, (௮) 

ம வறு, | 

தானக சம்படு வெண்கரி தாழா வீழாமே 

தானவர் மங்கையர் மங்கல நீணாள் வாழாமே 
வானவர் கங்கைய ரங்சைகள் வார்மேன் மோதாமே 

வாள்விழி யஞ்ச வன்றுய ரூடே போதாமே



௪௪ திருவானைக்கா அ௫லாண்டகாயடுபிளளை த்தமிழ், 

சேன்மலி பைந்துண ஸாந்தரு வார்வேர் சாயாமே 

தேசம டங்கலு மம்பக னார்போய் மாயாமே 

கான்முளை யொன்றருள் பைங்கிளி தாலோ தாலேலோ 

காலை யமர்க்த சருங்குபில் சாலோ தாலேலோ, (௯) 

ேவறு, 

இருவர்ச் கரியவெ னப்பனிடத்தவள் சாலோ தாலேலோ 

விமயத தலைவனு யிர்த்சமடப்பிடி சாலோ தாலேலோ 

கருணைச் கடல்பெரு சட்பொலிகட்குயில் தாலோ தாலேலோ 

சளப் பிடரிவ ரத்தியளிகதவள் காலோ காலேலோ 

பொருரைச் துறையர்கு லசதைவிளச்செள் காலோ தாலேலோ 

புணரித் துறைவரு புத்தமுதொ.த்தவள் தாலோ தாலேலோ 

மருமிச் கெழுதுள வற்பினு இத்தவள் சாலோ தாலேலோ 

மதவெற் பமரும் வன ததமர்பொற்கொடி தாலோ தாலேலோ, (௧௦) 

தாலப்பருவம் முற்றிற்று. 

  

சப்பாணிப்பருவம். 
_.. அக 

(செய்யதே மலர்மருவு நீலததினொண்கா£தள் சேர்ச்தெனப் பின்கூழை 
வாய்ச - செகலகயொன் நுறவொருகை யிருகடன் மறைக்கச் தெரிந்தன 

ளெனப்பொஇகையா, னெய்யுமோர் பைக்துழாய்க் கோலிருகை சேமித்த 
தெறுழதன் ளொருகையிவ - ஸிருகோன் மறைத்தவலி ஈன்றுன் றென 

மழு மெந்தையொடு மகிழகறவம், பெய்யுமாண் முளறிமலர் வலியவொரு 6.0 

லம் பிறக்த€ சத்தையடையும் - பெற்றிபோற் Popo நடங்கச் கடங்கால் 

பிறங்கல்வழு திப்பொன்மனையிற், ஹையலார் மைச்சண புதைக்குங்கை சேர்த் 

தம்மை சப்பாணி கொட்டியருளே - சண்ணாவ லோர்புகழும் வெண்ணாவ 
லூரரசி சப்பாணி கொட்டியருளே (௧) 

கந்தமலி கெட்டித ழவிழ்க்கும்வெண் டாமரைச் கவின்மயிலு முவரிபடியுங் 

காளமே சத்தினா சத்துமோ கத்தெண் கடற்கட் சனித்தகுயிலும் 
வந்இரு மருங்குறின் றைம்பான் முடி தீ.துறு மாலைசெரு இக்குனிநுதல் 

மணகரர் தந்தூரி யங்கொண்டு தீட்டி.மதர் மாழையுண் சட்குமையிட் 

டந்தர மடந்தையர் பணிந்துபுடை சூழமணி யணிபல வணிர் தநெடுவா 
னளவிய மணக்கா வணத்திருச் தத் சழன்மு னாவரைக் சராயனெனுமுன் 

ற்ை தார வெர்தையார்தொட்டகை மு௫ழ்ததம்மை சப்பாணிகொட்டியருளே 
தண்ணாவ லோரபுகழும் வெணணாவ லூராரி சப்பாணி கொட்டியருளே. () 

கலைமணச் குங்கொடிக் கொருபீட மானராக் கடவுளொரு வாதமர்ச்த 

சமலபீ டமும௫ல மகளிடை பொதிந்தபூங் சலைவயி நளேச்தயிர்த்த 

திலைமணச் குஞ்சிறு நுதல்சின கரப்பூஞ் செழுங்கபா டர்திறசகுர் 
திறவுசோ லைச்செங் கருங்கரள வரவெனச் சென்றொளி சகர்ர்சபடையா



சப்பாணிப்பருவம், ௪௫ 

னலைமணகச் குர்திருப் பாற்சடலும் வேற்கணயி ராணியின் பக்திளைச்கு 

மண்ணலைச் சாங்குிறு சண்ணகாற் கோட்டுவெள் எருவிச் இலம்புகின்றா 

டலைமணக்கும்படி வணங்குவோர்ச் கருள்கைகொடு சப்பாணிகொட்டியருளே 
தண்ணாவ லோர்புகழும் வெண்ணாவ லூ.ரரச சப்பாணி கொட்டியருளே. () 

அ௮ருமறைக் இழவன்முத லைவருச் குந்தகொழில்க ளைக்தெண்ண லளவைசெய்ய 
வைவிரல் படைசத்சகை யாற்சுட்டி னோடவர்ச் க. த்தொழில் காட்டுகையா் 

பருமுலை மருப்புற வளைக்குறி படத்.து௫ர்ப் பட்டகோ டீரமுடியெம் 

பசமனைச் தழுவுகை யால்வள ரறங்கண்முப் பத்திரண் டும்புரிகையாற் 

குருமணி குயிற்றிய விருங்கங்க ணச்கையார் கொடியேனை யஞ்சலென்ற[ண் 

கோலக்கை யான்மடப் பொய்சற்பிணாக்களொட குளிர்பனி வரைச்சோலைத 
டரு5றவு கொட்டுமலர் கொய்யுங்கை யாலம்மை சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்ணாவ லோர்புகழும் வெண்ணாவ லூரரசி சப்பாணி கொட்டியருளே. () 

LITE (IPO வம்மைஙகினை வைச்சவெம மானகாப் பாலவைதத மானமருண்ட 

பார்வைகொண் டத கொலைச் இலை:2வடு கூடும் பருப்பசர் தோறுமாடு 

மேகமுற ழுங்குழற் இறுகுறவர் சிறுமிவாய் மிச்கமிமா கப்புலவுலாம் 

வேற்குழவி யெனுமருக னருகுறைவ தற்கன்று விரவிஈங் கைப்பட்டதா 

லேகவரி தெனகினைத் சன்றுனா லெனவொளி ரிணைக்கணெழு சருணைவெள்ள 

லெங்கும் பரந்தப் பாற்குமீ திட்டடிய ரிருவினையை வாரியோடச் [யே 
கோசனக மதின்முளைத் சாலெனப் பொலிகையாற் கொட்டியருள் சப்பாணி 

கொடிவிரவு கடிமதிற் காவையிம யப்பாவை கொட்டியருள் சப்பாணி, () 

வெள்ளன மெனத்தமிழ்க் கூடல்வாழ் சைவன் விழுப்பெற வுஇத்தெதிர்ச்த 

வேளைச் சழற்கணாற் செற்றலெம் மானளவில் வேடிரண் டெனவரசச்செய் 
தெள்ளலில் சலாநிலா மிமலாக்கி மலயவெற் பீந்ததி னரும்புமென்சாற் 

இழறையாச்ி லெம்பா ரிடஞ்சூழு மென்னநற வி£றிநிம்ப மாலையீந்து 

கள்ளவி ழிலம்பகத் தையலா ராயங் கலந்துபுடை சூழமுடியிற் [யல் 

கவின்முடி தரித்தரி யணைசக்சகண்வைச் இருகயல் களிச்சநோச் சாவொருக 

கொள்ளென விரும்பிச் கொடுத்தகை சவெப்புறக் கொட்டியருள் சப்பாணியே 
கொடிவிரவு கடி.மதிற் சாவையிம யப்பாவை சொட்டியருள் சப்பாணியே.() 

ேவறு, 

அரவப் பரிபுர மேகலை பம்பி யலம்பிப் பதருமே 

அம்போ ௬கமொடு வெம்போ ரிடுகர மணிவளை ase 
யிரவிற் பொலிமதி வூரிற் சுட்டி யிரிர்தது பிறழாமே 

யியல்பன் றி.புமிரு கரமலர் சேச்சட லேறிச் சன்றாமே 

ப.ரவைம் சடல்சுல வுலகனி லலூல் பவச்கடல் வீழ்ச் தழலும் 

பயனில் லாவெனை வழிவழி யடிமை படைத்த பிரான்மகிழுங் 
குரவச் குழவி துயின்ற கரங்கொடு சொட்டுக் சப்பாணி 

கொம்பு படைத்த சிலம்பு வனத்தவள் கொட்டுக சப்பாணி, (௭)



௪௬ திருவானைக்கா ௮சிலாண்டகாயடிபிள்ளை த்தமிழ். 

எங்கள் பிரானடி வைத்த கருத்த ரிடர்க்கடல் வீழாமே 

யெறிதிரை படுமொரு குடிஜஞையின் மறைமட லெதிரல தேருமே 
வெங்கன றங்கு மடத்தூறு தூமம் விரித்து முழங்காமே 

மெச்சு குலச்சிறை ஈட்ட நனைக்கழு வீணாப் போகாமே 

அங்க மலம்பு இலம்பு கலர்தமெல் லடியல தாகாமே 
அ௮ரலொலி மலி?ர பு£ம்வரு குழவிக் கருண்ஞா னங்கலவாச் 

கொங்கை சுரந்திழி பாலமு தூட்டினள் கொட்டுக சப்பாணி 
கொம்பு படைத்த சிலம்பு வன.த்தவள் கொட்டுக சப்பாணி, (௮) 

மே வறு, 

மூமலச் கருளற வொருவினர் மனனெனு மற்புகறச்சாரு 
தூளரிச் ௪௪தள விளமல ருளிவிள ரிப்பண்மிழற்றோதைப் 

பமரச் குலமுடி யடிபடி சரமது மிச்கபெருச்கூறும் 
பதிபச் சடையுடை மரைமடல் புரையடி வைப்பவடுப்பார 

மமர்பொழ் சரியென வளரிள முலைகள்ப ரித்செழுபொற்பாவை 

யமலச் சுடரிட மருவிய வொருகொடி புத்தமு,சப்பூவை 

கமலச் குயில்புணர் குயில்வர வருகுயில் கொட்டுகசப்பாணி 
கரடச் கடமுமிழ் கடகரி வனமயில் கொட்செசப்பாணி, (௯) 

ே வறு, 

மலையெனவளரிரு பாரப்பூண் முலை வனிதையர்குடைபனி நீர்சட்டாமரை 
மலிமடுநடுவிரை வோடிப்பாயம்! குத்தபெருக்சாகி 

வரிவளைவயிறளை வா௫க்கான்மணி நிலவொளியலடூனி லாவொப்பாகலின் 

மலர்தருகயிரல வூறற்றேறன்மணத்தபணைக்கோடித் 

தீலைமடையகடுவி ராவிச்€றிமுண் மடலொடுசுலவிய தாழைச் தூர்முறி 

தரவெறியலையொடு வேள்சைச்சாபவ னத்தைகனைத்தேறத் 

தீனியுருளிரதஈ டாவற்சார்பில னெழுபரிபசியமெய் €றிச்தோகைக 
டழையவிணளவிய தாலகச்கானைம டி.த் அமுறுக்காலை 

அலையெறிபிரசமி டாவிற்பாய்பொழு இிரிறுஅளிபிர வாசச்சாவிரி 

யலைபடவொழுசய வோதைச்கேயண டுச்சமெடுச்சோடி 

- யருகொருகுஎனிஎ மேதிச்குன்முடு னிரைவிழவெருவுவ ரானெட்டேடவி 
ழயல்வளர்க தலிகள் சாயப்பாசுநி OF So HSE 

குலைமிடரொடிபட வானிற்போயதென் முதிர்பலனுஇர்தர மோதித்தாலொடு 
கு.நிகொளும்வளமலி யானைச்காமயில் கொட்கெசப்பாணி 

குரைகழலடிபடி. வாழ்விற்கூடிய மனனுடையவென்முடி. மி.திற்சூடிய 

குனிமதிவதஇிசடை யாருக்கோர். துணை கொட்டுகசப்பாணி, (௧0) 

சப்பாணிப்பருவம் முற்றிற்று,



முத் தப்பருவம். 
_.- அபு டை 

(கொக்கும் சவைச்செங் சொழுக்தழந்கட் குளிக்கு மெழுகொச் துருகயறக் 

குழைந்து sig கரஞ்ிரமேற் குவித்துக் கொழுகாச் சழும்பேறச் 

திக்கு மடியா ர௬ுளஃ்கோயிற் ாண்டா விளச்சே மெய்ஞ்ஞானச் 

சுடசே யமலச் சுடர்ச்சொருவாச் துணையே யிணையின் மணியேய 

இதிச்கு மொருகா ூபற்கும்வருஞ் சிறுவர் பணிக்து சாங்கூப்புஞ் 

சிலக்தி பணிந்த ஈகரில்லவளர் செழும்பூங் கொம்பே சிரபுசச்சர் 

தீ.இிக்கு மூலைப்பான் முன்னளிச்ச தாயே முச்சர் கருகவே 

சயிலத் சரசன் றவச்திலவ சரித்காய் முத்தச் சருகலே, (5) 

சன்னே ருள்ளங் கரைர்துருகச் கரைவித் தொருபைக் தருவறைக்ச 
கருந்தா சாணி யெனச்கரிவு சாணக் கடையேன் றனைப்புரர்த 

பொன்னே பளகற் றொளிகாலும் பொல்லா மணியே மெய்ஞ்ஞானப் 

பொருளே யருளெண் ணான்கறமும் பூத்த கொடியே பொற்கொம்பே 

மின்னே மழலைப் பசுங்கிளியே வெள்ளோ இமமே கருங்குயி லே 

வேம்பர் குடி.க்கோர் செங்கரும்பே வெள்ளை காவ ae as 

தன்னே ரிலிச்குச் துணைவருமென் ரூயே முத்தர் திருதி 

சயிலத் சரசன் றவத்திலவ சரித்சாய் wast sya (2.) 

பொங்குங் கருணைப் பு.துவெள்ளப் புணரி யெழுரீது. இனையெறிந்து 

பொறிபோ நெறியி அளஞ்செலுச்சாப். புனித ie lui குழாமடுச்ச 

வெங்கும் பரந்து பெருக்கேற aaa win gi & Qos 
ளியற்செர் தமிழின் னமுதரும்த் மெல் ன் செவிகள் குளிர் தூங்கக் 

தொங்குர் திணர்சொள் பொங்கர்கன்க் குமிஷ்ண் பொருக்த மதர்நோச்சங் 

கொள்ளா வசனங் Cannons 52 ததுழ்பப் பேசுாருத் 

தீங்குங் குமுத மலர்வாயாநு?௦ 555 சருகவே 

கானப் பொருப்பிறுளை்சக்நயச் தழைர்தாய் மு.த்சம் சருகவே. (௩) 

போதார் நினது CPM Ar cor a wl புசமூன் றெரித்ச வெம்மிறைவன் 
புலவி தீர்ப்பான் வணங்கமுடி.ப் பொலியுங் குடில் துகிர்ச்கொடியுங் 

சாதார் வளையுக் சமடமுமேற் காணப் பார்து பெருக்கெடுத்த 

சங்கைப் புணரி நாறுமஇக் கலையைச் சிறிது கண்ணுற்று 
மீதார் காணுற் றவண்டுறிது மென்றாட் சமலஞ் சுருங்கமடிழ் 

வேரிச் குமு,ச மலர்கடுப்ப வெள்ளி முறுவல் சறிதரும்புர் 

தாதார் தளவஞ் செறிலாயார் ரூயே முத்தச் தருகவே 

தானப் பொருப்பு வனச்தழையச் சழைச்தாய் முத்தர் சருகவே, (௪) 

வண்ணம சரிய மு௫லுயிர்த்ச மணிமு,த் சம்மே நீயுயிர்ச்ச 

மணிமுன் றளைந்து பிணிக்கவுரு மாறிப் போன முச்சமலை 

கண்ணம் புவரி முளைத்சமதி ஈளிர்முச் தொளிர்முச் தமிழ்க்குரிய 

நரல்வர்ச் சசைக்கு மைந்தலையன் சை னடிக டேய்த்சமுத்தம்



௪௮ இருவா னைக்கா aj Bor ண்டசாயகிபிள்ளைத் தமிழ், 

லெண்ணர் துமிழ்வெண் முத்துநெடு வேயின் முத்து நின்முனெச்சில் 

விரவி யிருப்ப சவையார்ச்கு வேண்டு மடியேம் விரும்பிடகின் 
றண்ணங் குமுத மலர்வாயாற் ரயே முத்தச் கருக2வ 

தானப் பொருப்பு வணர்தழையச் தழைந்தாய் முத்தர் தருசவே, ௫) 
உல 

கையடி புடைச்தெழு மருப்புப் பொருப்புக களிற்றைச் கழித் துமெடிய- 
சன்னவிற் கயலிற் சனன்றுநுத னாறுசெம் கட்டழலை யிட்டுமிடையாய்ப், 

பையடியி னுனிவால் பொருந்திட முறுக்சிலெம் பாம்பைப் பிணித்தமடல் 

வாய் - பரியவெறு ழிச்குறுங் கோட்டினை முறிசதம் பயச்குரு னிறகொ 

டுங்சார், மையடி படசசடைச் காட்டினிடை போட்டுகின் மணவாள னென் 
னுமுச்சண் - வானவனில் வண்ணம்வெண் டரள௩ச ஞச்சொல்வொர் மாசுறச் 

செய்தவசனால், மெய்யடியர் ஈசையாகி வேண்டுவன வருளுவைநின் வீழிவாய் 

மூச்சமருளே - வெண்ணாவ லடி.எளர் கரும்பினை விரும்புகொடி வீழிவாய் 

முத்தமருளே, (௬) 
கடியவிழ் நனைக்சண்ட சப்பிய நெட்டிலைச் சண்டலம் போதும துரச்- 

கள்ளூறு புன்னைமல ருங்குறவை யக்தாவி கட்டுங் களச்சிறுமியர் முடி. 

மிசை சுமந்துவிலை கூறிட விடைக்கடை மூறங்குழைய லாரிவாரி, முருகு 

விரி குழலருண வல்லிமுலை புல்லுமெழின் மொய்ம்பன தி யரசன்மனையில்- 

வெடிபடு வராற்பட வுடற்றிருக நின்றலையில் வீசவலை யுதையமதஇயும், விரவ 

வமு தளவலாற் றேன்சா றெனச்சொலியம் மீன்சாறு பருதுங்கருஞ் - செடி 

யுடல ரிறையருளு ஸுத்தமரு எம்மையொரு செம்பவள முச்தமருளே - செம் 

புமா யகரிடம் விரும்புகா யகிநின து செம்பவள முத்த மருள. (er) 

துடிகொண்ட கொடியிடை துவண்டுதடி. வாங்கக் சுரும்பர்பண் மிழற் 

இுங்கருஞ் - சுருளோதி யிமயமா தேவிகச் இட்டுச் ஈமக்சமுலை மந்தரத்திற், 

சடிகொண்ட வெண்டாள நிலவொளி கிலாவெனச் காலுமொளி ரெணமென் 

னச் - கருஇச் சகோரம் புகுர்த.து கடுப்பவொண் சவினாரி மோதியள்ளும், 
படிகொண்ட இவலையென முச்சொன்று தூங்குமப் பைங்குமிழ்த் தண்ட 
மொளிர்சண் - பகமென கினைக்துவிழி வண்டுகடை பிறழப் பசுங்கு தலை வாய் 
மடுத்துச், குடிகொண்ட பாலருவி யுண்டரிறு பெண்பிள்ளை கொல்வைவாய் 

மூ.த்தமருளே - சொம்புவரை பம்புவன வம்பிகை விரும்பிரின் கொவ்வைவாய் 

முத்தமருளே. (௮) 
வறு, 

வெப்பவ னற்சினம் வைச்ச சரச்சைய ரி.ச,சவ தட்புனையா 

விட்பர வப்படி மட்சுவை பெற்றக ணைப்புற னிட்டெழிலார் 

தீப்பின்ம இச்கலை செக்குவி இர்த்தமு தச்சையு குத்தி வோ 

தீப்புனல் வெட்சம ருச்தையெ டுத்ஃயில் சட்செவி யைப்பிணியாச் 

துப்புறழ் பொற்சடை யைச்சுமை சட்டியி றுக்சிமு டி ச்தொளிசா 
ஆத் இய ரச்சயி றிட்டுவ ளைச்சொரு பொற்டிரி யைச்சுமவா 

முப்புர முற்றெறு முத்தரி டத்தவள் மு.த்தம ளித்தருளே 

மூத்திய ளித்திடு மத்திவ ன,த்தவள் முத்தம ளித்தருளே. (௧)



வாசானைப்பருவம், ௪௯ 

G ar 9. 
தரபுரச்சர் தஇதழைக்க முலைகொடுக்த தலைவிழுச்சர் சருகலே 

இருமகட்குங் சலைமட்கு மெழில்சிறச்கு மிறைவிருத்தந் தருகவே 

தசரணிமுற்றும் சனிதழைக்க ஈனிபுசக்கு மமலைமுத்தர் சருகவே 
சடைமுடி த்தும் பியைவிருப்ப முடனுயிர்ச்த விமலைமுத்த் தருகவே 

மரகதப்பொன் மெயவெற்ட நிகர்தழைக்கும் வடி.விமு.த்தர் தருகலே 

மழைழமுடற்சண் டெழுபசுச்ச மடமயிற்கு நிகரள் முத்தச் தருகவே 
உரகபொற்சங் சணரிடத்து மருவுசத்தி கவுரிமுத்தர் தருகவே 

உரலடிச்குஞ் சாவனத்து மெனதுளச்து மூறைவள் முச்த$கருகமே () 

முத்தப்பருவம் முற்றிற்று. 

வாரானைப்பருவம். 

செம்பொற் பிறங்கலை வலஞ்சூழு மமு சலெண் டிங்கள் செந் இக்க 

ருங்கட் - செவியஞ்சி யாம்பல்புக் கொளிகால்வ செனரின்வாய்ச் தெண்ணிலா 

தேவல்பூப்பக், கம்பச் களிற்றுரியர் கட்சுடரி லங்கியைக் கைத்தலையிருத்தி 

மதியைக் - கங்கைமுடி வைச்சல் போல் வையாமை சண்டுசெங் சதிர்நினது 

செவிபுகுந்தோர், கும்பச்த னஞ்சடை யிடைச்கரச் தார்நின,து சொழுஈரென 

மொழிதலேய்ப்பச் - குழைச்சோ டிலங்கமணி மேகலை இலம்பக் குழைக் 

இளங் கொடிதளாட, அம்பொற் சிலம்பலறி முரலவுர லடிவனச் சமரிஎம் 

பிடிவருகவே - அகிலாண்ட முழுவது முயிர்த்துமெழின் ழூ.திரமு.தி ராதபூங் 

கொடிவருகவே. (a) 

வெஞ்சின wosGs usmsQ@nan Sromanc SES gromlgaas 6g 

வீர்தெழு மிராக்குல மிகற்களித் திபொக்கல் விரிசுடர்க் குறவுபூண்ட 

கஞ்சமலர் முன்பணிபு முறையிடு லேய்ப்பவவிர் அஅகலோ கத் சரிவைமார் 

கழல்பெயர்ச் குந்தொறு மளிச்குல முழக்குதங் காரளக பாரமோசக் 

குஞ்சர வதட்பரமர் சகோடீர முடி.சண்டு கொள்வான் விரும்பியசலாற் [வாய் 

கோல௩டை பயில்வதுங் கற்பான் விரும்பியெழில் கூர்மென் சிறைப்பவள 
அஞ்சநின் னடிசொடரும் வண்ணமுர வடிலனச் தமரிஎம் பிடிவருகவே [வே. 

) அகிலாண்ட முழுவது முயிர்த்துமெழின் மு.இரமுதி ராசபூங் கொடிவருக 

எண்ணரிய செஞ்சடை முடங்கற் கலாரிலவோ டெ.றுழிவெண் கோடி 

ணைப்ப - வெழும்வெள்ளி முழுமதி யெனச்கொடிய மெட்டரா வெட்டிச் கழுத் 

தைடீட்டி, வண்ணமிகு நின்சாயல் சண்டுள ஈடுங்கமரை மலரோன் தலைப்பு 

குங்கால் - வாலினடி. யுண்ட?ிற் நிடையுடைத் சண்ணுமைவிண் மண் செவிடு 

படவிரட்டச், சண்ணமுத மதிமான் வெருண்டிட மருண்டுகைச் சனிமா 

னெழுர்லுதுள்ளத் - தழையறு கெடுத்து நீ வாவெனுமு ஸின்விழி தனைக் 

சண்டொடுங்கவெனையாள், ௮ண்ணலிட மொருவியம் பயருமுா லடிவனத் 

தீமரிளம் பிடிவருகவே - அூலாண்ட முழுவ முயிர்த்துமெழின் மு.திரமு.இ 
சாசபூங் கொடிவருகவே. . (௩) 

ப er



௫௦ திருவானைக்கா ௮கலாண்டகாயகபிள்ளை த்தமிழ். 

சடி.யவிள ஞாயிற சடுப்பவவிர் மணியணிக் கற்றையொளி சுந்றவற் 
ராச் - கட்சடல் பிறந்சகரு ணைப்புணரி நீத்தமெழு சடன்மடை திறந்த 

சேய்ப்பச், கொடியன மருங்குலரு இத்துவண் டெய்ச்துஈனி குடிவாங்க 

யேங்கவீங்குங் - சொங்சைகள் சுமந்தமட வார்சணி வராருயிர்ச் கொழுரர் 

விட் டென்பதால்வெண், பொடிவிரவு செம்புய மலைக்சட் கொலைத்தொழிற் 

பொங்குமலெங் சாரிபில்கும் - புழைலா ளெயிற்றரவு பூண்டமுச் சட்டிரி புரார் 

$45 கொழுசர் தணைகொண், டடியர்மிடி இரவரு மமுதமுர லடிவனத் தம 

ரிளம் பிடிவருகமே - அ௫லொண்ட முழுவது மூயிர்ச்துமெழின் முதிரமுதி 

ராதபூங்கொடிவருகவே. (௪) 

கடச்குஞ்ச ரங்கடவு மொலியுமிளை யோர்டடவு கவனவாம் பரியமலையுங் 
சரியவிருள் சரியச் சவெர்து சய மெழுமெழு கடும்பரிக் சவரியேபோ 

னடக்குர் தடர்மத ர௬ருட்டரவ முங்கடி ஈலங்கெழு மியத்தமாமு 

களிர்முச் தலைக்கடலு மிடலுடைச் கருமஞ்சு நாணச் சடிக்கும்வேலை 

வடக்குங் குமக்கொங்கை மாதசசெழி லானறு மலர்ப்பசழி யானைவென்ற [யே 

மைந்தரோ டூடிச் சனர்சொளிர் மணிப்பணி கண்மறு கெறியவெழுமோதை 

யடக்குர் இிருப்பொடி வளங்கொளுா லடிவனச் துமரிளம் பிடிவருகவே [வே. 

யடிலாண்ட முழுவது முயிர்த்துமெழின் மூதிரமுிராச பூங்கொடிவருச 

ேவேறு, 

பொன்னைப் புணரு மசகன்மார்பப் புயலும் புயரோய் கடலுலகம் 

பூத்த சுரு.இி மாச்சவனும் போற்றி போற்றி யெனத்தோற்றி 

மிள்னைப்பொருவு நுசுப்பொசிய விலங்கற் பொருவு முலைசுமந்த 

மின்னார் மாயச் கடல்வீழ்ந்து வெறும்பொய் யுடலை வேட்டுவர்த 

என்னைச் சனது வசத்தாக்கி யிறப்புப் பிறப்பென் கடல் வீழா [கோண் 

செடுத் துச் தடுக்காட் கொண்டவண்ட ரிரைக்கு மிதழி பிலம்பகத் 

மன்னைச் தனது வசத்தாக்கு மமிலே வருக வருகவே 

மதமா சங்க வனச் துமட மானே வருக வருகவே. (௬) 

பருத்சா ரமுங்குங் குமச்சேறும் பம்ப வினாங்கிச் சணங்கரும்பப் 

பணைச்துச் தடித்துப் புடைக்க முலைப் பாரஞ் சுமர்த கொடியசையச் 

சீருச்சா முலகு மு.சலான சகல வுலகுஞ் சசாசரமுஞ் 

சற்றே யசைய வசைவில்லான் மானு மசையச் சுரர்க்கமுத 

மருத்தா விடமுண் டுவக்தலந்த மையன் கரக்தொட் டிடச்சிலேமே 

லலரிபுமையுஞ் சிலம்பவிர வலர்ந்த வடி யேன் முடிசக்கேறு 

மருத்சா மராமென் மலர் பெயர்த்து மயிலே வருக வருகவே 

மதமா தங்க வனச்துமட மானே வருக வருகவே. (௪) 

வேலை யலம்பக் கருஞ்சுரும்பர் விளரி யலம்பி முளரிவிட்டு 

மென்பூக் குமுத வீயலம்ப விரியஞ் சிறகர்ச் குருனெங்கள் 

காலை யலம்பப் பொலிக திர்மேற் கடல்போய் விழவெள் ளியநிலவுக் 
கற்றை பரப்பு மதியைமுக கமலங் சாட்டி வாட்டியபூஞ்



அம்புலிப்பருவம். Ge 

சோலை யலம்பும் பைங்கிளியே சுகமா ரின்பப் பெருங்கடலே 

சொல்லற் கரிய மறைப்பொருளே துளிக்கும் பிரசச் துளபகறு 

மாலை யலம்புங் குயிந்திளேய மயிலே வருக வருகவே. 
மதமா தங்ச வனச்துமட மானே வருக வருகவே, (௮) 

ஒன்றுர் திமிரக் கருளறவென் னுள்ளச் சொளிரு மொளிவிள க்கே 

யருகிப் பெருகுங் கண்ணீரென் னுததி யழுக்இிப் பதைபதைத்துச் 

சன்று மடியா ர௬ளத்தின்பங சணனியச் கனிய மெய்ஞ்ஞானச் 

சனியே ஈனியா ஈவரசமுங் சலந்து காட்டுஞ் செழுர்தேனே 

என்று புமாயு மணிப்பொறைகொண் டெழும்பூங் கொம்பே யிரைத்தெடுக்கு 

மின்பப் பெருச்சே முருச்சவிர்மெல் லிதழ்ப்பூங் குயிலே யிமைக்குமம் 

மன்று ணடனச் தனையாட்டு மயிலே வருக வருகவே [பொன் 

மதமா தங்க வனச். துமட மானே வருக வருகவே. (௯) 

பொன்னே வருச மூவுலகும் பூச்தாய் வருக காயெனைப் 

புரந்தாய் வருச வழுதியர்கோன் பு.தல்வீ வருக முகிற்களேய 
மின்னே வருக மெய்ஞ்ஞான விளக்சே வருக woo msn cor Ger 

விரிவே வருக பேரின்ப விளைவே வருக மிகுங்கருணை 

யன்னே வருக வசகெகுவார்ச் சணியாய் வருக வலர்மடவார்க் 

கரசே வருக வுரைப்பருஞ்௪ ரம்மே வருக வழற்கரத்து 

மன்னே ர௬டலம் பகிர்க்தவிள மயிலேவருக வருகவே 

- மதமா தங்க வனச்துமட மானே வருக வருகவே. (௧0) 

வாரானைப்பருவம் முற்றிற்று. 

௦ ௦ ௦ 

அம்புலிப்பருவம். 
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(பபுன்னைவீ யார்தரு நெடுங்கோட்டு மோதிப் பொருங்கட லுஇத்தலா 

னும் - புன்டுறு மதிச்சிறு விதிக்குறவு பூண்டுபின் போதப் பகைத்தலா 

னும், பின்னைவாழ் செந்தா மரைச்கோயில் சாயவொளி பெறுமுகங் சாட்ட 

லானும் - பெட்பினிம மாதிர் தவழவா லானும்வெம் பேய்க்கூச். துவந்த 

பெருமான், மின்னையேய் செஞ்சடை முடிப்பொங்கு கங்கைமகள் வெருவர 

வுழக்கலானும் - வேம்பர்கள்.- குலம்புகழ வருதலா னுங்குலவி விளையாட 
நின்னையெங்கள், அன்னைவா.. வென்றன டனச்சொப் பெனச்கருதி யம்புலி 

யாடவாவே... இம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலி, யாட 
லாவே. 6) | : = ர ரர _ (8) 

  

தம்பியுரி போர்த்தலு Ge Sur 8) Qanératans ட் ess as 

... தோன்றலா லத்திரி சவத ற் பிறத்சலாற் றுகடீர் குணம்பொலிதலால் 

வெம்பிவரு .செங்க இர் சரர்திடப் பூணொளி .விரித்தலாற் சுமுறுசங்க [arp 

மேகச் துடன்றோன்றி வருதலாற் குமுசவாய்விரியவெண் ணசைகாட்ட



௫௨ இருவானைக்கா அகிலா ண்டராயஇபிள்ளை த் தமிழ். 

பம்பிய சுரர்ச்கமு சளித்தலால் வெள்ளிப் பருஉழு)ச் அயிர்த்தலானூல் 

பகரறிஞ னென்சே யளித்தலாற் றண்ணளி பயத்சலாற் கலைரகிலாவெம் 

மம்பிசை நினக்குநிக ராகா இராள்குலவி யம்புலீ யாடவாவே 
யம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடவாவே, (௨) 

இலைவர்,த கமலம் திரட்டலல் லாது. திரை யெற்று கமலச்இரட்டா 

யெழிலாம்பல் பூத்துவரு வாயன்றி யொருமருப் பேராம்பல் பூச் துவாராய் 
கொலைவந்த நாகத்தி னுக்கமுத மல்லாது குளிர்நாக வமுசமாசாய் 
கொம்பனைய ருக்காசை தரலன்றி யெண்மருங் குடிகொள்ளு மாசை சாராய் 

கலைவர்த நிறைமதி யெனப்பொலிலை யடியரைக் காக்குநிறை மதியுமுளதோ 

கயிரவ ஈகைச்சவரு கருளொளி நினக்குமிச் சாளிவள& தறியாய்கொலோ 

அலைவந்த ஈங்கைதொழு மலைவர்ச மங்கையுட னம்புலீ யாடவாவே 

௮ம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடலாவே, (௩) 

மத்தமத வானைமுலை மணமாசர் வாய்பேசு வசைகளேற் நுத்திரிந்தாய் 

மாலெச்ச லைச்சுற்று முனியெச்சி றோன் றியொரு மாசுணச் தெச்சிலானாய் 

தீ.த்தம துளப்படி சகம்பேச வாசான் றனக்கும் பிழைத்துகின்றாய் 

தண்கலை நிலாவெனப் பலர்வெறுச் கக்க திர்செல் சமயந் தெரிச்துவருவா 

யிச்தனை களங்கநின் பாற்பொதிதல் கண்டுமோ ரேசிலா ரைச்கூவியாங் [ம் 

கெங்கள்பெரு மாட்டிரினை வாலெனச் கூவிட வியற்றுமா தவமென்முனெ 

அத்தர்சயி லாசரமு திசர்மண வாட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடவாவே, (௪) 

நீேற்ற தெண்கட ஓயிர்த்தபரி வார்சொரிக ணீரென்ன வாரயிறையா 
நெட்டுடல் விடப்பட வராச்சதுவு மேயென நினைந்துவாய் விட்டலறவுஞ் 

சீேற்ற வெண்சம்பு வின்கொம்பர் வைத்தீர் சேனிரு லென் றடனகர்ச் 

சிறுபிடிச் குசவப் பெருங்களிறு பற்றவும் சேவர்கள் .பிழிர்செறியவுங் 
சாசேற்ற சகனத் துஇச்.இராக் கதிரெனச் சலைவலோர் புகல்வதுண்மை 

காட்லொளாட்குமாட் டேய்ந்தொழியு நின்னையுங் கருணையின் வரககூவினாள் 
ஆசேற்ற குடிலப் பிரான்மூழ் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடவாவே, (௫) 

சுமையாக மாசுண முடித் தூங்கு குவலயஞ் குழ்செண் கடற்புகு தியேற்[வுவாய் 

ளோகையிவளீன் வொரு குழவிக திர் வேற்படை சுவற்றுமென் ௮ளம்வெரு 

கமையார் தவப்பொதியின் முனிவருவ னெனவுங் கலங்குவாய் விண்புகுதியேற் 
கருணா லயற்குநிழ லியும்வெண் ணாவலின் கவடுரிஞ் சத்தேய்குவா 

யிமையாத முச்கணப் பரனோச்ச னுஞ்சடை யினும்பொலிதி யேலிமைக்கு 

மிவள்கரங் கால்பட வருந்துவை யிவண்சேர்வை யென்னினித் சொப்பியார் 

சமையாச ஈலனொன் மின்று துன் ரோ தியட னம்புலீ யாடவாவே [ap 

அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடவாவே, (சு) 

பூவேறு நான்முகப் புத்தே டிலோத்தமை புணர்ந்தமா பாதகமும்வெண் 

போதக நடாத்திச் சிலம்புகள் புலம்பவிறை பேர்ச்குங்க ணாச்கையற்குங்



அம்மானைப்பருவம். ௫௩. 

காவேறு மழைமுூல் சடுச்குமெழில் வண்ணனென் கண்ணனுச் குங்கொள்பிர 

கத்இயு மகற்றியவொ ரித்தலச் தின்பெருமை கரு தலாய் போலுமோரேழ்[ம 

மாவேறு தேர்க்கதிர் திறக்கரின் னொருதங்கை வாழ்மனை யடைக்குநீயிம் 
மாஞான பூமியிடை வருதியே னின்றேய்வு மாறலோர் பெரிதன்றுகாண் 

வேறு கொடியுளார்ச் காசையேற் றுங்கொடியொ டம்புலீ யாடவாவே 

அ௮ம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலி யாடலாவே, (௭) 

மனையார் நெடுங்கொடிக ளாலகன் விசும்புபடு மாசொருவு மித்தலனின் 

மெய் - மாசொருவ லாிதன்றொர் குழவியாற் கடல்விட்ட மாலினி துறங்கச் 

செயுஞ், சினையார் நறும்புன்னை நீழல்விரி கின்பெயர்ச் Foyer லிராமுழுதம் 

விண் - டெருவா நலைந்துகண் டூயிலாத நின்குறைவு தீப்பதரி தன் ற. தரணி, 

தனையா யிரங்கதிர்கொ ளெனவளித் தருண்கூரர்க்தி சப்புகின் க இதர்கணிறை 

ws SHAS தன் றிவை யுணர்ச் இமய மகளாயொர் சங்கமுடு றங்கையாயென் 

அனையாய் நுனைச்சூலி மனையாய்ப் பொலிஈ்சவளொ டம்புலீ யாடவாவே - 
அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட னம்புலீ யாடவாவே. (௮) 

சேலையலை யெற்றுநெடு வேலையுல கத்சர்வெஞ் சிசையனற் கொப்புளிக்குஞ் 

செங்கட் கடைத்திறற் சிங்கப் பெயர்ச்செழுக் திங்கட் சிறக்குமொருகாட் 

சாலைமுக லாகமறு காலையள வுங்கறைக் காலொரு மருப்புமுச்கட் 

கடவார ணம்பூசை யயராது Som Gs sa gor Omen Ne pai gD 

வேலையடும் விழிமாதர் முறையிடும் போதுசிற விதிதந்த கயசோகமும் [ன் 

விட்டொருவு ஞான்றின் றடுத்தது கயக்காவும் வெறுமையே ஸுள்ளமுந்த 

ஆலைய மெனக்குடி புகுக்சபெரு மாட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட ஸனம்புலீ யாடவாவே. (௯) 

வாவென்று கூவமுனம் வக்இிலை யெனச்சினம் வருங்கொலென் nee 
வஞ்சி - வாண்மணிரி னகைகாணி யோசடை. சீனச்கொவா மாசுண மெனக் 

கருதியோ, தாவென் றுலாயசென வணிமணிப் பணியொளி தழைப்பது 

தெரிக்தஞ்சியோ - சற்றிரும் தனனென விலக்செ முனிக்திடி ற் றடைசெய்வா 

செவரதன்றிச், சோவென்ற புன்னகையர் பின்னக வராவொன்று தூண்டி. 
னும் போதுமோதுச்- துணையடி மறர்சனைகொ லினியெங்சண் மேற்பழி 

சொலச்சகரு திடேலயிலமட், காவென்ற கொண்டன்முன் வரப்பின்வரு பூங் 

கொம்பொ டம்புலீ யாடவாவே - அம்புவன மும்மைதரு சம்புவன வம்மையுட 

னம்புலீ யாடவாவே, (௧௦) 
அம்புலிப்பருவம் முற்றிற்று. 

  

DH ம்மான ப்ப குவ ம். 
அமை —- PK ee ~ வய 

Al Asan» யிதழ்ப்பொலி மரைக்சட் பெருச்கெழு விசைச்சட் குடிச்செ 

முக்த - மென்ரிறைப் பமாங்கண் மேற்கடி தழுக்காறு மேவிமத் ரோர்கமலம் 

வாழ், வரியிறைச் தும்பிக டொடர்ச்ெதன முக த் தவிர்நின் வாள்விழி தொடர்ச்



௫௪ இருவானைக்கா அகிலாண்டராயகிபிள்ளை த்தமிழ், 

இடப்பொன் - வளர்சடை முடிச்கூ ணிலாப்புனையு மெம்பிரான் வளரிர சசப் 
பொருப்பும், பரியவுர லடியுடைப் பொன்னுலகு வாழ்வீர பட்டப் பொருப்பு 

நீலப் - பைம்பொருப் பாகவொளி பம்பவெட ar GAG பண்புறச் கருடிரண் 

டோர், அரியொளிதன் மேற்பாய்வ போலநீ லங்குயிற் றம்மானை யாடியருளே- 

அச்திவன வுச்சம ரிடச்சமர் பசுத்சகொடி யம்மானை யாடியருளே. (௧) 

பங்கய மலர்ப்பொலியும் வெள்ளிமணி அள்ளிமீப் பாய்ச்தது கடுப்பவம 

ரர்- பைந்தருவி லரிதுகொளு மென்றுகா வர்சனி பறிச்செறிச லேய்ப்பவலை 

வெண், சங்கலர் பெருஞ்சலதி மங்கையிடை தங்கியொரு சண்சுட ரெழுந்த 
சொப்பச் - சலிலம் திரட்டியது விரியாது தெரியத் சடக்கைமார் று.தனிகர்ப் 

பக், கொங்கலர் செழுற்சற் பரும்பா லசைத்தவொளி குலவுபச் சாடலுறழச் - 

கூட்டவிரு ளோட்டுத தெரிர்திரவி வெப்பங் கொளப்பயனி லெனையஞ்ச 

லென்; ௮ங்கையி னெடுக் துகித் திலமன்றி மற்றிலா வம்மானை யாடியருளே - 

அ௮.த்திவன வு.க்கம ரிடச்சமர் பசுத்தகொடி யம்மானை யாடியருளே. (௨) 

பன்னக நெடும்பாய்ச் கருஞ்சூன் முடுற்க இர்ப் படலைமார் பத் அமணியும்- 

பரியவுர லடி.மூச் கடாத்தவள யாளையான் பதிவதஇயு மணியும்வாங்கி, மன்ன 

ரட் பொலிபுமுப் பததுமுச் கோடிஈப வாணர்மா னவர்யாசெனு - மனசை 

யுடைத்செனிற் கொண்மின்கொாண் மின்னென வழங்குசல் கடுப்பவன்னை, 

நின்னயன விணையோடு மேல்சென்று &ீழ்படிய மகெடியகோ டீரப்பிரா- னெஞ் 

சக் கலன்றரு மணிக்முலை இரட்டியெறி ரீர்மைபோன் மென்னடையை 

வெள், ௮ன்னமறி யத்கணி ஈடக்குமயில் செக்கர்மணி யம்மானை யாடியருளே- 

அத்திவன வுத்தம ரிடத்சமர் பசுத்தகொடி யம்மானை யாடியருளே. (a) 

கம்பமிட றுங்கடச் கரியுரியை யங்கச் கபாயெனச் சண்டலெண்டோட் 

கண்ணுதல் சடாடவிச் செம்மைநிக ராயினுங் காற்சிவப் பானநீஈம் 

லம்பலரு மாம்பற் சவப்பிணை யெனப்பொரு வாய்க்குமிரு சைவிரற்கு [னுங் 

மானமாட் டாயென் நெடுச்செறிவ போலவும்வெள் வ௨ளைமருவு குணகடலெ 

கொம்பனறநி னம்மனை நினச்சருளம் மனையெனக் குலவிப் படர்ந்தபவளச் [ம் 

கொடியினை விலக்கியெழு செங்க திர் கடுப்பவுங் குழையினை யடர்ந்துமோது 

அம்பன கருங்கட் பசுர்சோகை செம்பவள வம்மானை யாடியருளே 

அத்திவன வுத்தம ரிடத்தமர் பசுத்தகொடி யம்மாளை யாடியருளே. (௪) 

எங்கள்பெரு மானடி முடிக்காண்ப லெனவும்ப மெட்டிமுட் டிப்பறந்து 

மிருநில மிடந்துகனி யெய்க் சவரை யேய்ச்சன செனப்பல ருரைப்பமுளரி 

மங்கைநின தம்மனைகை பற்றமுடி யாமையால் வாளா விருப்பமறைமின் 
வாச்குடைய ளாதலிற் கைப்படா முன்னமிது வவ்வினே னெனவுணாத்துச் 

செங்கையி லுறப்பற் றிடாதுவெங் சாமமுஞ் ரனமுமொரு வாவொருசவன்[ன் 

றெளிவ்ச மாதவர்மு னாணல்போ னாணிய திருப்பெணுட ன்ண் கொள்ளி 
௮ங்கையி னுறத்தோ டசைந்காட வளையாட வம்மானை யாடியருளே 

அத்திவன வுத்தம ரிடத்தமர் பசுத்தகொடி யம்மானை யாடியருளே. (௫)
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ம வறு, 

குரும்பை யனைய பொம்மன்முலைக் கொடி நுண் எிடையார் கொழுஈரொடுங் 

கூடிக் கலவி யயர்ச்துவிரைக் கொழுராண் மலர்மென் மாலையொடு 

மிரும்பை யரவ முயிர்ச்சசுட ரெறியு மணிமா லையும்வெறுப்புற் 

றெறியச் தெறி மறகினிடை யிமைக்கு மணியைக் குரீ இயினங்கள் 
சுரும்பை யகலா மலர்த்சருவிற் மொடுச்ச சிறுகூட் டுய்க்கவெழுஞ் 

சுடர்போய்த் தூய்மா னசவாவி துன்னுஞ் செழும்பா சடைக்சமல 

அரும்பை மலர்த்தும் பெருஞ்சோணாட் டரசா செபொன் னம்மனையே 

அமுதப் பெருமா னொவெரும்பெண் ணமுதா கெபொன் னம்மனையே.(௬) 

கள்ள முளரிப் போதின்முகங் கருப் படுத்த செம்மல்கழீஇக் 

கவினா ணறவ மலர்மேய்க்து கடைவாய் குசட்டும் புனிற்றெருமை 

வள்ள மனைய OME SOPH மடுவை யுழக்கி மெடுங்கோட்டு 

வளர்சென் னருகுற் றுடற்றினவு மாற்ற வுரிஞ்ச வு.திர்பழமாத் 

தள்ள வுருளொன் நுடைக்சவரி துளங்க வருணன் றலைமோஇத் 

துடித்து விழக்கூன் குலைசாய்ச்துத் தோட்டுக் கதலி தலைசாய்க்கும் 

அள்ளல் வயல்சேர் பெருஞ்சோணாட் டரசா செபொன் னம்மனையே 

அமுதப் பெருமா னொவெரும்பெண் ணமுசா டகபொன் னம்மனையே.(௭) 

பாரப் புறமுட் சனியிழிந்க பசர்தேன் சாறு இிரையெறிந்து 

பரவை புரையப் பெருகிரெடும் படப்பை தொறும்புச் குலலமட 

லீரச் கசலிச் குலமுமிடற் மீறக் தங் குலைச்செற் காய்ப்பசிய 

விளமென் கமுகு மூ.இர்சுவைகெட் டிலைக்கன் னலும்வா னெட்டியப்பால் 

வீரச் குலிசப் படைச்சடவுள் வெய்ய தழல்கட் கடைக்காட்டும் 

விறன்மா மடங்க லாசனச்து வியன்மண் டபத்துச் கலங்காரம் 

ஆரப் பொலியும் பெருஞ்சோணட் டாசா டுகபொன் னம்மனையே 

அமு.சப் பெருமா ஜனொடுவரும்பெண் ணமுதா டுிசபொன் னம்மனையே, () 

வாக்கும் பிராச் செழுங்கொழுகாண் மலர்பெய் கறவ மலர்கொய்யும் 

வண்மைத் சருமென் மலர்ததேன்வாய் வைச்துக் முடித்துச் குமட்டளிகள் 

காக்குர் சகரச் கரியகுழற் கடவுட் சாதி மகளிர்முலை 

கழுவி யிழிக்து கெற்கூட்டுக் கழணி புகுந்து லவண்டலிட்டுப் 

போக்கும் வரவு நீச்குமலைப் புணற்செங் கமல முகுச்சதுகட் 
பொஇயுங் கரைத்துக் கால்வழிபோய்ப் புணரி நான்கு மூன்றையுமே 

டாக்கும் பொழிலார் பெருஞ்சோணாட் டாசா டுகபொன் னம்மனையே 

அமுசப் பெருமா னொடுவரும்பெண் ணமுகா செபொன் னம்மனையே.(௯) 

புடைகடீங் களபக் குரும்பைமுலைப் பொலம்பூங் கொம்ப ரன்னமின்னார் 

பொலியும் கனக வெயில்பரப்பிப் புரவு மணிரின் ரொளிர்மனைமிக் 
கிடைக்கும் கடவுண் மயன்மகவெண் இரிகா டமைத்துச் தெளிர்தமைத்த 

சிளர்சொள் பளிக்கு வேதிகைமேற் செழும விருக்தஞ் சனம்விழிலாட்



௫௬ இருவானைக்கா ௮கிலாண்டகாயகிபிள்ளை ததமிழ். 

படைக்கு நறுஞ்சுக் தஅர.நு.தற்கும் பம்... வெழுதி யெழுங்கமஞ்சூற் 

பசுஞ்செல் வளக முசறமணப் பல குப் பையும்வீழ்ச் தொருவான்யா 
றடைக்கும் வளமைப் பெருஞ்சோணா:்் டரசா டுகபொன் னம்மனையே 

அமுதப் பெருமா னொடுவரும்பெண் ணமு,தா கெபொன் னம்மனையே, () 

அம்மானைப்பருவம் முற்றிற்று, 

  

நீராடற்பருவம். 
எவ்வ அத்த ES ——- 

வேதமொரு கான்குகெடு நாட்டுருவி யுர்தெரிவில் மெய்ப்பரம் பொருள்வடிவ 

விரிபுனன் மலிர்துள வெனச்செங் கரங்கொடு வியப்பிந் றிரட்டிடாமே[மா 
மாதவனென் முன்னவற் காமென்ன மூரிவளை வாரிக் குவித்திடாமே 
மழைமத மொழுக்குகர டக்கறை யடிச்கென்றொர் வண்கோடு காடிடாமே 

தாதவி ழலங்கலர மாதர்மான் மதீகாறு சண்டாள மாலைகுட்டி ச் 

தீத்தங் குயச்தைஈனி யெள்ளக் குரும்பைகொடு சாழைவா ஜனோங்கிறிற்கும் 

போதக வனங்குடி புகுக்தமென் காமர்பிடி பொன்னிநீ ராடியருளே 

பொருமானை வைத்தகைப் பெருமானை மருவுமான் பொன்னி ராடி யருளே. 

நிகரறு பிறங்கற் பிறர் தூமம் தாகினி நெடுங்கவலை யுறவெழு£து 

நிராமலர்க் சொன்றைதா ளுச்இச் கயற்கொடிவி ணே௫ிக்க விபுலைஈடவா 

மகரமூல வுங்கடலி னுஞ்சென்று விளையாடி வனசரீ லங்குமுதமென் 

மலர்பூத்து நின்போ லிருந்த,து மலாலம்மை வரவேற்று நின்றவசனாற் 

பகரரிய செங்க திர்ப் புத்சேள் வலஞ்சூழ் பசும்பொற் பிறங்கலென்னப் [ப் 

பரவிவலம் வரவெண் டிகைச்,சலை விழுங்கிவிண் பாய்ர்துபொலி யுங்கோபுர 

புகர்முக வனங்குடி புகு$்தமென் சாமர்பிடி பொன்னிர் ராடியருளே (ளே. 

பொருமானை வைத்தகைப் பெருமானை மருவுமான் பொன்னி ராடியரு 

சயலார் மணிக்குவை கொழித்துச் சுழித்துவரு கங்கா ஈஇக்குகினது 

சாறோய வீருய துன்மேனி முழுதுமென் கண்மிடாய யான்பெறுவசான் 

மயலார் மலப்பசை யலப்பிய தலைப்பொதி மலைக்கு.று முனிக்குமின் று 

மகழ்லெய்து மெனல்போ லிரைத்து,ச் இரைக்கைகொடு வம்மென வழைக் 

வயலார் மலர்ச்சட னுழக்கிப் பழுக்குலை மரத் HS சீகட்டகட்டு [சவதனால 

வாளை தாய் வான இச் சுறவொடுற வாகும்வள மழைமதச் சரடகும்பப் 

புயலார் வனங்குடி புகுக்தமென் சாமர்பிடி பொன்னிரீ சாடியருளே [ளே. 

பொருமானை வைத்தகைப் பெருமானை மருவுமான் பொன்னிர சாடியரு 

முறைபுகும் வழச்கா நிழுச்சகாது கோலோச்சு முருகாச்தி யபயன்மகிழ [ன் 

மூடியில்வெள் ளென்பையே கொத்தார மிட்டவரா முச்சார மிட்டலதனா 

மறைபுகு மணிச்சாலர் முக்குறும் பற்றவர் மருக துண வரு தவாயர் [நசெக் 

வாழ்த்துவது மன்றிகின் னொருகளி றளத்துள்ளும் வழியொழுக நிற்பசா



நீராடற்பருவம். ௫௭ 

ஈறைபுகு மலங்கலசை இண்டோளர் மக்சர ஈரும்பரூஉ மார்பமுருவு [கைப் 

ஈகிற்கொடியர் மாடத் துற்கொடிகள் போய்வா னதிப்புனலை ஈக்குமொரு 

பொறைபுகும் வனங்குடி. புகும் மென் காமர்பிடி பொன்னிரீ ராடியருளே 
பொருமானை வைச்சகைப் பெருமானை மருவுமான் பொன்னிடீராடியருளே. 

மழைமா நறுங்குழற் கடவுண்மட வார்புடை வளைந்துசூ ழப்பெருந்தா 

மரைமல ரிருகசக௩ற விரைமல ரலங்கலிரு மாதர்சின் பாதமேத்தச் 

குழைமா ஈறுங்கலவை காசறைச் சாகந்தினொடு குங்கும மளாயதோயங் [ங்கத் 

குணகடல் கலந்த னெழும்பருதி சேப்பமென் கொம்பர்போ லிடை நட 

தீழைமா வுறுங்கணி ஈறங்கனி யுகுச்சசேஞ் சாறுபாய் காறுநெடுவான் 

டவிப் பசும்புரவி கடவிச் செலுங்கதிர்ச் சாமரை யெனப்படுங்கைப் 

புழைமா வனங்குடி புகுந்தமென் காமர்பிடி பொன்னிரீ ராடிபருளே [ளே.(௫) 

பொருமானை வைத்தசைப் பெருமானை மருவுமான் பொன்னிநீ சாடியரு 

வறு, 

படைவிழி கண்டு மருண்டு வெருண்டு பதுங்கிக் கயலொழியப் 
பணியணி சண்டங் கண்ட சகமஞ்சுற் பணில மூரன்றொழியக் 

குடைதொற மொருபிடி யிடைய யிலங்கு குழைச்சா தும்பாசாக் [எச் 

கொள்ளைக் கொடிகண்மென் வள்ளைக் கொடியொடு கூடி வணங்கல்கொ 

சடைவிழி விடையவர் சடையிவர் மாசைக் காதும் போதுறு சல் 

சாட்டத் துப்பன வோட்டம் விளர்ப்பச் கருணைக் கொடிரின்றார்த் 

தொடையலர் சென்னிச் சென்னிப் பொன்னிச் துறை ராகெவே 

தும்பி வனச் துறை யம்பிகை பொன்னிச் துறைர் ராகெவே. (௬) 

தூவி யனம்பல சூழ்தர நின்்றவொர் சோசை மயில்போன் றுஞ் 

சுடரு முடுக்க ணடுக்க ணடுத்தவொர் தூமதி Yio? Lim Gor றுங் 

சாவி நெடுங்க ணடுங்கு மருங்குற் கடவுட் சாஇியின்வாழ் 

கவின்மட வார்புடை சூழ மலர்ச்கொளிர் கருணைக் கொடிநின்றேர் 

மேவிய அங்கக் கொங்கைகள் சண்டு மிகும்புற் புகமுடையா 

விரியச் சுரிகுழல் சரியப் பிரிய மிுங்கலை வல்லோர்செந் 

cra பாவிரி பூவிரி காவிரி ஈன்னீ ராகெலே 

மாகா டவியமர் தோகாய் காவிரி ஈன்னீ ராகெயே. (௭) 

மாமயின் மணியுமிழ் சுரிவளை நின்௧ர வரிவளை போற்குளிற 

மண்குழை யும்படி வருநீர்ப் பூங்முழை வண்குழை போலாடச் 

காமர் இருக்கை பெனப்யஃ றிருக்கை சவந்ச முழச்கல்செயக் 

காஞ்சி யொதுங்குதல் போலச் திழைசெழு காஞ்” யொதுங்கல்கொளச் 

தேமல ரீ ஈழென லெண்ணகை யொளியார் செம்மல ரிசழ்வெளிறச் 

செறிகா ரோதி யெனப்புன லுண்டு செழுங்கா ரோதியுறப் 

பூமக ணாமகள் சோமகள் பொன்னிப் பு.துரீ ராவே 

பூவலர் சம்பு வன ததவள் பொன்னிப் பு. துநீ ராடுகவே. ( ௮) 

Hf



௫௮ இருவானைக்கா அகிலாண்டநாயகிபிள்ளை த்தமிழ், 

2 வறு, 

சேற்று முளைத்த மரைமலர்ததுஞ் செங்கே ழிசவி வரவுகவாச் 
செறியுஞ் சுடர்ச்காஞ் சனசாட்டுச் தெய்வச் சாதி மகளிர்கரு 

வூற்று மலர்க்கற் பகமாலை யுயர்தோட் கொழு ர௬டன்பவனி 
யூலவும் பொழுதம் மடமாத ௬டுச்த நுண்டூ சொருங்ககனை 

வேற்று நிதம்ப முதலவுறுப் பெல்லா மெளிது வெளிப்படலா 

லிருகண் புதைக்க வெடிவாளை யெறிநீர்ச் தவலை யெழுப்புகல்லோர் 

போற்றும் வளவர் நாட்டரசே பொன்னிப் புதுநீ ராடுகவே 
புழைச்கை யடவி தழைக்சவர்தாய் பொன்னிப் பு. அடீ ராடுகவே, (௯) 

காசார் கங்குற் பொங்கர்கெடுங் சமுகிற் றரளச் சாம்பசைத்துக் 

காசு குமிற்று மூடலூசல் கதுவப் பூட்டிக் சழல்வீசர் 

வாரார் களபத் தனத்தியரை மருவி யிருந்தத் தாம்பசைக்க 

வான மளவ்க் கமுகசைந்தல் வானச் சருச்கொம் பசைப்பதனாற் 

ரூசார் குழனின் புகழ்பாடிச் சழைந்சா வர்க ளெனநினைந்தச் 

தருகாண் மலர்க ணனிபொழியச் தண்டேன் பெருகுங் சடிவடிலாட் 

போரார் வளவர் காட்டரசே பொன்னிப் புதுநீ ராசெவே 

புழைக்கை யடவி தழைக்கவந்தாய் பொன்னிப் பு.துரி சாகவே, (௧0) 

நீராடற்பநவம் ற்றிற்று, 

  

பொன்னூசறபருவம். 

வெள்ளிக் கொழுங்க தர் விரிக்கும்வயி ரச்சால் லெயிற்ரொட நிறுச்தி 

யதன்மீ - வித் தரும விட்டமிட் டொட்டியெட் டி.த௪ரள வெண்டாம் பிசைச் 

தசைத்துத், அள்ளிச் சழைச்சவுமிழ் செங்கேழ் மணிப்பலகை தூக்மலர் 
மாலைவீச்டச் - சொற்குயின் மலர்க்குயின் மூ.தற்குயின் மொழிச்சியர்கள் சூழ்ச் 

துநின் றனரன்பர்காத், தெள்ளிச் கொழிச்குகய மத. ரமொழி யொடுகொடுஞ் 

இறியேன்சொல் வறியபுன்சொற் - செவியிட்டு கின்றகரு ணைப்பூங் கொழுங் 
சொம்பு செம்புகா யகரிடைச்சட், புள்ளித் சடர்தோ லடுத்தாட வாட்டினவள் 

பொன்னூச லாடியருளே - பொன்னகர் பொருங்காவை ஈன்னகர் வரும்பாவை 
பொன்னூச லாடியருளே, (௧) 

கொடிபூச்ச துடியிடை தவண்டாட ஈறவுவிரி கோதை௨ண் டாடவண்டோல் 

சொண்டாட வயிரச் செழுங்கால் பசப்புறு கொழுங்கால தாநின்மேனிக் 

கடிபூத்த பச்சொளி மலர்ந்தாட வெண்ணகை சலந்தாட விருகுழையுலாங் 
ST STL வூசலா டுந்தொறுமெம் மையன் கருத்துகின் நூசலாடப் 

படி.பூச்ச வெள்ளப் பரப்பென விரைத்துப் பரந்தெழுங் கருணைவெள்ளப் 
பரவையுட் பாடிச் கரங்குவிச் தாடியழல் பட்டமெழு கொத்துருகும்வெண்



பொன்னலூசற்பருவம். ௫௯ 

பொடி.பூத்ச மேனியடி யாரைகன் காட்டுமயில் பொன்னூச லாடியருளே[ளே. 

பொன்னகர் பொருங்காலை ஈன்னகர் வரும்பாவை பொன்னூச லாடியரு 

மாலந்த மணிமுடி யனந்தரா மத்தரவின் வாருடற் றவள்வதென்ன [செந் 

வாங்குறுண் ணிடைபுவனம் யாவுமசை யத்துவள மதுரம் பழுத்தொழுகு 

நாவக்ச சொற்கொடு பழிச்சுவர் பவச்சகடலை ஈக்குகரு ணைக்கடலுள்விண் 

டை.எவ பெண்டிரை யெழுக்சென வரம்பையர்கை நறுமலர்க் கவரிதுள்ள 

காவந்த தொல்புவி யியற்றவு நிறுத்தவுங் கட்கரிய தாயதுகளாக் [கீ 

சாணவு மயச்கவு மளிக்கவுஞ் சற்றே கடைக்கணிச் தேவலர்களாப் 

பூவந்த வொருவன்முச லைவராயு மாட்டுபவள் பொன்னூச லாடியருளே (ளே. 

பொன்னகர் பொருங்காவை ஈன்னகர் வரும்பாலை பொன்னூச லாடியரு 

கூராடு மொள்ளொளி யயிற்படை பரித் துவெண் குறுகை நிலாவிரித் துச் 

குதைவரிச் சிலைவா எெடுத்துக் கடுத்தமர் குறித்திசழ் கறித்துவருசூற் 

காராடு செடியுடல் கடைக்கனற் நூங்குகட் கடையுடைப் படையவுணரா 

கவபூமி யுட்டுர கரந்த.றி படப்பல கவந்தநின் ரூடவன்னார் 

தாசாடு மார்பர் இறந்தொழுகு செங்குருதி சலராச யேழுமொன்று த் 

தடவிப் புறப்புணரி யுங்கோப்ப வண்டத் தலப்பித்தி சத் திவிழவெம் 
போராடு மொருகுழவி தொட்டிரொட் டாட்டினவள் பொன்னூச லாடியருளே 
பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பாவை பொன்லூசலாடியருளே. 

தெள்ளார் பெருச்திரைச் சோன்றமுது கைப்பச் செழுங்குயி றிகைப்பகவிலுக் 

செய்வதச் சைவச் செழும்பூங் கொழுங்கொம்பு செங்கே ழெறிச்குமணியாத் 

கள்ளார் மலர்த்தொடைய னாந்றிச் சமைத்தபல கைக்கணுற் ருடுதோற்றங் 

சதிர்மண்ட லம்புக்க வமு. சமய மானதண் கதிர்மண்ட லத்தையேய்ப்ப 

கள்ளா ரெனுஞ்சமணர் தழையாது குழையா.து ஈட்டசரு வேறமடலோர் 

நதியேற வுயிர்கள்சவ சதியேற மதியேற ஈகிலேறு பான்மசாளப் 

புள்ளார் புனற்புசலி வள்ளற் கருத்தினவள் டொன்னூச லாடியருளே (ளே. 

பொன்னகர் பொருங்காவை நன்னகர் வரும்பாவை பொன்னூச லாடியரு 

தீங்கும் பெருங்குரற் சொண்டலைத் தாங்குமின் றண்டலைப் ப௫யபூகத் 

தருவிணை ஈடுப்படுங் சகவிழிணர்ச் சூசமென் சர்தனச் காலரும்ப 

வெங்குங் கொழுர்தழற் செந்நிற மரும்பிய தெனத்களி ரரும்பகோக்கி 
யினிதுவச் தொருகுழை யிருக்சசைச் சாடுமொ ரிளங்கருங் குயில்சடுப்பச் 

செங்குங் குமச்சே றளாவிய குயப்பொறைச் சிற்றிடை நுடங்ககெந்றிச் 
செங்கட் கருங்களச் செக்கர்லா னுட்களி இறர்இிடச் கருணைவெள்ளம் 

பொங்கும் படி.ச்னி துலாவுங் கலாபமயில் பொன்னூச லாடியருளே (ளே. 

பொன்னகர் பொருங்காவை ஈன்னகர் வரும்பாவை பொன்னூச லாடியரு 

தாதார் சடுிக்சையணி யெம்பிரா னபவாணர் தம்பிரான் முடியன்றுபூச் 
தாமசை யிடத்சன்முழு விண்ணாளி முதலோர் தரிச்சமணி மூடிகளன்ள 

சாதார நீயென வணங்கினார் கொம்மைமுலை யம்மைபொன் லூசலையுகைத் 
தாடுமம யத்துகி னணிச்சமலர் ஈச்சடிக எம்முடிக ளித்படாமே



௬௦. இருவானைக்கா அகிலாண்டகாயடபிள்ளைத்தமிழ். 

காசார் குழைத்சோ டி.எம்பருதி பொலியவொண் கமலமுக மலரநாக் 

சவின்முத்த நிலவுமிழ வாயாம்டன் மலா் சரர்திரு ஈடர்க்குமஞ்சிப் 
போதார் குழற்கருட் சற்றைசவல் சுற்றிடப் பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னகசர்பொரும்காவைஈன்னகர்வரும்பாவை பொன்னூசலாடியருளே. 

பண்ணியற் கும்பிழை யளித்தினிய கெள்விளிப் பாண்முரலும் வரிமிடற்றுப 

பைஞ்சிறை யளிக்குல முழக்கவர மாதர்கைப் பங்கயம் பொழிமலர்நறாக் 

கண்ணியிற் சூழச் கடட்பசென் னம்மைநின் கழன்மென்மை சவர்தலேய்ப்பச் 

கயல்பசிய வள்ளையொடு முட்டிமீண் டாலெனச் சண்குழையை முட்டிமீள 

லெண்ணில்பொற் பூவின மிருப்பமூ டி.ச்ீஇிறம் இகுளையர் ம்னைச்குகாளு 
மின்னா விழைக்கின்ற துன்னியஞ் செங்கர விசழ்ச்சமல மலர்கொடெங்கள் 

புண்ணியர் திருச்சண் புதைத்துக் திறந்தபெண் பொன்னூச லாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பாவை பொன்னூசலாடியருளே , 

குரவுசமழ் குழலூச லாடுமெழி ஜனேோச்கிமுக் குடுமிப் படைச்கையெம்மான் 

கோலச் சடாமுடி. துளக்சக் சலங்கிக் கு இத்மீகாடு மதுபொழுதரா 
விரவுகர முர்சனி விதர்ச்திட வதிற்பதியும் வெண்டலை யிமைச்சவிமையா 

விழியாள னீச்சல்சண் டெனைஈசைச் இன்றசென விரிப€ ரதியணாண 

விரவுமதி தவழிமய வராமக ளெனப்பிறம் தெப்பொருப் புங்கைக்கொளா [ம் 

வெள்ளு,தலில் வெள்ளிமலை கனகமலை மகஇிழ்சர்க்கு மேனைமா மலைகள்யாவு 

புரவுமணி யனவிளைய மைந்தற்கு மீர்சபெண் பொன்னூச லாடியருளே[ளே. 

பொன்னகர் பொருங்காவை ஈன்னகர் வரும்பாலை பொன்னூச லாடியரு 

வழியு5ற வாறுபட் டறுசா லுழக்சமலர் மாலைபுனை சீறடியுமா 

மணிழா புரம்புலம் புஞ்சிலம் புங்கட்டு மறுகிடைச் சேர்தபட்டுஞ் 

சுழியுமுல செழுகழிய சலதிலயின் வருமணி தொடுத்தமணி மேகலையும்விற் 

ரளோேன்றொட்டி யாணமுச் தொகையில்செங் கதிரெனச் சடராசனப்பணிக 

கழியுமொளி யுமிழ்வயிர வளைபரித் சடியார் கலக்ககீச் சபயவரதக் [ஞ் 

கையுமொண் டசளமணி நா௫ியு மணிக்குழைச் காதுமிரு சண்ணுமருளே 

பொழியுமலர் முகமும்வடி வழகுபொலி தரவம்மை பொன்லூச லாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பாலை பொன்னூசலாடியருளே, 

போன்னூசற்பநவம் முற்றிற்று, 

  

ஆகக்கவிகள் - ௧௧௪, 

  

அகிலாண்டநாயகி பிள்ளைத்தமிழ் முற்றிற்று.



ம் © Q ய 

சிறப்புப்பாயிரங்கள். 
——— கடட 

மழவை, மகாலிங்கையர்பாடியகவிகள். 

விநத்தம், 

சருமைவளர் குமரகுரு முனிவன் கல்வி சார்பகழிச் கூத்தனென ச் தரணி 

யோர்சொ, லிருவருமே நன்குபிள்ளைச் சுமிழைச் செய்தற் கேன்றவரென் 

நிடுமுரைவெர் நிட்ட தம்மா!, அருமைபெறு சாவையக லாண்ட வல்லி யம்மை 

மேன் மேற்படிஈற் றமிழை யாய்ந்து, சுருதிநெறி சவர ச குணன்மீ னாட்சி 

சுந்தரமா லன்பினொடு சொல்லும் போதே, (௧) 

வறு, 

சிரபுரக்கோன் மீனாட்டி சு௩தரவேள் தன்பெயரின் சர்மைக் கேற்ப 

வரனுறுகற் பிரபந்த விடயத்து முயர்ச்தெல்லாம் வல்லோ னானான் 
தரைிகுரன் காவையக லாண்டவல்லி மேற்பிள்ளைச் தமிழைச் செய்தல் 

ஒருபெருமை யோலவவற்குச் தேவிபர மாதலினா லுயர்ச்த தாமே. (௨) 

இ ருவாவடு துறைஆ€னவித்துவான் 

தாண்டவராயசுவாமிகள்பாடியகலி. 

இற்பரன்சேர் ஏர௫ரியெம் மீனாட்ி சுந்கரமாஞ் சீரார் கொண்மூ 

கற்பனைவண் கடலைமுகர் சத்திலன ச் சொளிருமுச்சட் கரும்பைப் புல்இப் 

பொற்புறவா ழகலொண்ட வல்லியெனுங் கொடிதழையப் புவன மூன்றிற் 

பற்பலரும் புகழ்பிள்ளைக் சவிமழையைப் பொழிக்ததென்பர் பாவ லோரே, 

காஞ்சீபுரம், சபாபதிமுதலியார்பாடியகவி. 

தங்கமிகு வானின்வரு :௦திசண்டு கயலினர் சொலைவிலாச் கயரோடரீ - 

தொண்டர்வினை ரீகசியெமை யடிமைகொளு மிருவிழித் தோகையுமை வசன 

நிகரா, யிங்குவரு வாய்சொலுன் னேழைமதி யாலென மெழுர்துமேற் பாய் 

ந்தமூதெலா - மெங்கணு முடுச்சண மெனச்செற மோதிப்பி ஸனிச்செய்தி 

யவள்சுரத்திற், றங்வெரு வானதியொ டுசைசெய்தல் போலதிற் ருவிவிளை 

யாடிமிண்டு - சண்கழனி வருசம்பு வனலிங்க ரிடமருவு தையலகி லாண்ட 

வல்லி, புங்கமுறு இன்றபிள் ளைச்சவிசை யாமமுது புலவர்மகம் கொண்ட 

ருந்தப் - பொற்புட னளித்தனன் மீனாட்ட சுந்தாப் பொன்னிறங் கொண்ட 

மாலே. 

திருநேல்வேலி, திருச்சிற்றம்பலத்தின்னமுதம்பிள்ளைபாடியது. 

நலைம்ண்டிலஆசிரியப்பா. 

இருளர் சீர்த்கிச் சென்னிஈன் னாட்டு, மருவளர் பொன்னி மாதி எட 

பாற், கூங்குபி லுலாவச் கொங்குலாம் பொழில்க, சளோங்குதென் ஞானச் 
  

* இவை பழையப இப்பைச்சார்ச்சவை, (9. பி. ). 1842.)



௬௨ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

காவெனு மொப்பில், பதியகத் தெழுக்துவான் பதியற நியிர்ச் து, கதிர்மஇக் 

கொழுந்தொடு கங்கைமுடி. தாங்கிக், கோடுர் தோலுங் குழையுமா டரவமும், 

பீடுறு சடையும் பெறீஇயெல் வுயிர்க்கு, மடிரநிழ றந்துதண் ணளியுறச் தன் 

போ, னெடியவெண் ணாவ ஸனிற்பது நோக்கி, யசனிழ லமர்ந்த வருட்கட 
லிடத்திரு, கு,ச.£ மேந்திய கொடியெனப் பொலியு, மாதி லாண்ட வல்லி 

பொற் ராளின், மேதகு பிள்ளைச் சவித்தொடை மிலைச்னென், செல்வமிச் 

சோங்கு சிராப்பளி மாககர், மல்குசோ ணாட்டுவே ளாளர்மாண் குடிச்கோ, 

சணிமணி விளஎக்கிற் றணிவில் புகழொடு, நஇிணிபொருள் சல்வி சணிதமி 

லீகை, பொலிதரச் தோன்றிப் போற்றுறு இறப்பின், மலிதரு சிதம்பர வள் 

என்மா தவத்தி, ணிந்து பாற்கடல் வக்தெழுர் தென்னச், செந்தமிழ் விளங் 

கச் செர்நெறி இகழ, ௩ற்குண னமைஈத பொரற்புட னுதித்தோன், வண்டடர் 

Garters இண்டடம் தோளினன், படிபுகழ் மேழிச் கொடிதிசழ் குரிசில், 
நஇிகுலம் விளக்கு மதிமலி இறலினன், கலைமுழு துணர்ச்ச கவிஞர் குழாத் 

தட், டலைமை ஈடாத்துஞ் சைவ ஏிகொாமனி, காச்சுவை யமுதினு மூங்குகனி 

சிறக்கும், பாச்சுவை யமுதைப் பற்பக றோறும, பெருவா னாட்டுப் புலவரும் 

பெட்புறச், BGP Cr Aes soon வலனே. 

புரசை, அஷ்டாவதானம் சபாபதிமுதலியார்பாடி யகவி. 

விருத்தம். 

முற்று ழா லுணருகல் லலையடக் கந்தர முதிர்ந்தசெஞ் சொத்தமிழினப் 

பத்றுமத் தியாசமா வியலணி யுறச்சுரர் பராவுமா னைக்சாவினி 

னற்றமகன் மதிலேணி யிடமருவு மடிலாண்ட வம்மைபிள் ளைத்தமி்ழெனச் 

சொற்றனன் றிகழ்செ புரத்திலுறை மீனாட்டு சுந்தர வியற்புலவனே 

இராமகாதபுரம், அஷ்டாவதானம் - வேலாயுதக்கவிராயர்பாடி யகவி. 

வறு, 

கந்தலவே ளோவலது கலைமகளோ யிவ்வுருக்சொண் டாய்கா ணின்னை 

யந்தராட் டவமிருந்து புலவோருக் கரசுசெய்ய வன்பாற் பெற்ற 

தரதையே தந்தையுனை ச் தான்படிக்க வைத்தவனே தமிழுக் காசான் 

சுந்தசமா மதிவதனா மீனாட்சி சுந்கானே துலங்கு மாலே. 

விருத்தாசலம் குமாரதேவர்சந்த களுள் ஒருவராகிய 

போன்னம்பலசுவாமிகள்பாடியகவி. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தெள்ளித் சதெளிசகவி மீனாட்டு சுந்தரன் செந்தமிழால் 

௮ள்ள,ம் பழனச் இருவானைச் சாவக லாண்டவட்குப் 

பிள்ளைச் சவியொன் றுரைத்சே யி௨ண்பெற்ற பேறுகண்டன் 

புள்ளச் மர ௬சனன் குகன்கவி புன்னுவசே



இ றப்புப்பா பிரங்கள். ௬௭௩. 

காரைக்கால், முத்துச்சாமிகவிராயர்பாடியகவி. 

விநத்தம். 
சீராட்ட வல்லவன்யா னேயென்னு மலையரையன் செருக்கு மாள 

வாராட்டச் சனச்காவை யடுிலாண்ட வல்லிதனை மண்ணுளோரும் 

பாசாட்டச் காப்பாதி யாப்பிள்ளைச் தமிழொன்று பாடி த்தந்தான் 

போராட்டச் செயலுணரா மினாட்டு சுர்தரனாம் புலவன் மாதோ. 

காயாறு, சின்னையாஉடாத்தியாயர்பாடியகவி. 

நரிசைவெண்பா. 

சேனாருஞ் சோலைக் இரிசிராப் பள்ளியில்வாழ் 

மீனாட்சி சுந்தரன் சர் மேவவைச்சான் - வானாருஞ் 

சம்புவனம் வாழுச் தருமவக லாண்டவம்மை 

திண்புகழ்ப்பிள் ளைத்தமிழைச் தந்து. 

திரிசிரபுரம், சோமசுந்தாமுதலியார்பாடியகவி. 

விருத்தம். 

புவிமாதுக் கொரு திலகங் காவையகி லாண்டவல்லி புகழை யாய்க்து 

குவிமாலைப் புயசயிலன் மீனாட்டு சுர்தரமால் கூறும் பிள்ளைச் 

சவிமாரி யுயர்நில,ச்தும் புலவர்மனர் சழைச் அுவகைச் களியுண் டாகச் 

செவிமார்ச்சம் பாய்ந்ததென்றா விதுபோல விண்முடிலைச் செப்ப லாமோ. 

உறையூர், முத்துவீரஉபாத்தியாயர்பாடியகவி. 

சண்ணறுமுண் டசப்போதி விருந்துலக மாக்கியவே சாவே யிந்தக் 

கண்ணகன்ற புவியினிற்றன் னுருமாற்றி வாதுமக்களுருக் கவின ததாங்கி 

வண்ண முறு மிளாட்டு சுக்கரமென் ரொருகாமம் வயங்க வின்பம் 
விண்ணவரும் பெறத்தந்தி வனப்பிள்ளைச் சமிழினிகா விளம்பினானே, 

திரிசிரபுரம், வீரராகவசேட்டி யார்பாடி யகவி. 

இப்புவிசெய் தவக்சானோ தந்தைதாய் செய்தவமேர் விசைக்த வாசான் 

செப்பமூடன் செய்சவமோ மீனாட்டு சுந்தாவேள் செனனமாகி 

யொப்பிலுயர் கல்வியுஞ்சற் குணமுநிறைக் ககிலாம்பை யுபயபாத 

வைப்பிலன்பா லினியபிள்ளைச் தமிழமுரைக்தான் புலவரெலா மகிழச் சானே. 

இக்தூல் ௮ச்ற்ப தப்பித்த 
கூ. புரசைப்பாக்கம், போன்னம்பலமுதலியார்பாடியகவிகள். 

விநத்தம். 
சகரர்கரர் தொட்ட இரைசக் கடலுல$ூற் சிறக்சசைவ சமய மோங்கத் 

தகர௩றுங் குழல்பாசன் நிருவருளாழற் சிராப்பளியென் றலத்.தில் வாழ்வலோன 

சிகரவட வரைப்புயச்செம் மீனாட்டு சுந்தரமால் இருர்செர் நூலும் 
பகரவலோ னொருபிள்ளைச் தமிமுரைச்் ச தொருவியப்போ பால லோசே. (௧)



௬௪ கிறப்புப்பாயிரங்கள், 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

இருவளர் பங்கய வாவிகள் சூழுஞ் ஈராப்பள்ளிவாழ் 

மருவளர் பூங்குவ ளைத், சாம லட்சு மணன்விரும்பத் 

தீருவளர் சம்பு வனவல்லி பிள்ளைத் தமிழியற்றி 

யுருவளர் மீனாட்டு சுந்தரன் றக்கா னுணர்பவர்ச்கே. 

பேன்னேலார், நாராயணசாமிநாயகர்பாடியகவி, 

நேரிரைவேண்பா, 

தேனாட்?ிச் செஞ்சொற்பிள் ளைத்சமிழைச் செய்சளித்கான் 
மீனாட்டி சுந்கரவேள் மேன்மையோன் - வானாட்டிக் 

காவையட லாண்டவம்மை காதற் கடல்மூழ்க 

நாவலரின் பூற நயந்து, 

நீலைமண்டி லஅசிரியபபா, 

மலர்தலை யுலகின் மல்யெ சீர்சால் 

சிரபுர மதில்வாழ் செவ்வே எனைய 

மீனாட்சி சுர மெனுமேன்மை காமத் 

தொருகற் பகமெழு£ சோக$ூய புகழ்சேர் 

பிள்ளேத தமிழெனும் பெரும்பா மாலை 

இருவானைக் காவுறை சேவி யுமையா 

௭ லொண்ட வம்மை யணிதகற பொருட்டுப் 

புலவர் களிப்புறப் புனைஈசளிச ச துவே, 

கடடளைக்கலித்துறை, 

தேனாருர் தீஞ்செஞ்சொற் பிள்ளைக கவியெனுர் செள்ளமுசைச் 

கானாருங் சாலை யகஏலாண்ட வல்லி களித்தருக்ச 

மீனாட்சி சுந்கரமென்னுஞு சுரபி மிகமூழ்ஈது 

வானோரும் வாழ்த்சமண் ணோரும் பராவ வழங்கியசே, 

திரிசிரபுரம், நாராயணபிள்ளைபாடியகவி. 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

வேலா யுதனிகர் மீனாட்டு சுர்கரன் விறுயர்வாச் 

காலானைக் காவினள் பிள்ளைக் கவியொன் றமுசெடுத்து 

மாலாதி காலத்திற் றேவருச் கூட்டி ௦ிழ்ச்சசெய்தாற் 

போலா தரித்துப் புலவோர் செவிக்குப் புகட்டினனே,



௦ 

உறையூர் 

(S$ Hy dss ooo.) 

ஸ்ரீ காநீதிமதியம்மைபிள்ளை தீதமிழ், 
en CE 

பாயிரம், 

விநாயகர். 

மாமேவு மேனியஞ் செக்கர்வான் கார்ச்சவுண் மதச்சமஞ் சூற்கொண்ட 

லோர் - வண்கோட் டிஎம்பிறை விளங்குபுகர் மீன்செம்மை வாய்ந்தாய னச்ச 

இரவன், காமேவு குடில் டி. த்சொளிர் சரச்சுரர் சணம்புகழ்ம் தேச்தெடுப் 

பச் - சளிமிச்கு மண்ணுலகம் விண்ணுலச மாகவமர் சடவுளடி. முடி சூடுவார், 
சேமேவு கொன்றையணி அன். றுசடை யெச்சையார் சிர்சைத் சடச்துண்மல 

ரஞ் - செங்குங்கு மத்தாது விழியளி மொழிச்சேன் நிகழ்ச்சமுக வம்போரு 

கப், பூமேவு பொற்கொடியை மற்கெழுமு மளவில்பல புவனப் பரப்பெலா 

முன் - பொறையுயிர்ச் சாளைநிறை யுறையூர்ப் பிராட்டியைப் புகழ்தமிழக் 

கவிதழையவே, (௧) 

சிவபேருமான். 

தேனொமழுகு செழுமலர்ப் பொழில்சுலவு கழுமலச் சறுகுழவி நாவரசுநற் 

றென்னாவ வூர்ஈம்பி வாசவூ ரெம்பிரான் நிகழுயிக் சால்வர்சம்வாய்க் 
கானொழுகு மமுசமழை கொடுகுளிர்ப் பித் திடக் சண்டுவெண் டுண்டம தஇியுங் 

கங்கையு மிலைர்சலை தருங்குளிர்ச் காற்றான் கடுப்பச் கரத் இினுதலில் 

வானொழுகு செந்தழ லிருச்திக் கரிக்தோல் வயங்கு திரு மேனிபோர்ச்த 

வள்ளலைப் பரசியெம துள்ளலைச் குங்கொடிய மாசறுப் பாஞ்சுடர்ச்த 

மீனொழுகு மதிதவள மாடம் அுறிஞ்சலுடல் விரவுமுய னீத்துமடவார் 

விழைமுச மடுப்பது கடுக்குமுறை பூரம்மை விரிக£மிழ்ச் கவிதழையவே () 

உமாதேவியார். 

வண்ணமதி யிற்கலையு மிரவியிற் சடருமல ரிற்பொலியு காற்றமும்போன் 

மறைத.திசெ யிரைவரொடு பிரியாச தன தியல்பை மாலயன்முதந்சுரர்க் 

ஈண்ணரிய தாயவொரு இருமேனி வாமத்தி னன்குறச் காட்டிகிற்கு [கு 

நாயகியை யகிலமு மளித்தபெரு மாட்டி கனை காக்தமும் பத்து இப்பாக் 

தண்ணமு தசும்பமுயன் மதிஈடு வுறச்சுற்று சவளமா ளிகையருகெலாக் [வா 

தாவில்குற் சொண்டறலை தாங்கித் து9ித்கொடிக டங்குவத பாலொழுகு 

யண்ணல்பசு மடலோடு நீற்றடியர் ஈடுநின் றரைப்பாய் நுடங்கடச்கா 

ரமணசைச் கழுவேற்றி யதகாட்டு முறையூரெ மம்மைஈர் றமிழ்சழையவே, 

&



சுசு கார் இமதியம்மை பிள்ளை த்தமிம். 

விநாயகர். 

சண்ணரு நெற்றிப் பிரான்சடை யிடைப்பொற் கடுக்கையக் தாசளா 

வுங் - கலைமதியை யிசல்வென்று சறைகசொண்டு வாங்குசன் சைக்கோ 

டென்பொருச்தி, விண்ணரா வொருகதிச வன்றோற்றல் சாட்டியல் வியன் 

சடைச் சங்கையாந்நில் - வீழ்ச்கச்சு மனமுக் தெரிச்துப்பின் முன்போல் 

விரைக்தெடுக் துப்பொருத்தித், சண்ணறா வொருமுழுச் இிங்களுச யங் 
காட்டு தம்பிரான் றிருவடிக்கே - சரணடைச் சேமுளரி மலரிசழ்பொன் மூடித் 

தயங்கலம் மாதுகொழுசஈன், புண்ணரு ஞாட்பிற்ற ம௫ிழ்கனே மறைச்சபசை 

போற்றுதல் சடுக்குமுறையூர்ப் - புண்ணியம் பூத்தருள் பமுச்சபொற் கொம் 

பினைப் புகழ்தமிழ்ச் சவிசழையவே. (௪) 

சுப்பிரமணியர். 
கொங்குலவு கோசையயி ராணிதாள் பட்டமார் கோமான் புயஞ்டவப்பச்- 

கூடித் இிளைச்சவள் கருங்கண் சிவப்பச் கொடுந்தொழிற் ந.தவர்மடவார், செங் 

கையொடு கொங்கைகள் சவெப்பக் கடைக்கண் சவர்கானை யொருகுறப்பெண்- 

£ீறடிச் சல்லால் வணங்கா முடிப்பெருஞ் சேவசகனை யஞ்சலிப்பாஞு, சங்கெறி 

துறைச்சட் குடம்பையோ டொருபுூர் சருக்தாழ்க் து நிற்பலம்பர்த் - சாமரைச் 

கொடி.நுழைக் தம்மலர் மடுச்சத் சடச்இினுட் பாய்சயலெல்லாம், பொங்கு 

மீன் கூடுபி னுறக்குணிர் சதிபத்சர் பொள்ளல்வலை படுமூன்மீனைப் - பொற் 

கையி னெடுத்துவிடன் மானுமுறை யூர்ச்சருணை பூத்தா டமிழ்க்கருளவே,(௫) 

திருநந்திதேவர். 
கருதரிய வுலகெலாம் காக்கும் பிரான்றிருக் கயிலையைப் பொதுமை 

நீச்சிச் - சாச்குமோ ருரிமைகொண் டெழின்மார்பின் முடியிற்பல் கடவுளர் 
தரித்தசொளிவிடுஈ, துருவருங் சவுத்துல முதற்பல மணிச்சொகைக டுசளா 

யெழப்புடைக்குஞ் - சூரல்படை யாக்கொண்ட வெர்சைபெரு மானடித் 

தொண்டரசைச் கண்பெணிவா, மருகுபெரு காற்றுப் புனற்றெளிவின் மூழ் 

டொ தள்ளற் கருஞ்சேற்றின்வா - யாழ்ச்தே யுழக்கிக் குலைக்கணே ரூதுழ 
லடிப்பிள வுடைப்பன்மேகி, இருவமுறு சைவச் சழுக்சாப் புறச்சமயர் இற 

மிற் றெனத்தெரிக்குர் - சென்னுறர் தைப்பதியின் மன்னும் பிராட்டிசன் செ 

ந்கமிழ்க் கவிதழையவே. (௬) 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் திநாயனார். 
பாலொழுகு குழுதலாய்ப் பிள்ளையைச் கள்ளப் படி.ற்றமணர் கூற்றை 

நீற்றைப் - பற்றியவர் பற்றறப் பற்றுமொரு களைகணைப் பாரிக்கு ஞானவொ 

ளியை, மாலொழுகு புன்புற மதச்சரும் வியர்துதுதி வாய்பேச வென்பினைப் 

பெண் - வடிவாக்கு தூமணியை மாமறைத் தமிழ்பொழி மழைச்சொண்ட 
லைப்பரவுவாஞ், சேலொழுகு கண்ணிய ரியங்குபொழி லிற்கருஞ் செழுமு 

இல் விராவொருதருச் - சனையுறுஞ் செச்சே னிராலொரு வளாருறச் சென்று 
வளி யெறியமோதல், நீலொழுகு மூடலவுண சைச்சவட் quad dogs 

வொர் துரும்பைவளையா - னெடுமால்பல் றரமோதல் காட்டுமுறை யூர்ச்சண் 
வளர் நிமலைகற் றமிழ்கழையவே, (er)



பாயிரம், ௬௭ 

திருகாவுக்கரசுகாயனார். 
கருமுருட் டுப்பறி தலைச்சமண ராழ்துயர்க் கடலிடை யழுந்தவெம் 

மான் - கருணையங் கடலிடை யழுந்திப் பறம்பொடு சருங்கடலின் மிசை 

மிதக்த, இருவமுறு செந்தமிழ்ச் கடலைச் தழைர்தொளிகொள் சிவஞான தீபத் 

தைகற் - சிவமணங் கமழ்மறைச் சமிழ்பொழியு முகலைச் தனம்பணிச் தேச் 

தெடுப்பாம், பருவமுகி ணித்திலச் சதை தற்று மாடப் பரப்பிழ் படர்ச் து தயி 

றல் - பாற்கடலின் மீமிசைச் கண்டுயில்கொள் சக்கரப் படையுடைப் பகவ 

னேய்க்கு, மொருபெரு வளத்தவுறை யூரிடை WOT ES HOG முமையவளை 

யிமையம்வந்த - வொண்பிடியை யுலகெலா முசவிய வொருச்தியை யுரைக்கு 

மின் ஐமிழ்தசழையவே, (௮) 
ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த் திநாயனார். 

மூன்னரிய முதகுன்றர் தநசபொரு எாற்றிட்டு முரிதிரைப் பூங்குளத் 

இன் - முன்னெடுச் தவனைவெம் முதலைலாய்ப் பிள்ளைதரு முதல்வனைப் 

பிறைமுடித்து, மன்னுமொரு சம்பிரான் ரோழனைச் சகளிகொண்டு மதவுண்டு 
வண்டுமூச - மணமாலை துயல்வருக் தோளனைப் பாவைமண வாளனைப் பரவி 

நிற்பா, மின்னனைய சடையர்முடி காறுமய னாணச்செல் விரிசலைத் சாழைக 

ளெலாம் - மெய்யகின் போனீர் சரித்துமுக் சட்பெறுமெ மெய்ச்சனேயை 

யுலகின்மடலார், சென்னுலவு கொங்கையொப் பென்பரென வவர்திருச் 

செவியறி வுறுத்சல்காட்டுஞ் - செறிவள மலித்ததிரு ஈகரெனு முறச்தை 

யுமை செந்தமிழ்ச் கவிதழையமவ. (௯) 

திருவாதவூரடி கள். 
இருவார் பெருந்துறையி லொருகுருச் தடியிற் செழுங்கங்கை முடிமிலைந்த 

Hadar னருளுதலு மழல்வெண்ணெய் கல்லெனச் சிந்தைகெக் குருகியுரு 

மருவார் மலர்ச்காஞ் சென்னிமீக் கொண்டிருகண் மழைவார வானந்தமே [கி 

மாருத வெ யபோக ஈறவுண் டி.ரு&்சவருள் வள்ளல்யொற் ருள்பரசுவாம் 

வெருவா விளஞ்சூற் றசட்டகட் டிளவாளை மிடறிறப் பாய்வதஞ்சி 

விரிதலைச் சதலியுஞ் செங்காய்ப் பசுங்கமுகும் வேழகச் கரும்புமாசாய்ச் 
இருவா னளிக்குமக வான்௧ருணை பெறமே லெழுக்தது கடுப்பவன்னா 

னெழின்மண்ட பச்தினுச் கழகுதரு முறையூ ரிருந்தா டமிழ்ச்குதவவே. () 

ஸ்ரீ சண்டேசுவரகாயனாரும் மற்றகாயன்மார்களும். 

இவெகருமம் யாவர்கள் ததைச்திடினு மவர்களைச் தேர்ச்துயிர் தபச்கோறலே 

இவெதரும மென்பது செரிக்தயிர்க ளுய்யத் இருத்தாதை சாளெறிர்த 

தீவமழ முனி த்தலைவர் சாளுமா ரூர்கம்பி சாற்றுமறு பத். துவர் 

தாட்டா மரைப்போது மெப்போது முடிமீத் தரித்துச் துஇித்தல்செய்வாச் 

Lads ;பிளந்தளி ரரும்பிய ஈறுங்கணிச் சூதம்வா னோங்கிறிந்றல் 

துருவிய வினமான வொருமாவை யிளையவன் சுடாயில்கொ டுடல்பிளக்க ச் 

இவளொளி முடித்சேவர் செய்தது செரிக்கச் இருச்தேவ ர௬லகடர்க்கச் 

£றிச் வெர்தெழுர் சதுசவணு முறையூர்ச் செழுங்கோதை சமிழ்கழையவே,



௬௮ காந்திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 

சாப் புப பருவ ம். 

அடிக ட்ட 
திருமால். 

நீர்கொண்ட வேணிப் பிராற்கருள் விருந்கினே நிகர்ப்பமுடழ் ஈகைசெய் 
தோறு - நிலலெழு௨ப் பொங்௪ச் துளித்துச் நடப்பது நிகர்ப்பநிரல் பட 

மிலைஈ ௪, வார்கொண்ட மணிவடக் சொங்கையுடை ஈங்கையைவிண் மங்கை 

யர்க் கரசியைச்சர் - மலியகில நிலலமு முயிர்த்தகரு ணைக்காச்தி மதியம்மை 

யைப்புரச்ச, சார்கொண்ட துளபப் பெருங்கா டலைச்கொழுகு தண்ணருச் 

கலுழிபொங்கத் - தவலறு மொளிக்கவுச் துவமணி சமழ்ப்பவத் சடமார்பு 

செக்கர்காட்டச், உர்கொண்ட வேல்விழிச் செங்கமல மங்கையிரு குங்குமச் 

சே.றளாவுங்- கொங்கைகண் ஜெழுங்கச் இளைத்துச் களிக்குங் குரூஉச்சுடர்ப் 

பச்சைமுகிலே, (௧) 

வேறு, பஞ்சவர்ணேசுவரர், 

நிலவுபொங்ககொரு சிறையொ துங்குமிரு ணிகாவெண்பொடிபொ இர் 

தமெய்ப்பூச்சொளி - நிம[ரவெங்குமலை கடலெழுக்சகொடு நெடுவிடங்குலவு 

கண்டனை த்தார்ப்புய - கெடியவன்பிரம னுணர்வமென் றகல நிூலழுசக் துருவ 

நின்றமெய்ச் தீர்ச்தனை - நிகரில்வெங்கொடிய மகமெழுர்துபொறி நிஹறைபண 
ங்கெழுமு கங்கணசசேர்ப்பனை, 

விலசென்செண முமிழ்பொலங்கொண்முமடி. மிசைவியன்சுரர்க ரங்குவித் 

தேத்தவும் - விறல்கொளும்பணியு முழுவையும்பரவி மிளிரவும்பு"ிபொ னம் 

பலக்கூச்சனை - வெருவிலண்டசெழு விடையைவென் ஈமுழு விடையில்வக்த 
ருளு மைக்தனைச்கார்ப்புயல் - விரிவிசும்பினிடை விரவுமிக்திரவில் விழையு 

மைந்துநிற ஈம்பனைப்போற்று தும், 

மலர்பெரும்புவன முவகைகொண்டெர வழுவகன் றமறை யர்தமிழ்ப்பாட் 

டினை - வளமிகும்புகலி மழலையின்சொலுடை மழமொழிக்தருளு மின்சுவைத் 
சேக்கமழ் - மதுரறின் வழு து சவுகொங்கைமிசை வடபறம்புலவு தங்களைப் 

போற்சுடர் - மணிவடங்குலவ வெழுபசுங்கொடியை மலர்மடந்தையர்ம ரங்கு 

கைக்கூப்புட, 

னிலகுனன்பெல ரெவர்செயும்பணிச ளெவன்மொழிக்தருள்வை யென் 

றெடுத்தேச்சிட - விருகணின்சருணை பொழிபுகின்றவளை யெமதுளங்குடி. 
கொள் பைங்கிளிப்பேட்டினை - யிமயம்வந்தமட ஈடையமென்பிடியை யெழி 

ற்ழைச்துமலர் கொம்பரைச்சூட்டா - விரறைவணங்கு நுழை யிடையையம்பி 

கையை யிசையுறக்தைககர் மங்கையைக்சாச்சவே, (௨) 

வேறு, நகிருத்தவிகாயகர். 
முப்புசமுருக்குதிற லாளனைப்போற்கொலை 

முற்றுபகைசெற்றவொரு கோடுறத் தூச்சியே 
சப்புசுடர்விட்டெறியொர் கோடுவிற்சேர்த்தெழு 

மற்புதநிருத்தமச வானையைப்போற்றுவாம்



காபபுபபருவம. ௬௯ 

இப்பியமலர்த்தருவின் மேவுபட்பாட்டளி 

தெற்றெழுஈறப்பருகி யேமுறப்பூத்துவார் 

குப்புறுமிணர் த்சொகைய கூதம்விட்போய்ப்டொலி 

குச்குடககர்ச்கணமர் தேவியைக்காக்கவே. (ட) 

வேறு. முருகக்கடவுள். 
வரியளிக்குல முழக்கிடாறப்பொழிய மென்மலர்த் தீர்ச்சனன் 

மணிமுடி த்தலை சடக்கொலிபடப்புடைசெய் சைம்மலர்ச் காய்ப்பனை 

வழுவறக்குறு முனிச்கிளியகற்றமிழ்சொ லையனைச் சூற்புயல் 

வளர்வரைச்குறவர் பொற்கொடியடிச்சுவடு மொய்புயக் காட்டனை 

விரிசடற்புடவி முற்றுமறையச்சிறைகொண் மஞ்டையிற் கார்க்கடல் 

வியன் முகட்டெழு மழப்பரிநியொப்பவரு செம்மலைச் சூர்ப்பிடி 

விழிகளிப்புற நறைக்சகருமலர்ச்சொடைகொள் செல்வனைக் கூப்புகை 

விதுமுடிப்பரம ருக்கருண்மறைக்குரிய வள்ளலைப் போற்று துங் 

சரியவுற்பலம் விளர்ப்பவறகெய்ததிருள்செய் பெய்குழற் கேற்பவோர் 

க.இருரித் தில மணிப்பிறையணிச்சுவடு செய் இடச் சூட்டுபு 

கணவர்செக்கர்முடி யிற்றிவள்பிறைச்சவடு பொன்னடிச் சேர்ச்திய 

கவினுடைத்திருவை மிச்கருள்பழுச்சமலை வல்லியைச் தூப்படு 

மரியகற்றவ ருளச்துமெமுளச்துமமர் செல்வியைச் கூர்ப்படை [ணு 

யலைசரப்பொருது பொற்குமிழ்பிசைக்கு கிகொள் கண்ணியைச் கூட்டு 

மமுதுபெற்றணி பணிக்கொமுரர்முத்சமிடு இள்ளேயைச் தேக்குறு 

மருமறைச்கினிய குக்குடாகர்க்கண்ள ரம்மையைச் காச்கலே. (௪) 

வேறு. பிரமதேவர். 
பாயிருட் படலங் கிழித்தொழுகு செங்கதிர்ப் பரிதிவா னவன் முடங்கும் [ஞூ 

பைக்திரைக் கார்க்கட லகட்டெழுச் தெனவிரைப் பைச்துளவ னுக்திகாறு 

சேயபொற் ரூமரை மலர்த்சவிரி Cor Dug இகிரியங் கொண்டல்சாச்சச் [க 

செயிர்தீர் பெரும்புவன முழுதும் படைச்சகைச் “தெளிமறைக் கடவுள்காக் 

மாயிரு விசும்புறு முடுக்கணச் தம்மகிழ்ஈன் வள்ளலார் கொள்ளைவேணி 

மன்னியதை யுன்னியிக் சன்னிதிரு முடியே லயங்கியெச் காலுமழியாச் 
கோயிலென வாழ்வது கடுப்பமுச் சணியாற் குலாவிச் கமழ்ச்துகெய்த்த [யே. 

கூந்தலிம யப்பிடியை மடஈடை யன ச்சையொண் கோழிகரகர் வாழ்மயிலை 

வேறு. தேவேந்திரன். 
பண்டு சமரிற் புறங்கொடுச்சு பறம்பு இறம்பா வெறுழ்படைத் துப் 

பகைச்துப் பொரல்போ லயிராணி பசம்பொ சம்பு மார்பினிடங் 

கொண்டு பணைத்துப் புடைத்தெழுர்ச கொம்மை யிளமென் முலைக்கோடு 

குத்திப் பொருத வடுப்பொலியுங் குருமா கிறப்புச் தேள்புர.ச்ச 
வண்டு படுந்தா ராளூரன் மாறா கிதிக்கோ னிருவசையு [ந் 

மதியாப் பொருளோ ரிரண்டினுச்கும் வயத்தோ ழமைகொள் பிரானேபோ 

றுண்டு படுவெண் மதிறு,தற்பூர் தோகை மாச ரிருவரையுஞ் [யே, 

சொலுந்தோ ழமைகொண் டருளுறையூர்ச் சுரும்பார்குழலெம் பிராட்டியை



௪௦ சார் இம இியம்மை பிள்ளை த் தமிழ், 

வேறு. திருமகள். 

வரியளி யுழக்கப் பசுந்தே னசும்பூறு மாலைத் துழாய்க்கொண்ட ஐன்-மறு 

மார்ப மறுமாதர் மருவப் பொரு இதழ் மணத்தபங் சயமிருந்து, கரியசண் 

முகிழ்த்திடுச லின்றிச் கடுங்காப் புறுச்சவு மறப்பொதுமையே - காட்டுமம் 
மார்பத் இருந்துரிமை கொண்டும௫ம் கன்னிகையை யஞ்சலிப்பாச், தெரிவரிய 

வரமுடைச் தக்கனார் Ly Ch தி. ச்சொழி லடுச் துகையோய்ச் - செயிருற்ற 

செங்கதிர் கடைக்கணருள் பெறுவான் செழுங்கா தடைச்சுதேய்ப்பச், துரி 

சறு நிறங்கெழு மணிச்தொகை குயிற்றுபொற் ஜோடுடைச் குயிலையெயிலைச் - 

சுற்றுடுத் தோங்ருவள முற்றவுறை யூர்க்கணமர் கோகையைக் காக்கவென்றே, 

வேறு. கலைமகள். 

பல்கும் பொறிச்ரிறைப் பண்மிடற் றளியிளம் பைங்குழவி வயிறுவிம் 

மப் - பருமுகை முலைக்கண் டி.றந்தொழுகு மின்னரறாப் பாலூட்டு பங்கயச்து, 

மெல்குந் ஈசட்டகட் டி.தழ்மேயி னான்மறை விரிஈ்தொளி பழுத்சசெக்கா - 

மேற்றனது லெண்மேனி செம்மேனி யாகவமர் விமலைபொத் ராள்பரசுவா, 

மல்குக் துதிர்க்கொடி பழுத்தனைய செஞ்சடை மணாளன் நிருக்கசத்து - மறி 

மான் றழைந்ததன் றிருவுருப் பசுமையொளி வார்ச்செழக் சண்டு துளிநீர், 

பில்கும் பசும்புலென லாய்கறிப் பதுகண்டு பெருஈகை கொளாவமகிழ்கன் - 

பிணையலறு கூட்டியுறை யூரில்விளை யாமிபெண் பிள்ளையைக் காக்க 

வென்றே, (௮) 

துர்க்கை. 

துறைபட்ட மறைபாசு மிறையவ னுசற்சுடர்ச் சொகையழலு ஈகையழ 

ஓும்வெர் - தூமம் படுங்கரச் ககையழலு மிகையெமூஉச் சுழல்வது சகடுப்பவள 
வாக், கறைபட்ட வெர்நுனைய மு.த்தவேப் படையொன் று கைத்தலை யெழுரக்து 

சுழலச் - சனல்பொழி விழிச்துணை முடங்குளை மடங்கல்வரு கன்னியைப் 

பசவுவாம்பொற், சமைபட்ட வெள்ளனப் புள்ளேறு நான்முகச் செம்மலும் 

பொம்மன் முலையம் - இருமாத கொண்கனும் தெரிவரிய பிறைமுடிச் செம் 

பொன்மலை யைப்புணர்ர்சோர், பிறைபட்ட கோடுடைச் சைம்மலையை மீன் 

ஜொனி பிறங்குமர ககமலையைமின் - பிறழிமய மலைவர்த வுறையூ நிருக்கு 

மம் பெண்ணமலை யைக்காச்சவே, (௯) 

வேறு. சத்தமாதர்கள். 

சிறைபடு நிலவெழ வன௩ட வுபுமறை தாலினை விரித்தவள் 

இிசைகெட ஈசைகொடு திரிதரு தரியலர் apQauw லெரித்சவள் 

செறிகட லழலெழ நெடுவரை குடரிற வோரயி றிரித்தவள் 
இருகய மனனுடை யுருமூறழ் நிசெரர் கோன்முடி கெரித்தவ 

ளிறையள வெனவறை கடல்வ்ளை புடவிபார் சோடிடை தரித்தவ 
ளிணருறு தீ௫றை யணிகமழ் ௪ரவரை பாய்சிறை யிரித்தவ 

ளெரிதரு இரிசரூ இரிதலை யயிலைவி டாதுகை சரித்சவ 

ளெனுமிவ ரெழுவர்கள் செழுமல ஈடிழுடி வாழ்த விருத்து2ம்



ெங்கீஷாப்பருவம், எச 

மிறைநிறை மனனுடை யமசர்க டமருட னோலிட வலைச்கடல் 

வெருளெழு விடமடை மிடறுடை யடிகளை மாடொறு மயச்யை 

விரிசுடரெரிவிழு மெழுகென வுருகுவர் பாலுறை இருப்பெணை 
வியனுல சூலமு மூசவிய வயி௫டை யாளை மு எரைச்செழு 

நறைமல ௬றையெழி லரிவைய ரிருகர மாமல ரருச்சனே 
கணிசெய முனிவ பணிவிடை யருளிய ரீள்கடை விழிச்சியை 

களிஈ௦ விழிபொழின் மருவிய இருவுறை பூரம ரொருச்தியை 
நயமிலெ மொழியைய மினிசென வுவகசைசொ டேவியை யளிச்கவே.() 

வேறு. முப்பத்துமூவர், 

மாமச மொழுச்குதவ எக்கரியு கைத்தலொடு 

செக்சர்க்குரு ச்தோடு சேர்மலரிருக்சையும் 

வாளர வணைச்துயிலு மற்பொடு த .இப்பவர் 

திளைப்பககொடுப்பாளை யாரணமுடிச்சரும் 

பூமல ரடிக்துணை சருக்கனே முருச்சியெ 

மூளத்துப்பஇட்பாளை நூறினமயக்கறு 

பூதியொளி யற்றணியு மக்சமணி விட்டவர் 

கருத் தச்கொளிப்பாளை யாரமுசருச்தியொண் 

காமர்கிளி யைச்சனது கைத்தல மிருச்தியெழின் 

மூச்திட்டிருப்பாளை யோவில்கவிசெப்பெனச் 

காமுறு மியற்றமிழ் மணத்தசொ லெமக்கனி 

தெடுத் துக்கொடுப்பாளை மாமுூறெயிற்திடுக் 

சோமறு மதிற்பெரிய குச்குட ஈகர்க்கண்வளர் 

செப்புச்சனச்சாள காடொறும்விருப்பொடு 

சூரியர் மருத்துவ ருருச்இரர் வசுக்களெனு 

மூப்பச்துமுக்கோடி தேவர்கள்*)ரச்சவே, (௧௪) 

  

செங்கீரைப்பருவம். 

ட ஒட 

பொன்செய்ச செஞ்சடைப் பெருமான் நிருக்கையாற் பொங்காழி 

யெழுசெங்ச தர்ப் - பு.த்தேட னகையிழச் தாங்கக் க திர்ச்குரிய புண்டரிச மனை 

யாட்டியுங், கொன்செய்த ஈகையிழக் துறுகணீர் இக்இியட் கொள்ளும் பயத் 

சமுக்தச் - கோலம் பொலிச்தொளிகொள் செங்கையம் பங்கயங் குப்புற நிமி 

ர்ச்துகிலமீ, மன்செய்ச கொங்கையச் இருமகளை யவளுறிய மருமகளை யருளு 
மென்ர ண் - மராயொன் றெடுத்சொன்று கோட்டியிருள் வீட்டியொளிர் 
வள்ளைச் குதம்பையாடத், சென்செய்த தமிழ்மணச் கோழிககர் வாழுமயில் 

செங்கீரை யாடியருளே - சமயம் பிறங்கவள ரிமயம் பிறக்சுகுயில் செங்€ரை 

யாடியருளே. (4)



௪௨ கார் இமஇயம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

உருவம் பழுத்ததுகி ரொச்சசடை ம.தியமு துருக்கவூ விடமுகுச்ச 

வுறுபுனல் பனிச்இிவலை வீசக் கரச்தினழ லொளிரும் புலிங்சம்வீசப் 

பருவம் பழு,த்தரீற் றொளிரிலவு கோன்றவொலி பாய்கழற் பரிதிதோன்றப் 

பாததாமரையொன் றெடுத் தூன்றி யொன்றுமறை பாடவீரு முனிவர்பர 

சருவம் பழுத்சமுகல் குளிற௪ லெனப்பெருங் கருமால்கை முழவ தர்ச்சகீ[ சக் 

சணசாதர் களிகொண்டு நின்றாட மன்ராடு கண்ணுகலை யாட்மெமுசே 

இருவம் பழுச்சசெங் கோழிஈகர் வாழுமயில் செங்கரை யாடியருளே 

இமெயம் பிறங்கவள ரிமயம் பிறந்சகுயில் செங்€ரை யாடியருளே, (௨) 

கானாறு சூழியக் கொண்டையின் மணிப்பணி கவின்காள நிறுத்தியசனிர் 

சட்டிவிடு நித்திலச் சட்டிவா ணுசலிற் கஞன் றிள நிலாவெறிப்ப 

வானாறு வள்ளையிற் றுள்ளொலி மணித்தோடு மழவிளங் சஇரெறிப்ப 

மணிமூர லெழாடச் திமயமா தேவிஇரு மடியேறி முத்தளிச் துப் 

பானா குழுசப் பசுக்சேற லூட்டியவள் பைம்பொத் றனங்கையருடிப் 

பாய்சுரப் பெழுசுவைப் பாலுண்டு விளையாடு பைங்கள்ளை வானுரிஞ்சுக் 

சேனாறு பூம்பொழிர் கோழிககர் லாழுமயில் செங்€ரை யாடியருளே 
மயம் பிறங்சவள ரிமயம் பிறக் சகுயில் செங்கீரை யாடியருளே, (௩) 

வல்லே நுகைப்பல ரரச்கெறி கொடிச்சடை வதிர்சபய னுற்றேமெனா - 
மந்தா இனிப்பெயர்ச் கங்கையுர் இங்களும் மனம௫ழ்ம் துவகை தூங்கச், கல் 

லேறு கொண்டிரு மேனியர் களிப்பெனுங் சடன்ஜூழ்க நின்னருட்சட் - 

கருங்குவளை செங்குவளை பூப்பநுழை நண்ணிடை கழிர்தொடசல் சண்ட 

ன்னைறின், வில்லேற புருவங் முனித்திடே னின்னிலென வேண்டியோ 

லிடல்கடுப்ப - விரிபரி புரங்குளிற வக்கொழுகர் மூடிமி.து மென்றாள் செலுத் 

தன்னம்வண், செல்லேறு மணிமதிற் கோழிகர் வாழுமயில் செங்கீரை யாடி. 

யருளே - சமயம் பிறங்கவளள ரிமயம் பிறந்சகுபில் செங்கீனோ யாடியருளே. 

மொய்த்தகுடி லத்துவெண் டும்பையும் பாசறுகு மூருகுவிரி பொற் 

கொன்றையு - முளைமதியும் லேய்ந்சலையொ டொப்பவெண் டலையமுடை 

மூடென்பும் வார்ஈரம்பும், பைத்சபட வாவுந் தரிச்கவரொ டொப்பகஈன் பாட 

லொடி யான்சொலும்புன் - பாட்டெனி கேட்டுமறை சூட்டுமிரு சாட்டுணே 

ப.இத்தென் நலைக்கணருளு, கெய்ச்சுசரு நீலக் சதுப்பம்மை சாழிமழ நிகர 

றுர் தமிழாரண - நெடியாது நொடி தரப் படியிலா ஞானமரு ணித்திலச் கொங் 

கைமங்கை, செய்த்தவள வளைசண்முரல் கோழிரகர் லாழுமயில் செங்கரை 

யாடியருளே - சமயம் Sousa ரிமயம் பிறர்தகுயில் செங்€ரை யாடி 

யருளே. (@) 

G as 

துருவரு நிச்கிலம் வைச்2 தலைப்பணி சற்ற மிசைர்தாடச் 

குழிய மொடுச ராழச் கட்டிய சட்டி யசைர்தாடப் 

பொருவரு திருமுக முழுமதி யெழுிறு புன்னகை நிலவாடப் 
பொங்கொளி தங்கு குசம்பை ச.தம்பப் பொருகட் சயலாடச்



செங்களைப்பருவம். oT. 

கருகரு டின்று விளங்கு மிளங்க இர் சால்பொரற் குழையாடக் 

கான்மலர் பெயர்சோ றுங்கிண் இணிகள் கலின்சலி னென்றாட 

வருள்வளர் சர.இரு வுருவழு மாடிட வாடுக செங்கை 

யழகிய இருவுறை யூரமர் நாயக யாட செங்கை. (a) 

செங்குழு சம்பொதி யூற லெனுஞ்சிறு தேறல் வழிர்தோடச் 

செழுமணி மேகலை சழுவிய நுழைநண் சிற்றிடை யொ௫ியெய்சச் 

கங்குன் மழுங்க வெழுங்கர ணம்பொலி காசணி வெயில்வீசச் 

காமர் முகப்பது மக்குமிழ் மு.ச்தங் சகஞுலொளி நிலவீன ச் 

அங்க மிகும்புல னம்பல ஈரந்இிய சொக்இ ததும்பியிடச் 

அசளறு இந்சை யிருந்த Rats துணைக்சகா ளணிமுரல 

வங்கலுழ் இருவரு வ,ச்சொளி மொய்ச்தெழ வாகெ செங்கை 

யழூய இருவுறை யூரமர் நாயகி யாகெ செங்கீரை. (௪) 

வறு, 
எமதுபவப்பிணி யிரியவிரிக்கும ர௬்ேதயன்பாள 

ரிசயமுளைச் து லெழிலொடினிச்சச ரம்பேவிண்டாமு 

மமாரர்முடிப்பொலி மணியெனுமத்தர்வி ருக்சீசென்றோ தா 

வகமகிழச்ிறு ஈகைவிரிபொற்பமர் கொம்பேபண்பாடுச் 

திம௦ரமிடத்றபல் பமரமுழக்கு5 நுக்சார்சொண்டாயுக் 

திகரமொழுக்கிய கருகிறமைக்குழ னங்காயிக் தூருஞ் 

சிமயமிமைச்தெழு மிமயவரைப்பிடி செங்கோசெங்€ரை 

இகழ் சருகுக்குட ஈகரிலிருப்பவள் செங்கோசெங்கோர, (௮) 

வறு, 
எறிதிரை யமுதமும் வாழயி ராணித னங்கோபஞ்சறு 

மிதழ்பொதி யமுகமு மோகைகு லாவு கர்ச்சேசக்கான 

மூறிபுனை நறுகிழல் வானவர் சூழவி ருச்சேறுஙூசிகாப 

முனையடு புகர்முக மாலயி சாவக முர சாகந்தாத 

செறி, சளியெணு மாழ்கடன் மூழ்கிய வர் சார்விண்கோமான் 

Ioan வொருஏறு சேயினை மாணொடு சுந்தாயெக்சாயே 

யறிஞர்ச ளறிவுறு மாரண காயகி செங்கோசெங்கிரை 

யகுள்விளை இருவுறை யூரமர் நாயகி செங்கோசெங்கீரை, (௯) 

Gam 
பொங்கு கறைப்பொழி மாமலருக்கா னுஞ்சீர்சால் 

பொன்செ யருக்சனு நீளொளியும்போ லம்போடு 

இங்கண் முடிச்சபி ரானுறைவெங்கே யங்கேவாழ் 

செங்க னகச்சிலை மானிருகொங்காய் நங்காயேர் 

சங்பு வரைக்சகிறை யோனருள்கன்றே நன்றாய்வார் 

தங்க ளுளதக் ஈமு தூறுகரும்பே வம்பேகூ 

செங்கள்குடிக்குமொர் வாழ்முதல்செங்கோ செங்கை 

யின்சொல் பெருக்குறை யூர்மயில்செங்கோ செ௩்கரை. (௧0) 

  rel 
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ore காந்திமதியம்மை பிள்ளை க்கமிழ், 

தாலப்பருவம். 

ஒல்குங் கொடி.நண் ணசப்பொரிய வுளருஞ் சுரும்பர் விரும்புமது 

வுண்டு செவிட்டி யுவட்டெடுப்ப வூற்றம் பசுந்சே னசும்பூறிப் 

Sag ஈறுந்தார் குழல்செருஇப் பேதை மாதர் பயின்மறுகு 

'பெரும்பொற் கடு படுக்கிருளின் பிழம்பை மழுக்கி யடிச்கினிதே 

ஈலகுங் குணச்சா யினும்புலவி ஈண்ணு மடவார் இதெறுகல 

வமா மணிகள் பரர்துகுறு கடையே யெவருங் கொளச்காணு 

மல்குஞ் செல்வத் இருவுறையூர் வாழ்வே சாலோ தாலேலோ 

மறைகான் கரற்றும் பெருங்கருணை வடிவே சாலோ தாலேலோ, (௧) 

கூட முயருங் குன்றனதங் கொம்மை முலைக்குப் புறங்கொடுத்த 

குருமார் பகத்திற் புயக்தினறுங் குஞ்டுத் தலத்து லஞ்சிழறைய 

உட மரியப் பகன்முழு துங் இள்ளை மொழியா ரலத்தகந்தோய் 

Hari gn Hw) னொலியெழுப்பச் கெழுமு மிரவின் மைரந்தர்மலர்ப் 

பீட மருவு மம்மடவார் பெருங்கா ழல்குன் மிசைச்டடர்து 
பிறழ்மே கலையி னொலியெழுப்பிப் பெருகுங் களிப்பிற் நிளைத் துவளர் 

மாட மலியுர் திருவுறையூர் வாழ்வே சாலோ தாலேலோ 

மறைகான் கரற்றும் பெருங்கருணை வடிவே தாலோ தாலேலோ, (௨) 

பண்ணுக கனியும் கனிமொழியார் பயின்மே ணிலத்இர் இரநீலம் 

பதித்து விதிச்ச செய்குன் றப் பரப்பில் வரப்பில் கொழுந்தோடி 

ஈண்ணுஞ் சுடரி லறமுழுடி நாடற் கரிதா யுயிர்க்குயிரா 

நம்மான் திருச்ச ணீபுசைத்த நாளோ வென்று எயிர்த துநெடு 

விண்ணும் இசையு மிகமயங்கி விரகா னாடி யாய்தோறும் 

விலூ விலகி வில்லுமிழும் விதத்கா லிஃதிற் றெனத்தெளியும் 

வண்ணம் பொலியுச் இிருவுறையூர் வாழ்வே தாலோ தாலேலோ 

மறைகான் காற்றும் பெருங்கருணை வடிவே தாலோ தாலேலோ. (௩) 

கருமால் யானை யனந்தனுளங் கலங்கச் சலச்கி விளையாடுங் 

கார்க்குண் டகழி கடலெனவச் களிற்றை யினமென் நுளசத்துநினைக் 

இருமா லெழிலிப் படலமவ ஸிழிக்து குழிந்த வகடெடுப்ப 

விரைத்துச் திரைத்ச நீர்கொடுவிண் ணேறும் பொழுதவ் விபப்பாகர் 

பொருமால் களிறென் நதனெருத்திற் பொள்ளென் றேறிப் பொன்னுலகம் 

புரப்பான் போல்விண் புகுர்துணராப் பொருச்சகென் றஐயந்சோ பானவழி 
வருமா ஸிகைகுழ் இருவுறையூர் வாழ்வே தாலோ தாலேலோ 

மறைகமான் கரற்றும் பெருங்கருணை வடிலே காலோ தாலேலோ. (௪) 

ஊற்றும் பசுக்சேேன் முளரிமுசை யுளர்வண் டடைய முறுச்குடைய 

கோச சடலின் முகம்புழுங்க வு,சயமெழுர்து சதையவிருள் 

பாற்றுங் கடவுட் க இர்கடவும் பசுமா வுருளைச் சனிவையம் [குங் 

பகைகொண் டிளைஞர் மிகைகடவும் பைம்பொற் சொடிஞ்டித் சேர்முழச்



mo LILI ay LD. ௭௫ 

கூற்றும் வெருவப் பொருங்களிஐ குளிறு மொலியும் பிளிளறொலிமான் 

குரத்சண் கிணியி னெழுமொலியுக் குழுமி யெழுமா முன் மூழக்கை 

மாற்று மறுகார் திருவுறையர் வாழ்லே சாலோ தாலேலோ 

மறைகான் கரற்றும் பெருங்கருணை வடியே சாலோ சாலேலோ,. (௫) 

வறு, 

பொங்கும் பாற்கடன் முழுதுங் கொழுவு புழைச்சை யடக்கியெழு௨ப் 

பூமச ணான் முகன் மால்ரிவ னேயுயிர் போயின மெனமுறையிட் 

டெங்குஞ் செறி விழப்பின் விடுச்சலை யெறித௬ மச்சடல்விட் 

டேனைச் கடலு முழக்கசிக் குலவரை யெட்டையு முட்டிகிறக் 

தங்குங் குலவொரு கோட்டாற் கத்திச் சாய்த்துப் பிலநுழையாத் 

சாசை யெனப்பணி பூண்டு வருஞ்ிறு த௫்இ.ச் சன்றதருளுஞ் 

செங்குங் குமகிறை சொங்கை சுமக்தெழு சறுபிடி தாலேலோ 

செல்வச் இதிருவுறை யூரில் விளங்கு செழுங்குயில் தாலேலோ. (௬) 

ேேவறு. 

உசைய மெழுங்ககி ரெதிரெழு செங்சே ழொழுகொளி முழுமணியே 

யொண்பவ எச்திரு வோங்கலை ரீங்கலி லோங்கொளி மாகதமே 

இதைய கெடிழ்ந்துரு குங்களி யன்பின செய்ப்பகல் கற்பகமே 

யெம்மூள மாடிர௬ு ளோடி மலங்க விலங்கும் விளக்கொளியே 

குசைவரி விற்புரு வச்சர மகளிர்கள் கும்பிடு கோமளமே 

ருழைபொரு கட்கரு ணைப்பெரு வெள்ளக் கொள்ளைப் பேராறே 

திதைய மலங்கன் மிலைஈ்ச குழற்கொடி காலோ சாலேலோ 

தருமம் பொலிதிரு வுறையூ ருறைபவள் தாலோ தாலேலோ. (௪) 
ம வறு, 

தீருவிர் பொலிமலர் மாமூடி மேல்விழ வானோரேனோருச் 
சீகைபொகச் இகைமலர் தாள்விழ மீளவிண் ணாூள்வார்வாழ்வாரே 

யருவிற் பறவைகள் பூமச ணாமகள் சேர்வாரூர்வாரே 

யொருவிற் குமரனை நீயுச வாவிடின் மாசாவேயோவென் 
நிருவிற் புவனமெ லாமலர் போலடி மீசேதாழ்சோறு 

மினிதுற் ஐருள்வர தாபய மேவுகை யாயேயோயாசே 

கருவிர் படுமெனை யாளுடை காயச சாலோதாலேலோ 

கழகத் திருவுறை யூரமர் மாமயில் தாலோதகாலேலோ. (௮) 

G ar gp. 
குருமருவுசெம்பொன் வரைவில்சைசுமந்து கூடாரூர் தியே 

குடிபுகமுனிர்த சவபரனைவென் றி டாதேயேசேன்யான் 

மருமருவுசொங்கன் முடியமரர்வந்து பாரீர்போய்மோதா 

வருவலெனவரச்த வொருமசனனங்கம் வேவாநீராக 
வுரு.ருவுலைம்பு மழல்விழிதிறச்ச சோமான்மாமோக 

வு. ச. தியிலமுந்த விளஈகையெழுஞ்செ வாய்மானேதேனே 

,தஇிருமருவுகொண்ட. மிசழவருதங்கை சாலோசாலேலோ 

செழிதமிமுறர்ை தழைதருகரும்பு தசாலோசாலேலோ, (க)



௪௬ கார் இமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

மே வறு, 

செளிதருமறைய னைத்தையமெழுதி டாதேயோதாமே 

தெ.றுகழுவொருகு லச்சிறைகிறவி விணேபோகாமே 
யளியறபறித லைச்சமணிருளி லேபார்மூழ்காமே 

யழலுருவிறைய வர்ச்குடல்குளிரு மூண்லேராகாமே 

வளியெறிபொதியி ன ற்றவர்களிய லாவாறேகாமே 

மட ரறையுளமு கெச்கிடமுலையின் வாய்வார்தேனார்பால் 
குளிர் சருபுகலி யர்க்சினிது,சவு தாயேதாலேலோ 

கொழிதமிழ்கெழிய குச்குடாகரின் வாழ்வேசாலேலோ. (௧0) 

சப்பாணிப்ப ரு வம். 
IK ESS cee 

எண்கொண்ட தலையிரண் டிட்டமுப் பஃ்கற மிருக்குமா லயமென்றும் 
வா - னெம்பிரா னாயவொரு சம்பிரான் கைக்சமல மேக்அசெய் கார்சளென் 

றுங், கண்கொண்ட விருசுட ரடங்கிச் சடைப்படு சகடுஞ்"ிறைச் கூடமென் 

றுங் . காமரயி ராணிமங் கலகா ணளித்தசேய் சண்படைகொள் பள்ளியென் 

றும், பண்கொண்ட வஞ்சொற் கிளிக்குஞ்சு அஞ்சுதல்செய் பஞ்சரம தென்று 

மறைகள் - பாடித் துதித்துவகை தூங்கவெஞ் ஞான்றும் பரிக்துபா ராட்டு 

சீர்த்தி, தண்கொண்ட தாமரை முகிழ்த்தொளி ததும்பவொரு சப்பாணி 

கொட்டியருளே-சண்ணளி தழைக்துவளர் புண்ணியவுறர்சைமயில் சப்பாணி 

கொட்டியருளே. (௧) 

காயா நிறத்தவன் சுதரிசன மொடுமலரக் சண்ணனென் ஸஜொருபெயரு 

முச்- சண்ணவ னிடம்பெறச செய்தபே ர௬தவியைக் கைவிட் டிருட்பகையை 

முன், னாயாது ஞாட்பிடை மறைச்சசை யறிஈ்துமல னமுசைப் பறித்தல் 

செயுமே - யம்மைகின் னொருசையை யிருசைகொடு தாங்குவ தறிர்தலை கடற் 

ரோன்றுமத், தூயாடவத்தளென நறுமுளா யென்றுஞ் சுமச்குமா லென்று 

கூறிச் - குமரமடர்சையர்கள் பாராட்டு கையொள? துளும்பவெளி யேங்க 

ளுக்குத், சாயா யிருப்பதுமெ யானான் மூழ்க்நின்றோர் சப்பாணி கொட்டி 

யருளே - தண்ணளி தழைச்துவளர் புண்ணிய வுறம்சைமயில் சப்பாணி கொட் 

டியருளே, (௨) 

பாசாட்டு நின்று சிலம்பிற் சிலம்பனப் பார்ப்புமா லைந்து,தருவேம் - 

பயில்குதலை கின துவாய்ப் பவளரு௦ச் தீங்கொளப் பைங்கிளிச் குஞ்சு தருவேங், 

காராட்டு கர்தரச் தெம்மா னிடத்திருக் கைமானு மிணிது தருவேங் - கவி 

னுடைப் பாவையைக் கைபுனையும் வண்ணமுங் கற்கப் பயிற்றிவிடுவேஞ், 

ராட் டுடன்குலவு வண்டற் பிணாச்களுஞ் சேர்ப்பே மிசன் றியாமென் - செய் 

யினுங் கைம்மா றெனக்கருத லகவிதழ்ச் செங்கையொளி பொங்ககறவத், . 
தாசாட்டு கூர்தலெம செய்ப்பாற விப்போழ்தொர் சப்பாணி கொட்டியரு 

ளே - தண்ணளி தழைந்துவளர் புண்ணிய வு.றக்தைமயில் சப்பாணி கொட்டி. 

யருளே. (a)



சப்பாணிப்பு ரூவ ம், 1 ot 

ஆனகெய் தெளித்துகறு கானமு மளாய்சீசூழி யணிபெற முடித்து 

மொளிசே - ரரிக்குரற் கண்டுணியொ டம்பொழ் சலம்புகி னடி.ச்சளிர் இரு 
தீ.தியும்பாய், மீனெடு நோக்கினுச் கஞ்சன் தட்டியும் விளங்குபுண் டர 

அதற்கண் - விலகிவில் லுமிழ்மஎணிச் சுட்டிய கட்டியும் வியன்கதிர் விழும் 

பொழுதுபொற், கானநிறை தொட்டிலிற் சண்வளரு மாறுபல கண்ணேறு 

போக்கியுமுளங் - களிகொள்ளும் யாமுவகை மீச்கூர வன்பிற் கணக்கில்புவ 

னங்கணோக்கச், சானமருள் சை சலனை நோக்கிகிம் னெேேமொர் சப்பாணி 

கொட்டியருளே - தண்ணளி தழைரச்துவளர் புண்ணிய வுறந்தைமயில் சப் 

பாணி கொட்டியருளே. ் (௪) 

சிலையெடுச் தன்னகின் நிரு நதலி னுண்டுளி செறிக்இடா மற்செறிந்த £ 

செழுநிறச் குருகுக ணெரிர்இிடா மற்றளிர்ச் செங்கரங் கன்றிடாமன், மூலை 

யெடுத் துயர்மார்பி னமுதூற்ற திருவாய் மூடுழ்த்தசகை நிலவுகொட்ட - 

மேணிவின்றி நின்கரங் கண்ணொச்தி மு.ச்திட்டு மோர் தயா முவசைசொட்ட, 

அலையெடுச் தஅயர்கங்கை மங்கைதன் னெஞ்சகமு மஞ்சிச் சடாரிகொட்ட - 

வம்மவிம் பிகமுறீஇ யவிர்முடி துளக்கிம் மம்மான் குடங்கைகொட்டத், தலை 

யெடுக் துயரறமு மாவவம் கொட்டவொரு சப்பாணி சொட்டியருளே - தண் 

ணளி தழைரந்துவளர் புண்ணிய வுறந்தைமயில் சப்பாணி கொட்டியருளே. () 

2 வறு, 

கருநிற லெழிலி முழச்கென வெம்மான் கயிலையின் மயிலாலக் 

காயு மடங்கள் முழக்கென மகலான் களிறுங் குளிறியிட 

வுருமின் முழக்கென வரவிறை யுள்ள முளைக்திட வரமாத 

ரூடல் வெறுத்து வெரீஇத்தம் மகிழ்க ௬ரங்குழை யச்தழுவத் 

இருமறு மார்பன் றண்ணென வளர்துயி நீர்ச்த்செவ னெனவினவச் 

இகழண் டங்கள் குலுங்கக் குணில்பொரு செழுமுர சொலிகெழுழுகங் 

குருமணி வெயின்மறு காருறை யூர்மமில் கொட்டுக சப்பாணி 

குழவி மதிச்சடை யழக ரிடத்தவள் கொட்டுக ஆப்பாணி, (௬) 

பூணைப் பொருமுலை மங்கையர் பயிலும் பொங்கொளி வெண்மாடம் 

பு.அரில வொழுகொளி முழு௫யு மெழுகழல் போகட் டதுபோற்கற் 
நூணைப் பொருமுட் டிருகரு முருகக் தோன்நுழு வற்பிரியச் 

தூயோ ருருவத் திருவப் பேரொளி தோய்ர் துங் கழைசுளியா 

மாணைப் பெறுமிரு வெள்வே ழத். இனை வாயிரு பாலுகிறீ இ 

மதமால் யானைகள் கற்பகச் குளகுகொள் வண்கோ டொருகால்வெண் 

கோணைக் களிறென வருமுறை யூர்மயில் கொட்டுக சப்பாணி 

குழவி மதிச்சடை யழக ரிடத்தவள் கொட்ட சப்பாணி, (௪) 

ம வறு, 
மடலவிழ்ஈறுமுட் டாழையில் வாழையில் மணமலிபிரசக் காவியில் வாவி 

யில் மதிக இர்தவழ்பொற் சோலையின் மாலையி னச்சுவடிப்பார்வை - வரிவளை 
யவர்நெய்த் தோதியில் வீதியி லசவிதழ்வனசப் பூவினில் மாவினில் வடி வுடை 

யலரிக் கூடையி லோடையின் மற்பசுமைப்பூக, மிடறருளிளஈற் பாளையில்



or AY காந் இம இயம்மை பிள்ளை த்தமி ழ், 

வாளையில் வினைஞர்கள்சகையிற் பூவிரி காவிரி வியலியல்குலையிற் சாலியின் 

வேலியின் மைக்சவரிப்பால்பாய் - விரிதருகுளனிற் கூலி லோவலில் வள 

னருள்புறவப் பாரினில் வேரினில் விழைம௫. ஈகரப் போயுற வாயுற மொய்த்த 

சுருப்பேபோ, லடலிளைஞர்கள்பட் டாடையி லோடையி லறவளை தனுவித் 

நூணியி னாணியி லவிர்கரமலரிர் றோளினில் வாளினில் விற்பொலிழுத்சாசச்- 

தீகலமசனின்மெய்ச் சேயினில் வாயினி வொழுகொளிமுசனிற் ரழ்குழை 
வாழ்குழை வமர்தருசெவியிற் ஜறேரினி லேரினில் வைச்சமுடிப்பூணிழ், டரொட 

ர்படுபொருணட் பால்விலைமாசர்க எரிமதர்கயனச் காரளி போய்விழு துரி 

சறுவளமைக் கோழியில் வாழ்மயில் கொட்டெசப்பாணி - துயல்வருமிதழித் 

தாமம் விராவிய புயமுசலவருச் சோர் துணை யாயவ Osa memes Caml 

லின் மேயவள் கொட்கெசப்பாணி. (௮) 

வறு, 

பரவு நெடும்புவ னந்தரு மைந்தன் விரித்தபடப்பாயற் 

பசவன் மதம்பொழி வெண்கரி வர்தருள் சட்படி வத்தேவ 

னுரச ரருக்சல ரெண்டிசை நின்றவர் முப்பது முக்கோடி 
யுறுதொகை யண்டர்கள் செங்கதிர் வெண்க ர் சத்தசணச்சோர்கள் 

கரமுடி கொண்டொரு நக்திபிரம்படி பட்டும் விருப்பாசெ 

கவின வணங்க வருத்த மிகுச்சு மூடிப்பொன் மாணித் தூள்பா 

யரவொலி பொங்கு முறக்சை யிருக்சவள் கொட்டுக சப்பாணி 

யழகமர் கொங்கை சுமக்சு விளங்கொடி கொட்ட சப்பாணி, (௧) 

மூ வறு, 

aula லமுசன மூவர்கள் வாயரு மைத்சமிழ் ஈற்பாட 
ஓடலுறு பிடகரை மோதிய சோதிவி Nase வைப்பாடல் 

பொலிதரு சமையகன் னூலியல் யாவும யச்சமறத்தேறிப் 

புறம,ச மறமெறி நால்களு மோதிய ணர்ச்சிமிகு சீதோவா 

வலியு பதிபசு பாசமு மீதிசெ னச்தெளிவுற்றாராய் 

மயலறு விழிமணி வாள்வட. நீறையெ முச்துமசக்தோகை 

மலிச.ர வொளிருவர் சேருறை யூர்மயில் சொட்டுகசப்பாணி 

மலர்தலை யுலகமெ லாமரு ணாயகி கொட்டுசசப்பாணி (60) 

(ip dS தப்பருவம். 

— Re — 
GUT on ரூசல் வடமலைப்ப மாறா தேறி யுடனலைந்தவ் 

ஓடா ணறக்£ழ் விழுவானை வல்லை நிலத்தாங் குவதேய்ப்பப் 

போசார் பஞ்சப் புலச்கயிஐு பொருக்கென் றறக்கஞ் செயல்யாவும் 

போக்குச் டக்கும் பசுக்கடமைப் புகன்று தாங்கு மருட்கொடியே 
நீரார் நிழலர் நிலந்தோற்றா நீர்மை போல வுயிர்ச்குயிராய் 

- நிற்பா ரோடு குணகுணியாய் நிற்பாய் பொற்பா ரடியார்ச்கே



மூ கிதப்பருவம், 67௯ 

சீரார் இருவர் சருவாய்நின் றிருவாய் மு.தீதர் சருகவே 

செழுரான் மறைகண் முழங்குறையூர்த் இருவே முத்தந்தருகவே, (௧) 

லாடுங் குழவிச் இரங்கியிவண் வதி5 லெனக்கண் டிடச்கூட்டா 

மாதா முலைப்பா லுருக்கொண்டு வரல்போ லிருகண் மழைவார 

நேடு முயிர்கட் இரங்கியரு எரிலைப்பே ௬ர௬.வங் கொடுதோன் று 

நிமலத் சருவி ணிடம்பிரியா நிறைப்பூங் கொடியே விரைந்தடியேஞ் 

சாடும் புலக்கோ டறக்கருணைச் தனிமண் டொடுகூர்ங் கருவிகொடு 

சாய்த்துட் புனலை நின்னிருதாட் சலதி மடுக்கப் பாய்ச்சிம௫ழ் 

சேடு பெறவுஞ் செய்வாய்கின் செல்வாய் முச்சச் சுருகலே 

செழுகான் மறைகண் முழங்குறையூர்ச் திருவே முத்தர் தருகவே. (௨) 

கானார் கொன்றை முடிக்கணிரஈ்த சடவுட் பெருமான் நிருவுள்ளக் 
கமல மலா வரமடவார் கடகக் கரமுண் டகங்குவிய 

வானார் சகோரப் பறவைமுக மதியி னிலவென் ரோடிவார 

வளைக்கை யிருந்த சுசம்பவள வள்ளத் சமுசென் றங்காப்ப 

மீனார் தடங்கட் கலைமசடன் மேனி கருமைச் தெனகாண 

விரும்பும் பணியிற் பாதிகொள்வாள் விழைவை யறிந்து இருமகிழச் 

தேனா ரிளவெண் மு;ரலெழுச் இருவாய் முத்சச் தருகவே 

செழுகான் மறைசண் முழங்குறையூர்த் திருவே முக்தர் தருகலே, (௨) 

அருந்ச லொருவெங் குருமழவுச் களிக்கு முலைப்பா லன் றியிவ 
ளமு,ச,ச் திருவாய் மொழியுமுயி ரளிக்கும் வெளிற்றென் பினுச்சென்றோ 

பொருக்ச விரைகசா றவளசச்திற் புல்லப் பொருக்தா தெனநினைசக்தோ 

பொதிரவ் வணியை நீத்துறுகின் புலவி சணிர் துன் முகநோக்குங் 

கருக்சண் சடனஞ் சருந்துபிரான் கழியன் பொருகால் வர்கடமிழ்க்குக் 

காணி கொடுச்ச திருச்செவிகள் சளி தூங் கஇடமென் மழலைமொழி 

இருக்து விருந்தூட் டிடுங்குமுதச் செவ்வாய் முத்தச் தருகவே 

செழுகான் மறைகண் முழங்குறையூர்சி இருவே முத்தக் திருகவே, (௪) 

ஒங்குஞ் சகரப் பொருப்பிறைவ னுயிரே யனைய திருச்தேவி 

யவர்து கொங்கை கெரித் தூட்ட வுண்ட ௩றும்பான் மணகாற 

வாங்கும் புணரிப் படைமெடுஞ்சூர் மாட்டுங் குழவிச் கூட்டியநின் 
மணிச்சண் முலைப்பா லக்குழவி வாய்முத் துவப்ப சானாறத் 

தாக்குஞ் சிறைப்பைங் கிளிக்கருச்தும் தடித்த செருக்கற் சரபியின்பாற் 

சலதி மாற வெம்மான்வாய்ச் தண்ணென் பவள காறமதுத் 

தேங்குங் குமுத மலர்காறுஞ் செல்வாய் முத்தர் தருகனே 

செழுகான் மறைகண் முழங்குறையூர்ச் திருவே முத்தர் தருகவே, (௫) 
வறு, 

ஜெண்ணிறச் கோபெடு முத்சமான் மட்ஈுவைய மிச்€லி னமுஈ்துமுகளு- 

மினமுத் தம்புலால் கமழும்லேய் முத்சமசன் விரிகொடுக் தழலின்முமுகு, 

மொண்ணிறச் செஞ்சாலி முத்தங் கவைக்சா லொருத்தல்க ஞுழக்ககெரியு - 
மூற்றுங் கடாக்கரி மருப்புவிளை முச்தமிக லொன்னார் சகறைச்சகணளையு5,



HO கார் இமதஇியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

தண்ணிறக் சந்திபடு முத்தம் பசப்புறு் சறுகட் பெருஞ்சூகரத் - தாளுலவை 

முச்தமண் ணுழுசலிற் ஹேயுமிவை தரினுமெளி யேம்விரும்பேச், செண்ணி 

றச் கொங்சையங் கும்பவள வல்லியொரு செம்பவள மே.ச்தமருளே - திருவு 

றந் தையின்மருவு மொருபெருச் இருகினது செம்பவள மூக்சமருளே. (௬) 

அலைகொண்ட விப்பிவிளை முச்தமுவர் மூழ்கு௩ற வம்போ ருசச்துமு 

தீத - மம்மைகின் செடிய ரடித்துவைப் புண்ணுமச் கவிர்முத்சம் வேள்கு 

ழைப்ப, நிலைகொண்ட வுருவமுடை பட்டுகிரு மகளிர்கள கேர்முச்த மூழ் 
ஈர்தங்கை - நீட்டியிறு கத்சழு விடுக்தொறு மதுக்காணுமிச் நீர்மு,ச்ச மெமதெ 

மசெனா, விலைகொண்ட. பைந்துழாய்க் கொண்டன்முத லிமையோ ரெடுச் 

துரைப் பாரசன்றி - யிடைபடுப் புண்ணுங் சாட்டோ டிரட்டைபடு மிலை 

சற்றும் யாங்கொளேம்பொற், ிலைகொண்ட கைச்சலச் செம்பர னுவர்சகின் 

செம்பவள மு,ச்சமருளே - திருவுறர் தையின்மருவு மொருபெருச் திருநினது 

செம்பவள முச்சமருளே. (ar) 
(2 வறு, 

பொன்னியல் புரிசடை மாணிக் சத்சொரு புறம்வளர் மாசமே 

பொங்குங் கொங்கைக் கங்கைச் திருமகள் போற்றும் பொற்கொடியே 

தன்னிய புவன மனைச்து முயிர்த்ச சுடர்ச்ச விளங்கொடியே 

சொண்ட ருளச்தமு தூறிட வூ௮ஞ் சுவைமுதிர் செள்ளமுசே 

மன்னிய கருணா நிதியே மறைமுடி வளரும் பைங்கிளியே 

மடஈடை பயிலும் வெள்ளன மேயொரு மாத்திரை நினைவார்க்கு 

முன்னிய யாவும் தருவாய் இருவாய் முச்ச மளிச்சருளே 

வுல கேச்து முறர்சை யிருந்சபெண் முத்த மளித்சருளே. (௮) 
G arm, 

Fabs சழலிடை விழுந்த மெழுகென செக்குருசெசனிலார் 

தெளிக வுளமுற கலஞ்செ யிருபச பத்ம நிறுச்இடுவாய் 

Jabs to Wow வளைந்த மதியுர கச்சை முடித் இடுவார் 

நிறஞ்செய் திருவுடல் ப௫ர்ர்து மக௫ிழும சர்த்தசடைச்சண்மினே 

தவந்த னளவில புரிந்தொர் மலையிறை பெற்றமடப்பிடியே 

தடங்கொ ளிருமுலை சுமர்து வருமொர்ப சுத்தமடச்கொடியே 

யுலர்சென் மனனிலு முறைக்ச களிமயில் முக்தமளித்சருளே 

யுறக்சை ஈகர் குடியிருஈச கிருமகள் மூச்சமளிச்சருளே. (௯) 

மொறு, 

தகா மொழுகு குழலு நுதலு மொழுகு மருளி erésaps 

தவள நிலவு குலவு ஈகையு மிலகு மிருசு வர்க்கமும் 

பகர வரிய மலர்மெ லடியு மனனு ளெழுதி நித்தலும் 

பரவி யுருகு மடிய ரிடமு கெடிய புகழ்கொள் குக்குட 

ஈசரி னிடமு மெனது எகமு மருவி யுறையு முச்தமி 

நறவு கு.திகொள் பொழிலி னளிகள் விளரி யிசைமி ழற்றிட 

Caner waa மிமய முதவு புசல்வி ச௪ருக முத்தமே 

யொளிசெ யுலக முழுது முதவு முதல்வி தருக மத சமே. (40)



வாரானைப்பருவம். 
-— RE — 

ண்டம.தி வாணுதலி லிட்டபொட் டுங்கட்டு சுட்டியும் பட்டமும்பொற் 

சூழ்சுடர் மணித்தோடு மிளஞாயி றுசயஞ் சுரப்பவிள ஈகைநிலவெழச் 

கண்டன ஈறுங்குதலை யாமாச ரோதியங் கற்பமலர் பொர்பவீழ்த்தக் 

கான்மல ரடித்துணை யலம்புஞ் சிலம்புகள் சலின்சலி னெனச்களிப்போ 

டண்டர்பெரு மான்முடியை யின்னமுங் காணாத வன்னமும் பன்னுமறையு 

மடியேங்க ஞள்ளமுர்தொடரநண் ணிடைடிடம் தசையுமே கலையொலிப்ப 
வண்டடை இடச்குமலர் காழ்பொழிற் கோழிஈகர் வாழுமா மயில்வருசவே 

மன்னும் பெருங்கருணை யென்னும் இருச்கோயின் மருவுகா யகிவருகவே.() 

அலடல்பல புவனப் பரப்பிற்கு மருளுதவு மம்மையுயர் வொப்பிசந்ச 

வப்பனார் மேனியிற் செம்பாதி கொண்டஞான் றவர்முடிக் சழகுசெய்யு 

நிலவுபொழி மதியினும் பாதிகொண் டெனமுடியி cfs Pad பிறையிலங்க 

நிகரறுஞ் £றடியி லரமாதர் முடியணி நிழற்பிறைக் காடுமொய்ப்ப 

வுலவுகின் வசனமதி கண்டவெளி யேங்கட்கு முவகையம் பரவைபொங்க 

வுறுகளி யனங்கணடை கற்குமா தொடரவடி யொண்டளிர் பையப்பெயர் 
மலர்பொலங் கேழிஞ்? சகுழிருங் கோழிரகர் வாழுமா மயில்வருகவே [தது 

மன்னும் பெருங்கருணை யென்னும் திருக்கோயின் மருவுகா யகவருகவே.() 

பாயிருட் குவைபொரிய வில்லிடுஞ் செம்மணிப் பரலுமோ லிகரநரிஞ்சப் 

பட்டுதிரு மம்பொர் பராகமும் போச்கிறுண் பட்டாடை பலவிரித்தங் 

காய்தருஞ் செர்சளி ரடுக்கிமலர் தூயினி தமைத்சமெல் லணையம்மைநின் 

னடியா ரளத்தினுர் சண்ணென்று மெச்தென்று னடிமலர்ச் கருமைசெய் 

தேய்தரு நழைச்சிற் நிடைக்கிரங் கயெசெனச் செழுமணிச் சாஞ்சியலறச்[யுக 

சீறடி. பயப்பெய ரெனச்கழறல் போகொளி இறகீதநா புசமலம்ப 

மாயிரும் பவனம் பழிச்சிருங் கோழிககர் வாழுமா மயில்வருகவே 

மன்னும் பெருங்கருணை யென்னும் திருக்கோயின் மருவுகா யகவெருகவே, 

நறைவா யனிச்சமு ஈச்சுரம் மாலரு ணலங்கெ ரிரண்டு திருவி 

னயமத.ர வெண்மக ஸிருக்குமிட மேலெனவு safle» ame RepHe 

சிறைவா யளிக்குல முழக்குங் குழற்றிருச் செம்மக ளிருக்குமிடமோ 

தேற்றமது 8$ழெனவு மறிவிப்ப சே-்ப்பரின் £றடியின் மேற்டிறக்த [ந்தாள் 

பிறைவா யூர்ச்சண் டழைச்சோங்கும் வெண்மையொளி பெருசவச் தளிர்ஈறு 

பெயர்க்குர் சொறுங்€ ழலச்சகச் சேயொளி பிறங்கவெங் சண்களிப்ப 

மறைவாய் முழக்க வாழியொண் கோழிரகர் வாழுமா மயில்வருகவே 
மன்னும் பெருங்கருணை யென்னுச் இருக்கோயின் மருவுகா யவெருகவே, () 

இணிகொண்ட சணிமலர்த் தேனருவி பம்பவளர் செம்பொன்வரை யும் 

பர்குழுவிற் - சவனென ஈகங்களுட் ட.லைபெற் றிருந்துகின் சீறடி பெறாமை 

யாலுட், பிணிசொண் டழுங்கியெவர் ஈண்புறக் கொண்டியாம் பெறுவமென் 

க்க



லுஉ கார் தி மதிய ம்மை பிள் ளைத்த மி ழ். 

ரூய்ந்துமுச்சட் - பெருமான் நிருச்கைஈண் புற்றுக் குழைக்தொளி பிறங்க 

நிற் பக்குலாவு, மணிகொண்ட இருமணப் பச்தரிற் சுந்தரச் தம்மியிற் கற்சா இ 

யோ - ரறிவெனற் மகேற்புறப் பரி௫த்து நின்றகின் னடிமலர் பயப்பெயர்த்து, 

மணிகொண்ட மாளிகை மலிக்தசெங் கோழிசகர் வாழுமா மயில்வருகவே-மன் 

னும் பெருங்கருணை யென்னுக் திருக் 2சாயின் மருவுகா யகிவருகவே. (௫) 

மே வறு. 

இருவார் முளரி முகை சீ தேமாங் கனிக ாகுத்துயர்க்து 

செருக்கும் வருக்கைப் பழஞ்சிசறத் சென்னம் பழங்கள் விழமோகிக் 

கருவார் கொண்டற் சணம்பிளிறக் கலக்கி மகியச் தடல்போழ்க்து 

சவின்ளாழ் மலர்ச்கற் பகக்கோடுங் கடந்தா ழயிரா வசரால்லெண் 

குருவார் சோடு மூறியவண்ட கோள முகடு கானமுறச் 

குழவுப் பகட்டு வாளைகுதி கொண்டு வெடிபோஞ் செழும்பழன 

மருவார் மருசத் இருவுறக்சை வாழ்!2வ வருக வருகவே 

மாருப் பவசோய் மாற்றுமலை மருக வருக வருகவே. (௬) 

பிஞ்சு மதிய முடிக்கணிர்சு பெருமான் கயிலைப் பொருப்பில்லரம் 

பெறுவான் விரும்பி வணங்கியொளி பிறங்கக் இடக்கு நெடுமால்போல் 

விஞ்சு குருர்செம் மணிகுயிற்றி விண்ணச் துலவும் பணித் துண்ட 

மிலையப் புரிசெய் குன்றோங்க வெண்ணித் இலத்தின் சுசைதற்றி 

நஞ்சு பழுத்த ஈயனியர்வெண் ணகைமா ரொருகோ ரிகணியற்று 

ஈலங்கொ ளொளிபோ லண்ட2ச்ச னன்ு சமைத்த மாளிகையில் 

மஞ்சு துயிலுக் கிருவு௱ர்சை வாழ்வே வருக வருவே 

மாறாப் பவகோய் மாற்றுமலை மருந்தே வருக வருகவே. (௪) 

ஒருகா ரணன்ற னடிமுடிகண் டயோ்லான் புகுத தழாய்ச்கேழ 

லொப்ப வவணி யகழ்ர்துமறை யோது மனம்போல் விண்போழ்ந்து 

குருகார் பொய்சைச் சோணிடுசச் குரிசி லேயென் றுய்இறத்தார் , 

கூறு மசற்குச் தசவடியார் கூட்டஞ் சலல விரு துமிகப் 

பெருகா றேற வம்பிவிடும் பிள்ளே போல விமானமுடன் 

பெருவெண் மதிய முலவமுமழுப் பிறங்க லுருட்டிப் பெருச்கெடுக்து 

வருகா விரிசேர் இருவுறக்தை வாழ்வே வருக வருகவே 

மாறாப் பவகோய் மாற்றுமலை மருக்தே வருக வருகவே, (௮) 

கள்ளை யருக்இி யுவட்டெடுத்துக் சண்டர் கறந்து பாண்மிழற்றிக் 

சாளைச் சரும்ப ரடைடூடக்குங் கரு£சா ரளகச் கற்பகமே 

வெள்ளை மயிற்குஞ் செம்மயிற்கு மேலாய் விளங்கும் பசுமபிலே 

மெய்யே புணரு முளச்தின்பம் விளக்குங் கனி௰ய மடவன்னப் 
பிள்ளை ஈடைக்கும் வழுவுகிறீஇப் பிடியி னடக்கும் பெண்ணமுதே 

பேரா னர்சப் பெருங்கடலே பிறஙச வறங்கொண் மனைதோறும் 

வள்ளை மலியுச் திருவுறக்கை வாழ்வே வருக வருகவே 

மாறாப் பலகோய் மாற்றுமலை மருநர்சே வருக வருகவே. (௬)



அம் புலிபபருவம், ௮௩ 

என்றே புரையு மணிப்பணிபூண் டெழும் பூங் கொம்பே வருகநினைர் 

சேச்து மடியார் பிழையைமறர் சேனோர் குணமு மிகந்தவிளங் 

சன்ே வருக மெய்ஞ்ஞானக் கணியே வருக லானர்சக் 

கரும்பே வருச நரிப்பகன்று கடையே னுயலாட் கொண்டகுணகச் 

குன்றே வருக வருள்பழுக்ச கொடியே வருச முடிவின்மறைக் 

கொழுச்தே வருக செழுக்சண்மஇ கூடுங் குவட்டுப் பொலங்கிரி3போன் 

மன்தேர் நிலவு இிருவுறர்சை வாழ்வே வருக வருக3வ 

மாருப் பலகோய் மாற்றுமலை மருந்தே வருக வருகவே, (௧௦) 

அம்புலிப்பருவம். 

மறைமேவு மத்திரி தவத் இோங் கும்பரவை மடிழ்வுகொண் டார்ப்பவம்.து 

வாய்ப்பவள நகைகிலவு தோற்றியிர வலர்முக மலர்ச்தியொண் சங்கை சாங்க 

யுறைமேவு மிச்திரவி னேவா னிடங்கலச் தொருபுலவ னைசத்தம் துவச் 

சொண்பரிதி மறையவங் குழையொடு விளங்கிவண் டுறபங்க யங்கள்குவிய 

நிறைமேவு கலையுடைச் காச்திமதி யென்றுபெயர் A ad Moor wurst (கு 

னிகரென வறிர்சம்மை வம்மென வழைச்சனள் வெண் ணித்திலச் சங்கமெங் 

மறைமேவு துறையூ ௬ுறர்சைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

யண்டரண் டங்களு மகண்டமுங் சண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௧) 

மணிகளர் ரநெடும்பாற் கடந்ராயை கேயமொடு மச்தாக் தந்தைபுணர 

வந். துமலை மகவெனப் பெற்றாய் விளங்குமெம் மானிடக் கண்ணாயிஞாய் 

இணிகிளர் தாச்வெர் தெழுமாவை யத்துவரல் செ.புமாச வன்பின்வக்சாய் [ய் 

இகழ்பசங் கதிர்கழைர் தெழுபுகலி யம்புலவர் கெள்ளமு.து கொள்ளகின்றா 

பணிளெர் முடி தீதலை பறிக்குமுல கத்தளவில் பல்.ஓரபிர்ப் பயிரளித்துப் 

பரிவினின் ரூய்தெரியி னின்னுகின் பண்பம்மை பண்பினுச் கொக்குமாமி 

கணி ரறக்இிக முறர்தைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாமிவ [கீ 

யண்டாண் டங்களு மசண்டமுங் கண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௨) 

சேருமூய லொன் தினை வளர்ப்பைகீ பரசமய சிங்கத்தை யிவள்வளர்த்தாள் 

சிறுமானை யுடையைநீ யிவளுயிர்க் குபிராய்த் இகழ்க்சபெருமானையடை 

சாருங் சளங்கனீ யிவளெச் களங்கமூஞ் சாரா வியற்கையுடைய (யாள் 

தீன்மையள் பிறப்பிறப் பென்னுங் களங்கமுச் சன்னடிய ருச்கொழிப்பா 

ளோருமறி வுடையவல் லுகரும்வல் லாருடீ யொவ்வா யெனச்தெரிவர்சா 
ணுளத்திது மறைச்திவ ஞனைக்கடி தழைக்திட வுஞற்றுமுன் றவமென் 

வாருமழு: தப்பணை யூறர்சைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவா?வ [கொலோ 

யண்டரண் டங்களு மகண்டமுங் கண்டவளொ டம்புலி யாடவாவே, (௨) 

மகலா யுனைப்பெற்ற பாற்கடலை யிவடர்தை மரபிலொரு வரையுழக்்][ றிக்குக் 

ம௫ிமுகின் மனைவியரை பிவணகரி லொருசேவல் வல்லைபொறி போற்கொ



௮௪ கார் இமதஇியம்மை பிள்ளை த்தமிழ், 

தீகவாக நீகுடையும் வான தியை யிவடி.ர.,ச் தசாளொன்று மேசலக்குக் [மான் 
தீரணியொடு நீயு மொளி வட்டெ வியற்றவிவ டன்சையொன் றேயமையு 

மிகவான் மிசைக் தருவன் விடுசுத் இரப்பிணிப் புண்டுமெலி சன்றதங்காள் 

வேண்டுமிவ டணைகினக் கஃதெண்ணி வருவையேன் மெய்யருள் பெற்று 
மகவாவி சூழ்தரு முறந்தைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே [ய்யலா 

யண்டரண் டங்களு மகண்டமுங் கண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௪) 

ஏரணவு பாற்புணரி வடவா னவத்தொடு மியைர்துபன் னாட்பயின் றக் 

இமையவர் மதித்திட விடத்தொடு மெழுந்தனை யிருங்ககன முசடுசென்று 

காசணவு பாந்தளங் காந்துற விழுங்கிக் கடித்துக் குசட்டியுமிழக் 

கறையூறு முடல்பட்டு நின்றனை யுனக்குற்ற கயமையா வுச்தெரிச்துஞ் 

€ரணவு மணிமுடிப் பல்லா யிரங்கோடி சேவர்சூழ் கிற்பரின்மேற் [கா 

ஜிருச்சடைச் கண்பார்லை செய்துவா வென்றம்மை திருவாய் மலர்ந்ததருள் 
ரைணவு வாட்கண் ணுறந்தைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

யண்டரண் டங்களு மகண்டமுங் கண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௫) 

ஈறமலி சடுச்கையணி யெம்பிரான் யோகுபுரி ஞான் அமல சொன் றிட்டவே 
ணம்பியுடல் சுவைகண்ட சனலிகால் வழியெழீஇ கடுவுடல் சுடச்சறுத்.த 

கிறமருவு மதுபுகல காணிமறு வென்றுபெயர் கிறுவியிர வின்சண்வருவாய் 

நிறைதலச் குரவற் பிழைத்துச் கொடும்பாவ நீணில ஈகைச்சவேந்ருய் 
மறமருவு வீரனாற் றேய்ப்புண்டு காய்ப்புண்டு மாய்ப்புண்ட 8யம்மைபால் 

வரிலச் களங்கமும் பாவமும் சேய்வுநொடி மாற்றிகன் குறலாழலா 

மறமகள் சிறக்தரு ஞ.றர்தைப் பிராட்டியட னம்புலீ யாடவாவே 

யண்டபகி ரண்டமு மகண்டமுங் சகண்டவளொர டம்புலீ யாடவாவே, (௬) 

ஒளிபாய் நிறத்திருச் சேடியர்க ளாலய மொருங்கடைப் பதுவுமெம்மா - 

னுறுசடைச் கங்கையொ டுறைக்கதுவு மெண்ணினிவ ஞனைவா வெனச்தகா 

தாற், களிபாய் மனத்தோ டழைத்துநின் றதுபெருங் கருணையென மன்ற 

வுணசாய் - கதிரவட் பகைவரவு கண்டிவ ணகர்ச்சேவல் காட்டுமுப காரமுண 

ராய், வளிபாய் விசும்பலையு மெய்ப்பாற விவணகர் மலர்ச்சோலை புரிவதுண 

சாய் - மதிக்கடவு ளென்றுபெயர் வறிதுகொண் டாய்ஈறவு வழியூற் றெழுக்து 
பாய, வளிபாய் கருங்குழ லுறந்சைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே - யண் 
டண் டங்களு மகண்டமுங் கண்டவளோ டம்புலீ யாடவாவே. (er) 

காயப் பரப்பிலுனை விக்கி விழுங்குங் கடுங்கொடிய தீயவரவங் 
கருணைப் பிராட்டிபெறு குழகன்மயில் காணூஉக் கலங்கியிவண் வரவஞ்சிடு 

கேயச் துடன்குலவி யொருகுஞ் சாச்சோன்ற னெடி இடுர் தன்சாபமு 

நீக்கச் களங்கமும் போக்குத் தளங்குமா நெடியாது செய்வன்மெய்யே 

பாயப் பிருஞ்சடைத் தம்பிரான் ஐரணியொடு பாரித்த லாழியாச்கிப் 

படருநின் வட்டவுட றேயா சளிக்குமிவள் பாததா மரையடைந்தா 

லாயச் தடன்குல வுறந்தைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 

யண்டரண் டங்களு மகண்டமுங் சண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௮)



அ௮ம்மானைப்பருவம், ௮௫ 

நெடியவனு நெடியகான் முடியவனு மிர்இரனு கிமிரிவர் முதற்பல்சுரரு 

நிலவாக மச்தின்வழி பூசித்து நேசித்து நிறைபேறு பெற்றுயர்ச்த 

வடிவுடைய விப்பெருக் தலமான் மியம்மிப௫ின் மாூலார் ஈச்சுவிச்சு 

வப்பிசா னுறைகின்ற காரிக்கும் வாசியென வாடிக்கு மறைகள்சண்டாய் 
தீடியுடை முடற்குலம் பயில்வா னொரீ இயம்மை சன்னிதா னத்துவர்து 

தாழ்ந்துபின் சூழ்ந்துவினை போழ்ந்துமிக வாழ்ச் துர் சண்ணளிச் குரிமை 

மடியவ ர௬ளம்புரு மூறர்சைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே [Gu man 

யண்டாண் டங்களு மகண்டமுங் கண்டவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௯) 

பாணித்து நீநிற்ப தறியா எறிந்திடிற் பாட்டளிச் கூட்டம்வீழப் 

பாயுங் கடாங்கவிழ்க் முங்கவுட் ருஞ்சரப் பகவனை விடுப்பளவனோ 

வாணித் திலஞ்செற நினையொருகை பற்றிநால் வாய்க்கவள மாக்இவிடுமால் 

மற்றிளலஏ லுச்குரை செயிற்கொடிய வேல்விடுவன் ஒல்லை3யோா வத தாங்கரீ 
நாணித் இரிந்துழல வுன்னைமுன் றெய்ததவலி ஈந்து தாள் வீரனுமுள 

ஞாடியிவை முழுதுமா ராய் துவி னுய்குவை ஈலம்பெறுவை யாசலாலோங் 

காணிட்பொன் மாளிகை யுறந்தைப் பிராட்டியுட னம்புலீ யாடவாவே 
யண்டரண் டங்களு மசண்டமுங் கண்டவளோ டம்புலீ யாடவாவே. (௧0) 

அம்மானைப்பருவம். 

—— ke ப 

நிறைதரு மூழுக்கலை மதிக்கடவுள் வாவென்ன மெடியாது வாவெடு 

த்து - கெடியசெங் குழைபாய் கருங்கண் களிப்புற நிமிர்க்கபே ரழகுகோக்கி, 

மிறைதரு மன ச்சொடுன் நமர்காூ வார்யாம் விளிச்சபோ தஇங்குவரலாம்-விண் 

ணகச் தொல்லெனச் செல்லென வெடுத்துமீ பிசையெறிவ தேய்ப்பவாய்ப்ப, 

வுறைதரு பசும்பொழற் றசும்பொளி யசும்பூற வோங்குபொன் மாடத் இினொள் - 

ளொளிபாய வெண்டிசையி லருவிபாய் வமாமுழுது மொழுகொளிய மேரு 

வேய்ச்கு, மறைதரு முூறச்சைப்பெண் முச்டிட் டிழைத்ததிரு வம்மானை 

யாடியருளே - யம்பலத் இடையாட வெம்மானை யாட்டுமயி லம்மானை யாடி. 

யருளே. (௧) 

நளியெறி செழும்பொற் றகட்டுநெட் டேட்கெறு களினமனை யாட்டிபாலின் 
னசையுறச் தழுவித் திளைத்தெழீஇ மீச்செல்லு காயகப் பரிஇியேய்ப்ப 

வளியெறி முறச்செவி மறம்பாவு காற்கோட்டு மால்யானை குளகுகொள்ள 

வானாறு சேனோ ஜெனப்பொலிய வூற்றுசேன் மடை இறர் தோடியெங்குங் 

களியெ றி மனத்தர மடர்தையர் பயின் திடுங் கனகக௩கர் மறுகுபாய்ந்து 

கால்வைச் இடுக்தொறு மிசும்புற விசும்பிடை யசும்பொளிப் பொங்கர்காணு 

மளியெறி யுறந்தைப்பெ ணவிர்பதும சாகப்பொ னம்மானை யாடியருளே 
யம்பலத் திடையாட வெம்மானை யாட்டுமயி லம்மானை யாடியருளே, (௨)



Mt Sit Blo HULL ow பிள்ளை sab ழ், 

பாயொளிய செங்கையம் பங்கயத் தமரிளம் பைஞ்சிறழை மடக்கிள்ளைமிப் 
பற்பல ச.ரம்பறரம் துன்கையின் மீட்டும் பரிர் துவர் த. றல்கடுப்ப 

மேயதிரை சூழக லிடப்பொறை பரிச்குமொரு விறலாமை மூ.தகுளுக்க 

விரிசரும் பஃ்றலை யன$தன் படங்கிழிய வெற்றிச் திசைச்சளிறெலாங் 

காய்சின முகுத்துட் பிடர் ச்தலை கவிழ்ச்சடற் காச்கிர மடி ச்துநிற்பக் 

கடலள றெழப்பரிய கனகாச லம்பொருவு கஇர்மணித் தேர்செல்கீ தி 

யாய், சம! முறக்தைப்பெண் முழுமாக சக்கோல வம்மானை யாடியருளே 

யம்பலத் திடையாட வெம்மானை யாட்டுமயி லம்மானை யாடியருளே, (௩) 

செர்கிற விதழ்க்கசமல மலரின்மே னின்றுபொறி செறிவண்ட செழுவ 

தேய்ப்பச் - செர்நெற் படட்பைக் செழும்பழன நின்றெழுஞ் சனைவரால் விண் 

ணகத்துப், பொன்னிறக் காமதே னுவின்மடித் தலமுட்டு போதுகன் றென் 
றிரங்கிப் - பொழிகறும் பால்வெள்ள மடையுடைச் தோடியலை பொங்கிகறு 

நாத்றம்வீசி, மின்னிற மருப்புப் பொருப்புக ணெடுச்சொண்டை மீமிசை 

யெடுத்துநீந்த - பிளிர்பொற் கொடிஞ்சயெர் சேர்தெப்ப மாகறெடு வீதியிற் புக் 
குலாவு, மந்நிற வுறந்தைப்பெ ணவிருமுழு நீலப்பொ னம்மானை யாடியரு 

ளே - யம்பலச் திடையாட லெம்மானை யாட்டுமயி லம்மானை யாடியருளே,() 

விரிமல ரிருக்தவர் மு.தற்றணைச் சேடியர்கள் வீசுமம் மனைகைபற்ற 
வேண்டிவல மோடியு மிடத்தோடி யுச்திரிய மேவுமம் மனைசெல்வழிகின் 

வரிமசர் மழைகண் டொடர்ச்தோட விருசெவி வதிந்தபொற் குழைவில்வீச 

வண்கைவளை யோலிட் டசற்றக் கருங்குழலில் வரியளிச் குலமுமார்ப்பச் 

கரியமுது மேஇிக ளுழச்கச் சினஈசெழுங் காமரிள ாளையெழில்சேர் 

கற்பகக் காவின் கழுச்தொடி. தரப்பாய் கருங்கழனி புடையுடுத்த 

வரிலறு முறர்தைப்பெ ணாணிப்பொ னம்பவள வம்மானை யாடியருளே 

யம்பலத் தஇிடையாட வெம்மானை யாட்டுமயி லழ்மானை யாடியருளே, (௫) 

ம வறு, 
வெதிர்படு சோஸிணை மங்கையர் ஈம்பால் வீணாள் படுமென் று 

மென்பெடை யைத்தமழு விக்குயில் புணரும் விசம்பா ரீரென்று 

மெதிர்படு வேனிற் பருவமி தெற்றுச் செய்திய தோவென் 

மிளமென் கொம்பர்த் தழுவியு கசைசெய் தெழிலுட நிருகல்செய்தும் 

க இர்படு கொங்கை இறந்தும் சங்கள் கருச்தை யுணர்த்தமர இச் 

காதல சொன்று செயப்பொங் கோதைச் சவின்மே கலையொடுவண் 

டதிர்படு பொழில்சூழ் கோழியில் வாழ்மயி லாடுக வம்மனையே 

யகிலமு நிலெைழு மூ.சவிய திருமக ளாகெ வம்மனையே, (a) 

பற்பல மணிகள் குயிற்றிய செம்பொற் படரொளி யடரூசற 

பருகித் திலமணி நீள்வட முயரிய பைங்கமு இற்புனையா 

வித்பொலி ந.தலிய ரோடிள மைக்தர்கள் மிகுமூவ கையினே றி 

மெல்ல வசைத்தலு மச்சமு சசையா விண்ணுல கத்தமருங் 

கற்பக ௩ற்கொம் பிற்புனே பூசல் கலித்தா டிடவிரைவிற் 

கவின வசைப்ப விறம்பூ துற்றுக் கடவுண்மி! னார்மகிமு



Bor LO ti வம். NGT 

மற்புத வளமலி கோழியில் வாழ்மமி லாடுக வம்மனையே 

யலெமு சி௫ிலமு மூதவிய இருமக னாடு வம்மனையே, (௪) 

ேே வறு, 

பாருக் துளைச்துச் உழ்போகிப் படர்வான் முகடு இறந்துமிசைப் 

பாய்க்து பொலியுங் கோபுரத்இர் பசும்பொற் றசட்டிற் பதித்தநிறஞ் 

சேரு முழுச்செம் மணிப்பிரபை திகழச் திரண்டு சழைப்பதனாற் 

செழுந்தண் ளெபச் சூகரமுமம் இறம்பா மறைக ளொருகான்கு 

மோரு மனஞுச் செரிவரிய வொருவ ௬௫ மில்தெனவே 

யும்பர் முசலோர் காரங்கூப்பி யுருகித் து.இிக்கு மாலொலியே 

யாரு முறந்சைப் பெண்ணரசி யாடி யருள்க வம்மனையே 

யடியா ௬ளச்துக் குடியானா யாடி யருள்க வம்மனையே. (௮) 

தெருள்சே ருள்ளக் தொருஞூவர் இருவாய் மலர்க்ச இருப்பாடல் 

இகழ்வெண் சுரைமா ளிகைமிது சீபம் பொலிய வன் மூனுறீஇச் 

கருள்சே ரிம்மை வினையொழிப்பார் சர.தி யுருவேற் நிடச்சண்டு 

கயிலைப் பொருப்பி லெழுச்சருளிக் கழறிற் ஐறிலார் செம்மேனிப் 

பொருள்சேர் பெருமாற் சினியவுலாப் புறங்கேட் பித்த தறழுமெனப் 

புலவர் மகிழ்ச்து கொண்டாடப் பொங்குஞ் சைவச் சன்புசழைத் 

திருள்சே ௬றச்சைப் பெண்ணரசி யாடி யரூள்ச வம்மனையே 

WG LIT (HOF HE குடியானா யாடி யருள்க வம்மனையே. (௯) 

மாடு மயில்க ணடமாட மாசர் குழலில் வண்டாட 

மனைக டொறும்வெண் கொடியாட மலர்ச்செங் கொடியு முவர்தாட 

நீடு துறை டொறுங்களிறு நிலவும் பிடியு நீராட 

நீறு புசைச்ச மூழுமேனி நிகரி லவருங் கூத்தாட 
காடு புரிமென் குழல்சமக்ச கருங்கண் மடவார் குனிச்சாடக் 

கண்டோர் மனமுஞ் சுழன்றாடக் சவின்செ யிலைசண் டியாவருங்சொண் 

டாடு முறர்சைப் பெண்ணரட யாடி யருள்க வம்மனையே 

யடியா ருளத்துக் குடியானா யாடி யருள்க வம்மனையே, (௧௦) 

  

அ/ங்கட் பிசைர்தகட் டெழுபரித் தழன்முழுகி யழுபுலிச் குருளேயுண்ண [ர் 

வன்பினின் சுலைஈனி பழுச்துவட் டெறியுமமு சனையபால் வெள்ளமருளு 

இங்கட் கொழுக்கணி பிசானெனப் பசசமைய சிங்கப் பறழ்க்குலயிறு 

தேக்கியெகிர் கொள்ளவின் பாலருளு மம்மைநின் சேடியர்கள் சூழநின்று 

வெங்கட கடுங்கொலைய வெழக் குழாச்சையிகல் வெற்புக் குழாச்சொடுக்கீழ் 
Com வுருட்டிச் தரைக்கைகொடு பொன் மைழன் மின்னுமணி யுக்சரள 

பொங்கச் கொழித்தச் செழித்துச் சுழிக் தவரு பொன்னிரீ சாடியருளே[மும் 

பொன்னியல்சிறர்தவெயின்மன்னியவுறர்சைமயில்பொன்னிரீராடியருளே,



௮௮2 கார் திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

நூற்றுங் கயற்றொகுஇி சட்குடைர் இரியுமிள மோட்டாமை புறவடிக்கு 
முன்னிலா தோடும்வியல் வால்வளை களங்கண்டு தேரிசரும் வராலலவனு 

மற்றுங் கணைக்கான் மூழந்தா ஸினைச்கண்டு மறுகுமென் றரைசெய்தமச 

மாசர்கொண் டாடவவர் தொகு இகடு நின்றுநல மருவுமலை யரையன்மகணீ 

பற்.றுங் குலைச்கண்வளர் கக்இகள் கழுச்திறப் பாகற் பழங்கள்இழியப் 

பர் திவளர் சேமாங் சணிக்குலை Up PEG ull Suc வயிரமுத்தம் 

பொற்றிரைச்கையா லெடுச்தெறிச் தார்ச். துவரு பொன்னி சாடியருளே[ளே. 

பொன்னியல் சிறக்சவெயின் மன்னிய வுறர்தைமயில் பொன்னிரீ ராடியரு 

இருமலர்ச் சார்க்குழ லவிழ்ந்துசை வலமெனச் இகழ்சரச் குழையடர் 

ந்து - செறிகட் கருங்குவளை செங்குவளை பூப்பககை செய்யொளியின் முழு 

இயாங்குச், குருமலர் முருச்கசழ் விளர்ப்ப நுழை அண்ணிடைச் கொடிது 

வண் டொயவமரர் - கோற்ளறொடி மடர்சைமார் மொய்ப்பவடி யாருளங் குடி 
கொண் டிருச்குமம்மே, வெருவவரு வெம்புலியை யம்புலியின் மோதியுசண் 

மீனையம் மீனின்மோதி - வெள்ளைச் சளிற்ரொடு கருங்களிறு மூட்டவியன் 

விண்ணச் தெடுச்செறிர ஐ, பொருகட லசட்டைச் கிழித்துச் சுழிக்துச்செல் 

பொன்னிநீ ராடியருளே - பொன்னியல் சிறக்தவெயின் மன்னிய a mbes 

மயில் பொன்னிநீ ராடியருளே, (௩) 

தண்ணற வொழுச்டிமக சச்தஞ் சிதர்க்சசெர் சாமசை மலர்க்கானினுட் - 

டாவில்பொற் புடைஈடைக் கன்னியன் னப்பெடை தயங்குவது போலுமெ 
ழில்சே, ரொண்ணிற வுடுக்கண நடுப்பொலியும் வெண்ணில வடுத்தெழுக் இல் 

சள்போலு - மூறு துணைச் சேடியர்கள் சூழாடு நின் றிமய வுயர்வரைச் தோன் 
இுபிடியே, மண்ணிமை யிரப்பவொரு முனிவாய் நுழைந்துசெவி வருகங் 

கை போலாதுவிண் - வளரிறை யிரப்பவொரு முனிசமண் டலநின்று வார் 

ந்தளவி லுயிர்வளர்,ச் துப், புண்ணியம் பூத் துலக லெஞ்ஞான் று மன்னிச்செல் 

பொன்னிநரீ ராடியருளே - பொன்னியல் சறக்சவெயின் மன்னிய வுறச்சை 
மயில் பொன்னிறீ ராடியருளே. (௪) 

சயல்பாய் கருங்கட் டுணைச்சேடி மார்களிரு கைமருங் குறநின்றுசெங் [மெல் 

சமலக்கை யானினது திருமேனி வருடவொளி காட்டரிச னப்பொடிய 

லியல்பாய் நறுங்குங்கு மப்பொடியு கானமு மிழுக்கு.௪௪ ரமுகனியளைஇ [ப்ப 

யே்பெறச் குடைதோறு மம்மணமு மம்மைநின் னியற்கைமண முக்சழை 
மூயல்பாய் பனிச் துண்ட மாலைப் பிராற்கிகலி முன்வர்ச சென்றுவெங்கண் 

மூரி.ச் சடச்கைமத வானையை யுருட்டிவிட மூண்டெழச் சக்சதென்று 

புயல்பாய் நெடுங்கடலை மோதியதி லிட்டுமகழ் பொன்னிரீ ராடியருளே[ளே. 

பொன்னியல் சிறக்சலெயின் மன்னிய வுறர்தைமயில் பொன்னிரீ ராடியரு 
வேறு, 

அம்ம வடுச்கற் பொறையாற்றா கம்ம வோவென் நரற்றுமிடை 

யயில்வே லனுக்கி யம்பலைக்கு மங்கண் மடவார் பயில்பொழிற்சண் 
விம்மு கருச்கொள் குயின திர்ர்து விரியுஞ் சனையை மடக்சியசன் 

மீது தவழ்த லைந்தருக்கள் விதர்ப்ப வடர்ப்ப தாலுமெரி



நீ ரராடற்பருவம். ௮/௯ 

தம்மு அ.திலாட் பகையுடன்மேற் ரோற்ற முடைய தாலுமெடுஞ் 

சுரர்கோ னூர்தி சனைகிறுவிச் துனிசெய் யாமற் றகைதல் பொருஉம் 

பொம்மல் வளஞ்சே ருறர்தைககர்ப் பொன்னே புதுநீ ராகெலே 
புனித் குடன்முன் னான்கானாய் பொன்னிப் பு.துநீ ராகெவே, (௪) 

சளிமிச் குடன்று வீரமணங் கல்லிர் கமழ வினனுடலச் 

கட்று புகுந்து இறல்லானங் கலந்து சூர்மெல் லியர்ப்புணரு 

மொளிமிக் கவாபோல் வாளைசம்மி லுடன்று நடுமண் டபத் தாணச் 

gear புலவு மணகாற வுரினாி யெழுக்து குலைச்சமுக 

லளிமொய்த் சொளிர்சே னடைகறி யதன்வாய்ப் புகுந்து வான்யாற்றை 

யணுகடுப் பன்மீ னொடுகலவி யன்பிற் புணர்ந்து விளையாடும் 

புளினத் தடஞ்சேர் திருவுறக்தைப் பொன்னே புதுநீ ராகெவே 

புனிதற் குடன்முன் னான்கானாய் பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகவே. (௪) 

வருந்தி யுயிர்த்க வேற்றைகனி வருத்தம் புரியும் படையைநெடு 

மாலோர் பிறப்பி லாதரிச்சத வலிய பகைசண் டவன்முன்னோ 

னிருந்த இணையிற் புகுர்துபசை யியற்றல் போலம் மான்மனையா 

ளில்லைக் குறித்துச் குதட்டிமக னெடுச்கும் படைச்கா டுழக்இயுயி 

ரருந்.து ஈமனை யடர்த்தவரு எறிச்செம் மான்பொற் சடைக்கடுக்கை 

யமருச் இணையுட் புசா.துகவை யடிய பிணர்ச்கோட் டிணைமேதி 

பொருந்து மருதத் இருவுறந்தைப் பொன்னே புஅரீ ராடுகவே 

புனிதற் குடன்முன் னான்கானாய் பொன்னிப் பு.துரீ ராகெவே. (௮) 

உலகத் அயிர்கட் குணவாக்கி யுணவு மாகு மிதிற்கந்த 

மூருதென் பார்முன் ரோன்றியசேய்ச் கொருபேர் கந்த னெனலறியார் 

பலரு மஃது கிற்ககமைப் பரிக்குங் குணச்சான் மிகுகந்தம் 

பரப்ப லாமென் அுனிக்குமுதம் பங்கே ௬கமே மு,தன்மலர 

வலர்முத் தரும்பி மாசதங்காய்ச் சடர்செம் பவளம் பழுத்துமிமு 

மக்தண் சந்திப் பொழினடுவ ணாவிப் புனற்கு மிச்சமணம் 

புலர்தற் கரிதாய்ச் செயுமுறந்சைப் பொன்னே புதுரீ சாசெவே 

புனிசற் குடன்முன் னான்கானாய் பொன்னிப் பு.துநீ ராசெவே, (௧) 

௮ங்சண் வருக்கைக் கனிவிரலா லகழ வகழக் குழிந்தாழ்க்க 

வதுகண் டுட்சென் ரொருசடுவ னவிருஞ் சுளைகொண் டெ.ழும்வேலை 
செங்கற் சுவியொன் றுகுச்சபழஞ் செறிர்தவ் வழிமாற் றிடச்குருகுச் 

சிலம்போ வெனவுட் டிகைத்சகனைச் தெளிக்து ரீக வெளிவந்து 

தீங்கு பிலத்து ணின்றுவழி தகைகற் சிதறி வக்இிளைய 

தீம் யொடும்போர் பொருசான்போற் ரூயச் சடுவ னொடும்பொருஞ்சோப் 

பொங்கர் மலிந்த இருவுறச்சைப் பொன்னே புது ராடுகவே 

புனிசந் குடன்முன் னான்கானாய் பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகவே, (௪0) 

௨



௯௦ காந்இமதஇயம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 

பொன்னூசற்பருவம். 
—— kee — 

க .திர்விரவு வயிரக் சொழுங்கா னிறீ இப்பிரபை கஞல்பவள விட்டமிட்டுக் 

சங்குலை மழுக்குரிச் திலலடம் பூட்டிக் க.இர்.த்.துலகம் யாவும்விற்க 

வ.இியுமா ணிச்சச் செழும்பலகை சேர்த்துகறு மலர்பெய்.து மறையின் முடியை 

மானப் புனைந்தமைத் இனிதினச மாதர்கள் வணங்கிநிற் கன்றனர்களால் 
ம.திபக வெழுங்கவி ழிணர்ச்சுதம் வென்றுமருண் மாயச் சலம்புகொன்று 

மாமயி னடாவிவரு மைக்சரோ ரிருவரை மூழ்க்தெடீஇ வேறுவேறு 

புதியபொற் ரொட்டிலிட் டாட்டும் பிராட்டிரீ பொன்னூச லாடியருளே[ளே. 
பூர்தட நிலாவுபொழில் வாய்ர்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியரு 

வ.இவுற்ற வெண்பனி துவன்றியொரு வெள்ளிமால் வரையென விள 
ங்குமிமய - வரைவா யரிந்தெடுக் கும்பளிங் கணையநீர் வாய்க்ததண் சுனையச 

த்து, நிதியொத்த பூந்துணர்ச் கொன்றையஞ் சறுகாய் நிகர்த்துவரு வார்க 

சருப்பை - கேரிணை யெயிற்றுமுட் டாட்டா மரைத்சொட்டி ஸணிலையசைர் 

தாடலேய்ப்ப, மதிசத்தி யாய்விர்து வாய்மனோன் மனியாய் மசேசையா யுமை 

யாய்த்திரு - மகளாயகல் வாணியா யின்னும்வே ருயிறை வருக்யைய நின் 

றுயிர்க்குப், பொதிவுற்ற மலவிரு ளொழித்தின்ப மருள்புனிதை பொன்னூச 

லாடியருளே - பூர்கட நிலாவுபொழில் வாய்ச்சவுறை யூரிறைவி பொன்னூச 
லாடியருளே. (௨) 

தமா மலர்வதியு மிகுளைமா ரிருவருஞ் சேர்ந்துபொன் னூசலாடிசச் 

இகழ்வதென நின்றிருக் சண்கள்பொர் ரோடுறு செழுங்கா தளாவியாடச் 
தா.தளா வியநறுச் தாமரை யிருக்குகின் ஐன்னெழில் விளச்இயாங்கு 

தீளிர்புரை நின்சர தலங்குடி. புகுக்சவேர் சரும்பசுங் இள்ளையாட 

வேதன்மா லறியாத காசனார் வாமத்து வீற்றிருச் இன்றதாலவ் [ துப் 
வித் சகர் முடிச்கொன்றை மீன்றகனி யொருபால் விளங்கச் சடெத்தலொச் 

போதளாய் நிறைகருக் கூந்தற் பிராட்டிரீ பொன்னூச லாடியருளே 
பூந்தட நிலாவுபொழில் வாய்ந்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே. 

செங்கேழ் மணிப்பலகை ஈடுவணீ வ ததன் முன் நிருவால வாய்ச்செழியர் 
கோன் - நீதற வுஞற்றுசெச் இரடு வெழுந்தவத் திருவர் தெரித் துநிற்பச், சங் 
காழி தங்யெ குடங்கையா ஜனொடுஈறுஞ் ௪த,கள மலர்ப்பொகுட்டி ழ் - ற்ங்கு 

வோ ஸனிற்றைவரை நாடியுங் காணரிய தம்பிரான் கழிதலையெடீஇச், கொங் 

கார் சதுப்பினர்கள் பாலிசர் தானெனுங் கூற்றினுச் கையமெய்தச்? - குலவு 
மொரு முப்பத் தஇரண்டறமு மோங்கவருள் கூர்ர்துகசை கொன்றிரைத்துப், 

பொங்கோத வேலையுல குய்யப் புரிந்தபெண் பொன்னூச லாடியருளே - பூர் 
SL. கிலாவுடொழில் வாய்ச் சவுறை பூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே. (௯) 

ஒங்கொளிகம் மூழ்ஈனார் தாமரை யிருச்கைசொண் டியோகச் திருந்தவர்சா 
ளு.ற்றபல் லுயிரெலா முறுபோக மில்லா அணங்குத லறிர்.துவானோர்



பொன்னாசற்பருவம். ௬௪ 

வீங்குமயல் புரிதர,ச் தாண்டவர் சானை நுதல் வெர் சழலி ளாற்கனற்றி 
மேவுமரு எளாற் பின்புகம்மைப் புணர்க் இன்ப மிகுமுயிர்ச் சருளினாசால் 

நீங்கியிஃ இன்னுமொரு காலச் குணங்கொள்ளி ஸீடிள் புயிர்ச்சரூுளவே [பப் 
ணினைவுஞ் செயானியா மேமயல் புரிக இிடுவ கேர்ந்தெனச் கொண்டதொப் 

பூங்கணை கருப்புவிற் ருங்கியகை யம்பிசை பொன்னூச லாடியருளே 
பூரீதட நிலாவுபொழில் வாய்ர்சவுறை பூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே, 

எண்ணுதற் கரியபல புவனப் பாப்பெலா மினிதுகரம் வைத்தயிர்ச்து 

மிளமுலைகள் சரியாத சண்சகள்குழி யாதுமல ரேர் துகூர் தலும்விளர்ப்பை 

weer ss sy திளமை நீங்காது சன்னியே யாகியெஞ் ஞான்றுமுண்ணெக் 

கள்ளூறு மன்புடைய வடியருச் கமுதூறி யானர்த மாகுமம்மே (போலக் 

சண்ணாத லுடைப்பரம யோடுயுழை யொன்றுசெற் கைச்சொண் டிருத்தல் 

க.திர்விரவு கோற்றளொடி புனைர் ஐ.சளிர் வென்றழகு சாட்டுமங் கைத்தலச்இ 

புண்ணியக் கிளியொன்று சொண்டபரி பூரணீ பொன்னூச லாடியருளே [ற் 

பூர்தட கிலாவுபொழில் வாய்ர்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே, 

agent Qui gr ணகட்டைக் கிழிச்துரறி யோங்ரெணி யப்பெயரி 

னோ - னுடல்வகிர்ச் தெழுகர மடங்கல்வலி கெற்றெழுர் தூலவுபிர ணவகளி 

அம்விண், டருவாளி வேண்டமுனி குண்டிகை கவிழ்த்துகதி சந்சவொரு 

கோட்டுமோட்டுச் - சவழ்சடாச் சளிறுங்கை வளருங் கரும்பினைத் தக்சவுண 

வாம்வழக்கால், வெருவாது கவரவரு மென்றுமஃ தன்றியும் வேழமென் பெய 
ர்பெற்றதால் - வெருளுமென வெண்ணியு மலைகூட்டுணுங்கால் விலக்கத் 

தீரித்தசகேபோற், பொருபாச மங்குசங் கொண்டபரி பூரணீ பொன்னூச 

லாடியருளே - பூக்தட நிலாவுபொழில் வாய்ந்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச 
லாடியருளே. (௭) 

‘ 
தேங்கொளிய வெள்ளிச் சசும்புடைர் தாலெனச் இகழ்ருசை யுடைச் மலரு 

செறிவெள் ஸிதழ்தீசா மரைப்பனுவ லாட்டிபொற் நிருவூசல் பாடியாட[ஞ் 
வாங்குசழை விற்கும.ர னைச்துருக் குளநடு வயங்குகட் டாமமையினான் 

மாட்டிய பிரான்றுகர் பழுச்சனைய சடைமுடி வயங்கச் துளச்கியாட [மே 
வோங்குவரை மீ தரல் வேயுகுச் திடுமூச்சு மொளிர்கல்போற் பொம்மன் முலை 

லொழுகெழிற் றோள்புனைக் சவிர்முச்த மாலைதாழ்ச் துலவிவில் வீசியாடப் 
பூங்கொடி மருட்டுறண் ணிடையாட வம்மைநீ பொன்னூச லாடியருளே 

பூந்தட நிலாவுபொழில் வாய்க்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே. 

பேழ்வாய்ச் தரச்ச.ரவு பயிறலா லுடைதலை பெருர்தழ லிருத்தலாற்றேன் 
பெப்யிதழி யுழையுறைத லாற்சகமட மோடறல் பிறங்கலாற் சுரிவளைவிடம் 

வாழ்வாய தாற்குறிஞ் ௪த்திணைமு னைக்திணையு மன்னுசன் னுடலமைத்த 

மகழ்கனே போலிடை மடங்கறோள் வேய்கற்பு வாரழல் முலைச்கோங்குமை 

குழ்வார் குழற்சான் நிருக்குமான் பொற்சவுட் டூயநீர் நிலைவில்வேழஞ் [மே 

சுடர்படைச் சங்குஈகை முத்தமிவை முதலாத் சொகுத்துரு வமைத்தவம்



௬௨ காந்திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

போழ்வாய்க்த மாவடுச் சண்ணெம் பிராட்டிரீ பொன்னூச லாடியருளே 
பூர்தட நிலாவுபொழில் வாய்ந்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே. 

தாவிலொளி மினுமணி நூபுரம் விராவுபொற் ருமரைத் தாளுமருணன் 

ன்னிளம் ச திரொத்த செம்பட் டுடுத்திச் தயங்குமே கலைநுணிடையு 

மாவிய னறுர்தளிர் மருட்டிவர தாபயம் வழங்குசெங் கையுமெய்ஞான 
மடை திற் சதொழுகுமிரு கொங்கையு மிலங்கு கிரு மங்கலச் சங்கமிடறுங் 

காவிநிகர் கருணைபொழி விழியுமுத் தணிகவின் காட்கொ சியும்வள்ளைநேர் 

க தர்மணிசத் தோடுடைச் காதுமிள மூரலுங் கமலமுச மும்பொலிதரப் 

பூவின்மட வார்பரவு கார்திமதி யம்மை£ீ பொன்னூச லாடியருளே 
பூர்சட நிலாவுபொழில் வாய்ந்தவுறை யூரிறைவி பொன்னூச லாடியருளே, 

% ஸ்ரீ காந்திமதியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் முற்றிற்று. 

டே 

சி றப்புப்பாயிரம்: 

தூமேவு இருமூக்€ச் சரட்பஞ்ச வன்னேசச் 
சோதி பால்வாழ் 

ஏமேவு திருக்காந்தி மதிபிள்ளைச் தமிழமிழ்த 

மெமக்கந் தானால் 

நாமேவு தமிழ்ப்புலமைச் கோரெல்லை யாயுறைக்த 
நல்லோன் வல்லோன் 

மாமேவு சரிரிலாழ் மீனாட்சி சுந்தரகா 
வலவ பேறே, 

* இந்தூல், சென்ற விசோதிரு. தஞ் [@. 9. 1852] washer 
பதிப்பிச்சப்பெற்றத,



திருக்குடக்தை 

ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை பிள்ளை த் தமிழ, 

உ 3 நட இயை. 

  

பாயீரம். 

ஆதிலிநாயகர். 

பூமேவு கொன்றைட் பொலஞ்சடா டலியிற் புதுப்பிறை நிலாவெறிக்கப் 

போகுமிட மின்றித் துணங்கற லடிச்சழ்ப் புகு்சது படிந்ததேய்ப்ப 
நாமேவு வினையுடைச் கருமூடி கப்பரி ஈயந்திசைய சாயகண்டை 

நாதிக்க மிச்குலவு மாதிக்க டச்களிற. ஈன்கெமதுள் வாரிகொளலான் 

மாமேவு பிரமன்முற் பற்பல்புவ னங்களினு மருவுப ஓயிர்ச்குமென்று [கப் 

மங்களம் தருமிறைமை தன்னிடச் சன் றியயன் மாட்டில்லை யெனல்விளச் 

பாமேவு செய்வமங் சளகாய இப்பெயர் பரித்தமுத கும்பகாதர் 

பாலருளின் மேவுங் குடச்தைப் பிரரட்டியைட் பரவுஈழ் றமிழ்தழையுமே, 

காபபுப்பருவம். 

—_—_ படட 

திருமால். 

பூமாலை சூடமொரு கும்பம் பொருந்துபரி பூரணப் பரமர்சசல 

புவனப் பரப்புயி ரனைத்துமின் பச்களி பொருர்சவிரு கும்பகறிய 

தேமாலை சூடிப் பொருந்தப் பொருத்தறுண் சிற்றிடைச் கொம்பைவம்பைச் 

செறிபொழில் சுலாயகுட மூச்சமரு மங்களச் செல்வியை யுவர்துசாச்ச 

மாமாலை யைம்பான் மலர்ப்பசுங் கொடியையகன் மார்பின் புறத்துவைத்த 

வண்ணர் தெரிந்தும் பொறுத்திருர் தாணில மடச்சொடி யெனத்செரிந்து 
பாமாலை சாலுமொரு சோட்டின் புறத்தும் பராவிய வயிற்றகத்தும் (ணலே, 

பண்பினப் படிமகளை லைத்துமூழ் வித்துமகிழ் பைர் துழாய்த் தோஎண் 

அமுதகும்பேசர்.--வேறு, 

பொள்செய்கொன்றையொடு மின்செய்வெண்பொடிபொ லிர்தமைர்சமரு 

மந்தனிற்றேக்கடி - பொன்றலின்றிமுகை விண்டசண்டுளவு பொங்கு 

சந்தமும ளைச்திடச்சேர்த்தவர், பொன்புணர்ர்சவம டர்சைபின் Daw 

புறந்தழும்படியு மம்பெனக்கூட்டினர் - புங்கமங்கையவள் வெர்புறங் 

கருணை பொங்சான்சமரி ரும்புகழ்க்காட்டியர்,



௬௪ திருக்குடர்ல த மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ். 

கொ ன்செய்சொண்டருட னண்டருங்குழுமல் கொண்டிறைஞ்சஈவி லம் 

பலச்கூத்தினர் - கொங்குதங்குமல ரின்சணங்கையர்கு மைந்துகும்பிடுக 

ருங்களச்2ர்த்இியர், குங்குமங்கலவு மென்புயங்கொளொரு குன் தர்குன் 
தமர்பெருக்திறற்பேற்றினர் - குன்றலின். றிமறை யர்தஈன்றுசெறி கும்ப 
லிங்கர்சர ணரச்தலைச்சூட்டு த, 

மன்செயன்புடையர் கெஞ்சமென்றிசை மலர்ந்தகஞ்சமம சஞ்சநற்பேட்டி 

னை - வஞ்சநெஞ்சர்கன வின்கணும்புகன் மறக்திருந்தவரு எம்பையைப் 
பாற்பசு, வந்துமுன்பொர்புன றந்திறைஞ்சவுண் ம௫இழ்ந்தசுந்தரியை 
யண்டமுற்றேத்திட - மன்றான் நருள் சுரந்துநின்றருண் மணக்தகொம் 

பையொரு வம்பையிட்டார்ச் இடும், 

மின்செய்கொங்கையமு தங்கவர்ந்தொர்மழ வென்புநைந்துருகு செந்தமிழ்ப் 

பாச்சொல - வின்பவுந்தியுயிர் முங்கமுன்புகவி யெஞ்சலின் றியொளிர் 

வஞ்சியைச்தீட்டரி, சென்றணம்குகளு எங்கொள்சக்தவுரு வின்பசுர் 

இருவை ஈம்புமுட்பேற்றினை - யென்றுதங்குமதி லங்குடந்தைகக ரெங் 

சண்மங்களம டர்தையைக்சாக்கவே. (௨) 

ஆ திவிநாயகர்.--வேறு, 
பார்.தரு நான்முக னோர்தலை யேற்றொளிர் - பான்மையர் மான்மு௫ லூர் 

இற மேய்ப்புற, வார் சரு மோசகர் மூடிக மேற்பொலி - யாதிவி காயகர் தாண் 

மல ரேத்துத, மோர்தரு வார்மன ஜூடவிர் பேற்றினை - யோமு.த லாமறை 
யோலிடு வாழ்க்கைமெய், சேர்தரு தேவர்கள் சூழ்குட மூச்கமர் - தேவியை 
யோவலில் காவல தாற்றவே, (௩) 

முருகக்கடவுள்.--வேறு. 
அ/ருமறைக்குடிலை யுளஅரைத்துகவி லகையிருச்செனவி னாவாமடக்குபு 

நீண் முடி.தீதாக்கிமெல் - லலரவற்டிறையி ஸனிடுபுமுச்கணிறை யவனிரப் 
பவிடு ஞானேதயக்கும ரேசனைக்சாப்பொலி, 

குருமணித்தவிரி னமரிறைக்குமகள் கொழுமலர்ச்சைதழு வேர்சால்புயத் 
தீனை நீள்வரைப்பாற்றுதை - குறவர்பெற்றவொரு மடஈடைக்குமரி 
கொழுஈனைப்பொருவில் காலாயுசக்கொடி. யாளனைப்போற்று தும், 

மருமலர்க்கணமர் மகளிரைச்தொழுசர் மருவுறத்தருகண் மானாளை மு.ற்கொடு 

மாமலப்பூட்டற - வழிரிலைத்தகுதி யொழியெமச்குமொழி வசையனுக் 
இரக மேயோவறப்புரி வாலனப்பேட்டினை, 

யுருகுப,த்திமைய ருளவளத்தளியி னொளிர்விளஎக்கையமு தேயாமொழிச் 

சியை யாரணப்பேற்றினை - யொருகுடச்சமரு மிருவருச்சரிய வொரு 
வர்பக்கமமர் மாதேவியைப்பெரு வாழ்வினைச்காச்சவே. (௪) 

பிரமதேவர்.--வேறு. 
சன்றவற் கல்லவளு முணவுமா சப்புவியு மியல்கடி மணஞ்செய்சேமு 

மினியவுவ எகமுமா கக்கடலு மாலையு மிருப்பிடமு wreaen ups 
தோன்றவழி யுங்குடைய மாகவரை யுஞ்செய்து சுசன்மகன் றிறவுகோலாத் 

தூயதாய் மனைவிதழற் குறையுளுஞ் செய்தும௫ழ் தோன் னான் முகனளிக்க



STUY UU CF at tb ௯௫ 

நான்றசடை யார்கும்ப நாயக ரெனும்பெயர் ஈயத்தல்சண் டங்சண்மின 

நாயக யிடைச்சிங்க நாயச யருட்சன்னி நாயடு யறம்பலவும்வாழ் 

QO Noss sar யகிகாது மகரநா ய௫.நுதற் றனுகாயட 

யடியமிசை யத். துலா நாயகி யெனப்பல வமைர்தமங் களவுமையையே, () 

இந்திரன். 

ஒங்கு திரை பலவெழும் பாற்கடற் கருவூல முதவுபல பொருள்களுள்ளு 

மொரு ம்பி பாகமோ சாரமொரு பெண்ணமு துடன்கழிய மூச்சதற்குப் 

பாங்குயர் விசேடபா சம்பெண்கள் பலர்தருப் பலகாம சேனுவென்னும் 

பசுநிதிய மணியானை பறியாதி பெற்றுமகசழ் பண்ணவர்ச் கரசுகாச்ச 

வீங்குகரு ணைப்பிழம் பாயகும் பேசர்க்கு மேவுதாய் ததயைசங்கை 

விழைமனைவி யாகியொரு சான் மருவ லாலவர்செ மேனியிற் பாதிசொண்டு 

தேங்குபல வோடங்க மல்லாத வேணியிற் கரக் கங்கைமங்கை 

செறிதாச் தசவினமர் வித் அும௫ழ் மங்களச் செல்வச்செ முங்கொடியையே, 

திருமகள் வேறு. 

ஆரு நினைப்பா கய இறப்பு மடரு மறப்பா கயெவடைப்பம் 

ஆய தொழிலை காடோறு மாற்றஞ் சசல சேவலம்போ 

லோரு மகன்பே ரனுமுடன்வர் து.இச்ச வனுமா மிருபுலவ 

ருராத்த வியற்று மிதழ்க்கசவத் தொண்பூ மனையாள் பதம்பணிவாம் 

பாரும் விசும்பு மூய்யவொரு பகழி சலைகைச் கொண்டமுதம் 
பரவு மொருகும் பஞ்சிசைத்த பரமர் போற்ற ஞானசுதை 

வாரு மிருகும் பம்பரித் து வரிவிற் கழையு மலரம்பு 

மாணச் கொண்ட மங்களமா மயிலை யினிது சாச்சவென்றே, (cr) 

நாமகள். 4 

shop வெனவுட் கரைந்துருசச் சல்லா லவெமது வாச்டெத்துங் 

கலர்த கருணை யாற்பிறந்து க.ிக்குஞ் சீர்த்தி யுடம்பினுச்கும் 

வற்ரு வதற்குச் காரணமாய் வயங்கும் தெய்வ வுடம்பினுக்கும் 

வருவேற் றுமைமாற் நியவெண்டா மரைப்பி சாட்டி பதம்பணிவாஞ் 

சற்றா தரவு கொடுத் சதுவே சார்பா வயங்க யஅபெருச்கித் 

தணவா மலமா இகடவிர்ச்துச் சனிச்ச வான்ம மடவாரை 

Yow வொருதற் குரியதவன் முடுழ்க்கும் போக முறவிடுத்து 

மூடியா மகிழ்கூர் குடகூரக்கு முதல்வி தனைச்காத் சருளென்றே. (௮) 

துர்க்்ைக, 

சயங்காத் இருக்கு மடங்கல்விடு சறுசுண் மடடரச் தலைசாயத் 

தீருவ மூடச் தலைசாய்த்துத் தயங்கு மணியா சனம்பரிக்கு 

மியங்காச் இங்க மிவாமா ரெவரு காணர் த$லைச்கொள்ள 

. வியங்குஞ் இங்க மிவர்கன்னி யெழிற்பொழற் பாத முடிக்கணிவா



௯௬ இருக்குடக்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளை ததமிழ், 

முயங்காக் கருணைத் இறச்தின்மல ரம்பன் படைக்க மால்காக்க 

வொண்ணா வமுச சடத்.து.௫ி.க,2 வொருவர் இருமே னியினளவாப் 

பயங்காட் டிவொன் சவர்க்ததொரு பாதி யெனினு மவருள்ளம் 

பண்பின் முழுதுங் கவர்ச்துமகிழ் பாவை தனைக்காச் தருளென்றே. (௯) 

சத்தமாதர். வேறு, 

இருமறை சேர்பன மீதுற்றபொற்பின - டிகழிட பாசல மூர்தற்றிறச் 

இனள் - சிறைமயின் மேன்மயி னேருற்றுசைப்பவள் - செறியா ஷணுள சே 

திச்இருப்பு, ஏிருவிற லார்சரு சீயப்புறச்தின - ளெழிலியின் மாமசம் விசுற்ற 

வெற்பின - ளிருளில் விராவொரு பேயைச்செலுக்துஈ - ளெனுமெழு மாதர்க 

டாளைப்பழிச்சுது, மருமல சோன்முத லோரற்பினித்தலும் - வழிபட வாரரு 

ளேயச்செலுத்தியை - வருகடல் சூழுல காளுற்றசத் தியை - மலர்கழை கூரயில் 

பாசக்கரத்தியை - யருமறை யாகமம் யாவைக்கும்வித்தென - வவிர்குட மூ 

டெழு சோஇப்பாற்கினி - தமைதர வோர்பயன் மேவுற்ற தத்தையை - யரு 

ஞரு வாமொரு மாசைப்புரச்சவே, (௧0) 

முப்பத்துமுூவர்.--வேறு, 

அகனமர்ர்துசொழு மடியர்சக்சையமு சனையகன்் றமர்ப ராபரையை 

யெப்பெற்றி யாருஈன்கேச்திட - வருள்சரர்துபொலி பெருமையம்பிகையை 
யளவிலின்பசுக பூரணியை யொப்பற்ற கோமளங்கூர்த்திடு - முகன்மருங் 
குனலி முூலையகங்கொணகை முூழ்செறிந்தகரு வார்குழன் முதற்பொற்ற 

யாயையுக் தீட்டுபு - மூளரிமங்கையர்த மனனகங்கொடுபன் முகமன்விண்டு 
தெரி காரணியை யப்புற்று லாகறும்பூச்சடை, யிசன்மலிர்சபுய விறைவர் 

தஞ்சமுற விருகைகொண்டுசழு வாரணியை முட்டுற்றிடா ஈலம்பூட்டிடு - 
மியல்புசொண்டவிரு விழிமடைச்தையைஈ லினிமைதங்குசுவை யாரமுதை 
யெப்பற்று மேவிடுக்தீச்தொழி - னசன்மறந்துதமி யனுமுயர்க்இிடமெய் நல 
மியைந்தருள்பு சாசனியை வட்டத்து மேவுமண்போற்திடு - நலகுடச்தைச 

சமர் தருங்கருணை ஈவிலுமங்களையை கால்வகைய முப்பத்து மூவருங்காக்சவே, 

ம ௦ ௦ 

செங்கீரைரப்பருவம். 

வானமுத லாயவொரு மூனறனுச் கும்பொதுவின் மன்னியொளிர் Ber may 

வா,த.தா மரைகணில மட்டுமுற லென்னையென மற்றவை யழுச்கறுக்கு[பய 

மானவது கொளினவைய தன்பயனை புறுகமல சாளொருகை தாங்குவேமென் 

றகஞ்செருச் செளச் செருச்கொழிய வனையண்மாற் றவளெனும ணுவகை 
லீனமக லனையசா மரைபதிச் தொருதாளிருத்தியொரு சாளெடுத்சே[யெய்ச 

யெழினனி சனிந்தமுக சாமரை மலர்க்சசைய விருமணிச் குழைவில்வீச 

சேனமர் ஈ.றுங்குதலை £ீர்ப்பமங் சளவல்லி செங்€ோ யாடியருளே 
தெய்வச் குடச்தைவளர் சைவச் செழுங்குமரி செங்€ரை யாடியரறாளே. (௪)



செங்கரைப்பருவம். ௬௭ 

மு.றியனைய கின்கசத் சாமரை சுமச்ருமிரு மூற்றிழைய சாச்சுமக்கு 

மூளரிக ணினைச்சுமச் சப்பெறும் தவமின்மை முன்னுபு அயர்ச்கண்முமுக 

மறுவிலுயர் பணிவரைச் சாரற் சுனைக்கணினை மாண்பிற் சுமக்கப்பெறும் 

வனவம்பு யம்பொலிவு பெற்றுமீ எவுசின் மணானொடு சாங்கப்பெற 

மறிவுபெற லின்மையு ணினைர்ததவு மற்றாக வன்பினெக குருகுமடியர் 

அமலவிரு சயகோக ஈகமலர் களிப்புமிசக் கடையவ தின் மறைய*தமுஞ் 

செறிவரு மணாளரொடு மமருமங் சளவல்லி செங்€ோ யாடியருளே 

செய்வச் குடந்சைவளர் சைவச் செழுங்குமரி செங்கீரை யாடியருளே.!௨। 

பரமன் நிருச்சண்ட நாளமு மிசைசீரென்னி பற்றிய வடிப்பாப்பும் 

ப.ரவுமச னுச்சிப் பொகுட்டுமறு கொடுகும் படுஞ்சடைப் பைம்புலிசமு 

மூசமன் புயங்கங்கள் பைத்தபை யகவிதழு முவைவா னசம்புஈறுகீ[வண்டரும் 

சொண்சுவைச் சேனுமொளிர் வெண்பொடி.ச் சாதுமிச் கோங்குகண் மணி 

வரமன் சறப்பினொளி ரச்கொண்டு நாடொறும் வயங்குமொரு தாமணப்பூ 

வண்கரசத் தாமரைப் பூக்களொடு மதியொடும் வணங்கமுணி வொழிலலம்பு 
திரமனிரு காமசைச் அுங்கமலங் களவல்லி செங்கை யாடி௰யருே 

தெய்வச் குடக்சைவளர் சைவச் செழுங்குமரி செங்ஸோ யாடியருளே. (௩) 

அந்சையற வர். அவரை 'பேர்ச்செடுச் கான்டர மனைக். துரெரி சரமடங்க 

லாருயிர் குடி.ச்சலவொரு சாளொரு விரற்று இயி ஞனடர்க் நிடலுமனையா 

னிர்தைதபு துஇபுரிம் சமுகலு மிரங்கிவடி. கெடியவா ளா இசல்இ 

நீபோ வெனச்செலுகத் இயபின்பி ராகவ னிகழ்ச்சிபுரை செய்துபோற்ற 
முர்தைவிழை வாலவன் காயவேற் தஞ்செய்த முதல்வர்போ லாது திருமுன் 

மூற்றுபே ரன்புபுரி சொன்னரோ மற்குவட முனையலா ளா .இதல்இச் 

சர்தைம$ ழச்செய்து மகழுமங் சளவல்லி செங்€ரை யாடியருளே 

தெய்வச் குடர்தைவளர் சைன்ச் செழுங் குமரி செங்சை யாடியருளே, (௪) 

பிருகுமுனி வன்பெரிய முனிவளும்ப் பின்புகவில் பேச்சுகிலை நிற்கவற்கும் 

பேர்பல வெடுத்தோதி யுருவுபல வற்றையும் பெட்டொருசி லோரிறைஞ்ச 

வருகு சலின் மாசவப் பெருமையான் மாசவ னவாவுமச வாசச்செய்தா 

மவிர்கா மெனுங்கலைசக் கோட்டுமூனி காரிபனை யாதியர் செருக்குகீக்கக் 

கருகுசலி லாசபடை கொண்டுபொரு பண்டனெகுர் கைவிரல்கள் சிறி துவிதி 

கரியமா லுரியவுரு வொருபதும் வெளிப்படக் காட்டிமெடு வான்புரர்.த[ ராக் 

இருகுதவிர் பவருளத் சமருமங் சளவல்லி செங்€ரை யாடியருளே 

தெய்வச் குடந்சைவளர் சைவச் செழுங்குமரி செங்கீரை யாடியருளே.(௫) 
ம வறு, 

மணிகெழு பஃறலை மாசுண மாளமு மன்னு புறஞ்சூழும் 
வாரிப் புறவித முக்இட ரிச்குல மால்வரை யகவிதழுங் 

கணிகெழு சோள்வரு ணன்புர வாற்று கடற்சுவை கூர்மதுவுங் 

காசினி யாயெ மசரச் சமுழுயிர் கள்ளெனும் வண்டுகளுக் 

இணிகெழு பொன்வரை யாய பொகுட்டுஞ் செறிதா வ.தரூழுக் 

இசழ்வரை யாயெ தாவும் வாய்ந்கொளி செய்யுமொர் சோசாச 

é kh.



௬௮ திருக்குடந்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ். 

மணிகெழு சன்மையி னலர வெழுங்க தி ராடுக செங்கோ 
யங்கண் மலர்க்குழன் மங்கள ஈரயகி யாடுக செங்€ரை, (௬) 

புவிபுசழ் மறையின் சார மெனப்பொலி புண்ணிய வெண்ணீறும் 
பூண்பல மணியின் சார மெனப்பலர் போற்றுங் சண்மணியுஞ் 

செவிகவர் மர்கெ சார மெனப்பொருள் செறியும் பதமைக் தக் 
தெள்ளிய மாசவ சார மெனக்கொடு திகழு முதுச்குறையோர் 

குவிகைய சாகவெண் ஸில்லாச் தீர்த்சச் குலமலி சாரமெனக் 
கூறு மகப்புனல் வஇதல சாரக் குடமூச் கிடமாச 

லவிரொளி சார விமான மிருப்பவ ளாக செங்€ரை 
யங்கண் மலர்ச்குழன் மங்கள நாயகி யாடுக செங்கோ. (ar) 

நிலையுய ரெண்ணில்ப லண்ட முயிர்த்.து நிலாவுவெ ளோதிமமே 
நினைபவர் வினையர வங்கள் விலங்கெ நிகழும் பசுமயிலே 

கலைதலில் வஞ்ச ரெனும்புயன் மூன்குறு காத கருங்குயிலே 

ககன மளாய விலங்க லுஇத்தருள் கான்ற செழுங்கிளியே 

மலைவற வோர்கழை யோர்கரம் வாங்கி வயங்கு கொழுங்கழையே 

மாண்ட குடத்துறை செர்சேன் வாமம் வயங்கு பசந்தேனே 

யலையமு தொடுகலை யமுது மிறைஞ்சமு சாடு செங்கோ 

யங்கண் மலர்க்குழன் மங்களராயகி யாகெ செங்கீரை, (௮) 

வறு, 

தருமவெ ளேற்றசன் மு.துசமர் வார்க்ிட மேவிய பைங்கோதை 
சதுமுக மூர்ச்திமு தலியர்ப ராய்ச்தொழ வாழுமி எம்பேதை 

கருமமு ரா,ச்சுவ வெளியமு நீற்றிட காளுக லங்கூடுங் 

கருணைக டாய்ப்பர சுசவடி வேற்றுகு மாரிம ணங்கூரு 

மருமலர் போர்த்திய குழலுடை யாட்டிஈ ராவொழு குர்தாமம் 

வனமென வாக்கிய புயலைமு ஸஞாப்புரி பூரணி பொங்கோசை 
யருமறை யாற்புக றுதிமுழு சேற்பவ ளாகெ செங்€ரை 

யவிர்குட மூச்கமர் சருமொரு பார்ப்பனி யாடுக செங்கீரை. (௯) 

G arm. 

Qurdans நுழைபுல னறமிளிர் பவருணி றைந்தா யன்பாளர் 
புகனின சாணென வடைதொறு மினிதபு ரந்தா ணங்காய்மெய் 

யறிமுது சவர்சுவை யமுசென கரும றங்கூர் சண்டேசொல் 

லமுதமு முதுதிரை யமுசமு முறுகண ணங்சே சங்கோதை 

மறிசலில் கடலினு மிகவெழு கருணைம ருர்சேசர்தானம் 

வளர் சல மூசலிய பலவுமுண் ,ம௫ழும டக்தாய் பண்பாடல் 
செறிமறை முதனடு விறு இயு நிறைபவள் செங்சோ செற்€னரை 

இடஈவில் குடரு£த லிடமமர் மடமயில் செங்கோ செங்்£னா. (௧50) 

 



தாலப்பருவம். 

செய்ய கனகம் வெள்வயிரஞ் சிறந்த கமல சாசமொளி 

இகழு நீலம் வயிடேயஞ் செறிய வொன்றன் மேலொன்றா 

வைய முறைவைதச் துறவடுக்கி யவிராம் பூதத் தடுக்கென்ன 

வமைத்த திருமா ளிகைமேலா லாடுக் துவசச் தரு நனையி 

லெய்ய விவர்நீ ௬ண்பெசர் செழுர்த முகில்கோப் புண்டுசைல 

ரிடங்கா பாலர் கொடிமிடைசற் கேதி யாதென் நிருங்கடல்சூழ் 

வைய மதிச்சப் பொலிகுடச்சை வாழ்வே தாலோ தாலேலோ 

வளங்கூர் கருணை மங்களமா மயிலே தாலோ காலேலோ. (4) 

விண்ட மலர்ச்கா வகத்துசய வீபச் இனைச்கண் டிஎமக்இி 

விழையுஞ் செர்தேத் தடையென்ன விரைந்து கவெ னவற்பற்றக் 

கண்ட புலவர் கு. ரங்கியெனச் சரைபே ரலவற் சரட்டலுறக் 

கரைவா மெனவச் கடுவனுமாக் கவியென் பெயர்க்குச் சகவணர்ச்து 

கொண்ட பயத்தின் விடுத்திலச்சை கூர்ந்து தனது குலம்புரந்த 

குனிவிற் புயத்சோன் செயனினைர்சக் கோலப் பிணவை யெழுகாதன் 
மண்ட லணைக்குஞ் செழுங்குடந்தை வாழ்வே சாலோ தாலேலோ 

வளங்கூர் கருணை மங்களமா மயிலே தாலோ தாலேலோ. (2) 

உன்னும் வடுக னொருகோளுண் டுமிழ்ர்சா னிதுபல் கோள்களுமுண் 

டுமிழா நிற்கு மெனவவற்றை யுட்கொண் டுடனே புறச்தோற்றி 
மின்னும் பொழிலி னடுப்பொலியும் வியனீர்த் தடத்துச் கமலமுதல் 

வீவார் மதுவுங் குலைத்தருவின் விடப மதுவும் பெருகவெட௫ 

னென்னும் பறவை படிந்துமிசை யெழுங்கால் ழிசேன் விழைச்தொழுங்கு 

னெய்து மளிவெண் படமுமதற் கிட்ட கரிய கயிறுமென 

மன்னு மழகார் இிருக்குடர்தை வாழ்வே காலோ சாலேலோ 

வளங்கூர் கருணை மங்களமா மயிலே தாலோ தாலேலோ. (௩) 

ஆய்ந்த பொறிவண் டடைடடக்கு மங்கட் பொழிலின் மடமாதர்க் 

கணியா டவரோ ராவியகச் தகத்தா மரைத்சேம் புனலுங்கோட் 

டேய்ச்த தருப்பூ மதப்புனலு மேனைத் சருப்பூப் பொழிதரவீழ்க் 

இயைந்து பாய்தேம் புனலுங்கண் gibtt முக்ரீ ரெனச்கூறச் 

தோய்ந்த முலைச் காட்டுகெனத் தூவெள் எனம்வீழ்க் துருப்பாச 

தொடா வெழல்சண் டிதுவென்னத் தோலா ம௫ழ்விற் றலைரிறந்து 

வாய்ஈத நலங்கூர் இருக்குடர்தை வாழ்லே தாலோ தாலேலோ 
வளங்கூர் கருணை மங்களமா மயிலே தாலோ தாலேலோ. (௪) 

பழுச்,து விழுந்த ஈறியசுவைப் பாகம் சனிமே லொருசென்னம் 
பழமூக் கூழ்த்து விழுந்தமாப் பசுர்தேன் பொழிந்து மலரிறைத்தச்.



#00 இருக்குடக்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ். 

கொழுச்து வரிவண் டிசைபாடச் கொண்ட கனியின் பெரும்பொறையாற் 

குலவு மெதி2ர பலசாகை குரஙகல் கும்பதீ துதிச்சொருமா 

வழுச்தி வடுப்பூண் முடிழுக்க ணமலற் காட்டி யருச்சத்சாங் 

கறைது நிவி செ இர்வணங்கு மன்பர் நிகர்த்ச லறிர்கமரர் 

வழுச்து மலியுச் இருக்குடம்தை வாழ்வே சாலோ சாலேலோ 

வளங்கூர் கருணை மங்களமா மயிலே தாலோ தாலேலோ. 

வறு, 

குமிழ்மல ருங்குளிர் முல்லையு மிந்திர கோபமும் வாமானுங் 

கூங்குயி லுக்கின் கூறம ௬லகு குலாம்பொரு ளெனவளையா 

விமிழ்கலி மாமறை யைம்புல னுளதென லிச்தொகை யாலுணர்வா 

னி௰ல்பி னமைச் தப லுலகு wera Sonus செனத்தோற்ற 

adit gr பொருஞ்சுவை யஞ்சுனை நீர்நிலை யான்ற சுறா த் சலைன் 

காய கழைச்சிலை தாங்கி விளங்கிடு மம்போ ர௬ுகமுடையாய் 

தமிழ்தெரி யுங்கட மூக்கமர் பைங்கிளி தாலோ தாலேலோ 

சங்கள் வுங்க.ர மங்கள நாயகி தாலோ தாலேலோ. 

விண்டலர் செவ்விய தாமரை கொல்லோ வெண்டா மரைகொல்லோ 

விரவு சல் பெத்றொளிர் தாமரை கொல்லோ வேறெது வாமென்று 

தொண்ட ர௬ளங்காடு பன்முறை யாயர்துர் துணிவு பெறாமையிஞனாற் 

ஜொகுபொது விற்பைக் சாமரை யென்றே சொற்றனர் களிதூங்க 

முண்டக வசனக் கலைமக ளுங்கடன் முற்படு திருமகளு 

முரணுத லின்றி ௨௫த்திடு மாறொளிர் முக.தா மரையுடையாய 

தண்டமிழ் Ogi ge மூக்கமர் பைங்கிளி சாலோ தாலேலோ 

சங்கள் வுங்கர மங்கள காய தாலோ தாலேலோ. 

அருமறை முழுமையு மாயதன் முதனடு வந்த முரைப்பதுமா 

யத்சகு மறையின் வரம்பு கடந்த வதீதமு மாயுளகெக் 

குருகுதில் சொண்டு விடாது நினைப்பவ ருள்ளவிர் தீபமுமா 

யுற்றடி போற்றி வணங்கு செய்ப்புச வத்தகு நிதியமுமாய்த் 

இருகுத லின்றி யுரைப்பவர் காவிற் நீஞ்வைய யமுதமுமாய்த் 

இகழ்தரு பொற்கொடி யேயள வில்லாச் தெய்வச் திருமணமே 

தரு.தமிழ் தெரிகுட மூக்கமர் பைங்கிளி சாலோ தாலேலோ 

சங்கள வுங்கர மங்கள காயகி தாலோ தாலேலோ. 

Gap 

தந்தனை யொன்ற நினைந்துக வர்ந்திடு தேனே வானாடர் 

செண்டிரை யின்ச ணடைநர்தனர் கொண்டது தேரு வாருச 

வரந்தரு ஞூஞ்செ யலின் றலை நின்றகண் மானே யாகேய 

மண்டலி ருந்த வாண்டர்ப ணிர்செழு வாழ்வே சூழ்பேறே 

SESW Vent 5 கருங்குழன் முன்பல காணா நாணூலா 

கண்டலன் மங்கை முனங்கையர் கும்பிடு காலாய் 2மலாய 

சந்தம வலிந்த குடர்சையி எஙசளி தாலோ தாலேலோ 

சங்களை யங்கை மடங்களை மங்களை தாலோ தாலேலோ, 

(௫) 

(௮)



சபபாணிப்பருவம். ௧0௦௧ 

வறு, 
மணந்த வார்குழல் வெண்பிறை சூடுமை சாலோ தாலேலோ 

வடிந்த காதிரு செங்கஇர் சேர்பசை காலோ தாலேலோ 

சணம்த காமியர் தர் துணை யாமளி சாலோ சாலேலோ 

தவஞ்செ யாவெனை யுக்கனி யாள்கொடி சாலோ தாலேலோ 

நிணக்த யோ௫யர் சிதைய ராவொளி சாலா சாலேலோ 

நிவஈ்ச லாருயி ருய$்திட மேவனை காலோ சாலேலோ 

குணந்ச லாதவர் பங்களை மாகிதி சாலா தாலேலோ 

குடர்சை லாழ்வெனு மங்கள சாயசி சாலோ தாலேலோ. (௧0) 

  

6 9 ௦ 

சப்பாணிப்பருவம். 
ப அச டட 

விங்குஞ் சுவைச்ரெங் கழைச்சிலை குழைச்சளி விராயகா ணம்பொருச்தி 

விரைமலர்ச் சீசாலைது கொண்டொரு மலர்ச்கோல் விரைச்துவிட் டவனு 

சேங்குச் சழற்நுணவு செய்துபண் டைப்படி இரும்தியோ கத்திருந்த [டம்பு 

செஞ்சடைக் கருமிடற் அுத்தவள நீற்று ச் திருப்பெரும் பாமயோடு 

வாங்கும் திரைக்கடழர் புடவிமுச லெத்தலமும் வாழ்லெனும் புணரிமூழ்ச 

வணங்சா முடித்தலை வணங்கிட வணக்குகழை வண்டிலையு மலர்வாளியுக் 
தாங்குர் இருச்கைச் சலச்சொளி துளாம்பலொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ் வளம்பொலி ர௬டம்தைமங் களவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே 

ஆக்கும் தொழிற்றமரு கம்புரச் குஈ்கொழி லமைக்தவப யஞ்சாம்பரா [ப்புப் 
வழிக்கும் கொழிற்றி மறைக்கும் தொழிற்றலை யமைக் தூன்று தாண்மறை 

போக்குச் தொழிர்குஞ் சிசுத்சா ஸிவைஈ தும் பொலிக்திடச் சுரு இிவாழ் சதப் 
புன்மையின் நுய்ந்தன மெனச்சகல புவனமும் போற்றெடுத் தேத்தமடமை 

நீக்கும் புலிப்பத முனித்தலேவ னும்பணி செடுத்தீவ முனித்தலைவனு 
நிறைமூழ் திளைப்பமா சேவன்மன் றிடைஈவி னிரச்சச் இயைச்ததாளக் 

தாக்கும் திருக்கைச் தலத்தொளி துளும்பவொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ் வளம்பொலி குடம்ரைமங் களவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே, 

ஒங்கெய கொடைச்சலைமை பூண்டமை யிரும்புவன முணசவறி கு.றியமைர்தாங் 
குத்தமோத் சமடீர் பொழிசஈ்துசெய் வப்பசுவி னொண் முலையின் விரல்கள்வா 

தூங்யெ மதுப்பொழி மலர்க்கம் பகத்திற் முறுச்சளிரி ஸியல்புபூண்டு [ய்து 

அங்கமிகு சங்கமும் ப துமமு மிரேகையிழ் ரோ.ற்றப் புனை அுகொண்டு[ தும் 
வீங்கிய சுடர்ப்பிழம் பாற்றுணங் கறன்முழுதும் லெய்துவாய்ப் பெய்துதோன் 

யமெய்யோன் சமழ்க்குமணி யாழிகள் புனை துமழை மேகமுச லாயபலவுச் 

சாங்) ப இருச்சைச் தலச்சொளி துளும்பவொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ் வளம்பொலி குடச்சைமங் களவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே. 

புண்ணிய மலிந்தவ ரகச்சணு முகச்சணும் பொங்குகளி தங்குமாறு 
பொன்னஞ் இலெம்புபுனை தாமரை யியங்குசாற் புண்டரிக wares gut



௧0௨ இருக்குடந்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ். 

சுண்ணிய செழுங்கோக ஈகமல ரகத் துங் சலக்தமர் ஈலக்சண்மடவார் 

கைச்கமல பிசைவூச் குங்கமல மலராய்ச் கடற்றானை சுற்றுபுடவி 

யண்ணிய பிலம்புக் கழுந்தப் ப.ரக்தநீர்க் காயகந் ரூயாய்ப்பல 
வறங்களுச் குஞ்செவிலி யாய்ப்பொலிர் தச்சமற வபயலர தங்கொடுக்குக் 

தண்ணிய திருச்கைத் தலத்தொளி அளும்பவொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ் வளம்பொலி குடந்தைமங் களவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே. 

மையற் நுறைப்படியு மெங்களை யெடுச்சாள வல்லநின் றிருவடிச்கு 

வந்தனம் பற்பல புரிர்தன மினுஞ்செயவு வர்சன மதான்றுபோற்று 

கையற் நிருக்குமடர் கூட்டச் துறு துநிற் கரு அரை யும்பரசுவோங் [ம் 

கங்கையை நினகச்கடிமை யென்றுசா இர்சளவில் கலையெடுச் துப்புக லுவோ 

பையற் ஜொடுங்குமொரு பாம்பினெம் பொறியறப் பாவைநினை யேகருதுவோ 

பாடித் துதித்திரெ மெங்கட்கு நீயினிப் பண்ணுவது நிற்கவின்றுன் [ம் 

றையற் றிருச்கைச் தலக்தொளி தளும்பலொரு சப்பாணி சொட்டியருளே 

தண்டமிழ் வளம்பொலி குடக்தைமங் சளவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே. 

ம வறு, 
வழிவழி WILY. GOLD யெமைகச்கொண் டாளு மராக்கரு ணைத் திருவே 

மாயா மயகும் பதீது முளைத்தவர் வாமசத் சமருமையே 

கழிமகிழ் சால நினைப்பவ Hares கமலச் துறையனமே 

கல்லா மூடர் மதிக்கு பினித்துச் கமழும் பைச்தேனே 

பழிசபு மறைமுறை யிடவு மதற்கப் பாலா கியகொடியே 

பனிவசை யாத்று தவத்தின் முளைத்த பசுங்கிளி யேமயிலே 

கொழியருள் வடிவுடை மங்கள காய கொட்டுக சப்பாணி 
குடச்தையுண் மேய மடர்சை பராபரை கொட்டுக சப்பாணி. (ச) 

ஆலம் பொலிதரு கண்டச் செண்டோ ளாண்டகை யெம்பெருமாற் 

கைர்சொழி லும்முடன் மேவி யிருச்இனி தாக முடி த்திடுவோய் 

ஞாலம் பொலிதரு மாருயி ராய ஈலங்கெழு பைங்கூழ்ச 

ணன்று விழைந்து சழைச்து பொலிக்திட ஈக்கெழு பசுமுகிலே 

லம் பொலிதரு செய்கையி னுள்ளச் திருகற் றுருகடுவார் 
செறிதரு சனனப் பரவை சுவற்றுஞ் செங்கதி ரேயளவரச் 

கோலம் பொலிதரு மங்கள நாயடி கொட்டுச சப்பாணி 

குடர்தையுண் மேய மடர்சை பராபரை கொட்டுக சப்பாணி, (௪) 

கரையில தாகிய பரமா னச்தச் கடல்வரு தெள்ளமுசே 

கருதிச் கருதி மிசக்குழை வாருட் சழனி யெழுங்கழையே 
வரையி னுதித்தொர் மருப்புச் சன்றை வயக்கு மடப்பிடியே 

மாறி லவித்சை யிருட்ட உ வன்பருண் மாமலை யெழுக திரே 
தமாமுதல் பூத்தரு ணன்று பழுத்துக் தழையும் பொற்கொடியே 

தானே யா௫ய சோன்றாச் துணைம௫ழ் தச்ச பெருர் துணையே 

குணாமறை யோலிடு மங்கள காய, கொட்டுக சப்பாணி 

குடச்சையுண் மேய மடர்தை பராபசை சொட்டுக சப்பாணி, (௮)



முத்தப்பருவம், ௧௦௩. 

வறு, 

மடமற நினைபவ ர௬ளமெனு மொருகளி யுற்றவிளக்கேசொன் 
மறைமுடி வினுமுணர் வருமொரு முதல்விய ருட்பெருமைத்சேவி 

தடநெடு முடி.யுயர் பணிவை யிமயமு யிர் ச்தமடப்பாவை 

தளர்வற வளவில்ப லுயிர்களு மெளிதின ளித்த திறற்கோதை 

படவா வழுமஇ யமும்வர ஈதியுமு டி.த்சசடைச்சேவர் 

படுமத சலவிற லடுகளி றுசவுரி பெற்றபுகழ்ச் தூயர் 

குடாடு வமர்பவ ரிடமமர் மடமயில் கொட்டுசசப்பாணி 

குவலயம் விழைவன விழைவசை யருள்பரை கொட்டுக சப்பாணி. (௯) 

பொன்பொலி பாச மறந்சலை யாவொரு புக்ல மைத்தறியாப் 

புன்புலை யேமும் விரும்பிடு மாறருள் புச்சமூ சப்பாகே 

மின்பொலி வேணியர் பங்கமர் வாய்திரு மெய்தக்ச வருட்பேறே 

விண்பொலி யாவர்க ஞர்கொழ வாழ்வருள் விச்சை யனப்பேடே 

சென்பொலி €கான் முன்பிற வாசசெ ழித்சசு வைச்சேனே 

திங்களை நேர்முக மங்கதின் மானிசர் செப்புவி ழித்சாயே 
கொன்பொலி ஞால மலர்க்சு பராபரை கொட்டுக சப்பாணி 

கொங்களை வார்குழன் மங்கள காய கொட்டுக சப்பாணி. (#0) 

முத்தப்பருவம். 
on IRR 

சுரும்பு செறியு காண்டூட்டித் சோகைக் கருப்புச் ரலைகோட்டித் 

தோலா மதுகைச் இறங்காட்டிச் சுவைசத்தேங் கணையொன் றுறககூட்டி 

யரும்பு செருக்கிற் ரொடுச்தான்மெய் யடலை புரிகண் ணுதற்பெருமா 

னங்கங் குளிர்ச் துள் ஞருகவவ னைந்து சொன்று விசூக்ச 

விரும்பு மகனுண் மற்றொன்று விடமு மமுது மெழுவிக்ச 

விழைமற் ரொன்றை ஈகைமுகமா லிண்ணோ ௬ணவும் விளர்ச்சிடுஞ்சொத் 

கரும்பு கலர்து வெளிப்படுக்குங் கனிவாய் முத்தம் சருகவே 

கருணா கரமங் சளவல்லி கனிவாய் முசக்சர் தருவே. (௪) 

சோட்டு மலரா சனச்தமருர் தோன்றற் பிரமன் மு.சலாசச் 

சொற்ற வமரர் பெருங்குழுவுஞ் சொலுமற் றுளமன் பசைத்தொகையும் 

வாட்டு முயிரென் றுண்ணடுங்கு வருச்சக் கனக னுடல்£ண்டு 
வருஞ்செக் நீருண் டறுவெறியான் வருச்சு மடங்க ஓயிர்சாம்பப் 

பாட்டு மறைவாழ்ச் திடவெண்காற பறலை யாய சகோரம்விழை 

பண்பிற் கவர்ந்து ம௫ழ் தூங்கப் பற்ப ஓயிர்ச்கு ஸபின்பகலங் 

காட்டு மறுவ னிலவரும்புங் சனிவாய் முச்.சர் சருகவே 

கருணா கரமங் களவல்லி சணிவாய் முச்,சர் தருகவே. (௨) 

வண்ணச் குழவி வடிவாய்முன் ம௫ழ்ச்து கவர்ச்ச காரணத்தால் 

வானம் பசவு மலையரசன் மனைவி மேனை முலைப்பாலுஞ்



௧௦௪ திருக்குடர்கதை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், 

சுண்ணப் பொடிசால் புயமலயச் தலசன் மனைவி பொன்மாலை 

அணைத்துப் பணை? மூலைப்பாலுஞ் சுடர்2வற் குழவி தனையெடுத்து 

நண்ணச் ருஸிர்முச் துண்வெர்ச ஈகுகா ரணச்சா லறுமாகர் 

நலங்கொண் முத்த முலைப்பாலு ஞான மயநின் முலைப்பாலுங் 

கண்ணக் கலந்து பரிமளிக்குங் கனிவாய் முத்தம் கருசவே 

கருணா கரமங் களவல்லி கணிவாய் முர்தச் கருகவே, (௩) 

ஆணச் இருக்கை பிவருளமென் றறைய நின்றா ரசங்கைகீ 

சாட்டி ஞார்பச் இலையிட்டா ராஈ லான்மற் நிலரின்னே 

மாணச் இருக்கை பயில்வேலா வலயப் புவிமன் னவராக 

வானோ சாக வரசாக மலசோ னாக மாலாக 

வேணச் இருச்சை யொழி்சமர்லா ரிவர்சா லோச மு.சலியவைச் 

இறைவ ராச விரைச்சருடி யெம்மா னேம௰் றெல்லாருங் 

சாணச் இருச்கை சாச்சென்னுங் கனிவாய் முத்தர் சருசவே 

கருணா கரமங் களவல்லி கனிவாய் முத்தர் கருக. (௯) 

மதிக்குஞ் சுவைச்தீம் பாலசுரஈது வடிச்சு கழைச்சா நுலட் 

மதுரம் பொடு?காற் றேன்பொதி5து மாரு இணிக்கும் பாகூறி 

யு.திக்கு மணியா மோசையளா யுவக்குங் குயிற்கூங் குரல்விரவி 

யுரைசெய் கள்ளைக் கிளவிபயின் றுறுவேய்ங் குழலி னொலியமைந்து 

இதிக்ரு மொருமுக் கனிபமுத்துத் இகழும் புல்ல கண்டஞுற்றுச் 

செறிசற் சண்டு விளைர்தெழுஈது தெய்வங் சமழு மமிழ்தரும்பிச் 

க.;இக்குச் தமிமு மணர் துபொலி கணிலாய் முத்தர் சருகவே 

கருணா கரமங் களவல்லி satan ipsa soa, (௫) 

வறு, 
வண்பார் விரும்புங் கரும்புஞ் சரும்புமிடை வாவிச் செழுங்கமலமும் 

வானவ ரிருக்கையைக் சோயும்:2வ யும்புசல் வரம்பயி லரம்பையுமிகு 

ஈண்பார் பசுங்கமுகு காடுபுகழ் செர்ரெலு ஈலங்கூர் நினக்குகின து 

நாதற்கு நீழலு மருச்சனைக் குபசகரண ஈன் பொருளு மாகுமெனினுங் 

சண்பார் நினக்குமாற் ராளெஸும் புனலுருச் காரிகையொ டளவளாவிக் 

சளி தூங்க லாலவை யுக ரமு.த் சங்கொளேங் கடவுள ரொருங்கலாவும் 

பண்பார் குடர்ரைப் பெரும் இரு ஈநர்ச்கரசி பவளமுச் சந்சருசவே 

பரவுமக் திரபீடம் விரவுமங் களவல்லி பவளமுச் சம்தருசலே, (௬) 

சாராய் கருங்கடற் குட்டம்ட வைச் ச் சலப்பின்வெப் புற்றஇன்னுங் 
கழியா வுவர்ப்பும் புலாலுஞ் செறிர்சகச் கடைபடு கடற்குட்டமே 

யோரா யெனக்கொண் டுஇி*சவளை யிப்பிநெட் டடலவன் மீனமீன (டும் 

முவையாதி தருமுத்த மெல்வுயர்வை யுற்றசெல் வுவகையை யெமக்காக் 

போராய் மருப்புப் பொருப்பெறுழி லெங்கான் பொரு இயுழல் இன் நஇிறனாற் 

புகர்பட்ட வன்னவை யுறுப்பின்மு,ச் தங்களுமொர் பொருளென மதித்தல் 
பாராய் குடக்தைப் பெருர்இரு ஈகர்க்கரசி பலளமுச் சக்கருகவே [செய்யேம் 

பரவும் இரபீடம் விரவுமங் களவல்லி பவளமுச் சர்சருசவே, (௪)



வாசானைப்பருவம். ௧௦௫ 

நீடுஞ் சிறப்பிற் பொலிர்தவவி மு,ச்சமிகு கேயச் சளித்தபோது 

நிசழதனி னுங்கோடி பங்கஇக மாயென்று நிலவுமித் தலமுத்தமுந் 

கூடுர் தவத்திற் கடைச்சமரும் யாங்களத கொள்ளேம் விரும்பியதுவே 

கொடுத்தருள னின்றிரு வருட்சழகு நெக்குருகு கொள்கையரு எச்கோயில் 

டாடும்பிரானொடுமமர்ச்சருள்விளச்சேயலங்குமறைமுடி.யென்னுமோ [கொண் 

ராவியி னுலாவுபெடை யன்னமே முன்னரு மனைத்துநூ லுச்செரிந்தோர் 

பாடுங் குடர்தைத் இருப்பெரு ஈகர்க்கரரி பவளமுச் சர்தருகமவே 

பரவும் இரபீடம் விரவுமங் களவல்லி பவளமுசத் தந்சருசவே, (௮) 

வறு, 

நன்று கருது மன்ப ரிதய கஞ்ச மருவு சத்தியே 

நம்பு மறையி னும்ப ரிலகு துங்க விமல தத்தையே 

சன்று பிறவி ஈ௩து இருவர் சிந்தை குலவு விச்சையே 

கந்தர் தருவி னைங்கை முதல்வர் மைர்த ரெனவ ணைச்துளா 

யொன்று புகலி யக்சண் மழவு முக்த வருள்ப யச் தியே 

யும்ப லிறைமூ னந்து சுரர்கண் முந்து தொழுப தத்தியே 

குன்று மடிழ வரச சருணை யம்பை சருச மு.ச்சமே 

கும்ப முதல்வர் பங்கு னமரு மங்கை தருக முத்தமே. (௬) 

கரிய முகிலி னஎக மிருள்செய் கவுரி தருக முத்தமே | 

கருதி யுருகு மடிய ரிதய கமலை ஈருக மு.ச்தமே 

யரிய கருணை பொழியு ஈயன வமலை தருக முத்தமே 

wpe பொழியும் வசன பதும பினை தருக முச்சமே 

புரிய வினிய விமய முதவு புதல்வி ௪ருக மு.ச்தமே 

பொருவில் கருணை யுருவ மருவு புனிதை தருக முத்தமே 

துரிய முடிவில் வெளியின் மருவு சுமுக தருக முத்தமே 

FOUL QS SHE SAAT Homa ௪௬௧ முச்.சமே. (40) 

வாரானைப்பருவம். 
am 3 ட்டி a 

C Sorarn வுங்குழற் சடையலங் காரச் இருப்பணியு மிருள்விழுங்கித் [செய 

இகழ்மணிப் பிறையுமொளி யுமிழ்மணித் மிசாடும்வளர் செஞ்ஞாயி றுசயஞ் 

மீனளா வுங்கடற் றரளமா லிசையுமொளி மிளிர்குமிழ் விராய முச்தும் 

வெள்வயிர கடசசூ டசம,சா ணியுமுவவு லெண்டிங்க ஞசுயஞ்செயச் 

கானளா வுந்தாட் சிலம்புஞ் சதங்கையும் கலகல வெனக்கலிப்பக் 

கனகமணி மேகலை புலம்பமறை யோலிடக் கடவுளர்கள் வாழ்ச்தெடுப்ப 

வானளா வும்பதண மதில்சூழ் குடக்தைஈகர் லாழ்வாய பரைவருகவே (கவே. 

மனஜனுயிர்ப் பபிரெலார் சழையவருண் மழைபொழியு மங்களாம் பிசைவரு 

கண்டோர் பவச்அன்பு சாணார்ச ளாய்ப்பெருங் களியார் சலிச்சண்ஞூழ்டிச் 

கற்பகப் பனிமல ரிறைத்தெதி ரிறைஞ்சிலான் கட வுளர்க ளெதிர்ஈடப்பப் 

௧௪



௧௦௬ இருக்குடந்தை மங்களாம்பிகை பிள்கைத்தமிழ். 

பண்டோர் மறைக்குழவி யுண்ணமெய்ஞ் ஞானவின் பாலருள் பிராட்டிவக்தாள் 

பார்பெறச் சுவணரோ மற்குமா றஞ்சுவாட் படையருள்சல் யாணிவந்தாள் 

இண்டோள் வலிச்சிலம் பரசன் றவச்துவரு செல்வச் குமாரிவந்தாள் 

செகமுழுது மீன்றசாய் வர்தா ளெனத்திருச் சின்னங்க எார்ப்பெடுப்ப 

வண்டோவிடும்டொழிலுடுச்சதொளிர்குடந்சைகசர்வாழ்வாயபரைவருகவே[வே, 

மன்னுயிர்ப் பயிரெலாச் சழையவருண் மழைபொழியு மங்களாம்பிகை வருக 

ஒளியார் சருங்களச் செம்மேனி வெண்ணீ றவர்சமா சேவனெம்மா 

னூடலொழி யப்பணி தொறுஞ்சடிலம் வாழ்கில வொருங்கள வளாவலானுங் 

சளியார் சருங்கணஞ் செய்யலாய் வெண்ணகைச் காமரா மாதர்பலருங் 

சனிவினெண் ணியபெறப் பணிதோறு மவர்குழற் காரிரு எளாவலானு 

மளியார் பெரும்பணி வரைப்பயிஉ லானுமோ ரணுவளவும் லாட்டமடையா 

வம்போ ருகச்துணை பெயர்த் துமறை வாழ்க்தொலி யளாவியெங் கும்பரப்ப 

வளியார் பெரும்புவன மேத்துங் குடர்சைககர் வாழ்வாய பரைவருகவே[சவே, 

மன்னாயிர்ப் பயிரெலாம் தழையவருண் மழைபொழியு மங்களாம் பிகைவரு 

பாடுவா ராணவம தென்னுமிரு கந்தபப் பாய்கின்ற புண்டரீகம் 

பரவுவினை யாயவிரு சாடுமுழு துர்தபப் பதிகருஞ் செய்யமுளரி 

நீடுவார் மாயையென நிகழ்கதிர் நிலாவிகழ் நிரம்பிய செழுச்சாமரை 

நீங்காச சேறாய விம்மூன்று மொழிதா நிலாவுமா விர்சமென்று 

கூடுவார்மறைபலவெடுத் தியம்புங்கனசகசோகனகசகமலர்பெயர்ச் அக[யென்னின் 

கொண்டாடு மெம்மைவழி வழியடிமை கொண்கெ.தி கூட்வெது முண்மை 

மாவொர் கொடியாடு மாடக் குடக்தைககர் வாழ்வாய பரைவருகவே [கவே. 

மன்னுயிர்ப் பயிரெலார் தழையவருண் மழைபொழியு மங்களாம் பிசைவரு 

விள்ளற் கருஞ்செயலி னுருகியுரு கத்து திசெய் வித்சகத் சவரிம்மையே 

மேலாய கல்வியுஞ் செல்வமு மொருங்குபெற விழைவிற் கொடுத்தல்கரு இ 
யள்ளற் றலைப்படுங் சமலத் தலைப்பொலியு மக்கலா ரிருவர்கையு 

மறங்கள்பல வுங்குடிகொ ளங்கையிற் பற்றலுற் ரூங்கமை சரப்பற்றியே 

யெள்ளற்றிறஞ்சிறி துயில்லா தமறைமுடி.யுமெங்களுளமுங்குடிகொளு [மேவ 

மெழில்கணிர் தொழுகுசிற் றடிமலர் பெயர்த்துவகை யெண்ணில்புவ னத்து 

வள்ளற்பெருந்தகையர்பொலியுங்குடந்தைககர்வாழ்வாயபரைவருகவே [கவே. 
மன்னுயிர்ப் பயிரெலாம் தழையவருண் மழைபொழிய மங்களாம் பிசைவரு 

வறு, 
ஊன்ஜோய் சுதரி சனப்படையா லனொருமா வுருச்கொண் டும்பர்பிரா 

னுபய பதமுங் சாண்பான்புச் கொன்றுங் காணா அழிதச்து 

மின்றோய் பாவைப் புடைவிழுர்தான் விரும்பி யிவள்சிற் நடிதொடரின் 

விழைந்து முயன்ற முடிகாணன் மேவு மேவா விடினுமிவ [மேற் 

டேன்றோய் மலர்த்தாட் டொடர்பொன்றே இருந்து மெனவுட் கொடுமலர் 

நிசழோ திமமென் னடைகற்பான் செறியோ தஇிமங்ச ளொடுக்தகொடர 

வான்றோ யிமய வரைப்பிறர்ச வனிசாய் வருக வருகவே 
மறையாழ்ச் தொலிசா மிருச்குடர்சை மடர்தாய் வருக வருகவே, (௬)



௮ம்புலிப்பருவம், ௧0௦௪ 

உதிக்கு முடம்பை யேயாமென் அள்ளி வினைசா டொறுமுஞத்றி 

யோரைம் தவத்தை களினுழிதர் தொழியும் பொறியில் யாங்களுமெய் 
பதிக்கும் சருணைப் பரலையிடைப் படிந்துர் துளேயச் சடைச்சணித்த 

பசமா னந்தத் திருவுருவப் பாவாய் புகழ்ந்து பாடுகர்பால் 

விதிக்கு மயம் இயரிடத்து விரவ விடுக்குங் கருணையினு 

மேலாங் கருணை விடுத்தளிக்கும் விமலாய் விண்ணே ராதியருண் 

மதிக்கு மிமய வரைப்பிறர்ச வனிதாய் வருக வருகவே 

மறைவாழ்த் தொலிசா றநிருக்குடந்தை மடக்தாய் வருக வருகவே, (௭) 

இழியுர் தொழிலிற் புகுத்.துமல விருட்டும் விளர்க்குங் சருங்குழலு 
மெழில்கொப் புளிக்குக் இருமூகமு மிருகை யுஇச்த பெருவெள்ளங் 

கழியுந் தவலை யாயொடுங்கக் சச்ச மில்லா வருள்வெள்ளங் 

சஇிச்சப் பொழியுங் கடைச்சண்ணுங் கருது ஞானம் பொழிதனமும் 

பழியு மறமுங் சடந்தன்பர் பற்றத் தருமோர் பற்ராய 

பாதாம் புயமு£ மிசப்பொலித்து பாவப் பரவு வெள்ளருவி 
வழியு மிமய வரைப்பிறந்த வனிதாய் வருச வருகவே 

மறைவாழ்ச் தொலிசா நிருக்குடக்சை மடந்தாய் வருக வருகவே. (௮) 

அஞ்சார் புரங்சக ளொருமூன்று மழலோ ஸனுண்டு சேச்கெறிய 

வரும்பு சறுவெண் ணகைபுரிக்த வமலற் ருடலா இகளாவாய் 

விஞ்சா ரனைய பெருமாற்கு மேவி யுடனீங் காதமர்ந்து 

விதித்த லாதி யைச்சொழிலும் விருப்பின் முடிக்கும் இறற்பாவாய் 

பஞ்சா சடியிற் சறுசிலம்பும் பாத சால மெனும்பிறவும் 

பற்றா வரையின் மேகலையும் பண்டை மறையாக் கொண்டணிவாய் 
மஞ்சா ரிமய வரைப்பிறந்ச வனிதாய் வருக வருகவே 

மறைலாழ்ச் தொலிசா நிருக்குடக்தை மடக்சாய் வருக வருகவே. (௯) 

தானே தனக்குச் சரியாய தாயே வருச வுரைக்கவினை 

தீடிலாய் வருக நினைக்கமுக்கி தருவாய் வருக மலர்பொ திந்த 

கானே புரையுங் கருச்கூர்தற் சவுரி வருக மெய்ஞ்ஞானகச் 

கரும்பே வருக வருள்பழுத்த கனியே வருக செவிட்டாத 

தேனே வருக வானர்தச் தருவே வருச பெருவேதச் 

செல்வீ வருக வெங்கள்குல தெய்வம் வருக வுருகுகருண் 

மானே வருச விமயவரை வனிதாய் வருச வருசவே 
மறைவாழ்ச் தொலிசா றநிருக்குடச்சை மடந்தாய் வருச வருகவே. (௧0) 

  

அம்புலிப்பருவம. 
am SPIE > —— 

BOs: மங்கையென றன்னியற் பெயராலு நிறுவியிவள் பொலில xP uy 
நிலவுஞ் சுபச்சரக மென்றுனரா செயப்பொலிவை நிகழ்கின்ற சமய மாறுங் 

கூடுமிட மாசச் குறித்தமாவ ஸிவள்பெருங் கும்பமுற் கடகம் வரையுங் 

கூடிய விராசியோ ராறுமம ரிடமெனக் கொண்டமர்வை நீயு மடமை



௧0௮ இருக்குடர்ை த மங்களாம்பிகை பிள்ளைத் தமிழ். 

சாடுரர்கள்பெண்ணரசியாயபெண்ணென்னவிவ டழைவள்பெண்சரகமென்ன 

தழை வைநீயுக்தெரியினொப்பாகலுண்மையுயர்சவளமாடக்கொடிசண்மே [த் 

லாடுகுட மூச்கெங்சண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாட வாவே 
யலகில்பல புவனமு முயிர்த்தசாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாட வாவே. (5) 

பாயகற வம்பொழியு மாம்பலை யுவப்பைநீ பற்பல்பம ரங்கண் மூசப் 
ப.ரவு.தா னம்பொழியு மொருமருப் பாம்பலைப் பண்பு ற வுலப்பாளிவண் 

மேயபல கமலமு முகங்கவிழ் சாப்பொலி வியன்கரங் சொண்டு எாய்நீ 

விளம்புமக் கமலங்க ணாணினவ் வாரும் வியன்சரங் சொண்டாளிவ 

டோயமலி கடலக முதித்துளாய் நீப.ர சுகக்சட Assn ளிவள் [மிக் 

சொல்லுமிலை தேரிலொப் பாசா இராய்வளமை சொக்கவள காபு ரியின் 

காயகுட மூச்கெங்கெண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாட வாவே 

யலகில்பல புவனமு முயிர்த்தசாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாட வாவே, (௨) 

ஏன்றவொரு கும்பமுளை நீயுண்மை ஞானநிறை யிருகும்ப முள்ளா ளிவ 

ளியலுமொரு மீனமூளை நீகருணை வெள்ளநிறை யிருமீன முள்ளா ளிவள் 
சான்றவோ ரேற்றினா னீசரும மாலெனச் தச்கவீ ரேற்றா ஸிவ 

டங்குகற் கடகமொன் நுடையனீ யிருளறச் சாடுகற் கடக காளுந் [ன்று 

தோன்றவொ ரிரண்டைய ளிவளின்ன திறலுடைத் தோகைநிரழ் ௧இி௫ மெ 

சொல்லவேண் டுங்கொலோ வாவென் ஐழைச்சது சொலிற்கருணை யேவ 

லான்றகுட மூரக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட ஸனம்புலீ யாட வாவே [எத்தா 

யலகஇில்பல புவனமு£ முயிர்த்சகாய் காணிவளொ டம்புலீ யாட வாவே.(௩) 

நிற்குரிய கும்பமொரு முடவன் விழை குவளிர்த கேரிழைச் குரிய கும்ப - 

நெடுமறை முடிக்குமெட் டாதவொரு கும்பேச நிமலப் பிரான் விழைகுவன், 
சொற்குலவு நிற்குரிய வேறுபுகர் கொள்ளக் தொலைத்தனை யிவட் குரியவை - 

துங்கமுற் ஜறெத்தகைய வானவரு மேக்சிச் தொழப்பொலிவ வெந்த ஞான் 

றும், விற்குலவு நின்மின் விரும்புமொரு பொன்னிவள் விசாலமீன் சடையை 

மண்ணும் - விண்ணாம்விழை யும் ணினக்ச திச மென்பதால் விளவதொன் 

றில்லை யென்று, மற்குகுட மூச்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாட 

வாவே - யலகில்பல புவனமு முயிர்த்சகாய் காணிவளொ டம்புலீ யாட வாவே, 

செய்யகி ராயிரம் விரிச்திரு எரித் துவரு செம்மனின் னோடொசத்தவன் 

றிண்ணிய மடங்கலை விரும்பிய துணர்க்துநீ சேற்றுகில மாச்கள்போல 

நொய்ய றலவனை விரும்பியப் பெயர்பூண்டு நோக்குறா அழல்வை£ய 

கோன்மையி னுதித்திடும் போதுமத யானைவலி நூறிச் செகுக்குஞெண்டு 

வெய்யதா யனையுயி ரழிச்தளைக் குள்ளொளியும் விழுமிய துணர்ந்தாய்சொ 

வீபத் தெனும்பெயர் மூதற்குறுக லடையாது மேலாய சார்புகோடம்[லோ 

கையகுட மூக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாடவாவே 

யலகில்பல புவனமு முயிர்த்ததாய் காணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே. (௫) 

தெரியவொரு கோளுண் டுமிழ்ச் திடப் பட்டுஞ் சறர்தவா சாற்பிழைச்௮,ச் 
தியவெஞ் சாபச் தொடச்குண்டு மோகஞ் செழிக்குமல ரான்சாபமே



அம்புலிப்பருவம். ௧௦௯ 

யுரியதென வேற்குமொரு கோட்டும்ப னால்வா யுறுத்துசா ப. த்தொடக்குண் 

டுழிதந்துமொழிதந்து கேர்தருமருங்குலா சொள்ளணிகொண் ஜெள்ளன்மே 

விரியவெரு விட்டெறிய வெளிவர்து நீயுறுதன் மேதகைய விவளுணர்ச்அ[வி 

மெய்ம்மையுண ராளினுனை யாடவா வெனவிளித் தனள்விழை யறஞ்செயா 

சரியகுட. மூச்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாடவாவே [ருக் 
யலகில்பல புவனமு முயிர்ச்ததாய் காணிவளொ டம்புலி யாடவாவே. (௬) 

எடுத்சலெஞ் சினவனல் சனன்றெழப் பொன்வெதுப் பேறிகிற் சுட்டகாலை 

யித்தலச் சோமேச நீர்படிர் சனுகூல மெய்திய சயர்ச் தளாயோ 

வீடுச்சபெரு விதியினான் பக்கபா தஞ்செயல் விடுத்தில னெனச்டறுவிதி [ய் 

வெருளச் தொடர்க்சகோயித்தளியுண் மேயநீர் வீட்டியது முட்சொண்டிலா 

தடுச்சபொறி யாளர்செறி யித்தல மகத்துவஞ் சற்றுமுண ராசவன்போற் 

muse செயறக்க சன்றுபகை வென்றுமிளிர் தருதுவசம் வானுலகமீ 
தடுத்தகுட மூக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாடவாவே 

யலகில்பல புவனமு முபிர்ச்சகாய் காணிவனொ டம்புலி யாடவாவே, (௭) 

சாற்றொரு தலஞ்செய்த பாசகம் விமீடத் சல,ச்தடையின் மாயுமந்தத் 

தலத்துப் புரிர்தபா சகமிருங் காசித் தலத் தனைச் சாரமாயும் 

போற்றுமக் காசுயிற் செய்தமா பாவமிப் புண்ணிய தல.ச்துமேவப் 

போமென வுரைக்கும் புராணமச் சகையவிப் பொருவாத் தலச்தையுற்றுத் 

தோற்றுமா மகநீர் துளைக்துபொத் ருமரைச் தோயமுர் சோய்க்கம்மைபொத் 
ணையடி. வணங்கி பெறுமி/லா பத்தளவு சொல்லவல் லவரார்பொறை 

யாற்றுகுட மூக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாடவாவே 

யல$ூல்பல புவனமு முயிர்க்தசாய் சாணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே, (௮) 

துலங்குசன் றிருவடிசக் சன்புபுரி யதிதிமுற் ரோன்றட் புகன்றசாபத் 

தொடக்குண்ட சாடபன் மிகும்புனற் காவிரித் துறையிற் படிர்செழுர்து 
கலங்குசலி லாசதவ மாற்றமற் றவனுளங் களிகொளுங் காட்சிெல்கிக் [ளான் 

கவற்றிய வலித்தன்மை யு்தொலைச் தருள்செய்க கருணைப் பிராட்டியிவ 

மலங்குமன னோட மதித்தசிறு விதிசொற்ற வலியசா பத்தொடக்சான் 

மாறிமா றிச்குறைத நீர்ந்துநீ யுயவருள் வழங்குவா ளெனல்வேண்டுமோ 
வலங்குகுட மூக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம்புலீ யாடவாவே 

யலகல்பல புவனமு முயிர்த்தசாய் காணிவளொ டம்புலீ யாடவாவே, (௯) 

பொருள்செயிவள் வாவென்று தருவாய் மலர்ந்தவப் பொழுதுநீ வந்தா 

யிலை - பொலியுகின் முகத்தெதிர்ப் படவஞ்சு னானெனப் போசவுளா செய்து 

காச்தேர், செருள்செயிவ ஸின்னும்வச் தலனெனச் சிறிதுகண் சேர்இடிற் புவ 

னத்துளோர் - இக்கலை கினக்கஞ்ச வென்பாரு மிலையிவள் சனச்சவிர்ப் பாரு 

மில்லை, வெருள்செய்பணி பலவுளொன் நிவள்கொழுக னேவிடின் விழுங்கி 

யே விடுமசைத்த - வீரனு முளானிவை யுணர்ச்துய்ய வேண்டிடின் விரைந்து 

வந்தடியர்யார்க்கு, மருள் செய்குட மூக்கெங்கண் மங்களாம் பிகையுட னம் 
புலீயாடவாவே - யலூல்பல புவனமு முயிர்த்ததாய் காணிவளொ டம்புலீ 
யாடவாவே, (#0)



௧௧௦ தஇருக்குடரதை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், 

அம்மா னை ப்ப ருவம். 
_... அகட 

ஒளிதங்கு இரு ,சற் பகையாக மாற்றவளொ கூடி யும்பர்பெருமா [னுங 

ணொண்முடியி னமர்பிழையை ஈம்பாக விழியாய தோர்நதயர்த் தனமாயி 

களிதங்கு சோழிய ரிருககையை யழித்திெடக சண்டிரே மென் ஈபறறிக [பத் 

கலைமதி யினைப்பிசைு துண்டைபம செய்துமேற காணவெறி வதுகடுப் 
துளிதங்கு மறிதிரை கெருஙகுக கருககடம் ரொடுகுழி பிடைபபிறகது 

ூயபல கழு ரருமபுமுகை யவிழத அலஙகுவெண ஸிலவுவீ௫ 

யளிதகத குணனமைய முததிட் டிழைதததிரு வம்மானை யாடியருளே 

யாரண முழங்குங குடகசைமங களவலலி யம்மானை யாடியருளே (௧) 

அலஙகுபனி வரையாய வெஈசைமாற் றவனெனச தோனறும பெரும 
பிழையைகந - தோழியர் மனைககுதவி செயகுண முணாகதுளஈ சொகவமைத 

தனமாயினு, மிலஙகுகரு மாசான் ஜறெனப்பொலிஈ தமபரனை யெணணா இச 

ழ்க்சவொருவ - ணியற்றுகரு மசகளம புககபிழை யாற்2உ மெனபபிசைக 
துணடைசெய்து, மலஙககூசல கொளப்பரிதி சனைமே லெடுசசெறிசன மான 
வுத யட்பொருப்பின் - வழிசெம்மை யருவியி னுசமபல வழுஈஇியொளி மாட் 
Ads குற்றுமேன்மே, லலஙகுசெங சதவீசு மணியிட் டிழைதததிரு வம் 
மானை யாடியருளெ - யாரண முழஙகுங ,இடகதைமங களவலலி யம்மானை 
யாடியருளே,. (௨) 

மலர்செறி சருககுழ.ற் பசையாய பிழைகமை ம.இிககுமடி யாரகத.து 
மன்னா தொழிகதுமதி யாருட் செறிகஇிடன் மதிததயர்த சனமாயினு 

மூலர்தலில வினோசசதி னுமபாகா யகன்மூகச அதறுவிழி புகசைசசகாஸி 
ஓுயிர்கணித இயமாதி யொழிதர ஈமககுமா௩ கொழியாத பழிவிராவக[ய த 

சலர்தொழிலி னணுய துளம்பொரோ மென்றுவெற காரிருளை புணடைசெ 
க திரவன் கூட்டுணடு தேசகெறியு மாறுமேதற் கடுகவிட் டெறிதலேய்ப்ப 

வலர்விலிச் இரநீல மணியிட் டிழைததஇரு லம்மானை யாடியருளே 
யாரண முழஙகுங் குடகதைமங களவலலி யமமானை யாடியருளே (௨) 

எண்ணிய பசுஙகரணம் வீசுமர கதமிட் டிழைசதது மிசைசசெலுததி 
யிலகுற வசன்கிழக கெறகமல ராகச நிழைததத செலசசெலுத்தி 

நண்ணிய வதன்கிழக கொளிவயிர மாறறிய ஈலதத 3 செலசசெலுச்தி 
நாடிய வசன்டுிழக கோஙகுசெம் பொன்செயத ஈலலது செலசசெலுதஇப் 

புண்ணிய மலிந்தரீ யாடுதிற னோகூஜோர் பொககுகதிர் மண்டலமுதழி[பூப்ப 
போற்றுமண் டலகான்கும் வரிசையி னிருசதியது போலுமென் நவகை 

வண்ணிய விடைக்கொடி அுவண்டிட வெடுசசெடச தம்மானை யாடியருளே 

யாரண முழங்கு குடஈதைமக களவல்லி யம்மானை யாடியருளே, (௯) 

ஒள்ளொளிய வயிரச் திழைச்சசை யெடுததுமே லுயர்தர வெறிச்இடும் 
போழ் - தொருபாதி யறமுழு வதுஙகுடிகொ ஞஞ்செயகை யொளிவிராய்ச்



அ௮ம்மானைப்பருவம். ௧௧௧ 

சேச்சன்மேவ, கள்ளொளிய மற்றையொரு பாதிரின் நிருமேனி ஈக்கபா 

சொளிவிராவி - ஈன்றுபச் சென்னவத னடியொன்றி கினதவெண் ணகை 

யொளி சலந்ததோற்றச், துள்ளொளிய வெள்விடையின் மீதந்தி வண்ண 

ரொடு தரிசில்பச் சுருவமான - தோகைநீ யடியவர் ம௫ழ்ந்திடச் காட்செச 

றுணையுமென் றுலகுவப்ப, வள்ளொளிய வெள்வளை கலிப்பமிசை கோக்செ 

ய் ச வம்மானை யாடியருளே - யாரண ழுாழங்குங் குடந்தைமங் களவல்லி யம் 

மானை யாடியருளே. (@) 

வறு. 

சொற்பொலி முன்கை வளைக்குல முமுதுர் ஐள்ளி முழக்கமெழத் 
துடியிடை யென்னுங் கொடிபிடை கொந்து துவண்டெழு தலைமேவ 

விற்பொலி முத்தி னிழைத்த தெடுத்து மிசைச்செல வீ௫ிடுகால் 

வேல்புரை யங்கட் சாரொளி யதனடு விரவப் பொலிதோற்ற 

மூற்பொலி வெள்ளிய மதியமு மகனடு மூசு களங்கமுமாய் 

முற்றிய வென்று வியரது புகழ்ந்தொரு மூவுல கும்போத்த 

வற்பொலி சண்ட ரிடத்சம ருங்சொடி யாசெ வம்மனையே 

யாக்க மிகுங்குட மூக்கமர் மங்களை யாடுக வம்மனையே. (௬) 

சொல்லமு அக்திரை யெறியும் பரவைக் துறையிற் ரோன்றமுதுக் 

தொக்கிரு பாலு மிமைத்திலர் கின்று துனைர்இிரு கைநீட்ட 

வல்லவர் கைக்கு மசப்பட லின் றிநின் வண்கைத் சலமுறுவான் 

வண்பவ எத்தி னியன்ற தெடுத்து மதிச்தெறி யச்கவலா 

ஈல்லகி னங்கைச் சேயொளி யு்சகொடர் ஈலமொரு செங்க இரை 

நரடியொர் செவ்வர வுறனே ரும்மென நானில மும்போற்ற 

வல்லமர் கண்ட ரிடத்தம ரங்கொடி யாகெ வம்மனையே 

யாக்க மிகுங்குட மூக்கமர் மங்களை யாகெ வம்மனையே. (er) 

மூச்ச மிழைச்ச தெடுச்தெறி uésy மொய்த்த குழற்றலையொண் 

மூத்ச மணிப்பிறை யிட்ட கதிர்க்ச முழுப்பட லைக்சணுறி இ 

யொத்த சலப்புற வுற்பல வக்குழ லுற்ற கறுப்புறமே 

லொட்ட மிசைப்பொதி வற்ற திறச்சை யணர்ச்தின் வனச் அளவச் 

கொத்தன் விளர்த்சமெ யுற்ற பயக்கடல் குறுகி விடக்தாக்கல் 
கொண்டு கறுத்த நேரு மெனப்பலர் கூறி யுவப்பெய்த . 

வத்சர் குடத்ச ரீடத்தம ர௬ுங்கிளி யாடுக ௨உம்மனையே 

யாக்க மிகுங்குட மூக்கமர் மங்களை யாசெ வம்மனையே. (௮) 

விம்ம லுறாவெகு ஸிச்சழன் மூண்டு வெருக்கொள வெதிர்வக்ச 

வெய்ய விராவண னோர்காற் கற்பக விடபத் தறையுணவு 
ஈம்மறி வின்மையெ Gol» Omer ஈடுங்கியொர் கால்வான 

நாட்டுச் குடிஞை துளைக்கதனன் மீளவு ஈக்கொரு கான்மகியைச் 

செம்ம லினன்றனை யொருகாற் நீண்டுபு செச்சோ மெனவுறவுஞ் 

செங்கை விரற்றலை யொன்றுற வுந்இச் சிறுஈசை வாய்த்தோத்றி



௧௪௨ திருக்குடந்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ். 

யம்மனை யாடிய லவொருமழ வின்றவ ளாடுக வம்மனையே 
யாக்க மிகுங்குட மூரச்சமர் மங்களை யாடுக வம்மனையே, (௯) 

எண்ணுத லுற்றவ ௬ள்ளச் கமல மிருக்கு மனப்பேடே 

யெப்பொழு தந்துகி பாடுரர் நாவி லினிக்கும் பைச்சேனே 

கண்ணுசல் பக்க மிருப்பா யென்றடி கைதொழு பவர்வாழ்வே 

கார்சவ மும்பணி மால்வரை பெற்ற கருங்கண் மடப்பிடியே 

யொண்ணுசல் வீச்சிெய பட்டம்வில் வீச வொளிச்குழை தோள்வருட 

வுத்தரி யத்சலை யார முறழ்ந்திட வொண்முக மு.ச்சமெழ 

வண்ணுச லுற்றிரு கோக்கமு மேலெழ வாக வம்மனையே 

யாக்க ம்குங்குட மூக்கமர் மங்களை யாகெ வம்மனையே. (௧0) 

  

நீ | ற் பருவ ம். 
அவ இஷ இதக் -—— 

திங்குபாற் கடனடு வெழுர்சபைங் கொடியில்வெண் டரளயா ஊத்தி 

வர்ந்து - தரைபுகழு மச்சடற் நிரையெழுச் துழிதரும் சன்மையிற் கவரி துள் 

ளக, கொங்குசா லக்கடற் சும்மையி னியச்குழாங் கொண்டலச் சுறவியம்பக் - 

குளிருவா மதிமிசை யெழுர்துநின் ருலெனக் கோலயவெண் குடைகி ழற்றத், 

தெக்குகேர் கொங்கையா மாதர்மொய்ச் தென்னவண் சேடியர் குழாங்கண் 

மொய்ப்பச் - சென்றுகா பபெமுனி சவஞ்செய்தே முற்றொளிச் சிவிகையி னிழி 

ந்து வாசம், பொங்குமே னியினப்பி யெங்கள்கோ மளவல்லி பொன்னிர் ராடி. 

யருளே - புகரின்மச் திரபீட நிகரின்மங் களமா.து பொன்னிநீ ராடி யருளே. 

ஒழுகுகுழ லுஞ்சைவ லமுங்கணுங் கயலுமழ குற்றமுச முங்கமலமு 
மொள்ள தர முங்கிடையு மஞ்செவியும் வள்ளைய முலக்குககை யுர்தரளமு 

மூழுகுசெவ் வியல்புபொலி வாயுமரம் பலுமொளி முடிழ்த்தகள முஞ்சங்கமு 

மு.திசாச கொங்கையும் புற்புதமு முக்திய முயங்குகுழி யுங்க திர்ப்பு 

மெழுகுலயி னுறுமடிப் புந்திரையு முக்காலு மேயகட கமும் வராலும் [ப் 

விழையாமை யுங்கைவிச லுங்களிறு மொன்றவெழு வேலையும் பரிமளித்து 

புழுகுமலி தரமுங்கி யெங்கள்கோ மளவல்லி பொன்னிர சாடி யருளே 

புகரின்ம் இரபீட கிகரின்மங் களமாது பொன்னணி௰ ராடி யருளே. (௨) 

மருவுஈறு மணமலி கருங்குழலு கும்புனலை மங்குனின் றுகு புனலெனா - 

வானம் பறக்து திரி சாகக மெனும்பெயர் மரீ இயபுள் வாய ணக்க, வொருவுத 

லிலாச்செய்ய வாயுமிழ் ஈறம்புனலை யொள்ளரக் காம்ப னின்று - முகுமதுப் 

புனலெனப் பிரமரச் குலமென வுரைக்கும்புள் யாவு மொய்ப்ப, வெருவுசலி 

லாதறங் குடிகொளு மகங்கையெறி மென்புனலை யனைய கைம்முன் - விட்ட 

புன லென்றனிர் இசைமுசலி யோரென்னு மெல்லோதி மப்பு ளேற்க, 

பொருவுதவிர் சருணைகூர்க் தெங்கள்கோ மளவல்லி பொன்னி ராடி யருளே - 

புசரின்மர் இரபீட நிசரின்மங் களமா.து பொன்னிரீ ராடி யருளே, (௨)



நீரசாடற்பருவம், ௧௧௩ 

ஊற்றுசுவை ஈறவுண்டு வண்டுபல மேலெழ வொருக்கெழ் விரிந்து தோற்ற 

மூ.ற்றசெர் தாமரை நெருங்குறச் சுழும்வெள் ளோதிமச் குலமமர்தரத் 

தோற்றுமொரு தேத்துறீ புக்குநடு நிற்றல்வான் ஜொடுகுடுமி மாட மோங்குங் 
தொன்மதுரசை ஈகாகம் பூதியணி வேதியர் தொடர்ரலுசுற் றமர நாப்ப 

ளுற்றுபுகை மேலெழ வளர்த்தவிணர் படுசெவ் வழற்குழி நடுச்சண் முன்னா 

ளவதரித் துறநின்ற தொக்குமென யாவரு மறையுமா றங்கண் மேவிப் 

போற்றுகரு ணைத்திறச் தெங்கள்கோ மளவல்லி பொன்னிகரீ ராடி யருளே 

புகரின்மர் இரபீட நிகரின்மங் களமாது பொன்னிர் ராடி யருளே. (௪) 

மலிதரு விசைச்செய்ய சாச்திகுளை மாதர்பலர் மண்ணுவினை திற்காற்றலான் 

மற்றினைய ஈதிசோணை கதியாக வெண்முத்தம் ௨வண்கமல ராச மாக [லாட 

யொலிதரு கடி.ப்புன லுறப்பாய்ரந்ச செறுவெலா மூறுலெண்ணெல் செர்கெ 

யொளிர்வெண் கரும்பெலாஞ் செங்கரும் பா௫யுட னுறைவாணியாச்ச மாட 
வலிதரு சடற்குட்ட மு.ற்றபல் வல்லிசளும் வண்பவள வல்லி யாடி 

மாண்புண்ட ரீசங்கள் கோகசச மாம. மருவுறும் பரிதி யாடிப் 

பொலிசர வுவப்பூற வெங்கள்சோ மளவல்லி பொன்னி௰ சாடி யருளே 

புகரின்மக் இரபீட நிகரின்மங் களமாது பொன்னிரீ ராடி யருளே, (௫) 

வறு, 
அஞ்ச மிரிய மடப்பிடியு மஞ்ச ௩டக்கு மனிர்திதைமு 

ஞாய மடமா தருக்இருமா லயன்மார் பகமுச் தாலமும்போற் 

கஞ்ச மருவு மடவாருங் கருணைச் கருமே ணியினறிதாய்ச் 

கவின்ற மஞ்சட் பொடி இமிர்ர்து கரைச்து விட்ட புனலெழுஈ து 

தீஞ்ச மில்லாக் கருங்கடன்மேற் சார்ந்து பரந்து பொலிதோற்றஞ் 

சார்ங்க தரன்சார் மேனியிற்செர் சாதுச் கலைபோர்ச் தியதேய்ப்பப் 

YGF வளைச்கைச் குடர்தையுமை பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகலே 

பொற்பா ரருண்மங் சளவல்லி பொன்னிப் பு.துநீ சாடுகவே. (௬) 

மின்செய் மருங்குற் கமலைமுசல் விளங்கு மடவார் பலருஈத 

மேனி நுரைமொய்ச் துறவுரிஞல் விலக்கி கறுநீர் சோய்க்செழுச்து 

மன்செய் நினக்கு மஞ்சண்முதல் வாசர் தஇமிர்ந்து பணியாற்ற 

ais சூழ வவருடம்பில் வண்ணஞ் செறித்த இதமான த 

சென்செய் நினது திருமேனிச் செறிபச் சொளிசார்ஈ் இடச்சண்டோர் 

இகழுஞ் சகநின் மயமென்னச் செப்ப றெரிந்தா மென்றுவப்பப் 

பொன்செய் வஎஞ்சால் குடர்தையுமை பொன்னிப் பு.துரீ சாகெவே 

பொற்பா ரருண்மங் களவல்லி பொன்னிப் பு.துரீ சாகெவே. (௪) 

சாற்று நினது வாரவுவந்து சடவுச் குறிஞ்சி மணிகககஞ் 

சந்த மலொ இகள்பரப்பித் தளவப் Yow ஈறுங்கனிய௰ும் 

வீற்று மலரு Woe sg வெய்ய பாலை யெழுமுருங்கை 

மெனபூம் பொரிகண் மிகவிறைத்து விரும்பு மருகத் இணையென்றுஞ் 

சேற்று முளேத்த கோகாக,் திப மேற்றி யிலாங்கலியின் 

செழுங்சாய்ச் குடங்கள் பலநிறுவிச் தெய்வப் புனலார்த் இடுமதனாற் 

கடு



EP திருக்குடர்கை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், 

(போற்று வளஞ்சால் குடக்தையுமை பொன்னிப் புந ராடுகவே 

பொற்பா ரருண்மங் சளவல்லி பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகவே, (௮) 

வறு, 

எண்ணிய வெண்ணிய படியடி யவர்பெற வினி. வுக்தருவே 
யெப்பிற வியுகல கின்றரி சனமுறி னென்னப் பொலிகொடியே 

சண்ணிய மறைமுடி யெனுமொரு கட்ட சலச்தமர் பைங்கிளியே 

காட்சி விருப்ப ௬ள௪்சூ ௪,ச்சொளி காலப் பயில்குயிலே 

தண்ணிய யோட௫ியர் சிர்சைச் கமலச் சடமக லாவனமே 

சாற்று மெழுக்துரு வாரிய பரையே சகலா கமமுசலே 

புண்ணிய ஈண்ணிய சன்னிப் பொன்னிப் புது ராடுசவே 

புசாதனர் பங்களை மங்களை பொன்னிப் புதுரீ ராகெவே, (௧) 

காவல ரல்லது பச்சிலை யேனுங் காய்ந்துஇிர் சருகேனுங் 

கையி னகப்படு மொன்றுகொ டுன்பொர் கமலச் திருவடியிட் 

டாவல ராயுள கெக்குரு கிச்கணி யன்பின சயனாதி 

யமரா்ச ணறுமுறு தன்மைய ராக யயர்ந்திட மேற்போக்கி 

காவலர் ஈன்கு புகழ்க்திடு மின்ப நலப்பெரி யவராக 

ஈன்கருள் புரிவரை மயிலே குயிமில ஞான வரோதயமே 

பூவலர் பாவலர் சன்னிப் பொன்னிப் பு.துநீ ராடுகவே 

புராசனர் பங்களை மங்களை பொன்னிப் புதுநீ ராடுகவே, (௧௦) 

  

பொன்னூசற்பருவம். 
——— aK ES 

பரவுஈர லையினறல் கவர்ந்தகரு மு௫ன்மிப் படர்ரந் துலெண் டாரை பொழியப் 

| பற்றியிரு பாலுமிரு வெண்டிரை யெழுரதப் பயோதகர மளாவ சாப்பண் 

விரவுமொரு வெள்ளோகதி மத்.தின்மே லக்கடல் விசாயவரை நின் ளோர்மயின் 

மேவியாங் கொண்மா கதம்படுச் தயபுடவி ம/சைநிறுவு தூண்வயிரமே: 

லிரவு,சர நீலவிட் டக்கிடையின் முத்சவட. மியையப் பொருச்திமாட்டு[ப்பப் 

மெறிசுடர்செ.் வயீரச் கொழும்பலகை மேலிவர்ச் தெண்டிசையு மேத்தெடு 

புரவுபுரி சோணா டளிக்குமா ரருண்முசல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூக்கமழ் தடத்தகுட மூச்சமிழ் இடத்தமிழ்,து பொன்னூச லாடியருளே.() 

மாண்டசெம் தாமரை நடுப்பொலிவ செனவம் மணச்கோக ஈசமலர்த் 

தூம் - வண்பரிதி மண்டல நடுப்பொலிவ சென்னவம் மண்டலச் தாலொளி 
பெறு, ரீண்டவழன் மண்டல ஈடுப்போலில சென்ன வொளி நிறைசெம் மணிப் 
பலகைமே - னிலவுற வமர்க்திருள் கு.டி,ச்தெழு மணிக்குழை கிலாஞ்செவியி 
லூசலாட, வேண்டவருள் சைவளை சலிச்சாட முகமதியின் வெண்ணகை 

நிலாவாடநுண் - மெல்லிடை தவண்டாட வூலபுவ னமுமாட மிச்சவள மல்



பொன்லூசற்பருவம். SER 

குசர்த்தி, பூண்ட திரு நீர்சா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியரு 
ளே - பூச்கமழ் தடத்தகுட மூக்கமிழ் இடத்தமிழ்து பொன்னூச லாடிய 

Gear. (௨) 

பழிதப வறங்குடிகொ ணின துசெங் கையமர் பசுங்கிளியை மானவொளிகூர் 
பவழச் செழும்பலகை யேறியயி ராணியும் பங்கயத் இருவுமிருபா 

லுழியுமிளிர் மணிலவடர் தொட்டாட்ட யோடிய ர௬ளக்சமல மேயவனமே 

யுண்மைவே தாந்தத் துலாவுமயி லேயெளி துருசபர ஞானவாழ்லே 

வழிவழி நினக்கடிமை யென்ற அ தி ஈன் றுபுரி மாட்சியர்ச் கெய்ப்பில்வைப்பே 

மங்களாம் பிகையே யெனச்சனி மனத்தினுயர் வாணிதிரு வூசல்பாடப் 

பொழிவளப் புனனா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூச்சமழ் தடத்சகுட மூக்கமிழ் இடத்தமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

கொங்குமலர் நின்னடி.க் கமலமவர் மிசை தூய்க் குலாவப் பணிர்தெழுக்து 
கோலமிகு தஇிருவுருக் சண்டுகெக் குரு குடர்தமுற் ஐருகுநின்று 

தீங்குகரு மலமெனப் பபெலசை யுள்ளாற் ஐசைப்புண் டதற்கியைதாத் 
தளையுமிரு வினையாய பாகர் கொடர்ந்தெண் டபுச்சமா யாபுவனமா 

மெங்குமுழி தரவலைச் திடவச௪ லாடுவ தியாங்கடீர்ச் துய்யும்வண்ண 

மிலகுமதி நடுவமரு மொருமா னெனத்தரள வெறிசுடர்ப் பலகையேறிப் 
பொங்குபுன னன்னா டளிக்குமா' ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூச்சமழ் தடத்தகுட மூக்கமிழ் இடத்தமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

இருவரும் புணர்மாத ரிருவருக் இருமுகச் சேற்றபா கத்துநின்று 

Magoo றரமாதர் யாவருச் தத்சமச் சேற்றகிலை நின்றுமேத்த 

அவாருவரு மிருங்கா ௬ சபொன் வராச்சிகா முற்றிலகு பசுமஞ்ஞைபோ 

லொளிரிளஞ் சோலைநடு வம்பொன்மணி மேடைமே லுற்றபொர் பலகை 
ிவருவரும் பெருவாளை சன்னிளஞ் சிறுமீன் வியப்பீற்று நோச்சவீனா[யேறி 

மின்சணம் வெருச்கொள்ள வெடிகொண்டு வானீர் விராய்த் துளைஈ்சாடி மிளு 

பொருவரும் புனனா டளிக்குமா ரருண்முசல்வி பொன்னூச லாடியருளே [ம் 

பூக்சமழ் கடத்தகுட மூச்சமிழ் இடச் சயிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

௦ல்லுமிரு நாடிவழி யோடுமிரு காலா லுலாய்த்இிரி மனச்தின்வழியே 

யோடியை யாறும் புகுந்துபுல னைந்துநுக ருற்றுழல லற்றுமேலாச் 

ிசால்லுமா னந்தத் இதயாக்துளைஈ் தாடலொண் சூட்டோதி மந்தாமரைத் 

தூயபா சடையிவர்க் தாங்குமுத் சணிபூண்டு சுடர்மர கதப்பலகைமேல் 

9வல்லுமா தரவுற விவர்க்தொளிர் பசுஞ்சாலி விறல்வேழ மறையவுயரும் 

வித்தக முணர்ர்துவிண் ணுறுசாலி மறையானி வேழங்ச ளோங்கமெலியப் 

/9ிலும்வள நீர்கா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன் னூச லாடியருளே 
பூச்சமழ் தடத்தகுட மூச்சமிழ் திடச்சமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

/கீதியெனு மிகுசுவைப் பரவைப் பெருங்கடல் படிஈ்துவிளை யாடுமனமே 
(/கருநிக மாசமா தீதவா னந்தப் பராங்கட ஓ.தித்தவமுதே



௧௧௬ திருக்குடந்தை மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ், 

தீதி.திவிழு மருவிமலி வராயிற் பிறந்தொளி தவாதபிர ணவகுஞ்சரர் 

தன்னைப் புணார்தொரு மருப்பிளங் சளிறீன்று தழைதரு ஈலத்தபிடியே 

'சித்தியமை யோூயெ ௬௭க்கமல மூறித் தெவிட்டாத பெருகுதேனே 

தேவர்க்கு மூவர்க்கும் யாவர்க்கு மாறாத செல்வச் தமைர்தவாழ்வே 

பு.த்தியமை நீர்கா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூச்சமழ் தடத்தகுட மூக்கமிழ் கிடச்தமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

இசலரிய பத்திமை யெனப்பசரு மஞ்சனச் செய்தவெளி யாகிதியமே 

யெற்றைக்கு மகறல்சற் நிலையாக வவ்வலை யிடைப்படுர் செய்வமானே 
ஈகலரிய சென்னா தவச்கோக BEA ளாளுமமர் சூட்டன்னமே 

்- நன்றது விளைர்சமன மாகிய பெருந்தளி ஈயக்குறு மணித்தீபமே 

பகலரிய சந்தமுங் காரிலும் யானைப் பருங்கோடும் வெள்ஒயிரமும் 

பரவுமா ணிகச்சமும் வரன்றியிரு கோட்டும் படுத்தினாச் துலவுபொன்னிப் 

புசலரிய நீர்சா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூச்சமழ் தடத்தகுட மூக்கமிழ் இடத்சமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே,() 

எண்ணிய பெரும்புவன மெங்கணும் விராய்ப்பொலியு மியல்பின் தி யு்சேவர்கு 

ழிடைமருது முதலைங் குரோசப் பெருக்தல மெனப்பகரு மைந்தகத்து 

நண்ணிய பெரும்புசழ்ச் சோமேசம் விசுவேச சாசேச மபிமுசேச 

நாடரிய கெளதமே சம்பாண புரமென ஈவின்றெவரு மேத்துமீச 

மண்ணிய விரைப்பசிய மாலதிஏ னேசமென விரிவை முதற்பல்றேத்து 

மாகிய விசேடத்தி னமர்வாய் பெரும்புலவ ராலுமுரை செய்யமுடியாப் 

புண்ணியா னீர்சா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன்னூச லாடியருளே 

பூக்கமழ் தடத்தகுட மூச்கமிழ் இிடத்தமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே.() 

இகழ்தரு மணிச்சிலம் பாஇிபுனை பாதமுஞ் செம்பட் டுடுத்த வரையுஞ் 

செய்யலற முழுதும்வள ரங்கையும் பரஞான சேசுமலி தருகொங்கையு 

மிகழ்தரு.ச லில்லாச வேயையடு தோளுமழ கஇயமங் கலக்கழுத்து [முற் 

மிண்டைமலர் வென்றதிரு முகமுமா ரருள்பொழிய மிணைவிழியு முபமான 
ஐசழ்்.தருவி னுதலுமென் புன் இு.தியு மேற்றுமச ழஞ்செவியு முடல்விளர்க்கு 

மாரளக பாரமு மிசப்பொலிய வண்டபட ரண்டங்க ரரர்தழைச்சப் 

புகழ்தரு5 னீர்கா டளிக்குமா ரருண்முதல்வி பொன் லூச லாடியருளே 

பூச்சமழ் தடத்தகுட மூக்கமிழ் திடத்தமிழ்து பொன்னூச லாடியருளே, () 

மங்களாம்பிகை பிள்ளைத்தமீழ் ழற்றிற்று,



௨ 

*சாத் துகவிகள், 
— Re -~ 

கும்பகோணம் பு2ராவின்ஷியல்காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டி_தர், 

திரிசிரபுரம், சி. தியாகராசசேட்டியாரவர்களியற்றியது. 

