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a. 

. இமயம், 

இப்புத்தகத்தில் அடங்கெயவை. 

  

  

விஷயம், 

முகத் பதிப்பின் முகவுரை. 
இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை, 

மூன்றாம் பஇப்பின் முகவுரை. 

ஆருணூரிராத ஸ்வாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம், 

பதிப்பாசிரியாமீது சிறப்புப் பாயிரம், 
திருப்புகழ்ச் சிறப்புப் பாயிரம். 

பிழைதிருக்தம். 
முருகக்கடவுள் ததி. 
திருப்புகழ்-- விகாயகர் துதி, 

டே “முத்தைக்கரு” என்னும் பாடல், 
திருப்பாங்குன்றம். 
திருச்சேந்தூர். 
திருவாவினன்குடி.--பழகி. 
திருவோகம் (ஸ்வாமிமலை.) 
குன்றுதோறாடல் : 

பொது, 
கயிலைமலை. 
இருமலை (ஸ்ரீசைலம்.) 
இருவேங்கடம், 
இருத் தணிகை, 
வள்ளிமலை. 
இருக்கழுக்குன் றம். 
மயிலம். 
BAG rr ciated, 
இருக்சுற்குடி . 
ரத்ககிரி (வாட்போக்கி) 

விசாலிமலை, 

விரசாயகமலை, 
இருச்செங்கோடு. 
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றேகை,



iv இப்புத்தகத்தில் அடங்கியவை. 

        

  

| ) 3 
விஷயம், | பக்கம், கை 

கொல்லிமலை, | ௨௬௩ | a. 
சாஜசெம்பீர வளகாட்டுமலை, | ௨ & 
ஞான மலை. 2. 46/5) ௨ 
ஊதிமலை, ௨௯௭ 2. 

குருடிமளை, ௨௯௮ | & 

தென்சேரிகரி. ௨௬௯ ' 2. 
Oar waco & A, ௩0௧ | க 

இர்த தமல், ௩௦௨. க 
கநகமலை, ௩0௩ க 

புகழிமலை, ௩0௪ ச 

பூம்பறை. ௩0௪ சு 
கொடுங்குன்றம். ho) ௨ 

குன் றக்குடி, ௩0௭ ot 
பொதியமலை (பாவகாசம்). ௩௧௨ ௨ 
கழுகுமலை, ௩௧௫௫ Ri. 

வள்ளியூர். ரடகஏ க 

கதிர்காமம். meer) ௧௩ 
அருக்கொணாமலை, ௩.௨௫ க 
திருக்கோணமலை, ௩௩௨௨௬ ௪ 

பழமுதிர்சோலை. ௩௨௭ | ௧௬ 
ஆ௮ திருப்பதி, ௩௩௨௯ ௨ 

போல்டு 

| a (4]-[௮] 
ட: ம் பாகத் அள்ள இருப்புகம்ப் பாட 

ளின் பாட டி தங்களால் எம இடப் பலவும் 
அவற்றுக்குரிய பாடல்களின் எண்களும் :-- 

ஸ்தலம். பாடலின் எண்.| ஸ்தலம். .பாடலின் எண். 

பாட்டு முதற்குறிப் பகராதி, 

திருவருணை 290 இருமலை [244], 279 
சிங்கை 90 *தென் தலை 375 
செஞ்ட 79 வயலூர் 253, 271 
tOewGu@ 370 ரவாகைநகர் 365 
இருத்தணி 127 திருவாதவூர் 365 

Rene mannan, ta eee oe   
ft இவத்தினிடம் விளங்கவில்லை.



௨ 

சிவமயம், 

திருப்புகழ் முதற்பதிப்பின் முகவுரை, 

சிவபெருமானுக்குத்தேவார திருவாசகங்கள் எவ வளவு 

உகர்த ஸ்தோத்திரங்களா யிருக்கன்றனவோ அதுபோல 

முருகக்கடவுளுக்கு மிகவும் பிரியமானது திருப்புகழ் 

என்லும் செஞ்சொற் பிரபர்தம், இதை ௮ச்செடவேண்டும் 

என்கற எண்ணம் எனக்கு இருபது வருஷங்களுக்கு முன் 

உண்டாயிற்று, அது முதற் பல இடங்களிலிருந்து பல 

பிரதிகளை வருவித்து ஆயிசத்திரு.நாறு பாடல்கள் சேகரஞ் 

செய்தேன். புத்தகந்தோறும் பாடல்கள் வேறுபட்டிருக்த 

மையால், ௮வைகளை யெல்லாம் பரிசோதித்து ஓழுங்கு 

படுத்துவது ௮இக பிரயாசமாக இருந்தது. இக்காரணத் 

தாலும், எனக்கு ௮வசாச மில்லாமையாலும், இன்னும் 

கில காரணங்களாலும் இப்புத்தகம் வெளிவர இதுகாறும் 

தாமதித்து. திருப்பா இரிப்புலியூர்வித் துவா ன்-ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ- 

சிவசிதம்பா முதலியா சவர்கள், ௮இக சரெத்தையையும் 

மூயற்சியையும் உடையவர்களாக என் எண்ணத்தை முடிப் 

பித்தார்கள், ஓவ்வொரு பிரதியிலும் பாடல்கள் ௮இக 

பிழையாயும் ஒன்றுக்கொன்று ௮௧, வித்தியாசமாயும் 

இருந்தமையால் வைகளைச் சீர்ப்படுத்ச மே. மூதலியா 

ரவர்க ளெடுத்துக்கொண்ட முயற்சி ௮ளவிறர்தது. அதற் 

காக நான் அவர்களுக்கு மனப்பூர்வமான வர்தனங்கள் 

அளிப்பதன்றி வேறேயாது சைம்மாறு அளிக்கவல்லேன் ? 

சில புத்தகங்களிற் ல பாடல்கள் அடிகள் மாற்றப்பட் 

டிருந்தன. சிலவற்றிற் பொதுவான பாடல்கள் ஸ்தலங்க 

ளுக்கும், ஒரு ஸ்தலத்துச் குரியபயாடல் மற்றொரு 

ஸ்தலத்துக்குமாகத் திருப்பப்பட்டிருந்கன, இதற்குத் 

திருஷ்டாச்தம்,-- தோகைவா? ஈடத்தும், பெருமாளே ”



vi இருப்புகழ் முதற்பதிப்பின் முகவுரை. 
ர 

எல்பதை 4: சோலைமாமலை நிற்கும் பெருமாளே ”' என்றும், 

ப ஓரெழுத்தி லாறெழுத்தை யோதுலித்ச பெருமாளே”? 
என்பதை 4 ஓசையுற்ற சோலை வெற்பில் ஓகைபெத்ற 

பெருமாளே என்றும், “கொடுமூடிக் குமரப் பெருமாளே” 

என்பதை : குருமலக்ருமப் பெருமாளே * என்றும், 

 மாடையம்பதி வாழ்வே தேவர்கள் பெருமாளே ” 

என்பசை (:மாபரங்கிரி மீதே மேவிய பெருமாளே? 

என்றும் வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கன. இன்னும் இவையோ 

gine வேறுபாடுகள் மிகப்பல. இவ்வேறுபாடுகளை 

யெல்லாம் பிரதிசகளைக்கொண்டு கூடியவசையில் S&B 

பாடல்கள் சுத்தஞ்செய்யப்பட்டன,  இவவளவு தாரம் 

அரசாய்ச்சிசெய்து ௰ழுங்குபடுத்தியும், பாடல்களெல்லாம் 

அருணகிரிகாதசுவாமிகள் இருவாக்கிலிருக்து வந்தபடியே 

சலப்பில்லாம லிருக்கின் தன வென் ௮ சொல்லீத் அணிக்தி 

லன். ஒல்ப்புத்தகங்கள் பலவற்றிற் பலவாருக எழுதப் 

பட்டிருக்கும் பாடல்கள் இப்போது ஒருவாறுகமுங்காகத் 

இரட்டி. எல்லோரும் படி.ப்பதற்குர் சுலபமாக ஒருபுத்தக 

மாக்கப் பட்டன என்று மாத்திரம் சொல்லக் கூடும். இப் 

புத்தகத்தில் எவ்வகைப் பிழைக ஸிருக்காலும் அவைகக£ 

யெல்லாம் பொறுப்பதன் றி அவற்றை அடியேனுக்குத் 

தெரிவிக்கும்படிக்கும் கற்றுணர்ந்த பெரியோர்களை 

வணக்கத்துடன் கேட்டுக்கொள்ளுகறேன். முருகபெருமா 

னுடைய திருவருளினால் இப்புத்தகம் இரண்டாம் பதிப் 

புக்கு வருமாயின் அச்காலதகில் மெற்கண்டவழுக்களைக் 

சளைந்துவிடலாம். எளிதிற் பொருள்விளங்கும் பொருட்டுப் 
பாடல்களிற் இற்தில இடங்களிற் சந்திகள் பிரிக்கப்பட் 

டிருக்னெறன. அதை அன்றோர் அருவருக்காமல் ௮ங£ 

கரித்தல் வேண்டும். இது நிற்க, 

சிவஸ்கலங்களுள்ளே தேவாசம்பெற்றவைகள் எப் 

படிச் பஇறப்புற்றிருக்கன்நனவோ அதுபோல் முருக 

பிரானுடைய கோயில்களில் திருப்புகழ்பெற்றவை சிறப் 

புத்றனவாம். ; ஆதலால் அப்படிப்பட்ட .கோயில்களில்



திருப்புகழ் முதற்பதிப்பின் முகவுரை. vil 

தீபாராதனைக்காலத்தில அவவவற்றிற் குள்ள திருப்புகழ்ப் 

பாடல்களில் ஒன்றையேனும் சோல்லும்படிக் கோயிலதிகாரி 

கள் செய்வார்களேயாயின் அது பெரும் புண்ணியமா யிருக்கும். 

திருப்புகழ் பெறாத கோயில்களிலும் பொதுப்பாடல்களா 
யுள்ளவற்றில் தக்கதொன்றைச்சொல்லித் இபோசாதனை 

செய்வித்தல் மிகவும் உத்தமம், 

* முருகபெருமானுடைய அரும்பெரும்புசுழாகிய இத் 

திருப்புகழை கியமமாகப் பாராபயணஞ்செய்யும் அடியார்கள் 

இம்மையில் எல்லாப் பாக்கியங்களையும் பெற்று மறுமையில் 

மோக்ஷ மடைவார்க ளென்பதற்கு யாதோர் ஐயமு மில்லை. 

நான் பாடல்கள் சேசசஞ்செய்புங் காலத்தில் தங்களிட 
மிருந்த பிரதிகளைக் தந்த புண்ணியவான்களுக்கும், பிற 

ரிடக் இருந்தவைகளை வருவித்துத்தந்த அன்பர்களுக்கும் 

௮0ேக வந்தனம் அகமகிம்ச் தளிக்கின்றேன். இவர்க 

ளிற் கருங்குழி - ஞானப்பிசகாச ஐயரவர்களுடைய குமார 

சாகிய அறுமுக ஐயசவர்கமை முக்கியமாகச் சொல்ல 

வேண்டும். இவர், மேற்கூறிய இசண்டுவகைப்பட்ட உதவிக 

ளும் செய்ததன்றி ௮கே௧ நாள் என்னுடன் இருக்தும், 

சாம் தனியே யிழுக்தும், பாடல்களுக்கு ௮கசசாதி முதலிய 

ஏற்படுத்தியும், அவைகளைப் பிரிக்கவேண்டியபடியே பிரித் 

அம், இன்னும் பலவித வேலை செய்தும், பேருதவிபுமிக் 

தனர், இவ்வளவும் இவர் பொருள்சசையினா லல்லாமல் 

திருப்புகழ் வெளியாகவேண்டு மென்கிற பேரவாவினா 

லேயே செய்தமையால், இத மிகவும் வியக்கற்பாலதேயாம். 

வரிசைப்படுத்தியபொழு.து முருகக்கடவுளுக்கு முக்கிய 

மான படைவீடுகளாஇய திருப்பரங்குன்றம், திருச்சேக்தூர், 

திருவாவினன்குடி, திருவேரகம், குன்றுதோறாடல், பழமுதிர் 
சோலை ஆ௫ூய ஆறு ஸ்தலங்களின் பாடல்கள் முறையே 

முதலில் வைக்கப்பட்டன. பரூச பூத ஸ்தலங்க ளாகிய 

காஞ்சீபுரம், திருவானைக்கா, திருவண்ணாமலை, காளஹஸ்தி, 
சிதம்பரம் என்னும் இவற்றின்பாடல்கள் முறைய பின்பு 

வைக்கப்பட்டன. அப்பாலுள்ள ஸ்தலப்பாடல்கள்,
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தெரிக்தவரையில், தொண்டைகாடு, சோழகாடு முதலிய 

காடுகளின் செமப்படி பிரித்துவைக்கப்பட்டன;. பொதுப் 

பாடல்கள் இறுதியில் வைக்கப்பட்டன. ஒரே சந்தமான 

பாடல்கள் பெரும்பாலும் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டன, பிரபல 

மான ஸ்தலங்களையன் நி ஏனைய ஸ்தலங்களுள், பலவற் 

றின் இருப்பிடம் முதலிய விவரங்கள், சில அன்பர்கள் 

மூலமாகவும் வேறுவிதமாகவும் கடைத்தன. அவற்றை 

௮ந்த அந்த ஸ்தலத்துப் பாடல்களின் &ழ்க் குறித்திருக் 

கிறேன். இலெவற்றின் இருப்பிடம் என்ன முயற்சிசெய்தும் 

இன்னும் தெரியவேயில்லை. பாடல்களில் “௮வரயமான 
இடங்களிற் குறிப்புக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 

முதலில், ஐஓலைப்புத்தகங்களி லுள்ள பாடல்களைக் 

சடிதத்திற் பெயர்த்து எழுதியும், தஇிருத்தியானபின் பு 
அவைகளை வேறு கடிதங்களில் எழுதியும், உதவிபுரிரக்த 

ஈண்பர்களுக்கும், இன்னும், இப்புத்தகம் அச்சுக்கு வருவ 

தற்குவேண்டிய எவ்விதமான உதவிபுரிர்த , ௮ன்பர்க 
ளுக்கும் மனப்பூர்வமாக வர்தனஞ்செய்கின் றேன். 

திருப்புகழ் ௮ச்சிடவேண்டும் என்று பிரதிகள் சம்பா 

திக்கச் தொடங்கினதுமுதல் இதுவசையில் எனக்குண்டா 

யிருந்த பிரயாஸம் மிக ௮இிகமே. திருப்புகழ் அச்சிடப் 
பட்டு வெளிவாவேண்டும், ௮தை அன்பர்கள் வாசித்து 

ஆந்த மடையவேண்டும் என்னும் ஆசையே arcu ara 

பிரயாசத்திற்கும் காரணமாயிருந்தது, என் ஆசையை இவ் 

வளவு காலத்துக்குப் பின்பேலும் முருகபிசான் ஒருவாறு 

நிறைவேற்றுவித்தது ௮வருடைய பெருங்கருணையே. 

மூருகக்கடவுளுடைய ௮ுக்கெரகத்இனால் யாவருக்கும் 

சக்ஷமம் உண்டாகுக, 

  

இருத்தணிகைப் பெருமான் திருவடிவாழ்க. 

  

சேகசமான ஆயிரத்திரு. நாறு பாடல்களையும் அச்சிட்டு 

முடிந்தபின்பு ஒசே புத்தசமாக்க வெளிப்படுத்த உத்தே௫த் 

இருந்தேன், ௮ச்டத்தொடங்கி இரண்டுவருஷ கால 
ர
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மாயும், பலவித அசந்தர்ப்பத்தால், இதுவரையில் அறு 
அறு பாடல்களே அச்சிட்டு முடிந்தன. மற்றை ௮.று 
நூறு பாடல்களையும் அச்சிட்டுமுடிக்க எப்படி, யும் இன் 
அம் இரண்டு வருவம் செல்லும், அவ்வளவு காலம் புத்த 
கத்தை வெளிப்படுக்காமலிருப்பது யுக்தமாகத் தோற்ற 
வில்லை. இதனை அச்சிடத்தொடங்க பின்பு அச்சிடும் 
விவாக்கில் சென்னையில் எனக்கு a. ga Ah gi வர்க 
LDeiil - = -, சணிசகாசல காயகரும், இருப்புகழ்ப் பாடல் 
கார் சர் இருத்தி ஒமுங்குபடுத்ெ திருப்பா திரிப்புலியூர்- 
ம-ரர-ர-ஸ்ரீ - சிவசதம்பர முதலியார் அவர்களும் Baus 
மடைந்தார்கள். முதலியார் அவர்கள் தாம் எவ்வளவோ 
பிரயாசப்பட்டுச் சரிப்படுத்திய இருப்புகழ்ப் பாடல்கள் 
அச்சிற் பதிப்பித்து முடிகறவரையில் இருந்து அச்சுப் 
புத்தகத்தைக் கண்டு களிக்காமற் காலஞ் செய்ததைப் 
பற்றி மிகவும் வியசனப்படுகறேன். இக்காரணங்களா லும், 

அன்பர்கள் அரேகர் திருப்புகழ் எப்பொழுது வெளிப் 

படுமோ என்று அவலாய் எகிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்ப 
தாலும், இனித் தாழ்க்கலாகா தென்றெண்ணி ஆன 
வரையில் 'உடனே வெளிப்படுத் துவது உிதமென்று தீர் 
மானித்தேன். முருசக்கடவுளுடைய அறுபடை வடுக 

ளாகிய திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், திருலாவினன்குடி, 
திருவோகம், குன்றுதோறாடல், பழமுதிர்சோலை, இவைகளின் 
பாடல்களும், பஞ்சபூத ஸ்தலங்க ளாகிய. காஞ்சீபுரம், திரு 
வானைக்கா, திருவண்ணாமலை, காளஹஸ்தி, சிதம்பரம் இவை 
களின் பாடல்களும் சேர்க்து ௬௦௩-பாடல்களாகின்றன. 
இவ வறு நாற்று மூன்று பாடல்களையும் இப்போது முதற் 
பாசமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கன் றேன். மற்றை ஸ்தலங் 
களின் பாடல்களும் பொதுப்பாடல்களும் சேர்ந்து அறு 

தூறு பாடல்களாகும் : அவற்றை இசண்டாம் பாகமாக 

விரைவில் வெளிப்படுத்த முயலுகிறேன். ஆறுமுகக் 
கடவுள் ௮றுக்காடுப்பாராக, 

தஞ்சாவூர் ஜில்லா, ) 

திருத்தருப்பூண்டி, | , 
ஜயஞ்ுஆவணி மி, 5 வ. த. சுப்பிரமணியபிள்ளை. 

1894-ஞ௦ | 
செப்டம்பாமீ”, |



டை 

கணப.இி துணை, 

திருத்தணிகேசன் துணை, 

திருப்புகழ் இரண்டாம் பதிப்பின் முகவுரை. 

  

பதிை வருஷங்களுக்குழுன் (1894-ஆம் த்தில்) 

அச்சிட்ட திருப்புகழ் முதற்பாகம் அயிசம் புத்தகங்களும் 

செலவாய் எட்டு வருஷங்களாயும், ௮தை பிரண்டாமுறை 

அச்சிடப் பல காரணங்களால் இதுவசை தடைப்பட்டது. 

இப்போதாவது இதைமறுபடி அச்சிட்டு, தமிழ்சாட்டார் 

பலரும் இதை வாங்? வாடிக்கவேண்டுமென் ௮) அடியேன் 

கொண்டிருக்கும் பேோவாவை நிறைவேற்றும் படியான 

பெரும் புண்ணியத்தையும் பாக்கியத்தையும் எனக்குத் 

தந்த கருணாகிதியாயெ முருகக்கடவுளுக்கு கான் என்ன 

சைம்மாறு செலுத்தவல்லேன் ? 

இப்பதஇப்பில், முதற்பதிப்பில் அக்காலம் தெரியா 

திருந்து பின்பு தெரிர்ச பிழைகளெல்லாம் விலக்சப்பட்டன, 

இருவாவினன்குடி திருப்புகழ்ப்பாடல்கள் முதலிலும், 

பழநிப்பாடல்கள் அவற்றின் பின்னும் வைக்கப்பட்டன. 

ஸ்ரீ பெரும்பூதூருக்குச் சமீபத்தில் வல்லக்சோட்டை 

யென்றொரு புராதனமான சுப்பிரமணிய கேஷத்திர 

மிருக்கிறது; ௮சற்குக் கோடை என்னும் பெயருண்டாம் 7 

அதீதலத்துக் குரிய திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் திருச்செங் 

கோட்டுப் பாடல்களிற் பிசகாய்ச் சேர்ந்திருக்கின் றன 

என்,று சலநாளைக்குமுன் கேள்விப்பட்டேன். அப்பாடல்க 

ளாவன:--989 - (கோடைசகர் வாழவக்த பெருமாளே * 

என்பதும், 84]. கோடைக்குள் வாழவந்த பெருமாளே ’ 

என்பதும், 949-:கோடைப்பதியோனே ' என வருவதும்; 

9௦0 ் கோடைபம்பதியுத்று நிற்கும் மயில்விரா' என
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வருவதும், 351--கோடையெலும் பதிவந்த இக்திரர் பெரு 
மாளே' என்பதும், 8௦02-:கோடைச் தேவப்பெருமாளே” 
என்பதுந்தாம், இச்சு ஆறு பாடல்களையும் வல்லக்கோட் 
டைக் குரிய பாடல்களாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். 

வேறு ஸ்.தலங்களுக்குரிபவை என்று வெளியான 

பாடல்களை யெடுக்அவிட்டு அவைகளுக்குப் பதிலாகச் சரி 
பான பாடல்கள வைக்கப்பட்டன. i 38 se 

மிகுர்த பிரயாசை எடுத்துக்கொண்டு திருப்புகழ்ப் 
பாடல்களையெல்லாம் செம்மையா யாசாய்க்து அவற்றினின் 

௮ம் வெளியான ௮ருமையான சங்க இகளை :ஈஸ்ரீ ௮ர௬ண௫ரி 
நாதசுவாமிகளின் சரித்தி அசாய்ச்சி'எனப் பெயர்புனைக்து 
ஏன் குமாரன் சிரஞ்சீவி - செங்கல்வராயன் எழுதினதை 
(ஸ்ரீ ௮ருணடரிரநாத சுவாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம் என் 
பதின் பின் சேர்த்திருக்கின்றேன். 

இவ்விரண்டாம்பதிப்பு கூடுமானவசையில் திருத்த 
மானதென்று சொல்லலாம். என்றாலும் பிழைகளிருக்க 
லாம். அவைகளை யெல்லாம் க்ஷமித்து வெளிவரக்்இருக் 
கும் பாடல்களை முருசக்கடவுளுடைய திவ்ய திருப்புகழ் 
என்று ௮ுன்பா யங்கேரிக்கும்படி. ௮ன்பர்களைக் சாழ்மை 
யுடன் வேண்டிக்கொளளுகின் றேன். 

292, “Gear 0 
any . . 

Gone "sr gr, விதி: சுப்பிரமணிய பிள்ளை, 

1909 ஷு ஜனவரிம்”, 

ச. குறிப்பு. -முன் நான் தெரிவித் இருந்தபடி 
திருப்புகழ். மூன்றாம்பாகத்துக்காக இத்தனைகாலம் பிரயத் 
தனப்பட்டும் 70-பாடல்கள் மட்டுந்தர்ன் Gen sane 
இன்றன 4. ஏட்டுப்புக்ககங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் தயவு 
செய்து ௮வைகளை யனுப்பினால் இன்னம் 80-பாடல்கள் 
சம்பாதித்து நூறு பாடல்சளேனும் அச்சிடலாம். இனித் 

தாமதஞ் செய்யாமல் அவைகளைக் கூடிய விரைவில் 
அனுப்பும்படி புண்யவான்களைச் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். 

nee pe eee neti eerie an அவலை nt 

* இது இனியச்டெப்படும் மூன்றாம் பாகத்இல் வரும், 

* இவற்றில் 98 - பாடல்கள் இம் முதற்பாகம் மூன்றும் 
பஇப்பில் ௮ச்சேறிவிட்டன.



டெ 

தரு ச்சண்சேசன் துணை, 

திருப்புகழ் மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை. 

  

£ வெள்ளை வாரணப் பிள்ளை யார்பதம் 

உள்ளு வார்மனக் கள்ள மாறுமே, * 

'இருப்புசழ் முதற்பாகம் இரண்டாம்பதஇப்புப் புச்சகங்கள் 

1909- gram ஏப்ரில் வெளிவர் தன. ௮வையிற்றிற் 

சிலவற்றைக் களிப்புடன் சண்ணுற்ற மறுஞான்றே 

விடியற்காலையில் (17-&]1009) எமது தந்தையார் 
அவற்றின் பொருளாவுள்ள திருத்தணிகேசன் திருவடி. 

Ceti got t+, இரண்டாம் பதிப்புப் புத்தகங்களும் 

இரண்டாம் பாக புத்தகங்களுஞ் செலவாக௫ிப் பத்து 

வருஷங்க ளாய்விட்டன. இதனிடையில் முருகக்கடவுளின் 

அறுக்க ஹத்தால் இத் திருப்புகழ்ப் பாக்களை எமது 

BETO) CHF Lp! கரையும்படி இன்னிசையுடன் ராடும் 

வல்லமை வாய்க்கு வள்ளிமலை ஸ்வாமிசளின் இடைவிடா 

முயற்சியால் திருப்புகழின் அருமை பெருமைகளை ப்ரிய 

அற்ற அன்பர்கள் பலரும் ௮ தனை மறுபதிப்பிடூம்படி. 

எம்மை வற்புறுக்கலாயினர். பினும் சான்கு வருஷ 

காலமாய் (4-8-1914 முதல் 11-11-1918 வரை) ஈமது 

அரசாங்கச்தாருக்கும் ஜெர்மனி தேசத்தாருக்கும் கடந்த 

யுத்தத்தின் காரணமாக எல்லாப் பொருள்களும் 

தொழிற்கூலியும் பன்மடங்கு விலையேறிவிட்டபடியால் 
இக்காரியம் எம்போல்வாருக்குச் சற்று ௮சா தீதியமா கவே 
தோன்றிற்று, இங்கன மிருக்கு மெல்லையில் 

ஓன்றை 

நினையாத முன்வந்து நிற்பினு நிற்கும் 

எனையாளு மீசன் செயல்” என முன்னாள் 

Karna தாட்டி அருளிச் செய்த 

ஈல்வழி யென்னுஞ் சொல்வழி யே, திரு 
  

* இப்பாடல் திருப்புகழ் தலைப்புத்தக மொன்றன் முதலிற் 

சாணப்பட்டது, 

1 இவரது சரித்திரம் தனியாக அச்சிடப்பட்டுள்ள த,



இருப்புகழ் மூன்றும் பதிப்பின் முகவுரை, xiii 

முருகாற pene முன்னுத இலங்க 

Qo or NS gZin முன்னா விளங்குக் 

இருப்பாங் கிரியெனும் பொருப்பமர் 2௪யடிக் 

குழுவலன் புள்ள உத்தம பத்தர், 

முருகெனு மொழியி லுருகு கெஞ்சினர், 
மதுரைப் பெருகன் மாககர் மறையவர், 

தவினி லு.பரிப கவு மசபினர், 

eg Carew Cun Pe Bi பென்ற 

அால்களிற் பயின்ற நுண்ணிய கேள்வியின் 

உலகுளோர்க் குதவு மூதார குணத்தினர், 

பிறவி யொழிக்கும் பிரான் திருப் புகழிழ் 

பெரிதுள மூழும் up Dono yo Purr, 
எம்மிடம் மாரு இயைபு கொண்டவர், 

வேட்டவை ஈல்கும் வேச்தென லாகுரக் 
ச 

தம்மியம் பெயரை யிம்முக வுசையிற் 

சாற்றுதல் தகாகெனச் தடுத்துத் 
திந்தநந பொருளால் வர்ததிப் பதிப்பே. 

அருணகிரிகாத ஸ்வாமிகள் இருவாக்கென ஆன் ஜோர் 

கூறும் அருமை நூல்களை மூன்றுபாகங்களாக அச்சிடலா 

மெனக் கழுதியுள்ளேம். இம் மூன் மும்பதிப்பு ], முதற் 

பாகத்தில் முழுகக்கடவுளின் ஆறுபடைவீடுகள் எனப்படும் 

இருப்பாங்குன் றம், இருச்செக்தூர், பழநி, இரு வேசகம், 
குன்றுதோமுடல், பழமுதிர் சா என்லும் ஸ் தலல்களுக் 
குரியனவான: எலலாப் பாடல்களும் (4050-பாடல்கள்) 

அச்டெப்பட் டிருக்கின்றன. TI. இரண்டாம் பாகத்திற் 
(i) காஞ்சபுசம், திருவானைக்கா, திருவண்ணாமலை, ஸ்ரீகாள 
ஹஸ்தி, Agoura ஆகிய) பஞ்சபூத ஸ். தலங்களும், 
(11) காசிமுசல் இராமேசம் ஈருவுள்ள ஏனைய ஸ்கலங்களும், 

111. மூன்றாம்பாகத்திற் பொதுப்பாடல்களும், ஸ்வாமிகள் 

திருவாய்மலர்க்துள்ள இருவகுப்பு, கந்தரச்தாஇ, கந்த 
சலங்கரரம், கந்தரறுபூதி இவைகளும், ஸ்வாமிகளின் 
*ரித்திர ஆராய்ச்சி, இருப்புகம் ஆராப்ச்சி, சந்தக்குறிப் 
பகசாதி முதலியனவும் வரும், 
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ப  இருப்புகழ் மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை, 

அபடை. வீடுகளுக் குரியனவாய் இதுவரை இசண் 
டாம் வாகத்திருந்த (006-019, 021-020, 984, 950, 905, 

1009, 1204, 1281 எண்ணுள்ள) 80-பாடல்களும், இது 

வரை யச்சிடப்படாது இப்பதிப்பில் 27, 28, 89, 111, 116, 

142, 170, 174, 176, 185, 224, 237, 269, 275, 300, 

348, 361, 382, 399, 400, 402, 410, 420, 433, 442 

எண்ணுள்ள 25 - புதப்பாடல்களும் ஆக, ஐம்பத்தொரு 
பாடல்கள் இப்பதப்பிற் சேர்ந்இிருக்கன்றன. 

வல்லகச்கோட்டைக் குரிய பாடல்கள் திருச்செம் 

கோட்டுப் பாடல்களோடு பிழையாகச் சேர்ச் துவிட்டன 

என எர்தையார் முதற்பாகம் இரண்டாம் பதிப்பின் 

முகவுரையிற் குறித்த (889, 84], 949-952 எண்ணுள்ள) 

ஆ பாடல்களும், வயலூருக் குரித்தெனத் தோன்றிய 

தும் அப்பதிப்பில் 840-அவத எண்ணுள்ளதுமான ஒரு 

பாடலும் ௮க ஏழு பாடல்களையும், தனிச்சயம் என்பது 

குன் றுதோருடல் ஸ்சலங்களில் ஒன்று அன்ஜறென ஏற் 

பட்டபடியால், இப்பொழுது இரண்டாம் பாகத்தில் ௮த் 

தலத்துக்குரிய 020-அம்பாடலையும், இனிவரும் இரண்டாம் 

பாசத்திற் காணலாம். 

எமது தர்தையார் காலத்துக்குப்பின் எமது ஊக்கக். 

குறைவாலோ தெளர்ப்பாக்கியக்சாலோ புஅப்பாடல் 

ஒன்றேனுங் கிடைக்கவில்லை. திருப்புகழ் மூன்றாம்பாக 

மென அச்சிடுவதற்குப் போதுமான பாடல்கள் இல்லாமை 

யால் முதற்பாகம் இசண்டாம்பதிப்பின் பூகவுரைக் 

குறிப்பில் எமது தந்தையார் கூறியபடி அச்சிட வியல 

வில்லை. 

இம் மூன்றாம் பதிப்பு அ௮ச்லிருக்கும் பொழுது 

எமக்கு மிகவும் உதவியா யிருக்தவரும் எமக்குத் தர் 

போல் மந்திர முரைத்து எம்மிடம் எக்காலுக் தாம் 
போற் நலையளி கொண்டவருமான எமது ' தமக்கையார் 

(2-12-1920) சென்னையிற் சவெபதமடைந்தனர், அவர்கள்



திருப்புகழ் மூன்றாம் பதிப்பின் முகவுரை. ஊ 

இப் பதிப்பைக் கண்டு களியாமற் காலஞ்சென்ற எமக்கு 

மெத்த வருத்தத்தை விளைவிக்கின்றது. இப் பதிப்பை 

யச்சிடுவதில் எமக்கு மிக்க உதவிபுரிர்த சென்னைக் காதெ 

வியாபாரிகளிடம் (][88875. ரீ. Dickinson & Co. 
Paper Merchants) உத்தியோகத்துள்ள சேலம்-௫. 

[1. 8.]துரைசாமி ஐயங்கா சவர்களுக்கும், உயர்நீதிச் சாலை 

யில்(1712]) ஸோ) உத்தியோகமுள்ள ஆற்காடு-கா. |, ம] 

ராமஸ்வாமி ஐய ரவர்களுக்கும், கம்பனிகள் ரிஜிஸ்தராகும் 

gla (Registrar of Joint Stock Companies) 244 
யோகமுள்ள  அங்கரை-க, [$. .] சுப்பிமணிய ஐய 

ரவர்களுக்கும், இதனை யச்ிட இசைந்த 1.3. சாமையர் 
கம்பனியாருக்கும், இன்னும் இப்பதிப்பு வெளிவருமாறு 
தமது மனோவாக்குக்காயங்களால் உதவிய அன் பராயினார் 

பலருக்கும் மாம் மிகவும் ஈன்றி பாராட்டுகன்றேம், 

ube mules இருப்புகழ்ப் பாக்களில் இப்பொழுது 
இடைத்தனவாகநா மெண்ணியிருப்பன 1800-பாடல்களே 
யாகின்றன. ஏனைய எக்கி புக்கன ? வேறெந்த நாட்டி 
லாவது வேறெந்த பாஷையிலாவது இத்துணை யருமை 

வாய்ந்த நாலொன் அுளதாயின் அந்காட்டினசாவது 

அப்பாஷாபிமானிகளாவது இத்துணை ஊக்சக்குறைவா 

யிருப்பார்களா ? தமிழபிமானிகளாயுள்ள ஒவ்வொருவ 

ரும் தம்மாற் கூடியவரையிற் பிரயாசைப்பட்டால் இன்ன 
மும் பாடல்கள் இடைக்குமென்பது எமது துணிபு. சேது 

மன்னர் போன்ற செந்தமிழ்ச் செல்வர்களும் தென்னாட்டு 

மடாதிபதிகளும் இர் ஈன்முயற்ுயை மேற்கொள்ளுமாறு 

அவர்களை மிகவும் வேண்டிக்கொள்கனெறேம், 

இப்பதிப்பில் ஒவ்வொரு தலத்துக்கும் முதலில் 
எமக்குக் தெரிக்தவரையில் அதனிருப்பிடம் விசேடம் 
முதலியவற்றை ஒருவாறு குறித்திருக்கின்றேம், விரசாயக 
மலை, சாஜகெம்பீரவளநாட்டுமலை, ஞானமலை, கஈகமல்,புகழி 
மலை இவற்றைப்பற்றி ஒன்றுக் தெரியவில்லை, இப்படியே



11 திருப்புகழ் மூன்றும் பதிப்பின் முகவுரை; 

இனிவரும் இரண்டாம் பாகத் ள்ள அத்இக்கனா, இர்தம் 

பலம்,. ஒடுக்கத்துச்செறிவாய், கந்தலூர், கர்தன்குடி, 

கரியவனகர், காமத்தூர், சறுவை (சிறுவாபுரி), தான் 

ஜறோன்றி, தேவனூர், பாகை, பெருங்குடி, மருத்துவக் 

குடி, மாயாபுரி, முள்வாப், வாகைமாரகர், விஜயபாம் 

என்பவற்றைப்பற்றியும் விவரர் தெரியவில்லை. 

