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சிவமயம், 

எனில் mr 

Vaca ee me ராம 

“தவளச்தாமரைக் தாதார் சொயி 

லவசாப் போற்றுஇமருக் தமிழ் குறிகதே 

சம்சனமலயப்பைந்சமிம் முனிவளுசாயெ அககதியளூச் 

ச்ஞுச் ஈமிழுறிவுறுத்திய பாமாசிரியளூகிய குமாரச்சடவளது இிருவடி 

மலர்க்கட்சார்திய இருப்பமணிப் பதிற்றுப் பதீரந்காதியென்னும் 

இர்நூல் இற்றைக்கு நாற்பது வருடர்திற்னுமுன் இர்திருச்சராப்பள் 

ளி வரகனேரி மறையவர் விதியில் சைவவேளாள குலழ்திலசராப் 

விற் பருந்து பற்பல மாணாச்கருச்குக் சழிழுறிவுறு? இச் சாலஞ்செ 

ன்௱ னாீ குழம்சைவேலப்பிள்ளயவர்களால் அறுபச்சொரு செய்யுட் 

சனாற் பாடப்பட்டுப் பனையோலைச் சுவடி.யிலெழுதப்பட்டிருர் ௧ ஐ. 

( இன்னும் இவர்களாற் செய்யப்பட்டு முடிர்ச நூல்கள் பலவுள. ) 

ஷயார் ஈகோசரர் குமாரரும் அடியேனுக்கும் சமிழாசிரியருமாகிய 

ஸரீ ௮ரங்கசுவாமி பிள்ளேயவர்சள் ௮ப்பனையெட்டுச் சுவடியை கோக்கி 

ஒரு பிர தியெழுகி எஞ்சிய முப்பச்தெொன்பது செய்யுட்சமாயும் பாடி. 

முடிக்கச் சுருதி முயன் “வருகையில், காஎஞ்சென்று 8ேவேபச ம்பொரு 

ளீடைச் செர்ச்சனர், அப்பால் இக்நூல் மூதச்பகுதியாசரியர் குமாள 

ரூம் எண்ணோடு ஒரு சாலைமாணுக்கரும், சமிழ்ப்போச காகிரியருமாகிய 

திருச்சிராப்பள்ளி சர்க்கார் பேட்டையில் உப்பு வியாபாசம் செய்யும் 

(னீ. கு. சோமசந்தரம் பிள்சாயவர்சகளை யானும் வயர் சிலரும் 

எஞ்சிய முப்பத்சொன்பது செய்யுட்களையும் பாடி. இந்நூலை முடித்
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ல் வேண்டுமென்று கேட்டுசக்கொண்டவாறு செண்ற மூன்று வரும 

ODS (pm பாடி முடித்ரனர். இவர் பாடிய இச்செய்யுட்சள் 

்! செக்நெலாலாய செழுமுளை மற்றுக்-செக்நெல்லேயாடு விகாசலா 

லந்நெல்-வயணிறையச் காட்கீகும் வளவயதூர-மசன மிவு Sie su 

Da”? என்ற அன்மொர் மூதுமொழ்ிப்படி தடர்டழையாரத செய்யுட். 

ளைப்போலச் சொற்முணமும் பொருட்பொலிவும்சசவசிக்மார்ர்க( 

தீ. தமைதியும் உடையனவாய்க் காணப்பட்டிருந்தன, இச் நூலைச் BA, 

சேயச் செல்வர்கள் கற்று, ₹*உலசழமுவப்பவகனேர்பு ரி ரூஃபலர் 

கழ் ஞாயிறு கடற்கண்டா அக்.சேசவற்விமைச்குஞ் சேண்விளக்க, 

சொளி?” யா; சுப்பிர மணிபச்டைவுளின் இருவழமலரைச் Aié Gar 

செய்து உய்யமாற செய்து வெளிப்படு இனன், 

இங்கனம் 

இ, ம, பொன்னுச்சாமி பிள்ளை



311 

ah 

சிவமயம், 

சிறப்புப்பாயிரம், 

இஃது 

Mf Agr tir w 

ஷ-பி.ஜி.காவேல்-தமிம்தி சலைமைப் பண்டி தீரும், 

மதரைச் தமிழ்ச்சங்கக்து வித் துவானுமாகிய மகா-ர-ர.-ப்ரீ 

இலகீசண உபாத்தியாயர் 

ஆ. கா. பிச்சையிபுமுகீம் புலவரவரா்கள் 

இயத்றிய 

நிலைமண்டிலவாிரியப்பா. 

மணிகிறக்குறவ ரணில்வாற்கருக் தினை 
கொய்மார்செவ்வி சொடுக்கிெயமருங்கிற் 
பூ ரகனவேங்கை யொள்வீப்பொதுளிய 
ஓனைவயினேக்தரு பூஞ்ஞைநினை இ 
வான்மகஜெக்கும் வள்ளிமானென்னும் 
பழனிமாமலைழமிசைப் பரவியமார்.ி0 

ஊிடவயின்வடிவே லிணிதினேந்தி 
வலக்கரமெடுத்து மலர்க்தாளிறைஞ்சு நர் 
நாச்பொருள் பெறுவா னன்டுனிதருளுங் 
குமரவேளஉ க்கட் கொள்சையிற் பலபடிப் 
பலப்பலபாக்க ணலத்தகச் சார்த்த 
றொல்கதியடைவான் ரோட்சோப்பென்னவு 
மரபு வழிப்பே. மக்கட்செல்லா
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மிருசுடர்வாணி னியங்குஞான்றுந் 
தோற்றமுமறிவு மேற்றமுக் ச-ர௨ 
மொருபேரெச்சமாக் சருபேறெனவங் 
கடைப்பிடி. இருந்த கடைச்திறப்பபெரியோணன் 
செக்தமிழ்க்திதமெலாஞ் சிர்தையட்கொண்டோண் 
மீச்டற்றொன்றைப் போக்கறகிறுஷிய 
குமந்தைவேற்குறிசிறான் கொள்கையிற்கொளீஇப் 
பழனிப்பதிற்றுப் பச்சக்கா தியென் 
ளனொெருபாமாலை யருமையிற்ளொடுச் வி 
ல்றநுபதிற்றொருபா வரும்பொருள் பலவமைகத் 
இருக்தமிமாய்ச்சி யெவர்கருங்காட்டுபு 
கஇறிறவப்பயனையிதி சமிழ்நிலங்காணக் 
கர்தழபுயடையக் கரச்சனணண்றே 
செர்காப்போகார் செழுமறைப்பொருட்கண் 
மகனெனப் புசன்றருள் குறுவெண்பாட்டிற் 
கொருசாட்டென்ன விருகிலக்கொளிர்வோன் 
செக்தபீழ்ச்சலதியி னுக் தருழுமதியென 
வின்னிசைரிலாக்கஇர் மன்னுறவறைவவோ 
னன்பினையன்பினர்க் களி) வரன் பிணே 
யின்படறப்பெறாஉ மியல்பினிற்பெரியோண் 
தகமிழினைவளர்ச்திய சைவச்கரும்பினே 
யுண்செவையறிர்இடுந் கண்டமிழாசாண் 
பாட்டினுந்கொகையினு மீட்டுடூழ்க்கணக்கினு 
மின்னபிறவெவத்றினு சன்னரூணச மிஷன் 
அிருச்சிரரப்பள்ளிக்ன் மேமமன விளய்கிய 
நந்தகைமேோசோம சக்தரப்புலவனண் 
சர்சைகன்பணிக்குறை மூந்துறவாய்க்து 
சொற்சுமசவ பொருட்சுவை கதொடர்க் திவணிலஉ ற 
லேப்பஇற்றொன்பான் முடிபொருட்செய்யட் 

பாமாலையகஹொடு படுத்துபுமுடிர்இிங் 
Dupe oe dsipté இணிப்பவருளினனே. 

