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௪ வமயம். 

சேர் தனார்முதலியஒன்பஇன்மர் 

் திருவாய்மலர்ச் தருளிய 

தஇருவிை சப்பா. 
திருப்பல்லாண்டு, 

  

இ யைவ 

உள - புஷ் பாதசெட்டியாரால் 

தமத 
கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடத்தில் 

டதிட்பிக்கட்பட்டன: 

சென்னை 

  

1887.





a. 
திருச்சிற்றம்பலம்: 

சூரிபத்திரம். 

திநவிசைப்பா. 

மு. இருமாளிகைத்தேவர், 

(திகம். பக்கம். 

5௨ கோயில் ibe 
௨, கோயில்-உயர்கொடியாடை டு. 

௩. கோயில்-உறவாடுயயோகம் ௯ 

௪. கோயில்-இணக்கிலாம்சல் ௧௪, 

௨, சேந்தனார், 

& திருவீழிமிழலை SH 
2. AGarah geno ௨௩. 

௩. திருவிடைக்கழி ௨௭, 

௩, கருவூர்த்தேவர், 

5, சோயில் ௩௧, 

Qe திருக்களந்தையாதித்தேச்ஈரம் ௩௫. 

ட், இருக்&ழ்க்கோட்டரமணியம்பலம் ௩௯, 

௪. திருமுகத்தலை ௪௩. 
. தரைலோக்௫யசுந்தரம் ௪௭; 

௬. கங்கைகொண்டசோளேச்சரம் a 
௭. திருப்பூவணம் ௫௫. 

௮. திருச்சாட்டியக்குடி Weg



௨ சூசீபத்திரம், 

பதிகம், பக்கப் 

௯, தஞ்சையிராசராசேச்சரம் ௬௨, 
௧0, இருவிடைமருதூர் ௬௯. 

௪, பூந்துருத்தம்பிகாடஈம்பி, 

௧. இருவாரூர் ௭௦, 

௨. கோயில். ௭௧, 

டு, கண்டராஇத்தர். 
க கோயில் ௭௩. 

Gr, வேளுட்டடிகள், 
a Garuda ௭௭, 

GT, இருவாலியமுதனார், 

௧௨ கோயில்-பா தாதிசேசம் HS. 
௨. கோயில்பவளமால்வனாை லற. 

௩. கோயில்-அல்லாய்ப்பகலாய் ௮௯, 
௪. கோயில்-கோலமலர் ௬௩. 

லு. புருடோத்தமாம்பி, 
௧. கோயில்-௨ார£ணி ௬௭. 

௨. கோயில்-வானவர்கள் ௧0௧. 

௯, சேதிராயர், 
க. கோயில் ௧0௩. 

திநப்பல்லாண்டு. 
Ce 

சேந்தனார், 
க. கோயில் ௧0௬,



ட 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவிசைப்பா அருளிச்செய்த 

ஒன்பதுநாயன்மார்திருகாமமும் 

இருப்பதிகவகையும் 

பண்ணின்யசையுந் தெரியுமடையு, 

அதி -- 

செம்பொன்மணி யம்பலத்து நிருத்த rae BO 

விசைப்டா வுரைததவர்தர் இருபபேர் சொம்லிற், பம்பு 

புகழ் செறிநிருமா ளிகைமெய்; தேவர் பரிவுடைய சேர் 

தீனார் கருவூர்ம் தேவர், ஸம்பிகாடவர்கோனற் கண்டரா 

இத்தர் ஈன்குயர்வே மாட்டடிக டி.ரூயாலியமுத, ரம்புவி 

யோர் புகழ்புருடோத் தமர்சேதி ராய ராகவிவ ரொல் 

பதின்மர் தாமுறைகண் டடைவே, (a) 

அடைவுறுமா ளிகைத்தேவர் சான்குசேந்த ரன்புறு 

பல் லாண்டொன்றோ டிசைப்டா மூன்று, திடமுடைய 

கருவூர் பத்து விறிற றந்தகா டவரிரண்டு கண்டர்வே 

டைர், படிபுகழொவ வொன்றுதிறு வாலிரான்கு பது 

புரு டோத் தமனா ரிரண்டி சேதிராய, ருடையதிருக் கடைக் 

காப்பொன் ராகவிரு பத்தொன் பானோது செயயுண்முர் 

வாழ் றறுபதிஜே டைந்தே, (௨)



௨ இருமாளிகைத்தேவர்திருவிசைட்டா. 

இடர்கெடுத் தென்னை யாண்டுகொண் டென்று 
ளிருட்பிழம் பறவெறிம் தெழுந்த 

சுடர்மணி விளக்கி லுள்ளொளி விளங்கு 

தூயநழ் சோறியுட் சோதி 

யடல்விடைப் பாகா வம்பலக் கூழ்தா 
வயனொடு மாலறி யாமைப் 

படரொளி பரப்பிப் பரர்துறின் முயைத் 

தொண்டனேன் பணியுமா பணியே, (௨) 

தற்பரம் பொருளே சரிஈண்ட சிகண்டா 

சாமகண டாவண்ட வாணா 

நற்பெரும் பொருளா யுரைகலம் துன்னை 

யென்னுடை நாவினா னவில்வா 

னற்பனென் லுள்ளத தளயிலா வுன்னைத் 
தீந்தபொன் THUS ZT 

கற்பமா யுலகா யல்லையா னாயைத் 

தொண்டனேன் கருதுமா கருதே, (௩) 

பெருமையிற் சிறுமை பெண்ணொடா ணாயென் 

பிறப்பிறப் பறுத்தபே ரொளியே 
கருமையின் வெளியே கயற்கணா ளிமவான் 
மகளுமை யவள்களை கண்ணே 

யருமையின் மறைகான் கோலமிட் டரற்று 
மப்பனே யம்பலச் தமுதே 

யொருமையிழ் பலபுக் குருவிரின் ous 
தொண்டனே ஜுளைக்குமா நுரையே, (௪)



திருமாளிகை த்தேவர்திருவிசைப்டா, ௩ 

கோலமே மேலை வானவர் கோவே 

குணங்குறி யிறந்ததோர ுணமே 

காலமே சய்கை நாயகா வெய்கள் 

கால காலா காமமாசா 

வாலமே யமுறுண் |..ம்பலஞ் செம்பொழ் 
கோயில் கொண்டாட வல்லானே 

ஞாலமே தமியே னற்றவத் தாயைத் 
கொண்டனே னணுகுமா ஈணுவே, (௫) 

நீறணி பவளக் குன்றமே நின்ற 

நெற்றிக்கண் நுடையகோர் நெருப்பே 

வேறணி புவன போகமே யோக 
வெள்ளமே மேருயில் வீரா 

வாறணி சடையெம் மற்புதச் கூத்தா 

வம்பொன் செயம்பலத் தரசே 

யேறணி கொடியெம் மீசனே யுன்னைத் 

சொண்டனே ஸிசையுமா நிசையே, (௬) 

sor seth மோழா சங்கரா சூல 
பாணியே தாணுவே ஏிவனே 

கனககழ் றூணே கற்பகக் கொழுந்தே 

கண்கண் மூன் றுடையதோர் கரும்பே 

யனகனே குமர விநாயக சனக 

வம்பலழ் தமர சேகரனே 
யுனகழ லிணையென் னெஞ்ிலு எளினிதாத் 

தொண்டனே லுகருமா நுகர, (௭)



2 திருமாளிகைத்தேவர் இருவிசைப்பா. 

தஇறம்பிய பிறவிச் சிலதெய்வ கெறிக்கே 
இகைக்கின்றேன் றனைம் இகையாமே 

நிறம்பொன்னு மின்னு நிறைந்தசே வடிக்கீழ் 
நிகழ்வித்த நிகரிலா மணியே 

யறம்பல இறங்கண் டருந்தவர்க் கரசா 
யாலின்€ ழிருந்ச வம்பலவா 

புறஞ்சமண் புத்தர் பொய்கள் கண்டாயைத் 
தொண்டனேன் புணருமா புணரே, (௮) 

தக்கனற் றலையு மெச்சன்வன் லையும் 
தாமரை நான்முகன் நலையு 

மொக்கவிண் 0௬௭ வொண்டிருப் புருவ 
கெறித் தருளிய வுருத்தானே 

யக்கணி புலித்தோ லாடைமே லாட 
வாடப்பொன் னம்பலத் தாடுஞ் 

சொக்கனே யெகர்க்கும் தொடர்வரி யாயைத் 
தொண்டனேன் ஜொடருமா தொடரே, () 

மடங்கலாய்க் கனகன் மார்பு£ண் டானலுக் 
கருள்புரி வள்ளலே மருளா 

ரிடங்கொண் முப்புரம்வெற் தீவியவைஇகத்தே 
ரோறிய வேறு சேவகனே 

யடங்க வல்லரக்க னருட்டிரு வரைக்£ 
ழடர்த்தபொன் னம்பலச் தரசே 

விடங்கொள் கண்டத்தெம் விடங்கனே யுன்னை 
த் தொண்டனேன் விரும்புமா விரும்பே, ()



திருமாளிகை த்தேயர்திருவிசைட்டா. ௫ 

மறைகளு மமரர் கூட்டமு மாட்டா 

தியன்றிரு மாலொடு மயங்கி 

முறைமுறை முறையி" டோர்வரி யாயை 

மூர்க்கனேன் மொழிந்த புன்மொழிக 

ளறைகழ லரன்€ ரறிவிலா வெறுமைச் 

சிறுமையிற் பொறுக்கு மம்பலத்து 

ணிறைதரு கருணா நிலயமே யுன்னைத் 
தொண்டனளே னினையுமா நினையே, (௧௪) 

திருச்சிற்றம்பலம்: 

  

௨. கோயில் - உயாகொடியாடை. 
9a Bev a 

பண் - பஞ்சமம், 

  
திருச்சிற்றம்டலம், 

உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தி 

Cou gr மப்பட லத்இன் 

பெயர்நெடு மாடத் தடற்புகைப் படலம் 
| பெருகிய பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

'யெசரொளி மணிக ணிரந்துசேர் ௨னக 
நிறைந்தசிற் ற்ம்பலக் கூத்தா 

மயர்வறு மமரர் மகுடம்தோய் மலர்ச்சே 
வடி.களென் மனத்து வைத்தருளே, (௧)



சு இருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைட்பா, 

கருவளர் மேகத் தகடுதோய் மகுடக் 

கனகமா ஸிகைகலர் தெல்ரும் 

பெருவளர் முத்தி கான்மறைத் தொழில்சா 

லெழின்மிகு பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருவளர் தெய்வப் பதிவது நிதியங் 
இரண்ட?ிற் நம்பலகம் கூழ்தா 