பொதியமல் யென்பது (இப்பதப்பில் 412 -418-அம் 

பாடல்க ஞள்ளது) அம்பாசமுத்திரம் ரெயில்வே ல்டேஷ 

னுச்கு ஏழுமைல் தூரத்தி லுள்ள தலபுராணம் பெற்ற 

பாவராசம் அகும் என வைப்புத்தலவிளக்கம் கான்காம் 

பாகத்தில் தாம் ௮ச்சட்டிருப்பதைப் புதுவை-வே. சுப்ப 

ராய முதலியா ரவர்கள் ல தஇனங்களுக்குமுன் எமக்குத் 

தெரிவித்தனர். இவ்வாறு அன்பராயிஞர் தயைசெய்து 

தாங்கள் அுறிந்துள்ளவற்றை எமக்குத் தெரிவிப்பார்க 

ளாயின் இனி வரும் பதிப்பிலேலும் அவ்விஷபங்களை 

வெளியாக்கலாம். 

im” இரண்டு பாகங்களும் விரைவில் வெளிகருமாறும் 

திருப்புகழ் ஒல்ப் ப் கங்கள் தம்மிடத்தருப்பனவற்றைந் 

தர்தும் பிறரிடம் இருப்பன வற்றைத் தீரும்படி அவர்களைத் 

வண்டியும் அ௮ன்பர்சள் உ சுமா அர் திருத்தணிகேசன் 

திருவருள்கூடூமா ற அவரத | இருவடி sons தியானிக் 

இன் நேம், 

சென்னை: 1, 5. 102], ல். ௪, சண்முகம்பிள்ளா. 
902, விம்சசெட்டி த தெரு, 
துன்மதி GP வைசா9மி ஈ௨ ) வ. ௪, செங்கல்வராயபிள்ளை,



உ 

சிவமயம். 

வெற்றிவே லுற்ற துளை, 

ஸீ ௮ருணகிரிநாதஸ்வாமிகள் 
சரித்திரச் சுருக்கம்: 

  

இம் மகா,ஈபாவர் நினைக்க முத்தியளிக்குர் திவ்ய 

க்ஷேத்திரமாகிய திருவண் மைஃயிலே அவதரித்தவர். 

இவர் பிரபுட$ிதவ மசாராஜா காலத்தில் இருந்ததாகச் 

சொல்லப்படுவதாலும், ௮ல்வரசன் இங்கிலிஷ் வரும் 

1450-இல் ஆண்டதாக ஏற்படுவதாலும், இவர் சற்றேறக் 

குறைய 470-வருஷங்களுக்குழமுன் இருந்திருத்தல் வேண் 

டும். இவர் பாலியத்திற் $ற்றின்பத்தில் மூழ்கியிருந்த 

அதனால் அதிக அன்புற்று, பின்பு முருகக்கடவுளுடைய 
அதுக்கிகத்தினாுலே அத்துன்பங்கள் நீங்க, மெப்ஞ் 

ஞானேபைதேசம்பெற்று, அதிமதுரமும் அற்புதமுமான 
பாடல்களினாலே ௮க்கடவுஞுடைய திருப்புகழைத் துதித் 

தார் என்பது இவர் பாடல்களினாலேயே ஈன்கு விளங்கு 
தின்றது. 

இருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் முதலிய சைவசமயா 
சாரியரகள் எப்படிச் சவெஸ்கலங்கள்தோறும் சென்று 

தேவார திருவாசகங்களைப் பாடினார்களோ அப்படியே 

௮ருணடரிநா தஸ்வாமிகளும் சிவஸ்தலங்களுக்கும் சுப்பிர 
மணியசேஷித்திரங்களுக்கும் சென் ற, அங்கு வீற்றிருக்கும் 
சுப்பிரமணியக்கடவுளைப் பாடிவர்தார். அப்பாடல்களுக் 

குத் திருப்புகழ் என்னும் பெயர் உண்டாயிற்று, ஸ்வாமிகள் 
பாடிய இருப்புகழ்ப் பாடல்கள் பதினா ருழிர மென்று



xvii ப்ரீ அருணகிரிநாத ஸ்வாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம். 

*ஆன்மோர் கூறியிருக்ளெ. றனர். அவைகளில் இக்காலத்தில் 

ஓ சாபிரமேனும் ஒருங்கு இடைப்பது அரிதாயிருக்கிறது. 
இவருடைய ௮தி அற்புதமான வாக்கு வல்லபத்துக்கு, 

£வாக்கிற் கருணகிரி வாசவூ சார்கனிவில் 
தாக்கிற் றிருஞான சம்பக்தர்--நோக்கிற்கு 

நக்சோ தேவர் ஈயத்துக்குச் சுந்தரனார் 

சொற்குறுதிக் கப்பரெனச் சொல்” 

என்னும் பாடலே சான்மும். இவர் வாக்கின் பிரபாவத் 

தைப் பற்றியன்ரோ அதைக் :கடல்மடை திறக்தவெள்ளம்” 

என்றும் கூறுகின்றனர். ் 

௮ருணகிரிரகாத ஸ்வாமிகள் அருளிச்செய்த மற்றை 

அரல்கள் திருவகுப்பு, கந்தரந்தாதி, கந்தாலங்காரம், கந்தரரபூ தி 
என்பவைகளாம். கந்தரக்தாதி, ஸ்வாமிகள் வில்லிபுத்தூரா 

ருடன் தர்க்கஞ்செய்த காலத்திற் பாடப்பட்டதென்றும் 
௮தற்கு உரை அவவில்லிபுத்தாராரே செய்தனசென்றும், 

அதில் **இதத்த'” என்று தொடங்கும் ௫௪-வது செய்யு 

ளுக்கு வர் உரை செய்யமாட்டாமல் இகைத்துத் 

தோல்வியுற்றனரென்றும், அதற்கு ஸ்வாமிசளேே உசை 
யருளிச்செய்தன சென்றும், பின்பு மற்றைப் பாடல்களுக்கு 

வில்லிபுத்தாசாசே உசைசெய்து முடி.த்தனசென்றும் 

ஆன்றோர் கூறியிருக்கின்றனர். 
  

* வாகவி-மார்க்கசகாயதேவர் அருளிச்செய்த திருவிரிஞ்சை 

முருகன் பிள்ளைத்தமிழ், சாப்புப்பருவம் 10-ஆவ.த செய்யுள்: 

₹அம்மைமூலை யுண்டுவிளை யாடுமிளை யோனைஎமை யாட் 

கொண்ட குமசேசனைச், செம்மையுள ஆறுமுக னைத்திருவி ரிஞ்சை 

ag சேயைப் புரந்தருள்சலே, மும்மைமல மகலாக் £ரமூனி 

சொன்ன திரு முருகா றெனுர்தேறலும், எம்மநண கீரிநாத சோத 

பதி னுற யிரந் திநப் புகழமுதுமே, ” 
*  இதத்தத்சத் தித்தத் இதிதாதை தாதுச் தத்தத். இதா 

திதத்தத்தத் தித்த இதித்திச்ச சே.தச் துதித்திதத்சா 
திதச்தத்தத் தித்தத்தை சாத திதேதுசை தாததத்து 
திதத்தத்தத் இத்தித்தி $F இிதிதுதி தீதொத்ததே,



ஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஸ்வாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம். 81% 

ஸ்வாமிகளுடைய பாடல்கள் ௮தி ௮ற்புதமான வாக்கா 

Rouge OD, பொருளமைவிலும் மிகச் சிறந்தனவாக 

இருக்கின்றன, ௮வைகளிலடங்கியிருக்கும் விசேஷார்த்தங் 

கள் தெளிந்த ஞானிகளுக்கேயன் றி ஈம்போற் சாதாரண 

மானவர்களுக்குப் புலப்படுவது கஷ்டம், மகானாகய தாயு 

மான ஸ்வாமிகள் ௮வைகளைக் சகண்டுணர்ந்தன்றோ, 

் “ஐயா அருணகிரி ௮ப்பா உளைப்போல 

மெய்யாச வோர்சொல் விளம்பினர்யார்--வையகத்தோர் 

சாற்றரிதென் றேசற்றார் தன்னையாய் முக்கணெர்தை , 

நாற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான்.” 

என்று வியந்து கூறியிருக்கின்றனர். 

வேலு மயிலுக் துணை.



௨ 

குகமயம், 

வேலு மயிலுத் துணை. 

பதிப்பாசிரியர் மீது சிறப்புப் பாயிரம். 

மஹா மஹோபாத்தியாயர் - பிரும்மஸ்ரீ- 

௨, வே. ஸ்வாமிநாதையரவர்கள் இயற்றியவை. 

பூவரு மமல னயிற்கரச் செவ்வேள் பொன்னடி யேகினைம் துருடத் 

தாவரு மரண கிரிப்பெரும் கவிஞன் சாற்றிய திநப்புகழ் பலவும் 

மேவருநிலையை யுணர்ர்தவனருளே மெய்த்துணை யாக்கொடு தேடி. 

யாவரும் பெறச்செய் சுப்பிரமணிய வேர்தல்சீரியம்புறற் பாற்றோ, 

த்க்க£ீர் நீதி பசியெனத் தான் சேர் தலக்தொலு முள?ிவா லயத்தின் 

மிச்சசீர்ச் சமிழ் நூல் பலவெளிவரச்செம் மேதகை யரனடிநினைக்தே 

செக்கசீ ரத்த னவனடி யவர்பா னேயமிச் குடையவ னெங்குந் 

தொச்கசீர் மிகுத்த சுப்பிரமணிய சுகுணவேள் போல்பவர் யாசே, 

  

திருப்புகழ் இரண்டாம்பாகம் முதற்பதிப்புப் பாடல்களை 

௮ச்சிடுமூன் பரிசோதித்த சேலம் காலேஜ் 

தமிழ்ப்பண்டிதர் 

சரவணப்பிள்ளை யவர்கள் 

இயற்றியவை, 

  

வேசமுதத் பொருளியல்பைப் பரமனிரு செவிமடுப்ப 

விளம்புஞ் செவ்வேள் 

மேதகுமெய்ப் புகழுயர்ச்சி திருப்புகழேன் ஜொருபெயசால் 

விளங்கக் காட்டிப் 

பதிலத்தி லருணகிரி நாதர்திரு வாய்மலர்ந்த 

புகிதப் பாடல் 

ஏதமறு பதினாறு யிரமென்பா ரதன்பெருமை 
யியம்பற் பாற்றோ, (௧)
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அ௮ன்னவற்றி லொருசிலவே யச்சுவா கன த்துல 

வவற்றை காளு 

மன்னியவன் பாலோதி யுளமூருடப் பாராட்டி 

வருங்கா லின்னும் 

பன்னுபல பாடலுள வெனும்பான்மை தெரிர்தவையும் 

பயில வேண்டும் 

இந்கிலக்தி லெனுங்காதல் முதிர்தமலா லியன் தமுயற் 

றஜிழைப்பா மென்றே (௨) 

மூவாரு ளியவாச்கிற் சிலகேட்டுக் கனிர் அருகி 
முழுது காணற 

காவல்பெரு கியவளவர் கோன்முயன்ற இறநிசர்ப்ப 
அரிய பாடல் 

மேவுதிருப், புகழ்முறைக of Ha Gl. woollen cl 

விருப்பாற் C py s 
தாவிலா இருக்தபல பிரதிவா நோக்கியின்பச் 

சலதி மூழ்கி (௩) 

ஆங்கவற்றி லடங்கியஈற் பனுவலள af og gr 

ரச வுள்ளம் 

ஏங்கேயே யேனையவை யெக்கதிபுச் களவோவென்் 

நினைந்து ஞானக் 

தோங்கும௮ முகப்பாபன் இருவருள்போன் மிதுவெனத்த 

னுளளக் தேறிப் 

பாக்குபெற வவையெக்கும் பயின் நின்ப மிசவிளைக்கும் 

பரன்மை நாடி. (௪) 

செல்லேறிப் பலவகைய வமூஉப்பொதிந்து தைர்துமுறிர் 

தவை நீண்ட 

*புல்லேட்டைத் தக்காசைச் கொடுதிருத்தி யறத்திருத்திப் 

பூம்பா வைப்போ 

* புல் -பனை,
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வில்லேறு மதிமுகத்தாள் பொடியினின் ௮ மேலெழுக்த 

வியப்பீ தென்ன 

மல்லேழுக் திருப்புகழாந் தேம்பாவை யச்சியற்றி 

வழங்கி னானால், (௫) 

மன்னுசவ புண்ணியமா மிப்பணியைக் கடப்பாடாய் 

மதித்துச் செய்த 
அன்னபெருமச் தகையாசென் ஸிடி.ற்புகல்வேர் தொண்டைகாட் 

டகத்து மேவிக் 

கன்னியுமை யறம்வளர்க்குல் கச்சிகர் மேல்பா லுக் 

கவின்வன் ரொண்டர்ச் ் 

கன்னமறி யாப்பாம னன்னமிசச் தூட்டுகச்ரூ 

ரதம் பாலும் (௬) 

* விடக்குப்பட் டொஸிர்வேலோன் சூர்முதலைப் பொருதழித்த 

வீர மாறக் 

*கடக்குப்பட் டணிர்ததெனச் இிகழ்முலையா சிருவரொடுங் 

களிப்பு நீடித் 

* தடக்குப்பட் டலர்முப்பூத் தவறாத சூடுதிருத் 
தணியாம் வெற்பு 

.வடக்குப்பட் டிடவுகின் ந வடக்குப்பட் டெனும்பதியில் 

வந்த தூயோன், (௪) 

பாவுபுகழ் பெருயெ£ர் கருணீக மாபுதித்தோன் 

பாரி லாசை 

விரவுதராக் கெளதமனார் கோத்திரத்தான் முரணிருவர் 

மேலுல் Gaps 

அருவியுகா டருமருணைப் பசமனடிப் புகழ்நாளும் 

தூய வன்போ 

டுசைசெய்தணி காசலப்பேர்ச் சுகுணனுஞற் றியதவத்தி 

னுருவாஞ் சலன். (௮) 
  

* விடக்கு-ஊன், 1 கடமும் தடமும் நான்காம் வேற்றுமை 

உருபேற்று அத்துச்சாரியை யின்றி வர் சன,
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இலகச்சணமுற் OL gs முனமளித்த மாரலுரு 

விழந்தோ னாகி 

௮லக்கணுற்ற திறநோக்கி யவளிலுமிக் குயர்சேயை 

யாய கோன்பால் 

நலக்கவளித் செனக்சணவன் மொழிகடவா விருந்தோம்பு 

நலஞ்சால் சீர்த்தி 

இல்க்குமியாம் பெண்ணரசி யீன்றெடுத்த தனிப்பால 

னின்னுங் கேண்மின். (௯) 

நலமருவு வா!ப்மைமூதற் பலகுணமு நிறைந்துசிவ 

ஞானம் பத்தி 

இலகுறப்பூண் டசங்கார மறவிடுத்துத் துலாக்கோலி 

னியல்பி தென்ன 

நிலமிசைமோர் புகழ்ந்துரைப்ப நீதிபதி பதிசார 

நிகழ்த்து ரான் 

வலமருவு,தணிகேச னடி.பணிசுப் பிரமணிய 
மகிபன் ரூனே, (௧௦)



a. 

குகமயம், 

வெற்றிலே லந்ற துணை, 
| ட்டு ௨ oO 6 ௦ 6 திருப்புகழச சிறப்புப் பாயிரம், 

| இப்பாயிரம் பூர்வத்துள்ள அபியுச்தர்களாற் செய்யட்பட்டுப் 
புராதன பிரதிகரில் எழுதி வழங்கிவருவது,! 

நூற் சிறப்பு, 

எல்லாரு ஞானச் தெவிஞசே Parti era 

கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ--பொல்லாக் 

கருப்புகழைக் கேட்குமோ கானமயில் வீரன் 

திருப்புகழைச் கேட்குஞ் செவி, (க) 

மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்ரொருகல் வேண்டுமோ 

ஆணிப்பொன் கையுறுவார்க் கையவேன்--பேணிப்பின் 

செவ்வேல் விநோதன் திருப்புகழ்சிர் இத்திருப்பார்க் 

கெவ்வேலை வேண்டு மினி, (௨) 

சீரார் திருப்புகழைச் செவ்வேள்மே லன்பாக 

ஆராய்ந் துரைத்தான் அருணகிரி--மேசாக 

HGS புகழை யநுதினமு மோதாமல் 

ஏத்தப் புகழோது வீர், (௩) 

அருணகிரி நாத னூலதலத் தன்னைக் 

கருனையினற் பாடுங் கவிபோற்--பிரிபமுற 

வேறுமோர் புன்சவிகள் வேலோனே நின்செவியி 

லேறுமோ என்னே யினி, (௪) 

ஆனைமுக வற்கிளைப ஐயா அருணகிரி 

தேனனைய சொல்லான் திருப்புகழை--.பானினைந்து 

போற்றிடவு நின்னைப் புகழ்ச் இடவும் பொற்கமலஞ் 

சாதீதிடவு மோதஇிடவுர் தா, (@) 

 



திருப்புகழ்ச் சிறப்புப் பாயிரம், RXV 

திருப்புகழ்ச் ஈரிவண;்தால் வேதார்த்ததி அனைத்தும் அறிய 
ச 8 ட க் க 

லாம்) ஆதலால் அதனையே கேட்க என்று, 

வேதிீம்வேண் டாஞ்ர்சகல வித்தைவேண்் டாங்க 

நாதம்வேண் டாம்ஞான நூல்வேண்டாம்.-ு இ 

குருப்புகழை மேவுசின்ற கொற்றவன் soon Craw pads 

திருப்புகழைக் கேளீர் தினம். (௬) 

நூற் பாயன், 

ஞானம் பெறலாம் கலம்பெறலாம் எர்மாளும் 

வானம் ௮சசாள் வாம்பெறலாம்--மோனவீ 
. 0 ந். 9 * *. ௬. 

டேறலாம் யானைக் கிலாயான் திருப்புகழைக் 

கூறினார்ச் காமேயிக் கூ.௮. (௪) 

ஆறுமுகர் தோன்றும் அழகிய வேல் தோன் மவன் 

எனுமயில் தோன்று மெழில்? தான் றும்--€ றிவரு 

சூரன் முடியைத் துணிதமீேகான் திருப்புகழைப் 
ச ம் 3. ம் * , 

cir ihe வழு,சஇே ஞர் பால், (௮) 

அன்பர் வினவ அண்டவன் விடையருளியதாக மேலையழை 

வற்புறுத்திய. 

போருப்பது பொடிப்பட விடுதஇடுகை Carer 

இருப்பிட முனச்கெது எனக்கரு எளியம்பாய் ; 

உருக்ககல் விமுக்குல மொழுக் கமில சேஷணுர் 

திருப்புகழ் படிப்பவர் மன த்தினி ளிருப்பாம். (௯) 
\ 

அங்கம் ுருளச்கேட்ட அன்பர் அண்டை கோடும் 

கூறியதாகச் இருப்புகம் படிப்போர் ரம் கூறிய ல, 

திரப்பகழ் படிக்குபவா மிர்தைவ னு வாட்டு e (1) ~ | Lp 3 (ம ர் ry . ௩ 

onl b & ea Li Bn இலை யுன் (Heat (ond லை 

பொருப்பு மிகப்பொ ரது வென் றுமயில் ih 

கரித்தொரு திரு sesamiae Hany பெழு மானே. (0) 

x gan ay & ற்கு அறப் த் ணா ன் குக ஸ்ர ணங்கள்.



XXVI திருப்புகழ்ச் சிறப்புப் பாயிரம். 

நூலாசிரியர் பெயரோடு நூற்பண்பும் பெயரும் உணர்த்தி 

அதனைச் அதிப்போர் பேறுங் கூறியது, 

ஓசா ௮ மாமுகனாம் உச்சிதமெப்ஞ் ஞானகுகன் 
பேசால் அருணகிரி பேருலகித்-- சோருக் 

தோத்தாம தாகத் அுஇக்குச் திருப்புகழை 
ஏத்தனவ ரீடே.ற வார். (௧௧) 

ர் 

வள்ளிமண வாளன் மயிலேறும் வள்ளல்தனைச் 

தெள்ளுசமி மாற்புளைந்து சீர்பெறவே--உள்ளபடி 
வைப்பாம் அருணகிரி வாழ்த்துச் திருப்புகழைக் 
கற்பார் கரையேறு வார். (௧௨) 

இருப்புகழ் இன்ன இன்னதற்கு இன்ன இன்னதாம் எனல், 

அருணகிரி நாதர்பதி னாறா யிரமென் 
௮ரைசெய் திருப்புகழை யோதிர்--பரகஇக்கஃ 
தேணி யருட்கடலுக் கேற்ற மனக்தகளர்ச்டிக் 
காணி பிறவிச் கரம். (௪௩) 

இருப்புகழ் வழிபாட்டாற் கூற்றையும் வெலீலலாம் எனச் 

கெடிபெற உரைகச்தது, 

திருப்புகழைக் கற்கத் திருப்புகழைக் கேட்கத் 
திருப்புகழை நித்தஞ் சேபிக்கத்--திருப்புகழை 
அர்ச்சிக்க முத்தியெளி தாகுமே கூற்றைவேன்று 
கேர்ச்சிக்க லாமே கேம. (aa) 

திநப்புகமீன் பிரபாவம், 

மடங்க னடுக்குர் கனைச்சுடு மீதென்று மாஇசதக்தோர் 
அடங்கி நடுங்குவர் சூலா யுதமென் றசுரர்கடல் 
ஒடுங்கி நடுங்குவர் வேலா யதமென் றுரகனுங்கழ்க் 
இடங்கி னடுங்கு மயிமலோன் திருப்புகழ் கேட்டன வே, (௧௫) 

திநப்புக மடியார் பேரமை. 

தருப்புசழ் வல்ல ௭௭ரமகள் நாயகன் சங்காற்குக் 
குருப்புகழ் வல்ல குமசேசன் ஷண்முகன் குன்றெறிர்தோன் 

மருப்புகஜ் வல்ல அருண கிரிபெயர் வள்ளல்சொன்ன 
க நப்புகழ் வல்லவர் சீர்பாதச் தாளியென் சென்னியசே, (௧௪௬) 

திருப்புகழ்ச் சிறப்புப் பாயிரம் முற்றிற்று. 

இவபபவயுதகவவவவளவைவதடிஷ்



[2 புத்சசச்தைப் படிச்சச் தொடங்குமுன் பின்வரும் 

இருத் தங்சளைச் செய்துகொள்க. எழுச் துச் சதைவினாலும் அச்சுப் 

பிறழ்வினாலும் த்ல இடங்களிலுண்டான பிழைகளை ஆங்காங்குத் 

தக்கவாறு இருத் திச்சொள்க, 

பிழை திருத்தம். 

  

பக்கம், பாட்டு, வரி, பிழை, திருத்தம். 

6% 16: 19 சிர்தைகர; சிர்தைகூரச் ; 

௬௨ 31 22 கறுச்குச்சொண் கறச்குங்கொண் 

டக 57 Q பேரரா போரா 

௧௦௩ 197 - அம் பாடலுக்குப் பின்வரும் குறிப்பைச் 

* சேர்த்துச் கொள்ச : 

(பவளச் சடிலப் பாமற் கொருசொற் wai am corm 

பழனம் பொழில்சுற் றுறுபொற் றணிகைப் 

பதியிற் குமரப் பெருமாளே,””--என்றும் பாடம். 

௧௬௩ 108 1] இரண இரண 

௧௪௬ 182 14 வுற்றோரு வற்றொரு 

Geer 210 5 Caray மேவு 

௧௭௩ 996 16 தன்றுதோ தன்றுதோ 

206 268 23 மணத்தை மணத்த 

௨௦௪ 977 2 டுச்குழ உ டிச்குழ 

௨௬௭ ப, 2 வவ்லி வல்லி 

ops 8841 OY திரிய தெரிய 

eo 871 10 பொழிலேறுஞ- பொழிலேறுஞ்- 

௩௧௯ 420ஆம் 

பாட்டின் குறிப்பு .., கருளிய கருஸியதாய் 

moo 422 2 தரங்க ரங்கம் 

a wa ent குதலைமொழியினாற் குதலைமொழியினார்



1 

முருகக்கடவுள் தூது. 
4 ஆசிர்ப விநக்தம், 

ஏுமயி லேறிவிளை யாடுமுக Orono Cp 

ஈசருடன் ஞானமொழி பேசுமுக மொன்றே 

apg. யார்கள்வினை தர்க்குமுக மொன்றே 

குன்றுருவ வேல்வாங்கி கின்றமுக மொன்றே 

மாறுபடு சூரரை வதைத்தமுக மொன்றே 

வள்ளியை மளாம்புணச வக்தமுக மொன்றே 

ஆறுமுக மானபொருள் நீயருளல் வேண்டும் 

xy Gi சாவதிய மர்க்தபெரு மாளே. 

வேலு மயிலுச் துணை, 

ச் அளி யருலரசல மமர்ர்த பெருமாளே” என்றம் பாடம். Me 712004



௨ 

சணபதி துணை, 

திநத்தணிகேசன் துணை, 

திவமயம், 

அருணஇரிதாதர் அருளிச்செய்த 

திருப்புகழ், 
விநாயகர் துதி, 

தைத்தல ஈரிறைகனி யப்பமொ டவல்பொரி 

கப்பிய கரிமுக னடிபேணிக்- 
கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ 

கற்பக மெனவினை கடிதேகும் ; 

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மான்மகன் 

மற்பொரு திரள்புய மதயாளை- 

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை 

மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே ச் 

முத்தமி ழடைவினை *முற்படு இரிதனில் 

முற்பட எழுதிய ,  முதல்வோனே- 

முப்பு மெரிசெய்த ௮ச்சிவ னுறைகம் 
அ௮ச்சது பொடிசெய்த ௮திதிரா | 

அ.த்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும் ் 

௮ப்புன மதனிடை 1/பிபமாக- 
௮க்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை 

௮க்கண மணமருள் பெருமாளே. (௧) 

    

4 ! நிறையவல் முப்பழ மொடுபொரி? என்றும் பாடம், 

+ முற்படு திரி -மேரு மலை, 

் இபம் யானை,



௨ திருப்புகழ். 

இதன் மடிபு. 
சரிமுசன் அடி.பேணி... அடியவர் பு.த்திமிலுறைபவ! கற்பகம்! 

என, வினை...ஏகும், (ஆசலால் யான்) ..., அரன்மசன்,,.மதயானை 

( யெ) மத்தள வயிறனை, உச்சமி புதல்வனை ,,, மலர்கொடு 

பணிவயேன். (என்செய்து, எசன்பொருட்டுப் பணிவேன் எனில்)... 

மூதல்வோனே !.,,௮.இதீரா !...பெருமாளே ! (எனச்.துஇசெய் ௮; 

எடுச்துக்கொண்ட அதிநா லாகிய இப்பிரபர்தம் இடையூ நின்றி: 

யினித முடிகற்பொருட்டுப் பணிவேன் என்க) 

  

  

4 உம்பர்தருச் தேனுமணிக் கவா ௫- 

ஒண்கடலிற் றேனமுதச் துணர்வூறி ; 

இன்பாசத் தேபருப் பலகாலும்- 
என்றனுயிர்க் காதரவுற் றருள்வாயே ; 

தம்பிதனச் காகவனத் தணைவோனே- 
தந்தைவலத் தாலருள்கைக் கனியோனே 

அன்பர்தமக் கானநிலைப் பொருளேரனே- 

ஐந்துகாத் தானைமுகப் பெருமாளே. (௨) 

* பூச்சரைவி சிச்ரமணி பொழற்்[கலணை யிட்டஈடை 

பக்ஷியெனு முக்ரதுர கமுநீபப்-. 

பக்குவம லர்த்தொடையும் ௮க்குவடு பட்டொழிய 
பட்டுருவ விட்டருள்கை வடிவேலும் 

இக்கதும இக்கவரு குக்குடமும் ரக்கைதரு 

சிற்றடியு முற்றியப னிருதோளும்- 
6செய்ப்பதியும் வைத்துயர்தி ருப்புகழ்வி ௬ுப்பமொடு 

செப்பென௪ னக்கருள்கை மறவேனே ; 

உ உம்யர்தகு ௭ சர்கானம், அரிசந்தனம்ட isnt 
பாரிஜாசம், கற்பகம் என்னும் ஐவகைத் தெய்வத விருக்ஷங்கள், 
சேனு-காமதேனு என்னும் தெய்வப் பசு, மணி-ர்சாமணி 
யெனனும் செய்வத ரத்ரம், இம் மூன்றும் தம்மை யடைந்தோர்க்சு. 
அவர்கள் விரும்பிய பொருள்களைச் தரவல்லன, 

* பக்கரை அங்கவடி, 1கலணை கல்லணை -குஇரைச் சேணம். 

$ செய்ப் படவய லூர்,



விநாயகர் துதி. ௩ 

*இக்சகவசை நற்கனிகள் சர்க்கரைப ருப்புடனெய் 

எட்பொரிய வற்றுவரை யிளநீர் 1 வண்- 

டெச்சில்பய றப்பவகை பச்சரிசி பிட்டுவெள 

ரிப்பழமி டிப்பல்வகை தனிமூலம் 7 

மிக்சி, சற்கடலை பகூணமெ னக்கொளொரு 
விக்நெச மா்த்தனெனு மருளாழி- 

வெற்பகுடி லச்சடில விற்பரம சப்பசருள் 

AG BEL ர௬ுப்புடைய பெருமாளே, (௩) 

விடமடைக 'வேலை யமார்படை சூலம் 

விசையன்விடு பாண மெனவேதான்- 

விழியுமதி பாச விதமுமுடை மாதர் 
வினையின்விளை வேது மறியாதே ) 

கடியுலவு பாயல் பகலிரவெ னாது 

கலவிதனில் மூழ்கி வறிதாய- 

கயவன றி வின னிவனுமுயர் நீடு 
கழலிணைகள் சேச அருள்வாயே 7 

இடையாறு பாலை தருடிகொடு போக 

இஹறைவன்மகள் வாய்மை யறியாதே- 

இதயமிக வாடி யுடையபிளை காத 

சணபதியெ மம முறைகூற ; 

அடையலவ சாவி வெருவஅடி. கூர 
௮சலுமறி யாம லவசோட- 

அகல்வதென டாசொ லெளவுமுடி. சாட 

௮றிவருளும் ஆனை முகவோனே. (௪) 

நினது திருவடி சத்தம யிற்கொடு 

கினைவு கருதிடு பு,த்திகொ டுத்திட 
நிறைய அமுதுசெய் முப்பழ மப்பமு நிகழ்பால்சேன்- 

  
  

* இக்கு-/- அவரை; இக்கு கரும்பு, 
* வண்டு எச்சில் - தேன்,



௪ இருப்புகழ், 

நெடிய வளைமுறி பரிக்கொடு லட்டுகம் 

நிறவி லரிசப ருப்பவ லெட்பொரி 

நிகரி லினிச த லிக்களி வர்க்கமு மிளநீரும் ; 

மனது மகிழ்வொடு தொட்டக சத்தொரு 

மசார சலகிதி வைத்தது இக்கா 

வளரு கரிமுக வொற்றைம ருப்பனை வலமாக- 

மருவு மலர்புனை ஈதொத்திர சொற்கொடு 
வளர்கை கூழைபிடி (தொப்பண குட்டொடு 

வனச பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனை மறவேனே 
கெனன தெனதென தெத்தெனெ னப்பல * 

1சரிய ௮றுபச மொய்த்துதி ரப்புனல் 

இரளு முறுசதை பித்தநரி ணக்குடல் Ge Mepen- 

செரும வுதசகி சப்புசெ ருக்குட 
னிரைய வரவநி ஹைத்தக ளத்திபை. 

Ads SAAD wg soll டக்கைகள் செசசேசே? 

எனவெ துகுதுகு அத்தென வொத்துகள் 

அடிக ளிடிமிச வொத்துமு ழக்டெ 
டிமூட டி.முடிமு டிட்டிமெ னத்தவி லெமுமோசை- 

இகலி பலகைகள் கைப்பறை கொட்டிட 

இசண பயிரவி சுற்று டித்திட 
எதிரு நிசசா ரைப்பெலி யிட்டருள் பெருமாளே, (௫) 

* தொத்திர சொற்கொடு--தோத்திர சொல் கொண்டு, 

1 தொப்பணம் -தோப்பணம், தோப்புச்சாணம், 
1 சிரிய அறுபதம்--ஈ. 

  வைவ்,



a. 

சிவமயம். 

திருப்புகழ், 

ச 

ஆரல், 

  

ம. *(முத்தைத்தரு பத்தித் திருகை 
*௮த்திக்கிறை சத்திச் சாவண 

முதீதிக்கொரு வித்துக் குரபா எனவோதும்- 

முக்கட்பா மற்குச் 1௬ தியின் 

முற்பட்டது கற்பித் $ இருவரு 
முப்பத்துமு வர்க்கத், தமாரு மடிபேணப் 7 

பத்தித்தலை தத்தக் கணை தொடு 
ஒற்றைக் 4ரி மத்தைப் பொருதொரு 

பட்டப்பகல் வட்டத் இ௫ரியி Brats 

0பத்தற்க தத்தைக் கடகிய 
$பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள 

பக்ஷத்தொடூ சக்ஷித்தருள்வது மொருராளே; 

  

* * முத்தைத் தரு என்னும் இச் செய்புள் ௮ருணகிரிராகர் 

ஆதியில் அருளிச் செய்ததாக ஆன்றோர் வரைர்து வழங்கு 

வருதலின் முதலில் வைக்கப்பட்ட, 

் முத்தித்தரு பத்தித் இருகை ' என்றும் பாடம், 

 அச்தி-தெய்வயானை, 1சுருதியின், முற்பட்ட து-- பிரணவம், 

6 இருவர் பிரம விஷ்ணுக்கள், 

| தொட்டு எனற்பாலது தொடு எனத் தொகுக்கப்பட்ட த, 

*[ இரி மத்தைப் பொருது-- மந்தரகிரியாகெ மத்தைச்சொண்டு 

( திருப்பாற்கடலைக்) கடைந்து, 

௦ பத்தன் - அருச்சுனன், 

$ பச்சைப் புயல் விஷ்ணு,



௬ திருப்புகழ். 

இத்தித்தெய வொத்தப் பரிபுர 
நிர்த்தப்பகம் வைத்துப் பயிரவி 
இச்கொட்கா டிக்கச் கமுகொடு %கழுதாடத்- 

திக்குப்பரி ௮ட்டப் பயிரவர் 
தொக்குத்தொகு தொக்குசத் தொகுதொகு 

சித்ரப்பவு ரிக்குத் Sioa எனவோதக்) 

கொத்துப்பறை கொட்டக் களமிசை 

குக்குக்குகு குக்குச் குகுகுகு 
குதீதிப்புதை புக்குப் பிடியென முதுகூகை- 

கொட்புற்றெழ ஈட்பற் றவுணசை 
வெட்டிப்பலி யிட்டுக் குலகரி 

குத்தப்பட வொத்துப் பொரவல பெருமாளே. 

  

இதன் மடிபு, 

அத்திச்கிறை ! |, rac! குருபர ! . எனவோதும்' 

பாமற்கு,, கற்பித்து, இருவரும், . , அமாரும் அடிபேண, ..,பயிரவி 

BYES), CPM ஆட, ..,அட்ட பயிரவர்..,ஐத, பறை கொட்ட,... 

கூகை புக்குப் பிடி யென... ,௮வுணரை வெட்டிப் பலியிட்டு, கரி 

குச்துப்பட,.,பொரவல பெருமாளே!..,தலைதத்சக் கணைதொட்டு, 

..இரிமத்தைப் பொருது, ,,. பசல்,., இரவாக ,., இரதச்தைக் 

கடவிய பச்சைப்புயல் மெச்சச்தகு பொருளே ! (ரீ எளியேனை) 

இச்கதிச்சருளும் ஒருசாளாம் உளதோ 1 

    

யூ epg பேய், 
*



ழருகக்கடவுளின் மக்கிய திநப்பதிகள் தறனுள். 

முதலாவது 

இருப்பரங்குன்றம். 

  

[மதுரைக்குச் சென்மேற்கு 4-மைல், சம்பர்ச ஸ்வாமிகள் 
சாதரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் இவர்களுடைய பாடல் பெற்றது, 
முருசச் சடவுள் தெய்வயானையம்மையை மணந்த ஸ்தலம், 
தீர்த்தம்--சரவணப் பொய்சை, மலைவலம் வரலாம். ஈச்சோசேவர் 

பூதிதீதாற் குகையி லடைச்சப்பட அவர் திருமுருகாந்றுப்படை 

பாடி வேலாயுதத்தி னுதவியாற் குகையினின்றும் வெளிவர்த 

அரும்பி, நிரம்பவழயெர் பாடிய ஸ்தலபுராணமொன் றுளது.] 