எமப்புப்பாயிரம் முடிந்...
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Goo து 

திரிசிரபுரம், வரக'2னரி, தேரல் ஷ்ப்பு 

த.ம. பொன்னுச்சாமி பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது, 

எழு 2/க்கழிரெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

உலூனிற் பகன் னஇகளிக் Anup Cepm@yus Quncreh Gp 
காட்டிற், டலகலை பயின்று பசவன் வேள்பரீனற் பலகவி பாடி.ய 
பண்பன், பிலகமதாருகி கங்கையங்குலச்துச் தினகரன் றீச்சமிமு 
ணர்த்தெல், குலகுரு குழந்தை வேலெனுங்' குறில் கூரயிற் குமர 
Cacti? go 

வேறு 

இருப்பழனிப் பதிற்றப்பச் சர்சாதி யெனுநூலிற் திருத்தமாக 
வி ருப்பமுட னற பானொன் றேபுசன்றவ் வமருலகு மேவிஷன்றன் 
கருப்பமுறு குமானாஞ் சே*மசுக் தாரக்விஞனான் கருத்திலுன்னிச் 
குருப்பபனான்முப்பானொன் பதமியற்றிப் பூர்த்திசெய்சான் குணச் 

| குன்றம்மா, 2 

வேறு 

5 நூலை யோதிஷனோ ரிசபரசா அனமுறுவ 
Oy fi Ln ிக்நாலுக் ணொயாமோ சொலற்கரிய 
பான் வூலின் பயனடைவர் பகைதவிர்வர் பிணிபடையார் 
கன்னா2ட யுடைக்குகன்றன் மழல் பெறுவர் கருதுமினே,
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இது 

இரிரரபுரங் கோட்டை முனீஸ்வரஸ்வாமி கோவிற் 

பாடசாலையபாத்தியாயரும், 

இந்_நான் முதற்பகுதியாசிரியர் மாணாக்கருளொருவருமாகிய, 

நாராயணபிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது, 

நேரிசை வெண்பா, 

சரீஏினியெலார்துதிசெய் கந் சன்பழணி மலை 
மாசில்லா நீலமயில் வாகனன்மேற் நீ ரேசுபெற 
நங்குரு குழந்தைவே usr alas ange 

Gasrr Oue@eraGaer Fi, ] 

கம்பராடன்கவியுங் காளமே சன்கவியஞ் 
சம்ப்ர மஞ்சேர் சங்கத் தீமிழ்ச்சவியுங்--கும்பமுனி 

கொண்டாடமென்றன் குருமொழியந் தாதிரனைக் 
சண்டாற் பயமடையுங் காண் 2 

கட்டளைச் கலித் துறை, 

கங்சை மகன்கடம் பன்கார்த்தி சேயன் சகவிப்புலவன் 
Kms ஞூலவும்'பழனி மலைமகுகன் சேவடிச்கே 
புங்க 'மிகுங் குழந் தைவேலெ னையன் டனைச் தொரு 
சங்கத் தமிழ்ச்தொங்க லக்தாதி யென். றந் தழைச்திடவே, 3
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இஃது 

இஈ நாற் பிற்பகுதியாசிரியர் மாணாக்கருளோருவராகிய, 

தரிசிரபம், வீமரகர் 

1 6, இரஞண்ண நாயக்காவர்கள் 

இயற்றியது, 

எண்டூர்க்கழிநெடி லடியாசிரியவிருத்சம். 

ஒதமொரு சாதனைக ணான்குஞ் செய்தே யொளிர் ஈலைவ ளேோக் 
சுண்டு மாண்டி மேலாம், போசமமை விட்ட பொறி புலனும் விட் 
ட புண்ணியர்பா ணின்றிலங்கு புளி. மேய, வாதவளனாயாருயிரா யன் 
பாய்ச்சுத்த வறிவறியாப் பூணமாயகண்டவாழ்வாய்ச், தமி தவ 
ழ்மாடஞ் சறெர்தமேவும் திருப்பழணி வாழ்குமரன்றிருத்தாண்மீதே 1 

வேறு 

த்தில் த ன்னண்டமென வடைகாச்கு மனப்பேடு கிறையுஞ்சு 
தீத, சச்சமூள்ளோர் சூழக் துறையும் வரசனகர் மிகச்சிறச்சத் இகழ்: ௪ 
சர்சான், முத்ீறிழின் றுறைதெர்க்த குழந்தைவே லெனு நாம முதி 
யோனீர்கு, ஹித்தரையி னாவலர்ஆணாவடச்க வொருதூலை யி.பற்ற 
வெண்ணி, 9 

எத்ரகைய நாலுழிதற் இணையிலையே யென்றெவரு மேத்தி வேத 
புத்தகமோ வல2.இரு வாசகமோ வெனமகடிழ்க் த புகலஞான 
வித்தகமா ரக்தாதி பதிற்றுப்பச் தாத்டு தாடு து விளம்பிஞ்னா 

லத்ரகைய தனிதாலை முடிக்குமுன்ன ரவனடைந்தா னருமைச்சோதிஃ



VITE 

தீந்ரசைசொன்ன ஷகொருநாலைச் தான்முடித்துத் சருவனெனச் 
தீலைமைபுண்ட, விக்சவிசமகன்்.றந்தைர்காக்றுமெனுங் முற£ட்காட்டிற் 
இவனைக் சண்டாம், விந்தையெனப் பலர்சொலவச் குறைமுடி ச்.த 

விளக்ளறொன் வீரன் சோம, சுந்தர மென்ஞூசிரியன் FI Fg may 
ணர்ந்க ஜாய்மையோனே 4, 

தயமிருக்குங் குணமிருக்குந் திருமன ச்தான் கலையிருக்கு காவி 
ஜஊன்வேத், சயமிருக்குர் தண்டோளிற் புகமிருக்க வாழ்ந்திருக்குக் 
தின்மைபக்க,  மயமிருச்கு மலர்முகச்சான் சோமசக்பரமென்னு 
bus Gerpp, சுயமிருக்கு மொழிபோல யாலசே யிவ்வுவலிற். 
சொலவஃலா 27, 

சரத்துகவிகள் முடிந்தன



a 

இவமயம், 

திருப்பழனிப் 

பதிற்றுப்பத்தந்தா தி. 

காப்ப ட 

அறுசீர் EE Now vig யரசிரியவிருச்தம். 