வுருவளரின்பச் சிலம்பொலி யலம்பு 

முன்னடிக் கீழதென் னுயிமே, (௨) 

வாம்பிரி வாளை மிளிர்மடுக் கமலங் 

கரும்பொடு மரந்துமே இகள்சேர் 

பரம்பிரி செட்மெழ் கழனிச்செய் கழுநீர்ப் 

பழனஞ்சூழ் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சிரம்புணர் முடிவா னவரடி முறையா 
லிறைஞ்சுரித் றம்பலக் கூத்தா 

நி ரந்தர முனிவர் நினை இருக் கணைக்கா 

னினைந்துறின் ரொழிர்ததென் ளெஞுசே, () 

தேர்மலி விழயிற் குழலொலி தெருவிற் 
கூத்தொலி யேந்தொலி யோத்தின் 

பேரொலி பரந்து கடலொலி மலியப் 
பொலிதரு பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சீர்கில விலயத் இருஈடம் இயல்பிற் 
நிகழ்ந்தசிற் றம்பலக் கூத்தா 

வார்மலி முலையாள் வருடிய இரண்மா 
மணிக்குறம் கடைந்ததென் மதியே, (௪)



இருமாளிகைத்தேவர்இிருவிசைப்டா. ௭ 

நிறைதழை வாழை நிழற்கொடி கெடுந்தெங் 
கிளங்கமு குளங்கொணிள் பலமாப் 

பிறைதவழ் பொழில்சூழ் கி, ங்கிடைப் பதண 
முதுமதிற் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சிறைகொணீர்த் தாளம் இரள்கொணித் இலத் 
செம்பொற்டுற் நம்பலம் கூத்த [த 

பொறையணி நிதம்பப் புலியத ளாடைக் 
கச்சுநால் புருந்ததென் புலே, (௫) 

அதுமதி யிதுவென் றலந்தலை நூல்கழ் 

ஐழைப்பொழி%$ தருமறை யறிந்து 

பிதுமதி வழிடின் ரொழிவிலா வேள்விப் 

பெரியவர் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

செதுமதிச் சமணும் தோருஞ் சேராச் 

செல்வச்சிம் றம்பலக் கூத்த 

மதுமதி வெள்ளத் இருவயிற் நுதி 

வளைப்புண்டென் லுண்மடழ்௩் ததுவே, () 

பொருவடைப் புயத்தன் மீமிசைப் புலித்தோல் 

பொடியணி பூணரநூ லகஈலம் 
பெருவரை புரைதிண் டோளுடன் காணப் 

பெற்றவர் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருமரு வுதரத் தார்நுசை மிடைப்ப 
நடஞ்செய்சிற் றம்பலச் கூத்த 

'வுருமரு வுதரத் தனிவடங் தொடர்ந்து 
ெந்ததென் லுணர்வுணர்ம் துணர்ந்தே, ()



லி திருமாளிகை த்தேவர்திருவிசைபபா- 

கணியெரி விசிறு கரந்துடி. விடவாய்க் 

கங்கணஞ் செங்கைமற் றபயம் 

பிணிகெட விவைகண் டான்பெரு ௩டத்திழ் 
பிரிவிலார் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இணிமணி நீல கண்டத்தென் னமுதே 
சிர்கொள்சிற் றம்பலக் கூத்த 

வணிமணி முறுவற் பவளவாய்ச் செய்ய 
சோதியு எடய்டுற்றென் னறிவே, (௮) 

இருகெடு மாலி% இரனயன் வானோர் 
திருக்கடைக் காவலி வெருக்கிப் 

பெருமுடி. மோதி யுகுமணி முன்றிற் 
பிறங்கெ பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

செருகெடு மேரு வில்லின்முப் புசாதீ 
விரித்தசிழ் றம்பலக் கூத்த 

கருவடி. ருழைக்கா தமலச்செய் கமல 

மலர்முகங் கலந்ததென் கருத்தே, (௯) 

ஏர்கொள்கழ் பகமொத் இருசில்ப் புருவம 
பெருந்தடம் கண்கண்மூன் நுடையோன் 

Cursor Grog pro Dep gu 
பெற்றியோர் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சீர்கொள்கொக் கிறகுய் கொன்றையும் துன்று 
சென்னிச்ிற் றம்பலக் கூத்த 

நீர்கொள்செஞ் சடைவாழ் மஇபுது மத்த 

நிகழ்ந்தவென் ரிந்தையு ணிறைந்தே, (௧0)



திருமாளிகை த்தேவர்திருவிசைப்டா. & 

காமனைக் காலன் றக்கன்மிக் கெச்சன் 

படக்கடைக் கணித்தவ னல்லாப் 

பேய்மனம் பிறிந்த தவப்பெரும் தொண்டர் 

தொண்டனேன் பெரும்பற்றப் புலியூர்ச் 

சேம௩ழ் றில்லை வட்டய்கொண் டாண்ட 

செல்வச்ிற் ற்ம்பலக் கூத்த 

பூமல ரடிக்கீழ்ப் புராணபூ தங்கள் 
பொறுப்பரொன் புன்சொலின் பொருளே, ) 

திரு*ற்றம்பலம். 

  

௩. கோயில் - உறவாகயயோகம். 
டல 

பண் -பஞ்சமம், 

  

திருசசிறறம்பலம், 

உறவாகிய யோகமும் போகமு மா 
யுயிராளி யென்னுமென் பொன்னொருகாட் 

சிறவா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்றச் 
சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்றுகின்ற 

மறவா வென்னும் மணிக சருவி 
மகேந்திர மாமலை மேலுறையுங் 

குறவா வென்னுய் குணக்குன்றே யென்லுவ 

குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௧)



60 இருமாளிகை ததேவர்திருவிசைப்பா. 

காடாடு பல்கணஞ் சூழக் Capo 
கடும்பின் னெடும்பகற் கானடந்த 

வேடா மகேந்இர வெற்பா வென்னும் 
வினையேன் மடந்மை விம்மா வெருவுஞ் 

சேடா வென்னுஞு் செல்வர் மூவாயிரஞ் 
செழுஞ்சோ த ய தணர் செங்கை தொழும் 

கோடா வென்னுங்் குணக்குன்றே யென்னும் 

குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௨ 

கானே வருமுர ணேன மெய்த 
களியார் புளினகற் மாளா யென்னும் 

வானே தடவு நெடும் மூடுமி 

மகேந்திர மாமலை மேலிருந்த 

தேனே யென்னும் கெய்வவாய் மொழியார் 

இருவாளர்மூவா யிரவர் தெய்வக் 

கோனே யென்னும் குண[ருன்றே யென்னுங் 

குலாழ்தில்லை யம்பலக் கூத்மனையே, (௩) 

வெறியேறு பன்றிப்பின் சென்றொரு நாள் 

விசயற் கருள்செய்ச வேம்தே யென்னு 
மறியேறு சாரன் மகேந்திர மா 

near Bin ofl (Hb மருந்தே யென்னு 

கெறியே யென்னு நெறிநின் றவர்க 

ணினைக்கின்ற நீது வேராந்தநிலைக் 

குறியே யென்னுங் குணக்குன்றே யென்னுங் 

குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௪)



இருமாளிகைத்தேவர்இருவிசைப்பா. ௧௧ 

செழுக்தென் றலன்றிலித் இய்கள் கங்கு 

நிரைவீரை இங்குழல் சேவயின்மணி 

யெழும்இன் றென்மேற் படையா! வாடு 
மெனைநீ ஈலிவதென் ளேயென்னு 

மழுநதா மகேந்இாத் த௩தாப்புட் 

கரசுக் கரசே யமரர்பனிக் [ம் 

கொழுந்தே யென்னுங் குண/குன்றே யென்னு 
குலாத்தில்லை WILDL ou b கூழ் நனையே, (டு) 

வண்டார் குழலுமை நங்மை முன்னே 
மகேந்திரச் சாரல் வரா 55 ob இன்பின் 

கண்டார் கலலபில் லாடி. வேடர் 

கடிநா யுடன்கை வளை தாயென்னும் 

பண்டாய மலாரயன் றம்ச னெச்சன் 

பகலோன் றலைபற் பசுங்கண 
கொண்டா யென்னுங் குணர்குன்றே யென்னுங் 

குலாத்இல்லை யம்பலக் கூதகனையே, (௬) 

கடுப்பாய்ப் பறை கறங்கக் கடுவெஞ் 
சிலையுங்கணையும் கவணுங் சைச்கொண் 

பிடுப்பாப் தோல் செருப்புர் சுரிகை 
வராகமுன் னோடி. விளியுளைப்ப 

ஈடப்பாய் மகேந்திர நாதகா தாந்தத் 
தரையா வென்பார்க்கு காதாந்தபதங் [ங் 

கொடுப்பா யென்னும் குணக் குன்றேயென்னு 
குலாத்தல்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (ஏ)



௪௨ திருமாளிகைத்தேவாதிருவிசைட்டா. 

சேவேந்து வெல்கொடி யானே யென்னுஞ் 

சிவனேயென் சேமத் துணையேயென்னு 
மாவேந்து சாரன் மகேம் இரத்தில் 

வளர்நாயசா வியமே வாராயென்ளலும் 

பூவேந்தி மூவா யிரவர் தொழப் 
புகழேக்து மன்று பொலியறின்ற 

கோவே யென்னுங் குணக்குன்றே யென்னுக் 

குலாத்இில்லை யம்பலச் கூழ்தனையே, (௮) 

தரவார் புனஞ் சுனைதா ழருவித் 
தடம்கல் லுறையு மடங்கலமர் 

மரவார் பொழிலெழில் வேங்கை யெங்கு 
மழைசூழ் மகேந்திர மாமலைமேற் 

சுரவா வென்னுஞ் சுடர்நீண் முடிமாலய 
னிந்தரன் முதற்றேவர்க் கெல்லாய் 

குசவா வென்னுங் குணக்குன்றே யென்னுங் 
குலாத் இல்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௯) 

இருநீறிடா வுருத் தீண்டே னென்னுற் 
இருகீறு மெய்த்தருமுண் டத்திட்டுப் 

பெருகீல கண்டன் நிறங்கொண் டி.வள் 
பிதற்றிப் பெருந்தெரு வேதிரியும் 

வருகீ ரருவி மகேந்திரப் பொன் 
மலையின் மலைமகளுக் கருளும் 

குருநீ யென்னும் குணக்குன்றே யென்னுய் 
குலாத்இல்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௧௦)



திருமாளிகைத்தேவர்திருவிசைட்பா, ௧௩ 

உற்ருயென் லுமுன்னை யன்றி மற்மொன் 
றுணரேனென்னு முணர்வுகள் கலக்கப் 

பற்றாய வைந்தெழுத்தும் பிதற்றிப் பிணிதீர 
வெண்ணீ நிடப்பெற்றே னென்னலுஞ் 

சற்ருப சோதி மகேந்இரஞ் சூழ 
மனத்திருள் வாங்கச் சூழாத நெஞ்ிற் 

குற்றா யென்னுங் குணக்குன்றே யென்னும் 

குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௧௧) 

2வருக வுள்ளத் துவகை விளைத் 
தவனிச் சிவலோக வேதவென்றி 

மாருத மூவா யிரவ ரையு 
மெனையும் மகழ்ந்தாள வல்லாயென்னு 

மாரார் ௧ர மகேந்திரத் துன் 
னடியார் பிழைபொறுப் பாய்மாதோர் 

கூறா யென்னுங் குணக்குன்றே யென்னுய் 
குலாத்இல்லை யம்பலக் கூத்தனையே, (௧௨) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

 



SF திருமாளிகைத்தேவர்திருவிசைப்டா- 

௪. கோயில் - இணங்கிலாவீசன். 