  

2. குனகந்இிரள் ன்றபெ ௬ுக்9ரி 

தனில்வந்துத கன்தக னென்றிடு 

கதிர்மிஞ்சிெய செண்டையெறிந்திடு கதியோனே- 

கடமிஞ்சி யாக்க விதம்புணர் 

கவளந்தனை யுண்டு வளர்ந்திட 

கரிபின் றணை யென் ௮ பிறக்இடு முருகோனே; 

பனகந்துயில் இன்ற இறம்புளை 

கடல்முன் பு கடைந்த பாம்பார் 

படரும்புய லென்றவ ரன்புகொள் மருகோனே- 
பலதுன்ப முழன்று கலங்யெ 

சிறியன்புலை யன்கொலை யன்புரி 

பவமின்.று கழிந்திட வந்தருள் புரிவாயே) 

அனகன்பெயர் நின்றுரு ளூந்திரி 

புரமுர்இரி வென்றிட வின் புடன் 

அழலுந்தா குர்.திறல் கொண்டவர் புதல்வோனே-ஃ 

HANG BD முழங்க யிடும்பறை 

டுடுடுண்டூடு டுண்டுடு டுண்டென 

௮.இர்௫ன் றிட அண்ட செரிர்திடு GUT GIT 5



௮ திருப்புகழ். 
மனமுந்தழல் சென்றிட வன்றவ 

ருட்லுங்குட லங்கிழி கொண்டிட 
மயில் *வென்றணில் வர் தரு ஞங்கன பெரியோனே 

மதியுங்கதி ருக்தட வும்படி 
யுயாகன்ற வனங்கள் பொருந்திய 

வளமொன்று பரங்கிரி வச்சருள் பெருமாளே, (௧) 

௮. சீருவும்படி 1 வந்தன னிங்தெ 

மதனின் றிட அம்புலி யுஞ்சுடு 
தழல்கொண்டிட மங்கையர் கண்களின் வசமா௫- 

சயிலங்கொளு மன்றல் பொருந்திய 
பொழிலின்பயில் தென்றலு மொன்றிய 
தடவஞ்சுனை துன் றி யெழுர் இட இரமா வே) 

இசவும்பக லந்இயு நின்றிடு ் 

குயில்வச்திசை தெர் சன வென் றிட 
இருகண்கள் அுயின்றிட லின்றியும் .ுயர்வாக- 

இவணெஞ்சு 4பதன்பத னென்றிட 

மயல்கொண்டுவ ருக்திய வஞ்சகன் 

இணியுன்றன்ம லர்ச்இில கும்பதம் அடையவேலனோ) 

இருவொன்றிவி ளங்கய $௮ண்டர்கள் 

மனையின் தயி ர௬ுண்டவ னெண்டிசை 
இகழும்புசழ் கொண்டவன் |வண்டமிழ் பயில்வோர்பின்- 

  

*வென்_முதுகு, 

“வந்தனன் என்பது வந்து என்னும் பொருளைத் தரும் முற்றெச்சம். 

1 பதன்பத னென்றிட- பதைபதைக்க, 

6 அண்டர்கள்-- இடையர்கள், 

॥ வண்டமிழ் பயில்வோர்பின் கிரிஇன்றவன் என்றது, 

“சணிலண்ணன் செல்சென்றான் காமருபூங் கச்சி 

மணிவண்ணா நீடெச்ச வேண்டாம்---துணிவொன்றிச் 

செச்காப் புலவோன்யான் செல்கின்றே ஸீயுமுன்றன் 

பைந்காகப் பாய்சுருட்டிச் கொள்” என்ற திருமழிசை 

பாழ்வார் பின் சென்றதை,



திருப்பரங்குன்றம். ௯: 

இரினெறவன் மஞ்சு நிறம்புளை 

பவன்மிஞ்சுதி றற்கொள வென்றடல் 

ஜெயதுங்கமு குர்சன் மடழ்ர்தருள் மருகோனே) 

மருவுங்கடல் gi gh UL IRL 

முழவங்களகு மின்குமி னென் Or 

வள மொன்றிய செச்திலில் வச்தருள் முருகோனே- 

மதியுங்கதி ரும்புய gue Seer 
மறுகும்படி sor. Dower 

வளர்இன்ற பரங்கிரிவக்தருள் பெருமாளே. (௨). 

4. அருக்கு மங்கையர் மலாடி. வருடியெ 

கருத்த றிர்துபி னரைதணி லுடைகளை 

அவிழ்த்து மங்குள அரசிலை தடவியு மிருசோஞற்- 

றணைத்து மங்கையி னடிதொறு ஈகமெழ 
வுதட்டை மென் அப லிடுகுறி களுமிட 
HEE ளர்தணில் மயில்குயில் புறவென மிகவாய்விட்; 

டுருக்கு மங்கியின் மெழுகென வருயெ 

இரத்தை மிஞ்சிடு மறுபவ முறுபல 

மூறக்கை யின்கனி கிகமென இலகிய முலைமேல்வீழச்- 

தருக்க லங்கிமெ புருட வமுதுகு 

பெருத்த வுர்தியின் முழுமெ யுணர்வற 
வுழைத்இி டுங்கன கலவியை மடழ்வது தவிர்வேனோ; 

இருக்கு மந்தர *மெழுவகை ழுநிபெற 

வுசைத்த சம்ப்ரம சரவண பவகுக 

,இதத்த இங்கெ மிலயெ ௮.றுமுக எழில்வேளென்- 

றிலக்க ணங்களு மியலிசை களுமிக 
விரிக்கு மம்பல மதுரித கவிதனை 

யியற்.ற செந்தமிழ் விசமொடு புயமிசை புனைவோனே,;. 

செருக்கு மம்பல மிசைதனி லசைவுற 
நடித்த சங்கார் வழிவழி யடியவர் 

திருக்கு ருக்தடி யருள்பெற அருளிய குருகாதர்- 
  

*எழுவகை முமி- வூஷ்டர் முதலிய சப்ச ரிஷிகள்,



#0 திருப்புகழ். 

திருக்கு ழந்தையு மென அவர் வழிபடு 
குருக்க ளின்திற மெனவரு பெரியவ 
திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே, (௩) 

௮. உனைத்தி னர்தொழு இலனுன தியல்பினை 

உசைத்தி லன்பல மலர்கொடு னடியிணை 

உறப்ப ணிக்தில னொருதவ மிலனுன தருள்மாரு- 
உளத்து ளன்பின ௬ுறைவிட மறிகிலன் 

விருப்பொ டுன்க ரமும்வலம் வருகலன் 

உவப்பொடுன்புகழ் துதிசெயவிழைகிலன்' மலைபோலே; 

கனைத்தெ மும்பக டதுபிடர் மிசைவரு 
கறுத்த வெஞ்சென மறலித னுழையினர் 
கதித்த டர்ர்தெறி சயிறடு சசதைகொடு 'பொருபோதே- 

கலக்கு ௮ஞ்செய லொழிவற அழிவு.“ 

கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள் 

கணத்தி லென்பய மறமயில் முதுசனில் வருவாயே; 

விளைக்க லக்.தனி லலகைகள் குதிகொள 

விழுக்கு டைச்துமெ யுகுதசை கழுகுண 

விரித்த குஞ்சிய செனுமவு ணரையமர் புரிவேலா- 

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி யழயெ 

கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுழுகறை 

விசைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரசை யுடையோனே; 

தின)த்தி னஞ்சதுர் மறைமுகி முறைகொடு 

புனற்சொ ரிக்தலர் பொதியவி ணவசொடு 
அினத்தை நிந்தனை செயுமுகி வரர்தொழ மடஏழ்வோனே- 

தெனகத்தெ னக்கன எனவரி யளிஈறை 

தெவிட்ட அன்பொடு பருகுபர் பொழில்திகம் 

இருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே, (௪) 

6. குக்கு மஞ்சன விழியிணை அயில்கொடு 

நெருக்கி கெஞ்சற எறிதரு பொழுதொரு 
கனிக்கு ளின்சுவை யமு.துகு மொறாறு நகையாலே-



இருப்பரங்குன்றம். ௧௧ 

களக்கொ ழுங்கலி வலைகொடு விசிறியெ 

மனைக்கெ முக்திரு மெனமன முருகவொர், 

கவற்சி தொண்டிட மனை சனி லழகொடு கொடுபோூ; 

கறைத்த பஞ்சணை மிசையினின் மனமூற 

அணைக் 1சகர்தனி லிணைமுலை யெதிர்பொர 

ஈகத்த முக்திட ௮முதிதழ் பருகியு மிட.ழாடே- 

ஈடி.க்தெ முங்குசல் குமுகுழு குழுவென 
இசைத்து ஈன்கொடு மனமது மறுட 
நழுப்பு ஈஞ்சன சிறுமிகள் துயாற அருள்வாயே; 

நிறைத்ச தெண்டிரை மொகுமொகு மொகுவென 
arse [கஞ்சுடு முடிநெறு நெறுவென 

நிரைத்த ௮ண்டமு சடுகிடு கடுவென வரைபோலும்- 

நிவத்த இண்கழல் கிசசர ர௬ுரமொடு 
சிரக்கொ டுங்குவை மலைபுசை தாலிரு 

நிணகச்கு ழம்பொடு குருதிகள் சொரிதா அடு தீரா) 

இறற்க ருங்குழ ௮மையவ ளருளுறு 

புழைக்கை தன்கட கயமுக மிகவுள 

சிவக்கொ முர்தன கணபதி யுடன்வரு !மிளையோனே- 

சின த்தொ டுஞ்சம னுதைபட நிறுவிய 

பாற்கு என்பு. புதல்வன் மணியுகு 

இருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சாவண பெருமாளே, (௫). 

7. விடத்தை மிஞ்சிய புளகித வனமுலை 
தனைத்தி றந்தெஇர் வருமிள ஞர்களுயிர் 

மயக்கி யைங்கணை மதனனை யொரு௮௬ மையினாலே- 

வருத்தி வஞ்சக நினைவொடு மெலமெல 

ஈகைத்து ஈண்பொடு |வருமிரு மெனவுசை 

வழுதச்இ யங்கவ ரொடுசரு வியுமுடல் தொடுபோதே;. 
  

  

*சளச் சொழுங் சலி- வளமான சண்டச் தொனி. 

*ஆகம் என்பது ௮கம் எனச் இரிர்தது, ஆகம் எ மார்பு. 

1கஞ்சு- பாம்பு; அதாவது, ஆதிசேஷன். 

௨ வருத்தி. வருவித்து. 

| வரு மிரும் - வாரும் இரும, .



௧௨ இருப்புகழ். 

விடத்தை வென்றிடு படைவிழி கொடுமூள 

மருட்டி வண்பொருள் கவர்பொழு இனின்மயல் 
விருப்பெ னும்படி மடிமிசை யினில்விழு தொழில் தானே- 

விளைச்தி டும்பல கணிகையர் தமதுபொய் 

மனத்தை நம்பிய Duster வெறியனை 

விரைப்ப தர் தனி லருள்பெற கினைகுவ துளதோதான்; 

குடத்தை வென்றிரு சரியென எழில்கள 

ose கொங்கைகள் மணிவட மணிசிறு 

pss ரும்பின்மெய் துவள்புய னெனவரு வடி. வேலா- 

குசைக்க ருங்கடல் திருவணை யெனழுனம் 

அடைத்தி லங்கையி னதிபதி நிசசசர் 
குலத்தொ டும்பட வொருகணை விடுமரி மருகோனே; 

இடத்தெ திர்க்திடு மசுரர்கள் பொடிபட 

௮யிற்கொ டும்படை விடுசா வணபவ 

இறற்கு கன்குரு பானென வருமொரு முருகோனே- 

செழித்த தண்டலை கொருமில யெகுட 
வளைக்கு லந்தரு தரளமு மிகுழமுயா” 
திருப்ப ரங்கீரி வளககர் மருவிய பெருமாளே, (௬) 

ஆ, கருவடைந்து பத்துற்ற இங்கள் 

வயிறிருக்து முற்றிப் பயின்று 

சடையில்வந்து தத்துக் குழந்தை வடிவாக- 

கழுவியங்கெ டுத்துச் சுசக்த 

முலை ஈயருந்து விக்கக் கிடந்து 

கதறியங்கை கொட்டித் தவழ்ந்து wry; 

AOU HSN FoF FEDS 

யிடுகுகம்பை பொற்சுட்டி தண்டை 
யவையணிக்து முற்றிக் களர்க்து வயதேறி- 

௮ரிய பெண்கள் நட்பைப் புணர்க்து 

பிணிடுழன்று சுற்றித் திரிந்த 
தமையுமுன்க்ரு பைச்சத்ச மென்று பெறுவேனோ; 
  

**அருந்துவிக்க = HRS SOM,



தருப்பரங்குன்றம். ௧௩ 

*இசவி யிர்த்ரன் வெற்றிக் குசங்கி 

ன சச சென்று மொப்பற்ற 5வுக்இ 

யிறைவரனெண்கி னக்சர்ச்ச னென்றும் நெடுநீலன்- 

எரிய தென்றும் ருத்சற் சிறந்த 

௮ம னென்றும் ஒப்பற்ற ண்டர் 

ஏவரு மிந்த வர்க்கத்தில் வந்து புன மேவ/ 

௮ரிய தன்ப டைக்கர்த்த சென்று 

௮சரர் தங்கி சைக்கட்டை. வென்ற 

௮ரிமு குந்தன் மெச்சுற்ற பண்பின் மருகோனே- 

அ௮யனை யும்பு டைத்துச் சினந்து 

உலக மும்ப டைத்துப் பரிக்து 

அ௮ருள்ப ரங்கி ரிக்குட் சிறந்த பெருமாளே. (௪) 

5. காசட ருங்கயல் கொண்டிசைச் தைம்பொறி 

வாளிம யங்கம னம்பயசக் தக்திருள் 

கால் தர விந்துவி சும்பிலங் கும்பொழு தொருகோடி- 

காய்கதி சென்றொனளிர் செஞ்சிலம் புங்கணை 
யாழியு டன்கட கந்துலங் கும்படி. 

காமனெ டுஞ்சிலை கொண்டடர்ச் தும்பொரு மயலாலே; 

வாது புரிச்தவர் செங்கைதச் இங்கித 

மாக நடந்தவர் பின் இரிக் துந்தன 

மார்பில முர்தவ ணைக்இடுக் துன்பம துழலாதே- 

வாச மிகுக்கக டம்பமென் கண்டுணி 

மாலை காங்கொளு மன்பாவர் தன்பொடு 

வாழ நிதம்புனை யும்பதச் தந்தன திருள்தாராய்; 

போதி லுறைக்கருள் இன்றவன் செஞ்சா | 

மீது தடிந்துவி லங்கிடும் புங்கவ 

போத வளஞ்சிவ சங்கன் கொண்டிட மொழிவோனே- 

  

  

* உரஇ யிறைவன் - பிரமன், 

* எண் கனக் கர்த்தன்--கரடிமுகச் சேனைகட்குச் தளகர்த்த 

னாகிய ௮ம் முகமுள்ள ஜாம்புவான்., 

2



BH திருப்புகழ். 

பூக முடன்திகழ் ஈசங்னெங் கொண்டடு 
ரீவ மடந்தைபு சர்தான் தந்தருள் | 

பூவைக ருங்குற மின்கலக் தங்குப னிருதோளா; 
தீதக மொன்றினர் வஞ்சகர் தஞ்சியி 

டாதவர் சங்கரர் தந்ததென் பும்பல 

சேர்கிரு தன்குல மஞ்சமுன் சென்றடு திறலோனே- 

௪.தள முக்தும ணக்தயங் கும்பொழில் 

சூம்சா விஞ்சைகள் வந்இிறைஞ் சும்பதி 
தேவர்ப ணிர்தெழு தென்பரங் குன்றுறை 

பெருமாளே. (௮) 

70. சந்ததம் பர்தத் ் தொடசாலே-. 

சஞ்சலச் அஞ்ட9ித் திரியாதே) 

கந்தனென் றென்றுற் ுனைகாளும்- 

கண்டுகொண் டன்புற் திடுவேனோ); 
1 தந்தியின் கொம்பைப் புண்வோனே- 

சங்கரன் பங்கிற் சிவைபாலா]) 

செந்திலங் சண்டிக் க.இதிர்வேலா- 

தென்பாங் குன்றிற் பெருமாளே. (௯) 

11. திடக்கைப் VAGUE கொடைக்குக் கொண்டல்தண் 

டமிழ்க்குத் தஞ்சமென் ௮லகோரைத்- 

தீவித்துச் சென்றிரக் துளத்திற் புண்படுக் 

களர்ச்சிப் பம்பரச் தனையூசற்; 

கடத்தைத் துன்பமண் சடத்தைத் அஞ்டடும் 

கலத்தைப் பஞ்சஇர் தீரியவாழ்வைக்- 

கணத்திற் சென்றிடச் திருத்திச் தண்டையங் 

கழற்குக் தொண்டுகொண் டருள்வாயே; 

  

* சங்கனெங் கொண்ட - சங்கின் ௮ம் (அழகு) கொண்ட) 

அல்லது, சங்கு இனம் கொண்ட, 

* தர்தியின் கொம்பு--தெய்வயானை,



இருப்பரங்குன்றம். ௧௫ 

படைக்கப் பக்சகுயன் துடைக்கச் சங்கரன் 

புசக்கக் கஞ்சைமன் உபணியாகப்- 

பணித்துத் தம்பயர் தணித்துச் சந்ததம் ° 

பரத்தைக் சொண்டிடுக் BONS HT ; 

குடக்குத் தென்பரம் போருப்பிற் ற.ங்குமம் 

குலத்திற் கங்கைதன் சிறியோனே- 

குறப்பொற் கொம்பைமுன் புனத்திற் செங்கரங் 

குவித்துக் கும்பிடும் பெருமாளே. (௧௦) 

12. (புதித்தசெஞ் சந்தப் பொற்குட நித்தம் 

பருத்துயர்ர் தண்டத் இற்றலை முட்டும் 

பருப்பதச் தந்தச் செப்பவை Ours Hs தனபாரம்- 
ஈபடப்புயங் கம்பற் கக்கு கடுப்பண் . 

செருக்குவண் டம்பப் பிற்கய லொக்கும் 
பருத்தகண் கொண்டைக் சொக்கு மிருட்டென் 

இிளைஜோர்கள் 7 

அதித்துமுன் கும்பிட் டுற்ற துசைத்தன் 
புவக்ககெஞ் சஞ்சச் சிற்றிடை சுற்றந் 

துஇற்களைச் இன்பத் அர்க்ச மளிக்குங் கொடியார்பால்- 

அுவக்குணும் பங்கப் பித்த னவத்தன் 

புவிக்குளென் சந்தைப் புத்தி மயக்கந் 

அறக்கரின் தண்டைப் பச்ம மெனச்சென் நருள்வாயே; 

குதித்துவெண் சங்கச் தைச்சுற வெற்றுங் 

கடற்கசர் தஞ்டுப் புக்க வரக்கன் 

குடற்சரிர் தெஞ்சக் குத்தி விதிர்க்குங் கதிர்வேலா- 
குலக்கரும் பின்சொழ் றத்தை யிபப்பெண் 

தனக்கு வஞ்சித்துப் [பொச்சை யிடைக்குங் 

குகுக்குகும் சுக்குக் குக்குகு குக்குங் குகுகூகூ ; 
  

* படப் புயங்கம் பல் கக்கு கடு, பண் செருக்கு வண்டு, அம்பு, 

அப்பிற் கயல் எனப்பிரிக்க, 

* பொச்சை யிடை காட்டி oft gs Bev,



௧௯ திருப்புகழ், 

BREED: இத்தித் இித்தியெ னக்கொம் 
பதிர்த்துவெண் சண்டக் கட்கம் Ais ge 
இரட்குவிர் தங்கட் பொட்டெழ வெட்டுங் கொலைவேடர்- 

தினைப்புனஞ் சென்றிச் சத்த பெணைக்கண் 

டுருக்கர தங்குக் இட்டி யணைத்தொண் 

திநப்பாங் தன்றிற் புச்கு ளிருக்கும் பெருமாளே, (௧௧) 

13. Qar giyon கொங்கையர் பொருட்சவர்ர் தொன்றிய 

பிணக்கிடுஞ் சண்டிகள் வஞ்சமாதா- 

ஈபுயற்குழன் றங்கமழ் அறற்குலச் சங்கவிர் 

முருக்குவண் செந்துவர் தந்துபோகம்/ 

௮ருத்திடுஞ் சிங்கியர் தருக்கிடுஞ் செங்கய 
லறச்சிவந் தங் [கையி லன்புமேவும்- 

௮வர்க்குழன் றங்கமூ மறத்தளார் தென்பய 
னருட்பதம் பங்கய மன்புருதோ) 

மிருத தணும் பங்கய னலர்க்கணன் சங்கரர் 
விதித்1தெணுங் கும்பிடு கக். தவேளே- 

மிகுத்திடும் வன்சம ணரைப்பெருக் திண்கழு 
மிசைக்கடுஞ் செர்.தமி ழங்சவாயா) 

பெருக்குதண் சண்பக வனத்திடங் கொங்கொடு 
இறற்செழுஞ் சந்தில் துன் நிநீடு- 

தினைப்புனம் பைங்கொடி தனத்துடன் சென்றணை 
திருப்பரங் குன்றுறை தம்பிரானே. (௧௨) 

14. மன்றல் கொக்துமிசை தெந்தனர் தெர்தனென 

வண்டினங் கண்டுதொடர் குழல்மாதர்- 

மண்டிடுர் தொண்டையமு துண்டுகொண் டன்புமிக 

வம்பிடுங் கும்பகன தனமார்பில் 

* புயல் குழன்ற ௮ம் கமழ் எனப் பிரிக்க, 

* கையில் - கைப் பொருளில், 

1 என்னம் என்பது எண்ணும் என மரீஇச் தொகுத்தல் 

Serr wong.



திருப்பாங்குன்றம். ௧௭ 

Herp Hd Outer MG) son Om கங்குழைய 

உக்தியென் கின்றமடு விமுவேனை- 
உன்கிலம் புங்கனக தண்டையுங் சண்கிணியும் 

ஒண்கடம் பும்புனையும் அடிசேசாய்) 

பன்றியங் கொம்புகம டம்புயங் கஞ்சுரர்கள் 
பண்டையென் பங்கமணி பவர் சேயே- 

பஞ்சாங் கொஞ்சுஇளி வந்துவர் தைந்துகா 

பண்டிதன் தம்பியெனும் வயலூசா ; 

சென்றுமுன் குன்றவர்கள் தச்தபெண் கொண்டுவளர் 

செண்பகம் பைம்பொன்மலர் செறிசோலைை 

தங்களுஞ் செங்கதிரு மங்குலுக் தங்குமுயர் 
தென்பரங் குன்றிலுஹறை பெருமாளே. (௧௩) 

15. விரைத்தடங் கொங்கை யாலும் 

வளைப்படுஞ் செங்கை யாலும் 
மதர்த்திடுங் கெண்டை யாலு *மனைவோரும்- 

வடுப்படுக் தொண்டை யாலும் 

விசைத்திடும் கொண்டை, யாலும் 
மருட்டிடுஞ் சிந்தை மாதர் வசமாகி) 

ஏரிப்படும் பஞ்சு போல 
மிகக்கெடுக் தொண்ட னேனும் 

*/இனற்படுந் தொக்த வாரி கரையேற- 

இசைத்திடுஞ் சந்த பேத 

மொலித்திடுர் தண்டை சூழும் 
இணைப்பதம் புண்ட ரீக மருள்வாயே) 

சுரர்க்குவஞ் சஞ்செய் சூர 

னிளக்ரவுஞ் ௪ர்,ச னோடு 
அளக்கெழுக் தண்ட கோள மளவாகசத்- 

    

re nnn eaten penn on a tee eee net ere boomer 
we ete ay ARAN By oe ey 

* அனைவோரும் வடுப்படுர் சொண்டை-பலசாலும் வடுப் 
படுத்தப்படும் கொவ்வைச் சனி யொத்த இதழ், 

1 இனற்படுர் தொந்த வாரி - அன்பப்படுகன்ற வினைச் 
'தொடர் புள்ள பிறவிச் கடல், ச



& இருப்புகழ். 

அரத்தியன் நிரந்தர லோக 

மழித்தவன் சம்ப்ச தாயம் | 

சுடப்பருஞ் சண்ட வேலை விடுவோனே; 

செருக்கெழுக் அம்பர் சேனை 

அளக்கவென் றண்ட மூடு 

தெழித்திடுஞ் சங்க பாணி மருகோனே- 
தனைப்புனஞ் சென்று லாவு 

குற்த்தியின் பம்ப ராவு 

திருப்பரங் குன்ற மேவு பெருமாளே. (௧௪) 

* 53% சண 

உ 

இரண்டாவது 

திருர்சாலைவாய் என்கின்ற 

திருச்செந்தூர். 

  

[ திருரெல்வேலியி லிருர்து 85-மைல், இங்குள்ள சமுத்திர 

தீர்த்தத்தில் ஸ்சாகஞ் செய்து ஐந்து தலைகளில் ஒன்றிழக்த பிரம 

தேவனுக்கு ௮ற்ற தலை இடைத்தசாலும், பாண்டியராஜன் புத்.இரி 

யாய அ௮ங்கசுர்தரி யென்பாளுக்குச் சாபத்தால் வரச குதிமைமுகம் 

மாறி அழமயெ முசம் கடைத்ததாலும், அத் தீர்த்தத்துக்கு: 
வத்னூம்ப தீர்த்தம் என்று பெயர், **சிகைத்தோசை?” [51] 
என்னுங் சர்தரச்தாதிச் செய்யுளில் ₹£ மகள்வாசி கைத்தோ”” 

என்பதன் பொருளைச் சாண்க, *:செர்திலை யுணார் துணாச் 

அணர்வுற?” (47], “* சயிலைமலை யனைய செர்இல் ”” [51], * மகா 

புநிதர் தங்குஞ் செர்இில்'” [05], என்னுர் திருப்புகழ்த் இருவாக் 

கால் இச் தலச்.அப் பெருமை புலப்படும், ag; Ore Bor மேய 

வள்ளி மணாளழ்குச் சாசை சண்டாய்”” என்பது அப்பர் ஸ்வாமிகள் 

இருலாக்கு, ஸ்ரீ குமாகுருபா சுவாமிகள் ₹ கந்தர் கலிவெண்பா” 

பாடின இருப்பதி, இதற்கு ஸ்தல புராணம் உண்டு,] 

 



உ 

திருச்சேக்தூர், 

16. துண்டையணி வெண்டையங் இண்டுணிச தங்கையுர் 

தண்கழல்சி லம்புடன் கொஞ்சவேநின்- 

தந்தையினை முன்பரிர் தின்பவுரி கொண்டுஈன் 

4 சந்தொடம ணைந்து *நின் றன்புபோலக் ) 

சண்டுறச டம்புடன் சர்தமகு டங்களும் 

கஞ்சமலர் செங்கையுஞ் சிர் துவேலும்- 

கண்களுழு கங்களுஞ் சந்திர [கி DEE GE) 

கண்குளிர என்றன் முன் சந்தியாவோ ) 

புண்டரிக ரண்டமுங் கொண்டபகி ரண்டமும் 

பொக்கயெழ வெக்களங் கொண்டபோது- 

்பொன்டிரியெ னஞ்ிறர் தெங்கினும் வளர்ர்துமுன் 

புண்டரிக தந்தையுஞ் சிர்தைகூர; 

கொண்டரஈட னம்பதஞ் செந்திலிலு மென்றன்முன் 

கொஞ்சேட னங்கொளுங்் கந்தவேளே- 

கொங்கைகுற மங்கையின் சர். தமண முண்டிடுக் 

கும்பமுநி கும்பிடுந் தம்பிரானே. (௧) 

17. | அமுது ததி விடமுமிழு செங்கட் டிங்கட் 

பகவினொளிர் வெளிறெயிறு துஞ்சற் குஞ்சித 

திலையுமுடை யவனாவ தண்டச் சண்டச் 

சமனோல்- 
  

* சந்தொடம் சந்தோஷம், * நின்ற அன்பு போல, 

t di oo= S168), 

$ பொன்டரி யென ௮ம் சிறந்து core Miss, yo= 406. 

| ௮முதததி--அமுத-1-உததி- திருப்பாற் seo,



2.0 திருப்புகழ். 

௮துவருகு மளவிலுபி சங்கிட் டிங்குப் 
் பறைதிமிலை இமிர் தமிகு *சம்பட் டம்பற் 

கசையவுற வின£லற வுக்திச் சந்த் 

oO Mayor த் 

௪மதுபொரு ளெனுமருளை யின்றிக் குன்றிப் 

பிளவளவு இனையளவு பங்கட் டுண்கைக் 

களையுமூது வசைதவிர இன்றைக் கன்றைக் 
கெனதகாடா- 

தஇடுககடி தெனுமுணர்வு பொன்றிக் கொண்டிட் 

டுடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுட் 0ண்டுட் 
டெனவசலு கெறிகருதி கெஞ்சத் தஞ்சிப் 

பகராதோ ) 

குமுதபதி வகிரமுது சிந்தச் சிந்தச். 

சரணபரி புசசுருதி கொஞ்சக் கொஞ்சக் 

குடிலசடை பவுரிகொடு தொங்கப் பங்கிற் 

கொடியாடக்- 

குல *தடினி ௮சையஇசை பொங்கப் பொக்கக் 

கழலதிர டெகுடெகுட டெங்சட் டெங்கத் 

தொகுகுகுகு தொகுகுகுகு சொங்கத் தொங்கத் 
தொகுதீதோ ) 

இமிதமென முழவொலிமு ழங்கச் செங்கைத் 

தமருகம ததிர்சதியொ டன்பாக் இன்பத் 

திதமுதவு பசதகுரு வக்இக் குஞ்சற் 
குருகாதா- 

தஇரளுமணி தரளழுயர் தெங்கற் நக்கப் 
பு/ளஎறி திசைமகர சங்கத் துங்கச் 

திமிரசல நிதிதழுவு செந்திற் சந்தப் 
பெருமாளே. (௨) 

  

a ea a டிய. மெய்ம் பைய ee tee வ பட்டப் பவட மமம் பத்மம் வாவல் 

* தம்பட்டம் பல் கரைய - சம்பட்டம் முதலிய பல 

வாத்தியங்கள் சப்திச்க, 

* தடினி-௮று; குல தடினி-சிரேஷ்டமான சங்சை யாறு,



திருச்செ ந்.தார். ag 

18. கொடியளைய இடை துவள அங்கமும் பொங்கஅங 

குமூத௮ழு இதழ்பரு யின் புறுஞ் சங்கையன் 

குலவியணை முகிலளக முஞ்சரிர் தன்பினின் 
பணபுலாவக- 

கொடியவிரல் ஈகநஇயில் புண் படுஞ் சஞ்சலன் 

குனகியவ ர௬ுடனினித சம்ப்ரமங் கொண்டுளங 

குரலழிய ௮வசமுறு குங்குணன் Oar wall ys 
தொன்றுபாய்மேல்; 

விடமனைய விழிமகளிர் கொங்கையின் பன்புறும் 

வினையனியல் பரவுழுயிர் வெர்தழிர் தங்கமும் 

மிதமொழிய 2 AAV D பண்பிலண் டுஞ்சகன் 
செஞ்செடீடும்- 

வெகுகனக வொளிகுலவும் ௮ந்தமன் சேந்திலேன் 

றவிழவுள முருகிவரு war Goer * 56 Sever 

விசவுமிரு சிறுகமல பங்கயச் தந்துகக் 

, தன்புறுதோ ; 
படமிலகு மசவினுட லங்கமும் பங்கிட 

அதறுமொரு கலபிமிசை வந்தெழுச் தண்டர்தம் 
பகையகர ரனைவருடல் FEM SIS EH 

திர் தும்வேலா- 

படியவரு மிமையவரும் கின் நிறைஞ் செண்குணன் 
பழையஇறை யுருவமிலி யன்பாபங் கன்பெரும் 
பருவால்செப் புசமெரிய விண்டிடுஞ் செங்கணன் 

கங்கைமான்வாழ்; 

சடிலமிசை யழகுபுனை கொன்றையும் பண்புறுர் 
தீருணமதி யினகுறைசெய் அண்டமுஞ் செங்கையொண் 

சகலபுவ னமுமொழிக தங்குறம் கங்கியும் 
பொக்கிநீடும்- 

சடமருவு விடையாவர் துங்கம் பங்கனின் 
அலகுதரு கவுரியுமை கொங்கைசச் தன்புுந் 

தமிழ்விரக வுயர்பரம சங்கரன் கும்பிடுந் 

தம்பிரானே. (௩) 

* தந திலன்-சாஸ்்இிர ஆராய்ச்சி யில்லாதவன், 
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19, “/ம்பொத் SOPs SESE BOE 

தஞ்சுக் கமலக் கணைய௩லே- 
அன் றிற் குமனற் றென்றற் குமிளைத் 

தந்திப் பொழுதிற் பிறையாலே / 

எம்பொற் கொடி மற் றுன்பக் கலனற் 

றின்பக் கலவித் SIU TT Gar 
என்பெற் நுலகழ் பெண்பெற் றவருக் 

இன்பப் புலியுற் றிடலாமோ ; 
கொம்புக் கரிபட் டஞ்சப் ப.துமக் 

கொங்கைக் குறவிக் ் தனியோனே- 
கொன்றைச் சடையற் கொன்றைக் தெரியக் 

கொஞ்சத் தமிழைப் பகாவோனே ; 
செம்பொற் கொப் பைம்பொழ் இரியைச் 

இந்தக் கறுவிப் பொரும்வேலா- 

செஞ்சொற் புலவர்க் கன்புற் றதிருச் 
சேந்திற் குமசப் பெருமாளே. (௪) 

௨0. கொர்கைப் பனையிம் செம்பொற் செறிவிற் 
கொண்டற் குழலிற் கொடிதான- 

கொன்றைக் கணையொப் பர்தக் சயலிற் 

கொஞ்சக் கிளியுற் ௮ுறவான ) 

| சங்கத் தொனியிற் சென்றிற் கடையிற் 

சக்திப் பவரைச் சருவாதே- 
சா்தப் படியுற் $மறன்றற் றலையிற் 

சர்தப் பதம்வைத் தருள்வாயே; 
  

* அம்பு ஒத்த விழி தத கலகத்து-௮அம்புபோன்ற சண்களை 

யுடைய பெண்கள் பேசும் கலசச் சொல்லாகிய அலர்மொழிகஅ்கு, 

1 மன் துன்ப கலன் அ௮ழ்று- தரித்திருக்கின்ற துன்பத்தைச் 

செய்யும் ஆபரணங்களை ௮ற விடுத்து, ் 

ு சங்கம் --சங்குபோன்ற கண்டம். 