பூமேவு மடமாதர் முதலியோர் சன்பணி புரிஈ்திடம் குரியராகிப் [று 

பொலிதாச் செயலொன்று கருதியோ சன்பணி புரிர்சவர்ச ளெக்தஞான் 

மாமேவு மங்களம் பெறுவரெனல் வெளியிடன் மதித்துமா லயன்முனோர்கள் 

வாழ்காள் பிடுங்குங் கொடுங்கூற் றெனச்சோற்று வலியவிட மமிர்சமாடச் 

சேமேவு பான்மிடற் றுச்கழகு செய்யச் இருக்களேச் கருள்குடர்தைத் 

தெய்வமங் களவல்லி திருவடியி லஞ்சுவைச் சேனூற் றெடுக்குமின்சொற் 

பாமேவு பிள்ளைச தமழ்த்தொடை புனைந்தனன் பற்று வெனக்குமறிஞர் 

பரவவையி லிடமருளு மீனாட்டி சுந்தரப் பைந்தமிழ்ப் புலலரேறே, 

Sun - சிவசிதம்பரம்பிள்ளையலர்களியற்றியது. 

பூமேவு மலரயனு மணிவண்ண மாலும் புரந்தரன் முதற்புலவரும் 

பொற்புமலி கலைமகளு மலைமகளு முன்னரிய பூரணி முருக்குநிகரு 

மாமேவு மெல்லிதழ்ச் சுந்தரி மு.தற்பல்விண மடச்சை பரும் வடமீனெனு [ங் 

மாண்பெயர் புனைந்தமக ஞங்கம லினிப்பெயரை மருவியொளிர் சன்றமாது 
காமேவு மனமுடைச் தங்கடங் கட்குரிய கைப்பணி விழைச்துஈவிலச் 

கடி.தருள் சுரர்தன்ப ரிதயமலர் மேவுமங் சளநாய இக்குகலமார் 
பாமேவு பிள்ளைத் தம்ழ்ச்கவிசை கூட்டினான் பரவுறு சரொப்பள்ளிலாழ் 

பண்பன்மீ னாட்டுசுர் தரகாம நாவலன் பைந்தமிழ்ம் புலலரேறே, 

சென்னைக்கவர்ன்மெண்டு கார்மல் பாடசாலைச் தமிழ்ப்பண்டி தர், 

இரிரெபுசம் - ௮. சோடசாவதானம், 

சுப்பராயசேட்டியாரவர்களியற்றியது. 

அன்றுபுகழ்ச் குமாகுரு பரமீம தக்கோன் 

றளொல்பகழிச் கூ த்சன்முதற் புலவோர் தம்பால் 

மன்னுமுது தமிழாய்ப்பஃ றலபு ராணம் 

வடமொழியி னின்றுதமிழ் மொழியிற் றந்தோன் 

மின்னுமணிச் குடந்தையுமை தமிழைச் சொன்ன 

மீனாட்டு சுந்தரா வல்லோன் மன்பாற் 

ரன்னயில்சீர்த் தலைமைதழைச் தோங்கும் பிள்ளை த் 

தமி ழ்பிள்ளை,த் தமிழாகித் சயங்கிற் மன்றே, 
~ 

a ane etme renee aan அருவ miter eaten tn 

4 இவை பழையப இப்பைச்சார்க்சவை ; இந்தால் பதிப்பித்தகாலம், 
சென்ற விபவஸ் gets”. (8, பி. 1809,)



SEH சாத்துகவிகள, 

சென்னைப்ரீ சர்ச் மிஷன் பாடசாலைச் தமிழ்ப்பண்டிதர், 

ேேய்வசிகாமணிமுதலியாரவர்களியற்றியது. 
வறு, 

தக்கவர்கள் புகழ்குடர்சைத் தலத்திலொருசனிக்குடத்திற் நழைவுற்றோங்கும் 
முக்கணொரு செங்கரும்பி னிடப்பாலின் முளை ச்செழுர்ச முக்சட் பைங்கேழ் 

க்கவொரு பசுங்கரும்பி னிருதாண்மே னவில்பிள்ளைச் தமிழா மாலை 

தொச்சவன்பாற் சூட்டினனான் மீனாட்சி சுந்சரசா வலவ பேறே, 

சென்னைபீரீ சர்ச் மிஷன் பாடசாலைத் தமிழ்ப்பண்டி தா, 

சின்னசாமிபிள்ளையவர்களியற்றியது. 

மலையமுனி தலப்பேரோ கலைமகளின் றவப்பேறோ மறிநீர் வைப்பிற் [ன் 

றலைமைபெறு மிவன்சனன மெனப்பலபிள் ளைத்தமிழைச் சாற்றும் வல்லோ 

குலைவில்புகழ் மினாட்சி சுந்தரா வலரேறு குடக்தை மேய 

ம$ல்மசண்மே லொருபிள்ளேச் சமிமுரைத்த தொருவியப்போ மதிமிக் சீரே. 

எட்டையபுரம் - சுப்பிரமணியபிள்ளையவர்களியற்றியது, 

கடடளைக்கலித்துறை.. 

காரார் தருபொழில் சூழ்குட மூக்சமர் கன்னியின்மேற் 

£ீரார் தருமொரு பிள்ளைத் சமிழினைச் செப்பினனாற் 

பாரார் தருபெரு நூல்களு மோர்நொடிப் பன்னும்வல்லோன் 

நாரார் தருபுகழ் மீனாட்சி சர காவலனே. 

அரங்கேற்றுவித்தவர் சிறப்பு, 

விநத்தம். 

கார்கொண்ட பொழில்குழ் குடந்தைமா ஈகரின்மிகு கவின்மாத எம்பேட்டை 

கல்விச் சிறப்பினுய ராறுமுக நிபணனருள் காசனட ராசமபெ [வாழ் 

னேர்கொண்ட விளவல்பர சிவச ௬ம மேகாளு மெண்ணுத லுரைத்தலாற்ற 

லியல்பினுற் ரோனடிய ருள்ளக் குறிப்பறிக் தினியவமு தூட்டலாதிப் 

பார்கொண்ட பல்பணியு முகமனொ டியற்றுவோன் பகர்வார் பசர்ச்சிமுற்றும் 

பரவுதன் புகழாக மிளிர்கனக சபையெனப் பகருஈன் னாமவள்ளல் 

சீர்சொண்ட மங்கள மடர்தைபிள் ளைத்தமிழ்ச் சீரரங் கே௱றுவித்தான் 

செல்வமுட னாயளு மிகப்பெறீ இ யனையனிச் திண்புவியி னுறவாழ்கலே,



திருத்தவத்துறைப் 

பெருந்திருப்பி டயாட்டியா er 

பிள்ளைத் தமிழ்: 

பாயிரம். 

விநாயகர். 

தேதர்மருவு தேவரிரு கைவிரன் முடக்செ சரத்துமும் முறைசசர்த் 

துச் - செஞ்செவியை மிருகைமா றிச்சொட் டிருர்தெழச் செய்யுமசு ரக்ச 

ளிற்றை, யார்மருவு மோருலவை யாற்குமைச் தூர்தியே யாச்சியவ் வணக்க 

(isp - காச்சியருள் பொழியுமொரு தெய்வச்களிற் றின்மல ரஞ்சாண Ong, 

sor வைப்பா, மேர்மருவு ம௫ழ்கர்கை 'தொடக்குழை சலாலவர்க் &) gm GF 

சருச்தலால்வெர் - சென் குண மின்மையாற் சற்றும் பசப்புறு த லின்மை 

யால் வின்மைதவழும், பேர்மருவு மேருமம் தரமிமயம் வெள்ளிப் பிறங்கலைச் 

செற்றகொங்கைப் - பெருமாட்டி நற்றவத் துறைவளர் பெருந்திருப் பெண் 

டமிழ்ச் சவிதழையவே, (௧) 
சிவபேருமான். 

பரவாண வுத்திடை யழுர்திக் கடக்கும் பசுக்களை யெடுச் டன் முதற் 

பசர்சான்கு மாயையி னளித்துவினை யொப்புவரல் பார்த்தருட் குரவனாகி 

விரவாவிருச்குமப் பாசங் கெடச்சின்மொழி விள்ளலா லப்பாசமம் 

,வீறுசப மொழிவதெய் வாறிவரெனச்கோபம் விஞ்சப் பிடி தீ.துறை தல்போ 

லாவாலுமிழ்ந்சவிட மொளிசெயுங் கண்டனையெம் மண்டனைச். சண்டுபணிவா 

மாவிவெண்டாமரை மலர்ர்தசன் பாசடையி லதன்முத் தொளிர்க்து தோன் 

குரவார்கதுப்பினர்ச டனிகுடையு காண்முசச் கோலமீ னொடும திவிராய்க[.றல் 

கூட்டுணவிருச்சசெயல் காட்டுந்தவச் துறைச் கோமாட்டி த:மிழ்தழையவே. 

உமாதேவியார். 

அளவில்பல வலியுடைய வாணவ மசன்றலா லறிவன்றி யுருவமில்லா 

வையனெத் இறகிற்கு மத்திறம் மணியொளியு மலர்மணமு முறழநின்று 

தளர்வறுபடைப்பா தி யைச்சொழிலு மாற்றியொளிர் சன்மார்ச்ச நெறியினிற 

தாயாயெடுத்தணைச் செவ்வுயிர்ச்குஞ்சகர் தருபரையை யஞ்சலிப்பாங்[விச் 

களமலிடிமென்பகை கரப்பவிடனுதவுமைக் சாயாது விடுவலோயான் 

காணுமென்றேழ்பரியி னோனாயிரஞ்செங் கரங்களை நிறீ இயதொப்ப 
வளமலி படப்பையிற் பொரியரைத்சேமா மாப்பொழி றளிர்ச்செழிறரும் 

வயிரவிவனங்குடி யிருக்கபெரு மாட்டி, சன் .வண்டமிழ்ச் கவிசழையவே,



௧௨௦ பெருந் திருப்பிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ். 

விநாயகர். 

மூ.த்சமைச் சன்பா வளித்தவற் கார்வமெனு மூதுரை வழக்குடைமையான் 

மூப்பு முருக்குர் இறற்றந்தை தர தருள முறைமையிற் கொண்டதேபோற் 

பூத்சவெண் டிங்களும் பாசறுகு மிசழியும் பொரியரவு மொண்சங்கையும் [பா 
பொற்புற வணிந்தருள் சொழிச்குமொரு கோட்டுப் புராதனனை யஞ்சலிப் 

மீச்திசழ் துிற்கொடிகள் பொன்னுலகை யுரிஞலால் வீழ்பராகச்தின் மூழ்கி 

விச்சுவா மிச்திரன் சண்டபொன்னுலகென வியந்தமச ரம்பர் 8ங்கித் 

சாத்திரி வரப்பிபை கொண்டொளிரு மாடச் தவத்துறை யிருந்தகருணைத் 

தாயாம் பெருந்திருப் பெருமாட்டி யைப்புகழ் தருந்தமிழ்ச் கவிதழையவே. 

சுப்பிரமணியர். 

பாற்கடலின் மீமிசைக் கார்ச்சட லெனககண்வளர் பைந்துழாய்ப் பட 

லைமார்பன் - பயோசச வுருச்சொள்ள மேற்கொண் லொவரும் பண்புடைத் 

தாதையேபோ, னாற்கடல் வளாகமறை யச்சிறை விரிச்சசவி ஈந்தபோழ்ச் 

தன்ன வாயின் - ஞாலங்கொ ணசைஙகசொண் மாமயி னடாவுமெழி னாயகனை 

யேத்தெடுப்பா, மாற்கடல் கடந்தவர் மனததுறுஞ் சிவபிரான் மண்ணவரும் 

விண்ணவருமோர் - மாத்திரையி னிற்கூட மேருவை வளை த்தல்போன் மாளி 

கையின் மீதேறிலவை, வேற்கண்மட லார்குழலின் மட்பூவும் விட்பூவும் விர 

விடக் சற்பசத்தின் - விடபஙகை யால்வளைச் குந்தவச் துறையமரும் விமலை 

சொற் றஐமிழ்தழையவே (௫) 

திருநந்திதேவர். 

பொங்குபடை தங்கவரு சுவடுமட வார்சொங்கை பொருதவரு சுவடுமின்பம் 

புரிதலில 8ீசருஞ் சுவடச னடிச்சுவடு பூணமிச் இன் புசவலா ற் 

அங்கமுடன் வாழிய வெனப்பிரமன் மான்முதற் சுரரேத் தெடுப்பவொளிருஞ் 

சுஃறொலிச் சூரற் படைககைப் பிரான்பொற் நுணைத்சாண் முடிச்சணிகு 

தங்குமறி ஞோர்ஈபம் புகைநிற மெனக்கரை தரக்காடி யுண்டுகிற்கும் [வாக் 

தடங்கண்மட வார்குழற் குங்கழும வூட்டுபுகை தாவிலட் டி.ற்படுபுகை 

மங்கு சலி லாமகச் தெழுபுகை யொடுங்கலவி மண்ணின் ஐ மீதெழுக்து 

மாரு துலாவுமள கைப்பெருச் திருவம்மை வண்டமிழ்க் சவிசழையவே, () 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் திநாயனார். 

தெளியா ௨மண்கைய ருள்ளம்வெப் பேறவுர் சென்னர்கோன் வெப்பொழிய 

தஇீயிலவ ரேடுமுக மூங்கருக வுந்தமது இருவேடு செழுமையுறவு (ays 

ஈளியார் புனற்கணே டெ திரேற வும்மவர்க ணடுகழு,ச் சறியேறவு , 
ஈறுமுலைப் பான்மணங் சமழ்வாய் மலர்ந்தசவ ஞானபா னுவையுள்குவா 

மளியார் நறுஞ்சர் Boob som ஹடும்பிறச் சன்புற வளர்ச் துபின்ன [லாத் 

ளக்கலார் கொககையினு மாடவர் புயச்தினு மடைந்துறவு கொண்டுறைத 
சளியார் விருப்பினொடு நாடிவரல்போன்மணம் கான்றுதண்ணென் நசென்றற் 

கன்றுவர் துலவுமறு காருமள சாபுரிச் கன்னிஈற் றஈமிழ்தழையவே, (௭)



பாயிரம். | ௧௨௧ 

திருகாவுக்காசுநாயனார். 

செந்தா மரைப்பொய்சை ஈடுவிரும் தாலெனச் செகந்சழல் பழு த்சொழுகும்வெர் 

இயநீற் றறைகடு விருந்துமமு தஅுண்டெனச் செம்மாந்து கஞ்சமுண்டு 

நந்தாத புணேைகொடு சடக்கா லெனச்கட னகங்கொடு கடந்துமூலக 

நாடும்வான் சைவமே பொருளெனச் தெரிவித்த காவலவனைப் பரிசுவாங் 

கந்தார் மசக்களிறு போற்றமது காரேறு கட்டியுழு தாக்கிவையே (மேதி 

சளமரிடல் சண்டுகொளல் போலகெற் கதிர்மென்று கடைவாய் குதட்டி 

மந்தா நிலங்சைவர வொண்டளி சரும்புதே மாம்பொழிற் கண்ணுறங்கும் 

வயலுடுத்தோங்குச் தவத் துறைப் பெருமாட்டி வண்டமிழ்ச் கவிசழையவே. 

ஸ்ரீ சுந்தாமூர்த் திநாயனார். 

பொருவிலாத் தருமவெள் விடையே றுசைக்கும் புராதனனை யொப்ப 

நட்பிற் - பொறையர்முன் பரியுகைக் சருளப் பெருக்தேவர் புரிவொடும் 

போற்றிசைப்ப, வெருவிலா மும்மதக் கழைசுளி நெடுங்கோட்டு வெள்ளைக் 

சளிற்றெருச்த - மேற்கொண்டு கைலைக் குகைச்திட்ட காவலூர் வேக்சன்மல 

ரடி.பணிகுவாற், குருவிரா வியசெழுங் கோழரை யசம்பைகள் குரு ச்சைமீப் 

போக்கிகாளுங் - கூடுபெய சொப்புமை யறிம்து. தவல் போல்வளி கு.தித்தெழ 

வசைத்தசைத்துச், கருவிமா முகல்பொரு கதுப்பாம் பையர்கொண்ட கலவி 

யெய்ப் பாற்றிநல்குங் - சழனிரூழ் செய்வச் இருச்சவச் துறைமேவு கன்னி 

சொற் றமிழ்சழையவே. (௯) 

திருவாதவூரடிகள். 

பைங்கண்வெடி வாற்குறு ஈரிக்குழார் சாவும் பரிச்குழா மாகவுநெடும் 

பரிக்குழா ஜஞெண்டுணு ஈரிக்குழா மாகவும் பயில்பிடச முரைசெய்தேசர் 

தங்கறி விழர் துமூங் கைமையுறவு மங்கைமை சவிர்ச்சொருபெ ணணிபேசவுச் 

சீம்பிரா னருள்பெற்ற வெம்பிரா னம்புயத் தாட்டுணே முடிக்சணிகுவாஞ் 

செங்கயல் பொருங்கரு நெடுங்கண்மட மங்கையர் இளைத்தாடும் வாவிபூச்த 

செந்தா மரைத்தண்மலர் நடுவன்னம் வஇதலோர் இருமக டவம்புரிந்து 

அங்கமிகு பேறுபெற் றகையறிம் சொருகலைச் சோகையழ னடுவணின் று 

தூத்தவம் புரிவது கடுக்குமள சையில்வளர் ஈமங்கலி தமிழ்க்குசவவே. () 

ஸ்ரீ சண்டேசுவாநாயனாரும் மற்றகாயன்மார்களும். 

புண்ணியஞ் செய்அுபா தசமாக்கு தச்சனார் போலாது மாபாதகம் 

புரிந்துவெ புண்ணியம தாக்குசண் டீசரிரு பொச்றா மரைப்பாதமு 
மெண்ணரிய பிறவிக் சொடுங்கோடை நீங்குமா றெம்பிரா னடிநிழற்ே 

ழெய்தியின் புற்றவறு பான்ஞூவர் பாதமும் மெப்போது மேத்தெடுப்பாம் 

வண்ணமு?று மல்குற் பகைப்பாற் பிறக்சது மதிச்செறிதல் போலமடவார் 

மண்ணிய மணித்சொகை குயிற்றுமே சலைபுலவி மலியமு இடையெறிதலா 

னண்ணிய விருட்படல ஈசூநிமி ரும்பிரபை காளுர் சழைச்சமார்சோ 

னகசெனச் செய்யுர் சவச்துறைப் பெருமாட்டி நற்றமிழ்ச் கவிதழையவே, 

aS



௧௨௨ பெருச திருப்பிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ், 

காப ட tit db ou LD. 

———— SKE 

திருமால், 

இருவளர் சசக்கிருது முற்றுமா ௮சுவிய இறச்சையுண சாதூர்தியாஞ் - 
செழுமுகிலி னாலிட ர.றுச்டிமுன் னோன்கொண்ட செம்மாப் படங்ககரலை, 
யுருவளர் திருப்பெணொடு வருசுரபி யினமென்ப சோர்ந்களித் சாங்கவன் ற - 
னணுறபகைகொ டவ்விட ரகற்றிரிரை சாச்சமல ருந்திப் பிரானபுரச்க, மருவ 

எர் கடுசக்கைத் தொடைக்குழக னார்தனத மாண்கொங்கை யன் திமத்றோர் - 

மாசர்கொங் சைகடமுவ் வொட்டே னெனச்சகொண்ட வகைமைபோ லப்பரம 

னார், குருவளர்ஈன் மேனியிற் செம்பாதி கொண்டும௫ழ் கோதையைச் தாதுச 

மழுங் - குளிர்பொங்கர் ஞழ்தவச் துறைவளர் பெருக்இருக் சோமளப் பெண் 

ணமுதையே, (௧) 

வேறு. அழைத்து வாழ்வித்த பேருமான். 

ேருவை வளை ச்சரவு ராணென வியைச்சவிரி டக்கைமேவச்கொள்பிர தாப 

ச்சமர் ச. சனை - வேடுருவெடுக் துவல னாகியவருச்சுனனில் வெற்றியேபெற் 

விரு கான்மற்புயத்தனை, லீமலிமதத் தளப மேனமுவரிட்புவிடி ளைச் 

தமேவற்கரிய சோஇப்பசக்சனை - மேன்மைமுனிவர்க்கொருகல் லானி 

ழலிலற்பொடுவி ரித் தவேசப்பொருள்சொல் யோகுத்தவத்தனை, 
/மாரு சமெனப்படரு மால்விடையனைப்பவள வெற்பையேயொத்ததிரு மே 

ஸணிச்செப்பனை - வானவர்சமக்குரிய மாசர்கள்களச் சணித ழைப்பமேவுற் 

ளெளிசெய் பானற்களக்கனை, வாரணமுசக்குரிசின் மாமயினடத்தி 

யெனு மொப்பிலாவிப்புதல்வர் பான்ம்/க்ருவப்பனை - மாலவருச்குளொ 

ளி யாய்கிறையுமப்பனைய மைத் துவாழ்விக்சபெரு மானைப்பழிச்சு துங், 

காரருருவிளர்ப்பவற னீர்புகவிருட்பமம ணச்சவோ தஇக்குயிலே வேழச்ிலைக் 

கையோர் - காமனையெரித்சவா வாவுசெவிதழ்க்கொடியை முத்தமே 
யொத்தாகை யாளைப்பலப்பல, காமருலகச,சளவி லாவுயிர்சளுக்குமரு 

ஊளை த்சராகிற்கும்விழி யாளைத்தருப்டொலி - காழிமழவுச்ிய நோானம 

சளித்தளவில் பொற்பின்மூழ்கு்றமுலை யாளைச்சுடர்ச்சழல், 

சாருமெழுகொக்துருகு மாதவர் மனத்கிடைரறி ௮,த்துபா தத்தளிரி னாளைப்ப 

னிச்குலஞ் - சால்வரையிறைச் நமக ளா௫யமடக்கொடியை மூற்றுநூல் 

சற்றபெரி யோர்சொற்றொ டைக்கியை, தசாழ்செவியிலற்பவெளி யன் 

மொழியும்வைச் இனிது வப்பினாடற்குரிய சாயைக்க திர்ச்தெழு - சாவில் 

கனசப்புரிசை சுழ்சருகவச்துறை யிருக்குமேன்மைத்திருகி ஞளைப் 

புரச்சவே. (௨) 
வேறு. திருவாளப்பிள்ளையார். 

கருமுகில் விளராகத் துண்ணெனச் சோத்றிய 

கணிவிட மமுதாகக் கொள்விசதச் தாற்றவர்



காபபுப்பருவம், ௧௨௬ 

மருவிய swears தையனைப் போற்றனி 
வருமொரு இருவாளப் பிள்ளையைப் போற்றுதுங் 

குருமல சணிமாலைச் கள்ஞடைச் தூற்றெழு 

குழலியை யடியாருட் செல்லனப் பேட்டினை 

யருமறை முதலாமெய்க் இள்ளையைச் காப்பொலி 

யளகையில் வளர்ஞானச் செல்வியைச் காக்கவே. (nm) 

வேறு. முருகக்கடவுள். 

நுளிமடைந்தொழுகு நறவருந்தியிசை யயர்கடம்பணிபு னைந்தபொஜ்சீர்ப்புய - 
லழகுசங்குபெரு வரைதொறுங்குறவ ரரிவைகொங்கையெனு மும்பலைச் 

Crs aM; 

களிபொருக்துமுரு சனையடங்கலர்கள் சதறவெங்குரல்செய் செஞ்சிறைக்காற் 
படை - கரமிலங்கமயில் வெரிநிவர்ச்சடியர் சருதுமங்குவரு கந்தனைப் 

போநற்றுதுவ், 

தளிஈரரும்புமலர் வ இியுமங்கையர்கள் குவிகரங்கொமெ ருங்குறக்கூட்டிய - குயி 

லையென்புன்மொழி யையுமுவர்தினிது கொளுமிளங்கொடியை யஞ்ச 
கப்பேட்டினைத், 

தளிர்துவன் றிபிருள் படகிழன் ௮ுமதி சலழகின் நறுமலர் பொங்கரிற்றேச் துளி - 

தடரிரம்பும்வயி ரவிவனங்குடிகொ டகுபெருநதிருஈன் மங்கையைக் காக் 

கவே, (௪) 

வேறு. பிரமதேவன். 

சண்ணக் துழாய்ப்படலை ஐயல்வரு சடம்புயத் தாகைச்கு £ீழல்செய் 

யச் - தந்தவரை யின்பறை யரிர்தபகை சண்டவன் றங்குதற் இடெமிலாம, 

லெண்ணுச் தனக்குமனை யாய்ச்குமனை யிற்குமனை யிளவலுக் கே தியுறையு - 

ளெூனுநதையு ளாகமரு சத் இணையி லாக்கமக கழெண்கைப் பிரான்புரக்க, 

கண்ணென்று நாதலாளர் பலியேற்ற தன்மையைச் காட்டியாங் இருகாழி 

கெற் - சவினுற வளிப்பப் பெருர்திரு வெனும் பெயர்க் கருதுபொருள் காட் 

டியாங்குத், இண்ணங்கொண் முப்பத் இரண்டறமு முலகஞ் செழிப்புற வளர் 

தீதுநாளுச் - இருத்தவச் துறையினில் வளர்க்கோங்கு தெய்வதச் செந்தார்ப் 

பசுங்கெளியையே, (இ) 

இந்திரன். 

அங்கணிர் தொழுகுமயி ராணியுட னீராட் டமர்க்அுவிளை 10 Quney a 

னக்கலா ணுண்டுகி னனைந்தல்கு ரோன்றலா லதுகாண காணிவளைசேர் 

செங்கைகொடு சன்கண் புதைச்திடா கவளுடைய செங்கண்பு சைக்குமாறே 

செட் பதா மரைமலர்க் கண்ணாயி ரம்பெற்ற சேவர்பெரு மான்புரக்க 

இங்கண்முடி. மடிழ்ஈரெத் இறநிற்ப ரத்திறர் இகழ்யாமு நிற்பமெனவே 
சீவகோ டிகளறி தரத்தெரிப் பதுபோற் நிருக்கயிலை விண்டுவின்கட் 

உங்கவயெவர் தாமரை யிருக்சைகொ டிருக்தமாட் ட ர௬விமய விண்டுவின்கட்[யே. 

டாமரை யிருக்கைகொடி ருந்தரு டவக்துறைச் சைவச் செழுங் கொடியை



௧௨௪ பெருந் இருப்பிசாட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ், 

. திருமகள். 
மன்னுமாய்ப் பாடியிற் பாறயிர்கெய் வெளவிமெடு மசத்தின்மொச் துண்டு 

மகிழ்கன் - வருந்தாம லவைபெற்று விழிவளச வுங்கொண்ட மனைவழிச் சார்ச் 
அவாழ்ச்சா, னென்னுமொரு பழிமொழி விலங்சவும் பாற்புணரியினி துறையு 

ளாச்கொடுத்து - மியைதனக் குறையுளம் மகிழ்ஈன்மார் பாக்இயு மிருக்கு 
மொரு பெண்புரக்க, பன்னகா ப.ரணரோ ரிடமின்றி யெங்கும் பலிக்குழன் 
நிடலுநீங்கிப் - பகர்மனை,ச் தந்தைவழி யுறையுளென வுசைதரும் பழிமொ 

ழியுரீங்கவோங்கு, மின்னுபொன் மலைவெள்ளி மலைமுதற் பன்மலைசண் மேவு 

றைய எாச்கயென்னார் - மேனியொரு பாதியைச் தற்குறையு எாச்கிம௫ிழ் 

மெய்த்தவத் துறையுமையையே. (௪) 

கலைமகள், 
தேனா றவட்டெழப் பாய்தரு மடுச்கிதழ் செறிர்சசெம் பொற்றாமரைச் - 

செழுமலரின் மேற்றனது பொன்மேனி யொப்புமை தெரிந்துறையு மகிழ்க 

னேய்ப்பச், கானாறு வெண்டா மரைப்போதின் மேற்றனது கவின்மேனி 

யொப்புமை தெரீஇச் - காதலி னமர்ந்சருள் கொழிக்குமறை மு.தலளவில் 

சலைஞான வல்லிகாக்க, வானாறு தாழ்சடைச் கூத்தனார் வெஞ்சூவ மழுநமுதற் 

படைசுமந்து - மணிஞூரல் விழியுகிரி னாற்பகை குமைத்தல்போல் வளை திகிரி 
ஞாக்கர்மு தலா, வூனாறு பல்படை சுமந்து து.இப்பவர்ச் குறுமல விருட்ப 

கையைமெல் - லோதியிரு ளாற்குமைச் சருள்பொழி தவச்துறையி லோங் 

'கெழிம் பெண்ணமுதையே, (௮) 

வேறு. துர்க்கை. 

பொன்னங் கடுக்கை மதியணிர்த புரிபுன் சடையெம் பெருமான் நறீப் 

புசைக்சட் குறளன் வெரிநெரியப் பொற்றாள் பதித்து ஈடிப்பதுபோன் 

மன்னு மமரர் குழாமுருச்கு மகடச் கூற்றின் முடிநெரிய 
மலர்த்தாள் பதித்து நடம்புரிக்த மாறா வீரப் பெருஞ்செல்வி 

சன்னிச் கமுகின் மிடரொடியக் கதலிக் குலைகள் சாய்ந்திடப்பா 
கற்றீங் கனிகள் இழியவிலாங் கலிமுப் புடைச்காய் விழமோதி 

யன்னப் பழனத் தோங்குதகட் டகட்டுப் பகட்டு வாளைகள்பா 

யணிசேர் செல்வத் சுவத்துறையி லமரும் பரையைக் காச்கவே, (௯) 

வேறு, சத்தமாதர். 
மலர்பல பொதுள்பா சடைப்பொந் றடத்தினும் - வரியுளி புகுமோடை யச் 

சக் குலைக்கணு, மழைமுக ரொடுபோர் நிரைச்சொற் களத்தினும் - லய 

லணி மடமா தாப்புக் கடத்தினு, 

மலர்சதிர் வயரோறு மற்றைத் தலச்தினு - மணிவளை மணியீன மொய்த்துச் 

சரித்திடு, மளவில்பல் வளம்லாய்பு கழ்ச்சித் தவச். துமை - யமலர்த மிட 

மேவு பொற்புசத் துரைப்பெணை, 

நிலவெழு சறையோதி மத்தைச் செலுத்துக - ணிகரறு மடலேறு கைத்துச் 

களிப்பல, ணெடுவலி மயில்வா கனத்திற் சிறப்பவ - ணிகழா வுணுமூர்தி 
யைப்பெற் நுகைப்பல,
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ளிலகய வரிமா நடத்தச் சமர்த்தின - எிமிழ்மத வயிராவ தத்கைப் புரப்பவ, 

ளெழுமல கையினேறு வெற்றிச் குணத்தின - ளெனுமிவ ரெழுவோரு 
மற்பிற் புரக்கவே, (௧௦) 

வேறு. முப்பத்துமூவர். 

தரனமர்குழற்கொளிசெய் நித்தில மிழைத்தபொ னார்பிறைமு இற்கணொர் 

மதிப்பிறைமு ளைத்தது வணவி ருத்இத்தி ர௬த்தாளில் வானவர் - காத 

ல்செய் மடச்கொடிகண் மைக்குழன்மணிப்பிமை காடொற மதிப்பரி 

தெனப்பல்பல மொய்த்திட வருள்பொழி மைச்கட் ணைச்சீர்கொ டே 

வியை, 

வானமர் தவத்தர்புக ழச்சிர புரத்துறு மாமறை மழக்குழவு மெய்ப்பொரு 

ளினைப்பெற வமுதருள் செப்புச் தனச்கோல மாதினை - வால்வளை 

யெனச்சுனை யிடைக்குளிர் நிலப்பிறை யூரிமய வெற்பிறை தவத்இினி 

லுஇத்தருள் பிடியை மயச்சற்த வுட்பாவு சோதியை, 

பூனம ருடற்பொறைய வெற்கு மருளைப்புரி ஞானவ முதைப்பசு மலர்க் 

கொடி யையற்புத மயிலினை ஈத்துச்ச எத்தூய பூவையை - பூமெழு வயப் 

புசவி கட்டுமிர தக்கஇர் மீமிசை தடுத்தரிய கற்பக மலர்த்தரு ஈலிய வரு 

தீச் சுரர்க்சார்வ மீதரு, 

தேனமர் மலர்ப்பொழில்கள் சுற்றிய தவத்துறை யேழிருடி யர்க்கிறை யிடத் 

இனமர் சச்தியை யினிதி னளித்தற் குரித்தான காவலர் - தேரிடப மச் 

தபரி பொற்புற வுகைத்தருள் சூரிய ரருத்திரர் வசுக்கணன் மருச்.துவ 

செனுமிவர் முப்பத்து முக்கோடி தேவரே, (௧௧) 
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bigs புண்டரிச நிகராகு மாறுள நினைர்கிரும்! னாராயீன்று 

நிறழையழகு கூட்டுண்டு வருமாறு செயலவரு நின்பணி விடைச்சணின்று 
பேர்பூத்த செங்கையுர் தாங்குகின் ரார்தமைப் பெற்றதாய்க் குதவவென்று 

பெருமுலைச் சிற்றிடை யரம்பையர்கள் பேசப் பிறங்குமச் கரமிரண்டு 
மேர்பூச்த நிலனிற் பதிச்சொரு மலர்த்தா ளிருத்கியொர் மலர்த்தாளெடுத 

தெழின்முக நிமிர் த்தசைச் இரவிமண் டிலமானு மிருகுழைவில் வீடியாடச் 

தேர்பூத்த வீதித் தவத் துறைப் பெருமாட்டி செங்கோ யாடியருளே 

சேமலர்ச் சகண்ணிபுனை கோமளப் பெண்ணமுது செங்கோ யாடியருளே. 

குருவார் துூர்ச்சடை இசைத்தட வரக்சங்கை குழமதியி னோடுதுள்ளச் 

குழையசை தசச்திருப் புருவமுரி சரவெழுங் குறுமூர னிலவெறிப்ப 
மருவார் கடுக்கைவெண் டலையரவு இண்டோள் வயிற்றுயல் வரக்கதிர்த்து 

மணிழா புரங்குமு றிடப்படைப் பேற்றதுடி வாய்த்ததிதி யபயமாய்த்த



௧௨௯ பெருந் திருப்பிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ், 

லஓுருவார் கொழுந்தழ றிசோதமூன் நியதா ஞலப்பரு ளெடுத்ததகாளி [யிலே 

லோங்கத் தெரித்துமன் நிடையென்று கின்றாட வொருவர்தமை யாட்டும 

இருவார் தவத். துறைக் கருணைப் பிராட்டிநீ செங்கோரை யாடியருளே 

தேமலர்ச் கண்ணிபுனை கோமளப் பெண்ணமு2 செங்கீரை யாடியருளே. 

ஒன்னார்த மும்மதி லொருங்கவிய வாங்குபொன் ஜனோங்கல்விற் பழமை 

யறிவா - ர௬ுற்றதனை யன்றியெத் தொழிலுமெஞ் ஞான்றும் முஞற்றவல் 

லாமைசண்டு, கொன்னார் வளைக்கையுல குண்டமுன் னோனிமிற் கொல்லேற 

தாயதான்மேற் - கொள்பொழுது வேறுறைய காணியோ ருடல்செய்ச கொள் 

கைபோ வம்மகிழ்கஞர், பொன்னாரு மேனியிர் பாதிகொண் டாளும் பொருப் 

பாய னீன்றபிடியே - புண்டாத் இருகிறு சண்டோ ர௬ளத்சையொண் புன 

லாச்சி கெற்றியொளிரத், சென்னார் இிருத்சவச் துறைவளரு மென்னம்மை 

செங்கீரை யாடியருளே - சேமலர்ச் சண்ணிபுனை கோமளப் பெண்ணமுது 

செங்€ரை யாடியருளே. (௩) 

மைவைத்ச சண்டரை வணங்கவரு தேவர்கள் வயங்குசா ரூபழுற்.று 

மன்னுவார் சங்குழுவி னின்றும் பிரித்துணர வைசக்சகுறியேபோலவவும்[கப் 

பொய்வைத்த நுண்ணிடை யரம்பையர்கள் பேசெழித் பொலிவுகா ஸூஉமயங் 

புணரவரி னவரஞ்சி யகலும்வண் ணம்பொறிச் இடுமிலச் சனைபோலவும் 

பைவைச்ச துத்தயுர கப்பணி யணிக்சவப் பரமனார் இருமார்பினிற் . 

பைம்பொற் படாமுலைச் சுவடுசெய் சகமக௫ிழ் படைத்.துக களிக்குமயிலே 

தெய்வச் தவச் அறைச் சையச் செழுங்கொம்பு செங்கீரை யாடியருளே 

தேமலர்க் சண்ணிபுனை கோமளஎப் பெண்ணமுது செங்கீரா யாடியருளே. 

பாங்கினுறு செம்பதும பீடமொப் பப்பதும ராகபீ டத்இினேற்றிப் - 

பாணிவரு மேன்மைசகண் டயர்கங்கை மஞ்சனம் பரிவினாட் டிப்பொய்கைகள், 

ளாங்கொடியை நுரைபொ கிச் தாலென வெணுண்டுதிலி னாலீச மொற்றியொ 

ளிரு - மம்பிறையு ரோணியென நெற்றிவயி ரப்பொட் டணிக்தரச் சாம்பன் 

மலரி, லோங்குமதியமுதுகுச் சாலென்ன மு சணிர் தொளிர்வட்ட முலையமு: 

துவா - பூட்டித் இருப்பணிகள் பூட்டியிம வான்மனை யுவர்துகொண் டாமெயி 

லே, தேங்கொளிய மாடத் தவச் துறைச் திருமங்கை செங்கீரை யாடியருளே - 

தேமலர்க் சண்ணிபுனை கோமளப் பெண்ணமு௮ செங்கீரை யாடியருளே.(௫) 

வறு, 

கடிமலர் முளறரிபி லெகனம் வந்து கலிச்தா டசல்பொருவச் 

காமரு சீறடி வயிரத் சண்டை கஞன்று கலித்தாடச் 

கொடி.விடை யார்.திரு மேனிச் சுவடு கொடுத்த இறங்க றிக் 

கூறிச் குமுறு சல் போல வொலிக்குங் கோல்வளை சளுமாட 

மூடியுறு சூழிய மாட வெழுங்குறு மூறுவன் மலர்ந்தாட 
மூழுமதி முச்தென முகமதி நுண்டுளி மொய்குறு வியராட 

வடிய ர௬ளங்குடி. புகுமொரு சுந்தரி யாடுக செங்கோ 

யவத்துறை மாற்று சவத்துறை நாய? யாச செங்கீனா. (௬)



மிசங்கீரைப்பருவம்,. ௪௨௭ 

சூழி முடித்த மணிப்பணி யடருஞ் சுடர்கான் றிருண்மேயத் 

சொட்டிடு பொட்டொடு பட்டமும் வயிரச் சுட்டியும் வில்வீசத் 

தாழிரு செங்குழை யோரிரு செங்க திர் சம்மு,ச யஞ்செய்யத் 

தளவு முகைத்தவிர் குமுகச் சமுது ததும்பி வழிந்தோட 

Cala yaar முய்ச்சன முய்ர்சன மென்று களித்சாட 

விழைபொரு மிடையிர் றழை௫று கலையொடு மெழின்மே க$லையாட 
argu ac Ser Garo மிருப்பவ ளாசெ செங்கோ 

யவத்துறை மாற்று சவத்துறை சாயகி யாசெ செங்னோ, (cr) 

பமர முழக்க ஈறப்பொழி யுஞ்செம் பதும மருட்டியநின் 

பாதப் புணைபற் ரசப் பற்றிப் பற்றற கிற்பார்ச 

மும்ல விருட்பகை சாய்க்கு ஈறங்குழன் மொய்த்செழு புகழ்மான 

மச்சம் பத்தி நினைச்ச மணிப்பிறை முழுமதி யொளிசாய்ப்பக் 

குமரி யனம்பயில் வயல்சூழ் காழிக் குழவுக் கமுசருளுங் 

கொங்கைப் புகழென முச்சா ரம்பல குழுமப் பொலிலாயென் 

றமரர் தொழுர்சொறு மருள்செய் மம்பிகை யாட செங்கோ 

யலத்துறை மாற்று தவத்துறை மாய) யாடு செங்கோ, (௮, 

Garo. 

கந்தர நெடுமுடி அஞ்செ யந்தரு கன்றே மன்ராடுங் 

கண்டர்த மொருபுற ஈண்பின்ல இர்தக ரும்பே யன்பாளர் 

சிர்தையி னினி௫,ச ழைந்துவி எங்கறி நம்பா வின்பாசே 

இண்கையி லுலலைகொண் மைர்தர்வி லங்கல்9 வந்தார் தந்தாயே 
யர்தரர் பணிபச பங்கய மென்சணு மஞ்சே லென்றிவா 

யஞ்சச மொருகைய ஸணிந்திய லஞ்சம மர்க்தூ ரும்பாவாய் 

செந்திரு மகள்கலை மங்கைசொ மும்பை செங்கோ செங்கை 

செர்தமி ழளகை யிருந்த பசுங்கிளி செங்கோ “செங்கோ. (௯) 

வறு, 

சாவின் மணிக்குழை சாவு கடைச்கண் மடந்தாய் சர்தாரஞ் 

சால்பொதி யத்சவர் சேற வியற்றமிழ் விண்டார் தந்தாயே 

பூவி னிருக்குமி னார்பர வற்புச நங்காய் லெங்காதல் 

போயற வற்பினுள் லார்த முளத்தில் வஇர்தூ றுக்தேனே 

கூவு கடற்படு மால விடத்தை யயின்றா ரின்பாய 

கூர்சவை முற்றிச ழார்சுசை துய்ப்ப qe" yes seers 

தேவர் முடிச்சணி யான பதக்குயில் செங்கோ செங்கோ 

சர்கொட வச்துறை மேவு மடப்பிடி செங்கோ செங்கோ. (50)



க௨௮ பெருர்திருப்பிராட்டி யார் பிள்ளைத்தமிழ். 

தாலப்பருவம். 
ak eee ——— 

தன்பா டொருவேன் மழவிளஞ்சேய் சதுமா முகத்துப் புச்தேளைத் 

தகைந்து சிறைசெய் சதுகோக்கிச் தாயென் முறைச்தண் புனற்கங்கை 

யன்பாற் றடமா யப்பிரமற் கனையென் முறைகொண்் டொழுகுமவை 

யனைச்,தும் தன்பா டவ்வணஞ்செய் சமைந்த தேய்ப்ப வாவிகொறும் 

பொன்பா யிதழ்,ச்சா மரைகள்பல பொருக்தப் பொருந்தும் துணையாவப் 

போசன் றன்னூர் தியையமைச்சாற் போலோ தஇமங்க ளூறல்கண்டு 

மன்பார் புகழுந் சவச்துறைவாழ் மணியே தாலோ தாலேலோ 

வளருங் கருணைப் பெருச்இருமா மயிலே தாலோ தாலேலோ. (௧) 

விண்ணிற் படரு மூகிற்படலம் விற்கு கரைாகொன் நிசங்குமறி 

வெள்ளத் திரைவா ரிதிபடிந்து வீங்கும் புலவு மணகாறி 

யுண்ணற் கரிய வுவர்ச்சோய மூண்டு கதறி யெதிரெடுப்ப 

துன்னி யலைநின் மூழ்கன் முட லூர்இச் இனமா இயதுநினைக் 

செண்ணற் கரிய விளநீருண் டெம்பா லுண்மின் முகில்காளென் 

றெட்டிச் கொடுத்து நிற்பது போலெங்குர் தெங்கம் பொழிலுயரும் 

வண்ணப் பணைகுழ் தவத்துறைவாழ் மணியே தாலோ தாலேலோ 

வளருங் கருணைப் பெருக்இருமா மயிலே சாலோ தாலேலோ. (௨) 

மின்னும் வயிர மிருள்£த்து மிளிரும் பதும ராகமலை 

வீச நிறைந்த வெள்வளையும் வேழக் கரும்பு மூச்துதிரப்பச் 

அன்னுங் கமுகு செம்பவளக் தூர்ப்ப நிறைந்த சாமரையும் 

துக்கு மிருமா நிதிபோன்று தோன்ற வெங்கு மள்ளரவை 

யுன்ன லின்றி யோட்டொடுபொன் ஜெப்பக் சண்ட ஞானியர்போ 

லுள்ளங் களிச்துச் இரிவதுகண் டும்பர் பெருமான் கலைசாய்க்கு 

மன்னும் பழனத் சவச்துறைவாழம் மணியே தாலோ தாலேலோ 

வளருங் கருணைப் பெருக்கிருமா மயிலே சாலே தாலேலோ. (௩) 

காளைச் சுரும்ப ரடை.கிடக்குங் கமலச் காட்டித் பிணர்மருப்புச் 

கவைச்சாட் கவரி புகவெருவிச் சனிஈ்த வருச்கைச் சுளையுதிரப் 

பாளைச் கமுகு மிடறரொடியப் பருமுப் புடைச்சாய் பலூந்தப் 

டைஞ்சூற் கொண்டல் கருக்கலங்கப் படர்மா மதியத் துடல்கிழிய 

வாளைச் குமைக்கும் வரிகெடுங்க ணரம்பை மடவா ரூசலிடு 

மந்தண் டருச்கோ கெண்முறிய வண்டத்களவு மெழும்போத்து 
வாளைப் பழனத் சவச்துறைவாம் மணியே தாலோ தாலேலோ 

வளருங் கருணைப் பெருக்இருமா மயிலே சாலோ தாலேலோ. (௪) 

ஏற்றி னுரிமங் சலமு.ரச மிரங்கும் வயிர்யாழ் கோடுமுத 
லியம்பு மொலியு மங்கலலாழ்,ச் செடுக்கு மொலியு மிரும்புலவி 

யாற்று மடவார் கொமுசர்சிரச் சம்பஞ் சடி.க ளோச்சவெழு 
மலம்பு சிலம்பி னொலியுமவ ரல்குன் மணிமே கலையொலியு



தாலப்பருவம். ௧௨௬ 

0.ற்றுங் சரடச் கடாமலைக ளூரறு மொலியும் வயப்பரித்தா 

சொலிக்கு மொலியு மிளைஞர்பொற்றே ரரட்டு மொலி.பு மூகிலொலியை 

ற்றி முழங்குர் தவத் துறைவாழ் மணிய தாலோ தாலேலோ 

வளருங் கருணைப் பெருக்இருமா மயிலே சாலோ சாலேலோ. (௫) 

வறு 

'சய்ய கரும்பு விரும்புவில் வாங்கிச் செறியளி காணே ந்நித் 

தெண்ணீ ரருவி யிரங்கும் பொதியத் தென்றற் றேரேறி 

யய மலர்க்கணை யொன்று சொடுத்திடு மங்கச னங்கமற 

வழல்கெழு நுதல்விழி யாற்பொடி யாக்கிய வாண்டகை யோடூிகளை 

ஈமயமர் வாள்விழி யாலம ராடி மருட்டிப் பணிகொண்ட 

மாமயி லேகலை காமகள் பூமகள் வாழயி ராணிமுதற் 

உய லருச்கர சாய பசுங்கிளி காலோ தாலேலோ 

தீமிழ்ச்சுவை சண்ட சவச்துறை யம்பிகை தாலோ தாலேலோ. (சு) 

நஇக் குக்இிரு மாலயன் மு,சலிய வானவர் தயர்நீங்க 

மைகா கம்பொரு மேனித் தகுவ வயப்படை யுள்ளவெலா 

நதிக் கட்சடை ௫ந்தழல் வாளியு மொருசைப் புழைவருபே 
ருலவைச கணையும் மிருகவுள் வாக்கு முகாக்சப் புனலம்பு 

ந்தச் இந்தி யழித் தச் சலைமை ஈடாத்திய யானையையு 

நாடிக் கூடி யுடன்று சொலைச்தெழு நற்புக ழொருகோட்டுச் 

இச் சன்றை யுயிர்ச்சு விளம்பிடி சாலோ சாலேலோ 

தீமிழ்ச்சுவை சண்ட தவத்துறை யம்பிகை தாலோ தாலேலோ. (௪) 

ம.ிர்சுவை யமு,ச மொழுச்செய சேயென மொய்ச்த சிறைக்கிளிகண் 

மூவர் திருப்பதி கம்பல பாட முழங்கி யெழுக்தழல்போற் 

(திய ஈறுந்தளி ரீன்ற விளங்கெ பொற்சூ தக்குனீழயிற் 

பொருந்து கருங்குயில் வாசக முழுதும் பொச்க மறப்புகல 

இரும் பூவைகள் சாமம் பாடச் காமரு சோூலையெலாங் 

கஞலுசல் கண்டொரு வண்டுஞ் சேராச் கற்பச் சோலைவளை6 

15 HO snap மளகா புரியிம் குடிகொளு மெச்தாய் சாலேலோ 

வெல்வுல கங்களு மெல்வகை யுபிர்களு மின்றாய் தாலேலோ, (௮) 

வறு, 

॥மழவனுடற்பிணி தபவருள் வைத்தபி ரானா ரானூரு 

ம௫ழ்கர்குணப்பொரு ளெனவறி விற்பெறி யோர்பே சோர்மானே 

*ழன்மெழுகொச்தரு குவர்சமு எச்திடை வாழ்வாய் சாழ்வான 

திமிபன்மொழிக்குமி னருள்புரி யக்சகு சாயே மாயாத 

தழகுருவச்சர வணபவ னைத்சரு பாவலா யோவாத 

குமரியிருட்படு நறுமண மொய்ச்சவிர் கோசாய் வேதாதா 

சழகுபழுச்சவி ரளகை யிருப்பவ டாலேோ தாலேலோ | 
வரியமறைக்கும்வி எரிய புசழ்ச்சொடி. தாலோ தாலேலோ, (௯) 

SGI



௧௩௦ பெருந்திருப்பிசாட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ், 

வறு. 

வாரார் மூலைச்கொடி மானே சேனே யூனேய 

மாறா வெனக்கரு ளீவாய் பாவாய் தாவாத 
காரார் முடிச்கிரி மாதே தாதேய் போதேறு 

கானார் குழற்குயி னாவார் மூவா மாவாழும் 

பேரா ருரத்தினர் தாழ்வார் சூழ்வார் வாழ்வாராய்ப் 
பேரா மலற்புற மாசார் மூசா தேசாரு 

சீரார் தவச் துறை வாழ்வே சாலோ தாலேலோ 
சேவே றவர்க்கிட மானாய் தாலோ தாலேலோ. (௧௦) 

  

சப்பாணிப்பருவம். 
ieee ட்ட 

செம்மைதரு மொளிகளஞள் எனயெலா மொப்பிலரச் வெனுருச் சேசதென் 

வகோ டிசளறிய வப்பரம யோக .டிருக்சகண் புதைத்த ஞான்று [Cm 

வெம்மைதரு கட்குறவு கொண்டொழுகும் யாமென்று மேவுமொப் பாகேமெ 

Sarda பவளச் சரோருக மகன்றஞ்சி மேலுமுய லாதடங்க [ஞ 

மும்மையுல குந்சொழும் வரைச்குமக ளாகியசை முன்னியத் இணையிலுற்று 

மொய்யழகு கூட்டுணச் சமயம் தெரிந்தினு முயன்் றசெக் காந்த ணிற்பத் 

தம்மைகிக ராயவிரு கைசண்முகழ் செய்சம்மை சப்பாணி கொட்டியருளே 

F HOO OEM & SMG தவத்துறைப் பூங்கொம்பு சப்பாணி கொட்டியருளே. 

பந்தர் தனச்குடைச் கஞ்சிவர் தடையும் பசுக்களைப் பாதுகாக்கும் 

பண்புபோற் பரமரிரு கட்குடையு நீலமும் பங்கயமு மெய்யொளிக்கு [கு 
நந்திய வசோகும்வெண் ணீற்றொளிக் குடைதளவு ஈற்சடைச் கவிழ்தொழிற் 

நாணியுடை மாச்துணரு மான்முதற் றேவர்சொழ காடுபிர ணவவேழமாய் 

வ்தசா லத்துடையும் வேழமும் வர்சடைய வாஸிவில் லாக்கியென்று 

மலர்வாளி வேழவிற் குமாரனைப் போலாசம் ம௫ஏழ்ஈரொடு பொரு துவெல்லச் 

சந்தமுற வைச்தொளிர் சருங்கர தலங்கொண்டொர் சப்பாணிசொட்டியருளே 

சதுமறைகள் கதறும் தவச் துறைப் பூங்கொம்பு சப்பாணி சொட்டியருளே. 

பைவளர் மணித சப மேற்றிக் இடக்கும்வெம் பாம்பிற் இடந்துறங்கும் 

பகவனுந் திப்பவள வம்புய மிசைக்குடிகொள் பனவனுள் எஞ்சிகாணச் 

சைவர்முச லறவருட் டாமரா சொறுங்குடிகொ டச்சையாசே யொப்பநீ 

தங்கெவெளர் தாமரை சனக்குமுண் டென்றினித தங்கெயது போன்முருகவே 

டெய்வமண நாறுசெர் தாமரைப் பூவிற் சறர்தாறு மழவுருவமாய்ச் 

சேர்க் துறைய வவ்வுருல மாறுமோ ருருவமாய்ச் இகழ்தாத் தழுவிமுத்கு 
சைவர் சணைக்குங் சரத்சொளி ச.தும்பமொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

சதுமறைகள் ௧.த.று£ தவத துறைப் பூங்சொம்பு சப்பாணி கொட்டியருளே. 

மீனாமை கேழனச சிங்கம்வா மனனஞ்ச மிக்சசண் டம்புரிர்தும் 
வேதனெச் சன்றக்ச னிவர் தலை யறுச்துமத வேள்புரிசை மூன்றெரித் து.



சப். பாணிப்பருவம். கடக் 

மூனாறு பகுவாய்ச் சலந்தரனை மாட்டிய முடல்கூற் றுதைத்தும்வெர்த 
யுறழந்த கனைநனைர் சூலமேற் ஐுந்தும்பி யுழுவைமு,தல் வென்றுமென்.று 

மாளாத வலியுடைய வாண்டகைக டோறழ்படெட் டரவிற் படுக்குமாயோ 
னரவுருல மாய்க்கழிய மூண்டகவ ரட்டச் தடிச்கடி பிடித்தெறிர்து 

தானாடி வென்றசெங் சையொடுசை சேர்த்தம்மை சப்பாணி கொட்டியருளே 

சதுமறைகள் குதறுர் சவச் துறைப் பூங்சொம்பு சப்பாணி கொட்டி யருளே. 

ஏற்றபுன லரவுமுச லாங்கலனை மீர்ச்தோடு மென்றுள மதித்சமைச்தாங் 

கெழில்வட்ட வடிவா முடிசத்ததெற் றற்சடை யிருக்குமச் நீரறுகுகண் 
டாற்றுப௫ தீர்வா னருர்சதமல ரயனென வடுத்செட்டி யெட்டிமுயலு [னா 

மாண்டகை சரச்துழை சடுப்பநின் செல்வா யமைர்சசொண் டைச்சனியெ 

மாந்தரிய ஈசைகொண்டு கவர்வா னினைச் திதழி மாலையணி யெம்பிரான்போல் 

வாயூற பைங்கிளிப் பேட்டினஞ்சிறைசடவி ம௫ஏழ்வினகைசெய்துதருவின் 

சாற்றுகனி கொண்டூட்டி ம௫ழ்விச்கு மங்கைகொடு சப்பாணி கொட்டியருளே 

சதுமறைகள் சதறுர் தவச் துறைப் பூங்சொம்பு சப்பாணி கொட்டியருளே, 

ேேவறு, 
பொன்புரி செஞ்சடை யையர் ப௫த்த புலிச்சிறு குழமகவைப் 

போசா ழிப்படை யேக்திய செய்சைப் புத்தே ணனிதயச 
மன்புரி பாற்கடல் கூயினி தூட்டி வளர்த்தது போலாது 

மலர்தலை யுலகத் செவ்வுயி ருஞ்சுகம் வாய்தத தெனச்துள்ள 

மின்புரி மாட கெருங்யெ காழியில் விழைசொரழ் குழமகவை 

மென்முலை வழிபால் வள்ளச் தாட்டி விழிச் தளி மாந்றியநின் 

கொன்புரி செங்கை முடுழ்த்தெனை யாள்பவள் கொட்கெ சப்பாணி 

கொடிகொ டலத்துறை யடி.க ளிடத்சவள் கொட்டுக சப்பாணி, (௬) 

உன்னத மால்வரை பல்ல வணங்ச வொளிர்ச்தெழு மெழுவாயா 

யுற்றத னுருவு குழைத்து வருத்த முஞற்றிய பஷிககண்டு 
பொன்னச மிகலொரு ஏன்பா லிருபேர் பொரின்வரும் வெற்றியெனாப் 

புந்தி மதித்திரு கூறாய் நேரே பொருதுறு மாஹறேபோற் 

கன்னவில் கொங்கைச எெம்மான் மார்பு சவின்சுவ டுறமோதகச் 

சம்பா ஈஇயிற் கட்டிச் தழுவு சரங்கள் வெப்பூறச் 

கொன்னுனை யிணைவேல் வென்ற கருங்கணி கொட்கெ சப்பாணி 

கொடிசொ டவத்துறை யடிச ளிடச்சவள் கொட்கெ சப்பாணி, (௪) 

ஈனியுயர் வான மணப்பச் தரின்மறை காதன் மசம்புரிய 

நாரணன் மு,சலியர் பணிதலை நிர்ப நயம்பெறு சணகநாதர் 

முூனிவர ரரவொலி செய்திரு சைகண் மு௫ழ்ப்பப் பல்லியமேழ் 
மூகிலொலி சாய்ப்ப வரம்பையர் வாழ்ச்து முழக்சச் சடிமலர்வாழ் 

வனிசையர் நின்னை யணிகர்து பணிர்து மணத்தவி சேற்றவவண் 

மங்கல மாமூனி பன்னி யொடும்புனல் வாக்க ம௫ழ்க்தேற்றுக் 

Geis) வேணியர் சொட்ட சரங்கொடு சொட்கெ சப்பாணி 

- சொடிசொடவத்துறை யடிச ளிடத்தவள் கொட்செ சப்பாணி, (௮)



he. பெருகச் இருப்பிராட்டியார் பிள்ளை த்தமிழ், 

ஓ வறு, 

பவத் துயர் பாற வெனக்கரு ளைச்செ யருட்பாலாய் 

பனிக்குல மால்வரை பெற்று வளர்த்த சுவைப்பாகே 

சிவத்திரு வாள னிடத்தி லிருக்கு மியற்றரோகாய் 

இருப்பெணி லாவு கலைப்பெ ணிவர்க்கி ரசத்தேனே 

நவத்தளிர் வேர்மலர் மொய்ச்தவிர் மைத்த குழற்ராயே 

நயப்ப வெணாலற முற்றும் வளர்ச்ச கரக்தாலே 

தவத்துயர் வார்க ஞளத்சவள் கொட்டுக சப்பாணி 

சவச்துறை வாமு மடப்பிடி கொட்கெ சப்பாணி. 

வறு, 

கனத்த மலர்க்குழ லுச்சியின் முச்சி யிசைத்தாருங் 

கதிர்ச்ச மணிப்பிறை பொட்டொடு சட்டி தரிச்சாரு 

முனக்கதெ மெப்படி யப்படி தொட்டி லசைத்தாரு 

மூவப்பி னினிச்ச கணிப்பல் வருக்க மளித்தாரு 

மனப்பெடை யைக்கிஸி யைப்புற வைச்கொணர் வித்தாரு 

மடுத்த விருட்பொழு துற்றக ணெச்ச லொழித்தாரு 

மனத்தின் விருப்டொடு சுற்றினர் கொட்டுக சப்பாணி 

மணத்த தவத்துறை யுத்தம் கொட்டுக சப்பாணி. 

முதிதப்பருவம். 
__ ௮௭௨௨ 

ஒருமூ வகையா யெண்ணிலவா யுணர்த்த வுணர்கிற் நறிவினவா 
யண்மை யினவாய்ச் சதசத்தா யுறுகண் ணியல்பா யுழல்பசுக்க 

ளருமா தவசன் மார்க்கெறி யடைக்ச னாதி யாயளவி 

லாந்த லுடைச்தாய்ச் செம்புறுமா சான மூல மலநீங்க 

யுருவோ டருவங் குணங்குறியத் ரொளியாய் நிறைக்ச பஇியையுணர் 

வுணர்வா னுணரும் பொருளொழியா தொழிர்து க இர்மீன் போற்கலந்து 
இருவா ரின்ப ரூ.றவருள்வாய் செவ்வாம் முத்தர் சருகவே 

தேலா இபர்சூழ் சென்னளகைத் இருவே முத்தர் தருவே, (ச 

தொன்முய்ப் புதிதாய்ப் பேருணர்லாய்ச் சடரா யிருளா யுயிர்க்குயிராக் 

தரியா தச வாழ்வினுக்குத் துணையாய் நின்ற பெருவாழ்வே 
யொன்றாுப் பஞ்சப் பொறிவழித்ச முள்ளஞ் செலுத்தா துண்ணிறைந்த 
வொழியா வன்பு வழில தபோ லொழுகுங் கண்ணீ ரிடைமாழுக 

நின்றா ருள்ளத் தமுதூறு நிறைந்த கருணைப் பெருச்காறே 
நிலவு ஞானச் செழுஞ்சுடரே நீருகா வினிய சுவைக்கரும்பே 

தென்ராழ் நறுக்தே ஒபட்டெ ச்சூஸ், செல்லாம் Sst சருகவே 

சேவா தஇிபர்குழ் தென்னளகைச் இழுவே முத்தர் தருகவே, (௨் 
4



முூத்தப்பருவம். க்க 

வெள்ளிப் பொருப்பும் வெள்விடையும் வெள்ளை யிரண்டா யிரமருப்பு 
வெள்ளைச் களிறும் வெண்பிறையும் வெள்ளே யர்த்த வெண்கொடியுக் 

தள்ளித் தரளங் கொழிச்அுமறி தருவெண் புனலும் வெண்ணீ mF 

சங்கிற் புரிந்த வெண்குழையுக் சகுவெண் மனவு மணிவடமுக் [யுக 

தள்ளிச் சுவைச்தே னுவட்டெடுக்குர் தும்பைப் புதுவெண் மலர்த்தொடை 

தொலையா வுடைமை யாப்படைக்ச தூய வடிசண் முடிவணங்கச் 

தெள்ளிச் சறவெண் ணகையரும்புஞ் செவ்வாய் முத்தக் தருகவே 

தேவா திபா்சூழ் சென்னளகைத் தருவே முத்தர் சருகவே, (௨) 

மஞ்சிற் பொலிர்த திருமேணி மாலை யயனை யிர் இரனை 
மற்றைச் சுரரை முனிவரை மடவார் வலையிற் புகுத்துமெனை 

யஞ்சப் பொடித்த நெற்றிவிழி யடிக டமையப் பகை தீர 

வமைகந்த களவுக் கணையாலு மங்கைக் கருப்புச் சிலையாலும் 

விஞ்சி திறல்வென் றேனென்ற. மீனக் கொடியோன் சளிபொருக்த 

விமலப் பெருமான் பெருங்காதல் வெள்ளச் spss வெண்முறுவல் 

செஞ்சொற் கிளவி யினிதரும்புஞ் செவ்வாய் முத்தர் சருகவே 

தேவா தஇிபர்கசுழ் சென்னளகைச் திருவே முச்தம் சருகவே, (௪) 

கெய்தல் கமழுங் கடல்கிழிய கெமொன் முதல்வா னவர்பறம்பு 

நிறுவிக் கொடிய பணிக்கயிறு நிகழப் பூட்டிச் கடைகாலை 

வெய்தென் றெவரும் விதிர்ப்பவரு விடத்தை யருந்து மெம்பெருமான் 

மிடற்றிற் கருமை யன் றிமறை விரிவாய் கருமை மேவாம 

லைது பொருந்தப் பொருத்தியினி தரும்பு மமுகச் சுவையூற 

லருத்தியடனன் கருத்தியென்று மழகஏிற் பொலிதன் சாரூபஞ் 

செய்து விளங்கும் பவளஈறுஞ் செவ்வாய் முத்தம் தருகவே 

தேவா திபார்கசூழ் தென்னளகைச் இருவே முத்தம் சருசவே, (௫) 

ே வேறு, த 
வெண்பிறை யலங்கலணி செஞ்சடைக் கார்க்கரிய மிடறுடைப் பரமயோதகி 

வெள்வளைச் செவியங்கை மறிமான் முழக்கொலி விலங்கியின் படையுமாறு 
தீண்புனற் மடமலரு மிந்தி வரத்தைச் தடிர்தபொற் குழை௰ழித த ச் 

தாவில்குமிழ் மேற்பாயு மரிமதர் மழைக்கணுற் ராவுமம் மானைவென்று 

கண்பயில் சலைக்கரும் புஞ்சிறைக் இள்ளையுங் சாமர்யா முங்கரச்இற் 
கவிழ்தலைக் கொள்ளவமிர் தூ.றிமென் குதலையொடு கனிமழலை யுங்கலந்து 

பண்பழுத் சொழுகுமது ரக்கெவி தோன்றுசெம் பவளவாய் முத் தமருளே 

பங்கயத் திறைபரசு மங்கலர்ச் கொருபுசல்வி பவளவாய் முத்தமருளே,(௬) 

குறியுடுச் இரளனைய முத்தமெல் லாங்குழுச் கூடிமிச் கொளிருமழகு 
கூட்டுண்டு Cis Gch Aor றெண்ணியுயர் கோட்டைக் ஞுமைத்திரங்கு 

மறிதினாச் கார்க்கடல் புகுச்சகடு விம்மவறல் வாய்மடுச் துண்டமேகம் 

வயிறுளைச் தீனுமுத் தென்னக் கருங்குழல் வயங்குபிமை யெனவடைந்து 

செறியுமூச் கணியென வடைக்துறீ சமயச் தெரிர்துவா ௫வனவொர்முச்சைச் 

செலுத்தவர் இன்னுமெட் டிப்பார்த்த நின்றிடச் கெழுமுத்தங்கள்கொண்டு



கூச் பெருக்திருப்பிராட்டி யார் பிள்ளைத்தமிழ். 

பறியனைய வேணியடி கட்கினிய சானநின் பவளவாய் மு,ச்சமருளே 

பங்கயத் இறைபரசு மங்கலர்ச் கொருபுதல்வி பவளவாய் மு.த்தமருளே. (௭) 

ஊனாறு நுதிவைப் படைச்கைகவ வீசரொ டுருச்செழுக் இர்த்ரஞால 

முருட்டிவரு சூர்முதற் சேனா சமுத்திரச் அழைநுழைர் துடல்பிளந்து 
லானாறு பைநச்சடி சுவைச்துகெய் யொழுகருள் வாய்ப்பெய்.து குரு இிமாந்த 

வன்சிலை குணித்தடுங் கணைபல பணித்தமாரர் வாழுஈக சம்புதுக்இத் 
சேனா௮று கூந்தலர மங்கையர்கள் புருவமமன் சிலைகுனிச் சொளிர்சணம்பு 

இரள்புய,ச் தெய்யச் கலாபமயின் மீ துவரு செவ்வே ளெனுங்குழவிசன் 

பானாறு மழலைவாய் முத்தங்கொ ணினதுசெம் பவளவாய் முச்தமருளே 

பங்கயத் இறைபரசு மங்கலர்க் கொருபுதல்வி பவளவாய் முச்சமருளே,(௮) 

மே வறு, 

உருகியு ஞடைபழ வடியர்௪ மனநிறை வுற்ற விளச்கொளியே 

யுசயம தெழுகதி ரெதிரெழு பலகதி ரொச்த சுடர்க்க இரே 

மருமல ரிதழிய ௬ளமெனு மடுவின் மணத்த மலர்க்கொடியே 

மதிதவழ் தருமுடி யிமவரை மகிழ்வின் வளர்த்த மடப்பிடியே 

யருமறை குறுமுனி பெறவருள் கணனியை யளித்ச சுவைக்கனியே 

யளவில்ப லுயிர்தழை கரகனி யுதவு மருட்பெரு மைக்குயிலே 

முருகவிழ் புதுமலர் செருகிய குழலினண் மச்௪ மளித்தருளே 

முனிவர் குழுவிய வளகையில் வளர்பவண் முத்த மளித்தருளே, (௯) 

வறு, 

மெச்சென மொய்கச்ச பவச்கட லுட்பல் விதச்துய ரச்சொடுமாழ் 

வெப்ப மனத்தென் மொழிக்கு மளிக்கும் விருப்ப முடைக்குயிலே 

கொச்சை மறைக்குரு ளைச்கமு துய்த்த குடப்பொன் முலைச்கொடியே 

கொட்பக னற்றவ ருட்பொலி தட்ப குணத்த ம௫ிக்கலையே 

நச்ச.ர வப்புரி சச்சை யரைக்கசை ஈச்ச ரிருப்பிடமே 

ஈத்தம் விளர்த்திட மைச்து மணத்த ஈறப்பெய் குழற்றிருவே 

முச்சக ஈச்சு மருட்பெரு மைக்கிளி Mss மளித்தருளே 

மூத்தமிழ் மொய்த்த தவத்துறை யுத்தம்! மு.ச்ச மளிக்சருளே, (௧௪0) 

  

0 

வாரான ப்ப ரு வம். 
——— KEES —— 

மாரீமலர் ஈறுங்குழற் சொண்டலிடை நித்தில மணிப்பிறை நிலாவெறிப்ப 
வதனவம் போருகச் திடவல மணிக்குழைகண் மழஞாயி அுசயஞ்செயச் 

காமரு புரந்தசவின் மின்சலர் தாலெனச் சவினுதம் பட்டமொளிரக் 

கழுத்தணி பழுத்சவிருண் மேயவளை யிலகவிடை சட்டுமே கலையொலிப்ப 

வாமமிகு புன்னளையரும்பமென் சாயற்கு மடஈடைச் குக்தொடர்க்து 
மயிலனம் வரச்சுருதி மொய்ச் இடுஞ் சற்றடி மணச்சமல ரோடளாவிச்



வாசானைப்பருவம். ௧௬௫ 

தேமலி சிலம்புகள் கலின்சலி னெனப்பெருச் இருமடச் தாய்வருகவே[சவே. 

செய்தவச் தருமுனிவர் மொய்தவத் துறையில்வளர் தெய்வசச் கொடிவரு 

அள்ளிதழ்,ச் சாமனை யிடைச்கல்லி செல்வமரு எச்ஈலார் தோற்றமென்ப 

ரறியா ரறிந்தபெரி யோர்கணின் பொற்ச் ஐடித்தா மரைக்கணென்பர் 

விள்ளுமி வுரைச்சான்ற தாகுமத் தாமரையை மேவினர் பெரறாமனின்றாண் 

மென்றா மரைப்போது மேவியம் மாதரை விருப்பொடும் பெறுதல்பின்னு 

மூள்ளுமிவ் விருவரைச் தோற்றுதல் வியப்பன் றொலிக்குதூ புர மணிபினா 

சொன்பதின் மரைச்தருத லாலென வரம்பைய ருவந்தேத்து தாள்பெயர்த்து 

தெள்ளுமறை யோலிட்டு மறிவரிய வொருபெருச் இருமடச் தாய்வருகலே [ச் 

செய்தவத்தருமுனிவர்மொய்தவச் அுறையில்வளர்தெய்லதக்கொடிவருகவே, 

௮ம்மையிச பரமுத்தி யருளூநின் பொன்னடி யடிக்சடி. பெயர்த் இடு 

தொறு - மவிருஞ் சடாமகுடர் தந்தக ரிடைப்பல்வி லமைத்துக் டெத்தியது 

போல், வெம்மையக ஐறண்பூம் பராகம் பரப்பிமெத் சென்றவிய னன்னிலச் 

இல் - வெண்பிறைச் சுவடுபல தோன்றவர மாதர்தம் மிளிர்பியை யணிக்ச 

குழலின், மும்மையுல குந்தொழு பசம்பதித் இடவுறு முழுச்சுவட சாய்ந்து 

வாவு - மொய்த்தவிவை களிலெது வெனக்கொமுரர் தம்பிறை முழுச்சவட 

தாய்ச்துவரவுஞ், செம்மையா யிரமறை சொடர்க் தவர வும்பெருக் Hows 

தாய்வருகவே - செய்சவத் சருமுனிவர் மொய்தலச் துறையில்வளர் செய்வ 

தச் கொடிவருகவே, | (௨) 

சந்சமுூற மாடமரும் வெண்ணிறக் கலைமக டழைந்துகளஞ லித்தோன்று 

நின் - றன்னுருப் பச்சொளியி னனிஞூழ்ி வேற்றுமை சபச்சதோன்ற லால் 

விரைந்து, கந்சமல சாளி$ யேயென மதித்துச் கதிர்த்துவளள .அிக்ககானாக் - 

காத்புனிச வதியம்மை பொன்னடியில் வீழ்பதி சடுப்பப் பணிச்செழுந்து, வக் 

தீடி யரைப்பரம னேயென மதஇத்மீசத்து வார்யோற் றஇித்துகிற்ப - மற்றது 

தெரிந்துமா னீளைமய ஸனீங்ெயி வணர்தொழப் பெறுவமென்று, செர்திரு 

மடந்தையு ஞளுூவந்துபர வும்பெருந் இருமடக் சாய்வருகலே - செய்சவச் 3G 

மூணியர் மொய்சவத் துறையில்வளர் தெய்வசச் கொடிவருகலே. (௪) 

நந்தாத கஃரொலிச் கானிற் சரித்தவொரு ஈன்பிணை வழுத்தியலர்மே 

னங்கையா யுழையாதல் கண்டுகா மும்பெற ஈயர்சபல பிணைகளும்பொற் 

பந்தார் விரற்கர மமர்ச்சொரு சிறைக்கிள்ளை பகருமஞ் சுகமெனும்பேர்ப் 

பண்புறப் பயிறலாற் ராமும் பெறச்கருது பைஞ்சிறைக் கிள்ளேகளுமொய் 

யாசா ரடி.சசல மடுத்தொரோ இமமூர்தி யாயஞ்ச மென்றுறைதலா 

லறிக்துசா மும்பெற மதித்தவன் னங்களு மடுத்துக் சொடர்ச் துவரநற் 

செர்சார்ப் பசுங்கிளி கருர்தார்ச் குழற்பெருக் இருமடச் சாய்வருகவே [வே. 

செய்சவச் சருமுணிவர் மொய்சவச் துறையில்வளர் செய்வசச் கொடிவருக 

ேவறு, 

ஐயர் முடியை நேடியுங்கா ணரிய வனே டியுமவர்தா 

எறியான் றர்சை யாசலினின் னடியை யறிவான் ரொடர்ச் துவா



௧௩௬ பெருக் இருப்பிரா ட்டியார் பிள்ளை த்தமி ற், 

வெய்ய கடுவுண் மிடற்றவர்சேர் மேவி நடத்து காட்பரியாய் 

விரைந்து முன்சென் மறையாவும் விரும்பி நின்பின் படர்க் அவரப் 

பொய்யில் பசம ரிடத்திருவர் போன்மென் னடையைச் சில்லோதிப் 

பொலிலைச் சவர்வா னடி முடிசாண் புலங்கூர் மயில்க எடர்ஈ் துவ 

வையம் புசமு5 தவத் துறையில் வாழ்வே வருக வருகவே 

வான்றோய் குடுமி வரைமுளைத்த மருந்தே வருச வருசவே. (சு 

செந்தா மமைமெல் லிதழ்மருட்டித் தேமா ஈறுக்சண் டளிர்வருத்இச் 

செயலை மலர்ஈன் னலகசவற்றிச் செம்பஞ் சனையும் விளரியற்றி 

யந்தார் புனையு முழுவலன்பர்க் சழியா வின்ப மளித்துமண 

வம்மி யிடத்தும் பயின்றகனா லடி3யன் மனச்இற் குடியிருந்த 

பைக்தாள் பெயர்த்து மேகலையும் பாத சாலங் களுமொலிப்பப் 
பவள வாய்ப்புன் னகையரும்பப் பயின்மா லைபின்முன் நில்கடோறு 

மந்தா நிலஞ்2சர் சவத்துறையில் வாழ்வே வருக வருகவே 

வான்றொய் குடுமி வரைமுளைத்த மருந்தே வருக வருசவே. (er 

ஆக்கன் முதலா வைம்சொழிலு மலிரு மதியஞ் சடைமுடி.த்த 

வமலப் பெருமார் குடனிருக்தன் பாக முடித்து வரும்பாவாய் 

தாக்கு மலமூன் நறச்சவட்டிச் தாவா விருவல் வினைமுருகஇத் 

தகுமொன் றடைய வெளியேறக் சண்ணங் கருணை புரிசாயே 

மேக்கு நிவந்த செழும்பொழிலின் விடபத் தலரு ஈறுமலர்கள் 

விரைத்த சுவைச்ேே னசும்பூறி விசும்பி னெலர்க்கு மிசும்புபட 

வாக்கும் வளஞ்சேர் தவச்துறையில் வாழ்வே வருக வருகவே 
வான்றோய் குடும/ வரைமுசோச்சு மருர்சே வருக வருகவே. (4 

௮௬வ முருவ மருவுருல மமையு மொருகான் சொருகான் கொன் 

ரச வொன்பான் நிருமேனி யடிக ணிலைக்குச் சகவுயிர்கள் 

பொருமும் மலப்பா தகக்குழி௫ிப் புலேப்புன் ரொடச்கைப் பெறலருவான் 

பொருளா கியசத் இநிபாதம் பொருந்தி யகன்று Sarsss gs 

தொருவா துறையச் சத்திமுச லொளிரும் வாணி மீராக 

வோ?ேழ் பேச மாய்நித்து முமையே யமையா வளமிக்க 

மருவார் சோலைச் தவச் அறையில் வாழ்வே வருக வருகவே 

வான்றோய் கும்! வரைமுளை த்த மருர்தே வருக வருகவே. (. 

அரும்பே புரையு மிளமுலைப்பெண் ணரசே வருக வன்பருளச் 
தீமூதே வருக வெவ்வுயிர்க்கு மனையே வருக வினியசவைக் 

சரும்பே வருக பெருங்கருணைக் கடலே வருக பரஞானகச் 

கனியே வருக வோங்கொளியாங் கடவுட் குறையு ளேவருக 
விரும்பே சைமையென் ஸயிர்ச்துணையா மின்பப் பெருச்சே வருகமுரு 

கேந்துங் குழற்பூங் கொடிவருக யாருக் ௮ இக்குஞ் சைவநெறி 
வரும்பேர் மருவுச் சவத் துறையில் வாழ்வே வருக வருகவே 

வான்றோய் குடுமி வரைமுளைத்த மருந்தே வருக வருகவே. (4



௦ ௦ ௦ 
அ௮ம்புலிப்பருவம். 

—— kite — 

[மங்கலப் போருட் சகுணவத் தஇரியென்னு மாமுனிவ ரன் றனக்கு - 

மகவாத லான்மலைவின் மெய்ப்பொரு டலைச்கொண்ட மன்னுமா தீர்த்தமா 

இப், பொங்குசிய சங்கையிற் பைங்க இரின் மழவுருப் பொலியவுற் றுறைதலா 

ல்வெம் - புரமுனி யிருந்தவர் வலஞ்சூழ்ச லால்விண்டு பொன்னெய்த லுறவரு 

ளலால், வெங்கணுறு கோழிச் கொடித்சமா விர்கொள்சா வேட்டுனிமை யே 

புரிதலான் - மின்னுடுக் கணவிடை பொருக்சுலா னின்செய்கை மேவுதன் 

செய்கையென்றே, யங்கலுழு மேனிப் பிராட்டிநிர் கூவினா எம்புலீ யாட 
வாவே - யமரா வஇக்குநிக ரளகா புரிப்பெணுட னம்புலீ யாடவாவே, (௧) 

பலவுயிர்ப் பயிர்கழைச் இடவரவ மணியம் பரச்திடைச் தோன் றிவந்தாய் 

பரசமய விருளறப் புரிவெங் குருப்புலவர் பாலமிர்து கொளவளித்தாய் 

குலவுமுட் பாதக மலங்கவற் றிச்சுகங் குவலயம் பெவுசவுவாய் 
குளிருர் தசக்கங்கை மானப் பரச்தெழு கொழுக்கரங் கொண்டுபொலிவாய் 

ஈலமருவு மிறையுருப் பாகிகொண் டன்புற கயக்துகின் ராயாசலா 

னண்ணுமெம் பெருமாட்டி தன்னையொல் வாதிராய் காடி.விளை யாடிடநினச் 

கலதில்புவ னத்துமிவள் போலுமோர் இணையில்லை யம்புலீ யாடவாவே 

யமரா ல.இம்குநிக ரளகா புரிப்பெணுட ஸனம்புலீ யாடவாவே. (௨) 

ஏற்றநின் வாயினில வமுசஞ் சகோரமெனு மிருகாற்பு ஞண்டும௰ழு 
மிவள்வாயி னிலலமுச ஈரமடங் கலைவென் ற வெண்காற்பு ஞண்டும௫ழும் 

போஜ்றிரீ மாலல னெனச்சொல்லு மொருமுகப் புலவனைப் பெற்றெடுத்தாய் 

புலவர்க்கு மேலவ னெனச்சொல்லு மறுமுகப் புலவனைப் பெற்றாளிவ 
டேற்றமீன் மாதரிரு பானெழுவ ௬ளைமீ சிறக்குமிவ ளோங்குகல்வி 

செல்வமீன் மாதர்மு,ச லளவிலா மாசர்பணி செய்யவுள் ளாளாசலா 

லாற்றவு நினச்சதிக மென்றெவரு மறிவர்கா ணம்புலீ யாடலாவே 

யமசரா வதிச்குகிக ரளகா புரிப்பெணுட ஸம்புலீ யாடவாவே, (௧) 

வண்டமர் நறுந்துளப மாலைப் பிரான்றுயிலு மறிதிரைச் சடலுஇத்து 

மற்றவ ணிருக்கையமை யாதுவெறு வெளிஃ3யாடி வக்துகா ரிருள்விளைத்து 

மண்டமரர் பிழிகரச் சுதையிழக் துடறேய்ந்து மாய்ந்தலையு மொருநினக்கம் 

மாய லறியப் படாசபே ரானந்ச மாக்சட லிடைப்பிறக்து 

கொண்டவ ஸணிருக்கையடி. யார்க் குமும் மலவிருள் குமைத்தமர மேத்தநாளுங் 

குணவமுத மோங்கநித் தியமாட நிற்குமிக் கொடியகிச மெனல்வியப் 2பா 

வண்டபகி ரண்டமு மனைசத்துமிவள் பெருமைகா ணம்புலீ யாடவாவே 

யமசா வதிக்குகிச ரளசகா புரிப்பெணுட ஸம்புலீ யாடவாவே. (௪) 

வஞ்சக மனச்கொடிய சச்சன்செய் வேள்வியிடை மாறிலவ மானமுற்று 

மன்னிய வருட்குரவ னுக்குரிய கற்பின்மட மங்கைமென் ஜோள்புணர்க்து 
நஞ்சுமி ழெயிற்ரரவு விச்ெட. விமுங்கச்சி னாழிகை குசட்டியுமிழ 

ஈபவழி யலைர் துமிவை முதன்மற்று நிற்குள்ள ஈன்றில வெலாமறிந்து 

௧௮



௧௩௮ பெருர்திருப்பிசாட்டியார் பிள்ளை த்தமிழ். 

மஞ்சனைய மேனிரநெடு மான்முதர் பலகோடி வானவர்கள் சூழ்நிற்பவு [கா 
மலர்கடைச் கண்ணின் மேற் சாத்திப் பிராட்டி இரு வாய்மலர்ர் ததுகருணை 

ணஞ்சிலம் படியென் றலைச்சண்ணும் வைப்பவனலொ டம்புலீ யாடவாவே 

யமரா வ.இக்குநிச ரளகா புரிப்பெணுட ஸனம்புலீ யாடவாவே. (டு) 

மச்சட் புரோடுசன் மனைக்கர் பழிச்துமழ வன்பெற்ற வெண்குட்டமோய் 

மாற்றவுல செங்குர் இரிர்கித் தலத்துவர மாற்றிச் சிறப்புமுதவிச் 

செச்சர்ச் சடாமருடர் தாண்மலர்ச் சன்புச் இருந்சச் ath ss Sts Ss 

தெய்வப் புரோ௫தென் மனைச்கற் பழிச்சலிற் சேர்ந்தூலெண் குட்டகோயே 

மிக்குற் றெழுந்ததென வுலகுரைச் இடவுடல் விளர்த்துக் குறைக்தலையுகின் 

வினையொடு களங்கமு மிமைப்பொழுதின் மாற்றியுயர் மேன்மையு மளித் 

னச்சச் சடைக்குமொ ரிலக்சாக்கு மாதலா லம்புலீ யாடவாவே [சம்மைதன் 

யமரா வதிக்குநிச ரளகா புரிப்பெணுட ஸனம்புலீ யாடவாவே. (௬) 

நினையாமன் முன்னிவளை யவமதிச் சவனுமவ னேருமவி யுண்ணமொய் 

த்த - நெடுமான் மு.தற்பல்வா னவருமவ ர௬டனின் ற £ீயுனி பட்டபாட்டைச், 

இனையார் கொடிப்பொழுது கினைகின் றி லாயினுஞ் செங்க திர்ச் செல்வனொடு 

வெண் - செறிக திரி னீயுமொளி வட்டியுட் படெவிவ டி.ருச்கைசெய் ததுவுமு 

ணரா, யுனையாவு onda எழைச்திட விழைச்சதவ மொன்றல்ல வெனவுமு 

ணரா - யுனைக்கலை மதிச்சடவு ளென் றழைக் குரருநல் லுணர்வுடைய ரேபிரா 

னுச், சனையாடி மசளாடூ மனையாகி கின் றவளொ டம்புலீ யாடவாவே - யமரா 

வதஇிக்குகிக ரளகா புரிப்பெணுட னம்புலீ யாடவாவே. (௪) 

இமையாச பவளச் சரோருகச் சண்ணனு மிருகிஇிச் குரியகோவு 

மிருடியர்ச ளெழுவரும் வயிரவியு ஈன்புக மிலக்குமியு மின்னுமளவில் 
கமையார் தவச்இனரு மாகமப் படிபூசை கடவுளை யியற்றியுள்ளங் 

கரு. சரும் பேறெண்ணி யாங்குறப் பெற்றவிச் கரிசருக் தெய்வத்தல 

மெமையா டரும்பஞ்ச புண்ணியச் சலமென வியம்புமான் மறையாதலா 

லிங்குவம் துன்களங் சங்கழிர் தின்பினின் றி௫சலே ஈன்றுரைச்ச 

வமையாச இருவருட் சூற்கொண்ட வம்பிகையொ டம்புலீ யாடவாவே 
யமரா வதிக்குநிச ரளகா புரிப்பெணுட ஸனம்புலீ யாடவாவே, (௮) 

பொற்புற விளங்கும் பணிக்கலைக ளொவ்வொன்று புசையிருள் சவட்டுங்க இர்ப் 

புச்சே ளிடத்துசா டொ.றுமடைய மெலிகுவாய் பொன்னஞ் Mario Lp gy 

பற்பக நிரிந்துமோ ரசகங் இடைத்துடற் பரவிய மூயற்களங்கம் 

பாற்றிலாய் அருவன்விடு சூதீ.திரப் பிணியுண்டு படருண்டு படருமதிே 

மற்புய விருந்சேவர் சூழுமிவ டி.ருமுன்பு வர் இிறைஞ் சிடுவையேனின் 

மலமாயை சன்மங் குமைதீதுச் வானந்த வாரியிற் படி.யவிடுவா 
ளற்புசனை யம்பலச் தாட்டும் பிராட்டியட னம்புலீ யாடவாவே 

wom asses ரளகா புரிப்பெணுட னம்புலீ யாடலாவே, (௧) 

வாலா வெனச்சொலி யழைப்பவும் பாணித்து வருதல்செய் யாதுநின் 
ராய் - மாற்றவ சளொடுங்கலவி. யிறழைவனார் முடிவாழும் வாழ்வினை மஇத்.தச்



௮ம்மானைப்பருவம், க்கக் 

கொலோ, மூவாத வவர்முடி. யராக்களிலொ ரரவுண்ண முன்னுவா எஸ்தன் 

நியு - மூளைக்குமூ டலினினது குடர்குழம் பிடவம் முடிக்கணடி யாலெற்று 

வாள், பூவாரு மங்கைப் படைச்சொகையி லொன் நினைப் பொள்ளெனப் பார் 
வைசெயின்ீ - போனவிட மெங்குர் தொடர்க்தஇடுங் கரு தினிப் பூவைசற் றேழு 

ணிந்தா, லாலா நினைப்பரிவி ஞதரிப் பாரில்லை யம்புலீ யாடவாவே - யமரா 

வ.இக்ருகிக ரளகா புரிப்பெணுட ஸனம்புலீ யாடவாவே, ': (௧0) 

௮ம்மானைப்பருவம். 
wee PKS வடயவவயை 

இலைகுகிற வம்போ ருகச்சேச்கை யம்மைமுன் னென்னுரு வெடுத்சமர்க்த 
வினியகோ லங்கண்டு லாழ்ச்சன மெனாத்சேவ ரேத்தெடுப் பச்கரத்து 

ஈலமருவு படையா வெனைச்சொண்ட ஈன்மையா னானுபர்வு பெற்றேனெனா 
நகைச்சங்க மீமிசை யெழீயெழீஇக் அள்ளிய ஈயம்பொருவ லோகைகொ 

மலர்புனை கருங்குழற் சேடியர்ச எரடவெள் வளைகலித் தாடமென்மை [ண்டு 
வண்கையினெடுச்சிடை யெடுத்தெடுச் துயரவரி மசர்விழிட் பார்வைசெல்ல 

வலர்கிலவு பொழியுமணி முச்திட் டிழைத்ததிரு வம்மானை யாடியருளே 
யருந்தவ ௬ளம்புகு பெருந்திரு மடஈ்சையினி தம்மானை யாடியருளே. (௧) 

சம்பமத வானையுரி போர்த்த திரு வாளருயிர் கட்குரிய போகமருள்வான் 
கருதிய நினைப்புணர் கருங்காலை யவர்முகக் சண்ணா யிருக்துகோக்கி 

லம்பவிமு முவளகச் துளகாணு மாறுபுரி வகையறிச் இருக இசையு 
மலர்ச்சரங் களிலெடுச் தும்பர்மோ திடமாறி மாறிமா ரசெறிதல்போற் 

செம்பதுமை முசலோர் கருங்குழலின் மேற்றம்ம செங்கைகள் குவித்துநிற்பச் 
. செறிகுழலின் மேனின்ன கைமலர்கள் மலரவெண் செழுநித் திலச்தினாலு 
மம்பவள ஈற்றிரளி னாலுஞ்செய் தனவெடுச் தம்மானை யாடியருளே 

யருந்தல ௬ளம்புகு பெருந்திரு மடர்சையினி கம்மானை யாடியருளே. (௨) 

கருணைபொழி திருமுகச் சொப்பெனச் *தோன்றுபல் கலைமதித் திரளே 
யங்கொங் - கைக்கொப் பெனத்தோன்று முட்டாட் குரூஉச்செல் கவின்கமல 
மூகைகளையுமா, மருவுமரி மசர்விழிச் கொப்பெனச் தோன்றுகரு வண்டர் 
களை யுங்கைபற்றி - வானகச் துறவெறிம் இட்டுப் பிடிக். துமற வலுமெறி௰் 
இடல்கடுப்ப, விருவில் லயிரச்சா லிழைச்சனவு மண்ணுறு மெழிற்ப தும 
சாகத்தினா - லிழைக்தனவு மிச்திரப் பெயர்கொணி லத்தா லிழைக்தனவு மான 
பலவு, மருள்பொழி யறங்குடிகொ எங்கையி னெடுத்செடுசத் தம்மானை யாடி 
யருளே - யருந்தல ருளம்புகு பெருந்திரு மடஈதையினி தம்மானை யாடி 
யருளே. (௩) 

சத்துவ ருணாதிரண் டெனடித்தி லசுதாற சமைத்தவைகள் பல்லவுஞ் 

செர் - தடச்கைச் கொளும்பொழுது சேயொளி விராயிரா சதகுணம தாயும் 
பூங், சொத் துமலி மென்குழற் காரொளி விராவிமேற் கொள்பொழுது காமத் 
மெனுவ் - குணமதா இியுமுயிர்கள் கோதிலா வொளியினைச் கூடியொளி யேயா 
கிய, மொத்துமரு விருளோடு கூடியிரு ளாகிய மும்பரை யடைந்துமீண்டு - 
முழல்கின்ற தன்மையைக் காட்டிடச் சூட்டரவை யொக்குறுண் ணிடையி 
னையெடுச், தத் துறு சடைப்பழமை யறிலார் களிப்படைய வம்மானை யாடிய 
ர௫ளே . யருந்தவ ௬ளம்புகு பெருந்திரு மடர்சையினி சம்மானை யாடியருளே,



௧௪௦0 பெருக் இருப்பிரா ட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ், 

ஒ.திபடர் சைவலம் மிருசெவிகள் வள்ளைகண் ஹூற்பலம் பொற்பிசழ்கிடை 
யொளிருஈகை முத்தங் கபோலநீர் நிலையமூசு மூறுவாய் செய்யகுமுகஞ் 

சோதிவளர் சண்டஞ் சலஞ்சலச் இிகலைத் அணைச்கொங்கை பங்கயமுகிழ் 
துவளுமிடை வல்லியழ கியமடிப் பலையுந்தி சுழியா யிருத்சலாலிச் 

கோதில்வா வியின்முளரி மலரென வனங்காங் குடி.கொளப் புக்கன்மையைக் 
குறித்துமே லெழுவ.து கடுப்பகிச் இலமே குயிற்றியன பலவும்மெடுத் 

oo ger wat மமர்ந்தநா யகிமஇழ்வி னம்மானை யாடியருளே 
யருந்தவ ௬ளம்புகு பெருந்திரு மடக்கையிணி தீம்மானை யாடியருளே. (௫) 

வறு, 
பூத்த செழும்பூங் கற்பச மேவும் பொற்பமர் பைங்கிளிகள் 

புண்ணிய மலருஞ் செங்கைகள் யாரும் புகல்கற் பகமெனவு 
மேத்த வமர்க்த பசுங்கிளி தம்மின மெனவு மதித்சடைய 

வெமையுறு தவமிச் கிளியொன் ருற்றிய தேது நமக்கென்னா 
மாத்தட VWOEE ளஎவையச் தருவடை வண்ணம் விதிர்த்தலென 

மண்ணிய மரகத மாமணி கொண்டு வகுச்சன பலவுமெடுத் 

சாச்தி முடிப்பெரு மானிடம் வாழ்பவ ளாடுக வம்மனையே 
யன்னப் பழனச் சென்னள கைப்பரை யாடுக வம்மனையே. 

குரைகடல் சூழு நிலத்துயிர் யாவுங் குறைவற் றுவகைபெறக் 
கோசறு நகாலெட் டாய வறங்கள் குலால வளர்த்தமையா 

னினாவளை புனைசரு செங்கை களின்டுகழ் கேசெழு மாறெனவு 
நெடிய இறற்பிர சாபமு மொக்க நிமிர்ந்தெழு மாறெனவுக் 

இராயெறி முத்த மிழைத்சன வுங்கதிர் செறிகால் வகைமருவுஞ்் 
செம்மா ணிக்க மிழைச்சன வும்பல சேண்வழி நோக்கியெழ 

வரைமணி மேகலை யசைதர வம்மனை யாடுக வம்மனையே 
யன்னப் பழனத் தென்னள கைப்பரை யாடுக வம்மனை யே, 

தேமரு வியசெம் தாமரை மருவுஞ் செல்வச் இருமகளுஞ் 
சிதட் புண்டரி கத்தினி துறையுர் தெய்வச் கலைமசளுங் 

காமர் வலத்து மிடச்தினும் வரநீ கசியன் புடையடியார் 
கண்குளிர் காட்சி பெறச்சோன் நில் கடுப்பக் குருவிக்கு 

மாமணி யால்வயி ரத்தா லாக்கிய லையிரு பாலுமெழ 
மரகத மாமணி கொண்டு சமைத்தது மற்றக னடுவெழவே 

யாமரு வுங்கொடி யைய ரிடச்கொடி யாடுக வம்மனையே 
யன்னப் பழனச் சென்னள கைப்பரை யாச வம்மனையே, 

Gas று, 

ஏடு மலிசார்ச் குமன்மடவா ெண்ணி லவர்கள் குடைந்சாட 

வெழிலோ தஇிமங்கள் சேடியரே யென்ன வுடனா டிடுர் துறைக்க 
ணீடு கொழுஞ்செர் தழனாப்ப ணீங்கா சமர்க்தோ மார்தடச்கு 

நிறைமா சவஞ்செய் பெரியவரை நிகர்ப்ப கறுந்தே னுவட்டெடுக்குங் 

காடு மலியு மெல்லிதழ்ச்செங் கமல மலர்க டொறும்பெரிய 
கமடம் படுத்தோ ராச்தடக்கிக் கண்டூங் குதல்சண் டியாவருங்கொண் 

டாடு மருதத் சவச்துறைப்பெண் ணரசா டுகபொன் னம்மனையே 
WEN CT (POSES ஈன்னயவின் னமுசா ரசபடொன் னம்மனையே. 

நளிபாய் புனல்வெண் மணற்€ன்ற காணற் கிழங்கு முளைச்சலப்பை 
நளின நாளச் சிற்றேர்ச்சா னண்ணு நுகமே மியுமியைத்தே 

யொளிபாய் நீல வுற்பலத்கண் டொருகைச் தார்க்சோ லாகவெடுத் 
ஐ.ற்ற வலவப் பககெட்டி யுழுது கமடப் பரம்படி.த்து.ச் 

(௬ 

(௭) 

(௮) 

(௧)



நீசாடற்பருவம். கச்ச 

) சளிபாய் சூள வெண்சாலி செறிய வித்தி ஈறுங்கமலச் 
செர்சேன் பாய்ச்சி யுழவுதொழி நிருக்சச் களமர் சிறார்பயிலு 

)ளிபாய் மருச.த் சவத துறைப்பெண் ணரசா (கபொன னம்மனையே 
யன்ன முகைக்கு ஈன்னயவின் னமு.தா டுகபொன் னம்மனையே, (#0) 

  

நீ OW D பருவ ம், 

— ஓக 
பொரன்னிம௰ மால்வரை முளைச்துமுழு வெள்ளிப் பொருப்பிற் செ 

முங்கற்பசப் - பூர்சருவி னொருபாற் படர்ச்சளவில் புண்ணியம் பூச்சருள் பழு 
தீதிகொடியே, முன்னியொரு வெள்ளைச் களிற்ளொடு கருங்களிஐ முட்டமதி 
வளர்மானொடு - முல்லையங் கொல்லைமான் மோதவுடு மின்களொடு மொய்த்த 
பல மீன்கலப்ப, மன்னிய வரம்பைக ளஎரம்பைக ளொடுங்கூட₹வானச் தெடுத 
தெறிந்து - வாரிதி யசட்டைக் கிழித்துச் சுழிக்துநெடு வையமூழ் செய்ய 
லொழுகு, மின்னிய பெரும்புகழ்ச் கொள்ளிடச் இருஈ தியின் வெள்ளநீ ராடி 
யருளே - மெய்த்தவத் துறைமேவு மு,ச்தமக் கெளமாரி வெள்ள ராடியருளே. 

பள்ளமடை வாய்இறச் சனையகட் புனலிற் படி.ந்துகெக் குருகுமுழுவற் - 
பழவடிய ருள்ளத் சடச்சமுூத மழைபொழி பசத்சகரு ணைக்கொண்டலே, 
திள்ளரிய விருருலைச் சார்பின்மே இகள்வெரீ இச் சாள்பெயர்ச் சோட்டெடுப் 
பத் - தாழைமுதிர் முப்புடைக் சனியுடைய மீழுட் டசும்புறழ் வருச்கை 
கிழிய, வுள்ளகமு சன்கமுக் சொடியஈறு மாங்கனிக ளு இரமுழு நீலம்வயிர - 
மொள்ளொளிச் செம்மணி இரைச்சையின் முகச்தெறிம் சொலிகட vee | 
கலக்கும், விள்ளவரி தாம்புகழ்ச் கொள்ளிடத் திருக தியின் வெள்ளநீ சாடியரு 
ளே - மெய்த்தவத் துறைமேவு முத்சமக் கெளமாரி வெள்ளர ராடியருளே,() 

கைவளை சலிப்பச் கருக்கண் லப்பலங் சனிவாய் விளர்ப்பநீலக் 
கார்ச்குழ லவிழ்க்துசை வலமெனச் இகழகச் சவின்பழுச் சொளிரன்னமே 

மைவளர் நெடுங்கணர மங்கையர் குடைச்சாடும் வானகச் கங்கையாற்றை 
மடங்குக் இரைக்கொழுர் தாற்றடவி யல்விண் முடங்கலை மடங்கல்பாய 

மொய்வவியி னொடுமீ செடுத்தெறிக சார்,த்சவிர் முழுப்பதும ராகம்வயிச [௪௬ 
மு.த்தமிரு கோட்டினு மிசச்சொழித் சொலிகடன் முகங்கிழிச் அப்பாய் 

மெய்வளர் பெரும்புகழ்ச் கொள்ளிடத் இருக இயின் வெள்ளநீ ராடியருளே 
மெய்த்தவத் துறைமேவு மு.த்தமச் கெளமாரி வெள்ளநீ காடியருளே, (௩) 

ஈயந்தரும் பழவடியர் திருவுளத் தினும்வஞ்ச காயினே னுள்ளத்தினு 
நால்வேத மூடியினும் பொலிபச யுகச்செழு ஈழும்பங் கயப்பெ ணமுதே 

வயக்தரு புரக்சா னடாவுமெழி eri Sure மாண்புசற் குறலறிந்து 
வனரைவளமு கெடிபடு செழுப்புறவின் வளமூஈணி வாரிச் கொணர்ஈசன்ன 

பயந்தரு மிருந்திணை நிரப்பியல் வூர். திபசி பாத்.றுல் சீறிர்துநெடிய [வன் 
பரவைச்கு மவ்வள மளித்துச் களித்துக் பண்புடைச் சான்றோர்பலர் 

வியர்சருமை யென்னநிகழ் கொள்ளிடத் திருகதியின் வெள்ளநீ ராடியருளே 
மெட்ச்சவச் துறைமேவு முச்சமச் கெளமாரி வெள்ளந ராடியருளே. (௪) 

சுரும்புளர்.கடிச்சோசை மலர்மகளிர் மு.தலளவில் சுரமகளிர் குழ்ச்துநிற்பத் 
தூவியன் னக்குழா ஈவெண்மயி லென்னவச் தோகையர்க ணடுவணின் று 

வரும்பெருமை தற்குசவு மங்குன்மக வானூரும் வாகனம தாகையாலவ் 
வானவன் பசைவரையம் முகலையும் பகையா மதிக்குமென் முள்ளகநினைர்



௪௪௨ பெருக் திருப்பிசாட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ். | 

இரும்பய னளிக்குமல னுக்குரிய இணையிலல் வெழிலிசங் டெமமைக்சாங் 
£ீர்ஞ்சோலை முதலொரறி வுயிர்கடங் டெகாளுமின்புற வளர்த்து ஈல்லோர் 

விரும்புபுகழ் ஈணிபெறுங் கொள்ளிடச் இருஈதியின் வெள்ளநீ சாடியருளே 
மெய்த்தவத் துறைமேவு முத்தமச் கெளமாரி வெள்ளநீ ராடியருளே, (௫) 

. G a pm. , 

அண்டர் பெருமாற் குரியதிணை யகத் அப் பொலியு முரிமையினை 
யறிச் சன் னவனார் முகிலினங்க எடைய வணைந்து கண்படுத்தல் 

சண்ட மயில்க டணவாது கலாபம் விரித்து ஈணிஈடித்துச் 
களிக்கும் பொழிலிற் செழுமலர் த்தேன் கண்ணாற் ரமைவென் றுறுவெற்றி 

கொண்ட மடமங் கையரைவயர் குழற்பூ வுறுங்காற் றரப்பாரைக் 
குனிவிற் குமர னெய்யில்விரற் கோசை வமழுக்கா வணஞ்செயல்போல் 

வண்டு படிம்துண் டவத்துறைவாம் மாசர்ப் பிடிரீ ராடுகவே 
மறையா யிரமுச் தொடர்வரும்பெண் வடசா விரிநீ சாடுகவே, (௬) 

மூரிப் பகட்டு நெடுவாளை முழங்கிப் பாய வெரீ இயெழுக்து 
முடத்தாட் கைதைப் பெருவேலி முட்டாட் கமலச் காடுழக்கி 

வேரிக் குவளை மலர்மேய்ர்து வெண்ணெற் பசுஞ்சூற் கதிர்குதட்டி 
வேழக் கரும்பு பலகறிச் த மென்று கவைச்சாட் சருமேதி 

பூரிற் பயிலும் புணிற் நிளங்கன் அள்ளிப் பொழிபா லுவட்டெடுப்ப 

வுழவர் கழனி புகப்பாய்த்தி யுறுகெல் விளைவித் தறுக்கடிச்து 
வாரிச் குவிக்குர் தலச்துறைவாழ் மாதர்ப் பிடி.ரீ ராகுவே 
மறையா யிரமுர் தெரடர்வரும்பெண் வடகா விரிர் ராகெவே, (௭) 

மீன் தடங்க ணரமாதர் விளையாட் டயர்கற் vel pos 
மேவுஞ் சுரபி மடித்தலத்து வெடிகொண் டெழுந்த வரான்முட்டச் 

தானற் புனிற்றுச் கன்றெனவான் றவழுங் குடும்! ஈக்இவரை 
தனின்முன் சுரந்து பொழிர்சசெனச் காரை கொள்ளப் பொழிதீம்பால் 

பானற் றடங்க ணனிமூழ்கப் படர்கோட் டெருமை நீந்திவரப் 
பலகெம் கதிர்ப்போர் முசைமி/தப்பப் படுகர் மூழுதும் பாற்கடலை 

மானப் பெருகுர் தவத் துறைவாழ் மாதர்ப் பிடிரீ ராகெவே 
மறையா யிரமுர் தொடர்வரும்பெண் லடகா விநிநி ராசெவே. (௮) 

சனகக் கலமும் வெள்ளியபொர் கலமு மலது சக்இரிமட் 
கலந்தோ யாப்ப லீர்ஈ்துறையுங் காம ரனங்கள் பலபயிலும் 

வனசச் தடமுர் செய்வசச்கா மானப் பொலியு மலர்ப்பொழிலு 
மஞ்சு தவழிஞ் சியும்புறத்து வளைவா ரிதியை dare ag 

மினனைச் தடவு மாளிகையு மேலக் குழலா சாடரங்கு 
மிருக்தே ரோடு மணிமறகு மெழில்செய் இடலாற் ௮றச்தோரு 

மனகெச் குருகுர் தவத் துறைவாழ் மாசர்ப் பிடி.ரீ ராவே 
மறையா யிரமுச் தொடர்வரும்பெண் வடகா விரிநீ ராடுகவே, (௯) 

வேதா கமங்கண் முழுதணர்க்து மேன்மைக் திருநீற் ஐரியநெறி 
விளக்குஞ் சைவ முனிவார்கள் விருப்பி னிருப்பு மருப்பயிலுக் . 

தாதார் கமலத் தாரணியுஞ் சதுமா முகச்சோ ணிசர்மறையோர் 
தங்க ளிருப்புர் இருநெடுமா றனைகே ரரசர் குடியிருப்பும் 

வாசா சனப்பூ ணவன்ரோழன் மானும் வணிக நிருப்புஈயம் 
_ வாய்ந்த தரும நிகர்வேளாண் மாக்க ஸிருப்பும் கொண்டெவர்க்கு 
மாதா வனைய சவத்துறைவாழ் மாசர்ப் பிடிரீ ராடுகவே. — 
மறையா யிரமுர் தொடர்வரும்பெண் வடகசா விரிரீ ராடுகவே, (௧0)
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பொன்னூசற்பருவம். 
— se — 

(மின்பூச்ச வெள்ளிப் பிறங்சலிரு கூறாய் வியப்பச் இரண்ட தென்ன- 

வெள்ளொளி விரிச்கும்வயி ரச்தூலா கிறுவிப்பொன் வெற்பைச் திரட்டிநீட் 
டிச், கொன்பூச்ச வச்தூண மிரையிட்ட தென்னச் கொழும்பவள விட்ட 
மிட்டுச் - குரூடப்பொலியு மவ்வரைச் தவழ்முழு மதிக்க திர்ச் கூரமு,ச மொழு 
இற்றெனத், தென்பூத்ச நிச்திலச் சாழ்வடம் பூடடி.யொண் செம்மணிப் பல 

சைமாட்டித் - இருந் துமப் பலகைமேற் செய்யா மரைவளர் கிறப்பையொத் 
இடவிருர்து, பொன்பூச்ச இருமுகங் கருணைபொழி சரலம்மை பொன்னூச 
லாடியருளே - பொன்னகார நிகரான தென்னளகை நஈகர்மாது பொன்னூச 
லாடியருளே. (௧) 

செழுமலர் சுசைந்தபொழி லிடைநின.து ஈசைகண்ட தேந்தளவ ரும்பு 
விள்ளல் - செவ்வாய்வெ ணகையெழிலி ஜூற்றிலொரு கூறியாஞ் சேரவருள் 
புரியவேண்டு, முழுமதி முகத்திருப் பெண்ணமுச மென்னகின் முன்னம் 
லாய் விண்டுசேட்கு - முறைமையினை யேய்ப்பவெள் ளொளிவீச*ு செண் 
ணிலா மொய்த்சமுழு முக்கமுழுதும், தழுவுபல கையின்மிசைப் பொற்றாவி 
வெள்ளனச் தாவிலூர் தியின் மீமல்கொளாச் - தண்ணளி சுரர்சடியர் சண்ணு 
றச் காட்டிநீ தருவதை நிகர்ப்பவேறிப், புழுகொழுகு குழன்மாலை நறவொழுச 
வழகொழுகு பொன்னூச லாடியருளே - பொன்ன கர நிகரான சென்னளகை 
நகர்மாது பொன்னூச லாடியருளே, (௨) 

அ௮ன்னஞ் சிலம்புகுரன் மானச் சிலம்புமணி யவிருஞ் சிலம்படிகளா - லஞ் 
சிலம் பீன்றபிடி செயலையை யுநைந்துசைச் தாடுசோ றுச்சளிர்ச்து, வன் 
னஞ் சிறந்திட மலர்ந்துகண் எரீரொழுக மன்னிநின் றிடுதகனின து - மாண்ப 
டியர் செயலையே சாட்டலன் றியு5றிய மலரால் வளைச்கையுற்?0, முன்னஞ் 
செழுங்கலை மறைக்குமெட் டாததாண் முளரியின் நுற்றோமெனா - முன்னி 
யெமை யொப்புடையர் யாரெனக் களி தூங்கி முகமலர் வதுச்தெரிப்பப்,பொ 
ன்னம் பலத்தெங்கண் முன்னவனை யாட்டுபெண் பொன்லூச லாடியருளே- 
பொன்னக.ர நிகசான சென்னளகை ஈகர்மாது பெஸன்னூச லாடியருளே. () 

அரிமதர் மழைச்சண்ச ளென்னுமட வார்சட் கமைத்தபொன் லூசலென்ன 
வழகொழுகு வள்ளைக் குழைச்செவித் துணைன் சசைந்தாட வளவறுகலைக் 

குரியமட மாதர்பல ரிருபாலு நின்று திரு ஷசலிசை பாடியாட 
வு.ச்சரிய மாடவிரு சொங்கைமுச் சாரமொழு கொள்ளொளி பாப்பியாட 

வரியளி கருங்குழற் பிணையன்மது வுண்டாட வண்டாட வங்கையேந்து 
ம.துரவின் சொற்குள்ளே யாடமணி மேகலை லயம்கடை துவண்டாடவம் 

புரிசடைப் பரமருங் கொண்டாட வம்மைநீ பொன்னூச லாடியருளே 
பொன்னகர நிகரான தென்னளகை ஈசர்மாது பொன்னூச லாடியருளே.() 

தீசரமொழு குங்கருங் கூச்சற் பிராட்டிநின் றன்பணிசள் Rod sos 
தீயங்குசெம் மணிகளால் வெயிலா] யுங்குளிர் தரச்சில் லிடத்துமுத்தாற் : 

சகரவட வரைமிசைத் 2வழுகில வாடியுஞ் சிலவிடச் திர்த்ரநீலத் 

திரளினா லிருளாக யும்பொலி.தல் பரமனார் Hoard Gan Cy Dupo 
பகரசில வுயிர்க்குமுன் மதியாகி யுஞ்டில படி ற்றுகூழ் இெவயிர்ச்குப் 

பாயுமிரு ளாகியும் பொலிலது தெரிப்பலெம் பர். சத் தொடச்சனெனையும் 
புகர்மல மறுச்தடிமை யாக்குமரு எம்பிசை பொன்னூச லாடியருளே 
பொன்ன. நிசரான சென்னளகை ஈசர்மாது பொன்னூச லாடியருளே.



௧௪௫௪ பெருக் திருப்பிராட்டியார் பிள்ளை க்தமிழ். 

சீராழி யங்கையிற் பச்செங் கிளியொன்று சேர்ச் துறைய விருள்குமைக்குஞ் 
செம்மணிக எளான்முழுப் பணிகளும் பூண்டவிர் திருக்கோல கினதுகாட்ச 

யோராழி யெழுபரிப் போகுயர் முடிச்தேரி ஓுசயமெழு கதிருகாண [டட 
வொளிர்பவள மேனிப் பெருக்சகை யுடன்கலச் துறையுகின் றன்மைகாட் 

பேராழி குழுலகி லளவறு ஜேயிர்ப்பபிர் பெருங்களி ம௫ூழ்ச்சி தூங்கப் [Ca 

பெரிதுவட் டெழகாளும் விளராது கருணைமழை பெய்துவாம் விக்குமு£ 
போராழி சங்கங்கை யேந்தும் பிராட்டிரீ பொன்னூச லாடியருளே 
பொன்னகர நிகரான சென்னளகை ஈகர்மாது பொன்னூச லாடிருளே. ( 

சேமலி யலங்கற் கருங்குழ லுடைப்பெரும் இருமங்சை பொக்குமெழிலின் 
றிருமேனி லீசுபச் சொளிமூழ்டி மரகசச் சேற்றின்காழ் கியன போன்று 

மாமலி தரும்பலண் டங்களும வண்டங்கண் மருவுமிரு இணையுயிர்களும் [டட 
வயங்கிடுங் சாட்டிமறை முதனூல்கள் யாவுநின் மயமெனுக் சன்மைகாட 

பாமலி கலைக்குரிய மங்கைமா ரிசையொடும் பல்லாண் டெடுப்பமுனிவர் 
பன்னியர்கள் சோபனம் பாடவா மங்கையர்கள் பங்கயச் சைகுவிப்பப் 

பூமலி செழுக்தவி இருக்குமம் பெண்ணரசு பொன்னூச் லாடியருளே 
பொன்னகர நிகரான சென்னளகை ஈகர்மாது பொன்னூச லாடியருளே, 

தார்செய்க மார்பகச் ei ௬ுடைத்துச் சனித்துண்டு ம௫ழ்சிறக்குர் 
தறுகண் புகுந்துறை யுலஞ்செய்த கோளுடைத் தாரகப் பெயரினவுணன் 
கார்செய்ச வடலம் பிளந்சொமுகு குருஇியங் கடல்வாய் மடுத்து மாக்திக் 
கருந்தடி குட்டியும் பசியடங் காதுகடை வாயைசாக் கொண்டு ஈக்குங், க 
செய்த கொலைபழுத் தொழுகுவெள் வேரற்கரக் குழவியைச் தழுவிவாசங் 

கூட்டிரீ ராட்டிமுலை பயூட்டியிரு ளோட்டியொரு கோட்டில்வரு செங்க 
ரொடும், போர்செய்த செம்மணிச் கொட்டில்லைச் தாட்டுபெண் பொச 
னூச லாடியருளே - பொன்னகச நிகரான தென்னளசை நஈசர்மாது பொச 

னூச லாடியருளே, (4 

மலர்ஈறு விரைக்சருங் குழலுமொண் ஹூசலுமருண் மடைதிறக் தெ 
முகுசண்ணும் - வயங்குகா சியுமூத்த மூரலுஞ் செம்பவள வாயுங் குழைச்செ௦ 

களு, ஈலமருவு முகமுமங் கலமிடறு மச்சரிய ஈற்றோளும் வளைகலிக்கு 
ஈளினச் செழுங்சையு தரளவடம் வில்லிடு ககிற்றுணையு ஈவமணியிழைச், இ 
குமே கலையொடுஞ் செம்பட் டணிந்ச திரு விடையும்ப லுயிர்களையும்வைச் 

தன்றடிற் றுதரமு மறைமுடிச் கணியாக மெம்முளச் தும்புகுந்ச, பொலநி 

ச் தளிரடியு மழகுபொலி தரலம்மை பொன்னூச லாடியருளே - பொன்; 

கர நிசரான சென்னளகை ஈசர்மாது பொன்னூச லாடியருளே. é 

மறைமுதற் பலகலைகள் வாழலம் சணாலாழ மாமகச் சழலும்வாழ 
மன்னுமா னிரைவாழ மழைபொழியு முகில்வாழ மற்.றுமெல் வுயிரும்வாழ 

நிறைதரு பெரும்புகழ் விளங்குசை வழும்வாழ நீடுவை இிசமும்வாழ 
கெக்குருகி நின்னன்பர் துதிசெய்ச சொற்பொரு ணிலாவுபா மாலைவாழ 

விறையவ ரழைக்துவாம் விச்சவர் இருப்புகழு மெஞ்ஞான் று கன்குவாழ 

யார்ச்குமினி சாம்பெருர் இருவென்னு நகின்பெய ரிலங்ககனி வாழவலகி 
பொறையரு டவர்சானம் வாழலெம் பெருமாட்டி பொன்னூச லாடியருகே 
பொன்னகர நிகரான தென்னளகை ஈகர்மாது பொன்னூச லாடியரு2 

திநத்தவத்துறைப் 

பெரந்திரபபிராட்டியார் பிள்ளைத்தமிழ் முற்றிற்று.



டே 

திருவிடைக்கழிமுருகர் 

பிள்ளைத்தமிழ். 

aa ee — 

விநாயகர் வணக்கம். 

நீர்கொண்ட செஞ்சடைப் பெருமான் வளைக்கவொரு நகெடியமால் 

வரையெடுக்க - நிறைசுவைப் பழையமாங் சனிபோல்வ சென்றுள நினைந்தது 
பறித்துகோச்டிச், சர்சொண்ட வொருபாந் கறுத்துமற் ரொருபாற் Gags 
லான் முற்றும்பழாச் - செங்கா யெனப்புறத் தெறியுமொரு குஞ்சாச் செஞ்ச 

சண மஞ்சலிப்பார், தார்கொண்ட விந்திர னுபேந்திர னெனப்புரர் தரன்வ 

ளைச் கரன்மரீஇய - தன்மைக் இணெங்கமுன் றெய்வயா ஸஊைக்குவண் டார்பு 
னைர் இறவுளர்குலச், தேர்கொண்ட கோதைச்கொர் கோசைபின் குட்டியுல 

இன்புற்று மகிழமேவு - மிறைரிறை பொழிற்றிரு விடைச்கழிக் குமரேச 

னின் றமிழ்ச் கவிசழையவே. 

காப்புப்பருவம். 

(மேவு தாமா ுதற்பல விதழ்ச்செழும் போதமரும் வண்டும் வானப். 

புத்தேளிர் மடமாத ரழகுபொலி திருமுகப் பேர்தமரும் வண்டு மொய்ப்பத் 

தேமேவு ஈறலச் கடம்பணி தடம்புயச் செம்மலைச் செம்மலைக்குஞ் 

செருவிடைச் குழகனரு டிருவிடைச் கழிமருவு சேயைப் பரிந்துகாக்க 
மாமேவு வித்துரும வொண்கொடி யெனச்கமல வண்கொடி நிதத்துமருவ 

மற்றுதய விண்மணி யெனச்சவுச் துவகாம வண்மணி இடர் இமைக்கச் 
காமேவு புன்னையங் காடுசூழ்ர் தென்னச் கருர். துழாய்ச் காடுகுழக் 

கருங்கடற் டெையிற் பெருங்கடற் படையிற் கலக்கமர் கருங்கொண்டலே. 

பாவநாசப்பேருமான். 

இளமதிக்குமுது பணிகளுச்குமிச லிரிசரச்குடிகொ டானமாடிப்பொலி 

வேணிச்சருத்தனை - யிமயவெற்புசவு மடஈடைக்குமரி யிணிதிருச்கு 

மொரு பாதிமேனிப்பெரி யானைத்திருத்தனை - யிமயவர்க்குமிகு யர் 
.. விளைத்தமதி லினமெரித்தககை யானைமானைக்கர மேவக்கொளத்தனை - 

யிடியுமுட்சவுல கதிர்தரச்குளிறி யிகல்சகளிற்றுரிவை மேனியாரப்புனை 

போர்வைப்பரப்பனை, ப 

சக.



௧௪௬ இருவிடைக்கழிமூருகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வளமைமிச்சவிர ணியசபைச்சகணுமை மனமூவப்பவினி தாடுபாதத்தனை 

வேசச்சரத்தனை - வளைகடற்புடவி யொருபசத்தினக மருவவைக்கு 

மொரு காளையேறிச்திரி வானைச்சமர்க்தனை - வடவரைச்சிகா மடியி 

ஜஞெற்நமுனம் வளைசெய்வித்சகனை மாயனாடற்கரி யானைத்திரத்சனை - 

வழுவில்பத்திமைய ரிருதயத்தளியின் மணிவிளக்செமர் பாலகாசப்பெரு 

மானைப்பழிச்சு து, 

மூூளகெகிழ்ச்செமது குடி சழைக்சவரு ஞசுவுமற்புசனை வானவாழ்லைச்ச த 

யாகற்களித்தவ - னுதவுபொற்கொடியை மணமியற்றியுல குவசைழுற் 

றலவஞ ராயதோடப்பொலி சேவைச்தருக்குறு - மூடல்சனச்செறுகர் 

மூடி.துளக்கியுள முலைசரச்குளிறு 2றுகோழிச்கொடி யானைப்புறச்இரு - 

ஞுலைதரக்கிரியி “தயமுற்றச தி ரடன்மறைப்பவொளிர் தேசுமேனித் 

திரு வானை க சழைச்செமு, 

குளவனைக்சவுரி குமரனைக்கருது குழகனைத்கிறல்கொ டேவசேனைச்கொரு 

கோவைப்புனத்சமர் - குறவர்பெற்றவொரு மடமயிற்கினிய கொழுக 

னைப்புலவர் பாடபொவிற்டினி சாய்.மிக்ககட்புறு - குணவனைச்சுரு இ யுணர் 

வதற்கரிய குரவனைக்கரவி லானாவாழ்வித்திடு வானைத்சவத் தினர் - குல 

விடைக்கழியின் ம௫ிழ்வனத்திலொரு குரவடிக்கணமர் நீபமாலைப்புய 

வேளைப்புரக்கவே, (௨) 

பராசத்தி. வேறு. 

மூஅபெருங்க ரணை மடைக்திறக்தனைய முசமலர்க்சவிழி யம்பலச்கூத்தர் த - 

மூடிவணங்குகொற முதிர்பெரும்புலவி முழுதும் விண்டகல வம்புயச் 

சாட்டுணே - முறைவணங்குபுனன் மகடிறங்கருஇி முகிழமைக்சரகை 

கொண்டபொற்பாற்பொலி - முலைசுமர்தொரியு மிடையிளங்கொடியை 

முனிவர்சிர்சைமலர் சங்கனப்பேட்டினை, 

al sa opis Ac முகவனிர்திசைமுன் மிளிர்மடக்தையரொ டுக்திருப்பாற்க 

டல் - விலைவரம்பின்மணி யுடனெழுர்த திரு Maris sine நங்சையிக் 

கார்ச்கரு - விரைகறுங்குழலி யருமமர்ச் துபணி விழையான் றுளமு வந்த 

கற்பாட்டியை - வினைகடிம்செமையு மடி மைகொண்பெணி விடைபுரிக 

தஇிடெனு மம்பையைப்போற்று அம், 

ப துமன்வெஞ்சிறையின் முழுகவண்டர்பலர் படுகொடுஞ்சிஹறை தவிர்ர்தெழப் 

பார்த்திடு - பரனையன்புபரி பவர்பவங்களா செய் பவன்வணங்கவருண் 

மைக்தனைச்சூர்ப்பிடி - பவளம்வென்றவிக மழு தமுண்டுமயல் பரவவெங் 

குறவர் மங்கைபெட்பாற்புயல் - பயினகங்குலவு புனமடைம்துபல பல 

மொழிந்த திரி பண்பனைப்டுக்கமழ், 

ம.துவழிர்திழிய மணமெழுர்து இசை மலர்கடம்புபுனே ஈம்பியைச்சீப்பசு - 

மயிலிலர்ச்துகட லெழுரிளங்க இரில் வருஈலங்குலவு மும்பனை சீ$ி.ச்சொ 

ழின் - மலியவஞ்சாஈவி லவுணர்தங்கள்ளல மடியவென் நியயில் கொண்ட 
கைச்சேப்பனை - மலர்செறிந்தவொரு டூரவுசங்குபெரு ம௫ூழ்வனங்குடி 

கொள் சர்தனைச்காக்கவே, ( fi.



காப்புப்பருவம். SHOT 

ஐஞ்ஞூற்றுப்பிள்ளையார். வேறு. 

எல்லார்க்குமூறு சவிர்ச்இனிதாள்விருப் பாற்றிரு - 

வில்லார்க்குகேர்கிழி யிற்றிருமேனிபொற் பாக்கொளீஇ 

யல்லார்ச்குமாறுட லக்கரிசாய்தரச் தீர்ச்சொளி 

Gon GREET DMM வருட்களியானையைப்போற்றுது 

மொல்லார்க்குமாறு விளை ச்திடுவேல்வலக் கூற்றிறை 

WOOT GOR EG PLP முதச்சுலையாயமெய்ச் சர்த்சரு 

வில்லார்க்குமாட மி/சைக்கருமேக௩ட் பாற்றுயில் 

விண்ணேச்தமேன்மை விடைச்கழிவாழ் வினைக்காக்கவே. (௪) 

நான்முகன். வேறு, 
நீடகுண மேன்மைப் பொறைச்டிறப் புற்றென்று நிசழுமொரு மனையாட்டியு 

நிச ரறத் சண்ணென்று மெத்தென்று ஈறுமண நிரம்பொரு படுச்சைவீடு 

நாடுசுவை யார்பதமு ஈன்னீரும் வேறொன்று மாடாது கொள்ளுமாறு 

நன்குதான் பெறுபாக்கு மும்முகச் தொருவன௫ ஸான்முகச் கடவுள்காச்க 

வேடுமலி கற்பகச் சருரகிழ லிருச்கையு மெழிற்புலோ மசைபோகமு 

மிரவியிற் பொலிமோலி முப்பத்து முக்மீகாடி யிமையவர் வணங்குவிறு 

மாடுகொடி மேலுருமு தீட்டுமக வானடைய வூலநிகி லஞ்செழிக்க 

4வணியிடைச் கழியமரு மைம்முகச் தொருவனருளறுமுகக்சடவுடனையே, 

இக்திரன். 
அங்கையலர் தூவிழுப் பத்துமுக் கோடியிமை யார்முக மலர்க்துகிற்ப 

வழற்கணலர் தூவியற: பச்சாறு மீசாடிவெல் வசரர்முகம் வாடி நிற்பச் [ச் 

செங்கையொரு சதகோடி கொண்டுபே ரமகுபொழி இருமுகச் தயிராணிவாய் 

செல்வாம்பன் மதுவுண்டு வெள்ளாம்பன் ப/சையேறு செவேந்திரன் புரக்க 

கங்கைமக னைக்முகனை வலெய்யகட் டகுவர்குல சாங்னைச் தாலனைத்துங் 

கரையுமா மத்தனைச் கச்சனைச சுக்சனைசக் கற்பனை கடந்துளானை 

மங்கையொரு பங்கருக் காசிரிய னென்பதை வயக்கமற் றவர்பின்மேவ 

ம௫ிழ்வனத் தினிதமரும் வெயிலு மணிமமாலி மயிமிலற பெருமாளை யே. 

திருமகள். 

வரையெறி புரர்சரள் மூ.சற்பல்வா ணைடருமுண் மகிழமுன மீன்ற பொ 

ற்றா - மரையமுச் சாறடைய மதியோடும் வரலுணர் மதுக்குமுத முட்களிப் 

பச், கராயெறி தரங்கமலி வெண்ணிறப் பார்கடற் கட்பிற? துலகளதந்த - 

கருகிறம் கொருவனை LD GOH 1b BT LD இழ் செக்கிறக் கமலைசா ளஞ்சலிப்பாம், 

விரையெறி சருங்குழற் செல்லாய்ச் குறக்கோதை வெண்முறுவல் கொண்டு 

லாக்கும் - வெம்மொழிச் கும்புலவர் தம்மொழிச் குங்குழை விருப்பனை யர 

ப்பனையைகேர், சரையெறி புழைச்கைச் களிற்றுமுகன் முற்றகுவர் சானை 

யொடு பொருவிகோதச் - சமானைக் குமரனைத் திருவிடைச் கழிமருவு சாமி 

யைக் சாச்சவென்றே. (௭) 
ணவ அம் 

விடைக்க ழி யென்பது இடைச்ச ழியென் றும் வழங்குன்றது.



SEH இருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளை த்தமிழ். 

நாமகள். வேறு. 
மின்னும் பளிங்£ர்ம் தெடுத்சென்ன விளச்சஞ் சால்வெண் டிருவுருவும் 

வெள்ளிச் சகடுஞ் சமழ்ப்பவிதழ் விரிக்கும் வெண்டா மராமலரு 

மன்னும் படி. வெண்மாலை லஒடமு முவக்கு மதற்கேற்ப 

மாறா வெள்ளை மதியடையெம் வாக்கும் புகுர்சாள் பதம்பணிவாக் 
. துன்னுர் திரைநீர்ப் பெருவாரி சுழ்மண் முழுது முட்கரப்பத் 

துவன்று றைசற் றேவிரிக்கும் தோகை மயில்வா கனமேற்கொண் 
டுன்னும் பழைய சீரடியா ௬ளங்கூட் டுண்ண வெதிர்சோன்று 

மும்பர் பெருமா னிடைக்கழிவா ழொருமன் றன்னைச் காச்கவென்றே, () 

துர்க்கை, 
காட்டுங் கனல்கண் பொழிதருவெங் காலன் ௧௫௪ வுகைத்துவரு 

கடிய நெடிய சொடியமூுரட் கடாவுங் கசறி யோட்டெடுப்ப 

வாட்டுஈ் தருவர் குலம்புரக்கும் வளைகோட் டெருமைச் கரும்போத்து 

வாய்காத் தள்ள வசன் றலைமேல் வைச்தான் றியபொற் பதக்குமரி 

யாட்டுஞ் சமய மாறினுக்கு மாதாரங்க ளாறினுக்கு 

ம.த்துவாவோ சாறினுக்கு மமையுர் தானே முசலென்று 

திட்டும் படியா வருர்செளியத் தெளித்தாங் சாறு முகந்இகழச் 

செல்வ மலியு மிடைக்கழிவாழ் சேயைப் பரிந்து காக்கவே, (௯௬) 

சத்தமாதர். வேறு. 

தறையோதி மஞ்சே மழயூரகா காசனன் €யமயி சாவதம்பேய் 

.... திகழநிர லூர்ந்துவே தம்பினா கஞ்ச.த்கி இகிரியலம் வச்சரஞ்சுன் 

மூறையே சுமந்தடியர் துன்பமு மின்பமு முறுக்கிப் பெருக்சியருளு 
மூழுமாத ராயதிற லெழுமாத ரும்புடவி முற்நுமெற் நுந்தரங்க [பன் 

நிறையோர் கருங்கடல் புரண்டுமூ டியதென்ன நெறியென்று குறியொன் 

னெடியவா னவருமா சங்கையுட் சொண்டுழல 8ீள்சிறைச் தணைவிரித்து 

மறையோர் மயூரத் இவர்க்தடியர் முன்புவரு வள்ளலைச் கள்ளலைச்கு 

மலர்மசிழ் வனத்திலொரு குரவடியி னமர்வள்ளி மணவாள வனைச்காச்கவே, 

முப்பத்து முக்கோடிதேவர். வேறு, 
மனகெடஇழ் சரச்கர தலத்துணைமுகிழ்த் துயர் வச்இற்டிறப்பாய யால 

ரும் போற்றிட - மயில்வெரிக்மிசைக்கர தலத்தபிலெடுத்துலவு கொற்றப்புயத் 

தானை யாரணங்கூக்குர, லினமிபெபற்றிய தொடர்ச்சிபினடக்கவும வைக்கப் 

புறத்சானை மாறடுங்கூற்றனை - யெழில்கனிதரப்பொலி குறச்கொடி முலைச் 
துணைதி ளைச்துச்சளிப்பானை வாரணச்தீட்டிய, னெமிகுகொடி த் தலை. வனை 
ப்பனிவமாக்குமரி யற்பிற்றரப்போ,து சேயைவண்டார்ச்செழு - செழுகிறை 

மலர்த்சவி சிருக்கையயனைத்தலைபு டைத்துப்படைத்தானை வானெழுங்காப் 

பொலி, சனகமதில்சுற்நிய புகழ்த்திருவிடைச்கழிவி ருப்புற்றிருப்பானை 
காடொறுந்தோற்றல்செய் - க திரவருருச்திரர் மருத்துவர்வசுக்களெனு முப் 

பத்துமுக்கோடி தேவருங்காக்கவே. (௧௧) 

 



செங்கரைப்பருவம். 

விண்கொண்ட சோதண்ட மூசண்ட மதிர்தா Seon sO srg ware 

சைவாங்கி - மேலமற் ரொருகையிற் ரூரா சணங்களவ் வில்லுண்டை யென்று 
கொண்டு, கண்கொண்ட வானவர் கரஞ்சரம் புயமுதற் கருதிலக் இற்றெறித் 
தங் - காகோ தரர்திச் இருப்பொருவ வாங்கியங் கனகவரை சுற்றிமீர்த்து, 
மெண்கொண்ட பாற்கட றயிர்ச்சட தயிர்ச்கட லிலங்குபாற் கடன றியநீ - ரின் 

கட லுவர்ச்சட லுவர்ச்கட னனீர்க்சட லெனக்கூற மொண்டுபெய்து், இண் 
கொண்ட விளைஞரொடும் விளையாடு மொருமதலை செங்€ரை யாடியருளே - 

செருவிடைச் குழகனரு டிருவிடைக் கழிமுருக செங்கீரை யாடியருளே,(௧) 

மருத்தாய் கதிப்பரிக் தேரிரவி விரவிமதி மண்டலத் துறவிடுத்து - 

மஇியையல் வாறிரவி மண்டலம் விடுச்துநெடு வானவ ருளம்புகுர்த, வெருச் 
சா யெழாதமைய மாதிரங் குடிகொண்ட வேசண்ட மெட்டுமொருமா - மேரு 

வுங் கைக்கொண்டு சம்பியர்கள் பந்தாட வேணவா விற்கொடுத்தும், பொருச் 

தாய் திசைச்சரிச் கையொடுகை செற்றியொரு பூண்விரம் கொசெற்றியும் - 
பூமுடி யராவெடுத் தொளிமணிச் கதிரென்று பொன்வராத் தலையடித்துர், 

இருத்தாய் மடிழ்ச்சயட் கொள்ளவிளை யாடுசேய் செங்கீரை யாடியருளே - 

செருவிடைச் குழகனரு டிருவிடைச் சழிமுருக செங்னோ யாடியருளே. () 

மறைப்புற வனப்புமலி வடிவொன்று கொண்டுமொளிர் மறைவிடே 

மென்றுபற்றி - வழியோல மிட்டுத் தொடர்க்திட ஈடர்துவயன் மருதமுங் 

கருதுகலுழித், துறைப்புற வமுங்கடர் தொள்ளருவி யிமுமெனச் தூங்கு 

விண் டடவுகுடுமிச் - சொல்வரைச் சாரற் றினைப்புனஞ் சென்றுகேர் சோன் 

அங் குறச்கோதைதன், கறைப்புற மறாச்சடிய வொள்வே லஞக்குங் கருங்க 

ணுஞ் செய்யவாயுங் - காமர்மற் றஐவயவமு மாதரஙி குடிகொளச் சண்ணுற 

விடுத்துணர்ந்தோர், சிறைப்புற மொதுங்கியுள கெக்குருடி நின்றவன் செங்க 

னா யாடியருளே - செருவிடைக் குழகனரு டிருவிடைக் கழிமுருக செக்க 

ரா யாடியருளே,. (௩) 

மீனாறு பேசசழி யேழுமோ ரகழியென மேலயெய்ச் தோர்விசாவ 

வேதாள பூதங்க ளாடமண் ணகமுழுது மேதினிப் பெயர்விளங்கச் 

கானாறு கற்பகக் காவும்யா வுங்கவர் கருக்தயித் தியர்குழாம்வெங் 

களத்தெதிர்ர் சவிதரப் பொருதுமுன் றீராத சகண்ூதி ஏறிசொழிப்பா 
னூனாறு வெள்வேலு மொள்வாளும் வென்றுமிச் கொளிர்கருங் கட்செய்யலா 

யொருதெய்வ யானையிரு வெம்முலைச் கோடுகொண் டுமுதுழு துழக்குக் 
தேனா வட்டெழு சடம்பணி தடம்புயன் செங்கோ யாடியருளே [தொறுக் 

செருவிடைச் குழகனரு டி.ருவிடைக் கழிமுருக செங்கோ யாடியருளே. 

நாலலங் கொனர் .தெ.ிர்பசை சவட்டுமொரு கான்முகச் சடவுளின்றோ 

மக்இறுஇ நாளென் றயிர்த்துள ஈடுங்கவொரு காரணனு மனையனாசப்



௧௫௦ இருவிடைக்கழிமுருகா பிள்ளைத்தமிழ். 

பாவலம் படுசிறை முூளைத்தென வராைக்குலம் பார்முழுவ தும்பறக்கப் 

பரவையே மும்புடை பரர்தெழுச் தார்ச்தொன்று பட்டலை யெறிக்துசிதறக் 
கோவலம் படுமுடுக் கணமெலாம் பொறியித் கொறித்துச் தெறித்தெழுச்த 

குலவுரீ யாயகதிர் தோன்றுதல் வெளிப்படக் கூவியிரு சறையடிக்குஞ் 

சேவலங் கொடியுடைச் காவலன் பாவலன் செங்கை யாடியருளே 

செருவிடைச் குழகனரு டிருவிடைச் கழிமுருக செங்கோ யாடியருளே. 
G வறு, 

ஊறு மணத்சமெய் பூசிய முச்டிய துசசி யமைஈசாட 

கொட்டிய இற்றனி கட்டிய சுட்டிய மொண்ணுதல் வெண்ணீறும் 

வீறு ஈலத்செழில் சொட்டும் பொட்டும் விளக்க மிகுக்காட 

விண்ணச மண்ணகம் விற்கவு மமையா வில்விடு குழையாட 

மாறு சவிர்த்சொளி ராம்படை யுஞ்சுடர் வாய்ச்தவி ரரைஞா் ணு 

மற்றுடை மணியுஞ் சிறுகிண் சணியும் வயங்கி யொலிகத்தாட 

வாறு முகத்தொடு பொலியுக் குருபர னாடுக Fag en 

யாய விடைக்கழி கேய முடைக்குக னாக செங்கீரை. 

மூரன் முக,த்தெழு வேர்வு மணிச்சிறு முக்கி னிசைந்காட 

மூச்சியின் முச்சியி னச்சிய பச்சை முழுப்பணி யும்மாடச் 

சூர னெருச்சமை கானென முற்றிச் சுற்றிய படையொகர் 

தொலைதா மலைதரு நிலைதரு பன்னிரு தோளு மசைர்தாடச் 

சாரல் வரைக்குல மீர னடுக்கத் தகுவவி மார்புடனே 

சந்த மிகுந்தவி ருந்தித் தொரதி சாிஈது சரிஈ் சாட 

வார லருத்திய பாலமு துண்டவ னாக செங்கீரை 

யாய விடைக்கழி கேய முடைக்குச னாசெ செங்கோ, 

உள்ளு ரக்குவ சைக்கடல் விம்ம வு.இிக்கு முவாமதியே 

யுழுஉர் பேரன் புடையரு ளிருளற வுசுய மெழுங்க திரே 

துள்ளு தயித்திய ராய சடற்கொரு சுடவட வைக்கனலே 

தொழுசகை வானோ ராய பயிர்க்கரு டோன்ற வெழும்புயலே 

புள்ளு மலர்ப்பொழி லிமயப் பிடிகரு பொருவரு மழகளிறே 

புண்ணிய கண்ணிய தண்ணிய ரண்ணிய பொங்கமு தச்சுவையே 

யள்ளு முகத்த லயிற்கா வாண்டகை யாடுக செங்கோ 

யாய விடைக்கழி கேய முடைக்குக னாகெ செங்கனா, 
(2 வறு, 

சந்துவி ராய சனக்குற மாமயில் பங்கா மங்காத 

தம்பியர் சூழ ஈநடுப்பொலி காயச கந்தா நர்தாது 

கொந்துகு லாவு மலர்த்தரு வானவ ரெர்சாய் வந்தாள்வாய் 

கும்பியின் மேவு றைக்கள மோவலெ னும்போ தம்போது 
வந்துற வாமடி பற்றுமுன் யாவரு மஞ்சீர் வெஞ்சூரன் 

ப, வன்படை யோடு மடிச்திடு வாமென விண்டாய் வண்டார்கட் 
செந்துவர் வாயுமை பெற்றரு 6ேயவ செங்கோ செங்கோ 

(௬) 

(௮) 

செண்டிரை சூழு மிடைக்கழி மேயவ செங்கோ செங்கோ, . (௯



தாலப்பருவம். கடுக 

நாமலர் பாமொழி தூமொழி யாரிடை ஈண்பா பண்பாளா 
நான்மறை வேள்வியி தூாடெழு மேடமு வர்தே றுந்தேவே 

காமலர் தூவிய வாவிவி ராவிய டைந்தார் தந்தாயே 

காமரு கானவர் மாமயி ரோள்புணர் கந்தா ஈர்தாதே 

கோமலர் வானவ ரானவர் வாழநி னைந்தாய் மைக்தாயே 

கோமள மேவுமி ராறுபு யாசல துங்கா மங்காதே 

சேமலர் மேயகு ராநிழல் வாழ்பவ செங்கோ செங்கை சகர fs, x 

சேவல்கு லாவுப சாகைம ஜோகச G2 eggs (௪0) 

ல nt AMS ஒட 
ர த் re u Gls 

NJ> «pike “os 

Mors so. orale mh srgar o_ant somaG@sn@tn 

கலவார் புலந்து பறிச்தெறியும் சமல ராக மாலையடுச் 

ராத் தடையு மணிமாலை செறிந்து கதிரோ ஒுருட்டுபெருக் 

தேரைச் சடைய வடையவும்பொன் செய்ச வம்மா ளிகைக£ழ்வாட் 

Longs தடையுங் கருங்கணவர் குளிர்வீ இயினெர் கொறிச்சவருங் 

கோழி யெறியுங் குழைசெறிந்து குமரர் சளிப்பி னுருட்டுிறு 
2தீலாச் சடையு மிடைக்கமிவாழ் செல்வா சாலோ தாலேலோ 

செழுகான் மறையோ விடுங்கருணைச் சேவா தாலோ தாலேலோ. (௧) 

கால்பாய் தடத்தி னகம்படிந்த கயவாய்ச் செங்கட் கருமேதி 

கறிச் தப் பலபூச் குதட்டியிளங் கன்றை நினைர்து பொழிதரு£ம் 
பால்பாய் கழனிப் பாப்பெங்கும் பாட்டுச் சுரும்பு விரும்புநெடும் 

பைக்சாட் செர்கா மரையாதப் பன்மா மலரும் படுசுவைச்சா 

ஜோல்பாய் கரும்பு மரும்புசெறி யொண்பூங் கசொடியு மாங்குயிலு 

மோங்கு மருரப் பூங்கிளியு முறுதற் கேற்ப Gaps gua 

சேல்பாய் வளமை யிடைச்சழிலாம் செல்வா சாலோ சாலேலோ 

செழுகான் மறையோ விடுங்கருணைச் சவா தாலோ சாலேலோ, (௨) 

உரைசெ யுவ முச்தரும்பி யொருங்கு நெருங்கு மசகதங்காய்ச் 

தொளிசெய் பவளம் பழுத்.துகெடி சோர்குங் கழுகும் வீங்குகறும் 

விரைசெய் சுவைமாங் கணிக்குலையும் வெய்ய புலிக்கால் விரற்பைங்காய் 

மிகுகூன் குலைப்பைங் கதலிகளும் விழையும் சழையுங் கழையுமலி 
கரைசெ யொருமுப் புடைப்புடைய காய்ச்செங் குகளு மிக்தரன்செங் 

கனக மணிமண் டபத்சமைபொர் கால்க டொஞ்சார்ம் தழகுசெயுக் 

இரைசேய் பணைசூ ழிடை.ச்சழிலாழ் செல்வா சாலோ தாலேலோ 
செழுகான் மழையோ விடுங்கருணைத் தேலா தாலோ தாலேலோ. (௨) 

பொருந்து கடவுண் மறைமுழங்கப் பொல்லா விருள்கெட் டிடைக்சோடப் 

“ புண்ட ரீச முறுச்குடையப் புட்கள் சிலம்ப வுசயவனரை



௧௫௨ இிருவிடைக்கழிமுருசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

யிருந்து வெளிச்கொ ளெழுபறித்தே ரென்றூழ் கதிரோ னெனுமொருபே 

சேற்பச் களம ருழுதுசெதும் பியற்றி ஈறுநென் முளைவித்தி 

மருந்து நிகரின் புனல்பாய்ச்ச வளர்ர்.து செர்ந்து சான்றகதிர் 

வளைந்து விளைந்து முதிர்ர்தூரைத்த மார்ச்தாண் டனைமூ டிடுவளமே 

இருந்து சழனி யிடைக்கழிவாம் செல்வா தாலோ தாலேலோ 

செழுகான் மறையோ விடுங்கருணைச் தேவா தாலோ தாலேலோ. (௪) 

மாறு கடியும் வெள்ளிலைவேன் மாய்த்துச் கொடுங்கூற் ரொடும்பொசவே 
மடங்க லின்றி முடங்கல்வீடு awe sr கருங்கட் செங்கனிவா 

யேறு வளைமிச் கொலிமலர்ச்கை யேழை மடவார் கூழைமுத 

லினிய விரையுர் துவருமளா யியையச் குஸிதச நறும்பனி£ 

ரூறு ௩றவ முவட்டெடுக்கு மொண்மா விகை,ச்கோட் சாளையர்க 

Gara IgG நெருங்டுப் பூசிடவாங் கொழிக்து கழிந்த சந்சனச்செஞ் 

சேறு கழுவு மிடைக்கழிவாம் செல்வா சாலோ தாலேலோ 

செழுகான் மறையோ லி௫கெருணைச் தேவா காலோ தாலேலோ. (௫) 

2 வறு, 

எண்ணிய சத்தி பதிர்சவர் மும்மல விருளற வெழுக இிரே 

யெங்குக் தங்கும் பொங்குஞ் சுடர்விட் டெழுமுழு வோங்கொளியே 

சண்ணிய விமையச் தமையும் பெண்மணி சாகற் கண்மணியே 

கட்டுச் கெட்டுப் பெட்டமை வாருட் கணியமூ சச்சுவையே 

மண்ணிய மணியிற் பொலியுங் குறவர் மடப்பிடி புணர்களிறே 

..... வானவர் கோமக ளாய சகோரம வாவு முவாமதியே 

தண்ணிய குரலமர் புண்ணிய குரலா காலோ சாலேலோ 

தீமிழ்தெரி சங்கத் தலைமைப் புலவா தாலோ தாலேலோ. (a) 

உழையும் பிறகிடு கண்ணும் பண்ணா முவச்குஞ் சுவைமொழியு 

மூடையாண் மடவன ௩டையாள் குறவர்க் கொருமச ளாயெதாய் 

குழையும் தளிர்புரை செங்கையு மிணை௪டி. சொங்கையு மென்பசமும் 

குளிர்மதி வெளிறு ந வொளிர் இரு முகமும் குலலச் சோய்க்திவொன் 

மழையுங் சழையும் பொலிதரு மால்வரை மன்னுஞ் சாரலின்வாய் 
வண்டு படாமலர் சாகை தொறுங்கொடு மருவிய வொருதருவே 

தழையுங் குரவடி விழையுங் குரவா சாலோ சாலேலோ 
தமிழ்தெரி சங்கத் தலைமைப் புலலா சாலோ தாலேலோ, (ar 

'வீங்குஞ் சுவைபடு மூளை யருர்இ விராவுக் சடிமீருண் 
மென்று விழுங்குபு மண்டையின் மொண்டு மிகுஞ்சுடு வல்குடி.யா 

வோங்கும் பசியெழ வாங்கு தணங்கையொ டுந்தி யெழும்பேயோ 

 டொண்டலை விண்டு நிவந்த கவர்தமு மொச்ச வெழுந்தாடச் ப 

தேங்குந் தருவர் கருர்தலை மோதுஞ் செங்கள நடுவடுமோர் 
தங்கக் குருளை யெனப்பொலி வீரச் செல்ல செழும்பாவை 

தாங்குங் குரவடி யோங்குங் குரவா சாலோ தாலேலோ 

தமிழ்தெரி சங்கத் தலைமைப் புலலா தாலோ தாலேலோ. (-



சப்பாணிப்பருவம். ௪௫௩. 

ம வறு, 

மாச மகத்துவ லாயா தூயா மாயாவலா 

னாடர் முடிக்கணி பாதா போதா நீசாவோர் 

சூத மடி.ச்தெழு மாலா வேலா சீலாநீ 

டோகை மயிற்பரி மோசா யோகா வேகாமா 

மோத வமர்த்தெழு சாசா சோரா வீராசா 

மோசதசன்முற்பல ரேறே பேறே வீறேசேர் 

மாசவருட்பொலி தேவே சாலோ தாலேலோ 

வாவி யிடைக்சழி வாழ்வே தாலோ தாலேலோ, (௯) 

மந்திர மாயசொ ரூபா இபா நீபாசா 

மநரீவிர் வார்பவ நாசா வேசா வீசாபோ 

தீர மேவிய போகா லாகா வேகாவா 

சந இகழ் தேமலி சாமா வோமா காமாவா 

னிஈஇிர னாதியர் தேவே காலே பாவேபா 

டென்றனை யாள்குரு காசா பூசா வேதாதாழ் 

சநஇர சேகரர் பாலா சாலோ தாலேலோ 

தண்ரார வார்ரிழல் வேலா சாலோ சாலேலோ. (௪௦) 

  

சப்பாணிப்பருவம். 
—— KES 

LewayGaerse சகரகெடு நேமிலா எச்இனொடு வாரிகிக ளேழுடுக்க 

மண்ணகச் தமர்பலரும் விண்ணகத் சமர்பலரு மாறாப் பலவந்தொலைப்பான் 

குழைகொண்ட சுவைஈருப் பொழிமலர் துவன்றுபைங் குரவடி யமர்ர்துகரு 

கூர்ந்தருள் புரிந்துவே தாகம Ly OT cor cp கோதில்பற் பலகலைகளும் [ணை 

பிமைகொண்ட தில்லென வுணாக்தவொரு கால்வரே பிறவிதீர் வான் இழைர்து 

பிறங்குகல் லாலடி யமர்ந்தருள் புரிர்சவெண் பிறைமுடிப் பெருமானினுக் 

தழைசொண்ட புகழ்ஈனி படைச்துமடிழ் குருபரன் சப்பாணி கொட்டியருளே 

சன்னிக ரிடைக்கழிப் பன்னிரு புயாசலன் சப்பாணி சொட்டியருளே.() 

பந்தமிகு தெய்வப் பெருந்திரு மறைச்௫ரம் பாடியாடி ச் சொடசமீள் 

பங்கய மலர்ப்பதம் பார்மக டிளேக்கப் பரிந்துவழி கொடநடந்து 

கர்தமிகு தாமரைச் கழனியும் துழனிக் கருங்கான மூங்கடகது 

கார்வரைச் சாரற் நினைப்புனம் புக்செழில் கணிக்தகுற மங்கையாணி 
வர்சமிகு பேரழகு கோக்கிமடுழ் சேச்ககெடு மாதேல னஞ்சலித்து 

வந்திக் கவுங்குவி கசாதசம் பெருமையை மற௩துவிரை விற்குவிகருஞ் 

சந்தமிகு கைத்தல மலர்த் துணை முகிழ் ச்சைய சப்பாணி கொட்டியருளே 

சீன்னிக நிடைச்சழிப் பன்னிரு புயாசலன் சப்பாணி கொட்டியருளே. () 

திதுபதி யாசசை லாயச் சளிக்குமுற் நிசழ்மணிச் கோபுசத்துட் 

டி. ரூவாய்தல் வைகயல் லவழியாற் ரொழுசேகு திசைமுகனை யருகழைச்சங் 

௨௦0



௧௫௪ இருவிடைக்கழிழாருகர் பிள்ளை த்தமிழ். 

கேதுபுரி வாயென வினாவப் படைப்பே னியானென்ன மறைவருங்கொ [த 
லென்னவரு மெனவிருச் கோதுசெனவோ தவா னியையமுற் குடிலையோ 

வோதுகுடி லைப்பொரு ஞரைச்அப்பி னுலாயென வொருங்கவன் மயங்கரோ 

யொள்ளிச ழ.தக்குபு ஈடுத்தலை புடைப்பமிக் கூறிப் புறஞ்செக்த [கஇ 

தாதுமலி சைச்சஸி ரக,ச்துஞ் வெப்பவொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தீன்னிச ரிடைக்கழிப் பன்னிரு புயாசலன் சப்பாணி சொட்டியருளே. () 

மால்வரை மறைக்கும்வெய கேட்கப் பரிசல மறித் தச் திருச் கவிண்ட 

மண்டைமூ ழையின்மொணட மூளைப் பெருஞ்சோ௮ வாரிப் படைச்துமீ௮ு 

பால்படு நிணப்பருப் பிட்டிழுது சொட்டும் பசுந்சடிக் கறிபடைத்துப் 

் பாவுசெய்த் சோர்கெய்யும் வாக்டப்பல்பெண்பேய் பரிர்துப சரிப்பவாண்பே 
யேல்வகை யருச்தியுடன் முற்றுவயி ராசமு னியற்றில னியற்றினானென் 
றெள்ளிவை யச்கரும் சகுவர்செறி போர்ச்களத் திளவே றெனப்பொலிந்து 

சால்புடைய வெஞ்சிலை வளை கசகசை மு௫ிழ்ச்சைய சப்பாணி கொட்டியருளே 

தன்னிக ரிடைக்கழிப் பன்னிரு புயாசலன் சப்பாணி சொட்டியருளே. () 

கோலச் சருங்குழற் செல்வா யுமாசேவி குளிர்மென் சவாஸிருச்து [ஸியே 

கொங்கைச் குடக்கொட்டு பாலுணும் போழ் னெச் கொஙகைச் தடத்்தினொ 

காலச் சமைந்தசெழு மு,த்தவட முஞ்சுடர்4் சமலரா கச் கொடையுமொண் 

சதிர்ப்பவள மாலையு மொன்றொடொன் றளவிச் கலச்இடச் இக்காற்றியு 

நீலச் செவிச்குழைப் டட்டுக் கழற்றியு கெற்றியிற் பொட்டழித்து 
கேயமிகு மலர்மாத நிருவர்க்கு மொழியா நெடும்பணி திருத்துபணியே 

சாலப் புரிஈ இடு களிர்ச்கா கலஙகசொண்டொர் சப்பாணி கொட்டியருளே 

தீன்னிக ரிடைக்கழிப் பன்னிரு புயாசலன் சப்பாணி கொட்டியருளே,. () 

வறு, 

சாரமை சொற்ற முடி.க்சலை வீரர் தடாவவி யிற்குழச் 

கானையொ டாக பூமியின் மேவிய சாரக னுடல்போழ்ந்தாங் 

காரமை சேறு படாவகை செய்த்சோ ரத்தனை யும்பருகி 

யள்ளாபு மூளை யடஙகலும் வாய்ப்பெய் சலரீ ௬ரமென்று 

நாரமை புரணி கு ஈட்டி விழுங்கிய ஈலிபசி சீராமே 

நாற்றிசை கோச்சி யினிச்செயல் யாதென ஈகுகடை வாய்கக்குங் 

கூரமை வெள்வேற் செங்கை மு௫ிழ்ச தச் கொட்செ சப்பாணி 

கோல விடைக்கழி நீல மயிற்குக கொட்டுக சப்பாணி. (௬) 

பிழையற் றவருட் கருளற நின்று பிறங்கும் பேரொளியே 
பேச நினைக்கக் காண வினிததுப் பெருகுஞ் சுவையமுசே 

விழையப் படுசவி புனைவா செய்ப்பு விடப்பொலி இரவியமே 

வெள்ளி வரைச்க் சாமணி யணிமுடி மேற்கொளு மூழுமணியே 

சழையிற் சுவைபடு செய்யப் பிடி. சன் கலவைச் சாக் தும்விரை 

சமழும் புழுகு மளைந்து மசர்ச்செழு சாமரு கொங்கைமனங் 

குழையச் தழையச் சழுவுங் சைகொடு கொட்டுக சப்பாணி 

கோல விடைக்கழி சீல மயிற்குக கொட்டுக சப்பாணி. (௪)



முத்தபபருவம். ௧௪௫௫ 

ேே வறு, 

வழிவழி யடிமை யெனச்கொள் விருப்ப மனத்து வளர்ப்போயே 
வழுவினு மொழிவற வொட்டி யிழுத்து மயக்ச மறுப்போயே 

மொழிமுச லியவொரு மித்ச சவர்க்கருண் மு.ச்தி கொடுப்போயே 

மூகிழ்ஈசை யிருவர் புணர்ச்சி மகிழ்ச்சியை முற்று முவப்போயே 

பொழிசுலை நறவமு வட்டெழ விட்டொளிர் பொற்ற கடப்போயே 

புனமயி லகவி மயத்து மடப்பிடி பொற்ப வளர்ப்போயே 

கொழுதமி முணரு aps hyo மைச்குக கொட்டுக சப்பாணி 

குர£வடி யமரு மிடைச்கழி யற்புச கொட்டுக கப்பாணி, (௮) 

ஜே வறு. 

ura படுமெய்ச் தவருட் பொலிலாய் சச் திசரித்தோய்நீ 

பவளச் தொடையற் புயவெற் பிறைவா முத்திமுசந்ேவே 

ய.ரவச் தணையிற் இயிலச் ஈசனோ அுந்றமறைப்பால 

னடியைத் தலையைக் செரிதற் கரியார் பெற்றவருட்சேயே 

SIs கருவச் கலலாத் தடிவாய் வெற்புவிருப்பாளா 

6L OSE சசனாச் இசையிற் றிரிவீ ரத்திறன்மக்கோயே 

குரவத் தடியிற் குலலர் புசமிவள் சொட்டுக சப்பாணி 

குருதிச் குடுமிப் பறவைக் கொடியாய் கொட்கெ சப்பாணி. (௯) 

ம வறு, 

மணமலிடீபா வளர்பிரசாபா விச்சகஈற்ேேவே 

வயமிகுவீரா வடிவகுமாரா பத்மபதக்கோவே 
யணவுரர்கேயா வமரர்சகாயா பச்சைமயிற்பாகா 

வழகியரூபா வசுரர்கள்கோபா செச்சைநிறத்தேகா 

பணவரவாளா பரணலைதசதோளா மு.,ச்செனவுற்றோயே 

பரிபவமாயா விரிதரலாயா வெற்கருள்சொற்கோவே 

குணபரிபாலா குலவனுகூலா கொட்டுக சப்பாணி 

கு ரவடியோமா தரழமுறுகாமா கொட்டுக சப்பாணி, (௧௦) 

  

முத்தப்பருவம். 
ட. ஓடு க டட 

ஞீரன் முளைச்,ச சான்யாற்றுக் துறையும் பிறையு மிரிமருப்புத் 

அம்பி யுணவு ஈம்பியழல் சுழல்கண் மடங்க லுழலிடமும் 

வேரன் முளைச்ச வெண்முச்து மிளிர்செம் மணியும் பசத்துறுத்த 
விந்து நடக்து சடந்துகெடு விண்ண*ஈ கடவு குடுமிவரைச் 

சாரன் முளைத்த புனம்புருந்து சையற் குறச்கோ மளச்கோகை 

சமயச் தெரிந்து நேர்சென்ற சலாஞ்செய் பொழுது முகங்கொடுக்க 

மூரன் முளைத்த செந்துவர்வாய் முத்தர் தருக முத்தமே 

முகைக்குங் குரவு விரவுஇரு முருக தருக முத்சமே, (௪)



௧௫௭ இருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வழிந்து கருணை யுவட்டெடுத்து மாநீ ௬லகெங் கணும்பரவு 
வ.டலா ஸிழற்றென் பான்முகமாய் மருவி யமர்ச்து வெருவிமல 

மழிர்து வெரிநிட் டிடைர்துடைச்தோ லாந்து மகல வொருசால்வர்ச் 
கறிவித் தொருமூன் றிரண்டறுமொன் றறையா சறைக்ச மாதே 

னிழிந்து வணங்கு முறைவணங்ூ யிணங்கி யருள வேண்டுமென 
விரப்பப் பரப்பு கருணைசுரம் தெல்லா முணரும் படியொருசொன் 

மொழிகஅ்து இகமுஞ் செங்கனிவாய் முத்தச் சருக முத்தமே 

மூகைக்குங் குரவு விரவுதிரு முருக தருக மூத்தமே, (௨) 

நிலைப்பா லினியின் றெனத்தகுவர் நிறைபே ரவையி லிருந்தொருசூர் 
நெடுமூச் செறியு் தொறுமவன்ரோ ணிலவு கறுக்தார் புலால்கமழ 

வலைப்பான் மடமா னனையவிழி வான நாட்டு மடமாதர் 

வண்ணக் கண்ண மாழுலையு மலர்க்கூக் கலுகல் விரைகமழ 

விலைப்பான் மலர்ப்பா லொடுவேர்ப்பா லெல்லரங் சமழு நறுங்கூச்ச 

லிமய முதவெம் பெருமாட்டி மீர்ஞ்சார் தொடுமென் புழுகுகமழ் 

முலைப்பால் கமழுஞ் செங்கனிவாய் முத்தச் சருக முத்தமே 

முகைக்குங் குரவு விரவுதிரு முருக ௪௬௧ முத்தமே. (க) 

வித்த முவந்த பெயர்த்சகுவ வெய்யோ னுரங்€ண் டெழுமடங்கல் 

வெறி£ண் டெழுர்த முழுமடங்கல் விரும்பி யுயிர்த்ச பெரும்பறழே 

சுத்த மூவர்ச பேரவச்தைத் தோலா மேலா மாதவத்தர் 

தூய யோக ராயர்சுகச் சுலையுண் முழுக ஈவையிலவர் 

இத்த முவர்ச பேரொளியே சேவர் பெருமா னினிதீன்ற 

சிறிய மருங்குற் பெரியமுலைச் செய்வ யானை செம்பவள 

Es (USE செங்களிவாய் முத்தம் தருக முச்சமே 

முசைச்குங் குரவு விரவுதிரு முருக கரக மு,ச்தமே, (௪) 

எழுது புகழ்சால் பெரும்புலவ சென்பார் பலரும் பின்பாக 
விருந்து பொருந்து கரங்கள்விரித் தென்று வருமென் றேமாறத் 

தொழுது வணங்கி முன்பிருத்தித் துதித்துப் பூசித் துறுமுகமன் 

சொற்று முனிவ ரறாச் தமவிச் சுவையா ரமூதும் விரும்பாது 

கொழுது வரிவண் டுழக்குகுழற் க௬ுறப்பெண் பாற்போய்ப் ப௫ிவருத்தங் 

கொடிதென் றரோதி யிரந்தவள்கை கொடுக்குக் சேன்கூட் டியதினைமா 
Epes (pans செங்கனிவாய் முத்தச் தருக முச்சமே 

முகைக்குங் குரவு விரவுஇிரு முருக தருக முத்தமே, (௫) 
GC as gy. 

வெண்ணீ ரலை)்திருப் பாற்கடற் கண்டுயில் விறற்சச் கரப்படையினான் 

வியன்மார்பி லணியச் சவுத்துவப் பெயர்மணி விருப்பிற் கொடுச் துளாய்மற் 

றுண்ணீர்மை மிக்கசிர் தாமணியை யிக்திரற் கு,சவினாய் ஞூர்தடி.ந்தன் 

பூற்றெழ வழுச்துரர்க் இன்பவள முழுதுதவு மொப்பிலா னீயல்லையோ



முூத்தப்பருவம், ௪௫௭ 

பண்ணீர் மொழிச்சடைச் சயர்களை களைக்திடப் பண்ணைக் குலைக்கணுலவிப் 

பார்த்துவரு தொழுவரிக் கு.சவுசா றகெட்டி பற்பல வெடுச்துடைர்ச 

தெண்ணீர் மடைக்கிடு மிடைக்கழி புரப்பவன் செம்பவள மூத்தமருளே 

தேவர்க்கு மூவர்க்கும் யாவர்க்கு காயசன் செம்பவள முத்தமருளே. (௬) 

வெங்கட் கடுங்கொலைச் தகுவரொடு பொருதகாள் வெற்றிவேல் புக்குழக்க 
வீறழிக் ததுவேலை மற்றத னொடும்புணர்வன் மீனமீ ணிப்பிவளைகார். [ஞ் 

இங்கட் செழுங்கலையு மன்னவொண் கன்னஓஞ் செர்கெலுஞ் செழுவாழையு 

செந்தா மரைக்குலமு மற்றுமப் பரவைநீர் சேக்இியுயிர் வாமுமைய 

வங்கட் புவிக்கணிவை மீனுமுச் சங்கொளே .மாயிர முகக்கங்கைசா 

லவிமுத்ச முங்கொளேங் குவிமுச்ச மாமுலைய ராநேர் பாயவிண்மேற் 

செங்கட்க ரும்பெழு மிடைக்கழி புரப்பவன் செம்பவள முத்சமருளே 

தேவர்க்கு மூவர்க்கும் யாவர்க்கு நாயகன் செம்பவள ம.ச்சமருளே. (௪) 

தோணாறு சொங்கற் பெருக்தேவர் மோலித் தொசைக்குமேற் பட்டொ 

ளிவிடுர் - தூயவேய முச்தமு மலாவியது மூன்னமுன் ரொண்டைவாய் முச் 

சமொன்றே, வாணாறு சண்ணியர் மணிச்குழை யசைர்சாட மாமுலை யணிர்ச 

முதீத- வடமாட நுண்ணிடை. தளாடவிள மைந்தர்த மன ச்தோடு மூசலாடுங், 

கோணாறு பொங்கரிற் பாணாற காலுழக் முலமல ருருக்சசாது - குரைகடற் 

சேதுவிர் பொங்கியிரு கரைமேற் கு.இக்து6் ரோடகாப்பட், சேணா mors 

இடு மிடைக்கழி புரப்பவன் செம்பவள முத்தமருளே - தேவர்க்கு மூவர்க்கும் 

யாவர்க்கு நாயகன் செம்பவள முச்சமருளே. (௮) 

வ [ப 

எழுதரும் வடிவழ குடையவ விடையல ஸனிச்சைசெய் புச்திரனே 

யிமையவர் மடவியர் விழியளி குடையுமி ணர்த்சகடப்பணிவோய் 

பழுதச னெறிபுகு மவருள நிறுவிய பத்மப தத் இறைவா 

பலதலை யரவுயி ர௬லைகர வுலவுப சுச்தமயிற்பிரியா 

யொழுகொளி மரகத முழுமணி வடிலவு மைக்கொளிர்கட்டுணையூ 

டொளிர்மணி யெனவழி படுமடி யவருளு வக்கு முயிர்த் துணையே 

மேழுதுல் கழுகவில் சரவண பவருக முத்த மளித்சருளே 

முனிவார் தொழுகுர வடியமர் குருபா முத்த மளித்தருளே. (௯) 
G a று, 

மதிய ஈதியு மணியு மொருவர் மகிழ சிகழு மத்தனே 
வலிய குறவர் பொலிய வுதவு வடிவ மகள்வ சத்தனே 

நிதிய மெனவு ணினையு மடியர் நிறைய வருளு மகச்சனே 
நிமலை யிருகண் மணியொ லெவி நிலவு மறுழு கச்சனே 

கதி: மயிலொண் முழுகி னுதய கதிரி னமர்ச மத்தனே 

கமழு ஈறிய புழு னளறு கலவி யொளிர்பு யத்தனே 

ழேதிய கருணை பொதிய வளரு முதல்வ ௧௬௧ முத்தமே 

ழூகைய சகைய குசவு விரவு முருக சுக முச்சமே, (#0) 

மதக 

 



௧௫௮ இிருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வாரானைப்பருவம். 
அட லு கட்டட 

ஏர்சொண்ட நெற்றியிற் சுட்டியும் பட்டமு மெழில்சொட்ட விட்ட 
பொட்டு - மெட்டுத் இசைக்குமொளி விட்டுப் பரப்பும்விலை யில்லா மணிக்கு 
ழைகளுர், தார்கொண்ட வைம்படையு மொய்ம்படையும் வலயஞாஞ் சாற்று 

முன் கைச்கடகமுச் - சாவாம சாணியு மிளங்கதிர் விளங்கவொளி தழைமூர 

னிலவெறிப்பப், பார்கொண்ட இற்றடி புலம்புஞ் சிலம்பும் பரூ௨மணிப் பொற் 

ஐண்டையும் - பரவுஞ் சதங்கையுங் இண்கிஎரியு மண்குளிர் படைப்பச் கலின் 

கலினெனச், சீர்கொண்ட. மறைமுழுமை யுர்தொடர்ச் சோலிடச் வெபிரான் 

மசன் வருகவே - செக்சமிழ் மணர்தழை நடைக்க(ி யிடைச்சழித் தெய்வ 

நாயகன் வருகவே, (௧) 

நாவடி. மறைக்குமுக லோதியத னுட்பொரு ணயந்துணர் வரு சபிழையா 

னான்முகன் முடி.தீ தலை ஈடுங்கப் புடைச்துச்கை ஈகுகாய்ப் படைக்தசன்றிப் 

பூவடி யருர்திவண் டடைஇிடச் குங்குழற் பூரண வுமாசேவியார் 

பொலிதரு மடி.தசல மிருந்திளங் கொங்கையிற் பொங்குபா லுண்டிடும்போ 

தூவடி முனைச்சூல பாணியார் திருமார்பி னுற்றமுன் சொற்றபிரம 

ஷஞொண்டலைப் பெருமாலை சிக்குண்டு புரளா வுருண்டிட வுசைந்துதைந்து 

சேவடி யினுங்காய்ப் புறச்கொண்ட தஇிண்டிறற் செல்வப் பிரான்ருகலே 

செந்தமிழ் மணர்தழை ஈடைக்கழி யிடைசக்கழித் தெய்வகா யசன்வருகவே, 

ஆராத காதலி னணைக்குமொரு தம்பிரா னங்கைத் சழர்கொழுர்தி [ட்டச் 

னவிர்சடை மதிப்பிறைச் கோணலை நிமிர்ச்திடற் காய்ர்துட னெடுத் துவா 

சோராத மற்றதுமெய் சோர்ச்கமுச முற்றவுஞ் சொட்டவிட வதுபடிர்த [சக 
தூவனா யுடைப்புலிச் சோலுயி ரடைச்தெழீஇச் தோகைகொடு மண்புடை 

வேராத மெய்கடு நடுங்கிக்கை நின்றுகழ் வீழ்க்செழும் தோமொனை 

மேவிப் பிடி த்சொருகை யேக்திவர லோர்ந்துநீ மேவுரா னேயென் ஐவன் 
நீராச பேருவகை தேச்சச்செய் மழவிளஞ் கிறுகுறும் பன்வருசவே 

செந்தமிழ் மணந்தழை ஈடைக்கழி யிடைக்கழிதச் தெய்வா யசன்வருகவே, 

சந்தையடு கரடச் களிற்றுரிவை போர்த்தமுச் கட்பெரும் பரமனாரங் 
கைத்தலச் தமர்மா துளங்கணி பறித்துளங் சணியச் கழுத துநீட்டுச் 

தந்தையறழ் சற்றிடைச் தாயார் திருச்கைச் தனிச்சிளி சனக்குதவியும் [சத | 

தாயார் திருக்கைத் தடஞ்ிலையின் மேற்பொலி தழைச்சோகை சொய்தெடு 

மூந்தைமறை நாடரிய தந்தையார் கைக்கணமர் முதுமா னுணக்கொடுத்து 

முறையினிச் தகையபல செய்தெய்து தற்கரிய மு.தகுரவ ரிருவருக்குஞ் 

சிர்தைம௫ூழ் பூப்பவெரிர் நின் றுவிளே யாடுமொரு செல்வப் பிரான்வருகவே 

செந்தமிழ் மணர்சழை ஈடைச்கழி யிடைச்கழித் தெய்வா யகன்வருகவே, 

லெவ்வாய் முடைச்சகுவர் மேவுங் களச்.திலவர் மேனிகெய்ச் தோர்பரந்து 

மீதலை யெறிர்திட வெருச்கொண்டு மற்றவர் விடக்குகிண மீருள்பலவுங்



வாசானைபபருவம், ௧௫௯ 

சல்வா யிரம்பெரும் பேய்களச் செம்புனல் கடப்பதற் கெண்ணி யனையார் 
கைவிட்ட கசேடக மறித்துக் இடத்இக் கலச்ச.இ லிவர்ர் துமாண்ட 

லவ்வாய் கரிப்பிணங் குடர்கொடு பிணித்துமற் நசன்மே லிவர்க் தமன்னா 
ரங்கைக் கழுக்கடை யெடுத்துந்தி யிதுமிசவை யதுபரிசு காணுமென்னச் 

செவ்வாயின் வெண்ணகை யரும்பப் பெரும்போர்செய் இறுகுமா ரன்வருகவே 

செந்தமிழ் மணந்தழை ஈடைச்கழி யிடைச்கழித் தெய்வா யசன்வருகவே, 

வறு, 

நூலைக் கதிர்றண் மதிகொண்டு அனித்துள் ஞணர்தற் கருள்சாலா 

கோலா வினையேம் பவச்சடல நானங் கட்ச வவர்ச்சடலு 

மாலைச் கதிரி னுடைசழைபோ லண்ட முடைச்கும் பெருமலையு 

மடியேம் பாசச் சருமலையு மடியற் ரொழியக் கடியுற்ற 
மாலைக் சதிர்வேல் வலங்கொண்ட வள்ளா லுள்ளால் விடங்கரக்த 

லைவாட் டுளைப்ப லரவனுக்கா மயில்லா சனச்இன் மிமிசைப்பல் 

சாலைச் கஇரிற் ரோன்றுமிளங் காளாய் வருக வருகவே 

கழியா வளங்கள் பொழியுமிடைச் கழியாய் வருக வருகவே, (௬) 

பணியா வழுத்தும் பேரீன்பர் பவசா கரத்திற் கொருவடவை. 

பற்றற் றவரே பற்றகலப் பற்றும் பிரம முூற்றுகுணங் 

குணியா வையுமா யல்லவுமாங் கோதின் மூதலென் றெடுசத் துமறை 

குலவ வுனையே காணாளுங் கூறு மதுவும் குறியாய்போற் 

றஐணியா மோகம் சலைக்கொண்டு சாரர் புனச்து வோனுகு 

தரளப் பரல்கா லுறுச்சவுறீஇச் சையற் குறவர் கொடியின்பங் 

கணியா மூளைத்தச் திளைச்சவிளங் சாளாய் வருச வருவே 

கழியா வளங்கள் பொழியுமிடைச் கழியாய் வருக வருகவே, (௭) 

தோட்டுக் கமலத் தவிசுறையுக் சோன்றற் இயற்ற முடியாத 

சோலா வனப்புச் சமக்தகுறச் கோகை துணைகதோ டோய்ச் திவான் 

வேட்டுப் புகுந்ச வொருபொழுது வேடர் பெருமான் வேட்டைவினை . 
விழைக்சாங் கடையப் பயர்தாய்போல் விருச்த வருவர் சரிச்துமொரு 

கோட்டுச் காடச் களிற்றையிரு கோட்டுக் களிறு வாப்புரிர் அங் 

குலவு பாயா வலேங்கையுருச் கொண்டு மின்னும் பலசெய்து 
காட்டுப், புனத்து மகிழ்ந்தவிளங் கரளாய் வருக வருகவே 

கழியா வளங்கள் பொழியுமிடைச் கழியாய் வருக வருகவே. (௮) 

விண்ணே வளியே யொளியழலே விரியும் புலே மேதினியே 
வெளிய மதியே செங்க திர மேய வுயிரே யுயிர்ச்குயிரே 

பண்ணே பண்ணி னுடனமையும் பாட்டே பாட்டி னுட்பொருளே 

பகரா முறுக் கப்பாலாம் பரமே பரவு வார்வரமே 

யெண்ணே யெண்ணின் மறைக்கொழுக்தே யெண்ணி யெழுசற் கரியபுக 

ழேே பிமையோர் பேறேகன் இமய முயிர்த்த பெருமாட்டி. 
சண்ணே சண்ணுச் இனியவிளங் காளாய் வருக வருகவே 

கழியா வளங்கள் பொழியுமிடைச் சழியாய் வருக வருகவே, (௯)



௧௭௦ இருவிடைக் த ழிருருகர் பிள்ளைத்தமி ழ், 

மணியே மணியி னுள்ளொளியே மலரே மலரி னுண்மணமே 

மதியே மதியி னுட்கலையே மானப் பொலிய மு தகுரவர்ச் 

சணியே யெங்க எாருயிசே யாரா வினபப் பெருக்காறே 

யாரு நினுக்கு மப்பாலே யப்பான் மையினின் றொளிர்முசலே 

பணியே யமையப் பணிபவர்சம் பாணனின் றகலாப் பரம்பொருளே 

ப.ரமா னர்தப் பெருவாழ்வே பற்றிச் கொடிச்சி சழுஉர்தெய்வக் 

சணியே யழகு சனிர்சவிளங் சாளாய் வருச வருகவே 

கழியா வளங்கள் பொழியுமிடைக் சழியாய் வருக வருகவே. (#0) 
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(பிற்பு த வலைசக்கடல் சலங்கயோ லிடவெழுஉப் பொலிசத்தி யடைமையானும் 

புண்ணியச் கலைபல விரித் துநீர்ச் குவலயம் பொலிதர மலர்த்தலானுங் 

கற்புகவு வண்ணமனை யாசவொளிர் சாரா கணப்பா லுவச்சலானுங் 

காமனழ குக்குடை கொளப்பெரு இராமங் கலந்துன்ன வெழுதலானும் 

வெர்புசவு மங்கைசகான் மூளையெனப் பரமர்முடி மேற்கொளத் தோன்றலானு 

மேத்கு தனக்குகிச ராயினா னென்றுனை விளித்தன னளித்சவர்கள்சூ 

ழற்புச விடைக்கழி யுடைச்குமா காயகனொ டம்புலீ யாடவாலே 
யாரணம் புகல்புவன காரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௧) 

வில்லடு நசற்றிருச் செய்யகா மமாயாள் விழைந்தகோ லங்கெடுத்தும் (6. 

வெய்யவன் செயல்யாவும் வீழ்ர்தொழிய வேலைமே விச்கரங் கொண்டெழு 

மல்லடு வலச்தம் புயங்குழைய வாம்பலை மணந்துசமு விப்புணர்ந்தும் 

வானகங் குடிகொண்டு சண்ணஸி சுரச்.துயிர் வளப்பயி ெலாம்வளர்த்தும் 

புல்லடு முடைப்பரம னார்ரயன மலரப் பொலிஈதுவெளி வர்.துமெங்கள் 

புண்ணியச் செய்வச் கொழுர் இனை கிகர்ச்துளாய் பொன்மாட மணியுலகுசூ 

ழல்லடு மிடைச்சழி யுடைக்குமா காயகனொ டம்புலீ யாடலாவே 

யாரணம் புகல்புவன சாரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாலே. (௨) 

நாபெதி னாறுகலை யுடையன் யறுபச்து மான்குகலை புடையனிவனே - 

நண்ணுசிறு மானேச்தி நீயிவ னிளங்கோக்க ணாபெபெரு மானேந்திகாண், கூடு 
மூய லொன்றுடைய ஸனீயிவ னளாவிளங் கோளரிக ளொன்ப துடையான் - 

சொண்டாடு பறவையொன் நுடையனிீ யிவனவனி கொண்டா டி. ரண்டுடை 
யனாற், பாடுமொரு குண்டலம் பொலியவரு வாய்நீ பர் துபனி ரண்டுபொலி 

யும் - படிவருவ ணிவனிவனை நீயொப்பை யென்றெப் படிப்பகர லாமூர்வ 
லென், (ரூடுகொ ளிடைக்கழி யடைக்குமர காயகூனொ டம்புலீ யாடவாவே - 

யாரணம் புசல்புவன சாரணன் காணிவனொ டம்யுலீ யாடவாவே, (௩) 

வருணமொன் றுடையைநீ யாறுடைய ணிவனோடி மறையவைறீ மறையானிவ 

மாறாத வெண்மதிச் சஉடவுளே நீசெம் மதிக்சடவு ளேயிவன்றா [ன்



அம்புலிப்பருவம், க௬௪ 

னிருணயமச் தெழுவைநீ யொளிகயக் செழுவனிவ னியலுநீ பலதன் மையா 
னெற்றைக்கு மொருதன்மை யானிவன் கயரோ யேகீ நிராமயனிவன் 

றெருணல மளித்திடாய் நீயடைச் தார்கலஞ் சேர்தர வளிப்பானிவன்[லோவா 
றெளிச.ா நினச்சதிச னெங்கள்பெரு மானெனச் செப்பவேண் டுங்கொ 

வருணய விடைச்சழி யுடைக்குமா சாயகனொ டம்புலீ யாடவாவே 
யாரணம் புகல்புவன காரணன் சாணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௪) 

பாராய் சரப்பொலியும் வேசாக மங்கணனி பகர்குறி குணங்கடஈது 
பரராத பரவிச் து வுங்கடர் தோங்கொளி பரப்பியொளிர் பரமயோகி 

சீராய் முடி,ச்தலை வணங்கமெய்ஞ் ஞானோப சேசமுன் செய்தரசைவச் 
தெய்வஞா னாசாரி யன்கா ணிவன்பெருஞ் €ர்மைக்கு வழிவருவசற் 

Copan பெருங்குரவன் மனையைப் புணர்ச்துபழி யுற்றவிடனாயகின்ச[லகமுத் 
சொச்குமென லெங்கள்பெரு மடமையல் லாதுலே றுண்டுசொ லொருக்கு 

eit யிடைச்சழி யுடைக்குமா காயகனொ டம்புலீ யாடவாவே 
யாரணம் புசல்புவன கா.ரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௫) 

வளியார் பெருங்ககன ஈவ் பொலிர்துநீ வருபொழுது கழுது மஞ்சும் 
வல்லிருள் விழுங்கிய செனக்கரும் பாம்பொன்று வக்துனை விழுங்குமப்போ 

தொளியா ருனைப்பறி கொடுத்திழர் சோமன் ஜொருங்குலச நீருண்முழுகி 
யுறுப௫ியின் வாடுநீ யுற்றதுய ர௬ன்னோ டொழிக்ததிலை ஈன்குணர்இயாற் 

களியார் செருச்க.ர வொருங்கஞ்சு மயில்வா சனப்பிரா னருசடைர்தாற் 
சருதுனக் கெச்துன்ப முண்டுபுக லின்பமெ.து சலவாது புலலாதுபே : 

சளியா ரிடைக்கழி யுடைக்குமர காயசனொ டம்புலீ யாடவாவே — 
யாரணம் புகல்புவன காரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே. (a) 

ஏடுற மலர்ச்கணைசொடுச்சகரு வேளுட லெரிக்குண வுசெய்சபெருமா[யொன் 
னெழினுசற் றனிவிழிவனப்பனை யழித்சனை யெனப்புவியுரைக்கும் வசை 

ரோடு௮ விதம்பெரு ஈலம்பொழி சாச்சா வு.௫த்தசெல் வேளிவன்கா 
ணுருவிழக் சவனுமைாக் கும்பணி யவாவிநிழ லு,சவுகுடை யாயிஞரய்நீ 

வாடுறு வருச்சமுல குக்கொழிச் குங்கருணை வள்ளல்லா வென்.றழைக்கிள் 
வாரா இருச்சவிதி யுண்டுகொன் மணிக்கோயில் வீரணச் கொடிவான்டூழித் 

தாடுறு மிடைச்கழி யுடைச்குமா மாயகனொ டம்புலீ யாடவாவே 
யாசணம் புகல்புவன காரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே, (௭) 

திடையா வவிப்பசமர் திருமுகச் கண்ணாய்த் தலைப்பெருங் கலமாய்கலர்[ன்ர 
சழைமேனி யெட்டுளொன் யவர் நடாத்தும் சனித்தேர்ப் பதத்துளொ 

யுடையா மடஒழ்ச்சியி னமர்ர் தந பெற்றபே றுள்ளன வெலாமிவன்பா 
லுற்றொரு சணப்பொழுது கூடிவிளை யாடலா லுண்டாஒ யுலகுகுறுக 

மிடையா வரும்பேற்றி லாயிரங் கூற்றில் விரும்புமோர் கூறொவாதான் 
*மெய்மையிது சாணிந்த மந்தண மூணர்ர்துவிதி வீசரும் போதுமிறு இ 
யடையா விடைச்கழி யுடைக்குமா நாயகனொ டம்புலீ யாடவாவே 

யாரணம் புகல்புவன காசணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே, (௮) 

பொருள்சால் பொகுட்டி கழ் மலர்க்கவிசி னான்முகப் புத்சேண் முதற் 
புலவரும் - பொறிபுல னடக்கியொரு கெறியுறு வூட்டன்முற் புண்ணியத் 
இருமுனிவரும், வெருள்சான் முனைத் சலைய வேற்கைமுசு கு£சனெடு வேக் 
தீன்முற் பலவரசரு - மேவிப் பணிர்துளச் செண்ணிய தடைர்சவிம் மேதகு 

திலத்சடைந்தாற், கருள்சால் களங்கமு மூளங்கவலு மாதக் கனாரிட்ட சாப 
முர்சண் - கடவுண்மா குரவர்ச் யெற்றுபா தசமுங் கழிர்தய்யம் வழியுண்டு 

உரி



௪௬௨ திருவிடைக்கழிமாருகர் பிள்ளைத்தமிழ், 

சா, ணருள்சா லிடைச்கழி புடைக்குமா சாயகனொ டம்புலீ யாடவாலே - 
யாரணம் புசல்புவன காரணன் காணிவனொ டம்புலீ யாடலாவே, (௯) 

மணியார் கடற்கணெழு நின்னையொரு பொருள்செய்து வருதியென் 
றெம்பிரான் செல் - லாய்மலர்ச் சரூளவு மென் கொல்பா ஸித்துநீ வாரா திருக் 
தனைபெருங், சணியார் பொருப்பைச் கலச்சி முனைச்சலைக் காலவேல் சை 
யுண்டுகாண் - கருதும,சன் வலிநீ யுணர்க்திலா யேனும்விண் கரைவது aps 
ர்க்திலாயோ, பணியார் மூடிச்சலை அளங்குமல் வேலெதர்ப் படவுக$ யொரு 
பொருள்கொலோ - பரமகுரு சாமியிவன் முணியினுனே யாதரிப் பாரெவர் 
பசும்பொனுவூ, னணியா ரிடைக்கழி யுடைக்முமர காயகனொ டம்புலீ யாட 
வாவே - யாரணம் புகல்புவன காரணன் சாணிவனொ டம்புலீ யாடவாவே. () 

சிறுறிறபருவம் 
மி [ர Ch ° 

ake 
(மறையோ மறையி னொருமுடிவோ வான்ஜோய் குடுமி வரையுதிச்ச 

மங்கை யுமையாண் மடி த்சலமோ மாரு வன்பர் மனக்குளிர்பூக 
அறையோ றியேம் விளையாடச் தொகுசே மடிக டிருவடிக 

டோயப் புரிர்ச செக்தவமோ தோற்ற முலவர்சேங் கூற்றமுறழ் 
கறையோ வரிய வடிவேற்கைக் காளா யசரர் குலகலகா 

கருணா நிதியே காமருதேங் கமலப் பொகுட்டிற் கலைமகள்போற் 
சிறையோ திமஞ்சே ரிடைச்சழிவாம் செல்லா சிற்றில் சதையேலே 

சிந்திப் பவருள் ஞூறமுத,ச் செளிவே சற்றில் கசையேல, (4) 

கோலம் பொலிய நீராட்டிக் குலவ ஐ.சல்லெண் ணீறணிக்து 
குளிர்கெய் சடவி நறுங்குஞ்சி கோதி முடித்து மையொடுபொட் 

டேலம் பொலியுங் குழலுமையா ஸளிட்டுப் பலபூ ணணிர்துகசனி 
யெழிற்க போலங் இள்ஞபழுச் இட்டுப் பெட்டு வெளிவிடுத்ச 

தோலம் பொலியு மணிவீதி யொருசா ராடு மெளியேங்சட் 
கு௮பே ரிடச்கண் புரிவகற்கோ வுனத பெருமைக் இது தகுமோ 

சீலம் பொலியு மிடைச்சழியவாழ் செல்வா சிற்றில் சிதசையேலே 
சதிப் பவருள் ஞ.றமுச.ச் செளிவே சிற்றில் சிசையேலே. (௨) 

எங்க ஞமையா எருமருக்கேச யென்று விளித்துப் புனைர்துகினை 
யெய்ச வெளியில் விடுச்சனளிவ் வெளியார்ச் இடுக்கண் புரியென்றோ 

வல்சள் வழிதார்க் கருங்கூர்ச லனையா ணின த திருமேணி 
யடங்கப் புழுதி படிக்சதுசண் டாற்று வாள்கொ லொருகான்கு 

சங்க ஞடையான் மு.சற்றேவர் சண்ணு முகழு மணிழுடியுங் 
கையும் புழுதி பமெஃதுட் சரி விலக்கி லேமதின்மேற் 

றிங்க டவழு மிடைச்கழிவாழ் செல்வா சிற்றில் சிசையேலே 
சிந்திப் பவருள் ஞறமுசத் செளிவே சிற்றில் சசையேலே. (௩) 

அழிக்குர் தொழினர் gion gO sn if) லசனா லியானு மதபுரித 
லறனே யெனின்மற் றொருகான்கு மார்செய் தொழிலெங் களுக்குரைத்தி 

சழிக்கு மதுவு மிளைப்பாற்.று கருணை யென்பா ரசற்குமறை 
சரிரீ யியற்றும் சொழிரானெங் களுக்கு மிகவு மிளைப்பேற்றுங் 

சொழிக்குங் கருணைப் பெருச்சாறே சாதி லாச குணக்குன்றே 
குலவு மழமரர் குலக்தொழுச்ூச ௫7௮ நிழலி னொளிர்குரு£சே 

செழிக்கும் வளமை யிடைச்சழிவாழ் செல்வா சிற்றில் இதையேலே 
_ இர்திப் பலருள் ஞறமுசச் செளிவே இற்றில் கழையேலே, (௪)



திற்றிற்பருவம், Sah, 

மேவி யுலச முழுதழிக்கும் விமலன் மகன்யா னென்றெளியேம் 
விரும்பி வருதி யியற்றுசிறு வீட்டை யழிப்பா யனையபிராற் 

காவி யனைய பெருமாட்டி யண்ட முழுதுஞ் றுவீடென் 
ரோச் மடிழ்லா எலவண்மசனீ யலையோ வனையாண் மசனென்று 

பாவி யேங்கள் சிறுவீட்டைப் படைக்கு மாறே பணித்சேஇற் 
பழியுண் டாமோ பொழிசுவைச்சேம் பங்சே ருகமென் மலர்மேற்ச 

சேவி மழு பிடைச்கழிவாழ் செல்வா சிற்றில் இதையேலை 
இக்.இப் பவருள் ஞறமுதத் தெளிலே ஏற்றில் சதையேலே. (௫) 

கண்ணீர் பெருக வுருடியுளங் கூறின் னடி.யார் மலமாயா 
கன்ம முழுதுஞ் இதையவர்முற் கடிய வினையைச் இதையவர்,ச 

மெண்ணரீர் பிறவிச் கணச்செழுஅ மேட்டைச் தைர யேபாமென் 
றெண்ணா இழுதை யுறுமூனக ரெண்ணஞ் சிசைமற் Dera galt gi 

புண்ணீர் கவரும் வடிவேற்கைப் புலவா புலவர் போயேறே 
பொறியி லேஞ்சிற் நிலஞ்செுதைக்தல் புகமீழா வலது புண்ணியமோ 

தெண்ணீர் வளக்கூ ரிடைச்சழிலாழ் செல்வா சிற்றில் இதையேலே 
சிந்திப் பவருள் ஞூ.றமுசத் கெளிவே ஈற்றில் சசையேலே, (௬) 

சொன்மா மறைக்கும் பெருந்சேவர் தொசைச்கு கறுங்கற் பசத்தாமஞ் 

கட முடிவா னாடனுக்குஞ் ருட்டோ இமஸூர் பிரமனுக்கும் 
பன்மா முரல நறவிரைக்கும் பசுந்துழாய்ப்பூர் சாமனுக்கும் 

பன்மா தவர்க்கு மற்றையர்ச்கும் பற்றற் கரிய சிற்றடிகள் 
பொன்மா மணியும் வெண்முத்தும் போற்றி யாங்க ளாடிடத்துப் 

புழுதி பற்றற் கெளிதாடுப் போந்த இிறும்பூ சோபிறிதோ 
சென்மா மதில்சு ழிடைச்கழிவாழ் செல்வா இற்றில் இதையேலே 

இந்தப் பவருள் ஞ.றமுசச் செளியே சிற்றில் சிைமயலே. (ar) 

அன்று கயிலைப் பருப்பதத்கி லழகோ ல்க்கச் இனிதமர்ந்த 
வருள்சா னுச்தை யிருசரணு மடைச்னு பிரமன் மான்முசலோர் 

நன்று வரம்வேண் டியசமார் காடு கெடுகச சூர்மு.கலோர் 
நல்லார் விரும்பு பெருவீடு ஈலிசற் கொருசே yaQwors op 

சன்று செறிகை யிளகல்லார் கருதி விரும்பு சிறுவீடு 
கழியப் புரிசே யுகவென்றோ கரையாய் வராயாள் கண்மணியே 

சென்று பலர்சூ ழிடைக்கழிவாழ் செல்வா இற்றில் இசையேலே 
திந்திப்பவருள் ஞூறமு,தத் தெளிவே சிற்றில் சிதையேலே. (௮) 

கையா நின்ற சிறுமருங்கு னங்கை யுமையாள் பசமனொடு 
நறுநீர்ப் பொய்கைச் சடங்கரைவாய் கண்ணி முகமா றினுக்கேற்பச் 

கையா றிரண்டு புரிர்சதுபோற் சாலா றிரண்டு செய்யாது 
சருதி யாண்டே. செய்சனண்முற் கடையேஞ் செய்த மல்வினையான் 

மெய்யா விரண்டா யிருந்துமவை விளைக்தங் குறும்பு பொறுக்கரிதாய் 
விளைந்ச தினியாஞ் செயலென்னே வீடு சோறும் விடாசமர்ச்,து 

செய்யாண் மகிழு யிடைக்கழிவாழ் செல்லா சிற்றில் சிசையேலே 
சிக்சிப் பவருள் ஞூறமு:ஈ.ச் செளிமவ ரற்றில் சதையேலே, (௧) 

ஆர்வார் புனளல்வெண் பிறையரவ மணிர்ச சடைமா சேவனுக்கு 
மூல மீன்ற வுமையலட்கு மருமை மகனீ யருவினைக 

ளீர்லார் விரும்பு கின்வரவிங் செய்தப் பெற்றே மெளிதாக 
வெளியே மதற்குச் கைம்மாறொன் நியற்ற நினைர்தேம் வேதுணசேம்



SHE திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளை த் தமிழ். 

பார்லார் மணர்சோ ரொளித்தினிது படைப்பே மடிகட் சதகுறவர் 
பாவை படைத்த மாவாமோ பன்னூல் களுமுக் குற்றமறத் 

தோர்வார் செறியு மிடைச்சழிலாழ் செல்வா இற்றில் சதையேலே 
இர்.இப் பவருள் ளூறமுத.த் தெளிவே சிற்றில் சசையேலே. (௧0) 

oe tee 

  

¢ ௦ 

சறுபறைைப்பருவம், 
—— RR 

கந்தமிழ வாதபூ மேற்றேவர் புரிமகச் கனலெழுர் துறமுழங்கச் 

காலாதி யுண்டுபொறி கட்டமா தவர்வாய் கலச்சவா சசண்ழுழங்க 
விந்தமிழ் தராசெழும் போதுகடல் போலற மெழுச்துமேன் மேன்முழங்க 

விடியுண்ட வாளரவி னேங்கமெற முழுதுமினி யென்செய்து மெனமுழங்க 
நந்தமிழ் இருக்குமிட மாயவம ராவதியி னன்மணப் பறைழுழங்க 

நாடுமருண் மு,தநீர் மகேச்இிர புரச்துவகை ஈலிபிணப் பறைஞுழங்கச் 
செந்தமிழ் மூழச்சடை யிடைச்கழி யுடைக்குகன் சிறுபறை முழச்செருளே 
தெய்வமறை யாய பெரும்பறை முழச்சினோன் சிறுபறைமுழக்கியருளே, 

மலைகா ஹுூடற்கொடுங் கூற்றமென வொருபான் மயக்குமிரு ளென்ன 
வொருபால் - வடமேரு லென்னவொரு பாலலை யெறிந்துகரை மாய்க்குழுவ 
சென்னவொருபா, லுலைகாண் மறச்கனலி யென்னவொரு பாலெங்கு மூழலும் 
வளி யென்னவொருபா - லோங்குங் குறட்பூச மென்னவொரு பாற்கொலை 
யுவர்சகடி யென்னவொருபாற், கலைகாண் மதிச்சடைக் காபாலிகண்டச் கருங் 
காள மென்னவொருபாற் - கலந்தெங்கு மாய்ப்போர் புரிர்தவெஞ் சூர்முழச் 
கந்தபக் கையில்வாங்குஞ், சிலைகாண் முழக்கெய விடைக்கழி யுடைக்குகன் 
சிறுபறை முழக்கெருளே தெய்வமறை யாகிய பெரும்பறை முழச்சனோன் 
சிறுபறை முழக்கியருளே, (௨) 

பண்ணீர் மொழிச்கருங் சட்செய்ய வாய்மலைப் பாவைச்கொர் பங்களித்த 
பாலலோ சனகாயசன்கரத் சமருகப் பறையனைச் தும்படைக்குங் 

சண்ணீர் பிலிற்றுல் கடம்பணி தடம்புயச் காளைவே ளைப்பழிக்குங் 
காமருரு ஒதகிளம் பிள்ளைப் பிரான்றிருக் கைப்பறை யெலாகதுடைகச்கும் 

புண்ணீர் மணத்சவடி வாட்படைச் சூரன் பொரும்படைப் பறைமுழச்கம் 
போயொழிர் ததுவெனப் புதீதேளிர் பலரும் புகழ்ர் துரை மூழச்சமோங்கத் 

தெண்ணீர் முழக்குடை யிடைக்கழி யுடைக்குகன் சிறுபறை முழச்யெருளே 
தெய்வமறையாகிய பெரும்பறை முழக்கினோன் சிறுபறை முழச்சியருளே. 

வான்முழச் கஞ்செயும் பு.ச்சேஸி ராக மயூரங் களுக்கு நிறைகுன் 
மழைமுழச் சாகவுர் தருவரா செயெகொடிய வல்விட வராச்களுக்கு 

மான் முழச் கஞ்செயும சனிமுழக் சாகவு மதிச்குமுது குரவராய 
வயங்குமசு ணங்கட்சி யாழ்முழக் காகவும் வையகம் வளைந்துமேன்மேற் 

சேன்முழ்ச கஞ்செயு மலைப்புணரி யாகயெ செழுங்காட்டி னுக்குவெய்ய 
இிமுழக் காகவு மெழுக்துற முழங்கச் செழுந்தளிர்ச் சோலைசோறும் 

தேன்முழக் கஞ்செயு மிடைக்கழி யுடைச்குகன் சிறுபறை முழச்சியருளே 
செய்வமறை யாகிய பெரும்பறை முழக்கனோன் சிறுபறை முழக்கெயருளே. 

பொருவிடைச் கொடியுடைப் புண்ணிய னலாதபிற புச்தேளி ரும்பசர்து 
புவியகதச் சமருகற் றவருமம் றெவருமிப் போதுவம் மின்கள்வம்தாற் 

சருவிடைப் புகு, தறவி ரின்பமுதல் யாவும் கருத்தின் படிச்செய்தலாங் 
காுமென் றவர்லார விளிக்கும் பெரும்பறை கடுப்பப் பகுத்ததூாலே



சிறுபறைப்பருவம். ௧௬௫ 

யுருவிடைச் சொடியமை கருங்குழலி னீமுன்ன முற்றது சடுப்பவானத் [குர் 
தோங்கிளஞ் சோலையிற் பொறிவண்ட ருற்றமது வுண்டுவிண் டி சைமுழக் 

திருவிடைக் கழியெனு மிடைக்கழி யுடைச்குசன் சிறுபறை முழக்கெருளே 
தெய்வமறை யாயெ பெரும்பறை முழக்கினேன் சற. பறை முழக்யெருளே 

| Caw, 
எந்தை பிரானொரு சைகச்கட் டமருக மிதுபறை குணின்மேய 

செவ்விட மென்று சடாடவி சேடி யிலங்கு மிளம்பிறையை 
நிர்சை யிலாக்குணி லென்நு கை சொண்டு மெடும்புவ னம்பலவு 

நெஞ்சு துணுச்சென் வெற்றி முழக்க நிகழ்த் து கிகழ்ச்சியனே 
தந்தை விரும்பிய வெங்கண் மனங்களி தேக்கி யுவட்டெறியச் 

சிறுகட சச்செங் கைக்இிசை யுங்குணில் சேரச் கொடுமோதி 
முந்தை மறைப்பொரு ளாகிய செல்வன் முழக்குக சதபறையே 

முகைமூழ் முசமலர் குரவமர் குரவன் முழக்குக சிறுபறையே, (௬) 

மின்னு வளம்பொலி மேக மிவர்ச்தொளிர் வித்தக மாதேவன் 
விழைதர மழைசரு மடிழ்மயி லகல்வெரிர் மிசையி னிவர்ச்தொளிர்வாய் 

பன்னுப லண்ட மகண்டமு முண்டு படைக்க வமைர்சவிதற் 
பன்மலர் மாலை புனைஈந்தொளிர் சத்தி பரித்த சரத்திறைவா 

பின்னு இரைச்சடல் பொங்கி யெழுக்து பெயர்ச்சலை யக்கூவிப் 
பேருஞ் சிறைவலி வாரண நின்று பிறங்குசொ டி.ச்சருவே 

முன்னுஈ ருள்ள முளைச்செழு சோதி முழக்குச சிறுபறையே 
(மூகைமடிழ் முகமலர் குரவமர் குரவன் முழக்குக சிறுபறையே, (௭) 

பர்திய மைச்ச பலாச்சுளை விண்ட uF sor wget! wy 
- படுபுழை யொருகர மேற்கொடு £ர்தப் பரவிப் பெருகுவள 
ஈந்திய வங்கண் விலங்க லடங்க ஈகும்பல குகைகோறு 

ஞால முவப்ப மடங்கற் குருளையி னாளு மமர்5தருள்வா 
யுக்தி யெழுந்தவன் முற்பல தேவ ரொருங்கு மிடைர்சொருநின் [ன - 

ஜொளிர்கைச் சொழிலிப் பறையினும் வன்ன முூணர்ர்திட மொய்த்தன ரா 
மூர்தி யெழுக்தொளிர் சந்தன கந்தன் முழக்குக சிறுபறையே 

மூகைமகிழ் முகமலர் குரவமர் குரவன் முழக்குக சிறுபறையே. (௮) 

செச்சட் பணியுமிழ் செம்மணி யுங்கடி. சேருங் காரகிலுஞ் 
செறிசழை யுமிழ்குளிர் வெண்மணி யுங்கரு டேங்குங் கருமணியுக் 

சொச்சட் டெழவரி யேறெழு போதுச் துண்ணென லடையாத 
தும்பிச் கொம்பு மயிற்பீ லியுமஞ் சுவணத் தொடும்வாரி 

சக்கட் கருமுகில் காக்குங் கானச் சனாமுச லெக்கிலனுச் 
தழைய வெடுத்தெிர் வீசு தரங்கச் கண்கா விரிநாடா 

முக்சட் களிசரு மாமறை வித்து முழகச்குக றுபறையே 
முகைமகழ் முகமலர் குரவமர் குரவன் முழக்குக "றபறையே, (௯) 

கற்று விளங்கு ஈலசத்தினர் யாருங் சரையச் கரைகாணாக் 
கரையில் வளம்படு கரையிரு பாலுங் கமலக் கையேற்ப 

வுற்று விளங்யெ பலவகை மணிய மொருங்சொளிர் செம்பொன்னு 
மோக்கியெழுந்து விழுக்து புரண்டுக ஞண்டவர் பொனிகழும் 

பற்று முடங்கு இரைச்கை யெடுத்துப் பார்முழு தங்கண்டு 
பங்சே ருகநிதி யென்று வியப்பப் பலவெறி யு$தகைசான் 

முற்று முழங்குங் காவிரி காடன் முழக்க சிறுபறையே 
முகைமகழ் முசமலர் குரவமர் குரவன் முழக்குக சறுபமையே, (௪0)



சிறுதேரப்பருவம். 

௮௮௯ 

தண்டே ர௬டைக்குர் தடாவலி நெடும்புயத் தானவர் கருந்சலையெலாச் 

தீடிபடுஞ் செங்களச் செதிெதி ரிருக்துவகை சிழைபெரும் பேயருட்ட 
வண்டே Gen. sO arte லனையர்சைச் சச்சர மஇழ்ர் துறு பேயுருட்ட 

வாய்ச்சனிய மூளையுள திதுவதகொ லென் தனையர் மண்டைமுது பேயுரு 
புண்டேர் முடைப்பல்லா யவருடல் சுழன்றோடுபுதியசெச் நீருருட்டப்[ட்டப் 

போரிடைப் பட்டவிவை கோக்கியவர் மங்கையர் புவித்தங்க டலையுருட்ட த் 
இண்டே ருருட்டிய விடைச்சழி யுடைக்குழச ஏிறுசே ரருட்டியருளே. 

இருமால் வயிற்றடை பெருக்கே ரருட்டிசேய் றதே ரருட்டியருளே, 

அலையடைச் கடலுடை யகன்புவியு மெண்டிசையு 1மாழிமால் வரையும் 
வான்றோ - யம்பொன்மால் வரையுமதி கதிர்மு தற் கோள்பல வமைர்தபெரு 
மண்டலமும்வெம், முலையுடைக் கொடியர மடக்தைய ரொடுஞ்சுரர் முயங்கு 
மம ரரவதியுரான் - மு.துமறைக் இழவனுல சமுமிலகு சசரிசன மொய்ம்பன 

மர் வைகுக்தமு, நிலையுடைக் கதிர்மணிச் கட்செலிப் பா.தலமு ரீடுமற் றெய் 
குமாதி - நிறைக்தவெஞு ர்ப்படைக் கோடையற வம்புமழை சேர்பொழியு 
மேகமாய, சிலையுடைச் சேவக விடைக்கழி யுடைச்குழச சிறுதே ரருட்டி. 
யருளே - திருமால் வயிற்றடை பெருச்சே ருருட்டிசேய் சறதே ரருட்டி. 
யருளே. (௨) 

கூர்கொண்ட கோட்டுக் கொலைக்களிற் ராருயிர் குடித்தவொரு கோட் 
டைவானங் - குடிகொள வெறிஈதங் குலாவுமொரு வெண்பிறைச் கோட்டினை 
யெடுத்சதற்கு, நேர்கொண்ட சாலென வமைச்துமள வாதமும் நீர்கொண்ட 
பசவைமுழுது - ிடும்புழைக் சைய வடக்கியும் மனையகட ணிழையமத் நீர் 
விடுத்தும், பார்கொண்ட முடியர வணிந்தும் பிலம்புகூஉப் பார்துதிச் கை 
நிறுவியும் - பலவிவை நிசர்ப்பனசெய் தாடுங் களித்திளவல் படர்பெருங் சழ 
கந்தொறஞ், சீர்சொண்ட தமிழ்சா லிடைக்கழி புடைக்குழக Awe s 
ட்டியருளே - திருமால் லயிற்றடை பெருக்தே ருருட்டிசேய் Hues GG 
ட்டியருளே. ௩.) 

ஆக்கும் 'பெருந்தொழி லமைகந்தவொரு தமருக மலாவுபறை யென் றுளற் 
சொண் - டன்னதை யடி.த்திடச் சைச்கொளுக் குணிறேடி யருகுவிளையாடி 
நின்ற, தாக்குர் இறற்களிற் ரொருகர சலச்சோடு சனையுறப் பற்றிமீர்க்குத் - 
தவாலலிகொ எக்களிறு மெதிர்பற்றி மீர்க்கத் தழைச் இடு கலாமூணர்ச்து, 
arse சுவைத்ே சறன் மாலைக் குழற்றாய் வயங்குற நடுப்புகுந்து - மறை 
யோதி மச்சேடு வேணிப் பிறைக்குணில் வயங்கச் சொடுக்சவுவகை, சேக்கும் 
இறற்குக விடைகழி யுடைக்குழச சிற தே ருருட்டியருளே - திருமால் வயிற் 
நடை பெருர்சே ருருட்டிசேய் கறுதே ருருட்டியருளே, ப (௯) 

தருமல்கு மால்லரைச் சந்தனச் குறடுர் தவாவிரை யகிற்றுண்டமுக் 
தறுசட் கடாக்களிற் ரொண்கோடு நீடும் சழைப்பசுந் தோகையிறகுங் 

குருமல்கு பன்மணியும் வாரியிரு கோட்டுங் சொழித்துச் சுழித்திராத்துச் 
குலவுபல மதகும் புஞுச் துலா யோடிச் குணா தவா ரி.திகலக்கு 

மருமல்கு பன்மலர்ச் காவிரிப் புனல்பாய வாழையுக் தாழையுங்காய் 
மன்னுபைங் சந்தியுங் சன்னலுஞ் செர்நெலும் வானளவு க மொல்பெிளிரும்



சிறுேர்ப்பருவம், ௧௬௭௪௭ 

இருமல்கு சோணாட் டிடைக்கழி யுடைக்குழக சற தே ருருட்டியருளே 
இருமால் வயிற்றடை பெருச்சே ருருட்டிசேய் சறுதே ர௬ுருட்டியருளே.() 

பொன்செய்ச மெல்லிகழ்த சாமரை யாக்காம்பல் பூச்துனி பொலிவாவியிற் 
பொம்மற் செருத்சற் கொடும்பிணர்க கோட்டெருமை பொள்ளெனப் பாய 

மின்செய்சசெங்கட் டகட்டகட் டிளவாளைமியிசையெழுச் துபாய்ச்.து[ வெருவி 
மேவும் பெருங்குலேசக் கட்பொலி யிலாங்கலி வியன்குலேயை மோசவஃது 

கொன்செய்த காய்பல வுஇர்க்கவவை யச்சடங் கொளவிழ வத ற்கஞ்சியக்[ முக் 
கோட்டெருமை யொடவது கண்டனைய வாளையக் குளிர்தடம் புக்குமகி 

சென்செய்ச மென்பா லிடைக்கழி யுடைக்குழக சிற சே முருட்டியருளே 
இருமால வயிற்றடை பெருக்சே ருருட்டிசேய் சிறசே ரருட்டியருளே () 

சரையெறியும் வெள்ளப் பெருக்கிற் ஐருக்குடைச் காவிரி யொழுச்சின்வர்த 
காமரு சமஞ்சுற் பெருஞ்சங்க மொருபெருங் சான்மசகு சாலவெளியோர் 

விரையெறியு மொண்மலர்ச் கொடியிற் சழைக்கூக்சர் விழையர் சுவம்ச்சேறி 

விரிசலைச் கழுகிருர் சொண்முத துகுப்பவவை வீழ் சலேச் கண்டநீல[யோர் 
வரையெறியு மைஈதுடைச கோளுழ வரிற்சிலர் வளக்கமு கரும்புருக்கும் 

வறிசெனச் ரிலர்வான மீனுகுவ சென்னையென மாரு வளங்கள்பெருகத் 
தினாயெறிய மென்பா விடைக்கழி புடைக்குழக மிறுகே ருருட்டியருளே 

இருமால் வயிற்நடை பெருஈ2த ருருட்டிசேய் சிறசே ர௬ருட்டியருளே,() 

எழுந்கோகை குடிகொள வறந்தலை யெடுச்சதெயகு மமேறமறை யாய தூய 
விலதையர் சணர்ரா வெனுங்கொம்பு பற்றிமே லேறவேள் விச்சாலையி 

னழுர்மீசாகை சர்க்துகிளர் 2வடயங குண்டமு மலஙகுமே கலையகோக்கு 
யசணியு தாச்் தழுச் சழலேற ௮ழலேற வாவுமவி யேஙகுமேறச் 

தீழுச்சோகை மார்கருங் குழலின ந மாலையும் சடமுலையி னெழுரு புழுகுஞ் 
சார்துமே றச்சேவ ரமரா விச்சட் டழைர்துகுடி யேறகாளுஞ் 

செழுக்தோகை மயி2ல றிடைக்கழி யுடைக்குழக சிறுதே ருருட்டியருளே 
இருமால் வயிற்றடை பெருர்தே ருருட்டிசேய் ரிறுசே ருருட்டியருளே.() 

சுடர்செயும் பன்மணித் சொடைமாதர் மைக்தசொடு தொக்குவிளை யாட 
நீடு - சோலையி னளிக்குல மூழக்கயுண டுமிழவீழ்டிசுசைஈறச் மேகறல்லெயி 
லான், விடர்செயும் புவியுட் புருஈதுபா தலமுழமுதும் வெள்ளமீம யெனநிர 
ப்பி - மீதுபெரு இப்பசுங் கன்னைங் கலியும் வேரொடு பறிச்தெழுர்து, 
படர்செயும் போசெகிர்ப் பட்டலான் மூட்டவெழு ப௫ியகெற் போசனைத் 
ம், பார்பொறை யுயிர்ச்டிட வெடு£துச் கடுக்சகழ்ப் பெளவச் செ.றிஈ்ச சனை 
வான் - றிடர்செயும் பெருவள விடைச்கழுி யுடைக்குழக இழத ருருட்டி 

யருளே - இருமால் வயிற்றடை பெருச்கெ ருருட்டிசேய் ற 82 ௬ுருட்டி 
யருளே. (௧) 

தாமலி கொடுச்சொழிற் கருமலைக் கு தவலை தருமலைக் குஙகாலவான் 

றருமகட் கங்கு றவர் இருமகட் குங்கொழுச? சாரலுகு மீவரன்முத்தங் 

சாமலி பொருப்புதவு மங்கைக்கு மெறிதிரைக் கங்கைக்கு மொருபுசல்வமா 
கடவுளார் ஜூவர்க்கும் யாவர்க்கு மாய கருச்ைத் திருத்தும்னிய 

மாமலி பெரும்புகழ்த் சென்கலைக் கும்செய்வ வடகலைச் குக்சலைவ நுண் 
மதிக்குர் து.இச்குர் திடக்ய கதிக்குமுண் மதிக்குகா யகமுகலளா5 

சேமலி செழும்பொழி லிடைச்சழி யுடைக்குழச சிறு ருருட்டியருளே 
இருமால் வயிற்றடை பெருக ருருட்டிசேய் சிறுசே ருருட்டியருளே,.() 

திநவிடைக்கழிழருகர் பிள்ளைத்தமிழ் முற்றுப்பெற்றது.



சிறப்புட்பாயிரம், 
[இத பழையபதிப்பைச் சார்ச்த.து.] 

அதக 
வண்மைதரு முழவினரு (பறவோரும் பெருஞ்செல்வம் வாயந்து 

ளாரு - முண்மையுமோ லாப்பிணியு மு.றுபரியுஞ் செறுபகையு மூறுதலில்லா, 
வொண்மையும்பன் னாட்டுறுபா ரம்மு றினு மிறைகுறையா துதவித் தாங்கு - 
இண்மையுக்கொண் டசணுடைச்சாய் சாட்டியற்கோர் சாட்டாய சென்னி 
நாட்டில், (௧) 

துலங்குலயற் செஞ்சாலி வெண்சாலி மீன்றகதிர் துறும்! மீப்போ 
யலங்கரவி மதியடல மூறைஇதண்டிச் செணச்சா னன்றி யன்னோ [யு 
ரிலங்குறுசெங் கதிரோன்வெண் ஈதி2ரானென் நிசைத்்இடுபே செய்சச்செய் 
நலங்குலவிப் பெருகு திரு விடைச்கழியென் ஜெொருராம ஈவின்மூ தூரில். (௨) 

சண்ணியபுண் ணியமீற்றச் சார்பொருவா மெய்யடியார் சமக்கெஞ் ஞான்று 
மண்ணியபே ரின்பகல மருள்செய்வா னனிவிரும்பி யவணியேத்தப் 
பண்ணியன்மென் மொழியிருவர் பாலமரச் குரவடிவாழ் பரமன் செய்ய 
மண்ணியமா மணியனைய முருகேசன் மறைச்சிலம்பார் மலர்ப்பூச் சாளில்,(௩) 

வில்லாரு மணிமாட மிலங்குிராப் பள்ளிஈசர் விளங்க வர்சோன் 
பல்லாருங் கொண்டாடப் பலகலையுங் கற்றுணர்ந்த பண்பின் மிச்சோ 
னெல்லாரு மீனாட்சி சுந்தரகா வலர்பெருமா னினிய வன்பாற் 
சொல்லாரு மியற்பிள்ளைச் கவிமாலை சொடுச்தினித சூட்டினானால். (௪) 

அனையமாக சவித்தொடையைச் கரலிசதச் சமைவழுக்க எனைத்துமோட்டி.ப் 
புனையுமா மணிச்சடிகைப் பணித்சலையிற் இடந்தபெரும் புடவி மீது 
நினையுமா பரர்செங்குஞ் சிறக்சோங்கி ஈனிவிளங்கி நிகழு மாறு 
வனையுமா வியலச்சின் மயலகலப் பதஇப்பிக்து வழங்கு சென்னா. (௫) 

அல்லூரு மணிகண்டச் சவலோகச் இயாசேச ரழூ ஞார்ந்த 
செல்லூருல் கரியகுழற் றிருவெண்ணீர் ஐமையோடு சறப்பகாளும் 
வில்லூருர் திருக்கோயில் கொண்டமர்க்தின் பினிசருளு மேன்மை கோச்டப் 
பல்லூரு ஈல்தூரென் பெருமணல் வூர்செய்கலப் பயனாய்வக்சோன், (௬) 

ஈற்றமிழ்முற் ஐறவோதச் கற்றரா வலர்செய்ய நாவைமேவும் 
பொற்றவிசாப் பெற்றசன்க ணரசிருர்சன் னோரினித புனைந்து காளுஞ் 
சொற்றதமிழ்க் சவிமசகுஞ் சரச்சேறி யெற்றுதிரை சுற்றி முற்றி 
யந்றபெரும் புவியளவோ இசைகடக்தப் புறத்தும்போ யுலாவு Canon. (er) 

நீங்குறத்துன் பிரவலர்ச ஸினிதுகரும் வள்ளன்மை நிரம்பச் கல்லா 
தோக்குவள்ளற் பெயர்பூண்டு முன்னிருந்தா ரிக்காலச் துறினன் னோலாச் 
திங்குசெறி யாகவொரு சாலைமா ணாக்கசெனச் சேர்த்துக் கொண்டு 

தாங்குபெரு வள்ளன்மை பயிற்றலா மெனகினையுஞ் சலசச் சையான். (௮) 

தண்ணிலவு புனைசடிலத் திறையவன்றாண் மலர்க்சன்பு சார்ர்ச தூயன் 
கண்ணிலவு மருமலர்சொண் டவன்றனையே யருச்சிக்சச் கருது நேய 
னுண்ணிலவு மவனடியார் சம்மையெலா மவனெனவே யுளங்கொள் சீலன் 
பண்ணிலவு மினியமொழிச் சபாபதிமா மடபாலன் பகரச் கேட்டு, (௯) 

இதமது முன்செய்பெரும் புண்ணியத்தின் பயனெனவே யெண்ணியுள்ளக் 
குதுசலச்சோ டாய்க்செழிலார் சருமச்சிற் பதிப்பிச்.துக் கொடுச் திட்டானான் 
மூஅபுகழ்ப்போர் வையன்கலைகண் முழு அணர்ச்ச மூ.ச.றிஞன் முனிவிலன்பன் 
விதுமுடியோ னடிபரவுர் தியாகரா சப்பெயர்கொண்மேன்மையோனே,. (௪0) 

 னைணைகளைனாரமம்



உ 

சிவமயம். 

ஸ்ரீ சேக்ழொர் பிள்ளைத் குமிழ், 
படட ழு கட்ட 

பாயிரம். 

விநகாயகக்கடவள் வணக்கம். 

மாமேவு வான்பிறை முடிப்பிழறை யிரண்டென்ன வாய்ச்கடைச் 
தோற்றியவிரு - மருப்பிரண் டென்னவலங் சைக்கோ டிரண்டென்ன மார் 
பின்மு.த் சாரமென்னப், பாமேவு பேருசர ப்சமென வராகூழ் படாமெனச் 

தாளின்மாத்தம் - பதிச்சசழ லெனவிரவ மேலோங்கு பேருருப் பண்ணவனை 

யஞ்சலிப்பா, மேமேவு ஞானசபை யிறைவர்சம் மேனியி ளிணங்குற வெழுப் 
புலகெலா - மென்னுமறை யாதியாச் கொண்டவ ருயிர்ச்சுருளு மியல்பனைச் 
துந்தெரித்து, நாமேவு மம்முகலொ டொன்றவினை யுருபுதொச sre somo. 

யாதிசெய்த - சாற்£ரி ளுனெறி விளச்சியொளிர் சேக்கிழார் ஈத்றமிழ்க் கவி 
திழையவே. ne (௧) 

குருவணக்கமும், அவையடக்கமும். 

இக்குகயி லாயபரம் பரைஈதி யடிகட் குறமாபெட் டாவது*பிற் ரோன் 
தலா யெங்க - ளூயர்திருலா வடுதுறைசசப் பிரமணிய குரவற் குற்றபத் 

தொன் பதாவ்து[முற் ோன்றலாய்ப் பொலிஈது, 

தேத்குரிவப் பிரகாச முதலியவாய் மலர்க்து திகழுமா பதிரிவனே குன்றை 

யற மேவித் - திருந்துமேர் வளங்கொண்டு பெருமையின்மேலாடிச் சிற 
தீசலாற் செம்மேனிச் குமாவே சொத்தும், * 

THEOL Ms துதிச்சையொடொர் கோட்டத்த னாய பயிற்சியினச் குமரவே 

டிருத்தமைய ஜெொத்தும் - பாவுசேக் கிழானெனும்பேர் பரித்தலினக் 

கணேசப் பண்ணவனை யினிதயிர்க்த இருக்சாதை யொத்தும், 

வீங்குபுகழ் படைத்தவருண் மொழித்தேவன் புசாணம் விரித்துரைத்சா னவ 

னடி.தாழ்ச் சென்னறிவிற் கேற்ப - மேயபிள்ளைத் சமிழெனவொன் 

றுரைப்பலஃ தறிவான் மிச்சலர்தங் குழாச்இினுக்கு மிக்கககை தருமே. 

% பிற்ரோன்றல்: இருகர்இதேவர், சனர்குமாரதேவர், சத்தியஞான தரி 
சனிகள், பாஞ்சோ திமவாமுனிவர், மெய்கண்டசிவாசாரியர், அருணச் இரிவா 
சாரியர், மறைஞான?வாசாரியர், உமாப இ௫லாசாரியர். 

* முற்றோன்றல் : அருணமச்சிவாயர், ௪ச்,சர் சிவப்பிரகாசர், ஈமச்சிவாய 
மூர்த்திகள், மறைஞானதேசிகர், அம்பலவாணதேசிகர், உருச் தரகோடிதேச 
கர், வேலப்பதே$கர், மு.ற்க மாரசாமிதேிகர், பிற்குமாரசாமிசேிகர், மாசி 
லாமணிதேசகர், இராமலிஙசசேசகர், முன்வேலப்பதேசிகர், பின்வேலப்ப 
தேகர், இருச்சிற்றம்பலதேசிகர், அம்பலவாணசேசிகர், சுப்பிரமணியதேரி 
கர், அம்பலவாணதேசிசர், சுப்பிரமணியசேச?சர். 

உட



௧௪௦ சேக்கிழார் பிள் த்தமிம், 

காப்புப்பருவம். 
—— a PK IO — —~ 

தில்லைவாழந்தணர்” 

கார்சொண்ட சோலைகு ழாரூர ரோரரைச் சானம்பி யாரூரர்மூக் 
காலரைச் காலாக முடிவுசெய் சருண்மாச் கவித திசையின் வீற்றிருச்கு 

மேர்கொண்ட இல்லைமூ வாயிரர்முன் வழுவரும் மெழுவருர் சமுவருமெம [ம் 
இதயச் தழால்கொண் டுறைக்கிடச் செய்தவனை யெப்போத மேத்தெடுப்பா 

பார்கொண்ட தொண்டர்வர லாறுசொல் புராணமம் பலவரரு சாலமைக்த 

படிதெரிச் திடவுல கெலாமெனுஞ் சுரு இராப் பண்ணுமீற்றும் பொருத்திப் 

பேர்கொண்ட சைவபரி பாடையறி வரியசம் பிரசாய முதவியாவும் [Cm 

பிறங்கச் தெரித்தெம்மை யாண்டகுன் றத்தூர்ப் பிரானைப் புரக்கவென் 

“* இலைமலிந்தவேனம்பி ” 
இலைமலி யெனுங்கவியு ளெழுபுவன மும்பரசு மெழுமுனிவ ரேத்த 

லமர்வா- ரெழுபுரவி வையமிசை யெழுக கரும் வட்குமணி யெழுவுருவு முட்கு 
மொளிசான், மலைமலி புயச்சரெறி பத்தர்முக லெழுபவழு மாய்த்சவிற 

லெழுவோரையும் - வாயார வாழ்த்தித் துஇித்தவ ரடி.க்சமல மலர்முடிச் சணி 
யாச்குவாங், கலைமலி பெரும்புலவர் கைஞுவிச் சக்சலைச் கன்னிரின் C mae 

கேட்சச் - கனசசபை யார்முத லளித்சருள வளவாம கத்.துவ மடைர் இருது, 

மலைமலி சுணங்கனொப் பேனென் றுரைச்தருளி யாம்பெருச் க.ச்துவேண்டு - 

மான்றபணி வெனுமொழிப் பொருடேற்று குன்றைகக ராளியைச் காக்க 

வென்றே, (௨) 

“* மும்மையாலுலகாண்ட ” 

மூம்மைமறை யும்பசவு மும்மையுல கும்புகழு மும்மையாப் பகசமாதி . 
மும்மையுமிர் குறினெடி றஐளிச்துமத சவ்வூர்ச் து முதலமையு காமமுற்றார், 

செம்மைபெறு மும்மையாம் வருணச் து.இத்துச் சிறந்தோங்கு மூர்ச்இியார் 

மு.ற்- செறியுமிரு மும்மையார் செம்பொற் பதாம்புயஞ் சென்னிவைத் Cas 

தெடுப்பா, ஈம்மையருள் சிவபாத விருதய ர௬ளத்துவலகை ஈண்ணவொண்் 

பொருளாதலா - னாடுமுழ வாரவல மியைசலா லியாவோரு நாவலர் பிரா 

னென்னலால், வெம்மைதவிர் புசலியார் முசன்மூவ ரும்புகலும் வேதச் சமி 

ழ்க்கணுள்ள - மெய்மையை விரித்துத் தெரித்தருள்செய் குன்றையூர் வேர் 

தைப் புரச்சவென்றே. (௩) 

“: திரநின்றசேம்மையே ” 
. தருகின்ற செய்யுள்புக னீ.ற்றறையு எருகந்தர் இர்தைவெம் இடவமர்ர் 

அஞ் - செறிஅயர்க் கட ன்மறச் கல்லொடவ சாழலொர் திரைச்சடற் சன்மி 
  

* காப்புப்பருவத்திலுள்ள. ப.தினொருபாடல்களில் ஏனைப்பிள்ளைச்சமிழ் 
sop கூறுவதுபோலச் தஇருமால்மு சலியவர்சளைச் காப்பாகச்கூறாமல் இ 
தாலிழ் சேவையர்காவலர்ச்குச் திருச்சொண்டர்களைச் காப்பாகச்கூ 9 SC gr 
ஙெ இர்தூலாசிரியர் இப்பருவச்இல் அவர்களைத் இருச்சொண்டத்சொகைச் 
செய்யுள்முறைப்படி. பாராட்டிக்கூறுசின் மன ரெனச்கொள்ச.



காப்புப்பருவம். STS 

தந்துங், கருகின்ற சண்டரருள் வெளிசெய்கா வரசர்மூற் கருதுபுக ழெழு 
வோரையுங் - கருத்திடை யருத்தியி னிருச்திமற் றவர்பதங் காதலித் HSH 

இப்பாந், தருநின்ற செங்கைச் சலங்குவித் தஇடுமுனர் தையலொரு பாகர் 

தொண்டர் - சரித்திர மனைத்துமொரு வாதுற நிரம்பத் சவாமன வறைக் 

குவிக்க, வுருநின்ற சீர்கொள்புலி யூர்க்கோட்ட மேயதற் சொப்பவுல தேத்த 
நாளு, மோங்குபுலி யூர்க்கோட்ட மேயகுன் றத்தூ ரொருத்தரைச் காக்க 
வென்றே. (௪) 

₹* வம்பறாவரிவண்டூ ” 

வம்பறா யாப்புஈவில் வம்பு முலையொரு மடக்கொடி. யை வேட்ட லின்றி 
வண்பிரம சரியநிலை வைகுகா ளேயொரு மடப்பாலை யைப்பிறப்பித் 

அம்பரா வுந்திற லரிக்குருளை போலெழுக் துவகையார்ச் கும்பிறப்பித் 
துலாயவர்மு னைவரைவெ லறுவர்பொதற் பாதமல ருச்சிலைச் தேத்தெடுப்பா 

மம்பரா வாழிமுழு துண்டதிரு முனிவிரித் கருளிய தமிழ்ச்சாக்கமா 

வருண்மூவ ரருண்மறைப் பொருடெரிய முன்னொருவ சருண்மறைப் பொ 
நம்பரா வித்தியா ரணியமுனி வானுள ஈயப்பயாப் புறவிரித்த [ருள்விளக்கு 

நாவலர் பிரானைத் திருக்குன்றை யருண்மொழி ஈலத்தனைக் காச்சவென்றே, 

“* வார்கோண்டவனமுலையாள் ” 

வார்கொண்ட வனமுலை யெனுங்கவியு ஞயர்சைவ ;மாண்பினர்க டலை 

வணக் - வாயார வாழ்த்டுச் தியானித் திடச்சங்க மங்கைவரு சாக்கயெர்மு த, 
லேர்கொண்ட புசகழ்கொடைவை வேலடையு மடையுற்று மெய்தாது மாட 
நின்ற - வினியகக ரடையுமேற் ரொனிர்கின் ஐ வறுவரையு மிறுவரையு மேத் 

தெடுப்பாங், சார்கொண்ட லமண௫ர் தாமணியை வளவர்கோன் கங்குல்பச 

லாராய்தரச் - கண்டொழித் தாவதுத வேயென்று தொண்டர்தம கத்துவங் 

கருதவுய்த் தப், பார்கொண்ட மன்னரல் லவைநீக்கி 4ரல்லவை பரித்தஇடச் 

செயலமைச்சர், பண்பென நெரித்சகுன் றத்தூ ர௬தித்தவெம் பரமனைச் 

காக்க வென்றே. (௬) 

“: பொய்யடிமையில்லாத ” 

பொய்யடிமை யில்லாத செய்யுளி ணிலக்கியம் புகலிலச் சணமெய்ஞ்ஞான 

போததா லாதியா யாவுமரி றபவுணர்பு புரகரனை யேதுதித்து 

மெய்யடிமை வாய்ந்தசங் கப்புலவர் முதலாய வித்தக வொழுக்கமிக்கார் 

விண்மருவு வார்பரவு மெண்மருமெ மிருசயம் விடாதமா வேச்தெடுப்பாஞ் 

செய்யமல ராதன மிருந்துபல சாதியுஞ் சேப் படைத்ததேவுஞ் 

செப்பரிய வாயவவ் வச்சாதி குறிருணஞ் செய்கைகுடி கொளுமிலியல்பு(௫- 
வெய்யமொழி யுணவுமுன் விரித்தெலா மறியவலர் மெய்யறிஞ சென்ல்விளக் 

மேம்பட்ட வேளாண் குலக்சதி ரெலுங்குன்றை விமலனைக் காச்சவென்றே, 

“* கறைக்கண்டன் கழலடியே” 

கழறைச்சண்டன் யாப்பினைர் த இிகாரி மேலொர.தி சாரிமலை மங்கையொருபாற் 
கலந்திருச் சவுடிருவி காரிரிச கங்காரி சாரியா சாரிசாஞு



௧௭௨ , ., சேக்ழோர் பிள்ளைத்தமிழ். 
$டு- 27 டம ம டு. விரி 

மறைச்சண் டருஞ்சோதுி யோங்காரி யருளேய வாங்காரி மு.தலமர்ந்த 

வண்கணம் புல்லர்முற் சைலரா மைவரு மகஒழ்ச்சியுற வேச்செடுப்பாம்[கண் 

பிறைச்சண்ட மிதுபகலின் முகினுழைவ த.இசயப் பெற்றியென் ரூவொர் 
பெட்பப் பெருச்கெடுத் துவருபா லாற்றவை பிறங்குவளை வீசவஃதத் [டுக் 

துழைக்சண்ட நிமிர்கந்தி பஞ்சோலை தவழ்தருர் சொண்டைவள காட்டுகாட் 
சொல்புகழ்ச் குன்றைவருபாலரா வாயர்முற் ரோன்றலைச் சாச்கவென்றே. 

* கடல்சூழ்ந்தவுலகேலாம் ” 
சடல்சூழ்க்ச யாப்பம சறஞ்சூழ்ச்த கெஞ்சச் கழற்சிங்க மன்னன்மன்னிச்- 

$ கழியா மடங்கழி யிடங்கழி யருட்கே கருத்துணை செருத் துணையரில், விடல் 

;-குழ்ந்த ஈந்தையொ ரிகழ்த்துணை பெறாதுற விளங்கும் புகழ்ச்.துணைவய - 

வலேட்புலி யெனுந்திருக் கோட்புலியிவ் வைவமாய மேன்மேலு மேச்தெடு 

ப்பா, மடல்குழ்ச்த தொண்டர்வர லாற்றுவிரி யுலகெலா மறியச் தெருட்டுகுர 

விற் - சமையப் புனைர்சதுகொல் சாதியடை யாளங்கொ லமையுமெது சொ 
லினுமென்ன, மடல்கசூழ்ர்த செங்குவளை மாலையணி இண்டோள் வலத்தனை 
கிலத்சனைவரும் - வாயார வாழ்த்துகுன் றத்தூ ௬.தித்தபெரு quar ar ug 

சாச்சவென்றே. (௯) 

* பத்தராய்ப்பணிவார்கள் 
பதீ.தரா யென்றெடுத் சருடிருச் சவியிலிரு பைங்கோசை யாரைவேட்ட- 

பான்மைக் கணெங்கவோ ரிருபுதல்வி யார்தமைப் பயவாம லேபயந்த, சுத்த 

சாய் வன்றொண்ட ரின்றொண்டர் தழுவித் து.இச்சகவைத் சவர்களாய - 

தொகையுளா ரென்னுமெழு வகையுளார் பொற்பதந் தொழுதேச் தெடுத்தல் 

செய்வா, நித்தராய் மன்றுணட நஈவில்லா ருவக்கும்வெண் ணீற்ரொளி நிலா 

வொளியென - நினைந்தணைம் தாங்குக்கு வளைபொலிய வின்றே னிசம்பவுண 

வளியடைச்தாங், கத்தராய் கண்மணிச் சொடைபொலி தரப்பொலியு மம்பு 

யத் தவனைகம்பு - மளவா வளந்துன்று குன்றைகசர் மேயவரு ளாளியைக் 

சாக்சவென்றே, (௧௦) 
* மன்னியசீர்மறைகாவன் ” 

மன்னிய திருப்பாட்டி லாகார முதலிய மறக்திராப் பசகன்முயன்மு 
வையச்து வாழ்வார்சக ணோக்சாச வண்ணஈவ மணியா லயம்புரிச் து 

மின்னிய சடைப்பரமர் பிறதளி மறுத்சடை விதங்கண் டுவந்தபூசல் [பாம் 

வித் சகர்முன் மேயவெழு வோருமெம் மிதயத்து மேவவைத் தேசத்தெடுப் 

பன்னியதொ கையும்வகையு முதலாக லான்முதழற் பகர்சைவ ரேயருளினார் 

பரவுவிரி யிறு தியா தலினிறு தி யாரெனப் படுசைவ சேயருளினார் 

தன்னிய பொருத்தமிது வென்றுலக மூழ்சரச் சொண்டர்வர லாறனைத்துர் 

தூலாய்மலர்ச்சவருண் மொழிவானவனையான் ஐசான் றலைச்சாச்சவென்றே. 

  

செங்கோப்பருவம். 
— ee — 

ஒண்கொண்ட பொதுவகச் துலசெலா முய்யகா முலகெலா மென்ற 

தீஞ்சொ - லுவர்தே டெழுத்சாணி சொண்டெழு இரண்ககை யும்புவி யுழப்



செங்கராப்பருவம். ௪௭௩. 

பதித். து, வண்கொண்ட வொருதாண் மடித்தூன்றி யொருதாள் வயங்குற 
வெடுத் தூன்றியொண், வாய்கவிச் சுபையொழுச் கறிவிப்ப செனவமுத மாட் 

தமை யொழுக்கெடுப்ப, வெண்கொண்ட கெற்றிரீ நிளநிலவு மொண்சா 

இருங்குழை யிளங்க திரும்விட், டெ.றிப்பவிள மு௮வலுச் தோன் றமலர் இரு 
மூக மெடுத்துலா னளவுசெொச்த், இண்சொண்ட குன்றையம் பதியருண் 

மொழிச்சேவ செங்கோ யாடியருளே - திருச்சொண்டை ஈன்ழுட்டு வேளா 

எர் குலதிலச செங்கோ யாடியருளே. (௧) 

பொருவரிய சொண்டர்கள் புராணச்து ஸிறையருட் பொலிலவா ஸிசம்பு | 

சொற்கள் - போற்றிடு விருப்பநீர் ஈம்மைமழ வாக்ூவொய் புகல்குதலை மழலை 

யென்ன, மருவுமொழி யாசையற் நீர்பய னுராசென்ன வள்ளான் மறுத் 
தாத்தால் - வார்த்தைப் பயன்கொள வலேந்தக்க சான்று£ வாய்மலர் புரா 

ணநின்று, மொருவரிய சாஞ்செப்ப லந்நபொரு ளென்றசவி யோதவேண் 

டுவதினியெல, னுனதுசொற் பயனுணர்த லிலமென்னின் மழவா வுவப்ப 
தம் பொய்ம்மையாமே - திருவமிகு குன்றையம் பகியருண் மொழித்ேேதவ 

செங்€ா யாடியருளே - திருச்தொண்டை நன்னாட்டு வேளாளர் குலஇிலக , 

செங்கீரை யாடியருளே,. (௨) 

ஒப்பரிய தொண்டர்தம் மருமையும் பெருமைய முலக்குமல ரவர்செய் 

கையு, முவமையில் லாச்செய்கை நுட்பழுச் இட்பமும் மும்பர்சோ னருடட் 

பழு, தப்பரிய செர்சமிழ்த் சொடைஈடைய மடையுர் தவாப்பொரு எணிச் 

சிறப்புக் - தமிழ்மை யடங்குபல மந்தண மும் வெள்ளிடைச் திவிரும்வெற் , 

பெனவிளங்க, வெப்பரிய முழுமஇச் குடைநிழற் றனபாயன் மேயவவை யச 
மயர்து - வியந்துமெய்ப் பாட்டினொடு பாராட்டி மகிழமேன் மேல்விரித் தரு 

சியபிரான், செப்பரிய குன்றையம் பதியருண் மொழித்தேவ செங்கோ 
யாடியருளே - திருக்சொண்டை. ஈன்னாட்டு வேளாளர் குலதிலக செங்கீரை 

யாடியருளே. (௩) 

தாயவொளி யிருடபுபொன் மாளிகைச் இல்லைச் சபாநடன காதர்பெச்தான் 

சாம்பானை யுய்த்தனம் நிருவாண இீச்கையாற் றகுமுத்தி யடைவியென்றே 

யாயதிரு முகமுய்த் திடப்பெற்ற கைலாய வம்பசம் பரையிலளவா 

வருளுருவ மாயவ தரித்திட்ட மெய்ஞ்ஞான வற்புச வுமாப இவ 

னேயமிக விம்மைக்கு மறுமைக்கு மாதார நிலய£ தென்றுணர்க்து 

நினதுவர லாறருமை பாராட்டி, யருள்செய நிரம்புமான் மியமடைந்தாய் 
தேயகிகழ் குன்றையம் பதியருண் மொழித்தேவ செங்கை யாடியருளே ? 
இ இிருத்தொண்டை நன்னாட்டு வேளாளர் குலதிலக செங்கோ யாடியருளே. 

பொருந்துமா யிரமுகச் கங்கைமர பிற்கதிர்கள் பொலியுமா யிரமுள்ள 

வன் - போற்றோன்றி யாயிர மறைக்குமெட் டாச்சென்னி பொற்பவா யிர 
முூடையகோன், மருந்துநே சருள்பெற்.உ மைக்கேற்ப வாயிரம் வயங்குபொற் 
கானிறீ இய - மண்டப மிவர்ந்தா யிரக்தொண்டர் வரலாறு வாய்மலர்ச் தவவாவி 

வா, யிருர்தருழ் சொழுவுண்டு புண்டரீ சத் தின்வா யியைபுல வற,த்துவட்டி



BOTH சேக்ழொர் பிள்ளைத்தமிழ், 

,பிருஞ்சங்க ன்ம்பே டெனச்தமுவி காணமுற் றியல்பேடு மற்றென்றுனளு, 
'செருந்துகுழ் குன்றையம் ப தியருண் மொழிச்சேவ செங்$ரை யாடியருளே - 
திருத்தொண்டை ஈன்னாட்டு வேளாளர் குலதிலக செங் யாடியருளே. () 

வறு. 

சோம்பல வுடையேம் பிறவியை யஞ்சேஞ் சடர்நின் சனசாமுத் og 
நூசே மெழுகே மிரவும் பசலுரச் துதியே மாயிடினு த. (28 0“ பய 
மயன்மிகல. 

ல் A - ட cp 

நாம்பல தேவரை ஈண்ணே மெண்ணே ஈயவேம் வியவேமா 

னாண்மலர் பலகொடு நின்னடி யேத்தி ஈயத்தலை மேற்கொண்டு 

கூம்பல்செய் கையே மெய்யே மிதனிற் கோமா னீயருளுங் 

கூலி யெவன்கொ லவாயது கல்கற் ருலாவு முவப்புறுவே 
மாழ்ப லவாவுதன் மேய புயாசல வாடக செங்கை ௫௫௨] 2810 

யாரு ளாகா சேவையர் காவல வாக செங்கீரை. (௬) 

புண்ணிய முதலே பொங்கொளி மணியே பொய்யாப் பெருவாழ்வே 

பொள்ளலின் முத்ேே கள்ளமில் வித்தே புரையில் சுவைப்பாகே 

தண்ணிய வமுதே மண்ணியன் மதியே தமிழ்கா வலரேறே 

சத்துவ நிதியே பொச்திய மலமோய் சாடு பெரும்பகையே 

யெண்ணிய வன்ப ருளத்தமு தூற வினிக்கு கறுந்தேனே 
யென்றும் பத்தி ரசங்கனி கனியே யெர்கா ளிஜுமெக்சட் 

கண்ணிய பொருளே யாய்பவர் தெருளே யாடுக செங்கோ 

யாரரு சாகா சேயையர் காவல வாடுக செங்கீரை, (௪) 

குழிய மேவிய கொண்டை விளங்கத் தொட்டுக் கட்டியபொழத் Leh 
சுட்டி யிலங்கப் புண்டர நீறு அசைச்து நிலாச்சால 

-வாழிய கனிவா யூறற் றேறன் மார்பின் வழிர் தோட 
வடிகா திற்புனை குழையிர் செவ்விய மணியிள வெயில்வீச 

வீழிய வாவிய லாயிள முறுவல் விளங்க வரைப்பொன்னாண் 

மின்னுக் காலப் பேரெழி ஜோக்குகர் விழிகள் விருக் தசெய 
வாழிய வன்ப ரகத்தமர் செஞ்சுட ராடு செங்லோ 

யாரரு ளாகர சேவையர் காவல வாகெ செங்€ோ. (௮) 

இவர்சரி யையரிவர் கரியையர் யோகத் இனரிவ ரிவர்ஞான 

வியல்பின ரிவரி லறத்து வழாதவ ரிவர் துற வறநின்ரூர் 
சவர்மன மொழியிவர் பிரமச ரியரிலை சைச்சொண் டோரிவரோ 

சண்குளிர் வேடம் பொருளென ஈம்பினர் கர௫,த௬ மிவராஇத் 
தீவர்நிலை யுணரா வருளின னிறைவன் றக்சன வுலகறியச் 

சாற்றின னலனவ னேயுல கறியச் சாற்றிய படியென்ன 
வவரவர் செயன்முத லருளிய வல்லவ வாடுக செங்€ேனோ 

யாரரு ளாக.ர சேலையர் காவல வாடுக செங்கோ, (௯) 

நந்தி வரை,ச்தலை யொருமுனி சுரபி ஈயச்சப் பொழிதீம்பா 
ன தயா யங்கங் கோடுபு கூப ஈயங்கெ ரேரிகுள



தாலப்பருவம், ௧௭௫ 

முக்தி யெழுங்கா லோடை தடாக மு;தற்பல வுந்நிறையா 
மூழுத்த சுலைப்பா லாக்குபு பின்னும் ஞூரிச் கடல்புக்குப் 

புதி யவால நிரம்பலின் மாயோன் புரிகண் டுயிலுமிடம் 

புசலி.து வோலது வோலென வாயப் பொலிதண் டசகாட 

வர்இி மதிச்சடை யண்ணற் இனியவ வாடுக செக௩$னாை 
யாரரு ளாகர சேயவையர் காவல வாடுக செகோ. (௧௦) 

தாலப்பருவம, 

——- > Ee அ 

வண்ணர் துரறி வபிறுளேஈது வீற்று வீற்றாக் கருவுபிர்த்த 

லெண்ணிச் திலகத்தை யரிதசெடுத். த வெள்வாய்ச் களமர் கராகுவிக்ச 

வண்ணர் துவரென் றுவமிச்கும் வாயோ இமரீர் குடைச்தெழுந்து 
மற்றச் குவியன்மே லிவர்ச் து மருவி மூ.டுரா வெயில்காயசக் 

கண்ணர் துறவுண் டெழுதருமச் களமர் மராள முட்டையினைக் ஜீ 

... ததிர்நித் இலமென் றுறக்குவிச்சோஙய கடையே மயங்கி யெனள்னுர்த) 

தண்ண துறைசேர் குன்றச் தூர்.ச் தலைவா சாலோ தாலேலோ ் 

சகலா சமபண் டி.ததெய்லவச் சைவா சாலோ தாலேலோ, (௧) 

நண்பா லெவரு முறத்தரிக்கு நலங்கூர் நீற்றின் வெள்ளொளியா 
னாவா லெவரு மரமுழக்க நாளுஞ் செயலாம் பேரொலியா 

லெண்பாற் புலவ. ரமுதுசொளற் செந்த விடத்து நெருஙகுசலா ' 

லேர்சா லரம்பை au யெழுதலினா Suey Carer வைகுதலாற் 

கண்பாற் கரிசோய் இருமடர்தை காமுற் றிடலான் மாளிகைமேற் 
SGI Gig கண்டுபிலு௨ காட்டுத Sree, பொங்கியெழுர் 

son ut “சடனேர் குன்றச் தாத லைலா காலோ தாலேலோ 

சகலா கமபண் டி.தசெய்வச் சைவா சாலோ சாலேலோ (௨) 

முர்சவெழுமாற் றுயர்பொன்னான் முழுசசெம் மனரியான் மாளிகையு 
se at ளிகையுு செற்றிகளு முகப்பும் பிறவு மமைதலினா 

Mis நகரம் பொன்னகரத் தினுமிக் இமைத்சல் விஇியுள த்தி கம 

லெண்ணி யா€உ மச€உவா மெல்லா வுபிரும். 'விழியிமைச்ச 
னந்த வருட்சம் பர் சர்மண ஈண்ணி யவர்க்குக கதிகொடுத்த ஒப. இம ப்பூ 

நலம்போ லிதுசார் புவியகச்து ஈகர்ச்செ லாஞ்செய் சனனென்று 

சந்தத் சவர்சொல் குன்றச் தூர்த் தலைவா சாலோ தாலேலோ 

சகலா சமபண் டி.தசெய்வச் சைவா சாலோ சாலேலோ, (௩) 

றேரிவில் வயிரங் சால்யாச்ச முழுமா ஸிகைபாற் கடல்கடையா ப 
முன்னம் திருமா ஓருவொத்து முயங்கு மெனவு மதர்கருசே 

பிரிவில் கருரீ லங்குயிற்று பெருமா ளிகையச் சடல்கடைந்த 

பின்ன ரன்னா னுருவொத்துப் பிறகு மெனவு மதற்சருசே



௧௪௬ சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ், 

யெரிவி லிடுசெச் ஐூர்மாட மெயில்கூழ் காஞ்டு யடைந்தன்னா 
னெய்து முருவொசச் தீஃ்சென்று மெக்கா வலருங் கொண்டாடச் 

சரிவில் வளஞ்சால் குன் றச் தூர்த் தலைவா சாலோ தாலேலோ 

சகலா கமபண் டி.சசெய்வச் சைவா தாலோ தாலேலோ. (௪) 

சோறு மணக்கு மடங்களெலாக் தூய்மை மணக்குஞ் கிர்தையெலாஞ் 

சுவண மணக்கு மாடையெலாம் தொங்கன் மணக்குர் தோள்களெலாஞ் 

சேறு மணசக்குங் சழனியெலாஞ் செல்வ மணக்கு மாடமெலாக் 

தென்றுன் மணக்கு மேடையெலாக் தெய்வமணக்குஞ் செய்யுளெலா 
நீறு மணக்கு கெற்றியெலா மெய்யே மணக்குங் கறிகளெலா 

நெருப்பு மணக்குங் குண்டமெலா கேய மணக்கும் வீ.இியெலாஞ் 

சாறு மணக்குங் குன்றக் தூர்ச் தலைவா சாலோ சாலேலோ 

சகலா சமபண் டி.ததெய்வச் சைவா சாலோ சாலேலோ. (௫) 

G ary. 
அங்க மிகுந்த வருக்சுவ மேவிய தோலா காத் இரண 

தூமாச் இணியரு டொல்சாப் பியமே தோன்று மிலச்சணமாப் 

பங்க மிலாச்சம யாதி யடைஈது பராஞ்செல சின்ன மாறும் 

பாக மரூ௨உம்பக் குவரே சேட்கப் படுமதி சாரிகளா ; 

வங்ச மெடுச்துழ றுன்ப மொழிர்தின் படைவது லேபயனா 
வற்புச மேவிய தொண்டர் புராணம தருள்கரு ணைச்சடலே 

சங்க மரீ இயமர் குன்றைத் திருமுனி தாலோ சாலேலோ 

சைவப் பயிர்தழை யத்சழை யும்புய ராுலோ தாலேலோ. (௬) 

  

அடியார் பெருமையு மருமையு காளு மதியம் பலவாண 

சவர்வர லாறு விரிக்துலா செய்பவ ராரென வுட்கரு இச் 

கடியார் மற்றவ ரன்பச் சனையுங் கண்சகாண் படிசெய்்.அ 

காமரு மு,சலு மெடுச்சரு ளினரிச் கடல்சூழ் புவியிடையிப் 

படியார் பெற்றார் சமிழ்மான் மியமெப் பாடைக ஸாச்குள இப் 

பாக்கிய நந்தவ மென்று பலோரும் பகரப் படுபல ச் 

தடியார் திடிசுூழ் குன்றைச் இருமுனி காலோ தாலேலோ 

சைவப் பயிர்தழை யச்சழை யும்புய ரலோ சாலேலோ. (ar) 

பத்திச் சுவைஈனி சொட்டச் சொட்டப் பாடிய கவிவலவ 
பயனில சாகுஞ் Hoge மணிவழி படர் ச லெனப்போதித் 

௮,ச்திச் சுமையொரு சோள்வைச் இடுபு லஓயர்ச்சோன் மனமடியா 

ருறுசெய னாடப் புரிமதி வலவ வொலாவரு கந்தர்இிற 

மதீஇிச் திறமல வென்றள விலர்பான் மு.ற்றிச் சிவமடைய 

மூயல்செயல் வலவ லயற்கண் மடைச்செறி முத்த மனைத் இனையும் 
தத்திப் புனல்பாய் குன்றைச் இருமூள? தாலோ தாலேலோ 

சைவப் பயிர்சழை யத்தழை யும்புய லோ சாலேலோ, (௮) 

ஈற்று. த் தலையொரு மவுலி புனைச்சா லென்னச் சொல்வணியொன் 

தெய்திப் பொலியப் பொருளணி யாயின வெவ்விடலும்வீற்று



௪ப்பாணிப்பருவம், ௧௪௪ 

லீற்றுச் இடையிறை பட்டன வமைய விளம்பு வனப்பினொடு 
மேய மு.தற்பொரு ளாதிய மூன்றும் வேண்டுமி டத்தெய்த 

லாற்றுப் புனனா மப்பொருள் கோண்முத லறைமர் நுள்ளனவு 

மமையச் தொண்டர் புசாண ஈவின்றவ வடருபு சூழ்ந்தபசுர் 
தாற்றுச் சதலிக் குன்றைச் திருமுனி தாலோ தாலேலகோ 

சைவப் பயிர்தழை ய,த்சழை யும்புய ராலோ சாலேலோ. (௯) 

மண்டலை வேலைப் புவியிற் பத்திசெய் மார்ச்ச மறிர்தவரார் 

வண்சுவை யமு.க வொழுச்கென வார்த்தை வழங்கத் தெரிகுஈரார் 
கொண்டலை நேர்பச டூர்சரு கூற்றங் குஇித்துய்க திடவலரியார் 

கொற்றச் கைலைச் சணரா தர்களொடு கூடுபு மகிழ்பவரார் 

விண்டலை யாரும் பெறலரு மின்பம் விராவுக் இறலினரார் 

விமலா நீயவ சாரஞ் செய்யா விடினென மேயவபைங் 

தண்டலை சூழுங் குன்றைச் இருமுனி தாலோ தாலேலோ 

சைஃ௨ட் பயிர்சழை யச்சழை யும்புய ராலோ தாலேலோ. (௪௦) 

சப்பாணிப்பருவம், 

விழையற மூதற்கல்வி யறியுநண் ணறிவுமம் மேசைக் ணெங்கொழு 
க்கு - மேயவிவை யுடையார்த் தழீஇயவர்சொ லினிசேற்கு மேம்பாடு மாறு 

கருதா, மழைகிகர் கொடைச்திறனு ஈனிவரூ தஇனிமீட்டு மாண்புமாற் ஐலரை 

யஞ்சா - வன்மையு மிடங்கால முதலறித லுங்கடிய மாற்ற5வி லாதகுணமு, 

மூழையரும் விருப்பமறி யாதடக் குதலுகல னோங்குகாட் சிச்கெளிமையு - 

மூடையனிவ னுலகுவச் தற்குரிய னென்றுளத். துஷ்னியிஹறை புனையமணிக, 

டழையுமுடி. சொட்டுச் கொடுத்தருண் மலர்க்கைகொடு சப்பாணி சொட்டி 
யருளே - தண்டமிழ்ச் குன்றையாங் குன்று திச் தெழுபானு சப்பாணி கொட் 

டியருளே, (௧) 

கார்ச்சோல மாலோன் புரச்தருள்௨ னெனுமொழிழமு கமனுண்மை 
வேளாண்மையைக் - கருசவபி தானங்கொள் குலமே யெனப்பனூல் கற்றவ 
நியம்ப மறையோர், போர்ச்சகோல மன்னமெட் டியர்மூவர் புறமெனப் புகன் 

மூவர் ப௫வெருத்சம் - போச்கின மெனக்களிப் புறவிலே கரும புகன்று 

ம௫ழ் தலைறப்ப, வார்ச்கோல முலைமங்கை பங்கர், சளி முற்பலவும் வண் 

பூசை யொடுஜெப்பு - மாறாது பொலியமழை வளனுஞ் சிறப்பவள வாப்பெரு 

மை வாய்ரதமேழி, தார்ச்கோ லொடுந்தொடுஞ் செங்கைக் தலங்கொண்டொர் 

சப்பாணி கொட்டியருளே - தண்டமிழ்ச் குன்றையாங் குன்றுதிச் கெழு 
பானு சப்பாணி கொட்டியருளே, (௨) 

மேவாச பாயுடீஇச் தலைமயிர் பறித்தழறன் மேயசம யப்பாழ்ங்குழி 
வீழ்ர்சவர்மு னச்சமய கண்டனம் பேசியது விடவாற்று திருவாயினின் 

உட்



SGT 9 சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ், 

ளோவாத பிரசாப மொருகஇி ரெனத்கோன்றி யுள்ள கோ கனகமெல்லா [ஞ 

மூறமலர்த் இடவவைகை யொப்பாயி னோமென் றுறப்பொலித ஹேறுபன் 
சாவாச மியமெனவ பயகல்கி யுண்மைகிலை யருளுங்கை சின் மெழுபுச [க்குக் 
ழாலோ னெனச்தோன்றி யெல்லாங் குவிச்சசென் ருன்றோ ரெடுத் தரை 

சாலாத வொளிூளெர்கி னங்கைச் தலங்கொண்டொர் சப்பாணிசொட்டியருளே 

. தீண்டமிழ்ச்குன்றையாங் குன்று திச்தெழுபானு சப்பாணிகொட்டியருளே. 

அுமமலர் கொய்துநீ ராடிரீ நிட்செனி தூயக ணிருந்துநேரே இன் ce 

துலங்குமொரு குறியிலா வாகனமெ ணுதலோடு தோன் நிடச் செய்வதன்று 

பெருமவடி யேங்களைப் புவென்று சாழ்பவர் பெருஞ்செல்வ மெய்தியைய 
பிறங்குகா ராயணவு பரிடத முனாச்சபடி பெற்றருடி யிவர்வணக்கங் 

கருமமு,ச லெம்மலமு நீத்தின்ப மெய்்சக் சடைச்சணிச் இடுதியென்று 

கனிர்துவேண் டுவதன்று கிறுவருச் தமுமிலாக் காரிய மவாவிநின்றேர் 

தீருமசின காமாங் கரங்குவிச் தையவொரு சப்பாணி சொட்டியருளே [ளே, 
திண்டமிழ்ச் குன்றையால் குன்றுஇச் தெழுபானு சப்பாணி கொட்டியரு | 

எண்ணியவை யெண்ணிய படிக்கடி யவர்ச்சருளு மீசனருளா லருளூரு 

வீனசம யத்சொடச் செல்லா மொழித்சன மெனச்கைதட் (லுமோலவாச் 

இண்ணிய மலச்செருச் செல்லா மொழித்தனர் இர்க்சதவ் வாதையென்று 

செப்பிச்கை தட்டுதலு மிர்திரன் மலர்ச்கணான் ேர்துழா யவன்வாழ்ச்கையு 

கண்ணிய வெழுங்கருச் துந்தவிர்க் தனமென்று காடிக்கை தட்டுசலுநேர் 

நவிலஈம் பசமகுரு சாமியென் றியாவரு ஈயக்கவவ தாரஞ்செய்தாய் 
நண்ணிய மலர்ச்கைச் தலங்குவிச் தையவொரு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ்க்குன்றையாங் குன்று தித்தெழுபானு சப்பாணிசொட்டியருளே. 

வறு, 

லம்பிட் டொளிர்முலை மாதுமை காண மணிப்பொது ஈ௩டனஞ்செய் 

வார்முன மனகைர் HGS கிற்றன் மதித்தவர் மு,கனல்க 

நம்பிட் டருமறை யோர்கை குவித்து ஈயந்து வியர் துடனே 

நறுவிரை கல்கி மலங்கல் புனை து ஈகும்பரி ௨ட்டமெடுச் 

தம்பிட் டொளிர்சடை யவரே யிவரென் றைய மறச்தெளியா 
wis AO முன்னர் கன்னர் விபூதிய தள்ளுபு கொள்ளுசெனக் 

கும்பிட் டேற்ற திருக்கை குவீத்துச் கொட்கெ சப்பாணி 

கொற்றச் சேவையர் காவல காவல கொட்டுக சப்பாணி, (௬) 

உண்ட லுடுத்தன் மணச்சன் மு.கற்பல வுன்னுபு ஈன்னயமா 

ர,த்சம வென்றடை urge ரெண்ண மொருங்கு தெரிந்தனையார் 

தண்ட விலாமூழ் பூப்ப மலர்க்கைச் தலம்விரி யா துகுவி 

தீருமொர் பழச்சமு னுள்ள தி யாங்கள்செய் தவம்வறி சாங்கொல்லோ 
சண்டல் செறிந்த கருங்கடல் வண்ணன் கலிகெழு பாற்கடன்மேற் 

சண்டுயில் வதுபொர வெண்சுதை தீற்றிய காமரு மாளிகைமேற் 

கொண்ட லுறங்குங் குன்றத் தூரன் கொட்டு சப்பாணி 
கொற்றச் சேயையர் காவல கால கொட்டு? சப்பாணி, (௭)



(ip & SUL (Hh ala” ௧௭௯ 

{a oy படியிடை யொருபை இரவரு ணனைபுரி பாவல ரைக்திணையும் 
பகுச்தொரு முப்பொரு ளோடும் விரித்துப் பயனா கத்தெய்வங் 

கடி.தலில் னகர முள்ளன வோசச் கற்பித் தவகெஞ்சங் 

கனிய௰ச் கனிய௰ச் சண்ணீர் வாரச் கவிபா டியவிறைவ 

வொடிவரி சாமிரு பன்னிரு கோட்டத் அள்ளொரு சோட்டமலா 

தொருகோட் டமுமுற லில்லாய் ஈல்லா யுலவா வளமைப்பல் 

குடிக ணெருங்குங் குன்றத் தாரன் சொட்கெ சப்பாணி 

கொற்றச் சேயவையர் காவல நாவல கொட்டுக சப்பாணி. (௮) 

நாடிய விரிநூல் சொற்றிடு தினா னன்னூ லாிிரிய 

னகுபா சுரமுத லுரைசெய் தலினா னவிலுரை யாசிரிய 

னீடிய பரசம யக்குழி வீழ்க சவர் ரீப்பப் போதனைசெய் 
நிலையாற் போத காரி யன்னிவை நகிகழ்தொறு நிசழ்தோறு 

மாடிய ஞானச் திறனுற லான்ஞா னாசிரி யனுரீயென் 

ருன்றோர் பலரும் புசழப் படுபவ வகில மெலாஞ்சென்று 
கூடிய புகழ்சால் குன்றச் தூரன் கொட்டுக சப்பாணி 

கொற்றச் சேவையர் சாவல நாவல கொட்டுக சப்பாணி. (௯) 

நிலவிய காசே சுரரினி தமர்தலி னிகழ்கா கேசுரமாய் 

நீன்மணி மாட நிலாவலி ஸிக்இர நீல பருப்பதமாய்ச் 

கலவிய செம்மணி மாடச் சாலொளி காலர தனூரியாய்க் 

கருடப் பச்சை யிலாலியா வோருங் காண்மர க. தமலையா 

யுலவிய வெண்சுதை இற்று மிலாலோங் கொருகை லைக்கரியா 
யுத்தம மார்பல வேதுவி னாலினு முரைதரு பற்பலவாய்ச் 

குலவிய வளமார் குன்றச் தூரன் கொட்டுக சப்பாணி 
கொற்றச் சேவையர் காவல நாவல கொட்டுக சப்பரணி. (௧௦) 

முதிதபபருவம. 

இருப்பஞ் சாதி மறையுணர்மட் டேவ ராதி கால்வர்களுஞ் 

செறிந்த மற்றை மூவர்களுச் தீரா விருவல் வினைத்சொடர்பா 
ஓருப்பஞ் சாரும் பிறக்தைமரீ இ யுறமேற் போயுங் கீழிழிக்.து 

மூழற லாய பெருந்தாக மொருங்கு மாய்சத்தின் பொருங்கடைய 

விருப்பஞ் சாரு மெய்யடியார் மிச்ச தொகையா ரொன்ப Heros 

மேய சனியா ரறுப இன்மர் மேலு மூவர் சரித்திரமாங் 

கருப்பஞ் சாறு பொழிமதுரக் கனிவாய் முத்தர் சருகவே 

கனகச் குன்றை யனசசெமுங் கனிவாய் முத்தச் தருகவே, (௧) 

எண்ணிற் பொலிபல் புலவர்குழாச் செய்தி நும்மோ டியாமொருவே 

Quer po கூறி யெம்பெருமா ஸிருக்தாய் தருகன் யமுடைர்சாம்!



5510 ப சேக்ழொர் பிள்ளைத்தமிழ். 

மண்ணிற் பொலிபு சயிலாய வரைக்கு ணிவார்தம் மாதேவன் 
வடிகா தசம்புச் குள்ளுருக்கும் வளமை யுடைச்தாய் வளச்தருவாழ் 

விண்ணிழ் பொலிவார் களும்வியப்ப வெள்ளென் பழத்திற் குயிரருளி 
வெங்க ராச்சொண் டதுமீட்கு மிக்க விறலிற் ராயெங்கள் 

கண்ணிற் பொலிசெம் தமிழ்மணக்குங் கணிலாய் முத்தர் தருகவே 

சனகச் குன்றை யனகசெழுங் கனிவாய் முத்தச் தருகலே, (௨) 

சொல்லும் பொருளு ஈனிூழப்பச் சுருங்கச் சொல்லன் மு.சலாய 

் சோட்டி யமைய வமங்கலமாஞ் சொற்கள் புணரா தறக்களைக்து 

வெல்லுக் தகைய முாண்காட்டி விலக்கு விலக விதிதமுவி 

விரும்பு மூல விலச்செயமே வேறா காசென் றலகேத்த 
வல்லும் பகலு மம்பலவ சருடழ் சாய வரும்பணிசெய் 

தீருள்பெற் றய்ச்த வடியார்த மருமை பெருமை பாராட்டிக் 
சல்லுங் கரையக் சகவிபாடுங் கனிவாய் முத்தர் தருகவே 

சனகச் குன்மை யனகசெழுங் கனிவாய் முத்தச் சருகவே. (௩) 

எண்ணி யிதசெய் இடினிசனா லெய்தப் படுவ இஃதெய்தா 

். திரியப் படுவ இஃதுண்மை யெய்தப் படலாற் பயனின்றே 

நண்ணி யவதை மறச்தொழிச ஈகள்ளார் முனைமே லிப்பொழுது 
swig படார்ர் து பொருவமே னமதே யாகு ஈகுவாகை 

தண்ணி மயம்போற் புகழ்ப்போர்லை தாங்கற் காய கருமமிது 

தப்பா சாற்றப் பொருள்வருவாய் தவா அண் டாமென் நிவைமுதலார்ங் 
சண்ணி வளவற் குரைத்தருள்செய் சனிவாய் முச்தர் சருகவே 

கனகக் குன்றை யனகசெழுங் கனிவாய் முச்தர் தருகவே, (௪) 

நிலஞ்சார் தெய்வச் கற்பகமே நிமல ஞான வாரிதியே 
நீடுஞ் சைவப் பெருவாழ்வே நிலவா நின்ற குணக்குன்றே 

வலஞ்சார் பெருகா வலரேறே மாரா வருட்டர் சாமணியே 
மதிப்பார் மதிய ளெழுஞ்சுடே வாழ்த்து வார்தம் பெரும்பேறே 

புலஞ்சார் பத்தி விளைகிலமே போக்கு வரவில் பூரணமே -ிழ.271:7 
புந்திச் ணெச்குஞ் சுவையமுசே போற்றி யினிமே லொருதாயர் 

கலஞ்சார் முலைப்பா லருக்சாச கனிவாய் முத்தச் தருவே 
சனகச் குன்றை யனகசெழுங் கனிவாய் முத்தர் தருவே, (௫) 

& Gag. 
தூலாறு தேர்க்தவ ௬ஞ.ற்றுமர குண்டங்க ணோக்கெயழல் பாயமேய 
பூ அவல்புலவ ருசாகுண் டத்.திற் சருப்பாய கோன்மைசான் மேகமெல்லாஞ் 
சாலாறு பாயவலை யெறியுததி பாயத் தவாதருவி வரைகள்பாயச் 

7 தையலார் குரிசிலார் மேற்சம்ப ராரிபொழி சரமெலாம் பாயமலரிழ் 
காலாழு பாயவம் மலர்மதப் பாயக் கமழச் தபட் டதீதினின்றுங் & ௯742 

! கற்பங் கழுத்தொடிய வாளைபா யப்பொய்கை கருமேதி பாயமிக்குப் 
பாலாறு காலாறு பாய்தொண்டை ஈன்னாட பவளவாய் (pS sugar 

பரவு£ ௬லகெலாம் விரவுசே வையர்பிரரன் பவளவாய் முத்சமருளே, (௬)



வாசானபபருவம், EMS 

Couuwe anfur Gprs Ge பூரியர் விராயதென வாய தூய 

வலெள்ளோதி மக்குழா நிலைகுலைய மேஇகால் விசைச்செழீஇப் பாயவாங்க 
மயைவெடி வாளையேர் பருலொஙற் கலிமோத வதினுதிர் பழச்.தின்வெருவி 

யம்மேதி கரையேற லதுகண்ட வல்வாளை யாயலா லாமைதீரத் 

தூயநெடு வானீர் துளைந்தாடி மிளிற் ரொடக்குரீங் சாமையெண்ணிச் 
சோதிமதி மண்டலங் €ண்டமுூத தானையொடு துனையச் இழக்கிறங்கும் 

பாய.தட... மலியும் திருக்தொண்டை ஈன்னாட பவளவாய் முத்தமருளே 

பசவு£ ௬லகெலாம் விரவுசே வையர்பிரான் பவளலாய் முத்தமருளே, (௭) 

மிக்குவரு வெள்ளத் தெதிர்ர்சேறு பருவரால் லேகச் துருண்டுபோதும் [விற் 

வேழச்சைமுட்டுபு வெகுண்டுவெடி கொண்டுகாய் விண்ணந்துளை த்துவிரை 

புக்குமகிழ் மழவிளங் கன்ற,த தெறித்தெழீஇப் போயதெல் கசென்றுகாடும் 

புந்திப் பெருங்காம சேனுவின் மடி.த்தலப் பொம்மல்குழை வெய்சமுட்டச் 
இக்குறிக ழப்பசுப் பொழிகின்ற பால்வரால் செய்தபழை யூடிறங்கித் [கும் 

இரைகமா யெறிகர்துவரு குடிஞைக்கு முன்புதான் செய்தபெய ரைப்புதுக் 

பக்குஈவி லஎருவளம் படுசொண்டை ஈன்னாட பவளவாய் முத சமருளே வ 
டிஸ்க் 

பரவு2 ருலசெலாம் விரவுசே வையர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருளே. (௮) 

வீங்குகரு மேதிபிணர் படுதட மருப்பினால் விடுபடாச் சடுவேலியாய் 

விடநீக்டி யட்புகூ௨ மென்கரும் பினைமென்று மென்றுஇன் Pas saa 

வாங்குநிகழ் சாறப் படப்பையை நிரப்பிமே லரம்பையர் துடவைமோதி 

யாறாடி நெற்போ ரடங்கச் சுமர்துசென் றலையாழி யிற்கலச்.து [ws 

தேங்குதிடர் செய்துவரு மாற்றியங் தமிழ்வாய்ச் செறிர் தவர லாலினிமையா 
இகழ்கின்ற சென்றெண்ணி யாரெர்க ஞண்டுமூழ் தேக்கவெர் நாளுஞ்செயு 

பாங்குபடு செல்வமென் பாற்றொண்டை ஈன்னாட பவளவாய் முத்தமருளே [ம் 

ப.ரவு£ ௬லகெலாம் விரவு2௪ வையர்பிரான் பவளவாம் முத்தமருளே. (௯) 

நீளேகேர் மாதரொடு காளைநேர் மைர்தர்க ணெருங்கிவிளை யாபொலி [வாய் 

நெடுவெள்ள முவசாழி யுட்புக வனார்குழீஇ நிறைமலர்கொய் பொழில்வாவி 
வாளைதா யெழவிடபம் வைகுதேத் தடை€ற மடையுடைச் தென்னவழியு 

மதுவெள்ள மும்புகச் சளமர்கள் கருப்பாலை வழிசாற்று வெள்ளமுமெழீஇ 

யாளைமோ தும்படி புகக்கண்ட வறிஞேே ழாழிய மிதன்களுய 
வான்.றநுண் ணறிவினா சாயினென் ரோ தவமை யாப்பெரு வளங்குலாவும் 

பாளைலாய் கந்திமென் பாற்றொண்டை நன்னாட பவளவாய் முத்தமருளே 
பரவு£ ௬ுலகெலாம் விரவுசே வையர்பிரான் பவளவாய் முத்தமருளே. (0) 

  

வாரா ளைப்ப ருவம். 
டடத க டட 

மண்டல மஇிக்குமணி யாச்தவுச் இப்பூவும் வண்பட்ட முஞ்சுட்டியும் + 

வாகுவல யமுமதா ணியுமுதய வெயில்செய மகத். துவத் தொண்டர் ர்த்தி, 
விண்டல மஇச்சவெழு செய்யவாய்ப் புகழெழுசல் விழையவெழு கு.றுமூறல.



BHO சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ். 

லும் - வெண்ணீறு முத்தமா லிகையுமிள கிலவுசெய வெய்யே மனத்தடத் 

துர், தண்டலமை யாதலர் சசோருகப் பதமேற் சதங்கையும் தண்டையு 

மொளி - தவாஜெடூழி யும்படீஇக் கலகல விரட்டவுயர் சைவநிலை யெங்குகிச 
ழச், கொண்டலமர் கொடைகொண்ட காதலச் சேவையார் குலசிகொாமணி வரு 

கவே - கொன்றைச் சடாடவியர் மன்றைப் பராவியெழு குன்றைப்பிரான் 

வருகவே. (௧) 

நிலவுவிரி மதியுமொண் பனியுமுவ வாவெனினு கெஞ்சமெப் பொழுதுசெக்கு 
கெக்குரு த வார்மதியு மத் தகையர் கட்பனியு நேரேயு வத்தல்செய்வ [னுங் 

கலவுசெம் மையுமணமு மூடைமைக் கணங்கலெவர் கடையினவை யுள்ளவே 

காமுறுவ வளிவிரா வுறமலர்வ வாயகோ சனகறு மலரிரண்டு 

para 508 லன்புசெறி யுந்தலைப் பெயராமை யுள்ளவே ஸனும்பெயர்ச்தே 

1a? arene Quy சட்குவா மற சமய ருக்செலா முட்குவர முறுவலித்துக் 

குலவுபுக ழேபோர்வை யாக்கொண்ட சேவையார் குலசிகாமணி வருசவே[வே. 

கொன்றைச் சடாடவியர் மன்றைப் பராவியெழு குன்றைப் பிரான் வருக 

நீடுமின் பரிவையர் புணர்ப்பென்ம ரும்மைர்து நிகழ்கந்த முங்கெடுகலே [௬ 

நிலவுமின் பென்மருங் குணமூன்று மொழிதலே நிரம்பலுற மின்பென்ம 

நாடுமின் பிருவினைக் கேடென்மரும்மல ஈசித்தலே யின்பென்மரு 

நவில்விக்கி ரகரித்த மின்பென்ம ருச் தோன்று ஞானமே யின்பென்மரும் 

பாடுமின் புயிர்கெடுத லென்மரும் பகு கிமேற் கெடுகலே யின்பென்மரும் 

படுத்தி யின்பென்ம ரும்பிறரும் வாதம் படர்ர்துவரு இதறன றவளங் 

கூடுசெர் தமிழருமை யறிபெருஞ் சேயையார் குலரகொாமணி வருகவே [வே. 

கொன்றைச் சடாடவியர் மன்றைப் பராவியெழு குன்றைப் பிரான்வருச 

“சசத்றசெய் சன்னல்படு தரளமுங் கக்இிச் செழுஞ்சோலை படுசரளமுச் 

இிண்மருப் புக்கடாச் களிறமறை யப்போய செஞ்சாலி படுதரளமுச் 

து.ற்றபைங் சசலியிர் படுதரள மும்பாலி துறைதொறு மெடுத்துவீசுஞ் 

சுடாமணிக ஞங்கரும ஈடவுவோர் வாருபு சுமந்துகொடு வந்து தூய 

மு.ந்றமெங் கணுகிறை தரக்குவிச் திடல்கண்டு மோகழுற் ரோடியாடி [துக் 

முகந்திடறி யெற்றியொன் ராக்கிவிளை யாறு முண்டகச் தாள்பெயர்த் 
கொற்றவன் றருமு,சன்மை கொண்டுமிளிர் சேலையார் குலஏிகாமணி வருகவே 

கொன்றைச்சடாடவியர் மன்றைப்பராவியெழு குன்றைப்பிரான்வருகவே. 

மாயா மலங்கரும மலம/வைச் கேதுவா மலம்வே ரொடுங்கழன்று 

வலியதன் சத்திகெடு மாறுதிரு வருள்பதிய வர்துபதி செம்மலர்த்தா 

ளாயாத வெம்மனமு மகலாத தாளடிய ரவிர்புதல்வர் சதோழர்சாங்க 
எடைந்தமார்ச் கம்பொலிய வெண்ணுச் இருத்தா எராவுரி நிகர்த்ச தாச 

காயாத கானீத்த மலரொடு விரித்தலிக் கடையிற் பெயர்த் துவைத துச்[ல்லாக். 
கருஙகொண்டல்போல்லானு மிகையெனச்கசடல்குழ்ந்த சாரினியுளாசையெ 

கூயா தரிக்குங் குணந்தழுவு சேவையார் குலசிகாமணி வருகவே [வே. 
கொன்றைச் சடாடவியர் மன்றைப் பராவியெழு குன்றைப் பிரான்வருச



வாசானைப்பருவம், ௧௮௩ 

வறு, 

நலத்தி னுயரும் பழையனூர் காளும் பொலியு மவையகத்து 

நலிவு புரிரீ லியைச்சண்டு ஈடுங்கா நின்ற வணிசனுக்கு 

நிலத் தி லியனின் னுயிர்ச்சறு இ Cog மாயி னியாமெல்லா 
நெருப்பின் முழுக யுயிர்துறப்போ நீயோ ர௬.தியென் றுரைச்தபடி 

வலத்தி னுயரச் சொற்றவரா வண்ண மெழுசாக் குழிமுமுகி 
வடவா ரணியச் சாடொருவர் மலர்த்தா எடைக்கு வெழுப தின்மர் 

குலத்தி னுதித்தா ரருண்மழைபெய் கொண்டல் வருக வருகவே 

குன்றைப் பொரு. ளிசைக்குன்றைச் சோமான் வருக வருகவே. (௬) 

௮ண்ட மளவும் வரைகாட்டி லரசர் கலச மாசலினா 

லாங்காங் சொருவி வணிகரெலா மயனாட் டசம்புச் இனிதமர்ந்து 
விண்ட சலகத் இறர்தெரிஈ்து மேய சத்த மிடம்புச்க 

விசமுள் ஞணர்ந்து சஞ்சரணா மேவி யிருந்த மடக்சொடியை 

மண்ட வழைத்துச் கொடுசென் றிம் மடமா இனைக்சொள் ஞதிரென்ன 

மயங்கல் சண்டு தங்கையெனும் வாய்மை கொடுமைச் தனச்சேண்மை 

கொண்ட குலத்து ஓ.இித்தருள்பெய் கொண்டல் வருக வருகவே 

குன்றைப் பொருமா ளிசைச் குன்றைச் கோமான் வருச வருகவே. (௭) 

விற்றங் இயவி பூஇயினால் விளர்ப்புற் ஐன்பின் வஹியியங்கி 
வேறு வேரும் பரசமய வெய்ய கோடை முழுதொழியச் 

சிற்றம் பலரா யகர்கருணைத் இரைவா ரிதியிற் படி துண்டு 

இிசையெங் கணுக்தோற் நிடமின்னித் தய வொழுகச்கச் தபக்கறுத்துச் 

கற்றங் கமையார் மலத்துன்பங் கழல வரமா முழக்கெழுப்பிச் 
கருதா நின்ற திருச்சொண்டர் காமர் வாய்ந்த சரித்திரமாங் 

கொற்றம் பொலியு மழைபொழிரந்த கொண்டல் வருக வருகவே 
குன்றைப் பொருமா ஸிசைக்குன்றைச் கோமான் வருக வருகவே. (௮) 

விள்ளு மலரா தனச்தானும் வெய்ய ௬, சனச்தானும் 

விரும்பு மதிசா ரக்கசையா விளம்பா கின்ற கோத்கொள்ள ல் 

கள்ளும் பிரம சரியரெலா காடும் பலாசக் கோல்கொள்ள 

நான்கா மாச்டு ரமத்தமைந்தார் ஈயந்து முர HT ps கோல்கொள்ளத் 

கெள்ளும் வணிகர் குலமெல்லாச் தேற்றும் தலாக்கோ லதுகொள்ளச் 

செம்பொன் மோலி யரசரெலாஞ் செங்கோல் கொள்ளச் சிறுகோல்கைக் 

கொள்ளுங் குலத்தி லுஇித்தவருட் கொண்டல் வருக வருகவே 

குன்றைப் பொருமா ஸிசைக்குன்றைச் கோமான் வருக வருசவே. (க) 

எள்ளுச் இறத்துப் பரசமய பேறு வருக தேறுதலி 
லெங்க ஞுணர்வின் கணுமதுரித் இனிக்கு மிருங்கோற் றேன்வருக 

செள்ளும் புல்தர் பெறுகாம தேனு வருக வருகந்தர் 

சிர்தா.மணியைப் பொருட்படுத்தாச் செல்லச் ந்தா மணிவருக



௧௮௪ சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ், 

வுள்ளு மவருச் கெய்ப்பிடைவைப் பொத்துள் ளெழுமொள் ளொளிவருச 

வொழியாப் பத்திக் கடல்வருக வுலலா சமைக்ச வெபோகங் 

கொள்ளுஞ் சைவப் பயீர்வளர்க்கும் சொண்டல் வருக வருகவே 

குன்றைப் பொருமா ளிசைக்குன்றைச் கோமான் வருக வருகவே. (௧௦) 

° O° | 6 
அம்புலிப்பருவம். 

பாடகி யோனெனப் பதலால் வாய்விண்டு ப இனா யிசஞ்சுரும்பர் 

பண்பாட வின்னறவு வீசுகழு நீர்மாலை பாங்குற வுவச்.இடுதலா 
னீடுசுடர் படுசம்பு வொடுகூட லாற்கலை நிரம்பச் சழைச்திடுசலா [யால் 
னெடியவம் பரவையல றஐசத்தோன்ற லாலென்று நிகழ்சாந்த மேயுடைமை 

வாடுதலில் சேக்கிழா னாதலா னகுமேர் வளக்சமுவ லாலெமையன் [போ 

ச மானுச நெரிந்துவரு கென்றழைச் தாள்மழைபெய் வானங் இழித்து மேற் 

யாடுகொடி மாளிகைக் குன்றைகக ராளியுட னம்புலீ யாடவாவே 
யருளுருத் தேசுபொலி யருண்மொழித் சேவனுட னம்புலீ யாடவாவே, () 

மேயவம் போருக மெலாங்குவி கரத்தனை விராமனை யடங்சவளவா [ஸிருவை 
வியன் சாலி யொடுபொலிய ம௫ிழ்வையா லோரறவர் விழியின்வெளி வர்தொ 

'பாயபர மன்சடா டவியமரும் வரகதிப் பர்தமுளை ஈந்தமர்கரப் 

பண்ணவனு மிசையெனப் பல்லுயிரு மோம்பிடப் படுகருவி யாய்நின் னை 

சேயமிகு மிலையாதி யாலெங்கள் பெருமானை நிகரா இசாயடுக்கு 

நிலையேழு கொண்டமையி னுலகேழு மேயென நிரம்புபா வலர்புகழுதந் 

சாயமணி மாளிகைக் குன்றைகச ராளியுட னம்புலீ யாடவாவே 

யருளுருத் தேசுபொலி யருண்மொழித் தேவனுட னம்புலீ யாடலாவே. () 

இசவோ னெனச்தஇரிலை மீமகாப் பிரசபுலென வெங்களை யன்பொலிகுவ 

Ge) னிகழ்ச்சிசால் கள்வனை யுவப்பைகீ யுவலாம லிலவன்வெறப் பானெஞான்று 

மேரவோனெம் வள்ளலே ஈல்லோ னெடுத்தினி யுளாப்பதெவ னீயல்லோனே 
யுயர்வினா லெமன்வான வன்கா ணுரைப்பா ருனக்குமொரு சானவப்பேர் 

பாரகவோன லாதவ னெனல்குறிச் சல்லவோ பாதிசொண் டானின்னையெம் 

பண்ணவனை முழுமையும் கொண்டனன் காண்மணிப் பணியென ச் தோள் 

வரவோனுணர்க்இடுதி குன்றைகச சாளியுட னம்புலீ யாடவாவே [புனைந்த 

யருளஞருச் சேசுபொலி யருண்மொழிச் சேவனுட னம்புலீ யாடவாவே. () 

சாறுசால் வீ.இச் திருத்தில்லை யம்பலர் சன்னிலெஞ் ஞான்றுநின்று 
தாண்டவ ஈவிற்றியுல. குய்யச் செயும்பரம ஈற்குரவ னினித செய்யும் 

 பேறுமே வியவனுக் செகமுழு தும்பெற்ற பெரியோ ஸனிவர்கு வாஜோர் “ 
பேணுகுர வன்பாங்கர் நிச்செச மேபெற்ற பேதைநீ மாற்றுயர்ந்து 

வீறுசெம் பொன்னோ டிரும்பொச்ச போதினும் மேவொப் புராமை மண்ணும் 

கிண்ணுமுண ருங்கருணை நினையழைச் த% இந்த விதமோர்ர் து கொடியோ 
ஞ.றசோய் குளிசைக் குன்றைகச ராளியுட னம்புலீ யாடவாவே [டும்வா 

யருளுருச் சேசுபொலி யருண்மொழிச் சேவனுட னம்புலீ யாடவாவே, ()



௮ம்புலிப்பருவம். ௧௮ 

எம்மையினி தாள்பவன் செம்மைமதி யோனீ யியற்கையே வெண்மை 
மதியோ - னெற்றைசக்கு மிகுசண்மை யுடையரோ டுறவுகொளு மியல்பினா 

னெங்களையன், வெம்மையுடை யவர்களொடு மதிசொறும் மதிதொறும் விசா 

யறவு சொள்ளுவோனீ - வியச்குமொரு தன்மையோ ஸனெங்கள்ூரு பாமூர் 

தீதி மெய்ம்மையொரு கால்வளரறுவாய், மும்மையுல கறியவொரு சாற்நறேய்கு 

வாயிலை முயங்காசொர் காலொழிகுவாய், மொழியுநீ பிவையோர்க் த மாடலா 
வென்றது முழுக்கருணை காணெஞ்ஞான்்று, மம்மையனை யார்மருவு குன் 

றைகச ராளியுட னம்புலீ யாடவாவே - யருளுருச் சேசுபொலி யருண்மொ 
ழிச் தேவனுட னம்புலீ யாடவாவே. (டு) 

குறையுடைய பாம்பொன் றெடுத்துண் டுமிழ்ச் இடச் குலைகுலைர் தழல் 

வை யெங்கள் - கோமான் பெருங்கல்வி யாட்டுயை யுணர்க்துசெங் கு.ரமணிச் 

சூட்டுமோட்டு, நிறைவுகெழு துத்திப் பணடவிப் பாம்பொன்.று நேரடைய 

மன்றுணாணு - நினைமீன்ற தொருபரவை யிலகுவே பாரமென நென்னுனைத் 
தனைய மெண்ணேன், முறையினொரு ஏறு தூக்கி னெழுபாயையும்புச முடிச் 

துற நிறு, த்தானிவன் - மொழியெங்க டம்பிரான் வல்லப முணர்ச்திலேகொன் 

மூத்தமா ளிகைலானயாற், றறைமணிச் இடராய ருன்றைகச ராளியட னம் 

புலீ யாடவாவே - யருளூருச் தேசுபொலி யருண்மொழிச் சேவனுட எம்புலீ 

யாடவாவே. (௬) 

செ.றிசமிழ்ச் சங்கச். து மு. தன்மையோ னன்பினைக் இணையென ஈவின்ற 

நூலிற் - செப்பிய விதஇிப்படிச் கரிகுழைச் செழுதுகட் செய்யவாய் வெண் 

ணகைகலார், முறிவற ௨ணங்குதோ நெருவி௫ச லால்வளரு மொய்ம்புபெற் 

மனையெராளு - மொய்ச்சவெரு விதலச னால்வளர்க லுழவுதொழின் முய 

லிவன் காட்டுதொழிலே, மறிவரிய விக்கன்றி யுள்ளுணர்ம் தனைபெபன்னின் 

வாரா இருப்பை கொலலோ - மதியோ னெனும்பெயர் குறிப்புறா மற்கவிக 
மகன்வாதி வாக்கியாய, வறிவர்கழ கம்பரவு குன்றைரீக ராளியுட ஸம்புலீ 

யாடவாவே - யருளுருச் தேசுபொலி யருண்மொழிச் தேவனுட ஸம்புலீ 

யாடவாவே. (er) 

பெருகாவ லோவெனு முழக்கரறா மென்பாற் பிறங்குபயிர் கொடிசெடியெலாம் 

பேணுங் கருச்கொள்ள நீயுப கரித்கலுட் பேணா இருந்சானலன் 

றிருகாவ லூரர்€ காழியார் கூனற் இருவாய் மலர்க்ச சொப்பச் [த்திலா 

செயிர்கொணின் கூனொழிப் பான்லாய் மலா்ச்துகூன் செய்யுளினு Gp mene 

னொருகாவ லொடுபெயர் பெறும்பொலத்தினுமருமை யற5வில்புசாணத்கினோ 

சொப்பிலா வெங்கள்பெரு மானட்பு மதிகிற் குயிர்க்குறு தி செய்வதாகு 
மருகாவ லோர்பரவு குன்றைகக ராளியுட னம்புலீ யாடவாவே. 