எழா டுத் ஜாவ 

பண் -காந்தாரம், 

  

திருசிற்றம்பலம்: 

இணம்கிலா வீசனேசத் 

இரும்சடித் தத்இினேற்கு 
மணங்கொள்சர்த் தில்லைவாணன் 

மணவடி.யார்கள் வண்மைச் 

குணங்களைக் கூழுவீறிற் 

கோறைவாய்ப் Goo Gerry 

பிணய்களைக் காணாகண்வாய் 

பேசாதப் பேப்களோடே, (௧) 

எட்டுரு விரவியென்னை 

யாண்டவ னீண்டுசோது 

Ae pom கலங்கற்றில்லை 

வேந்தனைச் சேர்ம்திலாத 

துட்டரைச் தூர்த்தவார்த்தைத் 
தொழும்பரைப் பிழம்புபேசும் 

பிட்டரைக் காணாகண்வாய்ப் 

பேசாதப் பேய்களோடே. (௨)



திருமாளிகைத்தேவா திருவிசைப்பா. 

௮ருட்டிரட் செம்பொம்சோத 

யம்பலம் நாடுகின்ற 
விருட்டிர.' கண்டம் தம்மா 

னின்பருர் கன்புசெய்யா 

வரட்டரை யாடம்ப்பேசு 

மழமுச்கரை/ எழும்களாய 

பிரட்டவா. சாணாகண்வாய் 

Cuero) Guus Gon Ce, 

துணு ' 1/௦ வயனுமாலுக 

தெொடர்வருஞ் சுட ராயிப்பா 

லணும்கரும கணியசெம்பொ 

னம்பலழ் தாடிக்ஈலலாச் 

சிணுக்கரைச் மி'செம்தற்மொழ்தைச் 

சிதம்பரைச் ரமறையூத்தைப் 
பிணுககமைக் காணாண்வாய் 

பேசாப் பேய்களோடே,. 

இசைர்குமிம் குலவுசர்த்திம் 

இல்லைக்கூழ் தூகம்து தய 

நிக்கவெண்் ணீறதாடு 

நமர்களை ௩ணுகாகாய்க 

ள௫க்கவா ரியங்களோது 

மாதரைப் பேதவாதப் 
பிசுக்கரைக காணாகண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே, 

௧௫ 

(4)



கள் திருமாளிகை த்தேவாதிருவிசைட்டா. 

ஆடரவாடவாடு மம்பலத் 

தமிர்தே யென்னுஞ் 
சேடர்சே வடிகள்சூடத் 

இருவிலா வுருவினாரைச் 

சாடனணைச் சாட்கைமோடச் 

சழக்கரைப் பிழக்கப்பிட்கப் 

பேடனராக் காணுசண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே, (௬ 

உருக்கியென் லுள்ளத்துள்ளே 

பூறலர் Os memos 
இருக்குறிப் பருளுந்தில்லைச் 

செல்வன்பாற் செல்லுஞ்செல்வி 
னருக்கரை யள்ளல்வாய 

கள்ளரை யவியாப்பாவப் 

பெருக்கரைக் காணாகண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே, (or 

செக்கரொத் இரவிநூறா 

யிரத்தர ளொப்பாரந்இல்லைச் 
சொக்கரம் பலவரென்னுஞ் 

சுருதியைக் கருதமாட்டா 
வெக்கரைக் குண்டமிண்ட 

வெத்தரைப் புத்தராதிப். 
பொக்கரைக் காணாகண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே, (ஸூ.



திருமாளிகை த்தேவர்திருவிசைட்பா. ௧௭ 

TEE COT தலையைக்கொண்டு 
செண்டடி.த் இடபமேறி 

ய்ச்சங்கொண் டமரரோட 

நின்றவம் பலவற்கல்லாக் 

கச்சமாக் கல்லாப் பொல்லாக் 

கயவரைப் பசுநால்கற்கும் 

பிச்சரைக் காணா£ண்வாய 

பேசாதப் பேய்களோடே, (௯) 

விண்ணவர் மரு Gx rig. 

மிடை£ொளிர் மணிகள்விசு 

மண்ணலம் பலவன்கொழ்ற 

வரசனுக் மாசையில்லாத் 

தெண்ணரைக் தெருளாவுள்ளக் 

திருளரைத் இட்டை முட்டைப் 

பெண்ணரைக் காணாண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே. (௧௦) 

சிறப்புடை யடியார்இல்லைச் 

செம்பொனம் பலவற்சாளா 
முறைப்புடை யடியார்கீழ்க்க 

முறைப்பர் சேவடிகீமுடா 

ரிறப்பொடு பிறப்பினுக்கே 

யினியராய் மீண்டுமீண்டும் 

ட



கனு ச சேர்தனூதிருவிசைட்டா, 

பிறப்பரைக் காணாகண்வாய் 

பேசாதப் பேய்களோடே. 

இருச௫ிறறம்பலம். 

Ceri ei திருவிசைப்பா. 

க. திருவிழிமிழலை 
LPF W ve — 

பண் -பஞ்சமம், 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

எகநாயகனை யிமையவர்க்கரசை 

யென்னுயிர்க் கமுதினையெஇரில் 
போகமாயகனைப் புயல்வணற்கருளிப் 

பொன்னெடுஞ் சிவிகை.பாவூர்ந்த 

மேகநாயகனை மிகுதிருவிழி 

மிழலைவிண்ணிழி செழுங்கோயில் 

யோகநாயகனையன்றி மற்மொன்்.று 

முண்டென வுணர்கிலேன்யானே,
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சேட் தனார்திருவிசைட்டா, ௧௯ 

கற்றவர்விமுங்குங் கற்பகக்கனியைக் 
கரையிலாக் கருணைமாகடலை 

மற்றவ. ரறியா மாணிக்கமலையை 
மதஇிப்பவர்மனமணி விளக்கைச் 

செற்றவர்புரங்கள் செற்றவெஞ்சிவனைத் 

திருவீழிமிழலை விழ்றிருந்த 
கொற்றவன்றன்னைக் கண்டுகண்டுள்ளங் 

குளிரவென்கண் குளிர்க்தனவே, (௨) 

மண் லத்தொளியை விலக்கியானுகர்ந்த 
மருகதையென்மாறிலா மணியைப் 

பண்டலரயன்மாற் கரிதுமாயடியார்க் 

கெளியதோர் பவளமால்வரையை 

விண்டலர்மலர்வாய் வேரிவார்ிபொழில் சூழ் 

இருவிழிமிழலையூ ராளுங் 
கொண்டலங்கண்டத் செங்குருமணியைக் 

குறுகவல்வினைகுறு காவே, (௩) 

தன்னடிநிழற்க ழென்னையுட்சகைத்த 
சடகுலா மவுலியைத் தானே 

யென்னிடைக்கமல மூன்றினுட்டோன்றி 
யெழுஞ்செழுஞ் சுடரினை யருள்சேர் 

மின்னெடுங்கடலுள் வெள்ளத்தைவீழி 

மிழலையுள் விளங்குவெண் பளிங்கின் 
பொன்னடிக்கடிமை புக்கினிப்போக 

விடுவனோே பூண்டுகொண் டேனே, (௪)



௨0 சேக் தனார்திருவிசைட்பா; 

இத்தெய்வகெறிஈன் ஜென்றிருண்மாயப் 
பிறப்பு விம்திரசாலப் 

பொய்த்தெய்வநெறிகான் புகாவகைபுரிந்த 
புராணம் தாமணிவைத்த 

மெய்த்தெய்வகெறிநான் மறையவர்வீழி 
மிழலைவிண்ணிழி செழுங்கோயி 

லத்தெய்வநெறியிற் சிவமலாதவமு 
மறிவரோ வறிவுடை யோரே, (டு) 

௮க்கனாுவனைய செல்வமே௫ிக்தித் 
தைவரோடமுந்தியா னவமே 

புக்கீடாவண்ணங் காத்தெனையாண்ட 
புனிதனை வனிதைபா ஈனையெண் 

டிக்கெலாங்குலவும் புகழ்த் திருவீழி 
மிழலையான்றிருவடி நிழற்கழ்ப் 

புக்குகிற்பவர்தம் பொன்னடி. கசமலப் 
பொடியணிரஐ தடிமைபூண் டேனே, (௬) 

கங்கைநீரரிசிற்கரை யிருமருங்குங் 
கமழ்பொழி றழுவியகழனித் 

இங்கணேர்தீண்ட நீண்டமாளிகைகூழ் 
மாடநீடியர் இருவிழித் 

தங்குசீர்ச்செல்வத் தெய்வத்தான்றோன்றி 
ஈம்பியைத்தன் பெருஞ்சோது 

மங்கையோர்பாகச் தென்னருமருந்தை 
வருக்திகான் மறப்பனோவினியே, (er)



சேட் தனார் திருவிசைப்பா. 