6 என்றந் றலை--என்றன் தலை,
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அங்கப் படைவிட் டன்றைப் படுகைக் 

* கஈஇக் கடலிற் கடிதோடா- 

* அர்தப் பொழிலிற் | சந்துத் தலையுற் 

றஞ்சப் பொருதுற் Om Pures ; 

செங்கைக் கதிருற் ஜொன்றக் கடலிற் 

6 சென்றுற் றவர்தற் பொருளானாய்- 

சிந்தைக் கனிவைத் தந்தப் பொழிலிற் 

சேந்திற் குமாப் பெருமாளே. (௫) 

21. (சாப் பும்கப் பகரக் குன்றிற் 

புயலிற் றங்கப் பொலிவோலும்- 
பொருவித் றஞ்சச் சுருதிச் சங்கப் 

பொருளைப் பண்பிற் புகல்வோனும் ; 
இகரிச் செங்கட் செவியிற் அஞ்சத் 

Haile செங்கைத் திருமாலும்- 

இரியப் பொங்கித் இரையற் .ண்டுட் 

டெளிதற் கொன்றைத் தரவேணும் 7 

| தகாத் தர்தச் சகாத் தொன்றித் 
| தடகற் கஞ்சத் தூறைவோனே- 

தருணக் கொங்கைச் குறவிக் கின்பத் 

தையளித் தன்புற் றருள்வோனே ; 
பகரப் பைம்பொற் கொக் குன்றைப் 

படியிற் சந்தத் தொடும்வேலா- 

vas gma புரிசைச் சேந்திற் 

பதியிற் கந்தப் பெருமாளே. (௬) 
  

* அர்ச் சடல் -செர்திலுக்கும் மகேர்திரபுரிக்கும் இடைச் 
சர்தியாச வுள்ள கடல், 

* அர்சப்பொழிலில் -௮்சப் பூமியாயெ மசேர்திரத்தில், 
1 சர்துத் தலையுற்று-- தூசாகச் சென்று, 

சென் நுற்றவர்--போய்வர்தவ ரா௫ிய வீரவாகுதேவர், 
| சசாச் தர் தச் சிகரம் தசரவிச்தை யென்டின்ற வேதடிரோ 

முடியாகய ப்ரும்ம ஸ்.சானம், 
4, தட நற் கஞ்சம்:-.இருதய SWS.
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22 Hors பாசம லைந்துகு லைக்திட 

77 ' வதனம் Catag onan ona 

௮வ௪ மோகம் Atari gi dni Be அனைமீதே- 

௮௬ண வாய்ஈகை சித்திய சம்ப்ரம 

அ௮டா்ஈ காறுதி பங்கவி தஞ்செய்து 

௮௪ பானம ருச்இம ரங்க மூலைமேல்வீழ்ர் ) 

soap Ca pu Qi Quire JO 
மகளிர் தோதக இன்பின் முயங்குத 

லொழியு மாறு தெளிந்துள மன்பொடு சிவயோசத்- 

துருகு ஞானப சம்பா தந்திர 

௮.றிவி னோர்கரு தங்கொள் கலம்பணி 
உபய சீதள பங்கய மென்கழல் தருவாயே) 

இளகி டாவளர் சர்தன குங்கும 

களப பூரண கொங்கை கலம்புனை 

யிரதி வேள்பணி தர்தையும் ௮ரகண மறையோனும்- 

இனி௫ முதெதி ரிரஇர னண்டரும் 
அ௮ரஹ சாடவ சங்கா சங்கர 

எனமி காவரு ஈஞ்சினை யுண்டவ ர்ருள்பாலா ; 

வளர்நி சாசரர் தங்களசி சம்பொடி 
படவி ரோதமி டுங்குல சம்ப்சமன் 

மகா வாரிக டைக்தநெடும்புயல் மருகோனே- 

வளரும் வாழையு மஞ்சளு மிஞ்சியும் 

இடைவி டாதுகெ ருங்கிய மங்கல 

மகிமை மாரகர் சேந்திலில் வர்துறை பெருமாளே,(௭) 

ஓ. கமல மாதுட ஸிர்திரை யுஞ்சரி 

சொலவொ ணாதம டந்தையர் சந்தன 

களப சீதள கொங்கையி லங்கையி லிருபோதேய்- 

களவு அால்தெரி வஞ்சனை யஞ்சன 

விழியின் மோதெ கக்தசு கந்தரு 

Shu வோதியிலிர்துமு கந்தனின் மருளாதே;
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அமல மாய சிந்தைய டைந்தகல் 

தொல்வி லாத றம்பொரு ளின்பமு 

மடைய வோதிய ணர்ர்துத ணர்சபின் ௮ருள்தானே- 

௮றியு மா.றுபெ pining யன்பினி 

னினிய நாத லம்புபு லம்பிடு 

மருண ஆடக இண்குணி தங்யே அடிதாசாய்/ 

குமரி காளிப யங்கரி சங்கரி 

கவுரி ரீலிப ரம்பசை யம்பிகை 

குடிலை யோ தினி சண்டினி குண்டலி யெமதாயி- 

குறைவி லாளுமை மக்தரி யக்தரி 

வெகுவி தாகம சுந்தரி தர்தருள் 

குமர மூஷிக முர்திய ஐங்கர கணராயன்7 

மமவி காயச னஞ்சுமிழ் சஞ்சுகி 

அணிக ஜானன விம்பனொ சம்புலி 

மவுலி யானுறு சிர்தைய கந்தரு ளிளையோனே- 

வளரும் வாழையு மஞ்சளு மிஞ்சியம் 

இடைவி டாது கெருங்கிய மங்கல 

மகமை மாசகர் சேநீதிலில் வ துறை பெருமாளே, (௮) 

24. *அ/வனிபெ ௮ர்தோட் டம்பொற் 

குழையட சம்பாற் புண்பட் 
டரியையர் தம்பாற் கொங்கைச் இடையேசென்- 

றணை தரு பண்டாட் டங்கற் 

அருகிய கொண்டாட். டம்பெற் 

றழிதரு திண்டாட் டஞ்சற் ரொழியாதே? 

பவமற கெஞ்சாற் இந்தித் 

இிலகுக டம்பார்த் தண்டைப் 

பதயுக ளஎம்போற் றுங்கொற் றமுகாளும்- 

பதறிய அங்காப் பும்பத் 

இயுமறி வும்போய்ச் சங்கைப் 

டட படுதுயர் கண்பார்த் கன்புற் றருளாயோ); 

** அணி பெறும் தோட்டு ௮ம் பொற் குழை-பூமியை 
விலைமதிக்கும்படியான தோடாட:ப அழிய பொற் கூழை, 

9
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தவகெறி குன்ருப் பண்பிற் 

அறவின ருந்தோற் நஞ்சத் 

தனி *மல சஞ்சார்ப் புங்கத் தமசாடி- 

தமிழினி *தென்காற் கன்றிற் 

றிரிதரு 1 கஞ்சாக் கன்றைத் 

தழலெழ வென்ருர்க் சன்நற் பதமாக) 

சிவவடி வங்காட் டுஞ்சற் 

குருபர தென்பாற் சங்கச் | 

இரள்மணி இந்தாச் இந்துக் கரைமோ தும்- 

தினகர இண்டேர்ச் சண்டப் 

பரியிட றுங்கோட் டி.ஞ்சித் 

திருவளர் செந்தூர்க் கந்தப் பெருமாளே. (௯) 

25. தொடசிய மன்போற் mime! 

படையைவ எைந்தோட் Obi gre 

டரையிள குக்தோட் கொங்கைக் ' கிடுமாயத்- 

துகில்விழ வுஞ்சேர்ச் தங்கத் 

துள்விச குஞ்சூழ்த் தண்டி"த் 
துயர்விளை புஞ்சூட் டின்பத் 

கஇடைகொடு சென் நீட் டும்பொற் 

பேணியரை மென்றேற் றங்கற் 

தொடுபாயற்/ 

றனையென இன்!ோட் டென் 4 றற் கிடுமாதர்க்- 

இனிமையி லொன்றாய்ச் சென்றுட் 

படுமன முன்ருட் கன்புற் 

றியலிசை கொண்டேச் Oger a டருவாயே ; 

* மலர் அஞ்சு ஆர் புங்கத்து-- ஐவகைப் புஷ்ப பாணத்தால், 

 தென்கால் கன்றில் - இளர் தென்றற் காற்றில், 

1 கஞ்சாக் கன்று - மன்மதன், 

6 துட்டரை, பணியரை-துட்டர்க்கு, பணியர்க்கு. இவை 

உருபு மயச்சம், 
| ஒட்டென்௮ டென்று, 

ர அற்சிழிம்-- அல்கிடும்- அன்பு சுருங்கும்,



தருச்செந.தார். 2 57 

நெடிதுத வங்கூர்க் குஞ்சற் 

புருடரும் நைந்தேக் கம்பெற் 

றயாவற நின்றார்ச் தங்கட் கணையேவும்- 

நிகரில்ம தன்தேர்ச் குன்றற் 

நெரிபில்வி முர்தேர்ப் பொன்றச் 

சிறிதுகி னைஈ்தாட் டங்கற் O Gain r apex ; 

திடமுற௮ அ௮ன்பாற் சந்தைக் 

ஈ கறிவிட முஞ்சேர்த் தும்பர்க் 

இடர்கமா யும்போர்ச் செங்கைக் இறல்வேலா- 
இனவுரி வண்டார்த் இன்புற 

அிசைகொடு வந்தேச் இஞ்டத் 

திருவளர் சேந்தூர்க் சந்தப் பெருமாளே. (௧) 

96 அனிச்சங் *கார்முகம் விசிட மாசறு 

அவட்பஞ் சானச டாகம்வி டாமட 

அனத்தின் தூவிகு லாவிய mig. மடமானார்- 

௮ருக்கன் போலொளி வீசிய மாமர 

கதப்பைம் பூணணி வார்முலை மேல்முசம் 

அழுத்தும் பாவியை யாவி 1யிடேறிட ரசெறிபாரா; 

வினைச்சண் டாளனை வீணனை நீணிதி 

தனைக்கண் டாணல மானகிர் நூடனை 

$விடச்கன் பாய்நுகர் பாழனை யோர்மொழி பகராதே- 

விகற்பங் கூறிடு மோசவி காரனை 

அறத்தின் பாலொழு கா ap தேவியை 

விளித்துன் பாதுகை நீதா சானருள் பெறுவேனோ; 

முனைச்சங் கோலிடு நிலம கோததி 

அடைத்தஞ் சாகஇ மாவண னீள்பல 

முடிச்கன் மோர்கணை யேவுமி ராகவன் மருகோனே- 

* அறிவிடம்--தெளிவு, 

* கார்முகம்- பஞ்சு கொட்டும் வில். 

1 இ டேறிட-ஈ டேறிட, 

விடக்கு மாமிசம்,



2.9] திருப்புகழ் 
முளைக்குஞ் தரி லாவொட சாவிரி 

திரைக்கக் காதி தாதூ கூவிள 

முடிச்குஞ் சேகார் பேரு ளால்வரு முருகோனே) 

இனைச்செம் கானக வேடுவ ரானவர் 

இகைத்தர் தோவென வே *சணி யாகய 

இறற்கர் தாவளி காயகி காமுறும் எழில்வேலா- 

சிறக்கும் தகாமரசை யோடையில் மேடையில் 

Apa He, சூல்வளை பால்மணி வீசிய 
திநச்சேந் தூர்வரு சேவக னேசுரர் பெருமாளே, () 

27. உருக்கம் பேசிய நீலியர் காசுகள் 

பறிக்குர் தோஷிகள் மோகவி காரிகள் 

உருட்டும் பார்வையர் மாபழி காரிகள் மதியாதே- 

உரைக்கும் பீரிகள் கோளச வாமென, 

qt poe தாதியர் காசள வேமனம் 

உறைக்குச் தூரிகள் மீதினி லாசைகள் புரிவேனோ; 

அருக்கன் போலொளி வீசிய மாமுடி 
பனைத்துந் தானழ காய்கல மேதச 
அருட்சண் பார்வையி னாலடி. யார் தமை மடிழ்வோடே- 

அழைத்துஞ் சேதிகள் பேசிய சாரண 

வடி.ப்பர் தானென வேயெனை காடொறும் 

அ.திச்சஞ் சேர்தர வேயரு ளாலுட ஸினிதாள்வாய்; 

“இருக்குங் காண மீறிய வேதமும் 

இசைச்குஞ் சாரமு மேதொழு தேவர்கள் 
இடுக்கண் இர்கன னேயடி யார்தவ மூடன்மேவி- 

இலக்கந் தானென வேதொழ வேம௫ழ் 

விருப்பங் கூர்தரு மாதியு மாயுல 

இறுக்குக் தாதி சூடிய வேணிய னருள்பாலா; 

திருக்குர் தாபதர் வேதிய சாதியர் 

அதிக்குர் சாளுடை. காயக னாகிய 
செசச்செஞ் சோதியு மாகிய மாதவன் மருகோனே- 
  

% கணி- வேங்கை மரம்,



செழிக்குஞ் சாலியு மேசும ளாவிய 

சருப்பஞ் சோஅயும் வாழையு மேதிகம் , 

திநச்சேந் தூர்தணில் மேவிய சேவர்கள் பெருமாளே, 

28. 1b) DS@65 ஈஞசூதன மெய்த்தன முண்டைகள் 

கருப்பஞ் சாறொட சைத்துள வுண்டைகள் 

நிழற்சண் சாண ர்வு ணச்செணம்பல தடவாமேல்- 

கெருக்கும் பாயலில் வெற்றிலை யின் புறம் 

ஒளிக்தன் பாக ளித்தபி னிங்கெனை 

நினைக்கின் மீரிலை மெச்சலி சஞ்சொலி யெனவோதி; 

உறக்கண் டாசைவ இைக்குள (ps Hr 

விடுக்கும் பாவிகள் பொட்டிகள் இந்தனை 

யருக்குர் தாவைகள் செட்டைகு ணர்தனி லுழலாமே- 

உலப்பின் ருறெனு மக்கா முங்கமழ் 

SLUG தாருமு கப்ப்/பை 146 Heo wb 

_ உளத்தின்பார்வையிடச்தினினைர் திட அருள்வாயே) 

கறுக்குர் தாயமி டற்றன ரஞ் 19 

யெடுக்குக் தோள $னி றத்தம செண்கரி 

சடச்குர் தானவ னைக்கொல ரும்புயன் மருகோனே 

சனத்தஞ் சாபுரி சிச்கல்வ லஞ்சுழி 

திருச்செங் சோடு இடைக்கழி |கண்டலை 

களர்ச்செங் காடு குறுச்கைபு றம்பயம் ௮மர்வோனே; 

சிறுக்கண் கூர்மத அத்தி 4சயிந்தவம் 

ஈடக்குக் தோனி கப்படை கொண்டமர் 

செலுத்தும் பாதகன் ௮ச்ரமன் வஞ்சனை யுருவானோன்- 

செருக்குஞ் சூக லத்தை யிடக்துயிர் 

குடிக்குங் கூரிய சத்திய மர்க்தருள் 

திரச்சேந்தூர்ஈக ரிக்குள்வி எங்கெ பெருமாளே,(௧௩) 
  

* சூது -௮ன்ன; 1 உணட ௭ உலர்த்தி, 

1 தலைமலை, $ நிறம் மார்பு, 

|| சுண்டலை -- தண்டலை நீணெறி, 

4] சயிர்தவம் -கு.திரை,



௩௦ திருப்புகழ். 

29. கரிக்கொம்பச் தனித்தங்கங் 

்  குடத்தின்பர் தனத்தின்௧ண் 
சறுப்புந்தன் சிவப்புஞ்செம் பொறிதோள்சேர்- 

கணைக்கும்பண் டுழைக்கும்பங் 

களிக்கும்பண் பொ ழிக்குங்கண் 

கழுத்துஞ்சங் கொளிக்கும்பொன் குழையாடச் ; 

சசக்குஞ்சம் புடைக்கும்பொன் 

அடுற்றக்து தரிக்குக்தன் 
சடத்தும் பண் பிலுக்குஞ்சம் பளமாதா்- 

சலித்தும்பின் AEs giao Ga oor 

டழைத்துஞ்சண் பசப்பும்பெண் 

தனத்துன்பக் தலிப்புண்டிங் குழல் வேனோ; 

சுசர்ச்சங்கர் துஇத்தம் கஞ் 

செழுத்தின் பங் களித்துண்பண் 

சுகத்துய்க்தின் பலர்ச்டுக் தங் சுசராரைத்- 

துவைத தும்பக் தடி தீதுஞ்சங 

கொலித்துங்குன் நிடித்தும்பண் 

FOS pasa களிப்புங்கொண் டிடும்வேலா7 

சிரப்பண்புங் கரப்பண்புங் 

கடப்பர்தொங் கலிற்பண்புஞ் 

சிவப்பண்புக் தவப்பண்புக கருவோனே- 

தினைத்தொந்தங் குறப்பெண்பண் 

சசிப்பெண்கொங் கையிற்றுஞ்சுஞ் 

செழிகச்குஞ்சேந் திலிற்றங்கும் பெருமாளே, (௧௪) 

30. குருப்பர்தம் கரத்தம்பொங 

*சகரைப்புண்கொண் டுருக்கும்பெண் 

களைக்கண்டக் கவர்ப்பின்சென் றவரோடே- 

  அவவை வைடி 

* பண் பிலுச்சல் - தகுதியாக வஸ்துச்களைச் கொண்டு 

ஆடம்பரமாக அலங்கரித்தல், 

* அரைப்புண்- அல்குல்,



திருச்செந்தூர். ௩௧ 

கலப்புண்டுஞ் சிலுப்புண்டுக் 
அவக்குண்டும் Der sega Oa 

கலிப்புண்டுஞ் சலிப்புண்டூர் தீூமோறிச் ) 

செருத்தண்டக் தரித்தண்டம் 

புகத்தண்டச் SEDO Sor pH 
இகைத்தச்திண் செக் *தஞ்சுங் கொடுமாயும்- 

இயக்கங்கண் டுயக்கொண்டென் 

பிறப்பங்கஞ் சிறைப்பங்கஞ் 

சிதைத்துன்றன் பதத்தின்பர் தருவாயே) 

அருக்கன் ௪ஞ் சரிக்குந்தெண் 

டி ரைக்கண்சென் றசக்கன்பண் 

பனைத்தும்பொன் றிடக்கன்றுங் கதிர்வேலா- 

அணிச்சங்கங் கொழிக்குக்தண் 

டலப்பண்பெண் டிசைக்குங்கொக் 

தளிக்குஞ்சேந் திலிற்றங்குக் குமசேசா ; 

புசக்குஞ்சங் கரிக்குஞ்சங் 

கரர்க்குஞ்சங் கசர்க்கின்பம் 

புதுக்கு்கங் கையட்குக்தஞ் சு தனானாய்- 

Lore Ker pe Sons Hero es 
தினைப்பைம்பொன் குறக்கொம்பின் 

புறச்சண்கொங் கையிற்றுஞ்சும் பெருமாளே, (கட) 

oi. (குழைக்குஞ்சக் தனச்செங்கும் 

குமத்தின்சர் தகத்குன்றல் 
குலுக்கும்பைங் கொடி.க்கென்றிங் கயெலாலே- 

குழைக்குங்குண் குமிழ்க்குஞ்சென் 
ுசைக்குஞ்செங் கயற்கண்கொண் 

டழைக்கும்பண் தழைக்குஞ்டிங் கெயராலே) 
உழைக்குஞ்சங கடத்துன்பன் 

சுகப்பண்டஞ் சுகித்துண்டுண் 

டுடற்பிண்டம் பருத்தின் றிங் குழலாதே- 
  

* அஞ்சு-- பஞ்சேக் இிரியம்,



௩௨௨ இருப்புகழ். 

உதிக்குஞ்செக் சுதிர்ச்சிர் ௫ம் 
பரபைக்கொன்றுஞ் சிவக்குர் தண் 

டுயர்க்குங்கண் ணெிச்செம்பஞ் சடி.சேராய் ; 
தழைக்குங்கொன் றையைச்செம்பொன் 

சடைக்கண்டங் கியைத்தங்குர் 
சாரத்தஞ்செம் ஈபுயக்தொன்றும் பெருமானா- 

தனிப்பங்கின் புறத்தின்செம் 
பாரத் இன்பங் கயத்தின்சஞ் 
சரிக்குஞ்சங் கரிக்கென்றும் பெருவாழ்வே 7 

கழைக்குங்குஞ் சாக்கொம்புங் 

கலைக்கொம்புங் கஇித்தென் றும் 
கயற்கண்பண் பளிக்குக் இண் புபவேளே- 

கறுக்குக்கொண் டலிற்பொங்குக் 

கடற்சங்கங் கொழிக்குஞ் செந், 

திவிற்சொண்டன் பிணிற்றங்கும் பெருமாளே, (௧௭௬) 

௮2. 1 மனத்தின்பங் கெனத்தங்கைம் 

புலத்தென்றன் குணத்தஞ்சிர் 
தீரியத்தம்பர் தனைச்டிந்தும் படி.காலன்* 

மலர்ச்செங்கண் கனற்பொகங்குந் 
இறத்தின்தண் டெடுத்தண்டங் 

இழித்தின்றிங் குறத் 1தங்கும் பலவோரும் 7 

எனச்கென்றில் குனக்கென்றங் 

கனெத்தின்கண் கணக்கென்றென் 
கிளைத்தன்புங் கெடுத்தங்கங் கழிவாழுன்- 

இசைக்குஞ்செர் தமிழ்க்கொண்டங் 

இரக்கும்புன் ஜொெழிற்பங்கங் 

கெடத்துன்பங் கழித்தன்பர் தருவாயே; 
  

புயம் கை, 

மனத்தின் பங்கென தங்கு ஐம்புலன் மனம் செல்வதற்கு 

வேறு வேறு வாயில்களாகப் பொருச்இயிருக்கும் ஐம்புலன், 
1 தங்கும் பலவோர்- தத்துவச் கூட்டம்.



திருச்செந்தூர் ௩௩ 

கனைக்குந்தகண் கடற்சங்கங் 

கரத்தின்கண் தரிச் *தெக்குல் | 

கலக்கஞ்சிர் திடக்கண்துஞ் சிடுமா லும்- 

*சகதித்தொண்பங் கயத்தன்பண் 
பனைத்துங்குன் நிடச்சந்தம் 

களிக்குஞ்சம் புவுக்குஞ்செம் பொருளிவாய் ) 

இனைக்குன்றக் கனிற்றங்குஞ் 
சிறுப்பெண்குங் குமக்கும்பந் 

இருச்செம்பொன் புயத்சென்றும் புனை வோனே- 

செழிக்குக்குண் டகழ்ச்சங்கம் 

கொழிக்குஞ்சச் தனத்தின் பைம் 

பொழிற்றண் செந் நீலிற்றங்கும் பெருமாளே, (௧௭) 

௮௮. பருத்தர்தத் தனைத்தக்நிட் 

டிருக்குங்கச் சடாத்துந்இப் 
பருக்கும்பொற் ப்ரபைக்குன்றத் தனமானார்- 

பரிக்குக்து.ற் சாக்கொன்றத் 

திளைத்தங்குற் பலப்பண்பைப் 

பசக்குஞ்சச் கரத்தின்௪த் தியைகேரும் ; 

அசைச்செங்கட் கடைக்கொன்றிப் 

பெருத்தன்பும் நிம்த்தங்குத் 
அணிக்கும்புத் இயைச்சங்கத் தீறியேனை த- 

துணைச்செம்பொற் பதத்தின்புற் 

றஜெனக்கென்றப் பொருட்டங்கத் 
தொடுக்குஞ்சொழ் றமிழ்த்தர்$ இப் படியாள்வாய்; 

* எங்கும் கலக்கம் சிர்திட கண் துஞ்டிடு மால் ௩ தன் 

வியாபகத்துச் குட்பட்ட சர்வான்மாச்களும் கலக்சமற்றுச் சுகமுற 

அனந்தல் கொள்ளுச் திருமால், 

 கதித்தொண்பங்கயத்தன் -கதித்த-1-ஓண் -1- ums gs ser; 

பங்கயத்சன் -பங்கயத்தனும், 

1 இப் படி. இப் பூமியில்.



திருப்புகழ், 

தீருத்தங்கப் பொலத்தண்டத் 

தினைக்கொண்டச் சாரர்க்கஞ்ச£த் 

தடத்துன்பத் How 55% DU டெதிர்சூரன்- 

சமாக்கெஞ்சிப் படித்துஞ்சக் 

கதிர்தீதுங்கச் தயிற்கொண்டத் 

தலத்தும்பர்ப் பதிக்கன்புற் றருள்வோனே; 

இருக்கஞ்சக் தனைக்கண்டித் 
துறக் ர்கங்குட் டி.விட்டுஞ்சற. 

சிவற்கன்றப் பொருட்சொஞ்?ப் பசர்வோனே- 

செயத்துங்கக் கொடைத்துங்கத் 

திருத்தங்கித் தரிக்கும்பொற் 
இிருச்செந்திற் பதிக்கர்சப் பெருமாளே. (௧௮) 

28. பெருக்சச்சஞ் சலித்துக்கந் 

தலுற்.றுப்புந் தெற்றுப்பின் 

பிழைப்பறறுங் குறைப்புற்றும் யபொதுமாதா: 

ட்ரியப்பட்டங் கழைத்துத்தங் 

கலைக்குட்டங் டெப்பட்சம் 

பிணித்துத்கர் தனத்தைத்தந் sores; 

புரக்கைக்குன் பதத்தைத்தர் 

தெனக்குத்தொண் டுறப்பற்றும் 

புலத்துக்கண் செழிக்கச்செர் தமிழ்பாடும்- 

புலப்பட்டங் கொடுத்தற்கும் 

சுருத்திற்கண் படக்கட்டும் 

புகழ்ச்சிக்குங் க்ருபைச்சத்தம் புரிவாயே/ 

தருக்கிக்கண் களிக்கத்தெண் 

டனிட்டுக்கண் புன த்திற்செங் 

குறத்இக்கன் புறச்சித்தர் தளர்வோனே- 
  

* 5G தங்கு ௮ பொலத்து அண்டத் இனை “கற்பக விருக்ஷம் 

தீங்கெ அரதப் பொன் னுலகத்தை, 

* கம்௩ரம்,
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FA ppm குசத்திற்சம் 
ப்ரமித்துக்கொண் டலைத்துத்தன் 

சமாத்திற்சங் கரிக்கத்தண் டியஞசன) 

சிரத்தைச்சென் ஐறுத்துப்பக் 

தடிதீதத்திண் குவட்டைக்கண் 

டிடித்துச்சேந் திலிற்புக்கங் குறைவோனே- 

சிறக்கறஃகஞ் செழுத்தத்தந் 

திருச்சிற்றம் பலத்தத்தன் 
செவிக்குப்பண் புறச்செப்பும் பெருமாளே, (௧௯) 

௮9. காரலனார் வெங்கொடுக் தூதர்பா சங்கொடென் 

காலி *னார் தந் டன் கொடுபோகக்- 

காதலார் மைக்தருர் தாயரா ருஞ்சுடுங் 

கானமே பின்தொடாக் தலருமூன்) 

சூலம்வாள் தண்டுசெஞ் சேவல்கோ தண்டமுஞ் 

சூடுதோ ஞூந்தடர் திருமார்புந்- 

தூயதாள் தண்டையுங் STM AT Aero rus 
தோகைமேல் கொண்டுமுன் வரவேணும்; 

ஆலகா லம்பரன் பாலதா கஞ்சிடுந் 

தேவர்வா மன் றுகக் தழுதீயும்- 

ஆசவா சஞ்செயும் வேலைமேல் கண்வளர்ந் 

தாதிமா யன்றனன் மருகோனே?) 

சாலிசேர் சங்கம் வாவிசூம் பங்கயஞ் 

சாரலார் சேந்திலம் பதிவாழ்வே- 

தாவுசூ ரஞ்சிமுன் சாயவே கம்பெறுக் 

தாரைவே லுக்இடும் பெருமாளே. (௨0) 

* அஞ்செழுத்து ௮த்தம்--பிரணவ பஞ்சாகூரப் பொருள், 

ர் Bist gray.



௩௭௬ திருப்புகழ். 

56. சங்கைதா ஜனொன்றுதா னின்றியே கெஞ்சிலே 

சஞ்சலா ரம்பமாபன்- 

சந்தொடே குங்குமா லக்க்ருதா டம்பசா 

சம்பரமா நந்தமாயன; 

மங்கைமார் கொங்கைசே ரங்கமோ கங்களால் 

வம்பிலே துன்புருபே- 

வண்குகா நின்சொரூ பம்ப்ரகா சங்கொடே 

வந். துநீ யன்பிலாள்வாய்; 

கங்கைசூ டும்பிரான் மைந்தனே ௮ர்தனே 
கந்தனே விஞ்சையூரா- 

கம்பியா இர்த்ரலோ கங்கள் ஈகா வென்றவா 

கண்டலே சன்சொல்விரா; 

செங்கைவேல் வென்றிவேல் கொண்டுகூர் பொன்றவே 

சென்றுமோ தும்ப்ரதாபா- 

செங்கண்மால் *பங்கஜா னன்தொழா னர்தவேள் 
சேந்தில்வாம் தம்பிரானே. (௨௧) 

57. சீங்குபோல் மென்கழுச் தந்தவாப் தந்தபற் 

சந் தமோ கன்பழுத் தெனவானிற்- 

றங்குகார் பைங்குழற் கொங்கைகீள் தண்பொருப் 

பென்றுதாழ் வொன்றறுத் துலகோசைத்7 

துங்சவேள் செங்கைபொற் கொண்டல்நீ யென்றசொற் 

கொண்டு 1தாய் நின்௮ுரைத் அழலாதே- 

துன்பகோய் ிக்தகற் கர்தவே ளென் றுளைத் 

தொண்டினா 6லொன்றுரைக் கருள்வாயே) 
    வெல்லு வவதணைகையவதவய வகை இஷ: வ Sannin - ce ore nn teen emt னை அவ்வகை யை 

* கா என்று ௮ ஆசண்டலேசன் எனப் பிரித் துக்கொள்க, 

ஆசண்டலேசன் - தேவேரச்இரன், 

*' பங்கஜாஸனன் என்பது பங்கஜானன் என்றாயிற்று, 

1 தாய் - தாவி, 

$ ஒன்றுரசைச் கருள்வாயே--ஒன்ற- உரைச்ச-- அருள்வாயே.
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வெங்கண் *ல்யா எங்கொதிச் தெங்கும்வே மென்றெடுத் 

அண்டுமே லண்டருக் கமுதாக- 

விண்டகா தன்திருக் கொண்டல்பா கன்செருக் 

குண்டுபே சம்பலத் இனிலாடி; 

செங்கண்மால் பங்கயக் கண்பெரு தந்தறத் 

fier som On App கதிராழித்- 
திங்கள்வா முஞ்சடைத் தம்பிசா னன்புறச் 

சேந்தில்வாம் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே. (௨௨) 

௮8. ப(பங்கமே வும்பிறப் பக்தகா ரக்தனிற் 

பந்தபா சச்தணிற் றடுமாறிப்- 

பஞ்சபா ணம்படப் புண்படா வஞ்சகப் 

பண்பிலா டம்பசப் பொதுமாதர்) 

தங்களா லிங்கனக் கொங்கையா கம்படச் 

சங்கைமால் கொண்டிஎத் தயசாதே- 

தண்டைசுழ் கிண்டுணிப் புண்டரி கர்தனைத் 

தர்துநீ யன்புவைத் தருள்வாயே; 

௮ங்கைவேல் கொண்டாச் கன்ப்சதா பங்கெடுத் 

தண்டவே தண்டமுட் படவேதான்- 

௮ஞ்சவே திண்டிதற் [கொண்டலா கண்டலற் 

லோ கங்கொடுத் தருள்வோனே; கண்ட 

திங்களார் கொன்றைமத் தந்துமாய் துன்றுபொற் 

செல் 1சடா பஞ்சாத் தஇறுதோகை- 

சிந்தையே தென்றிசைத் கென்றல்வி சும்பொழிற் 

Caps Sang செத்தமிழ்ப் பெருமாளே, ட பூ 

  

* வ்யாளம் - பாம்பு ; இங்கே அசனிடச்சிருர்து எழுந்த 

விஷத்தைச் குறித்த, 
* கொண்டல் ஆகண்டலற்கு - மேகவாசன னாகிய 

தேவேர்திரனுக்கு, 
] சடா பஞ்சாத் துறு தோகை : சடையாடிய கூட்டி 

விருக்கும் கங்கை, 

4



௩௮] திருப்புகழ். 

59. சத்தமிகு மேமுகட லைத்தேனை 

. யூற்றமது தோடுகணை யைப்போர்கொள் 

சத்ததனை மாவின்வடு வைக்காவி தனைமீறு- 

தக்கமணம் விசுசம லப்பூவை 

மிக்கவிளை வானசுடு nates om 

தீத்துகளும் வாளையடு மைப்பாவு விழிமாதர்; 

மத்த௫ரி போலுமொளிர் வித்தா 

முத்துவட மேவுமெழில் மிக்கான 

வச்ச ரீடநிகர் செப்பான தனமீதே- 

வைத்தகொடி. தானமயல் விட்டான 

பத்திசெய ஏழையடி மைக்காக 

வஜ்ரமயில் மீதிலினி யெப்போது வருவாயே; 

இத்ரவடி. வேல்பனிரு சைக்கார 

பத்திபுரி வோர்கள்பனு வற்காச 

இக்கு ஈடாவுபா£ விக்கார குறமாது- 

இக்க சாககல விக்கார 

துட்ட௮௪சு ரேசர்கல சக்காச 

சிட்டாபரி பாலலளி தக்கார அடியார்கள்: 

முத்திபெற வேசொல்வச னச்கார 

தித்தைநிகர் தூாயவனி தைக்காச 

மூச்சகர்ப ராவுசர ணக்காச இனிதான- 

முத்தமிழை யாயும்வரி சைக்கார 

பச்சைமுகில் தாவுபுரி சைக்காச 

மூசீதஅலவு வேலைநகர் முச்தேவர் பெருமாளே, () 

40. சரதனச வாதுநிறை கற்பூர 

குங்கும்ப டீரவிரை கத்தூரி 

தண்புமுக ளாவுகள பச்சீத வெகுவா ச- 

a, eens ine eee nen Se nt me dete cee na Bat AN STR Re A he EE 

* று உதத்து உகளும் எனப்பிரிக்க, உதத்து-யுத்தத்து.
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சண்பகஈக லாரவகு ளத்தாம 

வம்பு துகி லாரவயி ரக்கோவை 

சங்கயெக டோரதர வித்தார பரிதான] 

Wig தானதன மிக்காசை 

கொண்டுபொருள் தேடுமதி நிட்டூர 

வஞ்சகவி சா£இத யப்பூவை பனையார்கள்- 

[வர் இயிடு மாயவிர கப்பார்வை 

௮ம்பிலுளம் வாடுமறி வற்ேனை 

வர்தடிமை யாளஇனி யெப்போது கினைவாயே) 

இக்தீரபுரி காவல்முதன் மைக்கார 

சம்ப்ரமம யூசது£ சக்கார 

என்றுமக லாதஇள மைக்காச குறமாதின்- 

இன்ப. போகசா சக்கா£ 

ns Cretan ESET 

எங்களுமை சேயெனரு மைச்கார மிகுபாவின்; 

செர்தமிழ்சொல் நாலுகவி தைக்காச 
குன்றெறியும் வேலின்வலி மைக்காச 

செஞ்சொலடி யார்சளெளி மைச்சார எழில்மேவும்- 

1 திங்கள்முடி. சாதர்சம யக்காச 

மர்ச்ரவுப தேசமூ மைக்கார 

சேந்தினகர் வாழுமரு மைத்தேவர் பெருமாளே, 

41. (Epa aby மாலை கோடிக் Care. 

சர்சமொடு' கீடு பாடிப் பாடி 

6முஞ்சர்மனை வாசல் தேடிச் தேடி புழலாதே- 

மூர்தைவினை யேவ ராமற் போக 

மங்கையர்கள் காதல் தூசச் தேக 

மூர்தடிமை யேனை யாளத் தானு முனைமீதே; 
we tr,   

* சலாரம்-கல்லாரம்- செங்குவளை, 

 வர்தியிடும்- வருத்தத்தை உண்டுபண்ணும், 

1 இங்கள்முடிசாதர் சமயம்: சைவ சமயம், 

6 முஞ்சர் -செத்றதுப்போவோர்.



௪௦ திருப்புகழ். 

இஃ்திதிமி தோ.தி இத் தி 
தந்ததன தான தானத் தான 

செஞ்செணகு சேகு தாளத் தோடு ஈடமாடுஞ்- 

செஞ்சிறிய கால்வி சாலத் தோகை 

தங்க கூல பார்வைச் தீர 

செம்பொன்மயில் மிதி லேயெப்.போது வருவாயே) 

அந தண்மறை வேள்வி காவற் கார 

செர்தமிழ்சொல் பாவின் மாலைக் கார 

அ௮ண்டருப காச சேவற் கார முடிமேலே- 

அஞ்சலிசெய் வோர்கள் கேயக் கார. 

குன்றுருவ ஏவும் வேலைக் கார 

அச்தம்வெகு வான ரூபக் கார எழிலான; 

ஈசிந்துரமின் மேவு போகக் காச 

விந்தைகுற மாது வேளைக் காச 

செஞ்சொலடி. யார்கள் வாரக் கா எதஇிரான- 

செஞ் *சமசை மாய மாயச் கார 
அஙசாண சூர சூறைக் கார 

சந்தினகர் வாழு மாண்மைச் கார பெருமாளே, 

42. ஹண்டே னுண்டே வண்டார் வஞ்சேர் 

1 தண்டா மஞ்சுக் குழல்மானா- 

தம்பா லன்பார் நெஞ்சே கொண்டே 

சம்பா வஞ்சொற் நடி நாயேன்; 

மண் $டோ யக் மென்கால் விண்டோய் 

வண்கா யம்பொய்க் குடில்வேருப்- 

வனகா னம்போ யண்டா முன்பே 

வந்தே நின்பொற் சழல்தாசாய்) 
  a வவவய பயயம a emt Fam அவிய, 

% ரிர்துர மின்- தெய்வயானை , 

1 சமரசை மாயும்-யுத்தத்திழ் பகைவரை மாய்க்கும். 