யருளுருர் தேசுபொலி யருண்மொழிச் சேவனுட னம்புலீ யாடவாவே. () 

தலைமயிர் பறித் துமசை யிற்பா யுடுத்துந் சழைச்திரள்சை வைச். துமுழலுஞ் 

சழக்கர்மத மாங்களல் கம்பரவ னீகச்சியுயர் சைவநிலை யெங்குமாக்கு 
நிலையுடைய சம்பிரா னின்களங் கம்போக்? நிகழ்புனி,ச மேயாக்குவா [ஜோர் 

னீடுமிசன் மேலுறுதி யென்னைகொ ஸனினச்டஇின்னு நேரளப் பரியசான் 
௨௪



௧௮௬ சேக்மொர் பிள்கைத்தமிம், 

சலைபலவு மோருருச் கொண்டனைய ரருணோக்கு சாதலார் நிற்கவுகினைச் 
சடைச்சணித் சாடலா வென்றழைத் ஈதுபெருங் சருணையே சங்கை யினு 

கலைமருவு புனல்வளக் குன்றைகக ராளியட னம்புலீ யாடலவாவே (மிக் 

யருளுருச் தேசுபொலி யருண்மொழிச் தேவனுட னம்புலீ யாடவாவே. () 

காதலொடு வாவென் றழைத்தவுடன் வர்திலான் கருகியசெ னென்று 
சற்றே - கறுச்கச் Ragga டாதுகாண் பூண்டான் களங்கச் இறச்தி 

னென்று, போதலுற யாம்புகன் ரேமினி முனிந்திடிற் போக்குவே றில்லை 
யாகும் - புன்மையா னிவனென்றொர் கவிகூறின் முச்சட் புராசனனு மூனை 

வெறுப்பன், வீசலுற லேயன்றி வேறொன்று முள்ளதுகசொல் விளைகுவ 

தனைத்துமோர்க்து - மேயினேன் மேயினே னென்றடையி னலமூண்டு மே 

லுலக வாழ்ச்கையோர்மிச், சாசலுஉ விழைசருங் குன்றைக ராளியுட னம் 

புலீ யாடவாவே - யருளுருச் 2சசுபொலி யருண்மொழித் தேவனுட னம் 

புலீ யாடவாவெ, (௧௦) 

௦ மி ௦ 5 

சிறற்றபருவம். 
— ake —— 

OUT Gs IGS தியினொருசார் வண்ணிச் திலங்கள் கொடுமுயன் று 

வகுக்குர் இறத்தே யறிவுசெலு மாண்பா னினது வரவுணசா 

தாரு மிருச்கை யெழாதிருந்தோ மறிச்து தருச்ச யிருந்கிலமா 

லண்ண லஃதுட் கொண்டுபகை யமையப் பாராட் (,லழகோ 

வோரும் புசழ்க்கற் பகத்சளிக ளொருங்கு மொய்ப்ப தெவனென்றே 
யும்பர் நடுங்கி நிலைகுலேய வொருவேற் நுமையு முணர்வரிதாச் 

சேரும் பொழித்றண் டககாடா சறியேஞ் சிற்றில் சசையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்லா சிற்றில் இதையேலே, (௧) 

ஒழிக்கும் திறத்தி gests னுறையாகின் ற பாழிகொலவ் 

வுறவ ரமரும் பள்ளிகொன்மற் முள்ளா ராய பரசமயர் 

பழிக்கும் படிவா ழிருக்சைகொல்யாம் பாங்இற் புரியிச் சிறுவீடு 

பதத்இிற் கெதத்தால் வருின்ற பயன்புண் ணியமோ புசழ்கொல்லோ 

சுழிக்குஞ் செலவிற் பாலிகஇ சுரந்து பாய மாலியானை,ச் 

தொண்டை யெடுப்பு மறையும்விசச் துவன்றி வளர்ச்து விளைசெர்கெவ் 

செழிக்கும் வயற்றண் டசகாடா சிறியேஞ் ஈற்றில் சிதையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்லா ஈற்றில் சிதையேலே, (௨) 

வெய்ய வமையும் பரசமய விருப்பஞ் சுமந்ச இருவில்லார் 

வினையைச் சிதைத்து யவர்மாயை லீயச் இைத்தி யாணயமு 

கையச் இதைத்தி யிலவைசிதைச்சா னாடும் புகழ்புண் ணியமிரண்டு 

நாளு நினக்கு மேன்மேலா ஈகையா மெங்கள் செயல்சிசைச்தல் 

வையம் வியக்குஞ் செ௩கரும்பும் வாழைக் குலையும் பசுங்கமுகும் 
ஓயங்கு மிளநீ ரிலாங்கலியு மகலா ன வைக்கோ ரலங்காரஞ்



சிற்றிற்பருவம், GH 

செய்ய வுயர்சண் ser AdCuég; AoHa Poa sCuCe 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் சிதையேலே. (௩) 

பொருந்து நிலத்தே ராலுழுதல் புகழாம் விதியு மதுவாகும் 

பொருச்சா நிலங்கா லாலுழுதல் புகன்ற விரண்டு ளொன்றாமோ 

வருது மரிய இருவடியு மண்டு புழுதி யடையுதறு 

மலர்தோய் பலைமற் றி. துசோய்தல் வழச்கோ சண்டார் ச௫ிப்பாரோ 

மருந்து முறுவன் மடமாதர் முயங்கும் பொழில்வாய்ச் சருஞ்சுரும்பர் 

மூலா நின்ற பண்சேட்டு மூகம். து கொடுக்கும் பொற்காசிற் 

செருந்து மலர்சண் டசநாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் சசையேலே. (௪) 

உற்றார் ச௫யொர் புனலாட்ட லுரியார் பலரு மடிச்கடியிவ் 

வொல்லாப் புழுதி சோய்வெவனென் றுரைப்பார் தவஞ்செய் தருமருகதிற் 

பெற்றார் செவியோ ரினும்பதைப்பார் பிறங்கச் காணி லென்படுவார் 

பேசா ஒருமை பாராட்டிப் பேணி யெடுப்பா ரையுஞ்சனப்பார் 

கற்றா ரரிய நூல்பலவுல் கண்டார், விளங்க நூலினுரை 
கரைந்தார் வரைச்து வெனடியிற் கலக்சார் கடிர்து பரசமயஞ் 

செற்ரார் செறிசண் டககாடா சிறியேஞ் சிற்றில் இதையேலே 
செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்லா இற்றில் இசையே 2ல. (௫) 

தாங்கும் வளவ னனபாயன் ஈன்சண் மணியா யவனமைச்சர் 

தங்கள் சூளா மணியாயுச் சமச்சோ ழப்பல் லவனெனும்பே 

சோங்கும் படிகொள் விண்மணியா யுவக்கு மடியார் சரித்திரமுற் 

அரைசெய் தருள்டர் தாமணியா யுயர்வு பூணி ணிஎம்பருவ 

வாங்கும் பிறைகன் னுதலார்செய் வண்டல் ஏிதைச்ச மேண்டுவதோ 

வாழைச் குருத்து மதிநடுப்போய் மாரன் குடைச்கோர் சாம்பாடத்| 

தேங்குக் இருச்தண் டககாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சசையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் சதையேலே. (௬) 

ஏத மகல வளவன்முன மேற்று குடிக ளொருகாற்பச் 

தெண்ணாயிரத்து ளொருகுடியென் றியம்பே மபய னமாத்தியருட் 

போத மருவு மொருவ னெனப் புசலேம் புசாணஞ் செய்தாருட் 

பொலியு மொருவ னெனகஈவிலேம் புகலின் மூவ ருளுமொருவ 

னாத மகன்ற பரமனென ஈவிலி னடைவ சடையமென 

நன்று தெரிர்சே மெங்கள்செய னயவா திருக்குர் இறமென்னே 
25 வளத்தண் டககாடா சிறியேஞ் சிற்றில் இதையேலே 

செல்வம்; செருக்கு குன்றையருட் செல்லா சிற்றில் இதையேலே. (௭) 

பொன்ன சிலம்பு புலம்படிமண் பொருந்தித் துளையும் விழைவடையிற் 
பொலியும் பற்ப லுபநிடதம் புகறல் சேட்டு நீறொருவு 

மூன்னங் கொள்?ற் லொரறுசலின் முயய்டிப் படிந்த மண்டோயர்து 

மருங்கச் துளைதல் கூடிடினம் மோச மவர்£ச் தய்வாரே



க௮௮ சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமிழ். 

| 
கன்னங் கரிய சடாப்பாய்க்து காமர் பொய்கை நீர்கலக்கல் Bias agent 

சழிர்தோட் ( டெடுக்க வராலெழுர்.து கடக மோசப் பலவுதிருக் Fed 
தென்னம் பழத்தண் டககாடா சிறியேஞ் சிற்றில் இதையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் இதையேலே, (௮) 

மாறு படுமன் னவரெனினும் வளவன் கழற்கா ரொழினவர்வாழ் 

மணிமா ஸிசைகண் மிக்குயரு மாறு விடுப்பாய் மறையோர்டு ற் 

கூறு படுகம் பரனடியார் குறிப்புள் ஞணர்ந்து நெடுவானுங் 

குறுக நிமிர்மா டங்கள்பல குயிற்றிச் கொடுத்துச் குடியமைப்பாய் 

வேறு படுமா நியாம்வகுத்த வீட்டை விடுத்துச் செலின்வாலென் 

வேழச் கரும்பின் சாறோடி விரிந்த சரம்பும் பாய்க்துகுழை 

சேறுபடு சண்டகமாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் இதையேலே. (௧) 

அலைக்கும் புனல்கு ழம்பலத்தி லாடும் பெருமா னருள்பெற்றா 

லவன்செய் தொழிலோ ரைந்துணடு வமைர்த தொழிலோ மேற்கோட 

னிலைக்குங் கடையென் ரொழித்தனையோ நினையா நிற்கு மனுக்கெக 
நீயே யதசெய் யாவிடினெர் நிரப்பு நீக்கு பவரியாசே 

மலைக்கும் பிறவிப் பிணிமருந்தே வாழ்த்து வார்சிர் சாமணியே 

வயங்குஞ் சைவப் பெருவாழ்வே மாராச் கருணை மாச்கடலே 
சிலைக்குர் தமிழ்த்தண் டககாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

செல்வஞ் செருக்கு குன்றையருட் செல்வா சிற்றில் சிதையேலே, (௧0) 

  

சிறுபறைறப்பருவம். 
ட அடு இடை 

ஆப்பச சமயச் கருங்கடா யானைச் கரிக்குருளை வாய்முழக்கு 

மரும்புகழ்ச் சைவப் பசும்பயிர்ச் குலகுசூ மாழியுண்புயன் முழக்கும் 
பாயமிடி யாளருகச் களவில்பொன் செறிசெய்த பண்டாச வாய்திறந்து [க்கு 

பலவுங் சவர்க்திடுமி னெனறெரிச் திகொடைப் பயன்முரச னெழுமுழ 
கேயமிகு வளவர்பெரு மாற்காச வப்பாரி னேர்ந்ததன் படையெழுப்பு [ர்ச்து 

நிலாம்பணை முழக்குமா சக்குணின் மலர்ச்சை கொடு நிகழ்பாலி வளனுண 
தேயமுழு தும்பரவு துண்டீர வளகாட சிறுபறை முழக்சி யருளே [Car 

தென்றலங் கன்றுலவு மன்றவொண் குன்றைமுனி சிறுபறை முழச்கயரு 

ஒங்குமுனி வரரிருவர் கைகுவித் தரமுழக் குறவெழுப் பிச்சளிக்க 
வுலகமுழு சீன்றதிவ காமவல் லித்தா யுலோசனம் விடுத்துகிற்கப் 

பாங்குபுனை செம்பொனம் பலஈ௩டன நவிலும் பரஞ்சோதி மதுவொழுக்கும் 

பச்சைத் துழாயண்ணன் மத்தள முழக்கினும் பரவுபே ௬வகை பூப்ப 
வாங்கு திரை யாற்பாலி வீசுசெம் மணியும்வெள் வயிரமுங் சரைவிராவ (டுக்கும் 

வண்பகெர் மேயும்வளை கோட்டெருமை யதுசண்0 வாய்தீவரிஇயோட் டெ



சிறுபறைப்பருவம். 5 NG 

தேங்குதிரு வம்பரவு துண்டீர வளராட சிறுபறை முழக்கியருளே [ளே. 

சென்றலங் சன்றுலவு மன் றவொண் குன்ை ழுனி றுபறை ys Bug 

புகழ்சரியை கிரியையை யனுட்டித்து வருகின்ற புண்ணியப் பேற்றினார்க்கு 

புலரியிற் வெபிரான் றளியெழுஞ் சங்கமுற் போதரு முழக்காகவு [ப் 
மிகழ்வில்சிவ யோகசா தனமரீ இ யம்முறை யியங்கு இற லாளருச்சாங் 

கெழுடின்ற சங்கபட கம்பேரி யாதியி னிசைப்பெரு முழச்சாகவு 

மகழ்சன்ற பாலியாற் மலையெழீஇக் கற்பக மலைச்தோட வசனடிச்ச 

ணவலாய்ரின் உ காமசே னுவை கோச்சி நின்னா லமைர்ததிப் படரெனஈனி 

இகழ்சின்ற செல்வமுயர் துண்டீர வளகாட சிறுபறை முழக்ச யருளே (ளே. 

தென்றலங் கன்றுலவு மன்றவொண் குன்றைமூனி சிறுபறை முழக்யெரு 

Aor pela புண்ணிய முழக்கமும் பற்பலவ MWA யலர்சம் வரலா 

ரய சரித்திர முழச்கமுச் செய்வமண மகலாத சதமிழ்முழக்கு 

மேன்றபல வாழுழச் கமும்ணை யிலாசாய வினியதிரு வருண்முழக்கு 

மெய்துதற் கரிசாஞ் வொனுபோகப்பே ரிரும்பெரு முழச்குமான [சண் 

மான்்றபைங் கமுகம் பொழிற்றலைச் தவிர்செய்ய மதுவரிறை சேச்சடைச் 

வான்பிறைச் கோடுதற் கவரின னெனக்€ள வாவிகுள மோடை யெக்குச் 

தேன்றவழ வதுவிழுர் துண்டீர வளகாட சிறுபறை முழக்கி ய(ருளே (ளே. 

தென் றலங் கன்றுலவு மன்றலவொண் குன்றைமுனி சிறுபறை; முழக்கயெரு 

வில்லூரு மணிமோலி வளவர்பெரு மான்பொனடி வீழாத மருவலர்க்கும்- 

வெண்ணீறு சண்மணி புனைச்சைர் தெழுத்செணா வீணசாஞ் சமயருக்கு, 

மெல்லூரு மொண்டுவ மணங்கமழ்த லில்லா இயைந்த? தாமணிமுத - லெர் 

தற்கு நெய்தலம் பறைமுழக் கேயாக வெல்லொளி மழுக்குமேனிச், சொல் 

லூரு மெம்பிரான் பெருமதம் பொழிமண் டுமாங்கைமா லியானைதந்த - 

தோற்போர்வை போர்த்தெனத் சென்றல்வந் துலலவழ றோற்றுசேமாஞ் 

சோலைமேற், செல்லூரு மேன்மையமை துண்டீர வளகாட சிறுபறை முழக்கி 

யருளே - தென்றலங் கன்றுலவு மன்றலொண் குன்றைமுனி சிறுபறை முழ 
ச்திெயருளே. (௫) 

ேவேறு. 

பிதிருந் தரமற வின்பா லளவிப் பிழிசுவை மதுவிரவிப் 
பிறங்கெ புல்ல கண்ட கிறீஇச்சுலை பெறுங்கண் டுக்கூட்டி. 

யெதிரும் பொருளில் பலாக்கணி மாங்கனி யிலை வாழைச்கனிமு 

னியையு முழுக்கணி முக்இிரி கைக்கனி யில்விரதமு நாட்டி 
யதிருங் கடலமிர் தமுழு ளூறுத்தி யவாங்குழல் வீணையிசை 

யத்தனை யும்புக வைத்துச் வமண மகலா தேகமழ 

மூதிரு மருட்சவி பாடிய புலவன் முழக்குக றுபறையே 
முழுமணி மாடக், குன்றத் தூரன் முழக்குக சிறுபறையே. (௬) 

அவவை பறை 

வவாவிய புத்தி தருங்கவி யென்மரு மதுமட் டோவின்னுஞ்



௧௯௦ சேக்ழோர் பிள்ளைத்தமிழ், 

சித்தி தருங்கவி யென்மரு மெல்லாத் தீர்த்தல் களுமூழுமா 
செய்யாச் சுத்தி சருங்கவி யென்மருளஞு செப்பிய ஏம்மட்டோ 

பத்தி தருங்கலி யென்மரு மாடப் பாரிற் புலவரெலாம் 

பல்லா சோதபு பாராட் டச்கதி ப ற்றிய பல்லோர்க்கு 

மத்தி சருங்கவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபறையே 

முழுமணி மாடக் குன்றச் தூரன் முழக்குக .றபறையே, (௭) 

சணிவி லெமைப்பொரு வார்களு கெஞ்சு கரைந்து சரைச்துருகக் 

காமரு பத்இயும் லயிராக இயெமும் கவினச் கு.ரிகொள்ளத் 

சனிவில் பொன்மேரு வெனக்கொடு திரிபு சனம் புரிபெருமான் 

றயங்குபொ crue ser gue Carre சலிசெய ஈடஈவில 

ஈனிவி லிடும்புகழ் மிகுசம் பகசரு நாவுக் கிறையவரு 

நாவலர் கோவுஞ் சிரகர கம்பித ஈன்கு புரிச்சருள 

golds றமிழ்க்சவி பாடிய புலவன் முழக்குக சிறுபறையே 
முழுமணி மாடச் குன்றச் தூரன் மூழக்குக றுபறையே. (௮) 

நந்து புராணமெல் வளவா யிற்றென காடுவு மனபாய 

ன கைமகூழ் பூப்ப மணிக்கா லாயிர ஈண்ணிய மண்டபலாய் 

வந்து வீராவு மிடத்தி னமர்கது வயங்குறு கையேட்டின் 

மாண்பார் சண்டங் கொண்டக கெழுதுகர் மாறா சேயெழுதப் 

பி்.து வரைந்த வெழுத்தினு ளொன்றும் பெயரா சச்சரமாம் 

பெயர்ப்பொரு டேற்றுபு நிலைபெற யார்க்கும் பெட்கும் விருப்பமெழ 

முந்து சமிழ்ச்சவி பாடிய புலவன் முழச்குச சறுபறையே 

மூழுமணி மாடக் குன்றச் தூரன் மூழக்குக சிறுபறையே. (௯) 

தங்கு தமககெதா நினறள மூருகச தரி௪த் இடவளவன் 

றன்செவி பாசன ரஞ்செவி மறையவர் சஞ்செவி யுங்கேட்ச 

வெங்கு மளாம்புக ழிச்சே வையர்கோன் யாம முசனல்க 

வெம்மடி யார்வர லாறு மூழுக்ச விணிச்சப் பாடினனாற் 

பொங்கு விருப்பிற் கேட்குக வென்னாப் பொன்னம் பலவாணர் 

பொலிதிரு வாச்கடி ஜெிழிமி னொலியொடு பொற்ப வெழுப்பவருண் 

முங்கு ச.மிழ்க்கவி பாடிய புலவன் முழக்குச சறுபறையே 

முழுமணி மாடச் குன்றத் தூரன் முழக்குக சறுபறையே, (௧0) 

சிறுதேர்ப்ப (H al te. 
ணத படட 

/மருவாய் ஈறுக்தா தகி. த்தொங்கல் வளவர்கோ மகனுட னிவர்ர்திருகையு 

மணிக்சவரி வாங்கிவீ சக்கற்பசப்பூ மூழ்க்து லாளாடர் தூற்றப் 

பெருவாய் இி.றகதுபட கம்பேரி முதலாம் பெரும்பணை யெலாமுழங்கப் 
பிறங்குமூ வாயிரவர் முசலியோர் மழையொலி பிறங்கத் தொடர்ந்து போதச் 

கருவா யுராமற்றை யாரு௩ தலைக்குமேற் கைகுவித் சேத்தி மேலக் 
கருதும் புசாண முடிவிற்குஞ் சரத்தில கடக் இிவர்ர் தோங்கு இல்லைச் 

Ameena ar mse



சிறுேேதேர்ப்பருவம். ௧௯௧ 

தெருவா யுலாப்போது சேலையர் குலாஇபன் ஏறுதே ருருட்டியருளே 
திறுகோ லெடுக்சாசு செங்கோ னி; சீதினோன் சிறதசே ௬ருட்டியருளே. () 

முறியுமல ரும்பொருவு திருமேனி புமையம்மை மூவுலகுயச்சழுவுபு 
மூரிட் புனர்சம்பை யெம்பிரான் றிரு 2மணி முற்றுஈ்குழை,ச்சஞான் றி 

லறியும்வசை யறமெலாம் பொலியவிரு sis varies பிரான்கொடுக்க 

வனளையமா தேவியேற் றேற்றகை யுயிர்ச்சமசு orn gous தோர்களெகன் .. 

னெறியுகல னும்பெருக வுளரெனல், குறிச்சவர்கை நீட்டப் பணிந்து வாங்கி 

நீடுங் கொழுச்சொடுசம் மனையு சலி யானணி நிரம்பப் பெருக்கு மகுடியுட் 

செறியுமொரு குடியாய சேலையர் குலாதிபன் சநசே ருருட்டியருளே 

சிறுசோ லெடுச்தரசு செங்கோ னிறுச்தினேன் சிறுதே ருருட்டிஉருளே.() 

வெருவப் பகைக்கடல் சுவற்றழ லரும்புகண் விரைத்சாச கஇச்தொடையலான் 

வீசவீ சப்பெற்று வாம்பரி யுகைத் துமிளிர் லெங்கடாச் களிறுகைர்து | 

மருவக் கதிர்த்தாள மாலைகால் யாச்திட்ட லொள்ளொளிய யான மூர்க்து 

மொருகம்பி யாரூச னைப்புகலி யாண்டகையை மொப்பா யினாயதான்று 

மருவப் பொலிந்த மட்டேரூரின் மு.லடி மரீ இயவிரு வருளொருவரு 

மானுவாய் வையக மெடுத்தேத்த நிறைபுனல் வயங்குகூ ருணிநிசர்த்த 

இருவப் பெருக்கினமை சேலயையர் குலாஇபன் ஏறுதே ர௬ுருட்டியரு 2ள 

சிறகோ லெடுத்தரசு செங்கோனிறுச்தினோேன் சிற தே ர௬ருட்டியருளே.() 

வசைதவிர் வினைச்திட்பம் லாய்ச்சாச வப்பாரின் மாற்றல செதிர்க்க காலை 

மழைமதச் களியானை லாம்பரி சயந்தனமுன் மற்றுள வரூ தினியெலா 

மசைவில்பல் படைச்கலங் கொடுநாழி லாட்டுபுப லாரு வெழுக்தச கெய்ச்தோ 

ரவ்வணிக வழனிழுச் தோடியுவ ராழிபுச் களவிறிடர் செய்யகோச்கி 
யிசைமல ரலங்கலொடு வாகையுஞ் சூடியா ரெய்சப் புனைர்ச பெருமா 

னிரும்புலியை மேருமுடி. யேற்றிப் பெருர்சே ரிணீங்குற வுருட்டி கேம 

இசை இசை யுருட்டச்செய் சேயையர் குலாதிபன் சி.றதே ர௬ருட்டி யருளே 

திறுகோ வெடுத்சாசு செங்கோ னிறுத்தினோன் ஏறுதே ருருட்டி யருளே. 

சாசசப் பறவைக் இரும்புயற் றுளியஞ் சகோரச் இனுக்கு இக்முஞ் 

சந்திரன் விடுங்கரமு மம்புயச் இிற்சேழு சாம்பரித் செரிரவியு 

மேச வுறுந்தலக் இற்கருஞு மல்வருள் விளக்கத் இதனுக்குழுவலு 

மேவருங் சல்விக்கு நுண்ணறிவு நுண்ணறிவு வீச்கச் தினுக்கொழுக்கு 

கோசச விலாசமைர் சாங்கருள் வழிச்செலீஇ கோய்ப்பிறவி:போக்ுலார்க்கு 

கோற்றவர் புராணமில் லாத மைதராகா நுவன் றெம்மை யாண்டபெபம்மான் 

நீதச மதிச்திடாச் சேவையர் குலாஇபன் சிறுசே ருருட்டியருளே 

சிறுகோ லெடுத்தரசு செங்கோனி௰,ச்சிமனான் றத ௬ருட்டி, யருளெ.() 

எய்குன் ற வார்சிலைப் பெருமா னுளத்துவகை யெய்சமறை யோர்கள் குழுமி 

யியையவுப கரணமெல் லாச்தகச் சேர்த் தினிய தென்னுமொரு தேதமர்ச்து 

பொய்குன்ற யாசகுண் ட,ச்சழ லெழுப்பமேற் போயபூம் புகைவாஜனொடு 
பொலியுமுச் சைச்சிரவ மயிராவ தந்தான் பொறுச்தநிற மேலச்செயா



௧௯௨ சேக்ழோர் பிள்ளைத்தமிழ், 

மெய்குன்ற வச்சலா றென்னெனச் கற்பகம் வெதும்பப் புரிந்து பின்னும் 

விண்ணுடடங்கவு ஈண்ணா வரம்பையர் விழித்துணை யொருங்க மைப்பச் 
செய்குன்றை யம்பதிச் சேயவையர் குலாதிபன் சிறுதே ருருட்டி யருளே 

AoC லெடுத்தரசு செங்கோனிறுச்தினேன் சிறுசே ருருட்டி யருளே.() 

புமுங்குங் கதிர்ப்பரிதி யெழமுறுக் குடைமுசப் புண்டரீகத் தடச்துப் [தே 

பொலிதரச் சூழ்ந்துகிற் இன்றசரு விடபமலர் பொழிமது முழுக்க வீழ்ச் 
யெழுங்குங் குமச்தோ ஸிணைந்தமுலை யார்கள்கன விரசமன் றென் றுநீங்க[யா 

வெறிதிரை கொருரங்காலை யளவிலோ தஇிமமாங்க ணெய்திப் படிந்து துளே 
வழுங்குக் தாத் சவாய் மேலெழமுன் னீங்கயோராகமுழு வதுகனைந்தே (குஞ் 

யருமைவெண் முகில்செய்ய தேன் பொழிச லெனவியக் தாகாய கோச்டிகிற் 

செழுங்குன்றை யம்ப இச் சேலையர் குலாதிபன் றுதே ரருட்டி யருளே 

சறுகோ லெடுச்சாசு செங்கோ னிஐத்தினோன் சிறுதே ரருட்டி. யருளே. 

வெங்கடிய வாணவ மலக்குருட் டிருளுளம் வெரீஇப் பசறியோட் டெடுக்கும் 

வெண்ணீறு சாசனம் விழைர்தவர் ச முககமல மேவுற் ஜொருங்கு மலரும் 

பங்கமுற மேவு பரசமயர்வா யாம்பல்பல வும். துயர மைர்து குவியும் 

பரவுவே தாசம புராணமெனு மங்கலப் பணைமிச் கசெழுர்தொலிக்கு 

மங்கலுழு மாசரா ரூடலி னெறிந்தகுழையன் றிச் தடுப்பாரில 

ரவைகளையு மகலுற வகற்றினே மண்ணகச் தமையவெழு சன்றதாய 

செங்கதி ரெனச்சொலச் சேவையர் குலாஇிபன் சிறுதே ருருட்டியருளே 

சிறுகோ லெடுத்தரசு செங்கோ னிறுத்தினோன் சிறுதே ரருட்டி யருளே. 

சுவையமையு மோதகங் சனிபலவு மற்றவுர் தும்பிமுச வற்குகல்கஇத் 
தொழலமுது செய்கலா லூறென் பதஇக்தாகர் சூழ்க ரினும்புகாது 

நவையசடை யாசென்னி னச்சுமுதல் வலியவே ஈவிலவேண் வெஇினியெவ 

னன்னுதற் நிருடீறு நிலவெறிச் க௫(தழை ஈலங்கொண்மணி வெயிலெறிச்ச 
வயையசம் வியச்குமுப் புலவாருண் மாக்கணி யருந்தமிழ்ச் சுவையனைத்து 

மாசாய்ந் தெடுத்துப்பல் செய்யுண்முக மாவறிய வறிவிச்,ச பெருகாவலன் 

இவையுதவு சொற்சொண்ட சேவையர் குலாதிபன் சறுதே ருருட்டியருளே 
இறுகோ லெடுத்தரசு செங்கோ னிறுத்தினோன் சிறுதே ர௬ருட்டி யரு'2ள. 

பண்புகெழு நின்சரித் திரமினிய பாவாற் பரப்பிய திறாக்கைலாய 

பரம்பரை யுமாபதி சவென்புகழு மவன்முனோர் பைம்புசழு மவன் வழிவரு 
நண்புபுனை தவர்புசழு மினிமேலும் வருபவர் ஈயப்புகழு நீவொழ 
.நாடுவித நீசெய்த மாபுசா ணத்தமரு மாயன்மார் பெருமைவாழ 

விண்புகழு நால்வர்இரு வாய்மலர்ச் தருடிசா விடலே,த மென்றும் வாழ 
மெய்யன் பினின்னா லயப்பணி முதற்புரி விருப்பமிக் கார்கள்வாழத் 

இண்புவி யெடுத்சேத்து சேவையர் குலாஇிபன் சிறுசே ருருட்டியருளே 

சிறுகோ வெடுத்தரசு செங்கோ னி.ற,ச்தினோன் சிறசே ரருட்டி யருளே. 

சேக்கிழார் பிள்ளைத்தமீழ் ழற்றிற்று, 

 



௨ 

. சேக்கிழார்பிள்ளைத்தமிழ்ச் 
ல் 6 

சிறப்புப்பாயிரம். 
— 4H 

இது, 

இருச்சைலாயபரம்பரைத் திருவாவுறை ஆதீனத்து 

அடியார்குழாச்சொருவரும், இர்.நூலாசிரியரிட 4 இற் கல்விபயின் றவருமாகிய 

ஆறுமுகச்சுவாமிகளியற்றியது. 

அறுகீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

சீர்பூச்ச பாலாற்றின் புனல்பரந்து காலாற்றிற் சேற லாலே 

பார்பூச்த குடி சழைப்பப் பலவளனு மாங்காங்குப் பரவல வாகக் 

கூர்பூத்த வறிவான்மிச் கோர்பலரைச் கழுவியெளவை கூறுங் கூற்றை 

நார்பூத்த ராடொ௮ம்பார் நிறுவிவரும் தொண்டைவள மாட்டின் மாதோ. (௧) 

மன்னிய?ர் மறையொலியுர் சமிழ்லேச மறையொலியும் வயங்கு சீர்த்தி 

துன்னியலா சகவொலியுந் சொண்டர்கள்செய் யரவொலியும் தவன் றி யெங்கு 
முன்னியமற் றவர்ச்குவே ளாண்ருலச்சோ ர௬பசரிச்கு மொலியு மேன்மேன் 

மின்னியகா லர்தொறும்விண் ணாடுசெவிடுறச்செய்குன்றை வியலூர்தன்னில், 

நிலந்தழைப்ப வெண்ணீற்று மெறிசழைப்ப வஞ்செழுச்.து நிலவி மேன்மேல் 

வலர் சழைப்ப வுயர்சைவம் வலிசழைப்ப மறுசமயம் வறப்பத் தொண்டர் 

புலந்தழைப்ப வடியேம்விண் டலக்சழைப்ப நஈல* சழைப்பப் பொலிவே ளாளர் 

குலக்தழைப்பச் சேவையர்கள் குடி. சழைப்பச் கமிழ்தழைப்பக் குறிப்பா ருய்ய. 

உலகுய்யத் இரு,த்தில்லை ஈடஈவில்லார் இருவருளா லொருவர் வந்து 

கலவுபுகழ்ப் பாலரு வாயர்முன5 தோன்நியருட் ETT COTS FW 

விலிலருண் மொழித்தேவ னெனும்பிள்ளை ச் திருகாமம் விளங்கிப் பின்பு 
சுலவுசேக் கிழார்மரபு விளக்கலிற்சேச் சிழாரெனும்பேர் துலங்கப் பூண்டு,(௪) 

காற்றுபகை யஈபாய னமாத்தியராய்ப் பெருமுசன்மை க திர்ப்பப் பெற்றுத் 

தோத்றுபுறச் சமயமெலா மொருங்கவிய வென்றருளிச் சொழுலார்ச் சன்பு 
தேற்று இல்லை நடராசர் மூதலருளச் இரு ச்சொண்டர் திருப்புராண 

மாற்றுமல மருந்தெனவாய் மலர்க்தருளும் பெரும்புகழார் மலர்ப்பூச் தாளில்.() 

தேக்குபுசழ்ச சோணாட்டி.ற் றிரிசிரா மலையின்மிகு இருவ மோங்குச் 

தூக்குபுசழ் வேளாளர் குலாம்பு இயிற் சகம்பரவே டுலங்கப் பன்னா 

ளாக்குபுக ழென ச்சோன்றிப் பலகலையு மொருங்கேயாய்ச் தான்றோர்பல்லோர் 

வீச்குபுசழ் பர் ச கமிலாயபரம் பாயாக விளங்கா கின்ற. (௬) 
  

* இது பழையப திப்பைச்சார்ந்த.த. -(பதிப்பித்தசாலம், 9, 2. பி. 1876}. 

உடு



௧௯௪ சிறப்புப்பாயிரம், 

எங்கடுறை சையையடைச்சம் பலலாண சேவனடியினித குட்டத், துங் 

கமுடி வாய்ந்துசிவ ஞானசலை யகங்கைகெல்லித் தோற்றத் தாய்ந்து, கங்கை 

தீரிச் சருள்சடையோன் பலதலத்து மான் மியந்தன் கருத்தி னோர்ர்.த, சங்கை 

யில்செர் தமிழின்மொழி பெயர்த்தியற்றுங் கடப்பாட்டி ற் றலேமை யானோன், 

மின்னுமர னடியன் றிச் சனவினும்வே றெண்ணாத விரசம் பூண்டோ 
னின்னுமெம்போ லியர்பலருக் இலக்கியமு மிலக்கணமு மெளிது தந்சோ 
னன்னவன்பேர் மீனாட்ி சர்.2ரரா வலவனென வாய்க்சோ ரியாரும் 

பன்னுபுசழ் பூதலமு மீ. தலமும் பாதலமும் பரவ நின்றோன். (௮) 

மற்றவர்மான் மியப்பெருமை யருமையுட னுளத்துணர்க்து மகிழ்பே 

ரன்பாற், கற்றபய னின்றடைக்தோ மிம்மைமறு மைப்பயனுங் கதிர்க்கு 

மீசென், றுற்றருமை பெருமைகொண்டர் புராணவிரா சியமுழுது மொருங் 
கே தோன்றச், சொற்றபிள்ளேத் தமிழெனவோர் பாமாலை தொடுச்சனன் 

மெய்ச் துறவோர் போற்ற. (௯) 

லென்றபச மினையார்மான் மியந்தமிழால் விரித சருளு மேன்மை யாள: 

சொன்றுபுகழ் மரபிலுளா ரிதுயச்சற் குரியரென வுவந்து சான்றோர் 
நன்றுபொலி துறைசையிற்சப் பிரமணிய குருமணியுண் ணயரச்து ஈன்றென் 

றென்.றமுடி யடிசகடொறுர் அளச்சவவை வியச்சஏரங் கேற்றி னானே. (௧0)



GL. 

சிவமயம். 

திருவாவடுதுறை 

ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ். 
_ டைட் 

பாயம். 

விநாயகர்துதி, 

சீர்கொண்ட தகுதியிற் நிரிகுணமு நிறுவிய இறத்தடிச் கருமூடி கர் - 

இகழ்ஈடுச் செம்மணி யொளிப்பணி முடிச்சிசச் சிறுபிறை வயக்கிடுதலாற், 

ரர்கொண்ட மலர்செறி இழக்குமேச் கொடுபசை தவிர்ந்துசாய் காப்பணட்டு- 

சாப்பிசைப் பொருள்கோளின் மேவலமர் கயமுசச் தம்பிரான் ரூள்பரசுவாம், 

பார்கொண்ட தன்பொதுப் பெயமெழுச் தின்றொகைப் படிகொண்ட வாவடு 

துறைப் - பதிகொண்டு த இறப் புட்பெயரு மத்தொகைப் படிகொண்டு பச 

வுயிர்கள்பாற், கூர்சொண்ட வத்தொகை யசன்றொழி லறக்கருணை குலவியத் 

தொகையபாசங் - கூடா தளிக்குமம் பலவாண தே$கன் சொழிதமிழ்ச் கவி 
சழையவே. 

  

ஆன்றேரிலக்கணழகமாகக் காவற்கடவுளாவா ரிவரேனத் 
ae e ச் துணிந்து அவ்வமிச் சேன்றமைகூறியது. 

வழிபடுசே வுளுங்கொலைதீர் தெய்வதங்காப் புரைக்கவென வகுத்த வான்றோர் 

மொழியுணர்ந்து மவ்வழிச்சென் றிலர்முன்னோ ரிரும்புகழ்க்கோ முத்தியெங் 

பொழிகருணைச் சின்மயனம் பலவாண தேசிகன்மேற் புசலப் புச்ச [கள் 

கழிம௫ழ்யா மவ்வழிச்சென் றனஞ்சக்கு மிப்பிள்ளைச் கவியும் தானே. 

  

0 v ய் 

HT tL Lf பப ர வம், 

கடட. 
திருநந்திதேவர். 

பூமேவு வேதா கமப்பொரு எடங்கலும் பொங்கொளிக் கைலைப்பிரான் 

பொற்பத் தெருட்டச் தெருண்டுஞா னச்குரவு பூண்டுமா லயனாஇியோர் 

சாமேவு மணிமுடித் தலைவணங் குர்தொறுக் சாங்குச் தொறுக்தழும்பு 

தாட்புற மசங்கொண்டு பொலிரந்தி நாயகன் றன்பெரும் புகழ்பரசுவாம்



Fr அ௮ம்பலவாண?ே தூகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

பாமேவு பேருலகர் கருமவள விற்கருவி பற்றியோ ருழியெய்தலே [sg 

பாங்கென வுணர்க்திடத் சொழிலொன்று கோடலிற் பகருநான் முகமொழி 

தேமேவு முகமொன்று தழமுவியா வடுதுறை செழிக்கவ இல் வீற்றிருச்குஞ் 

செல்வனைச் குரவர் தங் சோனையம் பலவாண தேவனைக் சாக்கலென்றே,.(௧) 

சனற்குமாரமுனிவர். வேறு. 

எங்கள் பொதியச் இருமுனிவம் கயைந்ச பழங்காப் பியச்குடியோ 

னென்னச் கருணைச் சயிலாதஇச் கியைந்து பிரமன் மான்முசலோர் 

தங்க ஞணர்விற் கப்பாலாய்ச் தனித்சா ௬ணர்விற் குள்ளொளியாஞ் 

சனற்கு மாச முனிவர்பிரான் சாணம் புயங்க டலைச்சகணிவா 

மங்கள் வழியு மாமலர்த்தா எகத்துப் போகட் டுறத்சேய்த்ச 

வதனை முடிச்கொண் டனனெனமண் ணஜையா வாறு திழுமுடிமேற் 

நிங்க ளொழிச்,ஐ வளர்செல்வச் இருவா வடுதண் Bon nog als 

இகழுங் குருவம் பலவாண சேவன் றனைச்சாச் தருள்கவென்றே. (௨) 

| சத்தியஞானதரிசனிகள். வேறு. 

பொய்யாத வேதச் சரப்பொருளை யாரும் புறங்காண வானரின் றும் 

பொலிசரு தியாகமணி கொடுலந்த மன்னனும் புச்திராண் கொளவவித்தை 
தையாச சருவசங் கப்பரித் தியாசமணி சண்பெரும் கைலைநின்றுந் 

தவாதெங்கு மோக்கச் கொணாந்தசச் தியஞான தரிசனிக டாள்பரவுவா 

மெய்யாத மாமலங் கழுடீ ரெனற்கயைய வினியகழு நீருமாயை [கஞ் 

யெழினிா நித்தற் நெரிக்குங்கண் மணியெனற் கயையக்கண் மணிய௰நீக் 

செய்யாத வினைநீறு செயுமெனற் கயையதச் இருர் தம்வெண் ணீறுமேனி 

இகழவா வடுதுறையின் மருவுமம் பலலாண தேவனைக் காக்சவென்றே,(௩) 

பரஞ்சோதிமாமுனிவர். வேறு. 

HES மரூஉஞ்சீர் முசுகுந்த னன்பிற் றந்த மணியேற்ற 
வான்ற ஈ௧.ரங் களுட்டிறக்த வாரூ ரெனச்சச் இியஞானி 

தந்த மணிகைச் கொண்யெர்ர்த தக்கோர் பல்லோ ருளுஞ்டிறந்த 

தலைவ னாய பரஞ்சோதி தாட்டா மராக டலைக்கணிவா 

மிந்த வுலற் பரிபாக மெய்தார் பே.5 மபேதமென 
விசைச்துப் பிணங்கா தெய்துவித்2த யியல்பு விளக்க வுருக்கொண்டு 

வந்த கருணைப் பெருஞ்செல்வன் வான்றோய் பொழில்சூழ் இருத் துறைசை 
மருவுற் குருவம் பலவாண வள்ள றனைச்சாச் தருள்சவென்றே, (௪) 

மேய்கண்டசிவாசாரியர். 

போந்த புறத்துப் படரிருளைப் போக்குங் கதிரும் பன்னிரண்டே 

பொக்கி யக)்துப் படரிருளைப் போக்கும் கரும் பன்னிரண்டே 

யேந்து புடவி யிடச்தெனப்பன் னிருகு,ச் இரஞ்செவ் வாய்மலர்ச்ச 

விணையில் வெண்ணெய் மெய்கண்டா னிணைத்தா மனாத்சா ளிறைஞ்சுவாம் 

லாய்க்ச வடபா லாலவனம் வயங்கு சென்பாம் குருந்தவன 
மருவு வாரு மருள்பெறுவான் மன்னு ஈடுப்பா லரசவனசச்



காபபுப்பருவம், க௬்ள் 

தாய்க்த சங்க கோக்கமென வமர்ந்து நோக்குங் குருசிங்க 

மருள்கூர் திருவம் பலவாண வடி.க டமைக்காச் தருள்கவென்றே. (௫) 

அருணந்திசிவாசாரியர். 

போத ஈவின்ற பெருங்குரவன் பொரற்பார் இத்தி கேட்டுமகிழ் 
பூத்துச் சிறப்புப் பாயிரமாப் பொலிய முதலா இரியன்பேர் 

சாத கினக்குச் சகுமென்று சார்த்தச் இறக்க திருதீதுறையர்ச் 

தலைமை யாள னருணநச்தி சாட்டா மராச டலைச்சணிலா 

நாத மசன்ற பெருகிலையை காடு முயிர்கட் கருள்புரிர்.து 

நாளும் பசுத்து வர்தீர்ப்போ காமென் றதனுச் கறிகுறியாச் 

௪5 மலியும் புனற்றடஞ்சூழ் திருவா வடுதண் டுழைமருவுஞ் 

செல்ல னருளம் பலவாண தேவன் றனைச்காத் தருள்கவென்றே. (௬) 

மறைஞானசம்பந்தசிவாசாரியர். வேறு. 

௮ரியபுச ழாசிரியர் பலருமுடை யவரே 

யாயினும்பங் கயம்போலசத் சலைமைதரு வழச்காத்-*:. 

பிரியமிகு மறைஞான சம்பந்த னெனும்பேர்... 

பெற்றுவிஎங் கியகடர்தைப் பெரியோனைத் தொழுவாங் 

கரியமலப் பிணிகழலக் கழல்கசூட்டி யடியேங் 

கன்மனத்தும் வன்மனத்தர் கருதாத கனகப் 

பரியமதிற் றுறைசையகதி அங்கழலா த 

பலவாண தேூகனைக் சாத்தருள்ச இன்றே. (௭) 

உமாபதிசிவாசாரியர். 

விரும்புசிவப் பிரகாசம் தவப்பிசகா சமிலா 
லெய்யயாங் கஞ்மடைச் சிவப்பிரசா சத்தோ 

டரும்புபல Eno Gat s செய்தவருட் குவ 

னண்ண்லுமா ப.திிவனை யஞ்சலித்துத் g Oi 0 

பெரும்புலவர் பெரியோனென் றறிர்சேச்சப் பட்ட 

பின்னருமம் பலவாணப் பெயர்புனைக்ச கள்வன் 

சரும்புகமு கெனவோகம்கும் வயன்மலிசண் டுறைசைச் 
சண்ணமரண் ணலைசாளுங் காத்தருள்க வென்றே. (௮) 

அருணமச்சிவாயர். 

இருண்மலமு மாயையுமற் றிருவினையுங் கழிக்தின் 
பெய்திடவெய் திடுமுயிர்கட் கினிதருளுச் Dogan 

லருணமச்சி வாயனெனச் காரணப்பேர் புனைந்த 

வண்ணலடி.ச் சாமனாக ணண்ணல்குழித் இடுவாம் 

பொருண்மலிசெங் கொன்றையொடு வெள்ளெருக்கு மொப்பப் 

பொறுத்தபழங் காரணச்தா னலவர்துஇ யொடுயித் 

தெருண்மலியா வெந்துதியுங் கொண்டுதுறை சையில்வாழ் 
சேசிகனம் பலவாணன் றனைக்காக்க வென்றே, (௧)



S594 ௮ம்பலவாணதேிகர் பிள்ளை த்தமிழ். 

சித்தர்சிவப்பிரகாசர். 

தம்மடியர்ச் இருக்குமிடம் வமாயறுத்துச் செரித்துத் 

தீமக்இருக்கு மிடங்குறியா தெவ்விடச்தம் பயிலுஞ் 

செம்மனச்சா ராயினுமெஞ் இத்தத்து மமர்க்த 

சித்தர்வப் பிரகாசர் சேவடிச டொழுலாஞ் 

செம்மலரும் வெண்மலரு மெடுத்தடியர் gr had 
சேவழி.மேல் வீழ்தலிரு தேரிகரும் பலகா 

லம்மவணங் குதல்பொருவச் கோகழிவீற் றிருக்கு 

மம்பலவா ணனைகாள்க டொறுங்காக்ச வென்றே, (#0) 

நமச்சிவாயமூர்த்திகண் முதலியபதினால்வர். வேறு. 

புசவு மிகுவள் ஞூவர்குஉளுட் புணர்பதச் தினுமுள் பொருளிசெனப் 

புகலு மொன்றிற் குருமூர்த்தம் புகல்பத் திலுமுள் பொருளிதென்று 

பரவு மூலக மூணர்ர்தேச்சப் படிவங் கொண்டு வெளிவக்ச 

பண்பார் நமச்சி வாயர்முசற் ப தினால் வரையும் தொழுசெழுவாய் 

குசவு புனையா வருமிருகை கூப்பப் பொலியு மாசெனழூல் 

குறியா வுணர்ச்சி யாளருமுட் கொண்டு செளிதற் கறிகுறியா 

விரவு மாச வனத்தமர்ந்து விளங்கா நின்ற இன்மயனை 

மிக்க புசழம் பலவாண மேலோன் றனைக்காத் தருள்கவென்றே. (௧௪) 
டை   

செங்கீரைப்பருவம். 

கட 

நீர்பூத்த தாமரை சமழ்ப்புறப் பொலியும்விழி கெடியமா லுபமன்னியர் 

நின்னா கமத்தின்வழி புரிதிச்கை பெற்றா ணீச்சென னெனப்புழுங்குக் 

தார்பூத்த கூந்தற் புவிச்கோசை யதுபெறச் தண்ணீரி லசைவிலாது 

தானின் றருர்சவஞ் செய்வள்களை யாவுடைச் சன்மையளு மாதலாலப் 

பார்பூத்ச காத்றமுட் கு.றியாம லட்சொண்ட பருவமொன் றேகுறித் தப் 

பங்கயச் செங்கைதலை மேல்வைச் தெடுச்சொரு பசஞ்சூட்டி. முகமலர்ம்து 

சீர்பூத்த போருட் டி. ருமேனி கொண்டவன் செங்கீரை யாடியருளே 

தற்பரன் றுறைசையம் பலவாண தேடகன் செங்கோ யாடியருளே. (5) 

மூந்தைமறை யாயையு முணர்க்தகான் முகமுனிவன் முன்னின்று தாளமொத் 
முருகுவிரி பைர் துழாய் மாலை யல் வருபுய முகுந்தனெடு முழவதிர்க்ச [த 

வந்தைதவி ராகாவு மூகூவு மேழிசை யமைத்தமிர்ச சாரைவாச்ச 
வரகர வெனச்சணங் களிசொண்டு தளிகொண்ட வங்கணர்ச ளா௫யேத்த 

நிர்தைதவி ரிருமுனிவர் புடைநிற்க வேண்டுமென நினையாதி கினைவையாயி 

னின்பழைய வுருவமமாடு நேர்கிற்றி யாலென நிகழ்ததுதற் கஞ்சமாட்டே 
திந்தைகளி கூரவருள் வடிவாடு நின்றவன் செங்கோ யாடியருளே [ஞ் 

சிற்பரன் றுறைசையம் பலவாண தேசிகன் செங்€ேளோ யாடியருளே. (௨)



Oe mF oor Liu ca ib ௪௯௨ 

மூம்மையுல கும்புகமும் வேதா சமம்பகர் முழுக்குறி குணங்கடந்து 

மொழி௫ன்ற பரகாத பரலிக்து வுங்கழன் முழு.ச்சபே ரசொளியாகயெ 

நம்மையொரு மழவிளங் குழவியென வுட்கொடு ஈயந்துபா ராட்டுமறிவு 

நன்றா யிருக்கஃ செனச்கரு தி யையநீ ஈகையற்க ஈகைசெய்வையே 

லெம்மையறி யாமையுடை யாரிவர்க ளென்று யின்றுசான் சண்டனைகொலா 

மென்றுகினை யாங்களு ஈகைச்திவெ மன்பினர்த மெய்ப்பில்வைப் பாயமுதல் 

செம்மைகெறி யாரைய கிற த்சவெழு கருணையோய் செங்கோயாடியருளே[வா 

திற்பரன் ௮றைசையம் பலவாண கேூகன் செங்கீரை யாடியருளே, (௩) 

யேசற்றிதுதிரு வுஎஞ்செய்து கேட்கவய னரியையெண் ஞசயாங்க [வோம் 

ளமைசர நினக்குவழி வழியடிமை யுண்மையென் ரூவணம் வரைந்துதவு 
பொய்யமை தராதுபக லிசவுரின் குற்றேவல் போற்றுவ மசான்று த இயும் 

புதிதுபுதி சாகப் புரிக்திரல மவைகளும் போதா வென ச்தெரிக் து 

வெய்யவுடலும்பொருளுமாவியுமடங்காவிருப்பிற்கொடுச் தவிடுவே [ழிசலுஞ் 

மேலுமினியென்செய்துமிசனின்மேற்செய்பவர்கள்விண் ணுமிலையிதமொ 

செய்யசன் றினிரீ செயற்பால தென்கொலோ செங்கீரை யாடியருளே 
தற்பரன் றுறைசையம் பலவாண தேசிகன் செங்கோ யாடியருளே, (௪) 

காமரு மதிப்பிறையு மறிஇரைச் சங்கையுங் கங்காள மும்பிரமன்மால் 

கழிதலைச் கொடையலுங் காகோ சரங்களுங் காடுபடு பொற்கொன்றையு 

மாமரு விருஞ்சடையு மாகய பெருஞ்சுமை யகன் நயிர்ப் புற்ற இறா 

லையகின் றிருமுடி யசைத்திட வருத்சமின் ஐடன்மிருக மோடுபரசும் 

தாமரு விலாமையாற் செங்கைநில மூன்றச் சடுக்குமிடை யூறுமின்று 

தாங்குகுஞ் சிசமின்மை யாலடி. பதஇித்திடத் சடையெவன் புடைவிராவித் 

தேமரு வுறுங்காவி சூடிய புயாசலன் செட்கீரை யாடியருளே 

சிற்பரன் றுறைசையம் பலவாண தேிகன் செங்கோ யாடியருளே. (௫) 

வறு, 

பிறைபடு பற்குற ஞடனெளி யப்பிணர் பெறுவெரிர் மிசையொருசாள் 

பெயர்வற வூன்றுபு மற்றொரு பொற்றாள் பேண யெடுச்சொளியே 

நிறைதரு குஞ்ச மாக்குச லன்று நெடுங்கக னக்தடவ 

நிலவொரு பாத மெடுச்து நிமிர்க்து நிகழ்ச்சலு மன் ற பெருங் 

கறையடி யானை யுரி.த்துரி மேனி கலப்புற மூடியொரு 

காலை முடக்கி மடக்குத லன்று கரும்பிர சம்பொழிரோ 

ஐறைகரு மாவடு தண்டுறை காக னாடுக செங்கோ 

யறிவுரு வாகிய வம்பல வாண னா செங்கீரை. (௬) 

தங்கப் பெருமறை யந்சண ராதஇயர் சூழ்ச்சனர் கொண்டாடச் 

தோலா வாகம முற்றுஞ் சென்னி துளக்கி யெழுக்சாடச் 

சங்கச் சமிழெனு மொருசே வுவகை தழைத்துல கத்தாடத் 

சளர்வுறு பரசம யப்பே யஞ்சுபு தவைசுற் மினவாடச் 

சிங்சச் குருளை யெதிர்ப்படும் யானைச் திரளென வெங்கண்மலச் 

இரள்குடி வாங்க நினைக்கரு சாருட் சென்று பஇர்சாட



௨௦௦ அ௮ம்பலவாணதே௫ிகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வங்க,ச் துறைகெழு மாவடு துறையிறை யாச செங்கோ 

யறிவுரு வா௫ய வம்பல வாண னாக செங்லோ, (cr) 

ஒள்ளிய சக்தர மேவிய கருமை யொழிர்தனை யப்பொழுதே 

யுற்ற மலத்தின் கருமையும் யாங்க ளொழிக்தனம் வெங்கொலைசால் 

வெள்ளிய கோட்டுச் கரியுரி போர்த்தல் விலங்கனே யப்பொழுதே 

மேவிய மாயை போர்த்தலும் யாங்கள் விலங்கின மேவுபணப் 

புள்ளிய வாளர வக்கொகை பூணுதல் போக்கினை யப்பொழுசே 

பொங்கு வினைத்சொகை பூணுதல் யாழும் போச்சி மலர்கடுவி 

லள்ளிய லாவிய கோசழி காயக னாக செங்கோ 

யறிவுரு வாய லம்பல வாண னாடுக செங்€னா. (௮) 

ப.சசம (பத்சவர் வாயு ணுழைக்து பயின் றிடு பிரு திவியே 
பற்றிய சொண்டின் வழிப்படு சைவப் பைங்கூழ் பாய்புனலே 

விரச வழுத்.துரர் வெவ்வினை யடவி வெதுப்பி யெழுங்கனலே 

மெய்யற நோக்கினர் பாவ மெனுக்தய் விலச்ச வுலாம்வளியே 

ares ons Ser wor sos HFS aus முயக்குறுலான் 

மாதவ மாற்றுக ருள்ளம் தோறும் வளைர்து விராம்வெளியே 

யாச வனத்தம ருங்குரு காக னாசெ செங்கோ 

யறிவுரு வாடிய வம்பல வாண னாடுக செங்னா, (௯) 

ே வறு, 

நாவடுகொன் நஙி னாம£வின் றிடு மொண்£ல 
நாடியவெங்களை நீயயலென்றுநி னைக்தாய்கொல் 

ஸலோவடுவொன் நிய காளிசமென்பத விண்டேசின் 

னோெலென்ற ச யாநிதியென்றெவ ரும்பேச 

மாவடுவென்் றசண் மாதரொடுந்திகழ் பைக் தூலி 

வாலெூனெம்பல வாவிதொறுங்களி கொண்டாடு 

மாவடு சண்டுறை மேவுமிளங்க இர் செங்கோ 

யாரருளம்பல வாணசவுந்தர செங்கீரை, (௧௦) 

தாலப்பருவம். 
BK Se 

மூருந்து முழ்வ லிளமாசர் முன்னி யாடும் பெருக்சடத்.து 

மூழ்கிச் றகர் வெள்ளெனெ முற்றும் பாசி போர்த்தெழுக்து 

பொருந்துங் கராயி விருந்து கறிப் பொலியும் பழைய நிறமடைந்து 

பொலித லொருங்கு வெண்மூூல்கள் புணரி தோய்ர்த கறுத்செழுர்.து 

வருந்து இற,த்தின் வரையிவர்ந்து மன்ணும் பயர்திர் சரவுசறி 

ஏயங்கும் பழைய நிறமுறுசன் மானுங் கழனி யுடுத் துவளற் 

இருச்,து இருவா வடு தறைவாழ் செல்லா சாலோ தாலேலோ 
சித்திற் பொலியம் பலலவாண சேலா சாலோ சாலேலோ. (௪)



BT OL a in ௨௦௧ 

வான்ரோ யடுக்கு மாளிகை மேல் வைகு மாமை மடரல்லார் 

வயங்கு பவனகச் குடங்கரைவெள் வாய்வாள் விழியி னுறகோக்கி 
யூன்றோய் குலிசப் படைவேர்ச னுடைய வமிர்த சகடமென்று 

மொருகர் இருமா ஸிகைசத்தேவ ருயர்த்த வமிர்ச கடமென்று 

மான்றோய் நின்னை யடையாகதா ரபேசம் பேச மெனப்பிணங்கு 

மதுபோற் பிணங்கிப் பெயரநினை யடைச்தார் போலச் தெளியும்வள த் 

தேன்றோய் இருவா வடுதுறைவாம் செல்வா தாலோ சாலேலோ 

சித்திற் பொலியம் பலவாண தேவா தாலோ தாலேலோ. (௨) 

ஒங்கு நினது இருமுன்ன ருயர்த்த காவிச் கொடிமதன 

ஹைர்சத்த மீனச் தனச்செனெமா யுள்ள வனைத்துங் £ழ்ப்படுத்கி 

வீங்கு ,மமசர் காட்டினுக்கும் விடுச்ச கின.து இருமுகம்போல் 

வேந்தன் ஈசன்மை இழித்செழுர்து மேல விரைவி னாண்டளப்பா 

னாங்கு நோக்கி நடுமடுங்கி யக்தோ சாரு ane gn 

லறைக்தா மரசன் வினவிலெவ னறைவா மெனவுட் டுயாமூழ் 

தேங்கும் இரவா வடுதுறைவாழ் செல்வா தாலோ தாலேலோ 

எச்திற் பொலியம் பலவாண சேவா சாலோ தாலேலோ, (௩) 

கூருங் கருணை நின்காவிக் கொடிமிப் போய்க்கற் பசச்கிளையிற் 

கூட ஈறுஞ்செக் தளிர்கொய்வான் குறித்த தேவ குருவாங்கண் 

யாருங் குறுக வடைந்ச வன்மற் றிதனை மயங்கித் சண்தெலு 

மின்ன சசைய வெழுங்காற்றா லிணர்த் அப் பாங்கர் நின்றசைந்து 

தேருங் கவுளி னுறப்புடை த்துச் சர்தை வெருவி மெய்ர்ஈடுங்கிச் 

தெளியா வனையா ஜனோட்டெடுப்பச் செய்யா நின்ற திருவரசு 

சேருக் தருவா வடு துறைவாம் செல்வா தாலோ தாலேலோ 

இத்திற் பொலியம் பலவாண தேவா சாவோ தாலேலோ. (௪) 

அழிக்கு நினது பழம்பகையு ளாய்க்து வடிவம் பலதாங்கி 

யடுச்த கருவி யொமெசயே எமைக்து நிற்கு நிலையென்னக் 

கொழிக்குங் சரிய சாஞ்சிகளுங் கொடியால் வளைந்த பலகரும்புங் 

கூவா நின்ற மாங்குயிலுங் குலவு மருதக் இள்ளைகளும் 

விழிச்குங் சமல முதன்மலரும் விரிச்சு கமுகம் பாளைகளு 

மீன மெழுந்து பாய்தலுமாய் விளங்கா நின்ற கருங்கழனி 

செழிக்குர் இருவா வடு. துறைவாம் செல்வா தாலோ காலேலோ 
தித்திற் பொலியம் பலவாண சேவா சாலோ சாலேலோ. (ட) 

2 வறு, 

உசைதரு கன்மையில் செல்ல மபச்ச முறாது பிழைச்சுவரு 
- மொள்ளிய வேல்விழி மம்கையர் கொங்கை யுவச்ச லொழிகந்தவருங் 

கமாயரு கல்வி முயன்று பயின்ற களி:ப்பி னகன் றவருங் 

சாமரு சைவ மலாத மதங்கள் கலத்தல் கழிஈ்தவரு 

QR. Hr



௩௦0௨ அ௮ம்பலவாணதேகர் பிள்ளை த்தமிழ். 

மிரைதரு இன்ற தருக்க மகம்பா மென்ப திரிச்தவரு 
மென். கமச்கரு ஞங்சகொ லெனப்புடை யெண்ணிலர் சூழ்ந்தேச்தச் 

கரையில் விளங்கும் பேரரு ளாளா சாலோ தாலேலோ 

சண்டுறை சைப்பதி யம்பல வாணா தாலோ தாலேலோ, ௬) 

மேளைமதி காளும் வளர்ச்திருள் Fessler முன்னு பெருங்கருணை 
மொய்த்தப ஓயிர்ச ளிடச்தும் வளர்ச் து மாருச்ச மலச்கருளை 

விளைச திர் ஞாயி றெளச்சுடர் சோற்றி வெளிப்படு மேன்மையனே 

மேவிய சேல நிலைமலர் பைச்சரு விட்டக லாக்சுழலும் 

வளை தரு சகல நிலைச்கட் கற்பொலி வன்றம லுஞ்சுச்சம் 
வாய்ந்த நிலைச்ச ணயத்சழ லும்பொர மன்னி வயங்கிடுலோய் 

திளையவிழ் செங்குவ ளைச்சொடை யாளா சாலோ சாலேலோ 

சண்டுறை சைப்பதி யம்பல வாணா தாலோ சாலேலோ. (௪) 

நின்னை யிளங்குழ விப்பரு வத்து நிகழ்ச்சி யுறச்து இிசெய் 

8ீர்மையி னெங்களை யையற லைய நிலாவிய செங்காட்டின் 
முன்னை யடைந்தது போலடை வாயெனின் முன்னிய செய்சாய்நீ 

| ழே.ற்றிய வெங்களை யேசனி ஈல்குது மொழிவது மொன்றுளசாற் 

பின்னை யெனாதுரை செய்குது நின்னைப் பெட்பொடு பாராட்டும் 

பெற்றி யுணர்ச்சனை மற்றொ ரிடதசப் பெற்றிசொ டடையற்க 
தீன்னை யிழப்பின் விராக்சருள் குரலா சாலோ சாலேலோ 

தண்டுறை சைப்பதி யம்பல வாணா தாலோ தாலேலோ, (௮) 

புண்ணிய வேச முடிப்பொரு டெளியப் புகறலி னிகரிலசாய்ப் 

பொங்கசொளி வெண்குடை நீழலின் வைப் புவன நடாச்.து.சலி 

னெண்ணிய வெங்களை வாங்கி யுனைத்தர் இிடுகலி னெங்களுயி 

சென்னு நிலச்துணர் வென்புனல் பாய்ச்தி யிராகெழு பேரின்ப 

நண்ணிய போகம் விளைத்சலி னொத்தனை சால்வரு மென்பதலா 

னகுவரு ணாதி யொழிச்சொளி ௬ண்மை ஈலர்தெளி யேமெளியேர் 

தண்ணிய மேலவர் சுண்ணிய முதல்வா சாமலா தாலேலோ 

தண்டுறை சைப்பதி யம்பல வாணா சாலோ தாலேலோ (௯) 

நகைதிச ழாகம வன்றொடர் பூட்டி கலங்கள் மாமறையே 
காடிய தொட்டி லெனச்செறி வித்து நலின்றப லுபநிடத 

வகையணை மீமிசை வைகுறும் யாமிம் மடவர்செய் தொட்டிலினும் 

வைகுவ தோவென் றெண்ணலை யெண்ணிடின் வையை யடைச் இடுமாண் 

முசைசெறி யோர்தரு நிழலினும் வைகினை 3ுாதுமறை யாகிகளு 
முற்றிய வோவவ ணென்றிடின் யாது மொழிரு்இிடு வாயளவாச் 

தகைபடு சுகுணமெய்ஞ் ஞான வினோதா தாவோ தாலேலோ 
தண்டுறை சைப்பதி யம்பல வாணா தாலோ சாலேலோ, (#0)



சப்பாணிப்பருவம். 
ak ee — 

உரைசெயெப் புவனச்கி னுங்சைப் பரச்சுமை யொழித்தலர்க டச்ச 

வேலை - யொன்றினி தியற்ற ற் கெண்ணா ரசன்றியு முரைக்குமுன் செய 
வும்வல்லார், கரைசெயிது கிற்சமழு மானெடுஞ் குலங் சபாலம்வெர் தழறமரு 
கங் - காணுமிவை முற்சுமை கழிர்சலி டைம்படுசல் கடன்மையே சன்று 

மென்னில், வினாசெய்மலர் செற்றுபொழில் சுற்றுமது ரையில்விறகு வெட்டி. 

மண் லெட்டியங்கம் - வெட்டிப்பயின்றவங் கைச்தலங் சொடுஈவில வேண்டு 

மென் போமென்செய்லாய், தரைசெய்பய னாப்வர்த மெய்ஞ்ஞான பாற்சரன் 
சப்பாணி கொட்டியருளே - சண்டமிழ்ச் துறைசையம் பலவாண சேகன் 

சப்பாணி சொட்டியருளே. (௧) 

புண்ணிய மலிந்தநின் நிருலார்ச்சை யென்னப் பொலிக்தபே ராகமத்திற் 

போற்றுபெரு ஈடவையிற் சமயமும் விசேடமும் பொற்பப் புரிந்துபின்ன 

ரண்ணிய ரரச்இின்மேற் றங்கிமனு முதலாய வச்தவடி வங்களாறு 
மமைதரச் சோசனை புரிந்தபின் விரும்பிகவி லபிடேக மாதிகொண்டு 

கண்ணிய நறுந்தா மரைச்திரு வடி.சீஈலங் கருதுமச் சென்னியேறக் 

கண்டபின் யாவருங் காணநீ றுதவியெங் சைம்மீது மேறி மிளிருச் 

தண்ணிய மலர்க்கைகொடு ஞானவடி வாயி3னொன் சப்பாணி சொட்டியருளே 
தண்டமிழ்த் துறைசையம் பலவாணசே௫சன் சப்பாணி கொட்டியரு2௭. 

நின்னையொப் பில்லாச சின்மய னெனசக்கலை கிரம்புபா டியமுனிவனா - 

Qsyuha ஞானமுனி யாலுணர்ச் சேந்து நகிகழ்ச்கலில் வாறதென்றே, 

யன்னையொப் பாங்கச்சி யப்பமுனி யானன் நறிந்தன மினித்துஇச்தற் - 

சஞ்சரோ மெங்கள்செய விற்றாக வெங்களி னசப்படா தசல்வையலைரீ, பின் 

னைமற் ரொன்றெண்ணி யகலநினை வாயெனிற் பெரிதுமூம் செய்சல்பாட் 

டே - பேணுகென வன்றொண்டர் பாற்பேர னானெவன் பேசெனி னெவன் 

பேசுவாய், தன்னையொப் பாய்கருணை யுருயாய சின்மயன் சப்பாணி கொட்டி 

பருளே - சண்டமிழ்ர் துறைசையம் பலலாண சேிசன் சப்பாணி சொட்டி. 

யருளே. (௨) 

தூயதிரு லாசவூ ரடிகளின் “ங்சோயவை சொற்றிக லின்றமன்று [ன்ற 

சூழுமொரு மூர்த்தியின் ஸுங்கன்மூன் சைமூளை சொரிதரத் தேய்ப்பதி 

மேயவொரு சண்ணப்ப ரின்னுங்க ணப்புவான் விழியிடச் திடுதலின்று 

மெய்ச்குறிப் புக்சொண்ட ரினுமுத்த மாங்கங்கன் மீதுமோ துதலுமின்று 

பாயதிரி புரரீறு பட்டமையின் மாமேரு பற்றிவாங் குதலுமாயப் ப 

பகழிகோ டலுமில்லை toud gy Curgyest uel g கருணைகூர்ஈ்து 

தாயனைய 8ிற்பான் மரை மலர்ச்சைகொடு சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ் ச் துறைசையம் பலவாண தேசிகன் சப்பாணி கொட்டியருளே, 

எள்ளருங் சைலாய வரைவீற் றிருந்தா£ ளிங்ஙனம் பாராட்டுதற் 

கேற்புடைய வடி.வமன் றென்முனை விடுத்தன மிருக்சுவர்க ணால்வரேச்ச



உ௦ச் அம்பலவாணதே௫கர் பிள்ளைத்தமிழ். 

விள்ளருக் தளிசால ஈன்னிழலு மொருகுரச்த மென்னிழலு மொருவரேத்த 

வீற்றினி இருக்சகாள் கலவன் றி யிலையென விடுத்தனம் பல்லோர்தொழ 
வுள்ளரும் பேசருளி னில்விடச் துறையுகா ஞூழியினு மேலஓமேலு [லுதத் 

. மூள்ளவென வோர்க்திது துணிர்சன மகிழ்ச்சியெளி யோங்கட்கு மேன்மே 

தள்ளருஞ் சுத்தமேற் சத்தார்ச சைவமணி சப்பாணி கொட்டியருளே 

தண்டமிழ்ச் துறைசையம் பலவாண தேசிகன் சப்பாணி கொட்டியருளே. 

ேே வாறு, 

விண்டல ருந்திற மின்றி யெழுர்து விளங்குறு சானவனை 

வெய்யவ னாய தங்கொழு ஈன்புடை மேவு தொறும்பந்றித் 
தண்ட லிலாதிடி செய்து பொடித் தத் தாமரை மலரள்ளித் 

தானெறி தானே சாமென வெள்ளிய சண்ணிய & mara) 

யண்டல்செய் தொண்டர் தமக்கருள் கையா லருணோ சயமெழுலா 

யறுசிறு பொழு௮ மெருத்துரி போர்த்தி யமைந்தவள் வார்முரசச் 

சொண்டன் முழங்குங் கோகழி பூரன் சகொட்கெ சப்பாணி 

கு.ரவர் கொமணி யம்பல வாணன் கொட்டுச சப்பாணி. (௬) 

பாலம் பொலிதரு செங்க ணஈங்கன் படசா னமர்புரியும் 
பான்மை குறித்சென லோவி யெழுக்தருள் பண்ணவ நின்னாம 

ஞாலம் பொலிசரு குரவர்கள் யாவரு ஈன்கு கவிற்றலலா 
னாடி வராந்து விடுத்திடு மாற்ற னமக்கிலை யென்றயரச் 

£லம் பொலிதரு பக்குவ ரஞ்செவி செப்பி விடுத்தலொடும் 

இசை திசை செல்ல வராக்தும் விடுத்திடல் செய்யு மலர்க்சையினாற் 
கோலம் பொலிதரு கோகழி யூரன் கொட்செ சப்பாணி 

குரவர் கொமணி யம்பல வாணன் கொட்டு சப்பாணி, (௪) 

நீடிய வன்பு நிகழ்த் திடு தொண்டர் நெருங்க வணங்குதொறு 

நிறைதரு இருவருள் பொங்குற கோகச்குபு நிலவுவெ ணசைசெய்து 

மாடிய வன்னர் பிப்பிணி பும்படர் நல்கு முடற்பிணியு 

நாளும் விலங்க லிலாஅ பவம்புக நாட்டு மலப்பிணியு 
மோடி யவிர்திட வுண்கல சேடம து.சவு இருக்கையினா 

லுறுவிடை யின்மையி னாமூறு வாமென வுன்னுபு வானிடபங் 

கூடிய மதில்குழ் கோகழி யூரன் கொட்டுக சப்பாணி 
குரவர் சிகாமணி யம்பல வாணன் கொட்கெ சப்பாணி, (௮) 

பொருவாய் சரினு மிலாதல னேனும் போற்றி வளர்த்தமூனைப் 

. பொய்யில் பழக்கம் விடுத்தில னிங்குப் போந்து மெனப்புகல 

வுருவாய் மையுஈ லொழுக்க விழுப்பமு மொள்ளறி வுங்குணனு 
முண்மையு மோருபு நந்தி குலச்திற் கொருக இர் நீயென்று 

இருவாய் மலருபு குறு௩கை கொண்டொளி தஇகழ்சுப் பிரமணிய 

சேவனை முதுகுசை வருமலர் புரையுஞ் செங்கையி னான்மணிசால் 

குருவாய் மாடச் கோகழி பூரன் கொட்டுக சப்பாணி 

குரவர் சிசாமணி யம்பல வாணன் கொட்கெ சப்பாணி, (௯)



மூத்தப்பருவம். ௨0௫ 

சேர்ச்தறி யாங் கைம்மல ரென்றுன் நிருவாய் மலருதியேற் 

றெளியா யாங்க டெனிக்இடு மாறு சிறப்ப கினைப்பூசை 

யார்ர்துமு னீயினி தாற்றிய அண்டே யன்று குவித்துளையா 

லன்ன தயர்ச்சனை கொல்லோ வின் மப்பரி சேநினையா 

லோர்ச்து முணர்ச்டி யிலாப்பா சமய ராத் இடு லார்ச்சைகளு 

ளொன்றும் பொருளல வென்றுகை சட்டுச லொப்ப வுவந்தறிவு 

கூர்ந்தவர் வாழுங் கோகழி பூரன் கொட்டுக சப்பாணி 

குரவர் ககொாமணி யம்பல வாணன் கொட்கெ சப்பாணி, (௧௦0) 

  

முத் தப்பருவம். 
ட அகட 

BGG மூல மலத்இனுயிர் கலப்புற் நஐதவே யகப்பந்தங் 

சவற்று மாயை கன்மமொடு கலந்த பக்க மகப்புறமாம் 

பெருகு புறமாச் தனுகரணம் பெற்ற பந்தம் புறப்புறமாம் 

பிறங்கு புவன போகச்திற் பிணைந்த பச்ச மெனவிரித்தே 

யுருகு மடியர்க் இரங்கியவை யொழியு மாறு மின்பநிலை 
யு.இச்கு மாறு முண்மையினொன் Que gs AG #6 இருவாயான் 

மூருகு மலியும் பொழிற்றுறைசை முன்னோன் முத்தம் தருகவே 

மூ.த்தன் குருவம் பலவாண முதல்வன் முத்தர் தருகவே. (5) 

தங்கு பருவ மறம்பாகஞ் சத்தி பஇிசல் வினையமொப்புச் 

சார்ந்து மலக்கட் டற்றுயிர்கத் தச்.இற் றசஞ்செய் சத் துவிதத் 

தெங்கு நிறைமம் மொடுங்கலத்த லிதுவே யகச்சம் பச்தமரு 

ளிடத்,த கிற்ற லகப்புறமல் விலகு மருளி னுபகாரம் 

பொங்கு மருடீர் தரச்சாண்டல் புறகாம் பிரம மென்றல்புறப் 

புறமா மவற்றுண் முன்னையதே பொலியா நின்ற சென்றதனுண் 
முங்கும் வகைசெய் தருடிறைசை மூன்னொன் முத்தம் சருசவே 

மத்தன் குருவம் பலவாண முதல்வன் முத்தர் சருகவே. (௨) 

நாடு நிலமுன் னிருபத்து நான்கு காளம் வித்சையெட்டு 

ஈறிய விதழ்ச ணாலெட்ட மாலெட் டாய கேசரங்க 

ணீடு மீசர் சதாசிவரே நிகழுஞ் சத்தி சேசரத்து 

ணிலவும் பொகுட்டு வடிவு நிலைய வனைய பொகுட்டகத்துட் 

கூடு மைம்பச் தொருபீசங் குலாய விதய பங்கயத்திற் 

குறிக்ரு கந்தா ணிலையென்று சொண்டா டெங்கசட் கருள்வாயான் 
மூடும் பொழில்சால் வளத்துறைசை முன்னோன் முத்தம் சருகவே 

முத்சன் குருவம் பலவாண முதல்வன் முத்தர் தருவே, (a) 

உற்ற வி.தய பங்கயத்தி லோராம் செழுத்தா யெவடிவி 

லுனைச்கொல் லாமை முதலெண்பூ வறலம் மதுவா வருச்சிததும்



௨0௬ ௮ம்பலவாணதேககர் பிள்ளைத்தமிழ். 

பொற்ற வுக்தித் சல். தழலைப் பொலிய யெழுப்பி விர்துவகம் 

புணராச் சியச்தை யிருகாடி பொய்தீர் தரச்சொண் டோமித்துஞ் 

செற்ற புருவ நடுச்சிவய இகழு மூன்று பசப்பொருளாச் 

இிறமை நோக்கி யதடீறரலே சியோக மேபா வனைசெய்ய 

மூத்ற வுணர்க்தார்ச் கருடிறைசை முன்னோன் முத்தர் சருகவ 

முத்தன் குருவம் பலவாண முதல்வன் முத்தம் தருகவே, (௪) 

நகைசெ யுயிர்க ணூச்குமெனி னடூத்த லாலொன் றுவவில்லை 
நியா வென்னி லிரண்பெட்டு நம்மை யொன்று வனவல்ல 

வகைசெ யருத்தா பத்தியா லுப்புத் தனது சண்டிப்பை 

யொழிர்து புனலி னொன்றாமா ரெொப்பத் தமக சசசமலப் 

பகைசெ யாற்றல் கெட்டொழியப் பண்பி னொன் றி ஈ௩கழர்குப் 

பகருஞ் சேட மாமென்று பரிவுற் றெங்கட் சருள்வாயான் 

முகைசெய் பொழில்குழ் தருதுறைசை முன்னோன் முச்தர் தருகவே 

மூ.சீசன் குரும் பலவாண முதல்வன் முத்தம் சருகவே. (௫) 

வறு, 

உண்ணிர்மை யுயிருணர்ச் துய்யவே காகம மொருங்கெடு் தப்புகன்று 

மோலமென் றபயமிடு நெடியமான் முசலமர ருய்யகஞ் சமிர்தமுண்டும் 

புண்ணீர்மை யாயஞ ரழுந்துலக முய்யமுப் புரநீறு படஈகைத்தும் 

புலவரொடு வழு இய மயக்கச் தெளிர் துயப் பொருண்மாபு Cp (lp goon gt sy 

மெண்ணீர்மை யார்க்குமதி மலிகொங்கு சேொனு மியற்றமிழ்ச் சவிபாடியு 

மிரும்புகழ் படைத்தநின் செய்யவா யாங்களுய விதுசெயித் பழியாகுமோ 

செண்ணீ ௬டைப்பொன்னி ருழுமா வதுறைச் செல்வன் முத் சர்சருசலே 

சின்மய னருட்பெருங் குரவனம் பலவாண தேவன்றாத் தந்தருகவே, (௬) 

மிச்கதுவர் வாய்ஈ்தாம் மிசழ்முன் பொருத்திப்பின் மேவச் குவிக்குமா 

ரளோர் - வேலைவர் சதுகொலென நின்றிரு வுளங்கொளேல் விமலரீ கொள்வா 

யெனிற், ரொச்கநின் பொதுகாம மாமைச் செமழுச்தினுஞ் சுடருஞ் சிறப்பு 
or 

நாமத் - தொகையைச் தெழுச்சினுமொ ரைச்தெழுச் சென்னகவில் குக்குமத் 

இனுகினடியார்ச், கொச்சமு,த லயலா மிரண்டா மெழுத்தஇினை யொழிகத்கருளு 

வாய்கொலோசற் - ௮ரையொழித் சருள்வமெனின் முற்றுமுடி யாஇிதனை 

யோர்க்துபல மாளிகைதொறுஞ், செக்கர்மணி யிருள்பருகி யோங்குமா வடு 

அறைச் செல்வன்முசத் தந்தருகவே - சின்மய னருட்பெருங் குரவனம் பல 

வாண தேவன்முச் தர்.தருகவே. (cr) 

ஒளிவார் திருப்பனஈ தாளின் முன் னாளிலுள் ஞருகறி னடிப்பூசையாம் 

ளொருமாத சூட்டுபூ மாலையை விரும்பிகின் னுருவமிச வுங்குணிர்தா 

யளிவார் மனச்இனெம் பாமாலை வேண்டுமே லவ்வளவு குனியல்வேண்டா 
வையசற் றேருனிர் செண்ணியசை யன்புட னளித்சருள வேண்டுமின்னும் 

வளிவார் பெரும்புவி தெரிக்கவல் வஸ:நிற்கன் மாண்புடைச் கலயனாரை 
மற்றெங் யொஞ்சென்று தேடுவே மாதலால் வளமிக்க கழகந்தொறுக்



வாசானைப்பருவம். ௨0௭ 

தெளிவார் குழாங்குழுமி யோங்குமா வடுதுறைச் செல்வன்முச் சந்தருகவே 
சின்மய னருட்பெருங் குரவனம் பலவாண சேவன்முச் தர்சருகவே. (௮) 

மூன்னைகா ணின்னால் வெலப்பட்ட. சரீவன்றி முதுமீன முசவுமுத்து 

முண்டக மலர்ச்தாளி லரைபட்ட வலெண்மதிய முத்துகஞ் சுணவுதந்த [ம் 

புன்னைவாய் மெய்தற் சடற்றோன்று மிப்பிளை பொறையுயிர்த் திட்டமுத்து 

பொருதிச லழிக்தகொக் குதவுமுச் தங்கொண்டு பூணுக னினசீசேசட 

னென்னையோ துந்திற மெனிற்சின்ன மேற்றதா ரிச்காளி லில்லையென்னி 

லிலகுசண் மணிமாலை யிடையிடைக் கோச்தஇிடுக வெண்ணில பழுத்தபாக 

றென்னைமா வாஇபல சூழுமா வதுறைச் செல்வன்முத் தக்தருகவே 

சின்மய னருட்பெருங் குரவனம் பலவாண செவன்முச் தந்தருகவே. (௯) 

பல்காலு நின்னைத் துஇச்.துறின் பசமுட் பதித்துவாம் வேங்களுக்குப் 

பயஞசை வொருசா மெனுச்தம் தஇிடாயெனிற் பல்வளப் பூவணச்இ [மா 

லல்காச மாமைநிறை பொன்னனையண் முன்னைசா எள்ளிமூச் தங்கொள்ளு 

றளவளாய் மேயதை வெணிப்பட வுரைத்இடுவ ம,கனினு மிரங்காயெனி 

னொல்காத மற்றவ ஞூர்க்குறி சபோலக்கி லுற்றஅ மூரைச்துவிடுவோ [ஈத 

மொண்கதிர்ர் செல்வன் ௨9 யோனெனச் சண்ணென் mil wy oes 

செல்காறும் வளைபொழி லுயர்சகவா வடு துறைச் செல்வன்முத் ச்ர்சருகலெ 

சின்மம னருட்பெருங் குரவனம் பலவாண தெலவன்முச் சந்தருகவே. (௧0) 

  

வாராணைப்பருவம். 

woe aE eG 

® noise Bt wengeg துறைவது கெரிப்பசென லொண்மேனி சே 

யொளிசெய - வோங்முமதி மண்டிலக் துறைவ. # செரிப்பசென வொளிர் 

நீறு வெள்ளொளிசெய, வறந்தலை யெடுப்பவொளி ரிவ்வொளிக ஹணோக்கு 

தொறு மடியர்மல பச்சமுழு௯ - மடலற வழிச் சழி விலாதபே ரின்பநிலை 

யருளிற் சொடுச்இடுசலாற், பிறந்சபிர சாபமும் புகழுமே யென்றறிஞர் பேட 

மிழ் தூங்கவளவை . பேரிய துணர்க் துகை செய்தென முகத்துப் பிறங்கு 

புன் மூரரோன்றச், இறக்க ௫ரு வாவு நுவறக்கண்வளர் திருவருட் செல்வப் 

பிரான் வருகயே - செம்மைதிகழ் சிவஞான வடிவனம் பலவாண தே௫கோச் 

சமன்வருகவே, (௧) 

உற்றபெரு மாதவ முஞற்றுகர்ச் கல்லா துஞற்றுதவ மொன் நமில்லா 
வுவரவருச மென்றழைச் இடசா மடைக்இடுச லுரிமையன் றென்றுகினையல் 

பொற்றமதி நிலவுகக ரன்றிவெங் காட்டிலும் புணரிவா யுண்டெழுச்ச 

புயன். பழை செழும்பணை நிலக்தன் றி யுலர்பற்று புவியசச் தும்பொழியுமே 

அ.ற்றமலர் சளிர்மெச் செனப்பரப் பினமுளச் தூயர்கை கொடுக்கநின்ரர் 

தோலாத விருதுகளு மெதியெடுத் சேகரின் மணைத்சாள் பெயர்ச் அவளமே 

செற்ற திரு வாவடு துறைக்கண்வளர் இருவருட் செல்லப் பிரான்வருசவே 
செம்மைதிசழ் சிவஞான வடிவனம் பலவாண தேரிகோச் தீமன்வருகவே,



௨௦௮ அ௮ம்பலவாணதேகெர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வருந்து த லிலாதுநின் ராள்பெயர்க் குர்தொறும் வயக்கொடுகம் கூற்ற 
முன்போன் - மார்பிடைத் தாக்குங்கொ லென்றஞ்ச நந்தலையில் வைக்குகர் 

தலையில்வைக்கும், பொருந்துவிச மென் றல ௬ண்மூழ் தரச்லெர் பொரும்.து 

மென் பூச்தூவவப் - பூவினை மிதித்சல்வேள் கணையடிச் €ழ்ப்படப் போகட் 

டடர்,ச்தலேய்ப்பச், குருந்துநிழ லாஸிலர் சானருட் சயிலாதி குலமணி ஈமச்சி 

வாய - குரவன்வர் சானென்று சன்னங்க ஸணின்பெயர் குறித்தூ.ச வளவிலற 

மே, தஇிருர்துதிரு வாவடு துறைக்கண்வளர் இருவருட் செல்வப் பிரான்வரு 

கவே - செம்மைதிகழ் சிவஞான வடி.வனம் பலவாண தே௫கோச் சமன்வரு 
கவே. (௩) 

பாங்குபெற வீரடி ஈடந்துரா லடியெனப் படிறுரைச் சனைசச்சதோ 

பார்முழுது நின்விடைச் கோரடி யெனப்பகர்தல் பட்டாங்கு நீயுமூணர்வா 
யோங்குமடூழ் வெய்கவினு மோரடிநடச்இடுக வுள்ளடிசள் கன்றுமென்னி 

லொருகாவ லூர்சம்பி வாட்டர் சவிர்ப்பதர் கோரிராட் பொழுதினாப்பண் 

வீங்குமிள முலையுடைப் பரவையார் மாளிகை விழைக் த.இரு வாரூர்ப்பெரு 
வீதியிற் பலகா லுழன்ற,றி யேங்கொலோ வேசா கமச்துநெறியே 

தேங்கு இரு வாவடு துறைச்சண்வளர் திருவருட் செல்வப் பிரான்வருகலே 
செம்மைதிகழ் சிவஞான வடி.வனம் பலலாண தேூசோச் சமன்்வருசவே. 

கள்ளுமண மும்பரவு மென்மலரில் வைச்கவுங் கன்றுமம் மடிசளென் 

னிற் - கல்லுமுரு டும்பொருவு மெங்கடலை வைச்திடல் கருத்திற் பொருத்தி 
லாயென், ௮ள்ளுசொறும் வெய்தயிர்ப் போங்கும.து இர்பொருட் டுன்னடி 

பெயர்ச்துவைக்க - லோரி யெடுச்துவைச் திடுவமெனி லெங்களுச் குது 

போது மிருதிறச்தும், துள்ரமகழ் கொண்டியா மீரடி முதற்பலடி தொக்ச 

பா மாலையோடு - சதோன்றவோ ரடியெனு மிலாதபூ மாலையுஞ் சூட்டுவேர் 

தறைகொள்பல.நா, றெள்ளுதிரு வாவடு துறைச்சண்வளர் இருவருட் செல் 
வப் பிரான்வருசவே - செம்மைதிகழ் சிவஞான வடி௨னம் பலவாண தே 

கோச் தமன்வருசவே. (௫) 
உ வறு, 

ஒருவா ஞானங் கிரியையென்று முடங்கு மறைக்குர் திரோசான 

மூவப்பப் பொலியு மனுக்கிரக வுண்மை யென்று மில்விரண்டா 

மருவா நிறைகின் நிருவடியை வகுப்பர் யாழு (மிவ்விரண்டா 

வருச ௨ருக வெனவடுக்கி மகிழ்ந்த விளிப்போ மாமேதி 

பெருவாய் பாய விளவாளை பிறங்கு கழுகிற் பாயவதிற் 
பெயர்ந்து சருவா னரமெழுர்து பெருங்கற் பகமேற் பாயவொளிர் 

இருலா வடுசண் டுறையமருஞ் செல்வன் வருக வருகவே 
இகழ்சீர்ச் குருவம் பலவாண சேவன் வருக வருகவே, (௬) 

ஒன்,று நிறுவி யொன்றெடுத்சே யூழி பலசண் டம்பலத்து 
ளொருவா தொரு நின்றமையி னுற்ற வருச்சஞ் சிறி துயிர்ப்பா 

னன்று புகறு மடிகள்சந்று நடத்தல் ளேண்டு மதின்வருச்ச 

கண்ணிற் ரயிற் மடையின்றி நாயே முள்ளத் BGs Done



௮ம்புலிப்பருவம். ௨0௯ 

துன்று கதிரோன் நேர்ப்பரிக னைந்து படர்வான் மணிமாடக் 

தொறுநின் றிலகு துகிற்கொடிக ௭ளக்கும் வளியி னசைக்தசைந்து 

சென்று புடைக்குர் துறைசையமர் செல்வன் வருக வருகவே 
இகழ்சீர்ச் குருவம் பலவாண சேவன் வருச வருகவே. (௭) 

நல்லார் புகழும் திருமாவ னல்லூ ரகச்தஇு னவதரித்த 

நம்பி யியற்று திருமணச்தி னாடி நின்னை யழைத்தவரா 

சல்லார் கண்ட மறைத்செழுக்சா யழையா திருக்க வடைந்தமையா 

லாங்கு நிகழ்க்த பெருஞ்சிறப்பு மடியோ மறைய வேண்டுவசோ 

வல்லா ராய யாம்பலகால் வருச்தி யழைச்க வாராமை 

வழக்கோ வழைச்த படிவம்சால் வாழ்ச்சே பெறலா மையமிலை 

செல்லார் பொழில்சூழ் துறைசைவளர் செல்வன் வருக வருகவே 

இகழ்£ர்ச் குருவம் பலவாண தேவன் வருக வருகவே. (௮) 

சந்தைச் கொலைசெய் திட்டவர்க்கும் தாயர்ச் கொலைசெய் தஇிட்டவர்க்குச் 

தாரச் கொலைசெய் தஇட்டவர்க்குர் தசனயற் கொலைசெய் தஇிட்டவர்க்கு 
முூர்சைத் தொடர்பி னுறுங்கடும்பு முழுதங் கொலைசெய் திட்டவர்க்கு 

மந்தி முந்திச் செல்வையெம்பான் முந்தி வரும் சென்செய்தோங் 

கந்தைச் கறுத்த கரடமதச் களிற்றீ ருரியுண் மறைந் துகருங் 

கடலுண் மறைந்த கஇர்சடுக்குங் காட்டி கரச்து வெளிவந்து 

சிந்தைக் களிப்பார் துறைசையமர் செல்வன் வருக வருகவே 
இகழ்சீர்ச் குருவம் பலவாண ேசவன் வருக வருகவே. (௯) 

முத்தன் வருக யாவருக்கு முன்னோன் வருக முப்புவன 
முதல்வன் வருக முன்னாரை முன்னான் வருக மறைமுடிவி 

லத் தன் வருக வகரவுமி ரனையன் வருக ஈமவொழிக்கு 

மையன் வராக வகரமளித் தருள்வான் வராக வாகமழாற் 

சத்தன் வருக கருுநகர்தங் கருத் சன் வருக கலப்புணர்த துங் 

கையன் வருக வருளுருவக் காளைவருக சுவின்றுபொலி 

சித்தன் வருக கோமுத்திச் செல்வன் வருக வருகம£வ 

இகழ்சீர்க் குருவம் பலவாண தேவன் வருக வருகவே, (௧௦) 

  

அம்புலிப்பருவம். 
௮௯ 

கலையமை தி கொடுங் சாரிருள் கடி.ச்துபைங் கழுநீ ரவர் திடுசலாற் 

காகோ மாத்துசா பர்தங் சழிக்துகஇர் காலுரு வமைக்இடுதலா 

லிலையமக றண்ணளி யமைச்செவரு மாலோ னெனப்பொலி தருந்இிறத்தா 

லெழிலம்பு யங்கவிழ் தரச்கரம் தலைவைம் இலங்குயிர்ப் பயிரருடலான் 
மலைவரு ச இர்ப்பரிதி மண்டிலச் தெய்சலான் மதி2யா னெனப்பொலிதலான் 

மானேர்தி யாகலா னெங்கள்குரு சாமிதனை மானுவா யாதலாலே 

௨௭



௨௧௦ ௮ம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ். 

யலைவிலா வடுஅறைச் சத்தாக்ச சைவனுட னம்புலீ யாடவாவே 
யருணெறி ஈடாச்துமம் பலவாண தேசிசனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௧) 

வண்ணமா மேருவை வளைத்தலாற் பன்னாளு மட௫ிழப் பொலிந்திடுதலால் 

லான்புலவர் பலர்சூழ் சரப்புது விருர் காக வாய்ச்சுவை மருச் து. தவலா 
லெண்ணலா காசசத் துவகுணப் பிரதான மென்னச் தஇகழ்ச்திடுசலா [ன் 

லெச்காலு மிவஏருரிமை யாயவெறும் மிச்சலிமி லேறுபுகர் கொளவிடுசலா 

மண்ணலால் வானகமு மேத்சவுய ரரசுகிழல் வைகலா லெங்கள்குரவன் 
வானகச் துலவுகினை ஈமையொப்ப னென்றாட வருகவென் ope ser 

லண்ணலா வடுதுறைச் சத்சாக்ச சைவனுட ஸனம்புலீ யாடலாவே 

யருணெறி ஈடாகத். துமம் பலவாண சே௫கனொ டம்புலி யாடவாலே. (௨) 

கூொண் முப்பத்து மூவருச் சமுதுசவு கொள்கையுடை யவனீயிவன் 
குலவுபல நாள்கடொற மெண்ணிலார்ச் கமு.து,தவு சொள்கையடை யவனி 

மூடுபுற விருடபச் சறி.துசறி தாச்ில முருக்குவரு வாய்ரீயிவன் [ துவலான் 
மொய்த்சலச விருள்வலி யொருங்குகட் டொழிதர முருச்சவரு பவனுடலி 

நாடுமொரு பணிசொளப் பட்டுழல்வை நீயளவி னகுவவிப் பாம்புபூண்டு [லா 

நலையிலா னிவனிவனை நீயொப்ப செங்ஙகனமதி னட்டகொடி வானளாவி 
யாடுமா வடுதுறைச் சித்தார்த சைவனுட னம்புலீ யாடவாவே 

யருணெறி ஈடாத்துமம் பலவாண தேக டம்புலீ யாடவாலே, (௩) 

தன்னவரு மடவார் குழாக்சணீ யிவனளவி நூயமா தவர்குழாத்தன் [யா 

றொச்சகவொரு வருணமுடை. யவனீ யிவன்கருணை குழுமை வருணமுடை 
னன்னரீ பெண்கலைய னீயிவனொ ரறுபத்து கான்குகலை யுடையனீயோர் 

நகுமுய லுளாயிவன் விரு துமுதல் யாலையினு ஈண்ணுபல சிங்கமுடையான் 

முன்னவுங் கூடாச் களங்கனி யெவருளமு முன்னுமக எங்கனிவனான் 
மூத்சனிவ னுக்குநினை யொப்பென மொழிர் இடார் மூடருஞ் லோகமே 

யன்னவா வடுதுறைச் சத்தார்ச சைவனுட ஸனம்புலீ யாடவாலே 

யருணெழி ஈடாத்துமம் பலவாண சேடிகனொ டம்புலீ யாடலாலே, (௪) 

துலங்குபே ரருள்கொளுவி மலமாயை கன்மச் தொலைத்தள விலாசவின்ப 

சு.சலாரி யெவ்வுயிரு மூழ்கச் செயங்குரவர் குளா மணிக்குகாளுங் [யாய 
கலங்குநிலை யுடையையாய்ச் குரவனில் விழைச்துபழி சைக்சொண்ட பாவி 

காமுகா நின்னையொப் பென்றவெம் வாய்க்கருமொரு கழுவா யியற்றல்வே 
மிலங்குகெடு மாதவர்கள் பல்லாயிரங்கோடி யென்னவய ஸிற்கநின்னை[ண்டு 

யிவன்வருக வென்றுகட் டளையிட்ட னன்கருதி னெத்தவ மியற்றினாய்மு 
னலங்குமா வடுதுறைச் இத்தார்த சைவனுட னம்புலீ யாடவாவே 

யருணெறி ஈடாசத்துமம் பலவாண தே௫ெனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௫) 

செய்யநங் குருகாச னினையாட வாவென்று இருவாய் மலர்ந்தபொழுசே 
இருந்தக் குடக்சமுற் றடியனேன் ஏந்தனென் றிருவுள மெவன்சொலெ 

கையவுளம் விரையவம் தான்றஇரு வடிபணியி னருகருணை பூத்துநீறு [ன்று 
ரளினத் திருச்சரத் சள்ளியுன் னு, சலி னாமெப் பெரியபேற்றால்



௮ம்புலிப்பருவம், ௨௧௧ 

வெய்யநின் சயரோக மும்பழியு மாறியுயர் மேன்மையும் பெறுவைமுன்போன் 
மேவமுடி வைச்இடினும் வைக்கும் பெருங்கருணை விள்ளத் தெரிர்தவர் 

மையனா வடு துறைச் ரச்தாச்ச சைவனுட ஸனம்புலீ யாடவாவே [சள்யா 

யருணெறி ஈடா தமம் பலவாண சேரிசனொ டம்புலீ யாடவாவே, (௬) 

போற்றுகாம் வருகென் றழைச்தபொழு தெய்திலான் புகரிவ னெனத்திருச் 

போதச் வெர் தழிச் குரவற்பிழைச்ச,சன் புகரெண்ணியிருவீனைகளுங்[கண் 

காற்றுதிரு முன்னர்வர வஞ்னொ னென்றருகு சவினமே வுற்றவனையான் 
சண்மணியை யனையசுப் பிரமணிய தேலனச் கண்டிவப் பாற்றுவித்தான் 

மாற்றுவா னின்னமு மெனத்சா மதிப்பையேன் மற்றவனு மனையனாவன் 
வாழ்வகை நினச்குமப் பாலுமுண் டோசெம்பொன் மாடமுடி மேலண்டம் 

தாற்றுமா வடு துறைச் சித்தாந்த சைவனுட ஸம்புலீ யாடலாவே [வைத் 

யருணெறி ஈடாச்துமம் பலவாண தேூகனொ டம்புலீ யாடவாவே, (௭) 

தீட்டுமா புகமுடைச் சன்மய ணிவன் கலச் சேடமு௫ லினுமுன்னைசாட் 
சேர்ந்து ர௬ுவரகற் றியபழங் கசையமார் செப்பச் செரிக்திலா2.பா 

கூட்டுமிப் போ.தமச் சேடமணு வத்தனை கொடுச்திடப் பெற்றாயெனிற் [யா 

கொடியகய சோயொழிவ தற்கைய மில்லையிச் கூற்றுண்மை யென்றுணர்தி 

லீட்டிமா பாதகமும் வேறிடம் பார்க்குமினி யாஞ்சொன்ன வழிவரு தியே 

லெய்தாத மேன்மையிலை மாடச் துகிற்கொடி யெழுர்தசைச் தைஈ சருவையு 

மாட்டுமா வடுதுறைச் இத்தாக்க சைவனுட ஊம்புலீ யாடவாவே 

யருணெறி ஈடாச். ஏமம் பலவாண தேூகெனொ டம்புலீ யாடலாவே. (௮) 

எங்கணா யகன்வருதி யென்றபடி வாரா இருத்தியேல் வெய்யசாப 

மிடுவனச் சாபநின் குரவனிடு சாபமென் றெண்ணாதி யதுவாழ்த் ததால் [இன் 

வெங்கணா டவிவ னணிச்சவைகள் பலவுண்டு வெய்.அயிர்ச் சொன்றைகோச் 
விரையவச் துன்னைப் பிடித்துச் கடித்துடன் விழுங்கியிடு மீளாமலே 

இங்கணா யகயா முரைப்பதுவும் வேண்டுமோ இறுவிதி மசச்சாலையிற் [க்கு 

றேய்ப்புண்ட தத்தனையு மின்றயர்ச் சாய்கொலோ செங்கண்மால் ons sad 

மங்கணா ஒடுதுறைச் சித்சார்ச சைவனுட னம்புலீ யாடவாவே [க்கு 

யருணெறி ஈடாத்துமம் பலவாண சேசிகனொ டம்புலீ யாடவாவே. (௯) 

வார்க்குங்கு மக்கொங்கை யுமையாள் பசுக்கோல மாற்றிமுற் கோலமுதவு 

மாத்தல மிசன்சணொளிர் குருதரிச னங்கருது வார்க்குமள வாசவின்பம் 
போர்ச்குமொரு சிவலிங்க சரிசன மருட்பெருமை பூண்டசங் கமதரிசனம் 

பொற்பச் இடைக்கும/த் தலமனைய தலமெவண் போய்ப்பெறுவ தோதுமதி 
சீர்க்குமொரு ஈவகோடி சத்தபுர மென்பதுர் தேர்க்திலாய் கேருமாறு யே, 

செப்பவும் மீதர்கலொ யி.துன்மை யன்றெழு திலாக்சட லெனப்பன்முரசசு 

மார்க்குவா வடி துறைச் சித்தாக்ச சைவனுட வம்புலீ யாடலாவே 

. யருணெறி ஈடாச்துமம் பலவாண சேசகெனொ டம்புலீ யாடவாவே, (௧0) 

ஒக 

 



௨௧௨ ௮ம்பலவாண தேர் பிள்ளைத்தமிழ். 

சிற்றிற்பருவம். 

உருவார் மதிய மிளங்காலை யுதிப்பதெவனென் றுன்னிமயங் 

குற்றுச் கணப்போ இருந்தனம்பி னுணர்க்தோம் வேடப் பொலிவதன்பின் 

omar mss ure gua age sr Geng? யெனத்தெளிந்சோ 

மற்றப் பொழுதே விரைச்செழுந்து ம௫ிழ்க்து பணிர்தோ நீறளித்தாய் 
வெருலார் சண்ட வுடனெழுதன் மேவா ரென்று தஇருவுளச்து 

மிச்ச செங்கொண் டி.துசெய்கன் மேலாம் பெருமைக் சழகேயோ 

திருவார் துழைசை வளர்ஞானச் செல்வா சிற்றில் இிசையேலே 

தர்தா மணியம் பலவாண தேவா இந்றில் சதையேலே. (௧) 

ஒளிசா னின,௫ வருகையுள த் துவக்தோம் யாங்கள் வகு.ச்சவறை 

யொன்று ளிருச்தி யெனமுகம னுரைத்தா மதனுச் செங்கள்த்ச 

ரளிசா லருளின் வகு.ச்சவறை யன்றென் ரொழித்தா யமமணற்சோ 
anu anes லெனகமக்டிங் காகா தாகம் விடைக்சென்ரூய் 

களிசால் யாங்ச ளினிச்செய்யச் சடவ சொன்று மிலையடிசள் 

கருச்தி லென்னோ கினைந்தீது கருநின் யாங்கள் செயலென்னே 

தெளிசா ௮ுறைசை வளர்ஞானச் செல்வா சிற்றில் இசையேலே 

இர்தா மணியம் பலவாண தேவா இற்றில் சிையேலே, (௨) 

அரும் புமுதி யறப்புனல்கொண் டாட்டித் திருவொற் ரூடையிடற் 

கடியார் பலரு ளாரெனின்வே றளைச் ௪ சென்றா லாகாதோ 
பேருஞ் சிறியோ மியற்றுலது பேணாச் சிறலீ டாசலினாற் 

பெரியோ யொரு யியற்றவது பேணும் பெருவீ டாசயசா 

Carg Aga கின்னடிம ணுரிஐு மதனாற் சன்றுவது 

மொருங்கி யாங்கள் வருந்துவது மூணரா இருத்த லருளன்றே 

தேருச் துறைசை வளர்ஞானச் செல்வா சிற்றில் இசையேலே 
திச்தா மணியம் பலலாண சேலா சிற்றில் கதையேலே. (௩) 

௮ருந்து பசம்பார்த் தோருவேட னமைச்துக்கொடுத்ச வனெச்சி 

லடங்க நுகர்ர்து முடியிலவ னடி.குட் டிடவு மமைசரவேற் 

திருந்த துலாயா தினையவனுண் டிட்ட சேட மெடுச்துதவி 

யெல்லார் முடிக்கு மடிசூட்டு மென்று புகன்றோ மிதுபிழையோ 

வருந்து மெமது விண்ணப்ப மரூம Caps Caan Swear 
மன்னு மருளி லானெனநின் மாணாக் கருக்செல் வாமுூளைப்போம் 

இருந்து துறைசை வளர்ஞானச் செல்லா சிற்றில் இதையேலே 

தர்தா மணியம் பலவாண தேவா இற்றில் சதையேலே, (௪) 

லய முன்னைட் பழக்கநினைர் தழிப்பே னென்னி லுலகுயிர்கட் 

கமைக்ச மலமா இயமூன்று மடங்க வழித்தி யகொமம்



திற்றிற்பருவம், : ௨௧௩ 

வெய்ய குசோத முதலாறும் வீட வழித்தி நினையன் றி 

வேறும் பொருளுண் டென்றுரைக்கும், வீணர் மதழு மறவழித்தி 

வைய மூவச்கு மிவையன்றி மதியா யாங்க ளாடிடத்து 

வந்து வகுப்ப சழித்தனையேல் வருவ சறமோ மாப்புகழோ 

செய்ய துறைசை வளர்ஞானச் செல்வா இற்றில் சிசையேலே 

சிர்தா மணியம் பலவாண சேவா இற்றில் இதையேல, (௫) 

எல்லார் தமக்கு மனுக்கிரச மியற்று மோமென் ஜொருபெயரிட் 

டிங்கு மேவி யெங்களிடச் தென்னோ வழிச்தற் ரொழில்பூண்டாய் 

வல்லா ரெதுசெய் யினுஞ்செயலா மறுப்பா ரொருவ ரின் மையினால் 

வல்லார் வாளா விருட்பதலால் வாய்பே சுதற்கும் வழச்குண்டோ 

வில்லார் மணிமா ளிகைகடொறும் விளங்கா கின்ற ஈலகோக்கு 

விண்ணோர் சண்ணே நுராவண்ணம் விரித் தப் பொருச்து முறையேபோற் 

செல்லார் துறைசை வளர்ஞானச் செல்லா சிற்றில் இதையேலே 

இர்சா மணியம் பலவாண தேவா இற்றில் சதையேலே,. (௬) 

கூறு முலகர் விரும்புபெருங் குரவர் பெருமா னீயென்னிற் 

குலவ நினைச்காண் டொறும்யாங்கள் கும்பிட் டிடிவோ மதுவன்றி 

வேறு சனித்து மொழிர்திடினும் விரும்பிச் சேட்போ மினிதியற்றும் 

வீட்டை யழிப்பான் ரொடங்கினையேல் விதியா காது பொறுத்திருத்ச 

னாத மலர்ப்பைம் Gung) an a நகுபைங் இளியா கமங். உற 

நச்சு பூவை யுணர்ந் துகற்ப ஈண்ணுங் குயில்கட் இனிதோதத் 

தே.றும் துறைசை வளர்ஞானச் செல்வா இற்றில் திதையேலே 

இந்தா மணியம் பலவாண சேவா சிற்றில் இதையேலே, (௪) 

கோணுர் பிறையும் கழிதலையுங் கொன்றைச் கொடையும் புலிச்சோலும் 

குலவு நுசற்க ணொடுபிறவும் கூடா சொழிச் அச் சுவேச்சையினோ 

பேணா ர௬ுருச்சொண் டிங்கடைச்த இறைஞ்சு மவர்சட் கருள்வசற்கோ 
வெங்கள் சறுவீ டழிப்பகற்கோ வியம்பல் வேண்டு மிறையோனே 

பூணார் மூலைஈன் மடமாசர் புணர்மா ளிகையிற் சூளிகையிற் 

பொருத்து மணிச்செங் க திரெழுந்து போய்வெங் கதிர்ச்கு மாறாகச் 

சேணூர் துறைசை வளர்ஞானச் செல்வா சிற்றில் திதையேலே 

தர்தா மணியம் பலவாண தேவா சிற்றில் இதையேலே, (௮) 

மாலா ரிளைய மசகனாய மசவே ளஞடம்போ கற்பகஞ்சால் 

வான்கூட் டண்ணுர் இறலவுணர் வாழ்ந்த கொடிய முப்புரமோ 

பாலா ரயன்மா லொடுங்கவரும் படர்பே ரூழிப் புவனமோ 

பரவு மடமகள் பொருளாகப் பற்றி யழித்தல் செய்வசற்குக் 

கோலார் வளைக்கை மடவார்யாங் குழு.பி யியற்று மிதுகுளிர்பூங் 

கோலப் பொழில்குழ் வலாவியினுங் குளிரோ டையினும் தாயெழுக்து 
சேலார் துறைசை வளர்ஞானச் செல்லா இற்றில் சதையேலே 

நச மணியம் பலவாண தேவா சிற்றில் சிசையேலே, (௯)



௨௧௪. அம்ப்லவாணதே௫கர் பிள்ளைத்தமிழ், 

விக்கும் விருப்பின் யாங்களணி வீதி பிடத்தி லியற்றுமிதின் 

மேவுஞ் சுவரச் றுவிதிசெய் வேள்விச் களமே கலையன்று 

தாங்கு மிசனுட் செம்மணிக டயங்கு மசனுட் டழலன்று 
தீழையா நின்ற வெங்குழுவத் தச்சன் மகத்திற் குழுவன்றே 

பாங்கு பெறவா லடிக்குரவு பயின்றார் போல வடுதொழில்யாம் 

பயில்வோ கினையாக் தடுத்திலபிப் பண்பு சசவோ பல்வளமுச் 

சேங்குர் துறைசை வளர்ஞானச் செல்லா இற்றில் சிதையேலே 

இந்தா மணியம் பலவாண தேவா சிற்றில் சகையேலே. (௧0) 

திறுபறைறப்பருவம். 
Bk ee ———- 

விரைவீசு தாமரைப் பூவொத்த செயங்கரம் விளங்குமொரு சமரு 

சச்ை - மேவச் இரித் துவடி வொடுகிறமு மொகத்தலான் மேதினி யெலாம் 

பரந்து, நுரைவீசு கங்கையொடு ஈட்புற் நுறும்பிறையை கோன்மையரு ஸிற் 
றிரிச்து - நுவலுமிப் பறைகுணி லெனச்சொண் ளொய்கொலென நேரக்தி 

யூல கேத்தெடுப்ப, வரைவீசு வெள்ளொளிய வயிரமும் பாசொளிய மரகதமும் 

வாரிவாரி - வண்டுலைப் பகெரிடை மேயும்வளை கோட்டெருமை வாய்வெரீஇ 
யோட்டெடுப்பத், திரைவீசு பொன்னிவளை சென்னிவள ஈன்னாட சிறுபறை 
மூழக்யெருளே - இத்தர்பலர் மொய்த்தசோ முத்தியம் பலவாண சிறுபறை 

முழச்செயருளே. (௧) 

அறிவிலே மிந்திரிய மாவேட்ட மாடதற் கமைகுறிஞ் சப்பறையுமா - 

யடங்காத மனமென்னு மிமரீ2லறு கோடற் சடுத்சமூல் லைப்பறையுமாய், முறி 

விலுடல் பொருளாவி கொள்ளைகோ டர்குற மூழக்குபா லைப்பறையுமாய் - 
மூ.ஐுணர் வெனளும்புன லருது.ற வொழுச்சற்கு மொய்த்தமரு தப்பறையுமாய், 

மறிவிலெம ரொடுமாறு கொண்டபர சமயர்கோண் மாய்க்குகெய் தற்பறையு 
மாய் - மாறாது பொலியவரை நின்றி.நிர் செஞ்ஞான்றும் வற்று ௪ லிலாசவெப் 

பச், செறிவிலுபர் பொன்னிவளை சென்னிவள ஈன்னாட. சறுபறை.முழச்கி 
யருளே - சித்தர்பலர் மொய்த்சகோ முத்தியம் பலலாண சிறுபறை முழக்கி 
யருளே. (௨) 

ஒங்குபல புவனச் திளைப்பாற்று முன்னிஃ கொலிப்பசெல னென்றுகரு இ 

யுணர்வுடைய ௬ண்மயங் இனுமயக௩ குகபின் புணர்க்திங்சென த்தெளிவரால் 
வீங்குபே ரறிவுடைப் பாணினியு முன்போல் வியாகாண வாஞ்சையுற்று [யே 

மேவிடினு மவனுமில் திற்றெனச் சேர்குவன் விளங்குகுணில் சைப்பற்றி 

வாங்குனா மால்யானை பற்பல வெடுத்துரால் வரயரற் நிடவெறிந்து 
வரைபல ௮ருட்டிக் கடுச்தப் புகு துவரு மறிதஇினாச் சடல்கலகூத் 

தேங்குநீர்ப் பொன்னிவளை சென்னிவள ஈன்னாட சிறுபகற முழக்கெருளே 

சித்தர்பலர் மொய்த்தகோ முத்தியம் பலலாண சிறுபறை முழக்கியருளே,



சுறுபறைபபருவம். உகட 

இருளின்விழி போற்சேவ லச்திற் டெர்சநுமை யின்னருளி னுடல் 

விளக்க - மேய்ப்பலது வாயவினை லயிற்படார் இர்பின்னு மெய்ச்துமெய்யாது 

காளும், பொருளற முற்றப் புறிக்திரு சளைச்செறிவு பூளூ £ழ்ப்படுத்தப் - 
புகறத்து வத்துருக் காட்செத் தியுமுறப் பொலிதரு நுமைக்கண்டூநீர், மரு 

ளமை செருக்குறுதன் மாற்றவரு ணோம்கிவினை மற்றைக்தி னெழுதறவிர - 

மன்னுமருண் முதலெனச் சண்டொன் றுராதொன்ற வம்மினென் றறிவித் 

தீல்போற், றெருள்விரவு பொன்னிவளை சென்னிவள ஈன்னாட சிறுபறை 

முழக்கியருளே - சச்சர்பலர் மொய்த்தசோ மு.ச்தியம் பலவாண சிறுபறை 

முழச்செயருளே. (௪) 

மஇசெய்ஞ் சத்தாக்த சைவவசு ணங்கட்டு வரியாழ் முழக்கமெனவும் 

வளமருவு சுத்தசை வப்பயிர் சளுச்குகெடு மாமழை முழக்கமெனவும் 

விஇிசெயங் இரியா குருச்களர வங்கட்கு விழைமயின் முழக்கமெனவும் 

வெய்யபர சமயப் பருச்திப் பொ திச்சழலும் வெல்லழன் மூழச்ச மெனவு 
நிதிசெய மணிக்குவை களுஞ்சச் சனக்குறடு நிள௫ற் றுணியும்யானை [ரையுச் 

நிகரில்வெண் சோடுசளும் வரைகின்று வாருபு கிலந்தொறு மெறிக்தியா 

இதிசெயும் பொன்னிவளை சென்னிவள ஈன்னாட சிறுபறை முழச்சியருளே 
சித்சர்பலர் மொய்த்தகோ மு.ச்தியம் பலவாண சிறுபறை முழக்கயெருளே. 

மே வழு, 

புத்தமு தோவென மெய்த்துதி பாடிப் புந்தி விரும்புகரும் 

புகரற வோரறு காலமு மெண்ணிப் போற்றி வணங்குகரும் 
சித்ச மிருத்தி விடாம லருச்சனை செய்௮ மதிப்பவருஞ் 

செங்கை குவித்சரு செய்தி யடிப்பணி செய்யும் விருப்பினரும் 

மத்த வருட்சண் வழங்கென நின்றெி ராடி வழுத்துகரு 
மாகிய பற்பல செர்தா மாக எலர்த்து மிளங்க திரே 

முத்தமிழ் சேர்துறை சைப்பதி வாணன் முழக்குக சிறுபறையே 

மத்தி மு.சற்குரு வம்பல வாணன் முழக்குச சிறுபறையே, (௬) 

மருவிய வாசைப் பேயை யொழிச்திட மந்திர வாதியுமாய் 

மாறாப் புண்ணிய மசவு வளர்த்திட மாய்ப்புறு மன்னையுமாய்ப் 

பொருவி லிடும்பைச் சேறு சுவற்றப் பொலிதரு பரிதியுமாய்ப் 

போர்த்திடு பாசம யக்சளி ரொழியப் போதரு சிங்கமுமாய் 

வெருவரு வெய்ய வினைச்சா டொழிதர லெய்தெழு வன்னியுமாய் 

விடாத பவச்கட் செவியொழி யப்புள் வேச்சனு மாய்ப்பொலிவாய் 

முருகலர் நீர்த்துறை சைப்பதி வாணன் முழக்குக சறுபறையே 
(PSD முதற்குரு வம்பல வாணன் முழக்குக றுபறையே, (er) 

மன்னிய மாமே பசில மென்றும் வயங்கும் மடியாரை 
வழிபடு மதுவே ஈம்மடி யடைதரு வழியென் நுங்கருணை 

துன்னிய ஈர்திரு ராமம தேயரு டொகுமர் இரமென் றுக் 
அயரம் வருத்.து மவாமுத லடலே சோலா வலியென்றும்



2h oF ௮ம்பலவாணே தூகர் பிள்ளைத் தமிழ், 

பின்னிய ஈக்இரு வருளா னம்மொடு பெயரா கொன்று தலே 
பேரின் பென்று மெமச்கரு ஸிப்பணி பேணிச் கொண்டருள்வோய் 

முன்னிய வண்டுறை சைப்பதி வாணன் முழக்குக றுபறையே 

மூத்தி மு.த.ற்குரு வம்பல வாணன் முழக்குக சிறுபறையே, (௮) 

பெய்வள மாரி யெழுங்குமி ழிச்சிணை பெற்ற வுடற்கணருப் 

- பெட்பினர் வெய்ய செக்சனல் பொங்கப் பெறுகொடு மனமுருடர் 

பொய்லள நாடுபு செந்நில நீரிற் போர்ச்ச மயக்கமுளார் 
பொல்லா ரிவர் சமை யாளுத லாலாம் புகழென வுட்சொண்டு 

மெய்வள மார்கரு ணைத்திறம் யாரும் வெளிப்படை யாலுணர்வான் 

வெய்யே மையுமினி தாண்டருள் Goan மேலோர் பலர்சூமு 
மொய்வள மார்துறை சைப்பதி வாணன் முழக்கு சிறபறையே 

முத்தி மு.தற்குரு வம்பல வாணன் முழக்குக சிறுபறையே. ் (க) 

வாரி யுடுதத புவிச்சண் விபூதி வயக்குச லிலராயு 

மன்னிய புண்ணிய மேய்க்குங் சண்மணி வாஞ்சை யுருராயுஞ் 

சீரிய லச்சர மைர்து நவிற்றுச மேரா தொழிவாருச் 
இகழ்,சரு நின்னடி யார்? மடிப்பணி செய்யா தகல்லாரு 

மாரியர் சோவென நின்னடி சார்க்துகி னருண்முச மேலாரு 

மாகிய மூுருடர் கவுட்புடை யொப்ப ஒலங்குபொ னாலாய 

மூரி மதிற்றுறை சைப்பதி வாணன் முழக்குக சிறுபறையே 

முத்தி முதற்குரு வம்பல வாணன் முழக்கு றுபறையே, (௧0) 

சிறு தோப்பருவம். 

பருச். அபல சூழப் புலால்கமழும் வெம்படைப் பருவலித் திருவர்சூரவர் 

பற்றியமர் சூக்கும வுடம்பனைய தஇிரிபுரப் பாழிமுற் றங்கெடுப்பான் [ஸிப் 

பொருக்துவட மேருவில் வளை ததரவு காண்கொளீஇப் பொருகடல் சுவற்றுவா 

பொருகணை கரங்கொண்டு கான் மறைப் பரிமலர்ப் புத்தேள் கடாவிநிற்ப 
மருக்தபடு மதியமும் பரிதியுஞ் சகடாய் வயங்கக் சொடிஞ்சிமூசலா 

மற்றுள வுறுப்புமற் றுளதேல ராககெடு வாழ்ச் தமல் குறவிவர்ச் அ 

இருர்.துபுவி யாகிய பெருக்சே ருருட்டினோன் சிறு ருருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலலாண சேகன் சிறுதே ருருட்டியருளே.() 

வெய்யவெங் கானக் திரி. துழன் றுங்கரு விழிச்செய்ய வாய்ச்தொறுவிமார் 

வெள்வளைக் கையகப் பட்டிளங் கன்றணைசன் மேயதிரி புரிகாரினால் 

லையமிது வென்னெனச் சட்டுண்டு முட்டுண்டு மத்தின்மொச் தண்டுவண்டு 
வார் தினா யெடுத்தெறியு மார்கலியி னோடிவெரிக வானரோச் சாதவீழ்ச்தே 

யெய்யலவ ணின்றின்னு நீங்கா துறங்குமோ ரெருதேறி யதவன்றியு 
மென்சொல்வ லதுவுண்ட மண்ணாய தேரேறி யென்னுமோர் ஏறுமைதீசச்



சிறுதேர்ப்பருவம். ௨௧௭ 

செய்யபொன் செய்.துபல மணிவைச் திழைத்திட்ட றுசே ருருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண தேசன் சிறசே ருருட்டியருளே. () 

உருகுமன முடையராய்ப் பல்லோர் ஈடாகத் தவத oy nope கோக்கநின்றா 

ருற்றவவர் கட்குமெங் கட்கும௰ழ் பூப்பரீ யொள்ளிதி னடாத்தல்வேண்டும் 

பெருகுமெழி லோடிவர்ம் தினி௩டச் தோமெனிற் பேசுபல் வடங்கழற்றிப் 

பெருச்சேர் ஈ௩டாத்தியரு டிருமாளி கைச்சேவர் பேணுசச் நிதியடைக்தே 

யருகுில விண்ணப்பம் யாங்கள்செய் வோமென்னி லவர்தா ஈடாத்துகற்கோ 

ரையமிலை யாமே ஈடத்தின மெனும்புக ழடைச்இடுவை சொற்றபடிகே 

டிருகு,சவிர் பவருளச் சறிவுரவின் மேவு3வோன் சிறுதே ர௬ுருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண தேன் சறுதே ருருட்டியருளே. () 

துணைவந்த குஞ்சரமு மழடய வுவாவும் துலங்குமிர் ஈசரிடச்.து.ச் [ப் 

அண்ணெனமு னச்ரிறுச் இட்டசளி றிலையத துணிக் இங்கு வருவ துமிலை 

பணைவச்ச கைக்சலச் கதுவந்து மேவினும் பனிமல ரிறைச்செண்முதலாப் 

பலவுற்ற சுவையமோ தகமாஇ வீடிப் பணிர்துவச மாச்சிவிடுவோ 

மிணைவர்ச பொருளென்று நீயுப சரிப்பகசொன் நில்லாமல் யாமாதலா 

லிடையூறு வேறின்று சிறு வீ டியற்றுமச ணினமாகு மாசர்விலகத் 

feats ௨ளமல்கு சோணா டளிப்பவன் Awe gs ரூருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண தேசன் சிறுசே ருருட்டியருளே. () 

வானாடு மேவும் புறச்சொண்டர் சொற்றபடி வையமு ஈடாத்தினாயிம் 

மண்ணாடு மேவிய வக ச்கொண்ட சேம்யாம் வகுச்சபடி ேளாமையென் 

கானாடு மதுசொற்ற படிஈடச் தோமெனிற் கைகுவிச் செய்கிரினது [முதே 

சண்மணியை யனையசுப் பிரமணிய சேவன்மூன் சரைாலோங் சரைக்சபொ 

பானாடு மனையனின் பால்வக் துரைக்கினெப் படிமறுத் இடுவையனைய 

பக்கரீ தவிர்வசே யிலையா௫ லால்யாம் பகர்ர்சபடி சேட்டல்வேண்டுக் 

தேனாடு பூம்பொழிற் சோணு டளிப்பவன் சிறுசே ருருட்டியருளே 

செல்வமவி துறைசையம் பலவாண தேூகன் ௪றுசே ருருட்டியருளே. (௫) 

மூதையாய வலெங்கண்மன மாம்புலத் திற்காம முதலாய பெருமசங்கண் 

மூழு அமற வருளாய தழல்கொளுவி யைர்சொென முழங்கு௦ச் கரமனைவெனு 

மதையா யலப்படை யெனச்கொண் டுமச்செயா வன்பெனும் விச்துவித்இ 

யார்வநீர் பாய்ச்திெயன் ஸியச.மய மாக்களட.. ராதுபொறை ச3ிவலிசொலிப் 

பசையாத தவமெலனும் பைம்பயிர் வளர்ச்துபொய் படாசூவ 2போகம்விளையாப் 

பண்பினுகர் காறும்விட யக்கரவர் கவருசல் படாதுகாச் சருள்சன்மயன் 

கிசையாச வளமல்கு சோணா டளிப்பவன் சறுசே ருருட்டி மருள 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண சேகன் சிற தே ர௬ுருட்டியருளே. (௬) 

முர்தைமமை யாகம ஈவின்றரு ணினச்டியா முந்துபு ஈடக்தல்செய்மிய 

மூர்துபு நடப்பவர் ஈடச்திகெ விதுகாறு மு£துபு ஈடச்தலாலே 

யர்தைபடு பிறவித் தூயர்க்கட லமுக் கின மதான்றுபுற முதன்மையேபோ 

லையவக மு.,சன்மையு கினக்காக ஈல்குவா னடியே மமைக்துநின்றே 

கி



2 55 ௮ம்பலவாணதேககர் பிள்ளைத்தமிழ். 

நிர்தையறு மெங்கள்செய லிற்றாக லாற்பின்பு சேயத் தொடுக்தொடருவே 

நிறைகருணை பூச்சியா வருமன ம$ழ்ச்டியுற நிகழ்காம மா இதர்ந்த 

சிர்தைகுடி கொண்டர் விட்டோங்கு சன்மயன் சிறசே ருருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண சேன் றுதே ருருட்டியருளே. (௪) 

அ௮ணிகொண்ட முன்னா ணடாத்தியது பொன்னிற மமைச்ததித மூமுமையும் 

னாழிநின் கைசா லடர்ப்புண்ட விதனின்மரு வாழியச் தனையவலவான்[பொ 

மணிகொண்ட வச்சுமுறி பட்டதத விதுவன்மை மாருத சென்றுமத்தேர் [ந் 

வண்மையிற் ரசவு முளஞ்செருச் இச்சடினம் வாய்ர்கன மெனப்பொலியுமா 

பணிகொண்ட வதனுட் செருக்ககலும் வழியெனப் பகருமதன் மார்பு£ண்டு 

படரும்வெளி யாகவிது நோச்மெடுழ் தருமெங்கள் பாழிமல மாயைகன்மத் 

தஇிணிகொண்ட மும்மதிலு நீறெழச் சன்மயன் சிற ௬ுருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண தேடூசன் சிறுசே ருருட்டியருளே. (௮) 

ஒருரசாம மும்பெறுவ இல்லைகா மென்றுமு னுரைத்தனை யதற்குமாறா 

வுலவாப் பெருங்கருணை வெள்ளம£லை யெறிதலா லுணர்விலெளி யேமுமுய் 

றருநாம நந்தியங் குமரர்சத் தியஞான தரிசனி பசஞ்சோ தியார் | வான் 

தழைதருமெய் சண்டவர்ஈ லருணக்தி மறைஞான சம்பந்தர் கொற்றவனெ 

பெருராம ஈல்லூ ர௬ுமாபதி சிவன்கருணை பெருகரு ணமச்சிவாயர் [னும் 

பிரசாச ரைர்செழுச் திறைமுனிரு பச்சைர்து பெயர்கொண்ட தன் றியின் 

இருகாம மெண்ணில புனைர்துவரு சின்மயன் சந.தே ரருட்டியருளே [னர் 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண சேசிகன் சிறதே ருருட்டியருளே. (௧) 

ஆவாழ்க மாமறைக் குலம்வாழ்க ஈலமாரு மாகமச் திரள்கள்வாழ்ச 

வருண்மல்கு சித்தாந்த சைவகலம் வாழ்கநினை யன்பிற் புகழ்ச் துபாடு 

நாவாழ்க நின்றிரு வடிப்பணி புரிச் இடு ஈன் மலர்க் சைகள்வாழ்க 

நண்புற விராப்பக னினைக்குமனம் வாழ்கவிறை ஈடவுசெங் கோலும்வாழ்க 

மாலாழ்ச மெல்விடனு மேவிமதி சோறுமும் மழைபொழிய மேகம்வாழ்ச 

மன்னுபைங் கூழ்வாழ்க வெவ்வுயிரும் வாழ்கறின் வயங்கூர்தி யாயதருமச் 

சேவாழ்ச சைலாதி சந்தானம் வாழ்க சிறுசே ருருட்டியருளே 

செல்வமலி துறைசையம் பலவாண சேகன் சிறுதே ருருட்டியருளே.(௧0) 

அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமீழ்“ழற்றிற்று,



ட. 

௦ ௦ 

சிறப்புப்பாயிரம். 

ட —— 

இர்நாலாிரியர்மாணாசக்கரும் 

சங்காலிங்கம்பிள்ளேயலர்கள் குமாரநமாகிய 

தெய்வதாயகம்பிள்ளையவர்களியற்றியது. 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

டொன்பூத்த நஇிரைப்பொன்னிப் புண்ணியமா நதிபுணரிப் புனல்க லந்த 

கொன்பூத்த வுவாகற்றி யிழிந்தவரைக் கலக்சபெருங் குற்நம் போக்கு 

மின்பூத்த பேரறிலா னமைர்தவான் ரோர்நிகர்த்து மேல லாலே 

தென்பூச்ச வளமன்னு பொன்னிசா டென்னுமுயர் சென்னி காட்டில், (௧) 

தேன்கலந்த மலர்நிறையக் கலந்தும்வரி யளிக்கூட்டாச் செழும்பூர் செய்வக் 

சான்கலந்த விண்கலர்தல் வளிச்சினிய மதுவூட்டிச் சவின்ற செல்வர் 

தான்கலந்தும் வறியலர்க்கூட் டார்ககரங் கலந்சன்னஞ் சலிக்க சூட்டும் 

வான்கலந்த வள்ளனிகர் பொழில்கலந்து சூழ்துறைசை மாத்த லத்தில், (௨) 

துலங்குதிரு வெண்ணீறுங் கண்மணியும் பூங்காவித் துலு மோவா 

நலங்குலவு திவார்ச்சனையு ஈய சபெரு மூனிவர்பலர் கண்ணி யெங்கு 

மிலங்குசிவா சமமுதல விசைப்போர்கேட் போர்சிக்இித் இருப்போர் மற்றை 

வலங்குலவச் தெளிவோர்ச ளாயென்றும் வயங்கு இரு மடத்தின் மாதோ, (௩) 

சடைகரந்த திருமுடியும் விழிகரர்த சனிந,சலுக் சழைபூங் கொன்றைத் 

தொடைகாரச்த இிருசசோளும் விடங்கரந்த மணிமிடறுக் துலங்கு சூலப் 

படைகரர்த இருச்கரமுங் குழைகரந்த வார்செவியும் பாய்பு gC gn 

லுடைகரச்த திருவரைய மறைமணிநூ புரங்கரந்த வொளிர்பொற் ராளும், (௪) 

உற்றுஈணி யழகெறிப்ப விளங்கு திரு வருளுருவ மொன்று தாங்க் 

கற்றவர்வெம் மலக்கருளை விழுங்குறுமெய்ஞ் ஞானபாற் கரனே குற்ற 

மற்றகதிர் மாமணியே யாரமுசே யெய்ப்பினில்வைப் பனையா யென்று 

சொற்றிடலீத் றிருக்சருளம் பலவாண சேசென்பூர் அணர்ப்பொற் றாளில். () 

பிறந் தபல நாளிருர்.து தரிசித்தோர்ச் சொலலென்னோ பேணி யோர்சாட் 

சிறர்சொருசா லடைந்தன்பிற் றரிசிச்சோர் சமக்குமருள் ப்ப நல்கி 

மறந்தகலா வணம்புரியுர் சாயான மாதேவன் வைக லாலே 

நிறந்தழையும் பெருஞ்சீர்த்தித் இரிரொப் பள்ளியில்லாழ் நெடிப சீலன், (ச)



௨௨௦ சிறப்புப்பாயிரம், 

விண்ணுலகச் சமர்ச் த.தனை யடைஈே தார்க்கு விரைந்தழியும் வெறுச்சை ஈல்இ ச் 

சண்ணுறுடத் நின்புறச்செய் சறச்சழிவு கண்டிடுகற் பசம்போ லாது [ரின்ப 
மண்ணுலக தமர்ர்தடைக்தோர்ச் கழிவில்கல்விப் பொருள்வழங்கி வனைபே 
ஈண்ணுறச்செய் தறம்பெருக்கு மினாட்டு சுந்தரப்பேர் ஈல்லோ னன்பால். (er) 

என்னறிலா லின்னவென வறிக்சறிந்து வகுத்துலகுச் இசைத்தல் கூடாப் 
பன்னலமு ஈனி௫றந் த விளங்கவனைக் சணிர்தபா மாலை யாய 
ஈன்னலஞ்சே சொருபிள்ளைச் தமிழினைவார் திரைசுருட்டு நாலை சூழ்ந்த 
மன்னுலகங் கொளுமாறு வயங்குறுமச் இற்பஇத்து வழங்கி னானால், (௮) 

அனையனுய ரிக்நூலா சரியன்பாற் சற்றவனென் னருமை ஈண்பன் 
வினையமலி நூல்களெலா முணர்ச்துணர்த்து நண்ணறிவான் மிச்ச லன் 
ten ba a மணிமன்று ணடக௫வில்குஞ் சிதகமலச் தணவா துள்வோ 

னனையலர்சார்ப் புயத்சியாக ராசா வலலனெழி னலமிக் கோனே; (௯) 

அம்பலலாணதேசகர்பிள்ளை த்தமிழ்ச் 

சிறப்புப்பாயிரம் முற்றிற்று.



உ 

சிவமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

*வரட்போக்கிக்கலம்பகம். 

பாயிரம். 
- அத 

காப்பு, 

விநாயகர்துதி, 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

முக்க ணொருத்தன்மற் றென்னுள வாரி முயங்குதலான் 
மிக்கவெண் கோடொன்று மேசிதை யாகிற்கும் வெள்ளறிவை 
யுக்க கருமத மேகரு மாசை யொழிக்குமருள் 

புக்கசெம் மேனி மனஞ்செம்மை யாகப் புணர்த் இிடுமே, (௧) 

சமயாசாரியர்து தி. 
கட்டளைக்கலித்துறை, 

சொல்லார் புவியி னெடுமறை யாஇத் தொகையுணர்ந்த 
வல்லார் மலமொன் றறுமே யடி.த்தொண்டு வாய்ர்தொளிரு 
நல்லா ரிணக்கத்தி னென்பா ரதுகிற்க கால்வளர்யு 
மெல்லா மலமு மறக்கூடு வேனின் பெளிதுறுமே. (௨) 

  

நூல். 

ஒநபோதமயங்கிசைக்கோச்சகக்கலிப்பா, 

௧, மாமேவு செங்கமல மலருறையுச் திருமகளும் 
பூமேவு வெண்கமலப் பொகுட்டுறையும் கலைமகளும் 

பிரியாமே யெஞ்ஞான்.றும் பெருஈட்புக் கொண்டுறையச் 

சரியாமே புகஜோங்கத் தழைச் அவளர் சோணுட்டில் 

வரைக்கருஞ்சர் தனக்குறடு மால்யானைக் கோடுகளுந் 
இரைக்காத்து னெடுத்தெறிபுஞ் செழும்பொன்னி ந தித்தென்பாற் 

றனிபவிரும் வாட்போக்கித் தடங்கிரிமேற் போருளா 

லினியசுரும் பார்குழலோ டியைர் துறையு மருமருந்தே / 

4 இத்தலம்; ரச்சசரியெனவும், வொயமெனவும் இச்சாலத்து வழங்கும்,



௨௨௨ வாட்போக்குக்கலம்பகம், 

௨. குப்பாயங் கொடுப்பவனோ கொழுங்கண்மல ரிபெவனோ 
செப்பாய முலையுமையாய்த் இகழ்ச்திடப்பா லுறைபைவனோ 

வெருவாழி கொள்பவனோ விரலாழி கொடுப்பவனோ 
மருவாழி யென்றுரைக்கு மடைப்பள்ளி காப்பவனோ 

கையம்பா யெழுபவனோ கருமுலோய்ச் சுமப்பவனோ 
வையம்பாய் வெள்விடையாய் வண்கொடி.யா யுறுபவனோ 

தேராவோர் மனையாளைச் சேர்ப்பவனோ நெடுமாலென் 
ஜோசாவோர் புலவசெலா முவர்தேத்தப் பொலிவோய்கேள். 

(இவைடூாண்டும் எட்டடித்தரவு.) 

௧. அடித்தழும்பு புறத்திருக்க வாரிய/கோ மகன்கொடுத்த 
முடித்தழும்புங் கொண்டனைவெம் முலைத்தழும்பிற் சீரியதோ 

௨. அருகாக முப்புவன மடங்கவெரித் தருளுகினக் 

கொருகாக மெரித்தனையென் ுரைப்பதுமோர் புகழமாமோ! 

௩, சீரியாகைப் புனல்கொல்லோ இருர்துமைகைப் புனன் முடிமே 
லாரியாகைப் புனல்கொளவா யடங்கரனை ௪ இடுங்கொல்லோ ! 

௪. தருகிதிக்கோ விருக்கவொரு சார்வணிக சொ௫ுகலர்தாய் 

பெருகிதிக்கோ வெனிற்பெருமான் பேராசை பெரிதன்றே / 

௫. தொடிழமுழங்க மணியொலித்துத் துணைவிபுரி பூசைகோலொ 
விடிமுழங்கப் புரிபூசை யெஞ்ஞான்று மினிதுவப்பாய் / 

௬. உனையடைந்தார் பயமகன்றின் புறுவசெனற் சணியுசகங் 
கனையடைந்த விடி ரோக்கிக் சளித்துறைதல் கரியன்றே / 

(இவை இறும்தாமிசை.) 

௧. அ௮வனவ ளதுவென வறைதரு வகைமையு 
ளிவனிவ ளிதுவென வியைதர லருமையை ; 

௨. ௮ருவமு முருவமு மருவமொ டுருவமு 
மொருவற வுளையெனி னிலையென வொளிருவை ; 

௩. இதுவலை யதுவலை ய தவலை யெதுவென 

முதுமறை கதறவு மதனமுடி. மருவுவை ; 
௪. இருளென கிலவென வெழுதரு கதிரென 

வருளுபி ருறுதா மணிதர நிலவுவை ; 

(இவைநான்தம் வராகம்.) 

௧. அ௮ருகாம மெனச்சொலுநின் னாயிசரகா மத்துளொரு 
தஇிருகாமல் கூற்றடுகின் நிருவடி.தாக் குசன்மிகையே | 

௨. பிரமரீ யெனவழுதி பிரம்படியே யுணர்த்தியது 
சிரமம்வே தாகமங்கள் செப்புதனின் றிருவாய்க்கே !



வாட்போக்டிக்கலம்பகம், ௨௨௩ 

உள்வாரு ளொருவரசே யொருகோடிக் கமைந்துறவுக 
கள்வாசே வுடை.க்கோவைக் காயவிழி wars BuO sen ! 

கணடனவிட BI Fi GOGH STILL OBE) BTN LPS 

ami Ao தாவைத்தா யம்புயஞ்செய் குற்றமெவன் / 

ஒருங்கருவி வரைநிகார்சோ வொருங்கெரிக்கு நகையிருக்கப் 

பெருக்கருவி பலகொண்டாய் பித்தனெனல் விளக்சையோ / 

ஒசெழுத்துக் குரியபொரு ளொருநெடுமா லயனென்பார் 
நீசெமுத்து நிகர்மொழிநின் னிலவிதழி முன்னெவனாம் / 

(இவையாறும் பேயர்த்தும்வந்ததாமிசை.) 

க. துருவொரு தயையினைர் தொழிலி யற்றியு 
மருவொரு தொழிலுமில் லாக மாட்சியை ; 

௨. பெண்ணொரு பாலுறு பெற்றி மேளியு 
மெண்ணொரு விகாசமுா மிலாத காட்சியை ; 

(இவையிரண்டூம் நாற்சீரீ்டியம்போதாங்கம்.) 

௧. உள்ளொளி யாகிநின் றுணர்த் துர் தன்மையை ) 
௨. வெள்ளொளி விடைமிசை விளங்கு ஈன்மையை ; 

௩. அம்பல ஈடுப்புகுர் தாடுங் கூத்தினை ; 
௪. நம்பல மெனப்பலர் ஈவிலுஞ் சோத தினை ; 

(இவைநான்தம் நாற்சீரோடியம்போதரங்கம்.) 

௧. சடைகெடு முடியமர் செல்லினை ; 

௨.. தவழமுயல் பவர்வினை கல்லினை ; 
ஈ.. கடையரு வடவரை வில்லினை ; 
௪.  கவினுற கெடுமறை சொல்லினை ; 

௫. மிடைவலி பினர்தரு பல்லினை ; 

ஈ.௨.. விசயனொ டெதிர்பொரு மல்லினை ; 
எ. அ௮டைதரு மிடையதள் புல்லினை ; 
ஸர். அளவிட லரியதொ செல்லினை ; 

(இவை எட்டூம் ழச்சீ ரோடியம்போதாங்கம்.) 

௧, அருள்கொடுத்தனை ; 
௨. யிருள்கெடுத்தளை ) 
௩. அல மாக்இனை) 
௪. ல மேக் இனை ; 
௫. இசைவிரித்தனை ; 
௬. வசையி ரிக்களை ; 
௭. யெங்கு நீடினை ; 
௮. சங்கு சூடினை)   

Fav. 

௧0. 

GS, 

௬௨. 

GR, 

௧௪, 

௧௫. 

Ban, 

மதிய ணிந்தனை ; 
கொஇத ஸணிந்தனை ; 
Lo(Lpeu லத்இனை ; 

தொழுக லத்தினை ; 
பொருவி றகஈதனை ) 
கருவ றர்தனை ) 
பொய்யி னீங்களே 7 
மெய்யி னோக்கனை ; 

(இவைபதிறாறும் ௫ந$ ரோரடியம்போதாங்கம்,)



௨௨௪ வாட்போக்கிக்கலம்பகம். 

எனவாங்கு, 
(இதுதனிச்சோல்.) 

ப௫ித்தமூட ஞானப் பாலுண் மழவு 
மேற்றொடு சூல மேற்றதோ ளரசு 
மவிர்தரு செம்பொ னாற்றிடை யிட்டுக் 
குளத்தி லெடுத்துக் கொண்ட கோவுங் 

௫. கனவிறு மமார் காணரு நின்னைப் 
பரிமா மிசைவரப் பண்ணிய முதலுகி 
sora தமிழ்க்காக் காணி கொடுத்த 
நின்றிருச் செவிக்க ணெறிகுறித் தறியாப் 
பொல்லாப் புலைத்தொழிற் கல்லாச்ிறியே 

௧0. னெவவகைப் பற்று மிரித்தவர்க் கன்றி 
மற்றையர்க் கொல்லா வயங்கருள் பெறுவான் 
கொடுவிட மமுதாச் கொண்டதை புணர்ற்து 
குற்றமுங் குணமாக் கொள்வையென் றெண்ணிப் 
புன்மொழித் அதிசில புகட்டின 

க௫. னன்மொழி பெனினு மருளூதி விரைர்தே, 

(ஓது பதினைந்தடி நேரிசையாசிரியச்சுரிதகம்.) (௪) 

நேரிசை வேண்பா. 

விரைகமழ்பூங் கொன்றைமுடி வேய்ந்துவாட் போக்கி 
வரைகமழ வீற்றிருக்கும் வள்ள - லுரைகமழ்பொற் 
பாத கமலம் படுமுடியார்க் கப்பொழுதே 
பாத கமலம் படும். (௨) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

படர்பா தலம்பொற் கனத்தக டாமப் பசுந்தகட்டு 
ளடர்பாய் புவிமென் னிறத்தக டாமசன் மேலமுத்துர் 
தொடர்பாய செம்மணி வாட்போக்கி வெற்பதிற் Caper pa 
ரிடர்பா ரகம்விண் ணக3மாவ வாங்குறை யெம்மிறையே. (௩) 

அறுசிர்க்கமிநேடி வடியாசிரியவிநத்தம். 

இறைவர் திரு வாட்போக்கி புறைபவர்தா மாபென லிரும்பார் வீழ்க து 
துறைகொளமுன் கவிழ்த்தவொரு காகத்தை முனியாராய்த் தூய தீம்பா 
லறைபடாக் கவிழ்த்தவொரு காகத்தை முனிந்சனர்பா லவாவா லென்னி 
னுரைசெறிபாலாழியித்நீவாய்க்கணையைக்கெடெத்தினர்க்கஃ தண்டாமன்றே, 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியச்சந்தவிநத்தம். 

௮ன்று வருவிட மென்று கருதவ ழன்று மதியெழும்வே 
யொன்று மொருவரை நின்று வளியுமு ழன்றுவருமயிலே 
மன்று மாது குன்று முறைவரென் வன்று யரமறியா 
சென்று கரையல்கை கன்,று பெறவரு ளின்று புரிகுவசே, (௫)



வாட்போக்கிக்கலம்பகம், 2.0. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 
புரிச ருஞ்சடை தரித் அம்வின் மகனனைப் பொடி த்துமென் பூங்காவி 
விரித ருற்துகி அடுத்தியு நீரபொலி வேடமோர்ந் இலடேவி 
யரிய வெம்முலைச் சஈுவடுமாத் தஇாமுணர்க் தாசையுற் றனளந்தோ 
தெரிவின் மற்றிவள் பேதைமைக் கென்செய்கோ திருமுடிச் தழும்பீசே. 

நேரிசைவெண்பா. 

தழுவுமையான் முன்லுர் தமிழிறையாற் பின்னுர் 

தொழுமிறையான் மேலுஞ் சுவடு - கெழுமுவ£ 
ழின்றா லெனுங்குறைடோ மென்மனஞ்சேர் வாட்போக்கி 
யன்றா லமார்தா யடி, | (௪) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

அடியுற்ற பாதலம் பொற்?றர் செறிக்குமஞ் சாலையொளிர் 
கடியூற்ற செம்மணிப் பூண்வைத் இடுங்கரு வூலமுண்ணும் 
படி. யற் றதுவிக ஈன்னில மென்பா பசுந்தமும்பு 
முடியற் றவர் திரு வாட்போக்கு மேய முதல்வருக்கே. (௮) 

புயவகுப்பு. 
ஆசிரியச்சந்தவிநத்தம். 

மு துமறையுணார்து கவுணியாமுன ன்பரீ 

மொழிகமிழலங்கன் முற்றப்புனர் கன 
முழுதுலகுமஞ்சி பிர் தாவெழுந்த 

மூரணசமடங்கல் செற்றுப் பொலிந்தன 
மு௫ிழ்ரகையணங்கு மலையரையன் மங்கை 

முலையெதிருடன்று முட்டக்குழைர்தன 

முடிமதிபொழிந்த நிலவெனவிளைந் ஆ 
முதிர்பொடி இமிரர்து பொற்புந்றிருந்கன 

பதுமமலர் தல்கு மறையவர்மாகுரக் தா 

பிதலையெலும்பு கட்டிச்சுமந்தன 
பயின்மகமடைக்த கட௫ரவசொழுக்கு 

படிமெயிறுசர்த மொத்துத்திகழ்ந்தன 
। !டவாவினங்கள் பலபலவளைந் து 

பணியெனவிளக்க வொப்பிப்புனைர் தன 
பனியிமயமங்குல் பொ தஇவதெனவும்பல் 

படுமுரிவையொன்ற விட்டுச்சிறர் கன 

மதுமடையுடைந்து வழியமுகைவிண்ட 
மணமருவுகொன்றை பெற்றுக்கமழந்தன 

மூதலநடுக்க வடவளா பிடிக்க 
வரையினும்வணங்கு கிற்கப்புரிந்தன 

மழலையமு இன்சொ லிளம.கவுகின்.று 

மலாடி ஈடஞ்செய் பெட்புக்கசைர்கன 

உ.ஆ



௨௨௬ வாட்போக்கிக்கலம்பகம். 

மணிவலயம்விண்டு இதறவிசயன்செய் 
மலியமரெதிர்ந்து மற்கட்டிநின்றன 

வதுவிதெனகெஞ்ச மலைதலறவொன்றி 
யடைபவர்மலங்க எட்டுக்களை்தன 

வகலபகாண்ட நிலைகெடபவெழுந்த 
வவிர்சிகாவிர்த மொப்பற்றெமுூற்கன 

வழகுகுடிகொண்டு புழுகுபலிசந்த 
மணிபு இசையஞ்சி யெட்டப்பாந்தன 

வரதாவிலங்கன் முடியமர் தழும்ப 
ரரசமையிலிங்கர் வெற்றிப்புயங்களே, (௯) 

நேரிசை வேண்பா. 

புயறவழ கின்றவாட். போக்கியொ னார்மேன் 
மயறவழ நின்ற மகளே - யயறவழ 
நாணோ கலையோ 5 Garton Cur மற்றுள்ள 

பூணோ கொடுத்தல் புகல். (௧௦) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

புகலரும் வள்ள Samp. காணப் புகுக்கிளேத்தா 
யகலரு மாரியர் கோன்வந் SHH டறிகுறிவைத் 
இகலருக் தாஞங்கண் டின்பறாழ் ருனிஃ தெண்ணுமிடத் 
அசலருஞ் சீர்றும் மிருவருள் பாச துரைவிதியே. (௧௧) 

தவம். 
அறுசீர்க்கமி நேடிலடி௫சிரியவிநத்தம். 

உரைதருகா லுண்டுகா லில்லையென ஈடையொழிவீ ரோங்கு கான 
வரா தருவெங் குகையிருளிற் புக்கிருள் போக் ெமுயல்வீர் வையச் தீரே 
விரைகருகற் பகராறு மிளிர்சிசா வாட்போக்கு வெற்பு மேவி 
யிரை தருவான் புனற்கங்கை முடியவரைப்போற் றினுமச் கெம்மாசுண்டே. 

அம்மானை. 
இடைமடக்காய ஈற்றடிமீக்தவந்த 

நான்கடிக்கலிந்தாமிசை. 

எம்மா தவரு மிறைஞ்சும், ௪டாடவியார் 
செம்மா மணிவான சிலம்பர்கா ணம்மானை 
செம்மா மணிவான் சிலம்பசெனி னாய்கார்பொரு 
ளம்மா விரும்புவாரா ணப்றவசோ வம்மானை 
யாசை யுடையார்ரநா ணரியசே யம்மானை, (௧௩) 

அறுசீர் க்கமீநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 
மான்கொண்ட கரதலத்திர் மழுூரைபுஞுா 

தென்செய்தீர் வளையல் விற்றீ 
ரூன்காண்ட வுயிர்வசைமே வுறிற்போற்றா 

வணிகர்குழாத் தொருவ சென்பீர்



வாட்போக்டுக்கலம்பகம், ௨௨௭ 

சேன்கொண்ட. தெனப்பொருட்பா கழுங்கொள்வி 
ரின்னுமவர் தெரியா சோர்ந்து 

கூன்கொண்ட மதிமுடி௰ி ரென்னெனின்முன் 
னெனினதுவுங் குறைவு தானே. (௧௪) 

எண்சீர்க்கமிநெடிலடிஆசிரியவிநத்தம். 

குறையின்மா ணிக்கமலை வெள்ளிமலை நாளுங் 

குலவுசோற் அத்துறைபாற் ுறைகெய்த்தா னமுட 
ருறையில்காச் சிலையம்பொன் வரைகெடுமான் முதலோர்க் 
குறுபோகங் கொடுப்பது இருவருள்பா லுறைவாள் 

கறையிலறம் பலவளர்ப்பா ளொருகதோழ னிதிக்கோன் 

கரையில்பொருட் பங்களிப்பார் கனவணிக ருளர்நீர் 
முறையிலெலும் பா தியணிரந் தையமேற் அுழல்வீர் 

முடித்தழும்பீ ॥ிஅதகுமோ மொழிமினடி யேற்கே. (௧௫) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

அடி.படு மால்விழி வாட்போக்கி நாத ரவிர்தழும்பு 
முடி.படு நீர்கொள் குடந்தோறு மேவ முயன்றுதவம் 

படிபடு மாறெவன் செய்தீர்முன் டனான்று பகைத்அுடம்பு 
பொடிபடு மாறுவிட் weiter op காண்கரும் புட்சங்கமே. (௧௬) 

மடக்கு. 

கட்டனைக்கலவிப்பா, 

சங்க வாய்முன மாய்ந்தது கூற்றமே 
தாளெ டாழமுன மாய்ர்தது கூற்றமே 

யங்க மாலிகை செய்யவங் கொன்றை2ய 
யளித்கல் பேன்பு செய்யவங் கொன்றையயே 

செங்கண் மால்விழி யாசா விந்தமே 
BYP டிக்கணி யாசாவிந்தமே 

பொங்கு போர்வை தருமணி காகமே 

புக்கு லும்பைந் கருமணி நாகமே. (௧௪) 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடிஆசிரியவிரத்தம். 

தாகமே யணிகலமாக் கொண்டவாட் போக்கி 
நாதருக்கென் னுளதுமணி மலையொன்றுண் டென்று 

மோகமே கொண்டனையம் பலையுமவர்க் கெங்கன் 
(மழு அமா முள்ளதுபன் னிருபாகத் தினிலோர் 

பாகமே யதுபோ௮ மெனிந்திருமே னியிலோர் 

பாதியா ளுமை மற்றைப் பாதியுள தென்னின் 

மேகமே நிகாமேனி மாலுளன்மற் றதற்கும் 

வெறுவெளியே யிவர்க்குளது மெய்ம்மையிது மகளே. (௧௮)



ட. ° - e ள் ந. % ௬ 

26.9) வாட்போக்கிக்கலம்பகம், 

நேரிசைவேண்பா, 
மகளேமால் கொண்டதெவன் வாட்போக்கி யார்க்குத் 
அகளேயா நீறுவிரை தோற்றென் - புகளேறு 
நாகம்பூ ணஞ்சா நகுபுலிக்தோ லாடைமுடி 
யேகம்பூ ணஞ்சா மெனின். (௧௯) 

மதங்கு. 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

எனக்கரிய nom és கனக்கரிய கண்டருறை யெழிலவாட் போ 
மனக்கரிய வளம்பாடி மணிமறுகி னின்றாடு மதங்கி யாரே [க்கி 

இனக்கரிய நங்கள்விழி வாளிரண்டு மேயயிருஞ் சோப் போழுங் 
கனக்கரிய வாளிசண்டு சைக்கொடுவி' சுவிரிலக்குக் கருஇின் யாதே.() 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

கருப்பங் கழனி வளைரா மணிவசைக் கண் ணுதராள் 

விருட்பல் கழனி தமாலயம் போற்றென்று வேண்டினுமெம் 
முருப்பங் கழனி கழப்புரிர் தாலுமுறுத்தமனர் 
இிருப்பங் கழனி கருக்களிர் பூவையுஞ் இர் இப்பமே, (௨௧) 

மடக்கு. 

எண்சீர்க்கமிநெடிலடி௫ஐசிரியவிநத்தம். 

மேத்க வுரியாரும் போதக வுரியாரும் 
விண்ணம் பணிவாருக் தண்ணம் பணிவாரு 

பாதா பொழிவாருங் காதர மொழிவாரு 
மமலையம் பதியாருங் கபலையம் பதியாரும் 

பூதா வளைவாருங் காதர வளைவாரும் 
பூதம் படையாரு மேதம் படையாரு 

மாதல மிசையாருங் கோதல மிசையாமும் 
வாராதன வெற்டாரு மாதன வெற்பாசே. (௨௨) 

வண்டூவிட்தூது. 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

பாசாய்வாட் போக்கிப் பாமனா ரெண்காற்புள் 
வாரா யறுகாற்புள் வண்டேநீ யாதலினா 
லோராய் பயர்தபமுன் னுற்றவிரு காற்புளலை 
சேரா யவர்பாலென் சிர்தைமய லோதுதற்கே, (2m) 

மடக்கு. 
எண்சீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

ஓதுமறை யாருமருள் யாதுமறை யாரு 
முரிவையுடை மாருபமு வெரிவையுடை யாருர்



வாட்போச்கிக்கலம்பகம். ௨௨௯ 

தீதுபதி யாருமுல கோதுபதி யாருஞ் 
செல்வமுடி யாருகறு வில்வழுடி யாருங் 

கோதுபுரி யாரும்வெளி மீதபுரியாருங் 
கோலமறி யாருமுயர் சீலமறி யாருங் 

காதரவு ளாருமிய லாதரவு ளாருங் 
கனவமலை யாருமர தனவமலை யாசே, (௨௪) 

மேகவிடதூது. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மலையா னிலத்து வருவேள் சினக்குமுன் பாழுதகில்கா 
டலையா னிலத்து வணஙரகுவல் சென்னித் தழும்பரகுக 

மலையா னிலத்து விதயோகர் முன்வரு வாசணிம 
தலையா னிலத்து ம௫இழ்ந்இருர் தேற்கச் தரு திரின்றே. (௨௫) 

வண்டூவிட தூது. 

தாமிசை. 

இன்று பைங்கிளியை யேவி னம்மைகை 
யிருக்கு மோர்கிளியொ ொசெயு 

மெகன நேடியறி யாத தேமுடி.ழு 
னெங்க னின்றுசெவி யருகுறு 

மொன்று மங்குலரு குறின்வ ஊளைச் திவையொ 
நிறுதி யென்றுசடை சிறைசெயு 

முறுக ருங்குபிலொர் செவிலி பட்டதை 
wyoming தேசெலவ எஞ்சிடுக் 

அன்று தென்றலெஇிர் சென்றி டி.ற்கீடி தூ 

தோள்கொள் பூணிரையெ னக்கொளுக் 
அச்சி லல்லவென வண்டு வாழ்செவி 

னைந்து சேரும்வலி யார்க்குள 
சன்று தொட்டெனது கொண்டை வாழும்வசி 

வண்டி காண்மய லடங்கவு 
மாத சைல ரிடத்து ரைத்தவ 

சணிர்த மாலைகொணா மின்களே, (௨.௬) 

காலம். மடக்கு. 

எண்கீர்க்கமி நேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

மின்னுமற லுறவருக்இக் குயினடுக்குல் காலம் 
் விடா துமற லுறவருக்கதிக் குயினடுக்குங் கால 

மன்னுபசுந் தோகைபரி விற்குனிக்குங் கால 
மதவேணர் தோகைபரி விற்குனிக்குங் காலக்



௨௩௦ வாட்டோக்கெசலம்பகம். 

அன்னுகொடித் தளவமரும் பப்படருக் காலர் 
தோயார்பித் தளவமரும் பப்படருங் கால 

முன்னுவெயில் வெம்மையுறப் புணராத கரல 
முடி.த்தழும்பர் வெம்மையுறப் புணாத காலம், 

கட்டளைக்கலித் துறை. 

காலக் கழியு மவமே ஈமன்றமர் கைக்கொளுங்கான் 

மாலங் கழியும் வகையுள தோமல மாயவென்ச் 

சீலங் கழியும் பருந்தாழ்நி னன்பரிற் சேர்த்தலனு 
கூலங் கழியுக்கி வைப்பேத் கரகன குன்றத்தனே, 

சிலேடை, 

தேரிசைவேண்பா, 

குன்றாத வேங்கையமொண் கொம்புபடு வேங்கையுமெய் 
டொன்றா தெனப்பொலிவாட் போக்கியே - நன்றாவோர் 

மின்னைப் புசப்பான் மிளிர் தரவைச் தானருள்வைத் 
தென்னைப் புரப்பா னிடம். 

SLL CM FHSS FIOM, 

இடம்படு மாணிக்க மாமலை மேவு மிறையவசே 

இடம்படு கூற்றடு நீசேயெல் லாம்வல்ல சத்தரெனி 
னடம்படு தாமரை யென்னுளப் பாறை நடுமலர்த்த 
வுடம்படு வீர்மறுத் தாற்சில வல்லரென் ரோதுவனே, 

குறம். 
எண் சீர்க்கமிநெடிலடிஆசிரியவிந த்தம். 

ஒதுவனப் பன்றிபருப் பொசித்தமலைக் குறவற் 

(௨௭) 

(௨௯) 

(௩.0) 

குவக்தொருபெண் கொடுத்தகுடி. My Bb Ge பகள்யான் 
போதுறையு மோரிருவர் முத்தலைராற் றலையார்ப் 

புணர்குறிசொற் னன்முனகின் பொலிமலர்க்கைக் குறியம் 
மாதர்கரக் குறிபலவுங் கடந்துமபே லாய 

வாட்குறியாய் மருவுதலின் மறைமுத லாகமங்கூ 
ரூதசநற் குறிபலவுங் கடந்துவாட் குறிமே 

லலங்கவொளி ராக்தலையாத் புணர்குவையின் நறிே 

தவம். 
$நேரீ்சைவேண்பா, 

அறியா தவம யடைக்தடவி நோற்ற 
னெறியா தவமே நினைமின் - முறியார 
ரண்ணமா ணிக்கமலை நாத ரளித்தமரும் 
வண்ணமா ஸணிக்க மலை, 

ய. (௩௧) 

(ne)



வாட்போச்டிக்கலம்பசம். ௨௩௧ 

5 od Ef. 
கட்டளைக்கலித்துறை. 

மலையா வருட்சிவன் வாட்போக்கி யன்ன மபில்வனப்புக் 
குலையா விளக்தளிர் கொண்டுகன் மேனி குஸிரவொற்ற 
நிலையாக வேற்றுக் களிர்மேனி யாயொப்பு நீத்துவிற 
லுலையா தவாடு வாலாய மேவ வுடன்பட்டதே. (௩௩) 

அறுகீர்க்கமிநேடிலடி ஐசிரியவிநத்தம். 

படவா ளாவ மாரைக்கசைத்த பரமர் வாழும் வாட்போக்கித் 
தடவாள் வனரையென் மனம் போன்ற தனித்தே மனையா ஸியனண்ப 
விடவாள் விழிவேள் கழைக்கோடு வில்லே புருவ பெனை த் துயசங்[டே. 
கெடவாள் கொங்கை யிபக்கோடு கெட்டேன் மருங்குன் முூயற்கோ 

வேற்றேலிவேண்டுறை, 

கோடுபொலி வாட்போக்கிக் குளிர்வரைமே லஞ்சுரும்பார் குழற்கோ மாது 
மேடுபொலி கடி.க்கொன்றை முடிச்கொன் ற வெடுத்தணிய மெங்கசோ மானு 

மலிதளிர்ப் புன்னையும் வண்டளிர்ப் பிண்டி பங 
கலிகருங் கொண்டலுங் கவின் ற்செங் கொண்டலு 

மெலிவில்பைங் குவளையும் விரும்புசெங் சமலமு 

மொலிெ(ழ மிவவிரண் டோருழைக் கண்டெனப் 

பொலிதருர் தன்மையைப் புவியுளீர் பாருமே, (௩௫) 

ஒர பொநண்மேன் ழன்றடுக்கிவந்த ஆசிரியத்தாழிசை. 

௪. பார்வளர்மா ணிச்சப் பராரை வரைமுடிமே 

லார்வளர்செவ் வேணி யமலர் பொலிதோற்றஞ் 

”ர்வளர்பொன் மேருவின் மேற் செங்க இசை யொக்குமே) 

௨. விண்பொலிமா லரிக்க விசால வனாமுடி மேற் 

பண்பொலிதால் வேதப் பரமா பொலிதோற்ற 

மெண்பொலியண் ணுாலைமே Cam mig சொக்குமே ; 

௩. தூபமா ணிச்சச் KL ITT வரைஞடி.மே 

லாய தழும்புழுட யையர் பொலிகோற்றஞ் 

சேயபவ எக்இரிமேற் செம்மணியை யொக்குமே. (௩௬) 

நான்கடி வேளிவிநத்தம். 

ஓக்க AIG fi HI மாக்கடு வாரு Quon BCT 

655 AnH a1 5 HO a0 G மொருகீசே 

புக்கவை ஸுறற்றப் போக்கிடு வாரு மொருநீசே 

மிக்க முடி.ச்கட் தீற்றுடை யாரு மொரு$ரே, (௩௭௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

£ரகொண்ட சென்னிதக் தழும்புடை யீசென்மு னீள்விடை மேல் 

வார்கொண்ட கொக்கசைச் சுரும்பா£ குழலொடும் வந்தருள்வீர்



௨௬௨. வாட்போக்டூிக்கலம்பகம், 

நார்கொண்ட ந்தை யிலாதவ னாயினு நாடி நுமைக் 
கூர்கொண்ட வாள்கொண்டு வெட்டிடு வானுட் குறித்திவனே, 0 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடிஆசிரியவிநத்தம். 

குறிபடுபன் மணிவிற்றீர் மா துலனாய் வழக்குரைத்தீர் கூடன் மேவி 
கெகறிபடுமற் றவையோசா சாரியநீர்ச் சிறுகுநையு நிரப்பு கென்று [நீர் 
பறிபடுவே ணிப்புனல்வாட் போக்கியீர் பெருங்கணக்குப் பார்த் அகின் 
செறிபடுபல் இளைவணிகர் அங்கூட்டுச் கசைந்தனரச் சிறப்பொன் ரளோர்ர்தே,. 

நேரிசைவேண்பா. 

ஓராழி மேற்கிடக்கு மோசாழிக் கேவிடுக்கும் 
போசாழி யேர்இப் பொலியுமே - நேராகா 
வெம்மா னகத்திருக்கை வித்தேர்து வாட்போக்கி 
யெம்மா னகத்திருக்கை யே, (#0) 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடிஆசிரியவிநத்தம். 

ஏறெனவிப் புனத்திலடிக் கடி வருவார் ஈ௩௧ர 

மெகங்கென்பார் நெடுங்கணக்கு மோர்ர் இலரோ நீசே 
பேறெனறும் மிடையுணாந்துற் றனமென்பா ரிடையின் 

பெற்தியிவ ருணர்வாரோ கைம்மானோ டியதிவ் 
வாறெனகே டுவர்கைம்மா னுடையவாட் போக்கி 

யண்ணலோ முறிகொள்ளு மென்பார்கொள்வீரிக் 

கூறெனவிப் புனவேங்கை கொடுக்கவிசைந் தனமோ 
குறித்தவிவர் கருத்துவிரிக் துரைக்கரிதா யினதே, (௪௧) 

மடக்கு. 

ath sa. 

ஆயு மிதழ்வாய் பானலமே யகலு மிதழ்வாய் பானலபோ 
யணவ மருங்கா மனப்புள்ளே யடவ மருங்கா மனப்புள்ளே 

பாயும் சயலா யினவளையே பாவிக் கயலா பினவளையே 
பவளம் படா வருக திடமே டாசாய் படா வருக திடசே 

Foye குருகே யமர்கழியே வினையேற் குருகே யமர்கழியே 
விரைந்தம் பரவாய்ப் படர்படவே வினயோ பாவாய்ப் படர்படவே த 

வாயு மலராக் கழுகீரே மாறு மலாக் கழுநீரே 

வளமாமலையாரணையாரே மணிமாமலையாரணையாசே, (௪௨) 

௮றுசீர்க்கழிதேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

ஆர்கொண்ட செஞ்சடையீர் வணிகருணீ சொருவரெனற் கையமில்லை 
கூர்கொண்ட சூலமழுக் கொண்டிருந்து மண்டுசெங் சொடுத சச்.இப்[டீர் 
போர்கொண்டவாரியர்கோன்வாள்கொண்டுவெட்டிடவும்டொறுச் தச்கொண் 

சராகொண்ட வி தனானமற் றவர்கொடுக்கும் பொருட்பங்குஞ் சத ராதே,



வாட்போக்கிக்கலம்பகம், ௨௩௩ 

நேரிசைவேண்பா. 

சிதைக்கல?! யாநின் றிருவடியைப் பற்றிச் 
சிதைக்கலமே யாநின்ற தீமை - புதைக்குமெழு 
தோற்றப் பாவை முடியாய்சொல் வாட்போக்கி 
யாற்றப் பரவைஞுடி. யாய், (ee) 

சம்பிரதம். 
எழசீர்க்கமிநேடி டி 

இரட்டை oF Ph wal fs oo. 

ஆயுமிவை மெய்ம்மையொவ் வொருவிரற் நலையொவ்வொ 
ராமி2காத் துறவெ டுப்ப 

னம்பொற் இலம்புகால் வளைதாப் புனகுவ 
னண்டங்கள் பலத கர்ப்பன் 

பாயுமலை சூழ்புடவி வாயலரி மலா்தாப் 
பண்ணுவன். Gum யங்கைப் 

பற்றுவன் றிக்கரம்ப '8ீலாடுவள் ளாம்பலும் 
பற்றிக் க௪க்௫ி யெறிவ 

னேயமத யானையை யெறும்பிசான் மந்தியை 

யிருர் தம்பி தானென்னவே 

ரிப்பொழு இயற்றிடுவ னின்னழும் பலசெய்வ 
னித்தனையும் வித்தை யலவாற் 

காயுமயின் மூவர்புரம் வேவஈகை யாகெய் 
காதா லுபாக சன்சங் 

காரனாக ஞசலக் கடவுளுக் கஇணையாவொர் 
கடவுளையு மறிவிப்பனே. (௪௫) 

மடக்கு. 

எழசீர்க்கமிநேடிலடி 

இரட்டை இஆசிரியவிநத்தம். 

அறிதரு மிருக்கை மாணிக்க மலையே 

யமையில்சொன் மாணிக்க பலையே 

யவிர்தரும் வேணி HO) 810m aS m 

யதக்துவா வுருவுமோ சாம 

முறிதலின் முடியேற் நதுமொரு வெட்டே 
மர்த்தமுக் தோமொரு வெட்டே 

மூடிய தெதுரி லாவுவா வுரிக்தே 

மூலமீ ஜிலாவுவா வரித் 

தறிபக வெழுர்த தம்மவன் கணையே 

தாடரிப் பதுமவன் சணேயே 

RO



Qe வாட்போகூக்கலம்பகம். 

தாளெடுத் தாடிக் களிப்பதம் பலமே 
சாற்றுவார்க் களிப்பதம் பலமே 

குறிகொடேர் விவொ சம்புயத் தாரே 
கொன்றைவா ரம்புயக் தாசே 

கோவதெவ் வளவா மனத்தனை யரையே 
கொள்ளுவா மனத்தனை யரையே. (௪௬) 

சநீதத்தாமிசை, 

அரைவிராவ வணியுமாடை யதளதாக வன்றிவே 
றறைவதாக வரவமாக வணியதாக வென்புதார் 

புரைவதாக விரையுகீறு புரியுமூ.ணு ஈஞ்சமே 

புணர்வதாக வுணர்தராஅ புணருமாசை கொண்டுளாள் 
சமாயுமுக துயரினூடு கழியுமாறு கன்றியோர் 

கடியபாவி மதனனேவு கணைதுழாவு ஈன்றிதோ 
வரையவாரும் விசையவாசம் வரையின் மாலை தர்.துநீள் 

வரையிசாசன் மகளொடாடி. மகிழிராச லிங்கசே, (௪௭௪) 

அறுகீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

கருதுர் தருதும் விருதுமலி கதியென் நுரைப்பீர் கொ திசகடு 
மருதும் பொருது மெருதுடையீர் மணிமா மலையீர் யானீன்ற 
விருதுங் கவன முலையானைச் சுரும்பார் குழலி யென்றறகுர் 
தீருதுங் கருது மிடமென்னீர் தருவீர் தகாவப் பெயராட்கே. (௪௮) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பெயாாத மாற்குழி விழ்மனத்தேரைப் பிறங்கருளாக் 
துயராத வேக்கொண் டெடுத்தேறி ot ips geen pl 
மூயராத தோவெனும் வாட்போக்கி யாய்பில முற்நபொற்றே 
சயராத வேக்கொண் டெடுத்தேறி முப்பு மட்டவனே. (௪௯) 

நேரிசைவேண்பா. 

அடரும்வன மேவுமிரண் டாயிசங்?கா டேர்தப் 
படரும்வன மேவலரோன் பண்வாய்--தொடருமே 
ராட்போக்கு யானொருத்த னையா தருள்புரியும் 
வாட்போக்கி யானொருத்தன் மா. (௫௦) 

சித்து. 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மாமேவு வாட்போக்கி மாதவர் தமக்கஇிழுப்பு வராயை முன்னாட் 
டூமேவு வெள்ளிவலாை யாக்யெவண் சித்தர்யாஞ் சொல்லக் கேண்மோ 
பாமேவு மற்றவர்கை நாகமும்பொன் னாக்னெந்தாள் பணிவா னோர்க் 
பூமேவு நாசலோ கத்தையும்பொன் னுலகாகப் புபிர்தோ மன்தே.(குட்



வாட்போக்கிக்கலம்பசம், ௨௩௫ 

இதுவுமது. 
எண்சீர்க்கமிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

Ao og ரமையிலெல்லாம் வல்ல இத்த 
சாயினா சடிபாவி யருண்மா ஸணிக்கக் 

குன் றுறையஞ் சித்தாயாம் புற்கை யேனுக் 
கூமேனும் பசிதீரக் கொவொ வப்பா 

வின்றுவரு மிரும்புதன யொன்றுஞ் செய்யா 
இருர்துதயத் துதித்ததுபொன் னென்னச் செய்வோ 

நன்றுமறு காள்வெள்ளி யெனவுஞ் செய்வோ 
நானிலத்து ஈம்மருமை யறிவார் யாசே. (௫௨) 

இ.தவுமது. 
டைவிருத்தம். 

ஆரப்பா ஈம்மருமை யறிய வல்லா 
சகிலகிக லம்புகழ்வாட் போக்கி கண்டக் 

காசப்பார் சடையார்மே லாண மெய்யே 
கரிகொணர்ச விரும்புமா தங்கஞ் செய்வோம் 

பாரப்பா வப்பசம செருத்துக் கொட்டில் 

பைம்பொன்மேே யெனச்செய்கோ முனமிப் போது 
மோரப்பா வெனக்கொடுவா தாகக் தீர 

முகந்தடிசி லளித்திடினு முகந் துண் போமே. (௫௩) 

கலிவிநத்தம். 

உண்ணு நஈஞ்சமு£ தரகு முூனக்கறா 
கெண்ணு ஈஞ்சம தாகு மெனக்கிதெ 
னண்ணு மாணிக்க மாமலை யாய்ககப் 

பண்ணும் விண்ணம் படர்மதி வெம்மையே. (௫௪) 

ைகக்கிளை, 
Lome Lit. 

வெம்மையொடு தண்மை விரவக் தருழமுலக 
மும்மை யுடையான் முககோக்க - மம்மா 

தகாரு மற்றவை தனித்தனி யெழத்தரும் 
புகாரு மொருவாட் போக்கிப் 
பகாரு மடந்தை பனிமுக கோக்கே. (௫௫) 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

கோக்குறுமா ணிக்கமலை யெதிர்ப்படுமோர் 
பொருளகத்.து நுழைவ தன்றித் 

தாக்குமது தன்னசுத்து அழையவிடங் 
கொடாதமருந் தகைத்து மீது



௨௩௬ வாட்டோக்கிக்சலம்பகம், 

தேக்குமொளிப் பாம்பொருளு மத்தகைத்திவ் 
கொப்புமையின் இிறமு ணர்ந்து 

தூக்குஈவில் பவானைய பொருளை மலைக் 
கொழுந்தெனுமத் துதிமெய் தானே. (௫௬) 

ஊசல். 

ஈற்றடிமீக்துவந்த நான்கடிக்கலித்தா மிசை. 

அதஇக்கும் பாமர் சுரும்பார் குழலோ 
டுதிக்கும்வாட் போக்கி யுறையுஞ்சர் பாடிக் 

கதிர்க்கு முலைகுலுங்கக் கைவமாக எார்ப்ப 
வதிர்க்குந் துடியிடையி ராகெ பொன்னூ சல் 
அபும் பிடிரடையீ ராடுக பொன்னூசல், (௫௭) 

அறுசீர்க்கமிநேடி லடியாசிரியச்சந்தவிநத்தம். 

ஊச லாடு நெஞ்சமே யோவி மாய வஞ்சமே 

விச லாஇியங்கசே மேவி சாச லிங்கசே 
வாசம் விசு தென்றலோ வாது பாய நின்றலோ 
மூ௪ வேள தங்கையே மூட வாடு மங்கையே. (௫௮) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மங்கையொரு பங்குடையார் மாணிச்ச மலையொளிமேன் மருவி மென்பூஞ் 
செங்கையா மகளிருல கத்தமரவெண் களிற்றுடலஞ் செம்மை செய்ய 
வங்கையொரு சதகோடி யானெய்தசோர் மூழ்கவெப்போ ராற்றிர் ென்றா 
சங்கையுறும் வானாறு சோணைமதி பரிதியெனத் தயங்கு மாலோ.(௫௯) 

கோச்சகக்கலிபபா, 

மாலாய பச்சை மயிலையிடம் வைத்தனையென் 
பரலா யவளும் ப௫ப்புற்ற காரணத்தான் 
மாலாய பச்சை மயிலை வலத துவைவிண் 

பாலாய வாட்போக்கிப் பைம்பொற் சிலையானே. (௬௦) 

சற்றடிமீக்தவந்த நான்கடிக்கலித்தாமிசை. 

ஆனவனா காதவனென் றன்புடையார் பாலாயா 
னைவனா காதவனே நானாக வுட்குறிக்கும் 
கோனவன்மு னாகியல்லாக் கோமான்மா ணிக்கமலை 
வானவன்€ர் பாடாதார் வாயென்ன வாயே 
மலைக்கொழுந்தென் றுரையாதார் வாயென்ன வாயே, (௬௧) 

கள். 

எண்சீர்க்கழீநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

வாயாது வருக்துமுயி ரும்பலவே பரமா 
வாட்போக்கி யபருமெழு மாதாடிப் பூசை



வர்ட்போக்கிக்கலம்பகம். உள் 

வியாது செயிற்பிறிதும் வேண்டுவதோ விண்ணோர் 
விரும்புசுரா பானத்தா லமாசே யானார் 

தேயாது தாலத்தின் கட்குடியர் நார்மா 
றண்டிரைக்கட். குடியனய னலரின்கட் குடிய 

னாயாது வீணாகச் இரிவதெவ wi gr 
வடைவசோ குருக்களொழித் தரியபச கதியே, (௬௨) 

இதவுமது. 

கட்டளை க்கலித்துறை, 

கதிகாண் வழியொன்று கூறு ஐங் கேண்மின் சடற்புவியிர் 
விதிகா ணரியதென் றேகஞ்ச மேவுவன் விண்டுவென்பா 

னிதிகா ணெனக்குல்லை கொள்வானிப் பூரண நீத்தலென்ன 

மதிகா எிதுகொளின் வாட்போக்கி யார்சத்தி வாய்ப்புறுமே. (௬௩) 

இதுவுமது. 
எழசீர்க்கமிநேடிலடிடுரட்டைஆசிரியவிநத்தம், 

உற்றவொளி மாணிக்க மலையிறைவர் பனையடி 
யுவர் திருப் பதும்வேடர்கோ 

னுதவெச்ட லூன்மிசைர் ததுமறை மகஞ்செய 
வுரைத்தவிஇி யுர்தெளிகலார் 

கொற்றமுறு மமாரொரு தக்கன்வேள் விக்களல் 

குறுகயெஞு குற்ற துணர் 

கொல்லா னெனுங்குறட் டொழுமெனலை விதியெனக் 
கொள்வர்மறை வினை மயேயெனார் . 

பொற்றகலை மான்விருப் பன்பிரமன் மாயவன் 

போகுமான் பின்றொடார்பவன் 

பொருகேழன் மீனுரு வவாவினன் குக்குடப் 
புட்பற்று வோன்னாருகவேள் 

சொற்றவிவை யாவுஈன் குறவுணாக் துட்கொடு 

தொடங்குமின் சத்திபூசை 
தூயதே றலுமினிய தசையுமொரு வீர்பெருஞ் 

FS ApS இயுமடைவிசே, (௬௪) 

மடக்கு. 

கட்டளைக்கலிப்பா, 

அடையு மா லை யொருவண் டாங்கமே 

யப்புக் கூடு மொருவண் டாம்கமே 

யிடையி லாவுமை யேயிடப் பாகமே 
யிபவ னத்தலை யேயிடப் பாகமே



ost வாட்போக்கிக்கலம்பகம், 

யுடையெ னாவரை கூடுவ தாசையே 
yore மன்பாம் கூவ தாசையே 

சடைலி சாய விருப்புச் சிவாயமே 

சங்காற்க விருப்புச் சிவாயமே, (௬௫) 

இதுவுமது. 
மேவ லார்புசத் துக்கழன் மூட்வொர் 

மேவு வார்புரத் துந்தழன் மட்வொர் 
க, வன் மேவிய மாற்கும் வெளிப்படார் 

காவ லோவிய மாற்கும் வெளிப்படார் 

ஓவ லோவினர்க் கும்பசப் பூட்வொ 
சோவன் மேவினா்க் கும்பசப் பூட்வொர் 

நாவ லார்புகம் மாணிக்க மாமலை 
நாய னாரு நடுநிலை யாளரே, (௬௬) 

நேரிசை வேண்பா. 

ஆளாக வந்த வடியேற் கடர்கரும்பு 
வேளாக வந்த விரவிழித்த - காளாய் 
சிவாய வரையாய் தெளியவசை யாய்திக் 
கவாய வரையா யருள். (௬௪) 

மறம். 

எண்சீர்க்கமிநெடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

அருள்செறிமா ணிக்கமலை யிறைவன் செம்பொ 
னணைத்தொருவா ரிதிகாப்பண் மிதக்குந் தோணிப் 

படொருள்வணிகன் மூளைபல்கா னடந்த தோர்க் தூ 

போசாட்டதச் தொருவளர்ப்பு.ப பெண்ணை யிந்தோர் 
தெருள்கிலனா யவற்கதிக னென்று Sars got 

தேறியொரு பெண்கேட்டான் செப்பி வற்குங் 
கருளகல்யா னஇிகனென வினிப்பார்ப் பானுங் 

கண்ணறக்கேட் பான்மறவர் குலச்சீர் ஈன்றே. (௬௮) 

இதவுமது. 
கலிவிநத்தம், 

நன்றக மகிழ்ரதுமற ஈங்கைவிழை வுள்ளத். 
தொன்றாசு பொய்த்திரு முகங்கொடிவ ap napus 
கொன்றனையன் மெய்த்திரு முகங்கொணர்தும் யாமே 
யின்றறிக தூ. தமணி வெற்டாரு ளேற்றே, (௬௯) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசீரியவிநத்தம். 

ஏதமில்வாட் போக்கியிறை பல்வளைபார்ப் பனமடவா ரிடங்க வாந்து 

மேதகுக. டலில்விற்றான் முனமிர்காட் கவர்வதெங்கு விழ்பான் கொல்லோ



வாட்போக்கிக்கலம்பகம், ௨௩௯ 

வோதல்செயு முலகுள்ள ங் சவர்கள்வ யிர்கடொறு மொளிக்குங் கள்வன் 

மேதகைய விவனெனும்யான் வளைகவருங் கள்வனென விள்ஞவேனே. 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

விள்ளும் படிவரை வாட்போக்கி னீர்றும் விரைமலர்த்தார் 
சள்ளும் படிகொடுப் பீர்பறுப் பிசெனி னாடுநுதற் 
கொள்ளுங் கணுங்கட் செவிப்பூணுர் தாளுங் கொ டுத்தருள்வீர் 

உள்ளுக கணைமதன் றென்றல்வெண் டிங்க ளுனறவே. (era) 

மறம். 

Gatos Camm, 

அறவர்புகழ் வாட்போக்கி பண்ணல்வரைப் பால்வாழ் 
மறவர்குலப் பெண்வேட்ட மன்னர் - இறலி 

னுறுவார்பின் றேமென் றுடன்றமர்த்து மாய்ந்து 
பெறுவாரபின் றேவர்ஞுலப் பெண், (௪௨) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பெண்பா ஓகந்தருள் வாட்போக்கி மேய பெருந்தகைக்கு 
வண்பால் கவிழ்த்தபுள் ளோ ஞூபில் aut Aint தானியோ 

விண்பா லுயர்தென்றல் வெர்பெழு மாதர் விழைர்தவெற்போ 
கண்டா லிருளன்ப ரள்ளிரு, Gora Ly pas காண்பதற்கே. (orm) 

பாண். 

எண்கீர்க்கழிநேடிலடியாசீரியவிநத்தம். 

காணரிய மாணிக்க மலைவள சோல் கொளியிற் 
கலப்புறுமின் பிருவெனக்கொண் டுலப்பறுசீர்ச் தலைவா் 

நாணரிய பாத்தையவா வினரினிமற றெனையு 

ஈச்சுவா்பாண் மசனேயன் பினர்நின்பா லெனநீ 
பூணரிய பொய்பூண்டு விணையிசைத் இடுதல் 

போதுமிவ ணின்றகறி நின்றனையே லெறியுக் 
கோணரிய கற்கவினின் கருந்தலையுஞ் சுவற்பாற் 

கொண்டிடுபத் தருந்தகரு மண்டிமொன் முடிவே. (௪௪) 

MEFS HOV. 

முடி.ச்தமும்பர்சீர் 

படி த்தவன்பர்பூ 

வடி. த்தொழும்பரே 

தடி தீ சலின்பரே. (௭௫) 

வத்சிவிநநத்தம். 

இன்ப ரசாயொன் மிரண்டெலும் 

வன்ப சாப்வழி மாற்றுவார் 

முன்ப சாய்முடிக் கீற்றுளா 
ரன்ப சாயமர் வார்களே, (௪௪)



௨௪௦0 வாட்போக்கிக்சலம்பகம், 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

ஆரவாவு படைநெடுங் கண்ணுமை 
யாள வாவொரு பாலளித் தாரர்தச் 

சீரவாவு மெனக்கொரு பாலருள் 
செய்த வாவிக் கொடாதமர் வாசமென் 

பாரவாவு குளிர்புனல் வெங்கொடும் 
பால வாவழ லேந்திப் பொதுநின் து 

காசவாவு முடிக்தழும் பாளாதா 
ஈடுவி லாதவ சென்னினென் னாவசே, (௭௭௪) 

நேரிசை வேண்பா,. 

வா வடியே னலந்தே னருள்வேத 

மாவா வடி யேன் மழுப்படைக்கைத் - தேவா 

வரும்பாச மைக்துமற மாற்றார்வாட் போக்கி 

யரும்பாச மைந்து மற. (௪௮) 

இடைச்சியார். 
அறுசீர்க்கமீநேடி உடி ஐசிரியவிந த்தம். 

௮றவிடையார் வாட்போக்கி யண்ணலார் ஈகரிடைச்சி யாரேயுங்க 
ளுறவிடையார் வெறுப்புறுவா சாடைடக் குபுபணப்பா லுறவெற்கயுக் 

தெறவிடையா ரஞருழவா இரண்டுபாற் குடங்களுமென் செங்கைக்சொள்வேன் 
பெறவிடையா சருள்புரியு நயமோசோ மோரெனுஞ்சொற் பேசி டீசே, 

இதுவுமது. 
நேரிசை வேண்பா. 

பேசுமா ணிக்கமலைப் பெம்மா னணிஈகாரத் 
தேசுமாண் விதியுலாஞ் சிற்றிடைச்சி - மூசுபூ 
வண்டசே யாவார் வனமுலைசேர் வார்யாரு 

மண்டசே யாவாரமெய் யாம். (௮0) 

வலைச்சியார். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஆவேறு மையர்செம் மாணிக்க மாமலை யாளர்மலா் 
மேவேறு கூர்தல் வலைச்சர போகம் விரும்பியன் மரா 
நாவேறு நால்வர்தம் பாவேறு மாலை ஈலமணக்குர் 

தூவேறு தோளிற் புலவார் வலைமுன் சுமர்த.து வே, (௮௧) 

கலிவிநத்தம். 

வேலைவாய் விடமுணும் விருப்ப சென்கனி 
மாலைவா யமுதுணும் வாஞ்சை வைத்திலார் 
கோலவாய் மணிவசைக் குழகர் மற்றவர்க் 
காலவாய் விருப்பமே பனிக்கு மாலையே, (௮௨)



வாட்போக்இக்கலம்பகம், ea 

வலைச்சியார். 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடிஆசிரியவிநத்தம். 
மாலைமுடி த் தழும்பாருள் போலெனக்கு வெளிப்பட்ட வலைச் மீர் ஞ் 
சேலையணைத் இடச்சிலாவா யூறுவரால் கெளிறுசெறி திருச்சை கோப்ப 

வாலையடு கரும்பினுடைக் துளமலங்கு வார்சிலாசொல் லயிரை யேற்க 

வேலையொழி வார்ிலரயா னாரான்மன் னச்சுறவு மேவி சேனே.(௮௩) 

எழசீர்க்கமிநேடிலடி 

இரட்டைஆசிரியவிநத்தம். 

மேவார் புசஞ்செற்ற வாட்போக்கி யார் தில்லை 

மேவிகாங் கண்ட இல்லை 

மேவால வாயால வாய்மனண் ணாமலை 

விராவியக னண்ணாமலை 

மாவார் காரக்குன்றம் வன்கமுக் குன்றமேர் 

மலியொற்றி யூசொற்றியூர் 
வாஞ்சியம் வாஞ்சிய மிபக்கா டி.பக்காடு 

மாறைவனம் மறைவன நலத் 
தரவார் விரும்பிமரு வாளூர் இருக்காழி 

யம்மமரு வாஞார் இக் 

காழியா வடுதுறை யடிக்குமா வடுதுறைக 

லவிநாடி யவிகாசிவண் 

காவா பபருச்திருக் காளத்தி யுரை திருக் 

ப கா ளத்தி யென்றுகரு இக் 

கழிர்கென வொழித் இடி னழித்தல்செய் பழித்தளை 
கழன்றுய்வ கென்.றுமனமே, (௮௪) 

கூத்தராற்றுப்படை. 
நேரிசைஆசிரியப்பா. 

மனனமரி பவுரி மலைப்புப் பித்தக் 

கடகமுள் வாளனங் கரரைநு குளிப்பு 

வீரட் டானம் விரும்பும் பிரமரி 

பரச பிலயம் புரிய முப்பித 

இ மாழுதம் பலவு மமிறப நடிக்குக் 
கூத்தன் மகரின கூத்தன் மகன 
கடற்புவி யாளுங் காவலன் மகனல 

னின் பால் யானு நிகழொரு கூத்தன் 
மகன யென்வாய் மாற்றங் கண்மதஇ 

௧௦ வலம்பா டொழிக்கு மிலம்பா டெய்தி 

மெய்ஈவின் றறியா விணர்வாய் பொருவக் 
கொடி.ுவிங் கா.து குதட்டலு Cow li aw 
வாயிடை நீர்ரசை வர்க கா 

Fin



உசி௨ 

௧௫ 

௨௫ 

௬௨௦ 

A 

£0 

௪௫ 

வாட்போக்கிக்கலம்பகம். 

யுறுமறு சுவையுளொன் அள்ள வூறலா 
னறுஇி செய்தாங் கரும்பசி மேவின் 
மற்றகை யொழிக்கும வகையறி யாது 
மூற்ற வருகதி மூர்ச்சிக் அடைக தூ 

சாற்இரா யணக்கரிச் சாமுகற் கொடிய 
விரகங் கொண் மிடார் மேனிய பொருவ 
வென்பு நரம்பு மெண்ண வெளிபபட் 

மூதிற் பறக்க வடமபடு 'மனியிஜற் 
போர்க்க போலை புன்மயி ருருவிப் 
படி அதன் காரணம பாபபிக் காடடச் 
சிலம்பி. நால ச ழஞ் சிகன்பண் Bir gio 
Our Bua பட்ட புறசெ.றி சூரமபை 
யுள்வாய் பஃதறுளை ரியாருபட டஉடைத்தாக் 
கீஈ தலை வெளிபபட் சடங்கு மு WSSU 
படுமொரு பமம்பாய் விமிதலை யணையொரடு 

காணிலாதக் தனுவென 5 FSS Lp dw 
வாடைவக அடற்த மளிகுஸிரக் ருடைநது 

சானு விரண்டு மாடி ககாக்க 

வோட்டமு பதா. மொழிவின்ற கடுங்கத 
தருமிரு கிரைபபனுக காவு தாச்க 
லஙகு மசகழமும விலஙகா து க௱ுிச்கப 

ப௫ித்தழல் வெதுப பப பழவினை & Boor 5 gy 
மூடக்கொழியாத கிடகருக காலைப 

டல்லியு பரணைய/॥ பாங்குற முட டையிட் 
டெல்லியும் பகலு மிரியா து கிடககும் 
பவுத்த சமணா LAT LE BI A பொருவ 

வடலைகண் டரியா வசிய /௧க ப ரவி 
பெரிது கோக பபருமச oF 6 Bl 
மாலைத தாபலா பலர்புவா முக காடு 
பதுவு Soha GH uy tr uns சிர gy! 

Out BAF Bs Gam HF Bul wo ova HH 
கைம்ய மகாண்டு 'மய்யினை ery iy Us 

வேயசி மமன் "ரூ. டாய் ழக மரோகக 

மற்றவள் வருதி வறுவ்கை நீட்டு 
மார்பிடை யப ௪ Can ர்த்ரரூகு ண் ணீர் 

BD Boo யின்றியச் எழனாருட னனைப்ப। 
மற்றவ வீர பொற றிடக் ௩௫ தி 
யொருகை நீடடி யொருவருக் ம காருவர் 
கோவணம பறிக்கச் am om வென்ரங் 
கழுகு லன் செவி யு ழகுச லாக 

வென்செய் வாமென் றிறபபகம் கெண்ணி



௫௫ 

4,0 

௬௫ 

௭௦ 

வாட்போக்டுக்கலம்பகம். ௨௪௩. 

யொருப்படு காலைகல் லூழ்பிடித் தந்த 
மடிசற் றின்றிக் கடிதவ ணின்று 
வெளிவர தம்ம விரைந்து நடந்து 
மாணா டென்னுஞ்் சோணா டடைக்து 

பூவிரி பொ ழிற்குலைக் காவிரி மூழ்டுத் 

இருக்தகு மர்மத் தென்பா லுற்றேன் 

பாயிருள் பருகும் பகற்கஇ ரரேசு 

மோருழித் இரண்டால் குதிக்துகின் றென்னச் 
சேயொளி விரிக்குஞ் செம்மலை யொன்று 

கண்டன னால்குக் கைகஞுவித் '?தத்இப் 

பெயாரு மிம்மலைப் பெயாயா தென்று 
வினவினன் கேட்ட மேதகு பெரியோ 
ரரதநா சலம் கலங்குற விதன்மேற் 
றழைதர வமர்சிந் தூமணி யொன்றுண் 
டன்னது காண்போ ரரும்பெறல் வளக்க 
ளெல்லா முடையா சென்றினி இசைப்ப 
வொருங்கெழு மகிழ்வி னூக்கமிக் கடைந்து 
படி.த்தல நின் றுவிண் பட.ர்வதற் இட்ட 

வேணியிற் பொலி2சா பானவமழி யேறிப் 

பிறங்குறும் வயிரப் பெருமாள் கரவலி 
௪௫ னறங்குல வம்மலை யணிமுடி. யடைந்து 

HO 

AG 

செயிரறு பொன்செய் சினகாம் புக்காங் 

கெய்ப்பிடை வைப்பொன் றெஇருறக கண்டெனச் 

செந்தா மாாக்கட் டி.ருமறு மார்பனு 

மந்தா மரைவா முண்ணலு மின்னுக் 

காணாப் பொருளைக் கண்டனன் மாதோ 
தனிப்பெருச் திருமுன் றண்டனிட் டெழுந்தே 
னடங்கா வுவகை மடங்காது பொங்கக் 

கூடினன் றழைந்துசற் மூடின னப்பொழு 

தண்டோ எப்பொரு வின்னருள் சுசப்ப 
வடஇசை நிதிக்கோன் மனமமுக் கறுப்பப் 
பெறலரு வளங்கள் பெரிதும் பெற்றன 

னன்றே யுவகை யார்கலி மூழ்கின 
னின்னே விரைந்தவ ணேகுது 

யென்னே பெறலரி தெல்லா முறுமே. (௮௫) 

நேரிசைவெண்பா. 

உறவே தவித்தா யொளியிழைவாட் போக்கித் 
இறவே தவித்தாய்ச் சிறந்தார் - கறவே 
தருங்கொன்றை யம்பார் சடையகளித் தாரகம் 

மருங்கொன்றை யம்பார் வரார், (௮௬)



சான் வாட்போக்கிக்கலம்பகம். 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

வரந்தரு மாணிக்க மாமலை யிசர்தம் வாம்பரியோ 
இரந்தரு பாதுகை யோசிலம் டோ திருக் கோவண்மோ 

வரந்தரு மாகன மோகோயி லோரன் கொளிருருவோ 
பசந்தரு வர்தஇிய சோமொழி யோமெய் பகர்மறையே. (௮௪) 

௮றுசீர்க்கழிநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

மறைபுகலும் வாட்போக்கி வள்ளலுக்கு 
விடையுருவாய் மாலே செங்கை 

யுறையொருகோ டொழித்திருகோ டுற்றோசை 
யிலாமணிகரீத் தோசை மேய 

வறைமணிபூண் டடர்விடமாற் நிடிவானீத் 
தலதணுகா தமர்வா By Maps 

கிறைபயணோந் தனைமயமா வாம்பொழுது 
மவற்சுமக்க நினைக னன்றே, (9/9) 

தற்ளடிவஜ்சிப்பா, 

நன்றென்பதுர் தீசென்பது 
மொன்றும்பவ மென்றுங்கொடு 

கொதியாமஞர் பதியாவொரு 
சிறுநாயினேன் பறுகாவகை 

யருள்புரிப.தி கருமுகிலுகைத் 
தெழுபுனிதனுங் குழுவமாரு 
ஈறையிதம்மல ர௬ுறைமுனிவனும் 
வனமாலிகை புன தோளனும் 

பொறிவலியொருங் கெறியுறுவருஞ் 
சூழ்பாரகம் வாழ்வாரொடு 
முடி.வறவடைர் தடி தொழுதெழ 
செடுமறைகனி வொடுது இசெயச் 
சுரும்பார்குழ லரும்பார்முலை 

தொடைமார்பகத் திடை.மூழ்குற, மாளும் 
புண்ணியம் பொலிவாட் போக்கி 
விண்ணியன் மூடி பேல் an ற்றிருப் போயே. (௮/௯) 

கோற்றியார். 

அறுசீர்க்கழிதேடிலடிஆசீரியவிநத்தம். 

இருப்பொலிகீர் வைப்பானா சேங்கிடச்சக் 
காஞ்சுழற்ற லென்னை மால்சோ 

தீருப்பொலியம் வடபலைதென் மலைகாட்டி 
யடனனர்த சயனக் காட்டிற்



வாட்போக்கிக்கலம்பகம். ௨.௪௫ 

அிருப்பொலிமா லடிமையெனு நுமக்கடிமை 

யாவறுழாய் செறிம ணித்தார் 
குருப்பொலியப் பூண்டுமுடித் தழும்பார்விழாக் 

கண்டுவக்குங் கொற்றி யாசே. (௯௦) 

பிச்சியார். 

எண்சீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

ஆர்கொண்ட முடி த்தழும்ப ஈருட்பவனி நோக்கி 
யணிமறுகிற் சுழன்றாடி, யடைபிச்ச யாரே 

கூர்கொண்ட விழிநெடுவே லிருக்கவொரு சூலங் 

கோடன்மிகை வெண்ணிீறுங் கண்மணிமா லிகையும் 

வார்கொண்ட செஞ்சடையும் பூங்காவி யுடையு 
மயக்கமறுப் பதுமறந்து [௦யக்கிடுமா னுமைச்சாரர் 

தேர்கொண்ட விக்கோலங் கொண்டதுமா முனிவ 
ரியல்பனைத்துங் கவர்வகற்கோ வியம்புவிர்மற் றெனக்கே. (௯௧) 

விறலி, 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

என்னை மேவுறு மிறையவன் ஈலையளி யென்னிடம் புகழாயேன் 

முன்னை யாலவா பிடத்துவாட் போக்கியார் மூதரரு ளால்வென்ற 

பொன்னை நேரென வுள்ளுவல் விறலிகீ புகழ்வையே லிசைதோற்றுப் 
Ges der inn Man Fin sau ீணாசெனப் பெரிதுமெள் ளுூவலோசே. () 

bret at & aT Sl. 

கோச்சகக்கலிப்பா, 
a 

இராய் கடுமொழியு மோசா யஈங்கர்முனிர் 

தாசா யெழவுறுகசோ யாராயாய் தஇிங்கள்சுடல் 

பாராயா னந்தழுவப பாராய் முடி தீதழும்பர் 
தாராய் படராசாய் காசாயுண் ணாசா:3யே. (௯௩) 

நேரிசைவேண்பா. 

அயும்வாட் போக்கி யான்ஸறடி மம லாரியன் கர 
ரீ ௪ . . fo . இ ௪ @ ம் ௭ இ யி ட * 

தோயும்வாட் போக்கியராட் டோன்றும்வடு - வாயிடைவாழ் 
மங்கையடை யாணீர் வடிவபொழித் தாலடையுஞ் 
சஙகையடை யாவாறு தான. (௯௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தானே தனக்கொத்ச வாட்போக்கி காத சடாமுடி மேன் 
மீனேய வெள்ளல சோடுவைச் தாய்மன வெண்கலையை 
யூனேய பல்லுயிர் சூழடி க் காசல ரோடுகறுங் 
கானே யுறவைத்தி யென்மீ யமனக் கருங்கலையே. (௯டு)



உச வாட்போக்கெகலம்பகம், 

கலிநிலைத்துறை, 

கலந்த காதவென் பாக்கவொட் போக்கியைக் கரும்பு 
கலநத காமர்சொல் லோடுகண் டினிதுப கரும்பு 
கலந்த காரமே வாதுதி வினைகட கரும்பு 

கலந்த காவென லாமன மாமயற் கரும்பு, 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

புரிதரு மாணிக்க வெற்பார் வதனம் பொலிவிழியுட் 
பரிதரு மொன்று மறைந்து சுடும்வெளிப் பட்டுச்சுடும் 

விரிதரு மொன்றிவை திர்சுடு கண்ணொடு வேற்றுமையென் 
னெரிதரு செந்தழ லேமேனி யார்கண் ணியல்புமதே, 

நேரிசைவேண்பா, 

அதாஞ் சிவர்கா ளயலான்பின் சென்றா 
ளதரஞ் சிவந்தா ளலளா - லுதர 
மடி.தீதமும்பா விக்கா மனன்மீட் டருள்வாய் 
முடித்தழும்பா விக்கா முனம். 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடி ஐசிரியவிந த்தம். 

முன்னியயா வுந்தருவாட் போக்கிநா 
யகவடியேன் மொழிந்த பாடன் 

மன்னியகுற் றமுங்குணமாக் கொண்டுமகிழ்ந் 
தருள்புரிதி மறுப்பா யென்னிற் 

அன்னியவூ ரினும்விரைசார்ர் தறியாத 
புல்லெருக்குஞ் சூடிக் கொண்டாய் 

மன்னியமற் றதன் குணமென் னெனின்விடை& 
கொடுக்குமா வருஙகண் டாயே, 

நேரிசைவேண்பா, 

ஏற்றாவாட் போக்கி யிராசலிங்கர் கூற்றினுக்கோர் 
கூற்றர் சரும்பார் குழல்பாகர் - 8ீற்றரெமை 
ஈன்றாடல் கண்டோ நயவாமை வேண்டியவர் 

_ மன்றாடல் கண்டோமம் மா, 

வாட்போக்கக்கலம்பக ழற்றிற்று, 

(௬௪) 

(௬௯) 

(௧00)



௧௦ 

௧௫ 

௨௦ 

௨௫ 

டை. 

திருவாவடூதுறைஆதீனத்துக் 

குருபரம்பறமையகவல், 

ட. கட்ட 

இருவளர் கைலைச் சலம்பில்விற் றிருக்கு 

மருவளர் கடுக்கை மாலிகைப் பெருமா 

னருள்பெறு ஈக்இ யடிகடம் பான்மெய்ப் 

பொருள்பெறு கருணைப் புகழ்ச்சனற் குமாரர் 

மற்றவ சருளுறீஇ வையகத் இதயங்யெ 

நற்றவர் சத்திய ஞானகரி சனிக 

ளவர்தெறு மன்னவ ரருளொருக் குற்றுப் 

பவகர்தெறு வாய்பைப் பாஞ்சோ இ யடிக 

OW ER HIG THOM aL துயார்த 

வித்தகர் வெண்ணெய் மெப்கண்ட தேவ 

ரிவர்முதற் குரவ ரியைந்தஇரு காமர் ay 

தவர்புகழ் சமாஇத் தலமடை மஇகா வட் 
a 

ல் 

ஸிவைமுறை யுரைப்பா மிசைத்தமெய் கண்டார: 

சுவையமை வெண்ணெய் துலாமத Ger Bc ல 

தவலருங் கருணை கழையரு ணந்தியார் 3 rar 

கவலருர் துறையூர் கன்னிமதி பூசம் a > | 

படாமறை ஞானசம் பற்தாவண் p20 

வடகளாச் சேரி மடங்கன்மஇ ய்த்தரக்? 

இக்கொத் இறைஞ்ச த் இகழும் பதியார் 

மெய்க்கொற் றவன்குடி... Pusat 

வாய்ந்தவரு ணமச் ச்சி வரப்ப தினிகாமேல் 

வேய்ந்தகொற் றவ gs வின்மதி யாஇனை 

இண்ணிய சித்தா ப்பட காசர் 

கண்ணிய தலமதி ராளவர்க் இல்லை 

யளவா வருளுற் றவிரஈமச் சிவாயர் 

வளவா வடுதூறை மகரம இ முதனா 

ணலமலி தருமறை ஞானாமே லுரைத்த 

வலமலி துறைசை மசாமதி சோதி



௨௪௮ 

௬௩௦ 

௩௨௫ 

௪௦ 

௪௫ 

ஜ்
 

ஸி 

குருபசம்பரையகவல், 

வளம்பயி லம்பல வாணர் பேடில்டுதீது 

விளம்பிய துறைசை மேடமஇ யவிட்ட 

மொருவா வருண்மலி யுருக்தி கோடிக 

டி ரூவால வாய்விருச் சகமதி யனுட 

பணவிய வருள்வே லப்பர் திருப்பூ 

வணககர் விருச்சிக in Hl FB ML 

தரமலி குமாச சாமிகள் ௬௪ இரசம் 

வாமலி விருச்சிக மதியுத்த சாடக் 

தரைசொல்பிற் குமார சாமிகள் ௬௪ந் இர 

முூரைமடம£ சன்மதி யுத்தாட் டாத 

பருவுமெய்ஞ் ஞான மாசிலா மணியார் 

வெருவில்வெண் காடு மேடமதி யுரோகிணி 

பிரா லிங்கர்மு னிசைத்தகோ முத்தி 

பராவு விருச்சிகம் படர்மதி யனுடந் 

தாவில் வே லப்பர் சங்கர நயினார் 

'காவில்வான் கன்னி குலாம.இ மூலம் 

பின் வே லப்பா் பெருர்துறை காட்டிற் 

பொன்வேப் சேமதி பூட்டாஇ 

யாய்புகழ்த் இருச்சிற் மம்பல sai 

2வய்புகம்த் துறைசை மிநுனமதி பாணி 

யம்பல வாண ராவடு துறையே 

ஈம்பலா கொடுஞ்சிலை நகுப இ சட்டை 

வளமலி சுப்பிர மணிய தேூ௫க 

சளவரும் புகழ்த்திரு வாவடு துறையே 

தெளிதா வொளிர்விருச் சிகமதி கார்த்திகை 

வெளிகா வரைச்மேதன் வேணவா வானே,
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கணபதிதுணை, 

திருவாவடுதுறை 

ஸ்ரீ ௮ம்பலவாணதேூகர்கலம்பகம். 
  

காப்ப, 

தேரிசைஐஆசிரியபபா,. 

இருவளர் தெய்வச் சிறப்ிபாருங் சமைக்க 
குருவளர் பன்பணிக் கோ இல்கோ புசத்கோ 

டெண்ணீர் மாட மிணதபுத் கோங்கு 

தெண்ணீர் வளங்கூர் இருவா வட துறை 

நம்பல பாக ஈண்ணிவிற் றிருக்கு 

[ஈம்பல வாண வருட்பெருவ குரவன் 

புண்ணிபம் பொலியும் புசம்ககழம் கட்சுவை 

சுண்ணிய கலபபகக் ௪ண்ணிபுனைம் தணியத் 

இருகோட் டன்பர் Dion gust wort 

மொருகோட் டாம்ப லிருதாட் டாமரை 
யேரொடு பொலிபொழு இர ண்டு 

நாசொடுி கொ ள்ளுது ஈலர்பெறற் பொருட்! 

நால். 

(ர யபோரு மயங்கிரைக்கொட்சகக்கலிபபா.) 

Bo LIMA DS பெருக்தேயமா பற்பல பெமித்ிதக்தச் 

Fr iy dD வெண்மகளுஞ் (1g Le 11 Ti Or BI கலர துறையத் 

தானபொடு தவமாரு கடையின் ரிக் தழைக தாக்க 
மானமொடு புகழ்வயக்க வயங்குபெருஞ் '2சாணாட்டின் 

முத்தரெலாங் கொண்டாட மூவா ரான் பதுகோடி 
இத்தரொலா மூழ்ந்துறையக் இகம்இருவா வடு துறையிற் 

புண்ணியமே தழை உகனப் 2பாலிறரு௪ச் துவகதழைய 
வெண் வியவன் பருக்கருள்வா னினிது விற் அிருந்தருள்வோய்/ 

p சொல்லாலின் பூற்றரும்பத் நு மால்வர்க் கருள்செய்வான் 
கல்லாலி னமர்ந்கதுமுன் கற்றுவிட்ட படிசெய்.து 
திருகோக்காற் பமிசத்தாற் a கழமழறைப் ம பொருள்வாக்கா 

௮ருகோக்காப் பாவனை நூல் யோகத்தா லவுச்இரியால் 

௨



௨௫௦ ௮ம்பலவாணதேசிகர்கலம்பகம், 

வெம்பாச முழு துமற மேவினருக் கறுத்தருளி 
நம்பாச முகத்தரும்ப ஈகுதோள்வெண் sal Severs 
பெருங்கருணை யுவட்டெடுப்பப் பெரி அவக்கு மடிமகளென் 
றிரும்கருணை யடியரெலா மேத்தெடுக்கப் பொலிவோய்கேள்! 

(இவையிரண்டும் எட்டடித்தாவுகள்,) 

௧. மலைமாலை வயங்குறுகண் மணிமாலை கொண்டனைவெண் 

டலைமாலை கொளினஞ்சுச் தாணியெனக் குறித்தன்றோ ! 

௨. நிறைமஇய மொளிர்சரமே னிகம்குடையாய் நிழற்றுதலாற் 
குறைமதிய மிகையென்று GOS Gah திதுசன்றே! 

௩, அங்கைநீ ரொற்றாடை யாட்டியிடத் தரகுதேத்துக் 

கங்கைநீர் தகாதென்று கரந்ததுவுங் காரியமே! 

௪. அங்கதமபொன் றேனுபடை யாதவருட் டிருவுருவத் 
தங்சகமொன் றேனுபடை யாதொழித்தா யஃதழக ! 

௫. அ.ங்கணனென் நுரைத்இடுபே சன்றுமின்று நிகழ்தலினால் 
வெங்கணனென் றுரையாமை விழிநுதலிற் கரந்தனையோ ! 

௬. அ௮ண்டமுடை தரமுழங்கு மம்மானை யமைக்தபனித் 
துண்டமுடை நெடுவ்காட்டுத் துரர் தனையோ சொலவேண்டும்/ 

(இவையாறும் எாடித்தாமிசைகள்,) 

௧, புனைபரி கலறாபிர் பொலிதா ுகருபு 
வினைதப வுணருபு விடவுண வொருவினை ) 

௨. அடி.யவர் சிவிகையி னடையற் முணரு 
கெடியவல் விடைவெரி னிலவிவர் வொருவினை ; 

௩. மலைபவர் படையருள் வடிவுடை யவரகொளன் 

மலை வென வுணருபு மழுமு,த லொருவினை ) 

௪. கொலைபுரி விதமுறு கொடுபையு ளணருபு 

புலைமுடை நிணறுகர் புலிய/டை யொருவினை ) 

(ஒுவைநான்தம் அராகங்கள்,) 

௧, போதங்கைக் கொண்டுலகம் போற்றியெனச் சிவஞான 
போதங்கைக் கொளலெங்கள் பொுட்டன் ரோ பூரணனே ! 

௨, ஒழியாது நின்னோடுயா மோள்ளிதிற்கூ டறுநிலையை 

மொ ழியாது மொழியுகின்சன் மூ ர்நிரைச்கை முழுதுணர்ச்தோய் ! 

௩. பற்றமறுத் தெடுத்துவரைப் பாற்று கல் போலெங்கள் 
குற்றமறுத் தெடுத்தினிதாட் கொளவேண்டுக் குருமூர்த்தி! 

பிழைத்தியா முறினருளே பெயவேண்டு மிராவணனை 

யழைத்தியா சருளினரென்!பாப.றுக்கு னருளாளா / 

3



அம்பலவாண த௫காகலம்பகம். ௨௫௧ 

௫. ஊரசொடுபே ருருவில்லா யூசொடுபே ருருவடைந்தா 

யூசொிபே ருருவெங்கட் கொழிப்பதற்கோ வுத்தமனே ! 

Sn. ஆண்டவனி யடியவர்பா பருளாது விடிற்கருணை 
பூண்டவன்யா செனினென்2னா புகலுவாய் புண்ணியனே. 

(இவையாறும் பேயர்த்தும்வந்ததாமிசைகள்.) 

[ம 
a 
A
P
 g
 

b
a
r
Q
G
a
r
P
a
 

ஜொருமையும் பன்மையு மொ 

. பெருபையுஞ் சிறுமையும் பின்னு முன்னுமற் 
ரவ நின்றனை ; 

. நன்மையுந் இமைய நவிலொ ணுத்திறல் 
வன்மைய மென்மையு மாற நின்றனை. 

(இவைடாண்டும் நா ற்சீரீரடி அம்போதாங்கங்கள்,) 

. காமமும் வெகுளியுக கைத்த றாட்சியை ; 

. யே முூவகையு மியைந்த 

. உற்றவர் பிழைபறர் தொழிக்கு ஈன்மையை ; 
. மற்றவர் குணத்தையு பறக்கும் தன்மையை, 

காட்சியை ; 

(இவைநான்தும் நாற்சிரோரடி அம்போதாங்கங்கள்,) 

$
Y
s
Q
e
F
P
s
 

அளவறு கலைகளை வின்றனை , 

, யடைபவர் மலவலி கொன்றனை ; 

களனமர் கருமை BI BAG ; 
ட கருணையி னெடிது பாந்தனை ; 
. உளரெடழ் தாவவண் மூர் இனை ) 

ட யூணாபவ ரிருவினை இர் இனை ; 

. பளகறு பெருகிலை கொண்டனை ; 

பசுவின துணர்வற விண்டனை ) 

(இவைளட்டூம் ழச்சீ ரோடி அம்போதாங்கங்கள்,) 

மூத்தி யாயினை ) ௯. 
இத்தி மேயினை ; ௧0, 

மூல மேவினை ; BS. 
காலி Buna வினை ; ௧௨. 

பத்தி நாட்டினை ; Sih 
புத்தி சூட்டினை BE, 

. பந்த மற்றனை | கட. 
க சந்த முற்றனை 9 Bh 

கொற்றம் வாய்ச்சனை ; 

செற்ற மீமாய்ர் தனை ; 
கோலங் காட்டினை / 
சிலங் கூட்டினை : 

பற்று மொன்றினை ; 

(Ppa mor goer ; 
பாவு சோத்தினை ; 

விரவு கூத்தினை. 
(இவைபதிறறும் இருசீரோரடி ௮ம்போதாங்கங்கள்.) 

எனவாக்குப், 

(ஓது தனிச்சொல்.) 
பல்லார் துதிக்கும் பாமா சாரிய 
கல்லா ரடையாக் காரண குரவ 

மன்னிய வம்பல வாண தேக



௨௫௨ ௮ம்பலவாணதேகெர்கலம்பகம். 

நின்னிய லமைந்து நிகழ்திரு வடிக்கு 
டு நாயினுங் கடையே னவிலும்விண் ணப்பற் 

தாயினுஞ் சிறந்த கயைசா னின் னோ 
டொன்றியொன் மூதுறு மொன்றே 
யன் நி வேண்டல னருளுஇ யுவந்தே, 

(இஃது எட்டடியான்வந்த நேரிசையாசிரியச்சுரிதகம்.) (௧) 

நேரிசைவேண்பா, 

உவப்பானென் புன்சொ ஓுவவாதென் பாசஞ் 
சிவப்பானின் கின்பர் இளைப்பேன் - றவப்பா 
னலவாணா சூழ ஈகுதுறைசை வாழம் 

பலவாண தேடகனென் பான். (௨) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

பானலம் கண்ணியர் மாலழுந் நாதெனைப் பார்கழுநீர்த் 

சேனல் கண்ணிய வம்பல வாண சிவக்கொழுந்தே 

ore கண்ணிய சோலையி லூடு மதிநுழைந்து 
கூனலங சுண்ணிய கோழுக்தஇு மேய குருமணியே, (௩) 

எண்சீர்க்கழிநெடி லடிஐசிரியவிநத்தம். 

குருவளர்தண் பிறைச்சடையாய் வெண்ணெய் ஈல்லூர்க் 

குடிகொளும்வை இகமறையோ னாகி நாவ 
௮ருவளர்ரா வலன்பித்த போவென் றெள்ள 

வுவர் குடிமை கொண்டனையா லந்நா ஸிர்சாட் 
டருவளர்வண் பொழிற்றிருவா வடுது றைக்கட் 

டழைபுகழம் பலவாண கூவ னானாய் 

இருவளர்பே சருளினெனை யடி மை கொள்ளாய் 
தெளியமுன்பெற் றதுபெறவோ தெறிக ரேனே, (௪) 

அறுகீர்க்கமிநேடி லடி ஐசிரியவிந த்தம். 

BOOT BLL POU SOM பொழிற்றிருவா வடுதுறைக்கட் குசவன்பிசரன் 
ருனாய்ச் தெய்வ 

விரைகமழம் பலவாண பே 
விளம்பக் கேளி 

ருரைகமழ்தண் கயிலாயத் தொருவன்கா ணாலவனகத் 
துறைர்தான் முன்னம் 

புராகமழிவ் வசசவனத் துறைவானிப் போதவன் சர் 
புகல்வார் யாரே, (டு) 

நேரிசைவேண்பா, 

லோனுண் மையையுணாந்தேன் 

புகவே தலித்தேனின் பொன்னடிக்£ முண்மை 
தகவே தவித்தேயான் சன்ம - முகவேபார் 
வம்பல வாணா வருகென் நருட்டுிறைசை 

யம்பல வாணா வருள். (ச)



௮ம்பலவாணதேசிகர்கலம்பகம், ௨௫௩. 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

அரியாய் நிராசை யெனுமனை யாள யவாய்ப்புணாஈ்து 

பிரியாய் பரிபக் குவமக் ௧௫ ப்பெறு வாய்துறைசைக் 
குரியாய் புகழம் பலவாண தேவமிக் கோஸ்குசெல்வத் 
தஇிரியாய்சர்யாச நினக்கே யுரித்தென்ப தென்னுரையே. (௭) 

புயவகுப்பு- 
எண்சீர்க்கழிநேடிலடி ஆசிரியச்சந்தவிநத்தம். 

உரிய தென்றொளிர் நீிரொன்ற வொன்றின 
வுறுரர் தம்படர் பாசப் களைந்தன 

கரிபு னேந்தப டாம்விண் டொளிர்ந் கன 

கருது கண்டிகை யாசம் புனைர்தன 
விரிக ருங்கமு நீர்சன் மளேர்தன 

விரவு சுந்தா வேடர் தவழ்ந்தன 
துரிச றுந்துஇ யாவுஞ் சுமந்தன 

துறைசை யம்பல வாணன் புயங்களே. (௮) 

நேரிசை வேண்பா. 

புயங்கொண்ட செங்கழுநீர்ப் பூவோன்றே (வட்ட 
நயங்கொண்ட பேதைபல நண்ண - வயங்கொண்டு 

வேளுமம ரம்பலவாண் மெய்மியனவெய் வான்றுறைசை 

நாளுமம சம்பலவா ணா. (௯) 

, கட்டனைக்கலித்துறை, 

நாமா தரிக்கு மழும்விழுஞ் 2சாரு ஈலியுமெங்கள் 
பூமா தரிக்கு மதவேளென் £றங்கும் பொருமுமருள் 
காமா தரிக்கு ஈலஞ்சார் துறைசைக் கமழ்கழுநீர்த 
தாமா தரிக்குமெய் யம்பல வாண தயாநிதியே. (௧௦) 

அறுசீர்க்கமிநேடி உடி ஐசிரியவிநத்தம். 

நிதியமெனதக் துறைசைவள ஈம்பலவா ணாவன்று நீமெய் யாளவா 
ரு.தியமிற வாபெனவுள் ளூணர்ந்துவக்ச வுயிர்டொறு மொளித்த கள்வன் 
மதியமுத லியகாந்து Lon னிடன் பா லடைர்ிதங்கண் மனங்க வர்ச்தே 

பதியவமர் தலினின்று பெருங்கள்வ னென்றுனையாம் பாடு வோமே, () 

அம்மானை, 
இடைமடக்கா பிற்றடிமீக்தவந் 

நான்கடிக்கலித்தாமிசை, 

பார் துறைசைப் பதியம் பலவாண 

ஞடும் கயிலாய காதனகா ணம்மானை 
நாடுங் சயிலாய நாதனே யாமாயி 
னீடொன்று மென்பணியை யெங்கொளித்தா னம்மானை 

யெப்போ து மென்பணிகொ ளேந்தல்கா ணம்மானை, (௧௨)



௨௫௪ ௮ம்பலவாணதேடகர்கலம்பகம். 

எழிசீர்க்கமிநேடி லடிஆசிரியவிரத்தம். 

மாநலம் பொலிய வளர்பொழிற் றுறைசை மருவிய வம்பல வாணா 
பாலம் பொலியப் பாடுவோ நின்னைப் பரிசிலெங் களுக்செவன் கொடுப்பா 
யூரலம் பொலிய வூட்டுபு வளர்த்த வுடன்முதன் மூன்றையுங்கொள்வா 
யாநலம் பொலிய வடியவா் பலர்க்கு மருஞுகின் வள்ளன்மை யழகே. 

மதங்கு, 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

அ௮ழலமைகண் கசர்துகுரு வம்பலவா ணன்பொலிவா 

னவன்றா ஞட்கொண் 
டுழலமையிகர் தரியமவித் தொரு இருவா வடுதுறைக்க 

ணுறைவோம் யாங்கள் 
கழலமைதாண் மதன்பணிபூண் டடைமதங்கி யீர்கடகக் 

கைவா சளோரடு 
சுழலமையு முகவாளு மெவன்செயும்புல் லஓும்படையார் 

அணிவல் லோர்க்கே, (௧௪) 

தவம். 

வலியபெரும் போகியெனக் காலருக்இயரை தளர து வன்கால்பற்றி 

மெலிவறமுக் காலடை.ந்து மொன்றடையீ ரிது, சவமோ மிளிர்சோ முத்தி 

யொலிமலியம் பலவாண குரவன்முனம் யோகுியென வுற்றுப் பெற்ற 
டொலிசலமூண் டிடுந்தளரா ஈகடையொடுமாச் தவமொன்றம் புணரு வீசே 

காலம். மடக்கு, 

எண்சீர்க்கழிநேடி லடிஐசிரியவிந த்தம். 

விரமதன் கறுத்தலாம் பெய்யும் கால 

மேகமெலா௩ கறுத்தலாம் பெய்யுக் காலம் 
ஊரவயல் சூமுங்கா விரிக்கும் கால 

முறைதுறைசை குழுங்கா விரிக்குங் காலம் 
௪ரமிகு சளவம்பூ விரிக்குங் கால 

'2மழையர்கொர் தளவம்பூ விரிக்குங் காலம் 
ஆசமெனத் திருக்கழுநீ ரடையாக் கால 

மம்பலவா ணன்கமுநீ ரடையாக் காலம், (கச) 

மடக்கு. 

கட்டளைக்கலீப்பா, 

காலை யம்புய மஞ்சர ணங்களே 
காய்க்த தும்முன மஞ்சா ணங்களே 

மாலை யாதன் மணத்த வாரத்தமே 
வந்து கூம்பு மணத்த வரத்தமே



௮ம்பலவாணே Sar anus. cag 

வேலை கொண்டெங்கட் வேதங் கொன்றையே 
விட்டி. ருக்கன்ற தாவதங் கொன்றையே 

சோலை யம்பல வாண வடிகளேய் 
துறைசை யம்பல வாண வடிகளே, (௧௭) 

நேரிசைவேண்பா. 

- அடியார்சிர் தாமணியே யம்பலவா ணாவன் 

கொடியார் மதிற்றுறைசைக் கோவே - முடியாநீ 
யன்றணிவாய் பாதத் தலருங் கருங்குவகை 

யின்றணிவாய் செங்குவளை யே. (௧௮) 

அறு$ர்க்கமிநெடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

ஏகமுறு மரைமஇயன் றவிர்கடுக்கை யடைந்தூறப் பெல்லார் தன்பான் 
மோகமுறு ஈறுமலரின் றடையவெய்த்துக் சவிகைமுழு மதியாய் நாளும் 

யோகமுறு மாவடுதண் மிறைவளரம் பலவாணா வுன்பா லன்பாய்ப் 
பாகழமுறு பவசந்கா ளினுமிர்காள் விளங்குவரிப் படி.யிற் ருனே. (௧௯) 

cho Gam, 

படிக்கு மறையோ லிடுர் துறைசைப் பதிவாழ் குருவம் பலவாணா 

பிடிக்கும் வயிராக் SuGar ge g பிரியா தமரு நின்றிருத்தா | 
டுடிக்கு மடியேன் புன்றலை? மெற் சூட்ட Sacre, ரூட்டினத்தாண் 

முடிக்குங் கழுநீர் மலச்2சற்றுண் முழுகு மெனக்குக் sips Cr, (20) 

மார்விதோத. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

நீர்கொண்ட மக நிரைகாண் மலர்பல நேர்பறிததப் 

போர்கொண்ட வேள்செயல் பொங்கரிற் றங்கிய Cun gemini Bi 

சீர்கொண்ட கோமுத்தி யம்பல வாணனைச் Cai i sare Cap 

டார்கொண்ட செங்கழு நீர்கொண்டு வாருந் தகவுரைத்தே. (24) 

தழை, 
தேரிசைவேண்பா. 

உரையம் பலவாண வுத்தமன்கோ முத்தி 

யரையன் றிருமுக2மே யம்மா - கரைய 

மலைவாநீ தந்தவு மாதராட் கெங்க 

டலைவாநீ தாக தகமை. (௨௨) 

நாலஷாவிடுதூகு. 
Ho VOU F HID. 

தழையுஞ் சறைமட நாராய் வாராய் சாசாயாய் 

விழையுர் துறைகையு ளம்பல வாணனை மேவாமே 

யுழையும் பிறகிடு கண்ணாள் புண்ணா ளுண்ணாளாய்க் 

குழையுர் இறமது தேறாய் மாறாய் கூறாயே, (௨௩)



௨௨௫௬ ௮ம்பலவாணதேிகர்சலம்பகம். 

வண்டூவிடுதூது, 

கலிவிநத்தம், 

கூறுஞ்ை வண்டீர்குழல் கொண்டீர்மது வுண்டீ 

சாறும்படு யுடையீரரு கடையீரளி படையி 

சேறும்புகம்த் துறைசைப்பஇி யெழிலம்பல வாணன் 
றேறும்படி சொல்லீர்மயல் செல்லீர்பொழயில் Ly (Go to. (௨௪) 

எழசீர்க்கமிநேடிலடிஆசீரியவிந த்தம், 

புகழ்மிகு கயிலைப் புண்ணியா வன்று 

புயறவழ் பொருப்புளிழ் குழைத்தட் 

டிகம்தொழி லினர்முப் பும்பொடி படுத்இன் 
றெழிற்றிரு வாவசி gram puto 

கிகழ்தரு கருணை யம்பல வாண 
தேவனா பினையடி பயேனன் 

றகழ்மனப் பொருப்பைக் குழைத்துமும் மலச்சோ 

வரும்பொடி படுத்திடா தென்னே. (௨௫) 

நேரிசைவேண்பா, 

என்னா னினக்குறுவ தென்னுண்டு மன்னுமரு 
ஞூன்னா லெனக்குறுவ தொன்றுண் 2ட--பொன்னான் 
மஞ்சார துறைசை வளசம் பலவாணா 

வஞ்சா றலவே யருள். (௨௬) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

அருவிய ருவரை போன்முத்த மாலை யவிரிலஞ்சுழ் 
பொருவிய Sara இருவா வூ துறைப் புண்ணியமா 

சொருவிய வம்பல வாணா வ.டி.ய னுடன்முகலா 

மருவிய மூன்றுக்கொண் டொன்றீ வதற்கும் வருக்கமென்னே. 

சம்பீர தம், 
எழுசீர்க்கழமிநேடிவடி 

இரட்டை ஆசிரியவிநத்தம். 

வருந்தாது கமலவட் டப்பூ வெடுத் துமுடி 

வைப்ப னா இப.மனைத்தும் 

வானம் பறற திட Dubs a Dav oo Susy, 
மணமாலை யாத் துவிவென் 

கருந்தாது கைக்ொடு பிசைந்தூது வன்பெருக் 
கரியையம வாறுசெய்வன் 

காட்டிலுறை புற்கொண்டு புலிசெய்வ னின்னுமறு 
கைக்கொண்டு யாளிசெப்வன் 

பொருந்தாது வாய்திறந் தவணின்று புவனம்வெளி 

போதப் புரிச் துவியென்



அம்பலவாணதேூகர்கலம்பகம், ௨௫௪ 

பொங்கயெழு மாலமும் பருகுவன் பெருகுமிவை 
புல்லியன வேறுமுண்டா 

லருந்தாது கீர்கொள்கட லாடையுல கத்துயி 
சடங்கவா னந்தவெள்ளத் 

காவடு துறைக்கணம் பலவாண CO au ear (mh 

ளன்றியு மமுக் திவெனே. (௨௮) 

அறுகீர்க்கழிநெடி வடி ஆசிரியவிநத்தம். 

௮ழுவா சயர்ர்து விமுவார்கின் மாடிப் பாடி யரவென்று 

கொழுவார் அுஇப்பார் பெருங்கருணை FTA DI yy கின தடியா 

Ch(pant செறியும் கோ (முத்தி மியாருவா வருளம் பலவாணா 

வழுவார் சகடை.யேனின்னெ இசெவ் வலிகொண் டடையக் கடவேனே, 

borg. (2 வறு, 

கடிமலர் கைக்கொண் டன்ப சனியவம் பலவர ணன்பொன் 

னடியருச் சனை கோழுக்தி பம்பல வாணா செய்வாய் 

தீடி.தலில் வி௫ியான் முன்னம் தன்னைத்தா TO HEA SBS BI 
. a உ கடட ம 4 

படிநினைஈ தனைகொல் யார க்கும் பழக்கவா னைளி டாதே, (௩.௦) 

எழசீர்க்கமிநேடிலடி. 

இரடடைஇசிரியவிநத்தம். 

/டரடை வரிய வாவு துறையண விடா fi டி துறைய 
மவிய வம்பல வாண 

விமலகநீ யென் 217 பானுபன் அுன்பான் 

Cue oo னருளென வந்தா 

ahi BY Hp பறுத்கருக் இயுங்கற் 
பெழின்மனை யாட்டியைக் கொழித்து 

மீன்றவம் செகுத்துங் கடும்பினை த் தடிந்து 

மிடாதுகண் ணப்பியும் விடாறு 

படபொரு (Hann லிளமையைக் துசகதும் 

பயர்தபண் கவரும் லி தும் 

பசையற முன்கை மிதய்த்துபம் மின்னும் 
, ் ச 1 

பலசெயற் கரியசெய் G11 FOS 

தொடர்புற வருள்செய் காண்டனை யிசகாள் 

சொற்றவக் கொமபைவேண் டாது 

அுஇசெய வாந Bopriry கடைர்தேன் 

ுணிபிலே Go) 559 3 (50a (௩௧) 

அறுீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

DIT BAU (HH காரசுகலை பறுபத்து நான்கினுக்கு மரசு ஞானம் 

பொரும் தவருக் ௧£௪ஞர வருக்கெல்லா மாசுநெடும் பொன்மா மேருப் 

பெருந்தவருக் கரச துறை சைப்ப.இயம் பவாண பிராளீ யென்ே ற் 

வருக்தவருக் கரசுபெரு நினைகிழற்றுர் இருவசசு Loe tpi ga தானே. () 

கட்டை



௨௫௮ அ௮ம்பலவாணதேகர்கலம்பகம். 

ஈற்றடிமிக்தவநீத நான்கடிக்கலித்தாமிசை. 

தானமொடு தவபோங்குர் தமிழ்த்திருவா வடிதுறைமெய்ஞ் 
ஞானமுதல் வனைக்கருணை ஈமச்சிவா பனைப்பவஞ்ச 
வூனமறுத் தொளிர்பரம யோகியைமிக் கோங்கொளியே 
யானவனை வழுத்தாதா ரறிவென்ன விவ 
யம்பலவா ணனைவமுக்தா ரறிவென்ன வறி2வ. (௩௩) 

எழசீரிக்கமிநேடிலடி 

இரட்டைஆசிரியவிநத்தம், 

அறிவரும் பெருமை யாவி துமைவா மம்பல வாணமெய்க் குரவ 
னனைத்தினுங் கலந்துங் சலப்புறா மையினா வ௨டலுடைச் துறவியே தானே 

செறிபல புவன ஈடக்தலி னர?ச சிவானந்த னாதலிற் சுகியே 
இகழ்சிவ யோகச் தனையனுக் சரசஞ் செய்தலின் யோகியே நாளுங் 

குறிபடு பசுபடோ தங்களை விழுங்கிக் கோடலிற் போகியே கருணை 
கூர்சிவ கரும வடிவமா பிருக்குங் கொள்கையி னறவனே யடைக்தோர் 

மூறிவரு மலங்கண் மூழுபையு முருக்கு மூைமையின் மறவனே யிவனை 

(Yip Mom சவரு மின்னனே யென்றேர் முடி.புற மொழிர்திட லரிசே. 

சிலேடை. 

அரியவன் றுறைசை யம்பல வாண வாலமத சகனுத னோக்கம் 

புரியவிழ் கழுநீர் மாலைரா லொண்டோள் பொறியரி தொடர்மலர்ப் பாதம் 
பிரிய லங்கை யுழைஈலம் பரசு பெற்றிமுக் இரையிவை படையா 
னுரியயா னுணர்ச்தே னவன்பர சிவே யுண்மையா சங்கையொன்்றின்றே, 

நேர்சை வேண்பா. 

இன்றி யமையாத வின்பம் பெறச் சிறிது 
. க உரு . . 

சன்றி யபையாத கான் மயன் மன் - நுன்றி 
யலாளிசார் வான்றுறைசை யம்பல.௮ர ணுகின் 
னலசளிசார் வானன் க ரள. (௩௬) 

உடடனளைக்கலித்து வப, 

அருண்மலி கோழுத்தி யம்பல வாண வப கினக் 

இருண்பலி கண்ட மெனவுப மானமு மில்லையென்் றேன் 
பொருண்மலி யன்ன. துண் '2ட ண்டி போலும் புகறியென்றான் 

me ச 
வெருண்மலி பானுண் டெனயா சென Boil Cus men Ger. (௩௭) 

வேத்றேவிவேண்டு 91, 

என்றுமொ  தன்பையனா யாவ டுதண் டு பயிலமாம் இருக்கு Cpl & தி 
* fn 4 . > ச ‘ . வ ்் 

நன றுமக முக் ry Liou’ ht அள LJ ரியம் பல மி பச்சி ப்ரியன் 
. ச் சு 3 டட.” ‘ / ‘ 

சிற்பம் பொருளெனச் சன்பயத் தஇரளெனச் 
சொற்பதத் தளவிடத் தொலைவில்சசஞ் சுடசெனக்



௮ம்பலவாணதேகர்கலம்பகம். ௨௫௯ 

கற்பகத் கருவெனக் கருணையங் சடலெனத் 
தற்பெறக் கருதுவார தங்குணக் குன்றெனப் 
பொற்புறப் பொலிவதெம் புண்ணியப் பெருமையே, (௩௮) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி ஐசிரியவிரந த்தம். 
புண்ணியவா வடுதுறையம் பலவாணன் பரவெனே பொருந்து வேடங் 
கண்ணியமற் றவன்மறைச் து முகத்சருட்கண் மறைக்குமவை சாண்டோ றன் 
தண்ணியகைத் தாமரைக-ூம் புக்இருநீ ஜேற்கமலர் தரும்வா யாம்ப[பா் 
லண்ணியதோகத் திரஞ்செயவிண் டிடுங்கூம்பு மமைத்தபணி யடைத லானே. 

ஒநபோநண்மேன் மன்றடுக்கிவந்த 

ஐசிரியத்தாமிசை. 

௧, ஆன்ற துறைசை யருளம் பலவாணன் 

ஹோன்ற மொழியுர் தூகடீர் இருவாய்ச்சொ 
லன்ற பவநோய்க் கடுமருர்2க யென்பசால் 

௨. அன்பார் துறைசை யருளம் பலவாண 

னின்பார் சருமா றிசைக்குர் இருவாய்ச்சொ 
அன்பார் பவக்கடற்மிகார் ரூழ்வடவை யென்பாால் 

௩. அண்ணுர் துறைசை யருளம் பலவாண 
னெண்ணும் பலர்க்கு மிசைக்குக் திருவாய்ச்சொல் 
கண்ணும் பவமலைக்?கார் காய்குலிச மென்பரால், (௪0) 

நேரிசைவேண்டபா, 

ஆலன்றி ஞான வரசமர்க்து ேவுபரி 

பாலன் றிருவம் பலவா ஊன் - மாலன்றிக் 
'2காலரியா னென்றுமயல் கொண்டாய் பெரும் 2பதாய் 

மாலரியாற் சேது மயல், (௪௧) 

கட்டளைக்கலித்துறை, » 

மயல்கொண்ட பேதைக் குரைதோழி யம்பல வாணனுகள் 
கயல்கொண்ட வாவித் இருவா வதுறைக் கண்ணுயரி 
லயல்கொண்ட வீத யுலாப்போக நேர்தொழு தாசைப்பட்டே 
னியல்கொண்ட யானென மீயலை யானென்ற தெப்பொருட்டே. (௪௨) 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடிஆசிரியவிந த்தம். 

பொருவிறுறை சையிற்குருவம் பலவாணன் நிருவுலாப் புறம்போச் தானக 

கொருவிலிவன் மானிடன்றா னேயென்றேன் ரரோழியன்னை யோடி வந்து 
மருவிலக லாவிவன்முன் மானிடன்றா னெனத்தார்தா வாங்கி யென்றேன் 
கருவிலெச்ச தத்தனுக்குப் பிறவென்றாள் பயலுணசேன் சலாஷய் மீயே. 

நேரிசைவேண்பா, 

நீயாக மத்தடைவு நீதி யுணர்த்தியருட் 
டாயாக பதிதடைவு தானொழிவேன் உ௨உமாயா 

வலத்துறைசை யம்பலவா மாளிகையா வென்னு 
நலத் துறைசை யம்பலவா ணா. (ச்ச)



௩௬௦ ௮ம்பலவாணதேூகாக்லம்பகம், 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

நாடுக துறைசைக மம்பல வாண ஈகுகுரவன் 
பாடுர் தொழிலர் பவமாய்த் இடலிற் பவமிலி!2ய 
யாடும் பிறாடைர் தார்பசு போத மறாவகைசொழ் 
தாடும் பவம்வினைக் குர்திறத் தாலவ ரூள்ளவசே, (௪௫) 

எழசீர்க்கமிநேடிலடி௫ரட்டைஐசிரியவிரத்தம். 

வரையகம் பொலியுங் காழகிற் நுணியும் வரைக்கருஞ் சந்தனக் குறடு 
மாமணித் இரருந மதகரிக் கோடும் வளமயிற் பிலியும் வான்றித் 

தஇரையெடுத் தெறிந்து கடலக கலக்குர் இருப்பெருங் காவிரிச்தென் 
றிகழ்தரு தருவா வடுதுறை யமருர் சகேசிக னம்பல வாணன் [பாற் 

Yor sy From gs தடியவர் குழுமிப் பொங்குபே ரன்புபூண் டேத்துப் 
பொலிமலர்க் கமல முதன்மல ரிடவப் பூப்பொ இர் சீவிர்பெருங் காட்டி 

விரைமலர்க் கணைவேள் பழம்பகை குறித்து விட்டபல் லாளியு மடிமேல் 
விழ்ந்துறப் பற்றிக் கஞ்செய லின்மை விளக்குபு கிடச்தலொச் சனவே. 

அறுகர்க்கமிநேடிலடிஅசிரியவிநத்தம்., 

வேளிற் பொலிவார் செறிதுறைசை விமலா குருவம் பலவாணா 
தோளிற் கழுநீர் இருவரையிற் சூழூங் காவி யுடையாய்முன் 
ரூளிற் புனைக்தாய் கருங்குவளை தணர்கா யெனதுட் டாமரையான் 
பீளிற் படாம லங்கணிந்தாற் பிழையுண் டாமமா பேசாயே, (௪௭) 

கலிவீநத்தம். 

ஆயமர் கருணைமிக் கமைந்த 'கோழுத்தி 
வாயம சம்பல வாண 2 தவமுன் 

சாயம ரணறாமதி சலைக்கொண் டாபின்றென் 
காயமர் முழுமதி காற்கொண் டாலென்னே. (௪௮) 

டி வேறு, 

நேயன் ஞானக் துறைசை நிமலன்செவ 
வாய னம்பல வாண குருபரன் 
நாயன் யானல னென்னவும் தொட்டிழுத் 
தூயன் பாளரி லாண்ட தருண்மை ய, (௪௯) 

கவிந்லைத் துறை, 
மைய ளாம்பொழிற் றுறைசையி னம்பல வாணன் 

பொய்ய ளாமெனை யுநதடுத் தகாண்டனன் புகலி 
னைய ளாங்கொடி யோன்பகா பாதக னண்ணச் 
செய்ய ளாமது ரையின்முகுண் டதுபொரூஉர் தெளிவே. (௫௦) 

நேரிசைஐசிரியபபா. 
தெளிவளர் கருணைச் சின்மய குரவ 
னளிவளர் துறைசை யம்பல வாணன் 
வெண்ப.திக் கவிகை மீமிசை நிழற்ற 
வுண்மதித் இடிவிரு துலபபில வோங்கப் 

இ பல்லிய முழுதும் பரவையின் முழங்கச்



௧9 

௧௫ 

௨௦0 

௨௫ 

௩௦ 

அம்பலவாணதேடுகாகலம்பகம். ond 

சொல்லிய செந்தமிழ்ச் சுருஇமிக் கார்ப்பத் 
தண்ணிய வடியார் சயசய வென்னப் 
புண்ணிய முனிவர் புகழ்க்தனர் வாழ்த்தத் 
இகழ்மணி மறுஇழ் சிவிகை யூர்ஈ்து 
புகழ்தரு இருவுலாப் போர்கன னாகக் 
குலவுநீ சாசனங் கொண்டெ. ரணையு 
நிலவுல் லாசொடு நேரிழை யாயுஞ் 
சென்றன ளியானுஞ் சென்றெதிர் தாழ்ந்து 
நின்றுகை குவித்து (2ரருற கோக்க 
யாவன் பால னிவன்பு௪ லென்றேன் 

மவன் பாகை மேவுறப் புரிந்து 
முன்னிவன் பெருமறை மொழிக்கப் பாலன் 

மன்னிவன் பசாரையின் வளர்கப் பாலன் 
மூர்த்தி முதலா மொழிப் பாலன் 

Fis Boar ணீற்ரொடு இகழ்கட் பால 
னறுவகைச் சமயக் ௪ ௮வகைப் பாலன் 
மறுவகை ௬௬௫௬௫ மணக்தக பால 
னாரு மூய வவைக்கப் பாலன் 
மாரு இயற்றி வயக்குசா பாலன் 
வளர்கரு தெய்வ மனுச்சா பாலன் 

றளாவரு கெளரி தனக்கழும் பாலன் 

தழைதரு மிர்நாட் சைவபரி பாலன் 
பிழைகரு தன்மையில் பபெருக்தவப பாலன் 
பிறவா னிறவான் பிறப்பிறப் பொழிப்பான் 

மறவா னினையான் வாலிலன் போக்கென் 

பேதாய் நீயோ பேசிலு மூணர்வாய் 

கோதா யாதகமெய்க் கூற்றிது சண்டா 

யடங்குகு யென்றன என்னை 
தொடங்குது தோழிபி* சொற்பொருள் சொலற்கே.(௫௧) 

HUY HF. 

சொல்லரும்பகழி தூல;வான்வி ழி 
ச ரற்தவங்கியுண வாயமேேள் 

சுடி க்துழுவை போன்றுபாயுமணி 
துத்தியாகவுண வாயகால 

கொல்லும்வெக் தழலை of HLA iy wip. 

கொண்டுதேய்த்கவொரு திங்கடான் 

Goon lus Hs துசெவி சுமெடங்குகொடி 

தாயகஞ்சமு னெழுங்கட 

லல்லுஈண்பகலு மமப.ஒூறறுவ 

ரகங்கலுக்குதவி யாயவ



8௬௨ அ௮ம்பலவாணதேசிகாகலம்பகம், 

சளவிடற்கருகி னுண்மைஞற்றுமு 
ள.றிந்துபோலுமக ளென்செய்வாள 

வல்லுமஞ்சுமுலை யணையுமாறருள்செய் 
மாலைவான் ௮ுறைசை யம்பல 

வாணதே?ச தயாகசாவிமல 
வான்பெருங்கருணை வள்ளலே. (௫௨) 

சித்து. 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடி ஆசிரியவிநத்தம். 

வள்ளலருட் குருசாயன் நுறைசையினம் 

பலவாணன் மலர்ப்பொற்பாதக் 
கள்ளலரிட் டருச்சிக்குஞ் சித்தரியாஞ் 

செந்தாது கஞ்சங் காட்ட 

வுள்ளலமப் பாவிரும்பு சாவாய்கொண் 

டீழமின்னே யுறச்செய்வேோரற் 

றெள்ளலர் கோக் தழு துதவிற் செம்பு சனை 
மறுநாட்டொன் னெனச்செய்வாமே. (௫௩) 

இதுவுமது. 
மேதகைய கவகோடி ௪ சத்தர்கள்வீற் ஜிருக்குககர் விளங்கா நின்ற 
மாதகையம் பலவாண மாகிலா மணிபலர்த்தாள் வணங்கி யேத்திக் 
கோதகையுஞ் சத்தருக்குங் குறையுளதோ புளித்தகூழ் கொலொ வப்பா 
தீ தகைய வடுவழற்றீண் (றுபொழுதே வேங்கையெனச் செய்வோம் பாசே. 

இதுவுமது. 
எண்சீர்க்கழிநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 

பா£பாவு மாவடுதண் டுறைக்கண் மேய 

பசமகுரு வம்பலவா ணப்போ் வள்ளல் 

சீர்பரவு இருமடத்தி லியார்க்கு நல்குர 

திருவமுது கறியமுது நெய்பால் போல 
வவேர்பாவு மாறுபடை யின்றே ஓன்னா 

லியன்றனசெய் முடியாதே லிடிகூ 2மனும் 
வேர்பாவுன் வறுபை.தரித் திபே. யென்ன 

மேவுசெம்பைச் சுவணமா விளக்கு வோமே. (௫௫) 

இதுவமது. 
பதின்தசகீர்க்கழீநேடி லடிஐசிரியவிநத்தம். 

கிள்ளரும் புகழ்சா லாவடு துறையுண் 
ம விய வம்பல வாண 

வித்தகன் றிருமு னொரு தினஞ் சென்று 
மெய்யுறப் பணிர்தன மனையான் .



அம்பலவாண? தடிகர்சலம்பகம், ௨௬௩ 

றள்ளரும் கருணை கூர்க் துவேண் டுவதென் 
சரற்றுக: வென் றுநி றளித்தான் 

நளர்விலாப் புடைவில் கிடவுணல் வேண்டுந் 
தயைபுரி யென்றஃ தேற்றோ 

பெள்ளருஞ் சுவைய வடி.சன்முன் னளித்தர 
னிலைதவிர்த் தியாவைய முண்டோ 

மிவன்செய்பே ரதவிக் கனிச்செய லியாதென் 
றெண்ணி2னோஞ் சாமியாய் விளக்க 

வுள்ளரு மனையான் மிருமட முழுது 
முஞற்றினோ ஈமதுசிக் தருமை 

யுணர்பவ மியாசே யாவயிற் சென்றா 

௮ ணரலா மோதுவார் பலே, ( ௬) 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

ஓதுவார் ஞூழ்துறைசை (ீயாங்கம் |. (லவாணா 

காதுவார் வாளிபல காமன் மிறொடுத்தடலாற் 

போறுவார் கூந்தல் புழுங்கு மழும்விழுகின் 
7 Zant செங்கழுறிர் தாராமை தண்ணளியே, (௫௭) 

நேரிசைவேண்பா. 

ண்ணநர் துறைசைத் தமிழம் பலவாணன் த் துறைசைத் தமழ் 
வெண்ண துறைகையான் விண்டுவல...னெண்ணசிய 

வன்னக் கொடியா னல £ரா னலன் வனே 
யென்னக் கொடியான Cun. (௫௮) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

யானென தென்னுஞ் செருக்கொழி யானின் னெதிர்ப்படினவ் 

வானென தென்னுபொண் கோழமுத்தி யம்பல வாணபொதுி 

யூனென தென்னும் படியா னெழாதொமிச் துன்னடி LIL pM 

தேனென சென்னும்படி பே ஈருளென்று செய்குவையே. (௫௯) 

கைக்கிளை : மருட்பா. 
வைய டி சூடும் வாட்க ணிமைகூடு 
பைய மினியென் னணங்கல்லள்.-வெய்ய 

கலாபுக மாக காமரு துறைசை 

பாலர்புக மம்பல வா ண்ன் 

பலர்புகழ் கபிலை பயில்குலக் கொடியே, (௬௦) 

மடக்கு. 

பன்னிந£ரிக்கழிநெடிஉடி தசிரியவிநத்தம். 

குலவு கழிகீர் பருங்கறும்பே குழைக்கு மதன மருங்கரும்பே 
குளிர்செவ் வழியே பொழிவண்டேடே கொடிய வவனன் பொழிவண்டே 

நிலவு மணல்வெண் ணந்தஇல மே நிகழின் புறவெண் ணந் தினமே 
நெஞ்ச முவக்.து வருமலவா நிலவே யுயிர்க வருமலவா



௨௬௪ ௮ம்பலவாணதேகர்கலம்பகம், 

புலவு படுநீர்ச் சிறைக்குருகே பொல்லேன் படுநீர்ச் சிறைக்குருகே 
போகு மியலார் நாவாயே புழுக்கு மியலார் நாவாயே 

சுலவு சீரம் பலவாணன் நுறைசைச் சீரம் பலவாணன் 
றுணைத்தோ டாங்கு கழுகீசே தோயி னறுமிக் கழுநீசே, (௬௧) 

களி. 

அறுகீர்க்கழிநேடிலடிஆசிரியவிநத்தம். 

நீருறையும் வயற்றிருவா வதுறையம் பலவாண நிமலன் கண்டல் 
காருறையும் படிகலவான் கழல்புக(ஐற்து பாடி வரு களிய சேம்யாம் 

பாருறையு மானிடர்காண் மாரியின்றி யுலகிலென்ன பயனுண்டாகு 
நாருறையு மாதவமில் லாபலெவர் பரக தியை நண்ணு வாரே, (௬௨) 

இதுவுமது. 

நண்ணரிய புகழ்க்துறைசை .ஈயகனம் பலவாண 

நமச்சி வாய 

னெண்ணரிய புகழ்பாடு களிபர்யாம் மவம்புவப்பா 
ரிக்கு நீப்பார் 

மண்ணரிய வாம்பன்முழு பாதிபுவக்குஞ் சாலிதவ 
வசிட்ட ஜோம்புங் 

கண்ணரிய மேதைகொளா ரெடுத்தபிறப் பாற்பயனென் 
கைக்கொள் வா, (௬௩) 

இதுவுமது. 

எண்சீர்க்கமிநேடிஉடிஆசிரியவிரத்தம், 

வாரிபுடை சூமுலகின் முளைத்து நாளும் 
வயங்குபெரும் பாதவங்க எனைத்துக் தாழச் 

சிரியவான் பனைதெங்கே யயர்ச்சி வாய்க் நூ 

இகழுகறுங் கள்ளருளகா ரணத்தா லன்ரோ 

பூரியாசா ராததிருக் துறைசை '2மவும் 
புண்ணியனம் பலவாை புனித ஞான 

வாரியன்சே வடியடைந்தா ரன்றி பற்றா 
ரருஞ்சா இப் பற்றிலென் றறைதல் வம்பே. (௬௪) 

வத்சித்துறை. 

வம்பலா துறைசை 

யம்பல வாண 

னம்பல ரடி.ரூ 

மும்பலா டொருே ள், (௬௫) 

வத்சிவிநத்தம். 
பொருளி லாரைப் புகழ்ற் இடர் 

மருளி லம்பல வாணனே 
யருளி லுண்டுமக் கானக்தம் 
வெருளில் '2காமுக்தி மேவுமே, (௬௬)



௮ம்பலவாணதேசிகர்கலம்பகம். ௨௬௫ 

தறளடிவத்சிப்பா. 

மேவும்பவம் யாவர்தப 

மலமூனறற ஈலமூன் நுற 

நாவருமறை யோவருமுறை 
தெருண்மலிகர வருள்புரிமதி, காளுர் 
துன்னிய மிகுபுகழ்த BIG TOT 

மன்னிய வம்பல வாணேதே இகனே. (௬௪) 

குறம். 
எழகர்க்கமி நெடிலடி 

Orolo yx Pua hs os od. 

சிகைபடு செந்தீ வளர்தக்தவி நாக தெவருக் கருக துவே இயா்வாய்ச் 

இருமறை முமக்கஞ் சேணுல களக்குக் தென்றிரு வாவடு துறையி 
பகைபடு தகைபி லம்பல வாணப் பண்ணவ னடியடைக் தார்க்குப் [த் 
LUPE யருளப் புதுக்கலை பறைக்த படியெனப் பசுஈற வூற்று 

முகைபடு குழலாய் நீயுமவ் வாறே முன்னிய புதுக்கலை மறைத்த [று 

முதபழங் கலையே யெனக்களித் தனைநின் முகக்குறி கைக்குறி ஈன் 
திகைபடு மனையான் றடம்புயக் கழுநீர் தாப்பெறு வாயிது பொய்க்கிற் 

சாறந்றியான் குறப்பெணாவலோ கரதஇற் றருகுறக் கூடையு மெடேனே. 

கலிவிநத்தம். 

எடுப்பான்கமை படுப்பானளி தொடுப்பானல ரிகல்வே 
ளடுப்பானிம கரன்கோழுத்து யருளம்பல வாணா 
விடிப்பானுளு் குறி? யலொளி மிகுசெங்கழு நீசே 

கொடுப்பானமை பின்றேமகள் குன்ராவகை நன்றே. (௬௯) 

உ ரா தல். 

ஈற்றடிமிக்கவந்த நான்கடிக்கலித்தாமிசை. 

ஈல்லார் அறைசை ஈகுமம் பலவரணன் 

பல்லார் வணங்கப் பரிம்கருளுஞ் சிர்பாடி 

வல்லார் பரலைகுலுங்க வண்கை வளையார்ப்ப 

வல்லார் குழன்மட வீ gn aon or ore 
re ஆ ss . ச 

லணிபேோ கலையிடையி சாகக௦பொான் னூசல். (௪௦) 

(வளிவிநத்தம். 

உள), ௪.ஈடென யா.னுழல் வதுதப வருளாயோ 

பாரும் பிறவு மறுதிதெழு பண்டுற வருளாயோ 

தெருக் இறமிது வென்று களிர் திட வருளாயோ 

வாரும் துறைசைய எம்பல வாணமெய் பருளாயோ. (௭௧) 

மழம், 

எழசீர்க்கழிநெடிலடி ஐசிரியவிநத
்தம். 

் 
a _ 

அருள்விச வுருவ னம்பல வாண வைடு தண்டுறை யரசே 

பொருள்விச வொருவா னச௭மற் றரசு பூவா செனத்தெளி தூத 

hh



௨௬௬ ௮ம்பலவாணதேசிகர்கலம்பகம். 

வெருள்விர வாத மறமூனு மசசின் மெய்த்திரு முகமுறு மதன்கண் 
மருள்விரவா க குழைபலவுண் டே மறிக்குள காமெனின் வைே ய.(௪௨) 

இதுவுமது. 
எழசீர்க்கமிநேடிலடி 

இரட்டைஆஐசிரியவிநத்தம், 
வையகம் புகழு மாவடு துறைக்கண் மன்னிய வம்பல வாணன் 

மலாடிக் கோகை மற்றவ னடியார் மார்டொடு தோளுறச் தழுவுஞ் 
செய்யமற் றவன்முன் புனைந்தருள் கோசைசேய்ஞலூர்ப்பிள்ளை கோடழுவுஞ் 

சேசல நாட்டுச் சறர்தவோர் கோதை செறியுமே காலியுக் தழுவும் 
வெய்யவெங் கோதை வீரர்கை யனைத்தும் வெளிவரு கோதைகஞ் சாறர் 

மென்மகள் கோதை யாவையு நகுமா விர இயர் மார்பையுர் தமுவுங 

குய்யமொன் றின்றி யுரைத்தன மறவர் கோதைச் ரற்றன்று தூத 
குலவுநங்குலத்துச் கோமைவேட்டவர்கள் கோசையே யடைவதுமெய்யே, 

இதுவுமது. 
அறுசீர் க்கழிநெடி வடி ஆசிரியவிநத்தம். 

மெய்யனா வடுதுறையம் .லவாணன் விடுவ போல் விடுக்க னென்னாம் 

வையமா எளசசர் இரு முகமெனிற்பெண் கொடுக்குங்கொன் மறவர் சாதி 
வெய்யவா ளவசெங்கள் பெண்ணாசைப் பட்டெ இர்ச்தால் விண்பூப் பில்லாச் 

தையலார் முலைதழுவச் தடிந்துதுரக் இவெமித சசதர் கானே. (௪௭௪) 

விறலிவிதோது: 
அறுசீர்க்கமிதேடிலடி ஐசிரியவிநகதம். 

தான மால்களிற் றண்ணனின் பான்।மிரு சண்ணளி பினனென்றே 
மீன மார்தரப் புகழுவை விறலிரீ பிஃ்தொரீஇ பின்னேபோய் 
மான வாவடு கண்டுறை யம்பல வாணனைப் புகழ்வாயேற் 
போன காண்பது ரையிவை னருள்பெறு பூவைசே ரரவா ய, (௭௫) 

பாண். 
அறு£ீர்க்கமிநேடிஉடிஐசிரியவிநத்தம். 

வாய்ர்தவிசை நீலகண்டப் பெரும்பா ணர் கப பரன்று வருவாய் பாணா 

வேய்க்ததலை வன்பாத்தை யவரவினனின் பாலன்ப ளென்பா யோர்வல் 
வேய்ர்தபுக மாவடிதண் றைவளாம் பலவாணை விபலன் பாற்போய்தி 
தோய்ஈ்தவிசை பா Oe Loan) (ij POLI வீடுபெறு துணி? தோரே, () 

எடிசீர்க்கமிநெடி கடி 
இரடடை ஆசிரியவிநத தம். 

அணிபிறை வெண்டை, யெலும்பணி வெண்மை 
சூடுகங் காளமும் வெண்மை 

அரோணமும் வெண்மை. சுபாலமுவர் வெண்மை, 

அவலைசால் சங்கையும் வெண்டை. 

பணிதரு கொக்கின் நாவலும் வெண்மை 

பயில்குழை யருக்கமும் வெண்மை



அம்பலவ ram தகா கலம்பகம், ௨௬௭ 

பரவுறு கயிலை வாகனஈ துவசம் 

பரிக்குமக் இவைகளும் வெண்மை 
மணியொளி நீறு வாளிதுஞ் சாவம் 

வயங்கு£.காப் பாலா ளில்லம் 
மதம்பொழி யயிரா வணமிவை வெண்மை 

மற்றியன் 2மனியம் வெண்மை, 

யணிகிளர் முர்ரா ஸினக்கெனி னிர்கா 

ளவிர்புகழ் நீற்ஜெடு துறைசை 

யம்பல வாண வாரிய வடி (2 

னறிவுவெண் மையுங்கொளல் வழக்கே, (௭௭) 

நேரிசைவேஷண் பா, 
வழியென்னா தம்பல வாணாகோ முத்தி 
யுழியெற்கா ளூஞ்சார்ம் துறைவாய் - மொழியுங் 
குறைம இயு மன்றுவர்து கொண்டா யடி யேன் 

Gop Huy மின்றுவாது கொள், (௭௮) 

கடடளைக்கலித் துறை, 

கொள்ளுர் தமரிலை காயிலை தந்தையுங் கூடவிலை 
விள்ளும் புதல்வர் மனையா இயுமிலை 2மலுலகை 

யெள்ளுர்துறைசைய எம்பல வாணனை யெய்இனாக்குர் 
SIA GHC, இிறுமகள் சார்வாணுட் கொண்ட து௮ரிபெவே. (or a) 

aS bah sy wy oF Pualy sa. 

எவர்பரவு பெருவெளியை வாள்கொண்டு வெட்டிவடு வியற்ற வல்லா 
சவர்நினது கருணையன்றி மலமாயை கன்பாறுக் தடைவார் முத்தி [கற் 
பவர்படுசெஞ் சடைமுனிவர் பணிர்ே த,க்சப் பெருக் துறைசைப் பதிவாழ் வாய் 

மவாவசைகைத தாமசையம் பலவாண கூரவவரு டாவல் லோயே, () 

வலச்சியார். 
அறுகீர்க்கழிநேடிலடிஆசிரியவிரத்தம். 

வலைகொடுமுன் மின்படுத்தோன் றுறைசையினம் பலவாணன் வயங்கா னக்த 

வலைகடலா னருள்வலையா லெங்கண்மன மீன்படுக்கு மதான்று நாளு 
முலையைவசா EI NOU திருக்கையடி த் தஇன்பயிரை யூட்டு மிநதாட் 

கொலையமையு முங்கண்மீன் பாவா இங் ககலும்வலைக் குலக்கொம் பீசே, 

இடைச்சியார். 
எழுசீர்க்கமிநேடிலடி 

இரடடை இசிரியவிநத்தம். 

குலவுபல புவன தீது மிருவகை யுதும்பசுச் 

குலம்விரா வுறவியித்துக் 

கோ இல்பரி பாலனஞ் செய்தமும் பிள்ளைகள் 
குடிக்கவின் பாலுமுதவி 

கிலவுமெழு விடையொடும் பொருதமுழு விடையுடைய 

நின்மலப் போண்டனே



‘ ் ® . 4 

௨௬௮ அம்பலவாண ?த௫காகலம்பகம். 

நிகழுமா வடுதுறையின் மேயவம் பலவாண 

கநெடியபோ்த் தோன்றலாூக் 
கலவுவழி யாறுணர்பு மற்றுமொரு வகையிற்ச 

கலபசுக் களையமோம்பிக் 

கருஅஞா ஸனப்பால் பெருக்கியமர் வெண்ணெய்மெய் 
கண்டானிர் காளி லுணா்வீ 

நுலவபுகழ் சாலுமிவ வரினும் மோர் தயி 
ருவர் அகொள் வாரும்யாசே 

யொத்தடாற் கலையமோ ரிரண்டும்வேண் டாசகலு 
மொள்ளிழை யிடைச்சி மயிரே. 

இன்னிசைவேண்பா, 

இடையான் சகடையானா யென்று முழல்வா 
னடையா னொருதற் கடுத்ததனை யுய்க்கு 
முடையான் ௮ுறைசை யொருவனியன் ஞான 
நடையாள னம்பலவா ணன், 

தறள் வேண்பா, 

நமக்காயு மம்பலவா ணன் றுறைசை பற்றா 

தமக்காயுர் தாள்சூட்டித் தான். 

பஃறேடைவேண்பா. 

FIO தவர்தழைக்குர் தண்டுறைசை யம்பதிவா 
மூனநத போத னருளம் பலவாணன் 

றேனந்த வுண்டு தெவிட்டிக் குமட்டெடுத்து 

மோனற் சலைகிறற்க முத்த ரொகெட்டி 
யினர் தபுத்தான்மற் றென்றுதன்மை யுந்தபுத்தா 

னானர்தத் தானே ஈகுழமுதன்மை யாயின 
னூனர்த ரா தினியொன் றும். 

பிச்சியார். 
அறுசீர்க்கழீநேடி வடி ஐசிரியவிநத்தம். 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫) 

ஒன்.றியமெய்ப் பொருளன்பர்ச் குபதேசஞ் செய்யவர்ச வொருவன் போல 
வென்றியவெம் படைகசர்த கள்ளவிழி யோடசிவ வேடச் தாங்இ 

நன்றியலம் பலவாணன் புகழ்பாடி னெவன்சுவண ஈகுவா னாடும் 

பின்றியவண் டுறைசைகர் மணிமறுகில் வந்துலவு பிச்சி மீரே, (௮௬) 

Gand Sunred. 
இதுவுமது. 

ஈசரஞ்சார் வனமணிமா லிகைமுதலா கியபலவு மெடுத்துப் பூண்டு 
கூரஞ்சார் படைகெடுமாற் கடிமையென வெளிவா்துங் கொற்றி யிசே 

யாரஞ்சார் கழுகீர்த்தோட் டுறைசையுளம் பலவாண னருள வாவி 
வாரஞ்சார் தரப்பாடு வீரொருசாக் கியாபோன் றீர் மகிழ்ர்தாம் யாமே,



௮பலவா ண தே௫ுகாகலம்பகம், ௨௬௯ 

மீவறிவிலக்கல், 
நேரிசைவேண்பா. 

மேலாய வான்றுறைசை மேவம் பலவாணன் 

.பாலாய வாசை பகர்வார்யரர் - சாலாய்கே 
டாளா லியக்கவெரு தாலத்தான் மையறினோ 

வேளா லியங்கே விடும். (௮௮) 

கட்டளைகீகலித்துறை, 

விடலருங் கோழுத்தி யம்பல வாணமெய் யா௫ரிய 
கெடலரு கின்றடர் தோளலர் வேட்டவென் கேழ்செர்மான் 
படலரும் வீர மதவேடன் சையலர் பற்பலசா 

யடலரு மருறை வார்வா யல/மிக் GOL SoCo. (௮௯) 

நேர்சைவேண்பா. 

அடையார் புசஞ்சட்டா யன்றடையு மாசை 

யுடையார் புசஞ்சுடு வானுற்றாய் - தடையா ர 

செய்வார் துறைசை் இருவம் பலவாணா 
வெய்வாசே நிதின் ம் தென், (௯0) 

BLL MSS Ss SIO, 

எனக்கானர் தத்தை யடள் செயுங் காலமெக் காலமிகு 
கனக்கானர் தத்தை யவாய்க்கேட்கப் பாடறு காலுளர்சந் 

தனக்கானர் ததத யரா மாவடு தண்டுறையாய் 
முனக்கானந் தத்தைய பம்பல வாண முதலவனே. (௯௧) 

காபட்யக்கலித்துறை, 

மூத்த னாபினு மினியவன் கோழுத்து முதல்வ 

னதக்தனாயினு மாசிலா னம்பல வாணன் 

பித்த னாயினு முழல்பவன் நிவினை பெருக்க 
சத்த னாயினுங் கடை பனை யாண்டதுந் தகவ, (௯௨) 

நேர் சைவேண்பா. 

தகரம் படுங்குழனெஞ், சந்தளர வேள்விக் 

தகரம் படுங்கமு நீர்த தான் - மகர 
மடையாக் தவக்துபைசை யபலவா ணாகை 

யடையா க் தவத்துபைமெய் யாம். (௯௩) 

அறுச்சீர்க்கழிநெடிலடிஐசிரியவிருத்தம், 
ஆமலியும் வயற்பொ வி னினறருளி ஈடிக்குமிளைப் பாறுமாறு 

மலியும் பொழிற்றுறைசை பிருக் தருளி யொரு௩டிப்புச் செய்யா நிற்கு 
காமலிய மித்தகுகா சணங்குதி த துறைசைவா ணனையெஞ் ஞான்று 
மேமலிபும் பெரும்புலமை யிவர்தாமா பலவரண னென்பார் மெய்யே. 

G ar p 

பெய்யே பெருமை யுடையார்பால விசவிப் புகும் பெருங்கருணை 
பொய்யே புரிந்து மிகச்சி.றுமை பூண்டாய் பாலும் புகுங்கொலெனிம்



௨௭௪௦ அ.்பலவா ணே தடி கர்கலம்பகம், 

செய்யே மலியும் புகழ்த்துறைசைச் செல்வா இருவம் பலவாண 
வையே கடலன் நியுமுறவி யளையும் புகுங்காண் பிளயமே. (௬௫) 

மேகம் பொலியுங் குழன்மடவாள் விடாது கன்மேற் பழம்பகைபூண் 
டேகம் பொலியு நின்கூட்ட மிச்டுத் தனளென் றுடன்றடும்வே 
ணாகம் பொலியும் பொழிற்றுறைசை நம்பா ஈகுமம் பலவாணா 

மோகம் பொலியுஞ் செங்குவளை முருக்குக் கருங்கு வளைக்கெதிசே.() 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
எதிருற்ற யானுநின் பொற்றா மரையடி யெய்தப்பெற்று 

மதிருற்ற சிந்தையி னோடுழல் வேன்கொாலவ் வா.றுழன்ளாற் 
கதருற்ற கோமுத்தி யம்பல வாணமுற் காலத் இலன் 
புதிருற்ற நெஞ்சத்தொ டீதுற்ற கூற்றச்சை யொப்பவனே, (௯௭) 

இன்னிசைச்சிதந்தியலவேண்பா. 
ஒப்பிலான் £காமுத்தி யுள்ளா னொளிர்சடையோ 
டப்பிலா னெங்க ளருளம் பலவாணன் 

றப்பிலான் மாக்களுக்?கார் தாய், (௯௮) 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடிஐசிரியவிநத்தம். 
தாயனையாய் முன்னநினைச் சார்ர்தாரைச் சார்ந் தார்க்கு தந தாய்முத்தி 
பேயனையாய் வருதியென்று கினைச்சார்க்ச வெனச்சருளாப் பெற்றியென்னே 

நாயனையா யகலென்றாற் கதியேதா வடதுறையாய் ஈமக்கான் சாடுந் 
தியனையாய் திகழ்திருவம் பலவாண மெய்ஞ்ஞானச் செல்வக் கோவே. 

நேரிசைவெண்பா, 

வேதனைசெய் மும்மலமும் வேரா டறுத்தருளா 
மயதனையென் ஜொன்றியொன்றா வின்பமுறக் - கோதில் 
குலவாணா மெய்ஞ்ஞானக் கோமுத்தி வாழம் 
பலவாணா கீகடைச்கண்பார். (௧௦௦) 

அம்பலவா ண தேசிகர்கலம்பகம்ழற்ற ற்று, 

சிறப்புப்பாமரம். 

இ£தூலாசிரியர்மாணாச்கராகிய 

திரிசிரபுரம். சி. தியாகராசசேட்டி யாரவர்கயற்ளிறியது. 

௮றுசீர்க்கமிநேடிலடி ஐசிரியவிநத்தம். 

நலமன்னு கைலாய பரம்பரையி னருட்டுறைசை நமச்சி வாயன் 
குலமன்னு சூரியனம் பலவாண தேசிகன் மேற் குணத்தான் மிக்க 
நிலமன் னு பெரும்புலவர் விரும்புகலம் பகம்புனைந்தா னிகழுக் கீர்த்தி 
MOLE Sy சிராபலைவாழ் மீஞட்சி சுடதாராறா வலவ CaS p.



oT 

&O 

உ 

சிவமயம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவிடைமருதூர் உலா. 
ட க ட 

ஆண்டபிள்ளையார்து தி. 

சருலா வான்றோர் செளிச்ச ணிடைமரு 
அருலா வேற வொளிதரும்பை - யேருலவப் 
பண்டமா தஙசமதுப் பூங்கொன்றை யாசளித்த 
வாண்டமா தங்க மது, 

நூல். 

கலிவேண்பா, 

பூமேவு நரன்முகக்றுப் புகிகவனுஞ் செங்கமல 

மாமேவு மார்பபணி மாயவனுப் - கா மேவு 

மித்திரனும் வாே CT மம்ரீனாரு மின்பமுற 

“வைந்துதொழி லாற்று மருட்கொண்டூ - வைர்துதொழில் 

சந்ததமுஞ் செய்துர் தனச்கோர் தொழிலில்லா 

னந்த பலையமைய னன்டன்ற - சுட்த£ப்பொற் 
ச க . ர . 

கன்னி யொருபாற் கலச்தும் விகாசமிலான் 

அுன்னிரியவற் நுந்தோப்ற துர் தோய்விலான் - முன்னியமண் 

ணாதியு௫ வெட்டுமத்து வாவுரு£வா சாறுமிருண் 
Gur Bw mui sr Ane மூலமாய்ச் - சோதி 

யுறுமுருவொன் பானுமுற் று சொருருவு மில்லான் 
மறுவின்பறை யாதி er" srt ~ Ou gin Mow 

யாமுபிர்க்சே பின்ப பருத்த சி ஜெறிதப்பிப 

போழுயிர்க் 1௪ துன்பம் புணர், த்துவோ - மம 

விருளகே alan gh oot) ewe i கிதருவிற தியாய்தி 

மதெருள்சே ரிடையிற்கற் ஜியா - யருள்?சருஞ் 

GS HH HM காரிரும்பிழ் மழுய்திமிய யாய்கிற்போ 

னெத்தத் BOIS மெட்டா கான் - (PH Bor Marr 

வாமத்தைப் பூமேவு மாத! 'கமடொட் டுப்புனைய 

நாமத்தைச் செய்விடமுன் னா பின்றோ - னேமத்தண்



௧௨ 
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BF 

BOT 

௧.௮ 

கண் 

இருவிடைமருதூர் உலா. 

சொல்லமுதைப் பாகுவற் து தோயவைத்தோன் கைப்பகழி 
வில்லமர்பூ நாரிதனை மேவவைக்கதோ - னல்லற் 

சிறுவிதியா கத்திற் நினகாற்கு முன்னங் 
குறுகியிருள் கூடவைத்க கோமான் - றெறுபசியால் 

வந்தமுக சேரின் வருத்த தெரிர்தமுது 
தந்தமடைப் பள்ளி தனைக்கொடுத்தோன் - கந்த 

மலாமலரென் அுன்னா மதன்யெய் குளத்து 
ளலர்கட் கமலச் கழித்தோன் - பலாவெருவகத் 

தோற்றும் தா ழினஞ் ௬௧௫ இரமன் ! மென்றெண்ணாக் 

கூற்றுபி ருண்ட குரசைகழலால் - சாற்றும் 

பிரணவத்துண் மேயோர் பிரபன்மா லென்பார் 

தோரணவிக்குங் கொன்றையந்தார் முன்னோ - னரணவரை 

மண்வைத்த குக்கு வளாவைக்,ஈ செங்கைமால் 
கண்வைத்துல் காணாக் கழலினா - னெண்வைத்துக் 

கண்கை பிடர் துகொலை GON GML கொள்ளாமல் 

வண்கையிடங் கொண்டவசு வாய்ப்படையா - ொண்கவினார் 

தன்னிசதம் பாதலத்துத் தான்புக் கழுந்தாமன் 

மன்னிசக நீர்வேணி வைத்தபிரான் - றுன்னுகணை 

வாளியெளி தர்காப்பின் வாளீலங்கை பான்னனை முன் 
முளின் விரனுதஇியாற் ருனடர் தோ - னாளும் 

புணரு மடியார் புரிபிழையு 2. னோர் 
குணமூ மிகந்தகுணக் கோமான் - மணமலிபூங் 

காவின் பரி லேத்தவரு கண்ணமைபா லென்றுநினை த் 
தோவினடஞ் செய்கயிலை ோங்கலிடை - Sine mer க ஞ் 
மாவித் தக௫.தூ வயங்கா கமழுழு.துக் 
தேவிக் குபசேசனஞ் செய்தருள - மாவிற்கண் 

ணன்னமயின் பண்ணுலகை யான்றெரிய மாகாட்டி 
யின்னலற நீவிற் றினிதிழுக்கு - ஈன்னயவி 

சேட தலமூர் மிதரித்தருள வேண்டுமெனச் 
சூடகச் செங்கைத் துணைகூப்ப - வாடமைத்2தா 

ணங்காய்ஈன் றென்று ஈரா மயற்றின் மீமிசைபழ் 
ற்ங்கா தலியா டமாக்தருளிப் - பங்காளுங் 

காதாய்காண் கென்று குவலயமுற , ௮ுந்தெரித்து 
பேதா வியா்புகழு மேன்மைபுனை - 2பாதாருங் 

காவிரியுங் '2காட்டுவளக் காவிரிச்சதென் பாற்பொலியம் 
வாவி பிடைமருதூர் வாய்2மவ - 2வோவியகோர்
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இருவிடைமருதாூர் உலா. ௨௪௭௩ 

தலவிசேசடம். 
மின்னைய மாதவனும் வேதனும் சாணாத 
தன்னையு நாடிவாக கன்மைபோற் - பன்னுபுகழ் 

வாகீசர் போல வருக இத் கமிழ்காட்டீ 

சே£ சரெனவர் இறுக்க துபோல் - வாகார் 

இருப்புவன முற்றுஞ் செழுமறைகள் யாவும் 

விருப்புமிக நின்றக் ஐம் வெள்ளிப் - பொருப்புப் 

பெருவளவர் சாட்டின் பெரும்புண்ணியத்தா 
லொருாருக மாயவ ஸணுற்ற - தருமையத 

னன்னிழற்கண் வானி னமையேற் நினைகிறுவித் 

தன்னிட நீங்கா. கலைவியைப்பார்த் ~ இன்னகையகய் 

மேவுறு ஈன்பூ மிகவுஞு Bl விண்ணுலகைம் 

பூவுல காக்கும் பொழில்பாசா ய் ஃ தாவிமிசைப் 

பொங்கவுமி ஒஷிப்பொற் பொடிவிழ்ம் துபுமண்ணைப் 
பங்கமில்பொன் னுக்கு்விட பம்பாரா - யெங்குகின்மெய்க் 

காமசொளி பாய்தலிற்கார் கால Onarga GF) 

பாணைஙரினன் காடு மாரில்பாசாய் - பூமருந்ஞ் 

சேயொளியாற் பைஈசழைகள் சேப்புற வேனிலென்_று 

மேயவிரு r கூயமருக் சபால் (ருபில்பாராய்.- 

நம்மீமனி யொன்றியென ஈன்டுகா ரபாற் சேந்தொருபாற் 
பைம் மீமனி யாமாபர் பழமவுர்ரா - யம்புவிக் 

கா ன்முணிகன் மைந்கன்முகற் காணு மு முழுணிவர் 

மான்முாகனீக் தாற்றிரிக வம்பாராப் _ பான்மொழியே 

வயென்றுகாட் Lh Hoon gir ணெொவ்வுலகு மீன்னாளுக் 

கொன் ௮பகிழம் at NS ணுறைதுளிப்ப - வன்ற துழாற் 

காணுர் இசையோடிக காருணி யாமிர்தமென் 

Lf UYU பேயரிலகப் பூண்டகன் LD ற் - கோணிலவு 

ரூடியகன் கண்கள் சொரி௫ ரிருகூறா 

யோடி. வடமமற் குதக்ிக இரு - கூடுதடத் 

துட்டோப் விழமு QIN HH VEIT 
னட்டாம் Af BE ஈறும்கடத்துப் - (ிபட்பா 

. “ . ° ச ச . “eo . » 

(ருக்கி TrmMolus tps தொண்மலர்ததாள் '2பாற்றிப் 

பெருக்குிவ லோகமுறற்ற பின்னர்க் - இருத்தவண்வாம் 

தண்முளிவர் “Laat Ly BLO pina & (GH செங்களனிவாய் 
௭ ் உட 4 . wv: cytes fl ட 

வண்முணிவன் வர் துல மா முனிவர் - கண்ணொருமூன் 

அற்றபுகழ்ச் செய்யகரும் புங்கையுறும் பைக்கோகை 

up முயலுமென்றப் பாற்போக - வெற்றி 

டு
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,அருவிடைமருதூர் உலா. 

முனிவச£வ வாறெம் முதல்வியை நோக்கிப் 
புனித தவம்புரியும் போது - ஈனிமகஇழ்க் து 

தன்னே ரிலாத தலைவியை முன்புகுத்த 
வன்னேர் குழலு மவணடைர் து - பொன்னேர் 

வளவர்பெரு மானாடு மாதவத்த தென்ன 
வளவிலா மாதவமல் காற்ற - வுளமகஇழ்வுற் 

றெம்மா லயன்முன்போ லின்றுஞ் செருக்கடைக்தா 
சம்மாவென் றியாரு மதிசயிப்ப - விம்மாரன் 

மேதினி நின்று வெளிழாகடு மூடுருவச் 
சோ தஇியுருக் கொண்டெழுர்து கோன்றினோன் - நீதிலரு 

ளானேயென் றேக்து மவரதெளிய மாறுதன்னைத் 

தானே யருச்சித்த கம்பிரான் - வானாட 

ரா இயர் காமிகமன் னாமா கமத் இன்வழி 

யோ இியருச் சக்க வுவந்தருள்வோன் - போ தஇயனீர் 

காகம் படியக் கனகவுரு ஈல்கிப்பி 

னேக வருதீதிரமெய் யெய்தவைத்தோன் - கோகநக 

மாண்டமல ரா இகொடு மன்னா கம.த்தின்வழி 
யாண்டமத வேழ மருச்டுத்தோன் - பூண்டதவத் 

தோதை கெழு ருசோமசற்கு வெங்பின்ற 
கோதையொடு காட்டி கொடுத்தபிரான் - மேதை 

யொருவிீர சோழ னொளிரா லயமும் 
வெருவா நஈகாழுஞ்செய் வித்துத் - திருவார்தைத் 

திங்கட் டிறாகாளுஞ் செய்வித துப் போற்றிசெய 

வங்கட் கருணை யருளியகோ - னங்கண்மிரு 

கண்டு மகன்பணியக் கண்டொரு பாற்பசுமை 
கொண்டுமிளிர் காட்சி கொிச்தகோன் - றண்டாப் 

புசவுக் குறுமுனியெப் போதுறுமென் றன்னான் 

வசவுக் கெ.திர்பார்க்கும் வள்ளல் - பரவுற்ற 

பூசைவினை முற்றுவற்து புண்ணியச்சு கர்க்திகனக் 

காசில்வினை யெச்ச மளித்தபரன் - காசிபன்னான் 

கண்ணனிள மைக் கோலங் காணத் தவம்புரிய 

வண்ணலது காட்டுவித்த வைம்முகம் 2 தான் - வண்ணக் 

Gute முனிவரொடுங் கூடியான் றிக்க 
லமர நதியை யமைத்துத் - தமாமிகப் 

பூசிக்கப் பெற்றோன் புகழிட்ட சோமன்சு 
சேசிக் இனிய இளாமதலை - வீசி



௬௫ 

Gn OT 

oh Fe 

௭௦ 

௨ 

௦1 

olf 

இருவிடைமருதார் உலா. ௨உ௭டூ 

யனையமகன் கங்கைபுகுர் தாடுறுபோ தந்த 
நினையுஈஇ யோரா கெறிக்கொண் - டினையலென 

வென்னைப் புசப்பாள்க ணீர்ம்புனல்வா விக்குள்வரக் 

கொன்னைக் குழமகனுக் கூடவந்து - முன்னையொரு 

வாவிபடிந் தையாற்று வாவியிடைச் சொல்லசசர் 

மேவியெழுக் தென்ன வெளிவர - கூவிவரு 

மத்தனொடு கூடி யடி.போற்றி யேத்தெடுப்பச் 
சத்த ம௫ழ்ர்கருளிச் செய்தபிரா - னுத்தமச்சர் 

வாய்த்த தசாதற்கும் வண்பூவைப் பூவைகிறஞ் 
சாய்த்தவுடற் சகண்ணனுக்குர் தானுவக்து - பூத்த 

மதலைபல ஈல்கி வழிபட்டா சென்று 

மதலைபல நல்கிய வள்ளல் - சுதமில் 

புகழிரா. மன்கணையாற் பூர்கதடமொன் முக்கித் 

இகழ வழிடாசி செய்ய - ம௫ம்சிறர்தோன் 

மச்சகர்து யைப்புணா வரத வருவருப்பை 

மெச்சும் பராசாற்கு வீட்டி.னோ - னச்சமிலா 

தாசா னிலாட்புணர்ந்த வாசுங் கலைக்குறைவுற் 
தேசார் மதிவணங்கத் தீர்த்தருளு - மீச 

னினைத்தொருதீர்த் தத்தி னிமிமகன்க ண்டப்பு 
. ணனைத்தவுடன் காயவைக்க நாகன் - வீனைத்திறோே 
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மைவரு நீர்தோய்ர் தடிபணிய மண்ணளித்த 
தெய்வப் பெருமான் இவபெருமான் - குூய்யம்வைத்து , 

வேர்சன் வலற்செகுக்சு வெம்பழிக்னாம் பாசனைக்கொன் 

றேர்துபழிக் கும்பழிச்ச வீறுசெய்தகோன் - போக் அுதழல் 

காண்ட வனத்தைக் சலக்கவுயி சோடுண்ண 
விண்டரின்முற் நும்பரவ வீடழித்தோன் - மாண்ட 

குறுமுனி கண்களிக்கக் கூற்றுவி மேவி 
மருவி ல2காரவுரு வாய்ந்கோ - னுறுசீர் 

நிருதிதடந் தோயு சியதியராப் மபய்புற் 
கருதியடை யாவண்ணங காப்போன் - சுருதி 

நடையார் வருண னறுகீர் படியக் 

கடையார்சோத் இப்படியக் கண்டோ - னடையுக 
* ௩ 9 உ ரூ * ௪ 

இருகலன்கா ஸீர்ஞூழ்கிக் Cay oT முத்திப் 

பெருமுழுகீர் மூழ்கவைத்த பெம்மான் - வருமொருதன் 

ரோழன் றடம்படியு தூயோரை மற்றவனுக் 

காழ வுயா gh தனிமுதல்வன் - வாழ்வடைவா
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இருவிடைமருதூர் உலர். 

னேகாமார்க் கண்டமுனி யீசான நீர்மூழ்கச் 
சாகா வரங்கொடுக்க தண்ணளியோன் - வாகான 

கண்ணன்கூ வத்துக் கருகிமழைக் கோண்கூ£ழ்கக் 

கண்ணன் களித்தருளுங் காபாலி - கண் ணுவணம் 

பண்ணிய தீர்குதமுகற் பத்து்தோய் வார்பிறப்பை 
மண்ணி யருளு மகாலிங்கம் - புண்ணியமே 

மேவவளர் கச்சபனா மெய்ம்முனிவன் முன்வாம 
தேவவருக் கொண்டெ இர்ச்த தேவர்பிரா - னோவறமுன் 

கோகமதிர்த் தந்தோய் குணத்தர லகலிகைக்கு 
வாதனைப்பா டாணவுரு மாற்றுவிக்தோன் - போதலர்கல் 

tir oon  கங்கார்க்கோ டன்படிய முன்பரிச்சித 
தேணாறத்தீண் டிக்கொள்பழிக் றேசெப்தோ-னீணிலஞ்சே 

ரந்சு ஈறுந்துறைபுக் காடுகள ஸுக்குச்சி * 
வரத கலியைக்கறுகது மண்கொடுக்சோ - னந்துமஇல் 

வெள்ளை மு.ழுகவொரு வேதஇுயனைக் கொன்றபழிக் 
கள்ளக் கறுப்பகலக் கண்டுவர்தோன் - நள்ளரிய 

சர்ச்திப் பரேசனத் சர்த்தம் படியகலங் 

கூர்த்தவான் கங்கை குவலயக்இ - லார்த்துவரச் 

செய்தோ ரறுப Bend acm மு.க்இயுல 

கெய்தா விருக்க வினிதளிக்தோன் - வையகத்துப் 

பொல்லா ஜொருவன்வர்தப் பூ சச துறைபடிய 
வல்லார்மெய்க் கூற்றவனுக் சஞ்சவைத்தோன்.சொல்லுமங்கீர் 

வல்லா னெனச்சேடன் வந்தாட பண்சுமக்கும் 
\ “£9 . ௪ 

சால் வலியளி£ தோ - னல்லார் வல்லா னெனச் 
[அ] . . * ட் உச (அ பச உ உ 

இகழதக் அறைகர்த தீர்க்கமெனக் கதர 
புகழுற்று டக்கருணை பூ3கா - னிகம்வற்ற 

வத்துறையில் வேர்த னயிரா வதமுனிவன் 
வைக்தசா பங்கழுவ வைக்தவருண் - முத்து 

னொெருகோட் டியானை புவர்தாடி த் தன்பே 
ரிருகோட் டதற்கிடவுள் ளேய்ந்தோ - னொருவிர 

சேனன் படியச் செறிபிர மக்கொலைதிர் த 
தனமிலா வான்கைலை பேற்றினோன் - மானமிகு 

சித்திர சோத்இ செறி துபடி.ர் கர்ச்சிக்கப் 
புத்தனை நல்கும் புகழாளன் - சுத்த 

மை றை யோன் கனகதடம் வந்து படியக் 

குறையார் குருடொழித்த கோமா - eden Gun ge
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இருவிடை NBT உலா. ௨௭௭ 

விண்ணுலகை யாளமா/! வேந்தன் முடிதகாதது 
க . . ரூ க ச ௬ . 