ஆயிரங்கமல ஞாயிஞுயிரமுக் 
கண்முகமரசர ணத்தோன் 

பாயிருய்கங்கை பனிகிலாக்கரந்த 

படர்சடைமின்னுபபொன் முடியோன் 

வேயிருங்தோளி யுமைமணவாளன் 
விரும்பியமிழலைகுழ் பொழில்ப் 

போயிரும்ேயும போற்றுவார்ஈழல்கள் 

போறறுவார் புரந்தராதிகளே, 

எண்ணில்பல்கோடி சேவடமுடிச் 

ளெண்ணில்பல்கோடிஇண் டோள்க 
ளெண்ணில்பல்போடி இருவுருகாம 

மேர்கொண்மு2 ஈண்டுக மியல்பு 

மெண்ணில்பல்ரோடி யெல்லைக்கப்பாலாய் 

நின்றைஞ்ஜஞூற் நம் மணரேழ்து 

மெண்ணில்பல்கோடி குணத்தரேர்வீழி 
யிவர்ஈம்மை யாளுடையாரே, 

திக்கன்வெங்கதுரோன் சலந்தரன்பிரமன் 

ச௩்திரனிநதிர னெச்சன் 
மிக்ககெஞ்சரக்கன் புரங்கரிகருடன் 
மறலிவேளிவர்மிகைசெருத்தோன் 

நிக்கெலாநிறைந்த புகழ்த் திருவீழி 
மிழலையான் றநிருவடிநிழற்கழ்ப் 

புக்கிருந்தவர்தம் பொன்ன டிக்கமலப் 
பொடியணி தடிமைபூண்டேனே, 

(௯) 

(5)



௨௨ சேர்தனார்இருவிசைட்பா, 

உளம்கொளமதுரக் கதிர்விரித்துயிர்மே 
லருள்சொரி தருமுமாபதியை 

வளங்கிளர்ஈதியு மதியமுஞ்சூடி 

மழவிடை மேலவருவானை 

விளங்கொளிவிழி மிழலைவே£தேயென் 

முந்தனைசசேந்தன் மூதையையான் 

களங்கொளவழைத்தாற் பிழைக்குமோவடியே 

ன் கைக்கொண்ட கனககற்பகமே, (௧௧) 

பாடலங்காரப் பரிரில்காசருளிப் 

பழுத்தசெர் தமிழ்மலாசூடி 
நீடலங்காரத் தெம்பெருமக்க 

ணெஞ்சினு ணிறைந்துகின்றானை 
வேடலங்காரக் கோலத் இனமுதைத் 

இருவிழி மிழலையூராளுங் 

கேடிலங்8ர்த்திக் உனககற்பகத்தைக் 

கெழுமுதற் கெய்விடத்தேனே. (௧௨) 

திருச்சிற்றம்டலம், 

 



சேந்தனார்திருவிசைட்டா; ௨௩ 

௨, திருவாவடுதுறை, 

பண் -பழுசமம், 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

பொய்யாதவேதியர் சாந்தைமெயப்ப் 
புகழாளராயிரம் பூசுரர் 

மெய்யேதிருப்பணி செய்சர் 

மிகுகாவிரிக்கரை மேய 

வையாதிருவா வடுதுறை 

யமுதேயென்றுன்னை யழைத்தக்கான் 

மையார்தடங்கண் மட௩ழைக்கொன் 

றருளாதொழிவது மாதிமையே, (௧) 

மாஇமணங் கமமும்பொழின் 

மணிமாடமாளிகை வீதிசூழ் 

சோதிமதிலணி சாந்தைமெச் 

சுருதிவிதவழி யோர்தொழு 

மாதியமரர் புராணனா 
மணியாவடுதுறை ஈம்பிநின்ற 

நீதியறிலள் பொன்னெடுற் 
இண்டோள்புணர நினைக்குமே, (௨)



௨௪ சேந்தனூதிறாவிசைட்பா- 

நினைககுநிரந்தர னேயென்னு 

நிலாக்கோலச்செஞ்சடைக் கங்கைகீர் 

நனைக்குஈலங்களர் கொனறைமே 

னயம்பேசு௩ன்லுத னங்கைமீர் 

மனக்கின்பவெள்ள மலைமகண் 

மணவாளம௩ம்பிவண் சாந்தையூர் 

தனக்டின்பனுவடு தண்டுறைத் 
தருணேந்துசே1ர னென்றுமே, (௩) 

தருணேந்துசேகர னேயெலும் 
தடம்பொன்னிழ் தென்கரைச்சாந்தையூர்ப் 

பொருணேர்ந்த சிம்தையவர் தொழப் 

புகழ்செல்வமலகு பொற்கோயிலு 

ott (Con boi இருவாவடு 

துறையாண்டவாண்ட கை யம்மானே 

தெருணேர்டசித்தம் வலியவா 
இலகநுதலி இறத்திலே, (4) 

இலகதநுதலுமை நங்கைக்குந் 
இருவாவடுதுறை கம்பிக்குங் 

குலகவடியவர்க் கென்னையாட் 

கொடுத்தாண்டுகொண்ட குணக்கட 
லலதொன்றறிடின்றி லேமெனு 

மணியும்வெண்ணீறஞ் செழுத்தலால் 

வலதொன்றில ளிதற்கென்செய்கேன் 
வயலந்தண்சாந்தையர் வேந்தனே, (டு)



கேட் தனார்திருவிசைட்பா. ௨௫ 

வேந்தன்வளைத்தது மேருவில் 
லரவுமாண்வெய்மணை செங்கண்மால் 

போந்தமதஇிலணி முப்புரம் 
பொடியாடவேதப் புரவித்தேர் 

சாம்ழைமுத லயன் சாரதி 

கதஇியருளென்னுமித் தையலை 
யா$தண்டிருவா வடுதுறை 

யான்செய்கையா ரறிகம்பா ரே, (௬) 

கிழ்போமெனத் தக்கன்வேள்விபுஃ 
கெடுத்தோடிக்கெட்ட வழ்தேவர்கள் 

சொற்போ லுமெய்ப்பயன் பாவிகா 
ளென்சொல்லிச்சொல்லுமித் தூமொழி 

கற்போன்மனய்பனி விழ்தவெய் 
கருணூஃயா வந்திடாயென்முற் 

பெதற்போபெரும்இிரு வாவடு 
துறையாளிபேசா தொழிவதே, (௭) 

ஒழிவொன்றிலாவுணமை வண்ணமு 

முலப்பிலளூறின்ப வெள்ளமு 

மொழிவொன்றிலாப் பொன்னித் தீர்த்தமு 

முனிகோ டூகோடியா மூர்த்தியு 

மழிவொன்றிலாச்செல்வச் சாந்தையூ 

சணியாவடுதுறை யாடினா 

ளிழிவொன்றிலாவகை யெய்இறின் . 

திறுமாக்குமென்னிள மானனே, (௮)



௨௬ சேந்தனார்திருவிசைபபா. 

மானேர்கலை வளையுங்கவர்ந் 
துளம்கொள்ளைகொள்ள வழக்குண்டே 

தேனேயமுதே யென்சித்தமே 

திவலோகநாயகச் செல்வமே 

யானேயலம்பு புனற்பொன்னி 

யணியாவடுதுறை யன்பர்தங் 

கோனேநின மெய்யடியார்மனக் 

கருத்மைமுடித்இடுய் குன்றமே, 

குன்றேந்திகோகன கத்தய 

னறியாகநெறியென்னைக் கூட் டூனா 

யென்றேங்கியேங்கி யழைக்கின்றா 

ளிளவல்லியெல்லை ௧ தன 

ளன்றேயலம்பு புனற்பொ ன்னி 

யணியாவடுதுறை யாடினா 

ணன்றேயிவணம் பரமல்ல 
ணவலோககாயகன் பாலளே. 

பாலுமமுதமு் தேனுமா 
யானந்தந்தந்துள்ளே பாலிப்பான் 

போலுமெனருயிர்ப் போகமாம் 

புரகால காமபுராந்தகன் 

Ce guage இளைக்குகீர்த் 

இருவாவடுதுறை வேந்தனோ 
டாலுமதற்கே முதலுமா 

மறிந்தோமரிவை பொய்யாததே, 
திருச்சிற்றம்பலம், 

(ss)



சேர் தனார்திருவிசைப்பா. ௨௭ 

௩. திருவிடைக்கழி, 

எதா த தைவப 

பண் - படுசமம், 

Bas AD pwn. 

மாலுலாமனம்த% தென்கையிற்சங்சம் 

வவவினான் மலைமகண்மதலை 

மேலுலாந்தேவர் கு குலமு முழுசா ளுய் 

குமாவேள்வள்ளி தின் மணாளன் 

சேலுலாங்கழனித் இருவிடை க்கழியிற் 

நிருக்குராநீழற் உழ்நின்ற 

வேலுலாந்தடஃ்கை வேட்தனென்சேந்த 

னென்னுமென் மெல்லியலிவளே, (க) 

இவளைவாரிளமென் கொங்கையீர்பொங்க 

வெழில்கவர்ர்தா னிளங்காளை 
கவளமாகரிமேற் கவரிசூழ்குடைக்கீழ்க் 

கனகக்குன்றெனவருய் கள்வன் 

நிவளமாளிகைசூழ் இருவிடைகச்கழியிற் 
றிருக்குராநீழழ் கீழ்கின்ற 

குவளைமாமலர்க்க ணய்கையானைக்குங் 

குழகனல்லழகனம் கோவே (௨)



22) சேந்தனார்திருவிசைப்பா. 

கோவினைப்பவளக் குழமணக்கோலக் 

குழாங்கள் சூழ்கோழிவெல் கொடியோன் 
காவனற்சேனை யென்னக்காப்பவனென் 

பொன்னைமேகலை சவர்வானே 

தேவினழ்றலைவன் றிருவிடைக்கழியிற் 

நிருக்குராநீழற் கழ்கின்ற 

தூவிநற்பீலி மாமயிலூருஞ் 
சுப்பிரமண்ணியன் முனே, (i 

தானமர்பொருது வானவர்சேனை 

மடியச்சூர் மார்பினழ்சடிந்தோன் 

மானமர்ழதடக்கை வள்ளறன்பிள்ளை 

மறைநிறைசட் றம் வளரத் 

கேனமர் பொழில்சூழ் இருவிடைக்கழியிற் 
றிருக்குராநீடிற் கழ்ரின்ற 

கோனமர்கூத்தன் குலவிளம்ஈ-ளிநென் 

கொடிக்கிடர் பயப்பதுய்குணமே, (௪ 

குணமணிக்குருளைக் கொவ்வைவாய்மடக்தை 

படுமிடர்குறிக்கொளா தீழகோ 

மணமணிமழையோர் வானவர்வைய 

மூய்யமற்றடிய னேன்வாழத் 

இணமணிமாடத் திருவிடைக்கழியிற் 

றிருக்குராநீழழ் 8ழ்ஙின்ற 

கணமணிபொருநீர்க் கங்கைதன்சிறுவன் 
கணபதஇிபின்னிளய் இளையே, (G 

ச்



சேந்தனார் திருவிசைப்பா. ௨௬ 

களையிளஞ்சேயக் இரிதனைக்ண்ட 
வாண்டகை கேடில்வேற்செல்வன் 

வளையிளம்பிறைச்செஞ் சடையரன்மதலை 
கார்நிறமாறிரு மருகன் 

நிளையிளஎம்பொழில்சூழ் இருவிடைக்கழியிற் 
றிருக்குரா ib I/D 8ழ்டின்ற 

முளையிளங்களிறென் மொய்குழற்ிறுமிக் 

கருளுங்கொள் முருகவேள் பரிற்ழே, (௬) 