ஆசிப் பழனிப் பதிற்றுப்பச்தர் சாதி யெனும்பா வலங்கலை யான் 
சோதிவிதவைச் சடைக்சணிய௰ச் தூயோனருள்வேடணேமலர்த்சாண் 
மீ.திலனர்.பப் பிரவியெனும் வேனல் கெடரகல் லடியார் பாற் 
கோதிலருளாமமை பொழியுங் முணக் குஞ்சர த்தின் பதர் தொழுவாம் 

  

௦ 

அல. 

அறு! க்கழி2ஈடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

இருவார் சரணை மஇழுகமுந் சேர் கமல மலர்ப்பதமு 

மருவார் சடப்ப மலர்ப்புிபமும் வயல்ச வுளத்திற்குடிவருவாய் 

கருவார் குழியிற் சணிம் துழலுங் சடையேற் ருன்னையலதளவோ 
சருவா ரிறைவன் மருகாவென் (தர் பழனிமலைச்கா சே, [ 

* 4 

பலையுங் கடு மெதிருறுகர் மாவும்பதற Caw SOs@sa 
உலையுஞ் சனனப் பிணிொலைப் s தரிதோ வந்தோ வந்தோ ஈன் 
னிலையு மூணர்கோ ௬ுறவுமிலா கெஞ்சினேனா னென் செய்கேன் 
கிலையுங் கணையும் பயில்குறமின் நணைவா பழனிச் சிவகுருவே 2



கிருப்பழனிப் பதிகறுப் ug shat 

குருவே சருணைச் ஜவஞானச் மிகொழுக்சே யமயர் குழாக்துதிக்கு 
மருவே மலமே மணியொளியே மத்யே கதியே வனட்புற பல் 
இருவே யருவே ஈலந்திசழ்மெய் யுணர்வே யுணர்வினுட் பொருளே 
சீருவே பழுத்த கலீரசமே தூதன் பழனிச் சயில2 னே 9 

சயிலப் புனச்செவ் வேனலைப்பைம் இளிசள் சோதச் சனிக் பு.றமின் 
கயிலன் றுறுபொற் கவண்டனிற்செம் மணிகொ ண் டோச்சச் 

[கண்டிருந்தோ 
வெயிலஞ் எஞ்செஞ் சோதிவடி. வேலோய்வேட னுறுவாஞாய் 
தயிலங் கமழும் பழணிமலைர் இயாசர சரணக்கருவாயே. ee 4 

தீருச்சா வலனுக் திருமாஒுஞ் சதுர்மா முசனுங் காணரிய 
விருச்கா தியகான் மறைமுடிமீ திருக்கும் தணைஃசா ளனுச்சருள்வோ 
யுருக்சா நெஞ்சப் பெரும்பாவிச் குனையேயன்றிம் சதியுளதேச 
சுருச்சா நினதன் பருள்புரிபம் பழனிமலைவாழ் தூயோனே, 5 

ூரயா வடி.பா ருளங்களிக்கும் துரியா துரியா சபத 
நேயா வமுதா சனர்ச்குலகை நிலையா யளிர்த நெடியோனே 
மாயா மலமென் றறுமோவென் மனமாஞு சீலைமேற் பசவனச 
மோயா தென்று மலர்ந்திடுமோ புகலேர் மலைவா முயர்பொருளெ 0 

பொருளே புலன்வென் நவர்சரரை பாமே பரமா னர்சவெள்ள ந் 
தெருளே விசும்பார் பழனிமலை 0, வே மடவார் ஈருமயலா 
மருளே கொண்டி கலைக்த£ல்லான் மற்ஜோர் நெறியுக் திருக் திலே 
னருளே வருமோ துன்புறுமோ வறியேன் சருணைப் பெருங்கடலே 7 

கடமார் புவியுர் இரணிதியுங் கருது முறவி னர்கள்குழுவு 

மடமா தர்களுங் குழறியசொல் வாய்ச்சேடருமோ தணைமனமே 
வடமா ரிலையிற் நுபின்முகுக்தன் மருகா முருகாவென வரு 

யிடமார் பழனிக் சிரியானைப் பணிவாய் வீனையா மிடரறவே ்



திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தர்தரதி, 8 

Hoot Os Ao ysaMCu னடியார்ச் கடிமைப் படவறியே 
னிறமார் பழனி மலையாயென் நுன்னை யுளச்தே கினைச்சறியேன் 
குறமா மகள்பொற் குபஞ்சேருங் முமரா வமரா பதிச்கரசெ 
மறமா ரியமன் வரும்போதென் செய்வே னருள்பூ மலர்ப்ப;மே, 9 

ப/ஈமாம் பதும மலாருட்டேன் பருகியென _தமனஞ்் சுரும்பா 

யி2மா மெனவங் இருக் தபிதப் பென்னும் பிணியைகம் தொலைத்தினே 

WOT SHS தனைச்காக்க வர்ரோன் மருகா மலைச்குமரா 

௪தமா வில்வாழ் வினையோம்டங் கொடியேற் கருள்செய் தருணமி 

வேறு, 

தீருணம்வா மில்ல றம் துபைங் காய்கனி சருகொடு டன து 
ண்டே,  யருணம் வெம்டலி கொலைச்சரி யெண்குறை யடவிரூழ் வ 
ரை ராடி, வருணம் போய் மழை வெயில் பணிச் காற்றினால் வாடு 
மெப்த் சவர் கேண்மி, னிருணம் பாலணு சாதயர் பழனிவா @ ips 
பையைப் பணிவீரே, 11 

பணி:தும் பூசனை செய்துகெச் ஏருடெப் பாடிய மீலை யென் 
நெ, துணிந்து சம்நிதி முன்புரை செய்தவத் தோர்க்கரு யோட்பூ, 
வணிட்த நின்னடிக் சன்பிலே ளென்னமெய் யறைந்துமென் பவகொ 
we, டணிர்து போசலுக் கென்றடை டழனிவாம் சாப் நீ புல் 

வாயே, 12 

(/2லும் வேதத்தின் முடியுறு நின் சரண் பூவடி யன் மீதே. 
பகு மல்லு மாம் தவர்கடம் மனமெனும் பாரமேயிடத்தாக்கு 
DFM ளாயென்றன் மனத்தவி சின்எண்வந் ஈமர்வகற் சென்பார 

மிசலுஞ் குரரைச் செற்றவா பழனணிபி லிலசயின் முருசோனே, 18



திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி 

பேருகக் தாமரை யனாடை பயில்வன மொய் குழ லார் வரயா 
லொருகர் சாவெனப்டணிதலைப் பைஞ்சுச மூணர்ந்துசா ரிகையோடு 
மிருசர் தாமுரு சாகுழ சாகுகா வென்றுரை மலைராடா 
AGE தாழவுறக் கண்டநீ யென்வினை பறநல& சொல்வாயே, 14 

சொ ல்லு மாறுமல் பிறப்பறச் சண்சணீர் சொரிந்திட ஙலமாம் 

போற், செல்று லாமுபர் பழனியங் கிரிவளர் சேவனே யெம்மானே, 
கல்லு ளாமுயிர்ச் இரங்கிய நீகடைச் கண்மொண்டு பாராயேல், வெ 
ல்லுக் இஷ்னைக் சென்செட்சே னென்செய்கேன் விபரமொன் றறி 
யேனே, 19 