மண்ணுலகை யாளும் வயவேர்தன் - றண்ணளிசேர் 

வாகுணடாண் டியதேவர் வழிபாடூ. 

மன்னன் மதுரை வயஸ் த வாகுணத் 

கென்னன் பெருங்காள ஞ் சென்ட முருகாண் - முன்னுகடு 
ரூ . . டி . . . 

மாமீவட்டஞ் செய்துவ ப வாம்பரியோன் மீள்பொழுதோர் 
௩ க . க . 

Sane. Cov Buen & செல்வழியின் - மேவி 

மயல்கக் இடர்துகன உட்டு தடியா 
. க a ro . 

Te கழி ணரா = தெசா னு! க் கழிய வணர - னய; கெழு 

வட் பிரமக் கொலைகொடச 

வுற்றதெவை யாலு பொழுியாம - னற்றவாரசூ 

பெற்ற கன்னூர் 

ரலவா பண்ண ஓட போ பாற்ற வக்கடல Lp as | ம் ய் ம... TDM 2 _ 7 

ளொல விடை ருதூர்க் கககென்னச் - சாலமூழ் 
ச் ச ட ட்ரூ ர . ட 

ஒர னையான் வற்து பு கு2பா2த பப்பழியைச் 
தீர்க்கருளிச் leu BL uh தென்னவனு ~ LOT BOLT 

மிக்தலத்தை be oe ( wes aie குறைக் தொ 

ளத கொடுமாடி யாவாணம் - விக்கசமாய்ச் 

Ort BG மென்று இரவாய் மலர்ர்தபடி 

OFWs BA pH துங்கரவு மிதமிராருவன் - செய்ய நுதல் 

வெண்ணீறு ௪ண்டு வி/மககடுங் கட்டவிழ்த் LL அதி ‘ 

நண்ணை றிலா தபொரு ஊன்களிக்து - மெண்ணிநரி 
ர . 

யுள்ளன வெல்லா (மடையானைக் கூவியவென் 

றள்ளரிய வாடை யிரிதளித்தும் - விள்ளாக் 

தவளை யாமுழுக்கஈ கா ன்செய்த தென்று 

இவண்மிமிபான் வாரச் Fg a) - யுவகையற்று 
. ச . : ஆ : க 

மெள்ளுண் டவனவா (ரிசைக்தபொழி Lo கட்டனையான் 

தள்ளுண்ட வெச்சு நணைநுகர்க்துவ் - கொள்ளா 

விழிகுலத்கோன் சென்னியவவு, மரல்லைகிடக் கக்சண் 
ta . ot + க . 

டி ast சோடுகாக் தந்திக் - கழிவுற் 

ப . ay . . . 

ny Suen peou Baran wpoulaa, Crercas 

குடியாமோ வென்றிரக்கவ கொண்டும் 2 படர் தளிமுற் 

புன் குல நாய்மலந்தன் 2பாற்பூங்கை யாலெடுத்து 

ஈன்குறவேம் பிற்குவிதா னஞ்சமைத்து - மன்புமுதிர் 

பொன்னு நிகராப் புணர்முலைத் சேவிதனை 

ன்னு மியற்பகைக்கு மாமுக - மூனனு
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முயா்மருத வானு aya gig. Cur gin 

தயாவறநீ கொள்கென் றளித்தும் - பெயர்வரிகா 

வின்னும் பலபணிசெய் இன்புறுமக் கோமாற்கு 
மன் னுபுகம் முக்தி வழங்கினோ - னன்னிலைமைத் 

தொல்லை யூவனாச் சுவன்வயிற்று மாருப்புண் 

வல்லை வலஞ்சூழ மாற்றினோன் - வெல்.லுமவன் 

மைந்தன் புறங்கொடுத்க மாற்றாளக் கொன்றபழி 
முந்தவலஞ் சூழ்முன் முடுக்கினோ - னந்துவசு 

. உ க 73 ௪ * a . 

மானவர்து Ger மறறவன ற டைவனை த 

தான்வற்று சூழத் தலையளிக்கோ - னீனந்தி 

TOE தவச னடைச்அசூழ் முன்பவற்சூழ் 
வஞ்சப் பிரமகத்தி மாய்த்தபிசான் - விஞ்சுபுகழ்ப் 

பூசக் அறைபடிந்த புண்ணியர்கால் கைப்புனறோயர் 

தாசற் ஜிரண்டுயிர்வா னண்ணவைக்தோன் - மாசற்ற 

நாரத மாமுனிவ னண்ணிவிழாச் சேவிக்க 
வாரம் பகிகருணை வைதபிரான் - வார்மீ 

னுணங்க ௮யிர்பெற் ரு இசர்க ளாகி 

WV ant (RNS தெய்கவரு ளக - லுணங்கன்மீன் 

கொண்டபொ தி யிட்டிகைகள் கொண்ட வொருவனலுக்குத 
தண்டலில்பொன் னாகச் சமைந்தபிசா - னண்டர்தொழப் 

பொன்னுருவத் தட்டான் (0பாலியு! Ye © வொன்றியைத்துத் 
தன்னுருவி லாவுருவர் தான்றெரித்?தான் - பன்னுபொரு 

ளோர்வளவற் கீர்தனையா மனுண்பொருளவீ சிப்பணிக 

ளார்தரச் செய்ய வருள்வை.க் தா - னோரு 

am Bs me மின்னா யவதரிக்கச் செய்? தார் 

சுணங்கனுக்கு முத்திதந்த தூ சியா - னிணங்குபொடி 

மெய்ப்பூ சவா கேட்ப மேவு இரி யம்பகன்றான் 
றைப்பூச மாடம தீகுமென்' 20 - மினொப்பேது 

மிலலா வலஞ்சுழியே யேசம்பன் வைப்பாக 
மல்லே ரக.மருகன் வைப்பாக - நல்லார் சேர் 

தண்மாட வாப்பாடி தண்டீசன் வைப்பாக 
வண்மார் துறையிரவி லைப்பாக - (aye Ln (ay 

நன்காமர் இல்லை நடராசன் வைப்பாக 
மன்காழி யேவூகென் வைப்பாக - மூன்காணுர் 

தென்னா வ சறையூர் சேவமர்வைப் பாவாளூர் 
மன்னுசோ மாக்கந்தர் வைப்பாக - வுன்னிற்
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திருவிடைமருதூர் உலா. ௨௪௯ 

றடைதவிரா லங்குடியா சாரியன்வைப் பாக 
விடைமரு தல் விற்றிருக்கு மீச - னடைதருசீ 

மேற்ற வுருக் இராக ளேகா தசரும்வந்து 

போற்றவருள் செய்த புகழ்ப்பெருமான் - மாற்ற 

மிணங்குமணி பொன்னா பிட்டமா சென்றும் 

வணங்கு மருதவன வாண - னணங்கயர்புற் 

மோலுடையான் காதில்வளைக் தோடுடையா ஸீடமர்கல் 
லாலுடையான் யாவசையு மார௫டையா - தூலுடையார் 

நாடுவோன் பற்றாக மாயேனிதயத்துகங் 
கூவோன் பொன்செய் முளியான்றக் - தாடுவோ 

னோராழிஃ் தேரோ னும் இசையென்னுஞ் 
சிராழி யங்கைமகட் சேருவா - னேசாகச் 

சென்ப தியுண் முன்மஇயிற் ஜேய்மஇயில் பக்கக் து 
ஈன்மதிகொ டன்வத னக்மிதொகைசகொ - டுன்னுஇஇப் 

புட்கொடியைக்சொண்டு பொறிக்கொ டி மார்பிற்கொண்மரைக் 

கட்கொடி யேற்றிக் களிசிறப்ப - விட்குலவு 

குன்றுபுரை மாள ருக் கொற்றொடியா ரும்புவன த் 

கொன்று பலரு மூடனெருங்க - வன்றுமுதற் 

காலையினு மாலையினுக் காமர்பல தூமியமாம் 

வேலையினு மாரப்ப வியன்மறுகின் - மர லைபெற 

வெற்பு கா விளங்குபல ஆர் இரினும் 
பொற்பு மலிபவனி போச்சுரணி - யற்புமுதி 

ரின்பதா மென்ன (9வவருர் கொழச் சேரு 
மொன்பதா சாளென்னு மொண் டி ருராண் - மின்பயில்பூண் 

ani பெருகல மாமுலை Gury wo 

Cine s துயினீச் இனிகெழா - வாய்ச்கசெழும் 

பைம்பொற் றகட்டிம் பலமணியுங் கால்யாக்த 

வம்மிபாற் றிருமண் LLL coy) = LDL] DM 

af oh UTginG Fra மிக்க விதிப்படி யே 
கூறு மபிடகங் பொ ண்டருளி நர குழற 

பெய்வளை மதா ளெங்கள் பெருகல மாமுலைதன் 

anne con ty நில மலா Png an ool ~ OWA Con GB 

பேோழகு கோச்குகலாற் மபனை யவணயன க் 

BITS, மோனி கலர்சதசென - விரமலி 
ட, | றட 

காத்தா (Fi se கருமலை பிர Oem an Oo LITT onal 

போர்த்தி யிருந்த பொலிவென்னச் - சீர்க்இிமிகு
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இருவிடைமருதர் உலா. 

பன்முகதக்து முள்ள பலவண் ணமுமறையக் 
தென்ருகக்து வண்ணமெங்ருஞ்சேர்க்ததென -துன் னுபிறர் 

தப்பார் கருக்கொழிதல் சான்றிதென மால்கொடுத்த 
குப்பாய பெய்ப்புனைர்து கொண்டதென - வொப்பேது 

மில்லாக் திருமேனி யேர்தமகைச் சாக் தமுலைப் 
பல்லாருங் கண்டு பசப்பெய்இப் - புல்லாளப் 

பெட்டாவி மாம்காமற் பெய்வளைக்கை பம்மைகரும் 
பட்டான் மறைத்த படியென்னக் - கட்டார்கொ 

ளோ இழுடி. யாள்சமழ்ப்ப வோங்கற் பு.தல்விமற்ரோர் 

பாதியுரு வுங்கவார்க பான்மையெனத் - தீ இன்மணம் 

பொங்குக லோற்பலப் பூமலர்க் தாளன்றி 

யெங்குகெருக் ௫ குற்ற றியவேன்னஷ் - த்ங்கு 

மணமாரும் பஞ்ச வடியொவிபாய்? தென்னம் 

தணவாத் BREF FI சாத் 9 - நிணபலிவாய் 

வேங்கை கொடுிக்ககலை விக்கு மிடக்தொளிரும் 
- ் உ ௫5 : வேங்கை கொடுத்தகலை விக் 2மிய - யோங்குபய 

னப்*்தவாரு 2 பண் © ணுபற் 27 ணு பனமழச் 

சாய்ந்து கிமார்த சதனியிடக் ஐ - வாய்ந்தபுனற் 

பெய்வளை மாதைப் பெருஈல மாழமுறலைதன் 
rt க - ச . 

மைவிழிகா ணுமன் மறைத்ச oO Sood - கைவல்லா 
த ட . ு : ச மி a ITD DI Ue ome HR எம்பவள மிவாங்கன்மிசை 2 

. or . . ‘ re க 

தோம்.றுகஇ பன்று சொல.கவிம்லுப் - மீபாற்றுபக 

ழாற்றன்மிகு கண்ணப்ப ரன் Ga Der wr முகா 
oN 

னேந்றுபசம் பூ த்த வியலிட துச் - சாற்றுபுனன் 

பங்கை புரை Be 0 oun yy CU 4) L{HT GSM ont 

சேக்கை புதன் சிக Bom = பங்கமிலா 

ட . (ஆ . 
மாமணி oF ts CHa Bir வார I ih OIL OLS 

a ழாமகர மண்டல மூ தொட்்_ணியா - வேமவரை 
ட . om fD . . . . ‘ a 

யான் படவி ரா உயாகசன்மகண் ப ர்ர்பில்வளா 

குன்று. 'ட பெல்கிக் கூழைய த்து - WORT DS கரு 

போகுசுடாப் பன்மணியும் பொங்கி மியழக் கால்யாத்த 
. உரு CB e -~ * 

வாகு வலயம் வயக்க மய - மா கவின் ச௪ய் 
ச . ச . ரூ . : 

கஞ்சக்கண் மாயனயன் கற்பகக் OT னா இயா கூற் 
. க் அடு ¥ . : “fb nf 2 . ச 

தஞ்சச் சிறைவைத்த வவளிட த்தே - விஞ்ச புகழ் 

மின்னுமால கங்களெலாம் of ipa மீடாகா 

மன்னுமணிக் கட்டு வடமிஈது - பன்னுமுமை
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திருவிடைமருதூர் உலா. 2.44 

வட்ட முலைக்குமணி வாசா மிடத்தண்ட 
மட்டினிலா விற்றரள மாலையிட்டு - முட்டரிய 

தாவின் பணிவிீச சங்கலிம தாணிபல 
4 ச ், . மேவிய வாயிடைபேன் மேற்புனைந்து - தாவா 

Lot eB eat தொண்டருத்த மாங்கந்தாங் கக்கல் 
௪ * உ 6d ச . 

oO & anor டெழுந்த விடத்தே - மடங்காக் 

கருவி தனக்குக் கருதுபிற வேண்டா 
விருமை பணிக்கடக மிட்டுக் - கருது 

மலசோன் முடி துணித்த வைவாட் குறையா 

யிலகுமிடத் தாழிபல விட்டு - ஈலமருவு 

பொன்னுக்குப் பின்னிரு£து பொங்குவெள்ளி தங்கடத்து 

மன்னுதா பர்கம் வயக்கியே - அதன்னியொரு 

பன்றி கொடாமற்றோர் பன்றி தனைத்தொடர்ந்து 
சென்ற விடத்.துச் லெம்பணிந்து - ஈன்றவற்றுட் 

கொண்டசின மாஇ குறையாக தென்றிசைக்கோன் 
கண்ட விடத்தூக் கழல்கட்டிக் - தண்டாத 

மாதங்க வு£கரிய மன்னு மிடக்தொளிசெய் 
மாதங்க வுத்தரிய மன்னுவிக்துக் - தாதுவினா 

தாவாக கொன்றையந்கார் சர்ப்பப் பிரார் இபிட 
மோவாகாண் மேவ வுவர்கணிர்அ - பூவார்கைக் 

கொண்டகருப் புச்சிலையான் கோலக் இருபோனி 

புண்ட கடுங்கூற் நுறையிடக்தே - கண்டலில்பா 
ந. . ட்ரூ 

லேறு கடலலைமா லேய்கிற்றும் Grates ol 

னாறு இரி புண்டரகா னமஃ திலகம் - a mio ar a 

விட்மமெதுிப் பரஇ யெருித் தும்றடி போற்களிய 

் வட்டுல ஈட்டினி.து வைக் பபானன் . வெட் ய 

. உரு YW ன் 

பாசுசா ராத வயிரமுழுக் சச்சி த 
: sos ' 3 

8 war மிகுவா RaOHLEM ch GMI ~ CURLS 

ழிட்டாப கி மிகாரிளவ லின்றுவரு மென் அுமலர் 

மட்டுறுதா Lil நரன் பனண்ணுவகை - யுட்ளொெய 

நின்வலப்பா ஈ.த்தொ ருத்தி நீங்கா திருப்பதென்னென் 

றென்மலர்வா மதா ளிசைக்தூட - ஈன்மைதிக 

மும் இயை பிவ்வசவு மவவரவை பரிம்மதியுஞ் 
ட ' ஆட க 5 . 
சும்மை யுவுகொண்மி FPL LILI ன (Lpipen! ol 

புவன .துக் தான்றொய் பொலிவுணர்க்த லேய்ப்பப் 
பவளக்காற் கண்ணாடி, பார்கனுத் - இவள்பருப்புப 

கன்
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திருவிடைமருதூர் உலா, 

பொங்கல்பான் மூசல் புளியோ தனங்குளஞ்சேர் 
துங்கமடை, செய்மிதக்குஞ் சொன்றியளை - தங்கயினி 

பாகு கருனை பகரும் வறையறுவை 
யாகு மிலட்டுகமெல் லாவியப்பம் - போகுசுவை 

CET யடைகஈன் னுவண முதற்பலவுஞ் 

சோலை யுதவு சுவைக்கனியுங் - காலை 

யிளநீர் குளநீ ரியன்மோ சளாய 
வளநீர் கனிபிழிர்த மாக - சளவா 

வெவையுஞ் சுவைதேர்ர் இயலவாய் பூசிக் 
குவைகொள்விரைப் பாகடையுல் கொண்டு - ஈவையரிய 

'மேதகுதூ பந்தீப மிக்க விவைமுதற்செய் 
யோதபசா சங்க ளுவர் தருளிக் - கோதறுச 

வாய்க்தவொரு தானும் வயங்கு தன தருளிற் 
ஹஜோய்ஈ்கவடி யாருஞ் சொலவந்த - வாய்ந்த 

வெழுதா மறையு மெழுது மறையும் 
வழுவாது கேட்டு மகிழ்ந்து - தொழுவார் 

நயங்குல வின்ப ஈறும்பலம்பெற் றுய்ய 

வயக்கு மொருகோட்டு மாவுஞ் - சயங்கொள்சத 

கோடி யாசின் குலக்சழைய வெம்பகையைத் 
சேடியவோர் வேல்கொள் செழுக்குருர்தும் - பாடியலா 

வோட்டை மனத்தக்க னோம்பாணிச் சோ இமகக் 
கேட்டை. யுறச்சிவர்ச கேடிலியு - நீட்டுமொரு 

கைத்தலைகால் CaS கமழ்வாய்த் தலையொன்று 
வைகத்தலைகெய்க் கோரேற்ற வானவனு - நிக்தமுக்தன் 

னாய்மனை:9௪1 தாூாமரையேயாக வுறைவாளைத் 

தாய்மனை யென்றழைக்கத் தக்கோலுச் . தூயவையை 

நீரு நெருப்பு நிரம்பு தமிழ்ப்பெருமை 
யோரும் படி.யருள்கொ ிளாொண்மழவுர் - நீராத்துன் 

பாய கடலமண சாழ வரையொடலை 
மேய கடன்மிகந்க விக்தகனு - பாயவன்சண் 

காணாக் கமலகடுக் கங்குலினா நர். திதெருவின் 
மாணாகப் பூக்துழல வைக்தோனுங் - 2காணாது 

ரமூகைவாய் பேச முழுப்பேச்சு வாய்மூகை 
யாக வியற்றிய வாண்டகையும் - பாகமிலாத் 

தாதையிரு தாடடிர்.து தாயையயொரு பாகங்கொ 
டாதையிரு தாளடைந்த சான்றவனு - மோதைகெழு
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இருவிடைமரு கூர் உலா. உக 

கைச்லைம்பின் ரோலுடைச்தன் காற்கிலம்பி ோசைசெவி ' 
வைச்சிலம்பி னுண்டுய்ர்த வானவலனும் - பச்சுமைகை 

யாய்கீர் காந்த வரியமுடி. மேல்வழிய 
வாய்நீர் பொழியன்பு மாமுகலும் - பாய்மை 

தகவரிர்தூட் டாது தலையிழக்தா ணா 
மகவரிந் தூட்டியசீ மானு - ஈகமறைக 

ளீன்றதன்வா யென்று மிசைத்தறியா வம்மையெனு 
மான்றசொல்லி சைக்க வமைந்தாளுஞ் - சான்ற இரு 

மங்கலப்பொன் கொண்டுமனை வாய்மொழிசொற் கொள்ளாது 
குங்கிலியங் கொண்டுவர்த கொள்சையனும் - வெங்சொடி 

கோச மறைத்தவாள் கொண்டுதகா தாற்றவுந்த [யோன் 
னேச மறைக்தறியா நீதியனும் - வாசமுறத் 

தோய்ந்தபுக ழாரூரன் ரொண்டச் தொகையுணிலைத் 
தாயந்தபுகழ் மற்றை யடியாரும் - வாய்ந்த 

வலர்துழாய் நாறு மகன்றளியைக் கொன்றை 
மலாதுழாய் சாறவைத்த மானு - நிலவு 

மூலகுண் டுமிழ்ந்த வொருவனைப்பா லுண்போ 
அலகறிய வுண்டுமிழ்ந் தோனு - மிலகுநடக் 

சண்டே பக௫ிதணிக்குங் காமர் விரசமொன்று 

கொண்டே விளங்கு குணத்தவரும் - தண்டேறல் 

பெய்தவர் பெய்யலர் பேசல ரேயாகச் 

செய்தவ சென்னுமற்றைச் செய்தவருங் - கையிற் 

(Gascon கொண்டுக் குடவளைக்காய்ப் பா ட. 
வடவளை கட்டுண்ட மாலு - மிடவளையப் 

பூமேலெஞ் ஞான்றும் பொலிந்தும்பு தீ தேளாய்ச்செர் 

நாபமேல்வெண் மாதுவைக்த ரகான்முகனு - மாமே 

வொருசுவர்க்கம் கைக்கொண் டுவந்தயி சாணி 
யிருசுவர்க்கம் வைகு மிறையும் - பொருவரிய 

வெற்பகரா ணப்பொலிர்.து விங்குதோண் மேற்புனைந்த 

கற்பக மாலைக் கடவுளரும் - பொற்பகலாத் 

தேந்தா மராமலர்த்துஞ் செங்கஇரும் பூவினுக்கு 

வேந்தா ம௫குவிக்கும் வெண்கதிருங் - காக்தாப் 

பொலிபடைகொண் டாசை புாப்போருஞ் சீர்க்தி 

யொலிபடைத்த பூத்கண 2 தோரு - மலியுமிசை 

பத்தர்பதி யா.ழ்கொண்டு பாடுந் தொழிலவருஞ் 
சித்த ௬கர்முதற் செம்மையரு - முத்தமமீ
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திருவிடைமருதூர் உலா. 

தெண்போ தெனவொருவ னெள்ளெச்சி லுண்டவிமற் 
றுண்போர் பலரு ஞூயர்ச்தோனும் - பண்போ 

சணிக்மீகாவை தீட்டி யகமகிழதற் கோர்மும் 

மணிக்கோவை சூட்டியகோ மானும் - பிணிக்கோதி 

லாதிசைவ சாஇ யணியா லயத்தொண்டிற் 
கேதிலரா காஇயற்று மெல்லோரு - நீஇகெறித் 

தக்கபெருஞ் சர்ச்சுச்ச சைவடிக்கார் தத் இருவின் 
மிக்க திருக்கூட்டட. மேன்மையரு - மொக்கவாப் 

பண்பார்சை லாய பசம்பரை மெய்கண்டா 
னண்பார்சர் தான நனிதமைக்க - விண்பார் 

புகழ வருங்குரவர் போரேறு ஞானக் 

இகழவரு மானந்தச் செல்வ - னிகழ்வி 

அறவுபூண் டோர்பலர்க்குஞ் சூளா மணிமிக் 

குறவுபூண் டெவவுயிரு முண்மை - பெறவுவக்கு 

ஞான விகநோதலுயர் நாவலர்தம் போரேறு 
சான முடையார் தனித் துணைவன் - மானத் 

இருவா வடுதுறைவாழ் செல்வன் கருணை 
மருவா வருகமச்சி வாயன் - பொருவா 

வசமணியென் றெல்லாரும் வாழ்த்தப் பொலிசுப் 
பிரமணிய தேசிகனெம் பெம்மான் - பரவுமுண்மை 

தாங்குபெருஞ் சித்தார்த சைவக் குழாங்களென 
வோங்குதிருக் கூட்டத் துடன் மேவ - விங்குசெம்பொற்் 

றேரும் பரியுஞ் சிவிகையும் யானையுமற் 
ரும் பிறவுமுவர் தூர தருபல் - ோருள்ளு 

முன்னூர்வோர் பக்கத்து பொய்த்தூரவோ சோர்தனக்குப் 
பின்னூர்வோ ரம்முறை:£ய பெற்தாரப் - பொன்னூரு 

மின்பணியும் வேத்தி மென்மலர்க்கை கொண்டசைத்துத் 
தன்பணியி னந்தி தலைநிற்பக் - கொன்பாவு 

வாரி யுடுக்தபெரு மண்ணொருதாட் க குள்ளடக்கு 
மூரி விடைக்கொடி முன் போத - வேரிவரு 

மாலவட்டஞ் சாமரைசார் தாற்றி யொலியன்முதன் 
ஞாலவட்டஞ் சொல்பலவு ஈண்ணிமொய்ப்பக் - கோல 

முூழுவெண் மதியி முடிமேற்கொண் டென்ன 

வெழுவெண் குடைமே லிலகப் - பழுதில் 

பதலை முழவம் படக் திமிலை 
Ysa (Yale முழங்க - நுதலினொளிர்
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இருவிடைமருதார் உலா, ௨.௮௫ 

கண் ணுடையான் வந்தான் கருது மொருபாகம் 
பெண்ணுடையான் வந்தான் பிசான்வர்தா - னெண்ணினருச் 

காய்தந்த வன்பருவளி யாட்கொள் பவன்வந்தான் 
முய்தர்தை யில்லா தவன்வந்தான் - பாய்தந்த 

நல்லா ரணியேக காயகன்வநர் தான்புலமை 
வல்லா சணிமருத வாணன்வர்தான் - புல்லார் 

நயந்தபுரம் வேவ ஈகைத்தபிசான் வந்தான் 
வயர்சழைவெங் கூற்றுதைத்தான் வர்தா - னயர்ந்தயன்மால் 

சாவாம னஞ்சுண்ட. தம்பிரான் வந்தானெம் 
மூவா முழுமுதன் முர்த்இிவர்தான் - வாத 

பொன்னம் பலத்தாடும் புண்ணியன்வர் தானென்று 
சின்னம் பலவுமெதிர் சேவிப்ப - வன்னமணி 

யாத்த வொளிமண் டபரின்று தேவியொடு 

மேத்திமறை வாழ்த்த வினிதெழுந்து - தாத் இரிகின் 

நம்பொன்முடி. யண்ட மளாவவெழு கேோரபுரநற் 
பைம்பொன்மணி வாய்தல் பலகடர்து - செம்பொன்மலர் 

தூற்றியெல் லோரும் தொழகடைக் காவணக்தி 
னேற்ற வழிய யெழுந்தருளித் - தோற்றத் 

தலங்குதிரு வீதி யணுகியம்பொன் வெற்பி 
னிலங்கு இரு த்தோமே மீலறி - நலங்கொளரி 

குழாங்கள். 

யாதனத்து மேவழுடி யாரும் புனற்றுறைகண் 
டாதாத்து மேவவந்,த வன்னமெனச் - சிதகிழல் 

வாழ்மருத வாழ்க்லக மதித் துறவு கொள்ளவந்த 
கேழ்ைர்செர் தார்ப்பசுங் கள்மாயென த் - தாழ்சடைமேன் 

மின்னு முகிலின் வீளக்க முணர்ந்துவக் த 
மன்னு சலாப மயிமலன்னப் - பொன்னிறங்கைத் 

தாய்க்கு முனமளிஃ த தண்ணருள் கண்டுவந்த 
கூய்க்குலவு தேமா£ குயிலென்னச் - சேய்க்குமுன 

மேவுமொரு பெண்கொண்ட மெய்யுறவு கண்டுவந்த 
வாவு மிளமட மானென்னத் - தாவாத 

வொண்டரு வென் பூதனை யுள்சிப் படசவாக் 

கொண்டருகு வரத கொடியென்ன - மண்டு 

சடையையின மென்று தவக்கருச்தஇற் கொண்டா 
யிடையடைய வந்தமின லென்ன - வுடையதனைக் 

கோணில் பிரணவ குஞ்சா மென்பதுளம் 
பேணி யடைந்த பிடியென்ன - வாணிலவு
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மண்ணுலக மேய மடவாரு - ஈண்ணுபெரும் 

பாதலத்து மேய பலமா தருமாட 
மீதலத்துஞ் செய்குன்ற மேனிலத்கதும் - பூதலதஅஞ் 

சோதிமணிச் சாளாத்துஞ் சூழ்பசம்பொன் மன்றிடத் தும் 
வீ.தியிடத் அஞ்சதுக்க மேவிடத்து - மோ திமதேர் 

மாடமலி சோபான வைப்போ டாமியக்து 
மாடகஞ்செய் வேதி யதனிடத்தும் - பாடமையு 

மின்னென்று சொல்௪டையீர் வின்மா ரனையெரித்த 

தென்னென்று கேட்க வெழுர்துநிற்ப - தென்னக் 

குருமுடிக்கா சோடுறவு கொள்ளவிழைந் தென்னப் 
பெருமுடிக்கா சோதி பிறங்கத் - திருமுடியில் 

வாழும் பிறைவடிவும் வண்ணமுமொக் தேமென்று 
வீழும் பொடி நுதன்மேன் மேல்விளங்கப் - போழுங் 

கருவிழிச்மீேல் கங்கை கலப்பமுயன் றென்னப் 
பொருவிலிரு பாலும் பு/ள - வொருவின்குடி 

யவவாய் மஇநட் பமைந்தவாக் காம்பலெனச் 
செவ்வாய் மலர்ந்துசுவைக் தேனூற - வொவ்வா 

வலக்கணுற வுற்று வயங்குகம லம்போ 
னலக்க முகம்பொலிவு ஈண்ண - நிலக்கண் 

டனை வேய்கொண் டாங்குறவு தாக்கொளவுற் ௦ றென்னப் 

புனை வேப் வளைத்தோள் பொலிய - வனையும் 

வரையைக் குழைத்த வரைகுழைக்கு மாபோல் 
விரையக் குவிமுலைகள் விம்மப் - புரையறுதன் 

கண்ணெதி ராகாக் கணைமதவே ளன்றென்னு 
மெண்ணெ தி சாகா விடைதுவள - வண்ணவரைத் 

தன்பணியை வெல்லக் தருக்கியெதி ருற்றெனச்செம் 
பொன்பணி யல்குல் புடைவிங்க - ஈன்புவியோ 

செண்ணியதோ யாத்த வெழிலாம்பை மூற்றும்வெலக் -. 
கண்ணியடைச் தாங்குக் கவான்பொலியப் - புண்ணியத்தன் 

பாடியறேர் மேவப் பழகுதல்போற் றன்பழைய 
நீடியறேர் மேவுபத நேர்டிறப்பக் - கூடி 

௨௪௮ யெழுகடலு காண வெழுக்தபெரு வெள்ள 

௨௪௭௯ 

முழுகு நெடியசடை மோலி - யொழுகழகும் 

வையமிகழ் தக்கன் மகக்கூற றவதரித்த 
செய்யவிழி நெற்றித் இருவழகு - முய்யப்
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இருவிடைமருதூர் உலா. ௨௮௪ 

பகலிரவு செய்யம் பகத்தழகும் வேத 
மகலரிய செவ்வா யழகும் - பகாடி.யார் 

மெய்த்தசுவைச் சொல்லமுதே வேட்ட செவியழகு 
மொய்தீத கருணை முகத்தழகு - மொத் துலகங் 

காத்தமணி கண்டக் கறுப்பழகு மேருவலி 
தேய்த்த கடரந்தோட் சிவப்பழகும் - வாய்த்தசிவ 

ஞானங் குடிகொ ணகுபூண் முலையழக்குர் 

தானமெனு மார்பகத் தனியழகு - மானகுக 

சோடை யெலுக் தன்முகத்தினொண்கணெனலும் பூவமைக்குக் 
கூடையெனுஞ் செர்தாட் குலவழகும் - வாடையுத 

வெண்ணுற்ற வில்லோ வெணும்வா சிகையழகு 
நண்ணுற்ற புன்மோார னல்லழகுங் - கண்ணுற்றுூர் 

மாலானார் கண்ணிமைப்பு மாறினா சோவியமே 
போலானார் நெஞ்சம் புழுங்குவார் - சேலான 

கண்முக்தஞ் சூடிக் கஇர்்த்தமுலை மேற்பழைய 
வெண்முத்கம் போக்கு வெதும்புவா - ரொண்மைச் 

சுரிகுழ முழ்ர்திடையைச் சூழ வுடுத்த 

விரிகலை போக்கி மெலிவார் - பிரிவரிய 

ஈன்னா ணொ இரு சாணுமணி கோத்தபல 
மென்னாணும் போக்கியுளம் விம்முவார் - பொன்னான 

கன்.று கழன்றகறல் காணா ரிளர்தென்றற் 

கன்றுகம லாதடைதல் கண்டயாவார் - ஈன்றுகன் நு 

பொன்செய்க செஞ்சடையார் போற்றியா சோக்யெதற் 
கென்செய்தா சாலென் றிரங்குவார் - மின்செயொரு 

மே பாடுற் ற்துவீிணே 

யங்காட்டி நாம்பயில்வ தம்மரிவன்பார் - செர்காட்டுப் 
பங்காட்டி செய்தவ 

பிள்ளைப் பரிகொண்டார் பெண்பழிக்கு காணுவசோ 
கொள்ஆாப் பழிகொள் கொடியசென்பார் - வள்ளைப் 

பயம்பணையார் கூடற் பழியஞ்சி யாசென் 
அியம்பு வதுமுகம னென்பார் - ஈயம்படாப் 

படொங்காவப் பூணுவரந்தீர் புன்க ணுதவுமக்குச் 
சங்காசென் னும்பேர் தகாதென்பார் - துங்கமிகு 

வய்வன மேவல் விருப்பீரெம் பொற்றொடி த்தோள் 
வேய்வன மேவல் விரும்பீரோ - காயசவின் 

வாயமு.து சொண்டு ம$ூழ்வீசெஞ் செம்பவள 
வாயமுது சொண்டு ம௰ழீசோ - மேயமலாச்.. ,,
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திருவிடைமருதூர் உலா. 

கொங்கைச் சிலம்பு குழைத்திசெம் மார்பிடங்கொள் 
கொங்கைச் சிலம்பு குழையிசோ - பங்கமிலிப். 

பொற்றேர் விரும்பிப் புணர்க்தீசெம் மல்குலெனும் 
பொற்றே் விரும்பிப் புணரீசோ - கற்றலஞ்சேர் 

வாழை யடவி மருவினீ செங்குரங்காம் 
வாழை யடவி மருவி - தாழ்விழியாச் 

Fa மதியைமுகஞ் சேோத்தீசெம் பொன்வதனச் 
சித மதியைமுகஞ் சேரீசோ - நாதவரு 

டாவென்ற வோரன்பர் தம்பாற்சென் றுன்மனையைத் 
தாவென்ற தூர்க்கருகீர் காமலவோ - மாவென்றிப் 

பூதீஞ் செயம்படையீர் பொன்னனையாள் பாலிரத 
வாதஞ்செய் தன்புற்கார் மற்றெவரோ - சீதமலர் 

மட்டார் புனன்மதுரை வாழ்வரிக மின்னார்கை 

தொட்டாரும் வேறுமொரு சந கரசோ - கட்டார்கொ 

ளோ தியெமைப் பாசாநீ சோசாச.ன் முன்சொடுத்த 
மாதினையெவ் வேதுவினுள் வைர்திருப்பீர் - மோது 

புசத்தை யெரிக்ததுமெய் போர்புரிக லால்வேள் 
புசக்தை யெரிக்கதுநீர் பொய் - இரச்தையின்மாற் 

காழி கொடுத்தறுமை யாதறித்த நாங்கள்கைப்பல் 
லாஜி யிழப்ப தழகாமோ - வாழ்தேவூரக் 

கன்றுக் கிரங்குங் கருணையிர் தீருமெங்கைக் 
கன்றுக் இரங்காவன் சண்மையெவ - னன்ஹோர் 

நகரி லமண்சுருக்கி நங்கூறை இர்த இர் 

கரி லமண்பெருக்க னன்றோ - புகரில் 

கருல்குயினும் பாலடக்கக் கற்றீர் வருத்துங் 
கருங்குயிலெம் பாலடக்கக் கல்லீர் - நெருல்குமுலை 

யுள்ளிடக்தும் வைத்தீ சொருக கவர்ற்துகொண்டு 
கள்ளிடச்து மெம்மைவைக்த ருஞ்ச௫யிர் - வெள்ள 

மடக்குர் இறலீரெம் மம்பகம்பெய் வெள்ள 

மடக்குர் இறல்சற்று மா ளார் - கடுப்பின் 

மதிமயங்கா வண்ணமுடி, வைத்தீர் பரவெம் 
மதிமயங்கா வண்ணம்வைக்க மாட்டீர் - புதியகரு 

மஞ்சமையு மெங்கண் மணிக்கூர்தற் கட்டவிழ்ப்பிர் 

பஞ்சவடிக் காங்கொலெனப் பாரதீ திரோ - வஞ்சம் 

பயில்கொக் கிறகு படர்சடைவைத் தீர்வெய் 

குயில்பற் றிறகெவனீர் கொள்ளீர் - வெயிலின்
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திருவிடைமருதூர் உலா. ௨௮௯ 

மணியுடை நும் பூணுணவு மாற்றும் விரத 

நணியனகொ றென்ற ஸடுக்கும் - பிணிதவிர்மெய் 

யந்திவா னென்றே ய்மைத்தோ மமைப்பதற்கு 
மூர்திக் குவிர்த முககபல - ஈர்இப் 

பரவு சடைமூடலைப் பார்த்தவுடன் சொல்லாய் 
விரவு குபிலொடுவ்கி விட்ட - வாவிற் 

றிகம்பாரா நும்மைக் தெரிந்தடைந்த யாழுந் 
இகம்பரரே யாடுச் கறற்கோஞ் - சகம்பரவு 

மத்இக் கருவி யறங்கொண்டீ செங்கண்முலை 
யத்திக் கருளி யறங்கொள்ளீர் - பத்இயருக் 

கேற்று வருவீ ரிடா்க்கடலுண் கூழ்குமெமக் 

கேற்று வசாமை யியம்புவீர் - போற்றியனும் 

மேனிகம லென்றுரைப்பார் மெய்யே யருகடைக்தே 
மேனிதழ லாய விதத்தென்பார் - மேனா 

ஞுணங்கன்மீன் அள்ள வுவர்திர்நீர் கண்மீ 

னுணங்கன்மீ னாக வுவப்பீ - ரிணங்கு 

மிடைமருதா i650 G னென்பா ரருளா 
வடைவினிம்ப நெய்பென் மறைவோ - முடையவரசே 

காதை தரினுவப்புக் கூடு மறுக்கின்மிகு 

வாதைய.று மென்னுமட வாருளொரு - பேதை 

மபபேதைத. 

விடசாய வாடவராம் வெவ்வசவம் பற்றத் 

தொடசா மஇப்பிஞ்சு கோலா - ஈடமுடையார் 

தேறு இறக்குப்ருர் செய்வமரு இற்பறக் 
கேறுஞ் செயலி லிளங்கிள்ளை - மாறுபடு 

சூர்மாவென் அள்ளந் துணிர்க2தா காமறியோ 

நூர்மா விவர்ச்சி யுரு தருபி - முர்மார் 

படலுடைய மார னவாவியினி தேறக் 

இடமருவு முகன்ளா மிசனறல - படமவிலக்கி 

யென்மார்பி னில்லா விரண்டு புடைப்பன்னாய் 

நின்மார்பி லுற்றமைசொ ஸனீயென்பாள் - பொன்மார்பத் 

தேறுகைக்தா ரன்ப ரிதயம்போல் வஞ்சமுகன் 
மாறு விளையா மனத்தினா - டேற 

நடர்தனேன் யானீ ஈடஈ்இலைபொற் பாவாய் 
கடந்தகுறை யென்னென்று கேட்பா - ஞடைக் இடுமுன் 

வல்லையே பாலிம் மாப்பாவைக் கூட்டமுலை 
யில்லை ?ய யார்௦காடுப்பா சென்றமுவாள் - வல்லா 
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இருவிடைமருதூர் உலா, 

செழுஅமொரு பூசையைக்கண் டின்றே கிளிக்குப் 
பழுதுவரு மென்றோட்டப் பார்ப்பா - டொழுகுலத்தின் 

முற்று தமிழ்விரகர் முன்னமணா் வாதம்போ 
௮ற்றுமுடிக் கப்படா வோதஇயாள் - பற்று 

குடியிற் பொலிமாதர் கொண்டகாண் போலக் 
கடியப் படாக்குதம்பைக் காதாள் - படியி 

லடுக்கும்விடங் கொள்ளா வராக்குருளைப் பல்லே 
கடுக்கு மெனப்புகலுங் சகண்ணாண் - படுக்குழுயி 

சொன்று கழிதாமற் Cap arr pi] மூலருடம் 
பென்று கமாயு மெயிற்றடியா - டுன்று 

வினைபெற்ற மேருவல்லா வெற்பினங்கள் போனாண் 

டனையுற் றறியாத் தகையாள் - வனையுங் 

குழலும்யா முங்கைப்புசக் கொண்டோமென் றெண்ணி 
யுழலுமா ரோர்சொ லுரைப்பா - ளம 

பருவ மிரண்டுட் பருவமே யொப்பப் 

பெருசு வளைந்த பிணாக்க - டெருவி 

னெருங்கப் புகுந்து நிறைகல்வி யான் 3ோர் 
சுருங்கச் சொலன்முதலாக் தோற்றி - யொருங்கு 

பொருள்புணர்த்இப் பாடப் பொலிசெய்யுண் முன்னக் 
தெருளுணர்ச்சி சாலாச் சிறியர் - மருள் வகையிற் 

பாடுகின்ற செய்யுளெனப் பற்பலவாஞ் இற்பமெலாங் 
கூடுகின்ற மாடக் குலமுன்னர் - நீடுபெரு 

விடுகிறு விடென்று மேன்மே ௮றவியற்றிக் 

கூடு மவர்புளையுங் கோலமென - காடுவிசழ் 

கோலம் புனைந்து குலாவி யவருவக்குஞ் 
சீல மெனவுவக்குஞ் செவ்வியிடைச் - சாலு 

மருவு முருவு மனலும் புனலு 

மிருவுங் கொடை.ய மிரப்பு - மொருவா 

விரவும் பகலு மினனு மதஇயும் 
புசவு மழிப்பும் பொருந்திப் - பரவுசிறப் 

பாணுருவும் பெண்ணுருவு மாலா லமுமமு இங் 

காணு மாவுங் கலைமஇயம் - பேணு இறல் 

யோகமும் போகமு முள்ளா ர௬ரைபலவு 
மேகமு மாய விடைமருதர் - மோகப் 

பெருகந்தேர் ஈடத்இவரப் பெட்டனைமா சோடவ் 
வருர்தேர் தொழுதற் கடைந்து - இருந் துமனை



இருவிடைமருதூர் உலா. @ Fad 

௩௫௨ மார்வணங்கும் போது வணங்கினாண் மான்முதலோர 
கோ்வணங்குஈ தெய்வவுரு கேர்கண்டாள் - காரும் 

AGA. வணங்கோத பன்னை வதனமலர் நேர்பார்த் 
இணங்கோ இவர்யாவ சென்றா - ளணங்கே 

௩௫௪ யிடைமருது வாமீச௪ ரெல்லா வுலகு 
மூடையர் ஈமையா ளஞூடைய - ரிடையறகஈன் 

FOG ாரும் விடைகருட லூ விடைகொடுத்தார் 
சாருந் தமை புணாந்து சாத்தனையின் - முருங் 

௩௫௬ கொடிபுணாச் செம்பொற் கொடிகொடுத்தார் மன்று 
கடி மதிலும் வேவக் கறுக்க - வடியுடைப்பே 

௩௫௭ சம்புசுமர் செய்ய UES RUGHT தம்மைக்கொண் 

டம்பு கொடுத்த வழகரென - ஈம்புமிவ 

௩௫௮ ரித்தெருவிற் றேசேறி யேன்வந்தார் சொற்றியென 
மூத்தமொளிரர் தென்ன முகிழ்ஈசைசெய் - தத்தரிவர் 

௩௫௯ ஈம்மையெலா மாட்கொண்டு நாமவேட் டவையனளிக்க 
வம்மையொடும் வரதா சறியென்னச் - செர்மைமயி 

௩௬௦ லபபடியா னானன்றே யையர்மூடி யம்புலியென் 
கைபபடியு மாறு கரையென்னச் - செப்புமஃ 

௩௬௧ தநத விடம்பெயர்ந்தா லந்தோ வுருக்காண 
லெந்த விடத்து மிலைகண்டாய் - முந்த 

௩௬௨ முனிதக்கன் சாப முராரிமுத லோருக் 
தனிதக்க தென்னத் தகுமோ - வனிதா 

௩௬௩. யெனவதனைக் கூவமன மில்லையெனிழ் கைம்மான் 
நனையெனக்கு வாங்கிச் தருஇ - பனையேயென் 

௩௬௪ ரோத விஃதென்னென் அ௮ண்ணகைத்தம் மான்முழக்கஞ் 
சாத மெவாசெவிக டாமேற்கும் - போத 

௩௬௫ வொருமுழக்கஞ் செய்யி னுதிருமே யண்ட 
முருமுழக்கம் யாவுமிகம் கொப்போ - இருவே 

௩௬௬ யடங்குகென மற்றதவு மபபடியே லாட 
ஜொடங்குமாப் பாவைக்குச் சூட்டத் - தடங்கொளிவா 

௩௬௭ தோண்மே லணிர்த தொடையா வதுவாக்கென் 
ருண்மேற் கலைதொட் டலைத்திடலும் - வாணெடுக்க 

௩௬௮ ணன்னை முனிவாள்போ லாங்கு முனிந்தொருநீ 
பின்னையெச்ச தத்தர் தரு பெண்ணல்லை - முன்னைத் 

௩௨௬௯ தவம்பெரிது வேண்டும்வாய் தன்னை யடக்கென் 
றவஞ்சிறிது மில்லாதா ளாற்ற - நிவந்த
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திருவிடைமருதூ ர உலா, 

இருத்தேரை யப்பாற் செலுத்துதரங் கண்டு 
இருத்தே சனையொடுமிற் சென்றாள் - பொருத்துசிலை 

கோட்டாது வண்கொண் கூட்டாது வாளியொன்றும் 
பூட்டாது வேமடர்பபின் போயினான் - மீட்டுக் 

பேபேதும்பைப, 

ததுமபு மணிக்குழைதோ டாம்வருடி யாடத் 
ததும்புகொடி போலுமொரு தையற் - பெதும்பை 

யலரும் பருவ மடுத்ததென்று மைந்தர் 
பலருமெதுர் பார்க்கவொளிா பைமயபோ - இலகுமெழின் 

மாட மிசைத்தவழு மாழுடுிலின் ரோற்றங்கண் 
டாடமனங் கொளரு மழகுமயி - ணீசெடல் 

கூடிக் கடைகாள் குடகின்றுந் CG Hou ov 

தேடிப புகுதாத கதெள்ளமுத - நீசெண்பை 

நாட்டிறைவ னாசெண் ணகத்தமண ரைச்செயல்2பாற் 
கூட்டி முடித்த குழலினாள் - வேட்டுவஞ்ச 

(pbs son ay (peta iyo 
வந்துவந்து பார்க்கும் வரிவிழியா - ஊது 

கறியமைத்தார் தள்ளுங் கருவேப் பிலைபோ 
லெறிகுதம்பைக் காதி னியலா - எறிகயத்தின் 

கொம்பு வெளிப்படன்றாற் கூர்முனை தோற்றுகல்போல் 
வம்பு முலைதோற்று மார்பினா - ணம்புபல 

பூமாலை சூதெற்கும பூணூம் பூணுதற்கு 
மாமாலை தாக வமைநதுளளாள - காமரசப் 

பேறுங் குலமாதர் பேணும்பூ ணென்னுகாண் 
விறுஞ் சிறிதரும்பு மெய்பினா - டேறுசிலை 

வேளா கமத்தின் விதம்புகல்வார் வார்த்தைசற்றுங் 
கேளா தவள் போலக் கேட்டமர்வா - டாளாம் 

பெரும்பகையெண் ணா துவரை பேர்த்தான்போற் கொங்கை 
யிரும்பகையெண் ணாத விடையா - எரும்புபெருங் 

காதலுடைச் தோழியர்கள் கைகலந்து சூழ்தரமிக 
காதலுடை வாவி யணைந்தாடிச் - சீதப் 

பலமலருங் கொய்து பனிமாலை சட்டி, 

நிலமலரு மாதவிரன் னீழல் - குலவுபளிங் 

காரப் படுத்தெழின்மிக் காக்கியதா னத்தமர்க து 

சேரப் படைக்குர் இறல்படைத்தா - னோர்தான் 

படையா தமைந்த பரிகலகல் கூ 

முடையா தெதிர்க்தமத வோங்கல் - புடையாரு&
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திருவிடைமருதூர் உலர், ௨௯௨. 

கொம்புபட்ட போர்வை கொடுத்த தனியூரு 

மம்புவிட்ட தின்மை யதுதெரிர் தஞ் - சம்பு 

விடாதுவா மூரும்வித: வீடா ளரசு 

படாதுவா மூருமருட் பற்றுக் - கெடாது 

பதியே பசவாய்ப் பயங்கொடுத்த வூரும் 

விதியேமே ஜனோக்குதுறம் வெய்ய - கொதுதழலுக் 

கன்றிப் புனற்கென் ற திசயிப்பச் செய்யூரு 
மன்றிமதன் திக்குவிழும் தாமுரு - ஈன்றிகரு 

தண்டீசர்ப் போற்றியடி தாழ்க்தபின்னும் வேறொருவாக் 
கண்டாய்விற் போற்றவருள் காலுரு - மண்டிப் 

பிறந்தார் பிறவாத பேரரு காளு 

மிநந்தா மிறவாத வூருஞ் - Ho gov a 

காட்டை விரும்பி யமிபுலியு மாடாவு 
மோட்டை படாம ஓுறயூரு - மேட்டைதவிர் 

கன்னியயொரு பாற்கல£து காலில்கட கம்புனைந்து 

மன்னியிட பத்.து வரைத்தனுக்கொண் - டுன்னியொரு 

தம்பத் து இத்தசிங்கா தான்றருமுட் சரத் துணிவா 

கும்பத் அதுத்த குலபூரு - ஈம்பூபொறை 

யாதியடை யானு மரிக்கரிய செங்கமலப் 

போதியைய மார்பேற்கப் பூட்டூருஞ் - சோ இமணி 

வாய்திறக்து பாடி. மலரியம் மனை கொண்டு 

தா இயசோ டாடுஞ் சமயத் இி- லோதி 

மழையனைய வோரணங்கு வந்து பணிரிர்து 
கழையனைய செஞ்செயற் கனியே - விழையு 

மொருபாற் பசப்பா யோருபாற் சிவப்பா 

யிருபாலு மொன்றி னியையும் - பெருமான் 

கொடுங்கோஞூர் மேய குழகன் கொடுமை 

விடுங்கோ ளிலியுமமா மேலோ - னொடுங்கா 

விடைச்சாரத்து வாழ்வா னிடைமருக '2மயா 

னடத்துதிருத் தோணித்தே நண்ணிற் - நடக்கியெழு 

சேவிக்க வம்மெனச்சூழ் சேடியாக ளோடெமழுந்தா 

ளாவிக் கனியான்மு னண்மினா - டேவியொடு 

விற்றிருக்குங் கோலம் விழிகுளிரக் கண்டுவளை 
யேற்றிருக்கு மங்கை பிணைகுவித்தா - ஞூந்றிருக்கு 

முள்ளங் குழைய வொருத்தியிவர் பாலமர்க்தாண் 
மெள்ள வவளார் விளம்பென்றாள் - கள்ளமிலா
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இருவிடைமருதூர் உலர், 

மாதே யனைத்தும் வருர்தாது பெற்றவணா 
ம noes 9 - கோதே மாதேய மற்றவளே யாதாசக் - கோதேயா 

வன்னையவ 'ளையுலகுக் காக்க மெனக்கோடி 
பின்னைய காம்பெற்ற பேறுகா - ணென்ன 

வெனைபு மருகே யிருக்கவைப்பீ ரென்னப் 
புனைய மலர்க்குழலார் பூவாய் - கினையுர் 

தரமோவக் தாயர் தமக்கேயல் லாதப் 
புசமேவ யார்க்குப் பொருக்து - முரமேவ 

நீயருகு மேவுவையே னீலெ௫ னாகபெலாம் 
போயவர்பூ ணாகிப் பொலியமே - தூயமன 

மானக்கஞ் சாறர் மகள்2சாகை யன் றிமற்றோர் 
தேனக்க கோதைகளஞ் சென்றேறி - மேனக்க 

பஞ்சவடி யாமே பரவொருத்தர் கல்லன் றி 
விஞ்சவெவர் கற்களுமெய் மேவுமே - துஞ்சு 

மிருவ செலும்பன்றி யெல்லா செலும்பும் 
பொருவரிய மேனி புகுமே - மருவுசிலை 

வேடனெச்சி லல்லாது வெங்கா னுழலுமற்றை 

வேடசெச்சி லும்முணவாய் மேவுமே - நாபெறை 

நாறும் பரிகலம்போன் ஞாலத்தார மண்டையெலா 

நாறும் பரிகலமா ஈண்ணுமே - கேறுமொரு 

மான்மோ கனியாய் மணந்ததுபோன் மற்றையரு 
மான்மோ கினியாய் மணப்பசே - நான்மறைசொல்் 

வல்லா னவனையன்றி மாலா இயபசுக்க 
ளெல்லாம் பிரம மெனப்படுமே - வல்லார் 

இருவருட்பா வோடுலகிற் சேர்பசுக்கள் பாவுச் 
இருவருட்பா வென்னச் செலுமே - பொருவா 

வசமணிமா டத்தா வடுதுறைவா ழுஞ்சுப் 
பிசமணிய 2 த௫கன்போற் பேண - வுரனமையா 

வெல்லாரு மெய்க்குரவ சென்று வருவாசே 

நல்லாயென் சொன்னாய் ஈகையன்றோ - சொல்லாதே 

யோலையிட்ட வள்ளை யொருத்திபோன் மாதவக்தான் 
மாலையிட்டா யோநீ மறவென்ன - மா 

யிடிவேனிப் போதென் றெழலு முருகர் 
தொடுமாலை யன்றே சுமக்க - வடுமாறில் 

வேழஞ் சிதைத்ததுகொன் மேதகுமூக் கோர்மயிற்குத் 
தாழவரி விதலுச் சமைர்ததுகொல் - வாழி
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இருவிடைமரு.தூர் உலா, ௨௯௫ 

இருமான் முகத்திற் றிருக்கா யதுகொல் 
பொருமானின் கைத்தொடையிற் பூண்பூ - வெருவாத 

கண்ணப்பர் பாதங் கமழ்செருப்புசி தோயுமென 
வெண்ணப் படுவ இதற்குண்டோ - கண்ணன்முழச் 

தாளில் விசயன்முன்னாட் சாத்தியபூ வோவிர்த 
நாளினின்கை மாலை ஈறியபூ - வாளா 

விருத்தியென்றா ளெண்ணியது மிப்படியோ வென்று 

விருத்தியறச் சென்றமன மீட்டாள் - பொருத்தி 

மடக்கினான் வின்னாண் மதயவேேள் சனக்தை 

யடக்கினான் றேர்ப்பி னடைர்சான் - விடற்கரிய 

செங்கைஈடச் தாரப்பாற் றோசெலுத்தல் கண்டக்த 
நங்கைமனை நோக்கி நடரந்தாளோர் - மங்கை 

மங்கை. 

இரையிற் பிறவாத கெள்ளமுக மோங்கல் 
வரையிற் பிறவா வயிசர் - தரையிழ் 

பிறந்த மஇயமைர்தர் பேராசை கொள்ளச் 

சிறக்க பசுங்காம தேனு - வுறந்த 

புரிகுழல் கட்டவிழ்க்கும் போதா டவரா்த 

மரிய மனமாங்கட் டவிழ்ப்பா - டெரியமுடி 

செய்துமலர் சேர்த்துச் செருகும்போ தேபனித்தல் 
செய்யுயிருஞ் சேர்ச்தச் செருகுவாள் - வெய்யவிட 

முண்டா ஸனுமிழ்ச்தான்கால் லோவென்று மால்பிசமன் 
கண்டா னடுங்குமிரு கண்ணினா - டண்டாமை 

கொண்டமைந்த நெஞ்சக் குடிபுகுர்சா டப்பொன்னாற் 

கண்டதிரு வூசலெனும் கா தினா - எண்டம் 

வளைத்தாள் கஇர்மதிய மாக்களங்க மாற்றி 
(ளைத்தா லனைய முகத்தா - டி.ளைத்தபெருங் 

காமாச மெல்லாங் கமழ வடைத்தசிறு 
தாமச்செப் பென்னுக் தனத்தினா - ணுமமறத் 

கன்னை யறிந்துபரந் தாமே னயென்் பான்பொருவத் 

தன்னை யறிந்து தருக்குவாள் - கொன்னே 

பெருத்து முூலைகணமைப் பின்பு வருத்தத் 

இருத்துமெனக் தோர்க விடையாண் - மருத்துப் 

பொதியமலை நின்றுவசப் போயேற்பாள் பின்ன 

ரு.தியமைதீப் போல்வ துணசாண் - மதிய 

மெழுர்துவாக் கண்டுவப்பா ளீசேகே வடவைக் 
கொழுந்துபொரு மென்றுட் குறியாள் - செழுந்தாளக்
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அஇிருவிடைமருதார உலா. 

கோவை புனைர்து குவட்டருவி யொத்ததென்று 

பூவை யொருத்திசொலப் புக் இசெய்வா - டாவிக் 

கரைாகட வாத கடல்போல வன்னை 
Yoors வாமே புறைவாள் - வரையின் 

பகையிக் இ சாணி பணைமுலை காய் காலர் 
சகையினுளங் கொள்ளாக் தகையா - ணகைசெய் 

மனைஞாகப்பி லெைண்ணின் மடவாசோ டெய் இ 

நினையு கிலாமுற்ற நின்று - புனையு 

முலைப்பகை யாகி முமாத்த துணர்க்து 
தலைப்பகை கொண்டுசெங்கை தாக்கு - நிலைப்பென்னப் 

பந்தடித்து முத்தம் பலமுகத் ந நின்று இச் 

சந்தத் சனத்துமுத்தர் காம்பிறழ - நந்த 

விளையாடு போதில் விடும்புகாய் வற்து 
வளையாடு செங்கைமட மாதே - யிகாய 

ரியங்கு , தலைமாற்று மெண்ணாமா ே மமலாய் 

வயங்கு தூறவுமடி ware xn . பயங்கொள் 

கருப்புவில்லி சாணிற் சனகமப மான 
பொருப்புவில்லி யோடு பொச 3வா - விருப்பார் 

இருமங்கை கண்டறிஞர் செரா வகத்த 
மருமங்கை யாதன மஇத்தா - வருமர்த 

டொன்னே மணியே புறவே பசுமயிலே 

மின்னேயிவ் வாடல் விடுகென்ன - வர்ேர 

மண்டம் புவன மனைத்தும் வி௱ராமற் 
கண்டங் கறுத்த கருணையான் - பண்டு 

வெருவருமா லா இவிண்ணோர் மெய்வலியெ லாஞ்சிற் 
ஜெருதரும்பு கொண்டளந்த வம்பன் - பெருவரையைப் 

பண்டு குமை.த்த படிகருதா கிம்மைசெங்கை 

கொண்டு தழுவக் குழைந்தபிமான் - மண்டுபுலா 

லேங்கொடுக்க மாட்டாகென் றெங்கட் குரைத்தொருவர் 
தாங்கொடுக்கும் போதெல்லார் தானுண்டா - னீஙஇடுமின் 

பொன்மேனி மாதர் புணர் திறத்தை யென்றுரைத்துத் 
தன்மேனி யோர்பாே ம்லார் தையல்வைத்தான் - பன்மாடக் 

கூடல் வழு இயடி, கொண்டு பலவுயிர்க்குஞ் 
சாட லமையாத் தழும்பளித்தா - னாடு 

மொருவன் றலையை யுகிராற் றடி.ர்.து 
பொருவில்கமு வாயெவர்க்கும் பூட்டுர் - இருவ
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கமாக 

இருவிடைமருதூர் உலா. ௨௯௭ 

னறிந்தடிமை செய்வார்பொன் னாடையுடுக்கச் 
செறிக்தசிறு கோலுடுக்குஞ் செல்வ - னர் தழைய 

வெல்லா முடையா ஸிறத்தல் பிறத்தலிவை 
யில்லானென் றெல்லாரு மேத்தெடுப்பான் - வல்ல 

விடைமருக வாண னிமைக்குர் திருக்தே 
சடையவணிக் மீதகண் ௨ணைந்தாள் - புடைவிசவு 

தையலா ரோடு தடங்கைகுவித் தாண்மாலு 
மையலார் மேனி வனப்புணாக்தா - con Suit 

மூளையாக காம முளைத்த ஐசெங் கைவில் 
வசாயா மலர்சொ மிந்தான் மார - னிளையா 

ஞூடுக்கை ln @ tp வுறுவளைகை சோர 

விடுக்கை யடைற்அு மெலிந்தாள் - கடுக்கை 

புனவான் கடைக்கண் பொருத்தினான் போல 
நின ஜோற்றி நெடுந்£தர் - தனையப்பா 

அந்இினான் வேளுமூடன் ஜென்னுபத்து நாறுமேற் 
Rie னாடச் செருச்செய்தான் - மறந்தத் 

தலையமைக்க தோழியர்கைத் தாங்கக் தளரு 
தலையடைந்காண் மாளிகையுட் சார்ந்தா - ணிலைநின்று 

காதள வோடுவ் கருங்கண்ணா செல்லாருஞ் 
தள மெல்லாஞ் செயப்புகுக், தார் - போத 

வவைக்குப் பொருளா யயர்கல்கண்டு காமச் 

சுவைக்குச் தகுதோழி சொல்வா . ளெவைக்குக் 

தகச்செய்தா னீங்குர் ககாமைசெய்தாழ் பெண்கா 
ண்கச்செய்வ தாகு ஈலமோ - மிகப்படுத்த 

மாந்தஸிரை நீக்கி மகாலிங்க மேயமரு 

தாந்தளிரைச் சேர்த்தா லறமுண்டே - காந்த 

வணிதாளம் போக்கு யமரர்பெரு மான்கண் 

மணிபுனையிற் சாந்தம் வரும - பிணிசெய் 

பனிரீரைப் போக்டுப் பரமாசடை மேய 

பனிநீரைப் பெய்தல் பயனே - கனிசர் 

தனம்போக்கு யையர் தவளப் பொடியின் 
மனம்யபோக்கு மின்மறுக்க மாட்டாள் - னெந்த 

பலமொழியா லென்ன பயன்மருத:சென்னு 
நலமொழியே யென்று ஈவில்வீர் - குலவுசெய்ய 

வாம்பன் மலரை யகற்றி யமையமரகு 
உ ச . ச 7 ௪ 

தாம்பன் மலரை யணிக௫் இடிர் - மேம்படிவை 

Hn» off
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திருவிடைமருதூர் உலா, 

யல்லாற் பிறினசெய லத்கனையுர் தக்கன்மக 
மொல்லாதே யாய திற மொக்குமே - யெல்லா 

மறிவீசென் ரச வறைந்தமொழி யெல்லாஞ் 
செறிநோய் மருக்தரய்த் இருந்த - வெறியார் 

கடந்தார்க் குழலியுயிர் சாங்கி யமாந்தாள் 
விடக்கா னெனப்பொலியும் வேற்கண் - மடந்தைவலி 

மடந்தைத, 
முற்றிச் சிலைவேண் முதுசமரா டற்கூயர்த் த 
வெற்றிக் கொடியின் விளங்குவாள் - பற்.றுமால 

ரைங்கோ லுடையா ஸனரசு நடாத்திக்கொள் 
செங்கோ லனையபெருஞ் செவ்வியா - டி.ங்கட் 

குடையான் மகுடமெனும் கொல்கையளன் னானே 
யுடையா னெனப்புகறற் கொத்தா - ஸிடை.யா 

வனைய னினிதமரு மத்தாணி யென்னுர் 
தனைநிகரி லல்குற் றடத்தாள் - புனையுங் 

இழக்குமுக லெத்திசையிற் கிட்டினுஞ்சோர் ONS Kir oir 

வழக்கறுக்கும் பார்வை வலியாண் - முழக்கறிவி 

னேய்ப்பெய் அருமுனிவ செல்லார் சவங்களையும் 
வாய்ப்பெய் இடுக்கவவு வாணகையாள் - பார்ப்பினிய 

வோதியாஞ் சைவலக்கா லொண்முகமாக் தாமசையாற் 
கோ இயலா மைக்கட் குவளையா - லாநாச்செவ் 

வாயாங் கழுகீரால் வண்காதகாம் வள்ளையா 
னேயார் கபோலமெனு நீர்கிலையா - லேயு 

மகசமாஞ் செங்கிடையா லங்கமுத்தாஞ் சங்கால் 
பொதியுமுலை யாம்புற் புகத்தா - லிதமாய 

வு்தி யெுஞ்சு மியா லொகத்தகமடிப் பாபலையாற் 

சர்தி பெறுமுழர் தாண்ஜெண்டா - லுந்துகணைக் 
காலாம் வசாலாற் சருதப் போலிந்தபுறங் 
காலா மொளிர்பொரற் சமடத்கா - லேலாவெங் 

காமவிடாய் பூண்டு கலங்கா டவர்மூழ்கி 
யேமமுறும் வாவி யெனப்பொலிவா - டாம 

மணிகிலா முற்றத் தளவிலார் சூழ 
மணிரிலா வெண்ணகையாள் வைக் . கணிகமறத் 

அன் .றுபன்2ம லண்டதச் தொகையுங் கடந்தப்பாற் 
சென்று பொலியும் இருமுடியு - மொன்றுஇற 

லென்.நு மதியுமிவை யென்னப் பகலிர 
வென்றும் விளைக்கு மிருவிழியு - ஈன்றமைய
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திருவிடைமருதூர் உலா, ௨௯௯ 

மூம்மை யுலகு முகப்பவே தாகமங்கள் 
செம்மை யுறவிரித்க செவ்வாய் - மம்ம 

வடுக்கு மிரவு மவிரும் பகலு 
மூடுக்கும்வளி வீசுமென் மூக்குக - தடுப்பரிதா 

யெர்தப் புவனத் தெவர்கூறி னாலுமல 
தந்தப் பொமுதேயோ சஞ்செவியு - முந்தவரு 

காவருகக் கூற்றடங்கு காசா இருகமென்று 

தேவர் பரவுற் இருக்கமுத்து - மேவு 

பெருந் திசைப்போக் கன்றிப் பிறிதில்லை யென்னப் 
பொருந்தி வயங்கும் புயமுச் - இருக்திய 

விண் ணுலகுல் கீமுலகு மேல்கீமு மாகவை த்தூ 
மண்ணுலக மேயாய் வயங்கரையு - ஈண்ணு 

மெழுபா தலழு மிகக்துமால் கண்டு 

தொழுமா றிலாக்காட் செய - முழுதாள்வோன் 

மன்னு மிடைமருத வாண னருட்பெருமை 

யன்னுர் இறத்தா ளொருத்தியைப்பார்த் - தென்னே 

யிடைமருதென் Capa மிதன்பெருமை யாரே 
யடைய வகுப்பா சணங்கே . புடையவ'2ச 

பேணு மருஇன் பெருமை யெவருரைப்பார 
காணுர் தமில் கயிலைகாண் - பூணுமன்ப 

ரெல்லாரு காவசச௪ சென்ன வடசாட்டிற் 
செல்லா திருக்கத் இருந்தியதா - னல்லா 

யிதுகண்ட நாமற் றெதுகாண்டல் வேண்டு 
மதுசண் டவரா யமைந்தேஞ் - சதுர 

ருருச்திராக ளோர்பன் னொருகோடி யாரும் 
பொருத்த முறவந்து போற்றுர் - திருத்தகுசி 

மிர்தத் தலமேய இத்தல மான்மியமற் 
றெர்தத் தலத்திழ் கியைந்துளது - நந்த 

விழிகலை யொன்றனைக்கை யேர்தியொரு வேந்த 
னழிதயர் பூண்டதெங்கென் முயா - யிழிதருகாய்க் 

கட்டர் திருமுற் கலப்பதோ வென்றிறைகை 
யிட்ட முடனெடுத்த தெத்தலத்தில் - வட்டம இல் 

சூமுமது சாபுரியிற் ஜொட்ட பழிநீக்கி 

வாமும் படி.புரிந்த மாத்தலம்யா - தேழுலகும் 

போற்றுமொரு தன்னுருவைப் பொன்லுருவி னிற்புகுத்.இ 
யேற்றும் பெருமையற்ற தெத்தலங்காண் - கூற்றமஞ்சு
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௫௧௪ மிந்தச் தலத்துஇக்க வெத்தவஞ்செய் தோமென்று 
சந்தக் குபின்மொழியா டானுராத்து - ஈர்தக் 

௫௧௫ களிக்கும் பொழுது கசிர்கார்க்கே யின்ப 
மளிக்கும் பிரான்றே சணுக - வெளிக்கணரஈ்த 

௫௧௬ மாதரொடும் வந்து வணங்கினாள் காண்பார்க்கு 
மோத மளிக்கு முகங்கண்டாள் - காதற் 

௫௧௭ றிருத்தோளுல் கண்டா டிருமார்புங் கண்டாள் 
பெருத்தாண் மயக்கம் பெருவே - ஞருத்தான் 

௫௧௮ பலகணைதொட் டெய்தானப் பைங்கொடிதான் சோர்ந்து 
சிலதியாமேல் விழ்ந்து தஇகைத்தா - ளலமருவா 

௫௧௯ ளென்னை யுடையா னிவள்செய்கக கோக்கானாய் 
நன்னயத்தே சப்பா னடத்தினான் - பின்னைச் 

௫௨௦ தொடாந்து செலுமதனன் மோசைமமேற் பல்லே 
வடர்ந்து செலப்பெய் த௲கனறான் - கிடச்சவளாய்ச் 

௫௨௧ சோரும் கருங்குபிலைத் தோழியாகள் கைத்தாங்டுச் 
சாரு மனையிற் றகப்புகுத்தி - நேரு 

௫௨௨ மலாணையின் மேற்கிடத்இ யான்ற பனிநீ 
ருலர். தர மேன்மேலு ஞூற்றிக் - குலவுஈறுஞ் 

௫௨௩ சார்தமுங் சோட்டித் தகுசிவிறிக் காற்றெழுப்பக் 
காந்துவது கண்டு கலங்கினாண் - மாந்தளிர்மு 

௫௨௪ னாயவுப சாச மனைத்துஞ் செயலொழிமி 
னேயமுள தேலென்பா னீவீரென்று - தூய 

௫௨௫ மணிவாய் தஇறந்தாண் மருகசே யும்மைப் 
பணிவாருக் கீதோ பயன்கா - ணணியல் 

௫௨௬ ௪டைமே லஅகொடுத்தாற் றத்து திரைக் கங்கை 
விடைமேலீர் நும்மை வெறுப்பா - ளடையு 

௫௨௭ மிடத்தோ ளுகொடுத்தா லெவ்வுலகு மீன்ற 
மடப்பாவை கோபதுமை வாட்டு - மடுத்த 

௫௨௮ வலத்தோ எணியன் மருவ வளித்தாற் 
சொலத்தா னொருவருண்டோ சொல்லீ - ௬லத்துயர்தோள் 

௫௨௯ வெய்ய சிலையாரூன் மென்றுமிழ்வ தாயிருந்தாற் 

செய்ய மணிவாய் இறந்தருள்விீ - ரையசே 

௫௩௦ யார்த்தார் கழைவண் டமைத்தொரு பூத்தொடுக்கப் 
பார்த்தா லலவோகண் பார்த்தருள்வீர் - ௪ீர்த்தகதஇர் 

௫௩௪ பன்மோதி னீருயிரைப் பாற்றிடுவ லென்று தலை 
சன்மோதி னாலன்றோ கைதருவிர் - சன்மையெனுப்
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கோளெறிக்த சந்தை கொடுவினையை கோக்கயெவன் 
ரூளெறிர்த போதன் றோ தாரருள்வி - சாளும் 
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முளைவாரும் போதுநிகர் மோகம் - விசைகுழலா 
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கோவச் இலைநோ கொளுநுதலாள் - காவற்செய் 

கெல்லுண்டாள் பாலுண்சேய் நீக்கலற மென்றேற்ளூர் 
கொல்லுண்ட வாள் போற் கொடுங்கண்ணாள் - சொல்லாசர் 

பேசாலப் பூதிப் பெயரா சமைத்ததடத் 
தேசாரும் வள்ளை பபெனுஞ்செவியாள் - சீசார 

போன் GOV GT BT CEU BL FRO IBD 
மணநாறு நாசி வடிவாள - புணருமருள 

வாயிலார் தொன்மயிலை வாரித் துறைப்பவளச் 

சேயிலாரம் தோங்குகுணச் செவ்வாயா - ணேயமுற் 

முன்னங்கண் ணப்பர் முறித்தமைத்த கோற்றேனி 
லின்னஞ் சுவைகூரு மின்மொழியா - என்னம் 

பயில்கட னாகையஇ பத்தா துறையிற் 
பயில்வெண் டாளமெலும் பல்லா - வியலருளப் 

பூகியார் முன்னம் புரிந்த தடக்கமலச் 
சோதியா மென்னச் சுடாமுகத்தா - ளா தியருட் 

சம்பந்த மேவவொரு தண்டீச னார்கிறைத்த 
கும்பந்தா மென்றேத்து கொங்கையாள் - வம்பவிழ்தா 

சானாயர் முன்ன மரிஈ/தெடுத்துக் கொண்டவே 
யேராமென் மோது மிணத்கதோளா - ளாளுச 

மூல ர௬ுறையநிழன் (ற்றக் கொடுத்துவப்பி 
னாலாசின் பத்இரம்2பா லல்குலாண் - மேலா 

யிலகயசம் பந்தசோ டேற்ற வமணர் 
குலமென த் தேயுமருங் குல்லா - ணலவாசாஞ் 

சிட்ட சமுதுசெயத் இங்கஞரா நாவாசு 
தொட்ட கதலித் துடையினா - ளிட்ட 

மடுத்த வதிபத்த ஈங்கை யெடுத்து 
விடுத்தவசால் போற்சணைக்கால் வீருண் - மடுத்சவருட் 

கண்ணப்பர் கையிற் சலர்கதவ நகாய்காவின் 
வண்ணப் பொலிவின் வருபதத்தாள் - வண்ணஞ்
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இருவிடைமருதூர் உலா. 

சிறக்கு மொருசித் இாமண்ட பத்தி 
னிறக்குங் குழலார் நெருங்கப் - பறக்கு 

மளியினங்கள் பல்ல வளகத் தலம்பக் 
களிமயிலிற் சென்று கலந்து - கெளிய 

விருக்கும் பொழு?தா செழில்விறலி வச். 
பருக்குமுலை யால்வளைரந்த பண்பின் - முருக்கற் 

சிவர்ததா டாழ்ர்து இருமுன்னர் கிற்ப 
நிவந்த கருணையொடு நோபார்க் - gre gy 

வருபாண் மகளே வடி.க்தகொளை விணை 
யொருவாது கொண்டருட்பே .நுற்றார் - இருவாய் 

மலர்ந்த இருப் பாட்டனைத்தும் வாய்ப்பப்பா பென்ன 

MOTE முகத்தி னவ - ஈலக்தழையும் 

பத்தர்யாழ்ப் போர்வையப்பாற் பாற்றி யெதிரிருக்.து 
வைத்த ஈசப்பு வளந்தெரிக்து - புத்தமுத 

வெள்ளம் படர்ந்தென்ன வேணுபுச நின்றெங்க 
ளுள்ளம் படர்ந்த வொருதமிமழும் - பள்ளப் 

பரவை சுமந்தமணார் பாழியிற்கல் வீழ்த்தா 

கரவை யடைந்த தமிழு - முரவங் 

குரித்தவா நர்கிகெருவிற் கூற்றுதைக் த கஞ்சஞ் 
சரிக்திடச் செய்க தமிழும் - பரித்தவுயிர் 

தன்னடியே வேண்டத் தருபாமற் கோர்வமுஇ 
தன்னடி வாகித் தருதமிழு - மன்னுபொது 

வாடி. யருளி னமா்தலங்கட் கொவ்வொன்றுப் 
பாடி யருளியவெண் பாத்தமிழு - நீடியதோர் 

பேயேயென் மோதப் பிறங்கியு ஈம்பெருமான் 
ரூயேயென் மோதத் தருகமிழு - மாயோர்பா 

னீங்க லரிய நெடுந்தகைநீங் காதமரு 
மோங்கன் மிசையே நுலாத்தமிழுக் - தேங்கரும்பி 

னுற்றோ தரிதா முறுசவையோ பற்றறுப்பார் 
பற்ோ வென் ழோ அமிசைப் பாத்தமிழு - முற் DIL Ca 

பூண்வொழ்த் 'தோதும் புசாணன் விருப்புறப்பல் 
லாண்டுவாழ்த் தோது மருந்தமிழும் - வேண்டு 

பிறவுமெடுத் தோதப் பெருமருத வாணற் 

குறவு ஈனிசிறக் தோங்கத் - அறவு 
சிதைக்கும் விழியாள் சிறந தமருங் காற்கூற் 
அுதைக்குர் இருத்தா ஞடையான் - பதைப்புற்
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திருவிடைமருதூர் உலா. ௩0௩. 

றதிசோகை யிற்பல் லனைத் அங்கொட் டுண்ணக் 
கதிரோன் முகத்தறையங் கையா - னெ.இராநின் 

தெள்ளுர் திறம்படைத்த தென்னென் ரொருதலையைக் 
கிள்ளூர் இறம்படைத்த கேழுகரொான் - அுள்ளுமொரு 

மீனவிழி சூன்ற விரலான் றிரிபுசங்கள் 
Bear aor வெனப்புரியும் புன்னகையான் - வானம் 

வழுத்து மிடைமருக வாணன் ர் (2தமாப் 

பழுத்து விளங்குமவட் பம்ப - வெழுத்து 

முலையா ளெழுந்துதிரு முன்ன சடைந்தாண் 

மலையா ளெனுர்தாயை வாமத் - தலையாள் 

பெருமான் மிருவுருவம் பெட்புற்றுக் ஈண்டா 

டிருமா னொருத்திகொலோ செய்தா - எருமைப் 

பெருந்தவ மென்றாள் பெருமூச் சுயிர்த்காள் 

AH BLD வேள்விடுக்கும் வாளி - பொருந்தாளாய் 

கேசே தொழுது கிலாவை வருத்துகவென் 
ரூரே சுமப்பா றை இரசே - பாரறிய 

வன்றுதேய்த் தாசென் றறைவா சதைப்பு துக்க 

வின்றுதேய்த தால்வருவ தெப்பழியோ - குன்று 

குழையக் குழைத்ததிறங் கொள்ளமுலைக் குன்றுக் 
குழையக் குழைக்கென்றோ கூடும் - கமழைாதவே 

ளங்க மெரித்தீ ரவன்டுிலைகா ணம்பாய 

வங்க மெரிப்பதனுக் காற்றிரோ - பொர்குவளி 
கி 

யம்பு புணச வமைத்தீர்தென் காற்றைமக 

னம்பு புணச வமைத் இலி - சம்பு 

புணரின து வேருகிப் போழுமோ மேனி 

uw aor ff னஃதெவருக் கொப்பாக் - குணமிலா 

வந்தக் குரண்டத் இறகமைத்தற் காபசடை 
யிந்தக குபிலிறகை மயேலாதோ - (Lp iB 

தனிரீ ரடக்குஞ் சடாமுடியில் வெய்ய 

பனிகீ ரடக்கப் படாதோ - முனிவிடமா 

மன்ன விருளை ய்டக்குர் இருக்கண்ட 

மின்ன விருளடக்க வெண்ணா?தா - சொன்னமைக்கு 

வாய்திறவிர் பூம்புகார் வாழ்வணிக ரில்லத்து 
வாய்திறவீ சென்னின் வருர்தேனே - மாயவனார் 

கண்ணைச் சுமற்க கழற்காலீர் சென்னிமேற் 

பெண்ணைச் சுமந்ததென்ன பேதைமைகாண் - மண்ணைமுழு



௩௦௪ இருவிடைமருதூர் உலா, 

௫௮௬ அண்ணும்விடை யீசென் றுரையாடி நிற்கும்போ 
தகெண்ணு முடையா ரிளரகை(சப் - தண்ணுகன 

௫௮௪ கத்தேரை யப்பாற் கடாவினா பப்போது 
மூத்தேர் ஈகைமாது மூர்ச்சித் மாள் - இத்தம் 

௫௮௮ பருவர் தழிதருங்காற் பாங்கியா்க டாங்கி 
இருவர்க மாளிகையிற் (சேர்க்.ஐ - மருவந்த 

௫௮௯ பாயற் இடத்துப் பசுஞ்சாச் தளாய்ப்பனிரீ 
ரேயப் பொருத்தியிருர் செல்லோரு - நேயத 

௫௯௦ தஇிடைமருத வாண னிடைமரு,ஈ வாண 
டைமருத வாண னெனலு - மடையு 

௫௯௧ மரிவை யுயிர் தாங்கி யாற்றியொரு வாறு 

பரிவை விடுத்தமார் காள் பைம்பூட் - டெரிவைமறை 

ேேதரிவை. 
௫௯௨ வாசியான் கண்டம் வதிவகை நாற் றேமணகெய் 

பூசிமுடி.த் தன்ன புரிகுழலாண் - மாசிலொளிப் 

௫௯௩. 'பாதி மதியம் படர்சடைடீத் திங்கமரு 
நீதி யெவனென்னு நெற்றியா - ளாஇநராள் 

௫௯௪ விண்ட கமருள் விடேலென் OmAC or hme 
கொண்ட வடுவகிர்போற் கூர்ங்கண்ணா - ளண்டமூழு 

௫௯௫ தீன்றவொரு பாற்கை யெடுத்கமல மைர துளொன்றாய்த் 

தோன்ற விளங்குஞ் சுடாமுகத்தா - ளான்ற 

௫௯௬ நெடிய கடற்புகுர் து நீள்வலைவீ சிச்கொள் 
கடிய சுருத்தலைபோற் காதாண் - மூடி.விழ் 

௫௯௪௭ குருவடி.வல் கொள்ளக் குறித்தடியர் சாத்து 
மருமலசே போலுஞ்செவ் வாயா - ளொருவரிய 

௫௯௮ தன்போல் வெழுதுமகன் றன்னுணொன் றேவெறுத்த 
கொன்பூ, வனைய கொடி ழமூக்கா - ளன்பர்வரு 

௫௯௯ காண்மூன் குருகாவூர் ஈன்கமைத்த நீர்கிலையே 
காணென் ுரசைக்குங் கபோலந்தாள் - யாணரிசை 

௬௦௦ மூட்டு மிருவர் முயன்றமர்தா னத்தழகு 
காட்டுக் குழைபோற் கழுத்தினா - ணாட்டுபொரு 

௬௦௧ முத்தென் றுரைக்க முயன்றுதனை யின்றதா 
யொத்த தெனவுரைக்கு மொண்டோளா - எத்தவுடம் 

௬௦௨ பேத்தமிளிர் பச்சை யினிதளித்த தானத்துப் 
பூத்தசெய்ய காந்தள் பொருஉங்கையாள் - கோத்தபெரு 

௬௦௩ வெள்ளக்.து.த் தற்றோற்ற மேன்மிதந்த கும்பமென்றே 
யுள்ளத் தகும்பொ ஜொளிர்முலையாள் - வள்ளற்
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இருவிடைமருதார் உலா. ௩௦௫ 

ற்சத்தின் மரீஇய தனக்குகிழ னல்கான் 
மாத்இனிலை போலும் வபிற்றாள் - புசத்இன் 

மடங்கூர் மூனிவர் மடிக்கவிட்ட பாம்பின் 

படம்பபோ லகன்றநிதம் பத்தா - டடங்காமர் 

வாழ்வளங்கூர் நீலி வனத்தி னிழல்கொடுத்துச் 
சூழ்கதலி யென்று சொலும் தடையா - ளாழ்கடல்சூழ் 

வையம் புகம்காஞ்சி வைப்பினிழற் அஞ்சூதச் 

செய்யதளிர் போற்வெந்த சறடியாள் - பையரவ 

வல்குன் மடவா ரளவிலர் தற்சூழ்ந்து 

புல்கும் வகையெழுக்து பொம்மன் முலை - மெல்கு 

மிடைக்கிடுக்கண் செய்ய விலங்குமணிப் பந்தா 

படைத்தநிழ லூ படர்ர்து - புடைத்த 

விளமாம் பொதும்ப ரிடைக்கனகத் தாற்செய் 
வளமாருங் குன்ற மருவி - யுளமார் 

விருப்பி ன மார்க் துவகா மின்னாருட் கொங்கைப் 

பருப்பதத்தோர் 0 தோழிழுகம் பார்த்துத் - இருப்பதத்தான் 

முன்ன மாக்கன் முடிகணெரித் தார்பச்சை 

யன்னய் கலப்புற் றமரிடத்தார் . சொன்ன 

வரைகுழைத்தா சாடல் வசம்பில்லை யேனு 
(poor A 0 & HEF இல்ல வுரைப்பா - மரைமலா்க்கண் 

விண்டு பணிர் இரப்ப வேதாவைக் காகலனாக் 

கொண்டு மூழ்தல் குறித்களிக்தார் - வண்டு 

படுமலரோன் ரழ்ர் இரப்பப் பைக்துழா யண்ண 

னெமெகவாய்ச் தோன்றுவா சோர்தார் - வடுவின் 

மலசரொன் றெடுக் இட்ட மாரவேண் மேனி 

யலர்செர் தழலுக் களித்தார் - பலக 

லெடுத்துமா டோறுமெறிர் இட்டுவச்தார்க் இன்ப 
மடுத்த பெருவாம் வளித்தார் - கடுத்த 

சிறுவிதி யென்பவன்ழான் செய்புண் ணியத்தைக் 

தெறுதொழின்மா பாதகமாச் செய்தா - ௬றுஇபெறக் 

கண்ணியதண் மசர்புரி கைத்தமா பாதகமா 

புண்ணியமே யாகப் பொருத்தினார் - இண்ணியமா 

வென்றிக் கனக விலங்கல்குழைக் காசொருபெ 
ணொன்றிக் தழுவ வுங்குழைக்கதார் - ஈன்ரு 

மொருபா லொருவடிவ முற்றாரென் னேமற் 

ஹஜொருபா லொருவடி.வ முற்ளார் - வெருவாத 

கட
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இருவிடைமருதூர் உலா. 

வெய்ய பகையாம் விடவசவு மம்புலியுஞ் 
செய்ய சடாடவியிற் சேசரவைக்தார் - வையம் 

பழிச்சுபெரு வாழ்வு பழிச்சற் களிப்பா 
ரிழிச்சுகலை யோடேற் றிரப்பார் - வழுத்துகித 

நல்லாடை யும்புனைக னாட்டுவார் மற்றுஞ்செங் 
கல்லாடை யும்புனைதல் காட்டுவார் - பொல்லாத 

மாலூரு Cpe ort மடிய வளங்கெடுத்தார் 
நாலூர் பெருகுவள நன்களித்தார் - மேலா 

ரருக்தி செயப்பொலியு மையா றிகவா 
ரிருத்திய வாரு றிகப்பார் - விருத்தி 

மணம்விசு கைை மலரை மலையார் 

மணமி லெருக்கு மலைவார் - குணமாய 

பொன்னு மணியும் புனையார் ஈரம்பெலுர்போ 
டின்னும் பலவு மெடுத்கணிவார் - முன்னமா 

லேடப் பதங்காட்டார் தேடிப்போ யா ரான் 
பாடற் றலைமேம் பஇதக் இிவார் - நாடிமிவ 

சாட லெவசா லறியப் படுமென்.று 
நாட லுடையா ணவின்ிடுங்கா - of 

மலைவநர்தா லென்ன மருதர் இருக் தோத் 

தலைவர் ததுகண்டா டாவா - நிலைவர்த 

வண்ணமடைக் தாரின் மகிழ்ந்தாள் விரைந்தெழுந்தா 
ளண்ணன்மணித் தோழு னணுடுனா - ளெண்ணம் 

பதிக்கு இருமுகழும் பாரத் இண் Oro om 

கதிக்கு மசன்மார்புங் கண்டாள் - விதிக்க 

முடியா வனப்பு முழுதுந் தெரிந்து 
கொடியா யிடைகை குளித்தா - ணெடியானு 

நான்முகனு மின்னு ஈணுகருமெய்ப் போழகைக் 
BUT (LPS துண்ணக் தலைப்பட்டாண் . மான்முகந்தா 

ளர்தப் பொழுதே யடல் வேள் கழைச்சிலைகாண் 
கந்தப் பகழிபல காற்றியது - முந்தக் 

தமாற்றங் கொண்டா டவாமயக்கம் பூண்டா 
ணெடுமாற்றம் பேச நினைந்தாள் - கொடிமை 

மடுக்தசெய லின்மருத வாணசே நும்மை 
யடுத் சவெமக் கென்னோ வளித்தீ - ரடுத்தநுமைக் 

கும்பிட்ட கைம்மலர்கள் கோலவரி வண்டிழத்த 
னம்பிட்ட மாமோ நவிலுவிர் - ஈம்பி.நுமைக்
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இருவிடைமருதூர் உலா. m. Oar 

கண்ட விழியழகு காட்டும் கரியழியக் [றிக் 
கொண்டன் மழைபொழிதல் கொள்கைகொலோ-தண்டலின் 

காணும் விருப்பங் கடவ ஈடந்தபதம் 
பூணு ஈடையிழத்தல் பொற்பாமோ - பேணு 

மூமைப்புகழ்ச்க செவ்வா யுறுகைப்பு மேவி 
யமைத்தவுணா நீங்க லறமோ - வமைத்தடச்கதோள் 

செய்ய கிறதுந்தோள் சே நினைக்ததற்குப் 
பையப் பசந்த படியென்னே - யையரே 

வேய்முத்தா அம்மை விரும்பியவென் கொங்கைகட 
லாய்முத்தஞ் சூட லடுக்காதோ - வாய்தோ 

ணிதஇிய பலையை நினை த்தவெனை யிந்தப் 
பொதியமலைக் கால்வருத்தப் போமிமா - துஇயமைதும் 

பார்வையடைச் தேற்குப் பனிமதியம் வேறுபட்டுச் 
சோர்வையடை யத்தழலாய்க் தோன்றுமோ - நீர்செ 

யருள்யா வருக்கு மருளாய் முடிய 

மருளா யெனக்கு வருமோ - தெருளாமற் 

காதலித்த தன்றே கருணையிர் நும்மழகின் 
காத லொருத்திக்கே காணியோ - வாதலுற 

வொன்று மூரையி ருரைத்தால் வருபழியென் 

னென்று பலவு மெடுத்தோ இக் - கன்று 

கழலவிழி முத்தம் கழல மனமுஞ் 
சுழல விழுந்து துடித்தா - எழலொருகை 

யேர்தினா னொன்று மிசையானாய்ச் (2தர்நடத்த 

வேந்தினா சாகி பரிகுளையரிற் - போந்தார் 

விருப்ப வமளி மிசைக்கெத்தி வெய்ய 
வுருப்பர் தவிர்த்திரித லுன்னிப் - பொருப்பா 
மிடைமருதின் €ரு மிடைமருக மேவ 
ஒடையதலச் சீரு முவர்து - புடைவிசவு 
தாத்தப் பெருஞ்சீருஞ் சேவுகைக்கு மாமருத 

சோத்தபெருஞ் சீரு மெடுத்தியம்பப் - போர்த் தமயல் 

வாரிச் கொருபுணையாய் மற்றவைவாய்ப் பச்சற்ே 
மூரிக் குழலாண் முகமலரந்தாள் - பேரிளம்பெ 

பேரிளம்பேண். ப 
மணன்டா சளொருத்தி யிளம்பருவத் தாரனையென் 
றன்பா லழைக்க வமைந்துள்ளா - ணன்புவியோர் 

நாடு கதிருதய நாழிகையைங் தென்னுங்காற் 
கூடுமிருட் டன்ன குழலினா - ணீடு
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இருவிடைமருதார் உலா, 

க.திருதய மாதல் கருதி யடங்கு 

PAG மதிமபோான் (pS FSi ar - பிதர வறவெகு 

கண்ணாாமை தட்டுகென்று சைகளுக்கோர் Car dude. 

லெண்ணா திருக்கு மிணைவிழியாள - பண்ணாரபொன் 

னோலையன் றி வேறுவே றுள்ளனவெ லாமணிதன் 

மாலை மறந்த வடிகாதாள - சாலுமடைப் 

usu துவமென்று பண்பினுமிழ் காற்சிலர்தகங் 

கையேந்து செய்ய கனிவாயாண் - மெய்யே 

முடியவத்த சாசங்க முன்னுவ தலலாது 

தொடியில் விருப்பமுறாக் தோளாள் - கொடியிடைக்குச் 

சேர வருத்தர் இருததியதா லுட்பெருகாண் 
கூர முகஞ்சாயந்த கொங்கையா - ளரசழமுலை 

தாந்தளர்முற் சோசாது தாங்குஞ் சலாகையென 
வாய்ந்த வுசோமமணி வல்லியா - மோயத்தமையக் 

கூடிமிமார் பபேமை குறிக்துத் இறக்கவெழுக் 

தாபொம் பின்படம்போ லல்குலா - ணீசெண்டை 

யொன்றேகொள் வீர ரொளிர்கால் பொருவப்பூ 

ணொன்றே யுவக்கு மொளிர்தாளாள் - குன்றே 

யிணையுமுலைத் தோழியசெண் ணில்லார் நெருங்க 
வணையுமொரு வாவி யருகே - பிணையுங் 

குளிர்பந்தர் சூழ்ந்து குலவ நடுவ 

ணொளிர்மண்ட பத்தே யுறைக்காள் - களிகூரச் 

செவவாய் இறந்காளோர் சேடி முகம்பார்த்தா 

ளெவ்வாயும் வாயான்ச௪ சேச்தெடுப்பா - ளொவ்வா 

மருதவ னத்தன் மலைமகட்கு மாற்கு 
மொருதவ னத்த னுடையான் - கருது 

இிருத்தவ னம்பன் சிலையெடுத்தான் றேம்ப 
விருத்தவ னம்ப னிறைவன் - பெருத்த 

பருட்பத முள்ளான் பணியாரக்குக் காட்டத் 

இருப்பத முள்ளான் சிவன்பால் - விருப்பன் 

DGS யிடத்தான் ௮ுணையாக மேய 
வொருச்துி யிடத்தா னொருவன் - விருச்தியற 

லாலங்காட் டத்த னடல்காட்டி னான்வள ங்கூ 
சாலங்காட் டத்த னருட்பெருமான் - சீல 

விருப்புத் தவான் மிகப்புகழ்வான் மேருப் 
பொருப்பு தீ தவான் புசமாணன் - கருப்புவயற்
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திருவிடைமருதூர் உலா. ௬௩௦௪ 

கச்சப் பதியான் கனிஈ்துருகார் செய்பூசை 
யிச்சிப் பதியா னிலையென்பா - னச்சன் 

வெருவ விடையான் விரியும் படப்பாம் 
பொருவா விடையா ஸனுயாந்தான் - மருவாளூ 

செற்றம் பலத்தா னெனக்கொண்டா னேத்து இல்லைச் 
சிற்றம் பலத்தான் 44 வபெருமா - னுற்ற 

விடைமருத வாணனுல கெல்லா முடையா 

னடைய விருப்ப மமைத்த - மிடைசர் 

மருதவட்ட மான்மியம்போன் மற்றொன்றுண் டென்று 
கருதவட்ட ஞாலத்துக் காணேன் - கரு இதன்பால் 

வந்த புகுந்தபதம் வான்பகமெல் லாம்புகுது 

முக்துதெரி கண்ணீசண்டு மூன்றாகு - நந்இிதனைக் 

கும்பிட்ட கையிசண்டுவ் கூடவொவ்வோர் கைமேவ 
ஈம்பிட்டம் வாயக்மும்வகை நான்காகும் - பம்பிதனா 

லித்தலதக்து மான்மியமற் றெத்தலத்து மில்லைபயன் 

கைத்தலத்து நெல்லிக் கனிகண்டாய் - முத்தலமு 

நாடு மிதிற்பிறந்த ஈம்மா தவம்பெரிதாக் 
கோடுமினி யென்ன குறையுடையோ - மாடும் 

படியெடுத்த பாதமலர் பற்றிநாம் வாழ்தற் 
கடியெடுத்த பேதி தலவோ - தொடிபுனைகை 

யாவியன்னாய் மேலுலக மாதரிப்பா மித்தலத்து 
மேவி யமர்கை விரம்பாசோ - நாவிகமழ் 

வாசத் துறைமேலை வானதிதோய் வாரீங்குப் 

பூச்சி துறைதோய்தல் பூணாரோ - sabe 

மான்றுற்ற கெஞ்சமின்றி வான்சூழ்தல் காதலிப்போர் 
தோன்றித் தலமிமாருகாற் சூழாமரா - வான்றவிண்ணின் 

முந்திருக்கை வேண்டி. முயலுவா ரித்தலத்து 
வர் திருக்கை யோரராண் மதியாசோ - ஈந்து தமை 

வானாடி யம்ப மதிப்பார் மருதாவென் 
றேநாடி யோர்கா லியம்பாசோ - மானேயென் 

றோது மளவி லுடையான்பொற் றேர் வாலு 
மாதுபல சோடு ம௫ழ்க்தெழுர்தா - ளோது 

பெருமான்மூன் சென்றுமிகு பெட்பிற் பணிந்தா 
ளொருமான் மதித்தபு£ வோவித் - இருமலாமே 

னான்முகன்மோற் ரத ஈலமார் திருமேனி 
யூன்முகமாங் கண்ணா ௮றக்கண்டாண் - மான்முகந்தா
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இருவிடைமபருதூர் உலா. 

டுள்ளி மதவே டொடுத்தான் பலகணையஃ 
அள்ளி வருக்தி யயிர்சோர்க்காள் - வள்ளலெனச் 

சொற்ற ஈமைத்தொமுவார் சோச வருச்.துகென்றோ 

வுற்ற மதனுக் குயிரளித்தீர் - செற்றசூயில் 

காதுமெனி ஸனீர்முன் கடிஈ்சதுபொய் யென்பார்மற் 
றே.த புகல்வா ரிறையவசே - யோ அவிர் 

மோது கடல்விடக்தை முன்னடக்கி னீசதற்கம் 
மோதுகட லென்னை முனியுமோ - போதுமதன் 

கைதை மலாநீர் கடிந்தா லதற்காக 
வெய்தெனவரச் தென்னுயிரை வீட்டுமோ  பையசவுண் 

காதன்மதஇ நுஞ்சடிலக் காட்டிலிருர் தாலென்னை 
வேத லியற்ற விஇயுண்டோ - மீதார்க் 

துறுமலைதீப் மீபாற்கா லுடன்றுவி Han 

சிறுமுனியை வைக்தழகு செய்தீர் - மறுவிலா 

வாய்முத்த மென்னை யழலாய்ச் சவதற்கோ 
வேய்முத்க மாடி விளங்கினீர் - தாயிற் 

சிறக்தபிரா னென்றும்மைச் செப்புவார் தியிற் 

சிறக்தபிசா னென்றென்னோ செப்பா - ரறந்தழுவும் 

வேயிடத்து நீர்முசாத்து மேம்பா டியற்றினந்த 
வேயெழுமோ சோசை வெதுப்புமோ - காயகசே 

யேறு துமைத் தாங்குறினவ வேற்றின் கழுக்அுமணி 
மாறுபுரிக் தென்னை வருத்துமோ - தேறும்வகை 

யக்தி நிறநீ சடைர்கா லதற்காவவ் 
வர்இரிற மென்னை யடர்ப்பதோ - முந்தவொரு 

வாழை யடிடர் மருவி ன அகுறித்தவ் 
வாழைழமுடி. யென்னை வருத்துமீமா - காழ்பகையின் 

வாசடீ சென்னை வருத்துமெனின் மற்றதற்காப் 
பூசநீ சாடப் Yeu? er - மூசு 

மயக்க மிதுதெளிய மாண்பார்கோ முத்த 
நயக்குக் குருஈமச்சி வாயன் - வியக்கும் 

வரமணியென் றேயறிஞர் வாஞ்சுத் இடுஞ்சுப் 
பிரமணிய தேசிகன்பாற் பேணித் - இறமடைவே 

னன்னவனு நீசேயென் மூன்றோ ருமாத்தக்கா 
லென்ன புரிவே னிறழையவசே - யன்னவன் போல் 

(யோகி யெனநீ ருறைந்தீரல் லீர்சிறஈ,க 
போகி யெனவே டபொலிந்துள்ளீர் - போ௫ியெனற்



இருவிடைமருதூர் உலா, ௩௧௧ 

௭௧௨ கென்னோ வடையாள மென்றாலும் பாகத்தாண் 
மின்னோ வலங்கரித்த வேறொன்றோ - முன்னவரே 

௭௧௩ விண்ணைக் கடர்தமுடி மேலா னுமைப்போலோர் 
பெண்ணைச் சுமர்தமரும் பித்தரா - ரெண்ணென் 

௭௧௪ வலியவந்து மமல்விழுந்து மார்பி லெழுந்து 
பொலியு முலைஜெமுங்கப் புல்வன் - பொலிய 

எகட வொருத்தியிடப் பாக முறவைத்தி ரற்முல் 

வருத்தி யதுபுரிய மாட்டேன் - நிருத்தி 

௭௧௬ புரிந்தன்றிப் போடுலீர் போவிரேன் மேன்மேல் 
விரிர்தபழி வரது விளையும் - தெரிர்தவசே 

௭௧௪௭ யென்று புகல்போ திடைமருத வாணரவ 
ணின்று கடவ கெடுமணித்தேர் - துன்று 

எக நிலையுற் நதுதெரிந்து நெட்டுயிர்த் துக் கோடுஞ் 
சிலையுற்ற கண்ணிமனைச் சென்றா - ளுலையுற்ற 

௭௧௯ தீயின் வெதும்பித் திகைத்தாண் மருதாரு 

ளேயி லுயலாகு மென்றமர்ந்தா - ளாயுமிளம் 

௭௨௦ பேதை முதலாகப் பேரிளம்பெ ணீருகச் 
கோதையெழு வோரும் கொடிமறுல் - வாதை 

௭௨௧ மயலடைந்து தேம்பி மறுடச் சுழலுற் 
யலடையப் 2பாந்தா னுலா, 

திநுவிடைமநதூர் உலா ழற்றிற்று,



திநவிடைமநதூர் உலாச் 

*சிறப்புப்பாயிரம். 

— ikke — 
இக்தூலாிரியர் மாணாச்சராகய 

இரி௫ரபுசம் 

சி. தியாகராசசேட்டியாரவர்கள் இயற்றியது. 

விநத்தம். 

பூமேவு மடமாசர் களம்பொலிய மோரளபு 

பொலிய முன்சேர் 

நாமேவு களங்களத்தி லமைச்சவிடை மருசவன 

நாசன் சர்கொ 

டேமேவு முலாச்சிறப்பை விளச்குமுலா வைப்புலவோர் 

செவிவி ௬ுந்சா 

மாமேவ மீனாட்டு #5060 ave x 29 

us pia செய்து. (௧) 

பொன்பூச,௪ ஞானவளம் பொலியவா வடுதுறையிற் 

பொலிந்து மேவு 

மன்பூச்த வருணமசூ வாயகுரு சாமிபத 

மலர்கள் பூத்த 

சென்பூத்ச வுளச்சடச்சன் சவெசாணு முனிவர்பிரால் 

இலக மாகச் 

கொன்புச்ச மீபரலையம் பெருங்கிஷூழ் குறவிரித் துக் 

கூறி னானே. (௨) 

& இச, முன்பதிப்பைச் சார்ந்தத ; ப.இப்பித்தகாலம், சென்ற பவி 
வைகாூிமி”, 

 



OL 

& oma Lh wy oer. 

இருச்சிற்றம்பலம். 
௦ o § 9 

திருத்திலலையமகவநீதாதி. 
——— SK ee — 

கற்பகவிநாயகர் துதி, 

கற்பகப்பாவடிவாசணம்பாற்கடர்தோன்செர்தமிழ்க் 
கற்பகப்பாவடிவாரணங்கண்டவர்கோனருள்வி 
கற்பகப்பாவடி வாரணங்கார்மலர்க்காமொய் தில்லைக் 

கற்பகப்பாவடிவாரணம்யான்பெறக்காட்டி டுமே. 

—- kee —— 

நூல். 

இ ருவம்பலவமருர் தடையுந்தபச்2சர தரும்பி 
இருவம்பலவமருர்ககெஞ்சேசவஞானத்தின்மு 
இருவம்பலவமருர்தடஞ்:2சாலை இகழ் இல்லைத் 
இருவம்பலவமருர்கனையா ந்றுஇசெய் இன மே. 

தினர் தின?மவரியாரம்பலஞ்ிர் இயோஞ்செழுமுக் 
இனர் இன மேவரியாரம்பணை க் இல்லை. 2சரர் இலம்பத் 
இனர் இனமேவரியாரம்படாமுலைசேோவிருப்பத்ச 
இனந் இன மேவரியாசம்பனீயென்றுதோ வரின் றே. 

இன்னம்பாம்பானேகதங்காவதத்தீசர் இல்லை 
இன்னம்பாம்பானேர்விழிபாகரென்பார்க்கிறையே 
இன்னம்பாம்பானேபிறைதோணிகொலென்னமுடி 

இன்னம்பாம்பானே துயசா தருளின்னரு!2ள. 

௮ருகா தவத்தலைவா தில்லையம்பலச்காடியடி 
அ௮ருகாதவத்சலைவாரொடுருதருள்வாயெனக்கும் 
அருகாதவ த்தலைவாசிகையாயென்றறைவல்புத்கா 
அருகாதவத்தலைவாவென்பிரேலுமையாட்டுவனே. 

வனசங்குவளையலர்ப ண சூ ழ். தில்லைவாணவென் செய். 

வனசங்குவளையலர்படசாவகைமாற்றுங்கழல் 
வனசங்குவளையலாபாரிலோலம்வாடு ற்ப்பாய் 

வனசங்குவளையலர்படுவி ரையும்வாய்வி? 2. 

#0 

(௪)



௩.௧௪ இருத் இல்லையமகவந்தா இ. 

வாய்ப்பணியாகமஞ்சாசர௬ுே ணக்குமனநனிநை 

வாய்ப்பணியாகமஞ்சா ந்நியவாசெய்வர்மா ண்பினரை 

வாய்ப்பணியாகமஞ்சார்பொ Lowey ழ் தில்லைவாணகின்றாள் 

வாய்ப்பணியாகமஞ்சாலாச்சிலர்கருவன்றலை ய. 

தலைமாலையாவம்ப இதில்லையாய்வளியைத்தழ்ன் மு 

தலைமாலையாவம்பயிலேச்செய்தாய்சந்தக்கால்கொடுமு 

தலைமாலையாவம்பலர்மொ ழியா தழலம்புவிம்மு 
தலைமாலையாவம்பலையென் நுநீ ங்குமென்ரார்க்குழ லே. 

தாராதரிக்குமமும்விமுஞ்சோருர்தனிமதஇதண் 
தாசாதரிக்குமழுவமுஞ்சீ றுந்தமியுணா் போர்த் 
தாராதரிக்குமமுங்கச்செயுமெங்கடை. பலைக்கே 
தாசாதரிக்குமமுவாவருடில்லைத்தற்பானே. 

பரமா தவாபணிராடர்பொன்னாடர்பதுமர்பொன்னம் 
பரமா தவர்பணிகாதபொல்லார்கரும்பாரிடையம் 
பாமாதவார்பணிராவடையாவகைபாலிப்பதேோர் 
பாமா தவர்பணிகாகபென்பா இல்லைப்பண்ண வனே. 

வனவலங்கற்புயமாயோனெஞ்ஞான்.௮ம்வணங்கு தில்லை 

வனவலங்கற்புயாமா துறையா திடம்வை த்தவயவ 
வனவலங்கற்புயனேர்குழற்பேதைக்குரன்மதன்செய் 
வனவலங்கற்புயங்கச் துயிர்ப்பாய்த்தென்வளிரஈம் துமே. 

நந் தாதாத்தசாவித்தையோசெயுகாடக த்தால் 
நந்தா தரத்தகரவித்தையற்கஞாகன்கருளவாய் 
நந்தாதாத்தகரவித்தையார்கணயக்கவென்றா 
நந்தாதரத்தகாவித்தைமன்றுணடி ப்பவனே. 

பவளங்கருமையமன செனுமேளிப்பயல்வரை (பப 
பவளக்கருமையனே யெனகல்குபண்பாமகளென் 
பவளங்கருமையனே யகறில்லைப்ப இநிகரின் 
பவளங்கருமையனேகங்கொள்ருலும்பயத்தலின்றே. 

இன்று தசங்கம்புரைபவழுற்ற இனுமொழிந்தது 
இன்ருதாங்கம்புரைபடையம்பவிரும்பொழிற்பூவ 
இன்ருதரங்கம்புனைவான இச்செயுமேர்கொடில்லை 
இன்றாதரங்கம்புரை தீர்மன்ராவருளெற்கடி க்கே. 

கடவாரணங்கடையார்ப்பமண்ணாள்வரொண் கட்டி ரூம 

கடவாரணங்கடையார்பின்கலப்பர்ச இபரியாக் 

கடவாரணங்கடையார்புசக் தீத்தகணைமெய்முலைக் 
கடவாரணங்கடையாரச்சடையார் Revers oon cus, 

(௪)



இருச் இல்லைய கவக்தா தி, 

கண்டங்கரியன் றுவர்மேனியன்றில்லைக்கட்பொலிவோன் 
கண்டங்கரியன்றுசாசாதபாதன்கரிசறுத்தென் 
கண்டங்கரியன்௮ு திவெற்ப்பொய்த்தனர்கட்டுரைய 
சண்டங்கரியன்றுகொல்லோவித்ெ தயவமுங்கார்க்குழலே, 

காக்கைக்குளவிடைமா றின் றிவருங்க தியெனவங் 
காக்கைக்குளவிடைமா றும்பவமன் றுகைதொழின் பண் 

காக்கைக்குளவிடைமாவாய்கழுமலங்காகசெச்ட 
காக்கைக்குளவிடைமா பருதூருங்கலர் தவனே. 

கலங்காமரிக்குமயற்குமெட்டான்கொன்றைசண் ணுறினி 
கலங்கா மரிக்குமயற்குணகிற்குங்காத் அவளைக் 
கலங்காமரிக்குமயற்குலப்பேச்சுங்க ழியுமயங் 
கலங்காமரிக்குமயற்குதவிற் றில்லைக்காரிகையே. 

காரிகையா தவவியாக்கிய இல்லைக்கண்ணிருவி 
காரிகையாதவன்பல்லுகரீட்டியைக்காமுற்றெங்கள் 
காரிகையா தவசோமேயுயிர் த்தென்னைக்காய்வதசக் 
காரிகையா தவமோவென்றுவேண்முன்கரை தருமே. 

கரவரைக்கொன்றடியார்க்கருடில்லைக்கடவுட்குநீள் 
கசவனைக்கொன்றடியாரதள்போர்வையொண்காம்பினைநி 
கரவமைக்கொன்றடியார்ஈகத்தோலுடைகண்டுமச 

கரவனணாக்கொன் மடியா வுமிலேர்மகள்்காமுறுமே. 

காமாவவென வம்பகத்தா ள்பங்கன்கஞ்சம்வில 

காமாவடுவன வம்பகல ற்கருங்கண்ணி தருக 

காமாவடுவனவம்பகமன்றணுகாரின்மயங் 
காமாவடுவனவம்பகலாயிக்கடையைவிட்டே, 

கடையாவஞ்சாவரும்பப்புரிவாரிகரிபவன்வென் 

கடையாவஞ்சாவ GG மவானைக்காலிற்கடுங்கண்டகங் 

கடையாவஞ்சாவருக்.தாவுழல்வேன்மன் றிற்கண்டுகொழேன் 
கடையாவஞ்சாவருகென் றவெங்கூற்றங்கடுகுமுன்னே, 

கிகத்தனையன்புரிகடும்போகணிறைச் திடவ 
ககத்தனையன்புலையேன்விண்ணோர்கழியாதயின்றான் 
கடுகத்தனையன்புலியூரன்குஞ்சிதக்கான்மலர்க்குக் 
சடுகத்தனையன்புமில்லேனெவ்வாறுக இயுறலே. 

கதங்காமநந் இயங்காமம்மர் தீரர் தருட்காப்பிடையே 
கதங்காமரர்தியங்கா துமுண்டோவினைகாலைச்சுற்றங் 
கதங்காமரர் இியங்காவறடா தஅமெய்காட்டொழியங் 
கதங்காமகர் இியங்காவிமன்றாகறைக்கண்டத்தனே, 

௩௨௧௪௫ 

(36) 

(௬5) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯)



சகச இருத் தில்லையமகவந்தா தி. 

தனச்கோங்கரும்புபடவார்முபக்கிற்றலைப்பட்டுகர் 
தனக்கோங்கரும்புவிலானிலென் பீரத்தருக்கதெனுக் 
தனக்கோங்கரும்புகர் தீர்வதென் றோடுற்சபைநடிப்பான் 
தனக்கோங்கரும்புகழ்வாசிகையாற்குச்சாண்புகுமே, 

சரம்பலவாணன்றென்றிக்கறையென்னவெய்தார்வெஞ்சித்த 
சரம்பலவாணன்றென்கார் காங்குகூடற்றலைவனுயிர்ச் 
சரம்பலவாணன்0 றன்சான்முழவாபடைகங்களம 

(௨௪) 

சரம்பலவாணன்றென்றேத் துபொற்பாதன்றரான்கொன்றையே. (௨௫) 

கரையாவிரதக்தடவமையாதவரதாபகமா 
தரையாவிரதந்தபு சீ சசென்பாவணிதாசெனும்பர் 
தீரையாவிரதந்தவிர்முத்தர்வம்மின்சபைக்கென்றுகந் 
கணாயாவிரதந்தரநடிப்பாப்பகடற்செங்கே. 

இசக்காதமாவடியார்பணிசெய்திலமென்றொராய் 
இசங்காதமரவடி.யார்கொலென்னவெக்குச் இரிர்தெய்த.து 

இசங்கா தமரவடியார்மலர் தருமீர்ர் இல்லைசேர்க் து 
இச்கா தமரவடியார்வெஞ்சூலவென்னேமென்னிசே. 

ஏதாயினுமினியாயறகல்கென் நிரப்பரல்க 
ஏதாயினுமினியாயமென்பாரிலையென் பரிறை 
ஏதாயினுமினியாயம்புயலிவரிற்றில்லையைய் 
எதாயினுமினியாயகற்றப்புல்லிணக்கமதே. 

தேவாசமா இருவாசகமாயைசெறேனடை ந்தேன் 

தேவாசமா திருவாசகமாசெயுஞ்செய்யு ள்குயத் 

தேவாசமா இருவாசகமாறமுச் இல்லையமு 

தேவாசமா இருவாசகமாற்றிச்சிற்றம்பலத்தே, 

அம்பலவாவம்பலவா ௧ திர்க்கழிச்தாயெனுகேய் 

அம்பலவாவம்பலவாகுளிரெனுமாய்மணமீது 
அம்பலவாவம்பலவாவெனவிண்ணை ற்பொ Pow, ழ் 
அ௮ம்பலவாவம்பலவர வெனுமெம்மருமணியே,. 

மணக்கோலஞ்செய்ய திருமேனியார்செய்யவர் திலா வேண் 
மணக்கோலஞ்செய்யவருமேபவமெனுமைக்குழம்பு 
மணக்கோலஞ்செய்யமருமனஞ்சூழ் இல்லைவாழ்த் தலாய் 

மணக்கோலஞ்செய்யகல்கூர்ர் தருப்பாரின்ம இத்தெனையே, 

மதஇியாதவனங்வொள்விழியாய்கல்வழிச்செலச்சம் 
மதியாதவனக்கிரீயங்கம்யானெனலும்வாப்மையையுண் 
மதியாதவனங்கிரிக்கழுறமன்றவாணவருண் 
மதியாதவனங்கிளர்மை றயோன்றொழுமாஈடனே, 

(௨௮) 

(௨௭௪) 

(௩௦) 

(௨௧) 

(ne)



இருக் தில்லையமகவந்தா இ, 

மானநந்தாதவிரகர்கள்வாழ் இில்லைவாணவிழி 
மான நந்தாதவிரகவிதழ்க்குழல்வாமவிலா 
மானரந்தாதவிசகருண்மேயமன்னாகுழைச்சு 
மானரக்தாதவிரகம்பிமவழியெனக்கே, 

என்றாமதியாதவன்சுடக்காணமெற்குகலம் 
என்றாமதியா தவன் மதன் பூங்கணையி ௬மினி 
என்ருமதியாதவன்மணிசண்டனிக்கெய்கத் தடை 
என்றாம இயா தவன்றாழ்மன் றன்னளிசங்குறுமே. 

இரங்கதக்தனித் தனியாயமென் மீனவென்னிட த் இனும்வய் 
இசங்கத்தனித்கனியாயதன்முற்குறிலேப்பவனுய் 
இசக்கத்தனித்தனியாயமன்றெண்ணலரிற்பதியாய் 
இசக்கத்தனித்தனியாயமிலான்பின்மின னெ ளே. 

ஈள்ளாறு இக்குமகிழ்ப இயார் இில்லைகாடகமால் 

ஈள்ளாறுதிக்குமயிர்மாலைத்அுத்தககைமுத்தகீர் 
கள்ளா று இக்குமறல்குழல்வேல்கணகுகலத்தி 

நள்ளா அ இக்குமரிக்கோடுகொங்கைண்பா நங்கைக மக, 

நங்கைக்கரியவாமார்பன்றராம் இல்லைகன்னகர்ம 
ஈங்சைக்கரியவா தனம்போ லுஈடஈவில்வோன் 
நங்கைக்கரியவரரேோர்கட்கொங்கைஈன்றென்_றுவக் தா 

ஈங்கைக்கரியவாஞ்செய்யுமாலையுஎன்குதந்சே. 

தர்தவரைவரையாருமையைச்செய்தகுமறைவி 
தர்தவரைவரையானனர்வாரித்தடஞ்சிலைமி 
தர்தவரைவரையா தாண்டவர் அில்லைத்தாண்டவர்தோக 

தந்தவரைவமையாம்வெலால்குவர் தாம்வாமே, 

வசஈகாம்ப தம்வன்னிமப்பூ தம்வயிறுவநல் 
௫. க ஓ ft . இ ன மி . oo 

வசஈகரம்பதம்பூண்டோளசிதுடிவதனமிந்த 

வரஈகரம்பகம்பாலிக்குர் தில்லைவண்கைமுடிய 
வாநகாம்பதம்போல்வானில்லான்மன்றவாணனுக்கே. 

வாளாவிருந்தவா்தூற் றுவசாமுண்மடலு( டை. 

வாளாவிருந்தவர்வாங்குவனாப.தன்வை துமுனி 
வாளரவிருர்தவர்கேட்பவுமன்னைகின்மாலைமணி 
வாளாரவிருர்தவர்காளெளுச் தல்லைமன்னாதரின. 

தீருக்கம்பலவிடவாப்கொடுடேசுவர்தாழ்குழன்மா 
_ திருக்கம்பலவிடவாண்மைவிழியென்றுசாற்றுவமுத் 
தருக்கம்பலவிடவார்முலையாய் மறைதன் முடியில் 
திருச்கம்பலவிடவாவெங்களே ௧ திசாருதுமே, 

சி.க 

( ௩௩) 

(௩.௪) 

(௩௫) 

(௬.௬) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௯)



௩௧௮ இருச். இல்லையமக்வரதா தி, 

சாரம்பலமுறை_ நா லுமிதேயெனச்சாற்றுமென்வி 
சாரம்பலமுறைவேடரிற்கூடி த்தளர்மனமா 
சாசம்பலமுறையார்சிவகங்கைத்தடம்படி தி 
சாரம்பலமுறைசாங்காறுங்கூத்துத்தரிசித் திடே. 

சிற்றம்பலங்கண்டுபோற்றேன்மின்னார்கள்செவ்வாய்தருமெச் 
சிற்றம்பலங்கண்டுபோலக்கொள் வேன்௫ரதையுக் திகைத்தெஞ் 
சிற்றம்பலங்சண்டுமுன்னாண்டுகோடி சிலைச்சிலைக்கோர் 
சிற்றம்பலங்கண்டுயாபடையாற்செய்கசேவகனே., 

கனக்கர்தாததனமலைபங்காளன்களிமயில்வா 
கனக்கந்தாத்தனமலைக்குகீர் த் இில்லைக்கண்விடைப்பா 
கனக்கர்தரத்தனமலை இயற்கைத்தார்புனன்மு 
கனக்கந்தாத்தனமலைபன்காடிக்கலைபவசே,. 

கலையாவனவளவாத்தில்லையாய்கமழ்குங்குலியக் 
கலையாவனவளவாழ்மனைச்செல்கைதொடுவெனப்பு 
கலையாவனவளவாவு தியாகைதவாவிடவுள் 
கலையாவனவளவானினைச்சார்ச்தெனைக்கா த்தருளே. 

காதரங்கா தாமாயமின்னார்கண்புரியமயங் 
காதாங்கா தரமா தர்கள்சூழ் தில்லைக்கண்டி சைய 
காதாங்காதசமாநிலமாக்கு இகாவென்வளைக் 
காதரங்காதரமாய்சமையாளவர்கரு துகெஞ்சே. 

கருமங்கருமஙக ணம்பாமாகழியக்கழுவுங் 

கருமங்கருமங்கணம்பசமாகடிந்தாண்முாகினி 
கருமங்கருமங்கணம்பாமாகலைமான் றிசைமூ 
கருமங்கருமங்கணம்பாமாகம்பலக்கனியே, 

கனியக்கனியமனச் ௮ இயாக்கைதொழாமெங்கள் றீக் 
கனியக்கனியமனர் தும்பதன்றில்லைக்கண்ணமரசக் 
கனியக்கனியமனந்துயிர்யாவையுங்காமரிடக் 
கனியக்கனியமனர்துடியான்கடுங்கோதெமக்கே. 

Caran Gor gs தமுழுமுதலேபொறிக்கூட்டாலங் 
கோவாகுளத்துமுழுவயற்சோ ந்றுங்குழையுமைய 
கோவாகுள த்துமுழுவலன் பீர் துகைக்கொண்டருள்வேட் 
கோவாகுளத்துமுழுகென்ற தில்லைக்குணமலையே. 

மலையானிலங்கம்பலவுடைப்பாம்பின்வருமெவசோ 
மலையானிலங்கம்பலராயென்றேவினர்வாடும்வெண்க 
மலையானிலங்கம்பலமில்படையான்வணங்கிடத்த 
மலையானிலங்கம்பலநடஙகண்டமடமயிலே, 

(௪௪) 

(௪௮)



திருத் தில்லையமகவந்தா இ. 

மடங்கலையா தரியாநிறப்பூண்பன் றிவன்கொம்புக 
மடங்கலையா தரியாப்புலித்தோலிடமன் றுகண்டு 
மடங்கலையா தரியானானை மேவுவள்வன்னியினமும் 
மடங்கலையா தரியாதேகுமோமதன்வாளிகளே. 

வாளம்பாவையகிலம்பணிமன் றவள்ளுகிர் தோல் 

வாளம்பாவையூலெம்படா துவன்றொண்டர்முனி 
வாளம்பரவையகிலம்படாமுலைவா ம்வித்தவா 

வாளம்பாவையகிலம்பரா வமெய்வா ம்வருளே. 

அருத்தமரு த்தமென்றேயுழல்வேர்துப்பொணராம்பொரறிக்கும் 

அருத்தமருத்தமென் தேரிற்புரிபுமென்னாமு,தனூல் 
அருத்தமருத்தமென்றேங்குழல்பாகரடியர்க்கெளிய் 
அருத்தமருத்தமென்றேய்மன்றிற்கூத்தென்றருளுவசே, 

வருர்தவருக்தகமன்செறுபென்னமலத்துவெய்ய 
வருர்தவருச் தகமன்றதுவாழுன்மண்ணீர்கொண்மின்'2ற 

வருக்தவருர் தசமன்றோழமன் ும்வட்காருயிர்க 

வருக்தவருர்தசமன்னாப்பொன்னாவெனெம்மான் றுணேயே. 

மானம்பசம்பரமென்மொழிப்பார்கண்மருங்குன் முலை 

மானம்பாம்பவோங்கலொப்பார்பொதலுமாதரில்லா 
மானம்பாம்பராவாயொருவாதுறைமாட்சுயினம் 
மானம்டசம்பரன்வான் றில்லையோவவர்தம்ம இக்கே. 

தமனியமன்றமலசோன்முனோர்தொழத்தானிற்குழுத் 
தமனியமன் றமர்வரந்தெனைப்பற்றத்தடுக் இவன 
தமனியமன்றமச்செய்கைபிலாளிற்றழையுமங்த 
தமனியமன்றமற்றென்னாதுதான்செயும்போருளே. 

போம்பலம்பலகாற்சூழ்தரேம்பித்தடிமையென்றும் 
பேம்பலம்பலங்கோ இபிவணின் றுபேசெனினும் 

பேம்பலம்பலமாவிச்சித்தேமுதற்பின்னடைசாப் 

போம்பலம்பலவின்பொழிலூர் தில்லைபெற்றபொன்னே. 

பொன்னம்பலவன்மலக்கருங்குன்றைப்பொடி த்திநிறப் 
பொன்னம்பலவன்மலர்க இரா ழிப்புவியிரத 
பொன்னம்பலவன்மலர்க்குழல்பா கவென்னாம்பு லியூர்ப் 
பொன்னம்பலவன்மலங்கொழித்தீடங்கொல்பொற்பதமே. 

ப.தஞ்சலியா தவனேர்விளங்கும்புலிப்பாதர்தொழப் 
பதஞ்சலியாசவனேஈடி த்தற்குன்பகமென்றுவாய்ப் 
பதஞ்சலியாகவனேசாக்கைதீயதுபாழ்மனமென் 
பதஞ்சலியாதவனே௫ிப்பவென்றுகண்டாரத்தருளே, 

௨௧௯ 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(Ger) 

(௫௮) 

(Ge)



௬௩௨௦ இருத் இல்லையமகவந்தா தி, 

பாசத்தனமலைபாகனசொற்கமையாசைபற்றென் 
பாரத்தனமலைபாகனல்லேன்முதற்பாற்குவடை 
பாரத்தனமலைபாகனடாவுபரியிரதப் 
பாரத்தனமலைபாகனமன்றன்பரிவதென் ற, 

பாவரியக்கவணங்கேமுகில்கற்பறையரியம் 
பரவரியக்கவணங்கேசெயவெழும்பற்றுடைப்பொற் 

பரவரியக்கவணங்கேள்வசெய்தப்பக ழிகலம் 
பரவரியக்கவணங்கேடின்மன்றற்பரவு அ 3ம. 

பரமான தததையனாக்கொண்டெல்லா ம்படைப்பா னுமறறம 

பாமானந்தத்தையாடுக்கட்சொற்றிருப்பண்பனுந்தா 
பாமானந்தத்தையயர்வானென்பானும்பற்றாவெனக்கும் 
பரமானந்தத்தையருள்வா லுர் இல்லைப்ப இப்பானே, 

பசவம்பாவத்தவரோடுறவும்பண்ணேங்கடுவெப் 
பரவம்பாவ த்தவறடைவார்ப்பற்றுவாமன்றகம் 
பசவம்பரவத்தவத்தலைவாவம்பலவபொன்னம் 
பரவம்பாவக் கவர்சிலையாயென்றும்பாடி லமே, 

LITLE GON GOL WII cot வன லுட்ப இபதமபூண் 

பாடகந்தண்டையலைவாமம்வைத்தவன்பல்புலவோர் 
பாடகந்தண்டையலைமோ இண்டைத்தடம்பாவு இல்லைப் 
பாடகர் தண்டையலைஈமன் றோன் நுழுன்பற்றின னே. 

பற்றினகானுக்கு தீதகாப்புரிபண்பற்குமான் 
பற்றினகானுக்குத்தகரய்யனப்பற்குத் கில்லைப் 
பற்றினகானுக்குத்தகரக்குழல்பாகற்கெனம் 
பற்றினகாலுக்குக்ககாற்குதப்பட்டனனே. 

பட்டவம்போருகர் தானங்கொடில்லைப்பமஅதற் 
பட்டவம்போருகரந்கானடக்காக்கயம்பைத்தவிமும் 
பட்டவம்போருகந்தா னடல்வேளென்படிமயி லூர் 

பட்டவம்போருகந்தானறைக்காலும்படுதலின்் றே. 

BOSS இிகம்பாஞா oor LoL A ந்சபையென் அறு 

தலத்த இிகம்பரவூண் படைபள்ளியன்றாழுங்க ண்ணு 
தலத்ததஇிகம்பாவோேனுபவிவ்வுபிர் தழற்பா 
தலத்த திகம்பரமில்லதென்றாள தீதகுகினக்கே, 

தகரானனர்தக்கனுக்கியைத்தான்கலர்தம்மலக்கல் 
தகரானனர்தக்கவின்பன்றன்வெற்பிற்றவர்கழைப்பா 
தகரானனந்தக்கடுமாவழங்குர்தனிவழிப்போ 

௪ ® » ௪ * ச rd 

தகரானனந்தக்கவர்வருவாரென்கொல்சாற்றுவேத. 

(௬௩) 

(6௪) 

(௬௫) 

(x) 

(௬௪) 

. (௬௮)



இருத் தில்லையமகவந்தா இ, 

சாகனமாயவைகன் நினிலேனைச்சமனடவஞ் 
சாகனமாயவைவேல்விஜியார்மயற்றாம் கருகெஞ் 
சாதனமாயவைதகாகரகென்னுமுனஞ்சதக் தியோ 
சாதனமாயவைதென்புலியூரரின்றண்ணருளே. 

தண்டாதரித்ததமனென்னையாண்முன்றடவரைக்கோ 

தண்டாதரித்தசமப்பவுண்ணென்றளித்தாய்வெள்ளிவே 
தண்டாதரித்தாமன்பணைசூழ் இல்லைச்சங்காவோ 
தண்டாதரித்தசமக்களார்தாளுகைதக்க தவே. 

வேதப்பரியவிலங்கஞ்சப்பாகன்விடுவையஞ்சு 
வேதப்பரியவிலங்கஞ்சப்பாகஞ்சொன்மின்விடைத்தே 
(£வதப்பரியவிலங்கஞ்சப்பாகண்டபுண்ணிலருள் 
வே தப்பரியவிலங்கஞ்சப்பாகஞ்செய்மன்றத்தனே. 

மன்றலங்காரப்புரிசடையாரிமவான்மகளை 

மன்றலங்காரப்புரிபானாரிருண்மாய்தரவ 
மன்றலங்காரப்புரி தில்லையாசெனைவைப்பரிய 
மன்றலங்காசப்புரிதலர் தர். தீதருள்வா oor mov Lo, 

வானம்பவனர்தனஞ்சயனீர்குவலயமுமா 
வானம்பவனந்தனஞ்சயன்மான்மடி.யாமலயில் 
வானம்பவனந்தனஞ்சயஞ்சூழ் தில்லைமன்னிவளர் 
வானம்பவனக்தனஞ்சயற்போய்வைப்பன்மன்னருளே, 

மனம்பாலனையமடமொழியாரிடைமாழ்குறக்கா 
மனம்பாலனையமடங்கா த் துயரின்மன்னாமலிய 
மனம்பாலனையமடங்கலிற்சி றிவருமுனைங்கை 
மனம்பாலனையமடற்கொன்றையாயென்பமன்றஞ்சென்றே. 

மனம்பாவரியம்புயங்கநின்றாளிற்பொன்மா கரிற்க 
மனம்பாவரியம்புயங்கறை சகட்பழுய்வாங்கொல்பொறி 

மனம்பாவரியம்புபக்கடுக்கைப்பாமன்றப்பெரு 
மனம்பாவரியம்புயங்கலர் தாற்கருமாமணியே, 

மாதங்கமடங்கல்சேோ வழிகள்ளிருள்வாய்ப்பொறைமண் 
மாதங்கமடங்கல்வாயவொப்பாவருவர்கொல்பூ 
மாதங்கமடங்கல்விச்சாலையார் இல்லைமன்சுரர க 

மாதங்கமடங்கல்பூண்பவன் காளத்திமால்வரசைக்கே. 

வரைவனஞ்செய்புு் கடமுஞ்சுலாங்கமலைவன்குற 
வரைவனஞ்செய்யு ந்கடங்கமுக்குன்.றுை றமன்றுடையான் 

வனாவனஞ்செய்யுர்தடவுவில்லா யினிமாழ்கவுனை 
வரைவனஞ்செய்யுர் தட க்கெனையய்வுமொ ய்வார்முர Qe, 

¥& 

௩௨௮ 

(௧௯) 

(௪௦) 

(௭௧) 

(௭௨) 

(௪௬) 

(௪௭)



R22 இருத் இல்லையமகவர்தா தி. 

வாரி க்குவளையும்வண் ணம்பயின்றுமதன்பன் மலர் 

வாரிக்குவளையும்வண்ணம்படப்பெய்வ துசொல்வரு 
வாரிக்குவளையும்வண்ணம்பதமென்வன் மூரியருள் 
வாரிக்குவளையும்வண்ணம்பயின்மறைமன்றடைந்தே. 

அடையம்புயங்கலந்தானச்சு தற்குமரியகின்றாள் 

அ௮டையம்புயங்கலந்தானாவாய்பவவாசழல்வாய் 
அ௮டையம்புயங்கலர் கானஞ்சலென்றருளையகின்கை 

௮டையம்புயங்கலர் கானங்கொவிங்கென் நருண்மன்றனே. 

அரும்பாவருக்கனமாகமுகா த் திலவம்பன் முல்லை 

௮ரும்பாவருந்தனமாகண்டிலாளயலானபின்பு Buy 

அ௮ரும்பாவருந்தனமாகக்கொள்ளாமன்றத்தாடியமா 
அரும்பாவருந்தனமாகவிலூ£டைந்தாள்சு£த்தே. 

தேயம்பல இரியாக்கவன்றாட்டியர்சேற்கணார் 

தேயம்பல இரியாக்கடி வேலென்றுசேடிப்புனைர் 

தேயம்பல இரியாக்கடையேஞ்செல்லற்செல்வாமு 

தேயம்பல இரியாக்கவைதோங்கோறிருத் துவை2ய. 

திருத்காதடிமைதவக்கேம்புகலுர் இருவருளோ 
திருத்தாசடிமைகவச்சஞ்சூட்டுசிறப்புறுமெய்த் 

இிருத்தாகடிமைதவமாக்கு திவெகங்கையெனுர் 

இருத்தாதடிமைதவழ்மாட த் தில்லைச்ெக்கொழுக்தே. 

சிவசிவசங்காவைம்முகவென்றன்பர் சேர் தில்லை 
சிவசிவசங்காவைம்பொ றியாமருடீரக்கொல்வ 

சிவசிவசங்காவைப்பூணியத சேர் தரநே 
ஈங்கரவையவென்முன்னாக்தெளிமன மே. 

நம்பனையன் நினகான்பல்வீழ்த்தகைகாயகன்வா 
நம்பனையன் றினரூரெரித்தகானடமன்றிற்கண்டாள் 
நம்பனையன் றினல்லார்கள்பல்லோசலா்காட்டுறத்இ 
தம்பனையன்றினசக்கூவவாடுமிர்சன்னுதலே. 

தலையரியக்கவலார் தன ககில்லவன்ரும்பெறுப 
தலையரியக்கவலார்கோன்மன்றன்சரம்பூண்பொன்முடி க் 
தலையரியக்கவலார்புனலா ற்கணெொத்தாழ்குழல்கா 
தலையரியக்கவலார்முலையாய்சென்றுசாற்.றுக 2வ. 

கவியமகர் இரிவாப்பிறவாக்கழருரார்பாற் 
கலியமகர் இரிவாச்சிறுதெய்வங்கருதமுழக் 
கவியமகர் இரிவாரழலார்புகைகாண்மயில 
கவியமகர் இரிவான்டொ ழிற்றில்லைமன்கா தலமே, 

(௭௮) 

(௭௯) 

(௮0) 

(௮௧)



இரு த திலலையமகவாதா தி. ௩௨௩. 

கா தறபரவையகமபடி வேமறககாய்க இலநீக 
காதறபாவையகமபயிலவேமெககன்காககுழலபகங 
காதறபரவையகமபணி திலலைககண 3 மயகுழைக 

காதறபரவையகமபககொலவேககடுககாலன்முனனே. (௮௪) 

முனிவருமானகதககூதகமபலதசனபுமு நறுமிரு 

முனிவருமானஈதககூபபிககையேததசசெயமுகதகுழை 
முனிவருமானஈதககூரவிழிபாகமொய்ககூறறமெனை 
முனிவருமானகதககூடனறியாவாககுமு ததவனே (௮௮) 

மூவாயிரவருஈ கானவனவாழ்முடியாய்முனகைசோ 
மூவா யிரவருஈ காழவிலசொறபேசசசெய்மொய்யனபுககொண 

மூவாயிரவருஈ தாவுணவீரெனமுகலவமன் றுண 
மூவாயிரவருஈதாழநினமுயருணமுத இயின பே. (௮-௯) 

மூத்தருமபாவருமகதணமிறைத அிலலைமுனனவபன 

முததருமபாவருமாதகிறகொபபுமுளரிமின்வாய் 
முததருமபாவருமக தமினாவருமோழுநதவி 
முததருமபாவருமகதருககூரூழமுனிரதொபபெனறே (௯௦) 

முதலைபபைாவைத இிருககா ழியாசொன்முதலவா செவவாய் 
முதலைபபாவைத இருககாமுறனடாசொனமொய்தத இலலை 
முதலைபபாவைக இருககாறறுஈ தாளவெனடாமுமுவிம 
முதலைபபாவைத திருககாரறைமாயமுருக்குவ£ம, (௯௮) 

குவலையவமபாமானநதவா தவாகோவாவா 
குவலையவமபரமானஈதவா தவாகோமன்றகட 
குவலையவமபாமானஈதவாதவாகோளபுரிதீக 
குவலையவமபராமான5தவாகவாகோவததனே, (௯௨) 

௮,கதவெறபா தவாவெளளிவெறபாவிலயனரிகாய் 
௮ததவெறடா தவாசொலபூணெனுமிரபபாககருளசீல 
அததவெறபாதலாதேவா மனரூாதகமமகலததுகேய் 
அததவெறடாதவாதாமவசேயெனுமாயிழையே (௯௩) 

ஆயஙகவலவருஈ துபுயானுமலறவெனனள 
ஆயககவலவருந௮.பரசாறறியடை யுமின்கான 
ஆயககவலவருஈ துறவோ ருமபனபபனுளளென 

ஆயக்கவலவருஈ துமன்றமபணியாரினைகஈதே, (௯௪) 

ஆரமபசவியவானரநதமர் அுறையமபலவமபு 
ஆரமபாரவியவானஈதவைககுமமாவெண்டி & 
ஆரமபசவியவானாதமா துககளித இரனமாபு 
ஆரமபாவியவானஈதமாமணியார்ககுமுன்னே, (௬௫)



௩௨௪ திரு தீ தில்லையமகவஈதா இ, 

ஆசம்பார்தடி வாள்விழியாய்நென் னலாரிரவென் 

ஆசம்பசந்தடிவாய்முலைமேற்கைவை த்தா சொருவர் 
ஆரம்பசந்தடி வாய்ப்புலித்தோலாருட்பு லியூ 
ஆசம்பசர் தடி வார்சடையாரென்பசாயெனக்கே. 

என்னச் கனையடி தேடவிட்டாளையிருண்மவொடும் 

என்ன ததனையடியாய் தருவம்பலத்தெம்மிறையே 

என்னத்தனையடி யென்றன்பருக்கெளிதா தீதெரிக்கும் 

என்ன த்தனையடி யேன்மறப்பேன்கொலெழுமையுமே. 

மையலககாசகலம்மஇயென்னும இவிளஙக 

மையலகங்காசகலமாக்கொள்கண்ணியாமாலறச்செம் 
மையலக்காசகலப்பரவம்பலவா தடி. இ 
மையலங்காரகலப்புக மாயருமாணிக்கே ம. 

மாணிக்கவாசகாகாணவைத் தீர்தனைமாலைமுன்வின் 
மாணிக்கவாசகர்தெவவேயள பொன் நில்வாய்ர் தழமுன்பின் 
மாணிக்கவாசகர்சூழ் தில்லயாயென் சொன்மாலையுங்கொண் 

மாணிக்கவா சகர்வாய்மலா்கோவைவரைந்தவனே. 

அவலங்களைவம்பலாடீர்ப்புலியூணைவமுரிய் 

அவலங்களை வம்பரும்புரியா தடாப்பா மழுமேய் 

அவலங்களைவம்பலாமுலைவாமனருள்பெறுவாம் 

௮வலங்களைவம்பணிக்தெழுவாச் இருவம்பலமே, 

திநத்திலலையமகவந்தாதி ழற்றிற்று, 

(௯௮) 

(௯௯) 

(a) 

* இப்பிரபந்தத்தில் யமகவலங்காரகோக்கி அடிகளின் ஈற்றிலிருக்கும் 
உடன்மேல் உயிரேற்றாமலும் உயிர்முன்உயிர்வரும்போது உடம்படுமெய்வரு 
வித்து ௮சன்மே லுயிரேந்றாமலும் குற்றுகரத்தைச்கெடுத்து ௮து கெட 
நின்ற மெய்மே ஓுயிரேற்றாமலும் நகரம் வரவேண்டியவிடத்து னகரமும் 
னகரம் வாவேண்டியவிடத்து ஈகரமும் பதிப்பிக்கப்பட்டன. 

வாசிப்பவர்கள் உடன்மேலுயிரேற்றியும் உடம்படுமெய்வருவித்து உயி 
சேற்றியும் குற்றுகரச்தைச் கெடுத்துச் கெடகின் ஈமெய்மேலுயிரேற்றியும் 
5௪ னகரபேதங்களையறிந்தும் வாரித்துப்பொருள்கொள்க. 

* இதுவும் பின்னுள்ளசிறப்புப்பாயிரமும் பழையப இப்பைச்சார்ச்சலை; 
பதிப்பித்சசாலம், சென்ற ரு.திரோச்சாரிஷ் சித இரைமி,



௧௦ 

௧௫ 

௨௫ 

௩௫ 

Ou. 

சிவமயம். 
9 6 ° 

ச௰ப்புப்பாயிரம். 
Ak ee 

இந்நாலாசீரியர் மாணாக்கராகிய 
சசோொடசாவதகானம் 

சுப்பராயசெட்டி யாரவர்களியற்றிய 
நேரிசையாசிரியய்டா. 

திருவளர் செங்கேழ்ச் குருமணி கொழிக்கும் 
பொருதுரை யடத்க விருஙில வரைப்பில் 
ரூவாத் துன்பச் தருபவ மறவொழிச் 
கோவா வின்பச் தறுதலை வேட்கு 
மன்னிய வுயிர்காள் பன்னெறிச் செல்குவ 
தொருவுமின் பெருமான் மிருகடங் காண 
வுள்ளகச் சன்டொடு பொள்ளென வம்ம/ 
னெனவிளிக் இடல்போற் கணகச் இயண்று 
மணிகால் யாத்த வணிகளர் மாடத் 
அம்பர்ச் தயங்கு செம்பொற் கேசன 
மாடுறுச் தெய்வப் பீசொன் ரஜோஙகுக் 
தொல்லைமா வளஞ்சேர் இல்லைமா ககர 
விரசச வளராபிராக் டமா யெவரும் 
wre பெறுபெரும் பயனை நினைந்து 
காணுமப் பயன்பெற சமனியக் குன்றம் 
வானுயர் மேடி.யொடு வச௪௮௫ மானக் 
களங்கமற வோங்கி விளங்குபொ.ற் பொதுவிழ் 
கலைமக டீம்பா லலைமகள் வணங்குக் 

தகலைமக ளென்னு மலைமக ளாய * 
வுலகுபல பயக்ச வொருதா யொழியா 
இலகருள் சரக்கு மிருவிஸ்ரி களிப்ப 
வண்டுழு BDLEGS குண்டுழா யலங்களற் 
விண்டடம் புயததுச் கொண்டல் வண்ணனு 
சேதுமறை தெரிக்க சதுமுகக் இழவனு 
கற்பக நீழலில் பொற்புறு கோவு 
மற்மவிண் ணவரும் பொற்றமண் ணவருங் 
க.ரஞ்சிரங் குவியச் சகண்ணருவி பொழுிய 
மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விகிர்ப் பெய்இ 
யசக.ார வெனுமொலி பரவையை விழுங்க 
வின்புறப் புரிபே சன்புரு வாய 
பொருவரு மழேனிவச ரிருவரும் பொங்கித் 
Si GID Lf மான$தச் சலஇயுள் எழுத 
ழூயலகணன் வெரிகிடை யியலகின் தருளி g 
அவர்பழு,கி தனைய வவிர்சடை wit. 
தழைதஇருச் செவியிற் குழையசைக் தாட 
வருள்விழிக் கடையுமை தெருண்முகத் தூலவ 
வுறுஇரு வாயில் கு௮சகை யரும்ப 
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வடலரை குழைத்த சடமெடும் புயத்திற் 
பாம்பொடு கடுக்கைத் சேம்பிணை மயங்கத் 
இருவிடை யிற்புலி சருமுடை தயங்கக் 
சாமரை மருட்டிய காமர்சே வடியிற் 
செம்பொற் சிலம்பு பம்பிப் புலம்ப தீ 

ALPS are நொடியுமைக் இடத்துக் 
கோற்றமுன் னாகச் சாற்றுமைம் தொழிலும் 
வயங்குற வென்றும் தயங்குமா னக்தத் 
சாண்டலம் புரிஈ்சகரு ளாண்ட...... முற்கண் 
ணுலகிடை யுஇித்து நிலவுபல் லுயிர்கீஞுக் 
கதையே யன் திச தாயு மாவா 
ஸணிவனே யென்றிப் புவணியோர்ச் துய்ய 
நலமவி வணிகக் குலமகள் பொறையுயிர்த் 

இலகுறு மளவும் விலகு லின் றி 
யன்னையா யளிச்ச மன்னுறு மப்ப 
னெழுக்தரு எப்பெறு செழும்புகழ் நிறைக்க 
வொள்ளிய இரிகராப் பள்ளிச் கேபினும் 
பெரும்பொரு ரளார்க்கே யரும்பொரு ஞ.தல்போ 
லீண்டுபகழ் செறிய வாண்பவெரு பெரிமீயான் 
பிறைமுடிப் பெருமா னுறைசதரப் பெற்ற 
நறையூர் பொழில்சூ முறையூர்ப் புராண முஞ் 
சுரும்புபடி£ துண்ண வரும்புக டோறு 

மட்டவிழ் குறுக்கைவீ ரட்டப் பு சாணமு 

மூற்ற பவஞ்௪ப் பற்றகன் றவர்பலர் 
அற்றொளிர் வாளொளி புற்தூர்ப் புராணமு 
ஹேடைச்தெழும் வயன்மடை யடைத்திடச் கருப்புச் 
கட்டி யிடும்விளச் தொட்டிப் புராணமுஞ் 
சேற்தூர் வளைவய லாற்றார்ப் புராணமு 
மெயிலை யுடுத்தொளிர் மயிலைப் புசாணமுங் 
கமலைதீ இயாக ரமல லீலையு 
கூறியும் பெயராக் காழிச் கோவையு 
மெருதூர் பரணிடை மருதூ ருலாவு 
மேவு புகழானைக் காவி ஸணிடத்தருள் 
பூண்டமர்ர் தருளகி லாண்டகா யகஇிக்கு 

மூருத்சவத் துறைதெறுச் இருத்சவச் துறைவளர் 
கருப்புகல் கடிபெருர் இருப்பிராட் டி.ச்கு 
riper cred லுறையூர் மன்னிய வடியவ 
சேர்தஇமதி யமைக்குங் காச்திமதி யுமைக்குக் 

தருப்பெரு மணக்தரு இருப்பெரு மணச்துறை 
போற்றுவார்க் கருடிரு நீ.ற்றமை யவட்கும் 
பெருவிடைப் பரனரு டி.ருவிடைச் கழியமர் 

சருமரு கனுக்கு மொருமுரு கனுக்குங் 
காவடுச் தறைஇரு வாவடு ுறையி 
னம்பல மாக கயர்செழுக் தருளு 
மம்பல வாண வருட்குரு பாரற்கும் 
பெருகயக் துவன்றிய பிள்ளைச் adap 
WISE) FUEGIOM ASENE GC Ww 

HO Qeneror GOI PGw wer gy கலம்பகமும்
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சிறப்புப்பாயிசம். 2. oT 

விற்குடி கொளுமுடி.க் கற்குடிப் பரற்கு. 
மிதம்புகல் கலசைச் சிதம்பரேச் சுரற்குஞ் 
சொற்றவா னைச்கா வுற்றவன் னைக்கும் 
சருமையில் வளர்தருஞ் சச்சிசா னந்த 

குருப.ர னுக்குமேர் சருசமிழ் மாலையு 
மறைதுறை சையுமரு ணிழஹைசராப் பன்ளியு 
மமாம லற்குகல் யமசவமக் தாஇயு 
நீவி வனத்துறை நிமலனுக் கும்முரற் 
சாலிப வனச் துமுக் சட்பரஞ் சுடர்க்கும் 
விரிபொருள டெச்சு இரிபக் காதியுஞ் 
௪ருறை பூலா ஞருறை யரற்ளு 
நாருறை யூறை ஈண்ணிய பரற்கும் 
சண்டபா ஸணிக்கும் வண்டமிழ் மதுரை 
நானசம் பந்த நற்றே ற்கு 
(sso uP ha ug ss gr Buy 

கறம்பலாச் சோலை யெறும்பி யூரின் 
மேவுசோ இக்குவெண் பாவக் gn Su 
நவின்றமா மதுரையிம் கவின் றருண் ஞானசம் 
பந்த தேகெற்கா னநதச் களிப்பு 
மொருசவி யேணு மொழிதர லின்றி 
யிருளசன் ரொளிரு மெல்லாக் சவிகளுஞ் 
சொன்னலம் பொருணவஞ் சுவைம்கு பத்திமை 
நன்னலம் பஉலணி ஈலங்கள் செறிந்து 
மூழங்குற வெளிதின் மொழிக்தபெரு நாவலன் 

குலச்இற் குடியிற் குணக்திற் குறையா 
சலச்இின் மாண்பி னகுடிவ பத்.இயில் 
லாய்மையிற் பொறையின் மவிசரு நிறையிற் 
றூய்மையிற் கொடையித் றுகளரு நீதியின் 

மயங்குறு பிறப்பி லுயங்கெனை யாண்ட 
தயங்குபே ரருளிற் நலைமைபெற் அயர்க்தோன் 

சந்த மலிந்த செந்சமிழ்கி கரசாய் 
வக்ச மீனாட்ட ச்சர வாரியன் 
புல்லிய வென்னாற் சொல்லி யடங்கா 
நன்னல மமைக்துப் பன்னிப் புனைந்த 
வமலமலி இல்லை யமகவம் சாஇயைக் 
கஇத்திடு மச்சிற் பதிக்துச் சருசென 

நல்லோர் பல்லோர் ஈயர் துறை யிடனெனத் 
தொல்லோர் சொல்லிய தொண்டைமண் டலச்இ 
லுலமலி இண்டோ ளூபேச்இர னாய 
கலமலி கொங்கைக் சகமலைவாழ் மார்பன் 
றன்னுறு காவலின் மன்னு முல்லையிற் 
கோதார் ௪ராச சேசா வினங்களைச் 
சேர்ச் தம வைச்சதை யோர்க்து நின்றே 
யன்னோன் முன் 2னா னாகிய விர்கிரன் 
மின்னுசன் காவலிற் முன்னு நிலத்இற் 
பயிலுற வைச்ச செயலே மானக் 

கவையடிச் சயவாய்க் சாரா வினங்கள் 
செலவையுறு மிடனெலாஞ் சேர்ச்துடெர் அறங்கும்
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இறப்புப்பாயிசம். 

பெருவளஞ் இறக்க மருதஞ் சூழ்கது 
wa, ales aval ser Coy 

DEMS பொலிக்ச இருவினுஞ் சிறக்ச௪ 
ஈறுகயெ மருங்கு பெருழுலை மடவா 

T&F இயன்ற மாடச் தஅும்பர்க் 
குழுமி யிருந்து செழுமலர்கச் கரதசா 
னகைழமுக மதியொடு பகையுறு ம.இயினைப் 

பிஒச்துப் பிடிச்து விடுக்தசெறி கரல்போக் 
.ரளங் சூயிற்றிய இரண் மணி யம்மனை 
யாடன் மலிர்ச டீடமர் செல்வ 
மோலாம் பம்ம லூராள் செம்மல் 
வலம்புரி ய/இ.ச்.ச ஈலம்புரி மு௦,ச்சென 
மிளிர் சுரு புகழுயர் தளுவவலே ஊாளர் 
GOSH gy Bas sus Sor J) &C eresr 
லாகா ரறஞ்சே Cranb பரவேள் 
செய்தவம் தெரிக்கு மெய்யுறு €லண் 
பண்ணியம் பழுச்ச சண்ணணித் சாரு 
லொர்கமில் சச்துவ ஈற்குண வாரிதி 
யிரப்பவர்சக் இன்பஞ் சுரக்குமா நி.இயம் 
புல்வ.ரம் பசன்று கல்வியின் மேரு 
வுவமை யிலாப்பச சிவனடி யருச்சனை 
பத .இயிக் புரிய மு.த்கம குணச்தோன் 

பொங்குசர் விசய ரங்கபூ பால 
னணுளசக்சழை விழைவோடு விளம்பின னாக 
வள்ளலித் இறக்க வள்ளலில Geol 
ஐலங்களித் இறக்கமா சலமாம் இல்லையட் 
சடேவரிற் றர்சமா தேவன் ரூஸிற் 
புலவரிற் இறர்்ச புலவனா விளங்கிய 
கம்மா இரிய ன வின் மணி யமசகவரக் 
காதஇயுட் சிறந்தவர் காஇயை யோர்ர் தஙின் 
மேோறவ,ச னன்றுகன் ெண்றுள முவச் து 
மதுத்திட யாரும் பதித்து முடிச்சனன் 

மன்னுறு ப/க நூல் சொணன்னபெரி யோன்பா 

லெணன்ணொடு கற்ற தன்னுறு மறிஞண் 
கவ்வைநீர் சுழ்க்ச கண்ணசன் ஞாலக் 
,இிடம்படு மன்பதை மடங்கெடப் பண்ணூல் 
வி௱ாச் தசை புலப்படச் தெரிச்இடும் வல்லோண் 
கசணியினு மழு இனுங் ௪ண்டினும் பா௫இனு 
மிணியதமிழ்ச் சவிசை யியம்பச் கெரிக்சோன் 
பவமறுத் இன்பப் பயனனிச் சருளாஞ் 
சிவபிரா னடிக்€ழ்ச் ஈெசைவைச் இருப்போன் 
சுதக்சவிர் பெருஞ்சீர்ச் .சம்பர மடபன் 

பண்ணிய தவத்தால் பயக்தகரு எாமணி 
கண்ணிய புலமை கலஞ்சேர்ம் கொளிரு 
Coes Saat Daag 
பேசுபுகழ்ச் தியாக ராசகா வலனே, 

சிறப்புப்பாயிரம்ழற்றிற்று. 

 



Boma is By Cor, 

இருச்சிறறம்பலம், 

துழறைரையமகவந்தாது. 

பாயிரம். 

கணையாவனமணிமாலைச்செய்தொனவன் கண் மலர்சூ 

டிணையாவன சமலாப்பதத்தோனருளெய்தல்குறித் 

கணையாவனநடைசெய்பூர் அுறைசையர்தா திசொல்லத் 
துணையாவனஈம்மழசயவேழர் துணைவக்த த, 

குருவணக்கம். 

பாவன்புதீரென்றலைமீ தும்வைகியின்பஞ்செய்த து 
பேவன்புலவுக்கடன்மா ற் றருட்சுப்பிரமணிய 

தேவன்புடையுறவாழ்வான்றுறைசைச்சிவன்முனமா 
லாவன்புகறக்குருவம்பலவாணனடி. மலர, 

—— SKS 

நூல். 

இருவம்பரவமலமாயைகன்மஞ்சிதைதரவ 
இருவம்பரவமகலத் இகழ்வெஞான த.துமு 
இருவம்பரவமருமாவடு நுறைச்செல்வபுற்றோல்' 
இருவம்பாவமாவென் நுிர்தைசெயின்மன மே. (௧) 

மனமா தவரர்தவேறாயலாகிற்குமா தா தங்க 
மனமா தவரந்தவேதமுற்றேனருள்வாமத்துச்ச 
மனமாதவநந்தவேதா துறைசைவள்ளால்வளைவா 
மனமாதவரர்தவே ற்கியென்ராயெங்கன்வாய்ப்ப துவே, (௨) 

பதுமத்தவளைகிகர்வாட்குமான்பகழிதுளைப் 
பதுமத்தவளைகழல்வதுர்£ீமதிபாரித் இறைப் 
LU GINS Falcon (PIO MU HIE (IPSs Fuh poles 
பதுமத் கவளைகவர்விடையாயறப்டார்த்தருளே, (௩) 

பாராதரிக்குமதிகாயுமான்பகழியொன்றும் 
டாசாதரிக்குமதிவேகனையு றும்பற்றநினைப் 
பாசாதரிக்கும இிலாசூருவப்பாரெ.லுர்தேர்ப் 
பாராதரி க்குமதிமாலஃதோவப்பரி ற் தீருமே ள். (௪) 

Fa.



௩௩௦ துறைசையமகவந்தா தி, 

பாம்பரமானர் தவா வாசூசபலியிடுகற் 
பரம்பாமானர்தவா ங்கிழப்பான்சென் றபண்பவெ ங்கும் 

பாரம்பரமானந்தவா ங்குை ழயாயென்படர்மன ம்பம் 

பரம்பரமானர் சவாழ்க்கையெவ்வா றுறும்பாவமற்றே, 

பாவனஞ்செய்யவொருகீகினையிற்பலிக்குமதப் 
பாவனஞ்செய்யவுழல்பிறராலென்படுமஃதப் 
டாவனஞ்செய்யமருமாவடுதுறைப்பண்ணவவொப் 

பாவனஞ்செய்யவுணர் த் துகின்சண்டம்ப இர்தமர்ச்தே, 

பதம்படையாவர் இயேனடி யார்க்குப்பல்பாவெனச்சொற் 
பதம்படையாவர் இவன்முனெனவுழல்பாவிக்கும்வாய்ப் 
பதம்படையாவந் இரைக்கடலாய்செய்யபகஃ்ூக்குறும் 

பதம்படையாவர் திவண்ணா துறைசைப்ப இியினென்னே. 

ப.இகக்தரங்கவமுதெனஞூவரும்பாடி.னர்கைப் 
ப இகந்தரங்கஈடி க்குகின்றாளெமர்பற்றற்கன் 8.7 
பிகர் தரங்கமாசூர்முளேபணியாய்விடமுட் 
பதஇிகந்தசங்கரியாயுணரேமெப்படியய்வதே. 

படியாதவனிகமங்கூறுமாற் றுமெய்ப்பத் இயெய்கப் 

படியா தவனிகமும்பாமுர் தவிர்பாவியிக்தப் 
படியா தவனிகராசாற்கன்பில்லவன்பண்புறலெப் 
படியாதவனிகவாதேத்துகோழுத்இப்பண்ணவனே,. 

வனத்தாமரையாக்காம்பற்றுறைசைவனப்பர்விரை 
வனத்தாமரையாக்காம்பற்படாத்தர்வைவாய்ச்கசடை 
வனத்தாமரையாக்காம்பற்றலையணிவாவிடிற்க 
வன த்தாமரையாக்காம்பற்றினோர் திமடகெஞ்சமே. 

மடக்கொடியாரையினிதோம்பல்வேட்டுவளர்தபு௪ 
மடக்கொடியாரைமரீ இத இரிவாஞ்சைகின்பாட்டுவர 
மடச்கொடியாரைவனைசடையாயன்னமாமலைகூர் 
மடக்கொடியாரைமதஇலாவடுதுறைமாமணியே, 

மாவலங்காரத்தன த் துமையாண்மணவாளனின்றே 
மாவலங்காரத்தண்கோமுத்திவாமுமம்மானிடமம் 
மாவலங்காசத்தகோகிறத்தாரைவைக்தான்களம்விம் 
மாவலங்காரத்தழைவானலாற்க இமற்றிலையே. 

மத்தாகமந்தாமாநீர்சட்டாருமருவருமே 
மத்தாகமக்தாமாணாவெனக்கருள்வாயருள்வா 
மத்தாகமர்தாமாலாய்தென்காமுச் திவாழ்பவகா 
மத்தாகமர் தீரமாக்டுவானுனைவர் இப்பனே. 

(50) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



BD DOF IDS ONG BI தி. 

வந்தனங்காமருவாளியெய்வாய்கின்வலிவள(௦ 
வர்தனங்காமருவாவடுதண்டுறைமன் முன்செலின் 
வந்தனங்காமருவார்சடையாயென்பைமற்ற துகி 
வந்தனங்காமருவாவென்றுகாணமருவிலையே. 

மருவளகச்துமைமா தோடுயிரின்பவாழ்வுறக்கா 
மருவளகத்துமையற்றுறையாரின்மன்னுங்கொன்றைத்தா 
மருவளகக்துமையில்லார்புயத் தின்வண்காவிசுவை 

மருவளகத்துமையாமவர்கோழுத் இமாஈகசே. 

ஈகாமகாரந்தகா த்தாளிறைவர்க்குஈற்றுறைசை 
ஈகரமகசந்தகட்குழலோடுகயந்தமர்கி 
நகரமகரர்தகப்பயில்வாரி திஞ்சென த்.இ 
ஈகரமகரர்தகர்மேவுமுன்னங்குகண்ணனன் றே, 

நந்தாவாத்தஈகா ஞானக்கோழு தீ இரம்பவருள் 

நந்தாவாத்தசமானாக்கியதெய்வநா தகுழை 

நந்தாவாத்ககருதோட்பஞ்சாக்கரகாமகுரு 
ஈந்தாவாத்ததமென்றுகொள்வாஞ்சையிர்காய்க்கருளே. 

அரவாவரையிலருண்ஞானக்கோழுக்இியையமறை 
அ௮சவாவரையிலகுங்கபிலாயத்தசாமயபொய் 
அ௮ரவரவரையிலடி யேனையேற்றலடல்விடை 3ல் 
அ௮சவாவரையிலழல்கால்கட்கூற்றமணுகுமுன்னே. 

அண்ணாமலயத்தனைஞானக்கோமுதஇயண்ணலையாம் 

அண்ணாமல்யத்தனைவினையாலயாந்தாக்தமிழை 
அண்ணாமலையத்தனையாண் டவாபல்லமாருக்கும்' 

அண்ணாமலயத்தனையொப்பவாவென்றறைர் தலமே. 

அறையாகமசம்படைத்தானயனெற்க துதுயர்சார் 
அறையாகமஈம்பலவாகி ன்சீர்சுதுயவாவச்செவி 

௮ை நயாகமகம்பகோமு தீ திவாணவருளொடுநீ 

அறையாகமாம்பமாட்டேனெவவாறுன்னடியுறலே, 

அடியாரையாவடுவேற்கண்ணிபாகவசவுமுடி. 

அடியாரையாவடுதண்டுறையா ய்மலமா இகுற்றம் 

அடியாரையாவடுவென்றாய்தலின் றியமாயன்மால் 
அ௮டி.யாரையாவடுப்பேன்பவ Lom LS Hoo Loi ou HSS. 

தக்கசிதம்பரவாந்தொழிறீரச்சுதாவருணந் 
தக்கதெம்பரவா தங்கொள்ளேலென த்தண்டி தீதவா 
தீக்கசிதம்பாவாவொளிர்டீற்றதண்கோழுத்திமே 
தீக்கசிெதம்பாவாக இயுன்னை த்தவிர்ந் இலையே, 

IRB.



RRQ BD VOF UG OUG HA தி, 

தவர்தானஞ்சற்றுமிலானாளென் £றோர்தமக்கினிதோ 
தவந்தானஞ்சற்றுகிலானென்றுகீயெனை ததள்ளுதல்கை 
தவந்தானஞ்சற்றுறுங்கண்டத்தினுவடுகண்டுறைகா 
தவந்தானஞ்சற்றுகின்றன்மையென்றாள த்தடையெவனே, 

ஏதங்கலங்கப்பணிவா£முன்னிழ்பவசெண்ணில்வலி 
ஏ.தங்கலங்கப்பணிவா£ துறைசையிறைவர்பணி 

ஏ.தங்கலங்கப்பணிவார் இருவாசியுகிழல் 
எதங்கலங்கப்பணிவார்சடையிலென்பார்முத்தரே, 

மூத்தனையானைக்கொடியிடையொப்பின்முலையுவந்க 
முத்தனையானைக்கொடியமைததானைமுழங்குமவி 
முத்தனையானைக்கொடியானைமூர்ததிமுகனவிலு 
முத்தனையானைக்கொடி யேன் அறைசையின்முன் னுவனே. 

முன்னவராகர்தவாதாவடுதுறைமாற் நிதல 
முூன்னவசாகந்தமா இியபொ ய்முகக்குங்காணா 

முன்னவசரகரந் தருபா ற்பசப்பினா Glories y's ற் 

முன்னவராகந்தனக்கரியாசெங்கன்முர் துவம். 

வசசங்கமங்கையு இத்தார்கலேம்மவவண்டுறைசை 
வாசங்கமங்கையுடையவெள்ளேம்றுவருபவதா 
வாரசங்கமங்கையுமுவாறளவியவாவனலி 

வசசக்கமங்கையுயுமாறிழக்தும்வளமிலையே. 

வளவாகுசவையுடைமதவேளெய்மலர்க்கணையெவ 
வளவாகூ£வையுவக்குமள கமயிலெனுமி 
வளவாகுரவையுமொவ்வா தின்பத் அமருவுபு இ 
வளவாஞுாவையுள்ளார்ஞானக்கோழுத் திவானவனே. 

நவகோடி சித்தமிறோலவவா தாகர்வருப 
நவகோடி சித்தமையு நாலெனமுனநல்கயவா 
ஈவகோடி.சித்தமுகவனக்கேமனண்ணாக்கழலோய் 
ஈவகோடிசித்தபு/வாசவென்னுஈறு.நு தலே. 

தலையாலங்காடவர்சாசாப்பி றவுற்கலம்பதம்வி 
தலையாலங்காடவர்கோன்றலைட்டாச்செய்தவன் முளைமு 

தீலையாலங்காடவர்காணகத்தர்தார்ஈட்பாதாரணிம 
தலையாலங்காடவர்தொண்டாமங்கோமுத்தச்சங்காற்கே. 

சங்கர் தரங்கஙகுழையாவமாயன்சசம்பதகஞ் 
FBI BT BID BI (HOO LPO 1 LOGO (07 D LY HOval Hot LOLIGH, 

சங்கந்தரங்கங்குழையாராவஞ்சடைக்கலமெச் 
சங்கந்தாங்கங்குழைகேர்வர்சூழ்துறைசைப்பாற்கே, 

(௨௫) 

(0.8) 

(௨௪) 

(௨.௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧)



அறைசையமசவர்தா தி 

பசவாதவத்தன்மையற்றேயவத்தைப்படுங்கொடியேன் 
பரவாதவத்தன்மைபற்றிகிற்பேன்மறைபன் னுசிதம் 
பரவா தவத்தன்மைதாமுராரீபணி துறைசைப் 
பரவாதவத்தன்மைதர் இருபர்தமும்பாற்றுகவே. 

பாலத்தனையத்தளையோவழநற்கட்பாமனைக்கா 
பாலத்தனையத்தனையாஞானைப்பன்பறைக்க 
பாலத்தனையத்தனைமாமாய்த்தளிப்பானையுமை 
பாலத்தனையத்கனைநேர்பவனையுட்பற்றினமே. 

பற்றம்பலமங்கைமார்ஈல்கக்கொள்வ ர்பரவிமறை 

பற்றம்பலமங்கைகூப்பார் துறைசைப்ப இரினையம் 

பற்றம்பலமகங்கையாரிசையாயறப்ப ற்றலரும் 

பற்றம்பலமங்கையா கூற்றரிக்கவர்பாம்ம்பலமே, 

: . ra : . . 
பலமாவருக்கவங்க ம்பெறுசோ லைப்பதித் துறைசைப் 

. . . a . ப் 5 ச 

பலமாவருக்கவங்கம்புனைவாரைப்பற்ரான்௧ணையுழ் 

பலமாவருக்கவங்கம்பணிவான் மகன்பண் ணுவன் நேர்ப் 

பலமாவருக்கவங்கம்பெரினீந்தப்படுமிருளே. 

இருப்புவன த்தையடையானையுண்குள கெய் தங்கொலெய்த்த் 
இருப்புவ ன த்தையுணிற்றாகம்டோங்கொலிருக்துறைசை 

இருப்டுவன த்தை யணிவிடையாளர்க்கென்றெய் இப்பணி 

இருப்புவன த்தையெவராற்கடச் தின்பமெய் துவிசே. 

விரகம்பாமையவா ங்கணல்லார்சண்விடுக்தொழிவான் 
வீரகம்பரமையவாற்றிப்பின்னீளுமெய்க்கோழுத் திய 
விரகம்பசமையமாய்ப்பான்மகிழ்ர தமர் விண்ணவ த 
விரகம்பரமையவென்னும்பொல்லா தவிரதத்தையே, 

விரியம்புவனம்பிப்பானெரியவிழித்தவன்கா 
விரியம்புவன ம்பயில்கோழுத்தீசனைவிட்டயனீ 
விரியம்புவனம்பரிப்பானை வேண்டலம் வேசகுமென்ற 
விரியம்புவனம்ப இனாலுங்கேட்கவிரித் திடமே, 

விரையாக்கலியையொழித் திடமானிடாமேற்கவிசொல் 
விரையாக்கலியையுள்ளீர்ஞான க்கோழுத் இவிண்ணவனா 
விரையாக்கலியைச்செயுங்கயிலாயத்தன் மேற்புகல்விர் 
விரையாக்கலியை தராவெருக்குஞ்ச டைமேவியதே, 

வியவருகர்தபயன்பெறவும்மிளிர்கோமுக் திமே 
வியவருகந்தபவோங்கரசாருன்னின்மேன்மையு த 
வியவருகந்தபானத்தர்மாமொழிவிட்டமர்வெவ் 
வியவருகர்தபவுச்தர்சொல்வேட்பதுவெர்ராகே, 

௩௩௩ 

(௩௨) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(௩௯) 

(௪0)



௬.௬௪ BID DEF UID OYE BT தி, 

ஈரம்பாயவம்பலம்போன்மொழிமா துமெயர்சாடி மத 
ஈசம்பாயவம்பலம்யாஞ்செய்வதாயி ற்றுநாரதகிர் 

நரம்பாயவம்பலம்வாழ்வாய்முகிலுக டுங்குறவா 

சாம்பாயவம்பலம்வீம்பொழிற்கோமுச்திராயகனே, 

கனகத் Huns ந் தபப்போழ்ச் தபோ துங்கடுர் கழல 

கனகத்இயாகர்தனைமானமாட்டி. MBEAN apy Soa 

கனக தியாகர்தர்பாற்சேறியென்றவன் காத்துறைசைக் 
கனகஜ்தியாகர்தந்தானையல்லா துகரு இலமே, 

கரும்பாவியங்கங்கங்க ங்கவராமுன்கரிசுகட 

கரும்பாவியங்கங்கணிசாறுை றசைக்கனமலிக 

கரும்பாவியங்கங்கபத் இரசம் 2வதங்கரியவனே 
கரும்பாவியங்கங்கமின்றியென்றாயுன்௧கருத்துறவே, 

கருத்தாதரித்தமை?ரோக்கியையோர்கையணை த்தனைய 
கருத்தாதரித்தமைசாய்த் தியல்காவிரிக்காத்துறைசைக் 
கருத்தா தரித்தமைதிருடைபோயனைக்கா (Lp Dash a 
கருத்தாதரித்தமைவாளுமின்பெய்கவோகையணையே, 

கையிலாயமானும்பலவளக்கோ முத் இக்கட்பொலியங் 
கையிலாயமா னும்பசசுமுள்ளா ன்கஞ்சன்வா ய்பரிவாழ்க் 

கையிலாயமானும்பர்சூழ்பாற்கடலமாகண்மலைமல் 
கையிலாயமா லும்படர்வினை தீர்ப்பனங்கைே தாமுமே. 

கைதவமேதகவாற்றிநின்றேனாகத்தமரு 
கைதவமமதகவாள்வதென் ரோகற்றுளா ரியற்று 
கைதவமேதகவாணம்வண்டார் க்குமங்காமதரைக் 

ரூ . ச கைதவமேதகவாய்மாடக்கோமுததிக்காவலனே. 

காவியங்கண்ணியமார்டா நெய்த்தோர்கவிழ் தீதாய்புவனங் 
காவியங்கண்ணியமக்தவிர்ர்தாமென்றகாவலநின் 
காவியங்கண்ணியநாவலர் கோமுசத்திக்கட்சென் றுடைக் 
காவியங்கண்ணியயாவருமாமுத்தர்கட்ரொயே, 

கட்டளயாவும்பன்மாமதங்கோடல்கடு கீ துழல்வேன் 
கட்டனயாவும்பறிமாயைவா தக்கலப்பெனும்புன் 
கட்டளையாவும்பரோங்காசூரகமழுகின்வாய்க் 
கட்டனயாவும்பமேத்தடியாரிற்கலப்பித் இட, 

கலக்கந்தாமஞ்சவாமேனிமானொருகண்ப இற்றுக் 
கலக்கந்தாமஞ்சளாங்குழல்சோசக்களாந் துகெஞ்சு 
கலக்கரந்தரமஞ்சலிப்பாடுறைசைக்கபா லிமறவ் 
சலக்கந்தாமஞ்சஈஞ்சமுண்டான்வக் அகாப்பதென்ே ற், 

(22) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯).



துறைசையமகவர்தா தி, 

காப்பரவத்தையலைவாரிஈஞ்சைக்கைகண்டங்கொண்டார 
காப்பரவத்தைய லைவாய்துறைசைக்கண்ணார்கழிநீல் 
காப்பாவத்தையலைவாமங்கொண்டவரா்க LLG Wa 

காப்பாவத்தையலைவாயதோவக்கலப்பளித்தே. 

கலகலவாரக்குங்குலமாமறைக்கழலாயிடஞ்ச 
கலகலவார்க்குங்குமமுலையாய்கடுசக்கைக்கொடைய 
கலகலவார்க்குங்குள(2க அுறைசைக்கண்ணாய்ஈமனி 

கலகலவார்க்குங்குளிர் தாளளிக்கலுன்கா சன்மையே. 

காதம்பலபலசெல்வோகிற்சூழக்கடமுட நீங 
காதம்பலபலவாண்மடவார்கண்ணென்றேத் துவாவ் 

காதம்பலபலமு ற்ரறொர் துறைசைக்க ண்ளை குழைக் 

காதம்பலபலமென்றடைவோகினைக்கண்டுவந்தே, 

வர் இக்குமண்ணும்பரித்தனராவெனும்வண்டுறைசை 
வர இக்குமண் ணும்படி யெங்கன்மன்மதரேனிகி 
வர் இக்குமண் ணும்பக மியும்வாட்வெமாற்றுமெனும் 

வர் இக்குரண் ணும்பசே இயாரருள்வாசென் னுமே. 

வாசம்படைத்தகைவெய் யோ ர்குலஞ்செற்றவா ari (pean 

வாசம்படைக்சகைகொண்டமசாடன்மடிமுமுழ 
வாரம்படை த் சகையார்புக ழ்கோழுக் திவாணர்வரு 

௪ டி * 5 

வாரம்படை த்தகையாகாதலங்கரிமானிகையே, 

மாளிகைத்தேவனைசத்தா துறைசைவயிற்றிதழி 
மாளிகைத்தேவனைமெய்மமாலதென்பன்வல்லேறுபெரு 

மாளிகைத்தேவனையத்கோன் அமின்! மருவுந்தரு 
மாளிகைத்தேவனையு்கொழுவேனுண்மயக்கறுத்தே. 

LUGE FTE BOOTS | near FO LM eat அழல்வானவாச 

மபக்கர்தாக்சரையிற்றோலரைவண்டுறைசைகிரா 
மயக்கந்தரத்தரையாலாலமுண் வெயக்குமெழின் 

மயக்கர்சாததரை யேத்தாரவர்கொவெல்வினை ய, 

வல்லியங்குஞ்சாங்கொங்கைகண்ணாகவயங்குமலை 

வல்லியங்குஞ்சாமென்னநின்றார்மன் ௮ுகோழுத்இயார் 
வல்லி யங்குஞ்சரர்ை sur வங்கும்வரைச்சரி வாய் 

வல்லியங்குஞ்சசரகீர் இரம்மாட்டுவால்கொடி2.த. 

வ ருந்தவரும்பணிஈஞ்சன்னகாலன்வருமுன மே 
வருக தவரும்பணியும்பறம்பென்பாவயங்குமறி 
வருக்தவரும்பணிமாயோன் செய்கோழுத் திவாணர்விண்ண 
வருந்தவரும்பணியும்பதம்போற்றுமின்மானிடசே, 

௩௩௫ 

(60) 

(௫௨) 

(௫௭) 

(௫௪)



௩௩௬ அறைசையமசவந்தா இ, 

மானச்கஞ்சாறமையிக்கெசொன்மங்கைமருவிடக்கோ 

மானக்கஞ்சாறவிருங்கோவைபூண்டவன்வான த்தைவி 
மானக்கஞ்சாறருகோமுத்தியான்மகளோ இநன்றான் 
மானக்சஞ்சாறவென்றானென்றுகூறுநம்மாமயிலே. 

மாமதலையரியா திய போற்றவனைவனுண்க 
மாமதலையரியாவட்டதென்ன மகிழ்க தவன் புன் 
மாமதலையரியாயென்றசித்தவன்வாழிடம்பு 
மாமதலையரியார்வயற்கோழுத் இிமாஈகரே, 

மானாகமாதுளககாச்சூழ்துறைசைவாதனணி 

மானாகமா துளக்காப்பூகமாபடைவண் சரக்கோண் 
மானாகமா அுளங்காவரையாவிலென்பால் வயங்கம் 
மானாகமாதுளங்காழுற்றிவ்வாறுதன்வாய்மலர்ச்ேத. 

மலசாகனத்தமருமவோன்றிருநெடுமாலெனுமும் 
மலராகனத்தமின்னோனாசூர்சொலல்வல்லர்விடா 
மலசாதனத்ததுபணுபப்பூணியுள்வார்முடி க்க 
மலசாதனத்தமிலசா கன்மெய்யெனுமா மறையே, 

மறையாகமந்தவவோ சிமெய்ஞ்ஞானபருவினர்க்கு 

மறையாகம$்தவமாயேவிளங்கும்வபக் ங்கியெ இர் 

மறையாகமக்தவறிவாள்பவர்க்குவண்கோாத் இச்செம் 
மறையாகமந்தவழ்வான்றிருப்பா தமறைவன 2வ. 

வனமணமாலைமலசோனை வேட்டும இப்பொ ரவு 

வனமணமாலையுறேன்பிறவேண்டலன்வாழ்தரப்பு 
வனமணமாலையுமையாளொடுபையன்வா ழாச 

வனமணமாலையுற்மேன்பவங்கான்முன்மலாஈகபஞ்சே 

பஞ்சாக்கரவைபதர்தொழுமா றுபணிவினை தீப் 
பஞ்சாக்கரவைகிகர்மலமாயைபறித்கெறியின் 
பஞ்சாக்கரவைபவமா கவாவினன்பற்கடகரப் 

பஞ்சாக்கரவையசகோமுக் திமேயபசாபானே. 

பார்தாமனுக்குமரியவிடையைப்பணை த தமுலைப் 
பரக்தாமனுக்குமரியமாதோணமர்பார் ததுச்சிவப் 
பரக்தாமனுக்குமரியவிவ்வாய்தலில்பங்கயற்கும் 
பரர்தாமனுக்குமரியர் அறைசைப்ப தியணக்(7௧, 

பத்தவளகச்கரும்பாசமினீ யும்பயிலிட த்த 
பத்தவளக்கரும்பாவியுமேவப்பணிரகையின் 
பத்தவளக்கரும்பார்மொழிபாகபாவுபுயம் 
பத்தவளக்கரும்பாலாய் துறைசைப்பஇயாசே, 

(௫௯) 

(60) 

(௧௪) 

(௪) 

(௬௪)



தூறைசையமகவந்தா இ, 

௮சசவன த்தைமகிம்மாசிலா மணியையமலை 
௮சசவனத்தையணை த்தெழுக்தாயெங்குமாய்வயங்கும் 
அ௮சசவன த்தையணிமாலயன்முதலாயவர்சீர் 
அசசவன த்தையவாவேளின் ரக் இயமுகைளிட்டே. 

௮ம்மனையாடு இப தாடு திகழங்காடு இயென்று 
௮ம்மனையாடுஇவாவிர்ர் துமாற்றிலஎன்னமிடக்.து 

அ௮ம்மனையாடுதிசெய்?ிகாமுக்திசாருள்புரிந்தால் 
அம்மனையாடுதிவைவாண்மதனெடுத்கார்ப்பினுமே. 

ஆரத்தன ததையலையாலவாய்மணமாற்றியின்பம் 
ஆரத்கன க்தையலையாடவேழழைத்தோனணிகா 
YIG EO கதையலையாகமைத்தவனாய்ர்கவிடக்து 

ஆசத்தனத்தையலையாற்றுகோருத் தியாய்கைஈன்றே, 

கையருமடாவருப்பாராகறுறைசைககம மதருமவற 

கையரும்பாவரும்பாசாங்குசருங்கனக்கமமு 

கையரும்பாவரும்பாமாமுலையுங்கலக்கவிண்வாம்க் 

கையரும்பாவரு! ப்பான்மையொபோலியாகண் ணருளே, 

கண்ணப்பரைவரையாதுவர்தாள்வாகரையொளஸிருங் 

கண்ணப்பரைவரையோமடற்றினார்கனிக்தூனருக்துங் 

கண்ணப்பரைவரைக்காளத் இியொாண்டவர்கட்டுசடைக் 

கண்ணப்பரைவராமாய்ப்பார் அுறைசைகலக அய்ம்மினே. 

கலவரையா தவமாற்ருரெனினுங்கடுவினைய 
- 1 od ௪ ரு g . கலவரையாகவமாற் றுவ!? கநின்கருணை தலைக் 

கலவரையாதவமாலையற்றேற்கென்க இ௫லைய 
கலவரையாதவமா 8ீலக்கொள்சோழுகஇக்காணனே. 

பி 

காமாசிலாமணியார் க்குமுன்வா ங்கக்கரும்பிண FS Bi 

காமாகிலாமளணிவார் குழல் மீசா FOE TEE ண்ணின்மைதங் 

காமாகிலாமணிகற்றார்மருவக்கமழசசக் , 

காமாசிலாமணிநின் சீர்சறவங்கவரும்வண் டே. 

வண்டலம்பாவைகும்பூங்குமன் மா தும இயெழத்து 

வண்டலம்பாவையழலாவுடைத்தென்நுமாழ்காசை 

வண்டலம்பாவைமுதலியடீத்கனள்வாழ் அுறைசை 

வண்டலம்பாவையடியார்புனையவஇபவனே, 

பவனாசனாதச்சனன்்௫ ண்டடையார்கட்படாகடுப்பாம் 

பவனாசனாத்கனன்பா னீர்ச்துறைசைப்பஇமர
ுவு 

ப்வ ஞசைனார்த்தனன்காணரியாப்பானாவென்
பன்காய் 

பவனாசனாரத் தனன்றானென்றுசெய்வன்பரிக் தருளே. 

௪௩. 

௩௭ 

(௭௦) 

(cra) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(ore)



௩௩௮ துறைசையமகவந்தா தி. 

பரவல தீர்த்தமுழுகெங்கோமுத் இப்பண்ணவூற் 
பரவலந் தீர் தரமனஞ்சு சேயுபிர்ப்பாலபரா 
பரவலந்தீர்த்தவயனைவை த்தாயென்றும்பாடி லமன். 
பரவலர்தீர்த்தரின்பாதாம்புயமெங்கன்பாலிப்பதே,. 

பாலக்காத்தா துறைசைத கியாகாபழமறைக்க 

பாலக்கரத்தர்நெடுமறையச்தப்பயனெ னுமைம் 
பாலக்காத்ததர்சிலைவேளெரியப்படார்த தற் 
பாலக்காத்தர்பதம்பணியார்சிலபாதகரே. 

தகரங்கலர்தகுழல்பாகராவடுதகண்டுறைவித் 
தகரங்கலர் தவழ்வெம்முலையாசத்தழுவுறின்யார் 
தகாங்கலர்தவஞன் றிடா அதபும்பலவன் 
தகரங்கலக்கபொழுதுமென்னாமிந் தக்தையலுக்கே, 

தையலையாதரியாதெழும்வீழுர்தசம்படவத் 
தையலையா கரியாதேகுமோவெனஞ்சார்மதஇியத் 
தையலையா தரியாரொனும்வேளை ததவிசெனுமு த் 
தையலையா தரியாக்கோழமுத்தீசசெய்தண்ண௫ு மள 

தண்ணந்தமருகமேற்றார்க்கிடஈ்துை றசையுவமை 
தண்ணந்தமருகவாய்வைக்குமால்விடை. FID Men HMw 

தண் ணந்தமருகமெண்ணில்க ண்டார் (குழைசங்கொடுபார் 

தண் ணர்தமருகவென்பான்மலைபிறை றதார்கொ ன்றையே. 

தாரங்கடுக்கைசில்மல்பூதஞ்சமர்பொருது 
தாசங்கடுக்கையடியாருள முத.றுந்தக்தநற்றுய் 
தாரங்கடுக்கைமலம்டோ ஃகல்வேலைதனியிடங்கக 
தாரங்கடுக்கையமைத்துண்பது துறைசைப்பாய்2க. 

கேதனமாவடுகோட்டேறுமேவிக்கிளதருகி 
கேதனமாவடுதண்டுறையாவென்றுங்கேடிறனக் 
சகேதனமாவடு?கரவிழியா வென் றுவ்2கட்பளிவட் 
கேதனமாவடுமாற்றிடரிவானெழுகேண்மையே. 

௮ேேகர்தாத்தகைமாபாதகம்புரிர்தாங்கொடுமை 
௮னேகர்தாத்தகையேனளற்றுழவருட்டிறைசை 

அனேகக்தாத்தகையேற்முலர் துஞ்சவயின்றொளிரை 
அனேகந்தசத்தகைவிட்டாலெனக்கினியார் துணையே, 

ஆசாவமுதையனையநின் சீரறையேகின க்சியாம் 
ஆராவமுதையடைர்தான்்கவாவடையும்பச்சை 
ஆசாவமுதையலாக்கான்வெள் ளேற்றவவிர்சடைமேல் 
ஆசாவமுதையனேயாசூரவருள்புரியே. 

(srr) 

(௭௮) 

(௮5) 

(௮௪) 

(௮௫)



துறைசையமகவஈதா இ, 

புரப்பானலங்க ண்டவாவளமோ ஙகும்புகழத துறைசை 

புசப்பானலங்கண்_வாணாகொண்டாடப்பொலிபவ_ நூ 
பு/ப்பானலங்கண்டவாமொழிமா துபொருர் தியொளிர் 
புரப்பானலங்கண்டவா தமியேன்பவம்போக்குறவே. 

வேதண்டவில்லியைவாய்வான்்வெரீ இத்தொ மமேலெழுவெள் 

வேதண்டவில்லியைவார்தெருவார்மிளிர்கோழமுத்திக்கோ 
வேதண்டவில்லியைவாய்போலடை தல்விலக்கெனவவ 
வேதண்டவில்லியைவாம்ததார்பிறப்பென்னவிண்பிறப்பே. 

பிறவித் அருமங்கவடுவிட்டோங்கிப்பிறங்குமதன் 
பிறவித்துருமங்கவுய்வதென்றியான்வெண்பெருமுத்தங்கள் 
பிறவித் அுருமங்கள்சூழ்கோழுத்தீசநின்பெய்கழற்கன் 
பிறவித் துருமங்கமுர தண்ணென்றுகினைப்பேசுநர்க்கே, 

நரந்தந்தகாங்கமழ்குழல்வான் செயுநற்றவக்தி 
நரந்தந்தகாங்கடி கட்டொ மில்சொன காவிடைகிக் 
நரந்தந்தகரங்கடுப்பார துறைசைஈல்லாளியல்வா 

நரந்தந்தகாங்கனிவான்கொண்மாம்பொழினாடிடமே, 

நாடரும்பாதகமாயாகவிலொருமா த்திரையில் 
நாடரும்பா தகவுரிபங்காகற்படண்ணியவான் 
நாடரும்பாதகவார்ஞழ் துறைசைஈம்பாநெடுமால் 
நாடரும்பாதகமலமென்றோவொருமான்பெறலே. 

நானந்தவா தகுழலார்புணர்ச்சிகசைஇயுழலு 
நானந்தவாதமறாதுசெய்வேனுய்யகாடுமறை 
நானக்தவாதமயில்பணியாய்ஈவின்ருய்செவிவா£ப் 
கானந்தவாதவன்சூழ்பெருங்கோமுத்திராயகனே. 

கங்கா GIF CIELO BAYT LIT BCT Coo Lit ans EOS 
அகங்கா தரசங்காவோரிருவால றயிசை கூர் 
அகங்காதாசங்கவார்குழையாயென்றறைகுவனென் 
அ௮கங்காதாசங்கவின்வனஞ்சூழச்செயற்பு சனே. 

அற்பரவை க்கட்புகு காமன்மாமயிலன்னவர்மை 

அற்பாவைக்கட்குடி யாமற்கோழுத் ் ,தியையகண்டத் த்து 
௮ ற்பரவைக்கட்க நேர்விழிபாசவன்பாற்றுநர்பால் 
அற்பாவைக்கட்டடி.யேன்வினைகின்னருளழலே, 

அரும்புங்கவருமணிமுலைபாகன ர௬ுமறையை 
அரும்புங்கவருமணிதருகோழுத் தஇியண்ணலம்பொன் 
அரும்புகவருமணிமைகின் றேத்துமாசிறைமால் 
அரும்புங்கவருமணியேயென்னுள்ள த்தவிசொளியே, 

௩௩௯ 

(௮௭)



௩௪0. துறைசையமகவநதா சு, 

ஏதம்படரும்பலதொ ழிலா ற்றியிலாத் திடுதற்கு 
ஏதம்படரும்விழியார்மயன்முன்னியமரிறை 
ஏதம்படரும்வாவிரவொரினியானியற்றல் 

ஏதம்படரும்பயிர்கான் அறைசையிறையவனே, 

இறைக்கும்வளைக்கும்பொருத்தமின்மா மதியென்ப தழல் 
இறைக்கும்வளைக்கும்பொருகழைவேள்விடுமேவெனுமய் 
இறைக்கும்வளை க்ரும்பொருவாக்கடலிரைக்குர் துறைசை 
இறைக்கும்வளைக்கும்பொ.நட்கீர்சொல்வாரினிலையருளே. 

இலையமலக்கவளர்தீரிருவரையெண்ணலம்பொன் 
இலையமலக்கவளவாந்துறைசையிறைக்கன்புசெய்து 

இலையமலைக்கவளருக் திருமடத் இற்கலப்புற்று 
இலையபலைக்கவளமாரர் இன்பெய்சகவெழுமன மே, 

மனம்பு தக்கும்பலமாயவெங்காமமதிசுடுங்கா 

மனம்புறைக்கும்பலமின்றென் அயிரைவருக்கிவிடா 
மனம்புதைக்கும்பலவின்!2 2றமொ ழிக்குவளங்கொ. ள்பொன்னி 

மனம்புதைத்கும்பலகால்பாய்தென்காழுத் திவான வனே. 

வானம்பாவுமையாள்கணவாவெனின்வாழவருள் 

வானம்பாவுமையாறன்றென்காழுத்திவாணனணி 

வானம்பாவுமையான்வருமென்னுமயின்மகனொவ 

வானம்பரவுமையாலோடிறந்துயிர்வாழ்வதுவே. 

வதனமைந்தான்குஞ்சியாகாயன் சம ய்முனம்வர், ௧௩ம் 
வதனமைரதான்குஞ்சிதையாவியமன் றன்வாழ்வுமைக 
வதனமை/தான்குஞ்சிசுழ்வயம்?காருத் திமன்னினிய 
வதனமைர்தான்குஞ்சிதபா தமேபல்வள த் இருவே. 

துறைசையமகவந்தாதி முற்றிற்று, 

(௯௭) 

(#00)



a. 

சிவமயம். 

தருச சரொாமலையமகவந்தா தி. 

௮9௧ — 

கடவுள் வாழ்த்து, 

ஆடை. 

விநாயகக்கடவள். 

கராமலையாகின்றபோ தஇபங்கூவக்கடி.தக்கசா 

விராமலையாழிவிட்டா ற்குமயற் குமெட்டா துநி DCH 
இிராமலையா திபனெம்மான ந்தா இயைச்செப்பவிடா 

வராமலையாவக்குசபாசவென்முன்புவர் தரும a, 

ஸ்ரீ தாயுமானவர். 

அப்பனைத் துர்தொழுஞ்செஞ்சடையான்கவிதொண்டருரைக் 
கப்பனையேட்டிற்பொறித்தான் கடிப்பொலிகண்டன்றனை 
யொப்பனையம்பனைசசெற்றான் சராபலையு சதமனென் 
னப்பனையன்றிப்புகழாதென்வாய்புறக்தாரையுமே. 

ஸ்ரீ மட்வோர்குழலம்மை. 

அகந்தக்குழலுமன த் துயர் தீரவபிலங்கைவைத்: 
தீகந்தக்குழகனையின்ராய்குபிலைத்தடி ந கழுதை 
பிகந்தக்குழலைக்கடி.ந்தசொல்லாய்முக் திளஈகையாய் 
சுகர் தக்குழலம்மை? யயடி யய ந்குமுன் ஜொன் றுவையே 

சேவ்வந்திவிநாயகர். 

அனக்குழையுடையம்மான்புயத் துமழன்மெழுகு 

மானக்குழையுமனத் இனராய்ப்பத் திமார்க்கநின்று 
கானக்குழையையணிவாரகிரத்துங்கழனிறுத் துர் 
தானக்குழைசெவிச்செவ்வர் தியான தருமின்பமே, 

முருகக்கடவுள். 

கரம்பன்னிரண்டுமுடியா றினனெவன்கைக்கவண் கன் 
னிஈம்பன்னிலத்திற்றினைத்தாளடர்நெறியேகிக்கண்ண 

விரம்பன்னியமொ pe வடி.ச்சிபா poor gio வண்டி மிக்கா 

தாம்பன்னினனெவனோவவனேயெனைத்தாங்குவனே,



௪௨ இருச்சிராமலையமகவந்தா தி. 

கலைமகள். 
எண்டோட்டுமுக்கட்டுநீராசடைத் இடுமா தர்பலி 
கொண்டோட்டுவைத்தபொருட்டெதுவோவதைக்கூறவிருள் 
விண்டோட்டுசெம்மணிமான்மகனாவின்விளஙகுகளு 
வெண்டோட்டுமுண்டகத்தாண்மலர்த்தாண்முடிமேல்வைப்பனே. () 

திருநந்திதேவர். 

இன்னடியார்களுடனிருப்பாகல்லினமணிக 
டுன்னடி வாயிலினின் றேபிரம்புகைதொட்டுமையாண் 
மன்ன டிகொள்ளவருமாலயன்முதல்வானவர்க்குத் 
தன்னடிழுர் திக்கொடுப்பானடியெர்தலைக்கணிர்தே, (or) 

சமயாசாரியர் நால்வர். 

கருமப்பாந்தவிர்த்தாள்வாருததியிற்கன்மிதக்கத் 
தீருமப்பதிபிற்கராச்சேய் தவென்பு தா ழ்குழலா 
மருமப்பணிர்தபெருமானரியுருமாற்றிவச 
வருமப்பர்சுந்தசர்சம்பர்தர்மாணிக்கவா சகரே, (௮) 

சண்டேசுரகாயனார். 

மூரண்டடிகொண்டுவெம்போத்தைஈடாத் இழுனி௰ துகிற்பா 

னரண்டடியப்பவமப்புறத்தோடவருஈது இக 

டி ரண்டடியார்சொலத்தன்னையன்னாளை ச்சிதைத்தெனைய 
னிரண்டடி சேோந்தவிறையடிப்போதென்னிதயத்ததே, (௯) 

மற்றைத்திருத்தோண்டர்கள். 

பருத்தொண்டசாகிற்குங்கொங்கையர்மான் முதற்பற்பலவாக் 
கருத்தொண்டசாதலவிச்சைவெப்போடிக்கழியவர் இக் 
குருத்தொண்டசாசின்மலாமு. நீழற்குறுகஇிகின் ம 

இருத்தொண்டரானவர் தாடொழுவாமுட்டிருக்கற. (௧௦) 

சேக்கிழார்முதலியோர். 

மாக்ளெயார்மொழிபங்கலனுக்கேயன்புவைத்தளவி 
லாக்கிளையாரன்பறுத்துய்ர் கதொண்டாரும்புகழை 
வாக்ககாயாரெனகாவலசோதவழுத்தியுய்க்த 
சேக்னொயார்முதற்பல்லோரும்வாழ்கவென்சிந்தையினே. (௧௧) 

அவையடக்கம, 

கடி யார்கடுக்கையணிர தார்நெடியவன்கண்ணிருக்கு 
மடியாரணத்துமுடிம் துவைத்தவராப்பணியார் 
அடியார்கரத்தெஞ்சொமலைகா தரைச்சொல்லுவதாற் 
படி.யார்களிலிகழ்வா ராஈல்லோர்களென்பாடலையே, (௪௨) 

 



இருச்சொமலையமகவர்தா இ, 

நூல். 

இருமா திருக்குமணிமார்பனான்்முகன்றேவர்செங்க 
இருமா இருக்குர்தொழநின்றராயகன் நீவினைமு 
திருமா திருக்குமடியார்க்கறுக்குஞ்சரா மலையான் 
இருமா திருக்குதுதலான்பொற்றாளென்சிரம்வைப்பனே, 

இசமசரவம்பு தரித்தசராமலை த் தவனைவச் 
சிரமரவம்புணேநீர்பாய்ந்கபோல்வினை தேய்க்ககொர்? தஞ் 
சிரமாவம்புயக்தாடாவென்றோ தஇச்சிறப்பினிறைஞ் 
இரமசரவம்புரிவெங்காலன் செய்பினென்செய் குவிே ர். 

குவையாவலவினையப்பவெப்2பமிகக்கொண்டுகொர்தேன் 
குவையாவலவித்அநின் நிருக்கொண்டரிற்கூடிடச்செய் 
குவையாவலவிழுங்கண்டார ுங்கொன்ை றகொண்டொளிர் வா 

குவையாவலவிர் தன தீ த்இபங்காக சிரகுதி க் இரனே, 

இர; ஙகாவலமாலிவவுடற்கெய் , அ;மூன்ம Dears 

இரங்காவலர்கொண்ட ருச்சி த். இடேனிருள்சக்குஞ் செங்க 
இரங்காவலரும்பநின்றதொப்பா ஞ்சிகொச்சிரகு் த் 
இரங்காவலவு மைபங்காவென் நிவினைதிர த்தரு் Car, 

அரவப்பணிலனயன்மகவான்( Lp, தல் பொட் ய் 

அரவப்பணிவிடைசெய்துழ?2 லனுமையார்த் இடுக்கை 

௮சவப்பணிர்தசடையாய்கிராமலையா திபனே 

அ௮சவப்பணியுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

கலக்கர்தராமடவா ர்மயல்வாரிகலர் தவெ ன்முன் 

GOVE HB தாரவெஞ்சமன்வருக். காலங்சடுக்கை தப்ப, 

DONGLE BIW இிசுஞ்ரொயலையாய்கன்னிபா 

கலக்கந்தரநினைவேண்டி க்கொண்டேனெனைக்கண் முகொள்ளே. 

கண்ணாடி மானப்பொலியுக்கபோ லத், தர்காதலெ.னுங் 
கண்ணாடி, மானமற்றுண்டிரு்தேன்கடையேன்பொன்மன்றின் 
கண்ணாடி மானத்தனேயினிமேனின்கழல்வைப்பனென் 
கண்ணாடிமானச்ரொமலையாய்சடைக்கங்கையமே. 

கங்காதாவிண்டொடுஞ்சிரபூதாக் காவலமு 
கங்காதரவிர்கம்வள்ளையொப்பாமலைக்கன்னிபங்கா 
கங்காதாவிதழிச்சடையாய்நின்கழற்கிலெனா 
கங்காதரவிலுடையாய்புசத்தைக்கடர்தவனே. 

கடனாகவதரிக்குக் தாளப்பற்கவுரிபங்கா 
கடனாகவதட்ரொமலையாய்வினைகட்கிடனாங் 
கடனாகவதனென்றாலுநையாதெனைக்காத்தனிற்கே 
கடனாகவதண்டங்கொண்டெமன்றொன் நிடுங்காலத் திலே. 

௪௩



௬௩௪௪ இருச்சொமலையமசவந்தா இ, 

காலக்கடியமடவாரலறவிண்கன்னியர்செங 

காலக்கடி யவிர்பஞ்சார்சொமலைக்க த்தசெர்நீர் 
காலக்கடி யாவாபாணாகண்சிவந் துவருங் 

காலக்கடியனையஞ்சேலெனவர் துகா த்கருளே. 

காதாசங்கச்சமியேனாகியவென்கருமக்குவி 
காகாசங்கத்தண்குழைசோர் இலஇக்கவின்பெருகுங் 
காதாசங்கத்தழமீனத் இரத்தாய்சிகாச்சிரகா 
காதாசங்கத்தரமயற்குள்விழாமனின் கான்மலரே, 

கானகத்தானவளைகரியோற்களித்காய்செகா 
கானகத்தானகரியுரித்தாய்பொற்கடுக்கைமலர்க் 

கானகத்தானயம் பா பிறர் துகழிர் அசுடுங் 

கானகத்தானமெலாமென்னென் பேகுப்பல்கண்டது வே, 

கண்டமட்டுங்கடுங்காலற்கஞ்சேன் சடைராளினில 

கண்டமட்டுந்தருவானைமொய்கோடொளிர்காழ௫ல்கி 

கண்டமட்டுந் துபொழில்சேர் சிசாரலைக்காவலனைக் 

சண்டமட்டுங்கறுக்கானையென்னாச்சொலக்கற்றபின்னே. 

கற்பகச்சோலையின்மீப்பாய்முடி க்க ரொற்க திர்வி 
GE DUGE SEM SOl Door aun GhiH மலைக்காவலனே 
கற்பகச்சோரியயிலேவியகுமஈப் உத்த 0 oor 

கற்பகச் 2சாரவின்னின்னையெர்சாளிற்கலப்பதுவே. 

BE குஞ்சாமைச் துடையானைச்செற்றகண் ணுபிழைய 

கலக்குஞ்சாமுமணிக்தாய்சிரா மலைக்காரணவி 
௬ . ப * ௫ 7 ம . 

கலக்குஞ்சாமுரித்தாய் துயராங்கஃ௦ட யேன் றலையிற் _ 

கலக்குஞ்சாண த்தமீனகக்கசனைவெங்கறைக்கண்டமீன. 

கண்டாவியங்குமிழ்மேற்பாய்ர் தும்ண்டுசெங்கத் இரிகைக் 
சண்டாவியங்குலிக்கையோட்டிநிற்கமைதீட்டுவ ரை 

கண்டாவியங்குத்தடுமாறுவேற்கருளக்கடுவார் 
கண்டாவியங்குஞ்சி ராமலையா யென்கரு இனைய. 

தனைப்போ தககத்கன்பிலார்க்குகெஞ்சேசெர்திருத்தவனர் 
இனைப்போதகத்தனன த்தையறு மகன் செய்யகுந்தக் 

இனைப்போதசத்தன்மினைக்களஞ்சா சங்கண்டீசெனவொ 

இனைப்போதகத்கன்சசொமலையானெனச்செப்பலையே, 

ஏற்றானைச்சாசர்க்கருள் கூர்சிராமலையி சனைமுன் 
ஏற்ளாளைச்சாரகள்போர்த்கானையெம்பெருமானையையம் 
ஏற்றானைச்சாரவிக்கானளைச்செற்றானையெண்ணார்களையீடு 
ஏற்றானைச்சாசகிற்பேற்கில்லையோநல்லவின்பங்களே, 

(௪௪) 

(௧௫)



இருச்சொமலையமகவக்தா இ, 

இன்பந்தரும்பி றப்பேகுகெஞ்சேயிளபா தர்முலை 
இன்பந்தரும்பலின்முத்தென்றிரங்கியிடாமலும்பர் தரு (G2 Bo! For / ௮ 
இன்பர்தருமலர்போலாஞ்செவெற்பிறையவனீர் 
இன்பர்தரும்பர்புகமவை க்கான்கழலைக் அவையே. 

வையம்பரிவிற்புகழுஞ்சிராமலையாய்வயங்கும் 

வையம்பரிவின்மலைகாணிவா சுகியாய் தலைக்கு 

வையம்பரிவில்வம் பூண்டாயுைமணவாள தயை 

வையம்பரிவிடையாயென்னையாளவருமப்பனே, 

அப்பாசிராமலையா யெனையாளென்பவாக்கன்பவால் 

௮ப்பாசிரா மலையாகி GC wa இயவள்பங்கனே 

அப்பாசிரா மலையா நின்னை யேசொல்லலன் றியுடல் 

௮ப்பாடிராமலையார்மலரீரென்றறைலெனே. 

௮றக்காதகன்கொடி பன்வினையேனெள்ளளவுமனத்து 
அறக்கா கலென்ப இல்லேனை ச்சராமலையாய்கரியல் 
அறக்காதவள்ளுகிரா லுறித்தாயடி யாசெனுமைய் 
அறக்காதரெஞ்ச ருடன் சேர் க்கருள்செய்யகளங்கனே. 

களங்கறுப்பானஞ்சடை Rain oi Les றகாண்பரியான் 

களங்கறுப்பானன்மொழிபூண்முலைிகழ்க்கன்னிபங்கன் 

சளங்கறுப்பானபுசரைச்செற்றானெனைக்காயும்வினே 

களங்கறுப்பானஞ்சிராபலைவாழுழுக்கட்பானே. 

கட்பாவச்சு ரும்2பறுங்கடுக்கையங்க ண்ணியது 

கட்பாவச்சுகைத்கேயுபிரோடமுமக்காலக் துகின் 
கட்பரவச்சுத்தமாவறியாடிவனைக்காத்தருண்முக் 
கட்பாவச்சுதன்போற்றுஞ்செவெற்புகர் கவே. 

கந்தரசுதாவண்டுராமலையாய்வெங்கறையுறையுக் 
கர்தாச்தாவலினென்பணிரஈதாயர் இக்காலம்உர்தாற் 

கந்தாக்தாவலர்ப்பூங்குழல்சோருமென்கன்னிக்குச்சு 
கந்தரக்தாவறுநின்மாலைவேண்டுங்கருக் தனனே. 

கருமர் தண்ட இனாடோறும்வாடிக்கறையுற்றுநு 

கருமக் இரங்குரெற்போலா த றீர்ர்துக இயடைவீர் 

SLD GT Bin gO} ணுங்கொன்றைக் கணிபனைப்ப 

கருமச்திரவஞ்செழுத்தாற்சொ மலைகைகுவித்ேத, 

குவிக்குர்தாமறியேன்செமேற்காங்கொண்டுயர்பா 
குவிக்குர் கருமொ ழிபங்கா சிசகுக்தரகொலையாக் 
குவிக்குர்தறுகட்சமன்வருகாண்மெய்குலைவற்றண்ணாக் 
குவிக்குர்தருணத்தஞ்சேலென்றெனையுய்யக்கொண்டருளே. 

FF 

௩௪௫ 

(௧௯) 

(௨௨) 

(௨௫) 

(௨௧)



௩௪௭ இருச்சரொாமலையமகவ ந்தாதி, 

அருச்தவருமர் தரருமடுகுலிசங்கொளங்கை 
அருர்தவருமம்பும்வெற்பரியாயென்றடிதொழத்தீய் 
௮ ருந்தவருமழுவேக் தஞ்சொமலையாய்விடக்தை 
அ௮ருந்தவருமம்வைத்தாயென்னையாள்பணியத் இயனே. 

இயங்காமனர்தர்தைதாயானவாசரவெற்பவிர 
இயங்காமனந்தமுனிர்காயெனவுனைச்சிந்தைவைக்ே தா 
இயங்காமனந்தனையில்லே ற்கெவ்வா றினித்தாவதுசத் 
இயங்காமனர் சணன்மாருழ்பதஈமன்சேசச்சமே, 

௮ச்சங்கராமலையக்கொண்டயானைமுன்பாகிபவெள் 
அச்சங்கராவணையானம்பமா துக்கருமய நீர 
௮ச்சங்கசாசரவெற்பாரீயிங்கணைவதலுக்கு 
அச்சங்கராகவிதழியர் தார்கொடன்டாகவின்'2ற. 

கவனத்தனேகமினார்பாற்றிரிகடை '2யன்கயமு 
கவனத்தனேசவெற்பானேகஞ்சக்கண்ணன் நர 
கவன க்கனேடிடகின்றவனேயுன்கழற்கன்பனா 
கவனத்தனேரிட்டுழல்விலனாகக்கருணைசெய்3யே. 

கருத் இருக்கையவா தாளிலென் ரோ இக்கசிவு.றுவா£ 
கருக்இருக்கையறுப்பார்ரரர்காள்சங்கரிபிடப்பா 
கருத் இருக்கையமற்மறேத்.துஞ்சிரவெற்பாகா லுமழற் 
கருத்தருக்கையர்சாணேசாணென்றுகா ததிருமே. 

இருர்தாலமேழினர்கையறுத்தாரெ திசேற்றடுசெய் 
இருர்காலமுண்சி£ரவெற்பரென்னாதயினியமுதய் 
இருக்தாலம்வைத்துண்டரிவையர்பாலிறுமார் இருப்பார் 
இருந்தால இலென்னிராதொ ழிந்தாலுமென்னிப்புவிக்கே, 

விக்காதமலைசெலுக்ெ த.றுகோய்கண்மிகுக் தபர 

விக்காதமலைக்கும்வெஞ்சமனஞ்சுமெய்யனபர்க்குச்செவ் 
விச்கா தமலைபங்கார்சரவெற்பரைமேவிக்கைகு 
விக்காதமலைபுடையார்க்கன் மோவிம்மிகுர்தத்ததே. 

குந்தனஞ்சர் தனம்புற்றமைதீட்கெகட்சோதைகெருங் 
குந்தனஞ்சர்தனம்பூசா த துங்குயில்காண்பயன்மி 
குர்தனஞ்சந்தனந்தாமலர£த்ததுங்கூ றுமின்வை 
குந்தனஞ்சர் தனங்குர்தன்றொழுஞ்சகுத் இரர்'2௧, 

குத்தம்புவிற்கணு சலாள்பங்காவெங்கொடியமைச்செ 
குத்தம்புவிக்டெர் தீர்ப்பாய்நிலவுமிழ்கோ இன்மத்து 
குத்தம்புவிண்செல்சரொாமலையாயெனக்கோக்களின் மி 
குத்தம்புவிட்டுருகப்பாவொர்க்குக்குறைவிலையே, 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩ ௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௧)



இருச்சொமலையமகவந்தா இ, 

இலங்கா தவருறவாகாதென்பீர் தன்னையேத்துக்தொண்டாய் 
இலங்காதவருக்கிலான்சரவெற்பனியாகசபை 
இலங்காதவருக்குப்பற்புடைக்தானென்றியம்பிடவாய் 
இலங்காதவருசமனுக்கென செய்வமென்னாதாமே. 

தரங்கந்தரங்கச்சிளமுலைபொன்மலைதண்ழாருக்க 
தரல்கர்தாஙகச்சபங்கூர் தல்சார்புறங்கால்வடமு 

தரங்கந்தாங்கச்சார்தொழச்சூரடுச த் இகண்ணாக் 
தரங்கர்தரங்கச்சடையார்சிராமலைத்தையலுக்கே. 

தைக்குஞ்சாமெனமுன்னின்றெய்வேளை ச்செற்றான் சமன் வ 
தைக்குஞ்சாணத்தம்மான்சாயுகிர்பெறுந்தாளுடைத்தத் 
தைக்குஞ்சாவொலிசெய்யுஞ்சிராசலத்தா னுருமோ 
தைக்குஞ்சரமுரித்தானென க்கஇன்பந் தருமப்பனே. 

பனையஞ்சருகிற்கவிபொறிப்பார்மடப்பாவியர்க்கொப் 
பனையஞ்சருமகவான்மா லுமென்றலைவார்பகரந்தப் 
பனையஞ்சருவணர்போ ற்றுஞ்சிராமலைப்பார்த் இபன்பண் 
பனையஞ்சருக்கனெயிறுகுத்தானெனப்பாடிலே, 

இலங்காரமாடைகலன் பூமிமக்களிள முலைமேல் 
இலங்காசமா தர் தமர்நெஞ்சமேயிவையாவுஞ்சென் மத்து 
இலங்காசகனட்டமச்சனியாமெனவெண்ணியிகழ்ந து 

இலங்காரணாசிரவெற்பாவென்னோம்பலனென்கடத்தே. 

கடததும்பியானன த்தானைப்பெற்றானைமுக்கண்ணனை த்திங் 
கடததும்பிணையனறுங்கொன்றையானை க்கவர்வினைச்சவ 

கடத் தம்பிணியினும்யானுழலாமலென்கண்மயக்கைக் 
கடத்தும்பிரானைச்சராமலைமீ தினிற்கண்டனனே. 

கண்டங்குகெற் நியுமான்மமுக்கையும்வெங்கார்விடஞ்2ே சர் 
கண்டங்குலவசவப்பணியுங்க இர்கான்றிடக்கற் 
கண்டங்குதலைச்சொல்பங்கன்சிசாமலைக்கத்தனிற்கக் 
கண்டங்குநின்றுதொழுதேனென் ஜீவினைகைவிட்டமே. 

கையிலாயனம்பன்முக்கண்ணன்சிரா மலைக்காணன்செங் 

கையிலாயனம்பனடிபணியாமல்வெங்கா தலுவ 
கையிலாயனம்பன்ன ரும்வினைக்கன்னெஞ்சமளவுசங் 

கையிலாயனம்பன்மின்மண்முகலாசைக தியலவே. 

௮லரிக்சதிருக்குடிவொக்கினுமைர்தருவுக்கெட்டி. 
அ௮லரிக்கமொமொக்கினுமா இரவங்களைமை 
அலரிக்கரைச்செற்றவையர்சொமலையன்பருக்கொப்பு 
அலரிக்கரியவன்வேதாபுனிதனமாருமே, 

ச்ட் 

(௪௧) 

(௪௨)



ey இ ame aon மலையமகவக் தா இ. 

அ௮மலைத்தவரைச்சரொமலையா இபரையழக 
அமலைத்தவரையுடையாரைகாளுமருமறையோ.து 
அமலைத்தவரையரைப்பணியீர்முன்னடுத் தும்முடல் 
அமலைத்தவரையெவவாறுவெல்விரிவவருஞ்சன்மதத. 

சனனம்பலவடி.வம்பலவூபல தாய்பலவ 
சனனம்பலமும்பலவி தில்வெள்ளித்தடவரையா 
சனனம்பலவன்சிசாமலையானென த்தான்சொலும்வ 
சனனம்பலனிச்சனன சக துண்டேயென்றனிகெஞ்ச மே, 

தனங்கட்டிமாங்கனிசெர்காமரைசத்தியொத்இடும்வ 

தனங்கட்டி ருவொப்பர்மின்னாரென் றைவர் தளம்பினர்மைற் 

தனங்கட்டிடென்றசிராமலையாய்தமிழ்க்கூடலிலிக் 

தனங்கட்டிவிற்றவனேயென்னையாட்கொள்சலதானே. 

தருக்கும்படருஞ்சிராமலையாய் தனந தாங்கியமா 
தருக்கும்படர்வினைக்குஞ்சு மலாதெனை த்தர ககிக்கொள்வே 

திருக்கும்படலைத் துளவார் க்குங்காண்பரியாய்சலமுர் 
தீருக்கும்படவெரித்தாய்புசமுத்தலைச்ச த் இயனே. 

சத் தியமகார்கலிவற்றவிட்டாற்கத்தனேமிகுவஞ் 
சத் தயங்கார்புஞ்செற்றாய்சொசபிலாவினைப்பா 
சத இயங்கார்களிற்சேர் த்தெனையாதரித்தாளிதுவே 
சத் தியங்கார்விடக்கண்டாசாணஞ்சாணுனச்கே,. 

சரமலங்காசமதனெய்யநீத் தவெண்டண்டாளச் 
சரமலங்காரஈறுஙகு முலாளைத் தமுவுசல 

சரமலங்காசச்சுனை சோசிசொபலைச்சங்காகுஞ் 
சரமலங்காசவுரிச்தாயுன்செஞ்சந்தனப்புயச்தே. 

தனத்துச்கவாதையடி யேன் செசயிலச்வெவ 
தனத்துக்கவான்மதியொத்தாள்பங்காகலன்சார்களஞ்சர் 
தனத்துக்கவான்செகல்கதலியொப்பாமொருதாயிடம்பால் 
தனத்துக்கவாவுற்றழாதாண்டருண்முக்கட்சங்கானே. 

சங்கமையானனங்கைகாறமைத்தடவித்தமரின் 
சங்கமையானர்்தலென்றலருமுனென்றன்னைவெம்பா 
சங்கமையானதற்றடுன்கொண்டடாமுன்றளர்க் துடல்க 
சங்கமையானமுருமுன்சசொசலத்தாயருளே. 

அரும்பாலனம்பகமீசா றினானென்றளித் இிடுக்கற்பு 
௮ரும்பாலனம்பல்வயினடை த்தேவிபங்கற்புதவுய் 

அரும்பாலன ம்பசசவெற்பரியணயாமையினய் 
அரும்பாலன ம்பல்கலனீ ததுவாய்விட்டலறுமின்னே, 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(Ge)



இருச்சிராமலையமகவந்தா தி. 

௮லாம்பையோ இகவான்றுப்பதாத்தரிவையர்காள் 
அலாம்பையோ இமன் றர்தைகுமாரனடுத்தெய்யவே 
அலசம்பையோ திருக்காலு தரத்தேல்குவன த்தையறி 
அ௮லாம்பையோ இியென்னோதீர்சொமலையையமையே. 

லயசைக்காணிக்கணமாவ துகினை தீ தன்புடனமெய்க்கு 

மயமைக்காணிபக்தோல்புலித்தோலனாயன்றெடுத்க 
ல்யரைக்காணிசர பூதரமென் தமர் திருக்கும் 

ல்யரைக்காணிலையோநெஞ்சமேஈமனஞ்சு தற்கே. 

அஞ்சார்கருமலாப்பா ரைச்செற்றவென்னப்பன்வெப்பால் 

அஞ்சார்கருமிடற்முன்சரபூதரத்தையன்சாண் 

அஞ்சார்கருதுமடி யார்வெங்கோபத்தடுமியமற்கு 

அஞ்சார்கருமந்தொலைப்பார்சுவாக்கமவா அவே. 

அவசாகமருப்படலாமையோட DEE Gol Hy. 

௮வசாகமருப்பன முலையாமின ணிந்தவதூய் 
அவசாகமருப்ப தமலரீ ந்தஞ்சரொாமலையை 

அ௮வசாகமருப்பமுளளேனையாண்டருளஞ்சலென் மற. 

அஞ்சலிக்குஞ்சடையானைச்சிராமலையையனையம்பு 
அஞ்சலிக்குர் இிபவில்லானைச்செற்றவெனப்பனையால் 
அஞ்சலிக்கும்படியுண்டானைவாழ்த்தியனு தினமும் 
அஞ்சலிக்குந்தொழும்பேற்கில்லையோழுச் தியாய துவே. 

ஆயாவப்பாலரியம்பாய்சிராமலையையநின் னே 
ஆயாவப்பானி ற்கும்வெவ்வினைப்பட்டலைந்ே தமனம்புண் 

ஆயாவப்பார்சடையாவுழல்வேற்குவையச்சிலரை 
ஆயாவப்பாவென் நினிப்பிறந்தோ தலதைத்தவிசே. 

அ௮தரம்பவளமழகார்கபோலங்கள த்தமனை 
னு தாம்பணகொண்முலைமிகுவாசவணிச்சமலா் 

௮ தரம்பதநிகான்றெனமா தர்க்கறைவெற்குகல் 

அ௮.தாம்பாசிரவெற்பாவ ருளங்கைநாகத்தனே, 

நாகங்கண்மொய்த்தலர்ந்தோங்கிடகிற்குஞ்சிஈகமன் 
நாகங்கணக்கையமைமணவாளகம்பாவடி யேன் 
நாகங்கணங்கைசொலருழல்பார்த்தனனிகுவித்தல் 
நாகங்கணற்பணியாயுனக்கேசெயுகாடொறுமே, 

நாடி யிலங்குவருள்ளுறைவாய்சிரநாகதமிழ் 
நாடியிலங்குலவும்மணவாள௱ஈம்பாவருவாய் 
நாடியிலங்குலிசேர்த்தாயுள் வேதியாஈண்ணியென்கை 
நாடியிலங்குக்கருத்தேதென்றோதுமர்காள்விரைர்தே. 

௩.௪௯ 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௧) 

( ௬௨) 

(௬௩).



௩.௫௦ இருச்ரொ பலையமக்வந்தா தி. 

விரைத்தடங்கற்பகச்சோலைகள்சூம்்தரவெய்யவன 
விரைத்தடங்கற்செய்தொளிர்சிகாச்சரவெற்பாத 
விரைத்தடங்கற்பின்முலைகையாரைவிரும்பிமெய்யை 
விரை த்தடங்கற்கும்புறம்பாய்நின் றன்வினைவெப்பரிர்மே த. 

௮ரிக்குங்கடி.யபிணிக்குமஞ்2சனொன் னலர்க்குமஞ்சேன் 

அரிக்குங்கடி யசவுக்குமஞ்சேனென்னையாளுடையான் 

௮ரிக்குங்கடியம்புயற்குமெட்டானமருங்குவடல் 

அரிக்குங்கடியஞ்சரவெற்பெனாதவர்க்கஞ்சுவனே. 

அ௮ஞ்சங்கருடன்பரியார்க்கரியசிராசலத்தாய் 
அ௮ஞ்சங்கருப்பமன த்தேனைக்காலன ணுகுறுக்கால் 
அஞ்சங்கருக்குப்பசு தீ கானமீயுமுனாச்செனுமுன் 
அஞ்சங்கருகுகளரலருமுன்வக்தாதரியே. 

ஆதரிக்கப்பட்டவெஞ்சூலர் கூடலையன் Bast an 
ஆதரிக்கப்பட்டஞ்சூடி னாஞ்சவெற்பர்கயில் 

ஆதரிக்கப்பட்டருமொ ழிபாகரென்னார்வினைப்பொல் 
ஆதரிக்கப்பட்டர்தோகுணுங்காயலைவார்கரைக்தே, 

கரியவனர் தணன்காண்பரியான்ஈடுஞ்சாபத் இன்வெண் 
கரியவனந்தலிலா தளித்தான்்௧க தித்தோங்கெடஞ்சி 
கரியவனர் தமுறுமீச்சிராமலைகாயும்வினை 
கரியவனக் தறவிர்ர் துல€ீர்சென்றுகைதொழுமே. 

கைக்கும்பினாகந்தரித்தான்புச,ச இற்கன லுறஈ 
கைக்கும்பினாகக்காத்தான்சிராமலைகண் டி.டினங் 
கைக்கும்பினாகம்புரைமனஞ்சென்்றுகவலையறல் 

கைக்கும்பினாகமவ ற்காயிச்சன்மங்கடி தறுமே. 

கடிக்கமலங்குவளைமுகங்க ண்ணென்றுகாட்டியிதம் 

கடி.க்கமலங்குவிர்மா தர்கள்டா னுங்கனவினைபோக் 
கடிக்கமலங்குன்றவேத் துஞ்சிராமலைக்காவலனை க் 
கடிக்கமலங்குலவுஞ்சடையானைக்க இதக்கவே. 

தக்கனியாகஞ்சிதைத்தாய்விண்கர்க்கடகக்தனைச்சூ 
தக்கனியாலிகன்மர் இிகடாவுஞ்சிரசயிலா 

தக்கனியாயபுர த்தைவென்றாய்கநின்றனக்கன்பின்்மே 

தக்கனியானலனாயினுஈதாளுதவியருளே. 

தலியாச்சிறுமைதனி லுழல்ே வற்குகின்றாளிணைப 

தவியாச்சிறர்தளியாவிடிற்றான்ரவெற்பமண் ணு 
தவியாச்சியப்பிட்கெர்தாய்தமியன் வழக்குப்பொல்லா 
தீவியாச்சயெம்விடமாட்2டன்செவ்வர் இதகும்வண்ணனே 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௧௪) 

(௬௪) 

(எக) 

(௭௨)



இருச்சிராமலையமசவர்தா இ. 

வணமாடச்கூமனைமக்கணெஞ்சேயிக்தவாழ்க்கைகள்பொய் 
வணமாடக்கூரகபூண்டான்௫ரொமலையான்வளவா 
வணமாடக்கூடலிற்சென்னியின் மேற்றட்டுவைத்அப்பின்கோ 
வணமாடக கூலிச்குமண்சுமர்தான்கழல்வர் இத்தலே. 

வர்.துடை த்தாயவினை யேற்கருள்செய்வணங்குவர்ப 
வர் துடைத்தாயற்றுடைப்பானகையைமகத் இற்கண்ச 
வர துடைத்தாயன்மகற்கோர்செமறுத்தா Ld 55 (GI 

வர்துடைத்தாயமதென்ருய்சிரா பலைவாம்சம்புவே. 

சம்பையக்கூடலின்மாவாக்கினாரைச்சரர தரம்வாழ் 

சம்பையக்கூரகுபூண்டாரையன்னை தரா சதின்வ 
சம்பையக்கூழிலிட்டாலெனப்பாலனர் கள்ளினனி 
சம்பையக்கூடுவமென்ராற்சகிப்பின் நுமால்சகியே. 

மாலையிராவகன் வேதாவொப்பார்கொல்கண்லாய்இறக்தால் 
மாலையிசாவதுபோல்வானிலங்குமவுலியெலா 

மாலையிராவணனைகெரித்கானைவழுத்தியுன்னி 
மாலையிராவருத்தஇச்சிரபூகாம்வாம்பத்கர்க்கே. 

பத்தானனத்தனமுர்தப்பனிமஇிதேம்பவெள்ளி 
பத்தானனத்தன்பணியச்சமனுயிர்பாறநற்ற 
பத்தானன த்தன்விழிரூடசதேடப்பண்பாயினசு 

. . ச ௪ . . ர 

பத்தான்ன ததன்சரொாமலைரா தன்பொற்பா தங்க!2ள. 

தங்கக்கலைவளை ததுச்சூரியன்பற்றகா த. திமா 
தங்கக்கலையுரித்தர்தணன்சென்னிதடிஈ் தறுப 
திங்கக்கலைக்கண் ழென்றோடரியைத்தடுத்தனசீர் 
தங்கக்கலைச்செஞ்சடைச்சொவெற்பன்நடக்கைகளே. 

தடவரைவில்லிசரசாமலையப்பன்சரண ததைநீ 
தட.வரைவிசங்கணமாயினுமென்றுசாந்றிற்றுப்பு 

தடவரைகாடினைநெஞ்சேறல் லோரினித்தானெனைச்கு 

தடவரைபட்டுழலென்டாரநிற்க து தருமமன் றே. 

திருமங்குலவவள ர்த்தபிராட்டிபொற்றாளுக்கும்வே 
தீருமங்குலனமெய்யாரும்பணியுநின்றாளுக்குகா த 
தருமங்குலச்சொன்மலா்தூய்க்கொண்டாயினன் ற்ங்கியமா 
தீருமங்குலவுமின் னுஞ்சேர்சிராதாத்தா வரு Sar. 

தாவிப்படி வழிமீதேறிமர் தகடண்டருவில் 
தாவிப்படிகொள்கடகத்தைச்? நுஞ்சிரா தரவ த் 

தாவிப்படியடியேன்வாடவோகிற்குச்சம்ம இயுள் 
காவிப்படியுள சேசாமனின்பதத்தாமரையே, 

௩௫௧ 

(எச) 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௪௧)



௩௩௨௫௨ இருச்ரொமலையமகவந்தா தி. 

மருமர்தநாசையொழியா துமிக்கமயக்கமுற 
மருமா தராரியரின்பமெய்யா க்ரே தனையல 
மருமர் சசானெனச்சொற்றேயமன்வருங்காலத்தைய 
மருமர் தகாளிற்காவெற்பரீயும்வரலந்தமே. 

அர்தனையாரிடையார்சிறியாரையலைக்கழிக்கும் 
அர்தனையாரையகன் றுநெஞ்சேதொண்டனாவெளையால் 
௮ந்தனையாவலினுண் சாரவெற்பனடிகட் ஞூால் 
அ௮க்தனையார்சுகர் தக்குழருள்கட்குமாக்குவையே. 

அகம்பரியன்சிகியம்பரியன தீதாகரிய 
ஆகம்பரியனய ற்கரியா யஞ்சி ரசாமலையை 

ஆகம்பரியமலை றக தரவிடையாள்பங்கவென் 

ஆகம்பரியட லேற்ஞுய்கின்றாள்கட்கன்பாவதென்றே, 

ஆவிக்குமண்சுமர்சாயையவானக்துக்கப்புறமள் 
ஆவிக்குமரியதாஞ்சாபூதாத்தற்பு சுவென் 
ஆவிக்குமறலிதோன்றிடுகொட்டொ ண்டையாவென் றுமெய் 

ஆவிக்குமப்பொழுதெற்கேதுன்றுளன் றியா தரமே, 

ஆதாச்தர் கமிலன்பர்க்கன்பாயுய்கிலார்மனங்கை 
ஆதசத்தக்கருவாயார்க்கன்பா கியவரிகம்த்தேன் 
ஆதாத்தந்தமிலுண்டோய்ர் அுல்வழியற் அழலும் 

௮. தரத்தந்தச.ச்தெங்கள்சசொமலையத்தனுக் சே. 

அத்தர் தருணமறிர் தார்க்குமீகையினாலையகின் 

HEB SHOOT SHOTS mao et Reon யேன் 

அத்தர் தருஞ்சடையான் சரபு தரக்தானொருவிர் 
௮.த்கர்தருக்கக்கனெம்மானையான்சொல்லலானபின்னே. 

ஆனனம்பாணியை/ஈ தீரைர் தளாயஞ்சிராமலையாய் 
ஆனனம்பாவென்றுரைக்கினெஞ்சே2ெ காடி.தாப்மிகுபொய் 

அனனம்பாற்சமனாணை செல்லா கழலார்க்குமம்மய் 
ஆனனம்பாரவுடல்சேருமன்றுண் மையாமி Goa. 

ஆவணங்காட்டமதிக்கச்சுமக்கவப்போ தெரி 
ஆவணங்காட்டகரியையெலாம்பரியாக்கமு இர் 
ஆவணங்காட்டநம்மையன்சிசாமலையானைவைத்த து 
ஆவணங்காட்டன்மையாரன்பன் றேயிதறிபன மே, 

மனர் சனவாசையொ ழியா துமாதர்மயலொருக 
மனக்சனடுக்கமகலாதென்செய்குவன்வர்தெதிர்கா 
மனந்தனயனர் இறக் தாய்சொமலைவாணவெழில் 
மனந்தனகந்தரிபங்காகின்பா கமலாருளே, 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௯)



இருச்சிராமலையமகவர்தா இ. 

மலையமையன்செழியன்றிருப்பாவையெனவளர 
மலையமைமெய்யுறவைத்தாரைவாணிவலவரைாக்க 
மலையரையாளுஞ்சிசாமலையாரைவரு அயர்விம் 

மலையமரையென் ௮வைத்தேனடியேன்கன்மன த்திடத்தே. 

மனையாட்டிபங்குறவைக்கார்க்குமாதங்கவத்தாத்து 
மனையாட்டி னே அங்குகளைப்பெற்றார்க் குவசாகனைப்பூ 

மனையாட்டிரங்கொள்கிரா மலைவரணர் க்குமா த்தஞ்ச 

மனையாட்டிவைக்கவழிபடுவிர்வையமானிடசே, 

மானாட்டமக்கைமணமாவஇசூட்டமதுரைவள 

மாணுட்டமார் துசெங்கோலோச்டுயகி ட்ட Bolen oan cor FHuA 1107 Sadan 

மானாட்டமன்றிற்புரிர் கோனென்றோ இமன க இலன்பாய் 
மானாட்டமன்பாக்கணையோபுரஈ்தான்மாலபனே, 

அயனத்தமாறகலிர் இன்செல்வகத்தருக் இயில்?லற்கு 

அயனத்தமானகளக்கார்படைபினிதா குங்கிள்ளை 
அயனத்தமாம்பலுடையானைச்செற்றசிராசலச்தாய் 
அயனத்தமாசையறுதக்தருள்வாய்கின்னடி த் திருவே. 

இருமாசனர்கணன்காண்பரியானெஞ்சிராமலயான் 
இருமாரனக்தமுனிர்தான்சடையிற்செறியிருட்க 
இருமாரனந்தா இமா துமுள்ளவன் 2றன் மிகவ 
இருமாசனர்தண்முளரியச்தாளென்சிம்வைப்பனே. 

பன்னகமாலையுறக்கடிந்தான்யுதற்பண்ணவாவைப் 

பன்னகமாலையன் £ீவகங்கள்வாழ்கீதும்பனுவலுடன் 

பன்னகமாலையாஞ்சிரபூ கரப்பண்பான்பிற் ் 

பன்னகமாலையர் சஞ்செவிகசேறுமென்பாடலுமே. 

பாடலமானப்பொலி குழல்பாக ன்சிராமலையான் 

பாடலமானதென் நாரர்கானையன்ிப்பாம்கலார்த 

பாடலமானபுனமைத் தேவரை ச்சொப்பனக் இலும்யாம் 

பாடலமானம oo) 10 SHOT SOOT SN 5 GOO DM MLDLINT FBO Lp, 

ye . ம. vn ச 2 

*பாசம்பரியமென்னைம்பொறியுண் 
. ச 5 ச . 

பாரம்பரியவகற் தோ றுஞ்சென்று 

பாசம்பரியசிரா மலையாவிட 
ச ச e [1 

பாரம்பரியம்விடையாய்வினையற 

௩௫௩ 

(௯௫) 

(௯௪) 

(௯௭) 

(௬௮) 

* இந்தூல் எழுசப்பெற்றிருச்சபிர தியில் இப்பாட்டும், ௧00 -வ௮ பாட் 

டும் உள்ள ஏடு முறிஈ்துபோய்விட்டபடியால், முற்றும் அறிந்து இவற்றைப் 
ப.இிப்பிச்சச்கூடவில்லை. 

௪டு



age திருச்சொமலையமகவர்தா இ, 

பகவகங்காளசிரபூ தரவயில்பாவரை 
பகவகங்காயம்புகழவிட்டாற்கப்பசீர்த் இரியம் 
பசவகஙகா தலொடுகாத்தற்கொர்பணிவாசெனுஞா 
பசவகங்காரமறவெற்கருளுன்பதத் திருவே, (௯௯) 

இருக்கையிலாதறுத்திற் தி 
திருக்கையிலாயத்தடைர் 
இருக்கையிலாங்கடனஞ்சு 
இருக்கையிலாயுதனீர்தா (௧௦0) 

திநச்சிராமலையமகவந்தாதிழழ்றிற்று, 

வனா கககைய 

உ. 

சிறப்புப்பாயிரம். 
— oe — 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

பூவார் பொழிற்சர பூகசம் லாழ்முச்கட் புண்ணியனாக் 

தேவாதி சேவனுக் சந்தாதி மாலையைச் செய்சணிர்சான் 

பாலார் ச.மிழின் றவப்பய னாவரு பண்புடையான் 

நாவார் பெரும்புகழ் மீனாட்டு சுதர காவலனே, 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியா சீரியவிநத்தம், 

சேன்பிறந்த சடுச்சையணி சடைப்பெருமான் யான 

செல்வ மாய்ச்சேர் 

வான்பிறந்த தலப்பனுவல் பிறதலநூல் களினுமென்னே 

வயங்க லென்னிற் 

கான்பிறர்த குவளையச்தார் மீனாட்சி ஈ6த.ரமா 

கவிஞர் கோமான் 

srr pig சலழூன்மற் றையதலநூ லினுஞ்சிறச்தல் 

சச்சர் தானே,



உ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

“திருக்குடத்தைத்திரிபத்தாதி. 
அட்ட. 
காப்பு, 

ஆதிவிகாயகர்துதி. 

சோ இக்களிற்றையலோடறுமாறுது திசெயற்கா 
நீ திக்களிற்றைவனாயருர் தாப்பிழைகிங்கவரால் 
சா இக்களிற்றையளாநீர்க்குடந்தையர்தா இசொல்வா 
னாதிக்களிற்றையடுத்தாமடுத்தவனை த தம்வந்தே, 

௮வையடக்கம். 

குடர்தையர்தா இதிரிபாவொருச தங்கூ நிவ 
னடநர்தையந்தா இகழுமாவலியென்றகாதனிற 
மடர்தையற்தா திவினை செயவாழ்மங்களை மகிழ்ஈ 
னிடர்தையந்தா திவருஈ்காடருமெனுமெண்ணங்கொண்டே, 

  

நூல், 

பூர்தாமரையில்வ திவானுமாயனும்போற்றிடப்பொன் 
னார்தாமரையில்வள க்குடமூக்கமாண்ணற்கடி 
மேர்தாமரையில்வன த துழலாந்தவமெய் தவஞச் 
மாந்தாமரையில்வன்னாருமுடாமுள்ளிவாழ்கு துமே. (௧) 

வாழும்பரவைபுகழ்குடமூக்கமர்வள்ள ஓல 
கேழும்பாவையமுதகும்பேசனிருந்தளியைச் 
சூழும்பாவைவிடமயின்றாயென்றுசொல்ஓமெதிர் 
தாழும்பாவைமனைக்கேகவன்செயுர் கண்ணளியே, (௨) 

தண்ணஞ்சுமந்தஇருக்காத்தானைச்சல இசுற்று 
LOGIT GT Ghar LOM தகனையுதைத்தானைவிண்மாய்க்குமென்று 
கண்ணஞ்சுமந்தமுறுத்தவொண்ணாரங்கடேசற்றொழா 
செண்ணஞ்சுமர்தவறிவினசாயள ற்றெய்துவரே, (௩) 

வசசங்கமங்கையு இத்தார்கல்லேற்றவாதகலைப் 
பிரசங்கமங்கையு.றுகாவரேத்தும்பெருங்குடர்தை 
யாசங்கமங்கையுடைக்கணையாய்நின்ன டி.க்கமலம் 

பாசங்கமங்கையுறுமாறுண்டோவெம்படரொழிந்தே, 9)



௨௫௬ திருக்குடந்தைத்தரிபந்தா தி. 

படவரவத்தையணிவார்கும்பேசர்படியளந்த 
விடவரவத்தையறுப்பாரஈகர்விலையேர் இழையார் 
நடவாவத்தையுகப்பாரெனினுஈமக்கருளக் 
கடவரவத்தையடையவிடார்பொற்கனங்குழையே. 

கனகச்சிலம்புவளை த்தா கும்பேசா கனமறையா 

மன கச்சிலம்புபுனைவார்மறுகலணிவிடைமி 

துனகச்சலம்புமாசோடணையத்தொமுதவாபான் 
முனகச்லெம்புதொடுப்பான்கொலாமதன் முற்றிழையே. 

முற்றத் துவச்தனைசெய்தேலுன க்குமுழுமதியே 
சொற்றத் துவந்தனையாய்குடமூக்கமர்சு ந்தரர்வெண் 
பெற்றத்துவர்கனையார்மார்புறயான்பெறுர் துணை தீர 
செற்றத் துவந்தனையாய்ப்பயில்வா யச்செழுவிச ம்பே. 

செழுங்கபலத்துவெடி வாளைபாய்தாத்தேனெனக்£€ம் 
விழுங்கமலத் துவ ழிசார்குடஈதைவிமலர்பொற்றா 
ளமுங்கமலத்துகிலங்கரையக்கரைர்தன்பினுள்வாம் 

புழுங்கமலத் துவிமுக் துயர் தீரர் தின் பம்புல் ஓு.தற்கே, 

புல்லாவரை யுடைல்குங்குடர்தைப்புகழ்ப தியா 

வல்லாவரையுடைசார்கயிலா யவரைவிடையேழ் 

வெல்லாவரையுடையாமொனக்கூறுமவிதமென்னெனு 

மொல்லாவரையுடைகொ ங்கையிம்மங்கையுணர்ச்செென் நே. 

நன்றுதரிக தகுடர்தைப்பிரானைகய் துவெள்ளிக் 

குன்ராதரித்தமழுவாவேன த்து இிகூறக்கற்றோம் 
பொன்றாதரித்தவினகாளெமைவிட்டுப்போய்விரைவி 
னன்ராதரித்தகையோசாரவரையடைமின்களே. 

அடை தவசாகமளவாபபசப்பினமையச்சு றற 

தடைக்தவராகமளித்தருளவார் கொறவ £தவலி 

மிடைந்தவசாகபருப்பணிர தார்விண்ணர் மேவிமல 
முடைந்தவசாகமருஉங்குட மூக்கமருத்தமரே, 

உத்தமன த்தனவிர்மழமுவோடுழையுற்றமரு 
மத்தமனத்தனடி 2தடநீண்டவனாய்மலர்தூய் 
நித்தமன த் தனவாங்குட மக்கமாநின்மலனிப 
பித்தமன த்தனமன்ருனென்றென்னையும்பேணுவனே. 

பேணாததென்னை தமைப்பேணுவாசைபபிறைம திய 
மாணாததென்னைவருத்துதற்கேயெழும்வானளவு 
கோணா ததென்னையடர்குடமூக் க த்குலாக்குழகர் 
நாணாததென்னையுறுபுகழார்கனனாட்டக்தமே



இருக்குட 5தைத்திரிபஈதா தி, 

நாட்டஞ்செவர் தனையென்செயலாானேகுடந்தைக் 
கோட்டஞ்சிவந்தனை நேர்ர்தேயுறுாங்குக்கூடி மலப் 
பூட்டஞ்சிவர் தனைசெய்கோங்கருணைபுரிக்த தலை 
வாட்டஞ்சிவர்கனைப்பொன்சொரிஈதாலுமதிக்கலமே. 

ம இக்கலமாலயனா இயா வாழ்க்கையைமற்றுபொன்றைத் 

து திக்கலமாலயமா மறையானென்புககவொண்டர்கெஞ்சு 

நிதிக்கலமாலயமாகக்கொண்டா னபததெஞ்சுள்வைத்தா 

மு.திக்கலமாலயனீ த்தாங்குடக்தையுவர கன மே, 

உவமையிலாடுபலவரிஈ காலுமொழிவதுண்டோ 
வவமையிலாடுகாததனத்தாகு! (UG OL BC am 

தவமையிலாடுதுறையாயலருக தவாதுநெருகங் 

குவமையிலாடுதையுக துயர்நீங்கக்குறிக்கருளெ. 

அரும்பாவலருமுலையென்பதென்பலலுமத்தன்ைத்தே 
விரும்பாவலருமகள் சம்போ தல்விழை SO Hom னே 
வரும்பாவலரும்புகழ்குடமூக்கமர்வளள ல்வெறபிற் 

றிரும்பாவலருமூலகெங்குமாகுஈ இறந் துணிஈத, 

இறம்பாவமென்றுகுறிபபா£ மனை தொழறுஞ்சென் அுமுன் ற 

மறம்பாவமென்றுமறிதரு2ம இமரை மலர்வா ய் 

நிறம்பாவமென்று இரிகுடகூக்கமர்சித்கசிலை 
பறம்பாவமென்றுகடலுருளாக்கொண்டபண் ணவனே, 

பண்ணப்பணைத்த இருவுமுருவும்பலமகவுங 
கண்ணப்பணை ததமொ ழியார்கலப்புங்கலப்புறு!2 கா 

மண்ணபபணை த்தவளவளையூரும்வள க்குடந்கை 
விண்ணபபணைத்தசடையானை மேவினமேவினய. 

“ . of. toy a பே 
மேவியகல்லும்படியென்னை த்கென்ற லஓும்வெண்ம இயு 
மோவியகல்லும்புனை தலெமையென்றொலிவளை மேற் 
ூவியகல் லும்பொறுத்தார்ஞும்பேசர்அுனைர் தருளா 
ராவியகல்லும்படிபுற்றதா லினியாரணங்கே, 

ஆரசம்பரர்தமுலையாய்பல்கேருகத்தண்ணலும்பொற் 
போம்பார்தகையிற்புனைவாலுமுட்பேணிவளக் 
கூரம்பசர்தமிலாரல்லமேவிகுடகை தவெற்பிற் 

காசம்பரர் தவழுஞ்சென் றுளார்வாக்கண்டிலயோ. 

கண்டத்திருப்புவயவிடமாவுட்கலங்குபுமா 
றண்டத்திருப்புவதுமமுவர தண்டமிழ்க்குடந்தை 

யண்டத்திருப்புவளைஞாலமே,த்தவமர்ப தியா, 
மண்டத்திருப்புவனச்சடையார் க்கெலுமாமயிமீல, 

௩௫௪ 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௪) 

(௧௯ |



௩.௫௮ திருக்குடக்தைத் இரிபக்தா இ. 

மாமையிலங்கையரிவிழிபால்வண்குடக்தையனை 
நாமையிலங்கைநகத்தரிப்பாற்றருஈம்பனைவெர் 
திமையிலங்கையறச்செற்றவாளிச்சிவையெண்ணார் 
தாமையிலங்கையையோவென்செய்வார்வெஞ்சமன்வலிக்கே. 

வல்லியம்பாயும்வனங்குடமூக்குள்வையாரினுயிர் 
கொல்லியம்பாயும்வன்மீனாற்றின்வாய்க்குலவேதர் துழாய் 
புல்லியம்பாயும்பராரிறையோயென்புசாணா்வெற்பி 
லல்லியம்பாயும்பலைகோர்பவரிஙயகடைதனன் றே. 

அடைக்கலமாலைவஜக்குடமூக்கமர்வா ய்தலைப்பன் 
முடைக்கலமாலையணிவாய்மறையின்முழுமுதலே 
யுடைக்கலமாலைவகைப்பொரறியா ற் றன்றாளுக்கன்பு 
படைக்கலமாலையரோமெகங்கன்வாழும்பரிசுள தே, 

உளத்துக்கலர்சகடுர் துயர்யாவுமொ ழிவதென்றோ 
களத்்துக்கலந்தகவில்லாகஞ்சாக்கிக்கனலில்விழுர் 
தளத் துக்கலர்தகமலைமுன்2ீனாரைத்தழைவித்தவா 
வளத்துக்கலந்தகராக்குடமூக்கமர்மாமுதலே, 

மாமனுக்காட்டுமுகங்கொடுத்தாற்குமதுப்பெய்கொன்றைத் 
தாமனுக்காட்வெளப்பதத்தாற்குத்தவா தநல்லோர் 
நாமனுக்காட்டுகுடக்தைப்பிசாற்குஈகுதழனீர் 
காமனுக்காட்டுகண்ணா ந்கடியோமுட்சலங்கலமே, 

=u" 
கலங்கலந்தாரையறியாரினின்றுகைகூப்பினல்கு 
நலங்கலர்தாரைவளக்குடமூக்கமாகம்பரைக்கண் 
டலங்கலந்தாரையருண்மினென்றேயிவவணஙக்குவிழிக் 
குலங்கலந்தானலா கவிம்ப்படின்ருளென்ன கோலமிதே, 

கோலமருப்புமுறித்தார்குடந்தைக்குழகரிர்தக் 
காலமருப்புமுலையாரக்கருளக்கடவால 
சேலமருப்புகுதும்போ திழிக்குமிருங்குழன்மிக் 
கோலமருப்புவனஞ்செவிதீத் தரிமொண்டொடி யே. 

தொடிக்கமலங்குவித்தேன் குடமூக்கிற்சுடா்மறுகி 
னடி.க்கமலங்குபயில்பண்ணை த் இல்லைகயந்தவர்க்கு 
முடிக்கமலங்குலவப்புனைந்தார்ச்சிம்முதுபிழைக்கா த் 
அடிக்கமலங்குமனமமாப்பானொருதுட்டனென்னே, 

என்னையப்பாவலாதூற் றுகர்தூற்றவெண்ணாதெறிக்து 
நன்னையப்பாவலர்சூழுங்குடர்தைஈகுமுதலே 
யுன்னையப்பாவலர்செஞ்சடைமேலென்றுரை த்தடைந்தேன் 
பின்னையப்பாவலா கூட்டத் துச்சேர்.த்.துப்பிறக்குகவே, 

(௨௩) 

(௨௪) 

(௩௦) 

(௩௧)



இருக்குடந்தைத்இரிபர்தா தி. 

பிறப்பாலனர் தமஞராமவற்றினும்பேணுதலி 
டலிறப்பாலனர் தமடுப்பதுகேருமென் செப் துழுற்றார்க் 
குறப்பாலனர் தமகிழ்விற்றருவொண்குடர்தைய்கை 3 ம 
பறப்பாலனர் தமாசேபின்பெய்தவருள்புரியே. 

புரிர்தவரங்கம்வெதுப்பு சலால்வால்புண்ணியமோ 
பரிந்தவாங்கம்வணக்கிடுமுன்னம்பரிர் துவற்து 
விரிந்தவாங்கம்பலையருள்கும்பவிமலசென் று 
தெரிர்தவரங்கம்புகலவுள்ளார்க்கி துசீர்த்இயன்றே, 

அன்றலைவார்மயனை ககொடுபோகவழுககுபுயான 

பொன்றலைவாரியெடுத்தொழித்தார்க்கன்றிப்புன்மைபுகல் 
வன்றலைவாரிசலுக்கொழித் தான்கும்பவள்ளல்வெற்பி 

லின்றலைவாரிவரியாருறுவர்கொலென்மணமே, 

என்னப்பனாகம்பவளமொப்பான்மின்னிருஞ்சடை.2 மன் 

மின்னப்பனாகம்பகர்குடமூக்கமர்வித்தகன் பேர் 
பன்னப்பனாகம்படுவிடந்தீர் ந்தோர்பனவன் மகன் 

மன்னப்பகைம்பலைக்கவுய்க் தானொர்வணிக gue. 

வண்ணக்குவளைவிழிபாளனிவளென் ௮ுமாழ்சமெண்ணோ 

ருண்ணக்குவளைமுதுகாயினீரென் றுரையளவு 
மெண்ணக்குவளையிலக்காக்குவிர்பயனென் குடந்தை 
யண்ணக்குவளையணிபெருமானையடுத்துய்ம்மினே. 

உய்யாதபா தகனாமெனையாருணர்வார்குடந்தை 
மெய்யாதபாதபுகழாய் அுறைசைவெளிப்பட்டுநீ 
யெய்யாதபா தாசம்போறலையற்றிருவென்றுசோய் 
செய்யாதபா கமலர் தலைச்சூட்டல்செய்யாவிடினே. 

விடக்கந்தாத்தருமாபாகர் கும்பவிமலர்பைம்புற் 
றடக்கர்தரத்தருவாவுரித்தாபொற்றடவரைவா 
யடக்கர்தரத்தருமம்புரிவார்சமதன்பர்வினை 
மடக்கந்தாத்தருமஞ்சுமிவ்வாற்றுவால்கொடி தே. 

வரந்தந்தவரைபெறநாவன் மேயவர்வாழ்த துஈரைப் 

புசந்தந்தவரையுயா த துங்கும்பேசர்பொருப்பிலருள 
சுரந்தந்தவரைசெயவர் தயானைதொலைத்தென்னுபிர் 
இசர்தர்சவரைவிடுத்தெவர்க்கார்க்குமித் இண்டாாசே. 

முரசம்பலவனிதஞ்சிலைக்குங்குடமூக்கமாவா 
னசசம்பலவனிகமஞ்சொற்றானெளியானரியான் 
பாசம்பலவனியுள்ளார்க்கான்வெற்பிற்பங்கயத் து 

விரசம்பலவனிதாய்கொடுங்கூற்றுநின் மெய்ம்முற்றுமே, 

௩௫௯ 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬) 

(௩௭) 

(௩௮)



௩.௬௦ இருக்குடர்தைத் திரிபற்தா தி, 

மெய்யாதரித்தமழுவாசெர்தாமரைவெள்ளாயன்னஞ் 
செய்யா தரித்தகுடமூக்குளாயென்றுதேர்ர் துரைப்போ 
மெய்யா தரித்தவினைகாள்விரைர் இனியெம்மைவிட்டுப் 
பொய்யாதரித்தகவில்லார்கட்சென்றுபுகுர் அப்ம்மினே, 

புக்கவரிக்குமயனுக்குமுய்கல்பொருக்காஞ்சுண் 
டக்கவரிக்குவயற்குடமூக்கமர்சங்கசர்கீர் 
மிகசவரிக்குவியன்றேசர்சீன் றிவெவ்விபகா 
னக்கவரிக்குகிகர்வாரைப்பாடுகனன்றலவே. 

அலவானினக்குமொழிகுவகொன்றுண்ட துகுடர்தை 
வலவானினக்குமிளிரவருிமொாருவள்ள ல்வெற்பிற் 
குலவானினக்குரலனாக்கவனெற்குறிக் துறுங்கா 
னலவானினக்குவெளிப்படடலோவுலமுணரசே, 

நலப்பரியாயமறையான்குடர்தைககர்புரப்பான் 
கலப்பரியாயவளியா தொளிக்குங்கடவுள்பெயர் 

சொலப்பரியாயமனக்தழுண் டேத் தித்தொழு துரக 
யுலப்பரியாயமுே தியெனிலா டலொருதலையே. 

ஒருதலையாகவமோவிப்பொ மிலி லுதையத்தொன்னார் 
விருசலையாகவ வேடர்செறிவர்வெய்யோன்மறையுங் 
கருதலையாகவலாமலின் ேகுகழியயன்மா 
றருதலையாகவபான்கும்பராதன் ॥மிம்வரை க்கே, 

வசை.கலையாற்றுவருவானிரவென்றுமாம்குமங்கை 
கசைகலையாற்றுவிடாவின்பர தய்.ச* தியெங்காவலவெண் 
டிசைதலையாற் றுவசைகோசடைக்கணிசெப் துமிலான் 
புரைதலையாற் அமகிழ்வான்கும்பபேசன்டொருப்பக தீதே, 

௮கத்திருப்பாரைமுகத்தாயெனினவரைப்பவத்து 
நகக் திருப்பாசையரிக்கண்ணிபாகர்ஈடுங்குபுர 
முகத்திருப்பாரை றன் னூர் ந்தார்கும்2பேசசையுற்றுத்தொழாச் 

சகத்திருப்பாரையிரஈ தும்பெறீர்மிடி தாக்கப்பட்டே, 

பட்டா திசைவாகங்கணமாபணிபாயும்விடை 
முட்டா தசைவரவேயூதியாகுடமூக்கெமா 
தொட்டா இசைவாவாய்ப்போற்றமேவுஈந்தோன்றற்கெலுர் 
தீட்டா இசையவானாமேலின்டாமெலுர்தாழ்குழலே. 

குழக்கன்றியங்கமுலைபசுவாய்க்கொடுக்தாயெழுமா 
முழக்கன்.றியங்கககைபுடைத்தாய்குடமூக்கமர்வாய் 
சழக்கன் நியங்கம்மலிகடலானம்புதைப்பத்தென்ற 
௮ழக்கன்.றியங்கமெலித லுற்றுளென்னொருமகளே. 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩)



திருக்குடர்ை த்த Bibs தா இ, 

ஒருத்தலரிக்குக்கரும்பொன்செம்பொன்னிற்குடிவொளியே 
இருத்தலரிக்குக்கடுப்பாய்வரினும்வெர் தீயவிடம் 
வருத்தலரிக்குக்கழித்தாய்சுதைக்கும்பவாணமயக் 
இருத்தலரிக்குக்கரனைச்செற்றாப்கின க்கல்லையொப்பே, 

ஒத்தவராகவருவாரிலாய்மலரொண்டொடிவாய் 
முத்தவரா கவலன ழித்தாய்குடக க்கமருஞ் 

சித்தவராகவன முலைமா துசினர்தகரும் 
பு. த்தவராகவரந்தீர்வதெஞ்ஞான்றுபுக லு இயே. 

புகவெளிகாயமனுமஞ்சதரிருள்போக்த இங்கல் 
குகவெளி தாயபதமூனருக் இக்குறியிடம்வா 

னகவெளிதாயதுணர்ஈ்மதகலாமன்பகப்பொருணூன் 
மிகவெளிகாபமையென் நீகும்பேச்சுரர்வெற்பகுத்தே. 

வெற்புக்குமரியவாங்கும்பகா கர்விலங்கலிலென் 
பொற்புக்குமமியதோர்மகள்காதற்புணர்ப்பென்றிபோ 
ரிற்புக்குமியவாள்விதிர்ப்போப்கின்னிசைப்பருந்தோள் 
வற்புக்குமரியகற்புக்குமீ துவனப்பல்லவே. 

வன த்தையவாயமலப்பாண்டம்விழ்முனமால்விடைவா 
கன த்தையவாயவினிப்பாய்குடர்தைக்கண்ணாய்மறைவ 
சன த்தையவாயவுனையேயுணருந்தவாதவன்ப 

ரினத்தையவாயவியான் சேச்சேர்ப்பித் இினிகருளே, 

அருளாகரனைமலமாயைகன்மமகழ்ர்தவர்க்கே 
படொருளாகானைவிடுத்தயலேயென்புலன்கள் சென்று 
மருளாகானையடசேவக்கும்பவாசனையே ச 
தெருளாகரனைவரும்வாம்கவாழ்கவிச்சேணிலத்தே. 

நிலங்கமலங்கனல்கால்வெளியென்றுகிலாவுயிமான் 

றிலங்கமலங்கனல்குங்குட ம க்ினிறையவனை 
யலநங்கமலங்கன ல்காருளென்னினவ்வாணவசோய் 

o ச ச. * . e 1d 

கலந்கமலங்கனல்கூர் சரவாளுங்கசணையென் னே. 

கருங்கலசத்தையுவந்தார்குடந்தைக்கண்ணார்சிலம்பி 
லருங்கலசத்தையுடையாரின்வேலாடைந்ததொன்றா 
மருஙகல௪ திையலையிழக் தா டுயாமா ற்றுதற கோ 

பெருங்கலசத்தைவதைப்பதற்கோவன்னைபேசுகவே. 

பேசவந்தானலமார்க்கமுள்ளாரினோபேதையுள்ளா 
சேசவர் தானலமோநிற்கெனவெய் இனன்விடம்பூ 

- வாசவந்தானலமார்குடமூக்கர்வயக்கிடினை 
யோசவர்தானலவோவவன்று ழ்புருடோ த்கமனே, 

Pa 

௩௬௧௬ 

(௫௩) 

(௫௬) 

(௫௭) 

(௫௮)



௬.௬௨ திருக்குடந்தைத் இரிபர்தா இ, 

மனவரு த்த தீை தயடைச்தோம்புவியைமடர்தையரைக் 
கனவருத்தத்ைவிழைர்தேயொழிவதெக்காலமறை 
பினவருத்தத்தைமுனிவருக்கோ அகும்பேசரின்பா | 
கனவருத்தச்தையொருபாகர்தாண்மலர்க்காணம்வைத்தே, (இக 

ஆணவமாயமலம்பலகாளுமலைக் கப்பட்டேன் 

பூணவமாயவிசங்கலெஞ்ஞான்றுபுவனமெல்லாங் 

காணவமாயவனையேச்செய்தாய்கும்பக்கண் ணு கலே 
(யேணவமாயவிவனாவுறுமெனவெண்ணலற்றே, (௬௦ 

எண்ணம்பலவன்குடமூக்கிறைவனிசைப்பரிய 

வண்ணம்பலவன்மனுப்பீடமங்களமாதுபங்கன் 

விண்ணம்பலவன்முடி யாளன்வெற்பினின் மேனியலாற் 

கண்ணம்பலவன்மலர்க்குழலாயுயிர்கரற்றுவ தே. (ae 

காற் றருர்.தும்பையசாப்பூண்ரும்பேசர்கடல்கிடக்கு 

மேற்றருர் தும்பை இரப்புவியார்கொன்றையி யுமெனப் 

பாற்றருர் தும்பைமதற்கீந் தனர்பயினாண மெனு 

மாற்றருந்தும்பையறு சதெழுமாலென்னனப்பசு Ca. (௬2. 

மனவிடையாமைவனையுங்கும்2பசர்வனம்பயி லுஞ் 

சினவிடையாமைதலிரொனவாண்டருள்செல்வர்வெற்பி 
னனவிடையாமைவாக்கண்டிலஞ்சுற்றிகள்ளிருள் கூர் 

கனவிடையாமையனைக்கண்டுங்கண் டிலங்கண்விழித்ே த. (௬௯ 

கண்ணப்பரைவரையா தாண்டவர்கும்பக்கண்ணுதலார 

வண்ணப்பரைவரைமாதொருபாகர்வனச்சடைமேல் 
விண்ணப்பரைவரை வெல்லாமெனி னும்விழைர் த ருளே 

பண்ணப்பரைவரைநீழலில்வாழெங்கள்பண்ணவசே. (௯. 

பண்ணஞ்சு மாறுபடச்செயுமாற்றம்பதுமமுககி 

கண்ணஞ்சு.ராறுவசாகுங்குழலி தழ்கன்னியிய 

லெண்ணஞ்சுமாறுமொருகான்கரண்டொன் நுமெய்தெழுத்தார் 
மண்ணஞ்சுமாறுபுனைந்தார்கும்பேசர்வரையிட2ம. (exe 

வரையாரணியம௫ழ்வரர்கும்பேசர் மத லையொடு 

வீரையாரணியமலர்கலர்காணரும்வித்தகசா 
இரையாரணியவர்க்கேயினிப்பார்தர் Bojan ட 

றரையா ரணியமமருவுவசவர் காற்கொள்வோே. (௯. 

கொள்ளப்படாதுசிறுகாமமுமதுகொள்ளின்மத 

ஊள்ளப்படா அவிடுமோகும்பேசசணிமலர் த்தார் 
கள்ளப்படாதுக திரொலுமிக் துகைக்கும்மெனுங்கண் 
டள்ளப்படா துமலர்க்குழல்சோசத்தரைவிழுமே. (a.



இருக்குட ந்தைக இரிபர்தா தி. 

தரங்கப்பரவையெழுவிடகோக்கிச்ச துமுகன்மால் 
குசங்கப்பாவையருளாலஃ அ ண்குழகாபுவி 

யரங்கப்பாவைமுடி தீதார்குடர்தையமலான்பர்க் 

இரங்கப்பாவைபுகுகத் தியுயாத் தயெமைவைப்பசே, 

வையம்படை ததவசன்ு ழ்கும்பேசன்படங்களு 8மா 

தையம்படைத்தஇருமால்வடவசைகத்தா அமலர்க் 
கையம்படைத்தகைவாகைவில்லான்பொற்கழரொழுவே 
சையம்படைத்தகசாச்சினக்கூற் றுவனண்ணினுமே. 

ஈண்ணாதவரைஈணுகாய்குடர்தைககா த்தளிவா 
ழண்ணாதவரையகலாய்மெய்ப்பா தியண ஙகுடையாய் 

விண்ணாதவரைவிழிபறித்தாயுனைவிட்மெற்றொன் 
றெண்ணாதவரைகநிழற்பாற்பயிலினுமென்மனமே. 

மனமடங்காதுபொறிவழிபோம்பத்திமார்க்கமியக் 

கனமடங்காதுநெறிகாட்டவுங்கண்டிலமென்செய்வோ 
மனமடங்காதுகுடைமுசசார்ப்பபாம்பையெலாங் 

கனமடங்காதுகிழிக்குங்குடர்தையிற்கண்ணுசலே. 

கண்ணு சலத்தனைவண்்குட மூக்கிற்கடவுளை கீர் 

மண் ணு தலத்தனை யிவானையா மின்வளம்புகழ்வீர 

பண்ணுதலத்தனையும்பழுதென்னுஞ்சொற்பாகனைப்ப 

லெண்ணுதலத்தனையேத்தார் பிறப்புமற்றெப்பிறப்பே. 

பிறவியலைக்கவருந்துகின்றேனிற்பெறுவதற்கா 
மறவியலைக்கவலா துணமொனினையன் வியெவ 
னுறவியலைக்கவரிசெய்குடர்தையொருவவண்டு 
நறவியலைக்கவருங்கொன்றையாயிந்தஞான்றருளே. 

அரும்பாதகன்மத்தன்மாறாவெங்கோபத்தனாகமநூல் 
விரும்பா தகன்மத்தன்யான்கும்பமேயவவிற்க மல 
இரும்பா சசன்மத்தன்மாளத்தருவிடஞ்சேர்கள தீதே 
வரும்பாதகன்மத்தன்பித்தனென்பேர்க்கொப்பவக் தருளே, 

வர்.இத்தலையுக்து இத்தலையும்முளம்வைத்தலையு 
நிர்தித்தலைபுஈ துகல்லேலுறுப்பொடுகீண்மகத்து 
முந்இத்தலையுக்துமித்தார்தென்காற்றின்முறுக்கவிழ்பூக் 

கர் இத் தலையுந் அமீர்க்குடமூக்கரென்கற்பிப்பமே. 

கற்பளையத் கனையா இிகும்பேசனைக்காயமலமா 
மற்பனையத்தனையியும்பிரானையடி யவர்க்கே 
பற்பனையத் தனைமாமயிலானைப்பண்பார்முகத்தோர் 
பொற்பனையத்தனையின்ரானையன் றிப்புகழ்கலெமே, 

௩௭௬௩. 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪0) 

(ora) 

(or 2.) 

(௭௩) 

(57௪)



௩௬௪ திருக்குடந்தை த் இரிபந்தா இ. 

புகழுமலத்தையெடுத்தொன்னலார்கிறம்போழ்தருமா 
லகழுமலக்தையுடையவனாகவடி தொழுகா 
திகழுமலக்தையனே த்துங்குடர்தைத்தலத்தவின்றே 
இகழுமல த்தையுடையானென வெற்சிறப்பிப்பையே, (௪௭) 

சிறந்தவருக்கன்மஇியழனாட்டச்சிவன்றெளிய 
வறர்தவருக்கன்றமையச்சொற்றானறமாயதனை 
மதர் தவருக்கன்பிலார்சேர்குடர்தைவாதன்முடி 
யுறந்தவருக்கன்பரிந்தெனையாண்டன னுண்மைசெொற்றே, (௪௮) 

உண்மையறுக்கமிகச்செயுமன்னையசோர்கிலராய் 

வண்மையறுக்கமுயல்வார் கும்2பசமகிழ்க்தெனை வக் 

தண்மையறுக்கவுகரகள்ளுற்ற தமங்கனறுர் 
இண்மையலுக்கவலா இன்பெனாமைஙின்சீரருட்கே. (௭௯) 

அருகாதவன்பகத்தைத்தெறுமென்தறிர்தாருக்கென் று 
திருகாதவன்பகத்தைத்தடிர்தகானென்சிறுசொற்குர்தேக் 

றருகாதவன்பகத்தை க்கும்வெஞ்சூலன்றண்கும்பத்தைச்சார் ந் 

துருகாதவன்பகத்தைப்பெற்றுளாமிடருற்றவ!சே, (௮0௦) 

உறறவரையரைவண்குமபகாதரையொண்புலித்ேதோல் 

சுற்றவராயமாயெண்ணாரினங்கைக் துண் சொடலை 

வற்றவரையரைசூழிப்புன த் திலலைச்சனன் றோ 
கற்றவரையரையிர் துவொப்பர் று தற்காரிகையே, (௮௧) 

காரியம்கா அுசுடலஞ்சியத்தகுகானின று 
வேரியங்கா துவலைசெயமேற்றவழ்விண்ணமக 

தூரியங்கா துகுடந்தைப்பிரானைத்தொழாரினிள 
நாரியங்காதுமென் 2ரூசே திலன்பினடர்தனளே. (௮௨) 

ஈடலையகற்றிஈமைப்புகழ்கல்விரயப்பலென்றா 
சடலையகத்றியெனையாண்டுகும்பத்தருளினமா 
விடலையகற்றியறுன்புனிற்றாவெனமேவவுர் த 
முடலையகற்றியழல்வார்பாமதத்தூமர்களே, (௮௩) 

ஊமரும்பாவலசாவார்வறியருமுத்தரகற் 
தேமரும்பாவலசா வாவினிச்செப்பவேண்டுவதென் 
னுமைரும்பாவலசாவாசவன்மொழுகற்குடர்தைக் 
காமரும்பாவலசாவாசடி நினை க்கைதொ ழினே, (௮௪) 

தொழுதனை யேற்றமருங்கும்பரா தனைச்சொன்மயல்பூண் 
டமுதனையேற்றமருகத்தவனருள்வான்கொலெங்குங் 
கெழுதனை ்ேற்றமருவின ரேகெழுமக்கொடுப்டான் 
பழுதனையேற்றமருவர்தவேள்செயல்பண்ணலென்னே. (௮௫)



இருக்குடர்தை ச்திரிபர்தா இ, 

என்னாயகனைமகராலயகஞ்சிறுத்தகண்ட 
பொன்னாயகனையமுன்னங்குழைத்தபுசாணமலர் 
மின்னாயகனைவிடை செய்ககும்பவிமலவென்று 
பன்னாயகனையஅத்இன்பலிபெடாகெஞ்சே. 

படப்பாயலையம்பாம்விரித்தோன்றொழும்பண்ணவர்தோம் 
விடப்பாயலைய்ம்பாே வறுக்கும்பவிமலாவெற்பி 

னடப்பாயலையம்பாமபுவி2போார்த்தனஈ ஈண்ணருங்கான் 

கடப்பாயலையம்பாக்கண்ணொடும்வைகிக்காலையிலே, 

காலையம்போருகமெகமுகங்குழல்கண்கவொ 
மாலையம்போருகமேவாசைநோக்கபயன்பை ரஞ், 
சோலையம்டோ ருகமேயதென்பாய் அ.யர்மீர்கொ டியும் 

வேலையம்போ ருகமேகும்பகா Seon SMG EOS. 

மேவாதவரைவிை ழயார்கும்ே பசவிமலாவலி 

தாவா தவரைவளை தீதாருருக்கண்தெண்மதிகண் ot 
% டோவாதவரைவிடுத்தாசெவசரெனுமோர்மதன 

னாவாதவரைவளைப்பதென்னோவெனுமா Deo ழே. | 

ஆயத்தவரைமறக்தாளெனையுமதமறக்தான் ட 
சேயத்தவரையறையில்வெப்புஈதெளியாள் பசங்க ் 
மாயத்தவரைவளைத்தகும்ே பசர்வசையியய , 
னேயத்தவசைம இத்ே சல்தால் பர்சில் யே. 

வளையவளையவரம்பாஷ்டுகிப்வேழப்வளை த த்தனன்வே 

ளிளயவளையவமேகொல்லுவானெவன் செய்வளின்பம் 
விளையவளையவருளுக்கும்பேசவிருமபுமன்ப 

ருளைேயவளையவயவிடையாயெங்களுத்தமனே. 

மன்னவராகமதாணிவலாரிமலாயன்மான் 
முன்னவராகமதித்துழலாங்குடமூக்கின்மணி 
யன்னவராகம நூல்கொண்டறிவதறிஈ தடங்கி 
நன்னவராகமலாடி க்காட்செய்கசையின மே. 

இனனமபசமபசவாயவாசேயவ்ருககுடகதை 

நன்னம்பாம்பாவாயவனியைஈடா த் இனவ 
ருன்னம்பரம்பாவாயமன்சேமுனென் றோ அ.றின்வை 
மன்னம்பரம்பாவாயகண்ணோடும்வக்தாளுவசே. 

ஆளாபமைதலையெண் ளுவிருவாடி முடி தேர் 
கோளாயமை தலைவென்று pols al ங்கும்பே காணமமா 

காளாயமைதலைசா யப்பொலிகவின் ே மமுட்கருங்கண் 

வாளாயமைதலையாகா இடங்கொண்டவானவே ன, 

௩௬௫ 

(௯௧) 

(௯௨)



Fe இருக்குடந்தைத்திரிபந்தா தி, 

வானவாம்பரையாண்டாருலாக்கொண்டமாண்டபக்தி 
யானவாம்பரை தாங்குடமூக்கரடி மையுறின் 
மோனவரம்பரையோடும்வர் தீபவர்மூன் நுதலைத் 
தானவாம்பரையேத்தாரிருத்தலிற்சாசனன்றே, 

சாத்தாமோ தியள வுணர்ந்தேமிருதன்மைபடப் 

பாத்திமோ தியமென்பதனாலெவன்பன்னிரண்டு 

ந் தரமோ தியமைர் துகும்பேசற்றொழு துருகி 
 பேச்செமோ இமண்ணிரிடரிரிபிருண்மையே 

உண்மையவாவியகாயேலுறும்வகையுற்றமலத் 
இண்மையவாவியவென்ராளுகாளென்.றுதேர்வரிய 

அுண்மையவாவியசெவ்வியன்மேனிறுவலொருபாற் 

பெண்மையவாவியதென்குடமூக்கிற்பெருந்தகையே. 

தகைத்தலையாற்றுஇதேர்மலராளுர்தகச்செயுந்தோ 
முகைத்தலையாற்றுதியார்தொழவாழ்குடமூக்கிறைவா 
ஈகைத்தலையாற்று திதாராக்கினாயென்னலிபிறவி 
யகைத்தலயாற்று இரின்வசத்தாக்கென்னறிவினையே, 

வினையகலாம இியாப்பாமார்க்கவிழைவகற்று 
மனையகலாமதியாதாங்குடந்தையனையிடத்தக் 
கனையகலாமதியா£முடியாளமுக்கண்ணவென்றேத் 
தினையகலாமதியார்க்குஞ்சமாரக்கஞ்செறிப்பதற்கே, 

பத்திககணஙகணமேனுமவிடா துபடா குடமூக 

குத்திக்கணங்கணந்தோமறகோ க்கியுங்கும்பிட்டுப்வாங் 
கத் திக்கணங்கணவென்னவொர்பானல்குகாணனெம் 
பு.த்திக்கணங்கணவப்பஇத்தான்றன்பொற்பூவடி யே, 

திநக்தடந்தைத்தீரிபந்தாதிழற்றிற்று 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௬௯௮) 

(௧௦௦)



ட 

நிருக்தடந்தைந்திரிபந்தாதியின் 
௦ ௦ ம் 

சிறப்புப்பாயிரங்கள், 

அக டட 

இர .நூலாடிரியர்மாணாச்சராயெ 

சி. தியாகராசசேட்டியாரவர்களியற்றியது. 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

தண்ணிய வெண்மதி கடுகும் பேசன் றமிழ்ச்குடந்தை 

பண்ணிய புண்ணியம் போலமர் வானடிப் பத்திமையே 

ஈண்ணிய இஞ்சுவை யர்தாடு யொன்று ஈவின் றணிந்தா 

னண்ணிய வான்புகழ் மீனாட்சி சுந்தர வாரியனே. 

  

இக்நாலாசிரியாமாணாச்சரும 

இருவனந்தபுரம், மகாராசா காலேஜில் 

மிழ்ப்பண்டிதராகஇருந்தவருமாகிய 

கொட்டையூர், 

சி. சாமிநாததேசிகரவர்களியற்றியது. 

அறுகீர்க்கமிநெடி வடியா சீரியவிநத்தம். 

சீர்கொண்ட சிசம்பரமால் செய்தவத்தின் மலைவிளச்ற் 

திறக்கத் தோன்றிப் 

பார்கொண்ட புகழ்முழுது மொருபோர்வை யெனப்போர்த்த 

பண்பின் மிக்க 

ஏர்கொண்ட மீனாட்ட சுக்தாவேள் குடக்தைகக 

ரிறைவர்க் தந்தான் 

பேர்கொண்ட. கவிஞரெலா மதித்சேச்சர் தாதிப் 

பந்த மாதோ. (க) 

அப்பலந்தங் கருத்துரையோ டம்புவியோர் மகிழ்ச் திடவச் 

சமைசத்திட் டானால் 

ஒப்புயர்வி லாப்புலமை யப்புலவ போறணர்ச்ச 

வுணர்ந்தவ் வாறே 

* இவை பழையபப்பைச் - சார்ர்தவை பஇப்பித்தகாலம் சென்ற 

விவி ஆடிமி”,



௩௬௮ தி றப்புப்பாயிரங்கள், 

இிப்பியகன் ஈடைதெளிர்தோன் றிரிரரா மலையுடையோன் 

செப்ப மிக்கோன் 

இப்புவியிற் புகழ்ப்பெரிய பெரியண்ணப் புலவனெனு 

மியைபு ளோனே. (௨) 

  

இர்நூலாிரியர்மாணாக்கரும், கும்பகோணச் இலிருந்தவருமாகிய 

இரிரரபுரம் 

தி. க, பேரியண்ணபிள்ளையியற்றியது, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பூவிற் இறந்ச வளக்குட மூக்சமர் புங்கவனற் 

றேவிற் சறர்த வமுதகும் பேசன் றிருவடி.க்€ழ்ப் 
பாவிற் சிறந்த வந்தாதிச்சொன் மாலை பரிந்த ணிந்தான் 

நாவிற் ிற்தவன் மீனாட்டி சுந்தர ஈங்குருவே. 

இச். நூலாசிரியாமாணாக்ச ராகிய 

சாரைச்கால் 

௮. சவேரிகாதபிள்ளைமியற்றியது. 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சோமேவு பொன்னசரா யின்னகராச் கிடுவளஞ்சால் குடர்தை யீசர் 

கேமேவு மந்தாதி ஈந்சாத வணியெனரன் இசைத்திட் டானால் 

காமேவு சலைச்சலதி நிலையுணர்ர்சான் புகழ்ச்சலைமேற் கலையாக் கொண்டான் 

றேமேவு சிர௫ரிவாழ் மீனாட்?ி சந்தாதே கனா மன்னோ. (௧) 

அ,ச்சகைய வாரியன்பால் வித்சைபயின் றிடுசிர னளவில்€£ரன் 

உத்தமவண் புகமுடையான் றிரிரரா மலையுடையா னுவச்கு ஞான 
தத துவஞ்சால் பெரியண்ணச் சற்குணவா னப்பவர்தச் த.மிழ்க்கு மோலி 

ப.தீதியுறச் குட்டலெனச் கருத்சொடுநின் ரொளிரவச்?ற் ப தப்பித் தானால்.() 

சிறப்புப்பாயிரங்களழற்றுப்பேற்றன.



உ 

கணபதிதுணை, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இருவிடைமரு தூரத் திரிபந்தாதி. 
டட ஓட கட்டட 

காப்பு, 
டட 

ஆண்டவிகாயகர்துதி. 

சிதவாரண ங்குமுறுர் துறைமூழ்டுக் இருமறையோ 

ரிதவாசணங்குலவச்செய்யிடைமரு திீசனென்றோ 
மதவாரணங்குமாலைபாகற்பாடுதற்காண்டபெரு 
மதவாசணங்குவலயங்கொண்டாடும் வரந தருமே. 

குருவணக்கம். 
பெரும்புங்கவர்புகம்கோமுத் இிவாழ்சுப்பிரமணிய 
வரும்புங்கவன்பதம்பான்றொழவென்கையருட்குறியொன் 
றிரும்புங்கரையவெடுத்களித்தகானகையேகத்தல்செப்வன் 
கரும்புங்கனியுமெனவன்புசாருங்க இயுமுண் டே, 

நூல். 

இருவருந்தாமரைாமேலாருமாயகிறப்பினர்க 
ளிருவருந்தாமரைகாட்டேடி ச்காண்பிலிடைமருத 
வொருவருந்தாமரை போலுழமலாமலுவர்தெனையா 
டருவருந்தாமரைவேண்டேனிதாசமையத்தசே. 

சமையத்தவமையிகழார்தற்போதந்தடி் துசெம்பொ 
னிமையத்தவரையெடுத்கவிடைமரு£ச்சரரை 
யுமையத்தவரையரையோர்ர் துகம்மையுமோர்ர்தருள்பெற் 

றமையததவரையடி மலர்தாழ்ர்துள்ளடங்குறினே. 

அடக்கந்தாத்தரைமேற்பபிலாமன்பருளடையா 

மடக்கந்தாத்தரையென்றாழிரல்கவருகொடிய 
விடக்கந்தரத்தரைமேவிடைமாமருதூரின்மென்புற் 
றடக்கர் சரத்தரையெவ்வாறுநாஞ்சென்றுசார்வதுவே. 

சாராததென்னைசமைவிழைந்தாரைளிண்டாங்குதலிற் 
சோராததென்னையிடைமருதீசர் தந்தூமனமு 
மோசாததென்னையொருவேள்சமருமுடற்றியென் றுர் 
தீராததென்னை தாக்காம்வீசு.றுர் இங்கள்வந்தே. 

For



௩௭௦ இிருவிடைமருதூர்த்இரிபக்தாதி, 

வர் இத்தவரையயன்மால்வர் இக்கவிண்வைப்பவரைச் 
சிர் தித்தவரையிடைமருதீரென்றுர் £யமதின் 
முர்தித்தவரையெடுக்தீசென்றுர் இண்ணாமொய்செருப்புக் 
கர் தித்தவனாயுடையீரென் றுஞ்சொலக்கற்றனமே. 

கற்றனமாலையிடைபருதூ£ரைக்கம்பவென்று 
மூற்றனமாலைவயலாருக்கோழுத்தியம்பவென்றுஞ் 
சொற்றனமாலைமின்னாம்பசாயென்றுஞ்சொற்றிடகாண் 
விற்றனமாலையிராவதவாழ்க்கையும்வேண்டலமே. 

வேண்டா கவமைவிழையா தவரைவிழைர்தெனுள்ள தீ 
தீண்டா தவமாயிடைமருதீசரையென்றுமன்பே 

பூண்டாதவரையசையமரையக்கரைப் போக்துகொடி 

தண்டா தவரையறைவாரையன் றியொர்தெய்வழுண்டே, 

உண்டலங்காரவன்னாயாயத்தாரொடுமுற்றுச்செய்த 
வண்டலங்காரவு oe றனென்றுகூறியொர்மா ரஹனொப்பா 

னெண்டலங்காரமனையாரிடைமரு தீசர்க்கொல்லாக் 

கண்டலங்காரகனைப்போற்பறித் இவள்கைத்தர்ததே. 

தந்தவளக்கரிகொள்கையொண்டாம்பல்குல்சங்கங்கள 
நந்தவளக்கரியன் றுதருஈஞ்சநாட்டமிய 
லர்தவளக்கரியான்்கோலமாகியறமுயன்று 

முந்தவளக்கரியானிடைமாமருதூர்முதலே. 

முதலைப்பாவைதருகஞ்சமுண்டமுதல்வமண 
மதலைப்பாவையிடைமருதாசவிண்வாழ்க்கைபெற்ற 
சதலைப்பாவையகர்தாழ்வன்மீககிறியனென்றும் 
விதலைப்பாவையமுக்தாதுகா த்தலுன்மெய்யருளே. 

மெய்யருளத்தனைஈகண்மருதூாரனைவிணர்க்கெல்லாம் 
பொய்யருளத்தனையீயானைமாரிப்புயல்சமழ்க்கப் 
பெய்யருள த.தனையும்முடையானைப்பெரிதெண்ணினனோஞ் 
செய்யருள த்தனையாறாறுந்தர்த்தருடேவனென்றே, 

தேவவருக்கம்பணிவானயனரிதீர் தருகாண் 
மேவவருக்கவெலும்பணிவான்விழைசங்கைமங்கை 
கோவவருக்கஞ்சடையேற்றினானன்னுதல்வகன 
மேவவருச்கன்மஇியழலான்வைப்பிடைமருதே, 

மருதவன த்தனிடைமுதலாங்கடைமன்னியவுள் 
கருதவன த தனரிமுதலோருங்கழிர்தபெரு 
விருதவன த்தன்விண்மண்முடி ந்தா லும்விளங்கவனெற் 
தொருதவனத்தன்மையனென?வா அமெம்மொண் ணுதலே.



திருவிடைமருழூர்த் இரிபந்தா தி, 

ஒண்ணுதலானைகார் தீர்ர்தவர்ச்கொளியைப்புசவு 
பண்ணுதலானையுகைப்பானைத்தன் ுருப்பற் றுருவென் 
றெண்ணுதலானையெனையாண்டவனையிடைமருதூர்க் 
கண்ணுதலானைக்கருதார்பிறப்பிற்காங்கணன்றே, 

கரமனகத்தையுறுகாயுமற்றொளிகால்கனக 
வாரமனகத்தைவளைத்தபிசானிடைமாமருதப் 
புரமனக த்தையலாபணிபூண்டுழல்புன்மையாப் 
பரமனகத்தைமுழக்காரடைந்தபவக் தினுமே. 

பவம்பலவாயினுமாகவெ னக்குவிண்பற்,றுகன 

கவம்பலவாயினுஈல்லவகற்றுவல்லாமுருடர்க் 

குவம்பலவாயினுர் திதில்லிடைமருதூர்கு DHS 
தவம்பலவாயினுமென்றொருஞான ர் தலைப்படி னே. 

தலையுமடியுமிசைகிழக்கார்பியருங்கப்பெற்றே 
அலையுமடியுமகளாரிடைமருதார்ஈமனூ 
குலையுமடியுமென்னாதருள்வாரஈஞ்சுகொண்டிலசே 
னிலையுமடியும்படைப்புமடி யுநெடுநிலத்தே. 

நிலங்காவலவென் றுமேதக்கவதமிழ்சேயத் இன்மிக் 
கலங்காவலவென்் றுபோலொளிர்வாய்கவியாய்கொடையின் 

மலங்காவலவென்றுபாடாமலேயிடைமாமருதார் த் 
தலங்காவலவென்றுமுள்ளாயென் தீசனைச்சார்மின்களே. 

சாரலங்கற்றைகினைஈ்துசெலாவெனத்தானக்கிழி 
வேசலங்கற்றையொளிக்கயிலாயகத் தும்வேட்கைமிக 
வாசரலங்கற்றையலாள்பாகன்வாழ்மத்தியார்ச்சுள ததை 
யோசலங்கற்றையையோவறிதேபொழுதோட்டுவமே 

ஓடுங்கனகமுமொன்றார்கொண்மன்றுமுபரிகையென் 

ருடுங்கனகமுஞ்சேரிடைமாமருதூரண்ணலைப 
பாடுங்கனகமுமுண்டாகுமின்பப்பயனென்ப து 

நீடுங்கனகமுமொவ்வாவருள்வக்துதேர்நிற்குமே, 

கிற்குகடக்குமிருக்குகின்னுடனெ றியனை த்தும் 
கற்குகடக்கும்படியெவனென்றுகருதியுள்ளத் 
தீற்குடடக்குமிடைமருதூரவத்தாணியிருப் 
பிற்குகடக்குமுலாவிற்குங்காமுற் ற்வென் மயிலே. 

என்னாவியன்னமணிமிடற்ரானையிமையவர்தோய் 
அன்னாவியன்னமலி பிடைமாமருதூரனைச்சொ 

னன்னாவியன்னமவென்குழல்பாகனைகா டினர்போன் 
மன்னாவியன்னமடமா தாமேவுமிவவைகலி லே, 

WoT & 

(௧௬) 

(Ser) 

(௧௮) 

(se) 

(௨0)



௭௨. இருவிடைமருதூர் தீஇரிபந்தா தி. 

வையம்பரவவிடைமருதூர்வதிவார்வரைவாய்க் 
கையம்பரவமென க்கொடுவேடா கலப்பருள 
நையம்பரவலரிப்பானிற்பானெனினண்ணவனு 
தையம்பரவவரு இயித்தானர். தசா இபனே. (௨௩) 

தாங்கர்தருவல்விடயூணிடைமுதல்சார்மருதே 
புரங்கர்தருவமறைய/டைதோறில்லங்காடுபொலி 
யரங்கந்தருவமைவாழ்க்கையர்யாருமடி மையென்னிற் 
ிரக்கந்தருவகைசெய்யும்பிதாவிவர்செய்கைஈன்றே, (௨௪) 

நன்றாவிருக்கிலுர் தீ தாவிருக்கினுகல்லருளே 

யொன்றாவிருக்கினுமோசா விடைமருதூரன்செய்கை 
யென்றாவிருக்கினும்பாலேயிகபரமெப்துக்குணக் 

குன்றாவிருக்கினுமாலா இயரி துகொள்வரி2 த. (௨௫) 

௮ரியரவிர்சன்மகவான்முதலியாஞ்சலிக்க 

வரியசவிந்தம்புனைவாரிடைமருத£சர்வமாக் 
குரியரவிர்தமடவாள்பொருட்டிங்கனுற்றுச்சொல்லும் 
பெசியசவிந்தமுயலூனுஈ்ேேதேனும்பெறுகைஈன்றே. (௨௬) 

பெற்றங்குலவவிடைமருதீசர்பிறங்குமறு 
குற்றங்குலவக்கரங்குவித்தா ளிவவொருபிழைக்காச் 

சுற்றங்குலவமடமா தாம்பறுணியப்பொன்செ 

யிற்றங்குலவவெளிப்பட்டுளாளென்னிளங்கொடி யே. (௨௭) 

இளங்கொடி. யானவுமைபா கன்வாழுமிடைமரு தீ 

வளங்கொடியானஞ்செயேன் பூசநீர்த் துறைவாஞ்சைவையேன் 
களங்கொடியானலைே வனையை2யாவென்னகளன்மர் இரு 

வுளங்கொடியானனினைத்ததென்னோவொன்றுமோர்கலனே. (௨௮) 

ஒராதவனையிருட்புகுத்தானையுணர் தலில்லார்ச் 

சாராதவனையொருடாகனை ததங்கடைமருதம் 
பேசாதவனைப்பெயருகென்றாலுமென் பேதைகெஞ்சநர் 
இரா தவனைமயிலொவொழுர் திறனெவனே. (௨௯) 

இறப்பாவனையமனமோரணுத்துணைசெப்பலென்ன 
மறப்பாவனையமனமிலையோவிடைமாமருதுஞ் 
சிறப்பாவனையமருதருர்தேவியுந்தேவிடையு 

மறப்பாவனையக்கொடுவைகவென்னுளடக்கியதே, (௩0) 

அ௮டத்தருமன்றண்டங்கொண்டமாசாற்றியலக்கணைந்தும் 
டத் தருமன்றண்டங்கொண்டாடவர் துவிலக்கு அயில் 

வடத்தருமன்றண்டமென்னிடைமாமருதூரவின்னு 
ஈடத்தருமன்றண்டவுஞ்செயய்வேண்டுமிர்நாயினையே, (௩௧)



இருவிடைபருதார் த்திரிபர்தா தி. 