பரிந்தசெஞ்சுடபோ பரிதியோமின்னோ 
பவளத்தின்குறவியோ பசும்பொன் 

சொரிந்திந்துரமோ தூமணிம்திரளோ 
சுந்தரத்பரரிது வென்னத் 

தெரிட்தவை } il OUIELD இருவிடைய்கழியிற் 

நிருக்குராநீழற் கழ்கின்ற 
வரிந்தவெஞ்சிலைஃகை மைந்தனையஞ்சொன் 

மையல்கொண்டையுறும் வகையே, (cr) 

வகைமிகுமசுரர் மாளவ துழிஞை 

வானமர்விளைதத தாளாளன் 
புஜைமிகுமனலிற் புரம்பொடிபடுத்த 

பொன்மலைவில்லிதன் புதல்வன் 
நிகைமிகு£ர்த்தித் இருவிடைக்கழியிற் 

றிருக்குராநீழற் €ழ்கின்ற 
கொகைமிகுகாமத் தவன்றிருவடிக்கென் 
௮ுடியிடைமட மொடம்கினளே, (௮)



௩0 சேந்தனார்திருவிசைப்பா: 

தொடங்கண்மடலென் றணிமுடித்தொய்கழ் 

புறவிதழாகிலு மருளா 

னிடங்கொளக்குறழ்தி இறத்திலுமிறைவன் 
மறத்தொழில்வார்த்தையு முடையன் 

நிடங்கொள்வைதிகர்வாழ் இருயிடைக்கழியிழ் 
நிருக்குசாநீழற் கீழ்நின்ற 

மடங்கலைமலரும் பன்னிருயனத் 
தறுமுகத்தமுதினை மருண்டே, (௯) 

மருண்டைகோயின் மல்குஈன்குன்றப் 

பொழில்வளர்மகிழ்திருப் பிடவூர் 

வெருண்டமான்விழியார்ம் முள் செயாயிடுமே 

விடலையே யெவர்க்குமெய்யன்பர் 

தெருண்டவைதிகர்வாப் இருவிடைக்கழியிற் 

திருக்குராநீழற் மழ்நின்ற 
குருண்டபூம்குஞ்சிப் பிறைச்சடை முடிமுக் 

கண்ணுடைக்கோமளம் கொழுந்தே, (௧௦) 

கொழுந்திரள்வாயார் தாய்மொழியாகத் 
gr Ginn யமரர்கோமகனைச் 

செழுந்திரட்சோதிச் செப்புறைச்சேந்தன் 
வாய்ந்தசொல்லிவை சுவாமியையே 

செழுந்தடம்பொழில்சூழ் இருவிடைக்கழியிழ் 

நிருக்குராகீழற் 8ழ்றின்ற 
வெழுங்கதிரொளியை யேத்துவார்கேட்பா 

ரிடர்கெடுமாலுலா மனமே, (௧௧) 
திருச்சிற்றம்பலம்.



கருயூர்த்தேவர்திருவிசைப்டா. ௩௪ 

கருவூர்த்தேவர் இருயிசைப்பா, 

5. சேகே ரயில், 

Sa Ta toe 

  

பண் - புறநீர்மை, 

  

திருசசிற்றம்டலம். 

கணம்யிரிகுடுமிச் செம்மணிக்கவைகாக் 

கறையணற்கட்செயிப் பகுவாய்ப் 

பணம்விரிதுத்திப்பொறிகொள்வெள்ளெயிற்று 
ப் பாம்பணிபரமர்ழங் கோயின் 

மணம்விரிதருதேமாம்பொழின் மொழுப்பின் 

மழைதவழ் வளரிளம் முகக் 

இணர்நிரையரும்பு பெரும்பற்றப்புலியூர் 
திருவளர் திருச்சிற்றம்பலமே, (5) 

இவ்வரும்பிறவிப் பெளவதீர்நீந்து 

மேழையேழ் சென்னுடன்பிழந்த 

வைவரும்பகையே யார் துணையென்றா 
லஞ்சலென்றருள் செய்வான் கோயில் 

கைவரும்பழனங் குழைத்தசெஞ்சாலிச் 
கடைசியர் களை தருகீலஞ் 

செய்வாம்பரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
இருவளர் இருச்சிற்றம்பலமே, (௨)



௩௨ கருவூர் த்தேவர்திருவிசைப்பா. 

தாயினேரிரங்கும் தலைவவோவென்று௩் 
தமியனேன்றுணைவவோவென்று 

மாயினேனிருந்து புலம்பினாலிரய்கி 
நலம்புரிபாமர்தம் கோயில் 

வாயினேரரும்பு மணிமுருக்கலர 

வளரிளஞ்சோலைமாம் தளிர்செய் 

தயினோரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
இருவளர் இருச்சிற்றம்பலமே, (௩) 

துந்துபிகுழல்யாழ் மொம்தைவானியம்பத் 

தொடர்ந்திரு டி.யர்கணம்துஇிப்ப 

கந்திகைமுழவ முகிலென பழங்க 

நடம்புரிபரமர்தய் கோயி 

லம்தியின்மறைகான் காரணம்பொ திந்த 
வரும்பெறன்மறைப்பொருண் மறையோர் 

சிந்தையிலரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
இருவளர் இருச்சிற்றம்பலமே, (௪) 

கண்பனியரும்பக் கைகண்மொட்டித்தென் 

களைகணேயோலவென் றோலிட் : 

டென்பெலாமுருகு மன்பர்தங்கூட்_த் 

தென்னையும்புணர்ப்பவன் கோயில் 

பண்பலதெளிதேன்பாடி நின்றாடப் 

பனிமலர்ச்சோலைகுழ் மொழுமப்பிற் 

செண்பகமரும்பும் பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

இருவளர் இருச்சித்றம்பலமே, (ட)



கருஒர்த்தேவர்திருவிசைப்பா. ௩௨௩ 

மெஞ்சிட ரல வகமபுரும் ழொடும்கு 
நிலைமையோ டிருள்கிழிம் ழுந்த 

வெஞ்சுடர் சுடர்வ போன்றொளி அளும்பும் 
விரிசடை யடி ty Baud 

லஞ்சுடர்ப் புரிசை யாழிருழ் வட்டத் 
மீகம்படி incident ish» 

செஞ்சுட ரரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூ/[ீ 

இருவளர் திருச்சி றம்பலமே, (௬) 

பூத்திர OH (HUGH densa பிரியாப் 

பு£இயில் வந்தமால் tens Gust wat 

ors ao பளிங்கிற் மேன்றிய தேயழ்றம் 
தோன்றறின் றவன்வளர் கோயி 

னுத் தரண் மறையோர்ம் ழோமகுண் டழ்து 
நறுகெயான் மறையவர் Mell bd 

தம்தர எழும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர் 
இருவளர் இருச்சிற் பச், மே. (௭) 

சர்த்ததிண் புவன முழுவது மேனைத் 
இசைகளோ டண்ட ப எனைத்தும் 

போர்ழ்ததம் பெருமை சிறுமைபு௨ 917மிய்கு 

புணர்ப்புடை யடிகடம் மோயி [ம் 
லார்த்துவர் தமரித் தமாரும் பிறரு 

மலைக, லிடுஇிரைப் புனிதத் 
இர்த்தநீ ரரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருவளர் திருச்சிற் றம்பலமே, (௮) 
௩



௩௪ கருவூர் த்தேவாதிருவிசைட்டா. 

பின்னுசெஞ் சடையும் பிறைதவழ் மொழுப்பு 
பெரியதங் கருணையுங் காட்டி ம் 

யன்னைதேன் கலந்தின் னமுதுக௩ தளித்தாங் 
கருள்புரி பரமதங் கோயில் 

புன்னைதேன் சொரியும் Qui) evans குடைந்து 
பொறிவரி வண்டினம் பாடுக 

தென்னே னரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருவள/ இருச்சிற் நம்பலமே, (௯) 

உம்பாகா டி.ம்பர் விளங்கியாய் கெங்கு 

மொளிவளர் திருமணி சுடர்கான் 

நெம்பிரா னடஞ்செய் குழலய் கெல்லா 

மிருட்பிழம் பறவெறி கோயில் 

வம்புலாய் கோயில் கோபுரங் கூடம் 
வளர்நிலை மாடமா ளிகைகள் 

செம்பொனா லரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 

இருவளர் இருச்சிற் றம்பலமே, (௧௦) 

இருந்திராம் தளப் ப.ரவைசூ ழகலத் 

தண்ணிலய் கண்ணில்புன் மாக்க 

இ.ருந்துயிர்ப் பருவத் கறிவுறு கருவூர்த் 

துறைவளர் தீந்தமிழ் மாலை 

பொருந்தருங் கருணைப் பரமர்தங் கோயிழ் 
பொழிலகங் குடைந்துவண் டுறங்கச் 

செருந்திநின் றரும்பும் பெரும்பற்றப் புலியூர்த் 
இருவளர் இருச்சிற் றம்பலமே, (௧௧) 

திருச்சிறீறம்பலம்,



கருஷா த்தேவர் இருவிசைப்டா. ௩௫ 

௨. திருக்களந்தையாதித்தேச்சாம், 
சாம் TE 

பண்-புறட$ மை, 

Se Apolo ow. 

கலைகடம் பொருளு மறிவுமா யென்னை. 