அறிவ ரீகைபோற் கவிசடென் குலைசளை பலைத்துதிர் சாய் மோதிச் 
செறிவ ருக்சைமா வரம்பையிம் முக்கனித் சேனொடு களைச்சாறு 
நெறிவ ரும்புன லென்னவே பாய்ந்துசெர் நெல்விரா மலைகாடா 
பொஜிவ ரூகவின் னருள்புரி சுவர்க்கமிப் புவிபுகழ் புலவோனே, 16 

புலரிப் போதநின் றண்ணதி யாடிவெண் ஸணீ.றுமெய்ம் பேற்பூசி 
மலரி னாலுய ரருச்சனை செய்துரின் மந்திரம் சனையோதி 
யலரி கோடி செய் சோதிமெய்ப் பமரம்டணிந் சன்புறு மடியாராம் 
பலரி ஞயடி. யெனையுஞ் சேர்த்தருள் பழனியம் மலையானே, 17 

மலக்குஞ் சரர்ச்கும் புணரிக்கும் வேல்விட்ட வல்லனே யெனை 
நாடி, யலைக்கு் வினைச் சென்னெய்சேன் சோல்ஓும்வே தாசம மெ 
னுமேலாங், கலைக்கு மாலிற்கும் விதிச்குமெட் டா தன்பர் காணுநற் 
சுபஞ்சோதி, நிலைக்கும் பாதச ரோருக மருள்பழ ஸணிமலைவாழ் கே 
யோனே, 18 

நேய மாச்சனி பரித்திடு மரிகளை ரீள்சொடிச் இயெரோச்சுந் 
தூய மாக்சதிர் மணிவிண்மீன் வீழ்பெருஞ் சோதிசெய் மலைகாடா 
மாய மாக்கவு மிமைக்குழு னீக்சவும் வல்லனீ யலையோராான் 
றிய மாக்கள்போ லலைதலை யின்றுமென் றேவனே மறந்தாயோ, 19
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[ற் இறக்சவர்ச் குயிர்வரு மோவென வையசஞ் சொல்க்சே. 
ட்டி, மிறர் இறந்துவர் ஈடைர்ததுன் பஞ் சொல வெண்ணிலை யென 

EC ott gD, அறம் இருந்த பா பழிய மலைவள ரையனை மறை 
மேலாச், இறக் திருக்தரு டாளனைப் பணிந்நிலை செய்வரென் னொ 
மனமே, 20 

வேறு, 

மனமிருந்துராடாஈ ஓுன்னையென்றும் வாயிருந்தும் பாடாமன் 

ுதிவல்லோர்க, எளினழிருக்துங் கூடாது வெறிராய் போலே யின்ற 
லைந்தேனென்செய்கே னச்மோ வந்சோ, தனழிருக்து முற்றவரெ 
ண் கோடிகொடி தாமிருக்து மியமன்வரிற் சரணஞ்செப்தோர், இ 
னமிருந்து வருஈவென்றால் விவதுண்டோ மேவனே பமனணிமலைசம் 
தஇிரல்வேலோனே. 21 

ேேலாட மயிலாடச் திலம்பினோசை மேலாட ரவிகோடி மே 
வுற்கண்டைக், காலாட நீயாடி. வருசலென்றோ, கன்மமெனை விட் 
டோடுங்காலமென்றோ, மாலாடக் குறமாது மோள்சேரின்ப வங் 

கணனே யம்பரனே மறையோர் கான்டன், மேலாடச் சிவகுருவே 
சத்தர்கோடி. மேவுபழ னிககிரிவாழ் வேடர் கோவே, 22 

Cera யறியாச தொன்றுமில்லை குற்றகான் செய்யாதிங 
கொன்றுமில்லை, பூவேனு மிலையெனும் பறிச்துன் பாக புசைசெய் 
யக் கனவினிலும் பொருகந்தாதேற்குச், தாவேது Be ws gy oF Lo 

கேதுன் றண்ணளியே பல்லாலா தரமங்கேது, தேவேசெ வரசன்ம 
ip மருகாவாஞார் சீர்பழணி மால்வரை வாழ் இறல்வல்லோனே, 23 

வல்லாரு கூலைமடவார் மருஃ்பார்வைக்கு மாமியா முகத்திற்கு 
ஈசைக்குமேலா, மல்லாரு நெறிகுழலின் சந்தர்திற்கு மன்னஈடை 
க்கும்மபிலின் சாயலிற்குஞு, சொல்லாருங் சனியிரசந் தனச்குமா 
சை சுற்றிரிறை சேற்றுமச்€ போலேயானே, னெல்லாரும் பழனி 
மலைச் கரசேடுத்த மெப்படியோ வறிமாத வேமை நானே, 94



திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, 

இரனென்ற வாணவத்தை காசமாக்.இ காடியமூ லாதாரச் என 
லைமட்டிச், தானென்ற மதியமிர் 2 முண்டுசகோடி சரணியொளிர் 
வட்டாரிக் கோட்டைக்குள்ளே, வனென்ற பொய்யைமறர் தன் 

னைக்கண்டங் கொன்றுபட்ட நிற்றலெனச் குண்டோ வந்தோ, மா 
னென்ற நோக்கவள்ளி மாரைச்சேரும் வங்கணனே தென்பழனி 
மலைவாம் வோனே. 25 

NoCurdls GSEog தானானாலும் வாரிதியேழ் சூழுலகும் வா 
னநாடு, கிலையோவல் லத ௫ழமாம் பருவமென்ற நீடி. பரா ஞளண்டெ 
னிற்சண் டனுச்கே யிவ்வூர், தொலையொகம் பாழ்மனனே யிது 
வோ மேதை சொல்லரிய சென்னிவரை மத்தியேதிக், கலையோடா 
மத்பிடி.த்ச ங் கதிலேஈட்டிக் சனல்கொஞு்தப் பழனிபனைச் சாணு 
ம்பாரே, 26 

UICs I பிறவியினுஞ் இக்கவொ டி.ப் படிபிணிபா லேயலைந்தேன் 
மேல்$ழாக, வீரேழு பதினாலா மூலகும்போற்று மெர்தையே கின் 
னடீ.ச்கா ளென்றாவேடினா, காரேழுஞ் கூ.ர்பழனி மலைமேல்வாழுங் 
சாரணனே யடியர்மனச் கண்ணிஷனோடிங், கோரேழு பதியிநையே 
யுன்னையன் றி யோருதவி யங்காணே ஸனொப்பிலானே, 27 

ஒப்பில்லா நின்புசழைப் பாடிப்பாடி. யூற்றெடு சா ors a Glas 
ள்ளம் பருகாதென்றும், தப்பில்லாச் கயவர்ரமைச் சேனுவென்றுஞ் 
சோமனென்றுவ் காமனென்றுஞ் சொல்லிக்சஞ்ச், குப்பில்லா மற் 
றிரிக்ச கொன்றேயல்லா துண்மையொன்றுங் கண்டறியே னொருகர 
லத்தர், சப்பில்லா மெப்யடியார் பாடியாடுந் சண்டலைருழ் பழனி 
மலைத் சனிவேலோனே. 28 