காயகத்தன்மைகொளச்லர்சாணிலர் ஞாலமுற்.று 
fd . ௫ 

மேயகத்தன்மைவிழியொருபாகனிடைமருத 
ஞாயைகத்தன்மைவிளக்கவிரங்பெரியகண்ட 
வாயகத்தனமையுறநஞ்சங்கொண்டவலிகண்டுமே. 

கண்டனங்கோலம்வருமாமுயல்வுங்கண்டங்க அப்பும் 
Ouest or mG காலமெய்வாழ்வுர்சுலைப்பெருக்கத்தொ டையு 
முூண்டனங்கோலமடமாரிடை மருதூருறையு 
மண்டனங்கோலமலையா னுமூவருளண்டனன்றே. 

௮ண்டத் இருப்புசாலையிலாகயடர்ர் தலிடங் 

கண்டத் திருப்புமண்ணா இப்பூ தல்கலங்கெய 

மண்டகத்திருப்புவதுரூலமேனண்மருதர் ம.இத் 
துண்டத்திருப்புவனமான்றவனைகத் துணைபவரே, 

துணைத்ததன த் தியொருபாகரமாண்டுதொலைஈ் ததன்னோ 
பணைத்ததன த கியெனான்வாள்கொடுத்தவன்பால்விருப்ப 
ரணைத்தகனத் திளென்னாவியார்்ஈண்மருதசவா 

வுணைத்ததனத்தினுழலா தருளெற்குதவுவசே, 

உதவாதவரையுபகாரசொன் அங்கல்லா கவரு 
சி.தவா தவரைவெலுங்குரவோ ரெனே இறந்த 
புதவா தவரைப்புகழா நும்வாயிதுபோக்கியொரீஇ 
மதவாதவனமையிடைமருதூரரைவாழ்த தமி. 

வாழ்த்தாதவாயுமிடைமரு தூரர்மலாடிப்பாற் 
முழ்த்காதவாயுக்கலையுமுன்னாத்தனிகெஞ்சுக்தள்ளு 
மூழ்தீதாதவாயுமறுப்பாக்குணமுமுலகத் தில்லாப் 
பாழ்த்தாதவாயுமென க்கேபிரமன்படைத்தன னே. 

படைப்பருர் தானையிடைமருதூரர்ப தம்பணியார் 

கிடைப்பருந்தா னைசிதராகக்கொண் டுகெமுமுசெல்வப் 

புடைப்பருச் தானையா்வி OF: டோறும்புக்குண்டுபுலான் 

முடைப்பருர்தானையுட ம்போம்பிநிந்தைமொழி குவே ர, 

மொழிவருங்கூற்றால்லா் தமைப்பேசிமுனிந்துசினங் 
கொழிவருங்கூற்றமுமெண்ணார்பாயிற்கு றுகியுண்டே 

யிஜிவருங்கூற்றமுமில்லாரிடைமருதீசனெ ந்தைக் 
கொழிவருங்கூற்றமுதனீள்கரு ணைபெற்றுய்வதென்றே, 

என்றுவருக் துமதுதிர்க் தின்பெய் தஇியிருப்பன் மிளிர் 
மின்றுவருர்து தவேணியிடைமருதூரன்விடைக் 
குன்றுவருர் துசகளிலானடியர்குழாங்குறுகி 
ஈன்றுவருர் துபணியா ற்றியுள்ளலமடைர்தே, 

கக. 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௫)



௩.௪௪ இருவிடைமருழார்த் இரிபந்தா தி. 

ஈல்லங்கமலைசிராப்பள்ளிகாஞ்சிகணா குடந்தை 
வல்லங்கமலைவயற்றில்லைவா ஜிடைமாமருதர் 
சொல்லங்கமலைபவரெற்றுறைசையிலாண்டிலசே 
லொல்லங்கமலைவறக்கோடிகொள்ளினுமழுய் தியண்டே. 

உய் தியவாயகுணமேலிடைமருதூரப்பானை 
எய் தியவாயவொருகானடைந்தனனேன்்றிருத்தல் 
செய் தியவாயடையாத்தெருச்சூம்ா துதெரிசிமலர் 
கொய் இயவாயமலன்றாள்புனைர் துகொண்டாடுகெஞ்சே. 

ஆட்டிற்குவர்தவிதியெவனோேவன் ிியானைகொன்றான் 
மோட்டிற்குவர்தமுறினுமருரசை  தான்றவெறி 
நாட்டிற்குவர்தமையும்மன்றி லேறனகைதருமென் 

பாட்டிற்குவர்கவிடைமருதூரன்பளிவரைக்கே, 

வரையாதவரைமகட்பேசல்2வட்டுபருகுகருக் 
குரையாதவரைமறுத்தலொல்லா இன்னுமுத்தமர்க்குக் 
கரையாதவரையிருட்காவொத் திர காவலபொன் 
னரையாதவமையிடைமருதூசரணிவரைச்கே. 

அணியா மருவியிடைமரு தீசாமர்க் சருளு 
மணியாமருவிவழங்குக்குற்றாுலவலாக்கணன் நித 
தணியாமருவியனாமெங்குண்டுதரிம்கவசேங் 
கணியா மருவியவா மருதாயிற்கவரு அமே. 

கவசாத .தில்லைடவுள சேனுமென்கைய இதற் 
குவசாததில்லையுளா ருட்டுறவளிலைகுறிகொள் 
ளவசா ததில்லையளேன்கொளல்வேண்டுமென்னாணகங்கே 
யுவராததில்லையிடைமரு தீசனொருவரைக்கே. 

ஒருவரையூழியங்கா அசெய்வான்கொலுளகங்குறித்தல் 
மருவரையூழியலா தாச்சூழிடைமாமருதூ 
நிருவரையூழியராக்கொளுமீசனிஹையவன 
கருவரையூழியளவும்வசைக்க இர்வேலருக்கே, 

வேலவன்றந்தையிடைமரு தீசன்விரிந்தமறை 
நாலவன்றந்தையறழிடைபாகன்வெர்நஞ்சங்கண்டு 
மாலவன்றந்தையறவுண்டுமாலவன்வாழச்செய்தான் 
மூலவன்றர்தையெனக்குபதேசமொஜழிந்தனனே, 

மொழிமனககாயமைதீர்தரஈண் ணுபுமொய்த்தவலஞ் 
சுழிமனங்காயமைமெய்பா தியென்றவன்சொற்றஈன் one 
வழிமனங்காயமைதஞ்சில்லிடைமருதூர்வசிப்பாங் 
கழிமனங்காயமைசாரசா துழுத் இகலப்புறுமே, 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௪) 

(௪௮)



இிருவிடைமருதூர்த் இரிபந்தாதி, 

கலந் தசலாரையிகழ்வார்வெம்போலிக்கவிபுகழ்வார் 
குலந்தரலாரைப்பார்கொளவேக்கிமெய்கூசச்ல 
சரலர்தலாரையிடைமருதூரிலடைர் திறைஞ்சா 
துலந்தசலாரையவிப்பாரிலுண்டுண்டுழலுவசே, 

வசந்தர்தவரைபெறகாவல்வாய்வழங்கிச்ிலம்பிக் 
குசந்தந்தவரையிடைமருதீசரையுன்னினர்போற் 
சுரந்தந்தவரைவனர்தந்தமாக்தழை தூமொழிக்கா 
யிரந்தந்தவரைதெனவரைசா நுமிலங்கியதே. 

இலங்கெவேதமுதனடுவிற்றுமிடைமருதுக் 
துலங்கயெவேதம்பலத்தொளிமுக் தலைக் தாக்கிரிவாப்க் 
கலங்கெயவே தநடுவர்தயானைகடிந்தவர்க்கோ 
மலங்கியவேதமுடிலினின்றார்க்குமணமுரசே, 

மணமதல்ையுமாவுமுள்ளானிடைமாமருதூர்க் 
கணமதலையும்பவந்தீர்க்கவைகுமுச் கட்கடவுள் 
குணமதலையும்பலுஞ்சேயுமாகக்சொண்டான்மிடற்று 
வணமதலையுந்தலின் 2ேலின்றாகுவர்மாலயனே. 

௮யனாகமஞ்சுகிகர்மேனிமாயவனாக மற்று 

மியனாகமஞ்சுபடையானுமாகவிடை.மரு.து 
தயஞைமஞ்சுபெறத்து இத்துப்பணீர்தே கழைரக்தார் 
வியனாகமஞ்சுகுணத்தாய்ர் துவேண்டிலர்விணர்களே. 

விணாவுட .லமெடுத்தனன்யான்பெரு.விணணவர்த 
மேணாவு _லமிடைமருதீசரிகலினர் 2பாற் 
கோணாவுடலமதன்வருவான்மணி௰ காண்டலைக்கும் 
பூணாவுடலமளியி ந்றுயிலும்பொரு£ இலதே. 

பொருக்தாதவமைதெனவாழ்புசமடுபுண்ணியாஈன் 
இருக்கா தவனைப்புசப்பாரிடைமருத1ரிலிரு 
ளருந்தா தவரைநிகர்வார்கர் துன்பம, ர் இலசால் 
இருக்தாதவரைகொல்லோவவர் இண்ணிய௫ர் தனையே. 

இந்தனையா அம்வறி துசெலாமற்செ லுத் இரமன் 
வந்தனையா துகாக துகானென்முன்வாய்கிசம்பக் 
கந்தனையாது இரண்மருதூரவென க்கலப்பிற் 
பர் சனையா அவிடுமோவிடா தவிப்பாரக த்தே. 

பாரா மரித்தவிடைமருதூற்குப்பார BOLD 
தேரா கரித்தகலமாவா செழுர் இங்களோடு 
நீசாதரித்தசடைமேலிருப்பென் றுநெட்டுயிர்ப்பாள் 
பேசாதரித்ததுயாமெஞ்ஞான்.றிவள் 2பர்ப்பதுவே. 

௩௭௫ 

(௫௦)



௩௭௬ இருவிடைமருசார் த்திரிபர்தா தி, 

பேர்ப்பதுமத்தவிடைமருதூர்கல்குபெற்றியும்வெள் 
ளேோ்ப்ப துமத்தவருக்குமலமருளே னுமையர் 
போர்ப்ப துமத்தகரிக்தோ லுடைபுலித்மதாறெரிக்தும் 
வார்ப்ப துமத்தவளைகிகர்வாள்பெருமால்கொளுமே, 

பெருமாலையனையிடைமருதர்க்குடிபேணுங்கொன்றைத் 
இருமாலையனையெண்ணாதவர்செல் லஞ்செலவிற்செல்வி 
கருமாலையனைவருநீப்பவேதிலொர்காளைபின்௪செ 
றஐருமாலையனைவிலையைகொள்வெய்ய தனியிடமே, 

இடர்தர்தவசைகெடுமான்முயன்றுமெய்தாக்கழற்கழ்க் 

கிடர்தந்தவமாயிடைமருதூர்கெழுமிற்கிடைக்கு 
நடந்தந்தவளைவுடனேயணுகுஈமனகலு 
மடக்தர்தவளையனமுண்டெம்மானைவழுதக்துஅுமே, 

வழுத்.துப்படருமிடைமருதூர்வ இவான்மாளை மற் 
கொழுத்அப்படரும்வாவருங்கூற்றற்கொள்றானருளாம் 
விழுத்துப்படரும்பெரியானவன்புகழ்மெய்யன்றியோர் 
எழுத்.தப்படருமதிப்புமுண்டாகுங்கொலெங்களுக்கே. 

எங்கடர்தேயவனிதாழிடைமருதெவ்வகைத்தன் 
மங்கடர்தேயவழிமல்கவைகும்வல்லானணிற்கோ 
பங்கடர்தேயவ்வினுண்மையுமோர்ர் துபகருமலச் 
சங்கடர்தேயவொன்றாதொன்றுமுத இதலைப்படுமம, 

படமாசுண ததையணிவாரிடைமரு இற்பாரில்வார் 
தஇடமாசுண த்தையலர்பாற்பயிக்கஞ்சென்றார் தபிர்பாற் 
குடமாசணத்தையெடுத்தாட்டவாடுங்குழகருணா 
விடமாசுணத்தையமைகுழையேலிவர் மேன் மையென்னே. 

என்னாயகனையிடைமருதானையிமையவர்க்கு 
முன்னாயகனைகடனஞ்சமுண்டமு தலவனை 
மன்னாயகனையவாக்கியலாவென் அன்மாண்புதபத 

அன்னாயகனை தருமலமாசுர் துணிகருமே. 

துணிக்தாரையன் நிகழுங்கூட.ற்சோ இிபோற்றாயமுடி க் 

கணிந்தாரையன்றினரூசெரித்தான்௧ஞ்சக்கண்ணிற்றம்மை 
யணிர்தாரையன் நிகிரியான்றொழுஈண்மருதடைந்து 
பணிர்தாரையன்றியெவர்கா ணுயர்வுபடை தீ.தவரே, 

படைத். தவசாகமுழு தும்பசலைபகலருங்கே 
ஞூடைத்தவராகமுடையவராகவுஞற்்.றுங்கொலோ 
புடைத் தவராகர்தொழுமிடைமாமருதூசர்பொற்றா 
ளிடை, த், தவராகட்பணிர?தத்தெடுப்பினவவ்வேக்தலொன்றே, 

(௧0) 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௧௪)



திருவிடைமருதார்த் திரிபர்தாதி, 

ஒன்தியம்பக்கவர்பாங்கவிடைமரு தூர்வெற்பே 
ஈன்றியம்பக்கமயிலிடமா மிபனஞ்சாமன் 
வென்றியம்பக்கமனை து ற்வேகொங்கைமென்மரும்கு 
லென்றியம்பக்ககுடும்பசர்நியாசமிருட்க தரே, 

க தரங்க தர்க்கும்பருப்பததக்கா ன்றிருக்காளத்தியா 
ன இரங்க இர்க்குமிடைமருதூரன டிகட்கன்பு 
பிதிரங்க தர்க்குமுனமிருளாஈம்பிணியைச்செய்தா 

மு.திரங்க திர்க்குமுடம்பிலினிக்குறையொன் நிலையே, 

இலையுமலருமிடைமருதூசரையெய்தியங்கைத் 
தலையுமலரும்பணியயென் றுகொண்டுதவா இறைப்பா 

மூலையுமலருகலசாவர்கூற்றமுடன் றுவிடு 

நிலையுமலருமுறவாவரியாவுநிரம்பிடுமே. 

நிரம்பாசமன்றுகுறுமூசலான்ம இனீ றுசெய்தார் 

இரம்பாசமன் அுபெற்றாயென் று£7 ததருள்செல்வர்வறுகங் 

கரம்பாசமன் றுகொளாவிடைமா மருதூரிடையா 

யிரம்பாசமன் றுகளிலாகின்மெய்யு ௮ுப்பியாவைய மே. 

யாவருமங்கைகுவிக்கவிடைமரு இன்னமர்வார் 
தேவருமங்கையருமாகொளத்இித்தெண்சுனைவாய் 
மேவருமங்கைதெனத்தோன்றியீர்த் துவெளிவிடுத்தார 
தாவருமங்கைத்கவராயிவளுய்தாற்பொருட்டே. 

தால்கந்தரங்ககவழுவிடமாண்சலசத்தவன்மா 
லிசங்கந்தால்-.ப்பெருந்தானர் தில்லையிடைமருதே 
புசங்கந்தரங்கற்றமாதவர்வாழ்பொருப்புக்கயில் 
இரங்கந்தரங்கடுப்பாள்பா தியாளெங்கள்செல்வனுக்கே, 

செல்லத்தனையுமிவர்மாட த். இல்லைச்சிவக்கொழுந்தை 
வில்லத்கனையுமணியாவத் துவிளங்கியைமால் 

பல்லக் தனையுர் இடைமருதப்பைங்கிளியையன் றி 
ஈல்லத்தனையுமனையையுந்தேர்கெரனிலத்தே. 

நிலாவையரவைமுடிக்கணிகர் தார்நிகழ்சேசாரு 

ளுலாவையசவைவியக்கும்புலமையசொண்மைவி ழாக் 

குலாவையாவைகிடைமருதூர்க்குறியைக்குணம 

கலாவையசவையமாதேவகாவெனக்கற்றன மே. 

கற்றவருக்கங்தலவேனென்புன்சொ லுங்கைக்கொளுவா 

னற்றவருக்கல்கமோ திபிடைமருதூரைஈண் ண 

ஓற்றவருக்கல்கு மன்னிற்பவனிமை? யார்ச்சிறைவன் 

வெற்றவருக்கமதலையிற்சூடும்வி இியெண்ணினே. 

௪௮ 

௬௭௪



GT oy திருவிடைமருதூர் இரிபந்தா தி, 

எண்ணதக்திருந்தவிடைமருதூசெய் தியெல்லைதொழா 
வெண்ணத்திருர்தகாத்தேக்கரனைவிரிந்தமனங் 
கண்ணத் திரு தவடியேன்பெற்றேன்கைவிடி னுடனே 
ஈண்ணதச்திருந்தவறேலென்பன்யானுகலமுற வே, 

உறவனிகலனென றவக்கூறதையுள்ளங்கொள்ளேன் 
மறவனிகலனென்றோ அவசேபிடைமாமருக 
வறவனிகலனரிசெய்தககோனடிக்கன்புறினப் 
புறவனிசலனெனகினையாள்வன்பொறுப்புவைத்தே. 

பொறுத்தவளகத்தடமாரிடைமரு இற்புலிடை 
சிறுத்கவளகத் இற்றேசாஞ்சிவன்டொற்கிலம்பிலிலா 
மறுத்தவளகலைமாம இியுப்பக்கமன்னவென்பாற் 

கறுத்தவளகத்திருள்வர் துகூடலென்காரிகையே. 

காரம்பரர்தவழாநிற்குங்கொன்றைகஞலியபூ 
ஞாம்பசந்தமுலையாயிலும்வர் கடைர் இல 2ர 
சீரம்பரர்தவிடைமருதாருறைசெல்வசெங்க 
ளேோம்பசந்தமுறாத்தகர்தையார்வெற்பிறையவசே, 

இழறையவனையிடைமாமருதூசனை யேய் கசெம்பட் 
டுறையவனையிடையாளொருபாகளையொண்முழக்க 
நிறையவனையிடையாசணமார் தில்லைநேயனை கான் 
மறையவனையிடையா தேழ்பிறப்பும்வணங்கு துமே. 

வண்டாசவாயைர்தருகி திதேனுவுமானுக்சொல்லோ 

வண்டாரவாயைதெனவடையா தீ தில்லையாளியின்சொ 
லொண்டாசவாயைமணந் திடைமாமருதூரினல்கும் 

பண்டாரவாயைத்தகாத்தான அவுஈம்பா க்சியமே, 

பாக்கெமொவதுவேறிலையென்றுபகாச்சொ ப மறன் 
வாக்கியமாவதுவையாளபெருகலமாமுலை(2ப 

தேக்கியமாவஅசூழ்மத்தியார்ச்சுனஞ்சேருமிடம் 

யோக்கெயமாவதுலாவென்றுசேர்மினொருவனையே. 

ஒருவனையாறுவிழைவான்பிறரையுறாகபெருக் 

இருவனையாறுதவிர்மதக் தியார்ச்சுனத்தேவ னுரு 
வருவனையா றுமையா றுமெட்டானனை ததுக்கொள்பெருங் 

கருவனையாறுசெயக்காப்பிவனன் றிக்காப்பிலையே, 

காமாவகலவரிநீயினிதென் றுங்கஞ்சனெ னு 
நாமாவசலப்புவியளிப்பா யென் நுரல்கியபூர் 
தேமாவகலவிடைமருதாவென்றுசிந்தைசெயி 
னாமாவகலறுணிவன்றிக் கூற்றமடைவதற்கே, 

(௮0) 

(௮௩) 

(௮௪) 

(௮௫)



இருவிடைமருதூர்த் இரிபஈதா தி. 

அ௮டையம்புயனை த திருமாலைப்பாங்காமைத்தகொன்றை 
மிடையம்புயனை யிடைமருதாரனை மேவுலா 
ருடையம்புயனைகருமேனிக்கூற்றமுற்றுலதற்குக் 
கடையம்புயனை தருமானமானி ற்கலங்குவசே, 

கலங்கச்செனர் அமன் நா தர்வற்ெ தணக்கைக்கொளுங்கால் 

விலங்கச்சினர் துமுதலியமார்ப்பவிடையில்வம்மோ 
பலங்கச்சினர் துவாமுற்பூண்முலையொருபாசவலி 

வலங்கச்சினந்து இயாரிடைமா மருதூரவள்ள லே. 

வள்ளலைக்குங்குமக்கொங்கையள்பாகனைவாவியன்னப் 
புள்ளலைக்குங்குலகீரிடைமாமருதூர்புகுந்தே 

யுள்ளலைக்குல்கு வவொப்பப்புகையொ ழியாவின்பென 
விள்ளலைக்குங்குவலாற்றருமோரிடம்?வறிலையே. 

வேருகவர்தஈமன்கூற் றுவாவில்லவாவளவா 

மாராகவந்தமடி த்தான்றொழுமிடைமாமருதார்ப் 
பேருகவர் தழுழுதும்பசுப திபேணொருகி 
கூறுகவர்தவிரார்சிலமுடக்குருடர்களே, 

குருக்கத் திமாலைக்குழலாளிடைமருதார்குறுகி 
வெருக்கத் திமாலையுறரீள்விழியுறக்கண்டனளார் 
இருக்கத் திமாலையிராவதமஞ்சச்செயிர்த்தவரைப் 
பெருக்கத்திமாலைவருமூன மார்ச் துப்பிறக்கிடு2ம. 

பிறங்கும்பவையனலினுந்தோன்றுபெருவிடத்தா 
அறங்கும்பரவைபுசக்கானிடைமருதாரன்கலாத் 

இறங்கும்பாவைமனைஈடந்தானருளேய்ர் திலஷேற் 
கறங்கும்பாவையமேற்போஞ்சகடமுங்காண் பிறப்பே. 

பிறவானவரையிடைமருதூர்க்கன்புபேணலின்றி 
யுறவானவனமைவெண்ணீற்றினிலாசையொருங்கவிக்குச் 
அறவானவரைமறச்தொழியா துள்ளஞ்சூழூவனே 
லறவானவரையுகைப்பார்க்கடிமையலனலமன. 

அல்லையப்பாகம ந்றோர்கான்கும ந்றுனையாருணர்வார் 

கெல்லையப்பாகமழ்முல்லையப்பர இல்லை கேயவப்பா 

சொல்லையப்பாகமுருவெனுலாவுங்கொயேவகல் 
வில்லையப்பாகவமாலாவிடைமருதூர்விளக்கே. 

விளங்கவிதனையுணர்கெஞ்சமேசற் அமெய்ம்மையிலே 
னிளங்கவிதனையுமேற்றபிரானிடைமாமருததி 
அளங்கவிதனையுமீவானவன்பாலுமைமலத்து 
களங்கவிதனையுறீங்கா துகாக்குங்கருணையளே, 

(௮௪௬) 

(௮௪)



௭௮0 திருவிடைமருதாரத் இிரிபர் தாதி, 

கரியவரையைச்சுவணவமையைமெய்க்கண்ணிருத்தும் 
பெரியவனாயையொருடாகர்பேணுமிடைமருதர் 
தெரியவரையைமுறிஈமன் சேர்கிலன்செய்சினமும் 
பொரியவமையைக்கடவாலுமாவனிப்பூதலத்தே. 

திதமருந்துதசொாலிடைமாமருதம்புகழேஞ் 
சோத்தமருக்து தியென்னுமைடா தந்தொழுஅருகி 
யேத்தமருந்து திவாவுமிசவுபென் றெம்பான் சீர் 
யாத்தமருக்துதியென்னாமற்கூற்றமறைர் தலமே. 

அறையாகமனமமைந்ததென க்கதனாலருளு 
மறையாகமனந்தவோசாதுபின்லும்வயங்குபத்தி 
முறையாகமனல்லறிவாழமுளை த் தடுமாவடுதண் 
டுறையாகமனவிடைமருதூ ருறைசுந் கானே. 

சந்தாகந்தமிடைமருதார்தந்தைதாயரென்று 
கந்தரநர்தரஞ்சொலப்பெற்றகருணையினா 
சந்தரரஈந்தவிடமுண்டுளாரருள்வார்மலமா 
சந்தாஈந்தவுயாசிவலோகமதெய்துவமே, 

துவரவலஞ்சு மியோகமாப்டாடி சூதத்துறை 

யிவரவலஞ்சுழிகோழுச் இகாழியிலங்கு இல்லை 

சவரவலஞ்சு ழியாரூருடனிரும்பூளை கண்மா் 

குவரவலஞ்சு மிகொள்ளிடைமாமருதன்கொளலே. 

கொள்ளவரைாயும்படருறுத்தா இன்பங்கூட்டியதா 
னள்ளவரையும்பாமேற்செய்மகாலிங்ககா தருல 

கெள்ளவராயும்பழிபாவஞ்சம்றிலிடைமருதர் 
தெள்ளவரையுமொண்குஞ்சி மாய திருவடியே, 

திருவிடைமநதூரீத்திரிபந்தா திழற்றிற்று. 

(௯௮) 

(௯௯) 

(௧௦௦)



டே 

கண பதிதுணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இருப்பைஞ்ராலித் திரிபந்தா தி. 

காப்பு. 

அடை 
விநாயகர்துதி, 

ஒருமான்காத் துத்தரித்தபிசானபனோடுகிறவ் 
கருமான்மாதற்கரர்யாருங்கொண்டாடுங்க கலிவனப் 
பெருமானந்தாஇயுரைக்கமுக்கட்டுப்பெருகிமதம் 
வருமானற்றோட்டஇிப்பூட்டி ருதாட்டென்வயினுளதே, 

நூல், 
திருத்தாமராயிலனஞ்சேர்பைஞ்ஞீலிசிறக்கவளர் 
கருத்தாமரையமர்கையாமுகில்கடுக்குக்குழலின் 
மருத்தாமரையமிடவேற்றவாவினை வாட்டுதலி 
னுருத்தாமரைபடுவேனையின்றாளவுரைத்தருளே. 

௮ருந்தவரும்பாகுழாம்புடைசூழவாம்பைவனத் 

இருந்தவரும்பலுரித்தார்புரத் திடைரா ணுமடும் 
பெருந்தவரும்பணிவெற்பாக்கொண்டா ர்பிறஙகும்புயத் தற் 

பொருந்தவரும்பணிபூண்டாரின்றென்னப்புரப்பவசே, 

புசங்காவலரைமுன்செற்றாய்வெண் மேனிபொருர் தும்விடைத் 
அுரங்காவலர்கொன்றைத்தாசாய்பைஞ்ஞஜீலியெந்தோன்றன்மன 
மிரங்காவலநினக்கின்ருதலினின்றெடுத்தவுட 
றிரங்காவலமருமுன்னெனையாண்டருள் செய்குவையே, 

செய்யுந்தரம்பைக்கவா லுமைக்கண் ணுஞ்செர் தாமரைப்பூங் 
கையுந்தரளஈகையுமெய்யாகக்கழறும்வெறும் 
பொய்யுந்தாங்கொடனமுழுள் ளாரைப்புமிர் துலை 2வ 

னுய்யுந்தாமுமுளதோபைஞ்ஞீலியென்னுத்தமனே, 

உத்தமனேயென்றும்பைஞ்ஞீலியாயென்றுமொண்கனல்சே 
சத தமனேயென் ும்வாழ்த்தறியேனையின்றாண்டருள்வாய் 
நித்தமனேயப்பனேயென் றலறுவாதெஞ்சுறுவாய் 

முத்தமனேகம்பொலிமுலைபாகவென்முன்னவனே,



BHO. இருப்பைஞ்ஞீலித் இரிபர்தா தி, 

முன்னந்தவம்புரிந்தேனலனின்பதமுன் னுவதற் 
கன்னர் தவம்பொலிரெஞ்சேனை யோவினியாழ்வினைக 
டுன்னந்தவம்புக்கெடனாப்விடாதெனை த்தொண்டுகொள்வாய் 
வன்ன ந்தவம்பிற்பயிலுங்க கலிவன ததவனே. (௬) 

வனக்காரிகையர்கணேற்றுற்கு$ீலிவன த.தவற்கு 
மின க்காரிகைப்பில்பணியணிர தா ற்குவிள ம்பிழைகொ 
டனக்காரிகைவளைசோர்ர்ததெல்லாமுபசாசஞ்சொல்ல 
கினக்காரிகைக்குஞ்சுகப்பரிமானெருங்குமுன்னே, (௪) 

நெருக்குக்தன த் தியொருபாகனாகிறைபழன 
மருங்குர்கனத்இரள்சூழுங்கசலிவனச்துறைவோன் 
பெருங்குகந்தன க் திமுகன க்தன் மேற்சொலப்பெற்றனன்யான் 
சுருங்குந்கன த் தினரைப்புகழ்ர்தேகவிசொ ல்லலற்றே, (௮) 

சொல்லற்கரியயனாலுமொண்ணாப்புகம்க்தொன்மையனே 
மல்லறகரியதள் போர்த்தாய்கதலிவன கதையமீன 
வெல்லற்கரியதென்றாலுகின்றாளை விரும்புமென 
தல்லற்கரியவருள்செயின்யானினக்கானவனே, (௯) 

ஆனக்காவம்பரிகலன்கச்சையென்றாதரித்தோய் 
வானக்காவஞ்செலவேதம்வாழ்த் தும்பைஞ்ஞிலிமன்னா 
தானக்கரவல்விலங்குரியாய்வினையைத்தவிரா 
யானக்காவகன்றெஞ்ஞான் றுனைவர் தடைகுவதே. (௧௦) 

௮டைந்தேனின்றாள்க தியென்றினிமேனினக்காளலன்போ 
லுடைந்தெனின்றால துன் றேவினைப்பட்டுழலுமென் முன் 

மிடைர?தனின்றாவென்றதென்றருணீலிவனமெய்யதேன் 
குடைச்தேனின்றாதளைர்துணடேனென்முடிடுங்கொன்றையனே.(௧௧) 

கொன்றைக்கனியன கூர்தன்மின்னார்கள்குலமடங்க 
வென்றைக்சுனியமெனத்தள்ளியேரினக்கின்புறுவே 
னன்றைக்கனியகன்மாச்சோபைஞ்ஞீலியையாவென்மன க் 
குன்றைக்கனியவைத் துன்ன டி யாரொடுங்கூட்டுவையே, (௧௨) 

கூட்டப்படைகொள்புரத்தைவென்றாய்றுங்கொன்றையனே 
வேட்டப்படையுஞ்சடையாய்பைஞ்ஞீலிவிமலமின்னார் 
நாட்டப்படைதெறவெம்பிகின்னுள் கணண்ணாமலெனை 
வீட்டப்படைத்தவிதியார்பொருளிலென் வெஃகினனே. (௧௩) 

இனகாமைரந்தர்மடவாரென்றெண்ணியிடைர் தவிவிர் 
கனகாமேன்மழுவுள்ளார்கதலிவன த்தமரு 
மனகாமாசனைச்செற்றாரெனைத்தடுத்தாண்டவையர் 
சினகாமேவித்தொழுவீர்விடுமுக்கள் சென்மங்களே, (௧௪



திருப்டைஞ்ஸீலித் இரிபந்தாஇ, 

மங்காதசெல்வம்பெரு குங்ககலிவன த்தனைவான் 
ற்ங்காதவன்பறபுடைக்தவெம்மானைச்சலர் தானென் 
வெங்காதகனை தீதடிந்கானையோதவிரும்பிலர் தன் 
பங்காதவந்தகற்காளாய்கரசிற்படுபவரே, 

படர் தாங்குவம்பணிப் பூபைபைபைஞ்ஞீலியப்பாவரிமண் 
ஊிடந்தாக்கு ம் ஈடவெட்டா தநின்பா தத் இறைஞ்பென்பாய்க் 
டநதாஙகுகாட்டமறறின்றிக்ககறிக்கெந் துவினைக் 

கடக்தால்குகிரெனனக்கண்ணீர்பெய்யேற்கென்கஇயுளதே. 

க திக்குர்தல்கைக்கொடுலகாண்டுமாற்றலர்சண்பி துங்க 
மிதிக்குந்தடக்கரிமேல்வரும்வே ந்தர்பொய்வாழ்வைமெய்யா 
மதிக்குக்காத்தவரென்னாவர்கீலிவன த்தையனே 
கொதிக்குர் சழற்கட்பிரானேயெனைப்பணிகொண்டவ மே. 

கொண்டற்புரையுங்கருங்குழல்வெ ண்ணசைக்கோதையரைக் 

கண்டற்புறுமனமேகன ஸராங்குகண் காட்டியன்பு 

விண்டற்புடைக்குகிறத்தான்வரினென்விளம்புவையின் 
றண்டற்புதனையெம்பைஞ்ஞீலி 2மவியவக்கனையே. 

அத்தனைவாம்பரியேற்றனைமீலிவன த்தமர்ந்த 
நித்தனைவாவென்றென்குற்றேவலுள்கொணிருமலனைக் 
கத்தனைவாய்மனமெய்யா ற்றொழார்முற்கருமங்கணூா 

லெத்கனைவாடித் இருக்கினுகிங்குவேே தவர் க்கே, 

ஏதென்பணிகொண்டருள்வ இன் ரோவிரங்காமனமோ 

வோதென்பணியதுனக்யொன்மற்தாகினியற்றசடை 

மீதென்பணிர் தவெம்பைஞ்ஞீலியையஈல்வெற்பீரையன் 

மாதென்பணியைமொ ழியொருபாகமறைமுதலே, 

முகலிவன த் துச்சடையானெனமுன்னலின் வியைம்பா 
லதலிவன த் துக்களஈ தன ங்கஞ்சவரும்பென வே 
அதலிவன த் அமடவார்பின்சென்றுறுசோயகலக் 
கதலிவனத் அப்பெருமான் றிருவடி கண்டனே. 

கண்டலப்போதைமுடி க்கணியா தழுச்கட்பாற்கு 
வண்டலப்போதைமலியுங்ககலிவன த.தவற்கு 
விண்டலப்போதைகையுடைத்தாழ்குவிருப்பிலைநீ 
தொண்:_லப்போதையலார்பாலுயிர்த்துணைசூழ்ர் அுகெஞ்சே. 

கெஞ்ச த் திருக்குமடவார்மயக்கமுநிங்கு கல்செய் 

தஞ்சத்திருக்குமான்றான கபைவெள்ள னப்பெடைகள் 

கஞ்சத் இருக்குமெம்பைஞ்ஞீலிகா தனைக்கண்டுமதாழா 

வஞ்சத் தருக்கும்விடுமோபி தப்புமாணமுமே, 

௩௮௩



௩௮௪ இருப்பைஞ்ஞீலித் இரிபந்தா இ, 

மாணங்கடந் துய்யலாகுங்கண்டீர்முன்வருங்கரியை 
மூரணங்கடங்கவுரித்தார்பைஞ்ஜீலிமுதல்வசொன்னா 
ரரணங்கடங்கலிலாதெரித்தாரெனையாண்டவர்பொற் 
சாணங்கடர்்இிடத்தொண்டாகிவாமுந்தரக்தருக்கே, 

தாங்கர்தரும்பிறவிக்கடன்மூழ்கிக்களாரதுமனக் 
குரங்கந்தமாதரைப்பற்றகிற்பேன்முன்கொடியகடாச் 
துரங்கர்கறுகட்சமனேறிவேகத் திற்றோன்றுவனீ 
யிரங்கர்தகாளினிற்பைஞ்ஞீலிமேவியிருப்பவனே. 

இருந்தனமீதெனவீட்டிமின்னார்களியம்புமொழி 
மருந்தனமென்னடையென்றுழல்வீர்ஈமன்வர் துவிட்டான் 
முருந்கனவெண்ணகைபங்கனைநீலிவனமுதலைப் 
பொருக்கனன்னெஞ்சமுறுமோவுறுதல்பொல்லாத்தாமே, 

தாத்தருக்கன்றனகர்சூம்தாவச்சந்தந்தபத்துச் 
இர.த்தருக்கன்வலிதேய்த்தார்க்சாம்பைசெறியஞ்செவ 
பு: த்தருக்கன்மலிகண்டர்க்குததொண்டர்புகழவருள் 
வாத்தருக்கன்புடையேற்சே இருவினைவாட்டுதலே. 

வாடா இசைமலர்க்கண்மடவார்வலைப்பட்டுழன்று 

நீடா திசைவகெறிச்செல்கிலா துகின கடி க 
டேடா இசைபகரா திருந்தா லுமென் நிமைகெடக் 
தாடா இசைதொழும்பைஞ்ஞீலி?மவியசங்கானே. 

சங்கரனேசம்புவேயிறையேபொற்றனவமலை 

பங்கானேயெனப்பாடாவெனக்கருள்பா தமணிப் 
பொக்கானேச த்தணிர்தவனேமுக்கட்புண்ணியனே 
செங்கானே திருப்பைஞ்ரீலிமேவுஞ்சினகானே. 

சினனாத? னையில்வ ழி 2யசெலுஞ்சிறியன்சிறிது 
மனஞைனைச்சுத்தஞ்செய்யேன்பொல்லாமடவார்மயலா 
மினனாதனைவிலஞுனறாலு'மாக்குமிருங்க தலி 
வனனாதனை க்தொழுவேற்டஇுல்லை?2யாசிவமாககரே, 

மானாடும்வாசவன்வானாமிம ற்றயனாடுமினி 
யானாடும்௨உண்ணமிலையேனென்ருலருளெம்பெ ருமான் 
C தினாடும்பொங்கர்மலியும்பைஞ்ஞீலிச்சிவ னுமையாள் 
கோனாடுமஞ்ஞையுமூர்ந்தானுக்கத்தன்கொடுத்தனனே. 

கொடுக்குந்தருகன்னிழலிருக்தேபிகல்கொண்டடல்வே 
லெடுக்குர்தருக்கர்குறும்போட்டிவாம்கலுமெண் ணுகிலேன் 

மு: சிக்குந்தருமன்சினந்தெ திராமுனையக்கரங்கா 
னடுக்குர் தருண ச்இல்வர்தா ள்பைஞ்ஞீலியென்னாயகனே, 

(௩௦) 

(6௪) 

(௩௨)



திருப்பைஞ்ஞீலித் இரிபந்தா தி, 

அ௮கத்தாசைய திறிலனின்ன டியார்க்சகன்பனாலெனிச் 
சகத்தாசையெங்குர் இரிர் தஅுழன்றேசலித்தேன தனா 
௮கச்தாசைநீக்கியெனையாளவேண்டினனுன்னையைந்து 
முகத்தாசையிலச்சிலையாய்பைஞ்ஸீலியின் முக்கண்ணனே. 

கண்ணுதலிக்குப்பணைசேர்பைஞ்ஸீலிக்கடவுண்மலைப் 
பெண்ணுதலிக்குறிக்கும்பாகமீர் சபெருமகினை 

யெண்ணுதலிக்குமற்றங்கேனெனலன் றியங்கடுமபென் 
னொண்ணுதலிக்குமனமிசங்காகதென்னுத்தமனே, 

உத்தமன த தனமலைபங்காளனொளிர்சடையா 
னித்தமன க்சன்முடி லூர்பு கானேமியொடு 
சுத்தமனத்தன்பணியும்பைஞ்ஞீலியெஞ்சுஈ்தரனிம் 
மத்தமன த்தன்மடனென்றெண்ணாதென்னுள்வர் தன 2ன. 

வர்தானைசீறிப்டொரும்டோ துரித்தசன்மாவதளை 
நந்தானையென்றமாமீ துடுத்தானைநஞ்சுண்டவனைப் 
பந்தானைகொங்கைவயினுமைபாகனைப்பங்கயனை த் 
தர்தானையம்பனைபபைஞ்ஞீலியானைச்சரண் புகு. 

சரமாசனைச்செற்றவனைப்பைஞ்டீலிச்சபம்புவைமுப் 

புசமாசனைவின் நியுண்ணக்கண்டானைப்பொ ருவில்பல 
செமாரனைத்தொழு?தக்சீர் அஞ்சென்மங்கடீர்வ தற்கா 
தாமாசனையர்கருப்பாழ்படா தங்கடுப்பவரே. 

௮ வொசணவுரிடோர்த்தபிரானையணிகள த இற் 
கடுவாரணலையெம்பைஞனஞ்ுலியானைக்கனதன த்திற் 
ஜொரவொசணங்கொருபாகனையேத்தித்தொழார்சளெல்லாம் 
படுவாரசணங்கிலெனமறைகான்கும்பகர் தருமே. 

தருமந்தகவின்றியேமடமா தர். தருமயல்பட் 
டருமக்தகல்வியிழப்பீர்பைஞ்ஞீலியனை ப்பணியீர் 

தெருமர்தகன்று இரிர்தால்வெம்போத்தைச்செலு தீதியெதிர் 
வருமர்தகன்விடமா ட்டானெங்கோடிமறையினுமே. 

மறைவாயவர்புகழ்க்ே ததுங்ககலிவன & Gow it i 

தறைவாயன்றாழிமதஇத் இடுங்காலத் அதித்தவிடக் 

கறைவாய்மணிமிட பறெம்மையமனகினைக்காண்ட aboot 

தறைவாயடியன்வரு ச் துவனோவினித் தாங்கிக்கொள்ளே. 

தா ங்கரும்பாரமெனயான்பெ.றும்வினை தன்னொடென்று 

போங்கரும்பாரமயக்கமெல்லாமுக்கட்பு ண்ணிபனே 

CG காங்கரும்பாசமுலைபங்கே னகுற்றமற் றவனே 

தி ங்கரும்பாரஞ்செறியும்பைஞ்ஞீலிச்சிவபே ன, 

௬ 

௩௮டு 

(nm) 

(௩௪) 

(௩௭) 

(௩௮) 

(#0) 

(௪௧)



௩௮௬ இருப்டைஞ்ஞீலித் இரிபர்தா இ. 

சிவசம்புசங்கரநின்மல தீஞ்செங்கழைகட்குமீ 
துவசம்புமஞ்சளுமோங்கும்பைஞ்ஞீலியுறைபவபொ ற் 
கவசம்புயங்கத்தநின்மேற்கவிபகாத் தலைவி 
இவசம்புன்மைச்சிறியேனுக்குண்டாய துன் செவ்வருளே. 

அரும்பன்னமென்முலைமேற்சார் இடாவென தாசைமுற்றும் 
விரும்பன்னமேதிருப்பைஞ்ஞீலிமேவும்விமலற்கெ இர் 
பொரும்பன்னகப்புலித்தோலணிந்தாற்குப்புகைர் துழலா 
வரும்பன்னகப்பணியாற்கோ தியிங்குவாச்சொல்வையே. 

வசந்தர்துதொண்டனையாளுங்க தலிவன த.தரனை 
நரந்தந் துதைகொன்றைத்தாரனைவாழ்த்தியெஞ்ஞான்றுமிரு 
கரத் துயாகெடச்சென்னிவையார்கள் கணக்கில்பல்லா 
யிரந்தர் துகற்றிருந்தாலும்விடாவினையிட்டங்களே. 

ஈட்டமாப்பனையேட்டைவிடாதெடுத்தேயெழுதும் 
பாட்டமாப்பனையார்மீதன்பாகப்பகர்ந்தென்பெற் நீர் 
வாட்டமாப்பனைவிக்குஈஞ்சுண்டவனை க்கதலிக் 
காட்டமரப்பனைப்பாடா துழலுங்கவிஞர்களே. 

கவிக்குமகுடம்புனைக் துசெங்கோலொன்றுகையிற்கொண்டு 

புவிக்குமனாகவிருக்கினும்வானம்புசக்கினுமெ 
னவிக்குமகிழுஞ்சுச்சூழரம்பைவனத்தனைக்கை 
குவிக்குமனத்தன்புகொண்டிலராயிற்குறித் திடினே. 

குறித்தேனினியபைஞ்ஞீலியென்பார்முன் னுங்குற்றமற 
(pies தனினித் இலப்பல்லா ர்மயலென்பாமுன்னுகிற்பாய் 

வெறித்தேனினின்னருளாலடி யேன்வினை வேசொடுக்கப் 
பறித்தேனினியர் தகற்கொருகாளும்பயமிலையே. 

இலையம்புயனெடுமாற்குமெட்டாதபைஞ்ஞீலி பம்மான் 
றலையம்புயங்கமணிர்தோனைப்டாடி தீதழைமினிப 
மலையம்புயர்கழையான்செயும்போரினறிவழிரஈ து 
மலையம்புபவெனடனரைப்பாடி வருக்துவிரே. 

UGE SSO FEN GN HSCS FUT th Blo LIT Dew DOU ISS 
விருந் தத்தையின்றறியீ ரோபைஞ்ஞீலியிறையவற்குப் 
பொருந்தத்தையற்கொருடாகந்தர் தாற்கின்.றுபோயெனது 
பெருர்தத்தையோ இவருவீர்ம இயம்பிறக்குமுன்னே, 

முன்னும்படியறிவில்லா தவென்முழுமூடநெஞ்சை 
மின்னும்படிகமெனவாக்கிவெவ்வினை வேசறுத்தான் 
மன்னும்படியெங்குங்கொண்டாடவாணிமலாமகளுக்் 
அன்னும்படிக்குளப்டைஞ்ஞீலிமேவியச் தானே. 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭)



திருப்டைஞ்ஞீலித் இரிபந்தா இ. 
சுநதாத்தார்நின்பதத்தணிந்தாடி த். அ.இச் அவிடக் 
கந்தரத்தாவெனப்போற்றறியேற்குன்கழறருவாய் 
குந்தாத்தாவெங்கொடுங்காலற்செற் றகுசைகழலா 
யர்காத்தார்தொழும்பைஞ்ஞீலிமேவியமாக்கனே. 

அத்தத்திலங்குசபாசமுள்ளாற்கத்தனைவினையேன் 
சித்தத் திலங்கும்பானைப்பைஞ்ஞீலியிற்சென்றுதொழார் 
கத்தத் திலங்குழைப்பார்போல்யமன்கசக்கத்இரிபட் 
டுத்தத் திலங்குமழிக் இங்குந்தோன். றியுலைபவசே. 

உலகஞ்சவெம்மைகொண்டோங்குஞ்சமனையுதைத்தவனே 
பலகஞ்சமீ துபொ ற்.ஜாவிசெங்கால்பசுஞ்சூட்டெடனே 
யிலகஞ்சமேவும்பைஞ்ஞ்லியசற்றுமிரக்கமிலேன் 
கலகஞ்சங்கேர் தியுங்காணாநின்றாள்கொளக்கண்டனனே, 

கண்டனஞ்சச் திவசைகடுப்பாள்பங்கனேகொதிப்புக் 
கொண்டனஞ்சத்திறல்குன்றவுண்டாய்குள த் தாமரையில் 
வண்டனஞ்சத்திக்கும்பைஞ்ஞீலிகா தமனமயங்கு 
தொண்டனஞ்சத்்இினம்வாட்டிமோவினை த்தொல்லைகளே. 

தொல்லையிலாயவினையா ற்சுழன்றடைர்தேன்மன த்தை 
யொல்லையிலாக்குடிகொள்வாய்பைஞ்ஞீலியென் னுத்தமனே 
வெல்லையிலா தான்றந்தாய்பொற்கோபுசமேவு திருத் 
இல்லையிலாடியதாளாயத்திவினை தாவதற்கே... 

தீராக்கவலையுடையேனையன்பரிற்சேர்த்தருளிச் 
சீசாக்கவலைப்புனல்வாவியிலுகள்சேலைக்கண்டு 
சாசாக்கவலைச்செல்கொள்பைஞ்ஞீலித்தலைவகைக்குப் 
பேராக்கவலையொப்பாமென்னகர்தையைப்பேர் ததருளே. 

C பசரம்பைக்குலமோங்கும்பைஞ்ஞீ லியாபெய்மதுவார்த் 

தாசரம்பைச்சடைவைத்தவாமுப்புசந்தம்மைவென்ற 
விராம்பைப்பணி பூண்டவர்மேவவிரும்பியவென் 
னோசாரம்பைக்கனையாளையின்றாளவசது ற்றிலசே, 

உ யழறுவயோ wn ai IT COT டாவினைவோறுபபதற்கும்பரு.... 

னற்றவர்சூழ் திருப்பைஞ்ஞீலி மேவியகாயகர்பொ ற் 
கற்றவர்கொண்டருள்புண்ணியர் தா ளையென்கன்னெஞ்சமே 

பற்றவசன்றிமற்ராரேகொடுப்பர்பாக தியே. 

பசமனையன்புசெ.றிநெஞ்செற்பகையார்க்குமுத்தி 

தாமனையிற்சென்றவனையெம்மானை த தழங்குகன ற் 

கரமனை யோக்குக்கதலிவன த் துமுக்கண்ணனை ஈல் 

வாசமனைவர் க்குங்கொடுப்பானைவ TLDs Barns ரணெஞ்சே, 

அட 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(Gx) 

(@er) 

(9௮) 

(9௯)



௩௮௮ திருபபைஞ்ஞ்லித்திரிபந்தா.தி. 
au he தாசெனமகி ழ்ந்தேனிற்றை ஞான்றுவரையுஞ்சும்மா 
விருக்தாரனுப்புதலின்றிவண்டீரின்றுபோய்ச்சொலுக்கோள் 
பெருந்தாசணிபுகழ்ச்தேத் அம்பைஞ்ஞிலிப்பெம்மா அக்கு த்தேன் 
றிருந்தார்முடியுடையாருக்குதேேதேவாதர்தேவருக்கே. (௬௦) 

தேவிக்குருவம்பகிர்ச் தார்பைஞ்ஞீலிச்சிவடார்க்குப் 
பாவிக்குருகுமனமிலராயபாமருக்குத் 

தூவிக்குருமணிகரர் தினஞ்சிர் துர் துறைமலியும் | 
வாவிக்குருகெங்காள்சொல்லுவி' சென்றன்மையலை3ய. _ (௬௧) 

மையற்கடாக்களிறல்லாஈடத் திவருமதனப் ன 
பையற்கடாததென்செய்தேனெஞ்ஞான்றும்பகைத் துவெங்கோன் 
மொய்யற்கடாவினனாகப்பைஞ்ஞீலிமுழுமுதலென் 7 
னையற்கடானையுரித்தாற்குறுமையலாயினனே. (௬௨) 

ஆயனையம்பனுமையொருபாகனாம்பைவன த் 
தூயனையம்பன்மினாரிடததேற்றவன்.நாத் இிரையான் 
சேயனையம்பகத்தாலெரித்தானைச்சிலகவிதற் . 
தாயனையம்பதவென்றோ திடவென்றளர்விலையே. (௬௩) 

இலலா சவாதனையி சாசவையனிருமபுகழைக 

கல்லாதவாவுற்அுழல்வீர்ககவிவனத்தமர்க்2சான் 
பல்லா கவாவற்றனையோவென்றியாரும்பகாச்செய்தோ 
னல்லாசவானவனுண்டோறுந்திமையறுப்பதற்கே, (௬௪) 

௮ுகாரணிசடையா ற்குயே மராங்கலசையனன்பாயப்ப் 

பெறுகாரணியொருபாகற்குத்தேவர்பிரா ற்கிலங்கு 
மறுகாரணி திருப்பைஞ்ஞீ லியாற்கென்வருத் ,கஞ்சொல்லி 
யுறுகாணியல்கொணார்தாலென்னாங்கொலிவ்வொண்மதியே. (௬௫) 

மதித்தலையாழிகடைவேலைவர்தரஞ்சுண்டவனே 
விதித்தலையார்கசாத்தோனேபைஞ்ஞீலியெம்வித்தகனே 
அதித்தலையான்செய்திலனேனலுமின்னக்தொடர்ர்தனைபா 
௮ இத்தலையாமலெனையாளடீயென் நுடம்படலே, (௬௬) 

படப்பணி பூண்டபுய த்தபைஞ்டூலிப்பாம்பர பூங் 
கடப்பணிவேள த்தசெங்கையின்வண்டுகழலமுத்து 
வடப்பணிச் திமலர்ப்பாயனீ த துமருவவெண்ணி ப 
நடப்பணிற்பாடி கைப்பாளுயிர்ப்பாளெங்கணன் னுதலே, (aor) 

நன்னத்தனேடும்பொற்டா தத்தனேஈல்லாம்பைவன 
மன்னத்தனேரில்பைஞ்ஞீலியனேமருவா ரைவெல்வேன் 
மின்னத்தனேகமருப்பன்விரும்பும்விருப்பத்தனே 

' பென்னத்தனேநினையல்லானமற்றியாராயமெண்ணலனே, . .(௬௮)



இருப்டைஞ்ஞீலி தீ Blu St தி. 

எண்ணாதவனன்பொடுநின்ப தத்தையென்றா ல௮ுமெனை 
யுண்ணாதவனனஞ்சமுண்ட துபோலவுவந்தருள்வாய் 
விண்ணாதவன்கதுர் தோற்றாவாம்பைவியன்வனமுக் 
.சண்ணாதவனன்்குடையார்மனக்அுறைகாணனே, 

காசாழியொக்குகிறத்தான்௪செய்பூசனைகண்டினிதா 
வாசாழிமுன்னமளித்தாய்பைஞ்ஞீலியமர் நீ தவனே 
பாசரழித்தேருடையாய்மடவார்மயல்பட்டுழலும் 
பேசாழியவினையேலுன் னருளென்றுபெற்றுய்தலே. 

பெற்றனடாவும்பெருமான்டைஞ்ஞீ லிப்பெம்மானிலங்கும் 

பொற்றனடா வுழைக்கண்ணிபங்கானன்புபூண்மன த் இற் 

குற்றனடாமற்குணஈடுமன்றுகட்கோவைதக்தொழக் 

கற்றனடாவர்தகாவர் அபாசொருகையினியே, 

கையத்தியங்கலறத்தோலுரித்தவன் காலற்செற்மோன் 
மொய்யச் தியங்குஞ்சடையான்பைஞ்ஞீலிமுழுமுதல்வன் 
வையத்தியங்கொள்பொற்றேரானையன் றிவருத்தம்வினை 
செய்யத் தியங்கினும்பா டேனினிமற்ஜொர்ே தவரையே, 

தேவாகருங்குழல்பாகாபைஞ்ஞீலிச்சிவபுரனே 
மாவாகருங்குலவேதருந்தேமெறைமுதலே 
பூவாகருங்குன்றுபன்னிரண்டாற்குப்பொருக்தக்தனே 
நீவாகருங்குண்டைமேலம்மைே யாடென்முனேயமுற்றே, 

உற்பத் தியாவதுஞ்சாவதுமன்றியுன்றாண்மலர்க்கு 
நற்பத்திகொண்டுய்க்தறியேன்பைஞ்ஞூலியென்னாயகனே 

கற்பக தினான்சக்காத்தா னின்றேத்தக்கடும்புரமீ 
இற்பத்திவேவச்செற்மாயுய்யுமாறருள்செய்தருளே. 

செய்க்குவளை க்குகிகர்நேத் தரம்புனல்சிக் அவ ௨ல் 

கைக்குவளை & (HOCH OF ராத தஞ்சுகங்காள்சொலுகன் 

மைக்குவளைக்குங்கடல்சீறிடுமுன்ம தியெழுமு 
னைக்குவளைக்குழைபாகற்காம்பையடவியற்கே. 

அடவிக்கதலிப்பசுங்குருத்தோடி யகல்விசும்பைத் 
தடவிக்கதறக்கதிசோன்குரகதத்தைத்தகர்த்துக் 
கடவிக்ககனஞ்செய்பைஞ்டூ_லிமேவுங்கடவுண்மதன் 
'படலிக்கதமுறச்செற்றாயருணின்பொற்பா தத்தையே. 

பாதம்பணியும்வகையறியேற்குன்பதம்பணியும் 

போதம்பணியுமைபாகபைஞ்ஞிலியபொ ற்சடையின் 

மீதம்பணியும்விமலமன்ே றறிவிமலையுடன் 

வாதம்பணியும்பசேத்தநின்றாரமறைமுத'2ல, 

கட்கு 

(௧௯) 

(9) 

(ara 

(௪௨) 

(erm) 

(௭௫) 

(௭௬) 

(௭௭)



௩௯௦0 திருப்பைஞ்ஞீலித் திரிபந்தா தி. 

மறைவ ழியேகின்றிருப்புகழோ திமனங்கனிர்து 

முறைவழிபாடுபுரியமுன்னா இருப்பேற்குமனக் 
குறைவழியச் தயைசெய்தாண்டருள்வைபொற்குன்றுவில்லாய் 

' நறைவழியுங்கசலிச்சோலைமேவியகாயகனே. (௭௮) 

அ௮கலப்படவரவ ரய்த்ேததரைடோ ஓமம்மா தர்விழி 

யிகலப்படவசந்தைக்கெனாய்க்கொடியேய்கடன்மே 

வுகலப்படவரவர் இீர்ந்தபோ லமுள்ளேற்குளத்தா 

.சகலப்படவாம்பைக்காடவோடத்துசத்து இயே. (௪௯) 

உ.திக்கன்றவம்புலிவெம்புலியாகியுறவவ்வுடு 

ப இக்கின்றவ ம்புரிந்தேேன்சந்தம்பூசப்பருமுலைமேற் 

கொ தக்கன் றவம்பல்செய்வேனோபெண் காளென்குறையுசையீர் 

மஇக்கன்றவம்பல த் தாடும்பைஞ்ஞிலிவா னுக்ளனெறே. (௮0) 

வரம்பலமாவொன்றுகாயேற்குதவுமருமலர்ச்செ 

யிரம்பலமாமொய்யனைச்செற்றவாகல்லிருங்கதலி 
மரம்பலமாப்பலசேரும்பைஞ்ஞீலிமறைமுதலே ப 

'இரம்பலமாலையணிந்தாய்கின்ருட்கன்புசெய்வதற்கே, (௮௧) 

செல்லைக்கடுத்தகுழலார்பிறையைச்செயித் துவரி 

வில்லைக்கடுத்த நு தலார்மயக்கைவிரும்பிவினை த் 

தொல்லைக்கடுத்தவுடம்பெடுத்தேனைகின்றொண்டரிற்சே 

'சொல்லைக்கடுத்தருக்கோட்டீபைஞ்ஞீலியுறைபவனே. 
(௮௨) 

பவனாசனப்பனெம்டைஞ்ஞிீலிகா தன்பருப்பதவிற் 
திவனாசனங்கயிலாயவெ ற்பான்செஞ்சடைப்பெருமா 
னிவனாசன்மக்கடனி சத்தே றுவனென் நியம்பவமைங் 
தவனாசன்வஞ்சனென்றென்னையெண்ணா தினிதாண்டனனே. (௮௩) 

ஆண்டலைப்பத் தரக்கேதனத்தாற்கத்தனேயணிகொள் 
பூண்டலைப்பத் திரியே ற்ருய்பைஞ்ஞீலியனேநின்பொற்றாள் 
காண்டலைப்பத் தியினாலறியாக்கள்வனே ற்குவினை 
யிண்டலைப்பத் தயங்கித் திரிவேற்சென் றிரங்குவையே, (௮௪) 

இசக்கஞ்சற்றுங்கடையாமன ததேற்கஞ்சலென்றுகின்்செங் 
கரக்கஞ்சங்காட்டிகின்றொண்டர்குழா த் இற்கலக்கவைப்பாய் 

தசக்கஞ்சமுன்னமுரித்தாய்பைஞ்ஞீலித்தலைவமிக்க ன க 
'விரக்கஞ்சர்ப்பர் தரித்தாய்மழுவேர் தும்விடையவனே. (௮௫) 

அவனிவனென்றலையாமனெஞ்சேயென்னையாளுடைய 
தவெனிவசேறுடைப்பைஞ்ஞீலிரா தன்றிசைமுகத்ேதோல 
புவனிவனிதைபுணர்வோன்சனை த்தபுரனுமைக்கோர் 
,அவனிவரும்பவந்தீர்ப்பான்பொற்றாளிணை சருவையே. . (௮௬)



சிருப்டைஞ்ஞீலித்ிரிபக்தா த. 

சாருக்கனையமொழியாயிர ததவனட த்தும் 
போருக்கனையர்பகைக்கிச்செய்வதென்பூங்கதலித் 
தாருக்கனையடர்பைஞ்ஞீலிமேவுர்தலைவனெம்மான் 
மேருக்களையக்குழைத்தானிங்கெய் தின்மிகவுகள் றே. 

நன்றத்தம்வேண்டினனீகென மூடசைஈண்ணியம்பொற் 
குன்ற த்தடம்புபனேயெனப்பாடிக்குறைந்தலைக் து 
வன்றத்தளாவித் இரியா மனீலிவன த்தவபொன் 
மன்றத்தயானினக் கேகவிபாடமனர்தந்ததே. 

தந்தக்கரியகள்போர்த்தான்பைஞ்ஞீலித்தலைவலுள்ளு 
வக்தக்கரியணிர் தான்காலமாகமெலாடியை 

(ேந்தக்கரியவன் ?றடநின்றானென்முழுவினைநோய் 
சிர்தக்கரியப்புரிர்காண்டருடருந்தேசிகனே. 

கனத்துப்புடைகொடனமதர்கோக்கங்கறுத்தகுழல் 
வன த் அப்புடையிதழம்மைபங்காகஞ்சவாவிகளி 
னனஜ்ப்புடைமலக்குர் துபைஞ்ஞீலிஈம்பாகிற்டொழ 
மன த்துப்புடையவனோவாதலாலெற்குவந்தருளே. 

வந தித்தலையுடையார்க்கன்பளீலிவனத் அறைவோன் 
பர் இத்தலையன்வசைக்மேலறும்படி நெரித்தோன் 
சிர் இத்தலைகடல்போலேகண்ணீர்மிகச்சிர் துமென்முன் 

னிக் தித்தலைவருமுன்வருமா றியம்பெய் இமஞ்சே. 

மஞ்சன கண்டனைப்பைஞ்ஞீலிவாழுமறைமுதலை 

வஞ்சனமன்புசளக்கழமாக்குமெம்மானயொண்கண் 

ணஞ்சனமாதாமயல்வீழ்ர தறிவற்றழிர் துழல்வீர் 
வெஞ்சனனங்களைர தீடேறியுய்யவிரும்புமினே. 

விருப்பன்னமீ இல்லைபாலி னுமில்லைவெண்டுத்தணிகொ 
ளருப்பன்னமென்முலைகார் துவ தாலவ்விருப்பமெங்க 
னிருப்பன்னமுண்டகஞ்சேரும்பைஞ்ஞீலியினெம்மிறைவர் 
இருப்பன்னகந்தரித்தார்புயத்தேறுந்தெரியலினே. 

அலம்புகுவால்வினையெஞ்ஞான் றும்வாட்டவயார் திருக ண் 

ணிலம்புகுமாறலறித் இரி வேனையென்றாண்டருள்வாய 

விலம்புகுலாறு தற்கண்ணிபங்காமிகுமென்க தீலிக் 

குலம்பு குகோயிலிருப்பாயடி யன்குலதெய்வமே. 

குலமலையாவுக்தொழநின் நபடொன்மலைக்கோனருளு 

நலமலைபாகபைஞ்ஞீலியனே HOLM GNF 

சலமலையுங்கவுட்டோலுரி தீதாயென்னைச்சார்ர் துவினை 

வலமலையாமலினிதாவென்றோ தயைவைப்பதுவே. 

(8, Fad: 

(௮௪) 

(௮௮)



௩.௬௨ திருப்பைஞ்ஞீலித்திரிபந்தா தி. 

பதுமத்தனங்குடிகொள்ளும்பைஞ்ஞீலிப்பாசிசத் இல் 
விதும த்தன ங்கையொருபாகவெள்ளைவிடையநினை 
(Pgs Fon MSNA HH SBC தடலுமுன்னலைச்செய் 
வதுமத்தனங்கொண்மடவார்க்கென்றாலெங்கன்வாழ்க்துவனே, | (௯௧) 

வன த்தனையன்றொழும்பைஞ்ஞிலிமேவுமறைமு தலை 
பென த்கனையன்றுபுமெரித்கானையிலங்கிலைவேற் 
சினத்தனையன்குகஞுகப்பெற்றானைச்செம்மான்மழுவாண் | 
மின த்தனையன்றிப்புகழேன்புறஞ்சிலவிணரையே. (௯௪) 

வீணாகவம்பரைக்கெர ண்டா டி.ப்பாடும்வெ னும்புலவீர் ர் 

நாணாகவம்பல'2காடலல்லாற்சற்றுகன்மையுண்டோ 
ஆணாகவம்பலர்கொன்றையவோங்குக தலிப்பொங்கர் 
வாணாகவம்பற்றுமுன்வாவென்றோ தும்வருர் தலின்றே, . (௯௮) 

வருத்த தீதையாற்.றுதல்செய்யேனினியத்தையாற்றிவருங் 
கருத்தத்தையுக்தவிர்த்தாள்வாய்கடற்கட்டுகிரினிறப் 
பொருத்தத்தைமேவுஞ்சடையாய்பைஞ்ஞ்ீலியெம்பு ண்ணியனே 

மருத்தத்தையார்கொன்றைத்தாராய்புரக்தொருமாகதினனே. (௯௯) 

மாதப்புனற்குமனஞ்சேசொட்டாததைமாற்றுதல்செய் 
தேதப்புனற்பரிற்கூட்டாகெனையுய்யவைத்த துபூர் 
தாதப்புனற்கொன்றைத்தாசானென்னம்மைதழுவிடத்தான் 
சீதப்பு௱ற்பணைப்பைஞஞீலிகா தன் றிருவடியே. (#00) 

திநப்பைத் ஃலித்திரிபத்தா திழற்றிற்று, 

erence 

*சிறப்புப்பாயிரம். 
Re 

மறை நூறுகளையறவோர்ர் துளாருமகழ்ர் துபவக் 
கறை நூறுமாறுணர்க் தய்க் இடுமா றுகயிலையொப்ப 
வுறை நா.றுமாடக்கொள்பைஞ்ஞீலிஈ Tsp Gah gas 
துறை நூறுசொற்றனன்மீனாட்டுசுர் தரத்தூாயவனே. 

அ ௮ணைைவலைகளாவகைன் வகைல. 

  

* இதனை இயற்றியவர்பெயர் தெரியவில்லை, '



உ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தந்தா தி. 
— 3k ee — 

காப்பு, 

கோடைவிநாயகர் துதி. 

மாவார் நிறத்துத் துழாய்மாலு மணத்தா மரையா ளியுந்து இக்கும் 
பாவார் பாலை வனப்பதுற்றுப் பத்தர் தாது யுரைசெய்யப் [க்குங் 
பூவார் கடுக்கை புனைர்துமுத லெழுத்தின் பொருள்யா மெனத்தெரி 
காவார் கோடைக் களிற்றுமுகக் கடவுட் பெருமான் பதம்பணிவாம். 

  

நூல், 

பூவும் பமுத்த செமுங்கனியும் புனலும் விரையு மற்றுமுள 
யாவுங் கொடுநின் னடிப்பூசை யியற்றா துழலு மிழுதையே 
னாவுர் துதிக்கப் பணித்தபணி ஈன்று பாலை வனத்தமர்வோய் 

சேவுர் தனிமா மறைமாவுஞ் செலுத்தா நிற்கும் திறலோயே. (௧) 

இறலார் சூலப் படையுடையாய் செந்தா மரைக்கண் விடையுடையா 
யறலார் கூந்தற் கருநெடுங்க ணருட்பார்ப் பதியோர் பங்குடையா 
யுறலார் பாலை வனமாடையா யுன்னைத் அதியா"வெனைக்குறித்து 
மறலார் கூற்றங் கடாமேலால் வருமுன் விடைமேல் வருவாயே. (௨) 

வருவாய் குறித்துப் பற்பலகா வதம்?பா யுழலு மென்பாதம் 
படொருவாய் தரினு மில்லாநீ பொலியா லயஞ்சூழ் தரமுடமாம் [த்த 
வெருவா யெனவர் தருளுவதென் அுரையாய் விண்ணோர் தொழுதே 
வருவா யுருவா பருவுருவா யமர்க்தாய் பாலை வனத்தாசே. (௨) 

௮சசே கருணைப் பெருங்கடலே யறிவே யறிவி லுள்ளொளியே 
புரசே மலர்க்து பொலிவனம்போற் பொலியு 2மனிப் பெருர்தகையே 
பாசே மலியும் பாலைவனப் பரமா பாத பஙகயத்து 
விரசே யெனப்பே சருள்புரியா விதந்தா னிதுவென் அுரையாயே, (௪) 

உரையே னினது பெருக்கீர்த்தி யுரைப்பார் கூட்டத் துறறுமன 

கரையே னினது பாலைவனவ் கண்டுவழிபா டியற்றுதற்கு 

விரையேன் றிது பொழுதேனும் வெய்ய மனம்வெவ் விடபமுறல் 

வரையேன்பயனென் பெறவுஇத்தேன்வண்டார் கடுக்கைமலைவோயே. 

இ



௩௯௪ பாலைவனப்ப திற்றுப்பத்தர்தா இ. 

மலையா நிற்கும் வினையொருபால் வருத்தா நிற்கு மலமாயை 
யுலையா நிற்கு முடற்சுமையேற் ஜொன்றா நிற்கு மனமில்லே 
னலையா நிற்கும் புனல்வளங்கூர்ந் தமையா நிற்கும் பணையுடுத்துத் 
தலையா நிற்கும் பாலைவனத் தனியா நிற்கும் பெருமானே. (௬) 

மானே பொ (hay மதர்விழிக்கோ மளப்பார்ப் பதியார் மணவாளா 

தேனே யமுதே செங்கரும்பே தெவிட்டாக் கனியே தேவர்கடங் 
கோனே பாலை வனத்தாசே குணங்கூ ருன்னைப் பாவாமல் 

யானே கழித னன்றாமோ யாரும் பாவி யின்புறவே. (௪) 

இன்டார் பொதுவுஞ் சிறப்புமென விசைத்த விரு நால் வழியிருகான் 
கன்பார் மனத்த னாகாம லடியேன் பிறவிக் கடல்விழ்ந்து 

துன்பார் தரநிற் சயலேனே அ இக்கு பாலை வனத்திறைவா 

ஈன்பார் முதலெட் டுருவுடையாய் ஈல்லா யெனக்கு ஈவிலாயே, (௮) 

ஆயே யனைய பெருங்கருணை யாசே நின்னப் புகழாம 

லேயே மலடு கறந்துகறச் இளைக்கே னிலாக் 2௧ னென்செய்கேன் 
பாயே யாவாக் கொள்பவற்கும் பங்கே ருகற்கு மளப்பரியாய் 

வேய யனதோ ளுமைபங்கா வினையேற் கழித்த லறனன்றே. (௯) 

அன்றே மலத்து மறைப்புண்டு B66 5H கருளாற் றனுவாது 

நன்றே யருளி யுபகரித்தாய் நானோ வாத ஈலனறிவே 

னென்றே புரையு மணிமாட மிலங்கும் பாலை வனச்செம்பொற் 

குன்றே குன்றாப் பெருங்கருணைக் கோவெேயாவா கொடியேனே. () 

வறு, 

கொடியவ னெனினுங் குணமில னெனினுங்் Cans a நின் றிரு வடிச்கே 

யடி யவ னிவனென் நெடுத்துரை செய்வா ரகலிடச் saiQurg Corgan 

னெடியவன் றுதிக்கும் பாலையூர்ப் பாமா நீங்கு மும்மலத் தோடு 

கடி. யவன் பிறப்புங scons gs சிறப்பிற்கரையமா கடைக்சணித் தருளே. 

௮ருளெனப் படுவ தெவற்றினுஞ் சிறந்த தலுபபறுந் தீகுதஇய ர்ன்றி 

யிருளெனப் பவெ இரி.கராக் கொடிய விழமுதைமயோ பெறுந்தகு தியன்சொன் 

மருளெனப் படுவ தடை தராப் பாலை வனத்கமர் மாசிலா மணியே 
பொருளெனப் படுவ கரியைஞானமுமாய்ப் பொலியுகின் பூங்கழற் றணையே. 

துணையெனப் படுவ வுயிர்க்கள வரிய தொல்லைவெவ் வினைவரை ஆளைச்குங் 

கணையெனப் படுவ நீந்தரும் பிறவிக் கருங்கடல் கடப்பதற் கமைந்த 
புணையெனப் படுவ கட்டுவி டென்று புகன்றிடப் பரிவவே றில்லை 
யிணையெனப் படுவ பாலையூரப் பெருமா னிருபதத் தாமனா மலசே. () 

மலர் தலை யுலகிற் பொற்கொ முக் கொண்டு ar) ene குழமுவத செய்வேன் 

பலர்புகழ் தருகற் ருவொரீஇக் கருங்கற் பசுவினைக் கறந்திடச் துணிவே 
னலர்மதுப் பொழியும் பாலைமா வனத்தி லற்புத மெய்ப்பாஞ் சுடசே 
சலர்கருத்தமையாநின்னருளென்றோ கடையனேன் சைச்கொணா ஞரையே.



பா லைவனப்ப இற்றுப்பத்தர் தாத. ஈ ௯௫ 

உரைபல செறித்துக் கவிபல புனைந்த முன்னடிக் கன்பிலை யென்னின் 
விரைபடு ககையின் மலசெனப் படுமே மேதகு மருளமை யாத [ங்க 
புரையில்செய் தவமு மொப்பெனப் படுமம புண்ணியப் பாலையூர் விள 

வரைமக ளொடுகன் கமருவா யதனால் வ யங்குமன் படியனேற் கருளே. 

௮ருந்தவா புகழும் பாலையா ரணியக் தடைதரா ரடங்கலர் நடுங்கப் 
பெருர்தவர் சிலையாக் கொண்டம் பெருமான் பேணிவாழ் பெருக்சளி புகுதா 

ரிருந்தவர் பூமேற் டெர்தவர் கடன் மம லெய்கரு மெய்யெழி னோக்கார் 
வருந்தவர் சலக்க வவசொடுங் கலந் துமறுகுவார் பிறப்பென்னபிறப்பே, 

. . . ச ன் - . ட்ரூ . . . 
பிறந்தவர் SUE GI Ou HG Bay amend பேசரும் பத்திமை பியற்றச் 
சிறந்தவர் தமக்குச் சிறந்தகா எத்தி இகம்தரி தனஞ்செய்து பவஞ்ச 
மறந்தவர் தமக்குச் சிதம்பா நினைக்கு மாண்பினர் தீமக்கண்ணா மலையே 
யிறந்தவர் தமக்குக் காசி2ய யெம்மா னிருக்கருள் பாலைமா வனமே, 

வனம்பயின் மார்பிற் கவுத். துவம் புனைவார் மாமலர்த்சவிசன்மே லிருப்பா 

ரினம்பயி லமார் குழார்தலை வணங்க விருந்தரு நீழலில் வாழ்வா 
ரனம்பயில் கழனி புடையூடுக் தோற்க வளப்பிலா வள மமைக் கறவோர் 

மனம்பயில் பாலை வனச்சிவ பானை வழிபடு தொண்டுபூண் டவசே, () 

பூணுத லமைந்த பத்திய ௬டலம் பொருளுயிர் குன்றையு ஈல்்இப் 

பேணுத லமைந்த வுறுதியர் சலியாப் (பெருகிலை யாளருக் கல்லான் 

மாணுத லமைந்த வயறொறுங கயல்பாய் வளமலி பாலைய ரமர்ந்த 

கோணுத லமைந்த பிறைமுடிக் கணிர்த குருமணி வெளிப்படா தன்றே; 

அன்றுமுப் புரமு நீறெழ ஈகைக்தா னாலடி. யமர்ந்தொரு நால்வர் 
ஈன்றுமெய்ப்பொருளை ச்செளிகரவளித்சா னடுங்கவெங்கூ நீறினையுசைத்சான் 

ுன் றுமெய் யன்பிற் பணிபவா முடித்தாள் சூட்டினான் பா லமாவனமு 

மன்றுமெம்முளமும் வதிபவன் றன்மைவகுக்கினோதன்மையதன்றே, 

Gay 

yoda புரங்கண் மூன்று மழலெழச் செற்ற செம்பொன் 
மன்றினார் வளங்கூர் பாலை வன த்.இனார் வயங்கு வெள்ளிக் 
குன்றினா ரொருவெள் ளேற்றுக் கொடி.பினா சடிகள் போற்றி 

யொன்றினா ஈன்றி மற்றோ ௬டலெடுத் ததிழ்பே நென்னே, (௨௧) 

என்னரும் வணக்கி யேத்த வெழிற்பெரும் பாலை யூர்வாழ் 

பன்னரும் புகழா£ தெய்வப் பார்ப்பதி மணாளர் பாத 

முன்னரு மனத்த ரெல்லா முன்னரு மனைய நீரார் 

பின்ன ரூ மனைய ராகிற் பிழைப்பதெக் காலத் தேயோ. (௨௨) 

ஓ.தரு மூலக மெல்லா முறுமுறை ய,தவ வல்ல 

நாதரு மவற்றை யெல்லா கலறாறப் புரக்க வல்ல. 

தீரு மவற்றை யெல்லா நிலையறத் துடைக்க வல்ல 

போதரும் பாலை யூர்வாழ புண்ணியப் புசாண னாசே, (௨௩)



௯௬ பாலைவனப்பஇிற்றுப்பத்தந்தா தி, 

ஆரணி சடையான் பாலை வனத்தம ரண்ண லன்மு 
காரணி கொடிய நஞ்சங் கண்டததுக் கொண்டி லானேற் 

ரணி படைப்பா செங்கே தகவது புரப்பா Came 
போரணி வயிச வாட்கைப் புலவசெங் கேசெல் வாசே, 

வாரியே கருணைக் கென்றும் வான்றருக் குலமே வள்ளற் 

பாரியே யென்று லோபர் பாற்கவி புனைவீர் வெற்பு 

நாரியே யிடப்பால் வைத்த பாலையூர் ஈம்மான் சீர்த்தி 
ஜூரியே யன்பிற் பாடின் முற்றுறு தொன்றுண் டாமோ. 

மோகமாஞ் சலதி மூழ்கி முழுவினைச் சுறுவாய்ப் பட்டுப் 
பாகமாம் பத்து பின்றிப் பாவியாய் வருந்த லாமோ 
வேகமே யொருபான் மேவு மின்பமே பல்ல யிர்க்கும் 
போகமே பொருளே பாலை கிழலமர் புனித வாழ்வே. 

வாழ்வினைக் கரத மோக வலையகப் பட்டு முட்டாத் 
தாழ்வினை யியற்றி cures wee சுமக்க லுற்ற 
வூழ்வினை யொழிந்து கின் 2புள்ருளெனு மொப்பில் வாரி 

யாழ்வினை யுறுத லென்று பாலையூ ரமார்த தேவ. 

தேவரு மகத்து Cars 16 இருமல ரவனு மாலும் 
யாவரும் காண வொன் “வெந்தையே யெனினு மன்பிற் 
பூவரும் பிலையே' தேம் புரிர்திட்டுப் போற்றி னப்போழ் 
தெவரும் வெளிப்பட்டம்மா பாலையூ ரிருக்கு் கோவே, 

கோவண மறையாக் கொண்ட குழகனைக் கொழும்ப லாசப் 
பூவண மேனி யானைப் பூவண ஈகரி னானைத் 
தவண மாக மூன்றூர் செற்றசே வகனை நாளுங் 
காவணப் பாலை யானைக் காண்பவர் கடவு ளாரே, 

கடல்விளிம் புடுத்த ஞால காவல்செய் சிறப்பும் வேண்டார் 

மடல்கெழு கற்ப தாரு வானுல இருப்பும் வேண்டார் 
விடலரு மயன்மால் போக வெள்ளத்துந் துளைய வேண்டா 
ரடல்கெழு பாலை யண்ண லடியவர்க் கடிமை யாரே. 

மேவேறு, 

ஆசேறு முடிப்பாலை யடிப்பிரான் கழல்பாசுஞ் 

சீரேறு பெருஞ்சிறப்பிற் செம்மையர்கள் யாரெனிலு 
காசேறு மகவாலுவ் கடிக்கமலத் தலுந்துளவத் 
தாபேறு புயத்தாலுந தொழத்தக்க தன்மையசே. 

மையாரு மிடற்றிறைவர் வண்பாலை வனத்துறைவார் 
பொய்யாருஞ் சிறுமருங்குற் புண்ணியப்டார்ப் ப இபாகர் 
மெய்யாரு மடிக்கன்பு மேவாதார் யாரெனிலுக 
கையாரும பலனாகக் கொள்வாகருங் கொச, 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦) 

(௩௧) 

(௩௨)



பாலைவனப்ப இற்றுப்ப த்த்ந்தா தி. ௬௩௯ 

நசகத்தே புகவிரும்பி ரானிலமங் சையராசை 
விசகத்'2த மாழாந்து விழுமனமே யிதுகேட்டி 

யுகத்தே சவிர்முடியா ரூழியிறு தியுமுடியார் 
காகத்தே மலர்க்கையார் பாலைவனங் கருதுவையே. (௩௩) 

கருந்தாது நிகசாமென் கடைப்பட்ட மன ஙகுழையா 

தருந்தா.து ஈலஞ்சிறிது uso gas இறத்துளது 
இருந்தாது போமென்னிற் செய்வதெவன் பாலைவன த 
இருக்காது மலர்க்கொன்றைச் சடாமோலி யிறையோனே. (௩௪) 

இறையானும் பிநர்க்குரிமை பில்லாதெல் லாம்படைக்கு 
மறையாளும் புசவுபுரி மாண்பானு முழுதழிக்குர் 
துறையானு மயக்கமிகத் துறுப்பானு மறுப்பானும் 

பொறையானு நிறையானும் பொலிபாலை வனத்தானே. (௩௫) 

வனத்தானை யூர்தருமை வனத்தானை யாடாங்காம் 

வனத்தானை யன்பருட்ப வனத்தானை முடிக்கணிரந்த 
வனத்தானை யூழியும்யெள வனத்தானைப பணிசெயும்பு 

வனத்தானை நெடும்பாலை வனத்தானைத் தொழனலமே. (௩.௬) 

நலமென்னா நயமென்னா நாப்பபின்ற கலையென்னாங் 

குலமென்னாங் குடியென்னால் Cars SIGS இரமென்னா 

மலமென்னா மருளென்னா மன்பென்னு மமைந்தபெரும் 

புலமென்னாம் பாலைவனப் புண்ணியனை ANG BETTE OS. (௩௭) 

வணங்காது நின்னடியை மறவாது பயில்பவசோ 

டிணங்காது பாலைவனத் தெய்தாது நின்விரதத் 

துணங்காது சற்றுமன முருகாது இரிகின்ற , 

குணங்காது மூடருமென் பெறுவசோ குணக்குன்றே. (௨௮) 

குன்றாத வனமுலையோர் கூறுடையா யூழியினும் 

பொன்ருத பெருஞ்சிறப்பிற் பொலிபாலை வனத் தாசே | 

யொன்ருத மனங்கொடுனை யொன் நியதொத் தேத்திடினுங 

கன்றாத போருளிற் கலக்குமா றெண்ணுகவே. (௩௯) 

எண்ணுதலிற் குறையில்லை யெண்ணியவா மொன்றுளும் 

பண்ணுதரு னிலையிர்தப பாவிசெய லிதுவானு | 

லொண்ணுதலோர் பான்மருவ வொ ண்பாலை வன த்தமருங 

கண்ணுதலே நின்ன ருளிற் கலப்பதுமெவ வாறுரையே. (௪௦) 

ேவழுடி 

உணாசெ யுக இற மொன்றுள தன்னதை புரைத்திடச் கேணெஞ்சே 

வரைசெ யுஞ்சிலை யாளனைப பாலையூர் வள்ளலை வழுத்தாதே 

விரைசெ யுங்குழன் மின்னனூமய ற்குழி வீழ்ந்துதாழர்த ழல்வாயேற் 

புரைசெ யும்பவத் துயாகிற் கழியுமோ புணருத் லிலையின்பே. (௪௧)



hao Lim cove oor Lis GB) se Is gh B55 தா இ. 

இன்ப மேயெனப் பவஞ்சவாழ்க் கையிற்சுழன் றெய்ச்திளை த் திடுநெஞ்சே 
துன்ப மேயலாழ் கண்டது வேறெவன் சொற்றியா லஅதீர்க்து 

ஈன்ப தாம்புய மாலவற் கரியவ னம்மஸனோர்க் கெளியன்கா 

ணன்ப வாவுபூம் பாலைய சண்ணலை யவாய்த்தொழு தமர்வாயே.(௪௨) 

வாயி னாற்பல வுரைப்பாப் படிநிலை வாய்க் துமன் னுதலில்லை 

யாயி னாற்பல னென்ன ஈன் னெஞ்சமே யஃதொரீஇ யன்புற்று 

வேயி னாற்பெற லரும்பசுந் தோட்கபன் மிளிரரி மதர்ச்செங்கட் 
டாயி னாற்பொலி பாகனைப் பாலையூர் சார்ந்துபோற் றுதனன்றே. () 

நன்று சற்று செண்ணிலீர் மனைமுத னவில்பெருக் குடும்பத்தே 
சென்று மற்றதிலழுர்்துவிசென் செய்வீர் இருகுவெஞ் சினங்கொண்டு 
கொன்று செற்றிடக் கூற்றுவன் குறுகிடி ற் குவலயத் துளளீர்கா 
ளென்று சென்றும் பாலையூ ரிறைவனை யேததுபு தொழுவீரே, (௪௪) 

வீரம் வேண்டினு மனைமக வேண்டினும் விளைகில முகலாய 

சாரம் வே ண்டினு மூலகெலாம் படைத் இடு தலைமைவேண்் டினுங்காவற் 

பாரம் வேண்டிலும் பற்றறுக் துயாகதி படர்தரு மதற்காய 
வீரம் வேண்டினும் பாலைய ரிறைவனை ேத்துபு தொழினாமே. (௪௫) 

தொழுதெ முந்துகை தலைமிசைக் குவிச்திலை சொற்பதங் சகடக்சகாயென் 
றமுஅ கெஞ்சகெக் குருகிலை யடியரை யஞ்சலித் தடைகில்லை 
பழுது தீர்வதெப் படிமன மேபெரும் பாலைமா வனமேய 
முழுது மாகிய தம்பிரான் நிருவருண் முயங்குத லெவ்வாறே. (௪௭௯) 

எவ்வ மேபடு மலமுதன் மூன்றுமழ் றின் பவி டுறுபா க்குப் 

பவ்வ நீர்விட முண்டகண் டனைப்பெரும் பாலைமா வன தீதானைச் 
செவ்வ னேபணிர் இறைஞ்சிலை யென் செய்தாய் தயவெங்கொடுகெஞ்சே 
கவ்வ நோயுடற் பாஞ்சுமர் தலைதலிம் கதிவழி பெறலாமே. (௪௭) 

மவ லார்பாத் தழலெழ ஈகைத்தவன் விடையுடைப் பெருமான்பொன் 
காவ லாற்கொரு தோழமை யுற்றவன் காமத கனஞ்செய்தோன் 
பாவ லார்புகழ் பாலைமா வனத்தவன் பணிபவர் தமக்கென்று 
மேவ லார்மக வானயன் மாலென வியைத்துடு மிதுமெய்யே. (௪௮) 

மெய்யை மெய்யெனக் காணல ருண்மையா மெய்யையே யுறக்காண்பார் 

பொய்யை யாதரிப் பார்முக நோக்குருர் பொலிவுமே தகப்பூண்பார் 
பையை மேவரசாப் பாயலான் முதலிய பலர் திருக் குறிக்கொள்ளார் 
செய்யை மேவும் பாலைவ னேசனைச் இந் இக்கு மடியாசே, (௪௯) 

அடிய ராதலே ஈன்றுஈன் றுள்ளமே யரவஞ்சு மிடி யேற்றுக் 

கொடிய சாதலிற் ருமரை மலாணைக் கோளசா தலிற்செகங்க 
ணெடிய ராதலி னிவவுனை கடைப்பிடி நிலவிய வெண்ணீற்றுப் 
பொடிய சாவலிற் சூழ்பெரும் பாலையூர்ப் புண்ணிப னடியார்க்கே. ()



பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தக்தா இ. 

ேவேறு, 

அடியா காணமன் ராடிடு மழகார்வெண்் ணீற்றுப் 

பொடியர் வாளராக் குலந்தபு புட்கொடி பொறுக்குங் 

கொடியர் பாலைமா வனத்தவர் இருவருள் குறியாக் 

கடிய செல்வலி கொடுகடப் பார்பவக் கடலே, 

கடல கத்தெழுர் தெங்கணும் பாந்தவெங் கடுவின் 
மிடல டக்கிய கண்டனாத் கொண்டரை வெருட்டி 
மடல் படைத்தவெங் கூற்றினைப் பாற்றிய வவரை 

யுடல் படைத்தபே நுறத்துஇ பாலையூ ருற்றே. 

உற்ற செஞ்சடை யொருபுற மொருபுறங் கருமை 

செற்ற பூங்குழ லொருபுறக கமன் மணிச் சிலம்பு 

பொற்ற வோர்புறம் புலியக ளொருபுறம் பட்டு 
மற்ற வோர்புறம் பாலையூர் மருவுமெம் மாற்கே. 

மாலு கான்முகத் தொருவனும் விலங்குரு ours gs gb 

கோலும் வார்சிறைப் புள் ளூரு வாகியுங் குணங்கள் 

சாலுர் தாண்முடி குண்டில சாயிலுந் தனித்தோர்க் 

காலும் பாலையா னெக்இறக் இனுமெளி யவனே, 

எளிய னன்பருக் கெங்கணு மாய்நிறை£ இயலு 
மொளியன் மாமறை முடியம சொப்பிலா னநதக் 

களியன் பாலையூர்க் கருத்தன் மா நடம்பயில் பாமா 

வெளிய னென்பவ மிம்மையே யடைவத விடே, 

விடு வேண்டினு மெய்துவர் விண்ணகம் புசக்கும் 

பீடு வேண்டினு மெய்துவர் கனதனிற் பிறங்கு 

மாடு வேண்டினு மெய். துவ ரயனரி வாழ்க்கைப் 

பாடு வேண்டினு மெய்துவர் பாலையாற் பணிந்தே. 

பணியுந் இங்களும் பயின்றார் செஞ்சடைப் பரமா 
வணியும் பாலைய சண்ணலே பன்றஜொரு துரும்பாற் 

றணிய வானவர் வலிகனை யள௩்தகா ணின்னை த் 

துணிய வோர்ந் இலர் யாங்களோ வுணர்பவர் சொல்லே. 

சொல்லக் தக்கது நின்புக ம்டிமையிற் றுனைந்து 

புல்லத் தக்கது நின்கழல் புண்ணிய மிகையால் 
வெல்லக் தக்கது மலரதிருப் பாலையூ விமலா 

கொல்மத் தக்கது கூற்றினை ஈலங்குறிப் பவசே, 

குறிகு ணங்கடர் ஈவனிரா மயன்குணச் குன்ற 

னறிவன் ஞாதுரு IO Gh WSN OMB னிவன் ஞாதுரு ஞான யங்கள் DY 
மமிவி னன்னிலை யாளருக் கொளிமய மாமனான் 

பொறிவி எகூய பாலையூர் மருவுமற் பு. கனே, 

௩௮௯ 

(௫௩) 

(௫௪) 

(௫௭)



#00 பாலைவனப்ப திற்றுப்பத்தர்கா இ, 

௮ற்ப வாழ்வினை மதியன்மி னலாகத் தமர்வான் 
சற்ப மெண்ணில கண்டமர் பாலையூர்க் கடவுள் 
சொற்ப தங்கடர் தவன்றுணை யடிமலர் பற்றி 
சிற்ப வுண்டுகா ணிகரினின் மலப்பெரு வாழ்வே, 

ேவேறு, 

வாழ வேண்டிய வையகத் தீர்வினை 
போழ வேண்டினும் புந்திகொள் ளீரின்பத் 

தாழ வேண்டினு மையன்பொற் பாலையூர் 
சூழ வேண்டிச் துனைஈது நடமினே. 

நடலை வாழ்வினை ஈம்புத லோவுமின் 
சுடலை சோந்து சுமக்க வுடற்பொறை 

படலை யாமுனம் பாலை யடுத் துவேல் 
விடலை தாதையைப் போற்றி விழைமினே. 

விழையு மால்வரை மெல்லிய லாளொடுந் 

தழையு மால்விடை மேல்வரு தம்பிரான் 
குழையும் பூவுங்கொள் பாலையைக் கூடிலோ 
ருழையு மொண்மமு வுக்தரு முண்மையே. 

உண்மை யோ தி யுளங்குளிர் வித்இயால் 

வெண்மை மேய வினையுடை யேனுக்குப் 

பெண்மை மேவிய பாகப் பெருக்தகாய் 

வண்மை மேவிய பாலை வனத்தனே. 

வனத்தை மேவி வளிமுச லுண்டுடற் 
கனத்தை வாட்டுத லாற்பயன் காண்பதெ 
னனத்தை யார்வயற் பாலையூ ரண்ணல்பான் 

மனத்தை வைத்துண் டுடுப்பீனு மாட்சியே. 

மாட்சி மேவிய பாலை வனம்பர 
னாட்சி யென்ப தறிர்தன மாங்குறதீஇக் 
காட்சி யெய்திக் கலந்து களிப்புறப 

பூட்சி விழுமுன் ே போதுவம் வாரெஞ்சே, 

கெஞ்ச மேயிது கேணி னினைப்பெலாம் 
வஞ்ச மேயது மாந்றி வயறு 

மஞ்ச மேபொலி பாலை யான்கழ 
தஞ்ச CuO sr ar சமானநிற் இல்லையே. 

இல்லை யுண்டென் விசைக்கு மமணர்முற் 
ஜொல்லை வல்வினை யாளர்தஞ் 2 சொல்லொரீஇ 
யல்லை கேர்களத் தண்ணறன் பாலையூர் 

_ கல்லை மேவினெஞ் சேலம் வாய்க்குமே,



பாலைவனப்ப இற்றுப்பததந்தா இ. 

வாயுங் கையு மனமும் படைத்தனை 
தாயுக் தர்தையு மாய சதாசிவ 

னேயும் பாலை யிடஈ்துதி செய்பணி 

தோயு மாறெண் ஹுயிசே துலங்கவே. 

வேத நான்கும் விரித் துரை செய்யவும் 
போதம் வேறு பிரா புலைமதஞ் 
சாக மென்றடை யோக்தமை பாலையூ 

நாத ணாடித் கொண்டு நயப்பமே, 

2 வறு, 

நயமலி பாலையூர் நங்கள் கோன்மறை 

வயமலி பரிமிசை வருபி சானடி.க் 

குயமலி பத்திசெ யுண்மை யாளரே 
சயமலி முத்தியிற் சார்க்து வாழ்வே, 

வணாவரு பார்ப்ப இ மணாளன் பாலையூர் 

விரைவரு கொன்றையான் விழையும் பாதமே 
இரைவரு பவக்கடற் செறிர்து விழ்க்தவர் 

கரைவரு தகைமரக் சலமென் பாரமேரா. 

அசவணி சடையனை யாழி யேந்துபு 

புசவணி விடையனைப் புகுந்து பாலையூ 

ருரவணி மஇபினன் குவப்பப் போற்றுவா 

ரிரவணி கருமல மெமக்ககு மாற்றுவார். 

வாசணி வனமுலை மக்கை பண்களை 

நீரணி பாலையூர் நிமல னைக்கடற் 
காரணி கண்டனக் கைதொ மாதவ 

சேோணி யுடல்பொறை யிஈ்தப் பூமிக்மக, 

மிக்கவர் பாலையூர் விமலர் மார்பணி 

யக்சவர் புகழவிரும் பாத மூடர்துன் 

பக்கவா குழிவிழாப் பகைப்ப ரின்பத் அப் 

புக்கவ ருய்வதெப் போது தேரி, 

தேர்வரு கதிர்மதி செய்ய தியெனப் 
போதரு கண்ணினா பிறங்கும் Lint Gov Wf 

Oat BH மாபணிர இறைஞ்சி னென்செய்வான் 

கார்தரு கடாமிசைக் கடுகுங் காலனே. 

காலனைக் காய்க்சசெங் கால னைக இரி 
சூலனைப் பாலைமா வன க.லுதி சேோோன்றலைச் 

லனை யன்றறக் தெரிப்ப வைய 

_ வாலனை யறிதசா ரறிவென் னுவைதே. 

_ ௫௪ 

௪௦௪ 

(௬௯) 

(௭௦) 

(௭௪) 

(௭௨) 

(௭௩) 

(௪௭௫) 

(ota) 

(௭௪)



௪௦௨ பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தற்தா இ. 

gag மழிவது மவன தாணையென் 
றேவருக் கொள்ளநீ Weed யென்செய்தாய் 

மாவது மலர்செறி பாலை வள்ளறா 
ளோவரு மன்புபூண் டுறத்தொ ழாய்கெஞ்சே. 

சேவுறக் இகழ்பவன் நிகழும் பாலையூர் 
Cans இருவரும் விஞ்சை மேவிடும் 
பாவுறச் செறிமல பந்த நிஙுகிறந 
தேவுறற் கருங்கதிச் செல்வ மெய் துமே. 

எய்த்தன:ம் பாலையூ ரிறைவற் கன்புளம் 
வைத்தன மும்மல வாழ்க்கை யாரகமைப் 
புய்த்தனம் வேஜொரு புதி செய்கிலே 
முய்த்கன மனமவ னொளிசெய் தாள்கட்கே. 

ேவறு, 

தாள தாமரை ததையும் பாலையூர்க 
காள கண்டனார் கரும லகந்தவிர்க 
காள வலலர்கா மங்கு Cel Sus 

நீள வின்பமார் தருவ நெஞ்சமே. 

மலை காள்வினை முழுதும் a & cm 

மாலை வார்குழன் மடர்தை பாகனைச் 
சோலை (GLP Gulp அழனி யோகூிடும் 

பாலை யூரிடைப் படர்ந்து போற்றினே. 

போற்றி வானவர் துதிக்கும் புண்ணிய 
னாற்றி யைந்தொழி லருண டாத்துகோன் 
பாற்றி வெவ்வினை பாலை வாழ்பவ 
னீற்றி ஈம்வினை நிரப்பு மின்பமே, 

இன்பம் வேண்டுமே லீது செய்ம்மினோ 
துன்ப மேலிமா மாந்து சோர்தரீ 
சென்ப ரூதபூ ணிறைவன் பாலையூ 
ரன்ப சோடினி தடைந்து வாழுமே, 

வாழி பாலையூர் வைகு மெம்பிசான் 

சூழி யானைத்தோல் போர்த்த சுந்தான் 

வி ழி வாயுமை பங்கன் மென்கழற் 

ரழி னல்லதை யின்பஞ் சாருமே. 

சாரு வாகமே யாதி சார்ர் துளீர் 

தேரு மாறிலா தலைதல் செவவியே 
யோரும் பாலையூ சொருவன் முளிணை 
கூரு மன்பாரய்க் குறிக்கொண் டுய்ம்மினே. 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௩)



பாலைவனப்ப இற்.றுப்பத்தந்தா இ. ௪௦௩ 

மின்னை நோதாத தோன்றி விர் இடு 
மென்னை யிவ்வுட லெண்ணி லீர்கொலோ 
பொன்னை நேர்சடைப் புனிதன் பாலையூ 
சன்னை பாகனை யடைத னன்மையே,. (௮௪) 

ஏல வார்குழ லிறைவி பாகனைக் 

கால காலனைக் காள கண்டனைப் 

பால வாள்விழிப் பாலை யூரனை 

யேல வேத்துவார்க் கில்லை துன்பமோ, (௮௮) 

துன்ன லார்புசஞ் சுட்ட வெம்பிரான் 
பன்ன லாருளம் பஇத ராகவ 

னன்ன மார்வயற் பாலை யண்ணலைச் 

சொன்ன பேரெலாந் தூய மூத்தரே. (௮௯) 

(த்த ராகுவர் மூட சாயவுன் 
மத்த ரோடளாம் வாஞ்சை நீத்தெமீஇப் 
பத்தர் தம்பிரான் பாலை யூர்புகுஞ் 
சித்த ராவசேற் றேவர் போற்றவே. (௯௦) 

வறு, 

போற்றுநெடு மாலயலுக் கரியானைப் பெரியானைப் புவன மெல்லாஞ் 

சாற்றுபவன் முதலாய வரியபெய ர௬டையானைத் தாரணி வேத 
மாற்றுநெடுர் தோபரியாக் கொண்டானைப் பாலைவனத் தமர்ந்து பல்பூ 
வேற்றுமவர்க் கருள்சு£ச்குமவனையெண்ணா இித்தனைகா ளிரித்சோம் வீணே. 

விணாக காள்பலவும் கழித்தனம்பொற் பாலயூர் விரும்பிச் சார்ந்து 
நீணாகம் பூண்டானைக் கண்டிறைஞ்சி யவனடியார் நேயத் தாழ்ந்து 
கோணாக பொழிதசத்தீர்ர் தேன் றுபணி விடைபுரிர் துகுலவப் 2பாற்றா 
SIGHS பிறந்ததனுக் கிவவுலக லெப்பயனை யடைந்தாம் யாமே, () 

அடையானை யுரிபோர்த்த பெருமானை யொருமானை யங்கை யேந்துஞ் 
சடையானை வெஞ்சூலப் படையானை புலகமெனத் தக்க யாவு [தீத 
முடையானை நெடும்பாலை வனச்தானை யெழுவிடையு மொருக்கு சாய் 
விடையானைப் பூசிக்கப் பெற்றவசே நற்றவாமேன் மேலுக் தானே. () 

மேலாய பொன்னுலகற் சுதன்மையடைர் தைந்தருவின் விழையு நீழற் 
பாலாய வரியணைமே லிருகிதிய முதலனைத்தும் பணியின் மேவ 
மாலாய வாமகளிர் போகறுகராக் திருப்பதினும் வளமை மேய | 

தாலாப பாலைவனத் தழகனடி தொழுதைய மருந்தும் பேறே, (௯௪) 

௮ருஈதவம்பன் னாளும்வன மாதியதேத் இருந். துனி யமைந்தா ேனு 

பெருந்தவமா மறைபலகற் ர ரெனினு மகம்புரிந்த பெரிய ரேனு [ம் 
மிருக்சவர்சூழ் பாலைவனத் தெம்மானுக் கன்பினரா யெழில்விபூ இ 
பொருந்தவவிர் சண்மணிபூ ணா சலசே லவசெமச்சோர் பொருளா சாசே()



௪௦௪ பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தந்தா தி. 

பொருளாகக் கொலைகளவு முதலியடா தகம்புரியும் புலைய சேனும் 
வெருளாகச் கொழுமுதலாப பலநோயு மீடழிக்கும் Lam Sr gy 
மிருளாகத் திலா்பாவு பாலைவனப் பெருமானுக் கென்றுக் தீராத் 
தெருளாகப் புமியன்ப செனினவ?ர ஈமையாளுந் தேவான்றே. (௯௬) 

௮ன்றுமதி லொருமுூன்று மழலாட ஈகைத்தகினக் கரிதோ நாயேற் 

ுன்றுகொடு மலமூன்றுர் துகளாக ஈகைத.திடுதல் சொல்லாய் வஞ்சக் 
கன் றுகொடுகளியுகுக் தோன் காணாத பாலைவனக கடவு ளேறே 
மன்றுமறை முடியுகிறை வளரொளியே பெருங்கருணை வாழ்க்கைக்கோவே. 

கோவேகின் புகழ்பாடேன் பாடுவோர் கூட்டத்துங் குறுகே னெங்க 
டே.மீலயென் துனைத்துதித்துன் நிருவடிசேர்ஈ் சவரடியுஞ் சேவிச் தேத்தே 
னேவேபோன் ரொளிவிழியார் மயலலையின் ஞூழ்கிடு௨ தென்று மென்று ற் 
பூவேசெய் பாலைவனப புண்ணியா வுய்யுகெறி புகலு வாயே. (௯௮) 

வாயினாற் பலபுகல்வோம் புகன்றவழி யேடடக்கை மறந்தோ மிவ்வா 
ரயினா லினிச்செயலென் னஞ்சேலென் றிரங்கயினி தருள வேண்டும் 
வேயினாற் புரிபசுந்தோ சமைபாகா விடைபபாகா விண்ணநஈ தோய்ந்து 
காபினாற் பொலிபாலை வனத்திறைவா கடவுளர்தங் கடவு ளானே. |) 

ஆனேறு கொடியுயர்த்தாய் திருப்பாலை வனத்தாசே யடியார் வாழ 
மீனேறு கடலுலக னெடுங்கருணை மழைபொழியு மக மானாய் 
மானேறு கரதலத்தா யென க்கடங்காப பெருவாழ்வும் வானஞ் சூழுங் 
கானேறு பெருங்கதியு நெடியமால் காணாகின் கமலப் பூவே. (௧௦௦) 

பாலைலவனபபதிற்றுபபத்தந்தாதிழற்றிற்று. 

  

* றப்புப்பாயிரம். 

— — kee — 

போக மன்பர்தமக களிப்போ னஞ்சன் ௮ருள்பழுத்த சிவபெருமான் பச 

கருள்பமுத்த மிடற்றான்பா லப்பதுற்றுப் பத்தர் தா இயினைக் கல்லா 
விருள்பமு,ச்ச மனத் தினரை யெவ்வறிவு மூடையரென வியற்றுர் தூய்மைக் 

தெருள்பழுத்த மீனாட்சி சுந்தரகா வலனினி.து செப்பி னான. 

  
* இதனை இயற்றியவர்பெயர்ெரியலில்லை.



கணபதிதுணை, 
மதுரைத் 

தருஞானசம்ப நீத சுவாமிகள் 

பதிற்௮ுப்பத்தச் தாதி, 
— ee — 

விநாயகர்துதி, 

ஓக வினிய தமிழ்க்கூட லோங்கு ஞான FUG ST 
பாத புகமே லொருபதுிற்றுப் பத்தர் தாதித் கொடைசாத்தப் 
போத மலாகா ரினிதுதவும் பொல்லா வினையிற் புக்குழலு 

மாத ரசஞ்சா சாவொருகோட் டாம்ப லடி.த்தா மரைமலசே, 

  

நூல், 

சா்பூத்த திருமுகமுர் ?தலிமுலைப் பால்பூத்த செய்ய வாயு 
மோர்பூத்த வருள்டெ ஈழியு மிருவிழியும் பொற்றுள மேர்து கையும் 

பேபூத்த தமிழ்க்கூடர் றிருஞான சம்பந்தப் பெருமான் செம்பொற் 
ரூர்பூத்த சிறுதண்டைச் தாளுமுளத் துள்ளிவினை தள்ளி வாழ்வாம், 

வாழிகெடு வழுதிபுறக் கூனிமிரத்த நினக்கரிதோ மாறுச் சன்ம 
வாழியுழல் வேனகக்கூ னிமிர்ப்பதுதென் கூடலம ரமல வாழ்வே 

விழிபித முமையளித்த வள்ளகிறை பரஞான் வெள்ள முண்டாய் 
காழிவளர் மாமணியே கவுணியர் தங்கற்பகமே கலைவ லோயே. (௨) 

கலைபுகழா யிரமுகத்தெய் வதமந்தா கினியுடைய கடவுண் மற்றை 
யலைபுனலாட் டவுமகிழு மதுபோற்றென் கூடலகக் தன்பர் வாழ்வே 
விலையில்கவு ணியமணியே வேதாதி முழுதுடைய விமல நீயோ 
தலையடையாச் சிறியேன்செய் புன்றுஇக்கு மகிழ்கூர்த றக்க தாமே, 

தக்கபடி. யன்றியிரும் படியிடர்து வரையுருட்டிச் சலதி மோது 
மிக்கபுனற் பெர்யாற்றிற் பல்லோருங் கரையேறி விளங்கச் செய்தாய் 
தொக்கசுவைத்தமிய் ழ்ச்கூடற்சவுணியச்சன் றேயொருவேன்றொடர்ச்துகாளும் 
புக்கபவப் பேர்யாறுங் கசையேறச் செயினினக்குப் புகழன்றாமோ. () 

புகழ்பரவு தமிழ்மதுரைப் புகலிகா வலசலசப் பூந்தார் மார்ப 

நிகழ்கருணைக் குரவமறை நிறைசெல்வ பரஞான நேய வாய 
வகழ்வினைய ௬ள.த்தமரு மமாசிறு சிலம்பொலிக்கு மம்பொற் முள 
இகழ்வினையி எமணசென வடியன்மல நினச்கெ திராய்ச் தைவ சென்றோ,



௪0௬ இருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்ப இ ற்றுப்பத்தந்தா தி. 

என்றுநிகர் மணிமாடக் கூடலிட மோவிணையி லெண்டோ எம்மா 
னன்றுஇரு வாக் துறையி வளித்சமணிச் சவிகைகொலோ வருசோன் புற்று 
ஈன்.றுமிகு சிவபாத விருதயர்தர் இருத்தோளோ நாயே னுள்ள 
மொன்றுதலி னீயுறைய மழவிளங்கன் றேமணியே யுவட்டாத் தேனே. 

தேனார்க்கு மலாத்தடத்து மோட்டெருமை பாயவெரீ இச் னெந்த வாளை 

கானார்க்குங் கற்பகத்தின் கழுத்தொடிய மீப்பாயுங் கணிசூழ்கூடல் 
வானார்க்கும் பெரும்புகழாய் வண் புகலிப் பெருந்தகையே மறையோர் பேறே 

யானார்க்குங் குடியல்லே னினக்கடியே ஓய்யுநெறியருள்க வின்றே. () 

௮ருண்மிகுபொற் றில்லைமூ வாயிரருங் கணகாத ராக வாங்கே 
தெருண்மிகுஈன் னீலகண்டப் பாணருக்குக்காட்டி யகீதேமாஞ்சோலை 
பொருண்மிகுவிண் ணுலகளக்கும் புகழ்க்கூடற் சம்பக்தா புலவரேறே 

வெருண்மிகுரா யேன்சாணவொருகினைச்காட் டாதிருக்கும்விசமற்றென்னே. 

என்னையிவன் றனையடிமை கொள்கென்பா னடி.யார்தா மில்லயோவென் 
றன்னையனை யாய்கூடற் சம்பந்தா நீரினையே லலக லாச்செம் 
பொன்னையுடை. யாருளதன் வரவைவெறுத் தாருமெவர் பு.தீத சானா 
முன்னையடி யாராகக் கொண்டவனு நீயன்றி மொழியின் யாரே, (௯) 

மொழியுமறையாயிரமு மெண்ணிறந்த மறையோர்க்குமொழிக்தாசங்கை 

யொழிதரவைற் தெழுத்துமே ய் தியின்மஈ திரமென்று முணர்த்இரின்றாய 

பொழிரநறவப்பூஞ்சோலைப்புகம்க்கூடற்சம்பர் தாபுககடைர்தேன்[னே. 
வழி,தருமத் தணைவேண்டா வைக்செழுத்சே யுணர்த்துகெனின் வருத்த மென் 

மே வறு, 

வரு துபொய்ப் பவஞ்ச வாழ்க்கையை மதஇத்துன் மலரடி யிணைமதி யாதே 

யிருர்தஞர்ப் பிறந்தை பூற்றுழல் வேன்கா லின்னமு மிடையமு வன்பி 
னருந்தவர்க் காசே யாலவா யமுதே யருட்கவு ணியாகுலக் கன்றே 
இரு துபல்லோர்க்குஞ் சிவக இப் பரிசு Cert gm BGS 5 சிகனே. () 

தேசனாற் பொலிரின் றிருமண.த சடைந்ச செழுக்தவத் தவரொடும் விரைந்து 

கூசிலா தடியே னடைந்திலேனடையிற் குலவுவா னவர்க்கெலா மரிய 
வாசிலாப் பதப்பேறெளிஇனி முன்னியாவதென் னாவவென்செய்கேன் 
மாசிலா மணியே மதுரைவாழ் தருவே வளர்கவு ணியர்குல விளக்கே, 

குலவுநின் கருணை பெரியர்பா லன்றிக் குணமிலாச் சிறியனேன் பாலு 
நிலவறப் புகுதல் வழக்கருண் மதுரை நிறைதஇரு ஞானசம் பந்தா 
மலர் தலை யுலகில் வருபெரு வெள்ளம் வாரிவாய்ப் புகுவதே யன்றிப் 
புலாதரு முழவியளையிலு மோடிப் புகுதனீ யறிர் திலாய் கொல்லோ.() 

கொல்லையானுசைக்குங் குழகனாரிடப்பால் குடிகொளுங்கோதைமெல்லருப்பு 
மூல்லைகேர் ஈகையாண் மூலைபொழி தீம்பான் முற்றுமுண் டாங்குமழ்ம் தாங்கு 
வல்லமா மறைநற் றமிழ்பொழி மதுரை வள்ளலே புகலிமா மணியே 
பில்லையன் பென்பா லாயிலும் புரத்த லிலகுநின் னரூட்கியல் பன்றே,



திருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தர்தாதி, ௪௦௪ 

இயறெரி புலவர் புகழமுமோச் தூரி லேற்றுவன் பனையெலா மில, 
மபலறு கதியிற் புகவருள் புரி௩்தாய் மம்றவை செய்தவன் பென்னே 
புயறவழ் குடுமி மாளிகை மதுரா புரியுறை முத்தமிழ் விரகா 
வயலுற வெனைய மங்ஙன நினைந்காண் டுன்னடி. யிருக்து௪ லழகே.() 

அழுகிய மயிலை யத்தியைப் பூவை யாசுசெய் கனையக வாமை 

பழகிய பெண்ணை பலவுமின் குரும்பை பலகொளப் பாடினை பற்பல் 

கழகமுற் றோங்கு மாலலா யமுதே கவுணியர் பெருங்குல விளக்கே 
மழனவிளங்களி?றயென்மனர் இிருதீதின் மற்றுமப்புகமொடொன்முமே, 

ஒன்றுவெங் காமம் வெகுளியுண் மயக்க மோங்குமும்மகமெனக்சொண்டு 
கன்்றுமென் மனமாங் களிறகல் பவஞ்சக் காடெலா முழிதரு மதனை 
வென்றியா னடக்க வலியிலா மையினான் மேதகு கூடலென் அுரைக்குங் 
குன்றில்வாழ் தெய்வக் குருபா சமய கோளரி சாணடைர் தனனே.) 

அ௮டையல ரஞ்சுஞ் சூற்படைச் சொக்க ரம்கயற் கண்ணியோ டமாரத 
நடைகெழு கூட னன்மறைக் கொழுக்ே தண்ணினர்க்கெய்ப்பினில்வைப்பே 

பிடையமு வன்பி னெண்ணிலார் குழுமி யேத்துகின் சக்நிதா னத்திற் 
கடையனேன் புரியன் பறுதுதி ராணக। கழித்தெதி ரடையவும் பெறுமே, 

பெறலருஞ் செல்வநின்னடி யேத்தும் பெருமையே யென்பது செரிந்துக் 
இறல்கொண்முற் றலமில் லாமையால் வருச்இத்திகைச்திடுகெஞ்சமென்செய் 

னறவருள் விளக்கே யாலவா யமு:2த யற்புதக் கற்பகக் கனியே [கே 
புறவவண் களிஷஹே போற்றுவார் பொன்னே பொங்குபோருட்பெருங்கடலே. 

கடல்விளிம் புடுத்க கண்ணகன் புவியிற் கழிகருபொய்யெனுமெய்யை 
யடன்மிச யானென் றவாய்வினைச்டமிழ்ப்புண்டவஉச்தைகடொறும்புகுமடியே 

னுடலபி மான முதலிய வெறுத்துன்னொண் இலம் படியடை (HaS @ 

மடல்விரி கமல வாவிசூழ் மதுரை மாசகர்க் கவுணியக் கன்றே, (௨0) 

ேே வறு, 

கன்றி யொருவே னிவண்வருக்தக் கடவ னோவம் கயற்கண்ணி 
யொன்றி மகிழு மொருமுதல்வ லுறைதென் கூடற் சம்பந்தா 
துன்றி வருத்து குளிர்க்கஞ்சித் தொண்டர் குழுமி முறையிடுமு 
னன்றி யுதவு நீலகண்ட ஈவின்று இர்த்த ஈல்லோயே. (௨௧) 

நல்லாய் கூடற் சம்பந்தா ஈல்லார் போல ஈமைத்தொழடநீ 
கல்லா யென்று கைவிட்டாற் கடையே ஸனுய்யு நெறியளதோ 
செல்லா மழைபெப் யாதொழியிற் நிரைசூழ் புவிக்குப் வகையுண்டோ 
வல்லா யுறவென் நாழுதய மாகா விடிற்கண் ணறிவதெவன், (௨௨) 

அறிவ தறியும் வகையுணர்த்து யால வாயி னகத்தொருநீ 
செறிய வுறைத லாற் புகலிச் தேவா வடியர் இறக் துய்க்தார் 
வெறிய ஞாயி னேனொருவேன் வெய்யோ னுதயத் தெவர்விழியுக் 
குமிகொளொளியே யடையவிருள் கூகை விழிச எடைவனபோல்.(௨௩)



௪௦௮  திருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தர் தா த, 

அடைய வினிமை யருளுகின்பொன் னடிக ளடைரந்தே னதற்கேற்ப 
விடைய ௬த வன்பிலே னெனினலுல் கூடற் சம்பந்தா 

தடையி லடியா னினக்கென்றே சாற்றா நிற்ப செனையுலகர் 
Han A லுறுப்பி லார்தமைய மக்க ளென் றே விளம்பு தல்போல், (௨௪) 

விள்ளும் கருணைப் பெருந்தகையே விண்டாழ்பொழில்குழ்வியன்மதசை 
யுள்ள மடியே னுள் ஞூமுறை யொருவா பெருமுத் தமிழ்விரகா 

தள்ளு மமணர் குலகாலா தண்டைக் தாளா தனிமுதலே 

துளளுங் SUNSET வயறபுசலிச் தோன்றா லென்முன் ரோன்றாயே. (௨0௫) 

தோன்றும் விழிமுன் மனமாசுர் நுடையா யென்னோ வருக இமன 

மான்றா யென்றும் வாய்மலராய் மன்னன் நறென்னன் மதுரைவளர் 
சான்றாய் பெருமா னிடப்பாகத் தையன் முலைப்பா லுண்டுடனே 

கான்றாய் போலின் றமிழ் பொழிர்த கருணாகி இியே யிதுதகவோ.(௨௬) 

தகவே யென்றுன் சரண்புகுக்தேன் றள்ளி விடநீ வல்லாயோ 
நகவே இரிவா னடியார்போ னடி க்குங் கள்வ னிவனம்பாற் 
புகவே தகானென் நுளக்தெண்ணல் புகழ்த்தென் கூடற் புகலியாய் 
மிகவே யலைசெய் வாரிதியுள் விரைந்தங் கணநீ ரும்புகுமால், (௨௪) 

புகுமே பிறந்தை யென்பாலும் போமே பொறியின் வாய்மனமு 
BGS சகமு மெனைநோக்கி ஈண் ணு மேயுண் மயக்கமுகீ 
தகுமே யென்று தடுத்தாளிற் சம்பர் காதோ மொருமூன் றுஞ் 

செகுமே லவர்க டொழுங்கூடம் றேவா குரவர் சிகாமணியே. (௨௮) 

மணிய யனையாய் இருப்புகலி மறையோர் பேற மதுசைககர்க் 
கணியே தேரர் பலரையுநீ யடிமை கொண்டா யதற்காகத் 
தணிய முனிவென் நுனைவெறுக்கத் தக்கார் சிலரு மிருந்தாரோ 

துணியே யெனையு மடிமைசொல த் துணிக்தால் வெறுப்பசெவரையா.() 

Bu ave னெடுமாலா லளந்து காணாப் பாம் பொருளைத் 

அய்ய வொருகை விரலாலே சுட்டிக் காட்டுஞ் சம்பர்தா 
வைய மதிக்குர் தென்கூடன் மணியே வயங்கு பொற்றாளக் 
கைய வுன்னை யெனச்கறியக் காட்டி ல.து2வ போ துமால், (௩௦) 

மே வறு, 

போதசெறி பிரமபுசப் பொய்கையதன் கரையிடத்துத் 

காதுசெறி மலரச் சாலைத் தண்கூடற் சம்பந்தர் 
யாதுரைசெய் சகன்ஞான வமுதுண்ட காளமண 

சோதுகொடும் சுடியவிட முண்டார்போன் நுலைந்தனரே, (௩௧) 

உலையாத புகழ்க்கூட. ஓவமையின்மாத் தமிழ்விரகர் 
சலையா ௬ மதியனைய காமர்மணிச் சிெவிகைமிசை 
யிலையார்தண் பொழிலுலக மேத்தவே றியஞான்று ப 
கொல்ையாரு மனத்தமணர் கூர்ங்கமுவே .நினசொத்தார். (௩௨)



இருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தர்தா இ, 

ஓத்தபுக மாலவா யுறையுமறைக் கவுணியனார் 
சித்தமகம் இருமுனெழு திருச்சின்னப் பெருக்காசை 
வித்தகமி லமணருக்கு வெங்கூற்றி னோசைகொலோ 
குத்திரவம் மறலிகடாக் குலோசை யோவறியேம். 

அறிவுருவ னாலவா யாண்டகைஞுக் தமிழாளி 
செறிநிழல்செய் மணிழுத் தன் Fal ans Hae செழும்பந்தர் 

பறிதலைய சூற்றைவாய்ப் பதகாமுதற் பரசமய 

வறியருக்கு வேணில்வெயில் வயங்குதலொச் தஇிருக்குமால், 

இருக்குமுத லோதாம லெளிதுணர்ந்த சவுணியர்கோன் 
குருக்கிளா்சண் பையினின்றுள் கூடலடைஙற் இருந்தவுடன் 

றருக்கமிகப் பேசிமயிர் தலைபறித்திட் மிழலமணக் 
குருக்கள்புவி நின்றுகமுக் கூடலடைர் இருக்கனசே. 

இருக்தவர்க ளே த்தெடுக்கு பெம்மிறைமுக் தமிழாளி 
யருந்தமிழ்கா வலருறையு மாலவா யமாண்ணல் 
பொருந்து இரு மறைக்காட்டிற் புகலச துர மறைப்பாடல் 

வருர்துமனப் பாசமயர் வாயடைத்த பாட்டன்றோ. 

பாட்டுவரிச் சுரும்புளரும் பைம்பொ ழிலிழ் பசுமயிலிற் 

கோட்டுமுலை பார்பயிறென் கூடன்மறைச் குலக்குருளை 

வாட்டுவினை கடி.மயிலை மட்டிட்ட வெனப்புகல்பா 

வூட்டுபுகழ்ப் பெருஞ்சைவர்க் குயிர்கொடுத்த பாவன்ீர. 

அன்றுகனி வொடுமபோக மார்த்தபூண் முலையாண்மற் 
றென்றுகவு ணியாமதுரைக் கிறைவாரு ஸியபஇக 

நன்றுசெறி நெறியொருவா ஈல்லறிவி னோமுகங்கட் 
கொன்றுபொலி வுறுத்தியதே லஓுவமையதநீ குளகாமோ. 

உளசளிவண் பொழின்மதுரை யொப்பிலா மணிபுகலிப் 

பளகல்கவு ணியக்கன்று பாலரு லாய்க்குருளை 

வளமலிபா சாரமொன்றே வான்சைவ மீமடேற 

வளவிலமண் கழு2வற வாற்றெதிலா றியதம்மா, 

மாமேவு இருவால வாய்ஞான சம்பந்தர் 

பூமேவு இருக்காச்தாற் புரிர்களித்த இருகீறு 
கோமேவு வழுஇயுடல் குளிர்தரச்செய் தாங்கிருந்த 

திமேவு தொழமிலமணர் இர்தையில்வெப் புறுத்தியதே. 

் வேறு, 

தேவர் தானவர் சித்தர்விச் இயாதசர் இசைபுரப் பவர்மற்றும் 
யாவ ருள்ளவ சவரெலாம் வந்துவர் கடி.பிண தொழமேவு 
மூவர் தம்பிரா னாலவா யினிதமர் முத்தமிழ் விரகாயான் 
பாவ சோடுற வுற்றுழ லாதுநின் பதத்துற வுறவுன்னே. 

@e. 

௪௦௯ 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(ns) 

(௩௮) 

(௩௮) 

(௩ ௯) 

(௪௧)



௪௧௦  திருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தந்தா இ, 

உன்னு வார்பிறப் பொழித்துிடு மொருவனை புத்தமர் பெருமானைப் 
பன்னு வார்க்கினிப் பானைமெய்ஞ் ஞானவின் பாலரு வாயானை 
மன்னு வார்பொழின் மதுரையா சிரியனை வழிபடா தவரல்லார் 

பிறப் ரோடு ] ் அன்னு வார்பிறப் பொழிவோ வொழிதசார் GO snap sag sa znd.) 

தீவரெனப்படு வார்களூ மும்மலத் தடையறு வெஞானத் 
தீவரெனப்படு வார்களு மிருவளி யடைத்தொ வழிகிற்பா 
ரிவரெனப்படு வார்களுஞ் சிவகதஇக் கெதுவழி யென்றேயாய் 

பவசெனப்படு வார்களு மதுரைச்சம் பர்கன்மெய் படியாசே, (௪௩௨) 

௮டி.யர் செல்வமே யாலவாய் முத்தமி மாளிகேண் மதிபொல்லாக் 
கொடிய நாயினேன் விண்ணப்ப மொன்றுவான் குளிர்மதி ந இசூடு 

முடிய னையகிற் கெனையனெழ் கனையைகீ (Lp afl sir Ln A) ற்வற்கோர்நீ 

நெடிய சீர்புனை யெனையன்மற் றனையனோ நினக்கியா னல்லேனே.(௪௪) 

அல்லை சேர்சளத் தண்ணறன் பிருவடிக் கருகரா யனை வோருந் 

தொல்லை மாவினைத் தொடரொழிந் தானந்த ஐய்த்திட வருள்கூர்க்து 
வில்லை விசுபஞ் சாக்கா மோதிய வித்தக வியன் கூட 

னல்லை நீயடி யேற்குமவ் வாறரு ணல்கிடி. னுப்வேனே. (௪௫) 

உப்ய லாம்வகை யொன்றுகண் டேனஃ துண்மையே யினிகோர்மின் 
வைய வாழ்விடை மயக்கியே யுழிதரு மார்தர்காண் மடைரஈன்னீர்ச் 
செய்ய வாலவாய்த் இருஈக ரிடத்தமர் தே௫கன் சம்பந்தன் 
அய்ய சாண்பலர்ச் சிறுசிலம் பொலியடிக் கொழும்புபூண் டுறருனே. 

உறவும் வேனினண் பகலழ லிடைப்புகுர் துணங்குத R15 FCs 

யறவும் வாடுதன் மூச்சவித் இருத்தல்கா லாஇிதுய்த் தலுமமோாவ 
Ana கேருமென் றிடக்குகை வனம்புகல் யாவுநீத் திடும்வம்மின் 
புறவ காயகன் கூடல்வாம் புண்ணியன் பொன்னடி யடைவீசே, (௪௭௪) 

அடையு ஈற்பசு விருக்சுயான் கற்பசு வடை தனென் கறந்தெய்த்தே 
னடைகொ ளாலவா யிடையமர் தருபச ஞான ?பா னகக்கன்றே 
குடையும் யானமும் பந்தரு முத்தமாச் கொண்டமுக் ேபொன்னே 
மிடையு மும்மல மசன்றருள் பெறும்வகை மெய்யருள் புரிவாயே.(௪௮) 

வாய்ந்த செம்பொனாற் செய்கொழுச் கொண்டியான் வரகினுக் குழலுற்றே 
னேய்க்ச தீஞ்சுவைக் கனியொரீ இச் சாய்கவர்ர்சென்றுமுண்பவன் போன்ே 

னாய்க்த நாவலர் புகழ்மது சாபுரி பண்ணலே யடல்கொண்டு 
காய்ந்த காமத்தர் கருஇிடுல் கவுணியர். காவலா வருள்வாயே, (௪௯) 

௮ருர்.து தற்கமை பாலைவிட் டருர்தினே னமைதராப் புளிங்காடி 
பொருந்து கங்கையா டப்புகுர் கள்ளலைப் பூசிடு வான்போன்றேன் 
றிருர்.து மாலவாய்த் தெள்ளமு தேவா சிரபுரத் தவரேறே 
மருர்து நேருன தருண்மொழி பெற்றியான் மலமறுத் அயலென்றே.



இருஞானசம்பந்தசுவாமிகள்பஇிற்றுப்பத்தந்தா இ. wae 

வறு, 

என்றவ றனைத்து மெண்ணா தின்னருள் புரியவேண்டு 

நின்றசீர் நெடிய மாற னிலவுஈன் னெறிக்க ணேவர் 
தொன்றமுன் றடுத்தாட் கொண்டா யுவமைதீர் புகலி வாழ்வே 
வென்றசீ ௬டையாய் கூடல் விளக்கமே மெய்ம்மை யானே. (Ha) 

யானென தெனுங்கோண் ஞான வழல்கொடு நிமிர்க்க வல்லான் 
ஞானசம் பர்த னன்றி நாடின்மற் றகிலத் தியாவ 
ரீனமி லறவோர் சூழு மிருந்தமிழ்க் கூடல் சார்ந்து 
மானமா ரனைய வள்ளன் மலாடி வணங்கு வீரே, (௫௨) 

வணங்குவா ௬ுள்கு வார்வாய் வாழ்த்துவார் வழுத்து வாசோ 

டூணங்குவார நின்பொற் பாத மெய்துவா னெண்ணி யன்பா் 

குணங்குலார் துவாத சார்தக் கூடன்மே வியசம் பந்தா 

விணங்குருப் பவஞ்ச வாழ்க்கை 2யட்டையே னென்செய் சகனே.() 

செய்ம்மலி துவாத சாந்ததக் இருக ரொருசம் பந்தா 
கெய்மமலி வடி.வேற் செங்கோ னின்றசீர் வமுதி முன்னா 
மெய்ம்மலி செல்வ ரின்பம் விழைக்தனர் புகுகின் முஸிழ் 
பொய்ம்மலி யேழை வாழ்க்கைப் புன்மையேன் புகலொணாதோ.(௫௪) 

ஒண்ணுத லுமையாள் கொங்கை யூறிய பாமெய்ஞ் ஞானங் 

சண்ணுத லருளா லுண்ட கவுணியர் காளாய் மேலோ 
செண்ணுகல் செய்யுங் கூட லுடையநீ யென்மனா டூடல் 
பண்ணுத றகாதுன் றீசாப் பாவருட் பெருமை நோக்கின். (௫௫) 

நோக்குயர் கூடல் வாழ்வே கநோன்மைசா லருட்சம் பந்தா 
தேக்குசீர் வீரட் டானச் சிவபிரா னாடல் கண்டா 
யாக்யெ புகழின் மேலா மையகின் சித்த மென்றன் 
பாக்கெ மலா ருட்கட் பார்வைக்கே பார்வை வைத்ேேதன். (Ge) 

வையகத் தன்பு பூண்டார் குற்றமு மற்றஃ தில்லார் 
செய்யநற் குணமு முள்ளஞ் செறித்திடாக் கருணை வாழ்வே 
பொய்யகன் மதுரை மூதாரப் புகலியாய் நின்றா என்றி 
வெய்யவேழ் பிறவி யென்னும் வீரைக்கோர மதலை யின்றே. (௫௭) 

இன்றடம் பொழில்சூழ் கூட லெழிற்கவு ணியர்தங் கன்றே 
யொன்றவைர் தெழுத்தி னுள்ளே யோ முப் Qua Hens தேத 

ஈன்றடி யவர்க்கு ணர்த்தி ஈலமுறுத் இடுதல் போலெற் 
கென்றருள் புரிவை யென்றே யிருக்தன னெதிர்பார்த் தம்மா, (௫) 

௮ம்மைபா லுண்ட ஞான வருட்பெருங் குருளை கூட 
லெம்மையா ளுடைய தெய்வ மிலகரு ணோக்கஞ் செய்ய 
ஈம்மையாய் புரிந்த பாச ஈ௫த்திடு ஈம்பு நெஞ்சே 

வெம்மையார் கஇசோன் ரோன்ற விடிடா விருளு முண்டோ. (௫௯)



௪௧௨  திருஞானசம்பற் தீசுவாமிகள்ப இற்றுப்பத்தந்தாஇி, 

உண்டுடுத் துழல்வேன் றெய்வ முண்டெனு முறுதி கெஞ்சுட் 
கொண்டுசற் றறியேன் காமக் கொள்கல னாக நிற்பேன் 
ரொண்டெட் டுன்றா ளேத்தத் துணிவஜனோ கணித மில்லா 
வண்டுதுற் நியபூஞ் சோலை மதுரைமா ஞான வாழ் வே. 

வறு, 

வாழு மாறுளத் தெண்ணினன் மற்றது மருவத் 
தாழு மாறுனைத் தாழ்ர் தில னாகிலென் றவற 

சூழு மாதவிச் சோலையின் மலர்தொறுர் தும்பி 
விழு மாலவாய் மேவிய சரபுர வேத, 

வேந்த ராகிலென் முப்பகை யறு,த்தற விளங்குஞ் 
சாந்த சாகலென் றக்கவ சாகிலென் றவஞ்செய் 
மாந்த ராகிலென் மதுரையிற் கவுணியன் மலர்த்தா 

ளேந்த வாய்ந்தநெஞ் சுடையசே இறக்தவ சென்றும். 

சான்று நேர்மணி மாளிகைக் கூடல்வா மிறையை 

யன்று ஞானபோ னகமினி அண்டவா சமுதைக் 

கன்று சூழ்வினை களைந்தடி. யார்க்கருள் கனியை 
நன்று கண்டுமதாத் இரஞ்செயார் காவென்ன மாவே. 

நாவ லோர்புகழ் ஞானசம் பம்தனை ஈல்லோ 
சாவ லோடணை யாலவா யிருந்தரு எமூதைச் 

தேவ லோகமே யெனச்சொலுஞ் சரபுசச் செல்வர் 
காவ லோனைகர் கண்டிடார் கண்ணென்ன கண்ணே, 

கண்ண கன்புவி தொழுதெழ வாலவாய் சுலந்தே 
யெண்ண வம்புரி யமணராக் கழுவில்வைக் இயார்க்கும் 

வண்ண நீறளித் இருந்தருண் ஞானமா மணியின் 
றிண்ண வண்புகழ் கேட்டிடார் செவியென்ன செவியே. 

செலிய வாவுமின் றமிழ்பொழி செய்யவாய்க் தேனைப் 
புவியு ளோர்புகம் மதுரைமா ஈகருறை பொன்னைச் 

சவிவி ராங்கவு ணியாகுல மணியைவெண் டாளக் 
கவிகை யாளியை யருச்சியார் கையென்ன கையே. 

ஏல வார்குழ ஓுமையருண் ஞானமுண் டெமுநது 
சால வெங்கணும் பொழிதமிழ்க் கொண்டலைத் தாவாச் 
சீல மாதவ சாலவாய் மேவிய தேவைக் 
தால மேலுற வணங்கிடார் தலையென்ன தலையே, 

தலைமை வை இக மெய்தவுக் தெய்வமாச் சைவ 
நிலைமை யெய்தவு ஞானவா சமுதுண்ட நிதியை 
யிலைகு லாம்பொழில் சூழ்மது சாபுரி பிறையைக் 

Shia லாளனைச் சூழ்தரார் காலென்ன காலே, 

(௧௦) 

(௬௧) 

(௬௨)



இருஞானசம்பர் த்சுவாமிகள்ப இ ற்றுப்பத்தந்தா தி. 

காலி னாபொழிற் கனியுஇிர் தாவெழும் கடுப்பிற் 
சேலி னார்வயற் றிருமது சாபுரித் சேவைச் 
சாலி னாமறைக் கவுணியன் றனைத்தொழச் சாசா 
மாலி னாருடைப் பிறப்பையெப் பிறப்பென வகுக்கேன், 

வகைசெய் மூலமா விலக்கிய மாகவு மறையிற் 
றகைசெய் பல்பொருண் முற்றவுர் தமிழ்பொழி தருவை 
முகைசெய் வான்பொழி லாலவாப் மேவிய முதலைக் 
தொகைசெ யுந்துதி சொற்றனன் சிற௩ததென் றுணிவே. 

வறு, 

துணியு மானொன்று சொல்லுவன் யார்க்கும்வான் 
பணியுங் கூடற்சம் பந்த னடி தொழிற் 
றணியும் வெவவினை சார் த லறும்பவ 

மணியு மொன்றியயொன் மாக்க யாருமே. 

யாரு மேத்து மியன்மது சாபுரிச் 
சீருந் தேசுர் இருந்துசம் பந்தர்தா 

ரும் யானமுன் முங்கன ரொண்பதந் 
தேரு நீரிலென் சிர்தையுர் காங்குமம. 

தாங்கு போருட் சம்பந்தன் கூடலா 
னோங்கு மாமுறை யோதி யெழுதினோே 

சேங்கு மவனுக் கெழவகைச் சன்மமுர் 
தேங்கு மாறெழு தாவகை தீர்ப்பே, 

தீரன் ஞான சிகாமணி பூக்தரா 
யூன் கூட லொருத்தன் றிருமுன 
சார வொண்டிருச் சின்ன மதூதுகாார் 
விர மல்கென் வினையையு மூதுவார. 

வாரு மன்பினா வாழ்த்தும் புகலியா£ 

தேருங் கூடற் றிகழ்தரு பிள்ளையாக 
கோரு மன்பின் விருந்தமு தூட்டினா 
சாரு மெற்கரு ளாசமு தூட்வொர். 

ஊட்டி யன்புயிர்க் கோசெழு சன்மமும் 
விட்டி யாளும் விசகர்சம் பர்தர்க்கு 
நாட்டின் மிக்கரல் லாலவா யீதென்று 

காட்டி னாரெற் கருங்கதி காட்டுவார். 

வாச மிக்க மறுமையிற் சம்பந்தர் 
சே வாற்றியெண் ளுயிரந் தீக்கழு 
வாச வஞ்ச வமணருக் கூன்றினார் 
டார வாங்கதுப் பாடெனை யூன்றுவார், 

சகு 

(ors) 

(எ ௨) 

(௧௩) 

( ௭௪) 

(௪௫)



ச்க்ச் தருஞானசம்பர் தசுவாமிகள்பதி ற்றுப்பத்தந்தா தி. 

ஊன்ற வுள்ளத்தி லுள்ள பொருளெலா 
மீன்ற மாதொடு மின்றமிழ்க் கூடல்வா 
ழான்ற சம்பந்தர்க் காக வொ துக்கினார் 
மான்ற வென்னை மலநின் றொதுக்குவார், 

குவல யம்புகழ் கோமது சாபுரித் 

தவல ரும்புகழ்ச் சம்டித்தப் பிள்ளையா 
ருவமை தீரடித் தொண்டருக் கொல்லையே 
கவலி றொண்டுசெழி வார்கன வானே, 

வான வாழ்வு eBid தாஞ்சிவ 
மோன வாழ்வது முத்திய nna 
கான கூடண்0 Bini Or wr PEP BH 
ஞான சம்பந் தர் ள் ண்மலாப் பாத: மே, 

ஆ 
௬ ே வறு, 

பாதக: மும்மல பந்தத் தாலுறு 
நோதக் வொ ழிதர தூல 6 ணர்ச்சொன் 
மேஜ்க Beh yp மேவு மாலவாய்ப் 
Boy 52@ கவுணியன் புகழ்வி மும்புவாம். 

விரும்பிப் படுவ மெய்ம்மை யாவதுங் 
க ரும்பினு மினிப்பதுங் கவலை தீர்ப்பதஞ் 

my சுரும்புளா நறுமலர்ச் சோலை யாலவா 

யிரும்புகழ்ப் பிள்ளையா ரிணையில் சாத்தியே. 

இரமலி யாலவாய் இகழும் வானகம் 

போ்மலி கவுணியப் பிள்ளை யார்.தி 

யார்மலி யவர்புக மம்ம இக்கஇர் 

நார்மலி யடியவர் சம்கார நாளுமே. 

நாளபல கணடமிதன மதுரை கறறட 

நீள்பல விதழ்மலர் நிலவு சம்பந்த 
சாள்பல சீர்த்தியவ வலரி லூறுதேன் 
ருள்பல வளிக்குலர் ததைந்த வன்பசே, 

௮ன்பமை யாலவா யவிரு மோர்சிலம் 

பின்பமை சம்பந்த ரினிய நீர்முகின் 
மன்பெருங கருணையம் மங்குல் பெய்யுகீர் 

அன்பமி லடியவர் சூழு மாமயில், 

மயலகல் கூடல்வாள வழங்கு வானக 

ழேயல்புரி கவுணிய சோல்கு கற்பகஞ் 

Ge wrest மிகு பொருட்கொடை இருவ ரூட்கொடை 

யயல்விரா வடியவ ரளவில் வானவர், 

(௮0) 

(௮௧) 

(௮௨)



இருஞானசம்பர்கசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தர்தா தி. 

வானமும் புகம்இரு ம.துரை பாற்கடல் 

ஞானசம் பர்தனார் ஈயக்கு ஈல்லமு 
தானமில் சைவர்க ளுவர்த வானவர் 

தீனவெவ் வமணசே இதன் மைந்தர்கள். 

BLDG GIO F ருதயமால் வரைதென் னாலவாய் 

நந துசீர் மழகதிர் ஞான சம்பந்தர் 
(முற் தபு முகமலர் முளரி சைவ ர 
இர் இரு ள.றிவிலா வமணர் தேரே. 

தேருமின் கவுணியர் செய்ய Ao 

கோருமி னவர்கனிர் ரைத்த மாமறை 
சாருமி னாலவாய் சார்ந்து காழ்வற 
வாருமி னருங்கதி uae é தஇியாருமே. 

மேவுதென் ஞலைவாய விரும்பு புண்ணியன் 

மூவுல கும்புகழ் தேதல்வன் சம்பந்தன் 

payin , பொன்னடி போற்று வார்மல 

Can ay Hi ய்வது நூவல வேண்டுமோ. 

2 வறு, ன 

மடன் விழைக்கே இரிஈ்சேன் 

பூண்டார் நின க்கன்பு பொய்ப்பாச மற்று 

சாண்டா தரிப்பா யருட்கூடன் மேய 

fo ௪ 7 

OV GOT L_ 1 ODLO வேண் 

தூண்டா விளக்கே தொழுஞ்சண்பை யானே, 

யானேது செய்கேனென் மனமெங்கு மோடுவ் 
கோனே தடுத்தாட் கொளிற்பொய்ய ,அப்வேன் 

மறனே கரும்பே இருக்கூடல் வாழமீ 

மானே பெருஞ்சண்பை வள்ளற்பி சானே, 

பிரான் வேறும் வேண்டேன் பிதற்றிச் இரிஈ்தே 

னிசாதார னாகாம னீயாண்டு கொள்வாய் 
குராவாச ம மென்சோலை கொள்கூடன் (2மவும் 

பராஞான சம்பந்த பண்பாளர் பேறே. 

பேறே அுஇப்பார் பெருஞ்சண்பை யாள 
சேறே SO pene Morus பிராமீன 

மாறே படும்புன் மனத்ேேன் மதஇத்துன் 

னாறே யடைக்அய்வ தறிஏன்றி லேனே. 

ஏமங் குறித்தே யிருந்தே னகுத்குன், 
Cine குறித்தோத நாவைத் இருப்பேன் 
பூமங்கை மேவும் புகழ்க்கூடல் வைப்பே 
காமங்கை யாருட்பு காச்சண்பை வாழ்வே. 

௪௧௫ 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

(௯0) 

(௯௩) 

(௯௪)



ச்க்சு இருஞானசம்பர்தசுவாமிகள்பதிற்றுப்பத்தந்தா தி. 

வாழ்வான தருண்மாய மென்றெண்ண மாட்டேன் 

ரூழ்வான தேகொண்டு தமொறு இன்றேன் 

சூழ்வான சோத்தித் தொழுங்கூடல் வாழ்வே 
யாழ்வாரி சூழ்காழி யாள்வார்க டேவ, 

தேவே கரும்பே தெவிட்டாத தேனே 
கோவே திருக்கூடல் குடிகொண்ட பொன்னே 
மாவேரி யொண்டா மரைத்தொங்கன் மார்பா 
நீவேறு செய்தென்னை நீக்காம லாளே, 

ஆளா னவர்க்கே யருட்டே சு.றுத்துர் 
தோளாத முத்தே தொழுக்கூடல் வைப்பே 
நீளாத ரத்தியாரு நின் 2றத்து காழிக் 
காளா யெனைக்கா கருப்புகல் கடிர்தே, 

கடிமா மலர்ச்சோலை சகனர் துழாவும் 

படி மே லெழுந்தண் பழங்கூடல வைப்பே 

கொடிமாட மிகுவெங் குருக்கொண்ட Carden 
னடிமா மலர்க்கென்னை யான்செய்த பிழையே. 

பிழையாது செயினும் பிறக்கா தகற்.று 
மழையா சருட்பெருமை வாழகவளர் கூடற் 

றழையாறு முகஞான சம்பந்த குரவன் 

விழையாறு ஈனிவாழ்க மிகவாழ்க சீரே, 

மதுரைத்தீநதாளசம்பந்தசுவாமிகள் 

பதிற்றுப்பத்தந்தாதீழற்றிற்ற,



டே 

மதுரைத் 

திநதானசம்பந்தசுவாமீகள் 

ஆன நதககளிப்பு. 

eke —. 

ஆனர்த மானந்தர் தோழி - இரு 
வாளர்சம் பரத சருள்விளை யாடல் 

ஆனந்த மானந்தர் கோழி, 

 பார்புசம் காழி ஈகரிற் - சிவ 
பாத விருதயர் செய்த தவத்தாற் 

சிர்புகம் மிக்க மகவா - Bun 

இருவரு ளாலவ தாரஞ்செய் தாரால். 

கூடும் பருவ மோர் மூன்றி - லம்ஸா 

கொங்கை சுரர்த கொழுஞ்சுவைத் தீம்பா 
னாடிபொன் வள்ளத்தி லூட்ட - உண்டு 

ஞானசம் பக்த ரெனப்பொலிகர் தாரால். 

. சொல்லு மயனரி யாலு - மென்றுஞ் 

சுட்டி. யரியப் படாத பொரு 
யொல்லுஞ்செர் தாமரை யன்ன - செங்கை 

யோர்விர லாற்சுட்டிக் காட்டிநின் ரூரால். 

. வைதஇக சைவர் தழையப் - பெரு 
மண்ணுல காஇ மடஇம்றெர் தோங்க 

வுய்திற மார்தமிழ் வேதர் - தோ 
டுடை ய செனவியனென் ராரம்பித் தாரால், 

. விண்ணும் புவியுங்கொண்் டாடு் - தமிழ் 
வேக மொழியும் பொழுதொற் றிமொ 

Anam ant திருக்கோலக் காவி - லைந் 

(அனந்த) 

( ஆனத) 

(ஆனந்த) 

(ஆனந்த) 

தெழுச்தும் பொறித்தபொற் முளம்பெற் ருசால். (அனச்்த) 

_ என்னென் றியானுரை செய்கே - னைய 
சேழிசை யோக்க வினிமை ததும்பப் 

பன்னும் புகழ்த்திரு வாக்காற் - கொடும் 
பாலை குளிர்நெய்த லாயெ தென்னின், 

(இ. 
(ஆனந்த)



சகு 

of, 

BQ, 

௧௨. 

3... 

சீ, 

௧௫, 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் ஆனர்தக்களிப்பு, 

மூவுல கும்புகழ் இல்லை - வளர் 

மூவா யிரர்கண நாதராய்க் தோன்றப் 
பாவு மிசையுரு வாய - புகழ்ப் 

பாணருக் காங்கறி வித்துநின் ஞுரால். 

. மூம்மை யுலகும் புகழச் - செழு 
முத்தின் சிவிகை குடைஅிருச் சின்னஞ் 

செம்மை யாக். துறை மேய - தேவ 

தேவ னருளச் சிறப்பிற்பெற் (Tne. 

. தாரை தஇிருச்சின்ன மெல்லாம் - பச 
சமய கோளரி வந்தன ஸிந்தப் 

பாலாயுய் விப்பவன் வந்தான் - ஞானப் 
பாலரு வாயன்வந் தானென வதும், 

மூற்திய மாமறை யின்க - ணைய 

மூற்று மொழிய மொழிர்து மறையோர்க் 

சுக் இயின் மர்தர மோரிற் - றிரு 
வைக்தெழுக் சேயென் றருளிச்செய் தாசால், 

ட அண்டர் புகழ்ந்துகொண் டாடும் - பாச்சி 

லாச்சிரா மத்தெம் மடிகண்மு னன்பு 
கொண்ட மழவன் மகளைப் - பற்று 

கொடிய முயலக கோயொழித் தாரால். 

கொங்கு னடியமைச் சார்ந்த - வெங் 

குளிர்ப்பிணி யா இ குலைக்தொழி வெய்த 
வெங்கும் புகழ் இரு நீல - கண்ட 

மீற்றி னுறுதமிழ் வாய்மலார் தாரால், 

தாவில்பட் டீச்சாத் தையர் - ஈன்கு 
தந்த மணிழுத்துப் பந்தர் விரும்பி 

மேவு திருச்சக்இ முத்தச் - தடை 
மெய்ம்மையிற் பெற்றனர் வெங்குரு வேந்தர், 

தந்தை கருத்து முடி ப்பான் - வளஞ் 

சார்பொழி லாவடு தண்டுறை யார்பா 

லந்தமின் முத்தமி மாள - ௬ல 
வாக்கிழி யாயிசம் பொன்னிற்பெற் முரால் 

நீலகண் டப்பெரும் பாணர் - இரு 

கெஞ்ச முவக்அ நெடுங்களி கூசக் 
கோலச் தரும புசத்தி - லிசை 

கோலிய யாழ்ஞூரி வாய்மலர்ந் தாசால், 

(ஆனத) 

(ஆனந்த) 

(அனந்த) 

(அனந்த) 

னந்த) 

(ஆனந்த) 

(2) 607 15 5) 

(ஆனந்த) 

(ஆனந்த)



B DY. 

௨௦0. 

oF. 

இருஞானசம்பக்தசுவாமிகள் ௮னந்தக்களிப்பு. 

. மாங்குயில் கூவும் வளஞ்சேர் - இரு 

மருகலிற் பிள்ளையார் வாக்கெழு முன்னே 
தூங்கி யெழுந்தவன் :2பால - விடத் 

தோய்வா லிறக்தவன் முனெழுர் தானால். 

, வீழி மிழலைப் பிரானா - மரங்கள் 

வித்தகர் சண்பை விசகர்முன் Capea Hs 
காழியிற் ரோணியின் மமவும் - வண்ணங் 

காட்டுகின் ரோமென்று காட்டப்பெற் முசால் 

காமரு விழி மிழலை - யமர் 

கண்ணுத லாரடி யார்க்கமு தாக 
- re? . :() n(n) டி a ௪ 

மாமரு வோர்செம்பொழற் காசு - இனம் 

வைக்கப்பெற் ராரசண்பை வந்த விசகர், 

மன்னிய மாமறைக் காட்டிற் - சண்பை 

வந்த கவுணியர் வாய்திற வாழுன் 

DONE சககவ மடைகத்க - இறஞ் 
சொல்லி னெவசே வியப்படை யாதார். 

மானியா சன்பு மமைச்ற் - புகழ் 

வாய்ஈ்த குலச்சிறை யான்பு மோர்ந்தே 
யானி யிலாமறைக் காட்டி - னின்று 

மாலவாய் மேவ வெழுக்கன ரையா். 

. செழுமணி யானத் திவர்ர்து - திருச் 
சின்ன முழங்கக் தசைதொறு மொய்த்து 

வழுவி லடியவர் போற்ற - அல ச 
வாய்வர்து காட்டு கொடுக்கனர் யார்க்கும். 

fo . கூடலின் மமய பிரானார் - கழல் 

கும்பிட டடியவர் கூட்டங் குலாவ 

வாட லமைச்ச௪ ரமைத்த - இரு 

வார்மட மேவி யமர்ந் இருந் தாரால், 

திய வமணக் கொடிய - ரையா 

இருமடத் இிற்செய்த தீமை யருளான் 
மேய வழுதி யுடம்பு - பற்றி 

வெஞ்சுர மாகத் இருவாய் மலாந்தார், 

செம்மையில் கூனொடு வெப்பு - நின்ற 
சீர்ரெடு மாறற்கு நீங்கப் பொலிவு 

வெம்மை யமணாக்கு நீங்க - 8யர் 
மேத்கு நீறு இருக்கைதொட் டாரால், 

௪௧௯ 

(ஆனந்த) 

(னத) 

(ஆனஈத) 

(னந்த) 

(ஆனாத) 

(ஆனந்த) 

(ஆன ௩௧) 

(ஆனத) 

(ஆனந்த)



௪௨௦ 

௨௫. 

உறு. 

௩.௦, 

௩௨. 

AAR. 

திருஞானசம்பர்தசுவாமிகள் ஆனர்தக்களிப்பு. 

அருகர் முகழு மனையா - ரழ 
லாங்கிட்ட வேடு மொருக்கு கருகப் 

பெருகிய சைவர் முகழு - மையர் 

போழ லேடும் பசந்தன காணாய். ( ஆனந்த) 

. ௮ண்ணுங் கொடிய வமண - சோரெண் 
ணாயிர ருங்கொடுக் கூர்ங்கழமு வேற 

வெண்ணு ழுயிர்களி டேற - வையை 
யாற்றிட்ட வேடெதி பேறிய தம்மா. (ஆனந்த) 

ட உள்ள நிகாப் புறமு - மிக் 

கோங்கிருண் மூடிக் கொடுவினை பூண்ட 

கள்ள வமணர்கள் யாரும் - கண் 

சுலங்கிக் கழுமாத் தேறினர் மாதோ. ( ஆனந்த) 

நந்திய ர்மலை மங்கை - கொங்கை 

ஞானமுண் டார் திரு வாய்மலா சொல்லே 

யந்த விடரெடுக் கோலாச் - சழ 

லோடங் BOOT LIT குற்றது தநோக்காய். (அனத) 

வித்தகர் தற்இரு முன்ன - ரூ. 
மெய்த்திருச் சன்னமெண் ணாது தடுக்க 

புத்தன் றலையுருண் டோடச் - இனம் 

பொங்கி யுருமொன்று வீழ்ந்தது கண்டாய். (ஆனத) 

வெங்குரு வேந்தர் இருமூன் - வாத 
மேன்மேலுஞ் செய்து மெலிவுற்றுக் தோற்றே 

Sy BIG DI புத்தரெல் மலாரும் . சைவ 

ராகின ரையஏடிமலர் போற்றி, (ஆனந்த) 

. நாலெ கத்தெவர் பெற்றார் - இரு 

சாவுக் காசுஞ் சிவிகையைத் தாக்கிக் 
கூடுமன் போடு மகிழ்ந்து - தவங் 

கூடிற் றெனவருங் கோதற்ற பேறு. (ஆனத) 

மன்னன் றிருவீரட் டானங் - காழி 
மாமறைக் கன்று மூழ்ச்சுயிற் செல்லப் 

பன்னும் புகழ்த்தம்பி ரானா - நடம் 
பண்ணிய மேன்மைக் திருவரு ளோரின். (ஆனந்த) 

உய்ய வெமையெடுத் தாள்வார் - இரு 
வோத்தூரில் யார்க்கு மதிசுய மேவ 

வையா இருவருள் வாக்காற் - பல 

வாண்பனை பெண்பனை யாயின மாதோ, (ஆனந்த)



இருஞானசம்பர்தசுவாமிகள் ஆனந்தக்களிப்பு, ௪௨௧ 

௩௪, கச்சியின் மேற்றளி மேய - கருங் 
கண்ணனம் சண்ணுத லெண்ணுரு மேவ 

வுச்சியின் மாதவர் சூடு - மைய 
ருண்மைத் திருவாக் கெற்றிய தோராய். (ஆனத) 

௩௫. பெற்றனா யாவர் பெறுவ - ரறம் 
பேணு திருவாலங் காட்டுறை யையர் 

பற்றுங் கனவினிற் ரோன்றி - ஈம்மைப் 
பாட வயர்த்தனை யோவென் றருள. (அனந்த) 

௩.௬, மேவு சமயம் பலவுஞ் - சைவ 

மேமபொரு ளென்.று விரும்பிக்கொண் டாடத் 
தூவு மெலும்புபெண் கை - அருளி 

சொல்லி னதிசய மல்லதெ ஸுண்டாம். ( ஆனாத) 

௩௭ நாட்டும் புகழின் மலிந்த - இரு 
ஞான் தா மணி ஈல்லெழி லென்றுங் 

காட்டும் பெருமண ஈல்லூர் - மணங் 

காணவர் தார்சிவம் பூணச்செய் தாரால், (ஆனகக) 

கூறு, அரண மாகமம் வாழ்க - புக 
மாறு முகத்திரு ஞானசம் பத 

தேசிகா வாழ்க - நெடுக காரண தேகா வாழ்க - நெடுக 
கால மவாடி யார்களும் வாழ்க. 

ஆனந்த மானந்தர் தோழி - இரு 
வாளர் சம்பந்த ரருள்விளை யாடல் 

ஆனத மானந்தர் தோழி, ௪ 

திநதானசம்பந்தசுவாமீகள் ஆனந்தக்களிபபுழற்ற ற்று,



டு 

௧0 

௧௫ 

௨௦ 

a. 

*சி றப்புப்பாயிரம். 
eee 

இக்தூலாஇிரியர் மாணாக்கராயெ 

தெய்வதாயகம்பிள்ளையவர்களியற்றிய_து. 
aj. 

நேரிசையாசிரியபபா. 

மாமலி பொருளை வளஞ்சுரந் களிக்கும் 
பாமலி பெரும்புகழ்ப் பாண்டி ஈன் னாட்டின் 

மிளிர்மணி குயிற்றிய வொளி!மணி மாடத் 
தும்ப ருலாவும் வம்பலாக் கு.றலார் 
முகமதிக் குருகி Baeble Lax uD» 

புரிசெய் குன்றஞ் Denice OucKS 
விசுவளி g pss UNF NG & payin 

(சீடமர் வளஞ்சால் கூடன்மா ஈகரிற் 
பிறவிப் பகைக்குள முறவுடை ர் தடைந்தே 
யொழியா வன்பின் வழிபடு படியார் 
மலவிருள் குமைக்கு ஈலமலி ஈதிரெனப் 
போற்றிப் புவனஞ் சாற்றவீற் றிருக்கு 
மீன மிலாத்திரு ஞானசம் ப..த 

வருளா சிரியன் றிருவடிக் werent) 
பூவிரி பொழிற்குலைக் காவிரி பாக்கு 
மளவிலா வளம்புனை வளவன் னாட்டி.ற் 
பத்தியிற் றவரு வுக்கம வணிகக் 
குலமக டனக்கு ஈலமலிக் தேங்குர் 
தாயா யளித்த தம்பிசா னென்று 
மாயா வருளிற் கோயில்கொண் டமாத் 

துரிசிரா இலங்குர் இரிசிசாப் பள்ளியிற 
கடன்மருங் குடுத்த தடநெடும் புடவியி 
லுற்ற, நூல் யாவுங் கற்றவனென்றுந் 
தோலா காவின் மேலோர் வஞூத்துத் 

௨௫ தந்தருள் பலபிர பந்த மென்பன 
வெல்லாஞ் சொல்ல வல்லோ னென்று 
மூமிழ்சுவை யாரியத் துற்றபல் புசாணமுர் 
தமிழின் மொழிபெயர்க்கச் தக்கோ னென்றுர் 

  
  

* இஃது பழையப இப்பைச்சார்ஈத.2.
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௫௦ 

௫௫ 

௬௦ 

௬௫ 

சிறப்புப்பாயிரம், ௪௨௨௩ 

தனையடைக் தவசை நினைதரு தனைப்போல் 
வல்லவ ராக்க நல்லதன் னியற்கையா 

மெலியா வன்பிற சலியா னென்று 

மற்றவா பிறரைச் சொப்றன போலா 

துற்ற குணங்கண் (Ups y வுணர்ந்து 

சப்பமுள் ோர்பலாக் கொப்பயா னுள்ளன 

நினை்துரை செய்வது புனைர்துரை யன்றெனக் 
காட்டுயின் விளக்கி மாட்டுயி னமர்வோன் 

கற்றவர் குழுமி யம்றபே சவையிற் 
கனக்குநுண் ணறிவிலா வெனக்குமோ ரொதுக்கெடக் 

காத மீனாட்சி ஈசாப் பெரியோன் 

வனைந்து புனாத மாமலஞ் செறித்து 

வைத்த பதிற்றுப் பத், ர் தாஇயு 
மூன பொழித்தரு ளா ஈகதக் களிப்பு 

இத்திடு மச்சிற் பதி $ அக் தருசெனத் 
திகவுளோ சென்று க ரகப் பெற்றுத் 
அுகளிலா தோங்குர் கொண்டை மண்டலத்இற் 
கயல்செறி புனல் சேர் பபல்செறி பண்ணையிழ் 

குடமருள் செருத்தற் டாருப் பெருமைக 
ளொருக்கு குமீஇமிய மருங்கறை முலாவல் 

விண்டு டி ருங்கருவ் பொண்டும வினங்கண் 

Oma? ar தம்மிறை க வலிற் பொலிவுறு 

மிர்சில மென்றகக் துசானிச் சூழ்ந்து 

தயங்குவள ரோரக்கி பி ங்குதல் கடுக்கும் 
வயங்குபூ விருந்த வல்௦ரிஈன் டை 

டைகத் தியன்ற மாட। தோறும் 
வண்டமர் புரிகுழ லெ, ண்டொடி. மடவார் 

மாந்தளிர் கவற்றி யேர் தழில் வாய்ந்த 
காற்சிலம் பணிய மசை 2ம கலையு 

(முன்னும் பின்னு மு, 1॥0 னொலிக்கன் 
மாராப் பம்மன் மாச சாளி 

மதியெழச் சிறக்கும் வானக பென்னக் 

அ இயுறக் கொளுமுயர் துளுவ வேளாளர் 
குலஞ்சிறப் படையக் கலஞ்சிறப் பப்புனை 

வாகார் கருபுக மழேகாம பரவே 
வீட்டு தவப்பயன் காட்டவர் துதிக்தோன் 
பிறங்குசர் விசாகப் பெ நமா ளையனேன் 
றறங்குல வுலக மறைபும வன்பாற் 

மீந்தமி முணர்ந்தறி ேய்ந்த குணசில 
னெட்டுத் இசையினு முட்டும் புகழா 
னடைபிற ழான்பெருல் கொடையொடு பிறந்தோன்



௫௨௪ 

௦ 

eT) 

அ 

ச றப்புப்பாயிரம். 

கவிஈயர் தெரிதலிற் குவிதரா வணர்வினன் 
மற்றைஈற் குணமெலாம் பெற்றதா யானோன் 
கக்கைபொற் கடுக்கை வெங்கண்வா ளசவக் 

Boson Cet வேணி யங்கண னருச்சனை 

மங்கலின் மலாகொடு பங்க மறப்புரி 

அர்கனாம் விசய சங்கபூ பாலன் 

கவின்றவுண் மகிம்வொடு கவின்றன ணாக 

Mes pills _தால்கள் செய் வினை முக லாமோ 

ara இரிய னாகவிர் நூல்கட் 

குரிமையா சனோணன்றற் கு.றுமா இரிய 

னாகலி ஜொற்றுமை யறிக்துகின் ஜறெனையிவ 

Care gi mer Duin சேவப் படுதலு 

நன்றுகன் றென்றுளக் தன்துபேபே ௬வகை 

கஇத்தெழ வன்பிற் பஇக்து முடித்கன 
னிலக்கண விலக்கெயெ கலக்க வணர்ந்மேதோ 

ளென்னுடை கட்பனா விலங்கு 

நன்னயக் இயாக ரசாசகா வலேே, 

o ry) o 

சிறப்புபபாயிரம்ழற்ற ற்று,



௨ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

* கலைசை£9 தம்பரேசுவரரீமாலை. 

௮௮௭ "உ. 
விநாயகர் துதி. 

  

ஆசிரியவிநத்தம், 

பூமேவு மதுவொழுகி யுவட்டெடுத்துப் புலவகலப் புணரி பாயு 
மாமேவு பொழுிற்கலைசை Cus 08 g தம்ப ரேச்சுரற்கோர் மாலை சாத்த 

நாமேவு புகழ்பலிரீ சாவிதொறு ஈனிவிளக்கி நாளும் aur (Lp 
தேமேவ செங்கமுகீ ராம்பலடி.த் தாமரைரார் சிறப்பக் கொள்வாம். (Bo LDay 4 19. <b Db தி 

பூமலி யிதழி புனசடை முடியிற புச்கடங் ௧ கியபுனல் பொருவ, 

மாமலி தளிர்நின் னடியிலலென் பார்த மனம்புகுர் தடங்குமா திருள் 
வாய், பாமலி புகழ்ப்பைந் தொகைமமன் முருகப் பண்ணவ னமர் 
தல்போற் பரிதி, காமலி பிணைந்த கழுகின் மேற் பொலியுங் கலைசை 
வாழ் சிதம்பரேச் சரனே. (௧) 

ஆய்மதி புனைந்த சடையினஞ் சசரவு மமர்தல்போ னின்னடி யவ 
ரை, யேய்தா வலாபுக் தகத்தொரு புறத்தி லென்னையு மெழு துவித் 
இ௫ிவாய், வேய்குமன் மடவார் படாமெறிக் தெழுந்த வெம்முலை 
விழைதரச் தெங்கள், காய்பல பாளை யெ ஜிச்கெழும் பொழில்சூழ் 
கலைசைவாழ் செம்பமரச் சுரனே, (௨) 

பாற்பசுக் கறவார் கற்பசுக் கறக்கப் பலகைபெற் ருரென நின் ௪, 
சேற்பயான் பே சன் வம்புபே இதற் கெண்ணில்வாய் படைத் துளே 
னென்னே, ரசூற்பய னடைந்க மாதர்தம் வசனத் துணைவிழி யென 
விணைக் கயனீர்ச், காற்பணைக் சமல மலாகக் துறையும் சலைசைவாம் 
சிதம்பசேச் சரனே. (௩) 

வரியமர் முலையார் புரிநட நோக்கி மகிழமும தொழிந்துமா லய 
ற்கு, மரியநின் னடமன் பூற்றெழ நோக்கி யானந்த மடையுகா ளென் 
ஜோ, பொரியரை மாச்சூர் மாவின மென்று புரந்தர ஞங்குயிற் சன 

மாங், கரியபைங் ருபில்கள் சினைபுகுர் அழக்குங் கலைசைவாழ் சத 
ம்பசோச் சாரனே. (௪) 
  

* சலைசையென்ப.த தொண்டைசாட்டிலுள்ளசான தொட்டிச்சலையெ 
ன்னுஹூர். 

@e



௪௨௬ - கலைசைச்சிதம்பரேசுவரர்மாலை, 

பொருவரு நினது இருவரு ளென்னும் புகழ்மிகு கூ£லுக் கன் 
றே, மருவிய வினையேன் மும்மல மெனுமும் மதிலெதி சாவதெர் 
காளோ, செருவிழி மடவார் புலவிபி னெறிந்த செழுமணி பலவொளிர் 
வி.இி, கருவலி வலன்மெய் வீழ்களம் பொருவுங் கலைசைவாழ் சதெம்ப 
சேச் சானே. (௫) 

செய்யநின் னடியார் செய்யுண்மூ னாயேன் செய்யுளெகத் தன் 
மைய தென்னி, னையகின் னரிய கூத்தின்முன் பேய்க்கூச் தவ்வள 
வேயினி தருள்வாய், வெய்யபாற் கடற்க ணெழுஇிருப் புரைய மேதி 
யின் பாலனாம் வாவிக், கையலர் மடவார் மூழ்கிமே லெழுஞ்சர்க் 
கலைசைவாம் சிதம்பசேச் சா£ரனே. (௬) 

பெண்ணுரு வொமெற் முணுரு வமழுமாய்ப் பிறங்குநின் றிரு 

வுருக் குறிியன், புண்ணுரு வாம்பெண் ணுருவமே குறித்துப் புல 
ம்புவேற் கென்றருள் புரிவாய், மண்ணுரு வசு£ வுருவெனத் தெரி 
க்கு மாண்புபோன் மாதர்பொன் முகத்துக், கண்ணுரு நீலம் பல 
மலர் மருதக் கலைசைவாம் கிதம்பரேச் சானே, (or) 

AR sur ser wrGarG Boy Sine Ser om cA OUCHE 

கடலிற், புரிந்தகின் னடியா சோர யேலும் புக்குமே விடிற்குறை 

வருமோ, சொரிந்தபான் மேதி புழக்கலின் மாடத் துவசம்வேள் 
கொடியென மடுவிற், கரிந்தநீள் கயலக் கொடி மிசைப் பாயுங் கலைசை 
வாழ் சஇதெம்பரேச் ச£ரனே, (௮) 

இரும்புனற் பயின்றும் பசுநிறம் வாய்ந்து மீரமில் இடையென 
மறை நால், விரும்பிடம் பயின்றும் பூதிசா தனமே மேவியு மன்பில 
னா 2னன், சுரும்பினஞ் செறிர்த மலர்க்கொடி. தாய்ப்பை$ தோகை 
யைப் பிணித்திட வகாந்த, கரும்பின மதமேள் சைக்கரும் பேய்க்குங் 
கலைசைவாம் சிதம்பரேச் சுரமீன. (௯) 

மலைமகள் செங்கை மலர்கொலோ மால்கண் மலர்கொலோ நின் 
றிரு வடிக்குப், புலையரும் விரும்பாப் புன்புலால் யாக்கைப் பொறை 
யினேன் சொன்மல ரைய, தலைமைசால் புலமைச் FHEKT வலவர் 
தமக்குநூல் பயிற்றினோே சென்னக், கலைவாம் புணர்ந்தோர் கழகமே 
மல்குங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் ச£னே. (௧௦) 

ஈண்பக லதற்கு மேனிழல்பொருவ ராடொறும் வளர்வினை காலை [யாய் 
யெண்படு மதற்கு மேனிழல் பொருவ வெர்தராள் குறுகுமமோ வுலா 
வண்பழ னங்க டொறுமட மாதர் மலாடி மேற்சிலம் பொலிபோற் 
கண்படு சமல மிசையன மொலிக்குக் கலைசைவாழ்சிதம்பரேச்சுரனே, 

உழிகரு வளியோ டுழிதரு ௪ருக னொழிவற வுழிகரு புலனோளோ 
டுழிதரு மனமற் றுழிதரா வணம்யா னுன்னருள் பெறுவதெர் நா 
கழிதரு பழனக் து.ழிமலர் கமலக் கழிசுவைக் தேன்கரு மு௫லிற் 
கழிதரு கடலிற் பாய்ர் துவ சகற்.றுங் கலைசைவாழ் சதெம்ப?ரச்சுர2ன



கலைசைச்சிகம்பசேசுவராமாலை. ௪௨௪ 

வெளிபசுச் தோலிற் சுருளு2மல் விண்மேல் வீசுபா டாணறின்றிடுமே 
லளிபடு பத்தி யன்றிடி முத்தி யடையலா மையவென் செய்கே [விக் 
ஜொளிமிஞார் முகழுங் கமலமும் பகுத்தாங் குணர தரா துழல்பெரு வா 
களியளி பிரம சப்பெயர் விளக்குங் கலைசைவாழ் செெம்பசேச் சரனே, 

சொற்படு முவர்நீர் ஈனிபரு கஇடினுர் தொலையுமோ தாகமக் 
கதுபோற், பற்பல நூல்க ணனிபடித் இடினும் பாறுமமோ பவத் 

தொடர் பைய, வற்ெொடு முறுவார் குறிப்பறிர் அதவு மக்ரூண மிகுத் 
தலின் விண்வாம், கற்பகஞ் சமழ்ப்பப் பொலிபவர் மேவுங் கலைசை 

வாழ் கதம்பசேச் ச௭ரனே. (௧௪) 

துறைமலி யன்பர் துியொடு நாயேன் ுஇயுகின் நிருச்செவியேற்கு 
மறைகடல் புனித ஈதுப்பெரும் புனலோ டங்கண நீருமேற் நிலையோ 
நிறைசுதைச் தவள மாளிகை முகட்டு நெடுதிலா மதிஈகடவுடலக்[னே, 
கறைதபத் தவழ்ந்து இரிதரும் வளமைக் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் சர 

குற்றவன றருக்கள் unde gy மழலோர் ருறும்பொறிக் கெஇ 

ருமோ வதுபோ, லுற்றவென் வினையத் கனையுநின் னாம மொன்றி 
னுக் கெதிர்படுங் கொல்லோ, ஈற்றவக் கமைர்க வளகையே முதலா 
ஈகரெலாஞ் சி.றாக சென்று, கற்றவர் புகழப் பெருக ராய கலைகசை 
வாழ் சிதம்பசேச் சானே. (௧௬) 

ஒருவருக் கொன்று கொடுப்பவோர் கையு முளனலேன் வாங்கு 

தற் கெனிலோ, பருவலி வாணன் கையினு மிரட்டி படைத்தூளே 
னென்றுய்வேன் கொல்லோ, பொருவில வென்று கோக்குதல் செய் 
யும் புலவர்கண் ணோறுரு வண்ணங், கருமுகி லுறைமேற் பொ௫இர் 
தமா ளிகைசேர் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் aI an. (௧௪) 

வசையெலா மிவர்ந்து ஈஇியெலாம் படிந்தும் வனமெலா மமர்ந் 
அம்வா ரிதிசூழ், தரையெலா முழன்று மாவதெ னின்னைச் சரண்புகா 

மானிடர்க் கம்ம, தரையெலா மலைக்குஞ் செயலறிர் துறுகற் செறித் 
தெனச் செழுமணி பலவுங், கரையெலாஞ் செறியப் பொலிதரும் 
வாவிக் கலைசைவாழ் சதம்பரசேச் கானே. (௧௮) 

மனைவியைப் பொடித்து மகவினை யறுத்து மறங்கொடு தந்ைத 
யை வதைத்து, நினை தரு தமரைச் செகுத்தும்பெற் றனசா ளின்னருள் 
யான்பெற்ற தென்னே, புளைதரு புலிக்குப் பொன்னிற மன்று புகல் 
கரும் பொன்னிற மென்னக், கனைஞால் வேழங் கடம்பொழி வாரிக் 
கலைசைவாழ் சிதம்பரேச் சரனே. (௧௯) 

உலகெலா மழலிற் பொடிசெய்தா யிடைநின் ரொருவனா யாடிமே 
வுனக்கெ, னலடல்வெங் கொடியேன் நீமனத் தகத்து மாடிமே வுதல் 
வழக் கன்றோ, விலகுபு இசைக டொறும்பார் தாங்க ணியைந்தமா



ச்௨௮ கலைசைச்சிகம்பமீரசுவராமாலை, 

மதத் துளை யடைப்பக், கலகவாள் விழியார் சுண்ணமாட் புவக்குங் 
கலைசைவாழ் சிதம்பமேச் ச£ரனே. (௨0) 

வலியக னினது மனமதன் மாட்டு மருவுறே னென்றுநீ யிசைக்கிற் 
பொலிபருப் பதமச் தாமுத லிடத்துப் புணார்த.து தகாததாய் முடியு 
மலிசுவைக் கரும்புல் கந்தியு மாவும் வருக்கையும் வளரிலாக் கலியுங் 
கலிபுக வரிதென் றகலுறச் சூழுங் கலைசைவாழ் சதம்பசேச் சாரனே, () 

அழலகச் இட்டமெழுசென வறைகே சமைர்தவென் மனலக்கு 
மைத் துன்னைப், பழமறை யெல்லாம் வல்லவ னென்னும் பழஞ்சொ 
லைப் புதுக்குவ தென்றோ, முழவொலி மதமா முழங்கொலி வயமா 
முரணொலி 2கரொலி வீரர், கழலொலி யெழுர்ு கடலொலி மாற் 
றுங் சலைசைவாம் சிெதம்பசேச் சுரனே. (௨௨) 

மனிதரி லுயாந்தோர் வானவ செனுஞ்சொன் மற்றைய ரிழிபுக 
ண்டன்று, புனிதமில் புழுத்த ராயினு கடையேன் புன்மைகண் டெ 
முந்ததே யன்றோ, வினி அவர் தடைர்தோர் மயக்கமா ஈ௧ச மெய் தரு 
வகையருள் செய்து, கனிதிரு வருணன் னகாமே யாய கலைசைவாம் 
சிதம்பசேச் சரனே. (௨௩) 

வெள்ளம்வா ரிதிமட் டோவெறும் பனையும் விரவுறு நின்னருள் 
பெருமை, யுள்ளவர் மட்டோ சிறியனே னிடத்து முறத்தகு நீயுமீ 
அுணர்வாய், புள்ளவார் தடத்துப் பலவகை மீனும் புழுகுசார் தாதிக 

ணச், கள்ளவாள் விழியார் மெய்கமீ£இக் குடையுங் கலைசைவாம் 
இிதம்பசேச் சாரனே. (௨௪) 

சிறியவர்க் கியல்பு குற்றமே புரிதல் செயிரறு பெரியவர்ச் யெல்பு 
மறியவக் குற்ற மாய்த்தினி தாள்கை மற்றிது நீயறி யாயோ 
செறிவய லிளஞ்சூ னெற்பயிர் மேய்ந்து இருமலர் குகட்டியக் கரும்பு 
கறிசெய்து மேதி மாநிழ லுறங்குங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச்சுரனே. 

பலகலை யுணர்ச்சி தோன்றினு முறுமோ பக்குவ மிலார்க்கு 
மெய்ஞ் ஞான, மலர்கதிர் சோடி தோன்றினுங் கூகைக் கந்தகா சக் 
கெடும் கொல்லோ, மலர்தலைக் கதலி மிசைமூடு றவழ்தன் மற்றது 
மாம்பையே யென்று, கலவிவிண் ணாள்வோன் றழுவுக லேய்க்குங் 
கலைசைவாமழ் சிதம்பரேச் சரனே. (௨௬ 

மாதர்த மல்கு லெலும்பண வராவென் மதியெனு மதியினை 
விழுங்க, மோதஞர் மிகுவெம் பவமெனுங் கடற்சண் முமுகுவே 
னுப்வது முளதோ, வாதச மிகுபொன் னுலகமச் தாத்தே யமர்ந்த 
தென் நமாருட் கொண்ட, காதர மொழிய மாடமேற் முங்குல் கலை 
சைவாழ் சிதம்பசேச் சரனே. (௨௭) 

பாவியேன் மனமா கியபெரு வெள்ளம் பத்தியா கெயெபெரு நதி 
யை, மேவியே யொளிரநின் பாதமா இயல் வீரையுட் புகுவதெர்



கலைசைச்சிதம்பசேசுவசர்மாலை. ௪௨௯ 

நாளோ, பூவியல் கழனி யாமைவன் முூதுகற் பொருக்துகைக் ue 
கள்கூர் படைப்பக், காவியங் கருங்கட் கடைசியர் தீட்டும் கலைசை 
வாழ் சிதம்பசேச் சரனே, (௨௮) 

அருளிலாக் கவமோ விதுவில்வா னகமோ வாதரஞ் சற்றுமி 
லறமோ, தெருளிலா வுணர்வோ விரையிலா மலசோ கசிறியனேன் 
பத இயில் பாடல், பொருள்பெ.று FOO OD DUI BLOT atl on 3 Lo 

பு. துட்பிறை தவம்தன்மீப் பொங்குங், கருளில்பாழ் கடலுர் வலம்புரி 
கடுக்குங் கலைசைவாம் சிதம்பமேச் உரனே. (௨௯) 

Aon வன்பர் பாட்டொலி முன்ன ரேழையேன் பாட்டொலி 
மீதமா, வுடையபைங் குயிலி னோசைமுன் கொடிசெய் யோசை ய 
யுணர்ந்தனன் யானு, மடையெழில் வான மீமிசைப் பொலியு மர்து 
கிற் கொடியெலாம் வானக், கடையுடுக் கணங்கள் Ast ET புடைக் 

குங் கலைசைவாம் சிகம்பரேச் ச£ரனே, (௨௦) 

குயமகன் அிரி போற்கு மல் கொடியேன் கொமெனங் கைபுனை£ இமெ 

மயமகன் றிகிரி போற்சுழ லாது வயங்கரீ யருரவ கென்றோ [ண் 

நயமகன் றிடாமின் -ுசொடா டவர்பூ ஈதட மடப்பிடி யொடுவன் ் ov" Teh OG A 8 நம 
suns றுறைமீ சாடல்போ லாடுங் கலைசைவாம் சிகம்பசேச்சானே,. 

கொடியவெங் கூற்ற நடாவுறு கடாவின் கொடுமணி யோசை 

கேட் டிடுமுன், னெடியர் யுகைக்கும் விடைமணி யோசை நீச 
னேன் கேட்குமா நுளதோ, வடியயிற் கண்ணா ரட்டில்வா யிட்ட 
வளங்கெழு குப்ப்புகை பார்து, கடிகெழு இசைகண் முழுமையுங் 

கமழுங் கலைசைவாம் சிதம்பமேச் ௭ரனே. (௩௨) 

வட்டராண் மலர்மேற் கடவுளென் றலைமேல் வருந்துறக் கட 
வையென் றெழுது, யிட்டதீ யெழுத்து நீரெமுச் தாதற் கெத்தவஞ் 
செய்துளே னடியேன், பட்டமே வுறுமோ இமழுயிரப் பெடையைப் 
பார்ப்பொடுஞ் சறகசா லணைத்துக், கட்டவாக் கமல மலர்மிசை 
யு ற்ங்குங் கலைசைவாழ் & தம்பசேச் சரனே, (௨௩) 

ஆயவென் பிறவிக் கணச்கெழு இயவே டாலவா யழலில்வெங் 
குருமுத், தீயரிட் டருளே டாகுறு தமணத் தீயரிட் டொழிந்தவே 
டாமோ, மாயமீன் சிறிது சிறிதென நீண்டு வலிபடைத் துடல்பருதி 

தளவில், காயமீ னஞ்சத் தோயமீன் பயிலுங் கலைசைவாம் இதெம்ப 
சேச் சரனே. (௩௪) 

என்னகத் இருண்மாய்த் தமைர்தகா மாதி யெனும்பல மீனொளி 
மமுசகி, முன்னரு மொளியைப் பாப்பிடு வதற்குன் முக்கணு ளொரு 
கணே யமையும், பொன்னணி முலையார் புலவியி னெறிந்த பொங் 
கொளி மணிப்பணி செறிந்து, கன்னவி றிணிதோ எிளையர்தேர் 
தடையுங் கலைசைவாழ் சிதம்பசேச் உ௭ரனே, (௩.௫)



௪௩௩௦ கலைசைச்செதம்பரேச்வரர்மாலை, 

அருந்துதல் பொருந்த னிவிர்த்திசெய் விரத மையநின் பொருட் 
டியா னியற்றேன், வருக்துறு பிணியா இகளுறி னியற்ற வல்லவ 
னாயி னன்றோ, விருக்துற நோக்கி மகழ்ஈர் மேற்கொண்ட வெகு 
ளியாற் செய்தசெர் தடங்கண், கருர்தடங் கண்செய் துடன்மகழ் 
பவர்சூழ் கலைசைவாம் இதம்பசேச் சாரனே. (௩௪) 

இன்றுசன் ரொழிவே னென்றுவெல் கூற்றஞ் சினந்தெகிர் வீசு 
பா சத்தோ, டொன்றுவெம் பிறவிவிசுபா சமுமற் நாற்றையே spits 

யுரா ளூளதோ, துன்றுபைக் குமுக மலர்த்தடர் Cart gOS 
மணம் வாருபு தென்றற், கன்றுவர் துலவு மாமியமாடக் கலைசை 
வாழ் தெம்பசேச் ச£ானே. (௩௭) 

குவலயடஈடுங்கக் கருங்கடா வுகைக்குங்கூற்.றுவன் கரங்கொடு புடைக்குந் 

தவலரும்வயிரத் தண் டிளங்ககஜித்த ண்டெனவென்றெனக்கருள்வாய் 
அவலமர் தருநீ ரிரவல ர்லாஷ்ஷ் ணமரிர வலரிலை யென்னக் [சாரனே. 
கவலரும் வளமைப்பெருங்கொடையினர்சேர்கலைசைவாழ் சிதம்பசேச் 

மாண்டநின் னடியார் குழாத்தொடு மடியேன் வயங்குநின் பே 
ரவை புகுங்கா, லாண்டகை ஈர்தி கணமிவன் புகுசு லடாதெனத் 
தடாவகை யருள்வாஷ: பூண்டகு மணியு மாடமும் & A yous 

ளுங் கடியன வாயுக$காண்டகு சிறப்பு மிகப்படைத் தோங்குங் கலை 
சைவாழ் சிதம்பரேசி சரனே. (௩௯) 

பொறிவழிச் செல்ல மனமதன் வழியே போகுமென் னறிவு 
வன் கடர்ப்போ, நெறிவழிச் செல்லக் கொழுவதன் வழிச்செ னெடி 
யதுன் னூசியே நிகரும், வெறிகமம் கைதை கெய்தலுங் கொன்றை 
விரை கமழ் தரைய மேற் படர்ச் த, கறிகமழ் வரையுஞ் சூம்பெரு மரு 
தக் கலைசைவாம் சிதம்பமீரச் உரனே, (௪௦ 

பற்றவா வறுத்த மின்னடி யவர்தம் பழக்கமே விரும்பினப் 
பழக்கத், துற்றவா தாமே நின்னடி யடைதற் குறுதுணை யாமஃ 
தருள்வாய், துற்றவா டவர்தர் தடக்கையும் யானைத் துதிக்கையுர் 

தாழ்வுற்றுக் கிடந்துங், கற்றா வலர்கள் புகழ்காப் பொலியுங் கலை 
சைவாழ் சிதம்பரேச் சரனே. (௪௧) 

மனத்தினா னினையேன் வாக்கினால் ௮ுதியேன் மலர்கையாற் 
மூவிரிற் பணியே, லுனத்தகா வென்மா ஸிடப்பிறப் பினுமற் ஜோ 
AY பிறப்புஈன் முமால், வனத்துழாய் மாயோன் வளர்ச்சியி னுயர் 
ந்து வயங்குபே ரண்டமூ டுருவிக், கனத்தமா மணிப்பொற் கோபு 
ரம் பொலியுங் கலைசைவாழ் சிதம்பரேச் சா£ரனே. (௪௨) 

அடியனேன் மனத்துக் கழலொடு சிலம்பு மதளொடு பட்டும் 
வெள் ளியதுண், பொடியொடு சாந்துஞ் சடையொடோ இயுமாய்ப் 
பொலிதாப் பெறுவதெர் நாளோ, கொடியிடை மடவார் கொவ்வைவா



கலைசைச்சிதம்பரேோசுவரர்மாலை, PES 

யிதழுங் குறியகட் கொழுஞ்செழுங் கரும்புங், சடிபடத் தெவிட்டா 
br sph நெடுக்கும் கலைசைவாழ் சிதம்பரேச் சாரனே. (௪௩) 

ஆதர மில்லா வென்னையு முறுபே சரூளினா லாண்டுகொள் ஞூவை!2யற் 
பேதம அுராரின் னடியவர் புதிதாப் பித்தனென் நுனையுரைப்பா சோ 
மாதர்த மிருவார்க் கொங்கையு மவர்தம் வால்வளைச் செங்கையு சாளுங் 
காதலங் கிள்ளை யுற்றுறப் பொலியுக கலைசைவாம் சிதம்பசேச் #9 Soo. 

பாரிடைப் பிறந்த புலையட னிலைக்கப் பற்றாண் செய்பவ சறிவு 
நீரிடைப் பிறந்த புற்புத நிலைக்க நெடியபூண் கட்டுவா சறிவே 
சீரிடைப் பிறந்த மாடமே னீலச் செழுஞ்சுவ சருகுறு மடவார் [2ன. 

காரிடைப்பிறந்த மின்னெனக் கோன்றும் கலைசைவாம் சிதம்பசேச்சுர 

அந்தகன் கணம்வெம் ura தனையா வளறது பாசெனு முனநின் 
பந் தமில் கணங்க ஞயர்சிவ லோகம் பாரிது வெனப்பெறு வேனோ 
சர்தான் மறைசொல் வழியழன் மூன்றுர் சவாதுசெ யிருபிறப்பாளர் 
கற்தநாண்மலாமே ற்கடவுளி நிபொலியுங்கலைசைவாழ்செம்பசேச்சுரனே. 

பொருவிலன் புடைய நின்னடி. யவருட் புன்மையேன் றளிர் 

மலர் கனிகாய், மருவுபன் மரத்து ணின்றிடும் வற்றன் மாம்பொச 

கிற்பனோ வருள்வா, யுருவளர் நீல மணிப்பெரு மாடத் துட்பொலி 
மாதாதம் வகனங், க௫ுகெடு முகிலுட் பொலிமதி புரையுங் கலைசை 
வாழ் இதம்பசேச் சானே. (௪௪) 

கோ திலா வழுதே குணப்பெருக் குன்றே குறைவில்பே ரருட் 

பெருங் கடலே, மோதியே யென்று காடொழு நினையே துதித்திட 

வாமெனக் கருள்வா, யாதிரா ளமா ரஇபஇ was மதற்குமா முகமண் 

ணாண்ட, காதிமீசய் படைத்த ஈகசெனப் , பொலியுங் கலைசைவாழ் 
இதம்பசேச் சானே. (௪௮) 

பல்லெலார் தெரித்துத் தராசாற் தெரியாப் பாவியர் மேற்கவி 
பாடிச், சொல்லெலாஞ் சொல்லித் அயருவார் நின்னைத் துஇத்தலின் 
வருபய னறியா, ரல்லெலா கிலைகெட் டோடுபு மற்றோ சண்டத்துப் 
புகவொளிர் செங்கேழ்க், கல்லெலாம் புகுந்த மாளிகை மல்குங் 
கலைசைவாழ் சதம்பரேச் சரனே. (௪௯) 

ஒல் லுரு வெனநின் னருவிலா வுருவு ளொன்றுகான் பற்றுறுத warp 
பல்லுருப்பற்றி புழலுகின் றேனாற் பாவைசூழ் புவியிடத் தைய/சொள் 
வில்லுரு நுதல்வே லுருவிழி மடவார் விளங்குமோ இயும்பல வுருக் 
கல்வுரு மாடல் களுமண மருத கலைசைவாழ் செம்பசேச் சானே. () 

பாந்தெழு காமஞ் சரந்தெழு வெகுளி படர்ர்தெழு மயக்கமிம் 
மூன்று, நிரந்தா முடையே ஸிவற்றுளொன் அுறினு நிரயமே தரு 
மென்ப துணரே, னாந்தடி நெடுவே லாடவர் கண்ணு மரிதுதோற்



௪௩௨ கலைசைச்செெம்பசேசுவராமாலை, 

௮தலென மருங்குல், கரந்தவர் கண்ணுங் கருமைநீங் காத கலைசை 
வாழ் சதம்பசேச் சரனே. (௫௧) 

பூத்மோ ரைந்தும் பொறிகளோ மாந்தும் புலன்சளோ ரைந்தும 
வெம் பாச, பேதமோ ஊாந்துங் கலப்பற வுள்வார் பெரியாக் கரங் 
களோ ரைந்து, மாதவ னனைய பெயர்ப்பொரு எடைவான் மலர்க் 
சாஞ் சென்னிமேற் கூப்பிக், காதநீ டெல்லைப் புறமுறச் சூமுவ் 
கலைசைவாம் சிகம்பசேச் சரனே. (௫௨) 

ஒருகணப் பொழுது நின்னடி.க் தொழும்பி னூற்றையேன் 
மருவுத லரிது, மருவினு மதனை யுகமென நினைப்பேன் மற்றிதிற் 
குற்றமொன் றுண்டோ, பரிதியு மதியும் பாம்புமைங் கோளும் பற் 
DY புரியஞா் தன்பாற், கரிசில்லாழ்க் கையருக் குழுவகை பிரிக்கும் 
கலைசைவாம் இதம்பசேச் சரமே. (௫௩) 

பரவுநின் கோயில் ர psi பங்கும் பகரும்வே ௦ ஜொெருகருமத்தி 

அசவுறப் படக் காலுமா பமைந்த வுணர்விலேன் பங்கிரு காலும் 

விரி வுறப் பூத்த கருவெலாங் கருமை மிகுமனி மொய்க்தவில் வான்வாழ் 

சாவிலர் பழுத்த நாவலோ வென்னுங்கலைசைவாழ் சிதம்பசேச்சானே. 

நாய்ஈரி கமுகு பருக்துமுறி பலவு ஈகைகொடு விருந்தூண வெரு 

வை, தோய்தடி யாதி நிரம்பிய நாலாட் சுமைபல நாட்சுமர் கெய்ததே, 
ஞப்பொறி யடக்கி வர்ததே யுணவ தாக்வா எராக்குகை தொரறுக் 
தோங், காய்தவர் போல்வாம் குறிஞ்சிசூம் மருதக் கல்சைவாழ் 
இதம்பரேச் சாரனே. (௫௫) 

வெள்ளிய பிறைநீர் நுண்பொடி து£ீசாணம் விடைவரை யானை 

முற் பலவுந், தள்ளிய லிலாகீ வெள்ளறி வுடையேன் ஐன்னையுக் 
கொள்வ வழக்காற், புள்ளிய லோவ மாடமேன் மடவார் புலவியிழ் 
குழனின்றுங் கழித்த, கள்ளியன் மாலைக் காம்பைய ரூடுங் கலைசை 
வாழ் சிதம்பசேச் ஈரனே. (Gx) 

நலமலி தாசின் ளுமங்க டுஇயார் நடுஈடுக் டட வரு நமனைக் 
குலமலி ஈமனென் றெண்ணினர்போலுவ் குவலயத் இடை.ச்சிலவறியா 
ருலமலி மைந்தர் Bach மார்ப முத்தமாங் கங்களிற் jos s 

சலமலி முலையார் பதச்சுவ டருக கலைசைவாம் சிதம்பரேச் சரனே.( 

BOE por வாழ்க்கை மலாமிசை வாழ்க்கை தயங்கொளி வைகுந்த 
வாழ்க்கை, யருவருப் புடையே னின்னடி வாழ்க்கை பவாவினேற் 
கென்றருள் புரிவாய், பொருவரு தம்பா லிசந்தவர் தம்பாற் புவியிடத் 
இயாரும்வர் திரப்பக், கருவிமா முகில்போற் பொழிபவர் சேருங் 
கலைசைவாம் சதெம்பசேச் சானே, (௫௮) 

மாயவெகங் காலன் வாதனை தவிர்ப்பான் மற்றவனாருயிர் குடி த்த, 
சேயபங் கயத்தாள் பற்றுபு நின்றேன் சிறியனே னிஈங்கிடல் வேண்டு,



கலைசைச்சிதம்பசேசுவரர்மாலை, ௪௩௩, 

மீயுயர் பசும்பொன் மாடமேற் பயிலு மின்னனார் பேரெழில் கண்டா, 
காயவாழ்ச் கையர்தம் முட்கலாம் விமாக்கும் கலைசைவாம் இதம்ப 
சேச் சுரனே. (௫௯) 

மாரவேள் பகழி மலர்க்கலெக் காயுள் வருக்தும்வா னவர்களத் 
துயர், தீரகம் படியார்க் கருள்வரோ நுதற்கட் டெய்வகா யகநினை 
யல்லாற், பாசமால் வரையும் வரையு2மா துதல்போற் படர்மறுடை 
மினார் மைந்தர், காரவாண் முலையும் புயங்களு மோ துங் கலைசைவாம் 
இதம்பசேச் ச£னே. (௬௦) 

பெற்றதசிறிது பலவிட யத்துப் பெராதது பெரிதெனக் கொள் 

ளுங், குற்றமிக் குடையே னாயினுங் கடையேன் குலவுநின் னருளுற 
லென்றோ, அுற்றவல் லிருளும் விளர்ப்புற மதியின் ஜோற்றமு மிகை 
யென ழுற்றக், கற்றவர்மேனி நீற்றொளி விளங்குங் கலைசைவாழ் சதம் 
பசேச் சாரனே. (௬௧) 

விரைகெழு மென்பூ நின்முடிக் கணியன் மின்னனார் குழன் 
மூடிக் கணிர்து, வரையற மதவேள் வழக்குபூப் பெற்று வாரிசூழ் 

பூவிடை யுழல்வேன், புரைய.நு பதும சாகமா ளிகையின் பொங்கொளி 

யராமையா லிரவுங், கரையகல் பொய்கைக் கமலம்வாய் மலருங் கலை 
சைவாழ் சிதம்பரேச் சானே, (௬௨) 

என்றுகற் றநுணேயா கினையிசழ்க் தயலா ரிணக்கஞ்செ யிழி 
ந்தவென் னினுஈ்கற், கொன்றுண வளிப்பார் தமைக்தொடர்ச் தயலா 
ருறவிகழ் ஞமலியே விசேடர், துன்றுபைங் காவின் மதுவிருர் தருர் 
தித் தொகுபொறி வண்டினம் வயிற்றுக், கன்று வெம்பசிதீர்ந் தணி 
யிசை பாடுங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் ௬7 ன. (௬௩) 

௮ருக்துய சென்னுட் காசொளி யாய தம்மவோ வெள்ளொளி 

யாகத், இருந்துபச் சொளியோர் பாலுடைத் தாய சேயொளி யூன் 
அவ தெனறோ, முருர் அறம் ஈகையார் மாடமே னின்று மொய்த்தவா 
னவர்விழி யிருளக், கருந்துணர்க் கூந்தன் முடித்திட விரிக்கும் கலை 
சைவாழ் தெம்பசேச் சரனே. (௬௪) 

நெடியபே சடியார் குழாம்புகத் தகாத நீர்மையேன் றனளையிச்குபுசிற் 
ற்டியவர் குழாத்துக் கடையொரு புறச்திலாவஅ புகச் கிட வேண்டுந் 
துடியிடை மடவார் கந்துக மாடல் சோலையி ஜனோக்கிய மந்தி 
கடியவிர் தேமாங் கனிபறித் தாடுக் கலைசைவாழ் சிதம்பரச் கரனே. 

மேயகம் மடியார் குழாத்திடைப் புகுத்தே மெய்யிலா கினையெ 
னின் மா௬, தேயகா யேனை யாதுதான் செய்யத் திருவுளங் கொண் 
டனையைய, பாயுகான் மறையு முழங்கொலி மன்றற் பணையொலி பரி 
கரியொலியா, காயவாழ்க் சையர்கை செவிகவிக் இடச்செய் கலைசை 
வாழ் செதம்பசேச் சுரனே.- (a5) 

@@



௪௩௪ கலைசைச்சி தம்பசேசுவரரமாலை. 

பவமற லவொழித்தி மறுப்பையே லருளும் பவர்தொறு மிடை 
யரு தடியேன், சிவமொழிப் பொருளுட் கொளப்புரி யிவற்றென் 
செய்திடத் துணிந்தனை யைய, தவமது வருந்திக் காமாம் பாடித் 
திழைபொறிச் சிறைவரி வண்டு, கவனவொள் விடைநேர் மைந்தர் 
தார் மருவும் கலைசைவாழ் செதம்பரேச் ரே. (௬௪) 

யாரினும் பெரியை நீநினக் க.இகர் யாருமி லென்னையா ளூவை 
யேற், ௪ரிலும் பெருகும் கருணையோ னெனலாற் சினங்கொடு வில 
க்குவார் யாசே, போரினு முயாந்த பொழிலினு மாடப் பொங்கொளி 

முகட்டி லுங் சமஞ்சூற், காரினு முறங்கப் பொலிபெரு வளமைச் கலை 
சைவாம் சதம்பசேச் ௭£ரனே. (௬௮) 

மன்னிய பவரோய்க் குன்னருண் மருந்து வயிச்இிய னீயெனத் 
தெரிந்துர், துன்னிய வர்கோ யறவுனை யடாமற் சுழலுவேன் விர 
கினே னன்றோ, மின்னியன் மருங்கு லுழத் தியா வெருவ விரிமலர்த் 
தடநின்றும் வாளை, கன்னியங் கமுகின் கழுத்திறப் பாயுங் கலைசை 
லாம் சிதம்பரேச் சுரனே. (௬௯) 

மண்டல மதனின் மானிடப் பிறப்பை மருவினுா சடைபய 
னினது, தொண்டர்தந் தொண்ட சாகிநின் கோயில் சூழ்ந்துளைப் 
போற்றுத லன் றோ, விண்டல மியங்கும் பரிஇபல் வடி வாய் மேவிவீற் 
றிருந்ததே யென்னக், சண்டகண் வழுக்கப் பொலிமணி மாடக் கலை 
சைவாம் செதெம்பசேச் சா£னே. (௪௦) 

நீயமர் காஞ்சித்தலமுறேன் மகளிர் நிலவுகாஞ் சித்தல முறு 
வேன், மேயர்க் கூடல் விழைதரே னனையார் விருப்புறு கூடலே 
விழைவேன், பாயநீர்ப் பண்ணை யகத்தெழு செந்நெற் பைம்பயிர் ௧௬ 
மதப் பகட்டின், காயமுண் மறைய வளர்ந்தெழு மருதக் கலைசைவாழ் 
இதம்பசேச் சானே. (ora) 

என்றுமை யாற்றை மேவுமென் மனகின் னிணையிலை யாற்றைமே 
வாது, சென்றுயர் இல்லை தரிசித்த இல்லை திருவரு ளெங்கனங் 
இடைக்குச், அன்றுநெற் பணையிற் பச்சிளங் க. திரைச் சரர௬ல ௪த்.இனா 
னீன்ற, கன்றுறப் பறித்து மென்றுவா யசைக்குங் கலைசைவாம் சிதம் 
பரேச் சானே. ore.) 

மறைவனங் கொடிய பாவியேன் விழிக்கு மறைவன மாபின 
தாரூ, ரறையருள் பெறுவான் புகுதயா னாரு ராறெனி னஞ்சுவன் 
மூழ்க, கிறைபெரும் பழனச் கன்னலுங் கமுகு நெட்டிலைக் கதலியு 
மகவான், சுறையறு மணிமண் டபத்தினுக் கெழில்செய் கலைசைவாழ் 
இிதம்பசேச் சரனே. (௭௩) 

வளமலி மாட நின்றிருக் கடவூர் வாய்மையி னடைந்தவர்க் 
கென்று, முளமலி யுவகை யெழவருள் சடவூ ருண்மையீ தென்ப



சலைசைச்சிகம்பசேசுவார்மாலை, சூடு 

அட் குறியேன், றளமலி விடபச் சோலையுர் தருமச் சாலையுந் தய 
கருபல் குன்றிற், களமலி போரும் வளமுகில் சேருங் கலைசைவாழ் 
சிதம்பசேச் கரனே. (ore) 

மதித்தமா தங்க வனமனங் குறியேன் மாதங்க வனங்குறிப் 
பேன்மீன், குதித்தரீர்க் கோலக் காவுறேன் விணே கோலச்காத் 
தோறுமுற் றுழல்வேன், பதித்தபைஞ் சாலிப் பயிரக மலர்ந்த பவள 
முூண் டகமர கதமே, கதித்தபா றையிற்செங் காந்தமை நிகருங் கலை 
சைவாமழ் சிதம்பசேச் கரனே, (௭௫) 

விரும்பி ளாறு புகுதமே மயக்க விரும்பின ளாறுபோய்ப் 
புகுவே, மரும்பிய மலர்டீர் வாஞ்செய மொருகா எாயினும் வாஞ்செ 
மழகே, சுரும்பின மெழுந்அ விழுக் துவாய் மடுத்துச் தொக்கமுண் 
டகம வருசக்தக், கரும்பினு மினிய காமாம் பாடும் கலைசைவாழ் 
இதம்பசேச் ௭ரனே, (ora) 

cpus Goro dorm குன்ற முற்றொரு காற்றொழேன் 
கருவூர், விடற்கரு மாசை கொண்டெழேன் கருவூர் விடற்கரு மாசை 

க் குடையேன், மடற்செழுஞ் செய்ய மரைமலர் பசிய வயலக மலர் 
கதிர் பலவோர், கடற்பாப் பிடையே யு.தித்தென மலருங் கலைசை 
வாழ் சிதம்பரேச் ௭ரனே. (௪௪) 

வேய்வன மடையேன் மங்கையர் தொடித்தோள் வேய்வன 
மடைகுவ னான்றோ, சாய்வலஞ் சு. ழியெண் ணேனவ ருக்தி யாய்வலஞ் 
சுழிகுறிச் துழல்வேன், மாயிரும் புவியிற் பெரும்பி தாபம் வதி 
வதிர் ஈகசென விருளைக், காய்மணி மாடச் சேயொளி மல்குங் கலை 
சைவாழ் சிதம்பரேச் ச£ரனே, (௭௮) 

மங்கையர் தங்கள் குழற்கருங் காடு மதஇத்தலிற் கழைப்பசுங் 
காடு, பொங்குசெங் காடு புகழ்செய்வெண் காடு புந்இயின் மதித் 
இடா அுழல்வேன், கொங்கவிழ் மலாமேற் றிருவிற்குர் இருவங் 
கொடுத் இடச் சக்சதென் றென்றுங், கங்கையிற் நூய சான்றவர் புக 
(pa கலைசைவாம் சிதம்பசேச் சரனே. (67௯) 

கொழுமணி கொழிக்கு மருவியங் கயிலைக் குன்றான் புகழ்க் 
கொடும் குன்ற, மெழுகமுக் குன்றங் குறித்தடேன் மடவா ரிணை 
முலைக் குன்றமே குறிப்பே, னொழுகொளி மணிப்பூ ணொண்ணுதன் 
மடவா ரொன்றவா லரிப்பெருங் குன்றம், கழுவுநீர் பாய்ந்து கன் 
னலை வளர்க்குங் கலைசைவாம் டி தம்பசேச் சுரனே, (௮0) 

நாரிய சொடுசேர் பஞ்சணைப் பள்ளி ஈயர்்துநின் னகத்தியான் பள்ளி 
இரிய காட்டுப் பளியறப் பள்ளி சொப்பள்ளி ஈயக்கிலே னானேன் 
வாரிச மலரின் வழிஈற வோடி மடையுடைத் இடையெதிர்ப் பட்ட. . 
காதியல் கதலிப் பூங்குலை சாய்க்குங் கலைசைவாழ் சிதம்பசேச் கரனே.



௪0௨௬ கலைசைச்செம்பசேசுவார்மாலை, 

௮மாசென் பெயரு மயனெனும் பெயரு மச்சுத னெனுமொரு 
பெயரும், விமலகின் னருள்சற் றுறுதலி னன்றோ விண்ணவர் வே 
தன்மால் பெற்றார், பமாமிக் குழக்கு மலர்க்குழன் மடவார் பற்பலர் 

குளித்தரன் மஞ்சள், கமழ்புனல் பணைநெற் பயிரெலாம் விளைக்கு 
கலைசைவாழ் சிதம்பரேச் சுரனே. (௮௨) 

வானக மகவான் சத்திய வுலக மலரவன் வைகுந்த மாயோ 
ஞானவ ஸுவப்பின் வாழ்வதுன் னம்பொ னடியருச் சனைப்பய னன்றோ 
நானமும் புழுகு நெருக்கில்வீழ்ர் தளறா ஈன்மறு கஇடைமினார் கூந்தற் 
கானநின் றுகுபூங் குப்பைமா ரத கலைசைவாம் சதம்பசேச் சானே. 

அடைந்தவாக் கருளு மண்ணனீ யேயென் றருமறை முறை 
யிட றெரிஈ்து, முடைந்தகெஞ் சோடு நினையடை யாத வுணர்விலே 
னெங்கன முய்வேன், குடைந்துவண் டி.மிர்பூஞ் சோலையின் மகஞ் 
செய் கோதிலார் வாய்மனுக் கேட்டுக், கடைர்ததெள் ளமுஇற் கிளி 
யெலா நவிலுங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் சா£னே. (௮௪) 

கெற்படு பழனம் பற்பல வேண்டி கின்றன ஸீயினி திருக்கு 
மற்படு பழனம் வாஞ்சியேன் கொடிய வஞ்சக னல்லனோ கடையேன் 
பொற்பவா சணமா கமகியா யம்பல் புசாணரன் மிரு திழுற் பலவுங் 
கற்பவர்க்டெமீதெனப்பலோர்புகலுங்கலைசைவாழ்சிதம்பசேச்சானே. 

அந்தகன் வன்கைத் தடியடி முடியேற் றளற்றியா னழுர்துரறா 
வண்ண, நர்இதன் மென்கைப் பிரம்படி யேற்றுன் னல்லடி யழுந்துமா 
ஐருள்வாய், சந்தமுத் தரும்பி மாகதங் காய்த்துத் தயங்குசெம் பவ 
ளமே பழுக்கும், சர்திகண் மலிந்த காமரு சோலைக் கலைசைவாழ் 
Hause ச£ரனே, (௮௬) 

ஒன்றினைச் செய்கை செய்தரா தொழிகை யொழிந்துவே றொன் 
இனைச் செய்கை, யென்றிவை யுடையோ ஸனீயெனின் யானீ டேறுமா 
செயனினக் கரிதே, துன்றுபல் சுவைய மடைவிருநர் தோடுந் துய்த் 
அத்தேக் கெறிபவ சன்றிக், கன்றுவெம் பசியின் வருந்துக ரில்லாக் 
கலைசைவாழ் இதம்பரேச் சா£னே, (௮௪) 

பிணிஈனி ஈன்றஃ துறினினை நினைக்கும் பெற்றியே நிறுத்தலி 
னதுதான், றணிதரு காலை யுறகினை மறக்கத் தக்கதே செயுமதா 
சறியா, ரணிகெழு இசையி னாரவெலா மிடியி னமைதரு முழக்கென 
வெருவக், கணிதமின் முழவந் துயிறரா தொலிக்குங் கலைசையாழ் 
சிதம்பசேச் சானே, (௮௮) 

புனைமு௫ லுவர்நீ ரெடுத்துவ ரொழித்தல் புகலுமக் நீர்விருப் 
புணர்ந்தோ, வெனையுமவ் வாறே யெடுத்துமும் மலமு மிரிய்பதற் 
கென்விருப் பெண்ணேல், புனைகுழன் மடவார் குழற்கிடு புகையும் 
பூசுரர் மகத்தெழு புகையுங், கனைகட லுதிக்குங் கதிரையு மறைக்குக 
கலைசைவாழ் சிதம்பசேச் ச£ரனே. (௮௯)



கலைசைச்சிதம்பரேசுவராமாலை, PEST 

அடிஅடித் தடியேன் மனமையோ சோற்றுத் துறையிலே 
செல்லுமஃ தொழிக்து, நெடியநகின் சோற்றுத் துறையிலே செலாது 
நிறையரு ளெகங்கனம் பெறுவேன், பொடியணி மேனிப் புண்ணியர் 

பூசை புரிந்துதோத் இரஞ்செய வெழுந்த, கடி. தலின் முழக்கல் கடன் 
முழக் கவிக்குங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் ச£ரனே, (௯௦) 

கொடியனேன் புரிந்த தீவினை யனைத்துங் குலவுகின் னாலயத் 
அள்ள, கடி.தலில் பொருளைக் கவருபு நூகருங் கயவரொ டொன்றுவ 
தென்றோ, பிடியடி தடியென் ஜொடிவற வடையும் பெருஞ்சனக் 
கூற்றுவ னென்றுங், கடி.தலி லெல்லைப் புறத்தும்வந் தடையாக் கலை 
சைவாழ் சிதம்பசேச் சுரனே, (௯௧) 

வஞ்சக முமலாபம் பொருமைஞுற் பலவு மருவுகின் மனத்தியா 
னுறைதற், கெஞ்சலி லிடமின் ஜெனினினக் கொருசா ரில்லையோ 
விரங்குவை யைய, வெஞ்சினக் கூற்றின் கருங்கடாக் காணின் வெகு 
ore HFS Gori பிணித்துக், சஞ்சகற் பழன முூழுபவர் மேய 

சலைசைவாழ் சிதம்பசேச் சாரனே, (௯௨) 

ஈனசம் பந்த மென்னைவிட் டகல விலங்கருட் சம்பந்தர் புகமு, 
ஞானசம் பந்தர் பாதசம் பந்த நான்பெற வென்றருள் புரிவாய், 
வானசம்பர்த மகளிர்கண் ணிமைத்தன் மருவினொப் பாகுவ சென் 
னக், கான சம்பந்த மொழிரலார் பயிலுங் கலைசைவாம் தம்ப 
மேச் சாரனே, (௯௩) 

நிலைகுலை யமணக் கொடியர்க ளிட்ட நெடும்பொருப் பேபுணை 
யாக, வலைகடன் மிதந்தார் திருவடித் துணையி லழுர் திலே னெங்கன 
மூய்வேன், விலைவாம் பில்லா மணிகிடக் இமைக்கும் விதியு ளொன் 
லுகை விலைக்குக், கலைபுக ழமரா பதியினை வாங்குங் கலைசைவாழ் 
சிதம்பரேச் ச£ரனே,. (௯௪) 

இலங்குமா ரூ னென்னுநின் றோழ னிணையடி யேத்தினிம் 
மையினே, யலங்குகின் மற்றோர் தோழனாய் மறுமை யளைந்துமேற் 
கதியையு முறுவே, னலங்குல வுறுபூம பொழின்முசுக் கலைகணா 
ளொடு நாணிறை மதியுங், கலங்குற முகிலின் மீமிசைப் பாயுங் கலை 
சைவாழ் சிதம்பசேச் கானே, (௯௫) 

சிலையுநைந் அருக நினைநினைற் துருகத் தேம்பொலி வாசகஞ் 
சொற்ற, நிலைபெறு வளமை வாதவூர்ப் பெருமா னிறையருள் கருதி 
nbs தருகேன், மலையநின் நெழுந்த வாசக்கா ஓலவும் வளத் 
அடர் கந்தியம் பொழிலோர், கலைமுனி யுணவாங் கடலெழுந் தனைய 
க்லைசைவாழ் சிெதம்பசேச் சரனே, (௯௬) 

வரையினை யெடுத்த மதியிலா வாக்கன் மதித்தொரு சிரங்காஞ் 
சேர்த்துப, yorug மிசைபா டிடமூழ்ர் தருணின் பொலிவுறு



Oh wy கலைசைச்செம்பரேசுவரமாலை, 

கருணையே வாழ்க, விமாகொணொால் வகைய மலர்களு நிறைந்த வியம் 
கெழு நந்தன வனத்துக், கரையில்வண் டொலித்தல் கடலொலி 
மாய்க்கும் கலைசைவாழ் சிதம்பரேச் ச£ரனே. (௯௪) 

சிறுவிதி மகத்தி லவனொடு சார்ந்த தேவர்த முயிர்தபச் செ 
நத, மறுவலு மவர்க்கு மகிழ்ச் தயி சருணின் வான்பெரும் கருணை 
வாழ்ந் இதெ, வுறுபெருச் தவத்தாற் பிறகலதச் தடையு முறுபலனினை 
தீதமாத் இரையே, கறுவிக லின்றி படைமகத் அவச்சர்க் சலைசை 
வாழ் சிதம்பமேச் ௭ரனே. (௯௮) 

வரையச மமர்ர்தும் வரைகாக் கொண்டும் வரையுத வொரு 
மகட் புணர்ந்தும், புரையிலோர். தலத்து வரையுரு வெடுத்தம் 
பொலிவைநின் மனம்வரை யன்றே, விரைமலி யகன்மா ளிகைதொறு 
மேற்றும் விளக்கொளி மிகையென விளங்கக், கரையகன் மணிப் 
பண் மடர்கையர் பயிலுங் கலைசைவாம் சிதம்பசேச் ச௭ரனே, (௯௯) 

செக்காஞ் சடையும் வெண்பிறைக் கொழுக்துக் தகழுமுக் 
கண்ணுகாற் றோளு, மைக்கரு மிடறு மபொருபுறப் பசப்பு மலாடித் 
அணையுகான் மறவேன், மிக்கஈற் றவத்து முனிவரும் பனிவான் 
மேயபல் லோர்களு மடையக், கைக்கரு முவகை யளித் விற் Sma 
குங் கலைசைவாழ் சிதம்பசேச் சரனே, (௧௦௦) 

கலைசைச்சிதம்பரேசுவார்மாலை ழந்றிற்று,



சிவமயம். 

திருவானைக்கா 

அகிலாண்டதநாயகிமாலை. 
— oh — 

செல்வவிநாயகர். 

இருவளர் கபோல மதப்பெருக் குண்டு தெவிட்சொர் வண் 
டின மெழுர்து, மருவளர் செய்ய சார்திலுண் மறைந்த மத்தக மீது 
தங் இடுதல், கருவளர் மணிகள் பதித்தபொற் குடத்திற் கவினவிற் 
திருந்தருள் கொழிக்கு, முருவளர் செல்வ விராயகன் பொற்றா ளுபய 

பங் கயமுடிக் கணிவாம், 

நால, 

பூமலி செய்ய பொலிமணித் தோடு புதுவெயி லெறித்துமுண் 
மலர்ந்த, தேமலி யாம்பற் செய்யவாய் முளைத்த சிறுநகை யிளதிலா 
வெறித்து, மாமலி குழனின் றவர்முக மலர்கண் வளந்தா முன்புவந் 

தருள்வாய், காமலி வாலும் புகழ்திரு வானைக் காவக லாண்டரா 
ww, (௧) 

வடஇசை யவனுஞ் சமழ்ப்புறக் கணகம் வாய்ர்துதென் Mane 
நகத் தமருங், குடமுனி யவலுஞ் சமழ்ப்புறக் கல்வி கூர்ந்துமிக் 
குயர்ந்தவர் பலருர், தடமலர் புரைநின் முகத்திரு கடைக்கட் சார். 
பொருங் குற்றவான்றோ, கடவுளர் மனம்புக் சமர்திரு வானைக் காவ௫ 
லாண்டரா ய௫யே, (௨) 

விழிவிருந் துதவு நின்றிரு மணத்தில் விமலனார் காமலர் மேற் 
கொண், டொழிவரு கருங்கன் மிசையுறு நின்று ஞுற்றவென் கா 

மலர் மேற்கொண், டி.ழிவற வடியேன் மனக்கலி ஸனிடத்து மியைர் 

Sp Quer pins துஇத்தேன், கழிஈசை முனிவர் புகழ் இரு வானைக் 
காவி லாண்டரா யடூயே, (௨) 

அடியனேன் கொடிய னென்றுமுன் வருதற் கஞ்சினை பென் 
னின்வெம் கூற்ற, மடியமுன் லுதைத்தான் றுணையடைர் தேனும். 
வருஇிமற் றதுநினக் கரிதோ, நெடியவன் பிரம னிர் தான் முதலோர் 

நித்தமுர் தாழ்ந்அசூழ்ர் தேத்இக், கடியவெவ் வினைதீர்ர் துயர்திரு 
வாளைக் கர்வெலொண்டகாயசமயே = (க.



௪௪௦ திருவானைக்கா அஏலாண்டநாயமமோலை, 

பாவிநீ நின்முன் வருவது 510 sen பரிசினுக் கென்பையேன் 
முன்ன, மாவிகுழ் மதுரை யகத்துமா பாவி யாயினா ஜொருவன்முன் 
முக்கட், கோவினோே டடைந்த குணத்திறீ யலையோ குலவு. மறந் 
தனை கொல்லோ, காவியம் கழனி சூழ்திரு வானைக் காவ evn oor or 
wu, (@) 

பண்டுநீ பெருமா னருள்வழி புகலிப் பாலனுக் களித்தனை 
ஞான, மண்டுமற் றதனான் முழுப்புசழ் நினக்கே யாயதோ விசங்குபு 
நீயே, தொண்டுகொண் டடியேற் களித்தனை யாயிற் நாயநிற் கேமு 
முப் புகழால், கண்டுக் * மொழியார் பயிதிரு வானைக் காவடி லாண் 
டரா யகயே, (௬) 

SOT ON DI பிழைகள் பொறுத்தரு. ணின்னை யணியுருப் பாதியில் 
வைத்தான், றளர்பிழை மூன்றே பொறுப்பவ டன்னைச் சடைமுடி 
வைத்தன னதனாற், பிளவியன் மதியஞ் சூடிய பெருமான் பித்த 
னென் ஜொருபெயர் eae, களமர்மொய் கழனி கும் ao வானைக். 
காவட லாண்டசரா யகயே (எ 

பெரும்புக ழமைந்த நின்பதி யென்னும் பிரணவ குஞ்சச கின் 
கை, யரும்புவிற் கரும்பு விரும்புபு சவருமடல்புரிக் தென்றுளங் 
குறித்தோ, வரும்புகர் முகங்கொ எங்குச பாசம் வயங்குற வேர் 
தினை நாளுங், கரும்புய னிறத்தோன். சூழ்திரு வானைக் காவஇ 
லாண்டகா ய௫ஏயே. (௮). 

.யானென தென்னுஞ் செருக்ழெர் தவர்மற் நிழப்புரார் கின் 
னையி துண்மை, தானென மறைகண் முழங்கவு முணசாச் சழக்கனே 

னினையிழர் அுழல்வேன், மீனென வயங்குங் கண்ணினாய் கொடி 
யேன்: வினைக்குமோ Agu தியுண் டாங்கொல், கானென வாம்பை சூழ் 

இரு வானைக் காவடக லாண்டசரா யடயே, த | (௯) 

விழியிடர் தப்பி மகவரிர் அட்டி விருப்புறு தர்தைதா LB; 
பழியகன் மனையை யுதவிமற் றின்னும் பலசெயற் கரியசெய் தார்ச்: 
கே, மொழியுநின் கொழு னருள்செய்வா னென்னான் முடி. தசா 
தென்றுளை யடைந்தேன், கழியூணர் .வுடையார் புகழ்திரு வானைக். 

காவ லாண்ட்கா யகயே. ட (௧0). 

வழிபடு மடிய சாயினார் தமக்கே வழங்குஅங் கருணைவே முய, 
புழிபடு மவர்க்கு வழங்குறு மென்னிற் பயோ:தா மருதமு னன்றிப்,” 
பொழிசுவை .ஈறுநீர் புல் லுவர் நிலத்தும் பொழியுமே புண்ணியப் 
பொருளே, apse ஜென்னம் காத்திரு, வானைக் காவ லாண்டகா 

uC ய. 7 (௧௪) 
| Gang wai னிவற்கு மருள்புரி யென்றுன் கொழுஈளுக் செனைச். 

குறித் அணர்த்த, முடிவிலின் னருளா 'லெண்ணினை. யேலம்: முதல்வ.



இருவானைக்கா அ௮கிலாண்டநாயடமொலை, FRE 

னின் னூடலை யுணர்ததக, வடிபணி பொழுஇ லுணர்த்திடல் வேண்டு 
மஃதுடன் பலிக்கு$ீ பறிஇ, கடி.கலில் கழகஞ் சூழ்திரு வானைக் 
காவூ லாண்டரா யக௫யே, (௧௨) 

தாவருஞ் சிருக்கு மணிவடஞ் சங்கு சக்காஞ் சூற்படை யிலை 
வே, லோவருஞ் சிறப்பின் வேறுவே றேர்து முண்மையா லொண் 
மல சோன்மான், மூவரு மியற்று மூவகைத் தொழிற்கு மூலநீ யென் 
பது தெரிர்தேன், காவரு மலர்ஈல் கிடுக்திரு வானைக் காவ லாண்ட 
நா யகயே. (௧௩) 

தாயினைக் கொன்று தந்தையைக் கொன்றுர் தவலரு மனைவி 
யைக் கொன்றுஞ், சேயினைக் கொன்றுங் கடும்பினைக் கொன்றுஞ் 
சேர்ச் தவர்க் கருள்வனின் கொழுகன், வியினைப் பொருவும் பத 
மடைநர் தார்க்கே விருப்பினீ யருள்வகோர்ர் தடைர்தேன், காயினைச் 
சுமந்த பொழிற்றிரு வானைக் சாவக லாண்டரா யக, (௧௪) 

சுூற்றியை யடைந்த பசும்புலை புழுஈர் கொடியவன் னாஞ்சிலென் 
செயுமப், பெற்றியி னின்னை யடைச்தகரா யேனைப் பிறையெயிற் றந்த 
கன் காத்துப், பற்றிய தண்டப் படைசெய லென்ன பாவிய ௧௫ 
ணைவா நிதியே, கற்றிணி மஇல்கள் சூம்இரு வானைச் காவக லாண் 
டரா யட௫யே, (௧௫) 

முடிமிசை யொருமர் தாகினி வாழ முதல்வன்வைகத் இடுதலிற் சிறந்த 
கொடியவ ளென்றி யார்நினைப் பவர்கா கோதா மெருக்கெலும் பாதி 
படி.தரு மிடத்திற் சற்றிட முடம்பிற் பாதியோ விடமருட் டாயே 
கடி மலர்ச் தடங்கள் சூழ்திரு வானைக் காவ லாண்டநா யகியே. () 

பெருவள னமைக்த நீருரு வாய பெருந்தலை நீருரு வாய [த்தா 
வொருகுல மகளை மலர்மிசைக் தேவு முணர்கசாக் காட்டிடை மறை 
னருகு. நுண் ணிடைநிற் கஞ்சியே யன்றே லணியுருப் பாகிமர் நிலையோ 
கருமுடு றவழு மதிற்றிரு வானைக் காவி லாண்டகா யகியே. (௧௪௪) 

அலையடி யடைந்த வகத்தடி நிலையா தலையடி. யேற்கிரங் குபுபுன் 

றலையடி சூட்டிப் பிடியடி. யென்பான் றடியடி விலக்கயொ ஸிமய [தாய் 

மலையடி புதித்து வளார்துவெண் ணாவன் மரத்தடி வாழ்பவற் புணாக் 

கலையடி யுணர்ந்தார் புகழ்திரு வானைக் காவி லாண்டநா யகியே, () 

இருவினைச் சிமிழ்ப்புண் டுழல்கொடி யவன்மற் றிவற்கரு ளென் 

Ora குபுகின், னொருமுக லவனுக் குணர்த்துதி வருத்த முனன 
வன் Aes கடாது, வருபசுங் குழவிக் குலுபிணி தீர்க்கு மருந் 

தனை யன்றியார் நுகர்வார், கருமுகி ஓுறங்கு மதிற்றிரு வானைக் 

கரவ லாண்டகா யகயயே, ப (௧௯) 

எடுப்பது பிச்சை யேர்துவ தோடாங் கியக்குவ தொற்றைய றரைக்க 

ணுடுப்பது புன்றோன் மற்றிவர் மனையா யுற்ற யூயிர்வயிற் றழலா 

Ga



௪௪௨ இருவானைக்கா அ௮கிலாண்டநாயடமாலை, 

யடுப்பது தவிச வூட்டுக லாதி யறமெலாம் வளர்ப்பையி தழகே 
கடுப்பது தவிர்ந்த மஇற்றிரு வானைச் காவகி லாண்டகா யகியே, (௨0) 

முற்றவம் புமிர்து முழுமலர் துமித்த மோனமெய்ஞ் ஞானிய ஈன்றி 
மற்றவர் சவாப் படுங்கொளின் கரணை வானகத் தெழுமதிக் சுதிரை 
நற்றவம் புரிந்த சகோரமோ கொடிய நவில்கருங் காகமமோ கவருவ் 
கற்றவர் புகழ்ர்து சூழ்திரு வானைக் காவகி லாண்டகா யகியே, (௨௧) 

கொண்டவாய் மனமா இகளொரரும் குய்க்குர் தூயவ சன்றிமற் 
ஹோரு, மண்டரா இபரு மணுகரு நின்றா எடைவசோ வளவறு மேன் 
மை, கொண்டவான் கல்கை யடைவதோ இமமோ குரண்டமோ 
குணப்பெருங் ருன்றே, கண்டவர் பவங்கா ணுத்திரு வானைக் காவ 
லாண்டரா யடகியே. (௨௨) 

இடையறா வன்பின் மெய்கொடு துஇப்பா ரின்றுஇ முன்னர் 
மெய்க் நிழல்போற், புடைய வினையேன் பொய்கொடு அ இக்கும் புன் 

அ.தி யெங்கன மென்னி, னடையருத் தேமாக் குயிற்கு. லெஇிரோ 
சரிட்டமுங் கதகறுதல் பொருவுல், கடையரா மருதஞ் சூழ்திரு வானைக் 
காவடி லாண்டரா யகியே, (௨௩) 

மறைபல அக்கு நின்பெரும் புகழை வழுத்இிய வான்றவர் நாவு 
மறையுமோ மற்றைப் புல்லிப தெய்வக் தமைபுச மறையுமே லினிமை 

நிறைதரு கருப்பஞ் சாறவா வியரா கிம்பநெ யவாவுதல் போஜறுங் 
கறையறு வளமை மலிதிரு வானைக் காவகி லாண்டகா யகியே. (௨௪) 

மனைதொறு மிரப்புச்தொழில்கொடு புகுவார் மறலித னாலயம் புகுவார் 
நினைதா முடியாக் கருக்குழி பலவு நிசம்புற வோடுபு புகுவா [வாய் 
ரினையவர் புகாநின் நிருப்பெருங் கோயி லேழையேன் புகவருள் புரி 
கணைகடல் வாவி சூம்இரு வாளைக் காவகி லாண்டநா யகியே, (௨௫) 

எண்ணருங் கொடிய பாதகம் பலவு மியற்றுமா பாவியா னெ 
னினு, ஈண்ணரு நினது இருவரு டோயி னண்ணுத லரிதுகொல் 
புனிதம், பண்ணருங் கொலைசெய் வாஞும்பொன் னாமே பரிசன 
வேதிதீண் டுதலாற், கண்ணரும் கழனி சூழ்திரு வானைக் காவ 
லாண்டரா யகியே, (௨௬) 

முழுவதும் குணமே காடின்றாற் ரு.து முகுந்தனா தியரி. த் இனுநி 
பமுதற வுணர்த்தா விடினுணர் வாரோ பாமனைப் பண்டவர் புரிதோ 
மெழுதரி தவரு மின்ன சே லம்ம வென்செயல் யாதெனப் புகல்கேன் 

கமுவிய மணியிற் சூழ்திரு வானைக் சாவடி லாண்டநா யகியே. (௨௭௪) 

உலூடை. யழுத பிள்ளைபால் குடிக்கு முண்மையென் நுசைப்பதற் கே 
விலகு€ காழி மழவழ வளித்தா யின்முலைப் பாலழா விடினு [ற்ப 
மலகற விரங்கி யளிட்பவ ரிலையோ வத்தகு மழவியா னருள்வாய் 
கலசமில் சழகஞ் சூழ்திரு வானைக் arate லாண்டகா யகியே. (௨௮)



இருவாளைக்கா. அலொண்டகாயமமொலை, Paik. 

அமுமழ வொன்றற் களித்தனன் மிம்பா லம்பலத் தாடிய பெருமான் 
பழுதற டீயு மளித்தனை திம்பால் பசித்சமு மிளமழ வொன்றற் [ம்பாய் 
கெழுதரு மிவற்றா னினக்குறு புகழ்போ லெம்பிசாற் குண்டுகொ லிய 

கழுமணிச் சிகரி பொலிதிரு வானைக் காவட லாண்டகா யகயே, (௨௯) 

இடையறா வன்பு பெருக்கிரி பூசை யியற்நிட Boh gor “pours 
சடையரா (py. Gun னுறைதாப் பெற்ற தண்ணிழ னாவலர் தீருவோ 

புடையரமு தமா ர௬றைதரப் பெற்ற பொலநர்தரு வோடுறர் ததுகட் 
கடையருக் கருணை யாய்இரு வானைக் காவக லாண்டகா யகியே. () 

சிறுபிறைக் கொழுந்து விற்றிருக் தலினாற் ஹறேவதே வன்றிரு 
முடிமேன், மறுவிலச் சுவடு பொலிகரு மைய மருவுரு தஃதுமற்றெ 
வர்க்கு, முறுமறைக் கரிய நின்னடி யகத்து மொளிருமச் ஈுவடுகா 
சணமென், கறுவொழித் தரைப்பாய் புகழ் இரு வானைக் காவ லாண் 

டரா யகியே. (௩௧) 

எஇர்மலர் தொடுக்க மாவே ஞூடல மெரிக்குண வாக்கிய பெ 
ரூமா, னதிர்வரு மெய்யிற் பா இம் கவாந்தா யமைதா முழுவதுங் கவ 
ர்ர்தா, ஓு.இர்கலி னினது இறமையா ர௬ணர்வா ரோங்கவன் வியாப் 
பியப் படலாற், கதிர்படு மிதுவே யருடி.ரு வாளைக் காவகி லாண்ட 
நா யகியே. (௩௨) 

தவவலி யுடையோர் பலனாயு மயக்குிச் சடைமுடி யோட. 

மயங்கி, பிவருமம் மயக்காற் புணர்ந்தொரு மகவு மீன்றமான் மோ 

இனி தனித் அப், பவர்படர் வனம்புக் குறைதன்மற் றவன்மெய்ப் 
பாஇநீ கவர்ர்ததோரர் தன்றோ, கவலரும் வளமை மலிதிரு வானைக் 
காவட லாண்டரா ய௫ிமய, (௩௩) 

நீயெனப் பெருமான் விரும்பியோர் இனத்து நிகழ்தாப் பொலி 
வதும் புவிக்குச், தாயெனப் படுரி யவனெனப் பொலியுர் சன்மையும் 
வேறலே மென்று, சேயெனப் படுபல் லூபிர்க்கெலா முண்மை தெரிப் 
பது போலுமீ தருளே, காயெனப் பவமுற் றகழ்திரு வானைக் காவகி 
லாண்டரா யகியே. (௩௪) 

பாவுகங் கருணை வான்றவ முடையார் பாலலாற் புன்மையோர் பாலும் 
விரவுமோ வென்னி னெழுபெரு வெள்ளம் விரிதரு வாரிதி மட்டோ 
வுரவுதீ ௬ுறவி யளையினும் புகுமே புவபையில் கோமளக் கொழுந்தே 
கரவுதீர் முனிவர் சூழ் இரு வானைக் காவ லாண்ட.நா யகியே, (கட) 

சடையெனும் வனத்து வாழ்தருங கங்கை கனித்துறை வாள் 
கொலெைன் றெண்ணி, விடைமிசைப் பெருமா னவளுயபி/ வாழ்வான் 
மிலைந்தனன் கொன்றையாங் கன்னப், பெடையன ஈடையா யனைய 
வன் றனைநீ பித்தனென் றெண்ணுதல் பிழையே, கடையா வளமை 

க் காவ லாண்டா யகயே, (௩௭) 
‘



௫௪௪௪ இருவானைக்கா அலொண்டகாயகமாலை. 

பரவுறு மூலகத் அயிசெலா மீன்று பருவர லவையுறா தோங்க 
வுரவுறு கருணை யால்வளர்த் இடுநீ யொருமலை மகளென வுதித்து 
விரவுறு புறவு கிளிமயில் பூவை விரும்புபு வளர்த்தவா றென்னே 
கரவுறு மவர்கா ணாத்திரு வானைக் காவகி லாண்டரா யகியே. (௩௭௪) 

பரிதிவர் தய மெழமுறுக் குடையும் பங்கய மலர்மிசை யுறைவா 
சரிமறு மார்பு மயன்றிரு காவு மமர்பவ சென்பாநின் முகமாம் [ல்கேன் 
விரிமலராக் கமலத் துறைவசென் ுணசார் மேதினி மடமையென் சொ 
கரிசறு வளமை மலிதிரு வானைக் காவக லாண்டகா யகயே, (௩௮) 

விரும்புகின் செங்கை தாங்கலா லிரண்டாம் வேற்றுமை விரித் 
அரை செய்யா, தரும்புதா மரைதாங் குவாசென லான்மூன் முவ௮ம் 
படிசொலும் விரிக்கும், பெரும்புவி மலர்பூ மாதெனும் பெயர்கள் 
பெறும்வினைத் தொகைகுணத் தொகைப்பேர், கரும்புபைங் கமுகிற் 
பொலிதிரு வானைக் காவக லாண்டசா யகியே, (௩௯) 

நந்திய வறியா மையினினைத் அதஇப்பே னாயினே னாயினு மத 

னான், முர்இய வினை முற் றொழிதரா அறையு முறைமையென் மறவியி 

னேனு, முந்திய வழலைக் தொடிற்கடா துறுங்கொ Cor Pacem 

கருணைவா ரிதியே, கர்திதென் பொருவப் பொலிதிரு வானைக் காவ 
லாண்டகா யகியே, (௪௦) 

அ௮ங்கையேற் அறுபைங் கிள்ளையின் மொழியோ வறுமுகக் 
குழவிவாய் மொழியோ, சங்கையே குழையாக் கொண்டவ னூட 
நணித்திடப் புகலுமின் மொழியோ, மங்கைநின் செவிக்கு நாயி 
னேன் புன்சொன் மற்றுநி யிரங்கலெவ் வாறோ, கங்கைதாம் பொன் 
னி சூழ்திரு வானைக் காவட லாண்டரநா யடயயே, (௪௧) 

ஓப்பினின் புகழே சேட்கவென் செவிகண் ணோங்குகின் ரு 

aun” காணத, தப்பினின் pion us பாடிட வாய்கை தவாதுநின் 
னடிப்பணி யாற்ற, விப்படி யுறுமேற் செங்கதி ou Ong Gane 

யெழினுமற் றென்னே, கப்பிணர்த் தருக்கள் சூழ்திரு வானைக் கா 
வட லாண்டரநா யஇயே, (௪௨) 

ஓதுறு முறைமை யொன்றின்முன் மூன்று ளொருிறி யேற்கு 
நின் பதிக்கும், போதுறு குழனீ ஈடுப்பொலி தலினாற் புரிர்துநின் 
பதியொடு மெனைப்பின், நீதுறு மிரண்டி னீக்கியொன் முக்குந் இற 
னினக் கன்றியார்க் குளது, காதுறு கண்ணார் சூழ்திரு வாளைக் 

காவடி லாண்டரா யய, (௪௩ 

கோவண மறைபாக் கொண்டனன் பெருமான் கொண்டனை 
நீயுமே கலையாத, தூவண வவன்மா தேவன்மா தேவி து.திக்குநி 

யெனிற்றிரு நெடுமா, லேவண வவற்கு நீவியாப் பியமென் றிசைப்ப 
தெல் கனபருட் டாயே, காவண மறுகு மலிதிரு' வானைக் காவக 
லாண்டா யகியே, (ee)



திருவானைக்கா ௮கிலாண்டகாயகிமாலை. ௪௪௫ 

பொறியரி தொடரு மருமலர்த் தாளோன் பொலியனந் தொடர் 
சடா முடியோ, னறியுநின் கொழுநன் பொறியரி தொடரு மலர்க் 
குழ லினைஈடை யன்னஞ், செறிதாத் தொடர்மென் பதத்தினை யெனி 
னீ தேவொடு மாறுளாய் கொல்லோ, கறிபயி லளிசூழ் பொழிற்றிரு 
வானைக் காவகி லாண்டா யடயே, (௪௫) 

இருந் துறு தந்த யாகிய வரையைத் இரிபா£ மெரித்தராட் 
குழைத்த, பெருக் இற லுணாக்தம் மலையுள மகிழப் Quiché Bone நிற 

முலைக் கோட்டாற், பொருக்துறக் குழைத்தாய் போலுநின் திறமை 
புகலுதற் கடங்குமோ தாயே, கருர்துழாய் மார்பன் Yop SC asm 
னைக் காவடி லாண்டரா யகியே, (#5) 

மறைமுதல் பொருவ வேந்இனை நீயு மலா்புரைதருகையில் வன்னி 
யுறைதரு மனையா னிறமுகின் னிறழு மொத்தன வாயினு மவன [ன் 
தறைதரு மெழுகா வதுநின தொருசா வ௫செவி யவாமொழி யதுதா 
சறையற வெதுநீ புகறிரு வானைக் காவ லாண்டநா யகியே, (௪௭௪) 

குடகட லொடுங்கு மிரவிதண் மதியங் குணகட ஓஇக்குமென் 
அரைக்கும், படவா வேர்அு முலககின் னொருகைப் பங்கயத் தொடு 
ங்குரின் கொழுஈன், றடமலர் வதனத் துஇக்குமென் நுணசாத் தன் 
மையென் மென்மைசான் மயிமல, கடவுளர் பலருஞ் சூழ் இரு வானைக் 
காவூ லாண்டகா யகியே. (௪௮) 

பெருவழக் கெடுத்துப் பேரவை யேறிப் பேசுவ குறையறப் 
பேசி, யொருதிரு காவ லூரனை யாண்டா னோங்குவெண் ணாவலூ 

ரண்ண, லருளொடு நீயு மத்தகு செயலொன் ரூற்றினன் றென்றியா 
னினைந்தேன், கருளற வொளியின் மலிதிரு வானைக் காவடி லாண் 
டரா யஇயே, ம் (௪௯) 

முூதபுக முடைகின் பதியிரு பாத முழுமலர்க் கருச்சனை யாற் 
றின், மதுமல சொன்று குறையினு மதற்கு மாறுகண் ovat இடல் 

வேண்டு, மதுசெய மாயோ னல்லன்யா னின்பொன் னடியருச் சனை 
செய்வான் புகுந்தேன், கதுமென வருள்செய் தருடிரு வானைக் 
காவக லாண்டகா யகயே. (௫௦) 

தீருமமென் றுரைக்கு மளியமர் நின்கைத் தாமரை மலரின தலர்ச்ச 
பெருமஇ மலர்ச்சி மாற்றுமென் ௮ுரையார் பெருமதி யலர்ச்சியே செ 
மருமலி கமலமலரின தலர்ச்சிமாற்றுமென் நுரைப்பரீதென்னே[ழித்த 
கருணையங் கடலே பருட்டி௬ வானைக் காவி லாண்டா யகியே. () 

நீவினோே தத்தா னின்பதி முகக்க ணிகழ்கைசேர்த் தெடுத் இடும் கால 
மோவிய மனையாய் கணமுமின் நுனக்கஃ தும்பசா இயபல வுயிர்க்கு 

மேவிய கோடி யுகம்பல வாமவ் விநோ தீ யாற்றுத றகாது 
காவியங் கண்ணார் பயிறிரு வானைக் காவகி லாண்டரா யகியே, (௫௨)



௪௪௬ இருவானைக்கா அ௮லொண்டகாயமொலை, 

தென்னவன் புரிர்த பெருந்தவப் பேற்றாற் செழுந்தழ லகத் 
தொரு மகவே, யென்னநீ யுதித்த வாஞ்சையுட் குறித்தே யிறை 

அதற் கண்புதை யாது, மன்னமற் றிருகண் புதைத்தனை நின்னை 

மதிக்குல மென்பகதோரந் இலையோ, கன்னவி றோளார் பயிறிரு வா 
னைக் காவகச orem nr we) Gu. (௫௩) 

அரும்புமேர் நின்சைக் கணிபல வணிர்துள் எளவாவொடு தாங் 

குமா தர்களை, விரும்புபு சுமக்கு மெல்லிதழ்க் கமல மெய்த்தவ 

முூடையன வென வே, யிரும்புவி புகன்ரா லனையமா தர்கட மிருந்த 

வப் பெருமையென் புகல்2கன், கரும்புதேர் மொழியார் பயிறிரு 

வானைக் காவட லாண்டகா யகியே. (௫௪) 

இலம்பகத் துதித்த நின்னடி தற்சூம் சிலம்பகத் துஇத்தமா 
தரைவல், வலம்பகப் பொலியு முலையினா யங்கை மலாகத் அுஇத்தமா 
தென்ன, வுலம்பகப் டொருதோ எளான்முடிக் கொளாமை புணர்ச் 

தன்றோ வூடலிற் முக்குங், கலம்பக முலாமுற் புனை இரு வானைக் கா 

வூ லாண்டரா யகியே. (B®) 

பெரியவர்க் கிடுக்கண் புரிவதை யுணர்ந்து பெரும்புகழ்த் தந் 
தைதன் மாபென், றரியவர் சிந்தை யாலயம் புகுவா யயர்ர் துமெண் 
ணமைல்வண் குறிஞ்சிக், குரியவன் காத்துப் புகூஉக்குரு குப்பே 
ரொருவரை கொன்றனை யழகே, கரியவன் பிரமன் சூழ்திரு வானைக் 
காவட லாண்டகா யகியே, (௫௭௬) 

நினையுணர் மகடாய் மாபென வொருமா னெடுங்கையேர் தினன் 

பெம்மா னம்மான், றனையுணர் மகன்றாய் மாபெனக் இள்ளை தன்னை 

நின் கையிலேற் தினையால், வினையுண ரார்சொன் னீயுநின் பஇயும் 

விரும்புறு மாடலென் னுரைக்கேன், கனையண ரளிசூம் பொழிற்றிரு 
வானைக் காவகி லாண்டரா ய௫யே, (௫௭௪) 

பொலிதாப் பசர்.து நீர்மழை யெங்கும் பொழியுமே புயலது 

போல, மலிதாப் பசந்து நியும்வண் கருணை மழைபொழி குவைகொடு 
வினையான், மெலிதா லுற்ற வெனையொழித் திவொன் விஇயெவன் 
விமலமெய்ச் சடசே, கலிதரு துயர்சா சாத்திரு வானைக் காவக 
லாண்டரா யகியே, (௫௮) 

நறை.பிலா மலசோ ஈயமிலா மொழியோ ஈயனமில் லாதவாண் 

முகமோ, பொறையிலாத் தவமோ, மகவிலா மனையோ, புனலிலா 
கவோடையோ நீதி, முறையிலா வாசோ மதியிலா விரவோ மூட 
னேன் பத்தியில் பாடல், கறையிலா வளமை மலிதிரு வானைக் காவஇ 
லாண்டகா யகயே, (௫௯) 

குணமிலேன் மொழிபா ஈயமில தெனினுங் குறித்ததை யேற் 
நீருள் செய்ய, விணர்மலி குழானிற் கேதகுஞ் சிலம்பி யியற்று,நூற்



இருவானைக்கா அூலொண்டகாயகமாலை, ட்்-௧௪௪௪ 

பந்தரு முவந்து, புணாருள் புரிச்தா னின்ப.இ யர்தப் புசாணநி யோ 
ர்ர்கனை யன்றே, கணமலி முனிவர் சூழ்தரு வானைக் காவ லாண் 
டரா யகயே, (௯௦) 

வரிவிழிச் குடைக்த மானையு அதற்கு மானுருப் பிறையையு மல் 
குற், கிரிதரும் படவெவ் வரவையு பருங்குற் இணைதராச் துடியையஞ் 
FIGS, MHF வனப்பார் நின்னுறுப் பினுக்குச் தோற்றறும் 

விசேடமென் ௮ணரர்தே, கரியகண் டத்தோ னருட்டிரு வானைக் 
காவகி லாண்டரா யகியே. (௬௧) 

பொறையரு எடக்க மன்புப சாரம் பொலியுமா சாசரல் வாய் 
மை, பறைதரு மின்ன குறையளே னெனினு மடிமையே கினக்யொ 
னுறுப்புக், குறையுடை யாரு மக்களென் றெடுத்துக் கூறுவ ரலகர்டீ 
யுணர்வாய், கறையற விளங்கு மருட்டிரு வானைக் காவடி லாண்டரா 
யகயே. (௬௨) 

உரைசெய்வெண் ணாவ னிழலுறை பெருமா னோங்கருண் முறை 
செலுச் இயகோன், விலாசெய்பூங் கொன்றை யவனென நீயும் விருப் 
பொடு செலுக்இடல் வேண்டும், புரைசெயென் பாலே மற்றது செ 
அத்திற் பொருப்பின்மே லி௫டர் போலாங், கரைசெயா வளங்கண் 
மலிதரு வானைக் காவடி லாண்டநா யகியே, (௬௩) 

புண்ணிய வெள்ளை நாவலோ னூம் பூண்டவ னெனும்பெயர் 

புனைர்தான், றண்ணிய குணத்து நியுமென் பாட றழுவுபு பூணூவை 
யாகி, னண்ணிய பாடல் பூண்டவ ளெலுமோ சரும்பெயர் நினக்கு 
முண் டாமே, கண்ணிய வாங்க டருதிரு வானைக் காவக லாண்டகா 
யகயே, (௬௪) 

தழைசெய்வெண் வை ஸனறுநிழ லுறைவான் றனிமுத லவ 
னொரு பாகத், துழைசெயொள் விழியா யுறைகுவை நீமற் நுன்னடி 
நிழலிலெஞ் ஞான்றும், விழைசெயா னுறையப் புமிர் இடி ன.தனான் 
மிக்கபுண் ணியநினக் குண்டே, கழைசெய்பூங் கழனி பொலிதிரு 
வானைச் காவ௫ லாண்டநா யகியே. (௬௫) 

பிரம்படி பட்டும் கல்லடி. யேற்றும் பிறைபொரு வில்லடி கொண்டு 
நிரம்புற வருள்வா னோங்குவெண் ணாவ னிழலுறை பவனடி யார்பா 
லுரம்பயி லவன்போ ஸீயவ்வா றேற்றின் புதவுஈ ளல்லண்மெல் லியனீ 
காம்பறு கழனி மலிதிரு வானைக் காவ லாண்டரா யகயே, (சச) 

பற்பல சறியப் பித்தனென் றெள்ளிப் பனவவபோ வென்றுளார் 
தீமையும், பொற்பலர் பெருமான் விடாமென வாண்டு புரந்தன ன் 
நன மின்றி, வெற்பலர் மருந்தே அுதித்துவா வென்லும் வினையி 
னேன் றனைவிட விதியென், கற்பலர் ஈந்த வனத்.இரு வானைக் காவடி 
லாண்டா யகயே, | (௬௭)



௪௪௮ இருவானைக்கா அகிலாண்டநாயமமொலை. 

தேவியோ டினிது வந்தருள் புரிந்தான் சிவனடி. யார்க்கென்ப 
தன்றி, யாவிநேர் சொமுக னோடுவந் தாண்டா எம்மையென் பாரிலை 
யன்னே, மேவியச் சீர்த்தி நினக்குரறு விகமென் விளம்பிட வேண்டு 
நா யேற்குக், காவியார் தடஞ்சூம் தருதிறு வானைக் காவக லாண் 
டரா யகியே, (௬௮) 

அடியவர் குறிப்போரர் தாண்பனை காய்க்க வாற்றெஇர் செல்ல 
வே டென்பின், பொடிமட வாலா கக்கம் விழுங்கும் பொருடாச் 
செய்தனன் பரமன், கொடியனேன் குறிப்போர்ர் துன்னடி.க் கன்பு 
சொளப்புரி வதுமுனக் கரி?தோ, கடிமலர்த் தடங்கள் சூழ்திரு 
வானைக் காவகி லாண்டரா யஇயே, (௬௯) 

அயனரி குலிச னமாருண் ணடுங்க வடர்ர்தெழுங் கொடுவிடம் 
வாங்கி, நயனமூன் றுடையா ஸனுண்டனன் முன்ன நங்கைநின் பவ 
ளவா wars, uu gents தன்றோ வலனெனி னனைய பாமனெவ் 
வாறுணச் துணிவான், கயன்மலர்ச் தடங்கள் சூழ்திரு வானைக் கா 
வக லாண்டகா யகயே, (670) 

ஒளிமிகு சம்பு லிங்கரா யகர்போ லுடையையா ஸதல்விழி நீயு 
மளிமிகு மனையார் மாரனை பெரித்தார் யாரைநீ யெரித்தனை யம்மா 
விளிமிகு காயேன் வினையினை யெரித்தா லிரும்புகழெவரினு நினக்காங் 
களிமிகு மமசர் சூழ்திரு வானைக் காவக லாண்டரா யகியே, (ore) 

நெடுவலி கொடுமா மேருவிற் பிடித்தாய் நீயஃ அணர்குவன் யானு 
மடுதிறற் சூலி பிடித்தன னென்பா ரவனியுட் சிலர்கருத் தென்னே 
விடுடை நீயு மவனும்வே றல்லீ ரென்பதை புணர்ந்தனர் கொல்லோ 
கடுவிழி மடவார் பயிறிரு வானைக் காவகி லாண்டரா யகியே, (௪௨) 

nung தாட வெடுத்த,தா டுணையென் றறைவனோர் கான்மலை 
யரையன், வம்பலர் முன்றிற் றிருமணத் தம்மி வைத்ததா ரணையென்ப 
(னோர்காற், செம்பொரு டுணியா னென்றெனை யிகழே நேர்ர்தொரு 
வழிரின்றே னன்னாய், கம்பலர்ச் கடஞ்சூழ் தருஇிரு வானைக் காவ 
லாண்டரா யூய, (௭௩) 

எதிரறு பொதுவிற் குறட்பிணர் வெரிர்மே லியைத்திட றகா 
தென வுணர்ர்து, முதிருணர் வுடைய பான்மறைச் சிலம்பார் மொய் 
வலத் தாணிமிஇ யிடத்தா, ளதிர்வற வெடுத்தான் வழுதியவ் ௮௬ 
மை யறிதரான் .பிழைத்தனன் பொறுத்தாய், கதரருட் கழகே யது 
இரு வானைக் காவடு லாண்டகா யகியே. (௪௪) 

பாவுவெண் ணாவ-னீழலோ ஸிடத்தாள் பற்றிய வென்முனம் குறுக 
வுரவுசெய் தண்ட தானுள நடுங்கு முதைத்ததச் தாளென வுன்னி 
விரவுமப் பதநின் பதமன் றோ வதனை மென்பதமென்பதென் விளம்பாய் 
'கரவுருப் புலவர் புகழ்திரு வானைக் காவ லாண்டா யகயே, (௭௫)



இருவானைக்கா ௮லொண்டநாயமொலை, ௪௪௯. 

ஒருகருங் கேழ லருவெடுத்:இணையி லுன்பதி யடிமலர் காண் 
பான், பெருநில மகழ்ர்த மாயவ னினது பிறங்குபே சாலயஞ் சூழ்ந்த, 
பொருவினீ றிட்டான் மதிலடி கண்டாற் போதுமே புண்ணியக் 
கொழுச்தே, கருள்கடிர் தொளிரின் மலிதிரு வானைக் காவ) லாண் 
டரா யஇயே, (௭௬) 

உயன்மறர் தடருச் திரிபுரஞ் கதைப்பா னொருவரை யெளிஇ 
னிற் குழைத்த, பயன்மதி முடித்த பாடல்சால் பெருமான் பாழியக் 
தடகெடுந் தோள்கள், வியன்முலைக் கோட்டாற் குழைத்தரு ணின 
க்கு மெல்லிய லெனும்பெயர் தகுமோ, கயன்மலாத் தடங்கண் மலி 
திரு வானைக் காவட லாண்டரா யஇயே, (௪௭௪) 

- மையவாண் மகனெள் ளெச்சிலுண் டாற்கு மகிழ்ந்தருள் செய் 
துகின் கொழுகன், மெய்யவாஞ் சீர்த்தி படைத்தன னெனக்கு விரு 
ம்பிநீ யருளுவை யாயி, னையபெண் மகளெள் எஊெச்சிலுண் டானுக் 
கருளினா ளெ.லும்புகழ் நினச்காங், கையர்வற் தணுகற் கருக்தரு 
வானைக் காவ லாண்டசா யகியே, ர ரர (௪௮) 

புனல்பயி றவளை முழங்கரின் கொழுரஈன் புகழ்ப்பெய ரைத் 
ததா வுணர்ந்து, மினல்பயில் கனகம் விசினா னொருவன் மெம்மையே 
நின்பெய ருரைக்கு, முனல்பயில் குழாம்பு கேன்றொழேன் புகழே 
னுவர்திடே னெங்கன முய்வேன், சனல்பயின் ம்ணிமா மதிற்றிரு 
வானைக் காவடி லாண்டரநா யகியே. : ன க (௪௯) 

மாவியல் பெருமான் மான்பிறை சுமர்தேன் வாமபா சுத்தினி தமரு 
நீவிளை யாடற் கென்டனம் பற்க நிகழஃ இடைமரு தூரின் ட 

மேவியோ ரசசில் விழுங்கிய தாதி வெறுப்பன மறைப்பதற் கென்று. 
காவியல் கண்ணா யுணர்திரு வானைக் காவகி லாண்டநா யகியே.' () 

... ௮ண்டகோ டிகளென் நுரைத்துடுஞ் சிற்றி லமைத்தமைத் தர 
டிடு வாய்நீ, துண்டவாண் மதியஞ் சூடிய சடிலச் சுந்தா னழித்த 
மித் தாமம், பிண்டநா லென்றும் பேதைநீ யனையான் பித்தனென் 
அரைப்பது மெய்யே, கண்டவா மொழியார் பயிறிரு வானைக் காவட 
லாண்டரா யகியே, (08) 

மகளென நினைந்து தாயென விளித்த மலையிறை மனையறி யாமை 
புகாறு பிரமன் மு.தற்பல வுயிர்க்கும் பொருர்துதா யாமுனைக் கணேச 
னகநஈகு மூருகக் சடவுடா யென்று ஈவிலறி யாமையை யேய்க்குக் :'' 
ககன மே லோங்கு மதிற்றிரு வானைக் காவ லாண்டரா யகியே,  () 

இலங்கற முப்பத் இரண்டென வகுத்தாம் ககலற வவையெலாம் 
வளர்த்அ, மலங்குயிர் பலவும் புசக்கு£ கொடியேன் மாட்டரூள் புரி 
Wards gang, லங்குமொன் ரொசே' .ராஓுசொ -றனிப்பிற்



௪௫௦ இருவாளைக்கா ௮லொண்டகாயகிமாலை. 

சொற்றிமுப் பத்துமூன் றென்றே, கலங்கலில் வளமை மலிஇிரு வா 
னைக் காவ லாண்டரா யகியே. (௮௩) 

இளைத்தடைர் தேனை யாடியென் நுனையா னிரந்இரர் தேத்தநீ யிரங்கி 
வளை த்தபே சருளா லாளுவ தனி மன்றநீ யேயருள் புரிந்தான் 
மூளைத்தசர் பாவ விடமிலை் கேட்டோ முகன்மழை வழங்கிடுந் தாயே 
களைத்தடஞ் சிகரி சூழ்திரு வானைக் காவக லாண்டசா யகஏயே. (௮௪) 

பிழைபல வுடையே Magy nappy Cums யென்பதற் 
சணெக்கக், குழைமனத் தகற்றி யாளவே வேண்டும் கூர்ந்தினி தாண் 
டிடா யென்னின், மழைமலாக் கூந்தற கககையைப புகழ்வேன் வை 
வசே கொந்தவர் தாயே, கழைமலி கழனி சூழ்திரு வானைக் காவட 
லாண்டகா ய௫யே. (௮௫) 

சடைமிசை மாதை நகோக்யொ செனினீ சங்கா னீரென்பான் 
wap, னிடைதெரி தாலென் னென்னினோக் குறுநின் னெழின்முக 
முதனிழ லென்ப, னுடையசா யகிநீ மறுத்திடிற் பிறா லுணரென்பா 
னுணசவல் லவர்யார், கடையுற லொழிந்த வளத்இரு வானைக் காவடி 
லாண்டநா யகஇயே, (௮௬) 

எனக்கருள் செயினின் கொழுசஈனைப் புகழ்வே னிம௰நின் றந் 
தையைப் புகழ்வேன், மனக்கினி தாகின் மைந்தரைப் புகழ்வேன் 
மலரினின் றோழியாப் புகம்வே, னினக்கெனி யவரா மடி.பரைப் புகழ் 
வே னின்னையும் புகழுவேன் முயே, கனக்கடி மதல்சூம் தருஇிரு 
வானைக் காவடி லாண்டநா யடகயே. (௮௪) 

பூவண நகரிற் பொன்னனை யாளிற் புகுந்தனன் முன்புகா 
மாரி, தூவண வன்பி னைர்தணை யெனு.நூல் சொற்றதை விளக்கின 
னென்னின், மாவணத் தளிர்கேர் மேனியா யுலக மா௮ுசொ னீவிடை 
யிதற்கென், காவண நிறைவி இத்திரு வானைக் காவக லாண்டநா 

படியே, (௮௮) 
பேயொடு நடிக்கும் பித்தனே யென் றோ பெருங்க தியிலியிவ னென்றோ 
தாயொடு தந்தை யில்லவ னென்றோ தம்பிரா ஜனொருஇரு மேனி 
நீயொரு பாதி நின்முனோர் பாதி கிலவறக் கொண்டது ஈன்றே 
காயொரு வாத்தென் பொலிதிரு வானைக் காவ லாண்டகா யகயே. 

மோகினி யுருக்கொண் டொருதாம் புணர்கின் முன்னவன் றன 
க்குமோர் பாத, -யேசலி லெழினின் றனக்குமோர் பாதி யெம்பிரான் 
மேனியி லென்றா, லாய நீயே யவனெனத் தெரிச்தே னல்லையென் 
ருற்பொறுப் பாயோ, காகனஞ் சுமக்கும் வளத்திரு வானைக் காவடி 

லாண்டகா யஇயே. (௯௦) 

பல்லுல €ன்ற நின்றிரு வுதாப் பாலுள தென்னுநின் னிடை 
நே, சொல்லுமா றிலதா யினுமொரு பக்க மொத்தலிழ் சருட்டியை



இருவானைக்கா அூலொண்டகாயகமா லை, ௪௫௧ 

யாற்றும், வெல்லுகா யகன்கைத் அடியெனி ஸனின்றன் மெல்வயிற் 
றிற்கது புகழோ, கல்லுமா மலத்தர் சூழ்திரு வானைக் காவ லாண் 
டரா யகியே, (௯௧) 

வண்படு கருப்புச் சிலைகொடு நெடிய வலிபடு மேருவிற் கொ 
ண்ட, தண்படு மதியஞ் சூடியைப் பொருது சயம்படு நகைபுரிந் துவ 
ப்பா, யொண்படு வலர்க்குப் பசும்புல்வன் படையென் நுரைப்பதை 
விளக்கை தாயே, கண்படு மனச்செய் சூழ்திரு வானைக் காவ 
லாண்டநா யகயே, (௯௨) 

தேவிரின் னிடைகதோ ளொத்இடு குணத்தாற் சதம்பா தலத் 
தும்வேய் வனத்து, மேவிய ஈசைமுத் தணிமுலை யொக்கும் விதத்தி 
னாற் றிருமுல்லை வாயில், பாவிய கயிலை யிடத் தும்விற் றிருப்பன் பான் 
றலை மதியனே யன்றோ, காவியன் சகன முறுந்திரு வானைக் காவ௫ 
லாண்டநரா யகியய, (௯௩) 

சுவைபடு கனிசெய் பனசகநெட் டாம்பை சூதமா மலகம்வெண் 
ணாுவ, லிவைமுதற் பலவான் றருகிழ லுறைவா னினியகின் மொழிச் 
சுவை யவாவி, ஈவைபடு கொடிய வச்சிர வனமு ஈயந்தனன் பித்தனா 
தலினாற், கவைபடு சூலி யெழிற்றிரு வானைக் காவகி லாண்டகார் 
யகயே. (௯௪) 

இறையவன் வாமத் துறையுநீ தொழில்செ யிமையவர் தருப்ப 
ணங் காட்ட, மறைவின்மற் றதனை கோக்கியவ் விறைவன் வலப்புறத் 
தொருமடக் கொடிஈன், குறைவதென் னெனமற் றவனொடு பிணங் 
சே லுற்றுநோச் கிடிற்பிழை யில்லான், கறைமலி களத்தன் வளத் 
இரு வானைக் காவக லாண்டகா யக௫யே. (௯௫) 

கொடியது பிறத்த லகனினு மம்ம கொடியதே யிறத்தலிவ் விர 
ண்டுந், கடி.தா நினைந்தேன் றர்தைதா யில்லான் றறுசண்வெக் கூற்று 
தைத் தாற்குன், னடியனென் அுணர்த்தி யருள்விலக் குவையே லக 
லமீ தொருகதி யுண்டோ, கடிமலர்த் தடங்கள் சூழ்திரு வானைக் 
காவடி லாண்டசரா யகயே, (௯௬ 

தடியுண லென்றும் வனசார் பெருமான் றருதடி மிசைர்தன னொழிக 
மிடியிடை யவர்மா லென்றுகிற் களித்தான் மேனியிற் டா தியா தலிஞற் 
படிவி.இ விலக்கி லான்பா னென்னைப் பற்றியா டற்கவை குறியான் 
கடிதரா துணர்த்து நீதிரு வானைக் காவகி லாண்டரா யகயே. (௯௭௪) 

வாக்கருங் கொண்மூ மழைபொழி யாதேன் மண்பயி ருயும் 
வகை யுண்டோ, இரக்கடுங் கவலை சிதைதரப் பல்காற் செய்யும்விண் 
ணப்பநீ யுணர்ர்து, மிரக்கமில் லவள்போ லிருத்தியேற் கருணை யெங் 
கனி யிருப்பது தாயே, காக்கரும் வளங்கண் மலிதிரு வானைக் காவடி 
லாண்டரா ய௫யே, (௯௮)



௪௫௨ இருவர்னைக்கா ௮லொண்டகாயமொலை, 

மாயல னாயோர் பாதியில் லவளாய் மற்ஜெர்பா தஇியுங்கவர்ச் தனையா 
னாயகன் மேனி யெனினவன் வடிவ காடொறு மறைந்ததா யிருக்கச் 
சேயமண் சத்தி மயமெனா தந்தோ சவமய மென்பதென் னுரையாய் 
காயமீ தெழுந்த மதிற்றிரு வானைக் காவ லாண்டகா யூயே,. (௯௯) 

பனிபடு நின்றாட் பங்கயம் பொங்கு பனிவரை யகாக நிகழுந், 
அனிபடு பொழுது பான்முடி மதியந் துண்ணெனத் தாக்குநீர் வாவி, 
ஈனிபடு முட்டாட் பங்கயம் பெறுமோ ஈவின்றன விணையிலென் 
அுணர்ந்தேன், கனிபடு பொழில்விண் கமழ் இரு வானைக் காவ லாண் 
டநா யடயே, (௧௦௦) 

திநவானைக்கா அகிலாண்டநாயகிமாலை ழற்றிற்று, 

eT Ree 

௨ 

சி றப்புப்பாயிரம். 

— Hee — 
சஞ்சைச் - சதாவதானம் 

ம-ஈ-௱-ஸ்ரீ 

சுப்பிரமணியஜயாவர்களியற்றியது. 

corer Cas Sas sor லாண்டகா யகத 

னீன மில்பதச் தியற்றமிழ் மாலயொன் றியந்றி 

மான மார்ந்தமீ னாட்செர் தாகன்னா வலவ 

ஜூன மோவுறப் புனைர்தன னுலகுலப் புறவே. (க) 

அன்ன மாலையைச் சோமசர் தரப்பெய ரமைகந்த 

நன்னர் மேவிய சுகுணனச் சியற்றிஈல் கென்று 
பன்ன ஈன்றென்று தியாகரா சப்பெயர் படைத்த 
மன்னு நாவலன் பதிப்பித் து வழங்கென் ம௫ழ்ச்தே, (௨) 

சிறப்புப்பாயிரம்ழற்றீற்று, 

  
  

* இது பழையப இப்பைச்சார்த.து.



a. 

சிவமயம், 

திருவாவடூதுறையாத்னத்து 

ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய தேகெர்மாலை, 
_.- ஓட. 

காப்பு. 

பொன்மலர் தடி.தீ.துர் தனிதமு முறுகார்ப் புயலிவர் தந்தையே 

பொருவ, வென்மல ரெயிறு முழக்கமும் வாய்ந்த வெறும்க்கரு 

மூடிக முகைத்துப், பன்மலர் முடிமுன் னடிவரை மலர்ந்து பயிலு 
மோ ரத்தியைத் துதப்பார், தென்மலர் துறைசைச் சப்பி மணிய 
தேசிகன் மாலைசீர் பெறவே. 

ALLO 

நால், 

பூமலி கினதா ஞளளுபு துதித்துப் போற்றிடும் வாஞ்சையே மதனுக் 
காமலி மூன்று மொருவழிப் பரவா ஞாருள் புரியுட லாதி 
தாமலி தரக்கே ளாதளித் தாய்க்குத் ககுவதோ வருளெனக் கேட்ட 
med யறவர் சூழ்பெருர் துறைசைச் சுப்பிமணியதே சிகனே, (௧) 

எண்ணுத நுதித்த லியற்றவல் லாநீ யெற்றைக்கு ஈம்மடித் 
தொழும்பெ, பண்ணுக வென்றாய் மெய்ப்பணி பென்று பற்றின னிது 
கொளற் பொருட்டோ, ஈண்ணுகூற் றுஜைத்துங் கல்லெறி வேற்று 

ஈயந்துமுன் பழகிய தைய, சுண்ணவொண் மாடஞ் சூழ்பெருக் துறை 
சைச் சுப்பி மணிய தேசிகனே. (௨) 

எம்மையாள் பொருட்டுக் கயிலையு மழுமா னில௫ய திருக்கை 
சார் வடிவுஞ், செம்மைசால் பெயரு நீத்துவே றடைந்தாய் இகழ் 
தீரு முன்னுள மூன்று, தம்மைநோச் குறினின் நுள்ளமூன் நனுக் 
குர் தாழ்ந்தன வென்றுளர் தெளிந்தேன், சும்மைநீர்த் தடங்கள் 
சூழ்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௩) 

| கேவலஞ் சிவாத் துவிதம்விரிட் டத்துக் கெழுமுமத் துவித 
மோம் பாது, காவலர் தருசுத் தங்கொளென் றருள நாடுகே வலத்தி 
னின் றெடுத்து, மாவலம் படருஞ் சகலத்அ விடுத்தாய் வருவியாய் 
சுத்தமீ தென்னே, தூவல கலைஞர் சூழ்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே, (௪)



௪௫௪ "சுப்பிரமணிய 0 தூிகர்மாலை, 

இன்றுநீ யடியார் தமக்கரு டிறத்தா லெழும்புகழ்ப் படலமிக் 
கெழுந்தே, யன்றுநீ புனைந்த வம்பாங் கழித்த ததுகுறித் தணர்தரி 
னின்று, ஈன்.றுநீ பித்தன் ருனெனல் விளக்கு காடுறின் மற்றது மரு 
ளே, அன்றுவா னவர்கள் சூழ்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர மணியதே 
சிகனே. (௫) 

மதக ரிரண்டு முகவிழி யவற்றுண் மதியமுள் ளுவப்பவோர் 

மலரைப், பதிதர முடியிற் கொண்டனை மற்றைப் பரி தியு மூவப்பவோர் 
மலரை, கிதிரிக ரடியிற் கொளல்கட னளித்தே னீகொளென் னித 
யதா மரையைத், அுதிபெறு முனிவர் சூழ்பெருர் துறைசைச் சப்பி 
மணியதே சகனே. (ச) 

நிறைதகை யழிர்தும் வெண்மையே வாய்ந்து நெடியகட் குறுந் 
தொடி யவர்பான், முறைதிழம் புற்றுல் களங்கமிக் கமைந்து முனி 

தகக் கோடியு மடைந்த, பிறைமதி முடியிற் கொண்டநீ யதுபோற் 
பிறங்குமென் மதியடிக் கொளினென், றுறைதொறு மபெ௫னம் பயில் 
பொழிற் றுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (or) 

மருவிவே தண்டத் திருந்தடி யடியேன் வன்மனத் இருந்திட 
லரிதோ, பொருவிலவ் வரைமே னிசிசர7 னொருவன் போயற வூன்றிய 
நின்றா, ளொருவிவன் மலம்போ யொழியமற் றதன்ச ஹூன்றிட லரி 
யதோ சொல்லாய், அருவிமான் முதலோர் சூழ்பெருர் துறைசைச் 
சுப்பி மணியதே சிகனே. (௮) 

வளைதரு புறத்துக் கருகிருட் படலம் வயங்குகின் பார்வையா 

லன்றி, விலாதரு மற்றொன் ரூல்வில குவதோ விராவகத் தஇருட்பட 
லமுகின், னளைதரு கருணைப் பார்வையா லன்றி யகல்வ.இி லனமினா 
சோடு, துளைதரு பெருடீர்த் துறைகள்சூழ் துறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே சகனே, (௯) 

Caradon செந்தா மரையடி விட்டார் கூற்றுவ னடிவிடா தவ 
ரே, சீலநி னங்கைச் செய்யதா மரைதஞ் சென்னிமேல் வைத்திடப் 
பெறுதார், சாலவு மொருதா மரைத்தவி சமர்வான் றன்கை வைத் 
இடுதல்பெற் றவசே, சூலகின் ஜொளிரு மாளிகைத் துறைசைச் சுப் 
.பிர மணியதே கெனே. (௧௦) 

௮த்தகின் றடந்தோட் செங்கழு நீரை யவாவிய வரிமதர் மழைக் 
கட், புத்தமு தனையா டளவமு மசோகும் பொன்னிறம் பொலிதவிர் 
மாவு, நித்தில முயிர்க்குஞ் சலசமும் பெற்றா ணீலமும் பெறுகுவள் 
போலுர், துத்தமொய்த் இசைக்கு மளிப்பொழிற் நுறைசைச் சுப் 
பிர மணியதே செனே, | (௧௧) 

மன்னிய நினது நாமவைர் தெழுத்தை வயக்குகின் பாலுறப் 
பெற்று, மின்னிய மனத்துச் சுமந்திடா செல்லாம் விரிஞ்சனார் நல்கு



சுப்பிரமணிய தேிகர்மாலை, ௪௫௫: 

பல் லெழுத்தை, முன்னிய துயாத் தொடுகருர் தலையின் முழுக்கவுஞ் 
சுமப்பவ சன்றோ, துன்னிய சுழனி சூழ்பெருக் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சகெனே. (௧௨) 

பி.த்தவென் நிகழோம் பெண்கொடி. மனைவாய்ப் பேயுறங் இருட் 
பொழு இன்னே, யத்தசெல் லென்னோ் அுதிபுமிந் இதய மாயவம் 
போருகத் திருத்தி, நித்தமு மூவப்போ மடி.களுக் செகன்ச ணிகம் 
விருப் பருள்செயல் வேண்டுஞ், சுத்தாற் றவத்தார் சூழ்பெருர் துறை 
சைச் சூப்பி மணியதே சிகனே. (௧௩) 

மதிக்குமா ரூரின் மறுகுவன் பூவின் மலிகரு B met oo மலர் 

நத, இதிக்குநின் பாதச் செய்யகா மராக டெண்டிரசை யடுத்தவா 
ரூரிற், க இக்குமெம் மனமா மறுகுவன் பூவிற் கவினுற மலாதரு 

மென்றே, துதிக்குமோர் கடமை பூண்டனர் துறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே இகனே. (௧௪) 

தவருடை யலைவே ளெய்வது குறியார் தழையுமின் செங்கழு 
நீர்வேட், டி.வருடை யிழந்தா ளென்பது குறியா ரெம்மனை மார்க: 
ணேற் றிராவை, யவருடை யறுத்தா ரின்னமும் பசலை யழகய மேனி 

யிற் நீரா, டுவருடை. யிதழா எருள்புரி துறைசைச் சுப்பிர மணியதே 
இகனே. (௧௫) 

ஐயநின் பொதுநா மத்தலாற் சிறப்பி னமைந்தரா மத்தினு 
மெமக்கு, மெய்யஈன் குறலாற் பொதுமையி னன்றி மேவிய இறப் 
பினு மடிமை, யுய்யஈன் குறலா Ones gents Bann er மூதுகிறை 

வேறுமா றருள்வாய், அுய்யகற் புலவர் ரசூழ்பெருச் துறைசைச் சுப்பிர 

மணியதே சகனே. (௧௬) 

கொலைகுறித் தெடுத்தல் செய்திடா மழுவிற் கொண்டதன் துன் 
றிருமேனி, யலைபுரிர் தெம்மை யடர்த்திடும் பரத மடங்கலு மடர்த் 
இடற் கன்ம, தலைமைமற் றதுகொண் டதுசெயா திருக்குர் கன் 

மைசான் றவர்க்கழ காமோ, தொல்வில்பல் வளமுஞ் சூழ்பெருர் 
துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௧௪) 

கருவிகை யிகப்பிற் போதமாம் போதங் கையிகப் பிற்றிரு வரு 
ளா, மருவிய வருள்கை யிகப்பினின் பாமிம் மாண்புகின் னோக்கினா 
லன்றி, யொருவிய மற்றை யொன்றனா லாமோ வுரைப்பவ் ரை 
யெலா மாயுக், துருவிய புகழோ யருட்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே, (௧௮: 

இருங்கடற் புவியி லிடமறப் பார்த தெழுந்துமே லிடத்தினும் 
பரந்த, தொருகங்குகின் புகழ்மற் றின்னுமஃ தவாவி யூறமுய றன்மை 
"தேர்ட் தன்றே, யருங்கலை வாத வூராமுன் னினைப்பே சாசைவா ரிய' 
னெனப் புசன்றார், சுருங்கைறீர் முழக்க மருவயற் றுறைசைச் சுப் 

பிர மணியதே சிகனே; பவ ன இ | (க ௯).



௪௫ சுப்பிமணிய தேகர்மாலை, 

மதிரதி மழுமான் முதலிய மறைத்.து மாவேண் மேற்பகை 
மறையாய், பொதியுமத் இறகத்தா லுன்னையா னகண்ட பூண இவ 
னெனத் தெளிச்தே, னதிர்கட லுலகிற் றெளிதசார் தாழு மறிதரப் 
புகலுவேன் சண்டாய், துதியொடு புலவர் :சூழ்பெருர் துறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௨௦) 

லீயயான் வெளிப்பட் டிடினடங் குவைநீ யடக்கில்யா னீவெ 

ளிப் படுவை, வெய்யயா னடங்கும் வகைபுரிந் தொரு வெளிப்படா 
திருப்பதென் னுரையாய், வையமே லுயர்கம் முதன்மையை மற 
ந்து வாழ்ஈரு முளர்கொலோ மதித்துத், அுய்யமா தவர்கள் சூழ்பெ 
ருந் துறைசைச் சுப்பிர மணியே சிகனே. (௨௧) 

என்றுநாம் விரும்புஞ் செங்கழு நீரை யிவள்விரும் பினளெனச் 

சனெந்து, கன்றுமா மஇியங் கனன்றெழு முழக்கங் கான்றெழு முயிர் 
தீதவா i Suyw, கொன்றுதர குவனென் றுடையவேள் சிலையிற் கோ 

ஜொடு மடர்தையென் செய்வா, டுன்றுநீள் ௧௬௬ செய்தரு நிறை 
சைச் சுப்பி£ மணியதே கெனே, (௨௨) 

.  யான்முத லென்றே யெழுவனெப் பொழுது மெய்தறி யாமைநீ 
யொருசான், Gaps லென்றே யெழுதலஃ தன்றே சத்திய மென்ப 
ராய்ந் தமைந்தா,' ரூன்முத லியவென் னொழிவினுக் கெதிர்பார்த் 
த.றுதலென் னுரைத் திடல் வேண்டுஞ், சூன்முதல் பணைத்த கழனி 
சூம் துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௨௩) 

அடியவ னீயென் ருவண நீயே யமைத்தவை புகூ௨வழக் காடி, 
நெடியவா ரூர் தம்மையாண் டாயக்கு நிகழுமோ சாவணமெழுதிக், 
கொடியயாங் கொடுப்போ மறுத்திடோ மடிமை கொண்டுகன் apr 
சத் தடையென், றுடியமை யிடையார் சூழம்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே. (௨௪) 

.. பரலைநேர் மொழியாள் வேண்டுவார் வேண்டும் படியருள் படி 
யனீ யென்று, மாலையே வேண்ட மாலையே யளித்தாய் மாலையே 
நினக்கும் தைய, நாலையோ செவரு மயக்கறுத் தாளு நோன்மைய 
னென்பது பொய்யோ, சோலைமேன் முகில்வர் துலாவருர் துறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே கெனே. (உ௫) 

௮ன்றுவண் கூட ஸனகரின்மா பாவி யாயினா னொருவனை யாண் 
டாய், ஈன்றுமற் றதனாற் பெரும்புக மழடைந்தாய் காயினேன் றன் 
Cor மாண்டா, Bem gop றதனாற் பெரும்புகழ் படுமே யிலாபமெண் 
ளுர்களு மூளசோ, அன்றுமெய்த் தவத்தார் நிறைபெருர் துறை 

சைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே,. (௨௪) 

... உயரிய வொழுசக்க மெனும்பெருங் கரையு ண்மையென் றுரை 
£80 மவலிற், பெயர்வில்சே தனமென் ுரைத்.இடுஞ் சேற்றிற் பெரு



சுப்பிரமணியதேிகர் மாலை, ௪௫௭ 

கு௮ மன்பெனும் புனலின், மயர்வறக் தோன்று நின்னடி.க் கமலம் 

வகுத்தவை யிலாத(வன் ஸனுள்ளத், தூபயாறை யகத்துர் சோன்று 

மோ துறைசைச் சுப்பிர மணியதே As ear, (௨௭) 

நாடுகின் னடிக டியானியா ருவர்து ஈயக்தக வெடுத்தெடுத் 
அரையார், நீமமண் டோயப் பணிதரா ருலகி னிகம்சலிற் புள்விலங் 
காத, கூடுமஃ நிணையாய் கிகம்வதே ஈன்று குறித துரை நிர்தையின் 

மையினாற், சூடுமெய்க் தவக்கர் ரூம்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே சிகனே. (௨௮) 

வரைகெழு நினது புயக்தையா னவாவ மற்றையப் புயம்வட௪ 

வரையைப, புரைதப முன்னங் குழைத்சகா மக்தப் பொருபகை நினை 

ந்ததற் கெதிராம், விரைகெழு வரையி லு.இத்தமெல் வளியும் வெப்ப 
மிக் குறவெனை வருத்துஞ், சரை.நுக சளிபண் பயில்பொழிற் நுறை 
சைச் சுப்பி மணியே சகனே. (௨௯) 

சலைபல பபின்று களிர் சவர் வருக்இக் கற்றதற் குறுபய னாக, 

மலைவரு நினைய பாடுதல் சிறப்பு மற்றுள பசுக்கண்மேற் பாட, லலை 
வரு தீம்பா லட்டெடுத் இழிகாய்க் காங்கலம் கவிழ்ப்பது போலார், 

தொலைவில்பல் வளஞ்சா லழ்புகக் ுறைசைச் சுப்பி மணியதே 
Ra or, (௩௦) 

முற்றிய கருணை நின்னையா னவாவ முன்னமோர் மாங்குயி 

றன்னைப், பற்றிய பசையிற் றடிற்தனை யாமப் பகைகினைற் தன்னைமார்க் 

கொல்லாச், செற்றிய சிறையக் ரூபிலின மனியேன் செவிவெதுப் 
பேறமீக் கூவஞ், சொற்றியென் றருள்வாய் ஈன்றுசா ௮ுறைசைச் சப் 
பிர மணியமத சிகனே. (௩௧) 

கருமல விருட்டுள் யானென தென்னக் கீதித்தெழு மொருமஇ 
கோன்ற, வொருவில்பல் கொடுமைப் பனிவிரா யூடற்ற வுற்றதோ 
சென்னிடக் இனுமுன், றிருவடிச் கமல மெங்கன மலருர் தேசிகோத் 
திமப்பெரு மானே, சுருதியா யிசமு முழக்கரறாம் துறைசைச் சுப்பிர 

மணியே சிகனே. (௩௨) 

Asie git விழைர்தேன் மதன்மணக் கோலஞ் செய்யவக் 
தானிது முறையோ, புரிரந்தபொன் மலரா லாகிய பாயல் பொங்கழ 

தருமொரு மலர்க்கு, விரிர்கவெர் தழன் முன் நந்தனை யாம்பின் விசை 
ந்தவை மா.றுசெய் வனபார், சொரிர்தவெண் டாள நிலாவருர் துறை 
சைச் சுப்பி மணியே சிகனே. (௩௩) 

மதியினை வருத்து நின்னடிக் கமல மாண்பையம் Lo BD eye வரு 
ந்தும், பொதியசெங் ௧:௦ல மெண்ணியுள் ஞடைந்து பொலிவிச குள 
ல பொலிவான், விஇயினைச் சுமற்து முருமையின் விளரார்ப்ப வெள் 

ளிய தாமரை யென்பார், தூஇபயில் கவிஞர் சழகமார் துறைசைச் 

சுப்பி] மணியதே சிசனே, (௩௪) 

OF



FQ சுப்பிமணிய2?தூகர் மாலை, 

மறையவன் படைத்தன் மாயவன் புரத்தல் வாய்த்திடா வொரு 
இரு வுருவ, மறைபெரும் புகழ்ரீ கொண்டகா சணத்தா லன்னகான் 
முகவிதி படைத்த, னறைகெழு அளவத் தாரினான் பாத்த னவில்பல 
வுருவம்யா மொழிர்தேர், துறைகெழு பொன்னி வளப்பெருர் துறை 
சைச் ஈுப்பிர மணியதே சகெனே. (௩ட) 

மேவிய இரியை ஞானமென் நேத்த விளங்குநின் மிருவடிக் 
கமலம், பாவிய சவைப்பே சானந்தத் தேறல் பருகுபு சேக்குமிக் 
கெறிவான், வாவிய வடியேன் மனக்கருஞ் சுரும்பர் வர் வீழ் நாளு 

ண் டாமோ, தூவியர் தோகை பயில்பொழிற் றுறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே. (௩௯) 

எனக்குனைக் கொடுத்து நினக்கெளைக் கோட லியல்பிஃ் தன்றி 
யொப் பில்லா, நினக்கெனைக் கொடுத்தென் றனக்குளைக் கோட னீதி 
யன் றேழமுத னீயே, மனக்குவப் புறுத்தும் பலசுதந் இரனீ மற்றஃ் 

இல்லவ னடியேன், சொனக்குல மதில்கோ புரம்பொலி துறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே சசனே. (௩௭) 

மருளக லடியார் சூட்டிய கழுநீர் மாலைநின் சேவடிப் பொலித, 
லிருள்படு பொழுதி லெழுமொரு கொழுஈ னெழின்மிக மணத்தலா 
லங்குப், பொருள்பெறு தானு மடுத்துற மணத்துப் பொலிர்துவாழ்ர் 
இருப்பது புரையுஞ், சுருள்விரி கதலிப் டொங்கர்சூம் துறைசைச் 

சுப்பிர மணியதே சிசனே, (௩௮) 

கறையடி வராகங் குரண்டமீன் மதியங் கரையிவை முதற்பல 
வற்றை, நிறைவலி தபரீ செய்தனை யவற்றி னித்தில மனைத்துமப் 
பகையான், முறைமையி னுன்றோ ளவாவிய வென்னை முறுகுவெப் 
பு.று,த்திவாட் டுவபார், துறைதொறுஞ் சங்கம் பயில்பெருர் துறை 
சைச் சப்பி மணியதே சிகனே. (௩௯) 

௮கத்திரு எடியார்க் கொழிப்பவ னீயென் றறைர் திட லுண்மை 
யே யழகு, ஈகத்திகம் நினது '2காளணி கழுநீர் ஈயந்தகா ஸிப்புறத் 
இருளும், புகத்தியங் கிடுவே னொழித்திடாத் இறமென் புகலுதி 
புண்ணியப் பொருளே, சஈகத்.இயன் முனிவர் சூழ்பெருர் துறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே சிகனே. (#0) 

மேயகீ புறத்து வெளிப்படு இறத்தால் வெவ்வினைக் குழிசியாம் 
யாமும், பாயகின் னடிக்க ழடங்கினம் புறத்தே பண்பினவ் வாறுமற் 
றகத்தே, நாயநீ வெளிப்பட் டிடினின தாட்டூீம் நாங்கணன் கடக்க 
வாழ்க் இடுவோர், தூயமா தவருண் மணியெனுந் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே. (௪௧) 

அடுத்தடி யடைர்தார் தம்பசு போத மடங்குறா வகையுப தே 
இ, தெடுத்தநான் முகற்குங் கூற்றுவன் னக்கு மிடையருத்தொழி



சுப்பிரமணிய தேசிகர்மாலை. ௪௫௯ 

ல்வளர்த் திடுவா, மடுத்தவா ரியசோ நோக்இனா லனைத்தும் வாங்கி 
யாங் கசைவற் விருத்தித், தொடுத்தபே ரின்ப மருத்திடுந் துறைசைச் 
சப்பி] மணியதே சிகனே. (௪௨) 

கற்றவர் நின்னை யவாவின ரெல்லால் கழன்றவ சென்பஅ மெய்யே 
Upon றிவளு முன்னல ௦வாவி யுடைகல முணவொடு துறந்து 
செற்றராண் மடமை முதலிய துறந்து செவிலிதா யிகுளைய சாதிச் 

சுற்றமுர் துறந்தா ணனறிது துறைசைச் சப்பி மணியதே செனே,0 

ஒளிகெழு மாற்று லஓயர்கன கழும்பொன் ஸுற்றகா ரிரும்பும் 
பொன் னதுயபோற், களிகெழு பசுபோ தந்தப வடைர்தார் களைப்புசர் 
இனிதருள் புரியு, மளிகெழு நியுங் குருவது சிறிது மாற்றறி யார் 
களும் குருவே, துளிகெழுமதுவச் துணாப்பொழிற் றுறைசைச் சுப் 
பிர மணியதே HaGeor, (௪௪) 

உற்றவர் பிறவிக் கடல்கடப் பதனுக் கொள்ளிய மாக்கல மாப், 
பற்நமை தி£சாத மருளெனப் பட்டுப் பார்தகின் றிருவடி யாய, பொற் 
றசெம் மணிக்கு காயினேன் மனமம் பொற்றக டாகுகா enon gr, 
சொற்றபல் வளத்தாற் பொலிபுகழ்த் துறைசைச் சுப்பி மணியதே 
Gg Sen. (௪௫) 

கலவுமொன் றெலுமா மலமிரண் டென்னக் கரைதரு கருமான் றென் 
நிலவுறு மாயை யாயவிம் மூன்று கிகம்ச்சியற் ரொழிதரு பாக்குக் ன 

குலவுகின் றிருவாய் வயின்வரு கூற்றல் கூற்றமாய்க் கூடகாளென்றோ 
சுலவுநீ ௬லகம் புகழ்பெரும் துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகனே. 