கற்பினிழ் du vid m bb U) god Gg 

முலைகடந் தருளும் மாயினு மலல 

முக்கணா னுறையிடம் போலு 

மலைகுடைம் தனைய மெடுறிலை மாட 

மருங்கெலா மறையவர் முழையோத் 

திலைகடன் முமுய்கு ம்மணீர்ம் களந்தை 

wet He ழாதிடயேச் சரமே, (௧) 

சந்தன களப துதைந்த௩ன் மேனித் 
தவளவெண் பொடிமுழு தாடுஞ் 

செந்தழ லுருவிற் பொலிம்துகோக குடைய 

இருதுத லவர்க்கடம் போலு 

மிந்தன விலங்க லெறிபுனம் தீப்பட் 

டெரிவதொத் தெழுநிலை மாட. 
மந்தண ரழலோம் பலைபுனத் களந்தை 

யணிதிக ழாதித்தேச் சரமே, (௨)



௩௪ கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்டா, 

கரியரே யிடந்தான் செய்யே யொருபாற் 
கழுத்திலோர் தனிவடஞ் சேர்த்தி 

முரிவரே முனிவர் திம்மொடா ont p DE rp 

(pond sh தோருடம் பினரா 
மிருவோ முக்க ணுற்பெரு தடந்தோ 

ளிறைவரே மறைகளும் தேட 

வரியே யாகு லவரிடங் களந்தை 

யணிஇக ழா தித்தேச் சரமே, (௩) 

பழையரார் தொண்டர்க் கெளியரே மிண்டர்க் 
கரியரே பாவியேன் செய்யும் 

பிழையெலாம் பொறுத்தென் பிணிபொறுத் த 

பிச்சரே நச்சரா மினிருங் [ ருளாப் 
குழையராய் வந்தென் குடிமுழு தாளுய் 

குழகரேோ யொ முருகீர்க் சங்கை 

யழகேோ யாகி லவரிடங் Get bane 

யணிஇக ழாஇத்தேச் சரமே, (௪) 

பவளமே மகுடம் பவளமே இருவாய் 

பவளமே இருவுடம் பதனிற் 
வளமே களபந் தவளமே புரிநூ 

வளமே முறுவலா ட ரவ 

துவளுமே கலையும் துகிலுமே யொருபாற் 
றுடியிடை பிடமருங் சொருத்தி 

யவளுமே யாதி லவரிட hl GN (6G gs 

யணிதிக ழாதித்தேச் சரமே, (டு)



கருவூர்த்தேவர் இருவிசைம்டா. 
he} 

நீலமே கண்டம் பலமே திருவாய் 
நித்தில Dani ழ்திலங் இனவவே 

போலுமே முறுல விறையவா னந்தம் 

பொழியுமே இருமுா மொழருவர் 

கோலமே யச்சே வழகிதே யென்று 

குழைவபே கண்டவ முண்ட 

தாரலமே யாதி லவரிடய் களங்தை 

யணிழிக ழாதித்தேச் சரமே, (௬) 

இக்கடா நினைந்து கெஞபிடிம் Bl ("> 

இறத்ழவர் புறத்திரும் sos 
CLOG BLT OUST WLS ‘ol en eat Coot Ly oil விரும்பி 

மற்மொரு பிறவியிற் Sob g 
பொய்க்கடா வண்ணய் 1ாத்தெனக் கருளே 

புரியவும் வல்லரே யெல்லே 
யக்கடா வாட லவரி! மி களந்தை 

யணிதக ழாதித்தேச் சரமே, (௭) 

மெய்யே மெய்யர்க் கிடுதிரு வான 

விளக்கோ யெழுதுவேோ ல் வளையாண் 

மையோ வையம் பலிதிரிம் துறையு 

மயானரே யுளங்கலம் இருந்தும் 
பொய்யே பொய்யாக் கடுத்தவான் பளிங்கின் 

பொருள்வழி யிருள்கிழித் தெழுந்த 

வையே யாக லவரிடங் களர்தை 

யணிதிக ழாஇத்தேச் சரமே, (௮)



கறு கருயூர்த்தேவர்திருவிசைப்பா; 

குமுதமே இருவாய் குவளையே களமுங் 
குழையசே யிருசெவி யொருபால் 

விமலமே கல்யு முடையசே சடைமேன் 
மிளிருமே பொறிவரி நாகங் 

கமலமே வதனங் மலமே ஈயனய் 

கனகமே இருவடி நிலக் 

ரீமலமே யாகி லவரிடங் களந்தை 
யணிதிக மா3ித்தேச் சரமே, (௯) 

நீரணய் கசும்பு ஈழனிசூழ் களந்தை 
நிறைபுக ழாதிற்தேச் சரத்து 

நாரணன் பரவும் இருலடி நிலைமே 
னலமலி கலைபயில் உ (வூ 

ராரண மொழிந்த பவளவாப் சுரந்த 
வமுதமூ றியதமிழ் மாலை 

யேரணங் கிருகான் கிரண்டிவை வல்லோ 

ரிருள்சிழித் தெழு$தசிர் தையே, (௧௦) 

திருச்சி்ற ம்பலம்.



கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்பா, ௩௯ 

௩. தருக்8ழ்க்கோட்டூர்மணியம்பலம். 

பண் -பஞ்சமம், 

தருச்சிற்றம்டலம், 

தளிசரொளிமணிப்பூம் பதஞ்சிலம்பலம்பச் 
சடைவிரித் தலையெறிகங்கைத் 

தெளிரொளிமணிகர்த் இவல்முத்தரும்பித் 

இருமுகமலர்ந்து சொட்டட்டக் 

சள சொளிமணிவண் டழைபொழிற்பழனய் 

கெழுவுகம்பலைசெய் கீழ்க்கோட்டூர் 

வளரொளிமணியம் பலத்துணின்றுட 

மைந்தனென்மனங் கல$தானே, (௧) 

துண்டவெண்பிறையும் படர்சடைமொழுப்பு 

ஞீ சுழியமுஞ் சூலமுகீல 

கண்டமுங்குழையும் பவளவாயிதமும 

கண்ணுதற்றிலகமுங் காட்டிக் 

கெண்டையும்கயலு முகளுநீர்ப்பழனய் 
கெழுவுகம்பல்செய் சீழ்க்கோட்டூர் 

வண்டறைமணியம் பலத்துணின்ருாடு 

மைந்தனென்மனங் கலந்தானே, (௨)



௪0 கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்டா. 

இருதுதல் விழியும் பவள வா யிதழும் 

இலகமு முடையவன் சடைமேற் 

புரிதமு மலரின் ரூதுரின் நூதப் 
போய்வரும் தும்பிகா ளிங்சே 

திரி தவழ் முகிலின் மிழ் த்தவழ் மாடம் 

கெழுவுகம்பலைசெய் கீழ்க் கோட்டூர் 

au (ih fH] Dear மணியம் பலவனைம் கண்டென் 

மனத்தையுய் கொண்டு போதுமினே. (௩) 

தெள்ளுமீ parc! Oper goo ui Loy ey 

செயியவ னறிவுநூல் கேட் கு 

மெள்ளவே யவன்பேர் விளம்பும்வாய் கண்கள் 

விமானமேகயோக்கி வெவ் வுயிர்க்குங் 

கிள்ளைபூம் பொதும்பிழ் கொஞ்சிமாம் பொழிற் 

கெழுவு கம்பலைசெய் 8ழ்க்கோட்டூர் [கே 

வள்ளலே மணியம் பலத்து ணின்ருடு 

மைந்தனே யென்னுமென் மனனே, (௪) 

தோழியாஞ செய்த தொழிலெலெம் பெருமா 

றுணைமலர்ச் சேவடி காண்பா [ன் 

னூழிதோ நூழி யுணர்ந்துளங் சிந்து 

நெக்குகை௰௩ துளங்கரைம் துருக்கும் 
கேழலும் புள்ளு மாறின் றிருவர் 

கெழுவு கம்பலைசெய் 8ழ்க்கோட்டூர் 

வாழியமணி யம்பல வனைக் காண்பான் 

மயங்கவுமா லொழி யோமே, (டு)



கருவூர்த்தேவர்திருவிசைட்டா. Fs 

என்செய்கோம் சோழி கோழிரி துணையா 
யிரவுபோம் பசல்வரு மாகி 

லஞ்சலோ வென்னா ei Jub திரையு 
மலமரு மாறுஈண் டயர்வன் 

இழுசுக மணிவா பரிவையர் Gla gyal a 

கெழுவும் பல்செய் உழ்க்கோட்டர் 
மஞ்சணி மணியம் பலவவோ வென்ற 

மயங்குவன் மாலையம் பொ முதே (௬) 

திமைகவழ் மொழுப்பும் தவளடீற் மொளியும், 
சங்கமுஞ் சகடையின் முழக்குங் 

கூழைதவழ் செயியுங் ருளிர்சடை ச் தெண்டூ£் 
Gaver. ya சூழாங்கொடு தோன்றுங் 

கிழைதவழ் LOOT AL பொழியுகீர் ப் பழன 

கெழுவுகம் பலைசெய் 8ழ்க்கோட்டூ/ 

மழைதவழ் மணியம் Liev gi omen cap 

மைக்தர்தம் வாழ்வுபோன் நதுவே, (er) 

தன்னா. மழலச் நிஎம்பொடு சதங்பை 

ஐமருகம்இருவடி இருந் 

Derren ona, மழலை கங்கைகோம் இதழி 

யிளம்பிறை கூழைவள ரிளமான் 
சின்னா முழவ மழலையாழ் வீணை 

வெழுவு பாட பலைசெய் கிழ்க்கோட்டூர் 

மன்னவன் மணியம் பலத்துணின் ௫0 

மைந்தனென் மனத்துள் வைத்தனனே. (௮)



௪௨ கருவூர்த்தேவ £திருவிசைட்டா. 

யாதுகீ நினைவ Cleave rut முடைய 

தெவர்களும யாவையும் தானாய்ப் 

பாதுகை மழல்ச் சிலம்பொடு புகுந்தென் 
பனிமலர்க ஈண்ணுணின் றமலான் 

கேத்கை நிழலைக் குருகென மருவிக் 

கெண்டைகள் வெருவு£ழ் : கோட்டூர் 

மாதவன் மணியம் பலத்துணின் டு 

மைந்தனென் மனம்புகும் தானே, (௯) 

௮்திபே! லுருவு மர்இயிற் பிறைசே 

ரழகிப சடையும்வெண் ணிறுஞ் 
சிந்தையா னினையிழ் ரிட்ழையுப் காணேன் 

செய்வதென் றெளிபுன லலய்கற் 
கெந்தியா வுகளுங் கெண்டைபுண் டரீகம் 

கிழிக்குந்கண் பணைசெய் &ழ்க்கோட்டூர் 
லந்தநாண் மணியம் பஉழ்துணின் முடு 

மைந்தனே பறியுமிமன் மனமே, (௧௦) 

கத்தி நின்றாடு மரிவையர் தெருவிற் 
கெழுவுகம் பல்செய் கழ்க்கோட்டூர் 

மத்தனை மணியம் பலத்துணின் முட 
மைந்தனை யாரணம் பிதற்றும் 

பித்தனேன் மொழிந்த மணிமகெடு மாலை 

பெரியவர்க் ககலிரு விசும்பின்



கருவூர்த்தேவர்திருவிசைட்டா. ௪௩ 

முத்தியா மென்றே யுலாரோத் துவரோன் 

(Panui தெதிர்கொளும் இருவே. (aa) 

திருச்சிம்றம்பலம், 

௪. திருமுகத் தலை. 