தீனியிரர்துபாப்மாவையுள்ளேகட்டித் தள்ளாது கோபுரவா 
யிலிலேதுங்கு, மினியமணி நாவதனை மேலேயெற்றி மிட்டபூ ர 
ஊமதியி ஒூள்ளேசென்று, புனிசமிகு மூக்சோண வீட்டினுள்ளே 
பொங்யெவா னர்தமபப் பாலையுண்டு, சொணனிவிளங்க வொளியில 
க்சரின்னைச்சண்டு தொொழுவமென்னோே பமனிமலைரச் சோதியானே, 209
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CFI Guu மேஞான நிலையே வேசச் சுருதி முடி வேயருள் 
கொ ணலமே தூய, நீதிரெறியே யுணர்வுக் குணர்வே யன்பர் நெஞ் 

திடமார் பேரின்பக் சடலேயென்று, மாதிமுச லேயசர சரமே சொ 
ல்ல மண்டபடு ரண்டமே யென்னையாளச், கோதில்பழ ஸிச்டறி 
வாழ் தேவே நெஞ்சுட், கும்பிட்டே ஸின்னடிக்செ பண்பில் 

னே, 

வேறு, 

அன்ன வழி கரிந்து கண்ணீ ரஈருவியதி லேயாடி. 
முன்பினறியாது சொன்ன மொழிகுழறி மெய்விதிர்ச்தே 
யென்பிளியின் பவெள்ளத் தென்றெனையும் கஉூட்டிவையோ 
தென்பழனணி மால்வஸர வாழ் ச இரமயிற் சேவகனே. ol 

சேவகம்வே இன் ரியுன்னைச் சிந்சைசெய்து கைகுவித்து 
சரவசத்தும் பாவகத்து நாடியவா றக்கரத்தும் 
,பாவகன்ம நிங்கமிகு பத்தசெய்வசெர்நாளோ 

பூவசத்தான் வந்துபணி பொற்பழனி காட்டானே. 32 

தரட்டமற்றங் கப்பாலா நின்றவுன்னை யானவிலக் 
காட்டமனக்சண்ணடச்சச் கொ ள்ளாதா GO) near my ever tt gin 

பாட்டகச் துக்றகோரு பக்சமுமன் ரூனாலுங் 

கேட்டதரு டென்பழனி மால்வரைவாம் கேகயனே. 33 

கயல்.படும் பொற் கண் ம்டவார் கர்வடியிட் டாரடவஞ்சி 
ய.பல்படிம்பைப் பன்ன கங்கண் மஞ்ஞையெனச் சண்டடங்கும் 
Yura s உண் சோலைமலைப் பொற்பழனூ வேலோயென் 
செயல்படும்பா டென்சொஷல்சே ளீயினித செய்வயே 94
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செ தவர் வாய்ச் கொடிச்டியர் கைம் தேமாவைச் ழேவர் கண்டு 
வந் சமிர்த மீப்ந்தளந்து வாங்குமலை நாட்டாசே 

சக்சமயி லெறியிரு ரையலர்கள் வீற்றிருக்க 

வெந்சமூள மீதுகுடி. யின் ரிருக்ச லாசாதோ 

இருக்காதி நான் மறைநூல் சாணரீதா மென்றாலுக் 
தீருக்கர வலன் மருகா வன்பரிடஞ் சார்ச் தனை நீ 
யுருக்சாக வென்னெஞு சிலொன்றுபட்டு வாழ்த லென்றோ 
மருக்காகுழ் தென்பழனி மால்வரைவாம் வல்லானே 

வீில்லாரி லுன்னையன்றிப் பேசிடவும் வாய்மையில்லை 

யில்லாரி லென்றனைப்போன் மற்ரொருவசெபங்கரு மில்லை 
கல்லாரி லோபியரிற் காமூகரிற் சேராது 
நல்லாரிற் செர்த்தருள்செய் தென்பழனி நாயகனே. 

இரயகனே யைர்சொழிலு நீ வகுர்து நாட்டியதர 
லாயமு நீ யள்ளூா£னீ மற்ிவணார் பெற்றிறு 
சேயனந்தங் கோடி.பிமை செய்தாலுஈன்்குசெய 
Puts னாமலவோ தென்பழனிச் சண்முகனே, 

(கநேயங் கொண்டாடி. முற்.றுநிறை வஞ்சகஞ்செய் 
யகநேய மில்லாத பாவியர்பாற், சென்றலு!பேல் 
சசரேய மில்லார்க்ருப் பேரின்ப சாகரமாஞ் 
சுகநேய முண்டாமோ தென்பழனிச் சுட்சரனே 

சர்கரஞ்சேர் மாதர் ஐதி செரல்லிவரச் சர் ரலிடம் 

சச். தரஞ்சேர் சோலை;பரி மஞ்ஞைகுயில் சண்டடட்கு 
மந்தசமா ரம்பழனி மால்வரைவா ழற்டதனே 
மெர்தா நீ கண்டருள்செ பேழை ஈல்ல வேளையிே, 

36 

38 

39 

4
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வேறு. 

நீல்வேளை யீதெனவம் தமரர் சொல்லு முரைகேட்டு நாழி.வர்த 
வீல்வேளைச் சினம்பெரித்ச பெருமானுக் கண் மைதனை விளங்கச்செய் 
தோ, யல்வேளைக் இரவிடென வென்னுளர்திறத் குடிவருஈற் காகர 
கென்னோ, மல்வேழ முகத்தானைச்செற்ற கரி முகன்பினவா மலைவர 
ழ்வோனே, 47 

மலைவாரச் சனைவெள்ளப் பெருவாகா சாவிமக வான்றன்ஞூட்டி 
னிலையாரைந் சருவைருறிர் தயர்மீனைச் செஞ்செட்பம னியில் வா 
ழ்வோனே, தொலையாவெம் பிறவி விடாய்க் குன்னருட்பிர வாகவெ 
ள்ளர் தோன்றலென்றோ, கலையாயும் புலவர்பணி மெய்ப்புலவனே 

யெளிதிற் காணத்தானே, 42 

தரனேதா மே.பிருந்சைம் பூரம்வருச் சதிலசச சரமுண்டாக, 
யூனேயும் பல்வடி.வினுள்ளூயிரா யாற்குணவா யணர்வாய் நின்றோர், 
சானேது மில்லா, வெனைப்பிரிச்து வெளிவஷீடக னன்றொவென்றும் 
வானேஃும் பழணிமலைக் குமரகுரு பரமுருச வடிவேலோனே, 48 

வீடிவாருங் குறமாது மலர்க்கரச்தின் பிண்டிதனை வாங்கியுண்டு 

weary யெனவழைச்தீ ரன்னமிடக் சன்னமிட லாமோ வேத 
முடிவாருஞ் வெருருவே சென்பழனி மால்வரைவாம் முன்னொப் து 

ன்பம், விழ.வாகு காளுர£வோ வில்லையோ ராட்செலுமோ வேடர் 
கோவே, Ad 

வேடர்மா பினில் வளரும் பூங்சொடியைச் சண்ணமுதை விரு 
ம்பியே வெம், சாட தனி னடர்தமலர்த் தணைச்சாணெ னுளம் வர 
தீதி காசோதுச்தி, யாடசவப் பணியாறா ராசையெனுங் சொடி ப் 
டரைச் தருவேயுன் €ர், பாட மனங் குவிந்து செம் பணியவரு டெ 
ஸண்பழனிப்பதி வேலோனே, 4S



இருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, 

பதியாவென் மனதனையெ பத்திசெய்ய வாய்பாடப் பகஓுமல்லுஈ 
துதியார்ச் செவிகேட்கக் கரங்குவியச் சிரம்பணியக் தோகையேறி 
மதியாரு நுதல்வள்ளி குஞ்சரி பொடம் விழிகண் ம௫ழ்ந் துகாண்கத 
தீதியாகுமின்றருள் செய் சென்பமனி யூர்வளர்சண் சயிலக்தானே 40 

தண்ணருமலர்க்கொன்றை முடி.ப்பெருமான் சிலையெறிர்தோ 
ன் றனக்குமேலாம், விண்ணரா லுலகறியுப் பிரம்புகைக் சொண் ட 
ழு.தீதவர்கீரும் வீசிதந்தான், பண்ணு சளிபாடும் பூப்பொழில்கசூழ் 

தென்பழனிப் பதி யாழ் வோபென், னெண்ணரு வினையறநீ யரு 
ளாதென் வண்ணமய௰! லேறுந்தேவே, 47 

தேடட்டுக் தேடி ஈலஞ் செய்யாத லோபியர் பாற் நினமுஞ்செ 
ன்று, பாடுமட்டும் பாடி வெளிப் படலடைத்தே கென்றபழங் சதை 
ச்குளானேன், கோடுதொட்ட மூர்ச்.து௦க மேருவினி லெழுதியகு 
ரூ ச.ரன் பின்வந்தோய், வாடுமிட்ட பயிர்ச்யெமா னீர்சொரித gues 
டு சண்டாப் மலைவாழ்வோனே. 48 

மலமீரிச் கசிர்தொழுகும் பீநலையுண் ணிணச்சைதுரு வாசக் கூ 
ட்டைச், சலமர்தி ரச்கேணி தனையிரத்சஞ் € நிறைந்த சண்டாளத் 
தைப், பலபத்த புழுக்குழியைக் தசைகரம்பென் பாற்2பாதிக்ச பா 
Cris goat, நலம் விற்ற சென ஈம்பி யழல்வேனொோ தென்பழனி 
சாடுள்ளானே, 40 

தாடிபசா னயங்கரங்கு புகைர்நிரள்விண் ணெறிட்சதிலை தம 
ன்செய்வேட்டை, யாடி.பஇிற் ரொன்றுமுரு புற்புகமின் மீனிசகன 
தீதிடர்ந்த மோன்றி, யோடிய சென் மின்னா? பம்பரங்காற் றடை 
அருர்திக் சொப்பாக்தேக, நீடியதென் ரோம்பியுழல் இன்றேற்டுன் 
னருள்பழனி கேயத்தானே, 50



திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, 17 

வேறு, 

தேயம்போ னகைர்து மதிமுசங்காட்டி ரிமிர்குயத் தூசனேவி 
EOF, சாயன்மா மயிற்போ லனமெனசடந்துன் றண்ணருடொ 

லைக்குமா தரையே, தூயபா லமோஞ் சினிமுக் கனியாஞ் சொல்லின 
ரெனச்சொலி மலைஈ்மேன், மாயன்மாமருகா வருள்புரிபழனி மா 
மலைவளர்சுடர்க் கொழுந்தே, 51 

சடர்விரி சரளக் கோவைகளிலங்குந் துணைமுலை wit gu 
சோர்வை, யடலெனக்சருஇப் பார்வைசெய்துமலு மசடனைச் காப்ப 
துங்கடனா, மடல்செறிசமலப் போதுறைநதவ மாந்தியவண்டிசை 
பாடப்,  படம்விரிர்தரவ மாடல்செய்பழனிப் பதியில்வாழ்கருணை 
யம் பரனே 62 

அ/ம்பரற் சனிற்சகால் கொண்ட றுபடம யஞ்சிறையிழக்தபுள் 
னி.எமாய், வம்பவிழஈ லவை ய ிமுலைமடவார். மாமயல் கொண்டு 

முன்றலை; $தெற், ஒும்பர்சள்கோவே யெம்பெருமானே வுனனரு 
ள்சடைக்கு:ா றுளவோ, ஈம்பரனேமா வங்கணர்க்கருள்செய் கா 
கீனே பழனி காயகனே. 53 

நாரனெனவருமா ணவமொடுமூன்று நாசஞ்செய் துன்னருணி 

தம்பிம், சானெனவான பெருஞ்சுவையரூந்தும் தன்னடியாரொடு 
கூடிக், சோனெனவரிய வானெனப்பாடி.4் கொள்ளுகா ஞள்ளதோ 
வீலதோ, பாலனனவொளிசெ யயிற்சாச்தோனே பழனியம் ப 
திவளர்வோனே 54 

MU ori é 9 Basen Gur விலக்கிலையிவணான் வந்துசெய் ததமிலக் 
லையா, முளந்தனினாடிக் கந் துனை ப்பாடு முள்ளமெவ் வளவெனு 
மிலைபா, ளக்தனிணிஞைர்த குரரைக்கடிந்த சாணுவேவானவர் வி 
ருந்தே, வளந்தருமுயர்க்த பழனியம்பதிவாழ் வள்ளலே கருணைய 
ம்பரனே oo



12 திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்.தந் தாதி. 

கருணையின்வடிவே யினியரொள்ளமுதே .சணிம்ஈமுக் கனியுகு 
ஈறவே,: சரணமென்றடைர்மோ ரிசையசெங்கமலக் தன்னிலூறிய 
பசம்தனே, யருணனெண்கோடி யொளிசெயும்வடிவே லாயுதனே 

௪ர வணனே, ஈருணமின் றெனையாள் பழனியம்பதிவாழ் சண்முகா 
சிவதவப் பொருளே. 56 

சீவச்தினர்தருவே முனிக்கருள் குரவே சதுர்மஜை புகலரும் 
பொருளே, ஈவத்தனிலுயர்வே கருணையங்கடலே நலந்திகழ் புதிய 
தெள்ளமுதே, சவச்தினிலீபோன் மனந் சடமொா.றிக் கதறியைம்பொ 
அிசளுஞ் கிதறிப், பவர்நினிலலையம் தச்சரோசடைச்சண் பார்பழ 
னி்திரு தேவே, 57 

தேவர்கடேவே, குற்மகள்கோவே இர்பையிலேனையர் தமை 
யே, பாவனைபுரியே னறாவிலேச்தெடுச்மிசன் பணிந்திடச் துணிந்து 
சம்மசியே, னாவல்செய்துனக்கே திரிவிதகசாண மடிமையுற்றிடவெ 
னச் கொண்டேன், காவலன்மருகா பழணியங்கிரிவாழ் கந்தனே 
Qué swmusCer, 58 

எந்தையுநீயே யன்பனைநீயே யின்னருட்குர வனுரியே 
பர் சமுரீயே மோச்சமுரீயே பகர்மறையுட்பொருணியே 
யந்தமுகி2ய ஈல்லிடைநீயே யாதியமானதுீயே ் 
மர்சரபுபனே பழனியங்கிரிவாழ் வள்ளலே மாசிலா மணியே, சோ