1 தண்டார்-சண்-[- தார், 

$ சோயம்-நீர்.
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கொண்டா டும்பேர் கொண்டா டுஞ்சரர் 

கொன்றாய் வென்றிக் குமமேசா- 
கொகங்கார் வண்டார் பண்பா டுஞ்சர் 

(Hear ay war op இரியோனே) 

கண்டா கும்பா லுண்டா யண்டார் 

கண்டா கந்தப் புயவேளே- 

1 கதா மைந்தா ரக்தோள் மைந்தா 

கந்தா சேந்திற் பெருமாளே. (௨௭) 

45, (வெக்ச எம்பா ணஞ்சேல் கண்பால் 

மென்பா கஞ்சொற் குயில் $ மாலை- 

மென்கே சர்தா னென்மே கொண்டார் 
மென்றோ ளொன்றப் பொருள்தேடி ) 

வங்கா சாஞ்/்சோ னஞ்ச னம்போய் 

வன்பே துன்பப் படலாமோ- 

(மைந்தா ருந்தோள் மைந்தா அந்தா 

வந்தே யித்தப் பொழுதாள்வாய் ) 

கொங்கார் பைந்தே லுண்டே வண்டார் 

Hamar கொங்கைக் கனியோ 2ன- 

ருன்றோ டுஞ்சூ ௦ ழம்பே ழுஞ்சூ 
ரும்போய் மங்கப் பொருகோபா ) 
  

  

* சண்டாகும் பால் - கற்சண்டுபோலும் இணிமையுள்ள 

பால் ; தேவியார் பொற்கிண்ணத்துக் கறந்து ஊட்டிய இருமுலைப் 

பால், 

[ கந்தப் புயம் வாசனை தங்கிய புயம், 

1கந்து ஆம் மைந்து ஆர் ௮ம் தோள் மைச்தா-.கம்பத்துக்குச் 

சமானமாகிய வலிமை பொருச்திய அழகய தோள்களை யுடைய 

பரரக்ரமனே, 

6 மாலை இருள், 

| சோனம்-- சோனகசம் (ஐம்பத்தாறு சேசத்தில் ஒன்ற), 

4] மைந்து வலிமை, 

௦ ௮ம்பேழும்-- ஏழு கடலும்,



௪௨ திருப்புகழ். 

கங்கா எஞ்சேர் மொய்ம்பா சன்பார் 

கன்றே யும்பர்க் கொருகாதா- 

* கம்பூர் ஈந்தார் தென்பால் வந்தாய் 

கந்தா செர்திற் பெருமாளே. (௨௮) 

44. விசபோலு *மூர்த விழியாலு மிந்து 

அதலாலு 1மொன்றி யிளஜோர்தம். 

விரிவான சிர்தை யுருவாகி நொந்து 
விறல்வேறு இக்தை வினையாலே ; 

இ௫கமாக யின்ப மதுபோத வண்டு ' 

இனிதாளு மென்று மொழிமாதா்- 

இருளாய அன்ப மருளமாயை வத்து 

எனை யிர்வ தென்றும் ஓழியாதோ ; 

ம.இசூடி. யண்டர் பஇவாழ மண்டி 

வருமால முண்டு விடையே றி- 

மறவாத சந்தை யடியார்கள் பங்கில் 

வருதேவ சம்பு தருபாலா) 

“Guru மொன்றி வருளூசர் பொன்ற 

௮யில்வேல்கொ டன்று பொரும்வீசா- 

௮ழகான செம்பொன் மயில்மே லமரா்ந்து 

அலைவா யுகந்த 5 பெருமாளே. (௨௯) 

45, வஷிறல்மாச னைந்து மலர்வாளி சரத 

மிசவானி லிந்து வெயில்காய- 

மிதவாடை வந்து தழல்போல வொன்ற 

வினைமாதர் தர்தம் வசைகூற) 

குறவாணர் குன்றி லுறைபேதை சொண்ட 

கொடிதான துன்ப மயல் தீர- 

... *கம்புஊர் இந்து - சங்குகள் தவழும் சமுத்திரம், 
1உர்தவிழி - உந்து ௮-1 விழி, 
] “ஒன்றி, ,,உருவாடு கொர்து, ,,மொழி மாசர்' எனச் கூட்டுக,



திருச்செந்தார். ௪௩ 

குளிர்மாலை யின்ச ணணிமாலை தந்து 
குறைதீர வந்து குறுகா, யோ 7 

மறிமா னுகந்த இறையோன் மகழ்க்து 

வழிபாடு தர்த மதியாளா- 

* மலைமாவு சந்த அலைவேலை யஞ்ச 

வடிவே லெறிந்த ௮திதீசா) 

அறிவா லறிந்து னிருதா ளிழைஞ்சு 

மடியா ரிடைஞ்சல் ககாவோனே-. 

அழகான செம்பொன் மயில்மே லமர்க்து 

அலைவா யுகர*்த பெருமாளே. (௩௦) 

46. Dams மென்குழ லாய்வார் போலே 

சந்தி ரின்றய லோடே போவா 

ரன்பு கொண்டிட நீசோ போறீ ரறியிசோ- 

௮ன்று வந்தொரு காள்நீர் போனீர் 

பின்பு கண்டறி யோதா மீதே 

ஆன்று மின்றுமொர் போதோ போகா துயில்வாரா; 

எங்க ளக்தாம் வேறா சரோர்வார் 

பண்டு தந்தது போதா தோமே 

லின் று தரதுற வோதா னீதே ஸிதுபோதா- 
இங்கு நின்றதென் விடே வாரீ 

சென்றி ணங்கள் மாயா லிலா 

இன்ப இங்டியில் வீணே விழா தருள்வாயே) 

மங்கு லின்புறு வானாய் வானூ 

டன்ற ரும்பிய காலாய் நீளகால் 

மண்டு அ௮ும்பகை நீரு வீரு எரிதீயாய்- 

ans சைந்தெழு நீசாய் நீர்சூழ் 
அம்ப சம்புனை பாராய் பாரேழ் 

மண்ட லம்புகழ் நீயாய் சானாய் மலசோஞாய் ) 

*மலை மாவு சரத இரெஎஞ்ச௫ரியும் (குரனாகிய) மாமாமுஞ் 

இந்த,



௫௪ 

47. 

திருப்புகழ். 
உங்கள் சங்கரர் தாமாய் தாமார் 

ஈண்ட பந்திகள் தாமாய் வானாப் 
ஒன்றி னுங்கடை தோயா மாபோன் மருசோ2னை- 

ஐண்த டம்பொழில் நீடூர் கோடுர் 
சேந்தி ல1பதி வாழ்வே வாழ்வோர் 
உண்ட நெஞ்சறி தேனே வாஜோர் பெருமாளே, () 

Dé ssenau ருந்தினம் பிறகடச் 
சந்ததமும் வந்துகண் டரி...வயர்க் 

கன்புருகு சங்கதரச் தவிரமுக் + குணமாள- 

+ அ௮ச்திபக லென்றிரண் டையுமொழித் 

இச்திரிய சஞ்சலம் களையத் 
தீம்புய பதங்களின் பெருமையைச் கவிபாடிச்) 

சேந்திலை யுணர்க்துணர்க் துணர்வுறக் , 

1] கந்தனை யறிந்தறிக் தறிவினிற் 

சென்றுசெரு குந்தடர் தெளிதாத் தணியாத- 
Rims மவிழ்ர் தவிழ்ச் துரையொழித் 

தென்செய லழிக்தழிச் தழியமெய்ச் 

இர்தைவர என்றுகின் தெரிசனைப் படுவேனோ ; 

கொர்தவிம் சாண்ச£ண் சாணெனக் 

கும்பிடு புமம்தசன் பதிபெறக் 
குஞ்சரி குயம்புயம பெறக் கருமாளக்- 

குன்றிடிய ௮ம்பொனின் திருவரைக் 

இண்டுணி கிணின்கிணின் கணினெனக் 

குண்டல மசைக்திஎங் குழைகளிற் ப்ரபைவீசத்) 

FESO FOI Fors தனவெனச் 

செஞ்சிறு சதங்கைகொஞ் சடமணித் 
தண்டைகள் கலின்சவின் சலினெனத் இருவான-- 

  

* அண்டபர்இிகள் தாம் ஆய் வாளாய் எனப்பிரிக்க, 

* அ௮க்இபசல் -சேவலசகலம், 

] கர்சனை-கந்சனாகெ நின்னை; இஃது இடவழுவமைதி,
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சங்கரி மனங்குழைக் அருகழுத் 

தந்தா வருஞ்செழுக் தளர்சடைச் 

சர்த.தி சகந்தொழுஞ் சாவணப் பெருமாளே, (௬௨) 

48. ./ருணமணி மேவ பூஷிச ம்ருகமத படீர லேபன 

அ௮பிஈவ விசால பூரண 

அம்பொற் கும்பத் தனமோதி- 

அளிகுலவு மாதர் லீலையின் முழுகயபி ஷேச மீதென 

அ.றவுமுற வாடி நீடிய 
அ௮ங்கைக் கொங்கைச் இதமாக; 

 இருணிறைய மோதி மாலிகை சருவி யுறவான வேளையி 

லிமைகலைய மாத சார்வழி 

யின்புற் றன்புற் றழியாநீள- 

இரவுபசல் மோக னாகியெ படியில்மடி யாமல் யானுமுன் 

இணையடிகள் பாடி வாழஎ 

னெஞ்ட?ற் செஞ்சொற் தருவாயே) 

தருணமணி யாட ராவணி குடிலசடி லாதி யோதிய 

சதுர்மறையி னாதி யாகிய 

சங்கக் தங்கச் குழையாளா- 

தருமுருக மேக சாயலர் தமாமக ராழி சூழ்புவி 

தனைமுழுதும் வாரி யேயமூ 

அுண்டிட் டண்டா்க் கருள்கூரும்7 

செருமூசலி மேவு மாவலி யதிமதக போல மாமலை 

தெளிவினுடன் மல மேயென 

முந்தச் சந்தித் தீருள்மாயன்- 

இருமருக சூரன் மார்பொடு சிலையுருவ வேலை யேவிய 

ஜெயசரவ ணாம னோகர 

சேந்திற் கந்தப் பெருமாளே. (௩௩) 

  

% இருள் நிறை ௮ம் ஒதி; ஐ.இகூச்தல்,



Fin 

49. 

௮0. 

திருப்புகழ்: 

A] Ba Sus மயல்பெருக வுரையுமற் விழிசுழல 

௮னலவிய மலமொமழுக அகலாதே- 

அனையுமனை யருகலுற வெருவியழ வுறவுமழ 

௮ழலினிகர் மறலியெனை பயமையாதே) 

செறியுமிரு வினைகசண மருவு(புல னொழியவுயர் 

இருவடியி லணுசவர மருள்வாயே- 

சிவனைநிகர் பொதியவரை முநிவன க மகிழஇரு 

செவிகுளிர இனியதமிழ் பகர்வோனே) 

நெறிதவறி யலரிமதி ஈடுவன்மக பதிஃமுளரி 
நிரு இிரிதி பதிகரிய வனமாலி- 

நிலவுமறை யவனிவர்க ளலையஅ௮ர சுரிமைபுரி 

நிருதனு£ மறஅயிலை விடுவோனே) 

மறிபரசு கரமிலகு பரமனுமை யிருவிழியு 

ம௫ழமடி மிசைவளரு மிளயோனே- 

*மதலைதவ முததியிடை வருதாள மணிபுளின 
மறையவுயர் கரையிலுறை பெருமாளே.(௩௪) 

அனைவரு மருண்ட ரண்டு கடிதென வெகுண்டி யம்ப 

gory Goer is gs Gar mr 2 

மழுகுபிணி சொண்டு விண்டு புழுவுட னெலும்ப லம்பு 

மவலவுட லஞ்சு WHF தீடுமா றி; 

மளைதொறு மிதம்ப கர்ர்து வாவா விருக்த ரக்த 

மனவழி திரிஈ்து மக்கும் வசை தீர- 

மறைசதுர் விதர்தெ றிர்து வகைசிற சதங்கை கொஞ்சு 

மலாடி. வணங்க ஏன்று பெறுவேனோ; 

இனைமிசை சுகங்க டிர்த புனமயி லிளங்கு ரும்பை 

இகழிரு தனம்பு ணர்ந்த திருமார்பா- 

ஜெகமுழுது முன்பு அம்பி முசவனொடு தர்தை முன்பு 

இிகிரிவலம் வந்த செம்பொன் மயில்வீரா; 
  வலை annem on ~ 

* wort அக்னி, + மதலை-மரச்சலம்,



ஒர். 

௮௮. 

திருச்செ ந்தார். ௪௭ 

இனியகளனி மத்தி சந்து மலைழெவ சேந்தில் வர்த 

இறைவகுக கந்த என்று மிளயோனே- 

எழுகடலு மெண்டு வம்பும் நிசெொரும் அஞ்ச அஞ்சு” 

மிமையவரசை யஞ்ச லென்ற பெருமாளே, (௬௫) 

(இபலிசையி ஓசி, வஞ்சிக் கயர்வாகி- 

இரவுபகல் மனது இந்தித் துழலாதே; 

உயர்கருணை பரிய மின்பக் கடல்மூழ்க- 

உணனையெனது எளறியு மன்பைத் தருவாயே; 

rN sta லிடைய ரந்தத் இனை காவல்- 
வனசகுற மகளை வந்தித் தணை வோனே; 

கயிலைமலை யனைய செரந்திற் பதிவாழ்வே- 
கரிமுகவ னிளாய கந்தப் பெருமாளே. (௩.௬) 

இருகுழை யெறிஈ்ச செண்டைகள் ஒருகுமி ழடர்ச்து வர்.இிட 

இணைகில்கெ ரிந்செ முக்கிட ௮ணைமீதே-. 

இருளளக பர்தி வஞ்சியி லிருகலையு டன்கு வந்திட 

இகமமுத ருந்து சிங்கியின் மனமாய/ 

முருகொடுக லந்த சந்தன அள றுபடு குங்கு மங்கமழ் 

முூலைமுகடு கொண்டெ மழுக்தொறு முருகார- 

முழுமதிபு ரிந்த சிந்துர அரிவை. பரு டன்க லச்இடு 

*முகடிய5 லம்பி றக்திட அருள்வாயே; 
எரிவிடசி மிர்ச்ச குஞ்சியி ஸிலவொடு மெழக்ச கங்கையு 

மிதழியொட ஸணிந்த சங்கரர் சளிகூரும்- 

இமவரைத ரங்க ருங்குயில் மரகதகி றந்த ருங்கிளி 

யெனதுயிசெ லுக்தரி யம்படு பெருவாழ்வே; 

அசை௮வடமலம்பு இண்டுணி பரிபுர நெருங்கு சண்டைக 

ளணிமணிச தங்கை கொஞ்சிட மயில்மேலே- 

அசம௫ிழ்வு கொண்டு சர்தசம் வறுகுமர முன்றி லின்புறம் 

அலைபொருத சேநீதில் தங்கெய பெருமாளே, (௩௪). 
எல க வட வ உவகையும் 

  

: மயில் தகர் சல் இடையர் மயிலும் ஆடும் நிறைர்த குன்றி' 

னிடத்தில் வூக்கும் வேடுவர் 

* மூகடி மூதேவி) மூகடியும் - முகடி.க்கும்..



FH திருப்புகழ். 

55. இருள்கிரி குழலை விரித்துத் தூத்றவு 
மிறுயெ துகிலை கெ௫ழ்த்துச் சாட்டவு 

(மிருகடை விழியு முறுக்கிப் பார்ச்கவு மைந்தரோடே- 

இலைபிள வதனை நடித்துக் கேட்கவு 

மறுமொழி பலவு மிசைத்துச் சாற்றவு 

மிடையிடை சிறிது ஈகைத்துக் காட்டவு 

மெங்கள் வீடே; 

வருகென வொருசொ லுரைத்துப் பூட்டவும் 

விரிமல சமளி யணைத்துச் சேர்க்கவும் 

வருபொரு ளளவி லுருச்சத் தேற்றவு கிர்தையாலே- 

வனைமனை புகுதி லடித்துப் போக்கவு 

மொருதலை மருவு புணர்ச்டித் தூர்த்தர்கள் 

வசைவிட நினது பதத்தைப் போற்றுவ 

இதெந்ததாளோ) 
குருமணி வயிச மிழித்துக் கோட்டிய 

கழைமட வருவு வெளுத்துத் தோற்றிய 

ஈகுளிறிசை யருவி கொழித்துச் தூற்றிய 

மண்டுநீ * Cha - 

குழிபடு கலுழி வயிற்றைத் gri sO sep 
திடர்மண லிறுகு sHEBSs SarGua Ss 

குளிர்நிழ லருவி கலகப் பூப்புனை வண்டலாடா; 

முருகவிழ் துணர்க ளுகுச்துச் காய்த் இனை 

விள கடு விதணி லிருப்பைக் காட்டிய 

Yep Gan குறத்திக் காட்படு 

சேந்தில்வாழ் 2வ- 

முளையிள மதியை யெடுத்துச் சாத்திய 

சடைமுடி யிறைவர் தமக்குச் சாத்திர 

முறையருள முருக தவத்தைக் காப்பவர் 

தீம்பிசானே. (௩௮) 
  

* குளிறு இசை, குளி சப்இக்இன்ற, 
[ ஊர் -செல்லுன்ற, 1 சலுழி--சான்யாறு, 
$ இருத்தி கா- திட்டினிடத் துள்ள சோலை.



திருச்செ ந்.தார். ௪௯ 

54. இன்பமுக் துன்பமுஞ் சந்ததம் கொண்டுசென் 
றிங்குமக் குஞ்சு ழன் றிடுமாயத்- 

துன்பவெண் கும்பியக் கந்தவிர்ந் துன்பெருஈ 

தொண்டனென் றுய்ச்துளங் களியேனோ) 

புன்குருக் துந்தியஞ் சக் தனஞ் இந்திமுன் 

பொங்கிவெண் சங்கெறிக் சலைவிகம்- 

தன் *பொருர் தம்பசும் பொன் சொரிர் தெங்கணுச் 

தம்.இடுஞ் சேந்திலம் பெருமாளே. (௩௯) 

55. ஐ _தஇியறல் மொண்டு சூல்கொள்கரு 

முகிலெனஇ ருண்ட நீலமிக 

வொளி இசமு மன்ற லோதிநரை பருசுபோலாய்- 

உதிரமெழு துங்க வேலவிழி 

* மிடைகடையொ துங்கு Sdn een 

முடைசயிர்பி இர்ர்த தோஇதென யெம்புலாலாய்; 

மதகசட தந்தி வாயினிடை 

சொருகுபிறை த்த சூதுகளின் 

வடி.வுதரு கும்ப மோதிவளர் கொங்கைதோலாய்- 

வனமழியு மங்கை மாதர்களி 

னிலைைனையு ணர்ந்து தாளிலுறு 

வழியடி மை யன்பு கூருமது சிர்தியேனே); 

இதழ்பொதிய விழ்ர்கத தாமசையின் 

மணவறைபு குக்த கானமுாகனு 

மெறிதிரசைய லம்பு பாலுததி ஈஞ்சசாமேல்- 

இருவிழிது யின்ற நாரணனு 

முமைமருவு சந்தா சேகரனு 

மிமையவர்வ ணங்கு வாசவனு  நகின்றுதாமும்; 

முதல்வசுக மைந்த பீடி கையி 

லகலசக அண்ட காயகிதன் 

முகிழ்முலைசு ரக்த பாலமுச முண்டவேளே- 

 பொருந்தம்- தாமிரபரணி,



௫௦ இருப்புகழ். 

முளைமுருகு சங்கு விசியலை 

முடுகிர்மைத வழ்ர்த வாய்பெருக 

மூதலிவரு சேந்தில் வாழ்வுதரு தம்பிரானே, (௪௦0) 

இ. ஏஏவினை நேர்விழி மாசரை மேவிய 

ஏ.தனை மூடனை கெறிபேளு- 
ஈனனை விணனை யேடெழு தாமுழு 

ஏழையை மோழையை OTH a; 
மாவினை மூடிய கோய்பிணி யாளனை 

வாய்மையி லாதனை - யிகழாதே- 

மாமணி தூப €தள தாளதனி 
வாழ்வுற ஈவது மொருகாளே) 

நாவலர் பாடிய நூலிசை யால்வரு 

நாசத ஞர்புகல் குறமாதை- 

சாடியெ கானிடை கூடிய Cras 

நரயக மாமயி ஓடையோனே? 

தேவிம ஷமைணி ஆயிப சாபரை 

தேன்மொழி யாள்தரு சிறியோனே- 

சேணுயர் சோஆயி னிழலி லேதஇிகம் 

சீரலை வாய்வரு பெருமாளே. (௪௧) 

57. லாரா தொன்றைப் பாசா தந்தத் 

தோடே வர்திட் டுயிர்சோர- 

ஊடா நன்றற் mt Cure deo me 
டாமால் தந்திட் டுழல்மா தர்; 

கூரா வன்பிற் சோரா நின்$றக் 

கோயா நின்றுட் குலையா தே- 

கோடார் செம்பொற் ரறோளா கின்சொற் 

கோடா தென்கைக் கருள்தாசாய்; 

மை தவழ்ர்தலாய் - மேகம் தவழ்ர்சதுபோல, 

* அச்கு-எலும்போடு கூடிய சரீரம்,
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தோரா வென்றிப் பேரா மன்தற் 

மோளா குன்றைத் தொன்யாடீ- 

சூதா யெண்டிக் கேயா வஞ்சச் 

சூர்மா அஞ்சப் பொரும்வேலா) 

சீரார் கொன்றைக் தார்மார் பொன்றச் 

சேவே ஜறெகந்தைக் இனியோனே- 

தேனே யன்பர்க் கேயா மின்சொற் 

சேயே செர்திற் பெருமாளே. (௪௨) 

58. கட்டழகு விட்டுத் தளர்ந்தங் இருந்துமுன 

மிட்டபொறி தப்பிப் பிணங்கொண்ட தஇன்டிலர்கள் 

கட்டணமெ டுத்துச் சுமந்தும் பெரும்பறைகள் 
முறையோடே- 

வெட்டவிட வெட்டக் டெஞ்சங் உடஞ்சமென 

மச்சளொரு மிச்சத் தொடர்ர்தும் புரண்டும்வழி 

விட்டுவரு மித்தைக் தவிர்ந்துன் பதங்களுற 

வுணர்வேனோ) 

பட்டுருவி நெட்டைக் கரெளஞ்சம் பிளக்துகடல் 

(Ph Bu வற்றிக் குழம்புங் குழம்பமுனை 
பட்டஅயில் தொட்டுச் இடங்கொண் டெதிர்க்தவுணர் 

முடி சாயத- 
தட்டழிய வெட்டிக் sang பெருங்கமுகு 

நிர்த்தமிட ரத்தக் குளங்கண் டுமிழ்க் துமணி 
சற்சமய வித்தைப் பலன்கண்டு செந்திலுறை 

பெருமாளே, (௪௩) 

59. கண்டுமொழி *சொம்பு கொங்கை வஞ்சியிடை அம்பு நஞ்சு 

கண்கள்குழல் கொண்ட லென்று பலகாலும்- 

கண்டுளம்வ ருந்தி நொக்து மங்கையர்வ சம்பு ரிந்து 

கங்குல்பக லென்று கின்று விதியாலே; 

* கொம்பு-யானைக்கொம்பு,



௫௨ திருப்புகழ். 

பண்டைவினை கொண்டு ழன்று வெந்துவிழு இன்றல் கண்டு 

பங்கயப FORM BH gi புகழோ தும்- 

பண்புடை ய சிர்தையன்பர் தங்களினு டன்க லக்து 

பண்புபெற அஞ்ச லஞ்ச லெனவாரசாய்) 

வண்டுபடு கின்ற தொங்கல் சொண்டறகெ ருங்கி*யிண்டு 

வம்பினைய oni te Bon Ns apipS- 

]வஞ்சியை முனிஈ்ச கொங்கை மென்குறம டச்தை செங்சை 

UP டன்க லந்த மணிமார்பா; 

இண்டிறல்பு னைந்த ௮ண்டர் தங்களப யங்கள் கண்டு 

செஞ்£சமர்பு னைந்து துங்க ,மயில்மீதே- 

சென்றசு.ா ரஞ்ச வென்று குன்றிடை மணம்பு ணர்ந்து 

சேந்தில்ககர் வந்த மாந்த பெருமாளே. (௪௪) 

00. களப மொழுகய புளகத முலையினர் 

கடுவு மமிர்தமும் விரவிய விழியினர் 

கழுவு சரிபுழு கொழுகிய குழலின செவசோடும்- 

கலக மிடுகய லெறிகுழை விர௫யர் 
பொருளி லிளஞரசை வழிகொடு மொழிகொடு 

சார விடுபவர் தெருவினி லெவரையு ஈகையாடிப்; 

பிளவு பெறிலதி லளவள வொழுகியர் 

ஈடையி லஓுடையினி லழகொடு இரிபவர் 

பெருகு பொருள்பெறி லமளியி லிதமொடு . 

குழைவோ 2ட- 

பிணமு மணைபவர் வெறிதரு புன லுணும் 

௮வச வனிதையர் முடுகொடு மணை பவர் 

பெருமை யுடையவ ர௬றவினை விடஅருள் 

புரிவாயே) 

% இண்டு-ஈண்டு என்பதன் விகாரம் ; ஈண்டு--நெருங்கயெ, 

[ சர்து சந்தனம், 

1 வஞ்சியை முனிர்ச--சொடிபோலும் இடைமை வருத்துகன்ற. 

சமர் புனைர்து--போர்க்கோலங் கொண்டு,
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*அளையி லுறைபுலி பெறுர்மக வயிதரு 

பசுவி ணிரைமுலை யமுதுண 3கிரைமகள், 

வசவ ஜொடுபுவி மூலையுண மலையுட BONEN ib tt» 

அடவி சனிலுள ॥வுலவைகள் தளிர்விட 

மருள மதமொடு களிறுகள் பிடியுடன் 

௮கல வெளியுயர் பறவைகள் நிலம்வர 

விரல்சேசேழ; 

துமாகள் விடுகழை விரன்முறை தடவிய 

இசைகள் பலபல தொனிதரு கருமுகில் 

் சுருதி யுடையவ னெடியவன் மனம௫ம் 

மருகோனே 

அுணைவ குணதர சரவண பவகம 

முருக குருபா வளரறு முககுக 

அறையி லலையேறி திருக ருறைதரு 

பெருமாளே, (௪௫) 

61. சனங்கள் கொண்ட குந்த ளங்க ளுங்கு ?லந்த லைந்து லிஞ்சு 

கண்க ளுஞ்சி வந்த பர்ந்து களிகூரக்- 

கரங்களுக்கு விக்து கெஞ்ச சங்க ங்க சித்தி டுங்க 

றங்கு பெண்க ளும்பி றந்து விலைகூறிப்? 
பொனின்கு டங்க எஞ்சு மென்த னங்க ளும்பு யங்க ஞம்பொ 

ருந்தி யன்பு ஈண்பு பண்பு முடஞாகப்- 
புணர்ந்து டன்பு லர்ந்து பின்ச லர்த கங்கு ழைந்த வம்பு 

ரிந்து சந்த தந் ரிந்து படுவேனோ); 

அனங்க னொரச்து நைர்து வெர்து குர்து சக்த ௮ன்று கண்தி 
pif Gem கண்டர் தந்த ௮யில்வேலா- 

அடர்ந்த டர்ந்தெ தஇிர்க்து வரத வஞ்ச ரஞ்ச வெஞ்ச மம்பு 

ரிர்த ௮ன்ப ரின்ப ஈண்ப உரவோனே) 
  

* Odor = Wes HOS, 

tos Wog=usg-+ அயில்தரு; அயில் தரல் குடித்தல், 

1 கிரை மகள்- பசுவின் பெண்கன்று, 

, ட வசவன்-ஆண்கன்று, | உலவைகள் மரங்கள்.



௫௯ திருப்புகழ். 

எனங்கள் கொண்டி லங்கை மன்? ரங்கள் சரத வெஞ்ச ரர்செ 

AG வன்ப ரிக்த இன்ப மருகோனே- 

சிவக்த செஞ்ச தங்கை யுஞ்ச லம்பு தண்டை யும்பு னைந்து 

சேந்தில் வர்த கந்த எங்கள் பெருமாளே, (௪௬) 

62. கன்றிலு,று மானை வென்றவிழி யாலெ 

கஞ்சமூகை மேவு முலையா லே- 

கங்குல்செறி கேச மங்குல்குலை யாமை 
கந்தமலர் சூடு மதனாலே) 

கன் றுபொருள் தர வென் றுவிலை பேச 

நம்பவிடு மாத ரூடனாடி - 

* நஞ்சுபுசி தேசை யங்கமது வாக 

நைந்துவிடு வேனை யருள்பாசாய்/ 

குன் றிமணி போல்வ செங்கண்வரி Cure 

கொண்டபடம் விசு மணிகூர்வாய்- 

கொண்ட மயிலேறி அன் றசுரர் சேனை 

கொன்றகும ரேச குருநாதா) 
மன்றல்கமழ் பூக தெங்குதிள் சோலை 

வண்டுபடு வாவி புடைசூழ- 

மந்தி ஈகடமாடு சேந்தினகர் மேவு 
மைந்த௮ம சேசர் பெருமாளே. (௪௭) 

63. (குகச மேவுமெப்ச் துறவினின் மறவாக் 
கும்பிட் டுக்தத் தடழூழ்டக்- 

குமுத வாயின் முற் றமுதினை ஆகராக் 

கொண்டற் கொண்டைக் குழலாசோ) 
டகரு தூளிகர்ப் புசதன இருகோட் 

டன்புற் நின்பக் கடலூடே- 

௮மிழு வேனைமெத் தெனவொரு கசைசேோரத் 

தம்பொற் றண்டைக் கழல்தாசாய்; 
  

* ஈஞ்சு -ஈஞ்சையுடைய பாம்பு, இல்து ஆகுபெயர், 

* போடிபாம்பு,



திருச்செத்தூர். ௫௫ 

SE CETM ORE கணவிரு மளவாக் 

கங்கைத் தங்கப் புனலாடூம்- 

கமல வாதனற் களவிட முடியாக் 
கம்பர்ச் கொன்றைப் புகல்வோனே) 

fer கோபுரத் தினுமதி ளினுமேற் 

செம்பொற் கம்பத் தளமீதும்- 

தெருலீ லேயுகித் திலமெறி யலைவாய்ச் 

சேந்திற் சந்தப் பெருமாளே. (௪௮) 

64. (He? dlenr ,மென்பு சலமல மண்டு 

குருதி சம்பு சீயூன் பொதிதோல்- 

குலவு குரம்பை மூருடு சுமந்து 

குனகிம இழ்ந்து நாயேன் தளரா7 

௮டர்மக னம்பை யனையக ரங்க 

ணரிவையர் தங்கள் தோடோய்க் தயசா- 
அறிவழி கின்ற குணமற வுன்றன் 

அடியிணை தந்து நீயாண் டருள்வாய்) 

திடவியல் செந்தி லிஹறையவ ஈண்பு 

தருகுற மங்கை வாழ்வாம் புயனே- 

சரவண ௧க௩த மூருகக டம்ப 

தனிமயில் கொண்டு பார்சூழ்ந் தவனே) 

சுடாபடர் குன்று சொளைபட அண்டர் 

தொழவொரு செக்கை வேல்வாங கயவா- 

ஈதூரிதப தங்க இசதப்£ சண்ட 

சொரிகடல் நின்ற சூரார் தகனே. (௪௯) 

65. கொஃசைகள்கு லுங்கவளை செங்கையில்வி எங்கஇருள் 

கொண்டலைய டைகதருழல் வண்டூபாடக்- 
கொஞ்சியர்வ னங்குயில்கள் 1[பஞ்சால்வ னங்கிளிகள் 

கொஞ்சியதெ வுங்குரல்கள் கெந்துபாயும்) 
    

* துரித பதங்க இரச ப்ரசண்ட-- வேகத்தோடு செல்லும் 

மயிலாகிய இரதச்சையுடைய பிரசண்டனே. 

* வன ௮ம் சூயில்கள் - சோலையில் வடக்கும் அழ௫ய குயில்கள், 
* பஞ்ச ரல் வனம் கிளிகள் -ஈல்ல பஞ்சவர்ணக் இளிகள்.



௫௬ 

66. 

திருப்புகழ். 

வெங்கயல் மிரண்டவிழி ௮ம்புலிய டைந்தறுதல் 

விஞ்சையர்கள் தங்கள்மயல் கொண்டுமேலாய்- 
வெம்பிணியு மன்ற* பவ சிந்தனைநி ளைந்துனது 

Den ere பைங்கமலொ டண்டஅளாய்/ 

சங்கமுச சந்திமிலை துந்துமித தும்பவளை 

த்ர்தனத னந்தவென வந தசூரர்- 

சங்கைகெட மண்டி இிகை யெங்கிலும டிந்துவிழ 

தண்கடல்கொ ளுந்ததகை கொண்டவேலா) 

சங்கானு கந்தபரி வின்குருவெ னுஞ்சுரு தி 

தங்களின்ம கழ்க்துருகு மெக்கள்கோவே- 

சக்இரமு கஞ்செயல்கொள் சுந்தசகு றம்பெணொடு 

சம்புபுகழ் சேந்தில்மடிழ் தம்பிரானே, (௫௦) 

கொஃபள யார்காது மோதிரு 

கண்களி லாமோத சீதள 

குங்கும பாடீர பூவண 6&C wa 

கொங்கையிர்னீராவி மேல்வளர் 

செங்கழு நீர்மாலை சூடிய 

கொண்டையி லாதார சோபையில் மருளாதே ; 

உம்பாகள் ஸ்வாமீ ஈசமோதம 

எம்பெரு மானே ஈநமோகம 

ஒண்டொடி மோகா நமோகம எனநாளும்- 

உன்புக ழேபாடி கானினி 

௮ன்புட னாசாச பூசைசெய் 

இய்க்திட விணாள்ப டாகருள் புரிவாயே) 

பம்பர மேபோல அடிய 

சங்கரி வேதாள காயகி 
பங்கய பாத gry கரரூலி- 

பங்கமி லாநீலி மோடிப 

யங்கரி மாகாளி யோகினி 

பண்டுசு ராபான சூரனொ டெதிர்போர்சண் ; 

* பவ சித்தனை -பிறவிக்சடலில் அலைபவனை, 
* 8 சாவி-நீர்த் தடாகம். 
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டெம்பு,சல் வாவாழி வாழியெ 

னும்படி. விருன வேல்தர 

என்றுமு ளானேம ஷஜஞேகர aL Oy oa 

இன்சொல்வி சாகாக்ரு பாகர 

சேந்திலில் வாழ்வாக யேபடி. 

யென்றனை மீடேற வாழ்வருள் பெருமாளே. (௫௧) 

கொஃமத கரியன ம்ருகமத தன௫ரி 

கும்பத் தனமானார்- 

குமுத௮ முதஇதழ் பருகிய ௬கிமயல் 
கொண்டுற் நிடுகாயேன் ) 

நிலையழி கவலைகள் கெடவுன தருள்விழி 

நின்றுற் நிடவேதான்- 
நின திரு,வடி மல ரிணைமன இனிலுற 

நின் பற் றடைவேனோ?) 