அடியவர் மலத்தை யழித்திடு இறத்தி னாம்பிர தாபழு மவர்க் 

குப், படியில்பே ரின்ப மளித்இடு இறக்திற் படுபெருக் €ர்த்தியு மெ 
முது, வடிவமாய்ச் சேந்து விளாத்துறும் பரிதி மதியென வந்ததத் 
தியாசக், தொடியணி மடவார் பயில்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே சகெனே. (௪௭) 

இருவடி யாய சமலத்தி லொடுக்கஞ் சிவணுதன் முன்னமக் 
கமல, மருவடி யெழுத்தில் லவற்றொடுங் குதலே மானுமென் நனை 
யரு ளின்றேற், பொருவடி யந்த மிலாகினை யென்றும் புகழந்துபா 
டிவொ மளித்இ, அுருவடி. யவாசூம் தருபெருந் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே. (௪௮ 

கறைதபு காட்டுச் சிவப்பிர காசர் கருணையா லினிதுற வகுத்த, 
வறையகத் இருக்கை விதித்தன ரெனினு மடியமே மனத்தறை யிரு 
க்கை, நிறைபெரும் புகழோய் விலக்னெர் கொல்லோ நீயிஃ தொழிப் 
பது தகுமோ, துறைதொறு மடவா ராட்டயர் துறைசைச் சுப்பிர 

மணியதே சிகனே, (௪௯)



௪௬௦ சுப்பிரமணிய shat மாலை, 

கோலமார் பிடக ரெற்றைக்கு மருந்து கொண்டுச் சுமப்பது 
மூன்றா, ஞாலமார் பிணிய ரவையறற் கன்றோ ஈலமிகு போதநீ சமத் 
தல், சீலமார் பவர்மும் மலமறற் கன்றோ சிறியனேன் விலக்குளேன் 
கொல்லோ, சூலமார் மணிமா ஸிசைப்பெருந் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சிகனே, (௫௦) 

இவள்விழி மமைேர் குவளைநே ரென்ப ரிதுநிச மெவ்விதத் 
தென்னிற், நிவளுரு நின்னை விழைர் திடை upg Or Juhi பொழி 
தலி னானுர், தவழ்மதி பதிக்கு மிரவுகண் படாக தன்மையி னானு 
மென் றருள்வாய், அவள்கொடி முகில்கீண் டெழுமதிற் றுறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௫௧) 

நிலவுமுன் மாலை விரும்பின எற்கு யொரு சேய்ஞலூர் மறை 
யோ, ரலவுசர்ப் புதல்வி யல்லையென் றனன்மான் னுண்மையே யின் 
gue லோருங், கலவுறக் கொடுப்ப துண்டென மொழிர்தாள் ௧௬இ 
வண் முஅக்குறை வென்னே, சுலவுபூஞ் சோலை முகலளாச் தறை 

சைச் சுப்பிர மணிய'2த சிகனே. (௫௨) 

பற்பலர் சூழப் பவனிறீ வக்தாய் பார்த் இரு கைம்மலர் குவித் 
தாள், பொற்பவிர் மடர்தை யதற்கணி வமாகள் பொருக்கெனக் கவர் 
ந்தனை மூன்னா, எற்புற விதெல் செய்தனை யிந்ரா ளமைதாக் கவருவை 
யெனிலுன், சொற்புகழ் ஈன்றா யிருந்தது அறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே சிகனே. (௫௩) 

வணங்கினர் வறுமை கோயொடு மலகோய் மாறிட வம்பொன் 
வட் டகையி, லிணங்கிய சுவண நீறுரன் களிப்பா யெடுத்திடக் 
குறைபடா மையினாற், குணங்கெழு பதும நிதியென வதனைக் குறித் 
தனம் குரவர்க ளேறே, சுணங்கிள முலையார் பயில்பெருர் துறை 
சைச் சுப்பி மணியதே சிகனே. (௫௪) 

கூடிநின் றிருமுற் பணிர்துவிழ் போதே கூடிய கருமலம் விழு 
நாடியங் கெழுபோ தருள்விரா யெழுட$ீ ஈல்குகற் ர. ஓடல் விளர்ப்ப 

. நீடியவிளர்த்த வுடம்புமற் ரொன்றா நிலத் இது சிலரெண்ணா தென்னே 
சூடிய புகழாற் பொலிபெருந் துறைசைச் சுப்பிர மணிய2த சிகனே. 

மலம்வியா பகமோ வியாப்பியங் கொல்லோ மருவிய வெனக் 
கென விரண்டு, மலவது வியாத்தி நீக்கரீங் கிடுமென் நருளுகின் வாய் 
மொழி யவவா, நிலகுவா னீக்க மியற்றிடா தென்னே யிசைத்த 
சொன் முடிப்புவர் வேறோ, சுலவுதீர் மனத்தர் தொகுபெருக் துறை 
சைச் சுப்பிர மணியதே சிசனே. (௫௬) 

கருது கரும காண்டமு ஞான காண்டமு மிருபத மாக 
மருவுப நிடத மேற்பாப் பாக வண்குமி ழோரெழுத் தாகப்[கருள்வாய் 
பொருவறப் பொலிழுற் பாதுகை யெனவிப் போதது போற்றவெற் 
சுரு தியானொடுமால் சூழ்பெருர் துறைசைச் சுப்பிர ப ணியதேசிகனே.



சுப்பிரமணியதேூகர் மாலை, ௪௬௪ 

தேடிய மாலார்க் கரியைமுன் QOH Foi wai நாளுமத் தகையை 
வாடிய மடவார் வளையுடை சவர்ந்தாய் மாதர்பா லின்றுமத் தனகையை 

கூடிய வளைமுன் னிட்டறி யின்று கு குவிகம் பிடி. தீதிடா வகையென் 

சூடிய மாலை யெனுமரு டுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகனே. (௫௮) 

கருவிழிச் செவ்வா யென்மகள் வருத்தங் காண்பது ினக்கழ 

காமோ, பொருவில்சங் கரனே நீயெ பன வானி சுர் புன், றிடு மாற்ற 

மும் பொய்யோ, மருவுசெங் சூவ% மதன்கருங் குவளை மறிதாச் 
செயுமெதி ரன்றோ, சுருதியா பழு, முழக்கறாத் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியகே சிகனே. (௫௯) 

மன்னுகின் காவிக் கொடிமிசை யெழும்து வானகத் தாடுக லமரீர்[மம் 
மின்னுநுண் மருங்கு லரம்பையா 4 பாகம் வெறுத்றெனை யுடையவ னு 

பன்னுற வம்மி னெனவிளித் இப் பண்புதேர் தரினரு ளாமே 
அன்னுபல் கழனி வளமலி துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. () 

ஆன்றகின் கருணை யென்னென ௨ரைகசகே னையகின் பணிக் 
கமை நாற்கால், சான்றபல் பசுவு நின்பொ.து காமர் கம்முடற் பொறித் 
இடப் படுவ, வேன்றவிவ் விருகாம் பசுவெனு மெங்கட் இயைர்இில 

வவைசெய்புண் ணியமென், ஜோன்றவெவ் விடத்துங் கழகமார் துறை 
சைச் சுப்பிர மணியே சிகை, (௬௧) 

கற்பக மாலை புனைபவர் ஈறிய கமலமா லிகைபுனை பவர்பா 
செற்படுந் துளவ மாலிகை புனைவா மிவரெலா நின்றிரு வடி.ச்சூட் 
டற்பு௪ மாலை புனையுமெங் களைரே சாவோ வடர்மல மொழிந்து 

சொற்புனை நின்னைச் சலத்தலாற் றுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகனே, 

மந்தண மாக வோதிம மேயென் மயலெலார் திருச்செவிக் கேற்றிச் 
ei sone கழுகிர் வாங்கொ வென்று டனிழுடி. முன்புண சாது (பச் 
நொந்தயான் செவிப்பா லடைற் இடு மாறு கோத்றிலே னென்ற௮ மறுப் 
சுந்தர மடவா ளயர்ர்தன டுறைசைச் சுப்பிர மணியே சிகனே. (௬௩) 

மான்மிகு மென்னை வந்துநி புணர்தல் வழக்கொலா தென்றி 
யேல் வினாத்த, தேன்மிகு கழுநீ ரருள்செயல் வேண்டுர் திருக்துறா 
தீனவுமென் மிடி ன்முன், பான்மிகு திருப்பூ வண sO any மான்கைப் 
படராகக் குறிகொ ண்ட துூரைப்பபன், சூன்மிகு சங்கம் புலம்புநீர்த 
துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௬௪) 

ஒள்ளிய நின து குடைமதி மதவே ளுடற்றுவா னடைந்தஞான் றவன் 

லள்ளிய கவிகை யென்னலாங் காம மாற்றுவ தில்லையே யென்னி [பா 

னள்விய வுயிர்கட் சன த் இயல் பானே காளுமா மறிவெனல் பொய்யோ 

அள்ளிய குயன்மீப் பாய்வயற் றுறைசைச் சுப்பி மணியே சகெனே, 

வெள்ளிமால் வரைாயோ முலைவரை யொருறெல் வேலிவே யோ 

தொடித் தோள்வே, யொள்ளிய பிறையோ அுதற்பிமை கண்ணா யு௮



ச்௬௨ சுப்பிரமணியதேசிகர் மாலை, 

மதி யோமூக மதிய, ஈள்ளிய நீலி வனக்கச லியோவென் னகுது 
டைக் கதலியென் செய்வேன், அள்ளிய வரான்மீ தெழுபுனற் நுறை 
சைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே, (௬௬) 

உள்ளுமெய் யடியார் சூட்டுமென் பூவுள் ஞன்னடிக் கேற்றிய நீலம் 
விள்ளுபன் மலரே வுடையவன் வயமாய் வெங்கொலை புரிர்ததன் நீமை 
தள்ளுதல் குறித்து விரும்பிநின் னடியாஞ் சார்புபெற் றமர்வதுமா னுர் 
துள்ளிய கயல்விண் கிழிக்குகீர்ச் துறைசைச் சுப்பிமணியதேசிகனே. 

காதன்மெய் யடியார் நின்னெதிர் நின்று கவின்ற$ பங்கொடு வளைத் 
மேதகு பரிதி மண்டில மானும் விளங்கத னடுவணீ பொலித [தன் 
லோகரு மனைய மண்டில ஈடுமுன் னுறைதரு தன்மையே காட்டுஞ் 
HHO OWES டுறுபொழிற் நுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகெனே. 

விட்டது யாரை முன்னர்வா சனை தான் வெண்பொனா லியன்ற 
பா துகையே, நட்டதுன் மலர்த்தா எ அகுறித் இடுங்கா னகுகதிர் 

வெள்ளியக் கிரிமேற், பட்டது பயின்ற பழக்கம தன்றோ பசுவருக் 
கைச்சுமை கடுவன், ஜொட்டது மந்திக் கபொழிற் DIO DOFE FL 

பிர மணியதே கெனே, (௬௯) 

நின்னிரு மருங்கி லடியா போற் றிடுங்கா னெடியவெண் சாம 
ரை பனித்தன், மன்னிரு வகைய ஞானமு மெழுக்தூ வயங்கலு மனை 
யவை யுயிர்த்த, மின்னிரு வகைய புகழுமாக் கெழுந்து மேவுறத் 
அள்ளலும் பொருவுர், தன்னிரு பயனோ POG டுிறைசைச் சுப் 
பிர மணியதே இகனே. (௪௦) 

பிறையுரு வென்னத் தலைவளை கண்டம் பிறங்கிநின் நிருமூனம் 
பொலித, லறைதரு கிரியா குறாக்களென் நுரைக்கு மானைகட் கங் 
கு௪ மென்கா, வுறைதரு வெள்ளி பொன்னெனு மீன்க ஞூர்தபு 

தூண்டிலென் றுரைக்கோ, அறைபல கெழுமு பொன்னிசூம் துறை 
சைச் சுப்பிர மணியதே செகனே. (எக) 

௮ந்தநா ணின்னைப் புகழ்ர்துபா டினருக் களித்தரு எஸியானமா இகளை 
யிர்தரா ணீயே கொண்டனை யவற்றா லிவர்களுக் கென்பய னென்று 
சந்தமார் இருத்தாண் மலர்கிழன் மட்டே தீரல்குறித்தளையதுபோஅஞ் 
சுந்தரக் கனக மதில்வளை துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. () 

வெள்ளியங் கயிலை யமார்தராள் வெய்ய விடமெடுத் தயின்றளை 
யிங்கு, வள்ளிய வருளி னமருரா எது3பால் வலிவிளக் குவதெவன் 

செய்தா, யுள்ளிய வடியே னறிவெடுத் தயின்றா லொத்ததென் தியா 
வரும் புகழ்வார், துள்ளிய கயல்சா விலஞ்சிகுழ் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சகனே, (௭௩) 

பொறையெனுக் குலையு என்பெனு நிறைந்த புனல்படு மெய்யடி யவர்த 
நிறைமன மெனுநற் றடத்துற மலரு நின்னடித் தாமரை மலரிற் ,



சுப்பிரமணியதேிகர் மாலை, ௪௬௩. 

சிறைபடு மடியே னறிவெளும் வண்டு சேர்க்துவாழ்ர் தமருகா ளுள 
தோ, துறையுணர் புலவா புகழ்பெரும் துறைசைச் ஈப்பிர மணியதே 
சிகனே. (௪௪) 

வஞ்சேன் மலநின் முட்கெதர் ஈமனோ வாய்ர்தகைக் Os Ri 
விதி தலையோ, மஞ்சவாங் களத்இற் கெதிர்கொடு விடமோ மறைந்த 
கட் கெதிர்சிலை மதனோ, வெஞ்சுரு நெடிய சடைக்கெதிர் புனலோ 
வினியவாய் ஈகைக்கெதிர் புமோ, துஞ்சன் மே வுதற்கு ஈவில்பெருச் 
துறைசைச் சுப்பி மணியே சகனே. ் (௭௫) 

மதித்திடு முனையான் சண்டராண் முதலா மாரவேள் கணைக்டு 

லக் காகப், பஇத்திடு மயற்சேற் முழ்தனன் முமோ பரிர்தருள் செய் 
இலா யென்னின், விஇத்திடு கனவில் வர்தெனைப் புணர்தல் வெளிப் 
பட யாவர்க்கு முரைப்பேன், நுஇத்திடு வளஞ்சான் மாளிகைக் 
துூறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (ora) 

அறைதரு கருணை யாழி யெனவாங் காறுகால் செல்லுமே 
யென்று, கிறையளி தூது சேறியென் றியம்பச் செறிர்தவெண் காற் 
புள்ளா கனன்று, னிறையவ னவன்பாழ் குறைந்சகா லுடையே 
னேகிலே ஸனெனத்தளர் தருவா, டுறைபல கெழுமு காவிரித் துறை 
சைச் சுப்பி மணியதே இகனே. (stor) 

மதித்திடு வளஞ்சான் மதுரையி லெல்லாம் வல்லசத் தெனப் 
Gurls தனைமு, னுதித்துடு மடியேன் மனங்குழை வித்தா லுசை 
செய் மதுபுதுக் Gus, 59699 woer ஞஞற்றிய தென்னிற் 

காலவேற் நுமையுனக் குண்டோ, அுஇத்துடி முனிவர் நிறைபெருச் 
அறைசைச் சுப்பிர மணியே சிகனே. (௭௮) 

முத்தவெண் ணகையார் முயக்கமே? பொருளா முன்னுவார் 
குழாத்தொடுங் கலந்து, சத்தமா ழாந்தா பென்றெனைப் பேச் சரிப் 
பையேன் முன்னமாளூரி, னத்தநேர் குழலாண் மனைவயிற் wor gy Gv 
ததை யுரைத்துனைச் சிரிப்பேன், சத்தமா தவத்தர் நிறைபெருந் 
துறைசைச் சுப்பிர மணிப3த Aso. (௭௯) 

தரையற மெழுகு யொருபொழு துண்ட தவத்தினால் யான்பெறு 
மகட்கு, விரைஈறு மாலை தரு.இ.பின் றென்னின் மேவரு இக்கையா 
வ.தசெய், புரைதபு முடலா இியவொரு மூன்றும் பொலியுமுன் வயத் 
தவா மன்றே, சரையடிக் கமல மலர்புனற் ௮ுறைசைச் ஈப்பிர மணி 
ய2த இகனே. (௮0) 

இழித்தவூ னருர்த லோப்புகென் றெங்கட் கியம்பிமுன் னா 
ளொரு சொதர், கழித்தவ னுகர்ந்தாய் விதிவிலக் கொழிர்் தாய் கடை 
யனேற் இன்னருள் புரிக்தாற், சுழித்த ௬லக லென்செய்தா யென் 
றோர் தோடரிற் குரைப்பவ ௬ளரோ, தொழித்தளி முலு மலர்ப் 
பொழிற் நுறைசைச் சப்பி மணியதே இிகனே. (௮௧)



௪௬௪ சுப்பிரமணிபேேசகர் மாலை, 

கலைபல வையர் இரிபறி யாமை கழிதர வுணர்ந்துளா செனினு, 
மலைவினின் செவ்வாய் மொழிபன்றி முர்இ வாய்ப்ப2ரா பலபொறி 

யிருந்து, மலைகடற் புடவி பிடைப்படு பொருள்கண் ணன்றிகொக் 

இடுகரு மூளசோ, துலைநிகர் ஈநடுவோர் நிறைபெருச் துறைசைச் சுப் 
பிர மணியே சிக, (௮௨) 

ஆற்றிரி தொழிலுங் கொண்டிடு முக: மைர துழுன் னொருழு 
கந் தரித்துக், காற்றிரி மலமைர் இப்பொழு தென்னிற் கவினுமிம் 
மூகப்புகம் பெரிதா, லூற்திடு கருணை புவட்டெழ வடியா ருள்ளத் 
துள் ளுறைகுரு ணிய, Cari DD ம.இயற் தவழமதிற் றுறைசைச் 
சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௮௩) 

ஆன்றகின் பவனி கண்டகாண் முதலா வரியகின் மோளலர் வேட் 
டுக், கான்றவு ருள்ளார் வாயலர் மகமீவள் கையலர் நிரம்புற வேற்று, 
மான்றகெஞ் இனனளாய்க் கண்ணலர் பொழிவாள் வயங்குகின் ணுளத் 

தலர் கருணை, தோன்றவென் றடைவாள் சொற்றிவான் நுறைசைச் 
சுப்பிர மணியே செகெனே. (௮௪) 

வடவரை கோட்டி வாசு பட்டி வனச்துமாய்ச் சோலொன் ர, \ b ழு. று i ஷ் பூ. oT Alp bh ! 5 றி 

கூட்டித், தடமதில் விட்டிப் பெருவிறல் காட்டிச் தயங்கு யொரு 
மலர் தொடுக்க, வுடன் முனிச் தனைபன் மலர்தொடுத் தவவே சூடற் 
அபோ ரெங்கனம் பொறுப் பேன், சுடர்விமி கொடி.மா ளிகைப்பெருர் 

துறைசைச் ஈப்பிர மணியே சிகன. (4G) 

வல்லைநின் னடியென் றலைமிசை யேற்றின் மலரவன் கைவரைந் 

இடவவ், வெல்லை ர் தலினான் மலர்க்கைமற்றனையா னிருர்தலை யொன் 
. டு * . ட a . 

அவென் ற.துமு, மனொல்லைமென் மலர்தீதகா என்னவ னெண்கை யொ 
ச * ச ஸ் * . ௪ ௪ க ட 

ருங்குவென் ற திதன் புகின், ஜெல்லைகற் ற்வத்தார் நிறைபெரும் 
— 

துறைசைச் சுப்பிர மணிபதே சிகனே, (௮௬) 

புன்மையெர் தலை?2ம னின௮கைக் கமலம் பொலிதாசக் குவிந் 
அமே விட௫ிமிமார், ஈன்மைசார் தலின்மற் றயன்சா கமல நாடொறு 
மலர்ந்துகிங் கிமிமத், தன்மை ராக மடவரப் பிரமன் றன்றொழில் 
வளாப்பவ ரன் 20, தொன்மைமா தவத்தர் கிறைபெரும் துறைசைச் 

சுப்பிர மணிய? ரகனே. (௮௪௭) 

பராசையா லமார்தான் முன்னமிப் பொழுது பராவர சமருவான் 
விழையிற், றராதல முவவா கதென்னவுங் கேளா டலைவன்மற் றவ 
னலா இலையென், றராவக லல்கு லன்னமென் னடையா எயருவாண் 
முதுக்குறைந் தனள்காண், ௬ராஇபர் விரும்பிச் சூழ்பெருர் துறை 
கைச் சுப்பிர மணியதே செக. (௮௮) 

வெய்யவா பாச மார்க்சமத் தனையும் விட்டிநின் றிருவடி யடைந்தே 
னையவெங் சாலன் வீசபா சத்தோ டைவகைப் பாசமுங் கழல



சுப்பிரமணியதேடூகர் மாலை, ௪௬௫ 

வுய்யவாழ் நினது முகத்துஈம்பாச மொளிர்தாப் புரிக தனை யுய்ந்தேன் 
அய்யமாதவர்கள் சூழ்பெருந் துறைசைச் சுப்பி மணியதே சகெனே, 

புல்லிய வோரூ ரேனுமில் லென்று புகன்றுமற் றதற்குமா மூக, 

ஈல்லியல் வெண்ணெய் ஈகுபுகழ்ச் துறையூர் ஈநலமலி சடர்தை கொற் 
றவனூர், வில்லிய றிருவா வ௫துறை புப்பாய் வெறுத்தமூன் ார்ம 

இழ்தாவோ, சொல்லிய வவற்௫ொன் ரய துறைசைச் சுப்பிர மணி 
யதே சிகனே. (௯௦) 

உன்னிடைக் களங்க முதலி னுருமென் நுரைத்தியேன் முன் 

னையம் மதியர், தன்னிடை யமர்ந்தாய் களங்கமங் கலையோ சாற் 
றெனி னியாதுசாற் றிவொ, யென்னிடை. யதுகே சென்றமர் வாயே 
லெய்தரும் புகழ்கினக் குண்டார், துன்னிடை. மடவார் சூழ்பெருர் 
துறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகெனே. (௯௧) 

கரிகுழைத் தெழுதஇப் புனைதாப் பெற்ற கண்கணின் திருவுருக் 
கண்டு, வரிவளைக் குலத்தைக் கையினின் ரொழிக்க மலர்க்கா நன்று 
கொ லென்னப், புரியுமக் கயற்கண் முத்துகப் பொருது பொம்மல் 
வெம் முலைமுத்தங் கருகுஞ், சுரிகுழற் கருள்வ தென்றுவான் றுறை 
சைச் சுப்பி மணியே கெகெனே. (௯௨) 

பாயவெப் பகலா நின்னுடை yrs ao பதிதா வமர்கசே மென் 
னின், மேயமுற் பரிதிமண்டலத் தமர்ந்த . வித்தகன் யாரெனக் 
கேட்ப, னாயவிவ் வினாவிற் செவ்விடை கொடுப்பா யத்தகு தோல்வி 
நிற் சாமோ, தோயமென் கழனி வளப்பெருந் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே செகனே. (௯௩) 

வேண்டமுன் கண்டத் தடக்கிய விடத்தை வெளிவிஓித் தென 
விரு ணிமிரு, மாண்டசெஞ் சடைநீர் கொஇப்பொடு வெளியே வர் 
தெனப் பானிலா விரியும், பூண்டவெம் பணியி ஸவுபிர்ப்பென விளங் 
கால் போதரு மெங்கனம் பொறுப்பா, ண்டநின் றவிரா விளக்கனா 
டுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௯௪) 

ஆன்றநீ மிசைர்த பரிகலச் சேட மன்புமிக் கேற்றமா தவருக், 

கேன்றவெம் ப௫ிகோய் மருந்துகொ ௮டலி லெய்திய நோய்தெறு 
மருந்தோ, சான்றமும் மலநோய் தவிர்த்திரி மருந்தோ தவாவதன் 
பெருமையா துரைச்கேன், மோன்றமெய்ஞ் ஞானம் பயில்பெருக் 
அறைசைச் சுப்பிர மணியதே சிகனே. (௯௫) 

கையினுர் தவிர்த்தாய் நுதலினுர் தவிர்த்தாய் கடுந்தழ order 
யது குறித்து, கையினு நைக நினையெகுிர்ப் பட்ட நங்கைமார் காலி 
யங் குறுவான், செய்யினு ஈன்று காலியங் குறுவான் செய்தன சன் 
னதை நன்றோ, துய்யினுங் கூர்த்த மதியாசூம் துறைசைச் சுப்பிர 

. மணியதே சிகனே. (gna) 
(6s



௪௬௬ சுப்பிமணியதேூிகர் மாலை, 

மிடைசடை மறைத்து நீயெழுர் தருளி மேவினை யாயினு கினக் 
குப், புடையுற மலர்க்கை கொடுப்பவ “ரினையன் பொற்சடை yen 
யன்முன் னென்று, தடையற வெவரு மறிதரு பாக்குத் தாஞ்சுமச் 
துணர்த்திடத் தெளிந்தேன், நெடைமதுப் பிலிற்றுங் காவணத் 
துறைசைச் சுப்பி மணியதே சிகனே. (௯௭) 

வழிவழி யடியாக் கணுத்துணைப் போதம் வயங்குமேற் பொரு 
மைய மனையார், கழியவின் படையு மவாவுமற் நனையார் கருமல மே 
லடு முனிவு, மொழிஈம பிரம வெனுமினா மொழிய முடையையா 
னீயுமீ தழனே, சுழியலை யெறியும் பொன்னிசூம் துறைசைச் சுப்பிர 
மணியதே சகனே. (௯௮) 

கறறவ ர௬வக்குக கலவியல யானுக கடலகத தஙகணப புனல் 

சார்ச், துற்ற?தற் நிருத்த மாவது கடுப்ப வுன்பெரும் புகழ்விர as 
orb, Gopher mae செய்யுளா மென்றே குணமில்புன் சொற் 
கொடு அுதிகள், சொற்றன ஸுவர்து கோடிவான் நுறைசைச் சப் 
பிர மணியதே சகனே. (௯௯) 

மன்னிய கருணைப் பெருஞ்சயி லாஇ மாபுபல் லூழியும் வாழ்க 

வின்னிய முகிலின் முழங்கவெக் காலு மிலங்குகின் சந்நிதி வாழ்க 

பன்னிய கினது காமவைர் செழுத்தும் பல்லிடர் தொறும்புகூஉ வாழ்க 

அன்னிய நின்சீர் வாழ்கவான் ுறைசைச் சுப்பிர மணியதே சகனை. 

சுப்பிரமணியதேசிகர்மாலை ழற்றிற்று, 

  

ou 

சி றப்புப்பாயிரம், 
—— ke 

இருவாலவடுதுறையா தீனச்.து 

ஆறுமுகசுவாமிகளியற்றியது. 

அறுசீர்க்கமி நேடிலடியா சிரியவிருத்தம். 

யாமாலை CHEAT டுறைசையிற்சப் பிரமணிய வெங்கோ மான்மேற் 
பூமாலை லாடுறுஈன் மணிமாலை பொள்ளலுறும் பொன்னாற் செய்த 
மாமாலை சேய்வுறுமுச் சாமாலை வெள்ளையென மதித்து காராற் 
பாமாலை தொடுச்சணிந்தான் மீனாட்டி சுந்தானாம் பாவ லோனே, 

  

* இது பழையபதிப்பைச்சார்ந்தது.
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TAMIL-PANDIT, 

இவமயம். 

தருமை 

ப்ரீ சசதொன நீததேகெர்மாலை, 
அடை 

சிவஞான விநாயகர். 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மன்னும் புகழ்ச்சிவ ஞான வரோதய மால்களிற்றின் 
பன்னும் புகழ்த்துணைப் பாதாம் புயங்சண்மெய்ப் பத் Huy mp 
மின்னும் புகழ்த்தவ சன்றிரன் னூல்விருப் பாளர்விழை 
முன்ஸலும் புகழ்ச்சச்சி தானந்த மாலைக்கு முன்னிற்குமே, 

  

நூல்: 
பூமேவு நின்கழல் சார்ந்தகாரை யன்பிற் பொருர் இயவர் 
தாமேவு மின்பமுற் முரன்று மின்றுமச் தன்மையரே 
மாமேவு மிவ்விரண் டள்ளேக மேனுமன் னேன்கதியென் 
றேமேவு காத்தரு மைச்சச்சி தானஈ்த தேகெனே,. (கு) 

ஒன்று முளேமற் றிரண்டு முளேமொரு மூன்றுமுளே 
மென்று முளேமொன்றை யென்றடை வேமென் நிரப்பவருக் 
கன்று முளேமென் றருள்வாயிப் பேருண்மை'யாட்டைபல 

சென்று மூளேந்தரு மைச்சச்சி தானக்த தேசிகனே. (௨) 

மதிக்கும் பெருங்கள்வ னீயேயென் பார்மழு மான்முதலாப் 
ப.இக்கும் பலவுவ் கரந்தாயில் குற்றுமொர் பாற்பசுக்கட் 
குதிக்கு முணர்வுங் கவர்வா புணரினுள் ளேயொளிப்பாய் 
இக்கு தருமைப் பதிச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௩) 

ஒன்றா வெனினன்றென் பாயிரண் டாவெனி னோமுரையா 
யென்றா வருகிலை யென்றிரப் பார்க்கரு காலுடனே 
ஈன்றா வயம்கொரு கையையுங் காட்டுவை ஈன்றுனியல் 
சென்றாய் புகழ்த்தகரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௪) 

மருந்து பிடகர் சுமப்பதெல் லாம்பிறர் மாட்டடைந்த 
“வருந்து பிணிமுற் ஜொழிப்பதற் கேபிற வாருயிர்கள் 
டொருர்அ வினையொழிப் பான்றனுத் தாங்குபு போர்தனைமெய் 
இருந்து புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேகெனே, (௫)



௪௬௮] ச்ச்சிதாதனர்ததேசிகர் மாலை, 

நின்னைப் பணிபவர் ஈல்லாக் கறப்பவர் நீர்மையிலான் 

றன்னைப் பணிபவர் கல்லாக் கறப்பவர் தற்றெரிப்பான் 
பொன்னைப் பணிகொள் சடாமுடி. யோடிங்குப் போர்தமாவாய் 

தென்னைப் பொழிற்றரு மைச்சச்ி தானந்த தேசெனே, (௬) 

யானுள போதுளை நீயுமென் ருய்சத்து நீயுமென் மாய் 
வாலுள விச்சை முதன்முச் சொருபன்மன் னீயுமென்றாய் 
மீனுள வார்சட னானீ புனலென்று விண்டதெவன் 
றேனுள காத்தரு மைச்சச்ச தானந்த தேகெனே. (er) 

தத்துவ முற்று மசத்தென்பை யென்னைச் சதசக்தென்பை 
யொத்துகிற் சத்தென்பை யிவ்வா றுரைக்கு முனைப்பெரியர் 
மெத்து மொருமொழி யாளனென் ஜமோதலென் விள்ளுகண்டாய் 
சித்துரு வத்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே, (௮) 

காண்பாலுங் காட்சியுங் காணப் படுபொரு ளுங்கழித்தல் 
விண்பான் மஇகழி யாமையும் வீணென்று விண்டதெவன் 
மாண்பா னிறைந்த சிவஞானச் செல்வ மலிதலினாற் 
சேண்டான் மிளிர்தரு மைச்சச்சி தானந்த தே௫கனே. (௯) 

மெய்யோ அுவையென்பர் மேதக்க யாருமம் மேதகுசொற் 
பொய்யோ புகலடைச் தாரிடர் தத்துவப் பொய்யுஞ் சொல்வா 
யையோ வெமர்சொற் றிடினொறுப் பாயழ கேநினக்குச் 
செய்யோ வருந்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. (௧௦) 

பாடிவர் தார்க்கென் பரிசளிப் பாயுட் படுமறையிற் 
கூடிவர் தார்வ முறப்பேசி மூன்றையுங் கொள்ளைகொளவாய் 
நாடிவர் தாருண் மகிழ்வள்ள லேபன் னகரினருந் 
தேடிவர் தார்தரு மைச்சச்சி சானந்த தே௫ிகனே, (௧௧) 

நிறைமதி யாயென்று நிற்பேசி யின்ப நினைந்தடைந்தேன் 
மிறைமதி யாயிம்கு வம்மோவென் னாவிடின் மேல்வெகுண்டு 
குறைமதி யாயென்று கூறிலென் னாவை குணத்தர்கல்கு 
இறைமதி யாய்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௧௨) 

மாலார் தமக்கரி யாயென்ப ரன்றின்றும் வாய்மைமணக் 
கோலார் பகையுளை யன்றென்ப ரின்றுங் குலாயதது 
மேலா ருனைக்கண்டும் காணரி யாயென்று விள்ளுவனயான் 
சேலார் வயற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேனே. (௧௩) 

மூவா மதிமறைத் தாய்ஞாரஈ சம்பந்த மூர்த்தியெனத் 
தாவா ஈலப்பெயர் பூண்டா யஃது தகாதென்பன்யா 
இவா விராகுத் தலையென்ப தெண்ணி யடங்கனென்மெய்த் 
தீவா புகழ்த்தரு மைச்சச்சி.தானந்த தேசிகனே, (௧௪)



சச்தொனந்ததேசர் மாலை, 

ஒன்றனை யாற்ற லொழிதன்மற் ரறொன்றனை யாற்றலுளாய் 
முன்றனை நேரி லஓுனக்கன் நிலைகொன் மொழிவறிய 
வென்றனைப் பாக மிலாயென்ப தென்னை யெழிலிவந்து 
தென்றனை யார்தரு மைச்சச்சி தானர்த தே௫கனே, 

அக்காள் வினையைர் தெனக்கூ றுதலு மமைச்தகினக் 
இர்காள் வினையொன் றெனக்கூ றுதலு மெஇர்மறையை 
மின்னா எறிஞர் வினையெனல் போலுமெய் யார்க் அகற்பஞ் 
சின்னா ளெலுந்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, 

அதது விதம்விசிட் டங்கே வலஈது விதஞ்சிவமிவ் 
வொத்து நிகழ்தலி றீர்சுத்த மேகொள்ளென் ரோ இனையாற் 
சத்து மிளிரவ் வவத்தையு மாக்கிற் றவாகடைவேன் 
சித்து மலிதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

நின்பார்வை யாலிரு ணீங்கிடு மாலிந் நெடுநிலத்திற் 

கென்பார் கஇர்மதி யாலிரு ணீங்குத லென்வியப்பு 

வன்பா சகவிரு ளென்றே புளத்து மதித்தனன்காண் 
டென்பா ரணித்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, 

இயலார் பெயருஞ் சிறப்பார் பெயரு மியல்வழுவா 
வியலார் வழக்கிடை மாறுக்கொ லோ இரு மேனியைப்போ 

ஓயலார்நின் னாமமு மாறிய தாலென் gag gam i 6S soo 
செயலார் மதிற்றரு மைச்சச்டி தானர்த தே௫கனே. 

வேலையி லாயத னாலல வோசம்பு மெய்யடியார் 
மாலை யுறாம லவர் வேலை யாவையும் வாஙடிக்கொள்வாய் 
சோலை விராமது மாந்இ மயக்டத் துனைச் துவசால் 
சேலை விராந்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. 

நீயுநின் பேருமொன் றேயென்று தேர்க்கன நிற்பழிச்சி 
லாயு நினைக்கொனின் பேரைக்கொல் யாமடை வோமறைதி 
யேயு கினக்குநின் பேருக்கும் வேற்றுமை யில்லையறஞ் 

சேயும் புரிதரு மைச்சச்சி தானச்த தேசிகனே, 

மருவுகின் னாமங்க ஞூக்கள வேயிலை மற்றவற்றுட் 

௪௬௯ 

(#6) 

(#5) 

(௧௭) 

(௨0) 

(௨௧) 

பொருவி லிரண்டவற் மென்றைக் தெழுத்தின் பொருஞணாத்தி 
யிருவிமற் மொன்றைர் தெழுச்தின் பொருளு மியையவைத்தாய் 

இருவ மலிதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

பூதத்தை வாயுவைப் 6 Glanw யைந்து பொறியைமற்றைப் 
பேதத்தை யாவியென் றேயுழ லாது பிறங்குவிந்து 
நாதத்தை யோவுகின் னுண்மை தெரித்தது நன்றுமலர்ச் 

சதத்தை யார்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

(௨௨) 

(௨௩)



௪௪௦ சச்தொனந்ததேகெர் மாலை, 

தந்தை யிலார்பெறுர் தாயு மிலார்தமர் யாருமிலார் 
நந்தை யிலார்மனை யாதி யிலார்வெளி ஈண்ணினரே 
யந்தை யிலாநின் னடியடைர் தாரழகேயமார் 
இந்தை யிலார்தரு மைச்சச்சி சானர்த தேசிகனே. (௨௪) 

நிலையா வுடம்பு விளக்கங்கொண் டன்றி கிருவிகற்ப 
மலையாச் சவிகற்ப மிக்காட்சி யெய்துத லாகுங்கொலோ 
மலையா வதுதந்த நின்னருள் வாழ்கவம் மாதடம 
இலையார் முகிற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௨௫) 

5 HET QU (Hf தனிநிலை யாவு மக்காமே 

நிகர வரிய வினைய மசைநிலை யும்பதமே 
மகர மரிய வொருநீயும் யானும் வயக்குசித்தே 

இசா மதிற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௨௪) 

வளிதாழ் விசும்பைப்பைர் தோலிற் சுருட்டி.ட வல்லவனு 
மளிதாழ்கின் போரு டீர்ந்தின்ப மார்தற் கமைபவனு 

மொளிதாம் புவனத்தி லொப்பான் ஜோவுண ராதவர்க்குக் 
தெளிதாம் புகம்க்கரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௨௭) 

எல்லா மறைத்துஞ் சடையொன்று மேபுனைந் திங்கமர்த்தாய் 
வல்லா வெமரு முணர்வர்கொ லோவல் லவருணர்வார் 
வில்லார்ஈற் ருலிபு லாகத் இன் மற்றும் விளங்குமென்று 
செல்லார் மதிற்றரு மைச்சச்சி தானர்த தே௫கனே. (௨௮) 

உற்ற வியாபகம் வெம்பாச மென்னி னொழிதலிலை 
மற்ற வியாப்பிய மென்னினெஞ்ஞான்று மயங்குகிலாய் 
சொற்ற வியாத்தியென் ருய்நீக்கு ருமையென் சொற்றிபொறி 
செற்றவர் சூழ்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேக. (௨.௯) 

நன்ராய்வெம் பாச மியற்கையென் மூலது நாசமுரா 
தொன்றா யிருக்குஞ் செயற்கை யனாதி யுதுவுமுண 
சென்ரு யழியுங்கொ லோவெனக் காரண மெஞ்சவென்டய் 
தென்ராய் வளர்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௩௦) 

கல்லான மருவி யமாக இலகு மமவிக கஞ்னறமரு 

மெல்லா னறிஞர் சிகாமணி யாயினை யென்பனிர்தச் 
சொல்லான் முனிவு கொளேலுண்மை கூறினன் Gps BEES 
செல்லான் மதிற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே (௩௧) 

புறத்து மூகன்மை நமக்காக மேவிப் பொலிவகத்து 
நிறத்து முதன்மை ஈமக்காக வேயிது நீநினையென் 
நிறத்து முதல்வசொற் முய்சொற்ற வாபின்ன தாகிலையென் 
மிறத்து மலிதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௩௨)



சச்சிசானர்ததேூகர் மாலை, HOTS 

பின்னை யுருவி னிறைமதி யோனெனப் பெற்றபெயர் 
முன்னை யுருவிற் குறைமதி யோனென மூண்டபெயர் 
தன்னை மறைத்இடிங் கொல்லோ மறைக்கினுஞ் சாற்றுவல்யான் 
Qn air en வளகத்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே, (௩௩) 

சத்தாதி யைந்து வசனாஇ யைர்.து சதாகஇபத் 
தொத்தார் தருமிர் இரியம்பத் தந்தக் கசாணமொர்நான் 
கத்தா புருட னொடுசாக் கர.றுக லார்வையென்றப் 

சித்தா தருமைப் பதிச்சச்சி தானந்த தேடிகனே. (௩௪) 

சொல்லும் புருவ ஈடுச்சாக் இரத்துறச் சொற்றவற்று 
ளொல்லுர் த௪விந் இரியக் கழியமற் றுள்ளனவே 
புல் லுங் கனவிற் களத்இிலென் முயது போற்றிக் கொண்டேன் 
செல்லும் புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேனே. (௩௫) 

பேசார் சுழுத்தி பிதயத் தமார்து பிராணசித்த 
நாசார் புருட னொடுகிற்பை நீயென்று நாட்டி னையி 
தோசா ரொழிக வுணர்ர்தேன்மற் றோதுவ வோதுபெருஞ் 
சீரார் புகழ்த்கரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௩௪) 

பொற்ற துரியம் புகுவாய் பிராணன் புருடனொடு 
சொற்றான் னாபி யதீதத்தின் மூலத்திற் ரொச்கமர்வை 
யுற்ற புருடனொ டென்றாய் தெளிதா வுள்ளங்கொண்டேன் 
செற்ற வளத்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௩௪) 

நாலாறு தத்துவ மாயையென் முய்ஈவி லேழனையுங் 
கோலாறு சாலும் புருடனென் மூய்குறி யைக்தனையு 
மேலாறு சூடிய வீசனென் ராயுள் விரித்துணர்ர்தேன் 
சேலாறு பாய்தரு மைச்சச்சு தானந்த தேகெனே. (௩௮) 

கேவல மாணவ நீக்குமென் முய்களெ ருஞ்சகல 

மாவல மாயையை நீக்குமென் ரூய்கல மன் னுசுத்த 
நாவல வாவினை நீக்குமென் ருயுண்மை நானுணா்ர்தேன் 

சேவல வாதரு மைச்சச்சி தானந்த தே௫கனே. (௩௯) 

ஒன்று இதசித் த௫த கஅப் பலவொளிர் சித்துச்சில 
வென்று புகன்றனை ே யோர்முப்பத் தாறையு மெண்ணினனயான் 
கன்று பிறரெங் ௩னமுணர் வார்தென்னை கற்பகத்தைச் 
சென்று பொருந்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௪௦) 

நீயே பருட்குறி யாய்ச்குரு வாய்மெய் நிகழ்ச்சியசா 
யாயேக மாமல மாயை கரும மறப்புரிவாய் 
தாயே யனையகின் றண்ணளி யென்சொல்வ றண்கடப்பஞ் 
சேயே புகழ்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேகெனே. (௪௧)



௪௪௨ சச்சதொானந்ததேடிகர் மாலை, 

கரத் துச் சுடர்கொண் டி ர௬ுடனை நேடல் கடுக்குகினை 
யுத்துப் பதித்தறி யாமையை நேடுத லுத்தமனே 
வாத்துப் பொலிமெய்க் குரவர் சிகாமணி யேவளங்கூர் 
இசத்துப் பொலிதரு மைச்சச்ச கானர்த தேனே. (௪௨) 

மலையா ஈகசொரு மூன்றழித் தாயன்று வாழ்தரவின் 
லையா ஈகசொரு மூன்றையுங் காப்பைநின் னுண்மையெவர் 
நிலையாம் வகையுணர் வார்புணர் வார்கையி னீத்தசெம்பொற் 
சிலையாய் தமிழ்த்தரு மைச்சச்சு தானந்த தேகெனே, (௪௩) 

ஒரு ரிலானென் நுளணாப்பார் நினையவ் வுரைமறையா 

வாளூர் (paler cr மூன்,நா ரகச்தா சாட்டிகொண்டாய் 

நீரூர்கின் செய்கை நிசம்பான் முயிற்று நீடுபெருஞ் 

சீரூர் தமிழ்த்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. (௪௪) 

நின்னூ ரகா நிகருமை நீரென நேருரைக்கு 
முன்னூ ரகரமை யீறுற்று நின்றொரு மூன்றுமந்த 

மன்னூர் ஈடுவ கரவு கரத்தை மதிப்பவர்யார் 
தென்னூர் தமிழ்த்தரு மைச்சச்ச தானந்த தே௫கெனே. (௪௫) 

ஒளிவார் விழியும் படையின் றலையு முதவுகன்ற 
களிவார் பதமுத்தி யுஞ்சத்தி யுங்கமழ் புண்டாமு 
மளிவார்கின் சொல்லு ளமைந்தவும் போல வணிககசோ 
தெளிவார் ம௫ழ்தரு மைச்சச்டு தானந்த தே௫ிகனே. (௪௬) 

௮ருளா ௬லக மொருமூன்று மாடற் கறிகுறியாப் 
பொருளார் ஈகரொரு மூன்றாளு வாய்பெரும் புண்ணியனே 
வெருளார் பிறவிப் பிணிமருர் தேமத வேள்பகையே 
தெருளா ருறாத்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசெனே. (௪௪) 

மருவு நகர மொருமூன்.று சேர்ந் அ வயங்குதல்போற் 
பொருவில் பெயரு மொருமூன்று சேர்ந்து பொலிவையகத் 
திருவு மவர்க்சி யாய்தனி யாய்தழைந் தெவ்வசைய 
Aga மலிதரு மைச்சச்ச தானந்த தேனே, (௪௮) 

கூடு ஈகர மொருமூன்று ளாய்க்குக் கொடுத் இடுவன் 
மூடு ஈகாமொன் றென்னது காணது முற்றுங்கொண்மோ 
சூடு ஈகாஞ் சிறப்புப் பொருளென்று சொல்லிவிடே 
றேடு ஈகர்த்தரு மைச்சச்சி தானர்ச தேசிகனே. (௪௯) 

மோதும் வலைகொடு முன்படுத் தாயொர் முழுமகர 
மோது மருள்வலை கொண்டுகொ னின்றெ ஜனொருமகாம் 
போது மலியும்பொற் முதுகுச் தேவெளி போக இயைச் 
சேதுசெய் காத்தரு மைச்சச்டு தானந்த தேனே, (Go)



FFA SrOTh So SRST மாலை, ௪௪௩. 

கரையு மவத்தை யொருமூன்று காசணம் காரியமோ 
விரையும் பதினைஈ் துடையானு நீயென்று விண்டனையால் 
வரையுர் தியபுனற் காவிரிப் பாலெழு வாளைமுடற் 
விரையும் வளத்தரு மைச்சச்ச தானந் தேடிகனே, (௫௪) 

அரிக்கு மயற்கு மடைவரி தாய வானர்தந்தோம் 
பரிக்கு மெனக்குல் கடைக்குங்கொ லோவெனப் பையவுனை 
யிரிக்குர் இிறமுளை யேற்பெறு வாயென் றியம்பினையென் 
நெரிக்குர் தழிழ்த்தரு மைச்சச்சு தானர்த தேசிகனே. (௫௨) 

௮காச முலகம் பலவற் றையுமினி தாக்குமென்றா 

யுகாரமுண் டாய வுலக மனைத்து மொடுக்குமென்ரறாய் 

மகாச மவைக்குள் ளொளியாய்ப் பிரித்து மன்னுமென்றாய் 
சிகார வுருத்தரு மைச்சச்சு தானந்த தேசிகனே. (௫௩) 

பேசு மகாச முகாச மகாரம் பிரணவமீ 

தேசுத நீர்மறை வித்தா மசபை யிதனிடத்தே 
கூசத லோவி பியங்குமென் ரூயுளம் கொண்டனன்யான் 

நேசு மலிதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௫௪) 

நாட வரிய விகாரமுன் மூன்று ஈவிலிலிங்க 

பீட முயிரைர் தருர்து மதனிடம் பேசினின்னுவ் 
கூட வருமண்ட பிண்டமு மாமென்று கூறினையே 
தேட மிளிர்தரு மைச்சச்சி தானாக தேசிகனே. (௫௫) 

பொறியொன்று பூகமொன் றந்தக்காணம் புகலொருகான் 
கறியுங் கலாதியொ சேழ்சுத்த மைந்து மறைந்தவிவை 
நெறியொன்றி னோர்புல னீறுகர் வாயென்று நீயுரைத்தாய் 
செறியும் புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. (௫௭௬) 

மூலமுன் மூவிரண் டற்குமொர் கான்கொரு மூவிசண்டு 
நாலமை யாறுமற் ரூறிரண் டோர்பதி னாறிரண்டு 
சால விதழு மெழுத்துமென் ருயெவர் தள்ளுவர்செஞ் 
சேலமை நீர்த்தரு மைச்சக்சி தானா தே௫களே, (@er) 

ஆறு முணர்குள மேலால் விகசித்த வாயிரந்தோ 
Cro மமல கமலத்இ லென்னைக்கசண் டின்பு௮ இ 
வேறு முணர்த்தவும் வேண்டுங்கொ லோவென்று விண்டனையான் 
தேறும் வகைதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௫௮) 

பரை 2ய ஈயனச் தஇசோதை கருமணி பற்றுமிச்சை 
யுரையேயு ஞானவ் கிரியை யதற்குள் ளொளிதெளியப் 
புரையே யிலாதெவை யுங்காண்பை நீதெளி புந் இயர்யார் 

- இரையேய் தடத்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிசனே, (௫௬) 
௬௦



௪௪.௪. சச்தொனந்ததேிகர் மாலை, 

நாதத்தில் விர்துவின் ப.வ்வி லுகாத் தி னாமெவ்வி 
லோதச் இறந்த சிகாழுழ் றோன். றுமென் றோ தினையிப் 
போதத்தை யுற்றவ சேதத்தை நீங்கிப் பொலிவசென்ராய் 
சீதப் புனற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௬௦) 

திரியை நிவிர்த்தி யிருமனு நூற்றெட்டுக் கேடில்புச 

மரிய வெழுத்தொன்று காலேம் பதமய னாற்புவியி 
னுரியரன் னா யுபத்த மதாற்பய னூட்டியவொய் 
தெரிய வருந்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௬௧) 

ஞானம் பிதிட்டை யிருமனுச் தத்துவ நாலை துரூன் 
ருனவெண் மூவெழுத் அப்பத மேழ்மூன் றமைந்தபுச 
மானவெண் ணேழரி நீர்தாலம் பாயு வருத இவொய் 
தினரு ருத்தரு மைச்சச்சி தகானர்த தேசிகனே. (௬௨) 

இச்சைல் வித்தை யுருக்தான் மாமனு வென்ப இணை 
வைச்ச பதமிரு பஃதேமு தத் துவம் வன்னமுமேழ் 
மெச்சு புவனமூ வொன்ப தழல்கண்கை மிக்கருள்வாய் 
செச்சை மலர்த்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேகெனே. (௬௩) 

ஆதியஞ் சாச்தி மனுவிரண் டீச னறைப இனனொன் 
ஜோதி யபதம்வன் னந்தத் அுவமும்மான் ஜொன்ப இனை 
யேதில் புரந்துவக் குப்பதங் காலினி தூட்டிடவொய் 
தீஇிய லாத்தரு மைச்சச்சி தானர்த தேடிகனே. (௬௪) 

பரையே யதீதமு மந்தர மொன்று 115555 gra 
முூரையே யிரண்டெழுத் தீரெட்டு மூவைர் தொளிர்புவனம் 
வரையே சதாூவன் முன்னிலை வான்செவி வாக்இனுய்ப்பாய் 
இளரையேய் புனற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேகெனே. (௬௫) 

௮ருளசிவ சை முளமறைப பச்சிந்தை யி௪னவிந்து 

பொருளான் மவ்வின் மனமழிப் புவ்விலொண் புத்இகின்று 
கருணிறன் காப்ப காத்தகங் காரத்துக் கம்படைப்புத் 
தெருடியென் முாய்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௬௯) 

அருளார் தருமப் பொழுதேமெய்ஞ் ஞானத்தொ டைக்தொழிலாம் 
பொருளார் தருமென்பர் ஈம்பற்க வைக்தெனப் போற்றுதொழி 
லிருளார் தரு௫ிற் றறிவிற் கடாதென் றியம்பினையே 
தெருளார் தருதரு மைச்சச்சி தானந்த தகன, (௬௪) 

குளிகை யடுத்தலுஞ் செம்புறு கோதழிர் தாங்கருளால் 
விளிகை மலத்தற் குறன்முத்தி யென்பதும் விண்களிம்பி 
னொளிகை யுரறு.து மலடித்த மாதலி னோர்இயென்றாய் 
தெளிகை யுளார்தரு மைச்ச்ச்சு தானந்த தேகெனே. (௬௮)



சச் தொனந்ததே௫கர் மாலை, ௪௭௫ 

இந்தனத் தங்கியின் மும்மல மேச விருஞ்சிவமு 
நந்தலி னியுமொன் ரூவையென் பாசது காமுரையோ 
மர்த முதலொடு நீயேக மாத லடாதென்றி3ய 
செந்தமி ழார்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேனே. (௬௯) 

நீசோடு நீர்புணா்க் தாற்போற் சிவத்தொடு நீபுணாவாய் 
பேசோடு மென்பர் மலனீ யமலன் பெருமுதல்வ 

னாரோடு கூறினும் பேசார் சமமென் றகற்றினையே 
சீசோடு வாழ்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேகெனே. (௭௦) 

இருக்குறா யேக மெனலா லிரஈண்டிலை யென்றுரைக்கிற் 

DHS ona யோயம் மொழிபதி Cin bo gi சத்தியமே 

பெருக்குரை வேத மெவர்க்மீகா தியதென்று பேசனையே 

திருக்குரை யாத்து மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (ors) 

வேத முரைப்பது மேகமன் ஜேோவதை விட்டுரைத்தல் 
போத மெனத்தகு மோவெனின் மீட்டுமப் பொய்யின்மறை 
யோத வுணர்ந்தனை யேநீ இரிபுடி யோதென்றியே 
ES app மைச்சச்சி தானந்த தேடிகனே. (aie) 

வேனி லடைபவர்க் செல்லா நிழறரு மென்றருப்போ 
னானில மெங்கு மடைந்தார்க் கடிநிழ னல்குமெனிற் 
கானின் மாத்தி னசே.தன னல்லன் கடவுளென்றாய் 
தேனில வுத்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௭௩) 

மறையத் துவித மெனவு மிரண்டெங்கு வர்ததெனிற்் 

கறையற் ஜொளிரது 2வறன்மை பேகட் டராத்ததுகா 
ணிறையத் தெரியென் றருளினை காவிரி நித இலங்க 
டூறையிற் றருதரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. (ore) 

மொழியா தெனக்கு மொழிந்தது காணின்சின் முச்இரைக்கை 
கழியாது பாசம் கழிந்தது நின்னையுங் *காணவொல்லே 
னழியாத வானந்த வாரிதி யேயென் னரும்பொருளே 
செழியா வளர்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௭௫) 

மாணா வுணர்தத் துவமசி யென்னு மறைப்பொருளைக் 
கோணு முதற்கும் பசுவிற்கும் வேறன்மை கூறியதே 

ணு வுராப்பர் தனிமையென் றேயதை விண்டிடென்றாய் 
சேணார் புகழ்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (எசு) 

உயிர்கட் கருளற மெய்யா சத்தியி லுய்த்தசைத்த 
aus) pont gs லிலார்பதி மாயை யகப்பட் டெண்ணில் 
பெயருற்று முத்தி பு.றுமெனல் பொய்யெனப் பேசனையே 
செயிசற் றவாதரு மைச்சச்சி தானந்த (2 த௫கனே. (௪௭௪) 
  

& *: தாணவல்லேன் ' என்றும்பாடம்,



vara ச்ச்சிதான்;ததமேதசிகா மால், 

அந்தக் க்ர்ண்ங் கெடத்துன்பங் காணுத லற்திருத்தல் 
சந்தப் பெருமுத்தி யென்னின் மாணந் சவாவுறக்க 
நந்தத் தருவுயிர் முத்திய வென்று acon plone sn Gs 
சிந்தப் புடைதரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௪௮) 

உலகாய்ப் பரிணமித் துச்சிவ மாருயி ராய்வினையுண் 
டிலகா வதிதத் திற் பேசொளி யாமென்ப ரீ தும் பொய்யென் 
ற்லகா வுவப்பி லுணாபாக் கியம்பினை யாரியாதந் 
இலகா புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௪௯) 

இருவினை யொப்பின் மலத்தைக் கருவியை யீடழித்தே 
யொருவி லறிவு மதன்முத லந்தளை யும்மொருவிப் 
,பொருவிலொன் றுயுவப் புந்தபல் விணென்று போக்கத்தந்தாய் 
இருவினர் சேர்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௮0) 

எழுவாய் புவிசிவ மீரா விருபதி னெட்டனையும் 
வழுவா வணமம் முறைமையிற் காண்டல் வருகருவி 

மூவா Bugs துவரூப மென்றனை கொண்டனன்யான் 
த ெழுவார் புனற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௮௧) 

கூறிய தத்துவ மோர்முப்பத் தாறுங் குறிசடமென் 
றேறிய போதது தத் தவக் காட்சி யெனப்புகன்றாய் 

' நாறிய நீற்றி னிருளற லானகு தானமென்றே 
தேறிய சீர்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௮௨) 

kb தமல் லேன்பொறி யல்லேன் புகலுங் காணமல்லே 
மனாஅங் கலா திசுத் தங்களல் லேனென் ரொருவுவதே 
' போதங்கொ டத்துவ சுத்தியென் ருயது போற்றிக்கொண்டேன் 
சீதங்கொ ணீர்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௮௩) 

உறந்த விருளை யொரீஇயவ விடத்திலுண் டாகுகின்ற 
வறந்தவ ரூதமெய்ஞ் ஞானத்தைத் தானென் றறிவதுவே 

- மறந்தவிர் ஞான வுருவமென் ராய்மறப் பேன்கொலிது 
திறந்த புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௮௪) 

நீகண்ட ஞானச் தனக்கே செயலன்.றி கிற்கிலையன் 
தேகண்ட ஞானமு மோர்நீடு மாய்கிற்ற லேயருணூற் 
பாசண்ட வான்ம தரிசன மென்று பகர்ந்தனையே 
சீகண்ட னேதரு மைச்சச்சி சானந்த தேசிகனே, (௮௫) 

பரையிற் பொருந்்இகின் றன்மையென் போதப் பதைப்புங்கெட்டு 
விரையப் பொருளிற் பொருந்தஇத் தரிசித்து மெய்த்தவக்க 
ணுரையுற்ற தோற்ற மறநிற்றல் சத்தியென் ரோஇனையே 
திரைநற் புனற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௮௬)



சச்தொனந்ததேகர் மாலை, ச்எள் 

தவாப் பரசிவ ரூபந் தரிசனம் யோசமற்று 
மேவாமெய்ப் போக மிவைமுறை யேவிரித் ௮த்தெரித்தா 
யாவா நினக்கென்ன கைம்மாறு செய்வ லருட்பெருமைத் 
தேவா தஇகழ்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௮௪) 

இரும்பு மழலுமென் கோவுப்பு நீருமென் கோவிருடீர்த் 
கரும்பு கஇரும் விழியுமென் சோழமுன்னை யாணவமும் 
விரும்பு முயிருமென் கோநியு நானும் விரைசெலற்கோ 
டி ரும்பு மதிற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேடிகனே. (௮௮) 

நீரு நிழலுமென் கோசுவைப் பாலுஈன் னீருமென்கோ 
வேரும் பழமுஞ் சுவையுமென் கோபண் ணிசையுமென்கா 
வாருங் கருதரு மோர்நீயு சானு மருளொளியே 
சேரும் புகழ்த்தரு மைச்சச்சு தானந்த தேசிகனே. (௮௯) 

வானும் வளியுவ்கொ லோசெம் கதிரு மதியுங்கொலோ 
வூனு முயிருங்கொ லோதில மும்மாறு நெய்யுங்கொலோ 
யானுமொர் நீயு மருளிருள் காவல சோடுசுவைக் 
கேனும் பொழிதரு மைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. (௯௦) 

ஒருவாநின் போருள் பெற்றேனெஞ் ஞான்று முரைக்கரிய 

பொருவாத வானந்த முற்றேன் கருணை பொழிழமுகிலே 

மருவாவென் னாற்பெறு மாறெவ னீயருள் வாரிதியே 
இருவா புகழ்க்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௯௧) 

உன்னை நினைக்க வுனையே வழுத்த வுனதுபணி 

தன்னை யியற்றப் பெறுவா னினிப்பெறகத் தக்க துவே 
றென்னை யருட்கட லேகரு ணாநிதி யேமுகிலார் 
தென்னை வளத்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௯௨) 

இம்மா நிலத்தி லடியார் செயலொன்று மில்லவராய்ச் 
சும்மா விருர்து சுகமார் தாவைத்க சோ தியனே 
யெம்மா தவர்க்கு மாசே கருணை யிரும்பொருப்பே 
செம்மா மதிற்றரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகமன. (௯௩) 

போக்கு வாவில் வெளிடோ ஸனிறைர்தமெய்ப் போதநிலை 
நீக்க மறப்பொருர் இத்திருர் தத்தன் னினைப்புமறு 
பாக்கு மருளி லருளே செயும்பெரும் பண்ணவே 
தேக்கும் புகழ்த்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. (௯௪) 

வருந்தி யிறக்து பிறர்துழ லாதுசன் Lolt  & & 5) Goo 

“பொருந்தி யகண்ட பபரிபூ ரணநிலை புக்குமிக்கின் 
பருர்தி யடிய ரிறுமாக்க வைக்கு மருட்கடலே 
செருந்தி மலர்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே, (௯௫)



சஎவு ச்ச்தொனர்ததேக் மாலை, 

பந்த மகல வருண்ஞான சம்பந்தா பார்பாவா 

நந்த பரவசர் ஈற்சச்சி தாரந்தர் நாடினருக் 
கந்த மருளு மொருமா சிலாமணி யாரென ச்தோஞ் 
சிந்த வருடரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

பயவிரு ஞானசம் பந்தர் இருவம் பலவாழ 
இயதிருச் சிற்றம் பலவர் கிளர் இரு காவுக்கர 
சுயரசிவ ஞான சொளிர்சச்சி தாரந்த ராயுவந்த 
செயலுடை மெய்த்தரு மைச்சச்சி தானர்ச தேசிகனே. 

பார்புகம் முத்துக் குமாராஈன் ஞானசம் பற்தாரு 
ளார்தரு கந்தப்ப ரம்மா சிலாமணி யாரிவசாய்க் 
கூர்தரு மெய்யடி யாரைப் புசந்தருள் கூர்ச் துநின்றாய் 

சீர்கரு மெய்க்தரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

ஓத்தே நிசழடி யாருளத் தேயொளியாய் நிறைந்த 
முத்தே முழுமணி யேகரு காது முளைக்குமருள் 

வித்தேகமெய்ஞ் ஞானக் இரளே மறைஞுடி மேல்விளங்குஞ் 

சித்தே செழுக்கரு மைச்சச்சி தானந்த தேசிகனே. 

பூவேயப் பூவின் மணமேமெய்ப் போதப் Oui Bau mene) 

காவேமெய்ஞ் ஞானக் கரும்மீப யருள்கனி யுங்குரவர் 

கோவே பிருங்குணக் குன்றே பொதவிற் குனித்தருளுந் 

தேவே இகழ்தரு பைச்சச்சி தானர்த தேசிகனே. 

சச்சிதானந்ததேசிகர்மாலை மற்றிற்று, 

| (sos) 

(௯௭) 

(௯௮) 

(௬௯) 

(௧௦௦)



௨ 

விசாயகர் துணை. 

திருமமிலைச் 

AS Rasa இரப்புகழ்சிமாலை. 
94% —__. 

காப்பு. 

விநத்தம், 
மின்னுபுகம் மயிலைவிரா யகமால்சத் திரப்புகழ்ச்டு விளம்ப 

நாளு, மன்னுமொரு வரைமுடியிற் கங்கையும்வா ஸணியுமுதித்து 
வழித லேய்ப்பத், துன்னுமதிப் பிறையொமுக்கு வெள்ளமுதுல் 
கொன்றைபொழி சுவைச்செர் தேனும், பன்னுமுடி நின்றிழியப் 
பொலியுமழ களிற்றடிகள் பாசுவாமே. 

  

நால். 

பூமேவு திருமயிலை ஈகரிற்கற் பகவல்லி புல்ல மேவு 
மாமேவு கபாலீசர் சந்திஇகற் நிருக்குள த் தின் வயங்கு தென்பாற் 
றாமேவு புகழ்விரா யகமகிப னித்திலவெண் ஈதைதீற் றிச்செய் 
பாமேவு சத் தாமன் னவன்புக£ழ தஇரண்டதெனப் பகா லாமே. (௧) 

மறையவாக்குப் பிறப்பொழுக்குர் தவத்தினர்க்கு நிறையருளு 
மாண்பு சாலிற், நுறையவர்க்கு விருந்தோம்பு தன்மையுகற் சிவபூசை 

தொடங்கச் செய்யு, மிறையவர்க்கு மெய்யன்பு மெப்படியப் படி.மயிலை 
நெடுக கர்க்குப், பொறையவர்க்கு ளுயர்விகா யகமால்சத் இரமென்று 

புகல லாமே, (௨) 

இருகி தியோ கற்பகமோ வெழிலார்சிர் தாமணியோ வெழிலி 
யோவெளன், றருநிதிபாம் புலவர்புகழ் திருமயிலை விராயகமா லமைத்த 
சிர்சால், பெருநிதியாஞ் FS B50 புகழ்கேட்டுத் தலையசையார் Gor 

யார் மிக்க, வுறுகிதிசால் வரையடர்மண் டலைமேற்கொ எனந்தனலா 
துலகற் ருனே. (௩) 

இருவிநா யகமபென் புரிமயிலைச் சத்தத்தின் சிறப்பு நோக்கி 
யொருவிகா யகர்கபா லிச்சரத்துக் கூத்தாட லுவந்தா ரத்தப் [னின் 
பெருவிரா யகர்க்கதனா லப்பெயர்தோன் றிற்றுமுன்னே பிறக்த தென் 

மருவிகா யகப்பெரியோ செதிர்காலச் செயலுணார்து வகுத்தா ரன்றே, 

காலருந்இச் சருகருந்இப் புனலருர்இத் தவம்புரிதல் கண்டோ 
மில்லை, மாலருர் இ யுமிழ்மண்மேன் மறையோரிக் காலமற்றஃ தெதனா



௪௮0. சித்திரச்சச் இரப்புகழ்ச்சிமாலை, 

லென்னிற், மூலருர்தின் புகழ்விநா யகமூபென் புரிமயிலைச் சத்த சத் 
இன், பாலருந்தியவணுறைத வரைப்போற்று தகவங்கொண்ட பண்பி 
னானே. (௫) 

தெருள்பெற்றான் வியாசாகர் விராயகமா லதற்கேற்பச் செயிர் 
திர் மிக்க, பொருள்பெற்று னதற்கேற்ப மயிலையிற்சத் இரங்கட்டிப் 
புகழ்சால் பெம்மா, னருள்பெற்றா னிவனன்றிப் பொருள்பெற்.று மறஞ் 
செய்யா வவனி யுள்ளார், மருள்பெற்றார் சிறுமைபெற்றா ரின் னுமென் 
பெற் ருரென்னின் வசைபெற் ரூசே, (௬) 

தண்ணியான் னிழலுதவி யடைந்தவர்க்கு வேண்டுவதுந் தருவ 
தால்வா, னண்ணியவைகச் தருகிகரு மருச்சுனமால் புரிதவத்து னன்கு 
BSS, புண்ணிய விராயகவேண் மயிலைச்சத் இசமென்று புகல்வர் 

யாரு, ஈண்ணியயா மவைசேட்சுக் கொடுத்தலினொவ் வாதென்று ஈவிலு 
வோமே, (or) 

பொங்கார மணிமார்பன் புண்ணிய விராயகமால் பொலிய 
நாளுஞ், சிங்கார வேலர்மகிழ் இருமயிலை யகத்தமைசத் இசத்தின் 
மேலா, லங்கார முகில்படிர்து தோன்றுதல்விண் ணவர்கண்ணே 
றடையா வண்ண, மிங்கார வருவார்கள் கரும்படாங் கொமமறைத்த 
தேய்க்கு மாலோ. (௮) 

தெள்ளமுத மஇியொடுபா சேதுயெம் மான்சடைமேற் செறிந்து 
மேவற், குள்ளகருத் துணர்ர்தாந்தன் சுவையோடம் மதியமுது 
மொருங்கு கொண்டு, வள்ளல்விரா யகம௫ூபன் மயிலைச்சத் இரக்ணெற் 
அள் வந்து புக்காங், கெள்ளலிலாப் பெருஞ்சுவையை யடைச்தோர் 
க்கு சாணாளு மீபத் தானே. (௯) 

தீராத புதழபடைதத மப்லவிரா யகமுகலசத தரதசை வநது 

பாராத பேருமிலை பார்த்தவுட னதன்சிறப்பைப் பலகாற் பாட 
வோசாத பேருமிலை யோர்ர்துமேன் மேற்பாடி யுவகை வாரி 
சாரா பேருமிலை யென்னின கன் பெருமையெவர் சாற்று வாசே,(௧௦) 

மைமணக்கும் விழிமாதர்க் கொருமதனன் பாவலர்க்கு வைப்பா 
யுள்ளோன், மெய்மணக்கும் வாப்மயிலை விராயகமால் சத்திரத்.துள் 
விரும்பிப் புக்கு, ரெய்மணக்குல் கறியமுதுச் திருவமுது மவாவடங்க 
நிரம்ப வுண்டோர், கைமணக்கும் வாய்மணக்குங் கழுவியநன் னீரு 
நனி கமழு மாலோ, (௧௧) 

என்னுரைக்2கன் மயிலைவிகா யகமடபன் பெரும்புகனழை யிருநீர் 
வைப்பின், மின்னுபொரு ளவனீட்டு போழ்தேசக் இரமாதி வேறு 
வேழுப், பன்னுபல வறங்களுக்கென் றேயிட்டி னான்பன்னூல் பயி 
௮ம் போழ், மன்னுமனை யான்புகழைப் பாடுதற்சென் றேபுலவர் 
மஇத்தார் போலும், (௧௨)



Gig இரச்சத் இப்புகம்ச்சமொலை, சலக 

விடாத வளமலி வியாசஈகர் விராயகமால் விரும்பி யுள்ளங் 
கோடாத வன்பொடுரன் மயிலையிற்கெய் ௪ தீஇிரச்சர் குறி த்து நாளும் 

பாடாத புலவரிலை பாடுபுகல் கடவனையான் பரிவிற் கொண்டு 

சூடாத செய்யுளிலை யென்னின்யா மினியென்னோ சொல்லு மாறே,() 

௮த்தஇரவாள் விழிமடவா ரழசனருச் எனபடப னன்பி னீன்ற 
புத் இரன்வி ராயகமா றிருமயிலை பிடச்கருமை பொருர்தச் செய்த 
#6 BT வட்டிலடைர் தோர்வாய்க்கு விருக்தூட்டு் தவாதகாக் குற்ற 
சித்தமே கண்களுக்கு விருக்தூட்டு மென்றிடின்யாஞ் செப்பலென்னே . 

இசவிமுன மிருளில்லை யெம்பிசா னருண்முன் மல மில்லை நாளும் 

புசவியன்மெய் யடி யார்முன் பவமில்லை ஈல் 3ீலார்முன் பொழுமையில்லை 

யுசவியல்கு ஷைரவி நாயகபூ பதஇிமுன்ன முமலோப மில்லை 

பாவியமெய்க் Bi x Bsa or றிருமயிலைச் சச் இசமுன் ப௫ியமின்றே, () 

எம்மையா ஞடையபிசான் கபாலி௪ னுவற்ணுறைகற் டெம தாய 

செம்மையார் திருமயிலை சிவலோக மென்பதுவே தேற்ற மென்பர் 

வெம்மைதீர் சூணவிரா யகமால்சத் கரவளமை மிகு யாலே 

சும்மையார் புகழ்ப்போக பூமியுமஃ '2சயெனயாஞ் சொல் ஓ?வாமே. 

வினை த்திருக்கு மலற் இருக்கும் கடிர்திருக்கும் இருவடிமெய் 
விரவா யாறு, நினைத்திருக்கும் படி.யாறாள்க பாலீச னுலாப்புறமாய் 
நெடுவி இக்கட், கணைக் இருக்குந் ிகாடாவெழுர் தருள்வதுகண் 

டுவர்அபின்னுங் கண்டு வப்பார், தினை சீ இருக்கு மிலாவிமா யகமகிபன் 

மயிலைச்சத் இரத்தை மாதோ, (௧௪) 

விங்குதிரைக் கடலுலகிற் பொருள்படைக்தார் தாமிருந்தே 
விருப்பின் வாழ்தம், கோங்குபெரு மானிளைசெய் துவப்புறுவர் 
வியாசாக ர௬வர்து மேவும், பூங்குவகாச் கார்மார்பன் விசாயகமால் 

யாவர்களும் புக்கு மேவி, 8ீங்குகவி லாகமா மயிலையிற்சத் இரஞ் 
செய்தா னிலவக் கானே, (௧௮) 

வாரியினுண் மணலைநெடு வானசகத்.நுண் மீனமண்ணில் வரு போன 

காரியரைப் புருடரைமற் றளவிடினும் இுமயிலை ஈகரி பத்துச் 

சீரியவி சாயகமா லியற்றியாம் சத் இரச்சக் இரமே யன்றி [தே. 
யேரியல்பல் லறமுமவன் செயக்கொண்ட வெண்ணமள விடப்ப டா 

ஆலமுயர் பாம்பானை வருத இடி. னு நீறலனிமமெய் யடியரா தம்மைக் [ஞ் 

BT VE AUIS இடி.னுமற ம DBO BANS இடி ணுமுயர் கனம்போ BOTS 

சீலமலி திருமயிலை விநாயகமால் சிக் இ.ச்சக் இரத் இன் வி [@ தீ. 

வாலனமுண் பானடைற்தோர் கமைநாரும் பசியெழுக து வருத்தி டா 

கருதரிய புகழ்மயிலைக் காபாலி தீர் த்தகெடுங் கரையோர் நான்குட் 
பொருவரு£ழ் கரைகபா லீச்சாத்கா லேக்கழுத்தம் பூண்டு மேவு 

Te



௪௮௨ இத் இரச்சத் இரப்புகழ்ச்சிமாலை, 

மருமைகொடென் கரை ரா யகமுகில்௪த் இரத்தாலஃ தடையு மற்றை 
யிருகமாயு மென்செய்வா மென்செய்வா மென் £றங்க யிருக்கு மாலோ, 

இரைசெறியார் கலியலகற் பொருளினர்பல் சுவையுணவுஞ் இறப் 
பிற் றேடிக், கரையறவுண் டுண்வெர்து பூகவுடம் பினைவளர்க்குங் 
கடன்மேற் கொண்டார், வரைமிகர்தோள் விராயகமான் மயிலையிற் 
௪,க் இரங்கட்டி வயங்க நாளு, முலாபெறுகற் புகழுடம்பை மிகவளர் 
ப்பா னிவற்கணையா ருலாக்குல் காலே, (௨௨) 

விரும்புபுகழ் மயிலையெனுந் இருஈகரில் வியாசாகர் மேவி வா 
முஞ், சுரும்புழு ரொடைவிரா யகமால்செய் சத்திரத்தின் ஜோற்றங் 
கண்டா, கரும்புபல சத்திரமும் வானகத்திற் பகங்கஇர்க எமைய 
விடு, யிரும்புவியேத் இடக்தோன்று மதியமுன ௬டுக்களென விரு 
க்கு மாலோ. (௨௩) 

நாடிநோக் கதுவென்ன விகாயகமா திருமயிலை ஈகரில் யாரும் 
பாடிநோக் குறுகிறப்பிற் சித இரச்சத் தாமொன்று பண்பிற் செய்து 
தேடிநோக் கறமெல்லாங் கொள்ளைகொள்வானத்தகுசத் இரமுகாளுங் 
கூடி நோக் இவொர்த கோக்கமெலா ஈனிகொள்ளை கொள்ளு மாலோ. 

நாடுஇிரு மயிலைகக ரிடத்துவிகா யகமகப னன்கு செய்த 
பாடுபுகழ்ச் சத் ொக்தோ வியங்கள்வா டாமாலை பரித்த லானும் 
கூடுவிழி யிமையாமை யானுமடி. நிலர்தோயாக் குணத்தி னானு 
மாடுசெறி பேருலகின் வாழமார் குழாமென்றே வகுக்க லாமே. (௨௫) 

கந்தமலாரப் பொழின்மயிலை விராயகமா லிக்காலங் களிப்பிற் 
செய்த, சந்தமலி சத் இரம்போ லக்கால மொன்றிருக்தாற் றவச்தான் 
மிக்குப், பந்தமகல் கெளதமமா முனிவான்வற் கடகாலம் பாறு 
மட்டு, மெர்தமறை யவர்க்குமிக வுபசரிப்ப வேண்வெது மின்று 
மாதோ, (௨௪) 

விரைமலர்ப்பூம் பொழின்மயிலை யிட த்துவிரா யகமகபன் விருப் 
பிற் செய்த, புரைதவிர்சித் திரமலிர்க ௪த்திரத்தின் முகமனொடு புக்கு 
ளார்க்குக், கரையறமேன் மேற்படைக்கு முணவையமு தென்றெவ 
ருங் கரையா நிற்பர், ஈரை இிராமூப் பிவைமாற்றி னமரருணு மமுதெ 
னயா ஈவிலு வோமே. | (௨௪) 

மெய்ப்புகழ்வி யாசநகர் விராயகமா றிருமயிலை விளங்கச் செய்த 
வைப்புகி இ யேயனைய சத்திரத்தின் மடைப்பள்ளி வாய்மேற் போய 
குய்ப்புகைமேன் மேற்கமழத் தேவரும்வா யூறுவ?சற் குவலயத்தற் 
கைப்புறுவா ரெவானைய ச௪த்இரத்தி லுண்டசுவை காணக் தானே. () 

நறையொமுகு மலர்ச்சோலை மயிலைவிகா யகமபெ னன்கு செய்த 
நிறைதரூம ears hp deri sr pues துண்பதற்கு 6 Mer orp



சித் இிரச்சத் இரப்புகழ்ச்சிமாலை, 8 SHIR. 

மறையவரும் பின்னிடார் வர்,கவவர் தமக்குமுக மலர்ச்ச யோடு 
குறைவறான் கூட்டுவதற் கவனும்பின் னிடானென்னிற் உறலென்னே. 

ஓங்குபுகம் விகாயகபூ பதியைமிகத் தெரிந்தவனென் pier 
பார் யாரும், பாங்குபெற யாம்புகல்வா மனையமக பதிமயிலப் பதியி 

Oop, ரீங்குதலி லாகமைத்த சத்திரத்து லொரு தஇனத்தி னிகழ் 
கருத்தை, வாங்குசுவை யமுதூண்பா நித்தனைபே செனத்தெரிய 
மாட்டா னென்றே. (௩௦) 

மீயுயாவான் முகடணவச் சலொமைத்த சத்இரத்இன் விளக்கங் 
கண்டாங், கேயடைந்தார் சிலரெனினு மிகப்படியுற் நிருப்பதற்கோ 
ரிடையூ றின்று, சாயினுரல் லவன்விரா பகமகிபன் றிருமயிலைச் சத்தி 
சத்து, ளாயிரம்பேர் புகுந்தாலு முண்டு£தக் கெறிவதற்கோ ரைய 
மின்றே, (௩௧) 

ஒருவரிய வலிமிகுசூர் முகறடிந்து தேவர்சிறை யொருங்கு மீட்ட 
மருவரிய பெரும்புகழ்சால் சிங்கார வேலர்ம௫ழ் மயிலை தன்னிற் 

நருவரிய வள்ளலெனும் விகாயகபூ பதிசெப்த சத்தி ரந்தான் 
பொருவரிய தாயிலா னடியார்க்கோர் தாயாகப் பொலியு மன்றே, () 

கடிநிலையில் லாதபெரும் புகழ்மயிலைச் சத்தாத்திற் காமர் 
மேவு, படிநிலைகொள் சுவாத்தலத்திற் சிதஇாக்தஇின் பலவண்ணம் 
படர்ச்து தோன்ற, ஜொடிநிலைமுன் கைமடவார் மதனன்விநா யகமு 
இலச் சுவர்க்ச லத், னடிநிலையிற் போகட்ட பன்மணியின் சுடர் 
மேல்வர் தலங்கன் மானும். (௩௩) 

பற்பலதே யத்தினின்று வருவார்க்கு விராயகமால் பண்பு மே 
வச், இற்பவிஇிப் படியமைசத் இரச இருக்கை விடமனமுஞ் செம்மை 
வாய்ச், கற்பகவல் லிக்கொருபா லருண்மயிலைக் கபாலிசர் கமல 
பாத, மற்படு ஈற்சேவைதனை விடமனமழு மெஞ்ஞான்றும் வாசா 
வன்றே, (௩௪) 

இருமயிலை ஈகரிடத்து விநாயகமா லியற்றியசத் இரத் தின்வர்.௮, 
மருவுபொரு எாளர்களும் தாங்குடிகொள் வளமனையை மறப்ப 
சென்னிற், பொருவருமற் றதன்சிறப்பை யெங்கனம்யான் வகுத்து 
மைக்கப் புகுவேன் மற்றை, யிருகிலத்திற் புலவர்களு முழுதுரைமி 
னென்னினதற் இணங்கி டாரே, (௩௫) 

ar இசைகாழ்ற் ததற்கெஇரார் இசையுயாக் கு.றுமூனியை மல 

யம் வைத்தான், கடல்விடமுண் டவன்புவனி சமமாக மன்றல்வினை 
கழிந்த பின்பக், குடமுனியை யுத்தரம்வைத் இலன்புவியுந் தாழ்வு 
யரங் கொண்ட தின்று, இடமயிலை விகாயகமால் சத்திரத்திற் சனநெ 
ருங்குர் இறத்தா லன்றோ, (௩௬)



PHF சித் இரச்ச க் இரப்புகழ்ச்மொலை. 

புண்ணியவி நாயகமால் சத் இரஈற் றண்மையுமுட் புகுந்துளோ 
ராங், கெண்ணியவா றடைவகற்காஞ் செல்வமுமேன் மேலெய்தி 
யிலகா நிற்கும், கண்ணியபச் சிப. முகமா யமர்கபா லீசரிடக் கண்ணுந் 
தென்பா, னண்ணியான் மூகத்தம்மை வலக்கண்ணு கோக்குமுயர் 
நலத்தான் மாதோ, (௩௪) 

நஈற்றவர்சேர் இருமயிலை விராயகமால் சத்தாரு னலமே மேவப், 
பெற்றவுயர் காவணமொன் நதன்சிறப்பை யென்னுரைக்கேன் பிறங்கு 
வாமை, அற்றபசங் கழுகுதெங்கங் குலைகரும்பு பனசமூதற் நுன்ற 
லாலே, யுற்றவது தனைப்புலவர் காவணமென் றுரைத்இடத லுண் 

மை யாமே, (௩௮) 

முத்தாகைப் பெருமுலைச்சிற் நிடைக்கருக்கண் மடமாதர் மோ 
கன் யோகன், வித்தகவி ஈரயகமா றிருமயிலை ஈகரிடத் து விளங்கச் 
செய்த, சத்தரமுன் காவணத்தைக் சண்டமார் கோன்மகுடந் தாங்கு 
BLOF, யத்தகைய காவணர்கத காவணமா யிற்றென்ப ரறிந்து 
ளோரே, (௩௯) 

மேயபுகம் மாரிலைக்குக் கபாலிசர் சவைசெய மேவு வாருக் [காட் 
காயசுவைப் பொஇம்சாறு சமர் துமிக மெலிர் இசைத்த வவர்தோ ஸிர் 

யேகுண விநாயசமா லியற்றியசத் இரத்தாலச் சுமையொ ழிந்த 
வாயமைய விறுமாந்தன் னவன்வாழ்க வாழ்கவென வாழ்த்து மாலோ, 

தோயாச மணிமார்பன் விராயகமா றநிருமயிலை துலங்கச் செய்த 
மீயாச வயர்தரும சத் இரத்துண் பகற்காய விருப்பஞ் சற்று 
மோயாசங் குண்டுவற்து மேன்மேலும் வாழ்த்தெடுப்ப ௬ுவரி நாண 

வாயார வுண்டவர்கள் வாம்கீஅுதற்கெச் கடையுண்டு மண்ணின்மீதே, 

விடையூரும் பெருமானார் மபிலைவிரா யகம௫ூபன் விருப்பிற் 
செய்ஈன், னடைமேவு சத்இரமு னெருங்குபொற்றோ ரணங்கள்பல 
நல்ல றத்திறழ், கடையூறு செயவசார் வர்னதுபுக வழியின்மை யெண்ணி 
af B's, புடைமேவி வாய்வழியுட் புகாவண்ணம் யாத்தவலை போன்ற 

மாதோ. (௪௨) 

இக்காலம் விமாயகமா றிருமயிலைப் பெருககரி லினிது செய்த 
இக்கால மலிர்தபுகம் ஈனிபடைத்த ௫ தீ.இரச்சத் இரர்தா னம்ம [சூர் 

வக்கால மிருந்ததெனிற் பசித்தடைர்த வொருவர்பொருட்டாகக் கச் 
ஈச்கால மயின்றபிசான் மனைதொறும்போ யிரப்பான்கொ னாடுக்காலே, 

வந்தரமங் கையர் கழுவ மடூழ்மகவா னொிமமரர் வதியும் வான, 
மந்தரநின் நிரிங்கொல்லோ இருமபிலை ஈகர்பொலிய வலங்கற் றிண் 
டோண், மந்தரவி காயகமால் புறியுயர்சத் இரத்துமுடி வைகா நிற் 
குஞ், சுர்தாமா மலுதோற்று மோவெனிற்சேய் மையின்விழிக்குத் 
தோற்றும் கொல்லோ. , (௪௪)



இ த் Brée த்.இரட்புக ழ்ச்சொலை, ௪௮௫ 

வானவழி யியங்குமதி மயிலைவிகா யகமகபன் ம௫ழ்விற் செய்த 
வூனமினித் இலச்சுதைதீற் நியவுயாசத் இரத்துமுடி யுரிஞிச் செல்லு 
மானவத னுண்மையையிவ வகலிடத்தே யாரறிவா சறிந்தாம் யாமே 
யினமிகு முடற்களங்க மாங்கறுப்பைப் போக்கியுயர் வெய்தத் தானே, 

தடுக்கரிய புகழ்மபிலை விராயகமால் சத் இரமேற் றங்கும் வானம் 
விடுக்கரிய கறைமதியச் ௪த்திரம்வா னமுொன்றே விழைவீ ௬ுங்கட் 
கடுக்கரிய சுவையுடைய இஃதுண்டு பாருமென வமைத்தோர் தோசை 

ஈடுக்கரிய வேப்பிலைத்தூ 6விமேல் வைத்ததென ஈகுமிக் காயே.(௪௬) 

காமருவு இருமயிலை விநாயகமால் சத்தரத்துக் கழுகி சோடிப், 
பூமருவு பணைபாய்ர்து செஞ்சாலிப் பயிர்வளர்க்கும் பொலிவி னாலே, 
மருவு புனல்பாய்ச்ச மண்டொடுஇிண் கருவிபெருர் தோண்மேல் 

வையார்,மாமருவு கிறக்தொழுவர் விளவோர்ந்து மாற்றிடத்தோள் 
வைப்பர் மாதோ. (௪௭) 

வழிவழிநல் லறம்பூண்ட கங்கைகுல விராயகமான் மயிலை யாற்று 

மிழிவில்வளச் ௪த்இரமு மலிந்தநீர்க் கூவமுமன் நிருக்கு மாயிற் 
றழியசுவை யன்னகனி யுண்டுமிக வருர்துகுண்டோ தரற்கா வன்னக் 
குழியொடுவை யையமமையான கூடனகர் மேவியவெங்கோமான் ரானே, 

குருகால நிறைவாவி மயிலைவிகா யகமுகில்பொன் கொண்டு 
செய்த, விருகால வமுதுதவஞ் சக்இரத்தைப் புகழ்க் துரைப்பா னிவ 
னோ வென்று, இருகால கிகழுகரு மென்னையொரு குறைமொழியார் 
சேடற் கேயு, மொருகால முரைக்கவெனிற் பலகால முணர்ந்தாலு 

(ay GOs. (௪௯) 
செங்குவளைச் தார்மார்பன் கருங்குவகாக் கண்ணார்க்கோர் செல்வக் 
காமன், பொங்குபுகழ் விகாயகமா றிருமயிலைச் சத்திமுன் பொலிய 
யாத்த, தங்குசுவைச் செங்கரும்பு மிகப்பொலிதல் கலியென்னுந் 
தீறுக ணாள, னங்குவரிழ் றலைதகர்க்கச் சார்த்திவைக்த தண்டகிக சாகு 
மாலோ, (௫௦) 

பிதிசரிய புகழ்மயிலை விராயகமால் சத்இரத்திற் பிழம்கி மேன்மேன் 
மூ.திசொளியா யிரந்தீப மொய்ப்பனவச் சத் இரச்சர் மொழிபக் கேட்ட 
கஇரவன்பல் கரங்களையு நோக்கிவரும் படியனுப்பக் கலப்புற் OPE 
கெதிரறுபல் வளமுமவை தலைகீட்டி கோக்கியவெ தேய்க்கு மாலோ.) 

குறைவில்புகம் மலிமயிலை விராயகமா லளவ றுபொன் கொண்டு 
செய்த, வறைதரும சத்தரத்துச் சுவசெலாம் வெண்பளிங்கி னமைத் 
தான் றெய்வ, மறையவருண் டி.டுமிடத்துச் சுவாமட்டு மதுகொண்டு 
வகுததா னல்ல, னிறையவவ ருணும்பொழுஅ வெளியிருந்தும் பிர் 
காணு நிகழ்ச்சி யோர்ந்தே, (௫௨) 

மன்னுமலர்ப் பொழின்மயிலை வயங்கவிரா யகம௫பன் மகிழ்ர் துசெய்த 

மின்னுபுகழ்ச் சத்இரத்தின் கீழ்நிலைநீர் நிலையேய்க்கும் விளக்கமேவத்



ச்௮௬ தித் இிசச்சத் தப்புகழ்ச்மொலை, 

துன்னுமதன் மேல்விரித்த சித் இரக்கம் பலமனைய தூநீர்மேற்ப[லோ. 
அன்னுகருங் குவளைசெந்தா மரைமுதற்பன் மலர்பூத்த தொக்கு மா 

ஈலங்குலவு தண்பொழில்வி யாசாகர் விகாயகமா னன்கு மேவிப் 
பொலங்குலவு இருமயிலை நகர்த்தனது சத் இரமுன் பொலியத் தூக்கு 
மலங்குசுதிர் மணிமுத்த மெவ்விடத்துப் பெற்றனனோ வனைய முத்த 
மிலங்குவட இசைக்கோமான் மனைவிமுலை முகட்டிடத்து மில்லை மாதோ. 

மட்டுண்டு வரிவண்டு வாய்இறர்து பண்பாடு மாலை மார்ப 
னிட்டுண்டு வருமயிலை விராயகமால் சச்இரத்இினெய்தி யன்னா்[டேற் 
தொட்டுண்டு மகிழ்வாருண் சுவைப்பால்போ லன்றுதவுந் தூய ரண் 
கட்டுண்டு மடியுண்டு மாய்ப்பாடி புழல்வான்கொல் கண்ணன் மாதோ, 

செய்தவன்வி ராயகமா றிருமயிலச் சத்திரக்துச் சேர்ந்து ளாரு [றத் 
ளெய்தவிச தம்பிடி.த்தோர்க் இனிதாட்டுஞ் சிற்றுணவன் றிருக்குமாகி 
பெய்தமலர் முடியின்மிசை வடுப்படமண் ஈமச் தூூ.று பிட்டுக் காகக் 
கைதவன்கைப்பிரம்படியும் பபிவான்கால் கூடனுதற் கண்ணினானே. 

வேலோடுங் கணையோடும் பொருகண்ணார் மடலெழுதும் வேண் 
மெய் சான்ற, நூலோடு பயின்மனத்தான் விராயகமான் மயிலையிட 
நோக்கச் செய்த, பாலோடு நெய்யோடு மமுதருத்துஞ் சத் இரமுன் 
பார்த பரதர், மூலோடுங் கதிரவன்றேர் மமோெ கபாலீசர் வியன் 
பொற் நேரே. (௫௭௪) 

கெடியவழி ஈடந்துகதி ராகவத்தா லுடல்வருக்தி நிறைந்த வெப்ப 
கடியவுயர் மயிலைவிரா யகமுகில்சத் இசரம்புகுகக் கண்டாங் குள்ளோர் 
முடியநறும் பனிகீரி னனனைப்ப முன்னைவெயின் மொய்த்து மேனி 
படியவிரைர் தோடிவெளி வக்துநிழ்பார் குஸிரடங்கப் படிய ளாசே.() 

நாடுபுகழ்த் இருமயிலை விராயகமால் FS BTS நாளும் வந்து 

கூடுமவர்க் சகணிசாந்த கறுமணம்பின் குடைதகடநீர் கொள்ளைகொண்டு 
பாடுமலி தன்புடைவக் தாடுமைரதர்க் களிப்பவவர் பாவை மாசோர்ந் 
தூவெரிவ் வேறுமண மெம்மாத ரூட்டியதென் றுதைத்து மாதோ.() 

பின்னுபெரு ஈலமலியுந் திருமயிலை நகாமெனும் பெருங்குளத் 
துண், மன்னுபுகம் விராயகமா லியற்றிய சத் இாமெனுமொண் மலரி 
னுளுர், துன்னுசுவை யாறனொடு மினிதமா்ந் த வடிசிலெனுஞ் சுவைத் 
திர் தேனை, யுன்னுபல சனங்களெலும் வண்டுகண்மேன் மேலடைர் 
அண் டுவக்கு மாலா, (௬௦) 

வெருவரிய புகழ்மலியுந் இருமயிலைப் பெருககரில் விளங்கு. 
வானச், தருவரிய கொடையினனென் றுரைக்கும்விரா யகழுஇில்செய் 

சத்இிரத்துட், பொருவில்பசி கொண்டுபுகு பொழுதுகுண்டோ தரனை 
யொத்துப் புகுவ ராங்கு, மருவடி.சி லுண்டுவரு பொமுதுகும்போ 

தரனையொத்து வருவர் மாதோ, (௬௧)



சித் இரச்சத் இட்புகழ்ச்சமாலை, ௪௮௪ 

சந்தமலர்ப் பொழின்மயிலை விசாயகமால் சத் இரத்தக் சாமர் மேவ 

முந்தவிலை போகட்ட வோரறைபுக் சவராடி முயக்கத் தாலே 
யந்தவறை புகுிவமோ விவ்வறையய புறைவேமோ யாங்களென்னச் 
சந்தநகை புரிர்தவணுள் ளாரிருத்த விருர் துண்பார் தளர்வு தீர்ந்தே. 

நனையமலாப் பொழின்மயிலை விராயகமால் சத்தரக்இ னலஞ்சா 
Carat, வினையமுற வாய்ந்தமைக்க வவனுருவப் படமொருபான் 

மேவி வைகு, மனையவன்பாற் பேசவரு மறையவாரப் படக் இனைக்கண் 
டாசிகூறித், இனையளவும் விடார்மொழிய வவனருகே யுணார் துகை 
செய்வன் மாதோ, (௬௩) 

சீர்மருவு விகாயகமா றிருமபிலச் சித் இரச்சத் இரமுன் மேய [நோக்க 
வேர்மருவோ வியக்கிளியைக் கண்டோராண் சளியடைந்தாங் இருந்து 

நார்மருவு மதன்பேடு முனிபவகன் றதற்குகல ஈவின்று தாழும்... 
பார்மருவு மிக்கிளிஈம் கினியெனமா சனுமயக்டஇப் பார்க்கு மாலோ. () 

இறையளவு கெறிதவரா விமாயகமா றிருமயிலை யிடத்துச் செய்த 
நிறை தரும சுத்திக். து மறையவர்பற் பலர் இனமு கெய்பாலோடு [ரோ 

மறைசுவைகொ எடி.சில்விலாப் புடைவிங்க வுண்டிடுவ சதுதேர்ந்தன் 
மறையவர்போசனப்பிரியரெப்பொருது மென்றுலகம் வழங்குமாலோ. 

வளமயிலைக் காபாலி தர்த்தத்தென் கரைநடக்கு மாதர் மைந்த, 
ரளவறுபொன் கொண்டுவிரா யகழுகில்செய் சத் இப்பே சழகுநோ 
க், யுளமடழ்வ தன்றியுகோக் கெதிர்செலா மையினொருவர்க் கொரு 
வர் முட்டிப், புளகமெழுர் இருமுலைதோள் குலுங்குகலி னாலும௫ழ் 
பூப்பர் மாதோ. (௬௬) 

ஈன்றலா தொன்றுமடை யாதகபா லிச்சரத்தை காடி யோர்கான் 
மன்றகேர் கண்டவன்மற் றென்றுமய னாவஜனொளி வயங்கு மேருக் 
குன்றதேர் புயன்மயிலை விராயகமால் சத்திரத்தைக் கூடி யோர்கா 
லொன்றதேர் கண்டவன்மற் றென்றுமா லாவனிஃதுண்மைமாதேோ, () 

நாருத புகழடையாதி இருமயிலை நசசெனும்வா னகத்தி னன்மை 

மாரா௪ விகாயகமா லியநறியசத் இரமெனுமா மதியி னாளும் 
பாருத வறுசுவைய வடிசிலெனு மமுதைமறைப் பற்றே யன்றிக் 
கூறாத குலமறையோ செனுக்தேவ ருண்டுகளி கொள்வர் மாதோ, () 

முருகுமலி தார்மார்பன் விராயசமா றிருமயிலை மூதா சாற்று, 
பெருகுசுதை தீற்றியச,த் திரம்பொடியூ சியமேனிப் பெருமா னேரு, 
மிருககவஞ் செறிவாய்த லனையபிரான் றிருறுகற்க ணேய்க்கு மவ்வா, 
யருகடைவார் கொடும்பசிவே ணிகருமெணி னென்னினியா மறைதன் 
மாதோ, (௬௯) 

புண்ணியான் மயிலையெனும் பொன்லுலகல் விராயகமால் பொ 
லியச் செய்த, கண்ணியபற் பலவாய இத்திரச்சத் 'இரமெலுமோர்



PDH Ag ree gs இரப்புகழ்ச்சிமாலை. 

சாம தேனு, வெண்ணியபல் சுவையடிசி லெலும்பாலை யெவ்விடத்து 
மிருந்து மேவு, மண்ணியல்பல் சனங்களெலுல் கன்றுகளை மிகவூட்டி 
வளர்க்கு மாலோ. (௪௦) 

தார்மருவு புயசயிலன் விராயகமா றிருமயிலைத் கலத்துச் செய்த 
பார்மருவு சத்தமும் பெருங்கடலஓு மொப்பாமெப் படியென் மூனன் 
னீர்மருவு கடலுண்பா னெத்தனைகார வரினுமிலை நீசென் னாதங் 
கோர்மருவு சத்திரமு மெத்தனைபேர் வரினுமன மிலையென் னாதே. () 

அனைத்துலகும் புகழ்மயிலை விராயகமால் சத்திரத்தை யூலத் 
அள்ளார், நினைத்தவுட னவர்பசிதான் புக்குறையக் தக்கவிட நினை 
க்கு மன்னார், கனைத்துகடர் இடஈடர்தச் சத்து£வாய் புகப்புகுந்து 
களித்து வாமும், வினைததுயர்சா ௬ுலோபர்தமை யடுத்து வாழ் பவரு 
தர மேவித் தானே. (௪௨) 

விள்ளரிய புகழ்மபிலை விகாயகமால் சத் தரமமேல் விளங்க வேர் 
தர், தள்ளரிய அகிற்கொடிவான் மஇிபோழு மனையன்மலர்ச் தடக் 
கை யேந்து, மெள்ளரிய வளமேழிக் கொடியவமை யதற்கியைப்ப 
வெண்ணு வார்தங், கொள்ளரிய மதிபோழு மென்னின்யா மினிப்பு 
னைந்து கூற லென்னே, (௪௩) 

பாதிமதி யணிந்தபிரான் சுபாலீசன் றிருமயிலைப் பதியின் மேய 

கோ தில்புகழ் விகாயகமால் சத்இரத்துண் பார்பலருக் கூட லாலே 
நீதிமனை யிடம்புகுதும் பொழு த.மனை யவண்முனிவு நீங்குமாறு 

விததொறும் விருந் துரா வெர்மைந்தர் பாத்தையரில் விட்டுத் தானே. 

இங்கள்வா ஷூதன்மடவார்க் கொருகாமன் விராயகமால் சிறப் 
பச் செய்த, துங்கமார் சத்இரரு மகன்முனர்க் காவண்டு மகன் ஜொலை 
யாச் சீரு, மெங்கள்கபா லீசருமை யொடுமுலாப் புறமாயங் இலகு 
சீரு, மங்கணா னொக்கியிது மபிலையன்று கயிலையென்ப சகிலத்தோசே, 

இருந்துகரும் புன்னவனஞ் சூழ்மயிலைக் கபாலீசர் இருவி ழா 
விற், பொருந்துவிநா யகமு௫ல்சத் இரத்தாசர் பலர்மேவும் புதுமை 
யாலே, மருந்துநிகர் சுவையடி.சி லுட்டொலியும் பாட்டொலியம் 

வாங்க வேழ, மருர்துகட கரி/பாலியும் பரியொலியுவ் கடலொலியை 
யவிக்கு மன்றே, (௪௬) 

பொய்வழியில் விராயகமா றிருமயிலைச் சத்திரத்திற் புவன 
வேந்தர், மெய்வழிமற் றையர்பலரு மேவலிற்றண் ணுமைதாளம் 
விதியிற் கொண்டு, கைவம(யே கண்ணடப்பக் கண்வழியே மனநடப் 

பக் கதிர்ப்பூப் கொம்பின், மைவழிகண் ணார் நடிப்பக் கண்தொ 
ண்டைவாசர மாதர் மாதோ. (௭௭) 

உறவியிவன் யாவருக்கு மென்னும்விகா யகமகிப னுயர்மெய்ஞ் 
ஞான, மறவியிலாத் இருமயிலை யியற்றியசத் இரத்தடிசில் வளம்பெற்



இத்இரச்சத் இரப்புகழ்ச்சிமாலை. : ௪௮௯ 

ண்டு, இறவினையோ வியக்கமைந்த சண்ணனிபற் நியலிலை தெரி 
யக் கண்டோர், துறவியரசே யாயினுமற் றவர்க்கடங்காம் பெருங் 
காமஞ் சாக்கு மாலோ, (௭௮) 

முதியபுகழ்த் திருமயிலை ஈகரில்விகா யகமூபன் முன்னி யார்க்கு 
நிதயமெனச் செய்தமைத்த சத் தாத்தோ வியர்பலவா நிரம்பச் செய்க 
இதியமைகண் ணன்புரிந்த லிலைகளைப் பாத்தையர்க டெரிய நோக்கி 
மதியமைத்து மேன்மேலு மைந்தருக்கன் பூட்டி.மிக ம௫ழு வாரே, 

அரியபுகம் மயிலையெனுஞ் சுவேதவட்டதக் ீவில்விரா யகமா 

லென்னும், பிரியநெடு மாறனது சதெதிச்சத் இரமெனும்பாற் பெரு 

வா ரிக்கட், புரியவொளிர் பொன்னெனுமீமா ட இயினமை யுணவெ 

னும்புச் தமுதை வேதக், குரியரெனுங் கோரிகையாற் பசியுடையா 
செனுமமார்க் கூட்டு மாலோ, (௮6) 

புன்னைவனஞ் சூழ்மயிலைத் இருககரில் விராயகமால் பொலியச் 
செய்த, தன்னைநிகர் சத்தாதக்துப் பசுக்கள்பல கன்றுண்டு தளர்வு 
தீர்ந்த, பின்னையரு கிருர்அுகறப் பவர்கறர்து கையிலாத்த பின்னுஞ் 
சோர்பா, லென்னையென வெதிர்வாவி பாய்வது பாற் கடலையே யேய் 
க்கு மாலோ, (௮௧) 

அ௮யிமலாடு பொருமதர்க்க ணணங்கனையா சழகன்விரா யகமா னாளும் 

வெயில்வீசு மணிமாடத் இருமபிலை நகரிடத்து விளங்கச் செய்த [பத 

வெயிலார்சச் இரஞ்சார்ர்க பலபொழிலும் பலபொழிலு மிறும்பூ தெ 
மிலா குயில்கூவும் வானுலகப் பொழின் மாரு வயங்கு மாலோ.) 

தொண்டுபடு வார்க்கினிய கபாலீசர் மயிலையெனுற் தொன்மை 

யூரி, லண்டுமவர்க் கினியவிகா யகழுகில்௪ த் இரப்பொழில்வர் தடைக் 
தா யார்க்கும், விண்டுமது வொழுரகுசுவைக் கனிமுதற்பல் பயலு தவி 

விளங்கா நிற்கும், வண்டுகட்கும் பயன்படாக் கற்பகமோ மானுமதை 

வையத் தீரே. (௮௩) 

மாதலமா மயிலைவிரா யகழமுகில்சத் இரம்பயனுண் மூழ்ந்து 
காளும், பூதலங்கொண் டிடவுதவு மத்தகுசத் இரஞ்சார்ர்த பொழி 
லார் தென்னை, மீதலங்கொண் டிடவிள$ீ ராயபய னுதவுமிக விரும்பி 
மேன்மேற், பாதலங்கொண் டிடக்கனிக ளுதவிடுமப் பொழிலீசப் 
பலாக்கண் மாதோ. (௮௪) 

அர்த்தவறி வினர்புகழுர் இருமயிலைப் பெருககா மழகு மேவச், 
சர்த்தவிசா யகமுகல்செய் சத்தத்தின் மேலேறுர் இருவ மிக்கார், 
கூர்த்தமகம் வொடுமெட்டிக் கற்பகத்தி னறுமலமாக் கொய்வாரப் 

குப், பார்த்தவம சர்கள்குனிந்தச் சத்தாஞ்சார் பொழின்மலரைப் 
பறிப்பர் மாதோ. (அடு) 
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௪௯௦ - இத்இரச்சத் இரப்புகம்ச்மொலை, 

தலவுயா்வு பெற்றமயி லைபில்விரா யகமடபன் றழையச் செய்த 
நிலவுபுகம் மிகுதரும சத்இரத்தைச் சார்ர்தவிளை நிலங்கள் பல்ல 
குலவுதள வரும்பனைய புனிதவழு இனுக்காகுங் Goma பைங்கூ 
முலவுமத கயம்புகினு மழைக்குமே லச்செய்வள முரைப்பார் யாரே, 

லயசிறி யிலைவெதிரி னெல்விளையு மெனப்பெரியோ ரறைந்தார் 
முன்னம், வையமிசை யுளவயலு ளிலுகாறுங் கண்டிலமவ் வார்த்தை 

மெய்யே, செய்யன்விரா யகமகிபன் றிருமயிலைச் சத்தாச்சக் இரஞ் 
சார்ந் இயாரு, முய்யயமை கழனியெலா மவ்வாறே விகயுமெனி 
னுரைப்ப தென்னே. (௮௪) 

ஈலமடர்தை மார்விரும்பும் வடிவழகன் விநாயகமா ஸனன்கு 
செய்த, பொலமடந்தை யுறைமயிலைச் சக்தத்அண் டிலைபாகு பொ 
லிய மென்று, குலமடர்தை மாரொடும்வே இயர்வெளிவர் மிழ் 
சாறு கூர்த லாலே, நிலமடந்தை பூக்கனளோ வென்றையங் கொள் 
ஞுவாநீ ணிலத்து ளோசே, (௮௮) 

ஒளித்தல்கூ டாதவள மயிலையில்வி சாயகமா லுவர்து செய்த 
களித்தச்ச் சத்தாத்துண் டவர்பிறா்சதச் இரத் துண்டல் காம தேனு 
வளித்தபா லுடனினிய சுவையமு ஐங் கூட்டிஈனி யருஈதி னோர்கள் 
புளிக்தசா டியையமொரு பொருளாச்கொண் டருந்துவது போலுமாலோ. 

நீற்றருமை யறிபவா்சூம் மயில்யெலும் பெருககரி னிலவு தெ 
ன்றற், காற்றருமை புழுங்குமறைக் குள்ளிருந்து மாலைவாய்க் ௧௬ 
ம்பு கான்ற, சாற்றருமை யுவரி£ ருண்டும்விநா யகம௫பன் ச,த்இரத் 
அச், சோற்றருமை மற்றையர்சத் இசத் துண்டு முணர்குவரேற் நுல 
ங்கு மாதோ. (௯௦) 

முருகுசெறி தாமரையு முள்ளியுமுண் டகமாமே முதிர்செம் 

பொன்னுக், கருகரும்பும் பொன்னாமே தராகையுங் கழிக்கயலுங் 
கனாமீ னாமே, குருகணிகை யார்மதனன் விராயகமான் மபிலைகலங் 
குலவச் செய்த, இருகுதலில் சத்திரமு மற்றையர்சத் இரமுஞ்சத் 
இரமெய் யாமே. (௯௧) 

தம்மையடைந் தவசவனி மிசைப்புரிர்த தவமுமர்தத் தவஞ்செய் 
நாளுஞ், செம்மையுற வுட்குறிக்கும் வான்றருக்க எிவைகுறித்தல் 
செய்யா தென்று, மும்மையுல கமும்புகமுக் இருமயிலை விராயகம-ன் 

முழங்கச் செய்த, கொம்மைமதிற் சத்திரம்வர் தடைந்தார்தம் பட 
யொன்றே குறிக்கு மாலோ. (௯௨) 

நாடுவார் கடலுலகம் புகழ்மயிலை விகாயகமா னன்கு செய்த, 
நீவொர் கொடிமதில்சூழ் சித்திரச்சத் இரத்தகத்து நிரம்ப வந்து, 
கூடுவார் பலர்க்குமிடக் கொடுக்குமனங் கொடுக்குமது குலவ மேன் 

மேற், பாடுவார் பலர்க்குமிடங் கொடுக்குமனங் கொடுக்குமதன் 
பளூல் சீசே, | (௯௩)



தி த்திசச்சத் இரப்புகழ்ச்மொலை, ச்௬க் 

முத்திக்கு வித்தாய பத்திமைபூண் டவர்க்னிய முதல்வன் 
மாற்குஞ், சத்திக்கு மொருபாகர் தந்தபிரான் றிருமயிலைத் தலத்தி 
லோங்க, வெத்திக்கும் புகழ்விரா யகமுகில்செய் சத் இரத்தி னிரு 
ஞ்சீ சென்றுர், இத்இக்கும் பாகேர்க்கு மேன்மேலு மெனினெவசே 
செப்பார் மாதோ. (௯௪) 

மாங்களெலாம் பொன்னுலக மருவியகற் பகப்பெயரா்கன் மாமா 

மேமட், புசங்களெலா மடைந்தவரின் படையமேல் விளங்குவே புர 
மா மேயக், காங்களெலா முதலா விளங்ககாப் பெயருடையச் சரமா 
மேசத், இரங்களெலா மயிலைவிநா யகமுகில்சத் இரமாமே தேருங் 
காலே. (௯௫) 

நீர்மருவு தாமரைகள் கதிர்கண்டு முகமலரு நிசம்பு வாசச் 
சீர்மருவு மாக்காம்பன் மதிகண்டு முகமலருக் இரைசார்வாரிப் 
பார்மருவு பசியினர்மன் மபிலைவிநா யகமூபன் பண்பிற் செய்த 
3 . ‘ ட . ௪ க் ° டி டு . a ட . ரூ 

மவர்மருவு சித்தச்சத் இரங்கண்டு முகமலாவ ரென்று மாதோ, () 

மைத்தகுழ லொருபாகன் கபாலீச னினிதமாந்த மயிலை கூதூ 
ர்ச், கைக்தபுகம் விகாயகமா லியற்றியசத் இரக துள்ளோர் தண்ணீ 
ர்ப் பந்தர், கைத்தலின்மற் றதன்சிறப்பை யுளம்வையார் யாவர்முனங் 
கமழ்நீர்ப் பந்தர், வைத்தபுக ழாலவாய்ச் சுந்தரநா யகனுமுளம் 
வைக்கு மாலோ, (௯௭) 

மான்மருவு கரதலததெ௫ கபாலிசா மகழாதுறையு மயிலை மூ 
தூர்த், தேன்மருவு தொடைமார்பன் விமாயகபூ பதியுவகை சிறப்பச் 
செய்த, வான்மறாவு மதிதவழ்சத் இரங்கண்டோர் யாருமுக மலர்வர் 
நாளுல, கான்மருவு நிலத்தணைதாய் முகங்கண்ட விளங்கன்று கடுப்ப 
மாதோ, (௯௮) 

எத்தனைவா னவர்களுள சத்தனைவா னவர்களும்வர் இறைஞ்ச 
நன்மை, யெத்தனையோ வருண்மயிலை விராயகமால் சத்திரத்து லெ 
ய்தி ராளூ, மெத்தனைபேர் காண்பவாமற் நறெத்தனைபே ௬றைபவசெத் 
தனைபே ருண்போ, ரெத்தனைபேர் துதிப்பவசெத் தனைபோயாப் 

பியற்றுநர்யா ரெண்ணு வோசே, (௯௯) 

உற்றவன்பின் மேயகபா லீச்சுரர்கற் பகவல்லி யுவக்து வாழ்க, 
கொற்றவன்செல் கோல்வாழ்க மறையவர்கள் வாழ்கமுகிற் குழாங் 
கள் வாழ்க, ஈற்றவன்வி நாயகமான் மிகுசெல்வத் தொடுபொலிக்து 
நாளும் பாழ்க, மற்றவன்செய் சத்திரத்துப் பெருந்தரும மெஞ்ஞான் 
றும் வாழக மாதோ. (௧௦0) 

திரமயிலைச்சித்திரச்சத்திரப்புகழ்ச்சிமாலை ழற்றிற்று, 

 



தனிவிருத்தங்கள். 
—— kee — 

i sorasor Dini Oy, anohOiue, Flor; woud கான ற், 
சந்தனங்கன் றிடக்கொ திக்கு நிலவுசினர் தெழுமினைய தன்மை யால் 
யா, நொந்தனங்கன் றிடவிடப்போய்க் கழிவதையா வதுசடைமே 
ணுவலு நீர்ச்சம், பர்தனங்கன் நிடபமூளான் மயிலைவிரா யசக்குரி 
சில் பார்ப்ப தென்றே, (௧) 

இருந்தவளை யனமுண்ணாள் பாலனமும் வெறுத்தாளென் செய் 
வேன் சும்மா, விருந்தவளை யாங்கனெய்தப் படிவருத்தும் பெருங் 

கழனி யெங்குர் தங்கும், பெருர்தவளை யனமிரியப் பாய்மபிலை விரா 
யகமால் பெட்பின் வரது, பொருர்தவளை யனகண்டத் தோழிநீ யின் 
அுசென்று புகலுவாயே, (௨) 

தனைவிரும்பு மடவாரைத் தான்வி ம்பி டாமையென்ன சதிரீ தென்ன 
நினைவிரும்பு தான்கொல்லோ மனமயிலை விராயகமா னேரே நீவி 
ரனைவிரும்பு கலவந்தா லாயிற்றின்றெ னில்வாங்கி யவன்றா ரென்றோள் 
புனைவிரும்புண் ணியமினிமேற் ருமதஞ்செய் யிரிரக்கப் போதுவிரே 

முந்துகன விடைக்கொடியார் இருமயிலை விராயகமான் முன்னி 
நேற்று, UG AEH விடைபபுணாநதா னனவிலவரநது புணராத வஞ 

சம் யாமதா, நந்துகன விடைக்கிமிக்கண் புரிமுலையோ பணத்து 
விம்மு நானென் செய்கேன், சந்துகன விடைப்புணர்ந்தா லெதுவா 
மற் ற துவாமெய் தரிக்கிற் ருனே. (௪) 

தொக்கவனப் பாற்றனைவென் றவன்விரா யகமுகின்முன் றுணி 
ந்.து செல்லா, இக்கவனப் பாற்றுளைக்கு மென்மயிலைத் தென்மயிலை 
பிடத்து வேட்டு, மக்கவனப் பாற்கேக்கு யிருந்தவர்க்கான் பால் 

மட்ட நாளு ரல்கத், தக்கவனப் பாற்குறித்த தென்னைபென வறிந்து ர் 

வந்து சாற்று வாயே, (௫) 

தலங்கலமா மையிலையா டாவாக்கொள் கபாலிநுதற் றழல்கா ணாத்தோ 
ளலங்கலமா மையிலையா யமர்விரா யகமபெ னருகே மேவக் [மால் 

கலங்கலமா மையில்யாட் டியகண்ணார் போதனையைக் கலைக்க வெம் 
விலங்கலமா மையிலையா தரித்தணைவா யென்றழைத்து மேவுவோே மே, 

சக்குவைத்தா யினும்பாம னுதல்கடக்கும் வலியடையாத் த்குதி 
யானோ, ரிக்குவைத்தா யினும்பிரியா் மிகவெறுப்பக் காத்தேர் இ 

யெய்யும் குமா, அக்குவைத்தா யினும்பாவு புகழ்மயிலை விராயககர் 
துலாமுன் காதிற், சுக்குவைத்தா யிலும்விமார்தூ தெனக்கடெந்தா 
ளென்றின்னே சொல்லு வீரே, (௪)



தினிவிருத்தங்கள். ௪௫௯௩ 

௮ரியதன மரும்பாபன் முளையாவிச் சிறுமகள்பா லணுக வந்து 
பெரியதன மரும்பாவி வேடொடங்கு மாவெவனோ பேசுகேனெற் 
குரியதன மரும்பாவ லோர்புகழ்வி கராயகமா லொருவ னென்னுவங் 
கரியதன மரும்பாாவெண் டளவனைய தெனினுமென்று கழறு மாலோ, 

திருவசந்த னம்பால்வாய் விமாயகபூ பாவொன்று செப்பக் கேண் 
மோ, வொருவசர்க னம்பால்வாப் மேயபிரா னுண்டவிட மொப்பச் 

EO, வருவசக்க னம்பால்வாய் வெளிப்படுமட் புகாவினைய மகண் 
மால் யார்க்கும், வெருவசர்த னம்பால்வாய் தாய்வாளி னரியென் 
னும் விலக மாதோ. ௯) 

இலங்கறந்தா ரணிபாவ வளர்க்கும்விதா யகம௫ப ஸிருக்கதோள் 
சூடு, மலங்கறந்தா னலங்கொள்வளத் தணிமயிலை மணிமயிலை யனை 
யா யுள்ளங், கலங்கறந்தா வளமிருளாக் கொண்டுகைக்கும் வேள்புரி 
போர் கடிய கல்லாக், குலங்கறர்தா லெதுவாமற் றதுவாம்வெண் 

ணிலாக்க இருங் குளிரு மாதோ. (௧௦) 

கேற்றரு£க வர்தொருவன் முலைதொட்டுக் சள்ளிகின்றா னீயா 
சென்றேன், போற்றுபுகம்த் இருமயில ஈகரிற்சத் இரங்கட்டு புசழால் 
யாருஞ், சாற்றுவிரா யகமடபன் யானென்மு ன தனாலென் றன*த்தைக் 
இள்ளற், காற்றுவிதி யென்னென்றே னகைத்றுப்பின் மொழிகுவ 

னென் றகன்றான் மாதா. (௧௧) 

அ௮ணிமயிலைத் தெருவின்மீல சோமலரென் அுரைத்துகென்ன 
லடைர்தே னாங்ககார், இ.ரிபுயனேர். வந்தரும்பு தாவென்றா னின் 
றென்றேன் செப்பி றாய்பொய், கணிபுனையு மிரண்டுண்டே யென்று 
னொன் றேனுமிலை காட்டு கென்றேன், மணிமுலைதொட் டிவையென் 

முன் யாரென்றேன் விசாயகமான் மதஇயென் ராசே, (௧௨) 

முழுதுலகம் புகம்மயிலைத் இருக்குளத்துப் படி.கீதுறையென் 
முன்னர் வந்தோ, ரெழுதமிய வடிவழகன் றன்மார்பி லென்மார்ப 
மிறுகச் சேர்த்துப், பழு இல்கனி வாய்முத்த மிரண்டுதந்து நீங்க 
னிப் படித்து ணிந்து, கழுவினவன் யாசென்றேன் விசாயகமா லென் 
றெவருஞ் சாற்றினா சால்,  : ப (௧௩) 

அரியபுகழ்த் இருமயிலைத் தருக்குளக்து கேற்றுநீ சாடும் போ 
தென், பிரியமிகு கலையெடுத்து விராயகமா லவண்மறைத்த பெற்றி 

நோக்குத், தெரியவரு கீகண்ண ஸனாபினும்யா னிடைப்பெண்ணோ 
செப்பு கென்றே, னுரியவொரு சிற்றிடைச்சி பலையோநீ யெனாகைத் 
தங் குரைத்திட் டானே, ் (௧௪) 

நீடுபுகழ்த் திருமயிலை விராயகமால் சத்திரமு னேற்றுச் சென் 
Gp, னாடிமவ னெனைரோக்கிச் சிற்றிடைச்சி வருகவென்றா ory 
ஸிந்து, கூடுமிதற் குண்டுதகாலோ சான்றென்றேன் urpanrm Can



௪௯௪ தனிவிருத்தங்கள். 

ட லாலே, பாடுபெறு மென்ரறானின் றேயென்றேன் மார்பிரண்டு பா 
ரென் மூனே. (௧௫) 

ஏர்மருவு வியாசாகர் விமாயகமான் மயிலையிலென் னெ Bor 

வந்து, வார்மருவு தனக்தாவென் முனுனைப்போல் வள்ளலோ மன்னா 
வென்றேன், பார்மருவு சுவர்க்கர்தா வென்றானம் கபாலீசர் பாற்கே 
ளென்றே, னார்மருவு ஈகையொடுமார் புறுமிவைதா வெனத்தொட் 
டா னாணி மேனே, (௧௬) 

அமைதாநேற் ஜொருத்திக்கு நீகொடுத்த வரிசையெலா மறி 
யேன் கொல்மீலோ, கமைதாயா ஜனொன்றுமறி யேனென்றாய் பொய் 
சொலவுங் கற்றுக் கொண்டாய், சமைதாமற் றவள்செய்த வெச்டுல் 
கழு வாதெனையுர் தழுவ வந்தா, (பிமைதாவாம் மபிலைவிகா யகமகிபா 
வறிவேனுன் னெண்ணர் தானே. (௧௪) 

கன்றனஙகன வருதகாமன மயிலைவிரா யகமக௫பா கட்டிச் சோ 

த்தே, யென்றனங்கைக் கொள்ளென் பன் வாய்முத்தர் தாவென்பே 
னிவையல் லாம, லுன்றனங்கைக் கொடுவென்னேன் விலைஞுத்தர் தா 

வென்னே றூசார் பேசு, மன்றனங்௧ கலவெனைவர் சணைவதனுக் 

குனக்கிருக்கும் வருத்தம் யா தே, (௧௮) 

மன்னன்விரா யகம௫ப னேற்றெனைக்கை தொட்டிமுத்தான் மட 
பா நீமழ், றென்னகா ரியஞ்செய்தகா யென்றேனென் மனத்இனைத் 
தொட் டி.முக்க லாமீமா, வன்னநடை யாய்கின்பொற் றனமென்றா 
னஃதேலென் னங்கை தொட்ட, துன்னுடைய பிழையென்றே வுள் 

ளதுகான் பொறுத்தியென்றல் குரைசெய் தானே. (௪௯) 

மாசுதவிர் இருமயிலை விமாயகபூ பாலாவென் மட்டு நீதான், பே 
சுவது பொய்யென்றே னின்னிடையே பொய்யென்றான் பெரியோ 
னேநின், விருமனங் கல்லென்றே னின்முலையே கல்லென்றான் வே 
ண்டே ஸின்பொற், பாசுபெறு பணியென்றேன் வேண்டுவே னின் 

னல்குற் பணியென் மூனே, (2.0) 

பறந்துபல மலர்தொறும்போ யிருந்அுமது வருந்தறுகாற் பறவை 

யேபோற், சறந்துபல மாதரகர் தொறும்புகுந்து போகறுகர் இற 
மேற் கொண்டாய், மறந்துமொரு தினத்துமது தனைவிடாய் விகா 
யகமா மூபா நல்ல, வறக துணிவு மிதுவன்றோ வென்னையும்வர் தேத் 
துவைநின் னருணன் முமே. (௨௧) 

மருவுபுகழ் வியாசைவிநா யகமகபா வினைய இரு மயிலை மேலைத் 

தெருவுறையு மவளேபெண் ணவளழகே போழகு சிவசிவாவப் [Sas 

பொருவிலவ ளிளமுலை2ய வளமுலைமழ் றவ ண்மொழியே பொய்யா 

மிருகிலத்தி லுனக்கென்றால்யானாசென் னலம்யா திங் சென்சொல்யாதே



தனிவிருத்தங்கள், ௪௯௫ 

தென்கொடுத்த பெரும்பொழில்சூம் வியாசைவிகா யகமூபா 
செப்பக் கேண்மோ, மின்கொடுத்த சிற்றிடைமா தருக்கெல்லாம் 
பொருந் தும்வகை மேன்மேல் வாரிப், பொன்கொடுத்சாய் மணிகொ 
டுத்தாய் செம்பவள முங்கொடுக்தாய் புரிந்தெ னக்கில், கென்கொடு 
தீதா யொருமுத்தங் கொடுவென்றா லதற்குமன மில்லை தானே. (௨௩) 

தென்மொழிதேர் வியாசைவிரா யகமகிபா வவள்வாரத்தை இத் 
இப் புள்ள, கென்மொழியோ கைப்புள்ள தவள்செவ்வா யூறல்கரும் 
பென்வா யூற, னன்மொழிசார் வேம்பேயா யின தால்யா ரிடம்போய் 
நான் சொல்வே னிர்த, வன்மொழியை வேற்றுமையை நீயேசெய் 
வாயுனக்கே யடுக்கு மாலோ, (௨௪) 

தேனிருக்கு மலர்மார்பா விராயகபூ பாவொன்று செப்பக் கே 

ண்மோ, யானிருக்கு மனைராடிக் கன்றகன்ற புனிற்றாப்போ லெண் 
ணுற் நறேநீ, தானிருக்கு மிடமாக வருவைமுன்னாள் கடைக்கணித்த 
ரூனுஞ் செய்யாய், மானிருக்கும் விழியவளா லிர்காளென் முலினி 
யான் வகுப்ப தென்னே. (௨௫) 

சீர்கொண்ட மயிலைவி இயிற்றயிரோ தயிரென்று செப்பி நென்ன, 
லேர்கொண்ட யான்சென்றே னாங்கொருவன் நயிர்புளிப்போ வினி 
ப்போ வென்றான், பார்கொண்ட வினிப்பெனநின் வாயூறல் போலி 
னிக்கப் படுமோ வென்றா, னார்கொண்ட விவன்யாரென் றேனவன்வி 
நாயகமா னலமென் முசே. (௨௬) 

பாலோபா லெனக்கூறி மயிலைவீ தியினேற்றுப் படரர்தே னாம்கு, 
மாலோவென் அுரைக்கும்விரா wes ெனக்கெதிசே வந்து 

நின்றே, யாலோவென் நிடும்வயிற்றா யெத்தழனின் பாஓண்பார்க் 
கவிவ சென்றான், சாலோவாப் பசித்தழலென் றேன்காமத் தழலவிப் 
பிற் றருகென் ayo an. (௨௪) 

தேங்குலவு பொழின்மயிலைத் திருவிதஇச் சித்தரச்சச் இரமு 

னேற்று, மாங்கனியோ வெனக்கூறி படைர்தேன்வி காயகமால் வற்.து 

கேசே, யேங்கெடையாய் கட்டிமாங கனிகொலோ arent (07 @) மென்றே 

னற்றேற், பாங்குபெறு நின்முலைபோ லிருக்குமெனிற் கொடுவென் gy 

பற்றி னன; (௨௮) 
ஒவாத புகழ்மயிலை விராயகமா Caen Oar Bia துவந்து மானே, 

கோவாத முத்கமொன்று கொடுத்தியெனின் யானுனக்குச் கோக்கத் 

தக்க, தாவாத பலமுத்தச் தருவனென்றான் யான்மறுத்தேன் நடுத் 

துப் பின்னு, மூவாத நீகொடுக்கு முத்த2ம கொடுப்பனென்று 

மொழி திட் டானே. (௨௯)



a. 

சித்திரச்சத்திரப்புகழ்ச்சிமாலைச் 
ட ௦ 

*சிறப்புப்பாயிரங்கள். 
— Re — 

காஞ்சிபுரம் வித்வான் 

சபாபதிமுதலியாரியற்றியது. 

விநத்தம், 

மேனாட்டி வனையுமைபோற் நும்மயிலை விராயகமால் வியப்புட் கூரப் 

பூனாட்ி வரிகள்விதி யாமைஈபு கானிடடுப் புனையும் பேருட் [மு 

டானாட்டி யாயொன்றை யொன்றுறவொன் நுடன்றரிச்தொன் றசனில் வா 

மினாட்டி சுந்கரவேள் சத்திரச்சத் கிரமாலை விளம்பி னானே. 

  

பெங்களூரிலிருக்கும் 

வல்லூர்த் தேவராசபிள்ளையியற்றிய து. 

நிலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

சீர்வள ரவனிச் திருமக டனக்குப் 

பேர்வளா நாவற் பெயர்பெறு Fam 

கவின்பெற. லசன௩ கடுக்குமச் தவிற 

கவிபுகழ் பரதக் காமரு கண்டங் 

டு கயிரவச் செல்வாய் கடுக்முமக் சண்டத் 

துயர்தொண்டை ஈன்னா டொளிர்சகை பொருவும் 

விளங்கதி னொளியெனச் அளங்குறு சீர்த்தி 

பாவுற வியாசர் பாடிவாழ் வே£சன் 

றேங்சட வரையுலாம் வேங்கட வரையா 

60 ஞா மெறிதிரைக் €ரமா ஈதியா 

cor) ௨ரையொளிர் மேழியம் பதாகையான் 

மங்கையர் குவளை மலரொடு வரிபாய் 
செங்கு வளைச்சார் இசழ்சரு புயாசல 

னாம்பன் மலர்தர வலைகடற் ரோன்று 

௧௫ மாம்பலின் பிடியென் றவிர்கர நீட்டுவெள் 
ளாம்பலெர் காளு'மடைதரு முன்றிலான் 

சநதமார் குருச்துச் குர்சம துடையான் 

சசியினைப் பொருவுஞ் சுசியுடைச் சோமான் 

நிவ௨ளுஞ் சவளச் இிருத்தோ சணச்சா 

௨௦ னூழிவாய்ப் பொங்கு மாழிலா யொலியின் 

* இவை பழையபதஇப்பைச் சார்ந்தவை; இந்நூல் பஇப்பித்தகாலம் 
சென்ற க௭எ(் ஏத்இிரைமி,



உ௫ 

உடு 

௪௦ 

௪௫ 

டுடு 

ெப்புப்பாயிசங்கள். ௪௯௭ 

பாழி யடகச்கும் பண்புறு முரசினான் 
யாரும் பரவு மேருவி னுக்குங் 

SFA பதிக்குங் சன்னியம் பதிக்கு 

WIA VOUS காவல் பூண்டவன் 

ரூ.தீடி சாசவிழ் சாமம் தசோண 

மேதகு மருச்ச மென்மை சால்பதம் 

கண்ணமு இறைக்கும் வெண்மதிக் கொழுந்து 

மணிவளர் சுடிகைப் பணிசெழுங் கூவிளம் 

புனைப. ரன் சடையிற் பொங்குவெண் கங்கை 

கதிகுலாம் பு.இக்குத் த.திவி.அ வன்னான் 
கருச்கடல் சுவறத் இிருக்குள விழியான் 

மருச்சம லப்பத மலர்ச்சன வரத 

மருச்சனை யாற்று மருச்சுன வள்ளல் 

பஃ றினம் புரிதவப் பயனென வு.தித்சோன் 

புலவருள் எவாவிய பொருளெலாம் பயத்தலாற் 

பொற்றார் கொளலார் புவனம்வாழ்ச் து.சலா 

லடைநக்தவர்ச் இனிமை யமர்நிழ றரலா 

லினையனைக் கற்பச மெனச்சிலர் சொல்வார் 

நற்பயன் றாயர்ச் கற்பொடு தரலா 

னாலடி புகன்ற ஈன்னெறி ௩ஈடச்தலா 

னல்லவர்க் கடங்கி யல்லவர்க கடிதலா 

லினையனைச் சேனு வெனச்சில ரறைவா 
Q1050 503 தளிச்சினு மென்றங் குறைபடா 

தடுச்து வளரு மரும்பொரு ஞடைமையா , 

லரனுடை ஈண்பந் குரிமைபெம் நிடலா 

லிருகிதி யெனச்ஏல ரிவனைப் புசல்வார் 
கைம்மா MOL ATG கருதாக் குணச்தாற் 

ரூனமுச் தவரும் சழைதர வழங்கலாற் 

கருமுடி லெனச்சிலர் சழறுவ ரிவனை 
யின்றென வடைந்தோர்ச் சன்றென வுரையா 

தொன்றவ ராசை யோடமிக் சாசை 

யென்று மளிக்கு மியல்புண் மையினா 

லென்றுழ் சுதனென விவனைச் சலெர்சொல்வார் 

ஃற்பச மோமரங் கவின்மிகு புமானிவ 

னேசறி வுளச& சாநறி வுளனிவன் 

வேண்ட வது.தரும் வேண்டா இவன்றரு 

மளிகொள் ளாசதல் சளிகொண்் டவனிவன் 

சுண்ண னால கலவரப் பட்டு 

கண்ணெவ ராலுங் சவரப் படானிவ 

௪௦ னாசலி னஃதிலழ் சாகா. இணையே 

௬௩.
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இறப்புப்பாயிரங்கள். 

சேனுவோ விரு5£ இகழிவன் குமரன் 

பக்சுமுற் ஐதுவது ISIS அரறானிவன் 

கொலையது புரிக்தசக் குற்றஞ் செயாணிவ 

னன்னசமை யணுக வஞ்சுவ ரெவரு 

பமபின்னனை யடுப்ட வென்னருங் களிப்பா 
சாகலினாகா த௯இவம் இணையே 

யெழின்மிகப் பெற் விருகிகி யோவெணிக் 

சுத௫்கர முளவல சதக்.௧ர முளணிவ 

னேமம கனிக்கு மெலாமஸிப் பாணிவ 

னாசலி னாகா வவையிவற் இணையே 

கொண்டலோ வொருபரு வச்இனிற் கொடுக்கு 

மெண்டகு மறுபரு வச்துமீ வாணிவ 

னுலகளஞ்ச வாய்விட் செப்பிய திய 

மிலகுமின் மொழிபுசன் நீரு வாணிவ 

ஹொருகா லளிச்சலு மூடலத விளர்க்கும் 

பலகாற் ஐரினுமோர் படி.ச்சொளிர் வாணிவ 

னனலிடி. வழங்கி யகதஞ் செயுமஃ 
செெவரும் களிக்க விதம்புி வாணிவன் 

ஐஒருணகச் தன்னிற் றழைவறச் கொடாகசகஃ 

தெவ்வமை யச மினிதஸிப் பானிவ 

னாுகையி ன&இவக் காகா இணையே 

கன்னனோ மத்தி யான சரித. இரன் 

பன்னரும் பெருக்இருப் படை ததவ ளாமிவண் 

சூதுசெய் சனனவன் சூகணு விலாணிவன் 

போரிடை யச்சுநீஇப் புறக்தம் சனனவன் 

பாரிடை யப்பழி படையா" சவணிவன் 

கொடியசை யென்றுங் கூடிவாழ்ம் கசனனவனண் 
படி.யின்மே லவஸ.ரப் பணிந்தஅவாழ் பவணிவ 

னாதலா னாகா னவணிவழற் இணையே 

கட்டழ குடைமையாம் கரத்தின் மீ னேந்தலால் 
இள்ளை யூர்சலாற் களசளிக் குணத்தால் 

வேழ தாங்கலால் விதுக்குடை பரித்சலால் 

வேணிக ரிவற்கசென விளம்புவர் இல்லோ 
சவனுரு வில்லா ணிவனுரு வுள்ளா 
னவனஜி வழிப்பா னிவனறி வளிப்பா 
னவனரன் பகைவ னிவன ரன் ரரொண்ட 
னாசலி னவனிவம் காகா ஸிணையே 

யின்னவன் கல்விக் இணைகா னன்மையாமக் 

பன்ன வேந்தன் பாதலங் சரர்தன 

னெனலவியம் புலவ ரெவரும் yep



தி றப்புப்பாயிரங்கள், 

மனகன் விநாயக லண்ண லென்பா 
னெயிலெரிச் சவன் களிழ் நீருரி புனேக்தவ 
னயில்விழிச் குயின்மொழி யம்பிகை பங்கன் 
கயிலைகா யகன்வாழ் மயிலையம் ப தியிற் 

௧0௫ காபாலி தீர்த்தத் தென்பாற் சரையினிதற் 

இற்பதூல் வழியிற் பொற்புற வமைத்த தா௨ 
மறுபான் மூவரென் றறையடி யவர்போற் 

பன்னிரு வோசெனப் பகராழ் வார்போற் 
போசன்முன் னாம்பல சேசமன் னவர்போற் 

௧௧௦ நீட்டிய மணிப்படர் இகழ்தாப் பெற்ற தூஉ 
மரம்பையுங் கக்இயு மவிர்கரு சன்னலுர் 
இரம்பெற நாட்டித் இகழ்வாயி லுற்ற தூஉர் 

தெங்கின் மடலாற் செறிதர வேய்ந்து 

கொமங்கலர்ச் செழுச்தார் குளிர் கர வனைச்த 

௧௧௫ மங்கலப் பக்தர் வாய்ச்சமுள் பால தூ௨ 

மாசையால் வெள்ளியான் மணிகளா லியற்று 
மா௫லாச் சுடர்நிலை மலிசிறப் பின தூஉந் 

துவாதச தன்னிற் ரொச்சநல் லம் சணர்ச் 

சவாவற வனந்தன மருள்புகழ் கொண்ட gy 20 
௧௨௦ துருமத் துஇக்குர் தூய வரவாற் 

றருமமெச் காளுக் சழையவாற் றுவ தூஉ௫ஈ 
வர்தவர் தாகம் வளர்பு போகச் 

சந்ததங் காச்குட தசைமையுற் NOT STO 

தூய வாடியு் தொங்கொளி வட்டமு 
௪௨௫ மேய பேரவை விளங்குறப் பெற்ற தூஉரி 

செந்தமிழ்ப் புலவரும் சேயமன் னவரு 

மிருவகைப் பற்றிலா இிலகுஞா னியருஞ் 

சக மலாவிச் சாரச் சறர்ச தூஉஞ் 

சதுமறை யொலியுமக் சருக்சநா லொலியுக் 

௨௧௩௦ துிகொள்லே sréss srugr Gand ys 

நால்வர்முன் னவின்ற ஈற்றமி ழொலியு 

மாறிரண் டாழ்வா ரணறதமி மழொலியும் 
ப.இிபசு பாசப் பகுப்பினைச் செருட்டுஞ் 

சைவத் சார்தத் தெய்வதூ லொலியு 

க௩ட மற்றைநா லொலியு மலிதர வாய்த்த தூஉர் 
சேசவர்ச்ச மானஞ் செய்யபச் இரிகையா 

லாசற வெயர்க்கு மறிவுறுச் துவதூஉ 
முப்பத் இரண்டென மொழிசரு நல்ல றச் 

தப்ப வளர்க்குச் சகைமை SoM CHD 

௧௪௦ பரமற் குவப்பைப் பாலித் இடலாற் 

௫௪௯௯:
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கிறப்புப்பாயிச.ங்கள், 

புலவர் தயசம் போக்குவிச் இடலாற். 

காமக் சண்ணியைக் கடுத்திடு 60155 Gi 2G 

சசியும் வேணியுக் தவழ்மூடி பெறலாக் 
பத்தருச் கென்றும் பதமளிக் குதலாணன் 

மாகிழ லமர்தலால் வல்லேறு பரித்தலா 

லேகம் பச் இறைச் இணையா வொளிர்வ.தூஉ 

மாகிய எறப்பெலா மமைசத் தி.ரத்திற் 

குலகம் வியப்ப வொருமாலை Cen par 
னண்ட வுருவா யவிர்விசாட் புருடனுக் 
செண்டகு சென்னியா விலகுசா சணக்தாற் 

சென்னிப் பெயர்பெறு£ இருகா டதகணி 

லம்மூடி.க கென்று மழகுறச் கவித 

பன்மணி முடியிற் பாங்குற வொளிருச் 

தயி கரியெனுக் இருகக ராளி 

கலையுணர்ம இடலாற் கற்பவ ௬ளத்தி 

ணிலைமுச் குற்ற நூஏயைச் தரத்தலாக் 

சைவ சமயத் தசாமலா மலர்ததசாற 

புறமதத ஓு௫னம் {Oss சழி.சலான் 

மதிஞரிர் ஜலெரிவன் மார்ச்சாண்ட னென்றும் 

புலவருச் குக்கலை டொலிசரத் தரலாற் 
கலாநிதி யாகலாற் சவினளி செயலா 
லறிஞரிற் சலரிவ னம்புலி யென் ௮ஞ் 

செர்கமிழ் பரப்பலாற் வென்புகம் பாடலா 

லாகம மனைதீது மதிக் அயர்ச் இடலா 

லாய்ஈ்தவர் லரிவ னகச்இய னென்று 

மனகணனி ம௫இழ்ர்து வழங்குவ ரென்ப 

௧. இசரவன் வெய்யோண் கழறிவன் ஐண்ணியோ 
னகையிழர் தவனவ னகையிழ வாணிவ 

னெல்லிடை ய்ரானவ னெப்போழ்து முளணிவ 

cose! னவனிவரற் கன் றிணை யென்ப 
மதஇிகலை தேய்பவன் வளர்கலை யாணிவ 
னவன்மா பாதக ணிவன்மா புண்ணிய 
னவன்வெச் கோய னிவன்மிகு தூய 
னவன்பக லவணிடை யலிிசொஸிபெறுவா' 
னிவனிய௰யம் கையினி லென்று dager 
னாதலி னவனிவற் சன்.றிணை யென்ப : 
கும்ப மூனியோ கு.றியவ னாகு 
ஈம்பனைப் பணியிவ னவிலரும் பெரியொன் 
மூன்டனொர்ஈத் சீடனை முனிரஈ்சவன் சபிச்சனன் 

௪டர்செய் பிழையெலாஞ் சக்தி யானிவ |
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னாதலா னவனிவற் சன்றிணை யென்ப 
வெண்ணிறச் தனவா யியன் ஞூ வகையவாய்ச் 

சத்தைய மசத்தையுக் சகு இியிற் பிரித்தலிற் 
சதசச் செனும்பெயர் சார்நக்சொளிர் வனவாய்ச் 

இத்றறி வினவாய்ச் சேர்சச லத தவாய் 
வியாபகத் சனவாய் விரியுயிர்த் சொசைகள் 

புனிதகா ரியங்களைப் புரியவொட் டாச தூஉஈ 

Swen fumes செயமுயல் விப்ப தூஉ 

மாய வாணவச் தரட்டை தீர்க் துய்யச் 

சுத்தமு மசத்சமு மென்று சொற்றிடு 

மிருவகை மாயையா லிசைத்தவல் வுயிர்க்கு த் 

கனுகர ணம்புவ னங்களைத் தந்தவை 

மீட்டிரு கருமச் திருவகைப் போகமிந் 

தொளிர் தலச் தீர்ச்ச முயர்தரு மூர்.த்தியென் 

ஐறையுமூன் நுருக்சொண் டவனியிற் க.இத்திட் 

டவ்வுயிர்ச் கறியா வகையினு மறிச்துஞ் 

செவ்விய புண்ணியஞ் சேர்தாச் செலுத்தி 

யகச்சரி யாதி யாயகான் கனையு 

மூண்மைச் சரியைமுன் னுரைக்குமூன் ஜினையு 

மென்மெல முறையின் மிளிர்தர நிரப்பிப் 

பயின்மல வவியறப் பாசம் பயிற்றித் 

தன்னருட் சத்தி தயங்கப் பதித்துச் 

சாற்றிரு வினையைச் சமம தாக்கி 

மலமு முயிரும் வயங்குசன் ap os 
தான்மே லாடித் தங்கமை யத்தி ் 

னீருறு முப்பு நிலவுறத் இரண்டென் 

திருவரு எதனுத் ஹே? வுருவுறீஇ 
யத்துவா வாறையுஞ் சுத்தி புரிந்து 

கூட்டம் பொதுதன் னியல்பெனக் குறிக்கு 

காட்டுமூன் றுணர்வா னவின்முப் பொருளை 

யுறழ்தர வாகு மொன்பது வகையுங் 
காட்டுபு பின்னர்ச் காட்டுக் சானுங் 

காணு மறிவுங் கதிர்சய னம்போல் 

வயங்குறச் சலக்கு மாண்பெரும் பயனை த் 

தெரித்ததி னழுத்துநீஇச் திகழ்தரு பசுபதி 
யனாதி பர்சமு மாஇபர்தமு 

மனா.தியே யில்லா வனா முத்த 

னியற்கையி னொருங்கே யெலாமறி பெருமா 

னைர்சொழில் புரிர்து மறைவிசா ரம்மிலா 

னேக னித்திய னெண்குண முள்ளான்



௫௦௨ தறெப்புப்பாயிரங்கள, 

பகர்சுதந் இரனாம் பரசிவ முதலே 

யென்போன் றவருக் னெனருள் புரிவான் 
கடுவா வொடுசெமும் கடுக்கை தவிர்த்து 
மடலவிழ் குவளை மலர்ச்சா ரணிந்து 

௨௨௫ பாலலோ சனமூம் பனிமதிக் கோடுங் 

களத்திடைக் கறையுங் சாணாது மறைத்துச் 

Agour வேண்முனஞ் செய்தமா தவத்தான் 

மகிதல முற்றும் வாழ்த்துறச் சுதனாய் 

வந்தன னெனலவே வாய்மையா மென்று 

௨௩௦ தூயவ ரெவருஞ் சொற்றிடுர் சக்கோன் 
மீடுநட்டு சுந்தரப் பெயர்ச்செல் வேளே, 

திரிசிரபுர வித்துவான் களியற்றியவைகள். 
—— 49#ee —— 

வீரராகவசேட்டியாரியற்றியது. 

விநத்தம், 

சீர்விளங்கும் வியாசாகர் விகாயகமான் மயிலையினிற் இறக்கச் செய்த 
பேர்விளங்குஞ் சத்திரத்தின் பெருமையள வறிச்துராக்கப் பிறங்கு கல்வி 
யேர்விளங்கு மீனாட்டு சுந்தரகா வலனாலே யிசைவ தன்றிப் 
பார்விளங்குங் கணபணக்கட் செவியாலு முற்றுணர்ந்து பகரொ ணாதே. (௧) 

  

சுந்தாம்பிள்ளையியற்றியது. 

விநத்தம். 

பூமேவு மங்கையர் குழற்குடைர் செழிலிவிண் போசற்கு காணியடர்பைம் 
பொழிலொடுற வாதனன் றெனவுலாம் வியாசைகயாழ் பூபாலன இிவிகரணன் 

மாமேவு தண்டோ எருச்சுனேச் தரனுசவு மைக்சனைர் தருவனழமுதல் 
வள்ளலுள் ளியவருள் விகாயச வுபேச்இரனன் மாமயிலை யம்ப இிபினிற் 

கோமேவு சிகரம் பசும்பொனவ மணியாற் குயிற்றியரு ணன்பரியினங் 
கொட்பச் சிறச்குமுய ரன்னசச் இரமடமை குலவுமொரு காலை நூறு 

நாமேவு சேடனா லுஞ்சொலற் பாலதோ களிர்சோ புரத்தில் வந்த 
ஞானசம் பர்தணிகர் மீனாட்டு சுட சர ஈலாரியனை யன்றி மாதோ. (௧) 

வறு, 

பொன்னுல க்தோ ரியாவரு மின்பாற் புணரியை மதிசத்சஞான் நெஞ்சாப் 
புத்சமு சத்சோ டி.ருநிதி மு,தலாம் பொருள்பட வேற்றவர் தம்முள் 

மின்னிய நிதிக்சோ ன௰மலி வியாச வியனகர்ச் தோன் றியன் பகலா 
மிகுவிரா யகபூ பதியெனும் பெயனா மிலைந்துவர் தொரு,இரு மயிலை



சிறப்புப்பாயிரங்கள், ௫௦௩ 

யென்னுஈற் பதியெண் ணான்கறம் தழைய வியற்றிய சத்திர வளனு 
மியலுமன் னவற்குத் சோழனாம் பரம னிரசத வடகயி லையினின் 

துன் தென் கயிலை யுவர்தெனை யாள்வா னுதித் சமீ னாட்டர் தப்பே 

ருவப்புறச் சொண்டு மறைகவி னாலா லுலகறிம் திடவுனாத் சனனே. (௨) 

Garo, 

பண்ணியன் மொழியார் மயல்சொளுங காமன் படிபுசழ் வியாசமா ஈகரிற் 
புண்ணியக் இரண்டோ ருருக்கொடு வஈசாற் போலவும் கருள்விரா யகவே 

டிண்ணிய மயிலைப் பதியிற்றன் பெயராற் செய்தசச் இரவள னடியார் 

சண்ணிய சருண்மீ னாட்டுசு5 ௪ரகங் கடவுளாற் றெரிர்தன மாதோ, (௩) 

உமையிரு காழி செல்லா னிடத்தேற் நுலகிலெண் ணான்கற முன்செய் 
தமையுணர்ச் தம்முன் னவன் றிரு மறையார் தருமநூல் சாற்றின னதுபோற் 

சமைநிறை வியாச ஈகர்விசா யகவேள் சவின்மயி லை.பிற்செய்சத் இரத்து 

னிமையறப் பயன்மீ னாட்சிசு் தரவெம் மிறைவிளங் கிடவுரைச் தனனே, () 

வறு, 

எனசெனதென் றுரைச்சறஞ்செ யாதுணா துடுத்சாம லிழச்குஞ் செல்வர் 

மனமழிய வியாசரகர் வரும்விரா யகபூபன் மயிலாப் பூரிற் [ரா 
றினகானேர் சத்திமொன் றியற்றுவிச்தா னசன்பயனுஞ் செப்புஞ் சொற் 

னனகனுயர் மீனாட்? சுந்தாமா லியற்றமிழா லவனி யோரே, (௫) 

தநேரிமைவேண்பா. 

நன்பான்மீ னாட்செந்த ரக்குருவி னாற்றெளிர்தோ 

மின்பாய் புசழ்சேர் விராயகவே - ளென்போர் 

பொருமயிலை வென்றவொண்கட் பூவையுருச் கொண்ட 
இருமயிலைச் சத்திசத்தின் சர். (௬) 

விநத்தம். 
பாற்கடல் வியாச ஈ௩௪ரமக கடலிற் பவெலம் புரியருச் சுனமா 

Cassa துதித்த மணிவிகா யகவே ணுவலருர் இருமயி லையின்க 

ணேற்கவர் தவருக இனியசத் இசத்தி னீசையா மொளியினை விரிக்க 

நாற்கவிச் இறைமீ னாட்டசு் தரலா ணிகன்விலை பகர்ரதனன் மாதோ. (௪) 

இல்லறத் தவன்€ ரியல்பதி னொருவர்ச் கெழிற்றுணை யெனும்பெரி யவர் 

வில்லகங் கொடுவி யாசமா ஈகர்வி நாயச பூபன்றென் மயிலை [சொல் 

நல்லக் தலோபர் மனமுக வியற்று ஈன்மைசேர் சத்திர வியல்பெ 
னல்லறீர்த் தாண்மீ னாட்சிசுச் தரமா லஇலான் குணரச் சொற்றனனே, (௮) 

Ga», 

எஞ்ஞான்றும் புலவர்மொழிச் GonrysyaS srusCa afore Wevrers 

வஞ்ஞானர் மனமழிய வரியதிரு மயிலையின், ணமையச் செய்த 

செஞ்ஞாயி நனையமுடி. இகழன்ன சத்திர,ச்தின் றப்பை ஈன்றா 

மெய்ஞ்ஞானச் சடலெனையாண் மீனாட்டி சுந்தரமான் விளம்பி னானே. (௯) 

 



௫௦௫ இிறப்புப்பாயிரங்கள், 

சி, தியாகராயசேட்டியாரவர்கள் இயற்றியது. 
விநத்தங்கள். 

வண்டிருக்கு மலர்ப்பொழில்சூழ் வியாசஈகர் விகாயகமால் வந்தோர் யாரு 

மூண்டிருக்கும் படி.மயிலை யிற்புரிஈத சச்திரத்தி ஒறு€£ர் நாயேன் [வெண் 

ரொண்டிருக்குங் கழற்பெரியோன் மீனாட்டி சுந்தரப்பேர்த் தூய்மை யோன் 

பெண்டிருக்கு நாவினன்றி மற்றொரு காவாற்புகழ்ந்து பேசற் பாற்றோ. (௧) 

மின்னுபுக ழருச்சுனமா றவத்துஇத்த விசாயகவேள் விரும்பி யார்க்கு 

மன்னுமயி லைப்ப தியில் விலாப்புடைவீங் கடவருத்து மடத்தின் மேன்மை 

தன்னையருண் மீனாட்சி சுர்தரதே சிகன்றமிழாற் சாற்றச் கேட்டுத் 

துன்னமர ரவியொடமு துணவுடீச் சனரெனில்யான் சொல்வ சென்னே. () 

£ர்மருவு மருச்சுனமா றவப்பெருமை காட்டவச்5 செல்வன் றிண்டோட் 
டார்மருவு விகாயகவே டிருமயிலை யிற்புரிஈ்த சத்தி ரச்தைக் 

சார்மருவு மூடற்கண்ணன் கடி.மனையு மொக்காமின்பங் கனியும் பாலாற் 
பேர்மருவு மீனாட் சு்சரசே சென்புசழப் பெற்றான் மன்னோ, (௩) 

மாமேவு மினாட்டி சு சரசே சென்புசழ வாய்ர்த தன்றித் 

தேமேவு பலசுலையோ டின்னடி? லூட்டியறர் இகழச் செய்யும் 

தூமேவு விகாயகமான் மடத்தையமு தூட்டியறர் தொலையச் செய்யும் 

பூமேவு புருகூசன் வசர்சமொச்கு மெனப்புசலேம் புசலே மன்னோ. (௪) 

வீங்குபுகழ் மீனாட்ட சு சரசே சசென்புகழ விளங்கு செல்வர் 

தாங்குமடச் இருமயிலைப் பதியிலன்றே விராயகமால் சமைத்திட் டானேற் 
றேங்கு?ிறு விலைக்காலம் வரவீழி மிழலையுறை தேவைப் பாடி 
வாங்குவரோ சொல்லரசும் புகலியர்கோ வுங்காசு மறந்து மன்னோ. (டு) 

ஆவணஞ்சேர் சர௫ரிமெம் மீனாட்டி சுந்தரமா னறையுஞ் செல்ல 

மாவணஞ்சேர் விமாயகவேண் மயிலைமடச் துற்றீசன் வஞ்சஞ் செய்தே 

காவணஞ்சேர் இருகல்லூ ரமர்நீதி யார்மடத்திற் கரைந்தாற் போலச் [தே. 

கோவணஞ்சேர் நிறையிடெனச் கூறிடான் ஈன்னிறையுங் கொடுச்கு மென் 

மூருருசமழ் குவளையணி மீனாட்டு சுச்சரமான் மொழியச் £ர்ச் இ. 
தருகுணவி காயகமான் மடமயிலை சணின்முனமே சமைத்தி ருக்தா' 
லுருகுமனக் சோட்புலியார பெருங்களைஞ ருளந்துணிவுற் றுமாப திக்காம்' 

பெருகுசெர்கெற் கிட்டவிரா யாக்கலிக்குப் பிழைப்பர்சளோபிழைத்திடாசே, 

நம்புமருண் மீனாட்டி சுந்தரவா ரியன்புகழ ஈலமே வாய்ந்த 

பம்புவள விமாயகவே .டி. ரமயிலை யிற்செய்மடம் பண்டே யுண்டேல் 
லெம்பலிலா தரனடியார் பலருமுவம், சமு.துகொள விழைவார் சச்சு 
செம்பெருமா னாரூரர்ச் ரெர்திட்டா னெனும்பழியு மெய்தி டாசே, (௮) 

இன்னுமொரு காலங்கம் பெண்ணாச்சச் இருமயிலைச் செம்பி ராட்டி 

மன்னுமுலைப் பாலுண்ட பிள்ளையுறின் விகாயகவேண் மடத்திற் சார்ர்தே 

அன்னுபுகழ் மீனாட்டி சந்தாதே சென்புகழ்ர்த g Sue கேட்டுப் 

பன்லுமடி யாரொடமு துங்கொள்ளு மன்புடைய பண்பன் மன்னோ. (௯)



சிறப்புப்பாயிரங்கள். ௫௦௫ 

உளசளிவண் பொழிரற்கடற் பிரான்குறட்கன் றெழுர்சபசி யொருவ கல்குங் 
களொன்னச் குழியெனச்செய் விகாயகமான் மயிலைமடச் £ர்.,த.இ யெல்லாம் 
வள௱ருள்சேர் மீனாட்டி சுந்தரதே செசென்றமிழால் வனைக்த மேன்மை 

தீளர்விலவ னடியருக்கு மடியருக்கு மடியன்யான் சாற்நற் பாற்றரோ. (௧0) 

  

புதுவை, செயகாநாயகர்குமாசர், ம-ஈ-£-ஸ்ரீ 

- சவராயலுநாயகரவர்கள் இயற்றியது. 

விநத்தங்கள் 

Gi Be wp வேதா விகாயக வள்ளல் செசமெலாங் களிக்சான் மெத்து 

மேர்இிகழ் மடம்போ லியைகச்கநரீ கண்ணி னியையுமோ வலதியைக் இடினு 

சார்.திச ழெம்மீ னாட்செக் சரமா னற்றமி ழணியஃ சடைய 

apt Bs ழன்னங் கலைமச ளொழிச்சொண் டவழுயற் றினுமுறும் கொல்லோ. 

Gam. 

புவிமகளுச் கோர்திலகன் விகாயகமால் விருர்தர்விலாப் புடைக்க வூட்ட 

அ.விர்சரச்செய் சதீ.திச.த்தை மீனாட்சி சுந்தாலென் னாசான் சொற்ற 

கவிமுடிலீ யாரகமாஞ் சுரத் துமற முளைத்தீகை கனிய வன்னார் 

செவியதர்சென் றிடுமிதனுக் கணைசசஞ் செல்லாமு$லைச் செப்ப லாமோ. () 

இருச்ளெரு மருச்சுனமா: றவப்பயனைக் காட்டவச்த சேயாம் கல்ல 

வுருக்ளெரும் விமாயகவேண் மயிலை, சனி லினிதிழைத்த வொளிர்ம ட,த்.தின் 

பெருக்சதனைப் புகழ்ச் துராத்த மீனாட்சி சுந்தரகம் பெருமான் பாவைத் 

தீருச்குடனே கரு.இியன்றோ சுரர்புலவ ரெனும்பெயராத் தரித்திட் டாரால். 

அச்திரம்போன் ரொளிர்கணுமை ஈகற்சுவட்டை யணிக்சாம்ப னடிப சாவு 
மிச்இரங்கூர் வியாசககர் விசாயசமால் புரிர்தவெழில் விளங்கு மன்ன 

சத்தரத்தி னெடும்புகழை மினாட் சுஈ்தரகஞ் சான்றோன்.பாவாற் 

த் இிரமா வியம்பு.திற்ங் கண்டுகுறு முனிமலைவாய்ச் திகைத்தான் மன்னோ. () 

பொன்னாடும் புகழ் கருவி காயகவேண் மயிலையிற்றான் பொலியச் செய்ச 

தென்னாடு சத்.இரச்£ீர் மீனாட்ட சுந்தாதே சென் நீம்.பாலாற் 
பன்னாடும் புசகழநுவ லருமையறிச் தேபயிலும் பண்பாற் ரொண்டை.. 

ஈன்னாடு சான்றோனா புடையசெனும் பழமொழிக்கு கலிவு Cs, (௫) 

எண்கணற்கு மோர்சணற்கு மெட்டாத மூக்சணன்வா ழிதைய னிக்த 

மண்கணுற்றோர் சொழுசேச்செம் மீனாட்டு சுந்சரமான் மயிலை சன்னில் 
விண்சளிச்ச விகாயசமால் சண்டசதீரச் சர்தமிழால் விளம்பல் கேட்கத் 

தண்சடல்வாழரிமருகன் முறச்செவிகொண் டிடினதன ற் றகையார்சொல்வார். 

பார்புகழும் விராயகவே டிருமயிலைச் சத்திரமாம் பாத்தி ரத்தி 

லேர்குடிகொண் டோங்கிவளர் மினாட் சுஈ்சரப்பே செங்க ளாசா [ஜோர் 

னார்சனிசொண் டமைத்துவைச்ச கற்பாவாஞ் செவியுணவை ஈயர்சே விண் 

சர்.தருதெய் வதவுணவை யவியவியென் றேவெறுத்துச் செப்பு வாரால், (ஏ) 

ச்ஸ்



௫௦௬ சிறப்புப்பாயிரங்கள், 

G a 

த.திமிகு வியாச ஈகாருச் சுனவே டொல்புவிச் கருள்செய வளிச்ச 

தூயகற் சேயாம் விகாயச வள்ள 3ோன்றுறச் செய்மடக் தருவெண் 

ட திகெய்முற் பலவும் விராயவோ சனமுக் தடமலி சிராமலை சனில்வாழ் 

தீகுதிபெற் ரொளிர்செர் தமிழ்முனி யென்னச் தக்கமீ னாட்சும் சரமான் 

விதிமுறை யாவம் மடத்தினைப் புகழ்ச்து விருப்பினி லுரைச்த தீச் தமிழும் 

வேசனைப் பயந்த மாதவன் பெற்றால் விதுரனில் லுற்றவோ சனமு 
மதி.நு,சற் செவ்வாய் வெண்ணகைச் கருங்கண் மலர்மக எழமுதமூற் றெடுச்து 

வழிதரு மொழியும் சனவிலு மினிதா மதிப்பனோ மஇத்.இிடான் மன்னோ.() 

நேரிசையாசிரியப்பா, 

சீர்மலிர் திலங்குஞ் செழுமணி மாட்ச் 

. சேர்மலி கருங்குழ லிளமுலை மடவா 

சலங்கொளி விரிச்கு மரமியச் இருந்து 

௧0 

வண்டிமிர் பூர்சொடை வார்குழ லவிழ 

வொண்டளிர்ச் சரத்துறு வண்டினங் கலிப்ப 

நண்ணுசுப் பொ வெண்ணிச் தலமென 

-மேழூம.தி முக.தீதி லெழுவியர் வாட 
. வின்னிசை பாடித் தன்னுற வாடுறு 

மூத்த மழுச்திய சொத்சொளிச் கழங்கின் 

றண்ணிலாப் பரச்து விண்ணகச் தெழுந்து 

F765) wes po dra surg H 

விளங்கு.று மெழில்சேர் வியாசமா ஈகரோன் 

- றெய்வதச் கங்கைச் செழுங்குல திலகன் 

௧௫ 

வ
ொ
 

௨ 

௨௫ 

,ஐன்னிடச் தென்றும் தன்னுறு வறிஞர் 

குறிப்பறிச் திருநிதி வெறுப்ப வளித்துச் 
கேட்டபின் வழங்குபொன் னாட்டுறு தருக்கள் 

புறங்கொடுச் இரியப் பிறங்குறு கரத்தா 

னருச்சுன ம£ப ஞுற்றிய பெருந்தவப் 
பாற்கட லதனிற் பனிமதி யென்னத் 

தோற்றிய புனிதன் றுகளில் குணாகரன் 

(FOC FTES) SO PURO QTL Ss 

தூக்கு பாவலர் துதிக்கை பெற்று 
வேண்டுறு வார்தம் விச்னெர் சொலைத்துப் 

பூண்டகு மங்கசம் பொலிபுயச் தணிந்து 

செம்மையார் மணிநிறஞ் சறக்சப் பூண்டு 
மேவலி னுமாபதி விருப்பினி லளித்த 

விகாயக மூர்த்தியை விழைசர கலஞ்சேர் 

விமாயசப் பேனா மிளிரப் புனைர்தோன் 
ஹேமலர் நெட்டிசழ்ச் சாம்ரா முனியும்



சிறப்புப்பரயிரங்கள், ௫0௪ 

௨௨௦ அசும்புதே னூற்றும் பசுர். துழாய் முகிலும் 
பன்னருஞ் சுரரு மின்னமுங் காணா 

மால்விடைப் பகவன் பாலமர் மலைமச 

$ிணைமுலைச் குடங்கள் சுரநச தீம்பான் 

மணக்குஞ் செவ்வாய் மாமறைக் குழவி 

உட யென்புபெண் ணாக்க வினிதெழுர் தருள 

வருந்தவம் புரிந்த திருந்தெழின் மயிலையி 

னறங்குது கலிப்பப் பிறங்குற வியற்றிய 

வன்னசத் இரத்தின் நுன்னு£ர் யாவும் 

ஒண்டளிர் பொதுளிய தண்டலை முகட்டுப் 

௪௦ பூர்துகண் மூழ்கிப் புதுநிறம் வாய்குது 

தவழ்ர் கினி திருக்குர் தழைமுழு மதிமேன் 

மூதிர்கனி யென்று மூசுக்கலை பாயு 

மின்னன வளம்பல துன்னுறச் கொண்டு 

தேசுற வொளிருஞ் சிரகிரி வாண 

௬௫ னற்குண மேன்மை ஈல்லொழுக் குடைமை 

பொற்புறு வாய்மை பொலிவுறு தூய்மை 

புண்ணியஞ் £லம் பொறைநிழறை தேற்ற 

முண்ணிறை யறிவிவை யொருங்கு இரண்டு 

வச்தென வொளிரு மாதவப் புனித 

௫௦ ஸிலச்சண விலக்கிய மினிதுற வெயர்க்குங் 

கலச்ச மறப்புசல் கரிசில் குணாளன் 

றன்னிடைச் கற்பவர் மன்னவைச் களத்து 

ளென்னையு மொருவளாச் அன்னுவித் தருளி 

மெய்யருள் சுமக்ச மீனாட்சி சுந்தர 

௫டு நல்லா சிரிய னனிய௰ுள மகிழ்ந்து 

சன்னலும் பாகுங் கணிசுவை யமுதும் 

முச்சனி யிரதமும் மு.திர்சுவைச் தேனுங் 

கைத்திட மஜரங் கனிந்தூற் றெடுத்துப் 

பாய்தரு ஈன்னலம் பரவுசெர் சமிழா 

௬௦ லிலகுறு செய்யு ளீரைம் பதாக 

வொருங்குகா வலர்க ளாவப்புழர் 
றிருங்களிப் பெய்த வினிதியம் பினனே,; (௯) 

  

குப்பமுத் தாபிள்ளையியற்றியக, 

அறவற முனிவர் யாவரும் விருர்து சூழ்ந்துண மயிலைமா ஈகரி 
லறைபுக ழோங்கு விநாயகச் செம்ம லமைத்தநன் மடத்தழ சருமை 

மூறையுறக் குருமி னாட்செர் தரமான் மொழியுகத் றமிழமிழ் தனுக்குக் 
குறைவறச்சேட்குஞ் செவிகளுச் கினிமை கொடாதவிண் ணமு இணையாமோ,



௫௦௮ சிறப்புப்பாயிரமகள். 

வழு, 

வியனுறுவி யாசாகர் விளங்கவுஇ.ச் சொளிரும்விரா யகவேள் விண்ணோர் 

ஈயமுறுஈன் மொழிகவின்று பெருவிருந்து சனச்கருத்த ஈன்கு தேர்ந்து 

புயல்வஎஞ்சேர் மயிலை சனில் விருர்தளிக்கச் செய்மடத்தின் பொங்கு சர்த்திப் 

பயனனைச்.த மீனாட்சி சுந்தரதே சகெனன்றிப் பகர்வோர் யாசே. (௨) 

வறு, 

மாநிலச் செவரும் பசியெனும் பிணியால் வருந்துவ தறவரு மருந்து 

தானிது வெனவூண் சார்தர மயிலை தணில்விகா யகமுகல் சமைத்த [ண் 

வூனமின் மடத்தின் பெருமைமற் ரோசா லுரைச்திடச் சகுவதோ வெனையா 

ஞானஈன் மணிமீ னாட்சசர் தரப்பேர் craw CHS ays sve gs (௩) 

எண்டிசை பாவுஞ் சீர்விரா யகவேளியற்றுசச் திரத்தினைப் புகழ்ச்து 

தண்டமிழ்ச் குருமி னாட்டசும் தாமான் சாற்றுமின் றமிழ்கரா வருந்தி 
யண்டர்மேற் புகழ்ந்து கூறுபே ரொலியை யவனியி லுறைபவர் யாருங் 
கொண்டல்செய் முழச்ச மென்றுண சாது கூறுவர் வஞ்சனை யின்றே. (௪) 

ச.ற்பக மனை கொடைவிகா யகவேள் சண்ணகன் மயிலையிற் கஇித்துப் 

பொற்பகம் பொலியப் புரிதரு மடத்தின் புகலருஞ் சீர்.த் திண் முழுதும் 

விற்பன னெழின்மி னாட்டிசும் சரமெய்,ச் தேசன் விளங்கு தீர் தமிழா [தே 

னற்பக லவன்போல் விளக்ளனென் புலவோர் ஈயக்துசொண் டாடவுண் ம$ூழ்க் 

இந்திர 5௪7 மெனவளம் பொலிய விலகு மயிலையம் ப தியிற் 
சிந்தையுண் ம௫ழ்ர்து விகாயகச் குரிரில் செய்மட வளமெலாம் இரட்டி. 

முந்து தீர் தமிழின் மொழிக்தனன் புலமை முதிருமி னாட்டுசுஈ் தரப்பே 

செர்சையன் னான்? ரிருங்கடற் புவியில் யாவர்ச்கு மியம்புத லரிதே. (௬) 

இருமகள் குலவு மயிலைமா ஈகரிற் றெய்வத்தச் சனும௫ழ் றப்ப 

மருமலர் மணக்கும் புயவிரா யகவேண் மறுவிலா தமைச்தசச் இர,ச்தைக் 

குருமலி யருண்மீ னாட்சுச் தரப்பேர்ச் குரவனின் னமுதஜமூற் றெழப்பாய் 

தீருபசுர் தமிழாற் சாற்றிய திற ச்தைச் சாற்றிட வல்லனல் லேனே, (௪) 

Gam. 

செல்வமலி திருமயிலைப் பதியில்விகா யகச்செம்மல் செழிக்கு மன்பு 
மல்கெயமைத் திடுமடத்தின் வளம்பலவு முளமகழ்ந்து மன்னு மின்ப 

நல்குதமிழ்,த் தசகனெம் மீனாட்சி சுந்தரப்பேர் காத னாவாற் 

பல்சவுனாச் கருளருமை சேடவிசே டனும்பணிக்கற் பாற்மன் ரூமே. (௮) 

வறு, 

பயில்பவ ரெவரும் பண்ணவ ருலகம் பயின்றிட நினைத்திடா இருக்ச 

மயிலையம் பதியில் விராயகச் தூயோன் வகுத்திடு முணாத்தரு மடத்தின் 
செயல்பசுர் சமிழிழ் செப்புமி னாட்டு சுந்தர தேசிகன் Fish) 

ஈயமுற வெவர்ச்கு முலகெலாம் பரவி ஈன்கு.ற நிலவுவ இயல்பே, (௯) 
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கடு 

உட 

கடு 

தி றப்புப்பாயிரங்கள், ௫௦௯ 

தஇருவிழிமிழலை, கம்பசாமாயணப்பிசசங்கம், 

சாமிநாதக்கவிராயரியற்றிய து. 

நேரிசைஆசிரியப்பா, 

பொன்னார் சமலப் பூவார் வாவியில் 

வரிச்சிறை யளிழுரல் கருப்புயல் விலோத 
மூருக்துறழ் மூரன் மூணெசைச் செவ்வாய்க் 

கருந்தட நெடுங்கட் கவினுறும் வேய்த்தோட் 

பருமுலைச் சற்றிடைப் பணவர வல்குற் 

நெரிவையர் புனலிற் நிளேத்தினி தாடச் 

கண்ணிணைக் கஞ்யெ கயலினம் வெரீஇ 

விண்மிசை வெடியபோய் விளங்கு பழுச்சாய்த் 
தாற்றிளங் கமுகின் றலையிறச் சாடிச் 

தலைவிரி யிலாஙகலிச் தருவின் முப்புடைக் 

குலையினை யுதர்த் துச் குலவுவிண் மணியி 

னிடஞ்சால் கொடி.ஞ்சி யெழிலுறுச் aN 

தடந்தேர் பூண்ட தறுகட் சலின 

மரகத நிறச்துச் குக மருட்டிச் 

தீரளச் இரளைச் தண்டிரை கொழிககும் 

விண்ண தி கலச்சி மேலெழீஇ யும்பர்த் 

தீருவிடைப் டக்குத் சண்ணிருல் இழிப்பப் 
படுதேச் துளியொடு பாரி ரூங்குஞ் 

செழுநீர்ப் பண்ணைத் இருகா டுடுத்த 

வசையில் வியாச மாகக ரதனிம் 

தேனு மணியுக் இப்பிய நிதியுச் 

தருவும் இாண்டோர் சனுவெடுத் சென்ன 
வரிச்சுரும் பாற்று மாலையர் சோளா 

னருச்சுன வேள்செ யருக்தவப் பேற்றா 

னாலெட் டறமு ஈற்குண மனைத்துர் 

தீகையுங் கல்வியும் தவறின் மானமு 

மடக்சமு மேன்மையு மருளு மிகையும் 
வாய்மையுக் தூய்மையு மறுவில் சீலமும் 

புலமையுங் சடவுட் பூசைய கேசமும் 

வண்மையு மினி௰ மாட்டியும் யாவும் 
புண்ணிய வடிவமாய்ப் பொலிவுற வர்தோன் 

மணியணிச் சுடிகை வாண்முள் ளெயிற்றுப் 

பகுவாய்ப் பஃறலைப் பாப்பார சப் 

பொறையாம் புடவியிற் புசலருஞ் ர்த்தி 
கருவி னிழலுநீஇச் சானம் பு.ரர்.த



௫௧0 சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

மானிதி மரீ இ வச்சிர மேர்இப் 

பொற்புறு மிவையாற் புரர்சரற் பொருவுங் 
கற்பொரு சோளான் கருணை வாரிதி 

லெண்மதி வசன விகாயகச் குரிசில் 

௪0 வெயில்செலா வெயில்சூழ் மயிலையம் ப.தியிற் 

பல்லுயிர் களிச்சப் பண்புற வியற்றிய 

சத்திர தருமர் சன்னைப் புகழ்ந்து 

நற்றயிழ்ப் பாவா னலனுறப் புனைந்தான் 

ொல்காப் பியமூம் பல்காப் பியமுமா 

௪டு மிலக்கண விலக்கிய மெனும்பெருக் கடலிற் 

Dror த்தினி சாடுஞ் செர்சமிழ்ச் குஞ்சர 

மடிமையேன் போல்வார் மனச்திரு ளகல 

வருளொளி விடுத்துகல் லறிலை விளக்ச 

வச்ச ஞான வரோதயப் பருதி 

௫௦ தென்பான் மலயத் திருழுனி யிருக்தாங் 

கன்பார் வடபாற் கருண்முனி யானோன் 

சைவடித்தாக்தச் சளிப்பெருஞ் சாகரம் 

பொய்ம்மை யில்லாப் புலவர் சகொமணி 
சல்லாச் கலராங் கரிகளை வெல்ல 

இடு வல்ல வீர வாளரிக் குருளை 

கங்கைச் சடையெங் சண்ணுதற் பெருமான் 

வடாது கைலையாம் வனாயினை யொரீ இச் 

தெனாது கைலையாஞ் சிர௫ரி யதனிற் 
றமிழ்ச்சர சியற்றத் தான்வர் ததுபோத் 

௬௦ ரானாட்டி யாகயெ தலைவன் 

மீனாட்டு சு௩த.ர விமலகா வலனே. (௧) 

விநத்தம். 

திருமருவு சஞ்சப் பொகுட்டி.ற் பொலன்சிறைச் செஞ்சூட் டனங்கு இப்பச் 
சேலினம் வெரீ இக்சவரி காரின் குடம்புனை செருத்தலின் முட்டவொழு 

Sour லஓவட்டெழீஇச் கரையிறச் சாடிச் செழுந்தடம் பணைநிரப்பிச் [குச் 
செர்கெலை வளர்க்குமயி லைப்ப தியி லின்பஞ் சிறர்தனை வருங்களிக்கு 

மருமல ரலங்கலணி மார்பன் விசாயக வரோதயன் சத்திரத்இன் 

மன்னறப் புகழுமற் தனைத் இருச்சிரா மலையில்வா ழெர்சை யருள்சேர் 
மாட்சிமை விளங்குமீ னாட்சசர் தரமுடில் வடித்தினி தெடுத்துனாத்த [ரத 

வண்டமீிழ்ப் பனுவலின் சொன்னயப் பொருணய வனப்புஞ் செவிச்க ணோர் 
பருமணி யிமைக்கும் பரூஉச்சுடிகை கெட்டுடற் பஃறலைப் பாந்தட்பொழைப் 

பாரிற் றிகழ்ச்சபல் ஓயிர்கண்மிடி யாங்கொடும் படருறாவண்ணர்தரப் 
பண்ணவர் தமக்கர சியற்றுமும் மசவெண் பகட்டிறை தனாதுலகுபொன் 

பாலித் இடும்பஞ்ச சருமணி யருஞ்சுரபி ப.துமகிதி மு.சலிருர்.த



சிறப்புப்பாயிரங்கள், ௫௧௧ 

மருமைமிகு நல்லறம் புரிகலே ஈற்புச ழருக்சமிழ் வியப்புணர்வத.ற் 
காயிரங் கண்பெற்ற வஃ தபோரற் செவிகளோ சாயிரம் பெத்றிலமெனா 
வஞருற்று மாணிவெளி வரலஞூ வானகச் சம்பர்ச் கரர்சனனெனி 
னலவகஇில்மற் றிவர்சடஞ் சீர்த்தி ப்ரசாபச்தி னளவினை யுரைப்பதெவனோ,() 

வறு, 

சீர்கொண்ட வியாசககர் தன்னில்வா ழதிககுண இரஜனொய் யாரசுகுணன் 

றிருமா ணிகர்த்திடு மருச்சுனச் குரிசிறன் செய்சவச் சாலுஇத்த 

கார்கொண்ட ௧7.தல விகாயக மபபேனற் கவிலுறும் மயிலைகரிற் 
சண்பெற வியற்நறச் சத்திரப் பெருமையைச் கவியினாற் புனை சல் செய்தா 

னீர்கொண்ட வேணிக கறைச்சந் தரச்செர்சை நிலவுஞ் 9ராமலையிடை 

நிலைமைசேர் செந்தமிழ்ப் புலமையை ஈடாச்இிரெறி நீதிசெய வர்தசோமா 

னேர்கொண்ட சண்டா மரைச்திரு வடிச்சடிமை யென்னவெனை யாண்ட பெ 

னிருநிலம் பரவுமீ னாட்டசு் தரனென்னு மினியமா வலவரேநே. [ம்மா 

வறு, 

மருத் திகழ் கமல முகதக்நினா ௬லவு மாடட£ டிரி சரா மலையின் 
வழுச்சரும் புகழ்மீ னாட்செர் தரமால் வஞ்சனே னெஞ்சகச் சிலையிற் 

குருச்சினி சலருச் சாமரைச் சாளன் குரைகட லமுதினுஞ் சீர்ப்பக் 

குவலயச் சவர்சஞ் செவிச்சமு சென்னக் கூறுநற் றமிழினாற் புனைந்தான் 

றிரு,த்தகு வியாசச் செழுக ரசனிற் றிகழ்தரு மருச்சுனச் குரில 

செய்தவ மனைத்துர் இரண்டென வுதித்த சேசுறும் விகாயகபூபன் 

றரு,த்திசழ் மயிலைப் ப.தியிலெல் வுயிருக் சழைச் துளங் களித்திட வியற்.று 

சத்திர பதிகள் வியந்இடுர் தரும சச்திரப் பெருமையைப் புகழ்ந்தே. (௩) 

மாநிலத் துறுகல் ஓயிர்கடம் முளத்தின் மடமையாம் வறுமையி லுழலா [வி 

வண்ணமெண் ணருநந் றமிழ்ப்பெருங் கடலின் மன்னுரா வெனும்வரைகிறு 
மேனிலை கரும்பே சறிவெனும் வடச்சை வீச்சிமென் சொந்பொருண் முன்னா 

விண்ணவர் தம்மான் மதிச்தெடுச் இஞ்டி விளங்குசீர் வியாசமா ஈகர்வாழ் 

வானிகர் செங்கை விகாயகேர் இரனேர் மயிலையி லியற்றுசச் Hag Gor 

வண்புக ழமுசைச் சவியெனுங் குட த்தின் மாண்புற முசர்தினி சளித்தான் 

நூநிலாத் தவழுஞ் சரடரி யதனிற் றுளவணி யலங்கலாற் பொருவுஞ் 

சொல்லரும் புகழ்மீ னாட்டச5 தரப்பேர்ச் தூயா வலர்சிகா மணியே. (௪) 

Sloot! தனிற்பல் eure Corr ரின்பம் தீனையடைக் Bu pad தென்ப 

திவச்சவர் பரவு மயிலையம் பதியிற் ஐனிவிகா யகமுகி லியற்று 

மேருறுச் தரும ச.த்இரம் சன்னா லெழிலுடற் சன்பரமு மசனோ 

டிருல்.அுரை கழைச்கச் தரப்பணிப் பணிவா னிருஈஇ வெண்பிறை யறுகோ 

டாரணி சடிலத் தெர்சைவீற் றிருக்கு மருட்சிரா மலையில்லா ழெம்மா 

னருந்தமிழ்ச் இறைமீ னாட்செச் தரமா லவன்புகழ் தனைவிரித் தாத்த 

சார்பொருங் சவியா னழற்செவி* இன்பங் சதித்இிடச் சளிப்பர்க ளென்னிம் 

. சரு தமற்றிவர்சம்பெருமைவெண்டி மாகுழ்கடலிடச் துமாக்குமாறெவனோ,



௫௧௨ சிறப்புப்பாயிரங்கள், 

வேவறு, 
தெருளார் தமிழ்க்குச் சரமளித்ச செல்லக் குழுண னங்கர்பிரான் 

சிமையத் சடஞ்சூ ழிமையவமைச் சிறுவிக் கொருபா லினிதளித்தோ 

னருளா ரரிக்குப் புவியளித்த வடன்மா வுலியிங் வர்கொடையி 

லனாக்கா லொருகா லனாமுக்கா லாகு மென்பர் முழுக்கொடையிற் 

தருவார் கரத். து விராயகவே டானென் நுரைக்குங் குண£லன் 

றண்ணார் மயிலை ஈகரிலறந் தழைக்க வியற்று சச்திரத் இன் 

றிருவார் இறப்பு ஈற்றமிழாற் ஜேவர் வியப்பச் செய்தனனூ 

O mAs A சுர் சரதே சகா வலர்கள் சகொமணியே. (சு) 
ம வறு, 

மருச்கு லாவிய மலர்த்தடர் இகழ்இரு மயிலையம் பதிசன்னிற் 

றிருக்கு லாவிய விராயச முகலயிர் செழித்திட வினிதாந்று 

மிருக்கு லாவறச் சத்திச் இன்னிய லிசைத்சனன் றமிழான்முத் 

தருக்கு லாவமு தொப்பமீ னாட்செர் தானெனும் பெரியோனே. (௪) 
வறு, 

௮ருமறை புகழு மயிலையம் பதியி க (ருள்விகா யசப்பெயர் வள்ள 

றருமசத் இரச்தின் புகழெனும் பைங்கூழ் grad oops Goh சோங்கச் 

அரிசின்மி னாட்ட சு6சரப் புயனற் நாத்தமி pres பருடி 

யிருமைசே ௬லக மின்புறச் கவியென் நியம்புமா மாரிபெய் ததுவே, (௮) 
வறு, 

இங்க ஞலவு மணிமாடர் இகழு 208) ui Bek 

தேனைப் பொருவ விளைஞர்கடஞ் சறுதே ருருட்டுக் இருமயிலைச் 

துங்க, தலத்தில் விநராயகவே டுகடீர் தரும சத்திரச்தின் 

தய பொலிவு மவற்புகழ்ந்து தயர்மாற் றிடுஞ்சீர்ச் செகிரியித் 

நீங்கும் புகழ்ஈற் செந்தமிழ்க்குத் தலைமைப் புலமை ஈடத்துபெருக் 

தீகைமீ னாட்டு சுந்தரமா றமிழு நோக்கச் கேட்கவன்றோ 

புங்க முறுகட் செவியாசப் புரிந்தா னயனென் அளக்களிப்பாதந் 
பொழறையென் றறியா அலசெர்பப் பொலிந்தா னுரகப் புரவலனே, (௯) 

வறு. 
இருமையிலைச் துவசனைகே செழில்விசா யசமுனெல் லின்ப மேய 

இருமையிலை ஈகரிணிற்பல் லுயிர்க்களிச்ச வியற்றறச்சத் இரச்சீர்ச் சொப்பப் 

பெருமையிலை யுலகலெனப் பெருக்தமிழாற் புனைக்தனனெம் பெம்மான் செங் 
பொருமையிலை யுவக்தவனேர் மீனாட்? சுர்சரப்பேர்ப் புலவன் ரானே. [கைப் 

தாசாறல்லூர், 

வீராசாமிகாயகரியற்றியவை, 
விநத்தம். 

திருவளர் வியாச ஈசரருச் சுனமா றிசழ்சவச் து.திசதமா சனவா 

னுருவளர் விமாய கேர்திூ னென்பை யொண்டொடி யாக்கிய வொப்பின் 

மருவளர் மயிலைப் ப இயினாற் குலத்தோர் மாண்பினுச் சேற்றலா றினிய 
குருவள ரன்ன சத்திர ஈன்றாச் குலவிட வியற்றினன் மாதோ, (௪)



சிறப்புப்பாயிரங்கள். ௫௧௩. 

அவ்வியன் முதலா வறஞ்செயும் வளனவ் வறப்பய ஸியாவுந்தெண் டி.ாகீர் 

செளவிய வுலகோ ரறிதா வினிய கவியொரு நூற்றினா லிசைத்தான் 

செவ்விய மதுர மொழுகுதீர் தமிழின் றிரிசிராப் பள்ளிவாழ் புனித 

னவ்விய மடியார்க் கறுத்தருள் புரிமீ னாட்டுசுர் தரகுரு பானே. (௨) 

௮ப்பாவுப்பிள்ளையியற்றியது. 

விநத்தம், 

வானளாஞ் சோலைசெறி வியாசகக ரருச்சுனவேண் மைக்சனான 

பானலார் தொடைவிகா யகபூபன் நிருமயிலைப் பதியி னன்ரா 

மோனமா தவர்பிரம சாரிவா னப்பிரத்சன் மு.சன்மற் றுள்ளோர் 

மானமா சரம்பொலித னன்றெனச்சச் இரமினிதா வகுத்சான் மன்னோ. (௧) 

சனம்பொலிசென் றிரிரிராட் பளிவளர்மா சவனருநூல் கற்ளோர் காப்பட் 

டனம்பொலித லெனவளரு மீனாட்டு சுக்கரமான் றரணி மிதிற் 

கனம்பொலியச் சச்திரத்தின் பெருமையைமீ ஸரம்பஃதாங் கவிசெய் சானன் 

மனம்பொலிவு எவர்க்கும்வஞ்ச மனம்பொலிவு எவர்க்குமற மருவ மாதோ, () 
eS 

அழகிரிசாமிநாயகரியற்றியது. 

விநத்தம். 
பங்கய வாவி செறிதரும் வியாசப் பதிவிரா யகமுடல் பளடன் 

மங்கலம் பொலிதென் மயிலையி லினி௰ய மாண்புறச் செய்தசத் இரத்து 

HEAP WSS ணமையுகல் லறனு மவணியோ ருணர்தரச் சொற்றான் 

அுங்கஈற் குணமீ னாட்செர் சானென் ரோமறுச் தறுள்செய்சே செனே, 

கோலவிந்தசாமிபிள்ளையியற்றிய து. 

விநத்தம். 
பசலவ னிரதப் பரிசுழன் மாடப் பக்இசேர் வியாசமா நகரி 

லிசலற விளங்கும் விகாயக பூப னெழி்றிரு மயிலையம் ப .தியிற் 

சகலரும் புகழ்ந்துண் டெச்சளிப் படையச் தருகையி லார்சமழ்ப் படையப் 

புசலறு மன்ன சத்திர ஈன்கு பொற்புற வியற்றினன் மாதோ. (௪) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

பூதா வில்லி மகிழ்மயி லாபுரி யித்புலவர்க் 

காதரஞ் சேரப் புறிதரு மச்ச,த் இரச்ிறப்பை 

மாசரஞ் சேருல கெல்லா மறிய வகுச்சனனால் 

சீர னேசெம்கண் மீனாட்சி சகர தேகெனே. (௨) 

  

eG



@er சிறப்புப்பாயிரங்கள், 

முருகப்பிள்ளேஇயற்றியது. 

விநத்தம், 

குளகாடு முளரிதஇிகழ் மயிலைதனில் விமாயச.மால் குலவு சோழ 
வளகாடு சோறுடைச்தென் றிடுமொழிவெர் கிடசசெய்த மடமென் னெஞ்சச் 

களகாடு கழற்குரவன் மீனாட்டு சுரசரமான் கவிதைச் தேனோ 

ளெகாடின் னமுதருத்த லார்றரொண்டை நாடேசோ அடைய தாமால். (௧) 

புண்ணியமெல் லாமொருங்கு இரண்டனைய விசாயசகவேள் புரிர்தி யாரு 

மெண்ணுமயி லைப்பதியி லியற்றுசத்தி ரச்சிறப்பை யெளியேன் றீமை 

மண்ணியர் மீனாட்டு சந்சரதே சன் றமிழால் வனைந்தபாவை | னோ. 

யுண்ணமுசென் சோகனியென் சோபாகென் கோயாசென் றுரைப்பேன்மன் 

  

இராமசாமிப்பிள்ளையியற்றியது. 

விநத்தம். 

செண்டினாகும் புவிமகட்குச் திலகமெனு£ திருமயிலை சிறக்க வோங்கு 

மெண்டிசையும் புகழும்விகா யகபூபன் றனதுளத்தி லிசைந்த வன்பாற் 
சண்டவறச் சச்இரச்தஇின் மேன்மையெலாம் பலபாவாற் கருணை கூர்ந்து 

மண்டலச்தின் மீனாட்டு சுந்த.ரவா ரியன் றழிழால் வகுத்தான் மாதோ (4) 

சுந்சரஞ்சேர் மாதர்மட லெழுதுபுய சயிலனருச் சுனவே ளீன்ற 

சந்தமலர்த் தொடையணிவி நாயகபூ பஇமயிலைச் சண்வ குத்த 

வந்தவறச் சாலையஇின் ஐகைமையெலாம் புலவர்களிப் படைந்து வாழ்த்தச் 

செந்தமிழான் மீனாட்டு சுந்தாதே சகெனினித செப்பி னானால், (௨) 

மங்கலஞ்சேர் திருமயிலை ஈ௧ரசணி லருச்சுனபூ மாரன் செய்த 

ுங்கமிகு தவப்பயனா யு.தித்தவிமா யசமகிபன் சூழிப் பாரிற் 

றங்கெவெங் சலியகலச் கண்டவறச் சாலையெழிற் மகைமை யாவும் 
புங்கமிகு மீனாட்டு ௬5,2722 செகன்றமிழாற் புனை சான் மன்னோ. (௨) 

AANA ஏினனைவளவகைகம்க், 

டாலகுருஉபாத்தியாயரியற்றியது. 

விருத்தம். 

செங்கமலை வளர்மயிலைப் ப இயில்விமா யகமுடில்கா சினியி னாளும் 

புங்கமுறு முயிர்தழைக்சப் புரிக்தவறச் சத்திரச்தின் புகழை யார்க்கு 

மங்கசையிலா மலகமென வருங்கவியாற் புகழ்ந்தனனல் லறிஞ சேத்து 

தங்கிய?ர் மீனாட்சி சுந்தரதே செனெனும்பேர்ச் தமிழ்ச்சிங் தேறே, 

 



த றப்புப்பாயிரங்கள். ட௪௫' 

நரசிம்மஉடாத்தியாயர்இயற்றிய து. 

கடடளைக்கலித்துறை, 

வான்புகழ் சீர்த்தி விநாயக வேண்மயி லைப்ப தியிற் 
ரேன்புரி சச்இரச் £ரா மாசனஈ தன்னையின்சொ 

லான்மலி யின்றமிழ்ப் பொன்னிற் பதிச்கணி யாவமைத்தான 

மேன் பொழி தார்ப்புயன் மிளாட்டி சுந்சா தேரகனே. 

  

மருதையாப்பிள்ளைஇயற்றியது. 

of} sad. 

இக்கனைத்தும் புகழ்வியாச ஈகர்வாழ்வி நாயகவே டிருக்கு லாவுஞ் 
செய்க்சமல மலர்மயிலைப் பதியிலியற் றியவறச்சத் இரச்£ர் சொன்ன 

தச்கபுகழ் மீனாட்டி சுந்தாதே கென்றமிழைச் சானத் தோஙகு 

மிச்சவமு தென்னினது கடைப்பட்ட தென்றுளாப்பார் மேன்மை யோசே, 
    

வயித்தியலிங்கபத்தர்இயற்றியது. 

விருத்தம். 
செழுமலர்ப் பொழில்சூழ் வியாசமா ஈகர்ச்கோர் இருவென வளர்விகா யகவேள் 

பழு.தினல் லங்கள் பரவுவான் மயிலைப் பதியிலொண் சச்திரம் பகலோ 

னெழுபரி யினமு மிகையில் வஞ்ச வீனர்வன் னெஞ்சமுஞ் சுழலத் 

தழுவுமீ கையர்த மனமுமா தவர்கெஞ் சதும௫ழ் வுறவியற் நினனே, (௪) 

சீர்மலி யுலகுச் கொருமூக மாகுர் இரிஏர புரவிதை | pour 

நார்மலி யன்ப Garage ளஎகற்று ஞானவா திச்சனற் குவளை ச் 

தார்மலி ஈம்மீ னாட்சும் தரமான் ரழ்விலச் ச.தஇ.ர வியல்பை 

யேர்மலி தமிழா லின்கவி யொருநூ றிசைத்தன னன்பினின் மாதோ. (௨) 

ேவறு 
மாமேவு குமுதத் சளிக்குல முலாவல்செழு மயிலனையர் கட்குடைந்து 
ute S விழனிகர் தடஞ்செறி வியாசாகர் வளரருச் சுனமாதவன் 

பூமேவ செய்சவச் துறும்விமா யசவேள் பொருச்ுஇிரு மயிலைசன்னிழ் 

புலவர்முத லாந்தவர்க ஞட்களிப் பெய்திப் புகழ்க்திட வறங்குலவுமோர் 

கோமேவு சத்தரங் கண்டவர் கணைத்திறை கொளும்படி யியற்றினன தன் 

கோதில்புக ழைத்தமிழி லொருநாறு செய்யுளாற் கூறின னலஞ்சிறந்த 

தூமேவு தன்னடிய ரொகோயி னேனையுர் துரிசறச் சேர்த்தருள்செயுஞ் 

சுகுணஏிர புரமேவு விமலவெம் மீனாட்? சுந்தரப் பேர்ச்குறவனே (௩) 

சீர்கொண்ட புவியின்முக மெனும்வியா சப்பதி இதச்குக மருச்சுன மூடல் 

செய்தவத் தால்வந்த மணிவிகா யகமால் செழிக்குமயி லைப்பதியினிற் 
கார்செண்ட முடியமைச் தன்னசத் திரான்கு காணச சமைத்ததன்சண் 

கத்றவரு ஈற்றவரு மற்றவருமுள்ளங் களித்துண வறஞ்செய்வளனை



டுகசு நிறப்புப்பாயிரங்கள், 

யேர்கொண்ட ஈ.திகுலச் சல.இவர் தமசர்மிச் கேத்திர இரியு இத சன் 

பெஞ்சலின”லடியல ௬ள.த்தஞா னச்திமிர மிரியச் சவட்டி யருள்செய் 

சார்கொண்ட சிவஞான பானுமீ னாட்டசுர் தரகுரு பரன் றரணியோர் 
தம்முள,த் துவகையுற வினியகவி நாறெனத் தமிழினார் சொற்றரனனரோ. 

  

ஆறைமாககர், 

ஐயாசாமிமுதலியாரியற்றியது. 

விநத்தம். 

புவனமூன் றேத்தும் வியாசர்டா டியில்வாழ் புண்ணிய னருச்சுன வேள்செய் 

புனிதமா தவத்தில் வந்தவன் கவிஞர் போத்றுறுல் சங்கையங் குலச்சோன் 

ெபிரான் கமல வடியிணை காளுஞ் ௫ர்இக்கு மடியரைப் பணிந்து 

திருவருள் பெர்றோன் கொடையினிர் குமுணன் நிகழ்புகழ் விநாயக பூபன் 
நவமலர்ச் சோலை புடைவளர் மயிலை ஈகரினி லெவர்களு முய்ய 

நன்சமை தரும சத்திரத் இினுச்கோர் நற்றமிழ் மாலைசொற் ஐனனால் 
பவமிலார் து.திக்குர் தமிழ்க்சட லுண்டு பாவல மெனும்பயிர் தழைக்கப் 
பனூன்மழை பொழிமீ னாட்சிசர் சரப்பேர் படைத்திடுகருணைமா முகிலே. 

  

பெங்களூர்ச்ச தர்வே.த௫த் தார்சசபையைச்சார்க்த 

தீருமத்தமிழ் வித்தியாசாலை முதலுபாச் தியாயராகவிருந்த 
காஞ்சீபுரம், 

இராமானுசபிள்ளையியற்றியது. 

விநத்தம். 

கடலெனச் தோன்று மலர்பொலி யகழுங் காமரு நேமிகே செயிலுங் 

கவின்றபா தலமும் வானமு ஈண்ணுங் கனம்பெறு வியாசர்பா டியினான் 

கங்கையங் குலத்திற் பயோததி ஈாப்பட் கலைமதி யெனவல தரித்தோன் 

கலையுண ரறிஞர் புகழருச் சுனமால் காசல னெவர்ச்குமெஞ் ஞான்றுந் 
இடமுற வளித்தோர் பருவச்தே யளிச்குஞ் செழுமுகி லினத்தைவெர் சண் 

சேல்விழி மடவார் கழிவரைர் அவச்கச் சிறப்புறு சுந்தர வுருவன் [டோன் 
றிகழ்.தரு குவளை மாலையார் மார்பன் றிருவளர் வேங்கட முடையான் 

செப்பரு மேழிப் பதாகையான் றவளச் இந்துரம் பரிகுடை யுடையான்.() 

மடமிலார் வதியு சொண்டைகா டுடையான் மாசறு சவளதோ ரணச்தான் 

வயங்குறும் பாலி ஈதியினா னென்றும் வார்முர சொலிக்கும்வா யிலினான் 

மாசுரை வழங்கா காவினான் ஜேசு மலிவிரா யகப்பெயர்ச் கோமான் 
மன்னுறு தரும நித்திய மென்னா மனத்திடை சன்னி தாய்ந்தே 

யடலுறு மயிலைப் பதியினி லற்பி னமைத்தடத் இரச்சத்தி ரத்திற் 
கருஞ்சர புரஞ்செய் மாதவத் இத்த லண்ணல்செர் தமிழ்க்குயர் சந்த 

னவிர்பதி பசுபா சப்பொருண் முடிபை யடியடைநர் தவர்ச்சரு யே 

ன.றஞ்செய்மீ னாட்டு சுந்தரப் பெயர்கொ எறிஞனோர் மாலைசாற் நினனே. 

 



திறப்புப்பாயிரங்கள். eer 

Guw yf, 

போன்னம்பலகாயகரியற்றியது. 

விநத்தம். 

மணிவளர் புவிச்கட் டொண்டைசன் னாட்டில் வயங்கிய வியாசர்பாடியினான் 
மலிபுக ழருச்சு னப்பெயர் மால்செய் மாதவத் து.இித்தவன் குவளை 

யணிவளர் புயத்தன் விநாயக வள்ள லற்பொடு மயிலையி லமைத்த 

வருமைசேர் சன்ம சத்திரச் இனுக்சோ ரவிர் தமிழ் மாலைசொற் ஐனனால் 
சணிவளர் கூந்தற் பரையொடு பரமன் களித் துவாழ் இரிசர புரியான் 

சங்கையங் குலக்சான் செந்தமிழ் வாரிக் கரைகண்ட நாவலர் பெருமான் 

றிணிவளர் சைவச் செழுமதம் விளங்கத் இிருவவ தாரஞ்செய் பெரியோன் 

செய்யமீ னாட்டு சுந்தர காமச் இதகழ்தரப் பெற்றசெவ் வேளே. 

  

காஞ்€புரம், பாரதப்பிரசங்கம், 

சாமையொன்கற 

இரகுநகாதையரியற்றியது. 

விநத்தம். 

பொன்னனைய மலர்ச்சடுக்கைச் சடிலவா னவன்போற் 

புலவர்களின் முதலானோன் புனிசனைப்போத் றுதலிற் 

தன்னிகர்தா னாயவன்மீ னாட்டசுர் தரமால் 

திழைவியாசர் பாடியில்லாழ் தருவிகா யதவேண் 

மின்னிடையார் வாழ்மாட மயிலைதனிற் கண்ட 

விளங்குசத் இரத்தினுச்கு விளம்பியமா லையின்€ 

ரென்னனையா மரெடுத்துரைச்ச வனந்தரா வளியா 

இருந்ததனாழம் தளியிழக்தா ணிவ்வுலகல் விதியே. 

  

புன்னைப்பாக்கம், 

சுப்பராயமுதலியாரியற்றியது. 

விநத்தம், 

நித் இலங் குலையி லெறிஇிரை யிலஞ்ச கேமிரேர் வியாசர்பா டியில்வாழ் 
திதத௪ னனைய விகாயசச் செம்மல் செழுமயி லையிலினி சமைத்த 
சத்திரத் இனுச்கோர் மாலையை யிசைத்தான் சைவற் சமையதா மரைக்கு 

மித்திர னெனுமி னாட்சச் சரவேள் விளங்கெயெற் பாவல ரேறே, 

 



இக௮ இறப்புப்பாயிரங்கள். 

க ண்டல ம், 

'சிதம்பரமுதலியாரியற்றிய து. 

விநத்தம். 
அரியதொழின் மூயன்முபொரு ணனிமீட்டி மீயா 

தவமிழக்கு மந்தகர்கட் கறகெறியைத் செரிப்பான் 

ப. ரவுஇிரு மயிலையிஸித் சத்தரமொன் poo gs pu 

பகரரிய பெருஞ்சர்த்து படைத் சவனாம் வியாசர் 

புரியில்வா ழருச்சுனவேள் புதல்வன்விநா யகப்பேர்ப் 
பூபதியைப் புகழ்ச்திடுகோ புகலதற்கோர் மாலை 

பரிவினிற்சொன் மினாட்டு எ௬௪.ரசா வலனைப் 

பழிச்சுகோ பாவலீர் பகர்க்சருளு வீசே. 

சித்திரசீசத்திரப்புகடிச்சிமாலைச்சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

ழற்றுப்பேற்றன.



உ 

சிவமயம். 

௦ ௦ ட % 

திருக்க குடி மாமலை மாலை. 

அடை 
நீ ருத்தவலிநாயகர், 

விநத்தம், 
திருவளர் செம்பொன் மாளிகை யுடுத்துச் இகழ்தருங் கற்குடி 

மலைவாழ், மருவள ரிகழி மாலையெம் பிராற்கு மாலையென் றொருபிர 

பந்தங், கருவள ரளக்கர் நீந்துவா னியற்றக் கருணைமா மதம்பொழி 

முகச்சீ, ௬ருவளர் நிருத்தக் கணேசாபொற் பாத முளத்துவைத் 
அன்னுது முவந்தே. 

அஞ்சனக்கணம்மை. 

பங்கய மலர்தீது மிரவிபிற் கரமும் படரிராக் கஇரினிற் கலையு 
மங்கியிற் சூடு மறலிற்றண் மையுஞ்செய் யலரின்வா சமுமென வரவும் 
கங்கையு மிலை$த சடைப்பிரான் குணமாய்க் கருதுல களித்தருள் புனி 
மங்கையர்க் சரசி யானவஞ் சனக்கண் மடவர நிருவடி போற்றி, [தை 

சைவசமயாசாரியர். 
பூசுரர் விளங்கும் புகலிகா வலனார் புண்ணியப் பாதழு முலகம் 
பேசுசர் நாவுக் காசர்பொற் எளும் பெருகுமா ஈதிவழி தருமா 

மாசுதீர் பதிகம் பாகொ வலர்தா மரைமல ரடியும்வண் கதிர்போற் 
றேசுசெய் வாத வூரர்பொற் கழலுஞ் சிறியனேன் சிர்தைவிட் டகலா. 

நமச்சிவாயதேசிகர். 
௮கமுமா கடல்சூ முலகின்மன் பதைக எடர்புறச் சமயர்பொய் யுரைவி 
டிகமுமா நில்லாப் பதிபசு பாச மிஃதில் தெனத்தெளிர் துய்யப் [ட் 

புகமுமான் மழுவு நுதற்கணுவ கரந்து பொங்கருள் வடிவெடுத் துவர் 

இகமுமா வடுதண் டுறைமச் சிவாய தேசிகன் நிருவடி போற்றி, [த 

  

நூல், 

மலாதலை புலகற் புன்னெலிச் சமயர் வாய்ப்பிதற் றுரைமனகங் 

கொளாது, பலர்கொள்பூ இயங்கண் மணியுமைந் தசெழுத்தும் பற் 
றியா லுய்யுமா றருள்வாய், வலனுடைச் இகிரிப் படையினான் வண 
க வரமுடி லெனவுள மஇத்துச், கலபமா மயில்கள் களிசிறந் தாடுங் 
கற்குடி மாமலைப் பர2ன. (௧) 
  

4 மா$லவரிசையில் மு.தலில்இருத்தற்குரிய இர்நூல், முன்பு௮சப்படா 
மையால் இம்சேபதிப்பிச்சலாயிற்று.



௫௨௦ திருக்கற்குடிமாமலை மாலை, 

பண்வழுக் குற்ற விர்ஞ்சொலார் மையற் பாப்பினை ஈயந்துபா 
ராட்டிப், புண்வழுக் குற்ற மெய்யினைச் சுமந்தேன் பொய்யினைப் 
போக்குரா ஞளதோ, வெண்வழமுக் குறுவா னவர்கள்பொன் மோலி 
யிணைர் திணைந் துரிஞலிழ் துகளாற், கண்வழுக் குறுவிண் மேருவே 

போலுங் கற்குடி மாமலைப் பரனே. (௨) 

இட்டமா விரையாக் கலிபிழைத் தாரென் றிருங்ககா தர்தை 
தாய் மனையாள், பட்டபால் வாய்ச்2ச யொறுத்தகோட் புலியார் பத் 
இபெற் றுய்யுரா ஞளகோ, வட்டமாய் ஈடுப்பொன் மானர்தாக் குத 
லால் வாத்தகா தவருங்கண் டனாஇக், கட்டறுத் துய்ய வருட்குறி 
யாகுங் கற்குடி. மாமலைப் / ரானே. (௩) 

நளிமனம் வாக்குக் காயமூன் மூல ஈனிமுயன் றவர்கொணின் 
னருளை, யொளிர்பசும் பொன்செய் கொமுக்கொடு வாகுக் குழுத 
யான் கொள்வ௫ முளதோ, குளிறுமா மேசுு தவழ்ர்துறை பிலிற் 
அங் குளிர்க்குடைர் தாலென வுடலிற், களிவாக் கார்தட் டழல்வள 
ர்த் தணைக்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௪) 

மங்கைமூக் சரிந்த தொன்றுமோ போது மாமலர் தொட்ட து காமென் 
றங்கையுர் துணித்த வன்ப ரா வடியா ரஃதிலா வெமர்களோ வடியார் 
பங்கமி றவத்தா னினதுசா ரூபம் பயனுறப் பெற்றென வானக் 
கங்கையு மதியு முடிதரிச் தோங்குங் கற்குடி மாமலைப் பாமின. (௫) 

புண்ணிய வடிவாம் வேடர்தம் பிரானார் பொன்னடி த் தாமரைச் 

செருப்பு, மண்ணிடைத் தோய வேட்டஞ்செய் நாளவ் வழிப்புலாய்க் 
கிடப்பினு முய்வே, னெண்ணுவ இனியா திமையவ ரூலக மிறுஇகா 
ளழிவது நோக்கிக், கண்ணகன் குடுமி மதியினா னகைக்குங் கற்குடி 
மாமலைப் பானே. சு 

மறைகெறி வழாத புகலிகா வலனார் வளங்கொளோச் தூரிலாண் 
பனைகாய், நிறைதா வருள்கால் யானு?மார் பனையாய் கிற்பினு முப்வ 
னென் செய்வே, னிறைவநின் றனக்குப் போர்வையு முடையு மீந்த 
வென் ருதரித் தாற்போற், கறையடி புலிகள் பயிலவீற் றிருக்குங் கற் 
குடி மாமலைப் பானே. (௪) 

மண்பொழி தானக் களிற்றொகி பாகர் மடிர்தது போதுமோ 
வெனையும், புண்பொழி வாளாற் கோறுமென் றவர்வாம் புரங்குடி, 
யிருப்பினு முய்வே, னொண்டொழி லேத்தச் சிவானர்.க வெள்ள மூற் 
றெழச் தவஞ்செயு மடியார், கண்பொழி நீமீரா டருவிகீர் பாயுங் கற் 
குடி. மாமலைப் பானே, (௮) 

யாதனின் யாத னினீங்யொ னோத லதனின தனினில னெனமுன் 
மனோ திய பெரியோர் வார்த்தையும் பேணா துழல்கொடி யேற்கருள் 
மேதகு புழுகு கானமு மலும் விரைதரு மாரமு_நூற்றுக் ['குவையோ 
காதராற் பிசையும் கமழ்தருர் தெய்வச் சற்குடி மாமலைப் பானே, (௯)



இருக்கற்குடி மாமலை மாலை. ௫௨௪ 

சாவிபோ மற்றைச் சமயங்கள் புக்குத் தவறு2றல் சைவூத்தாந்த [ய் 
மோவுறே லெனமுன் வாய்மலார் தவராக மூரைவழி நிற்குமா தருள்வா 
பாவிய பாகற் கோட்டினிற் பற்றிப் படர்கறிக் கொடியினை வணக்கிக் 
காவளர் சார லருவிகல் லெனப்பாய் கற்குடி. மாமலைப் பரனே. (௧௦) 

மெல்வினை ஞானம் வல்வினை ஞான மிளிரிவை பத்திவை ராக 
ஈல்வினை யென்ப சவற்றிலோர் வினையு ஈண்ணிலேன் தீவினை பன்றிச் 

செல்வழி யருள்வா யகக்திரு டனைநின் திருவரு ளோட்டல்போற் புற 
கல்லரு மிரு” யசாமணி யோட்டுக் கற்குடி மாமல்ப் பானே. [த்துக் 

மெய்யெலா முரோமஞ் சலிர்ப்பவென் புருக விழிகணீர் சொரி 
யவன் புருவா, யையகின் புகழே பே௫ிடார் நாவா யளக்கரின் மித 
க்குகா வாயே, தெய்வமல் கையர்கள் சுனைகுடைந் தேறித் இருமகப 
பெறுவாம் வேண்டிக், கைகளே துதல்2பாற் காந்தள்கண் மலருக 

கற்குடி. மாமலைப் பானே, (௧௨) 

செயிசறு நினது திருவருள் காட்டுக் திறத்தின் காண்பதை யன்றிப் 

பயிறரு கல்வி கேள்வியா னின்னைப் பளகறக் காணவும் படுமோ [தல் 
வயிசமா மலைச்செம் மணிக்குவால் பச்சை மணிக்குவா லொடுபிறங் இடு 
கபிலை$ி யுமையோ டிருப்பது தெரிக்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. () 

ஏர்துறற் செறுவிற் செர்கெலுட் பதடி யென்னவிப் புவியிடைப் பிறந்த 
மாந்தருட் பதடி யானயான் மூல மலச்தொட ரறுத்துப்வ தென்றோ 

பாந்தளின் மிசைக்கண் படுக்குமா யவன் போற் பாப்பிய தழலெனப் 
STE Son னருகு யானைகண் படுக்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே, [பூத்த 

கல்லினால் வல்லப் பலகையால் வாளாற் கமரினாற் சாணையா 

லன்பர், புல் லுமும் மலமும் போக்கிநின் னடிக்கண் புகுக்கனர் யான் 
புகு மாறென், வெல்லும்வான் சைவம் விட்டுப்புன் சமயம் விரும்பு 

வார் போற்பல கர்தங், கல்லுவார் மணிக எகழ்ச்தெறிர் தெமிக்குங் 

கற்குடி மாமலைப் பானே. (௧௫) 

வேணவா வெகுளி முதற்களை கட்டு 2வாற மனச்செயி லன் 

பாம், பேணறல் பாய்த்திப் பத்தியாம் பைங்கூம் பிறங்கயான் வளர்த் 
தூய்வ தென் 30, மாணுறு வட்டப் பளிக்கறை மதிபோல் வயங்கலா 
௮டுக்கண மதனைச், காணவறர் தாற்்2பால் வோன்முத் இமைக்கும் 
கற்குடி மாமல்ப் பானே, (a) 

சூதினாற் பொருள்செய் துன்னடி யார்க்கே அுறுத்தமெய் யன் 
பரோ மூர்க்கர், வாதினாற் பொருள்செய் அுண்டுடுத் துவக்கு மறத் 
தொமி லெமர்கமள மூர்க்கர், சீதளக் கதிரோ னெனவுல கேத்தத் 

தினமும்வெண் மதிமலர் ததைந்த, காதரிள் சுனையின் மூழ்கிநின் 
றேறுங் கற்குடி. மாமலைப் பானே, (௧௭) 

Or Sr



௫௨௨. இருக்கற்குடிமாமலை மாலை, 

அன்றிய பூக விருளொரு பொருளர் தோன்றக்காட் டாதுபோ 
லிரண்டு, ளொன்றினை மீயனுங் காட்டிடா வனாதி யுறுமல மொழித் 
அய்வ தென்றோ, ஈன்றுநின் னுருவங் சண்டுகண் புனல்பெய் கற்ற 
வர்க் கருகுகி லாக்கல், கன்றலின் மதியைக கண்டுதண் புனல்பெய் 
கற்குடி மாமலைப் பரனே, (௧௮) 

தரணியான் மாக்க ளூடற்குரி மைகளிற் றலைக்கு£மம லிலாதது 
போல, வுரவுசெய் நின்ற னருட்குமே லிலையென் றுண்மையோ ரறி 
வாயான் வல£னோ, பொருள்செய்ஈம் மகளார் கதுப்பினுக் கணையாப் 
புகறகா தெனக்கறுத் துவகக, கருளினைத் துசந்தெக் காலமும் பகல் 
செய் கற்குடி. மாமலைப் பரனே, (௧௯) 

ட... சோரர்நின் கயிலைக் கெழுஈதராட் பரிக்குக் இருப்பரி யுருக்கொ 
ண்டே னெனினு, மோருமென் இனையு முய்டுமெற் குறுமோ a DEG 

மாற் பரிக்குமஃ தூறுமோ, பாரவில் வபிரப் படையினாற் சுமந்த பகை 
ய்ற வடுத் துற வுறல்போற், கார&னா இரலி வெப்பற வுறைபெய் கற் 
குடி மாமலைப் பானே, (௨0) 

அன்றுரன் புகலூர் மணிமுதற் ஜோற்றி யரசினைச் சோதனை 

செய்த, தென்றுமெம் போல்வா ருய்பொருட் on Sp விதனையு 

மெண்ணிலன் சறியே, னொன்றுமும் னிவர் தமிழ்வளர் வரையென் 
ஜொருமுனித் தமிழ்வனராத தென்றற், கன்றுபன் மலர்வா சனையொடுற் 
ுலவுங் கற்குடி மாபலைப் பரனே, (௨௧) 

பிறைவடம் கிடர்த பொம்மல்வெம் முலையார் பெருங்களி மயக் 
இடை வீழ்ஈ்து, நிறைபொறி யிலானை யாண்டதென் னென்று நினை 
வெறுப் பாரிலை யருள்வா, யிறைபிச ணவகுஞ் சாமுமை பிடிமீ செச் 
சமும் யானையா னைக்கோ, கறையடி வதியு மிடமெனக் கரிசூம் கற் 
குடி மாமலைப் பானே, (௨௨) 

வறியவ ரகட்டுப் பசித்தழ லவிய வல்சியிர் இடுதகலோ மாயாக், 

குறியுடைச் செல்வர்க் £தலோ வறமக் கொள்கைதோரர் செனைப்புரர் 
தருள்வாய், சிறியபுன்கார்ஈன் றிலரென நின்னைத் தேவொர் போற் 
பல்வா னாங்கள், கறிகறித் துமிழ்ந்து குளிர்சுனே ரேடுவ் கற்குடி. 
மாமலைப் பரனே, (௨௩) 

பொற்புறு சபையின் மாதரார் நடனம் புரிந்தியான் காண்பதை 

யொழித்துச், சிற்பா சபையி னின்றிரு ஈடனஈ தெரிசிக்கப் பெறுவ 
தெர் நாளோ, மற்பொரு முசுக்கள் காந்தளைப் பாரதண் மணிப்பட 
மெனப்பயர் தந்தக், கற்பக தருவின் கழுத்தொடி தாப்பாய் கற்குடி 
மாமலைப் பரனே, (௨௪) 

தட்பமே மிகுந்த சாகாம் புனிதத் தடஈதிப் புனலலா லெவரும், 

பெட்பூறா இழிக்கு மங்கணப் புனலும் பெருகிடின் வெறுப்பது முள



இருக்க ற்குடி.மாமலை மாலை, Gath. 

தோ, கொட்புறு மனதமதன் பிதற்றுரை யுங்கொள் குகைதொறு 
முறைதவர்க் குறுவெல், கட்பணி யுமிழ்ச்த மணிவிளக் கெடுக்கும் 
கற்குடி. மாமல்ப் பானே. | . (௨௫) 

மைக்கணார் முதலா மாயகா நியங்கண் மயலென வெறுத்தென துள்ள 

மெய்க்கணின் னடியா£ பாதமே பற்றி விடா. விருப் புடனுற வருள்வாய் 
மொய்க்குமி னுவரிபுகுந்தறன் மடுத்து (முழங்க தணைதரு முகிலைக் 

கைக்களி றோடிப் பிடியென வணைச்குங் கற்குடி மாமலைப் பரனே. () 

வேடமே பொருளா வயிசளித் , தவரை மெய்ப்பொரு ளெ ன்பருப் 
இறத்தோர், மாடமின் மக்கண் மெய்ப்பொரு ளென்று மயங்கு? வற் 

@u Sip மெவனோ, பேடைமா மயின்மீ சோக்கியே பகவப் பெரும 
கண் மகிழ்க னூர் தியெனக், காடுடைத் தருக்கோ னூர் தியை யுயக் 

குங் கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௨௭௪) 

பனிமதி BI FOLD பிராட்டி 2 மம் கடை. க்கண் urd HE யாமேர் 

னந்தத், தனிஈடங் காண வருள்வை?யன் மற் ரர் தவ முமோர் பே 
௮ம்வேண் டவனோ, ஈனியாம் பையர்தங குழைகள்கொண் டெறிய 
நறுவிளக் கோட்டுவா னாமக், ௧ கனிகள்கைப் ப றித்து மீச்செல வெ 
ியூங் கற்குடி. மாமலைப் பரனே. | (aa) 

வளிஞுதன் மூன்றும் பயிறா விடக்கால் வருத்தவிப் புழுக்குடி லந்தோ 
விளிவுறக் குல்யு முன்னசாண் டிடினுண் டெனக்கினி யெப்பிறப் புறு 

னுளிஞுகிற்கூர் கற் சசிபுலவியினாற் அந் BPS தாசமா நடஞ்செய் [மோ 

களிமயிற் கழுத்திற் பரிசிலின் விழுங் கற்குடி மாமலைப் பசனே (2-4) 

மனனெகப் புளக முடலெலாம் புை த்ப்பமழைபொழி தருங்கணி 
னடியா, ரினஈகத் இரிவே ஞணைஞ்சற் றில்லே4னென்செய்கே னருள், 
செயூ டலினாற், சனெமதக் களிறு சொடர்க்இட வோடுஞ் Py: 
குறமட மாதர், கனதனத் Bea ae a கற்குடி 
மாமலைப்பானே, | ன . ட (6 0) 

தடித்தெழு மன்பே யுருவமாம் வேடர் pinSor னோவன்றி 
முன்னீ, பொடித்தமுப் புசத் தும் வலியோ வெய்ய பொய்யினேன். 
நிவினை யுரையாய், கொடிச்செ 2 சென விடி, திடு; முலக்கைக் சொம்புயட். 
Deno Bp பாரகற், Sy FOF Up wpa வுர்குறி க்குக் கற்குடி 

மாமலைப்.பானே. ட ப்ப (௩௧) 

தேயுறுண் மருங்கு விறுக்தெழு முலையார் Pome சிலம்பொலி சேட் 
யாயுரென் {o செவிநின் குஞ்சித பாதத் , கணிசிலம் பொலியறிக் -இடுமோ 
பா் யமம் புலியின் குழவியும் வானப் பாப்பிடை யு தி த் இரு எனைத்தும் 

காயுமம் புலியின் கு குழவியுற் தவழுகங் கற்குடி மாமலைப் பரனே. (௩௨) 

பந்தமார் கமாக எறத் துணிச் துரிமைப் பண்புடை ரையைகிற்களித்த 

இவெர்தையா ரவசோ பிறர்மனை நயக்கும் யாங்களோ நின்னடி க் é கன்பர் -



Gee 'இருக்க்ற்குடிமாமலை மாலை, 

முர்துமா தவத்து முனிவரே போல முடிச்சை வளர்த் தவன் சரொதா 
கந்தமே யுண்டு கலையத ளுடுக்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௩௩) 

ஈண்ணிமுன் னால் காட்டிற்குச் தலையா னடர்திட மம்மையோ நினது 
புண்ணியச் தலத்திற் காலினா னடநதும் புகாப்பெரும் படிறனோ பே 
விண்ணியை யமா ஈவியுணா விரும்பி விரிச்திரு சைகளு மேர்தக் [யார் 
கண்ணிய யாக மு.றுவர்செய் சாரற் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௩௪) 

மதித்துனை யுள்ளச் சினகாச் இருத்தி வாழ்ந்தவர் வாயிலா ரல் 
லர், துதித்துனைப் புகமாக் கொடியவெம் மனோசே துயரும்வா யிலா 
ரிஃ துண்மை,யுஇத்தசெங் க இர்மீச் செல்பொழு தேத்த வுமுர் இசைப் 
பாலரோ டுற்ற, கதித்தகூற் நினைமுக் இட்டிட வுயர்ந்த கற்குடி மாம 
லைப் பானே. ௩௫) 

ஏத்தியன் புறுநின் னடி.யரை நின்னை யிகழ்க்துரை யாடியுமத்தி [டேல் 
நாத்தியென் நுரைத்து நான்பா மென்று ஈந்துவார் மாட்டெனைக் கூட் 
aS சிர்இச் சூழ்பவர் பாவம் போதல்போற் கயக்கருச் தானங் 
காத்தி ளூடுத்த சானின் ரோடும் கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௩௬) 

பொருந்திய சாந்தம் பொற்பணிமூனிர் து புண்ணிய நீ௮ுகண் டிகையே 

தீருர் திரு வெனவுட் கொள்ளுரா ளென்றோ சாரலிற் குடா வடி தவழ்த 
லருந்தவ ரியற்றும் பெருமகஞ் சிதைப்டா னடுத்தவர் சாபத்துற் கஞ்சிக் 
SH gs Burs ளிரிவ.து கடுக்குவ் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௩.௪) 

அ௮ருந்தலை விரும்பி யணைத்தலைக் காண வவாவலை யுயிர்த்தலைக் கேட்க 
வருந்தலை யெல்லா நின்னடி.க் காக்கி வருதலை மையமெனக் குளதோ 
முருந்தலை சாரற் றேக்கடிப் படுத்த மொய்ம்மயி ரெண்கின்மேற் சொதர் 
கருந்தலை வைத்து முடங்கத ளுறங்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. () 

மன்னுசெல் கதிரோ னன்றியு மவன்கல் வாய்த்தம Caper gy 
மோ வதுபோற், பன்னுநின் னருளை யன்றியெவ் வுயிரும் பளகறு 
முத்தியிற் புகுமோ, மின்னிடை யெயிற்றி மாதர்தண் சுனைத்தம் 
விளங்குருக் கண்டறற் குடிகொள், கன்னிய செனக்கை கூப்பிநின் 
றழைக்குங் கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௩௯) 

சந் இரற் றரித்த நின்றிரு முடியிற் றழலா வையமுடன் வைத் 
தாய், வந்தது புகமழ யன்பரோ டெனைநீ வைப்பினும் வருவது புக 
ழே, யிக்இரன் மயங்க நீன்மணிச் சடாமே லெழீஇயொரு முனிவ 
னே போல்வெண், கந்தடு களிற்றைக் கருங்களி ருக்குங் கற்குடி. மா 
மலைப் பானே, ௪௦) 

தெளியுகின் கருணை மாகதக் கொழுந்தே சிவணுமென் ப௫ியபு 
னேடிச், குளிர்பய னுதவுங் கோவினை யருத்தேன் கோதினை ருத் 
துவேற் குளதோ, வொளிசெய்போன் ஸனுலகற் கொடுமுடி. யுரிஞ



திருக்கற்குடி மாமலை மாலை, டு௨ட௫ 

வுதிரும்பொற் அகளிடை மூழ்கிக், களிறுமா தங்கப் பெயர்ப்பொ 
௫ள் விளக்குக் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௪௧) 

தேகமே நானென் நுளியிரு சார்புக் திடமுறக் கொண்டவத் 
தைகளு, ளேட௫யே யுழன்று திரியுகா ளொழிர்துன் னிணையடி வண 

ஙகுரா ஞளதோ, போகுயர் குடுமிக் கருருர் தெயினர் பொன்னுல 
க.ததவ ரிசைக்குங், காகுளி துத்தர் காரங்கேட் டுவக்குங் கற்குடி. 
மாமலைப் பானே. (௪௨) 

பணியும்வெள் ளெ ஓம்பு ஈசம்பும்பூண் டதற்குன் பாலெவர் வினா 
வினர் தகாதென், றணிதா விடையார்க் கருளினை யெனையு மாளினத் 
தன்மையாய் விடுமால், பிணிமுகச் சாயற் கொடிச்சியர் வதுவைப் பெ 

நூல நுகரமங் கலராள், கணியெனக் கணிக ளேடவிழ்த் அசைக்குங் 

கற்குடி மாமலைப் பானே. (௪௩ 

மல்லலம் புவியிற் கூற்றினைக் கடத்தல் வயங்குநின் றிருவடித் 
துணையே, புல்லிய நெறியார்க் கன்றிமற் றல்லாப் புல்லிய நெறி 
யினர்க் காமோ, வல்லியங் குழலா ருறுவெறி யாட்டி. லஎரிககெழு 
முருகியர் அவைக்சக், கல்லெனு மொலியே செல்லொலி மமழுக்குங் 
கற்குடி மாமலைப் பானே. (௪௪) 

பஃறலைப் பாய லான்முதற் றேவர் பகுத்தொதுக் இடகந்தியோ 
ச்சுஞ், சுல்றொலிச் சூரல் கண்டுகை யேர்தித் துதிக்குமின் றிருமு 
னென் நுறுவேன், சஃொ.ழில் களுஞ்செய் யாதுசெய் நின்னைத் தெ 

ஸிதவர் புரிமகப் புகைபாற், கஃறெனுங் கானிற் குபினொடு தவழுக 
கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௪௫) 

மையினுக் கழிந்த கருங்குழன் மடவார் மயக்கே நயந்துமட் 
சுமையா, மெய்யினுட் புகுந்து பொய்யினுட் சுழலும் af cnr en & 

கெங்கன மருள்வாய், வையிலுட் பழகு நெடுக்கணைக் இராதர் வயல் 

கெழு தொண்டகந் துவைப்பக், கையினுட் குணிலென் ஜொளிர்பிறை 

பெடுக்குங் கற்குடி மாமலப் பானே. (௪௬) 

கொடும்பசித் தழலு ணனிமுழு சயும்பொற் குடமெடுத் தாட் 
டினாரன்ப, ஈடும்பலூ ணுண்டுங் கைதொழ வருந்து மடியனுக் செங் 

ன மருள்வாய், விடுஞ்சுடர்க் கற்ப மாமலர் பறித்து மேலவர் கண் 

வழி விரும்பிக், கடும்புட னிறங்க வோல்க ளோக்குக் கற்குடி மா 

மலைப் பானே, (௪௪ 

மறையவர் திருவை வைதிகர் துணையை வருபச சமயகோ எரி 

யைக், குறைவிலா வமுதைக் காழியுண் ஞானக் கொழுக்இனைத் 

ததிக்குமா றருள்வாய், நறைகம ழலஙகற் கதுப்பரம் பையர்க ணன் 
குமை திலகந்தீட் டுதற்குக், கறைதபு னைக ளாடியிற் பொலியும் 
கற்குடி. மாமலைப் பானே, (௪ ௮)



௫௨௬ திருக்க ற்குடிமாமலை மாலை, 

மைக்கரும் கடலிற் கன்மிசை மிதந்து மாறினின் னருட்கட லழு 
ந்து, மெய்க்கணெம் பெருமா ஸனாவினுக் காசை விளம்பிலே னெங் 
கன முய்வே, னைக்கரு கெடுக்க ணாப்ச்சிய ருறிக்க ணனையெடுத் தவ 
னென நிலவைக், கைக்கரும் களிறு கவளமென் நெடுக்குங் கற்குடி. 

மாமலைப் பரன. (௪௯) 

நின்னுடைகத் தோழப் பெருர்தகைப் பிரானை நிகாறு முது 
இரிச் செம்பொன், மன்னுமா, ற் ஜிட்டுக் குளக், இனி லெடுத்த வள் 

ளலைப் பரசுமா றருள்வாய், து துன்னுசெர் இனையின் கூரல்கவர் குரு 

இன் ஹஜொகுதியைக் கவண்கயித் றெயினக், கன்னியர் மணிவைத் 

தெறிந்தெறிந் தோட்டு கற்குடி மாபலைப் பானே, (௫௦) 

DAGON அனக்குன் னடியருக் கன்பு து௮ுக்தலே முத்தியென் றெ 
மதஇிசெயு நானே பாமெனு மாயா வாஇயு மாயின னழகே [ண்ணேன் 

இதியவன் பிரம னின்னமுர் கேடக் இகமுகின் னுருவென வோங்டுக் 
கதிரொளி மழுச்குங் கோபுரம் பலசூழ் கற்குடி மாமலைப் பரனே, () 

ஆணவ மகன்ற வறிவன்றி புருவிலையரீ பல்லுருக் கொண்டு [றறியேன் 
Cus copys oor னணாமம் புனை£துபல் விடத்தும் பிறங்குத லுயிர்கட்கென் 

மாணதநின் னடிய முடியுங்காண் கினுமம் மாலய னிவற்றடி முடியுக் 

காணரி தெனச்செய் பொன்மதில் பலகசூழ் கற்குடி. மாமலைப் பரனே. () 

இனகான் பூத விருள்விடக் கரணஞ் செலுத்தல் போற் சிறியன் 
மூம் மலமா, மினவிருள் விடரீ யருள்செலுத் இடினுண் டின்றெனின் 

விடலென்று மின்னார், தனபதி நகரி லஇிகமீ தென்னத் தவழ்சுடர் 

மணிபல பதஇத்த, கனகமா ஸிகைகள் பலவுடுத் தோங்கும் கற்குடி. 
மாமலைப் பானே, | | - (௫௩) 

நவையறு மாசி னாமமப் பூதி சாயஞர் தாஞ்செயு மறக்க — [ஞற் 

ளவையினன் கெழுதி யுயப்ர்கனர் யானின் றளவுஞ்சொல் லியுமறி யே 
சுவைதரும் பல்பூக் கரித்துவாய் குகட்டித் துணர்த்தபைஞ் சூதமா 
கவையடி Cos நுயில்வய லுடித்த கற்குடி மாமலைப் பானே, [நீழற் 

தாலிகொண் நினுநெற் கொளச்செலும்: பொழுது தீக்களுங் கிலி 
யங்கொள் புனிதர்ச், கேலுமன் பனந்தல் கோடி கூற் Cop a. Opui 
இனு மையமின் றுய்வேன், மாலிருங் கடத்த களிற்றின மறைய வள 
ர்கதிர்க் குல்ச்செழுஞ் சாலிக், கால்கள்பாய் பழனம் பலவுடுத் தோ 
ங்குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. (@6) 

gran செல்வச் 2சருக்கர்பி னடந்து தொடர்ச், அளர் இகைப் 
பசை யொழிக்து, சீரிய நின்மெய் யன்பரைத் தொடர்க்து 'இகைப்ப 

றச் செல்லுகா ளூளே தோ, வாரிசத் தடக்கை யுழக்கெ பகட்டு வாகா 
பாய்ர் துறுகருக் கலங்கக், சாரினைக் கலக்கும் கணியுடுத் தோக்குங் 

கற்குடி மாமலப் பானே, (Gx)



திருக்கற்குடி. மாமலை மாலை, ௫௨௭ 

கூற்றினை யுதைச்துங் காமனை விழித்துக் சொன்றநின் றனக் 
கன்பு செய்யார், மாற்றருங் கூற்றின் றண்டமுக் காம UIA SB BLP 

மெங்கன மொழிவார், தாற்கிளங் சுமுகன் கழுக்இறப் பாயுக் தகட் 
உ ௬ . ப டி ௪ ௩ . 

டகட் டிளநெடு வாளைக், காற்றடம் பணைக ணனியிடுத் தோங்குங் 
கற்குடி மாமலைப் பான. (௫௭) 

மின்னுசெர் தழலாய் நின்றுமென் பாதி மிலைற் துமல் லறநுதல் 
விழித்த, முன்னுஈஞ் சயின்றும் தெரிக்குகிற் கயன்மா லொப்பெனக் 

கசைஈரும் வாழ்க, பன்னு-ூன் குலைய குறுங்கமுல் தாம்பைப் பழங் 

கனிர் தொழுகய செழுக்தேன், கன்னலின் படப்பை நனை க்குற்தண் 

பணைசூழ் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௫௮) 

இயல்புடை யோகத் இருந்தரா ளெவரு மெவையுமின் புணர்ப் 
பற விருந்த, செயலுணா்ற் துமையைப் புணர்ந்தரு ஊீயே தெளிபர 
மென்பது தெளிர்தே, னயலுறு முளரி மணரந்கமக் சிலாத தறிற்து 

நெற் கர தலை வணக்குக், கயலுடைப் பழனக் கணியடுத் தோங்குங் 

கற்குடி மாமல்ப் பானே, (௫௯) 

பாபா நினது மேனியிற் பட்ட பாண்டியன் சைப்பிரம் படி. 

தான், சராசர மனைத்தும் பநிதலா னீமீய கற்பா னெனவுளச் துணி 
ந்தே, னிராவெனக் இரியுங் கவையடி.க் கயவா யெருமைகள் கன்றுள் 

ஸிப் பொழிபால், கராமலை மடுக்சு ணிறைதரும் பணைசூழ் கற்குடி. 

மாமலைப் பானே. (௬௦) 

பற்கயா சனஸுர் திருகெடு மாலும் பாகசா தனனும்வா னவரு [தேன் 
மெகங்குரா டியுங்கா ணரியநின் பாத மெளியதன் பருக்கென வுணர்ந் 
கொங்குலார் தடத்திற் சலஞ்சல முகுத்த கொழுங்கதிர் மு.த்தம்வில் 
குக்குலை மழுக்கும் பணைமருங் குடுத்த கற்குடி மாமலைப் ute [af Re 

Bude னுள்ள வெள்ளமிர் இரிய வடற்குலை யுடைத்ததி விராவிற் 
செய்யகின் பாத பங்கயக் கடலிழ் சேர்தாப் படருநா ளென்றோ 
நெய்யணி கூந்த ஓுழத்இயர் நெடுங்க ணிழலற லிடைக்கண்டு மள்ளர் 
கையினாற் கயலென் றரித் இசிங் கணிகும் கற்குடி. மாமலைப் பரனே.) 

கட்டுவி டருள்வோ cok sear தெளிட்து கரிசு று புன்றெய்வப் 

பற்று, விட்டெ Wa Fp கெப்பற்று மறுத்துன் மெய்ப்பற்றைப் 
பற்றுமா றருளவாய, வட்டவாயக் கமல மதுமடை புடைக்க மள்ளர் 

கள் கரும்படு மினிய, கட்டியா ow (HB கணிமருங் குடுத்த கற் 

குடி மாமலைப் பானே. (க௩) 

விரிதனு காண புவனபோ கங்கள் வினைவழிக் கொடுத்தவை அய்த்த 
பரிவுயி ரறப்பி னொடுக்கிமீட் டாக்கும் பரிவினுங் கதிதா லெளிதே 
நெரிமருப் பெருமை சரும்பினைக் குசட்ட நேரிழி சாறவ னி£ப்புங்... 
தரிச.று மகணி மருங்குத் தோங்கும் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௬௪)



Ge) இருக்கற்குடிமாமலை மாலை, 

செறிபிறப் பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பெனுஞ் செம் 
பொருள் காண்ப, தறிவெனக் தெரிக்கும் குறட்பொரு எறிந்து மறி 
லென் போற்பிற காண்பேன், வெறிமலாப் பணைகெற் பச்ெங் கதிர் 
கள் விண்ணகச் தேனுரா நீட்டிக், கறிசெய வளரும் படுகர்சூழ் பழ 
னக் கற்குடி, மாமலைப் பரனே, (௬௫) 

வெம்பிய காமம் வெகுளியுண் மயகரம் வோறப் பறித் துகின் பதமே 
நம்பியென் புருக வன்புசெய் காளு சாயினேற் குள்ளதோ வருள்வாய் 
பம்புபன்மலர்சண் மருத் குறையப் பன் மணிகுயிற் றியபைம்பொற் 
கம்பலம் விரித்தாற் போலடன்ப்னைசூழ் கற்குடி மாமலைப் பரனே. () 

வையமும் வானு முய்யவஜி' புருகாய் வாதவூர் வர்.தவ தரித்த 
வையனன் புசையை கயந்து tO மவ்வள வாவதெற் கருள்வாய் 

செய்யதா மரையின் ப்பலி்னிரக றிகழ்கா விழித்துவச் சத்த 
கையினான் கடத்தல் போக மனும்பணைசூம்கற்குடி மாமலைப்பானே. 

ர ட ண Low ae ௫ 
ஒழுக்கமன் பருளா சாரகற் சல முறவுப சாரம்வக் இத்த [யே 
லிமுக்கிலா வாய்மை ஷர துற வடக்க மிவைகளி லொன்றும்யா னறி 
னழுக்கிலா வருந்த gens போற் சிதற வணிமஇ மேற்பெரு வாளை 
கமுக்கடை இளமி ரய் படுகொளும் தெய்வச் கற்குடி மாமலைப் பானே. 

படகு ச வ ரத் 
நிஸ்னுரை விய நிற்பவர் நில்லார் நீளற மறஞ்சுவர்க் காஇ, 

மின்னுகவோ கத்தா னாகத்தாற் ஜொலைத்து விட்டுப்ப்போ னீயெனச் 
தெளிர் 2 தன், மன்னிய தென்னம் பழம்பல விழ வருக்கையின் பழங் 
இழிந் திழிதேன், கன்னலங் கழனி பாய்தரும் பணைசூம் கற்குடி மா 
மலைப் பாளே, (௬௯) 

மானிடப் பிறவி வர்தது மனத்தால் வாக்கினாற் காயத்தாற் பணி 
செய், தானிடச் தைந்து மாடுகின் or && மமாவென் நறிர்திலன் 

சிறியேன், கூனுடைக் குலைய குறுங்கமுச் காம்பைக் கொழுக்களனி 
பிழிர்சசேன் கருப்பங், கானிடைப் பாயும் பகொளுழ் தெய்வக் சுற் 
குடி. மாமலைப் பானே. (௭௦) 

பொருள்செய்சன் மார்க்க நெடுஞ்சக மார்க்கம் புத்்இர மார்க்க 
மின் பாக்கு, மிருமைசெய் தாத மார்க்கமிம் மார்க்கத் Bur enor 

மார்க்கமு மறியேன், பருமா கதமுத் தந்துகர் கண்டம் பாளசெம் 
பழத்தினாற் காட்டிக், கருமுகு லணவுங் கமுகடர் கணிசூழ் கற்குடி 
மாமலைப் பானே, (எக) 

கொச்சையர்க் குயர்மா னியுமா சனுக்குக் குலவுமப் பூதியு 
மூலக, ஈச்சுசும் தாருக் குதியரும் போல நான்சிறந் துய்வதெர் நா 
ளோ, வச்சணங் கயில்வேற் கண்ணுழத் இயர்நெல் லரிதருங் கொடும் 
புற விரும்பைக், கச்சப வெரிகிற் நீட்டிடுங் கணிசூழ் கற்குடி மாமலைப் 
பானே... (௭௨)



திருக்கற்குடி மாமலை மாலை, ௫௨௯ 

படர்புகழ்க் காழிப் பிள்ளேயாரக் வெனைப் பாரெனச் சற்றுநீ 
மொழிந்தாற், பிடகன்மாத் தலைபி ஓுருமுவிழ்த் கவரென் பெருவினை 
க்கும்மது விழ்ப்பா, சமெடைப் பள்ளி யுலைக்கமு நீர்செய் யாவிகால் 

குளம்பல நிரம்பக், கடலுடைக் தென்னப் பாயுமென் பால்சூழ் கற் 

குடி. மாமலைப் பானே. (௨௩) 

BUGS நாவுக் கரசருக் கிவன்பா னாட்டம்வை யென்னினப் 
பூதி, பயந்தசேய்க் குற்ற விடர்தகொலைத் தவமரன் பாசவல் விடத் 

தையு் தொலைப்பார், வயந்தரு மள்ள ர௬ுடைப்பினை யூரு வரைகுவி 
ஈவமணி வாரிக், கயக்கலை யெனரின் றடைத்திடுங் கணிசூம் கற்குடி 

மாபலைப் பரனே. (sre) 

பழிதபு குணவன் றரொண்டருக் கவன்பாற் பார்வைசெ யென் 
பையேற் கராவாய்க, குழியினின் மெருசேய் மீட்டவர் சனனக் 
குழிபினின் றென்னையு மீட்பார், வழிமதுப் பொழிபூங் கொடிகடாய் 
வளைப்ப வளைஈ்துபைங் கழைகணின் றிடுதல், கழிவில்கைக் கொடு 
வேள் பொரல்பொருக் கணிகூம் கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௪௫) 

அருவமா யருவ மாயரு வருவா யனைகறும்ராக குயிருமா யறி 

வாய்ப், பொருள்படு மறைக்குர் தெரிவரி யாயா௯ூபுராணநிற் நெரித 
லெற் கெளிதோ,சுருள்விரி யரம்பைக் குருத்துமீ யசைரஈ து சுரர்மினார் 
கலவியெய்ப் பாற்றுங், கருள்படு பொதும்பாப் பகொளும் தெய்வக் 

கற்குடி மாமலைப் பானே. (௭௬) 

செவியினாற் கேட்டு மறிகி£ல னின்னைத் தெரிந்தவர் போற்பல 

நெற்றிக், குவிதாக் கவியும் புனைவனுன் னிடினென் குணமெனக் 

மேகககை தருமா, aval Hos i பணையின் ஜெண்டுகள் கிளை த்த வளவில் 

பல் வளையெலா நிரம்பக், கவிழிணர்ச் சூதக் தாதுகுங் கணிரூம் கற் 
குடி. மாமலைப் பானே. (௭௪) 

அருமறை தெரிதண் erin லென்னை யடைக்கலம் புகச் துவை 

யானால், வெருவறத் தந்தை தாடுணித் தவன் வெம்பவத் தாளையுந் 
அணிப்பார், மருவிய வுணவு கொடவொச் சென்ற மடவனச் சேவலை 

கோக்க, கருவுயிர்த் துறையே டலமருங்கணிரூம் கற்குடி மாமலைப் 
பரனே. (௪௮) 

நானவார் கூந்தற் பரவையார் மனைக்கு ஈள்ளிரு ணாப்பணீ தூ, 
போனதா ளாளஞூர் மறுகிலோ ரெறும்பாய்ப் பொருர்இனும் வருக இடா 

துப்வேன், கூன்டுது இப்பி யூயிர்த்தவெண் முத்தங் குவிதாக் கயிலை 
யே மியன்று, கான்மலர் தூவிச் சார்தொழுங் கணிகூம் கற்குடி 

மாமலைப் பானே. (௪௭௯) 

கெடுத்திடு முலோகா யதன்முத லான &ம்ப்படுஞ் சமயர்பொய் 
யுரையை, யுத்திடும் படியெப் பிறப்பெனக் குறிலு மருளனின் டிச் 
கன்பே யருள்வாய், மடுத்தவெண் குருகோர் முடக்கிழ காளை வாய்க் 

ன்



௫௩௦ திருக்கற்குடி மாமலை மாலை, 

கொளு முணவினைச் தட்டக், கடுத்திடா தறவோர் போலுறை கணி 
சூழ் கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௮0) 

தரிசனங் கொடுத்தா ளூயர்ந்தவ னீயான் ருாழ்ந்தவ ஸியல்பி 
னெப்பொருஞுந், தெரிபவ னீயா ஸனீதெரி விக்கத் தெரிபவ ஸின் 
னடிக்கடியே, னரிசிதார் தயில்கொன் முள்வழக் கறுக்கு மங்கணார் 
மூகமதி கண்டு, கரிசறக் குமுத மலருமென் பால்சூழ் கற்குடி மா 
மலைப் பானே. (௮௧) 

பொருவினின் பூசை யென்னும்புண் ணியத்தாற் பொலிசவ ஞா 
னம்பெற்றடங்கி, மருவுற மேல்கீழ் தருமறம் பாவ மாற்றிநின் னடி. 
க்கணென் நுறுவேன், குருமலாச் செந்தேன் புலியடிப் பைங்காய்க் 
கோழரை யாம்பையைச் சாய்த்துக், கருகிறக் சவரி நீந்தப்பாய் கணி 
சூழ் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௮௨) 

யானது செய்தேன் பிறரிது செய்தார் யானென சென்னுமிக் 
2காணை, ஞானவா சழலால் வெதுப்புபு நிமிர்த்து நான்செவ்வே 
சிற்கவென் றருள்வாய், மீனுண வளித்து விரிசிறை சாரை மென்மடப் 
பெடையொடு இளைக்கும், கானகன் மென்பூச் தடத்தமென் பால்சூழ் 
கற்குடி. Los wees பானே. (௮௩) 

மூதறி வுடையோர் புகழ்சிறுத் தொண்டர் முளரித்தா ளடைந் 
இலே னடைந்தான், மேதகு சேயை யறுத்தவர் வெறுத்தென் வினை 
யினை யறுக்கவஞ் சுவரோ, மாதர்மென் றடத்தில் வெள்ளிதழ்க் சமல 
மலரினை மடவனச் சேவல், காதலி னணைச்சப் பெடைதுயர் பணை 
சூழ் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௮௪) 

பெருகிய வெள்ளர் இரைக்கட லன்றிப் பிபீலிவா மளையினும் 
புகல்போ, ஓுருகிய வன்ப சன்றியென் பாலு முன்னருள் புகுவது 
வழக்கால், பருதியா யிரமோர் கடலிடைக் தோன்றும் பான்மை 
போ லொவ்வொரு மடுவிற், கருதுசெங் கமலம் பலமலர் பணைசுழ் 
கற்குடி மாமலைப் பரனே, (௮௫) 

உயிசெலா நின்ன தடிமையெப் பொருளு முன்னுடை மைப் 
பொரு ளென்னச், செயிரற வணாந்த நின்னடி யவர்தாள் சிறியனே 
aon gine தென்றோ, குயிலெனப் பேசுங் கடைசியர் வதனக் குறு 
ஈகை மதிநில வென்னக், கயிரவங் கருதி மலர்பணை யுடுத்த கற்குடி 
மாமலைப் பானே. (௮) 

பாவியேன் இந்தை நின்னடிக் காக்கப் பணிவிடைக் இருகையு 
மாக், நாவினைச் இருவைர் தெழுத்தினுக் காக்கி ஈவையற வுய்யுநா 
ளூளதோ, வாவியிற் பொலிவெண் டாமரை மலர்போன் மதியுறப் 
பெருக்கெடுத் தொழுகும், காவிரிப் புனல்பாய் நெடும்பணை யுடுத்த 
கற்குடி ,மாமலைப் பானே; (௮௪)



இருக்கற்குடிமாமலை மாலை, Gre 

மிடைத்தம ௬ுடற்றும் பலகுண மறுத்து மிகுசிவா னந்தமூற் 
நெடுப்பக், இடைத்துனைக் சாண வாணவ வெதினி சழயான் பெறுவ 
தெர் நாளோ, வுடைப்பினை மள்ள ஈடைக்குழுன் வராலவ் வுடைப் 
படை படவுடை மடையின், கடைத்தலை வெடிபோய் விழும்பணை 
படுத்த கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௮௮) 

லந்துபே ரறிவும் பார்வையாய் முடிய வடுத்திடு காணமீ ரிரண் 
டுஞ், சிர்தையாய் முடிய நின்றிரு ஈடன் தெரிசிக்கு காளுமெற் 
குளதோ, விர்திர தருவோ ஈளிக்குர்தே னளியா வியல்பினை நோக்க 
வெண் மலராற், கந்தவார் பொழில்க ணசைக்கு மென் பால்சூழ் கற் 
குடி மாமலைப் பானே. (௮௯) 

பூப்பயி னந்த வனம்பல வியற்றேன் பொருந்தல கிடேனினா 
லயத்தி, லாப்பிகொண் டைதா மெழுகிடே னெக்க னடியனே ஓய்யு 
மா நருள்வாய், வீப்பயி லளிகண் மூக்குழ வழிதேன் விரிகடற் படு 
மூவ ரகற்றுல், காப்பயின் மென்பான் மருங்குடுத் தோங்கும் கற்குடி 
மாமலைப் பானே, (௯௦) 

அவாவெனப் படுவ வெவ்வகை யுயிர்க்கு மணியவெவ் வீடத்து 
மெஞ் ஞான்றுந், தவாவரு பிறப்பின் வித்தென வுணரேன் றண்ணரு 
ளெங்கனம் பெறுவே, னுவாமதி தவழுஞ் சோலையி லிமாஞ ரொளிர் 
கத லியைமறை மாதர், கவானென வணைக்கு நெடும்பணை யுடுத்த 
கற்குடி. மாமலைப் பானே. (௯௧) 

மலைக்கொடி படருங் கற்பக தருவே வயங்கருண் மழைபொழி 
முடலே, புலைக்கொடி யனையா ளென்றுமெய் யாவிப் பொய்யினே 
னடையுநா ளென்றோ, நிலைக்கொடி யாட வுலகங்கொண் டாட நிறை 
மலர்ச் செங்கொடி யாடக், கலைக்கொடி யாடு மாளிகை பலகூம் கற் 
குடி. மாமலைப் பானே. (௯௨) 

அற்குடி கொண்ட விரைநறுங் கூந்த லணிழுலை யெம்பிராட் 

டியையான், சொற்குடி கொண்ட யாப்பினா லன்பாற் நுதஇத்திடப் 
பெறுஈன்னா ளென்றோ, விற்குடி கொளும்பொன் னுலகமேத் தெடு 
ப்ப வியனொளி குடிகொள்பன் மணியென், கற்குடி கொளச்செய் நற் 

குடி மலைதாம் கற்குடி மாமல்ப் பானே, (௯௩) 

பல்லெலாச் தெரித்துச் சொல்லெலார் துறுத்துப் பாட்டெலாம் 
பாடினீர் யாறா, மில்லெலா மாய்ந்தோங் கொடுப்பதற் கலையென் 
னிவ/கள்பாற் புலவசென் பெறுவார், சொல்லெலார் இருவைர் தெழுக் 
இவண் வாழ்வோர் தொழிலெலாம் பணிவிடை யென்றுங், கல்லெ 
லாஞ் இவலிம் கம்மெனச் சுராதாம் கற்குடி மாமலைப் பானே, (௯௪) 

பொற்பக மலர்ந்த மாதரார் மையற் புணரியி லழுர்திடா துன 
க்கே, யற்பக மலாந்து சிவானந்தப் புணரி யழுந்துடு மாறெனக்



௫௩௨ இருக்கற்குடிமாமலை மாலை, 

கருள்வா, யெற்பக மலர்ந்த குவட்டுறும் யானை யீர்ங்கவு எளிகளைக் 
கையாற், கற்பக மலர்ந்த குழையொடித் தோச்சுங் கற்குடி மாம 
லைப் பானே. (௯௫) 

புவிழாமு தளந்தோ னேடியுங் காணாப் பொன்னடிதீ தாமரை 

காண்பான், குவிமனத் தோடு மகம்படித் தொண்டு கொண்டியா ஸனுல் 
வதெர் காளோ, வவிர்தரு பிறையைக் கண்டவில் வேட சவாவொடு 
கொடிச்சியர் தமது, கவினுத லென்னப் பொட்டணிர் துவக்குங் 
கற்குடி. மாமலைப் பானே, (௯௯) 

மன்ரினின் னடனங் கண்டசண் கொண்டு மற்றினிக் சாண்பதி 
யாதென், ஜொன்றிய சிந்தை பு.றுதகொள் ளவனே ஓய்கு£ேவே னென 
க்கது போதுங், குன்றவ சேனற் குரல்களை யறைக்கட் கொண்டுபோ 

ய்க் குவித்தடும் யானைக், கன்றினான் மிதிப்பித் துஇர்தினை யள 
குங் கற்குடி மாமலைப் பானே. (௯௪) 

ஈனியிடை யரும லுன்னடி நினைக்க நாயினேற் கருளுவை யாயி, 
னினிவரு கஇிரெங் கெழினுமெண் ணேன்யா ஸிருப்பனீ தருளிட 
வேண்டுக், தனியறு களிற்றின் கோபெட் டெந்து சுட்டபொன் 
போற்பல வருக்கைக், கனிபழங் கீண்டு சுளைபல வுதிருங் கற்குடி 
மாமலைப் பானே, ௯௮ 

நீ திசேர் சைவக் தடைந்தவ ரடையா நின்றவ சடைபவர் தமக் 
இயான், பாதகக் குழிசித் தொடர்பற வடிமைப் படும்பரி சென்றுநீ 
யருள்வாய், கோதில்கற் பகத்தி னறுங்குள கருக்இக் கொழுமத யா 
னையங் கூந்தற், காதலம் பிடியைப் புலவிதீர்த் தணைக்குங்கற்குடி 
மாமலைப்பானே. (௯௯) 

சைவமே பொருண்மற் றவையல வென்று சார்இரு நீறுங்கண் 
டிகையுர், தெய்வவைர் தெழுத்தும் பற்றறப் பற்றக் இருவரு ளென் 
றெனக் கருள்வாய், பைவளர் மணியைத் தழலென நினைந்து பாவடிப் 
பருமகல் வேழங், கைவளா கடகீர் மழைபெனப் பொழியும் கற்குடி 
மாமலைப் பானே. (௧௦௦) 

  

வேண்பா, 

நிலமாலை சொண்ட நெடுஞ்சடையி லென்பின் 
குலமாலை யுஞ்சேர்த் துக் கொண்டாய் - பலமேலோர் 
சொன்மாலை கொள்செலவியிற் நூக்கற் குடியாயென் 
புன்மாலையுங்கொளது போல், 

கற்தடிமாமலைமாலை ழந்றிற்று, 
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இவமயம். 

தீிருவாவூதுறை ஆதீனத்து 

ஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேத௫கர் 
. ௦ ம் நெஞ்சுவிடி தா து. 
௮ 

காப்பு. 

வசமணிமா டத்தா வதூறைவா முஞ்சுப் 

பிரமணிய தேசிகன்பாற் பெட்புற் - றுரமணியி 
னாய்ந்து தஞ்ச மாயொருகோட் டண்ண லருட்கிலக்கு 

வாய்ந்துநெஞ்சச தூதுசென்று வா. 
 வைகைகககவசத அசணளவகைவவா உ 

நூல். 

பூமேவு செங்கமலப் பொற்றவிசின் மேயவனு 

மாமேவு மார்பினெடு மாயவனு - மோமே 

வரும்பொருட்பே றெய்து மருண்ஞான இத்தி 

தருங்கரும பூமியெனச் சாற்ற - லொருங்குணாக்து 

. நால்வேக மோத ஈகுகீற்றா லைர்அபதத் 

தால்வேறு மம்மரையென் ரூயாமமே - மேல்£ழு 

. மன்னமு மேனமு மாய்ப்பறற் GIDL] (Hii Bi 
மின்னமுங் காணா வியல்பினான் - முன்னமே 

. பாசங் கலந்த பசுக்களி லோர்வகைக்கா 
சேசக் கலந்த நிகம்ச்சியால் - வாச 

. மளையு மிதழிமதுி யஞ்சடில முன்னா 

விளையும் பலவும் விலக்கி - வளையும் 

. பிறைதவழு மாட,மலி பேசா வடுதண் 
டுறைதவமழும் புண்ணியத்தாற் ரோற்று - மிறைவ 

ம் னொருமா னெமக்கொளிக்க வோர்கை யமரு 

மொருமா ஜனொளித்த வொருவன் - பெருமான் 

. மதிமறைத்த மாசெமக்கு மாற்றி யருள 
LOT FOOL WIT GUN GT -
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௨௨௮, 

ச்ப்பிரமணியதேிகர் கெஞ்சுவிதொது. 

மிருள்சகண்ட யாமவ் விருள்காணா வண்ண 
மிருள்கண்டங் காட்டா திருப்போன் - பொருள்கண்ட 

மானிடனே யென்ன மறுவி யிருந்தாலு 
மானிடனே யென்ன வயங்குவா - னீனவுல 

STU SO சுந்த மறுப்பவரொன் றல்லாமுட் 
டேயதசென் பார்பசனா மென்பாருஞ் - சேய்மையிற்கண் 

டாலுமிரு கைதலைமே லாக்கிமன செக்குருகிச் 

சாலும்வணக் கஞ்செய் தவாச்சிறப்பான் - வேலரசசர் 

தன்னடிநீ ழல்வைகத் தாவாத் திருவாசின் 
மன்னடிீ ழல்வைகு மாதேவன் - முன்னடியார் 

நந்தான மென்கயிலை ஈர்இமுதன் மெய்கண்டான் 
சந்தான மோங்கத் தழைக்தருள்வோன் - முர்தான* 

௯. . 

எண்ணி யுழலு மிருளகற்ற வெங்கள்பா 
னண்ணிய யமரு நகுபரிதி - கண்ணிய 

. வாலங் கலந்தசுவை யாரமுத மானாலு 
மாலங் கலவாத வாசமுதஞ் - சாலு 

. மறப்புக் குணத்தை மருவியழ லெங்கள் 

பிறப்புத் தபப்பிறர்த பெம்மான் - சிறப்புறலாற் 

. பொன்னை யினிதளித்துப் போகவென்னா தெங்களுக்குக் 
தன்னை யினிதளிக்குர் தம்பிரான் - முன்மறைத்த 

, தொன்றேயென் ரோதி யொழித்தெம்மை வேறுபடுத் 
தொன்றே யருள்புரியு மொன்றானா - னன்றதோர் 

. கற்முர் புரிபிழையும் கைகுவித்துக் கூப்பிடுத 
லற்ருர் குணமு மறமறப்பான் - பற்றாச் 

. சுரவடிவி Gloves ain Lager தோயாமை யெண்ணி 

நரவடிவங் கொண்டுவந்த ஈம்மான் - விரவுபுழு 

. மென்பயிர் போல விடயத் தரிப்புண்டு 
அன்பு. நுவேங் கட்கோர் துணையானா - னன்பமையு 

நாதாந்த முத்தியருண் ஞானவினோ சன்றெளிவாம் 
வதாந்தன் பேறொன்றும் வேண்டாதான் - போத 
  

* இதம்குப் பின்னுள்ள ௪-கண்ணிசளடங்கியபகுதி ஏட்டிற் இதைந்து 
போய்விட்டமையாலும் வேறு பிரதி ௮சப்படாமையாலும் ௮வை இங்கே 
பதிப்பிச்சப்படவில்லை.



ALO. 

ALG. 

௩௨. 

௩௩. 

AF, 

௩ ௫. 

உள. 

க, 

கூல, 

௪௨. 

௪௩, 

FF, 

௪௫, 

சுப்பிரமணியதேகர் நெஞ்சு விடுதா..து. ௫-௫ 

. ஈரனென் நிருந்தாலு ஞானமிலா தாரு 
மசனென் றறிய வவிர்வா - லுசனுடைய 

வல்லாக்க னேற்று மலையாத தாய்ப்புரத்தி 
னெல்லாக்க வாங்க லியலாதாய்ச் - சொல்லாக்கு 

மிக்க புகழாழி மேவிச் சுழலாகாய்ப் 
பக்க மரியப் படாததாய்த் - தொக்ககய 

லாழி காவாகா யான்ற தமிழ்முனிகைப் 
பாழியறிர் தஞ்சப் படாததாய் 5 வாழி 

பொறையருவி யெஞ்ஞான்றும் போற்றிவறச் காலு 
நிறையும்வள நல்கு கிலைத்தாய் - மறைபுகல 

வாய்ர்ததரு வைந்தோ டழகிய௫ிர் தாமணியும் 
வாய்ந்த பெருங்கருணை மாமலையான் - ஜோய்ந்தகா 

ராணவர் தீர்ந்த வறிவாங் குறிஞ்சியெனு 
நீணவ மாயநில நின்றெழுந்து - காணவெழு 

காமமெனும் பாலை கடர்தேறி மாயையெனு 

சாமநெடு முல்லை ககப்புகுந்தே - யேமமென 

வுற்ற பசுக்கவர்ந்தாங் கோங்காய சாயவைவர் 

முத்த வுஞற்றுதொழின் மோதியே - செற்ற 
வுளமா மருதநிலத் துற்று விடயக் 
குளமாய வெல்லாம் குலைத்துத் - தளமாரும் 

. கண்ணாய நெய்தல் கலந்துமலக் கட்டுற்றா 
ரண்ணாமே யெவ்விடனு மாய்ப்பெருகி - யெண்ணா 

. நிலமா விசும்பு நிறைந்தென்றும் வற்ரு 
நலமாமா னந்த நதியான் - புலமாரு 

. மூப்பகுதி யாயவுயிர் முக்தி பெறவாமு 
ரூப்பகு இ மாயை முழுகாடன் - செப்பரிய 

மெய்யாய வன்பர் விடயக் KIA DO) 

செய்யா மனமாக் இருஈகசான் - கொய்யா 

பணராமல சாளி மனச்சாலை நின்றும் 
விரையநால் வாயில் வெளிப்பட் - டுரை௫றந்து 

மண்ணக மெல்லா மருவிப் பார்தோடி 
விண்ணக மெல்லாம் விசாய்த்தாவி - யெண்ண 

வொருகாட்டிழ் காடா யுறைகுவதல் லாம 
லொருசாட்டில் வெற்பா யுறைந்தும் - பெருகாட்டி



௫௩௬ 

௪௬, 

சிட், 

௪௮, 

௫௮. 

௫௯. 

௬௦. 

௬௨. 

சுப்பிமணியதேடகர் நெஞ்சுவிடதாது. 

லேனையபோல் வெர்புறத்இி லேந்துவதல் லா.துதலை 
மேனை யுருது மிகத்தரித் துஞ் - சோனைக் 

கடலுலக மீர்த்துச் கடுக நடக்கு 
முடலின் மறைப்பரிமா வுள்ளா - னடல் சேரு 

மூலமல வேசென்னு பொய்கூர் தறிமுறித்துச் 
சால மலமாக் தளையறுத்து - ஞாலமுத 

௨ லாமுறு தத்துவ மாய படைதுசக்து 

மாறாத கன்ம மாஞ்சாய்ததுக் - கூறு 

. மனமாம் பரிமாவை மாய்கீதுமத வேள்கைச் 
சனமாங் கரும்பொடியச் சீறி - யினமாய் 

. குடருங் கொழுவுக் குருதியு மென்புக் 
தொடரு காம்பொடு தோலு - மிடையிடையே 

, வைத்த தடியும் வழும்பும் வெளிக்தோற்ற 
மொய்த்த கருந்தோலின் மூட்டொழியக் - கைத்து 

மடமா தரைமிதித்து வைத்த சடீயத் 
தடமார் படுகுழிசா சாம - லிடமார் 

. குறையாத வானந்தக் கொள்ளைகீ சாடி 
மறையா கமமா மணிக - ணிறைய 

. விருபாலுர் தூங்கி யிட்ட வெழுர்னு 
வருபான்மை ஞானமத மாவா - னொருரான்கு 

. சொல்லாய பூவைச் சுவையாய சேனொோமழுகப் 
புல்லா வழுவாய புல்லியெலா - மில்லாமற் 

௨ கற்று நிசம்பாக் கவியாங் சவிகளெலா 

முற்று வருத்தா வாவடையா - முற்றுமுண 

ரான்றோ ரெனச்சொ லளிக்கணங்கண் மொய்த்தளையச் 
சான் றோர்சொ லன்பாக் தகுராரால் . வான்றோயுஞ் 

செர்கா Oa gmat gsr சீர்தொடுத்து வாட்டமொன்று 
மன்னா வகையமைபா மாலையான் - பன்னயமார் 

சித்தாந்த சைவமொன்றே தேற்றமற் றுள்ளவெலாம் 
பித்தார்த மென்றெடுகதுப் பேசுதல்போ - லொத்தபல 

. வண்டாடு மாலையொடு மண்ணின்று வான்௫அழித்துக் 

கொண்டாடு காவிச் கொடியாளன் : ஜொண்டர் 

கடியாத பேரொலியாய்க் கற்றோராம் சொல்லி 
முடியாத காத மூசசான் - குடியாகுக்
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OTR, 

சுப்பிமணியதேூகர் நெஞ்சுவிடுதூ து. டு௩௭ 

தானமல சாளிமுன்னோர் தங்களைக்கொண் டைந்துதொழி 
லானவைன் காற்றுவிக்கு மாணையான் - ஞான 

. வசமணிய வாவின?சே வாஞ்சத் திடுஞ்சுப் 

பிரமணிய தேசிகனெம் பெம்மா - லுசமா 

. சொருகமச்சி வாய னுயாஈமச்சி வாயன் 

குருஈமச்சி வாயனெங் கோமா - னருள்சான் 

மகா மதியின் வயங்குமுத னாளி 

னிகரிலபி டேகமுக னீடும் - புகரிலா 

. வாரா தனங்கொண் டருளிமறு நாட்பகலி 
Corr ரடியவெண் ணில்லாசரோ - டோருமழு 

. இண்டுளார் யோகடத்தி யுற்றுளார் ஞானத்து 
கண்டுளா சாவசெனக் கைகுவித்து - மண்டிவரு 

. மான்றவடி. யாரோ டறுசுவை யாரமுது 
தோன்ற வினிதுகை தொட்டருளிச் - சான்றவரு 

ஹாலை யினிது நுனித்தமதி யார்க்குப்பின் 

வேலை முழுதும் விமித்தருளி - மாலைவா 

. மாமுனிவர் தூய்மை மருவுஈறு நீராட்டி. 

யேமுறுமெய் யொற்றாடை யிட்டதற்பின் - காமன்வலி 

. வென்றஇறங் காட்டி விளங்குறுகற் ரோயாடை 

யொன்ற வரையி லுடுத்தருளி - ஈன்றமையு 

மாதனத்து மேவி யருகமரும் வட்டகையின் 
மாதனத்தி னாளும் வயங்குவதாய் - மோதும் 

. பசுமலநீ முக்கியுயா் பண்பே யருளப் 

பசு மலநீ முக்கியமை பண்பாய் - வசுவி 

_.னடுத்தவையெல் லாம்புனித மாக்குதிரு வெண்ணீ 
றெடுத்தவை யவங்குலவ வேற்றி - விடுத்தசுட 

. சொன்பான் மணியு மொளிர்தருசிர் காமணியும் 
வன்பார் கவுத் துவ மாமணியு - மன்பி 

. லொருதிசண மாக்கு முருத்திராக் கங்கள் 
பொருவில் சிரமுதலாப் பூண்டு - கருது 

. மிருவ சமுக்கறுப்ப வேற்றசடா மோலி 
யிருவரிரு கைகொடுப்ப தேற்றே - யொருவரினி 

. தெங்கண் மணிமமோாலி யென்னவொளிர் பா தகைமற் 
றங்கணெதிர் வைப்ப வவற்றிவர்ந்து - துங்க. 

௬௮



GAH 

௮/௬ 

௮௪ 

அர. 

Aan 

௯0 

வக், 

சுப்பிரமணிய தூகர் கெஞ்சுவிடுதூ து. 

முசசு முழவ முரு இமிலை 
பரசு சடாரி படகம் - விசசு 

பலவு மெழுந்து பாம்பி முழங்க 
நிலவு பிறவு நிகழக் - குலவு 

இருவா வடுதுறைவாம் செல்வன்வந்தா னெம்மற 
ளொருவா வொருவன்வற்தா ஸனூற்றுர் - மருவு 

றப்! 1காமிக்கம் பேோரளன் வர்தான் பிறப்புமுழு 0 கும் ே தால 
றபபருள் செம்மலவர்தான் Damian - ரூறப ந்து சிறப்பருள் ௦ தான் றி ௬ுறப்புகுர், 

துங்க மலிஞான சூரியன்வற் தானுபிரின் 
பங்க மறுக்கும் பான்வற்கா - னெங்கள் 

குருசாமி வர்தான் குணக்குன்று வர்கா 

னருண்ஞா மூார்க்திவற்கா னன்பா - பெருவாமழ்வார் 

தம்பிரான் வர்தான் றமைசப் பிரமணிய 
ஈம்பிரான் வர்கா னலமாரு - மெம்பிரான் 

வர்தான்வர் தானென்று மாண்பார் இருச்சின்ன 
நந்தா வொலியெழுப்பி ஈன் ரூவா - முந்தா 

தரம்பெருக வாலவட்டச் தாலவட்டம் பற்றி 

வசம்பெருக வோர்பான் மலிய - கிசம்பு 

முழுமதிய மேலமர்வான் ஸக்இழுயன் றென்ன 
வெழுகவிகை செய்யுகிழ வலேய்ப்பத் - கழுவு 

(0 
ஹி 

பெரும்புகம்வெவ் வேருப்ப் பெயார்து பெயர்ந்து 

விரும்பலுறத் அள்ளாம் விசம்போ - லரும்பு 

பவளக்காற் சாமனாசள் பற்பலவு மொய்த்துதி 
இவளசக் தலைபனிப்புச் செய்ய - விவளவெனாக் 

கோணாத கண்டமொடு கோணலுறு சண்டமு 

நாணாளு நீங்கா ஈலங்காட்டப் - பேணா 

வலர்மகா கதோணங்க ளாயு மொலியல் 

பலவு நெருங்கிப் பரம்பக் குலவு இற 

லோழுவார் பல்லோ ரொருங்குதே வாரகுக 

ளோ அவா சாய்த்தாள மொத்தகலொடு - போதூவளி 

ata மணிச்சிவிகை வாயோர் களங்கமிலா 

விர்துநகிறைஈ் தென்ன வெழுந்தருளி - முந்து 

மனை ுறர்தார் செஞ்சடிலம் வைத்தாரஃ இன்றி 

நினைய மழித்தலுற்ற நீரார் - புனையுமனாக்



Fn DY. 

Ganda, 

ZOO, 

BOG, 

௧௦௨, 

BOR 

SOF, 

௧0௫. 

BOR, 

௧௦௭ 

க, 

௧0௦௯, 

SEO, 

BEE, 

EhQ_. 

BGR, 

சுப்பிரமணியதேசிகர் கெஞ்சுவிடுதூ து. ௫௩.௯ 

கமனாமி மீகாவணக்கார மீகடிலகா பாகதிரததா 

சாளொடுவாம் வாமில் லற்த்தமர்ந்தார் - நாளுஞ் 

சரியை கிரியை திவயோக ஞானம் 

விரியவனுட். டி க்ரும் விருப்பார் - தெரிய 

வுலகம் பழியா துறுவேடம் பூண்டா 

(ho BLD பழிக்க ஏலப்பர - Hare 

இரிபுண் டசத்கார் இகழ்கண் பணியார 

விரிகாவுக் தாளனமம மேயார் - பரியு 

மானடியார தொண்டி னமைகந்தா ரளவாச் 

சுரர்புகம்கோ பிற்பணிய சூழ்வார் - விரவு 

மடி.யாருச் கன்னமுக லாதரிதீது நல்கு 

my wa இயான நிறைந்தார் - கடியார் 

மலர் தாடுப்பரர ஜபம் வயக்குவார மற்றும் 

பலர்புசமுஞ் சாத்திரங்கள் பார்ப்பார் - கிலவுபோரு 

ளாய்வார் வினவுவா ரங்கைகொட்டி ஈட்டமிட்டுத் 
சோய்வாசா னம்தக் கொடுகடவில் - வாய்வார ob இதி o's 

தியா சயன்முதலாச் சொல்லும் பிறரை 

ம.இயா ரருளே மதிப்பார் - கதியா 

Maud (Lp னனைவோரு ே மத்திக்கை கூப்பிக் 

கவரடையா நெஞ்சங் சமைந்து - சிவவவென் 

உ . க ஸ் . . 

ரூர்ப்பாசோர் சில்லோ சாகாவென் மானந்தம் 

2பார்ப்பாசோர சில்லோர் புடைகெருங்க - வோரச்சிவிகை 

செம்மையுறு காட்சிச் சிவிகை கொடுத்கடைந்தார் 

தம்மை யியக்குவார் தாங்கிவா - வெம்மைக் 

கதாபன் னிருகோ பி. காணவெளிப் பட்ட 

(lp Bi al w பெருக்திப மொய்ப்ப - வதிர்சிலம்பிற் 

பொன்னங்கொம் பன்னார் புகர் தும சாசனஞ்செய் 

தன்னம் பெயர்ந்தாம் சயலொ துங்க - முன்னம் 

விரைமலர்கள் இச்த விரைச்சார்தம் வாரிப் 

புரையறப்பெய் வாரும் பொலிய - வுரைசிறந்த 

மெய்கண்டான் சற் BEG SO மேன்மேல் விளக்கமுறப் 

பெய்கண்டா னாய பெருமானே - வையம் 

புசுழ வருங்குரவர் போசேழே ஞானக் 

இகழ வவதரித்த தேவே - பிகழ்வில்



௫௪௦ 

BSF, 

௧௧௫. 

௧௬௧௭. 

SHOT. 

SEM, 

௮௯, 

௧௨௦. 

க௨௧. 

௧௨௨. 

௧௨௧. 

௧௨௪. 

௧௨௫. 

GO, 

ROT, 

க௨று. 

மி, 

௧௬௩.0, 

சுப்பிரமணியதே௫ிகர் நெஞ்சுவிடுதூ து. 

வரமணிமேயே யெங்களபெரு வாழ்வே யருட்சுப் 
பிரமணிப தேசிகனே பெட்பி - னுரமணிய 

முன்னமே செய்தோ முயங்கு தவத்தையினி 
யென்ன குறையடையோ மென்பாருஞ் - சொன்னகதிர் 

முன்னமிரு ணின்றாலு முற்று முணர்ந்தோய்நின் 
முன்னமிரு ணில்லாஅ மாற்றுமென்பார் - கன்னயமார் 

சித்தாந்த சைவமன்றிச் சேசமற் றுள்ளவெல்லாம் 
பித்தார்த மேலும் பிறப்பென்பா - ரித்தாணி 

பெற்றபே ௮ண்டோ பெருவானி ஸனீபயில 
௮ற்றரா ளாதஇ யுரையென்பார் - கற்ற 

குருமணிநீ யாராயுமாட் கொண்டு புரக்க 
வருமணியோ வென்று வகுப்பார் - பெருகொளிசால் 

விண்மணியே ஞான விளக்கே யடியேங்கள் 
கண்மணியே யென்று கரைதருவா - ரெண்ணுமூழு 

மாயப் பெருஞ்சாரு வாகன்முத லோருமரு 
ளேயப் பொலிவா ரினியென்பார் - சோயும் 

பகுதி பளவே பகரைந் இரவோ 
தருதிவெண்ணீ றென்றணியச் சார்ந்தார் - மிகுதி 

புனியா மெடுத்திங் குசைப்பதெவ னெல்லா 
மினிமாறில் சைவமே யென்பார் - நனிபுரியும் 

வேலையொழிகர் தான்பிசமன் வெய்ய ஈரகிலிடும் 
வேலையொழிர் தானியமன் மேன்மேலுஞ் - சாலவருள் 

PR யனை ததுயிர்க்கு மெய்ச்சுப் பிரமணிய 
தேன் செய்யு இறத்தென்பார் - மாசி 

திருவா வடுதுறையே திக்கனைத்தும் போற்றப் 
பொருவாத தென்று புகல்வா - சருள்சான்மா 

சில்லா மணியேமற் நிச்சுப் பிரமணியி' 
தல்லா அரைப்பதுள தாங்கொலென்பார் - வல்லபிரா 

னெற்றிக்க ணீத்தமரு சேய மெவனென்பார் 
பற்றிக் கரும்புகொடு பையவர்து - முற்றி 

'யொருவே ஞடற்றாமை யோர்ந்தென்பா சம்மை 
யிருவாள் விழியுமிரு கையாற் - பெருகப் 

புதையாமை தேர்க்தென்பார் பொங்குதலை மாலை 
யதையே னொழித்ததென்பா சாவா - கதைமாலும்



௧௩௧, 

௧௩௨, 

௧௩௩. 

௧௩௪. 

௧௩௫. 

௧௩௬, 

௧௩௭௪. 

கறு. 

௧௩.௯. 

௧௪௦. 

௧௪௧, 

௧௪௨. 

௧௪௩. 

௧௪௪. 

௧௪௫. 

௧௪௬. 

HFT, 

சுப்பிமணியதேூகர் கெஞ்சுவிடுதூ ௮. ௫௪௧ 

பங்கயனு முன்போற் பானாம் பானாமென் 
சங்கையடை யாமையாற் ரானென்பார் - பொங்கு 

மதியொழித்த தென்னென்பார் மாசிலா ருக்கே 
கதியருளற் கென்று கரைவார் - பொதியு 

மிதழி மணர் தோளிலரு தென்னென்பார் செவ்வா 
யஅகமழ்த லாலென் றறைவார் - முதுமானொன் 

ரோட்டி விட்டதென்னென்பா ரோட்டி விடா னேலுயிர்கள் 
விட்டி. ஓறலெவ் விதமென்பா - ரீட்டமுறு 

மாசடையா னென்னும் வழக்கிலையென் பாசென்று 

மாசடையா னென்னல் வழக்கசென்பார் - பேசுமொரு 

தோகையிடப் பாலனெனச் சொல்லாமென் பாரரைசூம் 
தோகையிடப் பாலனெனச் சொல்லுமென்பார் - வாகை 

பரசுகைக்கொள் ளாக படியெவனென் பார்நம் 
பரசுகைக்கொள் கரம்பானே யென்பார் - விரசு 

மருள்விடங்கண் டங்கழித்த வாறென்னோ வென்பா 
சருளமுதங் காணென் றறைவார் - தெருளு 

மடிகிலந் தோய்குவதென் னாமென்பார் தோயா 
விடினியமன் றண்டஈம் மெய்யின் - முடியப் 

படுமே யஃதுணார்க்து பாரீசோ வென்பா 
ரிமொறு சென்னிவைம்மி னென்பார் - வடுவரிய 

னென்பதெவ னென்பார்மெய் யேசும Char afl ahi 
sad னமுதுசெய்த தாலென்பா - ரின்பமிகு 

மிந்தவிதம் யாரு மியம்பித் go Os ger 
பந்த மகற்றும் பவனிவந்தா - னந்தப் 

பொழுதொருஈன் னெஞ்சமே போதுவா ரோடு 
தொழுஅவரு மாறு துணிர்தே - யெழுதுமெழில் 

விதியிடைப் போந்தேன் விசயன் குனிசிலையான் 
மோதி யிரிவதுள முன்னானா - யோதிப் 

பனிமலர்கள் சாத்தியிரு பங்கயக்கை கூப்பி 
முனிவு தவிர்ந் தேத்து முடியுங் - கனியு 

நெருப்பைக் காந்திருந்து நீறுகா வாது 
விருப்பைச்செய் கின்ற விதத்தா - லொருப்படு 

காரணத்தைக் காட்டாது காரியத்தைக் காட்டுமெனத் 
தாரணியோ சோதத் தகுநுதலும் - வார்புனற்பூ



Gee. 

BH Dy. 

௧௪௯. 

௧௫௦. 

௬௫௧. 

௧௫௨. 

௧௫௨௩, 

௧1௪, 

௧௫௫. 

௧௫௯. 

௧௫௪ 

௧௫. 

௧1௫௯. 

GRO, 

Bink. 

௭௬௨. 

௧௭... 

Bin. 

சுப்பிரமணியதேூகர் செஞ்சுவிடுதூ ௮. 

வொன்றை மலர்த்துபுமற் ஜொன்றைக் குவித்தல்செயா 
தென்று மலர்த்து மிருவிழியு - நன்றுமையான் 

கூர்தன் மணத்இ ஜொடு கொள்ள தடி யான்பாஞ் 

சாற்த பணற்கொ டனிரூக்கும் - - போச்சோ 

ியற்பகையார் பான்மனையை யீ இயெபக் கென்ற 
உட கடி . உட . 

தயர்த்ததிரு வாயு மமையப் பெயர்த்துமிமும் 
௫. ட ட, டட 
மவடசெச்சு வூனடங்க மெல்லுக் Hoi Bim gio 

ட்ட ரு ot மி . லாடலற்றநுத் கோன் று பணிஈகையுகி - கூடுபுர 

மூன்று மிய (மகிழ் கசக்குது a திமமயர் அனு, Gj 

C sren oe, Rin % துணிபமைய - வான்று 

மவாருத்தி பதிக்க வு௫ர்க்குளிகாட் டாது 
இருக்தியக போலமுபான் ரிப் - பொருத்தும் 

பசவொலி யேலாது பற்றா வடி மீபம் 
பரவொலியேற் குஞ்செவியும் பண்டே - விரவு அமை 

வண்ண வடிவொழிக்வ வாட்டக் தவிர்க்கருளொர் 

வண்ணவடி. Can Lenn மாமுகமும் உ பண்ணாமையும் 

பூணின் ப லொக்ககெனப் Lit ayn ற்கிடங்கெ TL 

சதேணி னமைரந்க வெழிற்கமுசது காணின்றி 

பயேமாலை யென்ன வெ ௮ம் பணியா தெக்கள்வாய்ப் 

பாமாலை சூடும் பணை தீதாளாம் - காமருமால் 

சுண்காணி னாணாக் சலங்கொளவிர லுண்மைகிலை 

யெண்காணக் கொண்ட வெிற்கரமு - மண்கா 

ஹொருகுறியு மில்லென் நிருகுறி புற்.று 
வருஇறங்காட் டாசுவகன் மார்பு - மொருவர் 

மழவையரிர் தாட்டவெழும் வன்பசி தோற்று 
வழகின் வயிறு மமையப் - பழகதளுச் 

இக்கும் பிணங்கத் இகழுங்கற் மோயாடை 
நக்கு விளங்கு ஈலக்.சரையும் - பக்குமலம் 

விண்டொழியக் கூற்றுவன் போல் வெவ்வா எசக்கன் போற் 

றண்டுகல்செய் தோவாகத் தனிரடி. யுங் - சண்டெனி 

யாரைப்பட் டேனெஞ்சே யர்தோவக் கராணத்தா 

லாசைப்பட் டேனெனகசா னாயினேன் - ஜறேசுறமு 

னன்னங்கா ணானைக்கண் டாசா மயச்கம்பூண் 
டன்னங்கா ணாதவே யாயி2னன் - முன்னமொரு



9 9. 

கர்ட், 

அரவு. 

G4 Fn, 

௧/0, 

Dold. 

மகா, 

௧௦/8... 

க்கு, 

௧௭௫ 

Gol Fn, 

Hola, 

Hol Hy. 

Gol a. 

HO 

குக, 

சுப்பிரமணியதேூகர் நெஞ்சுவிடுதூ அ. ௫௪௩ 

மகாலங்கா னைக் கு pseu கைதொ முது 
ரு 

ETN EDT (GD) TOLD குறுகி. DET ST = FTN 

ச உ ரூ ச க. ‘ 
வளையா மி (மார்க வாள லக் குண்டு 

வளை.பா மி? மதா ங்றுபன வர்ம அன் - விளை யுமொரு 

; * அ ட உ . ட » Sf ச உ 

FTUKO A DFAS CNL கரையானக ௪ணடடைற து 
ட . ச . 3 | . 

காய்வெறுக்கப் பட்ட ககையா உன - ணாய Mh 

ட . ma . 

கனியா னைத் தண்டு ‘ aus uD னனெொன் 
ரூ ட ரூ 7 உரு ச . 

அணி “2 7 Olin Gh OF ea ea am - (pal win inam 

மூன் னு ர வனை முழயங்கும்வகை திபுரிவா ய் 
. ௪ » ர, உட ச 

யன னுமுனைப் மயபானறு துணை வா ய்க்கு2மா . பன்ணனுபல 

௪ . , . 4 சு 

ம் வதாக மங்கள வி இதி & விழிப னை குது 
‘6 ௪ QD ச 

மேதாகு Hh HUD soils a இல்லையெனின் ~ ம்தாரும் 

CUTS மிருகான்கு (முன் ன வயப்ட 1g ஸ் BN) 
od 

காக LPL) YU or வல்ல'.2வா - CLs Si Lp 

தன்மைக்குஞ் 0 செய்யுற தவத் இற்குங் கற்றுணரு 
ஈன்மைக்குங் கொள்ளுமொரு ஈட்பிற்கும் - வன்மைக்கு 

மீகைக்கு மோர்த னியல்புணர்ற் று மூத்இுபுரை 

சோகைக்கு யே புறுதுககா - ணாகையுறு 

மில்லறத்தா ரைத்துறவி லேற்றுவிப்பாய் மெய்த் தூறவா 
ஈல்லறத்தா ரைக்கீம் ஈணுகுவிப்ப!ய் - சொல்லு 

மபறக்தைமற மாக வமைப்பாய் கொடிய 
மறத்தையற மாக்குதற்கும் வல்லாய் - Hons 

ஜெடிக்குதலே Yes புனப்பொறிவா யோட 
விடக் குதிலே பக்கவின மேலு - நடுக்குதலற் 

றுன்னா ஓயர்ந்தவரை புன்னா லிழிச்தவரை 

யென்னா லளவிதெழ் சகயுமோ - பன்னாளு 

மம்ம 2யனு மெடுித்தர்து வானநிகர் மெம்மேனி '2யனு மெடுத்தந்தி நி 

செம்பபேணி யாளிவாச் செய்குவா - பம்மாநற் 

றில்லைவா மச்கணாமா தேவ ஜொடுங்கலவ 

வொல்லை யுயாச்ததுவு முண்மைெறி - வல்லபெருங் 

கோளாளர் நீலகண்டர் கோஜை யொருசக்திபுகல் 

சூளா லிளமை துறர்கதுவும் - வாளா 

ரியற்பகையார் தம்மனையை மீயேனென் னாது 
மயற்பசையை நீத்துயா்ர்த வாறு - மயர்ப்பி



௫௪௪ 

க௮௨, 

௧௮௩, 

BHF, 

ஓ ௧௮ 

௧௮௬. 

5 HOT. 

௧௮௮, 

௧௮௯, 

௧௯௦. 

bind. 

௮௬௯௨. 

௧௯3... 

௧௬௯௪, 

௧௯௫. 

௧8௬௬. 

௯௦7, 

௧௯௮, 

சுப்பிரமணியதே௫கர் கெஞ்சுவிடுதா ௮. 

லிளையான் குடிமாற செய்தி யிருளின் 
முூளைவாரி யன்னமிட்ட மொய்ம்புக் - ககாயோ 

டமாமெய்ப் பொருளா சடாதந்தோ தத்தா 
ஈமரென் றிடைவிலக்கு ஈண்புஞ் - சமர்செய்விறன் 

மிண்ட சடியாரை மேவாது போகியவன் 
ஜொண்டா்புறம் பென்னச் சொலுக் துணிபு - மண்டர்பிசா 

. னேசேயோர் தட்டிலமர் நிதியார் பல்பொருளோ 

டாசாய வேறி யமர்ந்ததுவும் - பாரா 

வெறிபத்தர் சீறி யிபமாதி மாய்த்து 
மறிவற் றுயர்க்தபெரு மாண்பு - குறிபெற்ற 

வேனாதி நாத ரிரும்பகைவ னெற்றியினீ 
முனாமை கண்டுருகி யஞ்சியதும் - வானார் 

கலைமலிர்த கண்ணப்பர் கண்ணிடக் தப்பு 

நிலைமலிர் து பெற்ற நிலைய - முலைவில் 

கலையாமனை மங்கலப்பொன் கைக்கொடுநெற் கொள்ளார் 
மலைவி நுணிபுற்ற மாண்பு - நிலைவளங்கூர் 

கஞ்சாறர் மாவிசதர் கையின் மகள்கூந்த 
லெஞ்சா தரிந்தெடுத் தீர்தஅவும் - வஞ்சவரி 

வாள்கொண்டு தாயனார் வண்கழுத்து வேறுக்குங் 
கோள்சொண்டு நின்ற குணச்செயலுர் - தாள்கொண்ட 

வானாயர் கொன்றை யணச்துருகி யஞ்செழுத்துர் 
தானாய வோசைசெவி சார்த்தியது - மானுத 

சிர்த்திபெறு மூன்றே சிறப்பத் தமீ£இக்கொண்டு 

மூர்த்தஇியுல காண்ட முறைமையு - மார்த்தி 

முருகர் திரு மாலையான் முன்னோ னருளுக் 
கருகரா யுற்ற வறனும் - பெருகிப் 

பாவுருத்தி சப்போட் பசுபதியார் நீரில் 
விரவுதவஞ் செய்த விதமு - முரவிற் 

ிருகாளைப் போவார் இருத்தில்லை மன்றுள் 
வருகாட்போய்ச் சேவித்த வாறு - மருவு 

திருக்குறிப்புத் தொண்டர் சொவணக்கிற் சென்னி 
விருப்பறமோ துற்ற விதமுங் - கருப்பறிக்குர் 

தண்டீசர் தந்தையிரு தாடுணிய விசுமழுக் 
கொண்டிசர் சார்பிற் குறுயெது - மண்டர்புகழ்
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சுப்பிமணியதேகர் நெஞ்சுவிடுதூ ௮. ௫௪௫ 

நாவசசு நீற்றறையு ணண்ணியிருநர் தாலமுண்டு 
மேவுகட ஸீந்திய வித்தகமும் - பாவு 

குலச்சிறையார் யாராயுங்கை கூப்பிப் பணியு 
நலச்சிறைசார் புற்றசிவ ஈண்பும் - வலத்க 

மிழலைக் குறும்பர் வியப்புறுமெண் சித்தி 

யழகிற் பபின்ற வடைவுங் - குழகமைந்த 

மா துருவ நீத்து வருகாரைக் காலம்மை 

பே.தருவங் கொண்ட Ou CaS ar om - இதுத 

ரப்பூ.தி யன்ப ரசசரடிக் சன்புசெய் து 

செப்பூதி யங்கவர்ந்த சர்ரையுக் - தப்பாத 

நீலக்கர் தம்மனையை நிதஇட் டானருள்பெற் 
ேலவழைக் இன்புற றிருந்த துவுஞ் - சாலாமி 

நந்தி யடிக ணகுகுளத்து நீர்மொண்டு 

முந்தி விளக்கெரித்த மொய்வலியுஞ் - சந்த 

வருண்ஞான சம்பந்த சங்கமா தாகத் 
தெருண்ஞான வாய்மலர்ர்த சீரும் - பொருவில்கலிக் 

காமர் வயிற்றிற் கருவி கொடுகுத்தி 
யேமவருள் பெற்ற விருந் இிறனும் - பாமருவு 

மூல ரூடம்பொழிய வா யிரவருடங் 
கோலவச சன் £ம்க் தூலாவியஅஞ் - சாலவுயர் 

தண்டி யடிக டவாக்குளத்து னீர்முமுகி 
weary விழிபெற் றமர்திறனுர் - தொண்டினியன் 

மூர்க்கனுர் சூது முபன்றாடி மெய்யடியார் 

யார்க்கு முவகை யருண்மாண்பும் “ LITT 5 ROH UT 

. SerintF மாறர்வன் ஜொண்டர்க் க பாளாகித் 

தாமாறி லின்பந் ததைந்ததுவும் - போமானான் 

றில்லாக சாக்கெனா செண்ணியெண்ணி நாடோறுங் 
சல்லா லெறிந்து களிக்க தூவும் - வல்ல 

சிறப்புலிபா ரன்புடையார்ச் சோர் துபணிர்தேக் இ 
மற்ப்பிலமு தூட்டும் வகையு - பறப்பான்மை 

விள்ளாச் சிறுத்தொண்டர் வேண்டு பகவரிர் து 
தள்ளாக் கறரிசமைத்த தன்மைய - மெள்ளா 

வருளிற் கழறிற் றறிவார்மா வூர்க் து 
தெருளிற் கயிலைசென்ற £ரு - மருளில் 

On Te
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2 Bie. 