 
1
 

(மரலொமணியை பருட்பெறுங்கடலை வாலைர்சிறைதவிர் இற 
லைப், பேடிடொாடபொற்ளை மன /இனுள்ளொளியைப் Ge me ios 

சனிமூழுமுதலை,  யாசிலாவள்ளிம் சொடுபடர் தருவை wip: Cpl. 
விலாசதுவை, நேகியாதலைந்ளா மென்பொப்வாய்யழலி ப இணர் 
அுதிசெய்ரன் மனனெ. 00



திருப்பழனிப் பதிய்றுப் பத்தக்தாதி, 

வேறு, 

அிசெய் ஈல்உடி. யாரடிப் பொடிடரஞ் சூடிக் 
சதிசெ யம்பழ னாபுரி யான்சழல் ௧௬இ 
விதிசெ யும்பிறப் பிறப்பெனு மிரண்டையும் விலக்கு 
தி*செய் கன்மன னேகஇ வேறில்லைத் நானே 

இரனை நால்வகைப் புரவ ரெனினுமிச் தரையின் 
மேனை மீன்றரு முமையருள் பழனணிவேல வனாங் 

Cag tay யேத்தில ரிரவல பசேயெனக் கூறி 

லனை யோர்பய ளெங்கன மடைகுவ ரியம்பே 

இ'யர்பி டா.தூின் பெருமையை மடவர ற்இிர நடக் 
குயம்பக்கேர் வீழிகயல்மொழி பாசெனக்கூறிப் 
பயம் .டாதுழல் பாவியேற்கருள்வதுன்பார 
மயம் பல்லாயிர முழங்குகற் பழனிவாழிறையே 

இறைவனே மலர்மசளிறை யயனோடீரிரண்டு 
£ர்சளும் பணியுமெப்கு ரிதிமே மறைவலோர்சளும் பணியமெையமுஞான வா திய 

நறைவழிர்து பாப்பண்ணை சூழ்பழனி நாசாவென் 

இஹறைவயதேயலாந் பிறமொழி பகர்க்சஙற்யேனே, 

ேனமாயஹீர் இறையளமாயிரு நிலம்வான் 
போனமால.புனவிமாச்ிவ பம ம்போருளுக் 

மணலை ரகம்பழுவி மாமலை வளசெக்தா.ப் 
GEA corn Boo gor we Bo). a ளிர்வசெக்காளே 

சா த$மையார் செயல்புரிந்திடுச்ச ணானலிக்த 

னீ ரவாறிழிர் சுழல் மனநினை நினை தீஇிடரின் 
பாசதாமரை யென்னகம்இலங்கிடப் வணிப்பாய், 

சூத்மாங்கசனிசொண்ட நற்பழனி வாம்சடரே, 

13 

61 

62 

63 

64 

65 
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14, திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி, 

சட்ரோர் மான்றினுக் குயர்வுடை Morag Ces He 
கடருமாநிலத் கெடப்பொருணிச ரறைகுவனால் 
ப்டருமெய்ப்புசழ்ப் பழனிமா மலைவளர் பரனே 

தொடரும் வெவ்வினை சொலைந்சருணின்பதத்த சள. 

ரிதமாக நின்புகழ் சொலத்தோன் நீடுங்காலை 

விரியுமெப்பறி வொளிர்ந் திடாதழுத்தும்வெம்மாயை 
யிரியுமாசெயல் நினச்மொருபாரமோ விணீங்கிச் 
கறியுமாளியு முலவுகற்பழனிவாழ் கந்தா. 

Bi sor sama manor ust Py psn over 

Rio sures) எலங்கியே குவனெனசக் தேர்ட் தம் 
பந்சமாயையினீங்கலே னின்னருட்பார்வை 
வக்துமேவிடிலுய்குவேன் பழனியின் வாழ்வே, 

1 

வாருலாமுூசசதிர்ப்ப வானவர் புடைகுழத் 
தெருலாவநின்ற சுரைக் காய்ந்ம நீ கறி்தஞ் 

சருருப்பவர் தொலைப்பது பபரமோ இசழுங் 
சாருலாவுஈற் பழணிவாழ் கடம்பணிமார்பர 

(வறு. 

ம்ா£ரனென்ன வயங்ருமெழிலளாச 

தீரமேவு வையாடரி சென்ரநின் 
பேசலாம் புகன்றாடும் பெருமையெவ் 
வூமிலுண்டு பழனிக்கு யனே. 

2. தயங்கண்ட் மலரெனவென்னுள 
கிசம௫ழ்க்திட நின்னருளீகுவாய், 
மசமிகுர்தவெம் மாயையொழுக்சவ 
ரிசயமேவும் பழனியிலீசனே, 
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இருப்பமழனிப் பதிறறுப் Ussbst w. 

ஈசனே பழனணாபுரியில் பிர 
காசனே யடியார் சண்களித்தடு 
சேோசனேயென நின்புசழை நி௰ம் 
பெசவாக்சருள் யிஞ்ஞாகள் பிள்ளையே. 

பிஎ்ஜ்பில் றி வருக்இற் பிறர்புரி 
சள்ளைபொன்றூக்ஈவிக்கிற் சஎலனம்வே 

றுள்ளமொன்றி பழலிற் பமனிவாழ் 
வள்ளற்போற்றுவர் வையகமாக்களே 

றர GONG (aD வள௱ரர்ச பழணியி 

னீகளிதக் வ விளங்கரினே யேண்ணாதர் 

மேசமூற்றும் பயனென் சரந்சொளிர் 
நாசமுற்தவர்போற்நு மெய ஞானமே 

GH cor hice ; ்  ஈலமிழக்சார்மனம் 

போனவா விடயம் புருவபே 
ானமில் பழணிப்பெருமான் பதக் 
சானுலாமலர் காண்பதெக்காலமே. 

ச ரலமென்செயுய் காலனுமென்செயுங 
கோலமா $வக வ்காள்களூஇுமண்செயு 

மாலமார் மிடற்றண்ணலளிக்கருள் 

எவளஞர் பழனிப்பெயர் செ.ப்பினே 

செப்புகேர்முலை/சே மொழியார்மன 
மொப்பச்கூடு மமையர்து மூன்புகழ் 
செப்பிச்ூடுவசென்னிற்றினக்தின ஞ் 
செப்பிலாதவரார் மலைத் இம்னே,. 
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இருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி. 

தேக்குமன்பர் தினந்தொழுங்கம்டலை 
தாக்குந்கண்டிரை யார்ப்பைழ் தகர்ச்குமால் 
காக்கக் கங்கணங் கட்டிய சந்தன் வா 

மூாக்கமார் பழனிப்பதியண் டி.யே, 

அரண்டர்நகாயசன் போற்றுமறமுான் 
ஜொண்டர்நாயசன் சொல்லற்கரும்புசம் 

கொண்டயானை குறத்திக்கு சாபகன் 

விண்டுபோற்றும் பழனியின் வேலனே. 