சலையென வடமலை யுடையவ சருளிய 

செஞ்சொற் சிறுபாலா- 

இரைகட லிடைவரு மசுரனை வதைசெய்த 

செந்திற் பதிவேலா ; 
 விலைநிகர் நுதலிப மயில்குற மகளும்வி 

ரும்பிப் புணர்வோனே- 

விருதணி மரகத மயில்வரு குமாவி 

டங்கப் பெருமாளே. ((௫௨) 

. செமக் கோமள பாதத் தாமரை 

சேர்தற் கோலும நந்தவேதா- 

இதத் தேயவி ரோதச் தேகுண 

சீலச் தேமிக அன்புருதே ; 

காமக் சோதவு லோபப் பூதவி 

சாரத் தேயழி இன்றமாயா- 

காயத் தேபசு பாசத தேலர் 

காமுற் றேயும தென்கொாலோ தான் ; 

ர லவரலில்கூ  



௫௮ கிருப்புகழ். 
கேமிச் சூசொடு மேருத் தூளெழ 

நீளக் காளபு யங்ககா ல- 

நீலக் ரீபக லாபத் தேர்விடு 

நீபச் சேவக சேந்தில்வாழ்வே ; 

gos Sap aria கூர்செ 

லோகத் தேதரு மங்கைபாலா- 

யோகச் தாறுப தேசத் தேக 
வூமைத் தேவர்கள் தம்பிரானே. (டு௩) 

69. இகரகறை பூண்ட விந்தைக் 

குழலியர்கள் தேய்ந்த இன்பத் 

களருமிடை யேந்து தங்கத் தனமானார்- 

துமைமனதில் வாஞ்சை பொங்கக் 

கலவியொடு சேர்ந்து மந்த்சச் 

சமயஜெப நீங்க யிந்தப் ் படி.சாளும் ; 

புகலரிய தார்த்ரி சங்கத் 

தமிழ்பனுவ orig கொஞ்சிப் 

புலியதனில் வாழ்க்து வஞ்சித் அழல்மூடா- 

புகிதமிலி மாக்தர் தங்கட் 

புகழ்பகர்தல் நீங்கு நின்பொற் 

புளகமலர் பூண்டு வந்தித் இடுவேனோ ) 

தகுடத்கு தார்த தந்தத் 
திருடதிகு தித்த மிக்தித் 
தகுகணக தாங்க ணக்கத் தனதான- 

தனனதன தாந்த னந்தத் 

தெனநடன மார்ந்த துங்கத் 

தனிமயிலை யூர்ர்த சந்தத் இருமார்பா ) 

,திகையசுரர் மாண்ட pass 

இறலயிலை வாங்கு செங்கைச் 

சுமையவரசை யின்ற மங்கைக் கொருபாலா- 

- இகழ்வயிர மேந்து கொங்கைக் 

குறவனிதை காந்த சந்த்ரச் 

சொழுடு லோக்கு செந்திற் பெருமாளே. (௫௪)
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70. Dis படுதனைய றிந்து முலையமுது 

SEB PAGS வியதாயரீர்- 

தம்பி பணிவிடைசெய் கொண்டர் பிரியமுள 

தீங்கை மருகருயி செனவேசார்; 

மைந்தர் மனைவியர*க டும்பு கடனுதவு 

மந்த வரிசைமொழி wer eer 

வந்து தலைஈவிர விழ்ச்து தரைபுகம 

யங்க வொருமகிட மிசையேறி ; 

லந்த சனுமெனைய டர்க்து வருகையினி 

லஞ்ச லெனவலிய மயில்மேல்நீ- 

௮௧ மறலியொடு சந்த மனிதனம 

தன்ப னெனமொழிய வருவாயே 

இந்தை ம௫ழமலை மங்கை நஇலிணைகள் 
இந்து 1பயமயிலு மயில்விசா- 

Bae ளரவுகதி அன்று சடிலாருள் 

சேந்தி னகரிலுறை பெருமாளே. (௫௫) 

71. தீரிக்குங்கலை கெகிழ்க்கும்பச 

தவிக்குங்கொடி. மதனேவிற்- 

ற்சைக்குச்சனி திசைக்குஞ்சிறு 

தமிழ்த்தென்றலி னுடனேகின் ; 

நெரிக்கும்பிறை யெனப்புண்படு 

மெனப்புன் கவி சிலபாடி... 

இருக்குஞ்லர் இருச்செந்திலை 
யுரைத்துய்க்திட அ௮றியாசே) 

௮ரிக்குஞ்சதுர் மறைக்கும்பிர 

மனுக்குக்தெரி வரிதான- 

௮டிச்செஞ்சடை முடிக்கொண்டிடு 

மரற்கும்புரி தவபாரக் 7 

ப: வதிலை வவட வட ல பதுவை யமம் arene i வகைய ப பய பயம யவ வலைய அவ nts TEEN NR, eres ம rene th hee உடம் வையமம் 

* கடும்பு--சற்றம், 1: தலை ஈவிர்- தலை மயிர். 1 பயம்-பால்,.



௬௦ திருப்புகழ், 

இரிக்கும்பகன் முநிக்குக்க்ரு பை 

வரிக்குங்குரு பசவாழ்வே- 

இளைக்குக்திற லரக்கன் இளை 

கெடக்கன றிய பெருமாளே, (௫௬) 

72. அின்பங்கொண்் டங்க மெலிந்தற 

கொத்தன்பும் பண்பு மறந்தொளி 

அஞ்சும்பெண் சஞ்சல மென்பதி லணுகாதே- 

இன்பந்தர் தும்பர் தொழும்பத ் 

கஞ்சந்தர் தஞ்ச மெனும்படி 

யென்றென்றம் தொண்டு செயும்படி யருள்வாயே ; 

நின்பங்கொன் அுங்குற மின்சர 

ணங்கண்டுக் தஞ்ச மெனும்படி 

நின்றன்பின் றன்படி கும்பிடு மிகாயோனே- 

பைம்பொன்டிக் இன்றுறை தங்யெ 

குன்றெங்குஞ் சங்கு வலம்புரி 

பம்புந்தென் (ெந்திலில் வந்தருள் பெருமாளே, (௫௭௪) 

735. OK Gey ற்த்தத் துவச்கியாய் 

முலைக்கு வட்டைக் குலுக்ொய் 

தரித்து ரச்சிச் தருச்சியே பண்டைகூள மெனலாழ்- 

இறுக்கி ரட்சைக் இதக்கயொய் 

மனத்தை வைத்துச் கனத்தபேர் 

இயக்க மும்பத் தவிச்சவே கண்டுபேசி யுடனே ) 

இருப்ப கத்தத் களத்துமேல் 
விளக்கெ டுத்துப் படுத்துமே 
லிருத்தி வைச் துப் பசப்பியே கொண்டுகாசு தணியா- 

DHSS HES SULT 

மெனக்கை சக்கக் கழற்றியே 
இளைக்க விட்டுத் துசத்தூவார் 

தங்கள்சேர்வை தவிசாப்; 

பொருப்பை யொக்கப் பணைத்ததோ 

ரிசட்டி. பத்துப் புயத் தினால் 

பொறுத்த பச்துச் சிரத்தினால் மண்டுகோப முடனே-
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பொரப்பொ ருப்பிற் கதித்தபோ 

சரக்கா பட்டுப் பசைக்ககே 

புடைத்து முட்டச் தணித்தமா 

லன புகூரு மருகா) 

வரப்பை யெட்டிக் குதித்துமே 

லிடத்தில் வட்டத் களத்திலே 

மதர்ச்த முத்தைக் குவட்டியே 

நின் றுசேலி னினம்வாழ்- 

MU DY PSs YAMS sar Gor 

இருத்த ணிக்குட் சிறப்பில்வாழ் 

வயத்தகித்தச் துவச்சனே 
சேர்தில்மேவு குகனே, (௫௮) 

74. O50 Gefu மயிே வெளிறநிமை 

தீர்தமசைய முதுகே வளயஇதம் 
தொங்கவொருகை தடிமேல் வரமகளிர் நகையாடி - 

தொண்டுகழவ னிவனா ரென இருமல் 
சண்குணெனமு னுசையே குழறவிழி 

அஞ்சுகுருடு படவே செவிடுபடு செவியாகி; 

வர்தபிணியு மதிலே மிடையமொரு 

பண்டிகனுமெ பு௮வே சளையுமிள 
மைர்தருடைமை கடனே தெனமுடுக அயர்மேவிஃ 

மஙசையமுது விழவே யமபடர்கள் 

நின் சருவ மலமே யொழுகவுயிர் 

மங்குபொழுது சடிதே மயிலின்மிசை வரவேணும்; 

THOM RE TFET WRAITH 

மைக்தவருக மகனே யினிவருக 
என்கண்வருக எனதா ருயிர்வருக அபிராம- 

இங்குவருக அரசே வருகமுலை 

யுண்சவருக மலாசூ டிடவருக 

என் அ௮பரிவி ஜெந்சகோ சலைபுகல வருமாயன்) 

0



௨ திருப்புகழ். 

சிந்தைமூழமு மருகா குறவரிள 
வஞ்சிமருவு மழகா அ௮மார்சிறை 

இிர்த௮சுரர் மானே சொடுமடிய அடுதீசா- 

இங்களரவு நஇசூ டியபசமர் 

தந்தகுமா அலையே சகரைபொருத 

சேந்தினகரி லினிதே மருவிவளர் பெருமாளே.(ட௧) 

75. தோலொடு மூடிய கூரையை ஈம்பிப் 

பாவையர் தோதக லீலைநி சம்பிச் 

ரூழ்பொருள் தேடிட வோடிவ ருர்திப் Ly 8) 1 cor 

தூதொடு சான்மணி மாலப்£ பந்தக் 

கோவையு லாமடல் கூறிய முக்தித் 
தோழுறு காளையர் வாசல்தொ றும்புச் கலமாருங்) 

காலனை விணனை நீதிகெ டும்பொய்க் 

கோளனை மானமி லாவழி கெஞ்ச& 

காசச லோபவ்ரு தாவனை நிர்தைப் புலையேனை ச- 

காரண காரிய லோகப்ர பஞ்சச் 

சோகமெ லாமற வாழ்வுற *ஈம்பிற் 
காசறு வாரிமெய்ஞ் ஞான சவஞ்சற் றருளாதோ:; 

* பாலன மீதாம னான்முக செம்பொற் 

பாலனை மோதப சாதன பண்டப் 

பாரிய மாருதி தோள்மிசை கொண்டுற் றமராடிப்- 

பாவியி ராவண ஞர்தலை சிந்தச் 

சீரிய விடணர் வாழ்வு மன்றற 

பாவையர் தோள்புணர் மாதுலர் சந்தைக் 

கினியோனே; 
சிலமு லாவிய நாரதர் வந்தூற் 

ogo வாழ்புன மாமென முர்தித் 

சேமொழி பாளித கோமள இன்பக் இரிதோய்வாய்- 

சேலொடு வாளைவ சால்கள் சளம்பித் 
தாறுகொள் பூகம ளாவிய இன்பச் 
சீரலே வாய்ஈகர் மேவிய சந்தப் பெருமாளே, (௬௦௰) 
  

% நம்பில்- விருப்பத்தினால், ஈம்பு- விருப்பம், 

* பால் அன்னம் மீது மன் சான்முக,
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76. BT 31 oni gs வரி ue அறு டம்பு கால்கை யாடு 

நாரி யென்பி லாகு மாக மத ஞாடே- 

நாத மொன்ற ஆதி வாயில் சாட கங்க ளான ஆடி. 

நாட றிர்தி டாம லேச வளசாமுன்] 

தூல நந்த கோடி தேடி மால்மி குந்து பாரு ளோசை 

அ செஞ்சொல் கூறி மாறி விளை தீமை- 

கோய்க லந்த வாழ்வு ரூமல் ரீக லர்து ளாகு ஞான 

தால டங்க வோத வாழ்வு தருவாயே) 

காலன் வர்து பால னாவி காய வென்று பாசம் விசு 

காலம் வந்து வோல மோல மெனுமாதி- 
காம னைச்து பாண மோடு யேமி னென்று காணு மோனர் 

காள கண்ட சோடு வேச மொழிவோனே; 

ஆல மொன்று வேலை யாகி யானை யஞ்சல் தீரு மூல- 

ஆி யங்கை ஆயன் மாயன் மருகோனே- 

ஆசணங்கள் தாகா நாட *வாச ணங்சை மேவு மாதி 
யான செந்தில் வாழ்வ சான பெருமாளே, (௬௧) 

77. நிிக்குப் *பில்கலன் பதத்துக் இந்திரன் 
நிறத்திற் கர்தனென் மினைவோரை- 

நிலத்திற் றன்பெரும் ப௫க்குத் தஞ்சமென் 

IDES gion vole er, சினில்காளும்) 

புதுச்சொற் சங்கமமொன் நிசைத்துச் சங்கடம் 
புகட்டிக் கொண்டூடம் பழிமாயும்- 

புலத்திற் சஞ்சலம் குலைத்திட் டுன்பதம் 
புணர்க்சைச் கன்புதந் தருள்வாயே) 

மதித்துக் இண்பு£ஞ் சிரித்துக் கொன்றிடும் 
மறத்திற் றக்தைமன் றினிலாடி- 

மமுக்கைச் கொண்டசமல் கரர்க்குச் சென்றுவண் 

டமிழ்ச்சொற் சந்கமொன் றருள்வோனே) 

குஇத்துக் குன்றிடர் தலைத்துச் செம்பொனுல் 
கொழித்துச் கொண்ட சேட் திலின்வாழ்வே- 

குறப்பொற் கொம்பைமுன் புனத்தஇற் செங்காங் 
குவித்துக் கும்பிடும் பெருமாளே. (௬௨) 
  

* வாரணம் -கோழிக்கொடி, 1 பிங்கலன் -குபோன்.



௬௪ திருப்புகழ். 

76. 'நிலயாப் பொருளை ஈ யுடலாக் கருதி 

கெடுகாட் பொழுது மவமேயோபய்- 

நிறைபோய்ச் செவிடு குருடாப்ப் பிணிகள் 

நிறைவாய்ப் பொறிகள் தடுமாறி] 

மலநீர்ச் சயன மிசையாப் பெரு 
மடிவேற் குரிய கெறியாக- 

மறைபோத் நரிய வொளியாய்ப் பரவு 

மலர்சாட் கமல மருள்வாயே, 
கொல்காட் டவுணர் கெடமாச் சலதி 

குளமாய்ச் சுவற ் (LPB (Gh BLL 

குறிபோய்ப் பிளவு படமேற் கதவு 

dat BC ara படையை ali DC eur C ear ;. 

அலைவாய்க் சசையின் மகிழ்சாக் குமா 

அழியாப் புநித ் வடிவாகும்- 
௮ரனார்க் இத பொருள்சாட் டதிப 

அடியார்க் கெளிய பெருமாளே.(௬௩) 

79. [பஞ்ச பாதக முறுபிறை யெயிறெரி 

குஞ்சி கூர்விட மதர்விழி பிலவக 

பங்க வாண்முச முடுகிய நெடூசிய திரிசூலம்- 

பர்த பாசமு மருவிய காதல 

மிஞ்சி நீடிய கருமுகி லுருவொடு 
பண்பி லாதொரு பகடது முதுகினில் யமராஜன்; 

அஞ்ச வேவரு மவதா மதிலொரு 

தஞ்ச மாகியெ வழிவழி யருள்பெறும் 

அன்பி னாலுன தடி.புக மழடிமையெ னெதிசே$ீ- 

௮ண்ட கோளகை வெடிபட இடிபட 

எண்டி சாமுக மடமட நடமிடும் 

அந்த மோகர மயிலினி லியலுடன் ஊரவேணும்; 

மஞ்சு போல்வள ரளசமு மிளகய 

ரஞ்சி தாம்ருத வசனழமு கிலவென 
வக்ச தூாயலெண் முறுவலு மிருகுழை யளவோடும்- 
  

ு உடல் பொன்,



திருச்செந்தூர். ௬௫ 

மன்றல் வாரிச நயனமு மழகயே 

குன்ற வாணர்த மடமகள் தடமுலை 

utes சாசல மிசைதயி லழகய மணவாளா; 

செஞ்சொல் மாதிசை வடதிசை குடதிசை 
விஞ்சு சீழ்திுசை சகலமழு மிகல்செய்து 
இங்கள் வேணியர் பலதளி தொழுதுயர் மசமேரு- 

ஈசெண்டு மோதின சரசர ளதிபதி 

தொண்ட சாதியும் வழிவழி கெறிபெ.று 

செந்தில் மாகக ரினிதுறை யமார்கள் 

பெருமாளே. (௬௪ 

80. படர்புவியின் கீது மீறி வஷ்சர்கள் 
வியனினுசை பானு வாய்வி யர்துரை 

பழுதில்பெரு €ல .நால்க ஞச்தெரி சங்கபாடல்- 

பனுவல்கதை காவ்ய மாமெ ணெண்கலை 

இருவளுவ தேவர் வாய்மை யென்ற 

பழமொழியை யோஇி யேயு ணர்ர்துபல் சந்தமாலை; 

மடல்பரணி கோவையார்க லம்பக 

முதலுளது கோடி கோள்ப்ச பந்தமும் 

வகைவகையி லாசு சேர்பெ ருங்கவி சண்டவாய- 

மதுரகவி ராஜ [னானென் வெண்குடை 

விருதுசொடி தாள மேள தண்டிகை 

வரிசையொ டுலாவு மால கர்தைத விர்ர்திடாதோ; 

அ௮டல்பொருது YF Carell dna Be 

எதிர்பொரவொ மை லேக சங்கச 
அ௮ரஹார சிவாம ஹாதெ வென்றுனி அன்றுசேவித்- 

தவனிவெகு கால மாய்வ ணக்கியு 

ளுருகவெகு பாச கோச சம்ப்ரம 

௮இிபெல கடோச மாச லந்தா னொந்துவீழ); 
  

% (சென்று மோதின ஈரபதி யுலவிய 

தொண்டை. காடினி லறரெறி முறைபயில் 

சேஜ்சி மாக ரினிதுறை யமார்கள் பெருமாளே. என்றும் பாடம், 

* சா னென்-ரா னென,



௬௭ திருப்புகழ் 

உடல்தடியு மாழி *தாவெனம்புய 

மலர்கள்தச நாறு தாளி டும்பச 

லொருமலரி லாது ரகோவ ஸணிக்திடு செங்கண்மாலுச்- 

குதவியம கேசர் பால இக்இசன் 

மசளைமண மேவி af சேந்திலி 

ஓரியஅடி யேனை யாள வந்தருள் தம்பிரானே,(௬௫) 

81. பதம விருசாண் கும்பிட் டின்பக் 

கலவி ஈலமிகுச் தங்கச் கொங்கைப் 

பகடு புளகதச் துன்றக் கன்றிக் கயல்போலும்- 

பரிய கரியசண் செம்பொற் சம்பிக் 

குழைகள் பொசமருண் டின்சொற் கொஞ்சப் 

பதற விதமுறுங் கந்துச் கொர்துக் குழல்சாயப்; 

புதுமை நுதிககம் பங்கத் தங்கத் 

இனிது வரையவெண் சந்தத் இந்துப் 

புருல வெயர்வுடன் பொங்கச் கங்சைக் சடைதாரி- 

பொடிசெய் தருள்மகன் தர்தாப் பக்திக் 

கறிவை பிழவிடும் பண்புக் அன்பப் 

பொருளின் மகளிர்சம் மன்புப் பண்பைத் 

தவிரேனோ; 

திதிதி தத.த.தக் .இர்.இத் தந்தட் 
டிடிடி. டடடடண் டிண்டிட் டண்டத் 

தெனன தனதனர் தெந்தத் தர்தச் தெனனானா- 
தரர் தடர்.ததிக் இந்த் இந்த் 

இரிரி தராவென் றென்றொப் பின்றித் 

திமிலை பறையறைக் தெண்டிக் கண்டச் 
சுவர்சோசச்) 

சதியில் வருபெருஞ் சங்கத் தொங்கற் 

புயவ சஈார்வெகுண் டஞ்சிக் குஞ்சித் 

தலைகொ டடிபணிக் தெங்கட் குன்கட் 
க்ருபைகாவென்- 

அசைய டய கயயவ் அசனம் யல வய. ய் —= a ee 

% gt Oar னம்புய--தர-[-என--அ௮மபுய, ர் Car = sown,



இருச்செ ந்தார். ௬௪ 

FUT GUISE; Ferro அுஞ்செய்ப் 

பதியில் முருகமுன் பொங்டுத் தங்டச் 
சலதி யலைபொருஞ் சேந்திற் கந்தப் 

பெருமாளே, (௬௬) 

5௮. பரிமள களபச EGE FREES தனமானா்- 
படையம படையென *௮ந்்இச் குங்கட் கடையாலே; 

வரியளி கிரைமு£ல் கொங்குக் கங்குற் குழலாலே- 
மறுகிடு மருளனை யின்புற் றன்புற் றருள்வாயே) 

௮ரிதிரு மருகக டம்பத் தொங்கற் இிருமார்பா- 
அலைகுமு குமுலென வெம்பச் சண்டிச் தெறிவேலா; 

Bayo gam pb wi Ps குஞ்சற் குருகாதா- 

ஜெயஜெய ரஹா சேந்திற் சர்தப் பெருமாளே.(௬௪) 

$3. பாச நாபாம் பாடாஞ் சீர்கொள்கடை 

யோதி மோகுலம் போலசம் போகமொடு 

Ture. பாளிதங் காருகம் 1பாவையிடை 

வஞ்சிபோலட்- 
பாகு பால்குடம் போலிரண் டானகுவ 

டாட நீள்வடஞ் சேலங் காரகுழல் 

பாவ மேகபொன் சாபமிர் தேபொருவ ரந்தமீதே; 
மாதர் கோகிலம் போல்கரும் பானமொழி 

தோகை வாகர்கண் டாரைகொண் டாடிதகை 

வாரும் விடெயென் ரோதிதம் பாயல்மிசை 
யன்புளார்போல்- 

வாச $பாசகஞ் சூதுபர் தாடஇழி 

வேர்வை பாயசிர் தாகுசொஞ் சாரவிழி 

வாகு தோள்காஞ் சேர்வைதச் தாடுமவர் 
சந்தமாமோ) 

  

* அர்இக்கும்- சர்இிக்கும், 

* பாடி-இது படி. என்பதன் விகாரம், படி-காணம், 

1 பாவை-பாவு--ஐ, 

6 பாசகஞ் சூது ரூதாடு கருவியை யொத்த கொங்கை,



௭௨0] திருப்புகழ். 

தீச தோதகச் she Csr saw 
CO CGGar FOO டூடுடுடு 
டீகு டீகுகம் போலவொண் பேரிமுர சங்கள்வீறச்- 

சேடன் மேருவுஞ் சூரலுச் தாருகலும் 

வீழ ஏழ்தடர் தூளிகொண் டாடமார் 

சேசெ சேசெயென் ருாடநின் ருடி.விடு 
மங்கிவேலா/ 

தாதை காதிலங் கோதுசிங் காரமுக | 

Lot DI) ONT Hay கூரசந் தானசுக 

தாரி மார்பலங் காரியென் பாவைவளி 
யெங்கள்மாதைத்- 

தாரு பாளிதஞ் சோரசிர் தாமணிக 

ளாட வேபுணர்க் தாடிவங் காரமொடு 

தாழை வானுயர்ச் தாடுசேக் தர்ரிலுறை 
தம்பிசானே. (௬௮) 

84. Lf, oom வாச கும்ப 8ீத படீர கொங்கை 

மாதர் விகார வஞ்ச லீலையி லேயு ழன்று 

போசதவ மேயி ழர்.து போனது மான மென்ப தறியாத- 

பூரிய ஞூ நெஞ்சு காவல் படாத பஞ்ச 

பாதக ஞய றஞ்செ யாதடி யோடி றந்து 

போனவர் வாழ்வு ஈண்டு மாசையி லேய ழுந்து 

மயல் இரக; 

சாரண காரி யங்க ளானதெ லாமொ ிந்து 

யானெனு மேதை விண்டு பாவக மாயி ருந்து 

காலுட வூடி யங்கி நாசியின் மிதி ரண்டு விழிபாயக்- 

காயமு காவு நெஞ்சு மோர்வழியாக அன்பு 

காயம் விடாம லுன்ற னீடிய தாள்நி னைந்து 
சாணுசதல் கூர்த வஞ்செய் யோக எளாய்வி எங்க 

அருள்வாயே), 

ஆசண சரா மந்தர வேதமெ லாம்வி எங்க 

ஆதிரை யானை நின்று தாழ்வனெ னாவ ணங்கு 

Lot go aun oe எங்கு பூண ஞான மிஞ்சு 
முசவோனே..



SFOS 6 GI. ௬௭௯ 

Arad yor. pig மாவடி வா௫ நின்ற 

சூரனை மாள வென்று வானுல காளு மண்ட 

ரானவர் கூர ரந்தை தீரு னாள்ம கிழ்க்க 

் மூருகேசா) 

வாரண மூல மென்ற போதினி லாழி கொண்டு 

வாவியின் மாடி டங்கர் பாழ்பட வேயெ றிந்த 

மாமுடில் போலி ரண்ட மேனி௰ னாமூ குர்தன் 

மருகோனே- 

வாலுக மீது வண்ட லோடிய காலில் வந்து 

சூல்கிறை வான சங்கு மாமணி யின வுந்து 

வாரிதி நீர்ப ரர்த ஈரலை வாயு கந்த பெருமாளே, () 

85. மங்கை சிறுவர் தங்கள் கொஞர் 

வந்து கதற வுடல்தீயின்- 

மண்டி. யெரிய விண்டு புனலில் 

வஞ்ச மொழிய விழஆவி) 

வெங்கண் மறலி தன்கை மருவ 
வெம்பி யிடறு மொருபாச- 

விஞ்சை விகாயு மன்று னடிமை 

வென்றி யடிகள் தொழவாசாய்; 

இங்க முழுவை தங்கு மடவி 

சென்று மறமி னுடன்வாழ்வாய்- 

சிர்தை மகிழ அன்பர் புகழு 

சேந்தி லுறைய முருகோனே) 
எங்கு மிலகு இங்கள் கமல | 

மென்று புகலு மூகமாதர்- 
இன்பம் விளைய அன்பி னணையு 

மென்று மிகாய பெருமாளே. (௪0) 

௧0. மஞ்செ .லுங்குழ ஓம்பிறை யம்புரு 

வங்க ளென்ிலை யுங்கணை யங்கயல் 

வண்டு புண்டரி கங்களை யும்பழி சிந்துபார்வை-



௭௦ திருப்புகழ். 

மண்ட லஞ்சுழ லுஞ்செவி யங்குழை 

தங்க வெண்டா எம்பதி பும்பலு 

*மண்ட லர்்இக முங்கமு சஞ்சிறு சண்டமாதர்; 

கஞ்சு கங்கு: லுங்கழை யம்புய 

கொங்கை செக்இரி யும்பவ ளஎம்பொறி 

சர்ச சர்சன மும்பொலி யுர்துடில் வஞ்சிசேருங்-. 

கஞ்ச மண்டுளி னின் நிர சம்புகு 

கண்ப டர்ஈதிட ரம்பையெ லுர்தொடை 

கண்கை யஞ்சா ணஞ்செயல் வஞ்சரை 

_ ஈம்புவேனோ 
FOF FFE ணஞ்சக டுண்டுடு 

டுண்டு டிண்டிமி டண்டம டுண்டுடு 

தந்த னந்தன இந்திமி சங்குகள் பொங்குதாரை- 
சம்பு வின்கும ரன்புல வன்பொரு 

கந்த னென்றிடு துக்துமி யுந்துவ 

சங்க ளங்கொளி ருங்குடை யுக்திசை 

விஞ்சவேகண்) 

டஞ்ச வஞ்சசு ரன்இர ளுங்குவ 

டன்ற டங்கலும் வெர்துபொ ரிஈ்திட 

அண்ட ரிர்.திர னுஞ்சா ணம்புக யென்றவேளே- 

[அம்பு யந்தண ஈம்பைகு றிஞ்சுயின் 

மங்கை யங் [குடில் மங்கையொ டன்புடன் 

அண்ட ருர்தொழு செந்திலி லின்புறு தம்பிரானே.) 

$7. மனைகனக மைர்தர் தமதழகு பெண்டிர் 

.... வலிமைகுல நின்ற நிலையூர்போ- 

வளரிளமை தஞ்ச மூனைபுனைவ எங்கள் 

வரிசைதம சென்று வருமாயக்) 

கனவுநிலை யின்ப மதனையென தென்று 

கரு இவிழி யின்ப 

* மண் டலம-மண் தலம், 

மடவார்தம்- 

* ஆம்புய ௮ம் சண் அரம்பை எனப் பிரித் துக்கொள்க, 

]1 குடில் -அகாயம்; விண்ணுலகம், குடில் மங்கை தெய்வயானை.



இருச்செ ந்தார். எக 

கலவிமயல் கொண்டு பலவுடல்பு ணர்ந்து 

கருவில்விழு கன் ந இயல்போதரன்; 

நினையுகின தன்பர் பழவினைக எக்து 

கநெடுவரைபி எந்த கதிர்வேலா- 
நிலமுதல் விளங்கு ஈலமருவு சேந்தில் 

நில்பெறஇ ருந்த முருகோனே? 

புனைமலர்பு னைந்த புனளமறம டர்தை 

புளகஇரு கொங்கை : புணர்மார்பா- 

பொருதுடனெ திர்ந்த கிருதர்மகு டங்கள் 

பொடிபடஈ டந்த பெருமாளே. (௪௨) 

இ. மாய வாடைதி மிர்க்திடு கொங்கையில் 

மூடு சீலைதி றந்தம முங்கிகள் 

வாசல் தோறு டந்துசி ணுங்கெள் பழையோர்மேல்- 

வால கேசநி னைந்தமு வம்பிகள் 

ஆசை கோப்கொள்ம ருக்திடு ௪ண்டிகள் 

வாற பேர்பொருள் கண்டுவி ரும்பிக 

ளெவசேலும்; 

கநேய மேகவி கொண்டுசொல் மிண்டிகள் 

காசி லாதவர் தங்களை யன்பற 

நீதி போலெ இமழ்ந்தப றம்பிக ளவர்தாய்மார்- 

நீலி சாடக மும்பயில் மண்டைகள் 

பாளை யூக ளுண்டிடு தொண்டிசள 

நீச சோடுமி ணங்குக டம்பிக ஞூறவாமோ) 

பாயு மாமத 5% Bap கம்பெறு 

மாதிபாரச மென்ற பெருங்கதை 

பாச மேருவி லன்று வசைந்தவ னிளையோனே-. 

பாவை யாள்குற மங்கை செழுக்தன 

பாச மீதில ணைந்து முயங்கிய 

பாக மாகயெ சந்தன குங்கும மணிமார்பா) 

அமைக ae 

** வருஇிற' என்பது 'வாற' என மருவிற்று,



௭௨ திருப்புகழ். 

சய மாயுரு வங்கொடு வச் *தசு 

சேசன் மார்பையி டந்து பசுங்குடர் 

சேச வாரிய ணிந்த நெடும்புயன் மருகோனே- 

சேனு லாவுக டம்ப மணிந்தகி 
ரீட சேகர சங்கார் தந்தருள் 
தேவ காயக சேந்திலு சந்தருள் பெருமாளே, (௪௩). 

59. மான்போற்சண் பார்வை பெற்றிடு 

*மூஞ்சாம்பண் பாடு மக்களை 

வாய்ச்சாற்பொன் கோடு செப்பெனு மூலைமாதர்- 

வாங்காத்திண் டாடு சத்திர 
நீங்காச்சங் கேத முக்கிய 
வாஞ்சாற்செஞ் சாறு மெய்த்திடு மொழியாலே;. 

1ஏன்காற்பங் காக 6கற்புறு 

பூங்காற்கொங் காரு மெத்தையில் 

ஏய்ச்சாற்பொன் சாரு பொற்பண முதல்டீதா- 

am so Deer Sapa மிப்பென 
ஆன்பாற்!றென் போல செப்பிடும் 

ஈண்டாச்சம் போக மட்டிக ரூறவாமோ;, 

கான்பாற்சர் தாடு பொற்கிரி 

தூம்பாற்ிபைந் தோளி கட்கடை. 

காண்பாற்றுஞ் சாமல் ஈத்திடும் அ௮சுமேசன்- 

௦காம்பேப்ப்பர் தாட விக்ரம 

வான் மேய்க்கெம் பீர விற்கணை 

ஐகாண்டே.ர்க்கொண் டேவு மச்சுதன் மருசோனே; 

திம்பாற்கும் பாகு சர்க்கரை 

காம்பாற்செர் தேற லொத்துரை 
தீர்ர்தார்ச் **சங் சாளி பெற்றருள் புதல்வோனே- 

  

  

* ௮சுேசன்- இரணியன். 

மூஞ்சி மூஞ்செனச் இரிர்சது; ஆகுபெயராய் வாயை 

உணர்த்தி நின்றது, 1 ஏன் - என், 6 ஈற்பு-ரன்மை, 

| தென் தேன். 4[பைந்தோளி சை, 0 காம்-கம்-- தலை, 

உ காண் அழகு, **கங்காளி- பார்வதி,



இருச்செந்தூர். ௭௩ 

ஈதீண்பார்க்குன் போத முற்றுற 

மாண்டார்க்கொண் டோது முக்கயெ 

சேன்போற்செந் தூரில் மொய்த்தருள் 

பெருமாளே. (௪௪) 

ஒ0. ற்லொமெனு மளகக் காட்டி 

மதிபோலுயர் நுதலுங் காட்டி 

முகிழாகய ஈகையுங் காட்டி Dy (Lp Bl DI 

மொழியாகிய மதுசம் காட்டி 

விழியாகிய சணையுக் காட்டி 

முகமாகய கமலக் காட்டி. want Gov; 

வகைபாமிள முலையுங் காட்டி. 

யிடையாகயெ கொடியும் காட்டி 

வளமானகை வளையுங் காட்டி யிகமான- 

மணிசேர்கடி தடமுங் காட்டி 

மிகவேதொழி லதிகம் காட்டு 

மடமாதர்கள் மயலின் சேற்றி லுழல்வேனோ; 

சகையால்மத னுருவக் தித்த 

சிவனாருள் சுதனென் ரமர்க்கு 

ஈலனேயரு எமர்சேந் தூர்க்கு ஞஹைவோனே... 

உவமாமணி வடமும் பூத்த 

கசனமாதெனு மிபமின் சேர்க்கை 

ஈழுவாவகை பிரியங் காட்டு முருகோனே) 

அகமேவிய கிருதன் போர்க்கு 

வாவேசமர் புரியுர் தோற்ற 

மறியாமலு மபயக் காட்டி மூறைகூறி- 

அயிராவத முதுகின் தோற்றி 

யடையாமென இனிதன் பேத்து 
மமசேசனை முழுதுங் காத்த பெருமாளே, (எடு) 

Dnata Ne Mee can மெவவையைய யைவ ee ee eee vee   te, 

% Ber unt = Retr unr,



௪௭௪ திருப்புகழ், 

91. pay 565) Diss svona யுந்து லங்கு 

(pp இஞ்சி வந்த கனிவாயும்- 

முருக விழ்ந்து திர்ச்த மலர்க ளுஞ்ச ர்ந்த 

முலு மின்ப சிங்க விழிவேலும்; 

சிலைமு சங்க லந்த இலத முங்கு ஸிர்ந்த 

திருமு கந்த அம்பு கு௮வோயும்- 
தெரிய வந்து நின்ற மகளிர் பின்சு மன்று 

செயல ழிந்து ழன்று திரிவேனோ; 

*மலைமு கஞ்சு மந்த புலவர் செஞ்சொல் கொண்டு 

வழிதி றத செங்கை வடிவேலா- 

வளர்பு னம்பயின்ற குறம டர்சை கொங்கை 
மணிவ டம்ட தைர்த புயவேளே) 

அலைமு கந்த வழ்ந்து சனைமு இர்ர்ச சங்க 

மலறி வர்து கஞ்ச ் மலர்மீதே- 
௮ளிக லந்தி ரங்க இசையு டன்துயின்ற 

அரிய செந்தில் வரத பெருமாளே. (௭௬௯) 

92. மூப்புற் அச்செவி கேட்பற் ௮ுப்பெரு 

(perp peo Fuse தடுமா றி- 

மூர்க்கச் சொற்குரல் காட்டிக் கச்ட 

மூக்குச் குட்சளி 1யிளை யோடும்; 
கோப்புக் கட்டியயி னாப்பிச் செற்றிடு 

கூட்டிற் |புக்குயி சலையாமுன்- 

ஏகூற்றத் தத்துவ நீக்கப் பொற்கழல் 

கூட்டிச் சற்றருள் புரிவாயே) 
  

% மலை மூகம் சுமந்த புலவர் -.கற்கிமுகி என்னும் பூதத்தால் 

மலைக்குகையில் அடைக்கப்பட்ட சச்சார், 

* செஞ்சொல் - (அவரால் து.திச்சப்பட்ட) இருமுருகார் ற்அுப்படை,, 
1 இளை--ஈளை : கோழை, 
6 இனா பிச்சு எற்றிடு கூட்டில் துன்பம் கைத்து வருச்தும் 

உடலில். 
| புச்கு உயிர் அலையாமுன்-புகுந்து உயிரை வதைப்பதற்கு முன், 

*| கூற்றத் தத்துவம்--உடல்வேற[உயிர்வேருகக் கூறுபடுத்தும் 
பமவேதனைச் தன்மை,



93. 