௨௨0௦. 
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௨௨௨, 
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சுப்பிரமணியதேிகர் நெஞ்சுவிதோ து. 

ட கணநாத சன்பிற் கரிசில்பணி யாற்றிக் 
கணராத ராய்ப்பொலிந்த கற்பும் - புணர்பெருமைக் 

கூற்றுவனார் மோலியெனக் கொய்மலர்த்தாள்கூற்றினுக்கோர் 
கூற்றுவனா் சூட்டக் குலவியதுர் - தேற்றுபுகழ்ச் 

சோழர் சடிலமூடி. தோன்றக்கண் டா£ழலி 
ழுழைய் குளிர வழுந்இயறும் - வாமுர 

சிங்க முனையமாயர் சேவிகழ்க் தாற்காட்டிக் 
தங்க மளித்த தவாப்புகழுர் - துங்கவத 

பத்தர் வறுமை பரஈ்தகா லத்துமொரு 
மித்தங் கொருமீன் விடுத்ததுவு - மொத்தகலிக் 

கம்ப சடிமை சலந்தடிய சோடச 

நம்புமனை கைதடிர்த ஈன்மையும் - வம்பில் 

கலியர் விளக்கெரிக்குங் காட்டுகுறையா 
தொலிமிடற்று வாளபூட் டுசவும் - வலியதறற் 

சத்தியா ரீசர்கழல் சார்ந்தார் தமையிகமும் 
புத்தியார் சாவரிதல் போற்றிய - மெத்திசையுங் 

கண்டேத்து மையடிகள் காடவர்கோன் வெண்பாவைக் 

கொண்டேத்து மேன்மை குலவியதும் - பண்டுகணம் 

புல்லர் விளக்கிட்டுப் போற்றுதற்கு முட்டுவா 
naw முடிகொளுத்து ஈன்மையுஞ் - சொல்லவரு 

சாரியா செங்குங் கவிபாடி யண்ணலருள் 
வாரியா சப்பெற்ற வன்மையு - 'கூரரி 

நெடுமாறர் நீறணிஈ்து நெல்வேலி வென்று 
தடுமா றிலா இருந்த சார்பும் - விடுமாறில் 

வாயிலார் தூய மனக்கோயிற் பூசித்துத் 
தாயிலார் பாதநிழல் சார்ந்கதுவு - மேயும் 

முனையடுவொர் மாற்றார் முனையடுசெம் பொன்னால் 
வினையடுவா ராய விதமும் - வனைகழற் 

சங்கர் மனைவி இருமலர்கை தொட்டதென்று 
பக்க மறத்தடிறர்த பான்மையுக் - துங்க 

விடங்கழியார் சோரசென வெய்தினார் தம்மைத் 
இடங்கழியா தோர்க்துவிட்ட சீரு - மடங்காச் 

செருத்துணையா சோர்மன்னர் தேவியார் மூக்கன் 
'பொருத்துணையா தீர்ந்த புகழுர் - இருத்து
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சுப்பிரமணியதேகர் நெஞ்சுவிடுதூது. ௫௪௪ 

புகம்த் துணையா சென்பார் புனித னருள 
நிகழ்த்துமொவ்வோர் காசுபெற்ற நீரு - மிகழ்ச்சிதவிர் 

கோட்புலியார் பாலுண் குழவுங்கூ டாதென்று 
வாட்புலியார்ச் கீகக வளத்திறனும் - வேட்குமொரு 

பூசலார் மிக்க பொருடேடி யாலயஞ்செய் 
தேசலா ராஇருந்த வின்றிறனு - மாசகலு 

நீற்றின் பெருமை நினைமங்கை யர்க்கசசி 
ரு ச க உ ட்ரூ . ச 
பாற்றி யமைர்த புகழ்ப்பேறுஞ் - சாற்றரிய 

சேசனா ரன்பா்பா னேசனார் கோவணரஈ்த 
இசனார் போருண்மிக் கெய் யும் - பாசமகல் 

சோ மப்பெருமான் செம்பொற் நளிபலசெய் 

தங்கட்டீ சாவன் பமைந்தறுவுர் - தூங்கத் 

செங்கட் 

இருநில கண்டா செழும்பலகை யேற 

வொருகீல கண்ட ர௬ுவபபும் - டுபா (வில் 

சடையரிசை ஞானியார் காவாப் பெரும்பே 

றடைய வமைந்த வருஞும் - விடைய/டையா 

ராணைமேற் முங்கி யருணாவ ar rt Oaratt Ga & 

கோணை மதமாமேற் கொண்ட வும் - வீணை 

யுருநெஞ்சே மற்றனைத்து முன்னாலே யன்றோ 
மருநின்சர் யாவர் வகுப்பார் - வெரு தவருட் 

டாயே யனையாய் தவறுறு9மா நங்கரும 

நீயேதூ தாக நிகழுங்கான் = மாயமன்றே 

முன்ன முயன்று முடிகா ணரிதாய 

வன்ன முகமுன் னணையுமமா - முன்னபொரு 

பச்சை மயிலையொரு பாலடக்கி பாங்கரின் ஜோர் 
பச்சைமயில் சென்றுாற் பயன்படு£மோ - வச்சை 

மதனைச் சுமத்தலினால் வாகையிலாக் கிள்ளை 
யிதனைச் செயற்குவலி யாதே - சு தமகல 

வன்றுசடைக் காட்டி ல.ங்கிக் கிடக்குமுகி 

லின்று புரிவ தெதுகண்டாய் - துன் றுபொருட் 

பாவை யடியர் பகரவேற் குஞ்செவிகள் 

பூவை குழறுமொழி போறறு!2மா - பாவையெனுர் 

தோழி யுரிமை துணிக்தலுப்பி னாந்றிருமுன் 
வாழி யடைப வலியளோ - பாழிமதன்
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சுப்பிரமணியதேசிகர் கெஞ்சுவிடுதூ து. 

. சின்னமா யெங்குக் Bit gaa வுங்குயிலம் 
மூன்னவன்பாற் சேறன் முடியாதே - மன்னு 

. மாவா பரணனென்பா ரம்மொழிகேட் டங்கு 

விரவாதே தென்றல் விடுத்தா - லஓுவாரு 

. மூன்னைப்போல் வேறுதுணை யுண்டோ கூரவர்பிசான் 

றன்னைப்போல் வேறொருவர் தாமுளசோ - வன்னை 

யனைய குசவர்பிரா னான்ற மாபு 

நினைய வகருத்துனாப்ப னீமகள் - புனையவரு 

காமர் கயிலையிற்ட கண்ட வருச்இரன்பா 

லேமவருள் பெற்றநந்தஇ யெம்பெருமான் - மோமில் 

வழியே வருசன ற்கு மாச முனிவர் 

பழியேது மில்லாத பண்பிற - கொஜழியருள்சால் 

சத்திய ஞான தரிசனிகள் wa Gaur imi 

அத்தியஞ் செய்பாஞ் சோ இயார் - நித்இயமார் 

மெய்கண்ட தேவர் னிளங்குமரு ணர் இயார் 

பொய்கண்ட யாரும் LJ OTT (th Gh A - மொய்கடர 

தைவாம் மறைஞான சம்பந்தர் தாளின்மதி 
கைவா முமாபதியார் காட்சுமிகு - செய்ய 

வருணமச்சி வாய சமைகித்த சாய 

கருளில் இவப்பிர காசர் - தெருள்செய் 

HOLE FI வாயர் குலவுமறை ஞானர் 

இருவம் பலவாண தேவர் - மருவு 

முருத்இர கோடி யா சொப்பில் வே லப்பா 

இருத்தி யினிதருளச் செய்து - பொருதது 

மிருகுமச சாமிகண்மா சில்லா மணியா 

ரருமை யிசாமலில்க சன்பார் - பெருமையிரு 

வேலப்ப ரென்று மிஸிர் இருச்சிற் நம்பலவர் 
பாலக்க ணில்லம் பலவாணார் - சால 

வருள்சுப் பிரமணிய சம்பல வாணர் 

தெருள்சுப் பிரமணிய தேவர் - பொருள்சான் 

மாபு நிலையிதுவால் வார் த்தைநீ பேசப் 

பாவு சபயம் பகர்வேன் - விரவுகெஞ்சே 

பூதகான் கின்பம் புரிகுழலார் போகமெனுங் 
கோதவுல காயதமரைக் கூடாதே - யேதமிகு
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கந்தமைந்துங் கெட்டாற் கனமுத்தி பென்றுழலும் 
பந்தப் பவுத்தர்முகம் பாசாதே - முந்தத் 

கலைபறித்துப் பாயடுத் இக் காந்தவமே பே௫ிக் 
கொலைசெ யமணராைக்கூ டாதே - யலைபுரியுவ் 

கள்ளைக் குடித்துக் களித் துழலும் வாமமதக் 
கொள்ளைச் செருக்கருரை கொள்ளாதே - தள்ளாக் 

கருமமன்றி வேறு கருத்தனிலை யென்று 

தெருமருவார் கூட்டஞ்சே சாதே - பொருவினெஞ்சே 

நின்னயணு வென்று சியாயம் புகன்றுமல்வான் 
றன்னை யொருஞான்றுஞ் சாரா கே - சொன்ன 

பகவனுக் குண்டு பரிணாம மென்னுர் 
தகவிலைர் இ சாவினாச்சா ராஜே - யிகவரிய 

முத்திகிலை யான்மா முதல்வனோ டொக்குமெனும் 

புத்தி படைத்தவாபாரழ் போகாதே - மெத்துமொளிப் 

பாலவிழி யாற்குப் பரிணாமஞ் சொற்றுழலு 
மாலமைந்தார கூட்ட மருவா தே - ஞாலமிசைத் 

தாம்பிரம மாகாமை தஞ்செயலி னு௮ணரார் 
நாம்பிரம மென்பாரை நாடாதே - யோம்பு 

இருவா வடுதுறையைச் சேர்ந்து வளங்க 
ளொருவாத் இருவிதி யுற்றுப் - பொருவாத 

தென்முகப்பின் வாயில்வழிச் சென்றுகொலு மண்டபத்தின் 
பொன்முகப்பி னுள்ளே புகலுற்று - நன்முகத்இற் 

சாதீதிரங்க ளோதஇக் தனியமாவார் சந்திப்பா 
சேத்திங்கும் வண்ண மெடுத்இசைப்பார் - பாத்துச் 

சடைகாய வைத்துத் தனியமர்வா ரன்னோர் 
புடையாரை யும்வணங்கிப் போற்றி - விடையா 

நலமா ரஇகாச நாடுதிருச் இற்றம் 

பலமா முனியைப் பணிந்து - பலமியாவுஞ் 

சேர்தரவுள் ளாற்போய்க் தருமாளி கைத்தேவர் 
வார்கழல் போற்றி வணங்கியே - யோருங 

குரவர்பிசான் கூல குருகமச்சி வாயன் 

பரவுகழல் போற்றிப் பணிந் து - விரவு 

மிரண்டா மொடுக்க மெனப்புகல்பொற் கோயி 

லாண்டா னெனவமரு வானைச் - இரண்ட



௨௮௬, 

2H ol ச 

உது, 

௨௮௯. 

உ, 

௨௯௨. 

௩௨௯௩. 

௨௬௯௪, 

௨௯௫. 

௨.௯௯. 

௩௨௯௦7, 

௨௯௮௮. 

௨௯௯ 

௩௦௦. 

சுப்பிரமணியதே௫கர் நெஞ்சுவிடுதா ௮. 

கலைஞான வாழ்வைக் கரு௮வார் பேற்றைத் 
தொலையாப் புலவர்குழாஞ் சூழ - வுலையா 

. வினாவிடை பேசி வியப்புற் றமரு 

மனாதஇியரு வாய வமுதை - யினாககுண 

மெல்லாரு நீங்க வினிதுபோ தஇத்தமரு 
நல்லா தரவு நயப்பானைச் - சொல்லு 

மொருகஈமச்சி வா.பனென வோதப் பொலிந்து 
வருஈமச்சி வாயனடி. வாழ்த இப் - பொருவாக் 

குருசாமி கோயில்வலங் கொண்டுபடி யேறிக் 
குருசாமி பூசைமுனங் கூடி - யுருகாமெய் 

யன்பின் வணங்கி யடியா சமு.துகொள 
வன்பி னமராரகோயில் வர்.இச்தே - யின்ப 

. விதமார் முகலொடுக்க மென்றிசைபொக் கோயிங் 

பு சவோர்பான் மெல்லப் புகுந்து - ககமோவி 

யாங்குகிற்பார் தம்மை யடுத்துச் சமயம்வினாய்ப் 

பாங்குபெற வள்ளாற் பயப்புகுர் தூ - கேங்குதிரு 

(poor eer MSs முனிவாமுக லோர்போற்ற 
நன்னர்நீ றள்ளியள் ளி ஈகல்யெம - சன்ன 

பொழுஅசையா தேபல் புலவர்கவி பாடும் 

பொழுது முரையாசே போற்றி - யெழுதுமடல் 

வாத்து கிற்பாரை மானிக்கு மப்பொழு.து 
நேசிக்கும் தன்மை நிறைந்தாசாய்ப் - பூசிக்குக் 

தொண்ட ருவக்கச் ௬௫.இப் பொருள்புகறல் 
கொண்ட சமயத்துங் கூருதே - மண்டவரு 

மன்னர் முதலோர் வணங்க வவர்க்குவப்பு 
ஈன்னரியற் ௮ும்பொழுது காடாதே - சொன்ன 

Loom oC win பலரிரக்காம் வார் த்தைசெவி யேற்றுக் 
குறைதவிர்க்கும் போ இனுக்கூ ருசே - மறைசொல் 

சிதம்பர்முன் னாய தஇிருக்கோயிற் செல்லாம் 
பதம்பசவு நித்தியமுற் பண்பி - னிதம்பரவ 

நன்றுவிசா ரித்து நயவாக் குறைதவிர்த்துக் 
துன்று பொழுதுமிதைச் சொல்லாதே - சென்று 

பணிசிரு ரைக்கற்கும் பாடம் வினாவத் 
துணியுங்கா லக் அஞ்சொல் லாதே - வணிதருமா



ROS, 

௩0௨, 

ALOR. 

௩0௪, 

௩௦0௫. 

௩0௭, 

0௮, 

6.0 2 

௩.0௯. 

௩௧0, 

ADS. 

சுட்பிரமணியதேகர் நெஞ்சுவிடுதூ ௮. ௫௫௧ 

னர்தக் களிப்பா னகச்சிலாவர் 580 508 6 
5 Bl) பொழுது மறையாத - சந்த 

வுவளகத்து 3 மவு மொருசமய நோக்கித் 

திவளகெஞ்ச நிகூடச் சென்று - தவளப் 

பொடி யனியு மமனிடயங்கள் பூசணன்பொ ற் ரளிற் 

படிமிசை வீழ்ந்து பணிந்து - நெடியகுணக் 

குன் 2ூபெய்ஞ ஞானக் கொழுக்கித பருட்கடலே 
ஈன்ற யுயிர்க்கருளு நாயக - யன்றே 

படுத்தமல பந்த மகறறவுருக் கொண்டு 

மடுத்த பெருங்கருணை வாழ் 2வ . படுத்கமைர தீ 

மைம்மாறு ௪ Bios வயங்கு 5 ny யாரபாற 

கைம்மாறு வேண்டா த கற்பக மே - பொய்ம்மா றெம் 

பெறேயா னந்தப் பெருக்சேஞா னச்கருப்பஞ் 
fo . . க . ப 

சாமறமெய் யன்பர் தவப்பயமீன - ராறுமருட் 

சிந்தா மணியே செழுக்காம தேனுவே 
சந்தாபர் தாக்குர் தனிச்சுடமே - நந்தா 

வாமணியயே கோழுத்தி வாழ்வே பருட்சுப் 
பிரமணிய தேசிகப்பெம் மான - பாவு 

குருரமச்சி வாயவென்று சொண்டாடி. யேத்திப் 

பெருகரு ஞூண் டாகஈனி பேசி - யொருவரிய 

பாலை புணர்தீஇப் பசியா .றுஞ் செங்கழுநீர் 
மாலை கொடுவிரைந்து வா 

ஸ்ரீ சுப்பிரமணியதேசிகர் நேத்கவிடுதூது ழற்றிற்று,



௦ 9 6 

தனிப்பாடல்கள். 
ட ௮௮௮௭ _ 

தேரிசைமேவேண்டா, 

கண்ணான் மதனைச் கடிந்ததற்கேற் பப்புரப்பாற் 

பெண்ணா ளூராச்சுப் பிரமணிய - வண்ணால் 

இருவா வதுறையாய் ஏிற்றடியே னிகின்ப 

மருவா வடுமாற வை. (௪) 

விநத்தம். 

மாமேவு புகழ்த்திருவா வ துறைச்சப் பிரமணிய வள்ள லாய 
.தூமேவு குரவன்பேர் சொற்றவுட னென்பிறப்புத் தொலைர்ச தம்மா 

பாமேவு மிதுசண்டும் பிறப்பொழிப்பா ணிவனென்று பலருஞ் சொல்லார் 

தேமேவு ஈலச்தெரியென் வாயினையே புகழாக செய்கை யென்னே, (௨) 
° 

உரவுபொலி மறைமுடியாஞ் சவெக்கொழுச்தைப் பரானந்தத் துவாவை காளுங் 

கரவு2வி ரன்பருளத் சகலாம லழமு தூற்றும் கருணை வாழ்வைப் 
புரவுமலி மெய்ஞ்ஞான வாரிதியைச் துறவரசைப் பொருவி லாத 

பரவுபுகழ்,ச் ,துறைசையிற்சுப் பிரமணிய குருமணியைப் பரவி வாழ்வாம்.(௩) 

செல்லார்க்கும் பெருமுழச்க மண்முழச்க மெனமேற்போய்ச் திகழ்மா டத்தாற் 

சொல்லார்க்குங் கழனிகளாற் ரொலையாத வளங்காட்டு் துறைசை மேவிக் 

கல்லார்க்கு மல்லார்க்கும் வல்லார்க்கும் வல்லார்ச்குங் கணக லாமற் 

றெல்லார்க்கு மெய்ப்பில்வைப்பாஞ் சுப்பிரம ணியகுரவ னிருசாள் போற்றி.() 

தேகெயி லாயபரம் பரைத்துறைசை மேயகமச் சிவொாயன் றன்னைக் 
கூடுதன்முன் னுள்ளபதி னால்வருமு£ற் ரோன்றலெனக் கொண்டா ரல்வா 
நூடுதவிர் தரச்கொண்டும் பிற்றோன் ற லெனவுங்கசொண் பெக்குங் கோமான் 
நீடுபெரும் புகமமைசப் பிரமணிய குருமணியை நினைந்து வாழ்வாம். (௫) 

ஒப்புயர்வில் லவன்சிவன்மூன் றும்முடைமை யாலிரண்டு மொன்று மேத்ரார் 

தீப்பறத்தாழ்ம் தசசரெனறேர்ச் சனச்இிருவா வடுதுறைகற் றலச்துள் வார்சம் 
வைப்பனைய சுப்பிரம ணியகுரவன் றன்பெயரை வூத்து சானா 

யெப்படியும் விலச்சலின்மற் றிவன்மூன்று மிலனென்றே யியம்பு வோமே.() 

தஇிருமணியை நிறத்தமைத்த நீன்மணிமெய்ம் மால்பிரமன் றடிக் காணா 

வருமணியென் னையும்பொருளா வாண்டடநர்தா மணியன்ப ரசச்சே மேய 

வொருமணியம் பலவாண சிரோமணிசண் மணியடிமை யுவர்சார் சண்ணுட் 

சருமணிவண் டுறைசையிற்சுப் பிரமணிய குருமணியைச் கருச்துள் வைப்பாம். 

  

வத்சித்துறை, 

ஒப்பருந் துறைசைச், சுப்பிர மணிய 

அற்புச குரவன், நற்பசர் துணையே. (௮) 

 



௨ 

. 9 ௦ டூ 

குளத் தார்க்கோவை. 
—— se —— 

கைக்கிளை. 

~~ 

காட்சி, 

பொன்பூத்த கஞ்சமு மேந்தெழி னீலமும் பூந்தளவுர் 

தென்பூத்த கோங்கமும் பாங்கமர் கார்தளுஞ் சேரக்கொண்டு 

மன்பூத்த செந்தமி ழாப்வேக நாயக மால்குளந்தைக் 

கொன்பூத்த மால்வரை வாய்விரை வாயொர் கொடிநின்றதே,. 

லயம். 

விண்ணுல கோவிதி ஈண்ணுல கோதிரு மேவுறுமால் 
கண்ணுல கோவா வொண்ணுல கோதண் கடலுடித்த 
மண்ணுல கோபொறைப் பூண் 2வத நாயக வள்ளல்வெற்பி 

லண்ணுல கோதிவர் பொன்னடி தோய்தவ மாற்றியதே, 

அணிவு. 

பூவென்ற மேனியிம் மங்கையென் மைகள் பூமகளே 

காவென்ற செங்கைத் தலவேத நாயகக் காளைதன்பாற் 
ருவென் றடையலர் போல்வா புவகுழற் முமஈம்மை 

வாவென் றழைப்பன போன்றிமை யாகிற்கும் வாட்கண்கே. 

குறிப்பறிதல், 

கயலார்தம் பேட்டுக் கிறவூட்டி யன்னம் சுளிக்குஞ் செந்நெல் 
வயலார் குளந்தை வரு2வத நாயக வள்ளல்வெற்பி 
லியலா ரிவர்கண் மருளரு Cen) as மிரண்டெல்கு 
மயலார் விடமு மமிழ்துஈல் காழியி னாப்மனமே. 

  

இபற்கைப்புணர்ச்௪ி, 

அ 
இச் அபினிற்றற்கெண்ணல். 

விழியே பெவர்க்கு மனவேத நாயக வேள்குளந்தைப் 
பொழியேர் வரையிடத் தஞ்சேனெஞ் சேயுட் பொருதுயாங் 
கழியே யிரப்புமொ சேருடைத் தம்ம காப்பினவர் 
பழியே யெனநதெரிர் தாயிப் பாமிவர் பாங்கருற்றே. . 

ஏ௦ 

(௩)



௫௫௪ குளத்தூர்க்கோவை, 

இசர்துபின்னிலைநிற்றல், 

கணிசெய்திண் டோணெடு மால்வேத காயகக் காமன்வெற்பிற் 
பணிசெய் திறத்தமைர் தேன்கொடுக காமப் பசிதணிய 
மணிசெய் குழற்றிரு வன்னீர்றுங் கொவ்வைச்செவ் வாயமிழ்த 
மணிசெய்றும் மல்சூற் றட கூழ்கி பண்ண வளித் இடு. 

மூன்னிலையாக்சல், 

தோற்றிய சல்விக் கடல்வேச சாயக அங்கன்வெற்பிற் 
போற்றிய வாயத் தொடுசுனை மூழ்ூயும் பூக்கள்கொய்துஞ் 
சாற்றிய வச லுகைக்துன் ரூட றணந்தடி யே 
னாற்றிய மாதவ மோதனி நின்ற தறைகுதிரே, 

வண்டோச்மெருங்கணைசல், 

காசணி கற்பகங் கற்ரோர்டு் தாமணி கல்விக்க_ 
னாணி ிர்தைப் புகழ்வேத சாயக ஈண்பன்வெற்பில் 

வாசணி வண்டினங் காணடு நீங்கவிம் மாதமைம்பாற் 

ரூரணி யாண்டு மதுவுண் டிருக்த றகாதுமக்கே, 

மெய்தொட்டுப்பயிறல். 

பொன்போற் பொலியும் குணவேத நாயக பூபன்வெற்பி 

லென்போற் பெறலரும் பேறுபெம் ரார்க ளெவரிவர்கா 

மன்போன் மறையிடைப் பட்டாடை நீவி மகிழ்ர்துகண்ணன் 
பின்போ லிவர்பதங் கையால் வருடவும் பெற்றன னே, 

பொய்பாராட்டல், 

கல்லா ஈல்லவர்க் யோது விணிற் கழித்திரொ 
ஸில்லாஅ வாழும் புகழ்வேத காயக வேர்தல்வெற்பி 

லொல்லாஅு சேடன் படமுங்க எல்கு லுடனெசிர்த்து 
வெல்லாத தாலல வோமண் சுமந்து மெலிகின்றதே, 

இடம்பெற்றுத்தழால், 

மின்னிசை போர்த்திய மெய்வேசு நாயக வேள்வரைவாய்ப் 
பொன்னிசை பாறையு மாதவிப் பந்தரும் பூவுஇர்க் து 

மன்னிசை பாயலு முண்டணங் சேயுள் வருத்தமற 

வின்னிசை யோரமண நாமினி தாற்றற் கடமிது வே, 

வழிபாடுமறு த்தல். 

எண்ணம் பொலிய விரப்பாரில் யார மிரக்கரல்குந் 
இண்ணம் பொலியும் புகம்வேச ராயகச் சேய்வரைப்பாற் 

ற்ண்ணம் பொலியு மலர்க்கொடி யேயென் றனுவளையும் 

வண்ணம் பொலிய மபொருசாண் பொலியும் வகையருளே. 

இடையூறு சள சல், 

கங்காம னென்று மடவார் கரத ஈகுமெழிற்சிங் 
சங்காமன் லுங்குளத் தூர்வேத சாயகக் காளைவெற்பில் 

(௬) 

(௧௧) 

(௧௨)



Gor sgn EC காவை. இட௫டு 

வெங்காம வேட்டத் திருமத வேழம் வெளிவரச்செய் 
தீஙகாம சம்பு மறைப்பது வோவெற்றி யாவதுவே, (௧௩) 

நீடுநினைர் இரங்கல், 

எயயாச் சழக்க ரெனுமத வேழக்திற் கேறனைய 
கையான் குளந்தை வரு2வத ராயகக் காமன்வெற்பி 

௬, . . i . t ௬ 

னையா வருகிப் பதைபதைக் தாவி ஈடுங்கிடுவேன் 
மெய்யா மிவர் திரு வாயூற லுண்டின்ப '2மவலென் யே. (௧௪) 

மறு ச்செதிர்கோடல், 

மேன்மே லெழுந்து சொழுர்துகொண்் டோங்கழல் வியவைக்?கா 
முன் மேல் விழுது தடுப்பது மானுர் தவாதபுகழ் 

வான்மேல் வயங்க வளர்வேத சாயக வள்ளல் வெற்ப 
மான்மே லெழாவகை நர்காண் டடுக்கும் வலிகொள்வ?. (௧௫) 

வறிதுகைசோம்றல், 

ஆற்று மெனவர் தடுத்தாரை வேர்கரு மாய்ர்தடுக்கப் 
போற்றா வுயர்ததும் புகழ்வேக ாயக பூபன்வெற்பின் 
மாற்றாத வன்ப ர௬ுறுகாம வாமிக்கொர் வங்கமெனத்ி 
கோற்றா விடையவர் செவ்வாயில் வெண்ணகை கோற்றிய2த, (௧௬) 

முறுவற்குறிப்புணர்தல். 

தந்தா வளமபல வாளசவேத நாயக்க தண்ணி பன ற 

னந்தா வளவனரா வாயிவர் வாண்டமுக ஈன்மஇயின் 
முத்தா நகைவெண் ணிலவாய தென்றன் முகமெனு2மா 

ரக்தா மரைாயை மலர்த்திய தாலி தஇசயமே, 
ர 

மேயங்குகலுறு த்தல், 

புரை தவிர் மங்கள மால்வேத நாயக பூபன் வரைத் 
தரையிவர் கொங்கைக் குடம்பற்றி யல்குற் றடங்குடைந்து 
விரைகமழ் இப்பியச் செவ்வா யமிர் தும் விரும்பியுண்டா 

ஈரை இரை மூப்பு மொழிர்தா ஈமனு ஈமக்கஞ்சுமே. (Gm 

புணர்ச்சியின்ம௫ழ் தல், 

(௧௭) 

தூயோ ரிணக்க மறாவேத நாயகத் தூயன்வரை 
வாயோ ரருமல மிச்சோலை யோர்தட மற்றகனு 

ணீயோர் கொடிநி னகலல்குல் பவதி னீடுசுவை ழு. முல் ல, 
யாயபோர் மதுவஃ துண்ணும்வண் டாயினன் யானணங்கே, (Sa) 

புகழ்தல், 

எள்ளி விடலில் புகழ்வேத மாயக வேந்தல்வெற்பிற் 
ரளி 9 கோக்காறுங் கொங்கைக்கறாக் தோற்றத் துள்ளி யெழுமறி கோக்கா நுங் கொங்கைக்குத் ிதாற்ற தனை 

யுள்ளி பு.று.துயர் பூண்டு விளர்த்த தொருகயிலை 

வெள்ளி வரையென் தறியார்சொல் வாளன் விளம்புதுமே. (20)



(௫௫௬ குளத்தூர்க்கோவை, 

ஏற்புறவணிதல். 

'இம்மா நிலஞ்சொல் புகழ்வேத நாயக வேர்தல்வெற்பில் 
விம்மா வெழுமுலை. யிம்மா தருக்கு மிளிர்கலங்க 
ளம்மா குழன்முதற் பொற்றாண்மட் டுக்தொட் டலங்கரிக்க 
வெம்மா தவஞ்செய்த வோவறி யேனென் ஸனிருகைகளே, (௨௧) 

வன்புறை, 
—fo— 

அ௮ணிர்துழிசாணிய துணர்ர் ததெளிவித்தல். 

பொன்னே முறெகும் புகழ்வேத நாயக பூபனுக்கு 
மென்னே யுருவன்றி யிதலிழ் பேத மெனக்குமற்றை 
நின்னேய மாருயிர்த் தோழிக்கு நீடுருப் பேதமன்றிக் 
கொன்னே யணிதொழிற் பேதமுண் டென்கை குறித்தருளே.(௨௨) 

பெருகயப்புரைத்சல், 

மெலியீரென் றநியார்க்கு மருள்வேத நாயக வேள்குளந்தை 
யொலியிர்ம் புனற்நடச் தண்டே யெனைத்தொண் பெப்பக்கொண்டு 
பொலியீரரும்பு மரக்காம்ப னாறுமொர் பூவுமென்னுள் 
வலியீர்மற் ஜோர்மல ருங்கொண்டொர் வல்லி வயங்சல்வண்டே.(௨௩) 

தெய்வச் இறம்பேசல், 

எறிய கலிதன் றலைசாய்த் இடக்தமி மின்னருமை 
யறியும் புருட மணிவேத நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
செறியும் படிஈம் மிருபே மையுமின்று சேர்த்ததெய்வ 
முறியும் படியிடை யேசெய்யு மோசற்று முன்னலையே, (௨௪) 

பிரியேனென்றல், ் 

கோனாடன் மேழிக் கொடியாளன் மாலைச் குவளையினான் 
வாட னேரும் புகம்வேத நாயக வள்ளல்வெற்பிற் 
றேனாடு பூங்குழ லாய்வான் பிரியினுஞ் செக்க திர்யா 
னூனா சியிர்கிகர் கிற்பிரி யேனென்று முண்மையிதே. (௨௫) 

பிரிச்துவருகென் றல். 

பெருவேத நாயக மால்பா லடுத்தொன்று பெற்றவர்பாந் 
றருவேிர் தாமணி யேயென் றடைபவர் தம்விரைவும் 
பொருவேயன், றென்னவிர் நின்றகன் றியானிப் பொழிலசத்தே 
வருமேேன்வர் தும்மடி கூடுவ னீவென் மையிலனே. (௨௪) 

இடமணித்தென் றல், 

பொன்னோ புகழயி ராணிகொ லோவெளும் பொற்பணக்ே க 
யென் சீனா இருவுளச் தெண்ணறும் மூர்க்குமெம் மூர்க்குமென்று 

மின் னோ லெவு புயல்வேத காயக வேள்பொருட்கு 
மன்னோ வறியர்க்கு மெத்தனை தூரமற் றத்தனையே, (௨௭)



குளத்தூர் க்கோவை, ௫௫௪ 

தெளிவு. 
ஆடை 

இகழ்வேலை பொங்கி யெழமீவாங்கன் முற்றுஞ் சினந்துவன்கா 
லகழ்2வ சொடுபறிக் தெங்கணும் விசு மன்றுமென்று 
மிகழ்மவயில் லாக,கம் வார் த்தைபொய் யார்வஞ்ச மேதுஞ்செய்யார் 
புகழ்வேத நாயக மால்குளக் தார்வரைப் புண்ணியரே, (௨௮) 

பிரிவுறிமகிழ்ச்சி. 
இரகு ப 

செல்லுங்கிழத் திசெலவுகண்டுள த்தொடுசொல்லல். 

வண்டேய் குவளைத் Osram Ca gsr sara வெற்பிற் 

ற்ண்டே மலர்க்குழல் சோர் ர்தரக் கொங்கைத் தனிப்பொறையால் 
விண்டே மருங்குறள் ளாடான் மனாக்கமகம் மேலமையாக் 

கொண்டே பிபங்குதல் பார்கெஞ்ச மேகங் குலதெய்வமே. (௨௯) 

பாகனொடுசொல்லல், 

கனம்2பால ஈல்குகை யான்வேத நாயகக் காகா வெற்பின் 
மனம்போல கோக்கமென் பாலுற யானிறு மாப்பெழுக்த 
தனம்போ லடையவென் கையால் வருடிய தாள்கள்பெயர்த் 

தனம்போ னடப்பதூ பார்வல வாவென தாருயி, (௩௦) 

பிரிவுழிக்கலங்கல். 

— Re 
ஆயவெள்எம்வழிபடச்சண்டி துமாயமோவென்் றல், 

தூணே பொருதி டோள்வேத நாயக துங்கன்வெற்பி 
னாணே புரைப்பதிம் மாண்புடை யார்க்கு ஈமக்குஈனி 

சேண யிவாமுலை சேர்ந்தன மோவன்றிச் சோர்ததுபோல் 
விணே கனவொன்று கண்டன மோவென் விளைஈததுவே, (௩௧) 

வாயில்பெற்றுய்தல், 

பாமாலை சூடும் புகழ்ே வத காயகப் பண்பன் வெற்பி 
னாமாலை மாய்க்கு மருந்துணர்க் தாம்விரை காவிகமம் 

பூமாலை யோதி யிவாகிழி மான்சென்று புக்குலவு | 
மாமாலை யாவொரு மின்னார் வதன மதியகத்தே,. (௩௨) 

பண்புபாராட்டல். 

நனியா வருஞ்சொல் புகம்வேத காயச ஈம்பிவெற்பி 
லினியா முவமை தெரிதலிழ் குற்ற மிலதரி தட் 
கனியா விணையுறுப் பிற்கிணே மாறிக் கழதிமற்றைத் 
தனியா முறுப்பிற் கதுவே யிணையெனச் சாற்று துமே, (௩௩)



௫௫௮ குளத்தார்க் கோவை, 

பயர்தோர்ப்பழிச்சல், 

அண்டானா வாட்டி யடுத்தாரை நாட்டிஈன் காதரிக்கும் 
வண்டாரை வேய்புய மால்வேத நாயக மன்னன்வெற்பி 
லெண்டாரை மாறிலு மாறாத் இருவற் றெனையடிமை 
கொண்டாரை யீன்றவர் வாழிய ரோவிக் குவலயத்தே, 

கண்படைபெரறா துகங்குனோதல். 

பொருட்கடல் கல்விக் கடல்பொறு மைக்கடல் பொற்புக்கட 
றெருட்கட லாய புகழ்வேத மாயகச் செல்வன்வெற்பி 
லருட்கட லாயெனை யாண்டாரை நீங்கி யஞர்க்கடலோ 

டி ருட்கடன் Lp pest னின்பக் கடலையென் றெய்துவனே. 

இடம்தலைப்பாடு, 

-- இனை 

தந்தசெய்வர்கருமெனச்சேறல். 

இரு2வத காயக மால்குளக் தூரன்ன சின்மொழியைப் 

(௩௪) 

(௫) 

பொரு2வயின் மாட்சியின் முன்றந்த தெய்வமிப் போறுந்தருக் 
தருவே யெனவிருப் பிற்கொடுப் பார்க்கொர் தடையுமுண்டோ 
மருவேயு மன்ன பொழிலிடைச் சேறும் வருதிகெஞ்சே. 

முந்துறச்சாண்டல். 

எண்ணே யிலாத புகழ்வேக நாயக வேர்தல்வெற்பின் 
மண்ணே புரிந்தது மாதவ மென்ன மலாடிவைச் 
அண்்ணேய மோங்க வுவமை யிலாத வுறுப்பொடிமோர் 

(௩௭) 

பெண்ணே யெனநின்ற தான்முன்பு யாஞ்செய் பெருர்தவமே. (௨௭) 
மூயங்கல், 

சைப்பட்ட வின்சொற் புயல்வேத நாயகக் காளைவெற்பி 
கைப்பட்ட வாணுத லாரிவர் மீபாருள் கண்டடுத்தோ 
கைப்பட்ட வாவு கருவூலஞ் சாரக் கனதனமுபங் 
கைப்பட்ட தாலினிச் சிந்தா மணியுகங் கைப்படுமே, 

புகழ்தல். 
செல்லார் பொழிற்றென் குளத்தூ சஇபன் றிருந் இய நால் 
வல்லா ருனாக்கும் புகழ்வத நாயகன் மால்வரைவாய் 
நல்லா ௬ுறுப்புட் ிலவமு' துண்டென்பர் நானுருவ 
மெல்லா மிவர்க்கமு சென்பேன் மமுவங்கை யேர் துவனே, 

ஆயச்துயத்தல். 
நினக்கே பரமெமைக் காப்பதென் பார்க்கு நிலைமைகல்கி 
மனக்சேத மாற்றுக் இறல்வேத நாயகன் மால்வரையா 
னுனக்கே யடிமை பலசொல்வ தால்வரு மூ இயமென் 

புனக்கேழ் மயிலனை யாய்கின தாயம் புகுக் தருளே. 

  

(௩௮) 

(௩௯)



குளத்தூர்க்கோவை. ௫௫௯ 

பாங்கற்கூட்டம், 

—— 2k eK 

தலைவன் பாங்கனைச்சார்சல். 

கொடுப்பார் பலர்க்குங் குறாவாயி னோன்கொக்கின் கொம்பாசன்றி 
வடுப்பா சொழிய aver i Cau நாயக வள்௱லைச்சாரர் 

கடுப்பா ரலாரின் வருஈதேலம் மாதை யடுப்பஈம்மைத் 

தடுப்பா செவர்மன னேயுயிர்ப் பாங்களைச் சார்தமினே. (௯௧) 

பாங்கன் சலைவனை உற்ற துவினாதல், 

விற்போர் புரிக்கனை யோதெவ்வ சோடு விடாதெடுத்துச் 
சொற்போர் புரிர்தனை யோதர்க்க சோடுவிண் டொட்டுகிற்க 
கெத்போர் புரிகுளக் தூார்வேக சாயக சேயன்வெற்பின் 
மற்போர் புரிகின் புயம்வாடற் கே துவென் பன்னவனே, (௪௨) 

தலைவன் உற்றதுரைத்தல், 

மடவார்க ணன்றி வலியா ரிடத்துண்டு வண்டமிழ்க்குக் 
கடவா சணந்தரு மால் வேத நாயகக் காளைவெற்பி 
லிடவா ரு௮ுமென் கலைமாமதியையொ பேழையல்குல் 

விடவா சரவம் விழுங்கிய தானண்பின் மிஃகவனை, (௪௩) 

கற்றறிபாங்கன் கழறல், 

சொற்ற து நாட்டுந் தரைவேத நாயக துங்கன்வெற்பி 
௮ற்றது சொற்றதென் காதூ டழல்புக் குலாவலொத்த 

இற்றது வென்னிடைக் கிவ்வாறு வாடுவை யேற்கலைகள் 
கற்றதும் கேட்டது ஈன்றுகன் முூலெங்கள் காவலனே, (௪௪) 

இழவோன் கழற்றெதிர்மறு த்தல். 

கோணாமை நின்ற குணவேத நாயகக் கொண்டல்வெற்பி 
னாணாமை யும்பி னுனக்குள கோமதி ஈன்முகமு 
மாணாமை யோவிளங் கொங்கையுஞ் செங்கையு மற்றவையுவ் 
காணாமை யானண்ப னேகராக் தாயிக் கிமொழுிமய. (௪௫) 

இெவோற்பழித்தல். 

புதையாம னல்கு பொருள்வேத நாயக பூபன்வெற்பிற் 
பதையாம னின்றொரு பேகை மருட்டவுட் பட்டறிவிற் 
றதையாம லிவ்வண்ணம் வாடுவை யேலைய தன்வயிற்றுட் 
சிையாமல் வைக்கும் பிரமாண்ட முற்றுமொர் சிற்றெறும்பே, (௪௭) 

கிழவோன் லேட்கைசாங்கற்கருமைசாற்றல். 

போதுசெய் மாலைப் புயபன்வேத நாயக பூபன்வெற்பிற் 
மிதுசெய் கூற்றம் வரினுமஞ் சேனொரு சேயரிக்கண் 
மாதுசெய் நோய்க்கினி யா ௪செய் வேனுய் மருர் தின்றன்னா 
ளோதுசெய் யாம்பலு மொவ்வாச்செவ் வாயமு தொன்றன்றியே, ()



௫௬௦ குளத்தூர்க்கோவை, 

பாங்கன் தன்மனத்தழுங்கல், 

கரும்பே மொழியஞ் சுரும்2ப விழிபொழிற் காமருகோங் 
கரும்2ப முலையென்று பல்காற் சொலுமிவ னான்றம இ 
யிரும்பேயவ் வேர் திழை காரந்தங்கொ லோவிதற் கென்செய்தும்யாம் 
வரும்பே ரறிஞர் புசகம்வேத நாயக மால்வரைக்கே, (௪௮) 

திலைவனோடடழுங்கசல், 

விடன்மேன் மனமில் புகம்2வக நாயக வேள்வரைப்பான் 
மடன்மே லொளிர்குழ லாள்பொருட் டென்சொன்மன் னாநின்செவிக் 
கடன்மே லெழுவடி. வேலாயிற் முலினி யாதுசெய்கேன் 
கடன்மேல் வரின தற் கியாரான் முடியும் கரைசெயவே, (௪௯) 

எவ்விடத்து எவ்வியம்ெ றன் றல், 

மண்காக்குஞ் செல்வப் புயல்2வத நாயக மால்குளத்தூர் 
விண்காக்கு மால்வரை மியா திரை யோவுரை மேவுமிடங் 
கண்காக்கும் பேரியல் யாகண்ண லேவெற்றி காக்குமொரு 
பெண்காக்குர் தோணினை பிவ்வாறு வாட்டிய பெய்வளைக்கே. (GO) 

அவன் ௮ஃது இவ்விடச்து இல்வியற்றென் றல். 

என்னுயிர் மேவிட மால்வேத நாயக வேந்தல்வெற் பே 
மன்னுயிர் போற்றவன் மோண்மலர் கண்ண வனைப்பகைத்துத் 

அன்னுபிர் போன்மெலி பும்மிடை மற்றவற் சூழ்ர்் துட்ட 
கொன்னுயிர் போலிறு மாக்குஈண் பாவிளங் கொங்கைகளே. (௫௧) 

பாங்கன் இறைவனை ச்சே ற்றல், 

வழியென்று பேரறம் கொள்வேத காயக மால்வரைவாய் 
விழியென்று வேல்கொண்ட மின்னினை யான்சண்டு மீளுமட்டுவ் 

கழியென் நுயரிய் கிருவைய கான்மசுற் காணுமட்டு 
மிழியென்று மோவு அணிபுற் றிருந்த விராமனொத்தே, (௫௨) 

பாங்கன் குறிவழிச்சேறல், 

கனியாடு பூம்பொழில் சூழ்குளத் தாரண்ணல் கல்விக்கண்ணே 
நனியாடு நுண்மதி மால்வேச நாயக ஈம்பிவெற்பிற் 

பினியாடு மோதன் பெருகாயத் தோடு பிரிக்துகின்று 
தனியாடு மோவறி யேனிறை கூறிய தார்க்குழலே, (௫௩) 

இறைவியைச்சாண்டல், 

திதே யிலாத புகழ்்வேத நாயசச் செம்மல்வெற்பிற் 
சூதே முலைசிலை யே.நுதல் செய்ய அுவர்க்கமலப் 
போதே முசமரும் பேசகசை செங்கைப் புயலுரைத்த 
மாதே யிவளிது வேயிட மாலைய மற்றில்லையே. (௫௪) 

இசழ்ந்தச.ற்ங்கல். 

செறியாமை யிற்குளத் தூர்வேத நாயகச் செம்மல்வெற்பின் 
மறியாமை நோக்கி யியலிது வேற்புய வாட்டமொரீ இக்
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குறியாமை சொண்டு வருந்தா இருக்கவும் கூடுப்கொல்லோ 
வறியாமை யாலிகழ்ஈ தேன்புகழ்ஈ தேனல னண்ணலையய. (௫௫) 

சீலைவனைவியத்தல், 

பொறையாற் புவிவென்ற மால்2வத நாயக பூபன்வெற்பி 

னிறையாற் குறைவி னறையார் குழலி நெடுங்கணெனுங் 

கறையாற் பொலியயி லேறுண்டு கெஞ்சங் கலங்கலின் றித் 
இறையாற் பொலியும் மண்ணல்வர் தான்மிகத் இண்ணிய'னை.(௫௬) 

தலைவியைவியச்சல். 

மேகத்தை யேகிகர் சைவேத காயக வேள்வராைக்கைக் 

நாகத்தை யேபொரு மாமூலை காங்கிவர் ஈன்மனு தா 
Cas gang யேகொண்டிம் மண்முழு காண்டரு ளெம்பெருமான் 

சோகத்தை யேதுணிப் பார்பிணிப் பாரலர் கோற்றத்தினே. (௫௭) 

திலைவன்றனச்கு தீ தலைவிநிலைகூ றல். 

கடியொன்று மிற்குளக் தூர வேத காயகக் காளைவெற்பிற் 
படி யொன்று மாமுகி லொன்றனை நாடிப் பரிர் துமல 

ரடி.யொன்று மாற்றி நிலத்தான்றி யெங்கு மவிசமின்னுக் 

கொடியொன்று கின்றது கண்டுவர் தேன்புகம்க் கொற்றவனே.  () 

தலைவன்சேறல், 

வளர்வேத காயகன் மால்வரைப் பாற்பொறி வண்டுதிண்டி 

யுளர்வே பலங்கற் குழல்குவ மோய வொளிர்குழைகள் 
இளரவேய் பொருவு இரடோள் வருடக் கிளாந்தென்மன த் 

“3 ‘ . ட . 
தளர்வே யொழிய வெதுரகிற்கு மோவென் றனியுயிரே. (௫௯) 

திலைவியைச்காண்டல், 

உருவுடைத் தன்றுபி சென்பது பொய்ம்மைபல் லோருமவாந் 

இருவுடைத் தண்ணளி மால்வேத காயகச் செம்மல்வெற்பிற் 

பொருவுடைத் தொண்கணுஞ் செவ்வாயு மேர்தெழிற் பூண்முலையு 
மருவுடைத் தண்குழ ஓம்மற்றும் வாயர் தென் மன்னுபிரே. (௬௦) 

கலவியின் மடழ்சல், 
பொன்மலை யுஞ்செம் மணிமா மலையும் புணாந்ததென்கா 
வென்மலை வின்றென் சுவைப்பாலு£் சேனு மிணர்ததென்கா 
கென்மலை வாய்குளச தூர்வேத காயக கேயன்வெற்பிற் 
கன்மலை தோண்முலை யானுமிம் மாதுங் கலந்ததுவே. (௬௧) 

புகழ்தல், 
புசவலர் கண்மணி மால்வேத நாயக பூபன்வெற்பிற் 
பரவல சாம்பனுஞ் செவ்வா. யழகுட் படர்ந் துகவர் 
தரவலர் நீங்குமென் ரோர்க் இரந் தேயமர் தன்மைகண்டே 
யிரவல சென்று புகல்வார் புலவ ரெடுத் இன்னுமே; , (௬௨) 

எச்



௫௬௨ குளத்தூர்க்கோவை. 

பாங்கியொடுவருகெனப்பகர்தல், 

மைப் ப சகனெடுக் கண்மட வாய்கவி வாணர்செம்பொன் 
வைப்பே யனைய தமிழ் 2வத நாயகன் மால்வரைவாய்க் 
கைப்பே பிலாதநின் மெப்ந்நிழ லென்னவிக் காவசுத்தென் 
னெய்ப்பே யொழிய வினிப்பாங்கி யோடு மெழுர் தருளே, (௬௩) 

பாங்இர்கூட்டல். 

Soliton செங்கைக் தலவேச காயகக் தண்ணியன்றன் 
குவிர்மலி சோலை யெனும்பொற் றகட்டி, குளையசெனு 

மொளிர்மணி சூழப் பொலிவன வான்மற் றுவைகடுநீ 

மிளிர் தரு நாயக மாமணி யாயின்று மேவுகவே. (௬௪) 

பாங்கிமதியுடன்பாடு, 
——~ BK ES 

தோற்றத்சாலாராய்தல், 

போ செய் மாலைப் புயன்வேத நாயக பூபன்வெற்பிற் 

காதுசெய் வேல்விழி யெம்பெரு மாட்டி கவின்செயெழின் 

மீதுசெய் போ துகொய் தோசுனை வாய்விருப் பிற்குடைந்தோ 
யாதுசெய் தோவறி யேன்றிரு மேனி யலசியதே. (௬௫) 

ஒழுக்க க்தாலையச் தீர் தல். 

கனைப்போ வரும்வண் ளெர்கூழ லாய்விண் கலக்தபிறை 
நினைப் பா வருகற் குணமே நிரம்பி நிலாவு தலி 
னனைப்போது மாலைப் புயன்வேத காயக ஈம்பிபுகழ் 

தனைப்போல் விளங்கலி னின்னாற் ருழப்படுர் தன்மையதே, (௬௬) 

சுனைகயப்புமாத்சல், 

எண்ணுக் குணம்பெரி யோன்வேத நாயக வேர்தல்வெற்பிற் 
கண்ணுங் கதஇர்முலை யாய்செங் கமலக் கருங்குவளை 
யண்ணுஞ் செழுஞ்செம் குவளைசெவ் வாம்பல்வெள் ளாம்பலெனப் 
பண்ணுர் இறலுடை வான்*சுனை யாது பகர்ந்தருளே. (௬௪) 

சுனைவியஙர்துரா த்தல், | 

வண்டா ரணிபுயன் மால்வேத நாயக மன்னன்வெற்பிற் 
கண்டார் மொழியாய் முலைக்குறற் சாந்றுங் கருங்குழற்கு 
வண்டாரு மெய்க்குப் பசலையு மின்று வழங்குவதேற் 
கொண்டார் வளச்சுளை வாயடி. யேனுங் குடைகுவனே, (௬௮) 

சசையணங்குறுத்தல். 

வேளாண் மாபுக் கணிவேத நாயக வேள்வரைப்பாற் 
ரூளா னனிச்சம்வெல் வான்மக ளேபிவண் சற்றிருவேய்த் 
தோளான் மருள்வயிற் றெங்கோ மகளிச் சுனையசம்புக் 
காளான் மகிழவின் னேவரு வாளொத்தி சாடுவிசே, (௬௯)



குளத்தூர்ச் கோவை, ௫௬௩ 

நடுக்கநாட்டம். 

நாட்டுக்கு ஈல்லன் பதினா யிரம்பொ னவிலுமொரு 
பாட்டுக்கு நல்கும் புகழ்மீவத நாயகப் பண்பன்வெற்பின் 
மாட்டுக் கலங்கினன் கண்டுடல் கள வலியொருசெங் 
கோட்டுக் களிற்றெதிர் வேலெறிச் தானொரு கொற்றவனே, (௪௦) 

பெட்டவாயில்பெ ற்றிரவவலியுறுச்தல். 

மறச்சார்பு நீத்த புகழ்வேசு காயக வள்ளல்வரைப் 

புறச்சார்பு பற்றிப் பொருளடை வாரிற் புசலரும்பே 

ரறச்சார்பு பற்றிக் கதியடை வாரினிவ வாயிமைகன் 
றிறச்சார்பு பற்றி படைவாமின் 2றயக் இருவினை மய, (எக) 

ஊர்விஞதல், 

யானோ பு.இயன் மதியன்ன வாக லின்சொனல்லீ! 
வானோ வெனவயக் கும்மூ செதுமது வார்கழைவிற் 

Car @ புவிபுரப் பானே வெனவளர் கொண்டல்வண்டா 

மேனா வறவமா தார்வேத GTI Goal vend bog. (௮௨) 

பெயர்வினாசல். 

கரும இரமெனக் கொள்வேத மாயகதக் கண்ணியன் கார் 

பொரும் இரம்பல சூழ்குளத் தூரன்ன பொற்றொடி யிர் 

தெருமக் இசந்து மூரை யரும் ரினிச் செப்பமிய 

பெருமர் இரமெனி னும்முரைப் பீர்.றும் பெயரினை யே. (௦௩) 

கெடுதிவிஞதல், 
என்றோ வெனவொளிர் மால்வேக மாயக வேர்தல்வெற்பிற் 
கன்றோ ADH GG oh Gib புனத்துக்,சகியென்கை 

வன்றொய் சணைபட்ட புண்பட்ட வொண்பட்ட வாணுதற்கைக் 
குன்றோ வெனவர்த தோவிரு கோட்டொரு குஞ்சாமே. (௨௪) 

ஒழிந்த அவிஞதல். 
பொழியா மழையன் றெனும்2வத காயக பூபன் வெத்பிற் 
கழியாது நும்புன முத்றேனுக் கொன்று கடைக்கணித் று 

மொழியா விதமென் மொழிந்தாற் பழிவர்து மூளுங்கொலோ 
வொழியா திடங்கொண் டெழுழுழுப் பூண்முலை யுற்றவசே, (௭௫) 

யாரேயிவர்மனத்தெண்ணம்யா சென சீதேர்தல், 

சீரே புனையும் திறல்வேத காயகச் செம்மல்வெற்பிற் 
பாசே றியதுண் மதியர் புதியர் பதியாகிலை 
போசே விலரமச யாளையெய் தோமென்றும் பொய்யுரைப்பா 
ராசே யிவர்மனத் தெண்ணமற் றியாதென் நறிகிலமமே, (௪௬) 

எண்ணர்செளிதல், 

தேராசை யும்புவி யும்பெரு வானுஞ் செறிர் தும்புகழ்ப் 
பேராசை யேகொண் டவன்வேத நாயகப் பேசன்வெற்பி



௫௬௪ குளத்தூர்க்கேர்வை, 

௮£சாசை மற்றுமற் றோராசை யாயுற லாலிவருட் 
கூராசை ஈம்மட வாசாசை யாய்க்குடி. கொண்டதுவே, (௪௪) 

இருவருமுள்வழிஒருமையிற்போதல். 

தாவா வலியின்முன் யாஞ்செய் தவழுந் தவப்பயனுங் 
கோவா வொருங்கிருர் தாலெனப் பாங்கியு் கோமகஞ 
மேவா Ag igent போய்ச்சொல்லு வாம்வெல்லு வாடீயனோய் 
மாவாழ் குளக்தை வருவே நாயக மால்வரைக்கே. (௭௮) 

மான் வினாதல், 

இருமான் மகிழ்குளத் தூர்வேத காயகச் செம்மல்வெற்பி 
லிருமான் மதியிற் பொலிவா ணயனத் தெழின்முகத்தீர் 
வருமானந் தன்னுயிர்க் கேகொண்டு தைத்தவென் வாளியுங்கொண் 
டொருமானிங் கேவர்த துண்டோவுண் டாயி லுரைமின்௧ளே,(௪௯) 

மனம்வினாதல், 

கனத இடை மின்ன லெனவிளங் காவிற் கலர் துநிற்பீர் 
சினத்திடை யென்றுஞ் செலாவென் மனஞ்செயிர் தீர்புலவர் 
மனத்திடை வாழும் புயல்வேத நாயக மால்வரை௫ும் 
புனச்திடை மயேவர்த கோகொந்த தாகிப் புகலுமினே. (௮0) 

பாங்கி எதிர்மொழி கொடுத்சல், 

படுமாந்தும் வண்டுகள் காம்போதி காமாம் பாடிடமேம் 
படுமாம் பொழிற்குளத் தூர்வேத நாயகப் பண்பலுக்குட் 
படுமாந்தர் வெங்கலி காணாமை போற்சக பாலவண்டு 
படுமாம் பலையிக் குறிஞ்சியி லேயென்றும் பார்த் தலமே. (௮௧) 

இறைவனை நகுதல், 

இழைகொண்் டொளிர்கிற மால் 2வத நாயக வேந்தல்வெற்பிற் 
சழைகொண்டு செய்சிலை கைக்கொண்டு சித்தசர் காமருழை 
குழைகொண்டு தோன்று மலர்கொண்டெய் வாரிர்தக் கொற்றவருசக் 

தழைகொண்டு காம ருழையெய்வர் வில்லின்றிச் சான்றவசே. (௮௨) 
பாங்கிமதியினின் அவரவர் மனக்கருச்அணர்தல், 

பழியே யிலாத புகழ்வேத சாயகப் பண்பன்வெற்பிற் 
கழியே ரிவர்புனங் காத்தல்பொய் யென்று சரையுமிவர் 
விழியே யவாவந்த வேட்டைபொய் யென்று விளம்புமவர் 

மொழியே யிருவர்க்கு முள்ளிடொன் றேயென்று முன்னுதுமே. () 

பாங்கியிற்கூட்டம். 
_._ ஆட — 

தலைவன் உட்கோள்சாற்றல், 

விண்மணி நேரும் விளக்கமிக் கோன்றமிழ் மெய்ப்புலவர் 
சண்மணி யாய புகழ்வேத நாயகக் காளவரை 
புண்மணி யோ்பல் படத்தா வேர்து மொளிபணியோ 
சண்மணி யாயசிர் தாமணி யோரசை சாற்றுமினே, (௮௪)



குளத்தூர்க்கோவை, 

பாங்க குலமுறைகிளத்தல், 

தரைவா யெழுகற் பகம்வேக காயகத் தண்ணியன்றன் 
வரைவாய் மடங்கல் ௪ீறுதேரை யூணுமவா வுக்கொல்லோ 

புரைவாய் களிற்றண்ண லேயுயர் வான்குலப் புண்ணியா்புல் 
அரைவாய் குறவர் குலக்கொம்பை வேட்ட லுரிமையன் றே, 

தலைவன் தலைவிசன்னையுயர்ச்தல், 

நம்பே ரிருகிதி மால்2வத நாயக ஈம்பிவரைக் 

௫௬௫ 

(௮௫) 

கொம்பே பிவர்இராைக் கொம்பேயல் லாற்றரைக் கொம்பென்பது 

பேயவ் வாறிருக் தாலும் பரிதி மதியிருஞ்சேம் 
. fo . க் . (oa 

றம்பேோர மலரை யவாவுக லான்வரு மாசென்னைய, 
வம் 

பாங்கி அறியாள்போன்று வினாதல், 

விர்தனக் சாமெனுஈ் தோள்வேத நாயக வேள்வரைவாய்ச் 

சந்தனக் காவில்விண் மீன்போற் பாற்று தவாவண்டலா 
டந்தனக் காரிகை மார்பல மைய வவருளுன் ம 

னந்தனக் காக்கவார் தாளிவ ளென்று ஈவிலு இமய. 

இறையோன் இறைவி சன் மையியம்பல், 

மஞ்சே குழலும னஞ்சே விழிமொழி வானமுதே 
பஞ்சே பதமத வஞ்சே விமின்முாலை பார்க்கணியாய் 
விஞ்சீசா மலிகுளத் தூர்வேத காயக வேள்வரையென் 
னெஞ்சேச யிடையணங் சேயென்னை வாட்டிய கேரிழைக்கே. 

பாங்கி தலைவியருமைசாற்றல். 

வாமான் நமிழ்க்குக வும்வேசு காயக மால்வரையெங் 
கோமான் புதல்வி யெளியளகொல் லோகலக் கூர்மிதிலைப் 
பூமான் றிருமக ளாகிய சீதையைப் பூகலம்வா 
ேமான் விழிமட வாரு ளொருத்தியென் பாரெவசே, 

தலைவன் இன் றியமையாமையியம்பல். 

குருவிருந் தாலுண்டு வான்௧தி பிம்மை கொளாதவாக்குத் 
தருவிருர் தாலுண்டு பல்போக முந்ததை வானவர்க்கு 
மருவிருர் காரணி தோள் வேத காயக மால்வரை ுந் 

(௮௪) 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 

திருவிருர் தாலுண் டெளியேற்கெஞ் ஞான்றும்பல் செல்வமுமே, () 

பாங்கி நின்குறை ரீயேசென்றுரையென் றல். 

நன்று வதிமனத் தான்வேத நாயக ஈம்பிவெற்பிற் 
கன் வதிகை யுயிர்டீமெய் யேற்களா கின் குறை 
வெவ்று வதிவடி. வேலண்ண லேயுடன் மேலுயிர்வந் 
தொன்று வதியல் பெனுஞ்சூத் இரழு முணர்ர்துளையே, 

| பாங்கியைத் தலைவன்பழித்தல், 

பொன்னா லமைமணிப் பூண்வேத நாயக பூபன்வெற்பி 
னின்னான் முடியுமிக் காரிய மென்று நினைந்துளத்துன் 

(௯௧)



௫௬௬ குளத்தூர்க்கோவை, 

பின்னு ஓுழன்று இரிர்தன னீயின்ன பெட்பின்மொழி 
சொன்னா லினியுளைச் சொல்வதென் னேயென் சுடுவினையே. (௯௨) 

பாங்கி பேதைமைழூட்டல். 

இக்கே றியபுகழ் மால்!2வத நாயகச் செம்மல்வெற்பி 
லிக்கே றியமொழி யோவியப் பூசைகண் டேய்ர்தகட்சி 
புக்கே றியகிளி பொத்துவள் பேதைமை பூண்டவளுண் 
மிக்கே றியநின் றுயரறி வாள்கொல்செவ் வேலவனே. (௯௩.) 

தலைவன் தலைவி மூசறிவுடைமைமொழிதல், 

பொன்னைப் பொருமட வாயெனை நொக்குகட் பூவழியே 

யென்னைக் சவர்ந்துதன் பால்வைகத்துத் தேம்பிரி மென்மன சத்தே 

தன்னைப் பொருந்தவைத் தாள்பேதை யென்பது தக்கது£வா 
மின்னைப் பொருமளணிப் பூண்வேத காயக ேள்வரைக்மக, (௯௪) 

பாங்கி முன்னுறுபுணர்ச்சி முறையுறச்கூ றல், 

ஒன்றாற்றி முன்மிறளிர் தார்பின்னு மாற்றற் கொருதுணைதோர் 
Hoy py வேண்டு மெமக்கிதென் னாசெளி யேனுமக்கு 

நன்றாற்.றுங காரிய மென்வேத நாயக ஈம்பிசெம்பொன் 

மென்றாற் நிளங்கமு கங்குளத் தூர்வரை வித்தக, (௯௫) 

தன்னிலைதலைவன் சாற்றல், 

எள்ளாத பேரெழி லேர்திழை யேகின் னிலங்கிறைவி 
விள்ளாக போருண் மேவாத போதென்றும் வெப்யவழி 

நள்ளாத நுண்மதி மால்வேத நாயக ஈம்பிகட்புக் 
கொள்ளாத பாவியி னென்னாவி தேம்பிக் குலைர் திடுமே, (௯௯) 

பாங்கியுலகியலுரைச்தல், 

நல்லா ரரைக்கும் புகழ்வேக நாயக ஈம்பிவெற்பின் 
மல்லார் புயக்தண்ண லேயிடை யூறு மடங்கவெங்கள் 
வில்லார் நுதகலியை வேட்டனை யேற்றமர் வேட்டுவப்பப் 

பல்லா ரறிய வரைந்தெய்து வாய்மணப் பர்தரிலே. (௯௭) 

தலைவன்மறுத்தல், 

நந்தாத நீர்சசை யால்வாடு வாற்கொரு ஈண்பனன்னீர் 
செந்தா மரைத்தடர் தொட்டுண்டு தீரெனுஞ் சீர்மையொக்குக் 
கொந்தார் குழலியை வேட்டஞர் தீசெனக் கூறியது 
மந்தார தாரு நிகாவேத நாயக மால்வரைக்கே. (௯௮) 

பாங்கியஞ்சியச்சுறு த்தல், 

வில்லார் மணிப்பணி மால்வேத சாயக வேள்வனாவா 
யல்லார் கிறத்தெமர் பொல்லா சருளுமற் றச்சமுமுள் 
ளில்லாா கொடுஞ்சிலை வல்லாரிங் கெய்துவ செய் தினுனை 
மல்லார் புயத்தைய வெய்வார்செய் வாருண் மதஇிப்பரிதே, (௯௯)



குளத்தூர்க்கோவை. ௫௬௭ 

தலைவன்கையுறைபுகழ் தல. 

ஈர்தா மணிப்பணி மால்வத சாயச நம்பிவெற்பென் 
னந்தா மணிமக வான்காம தேலுவை யாத்தரிய 

சிந்தா மணியுக் தரினுங் கொம்டனிச் செழுமணி.நும் 
பர்தா மணிமுலை தாங்கனஃ இயான்செய்க பாக்கெய3ம. (௧௦௦) 

பாங்கி கையுறைமறுச்சல், 

மந்தார தாரு நிகர்வேக காயக மால்வரையெஞ் 
செந்தார்ப் பசுங்கிளி மாமுலை மேனுஞ் செழுமணித்தார 
கற்தார் களிற்றெமர் காணிற்கண் சேந்து கறுக்திதின்று 

தர்தா செவரெனின் யாங்களென் னோசொலத் தக்கதுவே. (௧௦௧) 

ஆற்றாகெஞ்சினோடவன் புவத்தல். 

பாடத் தவஞ்செய் தவர்கடை வாயிலைப் பய்பலரு 
நாடத் தவஞ்செய் தவன் வத ராயக ஈம்பிவெற்பிற் 
கூடத் தவஞ்செய் திலமட வாரைக் குழையுஈம்போல் 
வாடச் தவஞ்செய்த காலென்செய் வாமிர்த வல்வினைக்கே, (௧௦௨) 

பாங்கிசலைவனை இற்றுவிக்தகற்றல், 

சோலையி லேகுயில் கூங்குளத் தூரன் அ இசெய்தமிழ் 

வேலையி லேதுளை வோன்வேத காயக வேள்வனாவாய்க் 

கோலையி லேர்விழி யாட்ராரைப் பேனின் குறைவருதி 
காலையி லேநின்கை மாலைய மேற்பல் களிற்றண்ணலே. (௧௦௧) 

இசர்துகுறைபெரா அவருர்தியயிழவோல் மடலேபொருளெனம$இத்தல். 

வாய்க்கு மருந்து னிசையென நாடி.வர் தார்கலிகோய் 
தேய்க்கு மருந்து புகழ்வேத நாயகச் செய்ப்னிரோய் 
சாய்க்கு மருந்து இவாகா னேயுட் டவாமயமனோய் 
மாய்க்கு மருர்துநெஞ் சேமட லேயன்றி மற்றிலையே, (௧௦௪) 

பாங்கிக்கு உலடஏன்மேல்வைக் துரைச்தல், 

சேமலறு செய்க்குளக் தூர்வேத சாயகச் செம்மல்வெற்பி 
னாலே றியல்பிற் கஇழியேறு கையி னுவலருக்தபம் 
பாலேறு மென்மொழி யார்விழி யேறுபட் டேறுநெடு 

மாலேறி னாமடன் மேலேறு வார்மதி வாணுதலே, (௧௦௫) 

௮தனைத் தன்மேல்வைச்துச்சாற்றல், 

பூவேறி வண்டுபண் சாதாரி பாடும் பொழிற்குளக்தைக் 
கோவேறி யம்பு.று சீர்வேச சாயகக் கோன்வரைப்பாற் 
வேறி கைவிழிச் காவென் பெருக்கணி சூடி.மடன் 
மாவேறி காளைநின் லூர்விதி வாய்வரு வாமயிலே (௧௦௬) 

பாங்கிதலைமகள் அவயவ த்தருமைசாற்றல், 

அடையு மவர்க்குஈன் மால்வேத நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
மொடையுஞ் சுரும்புஞ் செறியுமைம் பான்முதற் ஜோன் நுறுப்பு



BH ay குளத்தூர்க்கோவை. 

மிடையு மவையவ மாகா தெழு இயென் மின்னனையா 
ரிடையு ஈடையு மெழு.துவை யேன்மட லேறுவையே. (௧0௭) 

தலைமகன் சன்னை ச சானேபுசழ்தல், 

பொருந்த வுலகர் வழக்கோர்ர்து மெய்யிது பொய்யிதென்று 
இருர்ச வெழுஅச் திறல்வேத காயகச் செம்மலொப்பக் 
கருந்தடக கண்குழன் மாமுலை யல்குல்செங் கைம்முசுன்மெய் 
யிருந்தவ மாத ரிடையொன்றும் பொய்யென் றெழுதுவனே. (௧௦௮) 

பாங்கியருளியல் இள த்தல். 

சேலம்பு வென்றகண் ணுர்ஈட மாடல்செய் சீர்க்குளத்தூர் 

மாலம் புயக்கு வசாவேத நாயக வள்ளல்வெற்பி 
லேலம் புனைகுழ லாள்பொருட் டாகவிறைவ௫ெடுந் 
தாலம் புரப்பவர் தாலஞ் தைத்த றகாதென்றுமம, (௧௦௯) 

பாங்கி கொண்டு நிலைகூறல். 

ஈம்பனை யாய வருள்வேத காயக ஈம்பிவெற்பி 
லம்பனை யாத கரும்பனை யாரம் பகற்றவிண்டோ 
யும்பனை யார்சிதை வுட்குறிசத் காயவ் வொருவினையெங் 
கொம்பனை யார்நின் குறைமறுத் தாற்பின் குறித்தரு£ளே. (௧௧௦) 

தீலைவியிஎ மைத்சன்மை பாங்க தலைவற்குரைத்தல், 

வளையாள் குடங்கையன் மால் வேத காயக வள்ளல்வெற்பிற் 
அுளையாள் குழன்மொழி கண்கள வின்று துகிலுருவக் 
கிசாயாள் குறிப்பி னளையாள்கல் லார்மொழி கேட்டலினிவ 
விளையா ணலமண்ண லேவிழைக் தாயெனி னென்பயனே. (௧௧௧) 

தலைவன் தலைவி வருத்திய ௨வண்ணமுரைச்தல், 

கோங்கற் பொலிகுளத் தூர்வேச காயகக் கோன்வரைப்பா 
னீங்கிற் றெ.நாஉங்குறு குங்காற்றண் ணென்னு நெருப்பினைத்தன் 
பாங்கற் பதியவைக் தென்னாவி வாட்டிய பான்மொழியைத் 
தாங்கிற் றெனுமிடை யாயிளை யாளென றக்கதுவே. (௧௧௨) 

| பாங்கி செல்வியருமை செப்பல். 

செறியவித் தாரணி சூழ்2வேச நாயகச் செம்மல்வெற்பிற் 
குறியவித் தார்வடம் போலோர் சிறிய ஞுமம்பையுட்புக் 
கறியவித் சார விளையாட லோவி யடங்கியைந்து 
பொறியவித் தாரி னிருப்பாட்கென் சென்று புகல்வதுவே. (௧௧௩) 

தலைவன் செவ்வியெளிமை செப்பல். 

சந்தான தாரு வெனும்வேத நாயகத் தண்ணியன்ற 

னந்தாஈன் மால்வரை வாய்விரை வாயன் னகுகுழலாய் 
பந்தா னியன்முலை யெவவா நிருப்பினுட் பார் தலைவன் ப 
வந்தா னெனினென்ற :வர்.தா னெனவெதிர் வந்.இடுமே. (௧௧௪)



குளத்தூர்க்கோவை, 

என்னைமறைப்பினெளிசெனசகுசல். 

உடையார் பிறரில் லுடைமை யுறவந் துறுங்கொலுண்ணூ£ 

லிடையார் நினக்குரி யாரா யினுமமென் னுதவியின்றி 
யடையார் புயக்தொடை யாயடை வாய்௦கா லடுகளிறு 
விடையா ரரியெனு மால் வத காயக வேள்வரைக்மீக. 

அர்ககைபொரு சவன் புலம்பல். 

மெய்யோ டுத்த புகம்வேத ராயக மீவள்வரைவா 
யையோ விவர் இரு வாய்க்கென்செய் சேன்வெவ வழற்கொழு 

பொய்யோ வெனச்ூல வார்க்தைமு னல்கிப் பொலியவிடு 

நெய்யோ வெனாகை ஈல்கிய தாற்பி னினைப்பரிதே, 

பாங்கி தலைவனை சசேற்றல், 

விற்ரா சணிபுய மால்வேக சாயக வேளொடிக 

௮ற்றா ரெனவுட் கலங்க லலங்க லொளிர்புயத்தாய் 
பற்முர் மகளி ரலரதோ மியாருள் பற்றினவர் 

மற்றாசென் போலென்சொ லிந்நாண் மருளம் மடமயிலே, 

பாங்கி கையுறையேற்றல், 

ain பொலிகளிற் ருன்வேக சாயக வேர்தல்வெற்பிற் 
சூழிற் பு/க்குமித் கோன்றல்கை சான்றமென் ,மாயகமழை 
காழிற் பொலியல்கு லாட்கணி யாகவென் கையுற்றம்மா 

வூழிற் பெருவலி யாவுள வென்ப அணர்த இய 2. 

சலைன் ஆற்றல். 

ஒருயிர் நோயைமற் மோருயி சேற்பதி லொண்டழையேற் 
ரூருயிர் கோயையிப் பேருயி சேற்ற SHOR ANG REF 

௫௬௯ 

(௪௪௫) 

ந்தே 

(௧௧௭௬) 

(௧௧௭) 

(௧௧௮) 

சிருபி ரோம்பவென் செய்வகென் செய்யுமண் செல்லுக்குப்பல் 
வாருயி சோம்பு புகழ்வேக நாயகன் மால்வரைக்கே. (௪௧௯) 

இறைவன் தனக்குக் குறைநேர்பாங்கி இறைவிச்சவன்்௫ுறையுணர்ச்சல். 

பரியர் கரியாகள் சூம்வேத சாயகப் பாரிவரைக் 
குரியர் பிரிய சொருவர் வருவர்ஈம் மோர்புனத்2த 
யரியர் தெரியவும் வாய்திற வார்தளி சங்கையாப் 
பெரிய ருவப்புற யாஞ்செயக் சக்கதென் பெண்ணமுதே, 

இறைவி அறியாள்போன்று குறியாள்கூறல், 

கனியிற் பொலி3பொழில் சூழ்குளத் தூரன் கரிசறுக்க 
வனியிற் பொலியும் புகழ்வேக மாயக வள்ளனட்பு 
அ யிற் கரும்பு இனல்போ லினிக்கு நுவலரிய 

பனியிற் பொலிபிறை போல்வள சாகிற்கும் பான்மொழியே, 

பாங்கி பிறையோற்கண்டமை பகர்தல், 

மையுறை வாட்கண் மடங்தைல் லாய்கடல் வாரியெனுஞ் 
செய்யுறை நீர்க்குளத் தூர்வேத நாயகச் செம்மல்வெற்பிற் 

GTR. 

(௧௨௦) 

(௬௨௧)



௫௭௦ குளத்தூர்க்கோவை, 

பொய்யுறை யாமொழி யார்சழி யார்ஈம் புனத்தினின்றுங் 
கையுறை யார்நிற் கருஇன சாய்கிற்பக் கண்டனனே. (௧௨௨) 

பாங்குயைச் தலைவி மறைத்தல், 

தென்னைக் கருதிய சீர்வேத நாயகச் செம்மல்வரை 
தன்னைக் கருஇப் புகுவன்றி மான்குஞ் சாங்கரு இப் 
பொன்னைக் கருதி மணியைக் கருகிப் புனம்புகுவா 
சென்னைக் கரு.இிவர் தாசென்ப தென்செவிக் கேற்பதன்றே. (௧௨௩) 

பாங்கி என்னைமறைப்பதென்னெனத்சழால். 

பொன்னை மறைப்ப தொரீஇயடைர் தார்கலி போகால்கு 
மின்னை மறைப்பரு மால்வேத நாயக வேள்வரைவா 

யன்னை மறைப்பதுண் டோதன் மசவுக் கடிப்பணிசெ 
யென்னை மறைப்பதென் னோபெரு மாட்டி யி துவியப்பே, (௧௨௪) 

பாங்க கையுறைபுகழ்சல். 

அலைத்தலை மானனை யாய்நிஇக் கோனுயி ராயமனை 
முலைத்தலை காணரி இம்முத்த மென்று மொழிபலவான் 
கலைத்தலை யார்விருப் பாற்கொடுத் தாரென் கயித்சகுண 
ning gst யேறிநின் றோன் வேத காயக மால்வரைக்2க. (௧௨௫) 

சோழி சழெவோன் அயர்நிலைகிள த்தல். 

செய்யோ வருங்குளச் தூ£2வத நாயகச் சேய்வரையென் 
மெய்யோ விளைத்தது காலோ நடந்து மெலிக்தனவங் 
கையோ சலித்தன மாச்தளிர் கொய்தென்பர் காணொருவ 
ரையோ பிறிதொன்றும் வாய்திற வார்நின் றலசு வே, (௧௨௬) 

மறுத்சற்கருமைமாட்டல், 

மழையேந்து காக்குளத் தூர்வேத நாயக மால்வரைப்பைக் 
தழையேர்து கையொடு காணுர் தொறும்பெருக் தக்கவர்முன் 
பிழையேர்து பொய்பல பேசனன் யானினிப் பேசறியேன் 
குழையேக்.து மொண்செவி யாய்மறை வேயுட் குதித்தனனே.(௧௨௭) 

சலை௮ன்கு றிப்புவேரககெறிப்படக்கூ றல், 

சீலக்சை சோக்கிெய மால்வேத நாயகச் சேய்ஈகரோர் 
தாலத்தை நோக்கி யுதிய/வெங் கோபமுர் தாங்கவந்த 
காலத்தை யென்செய்வ தென்றுயிர்த் காரக் கருத் இிலுறுங் 
கோலத்தை யோகிறி யேனறி Pusan gd மயேனொன்றுமே, (௧௨௨௮) 

சோழி தலைவியைமுனிதல். 

விள்ளக் தகாத புகம்வேச ராயச வேள்வரைவா 
யெள்ளத் தகாத விளமயி $ேேசறி யேனைநட்பாக் 
கொள்ளச் தகா.தறி யாமையி னாற்சொன்ன கூற்றினையு 
முளளத் தகாது லுளத்ததுற் றாருக் குவர்.துர்யே. (௧௨௯)



குளத்தூர்க்கோவை, ௫௪௧ 

தலைவி பாங்கியைமுனிதல், 

காயு முனியு மெனாவேத நாயகக் காளைவெற்பி 
னீயு முனியும் படியடைந் தாசொரு நேயர்நமர் 
வாயு மூனியு மினிவெளிப் பட்டு வரினயற்பல் 
பேயு முனியுமென் ரூலென்னை யோநின்னைப் பேசுவதே, (௬௩௦) 

தலைவி கையுறையேற்றல், 

பொன்னோடு நேரு மதிவேத நாயக பூபன்வெற்பி 
னின்னோடு வாடுக் தழையது நோக்கியென் னேயமன 
மென்னோடு வாடுநின் சொன்மறுப் பேன்கொல்கை யேற்றதழை 
மின்னோடு நேரிடை யாய்தடை யாதென்கை மேவுதற்சே, (௧௩௧) 

இறைவிகையுறையேற்றமைபாங்கியிறைவற்குணர்ச்சல். 

ஈன்னிலை யேகிற்கு மால்2வத நாயக ஈம்பிவெற்பிற் 
பொன்னிலை வேல தமையென்று கூறிய போதுவகை 
யென்னிலை யேற்றனண் மோர்தன ளொற்றி யியம்பியபோ 
முன்னிலை யேவல் வினையா வுணர்ர்தனண் முற்றிமையய, (௧௩௨) 

பாங்கெலைமகற்குக்கு நியிடங்கூ றல். 

பாங்கா மாகதப் பாறை முடன்மண் படி தலுற்று. 
நீங்கா துறைந்தென நாப்ப ணுறச்சுற்று நின்றொளிர்பூ 
வாங்கா மருசர்த னச்சோலை யாம்பக லாடுமிடம் 
வீங்கா வெழுபுகழ் மால்வேத நாயக வேள்வரைக்கே. (௧௩௩) 

பாங்கிகு நியிடச் தறைவியைச்கொண்டுசேறல். 

சீர்மலி சாந்த குணவேத நாயகச் செம்மல்வரைச் 
சார்மலி மாமயி லாடுத னோக்கித் சளிர்கள்கொய் தூ 

கார்மலி குன்றெதிர் கூய்விழ் புனலெ.இர் கைமறித்தியா 
மேர்மலி காவினன் காடற் கிறைவி யெழுந்தருளே. (௧௩.௪) 

பாங்கெலைமகளைக்குறியிடத் தய்த் துரீங்கல். 

குலவு ஈலமலி சீர்வேத சாயகக் கோன்வரைப்பா 
அலவு நலமலர் கொய்திங் குறுவ லுறுமளவு 
மிலவு கலவுசெவ் வாயழு தேயினி இவ்விடத்தே 
நிலவு கலவ மபிலாட ேக்குபு கின்றருளே, (௧௩.௫) 

இறையோன்குறியிட த்தெதிர்ப்பதெல். 

அந்தோ ஈடந்து வருந்தின வோபத மல்குமிடை. 
பந்தோ வெனுமுலைப் பாரம் பொருது பதைச்ததுவோ 

நற்போ வெலுங்களத் தீாரவேக நாயக ஈம்பிவரை 
வந்தோ வியமென நின்றதென் மேல்வைத்த மன்னருள. (௧௩௯) 

புணர்ச்சியின்மகிழ்தல், 

கண்ணம் தவஞ்செய் ததுமன மற்றிவர் காமருரு 

ஈண்ணச் தவஞ்செய் ததுதோண் முலையை ஈலிகலியை



௫௭௪௨ குளத்தார்க்கோவை. 

மண்ணத் தவஞ்செய் தவன்வேத நாயக மால்வரைவர் | 
யுண்ணச் தவஞ்செய் ததுவா யமுதெனக் கொப்பெவசே. (sor) 

புகழ்தல், 
இரவே விளங்குங் களங்க மரு.இக லேற்றசவம் 
வசவே மறையு நிறையும் குறையுமற் றோர் இனமெய்க் 
காரவே யுறுமம் மதியோ விவர்முகக் காமர்மதி 
இரவேத நாயசு மால்வரைப் பாலொக்குஞ் செப்பரிதே. (௧௩௮) 

தலைமகளை ச் தலைமகன் விடுத்தல். 

பொருவேயில் பன்மலர் பூதீதிருர் தாலும் புனற்றடடமொண் 
டி ருவேசெர் தாமரை காப்ப ணுருவிடிற் €ருறுமோ 
வொருவேத காயக மால்வரைச் சார லுறவனப்பை 
யிருவே யுறழ்தி டோளாய நாப்ப ணெழுர்தருளே. (௧௩௯) 

பாங்கி தலைவியைச்சார்ந் த கையுறைகாட்டல், 

மூகப்பகை யாய கமலமும் வண்டு முழங்குமங்கைக் 
சகப்பகை யாயசெங் காக்களுங் கொய்தரும் பாயமுல்லை 
பகப்பகை யாய ஈகையாய் கொணர்ந்தனன் பார்கலிக்கு 
மிகப்பகை யாய கொடை வேத நாயக வேள்வரைக்கே. (௧௪௦) 

சீலைவியைப் unis) peo. 

இருளிற் கமல மலர்ந்தது வள்ளையி லேறியது 
சுருளிற் கழிந்த கருநீல மாயத்திற் றுன்னுவம்வா 

வருளிற் பெரியன் பொருளிற் பெரிய னமைந்தபன்னூற் 
றெருளிற் பெரிய னெனும்?வத நாயகச் சேய்வரைக்கே. (௧௬௧) 

நீங்கித்தலேவற் கோம்படைசாற்றல், 

நிறவேல்கைக் கொண்ட நெடுந்தகை யேயெமர் நீ.இயுமிவ 
வுறவே லெனும்பக்க முக்தர் இடையி டுறப்புரிந்தேன் 
றிறவேல் விழிபழி சாரா வகையது சிர்தைசெய்யேன் 
மநவே லெனையென்று நூல்வேத நாயக மால்வரைக்கே, (௧௪௨) 

உலகயன் மேம்படவிருச்து விலக்கல், 

, பாலிற் சமைந்த இனைமூ ரலுமெமர் பற்றுகொடுங் 
கோலிற் சமைந்த முயதூனுர் தேனுங்கைக் கொண்டருந்தி 
வேலிற் சமைர்தகை யாயின்று வைகி விடியுமுன்சென் 
மாலிற் சமைர்த கொடையவேத நாயக மால்வராக்கே, (௧௪௩) 

விரும் திறைவிரும்பல், 

காதா யினுமினி யாயென்பர் பாலருள் காட்டுபெருகங் 
கோதா யினும்வளர் சீர்வேக நாயகக் கோன்வளாப்பாற் 
சூகா யினும்வளர் பூண்முலை யிருங்கை தொட்டபொருள் 
யாதா யிலுமெனக் கின்னமு தாமுணம் கென்சசப்பே, (௧௪௪) 

 



குளத்தார்க்கோவை, 

ஒருசார்பகற்குறி: 
———— ஆலு க ட்ட 

௫௪௩. 

கிழவோன்பிரிந்துழிச் இழத்தி மாலையம்பொழுதுகண்டிரங்கல். 

வேயாமல் வைப்பஇல் ச€ீர்வேக நாயக வேள்வரைவா 
யியாம லிட்டு ரீயா வளற்றி னிடைவிழல்போற் 
பாயாமல் வல்லிருள் சீப்பவன் மேல்கட.ற் பால்விழுந்தான் 
மாயாம லன்னர் பழிபோ லெழுந்தது மாலையுமே, 

பாங்கி புலம்பல். 

நம்மாலை யேநிகர் மால்வேத காயக ஈம்பிவெற்பி 

லெம்மாலை யோசெய் வதியா இறைவ ரிணைத்தடரந்தோ 
ளம்மாலை யேவிழைர் தாமாலை யேற்ற வணங்கணங்க 
விம்மாலை யேவினர் யாரவர் வாழிய வெற்றைக்குமே. 

Soa ச் தலைவிவருக்தல், 

பொன்னோ வெனுமதி மால்வேத நாயக பூபன்வெற்பி 
லன்னோ வருள்விழி காலியென் ரரர் தனி யாலியென்றார் 
மின்னோ வெனுமிடை தேம்புமென் முர்கடு வேம்புமென்று 
சென்னோ வராதொளித் தாரளித் தாசெம் மிறையவ ரே, 

தலைவியைப் பாங்கிகழறல், 

கூடினர் பின்பிரி வார்பிரிஈ் தாரும்பின் கூவொவா 
னோடினர் தோன்று வதும்பின் மறைவது முள்ளுணர்பாப் 
பாடினர் கற்ப தருவேத நாயக பார்த் இபனோ 
மூடினர் போற்கல&் கேலய லோரி னொழிவதன்றே. 

தலைவி முன்னிலைப்புறமொழிமொழிதல். 

தீகையுற் றிடுகுறிப் பான்மொழி யாமுனக் தாமுனாரு 
மிகையுற் றிரெொல் லார்க்கொரு வார்த்தை விடுப்பதஇனுக் 
இகையுற் நிடுமெய்ப் புகம்ேவேத நாயகச் செல்வனொடு 
பகையுற் றிமிமது வேரன்று ஈன்று படர்பவர்க்கே, 

தலைவி பாங்கியொடுபகர்தல். 

ஏட்டிற் பதிப்பருஞ் சீர்வேத சாயக வேர்ஈல்வெற்பில் 
வேட்டிப் படித்துய சென்றுசெய் தோனிரு மெய்யுமொன்று 

(௧௪௫) 

(௧௪௬) 

(௧௪௭) 

(௧௪௮) 

(௧௪௯) 

நாட்டிப் படை க்.இலன் யானென்செய் கேன்சொன் னவின்மொழியோ 

கூட்டிப் பிரித்துப் பிரித்துப்பின் கூட்டவொண் கோற்மொடியே, () 

தலைவியைப் பாங்கியச்சுறு த்தல், 

கெஞ்சிறை கொண்ட விறைவெளித் தோற்ற கிறீஇப்புனத்து 
ளஞ்சிறை வன்னி யிறைகொளச் செய்க தறிர்தனமே 
னஞ்சிறை வேனம மிற்சிறை வைப்பாள் ளார்ஈலிய 
வெஞ்சிறை செய்த இறல்வேத நாயக வேள்வனைக்கே, (௧௫௧)



Gore குளத்தூர்க்கோவை, 

நீங்கற்கருமை தலைவிகினைர் இரங்கல். 

காவியொன் மூக மதன்வேத காயகக் காளாவெற்பி 
னாவியொன் முகப் புனைகுழ லாய்கல ஈண்ணவெங்கட் 
காவிபொன் மூக வமைந்தது போன்மெய்யு மன்றுசெய்த 
பாவியொன் முகப் படைத்தில னேயென்ன பாவமித். (௧௫௨) 

தலைவிச்கவன்வரல் பாங்கிசா ற்றல், 

பேரொலி நீர்வயல் சூழ்குளத் தூரன் பெருந்தமிழ்ப்பாச் 
சீசொலி யேற்குஞ் செவிவேசு நாயகச் செம்மல்வெற்பிற் 
காரொலி யேற்று ம௫ழ்மயில் போலகங் காவலர்தக் 
தேரொலி யேற்று மகிழ்வாய் குழைகின் நிருச்செவிக்கே, (௧௫௩) 

பாங்கி தலைவற்குச் சிறைப்புறமாசச்செறிப்பறிவுறுத்தல், 

பணியார் பணிய ஈருவே.த நாயகப் பண்பன்வெற்பிற் 
கணியார் மதுமலர் வாய்திறர் தார்மாற் கடிர்தபகை 
தணியார் இனையற நாட்குறித் தார்தடிர் தாரினியாந் 
இணியார் மனத்இன் மயில்காள்செல் வேமெஞ் சிறுமனைக்கே.(௧௫௪) 

முன்னிலைப்புறமொழி மொழிர்சறிவு ற ததல். 

நிறப்பிதுள் செல்வத் இனும்பொலி வோன்செம்பொ னேற்றவர DULA sy G5 & OP 
யுறப்பினு ஈல்கு மொருவேத காயக வும்பல்வெற்பிற் 
பறப்பினும் பாடினுங் கூடினு நீடின பார்த்திபர்தா 
wo ey FET nnd tarot Orme abr மா தனையே. (௧௫௫) 

முன்னின் நுணர்த்சல். 
தாவேங்கை யென்றிரப் பார்காம தேனு தழலுமிழ்கண் 
மாவேங்கை யன்ன வலிவேத நாயக மால்வரையேற் 
பூவேல்கை காட்டத் தடி.ர்தார் இனைபிப் புனத்தையினிக் 
காவேங்கை விட்டனங் காப்பே மனையகங் காவலனே, (௧௫௭) 

முனணின்றுணாதத/ ஓம்படைசாநறல, 

இனையென் ௮ுளங்கொண் டிரு£்?தமெம் முள்ளஞ் சிதைத்திடுதி 
வினையென் றுளங்கொண் டி.லேமைய னேயினி மோவிடமூர் 
மனையென் நுளங்கொண் டவண்வா புரத்தி மயிலையுல 
கனையென் றுளங்கொண்ட மால் வத நாயக வண்ணலொத்தே.!க௫௭) 

இழிவோன் சகஞ்சம்பெரு துநெஞ்சொடுகி த்தல்: 

தண்ணிய வாறடி கொப்புள்கொள் வெப்புக் கருவதுபோற் 
கண்ணிய வின்பர் தருபுனச் துன்பமுங் காட்டியது 
புண்ணிய வான்குள£த் தூர்வேத காயக பூபன்வெற்பி 
னண்ணிய வாமன மேயென்செய் வாமுண் ணலிதுயர்க்கே. (௪௫௮) 

 



குளத்தூர்க்கோவை, டு௭௫ 

பகற்குறிஇடைடயீடு, 

SKE 

இறைவனைப்பாங்கிகு நிவரல்விலக்கல், 

புறவரி வானிக ருங்குர மனாக்கப் புனம்புகுக் து 

குறவரி யாளி பொருமா நுலாவுவர் கோற்றுராடிப்பொன் 

னிறவரி மானப் பொலிவேச காயக கேயன்வெற்பின் 

மறவரி வேல்விழி பாற்பல காலும் வருமன்னை யய, (௧௫௯) 

  

இறைவியைப்பாங்ககுறிவரல்விலக்கல். 

கடங்கொண் டெழுகளிற் ருன்வேத நாயகக் காளைவெற்பி 

லிடங்கொண் டெழுமுலை புங்குலை யுஞ்சிற் நிடையுமெய்யிற் 
றிடங்கொண் டெழுபசப் புங்கண்டென் னோசிர்தை செய்கனளாய் 
மடங்கொண் டெழுமயி லேயினி வாரலிவ வண்பொழிற்கே, (௧௬௦) 

இறைமகளாடிடகொக்கழுங்கல், 

கனமே பொருவுசெங் கைவேச ராயகக் காளைவரைப் 
புனமே வு.தலை கினையா மனையிற் புரு துவமித் 
இனமேயெச் நன்றிகொன் Opt BH pws வுண்டுய்வு செப்பினிலை 

மனமேசெய்ர் நன் றிகொன் ருர்க்கென் பதனை மறர்தனமே, (௧௬௧) 

பாங்யொடிடம்விடுத்துச்கொண்டக றல், 

ஞூரல்கவ சாது கடிந்ததெண் ணாதிக் ருளிர்புன த்தே 
யுசல்கவர் காற்களிற் முர்வரிற் பேசரஞ ரற்றறன்மீன் 

சரல்கவர் செய்க்குளக் தூர்வேத காயகச் செம்மல்வெற்ப 
தால்கவ சோியர் சென்றாசென் ரோமின் றக்கைகளே, (௧௬௨) 

பின்னாள்கெடுக்தகை குறிவயிஃளீடுசொன் நிரங்கல். 

வேனினங் காமரு வேள்வேசு காயக வீரன்வெற்பென் 
னூனினங் காழுயிர் நிற்குங்கொல் லோகண் ஹணூருதொழியி 
னேனினங் காதன் மயிலனை யாரிவ் விடத்தெதிரார் 
மானினங் காளளி சாள்கிளி காளென் மருவியதே, (௧௬௩) 

வறுங்களநாடிமறுகல், 

ஒருமான்பின் சென்று வருமான வன்கண்ட வோரிடம்போற் 
Semon னிருர்க விடமாயிற் முலின்னுஞ் செய்வ அண்டேோ 

பொருமான விரப் புபன்வேக Brus Lar Oa a Dev 

வருமான் மயிலினர் காண்முன்பு போலின்ப வாழ்வினையே, (௧௬௪) 

கு.ருர்சொ டிலாழு ஹர்மிராச்கிம இமயங்கல். 

கொண்டலை வென்ற கொடை 2வத நாயகக் கோன்வரையித் 
தண்டலை நின்றுழல் இன்றனம் யாமதுக் தாரையுண்டு 
வண்டலை யொண்குழல் வாழுஞ்சிற் மாரது மற்றகனைக் 

கண்டலை கின்றன சண்களென் செய்யக் கடவனவே,. (௧௬௫) 
 



௫௪௬ குளத்தூர்க்கோவை, 

இரவுக்குறி, 
உட 

இறையோன் இருட்குறிவேண்டல், 

மின்னா முழங்குவ மேகங்கல் லாமை மிகுமன த்திற 
றுன்னா மலிர்தது அக்கரு ே ளோங்குமுட் டூயோ தமிழ்த் 
தென்னா வெனவளர் மால்வேத சாயகச் செம்மல்வெற்பிற்  . 
பொன்னா வெனுமட வீர்விருச் தாய்நும்மிற் போதுவனே. (௧௬௧) 

நெறியினதருமைகூறல். 

வேலோ லொவு மெமருமுள் எஞ்சுவர் வேழமிரு 

நாமீலாடு சேச் சமையே அலாவு ஈநடவையுற 

நூலோடு காளும் பயில்வேக நாயக அண்மதிச்£ர் 
மாலோடு ஈட்படை யார்க்கே தகு$ மருவரிதே, (௧௬௪) 

இறையோன் கெறியினதெளிமைகூ றல். 

போதே யிடங்கொணின் பொன்னனை யாண்முலைப் போர்க்களிறு 
மாதே யிடைச்சிங்க மல்குற் பணிம௰யாடு மாறுகொள்ளேன் 
காதே தெளினுமுள் எஞ்சுவ லோகலக் கேன்சுகுண 
மீதேறி நின்ற புகம்வேத நாயக வேள்வரைக்கே, (௧௬௮) 

பாங்கியவளாட்டணியியல்வினாசல். 

நின்னாட் டியன்மட வார்விளை யாடுநன் னீழலெவன் 
பொன்னாட் டிழையெவன் பூசும் விராயெவன் போற்றுடையெ 

Mist yor மேவைநர் தரு2வக நாயக வேந்தல்வெற்பின் 
மின்னுட் டிசையண்ண லேயெண்ண லேதும் விளம்புக2வ, (௧௬௯) 

கிழவோன் அவணாட்டணியியல்வினதல், 

என்னாட் டணியபிய லாயுக் குறிப்பு னினி.துணர்ச்தேன் 
பொன்னாட் டியன்மட. மா2த புனல்கொடு பொங்குபொன்னி 
நன்னாட் டியல்குள த் தூர்ேவேக நாயக ஈம்பிவரை 

நின்னாட் டணியிய லெல்லா மென க்கு நிகழ்த் துகவே. (௧௭௦) 

அவர்குத்சன்னாட்டணியியல்பாங்கிசாற்றல். 

நாவெர் கற்ப தருவேத நாயக ஈம்பிவெற்பிற் 

சூடுவர் (முத்த முடிப்பர்பொன் 2 2வஙுகைத் துணர் i 1.61, 

பாடுவர் பூசுவர் செஞ்சாரு நி௰.து படர்சளைபுக் 
காடுவா பிண்டி. நிழற்பயில் வாரெம் பரிவைய 27, (௧௭௧) 

இறைவிக்குதுறையோன்குறையறிவுறு சசல். 

எட்டினை யொக்கும் பழிடு மிலான்றெவ் விரிதரும்வாள் 
வெட்டினை யொக்கு நகைமீவத நாயக வேள்வலாவாய் 

வட்டினை யொக்கு முலையாய்பன் மாவுறும் வட்டையிற்கண் 

கட்டினை யொக்கு மிருள்வால் வேண்டினர் காதலரே, (௪௭௨)



குளத்தார்க்கோவை. ௫௭௪ 

கேராதிறைவிகெஞ்சொடுளத்சல். 

கண்ணனை யார்புகம் வாரெனச் சீர்த்தவன் காவின்மலாக் 
சண்ணனை யார்குளக் தாவேத நாயகக் காளைவரைக் 
கண்ணனை யார்கரி தோந்தரி மேவுங் கடுவழிநங் 
கண்ணனை யார்வரு வார்மன மேயென் கருதுவதே. (௧௭௩) 

நேரிழைபாங்கயொாடுகேர்ச் துரை த்தல். 

கருவா சணங்கவிக் சவோன்வெள் வாரணக கையுடையோன் 
மருவார ணங்கட வாவேத நாயக வள்ளல்வெற்பி 
லொருவா ரணங்கா வஞ்சூ ர௬ுலாவழி பூற்றொருவர் 
வருவா ரணங்களை யாய்கினை யாயென் மறுப்பதுவே. (௧௪௪) 

கேர்ச்சமைபாங்கிகெடுர்சசைச்குராத்தல். 

கூவிடை யார்குழல் பொன்னடி விம்ந்துன் குறையுரைத் திவ 

விசவிடை யானிரந் தேன்சசர் தேனல னெட்டுணையுந் 
இரவிடை யாவன் சிலைகனி யாக்கவுங் தேர்ந்தனன்ர் 
வசவிடை யாளி யெனும் 2வத நாயக மால்வரைக்கே,. (௧௭௫) 

குறியிடைநிறீ இத்தாய் தயிலறிதல். 

வண்டியை பூந்தொடை மால் வேச நாயக மன்னன்வெற்பிற் 
கண்டியை மென்மொழி மாதே சாடக் கடவயிசத் 
தண்டியை கோட்டுக் some நுனக்குத் தளிருதவும் 

பிண்டியை வந்தலைக் கின்றது நின்றது பேதுறவே. (௧௪௬) 

் இறைவிச்கிறைவன்வரவறிவுறுத்சல், 

வடியொன்று வேனெடுக் சண்மட வாய்இட வாய்மைகொள்பல் 
குடியொன்று வான்குளத் தூர்வேத காயகக் கோன்வரைப்பாற் 
கடியொன்று வான்புன முன்னாள் வருவெங் களிறுவந்து 

பிடியொன்று நாடிநிற் கன்றதின் ஜோகம் பெரும்பொழிற்கே.(௧௪௭) 

அவட்கொண்டுசே றல், 

பூக்கொண்ட வேங்கைபின் வாய்த்தும்பி வந்து பொருந்இயது 
காக்கொண்ட பூங்குழ லாயிறும் பூதது காண்பதற்குத் 
தேக்கொண்ட தாமரைக் தாள்பெயர் மெல்லச்செல் வாநிறத்து 
மாக்கொண்ட கொண்ட லெலும்வேத சாயக மால்வரைகிசே.(௧௭௮) 

குறியுய்த் சகறல், 
மண்ணிற் பொலியும் வணஞ்செர் தமிழை வளர்க்கறிஞ 
செண்ணிற் பொலியும் புகழ்வேத நாயக வேர்தல்வெற்புன் 
கண்ணி. பொலியு நறுகீலங் கொய்துகைக் கொண்டுநடு 
விண்ணிற் பொலியுமின் னேயுறு வேனிங்கு மேவுக3வே. (௧௮௯) 

வண்டுறைசாரோன்வர்தெ தரப்படுதல். 

இரியா விருளின் மலர்மாளி கைச்செவ் விதம்ப்புதவு 
புரியா முழுமணிப் பூணோளி யேகதிர் போலவெழுர் 

எ.



௫௪௭௮ குளத்தூர்க்கோவை, 

தரியா தனர்கண் மணிவேச காயக வண்ணல்வெற்பில் 
விரியா வுலாய்த்திறர் தோதிரு மா இங்கு மேவியதே, (௧௮0) 

பெருமகள்ஆற்றினதருமைகினைச்இரங்கல், 

கல்லார் மனத்திற் கருகிருள் வாய்முட் கடுவழிக்கை 
வில்லார் விழிக்கு மரிமாவ மர்க்கும் விலங்மெ இ 
வல்லார் புகழ்குளத் தூர்வேத சாயக மன்னவனுக் 
கொல்லாரி னீங்கடைந் தாய்பாவி யேன்பொருட் டுத்தம?ன. (௧௮௧) 

புரவலன் ேற்றல், 

ஒருகோட்டு வாரண மாளரி கூற்றிற்குட் கேனலையே 
பொருகோட்டு வாரிய நீந்துவன் வெங்கரி பொங்கிக் 
வருகாட்டு வின்னுமர் கான்யாற்றுக் கஞ்சுவ லோமயங்2க 
றிரு?சாட்டு ஈன்மொழி வாய்வேத காயகச் சேய்வரைக்கே. (௧௮௨) 

புணர்தல். 

தறியா மதியுமத் தாமச் தாமுர் தனிக்கயிரு 
மறியா வாவு மொருதாழி யாமுழுப் பாற்கடலைச் 
செறியா திருக்கவு முண்டே மழுஇத் இறமெவர்க்காம் 
வெறியார் மலர்த்தொடைச் தோள்மிவத காயக வேள்வரைக்கே, () 

புகழ்தல். 
ஏற்றல வோதைக் குளத்தூரன் வெங்கலி யென்னுக்துய்க்குக் 
கரற்றல வோவெனு மால்வேத காயகக் காளைவெற்பிற் 
கூற்றல வோவெனுங் கண்மட வருங் குளிர்சகைக்குத 

௩ . ச . . + ரூ 

தோற்றல வோழுத்த நாளுக்கு சாண்மெய் சுருங்குவகே (௧௮௪) 

இறைமகளிறைவனைச்குறிலவரல்விலக்கல். 

பரிகரி பாவுக் கருன்2ீவத நாயகப் பண்பன்வெற்பிற் 
புரிகரி நீதிக் கெனுமிறை வாரற்க 2பாற்றியிது 
தெரிகரி யாதமுள் ளாறுஈள் ளாறு செலுமெமரு 

மரிகரி யென்ப ரரகர வென்பால் வாயடைக்ேே, (௧௮௫) 

ஆவன் இறைவியையில்ஃயின் விடுத சல், 

வாரகர் தோய்முலை யாய்வேக நாபக வள்ளல்வெற்பிற் 
சூரகர் தோய்பொழி லிவ்விரு ணீநிற்ற றாய்மையன்று 
Broa தோட மனைதேடி ஈண்ணினு ஈண் ணுமெல்லப் 

பாரகர் தோயநின் பாதாச விரதம் படரமனைக்கசே, (௧௮௯) 

இறைவியையெய்இிப்பாங்கிகையுறைகாட்டல், 

வினா மலி கூந்தலங் கானக் களவுகண் வீரைகெய்த 
ஓரைமலி மானப.மின் Grom (ay ty. யொ ந்றியு ற்க்கொ amor it bh B Hon 

8 ச 7 + ச ச ௪ 

ஜிரைமலி கானா யணைத்துப் பெடைக்கிகஞ் செப்பவெண்டா 
மரைமலி வான்குளச் தூர்வேத நாயக மால்வரைக்கே, (௧௮௪)



குள் த்த்ர்க்கோவை. (orgs 

இற்சொண்டேகல், 

வம்பரை நட்புக் கொளாவேத காயக மால்வணைப்பூங் 
கொம்பரை நீயணைத் தாலுஞ் சின் தட் கொதிக்குமன்னை 
யிம்பரை மேவியிக் கங்குலின் வாய்கிற்ப தேற்குங்கொலோ 
வம்பரை யாள்விழி யாய்மெல்லச் செல்ககின் னாய்மனைக்கே, (௧௮௮) 

பிற்சென். றிறைவனைவாவுவிலக்சல். 

சீராழி யங்கைப் புயல்வேக நாயகச் செம்மல்வெற்பிற் 

காராழி மேலெழுர் தென்னச் செறிகருங் கங்குலின்வாய்ப் 
பேசாழி யம்புய மாளிகை வாழுமொர் பெண் பொருட்டின் 
ரோசாழி யேழ்பரி யொண்டேரி லாய்வா லோவுகவே. (௧௮௯) 

பெருமகன் மயங்கல். 

மயிர்நீத் து வாழுமென் னாமா னெனப்பெரு மானமிக்கோன் 
செயிர்நீத்து வாழும் புகம்வேசு காயகச் செல்வன்வெற்பிற் 
பயிர்நீத்து வாழும் பசுங்கதி சொற்றுமைப் பட்டுறுமின் 

னுயிர்கீதது வாழு முடலென்பை யேலுய்வ னொண்டொடியே. ॥) 

கோழிதலைமகள் துயர்கள் தவிடுத்தல், 

இசக்காம்பல் காட்டி. யெனரநா வலரிறு மாப்பால்குக் 

தரக்காம்ப னேர்வலி மால்வேத நாயக தாருவெற்பில் 
வசக்காம்ப னேர் இர டோள்குழன் மாதுன்கை வண்டுகின்வா 
யசக்காம்பல் சேர்த் இடி னின்பரி ணாம மறிர்துப்வளே. (௧௯௧) 

இரும்கட்புணர்ந்தவன் சே றல். 

காலேகண் CO) ES ௧௬௫ ளாயினுங் சகாவல்்கொண்ட 

மாலே கிகர்குளத் தூர்வேத காயக மன்னன்வெற்பிற் 

சேலேய் விழிமுலை , தாக்கவென் ஜோளுற்ற செஞ்சர்தொளி 
போலே யகற்ற வெளிதாவென் னூருக்குப் போதுவனே. (௧௯௨) 

இசவுக்குறியிடையீடு, 
—— ஒடை — 

இறைவிச்இிகுளை இறைவரவுணர்த்தல், 

நகைத்தா சணிகுழன் மா தேபைந் தோகை நகும் பில்கண் 

முகைததார் தருகணிச் சூழலின் வாயெல்லி முற்றும்பற்றித் 

BOOSH HU ரணிபுகம் மாலவேத நாயக தாருவொகி | 
பகைச்தார் பொருவத் துயிலா தழுங்குப் பதைத்தலென்னே. (௧௯௩) 

தான்குறிமருண்டமைதலைவியவட்குணர்த்தல். a 

அ௮யிசே யெனுஞ்சொ லனமெ பிதாருக் கறைகுவலென் 
னுயிசேய் பவர்குறி யென்றுமற் Cori ge யுறறுமத்தார் 
தயிசே யெனவுள் ஞடைக்இடைர் தேன்கங்கு றங்களவுஞ் 
செயிசே யிலாத புகழ்வேத நாயகச் சேய்வனாக்கே. . (௧௯௪)



௮0 குளத்தூர்க்கோவை, 

பாங்கிதலைவன் றீங்கெடுத் இயம்பல். 

வடி.க்கடி. வேல்விழி யாய்வேத நாயக வள்ளல்வெற்பிற் 
ஜொடிக்கடி, மாலையர் தோள்வாடி யெல்லி :துனைர் இனைந்தாங் 
கடிக்கடி நீசென்று மாழார் கணுகவுள் என்பிலாபோன் 
முடிக்கடி மாலைஈ மன்பர்செய் தார்பொய் மூழுக்குறியே, (௧௬௫) 

புலக்தவன்போதல். ் 

கனமேய் குழலி பொருட்டுச் குருட்டுக் கருங்கங்குல்வாய் 
வன 3மவு வட்டை யிழுத்துப் பழமுச்சசொல் வாணர்கொளத் 
தினமே சிவிகை யருளவேத நாயகச் சேய்வமையென் 
மனமே யெனைக்கெடுத் தாய்கொடுத் தாய்துயர் வாழியவே, (௧௯௬) 

புலர்ந்தபின்வறுங்களம் தலைவிசண்டி ரங்கல். 

மன்னை மேவி வளர்வேத நாயக வள்ளநுறைப் 
புன்னாக மேயெத் தவம்புரிர் தாய்துயர் போர்த் .துநிற்கு 
மென்னா கழுமிவ ணுற்றோர் பயனின்றி யெய்இறைவன் 
றன்கை முந்துன்னு தார்நீ யணிந்து தழைப்பதற்கே, (௧௯௭௪) 

தலைவிசன் றுணைக்குமாச்தல், 

பொன்னா மார்பப் புயல்வேத நாயக பூபன்வெற்பின் 
மின்னா மார்ப னொருகணிக் கீழ்கின்ற மென்கொடிக்குத் 
தன்னாம் வாங்குபு சூட்டினன் யானென்று தங்கிருள்வா ' 
யெனனா சமுதனை யாய்தெரிக் தார்க்கி இகழ்ச்சியன்றே, (௧௯௮) 

தலைமகளவலம்பாங்கிசணித்தல், 

காமரை வென்ற கவின் வேத காயகக் காளை வெற்பி 
ஞமைரை யாமத்து ஈண்ணினர் செய்த நகுகுறியோ 
பாமனா மேகலை யாய்மெய்ம்மை யேயுட் பரிவொழிக 
தாமரை வேங்கையின் மேல றியஇறர் தானுணரே, (௧௯௯) 

இறைவன் மேற்பாங்கிகு நிபிழைப்பேற்றல், 

பாட்டார் சுரும்பு முரனொடை மீர்புகம் பற்றியகோ 
ஞட்டார் குடிக்கு முதல்வே.த காயக ஈம்பிவெற்பின் 
மாட்டாரெம் மூர்க்கு வான்மறர் தீரின்பம் வாய்மடுப்ப 
வேட்டார்றும் மூர்க்கு வருவேமவ் வூர்ப்பெயர் விள்ளுமினே, (௨0௦0) 

இறைவிமேலிறைவன்குறிபிழைப்பேற்றல், 

நத்தேர் மலிசெக்கை மால்வேத நாயக ஈம்பிவெற்ப 
கத்தேநின் மங்கையை யாய்ந்ததற் கோதுங் கரியதுவே 
முத்தே யெனுககை யாய்பிறர் குற்ற மொழிரான்றி 
யொத்தேதங் குற்ற முரைப்பா செவரிவ் வுலகத்திலே. (௨௦௧) 

அ௮வள்குறிமருண்டமையவஎ வற்டியம்பல், 

மேலாய தென்குளத் தூர்வேத நாயக வேள்விலங்கற் 
பாலாய நின்குறி யோசாது வேறு படுங்குறியன்



குளத்தூர்க்கோவை, 

பாலாய நின்குறி யென்றடைக் தேயல் லழுங்கவெங்கள் 
சேலாய கண்ணிதன் பாலுற்ற தாலொரு தீவினையே. 

அவன்மொழிக்கொடுமைசென் நதவளவட்டூயம்பல். 

ஏடா ரலங்கற் புயவேத நாயக வேக்தல்வெற்பி 
லோடா விருளில் வெருளில் வழுவை யுழுவையரி 
கூடா வெதிர்கொளக் கண்டுமொர் மான்குறு காமையினால் 
விடா வஞருற்றுச் சென்றேனென் ரரன்பர் மெல்லியலே. 

என் பிழைப்பன்றென் றிறைவிகோ தல். 

கந்தோ டிகல்களிற் ருன்வேத காயகக் காளைவெற்பில் 
வந்தோ வவர்செய் குறிகுறி யாது மயிறுயிலா 
இந்தோ வெனுநு௪ லாய்பிணங் ம2காதையை யேற்றழுங்கி 
யந்தோ விறைவருக் கியான்செய்த தீங்குக் களவிலையே, 

தாய்துஞ்சாமை, 

நிலங்கொண்ட தாணெடு மால்வேத காயக கேயன்வெற்பி 

௫௮௪ 

(௨௦௨) 

(௨0௩) 

(௨௦௪) 

னலங்கொண்ட வாண்முகக் தாய்நொச்சிப் பூவு Ot ஈள்ளிருளு 
மிலங்கொண் டதாய்கண் டுயிலா கருநெய்த லென்றுவமை 
புலங்கொண் டவர்சொல் வதுதகு மாலப் பொருவிழிக்கே. 

நாய்துஞ்சாமை. 

வாய்துயின் ௫௮ மருவம் பருக்கு வருக. ஐகொடு 
கோய்துயின் முலு நிலைமை யுருதெங்கு கோக்கெலை 
பேய்துயின் ரூலும் புகம்வேச நாயகப் பேசன்வெற்பென் 
மூய்துயின் ருஓமென் ஞய்துயி லாது தவக்குனாத்தே, 

ஊர்துஞ்சாமை, 

ஆவர் தென்குளத் தூர்வேக காயக வண்ணல்புசம் 
பாடுவர் மன்ற லணிகாணக் தீபம் பலவமைத்துக் 

கூடுவ மிந்த ருள்ளாரிவ வாறு குலவியின்ப 
நீடுவ ரென்னினெவ் வாறன்பர் தாமிங்கு நேோர்வதுவே. 

காவலாகடுகு தல். 

மிடியொலி மாற்றிய மால்வேத நாயக வேள்குள த்தூர்க் 
கடியொலி யோங்கு மதுவும்பற் ருதென்று காவலர்கைத் 
துடியொலி யோங்கக் கடிப்புறத் தாக்குமித் துன்றொலியா 
லிடியொலி யேற்கு மாவாயி னேன்செய்வ தென்னணங்கே, 

நிலவுவெளிப்படுதல், 

சினக்கதிர் வேலுடை யானெளி யேற்கருள் செய்யமதன் 
றனக்கதிர் வாற்றவென் மான்றேர் கடவித் தனிவருகாண் 
மனக்கதிர் வில்வலி மால்வேத நாயக வள்ளல்புக 
ழெனக்க இர் விசி நெடுவான் முகட்டி. லெழுகிலவே, 

(௨0௫) 

(௨௦0௬) 

(௨0௪) 

(௨0௮) 

(௨0௦௯)



௫௮௪ குளத்தூர்க்கோவை, 

சலமே சலஞ்சல மேயொழி யாத சஞ்சலமே 

வலமே வுருவல மேயன்பர் தோளை மருவலமே. (௨௨௪) 
தன்னுட்சையாெெெய் இடுக வி. 

குலவு குவளையந் தார்வே.த ராயகக் கோன்கடலே 
நிலவு மணையும் வெறுப்பாய் பசர்த கிறம்படைப்பா 
யுலவு வளைபொருர் தாதெறி வாயல் லுறக்கிலையட் 
கலவு கருத்தென் றணந்தாய்கொ னீயங் கணவரையே, (௨௨௫) 

் செறிவிலக்குவித்தல், 

தாயனை யான்செர் தமிழ்வேத சாயக தாருவெற்பிற் 
தீயன யார்பயில் வெங்கா னெறியிற் செறியிருட்டோள் 
வேயனை யாயுயிர் கொண்டே ஞாய்வெற் நுடனிமித்தஞ் 
சாயனை யாய்வால் பொல்லா Csr fous mara gas. (௨.௨௬) 

ro குறிவிலக்குவித்தல், 
இளைத்தே மெலியு மிடயாயின் றேயித ணே.றுபுனம் 
வளைச்தே தழல்கவண/கோடியென் முளனை மற்றிருவி 
இளைத்தே குரல்கொண் டனவேத நாயக கேசரிவெற் 
பிளைத்தே wa ee லாய்வா7 லீங்கென் றியம்பிறைக்கே, (௨௨௭) 

வெறிவிலக்கு வித்தல், 

முறியாடல் கொண்ட பொ ழிற்குளச் தரர் முகலவனன் 
னெறியாடல ண்ட புகழ்2வத நாயக மீரயன் வெற்பின் 
மறியாடல் கஷ/்டகண் ணாயெனைச் சூர்மரு விற்றென்றன்னை 

வெறியாடல் கொண்டன ஸணீபிறி சோதி விலக்குகவே. (௨௨௮) 
பிறவிலச்குவித்தல். 

நன்றே, "கருதி ஈகுவேத காயக ஈம்பிசெம்பொற் 
குன்?ற கொவெர் தெனக்சொணர்ச் தேபொன் குவித்தனரா 
மின்றே இலசென் முலைவிலைக் காமிவ் வியல்பின்மொழி 
சென்றே செவியகர் தீத்ததென் செய்வ நிருர் இழையே. (௨௨௯) 

குசவமரைவமாைவெதிர்கொள்ளுவித்சல், 
வேயாதி புல்வழி யல்வர னீங்க விரிபுனற்கோ 
சாயாதி செய்குளத் தூர்வேத சாயக தாருவெற்பின் 
மாயா இயலன்பர் பொன்கொண் டெனைவளாை யப்புசனக் 
தாயா இயசெதிர் காயா Saray grea apo. (௨௩௦1 

வளரைவுகடாதல், 
Dk KS 

வினவியசெவிலிச்குமறைத்சமைவிள ம்பல், 

  

கைத்தாய்கம் கண்மணி கண்மணி சோரசக் கன கனமும் 

பைத்தா யடைய வடைந்ததென் கூறெனப் பார ' க்கொருவாய் 
மைத்தா யனைய வருள்வேசக காயக மால்வரைகிற் 

தைத்தாய் வருமென்று மாற்றினன் வேறொன்று சாற்றியின்றே. ()



குளத்தூர்க்கோவை, ௫௮௫ 

அலரறிவுறுத்தல். 
பலசாய் புகழ்பெற்ற மால் 2வத நாயக பானுவெற்பின் 
மலராய் தொடைத்தடர் தோளண்ண ஸீசெய்த மன்னருடா 
னலசாய் தளிர்க்கை யரும்புமென் மாமுலை ஈங்கள்கொடிக் 
கலராய் முடிந்தது காயா தெவர்புகம் வார்கனிர் 2த. (௨௩௨) 

தாயறிவுற த்தல். 
தெவ்வாய் வருஈரி லாவேக காயகச் செம்மல் வெற்பித் 
குவ்வாய் பிளப்பப் பலாக்கனி சொட்டுக் கொளுககராய் 
வெவ்வாய் வடிநெடு வேல்விழி மாதுபொன் மேனியயொடு 

செவ்வாய் விளர்ப்பிற் களவோர்ந்து தாய்கண் சிவர்சுனளே. (௨௩௩) 

வெறியச்சுறுக்சல், 

மேலா னறிவின் மிளிர்வேத rus வேள்வரைவாய்ச் 
சூலான் WALD லொத்தகை யாய்தெய்வக் தொட்டதென்ளாய் 
மாலான் மயங்கு மடமானுண் ணோய்மதி யாதுவன் 

காலா னியங்கத் தகறியங் காமை கருதினளே. (௨௩௪) 

பிறர்வரைவுணர்த்தல், 

சொல்லார் பெரும்புசம் மால்2வத காயகத் தூபன்வெற்பின் 
மல்லார் புயத்த மடமாது கொங்கை வழங்குதொழி 
லில்லார் திருவி னிடைபோய்க் கழிய வெழுதல்கண்டு 
பல்லார் விரும்பினர் யார்விரும் பார் சனம் TA so (௨௩௫) 

வரைவெதிர்வுணர்கத்சல். 

கழைமல ஈங்கை கொளாவேகு காயக காமன்வெற்பிற் 
றழைக இர் வேலண்ண லேமட மான்மணத் தைக்குறித் இவ 

வுழையுறு வாயெனின் யாருவ வாரின் புறவெமருண் 
மழைமுகில் கண்டுவ வாகபை௰் கூழெவன் மண்ணகத்2த, (௨௩௯) 

QUOD LET CN GON TS FOV. 

ஒருபா சடையிடை வெண்டா மரையென வூருற்ற2தர் 

தருபான் மதிரிதி போற்டு வு திர்க்குக் திமைகணிகள் 
வருபா வலருண் மகிழ்வேசக சாயக வள்ளல்வரை 
நிருபா மணம்புரி காலமின் சேவற்து நேர்க்ததுவே, (௨௩௭௪) 

அ௮றிவறிவுறச்சல். 

செறிவென் பதுகொள் புகம்வேக ராயகச் சேய்வரைப்பெண் 
ணறிலென் பதுபெரும் பேதமைத் தென்ப சதுமறுச்காண் 

மூறிவென் பதுபுகு சாவே லவவெம் முலையெமர்க்கு 
மறிவென் பதுகுறி யாகெறி யோதுஈன் மாண்படைந்தே, (௨௩௮) 

குறிபெயர்ச் இடுதல், 

இரவல சேத்து மதிவேத நாயக வேர்தல்வெற்பிற் 
பாவலர் நல்கிய இப்பொழில் வேறொன்று பார்வடிவேற் 

ae



௫௮௬ குளத்தூர்க்கோவை, 

கசவல வேடர்கண் காணாம லேகளித் தாடவருட் 
புசவல பொங்கெழி லெங்கண்மின் ௭ுளொடு போதுகவ, (௨௩௯) 

பகல்வருவானையிரவுவருகென்றல். 

புரவுக் இரவு ரவமா இ நீக்கும் பொலிவினுக்கா 
தாவுக் இரவு குறிவேத காயக தாருவெற்பில் 
வாவுக் கரவு சத வே லவபகல் வராாற்கநி 
கரவுச் இரவு சறர்ததென் பாரிக் கடற்புவிக்கே. (௨௪௦) 

இரவுவருவானைப்பசல்வருசென்றல், 

முகத்தா மரைகை யகத்தா மரையின்ப முற்றியபொற் 
பகத்தா மராயம் பகதீதா மனாபகதச் தகாமரைமற் 
றகத்தா மரையிரு ளிற்பொலி யாபக லங்கடையேன் 
மகத்தா மரையர் புகழ்வேச சாயக மால்வரைக்கே, (௨௪௧) 

பசலினுமிரவினும்பயின் றலருகென்றல், 

வண்கொடி வாய்கின் றிரவிற் பொலியு மலர்கள்பல 
வெண்கொடி. வாவிற் பொலிமல ரும்பல வென்னின்வெற்றி 
யொண்கொடி யாசணி யாயிரு போத முறவருஇ 
இண்கொடி யாரைச் செறும்வேத சாயகச் சேய்வரைக்சே. (௨௪௨) 

பசலினுமிரவிமைக விவணென் றல், 

பகலிற் குவலய மாய மலர்படு மேயிரவி 
லிகலிற் கருகரி யாம்பல் சிவக்கு மிலங்கறிவு 
மிகலிற் பொலிகுளச் தூர்வேக நாயக வேள்வரைப்பா 
லகலிற் சொலுமிரு போது மணுகு மவர்மணமே. (௨௪௩) 

உரலோனாடுமூருங்குலனுமரபும்புசழும்வாய்மையுங்கூ றல். 

ஆர்க்குங் கொடைப்புகம் மால்வேச நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
போர்க்குர் இறற்பெருர் தோளாய்கின் னாட்டிற்கும் பொங்கு இரு 
வூர்க்குங் குலத்திற்கு மொவ்வாக் குடி.க்கு மொ ழிவரிய 
சீர்க்குறல் வாய்மைக்கு மேலாது நீசிந்தை செய்கள வே. (௨௪௪) 

ஆறுபார்ச் த. ற்றவச்சங்கூ றல், 

கடாவடி. கென்மலை யாங்குளச் தூசன் சருகலாவர் 
தடாவடி வீழப் பொலி 2வத மாயச வண்ணால்வெற்பில் 
விடாவடி. வேல படமாது சோரும்வன் மீகமுற்றுங 
குடாவடி. சூழ்க்ககம் காரிரு ணீவருங் கோளஞ்சியே. (௨.௪௫) 

ஆற்றா ச்சன்மையாற்றக்கூ றல். 

பூச்செறி வாணிற மால்லவேத காயச பூபன்வலாக் 
காச்செறி வாள்பின் லு மிற்செறி வாளுட் கனன்.றுசில 
பேச்செறி வாள்கை வளையெறி வாள்கனல் பெற்றநெடு 
மூச்செறி வாளவிழு வாளெழு வாளெங்கண் மொய்குழலே, (௨௪௪)



குளதக்தூர்க்கோவை. 

காவன்மிகவுராச்தல். 

படி.த்தலத் தேர்மலி யிற்குளக் தூரன் பகைவர்முடி 
யடி.த்தலத் தேவைச் தருள்வேத நாயக வண்ணல்வெற்பின் 

முடி த்தலத் தேர்து தொடையாய் மகளை முனிந்தனையென் 
மடி தீதலச் சதேதுயி லென்றணைப் பாடுயில் வாஞ்சையற்றே. 

காமமிகவுரைத்தல். 

விண்ணா டியமெய்ப் புகழ் வத மாயக வேள்வரைவாய்ப் 

புண்ணா டியவடி. வேலண்ண லேவெளி போர் த்தவல 

ருண்ணாடி. மேனி யூறவாடி. யுள்ள முருகுஈட்குன் 
கண்ணாடி யன்ன கடிமார்ப மன்றிக் கதியிலைய. 

கனவுநலிபுரை F FSV, 

நந்தனை யால் லருள்வேத காயக ஈம்பிவெற்பி 
னிர்தனை யாஞ்சொல்வ தென்னேற் நிரவிடை நீகனவில் 
வர்தனை யாங்கண் புவக்தனை யாமனம் வைத் துமுத்தம் 

தந்தனை யாம்பின்பு சென்றனை யாமென்று சாற்றுமின்னே. 

சவினழிபுரை த்தல். 

Call event aunt) 

முூகையே பொருவு முலைமாது (2மனி முருகர் துவென்ற 
நகையே பொருவும் விளா்ப்புற லானலி அண்மருங்குற் 

றகைமய பொருவு மிளைப்புற லாலென்கொல் சாற்றுவதே. 

மிகையே பொருவு Het Cag நாயக 

ஒருவழித்தண த்தல், 

—- kee — 
சீன்ப இச்சகற்டுதலைவன்சாற்றல், 

பெருவாளை தென்னம் பழம்விழத் தாவும் பெருககருக் 

கிருவாளை வென்றகண் ணாயின்று சென்றிக லென்னுமிருட் 
கொருவாளை யொத்த இறல்'2வக நாயக வும்பல்வரை த் 
திருவாளை வந்து வரைவேனங் குற்றிது செப்புகவே. 

பாங்கவிலச்கல், 

சொல்லக் துணிர்தனை யூர்க்கே குவலென்று சொற்றதன்றிச் 
செல்லக் துணிர்தனை வன்கண்மை பூண்டு தெறுபசையை 

வெல்லத் துணிக்த விறல்வேத நாயக வேள்வரைவாய்க் 
கொல்லத் துணிக் தனை யெங்களை யோநின் குறிப்புகன்றே, 

திலைவனீங்கல்வேண்டல், 

சற்றோர் குறையுண் டகன்பொருட் டே௫த் தவாதவினா 
வுற்றோர் கணத்திலிங் கெய்துவல் யான்கலை யுள்ளவெல்லாங் 
கற்றோர் புசமுங் கனவேத காயகக் காளைவெற்பின் 

௫௮௪ 

(௨௪௭௪) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(௨௫௦) 

(௨௫௧) 

(௨௫௨) 

மற்மோர் கருத்துளங் கொள்ளேன் மறேலொண் மடமயிலே.(௨௫௩)



௫௮௮) குளத்தூர்க்கோவை, 

பாங்கவிடுத தல், 

கொடுப்பது வேயற மேற்றுருக் கொன்று குறையுரைத்து 
விடுப்பது வேமற மென்வேத நாயக வேள்வரையாய் 
கடுப்பது வேயெலு மான் றேர் கடவிவெங் காற்றின்விரைந் 
தடுப்பது வேமெய் யெனினேக லாநின் னணிகசகர்க்கே, (௨௫௪) 

பாங்தெலைவிச்சவன்செலவுணர்த்தல். 

கோக்கரும் பன்ன குவிமுலை யாய்தல் குலப்பஇக்கன் 
மூங்கரும் பன்ன மொழியினை யானக லேனகன்றாற் 
ருங்கரும் பன்னருர் துன்புறு மேயென்றுஞ் சாற்றிகம்முள் 
வாங்கரும் பன்னர்சென் முர்வேத நாயக மால்வரைக்கே, (௨௫௫) 

தலைவிகெஞ்சொடுபுலத்தல், 

கையால் வெரிர்தை வருவாசென் கைகடங் சண்ணிலொற்றி 
வையா லயிற்படை யாருவப் பார்முலை மார்பணைப்பார் 
மெய்யால் விளங்கு புகழ்வேத சாயக வேள்வரைவாய்ப் 
பொய்யா னிறைஈதவர் போற்பிரிந் தாரென் புகலுவதே. (௨௫௯) 

சென்றோ ஸனீடவிற்காமமிச்சசழிபடர்கெளவி, 

பொன்பொழி யார்வப் புயல்வெத snus Yuan ipa 

ரின்பொழி யாத கரும்புன்னை காளிருங் கேதகைகா 
டுன்பொழி யாய்.துறை யாரின்ன ராலெனச் சொல்லுகிலி 
சன்பொழி யாமையன் ரோவளி யார்க்கணி யாவதுவே. (௨௫௭௪) 

சலைவியைப்பாங்கியாற்றுவித்தல், 

நாடுவ மான மிலாவேத நாயக ஈம்பிவெற்பி 

னீவெ மானனை யாயன்பர் தம்மூர் கெறிவரும்யாற் 
ரூடுவ மானன மாரு மலரு மலா்பறித்துச் 
சூ மான மிகப்பா Canad தொல்புகழே, (௨௫௮) 

தலைவிச்சிறையோன்மந்தமையுணர்ச்தல், 

தேருக் கலைமெய்ப் புகழ்வேத மாயகச் செல்வனொன்னார் 
சாரும் கவலை யடையன் மினயஞ் சலஞ்சலநீ 

ரூருங் கவின்மலி தண்டுறைச் சேர்ப்பருற் ர௬ணர் இ 
யீருல் கணைமதன் போருங்கண் ணிரு மினிபிலையே. (௨௫௯) 

பாங்கி 7லைவனொடுகொம் துவினாதல். 

கொக்கிருர் தாரணி தோள்வேத காயகக் கோன்வரை சூழ் 
Curie Rs தாரணி யாண்மன்ன வாவுயிர் போற்றுபுயா 

மிங்கிருந் தாமெம்மி னீங்கிய மாண்முற்று பெவ்வணநீ 

யெங்கிருக் தாய்கின் மனபெக் கிருந்த இயம்பு தஇியே, (௨௬௦) 

தலைவன் பாங்கியொடுகொர்துவினாசல், 

பானே கயபி னடைந்ததெல் லாமுன் னணங்குநடுத 

தானே யெலுமெ ஓுடம்பே சொலும்பலர் சாற்றலரிக்



குள தீதூரக்கோவை. ௫௮௯ 

கானே யொருமதன் அூற்றலர் போற்றிரன் காற்றிமின்னை 
மானேயெவ் வாறிருந் தாய்வேத சாயக மால்வரைக்கே, (௨௬௧) 

தலைவியையாற்றுவித்திருந்கவருமைகூ றல். 

கார்காட் டியகொடைக் கை£வத காயகக் காளைவெற்பிற் 
சீர்காட் டியநின தூர்காட் டி.யுநின் றிருக்தகலத் 
தார்காட் டியுங்குறிச் சார்காட் டியுமொண் டடறொருவிப் 
போர்காட் டியவடி வேல்விழி மாஅயிர் போற்றினனே. (௨௬௨.) 

வரைவிடைவைத் துப்பொருள் வயிற்பிரிதல், 

என்பொருட்பிரிவுணர்ச்தேர திழைக்கென் றல். 

Camu தெவ்வரை வெல்வேத நாயக வேள்குளத்தூர்ச் 
சேருய கண்ணி முலைவிலை யாவத் இகழ்முலைக்கு 
wrap யானை வெரிர்மமேற் சுமர்து வசக்கொணர்வல் 
பாறாய கான்சென் றருகிதி போய்ச்சொல் பணிமொழிக்கே. (௨௬௬) 

நின்பொருட்பிரிவுரை$ீயவட்சென் றல், 

நன்றே ஈவிலு ஈயவேத நாயக நம்பிசெம்பொற் 
குன்றே புராதிர டோளாய் நினது குலவுவச 
வொன்றே யலாற்பிறி கோத னுரைக்கின்மற் மோவியமா 
மின்றே மொழியிடை நீமயசென் ரோதி யெழுந்தருளே. (௨௬௪) 

நீடேனென்றவனிங்கல். 

தவியாமன் மன்பதை யாள்வேத காயக தாருவரைப் 
புவியானை மீது நெடுவேங்கை யேற்றிப் பொருசிக்கம்போ 
லவியா மணிவிளக் கன்னார் முகத்தி னலர்க்தமலர் 
குவியாமுன் யான்வரு வேன்மறுக் கேலொளிர் கோற்றொடியே. () 

பாங்கெலைவிச்சவன் செலவுணர்கத்சல், 

ஈன்றேயென் கோவன் றிச் ததேயென் கோவென் னவிலுவல்யான் 
வென்றே புகம்கொண்ட மால்வேத நாயக வேள்பசைவர் 
சென்றே யுழல்கொடுக கானடர் தாரன்பர் தேமொழியுன் 
குன்றேய் முலைவிலை தர் துட னேமணங் கூடுதற்கே. (௨௬௪௬) 

சிலைவியிரட்கல். 

பிரியேன் மடமயி லஞ்சாய னின்னைப் பிரியினுயிர் 
தரிபே னெனமுனஞ் சொற்றால் லோர்குமை தாவியசே 
யமியேன் மலர்வழி சொல்லா தகன்றதென் னாற்றும்வகை 
தெரியேன் மயங்க வொருவேத காயகச் சேய்வரைக்2க, (௨௬௪) 

பாங்ககொடுஞ்சொற்சொல்லல், 

வெப்பா யூலகை வளையுங் கலியழல் விப்பதற்கோ 
சப்பாய் முளைத்த வருள்வேத காயக வண்ணல்வெற்பி



௫௯௦ குளத்தூர்க்கோவை, 

லொப்பா பினுமரி யாயுண சாம லுளங்கவறி 
செப்பாய் பிறரா வரைவதற் கோவன்பர் சென்றதுவே. (௨௬௮) 

தலைவிகொடுஞ்சொற்சொல்லல், 

சுரும்போதை சாறொடைக் தோள்வேச காயசத் கோன்றலொன்னா 
ரரும்போகை நீத்தடை வெங்கானி லன்ப ரடைந்ததும்2வள் 
பெரும்போரி னாலெற் கடைந்தது மோர்ர்துமிப் பேச்சாரைத்தா 
யிரும்போகல் லோவறி யேன்குறி யேனின் னியன்மனமே. (௨௬௯) 

வருகுவர்மீண்டெனப்பாங்கிவலித்சதல், 

போரே வெதிரு மிமையார் சண்டீக்கெதிர் பொத்திச்செல்லு 

வாசே பெடையைக் கபோதஞ் சிறைகிழல் வைத்தளிக்குஞ் 
சே யருபையை சோக்குவர் தநோக்கிழ் ஜிரும்புவரால் 

வேசோய் குழுலணங Causa gs are வேள்வரைக்கே. (௨௨ 0) 

பருவங்கண்டுபெருமகள்புலம்பல். 

கழ்2ேவேத நாயக வள்ளல்பண் டாரம் புகாவறிஞா் 

இகசழ்வேய்பொன் வாரி வருவது மானத் சிரைக்கடனீ 

ரிகழ்மிவயின் மாழமுசில் வாரி வருமிதற் கென்செய்வல்யா 

னகழவே தனையுடை SUCHE vores Tt இலரே, (௨௪௧) 

இகுளைவம்பென் றல். 

உண்மை யுனாப்ப னுணர்மீவக காயக வத்தமன்றன் 
வண்மை நிகர்ப்பப் பயில்வா னெழுந்து மழமைபரவைத் 

தண்மை நிரப்பு பூனல்வா ருபுவருஞ் சங்கணிகைக் 

கண்மை மலர்க்குழல் கார்கால மென்று கருதல்வம்பே, (௨௭௨) 

ECE GOH Lo WE BO. 

காலர் தழ்இயபைங் காரன்று 2கரென்று கட்ரொகத்தாய் 

ஞாலர் தம் இய புகழ்2வஈ மாயக ஈம்பிவெற்பிற் 
கோலர் தழூஇய பசமயி லாடும்பொன் கொன்றைகல்கு 
மேலந்தழ்'இய குழலாய்செங் கார்தள்கை யேற்குரின் ற, (௨௮௩) 

அவர் தூ சாகிவர்சடைந்க திப்பொழுசெனச்சாற்றல், 

பின்னை தலைவர்தர் ே 2 BT OND கின்றது CURL mip 
முன்னே மலைவு கார்வந்த தான்மு(மு நிலயவண்கண் 
மின்னே குளர்தைப் பதிவேத நாயக வேள்வரைவா 
யென்னே யினித்துய ரோவு இ ' மேவுதி யின்பத்தையே. (௨௪௪) 

சீலைமகளரற்றல், 

யானுற்ற வின்ப பவர்க்கு மிலாகதன் றென்னிலென்பாற் 
மூனுற்ற அன்பு மத்ருத area mann Gam Sus 
வூனுற்ற வாருயி ரன்னூர்முன் ஸா தில் குற்விடுமதார் 
மீனுற்ற செய்க்குளத் தூரவேச சாயக வேள்வலாக்கே,. (௨௭௫)



குளத்தூர்க்கோவை. ௫௯௧ 

அவனவட்புலம்பல், 

காரோ வெனுங்குழல் சோர்தா வார்தரு கண்களின்மை 
நீரோ பெருகவவ் வெள்ளத் தழமுர்இ நிலைகளசாங் 
கேரோதை சால்குள த் தூர்வேத நாயக வேர்தல்வெற்பி 
லாசோ விரைந்துநெஞ் சேயெடுப் பார்ம் மணங்சேயே, (௨௭௪) 

பாசனொடுசொல்லல், 

உலவா முகில்கிலை வாங்கியம் HOG ai ாழியக் 

கலவாத துன்பு கலர்.அகம் மான்கலங் குர்தமிழ்க்குக் 
குலவார ண தரு மால்வேசு நாயசக் கோன்வளரைப்பால் 

வலவா களனெனக் தூண்டுக சதேரினி வல்விரைாஈ2த. (௨௭௪௭) 

மேச தீதொடுசொல்லல், 

Parton யாநின் வாவெனக் கன்பிற் சிறந் தமயி 

லோரானை யாழுலை கண்முத்தஞ் ரூட வுயங்கனன்றோ 

ேேசானை சூ சூமு மனைவேத நாயகக் சேய்வரையென் 

வாசானை கூறி ம௫ிழ்வியென் றேர்முன்சென் மாமுகிமல, (௨௭௮) 

பாங்கவெலம்புரிகேட்டவன்வரவறிவுறு த்தல். 

பொங்கோதை வாரிப் புவிபுரப் போன்றெவ்வர் போற்றவெற்றி 

யங்கோதை சூடு புயபன்2 வச நாயக வண்ணல்ூவற்பில் 

வெங்கோதை வேலவர் மேவின சென் ௮ விளங்கவர்கைச் 

சங்கோகை யேசமக் கஇங்கோதை யோ. இவண் டார்க்குழ2ல, () 

வலம்புரிகழச் இலா ம்,ச்தல். 

pa pe GUNG கடகளிற் மர்வா வோ றியயனக் 
காற்றுர் துணையிற் நுயர்தீர்கக சங்கடைம் தரர்கலியை 
மாற்றுங் கமலக்கை மால்வேக ராயக மன்னவன்றன் 
போற்றும் புகழிற் பொலிகவெஞ் ஞான்றும் புவியிட.த்தே. (௨௮0) 

தலைவன்வர் துழிப்பாங்கற்னை ச.ச மைவினாசல், 

கொளதக்தாம் வரினுண் மடிம்வேசு நாயகக் கோன்வரைப்பொன் 

வளத்தா தாரம்வைக் சயடை டிடைகத்த6 DUBS FS 55 

கள த்தா way குழ லெர்திரு மாது கரா இபநின் 

NM FET WAT LOS குற்றதுண் டோவுண்மை மயோதுகவே, (௨௮௧) 

சிலைவனினை ச சமைசெப்பல். 

ஞாலங்கொள் சர்கஇப் புயல்வேக நாயக ஈம்பிவெற்பில் 
வேலங்கொள் கண்ணி மறர்தறி யேனுன் விளங்கிமைகன் 
னேலங்கொள் கூர்தலுஞ் செவ்வாயும் வெண்ணகை போமுகமும் 

கோலஃடகொள் செங்கையு மென்னைமுன் டட்கொண்டகொங்கையுமே, 

பாங்கிலைவியையாற்றுவிச் Porson pe 
வண்டார வாரு மதுமல சோ இயை வண்கவிஞ 
பண்டார மான கொடை வேத நாயகப் பண்பன்வெற்பிற் 
றண்டாா வாந்தடர் கதோளண்ண லேகளி யாற்றுவித்தேன் 

கண்டார வாவு.று நின்பெரு வாய்மை கடைப்பிடி த்தே. (௨௮௩)



௫௯௨ குளத்தூர்க்கோவை, 

வரைவுமலிவு. 
— kee — 

காதலன் முலைவிலைவிடுத்சமைபாங்கொதலிக்குணர்ச்தல், 

சிலைக்குள நாணுமென் னாநுத லாயறஞ் சேர்தருஈன் 
னிலைக்குள காணு மெனாவேத நாயக சேயன்வெற்பின் 
மூலைக்குள காணும் பசும்பொன் வரையம் முலைக்குரிய 
விலைக்குள நாணும் படி.குவிச் தார்செம்பொன் வேர்தரின்றே, () 

தலைவிஈந்ராயுள்ளமூழ்ச்சியுள்ளல். 

கோனாடு வாழ வருவேத நாயகக் கோன்வரைவாய் 
மீனாடு பாற்கடன் மாயோன் வாவு விரும்பியது 
போனாடு மன்னை வாவெதி மாற்றுப் புரிக துவக்குர் 

தேனாடு மாலையொ டிர்ராடு மேவுஈஞ் செல்வரையே. (௨௮௫) 

பாக்கெமர்வரைவெதிர்ர்சமைதலேவிக்குணர்த்தல், 

மழையொளிர் மின்னிற் கரும்புன்னை ே மேற்படர் வண்பவளர் 
தழையொளிர் தண்டுறைச் சேர்ப்ப ரளித்த கனமுழுது 
மிழையொளிர் பூண்முலை யாய்ஈம ரேற்றுவப் பெய்தினர்வண் 
குழையொளி ஈஞ்செவி மால்வேத நாயகக் கோன்வரைக்கே. (௨௮௬) 

தீலைமகளுவகையாற்றா துளத்சொடுசளத்தல், 

கெஞ்ச யருச் துயர் நீங்குவர் தாசன்பா் நீடுமவர் 

விஞ்சேர் புகழ்பிர தாபங் களிற்றின்முன் வேள்சவிகை 
நஞ்சேய் களிறு சிலைகிற்கு மோவின்ப காம்படி.வா 
மஞ்ச யெனப்பொன் பொழி2வக நாயக மால்வரைக் க. (௨௮௪) 

தலைவனைப்பாங்வொழ் தல். 

என்னா ருபிசவ் வுயிர்க்குயி !2ராடு மிடர்க்சகடல்வாய் 
மின்னார் மணியணி மால்வேத காயக வேர்தனட்புத் 
அன்னார் பொருவ விழுர்கழி யாதிங்குக் கோன்றியருள் 
பொன்னார் கழலவர் வாழிய சோலவிப் புவியிடத் தே. (௨௮௮) 

தலைவிமணம்பொருட்டாகவணங்கைப்பராகிலைகாட்டல், 

ஈன்றேய் மனமெய் மொழி2வத சாயக ஈம்பிசெம்பொழ் 
ஒன் தேய் மூலைகின் மணம்பொருட் டாககச் குலமலர்தூய் 
வன்றே பொலியு மணங்கை யிணங்க விழைர்துபராய் 

நின்றே வரம்பல வேண்டுதல் சாண்டி நெடுந்தகை யே. (௨.௮௯) 

பராகிலைகண்ட சலைமசன்ம௫ிழ்சல். 

நாமே மணம்பொருட் டாற்றிடத் தக்கதை மன்னுதலார் 
சாமேோன் காற்றி வாம்வேண் வெசெனிம் சாற்.றுமிது 

பூமேனம் புண்ணிய மோழுர்தை யோர்செய்த புண்ணியமோ 
மாமேரு வென்னப் பொலி2வத நாயக மால்வராக்கே, (௨.௬௦) 

 



குளத்தூர்க்கோவை, ௫௯௩. 

அறத்தொடுறித்றல். 
—— KES -— 

சையறுசோழிகண்ணீர் துடை ச்தல், 

கிளியைப் பருந்துறச் தொட்டது வோபர்து கெட்டது?வா 

வொளியைச் செயுமலை வண்டலம் பாவைகொண் டோடினவோ 
களியைக் கடர்தன்னை சேர்தன ளோகலும் காரணமென் 
வெளியைப் பொருமிடை யாய்வேச நாயக வேள்வரைக்கே, (௨௯௧) 

தலைமகள் சலுழ்தற்காரணங்கூறல். 

கனவே புகுந்து கலக்தகன் முருருக் காணவவாய் 
நனவே கருமை ஈறுநீல முத்த ஈனியுகுச்அுத் 
தனவேர் மலிமுத்த மாநீல மாக்குவ தாருவைக்து 

மனவேசத காயக மால்குளத் தாரன்ன வாயிழை2ய. (௨௯௨) 

தலைவன் தெய்வங்காட்டி ச்செளிப்ப ச்செளிஈ்சமைகூ றல். 

சேலுண வுள்ளி யமர்குரு கோகரி செப்புஈறுத் 
தாலுண வண்டாக் கருள்கைகை யோமுன்பொய் சாற்றியதென் 
காலுணர் வோர்தெய்வங் காட்டி யுரைத்தது கைதவமே 

மாலுண வோரும் புகழ்வேத காயக மால்வரைக்கே. (௨௯௩) 

இறைவி சலைவணிகக்தமையியம்பல், 

ஆய்மொழி மாறு படாவேச நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
முய்மொழி வாளயற் பேய்மொழி யேதெய்வஞ் சான்றெனவுள் 
ளேய்மொழி கூறி யிகர்தார் தலைவ செனிற்புருடர் 

வாய்மொழி ஈம்புவ தெவ்வாறு கூறு மதிநு.சலே. (௨௯௪) 

பாங்கி இயற்பழித்தல். 

தவசே புகழும் புகழ்வேத காயக காருவெற்பிற் 

௮வசே யிதழ்மட வாய்தெய்வங் சாட்டிமுன் சூஸஷாரைத்த 
வவரே விரத்து படைர்கவர் போலகன் முசவரொப் 

பவ?சே தெரியி னெவ? யுளாரிர்தப் பாசகச்'2த. (௨௬௫) 

தலைமகள் இயற்படமொழிதல். 

தருவார் குளந்தைப் பதிவேக நாயகச் சேய்வரைவா 

யொருவார் மறப்பர்கொ லோவெனை யன்றி யுளத்துமற்றொன் 
றிருவா மிருவார் முலைப்பீ சொழிதா வெப்படி.யும் 
வருவார்வர் இன்பச் தருவார் பொருவார் aad Sus. (௨௯௬) 

செய்வம்பொறைகொளச்செல்குவமென் றல், 

சாட்டை விழுங்கும் புகழ்வேக காயகக் Si Con (Lp sis aL 

பேட்டை யணைத்இற காலனர் அஞ்சும் பெருந்துறைவ 
சேட்டை யொழிப்பரெம் பால்வர் இன்னேபொய்ய ரென்றுளியோர் 

கேட்டை யணங்கிழை யேலென் று வாழ்த் துவங் கேழ்மயிலே,. () 

௭௫



௫௬௪ குளத்தூர்க்கோவை. 

இல்வயிற்செ.றிச்சமையியம்பல், 

சேல சஞ்சுர் இறல்வேச நாயகச் சேய்வரைவாய் 
வாரலர் மாமுலை யாய்தன் வயிற்றின்முன் வைத்ததுபோ 
னூ£லர் மாலை யொரீஇயெனை யோர்சிறை காடிவைத்தா 
ளூரலர் தூற்றுவ தோர்ந்தன்னை யென்னை யுஞற்றுவதே. (௨௯௮) 

செவிலி கனையிருளவன்வரச்சண்டமைகூறல். 

கார்கொண்ட செங்கைக் கவின்வேத காயகக் காளைவெற்பில் 
வார்கொண்ட பூண்முலை யாயொழி யாது மருவவென்போ 
னீர்கொண்ட கண்ணின எல்லள்கண் டாயன்னை நேற்றிரவிற் 
ரர்கொண்ட தோளர் வாக்கண்டு இற்றரக் தழைத்தனளே, (௨௯௯) 

எறிவளைவேற்றுமைச்கே துவினாதல். 

ஆடல்விட் டாடன் னணியாயம் கூடி யலர்பறித்துச் 
சூடல்விட் டாளிசை பாடல்விட் டாளருச் துப்பெவையுக் 
தேடல்விட் டாளின் புகம்வேத காயகச் சேய்வரையெற் 
கூடல்விட் டாளென்னை யுற்றன ளோஈங் குலக்கொழுந்தே. (௩௦0) 

பாங்கவெறிவிலக்கல். 

சேலாய கண்ணிக் குயிரீ வதுபொய் இருர்துபல 
நூலாய நோற்ற மதிவேத காயக நோன்மையன்கற் 
பாலாய வாட்டுயிர் வாங்குவ தேமெய் பகர்வலியின் 
மேலாய வெம்புலிப் போத்தென விங்குற்ற வேலவசே, (௩௦௧) 

வெறிவிலக்செவழிச்செவிலிபாங்கியைவினாதல். 

வேய்தர்த தோளியுட் டோய்தர்த கோயற மெய்த்தமிழ்க்குப் 
பாய்தத்த யானை தருவேத காயக பானுவரை 
யாய்தந்த வன்பினிக் கேய்தர்த வேல்வலத் தண்ணலைகின் 
வாய்த்த கூறுத லெம்மஇ யம்மதி வாணுதலே, (௩௦௨) 

பூத்தருபுணர்ச்சயொலற த்சொடுநிற்றல், 

ஈன்னெடு மால்குளத் தூர்வேத காயக ஈம்பிவெற்பி 
னின்னெடு வேல்விழி கேர்வது கோக்சென்றொர் ீலங்கொய்து 
சன்னெடுந் தோளொரு வள்ளறக் தான்முன்கை யேற்றனடன் 
பொன்னெடும் பாவைக்கென் றேவண்ட லாயத்இப் பூங்கொடியே, () 

புன தருபுணர்ச்சியாலறச்தொடுகிற்றல், 

தன்னிடை யாயவை தூண்ட வுறுப்பின் றகைகவர்வான் 
மின்னிடை யாயைக் கடலலை யால்விரைந் தீர்த் இடுகா 
ளென்னிடை யாயுற்ற தென்றமு தாள்விரைந் தெய் இனனோர் 
மன்னிடை யாயளித் தான்வேத காயக மாலையொத்தே. (௩௦௪) 

களிறு தருபுணர்ச்சியால ந,த்தொடுநிந்தல், 

முலைப்பகை தீரக் கருதிய தோவொரு மொய்க்களிறு 
சிலைப்பகை வாணுத னேசெ]ிர் நாட்டெறு பாவியாக்குத்



குள த்தூக்கோவை, ௫௯௫ 

தலைப்பகை யாய தகைவேத நாயக தாருவொத்தோர் 
மலைப்பகை யாயதிண் டோளா சளித்தனர் வாஞ்சைவைத்தே.(௩0௦௫) 

தீலைமகள்வேற்றுமைகண்டு ஈற்ராய்செவிலியைவிஞசல், 

முலைமீது போர்த்தது பொன்கரு நீலம்வெண் மத் அகுப்ப 
விலைமீ தொளிர்குழற் குற்றதென் னோவெகி சேற்றவர்தந் 
தலைமீது வைக்குங் கழல்வேத நாயக தாருவெற்பிற் 
சிலைமீ தெர் நூத லாய்மறை யாதுண்மை செப்புகவே. (௩௦௯) 

செவிலிநற்ருய்ச்குமுன்னிலைமொழியால றத்தொடுநிற்றல், 

உளவுற்ற தோகை பயில்வேத காயக வும்பல்வெற்பிற் 
றளவுற்ற தோவெலும் வெண்ணகை யாண்மனஞ் சார்க்தனரீ 
தளவுற்ற தோமுலை தோன்றிய தோவிலை யோவலர்க்கண் 
களவுற்ற தோவிலை யோவென்னு நகாள்வந்தொர் காதலரே, (௩௦௭) 

நற்றாய்தமர்க்கு௮.றத்தொடுநிற்றல், 

மழையே யனையகை மால்வேத நாயக வள்ளல்வரை 
யுழையே யுறைவிர் முதுக்குறைர் தாணம் மொருமகளவ 
விழையேய் முலைதன் கருத்துக் இசைந்த விறையவனைப் 
பிழையே யறத்தெரி வீர்புரி விர்மணம் பெட்புறவே, (௩0௮) 

உடன் பேபாக்கு,. 

பாங்கிதலைவற்குஉடன் போக்குணர்ச்தல். 

சீர்முழு தும்படைத் தோன்வேத காயகச் செம்மல்வெற்பிற் 
கார்முழு துந்தொழு மைம்பான் முலைவிலை காணுமென்று 
பார்முழு அங்கொடுத் தாலுங் கொடாசெமரீ பார்த திபநின் 
னோ்முழு அங்கொ ணகர்க்கழைத் தேகுக வின்றுவர்தே, (௩0௯) 

நிலைவன் உடன்போக்குமறுத்தல், 

பஞ்சிற் படினும் பதைக்குமென் பாதம் படாரிது 
கெஞ்சிற்கும் வெம்பா லாறணித் தன்றென் னெகெகரு 
மஞ்சிற் பொலியும் கொடைவேத நாயக மால்வரைவாய் | 
ஈஞ்சிற் பொலிவிழி பயாளொடெவ் வாறு 6c gar. (௩௧௦) 

பாங்கெதலைவனையுடன்படுத்தல், 

வாமே வியவுற் பவன்வேத நாயக வள்ளல்வெற்பா 
சுரமே மருதங் கழுகே யெனெஞ் சுடுசெந்தழற் 
றிசமேசெர் தாமரை வெங்கள்ளி யேசெறி காஞ்சசெந்கா 
பரமே திகளல வோகின்னெ டேகினெம் மொண்டொடிக்கே. (௩௧௧) 

தலைவன் போக்குடன் படுதல். 

அன்னோ மலாடி. யோமென் மையவெவ் வருஞ்சுசமோ 
கன்னோ வுறுதழற் மொண்டமிழ் வாணா்க்குக் காசனியோ 
பொன்னோ கொடுக்கும் புயல்வேத நாயக பூபன்வெற்பி 
லென்னோமின் னோடு ஈடப்பதற் கெண்ணிய தென்மனமே. (௩௧௨)



Bees, குளத்தூர்க்கோவை. 

பாங்கித$லைவிக்குடன் போக்குணர் த்தல். 

ஈஈ்இின் கனியுண்டு பாடலஞ் சூடி. யியையுமகிற் 
சாந்தின் புறமுலை மேற்பூச வாஞ்சித்த தையல்கொலோ 
வேந்தின்ப நும்மயி லென்றன்பர் கூறின செண்ணமென்னோ 
வேந்தின் புவிக்கொரு மால்வேத காயக வேள்வனாக்கே, (௩௧௯) 

| தீலைவிசாணழிபிரங்கல், 

புறப்பே தையரினற் மூயா இயான்பு போக்கியென்று 
மறப்பே றுறாதுறை நாண்போய்க் கழிவகை வாஞ்சித்தலாற் 
சிறப்பே கவிஞர்க்குச் செய்வேத நாயகச் சேய்வரையெப் 
பிறப்பே யடையினு மாகா தெழுமையும் பெண்பிறப்பே. (௩௧௪) 

சற்பின்மேம்பாபொங்கெழறல், 

குலக்தினு ஈண்பினுங் கூர்வேத காயகக் கோன்வரையெர் 
நிலத் தினு மேவு குலமா தருக்குயிர் நேயம்வைக்கு 
நலத்தினு மிக்கது நாணமொன் றேயந்த நாணுங்கற்பு 
வலத்தினு மிக்ககன் ருன்மதி வாணுதன் மாமயிலே, (௩௧௫) 

தலைவியொருப்பட்டெழு தல். 

குறிப்பான் மொழிகரர் வெளிப்படை யாலினிக் கூறுகரன் 

னெறிப்பான் மகிழ்நெடு மால்வேத நாயக நேபன்வரை 
வெறிப்பா னமரைய நீங்குக வேங்குக விங்குககண் 
மறிப்பான் மொழியன்பர் மேல்வைத்த காதன் மனத்தெனக்கே. 0) 

பாங்செரத்தியல்புனாத் தழித் தலைமகள்சொல்லல். 

பொறையிற் நிறலிற் குலனிற் குடியிற் புகழிற்செல்வ 
நிறையிற் றெருளிற் பொலிவேத காயக கேயன்வெற்பி 
லறையிற் புறத்கள வேசுடும் பாலை யகஞ்சுடுமிற் 
சிறையிற் கொடியது வோமது வோவெலுஞ் சின்மொழியே, (௩௪௪) 

பாங்கிகையடைகொடுத்சல். 

வாங்கா வருள்வைக்கு மால்வேத காயக மன்னன்வெற்பி 
லேங்கா மெலியு மிடையிடை நீவைத்த வின்னருளுச் 
தூங்கா விறலண்ண லேபிறி தாகிற் சுவையுணவு 
நீங்கா மெலியு மலியுக் சருவி நெடுமுகிலே. (௩௧௮) 

பாங்கிலைூருள்விடுத்தல், 

பூங்கா வெலுங்குழன் மாதே யிறையொடு போ அுககின் 
பாங்கா மடிதொடார் தேவேத நாயக பானுவெற்பில் 
வாங்கா வினாவில் வருவே னயலவர் வாயடக்கி 
யேங்கா மெலியு ஈநமருக்கு மேற்பவின் னேயிசைத்தே. (௩௧௯) 

தலைமகளை ச்தலைமகன்சுரச்துய்த்தல், 

மற்றடி யேன்சொன் முகமனென் னோவிள வல்லிகின்பொற் 
இற்றடி மெல்லப் பெயர்த் திடல் வேண்டுஞ் சனப்பகைவ



குள .க்தூர்க்கோவை, 

ருற்றடி போற்றப் பொலிவேத நாயக வும்பல்லரைப் 
பற்றடி நீழ லிளமாக் காவின் பரிசுகண்டே, 

திலைமகன்பொழில்சண்டுவியச்தல். 

ஏவென்ற வொண்க ணிளமபி லேயிவ் விளம்பொழிருன் 
காவென் றடைசர் தருவேத சாயகக் காளையளி 
யோவென் றவாவக் குளிர்நிழல் செய்யு முவர் துகம்மை 
வாவென் றழைப்பது போற்கூ விடுக துணர் மாங்குயிலே. 

தலைமகன் தலைமகள் ௮சைவறிந்திரு ச்தல். 

காமரு கல்விக் கடல்வேத காயகக் காரயொன்னார் 
தாமரு வுஞ்சுச மாலிது ஈண்பகல் சார்ந்த துநின் 
பூமரு வும்பத நொர்தன வாண்முகம் போர்த்த துவேர் 
தூமரு வோ௫இசற் றேயிருப் பாமிக்தச் சோலையிலே, 

உலக்தலர்கசுட்டியுண்மடிதர்அுலாத்தல், 

மெல்லிய பாதம் வருடி முகத்து வியர்துடைத்துச் 

சொல்லிய மாது கஅப்பினிழ் பாடலஞ் சூட்டுதற்கு 
வல்லிய சேரும் வலிவேக காயக மால்வரையென் 
புல்லிய கைசெய் தவமென்னை யோமுன் புகலரிசே, 

சண்டோயயிர்த்தல், 

குலத்தவ ரோகை கொளும்வேத சாயகக் கோன்வரையாழ் 
வலத்தவ சோவடல் விண்ணவ சோகடன் மண்ணவரசோ 
புலத்தவ சோர்வா ஈமக்கரி தேசுசம் புக்கதுஞ்சஞ் 
சலத்தவ சோவலர் மற்றது மோர்வருக் தன்மையதே, 

கண்டோர்காதலின்விலக்கல். 

மாதுமெய் வாடின ஞாரணித் தன்று வறுவழியாம் ' 

போதுசெய் வோன்கட லாழ்ந்தமை யாலினிப் போக்கரிது 
தீனசெய் வோரைத் தெறுவேத நாயகச் சேய்வரைவாம் 
காதுசெய் வேலவெம் மிற்றங்கி யேகுக காலையிலே, 

சண்டோர்தம்ப தியணிமைசாஜற்றல். 

மீன்றோய் விழியொடு வித்தக நீயும் விலகருமிக் 
கான்மோய் விலங்கல் கடந்தாற் களிப்புறக் கண்ணுறலாக் 
தேன்றோய் குவளைப் புயவேத சாயகச் செல்வனகர் 
வான்றேய் மதிலகம் சூழ்குளத் தூரென்னு மாஈகசே, 

தீலைவன்றன்ப தியடைச்தமைதலைவிச்குணர்த்தல், 

கடத்த நடந்து வருர் இன மென்று கருதன்மின்னே 
வடத்தே யுறங்கரு மால்வேத நாயக மன்னனமர் 
தடத்தே மலர்பொலி யுங்குளச் தூரிது சாரர் சனமிவ் 
விடச்தே டுறுவளம் காணுச பூணுக வின்பத்தையே. 

  

௫௯௭ 

(௩௨௦) 

(௩௨௧) 

(௩ ௨௨) 

(௩௨௩) 

(௨௨௪) 

(6௨௫) 

(௩௨௪) 

(௩௨௭௪)



௫௯௮] குள்த்தூர்க்கோவை. 

கற்பொடுபுணர் ஈதகெளவை. 

he — 
செவிலிபாங்கியைவினாதல். ' 

தளர்ந்ததெ னாயர் தனித்ததெ னீதழைர் தூரிற்கவ்வை 
கிளராந்ததெ னக்குலக் கொம்பருக் குற்றதென் கிண்டிவண்ட 
ருளர்ந்ததென் பூங்குழ லாய்வேத நாயக வும்பல்வெற்பில் 
வளர்ந்ததெ னம்மின் மதிதீர் விசும்பினை மானுதற்கே, (௩.௨௮) 

  

பாங்கிசெவிலிச்குணர்த்தல். 

வனமன வாணமர் மாற்ருர் முகஈகை மாற்றுஈரா 

நன்மன வாட.வர் தம்மண தேர்லெர் நாடியறக் 
தன்மன வாழ்வுறச் செய்வேத நாயக தாருவெற்பி 
௮ன்மன வாட்டமுன் னாள்சுரத் தாணின் னொருமகளே. (௩௨௯) 

செவிலிசேற்றுவோர்ச்கெதிரழிஈ்துமொழிதல். 

நாட்டி வளர்த்த புகம்வேத நாயச ஈம்பிவெற்பி 
னீட்டி. வளர்த்ததென் னோ தய சோவென்பிர் நெய்யொடுநீ 
சாட்டி வளர்த்தன்பி னான்மடி யேற்றி யமுதுகுழைத் 
தூட்டி வளாத்ததற் கோபிரிந் தாளென் னொருமகளே,. (௩௩௦) 

செவிலிதன்னறிவின்மைதன்னைசொக்துளைத்தல். 

பொன்னாண் மருமப் புயல்2வத நாயக பூபன்வனை 
மின்னா Slam paca தென்மடி மேவி விழைந்துளத்தொன் 
றுன்னாள் சுரமகள் யானேயென் மூளஃ& துண்மையென்றே 
னன்னாள் குறிப்பறி யேன்சிறி யேனின் றயர்பொருட்டே, (௩௩௧) 

செவிலிதெய்வம்வாழ்த்தல். 

எயிலோு வாழ்ரூளத் தூர்வேத நாயக வேந்தல்வெற்பி 
லயிலோடு மேவுகை யாய்முரு கேயென் னவர்பனைவாய்க் 
குபிலோடு நேர்மொழி மேவுறக் கூட்டினின் கோயீலெதிர் 
மயிலோடு வாரணச் சேவலும் விட்டன்பின் வாழ்த்துவனே. (௩௩௨) 

செவிலிஈற்றாய்ச்கு௮.ற,ச்தொடுநிற்றல், 

மூலைதோன் றினவல பல்லுமற் றேயென் முதுக்குறைந்து 
கலைதோன் றநினமதி மால்வேத காயகக் காவலன்பொன் 
மலைதோன் நினவொரு காளைபின் னேமகள் போயினணன் 
னிலைதோன் நினவட மீனும் புகழு நிலையடைந்தே, (௩௩௩) 

நற்றாய்பாங்கெசன் னொடுபுலம்பல், 

பெருகேர் மலிகுளத் தூர்வேத நாயகப் பேகன்வரை 
முருகே யனையற்கு மாலுற்ற தன்மைமுன் னேயுரையா 
தீருகே யிருந்துமென் பிள்ளையைப் பாவி யழலெழுந்து 
இருகே மலிசாஞ் செல்லவிட் டாயென்ன செய்தனையே, (nme)



குளத்தூர்க்கோவை, GE 

௮.தசேட்டபாங்கியழுங்கல்சண்டுநற்ராய்புலம்பல், 

தானே தனையொப் பவன்வேத காயக தாருவெற்பில் 
யானே அுரைப்ப லழுங் ச லறனின் றடுநிலம்வீழ் 

மீனேய் பவண்முக வாட்டமன்றா லென் விழிவெ*ப்பன் 
மாமேேநின் பொன்முக வாட்டமன் னோவென்னை வாட்டுவதே.(௩௩.ட௫) 

நற்றாய்பாக்கிய்தம்மொடுபலம்பல். 

வரிக்கு குமமுலை யீரிளம் பார்ப்பை வருடவெயில் 
பரிக்கும் கழுகு பதைத்தாங் கணைக்கும் பாற்கடுங்கான் 
பிரிக்குர் தகையொ சயலான்பின் சென்றனள் பேதைதுய 
ரிரிக்குர் தகைய செவர் வேக நாயக வேர்தலொத்தே, (௩௩௬) 

நற்ராய்அயலார் தம்மொடுபுலம்பல், 

அன்பே வளர்க்கு ஈய வேத காயக வண்ணல்வெற்பில் 
வன்பே தவிர்ந்த மனப் 2 பதை யீமொன் வருக்தலென் பீ 
ரின்பே யுளங்கொண் டருரோன்பு கார மியற்றியறாத் 
அன்பே யு.தாஞ் சுமர்துபெற் றேனினிச் சொல்வதென்னே. (௩௩௭) 

நற்றாய் தலைமசள்பயிலிடர் சம்மொடுபுலம்பல். 

னையே யனைய வருள்வேத நாயக வண்ணல்வரைச் 
சுனையே கருர் இனை யேய்புன மேமல?ச் சூழ்பொழிலே 
புனையேர்செய் மஞ்சனச்சாலை செவிலி பொலிமடியென் 
மனையேயொத் தீரென் னுரைத்தாள்செல் போதம் மனையுமக்கே, () 

நிமித்சம்போற்றல், 

தென்னே புயலளக் குங்குளத் தூரன் செழும்புவியே 
பொன்னே சமிழ்க்குத் தருவே.த நாயக பூபன்வெற்பி 
௮ன்னேய மார்விழி போற்கொடி யேமெய்யு ளொன்றுடையா 
ரின்னே வாக்கரைர் தாலிடு வேன்பலி யெற்றைக்குமே, (௩௩௯) 

சுரர்தணிவிசத்சல். 

முகமாதியான்முண் டகம்வாடச் செய்தது முன்னற்கவம் 
பகமா தி யானின் னொழிவோர்ர் துவப்பதைப் பாற்றியதே 
தகமா இவாகா வோர்ந்தழற் கான்றண் ணெனப்புரியென் 
மகமா தினுவொழிப் பான்வேத காயக மால்வரைக்கே, (௩௪௦) 

தன்மசண்மென்மைத்சன் மைச்டிரங்கல். 

பால்செறி கானதி லோங்குமென் கோங்குமப் பஞ்சுமஞ்சும் 
விரல்செ:றி மெல்லடி யெங்கன மாற்றுமவ் வெம்பால்பே 
ரூரல்கெறி காற்களிற் ருன்வேத காயக வும்பல்வெற்பிற் 
குரல்செறி மென்மொழி யாளென்ன எளாயுியிர் கொண்டுறுமே.(௩௪௧) 

இளமைத்சன் மைக்குளமெலிர் இரங்கல். 

பல்லோ முகத்தில வாயோ வினுமுலைப் பான்மணக்குஞ் 
சொல்லோ குதலை ஈடையோ குறிது அுணர்த்தருவோ



௬௦௦ குளத்தூர்க்கோவை. 

செல்லோ வெளுங்கைக் இறல்வேத நாயகச் சேய்வராயுட் 
கல்லோ வெனகஈடச் தாய்மக ளேகொடுக் கானெறியே. (௩௪௨) 

அச்ச ததன்மைக்கச்சமுற்றிரங்கல். 

நனைவாய் பொழிற்குளத் தூர்வேத நாயக ஈம்பிவரை 
மனைவா யூபுலிப் பார்வைக்கு மஞ்சு மகள்பசல்வெர் 
அனைவாய் கடத்து முழங்கா வெதிர்புலி நோக்குபுவே 
தனைவாய்நின் றஞ்சுமென் றேபாவி யேனச்சர் தாங்கெனே, (௩௪௩) 

சண்டோரிரச்சம். 

மெய்யோ மெய்யாய தெனும்வேத சாயக வேள்வரைவாய்ப் 
பொய்யோ வெனுமிடை நீத்தா ளவளைமுன் டோற்றியதைக் 
கையோ பிசையவொண்் கண்ணோ கலுழக் கவன்றுசவன் 
றையோ வெனாதுறு மோபெற்ற பாவி யகங்குழைந்தே, (௩௪௪) 

செவிலிஆற்றா ச்சாயைத்தே ற்றல். 

மாணார் ஈகைக்குகின் பேணுத் துயருக்கு மண்ணிடுவேன் 
சேணார் விரும்பு புகழ் 2வத காயகச் சேயையொப்பான் 
பூணா ரடியொன்றற் luce srs sider பொன்னைத்தர்தே 

யேணா சயிற்கணன் னாய்வருக் சேலி தெளிதெனக்கே. (௩௪௫) 

ஆற்றிடைமுக்கோற்பகவரைவினாதல். 

ஒருதேவ னீாடி முப்போது மோர்ந்து னாலொரைந்தும் 
பொருதேயிவ வாறுசெல் வீசேழ் வளையெட்டும் போற்றுமொன்பான் 

கருதேர் மணிக்குளச் தூர்வேத காயகக் காளைவரை 
வருதே மொழியின்பத் தோர்கா வலன்பின் மருவினளே, (௩௪௭) 

மிச்சோபேதுச்காட்டல். 

இணாயும் புனற்குளத் தூர்வேத நாயக வேந்தல்வெற்பிற் 
Boris தழற்கடக் தென்னோ ஈடர்துமெய் தீர் தனையிவ் 
வுராயுஞ் சொலக்ககு மோவுண ராய்கொ லுலகியன்மான் 
வரையுர் இரையுர் தொடர்க்ததுண் டோசிவன் மாயனையே, (௩௪௭) 

செவிலி எயிற்றியொடுபுலம்பல், 

ஆயுங் கலைநுண் மதிவேத காயக வண்ணல்வரை 
யேயுங் கொடும்புலிப் பற்றாலி பூண்ட வெயின் மகளே 
தாயுர் தளாத் தளரா மனத்தயற் சார்புகொண்டோர் 
தேயுங் கொடியிடை சென்றன ளோவித் தெறுநெறியே. (௩௪௮) 

செவிலிகுரகொடுபுலம்பல், 

௮ன்பாவை யம்பு£ப் போன்வேத நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
றன்பாவை நீத்தயற் சார்பே தழீஇயிங்குச் சார்ந்தவட்கு 
நின்பாவை நல்கனை யோசெல்ல லென்று நிகழ்த்தனையோ 
வென்பாவைக் கென்னசெய் தாயளி யோடொளி ரீர்ங்குரவே.(௩.௪௯)



குளத்தூர்க்கோவை, ௬௦௪. 

சுவடுசண் டி.ரங்கல், 

எ.இர்வந்த வெய்ய தாக்கடி யாங்கவை பீங்கவையோ 
வதிர்வந்த கெஞ்ச மிலாகடு காளை யடி.புவியிற் 

வந்த தென்னப் பொலி Se 5 BT க.திர்வர்க தென்னப் பொலிவேத காயகக் காளைவரை ப 
வெதிர்வர்த தோளடி யூங்குவை பேலென் விளம்புவதே, (௩௫௦) 

செவிலிகலர்துடன்வருவோர்க்சண்டுகேட்டல். 

மாரு மகிழ்ச்சியுற் றேனுமைக் கண்டு மதனிரதி 
வேரு விவரையல் லாதென வேவரு விர்பகைஞ 
சேரா மெனவளர் மால்வேச நாயக வேர்கல்வரைத் 
(2தரு வொருத்தி யொருவனிவ் வா.றுறச் சென்றன, (௩௫௧) 

அவர்புலம்பேற்றல், 

அன்னாயிம் மான்கண்ட மானுமற் மியான்சண்ட வண்ணலுஞ்சொன் 

முன்னாய தருகுறி ப் பாணுணர்க் சேபொன் முகர்களிக்கு 
மன்னாய் வளரும் புகழ்வேத காயக மால்குள த்தார் 
நன்னா யகமெனச் செல்வாரிர் ரேோர ஈலிவின்றியே. (௩௫௨) 

செவிலிபுசல்வியைச்சாணா துசவலைகூர் சல். 

பொன்மகள் வாழ்குளத் தூர்வேத நாயக பூபன்வெற்பி 

லென்மகள் வர்கன ளோவெனுக் தாய்க்கினி பென்னுரைப்பேன் 

கன்மகள் கேள்வ னுதற்றீயுந் இக்குமில் கானடக்க 

வன்மகள் யான்மகட் காணாமை யானின்று வாடுவன. (௩௫௩) 

ீட்சி, 

தலைவிசேணசன்றமை செவிலிதாய்ச்குணர்த்தல், 

ஏய்ப்புகு மாறு பொலிவேத நாயக வேந்தல்புகம் 

போய்ப்புரா மாரில மெல்லாம் தருவிப்புக் கேனயலார் 

மாய்ப்புகு மாசை மாறக்கண் டேனலன் மாகதைவலி 
தாய்ப்புகு வேலவன் கொண்டுசென் முன்மூம் தன்மனைக்2க.(௩௫௪) 

தலைவன் தம்மூர்சார்ம்சமைசாற்தல், 

மதுவிதம் நீர்க்குளக் தூர்வேத நாயசு வள்ளல்வரை 
யதுவித ணேறித் தழல்கொடு நீகிளி யாய்ச்தபுன 
மிதுவித மாகமுன் யான்வ௩ து நிற்கண்ட வீசம்பொழிரு 
னுஅவிமம் கோவையொப் பாயடைம் தாம தூரகத் 2௪. (௩௫௫) 

தலைவிமுன் செல்வோர்கம்மொடு தாம்வசல்பாங்கியர்க்குணர்சத்இவிடு தல். 

அடி.ப்பகை யாய மருங்குனல் லீர்கவி சொல்பலவர் 

மிடிப்பகை யாய விறல்வேத காயக வேளவரைவாய்க் 
கடிப்பகை யாய கரிசுமில் லானொடு கான்கடந்தப் 
படி.ப்பகை யாயவள் வர்கா ளெனச்சொலும் பாங்யெர்க்கே. (௩௫௪) 

t 

௭௭



௬௦௨ குளத்தூர்க்கோவை, 

முன்புசென்னோர்பாங்யெர்க்குணர்ச்சல், 

வண்டோகை கொள்ளு மதுமலர்க் கூந்தலும் வாகையந்தார் 
இண்டோள் புனையுமொர் செம்மலு மாலுர் திருவுமொத்துத் 
தண்டோ டலர்தொடை யான்வேத நாயக தாருவெற்பிற் 
கண்டோமின் னேவாக் காரிகை யீருங்கள் காதல்கொண்டே.(௩௫௭) 

பாங்கயர்சேட்டுகந்றாய்ச்குணர்த்தல். 

தாயே யுவகைகொ ணீயினி தாற்று தவமும்பழு 

தாயே குறுங்கொன் மணவாள னோடுஈம் மன்னமொன்னாூர் 
வாயே யடங்கிட வந்தா ளெனச்சிலர் வந் துசொற்றாூர் 
கூயேவ றெவ்வரைக் கொள்வேத காயகக் கோன்வரைக்கே. (௩௫௮) 

நற்றாய்சேட்டு அவனுளங்கோள்வேலனைவினாசல், 

தெளியாமை யானொன்று கேட்கலுற் றேலுரை திண்புவியை 
யளியாமை போற்பரிப் போன்வேத நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
சளியாமை யுண்க ணொடுசாம் போய்வரு காளைமின்னை 
யொளியாமை யேயென்னி லோதன்னி லோவுய்க்கு மொள்ளியனே. 

தன்மனைவலாதல், 

—— SRS 

நற்ராய்மணனயர்லேட்கையிற்செவிலியைவினாதல். 

செர்தா மராயி லனப்பேட்டை விரடுச் சேவல்செய்யு 
நந்தா மணக்குளத் தார்வேத நாயக ஈம்பிவெற்பிற் 
பந்தார் முலையைந மில்வாய் மணஞ்செய்அ பார்க்கவள்ளற் 
றந்தாட் குணர்த்திடு வாம்வடு வாம்விழித் தார்க்குழலே, (௩௬0) 

செவிலிச்கு இகுளைவரைச்சமையுணர்த்தல். 

ARE ME கூட்ட விரும்புஈற் முய்க்கென் விளம்புதும்யாம் 
பொருக்துகட் கூர்தலன் னாய்வேத நாயக பூபன்வெற்பில் 
வருந்துகட் கூறிறம் மிற்கமா சாப்பண் வரைந்தனர்செம் 
பருந்துகட் கூண்செயம் பாரென்று தாதர் பகர்ந்தனே, (௩௬௧) 

வரைந்தமை செவிலி நற்ராய்க்குணர்த்தல், 

நங்கண் ணிரம்பத் தவம்புரி யாமையி னாடுமன்னாய் 
வெங்கண் ணிரம்பு தொடைவேத நாயக வேள்குளத்தூ 
ரங்கண்ணி மாதை மாசம் கமொயொடு மார்ப்பவவர் 
தீங்கண்ணி சூட்டி வரைந்தன சாஞ்சிலர் சாற்றினசே. (௩௬௨) 

தீலைவன்பாங்கிக்கு யான்வரைந்சமைநுமர்க்கு இயம்புசென்றென்றல். 

வெற்பே புமாயிளக் கொங்கைநின் மங்கையை மெல்லியலாய் 
பொற்பே மலியும் புகழ்வேத காயக பூபன்வரைக் 
கற்பே ரருமதில் சூழ்குளச் தூரெங் கடிமனையா 
மற்பே பொலிமணஞ் செய்தா நுமர்க்கி தறைஇயின்றே, (௩௬௩)



குள்த்தூர்க்கோவை, ௬௦௩ 

பாங்கிசான துமுன்னேசாற்றியதராத்தல். 

மன்னும் புகழிற் பொலிவேத நாயக மால்குளத்தூ 
சென்னும் பதநின் மனைவாய் மணநீ யியற்றியது 
பன்னுஞ் சிலவர்தம் வாயு முரசுமென் பாவைகளப் 

பொன்னும் புகல வுணர்க்துமுன் னேபுகன் றேனனைக்கே, (௩௬௪) 

உடன் போக்கஇிடைையீடு, 
——— பக அ: பம் பனி 

நீங்குங்தெச் இபாங்கெயர் தமக்குச்தன்செலவுணர்ச்திவிடுத்தல், 

  

2 கனா௮ு பாய்தொடைச் தோள்வேத நாயகச் சேய்விலங்கற் 
கானாறு மேவிய காரிகை யிருங் களுக்கறமுண் 

டானாறு பூங்குழற் பாங்கியர் பாற்சென்றும் மாயபிழையோ 

ரூனாறு வேலவன் பின்படார் தாளென் நுரைத்திடுமே. (௨௬௫) 

திலைமகடன்செலவு ஈன்ராட்டுணர்சத் இவிடுத்தல். 

அ௮ளியொன்று தார்ப்புய மால்்2வத நாயக வண்ணல்வெற்பிற் 
றெளியொன்று மாதவச் தீர்தொழு தேனருள் செய்இர்தவாற் 

அுளியொன்று சேரியுற் றெற்பயர் தாளுயங் காமலொரு 

களியொன்று காளைபின் யான்விழைஈ் தேகல் கழறுமினே, (௩௬௬) 

நற்ராய்க்கு௮ர்தணர்மொழிதல், 

இருமக ணின்னி லுறமட வாய்ஈலஞ் சேருககின் 
னொருமக எஞ்சு மகளா கிலள்சுரத் தூடுவென்றிப் 
பெருமக டங்கு புயத்தொரு காளைபின் னேகினண்மான் 
மருமசண் மன்னுசெவ் வாய்வேத சாயக மால்வுாரைக்கே, (௩௬௭௪) 

ஈற்றாய் ௮றச்சொடுநிற்றலிற்றமர்பின்சேறலைச் 
தலைவிகண்டுதலைவற்குரைத்தல். 

சீரே யவாவு திறலண்ண லேப௪ஞ் செந்தமிழே 

தாரே புனைபுய மால்வேத நாயக தாருவெற்பி 
லாசே தடுப்பவர் யானென்செய் கேன்வில்லு மம்புங்கொண்டு 
காசே யெனவளைந் தார்கொடும் கானடுங் கானவசே. (௨௬௮) 

தலைமகளை த்சலைமகன்விடுத்தக றல். 

தன்னே ரிலாத தமிழ்வேத காயக தாருவெற்பிற் 
பொன்னேயஞ் சேல்கை நெரியே லயலவர் போசெனினின் 
முன்னே யடுகணை யொன்றால்வெல் வேனென் மொழிவதவர் 
பின்னே 1டந்தருள் யானே குவனென் பெருரகர்க்கே, (௩௬௯) 

தமருடன் செல்பவள் ௮வன்புறகோக்கிச்சவன் றர.ற்றல், 

கூற்றேற்ற போதும் புறங்காண்ப வன்படை Olen ain Gan i 
தாற்றேற்ற வர்க்குப் புறங்கொடுத் தானம சாதலின்மண் 
சாற்றேற்ற மிக்க புகழ்வேத நாயக தாருவரை 
யேற்றேற்ற ஈம்பெரு மான்பரி வாவது ளெண்ணரிதே, (௩௭௦) 

 



௬௦௪ குள த்தூர்க்கோவை, 

வைதல், 

  

சென்றோன்மீண்டுவக்.து௮ந்தணசையும் சான்றோரையுமுன்னிட்டு 
வலாக்துகொண்டுழி ச்கண்டோர்மடழ்க்துகடறல், 

மண்பெற்ற சங்க நிதிவேசு (GT WIG மன்னன்வெற்பிற் 

றண்பெற்ற வாழித் தரைவாயிவ் வாறெவர் தாம்புரிந்தா 

செண்பெற்ற விவ்வணஞ் செய்தாரென் பா ருமிங் சில்லையிரு 

கண்பெற்ற பேறடைர் தாம்வள்ளன் மாமணங் கண்ணுற்றின்றே. () 

இல்வாழ்க்கை, 
——— ok KE —— 

தலைவன் சலைவிமுன்பாங்கியைப்புகழ்தல், 

பாவுற்ற சாக்குளத் தூர்வேத நாயக பானுவெற்பி 

லாவுற்ற வல்குலிவ் வாயிழை யாரின்பம் யானடைய 
வுசவுற்ற மாமுலை நீயன்பிம் செய்ச வுதவிக்கென்னோ 
விரவுற்ற யான்செய்வ தென்செய்யு மேபுவி விண்முடுற்கே. (௩௨௨) 

கலைவனைப்பாங்கிவாழ்த்தல், 

அடித்தொழில் செய்யு மெனக்கோ முகம னறைவ தண்ணான் 
Do so ary) Signs தூர்வேக நாயக வேள்வரைவாய்க் 
கடி.த்தொழி லாற்றிய சீரிய நீயுமிக் காரிகையுங் 
குடித்தொழி லாற்றி நெகொளும் வாழ்க குவலயத்தே, (௩௭௩) 

பாங்கிதலைவியைவரையுகாளளவும் வருச்தா இருந்தமையுரையாயென் றல். 

பூமான் வளர்குளக் தூாரவேச நாயக பூபன்வரைக் 
கோமான் றனைப்பிரி யாதுறை வாயின்று குன்றுதலி 
மான் கடுங்கடம் பொன்றரு வான்முனஞ் சென்றருள்போ 
தேமான் விழியணக் கேயெங்க னாற்றி யிருந்தனையே, (௩௨7௪) 

பெருமகளாரைச்சல். 

௮ணிமாலை யொக்கு பருள்வேத சாயக வண்ணல்வெற்பென் 
பிணிமாலை யென்னும் பெருகிருண் மூடப்பெய் சேன்மழையைத் 

தணிமாலை யோதிரல் லாயன்பர் தாமுன்பு தந்தருள்செம் 
மணிமாலை யேசெல் கதாமாலை யாயசை மாற்றியதே. (க.எடு) 

பாங்க தலைவனைவரையுசாளளவும்கிலைபெறவாற்றியநிலைமைவினாதல். 

சீர்மண முற்றுறு முன்னா றுக் தோளெர் திருர் தழைபொன் 
வார்மண முற்ற முலைநீத்தெவ் வாறு மருவினபைந் 
தார்மண முற்ற புயவேத நாயக தாருவெற்பிற் 
போர்மண முற்றவொள் வேல்வல னேந்தும் புரவலசே, (௩௪௬) 

மன்றன்மனைவருசெவிலிக்கு இகுளையின் புறவுணர்த்தல், 

பிரியா ருமையு மவள்கோனு மேயென்றல் பேதைமையே 
யரியார் மலர்க்கணன் னாயென்சொல் சகேனன்ன மன்னமின்ளும்



குளத்தூர்க்கோவை, ௬௦௫ 

வரியார் கழல்வள்ள லும்வேத நாயக மால்வரையுட் 
டரியார் கணமுமின் பெய்துவ ரீதுன் றவப்பலன. (௩௭௭) 

இல்வாழ்க்கைஈன்வறன்றுபாங்கசெவிலிக்குரைத்தல். 

வளமுற் வாழ்குளக் தூர்வேத நாயக வள்ளல்வெற்பி 
னள முற வட்டும் விருர்தோ டிறைஈயக் கப்படைத்துந் 
தளமுற வாச மளியுற்றுங் கொண்கன்முன் ரான்விழித்து 
முளமுற விங்கன் மனைவாழ்க்கை நீடின nam LBS om, (௩௭௮) 

மணமகனைச் சென்றுவர்தசெவிலி பொற்றொடிகற்பியன நருய்சக்குணர்த்தல். 

தரு .இ வாகா னேர்வேத காயகச் சேய்வரைய 
மருந்துதி தீரிள வேய்க்தோளன் னாப்நின் மனத்துவகை 
பொருக்துதி நின்மகள் கற்2பார்ர் துதசிப் புலக்தொருமீ 

னருந்துதி செய்வத னாலதற் கப்பெய சாபினதே. (௩௭௯) 

நன்மனைலாழ்ச்கைசத்தன்மையுராச்சல். 

go a Sy ॥ளகா புரியுமொன் முகிமண்மேல் 
௮மசா வஇவது ேருமன் னாய்கலி யாற்புரியும் 

௮மரா வதியக் குருவே நாயக வண்ணறன்னே 

யமசா வதஇிகஞ் செறிவை ஈம்மனை யம்மனை யே, (௩௮0) 

செவிலிஈற்ளூய்க்கருவர்காசலையுமறிவித்தல், 

கற்றோ ரிடத்து மகிழ்வேத நாயகக் காளைவெற்பி 
௮ற்றோ ரிடத்துறை வோசெனக் சானு முணர்ந்ததுவோ 
பற்றோ ரிடத்துப் படரினு மாதுறை பாடன்றியே 

மற்றோ ரிடத்துகில் லா திறை யூரு மசகயமே. (௩௨௧) 
—_——— 4 

பரத்டைதமிற்பிரிவு. 

காதலன்பிரிவுழிச்சண்டோர்புலவிச்கே துவிசாமவ்விறைவிக்கென் றல். 

பாடல் வினைக்கும் புசழ்மேக காபச பானுவெற்பி 

னீடல் விலைக்குக் முழற்பொது மாதர் நிரம்புச இ 
யாடல் விளைக்கும் வயலூரற் கோகை யதுகதுவு 
மூடல் விளைக்குமொர் காண மாமதி யொண்ணுதற்கே, (௩௮௨) 

தனிச் துழியிறைவிதுனித்தழு இரங்கல். 

தோட்டொடு மோதும் விழிமாதர் சூட்டு தொடையறமிழ்ப் 
பாட்டொடு சூடும் புயவேத மாயக பானுவெற்பிழ் 
பேட்டொடு சேவன் மகழ்வய லூன் பிரிந்தனனற் 
காட்டொடு மேலம் புலி2வடன் பாலெனைக் காட்டியின்றே. (௩௮௩) 

ஈங்கிதுவென்னெனப்பாங்இவிஞாதல், 

புரியா வெவரு மகிழ்வேத காயக பூபன்வெற்பிற் 
பரியா வினிய வமுதயில் போதும் பசித்துயசோ



௬௦௪ குள த்தூர்க்கேர்வை, 

விரியா நிறைதண் புனல்வய லூரன் விழியிமைபோற் | 
பிரியா இருக்கவு மென்னோ வருந்துதல் பெண்ணாசே. (௩௮௪) 

இறைமசகன்புறச்தொழுச்சிறைமகளுணர்த்தல், 

தெளிநீர் கொளாதடன் மேதி கலங்க றநிளைத்தருந்து 
மொளிகீர் ஈகுவய லூசனிர் நாளென்னை யொண்சுகுண 
வளிநீர்மை பூண்ட புயல்வேச நாயக வண்ணலுள்ளா 
வெளிகீர ரிற்கரு இப்பொது மாதரின் பெய்துவனே. (௩௮௫) 

தலைவியைப்பாங்கிகழறல், 

வெற்பாகு தண்ணிய கதோள் வேத சாயக வேள்வரைவாய்ப் 
பொற்பாரு மக்கள் பொலிய மனையறம் பூண்டுவிருச் 
தற்பாகு சிந்தையி னோம்ப லலாலன்ப சாசுரைத்தல் 
கற்பாகு மோகுல மாதர்க்கு மேதகு காரிகையே, (௩.௮௪) 

தலைவிசெவ்வணியணிந் சேடி யைவீடுச் துழி௮வ்வணி 
யுழையர்கண்டு அமும்இக்கூறல். 

நனைந்தன போருண் மால்வேக சாயக ஈம்பிவெற்பி 
லினைந்தறி யார்பொருட் டில்லா இகழ்பவ ரின்முனிவள் 

வனைர்தசெஞ் சாந்து மலருவ் கலனும் வயங்குபட்டும் 
புணைர்தடி வைப்பதென் னாமிது வோரம் பொலிவென்பதே, (௩௮௪) 

பரத்சையர்சண்டுபழித்தல், 

நல்லார் பலரும் புகழ்வேத நாயக ஈம்பிவெற்பில் 
வில்லார் நுதலி யுறுப்பொன்று சேர்த விதரந்தவனும் 

பல்லாரு மோரும் படிகுறித் தோவிப் படர்மறுகி 
லெல்லா வுறுப்புஞ் சிவர்கடைர் தாளிவ் விளங்கொடியே, (௩௮௮) 

பரத்தையருலகியனோக்கிவிடுத்தல். 

அடுத்தே மென்பாருக் கருள்வேத நாயக வண்ணல்வெற்பில் 
வடுத்தே மலர்விழி பூத்தன ளா.லுண் மகிழ்கிளைசூ 
ஞூடுக்தே யொளிர்பவ பன்னிரு நாளு முனக்குவிடை 
கொடுத்தே மவணுற் றயனா ளூதயல் குறுகெமிற்கே, (௩௮௯) 

தலைவன்வரவுசண்வெர்துவாயில்கண்மொழிதல். 

சேப்புற்ற தாமரைக் கைவேத நாயகச் செம்மல்வெற்பிற் 
கோப்புற்ற பொன்விலை மாதரி னீங்கிக் கொடியிடையாள் 
பூப்புற்ற தோர்ர் டன் மீண்டமை யாற்றண் புனலுலகங் | 
காப்புற்ற வூ ௬லகய லோர்ந்த கருத்தினசே, (௩௯௦) 

சலைமகன் வரவுபாங்கிதலைவிச்குணா்த சல். 

மழையுட் கருது கொடைவேச சாயக வள்ளல்வெற்பி 
௮ழையுட் கருது விழியாய் தலைவருற் ருசவர்தம் 
பிழையுட் கருதுவ சன்றா லெதிர்சென்று பேணிப்பணிர் 

தழையுட் கருது சினந்தி ரடிக்தொழி லாற்.றுகவே, (௩௯௧)



குளத்தூர்க்கோவை. ௬௦௭ 

தலைவனை தசலைவிஎ இர்கொண்டுபணிதல், 

காமரு வுங்கைத் தலவேக நாயகக் காளைவெற்பி 
லேமரு வுங்கட் பொதுமா தருமுள் ளியைந்தனரோ 
மாமரு வும்பத மிங்குற வும்மனம் வந்ததுவோ 

பாமரு வும்புக மீரிது சாலுமென் பாக்கெயமே. (௩௨௯௨) 

புணர்ச்சியின் மடழ்தல். 

சூலாய மேக நிகர்வேத நாயகத் தோன்றல்வெற்பிற் 
சேலாய கண்ணி சிறப்பிற் றருமின்பஞ் சிற்றின்பமோ 
மாலாய வின்ப மிதனினு மண்மிசை மற்றுமொன்று 
மேலாய தென்பவர்க் கொள்ளறி வேயன்று வெள்ளறிவே. (௩௯௩) 

வெள்ளணியணிக் தவிடுச் துழிச்தலைமகன் வாயில்வேண்டல். 

புள்ளணி தொங்கற் புயவேத காயக பூபன்வெற்புன் 
வெள்ளணி கண்டடைர் தேனுடைச் தேனென் மிகுபிழைகெஞ் 
சுள்ளணி யாக்கிப் புலக்கணங் காம லுவப்பநறுங் 
கள்ளணி கூர்தற் குரைவரை நேருங் க இர்முலையே, (௩௯௪) 

தலைவிகநெய்யாடியதிகுளை சாற்றல். 

வலம்புரி முத்த முயிர்த்தாங் இறைவி மகவுயிர்த்து 
ஈலம்புரி வாசநெய் யாடின ளாலின்று நாவலர்தவ் 

குலம்புரி நேரில் கொடை வேத சாயகக் கோன்வனாமட் 
புலம்புரி கோளண்ண லேயெண்ண லே புகல்வதற் 2. (௩௯௫) 

தலைவன் தன்மன சதுவகைகூர்தல். 

பூணும் படிமையர் சொல்வேத காயக பூபன்கெற்பின் 
மாணும் படிஈன் மசவேந்து கையும் வரைபருவி 

ராணும் படியெழு கொங்கையும் பாலு ஈாம்பின்பைப்புங் 
காணும் படியெத் தவஞ்செய்த வோவிரு கண்களுமே, (௩௯௬) 

தலைவிச்சவன்வரல்பாங்இசொற்றல், 

நன்மே லவர்புகம் மால்வேத நாயக ஈம்பிவெற்பில் 
வன்மே லடர்மூலை யாயனபர் ஈம்மனை வாயில்வற்தார் 
நின்மேல் வெறுப்பும் றகல்பவ சாயினு நீபய£த 

பொன்மேல் வெறுப்புற் றகல்வாகொ றண்ணியர் புண்ணியசே,.(௩௯௭௪) 

தலைவியுணர்ச் து சலேவனொடுபுல த்தல். 

நல்லோர் புகழ்ரண்ப மால்வேத காயக ஈம்பிவெற்பிற் 
சொல்லோர் மழவுண் டுமிழ்முலைப் பான்மணஞ் சூழ்க்த துமெய் 
யில்லோரின் வாத லென்கலை தீண்டுத லென்கைவிடு 
பல்லோ ரிடத்தும் பயின்றகன் 2ற யுடல் பாவியற்கே, (௩௯௮) 

திீலைவிபாணனைமறுத்தல், 

ஈன்பால் வளர்க்கும் புகழ்வேத காயக ஈம்பிவெற்பி 
னின்பான்மெய் யன்புடை யாரூ£ சென்றிங்கு நீசொல்வதென்



GOD குளத்தூர்க்கோவை, 

மின்பா னறுமுல்லை விற்பா ரிடங்கள்ளி வீவிற்கின்ராய் 
வன்பான் மனப்புலைப் பாணாசெ லிம்மனை வாயில்விட்டே, (௩௯௯) 

வாயின்மறச்சப்பட்டபாணன்கூறல். 

மற்கொண் டெறிதிண் புயத்தா னிமித்தஞ்செவ் வாயிற்கடுஞ் 
சொற்கொண் டெறிந்த தடி யேற்குப் போதுர் துறுகலியைப் 
பொற்கொண் டெறிடிம் புயல்வேக ாயக பூபன்வரைக் 
கற்கொண் டெறியற்க வெம்பெரு மாட்டி. கறுக்துகின்றே. (#00) 

விறலிவாயின் மறுத்தல், 

செய்யேந்து வான்குளத் தூர்வேத சாயகச் செம்மல்வெற்பின் 
மெய்யேர்து மூரர்மெய் யன்பின சேசொல்ல வேண்டுக்கொலோ 

பையேந்து மண்மிசைப் பாடி யெலாஞ்சென் று பாடியிரு 

கையேந்தும் பாண்மக ளேதுச ளேயினின் கட்டுரைக் 8௧, (௪௦௧) 

பாங்கிவாயின்மறு தல், 

மீன்றவழ் நீர்க்குளத் தூர்வேக காயக வேள்வரைவாய்த் 
தேன்றவ ழோதி யருமருச் தன்ன சிறுகுமவி 

தான்றவ ழின்பம் வெறுத்தார் பாத்தையர் தங்கண்முலைக் 
கான்றவம் மார்புடை யூர்க்கிங் கேயென்ன காரிய2ம, (௪௦௨) 

விருர்சொவெர் துழிப்பொறுக்தல்கண்டி றையோன்மகிழ்சல். 

பெரும் 2பாது கீர்க்குளத் தா2வக நாயகப் பபேகன்வெற்பிற் 

கரும்போது மென்மொழி யார்விழி வாய்விலைக் காரிகையா 

சரும்போது கொங்கை யவாய்ப்பல காளமர்க் தா. லுமகே 

வரும்போ தொருவிருர் தோடுவர் தாற்செம்மை மாறிடுமே, (௪௦௩) 

பள்ளியிடச் தழுங்கல், 

பழியா வளனிற் பொலிவேத சாயக பானுவெற்டி 
லொழியாக தண்ணளி யாமோ மயங்கொரு வேற்கமிர்த 
மொழியாது மின்றி முகங்களிழ்த் தேயொரு முச்சுடர்க்குங் 
கழியா விருளை விரித்துக் கழியிருள் காட்டியதே. (௪௦௪) 

சீறேலென்றவள் ச றடி தொழுதல், 

மான்மேற் பொலியும் வளவேத நாயக வள்ளல்வெற்பில் 
வேன்மேற் பொலிகண் விளங்கமை யேயிவ் வெகுளியெவன் 
யான்மேற் பிழைபுரி யேன்பிரி யேனின் னனிச்சம்வென் ற 
கான் மேற் பணிவல் பொறுத்தாள வேண்டுங் கடனுனக்கே, (௪௦௫) 

இஃசெங்கையர்சாணினன் றன்றென்றல், 

பூணினன் மோளிற் புயல்வேத மாயக பூபனகர் 
நாணினன் ஜறோல்லியு முற்றேன்குற் றேவ னயப்பவர்தா 
மேணினன் மோமிலற் கென்லுற்ற தென்பரிஃ தெங்கையர்கண் 
கரணினன் ஜோபிழை மூளுமென் றேயுட் கலங்குவனே, (௪௦௭)



குளத்தூர்க்கோவை. ௬௦௯ 

அங்கவர்யாசையுமறியேனென்றல். 

விறலிய மோள்வலி மால்வேத நாயக வேணகார்வாய்ப் 
பறலியல் வாவற் றகுதி யுளேனலன் பாயிருளோ 
டறலிய லோதி யணங்கே கறுப்ப சழகதன்று 
இறலியல் சீயஞ் சி.று£கரை யூனிரை தோ்வதுண்டே. (௪0௪) 

காமக்கிழத்்தியை*சண்டமைபசர்தல், 

பார்வாய் மலிந்த புகழ்வேத நாயக பானுகக 
சேர்வாய் மறுகின் விசாயாடு சேயையொ சேர் இிழைசகண் 
டார்வாய்முத் தங்கொடுத் தாளது நோக்கச்சிற் முய்கினக்கெ 
வூர்வா பிவள்பல ரின்னுமென் ருளய லோசணங்கே,. (௪0௮) 

தலைவியைப்பாங்கெெணித்தல். 

போதாச வண்டுறை பூங்குழ லாய்புவி யேழினுக்கு 
Lot BUT மான புயல்வேசு சாயக வண்ணனகர் 
மாதார மில்லவ ரோபொது மாதா வாவினர்தின் 
பாதாச விரதம் பணிந்தார் வெகுளுதல் பண்பல்லவே. (௪௦௯) 

தலைமகள்புலவிசணியாளாக தீதலைமகனூடல். 

இன்னிய மார்குளத் தார்வேத நாயக வேந்தனகர் 
மின்னிய போரு லான்முன்னை நாளின்ப மேவுறத்தித் 
அன்னிய பாலைம் மெய்நர்கிழல் போற்பின் ஜெடார்தவண்மி 
மன்னிய வார்குழன் மானன் நிகோர்பெரு வஞ்சனையே. (௪௧௦) 

பால்கிஅன் பிலகொடி யையெனத்சலைவனையிக ழ்தல். 

அ௮ரும்பாய் மலர்த்தொடைத் தகோள்வேத ராயுக வண்ணனகர்ப் 
பெரும்பாய னீத்துறங் காதே வருந்தவும் பேணுமன 
மிரும்பா யசல்வி ரிழிபொது மாதாத மின்பமொன்றே 
கரும்பா யிவளின்பம் வேம்பா பிடிற்பின் கரைவதென்னே. (௪௧௧) 

ஆயிழைமைக்சனுமா ற்றாமையும்வாயிலாகவரவெ திர்கோடல். 

இளவேறு போலு மகவைக்கன் ஜோளி லிறுகப்புல்லி 
வளவேத நாயக மால்குளக் தாரன்வர் தான்மனைவாய்ப் 
பிளவே யுருதெழுக் தாற்றாமை யும்பெருத் தோக்கியதா 

அளவே பயன்களு மேன்மேலும் யாஞ்சினர் தூடலினே. (௪௧௨) 

மணந்தவன் போயபின்வ்சபாங்கியோடிணங்கெயமைக்தனை 
யினி திற்புகழ்,சல். 

இசலைகோள் பூண்முலை யாய்பொது மாதர்தஞ் சேரிசெல்லு 

முூதலைகொ ணீர்வய லூசனிங் கெய்க முகங்கொடுத்து 
விதலைகொள் வேன்றுயர்ப் பேசாழி நீக்சச்செய் மென்மகற்கு 
மதலையென் பேர்தகு மால் வேத நாயக மானகர்க்கே. (௪௧௩) 

தலைவிதலைவனைப்புகழ்,கல், 

சேரார் தொழுங்கழன் மால்வேத சாயகச் செம்மலணி 
யேசார் வயல்கழு மூசார் பாத்தைய ரின்புறினு 

Gra?



௬௧௦0 சுளத்தார்க்கோவை, 

மோசா ரலரன் பொழிந்தா சலர்வரை யோடுபொரு 
வாசார் வனமுலை யாய்பழங் கேண்மை மறப்பிலமா, (௪௧௪) 

பாங் தலைவியைப்புகழ்தல், 

பொற்பே புருக்கொண்ட மால்2வத நாயக பூபனகா 
வெற்பே யுருக்கொண்ட தோளான் பிழைக்கு வெகுளலின்றி 
யற்பே புருக்கொண்ட சிர்தையி னாற்பொறுச் தாளுதலாற் 
கற்பே யுருக்கொண்ட பெற்றியள் போலுமிக் காரிகையே. (௪௧௫) 

ஓதற்பிரிவு, 
— Ke — 

கல்வியிற்பிரிவு தலைவன் பாங்இச்குணர்த்தல், 

வெற்பதன் Capac Cun go Fig Mer mon 
நிற்பதன் ரோபரு வம்முறி னுண்மை நிரம்பிய நா 
லற்பதன் ஜரோவெனு மெய்வேத காயக வண்ணலைப்போற் 
கற்பதன் றோகிறப் பாநறப் பாயுங் கருங்குழலே. (௪௧௬) 

பாங்மெறுத்தல், 

நயக்குகின் கல்வி யருள்வேச நாயக ஈம்பிழமுன்போய் 
வயக்கும் வகையண்ண லேபிரி வாயெனில் வாள்விழிகீர் 
பயக்கும் படி.படி மேல்வீழ்ர தடுத்த பலளனாயுமிக் 
குயக்கு மிறைவியை யாராற்று வாரிஃ தொத்ததன்றே, (௪௧௭) 

தலைவனுடன்படுச்தல். 

நற்றவ ரேபுகழ் மால்வேத நாயக ஈம்பிமுன்போய்க் 
கற்றவ சேயென மேன்மே லறிவறக் கற்றவெலாஞ் 
சொற்றவ சேசிறந் தார்சிர கம்பிதர் தோன்றவன்பாற் 
பெற்றவ சேயவ ரிற்சிறர் தாருணர் பெண்ணமுதே. (௪௧௮) 

பாங்கெலையிச்குணர்த்தல், 

வற்றன வாணுதன் மங்கைநல் லாய்மண வாளரின்று 
பெற்றன போ துமென் நெண்ணார் புவியிற் பிறங்குதரு 
வுற்றன வான்கொடை மால்வேத நாயக வும்பன்முன் போய்க் 
கற்றன கூறிப் பெறநடர் தார்கடுங் கான்வழியே, (௪௧௯) 

தலைமகள்கார்ப்பருவங்கண்டுபுலம்பல், 

எல்லா முணர்ர்த புகழ்வேத நாயக வேந்தல்வரைச் 
செல்லா மினிதுண் டொருசாபங் கோட்டிச் சினங்கொளம்பு 
வல்லாம் பொழியவென் றேயெழு மாலினி வண்கலைகள் 
கல்லா முணார்.தது போதுமென் ழன்பர் கரு.திலசே. (௪௨௦)



குளத்தூர்க்கோவை. சுகக் 

தலைமகளைப்பாங்கிறற்றுவித்தல். 

நார்வந்த சந்தைப் புகம்வேத நாயக ஈம்பிவெற்பி 
னீர்வந்த கண்ணொடு நீயணங் கேனகு மரணங்கே 
பேர்வந்த கல்வி யெலாமுணர் பாக்குப் பிரிந்தவர்தந் 
தேர்வந்த தென்று முன் கார்வந்த தாலுண்மை செப்புதற்கே,. (௪௨௧) 

ara ol mf ay, 

—— ee — 
தோழிதலைவன் காவற்பிரிவுணர்த்தல். 

தெளியாய் கலங்க லலங்கலக கூந்தலஞ் சிற்றிடையாய் 
வெளியாய் விளங்கு புகழ்வேத நாயக வேள்வரைவாய்க் 
களியா யுயிரீன்ப மேவுறு பூவுறு காவல்கொள்வா 

னளியா யகன்றனர் வன்பரி னீங்கிய வன்பரின்றே. (௪௨௨) 

தலைமகள்கூ திர்ப்பருவங்கண்டுவருந்தல். 

தரைவளர் ஞாயி றெனும்வேத காயக தாருநெடு 

வரைவளர் வாடை யிதுவந்த தாலின்னும் வர் இல2ரா 
ருரைவளர் மாதரை யோம்புதல் செய்வ தொழிந் துபல 
இரைவளர் மாதரை யோம்புதல் செய்கிடச் சென்றவ?2, (௪௨௩) 

தோழியாற்றுவித்தல். 

செப்போது மென்முலை யாய்விரல் கன்றிச் சிவப்பவொரு 
முப்போதுல் கூட லிழைத்தணங் கேல்வெம் முழுமடங்க 
லொப்போது வீரப் புயவேக நாயக வும்பனக 
ரிப்போது வர்தனர் வான்சரழற் காலபென் நெய்த்தன்பசே, (௪௨௪) 

  

தூ திற்பிரிவு. 

— ke — 
தூ இிற்குப்பிரிவுதலைமகனாலுணர்ந்ததோழிதலைமகட்குணர்க்தல், 

நாறுகொள் செய்க்குளத் தூர்வேத நாயக ஈம்பிவரைப் 
பேறுகொள் சய மாரண்டெ இிர்ர் தென்னப் பெரிதெஇர்ந்து 
மாறுகொள் வேக்தாதம் போர்தணிப் பானந்த மன்னரின்று 
சிறுகொள் வேற்க ணலாய்தாது மேற்கொடு சென்றனமே,. (௪௨௫) 

தலைவி முன்பனிப்பருவங்கண்டுவருக்தல், 

மிகைதோன் றியபுகழ் மால்வேத நாயக வேள்வரைவாய்ப் 
புகைதோன் றியவெனச் தோன்றிய தான்முன் பொருந்துபனி 
பகைதோன் றியவிடச் தூதுசென் முரிது பார்த்தடையா 
சகைதோன் றியமனச் தேனென்செய் கேலுள் எணங்குவனே, ()



௬௧௨. குளத்தூர்க்கோவை, 

தோழியாற்றுவித்தல், 

வரவா யணங்கு வருந்தே லிருவர் தொடர்ந் இழைக்கு 
முவர்வாய் நிலத்தடு போர்மாற்றி மன்னருற் மார் தளவப் 
பவர்வாய் பொழிற்குளத் தூர்வேத நாயக பானுஈக 
ரிவர்வாய் மொழிதவ ரூரென முன்பனி யெய்துமுன்னே, (௪௨௭) 

  

துணைவயிற்பிரிவு. 

— He — 
தணைவயிற்பிரிர்கமைசோழிதலைமகட்குணர்த்தல். 

போர்கொண்ட மன்ன சிருவான் னாருட் பொருந்துமொரு 
நார்கொண்ட மன்னர் துணையாகச் சென்றனர் ஈண்பா்தமிழ்த் 
தார்கொண்ட இண்புய மால்வேத நாயக தாருககர் 
வார்கொண்ட மெனமுலை யாய்விரைந் தீண்டு வரு துமென்றே.(௪௨௮) 

தலைமகள் பின்பனிப்பருவங்கண்வெருக்சல், 

சென்றா சொருவர்க் குதவிசெய் வான் மன்னர் செய்யகெறி 
நின்றார் பயில்குளத் தூர்வேத நாயக கேயனரு 
ளொன்றார் மகளி செனயான் கலங்கவிய் குற்ற துவால் 

குன்றார் மணிபுளைர் தென்னப்பின் மோன்று கொடும்பனியே. (௪௨௯) 

சோழியாற்றுவித்தல், 

கற்றார் புகமும் புகழ்வேத நாயகக் காளையிக 
அற்றார் மகளி செனக்கலங் கேலிசக லோடவொரு 
விற்றா ரரசுக் குதிவியிக் கெய்தினா் வேர்தர்பொழிற் 

சுற்றார் கொடும்பின் பனிசெய்ய லாவதென் நூமொழியே, (௪௩௦) 
  

பொருள் வயிற்பிரிவு. 

எனவ வைய ke 
தலைவன் பொருட்பிரிவுபாங்கிச்குணர்த்தல், 

  

பொன்னா லெவையு நிரம்பு மெனாமுனப் பொன்னிறமெய் 
அன்னா வருந்துகட் கப்பிரி வெங்கனஞ் சொல்லுவல்யான் 
றென்னா வெளுந்தமிழ் மால்வேச சாயகச் செம்மனக 
சென்னா மெனுமிடை யாய்புக னீவிமார் தெய்துவனே. (௪௩௧) 

பொருட்பிரிவுபாங்கெதலைவிக்குணர்ச்தல், 

ஆசை யுராத YS PCa Ss நாயக வண்ணல்வரை 
ஆசை புறுருக் கிருமையு மின்றென் றலுகுவிப்பான் 
ஆசை யுமுமன்ன ரின்றுசென் ரயில் வேலலுக்க 
ஆசை யுருமறிந் தொண்குமிம் பாய்கண் ணணங்காசே, (௪௩௨)



குளத்தூர்க்கோவை, Sn BL. 

தலைவியிளவேனிற்பருவங்கண்டுபுலம்பல். 

௮ருளே கருதிய மால்2வத நாயக வண்ணல்வரைப் 
பொருளே கருதி யகன்றன சன்பரிப் போதுதவா 
ரிருளே கருதிய கல்லார் மனத்தி Cer ips sor gar 
சுருளே கருது துணாமார் தருத்கொறுஞ் சூழ்குபிலே. (௪௩௩) 

தலைவியைத்தோழியாற்றுவிச்தல், 

சேலே யனையகண் ணாய்மர்த மாருதத் தேர்செலுத்துப் 
பாலே கருங்குயிற் ஏின்னங்க எார்ப்பப் பவனிவரு 
uta Ysa மதன்வி றுணர்ந்துவர் தார்கலங்கேல் 

வேலே யொளிர்காத் தார்வேத ராயக வேள்வரைக்கே. (௪௩.௪) 

தலைமகன் றலைமகள துருவுவெளிப்பாடுகண்டுசொல்லிய த. 

பொன்னொன்று மார்பப் புயல்:2வத நாயக பூபன்வரை 
மின்னொன்று தோன்றுமிப் பாசறை வாயந்த மின்னினுக்குப் 
பின்னொன்று மேகம் பிறையு மதியும் பிணையுமம்ம 
முன்னொன்று மீதிறும் பூதே விதந்து மொழிதமினே. (௪௩௫) 

பாசறைமுற்றிமீண்டூர்வயின்வர த. தலைவன்பாக ற்குச்சொல்லிய து. 

கூறிய சீர்த்திக் குணவேக காயகக் கோனகாவாய்த் 
தேறிய பாக ஈநளனேயென் கோநினைச் சோலர் போர் 
பாறிய பாசறை நின்றெழுர் தாங்குப் படிகெடுந்மேத 
ரேறிய யானிக௰் இழிர்தே னிருர் தில னென்வியட்பே, (௪௩௬) 

பாங்தெலைவன் வர் துழிமகிழ்ர்துரைச்தல். 

விரையோ வருர்தொடைத் தோள்வேத சாயக வேணகர்ப்பொன் 

வரையோ கிறிதென வானோங்க வம்பொன் வளங்குவித்தா 
யுரையோ வருங்கதிர் வேலண்ண லேகல மோவருசின் 
றிரையோ வருமிப் புவியினில் வாழ்க்கை Foci gC, (௪௩௭) 

தீலைமகளோடிருச்சதலைமசன்கார்ப்பருவங்சகண்டும௫ிழ்க் துசொல்லிய து. 

சிலையாக வாய்ந்த நுதலிவள் சந்தனச் சேறணிந்த 
முலையாகம் விம்ம முயங்கெம் யாம்பொன் முழுமனைபொன் 
மலையாக வாழ்குளச் தூர்வேத நாயக வள்ளல்செங்கைத் 
தலையாக மேவுதல் போற்பொழி வாழிய தண்முகலே, (௪௩௮) 

தளத்தூர்க்கோவை ழற்றிற்று, 

 



விருத்தம். 

அலியற்றி யீசலொன்றே யுன்னசெனச் கோடலைபன் 

னூலு மோர்கம் 

மாலீயற்றிக் கொடுச்திடுமைர் இணைகச்கோவை யேந்றனையா 

லளவி லாத 

சேவியற்று புனற்குளச்தூர் வேதமா யகம௫பா 

இறப்பச் செய்யுட் 

பாலியற்த லேற்றலிவை யிரண்டிஞநீ யெப்போதும் 

பயிலு வாயே 

[ நீதிநாற்சிறப்புப்பாயிஈம், ]



புதுவைவித்வான், 

ம-௱-௱-ஸ்ரீ, சே. சவராயலுநாயகரவர்கள் 

மாலை. 
eee 

காப்பு, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மன்னும் புதுவை வளர்சவ ராயலு மன்னவன்மேல் 
துன்னும் விருட்பிற் றமிழ்மாலை யொன்று தொடுத்திடற்குப் 
பன்னுஞ் சிறப்பும் பொருளு மணியும் பரிந்து தவும் 
உன்னும் பலர்க்கு மிடையூறு தீர்த்சரு ளோர்முகலே, 

  

நூல: 

பூவுர் சளிரும் பாட்பின ரல்லர் புலமையர்செர் 
சாவு முளமுங் குடியிருப் பாய்கன்று ஈன் றய2ல 
மேவு மிடமிலை சொல்லோ முகிரோய் வியன்பலவும் 
மாவும் பொலிபுது வைச்ச சாயலு மன்னவனே 

மொழிவார் மு௫ினினகச் கொப்பென்றல் வாறு மொழிவதினோர் 
பழியா முருமு விழுத்சனிரற் குண்டுகொல் பாயமற்றொன் 
றுழியேற்ப துண்டுகொ லாதலி னாமுரை யாமதப்பூ 
வழிசோலை சூழ்புது வைச்சல ராயலு மன்னவனே. 

எல்லாரும் வாழ்த்துவர் நின்னையென் நியாரு மெடுத்துரைப்பார் 
௮ல்லாருக் கூர்தற் பரமா சரையணை யாமையின5 
நல்லார்பொல் லானென வைவா ருனையிது கானறிவேன் 
வல்லார் பொலிபு.து வைச்சவ ராயலு மன்னவ2ன. 

உனைகா வலர்பல கேள்வியின் யாவு மொருங்கறிந்து 

தீனைநேர் பவனெனச் சாற்று ரேனுமுன் சார்ந்துபெற்ளோர் 
பினைமேவு வரளிப் பாயறி யாமைபெற் ருயலையோ 
மனைலான் றவழ்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

கானா யகனென்பை சாதியிற் கல்வியி னற்பொருளில் 

ஆனாக் குணச்தி னஃ்துண்மை யப்படி யாயினிவன் 
ஏனா யகனெனச் காகானென் பாணங்கை யென்னுளாத்தி 
மானா வளப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

மேலா விருப்பினும் வெண்மதி யோனை விரவியவான் 

தோலா வுருவங் குலைர் சது மண்டொகு En goon eG 

சாலாச செம்மதி யோனெனு நின்னைக் கலத்தலினான் 
மாலா வளப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே,



௬௧௭௬ மாலை. . 

குணமார் கினையிர்த மண்பெற்று மேன்மை குலவியதாற் 
சணமா ரெனகச்சகொப் பிலையெனும் வானுங் க இிரவனை 
வணமார் தரப்பெற்று வைகலி னஃதுமில் வண்ணஞ்சொல்லு 
மணமார் பொழிற்புது லைச்சவ ராயலுமன்னவனே. 

அருளுற செய் பிரசங்கம் போல வரவிறைவன் 
தெருளுற காளுஞ் செயகினை ச் சாங்கும் இருநிலச்சைப் 
பொருளுறத் தன்றலை மேற்றாங்கு வானவன் புச் தியனே 
மருளமை யாப்புது வைச்சவராயலு மன்னவனே. 

கற்பச மேவலிற் சங்குங் கமலமுங் கையுறலிற் 
பொற்பச மேவச் சனமேற் சொளலிற் புனிசனென்பாஞ் 
சொற்படு மாயிரங் சண்வேண் டுவ.இலை தூர்க்கன்கொலோ 
மற்படு செய்ப்புது வைச்சவ ராயலுமன்னவனே. 

பாரித்த UNI வுட்காம சேனுவும் பன்மலருள் 
வேரித் தடச்செங் சமலமும் வெற்பினுண் மேருவும்போற் 
பூரித்த வள்ளலு ணீயென யாரும் புகல்வர்சண்டாய் 
வாரித் துறைப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

உடுப்பல வற்றுண் மதிபோன் மதாணி யுறுமணியுள் 
அடுப்ப ஈநடுப்பொலி மாமணி போற்கல்வி யாளர்குமு 
நடுப்பொலி வுற்றனை டீபிறர் சேர்வர்சொ னான DC acer 
மடுப்பல சேர்புது லைச்சவ ராயலு மன்னவனே, 

சலைமதி முன்னர் மலராதம் போருசச் சானமென்பர் 
அலைவரு கின்முக மாமதி காண்டலு மார்வலர்தச் 
தொலைவரு மங்கைக் சமல மலருர் துணிபுணசார் 
மலைவரு நீர்ப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

எளியனா வாட்டும் வலியரைச் செய் மிறுச்குமெனல் 
செளிசா லுற்றனம் பல்லோரா வாட்டுக் திறன்மிடியின் 
சளியற வாட்டுவை ரீசெய்வ மேயெனல் கற்பனையோ 
வளியுள ரும்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

காட்சிச் கெளியை சடுஞ்சொ லிலாமையை காதலித்தார் 
ஆட்டுக் குரிய திருவக்சை நீசெய் யருக்சவமென் 
பூட்டிப் பாஞ்சுமர் தார்பிறார் பாரம் புவிக்குறவே 
மாட்டுப் பொழிற்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

குயிலோசை சேட்ட செவிகருங் காகங் கொடியசெனப் 
பயிலோசை கேட்பதன் ரோபிர சங்கநின் பாற்கவர்க்தார் 
அயிலூ டுருவ லெனப்பிறர் கூற வலாவுவறு 
மயிமிலர் பொழிற்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

கண்டோர் நினைமிடி சாணார்நின் னட்பிற் சலத்சலின்றி 
விண்டோர் பெருந்துயர் விள்ளார் நினைஈம்பு மேன்மையுளங் 
கொண்டோர் பிறிசொன்றுங் கொள்ளா ரெனிலெவன் கூறன் மலர் 
வண்டோ லிடும்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

(க) 

(௧0) 

(௧௪) 

(௧௨) 

(௧௩) 

(௧௫) 

(௧௪)



மாலை, 

அளவா வுவர்க்கடல் போற்பெருஞ் செல்௨ ரகேகருளர் 
கொளவா மொருகணெற் நாற்றன்னை நீயிரு கொள்கையருள் 
உளவாம் விருப்ப மெவர்பாலுண் டாமெங்கட் சோது இறீ 
வளவார் பொழிற்பு து வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

கொடைவாய் குணம்பொலி நின்னோடு லோப குணம்படைத்த 
ஈடைவாய் குணத்தரும் கோற்றமொக் தார்பய னன்குதவும் 
அடைவாய் தருவொடு வற்றலும் சோற்றமுர் டுலசென்னோ 
மடைவாய் பணைப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே, 

துதிக்குகின் ரறோளலர் வேட்டதகற் காகத் துடியிடையாள் 
கொதிச்கு மதன்கை யலர்பிறர் வாயலர் கூடக்கண்டு 
கதிக்கு மிருகண் ணலரொழி யாத கலங்கனன்றோ 
ம.இக்கும் புகழ்ப்புது வைச்சல ராயலு மன்னவனே. 

உலம்படு நின்புயங் கர்தென் றுரைப்ப சொளியிழையாள் 
சலம்படு கொங்கைக் களிறுறச் சேர்ப்பது காரியமே 
நலம்படு மற்றவை கொண்டகண் டூதியை சாட்வெசோ 
வலம்படு €ர்ப்புது வைச்சல ராயலு மன்னவனே. 

மதியா சவனென நீயிரும் தாலிக்ச மங்கையைலான் 

மதியா சவனெனச் காய்லான் மசனுஞ்சும்மா வுறச்சம் 
. . yo . 

மதியா தவனெவன் செய்வா ளிகிலென்வ ருங்கொடைசா 
மதியா சவன்புது வைச்சல ராயலுமன்னவனே. 

தணிவரி சாங்கவி செய்தலி னாற்பிர சங்கத்தினால் 
அணி ரும்மிசை பாடலி னானல்கு மாக்சக்தினால் 
எணிழுடி யாப்பெரும் பேராசை யாற்புக ழெய்தஷை 
மணிம தில் சூழ்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

கொள்ளைச் சமிழ்ப்புல வோரியல் வாய்ப்பச் குறித்தியற்றும் 
பிள்ளைச் சவிமுற் பலவுநின் பாட்டின்முன் பேசலென்னே 
வெள்ளைக் குணயில் க திரோன்முன் னுற்ற விளச்சமெனின் 

்..  தடப்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே , 

ஏ.இிரங் சாமைச் செவனன வெய்அச வின்றியிராப் 
போதிரங் சாக்சன வெய்துச லேபெரும் புண்ணியமோ 
வாதிரங் காவெளிக் கூறுவ லோவெனு மாயிழையாள் 

மாதிரர் தேர்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே, 

பேசப் பிறர்கும் புகழாள ரியாவரும் பிற்சொடையே 
ஏசப் படுமிஈ ழென்பார் ஈறுங்கொத் இணரில்வண்டு 
மூசப் படுமூற் கொடைச்ூழுக் கென்னெனு மொய்குழலாள் 
வாசப் பொழிற்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. 

மாலைவச் தால்வஞ்சி யென் படு வாண்மதி யாமையென்ன 
மாலையன் பாருயிர் நீங்கலென் னாமென்று மன்னியபா 

மாலைன் காற்றி யதுமறம் சாய்கின் வயப்புயஞ்சார் 
மாலைதர் சாள்புது னவச்சல ராயலு மன்னவனே. 

௭௮ 

௬௧௪௭ 

(௪௭) 

(௧௮) 

(௨௦) 

(௨௧) 

(௨௩) 

(௨௪)



௬௧௮ மாலை, 

௮லைசட ஸின்கரு ணைக்குடை வுற்ற தடர்கருப்புச் 
இலைமத னின்வனப் பிற்குடை வுற்ற இறத்தினுன்னை 
வுலவற மோடுச் இடுமெனைக் காய்த லுளங்குறிப்பாய் 
மலைநிச ரிற்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. (௨௭) 

இசையிற் சிறந்த நினைமோடத் சானின் னிசைக்குடைக்து 
பசையற் றழல்சட்ட வேய்£ றுவதென்ன பாவடெடுர் 

இசையிற் பொலியும் புகழாய் புலவர்சிர் தாமணிமய 
வசையிற் றவிர்பு தத வைச்சவ ராயலு மன்னவனே, (௨௮) 

செய்ய தமிழி லகத்திய மாசவற் செற்றனையாம் 
8ய வதனுச் சவன்வாழ் வனாச்சென்ற லாதரித்ச 
தைய லெனைவெதுப் பஞ்செய்வ சோவிது தக்க தவோ 
வையம் புகழ்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. (௨௧) 

குழைமணச் குங்கற் பசமோ குலவு9ர் தாமணிமயோ 
மழைமணகச் கும்புய லோவிரண் டாக வளர்நிதியோ 
இழைமணச் கும்மருப் புத்தசேனு வோரின்கை யென்னுராக்சேன் 
வழைமணச் கும்புது வைச்சவ ராயலு மன்னவனே. (௩0) 

  

தறள்வேண்பா, 

அன்பே யுருவா யமைந்தசவ ராயலுமால் 

இன்பே தழீஇவாழ்ச வே, 

  

இந்நூலாிிரியர் மாணாச்கருளொருவ.ராயெ காரைச்கால், 

௮. சவேரிநாதபிள்ளைஇயற்றிய 

பாடல், 

பூமாலை யென்றுஈற் பொன்மாலை யென்றும் பொருவின்ராத்தச் 
தூமாலை யென்று மணிமாலை யென்றுஞ் சொலவுறுமச் 
தோமாலை கள்பொரு மோசவ ராயலுச் தூயவிந்தப் 

பாமாலை மாலையுண் ணீச்நென் மாலைப் பயத்சலினே.



Vv, B, SUBRAHMANIVASARiva 

சிவமயம். 

ஸ்ரீ குமரகுருபரஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

    

ஆச 

கற்பகவிநாயகர். 

பூமேவு முகமணியாய்ப் புகழ்க்கோடு குடஞ்சுட்டா 
யாமேவு கடமுடலொ யணிமேவு கரந்தருவாய்ப் 
பாமேவு பதநிதியாய்ப் பழவடியர் மிடி துரந்து 
காமேவு பெருங்கருணைக் கற்பகக்கன் நினை ததொழுவாம். 

காசிவிசுவேசர். 
உண்ணாடு பெருங்கருணை யொருத்தியிடஞ் சூழ்தலினா 
லெண்ணாடு மற்றொருத்தி யேறிய2ம லிடகின்று 
மண்ணாடு மாறிழித்து வலஞ்சூழச் செய்தமரும 
விண்ணாடு புகழ்க்காசி விசுவேசர் பதம்போறறி, 

ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர். 
அ௮ன்னநெடுங் கொடியுயர்த்த வண்ணலுமொண் செங்கமலப் 
பொன்னமரு மறுமார்பப் புத்தேதேளே கோக்குதொறு 
மின்னமுழுாண் ணடுங்கிடக்கொண் டிகெபா லச்சூலச் 

சொன்னவயி ரவப்பெருமான் நுணைப்பாதநர் தெரழுதெழுவாம். 

மூருகக்கடவுள். 

வரையெறியும் வெள்ளியகூர் வாய்வேல்கைக் கொடுபுலவர் 
புரையெறியுக் கவிழிணார்மாப் போழ்ர் துபெருவிண் ணுலகில் 
விரையெறிதார்க் கடவுளரைக் குடி யேற்றி வெண்டசளக் 
Bor Qu due, Csr திலமர் செவ்வேள்பொற் பதம்பணிவாம். 

  

நூல், 

பாண்டிநாடடூவளம். 

பொன்பூத்த கைலாயப் புண்ணியகா யகனளவாத் 
தென்பூச் * மலயவளம் விழைந்து இரு முடி சூடிக் 
கொன்பூகத புரவலனுக் தேவியொடுங் குடிகொண்ட 
மன்பூத்த மதுரையுடை வளத்ததுபாண் ower, 

செந்கமிழுஞ் சந்தனமுர் இசையெலாம் பரிமளிக்க 
மந் தவளி புமிழ்மலய வரைக்குடுமி நின்றிழிர்து 
கொந்தவிழு மலர்வீ௫க் குளிர்செழுமுச் தெடுத்திறைத்து 
முந்தவெழு புனற்பொருநை முழுவளத்த தந்நாடு,



௬௨௦ குமரகுருபரஸ்வா மிகள் சரித் தரம், 

௮ன்றுதடா தகைப்பெயர்பூண் டாசளித்த மாதேவி 
கன்றுதலில் பலவிருக்க கமையேகைக் கொண்டுபர்த்தா 
ளொன்றுறகம் மியற்பெய2ர யுறுத்தனள்கட் கெனம௫ம்௩ து 
அன்றுகய ௮ள்ளுவபோற் ௮ுள்ளுவரீர்க் கமனிதொறும். (௩) 

வேலிபுரிக் இிறையவனே விரும்பிஈமைக் காக்குமெனிற் 
சாலியெனு ஈமக்குளதோ குறையென்று தழைவனபோல் 
வாலியகென் முளைவித்தி மள்ளர்கீர் பாய்ச்சுதலுங் 
கோலியசெய் யிடங்கடொறுங் குலவியெழு வனபைக்கூழ், (௪) 

வாங்குதிரை கொடுஞ்சிலையா வண்கமலக் கொடிகாணா 
வோங்குவரால் கடிக்கணையா வொளிரகருவா னுலகிலக்கா 
விங்குபுனற் றடஞ்செலுத்தும் வேம்பணிதிண் டோலான்போ 
லாங்கொருதா னும்பகையை யடைந்துபொரு செயனேரும். (௫) 

வில்குவன Lor gi misled விளங்குவன மேனியொளி 
யேங்குவன அடிமருங்கு லிசங்குவன காற்சிலம்பு 

தூங்குவன குழல்வண்டு Fr LP GY OU GOT கருகெடுங்க 

ணீங்குவன மிடியா தி நெருங்குவன திருவா இ, (௬) 

கண்மருவு வன வெவர் க்கும் கதிர்க் கதுழுகம் போலகமு 

மெண்மருவு பொருளாத யோசாறு மெம்மலரும் 

பண்மருவு வண்டினமும் பாகூறு கழைக்கரும்பு 

மொண்மருவு கஞ்சகா தழுமோங்கு கென்னையுமே, (6) 

வானளவு கருஞ் சாலை மண்ணளக்த மாறிதிரி 

தேனளவ கூபெடி செவ்வானம் போர்த்தகலை 
கூனளவு பிறையொருபாழ் கொண்டசுரி முகச்சங்கர் 

தானளவு கதிர்காப்பட் டயங்கல்கவுத் தூவமணியே, (௮) 

சாலெலாம் வெண்டாளந் தளையெலாஞ் செஞ்சாலி 
காலெலாகங் கருங்குவளை காவெலாக் கனிச்சாறு 
பாலெலாம் கழைக்கரும்பு பாங்கெலா மிகத்திருக இ 

one roids அவல்வளத்த த௫்ராடு, (௯) 

தெய்வரா யகன்சீர்த்தி இரும் தியவே டெ இரீர்த்துச் 
சைவமே பொருளென்று தாபித்த திருஈ இதான் 
மெய்விரா வுயிர்பொருவ விராவுதலாற் றிருவமிகும் 
பொய்விசா வுதலில்லாப் புகழ்மிகுத்த தர்நாடு, (௧௦) 

மண்ணுலகத் தொருவேந்தன் றிருமகளை மணம்புரிந்து 
கண் ணுதலார் கூடலுற வனையரிளக் கான் முளைசீர 
வீண்ணுலகத் தொருவேர்தன் நிருமகளை வேட்டருளி 
ஈண்ணுமொரு குன்றுமுடைத் தநநாட்டு நலம்பெரிதே, (௧௧)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித தரம். 

ஸ்ரீ வைதண்டநகரவளம், 

ஆய்ந்தபுகழ்ப் போர்வையுடை யத்திருகாட் டினுக்கழகு 
தோய்ர்ததிரு முகமென்னத் துலங்குநக சொன்றதுதா 
னேய்ந்தபெருஞ் சைவர்குழாந் திருக்கயிலை யென் ஜிசைப்ப 
வாய்ந்தவயி ணவர்கடி௬ வைகுண்ட. மெனுககசம், 

முழவுபொலி வனவாங்க மூவுலகுங் கொண்டாடும் 

விழவுபொலி வனமறுகு விண்ணியலும் வெண்பிறைக்கோட் 
டுழவுபொலி வனமணிசெ யுபரிகையங் குகலைமொழி 
மழவுபொலி வன இருவ பல்குமா டங்களெலாம். 

பெருகுவிறன் மைர்கரொடு பிணங்குமரி மதர்மழைக்கட் 

கருகுமுகிற் குழன்மடவார் கழற்றிவி சியகுழைக 
ளருகுமணி மறுகிடைவீழ்ர் தளவாத பெருஞ்செல்வ 

முருகுகிகர் மைந்தாவிடு முழுமணித்தேர்ச் காறடையும். 

கருங்குவளை மருட்டுவிழி GT GM வா டியமடவா 

சொருங்குபயின் மாளிகைமே லோங்குமா மியத்தலக்து 
நெருக்காமலர்க் குப்பைகளை தொழமின்மடவார் நெட்டுயிர்ப்ப OF ற் கீ 
விருங்குளிர்வான் தருவுகுக்கு ெண்ணில்பல மலாக்குப்பை, 

ஓங்குஇரு மாளிகை?ம லொண்ணணிலா முற்றத்து 

விங்குபரி யங்கமிசை மேவுமா டவர்மயங்கிப் 

பாங்குபொலி மாதர்முக மென்றுபசுங் கத்தூரி 
யாங்குமதிக் இடிவாகைக் சளங்கமெனு மறியாமண். 

ஓவாது நீராட்டி. னொள்ளியமென் ௮னெனைக்து 
தாவாத ன வல்குன்முலைத் தீடந்தோ 2 ன்ற மடமாதர் 

மேவாக நகாணமிக மைந்கர்விழி புதைப்பரவ 
ராவாவிர் இரன்2போற்கண் பெற்றிலமென் றயருவார். 

பொன்செய்த மேனிலத்துப் பொற்றொடியா ரூடன்மிகத் 
தென்செய்த சலம்பொலிக்குஞ் சிறுபொழுது கூடன்மிகக் 

௬௨௧. 

(௬௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(ss) 

(௧௭) 

கொன்செய்மீம கலையொலிக்கும் பெரும்பொழுது குறித் துணர்க்து 
மன்செய்வா னவாமுக்கா நுறுதலான் மகவிழக்தார். 

மாதரார் திருமுகரு முழர்தாளும் வயங்கலவன் 
காதல்கூ ரவர்ஈகிலுங் கைத்தல (Lp pit an Con 
மேதகவாய் வருபாட்டுங் காதுமிளிர திரும்வள் வ் 
கோதசன்மற் றவர்குழலுங் கூறியகண் டமும்வண்டே. 

மாகதமா டத்துமிசை வயக்குறுசெவ் வான்படி தல் 
புசவுயா்பச் சுருமாயோன் பொற்கலைபோர்த் ததுநிகர்க்கு 
முூரவயிர மாடமிசை யொண்கருமே கம்படிதல் 

(௧௮) 

(௧௯) 

கரவில்பளிக் குருப்பெருமான் கரித்தோல்போர்த் த.துநிகரும். (௨௦)



௬௨௨ ் குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

மறையவர்தங் குடியொருபால் வயங்குமா சாண்மையுடை 
யிறையவர்தல் குடியொருபா லியைதரும்வா ணிகத்தமைந்த 
நிறையவர்தல் குடியொருபா னிலவும்வே ளாண்மைபுரி 
அறையவர்தங் குடியொருபாற் ுவன்றிடுமக் நகரத்து, 

பாண்டிவேளாளர்சிறப்பு, 
இத்தகைய ஈகர்வாழு மெண்ணில் வே ளாண்குடியு 
ளுத்தமமிக் கவர்பாண்டி வேளாள சென்றுரைக்கு 
மத்தகையர் ஈனிவாழ்வா சளவுபடாப் பெரும்புகழார் 
வித்தகரல் லொழுக்கமுருக் கொண்டன்ன மேன்மையினார். 

வளம்பெருகு முழவுதொழில் வாழ்க்கையால் யாவருக்கு 
முளம்பெருகு மகிழ்செய்வா ௬ண்மையே தலைநிற்பார் 
களம்பெருகு காமாஇ கடிந் துசிவ பானடிக்குத் 
தளம்பெருகு மலாதாவித் தாழ்ர்தெழுஈன் னியமத்தார். 

மகப்பேறுகநத் இநழதுதாவர் தோன்புழத்தல. 
௮ன்னவரு ளொருவர்மனை யறம்வழாப் பெருகிலையி 
லென்னருமொவ் வார்கற்பி னிரியாக மனைவியொடு 
பொன்னனைய மகற்பெறுவான் போற்றுஇருச் செந்தூர்வாம் 

முன்னவனை யுளம்குறித்து முனிவிலா நோன்புழர்தார். 

ஆனுமுகப் பெருமானா சணிவிழாச் சேவித்துங் 
கூறுபெருங் கோயில்வலங் கொபெணிகந்து மாரன்முத 
லேறுவிசே டம்பொலிகா ளெய்இயுறச் சேவித்து 
மாறுதவி ரடியார்க்கு மாறுது மடையிட்டும். 

புத்திரப்பேறு, 

இன்னுமள வாவிரத மிவ்வாறு புரிதருகாண் 

மன்னுமவர் பெருங்கற்பின் மனைவியார் வயினின்றும் 
பன்னுமலை வாயமர்ந்த பண்ணவனார் இருவருலா 

அன்னுமறக் குதுகலிப்ப வொருவரவ ;தரித்தன சே, 

பாலனா ரவதரித்த பண்பினிரு முதுகஞூரவர் 
வேலனா ரருள்போற்றி வீடாத மகிழ்ச்சியெழச் 
சாலநா ணாம்புரிர்த தவப்பயனுற் ரோமென்று 
கோலநான் மறையவராற் சாதகா இகள்குயிற்றி, 

மிடியனொரு செய்போற்றும் விதமெனவீ டுறல்குறித்த 
படிமையன்ஞா னாடிரியன் றனைப்போற்றும் பண்பெனவங் 
கொடிவில்வரி சைகளியற்றிப் போற்றிவளர்த் தனசோம்ப 
மடிவில்பிறை போல்வளர்ந்தார் மாதவத்து மைந்தனார். 

புத்திர்பேசாமைதேரிந்து ௮வர்கள்வரந்தல, 
தாண்டு பெருமகிழ்ச்சி யுற்றவிரு முதுகுரவ 
ரீசாண்டு முதலாகப் பேசுவசென் றெதிர்பார்த்தும் 

(௨௧) 

(௨௭) 

(2.94)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். சு௨௩ 

பாராண்டு வருமுளையார் பேசாத பண்புணர்ந்து 
நாராண்டு மகிழ்மனத்துத் தன்பமே ஈனிசுமப்பார். (௨௯) 

பூங்கையா லெடுத்தணைத்துப் புல்லினருச் சயமபோந்து 
நாங்கையா வினையாற்றி ஈன்றிதுபெழ் றனமென்று 
தங்கையா யாதுகலை தேர்ந்தார்கள் யாவரையு 
மூங்கையாக் கஇடுவாரை மூங்கையா செனக்செளிநஆ்தார். (௩௦) 

முன்செய்த தவினையோ முற்றியது வேறுளதோ 
பொன்செய்த கண்கிணித்தாட் புண்ணியச்செர் தூர்ப்பெருமா 
னென்செய்க வாறினிரா மென்செய்து மெனமயகூக் 
கொளன்செய்்க கொடுங்கவலைக் கூ.ழிசயா யினர்மொழிவார். (௩௪) 

வறு, 

செந்தில்வாம் குமாப் புத்தேள் சேவடி.க் கமலம் போற்றி 
ஈற்துபல் விரதம்பூண்டு காள்பல கழிக்த பின்றை 
யந்தவா னவன்செ யும்பே ரருளினான் மூங்கை யேயாய் 
வந்துதோன் றியதிச் சேயேன் மற்றினி யுரைப்ப தென்னே. (௩௨) 

சுற்மமு மிழிப்ப ஈட்டார் தொகுஇியு ஈகைப்ப மண்மேன் 
மற்றவர் யாரு மெள்ள வாயிலா மூசை மைந்தற் 
பெற்றஇற் பெறாமை ஈன்று பெரும்பழி யின்மை யாலென் 
றற்றமுள் ளொருவு மாறீ தமைதாத் அணிந்தார் மன்னோ. (௩௩) 

திநச்சேந்தூர் சேலலத்துணிதல். 

வந்தவெங் கவலை தீர வாரிசூழ் திருச்செர் தூரிற் 
கொந்தவிழ் கடப்பர் தாரான் கோயிலின் மூகை யாய 
மைந்தரைக் கொடுபோய் விட்டால் வருவ காண்டு மென்று 

சிர்தையிற் ௮ணிர்தெ முக்தார் சேயையுங் கூட்டிக் கொண்டே.(௩௪) 

நன்னிமீத்தப் பேறு, 

உற்றதோ ராக்கா மாண்டி லொய்யெனச் செல்லா நிற்கு 
மற்றவர் மனையி னின்று மறுகல்வர் தனாப் போது 
பெற்றமொன் நிளங்கன் ஜோடு பெருமடி கரந்த பாலோ 
டுற்றது ரேசே கண்டா ருலப்பிலா ம.ழ்ச்ச பூத்தார். (௩௫) 

மறையவ ரிருவ ரப்பால் வர்கன சஅவுங் சண்டார் 
குறையில் போபோ வென்றோ ரே.இலன் கூறக் கேட்டார் 
ஈறைகமழ் கின்ற தேமாங் கனி௫ஏலர் ஈல்கக் கொண்டார் 
நிறைது ம௫ழ்ச்சி பொங்க ஈடந்தனர் நிகரி லாதார். (௩௬) 

வான்றவம் மலய நின்றும் வருபெரும் பொருநை நீத்தக் 
தான்றவழ் ஈடவை சற்றுர் தண்மலர்ச் தருக்கண் மொய்த்தே 
யான்றவழ் ஈடவை சற்று மாழிசா னடவை சற்று 
தேன்றவம் புகழா சாகச் சென்றுசெர் தூரைச் சேர்ந்தார். (௩௪)



௬௨௪ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இரம், 

திநச்சேந்தூர்க்காட்சி, 
ஒருவரை மார்பம் போழ்ந்த அணார்துபே ரச்சம் ண்டு 
பெருவரை யனைத்தும் போந்து பி, ஐங்குறு வெள்வே லையன் 

அிருவருள் பெறுவா னெண்ணிச் செறிர்தன நிற்றல் போலும் 
பொருவில்பன் மாட மோங்கிப் பொலிதிரு விதி கண்டார். (௩. 

வள்ளலைச் சூம்ச சாது வானத்.ஐக் இடுக்கண் செய்த 
கள்ளமும் மதிலும் வெந்து கருகிய துள்ளத் தோர்ந்து 
வள்ளலைச் சூழ்ந்து நாளும் வானத்தைக் தாங்கா நிழ்குவ் 
கள்ளமில் லாத செம்பொற் கடிமஇற் பொலிவு கண்டார். (௩௯) 

அடுத்தடி வணங்கு ே வோரை aur pal dG மருளை யுன்னிக் 
கடுத் துமுன் போல வின்னுங் கைப்படை செலுத்சகே லென்று 

HOG Bi வரிய (Ys go வித் நூரு மழுமி றைத்து 
மடுத்கவெண் டிரைக்சை யாழி வள்ளலை வணங்சல் கண்டார். (௪௦) 

இரிபுச மெரியுண் மூழ்கச் சினர்துசெற் நிரிவா னம்மான் 
வமிசிலை மேரு வாக மலர்க்கரங் கொண்ட ஞான்று 

பரிவுறு மண்டர் தாங்கப் படைத் அ 2வ நிருத்தி யென்னப் 
புரிதரு வான் ரோப் செம்பொற் கோபுசம் பொலிதல் கண்டார். (௪௧) 

ஒருட லமாந்த தங்க (ஞுண்மையை விளக்கி யாங்கு 
மேருவுஞ் சமழ்ப்ப வோங்கும் லிரிமணிக் கோபு ரத்துப் 
பேருரு மயிலு முட்காற் சேவலும் பிறங்கா கின்ற | 

காருருக் கலங்க வோங்குங் கொடி.மிசைக் கலத்தல் கண்டார். (௪௨) 

முற்றிய வருள்சா லாறு முகப்பிரான் றரிச னத்தாற் 
பற்றிய வகமே போலப் புறக்இனுக் குளிர்ச்சி பம்பச் 
சுற்றிய வாச நூற்றுக் காவதற் துன் து வீசு 

மொற்றிய சாந்து பூசி புறுபெருங் குழாங்கள் கண்டார். (௪௩) 

இலைவிபூர். 
இலையமில் குமா வேண்டுன் வணங்குவார்க் கென்று துன்ப 
Daw பகைசற் ஜறேனு மிலைப3 பிணிநி சப்பு 

மிலையளற் அுழன்று வீழ்த லிலைபல பவத்றுச் சார்பு 
மிலையென வில்வி பூதி யெடுச்தெடுச் துக௨ல் கண்டார். (௪௮) 

இன்னபல் வளனு ோக்கி யெம்பிரான் ஙிருமுன் சென்று 
பொன்னடி வணஙூப் போற்றிப் புண்ணிப முதல்வா விந்தப் 
பன்னரு மதலை தானின் னடைக்கலம் பார்த்துக் கொள்ளென் 
அுன்னருர் தம்ம ருற்றா ரறுதவம் புரிந்தீன் ரோசே, (௪௫) 

ஈன்றவ oan pa பின்றை பிசைத் திட ர மதல் யாருக் 
கான்றகல் லறிவு செற்தூ ரண்ணலா ரருளிற் றோன்றச் 
சான்றவர் மதிக்குர் தெய்வச் சண்முக விலாசம் வைக் 
தோன்றலா ர௬ருவ முள்ளே தோன்றக்கண் டிருந்தா சன்றே, (௪௬)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். ௬௨௫ 

சேந்திலாண்டவன்திநவநள்புரிதல். 

இவ்வணஞ்் சிலராள் வைக வெரிமருள் சூட்டுச் சேவல் 
கைவண்ணக் கொடியாக் கொண்ட காங்கேயன் கருணை பூத்துச் 
செவ்வண்ணக் குமா னாவோர் திருவருச் கொண்டு தோன்றி 
யவ்வண்ணப் பொருள்யா மேயென் றறிதா வாய்ம லர்ந் து, (௪௪) 

மருவிய நீயா சென்ன வாய்திறர் தடியே னென்னப் 
பொருவிலக் காமுப் பானும் பொலிதரு மைம்பதீ தொன்றுந் 

தருமிரு மொழிகட் குள்ள வியலெலா முணசச் சாற்றிப் 

பெருூலக் கியமுக் கூறிப் பிறழ்தராப் புலமை செய்து. (௪௮) 

கடன்மடை இறந்தா லென்னக் கவிபுகல் வாக்கு கல்கி 
யடல்கெழு பிரசங் கத்து னமைபெருஞ் சிறப்பு ஈல்க 

மடனிகு சமய மாதி வயங்குதிக் கைகளுஞ் செய்து 

படர்மறை யனைத்துந் தேருப் பதமலர் சென்னி சூட்டி. (௪௯) 

Sans தவத்தா லெய்துஞ் சைவத் தார்த வுண்மை 
அவலுமுப் பொருளுச் தெள்ளி மூற்குரு பரனே யாதி 

கவலில்செங் கற்ரோ யாடை கவின்சடை வேடந் தாங்கி 
யவமில்பக் குவர்க்கெம் முண்மை யறிவியென் றுபதே சித்து. (௫௦) 

இருந்துவெண் ணீறு நல்கித் திருவுருக் கரந்தா னையன் 
வருர்துத லின்றி யெல்லாம் வாய்த்தமா தவத்தின் மிக்கார் 
பொருந்துசெங் கற்றோ யாடை பூண்டுசெஞ் சடைக டாங்கி 
யருக்திற லாறு கட்டி, வேடமு மமையப் பூண்டு, (௫௧) 

G a». 

கமாதநபரரேன்று பேயர் பேறுதல். 

கோலமலி திருச்செர்தூர்க் குமாவேள் கருணையினாற் குமா னாகச் 
சீலமலி குருபசனீ யாதியென வாய்மலர்க்த திறத்தை யோர்க்து 
நோலமலி தவர்குமா குருபானென் அுரைக்குமொரு நாமந் தாங்கி 

மூலமலி மு,தற்குரவ னருணினைர்தா னந்தவெள்ள மூழ்கி னாசே.(௫௨) 

இவர், நாலசேய்யக்கநதுதல. 

ஒருகுமா குருபாமா முனிதமையாட் கொண்டருளி னுபதே இத்த 

குருபானைச் துதிசெய்வான் கருதியெல கோடுமெனக் குறிக்க லுற்றா 
சருமையபன் மொழிகளுளுர் தென்சலையும் வடகலையு மநாஇி யாய 
பொருவிலிரண்டனுக்குழு கலா சிரியன் பிறைமுடித்த புகழ்ப்புத் தேளால். 

அ௮னையனிடைக் கேட்டுணர்ர்து விரித்தவிரு வருமுனிவர்க் ௧ர 
சா வுள்ளார், நினையமிவை யொத்தனவே யாயினுமிவ் விரண்டனுளு 
நிகரி லாத, வனைபுகழ்த்தென் மொழிமறையிற் சறப்பெழுத்தைர் 
கெனவைந்தே வயங்கக் கொண்ட, இனையவிசே டமுமன்றி யடி 
மூடிமா லயனின்னு மெய்தா முன்னோன். (௫௪) 

எக்



௬௨௬ ருமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

பித்தனென விகழ்ர்த துமெண் ணா துடா கெவெளவும்பெண்பாற் நூது 
சித்தமூழ்ர் ததுவேட்டுச் செலவுமினுஞ் செயற்கரிய செயவுக் தானே 

யொத்தமுதற் புலவனென வுறவுமெழு திவொனா வுறவு மோங்கு 
வித்தகவண் கயிலையகம் வருவித்துக் கேட்டிடவு மேய தம்மா. (௫௫) 

கந்தர்கலிவேண்பா, 

ஆதலிற்றென்கலையேராங்கோடுமென த் துணிர்துபெருகன்புபோர்ப்ப 

மேதகப்பூ மேவுமுத லெடுத்தணிமுற் சிறக்தகலி வெண்பா வொன்று 
போதகனா இயபெருமாற் கோ தியள வருங்கேள்விப் புலவர் சூழக் 

காதலினா யிடையமர்ந்தா ரறங்கடலை யெடுக்கவந்த காட்சி யாரே, () 

வறு, 

இனையரிவ வாறு மேவ வின்றவ ரீது கேட்டுத் 

துனைதா மகிழ்ந்து செந்தூர் புருந்தமர் தோற்ற நோக்கித் 
தீனையரென் றெண்ண Siig தங்குல தெய்வ மென்றே 
நினை தரு முளத்த சாகித் தொழுதனர் நீங்கி னாரே, (௫௭) 

கைலைக்கலம்பகம், 

பின்னரவண் புலவ மேருப்ப் பிறங்குவார் செந்தா சண்ணல் 
பொன்னடி. வணக்கிப் போற்றிப் புறவிடை கொண்டெ முந்தே 
யன்னமென் னடையார் சூழ வவிர் இருக் கயிலை சார்க்து 
கன்னவில் சிலையி ஞர்க்குக் கலம்பக மொன்று பாடி, (௫௮) 

திநநேலவேலிழதலியஸ்தலதரிசனம். 

ஆங்குகின் றெழுந்து வேயின் றருளிய முத்த மென்ன 
வோங்குபுண் ணியனார் மேய நெல்வேலி யுவர்.து போற்றி 
வாங்குவெஞ் சிலையி சாமன் வழிபடப் பழியொ ழித்துத் 
தாங்குஈன் னகரி சாமேச் சாம்புகுஉச் தாழ்ந்து போற்றி, (௫௯) 

மின்னிய மோலி வானோர் மேவெழி லாம்பை மாதர் 
முன்னிய மொய்ம்பின் வேடர் மொய்கொடிச் சியசே யாகத் 
அன்னிய சரச Gp gis அதைந்துவாழ் குற்று 0S gi 

மன்னிய குறும்ப லாவாழ் வள்ளலார் பாதம் போற்றி, (௬௦) 

ஒருதுணை மாலை பாகக் துவர்தவர் சுழியல் போற்றிக் 

கருவுரு தருள வல்லார் கானப்போ ஈகரம் போற்றிப் 
பருவச லெமக்கு நீப்பார் பற்றுமா டானை போற்றிச் 
செருமலி சூலத் தையர் இருப்புன வாயில் போற்றி, (௬௧) 

பேணிய தருள வல்லார் பெருர்துறை புகுர்து போற்றிக் 
கோணிய பிறைமு டி.த்தார் குளிர்கொடுங் குன்றம் போற்றி 
யேணியக் காத்து நாத ரிருந்தமிழ்ப் புத்தூர் போற்றிப் 
பூணிய லெலும்பாக் கொண்டார் பூவண ஈகாம் போற்றி, (௬௨)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இரம், ௬௨௭ 

செய்யவேண் மகிழ்ந்து மேய திருப்பால் குன்றம் போற்றி 
யெய்யயா வருக்கு ஈல்கு மேடக நகரம் போற்றி 
யையதிீ வினைய றுப்பா சாப்பனூ ஈடைந்து போற்றிப் 
பொய்யவர்க் கொளிக்கு மற்றைத் தலங்களும் புகுந்து போற்றி, (௬௩) 

சசத்இயன் முழுது நீத்துத் தத்துவ முணர்ந்த யோக 
ரகத்தியல் குமாப் புத்தே எகத்தியற் குணர்த்தி யாக்குச் 
சுகத்திய லுண்மை முற்றுந் அணிதா வருளப் பெற்றார் 
நகத். இயல் சிலையார் மேய கூடலை ஈண்ண வந்தார். (௬௪) 

அறங்கிளர் கல்வி யானு மணிகிள ரொழுக்கி னானு 
நிறங்கிள ர௬ண்மை யானு நிகரிலாப் பெருமை யாளர் 
இறக்கிளர் விருப்பாற் சென்ற சென்றபல் லிடத்து முள்ள 
மறங்கிளர் செருக்கின் மூழ்கும் புலவரை வாஇல் வெல்வார். (௬௫) 

சிலரையைரந் திலக்க ணத்தாற் சிலராமிக் லெக்கி யத்தாற் 
சிலரைவண் பிரசங் கத்தாற் லரைன் இயற்றும் பாவாற் 

சிலரை கே ருரைக்குஞ் சொல்லாற் சலரைமெய்ஞ் ஞான நூலாற் 
சிலரைமற் நுள்ள நூலாற் இறப்புற வெல்லு வாசே, (௬௬) 

௮ருண்மலி யினையர் கூட லாலவாய்ப் புறக்தி லெய்தப் 
பொருண்மலி யவவூர் மேய புண்ணிய செதிர்கொண் டெய்தித் 

தெருண்மலி தாப்ப ணிர்து சேர்ந்தன சளவ எாவிக் 

கருண்மலி சோலை யாதி காட்டுபு ம௫ழ்ச்டி செய்வார். (௬௭) 

மதுராநகரக்காட்சி, 

நிறங்கொடு பொலியு மேனி கின்மலக் குமா வேன்ப் 
புறங்கொடு சுமத்தல் செய்வ பொலிர்தகங் கொச மக்கு 
மறங்கொடு மேய நும்மைக் கண்டன மகிழ்ச்சி மேய 
இறங்கொடு குலவா நிற்குஞ் செழுமயி னடனங் காண்க. (௬௮) 

இரும்பொழி லடிக ளாக விணர்ச்குழை முகம தாக 
வரும்பவிழ் மலர்வா பாக வருங்களி செய்யு ளாகத் 
தீருங்கனி அளியா நிற்கும் சண்ணரு வனைய செய்யு 
ளொருங்குறத் அளியா நிற்குஞ் சுவைபொருஉ மாதுவுங் காண்க. () 

ஈமையணி பவர்மா ணாக்கர் நாடிகச் நீழல் வாழ்வார் 
தமையடி வணங்க வந்தார் சான்றதக் கோசே யென்று 

ளமைதாரசக் குறித்து மேன்மேன் மகஇழ்ந்தல ருகுப்ப தென்னச் 
சுமைதரு தார்ப்பூச் சிந்துங் கடம்பமர் சூழல் காண்க, (௪௦) 

முடிகளோ சாறுந் தாங்கு முருகவே ளருளப் பெற்ற 
வடிகணுங் கவியு ளொவ்வொன் றவாய்ப்பிறி தவாவார் போல 
வொடிவில்பல் கனிக ளூள்ளு மொவ்வொன்றே யாவாவி வேறு 
கடி சாப் பலப முத்த பொழிலைநுங் கண்ணிற் காண்க. (ora)



௬௨௮ குமர்குருபரஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

சேவலங் கொடிச்கைச் செவ்வே டிருக்தலுக் கிரகம் பெற்ற 
பாவல ராய வுங்கள் பாட்டில்யாம் வீழு மாபோற் 
காவலங் குறுப லாக்கள் கனிந்தபல் கனியை ஈச்ச 
மேவரும் பலவீ மொய்த்து விழ்தரு வளமுங் காண்க, (௭2.) 

சித்தகல் லொழுக்க மோவாத் தேகப் பொலிவு வாய்ர்த 
வுத்தம வடிகே ளுங்கள் செய்யுளுட் பொருளே போலப் 
பைத்தபூம் பொழிலு ளீரப் பலாப்பமுத் தடிமண் ளே 
மொய்ததபல் கனிசெ றிந்த முழுவளஞ் சிறிது காண்க, (௭௩) 

செய்யகற் ஜோய்ச்த வாடை திருவரை யுடுத்துப் போந்த 
வையசே யுமைக்கண் டோடும் புன்கவி யாளர் மானக் 
கொயம்மலர்ச் சோலை மேலாற் குளிரொனும் பவன மேவ 
மெய்ந்நடு நடுக்குற் ரோடு மிக்கவா னாங்கள் காண்க, (௭௪) 

எண்ணிலா வோடு கால்க ளியைதாப் பெற்று மென்றுந் 

தண்ணிலா வழிவாழ் வேந்தர் நாட்டினைக் தணவா தா௫க் 
சண்ணிலா கெய்தல் வேலிக் கடலகம் புகுதா தாகு 
மண்ணிலா விந்த வையை மாகி வளமுங் காண்க, (௪௫) 

௮டி.கணும் மடிசார் தோரை யளற்றகம் புகுத ராது 
முடி.விலின் பெய்த வுய்க்கு முறைமைபோற் றன்பாற் சார்ந்த 
மடிவரு வெள்ள முற்றும் வாரிதி யுவர்பு காது 
படியிலின் பெய்த வுயக்கும் பழஈதி யிதுவே யன்றோ, (௪௬) 

என்றுபல் வளமும் காட்டி மகிழ்விக்கு மியல்பி னாோ 
டொன்றுபன் மாடக் கூட ஓட்புகுர் தோங்கு செம்பொற் 
குன்றுகின் நனைய தாய கோபா மருக்கு தாழ்ந்து 
துன்றுபன் மணியி மைக்குஞ் சுடர்ப்பெரு விதி சூழ்ந்து. (௪௭) 

கொடியவெர் நிரயத் தாழ்தல் குறித்துவெல் கூற்ற மேய 
கடிஈகர் புகுவா சென்றும் புகுதசாக் கனகக் கோயி 
லடியவ செஇர்கொண் டேத்த வன்பிடை wars பொங்க 
நெடியகை குவித்துப் புக்கார் நிகரின்மா தவத்தின் மிக்கார், (௭௮) 

விழைவா ஈல்குஞ் சித்தி வேழத்தை வணங்கி மேருக் 
குழைசிலை யொருகைக் கொண்ட குழகர்பொற் பாதம் போற்றித் 
தழைதர வுலக மெல்லாந் தண்ணளி மிகையா லீன்ற 
பழைமதர்க் கயற்க ணம்மை முன்சென்று வணங்கு நின்றார். (௪௯) 

வணங்கிநிற் பாருக் செல்லா வுலகமும் வாய்ப்ப வின்றுங் 
குணங்கெழு குமரி யேயா யெற்றைக்குங் குலவு மன்னை 
பிக்கு மகவாந் தெய்வக் கோலமங் இனிது காட்ட 
வணங்கிய வீனையார் கண்டு முடிதரா வுவகை யுற்று, (௮/0)



குமர்குருபாஸ்வா மிகள் சமி தீ இசம். 

அங்கயற்கணம்மைபிள்ளை த்தமீழ். 

அ௮ருமைபா ராட்டுஞ் சான்றோ சம்மைசக் நிதிமுன் னாகத் 
இருமட மொன்று காட்டச் சென்றி லமர்ர்து தெய்வ 

மருமலர்க் கூர்த லம்மை மகத்திருக் கோல முன்னிக் 

கருது ?தா றினிக்கும் பிள்ளாக் கவிப்பிர பர்தஞ் செய்தார். 

அரங்கேற்றல. 

முந்துபே சருளா லம்மை மொய்த்தபல் வளமு மேவி 
நர். ஐமந் நகராள் வேந்தர் நாயகர் கனவிற் சென்று 
சந்துசூழ் வரைவாழ் கஞ்சேய் தன்னருள் பெற்றா ரீங்கு 
வந்துபா டியது கேட்கும் வாஞ்சையே மென்றுகூற, 

ஈலமலி பத்து வாய்ந்த நாயகர் தயிலெ முந்து 
குலமலி யமைச்ச சாதி யறிஞரைக் குறித்து நோக்கி 
நிலமலி நம்ம ரூள்ள வி'2சடமென் ஸனிகழ்த்து மென்ன! 
புலமலி யவரு மோர்ந்தா ர௬ுள்ளது புகலுவாரால். 

நாதனே இருவை குண்ட ஈகரினி லவத ரித்தா 
ages Mars மூகை யாயவ ரையாண் டெல்லை 

மேதகு இருச்செர் தூரில் வேலவ ரருளப் பெற்றே 
போதல்செய் பன்னூல் வல்லா ராபரின ரொருவ ரின்னும், 

செய்யகற் ஜோய்தத வாடை இருவரை புத்து Men Sua on 
மொய்யொளிச் சடைக டாங்கி முன்னிய வேடம் பூண்டு 
தெய்வவெண் ணீறு கண்டி இகழ்தாத் தலங்க டோறு 
மையறச் சென்று சென்று வணக்கியித் தலத்து வந்தார். 

வந்தவா கயறக ணமமை மலாடி வணஙகக&ப மபோறறிச 

சந்தமிக் கமைந்த பிள்ளைத் தமிழ்ப்பிர பந்தம் பாடிச் 
சுந்தர வல்லி முன்பு தொழுதசங் கேற்றல் செய்வா 
னுர்துதம் முள்ளத் தெண்ணி யிருந்தன ர௬ணர் Howe pA. 

மனகெக வறிஞர் கூறும் வார்த்தையும் கயற்க ணம்மை 
கனவில்வற் துரைத்த வாறுங் கடைப்பிடி.த் தாசு தேர்க்தே 
யனகமார் கனவை யாரு மறிதா வெடுத்துக் கூறித் 
தனையரு மூழ்ச்சி பொங்கத் தலைமிசைக் கரங்கள் கூப்பி, 

யாவருந் தொடாந்து செல்ல வெவ்விடத் இருந்தா ரந்த 
மேவரு தவத்த ரென்று வினவியவ் விடத்தைச் சார்ந்து 
தேவரும் பெறுதற் கொல்லாத் இருவருள் பெற்றீர் அம்மைப் 

Gn2_ Fa 

(௮௧) 

(௮௩) 

(௮௫) 

(௮௬) 

(௮௪) 

பாவருர் தவத்தாற் பெற்றே மெனப்பல வுரைத்துப் போற்றி, (௮௮) 

யாலுநீர் செய்தீ ரெங்க எம்மைமே லியம்பு மென்னத் 
தாஅசெய் பூணீர் பிள்ளைத் தமிழ்ப்பிர பந்த மென்ன



௬௩௦ குமர்குருபாஸ்வாமிகள் ச்ரித்திரம், 

வோதுது மன்பா லம்மை யுனாத்தனள் கனவி லென்ன 
வேது.நு மன்பே யம்மை யெழுந்தரு ளுூதற்கென் றோதி. 

வெள்ளிய நீறு ஈல்கி மேதகு மாசி கூற 
வள்ளிய குணத்தான் மிக்க நாயகர் மகிழ்ந்தேற் றேயங் 
குள்ளிய ஈன்னா டே்ந்தார் சுதினமு முடனே மேவத் 
தள்ளிய வினையி னாசைத் தாழ்ர்தன ரழைத்துக் கொண்டு, 

சொல்லிய பலவாற் ரூனுஞ் சுடால௰் காரஞ் செய்தே 
யல்லிய மலர்ப்பைங் கூந்த லங்கயற் கண்ணி யம்மை 
நல்லியற் றிருமுன் வைகி நற்றமிழ் தனைப்பூ சித்அப் 
பல்லிய முழக்கி யாரம் பஞ்செய வேண்டு மென்ரூர். 

ஆர்கொண்ட சடையார் மைந்த சருளுப தேசம் பெற்றார் 
கார்கொண்ட முகலா வோகிப் பிரசககங் கவினச் செய்து 
பார்கொண்ட பருவ மொன்று பகருமத் இனத்தூத் திர 
நார்கொண்ட மகிழ்ச்சி பூக்கார் நாயக ராஇ யோரும். 

செற்றமில் புலவர் சிங்கர் இனமொரு பருவ மாக 
வற்றமி லறிஞர் மெச்ச வணிந்தரங் கேற்றும் போது 

பற்றிய புகழ்வா ரானைப் பருவத் கின் மழவா யம்மை 
வெற்றிரா யகாம டிக்கண் மெவிவிற் றிருர்தா என்றே, 

நாயக மிறும்பூ துற்றார் ரான்மறை யவர்பு கழ்ந்தார் 
தூயமற் நுள்ளோர் யாருர் தோன்றுதெய் விக மென்ளுர் 
மேயவிச் சிறப்பி னோடு மெய்த்தவத் தலைவ சானோ 
சாயவிப் பிரப் தத்தை யணிபெற மாற்று வித்தார். 

முன்னிய பெறியோர்க் குற்ற மகத்துவ முழு துர் தேர்ந்து 
மன்னிய வசசர் செம்பொ னமியணை யேற்றி வைத்துப் 
பொன்னியன் மணிக ளாலே பொருந்தபி டேகஞ் செய்து 
மின்னியல் வீர கண்டை மிளிசெழிற் முளிற் சேர்த்து, 

மழைமதக் களிறு பாய்மா மாமணிச் சிவிகை நல்கி 
விழைகுடை கொடி முன் னான விருதுகள் பலவு Sg 
தமைதிரு மடமொன் றம்மை சர்கிதி யுறச்ச மைத்துக் 
குழைதரு மன்பு பொல்கிக் குலவமற் றி.துவுஞ் செய்வார். 

_ நீதிநேறிவிளக்கம், வேறு, 
இருபதினா யிரங்கலிப்பொ னியைந்தவரு வாயுடைய 
வரியரா யகபுாாமென் நறையக ரொன்றுதவி 

மருவியடீ தியைச்சுருக்கி வகுத்தருள வேண்டுமெனப் 
டொருவிலா நீதிநெறி விளக்கமுறப் புகன்றருளி. 

மதுரைக்கலம்பகம்,. 

௮ம்மையென மகிழ்ச்சிசெயு மையரையு மெனப்பணிந்து 

செம்மையுடைப் பலரிசப்பச் ஜறர்தசலம் பகம்பாடி 

(௯௧) 

(௯௭)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இரம். ௬௩௪ 

வெம்மைதவிர் நாயகர்பால் விடைபெற்றுப் புறம்போர்து 
தம்மைநிகர் பவரில்லார் வட இசையே சாருவரால், (௯2) 

திரிசிராப்பள்ளியையடைதல். 

எண்ணரிய தருச்செறியு மிருங்கானுங் கருங்குன்றுங் 
கண்ணரிய கான்யாறுங் கடந் துபரி சனஞ்சூழ 

விண்ணவரு முனிவரும் விழைர்தேத்தக் தாயான 
பண்ணவாவாழ் இரிசராப் பள்ளிக ரருகடைந்தார். (௯௯) 

ஓதாம லஓுணார்தவர்தம் வருகை£கட் டளம௫ழ்ந் து 
போதாரும் புனற்றடஞ்சூ ழக்நகாப் புரவலனார் 
மீதாரும் பெருஞ்டிறப்பால் விரும்பியெஇர் கொடுவற் து 
பாதா விர்தமலர் பணிர்தழைத்துக் கொடுசென்முர். (௧௦௦) 

விண்ணளவு நெடுஞ்கர மேவுசிரா மலைப்பெருமான் 

கண்ணளவு தஇருவடிகள் கண்டுதொழச் செய்வித்து 

மண்ணளவு பெரும்புகழ்சான் மாதவர்க்குப் பலவரிசை 

தண்ணளவும் படிசமைத்துத் தணவாது மருவுவார். (௧௦௧) 

ழ வறு, 

வள்ளைக் குழைமா மறுமார்ப மாலே யனைய நாயகருங் 

கொள்ளைத் தமிழார் பிரசங்கங் குலவக் சேட்டு மனமகிழ்ந்து 
பிள்ளப் பெருமா ளையங்கார் வந்து பிரிய முறக்கலப்ப 

வெள்ளைத் இறமி லிருவரையு நோக்கி யிது விளம்புவார். (௧௦௨) 

பேசு மூலக முவர்துகொளப் பெருக வியற்றி ஈவமாகக் 
காசு பாப்ப வேண்டுமதஇல் வைக்குக் குறி$ர் கீரைமினென 
மாசு தவிருங் கருடனென முந்தி வகுக்தா சையங்கார் 

விசு புகழ்சால் விடையென்றார் வேற்கைப் பிரானார் மாணுக்கர்.(௧௦௩) 

செம்புள் பறந்து செல்லுமென வட்ட மிட்டுச் செல்லுமது 
நம்பு விடைதான் முூட்டமூட்டச் செல்லு நலக்த தென்றுரைப்ப 
வம்பு மொழிந்தா மெனச்சாம்பி வசனஞ் சாயத்கா சையங்கார் 
பம்பு மொழியின் பொருளுணர்ந்து மகிழ்ர்கா சனைய பார்த்தெரே,() 

சந்தப் பொருப்பி னமர்குமா சாமி யருள்பெற் றவருளாத்த 
வந்தப் படியே வெள்விடைக்கா சகலம் வியப்பப் போகட்டு 
ந்தப் பெருகு மனம௫ம்ச்சி யடைந்தே யொருகா யகரிருக்கா 
ரிர்தப் பவன ச் தற சழைப்ப வு.தத்தார் பின்ன ரிதுசெய்வார்.(௧௦௫) 

வாட்போக்கிழதலியஸிதலதரிசனம், 

பாச மொருபெண் குடியிருக்கும் பாமா னக்தர் விற்றிருக்குங் 
காக மெரியக் கனல்விசும் பொருப்பு கடம்பர் துறைப்ப தஇயு 

மாக முகறோய் தருமீங்கோய் மலையுக் திருப்ப ராய்த் துறையு 
மாக மணிமால் பணிபாச்ட லாச்டி சாமப் Guapo Buyer. (௧௦௬)



௬௩௨ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

இமையார் வணங்கு பைஞ்ஞீலி யென்னுர் தலமுர் தவக் துறையு 
மமையா வளங்கண் மிகப்பெருகு மானைக் காவும் பாற்றுறையு 

மையா ளொருகூச் சீசாமு ஈன்றே பொலியுக் கற்குடியுக் 
கமையா வெறும்பி யூர்மலையுல் கவலை களையு நெடுங்களமும். (௧௦௭௪) 

பற்று முருக்குர் திருக்காட்டுப் பள்ளி ஈகர௬ மற்றுளவுஞ் 
சற்றும் விலகாப் பரிசனமுஞ் சூழச் சார்ந்து சாரர் துபணிக் 

தெற்று இரைநீர்க் காவிரிஞூ மிபலார் இரிசி சாமலைக்க 
ணுற்று மழ சாயகர்க்குங் காட்சி கொடுத்தல் குறைகின்றார்.(௧0௮) 

சமயவாதம். 

ஆய பொழுது கருடனைக்கொண் டவையிற் மோற்ற வையங்கார் 
மேய பலவை ணவர்கடமை யேவ வவருள் வினரைந்தொருவர் 
பாய புகழ்சால் குமாகுரு பாரமா முனிவர் முனம்போந்து 
மேய சமய வாகம௫ செய்வோம் விருப்ப முறினென்றார். (௧0௯) 

என்ற பொழுது முறுவலிக்2த யெங்கு நிகழும் பெரும்புகழா 
சொன்ற வதனுக் குடம்பட்டா ௬ணர்விற் சிறந்த நாயகரு 

மன்ற வறிஞர் பலரும்வர வழைக்தார் பாஞ்ச ராத் இராமுற் 
௮ுன்ற நெடுமால் புகழெடுத்துச் சொல்வா சதுசற் றெடுத் துரைப்பாம். 

ேவேறு, 
அவர்இரு நெடமா லாஇ யென்றன ரறிவின் மிக்க 
விவாஃ அண்மை யந்த மென்பது முண்டே யென்றா 
ரவர்ஈறுந் துளவத் தாரோ னரூபமே யென்றா ராய்ந்த 
விவர்பெருங் கபாலக் தேற்ற தெவருடற் செர்$ சரென்றுர், (௧௪௧) 

அ௮வர்மறு மார்பன் ஞானச் சோ இயென் றறைச்கார் சான்ற 
விவரவன் மாயை தாயா இருப்பனே லுண்மை யென்று 
ரவரரி மாயை போக்கும் வல்லளென் நறைகந்தா ரப்போ 
இவசொோரு மான்பொய்ம் மானென் றெண் ணுரு தென்னை யென்ஞார்.() 

our RE) fuss x வேச்சை யாலுருக் கொள்வ னென்றா 
ரிவாமகச் தெச்ச னாப்ப்புக் கிழந்தனன் றலையை யென்ரு 
சவர்கரு மேனிச் செம்ம லாரண முரைத்தோ னென்று 
fart Fer மாதி நான்கு வாக்கைய மெழுப்பு மென்றார், (௬௧௩) 

அவர் இரு மணாளன் யாவு மளித்தருண் முதல்வ னென்ரா 
ரிவர்புதல் வரைக்கா வாம லிருர்ததா லியைய மென்றா 
ரவர்பிறப் பொழிக்க வல்2லா னாழியான் மூனே யென்ரா 
ரிவர்பரிப் பிறவி தீர்்த தில்லையே யின்னு மென்றார், (௧௧௪) 

அ௮வர்பிர ணவத்தின் மேய பொருளரி யாவ Carona 
ரிவாஈ.றுங் கடுக்கை சூடு மிறையவர் யாவ சென்றா 
ரவர்மதக் களிறு கூவ வடைர் தவ னரியே யென்றா 

நிவரிறை யவன்செல் வானோ வேவல ஸனிருக்க வென்றார். (௧௧௫)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்.இரம், ௬௩௩. 

௮வர்புரு டோத்த மன்சா ணருளுடை முகுந்த னென்று 
ரிவசொரு சாத்தன் ருயென் றியாவரு மறிவ சென்று 
ரவரிரா வணனைக் கொன்றே யமாரைக் காத்தா னென்றா 
ரிவரிரா வணனென் பேராய்ர் தெண்ணுக வீ மென்றார். (௬௧௭) 

அவரா்முதற் குணத்த னென்று மாழியம் படையோ னென்றா 
ரிவாவற் கதுசெ யற்கை யியற்கைதா மதமே யென்று 

ரவர்சுர ரமா ராக வாழி.முன் கடைந்தா னென்றா 
ரிவர்கரு விடமுண் ணா ேேல் யாவரு மிறப்ப சென்றார். (௧௧௪) 

௮வசரி யோமென் முத யறைகுவ அணர்வீ ரென்றா 
ரிவாஃ தம்மை யப்ப ரியற்றிரு நாம மென்றா 
ரவருல கனைத்து மாக்க வயனைமுன் னீன்றா னென்று 
ரிவருல களிக்க undo wer par cr Grin Olen crap. (௧௧௮) 

௮வரிமை யவாரச காய னசவணைச் செல்வ னென்றா 

ரிவர் துவட் டாவின் மைர்தன் செயததெச் சகாய மென்று 
ரவர் இறல் வாணன் போரி லிரிந்தவன் யாவ னென்றா 

ரிவர்தவம் புரியக் கானே தருவர் மெண்ணி யென்றார். (௧௧௯) 

௮வசவ னசையி னன்றி யணுவுமற் றசையா தென்றா 
ரிவர்பரன் யோகின் வேளை யேவிய தெற்றுக் சென்றா 

சவரிரு கண்ணு மெங்க எரிக்கிரு சுடசே யென்ரு 

ரிவருமை பரன்கண் பொத்த விருண்டதெ னுலக மென்றார். (௧௨0) 

அவாடுத் தவரை வஞ்? யாதவன் றிருமா லென்ரு 
ரிவரிஐு மெய்2ய லோர்பெண் ணெய்இய தெவ்வா நென்ரு 
ரவருல கோது நாரா யணனிலஃ தறிவி ரென்றா 
fat fons gam; cron யணியென்பாள் யாவ ளென்றார். (௧௨.௧) 

அவசரி முழக்தாட் பூறும் மண்ணல்சூ டின ன யென்றா 
ரிவாரி தான் தானி யெம் மடை யிறைவ னின்னு 
மவாவர் விழைந்த தேத்த யருளுவான் முலைகன் எுப்2பா 
டிவரெழு முதல வற்றி னிழிச்த'2கா முழர்கா ளென்ரார். (௧௨௨) 

அவர்வியா பகனா வுள்ளா னற்புச ரெடுமா லென்றா 
மிவர்சிலை படியோ மத்தோ வெங்கணும் பட்ட சென்றா 

ரவர்வாங் கொண்டேற் முனை யட்டனன் றிருமா லென்றா 
ரிவரவன் றன்னை யட்ட தெவ்வச வலியா லென்ருர், (௧௨௩) 

அவருல குண்ட காலை யகப்படா செவசே யென்றா 
ரிவாகப் படான்கா ணண்டங் கடந்தவ னென்று மென்று 
ரவர்மறை யவர்க்குத் தேவா மாவிர்தக் கண்ண னென்றா 
ரிவாவ ரியம்பும் காயத் இரிப்பொழுள் யாவ னென்றார், (௧௨௪) 

௮0



௬௩௪ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் தரம். 

௮ வசர வணையான் சார்பே யுயர்ச்சியென் றறைந்தா ராய்ந்த 
விவர்பணி கருடன் றன்னை வினவிய கெண்ணு மென்ரு 
ரவருயிர் மயக்கம் போக்கி யருள்பவ னரியே யென்று 
ரிவாமயக் கொழிக்கும் குல்லை யாதலா லிதுமெய் யென்ருூர். (௧௨.௫) 

இன்னண மவர்சொல் வார்த்தை யாவையு மறுத்துப் பின்னு 
neers யகரை மற்றை யறிஞாரா யினிது நோக்கி 
முன்னவ யை வெங்கண் முதலவன் பெருமை சற்றே 
ஈன்னர்யாம் புகல்வோங் கேண்மி னென்றனர் ஈவில லுற்றுர், (௧௨௯) 

ம வறு, 

ஒங்கு காயத் இரிமனுவுக் குரிய பொருளா தலினானுர் 
தாங்கு தாச ரஇிவணங்டுத் தாபித் தேத்து தலினானும் [பப் 

வீங்கு கயிலைப் பொருப்படைர்து மேன்மேற் கண்ணன் விழைந் இப் 

பாங்கு பெறுநற் குணத்தமைர்த மகப்பே நுதவும் பரிசாலும். (௧௨௭) 

வயங்கு மொருகேத் தரமாய மலசோ டோரா யிரங்கமல 
நயங்கொண் மலர்கொண் டெம்மானை யரிநன் கருச்சித் தலினானு 
மியங்கு மசுரர் தலைசாய்ப்ப வெஃக மதுதர் இடலானு 
முயக்ச வெழுக்த வாலால முவப்பி னருந்து இறத்தானும். (௧௨௮) 

கரும்பு குழைக்குக காமனுடல கருக விய்தத தறசதானும 

விரும்பு மதலை கடுங்கவரு வெக்கூற் றுதைத்த விறலானு 
மிரும்பு முதலா மும்மதிலு மெரியின் மூழ்கச் செயலானு 
மரும்பு கொடிய மனத்தக்கன் வேள்வி யழித்த வகனாலும். (௧௨௯) 

வலிய பாசு பதப்படைசாண் டீபற் குதவு வளத்தானு 
மெலிய வொருமா னிடமடக்கல் வீரம் கெடுத்த வதனுனும் 
பொலிய மக வரியாகப் புணர்ந்து சாத்தற் பெறலானு 
மொலிய புனல்வைப் பிடத்தான்றோ ரரேகர் போற்ற வுறலானும். () 

அன்னர் தமக்கு வேண்டுவன வெல்லா மளித்த வருளானு 
ஈன்ன ரொருடான் பிறப்பினுமால் பூதித் தேத்து ஈலத்தானு 
முன்ன ரிருவ ரடியினொடு முடியு தேட வெழலாலுஞ் 
சொன்ன முதலீ ரு.இயுயிர்க் குணநீத் தொளிருர் அணிபாலும். () 

காசி வரைப்பிற் பொய்ம்மொழிநர்தோன் கைதம் பித்த வகனானு 
மாசின் மதில்செற் நிடுஞான்று மாலே முய்த்தாங் குதலானும் 
வாச மலசோ னளவிநலை மாலை யணியும் பொலிவானும் 
பாச மறஞா னமும்வீடும் வேட்டோர்க் குசவும் படியானும். (௧௩௨) 

அன்று கருணைப் பசுபதியே சொற்ற பலவா னவருள்ளு [யற் 
மென்று முயர்ற்தோ னெனத்தெளிவி ரின்றோ நேற்றோ வொருவனி 
றன்று குழைமண் ணிடுநீவி ரர்தோ சைவ நிர்தைகொள 
லெர்ன்று புழு இ மண்வாயி லிட்டுக் கொளற்கோ வுராயீ 27, (௧௩௩)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரி தீ தரம், ௬௩௫ 

என்னா முடிவு படவுரைத்தா செங்கள் சைவ சிகாமணியார் 
மன்னா வவையி லிருந்தோர்கள் யாரு மெழுந்து வணங்கினார் 
பொன்னான் மணியா லபிடேகம் புரிந்தார் மகிழ்ந்து நாயகரும் 
பின்னா சொருமா மடமியற்றிக் கொடுத்தார் மலைபோற் பிறங்கவே. () 

அன்ன பணியிற் பொலியாசர் தம்பால் விடைபெற் றங்ககன்று 
சின்ன முழங்கக் குடைகிழற்றச் செம்பொற் சிவிகை மேற்கொண்டு 
பன்ன வரிய பரிசனமும் பாங்கு சூழ வழிக்கொண்டார் 
கன்னல் கழுகிற் பொலிதருகம்க் காட்டை கோக்க நடக்கின்றார். () 

அன்பிலாலந்துறைழதலியவற்றைத்தரிசித்தல. 
அண்ண லிடங்கொண் டமான்பி லாலர் துறையை வழிபட்டுக் 
கண்ண வினிய க.இகாட்டும் கானார்க் கரும்பபைக் கைதொழுது 
வண்ண மதில்சூழ் மழபாடி வானோர் புகழு நெய்த்தான 
மெண்ண மருவப் பணிர்தேத்தி யெ௫ிர்தோன் றையா நெய்துவார்.() 

ம வறு, 
ச.இர்கொல் யாற்றமா தக்க யாவரு 
மமதிர்கொள வவசொடு பெய்இ நீண்முடிக் 
கதிர்தவ மாலயங் கருதி யுட்புகூஉ 
வதர்மறை முதலித னடிகள் போற்றினார். (௧௩௭௪) 

பகார சினைவெளிட் படுத்த வாவியு 
நிகரறு கயிலையு நீள்வி மானமும் 
புகாற வறம்வளர்த் தவள்பொற் கோயிலு 
நகர்வள முழுமையு ஈன்று கோக்கினார். (௧௩௮) 

பொய்யிலி யாரமர் பூந்து ருத்தியூர் 
வையகம் புகழ்தா வயங்கு கண்டியூ 
ரையர்சோற் றுத்துறை பழன மாதியா 
மெய்யமை தலமெலாம் விரும்பிப் போற்றினார். (௧.௯) 

ஆயிடை டின்றெழுக் தறிவின் மேலவர் 
மாயிரும் புவிக்கெலாம் வரங்க ணல்குபு 
தாயன தங்குரு சாமி வைகுதன் 
மேயதோர் இருமலை விருப்பிற் போற்றினார். (௧௪௦) 

இருவலஞ் சுழியொடு திகழ்பட் டீச்சரம் 
பொருவருஞ் சத்திமுத் தம்பொன் மேற்றளி 
யருள்செறி தருபழை யாறு மற்றவுந் 

தெருளுறப் பணிர்துபோய்க் குடக்தை சேர்ந்தனர். (௧௪௧) 

முற்றிய வருட்குட மூக்கு வள்ளலார் 
பற்றிய பற்பல தளியஞ் சென்றுசென் 
ஜரெற்றிய வன்பினா லுவர்து போற்றினார் 
சுற்றிய நகரமுஞ் (ipa gi தாழ்ந்தசோ, (௧௪௨)



௬௬ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் திரம், 

பொருதுறை புகுமயிற் புலவர் மாணவர் 
விருதுறை பரிசன மேவிச் சூழ்வா 
வெருதுறை தம்பிரா னினிது மேவிய 
மருதுறை மாககர் வந்து போற்றினார். 

விழ்தா மறமெலாம் விரும்பி ஈல்லறம் 
வாழ்தர வவதரித் தோங்கு மாண்பினார் 
தாழ்தா லிலாதறந் தழையப் பிப்பிலஞ் 
சூழ்திரு வாவடு துறைவர் தெய்தினார். 

௮ருண்மலி மாசிலா மணியை யம்மையைத் 
தெருண்மலி மூலமை யாசைச் சேவியா 
மருண்மலி மனத்தருட் புகாக மாண்புசால் 
பொருண்மலி திருமடம் புகுதன் மேயினார். 

பற்பல செதிர்கொளப் பாங்கி னேகுபு 

மற்பொலி யருட்டிரு மாளி சைப்பிரான் 

சிற்பா வுருஈமச் சிவாய தே௫கன் 

பொற்பமர் திருவடி புகம்ந்து போற்றினார். 

வெள்ளிய நீறுகண் மணியு மேதக 
வொள்ளிய காவிதோ புடை.யும் வேடமுந் 
தெள்ளிய சடையுமூண் டி.தமூஞ் செவ்விசால் 
வள்ளிய குழாங்களை மகிழ்ந்து நோக்கினார். 

தாதமார்க் கத்தருந் தழுவு மைந்தரென் 
ஜோதமார்க் கத்தரு முலப்பி லாச்சக 
நீதமார்க் கத்தரு நெடுஞ்சன் மார்க்கராம் 

போதமார்க் கத்தரும் பொலியக் கண்டனர், 

சாற்றுமித் தானமோர் தானச் தானெனாப் 
போற்றுசிர்ச் குருஈமச் சிவாய புண்ணிய 

ஞற்றுபே சருணினைந் தசம கிழ்க்தனர் 
தோற்றுபே ரறந்தலை யெடுப்பத் தோன்றினார். 