வேறு, 

வேலை.பின்மாவுர Qube GRE 

லாலையிற்கரும்பெபென வீர்த்த வண்ணவே 
பாலையைலிகர்பவம் பறி தக் BT ES th ober 

மாலையாக்கடம்பணி பழணி மன்னவா, 

பபன்னவொண்பொ.றிலிடை வதியும் வண்டின 
கின்னரும்புகழிசை நிறுவி.ப்பாடிடர் 
அண்ணிகின்றாடிமக் மோகையெறுிவந் 

இன்னலைதழ் திவிர்ச்சருள் பழனியேம் கலே. 

GY 2D ay mus ginal பெழில் கொள் விண்மி கீ 

FHL Kink Foe sp நீ தாணிபம்பழல் 

காரறிறுவா CFI wear கலம் pn ai க் 

போற்றுமெய்ப் பாழுடைப் பழனிப் புண்ணீிபா, ம ட் 

/புண்ணிபம்னை தெனப் பொருர் இடாரர 
ரெண்ணிப விடமலைச் இளைப்பமெய் 4 2வர் 
பண்ணி.பல் செழுச்குடற் பழனியங்கரி 

கணி பன் பொடுதுதி ஈவின்று வாழ்வசே 
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இருப்பழனிப் பதிற் றப் பத்தக்காதி. 

வாழ்ந்இடுகாலை நின்வணக்சமின் ரியே 
சாழ்ந்திடுசாலையிற் சாற்றுவோர் குழூஉச் 
ரூம்ந்திடா துன்புகம் இனமுஞ் சொல்பவர்ச் 
குழ்ச்திடப்பணிுதருள் பழனித் சோன்றலே 

தோ ஃதரம் புரியு ின்னொண்டர் மாட்டுறுங் 
கா, இர ச்கடலையுந் சடியுமெய்த்சொழி 
லேச்தரின்பாலுளகாக வென்குறை 
கீர்க்சருளாஃ.ென் பழணித்தெப்வமே, 

தெய்வமாமூழ்வலி சிரைக்குஞ்சேவடி. 
செய்வருங் கரும்பணே யடக்குஞ்சமயில் 
சைவமாம் பழனியை கிணேல்இத் சகத்தத 

மூய்வபென்றுசைஈ தனர் பெரியருணுமையெ 

உண்மைநின்னடியவர் வீட்டிெங்குதல் 
தண்மலர் ஸ்ரி$இ்ரி உது பொன்றாதஇருற் 

அண்மைய? சம் பொழில் பழண் சேரிரு 

ச்ண்மணி Mais இ சார்கதுசேயனே 

கே $ய மேதிலிய மேயங் இட்டினுஞ் 

சோக மரர்பமீடி ரினேச்சொகர்ர் து & DY ooh 
௦02 . ட of ne (Dag ் தோசையில் வருமொரு பழணிச் சோதியை 

வாகையம் மார்பனை வாம் து ரெஞ்சமே, 

நெஞ்சு) பழனிவாழ் சிமலத்போற்றுவோர் 
கொர ஞ்சண்மகவொடுி கொஜுக்று ஞ் செல்வு 

பொஞ்சவிலாயுளு புணையில் ஏழ்த்தியு 

மஞ்சுமுவவிமையு மடைவரென் பவே. 

17. 
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18 திருப்பழனிப் பதிற்றுப் பத்தந் தாதி. 

வேறு, 

என்பொடக்கர வம்பனை யீரவெண்பிறை யோனுள 
Ber yap Pou மேல்விழுக் இச்சைபோல்விளை யாடுநீ 

பன்பனன்மக வடைவதற் கருடராஈ தென் ஞாயமோ 

மின்புரை£.இரு வடிவினர் மேவுபழனியின் வேர்சனே, 

வேயையொர்த புயச்தினார் வீரவேல்விழி சண்டளி 

அ£ரயகீல மெனச்சுழல் மோற்தமல்லி யறுந்ெெஇர் 
வாயிஞற்சொலி யேசல்போல் வண்டிசைச்க மலர்ந்தொளிர் 
மேயவாவி மிசச்செறி பழணிவாமும் விளக்கமே, ் 

விண்ணகச்ச வர்மீண்டு மீவ்வேலை குழ் புவியெய் துவர் 

மண்ணக இலுயா்ர்ததோர் பழனியானை மன இடை. 
யெண்ணன்முத்றிய மாணிடசெய்திடார் சருவானஇ 
லண்ணல்பொற்திருவடி தனிலாற்தலோடுறைவாரசோ, 

வர சபித்தமோடையமே வர் நமோதிடுமாகமா 
மீதனி்சியமென்றெணு நின்னமேசசைசொண்டவெ 
னே௱ரமுற்ற மனந்தெளி வெய்துமாறு டணித்சருண் 

மாதவந்தர் நெருங்கவொழ் பழனியக் தலவாசனே, 

வரசவன்றிருடருகனே வள்ளியானைமணஏனே 
யீசனீன்றகுமாரனே யென்று நின்று அதி இடுந் 
சீசசாமேவிர நல்லவை சாந் ௫ மின்புகழ் யானுமே 
பேசகீயருள் புரிதவாய் பழணிவாழ் பிர சாபனே, 

பின்னகச்சொருபாசமாம் பாரினுற்நவரொன்றனை 
நின்னடிக்குயர்துதிசொது நேயரோ டறவானவ 
னென்ன நித்த முரைச்சடற்சென்று நின்னருளெய்தமோ 
பன்னகத்திலுமேலதாம் பழனிமேவிய பாதனே 
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திருப்பழலரிப் பதிற்றுப் பத்.தர்.தா.தி. 

பர தகாப்பது நின்றொழில் பாடி.யாடெவெ சன்றொழ்ரீ 
ீ.கபோக்குவனன்கடன் சேவைசெய்குவதென்சட 
னீதசச்தியமாசலா லெய்துரின்னருளென்னிடர் 
சாதுகுக்கு மலர்ப்பொழிற் பழண்மேவு தயாபசா 

திய து சளி தருடர் து சாப்பவனீயலான் 
மதியெழுச்திட வொவிகடன் மாநிலர் சணிலாருளார் 
சுய இசைபாடு பொத்ளொடியமோங்கெ பழணிவாழ் 
கதியணிஈதிசெஞ்சடை மகாதனீச் சருளெந்கையே 

e ஓ . 

எந்தைபோற்றிய யிற்கரத்திறைவ போற்றியெனச்சரு 
டர்தபண்ணவ போற்றியேதாகமத் தலைநகின OD 
சு ரர, ர்சிருவடிவமார் சுதணபொற்றி துதிச்குமென் 
சம்தைமேவிய பழனிவாழ் தேவநின்னடி. போம்றியே, 

. @ 

போற்றுவார் சிலருவகையே பொங்கியச் கரமாறையஷ் 
சாற்றுவார் இவர் பல்வகைச்தார் தொடுத்து வியப்புற 
காற்றுவாச் சிலர் வெம்பவநைந் “தென்று மனந்தனைக் 
தேற்றுவார் லர் பழனிவாழ் தேவே சவகின் றிருமுூனே, 

திருப்பமணிப் பதிற்றுப் பதிஃந்தாதி மு ம்றுப்பெற்றது 
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