திருச்செந்தூர். ௭௫ 

காப்புப் பொற்டுரி கோட்டிப் பற்றலர் 
காப்பைக் *கட்டவர் குருநாதா- 

காட்டுக் குட்குற வாட்டிக் குப்பல 
காப்புக் குத்தி மொழிவோனே) 

வாய்ப்புத் றத்தமிழ் மார்ச்கத் இட்பொருள் 
வாய்க்குச் சித்திர முருகோனே- 

வார்த்தைச் சிற்பர தீர்த்தச் சுற்றலை 
வாய்க்குட் பொற்பமர் பெருமாளே. (௪௭) 

பேளும்வினை சோ மேல்கொண்டி டாலந்து 

பூதவெகு வாய மாயங்கள் தானெஞ்சில் 
மூடிகெறி நீதி யேதுஞ்செ யாவஞ்சி யதிபார- 

மோககினை வான போகஞ்செய் வேனண்டர் 
தேட௮ரி தாய *ஜேயங்க எாய்நின்ற 
மூலபர யோக மேல்கொண் டிடாகின்ற துளதாக); 

நாளுமதி வேக கால்கொண்டு தீமண்ட 

வாசியன லூடு போயொன்றி வானினக 

மைமதி மீதி லூறுங்க லாஇன்ப ௮முதூறல்- 
நாடியதன் மீது போய்நின்ற ஆநந்த 

மேலைவெளி யேறி நீபின்றி சானின்றி 
நாடியிலனும் வேறு தானின்றி வாழ்கின்ற 

தொருகாளே) 

காளவிட மூணி மாதங்கி வேதஞ்சொல் 

பேதைகெடு நீலி பாதங்க ளால்வந்த 

காலன்விழ மோது சாமுண்டி பாரம்பொ டனல்வாய- 

காஇழுதிர் வான மேதங்கி வாழ்வஞ்சி 
ஆடல்விடை. யேறி பாகங்கு லாமங்கை 

காளிஈட மாடி. காளன்பர் தாம்வந்து தொழுமாது: 

வாளமூழு தாளு மோர்தண்டு மாய்தங்கு 

சோதிமணி மார்ப மாலின்பி னாளின்்சொல் 
உ » fo ௪ 

வாழுமுமை மாத ராளமைந்த னேயெர்தை 
eon @ wat C ear = 

  

% சட்டவர்-களைச்தவர், ட 
[ ஜேயம் ஞானத்தினால் அறியப்படுபொருள்,



௭௬ திருப்பகழ். 

மாசிலடி யார்கள் வாழ்கின்ற வூர்சென்று 

தேடிவிளை யாடி யேயங்க னேகின்று 

வாழுமயில் வீர னேசேர்தில் வாழ்கின் ந 

பெருமாளே. (௪௮) 

54. *வஞ்சங்கொண் டூர்திட சாவண 

னும்பக்தென் இண்பரி தேர்கரி 
மஞ்சின்பண் புஞ்சரி யாமென வெகுசேனை- 

வந்தம்பும் பொங்கிய தாக 

திர்ந்துந்தன் சம்பிர சாயமும் 

வம்புந்தும் பும்பல பேசிய Qu AG rang; 

மிஞ்சென்றுஞ் சண்டைசெய் போதுகு 
ரங்குந்துஞ் சுங்கனல் போலவெ 

குண்டுங்குன் றுங்கர டாமா மதும்வி௫- 

Harr Ot ge கங்களி னாலெத 

.... கர்ந்தங்கங்கங்கா மார்பொடு 

மின்சந்துஞ் இந்திகி சாசசர் வகைசேர? 
வுஞ்சண்டன் தென்றிசை நாடிவி 

முந்தங்குஞ் சென்றெம gists 

ளுக்துந்துர் தென்றிட வேதசை நிணமூை- 

உண்டுங்கண் டுஞ்சில கூளிகள் 

டிண்டிண்டென் அங்குஇ போடவு 

யர்க்கம்புங் கொண்டுவெல் மாதவன் 

மருகோனே 7 

தஞ்சந்தஞ் சஞ்ிறி யேன்மதி 

கொஞ்சங்சொஞ் சர்துசை யேயருள் 
தந்தென்றின் பந்தரு வீடது தருவாயே- 

சங்கங்கஞ் சங்கயல் சூழ்தட 

மெக்செங்கும் பொங்கம காபுனி 

தந்தங்குஞ் செந்திலில் வாழ்வுயர் பெருமாளே, () 

oor மெய்ய பட . wae பட ௨... ப பட ee பெய்து ene ot fale Ra ee ee peste 

* வஞ்சம் கொண்டும் திட ராவணனும் எனப் பிரித் துக்கொள்க,



திருச்செந்தூர். ௪௭ 

95. வஞ்சக் தடனொரு கெஞ்சற் பலநினை 
*. வஞ்சிக் கொடியிடை மடலவா'ரும்- 

*வந்திப் புதல்வரும் 1௮கஇக் களைஞரு 
மண்டிக் கதறிடு வகை கூர] 

$௮ஞ்சக் கலைபடு பஞ்சிப் புழுவுடல் 
அங்கக் செையென வுடன்மேவள் 

அண்டிப் பயமுற வென்றிச் சமன்வரும் 
அன் றைக் கடியிணை தரவேணும் 

கஞ்சப் பிரமனை அஞ்சக் துயர்செப்து 
கன்றச் சிறையிடு மயில்விசா- 

சண்டொத் தனமொழி அண்டத் திருமயில் 
கண்டத் தழயெ தருமார்பா) 

செஞ்சொற் புலவர்கள் சங்கத் தமிழ்தெரி 
சேந்திற் பதிரக ருறைவோனே- 

செம்பொற் குலவட குன்றைக் கடலிடை 
இந்தப் பொசவல பெருமாளே. (௮0) 

96. Abia atgz முன்த வழ்க்து 

|வெஞ்சு கந்த யங்க நின்று 

4[மொஞ்சி மொஞ்சி யென்ற முங்கு ழந்தையோடு- 

மண்ட லங்கு லுங்க ௮ண்டர் 

விண்ட லம்பி hos pss 

செம்பொன் மண்ட பங்க ளும்ப wer pal Q; 

கொத்த சைந்த குந்த எந்த 

ழைந்து குங்கு மந்த யங்கு 

கொங்கை வஞ்சி தஞ்ச மென்று மக்குகாலம்- 

0கொங்ந்க டம்பு **கொங்கு பொங்கு 
பைங்க டம்பு தண்டை கொஞ்சு 

செஞ்ச தங்கை தங்கு பங்க யங்கள்தாசாப்/ 
அவையும்   

* வர்தி- வணங்கும், 1 அ௮ச்தி-கெருங்கிய. 
1 அஞ்சக் கலைபடு--அம்சம் கலைபடு-- தத்துவப் பகுஇகள் 

பிரிபட்டுப் போகின்ற, % கண்டத்து -கண்--தத்து, 
| வெஞ் சுகம் - விருப்பமாகிய இன்பம், 4[மொஞ்சி-- முலை, 
௦ கொங்கு - கோங்கு, $௮டம்பு--ஒருவித கொடிப்பூ, 

** கொங்கு பொங்கு--வாசனை மிகுந்த,



எ திருப்புகழ். 

சந்த டாந்தெ முக்த ரும்பு 
*மச சஞ்செ முங்க ரும்பு 
*க$த ரம்பை 1செண்ப தங்கொள் சேந்தில்வாழ்வே- 

தண்க டங்க டந்து சென்று 

$பண்க டங்க டாந்த !இன்சொல் 

இண்பு னம்பு குந்து கண்டி றைஞ்சுசோவே; 
HOF EWE OME UE gy 

15h S THe ws SORE gy 
ரஞ்சி றந்து வந்த லம்பு ரிச்தமார்பா- 

அம்பு னம்பு குந்த ஈண்பர் 

சம்பு ஈன்பு ரக்த ரன் 1%த 
சம்ப லும்பர் **கும்பர் கம்பு தம்பிரானே, () 

57. வரியார் கருங்கண் மடமாதர்- 

மகவாசை தொந்த மதுவாஇ; 
இருபோது நைந்து மெலியா தே- 

இருதாளி னன்பு தருவாயே; 
பரிபால னஞ்செப் தீருள்வோனே- 

பரமேசு சன்ற னருள்பாலா) 
அரிசேச வன்றன் மருகோனே- 

அலைவா யமர்க்த பெருமாளே, (௮௨) 

98. விர்ததி வாறி வந்தது காயம் 
Qatsg கோடி யினிமேலோ- 

விண்டுவி டாம லுன்பத மேவு 
விஞ்சையர் போல அடியேனும்; 

- *மத்தரம்மமந்தாரம், ட 
1 கந்த ரம்பை--சரத அரம்பை -இழங்கோடு கூடிய வாமை, 

1செண்௬சேண், $பண்க டங் கடர்ச்ச--பண்கள்-தங்கு-அடார்ச, 
| இன்சொல்-- இன்சொலுடைய வள்ளியம்மை. 
qj கச்தரம்- (அன்பர்கஞுடைய இருசயமாகிய)குகை, 
௦ சிர்துரம்--தெய்வயானையம்மை, 
6 புனம் புகுர்ச ஈண்பர்- ௮ரண்யவாசகெளாகய தபோதனர்கள். 

** தரம் பலும்பர்- தரம் பல் உம்பர் - சரம்பெற்ற பல வும்பர்கள், 
** கும்பர்அகும்பருரி, ்



99. 

திருச்செற்தூ ர். ரயி. 

வந்துவி காச முன்கலி இச 

alain Fay ஞான வடி. வாஇ- 

வன்பத மேறி யென்சளை யாற 
வந்தருள் பாத மலாதாசாய்) 

எந்தனு ளேக செஞ்சுட சாகி 
யென்சணி லாடு தழல்வேணி- 

எந்தையர் தேடு மன்பர்ச காய 
செங்கள்சு வாமி யருள்பாலா) 

சுந்கர ஞான மென்குற மாது 
தீன்றிரு மார்பி லணை வோனே- 

சுந்தர மான செந்திலில் மேவு 
கந்தசு சேசர் பெருமாளே. (௮௩) 

வெஞ்ச சோருச மோகடு கஞ்ச மோகய லோகெடு 

வின்பசாகா மோவடு வகிசோமுன்- 

'வெர்து போன புசாதன சம்ப சாரி புசாரியை 
வென்ற சாயக மோகரு விளையோகண்/ 

தஞ்” மோயம தூதுவர் நெஞ்ச மோவெனு மாமத 
சங்க மாதர் பயோதா மதில்மூழ்கு- 

சங்கை*யோவிரு கூதள கந்த மாலிகை சோய்தரு 
தண்டை சேர்கழ லிவது மொருகாளே) 

பஞ்ச பாதக தாருக தண்ட னீழெழ வானவர் 
பண்டு போலம ராவி குடியேறட்- 

ume urgent கேசவ rere லேயென மால்வசை 
பங்க நீறெழ வேல்விடு மிளயோனே; 

செஞ்ச டாடவி மீமிசை கங்கை மாமதி தாதகி 
இங்கள் சூடிய நாயகர் பெருவாழ்வே- 

செண்ப காடலி நீடிய துங்க மாமதிள் சூழ்தரு 
*செந்தில் மாஈகர் மேவிய பெருமாளே.(௮௪). 

  

  

* ஓவிரு- ஓவ-* இரு) ஒவ-நீங்க, 
t ‘Ames wires’ என்றம் பாடம்,



ou. 

மூன்றாவது 

திருவாவினன்குடி -பழ தி. 

  

[மதுரை றில்லா இண்டுச்கல்லிலிருர்து 90-மைல், வையாபுரி, 

ஷண்முக ஈதி, முதலிய தீர்த்தங்கள் உள, திருவாவினன்குடி. 
கோயில் மலையடிவாரத்தில் இருச்சின்றது, பழநியாண்டவர் 

கோயில் மலைமேலிருச்சின்றது, பழகி ஊரிலும் சுப்பிரமணிய 

சுவாமி கோயில் இருக்கின்றது, பழகிக்குச் சிவகிரி, சிவமலை 
எனவும் திருமாமங்கள் உண்டு, படிக்கின்றிலை பழநித் இருகாமம் 

படிப்பவர்தாள் முடிச்கின்றிலை'' [கர்தரலங்காரம்-7ற], 8 சவமய 

மாம் Beir upd” [196], “பதினாலுலசோர் புகழ் பழகி” (170), 

“தாசியின் மிறிய பழசியங்கிரி”” [194], ₹அஇசய ம௫ேகமுற்ற 

பழநி மலை” [214] என்பவற்றால் இச்சலத்துப் பெருமை 

விளங்கும், இரிப்பிரசகூ்ணம் வரலாம், ஸ்தல புராணமுண்டு,] 

நவ aac 

100. நாத விர்துக லாதீ ஈமோரம 

வேத மர்தாரசொ ரூபா ஈமோசம 

ஞான பண்டித லாமீ கமோகம வெகுசோடி- 

நாம சம்புகு மாரா நமோஈம 

போக அந்தரி பாலா நமோநம 

நாக பந்தம yor ஈமோகம Luo Gor; 

சேத தண்டவி கோதா நமோசம 

Es சண்டணி பாதா ஈமோசம 

தீர சம்ப்ரம வீரா நமோசம *இரிசாஜ- 

தீப மங்கள ஜோதீ ஈமோசம 

தூய அம்பல லீலா ஈமோசம 

தேவ குஞ்சரி பாகா ஈரமோகசம  அருள்தாராய்; 

.. 8 ரி ராஜன் “குறிஞ்சி வேந்தன்,



பழதி. ௮க 
ஈத அம்பல *கோலால பூஜையும் 

ஓத லுங்குண ஆசாச நீதியும் 

ஈர முங்குரு சீர்பாத சேவையு மறவா த- 

ஏம்,க லம்புகழம் காவேரி யால்விளை 

சோழ மண்டல மீதே மனோகரா 
சாஜ கெம்பிர நாடாளு நாயக வயலூரா) 

ஆத சம்பயி லாரூரா தோழமை 

சேர்சல் கொண்டவ சோடே முனாளினில் 
ஆடல் வெம்பரி மீதேறி மாகயி லையிலேக- 

ஆதி UI BOY OT our se பாடிய 

சேரர் கொங்குவை காவூர் ஈனாடதில் 

அவி னன்குடி வாழ்வான தேவர்கள் 
பெருமாளே. (௧) 

101. போச கந்தரு கோவே நமோகம 

நீதி தங்யெ தேவா நமோகம 

பூச லந்தனை யாளவாய் ஈமோசம பணியாவும்- 

ணு இன்றபி ரானே ஈமோகம 
வேடர் தங்கொடி மாலா ஈமோகம 

போத வன்புகழ் ஸாமீ நமோநம அரிதான) 
வேச மர்இர ரூபா ஈமோநம 

ஞான பண்டிக காதா ஈமோகம 

வீர கண்டைகொள் தாளா ஈமோசம அழகான- 

மேனி தற்யெ வேளே ஈமோசம 

வான பைச்தொடி வாம்வே ஈமோஈம 

வீறு சொண்டவி சாகா ஈமோசம அருள் சாராய்; 

பாத கஞ்செறி சூராதி மாளவெ 

கூர்மை கொண்டயி லாலே பொசாடியெ 

பார ௮ண்டர்கள் வானாடு சேர்தா ௮ருள்வோனே- 

* கோலாசலம் என்பது கோலாலம் என்றாயிற்று) 

கோலாகலம்-சம்ப்ரமம்,



D2 திருப்புகழ், 
பாதி சந்தா னேசூடும் வேணியர் 

சூல சங்கா னார்தே நாயகர் . 
பார திண்புய மேசேரு சோதியர் கயிலாயர்; 

ஆதி சங்கர னார்பாக மாதுமை 

கோல மும்பிகை மாதா மனோமணி 

ஆயி சுந்தரி தாயான நாரணி அபிசாமி- 

ஆவல் கொண்டு*லி முலே சிராடவெ 

கோம ளம்பல சூழ்கோ யில்மீறிய 

ஆவி னன்தடி வாழ்வான தேவர்கள் பெருமாளே, 

102. வரர ணந்தனை நேரான மாமுலை 

மீத ணிந்திடு பூணா மாசொளி 
வால சந்திர னேசாக மாமுக மெழில்கூர- 

வார ணங்கிடு சேலான நீளவிமி, 
யோலை தங்கய வார்காது வாவிட 
வான இன்சுதை மேலான வாயித ழமுதூறத்; 

தோர ணஞ்செறி தார்வாமை யேய்அுடை 
மீதில் நின்றிடை ,நால்போலு லாவியெ 
தோகை யென்நிட வாகாக ஷூன நடைமாஞளார்- 

தோத கந்தனை மாமாயை யேவடி. 

வாக நின்றதெனாஆய வோர்வது 
தோணி டும்படி சாயேனுள் நீயருள் தருவாயே; 

கார ணந்தனை யோசாகி சாசசர் 

தாம டங்கலு மீருக வானவர் 

காவ லிந்திர னாடாள வேயயில் விடும்விரா- 

கார்வி டந்தனை யூணாக வானவர் 

வாழ்த ரும்படி மேனாளி லேமிசை 

காள கண்டம காதேவனஞார்தரு முருகோனே; 

ஆச ணன்றனை வாதாடி யோருரை 
ஓது கன்றென வாசாதெ னாவவ 

ணை வங்கெட வேகாவ லாமதி லிடும்வேலா- 

* விராலே- வீறாலே,



பழநி. ௮௩. 

௮த வன்கதி சோவாது லாவிய 

கோபு சங்கர் மாமாது மேவிய 

ஆவி னன்துடி யோனேசு ராதிபர் பெருமாளே, 

103. பேல மந்திர மோத லிங்லெை 

யீவ இங்கிலை நேய மிங்கலை 

மோன மிங்கலை ஞான மிங்கிலை மடவார்கள். 

மோக முண்டதி தாக முண்டப 

சாச முண்டப ராத முண்டிடு 

மூக னென்றொரு பேரு முண்டருள் பயிலாத; 
கோல முங்குண வீன அன்பர்கள் 

*வார்மை யும்பல வாகி வெந்தெழு 

கோச கும்பியி லேவி முர்திட நினைவாஇக்- 

கூடு கொண்டுழல் வேளை யன்பொடு 

ஞான நெஞ்சினர் பாலி ணஙூடு 

கூர்மை தக்தினியாள வந்தருள் புரிவாயே; 
[ரலி வெந்துய ராவி வெர்தவ 

சோகு வெக்தமண் மூகர் கெஞ்சிடை 

பீதி கொண்டிட வாது சொண்டரு ஸளெழுதேடு- 

பேணி யங்கெஇ சாறு சென்றிட 
மாற னும்பிணி தீர வஞ்சசர் 
பீற செங்கழு வேற வென்றிடு முருகோனே; 

அல முண்டவர் சோதி யங்கணர் 

பாக மொன்றிய வாலை யந்தரி 

QE us sap மான சங்கரி குமசேசா- 
அம் ணம்பயில் ஞான புங்கவ 

சேவ லங்கொடி, யான பைங்கர 

ஆவி னன்தடி வாழ்வு கொண்டருள் பெருமாளே, 

104. Cans சைந்தெழு தோள்கள் தங்கிய 
மாதர் கொங்கையி லேமு யங்டை 
விணி ஓஞ்சில பாத கஞ்செய அ௮வமேதான்- 

* வார்மை- ஒழுக்கம்,



௮/௪ 

105. 

திருப்புகழ். 
விறு கொண்டுட னேவ hs Buy 

மேய லைந்தவ மேதி ரிர்துள 

Cus aap) Cas one வெகுதூசம்) 

போய லைந்தும லா நொந்துபின் 

வாடி. நைந்தென தாவி வெம்பியெ 

பூத லந்தனி லேம யங்கிய மதிபோகப்- 
போது கங்கையி னீர்சொ ரிக்திரு 

பாத பங்கய மேவ ணங்கயெ 

பூசை யுஞ்சில வேபுரிக்திட அருள்வாயே) 

தீயி சைந்தெழ் வேயி லங்கையில் 
ராவ ணன்டச மேய ரித்$தவர் 
சேனை யுஞ்செல மாள வென்றவன் மருகோனே- 

தேச மெங்கணு மேபு ரந்திடு 

சூர்ம டிர்திட வேலின் வென்றவ 
சேவர் தம்படு யாள அன்புசெய் தஇிடுவோனே) 

ஆயி சுந்தரி நீலி பிங்கலை 

போக அந்தரி சூலி குண்டலி 

ஆதி யம்பிகை வேத தந்திரி யிடமாகும்- 

ஆல முூண்டர னாரி றைஞ்சவொர் 

போத கந்தனை யேடு கந்தருள் 

ஆவி னன்குடி மீதி லங்கெ பெருமாளே. () 

கோல குங்கும கற்பு மெட்டொன் 

ன சந்தன வித்துரு மத்தின் 

கோவை செண்பக தட்பம இழ்ச்செங் கழுகீரின்- 

கோதை சங்கிலி யுற்றக முத்தும் 
பூஷ் ணம்பல வொப்பனை மெச்சுங் 

கூறு கொண்டப ஊணைத்தனம் விற்கும் 

பொதுமாதர்; 
பாலு டன்கனி சர்க்கசை சுத்தக் 

தேனெ லும்படி மெத்தரு இக்கும் 

  
பாத கம்பகர் சொற்களி லிட்டம் பயிலாமே- 
  

 ௮வர--இஃ்து ஒருமையிற் பன்மை,



பழி. ௮௫ 

பாத பங்கய மாற்றிட வுட்கொண்் 

டோது இன்ற ருப்புகழ் கித்தம் 

பாடு மன்பது செய்ப்பதி யிற்ற தவனீயே; 

தால முன்புப டைச்தப்£ புச்சக் 

தேக மின்றிம இக்கவ திர்க்குஞ் 

சாக சஞ்சுவ றக்கிரி யெட்டுந் தலைசாயச்- 

சாடு குன்றது பொட்டெழ மற்றுஞ் 

ரூர னும்பொடி பட்டிட யூத்தஞ் 

சாத கஞ்செய்கி ரக்கைவி இர்க்குர் தனிவேலா; 

ஆல முண்டக முத்தினி லக்குக் 

தேவ சென்புகி சைச்தெரி யிற்சென் 

ரூடு இன்றதத கப்பனு கக்குவ் குருகாதா- 

ஆட கம்புன பொற்குடம் வைக்கப் 

. கோபு சங்களி னுச்டியு டுத்தங் 
காவினன்குடி வெந்பினி ணிந்கும் பெருமாளே, 

106. “அ(பகாச நிர்சைபட் டுழலா தே- 

அ௮றியாக வஞ்சரைக் Hour gw; 

உபதேச மர்தாப் பொருளாலே- 

உனை காவி னைக்தருட் பெ௮வேனோ) 

இபமாமு சன்தனக் ளையோனே- 

இமவான்ம டந்தையுத் sai we; 

ஜெபமாலை தச்தசற் குருகாதா- 

திருவாவி னன்குடிப் பெருமாளே. (௪) 

307. கனமா யெழுக்துவெத பெனவே யுயர்ந்துகற் 

புசரமா ரணந்துளுதி இடுமானா- 

கனிவா யுகந்துசிக் கெனவே யணைந்துகைப் 

பொருளே பிழக்.துவிட் டயாவாயே) 
  

* அபசார நிந்தை” என்ற சில பிரதிகளி லிருர்கபோதிலும், 

“அபகாரகிர்தை” என்றே பழம் பிரதிகள் பலவற்றிலும் உள்ளது. 

* மாரணம் - மச் தஇிரவித்தையால் மாணத்தை உண்டுபண்ண 

மும் கொலைச் கருவி; ௮ஃ்தாவது இங்கே கொங்கை, 

8



ர்ச் இருப்புகழ். 

மனமே தளர்ந்துவிக் கலுமே யெழுக்துமட் 

டறவே யுலந்துசுக் கதுபோலே- 

வசமே யழிக்துவுக் டுநோய் துறந்துவைப் 

பெனவே நினைந்துளைப் புகழ்வேனோ; 

புனவேடர் தந்தபொற் குறமாது இன்புறப் 

புணர்காதல் கொண்டக் இழெவோனே- 

புனலேழு மங்கவெற் பொடுசூர் சரங்கள்பொட் 

OL pCa Gaps sas இரவீசா) 

இனமேவு குங்குமப் புபவாச இண்டுணிச் 

Goes செம்பதத் தருளாளா- 

சிவலோக சங்கரிச் இறைபால பைங்கயத் 

திருவா வினன்குடிப் பெருமாளே, (௮) 

108. கார ணிர்தவரைப் பார டர்ந்துவினைக் 

காதல் நெஞ்சயாத் தீடுமாறிக்- 

கான சம்புகாத் தோல்வ மும்புறுபொய்ச் 

காய மொன்றுபொறுத் தடி.யேனும்; 

தாரி ணங்குகுழற் கூர ணிந்தவிழிச் 

சாப மொன்றுநதற் கொடியார்தம்- 

தாள்ப ணிர்தவர்பொற் றோள்வி ரும்பிமிகத் 

ST LPS LG KUN தருமோதான்; 

சூர னங்கம்விழத் தேவர் நின்றுதொழச் 

தோய முஞ்சுவறப் பொரும்வேலா- 
தூய்மை கொண்டகுறத் தோகை நின்றபுனச் 

சூழ்பெ ருங்கிரியிற் றிரிவோனே; 

அச ணன்கருடக் கேத னன்கொழமுற் 

முல முண்டவருக் குரியோனே- 

ஆலை யும்பழனச் சோலை யும்புடைசுற் 

றாவி னன்குடியிற் பெருமாளே. (௯) 

109. Fla eni மனங்குளிர உபதேச மக்தீரமிரு 

செவிமீதி லும்பகர்செய் குருநாத- 
சிவகாம சுச்தரிதன் வரபால கந்தநின 

செயலேலி ரும்பியுளம் நினை யாமல்,



பழ தி. அள 

௮வமாயை கொண்டுலகில் விருகாவ rs gpg 

மடியேனை அஞ்சலென வரவேணும்- 

அறிவாக மும்பெருக இடசான துந்தொலைய 

அருள்ஞான இன்பமது புரிவாயே) 

சவநீத முந்இுருடி உரலோடெ யொன்றுமரி 

சகுசாமர் சிந்தைமடம் மருகோனே- 

ஈவலோக முங்கைதொழு கிச£தவ லங்கிருத 

நலமான விஞ்சைகரு Adon ar Car; 

*தெவயானை யங்குறமின் மணவாள சம்ப்சமுறு 

இறல்வீர மிஞ்சுகதிர் வடி.வேலா- 

திருவாவி னன்குடிபில் வருவேள்ச வுக்தரிக 

செகமேல்மெய் சண்டவிறல் பெருமாளே, (௧0) 

110. (பகர் தற்கரி சான செர்தமி ழிசையிற்சில பாட லன்பொடு 

பயிலப்பல காவி யங்களை யுணசாதே- 

பவளத்தினை வீழியின்கனி யதனைப்பொரு வாய்மடக்தையர் 

பசலைத்தன மேபெ றும்படி விரகாலே) 
சகரச்சடல் சூழு மம்புவி மிசையிப்படி யேதி ரிர்துழல் 

சருகொத்துள மேய யர்ச் இடல் மெலியாமுன்- 

தகதித்திமி சாடு ணங்கணெ எனவுற்றெழு தோகையம்பரி 

கனிலற்புக மாக வக்தருள் புரிவாயே) 

நுகர்வித்தசமாகுமென்றமை மொழியிற்பொழிபாலையுண்டிடு 

அமவல்மெய்ப்புள பால னென்றிடு யிளையோனே- 

நுதஇிவைத்தக ராம லைர்இடு களிறுக்கரு Cory Me Sr 

கொடியிற்பரி வாக வர் தவன் மருகோனே) 

[அகரப்பொருளா தியொன்றிடு முதலக்கரமானதின்பொருள் 

அ௮சனுக்கனி சாமொ ழிக்திடு குருநாதா- 

அமரர்ச்சிறை யேவ ணங்கிய பழநித்திர வாவி னன்தடி 

அதனிற்குடி யாயி ரு்தருள் பெருமாளே. (௪௧) 

  
% சதெலயானை தேவயானை, 

[ அசரப்பொருளாதி ஒன்றிடு முதலக்கரம்--௮கார உகார 

மசாராதிகள் அடங்கிய பிரணவம்,



௮௮) திருப்புகழ். 

111. வஞ்சனை மிஞ்சிய மாய வம்பிகள் 

வந்தவர் தங்களை வாதை கண்டவர் 

வங்சண முக்தெரி யாம லன்புகள் பலபே௫ி- 

மஞ்சமி 55H சாக விந்தைகள் 

தந்தக டம்பிக ஞூற ௭ண்டிடு 

மண்டைகள் கண்டித மாய்மொ paso 

முரசையாலே) 

சஞ்சல முக்தரு மோக லண்டிகள் 

இன்சொல்பு ரிரந்துரு காச தொண்டிகள் 

சங்கம மென்பதை யேபு ரிர்தவ னயசாதே- 
தங்களில் கெஞ்சக மேம இழ்ந்தவர் 

கொஞ்சிக டம்பயில் வேசை முண்டைகள் 

தீர்தச கந்தனை யேயு கந்துடல் மெலிவேனோ; 

கஞ்சன்வி டுஞ்சக டாசு ரன்பட 

வென்றுகு ருக்தினி லேறி மங்கையர் 

கண்கள்சி வர்இட வேச லந்தரு முறையாலே- 

சண்டும இழ்ர்சழ காயி ரக திசை 

கொண்டுவி எங்கிய காளி லன்பொடு 

கண்குளி ருந்திரு மால்ம இழ்ந்தருள் 

மருகோனே) 

குஞ்சா வஞ்சிய மான்ம டர்தையு 

மின்பமி குந்திட வேய sore spar 

குன் றென வந்தருள் நீப முந்திய மணிமார்பா- 

Carb al Cig மேகி சம்பிய 

LIQ LK hGH வாவி னன்குடி 

குன்று௪ ளெங்கினு மேவளர்ர்தருள் பெருமாளே, 

உ ரடு்கு0-0--௮ 

1172. கறுத்த குழலணி மலரணி பொங்கப் 

பதித்த சிலை நத லணிஈதஇல தம்பொஜழ் 
கணைக்கு மிகர்விழி சஈழலெழு கஞ்சச் சிரமான- 
  

இலம் சுட்டி,



பழி. DF 

கழுத்தி லு.௮மணி வளைகுழை மின்சக் 

குவட்டு முலையசை படவிடை யண்பைக் 

கமைத்த சவ்யிறு குறுதுவள் வஞ்சிக் 

Gere Survey 

Fm56 anNs ws oinrp Bader 

குயிற்ச ளெனமட wIDeW or aac. 

டி. முக்கு ஈடைபமழ இசெள்சள பங்கச். சடைமாதர்- 

*திகைத்க தனமொடு பொருள்பறி யொண்கட் 

*குவட்டி யவாவலை யழலுறு பங்கக் 

இடக்கு தலைபுலை யவர்வழி பின்பைத் 

தவிர் வேனே? 

பறித்த1விழிதலை மழுவுழை செங்கைச் 

செழித்ச வபா னிதழிகல் தும்பைப் 
படி தீத மதியற லாவணி எம்புக் குருகாதர- 

பருக்க ௮சுசாக ஞடன்மல் தஞ்சக் 

கொதிக்க ௮லகைட லெரிபட செம்பொழ் 

படைக்கை மணியயில் விடட னங்கொட் 

கஇர்வேலா) 

தெறித்து விழியா வுடல்கிமி சம்பொற் 

॥/குவட்டொ டிகைடகரி பொடிபட சண்டச் 

இறப்பு மயில்மிசை பவுரிகொளும்பொற் றிருபாதா- 

சிறக்கு மழ௫ய இருமகள் வஞ்சிக் 

குறத்தி மகளுமை மருமகள் கொங்கைச் 

சிலைக்கு எணைகுக ச்வமலை கந்தப் பெருமாளே, 

113. ஸரம்பை மலசலம் வழுவளு நிணமொடு 

எலும்பு ௮ணிசரி தசையில் குடல்4கெ.இ 

குலைர்ச செயிர்மயிர் குருதியொ டிவைபல கசுமாலஃ 
  

%இகைத்த தனமொடு--(அடவரைத்);இிகைப்பித்த தன்மையோடு, 

[ குவட்டி-இது கோட்டி என்பதன் மரூஉ, 

் விழி தலை-- விழிகளோடு கூடிய பிரமகபாலம். 

ு படித்த படிந்த) அ்தாவது HOWE, 

| குவட் டொ டிகைகிரி-குவட்டு, ஒள், இகைகிரி, 

4 செதி-கே.இி, இது நியதி என்பதன் மரூஉ, கியதி- முறைமை,



௯௦, திருப்புகழ். 
* குடின்பு கூதுமவ ரவர்சுடு கொடுமைய 

ரிடும்ப ரொருவழி யிணையிலர் கசடர்கள். 

க7ஈஎ ரறிவிலர் ரெறியிலர் மிருகணை விறலான; 

சாம்ப ர௬றவனை ஈரகனை ஐசகனை 

யிரங்கு கலியனை பரிவு அ சடலன 

சவுந்த ரிசமூக சசவண பதமொடு மயிலேறித்- 

திழைர்த சிவசடர் தனையென மன இனி 

லழுச்ச வுரைசெய வருமுக நகையொளி 

தழை த ஈயனமு மிருமலர் சரணமு மறவேனே) 

* இரும்பை வ:களமொ டியைபல முகில்பொழி 

அறைக்கு குயிலளி யொலிபா விடமயி 

லிசைர்து ஈடம்டு மீணையிலி புலிரகர் வளகாடா- 

இருண்ட குவடிடி பொடிபட வெகுமுக 

டெரிர் அ1மகசடமொ ட சைகரி(குழுறுக 

இரைரஈச வசுாரரொ டி.பபரி யமபுரம் விடும்வேளே; 

சிரம்பொ னயனொடு முநிவர்க எமார்சு 

ளாம்பை மகளிரொ டாகா சவூவ 

செயம்பு வெனாட |மிடுபத மழகியர் குருகாதா- 

செழும்ப வளவொளி ஈகைமுக மதிக்கு 

சிறந்த குறமக ஸிணைமுலை புதைபட 

செயங்கொ டணைகுக சிவமலை மருவிய 

பெருமாளே. (௪௪) 

114. குளபமுலை யைச்தி றர்து தளவரகை யைச்கொணர்ர்து 

சயலொடுப கைத்த கண்கள் குழைதாவக்- 

கறிய குழ லைப்ப கிர்ர்து மலர்சொருகு॥சொப்ப விழ்ச்து 

சடியிருளு டுக்கு லங்க Glen oor a tp ; 

முழுமதி யெனச்சி றந்த soaps Dee Gare 
(poy 8 a pF வப்ப நின்று விலைக. றி- 

* குடின் புகுஅம்--ரடி. புகுதும், 
* இரும்பை இருப்பை; ௮ஸ்தாவது இலுப்பைமரம், 
1 மகரம் - மகரமீனுச் இடமாகிய சடல்-இஃது ஆகுபெயர், 

$ ஒடிசை-ஒள்-திசை, | குமு௮க-குமுற, 
“ சொப்பு சோப்பு,
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முகளஅ கைப்பு குர்து அழகுதுகிலைத்தி றக்து 
த முடுகுமவ ருக்கி ரங்க மெலிவேனோ: 

இளமதுிகடுக்சை அம்பை ௮சரவணி பவர்க்இசைய் து 
இனியபொரு எப்ப கசர்ந்து குருநாதா- 

இபமுசவ னுக்கு கக்கு இகாயவ மருச்ச டம்ப 

னதுதலை யிற்ப தங்க ளருள வோனே) 
குமகென எடுத்து கந்த வுமைமுலை பிடி.தூத (HG 

Gur} Fay வேற்ப மர்ந்த குகவேலா- 

குடிலொடு மிசச்செ றிர்த இசணுள புனத்தி ஞர்த 
குதவாமகளைப்புணர்சக்க பெருமாளே,(௧௫) 

4 15. i | air DiGi குன் அஞ செண்டு௩ கன்றும் 

படிவளர் முலையினில் ம்ருகமத மெழுகியர் 

இந்துஞ் சந்தர் BARK Sonora 

மலழு மெனவொளிர் தருமுக வரிதையர் 

கொஞ்சுங் கெஞ்சுஞ்$செஞ்சும் வஞ்சஞ் 

சமரச முறவொரு தொழில்வினை புரிபவர் 

விரகாலும்- 

கும்பும் பட்புஞ் சொம்பு தெம்புக 

குடியென வளர்தரு கொடியவர் கடியவா் 

எங்கெற் கெம்பங் கென்றென் றென்றுர் 

தன அரி மையதென நலமுட னணைபவர் 

கொஞ்சக் தங்கன் பந்தர் தெநர்தன் 

பொருளுள தெவைகளு நயமொடு கவாபவர் 

மயலாலும்) 

என்றென் அுக்|கன் அுந்துன் புங்கொண் 

_டனதிரும மலாடி. பாவிட மன தனில் 

* குழகு- குழந்தை. 4 Aa@apy என்பது பழி, 

1 குன்றுங் குன்.றம்படி, செண்டுங் சன்றும்படி எனச் தனித் 

தீனி இயைச்ச, 

6 செஞ்சும்-செய்தும் என்பதன் மரூ 

| கன்று தலையும் துன்பச்சையுங் கொண்டேன், சொண்டு 
சொண்டேன்.