தரமலி குமரசு வாமி சற்குரு 
வரவா வெனகத்இரு வாய்ம லர்ந்இடக் 
கரமலர் குவித்தனர் வணங்டுக் காமாசா 
ga கிடலுற வுவந்து வை௫னார். 

போதத்திற் சத இயிற் பொருந்த மற்றுள 
Curae நூல்களிற் பலவி னாவியே 
யாதரங் கூர்தெளி வுண்மை யாய்ந்தன 
சோதுஈங் கூவனே யெனவுள் ளோர்ந்தனர், 

(௧௪௩) 

(௧௪௪) 

(௧௪௫) 

(௧௪௬) 

(௧௪௭) 

(௧௪௮) 

(௧௪௯) 

(௧௫௦) 

(௧௫௧



குமர்குருபாஸ்வாமிகள் ச்ரி தீ Baw. 

மருவுற வளவளாய் ம௫ழ்க்து பின்னெமிஇப் 
பொருவரு வடமடம் பூசை யாற்றிவர் 
தருள் செறி பம் இயி லமுது கொண்டனர் 

வெருவிலவ் விடனொோரீஇ விடைபெற் றேஇஞர். 

பிரிவரும் பரிசனம் பெட்பிற் சூழ்தரப் 
பரிவரும் விருதுகள் பலவு மொய்ச இடத் 
இரிவரு வளஞ்செய்மா யூரஞ் சேர்க்தனர் 
புரிவரு சடையமரைப் போற்றித் தாழ்க்தனர். 

அங்குகின் றெழுந்துபோய்க் தருமை யண்ணுபு 
சங்குகின் றவிர்குழைத் தரும லிக்கர்தம் 
பொங்குமென் மலாடி போற்றிப் புக்கனர் 
தங்குமெய்ஞ் ஞானசம் பந்தர் Bh Gort. 

ஆவயி னெ திர்கொளு மளவி லாரொடு 
மேவரு ஞானசம் பந்தர் மேன்மைஞுற் 
மீனாவற வுணர்ந்தவ ருணர்ந்து போற்றினார் 

தேவரும் பெறற்கருஞ் சித்தி பெற்றவர். 

அவலுமித் தானமு நோக்க லாமெனக் 
கவலரு மனத்திடைக் கருது மேல்வையி 
லவமகல் பலசெழுச் தருள வேண்டுமா 
௮ வமையி லீரென வுவந்து சென்றனர், 

இருமடத் துட்புகுக் தருளித் தேக 
சருகுசென் றிருந்தன சான்ற கேள்வியின் 
மருவிய பற்பலர் வந்து சூழற் தனர் 
பொருவற வளவளாய் ம௫ிழ்ச்சி பூத்தனர். 

ஈடைகெழு கல்வியு நயக்கு ஞானமுந் 
தடையற வெழுபிர சங்க வாய்மையு 
மடையுடைநக் தெனக்கவி வடிக்கும் வாக்குமிக் 
குடைமையி னோக்கியாக் குளர்வி யர்தனர். 

மாசறு பெரும்புகழ் மாசி லாமணித் 

தேூகர் பெருவளச் செந்இ லாஇபர் 
வீசிய போருள் சுமந்த மேலவர் 
CG த௲சான் முகங்குறித் இதனைச் செப்புவார். 

குற்றமில் FHM CHI Her GH oo (lp 

மற்றமில் குமாவே ளருளிழ் பெற்றவர் 
மற்றவன் றற்கையார் மலர டி.த்தொழும் 
பும்றவார தமைவணங் கார்கொ லோவென்ராூர். 

கள 

(௧௫௨) 

(௧௫௩) 

(௧௫௪) 

(௧௫௫) 

(௧௫௬) 

(௧௫௭) 

(௧௫௮) 

(௧௫௯) 

(௧௬௦)



க்க லி குமர்குருபரஸ்வாமிகள் சரித் இரம்; 

வெள்ளிய 8றணி மேனி யாரெலாம் 

வள்ளிய தொழற்குரி மாண்ப ராயினுந் 

தெள்ளிய தாயவாச் சிரம பேதத்தா 

னள்ளிய விதியையு ஈயப்ப சேயென்றார். (௧௬௧) 

மனத்திடை மாசிலா திருத்தன் மாண்பற 

மூனப்படு பிறழவெலா மோசை நீரவே 

யெனப்புக லஓுதலெவ னென்ன மாசறன 

மினப்படு காட்டுயன் றென்று விண்டனர. (௧௬௨) 

காட்சியே கருதுதல் கந்த வேளருண் 

மாட்டும் போலுகர் மாபன் ருலென 
வாட்சொ லுண்மையை யறித சாவணப் 
பூட்சிதா னருளொடு புணர்த ராதென்றுர், (௧௬௩) 

பிறரறி தலினெவன் வருதல் பேசுமென் 
றறமலி தருமைவா மவரு னாத்திட 
நெறியின ரினையசென் அுணர்ந்து நீணிலங் 
குறிவழி பாடுசெய் அய்யக் கொள்கென்றார். (௧௬௪) 

ஆடல்வாம் புரவி2யா ராச ராயினார் 
வேடமே பொருளெனக் கொண்டு விண்ணரு 
நாடரும் பெரும்பத நண்ணி னாரது 
கோடலே பொருளெனப் பின்னுங் கூறினர். (௧௬௫) 

லர துபே ரறிவெனுஞ் செய்யு ளத்தமென் 
முந்துநீ ரியம்புகென் றவர்மொ ழிர்திட 
நந் தமச் செய்யுளின் பொருண விற்றுகே 
னுந்துநீர் செம்மையேற் றுறினென் மூரரோ.ஃ (௧௬௯) 

ழே வறு, 

எங்க ளாரியன் மேற்றுதி யாங்களெப் போது 
முங்கள் போரு ளாற்செயல் வேண்டுமம் முதற்குச் 
தங்கள் சூடியோன் றிருமக ஞூருட் செல்வ 
நற்கள் வாழ்வெனப் பெற்றுளீர் ஈயந்தருள் புரிவர். (௧௪௪) 

என்று வேண்டலு மும்மணிக் கோவையொன் நியம்பி 
யொன்று மாதுஇத் இருமினென் றவர்காத் துதவிச் 
சென்று நீள்வட மடம்புகூ௨உப் பூசனை செய்து 

வென்றி மேவுவார் சிலபகல் விழைக்தவ ணபர்ந்தார். (௧௭௫) 

* இதன் பின்னிருச்த எ - பாடல்கள், வரலாற்று முழைமையைச் செல் 
௨னே தெரியாசவர்கள் சொல்லச்கேட்டுச் செய்யப்பட்டமையின், இவைகொ 
ள்ளத்சச்சனவல்லவென் ௮ பிள்ளையவர்கள், கங்கள் பாடங்கேட்ட காலத்திற் 
சொல்லியிருந்தமையின் ௮வற்றை இங்கே பஇப்பிஈ்சவில்லை. இந்தப்பாகத் 
திற்குரியபாடல்களைப் பின்பு அவர்கள் இயற்றவில்லை.



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இரம், 

கோல மார்தரு மாசிலா மணிப்பெருக் குரவர் 
சால வன்புசெய் தன்மையாற் பரந்தியிற் ருமுஞ் 
சீல மார்தரு திருவமு துண்டுடன் றிசைத்தார் 
ஞால மேத்துசெர் தூர்ப்பிரா னயக்தமா ணுக்கர், 

மன்னு மாதச் கூர்தர விங்கன மருவித் 

அன்னு மப்புரப் பாங்குறு தலஞ்சில தொழுது 
பன்னு மேன்மையா சூர்ப்பிரான் பங்குனித் இருகாள் 
கொன்னு மார்வத்திற் பணிதால் குறித்தெழுர் தனசே, 

வழஷாழதலியவற்றைத்தரிசித்தல். 

மலைபி னின்றிழி யருவியின் மும்மதம் வடிக்குங் 
கொலையி னின் இுநீங் காப்பெருங் கொடுங்களி of sara 

நிலையி னின்றவர் செறிவழு ஷரைகேர்ர் தருணூற் 
நலையி னின்றதாட் டாமரை மலர்பணிக் தெழுந்தார். 

கரிய கண்டாவாம் தருஇரு வம்பர்மா காள 
மரிய மாதவர் தொழுதெழு வி.ழிரன் றமையும் 
பெரிய வாஞ்டிய முதலிய பெருர்தல மெல்லா 
ழேரிய காதலிற் போற்றியா ஞர்மருங் குற்றார். 

கோல மார்தலத் தார்பலர் வர்தெஇர் கொள்ளச் 
சில மாதவப் பெரியவர் இறப்பொடு சென்று 
ஞால மேத்தணி முடி. நெடு கியல விஇப் 
பால லோசனன் றிருவருள் பெருக்கெழப் பணிந்தே. 

ஓங்கு கோபு வாயிலுட் புகுக்துமிக் சூயர்சர் 
விங்கு கின்றதே வா௫ர யப்பெயர் மேவதி 
தாக்கு காவணம் பணிர்அுபூங் கோயிலுட் சார்க்தார் 
தேங்கு காதலிற் புற்றிடங் கொண்டவர் திருமுன், 

கரையி லன்புமீப் பொங்கிடக் கைதலை முஒழ்ப்ப 
விரைய மார்பணி நீற்றினை விழிகணீர் கரைப்பப் 
புரையி லாதசண் பெற்றபே றிதுவெனப் போற்றி 
யரைசெ யாதமப ரானந்தந் இளை த்துவப் புற்றார். 

மாயன் மார்பமும் வானக நாடுமுண் மதியா 

தாய பேரெயில் சூமுமச் தளியகத் தமர்ர்து 
மேய நந்தியா கேசரை விருப்பொடு கண்டு 

பாய இண்கிணிச் தாள்பணிச் தெழுந்தனர் பரிஈ்மத, 

பாவு சரச லேச்சா முதலிய பலவும் 
விரவு மன்பினாம் சென்றனர் மேதகப் பணிந்து 
புரவு சாலொரு திருமடம் புக்கனி கமார்தா 
ராவு நீர்ச்சடை யண்ணலார் புகழ்விரித் தறைவார். 
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௬௪௦ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்.இரம், 

திநவாநர் நான்மணிமாலை. 

௮ன்பு மீக்கொடு கான்மணி மாலையொன் றறைந்தாங் 
Gary மீக்கொடு பலாவியப் புறவாங் கேற்றி 
வன்பு மீக்கொடு ஈலிமல மாய்த்தவர் மூழ்க்தார் 
இன்பு மீக்கொடு சலசம வாதர்க டொக்கார். 

சமவாதழம், மறுப்பும். 

படிமை யாளர்கீர் பலவகை நூல்களும் பயின் நீர் 

மடிமை யின்றியெப் பொருள்களு முரைத் இட வல்லிர் 
கடிமை யார்கொளுஞ் சமமெனல் கடிர்துநி சாண்டா 

னடிமை யென்றுரை செய்வதெவ வாகும் றறைவோம், 

அகராதி நித்திய மகண்டபூ சணசிவ ஞ்லிரு 
மராதி நித்திய முத்தியிற் சமமென்வறைந்தா 
ரகாஇ நித்தியன் சருவவல் லவஞ்ப்பி ராய 
வராத நித்தியன் சுதந்தா ப் னினெ ee PDair 

பச்சை மாமயில் பா கனலும் Pagal மாவு 

மிச்சை ஞானற் ௧ கிமிஷயெ சியம்பிடு மூன்றால் 
விச்சை யாளர்கள் சம்மெ ரிசீதுரை செய்வார் 

கொச்சை யீரலி கித்ற்கரற், கொடுத் இடு மென்ளூர். 

ஏயு Dé ane pes pao ny மூயிர்ப்பொருட் டிறைவன் 
ரோயும் யார்பொ ட்னையமூன் றையுழுயிர் தோயும் 
பாயு நூகம்றை யீன்றியா ரியசெனப் பயில்வுற் 
ரு அம்ஹ்ணார்ச் பெரென வழக்கெடுத் தறைவீர். 

என்று கந்தவே டி.ருவருள் பெற்றவ ரியம்பக் 
குன்று வார்சிலை கோட்டுபு காணராக் கூட்டி 
யன்று மாற்கணை பூட்டிமுப் புக்தெரி யமைத்த 
மன்று ளாடிமாத் இரங்கொலோ சித்தென வகுத்தார். 

உண்மை யென்பஅ சற்றுமோர் கிலிர்தனை யுணாவார்க் 
கண்மை யாகிய தம்பிரான் போலல னான்மா 
வண்மை யாயுணர்த் இடவுணர் சத்தென மதியா 
வெண்மை யீர்நுமக் குரைத்தலிற் பயனிலை யென்றார். 

இருந்து ஞானசம் பர்தர்வெள் ளெலும்புபெண் செய்தார் 
பொருக்து மாமுய லகனொழித் தளித்தனர் பொன்போற் 
றிருந்து மோர்கொடிக் கோர்பவுச் தன்றலை தைக்தார் 
வருந்து மாறென வோ தினர் மற்றவர் மீட்டும். 

இரும்பு தீயடுத் தழற்றிடு மழற்.றுவ திரும்போ 
வரும்பு செர்தழ லோிறி தாய்ச் அபார்த் அுரைப்பீர் 
விரும்பு Be we Far goes சமமென விரித்துப் 
பொரும்பு ராணரே யென்றனர் புகழ்ப்பெரும் புலவர். 
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குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்இரம். 

என்று கூறலு மெத்தனை காள்களிம் வெரோ 
டொன்று வாதநாஞ் செய்யினு மறுப்பரென் நுன்னிக் 

கன்று நெஞ்சசாய் மறுத்துரை யாமலே கழிந்தார் 

ஈன்று ஈன்றிவர் வாகமென் றநிவர்ஈனி ஈகைத்தார், 

தலயாத்திரை, 

ஆய காலையி லத்தல நின்றெழுர் தானார் 
மேய தூய்மையின் மிகப்பொலிர் தோங்கு£ழ் வேளூர் 
பாய மாமறைக் காடு நூல் பரவுஈன் னாகை 
தீய தாயது தீர்த்தருள் செறிக்குகள் ளாறு, 

தங்கள் சூடிதன் நிருப்பணிப் பெருமையைக் தெரிப்பா 
னெங்க ணாவினுக் காசுழ வாரங்கை யேர்தி 
யங்க ணார்பணி புரிபுக லாசரு மகவாற் 
நங்கள் வெம்பசி தணித்தவர் தயங்குசெங் காடு, 

பாங்கு சால்கட வூருள் பதிந்தவெண் காடு 
தேங்கு மற்றுள தலமெலார சென்றுசென் ரிறைஞ்சி 
வாங்கு நீர்த்திரை வாவியில் வாளைமீன்" பாய 

வோங்கு ௪ீர்கொள்புள் னிருக்கு£வ ஞூரைவர் gs Dut. 

விருப்பி னாலெதிர் கொள்ளுவார் தம்மொடு மேவிப் 
பொருப்பி னாற்சிலை செய்துமுப் புசமடு புராண... 

ரருப்பி னாற்புரி முலையுமை யாளொி மமர்ந்த 
சுருப்பி ௭ுற்பொலி மலர்செறி சுடாத்தளி புகுக்கார். 

வந்து ளாருடற் பிணியொடு பவப்பிணி மாப்க்குச 
மிந்து வாழ்முடி வயித்திய நாதனை (பிடுகித் 

தற்து நேரிடைக் தையலைக் கண்டனர் தாம்ர் தார் 
முந்து சண்கணீர் பொழிதா வானந்த (lp a. 

surg இரரு மன்புபின் றள்ளவர் நின்று 
ஈமா.து கண்மணி போல்பவர் நீங்கென் குள்ள 

மமாகு ழைர்இட வானந்த முட௫ழ்ச்தெழ முத்துக் 
குமாச புங்கவன் நிருமுனர்க் கு.றுகெர் மாதோ, 

அதிக்க முந்தி ராச்சுடர்த் இருவுருக் கோல 

மஇக்க (ips HOw விழியருள் வடிவினை வாங்கிப் 

ப.இக்க முந்திடு மனநிறை யின்பத்தற் படித 
௧இக்க முச் இடும் கருமலத் தடைதவி ஈறி, 

ஆடு வார்மனங் குழைதா வாகச வென்று ப 
பாடு வார்விழி பொழிதரு மருவியிற் படிவார் 
ரீடு வார்பெருங் களியொளி தஇகழகமெட் டுயிர்த்து 
மூடு வார்புள கத்தினான் மேனியை முன்னோர். 
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௬௪௨ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்தம். 

இர்த வாறுபே ரானந்த முடும்த்தெழ வேத்திச் 
சந்த மாரொரு திருமடம் புகுந்தனர் தணவா 
வந்த காயக ரருள்குறித் துறங்குமப் பொழுதக் 
கந்த னாரிளங் குழவியாய்த் தோன்றினார் கனவில், 

ழத்துக்தமாரசாமீ பிளளைத்தமிழ். 

இங்கு ஈம்மைறீ பாடுமு தேகலை யென்று 
தங்கு போரு ளானுதற் பூதியுஞ் சாத்திப் 
பொங்கு பேரெழிற் புண்ணியர் மறைந்தனர் விழித்தா 
செங்கு மாவிரிந் தெழுந்துபைங் கொழுந்துகொ ஸளிசையார். 

குமிழ்ம றிந்தகட் டையறன் மகனருள் குறித்தாங் 
இமிழ்பெ ருங்களி யோடுபொன் பூத்தவென் றெடுத்தே 
யமிழ்து முழ்சுவை புறர்தரச் குவையமை பிளை த் 
தமிழ்மு டி.த்தனர் பாடுபு புலவர்தந் தலைவர், 

இன்ன செந்தமிழ் யாருமேச் திடவாக் கேற்றி 
யன்ன மாரகர் தனிற்சில நாள்வஇர் தகன்று 
பொன்ன வாங்கணைக் காமிரா யகனடி. போற்றிச் 
சொன்ன மாமதிற் றில்லையை யடைர்கனர் தொழுதே, 

எதிர்கொள் வாரொடும் பெருச்இரு வீதியை யிறைஞ்சிச் 
ச.இர்கொள் செம்மணிக் கோபுர வாய்தன்முன் ருழ்ந்து 
பிதர்க சாத்தரு மாளிகை வலங்கொடு பெயர்ந்து 
மு.திரு மன்பினாற் றிரு௩ட சாசரமுன் சென்றார். 

நீடு மானந்த நிறைந்தெழ கெஞ்சகெக் குருகக் 
கூடு மஞ்சலி யிருகாஞ் சென்னிமேற் குவியத் 
தேடு மாலயற் கரியசாய்ச் சிசம்பர மன்று 
ளாடு வார்நடங் கண்டன சவசராய்க் திளைத்தார். 

ஐயர் வாழ்திரு மூலட்டா னமும்புன லவல்வாய்ச் 
செய்ய தாமரை மலர் திரு வேட்கள ஈகருங் 
கைய ரோவுறெல் வாயிலும் கண்டவர்க் கருளே 
பெய்ய வாழ்கழிப் பாலையும் பெட்டடைர் இறைஞ்சு, 

Haw wre ராசர்த நடனமுஞ் சேவித் 
Asam Wow? srt களிப்பினா லாவயி னிருப்பார் 
வல்லை மாமடம் வளம்பல மலிதரச் சமைத்துதி 
தொல்லை மாவினை திர்ர்தவர் சூழ்சிறப் போடும், 

சிதம்பாழம்மணிக்கோவை. 

ஈண்ட வாவயி னிங்கன மமர்தரு மேல்வை 
கூண்ட செம்பொருள் செறியொரு மும்மணிக் கோவை 
யாண்ட குஞ்சிதச் செய்யதா மராயடிக் கணிந்து 
நீண்ட. பேரின்ப முழுனெர் நிகழுமப் போது. 

(௨0௩) 

(௨0௪) 

(௨0௫) 

(2.0m) 

(௨.0௪) 

(௨0௮) 

(௨0௯) 

(2.60) 

(௨௧௧)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இம், 

சிதம்பாச்்சேய்யுட்கோவை. 
பூதி சாதனக் கிழமையர் சலர்வந்து போற்றி 
நீதி நூன்முதற் பலவுமாத் தீர்நிகழ் யாப்பிற் 
காதி சாளுதா ரணமெலாம் பாமத மவாவு 
மோதி யாழுயு மாறருள் செய்விசென் நுரைப்ப, 

காவை நேர்தர மகிழ்ர் அளங் கனிந் அபல் செய்யுட் 
கோவை யாப்பியற் காட்டினி துரைத்தனர் கொடுத்தார் 
மாவை வெண்டிரை வாரியை விலங்கலை மாய்த்த 
தூவை வேலுடைத் தோன்றலார் சேவடித் தொழும்பர். 

சமயவாதம்,. 

அரிய செய்யுணுண் பொருளெலா மடைந்தவர்க் கருளிப் 
பெரிய ராயிரக் காற்பெரு மண்டபம் பிறங்க 
வுரிய சான்றவ ரோடுறை பொழுதிலங் கொருசார் 
விரிய வர்தகம் பிரமவா இயர்புடை மிடைர்தார். 

அன்று கந்தனார் புரிதரு போரு ளடைர்தோ 
மென்று வர்தொரு சைவசித் தாந்தியா ரீங்கு 
நன்று மேவின ரென்பரா லவரசெவர் நாங்க 
ளொன்று பேசிட வந்தன மெனவிதர் துரைத்தார். 

சோதி நாமென மருளுறச் சொற்றலை மாயா 
வாதி யாருரை கேட்டலுக் குறுஈகை மலர்ந்து 

நீதி யாவ ரிக்குழாத் தேயுளார் நீங்க 
ளோதி யானிறுத் துவிரென மற்றவ ருரைப்பார். 

ஏக மேயென மறையெலா முழங்கவு மென்னோ 

மோச நீரராய் மூன்றென லென்றவர் மொழிக்தார் 

பாக வாய்மையாற பரவுமெய்ஞ் ஞானகஈற் பயனான் 

மாக நாட்டினு நும்மையொப் பாரெவர் மஇக்கின். 

ஏக மென்றுமா மறையுமைத் இடுமென விசைத்தி 
சேக மென்றெவர்க் குரைத்ததம் மறையசத் தேலா 

தேக மென்றது பதியையே யிதுசிறி தெண்ணா 
தேக மென்றதா லென்பிர்றும் மறிவுகன் றென்றுர். 

ஏக மென்றதே துணிபெனி ஸனியம்பிய மறைதா 

னேச மென்பதை மறந்து மூன் நிசைத்திடுங் கொல்லோ 
வேக மெனற்தை யன்றிமூன் றென்னெனி னிசைப்போ 
மேக வாதர்காண் ஞா திரு வா.தியூன் றென்றார், 

என்ற காலையி லவித்தைவல் லவரி% துரைப்பா 
சொன்று கூறுகே மென்னையத் துவிதமென் gor ss 
னன்று மற்றித னுண்மையை நவிலுக வென்று 
ரன்று மற்றதற் கிறைகொடுப் பாறி வாளர். 

௬௪௩ 

(௨௧௨) 

(௨௧௩) 

(௨௧௪) 

(2.56) 

(௨௧௬) 

(௨௧௪) 

(௨௧௮) 

(௨௧௯) 

(௨௨௦)



ioe ரூமர்குருபாஸ்வாமிகள் சரித் திரம், 

உரைசெய் நூல்களத் துவிதமென் அரைத் இடு முண்மை 
கரைசெய் வாமது வேறன்மை யாதல்கட் டுனாக்கும் 
வரைசெய் மற்றித னாலுள மன்னுயிர் யாவுர் 
இரைசெய் வைப்பிற்றா னாகிற்கும் பதியென்று தெளிமின். (௨௨௧) 

என்ற காலையிற் றத் துவ மசியென லென்னே 
யொன்ற வோதுமி னென்றன ரண்மைநோக் காது 
மன்ற யாம்பா மென்றளற் றழுந்இடு மதியோர் 
நன்ற வாயினீர் நவிலுதுங் கேண்மென ஈவில்வார். (௨௨௨) 

ஆய தத்துவ மசியெனு மறைப்பொரு எமல 
னேய மாரிய மானனென் றிருபொரு ஸணிகழ்த்தி 
யேய வேறிலா மையைவிரித் இசைத்ததே பன்றித் 
தூய மாமறை தனியென்ற தஇன்றெனச் சொற்றூர், (௨௨௩) 

ஏக வாதம்யாஞ் செய்யவர் தனமென விசைப்பீர் 
மோக மாயெவ நிடஞ்செய முன்னினீர் பிழையே 
யாக விவ்வுரை பிதற்றலென் னடங்குதி சென்று 
பாக மேவினார்க் கருளுமுத் தமர்பினும் பகர்ந்தார். (௨௨௪) 

இந்த வார்த்தைகேட் டனையர்தோற் நிருக்கன செங்கள் 
சந்த னாசலச் சாமியா ரருள்பெறு தக்கோ 
சந்த மாதலத் தடிகள்பால் விடைகொடக் கெழுந்து 
பந்த மோவுமற் றுள்ளபஃ றலமெலாம் பணிவார், (௨௨௫) 

தலயாத்திஷா, 

பொருவி லாவள மலிதிருப் பாதிரிப் புலியூர் 
திருவி லார்குறித் தடைதாாச் திருத்தினை ஈகாங் 
கருவி லாருடன் மாணிதாம் குழிகருக் குழியி 
லிருவி லாத்திரு வஇிகைஞுற் பலவுஞ்சென் றிறைஞ்சு, (௨௨௭) 

வறு, 

விரைகெழுசச் தனக்குறடு மேதகுகா சகிற்றுணியும் 
வரைகெழுமு பலபொருளும் வான்றிவரு பெரும்பெண்ணைத் 
இரைகெழுதண் புனல்வளங்கூர் திருவெண்ணெய் ஈல்லூரிற் 
புரைகெழுமு பெரும்புகழார் பரிசனத்தி ஜனொடும்புகுர் தார். (௨௨௭) 

நாவலூர் ஈம்பிதனைச் தடுத்காண்ட ஈம்பெருமான் 
மேவுமா லயமபுகுஈது மீமதினிமார் புறபபணிந்து 
பாவுபே சன்புமிகப் பரிந்துவிழிப் புனல்வாசத் ப 
தாரவிலா னநர்தமெழப் போற்றிசைத்துப் புறஞ்சார்ந்தார். (௨௨௮) 

வானோங்கு கயிலாய மல்யோங்கு நர் திபிரான் ப 

GE oS போருளாற் நந்தவருட் டகை நூலைத் 
தேனோங்கு செர்தமிழாற் றிருந்தமொழி பெயர்த்தருணங் 
கோக்கு தீளிபுகுந்து கும்பிட்டா ௬ள்ளுருகி, (௨௨௯)



குமாகுருபரஸ்வாமிகள் சறித இம், ௬௪௫ 

தீராத பெருங்காதல் சந்தையெழப் பணிந்தெழுந்து 
Carr grt புசம்பொடித்த நித்தரைவண் டிருத் துறையூ 
சோசாவங் சணைந்தேத்தி யுள்ளூருகி யருணாஈதுி 

தாசார்பொற் பூங்கழலுர் தாழ்ர் துபணிந் இன்புற்றார், (௨௩௦) 

௮ரியபுக ழாளர்சக லாகமபண் டி.தரடிகள் 
பிரியமன மஞ்சினராய்ப் பபேதுற்றுப் புறவிடைகொண் 
டுரியசிவ பெருமான்வா மோங்குமது லாமாத்தூர் 
பிரியமிகு கோவலூர் பேணுபுசென் நிழைஞ்சினார். (௨௩௧) 

பூமேவு CTO (PSS GI USC SOR மறுவினொடு 

மாமேவு GUE LOT TLS LOT LIU Gp} (LPT am Lb) BF 

தாமேவு விண்டுழித்துத் தழலுருவ மாய்நின்றார் 
தேமேவு திருவடிகள் சென்றுபுகுர் இறைஞ்சினார். (௨௩௨) 

ஆயபெருக் தலநின்று மஞ்சிவிகை மேற்கொண்டு 
பாயபரி சனஞ்சூழப் பழமலைபாய்ப் புகுர் துமிகத் 
தூயமணி முத்தாற்றுத் தோய்ர் துபெரு ம௫ழ் தினைப்பத் 

தாயனைய பெருமானார் சரண்பணிந்து புறம்போந்தார், (௨௩௩) 

தூங்கானை மாடமுதற் சுற்றுமூள தலமெல்லா 
நீங்காத காதலொடு கேர்சென்று தொழுதெழுக்து 
பூங்காவின் மயிலாலும் புனற்பாலி cr Buns 
தேங்காத மறைச்சிலம்பார் திருக்கமுக்குன் றினையடைநதார். (௨௩௪) 

இருவாத வூருக்குச் செய்யபெருர் துறைக்கோல 

மாருவாது காண்பித்த வும்பர்பிசான் ருள்பணிக் து 
பொருவாத வளம்பாவு மிடை ச்சுரமும் புகுந்தேத்தி 
மருவாதார் புசம்பொடி த்தார் கச்சூரும் வணங்குனார், (௨௩௫) 

தேவர்கள்வர் தழுதாட்டுர் திருவான்மி யூர்பணிர து 
யாவருங்கை குவித்தேத்த வெய்்திமயி லையும்பணிந்து 
பாவருவண் புகழ்படைக்த வொற்றியூர் பாசூர்பைக் 
காவருவண் டி ருழுல்லை வாயிலும்ம2ீபாய்க் கைதொழுதார், (௨௩௭௬) 

௮ம்மைதிரு ஈடங்காணு மாலங்கா டணைர் இறைஞ்சிச் 
செம்மைதிகம் இருச்செர்தூர் த் தேசிகனா ரினிதமரும் 
வெம்மையக றிருத்தணிகை வெற்படைந்து பணிந்தேத்தித் 
தம்மைகிகா வரியாசில நாளங்குத் தரித் இருந்தார். (௨௩௭) 

மேதகுவேங் கடகிரிவேர் தரும்விளங்கு தஇருககரிக் 
காதன்மிகு மன்னவரு மெதிர்கொண்டு கனவரிசை 

யாதரவிற் செயப்பெற்றே யன்னவசோ டளவளாய்ப் 

போ தவுரு வார்பிறவும் போய்ப்பணிவான் குறிக்கொண்டார்.(௨௩௮)



Gnd Gn குமர்குருபாஸ்வாமிகள் சரித் இரம், 

முத்திமுதல் வனைக்கணிகை முன்னவனை யொளிர்ஞான 
சத்திதான் றனையங்கு விடைசொண்டு சார்ந்தோர்க்குப் 
புத்திமுத லெப்பயனும் பொருத்துமொரு திருக்காஞ்சி 
யத்தியுரிப் பெருமானை யடிவணங்க கினைந்தெழுச்தார், 

பல்லாரு மெதிர்கொள்ளப் பரவுகாஞ் சியையடைக து 
சொல்லாரு மறைமாவி னொருமூலச் சுடசொளியை 

வல்லாரு முலைச்சுவடும் வளைச்சுவடுங் கொண்டஇிமகிழ் 
வில்லாரு மெய்ப்பொருளை வீங்காகா தலிற்பணிந்து. 

எவ்வுலகு மீன்றாளை யின்காமக் கோட்டத்துச் 
செவ்விதெரிர் தடிபணிக்து தே௫ிகனா கியபெருமான் 

(Puan கொழுதேத்த முன்னிவள ரிடமாய 
வவ்வியமில் குமாகோட் டம்பணிக்தா ரருட்பெரியர். 

கற்றபல ரொருங்கணைந்து கைகுவித்துத் தொழு£தத்தி 
யுற்றபெரு மகிழ்ச்சியின் லன வலா புடன்மருவப் 
பொற்றபுகம்ச் காஞ்சியிடைப் புண்ணியமா தலம்பலவு 
மற்றமறப் பணிர் இருக்கா சாறுமுகற் கன்புடையார். 

ATM FOS இடைகின்று மெழுந்தருளி யருங்கானு 
முன்னரிய பெருவரை ity முழங்கெவெரு பன்ன Buy 

மின்னவைகள் கடந்தேகி யெண்ணில்பரி சனஞ்சூழப் 

பொன்னசலச் லையாளர் காளத்தி போய்ப்புகுந்தார். 

௮ன்னமலி புனற்செந்தூ சாறுமுகப் பெருமானா 
ரின்னருள்பெற் றவரிங்கே யெய்தனா செனம௫ழ்ந்து 
பன்னரிய காளத்திப் பார்த்திபனா செதிர்கொள்ள 
ஈன்னர்மடிழ்ச் சியிற்கிறக்து ரஈல்லாசம் இனிதடைந்து. 

பிறங்கவரு பொன்முகலிப் பெருர்தீர்த்தம் படிர்தாடி 
யறங்குலவு மால்வரையி னடி மருவிப் பணிஈதெழுந து 
நிறக்கிளருஞ் சோபான வழியேறி நேயமிச 
மறங்கிளாவெஞ் சூற்படையார் மன்னு திரு வடி போற்றி, 

௮ன்பு இரண் டோருருவா யமைந்தருகி னிற்பானா 
யென்புருகப் பணிக்தேத்தி யெல்லையிலா னந்தமுற 
வன்புதவிர் மனங்களாய மாறாது விழிபொழியத் 
துன்புதவிர்ந் தய்ந்தேதனென் றினிதுதுதிச் தனாமீண்டார், 

அந்தரகர்ப் புசவலனா ரளவிலா வரிசையொடு 
சந்தமட மொன்றியற்றித் தாஞ்லெகா ளங்கமாந்து 
பர்தமிறம் பெருமானார் பாற்சென்று விடைபெற்றுக் 
கந்தா திரு வருள்பெற்றார் காசிகர் குறித்தெழுவார், 

(௨௩௯) 

(௨௪0) 

(௨௪௧) 

(௨௪௨) 

(௨௪௩) 

(௨௪௪) 

(௨௪௫) 

(௨௪௯) 

(௨௪௭)



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இம். ௬௪௪ 

Ga om, 
உணாமலி சிவிகை மேற்கொண் டுலப்பிலா விருது மொய்ப்ப 

வரைமலி மதமால் யானை வாம்பரிக் குழாங்கள் சூழக் 
கரைமலி சின்ன மார்ப்பக் கல்லென வியங்க ளேக்கத் . 
தரைமலி வளமை சான்ற சண்டக நாடு நீத்து, (௨௪௮) 

செறிதரு கானுங் குன்றுஞ் சிலைத்தெழு நதியும் யாரு 

மறிதரு நகரு மாக வமைதரு தெலுங்கர் கள்ளி 

வெறிதரு நெய்தல் பூத்துச் திசையெலாம் வீசும் வாசக் 
கூறிதரு கைதை வேலிக் கருஈடங் குலவ நீத்து, (௨௪௯) 

மழைமுடு றவழா கிற்குஞ் சோலைய மருத வைப்பு 
சுழைகெழு வரைய மாக மாளவக் கடந்து சென்று 

குழைபொடி சுரமுங் காகிங் கொண்டல்கண் படுக்குங் குன்றும் 
விழைதரு ஈகரு மாக விராடமுங் கடந்து சென்று, (௨௫௦) 

குடம்படு செருத்தன் மேதி குறுகுபு கனைத்துப் பாய 
விடம்படு தடத்து நின்று மெழுந்திள வாளை தரவக் 

தடம்படு வானர் மதாயுர் தாழைமுப் புடைக்காம் இரத 
வடம்படு முலையா சஞ்சு மத்திய தேய நீத்து. (௨௫௧) 

வெங்கை மால் வரையின் கோடும் விரைக்சசர் தனக்இன் yan On 
கொங்கையார் மலரு முத்துங் குருமணி கஞற்த ரங்க 

வங்கையால் வாரி வாரி யருகிரு கரைப்பால் வீசுங் 
கங்கைரூம் கடக்த தெய்வக் காசிமா ஈகம் புக்கார். (௨௫௨) 

காசிநகாக்காட்சி, ர 

அவிர்புனற் கங்கை பொங்கி யலையெறி கின்ற தோற்றர் 
தவிர்தலின் றடைஈது காடுத் BOS Foo பிறப்போர்க் செல்லார் 
தவர்சிலை யாகக் கொண்ட தம்பிசா னருளாற் சென்னி 
பிவார்தர வேண்டு மென்ப தெண்ணுபு போலு மாதோ, (௨௫௩) 

மண்ணகழ்ர் இசைத்துச் செல்லும் வர௩ தி இரைக்கை யாலே 
யெண்ணரும் புலிமால் யானை யெடுத்தகன் கரைமேல் வீசல் 
கண்ணக னாங்கு வைக் கழிபவ ருடுக்கப் போர்க்க 

வுண்ணயரஈ் தீட்டி வைக்குஞ் சூழ்ச்சியே யொக்கு மாலா. (௨௫௪) 

௬ரஈஇ யென்னுக் கங்கைத் துறையெறி நுரையி னீட்ட 
மரனரு ளாலக் கெய்இயா யிர் கழிப்மிபார்க் கெல்லாம் 

வரனமை தோளிற் சாத்த வெண்டலை மாலை சோத்த 

யானுற விடங்க டோறு மமைத்ததை யொக்கு மாலோ, (௨௫௫) 

வரையினின் றிழிர்து செல்லும் வரக இத் இசையின் விக்கம் 
புரையறு தவத்தா லாங்குப் போந்துயிர் கழிப்போர்க் கெல்லாம் 
விசையக ஜறோளிற் சூட்ட வெய்யகட் செலியின் கூட்டங் 
கலாயறச் சேர்த்து வைக்கப் புள்வது கடுக்கு பம்மா, (௨௫௪௬)



FL குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்இசம், 

கோலங்கொள் கங்கை யாற்றின் குரைபுனற் கயலை Cason ay GF 
சீலங்கொள் குசண்ட மெல்லாக் இரண்டுடன் பொலியுர் தோத்ற 
ஞாலங்கொ எாங்கு மேனிக் கழிபவர் முடிமே னண்ணுக் 
காலங்கொள் வதுகு றித்ுக் கவின்மன போலு மாதோ, (௨௫௭) 

பொருவருங் கங்கை யாற்றுப் புகழ்ப்பெருந் துறைக டோறு 

மொருவரு மீனக் கூர்ம மொய்த்தன anise Car bp 
மருவியங் கிறர்தோர்க்கெல்லாம் வளங்கொள்கை விரல்சே சாழி 
இருவியன் மார்பத் தாரஞ் செறித்திடச் சோத்தன் மானும். (௨.௫௮) 

புண்ணியக் கங்கை யாற் றின் பொருவறு சகமாயின் பாங்க 

ரண்ணிய மறையோர் யாரு மாரழல் வளர்க்குக் தோற்ற 

நண்ணிய இறந்தோர் நெத்தி நடுக்கா நடுவித் தேச்துக் 
கண்ணிய செந்தீ யேற்ற வளர்ப்பது கடுக்கு மாலோ. (௨௫௯) 

இருகரை யுடை.ததுப் பொங்கு யிரைத்தெழு கங்கை யாறு 
தருவியல் கானக் கொன்றை சாடுபு கொணருச் தோற்ற 
மொருவற வாங்கு மேவி யுடல்கழிப் பவர்த் தோளின் 
மருவணி சூட்டச் சேர்த்து வைத்இடு காட்சி மானும், (௨௬௦) 

வரைநடர் தனைய காட்டி வயக்கஞ்சால் கங்கை யாற்றின் 
ிரைபல முகங்க டோறும் வளையெடுத் தெறியுஞ் செய்கை 
யுரையிறர் தங்கண் மாண்டோ ரொள்ளிய செவியிற் மாக்கும் 
புரையறு குழைக ளாக வெண்ணில வீசல் போலும், (௨௬௧) 

முன்னிய நாகர் வைப்பு முழுதளா யெழுக$ர்க் கங்கை 
மன்னிய வங்கு மேவி மாண்டவர் களத்து கஞ்சந் 
அன்னிய புகுத்தற் கெண்ணி யுறையிடக் துருவிச் சென்று 
மன்னிய விளைவு நேரக்கி வருமொரு பரிசு போலும். (௨௬௨) 

சொல்லரும் பெருமை சான்ற தூத்இரைக் கங்கை யாற்றி 
னெல்லையில் வளங்கண் முற்று மிருவிழி விடுத்து தோக்கி 

யல்லல்வெம் பிறவிப் பாச மலைதக்இு ஈன்னீ ராடி 
யெல்லையி லின்ப வெள்ள மெய்தின சப்பாற் செல்வார். (௨௬௩) 

விண்ணவ ரொருங்கு சூழும் விச்சுவ காதர் மேய 
வண்ணலஞ் சிகாக் கோயி லணைந்இரு கண்ணீர் வாசக் 
கண்ணரு மன்பு பொங்கக் கைகுவித் இறைஞ்ச வீழ்ந்தார் 
பண்ணமு தனைய திஞ்சொற் பைந்தமிழ் வடிக்க வல்லார். (௨௬௪) 

துண்டிவிநாயகர் பதிகம், காசிக்கலம்பகம், 

வெருவரு மருள்சா நுண்டி. விநாயகப் பெருமான் மீது 
பொருவரு விருத்தம் பத்துப் புகழ்ச்சியிற் பாடிப் போற்றி 
யிருவரு முணசா விச்சு வேசர்மே லியம்பு வோர்கள் 
கருவரு நீர ராகக் கலம்பகம் புனைந்து பாடி, (௨௬டு)



குமாகுருபரஸ்வாமிகள் சரித்தம், ௬௪௯ 

_ மூயிர்சக ளெய்த வானந்த வல்லி யோடு 
மானர்த மகார்க ளோடு மானந்த வனத்து மேய 
வானந்த வடிவார் தம்மை யானர்தச் செய்யுள் பாடி 
யானந்தம் பயப்பப் போற்றி யானக்ச௪ மெய்து சாளில். (௨௬௪௬) 

இத்தகு தலத்தே நாளு மறம்பல வியற்ற வேண்டு 
மத்தகை யறங்க ளாற்தற் கமைதரு மிடமும் ௦ வேண்டும் 
பைகத்தவிர் ஈகராள் வேர்கைப் பார்க்கவும் வண்டி மென்னாச் 
சித்தம்வைத் திருந்தார் செந்தூர்ச் செல்வர் தக் இருமா ணாக்கர், () 

சொல்லுமிர் நகராள் வேக்தர் அருக்கரா யிருக்க லாலே 
யொல்லுமற் ர றவர்தம் பாடை யொருங்குகார் கெரிய வேண்டும் 

புல் லுமற் mg volar ஞான்றும் பொரு துபல் வாக்கு நலக 

வல்லும்வெண் கமலச் செல்வி மாண்பினைத் மூஇப்பா மென்று. () 

சகலகலாவலவிமாலை, 

புந்தியுண் முடிய வெண்ணிப் பொலியுகசா மகளை நோக்க 

மூந்திய பிரம னாவி னமர்ர்தழுற் றிழைம டந்தாய் 
நந்திய வெள்ளை மேனி நின்மல ஈங்கா யென்று 

சிந்திய வினையார் மாலை சிறப்புற வொன்று பாட, (௨௬௯) 

கலைமகள் கருணை பூத்துக் காட்சிதர் தருளி யங்கு 
நிலைபெறு துருக்கர் பாடை. நிகழ்மனு மறைமூன் யாய 
தலைமைகொள் பலவுஞ் சால வல்லாாய்த் தழையு மாறு 

மலைவறு மருள்செய் காளுண் ம௫ழ்ச்டயிற் விலக்கா ரன்றே.(௨௪0) 

அந்நகர் புரக்கும் வேந்தர்க் கமைந்தவா ரியர்பாற் சென்று 

பன்னரு மனையார் வேத மாதிய பலவிணாவி ” 
முன்னரு மவருக் குள்ள சங்கைசண் Lp lp Gh தீர்த்தா 
சரன்னரு மிறும்பூ தெய்த வனையரு மெய்தி னா 2, (௨௪௧) 

மற்றவர் வள்ள லானை மகிம்ந் துட னமைக்தறுக் கொண்டு 

கொற்றவர் முன்பு சென்று குலவிவர் பெருமை மகம் று 

வுற்றவர் தாருங் கல்வி புண்மையா இகசளோர்ந் தேபழ் 
ற்ற்றவ சென்று பட்டாங் கறிர்தனர் சிறப்புச் செய்தார், (௨௪௨) 

ஈயம்படு சிருங்கா ரத்தி னகுபிர சங்கம் கேட்டு 
வயம்படு வீர செல்லா மயங்குபு சோர்ந்து விழ்வார் 
வியம்படு வெம்போ சாற்று மிகுபிர சங்கக் கேட்டுப் 
பயம்படு மு. இியோ ருங்கண் சிவர துமே லெழுந்து பார்ப்பார்.(௨௨௭௩) 

காசியில் மடமமைத்தல். 

இன்னண நிகழு நாளி லெண்ணருக் துருக்கா்க் கெல்லா 

மன்னவர் இருச்செர் தூர்வாழ் வள்ளலா ரருள்பெற் ரர்பாற் 

௮௨



௬௫௦ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். 

பன்ரு மகிழ்ச்சி கூர்ந்து பாவுமக் காசி வைப்பின் 

மின்னகு மடமொன் ருற்றிக் கொடுத்தனர் விழைந்து மாதோ,  () 

எண்ணற வுலகச் துள்ளோர் யாவரும் புக்க போதுங் 
யொன் றேற்று வெளியிடக் ட்டு மா கண்ணக லறையொன் றேற்று வெளியிடக் காட்டு மாறு 

பண்ணிய மடத்து மேவிப் பரர்தநீர்க் சங்கை யாடி. 
வண்ணவான் பூசை பாற்றி Ln Lp தினி இருப்பா ரானார். (௨௭௫) 

௮சசராற் பொருத்தப் பட்ட வளவறு நிதியங் கொண்டு 

பாவுதம் மடத்து வந்தார் பசித்தழ லவியு மாறு 
விரவறு சுவைகான் குண்டி விழைதா வூட்டி. பூட்டிப் 
புரவுற மற்று முள்ள வறமெலாம் போற்றி வாழ்நாள். (௨௪௭) 

கேதாரேசர்கோயிற்றிரநப்பணி. 

சடைமுடிப் பெருமா னார்கே தாரகா யகனா ரன்னார் 
மிடைதரு கனவில் வந்து வெய்யவெக் காடு சூழ்ந்து 
புடைகெருக் டம றைந்தேம் புரிந்துகீ வெளிசெய் யென்றே 
யடைவுற வருளிச் செய்தா ரறிக்தன ரறிவின் மேலார். (௨௭௭) 

ஆயிடைப் பலசோ டெய்தி யடர்பெருங் காடு போக்கித் 
தாயினு மினிய னான தம்பிரான் றன்னைக் கண்டு 
மீயுயர் மஏழ்ச்சி பொங்க விருப்பொடு பணிந்தெ முந்து 
பாயுயர் செம்பொற் கோயில் பகாருஞ் சிறப்பிற் செய்வார். (௨௭௮) 

மன்னிய கோயி லாக்கி மறையவர் முதலோர் சூழ 
வின்னிய முகிலி னேங்க வெண்ணிய காலந் தோறும் 
பன்னிய பூசை யோக்கப் பண்புறச் செய்வித் தேத்தி 
ஈன்னிய மத்து நீங்கார் நாடியங் சமரா நின்றார். (௨௪௯) 

துநக்கக்நநக்கண்மார்களின் அழக்காறு, 

இன்னரிவ வாறு மேவ வேற்றமிக் கவ்வு சாளூ 
மன்னா்தம் பிரிய மேன் மேல் வளர்ந்தெழு வண்ணங் கா.ணூஉ 
வன்னர்தக் குருவா யுள்ளார் மடமையா லளவ ளாவு 
முன்னர்நட் பொழிந்து தீரா மூண்டெழு மழுக்கா ுற்ளூர். (௨௮0௦) 

உறுமமுக் காறென் ரோது மொருபெரும் பாவி பந்தோ 
செறுதலி நிருவஞ் செற்றுத் தீயுழி யய்க்கு மென்று 
மறுவறு சான்றோர் சொற்ற வார்த்தையு முணசா ரா௫க் 
கறுவிறம் மாசர் தம்பாற் சென்றிது சழற லுற்றார், (௨௮௧) 

மறந்தரு பகைவ ரெல்லா மலாடி, வணங்கிப் போற்ற 
வறச்தரு செங்கோ லோச்சு மண்ணலே தென்பா னின்று 
முறந்தவிந் ஈகரம் புக்கீங் குன்னருள் பெற்ரார் நூலிற் 
சிறந்தவ செனினுங் கொண்ட தெய்வமாத் இரம்பொய் யென்ளுர். ()



குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்திரம். ௬௫௧ 

குருக்களா ௬ராத்த வார்த்தை கொற்றவர் செவியிற் கேளா 
வுருக்கெ சடிகே ணீக்க ஞரைச்தது தகுமோ வென்னத் 
இருக்கியா முரைத்தே மல்லஞ் சிறர்தறும் மவையிற் கூவிப் 
பொருக்கெனச் சோ இத் தப்பாற் புக. லுவி செம்மை யென்ளார், () 

என்றலு மியல்பே யங்க ணெய்இன சாக வெங்கண் 

மன்றலங் கடப்பர் தண்டார் வள்ளலார் இருமா ணாக்கர் 
நன்றென வாசர் தாமு ஈகைமுக மலாந்து முன்போற் 
கன்றலி லிருக்கை ஈல்கிச் செயத்தகு கடனுஞ் செய்து. (௨௮௪) 

எங்கடக் குருக்க ளாவா ரியம்புதல் கேண்மி னென்ன 
வங்கவர் நீங்கள் கூறும் வார்த்தையை யறைமி னென்ன 

வுங்கடர் தெய்வம் பொய்மீய யுண்மையே லகங்கை தம்முள் 
வெங்கன லிரும்பை யேந்இக் காட்டுமின் விளங்க வென்னார்.(௨ ௮௫) 

அவ்விய மனத்த ராகிக் குருக்களா HOG oul FOS 
செவ்விய மனத்தார் மீகட்மசெ செய்யவாய் முழுலல் பூத்து 
ஈவ்வியக் காத்து முக்க ணாயனா ருண்மை (ரிந்த 

வெவ்விய மனத்தார் தேற விளக்குது மெனவுட் கொண்டு, (௨௮௯) 

சபதஞ்சேய்து மழ ஏந்தல். 

வெருவுற விருப்புக் கட்டி வெக்தழற் புகுத்திக் காய்ச்சி 

வருவியிங் கென்ன மன்னர் வயங்குகொல் லுலையி லிட்டுப் 
பொருவறுந் துருத்தி யூதி யிருர்சைபோ கட்டுக் காய்த்த 
வுருவமற் றதனை யங்கு வருவித்தா ௬லக மஞ்ச. (௨௮௪) 

எ:இர்வாக் கண்ட வேர்க ரிருவிழி வெதப்ப (ுற்முர் 
முதிர்சினக் குருக்க ளென்பார் முகம்பொத யுமீராம முற்று 

மதிர்தாத் தக்கு மென்றே யஞ்சின ரகன்றி ருக்தார் 

ச.இரறி யாமை தீர்த்தார் சாற்றுவா ரெழுந்து நின்றே, (௨௮௮) 

புரையக லுயர்வு சால்வே தாகம புாணங் கூறு 
முரைபிர மாண மென்னி னுவமையில் சைவ மொன்றே 

கரைதரு சமய மென்னிற் கருதுமச் சமயக் கூறு 
ஈரைவிடை யுயர்த்த தேவே ராடரும் பிரம மென்னின், (௨௮௯) 

ஈன்றிகொள் விபூதி யக்க ஈகுமணி யெழுதீதோ ரைந்துக் 
அன்றிய வன்பிற் கோடல் சாதன மென்னிற் ரோலா 
வென் செய் சரியை யாதி சான்குமே விளங்கா றென்னி 
ஜென்றியொன் ரூம லின்பதச் துறுவ?ே முத்தி யென்னின். (௨௯0) 

எண்ணிலா வுயிரீ டேற வெடுத்தருள் வேட மெக்க 
ளண்ணலங் கைலை யாளி யடியவார வேட மென்னிற்



௬௫௨ குமாகுருபசஸ்வாமிகள் சரித் Bai. 

கண்ணரு மனையார் பாதம் வழிபடு கடமை பூண்டோர் 
மண்ணரும் பிறவிப் பெளவம் வறப்பது மெய்ம்மை யென்னின். () 

பதியெனுஞ் சிவனுக் கென்றும் பங்கய னெடுமால் வேந்தன் 
மதிக திர் வானோர் யாரும் வழிவழி யடிமை யென்னிற் 
டொதிதரு கற்மீரா யாடை புனைந்தயான் புனைந்து கூறும் 
விதிவழு வாது நிற்கு மேதக வுடையே னென்னின். (௨௯௨) 

யானுயர் திருச்செர் தூர்வா ழிறைவன்மா ணாக்க னென்னிற் 
ரூனுயர் தரும காளுர் தழைத்திட லுண்மை யென்னி 

னானுயர் கொடிப்) ரானா ரசாலயப் பொருளை நாளு 

மீனுயர் கடல்வி டுத்த விடமெனக் குறித்தே னென்னின், (௨௬௯௩) 

இதுசுடா இருக்க வென்றே யாவரு மறியக் கூறிச் 
ச.துமுக னெமிமா நேருத் தனிப்பா சிவனே மெய்யென் 
றதூகர பலரி லேந்தி யவையுளார யாருங் காணக் 
குதுகுதப் பெய்தி நின்றார் குவலய முய்ய வந்தார்... (௨௯௪) 

ஆதனத் இருந்த வேந்த ரிழிர்தக நடு டுந்கிக் 
காதலிழ் போற்றி யென்ன சாரியஞ் செய்தோ மென்றார் 
போதமிக் குடையோ ராகிப் புரிந்தவை யிருந்தார் யாரு 
மேதகு சிவே தெய்வம் வேறிலை யென்று '2தாந்தார், (௨௯௫) 

நீடிய பொறாமை யாலே நிறைபெருக் கலகஞ் செய்து 

கூடிய குருக்கள் சென்னி குனிந்துமார் பழுந்தா நிற்கு 
மகரோ மதலை டக ) றிக் கொண்டு நாடிய முூகரோ மத்தை நசங்களிற் கீறிக் கொ 

வாடிய மனத்த ராகி மாண்பொழிர் இருந்தா ரன்றே, (௨௯௬) 

எரிதழல் விழுங்கப் பட்ட விரும்பைக்க YBa Caen 

புரிமதி யாசர் வேண்ட.ப் பூமியி லதைப் போ கட்டு 
விரிதா வனையார் ஈல்கும் விருதுமுற் பலவும் பெற்றுப் 

பரிதியின் விளக்க மிக்கார் பரவுகம் மடத்திற் புக்கார். (௨௯௭) 

முன்னையிற் செல்வ காற்றி முனிவற வசசர் நல்க 
வென்னையிக் குருக்கள் செய்த சகாயமென் றுவகை யெய்தி 
நன்னயத் தறக்கண் மேன் 2ம னானிலம் பாவ வாற்றி 
யன்னையிற் பொலியு மெங்க ஊையர்தா மிருந்தா ரன்றே, (௨௯௮) 

ழகாங்கிமடம், 

மாதவத் துயார்தகா சாய வாசே முனியை நோக்இக் 

காதல்செய் விபூதிக் கேற்ற கண்மணி விளையும் பூமி 
மேதகக் கொளினன் றென்ன வவர்முக சங்க மேவி 
மயொதுமப் பூமி கைக்கொண் டுயாமட மொன்று செய்தார். (௨௯௯)



குமர்குருபாஸ்வாமிகள் சரித்இரம், ௬௫௩. 

பாம்பரையோர். 

அற்புதம் பயப்ப விவ்வா றமர்பவர் தமக்குப் பின்பு 

சொற்பயி லறம்பா லிக்குர் தூயவர் யாவ சென்று 
கற்பனை கழன்ற தம்பாற் பணிபுரி காட்சி யாருட் 

பொற்பமை சொக்க நாத முனிவரைப் புகழ்ந்து கொண்டே. (௩௦௦) 

அன்னவர் தமக்குத் தீக்கை யாஇய வமையச் செய்தே 
புன்னருக் குமாப் புத்தே ஞண்மையுர் தெளியக் தேந்றிப் 
பன்னருர் தம்போற் செய்து பாலிப்பா யறஙக ளென்று 
ஈன்னலம் பயக்குஞ் சொக்க KI GIs SUVS ணாளை, (௩௦௧) 

மேதகு திருச்செர் தூர்வாம் வேலுடைக் கடவு ளாரை 
யாதாம் பயப்ப நல்கி யமைதரப் பூசி யென்று 

காதல்செ யிடபத் திங்கள் கருதிய கண்ண பக்கந் 
திதறப் பொலிந்து தோன்றுர் இரிஇயைத் இதியின் மாதோ. (௩0௨) 

அன்றொரு திருச்செர் தூரி லணிகெழு குமா னாகி 
நன்றுவர் தருளிச் செய்த சாதனைத் இயானஞ் செய்தே 
தொன்றுறு கலப்பிற் செம்பொற் றுணையடிக் கமல நீழ 
லொன்றியொன் மாது மேவி யுலப்பிலா னந்த முற்றுர், (௩௦௩) 

பின்னர்வண் சொக்க நாதர் பிறங்கறம் பெருகச் செய்து 
பன்னெடு நாள்கள் வைஇப் பகரரு ஞ௪ லப் பர் 

மன்னிய வடிக டம்பால் வயங்குதம் (நரிமை நல்கி 

நன்னாசெ யிடப மாது நயந்தரு சுண்ண பக்கம், (௩௦௪) 

துவாதூத் இதியிற் செர்தூச் சுப்பிர மணியார் பாதத் 
தவாவறுத் தடைந்த தங்க ளாரியன் பாதத் துற்முர 
தவாவரு ஞாச லப்பே ரடிகளுக் தருமம் யாவு 

முவாவுற நடத்திப் பன்னா ளொழுக்கத்து வைடிப் பின்னர். (௨0௫) 

அம்பல வாண தேவர்க் கமைந்ததம் முரிமை நல்இ 
நம்புறு மகா மாத ஈயந்தசுக் கலெபக் கத்திற் 
பம்பிய இதிபன் னான்கிற் றங்குரு பாதகஞ் சேர்ந்தா 
ரிம்பாம் பலவா ணப்பே ரிறைவரும் பன்னாள் வைகி, (௩0௦0௭) 

அறத்தினை விருத்தி செய்தே யருட்சடை யப்ப தேவர்க் 
குறத்தம அரிமை ஈல்கி யொளிகெழு கும்ப மாத 
நிறக.தசுக் கிலபக் கத்து னிகழ்தா யோத டக்கண் 
விறறபெருங் கூவன் பாத மேவின ருவப்பு மேவ, (௩௦௭) 

சடையப்ப தேவ னாருர் தனாமிசைப் பன்னாள் வைக 
யடையப்பே ரறங்க ளெல்லா மமைதா விருத்தி செய்து



௬௫ கும்குருபாஸ்வா மிகள் சரி தீ இரசம், 

ந்டையுற்ற ஈலஞ்சா றில்லை சாயக மூர்த்தி யார்பான் 
மிடையுற்ற வுரிமை நல்கி விளக்கஞ்சான் மேட மாதம், (௩௦௮) 

பூரணைத் இதியி லாசான் பொன்னடி.க் கமலஞ் சார்ந்தார் 
நாரணை மனத்துத் இல்லை காயக வடிக ளாம் 

பாரணை யறங்க ளோங்கப் பண்ணுபு காசி வைப்பிற் 
சரணை யொருவர் தம்மைக் காரியஞ் செய்ய வைத்து. (௩0௯) 

திருப்பனந்தாடகாசிமடம், 

இனாமலி பொன்னி நாட்டுத் இருப்பனற் காளின் மேவி 

புரைமலி மடமொன் றுண்டு பண்ணிபவ் ரின் மேய 

வரைமலி சிலைகை யேந்தும் வன்சடை யப்பர் கோயிற் 

புரைாமணி பணிகள் பல்ல பொற்புற வியற்றிப் பின்னர், (௩௧0) 

சை மடத்து மேய தம்முடை யடியார்க் கெல்லா 

நந்திய மகிழ்வி னூட்ட ஈன்னிலம் பலவும் சேடி 

முந்திய வாசா னாம முனிவருக் கூரிமை கல்கி 
யுர்திய மீன மாத முற்றிடு கண்ண பக்கம், ் (௩௧௧) 

நற்றிர யோத சிக்க ணலமலி யாசான் பாதத் 
அற்றினி தமாந்தார் பின்ன ரொருமுதற் குரவ னாமம் 
பெற்றவர் பன்னாள் வைகிப் பெருகிய வறங்கண் முற்றுங் 

கொற்றவர் மகிழ்ச்சி மேன் மேற் கொளக்குறை யறக டாத்தி, (௩௨௧௨) 

சிதம்பர நாத தேவர் கொளத்திரு வுரிமை ஈல்கிக் 
கதம்படு விருச்சி கப்பேர் கலர்இடு இங்க டன்னி 

லித.ம்படு கண்ண பக்கத் தேற்றசத் தமிபி லாசான் 
பதம்படு நீழ லுற்றுப் பாவு பே ரின்ப முற்முர், (௩௧௩) 

அச்சிதம் பரகா தப்பே ரடிகளார் பன்னாள் வைகி 
நச்சிய காசி யாதி யறமெலா நயக்க வோம்பி 
மெச்சிய சடையப் பாக்கு விரும்புதம் முரிமை நல்கி 
யுச்சமார் கும்ப மாதத் துற்றசுக் கிலபக் கத்தல், (௩௧௪) 

மருவிய தசமி தன்னிற் குசவர்த மலர்த்தா ளுற்முர் 
தருவினுஞ் சிற்த வண்கைச் சடையப்ப வடிக ளாரும் 
பொருவில்பல் லறமும் பன்னாள் ௦ பொற்பொடு பொலிய வோம்பி 
யருமையா முரிமை தன்னைக் சணபதி யடிகட் கந்து, (உ௧௫) 

மகாமா மதியிற் கண்ண பக்கத்து நவமி வாய்த்த 
நிகரறு இதியி லாசா னின்மல பாத முற்றா 

சகமலாந் கறங்க ளோம்பிக் கணபதி யடிக ளாரு 
மிகலறப் பன்னாள் வைக யிசைபல வீட்டிப் பின்னர். (௩௧௭)



குமாகுருபரஸ்வாமிகள் சரித்திரம். ௬௫௫ 

மூழு.துண ரிராம லிங்க மூர்த்இிகட் குரிமை ஈல்இப் 
பழுதக லிடப மாதம் பரவிய கண்ண பக்கர் 

தொழுதகு சிறப்பு வாய்ந்த துவாதசித் இிதியிற் நிங்க 
ளெழுதரும் புகழ்ப் 2ப ராசா னிணையடி க் கமல மாற்றார், (௩௧௪) 

முன்னிய விராம லிங்க மார்ச்திக டாழும் பன்னுண் 
மன்னிய வறங்க ளோம்பி வளமலி யுரிமை யாரும் 
பன்னிய eras Ams cy SGU ute moe gs 
துன்னிய மேட மாதஞ் சுக்ல பக்கர் தன்னில், (௩௧௮) 

வருசதர்த் தியி லாசான் மரைமலாப் பாகஞ் Ceti gan 

பெருகருட் சொக்க லிங்கப் பெயாபெறு மூர்த்தி யாரு 
மொருவறப் பன்னாள் வைக யூற்றபல் லறமு மோம்பிக் 
கருதரு மூரிமை தன்னைக் கணபதி யடிகட் இந்து, (௩௧௯) 

அகளறு ௪டச மாதஞ் சுக்ல பக்கர் தன்னி 
லிகழ்விலே காத சிக்க ணெழிற்குரு பாதஞ் சேர்ந்தார் 
புகழ்மிகு கணப இப்போர் பூண்டபே ரடிக ளாரு 
மகம௫ழ் பன்னாள் வைக யறங்கள்பற் பலவு மோம்பி, (௩௨௦) 

முழுப்புக ழிராம லிங்க apié uri é குரிமை நல்கி 

விழுப்பமார் துலாமா தத்தின் மேபசுக் கிலபக் கத்.இ 

லிழுக்கிலே காத HSS ணேற்றமார் ஞான மோன 

வொழுக்கமார் குரவன் பாத முற்றினி இருந்தா சன்றே, (௩௨௧) 

பூரிய சென்றுஞ் சாசாப் புகழ்மிகு செந்தூர் மேய 

கூரிய வடி.வேற் செங்கைக் குமா£வ ளருளப் பெற்ற 

வாரிய ராதி யாகக் கணபதி யடிச ளீருச் 

சரிய வொருபான் மூவர் இறமிவை தெரித்தா மன்றே, (௩௨௨) 

இந்நூலை ஆக்தவித்தவர்சிறப்பு. 

இவர்பெரும் புகழை யானோ வெடுத்துரை செய்ய வல்லேன் 

குவடீயத் தறிஞா் யாரு கூறினு முடியா சரகர் 
தவலறச் சொல்லி முற்றாகத் இறத்தினுர் காம்வொன் றில்லை 
wage Cr eng மறைர் இட முற்றா சென்னின். (௩௨௩) 

சதுமறை முடிவுக் தேறாக் தத்துவ முணர்ந்து ளீர்கா 

துவரை யுரைத்த தோர்றதீ ரினிமகிழ் வாய்மை மேன்மை 
பொதுஙக மொழுச்க மாதியா oP iva ுருவாய்ப் போந்த 

முதுமதி யிராம லிங்க மூர்த்தியார் சாத்தி சொல்வாம். (௩௨௪) 

ஆசரு ஞூமையாள் பாக ஸையப் பொருள்க டம்மு 

ளோசணு வேனும் வெளவு மறக்கடை யோரைக் காணிற்



௬௫ குமாகுருபாஸ்வாமிகள சரித் இம், 

கார்கெழு ஈஞ்ச மென்றுக் க.றுத்கெழு கூற்ற மென்றும் 
போர்கெழு வடவை யென்றும் பொருக்கென வஞ்சு நீரார், (௩௨௫) 

காணுதற் கெளியா சாயுங் கடுமொழி யடையா ராயும், 
பேணுதற் குரிய வான வொழுக்கத்துட் பிறழா சாயும் 
வாணுதற் கொடியோர் பாகர் பணிவயக் கிடுவா சாயும் 
பூணுதற் கமைர்த தென்றும் பொறையெனப் பொலியு நீரார், (௩௨௪௬) 

இருவளர் இருவாப் பாடிச் திவபிரா GOT LD TF கோயி 

௮ருவளர் தரப்பு துக்கி யுறுவிழா வாஇ யோம்பிக் 
குருவளர் மணிப்பூ ணாுடை குடைகொ ட. யாஇயா aya 

தருவளர் கொடையு காணக் கொடுத்துளம் கழைக்கு நீரார், (௩௨௭௪) 

தம்முதற் குரவற் கன்று தவாவருட் குரவ னாய 
மும்முதற் கடவு ளார்க்கு (தலவன் மிருச்செர் தூரில் 

விம்முறப் பூசை யாஇ விருப்பொடு நடக்கு மாறு 

செம்முதற் பொருணி சப்பிக் கட்டளை செய்து வைத்தார். (௩௨௮) 

இல்லைமா ஈகரர் தெய்வச் சேய்ஞலூர் இருப்ப னந்தா 
டொல்லைமா வினைக ஸணீக்கச் FLU BA Can aes நாளும் 

வில்லைவீ சுயாபொன் மாட மிளிர் திரு வால வாய்மு 

'ெல்லையி றலங்க டோறுங் கட்டளை யியக்கச் செய்தார். (௩௨௯) 

சீலமார் பெருமான் மேய சலூல தலங்க டம்மின் 
ஞாலமார் கிலமின் றென்னப் பணிபல ௩௧௩ டாத்திக் 

காலமார் பூசை யாஇக் கட்டளை நியம மேவக் 

கோலமார்ச் இலங்கு செம்பொற் கும்பாபி டேகஞ் செய்தார். (௩௩௦) 

தருப்பல செறியுங் கோயிற் முடகை யிச்சு சஞ்சார் 
இருப்பன் தாளின் முன்னார் இருமடம் புதிய தாகப் 
பொருப்புகள் பிளந்தெ டுத்துக் கொடுவர்அ பொருள்கள் வி௫ித் 
இருப்புகம் மேன்மே லோங்கச் செய்தனர் வலிய தாயே. (௩௩௧) 

௮வனியிற் றங்கி சாம மாகிய பலவற் அள்ளு 

மூவமையில் கருங்கல் செங்க லெனப்படி முவைகள் கொண்டே 
தவலறும் பூசை யாற்றத் தகுமிட மட்டி னாளு 
மிவாபுனற் கூவ லோடு மடம்பல வியற்றி னா, (௩௩௨) 

வடமொழி பயின்று சார்க்கும் தென்மொழி வளங்கற் முர்க்கு 
மிடவிய வில்லம் பற்பல் பொலிவொடு மியற்றி ஈல்இப் 
படர்சுவைப் பாலூ ணாடை முதற்பல வளமு நல்கி 
மடனறக் காணுர் தோறும் வரிசையி னுவப்புச் செய்வார். (௩௩௩)



குமசகுருபாஸ்வாமிகள் சரித் இம், ௬௫௭ 

இன்றுப நயனஞ் செய்ய வேண்டுமென் நியம்பு வார்க்கு 
மின்றுகல் யாணஞ் செய்ய வேண்டுமென் இியம்பு வார்க்கு 

மின்றுசோ பனமி யற்ற வேண்டுமென் றியம்பு வார்க்கு 

மின்றுச மக்தஞ் செய்ய வேண்டுமென் றியம்பு வார்க்கும். (௩௩௪) 

இன்றுபுத் இரன்பி றதா னென்றுவர் இயம்பு வார்க்கு 
மின்றுநாஞ் சிராத்தஞ் செய்ய வேண்டுமென் றியம்பு வார்க்கு 
மின்றுசெல் கின்றோச் தீர்த்த யாத்திரைக் கெனச்சொல் வார்க்கு 
மின்றுஈம் மிடத்தென் னாபொன் னெண்ணில வுதவு நீசார். () 

தென்மொழி வல்ல ராய சீரியா்க் குறுபொன் விூ௫ப் 
பன்மொழி களிலு முள்ள பரம்பான் சரித மெல்லா 
ஈன்மொழிச் செய்யு ளாகச் செப்.துநல் குகவென் ஜோதி 
மென்மொழி முகமன்கூறி யாக்குவர் 2 மேன்மே லம்மா. (௩௩௬) 

ஆசம புசாண மெல்லாம் பழையன வாகக் காணிற் 
போகுயர் பனையிற் கொண்ட செழுமடற் புத்த கத்தி 
லோகையி (lear (Lp gi Camere Oercm® வெழுது வித்துச் 

சேகறு கருமை யூட்டிப் பாசமுஞ் செறித்துச் சேர்ப்பார். (௩௩௭ 

காசியே முதலி சாமேச் சுரங்கரை யிறுதியாக 

மாசிலாத் தரும காளும் வளர்த்திடு மதனுக் கேற்பப் 

பேசிய பொதுப்பே சானும் பெருஞ்டுறப் புப்பே சானும் 

LAS ௬லகர் தேற விளக்குவார் விளக்க மிக்கார். (௩௩௮) 

பொருந்திய திருப்ப னந்தாட் பொலிதிரு மடத்தி னுள்ளாக் 
இருர்திய வாஇ யாசான் றிருவுருப் up am செய்து 

பரிர்தபி டேக் தூய நிவேசனம் பகரு மற்றை 
விரிர்கபல் ஓபசா ரங்க ணடச்இடு மேன்மை மிக்கார். (௩.௩௯) 

விடலரும் வே. கட்டி மிக்கெருப் பெய்து நாளுங் 

கெடலருங் கொடி வி ருக்க rom as கெழும வாக்கி 

புடலருக் களையுங் கட்டே யொண்் புனல் வழியப் பாய்த்தப் 

படலரு நந்த னங்கள் பலபணி விடைக்காச் செய்தார். (௩௪௦) 

சலிட்பற விடத்தை யோம்பித் தமக்குப்பின் முங்கா நிற்கு 
மொலிப்புகழ்க் கருவி யாய துண்மையி லுணர்ந்து தேடி 
வலித்ததென் மொழியி னோடு வடமொழி யுறக்கற் பித்துக் 
கலி,/கால் லொழுக்கம் யாவங் கற்பித்துச் சிறப்புச் செய்வார்.(௩௪௧) 

அடி.மணல் பாப்பி மண்ணா லமைகல மதன் மல் வைத்துக் 
கடி.படு ஈறும்பூ விட்டுக் கமழ்செயச் சுத்த நீரும் 
படியினீர் மோரு மற்றும் பாப்பிய தண்ணீர்ப் பந்தர் 
குடிகொள மார்க்கர் தோறும் கோடைவைத் துவக்கு நீரார். (௩௪௨) 

oy



௬௫௮ குமாகுருபாஸ்வாமிகள் சரித்இரம், 

கருங்கடல் குடிக்கும் கொண்மூக் கற்பகக் காம தேனு விருங்குணப் பதுமஞ் சங்க மெனப்பொலி நி இயி ரண்டு | சுருங்குக லில்லா மேன்மை தொகு?ர்தா மணியில் வெல்லா [யார், மொருங்குசேர்ர் அருக்கொண் டென்னப் பொலிசொடை YOO EH ane 
அகலிடச் தனைத்துஞ் சல்கை யறவறி பவர்தா மேனு மிகலருர் சமது செல்வ மிவ்வள வெள க்தே ராமை SOG முன்பெற் ரோர்பின் புனுமம் கறித சாமை பகலரு மிவ்வி ரண்டு நீங்குறாப் பண்பு மிக்கார். (௩௪௪) 

வேவறு, 
பூமேவு திருச்செந்தா சாறுமுகப் பெருமானார் பொற்றாள் வாழ்க தேமேவு மவாருள்சார் குமாகுரு பரமுனிவர் £ர்த.இ வாழ்க மாமேவு மவர்மாபிற் பதஇின்ாவர் புகழுமப்பால் வந்தோ சாடுத் தாமேவு மிராமலிங்க வடி.களும்பின் வருவோருக் திமைத்து வாழ்க, 

தமாதநபாஸ்வாமீகள் சரித்திரம் ழற்றிந்று,



டே 

GF றப்புப்பாயி ரங்கள். * 

—— — kK KE —__. 

க, விநத்தம். 

துரிரொ தடியர்களை யெடுச்சாண்டு பலமாற்றிச் சுகமே ஈல்குக் 

இரிரிரா மலையாற்குப ப.இிற்றுப்பத் தந் தாதி ஏிறப்பச் செய்தான் 

பரிலொப் புசழ்ந்தோருச் கமுதூட்டிச் செழுங்கர்தம் பரர்து வீசுங் 

சறிரிலா வியலொடிலச் இயமுணர்ந்த நாகழுச்துக் கவிஞன் ருனே. 

பராபவ மார்கழிமி”, (திரிசிராமலைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி,) 

  

௨. நேரிசைஆசிரியப்பா. 

பூமலி குளிர்செண் புனற்பெரும் தடத்துக் 

கலையடிச் செங்கட் கஞல்பிணர் மருப்புச் 
கடமருள் செருத்தற் கவரி தளைபரிந்து 

புழற்சா லாம்பற் பூகனி மிசைவான் 

டு ரோரொடு சாட்பைஞ் சூட்டன மிரிய 

40 

மடச்செழு காரை லயிரெனப் பிளிறச் 

கயலின மடவார் கண்ணிற் பிறழச் 

சலஞ்சலப் புஞ்சர் தளைபுக் சொளிப்ப 

மூட்டாட் டாமரை மொய்த்தடை இடக்கு 

மகஞ்சிறைச் தும்பி யகன்குலைப் பாரப்பிற் 

றேங்கமழ் பொங்கர்ச் செறிந்திறை கொள்ள 

மாங்கனிச் கொள்ளை வரம்பில வுதிரக் 

குறுங்கழுத் தரம்பைக் கூன்குலை முறிய 

மூட்புறப் பாகன் முதிர்கனி கிழியச் 

சடு செறிபசுங் கந்இிச் செம்பழஞ் சிதறப் 

௨0 

பொலியிலாங் கலிமுப் புடைச்காய் வீழ 

வெழுபுமீச் தசட்டகட் டிளலரால் பாயக் 

கருங்கடற் பாயுங் கந்த நிகர்ப்பக் 

கதழ்விற் பாய்க்து சலச்குபுழி sos 

கதிரிஎம் பசும்புற் கறிச்சச் கல்லா 

மழவிளங் கன்றைப் படர்ச்துவார்ட் தொழுகப் 
  

& பிள்ளையவர்களியற்றிய ிறப்புப்பாயிரங்களுள், இடை ச் சமைமட்டும் 
காலமுறைப்படி. இங்கே ப.இப்பிச்சப் பெற்றன,



௬௬௦. 

௨டு 

௩௫ 

#£O 

2௫ 

ல் 

இடு 

சாதாரணமா சச் திரைமி, 

GR ற்ப்புப்பாயிரங்கள். 

பொழிபால் பெருடிப் புணர்இிராத் இம்பா 
லாழிகொ லோவென் றமாரு மயிர்ப்ப 
மடையுடைத் தோடும் வராயாப் பெருவள 
நல்லூ சென்னும் வல்லூ ரஇபன் 
பார்கரு ணீப்பப் பயில்குல மென்னுஞ் 
சீர்கரு ணீகர் செழுங்குல சிகாமணி 
மின்னப் பேர்திய வேணியற் சன்புறு 
மன்னப் பேர்இரன் வரத்தினி லுதிச்தோ 
னிமையவர் தருவு மிமையாச் சுரபியுங் 
சமஞ்சூன் முகிலுங் கதிர்கான் மணியு 
மருநிதி யிரண்டு மழுக்கா றடையப் 
பெருங்கொடை யெலர்க்குச் சருக்கர வள்ள 
லொழுச்கமுஞ் சீலமும் விழுப்பெருக் தவமு 
மானா வன்பு மானமும் பொறையு 
நாடொறு காடொறு நலம்பெற வளர்ப்போ 
னீனிறஞ் சே.ரா நெடுமால் போல்லா 
னுண்ண நி வுடையோர் நூற்பொருள் விரும்பும் 
தண்ணளி யிராம சாமிக் குரிசி 
றன்னுடை யரும்பெறற் றமைய னாகிய 
தழைபுகழ் வீராச் சாமி மப 
னுஞற்திய தவத்தா ஓுசயஞ் செய்த 
சேவ ராசச் செல்லவே ளென்பா 
னற்குணம் பொறுமை ஞான மொழுக்கங் 
குறையா தமைக்த நிறைவு பூண்டு 

தொல்காப் பியமுசற் ரோன் றிலச் கணமு 
முன்னுமைங் காப்பிய முதலிலச் தயமும் 
பற்பல சமய ரற்புறு நூலு 
மற்றுள கலைகளுங் கற்றினி துணர்ம்து 
Bea நூலுளும் வேண்டிய தெரிந்து 
சோதிட நூலுக் துரிசற Cant gy 

பிறங்குறு மறிவித் பெரியோ னாகி 
வண்புகழ்கீ குசேல மர் சவன் சரிசையைச் 
தமிழிற் பாடத் சான ஃ்தறிர்து 
SO TONE FSH WOT ID MOY ST HS 
தொக்கள வில்லார் குழ விருப்ப 
விரித்துரைக் கென்று விருப்பிற் கேட்டுக் 
சவிதொறுங் இடக்குங் கற்பனை வியப்புஞ் 
சொல்லுடை மாண்புச் சொருபொருண் மாண்பு 
மற்றுள சிறப்பும் வகைப்பட வாராய்ச் 

தற்புத மற்புத மென்றக மகிழ்ந்து 
விரிகடல் சூழ்புவி விளங்கப் 

பரிவுட னச்௫ற் பதிப்பித்சனனே. 

(தசேலோபாக்கியானம்.)



தி ற்ப்புப்பாயிரங்க ள். ௬௬௧ 

௩, விநத்தம். 

சீர்பூத்த சரமாலை தாங்குபர சிவன்முடிபோற் இறப்ப நாளும் 
பேர்பூத்த வுமாலை தாங்குமுடித் திருத்தணிகைப் பெருமான் மீதி 

லேர்பூத்த சொற்பொருணன் னயஞ்றப்ப வொருமாலை யியம்பி னான்சூற் 

கார்பூக்ச பொழில்வல்லூர்த் சேவரா சக்குரிரில் கவிஞ மேறே. 

பரீதாபிஷ் ஆடிமி', (திநத்தணிகா சலமாலை.) 

௪. நேரிசையாசிரியப்பாட 

மலர்தலை யுலகின் மாணெழின் மாதர்ச் 
குற்றிடு புலவி யுணர்ச்இடு மைர்சர் 

மாலையிற் ரூழ்சலுங் சாலையி ஸனிமிர்த லுங் 

கொண்டது பொருவ விண்டுகள் யாவும் 

௫ பணிபடு மிரவிற் பாருறச் தாழ்ந்தும் 

வெயில்படு பகலில் விண்ணுற நியிர்க்து 

மேவுதல் சண்ட. வோவரு மிறவுளர் 

செருமுசச் தெதிரும் பொருவரு ஈங்கைக் 
குறவளை சனுவு மோங்கிருங் கழையு 

a a மாவான் பயிலுமிஃ தழகிசென் றவக்கு 

ஈந்தியம் பொருப்பி னச்தினின் றிழிந்த 

பாலியம் புனல்பாய் பண்ணை வாய்ந்தும் 

புசழ் கரு மறைமுசற் பூமேன் ரொடையு 
மறைகுடி யிருந்த வாய்வன் ரொடையுஞ் 

கடு செல்வான் மூளைத்த கிறுமதிக் கொழுசக்து 

மொருகான் மிசைமுச் கஇளைவிடு சன்போற் 

காம்பொடு பொலியுக் கூவிளம் சளிருக் 

தன்னமு தடைச்ச துன்னுபல் லரவு 

மாடகப் பெயர்க்ச ணவனினுங் கொடி சாய்ட 

௨0 புவிபிலம் புகுசப் போர்த்தவான் புனலும் 

பெண்ணிற பளைகொள் கருகிறச் கடலி 

னுச்தியர் தாமரை நந்திய வன்ன 

மின்னமு முணரா மின்னகு சடையிற் 

செறிசர வைத்த வறிவுரு வமலன் 

௨டு முழுதுல €ன்ற வெழுதரும் வடிவக் 
கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகை௰் கன்னியோ 

டறைபுகழ்ச் காஞ்சிமு னளவரு மிடங்கொண் 

டுறைசசப் பொலியு மு.று சலம் வாய்ச்துஞ் 

சொல்லருஞ் சீர்சேர் தொண்டைசன் ஞாட்டிற் 

௩௦ பழைதபச் செய்த பழம்பகை கருதி



௬௬௨ 

௩௫ 

4:(இ 

ஜு
 ௦ 

௫௫ 

௬௦ 

௪௦ 

சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

WEBa னுலகர் சடெரியந் றிவொன் 

வரைபல கூடி வளர்க்துநின் ஜறென்ன 

வானள வுயர்ச்ச மாளிசை மீமிசைச் 

சுடர்பொத் கைபிடி சுவர்கு ழெடுத தப் 

பளிங்கு படுத்த வளங்கெழு வெளியை 

நெடுவரை மிசையமர் நீர்நிலை யென்று 

மல்விட மேய கொவ்வையங் கணனிவாய்த் 

துடியிடை மாதர் துறுகொடி யென்று 

மவர் திரு முகழு,த லவிரவ wats 

ணன்மணங் கமழும் பன்மல ரென்று 

மூம்பர்க ஞள்ளச் அன்னுபு கொய்சென 

வுயிர்கிகர் மடவார்ச் கு.சவிமதி Cp cin 

னாவயின் மேவி யன்மையின் வெள்இ 

மேவதல் கண்ட வோவரு மடவா 

சென்ளைச் செண்ணினி ரெல்விடத் த.௰்௱னி 

செச்சொழி லியற்றினி ரினி ௫௫ய்ச் சனிர்கொல் 

புரிசச வில்லீர் போமெனச் செப்ப 

வடிச்சடி மலர்மிசை யடிக்கடி வீழ்ச து 

நயனுரை கிளப்பவக ஈகுபூண் மடவார் 

இலம்பொலி யெழுப்பச் செஞ்செவி டுதைச்த 

பளிக்குகிலை கின்ற பாவையர் களிக்கும் 

வளமலி சீர்சால் வல்லூ ரஇபனண் 

சர்கரு ணீகர் செழுங்குல சிகாமணி 
தண்ணளி வீராச் சாமிமால் புசல்வன் 

சைவக் தாக்க மெய்க்கெறித் தலைவன் 

புண்ணிய காளம் போற்றி வளர்ப்போன் 

குறிப்பறிக் தியாவுங் கொடுத்இடு மிவங்கு 

வாய்விண் டறைக்தபின் வழங்கஇடுச் சருவோ 

பொருவென யாரும் புகழ்க்திடப் பொலிவயோ 

னற்குண நற்றவ மொற்கமின் ஒமைக்தோன் 

றேவ ராசச் செம்ம லென்பான் 

றொல்காப் பியமுச் தொல்காப் பியங்களும் 

ப.திபசு பாசப் பருப்புணர் நூலும் 

பற்பல வாய பரமத நூலு 

மேதினி விரும்புஞ் சோதிட .நாலு 

மற்றுள கலைய மயக்கற வுணர்ந்து 

மிருலட மொழியுளும் வேண்டுவ தெரிந்து 

பெயசா வறிவிம் பெரியோ னாஒூப் 
பயின் ஐதற் கேக்ற பயன்கடைப் பிடித்து 

வாத ராயண மாசவ மூனிவன்



திறப்புப்பாயிரங்கள், ௬௬௩ 

மேதகு சூச மாதசவற் கோதிய 

புசாணமூ வாறுட் புராகனன் புராணம் 

ப,த்துளுஞ் இறக்ச வுத்தமக் காதத 

சாறுசல் கிதையுளு மரும்பொரு ணிறைந்ச 

௭௫ வோதரும் புகழ்சால் சூதசங் தையை 

வண்மொழி பெயர்த் த.ச் தண்மொழி யமைந்த 

செர்தமிழ்ப் புலவர் செவிக்கு தாகவு 

மெய்ஞ்ஞா ஸிய௰ர்கள் வியந்துகொண் டாடவு 

மிசமலி தமிழா லியற்றின னாக 

௮1. வன்னமெய்த் தவத்சோன் பின்னர்வர் துஇத்து 

நலஞ்சா லறிவுங் குலஞ்சால் சிறப்பு 

மானா விழுப்பழு மானா வொழுக்கமு 

மொருவருங் கொடையும் பொருவருக் திருவு 
மேன்மே லமைக்த மெய்ப்புகழ்ச் செல்வர் 

௮௫ வரச ராச மாதவ முகிலுங் 

சோவிந்த ராசச் குணப்பெரு நிதிய 

மிருவரு முன்னோ னருமையிற் செய்ச 

சுவைபல தருமச் சூதசங் இசையி 

ஓுத்றபல் சிறப்பு முற்ற வுணர்க்து 
௬௦ பொருதஇரைச் கடல்சூழ் புவியிற் 

பரவிட வச்ூ9ற் பதிப்பிச் தனரே, 

ராக்ஸ் கார்ச்திகைமாதம் ௧-௨ (சூதாங்கிதை,) 

௫. விருத்தம். 

மாமேவு கற்பஃப் பூர்தளிரு ஈறு மலரும் வாட்டமற் ரொளிர வான்மேன் 

மாலென வுயர்ர்,து.சழை சோலைபுடை சூழும்வள வாணியம் பதிதழைப்பப் 

பூமேவு மொருபாற் பசுங்கொடி. சதழைப்பவளர் பொற்றரு வினிற்றழைத்த 
பூசணி யிடப்பரம காரணர் விரிஞ்சேசர் பொன்னங் சழற்கணியெனப் 

பாமேவு மொருசதக மினிதுபா டுச_வெனப் பரவுதம் பாலேற்றவர் 
பாலெவரு மேற்பவருண் மால்வேங்க டப்பரு£கில் பரிவுற் றுவக்துசேட்பச் 

தூமேவு சொற்பொரு ணயம்பெறச் செய்தனன் நுதிவீர ராசவப்பேர்த் 
தூயனருண் மைக்தனய மிகுசோட சவசானி சுப்பரா யப்புலவனே. 

நள் ஆவணிம்", (Pa Crate gat.) 
meme 

  

௬. நேரிசைவேண்பா, 

தேனருவி பாயுஞ் ஏிராமலையி லென் றுமமர் 
ஞானமுசழற் கன்பி னயம்.யப்ப--மேன்மைபெறுஞ் 
சுப்பரா யப்புலவன் சொல்லியவெண் பாமாலை 
யெப்பொழு தும் வாழ்கவினி தே. 

ஈளஸஹ் . . (திரிசிராமலை-வேண்பா,)



௭௬௭௪ இ றப்புப்பாயிரங்கள். 

௭. விநத்தம், 

பன்னுபுகழ்ச் இருமயிலைக் கபாலிதிரு வுளமகிழப் பாவ லோர்கள் 

துன்னுபெருங் களிறப்பப் பிற்றுப்பத் த௫்சாதி சொற்றா னாளு 

மின்னுபுகழ் ஈனிபடைத்ச வண்ணாச்சை மகடாலன் விரும்பு மைந்தன் 

மன்னுிவ சேசடிந்சா மணியென்னு மொருசாமி வள்ளன் மாதோ. 

ror GR ஒப்பம்”, (திநமயிலைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.) 

௧௫ 

௨௫ 

௮. நேரிசையாசிரியப்பா. 

மலர்தலை யபுலகி னலர்பல வயிரு 

மறமுத லொருகாற் நிறமுமெளி குடையத் 

செய்வமுண் டென்று தெளிதரன் முன்வைச் 

சீல்துணர்ச் சார்க்கே யத்சே வியல்பும் 

லாழ்ச்து மூணர்ச்தியற்ற மனமுறு மாதலி 

னதுபின் னுறவமைச் சதரசர்த நீதி 

தெய்வ நீதியே வெணு மாசலிழ் 

பின்ன த நிறுவிப் பெரும்பூ பால 

ரியல்பொடு பிரியா தியலுக் சன்மையிற் 

குடிகள இயல்பு குறிக்சசன் பின்னமைச் 

தியல்புறச் சழீஇய விருங்குடி.க் கல்லது 
ஞானா சாரிய னண்ணா னாதலி 
னனையவன் பெருமை யனையதன் பின்னமைத் 

,தியலா சிரிய னியலுணர்ச் சார்க்கே 

பொய்யா சீரியன் புன்மை சோன்று 
மாதலி னவனிய லசதன்பின் னுறநிறிஇ 

யாரிய னியல்போர்ச் தடுப்பார்ச் கன்றி 

தீந்சைசாய் வணக்சர் சகாமையி னஃததன் 

பின்னுற கிறுவியிட் பெற்றியின் வணங்கு 

2? மைச்தருச் கனையார் ம௫ிழ்ந்சாற் றுதலிவை 

யென்றுநூல் கற்பித் இடுதல் வளர்த்தன் 

மற்றசன் பின்வைச் துற்றுழி யுதவல் 

கல்வியே யாதலிற் காமரு மாசரு 

முணருமா ஈசன்பின் னுறவஃ Hm BPE 

கற்றோர்ச் சன்றி மற்றோர்ச் கியலா 

சென்பது தோன்ற விருஞ்சகோ தாரரியல் 

பன்புற வசன்பி னமைசச சாட்டி 

யுடன்பிறக் சாரொழுச் குறுமில் லறத்.இற் 
இன்றி யமையா சென்பது தோன்றச் 

௩௨௦ இழவன் இிழச்தி யியலசன் பின்வைத்
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,தியலுறு இழததி யியலுணாாக் சார்ச்சே 

யவண்மறு தலையா மணங்கனடை யுணர 

வருமத னாலது மற்றதன் பின்வைத் 

இவ்வா ரொழுகு மியல்புடை யுயர்க்தோர் 

sips gris some ge சாழ்ச்சோ ருயர்ந்தோர்க் 

கடங்கி யொழுகலு மமனென வசன்பி 

ஜொன் றன் பின்ன சொன்றுற நிறுவி 

யடங்கி யொழுகுரர்ச் ககலும் பொய்ம்மை 

பொய்நின் றகலப் போமே களவுங் 

களவு நீங்கக் கைவிடுங் கொலையுங் 

கொலையது தொலையக் குலைகரு மதுவு 

மதுக்குடி யகல மாறுஞ் சூதுஞு 

சூது நீங்கப் பரிசானச் சொலையும் 

பரிசான மகலப் படும்புறங் கூறலும் 

புறங்கற லொழியப் போம்பெரி யோரைத் 

தூற்றலு மல்தகறச் சொலையு முூலோபமு 

மூலோப நீங்க வொழியுஞ் சோம்பலுஞ் 

சோம்ப னீங்கச் தொலைசருஞ் சனமுஞ் 

இனமத தீரச் சதையும் பொருாமையு 

மென்பது சோன்ற விவையெலா மசன்பி 

னொன்றன் பின்ன சொன்று வமைத்துப் 

பொருமை யொழிர்த புண்ணியர்க் கல்லது 

சல்விச் செருச்குங் சாரிகைச் செருக்குஞ் 

செல்வச் செருக்குஞ் சேரா வென்பதற் 

கதன்பினொவ் வொன்றா வடைவுற நி.றுவிச் 

செருக்கொழிர் சவ இயரைச் சேரா 

ரென்பது தோன்ற வதன்பி னிணைத்துக் 

இச்சார்பி லார்க்சே செறிபிழை பொறுக்கு 

லிணியசோத் ஃழற லியலும் பிதர்க்குசத் 

தஇிங்குசெய் யாமை செறியமென் றன்பின் 

மூறஜறையொசோ வொன்று முயங்குற வைக்து 
நினையுமிக் நெறியோர் மெடுக்துயி நுறப்ப 

ருரைக்கும சறப்பே ருண்டிய மொழியும் 

புகலல் தறத்தம் புகழ்சலு மொழியு 

மில தரா செனிற்புக ழிகழ்மதி யாமை 

யுண்டா மென்றற் சொன்றன் பின்ன 
சொன்று லசன்பி னுறுமுறை நாட்டிப் 

புகழிகம் மதிக்கும் புண்ணியர் சமச்கே 
பசோப காரம் பலிச்குமென் Moms 

we
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இறப்புப்பாயிரங்கள். 

வதன்பி னிறுவி யக்சகை யோரே 

பொருளலா வொழிவரப் புண்ணியர் தமக்கே 
மெய்க்கிலை யாமையும் வெளிப்படு மவர்க்கே 
துன்பப் பகுதியும் தோன் றிடு மவர்ச்கே 

யறஞ்செயுந் திறமுண் டாமவர் தாமே 

கணிகைய ரியல்பு கழிப்பரென் றுணர 
விவைமூறை யதன்பி னியைதர காட்டிச் 
sors மினையர் apes சோட்ட 

மென்றாற் போல வியல்விலங் னெத்துகி 

இடாசெயா செனல்பின் னியைதர வமைத்து 

நீ.இ.நா லெணன்றோர் கிலவுபெய ரிட்டுச் 
இருமா றந்த செள்ளமு தொப்ப 

யாவரு முவப்ப Sah cfu oo gs 
தந்தன னொருமா றவலருங் சேண்மைமற் 

ஐன்னவன் யாரெனி னறைகுதுங் சேண்மோ 

புலிக்கொடி கயற்கொடி பொருவிற் கொடியுடை 
வேர் சர்ச நாட்டுை வேளாண் மாக்கள் 

சோழிய ரென்றும் பாண்டிய சென்றுங் 
கொங்கரென் றும்பெயர் பெற்றன சவருள் 
வளரெறும் பீசர் மலைக்கு மேற்குச் 
கடும்புனல் பாய்மதிற் சராக்குக் இழக்கு 
நலந்தரு காவிரி நதிக்குச் தெற்கு 

வளம்பொலி நம்பிரான் மலைக்கு வடக்கு 
கவிலுமிவ் வெல்லை சான்சனுட் பட்ட 
விடங்குடி சொண்ட வியல்வே ளாளர் 

மூன்ன முமாத்த முச்தமிழ் வேக்தரு 
மெங்கண்மூ வருக்கு மியன்முடி. சூட்டுதற் 

குங்களை யமைக்சன முவர்துசொள் வீரெனக் 
கொண்டுமகழ்ர் சனையார் கோக்சன் மையரே 

யாயின சதனா லவர்வாழ் நாடு 
கோனா டென்ோர் குலவுபெயர் பெத்த 

அமாக்கருங் குன்ற மொருபதஇி னெட்டு 

நத, மெழுமாம் நறுபச் சாறு: 
மூன்னும் படிஈன் குளகுளச் காடு 

மூன்னுமா யிசத்து முச்.தாற்று முப்பதும் 
தேவா லயங்கள் ௪றக்குதாம் றெட்டு 

மிரும்பிர மாலய மிருபச் தெட்டுங் 

குறையறச் கொண்டவச் கோனாடு பின்ன 

Mos புனல்வெள் ளாற்றின் மென்பா



இ ற்ப்புப்பாயிரங்கள். ௬௬௭ 

லஓுரைசென் கோனா டொலியூர்ச் கூற்ற 

௧௧0 திரைகமா யெறியுமச் திருதி வ௮டபா 

லொளிர்வட கோனா டுறையூர்ச் கூற்ற 

மெனப்பெயர் பெற்றுகன் நியங்குங் சாலம் 
வண்மையவ் வேளாண் மாக்சண்பிகப் பெருகி 

வடகோளஞுட்டில் வண்குளத் தூரிற் 

கசடு பெரிதிருத் சலின்மிகப் பெரியகோ னாடென் 

ஜொருபெயர் பெற்றவவ் வொண்குளச் தூரிந் 
கொங்கு ராயர் கோத்திர மசனில் 
வந்தவ தரித்த செர்சமிழ்ச் குரிசி 

லிரும்புவி யேத்து மிளையான் குடியி 

௧௨௦ லருமுளை வாரி யன்னம் படைத்த 

குருமணி மாறனங் குலமெனுங் கொண்ட 
லவிர்விரை யாச்சிலை யாண்டார் இருமலை 
யுடையான் கருவரா லுகளரி யாற்றான் 

குளிர்புனல் வயரொறுங் குலவுகோ GH 

க௨டு னமாரும் புகழ்லே ளாண்குளத் தூரா 

னுச்சைச் இரவ முறழும் பரியா 

னயிரா வதநிக ராயதிண் களிற்றான் 
குளிர்மதுப் பொழியுங் குவளைமா லிகையா 
னுலக மூன்று முணர்கொடை முரசான் 

௧௩௦ வெற்றிக் கொடியெனு மேழிச் கொடியா 
னடங்கலர் நடுங்க வடர்க்கு மாணையா 

னளவில்பன் லூலு மரிறப வுணர்ச்தோன் 

பண்பெலா மோருருப் படைத்செனப்,பொலிவோ 

னூருணி நீர்கிறைர் தற்றே யுலகலாம் 

க௩ட பேரறி வாளன் நிருவெனப் பெரியோ 
ருரைத்தவாக் கியத்திற் கொருசான் ரகப் 

பயன்படு செல்வம் படைத்து மூழ்பூமா 

னடைந்தோர் வெங்கலி யடர்க்குக் திறலோன் 
பிறர்மனை கோக்காப் பேரறி வாளன் 

௧௪௦ கற்றோர் நட்புச் கழலாக் சுனவா 
னானில முவப்ப ஈடாத்.து நீதியா 
னரும்பொருள் செறியு மைந்திணேச் கோவை 
நம்பாற் கேட்ட நருபுகழ்ப் பெரியோன் 

வலந்தரு நதஇக்குல வள்ள 

கடு னலந்தரு வேத நாயக மாலே. (௧) 

விநத்தம், 
தெரியவிரு வேறுலகத் தியற்கைதிரு வேறு தெள்ளியரா தலும்வே 

Oren றுள்ளபடி யுரைத்த, வரியபுகழ் வள்ளுவர்சம் வார்ச்தைபினை மறுத்தா



சுக் இ றப்புப்பாயிங்கள். 

னரசர்சா ரியஈடவு மதிகாரத் தொடுழா, லுரியவென வுணர் $தபெருஞ் செல் 
வமுங்கல் வியுமிச் கொருங்கடைந்து பொருட்கொடையி லொப்பிலா னாக, 

விரியவனி மழழெவொரு நீதிநூ லியற்றி விளச்செசர வேதா யசக்குரிசி 

ரூனே. (௨) 
ம வறு, 

வள்ளுவரா தியசேன் னீ.திரா லுரைப்பதற்கு வல்லா ரென்று 
அள்ளுவர்யா வருமனைய தூண்மையா யினுங்குளச் தூர்ச் சுகுண வள்ள 

லுள்ளுவர்பா லருணிறவும் வேசகா யகமகிப னுரைத்த நீதி 

தள்ளுவர்யா ராதலிற்றேற் றேகாரச் தவிர்த்திசைக்த றகு தியாமே. (௨) 

ஓஇதா லுணர்ந்தகுளச் தூர்லேச நாயகமா லுவப்பிற் செய்த 
நீ.தி.ரா றேவியலா சிரியனிய ஓணர்த்துசலா நிகரின் ஞானச் 

சோதிநா லெனச் சொலலா மிர்நூன்மு னெந்நூலுஞ் சொல்லிற் கானூல் 

பாதிநான் முக்கானூ லுலட்டுநூல் சலம்பிநூல் பருத்தி நாலே. (#) 

வில்லாரு மதிற்குளத்தூர் வேதகா யகமடிபன் விருப்பிற் செய்த 
நல்லாருண் மகிழ்நீதி நாலிலுள கற்பனையு ஈயமூ மோரி 
னெல்லாருங் க.ற்றவசே யெல்லாரும் பாகெரே யெல்லா ருச்தாஞ் 

சொல்லாரு மறிவினசே யறிவினர்தர் த தியவருஞ் சூடு வாரே, (௫) 

மூன்னோர்ச ளுரைத்தபெரு நீ.திதூற் பொருடெரிய முயலி னம்மா 

பின்னோர்க ளுரைச்சவுரை பலவவலையோ ரினுமையம் பிறக்தொன் நற்சொன் 
றன்ஜனோர்சொன் மாறுபடும் பொருள்விளங்க வுருபுமுச லவிழ்ச்துப்பாடு 

மன்னோர்கம் வேதா யகமுகினூல் போலுளதோ மதிக்குங் காலே, (a) 

பொருளுடையோ னீயேயோ வடதிசைக்கோ மகனுமுளன் புவனங் காக்கு 
மருளுடையோ னீயேயோ மெடுமாலு முளனீ தி யமைநூல் சொல்லுக் 
தெருளுடையோ னீம௰ி௰யோ வள்ளுவனு முளன்குளத்தூர்ச் செல்வா நாளு 
மிருளுடைய வெழுக திர்கேர் வேதமா யகமூபா வியம்பு வாயே. (௪) 

தாவினூற் பொருட்சேளவி யுறலதிச மதற்கஇசக் தானே கற்றன் 

மேவியதை வெளிப்படுச்ச லசர்கதிக மதற்க இசம் வியன்பாச் செய்தல் 

பாவினுங்கற் பனையமைத்த லசற்கஇக ரீ.இிநால் பாட ளும் 
பூவினிடை யஇிகமெனின் வேதா யகமகிபன் புகழெறழ் ரமே, (௮) 

சேல்பாயும் புனற்குளச் தூர் வேகமா யகமடபன் செய்த நீதி 
நூல்பாயு மறிஞசே நண்ணியராய்ச் சிறந்துவரு நோன்மை யாலே 

வேல்பாயுங் களிற்றரசர் மேன்மேலும் விருப்பமுற விளங்டு யின்பச் 

சால்பாயுங் கடவுளடிக் இழுறைவ செக்காளுக் சவாது தானே. (௯) 

நூலியற்றி மீதலொன்றே யுள்ளசெனக் கொள்ளலைபன் னூலு மோர்ஈம் 
மாலியற்றிச் கொடுத்திடுமைக் இணைக்கோவை யேற்றனையா லளவி லாத 
சேலியற்று புனற்குளத்தூர் வேசகா யகம$ூபா சறப்பச் செய்யுட் 

பாலியற்ற லேற்றலிவை யிரண்டினுரீ யெப்போதும் பயிலு வாயே, (௧௦) 
வறு, 

ஆயபுவி யாளுமங்கி லேயமன்ன ராண்டோ ராயிசச்தெண் ணூற்றைம் 
பச் சொன்பதனுச் சொத்ச, தூயபுகழ்ச் சாளயுத்தி யாண்டுறுதைச் இங்க
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டெர்குசஞ்சைச் சுபாகா ழித்தாலூ காவின், மேயமுன்€ பதிகாசஞ் செலுத் 
இடன் னாளின் விளங்குகுளச் தூர்ச்சவரி மு.சீ. தும பால, னேயவசோ சுயன் 

வேத காயகப்பேர்ச் குரி னீ.திநா லியற்றியாங் கேற்றினனன் குறவே. (௧௧) 

காளயுத்திஷ் தைமி. (நீதிநூல்) 

௯... நேரிசையாசிரியப்பா. 

இருவளர் மார்பத் துருவளர் கோவுந் 

சாமரை வாழ்கைச் காமரு சேவு 

ஈண்ணுதற் கரிய சண்ணுதற் பெருமா 

னுமையொரு பாகத் சமைதர நாளும் 

டு பெற்றும் விகாரஞ் சற்று மிலாசவ 

னொருவா வைந்தொழின் மருவா நின்றும் 

தொழிலொன் நில்லா வெழிலொன் ரொருவன் 

மண்ணுரு வாதி யெண்ணாரு வெட்டு 

மேவுரு வத்து வாவுரு வாறஞ் 

) சாலவைக் தொழிற்கு மூல மாகிய & 

வொன்பா ஸனுருவு மன்பான் மருவியு 
முருவொன் றில்லான் கருகொன் நில்லான் 

ரூனிடு மலரைக் கானிடு மலரென் 

ன்னா னருவுற முன்னா முதல்வன் 
க௫ முத்தி விரும்புர் பத்திமை யென்னும் 

பொருணயச் தமருங் கருணையெம் பெருமான் 

செர்சளி ரீன்று பைந்துணர் கான்று 

சணிபல பழுத்து முனிவறப் பிலிற்று 

நறவுவட் டெடுத்துச் சுறவுழக் ககழி 
யோருவப் பெய்த நீருவர்ப் பகற்றி o

n
 

—_ ௨ 

யுயிர்மல மகற்றுஞ் செயிரகல் குரவர் 

தன்மை தெரிக்கு ஈன்மையிழ் பொலியும் 

தேமாம் பொழிலும் வாமாஞ் செறுவும் 

பொற்ப வுடுத்த கற்பமெண் ணிலதெரி 

௨ட குருகஅறை செய்வப் பெருச்துறை மேவித் 

திருவுரு வென்னுங் குருவுருக் காட்டி. 
யருடா ஈன்று மருட்ப கின்று 

தரியங் கடந்து பிரியம் படர்ந்த 

பேரா னந்த மாரா நின்ற 

௩௨௦ லேசவூ ரெனவு காதலு ரெனவும் 
போத வூசெனவு மோசவூர் சீர்த்த 

வாசவூ டிகள் வாய்மலர்ச் தருளிய



௬௭.௦ 

௮௫) 

௫௦ 

௬0 

௫ 

௪௦ 

இ றப்புப்பாயிசங்கள். 

இருக்கோவை.யாரெனுக் செய்வமா மறையை 

படட க பவட வக்க வட்டக் நவின்றபே ௬ரையொடு 
க.ரலிகி தங்களிற் காண்பிழை மாற்றிச் 
இ.ரலிக சம்போற் நிருந்துற வாற்றி 
யச் பதிப்பித் சமைசரச் தருகென் 

திச்சகம் புக ழு ம/ராசசூ ளாமணி 

நலந்தரு மிசாம நாத புரத்தில் 

வலக்தரு செங்கோன் மாண்பி னடாத்தி 

யரசுலீற் றிருச்கு மண்ணனஜற் குணமே 
விரசுமா மேரு விரைகறங் கமல 

மாதுபஇ யென்று வானவர் அணிபுற் 

ஹளோதுபதி பற்ப லுயிர்க்குகல் லருட்கடல் 

கோதுபதி யாக குலர் காமணி 

சேதுபதி ராணி தரைக்கடல் வரைப்பிற் 

நுன்னுமா ரூயிர்கீகெலாம் சோன்றுதா யேயாய் 

மன்னுசீர்ப் பருப்பத வர்க்தனி காச்௫ியார் 

சமக்னி சாய சகோசரி யாரு 

ஈமக்கினி சாஞ்சிவ ஞானத் சேவரு 

மியற்தருக் சலச்சா லிருகில மகிழவு 

மயற்றலை புகுச்தா வண்டமிழ் கழையவுச் 

இகழ், கரு பற்பல ஏவொலயம் விளங்கவும் 

புகழ் சுரு சருமம் பொலிக்து முழங்கவு 

மறக்கடை யாவு மஞ்சியோட் டெடுக்கவும் 

பிறக்கடை ஞானப் பெருவிளை வோங்கவுங் 
SSF CLES கடுவ்கக வடைக்கவும் 
பொலிதரு மின்பப் புசவம் திறக்சவு 

மூணருக் இறச்தர்ச் கொளியா மொருவன் 
புணருச் இருவருள் போலல தரிச்சதோ 

OTD OF தமிழோ டளாய்கறுஞ் சாந்தம் 

பொற்பு௦4 கமழும் பொதியமால் வளாயா 

னணிபல கொழிக்கு மருந்தமிழ்ச் சுவைதெொர£ இ 

மணிபல கொழிக்கும் வையைமா ஈஇியான் 
கன்னலுல் கழுகுங் கதலியும் பலவுஞ் 

செர்கெலும் பொலியுஞ் செம்பிஈகன் னாட்டான். 

றன்னெயி லெனமேற் ஐலக்கொண் வெக்கப் 

பொன்னெயி லோங்கும் புதூலைமா நகரா 
னினியெனல் பொய்ம்மை யிதுலே. மால்கொ. 

டனியரு வென்று சாற்றுவாம் பறியா
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னுற்றுள வொருசோட் டொன்றனை வணங்கி 
மற்றுள வெவயையும் வணக்குமால் சளிற்றான் 
கண்டுநிகர் மொழியார் கண்ணொடு காமர் 

௭௫ வண்பெடி.ஈ துழச்கும் வாகைமா லிகையான் 

௮௫ 

௯௦ 

௬௫ 

௧0௦0 

௧௦௫ 

2௮௧௦0 

றண்டார் புனைந்து தடஞ்சிலை குனிக்கு 

மண்டார் நடுங்க வதிர்கரு மு.ரசான் 

மயலுச் கொடியா வருந்தவே ளுயர்த்த 

சயலுக் கொடியாச் காவிச் கொடியான் 

ரூய்ப்புகு மான்றேர்த் சாணியொண் செங்கதிர் 
போய்ப்புகு மிடமெலாம் போய்ப்புகு மாணையான் 
மேவிச் குடையான் விறல்கொடு தொடுக்குங் 
காவிக் குடையான் காவிக் குடையான் 
சேசார் மணிமுடி தேய்ச்குச் சாளான் 

காசா ரிருநிதி சாம தேனு 

கற்பகச் சையும்புறங் சாணுங் சையான் 

பொற்பக மலர்க பொலிதிரு மார்பா 
ஜொன்றல மேருவென் ௮ரைசெய்கிண் டோஸலான் 

மன் மறு வில்லா மதியெனு முகச்சா 

னருண்மடை இறந்தா லனையசெங் சண்ணான் 
பொருணயர் தெரிந்து புகக்கொளுஞ் செவியான் 

கனவினுங் கடுஞ்சொத் கனராைதலில் வாயா 
னனவினுங் சனவினு கள்ளார் கடிங்க 

வியைசரும் படிசிறி செழுங்குறு மூரலான் 

றயைகுடி யிருகது சழைக்கு மனச்தான் 

வெள்ளிய நீறு விளங்கு திரு ந. சலான் 
வள்ளிய வகற்கலால் வணங்கா முடியான் 
பயன்மர மள்ளூர்ப் பழுத்சற் ரானன் 

னயனுடை யான்க ணண்ணிய செல்வமென் 

ருன்றரோ ருரைச்ச வதற்சொரு சான்ளாய்த் 

தோன்றா நின் ற சுந்தரக் GE 
னஞாளன்று போடப் புள்ளிடை தட்பப் 

பதனன்று புச்குச் திறனன்று மொழியினும் 
வறிது பெயர்குக ரல்லா்கின் மாட்டென் 

றிசா முன்னா ளான்றோ ரராச்த 

இவன்செய னோக்கி யெதிரது போற்றி 

யன்றே யென்றுபே ரறிஞ ர௬ுணாப்ப 
ஈன்றே நாளு நடாச்.திவரு வள்ள 
லிலனென்னு மெவ்வ மெனுந்திருச் குறட்குப் 
பலர்பல விதமாப் பகர்ர்தபே ர௬ுரையு 

ளிரப்பவ னிரக்கப் படுவோ னாகச் 

சுரக்குங் கொடையே சொல்லின் மு.தற்றா 
லக்கொடை யிவன்பா லமைந்ததியல் பேயென்



௬௨௭௭௨ 

ககடு 

த௨ப 

க௨.நி 

௧40௦ 

௧௩௨௫ 

௧5௪0 

௧௪௫ 

௧௫௦ 

இ) றப்புப்பாயிரங்கள், 

றெக்கொடை வல்லரு மியம்பப் பொலியோ 
னருர்தமி ழாகர வாரிய முழுதும் 

பெருந்தமி மாமொழி பெயர்ப்பது குறித்தோ 
னிசழே யாமெடுச் இயம்புவ வெலார்தன் 
புகழே யாச்கிய புண்ணிய மூர்த்தி 

யரியமா கேச ரதஇிகா ரத்மைசத் 

தெரிய ௩டாத்தித் இகழ்புரு டோத்தமன் 

மன்னு சாமிஈன் மாதவச் சாமி 

பொன்னு சாயிவேள் புகன்றன னாக 
வண்டமிழ்ச் செய்யுணா ூறும்வா யுரையுட 

னொண்பது மாசன னொருதலை கொண்டா 

னெழுச்சே யாமென் றியாவரு மகிழ 

வழுத்தே யச்சில் வயக்கி முடிச்சனன் 

மன்னுகோ ணாசல மாசே தீச்சர 

மென்னு மிரண்டு மிரண்டுசண் ஞு)ப் 
பெற்றவீ ழத்திற் பிறங்கும்யாழ்ப் பாணச் 

து.ற்றபல் வளனுக் Geo pu. CHR 

சொல்லூர் கழனி சூழ்தரச் கொண்டு 
செல்லூர் பொழிலாற் சேணுல களந்து 

வில்லூர் மாட மிகக்கொடு பொலியு 

நல்லூர் வாழ்ச்கை ஈயந்தரு எறிஞன் 

கந்சவே டவச்திற் சருசரன் பான்முன் 

வர்சவே ளென்ன வந்த தரித்தோ 

னீ ந்றொடு கண்மணி நிறையப் பூண்பார்ப் 

போற்றொடு பொலியும் புண்ணிய புருட 
னவகெறி யாய வனைத்துங் களைந்து 

தவநெறி வளர்க்குக் தப்பிய குணத்த 

னெழுச்துமு,த லாச வியம்பிலக் கணமும் 

வழுத்.திலக் தயமும் வரம்புகண் டெழுந்தோன் 
சமய விசேட தகுநிகு வாணமென் 

றமையுமு,த் தீச்கையு மடைவுறப் பெற்றோன் 

சுமங்கல விசேடச் சுருதியா மூலா 

கமங்களின் முப்பொருள் கருதுபே ரருளான் 
யுத்தியி னமைத்துணர்க் தோங்கனு பூதி 

இத்தியுற் ஐமைந்த வூர் தாமணி 

சற்றுணர் புலவருட் களிக்கு 

முற்றுண ராறு முககா வலனே. 

செளத்திரிஷ் ஐப்பசம், (திநக்கோவையாரநரைப்பதிப்பு,)



சிறப்புப்பாயிரங்கள். ௬௭௩ 

௧௦. விநத்தம். 

பொன்பூத்த மசரர்தப் புதுமதுவச் செழுங்கமலப் பொகுட்டு வாழ்வோன் 

றென்பூத்ச நான்முக த்கோ னலனாலைம் முகச்சோனே தெளிமி னென்னச் 

கொன்பூத்த தமிழ்வழங்கு நிலத்திலற மினிசெழுச்து குதிகொண் டாட 

மின்பூச்ச செங்க இரின் வள்ளுவ£ென் ரொருராம மேவச் தோன் றி, (௧) 

பொலிதரமுன் னுணர்ந்தமறை யகத்தமைர்த வறமுசனாம் பொருளு மேன்மே 

லொலிதரமற் றர்சான்கு மொருமூன் றி னடக்சியின்றே னொழுக்கி யாக்கு 

மெலிதாலில் வராமுசக்பே ௬ருவொருடழ் முடியகம் விளங்கன் மான 

ஈலிதரநீர் லசொல்லிற் பலபொருளுஞ் செறிச்துகவை ஈண்ணாு தாக, (௨) 

மொழிசுருங்கல் பொருள்விளங்கன் மொழியவினி தாதனல மொழிபு 

ணர்த்தல், வழியமையோ சையிற்பொலித லாழ்க்இிருத்தன் முறைகிறுவன் 

மலைவு இர்சல், பொழிவிழுமி ய துபபத்தல் காட்டாத லிப்பத்தும் பொலிய 

வாய்ந்த, கழிபொருளுங் கருசணியு கோச்குமிடர் தொறுங்கிடர்து களிப் 

புச் செய்ய, (௩) 

மையேறு பொழின்மதுரை மாஈகரச் தருட்புலமை மாட்? யார்முன் 

கையேறு தஇருமூலா கமச்சோதி மறைமூளைச்ச சனிவாய் விண்டு 

பையே2 மணிபொருமோர் து. திசவிசொற் நிடப்பலரும் பாவிப் போற்ற 

லையேறு இருக்குறளென் ரொருநால்செய் துலகுவப்ப வளித்தா னாக. (௪) 

அன்னநூற் பெருமையுணர்ச் தான்றபா ணினிபுரிர்த வரிய நூலுக் 
இன்னறீர் பதஞ்சலிபோற் பலருரையும் வியாப்பியமா யிருச்ச காளு 

முன்னவாம் வியாபகமே யாகநூற் கருத் துணர்க்தே மொழிந்சா சென்ன 

நன்னர்வான் புகழ்ப்பரிமே லழகருரை யியற்றவசை மாடி யாரும், (௫) 

ஏட்டுவரைஈ் தெடுத்துணர்ர்து வருசாளி லெங்கணுஞ்சா லெழுத்துச் குற்ற 

மோட்டும்வகை யுணசாராய்ப் ப.ரம்பரையொன் ஹேகருஇி யொழிர்சா ரச்தோ 

மாட்வெலென் றுணர்ந்தனைய மூலமும்பே ருராயுமுனம் வகுச்சு வாதே 

இட்டுசலி லாவெழுச்தி வியைவியென வுலகுபுகழ் செம்பி நாடன். (௬) 

ஒதுபதி யாயவிரா மேசர்திரு வருளானீ ௬டுக்த வைப்பிற் 
கோதுபதி யாககல வறந்தழைரச்து விளங்கெடச்செங் கோல்கைக் கொண்ட 

சேதுபதி மானேச ரதிகார நடாத்துசெய ௫ிங்கஞ் செம்பூ 

மாதுபதி யயர்வுயிர்ப்ப வுலகமுமு வதும்புரக்கும் வள்ளற் கோமான், (௪) 

கற்பகத்தின் நளிரனைய மென்னிறமுஞ் சங்கொடு கமல சேகை 
யுற்பவமூ மொருசுரபிச் செருத்தன் முலை நிகர்விரலு மொளிர்பொன் னாழி' 

யிற்பதியொண் சுடர்மணியு மெய்துசலாற் றருகிதிய மிரண்டு தெய்வப் 

பொற்பமையா வருண்மணியிவ் வைந்துஞ்சேர்ச் தாயவெனும் புரவுச் கையான். 

பாருரறெடு விசும்புமறு வெங்குளதென் ரு ராயப் பரக்க மார்பா [ன் 

னோருமுணர் வுடையார்பாத் பெருங்கருணை மடைதஇறந்தா லொசத்த கண்ணா 
வாருமிள ஈகையரும்ப வினியமுக மலாச்துமொழி மதுர வாயான் 

மேருவெனப் புடைபரசர்து பகைவர்நிலை கலங்கவெழுஉ வீங்கும் தோளான். 

௮டு



௬௪௪ இறப்புப்பாயிரங்கள். 

இவெஞானச் சேவர்வரப் பிரசாத பாலனருள் செறிபூ பாலன் 

பலஞான முழுசொழியக் கோபால னெஞ்ஞான்றும் பணிகா பாலன் 

றவஞான நீற்றொளியே யெளிர்பாலன் பகைகாணச் சகாப்பின் பால 

னவஞான மறுத்துணர்ந்த முப்பாலன் போர்வையென வமைசீர்ப் பாலன். () 

ஒருகாவித் துவசத்தா னொளிர்தளவ மாலிகையா னுணர்வான் மிக்கூர்ச் 

தீருகாவித் துவசத்தா னான்றபெருஞ் 9வஞான மடங்க வுய்க்குங் 

கருகாவிச் துவசச்தான் பகைநோக்கி யுராமனமே கடைகா அஞ்சா 

அருகாவித் துவசத்தான் புணர்யான்செய் காயமென வுரைக்கும் வாளான், () 

கந்துகத்தா னம்பரவு மாறுபொழிச் தெழுகளிற்றான் கருதார் மிமற்பாய் 
சந்துகத்தா னம்பரவு சூடியடி யான்வாயில் சட்டித் தூங்குங் 

கந்துசச்தா னம்பரவு மாசாவென் றுயிர்கரு இக் கரிசெ லாமி 

சந்துசத்தா னம்பரவு ரவமாதி நீங்கவறங் சைச்சொண் டுள்ளான். (௧௨) 

திரைசெய்சவப் பயனாக யமைந்தபெரு வளப்புதுவைச் தலைமை யோன் 

பொன், வமைசெய்நிதிப் பெருவாழ்ச்கை மாகனவான் பெரும்புலவர் மறவா 

செள்ற, முரைசெய்பெரும் புகழ்ப்பொன்னுச் சாமிரரேர் இரன்மூழ்கூர்க் 

தனாப்பச் சேட்டு, ஈராசெய்விடை யேறயர்த்ச ஈம்பிரா னடிக்கன்பே ஈய 

க்கு நல்லோன். (௧௩) 

மன்னுபெருக் தமிழ்ப்பாடை யிலச்சணமு மிலச்சியமும் வரம்பு கண்டோன் 

பன்னுசிவ புராணங்கள் பலதெரிந்தோன் வொசகம.நாற் பரவை மூழ்கி 

யுன்னுமனு பூதியெனும் விலைவரம்பி லாமணிகை யுறக்கொண் டுள்ளா (ன். 
னின்னுகய குணச்தினனாய்ச் சைவமெனும் பயிர்வளர்க்கு மெழிலி போல்வா 

நீடுபுகழ்ச் திருக்கே தீச் சரர்திருக்கோ ணாசலமிர் நிலவா நின்ற 
நாடுபுகழ்ச் தலம்பொலியாழ்ப் பாணத்து ஈல்லூர்வாழ் ஈசராச் சொண்டோன் 

றேடுபுக முருவமைந்ச கந்தவே டவச்துஇச்த செல்வன் யாரும் 

பாடுபுக மாறுமுக நாவலனல் வாறச்சிற் பஇப்பித் தானே. (௧௫) 

துன்மதிஷ் வைகாூமி', (திநக்தறட்பரி மேலழகநரைப்பதிப்பு, ) 

௧௧, தாவுகோச்சகக்கலிப்பா. 

பூமணகச்கும் பொழின்மணக்கும் பொழிரற்கெழில்கூர் தருமுகமாய்த் 
தூமணச்கு மொருபொருகைத் துறைப்புனல்பாய் வளத்ததுவாய் 
நாமணக்கும் புசழ்படைச்து ஈலமணக்கும் புலமணக்குர் 

தேமணக்குச் தமிழ்மணக்குர் சென்பாண்டித் திருராட்டில், (௧) 

மருர்துநிகர் மொழிமடவார் மைர்தரொடு மாட்டயரப் 
பொருச்துவளம் பலசெறியும் பூஞ்சோலை புடையுடைத்தாய்ப் 

பருர்து நிசான் மென்றுமொளிர் பாவா சப்பதிப்பாற் 

திருக்துபுசழ் விச்ொம சங்சபுர மெனும்பதியில் (௨)



இ றப்புப்பாயிரங்கள், 

பொன்பூத்த பெருஞ்செரப் பொதியவரை நிதியமெனுங் 
கொன்பூத்ச கெடியகுணக் ருறியமுூனி யருள்புலமை 
மூன்பூத்ச வேழுதலை முறைலாய்ர்ச முழுத்தவச்து 
மின்பூத்ச புகழ்ப்பாண்டி வேளாள குல திலகர், 

அணிதருமம் பலக்கூத்த ரவர்மனையார் வடமினும் 

பணிதருகற் புடையகலம் பரவுமயி லம்மையார் 

துணிதருமற் நிவர்தம்பாற் நூவறிவங் குரிச்சென்னச ச் 

இணிசருமெய் இருக்தொருவர் திருவருளா லவதரித்தார். 

மக்களா லிங்கமென மொழிபிள்ளை த் இருகாம 

நச்களா வுறப்பூண்டு நக் துபிறைச் கொழுர்கனையா 

ரச்சளா வரனருளா லையாண்டின் மேனெடிதின் 
பச்களா தரத் 'தொதும் பள்ளியமர்ச் தருளிஞர். 

பள்ளியமர்ச் தருணாளிற் பரவுபுனற் சோணாட்டு 

வள்ளியலா வதுறையில் வாழ்கமச்9ி வாயகுரூ 

மொள்ளியமென் மலர்ச்கழலே யுளத்துன்னு மூனிவர்சிலர் 
ஈள்ளியவான் புகழ்மிகுமச் ஈகர்வீதி ௨ரச்சண்டார், 

கண்பெணிச் செழுக்தடிகேள் கடையேனி லடைநர்தமுது 

கொண்டுபின செழுந்தருள வேண்டுமெனச் குறையிரப்ப 

மண்டுபிரி யத்தவரு மழவுருவப் பெருக்சகையார் 

தொண்டுபடற் இரம்கியலர் தூயமொழிச் குடன்பட்டார். 

இருந் துசுவைச் கறியமுதுர் இருவமுதுங் கொண்டருளி 
யருந்ததியென் னம்மையென்றோ ரழகியசெய் யுளும்பாடிப் 

பொருந்துமவர் செலப்புறத்தே போயிருந்த தர்சையார் 

வருச்துதலி றம்மனைவாய் வர்துநிகழ்க் சதையுணர்க்தார். 

உணர்ர்தவுடன் மைந்தசொடு முறுவர்பாற் போய்வணங்டுப் 

புணர்ர்ததிரு வருட்பெருமைப் புத்திரனார் குறிட்புணர்க்து 

தணர்தனர்சென் றனரீன்ற தந்தையா ரம்மைநதர் 

மணந்தனராய் முனிவரொடு வழிச்கொண்டு ௩டஈ்தனால், 

வரையகமுங் கருங்கான மருவகமும் வயன்மருதத் 

சரையசமு மெம்பெருமான் ரானங்கள் பலவணங்கி 
விரையமைநர்த சோணுட்டு மிளிர் தருவா வடு துறையி 
லுரையமைநர்த திருமடத்தி னுட்புகுக்சா ௬ுவமையிலார். 

புக்கவா.பன் னிரண்டகவை பொருக்தியொளி ரஞ்ஞான்றே 

தக்கவராய் முண்டி தராய்ச் சர்நியா சத்திறம்பூண் 

டுச்கவர்தம் தலைமாலை யொருங்கணிவ௰ார் திருவருளாற் 

நிக்சவரு எ இிசயிப்பச் செழுங்கலைகள் பலபயின்றார், 

௬௭௫ 

(௪) 

(௫) 

(௬) 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧)



Sn GT Fe இ றப்புப்பாயிரங்கள். 

ஆயபெரும் புகழ்த் திருச்சிற் றம்பலதே சர்காண்டூன் 
மேயபெருங் கருணையரு வேலப்ப தேூகர்சாம் 

பாயகிரு வாணமெனப் பகர்தீச்சை செயப்பெற்றுத் 
தாயனையார் சவஞான முனிவரெனச் சனியமர்ர்தார். 

வடகலையிற் றென்சலையின் மாறிலா விலக்கியமுக் 

தொடர்புடைய விலச்சணமுர் தோலா தருச்சமுமற் 

றிடனுடைமெய்ப் பொருட்கலையு மெக்கலைய முழுதுணர்ஈது 
இடமுடைய வருபூஇச் செல்லராய்ச் சிறப்புறரூர். 

சிறப்புறசொல் காப்பியச்சூத் திரவிருத்தி மு.தற்பலவு 

மறப்பில்பெரும் புகழ்க்காஞ்சி மான்ம/பமும் பமகமுதற் 
பெறப்படுமக் தா இகளும் பிறங்குமிவை மு.தற்பலவு 

மு.றப்பயில வினிதியற்றி யுயர்பரிபூ ரணமுற்றார். 

அனையரியற் றியநூலு ளாய்ந்துணர மொழிபெயர்த்த 

தனைநிகரும் பொருட்டருக்க சஙகரக மெனுநூலும் 
புனையுமத னுரையன்னம் பட்டியமும் புரிந்தாய்ந து 

பனைமடனின் றெடுத்தசிற் பதிப்பித்து.த் தருகவென, 

எஞ்சாச வளப்பொழில்வா யினியமாங் கனிச்சேனு 

மஞ்சாரும் தலைவருக்கை வண்கனி£ண் டி.ழிதேனு 
மஞ்சாச புலியடிக்காய்ச் குலைகனிர்தாங் கிழி தனுஞ் 
செஞ்சாலிப் பயிர்வளர்ச் துத் தஇிகழ்செம்பி காடுடை பான், 

இருக் தபசும் பொன்செய்து செம்மணிகால் யாச்தமுத 

மருந்துசுர ரமுக்கறுப்ப வடுக்கியமா ளிசைமேலா 

விருந்துமட வார்மைந்த ரிருந்சருவின் சனிபறித்தப் 

பொருந்துசுவை யணர்ந்துவக்கும் புகழ்ப்பு துவை மாககரான், 

இட்டியவாள் பொருகருங்கட் செங்கனிலாய்ப் பரமாசர் 
கூட்டியசார் கணிர்சமுலைச் குடங்கலலா முன்பாலா 

னீட்டியபல் படையொடும்போ ரெதிர்த்சமரு வலர்முகச்தச் 

காட்டியசெர் தீயனைய சண்கலலாப் பின்பாலான். 

பூங்காவிக் குடையாது பொலிதருகட் படைகூட்டு 

நீங்காவிச் குடைமதவே ணெஞ்சமரும் வனப்புடையான் 
லீங்காவிச் குடையுணவு மேன்மேலு மளித் துவப்போ 

ஞங்காவிக் குடையினொடு மச்சாவிச் கொடியுடையான். 

சென்றுகாண் பவர்மடிழ்ச்சி இளைச்சவருர் திருமுகத்தா 
cer gery பவர்ச்சருளே நெடி துபொழி தருகண்ணான் 

குன்றுகேர் தீருபுயச்சான் குறுகலர்தம் மணிமுடிக 

டுன்றுவான் கழல்புனைந்து அவைச்துழக்குஞ் சுடர்ச்சழலான். 

(ச) 

(௧௪) 

(௧௪) 

(௧௪) 

(௧௮) 

(௧௯) 

(௨0)



தி ற்ப்புப்பா யிரங்கள், க்ள்ள 

சிவஞான தேவர்ஈனி செய்தபெருர் தவச் அ திச்சோன் 

பவஞான முழுசொழியப் பன்னூலும் பயின் றுணர்ந்தோன் 
- றவஞான மிகுபொன்னுச் சாமிரரேர் இரன்கேட்ப 

வவஞான மறுத்தவ்வா முக்குவித்சா னத்தகையோன். (௨௧) 

இனையனென வியம்பிடுவா மெழில்வளர்கே இச்சரமு 
நினையவினி சேமருவ நிரப்புகோ ணாசலமும் 
வினையறைசெய் தொளிரீழ மேவுதிரு ஈல்லூர்வாழ் 
தனையனையான் கர்தவே டவத்துதித்த குண£லன், (௨௨) 

அகத்தியந்தொல் காப்பியமுன் னாயபல விலச்சணமுஞ் 

சகத்தியல்பல் லிலக்கியமுஞ் சாற்றுபர மதநாலு 

மகச்துவமெய்ப் பொருணூலு மதியமையப் பயின்றுணர்ந்து 
சுசத்தியலு மநுபூகித் தோன்தலா யமர்பெரியோன். (௨௩) 

மாறுபடு பரசமய வழியனை தது மறமாற்றி 

யாறுபடு செஞ்சடிலத் சண்ணலா ரருணெறியே 
தேறுபடும் படிவளர்த் துத் இகழுமா தவமுடையோன் 

வீறுபடு வெனடியார் மேன்மைமுழு மையுமுணர்ச்சோன். (௨௪) 

கருள்விரவு தலைக்கழிக்குங் கண்மணியும் வெண்ணீறும் 

பொருள்விரவு மைர்செழுச்தும் பொருளாகச் கொண்டெப்போன் 

நெருள்விரவு சுத்கசைவ இத்தார்தப் பெருஞ்செல்வ 
னருள்விரவு பரவுபுக ழாறுமுக காவலனே. (௨௫) 

துன்மதிஷ் mange. (தரக்கசங்கிரகதீபிகைபபதிப்பு,) 

௧௨, விநத்தம், 

பார்பூச்ச பல்வளமும் பரவுதஞ்சைப் பதஇபுரர்ச பதியா யுள்ளா 

னேர்பூத்த மாலைமாம் றணிபொருவச் வாசியெனு மியற்பேர் பூண்ட 

சர்பூத்ச மன்னர்குல திலகனமைச் ௪ருண்மிகவுஞ் சிறப்பு மேவி 

Biss Sow sa ap வகைப்புகமும் பெரும்புவன ஈயப்ப வாய்ர்தோன். (௧) 

மன்னியவண் பெருங்குணத்சான் யோகமே யென்றெவரு மதித்து நாளும் 

பன்னியவாய் பெரியண்ணா வென்னும்வேம் க_தாசன் பலவற் Met oT 

மின்னியவான் ற.மிழ்நிலத்துச் செல்லையாம் லேங்கடத்தின் மிச்ச €ராத[னே 

துன்னியவண் டமிழின்மொழி பெயர்ச்துரைத்தான் பாகவதர் துதக்கச் தா 

பிரபவஹி: வைகாசிமி”, (வேங்கடேசமகத் தவம்.) 

௧௩, வீநத்தம், 

பார்பூச,5 பெரும்புசழ்சால் குணச்சவரா யலுமடிபன் பளகு தீரச் 

சீர்பூத்த தமிழ்ப்பிரசங் கம்புரிய wlan wus திறமென் சொல்கே 

Cort gs பூமூடியோ னேடிரகம் பிசஞ்செய்வா னெண்ணா மஞ்சுர் 

தார்பூச்த முடியுடைமற் றையரதுமா முதுசெய்வான் நலைப்பட் டாரே. (௧)



rot HY சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

சொன்னயமும் பொருணயமு மணிஈயமும் பணினயமுஞ் சொல்லா மற்றைப் 
பன்னயமும் வெளிப்படுத்தி ரீசெய்பிர சங்காயப் பயன்பா ராட்ட [லார் 
வெர்கயமு முணர்ச்சேமா வொரோவொன்றே சறிதுணர்ச்தே மெல்லாம் வல் 

தக்கயமாச் கொளுஞ்சவரா யலுசுகுண புணிதாநீ சாற்று வாயே. (௨) 

அரியருல இடைச்கற்றோ ரவருளும்பன் னூல்களுகன் கமையத் தேர்ந்தோர் 

அரியரவ ருளுங்கவிசெய் பவரரிய ரவருளுமின் பமையச் செய்வோர் 

அரியராவ ர௬ுளும்பிரசங் கம்புரிவோ ரவருளுகல் லமைதி வாய்ச்சோர் 

அரியரெலா மமைர்தசவ சாயலுவள் ளானினையொப் பாவார் யாசே, (௩) 

பூவின்பா லுயர்புதுவை வருசெயகா னிணனிதளிச்ச புதல்வன் மேலோர் 
பாவின்பா லுலவுசவ ராயலுபூ பயமே பயின்ற தாய 

நாவின்பா லெழுபிரசங் சங்கேட்டோர் பிறிசொன்றை காடு வாரோ 

வாவின்பால் விரும்புகர்கா ராட்டின்பால் விரும்பினுமில் வலக் தோரே. (௪) 

தேனாலும் பொழிற்புதுலை வளர்சவரா யலுவள்ளல் சிறந்து ளோனே 

யானாலும் பொறாமையுள னொன்றனின்மேம் படப்புரிந்த எறத்தை யோர்கான் 

Sen gual SL. gua Bled MAE DNC 6 கினனென்றே விளம்பு வீரேற் 

ருனாலு மறைமுனுணர்ச் சவன்போல வெவர்சிறந்தார் சாற்று வீசே. (௫) 

ஒளிகளெர்விண் மகிதூல மாசுறுக்மேய் தரும்போடிச் குணவா மாயக் 

செளிகளெர் வண் புதுவைசகர் வருசவரா யலுமகிபா கறந்த தாகின் 

னளிூளர் சண் மதியோரூச் குமமகளங் கர்சேயா சமையோ இச்கார் 

துளிளெர்கல் லுணவோங்கு மெனுநிகரு மொருதேச்தாள் சுமத்த லானே.(௬) 

வாயாரப் புண்ணியரைப் புகழ்சரிந்புண் ணியமுடனே வருமா லென்று 

தூயார்செப் புலர்புதுவை வருசவரா யலுபுனித சுகுண யோக 

கேயாமற் றஐதுதுணிந்து பாவலர்பல் லோர்கவியா னினைப்பு கழ்ர்தா 

சோயார்பற் பலர்சமைப்பா டிடச்சிறஈ்சா செனினச்சொ லுண்மை தானே,() 

ஆடுகொடி மணிமாட வளப்புதுவை வளர்சவரா யலுபூ பாவிந் 

நீடுலகி னின்கல்வி போனிறைவான் மதியென் று நிரம்பிப் பார்ச்குஞ் 

குடுபுகழ் நின்கைபோழற் பொழிர்திவொன் முகிலென்றஞ் சொரிந்து பார்க்கு 
மீடுசரி யாசாது தேயும்விளர்த் திமெலையா இயற்றும் தானே. (௮) 

பராவியபுண் ணியத்தாலே பராபரன்பே சருள்பெற்றாய் பகரு மற்ளாற் 

புசாகனலான் புலவர்புரி து.திபெற்றா யகனாலே புணரி குழ்ந்த 

த.ரா.தலமன் னவர்செய்சிறப் பும்பெற்றாய் நீடுழி சழைலாய் £ர்த்தி 
விராவுபு.து வைச்சவ.ரா யலுகாய காவினுமென் வேண்டு நிற்சே (௧) 

விண்மணிகேர் வண்மணிபூ வேர்தரிரு கண்மணிதநூல் விளங்கக் கந்ரோ 

ருண்மணிவெண் மணிச்சிர்தா மணிதம்பி மசபால னுவந்தச் காணின் [ரோ 

பண்மணிவா சகப்பொருடேர்ம் செழுதெழுத்சா முளையிச்மாட் பரர்து சான் 

செண்மணியா சியசவரா யலுபுனிதா தழைந்தசெங்க ஸிரும்பா வாயே, (௧0)



சிறப்புப்பாயிரங்கள், ௬௪௯ 

மன்னியவெண் மணித்தம்பி மணிசலரா யலுமணிக்கு ம௫இழ்ந்சச் நாட்செய் 
துன்னிய௫ல் லெழு,ச்துமொழி யால மணிபுலவர் தொக்குப் பல்பாப் 

பன்னியமேம் பட்டசச னாற்பாரீ ரத்தம்பி பாற்சென் றுங்கண் 

முன்னியவல் லமைசெரிச்தொன் றெய்திடினீர் யாவருக்கு முதலா வீசே, () 

1869 = a aan, (புதுவைச்சவராயலுநாயகர்பாடற்றிரட்டூ,) 
  

௧௪. விநத்தம், 

மாமேலு புகழ்ச்சொண்டை மண்டலவே எாளர்குலம் வளத்தா லோங்கப் 

பாமேவு கோட்டங்கள் பலவுளுமீ தூர்ச்கோட்டம் பண்பு வாய்ப்பச் 

தூமேவு பன்னாட்டு எறமுறங்கா காவெகை தளும்பி வாழச் 

தாமேவு சுகுணநிறை சுப்பரா யக்குரிசி றந்த மைந்தன். (௧) 

ஒங்குபெருங் சல்வியறி வொழுச்சமெலா மோருருக்கொண் டுற்ருற் 

போல்வான், வீங்குதிரைச் கடலுலகி லிரவலர்க்சகார் குபேரனா விளங்கு மே 

லோ, ஸனீங்குசலி றன்பெயராற் பெரும்புகழோன் சைவனென நிலவச் செய் 
வோன், பாங்குபெறு தமிழ்கயர்தோர் கன்னியப்ப னெனும்பெரும்பேர்ப் 

பண்பின் மிக்கோன். (௨) 

குறுமுனிபா லியற்றமிழ்தேர் புலருளோங் கயபுலமைக் குன்ற மன்னோ 

னிறுவுதொல்காப் பியமுனிவன் றன்பெயராற் றருமியனூ னிலலவ மண்மே 

லறுஇிபெறச் செயுமிளம்பூ ரணருரையு எமைதிபெற வலைவற் ரங்கு 

மறுவுசவி ரெழுக்துரையைப் புலவருளங் சளிரறக்கும் வகைமை தேர்க்து.() 

சாற்று திரி சரபுரம்வாழ் வீரசா கவப்புனிதன் றந்த மைந்சன் 
றேற்றுதிறற் சோடசஞ்சா ரவசானி யென்னுமொரு சிறப்புப் பேர்பூண் 

டாற்றுபல கலையுமுணர்ர் தமைக்கேற்ப ஈல்லொழுக்கத் கமைச்து நிற்போ 

of Hush ிவபெருமான் நிருவடிக்கே கசிந்துருக மிசய முள்ளோன். () 

AA MHA னடியயரை யவனெனசக்கண் டடிபேணுர் துணிபே யுள்ளோன் 

மன்னுகய குணசீலன் சுப்பரா யப்புலமை வல்லோன் றன்னாற் 
பன்னுபல பிரதிகொடு வனாகுசர்செய் பிழையனைச்தும் பாற வாய்வித் 

அன்னுமெழு தாவெழுத்தி னியைவித்துப் பெருஞ்சீர்ச்தி யுற்று னன்றே.() 

விபவ கார்ச்திகைமி. 

(தோகாப்பியம், எழத்ததிகாரம், இளம்பூரணருரைப்பதிப்பு,) 

கழு, விருத்தம், 

விள்ளருங் குணங்க ளெல்லாம் விரும்பியோ ருருச்கொண் டன்னா 
னெள்ளருங் குபேசச் செல்வ மிர்திர போகம் வாய்தான் 

றள்ளரும் கவித்த லததுச் சர்திரப் பிரகா சப்பேர் 

வள்ளலே ரகத்தந் தாதி வயங்கவச் சடுவிச் தானே. 

சுக்லெஸ்॥ ஆவணிம்", (திரு வோகத்தந்தாதிப்பதீப்பு,) 
ce LTT,



௬௮௦ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

௧௬, விநத்தம், 

பூங்குவளைச் தடத்துளசன் மு,சலிலவூர் காட்சி 

புயலசத்து நுழையுமிள மதிநிகரு மருதர் 

சேங்குதிரு வையாற்றி னறம்வளர்ச்சாள் பாகச் 

செல்வருள மூழ்ப இற்றுப் பத்தந்சா இத்தா 

சோங்குவிருப் புறவினிது புனைர்கனனல் லொழுசக்ச 

மூபசார மொப்புரவு மூ,சலியபல் குணமே 
தாங்குபுகழ் ௩டராச தாசனியன் முத்துச் 

சாமிபா ரதியெனும்பேர் தரித்சதகவி வலனே. 

FEHR wre, (திநவையாற்றுப் பதிற்றுப்பத்தநீதாதீ.) 

HT. a HS SF 

பூமாலை புலர்ந் தூசர்தங் குறைச் துமணர் தபுச் தூழ்ச்சல் பொருக்ச தேர்க் 

பாமாலை யறிஞாவைச் சளமு,சல மணக்குமென்றே பளகற் றோங்குர் 

தேமாலை வயல்சூழெட் டகச்செல்வே டி.ரவடிக்குச் சிசைவில் சந்த 

மாமாலை சான்பல்சந்ச மாலையொன்று சதசர்தம் வழுக்க டீர்த்து. (a) 

பாடியளித் தணிகிறைச்தா னன்னவன்யா ரெனினாகைப் ப.இயில் வாழ்வோன் 
நாடியளித் தளியுண்டு மூரஜறெரிய லணிவிபுல னயப்பாச் சேய்க்கே 
சூடியளிச் கஇடமாகுங் கிருட்டினசா மிப்புலவன் சுகுணன் செம்பொன் 

கோடியளிசத் சன தனளித் திடினுமொரு சவிக்சாமோ குறிக்குங் காலே, (௨) 

பிரமோ தூ தஸ், (எட்டூதடி ழநகன் பலசந்தமாலை,) 

௧௮. விநத்தம். 

நாடுவா னவர்முனிவர் தொழுசேச்த வானந்த ஈடன மன்று 

ளாடுவா னடியெடுத்துச் கொடுப்பவுயர் சேக்கிழா ரருளிச் செய்த 
பாடுவான் புரணச்சை யெழுஅலார் வாயாரப் படிப்பா ரின்ப 
நீலொன் இந்திட்பா ரானார்ச ளானாலும் நிலத்து வாழ்வார். (௧) 

அடியெடுத்துக் கொடுத்தவன்போற் றண்ணுமையா இசடழுவி யளவா 
வின்பம், படியெடுத்துக் சொளப்புரியா விதமுணர்ந்சாங் கஇினுளகாற் பச 
முங் கொண்டோர், கொடியடுத்த நிறத்தவன்வாம் பசமுதற்பல் பதங்கடச் ஏ 

குணரும் வலேட்சக் , கடியெடுத்து வீசுபல பசஞ்செய்கா னனையனெவன் 

காவா யென்னில், (௨) 

பொன்னிவளம் தருநாடு புரிகலச் சால் வையையெனும் புரிசோன் றித்று 
மின்னியத செய், சலத்தாற் பஞ்சக மாமறையோன் விருப்பின் வர்சான் 

மன்னியவன் புரிதவச்சான் மறைசாலு மெனவுஇத்த மைந்தர் தம்முட் 
பன்னியது தன்னதெனச் தன்னியல்பி னுணருமொரு பான்மை மேயோன்.



சிறப்புட்பாயிரங்கள், சுலுக 

சாம்பமூர்த் தஇிசளையா னென்பசலா லிளையானெச் தமிழ்வல் லோர்க்கும் 
மேம்படுமா வயித்தியரா சனுக்குமூத் தானென்று விளம்பல் போல 

வாம்பலவலா மிசையினுமூத் தானொழுச்சம் பலஇரண்டா லன்ன மெய்யா 

னோம்பல்புரி யிராமசா மிச்சுனுண மாமறைசே ருயர்ச்சி யோனே. (௪) 

ஒங்குபுக ழிராமசா மிச்சுகுண மறையவன்பாட் டுவர்தான் வாமர் 

சாங்குகற்றோ கையுமருட்சுப் பிரமணிய குருவெனுஞ்சேய் சானு மேவ 

வீங்கு துறை சையினாளூ மெய்கண்டான் சந்தானம் விளங்க மேயோன் 

பாங்குபுனை போருளம் பலவாண தேூிசனெம் பரமன் ரானே. (௫) 

பிரசோச்பத்திஞ் கார்ச்திகைமி, (டேரியபுராணக்கீர் த்தனம்,) 

௧௯, கட்டளைக்கலித்துறை, 

தேடு மரியயற் கெட்டா தஇிருந்துஞ்ிற் றம்பலச்தே 

யாடு மழகர்தென் னாவூர்ப் பரம ரடிக்சணன்பும் 

பீடும் படைத்த சவப்பிர காசப் பெயர்ச்சவிஞ 

னுமெர் சாதி கலித்துறை நூறு நவின்றனனே. 

aE rev g19 (திநவாவூர்த்திரிபந்தாதி.) 

20, வி ய] த் த் ம், 

சொல்லாரும் புனற்பெருச்கார் பாலாறு வளஞ்சுரக்குர் சொண்டை சாட்டி 
லெல்லாரும் புகழ்சென்னைக் கோமளீச் சரன்பேட்டை யெனுமோர் சேத்தி 
னல்லாரும் பரும்போற்றுஞ் சவொனுபவச் செல்வாராம் ஈணிவி எங்கு 

தீல்லாரும் திருவாத வூரடி.கள் பத் தசன சபைக்கு மாதோ. (௧) 

தலைவராய் நல்லொழுக்க நெறிநின்ற பெருங்குணஞ்சா றச்கோ சாய 

நிலைமைசால் புகழ்சாரா யணசாமி மான்முசலா நிகரி லாசார் 

கலைவலார் முடிச்கொளுகஞ் சேக்கிழார் புராணமொடு கருத்திற் கென்று 

மலைவிலா முறைசண்ட புராணமுமியா வருமுணர்ந்து மதிக்கு மாறு. (௨) 

சங்கள்கருத் இடைமதித்தி யாவரைச்சொண் டுரைசெய்தாற் றச்ச தென்றே 

திங்கள்முடி யவனடியார் முதலியயா வருமதித்தல் செய்வா ரென்று 

பொங்களவி லாராய்ச்சி கொடுதேர்ந்சே யிவனுரைத்தல் பொருந்து மென்றே 

யங்களவின் ம$ழ்ச்சியினீ யுரையியற்றிச் தருகவென வதுமேற் சொண்டு, () 

பாடமுத லாரிரிய வசனமீ றாகவுள பலவு மாங்காங் 

கூடமைய வெழுச்துமுதன் மூன்ற இகா ரச்துமிய லுளவோ னாந்துக் 

சேடவரி தாகாது காணிடமெ லாம்விளங்கச் இகழ்யா வோரு 

நாடவுரை யா௫ரியர் மு.தலியோ ரினுமுரைஈன் னயமாச் செய்சான், (௪) 

௮/௬



சு௮௨ திறப்புப்பாயிரங்கள், 

நிலம்பூத்த நகர்க்கெல்லா மரசையுறு புரசைககர் நீடு வாழ்வோன் 

குலம்பூத்த பிறப்பொழுக்சங் சல்வியறி வியற்சைகலங் கூடப் பெற்றோன் 

நலம்பூத் த வொப்புரவு மு.சலியநற் குணங்சளெலா ஈன்கு வாய்ந்தோன் 

வலம்பூத்ச வட்டாவ தானச்ச பாபதிநா வலவ ரேறே, (௫) 

ஸ்ரீ முக் @s Germs. 

(சேக்கிழார்புராணவுரை, திநழறைகண்டபுராணவுமை.) 

௨௧, கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஆரதித் தன்மைய தென்றுரைப் பாரிவ் வகிலத்துள்ளோர் 

நாரதி யாய திசைப்படி ச் சென்பர்பன் னாவலரும் 

பேரதி கார முதல்யாவுர் சேர்சுப் பிரமணிய 

பாரதி கூட லிறைகெஞ்ச மாலை பகர்ந்தனனே. 

ஸ்ரீமுகஞ் மார்கழி”, (மதுரைநேத்சீமாலை.) 
  

௨௨, விநத்தம், 

குவளையரு கதன்முதலல் லலைகூடப் பிறையெனவுட் சொண்டு ராணித் 

தீவளைகுதிச் இடுசடஞ்சா ரேம்பனகர் முத்சையன் றன்றாட் சேயன் (பத் 

புவளை சரம் படி.பிள்ளைத் தமிழ்சொற்றா னியற்சொல்லும் பொருளும் வாய்ப் 
இவளையிலக் சணமுர்சே ரப்புச்சா மிப்புலவன் றிறன்மிச் கோனே, 

ஸ்ரீ ps) aga. (ஏம்பலழத்தையசாமீபிள்ளைத்தமீழ்.) 

  

௨௩, நேரிசைவேண்பா, 

மறைமுடிலாழ் மாசேவன் வண்செவிக்சண் வாக்கு 
நறையன நூ லோர்ந்தநட ராசன் -- பிறைநுதலாள் 

கையாற்றம் தாஇிவர்பூங் கஞ்சங் கமழ்கழனி 
யையாற்றர் தாதியுமாச் தான், 

(தீநவையாற்றுயமகவந்தாதி.) 

சிறப்புப்பாயிரங்கள் ழற்றுப்பேற்றன, 

 



மட 

கணபதி துணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பட்டீசசுரப்புராணம்- 

—— Ke — 
கடவுள்வாழ்த்து, 

  

விநாயகர், 

பூமேவு குழைச்செவிதம் புடையினெழு சடாங்கவரும் பொருட்டு மேன்மேற் 
ராமேவு வண்டரெலார் துரப்பவகத் சொருகருவி சகச்சொண் ; டாங்கு 

மாமேவு பொன்பொதிந்த காற்கவரி தூக்கியொளி வயங்க மேவுங் 

காமேவு மை5தடக்கசை யானைமுகப் பெருமானைச் சருத்துள் வைப்பாம். (6) 

a Goro BN ws Th. 

சர்பூத்த பலபுவனச் செல்வுமிரு மூனிவற ச்சஞ் மேற் கோட 
லார்பூத்த ஈமதாணை யெனறெரிப்ப வாணைவிகா யகரென் ளோர்பேர் 

நீர்பூதிச குணத்தமைந்து வன்னியடிப் பொடிமூடு நெருப்பு மான 

வேர்பூத்த செம்மேனி வெண்ணீற்றோ டமர்பவர்சா ஸிறைஞ்ச வாழ்வாம்.(௨) 

மதவாரணப்பிள்ளையார். 
நாமதவா ரணங்குறிச்ச படிகொடுதி வளர்ச் தமென ஈவிலுர் தச்ச 

நாமதவா சணங்குவெ மிகப்பினென வுங்கொள்ளா னண்ணு மாற்றண் 

மைதவா ரணங்குமிறும் தடப்பட் டீச்சாம்புகுர்து நலியச் செய்தா 

நாமதவா ரணங்குளிர்பூர் தாளருள வின்பால ஈண்ணி னேமால், (௨) 

பட்டீசர். 

மாமேவு பண்ணவரு மெண்ணவரு மகவானு மறைநூ லாய 

பாமேவு காவலனுங் காவலனு முனிவாரும் பகர்மற் ரொருல் 

சாமேவு பன்மலரு மென்மலரும் படியிறைப்பச் காட்டு கல்கு 

தாமேவு திருவுருவோ ெட்டீசர் பட்டீசர் சரணஞ் சார்வாம். (௪) 

வெளியுறலுட் புகலின்றிச் களத்துநடு வமர்சருவெல் விடமு காளு 

மளி௫எர் பெண்ணுருவமுமா ணுருவமுமா இயவுருவு மருண்மு கத்தே [வாத் 

யொளிர்விழிக ளொடுநுதல்சான் முரண்விழியுர் சன்பெருமை யுணர்த்த வோ 

தெளிளெ: பட் டீசம்வளர் பட்டிலிங்கப் பெருமான்றாள் சேர்ச் து வாழ்வாம்.) 
  

* பிள்ளையவர்கள் இயற்றத்சொடங்கிய தூல்களிற்ிெஅபூர்த்தியாகலே 
கிள்றுவிட்டனவென்பத பலர்க்கும் செரிச்சசே, அவற்றுள், டை த்தவை 
இழு தொடங்டப் பதிப்பிச்சப்படுசின் மன.



ச்௮ச் பட்டீச்சாப்புராணம், 

ஞானாம்பிகை. 
நயன நுதல் பன்னிறத்.த வயனரியா தியர்பலரு ஈயக்கு மாறு 

வியனமைய வேற்றிடவும் வேறுநிற முறாவனையான் மேனி யேபோற் 
பயனமையும் வெண்மகளுஞ் செம்மகளுக் கலக்சவுந்தம் பண்பு மாருசக் [பாம், 

சயன்மருள்கட் பல்வளைக்கைக் காமருஞா னாம்பிகைதாள் கருத்துள் வைப் 

வண்ணிறங்சொள் பன்மலர்மா மகண்முதலோ ரிறைத்திடலால் விப சாக 
மொண்ணிறங்கொ என்பர்மன மாயவணுச் குழாஞ்செறிய துணர்த்துங் காலுக் 

தண்ணிறங்கொள் பல்லதமு மடைச்துகோ லுபுசெறியுர் சசையு ணர்ச்தும் 
வெண்ணிறந்கொள்பல்வளைச்கையும்பெறுஞானாம்பிகை சாண் மேவிலாழ்வாம். 

சபாபதி. 
வர்.து. தறி சத்திவொர் மலமாசு மண்ணயெழு மாண்பு போலச் 

சிர்பல சரம் தாகினிவெவ் வினைக்காடு ததத லேபோன் 

முந்துசுடர் விட்டெழுசெர் தழலின்மே னோச்சவொளிர் மூவா மன்றி 
னந்து திரு வருள்பெருக நடஈவிலும் பெருமானை ௩யந்து வாழ்வாம், (௮) 

சிவகாமசுந்தரியம்மை. 
தொண்டுகாட் டிடுதிறத்தா லொவ்வொருவ ரனுபவிக்கச் துணிவார் பூமே 

லண்கொட் டிடுபிரம னாதியர்மற் றென்செய்வா ரவர்போ லாது 
பண்டுகாட் டிமென்றுட் பரமர்புரி திரு௩டமாம் பரமா னந்தங் 

கண்டுகாட் டிகெருணைச் வெகாம சுந்தரிதாள் கருச்துள் வைப்பாம். (௯) 

தக்ஷிஞமூர்த்தி. 
இருவரா லியற்றிரண்டு மெய்துருவ மெய்தாம லெந்த ஞான்று 
மொருவரா லளப்பருகந்தன னடிமருவி யின்பநிலை யுவப்ப யாங்க 
ளிருவரா லியற்றிரண்டு மெய்சாத திருவுருவ மெய்தி காளு 

மொருவரா லளப்பருமா லடி.மருவும் பெருமானை யுளங்கொள் வாமால், (௧0) 

வைரவக்கடவுள். 

அரிவிதிசே வித்திகொற் கையுஎசென் னெனவிதியை யரிவி னாவ 
விரிதருபுண் டரிகமென வசனகச்சென் னெனவரியை விதிவி னாவப் 

பிரிய௦,த வெனஈகஞ்சூற் றலைச்சிவப்பென் சொற்றிரெனப் பிறர்வி னாலப் 

பரியசமழ்ப் பவர்சொளச்சூ லமுங்கபா லமுந்தரித்தோன் பாசம் போற்றி, () 

அனுஜ்ஞைவிகாயகர், 
சடையிலிளம் பிறைபொலிய வசன்சாயை யெனமுகத்தோர் சவளச் கோடு 
மிடையவொழுச் கமுசென வெண் ஹூலிலங்க வீசியவெண் ணிலவு மான 

வடையமைவெண் படமளிர வல்வொளியை யஞ்சயிரு எடிவீழ்ச் தென்ன 
விடை சலிலுக் துருவமைய வள சலுை மழகளிற்றை யெண்ணி வாழ்வாம்.() 

முருகக்கடவுள். 
இறவிசபுசத் சலையுணர்ச்ச யமனைவருத் தியகர்தை யெண்ணமஈ* !2தர்ந்து 
பிதவிசபுதி சலையணர்ச்ச வயனைவருச் துபுமறைகள் பிதாவுஞ் சேயு
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மறவி,சபுத் துணர்மினஈ நியரெனறேற் றியகருணை வள்ள லன்ப 
ருறவிபசு மயிலுசைக்குங் குமாரகா யகன்மலர்த்தா ஞள்ளி வாழ்வாம். 

திருநந்திதேவர். வேறு. 
Gowen ரொழியச் குட லெப்பெய ரிறையப் பேரே 

யடைதரு தனக்கு மாக்கி யவன்பணி முடியிற் ரூங்குச் 
கடையரேம் பணிய மங்கோ கனககே ரடியிற் ராங்கு 

மூடையனெங் குரவர் முன்னோ னருளடைநச் துய்வார் மேலோர். 

அகத்தியமுனிவர். 
வரையாத் சழுக்த வாழி வற்றமால் வெமாக் காணப் 

புரையுதள் பதும மாகப் பொலியொரு கரத்தா லாற்றிக் 

கரைஈகை முதலாற் றெவ்வைச் கடப்பவ னிலுஞ்சர் வாய்ந்து 

தரைபுகழ் பொதியில் வாழ்செர் தமிழ்முனிச் சடிமை செய்வாம். 

திருஞானசம்பந்தமூர்த்தியாயனார். 
இறையரு எதனா லூர்து யெய்தியு நீழல் செய்யு 

மேறையதொன் றெய்தி லேமென் றயனொடு முகுக்ச னாணக் 

குறைவிலாச் சிவிகை யோடு பந்தருங் குலவப் பெற்ற 
நிறைவுசால் காழி ஞானப் பிள்ளைதா ணினைந்து வாழ்வாம். 

திருநாவுக்கரசுநாயனார். 
விடமெழ வெழுப்பு லைச்சா ரமுதெழ விருப்பஞ் செய்த 

கடவுள ரயன்மா ணாணக் கையரப் பூதி யிட்ட 

வடர்விட மமுத மள்ளி யள்ளியுண் டளவா வின்பச் 

தொடார்பமைர் தொளிர்வா சேர் துணையடி போற்றி செய்வாம். 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார். 

மழறையவ னெனும்பேர் பெற்றேன் மன்னவ னெனும்பேர் பெற்றே 

னிறையவன் புகழ்யா வர்ச்குண் டென்றயன் முகுஈ்ச னாண 

முறைமறை மறையோ னென்று மொழிவதற் கேற்பத் தூது 
சறைமிடற் றவனைப் போக்கு ஈம்பிதாள் கரு.தி வாழ்வாம். 

திருவாதவூரடி கள். 
கமைசெயு மசுத்த மாயா காரிய மணியொன் றேற்று 
வரைகொடன் மார்பில் வைத்த மால்சமழ்ப் புறவெண் ணில்லா 

வுரையெனுஞ் சுத்த மாயா காரிய மணிச ளோவாப் 
பமாயிடப் பெருமா ஸுக்குச் சுட்டினார் பாதம் போற்றி. 

சண்டேசகாயனார். 
புரை2பு மன்பி ஜோர்பாற் புறமகங் கரையும் பெம்மான் 
விரைகம ழாத்தி நீழற் புறங்கரை யாமன் மேவி 

வரையென விருப்ப வான்பால் வலாயறு குடங்கொண் டாட்டி த் 
தீரைபுக ழின்பர் துய்த்த மழவுசாள் சார்ஈ்து வாழ்வாம், 

(௧௪) 

(௧௪) 

(௧௮)



௬௮௬௬ பட்டீச்சுரப்புராணம், 

அறுபத்துமூவர். 
மறைமுதற் கலைக டேறா மாதேலை யேவல் கொண்ட 

தறைபுகழ் கால லூரர் சனித்சனி யடியேன் யானென் 

றறைபெருச் சவத்த ராய வறுபத்து மூவர்ச் செண்ணில் 

குறையுடை யானு மவ்வா றுரைப்பது குணமாங் கொல்லோ. (௨௧) 

பஞ்சாக்கரதேசிகர். 
புகழிக முபய மாய பொழித்றலை வாழ்க்கை வேண்டே 
மிசழ்மல மாதி சன்னே ரெய்தின செய்தா ராச 
வகழ்மதில் கணிகு லாய வாவடு துறைக்கண் மேவித் 

இகழ்குரு ஈமச்சி வாயன் சேவடி வாழ்ச்கை யோமே, (௨௨) 

அம்பலவாணதேசிகர். 
நம்பல மாக வைகு ஞானச்கோ முத்தி மேய 

வம்பல வாண தேவ னருளிய பிராசா த௫்தால் 

வம்பல சாத மெல்லா மாற்றியா னச்ச சாத 

மும்பல மாகப் பெற்றே முசற்குமேற் பெறுவ சென்னே. (௨&.) 

சுப்பிரமணியதேசிகர். வேறு. 
நன்மைதிகழ் தென் றிருவா வடு துறைச்சுப் பிரமணிய ஈமச்டி வாயன் 

மென்மைமல ரடிப்பணிசெய் விசம்வக்த விப்பிறப்பை வியர்தேன் சற்றும் 

புன் மையிலிப் பவங்கோடா சோடிவரு மேனுமுளம் புழுங்கே னக்தோ(னே. 
வென்மையவன் பிறவான்மற் றெனையுமங்லா நியற்றுவன்யா னென்செய் சே 

திருத்தோண்டுபுரிவோர். 
ச,ச்திவனப் பட்டீசத் சனிப்பிராற் இியற்றுபணி தலைச்கொண் டாருண் 
முத்திவளர் இருப்பணிமஓய மு.சலலகுப் பணியியற்ற முயல்வா ரீறாச் 
சித் தகொள்யா வருந்திருரீ றணிர்துருத்தி ராச்சமணி திகழப் பூண்ட 

புச்திகொள்யா வருங்குழுமி யிருச்கவிடங் கொடுத்திடுமென் புந்தி தானே. () 

  

ஆக்குவித்தோர். 
மாமேவு சோணாட்டு வேளாளர் குல திலகன் வல்லோர் செச்காப் 
பாமேவு சத்திமுற்ற வாழ்ச்கைஈமச் சிவாயமுடில் பயந்த மைந்தன் 

காமேவு கொடைத்தடச்கைச் சைவூகா மணிகல்விச் கடலா யுள்ளான் 

தூமேவு நயவதுல வாறுமுக பூபால சுகுண வள்ளல். (௧) 
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நறைசமழ் கொன்றை மாலை நாயகப் பெருமான் மேய 
மறைபுசழ் இருப்பட் மீச மான்மிய மொழிபெ யர்த்து 

நிறைசுவைச் தமிழாற் பாடி கேயத்திற் கொடுத்தி யென்று 

குறையிரர் தினிது கேட்பப் பாடுதல் குறிக்கொண் டேனால், (௨) 

 



அவையடக்கம், 

மறைபல புகழுஞ் சத்தி வனத்ததி விருப்பம் வைத்த 
விறையவ னனைய சத்தி சொரூபமா மென்வாய்ச் சொல்லுங் 

குறையற விரும்பும் வாயின் குற்றமுட் குறியா னீன 
நிறைபர தவர்கு லப்பெண் ணேயச்தின் மணந்த தோர்ந்தே. 

குடம்படு செருத்த லான்செய் பூசையைச் குறியாச் கொண்டோன் 

மடம்படு ஈணங்கன் செய்யும் பூசையு மதித்த வாற்றா 

லிடம்படு பெரியோர் செய்த வின்சுவைப் பாட்டொ டுஞ்சங் 

சடம்படு சிறியேன் செய்யும் பாடலுங் கைக்கொள் வானால், 

தொகையிலச் சணஞ் தைநர்த தொழின்முச லாமோர் மூன்றுக் 

தொசையிலச் சணங்கே டெய்தாப் பலவொடுக் தொகுச்துச் கொள்வர் 

வகையிலக் கணமைம் சேலா வறுங்கவி யெனுமான் ஜோனா 

வகையிலச் சணமுஞ் சான்ற கவியொடும் வயங்சச் கொள்வார், 

வில்லெறி புருவ வாட்கண் விளங்கிழை பகர்ந்த மேனி 

யல்லெறி கண்டத் தெண்டோ எண்ணலார் பலரார்ச் சக்கு 

மெல்லெறி மலர்ச ளோடு மினியசென் ரொருவர் வீசுங் 

கல்லெறி யேற்ற தென்சொற் காமுறல் கருதி யன்றோ, 

அருளமை யொருபா கதத னையன்மற் றனைய பாகத் 

தெருளமை செவிவெய் தாமென் செய்யுளைச் சவர்தற் சன்ரோ 
மருளமை மான்மு ழக்ச காடொறு மருவ வேற்கும் 

பொருளமை மீது கண்டும் பாடாது மீபாவேன் கொல்லோ. 

பொதிதுகற் குற்ற மோர்ந்து மணிபினைப் புறத்துப் போக்கார் 

மதியினித் ிறர்து ளோசென் வாய்மொழிக் குத்த மோர்ந்து 

இதிசெய்மா லயனும் தேருச் செயெபிரான் சரித மாய 

விதியினை யெக்த ஞான்றும் விலக்கல்செய் யாது கொள்வார், 

மால்சளெர் மனத்தா செம்மான் மான்மியச் குணங்கொ ளாமற் 

சால்பிலா வேறு வேறு குற்றமுட் டதையச் சொண்டே 

யோல்படச் குரைப்பா ரந்த மூர்ச்சருச் குரைப்பா ரியாரே 

பால்கொலோ விரத்தங் கொல்லோ முலையுண்ணி பருக லோர்வீர், 

சிறப்புட்பாயிரம். 
தஇருவுலஃர் மஏழ்சரச்சொ ளாறுமுக பூபாலன் சிறப்பிற் கேட்பப் 

பொருவுதவிர் பட்டீச மான்மியத்தைச் செரதமிழாற் புனைதல் செய்தான் 

(&) 

(௭) 

கருவுமணி யும்பொரவென் போல்வாருக் கருள்சுரக்குர் சசையான் மிச்சான் 

மருவுபுகழ்ச் சரடரிவாழ் மீனாட்டு சுந்சரகா வலவ ரேறே, 

 



இரு நா ட்டிப்படலம். 
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தம்மைரேர் பட்டி. லிங்கர் தண்ணருட் பல்வ ளைச்சை 

யம்மையோ டினிது மேவ வமைர்தபட் டீச மாதி 

வெம்மை£ர் தலமெண் ணில்ல தன்னக மிதப்பச் சொண்டுட் 

செம்மைசேர் சோழ மாட்டின் வளஞ்சில செப்ப லுற்றாம். (௪) 

சழச்சன்று சழுவாய் வேறே சகச்செய லாநின் செய்கை 

வழச்சன்ற தவிர்தி யென்னு மச்திர ருராகொள் எாதான் 

குழச்கன்்று நிமித்த சன்சீர்க் குலத்தரு மருந்தா யுள்ள 

மழக்கன்று சபத்தே ரூர்க்த மனுவளித் ததுசோ ணாடு, (௨) 

மாயல னிளவ லாக வானக முழுதுங் காப்போ 

னாயவ னனைய வாழ்வி ல.இ.கமா யிரம்பங் சென்று 

பாயவன் புசழ்சா றன்பாற் பயில்குலச் கடைஞ ரோடு 

மேயல ஞாசச் செல்வ விளக்கமிச் கதுசோ ணாடு, (in)



௨ 

கணபதிதுணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

திருவரன்குளப்புராணம். 
—— aeee — 

கடவுள்வாழ்த்து. 

சித்திவிநாயகர். 

சீர்பூக்க ஈறியமண முகமுன்வழி பமென்பர் தேவ சாவா 
சோபூக்த முகத்துகடுக் காட்டல்போ லா துமுகத் இயையு மோர்கை 

வார்பூத்த நுனிக்காட்டி மகிழவு,8ீஇ யவர் வேண்டும் வாங்க ஸல்கும் 
பார்பூத்த சித்திமக குஞ்சாப்பொற் செஞ்சாணம் பணிந்து வாழ்வாம், 

குடவாயில்விநாயகர். 

புனைமவுலி முடிமணியாய் மதாணிரஈடுப் ப திமணியாய்ப் பொருந சேத்த 
வனைகழலொண் மணியாய்விண் மணிபொலியவுயாக் துகுட வா ரிவேலை 
வினையாக்கற் பந்தாடி வியன்குடநீர்க் கரையுயார்து மேவி யன்பர் 

முனைபடணப் பந்தாடும் குடவாயின் மழகளிற்றை முன்னி வாழ்வாம். 

தேரடிவிநாயகர். , 

ஆதனத்தைச் GF paul பலவமர்ர்த வெனினுமிக லடுமோ மியாளை, 
Lor Serb புறாமெனிலச் சுருவெனவச் சுற்றதனை வயக்கப் பூதி, சாத 

னர்கை தொழுமிரகஞ் சார்ந்தமார்காற் போலமர்ந்து காழ்வார் யார் 
க்குஞ், சேதனான் கருள்புரியுந் தோடிமால் களிற்றினடி சிர்இத் 
அய்வாம். (௩) 

ஹ்ரதீர்த்ததலேசர். 

அகசவுயி ரெனச்சதசத் தெங்குகிறைந் இர் இரனே யய னே மாலே 
பகரவரு முனிவாசே யேனையரே போற்றிவழி படுந்தோ றன்னார் 
ஈசரமக சங்களைக்து பாறோன்று மான்முலைபோ னபந்து தெய்வச் 
கொஃருக் இகமம ராதீர்த்த தலேசாடி சந்தித் துய்வாம், (௪) 

பெரியநாயகியம்மை, 

கருமுனிவார் கைகுவிக்குங் கண்ணுதற்கு மகளா கிக் கருத மீட் 

டுர்,. இருமுனிய ருயாகத் இகழுமொரு முறைமாறு செயல்கு நித 
HI



௬௯௦ திருவான்குளப்புசாணம். 

தாங், கொருமுனிவன் ரூயேயென் அ௮ரைக்குமுறை யொடுமகளா 

மூழுங் கொள்ள, வருழுனிவில் பெருங்கருணைப் பெரியரா யமெலர்த் 
தாள் வணங்கி வாழ்வாம். (௫) 

சபாபதி. 

மலாவன்செய் தொழிலொருகை மாயவன்செய் தொழிலொரு 
கை வானோ ரா.இப், பலர்புகழு முருத்தரரா யகன்செய்தொழி லொரு 
கைமறை பாவு மீசன், புலர்வருஞ்செய் தொழிலொருதாள் சகாசவன் 
செய் தொழிறுமொரு பொற்றா ளாகச், கலாணுகா மணிமன்று ணட 
நவிலும் பெருமானைக் கருதி வாழ்வாம், (௬) 

சிவகாமசுந்தரியம்மை. 
வயாவருத்தத் அடனுயிர்க்கும் வருக்கமுமோ ரணுத்துணையு 

மருவு ரத, தயாவின்மல சவன்முதலெவ வுயிர்களையு முயிர்த் துனி 
தழைய நோக்கி, வியாபகமாங் கொழுகனுக்கு வியாப்பியமாம் பதத் 
இன்பம் விளையு மாறு, ஈயாவருளிற் பொதுஈடனங் கண்டுகோட் டிடு 
பனாகா ணயந்து வாழ்வாம். (௪) 

தக்ஷிணாமூர்த்தி. வேறு. 
மறையெனும் புருட னாதி மாண்பினர்க் குபதே சித்தே 
யிறைமைகொள் சூரவர் தாமீ ரெண்மரு ளொருவ ராகு 
நறைமலர் நிம்ப நீழ னயர்தபொற் கோயி னின்ற 
முறையருட் குரவா பாத முண்டக முடிமேற் கொள்வாம். (௮) 

வைரவக்கடவள். 

தேங்கமழ் மலரின் மேலான் செ௮ுப்பழஞ் சென்னி போக்குஞ் 
சாங்கமுச் இகிரிப் புத்தே டன்றிரு மேனி விம்மி 
வாங்கரு கெய்த்தோர் போக்கு முபாங்கமு மலர்க்கை யொன்றிற் 
பாங்கமை வடுகப் புதி2தள் பதமலர் பழிச்சி வாழ்வாம். (௯) 

சித்திவிராயகர். 

துன்றுசித் இகளுள் வார்க்குத் தொகுத்தலாற் சித்தி யானை 
ஈன்றுமெய் யறிவன் னார்க்கே ஈல்கலாற் சித்தி யானை 
யென்றுல கத்இ லாய்ந்தா ரிரட்டிற மொழிய வப்பே 
சொன்றுபூண் டமரு முக்க ணொருத்தன்மா மலர்த்தாள் போற்றி, (௧௦) 

முருகக்கடவுள். வேறு, 

உயிருயிர்க்கா சாரியனா காமையினாற் குரவுபுனை யயிரை வே 
தஞ், செயிரில்சிவ மென்றேபா வனைபுரிதல் வேண்டுமெனச் செப்ப 
வவ்வா, அுயர்பியல்பே பமைசிவமு ஈன்குரவ னெனவணங்கு முயர்பு 
வாய்ந்த, பெயர்வரிய பெருமையின்மே லான்குமா வேள்சரணம் 
பேணி வாழ்வாம்; (௧௪)



கடவுள்வாழ்த்து. ௬௯௧ 

திருநந்திதேவர். வேறு. 

மனமுதன் மூன்ற னால்யாம் வழிபடப் பெறுவா னாமெம் 
மனகவா ரியன மக்கு முதற்குரு வாவா னோவாக் 
கனமலி நர்இப் புத்தே ளெனக்காட்டக் கண்டோ மேலாத் 
இனம்வழி பாடு செப்பான் வேறன்மை தேரான்கொல்லோ. (௧௨) 

அகத்தியமுனிவர். 

அ௮லைபுனல் சூழுங் காஞ்சி யமைந்த: மேற் றளியின் வைகு 

கலைமுழு தோதா தோர்ந்த கவுணியர் வாவு நோக்கா 
அலைவில்குற் முல மேயோ னொருசிவ மாக வன்னான் 

நலைமிசை யங்கை வைத்த தமிழ்முனிக் கடிமை செய்வாம். (௧௩) 

திருஞானசம்மந்தமூர்த் திநாயனார். 

மறைவிலக் காய புத்த மார்க்கமே பொருளென் ஜோதி 
நிறைதர முனஞ்சா தித்த Any wor னாணுட் கொள்ள 
வறைதரு பவுத்தர் மும்மை யாயிரர் சைவ சாகிக் 
குறையற வருட்க ணோக்கல் கொடுத்துளார்க் கன்பு செய்வாம். (௧௪) 

திருகாவுக்கரசுநாயனார். 

அடுசினக் களிமால் யானை யகனொடு ஈனிபோ சாற்றி 
விடுதலின் மருப்பி றுத்து வென்றமா னாணுட் கொள்ளப் 
படுசம ணுய்த்த யானை பணிந்துசுழ்ர் தேத்தி யேக 
விடுகலில் பதிகம் பாடி யிரும்தவர்க் கன்பு செய்வாம். (௬௫) 

சுந்தரமூர்த்திநாயனார். 

தட. ஞ்சிலை YE றித்து மேறு தழுவியும் குறித்த, மாதர் 
படம்புரை யல்குற் பெளவம் படிந்தமா Om கொள்ள 

விடம்படு மொருபெண் னை யெண்ணுபு கு குறி த்த மா தர் 

குடம்புரை கொங்கைப் போகர் துய்த்தவர் குலத்தாள் போற்றி, (௧ (௧௬) 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

சகலசா யிருந்து மேலாஞ் சிவானர்ச போகஞ் சாரா 
தகலரா வணையான் பூவா னாதஇியர் காணுட் கொள்ளச் 
சகலரா யிருந்து மேலாஞ் சிவானக்த போக மேசார்ந் 
திகலரா தரியா வாத வூர்தாள் சார்ர்.து வாழ்வாம். (aor) 

சண்டே.சுரநாயஞார். 

பிறப்பியப் பொழியு மின்பம் பெறல்குமித் தவன்ஞா லத்துப் 
பிறப்பிழப் புளானைத் தந்தை பெனக்கொளிற் பெறானென் ரோவிப் 
பிறப்பிறப் பிலானைத் தந்ைத யேயெனப் பேணிக் கொண்டு 
பிறப்பிறப் பொழிசண் டீசப் பிரானடி யிறைஞ்சி வாழ்வாம், (௧௮)



௬௬௨ இருவான்குளப்புராணம், 

அறுபத்துமூவர், 

மனமணுத் துணையே யென்று நியாயதால் வகுக்கு மேனு 
மனகமெய்த் தவத்தா ராய வறுபத்து மூவ ராவார் 
கனசரித் தரம Ons Me கவாந்துதற் குள்ள டக்கும் 
வினவு.றீ செவ்வா றென்று.விடைவித்தி னாலே போலும். (௧௯) 

பஞ்சாக்கரதேசிகர். 

விழியறி வுடையார்க் காய மெய்ஞ்ஞானப் பெருங்கோ முத்திச் 
செழியரு ணமச்சி வாயன் றிருப்பெரும் பெயர்க வின்று 
மொஜழிவிலப் பெயர்பி நர்க்கு மூரைத்துமந் தோவன் னானை 

வழிபட நாணுஞ் சில்லோர் மடமைக்கோ ரொழிபு முண்டோ, (௨௦) 

அம்பலவாணதேசிகர். 

வரியளி முரலுஞ் சோலை யாவடு துறைக்கண் வைகு 
மரியமெய்ஞ் ஞான மூர்த்தி யம்பல வாண தேவன் 
பிரியமிக் கெனையாண் டென்பாற் பெறுவது விடாது பெற்றெற் 

குரியதை யுலோபஞ் செய்யா துதவினா னுயந்து ளேனே, (௨௧) 

மற்றச்சிவநேசர்கள். 

பெரியகா ules st யோடும் பெருந்திரு வான்கு ளத்து 
மரியரா யகர்போற் கோயில் வழிபடு வார்கள் யாரும் 
புரியுமத் தளியி னீங்கார் நீங்குதல் புணரு மேனும் 
விரிடிமென் னெஞ்ச னீங்கார் மேவிவீற் றிருப்பர் மாதோ. (௨௨) 

  

ஆக்குவித்தோர். 

மறைமுடி யமருந் தெய்வ மான்மிய நீறு பூசி 

மறைபல விடத்து மோத வயங்குகண் மணிகள் பூண்டு 
மறைஈடுப் பொலியு மைந்து வன்னமா மனுக்க ணித்து 
மறைமுறை யிட்டுக் தேறா மா தேவன் கழல்பூ ப்பார். (௧) 

இருவான் குளப்பொற் கோயிற் றிருப்பணி யான வெல்லாம் 
பொருவரு மன்பி ஞமீல பொதுத்திற கடிந்து செய்வார் 
வெருவரு குபேோ வாழ்க்கை மேலெனா வாழ்க்கை யுற்றூர் 
பெருவள வல்ல காட்டிற் பெருங்குடி வணிக சாவார், (௨) 

௮ரியயன் முதலோர் போற்று மான்குளத் தலபு சாணம் 
பிரியமிக் கமையு மாறு வடமொழி பெயர்த்தெ டுத்துத் 
தெரியுஈற் றமிழி னாலே செப்பிட வேண்டு மென்று 
விரியுமெய்ப் பரிவிற் கட்க விழைர் இயான் பாட... ஓுற்றேன். (௩) 

 



இருகாட்டுப்படலம், ௬௬௩. 

அவையடக்கம். 

சுவைபடு கருப்பங் காட்டிற் றோன்றவிற் றிருந்து ளோனச் 
சுவைபடா வேப்பல் காட்டுந் தோன்றவிற் நிருத்த லாலே 
நவைபடாப் பெரியோர் சொற்ற நயக்குமின் பாட லோடு 
நவைபடு மடியேன் சொற பாடலு ஈயர்து கொள்வான். (க) 

விட்புனன் முடிமேற் கொண்டு மேவினோ கூடங்கர் கொண்டு 
மட்புனன் முகந்தே யாட்டி வழுத்இட வுவப்பர் மேன்மேற் 
கட்புனல் பொழிந்து நால்வர் சரைந்தபா வேற்றார் கண்ணி 
லெட்புன ஓந்தோற் ருவென் பாட்டுங்கேட் டினிஐ வப்பார். (௨) 

இருவரும் காண வொண்ணா Pig மறைக்கு மெட்டார் 
தருவான் குளத்து வாழ்மா தேவனா செனநெ ரிந்தும் 
பொருவரு மவரைப் பாடல் புரிகுவ னன்பர் தம்பா 
லருவருப் பிலா யெண்மை யாதல்கை கொடுக்கு மென்றே, (௩) 

  

சிறப்புப்பாயரம். 

சீர்வருஞ் இறப்பான் மிக்க தருவான் குளப்பு சாண 

மேர்வருந் தமிழாற் பாடி யினிதாங் கேற்றினானா 

நேர்வருங் கலையுர் தோந்தோன் றிரிசிரா மலையில் வாம்வோன் 
சோர்வருங் குணமீ ஞட்டு சுந்தா நாவ Con Gam. 

  

அ: 

இரு நாட்டுப்படலம், 

இறைவ ஞார்திரு வான்குளப் பெருந்தல மெழுவாய் 
நிறைச லம்பல கொடுகிலா வல்லரா டாதி 
யறைத ரும்பல நாடுந்தன் னகங்கொடு பொலிந்து 
முறைபி நழ்க்இிடா வளவாகாட் டணிசில மொழிவாம். (௧) 

சைய மால்வரைஜ் தாய்மனை நின்றெயூஉச் சல 
யைய நாயகன் மனைபுக வணைதரு பொன்னி 
வைய மாமசண் முகமெனும் வளவர்கோ னாடு 
பைய நாடொறுர் தங்சச்செஃ முனமாம் படித்தே, (௨) 

தாயி லாய சையமால் வரைமிசைத் தங்கு 
மாயி லெண்ணிலா வயிசஞ்செம் மணிமுத லனை த்தும் 
தோயில் சேர்தாக் கொண்டுபோய்ச் தொகுத்தலா னன்றோ 
பாயி லாழியை யாதனா காமெனப் பகாவார், (௩)



th Fn திருவான்குளப்புமாணம். 

தீங்கு நீடுநல் லூழுடை யார்புடைச் சார்வா 

பெக்குமுள்ளவ ரீண்டிஈட் பாகுத லேய்ப்பக் 
கொங்கு நாட்டொரு குலவரை யாம்பிசத் தடியிற் 

பொங்கு நீத்தமோ டெண்ணிலா றளாவுவ பொன்னி. 

கலியொ டும்பெரும் போர்செயக் கலித்தெழு பொன்னி 
மலிது சோணம்வேய்ர் தடைந்தென நுரையொடும் வருமால் 
பொலியு மாம்பிரத் தடியெழு குடிஞஜையும் பொற்ப 
வொலிகு லாமதற் குடன்பட்டாற் போற்சிவர் து.றுமால், 

பொன்னி மாகக் கரையிரு மருங்கினும் பொலிய 

மின்னி யாகசா லைகள்பல மிடைகுவ வாங்கண் 

வன்னி மேலெழு தூபம்வா னளாய்ச்சுரர் வைய 

முன்னி மேவுற மனுச்செவி புகாமுன முய்க்கும், 

மாட மேனலார் குழற்கிரி விரைப்புகை வாசங் 

கூட வானயாற் முடா மங்கையர் கூந்த 

£ட ளாய்முரு கேற்றலி னறுவிரை யுற்று 

நீட வோர்ர்தவ ரியன்மண மென்பது நிசமே, 

மு.திரு மாக்கனி பலபடு விடபமேன் முழங்க 
யதிரும் வானாம் பாய்தா வாங்குதிர் கனியா 
DH Os pun Caters டறுத்தடித் துறச்செய் 
பிதிரு ரு.தகெற் பொலியெனப் பிறங்குவ ஈாளும், 

முனிவர் பற்பல ரடைந்துசா விரிப்புனன் முழுகிக் 
கனிவ ரும்பவெண் ணீறொருக் கணிக் இருள் சடிஈ்து 

பனித புங்கதி செதிர்பரப் பியசடைத் இவலை 
பினிய செந்துகிர் நித்தில முகுத்தென வியையும், 

தீழைசெ றிந்தபைம் புன்னைக ணடுவெழயுஉத் தழைதீரர் 
துழைசெ றிர் திடப் பலமலார் தோங்யெ முருக்கு 

மழைபொ ருங்குழற் றிருமகண் மணாளனா மழைமேல் 
விழைய வெம்பிரா னிவர்ர்தவோர் காட்சியே விழையும்.



[க 

கணபதி துணை, 

BOER Dm due tr 

SHamaGgoo 9, Foor 55) 
பநீ வஞானயோகிகள் சரித்திரம், 

Ke — 

காப்பு. 

    

  
விநாயகக்கடவுள. 

சீர்பூத்த தாயமுலைப்பால் பகுத்துணுங்கான் மூன் நுறுப்பாற் 

சேயா யுள்ளா, னார்பூத்த மோத்தல்வரு டுதல்கவர்தல் செய்தருர்இ 
நான்பி னென்ன, வேர்பூத்க வோருறுப்பா லத்தனையஞ் Cena 

யான்முன் னென்றே, பார்பூத்த வருள்சொழிக்கும் யானைமுகப் 
பெருமானைப் பாவி வாழ்வாம். (௧) 

சபாபதி, 

பூமேவு முத்தொழிலாற் றுதலின்வலி ய துமறைப்பின் பொலிவை யா 
னாமேவு மதற்குவலப் பதமமையப் படிர்தாலு நாமு சோக்க [om 
லாமேவு முறையென்றே யருள்பதங்குஞ் சிதமாயே யதனை நோக்க 

வோமேவு கனகசபை நடஈவிலும் பெருவாழ்வை யுன்னி வாழ்வாம்.() 

சிவகாமசுந்தரியம்மை, 

இகாவரை யுதயவரை சற்சபைபொற் றேர்கனகச்சலையோன் வெய்யோ 

பகாவருஞ் சடைகரண மனையகஇ ரவற்காட்டும் பார்வை யே பா [ன் 
னகாமக சந்தகர்க்கு மினையகஇ சவற்காட்டு ஈயன மாகி 

யகாமுதற் குணமன்று ணின்றருளு மணிவிளக்கை யடுத்து வாழ்வாம், 

தக்ஷிழைர்த்தி, 
வேதமது முகலென்றும் பிரமனே மூதலென்றும் வேலை மேற்றுஞ் 

சோதமது முதலென்றுர் கம்மையே முதலென்று முரைப்பார் தத்தம் 
போதமது தடுமாற வவ்வவாதஞ் சென்னிமிசைப் புண்ட ரீக [வாம். 

பாதமது மலாசூட்டி யாண்டருளுங் குரவர்பொற்றுள் பணிந்து வாம் 

விநாயகக்கடவுள். 

ஒரு குற்ளுக் கன்னமிமி தடா தகையுண் ணனிராண வுலக மோம் 

Lym, திருகுதவிர சுர்தரபாண் டியலுமனை பவனாகத் தீரா தோங்கும், 

பெருகுவளச் சனகனிடு பதத்தவியாப் ப௫வருத்தம் பிறங்கோர் 
புல்லா, OG Bw மவித்தவரிற் புகழ்படை த்த மதகளிற்றை யடை 

த வாழ்வாம், (௫)



௬௯௭௬ சிவஞானயோ௫கள் சரித்தாம், 

PHS ajar. 

பொருர்தியசெர் தமிழ்ப்பாமா சாரியனாக் குறுமுனிக்குப் போதம்பூட் 
இருந் தியவா சானாகி யதுமட்டோ வடசலக்குர் தென்க இக்கு [டித் 
மருந்தியலும் பிறசலைக்கு மாரியனாம் பாமசிவன் வணங்க நாளு 
மிருந் இயலா சாரியனா மெங்குமா குருபான்றா ஸிறைஞ்ச வாழ்வாம், 

திநநநீதிதேவர். 
வடமொழியி லிரவுரவா கமத்தமைந்து பல்லோரு மதிக்கப் பெற்ற 
இடமமாழியாப் பன்னிரண்டு சூத் தரமும் வ.ழிவழியே சிற் த மல்கப் 
படமொழியாப் பூணணிபா வளையில்குரு வாற்றெளிர் அ பயிற்று நீசாற் 
றடமொழிழூ லாசிரியப் பெயர்படைத்த ஈர் இபிரான் சரணஞ்சார்வாம். 

அகத்தியழனிவர். 

இறந்தவகத் இயமிரண்டு ஈவின்றருளிச் செர்தமிழா சிரிய னென்றோ 
ருறந்தபுகழ்ப் பெயர்புனைந்த தன்றியுநோக் காஇபல வுற்ற தீக்கை 
யறந்தவரு துளவெனினும் பரிசத்கான் மால்சவமே யாகச் செய்து 
நிறக்ததிற லுடைப்பாமா சரரியனு மானானை நினைர்து வாழ்வாம். (௮) 

சமயாசாரியர். 

செம்மடியொண் புலித்தோலே யெனக்கொண்டா £டித்தொண் 
டின் சிறப்பான் மேக, மும்மடியென் றிடவிழிகண் முத் தகுப்ப வரு 
குதலான் முழங்கி நாளுர், தம்மடிய செனப்பெருகீர் தலைகின்று பணி 
புரிந்து தாழப் பெற்ற, வெம்மடிக ளாஞ்சமயா சாரியசோர் நால்வ 

cori மிறைஞ்ச வாழ்வாம். (௯) 

சண்டேசநாயனார்ழதலியோநம், சேக்கிழாநம், 

தந்தைதா ளடைவதற்குத் தர்தைதா ளறவெறிந்தார் தம்பி சாற்கே 
இிந்தையா இயமூன்றுஞ் செலுத்தறுபான் மூவரிவர் சீர்த்தி யாவு 
நிந்தைதீர் தாமொழிர்த நிகாரிய சேக்கிழார் நீடு வாழ்வா 
ரந்தைதீர் தரக்கருது மடியேனு எனவாத மகலா ராயே, (௧௦) 

மேய்கண்டதேவர். 

அகத்திருளைப் போக்கலும்பன் னிருகதிரோ வெனத்தமிழி 
லழகு வாய்ப்ப, மகத்துவநான் மொழிபெயர்த்த அணர்ச்தியாமு 
மொழிபெயர்த்தல் வல்லே மென்று, மிகத்தழைசத் தியஞான தரி 
சனிப்போ மொழிபெயர்த்து மெய்கண் டானென், றநிசக்தியலப் பாஞ் 
சோ இ யருளியவா சிரியனடி யிறைஞ்டு வாழ்வாம், (௧௧) 

திநமாளிகைத்தேவர், 

கச்சோதங் சதிராமோ யாங்கொள்வயி ணவமின்றே கழிவ 
தாக, வச்சோவிவ் வாரியனெங் ககப்படுவா னென்றாங்க மகல நீத 
அப், பச்சோலைத் தெங்கடருங் கோழுத்தி யடைர்தரிய பலசெய் 
தெல்லா, ஈச்சோத வருள்கொழித்து வளர்இருமா ளிகைத்தேவை 
நயந்து வாழ்வாம்; (௧௨)



சிவஞானயோககள் சரித் இரம், ௬௯௭ 

நமச்சிவாயதேசிகர், 

ஒருஇருமா ளிகைத்தேவை ஈட்டசிவப் பிரகாச ௬ுரைத்த வாறே, 
தருதிருவா வடுதுறைசார்ர் தவர்வகுத்த வறையமர்ந்து சைலா இப் 
பேர், வரு இருவன் முதலோசாங் கைலாய பாம்பரைாமன் னுதலி 

னோக்கக், கருதிருவன் மேற்கொணமச் வொய2த சகென்மலர்த்தாள் 
கருதி வாழ்வாம். (௧௩) 

அம்பலவாணதேசிகர். 

சோசாக பெருங்கருணை தழைத்தோங்க வாவடுதண் டுறையை மேவி 
Cur gs வெனையாள்வா னோராத வனிற்றோற்று மூருவர் தோற்றித் 
இராத மலமாயை கன்மமுத லொடமோயச் செமேற் சூட்டு 
மாராத இருவடியம் பலவாண தே௫ிகனை யடைந்தா மன்றே, (௧௪) 

சுப்பிரமணியதேசிகர், 

கொற்றவளம் பொலிதஇருவா வடுதுறைச்சுப் பிரமணிய குசவ 

னாவான், னுற்றதன தடியர்குடி கொளுஞ்சிறுவி டொருக்குதகர்த் 
துலவா மேன்மை, பெற்றபெரு வீட்டிருதக்தச் தான்குடிகொ ளாலய 
மும் பேணா னாக, முற்றவொழித் தருள்வனெனி னவன்கருணை 
யெவசாலு மொழியற் பாற்றோ. (௧௫) 

சிவதானயோக்கள். 

சீலகிகழ் கூலவா கமப்பொருளொன் றொன்றாகித் இறம்பு முது 
ஞாலநிகழ் குலதெய்வ மெனப்பலருங் சொண்டாட காங்க ளுப்யச் 
சாலநிகம் சமவாத முதலியபோ யொளித்இடவு தயமாய் வந்த 
பாலநிகழ் விழிமறைக்த சிவஞான யோகிபதம் பணிந்து வாழ்வாம். 

  

ஆக்குவித்தோர். 

குலவுமுரு கக்கடவுள் கருணையி2னா தாதனைதீலுங் கூட வோர் 
BSS, MAYS DS GIG பரமுனிவ னுதித்தமா பு.தித்த மமலோ, 
னிலவுபுக ஹிலக்கணமு மிலக்கியமும் வாம்புகண்ட நிகசொன் நில் 
லான், கலவுறறெப் புத்தமாற் குணங்களெலா மோருருக்கொள் காட்சி 

போல்வான், (௧) 

கூடுபுகழ்க் கோமுத்இக் குருரமச்சி வாயனருள் கொண்ட மேலோன் 
பாடுபுகழ்ச் இத்தாந்த பாடியமுற் றொருங்குணர்க்க பான்மை யாள[ன் 
னீடுபுகழ்த் துறவொழுக்கர் தவருது காத்தோம்பு நெறியில் வல்லோ 
நேடுபுகழ் வளர்குமா சாமிமுனி வான்முனிவர் செயசில Gasp. (2) 

அவையடக்கம். 
௮ன்னமுனி வரன்கனிவிற் வெ.ஞான யோடிவர லாறு முற்று, 

நன்னர்வள முறப்பாடித் தருகவெனச் சொற்றமொழி கலத்தை யோர் 

HAH



௬௯௮) சிவஞானயோடகள் சரித்திரம். 

ந்தே, யென்னவலி புளமெனப்பா டுதற்கிசையேன் மறுப்பதற்கு 
மிசையே னேனுஞ், சொன்னமொழி மறுதஇிற மென்றொருவா றோ 

அதற்குத் அணிபுற் றேனால், (௧) 
ஈலம்பூத்த தென்கல்யும் வடகலூயும் பணிசெய்ெ ஞான 

யோக, புலம்பூத்த வரலாற்றை யான்பாடப் புகுந்தஇிறம் புலவோர் 
தேரின், UMN LY TH விலாமுறி ய ஈகைப்பரெனும் வருத்தமுமென் 
toon Bay 'காஇத், தலம்பூத்த வஃதியற்மீர் தவிருஇரென் பாரொருவர் 
தமைக்கா ணேனே;. (௨) 

TUG GMM in பூணணரசே Goyal sot wit நச்சினார்க் கினி௰யர் மேலும், 

வாய்ர்தபரி மேலழகர் மயங்குசுவ ஞானமா தவத்தோன் சர்த்இ, 
தோய்ந்தபுகம்க் கச்சியப்ப முனிவர்பிரான் சொலிற்சொலலாஞ் 

சொல்லா ரொன்றும், பாய்ந்தநில வரைப்போர்மற் றகத்தியனு மகத் 
அவமாப் பாலிப் பானே, (௩) 

மிகப்பெரிய னாகயெசீர்ச் சிவஞான முனிவான்€ர் விளம்ப லாகு ly 

மிகப்பின்மட (pan Su go மெவ்வாற்றா னென்னின்முன மிருவாசே 

சகப்படிவ மாய்வளர்ந்த '2சா இயையா ரா சனஞ்செய் ஈன் க மபூண்டே 

ருகப்பரிய மூன்றிழைகான் கிழைத்திப மல்லாம ஓுஞற்ற லுண்டோ, 
  

இரண்டாவது 
fe 

பாண்டிநாடு, 

இருமுனிவர் பல்லோருஞ் செர்தமிழிற் நனைச்சூழ 
வொருமுனிவ னுலகுசம முறவுறைதற் இடமாஇத் 

தீருமுனிவன் கைக்களிறுர் தாபசர்தம் பழக்கத்தாற் 
கருமுனிவா னெழுபோ தியக் கவினதுபாண் டியகாடு, (௧) 

தனையுண்ட முனியுறையத் தக்கவிடங் கொடுத்ததனை 
ஈளையுண்ட விருக்கங்காள் கொணர்மினென காலைவிடப் 
புனையுண்ட வவையெழுர் து பொருரையெனும் வடம்பூட்டி 

வினையுண்ட விருபானின் மீர்ப்பவென மிடைவனவால், (௨) 

இவிலர் தாஞ் செய்வினை ய யவர்க்கிடையூ மூயதுபோற் 
செறிமடுவின் 2மாட்டெருமை செறி துழக்கிக் கன்றுள்ளி 
முறிவொழியப் பொழிதிம்பான் மூரிநெடும இரையெறிந்து 
வெறியதென வதையெடுத்து மிசையெறியு மிடனெங்கும். (௩) 

பொருகைவரு புனன்முழுகிப் புறமதகுப் புனலொடும்போய்ச் 
இருகவிய நெடுந்தூரஞ் சென்றொர் தடத் தெழுபறவை 
யொருதடத்துப் புனன் முழுகி யொள்ளியகா வுக்காசர் 
விருதுமலி யையாற்றுத் தடத்தெழுந்த மேன்மைபொரூஉம், (௪)



தவஞானயோககெள் சரித்திரம். ௬௯௯ 

Cums ge, Ceres gin புணரியெனப் பொய்கைகிறை 
நீசகத்தும் படிமேக நிறைபொழிலி னிடைப்புகுந்து 
ரீரகத்தப் பொழின்மேலாற் றெரியுமா அதுவக்குண்டல் 

பாரகத்திர் இரன்முகலூர் பரிசுதெரி தாக்காட்டும். (௫) 

மடையெலாஞ் சங்கங்கள் வரம்பெலா மவையுயிர்மு தீ 
தடையெலாம் வெடி யெழுமீ னாறெலா மதூனொலி 
புடையெலாஞ் செஞ்சாலி போரெலாம் பொலிமேகங் 
கடையெலாம் பொலிமருதக் காமர்வளங் கணிப்பவசார். (௬) 

சாலியினுங் கந் இயிலுர் தலைவிரிந்த வரம்பையினுங் 

கோலியசெக் கரும்பினுமாய்க் குலவியெழு முத்தரித்து 
வாலியதண் பொருநகைகொடு கொற்கையக மருவுதலா 
லாலியவச் துறைமுத்த மரிப்பதெனக் குலவியதால், (6) 

கொண்டறரு முதயத்துங் கோடைதரு கொல்லியினும் 
விண்டுயிமொ லாநடுங்க வாடைதரு மேருவினும் 

வண்டுறுசர் தழுந்தமிழு முடன்வாத்தென் றலைவயங்கு 
மொண்டனிமா மலைசிறந்த துயர்ந்ததுமந் நாடொன்றே, (௮) 

சேல்பாயும் புனற்குளத்துச் சென்றேறித் இரையெறிந்து 
காலபாயும் வயலகக்துக் கரும்புடைக்க வெழுந்தநறும் 

பால்பாயுங் கனிச்சாறு பற்பலவு மப்படி யே 

மூல்பாயும் பொருநையொன்றோ அவலச்நாட் டினையோம்பல், (௯) 

நலிபாண்டித் இறமுயர்வா மாமெனலு ழமியுங்கருதா 
சொலிபாண்டின் முதற்பலவா மூர் இயன்றிக் தரையியங்கா£ 
கலிபாண்டிப் பியமெனவே கரையவளி முரலுமலர் 
பொலிபாண்டிற் கமலவயற் புகழ்ப்பாண்டி, வளநாடர். (௧௦) 

நீறுவிழி மணிபுனைவார் be or warily. gyn 
பேறுதமக் கருளவரும் பிரா னென்றே யுபசரிப்பா£ 

கூறுமெழுத் தைர்தொடருட் குறிப்பூசை புரிகுவரேன் 

மாறுதவி ரவசாற்றும் வழுத்தினையார் வமுத்துவார். (௧௧) 

இன்னவளம் பலதழுவி யேழுலகும் புகழவுள 
பொன்னவிரூ மணிகெழுமார் பப்புருமிடா த் தமனுமபொவவா க 

தென்னவர்த நாட்டுள தால் விக்கிரம சிங்சையெனு 
ஈன்னகரம் பாவரா சப்பதிரா மழும்புகல்வார். (௧௨) 

விக்கிரமசிங்கபுரம். 
மமை௰ய:வசே மூதலொருகால் வகைக்குயு யும் பிறவாக 

வறைகுடி புர தத்தமொழுக் BEN Si மிககெருங்கிக் 

குறைதறிது மில்லாது குலம்பொலிய ஈலம்பொலியும் 

பறைபுகழான் மிக்கோங்கும் பாவா சப்பதிமீய. (௧௩)



௭௦௦ Rau opr or Guin Daan சரித்திரம், 

சீராஓும் விருந்தினர்க டிருக்இினசா வுபசரிக்கு 
-மேசாலு முழவுதொழி லோராலும் போரா௮ஞ் 
சேசாலு மளப்பரிய சிறப்பாலும் பிறப்பாலும் 
பாராலும் பொலிவேளாண் குடிகள்பல பயில்வீ தி, 

௮ணங்குவன மகளிரிடை யலறுவன _நாபுசங்கள் 
பிணங்குவன குழல்வண்டு பிரிருவன விலம்பாடே 
யுணங்குவன வஞ்சகமே யுருங்குவன கண்ணயிலே 
யிணங்குவன வறமுமு.து மிரிகுவன மறமுமுதும். 

பாடகமெல் லடி.ப்படல்செம் பஞ்சிகொல்கா ளையர்கிரமு 
மாடமிசை யாடுதல்பொன் மாண்கொடியோ காண்கொடியு 
நீடமனை தொறும்வளர்வ நெடுந் இிருவோ நிரம்பன்புந் 
தேடவரும் பொருளாதல் சிவார்ச்சனைகொ றெருளருளும், 

பு. திகடைரர் பிரிவுமைப் பொருந்துமென வருந் துவரான் 
மதியினுப சரிப்பவாமேல் வராமைக்கே வருந் துவரா 

ல.இிரலமங் கையரூட லடாமைக்கே வருந்துவரசால் 
பொதியவளிப் போரிரப்போர் புகாமைக்கே வருக்துவரால். 

தாழாது மேன்மையுரு மைந்தருடைத் தடங்காமே 
யாழாது மேன்மையுரறு வம்மதில்கூழ் கிடங்குகளே 
போழாது மேன்மையுரு பொருகரிவெண் கோடுகளே 

விழாது மேன்மையுரு சந்நி திமெய் யன்பாமெய்யே. 

மாதருட னீர்த்துறையின் மற்றவர்க்குத் அணையாயே 
யோதவினி தாடுவன வொண்செங்கா லோ திமமே 
போதமையக் குற்றமைக்கும் பொழிற்றுணைமை கூடுவன 
மேத்கைய சாயல்வளக் கண்டவிரி சிறைமயிலே. 

கந்தியிடைப் பொன்னு சல் கழுத்தழகு சவர்பிழைக்கா 
(tp BS) py குறப்பூட்டி மொய்குழலா ராடுதொறு 

(ps Huy னாடுவன வொண்குழைமுத் தாரங்கொல் 
புர் தனி தடுமாறப் புகுமைந்தர் தம்மனமும். 

கிள்ளையுறல் கைத்தலமோ கிளர்மகளிர் முலைத்தடமும் 
வள்ளையுறல் பொய்கைகொலோ மடவியர்செங் கடைவாயும் 
வேள்ளையுறல் கவிஞா் தம்வா யோமதுமே வினர்வாயு 
மமள்ளையுற னாசிகொலோ வெழிலாம்பை மார்கலமும், 

கயிலாய பாம்பரையிற் காமாபெற வவதரித்த 
சயிலாஇ மாபுடையோன் சந்தானச் தழைப்பிக்க 
வெயிலாரு மணிமாட மிளிர் துறைசை யகம்புகுந்தார் 
பயில்வாய்மை யதுதெரிர்து பரவாதா ர௬ளசேயயோ. 

(௧௪) 

(௧௮) 

(2.0)



தவஞானயோககள் சரித்திரம். 

EHSL நாவலர்தர் தலைவணங்க வடகலைக்குஞ் 
செந்தமிழ்க்கும் விக்கரம சிங்கமென வொருவருறப் 
பந்தமற வவனாயுள்வார் பாவகா சம்படலால் 
வந்தனவிப் பெயரந்த நகர்க்கெனவும் வழக்குண்டால். 

பாண்டி வேளாளர்சிறப்பு. 
௮ர்.தநக சத் துலகா ளாயபெருக் கருணையொடுஞ் 
சந்தமுற வினிதமருர் தம்பிசா னடிக்கன்பே 
ஈந்தலுற வளர்பாண்டி வேளாளர் ஈற்குலமே 
யெந்தவுல கமும்புகழ வினிதுநெருக் சயதம்மா, 

முன்னோர்வரம்பேற்றமை. 
௮ன்னகுலத் திடையொருவ ரருக்தவத்தா லகத்்இயனார் 
முன்னமைய வேழுதலை முறைப்புலமை நுமக்களித்தோ 
மென்னவுமற் றவற்றீறே யேற்றஈனி யாமெனவும் 
பன்னவொரு வாம்பெற்றார் பாரடங்காப் புகழ்பெற்றார், 

ஆனந்தக்கூத்தர். 
அவ்வாறு பெற்றவரு எமையாருர் தலைமுறையார் 
செவவாய்மை யானர்தக் கூத்தரெனுர் இருகாம 
மெவ்வாயுஞ் சொலப்பெற்றா மில்லொமுக்கின் றலைநின்ரார 
துவ்வாமை யுருக்குணங்கள் சோராது இசண்டனனார். 

மயிலம்மையார். 
அன்னவர்த மனைக்குரியா ரருந்ததியிற் சிறந்துள்ளா 
சென்னவரும் விருந்தோம்ப லின்னிளையான் குடிமாறர் 
தன்னமிலாக் காதலியார் தமையொப்பா ரெனப்புகழ்வார் 
பின்னமிலா மனைக்குரிமை பேணுதலிற் றமையொப்பார். 

ஏயமயி லம்மையா செனுகாமம் பெற்றுள்ளா 
ரசாயவ?சோ டுடனளா யானந்தக் கூத்தசென 
மேயவா்தா ம௫ழ்கிறந்து மேதகவின் வாமுகாட் 
டேயமகப் பெறுவாஞ்சை மேன்மேலுஞ் சுசர்துளதால், 

இவ்விருவரும் மகப்பேறுகரு திகோற்றல். 

திருத்தமுழு கயுங்கருணை ச் திருவுருவா முலகாளை 
யருத்தமறை முக்களா லிங்கரையன் பொடுபணிந்தும் 
வருத்தமுறு விரகமெலா மாண்புடனாற் நியுநீற்றுப் 
பொருத்தமுடை யடியாரைப் புகழ்ந்தூட்டி யுபசரித்தும். 

மற்று௭ஈற் கருமமெலா மறவாது ஈனிமுடி த்து 
மிற்றுள தீ வினையாள ரிவ்வாறே யொழுகுவார் 
கற்றுளமற் றிவாக்குமடங கழியாமை யெவன்கொல்சிவப் 
பற்றுளரக் குறுமுனிமுன் பகர்க்தமொழி பழுதாமோ, 

௭௦௪ 

(em) 

(6௪) 

(௨௫) 

(2.௬) 

(௨௪) 

(௩௮)



௭0௨ சிவஞான யோடகள் சரித் இரம். 

மயிலம்மையார்கருவுற்றமை. 

Digan றிவசொழுக வெம்பிசான் நிருவருளாற் 
கந்தமார் குழன்மபிலார் கருக்கொண்டா ரன்றுமுதல் 
வந்தமா மறை யார் க்கு மற்றையடி யார்க்குமவாச் 

இிந்தவா தரித்தளித்தார் சிவானுபல மகப்பெறுவார். 

பொங்குமுலை முகங்கறுப்பும் புளிம்பழ, த்திெ னழுவிருப்புற் ந் 

தங்குமொரு பொய்த்துபிலுஞ் சார்க் துவயா நிசம்பியெழ 
வெங்குகிகழ் மழமலவா யிடிமணய னாடாமே 

யங்குதவிர்ந் இடப்புகைமண் ணதுசிறிது நுகர்க்கமர்ந்தார். 

மகப்பேறு, 

ஒருபது திங் கஞுகிசம்ப வொள்ளியகல் லோரையெழப் 
பெருகுசம யத்துளுநற் பெருஞ்சைவங் குதகலிப்பத் 

தருகுதவி ரதனுள்ளுஞ் ச சித்தார் ந்த சைவபெழுஉப் 
பொருவருசல் லின்படையப் போதநூ லுவப்பூந, 

செப்பரிய தமிழ்வழக்கு 2தயமெலாங் களிசிறப்ப 

வெப்பரிய மறையோரு மெல்சலாருக் கொண்டாட 
வெப்பரிய சோணாட்டு மெப்த்துறைசை ஈகருவப்ப 
வொப்பரிய தவப் பெரியா சொருவாவ தரித்தனரால், 

@ ர 8 டா 

மகப்பேற்றுக்கோண்டாட்டம். 
சூதவினைச் சடங்கனைத்துக் தோற்றியகாண் முதற்றொடங்கி 

யாதரவை யவிபுகைப்பார் நிம்பமலங் சரித் இடுவார் 

மேதகைய மகெய்விழா விதியெடுப் பவசாகப் 
போதமகப் பயர்தார்ஈன் புனன்முமுகி வித் களித்தார். 

பிள்ளைத்திருநாமம். 
மிக்களா வியசூத வினைகழியப் பின்னாளி 
லக்களா வியவனாயா சருள்கருஅ தந்தையார் 
இக்களா வும்பெருமைச் செயார்க்குத் இருகாம 

முக்களா லிங்கமென மொழிந்தனர்பல் களொயுவப்ப. 

காப்புப்பருவம், 
தண்ணியநீ நெடுத்தணிர்தி சானசவர் முதலாக 

வெண்ணியவான் பதினொருவ ரிணையடிகள் கைதொழுது 
மண்ணியமா மணிபுரைய வருபகவை வழுவாது 
கண்ணிய2ப சருளிளனொடு காப்பது. நுங் கடனென்றார். 

சேங்கரைப்பருவம், 

(௩௪) 

(௩௨) 

(bh) 

(௩௪) 

(கடு) 

(௩௯) 

(௩௪) 

இருகையுமுன் பதித்தொருதா © ளெடுத்தொருதா கறமடித்துத் 
தருகைமலி சித்தார்த சைவமலாற் பிறிதொன்றும்



சவஞானயோ Baan சரித் இரம். oT OR. 

வருகையுறல் சம்மதி£யோ மெனமறுக்கு மாட்சிமையிற் 

இிருகையுரார் தலையசைத்துச் செங்களா யாடிஞனார். (௩௮) 

தாலப்பருவம், 

Assn goof oe url gE. டங்கெ.த்.இி 

மூத்தவட மதிற்பொருக்தி முழுமணித்கொட் டிலையிணத்துச் 
சித்கமுற வஇற்டெ தஇச் செங்கைதொட்டுக் gr Quis 

ட த்தமனங் களிகிறப்பக் தாலோதகா லெனவுவர்கார். (௩௯) 

சப்பாணிப்பருவம். 

ஆயபபன்மூ லத்தொடுமொவ வாகமுர ணுூரையெழு தித் 
தயசம வாதஞ்செய் சிவப்பிரகா ௪ப்பெயரீர் 
நாயகமா பினிசென்று நகைத இடக்கை தட்டுதல் போற் 

ருயனையார் கைகுவித்துச் சப்பாணி கொட்டினார். (#0) 

முத்தப்பருவம். 

சித்தநிலை இரியா தூ சித்தாந்த சைவமரீஇ 
நக்தமல வலியகல ஈல்வினையுக் இவினே ய) 

மொத்தகிலை புடையோசா புற்றவருக் காரியனான் 

முத்தமுவர் களித்திவொர் முத்தமுவர் தளிதக்இவொர். (௪௧) 

வாரானைப்பருவம். 

வருகக இர் மணிவிளக்2க வருக்குல பட ணமே 

வருகவிரு ளறுசடரெ வருகவிள வ கருமருக்2த 
வருகமுழு மலப்பகை ய வருககரு ணைக்கட2ல 

வருகவரு செனவழைப்ப வர் துவப்புச் மெய்குவரே. (௪௨) 

௮ம்புலிப்பருவம். 2 
in Ruse Co) Goo) wo sh Ha யல்லானு , கலின்மானாப் 

விதியமையுங் கலைக்குறைவு * மமவாது பொலிதருவாய் 

அதியொடுவா ராமையினாற் ஈ௬டுகனற்சா பழும்பெறுவா 

யஇவிரைவி னம்புலி.ரப யாடவா வெனவுவப்பார். (௪௩) 

சிற்றிற்பருவம், 
பொருவினுதற் சட்டியொடு பொலிமார்பைம் படைதயங்கத் 
திருவிலி3 சகங்சையுமிபொ ம ம் லெம்புஞ்ச் py IIe 
வருதரும புரத்தர் மண் மாபனை த்துஞ், சிதைப்பது போற் 
நெருவின்மட வியரியற்று சிறி ரில்சிதைக் தருளினார். (௪௪) 

திறுபறைப்பருவம். 
எடுத்கெனுஞ்சொற் கிவெயிரக் குப்பாய மெண்டிசையு 

மடுச் தூகிறை வஅபொருவ மண்முமுதுக் போய்கிறைய 
வடு கீதகுணில் காம்பற்றி பழப் ணீறிலங்கத் 
தொடுத்தது பறைமுழக்கி யருளினரசொழ் கலைமுழக்கார், (௪௫)



௭௦௪ சிவஞானயோகிகள் சரித்திரம். 

சிறுதேர்ப்பருவம், 
இந்திரிய மெனும்பெருக்ேத செண்ணிய வாறுருட்டுவதற் 
கர் மதி சடைக்கணிநர்த வண்ணலார் சிறடியார் 
முந்தியுறப் பழகுதல்போன் மொய்யழகு ஈலம்படைப்பப் 

புர திமகிழ்ர் இனிஇவார்து பொற்சிறுதே ர௬ுருட்டினார். 

வித்தியாரம்பம். 
இர்தவித முறுபருவ மெலாகிரம்பதச் தாய்தந்தை 
சந்தமிகு மனங்களிப்பத் தண்டுறைசைப் பதிவாமு 
மந்தமிலாக் குருஈமச்சி வாயனரும் பொருள்வளரு 
மைந்தமையு மையாண்டின் மேலாய பருவம்வா. 

காவணமெக் கணுமிட்டுக் கழைகதலி கமுகயாத்துப் 
பூவணமா லையுஞ்சிறர்த பொன்னரிமா லையுந்தூ க்கி 
மாவண வே தியாமுழங்க மங்கலவாழ்த் இனி இயம்ப 
நாவணரல் லவசோதும் பள்ளிகயந் தமர்வித்தார். 

கல்விவளர்ச்சி. 
பள்ளிபிடை நயந்தமர்க்த பாலனா ரன்றுமுதல் 
வெள்ளிய.நா நெரிவிப்பா சொருமூறைவிண் டியவெதன்மா 
ஜனொள்ளிய நான் முழு அணரு முணர்வுடைய ராய்த் இகழ்வா 
செள்ளியமும் மலத் துயரு மிரித்துயரு மேற்றத்தார். 

இருமுதுகுரவர்மகிழ்ச்சி. 
சந்தமலி பாவரா சப்பதிசெய் பெருந்தவத்தா 
லந்தமில்€ர் மயிலம்மை யானர்தக் கூத்தர்மன 
நந்தமகம் தலைசிறப்ப நாளெலாங் கொண்டாட 
வந்தவசோர் பானாண்டு மருவவளர்ச் இனிதமர்க்தார். 

கலையமைஇங களின்வளர்ச்சி காட்டியே நாட்நொ 
டொலைவில்குண மறிவினொடு தொக்கமையுக் தோன்றலா 
ரலைபுனற்கா விரிகாட்டி னாவடுதண் டுறையடைந்து 
கலையமைடா டியஞ்செய்த தன்மையினிச் சாற்றுவாம். 

மூன மூவ து 
a 

திருக்கைலாயச்சிறப்பு. 

வளங்கள் வேண்டுவ வர்திரர் தவர்க்கெலாம் வழங்கி 
விளங்க மாயவ ரிர்திரர் முதலியர் மிடைந்து 
துளங்க மேவிய கறுப்பலாற் ரோற்றிடும் வே.று 
களங்க மொன்றிலா துயர்ர்தது வெள்ளிவெண் கயிலை;



சிவஞான யோூகள் சரித் இராம், 

மேய வாதனக் கயிலையின் வெஞப்புமேன் மேய 
ராய ஞாயதன் படிகமெய் வெளுப்புமோர் ஈம்மான் 
மாய மாஞ்சிறு கறுப்பொரு களத்துறன் மாயத் 

தூய & pep விரலள வங்குலந் தொகுப்பான். 

சடைகி நஞ்சிவப் பெனல்விளர்ப் புறத்தலை மாலை 
படைநி லாமதி கொக்றெ கவிர்தரு துசோண 

மிடை இ ரைப்புனல் வெள்ளெலும் பருக்கமேல் விளங்க 

வுடைய கோனணிற் தனன்கயி லையின்வள முவந்தே, 

கரிய மாயவன் வெள்விடை யுருக்கொண்ட கருத்துச் 
தெரிய வான்றுதி செயல்கொளு நான்முகன் செர்கா 
வரிப வெண்கலை மகஞற வைத்தது மாயிற் 
பிரிய மார்கயி லைக்கிரி பேணுதற் கன் மோ. 

சைவ சாயவர்க் ககா இ3ய யெம்பிரான் றமசைசா 
றெய்வ வெள்ளிய நீறுகொண் டணிவது செய்தான் 

பொய்வ குத்தவே ஙமிலாஞ்சனம் புனைபவர் மாட்டு 
மெய்வ கைப்பிரி யஞ்செயா தென்பது விழைந்தே. 

நிறங்கு லாஞ்சடை யெம்பிசாற் ரொழுதுமே னின்றே 
பிறங்கு வெள்ளராக் குலங்களை முடியினின் றநிறங்கும் 

பிறங்கு வெள்ளரு As Fron storie One 
யறகங்கு லாவுவா னவரினு முயலவு மாகா. 

தருகை நீண்டார் தம்பிரான் சாண்டரி இப்பா 
னுருகை மேற்கொடு படரும்வா எராக்குல மொருங்கு 

இருகை மேவுரறா வருவிதங் குலமெனத் தெதியா 
வருகை தேர்ந்தந்தேோோ சேவையா யிற்றென மருளும், 

செங்கை வச்சிப் படையினான் பதமிசைத் இகழு 
மங்கை யெட்டுடை சான்முகன் பதம விந்த 
மங்கை மார்பினன் பதமிவை ஈவறவ மருவும் 

வெரங்கை ய!னையார் கயிலை?ம வியபடி மேவும், 

௮ருவி பல்லிடம் பாய்தரு முழக்கமு மமரா 
மருவி யார்ப்புறு துர் துபி முழக்கமும் வளையும் 

கருவி மாமுன் முழக்கமு மலர்ப்பதங் கருத்தி 
லிருவி யன்பர்செய் யாமுழக் கத்தின் 2மலெழாவால், 

அடி பாற் றங்யெ சனைதலத் தொடும்பகுத் தறியா 
தொடியிற் றங்குகை வானசா டியருளச் அணியக் 

கடி.யிற் றங்கிய குவகாகள் செறிவன கண்ணிற் 

கொடியிற் றங்கிய பகைதபுத் துறவுகொண் டாடும். 

௮௬ 

௭0௫ 

(a1) 

(50)



௭௦௬ சிவஞானயோகிகள் சரித்திரம் 

அ௮ணங்க னார்பலா் குடைகொறுஞ் சனையகத் தமைந்த 
மணங்கொள் கொக்கையிற் குங்கும மண்ணிய நீத்த 
மிணங்கு மீதென ரிசாவணற் கடிர்சகபோ தெழுந்த 
குணங்கொள் செய்யநீர் வறந் தில இனுமெனக் குறிப்பார். 

கந்த ரந்தொறு முனிவார் பற்பலர் கற்பச் 
சந்த வெள்ளிய நீற்றினு லுடலெலாக் தயக்கி 
வரத வாதனச் துறைகுவர் கண்டவா னடர் 
நந்த வெள்ளிய முடங்குளை மடங்கலா ஈயப்பார், 

நிலவு பாற்கான் சேவைக்கு வருந்தொறு நீண்டு 

குலவு வெள்ளிவெண் சுற்றை ?பா யவருடல் கூட 
ane பாற்கா னந்நிறம் போயதென் று கசன் 
ave aris san eG Gl @uC sa Lol fod ன், 

மேக வண்ணன் கணைதொறும் ஜெனிளிவெண் கயிலை 

நாக நின்றெழு a ர்ப்பிழம் பெக் குஈண் ணுதலாற் 
போக LOT Los ளுவப்புறக் கர ஜம். டாக: 

யாக முற்றுமுன் னிறஞ்செய்த் ரிதென வவாவும். 

௮யனி சாசதன் wor usin Ln Bama ‘sar 

னயருஞ் சத்துவ வருத்தி ரஜெருவனே வலியன் 
மயருஞ் செய்யதநம்ரைஞகர் ( தொல்லிலை பட்டே 

பெயர்வில் வன்னி சுபிலையோ தாங்கிடப் பெறுவ, 

5” ஆமிரச்கால்மண்டபம். 
இன்ன மஏல்வரைக் கயிலையி லெற்றைக்கு முளது 
சொன்ன மற்றைநான் இனுமிது அணைகுவ aig) 
பன்ன கேசனும் பகருவ லெனாப்பெரும் பண்ப 
தன்ன மண்டப மொன்றதன் கால்களா யிர'2ம, 

ஆய்ந்த காலெலாஞ் செம்பொனாற் பன்மணி யவையால் 
வாய்ந்த மமற்பரப் பொண்மையை வகுக்ககாம் வலமோ 
வேய்ந்த தோத்றந்தா னிளங்க திரக் 2காடிக ளிசாறும் 
பாய்ந்த வவவரை மிசையுஇத் தனவெலும் படிய. 

கருவோலக்கமண்டபம். 
அன்ன மண்டப நாப்பணோ மண்டப மதனை 

யென்ன ருஞ்சொல்வார் வித் இனுட் படுமுளை யென்னச் 

சொன்ன IOS BN சூக்குமஞ் Cera d gran) ¢ வாரு 
மன்ன மற்றக னுண்டொழில் வகுத்திட மாட்டார். 

சிங்காதனம். 
யாம்பஞ் சானனப் பெயருற்றும் பரத்தலி தன்றி 
யாம்ப லாகம மறைமுதழ் மேற்றிடா வகனா 

(௧௩) 

(௧௪)



சிவஞான யோகிகள் சரித் தரம். 

லேம்ப லோடணை சுமப்பமென் தரியியைச் தென்னப் 
பூம்பன் மாமணி யணையொன்றம் மண்டபம் பொலிய, 

சிவபேருமான்வீற்றிரு த்தற்சிறப்பு. 

அனைய தப்பிய முடங்குளை மடங்கலா தனத்து 
வனையு மெம்பெரு மான்சிவ ஞானமா முனிவ 

னினையு மெய்யரு ளிதயச்தி லிருப்பென நெருங்க 

லினையு மாதித்த மண்டல ஈடுவிருப் பென்ன. 

குடை, சாமரைகள். 

குறைந்த மாமதி யன்றிவே நிலையெனல் கொளாு 
நிறைந்ச மாமதி முடிமிசை வெண்குடை நிழற்ற 
வுறைக்த வான்புன லிசண்டுந்தம் மினத்கொடு கலத்தற் 
கறைக்க மேற்செல வெனக்கவ மிகள்புடை யசைய, 

விடைக்கோடிகள்முதலியன. 

விடையி ரண்டுள வெனலெதிர் கொடிகளான் விளங்க 
வடைவ ளிக்கிடை யூறிலா மைபினணிஈ தனவாய் 

மிடைஈ யங்சொள்சார் தாற்றிகள் விளங்கமேன் மேலும் 
புடைய ரேகமா கியவிரு தாவளி பொலிய. 

குடமுழா, சங்கம் முதலியன, 

ஆய வாணனும் பானுகம் பப்பெய ரவனும் ் ச 

பாய வண்குட முழவழும் பஎிலமுமம் பற்றி 3 
மேய வார்ப்பொடு மற்றைய வார்ப்பெலாம் விரனி : 
யேய மாகட லொலிமுக லொலிதப விரிப்ப, 

அரமுழக்கம்.  * 

வான வாழ்வின ரிர்இரா மலர வஇவா 
ரூன கேமியார் வித்தியா தாரசித்த ராகா 
மான வாசைகா வலர்முனி வசர்முதல் வளை நமத 

யான மாதசோ டெழுப்பா வொலிதஇசை யளாவ. 

நர இ மாயகன் வேக்இரக் தொடுமெதர் நடந்து 
முந்தி யாகுந்தன் பணிதலை நிற்பரு£ வுலகுஞ் 
சிர்இ யாதுயிர்த் தவளிடப் பாகத்துச் சிவண 

வர்.தி வான்மதி சூடிய வழகன் விற் நிருந்தான். 

தரிசிக்கவந்தவர்கள் தரிசித்துச்சேல்லல். 

சண்சொ ளாத்திரு வோலக்கப் பெரும்பயன் கண்ணுற 

றெண்கொ ளாக்களி மூழ்ச்சியிற் சிண த்தன நிறைஞ்ச 
விண்கொ ளாக்கதிர மோலிவிண் ணவாபூத லியாரும 
பண்கொ ளாச்சொன்மா தர்களொ௫ு தம்மிடம் படார்தார், 

of Oor 

(௧௯) 

(2.0) 

(௨௮) 

(௨௨) 

(௨௧) 

(௨௪)



௭௦௮ வெஞானயோகள் சரித் திரம், 

திருஈந்தி தேவருடையவேண்டூகோள். 

கூடி நின்றவர் குழாத்தொடு மகன்றஅ மன்றத் 
தாடி யாவயிற் றனித்தினி தமாவது முளத்து 
நாடி ஈல்லம யம்மிது வேயென நயந்து 
பாடி யன்பொடு பணிந்தன னர் இயெம் பகவன், (௨௪) 

இடைய மலே பணிர்தெழு ஈர்தியெம் பிரானை 
யுடைய நாயக னுண்ணெகிழ் கருணையா னோக்டு 
யடைய நீயுளக் குறித்ததெ னறைகுதி யென்னக் 
கடைய னேன்செயும் விண்ணப்ப மிதுவெனக் கரைவான். (௨௮) 

லய நின்னருள் வலியினாற் சைலைகாப் பமைந்த 
செய்ய போதி காசத்திற் பிறவற்றிற் சிறர்தே 
னுய்ய வேண்டிகின் னாகமப் பொருண்முழு துணர்வான் 
வெய்ய னேன்விழைர் தேனெனப் பணிந்தனன் மீட்டும். (௨௯) 

ஆகமங்களை உபதேசித்தல். 

பணிமச்த நந்தியெம் பகவனை யெழுகெனப் பணித்தே 
துணிந்த கான்மறைப் பொருளெலுந் தோன்றலெம் பெருமா 
னணிந்த தன்புடை யிருத்தியங் கையின்வெரிர் தடவித் 
தணிந்த சிந்தையி னாகமர் தெருட்டுதல் சமைர்தான். (௩௦) 

Gar 9. 

arbeGu GuragGu 6 Susu arramSu whan § ssw 
பூமிபுகழ் சகச்சிரஞ்சூக் குமமஞ்சு மான்சுப்பிர பேதம் பொற்பி 
னாமினிய விசயநிச்சு வாசஞ்சுவா யம்புவ?ம யனலம் விர 
நாமவிர வுசவமகு டம்விமலஞ் Fh SIGH னம்விம் பம்மே, (௩௧) 

மேயபுோக் கதஞ்சரு?வாக் தம்பா மேசு£மே மிளிர்சர் தானந் 
தூயவில ஸிதங்கிரணஞ் சத்தம யுயாவுறுவா துளமே யென்ன [ம் 
வாயவிரு பத்தெட்டா மாகமத்தின் ரொகையிவைக ளடைவே தோற்ற 
பாயதிறங் களுமுறையே பகருவா மதுகுறிக்கொள் பண்பிற் கேணீ, 

மறையனைத்து ஈம்முடைய கான்முகத்து கின்றும்வெளி வருமா 
செய்து, பொறையமைக்கும் பொதுவாக்கிச் சிறப்பாக வாகமத்தைப் 
புகல லுற்றாங், குறையறுக்கு மவைமூலங் கோணறுக்கு மிவையுரை 
யாக் கோடி யின்னு; மிறைதபுக்கு மவைபசுவா மாகமந்தீம் பாலாகு 

மெய்ம்மை யோரின், (௩௩) 

தேடுகா மிகமுதல சிதம்வராயோ லாந்துஞ்சத் தியோசா தத்தே 
பாடுபொலி Bsa poets பிரபேதம் வராயைந்தும் வாம தேவங் 
கூடும்விச யம்முதலா விரம்வரை யைர்துமகோ சத்துண் டாய 
நீடுமிர வுரவமுதல் விம்பம்வரை தற்புருட நேர்ந்த தைந்தும், (௩௪)



சிவஞானயோகிகள் சரித்திரம், ௪௭0௯ 

அ௮றையுமிரு பதுடீங்கப் புரோக்தெமுன் வாதுளமீ ரய வெட்டு, 
நிறையுமொளி வளரீசா னத்துநின்று தோன்றினவா னிலவ நாளுங், 
குறையிலொவ்வோ சாகமமுஞ் சமியைமுத லொருசான்குல் கூறு 

நிற்கு, மிறையிலினி அணர் தியென வொவ்வொன்ரு வாய்மலாந்தான் 
மேதக் கோனே. (௩௫) 

wigs: Dsipsar வோரிருபத் கெட்டனுளு மொழிமு 
னாக்க, ஈந்துமிர வுசவத்திற் சிவஞான போதகிற்க ஈயந்தவெல்லாஞ், 
சந்துமுலை யொருபாக ஸனுபாகமத்தோ டுணர்த்துதலு£் தவாது 
கேட்டவ், விந்துமுடி. யவன்பா த மெழுர் துபணிந் தொருவினா வியம்ப 

ற்றுன். (௩௧) 
திருந்திதேவர் ஐயுற்றுவினாவல். 

ஆயசுவா யம்புமுத லியவேழ்ப தார்த்தமெனு மமைதி பூண்ட 
தூயபவுட் காமதக்க முதலியவா றெனுமைந்தே சொலும்ப சாக்கியை 
யேயமுதற் சருவஞா னோத்தரமுன் னான்கென்றே யியம்பா கிற்கு 
மேயவிச வுரவமிரு கேர திரமுன் மூன்றென்றே விளம்பர நிற்கும். () 

YEA GC லடியேற்கு மலைவுபடி மிலுதெளிய வறைவா யென்று 
காதலொடு கைகூப்ப முகமலர்ந்து ஈகைமுகிம்த்துக் கருணை மூர்த்தி 
மேத்கைய மூவகைப்பா தங்களிற்பல் பேதத்தால் வேரு மேனுங[றே, 

கோதமையா ஞானபா தத்தியல்பெவ் வாகமத்துக் குறிக்கொ ளொன் 

மன்னியப தார்த்தமேழ் முதலாக மூன்றளவும் வகுக்கு மேனு 
மின்னியமற் றவைபலைவு படாவெனினு மிரவுரவம் விளம்பா நின்ற 
துன்னியவான் சிவஞான போதகமுணர்த் துஅமலைவு அன்னா தாகும் 

பன்னியவ பாம்பாமாஞ் சிவஞான மென்றதனைப் பகர்த லுற்றான். () 

அவருக்குச் சிவஞானபோதத்தை உபதேசித்தல். 

அ௮ருமையினு மருமையென காழும்பா சாட்டிவெ தளவி லாத, 
பெருமையுடை மூற்கெல்லா முடியாவ தெத்துணைத்தாய்ப் பிறங்கு 
மென்னி, னிருமைதரு பன்னிசண்டு Gs Baw முடி வுபெற்ற திதுகே 
ளென்றே, யொருமைமன ஈடுப்பதியப் பெருங்கருணை தழைத்தோங்க 
வுரைப்ப தானான். (௪௦) 

எழுவாய்ச்சூத் இரம்பஇக்குப் பிரமாணம் பாசத்திற் இரண்டு 
மூன்று, பழுதாகாப் பசுவிற்கா நான்கைந்தா றியல்பசுபா சம்ப இக் 
காம், வழுவாத விலக்கணமே ழெட்டொன்பான் சாதனமே மற்றை 
மூன்று, '9மழுதாத சாத்தியங்கூ ௮ுதலாகு மின்னுமொன்றுண் டி.யம் 

பக் கேளாய், (௪௧) 

முந்தியதாஞ் சூத்திசத்திற் சகந்தோற்ற நிலையிறு தி மூன்ற தெ 

ன்று, நந்தியமற் றல்தானா லேயுடைய தென்றுமேனாடு மாறு, வந்தி



61 GO சிவஞானயோ இிகள் சரித்திரம். 

யலு மிருவருமுத் தொ ழிற்படுவ சென்றும்வரை யறுக்கப் பட்ட, வுக் 
Bugpa ன் றஇகாண முள்ளதுகா ணிந்தியங்க ளொ நுங்கு மாயத் 

தோய். (௪௨) 

கேயவிரண் டாவதா ஸுயிர்களிலே யிரண்டறுமா நிற்ப னென்றும் 
பாயகன்ம பலனையுயிர் களுக்கே கொடுத்தாட்டும் பண்ப னென்று 

மேயவுபி ரனைத்துமச்சு மாறிய பிறக்ருென்று மேலோ ய 
தூயவன் சருவவியா பகனென்று நான்காகித் தோன்று நிற்கும், () 

மூன்றிலையென் னறிவுடனே சொல்லுகையா னறிவுயிர்தான் 
முழங்க வுண்டு, மான்றவென gu evan» பொருட்பிறிதின் கிழ 

மையா வழங்க லாலே, யான்றவுட லிலுக்குவே ரயுயிருண் டொரு 
வே யைந்து !2மார்வி, ேன்றவொவ்வொன் நறிகின்ற வைந்தனுக் 

கும் வேரு 2யா ருயிருண் டென்ப, (௪௪) 

கனவுடலை விட்மின வுடலி.2ல வருகையினாழ் கனவு டற்கு 
பானநரெக வ முயுயிருண் டா வாதித் இலாயினும்பி ராண வாயு 

கனமருவு தெ ழில்செயவுஞ் சரீரத்தற ருப்புசிப்புற் தொழிலுக காண 

வுனவின்மை யாறபிராண BME HOA ருயுயிரொன் அண்டு மாதோ. () 

மறவியுந்.று மறனிடுத்று நினைக்கி Som படியாலே மறவி இரந்த 
வூறவியர னக்கு வ முயுயிநண் டெல்லாத்தத் துவங்க CHF GES 
FnaOup ௦ QavaiS ou பெயரிருக்கும் விதத்தாமில தெரிய வரத 

வறவருதத் அவங்களுக்கு வேராக வுயிருண்டா லாக வேழே,. (௪௬) 

நாலிலநர்தக் காணங்கட் குபிருடனே கூட்டுறவு ஈண்ணி னன்றிச் 
சால9வாரு தொழிலிலா மையினர்தக் காரணங்க டமக்கு வேரு 

யேலவுயி ருண்டெல மறைப்பினு ஓயிர்க்க. றிிவான் நில்லை காளுங் 
கோலவுயிர் மூன்றவத்தைப் படிமாக ஜன்றென்றே கூற லாமே. () 

ஐர்தினுயி ராலகத் துவங்களெலாந் தொழில்செய்யு மான்ற னாலே 
மைக் துயிசெ லாப.நியு மிரண்டேயா றனிலுயிர்கண் மதியி னாலே 
முந்தியறி வனவனைத்து மழியுமொழி தருமப்பிர மேய மாக 

நர் தியறி யப்பிவா னசனிதற்கு மிரண்டாக ஈவில லா:2ம. (௪௮) 

ஏழிலான் பாசத்தை யனுபவியா னனுபவியா தியையப் பாசம் 

வாழரனை யவ்விரண்டு பனுபவிக்கு மூயிர்கூன்றே மருவு மெட்டி. 

ல£ழுயிர்க்கு ஈல்லறிவு தவத்கடையு மான்குருவா யுறுவ னைந்து 
மாமுமுயிர் பற்றுதலிற் றனையறியாத் தனையறியு மவையற் மலே. () 

ஒன்பானி லான்ஞானத் தாலானைக் கா ணுமுயி ( Ce ிர்பா அதில், 
வன்பார்பற் ற Ban ren? CD Dumas G மைலம் 2பா ப தித்தைர் 
தெண்ணி, alain Ln i avon ஜொருபதினி யரனுடனொன் wed pw)
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யபியைய மாறு, நின்பாலார் தொழிலனைத்து மரன்பணியென் றே 
கோடி நிகழ்த்து சண்டே. (௫௦) 

பதினொன்றின் ஞானியுறும் விடையமா னனுபவிப்ப னானைப் பற்றி 
மு.இரன்பி னிருந்தகாலவ வானிடத்தே சலப்பனினது மொழிபி ரண்டே 
யெதிரில்கடை மும்மலமுூங் களைகசவ ஞானி3யாடு மியைக ont of (Cas, 
க இபிலிங்கஞ் சிவனென் £ேே வழிபடுக படாமையையுட் கழிக்க நான் 

பன்னிரண்டு சூத் இரத்தின் றனிச்சிறப்பு மோரோ வொன்றின் 
பாகு பாடு, மின்னியகா மெூித்துரைத்தா மின்னுக்கேள் சிலாதமுனி 

வேண்ட வந்தோய், மன்னியசை வத்தமனா இகளினறி வரியனவா 
னிறைவான் மாண்ட, துன்னியவ லியவரா இசத்இிநித்து யத்கவைந் 
காச் சொல்வர் மெய்யே. (௫௨) 

ப.தியுமதற் கடிமையாம் பசுவுமத னாணவமழும் பாற்ற வத்தைக் [தாம் 

க இயவன்மா யையுங்கரும ும்மெனலா பாவையிரண்டுங் கடைம லத் 

பொதியவறி வித்தல்பதி யறிர்துகிற்றல் பசுசிவத்தைப் புணரா தஃது 

விதிபின்மண்ணுப்த் இடிவதா ணவங்கருவி மாயையுணா மேய கன்மம், 

உணர்வுறாச் செயிர்வலியா ஓறவிழர் இட் டாணவத்தை யுறுப Feo 
கணவுதாயெனவருளாற் பருவமுணார் துடல்காணம் புவனமாக்கிப் 

புணர்மாயை யரணவந்தீர்ர் தொளிரறி 2வ யுருவாய புனிகன் மாயை 
தணவில்வினைப் பாலுயிர்கட் கிறாவுடலு மிறுமுட லுர் ககழுற் செய்து. 

அருவுருவத் இறத்துடலா யுயிராப்மற் நுலகமா யமையும் வே 
ய், மருவுகொள மற்றவற்றி னுடனுமாப் வல்வினை கட் கேற்கு மாறு, 

கருவியெலார் தொழிற்படுக்கித் தகுதிபபற வுணவனைத்துக் காட்டா 
கின்று, வெருவறாற் பதம்புகுத்து வான்புகர்மா மலங்கழிக்கும் விடலி 

“Oo 
OT DD. (௫௫) 

இரும்புகலச் தெரியழற்று மெரிதிசாழிலே யழற்றியவ இரும் 
புக் இல்லை, யபரும்படைப்பா Hue fur இயரிடைச்செய் யினு 
மொடுக்க லான மீதகா, ணொருங்குவலி யகாஇபர்த மனுபர்த மல 

மிரண்டு முரரிே மேவு, கெழுங்கியமற் றவையடையா னரா இழுத்தன் 
BOG தருணின் மலப்பி ராமின, (௫௬) 

மேயயா வையும்புரிர் தும் விகாசமொன்று மின்மையினால் விடுப 

டாத, தூபசுதர் தரத். இனா லொருவழியாங் குணங்கலக்குக் தூய்மை 
௩ ர me oe 5. . டி ௪ ட . . 

BOT CM, Li Lia Lom BUI do கற DI DDH Ba af) anau (Lp BOM LD பண் 

௪ . . ‘ ட் . " nt பான் மிக்காய், கேயவொளி முதல்வனொப்ப இலையிதுவ லாற்பதியு 

மில்லை மாதோ. (௫௭) 
4 ச உ . ட ° . fi) e 

மருவுமுவபிர் சிற்றறிலிற் பலவிதத்த விருண்மலதக்த பலியீண் 

Opp, வொருவில்சக லக்க வ௫ிப்பன வரும்வி யாபகத்த வொருங்கு



௭௧௨ சிவஞானயோகிகள் சரித்இரம், 

சூழு, மிருண்மலந்தீர் தரமுத்தி யடைவவெண்ணில் லனவெனினலு 
மிருண்ம லத்த, பொருததனோ டுக்க ரமத் தனவவற்றோ டும்மாயைப் 
புணா்ப்ப மூன்றே, (௫௮) 

சத்துநிகர் தமக்கறிவில் லாதனவ சத்தெனச்சா ராத வல்ல, 
வொத்தறிர்துங் கனவின்மயங் குவசத்த சத்துணாவிற் சதசத் 
தோரே, பொத்தியவா ணவமயக்க மூதலைமுதல் செயாதுவிண்ணம் 
புவிகீ ழின்ப, மெத்தியதுன் பருந்து நாய் முதலமிப்பின் வருந் துமற் 
றை மேவின் யேவும். (௫௯) 

தனையொவ்வாச் சத்தசத்து முசசத்2தா சாதொன்.றுந் தான் 
வேண்டா, விளைபலவால் கரணம்வெவமீவ நுடல்புவன மியாவு 
மூயிர் மேவற் கேகா, ணனையபெருங் கலாதஇயிச்சை யா திகள்வர் 
தடையுமா றன்ேற நெல்லின், வனையுமுளை யென்னவா ணவழுயிரிற் 
கலக்குமிச்சை யாதி மாற்றி, (௬௦) 

பதியகத்தி னிச்சையா இசனையுக்ீதாற் முதணவும் பார்வை 
சாரு, மதியிருளின் விரவுதன்னை யழிப்பமுற்று சத்தியு்தன் வழி 
யே யாக்கி, விதயமையு மூன்றிடத்து மிருதிறமா மவத்தையென 
விளம் 2பா ரைந்துர், திதுபமையத் தள்ளாம லுயிருறப்பல் சத் இயாச் 
சென்று பற்றும், (௬௧) 

மேயவுறு திக்கருமஞ் செயவொட்டா திறுதியதே மிகவு மாக்கு, 
மாயவுயிர் நல்லறிவைச் சிதைப்பிக்கும் வளரப்பிக்கு மடவு ணர்ச்சி, 
தூ.பவெண்சொற் மொழிலணுவும் தோற்றாது மறுதலையே தோன்றத் 
தோற்று, மாயவல்லா ணவர்தணிக்க வுயிரடுக்கு மாயைகத்த மசகத்த 
மாதோ, (௬௨) 

சுத்தமலி தத். துவமைந் தீரீருவாக் கைம்பதி2தா செழுதீதத் 
Carin, வித்தவெண்பத் தொருபகமழ் 2 கோடிமனு வாகமங்கள் 
விளங்கு காலே, ழொத்தவிரு நாற்றெழுபா கமமறைகால் புசாணங்க 
ளொருமூ வாறு, தத்தமனக் கனிமைசெய்சாச் இரமாறு கலைத்தொ 
கையுந் தகவெட் டெட்டே. (௬௩) 

ஆயசிவஞ் சத்திரா தவிந்துசதா சிவமீச மானி வர்க்கு 
மேயகல்விஞ் ஞானகலர் பிரளயா கலர்தீது வித்தா சாய 
தூயசரி யைசரியை யோசுத்திற் செறிர்தவரக்குர் தொகுத னுக்கள் 
பாயகா ணம்புவன போகமைக்து சலையுயிர்த்தல் பண்ணுஞ் சத்தம்.() 

காலமொடு கியஇகலை வித்தையசா சம்புருடஸ் சுரைரா லாறு 
சாலமைதத் துவர்தன்பாற் ஐரும்பகுதி யோரேோழுஞ் சாற்றா நின்ற 
மாலயன்வ லாநிமுனாஞ் சகலருக்குத் தனுமுதலா வருக்கு நான்கு 
மேலவினி யு.தவியெ தசத்தமா மாயைமற்று மிசைத்தல் கேட்டி, ()
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மாயாகா ரியமயக்க லில்லையேல் வினை நுகர்ச்சி வரவு மில்லை 

யேயாவவ் வினைக்கழிவு wi Osc aa முனஞ்சூழ்க்த விருண்மலக் இன் 
சாயாத முயக்கறலி லுயிர்மாயா காரியத் இற் சரித்த லின்றிக் [வால். 
கூயாத விருவினையிட் டா இவையின் றவையுமெய்தல் குறிக்கொ ளா 

இருவினையென் பனமனமுன் மூன்றாலு மித மூத மியற்ற 
லாமப், பெருவினையின் பயனறனே மறனேயிக் கருமத்இன் பயனாப் 
பேணி, மருவியிர மின்பதுன்ப மவைமாய்வி னவ்வினைகள் வந்து 
தோற்று, மொருதனுவுண் டாக்குமற்று மொருதனுவி லஓணப்படுக் 

கெட் டுங்க டின்ளுய். (௬௪) 

மனமுதலா மூன்றுமசை வறநிற்ப ஈல்வினையின் வரவும் பல்ல 

மனமுதலா மூன்றுமசை வறநிற்பத் தீவினையின் வரவும் பல்ல 
மனமுதலா மொருமூன்றும் புடைபெயச நல்வினையின் வாவும் பல்ல 

மனமுதலா மொருமஞூன்றும் புடைபெயசத் தீவினையின் வரவும் பல்ல. 

தூயவா யமைஈதவினை யாவருக்குட தூயவா யமைஈத பலல 

தியவா யமைந்தவினை யாவருக்குக் தீயவா யமைந்த பல்ல 
தூயவா யொருவர்தமக் கொருவருக்குத் தியவாய்க் தொலைவ பல்ல 
தீயவா யொருவர்தமக் கொருவருக்குத் தூயவாயச் செறிவ பல்ல. () 

ஈல்வினைமா நுபுதீய வாய்த்திப ஈல்லனவாய் உணவு முண்டு, 

வல்வினைமெல் லியவினையாய் மெல்வினைவல் லியவினையாய் வாவு 

மூண்டு, ஈல்வினையாற் நும்பொழுதே யதன்பயன்போற் நீயவினை 
ஈணுக லுண்டு, புல்வினையாற் றும்பொழுதே யதன்பயன் 2போ னல் 
வினையின் புணர்வு முண்டு, (௪௦) 

புரிமுறையிற் பிறழ்ர் துயிர்தெப் வம்பூக மென்றிவற்றிற் புகலு 
மொன்றான், மருவுமுி விழைர்கவிழைச் திலவிழைர்க வன்றிபற்று 
வருவ வென்னத, திரிவிகமாம் ப.பனிழிர்த வினை தீர்வு செயினுநுகர்க் 
தன்றித் இரா, வரியமுழு வதுமிதுவி லையானுமிபை பும்பண்ணா 

மையும்ப லிக்கும். (௨௧) 

இன்பமே பயக்துவரும் புண்ணியமெல் லாமிழிர்த பாவ பெல் 
லார், துன்பமே பயர்துவரு மில்விரண்டுந் கொகிற்பயனோ gus 
stp D(H, கொன்செய்வினை Owe Si sau வினையறமே மறமீம 

கொள் பயனை நாளும், வன் செயந்தப் பயன்போல வழங்குறு தொழி 
தொ துங்கும் வகையு முண்டோ, ௭௨ 

இயம்புகாற் க இிபினெழு வகைத்சோற்றத் தெண்பத்து நான்கி 

லக்கப், பயம்புபடு பலபவத் தில் வினையினுற் பல முறைவீழ் பசுவை 
வாங்க, நயம்படுகின் மலனன்!2ற புலகுவிதிப் பு.ழி.த்தலகர் நல்ல மூர் 
தீதி, வியம்படுமான் aman விரிபுவன மெலாங்கதஇத்தான் விளங்கு 

மாறே. | (௭௩) 

௬௦0



௪௧௪ சிவஞானயோகிகள் சரித்தமம். 

அறிவு வகையறங்கண் முழுக்கவடுத் தறிதாச்செப் ததன்பின் 
ஞுகச், செறியுமகச் சரியைமுத னான்கும்விளங் கிரிமாமென் மெல 
ச்செ லுத்து, கெறிகொளுண்மைச் சரியைமுதன் மூன்றுநிரப் புபு 
தனது வலிசேர் தேய்ந்து, பரிமலபா கம்பயிற்றிச் சத்தபதித் இரு 

வினையின் சமமும் பண்ணி, | (௪௪) 

பாசமொடு பசவுங்கீழ்ப் படமேலாம் பசுபஇிநீர் பயிலுங் கூர்ப் 

பூத், சேசுபெறக் தரண்டென்ன வருட்குருவாத் இருவுருவொன் 
றெடுத்து வர், சாசின்மனுப் பதமெழுத்துப் புவனங்க டத். வங் 
கள் கலைக ளின்னு, மேசிலிவை '8பாசாறு மரிறபுமா தூய்மையினி 

இயற்றிப் பின்னர். (௭௫) 

கூட்டமே பொதுவேதன் ஸனியல்2பயென் அுரையுணர்வு குறி 
க்கு மூன்றா, னாட்டமிகு முப்பொருளு மொன்பஇனா டிடப்படுமிர் 
ஈயந்த வெல்லாங், காட்டுபுகாட் டுக்கானுங் காணறிவுங் கதிர்விழியிற் 
கலப்பே யாகு, மீட்டவரும் UU alps தெரித்சதனி னழுத் துமிவ 
ற்றையுங்கே ளாயே, (ora) 

மண்முதலாச் சிவம மலிகருகக HUMOR வயங்க வா 

ற்று, மெண்முதலார் தொழிலனைத்துக் தனித்தனிகா ணூதலவற்றிற் 
கியையு ரூப், இண்முதன்மற் றவைசடமாக் காண்டறரி சனமிடை 
பித் இறங்க ணீங்கு, மொண்முதலுண் பையைக்காண்டல் சுத்தியாம் 
பாசத்தி னுற்ற மூன்றும். (௪௪) 

பாசமிவ்வா றகலுதலு முறவுபகை HTL G1 ISHS தானே 
2ரசமூக லெனநிற்ற அருலிதுகா றன்னியத்து நிரம்ப மூழ்கு 
மாசகினக் குபிரருளென். ற்கற்றவரு ளாமுதலென் ற்வாவல் காட்டு 
விசவது கொடுசெயனோ்ர் தொழிதலுற லருளாயே விசிதல் சுதஇ.() 

ஆயவரு ளான்மு53ல யெனநகினைக்த லருளினா லன்ன தாற்று, 
மேயதொழில் புரிகுவலென் றெண்ணுசெய லறல்விரும்பு ஈருளி 
aor, தோயவவட் போதமொடுக் கிடலெனமுன் கிளக்தவற்றிற் ரோ 
ன்று மூன்றும், பாயசிவ வுருக்காட்சி யோகமாம் போகமுமேற் 

. ச ட ரூ 
பகாவாங் சேண் மா, (௯) 

gar pI ப.தனாலோர் பொருளாகா திரண்டின்வே ம்மா காது [ர 
தொன்றுகிலை நிலை2யயாய்க் கலர் துதுன்ன றுன்னாமை யிரண்டுஞ் (2௪7 

வன்றுபலக் தழுந்தியாங் கறிவாட யறிவினுளாழ்ர் தறிவு மேவப் 
பொன்றியும்போன் முசவ௪் இன்பவாய் மடுப்பதுவே போக மாமால். 

இர்நிலை2ம லொருகிலையு மில்லையில தொ ழிதாா தெர்த ஞான்று [துர் 
மன் னுயிர மற் ஜென்ப.ங்கண் ற்றுமாற் நிடுமீக்கு வகுத்த ug 
அன்னுமுண்மைஞான மே சுச்சவைந்த வத்தையுளே தொ கவடங்கும் 
பின்னர்கிலை நான்சனொன்ப தடங்குமொரு நில்போக மேய டக்கும்.



சிவஞானயோ௫கள் சரித்திரம், ௪௫ 

இரிவரிய வுடலின்வினை வரும்வருங்காற் சாக்சொ தத மற்றைத் [இற் 
துரியமென விரண்டினிற்பி னேறாவாஞ் சுழுத்தியொடு சொப்ப னத் 
பிரிபமிகு சாக்கிரத்தி ஓ.றினும்வள ருஞ்சகலம் பேச லென்னே 
யரியபெரு நிலையழுக்த வவையெலா மழியுமயச் காற்ற லின்றே. 0) 

மருண்மலட$ங் குற்மாயை விவையிரண்டு மருளாயே மன்னும் 

வையத், தஇருண்மலம்போக் கடவவற்றை யெம்பிரா னேன்றுகொ 

ண்டே யினிது ஈல்குஞ், சுருஇயினான் மொழியாற்சு வானுபூ இகத் 
தையுறத் தோற்றி னானை, யிருபகுப்பா வயினுமிற வேத்துபுசன் மார் 

க்கரின்ப மெய்து வாசே, (௮௩) 

என்றுபெருங் கருணையுரு வெம்பிரான் பெத்தமுத்து பிரண்டிற் 
றன்மை, யொன்னுபிறி தன்மையொரு டொறுக்காட்டி யுரைத்தருளு 
முணர்வு கேட்டு, நன்றுசுக் இத் துத்தெளிர்.து கிட்டையுற்ற oh Seow 
திவத்மிதா னாங்குத், துன்றுபெரு மகிழ்ச்சிகொ ளா வா ண்டருளுக் 

தனிமுதலைத் துதிப்ப தானான். (லு௪) 

திருநந்திதேவர்துதி. வேறு, 

கஇக்கு மியல்பு வேறுடைமை கற்மொர் கருது பலவாகப் 

பதிக்கு முலக மெலாம்பாற்றி மீட்டு மாயோன் பதும ஜனொடு் 
அதுக்கும் படிதோற் றிப்2பாற்றிச் சூழு மலவாற் நலைக் காற்று 
தஇதிக்குஞ் செயலை கலைகின்ற சிறந்த வருவ முதல்2பாற்றி, (௮௫) ்் ச 

ஒஓண்மைக் குணமி லொருகாயே னுற்ற மடனன் நில்லாத 
இண்மைக் குணமா மலத்தன் ?ற சிவண வாழா நின்றகுண 

வெண்மைத் தலைவ னுறவாங்கே பியலும் பருவச் தனையேய்த்து 
வண்மைக் கலையா இகடர்த வள்ளற் றன்மை பது பாற்றி, (௮௯) 

இருளு மலமொன் பற்று மிரண்டு வினையு (por Su DG 

மருளின் மலிய மாயையங்கள் மமுந்துி சோதா னத்தினையும் 

பொருளின் மலிமா மாயையையு மலரான் காகப் புணா்த்தியே 

யருளின் மலித றிசாவற் புதகற் மொழின்மை யது?பாற்றி, (௮௮) 

கெருப்பி னழற்றி வாட்படையா cond) im முடலம் Gari Br Or . 

பருப்பு கெய்தமிதார் கண்சோர வமையச் குடைந்து நரகிட்டுங் [தும் 
கருப்பம் பொலிமண் ணகத்துப்ததுங் சாமர தூறக்கத் Bo Guus 
விருப்பு வெறுப்பு மில்லாது விளைய மவிகா ரம்போற்றி, (௮௮) 

ட ரூ eA பர 

bh 0) கொல்லோ wl a Ny oa Gia SD FA ட மலா் Olu OE a a 
॥ 

ர் ர் ன் ” . 7 ர் (Dd. 

ீமாதுங் கரண ம.தூதாம 0) (பிமா ழியு பாயை யதுகொல்2லா ட்ட த 

யாதோ வறியே முணர்வதென்றெ பினைகு சாம ன தாமும் 
ப் . ப : . , | உர ரூ ௪ 

ம்பா Bib ‘Dayo yam ருள் Lilli பா ங்கு மொ ளிப்'2பா தகம்போற்றி,



61 Ger செவஞானயோ௫கள் சரித் இம், 

உறுகே வலச கலசுத்த மூயிர்கட் கெல்லாம் கெழுமூ மென்றுக் 

தெறுமா யையிலா ரிரண்டாய இிறத்த சென்று மாவயினம் 
மறுமா யையையின் றடாவிரண்டு கரும மென்று முறவகுத்துங் 

குறுமா லேனு முளத்தரும்பக் கொள்ளா வாய்மை யதுபோற்றி, () 

வருசாக் கரவ வததைக்கு வாயதத சகலத தெனையன் னோ 
வொருவா தாக்குர் தொறுநீங்கி யுற்ற விருட்கே வலத்தின்கண் 
மருவா வீக்கு பிழைகொண்டு விடாதுட் சலியா மறுவலுங்காத் 
தீருமா தவஞ்செய் வலிச்சூழ்ச்சி கைக்கொண் டருளு மதுபோற்றி, 

வினையின் றநிறமூண் டிடமாறு மெலியேன் மெலிவைக் தகவாற்றி 
யனைய அுகள்போ யனுங்கும்வித மறிவுண் டாக்கி யெலாமாற்றிக் 
கனைவண் டொலிக்க மதப்பொழியுங் கமல மலர்நேர் திருப்பாத 
நினைவி லுறக்கொள் வாழ்வளித்த நிமல வாழ்வுன் பதம்போற்றி, () 

நிகழ்கே வலமுஞ் சகலமுமுத் இச்ச கலமுர் நிகழவுய்த் துத் 
இகழ்2க வலச கலநீக்கச் சிறப்பு மருவுஞ் சுத்தத் தற் 
றிகழ்கே வலம யா 2னனைச் செறிமக வலறிக் குபு£மலார் 
இகழ்கே வலஞ்செய் இடராடுஞ் செறிமக வலாற் பொருள் போற்றி, 

காசா ணவத்தன் றேபட்டாய் கலக்க மாயை யதுபூண்டா 
யோசா வினைக்கோட் பட்டாய்போக் குடனே வாவும் பட்டாயென் 
ராரா வறிந்தாய் நீயேயென் றமைய விழித்து மான்முதலோர் 
தேசா வுருவக் தோற்றியெனைக் காட்டியருஞுர் இறம்போற்றி, (௯௪) 

ஒன்று படுகே வலத்தையைந் துறழைர் தாஞ்ச கலத்தொன்று 
முன்ற விருஞ்ச கலத்தைந்து முதிரு மபொளிசார் சுத்தத்தி 
லென்று வன்ன பேதபெலா பருளி னிசைத்தூ முறைகாட்டி 
ஈன்று தெரித்திட் டினிதா ண்ட ஈலமார் பெருமைத் இறம்போற்றி, () 

யானே யென்ன வெனதென்ன நின்ற விருளைப் போக்கியெலார் 
தானே யென்ன வெனைவல்லே தன்றா ளிருத்திக் கதிர்முன்ன 
மீன யென்ன விளக்கென்ன விரவு மாயை மாய்த்தங்க 
னூே அுகரு நுகர்ச்சியெலா மேற்ற வுரிமைத் திறம்போற்றி. (௯௬) 

இற்றை வரையு மென்வழியே யிருந்த தனைப்போற் றன்வழியே 
யெற்றை வமையுர் தங்குகிலை தோன்றத் தனையு மெனையுந்தர் 
தொற்றை யுராத தனதென தற் றஜொருமுப் பாழ்2மன் முழுப்பாழா 
மற்றைக் கடறி வலையாக வருபே ரின்ப சுகம்போற்றி, (௯௭௪) 

மதிவீற் றிருக்குஞ் சடைமுடியு மானு மழுவுஞ் சத£ப்புபமுற் 
அதியீற் நிருக்குக் திருமுசமுக் தோன்றப் படிந்த புலித்தோலும் 
விதிவிற் மிருந்த செவ்வாயும் வெய்ய தாகு நு.தற்கண்ணுங் , 
க இவிற் றிருந்த திருவடி.யு முடைய கைலைப் பிரான் போற்றி, (௯௮)



செவஞானயோக௫கள் FAs Bai, or sor 

சிவபேருமானுடையகட்டஎ. ' 

என்று துஇத்த ஈக திமுக மெம்மான் கருணை புறநோக்கி 
ஈன்று நின்னை யபரசிவ னெவ்று ஞாலங் கொண்டாட 
கொன்று சிறப்பி னாம்பிறர்போ லுனாத்தா நூலுக் இயையும்வகை 
யன்று தவிரப் பாராட்டி, யமைய வருகென் ஐருள்புரிர்தான். (௯௯) 

பன்னாண் முயன்று நெடிமாலே பங்கே ர௬ுகனே பிறரறியாத் 
தின்னாள் பெரியோன் பெருங்கருணை யொருங்கு பெற்ற சைலாஇ 
மூன்றை வாய்த்த தன்பணியே மூயன்று தலைநின் றிந்காளே 
நன்னா ளென்று ம௫ழ்கிறக்தா னடந்த தினிமே னவிலுவாம். (௧௦௦) 

சனற்குமாரமுனிவர். வேறு. 

மட்டலர் கமலப் புத?தண் மைந்தனாஞ் ௪னக்கு மாரன் 

கட்டலர் படைத்த லாதி கனவினு மேன்று கொள்ளான் 
விட்டலர் மணிமார் பண்ணல் வாழ்க்கையின் வெறுப்பு வைத்தான் 

பட்டலர் இசையான் றெய்வப் பாதமே சாரும் பண்பான். (௧௦௧) 

திருநந்திதேவரை அடைதல், 

மறைஞுதற் கலைக ளெல்லா மயக்கறத் தெளிர்த நீரா 
னிறைகெழு கருணை வாய்ந்த நெடுந்தவ முருக்கொண் டன்னான் 
குறையரு முண்மை ஞானங் குறிக்கொடு தேர்தல் வேட்டா 
னிறைமுதற் கயிலை காக்கு நந்திபா லெய்தி னா?ன. (௧0௨) 

எய்திய சனக்கு மார னந்தியெம் பெருமான் பாசு 
மெப்இக மன்பிற் பல்கால் விரைதாத் தாழ்ற் து தாழ்ந்தே 
யைதென வெழுர்து நின்றா னருவியங் கண்ணீர் சோச 
மைதிசழ் மனமில் லானை சோக்கினா னர் ௫ வ்ள்ளல். (௧௦௯) 

திருநந் திதேவர்வினா. 

நோக்கிய நந இப் புத்தே ணுவலுகின் னாமம் யாது 
சேக்கெ வலியி னிர்தச் சிலம்படை கருமம் யாது 
பாக்கிய மாகக் கொள்ளும் பயனெது வேட்ட தென்ரு 

னூக்கயெ வலியான் மீட்டும் பணிர்தெழுர் துரைக்க லுற்மான். (௧௦௪) 

சனர்குமாரர் விடை. 

என்பெயர் சனக்கு மார னிச்சிலம் படைர்சே Co) Herr 
றன்பெய ரடைநின் செம்பொற் ரூட்பணி செயற்பொ ர௬ுட்டே 
ஈன்பெய ர௬ண்மை ஞான நாயினேன் வேட்ட தென்றே 
மின்டேயாற் தென்ன மீட்டும் விழ்ந்தெழும் துரைத்தா னன்றே, () 

திருநந்திதேவர் அவரை அங்க்கரித்தல். 
நந இயெம் பெருமா னென்பா னல்லியற் சனக்கு மாரன் 
புமஇயுந் தெளிவு மாந்தற் போகுத்தி னொழிவுக் தேர்ந்தே



CEH சிவஞானயோகிகள் சரித் ரம், 

யுந்திய விவனுக் குண்மை யோதலா மென்றுட் கொண்டு 

முந்திய விபூதி noe முழுப்பணி ஈயத்தி யென்ருன். (௧௦௯) 

சிவகணத்தோர்மகிழ்ச்சி. 
சொற்றசொற் றலைமேற் கொண்டு குமான் றா மகிழ்ச்சி யுற்று 

னற்றவக் கணங்க ணந்திக் கிெவன்வர்து ஈணுகு் காட்சி 

கற்றையஞ் சடையார்க் கரக நர்தியே கலந்த தொக்கு 
மற்றும்்2வ றில்லை யென்னா வாய்மலா% துவகை பூத்தார். (௪௦௨) 

திருவடிப் பணிவி டாது செய்யப்பன் னாள்கள் செல்ல 

மருவடிக் சுடிய னான குமான்வாம் தருமந் ராளிற் 
ற்ருவடிக் சைலை காக்குர் சிம்பிரான் கரை TADS I 

யுருவடிக் குண்மை ஞான மோதுமா வுள ளனீகொண்டா ன். (௧௦௮) 

சனற்குமாரர் உபதேசம்பேறுதல். 
பொருள் OL J DE குமரற் கூவிப் பொலிலின்மாட் ழு. ருதீதல் 0 செய்மிே 

யருள்சிவ ஞான போத மண்ணல்பாற் கட்ட வாறே 
தெருளபெறத் தொகை முன் மூனமுற் செப்பினா னெந்த ஞான்று 

மருள்படு மைய மாதி முக்குற்ற. aby த்த. நீரான், (௧௦௯) 

மன்னிப குரவன் வார்த்தை (0. முடை மாண்பிற் கேட்டு. 

மின்னிய Osi Hs as கெளிர்துமே னிட்டை கூடித் 
துன்னிய விருர்தான் வம்பே செலும்பிர பஞ்ச பாய்தறுப் 

பன்னிய சவஞா am 8 Uru செல்வ னாகி. (௧௧௦) 

இன்னணஞ் சனக்குமாச ியல்சிவ ஞான போத 
ஈன்னருட் டெளிர்து முதீதி Bush galt 1) நிருக்குங் காலைச் 
செந்தெறி யொ மூக்கஞ் FILES தியஞான தரிச னிப்பேர் 
மன்னிய முனிவன் வந்து வண்கபி லாயம் புக்கான். (௧௧௧) 

அவரைச் சத்தியஞானிதரிசனிகள் அடைதல். 
புக்கமா முனிவன் ஞான போதமார் சனக்கு மார 
னக்கபொற் பாதம் போற்றி நாயி2ன னுப்ஈமத னென்றான் 
றக்கநீ யாவன் வக்க காரிய மெவன்சாற் றென்னத் 
இக்கெலாம் புகழ்தன் பேரும் வர்ததுந் தெரியச் சொற்றுன், (௧௧௨) 

அடி. யார்மகிழ்ச்சி. 
பரவுவிண் ணப்ப மேற்றுப் பங்கய முகம லர்ந்து 

விரவு நெடுத்து நல்கிப் பணிசெய்து மேக வென்ரு 
னரவுநீர்ச் சடையா னன்ப To ob BUS முனிவ னுக்குக் 

ற இ: or 5 Boho ் ர் (eon ear ner “1B; கரவுதீர் இரணதூபாக் கினியெனக் கல்தா னெனமுர். ௧௧௩) 

சத்தியஞானிதரிசனிகள் உபதேசம்பேறுதல். 
சிரிய தன் போ மாட்டத் திருவடி ப் பணியிற் றப்பா 
ஜோரிய முனிவன் (மவ வுறுமகிழ் குமரன் பூசித்
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தேரிய தான்முன் னோர்ந்த வெஞான போதஞ் சொற்றுன் 
- . ட உற ௩ e . 7 - 

விரிய நந்திப் புத்தே டனக்குமுன் விளம்பு மாறே, (௧௧௪) 

குரவனை வழிபா டாற்றித் கொளுத்திய வனைத்து£ 3 gt gi 

இரவனை கையிலை ஞான Aan want யாக வாழ்ந்தான் 

புரவனை யொருபான் மேய புசாகன னர யென்னப் 

பரவனை தருமா நுற்றான் பாஞ்சா இ முனிவ னென்பான். (௧௧௫) 

அவரைப்பாஞ்சோதிமுனிவரடைதல், 
இகழ்பாஞ் சோதி கான்சக் தியஞான தரிச னிப்போப் 
புகழ்முனி பிருக்கை மாடிப் பொழ்பதம் பணிந்து விழ்ர்கா 

னசுழ்பல வனையா ஸனீயா ரடித்ததென் னெனவி னாவ 
விகழ்பவ மாய்க்க வரதே னென்றெலா முரைத்தா னன் மற, (௧௧௬) 

உரைத்தசொன் மூழுது மேற் 2ற யுறுகுண முழுது ராடி. 
Amis Foo Mast Sur லியாசே மேவுவா சென்று வற்று 

நசைத்தவெள் விடையான் செய்யு ஈல்லரு ளென்று புல்லி 

வரைத்தவெண் ணிீறு நல்கி வ இகரம் பணிபரி வென்ளான், (௧௧௭) 

இருக்கிளர் முனிவ னாஞ்சத் தியஞான தரிச னிக்குக் 
கருக்கிளா தாஞ்சா சாத பாஞ்7சா இ கிடைத்த காட்சி 

யுருக்கிளர் துறைசை யெங்கள் சிவஞான யோகக் குண்மைப் 

பொருட்செர் கச்யெப்ப முனிவன் புணந்த தொக்கும். (௧௧௮) 

பணிபல நாளுங் கொண்டு பாஞ்சாறிக் கரக்கஞ் செய்து 

அணிசிவ ஞான போகர் கொன்மையி பதே சித்துத் 
தணிவறத் தெளிர்த பின்பு நூலுங்கைம் தாங்க கல்கி 
யணிசெய்தா னெம்மை யாளு மற்புசக் கரவ ரேறே. (௧௧௯) 

கீ 

உண்மையார் கைலைநின்று மொருபாஞ் 2சாஇ காதன் 
வண்மைசான் ஞான சிந்தா மணியென மண்ணி ழூிக.து 

தண்மையார் காசி யாத் தலந்தரி சிக்குங் காலை 

நண்டைசால் வெண்ணெய் ஈல்லூர் நடந்தது மினிச்சொல் வாமால், ( 

bt or bv oo Hl 

ao 

நடூநாடூ, 

சொல்லொழுக்க ஈடவாறு (சானைவறங் கூர்காலும் 

புல்லொழுக்கம் தலையெடுத்தெவ் விடத்துமாய்ப் பொலிதரவு 

மில்லோழுக்கர் நூறிவாழுக்க மிரண்டாய வியல்வாப்க்த 
5 = 

நல்லொழுக்க மெனப்புகலு நடுநாடு நடுநாடு, (௧) 

பொன்னிலால் கமரசெலாம் போகயதெம் பசியென்ன 
ட ௪ “fd ் . . 

வெந்நிலமுக் குதகலிதீ௦க பிபல்பூசை விழாவெடுப்ப



௭௨௦ சிவஞானயோகிகள் சரித்திரம் 

வர்நிலமொய்த் தவராய வாற்றுக்கா லாட்டியர்க 
ணன்னிலஞ்சொன் முடி குலைத்து நடுநாடு நடுகாடு, (௨) 

புக்கவுயிர் சிதையாது போற்றிவரு மண்மகட்குத் 

தீக்கவளம் பலபொலிகண் டகநாடல் குற்றடமாத் 
தொக்கபெரு வளங்காட்டு சோணாடு முலத்தடமா 
ஈக்கமணி மேகலை சூழ் நொடு ஈகொடு, (௩) 

Goud Har Kom pater gs Goyer gongs 8ழ்மேலா 
வறமலிய வுருட்டிவயி றதுகிழியு மது நொக்கிப் 
புறவகழி பிராப்பகலும் பொறேனென்றே யோலமிடப் 
பிறரறியு நீத்தக் இற் பெண்ணைபாய் வளம்பெருகும். (௪) 

பெண்ணகதி யிருபாலும் பெருச்குமிக வெழுங்கொழுங்காற் 
பண்ணைவயற் றலைநிரப்பப் பசுஞ்சாலி கதலிகமு 
கெண்ணைபறத் தடித்மீதாங்கி யிர் தானா ரவைநிரப்ப 
வுண்ணயமார் மண்ணொடுவிண் னாடலறக் கூடல்செயும். (௫) 

பெண்ணையெழுச் இரைக்கொழுர்து புசழ்க்கொழுந்தின் பிறக்கமெ 

விண்ணையளா யாமாதர் வெம்முலைக்குங் குமங்கழுவிப் [ன 
பண்ணைகளின் பிரதாபம் படர்ந்ததெனப் படருதலு 
மெண்ணையிலாச் செர்நெலொடு கன்னல்களு மினிதோங்கும். (௬) 

சாலெல்லாம் வெடிவாளை தடியெல்லாஞ் செங்குவளை 
காலெல்லாங் ௧௬ 2மதி கரம்பெல்லாம் பாம்பினங்கள் 
சூலெல்லாஞ் சங்கெங்க டுறையெல்லா முத்தகுத்தல் 
பாலெல்லாம் பசுஈ்இரையல் படர்வெல்லாங் கமுகேறி, (௪) 

தென்றலெம வழலரும்புஞ் செவ்வியமாக் துணர்ச்சோலை 
யொன்றல்கொள முழுமஇயை யொழியாது கடவருதல் 
குன்றலின்மண் மகளங்கைத் தலநீட்டிக் குளிர்விசும்பா 
மன்றலிலா மகண்முகர்தை வரு இறமற் ற துகாட்டும், (௮) 

கரைதபுமா டங்களெலாங் ககனமளாய் நிற்றலினால் 
விரையகிலின் கொழும்புகையோ மேகமோ சுலாவுவன 
வுரைசெறிந்த பொழிலனைத்து மொள்ளியகார் தங்குதலாற் 
புரைதவிரு மதுமழையோ புனன்மழையோ பொழிகுவன. (௯) 

மருவுலகங் களிதூங்க வண்சமயா சாரியரா 
மிருவர்களுஞ் சர்தான் திருவர்களு மவதரிக்கப் 
பெருகுதவஞ் செய்ததெனிற் பிறங்குவள ஈகொட்டி 
னருகுதவிர் சிறப்புரைக்க வடி யேன on God wa. (௧௦) 

ஆ செய்யுள் - ௨0௨. 

 



௨ 

சிவமயம், 

பழசைப் பதிற்றுப்பத்தந்தா இ.* 
kee. 

விநத்தம், 

என்னா யகனை பிமையவருக் இறையா மவனை மறைசான்கு 
முன்னா நிற்கும் வடிவானை மூவா தானை மூத்தானைப் 
பொன்னார் மேனிப் புயலும்விரைப் பூர்தா மராவே தனுராடிப் 
பன்னா டிரிர் துங் காணாளைப் பழசை ஈகரிற் கண்டேனே, (௧) 

  

கண்டேன் பழசைப் பெருமானைக் கைகான் முடங்கு மறிவிலி 
வாய்ப், பண்டே னெடுங்கோட் டிருந்தொமுகும் பான்மை யெனக் 
கண் ளெொங்க ஸிப்புக், கொண்டேன் சரமே லிருகாமுங் குவித்தேன் 
குனித்£2தன் முூகமலார்தேன், விண்டேன் பண்டை விளைக்கடலை 

மவண்டேன் DAS sar 2 தவரையே. (௨) 

ட. 

சிவமயம், 

டக் 
சமயாசாரியர் துதி. 

விநத்தம், 

நிறைவளரும் தவஞானப் புகலிவருஞ் சிவஞான நிமலக் கன் 
றைத், நுறைவளருங் கருங்கடற்கல் லொடுமிதர்௪ தமிழ்க்கடலைத் 

மூய சைவ, முறைவளரும் புக்கொளியூர் முதலைவாய்ப் பிள்ளைதரு 
முதலைக் கெய்வ, மறைவளரும் பரிமிசையெம் மிறைவரச்செ. யிறை 
யையன்பின் வணங்கு வாமால், 

ைலயைவைகவை இதவாகக்ககயளளை 

நல. 
இருவார்பொற் பூவாஷார்ப் பங்குனிமா ஈஇக்கரையின் றெனாது 

வைப்பிற், றருவார்கூ விளவனததுக் குங்குமச் தரியொருபாற் றய 

ங்க வைகுங், குருவாருஞ் சடையமோலித் இருமூல சாதர்பதங குறி 

கீது வாழ்த்இற், கருவார்2வம் பவக்கடனீர் திடலாகு மிவ்வுரைமெய் 
காண்பாப் நெஞ்சே, ௧) 

ரெஞ்சமே பொறிவழிச்சென் றலையாதோர் கணப்போது நின்று 
. ப . . . whet 9 டமா கேட்டி, வஞ்சமே யழுக்காறே வரும்பொய்யே முகலனைத்து மற் 

7 * பூர்த்கியானழால்களிற்கிடைத்சபகு இகள். 

க



௪௨௨ பூவாஞர்ப்பதிற்றுப்பத்தர் தாதி. 

கதி மேதி, கஞ்சமேய்ர் தடர்ரூத நிழலுறங்கும் பூவாளூர்க் கடவுள் 
பாதந், தஞ்சமே யெனச்சென்று பற்றுதிபற் நறுத்தியிது தக்க 
தாமே, (௨) 

ஆமாறு மனங்க?க்து நீறணிர்து சகண்மணிபூண் டஞ்சு மெண் 
ணிக், காமாரி தனைச்சிறர்த கெளமாரி காயகனைக் காம சூர்வாழ், தே 
மாரி பொழிகொன்றைச் சடைமோலிப் பெருமானைச் சென்றுதாழார், 
மாமாயக் கடலுழல்வர் போமாறென் னெனவென்னுண் மதிக்கு 
மாலோ, (௩) 

அலும்விட மமுதாக்குங் காமர்பஇத் இருகூல வமல னார்க்குச், 
சரலுமணிக் குழையொருபாற் மோடொருபான் முத்தொருபாழ் சர் 
ப்ப மமார்பா, லேலுநற்குக் குமமொருபா னீஜொருபாற் பட்டொருபா 
Manus sr லோர்பா, 'லோலிடிபொற் சிலம்பொருபாற் கழலொருபாற் 
பன்னாளு மொளிரு மன்றே, (௪) 

அன்றிஞர் புரமெரித்த வம்மானே செம்மேனி யமலத் தேவே 
மன்றுளா ம டொருமணியே மாவாளும் பூவாளூர். வயங்குஞ் சோதி, 

வன்றிமா LO SB (Lp % Si மாறேபோன் மடவாரத மயற்சேற் முழ்ந் 

Cam, கொன்றுமா வினைமதற்காய் நின்னுத கற்கட் இலக்காக வறு 

னென்றே, (டு) 

என்றுநெடு மாலயனுக் கரியபிரா னென்றுமன்பி லிருணெஞ் 

சத்காரம், கென்றும்வெளிப் படானென்று மனவாக்கிம் கெட்டாதா 
னென்று மோலிட், டென்றுமறை விரித்துரைப்பக் கேட்டிருக்கும் 
பேதைமையோ யாதோ வென்னெஞ், சென்றுமொரு பூவாரோோப் 
பெருமானை னப் பேசலிருப் பெய்து மன்ற, (4) 

௮ன்றுவட வானிழற்க மமர்ந்தறவோர்க் கறமுகனான் கருளு 
மண்ணல், கொன்றைநெடுஞ் சடைமோலித் தேவாறற் பூவாஞூக் 

கொவர முத்சே, கன்றுகொடு விளவெறிந்தோன் காணருஞ்செஞ் 
சிலம்பணிபூங் கமலத் தாளென், புன்றலைபி லுறப்பஇத்துப் புரிர் 

தீடிமை கொள்ளுவதெப் போது தானே. (ன. 

போதாருக் தடஞ்சோலை மபிலாலக் குயில்கூவும் பூவா goin 
வாழ், காதார்வண் குழையுடையாய கட்ட௱்கா காபாலி கால காலா 
வோதாயோ நின் லுண்மை பொன்செய்கொழுக் கொடுவோகுக் குழு 
நின் 2றனின், பாதார விந்தமலர் பற்றி றிவிடா விருவினையும் பாற் 
மாறே, (94 

பாருடும் டு வஞ்சூலப் படையானை யெவவுலகும் படை த், இட் டானை 
பேருடுல் கொ டியானைப் பெருமானைச் சிறுமானை யேந்தி ஞனைச் 
சேருக தண்கழனிப் வார ரடையானைச் சிறப்பிற் பாடார் 

மாறாமும் பசக்கடமைப் பாவொர் பல்லோர்தம் மயக்க னாலே. (௬



வாமநாபபஇறறுபபத்தந்தா தி, ௭௨௩ 

மயலாருர் திரைச்கடலுட் பட்டலையு மாறேபோல் வாசார் கொங் 
கைக், கயலாரும் கண்ணியர்மாற் கடலிடைப்பட் டிடாதுகடைக் கணி 
தீதல் வேண்டும், வயலாருஞ் செங்கமலத் தேனடி மடையுடைக்கும் 
வணடபூ வாஞாப, பயலாரு மாதுடையாய் வண்சங்கக் சாதுடையாய் 
பாவி மேற்கே, 

(௧௦) 
C ar 

பாவிய கரும மின்றியே பசுவும் பதியம்பா சமுமென வுரைக்ரு 
நாவினான் மகமே கொண்டுழலாம னாயினேற் கென்றருள் புரிவாய் 
காவியம் கண்ணி கூறுடைக் கனியே காமர்பூம் பதியுறை முதலே 
தின்ழிப் பருவாய்க் கூழ்.றுபிர் குடி.த்த சேவடிச் கிவபாஞ் சுடசே. () 

சிவபாஞ் சட2ர யுள்ளகர் தெவிட்டாத் கெள்ளமு தேசுவைக் கனியே 
பவனவ எள.துவென் இுரைத்தடும் புவன மாகியு மதற்குவே ரானாய் 
SUMO. QOL WT காமாபூம் பஇயாய் நாயினுங் கடைப்படு வேற்குத் 
திவலரு கூல மலர்செருக் கொழிந்து சத்தினி பாதமென் நுறுமே () 

உறுவர்க டுஇக்குங் கூவிள வனத்தா யுணர்வுடை யோர்க்கெளி 
தானாய், சிறுபுழுப் பொதர்த புன்புலா லுடைய தேகமே கானெனக் 
கரு, வருமிரு வகைச்சார் புடங்குறக் கொண்டு வருமவத் தைக 
டொறுஞ் சென்று, பெறுவதொன் றின்றி யலையுரா யேனின் பிறங் 
கருள் பெறுவதெக் நாளே. (௧௩) 

ரநாளெலா மோடிக் கற்பசுக் கறர்.து ஈல்லவர் ஈகைக்குமா இரிர் 

கேன், மீளவு தழல் 2வன் வல்வினை ஞான மெல்வினை ஞானமு மில் 
லேன், பாளைவாய்க் கழுகின் பசுங்கமுத் தொடியப் பருவரால் கு.இ 
கொளு கழனி, வாளுலாம் பொழில்சூழ் காமர்பூம் பதிவாம் மாணி 

, (௧௪) 

அருளெனப் படுவ கெவைக்குமேலென்ன வறிகிலே னருளலா 

ச்ச மேடுபனக் கருளை, 

வெயையும், பொருளென WAS? Hm YOUTH விரும்பாப் புன்பு 

லாற் சுமைவெறுப் பில்லைன், கருள்படு மனத்துக் கடையனேற் 

குனது கருணைவக் அதவுவ தென், பருளற முனிவர்க் க. நளிய 

காமர் வளம்பதி விளங்குொண் பொருள. (௧௫) 

(பாரு துசன் மா ர்க்க நெடிஞ்சக மார்க்கம் புத்திர மார்க்கமு 

மில்லேன், றிருக்இிய காத மார்க்கமு மில்லேன் றிவினை மார்க்கமே 

புடையேன், கருர்தலைப் பூலை மூவாபாட் டெடிப்பக் காமரு இள்ளே 

(சட் டுவக்குர், பெருந்தடம் பொழில்சூழ் காமர்பூம் பதிலாம் பிஞ் 

ஞகா போருள் புரியே, (௧௬) 

மே வறு, 

ஏலக் குழலிமீயார் பாகம் போற்றி யெனக்கு வெளிப்படும் 

பாதம் போற்றி, மாலைப் பிறைமுடி வேணி போற்றி மான்மழு



௭௨௪ பூவாளூர்ப்பஇற்றுப்பத்தர் தா தி, 

வைத்த காரங்கள் போற்றி, காலைக் கதிர்த்திரு மேனி போற்றி காம 
னைக் காய்ர்தசண் போற்றி யென்றே, யோலிட் டருமறை தெடும்பூ 
வா ரரரை யான்சொல்லி யுய்வ தென்றே, 

இன்றமிழ் ஞானசம் பந்தர் பாறு மெய் இய நாவுக் கரசர் பாலுர், 
தென்றமிழ் நாவ.லூர்ச் செல்வர் பாலுஞ் சிற்றன்பு சர்தையிற் செய்து 
மில்லேன், குன்றம்வில் லாக்கொண்ட புண்ணியனே கோதறு காமர் 

பதிக்கண் வாழ் வே, மன்றுணின் ரூடிய வல்ல சோதி மாறிலன் புள் 
ளத் துறுதல் செய்2ய, 

¥ * 3 3 3 ட் 

மே வறு, 

உணர்வினுக் குணார்வாம் பூவா ராமர் தம்பி சானார் 

மணமலி முடியினீரு மாகதப் புல்லுங் கொள்வான் 
குணமலி கரத்து ஈவ்வி குறித்தெட்டி யெட்டி வீழும் 
பணவரப் பள்ளி யான்சேய் பட்டடா டறிந்தஇி லாதே, 

* ¥ * ஆ * ப்ப 

என்னென வுரைக்கே னையா வேழையேன் புன்சொ னிற்கு 
நன்னய முறையோ நல்லார் காடுவா ௪கமோ வன்பு 
அன்னிய வேடர் கோமான் சொற்றிடு முகம ஷனேமற் 
அுன்னிடின் வில்வக் கானக் துறைஇரு மூலத் சேவே. 

தேவர்கள் சிகைபூ ஹால்போற் செய்பமார் பிலங்குர் தோற்றத் 
தாவில்செஞ் சடைக்கா டுற்ற தறுகண்வா எரவ கச்கப் 
பாவுகார் விடமோர் பாங்கர்ப் பாய்ந்தொளி விசல் போலு 
சோவில்பல் வஞ்சூம் பூ பூவா ராமர் கடவு எார்க்கே, 

* ச் * 3 * 

வறு, 

காலைக் கஇராய்ச் சில்லுயிர்க்குக் கலைவெண் WW Buds Fo gut 
மாலை யிருளாய்ச் சில்லுயிர்க்கு வைகும் பொருணிீ யென்ற, றியேன் 
சோலைக் குயில் கூ வொலியெடுக்குக் தொலையா வளமைப் பூவாஷூரர் 
மீவலைக் கருஞ் சுறைகண்டா விமலா னந்த மெய்ப்பொருளே, 

* 3 3 3 3 * 

காட்டிற் பயிலும் பசங்கிளியைக் கருதி வளர்த்சோர் பூசையிடம் 
கூட்டிக் கொடுப்பார் களுமுண்டோ கோவே யாவா கேவலத்தி 
ளீட்டி த் தெழுந்த வெனைச்சகள நிலையிற் படுத்து வளர் த்தெமன்பாற் 
காட்டிக்கொ:? சடஅன்னடைக்கலம்பானி காமர்பஇவாழ்கண்ணுகலே, 

¥ * ¥ i 

மயங்கிப் பிறவிக் கடல்விற்க்து வலிய “Aten wse இரையலைப்ப 
வுயக்கிக் காமச் சுழலகப்பட் டுய்யும் வகைசற் றதியாதே 
இயங்கிக் கிடக்கு காயேற்குன் செம்பொற் பாதப் புணைதாராய் 
வயம்கப் பூஜிரை யுடுத் தோங்கி வளர்சல் யாண புரத்தாசே, 

474, 1 மிந்த i VLAN | IYASA Rul iAy 
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