ணரா இது வம் 

பண-பழு சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

புவனா யகனே பசவுயிர்க் உமுதே 

பூரணா வாரணம் பொழியும் 

பவளவாய் மணியே பணிசெய்வார்க் இரங்கும் 

பசுபதீ பன்னகா பரணா 
வவனிகா யிறுபோன் நருள்புரிக் தடியே 

னகத்திலு முகத்தலை மூதூர்த் — 
தவளமா மணிப்பூம் கோயிலு மமர்ஈசாய 

தனியனேன் றனிமை நீங்குதற்கே, (௧) 

புழுங்குதீ வினையேன் விளைகெடப் புகுந்து 
புணர்பொரு ஞணர்வுநூல வகையால் 

வழங்குதேன் பொழியும் பவளவாய் முக்கண் 

வளரொளி மணிகெடும் குன்றே



௪௪ கருலர்த்ழேவாதிருவிசைட்பா. 

முழங்குதீம் புனல்பாய்ம் Honora gs or 
முகத்தலை யகத்தமர்௩ தடியேன் 

விழுங்கு தங் ௨னியா யினியலா னந்த 

வெள்ளமா யுள்ளமா யினையே, (௨) 

தன்னெ வுள்ளக் என்வனே னின்கட் 
கரிவிலேல் கண்ணினீர் சொரியேன் 

முன்னகர Glan Gur னயிலுஞ் ) செழுமர் 

முத்தி யாழ்தமர்ட துறையும் 
பன்னகா பரணா பவளவாய் மணியே 

பாவியே னாவியுள் புரந்த 

தென்ன but ob Cusoiper யடியேற் 

கெளிமையோ பெருமை யாவதுவே, (௩) 

கேடிலா மெய்கநூல் கெழுமியுஞ் செழுநீசக் 
இடையனா ருடைய வென் vol oot GA 

பாடிலா மணியே மணியுமிழ்ம தொளிரும் 

பரமனே பன்னகா பரண) 

CuO ares செந்நெற் பசுங்க இர் விளைந்து 

மிகத்திசழ் முகத்தல் மூதூர் 
6 19. @) யெனினு முள்புகும் தடியே 

னெஞ்செலா நிறைந்து நின்றாயே (௪) 

௮க்கனா வனைய செல்வமே சிந்தித் 

தைவரோ டென்னொடும் விளைந்த 

இக்கலா முழுது மொழியவ/ துள்புக் 

கென்னையா ளாண்ட நாயகனே



கருவூர் ததேவா திருவிசைப்பா. oR) 

முக்கணா யகனே முழுதுல கிறைஞ்ச 

(pa Bae யகம் தடியேன் 

பர்கலா னந்த மிடை பரு வண்ணம் 

பண்ணிஞாய் பவளவாய் மெ! ந்தே (௫) 

புனலபட வுருகி மண்ட ழல் வெழும்பிப் 
பூம்புனல் பொதி துயிரளிஈ கும் 

வினைபடு நிறைபோ னிழை/ வே மாழமென் 
மனகெஃ மகிழ்2 பேரொளியே 

முனைபடு மதின்மூன் நெரித்த காயானே 
(prs dO wii spo vo. Cues 

வினைபடு முடனி புகுந்துநின் றமையால 
விழுமிய விமான மாயினமே, (௬) 

விரியு நீரால  டுமையின் சாந்தின் 

வெண்மையுஞ் (9சற்நிறத் ஹொ ளியுங் 

ஈரியுகி டங் root gyn சொளிருவ 

5முத்தியோர தனிவடங் கட்டி 

முரியுமா றெல்லா முரிந்ழ நஇியையாய் 

முகத்தலை யாம்தமர்ம் தாயைப் 
பிரியுமா றுளழே பேப்பளோஞ் செய்த 

பிழைபொறும் தாண்டபே சொளியே, (௪) 

என்னை யுன்பாத பர்கயம் பணியித் 
சென்பெவா (pat யெளிவம் [து 

துன்னையென் பால்வைத் தெங்குமெஞ் ஞான் 

மொழிவற நிறைந்த வொண்சுடரோ



௪௪௬ கருவூர்த்தேவாதிருவிசைட்டா, 

முன்னையென் பாச முழுவது மகல 

முகத்தலை யகத்தமர்ம் தெனக்கே 
கன்னலும் பாலும் தேனுமா ரமுதுங் 

கனியுமா யினியை யாயினையே. (௮) 

௮ம்பரா வனலா வனிலமே Ly al b 
யம்புவே யிந்துவே யிரமி 

யும்பரா லொன்று மறிவொணு வணுவா 

யொழிவற நிறைம, ொண்சுடரே 
மொய்ம்பராய் நலஞ்சொன் மூஜறி வாளர் 

முகத்தலே யகத்தமர்் ழெனக்செ 
யெம்பிரா னாகி யாண்டநீ மீண்டே 

யெந்தையும தாயு பபயினையே, (௯) 

மூலமாய் முடிவாம் முடிவிலா முதலாய் 

(PEs oo was sth Bolu 
பாலும। யமுதாம் பன்னகா பரணன் 

பனிமலர்த் இருவடி யிணைமே 

லால்யம் பாகி எனையசொற் கர 
ச்முதுறழ் தீந்தமிழ் மாலை 

சீலமாப் பாடு மடியவ ரெல்லாஞ் 
சிவபதங் குறுகிகின் முரே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

 



கருவூர்த்தேவர் திய விசைட்டா. ௪௭ 

௫. திரைலோக்யெசுந்தரம். 

அபக OOOO - 

பண்-கரட் டாம், 

  

திருச்சி மம்டலம். 

EC rr ato sor 

BHO) Li yh wird தன்மையன்றே 

war Gira duel (0 2மலர்ந்தாங் 

கருவினையேன் றிறமழஇன் 

one sri ரும் பழிபாரா 

துன்பாமே விழுக்தொழிந்தேன் 

சரோங்கும் பொழிழ்கோடைத் 

தரைலோக்கிய சுந்தரனே, (4) 

கையாத மனத் இனனை 

கைவிப்பா னித்கெருவே 

யையாகீ யுலாப்போந்த 

வன்றுமுக லின்றுவபை 

கையாரசக் தொழுகருவி 
கண்ணாரச் சொரிந்தாலுஞ் 

செய்யாயோ வருள்கோடைத் 

இரைலோக்கயெ சுந்தானே, (௨)



FS) கருயூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா: 

௩ 

அம்பளிய்கு பகலோன்பா 

லடை ப்பற்மு யிவண்மனத்தின் 

முன்பளிந்த ப ழலுகின் 

(yp ரந்தோன்ற விளய்கிற்றால 

வம்பளி த கனியேமியன் 

மரும்தேடல் over (ip hat” 

செம்பளிங்கே பொழிம்போடைம் 

இரைலோம்கிெய சும்பானே (௪) 

மைஞ்ஞாீின்ற குழலாடன் 

மனமதரவும் வளைமாரப 

இஞ்ஞின்ற Ct room er 

னிவன் செய்; இயார்செய்தார் 

மெயஞ்ஞின்ற தமர்க்ெல்ல 

மெய்ஞ்னாிறகும் பண்பினு,று 

செம்ஞ்ஞன்றி யிலன்ே டைம் 

தரைலோக்கிய சுமரனே, (௪) 

நீவாரா தொழிம்மாலு 

நின்பாலே மிழுந்தேபை 

கோவாத மணிமுத்துங் 

குளவைமலர் சொரிந்தனவா 
லாவாவென் தருள்புரியா 

யமரர்கணர் கொழுதேய்துக் 

தேவாதென் பொழிழ்கோடைத் 

இரைலோக்கிய சுந்தரனே, (டு



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

முழுவதுநீ யாயினுமிம் 

மொய்குழலாண் மெய்ம் ம் 

பழுதெனவே QoriGarrrc 
பயில்வதுநின் ஜொருகாம 

மழுவதுநின் றிறனினைந்தே 

யதுவன்றோ பெறும்பேறு 

செழுமஇல்சூழ் பொழிற்கோடைத் 
இரைலோக்கிய சும்மரனே. 

தன்சோது யெழுமேனித் 
தபனியப்பூஞ் சாய்க்காட்டா 

வுன்சோதி யெழில்காண்பா 

னோலிடவு முருக்கட்டாய் 
துஞ்சாகண் ணிவளுடைய 

துயர்தீருமா றுரையாய் 
செஞ்சாலி வயங்கோடை.த் 

இணாலோக்கிய Gb 7 Coot, 

அ௮ரும்பேதைக் கருள்புரியா 
தொழிந்தாய்கின் னவிர்சடைமே 

னிரம்பாத பிறைதூவு 
கெருப்பொடுநின் கையிலியாழ் 

ஈரம்பாலு முயிரீர்ந்தாய் 
களிர்புரிசைக் குளிர்வனம்பா 

இரம்போது சொரிகோடைத் 
இனைலோக்கிய சுந்தரனே, 

& 

am 

(௬) 

(௪) 

(௮)



@o கருவூர்ததேவாதிருவிசைப்டா. 

ஆருத் போன்பி 

னவருள்ளம் குடிகொண்டு 
வேருகப் பலர்சூழ 

வீற்றிருத்தி யதுகொண்டு 
afl cp ip. யிவளுன்ளைப் 

பொதுநீப்பான் Mann Best nt 

தேரறாடென் பொழிற்கோடைத் 
இரைலோக்கிய சுந்தரனே, (௯) 

சரிட்ததுகி நளர்ம்மவிடை 
யவிழ்ந்தகுழ லிளந்தெரிவை 

யிருக்சபரி சொருகாள்சண் 
டூரங்காயெம் பெருமானே 

முரிந்தடடை மடக்தையர்த 

முழங்கொலியும் வழங்கொலியுந 

இருந்துவிழ வணிகோடைத் 

இரைலோக$ூய சுந்தரனே (௧௦) 

ஆரணத்தேன் பருகியருக 

தமிழ்மாலை கமழவரும் 
காரணத்தி னிலைபெற்ற 

கருஷான் றமிழ்மாலை 
பூசணத்தா லீனாந்தும் 

போற்றிசைப்பார் காந்தாரஞ் 
சீரணைத்த பொழிற்கோடைத் 
இராலோக்டிய சுந்தரனே, (௧௧) 

இரு்பிற்றம்பலம்.



கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்டா. (௫4 

௬. கங்கைகொண்டசோளேச்சாம். 

பொசு 

பண் -பஞ்சமம், 

திருச்சிறறம்பலம். 

௮ன்னமாய் விசும்பு பறமதயன் றேட 

வங்ஙனே பெரியகீ சிறிய 

வென்னையாள் விரும்பி யென்மனம் புகுந்த 

வெளிமையை யென்றுமான் மறக்கேன் 

முன்னமா லறியா வெ ருவனா மிருவா 

முக்கணா நாற்பெரு6 SL bG ant 

கன்னலே தேனே யமு மே கங்கை 

கொண்டசோ எேச்சரத் ரானே, (௧) 

உண்ணெகிழ்க் துடல கெக்குமுக் கண்ணா 
வோலவென் மஜோலமிட் டொருகாண் 

மண்ணினின் றலறேன் வழிமொழி மாலை 
மழலையஞ் சிலம்படி முடி. மேற் 

பண்ணிரின் நுருகேன் பணிசெயே னெனிலும் 
பாவியே னாவியுள் புகுந்தென் 

கண்ணினின் றகலா னென்கொலோ கங்கை 
கொண்டசோ எேச்சரத் தானே, (௨)



@e கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்பா. 

அற்புதத் தெய்வ மிதனின்மற் றுண்டே 
யன்பொடு தன்னையஞ் செழுத்தின் 

சொற்பதத் துள்வைத் துள்ளமள் ளூறுந் 

தொண்டருக் கெணடிசைக் கனகம் 

பற்பதக் குவையும் பைம்பொன்மா ளிகையும் 
பவளவா யவர்பணை முலையும் 

கற்பகப் பொழிலு முழுதுமாங் கங்கை 
கொண்டசோ எளேச்சரழ் தானே, (௩) 

ஐயபொட் டிட்ட வழகுவா ணுதலு 
மழகிய விழியும்வெண் ண்ீறுஞ் 

சைவம்விட் டிட்ட சடை ஈளுஞ் சடைமேழ் 
றரங்கமுஞ் சதங்கையுஞ் சிலம்பு 

மொய்கொளெண் டிக்குங்கண்டரின் மொண்ட 
ர் முகமலர்ம் இருகணி ரரும்பக் 

கைகண்மொட் டிக்கு மென்கொலோ கங்கை 

கொண்டசோ சேச்சரத் தானே, (௪) 

சுருதிவானவனாம் இருநெடு மாலாஞ 

சுந்தர விசும்பினிரஈ இரனாம் 

பருதஇவா னவனாம் படர்சடை முக்கட் 

பகவனா மகவுயிர்க் கமுதா 

மெரு.துவா கனனா மெயில்கண்மூன் நெரித்த 
வேறுசே வகனுமாம் பின்னும் 

கருதுவார் கருது முருவமாங் கங்கை 

arsine Ger Caters தானே, (டூ



க௫லூா த்தேவாதிருவிசைட்டா. Gin 

௮ண்டமோ ர்ணுவாம் பெருமைகொண் L oy 

வோ ரண்டமாஞ் ஏிறுமைகொண் டடி.யே 
னுண்டவூ ணுனக்காம் வகையென துள்ள 

முள்கலங் தெழுபரஞ் கோதி 

கொண்டகாண் பாம்பாம் பெருவரை வில்லித் 

குறுகலார் புரய்கண்மூன் நெரிழ்த 

கண்டனே நீல கண்டனே கய்கை 

கொண்டசோ எேச்சாத் தானே, (௬) 

மோதலைப் பட்ட கடல்வயி நுஇழ்த 

முழுமணிம் இரளமு தாய்சே 

தாய்தலைப் பட்டங் குழுகியொன் முய 
தன்மையி லென்னமுன் னீன்ற 

நீதலைப் பட்டா லியானுமவ் வகையே 

நிசிசர ரிருவரோ பிடொருவர் 

காதலிற் பட்ட கருஸையாய் கய்கை 

கொண்டசோ எேச்சரத் தானே, (or) 

தத்ழையங் கனையார் தங்கண் மேல் வைத்த 

SUT gr முயிரய் கூறிட 

டத்திலய் கொருகூ றுன்கண்வைத் தவருக் 
கமருல களிக்குநின் பெருமை 

பித்தனென் ஜொருகாற் பேசுவ ரேலும் 

பிழைத்தவை பொறுத்தருள் செய்யு 

கைத்தல மடியேன் சென்னிமேல் வைத்தக் 
கை கொண்டசோ எேச்சரத் தானே, (௮)



௫௪ சருஷர்த்தேவர்திருவிசைப்பா. 

பண்ணிய தழல்காய் பாலளா நீர்போற் 
பாவமுன் பறைந்துபா லனைய 

புண்ணியம் பின்சென் நறிவினுக் கறியப் 
புகு்ததோர் யோகினிழ் பொலிந்து 

துண்ணியை யெனினு ஈம்பரின் பெருமை 
நுன்னிடை யொடுய்கட£ வந்தென் 

கண்ணினுண் மணியிற் கலந்தனை கய்கை 

கொண்டசோ ளேச்சரத் தானே, (௯) 

அங்கைகொண் டமரர் மலர்மழை பொழிய 
வடிச்சிலம் பலம்பவம் தொருகா 

ஞய்கைகொண் ...டியேன் சென்னிவைத் தெ 
ன்னை யுய்யக்கொண் டருளினை மருங்கிற் 

கொங்கைகொண் டணுங்குய் கொடியிடை கா 

ணிற் கொடியளென் றவிர்சடை முடிமேற் 
கங்கைகொண் டிருந்த கடவுளே கங்கை 

கொண்டசோ எேச்சரத் தானே, (௧0) 

மங்கையோ டி.ரும்தே யோகுசெய் வானை 
வளரிளர் இய்களை முடிமேற் ' 

கங்கையோ டணியும் கடவுளைக் கங்கை 
கொண்டசோ எேச்சரழ் தானை 

யங்கையோ டேர்இப் பலிதிரி கருவூ 
ரறைந்தசொன் மாலையா லாழிச் 

செங்கையோ டுலக லரசுவிழ் றிருந்து 
திளைப்பதுஞ் சவனருட் கடலே, (௧௧) 

இருசசிழ்றம்பலம்:



கருவூர்த்தேவர்திருவிசைப்பா, CO 

௭. திருப்பூவணம், 

- ஆடு இப அபயம் 

பண் - பஞ்சமம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இருவருள் புரிந்தா ளாண்டுகொண் டிங்கன் 
சிறியலுக் கினியது காட்டிப் 

பெரிதருள் புரிர்தா னந்தமே தருநின் 
பெருமையிற் பெரியதொன் நுளதே 

மருத சிருங்கோய் கடின்மரஞ் சாடி 

வரைவளய் கவர்க்திழி வைகைப் 
பொருதினா மருங்கோங காவண விதப் 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே, (௧) 

பாம்பணைத் துயின்றோ னயன்முதற் C peur 
பன்னெடும் காலநிற் காண்பா 

னேம்பலித் இருக்க வென்னுளம் புகுந்த 
வெளிமையை யென்றுநான் மறக்கேன் 

தேம்புனற் பொய்கை வாளைவாய் மடுப்பத் 

தெளிதரு தேறல்பாய்ர் தொழுகும் 
பூம்பணைச் சோலை யாவண வீதிப் 

பூவணம் கோயில்கொண் டாயே, (௨)



௫சு கருவூர்த்தேவர்திருவிசைட்டா, 

கரைகட லொலியிழ் றமருகத் தரையிற் 
கையினிற் கட்டிய கயிற்ரு 

லிருதலை யொருகா வியய்கவம் தொருகா 
ளிருந்திடா யெற்கள்கண் முகப்பே 

விரிஇகழ் விழவின் பின்செல்வோர் பாடல் 

வேட்கையின் வீழ்ந்தபோ திவிழ்ந்த 

புரிசடை துகுக்கு மாவண வீஇப் 

பூவணய் கோயில்கொண் டாயே, (௩) 

கண்ணியன் மணியின் சூழல்பு4 கங்கே 
கலந்துபுக் கொடுய்கினேற் கங்ங 

னுண்ணியை யெனினு ௩ஈம்பறின் பெருமை 
துண்ணிமை யிறந்தமை யறிவன் 

மண்ணியன் மரபிற் றங்கிருண் மொழுப்பின் 
வண்டினம் பாடநின் மூடும் 

புண்ணிய மகளி ராவண வீதிப் 

பூவணம் கோயில்கொண் டாயே, (௪) 

கடுவினைப் பாசக் கடல்கடந் தைவர் 

கள்ளரை மெள்ளவே துரந்து 

னடியிணை யிரண்டு மடையுமா றடைந்தே 
னருள்செய்வா யருள்செயா தொழிவாய் 

நெடுநிலை மாடத் இரவிருள் இழிக்க 

நிலைவிளக் கலகில்சா லேகம் 
புடைடடர் இலங்கு மாவண வீதிப் 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே, (டு)



கருயூர்த்தேவர்திருவிசைப்பா. (௫௭ 

செம்மனக் இழெவோ ரன்புதா வென்றுன் 
சேவடி பார்த் இரும தலச 

வெம்மனங் குடிகொண் டிருப்பதற் யொனா 
Drei gan யடிமைதா னியாதே 

யம்மனங் குளிர்மாட் பலிக்கெழும் தருள 

வரிலைய ரவிழ்முழந் சுரும்பு 
பொம்மென முலு மாவண வீதிப் 

பூவணம் கோயில்கொண் டாயே, (௬) 

சொன்னவின் (ழுறைகான் காரண முணராச் 

சூழல்புக் கொளித்தகீ யின்று 

கன்னவின் மனத்ழென் கண்வலைப் படுமிக் 

கருணையிழ் பெரியதொன் றுளதே 
மின்னவில் கனக மாளிகை வாய்தல் 

விளங்கிளம் பிறைதவழ் மாடம் 

பொன்னவில் புரிசை யாவண விதப் 

பூவணங் கோயில்கொண் டாயே, (௪௮,௯௬௯) 

பூவணம் கோயில் கொண்டெனை யாண்ட 

புனிசனை வனிதைபா கனைவெண் 

கோவணய் சொண்டு வெண்டலை யேந்துங் 

குழகனை யழகெலா நிறைந்த ் 
தீவணன் றன்னைச் செழுமறை தெரியு 

இகழ்கரு வூனே லுரைத்த ன கு 
பாவணத் தமிற்கள் பத்தும்வல் லார்கள் 

ப சமன துருவமா குவரே, (௧௦) 
AeA pp dus.