திருப்புகழ். 
நன்றென் அுங்கொண் டென்றுஞ் சென்றுக் 

தொழுமகி மையினிலை யுணர்வினி னருள்பெற 

இனபும் பண்புக் தெம்புஞ் சம்பக 

தமுமிக வருள்பெற விடைதரு விதமுன 

மருள்வா 2ய- 

ஏங்கும் கஞ்சன் வஞ்சன் கொஞ்சன் 

அவன்விடு மதிய வினையு று மலகையை 

வென்றும் கொனறுந் துண்டா துண்டஞ் 

செயுமரி யொருமுறை யிசணிய வலனுபிர் 

ABH Aas * வங்கர் தன்கண் 

துயில்பவ * னெகினனை யுதவிய கருமுகில் 

மருகோனே) 

ஒன்றென் றென்றுக் துன்றுங் குன் றுந் 

தொளைபட மதகரி முகனுடல் நெரிபட 

டுண்டுண் டுண்டுண் டிண்டிண் டிண்டிண் 
டிடியென விழுமெழு படிகளு மதிர்பட 

ஓண்சக் கஞ்சஞ் சஞ்சஞ் சஞ்சென் 

ஜொலிசெய மகபதி துதிசெய அுசுரமை 

யடுவோனே- 

உக்தன் தஞ்சர் தஞ்சஞ் தஞ்சஞ் 

சிவனருள் குருபர வெனமுதி வசர்பணி 

யர்தொர் தந்தொர் தந்தொச் தந்தென் 

ஜொலிபட ஈடமிடு பசனரு ளறுமுக 

உண்கண் வண்டுங் கொண்டுக் தங்கும் 

விரைபடு குரவல ரலர்தரு மெழில்புனை புயவீசா/ 

* ஏங்கும் என்பது குறுகிற்று, 

* தோணிபோற் கடலிற் கண்வளர்பவன்; வங்கம் தோணி, 

1 எனன்--அன்ன ஷூர்.தியாகிய பிரமன், 

6 ஒன்றென்ற என்றுர் துன்றங் குன்று -ஒன்றாதிய சூரிய 

மண்டல ச்தை யனாவுங் இரவுஞ்ச இரி.
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*அன்றென் ஜரொன்றுங் கொண்டன் பின்றங் 

கடியவர் தமையிகழ் சமணர்கள் கழுவினில் 

“அங்கஞ் இக்தும் பக்கர் துஞ்சும் 

படியொரு தொகுதியி னுரைாஈதி யெதிர்பட 

அன்பின் பண்பெங் குங்கண் டென்பின் 

அ௮ரிவையை யெதிரவா விடுகவி yoo scr 

இறலோனே- 

அண்டங் கண்டும் பண்டுண் Gur ism a 

கமர்தனில் விஜயவ னிரதமை ஈடவிய 

அஙசகன் வஞ்சன் சங்கன் மைர்தன் 

தருமகன் ரமுகிதழல் வருக்க 4 ரிவர்வல 

அங்கங் கஞ்சஞ் சங்கம் பொங்குங் 

கயனிறை வளமுற் சிவகிரி மருவிய பெருமாளே,(௧௬) 

116. கலகக் கபல்விழயி போர்செய $வேள்படை 

நடுவிற் புடைவரு பாபிகள் கோபிகள் 

சணியச் சனியவு மேமொழி பேரிய விலைமாதர்- 

கலவித் தொழினல மேயினி தாமென 

மனமிப் படி.இன மேயுழ லாவகை 

கருணைப் படியெனை யாளவு மேயருள் 

தரவேணும்; 

( இலவுக் இளையெனும் வாய்வளி நாயகி 

குழையத் தழுவிய மேன்மையி னாலுயா 

இசைபெற் நருளிய காமுச னாகிய வடிலோனே- 

இதமிக் கருமறை வேஇய சானவர் 

Yang தயவட னேயருள் மேன்மைகள் 

இசையச் சருமதநு கூலல €கா முதல்வோனே) 

ட ு இன்ரென்ற ஒன் ங்கொண்டு அன்பின்று பிறமதங்கள் 

முத்திவழியன் ௮ என்ற ஒன்றைமாச் திரங்கொண்டு அ௮ன்பில்லாமல் ; 

௮த்திராச்தியென்ற ஒன்றையே சொண் டென்முலும் பொருந்தும், 

[ மூகிகாரதமுரி, 1 இவர் வல:-ஏறி ஈடச்சவல்ல, 

6 வேள்படை மகளிர், 

| இலவுக் இளை யெனும்-- இலவ மலருக்கு உறவு (ஒப்பு) ஆய,



ஆம சிருப்புகழ். 

நிலவைச் சடைமிசை யேபுனை காரணர் 

செவியிற் பிீணவ மோதிய தே$க 

நிருதர்ச் கொருபகை யாளிய மாகிய ஈடர்வேலா- 

நிமலக் குருபர ஆறிரு பார்வையும் 

அருளைத் தரனுடி யார்கமை நாடொறும் 

நிகாற் றவரென வேமஇஒழ் கூர்தரு முரியோனே; 

பலவிற் கனிபணை மீறிய மாமர 

* முருகற் சனியுட னேடகெடு வாள்கள் 

பரவித் தனியுதிர் சோலைகள் மேவிய வகையாலே- 

பழனத் துழவர்க ளேரிட வேவிளை 
கழனிப் புசவுகள் போதவு மீறிய 
பழநீச் சிவகிரி மீதினணி லேவளர் பெருமாளே, 

117. (படவிக் கணிதுகி லெனவள ரந்தக் 

*கடலெட் டையுமற குடிமுநி யெண்கட் 

புறிகச் ௪சதள நிலைகொள்ச யம்புச் சதுர்வேதன்- 

புமட் டெரியெழ விழிசனல் சந்திக் 
கடினத் தொடுசில சிறுநகை கொண்டற் 
புதகாத் தரகர பரசிவ னிர்தத் தனிவ; - 

ரிடசத் தமுகிறை தெளிவுற வும்பொழ் 

செவியுட் பிரணவ சக௫ய மன்புற் 

நிடவுற் பனமொழி யுரைசெய் குழர்தைச் குருசாதா- 

எதிரும் றசுரர்கள் படைகொடு சண்டைக் 

கஇடம்வைத் Bug at குலமுழு தும்பட். 

டிடவுக் செமொடு வெகுளிகள் பொங்சக் 

கரியாவும்/ 

பொடிபட் டுதிரவும் விரிவு மண்டச்: 

சுவர்விட் டதிரவு முகடு) மிர்சப் 

புறமப் பரவெளி இடுடெ னுஞ்சச் தமுமாகப்- 

பொருதுக் கையிலுள அயில்கிண முண்கக் 

குருதிப் புளலெழு கடலினு மிஞ்சப் 

புரவிச் கனமயில் ஈடவிடும் விந்தைக் குமரேசா, 
  

* ் முருகு-வாசனை, * கடல் எட்டு எட்டுச் நிகல முள்ள கடல்,
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படி.யிற் பெருமித தகவுயர் செம்பொற் 
இரியைத் தனிவலம் வரச னந்தப் 
**பலனை கீ கரிமுகன் வசமரு ஞம்பொற் பதனாலே- 

பரன்வெட் கடவுள மிகவும்வெ குண்டக் 

கனியைத் தரவிலை யென அருள் செக்திற் 

பழநிச் சிவகிரி தனிலுறை சர்தப் பெருமாளே. 

—oobezoo— 

118. ஆசா ளிகள்புரி கோலா கலவிழி 

யாலே யமுதெனு மொழியாலே- 

ஆம் ரிளஈகை யாலே துடியிடை 
யாலே மணமலி குழலாலே; 

சூதா ரிளமூலை யாலே யழகூய 

தோடா ரிருகுழை ய தனாலே.- 
சோசா மயல்தரு மானா ௬ுறவிடர் 

சூழா வகையருள் புரிவாயே; 

போதா ரிருகழல் சூழா ததுதொழில் 

பூணா தெதிருற மதியாதே- 
போசா டிய,ஏதி சூரா பொறுபொறு 

போகா தென அடு இறலோனே; 

வேகா வடனெடு மாலா னவனஜஹி 

யாதா ரருளிய குமரேசா- 

வீரா புரிவரு கோவே பழசியுள் 

மேலா இமையவர் பெருமாளே. (௧௯) 

119. கோல மதிவதனம் வேர்வு தரஅளக 

பாரம் நெ௫ுழவிழி வேல்கள் சுழல நுவல் 

சோவை யிதழ்வெளிற வாய்மை பதறியிள 

முகையான- 

கோக னகவுபய மேரு முலையசைய 

நாலி னிடைதுவள வீறு பறவைவகை 

கூற இனியகள மோல மிடவளைகள் கரமீதே) 
  

3 பலன் பழம்,



௯௭ இருப்புகழ். 

காலி னணிகனக .நாபு சமுமொலிக 

ளோல மிட ௮ இக போக மதுமருவு 

காலை வெகுசாச லீலை பளவுசெயு மடமாஞா- 

காதல் புரியுமநூ போக ஈதியினிடை 

வீழு கினுமடிமை மோச மறவுனது 

காமர் கழலிணைக ளான தொருசிறிது மறவேனே; 

ஞால முழுதுமம சோர்கள் புரியுமிக 

லாக வருமவுணர் சே வுததியிடை 

நாச முறஅமர்செய் வீர தாகுமா  முருகோனே- 

நாடி யொருகுறமின் மேவு தினைசெய்புன 

மீதி லியலசல்கல் நீழ லிடைநிலவி 

சாணம் வரவிரக மோது மொருசதுர புரிவேலா; 

மேலை யமசர்தொழு மானை முகரசனை 

யோடி வலம்வருமுன் மோது திசைமகச 

வேலை யுலகைவல மாக வருதுரசு மயில்வீரா. 

வீ.று*கலிசைவரு சேவ கனதிதய 

மேவு முதல்வவயல் வாவி புடைமருவு 

விரை வருபழநி ஞான மலையில்வளர் பெருமாளே, 

126. Fy Ga மெக்கு மேப்புழுகி சம்பு 

மாயமல பிண்ட. நோயிடுகு ரம்பை 

இரரிகள் கங்கு காகமிவை இன்ப தொழியாதே- 

தீதுளகு ணங்க ளேபெருகு தொந்த 

மாயையில்வ எர்ஈ்த கோல்கசையெ லும்பு 

சேரிடுஈ ரம்பு தானிவைபொ திர்து நிலைகாணா; 

ஆய.துஈ மன்கை போசவுயி ரந்த 

நாழிகையில் விஞ்ச ஊிடுமி டும்பை 

யாகியவு டம்பு பேணிகிலை யென்று 

மடவார்பால்- 
reer, 

  

 கவிசைவரு சேவகன் என்பதும் சாவேரி சேவகன் ஏன்று 

பின்வரும் செய்யுட்களில் வருவனவும் கலிசை யென்னும் பதியில் 

அக்காலத்து அதிபளாயிருர்த ஐ ரன்பன், 

ர் கங்கு--கழுகு.



121. 

Li ip Ble ௭ 

அஆசையைவி ரும்பி யேவிரக சிங்கி 

தானுமிக வந்து மேவிடம யங்கு 

மாழ்துயர்வி முந்து மாளுமெனை யன்பு 

புரிவாயே; 
மாயைவல சஞ்ச னால்விடவெ குண்டு 

பார்முழுது மண்ட கோளமுக டுங்க 

வாய்பிளிறி நின்று மேகறிகர் தன்கை யதனாலே- 

வாரியுற அண்டி. விறொடுமு ழங்கு 
நீரைநுகர் இன்ற கோபமொடெ திர்ச்த 

வாரண இரண்டு கோடொடிய வென்ற 

கெடியோஞனாம்; 

வேயினிசை கொண்டு கோரிரைபு சந்து 

மேயல்புரி செங்கண் மால்மருக துங்க 

வேலஇர வஞ்ச மால்வரையி டிர்.து பொடியாக- 

வேலைவிடு கந்த காவிரிவி ளங்கு 

கார்கலிசை வரத சேவகன்வ ணங்க 

வீரைசகர் வர்து வாழ்பழந் யண்டர் பெருமாளே, 

நற ல௪டன்வினை காரன் முறைமையிலி 

இமை புரிசுபடி. பவகசோயே- 

தேடு பரிசிகன நீதி கெறிமுறைமை 
சர்மை சறி௫மிலி ou on Gin; 

கூறு மொழியதுபொய் யான கொடுமையுள 

கோள ஸனறிவிலியு ன டி. பேளுக்- 

கூள னெனினுமெனை நீயு னடியசொடு 
கூடும் வகைமையருள் her Cus; 

Lot OI LIGwajemT பள ௮மர்பொருது 
வாகை யுளமவுலி புன வோனே- 

மாக முகடதிர வீசு கஇழைமயிலை 
வாசி யெனவுடைய முருகோனே) 

விறு சலிசைவரு சேவ கனதிதய 
மேவு மொருபெருமை யபுடையோனே- 

வீரை யுறைகுமா தீர தரபழரி 
வேல இமையவர்கள் பெருமாளே. (௨௨) 

9



௬௮ திருப்புகழ். 

122. தோகைடயி லேகமல மானேயு லாசமிகு 

காமதுரசை யானமச வேள்பூவை யேயினிமை 

தோயும;ற போகசுக விலாவி கோ தமுழு 

துணாதேனே- 
சூதனைய ௪தஇள நீரான பாரமுலை 

மீதணைய வாருமிதழ் தாரீசெ னாணைமொழி 
சோர்வஇலை யானடிமை யாவேனு மாணைமிக 

மயலானேன்; 

ஆகமுற வேசகம தாலேவி டாக௮டை 

யாளமிட வாருமென வேமாத சார்களுட 

னாசைசொலி யேயுமலு மாபாத னீதியிலி 

யுள யோதேதன்- 

அமூனது நேயஅடி யாசோடு கூடுலெ 

னீ௮.நதல் மீதிடலி லாமூட னேதுமிலி 

யாயினுமியானடிமை யிடேற வேகழல்கள் 
தருவாயே); 

மாகமுக டோடகில பாதாள மேருவுட 

னேசுழல வாரியது வேதாழி யாவமார் 

வாலிமுகச லானவர்க ளேனோர்க ளாலமுது 

கடைகாளில்- 

வாருமென வேயொருவர் கோகாம லாலவிட 

மீசாரள்பறு மாற சவி யேதேவர் யாவர்களும் 

வாழமுமு தேபஇரு மாமாய னாரினிய 
மருகோனே ி 

மேசநிச சானகொடை மானாய காதிபதி 
வாரிசலி மாருதக சோபாரி மாமதன 

வேள்கலிசை வாழவரு காவேரி சேவகன 

அளமேவும்- 

Sr சூசர்களே வேர்மாள வேபொருத 

தீரகும சாகுவளை சேசோடை சூழ்கழனி 

வீரைஈகர் வாழ்பழரி வேலாயு தாவமார் 

பெருமாளே. (௨௩)



பழி. ௬௯ 

123. பாரரியானகொடைக் கொண்ட லேதிரு 

வாழ்வி சாலதொடைச் இண்பு யாஎழு 

பாரு மேற்புகழ்ச் சொண்ட நாயக அபிராம- 

பரவ லோர்கள்கிளைக் கென்றும் வாழ்வருள் 

சில ஞாலவிளக் இன்ப சீவக 

LING FT SO AS ௮ங்௪ மானத eran Gaur &) 

சிர தாக௭டுத் தொன்று மாகவி 

பாடி னாலுமிரக் கஞ்செ யாதுரை 
சீறு வார்சகடையிற் சென்று stout வுறவிணோ 

சேய பாவகையைக் கொண்டு போயறி 

யாம லேகமரிற் இர்து வார்சிலர் 
சேய னார்மனஇற் சர்தியாரரு குறலாமோ) 

ஆரு டீர்மைமடுக் கண்க ராகெடு 

வாயி னேர்படவுற் றன்று மூலமெ 

னாச வாரமதகத் தந்த தானுய அருள்மாயன்- 

ஆதி காரணன் சங்க பாணிய 
னோது வார்களுளத் தன்பன் மாதவ 

னான சான்முசனற் றர்தை கரன் மருசோனே; 

விர சேவகவுச் சண்ட தேவகு 
மாச ஆறிருபொற் செங்கை காயக 
வீசு தோகைமயிற் ங்க வாகன முடையோனே- 

விறு காவிரிடட் கொண்ட சேகர 

னன சேவகனற் சிந்தை மேவிய 

விரை வாழ்பழுநீத் துங்க வானவர் பெருமாளே, 

—O0PeJOo-—— 

124. அணிபட் டணுடுச் இணிபட் டமனச் 

தவர்விட் டவிழிக் கணையாலும்- 

அரிசுற் கழைக் தவர்பெற் றவளத் 

தவன்விட் டமலாக் கணையாலும்/ 

பிணிபட் டுணர்வற் றவழுறி றியமற் 
பெ.றுமச் குணமுற் ௮யிர்மாளும்-



௧௦௦ இருப்புகழ். 

பிறவிக் கடல்விட் டுயாஈற் கதியைப் 
பெறுதற் கருளைத் தரவேணும்; 

சணிஈற் சொருபத் தையெடுத் துமலைக் 

கனியைக் *கணியுற் OG aur Gas - 
கமலச் தயனைப் LITMUS GIT OLS 

கருதிச் சிறைவைத் BOCan Con ; 

* பணியப் பணியப் பாமர்ப் பரவப் 

பரிவற் மொருசொற் பகர்வோனே- 
பவளத் தவளக் கனகப் புரிசைப் 

பழநிக் குமரப் பெருமாளே, (௨௫) 

12௮. இருசெப் பெனவெற் பெனவட் டமுமொத் 

Bar Qe புளகித் திடுமா தர்- 

1இடையைச் சுமையைப் பெறுதற் குறவுற் 

திுகக் குறுகிக் குமல்சோசத்; 

தருமெய்ச் சுவையுற் றிதழைப் பருகத் 
(pag ay Hp றனைமீதே- 

Seas «nhs Gus sors 
தவமற் அுழலக் கடவேஜனோ; 

௮ரிபுத் இரசித் சஜனுக் கருமைக் 

குரியத் திருமைத் அனவேளே- 

அடல்குச் ருடஈத் கொடிபெற் நெதிருற் 
ற்சுரச் இளையைப் பொருவோனே) 

பரிவுற் றானுக் கருணற் பொருளைப் 

பயனும் தறியப் பகாவோனே 

(பவனப் புவனச் செறிவுற் அுயர்மெய்ப் 

பழநிக் குமாப் பெருமாளே. (௨௬) 

* சணி--சண்ணி-கருதி, * பணி அப்பு ௮ணி அப் பாமர், 

1இடை யைச் சுமை- இடைக்கு அழகிய சுமையாக வுள்ள ஸ்சனம், 

 சருவி- சாசஞ்செய்து, 

| பவனட் புவனம் - வாய மண்டலம,



பழி. ௧௦௧ 

126. கடலைச் சிறைவைக் அுமலர்ப் பொழிலிற் 

ப்ரமாத் தையடற் பொரியிட் டுமழிக் 

கமலச் சைமலர்த் திலிடச் சையிரப் பவனாூணாக்- 

கருதிச் சருவிக் கயலைக் கயமுட் 

படுவித் துழையைச் கவனத் தடைக் 

கணையைக் கடைவிக் துவடுத் தனையுப் 

பினின் மேவி; 

அ௮டலைச் செயல்சத் இயையக் கஇனியிழ் 
புகுவித் துயமப் ப்ரபுவைச் தகைவித் 
தரிகட் கம்விதிர்ச் நுமுறிக் மதித் சசகோரம்- 

௮லறப் பணிசச் உமணிக் குழையைச் 

சிலுகிட் டுமையிட் டொளிவிட் டுமருட் 

Os ah pour NF யெர்கட் கடையிற் படுவேனோ; 

FONG SUCH BAL _Hos 

தொருசெட் டியிடத் தினுஇத் தருள்வித 

தகருச் ரஜன்மப் பெயர்செப் பியிடப் பரியாலே- 

* சககர்க் குமசஸ்தீ பபுலஸ்த் ய௪சகற் 

குமசர்க் குமறக் க்ரக4*மெய்ப் பலகைச் 

1சதுபச் தவப் புலவர்ச் கும்$விபத் இியில்ஞான; 

படலதக் துறுலக் கணலக் ய தமிழ்ச் 

தீரயமத் தலகப் பொருள்வருத் தியினைப் 

*[பழுதற் றுணர்வித் சருள்வித் தகசற் குருநாதா- 

பவளக் கொடிசுற் றியபொற் கழுகிற் 

றலையிற் குலையிற் பலமுச் அதிர்செப்ப் 

பழநீப் பகிவெந் பிணில்கிற் குமாப் பெருமாளே, 

  

*சநகர்க்கும் என்பது முதலாகக்கூறிய இவர்களே சாகாத நால்வர், 
* மெய்ப்பலசை-- சங்கப்பலகை, 

1 சது பத்து ஈவப் புலவர்: சங்கத்தார் தாந்பத்தொன்பதின்மரா், 

8 விபத்தி யில் -வேற்றுமை யில்லாத. 

| தமிழ்த் த்ரய மத்தில் -தமிழ்ச்திரயம் ௮.இல், 

(| பழுதற்று-பமுசுற,



402. திருப்புகழ். 

தறிப்பு. 
விராயகர் துதியில் விசாயகசை “முத்தமி ழடைவினை * x 

முற்பட எழுதிய முசல்வன்'” என்றார், இங்கே முருகச்சடவுளை 

: சமிழ்த் தாரயத்து அகப்பொருள் வ்ருச்தியினே உணர்விச்தருள் 

விச்சச சற்குரு காதன்'' என்றார் இவற்றால் தமிழ் மற்றப் பாஷைகள் 

போ லாகாது ஆதியாவுள்ள தெய்வபாவை யென்பதம், அது 

கடவுளரெல்லாம் பயின்்அள்ளது என்பதும் வெளியாகின்றன, 

ஆரியமும் தமிழுமே ஆதியிற் சடவளால் உண்டாச்சப்பட்ட 

பாஷைகள், அவ்விரு பாஷைகளிலும் எல்லாப் பொருள்களும் 

உண்டு என்பதற்கு மேற்கோள்:--- 

திருமூலர் இருமர் இம். 

  

* ஆரியமுச் தமிழும் மூடனே சொலிக் 

காரிகை யார்க்குங் கருணைசெய் தானே ”' எனவும், 

₹ அலிழ்க்கின்ற வாறும் அதுகட்டு மாறும் 

சிமிட்டலைப் பட்டுயிர் போடின்ற வாறும் 

தமிழ்ச்சொல் வடசொல் எனுமிவ் விரண்டும் 

Romig Ao அவனை யுணரலு மாமே, '' எனவும் 

கூறியிருச்தல் காண்க, இவ்வுண்மை யணசாசார் சமிழ் ௮கஸ்இியரா 

லுண்டாச்சப்பட்டதென்றம் ௮று வடமொழிபோற் இறந்ததன் 
றென்றங் கூறுவர், ௮சஸ்இயர் ஆதிசாலச்தில் தாம் சிவபெருமா 

னால் remiss தமிழை சமது மாளுச்சர்வாயிலாக உலகத்திழ் 

பரவச்செய்தவரேயன்றித் தமிழை உண்டாச்னெவால்லர் என்பதை 

₹ அதியிற் றமிழ்நூல் ௮சச்தியர்க் குணர்த்திய 

மாதொரு பாகனை வழுச்துதாஉம் 

போதமெய்ஞ் ஞான ஈலம்பெறற் பொருட்டே '' என்னும் 

தொல்காப்பியப் பாயிர முகச்சா லுணர்ச, 

  

127. இகைமைச் தனியிற் பகைகற் றுறுகைத் 

த௮முட் டவளைப் பவனாலே- 

தாளத் இரளிற் புளக் கரளத் 
தமரத் இமிரக் கடலாலே) 

* உகைமுச் தமிகுச் ததெனப் பகல்புக் 
கொளிமட் குமிசைப் பொழுதாலே- 
  

* உற்கை யென்பது உகை யென்றாயிற்று; உற்கை-ஈக்த்.இரம்,



பழி. SOR. 

உசையற் ௮ுணாவற் அுயிசெய்த் தகொடிக் 

குனகற் *பிணையற் றரவேணும்) 

*திகைபத் அமுகச் கமலத் Go Lp 

சிறையிட் டபகைத் இறல்விரா- 

இசழ்கற் பகமிட் டவனக் கனகத் 

திருவுச் Gas குழைமார்பா) 

பகலச் இரணப் பரணச் சடிலப் 

பாமற் கொருசொற் பகர்வோனே- 

பவனப் புவனச் செறிவுற் றுயாமெய்ப் 

பழரிக் குமாப் பெருமாளே. (௨௮) 

128. 'படைசெப் பெனமுத் தணிகச் ச௪றவுட் 

பொருமிக் கலசதீ இணையாய- 

புளகக் களபக் கெருவத் தனமெய்ப் 

புணசத் தலையிட் டம?சேசெய்) 

AOL AN Horiph றவசப் படுமெற் 

சுறிவிற் பதடிச் சவமான- 

அ௮சடற் குயர்வொப் பதில்கற் க்ருபையுற் 

றடிமைக் கொருசொற் புகல்வாயே) 

குடமொத் தகடக் கரடக் கலுழிக் 

குணமெய்க் களிறுக் இளையோனே- 

குடிபுக் டெமிட் டசாப் படையைச் 

GOES seer பொரும்வேலா ) 

படலைச் செறிஈற் க தலிக் குலையிற் 

பழமுற் ஜொழுகப் புனல்சேர்நீள்- 

பழனக் கரையிற் கழைமுத் துகுகற் 

பழறிக் குமரப் பெருமாளே. (௨௯) 

* பிணையல் - மாலை, 

* திகை பத்து முக: இிகை பத்தும் உக-பத்துத் இக்கும் 

சலங்கும்படி,,



௧0௦௪ திருப்புகழ். 

1௨9. கரிய பெரிய எருமை கடவு 

கடிய கொடிய இரிசூலன் - 

கறுவி யிறுகு கயிரொ டூயிர்கள் 

கழிய முடுகி யெழுகாலந் ) 

இரியு ஈரியு மெரியு (pil emo 

தெரிய விசவி யணுகாதே- 

செறிவு மறிவு முறவு மனைய 

இகழு மடிகள் தரவேணும் ; 

பரிய வசையி னரிவை மருவு 

பாம சருளு முருகோனே- 

பழன முழவர் கொழுவி லெழுது 

பழய பழகி wit Garr Boor ; 

அரிய மயனும் வெருவ வுருவ 

௮ரிய இரியை Qiu DC aur Gen 

அயிலு மயிலு LL Lp நிறமு 

மழகு முடைய பெருமாளே. (௩௦) 

150. மரு மமரு மனையு மினிய 

தனமு மரசும் HUTS S- 

தறுகண் மறலி (Lp DE கயிறு 

தலையை வளைய எறியாதே; 

கமல விமல மரக தமணி | 

கனக மருவு மிருபாதம்- 

கருத ௮ருளி பெனது தனிமை 

கழிய அறிவு தரவேணும் | 

குமா *சமர முருக பசம 

குலவு பழகி மலையோனே- 
*கொடிய பகடு முடிய முடுகு 

மணவாளா; குறவர் சறுமி 

    

* சமர புரியின் முருக' என்றும் பாடம், 

கொடிய பகடு-மத யானை,



131. 

132. 

பழ றி, ௧௦௫ 

அமா ரிடரு மவுண ௬டலு 

மழிய அமர்செப் தருள்வோனே- 

ற்கு கிறமு மயிலு மயிலு 

மழகு முடைய பெருமாளே. (௩௪) 

இம் வததி யனைய ஈரக 

சென்ன மதனில் விடுவாயேல்- 

டமிசவிடு குருடு வடிவு குறைவு 

சிறிது மிடியு மணுகாதே); 

௮மார் வடிவு மதிக குலமு 

மறிவு நிறையும் வரவேகின்- 

அருள கருளி யெனையு மனதொ 

டடிமை கொளவும் வசவேணும்) 

சமா முகவெ லசுசர் தமது 

FOE ளுருள மிகவேநீள்- 

சலதி யலற நெடிய பதலை 

5௪7 அயிலை விடுவோனே) 

*வெமர வணையி லினிது யிலும் 

விழிகள் ஈளினன் மருகோனே- 

மிட கரியர் குமர பழரி 

விரவு மமார் பெருமாளே. (௩.௨) 

கா ஈறுமலர் பொதுளிய குழலியர் 

கலக கெருவித விழிவமை படவிதி 

தலையி லெழுதியு மனைவயி றவிடு வதனாலே- 

sour gor git மனைவியர் இனெ௫தர் 

சுரபி விரவிய வகையென நினைவுறு 

*சவன சலதஇியின் முழுகயெ யிடர்படு அயர் தீர. 

௮கர முதலுள பொருளினை யருளிட 

இருகை குவிசெய்து CRC Be வுருகியெ 

அரக ரெனவல னிடமுற எழிலு திருபாதம்- 

* வெம் அரவணை, 1 தவனம் அசை,



௧௦௬ திருப்புகழ், 

அருள அருளுடன் மருள இருளற 
இரண அயில்கொடுர்குருகணி கொடியொடு 

அழகு பெறமர கதமயில் மிசைவர இசையாயே; 

Fer Kom Von னிசைவச இசைதெரி 

சதுரன் விதுரனில் வருபவ னளையது 

இருடி யடிபடு சிறியவ னெடியவன் மதசூதன்- 
இ௫ரி வளைகதை வூதனு வுடையவ 

னெழிலி வடிவின னசவுபொன் முடிமிசை 

இிமித இமிதிமி யெனஈட மிடுமமி மருகோனே; 

பகர புகர்முக மதகரி |/புழைதரு 

வனிதை வெருவமுன் வர௮ருள் புரிகுக 

பாமகுருபச இமூரி தருமயில் புதல்வோனே- 
பலவின் முதுபழம் விழைவுசெய் தொழுகிய 

ஈறவு நிறைவயல் கமுகடர் பொழில்திகழ் 
பழநீ மலைவரு புரவல அமரர்கள் பெருமாளே, 

133. (ழீருகு செறிகுழல் மூகிலென ஈகில்கறு 

முளரி முகையென இயலென மயிலென 

மூுவல் சளலவென ஈகடைமட வனமென 

இருபார்வை- 

முளரி மடலென இடை துடி யதுவென 

அதா மிலவென அடியிணை மலசென 

மொழியு மமுதென முகமெழில் மதியென 

மடமாதா) 

உருவ மினையன எனவரு மூருவக 

வுசைசெய் தவர்தரு கலவியி னிலவிய 

வுலையின் மெழுகென வுருகிய கசடனை 

யொழியா மல்- 

உவகை தருகலை பலவுணர் பிறவியி 

னுவரி தனிலுறு மவலனை யசடனை 
உனது பரிபுர ஈழலிணை பெறஅருள் புரிவாயே; 
    

% vee ree ore. 10 ww A) 

Wow TTT Fe 

* உழை தரு வனிதை வள்ளியம்மை,



பழநி. ௧௦௪௭ 

௮ரவ மலிகடல் வீடமமு துடனெழ 

அரிய பனு*கரை பிபன்முத லனைவரும் 

அபய மிகவென அதையயி லிமையவ னருள்பாலா-- 

அமர்செய் நிச roma துணிபட 

அவனி பிடிபட அலைகடல் பொடிபட 

அமசர் சிறைவிட ௮டலயில் நொடியினில் 

விடுவோனே) 

பரவு புனமிசை யுறைதரு குறமகள் 

பணைகொ எணிமுலை மூழுகுப னிருபுய 
பணிலசரவணை சணில்முளரியின்வரு முருகோனே- 

பரம குருபர எனுமுரை பரசொடு 

பரவி யடியவர் து. திசெய மஇதவம் 

Lioh மலைதணி லினிதுறை யமார்கள் 

பெருமாளே. (௩௪) 

158. குனத்திறுகிப் பெருத்திளூப் 

பணைத்துமணச் திதத்துமுகக் 

கறுப்புமிகுத் SOS ROT SS தலமேராய்- 

கவட்டையமெத் தடக்கிமதர்த் 

தறக்கெருவித் இத)த்திடுகற் 
கலச்சவுளித் தலைக்குலவிக் களிகூ௬) 

தனத்தியாசட் தெத்துமிகுச் 

தன ம்குண்மெழுக் செனப்புவியிற் 

றவித்திமிசொற் பவக்கடலுற் நயர்வாலே- 

சலித்தவெறித் துடக்குமன த் 
இடக்கனெனச் கிரிக்கமயற் 

சலத்தின்வசைக் கணக்கமுறக் கடவேனோ; 

புனத்தின்மலைக் குறத்தியுயர்த் 
திருக்குதனச் குடத்தினறைப் 
புயத்தவநற் கருத்தையுடைக் குகவிரா.. 

  

* நரை யிபன்-வெள்ளையானையை யுடைய தேவேர்இரன்.



௧0௮ இருப்புகழ். 

பொருப்பரசற் இரக்கமொடுற் 

ததற்சடிலச் சவச்சிவனிற் ் 
ஈபுலச்சிதனக் தெத்தைமிகுத் இடுகாதா; 

சின த்தெதிர்துட் டசக்கர் தமைக் 

திகைத்துவிழக் கணப்பொழுதிற் 
சிதைச் இடுநற் கதிர்க்சைபைடைக் துடையோனே- 

செருக்கொடுகற் றவக்கமலத் 

தயற்குமரிக் கருட்புரிசைத் 

திருப்பழரிக் இரிக்குமரப் பெருமாளே. 

155. சூதித்தமணிப் பணித்து வேத் 
இிருத்தியுடுத் திருட்குழலைக் 

குலைத்துமுடித் தலச்சுருமாப் பிள வோடே- 

[குதட்டியதுப் புதட்டைமடி த் 

தயிற்பயிலிட் டழைத்துமருட் 

கொடுச் துணர்வைச் செடுச்.துசச் குறியாலே; 

பொறித்சதனக் தணைத்துமனச் 

செருக்கினர்சைப் பொருட்கவரப் 

புணர்ச்சிதனிற் பிணிப்படுவிச் இடுமாதா- 

புலத்தலையிற் செலுத்துமனப் 

ப்ரமத்தையறப் ப்ரசிக்கமுறப் 

புரித்தருளித் இருக்கழலைத் தருவாயே) 

பதித்ததலைத் திருட்டமணக் 

குருக்கள௪ட் டுருக்களிடைப் 

பழுக்களுகக் கமுக்கள்புகத் Bae ற- 

பரப்பிய][தத் இருப்பதுபுக் 

கனற்புனலிற் சனத்தசொல்ப் 

பதித்தெழுதிப் $புகட்டதிறற் சவிராசா; 
  

* புலச்சி-- ஞானமயமானவள், 

[ கு.தட்டிய, அப்பு, உதட்டை எனப் பிரித் துச்கொள்க, 

] சத் இிருப்பதி--௮ர்தத் இருப்பதி; மதுரை, 

 புகட்ட- புகவிட்ட,



136. 

Liip நி. ௧0௯ 

செறித்தசடைச் சடக்கரியத் 

தகப்பன்*மதித் தகப்பனெனச் 

*சறக்கவெழுத் தருட்கருணைப் பெருவாழ்வே 

இகழ்ப்படு$செய்ப் பதிக்குளெனை த் 

SOS FQ. MOL) VOSS HH 

டிருப்பழநீக் இரிக்குமாப் பெருமாளே, (௬௬) 

கலவியி லிச்சித் இரங்க கின் றிரு 

கனதனம் விற்கச் சமைந்த மங்கையர் 

கயல்கள் சிவப்பப் பரிர்து ரண்பொடு மின்பஸவூறிச்- 

கனியித முற்றுழ் றருந்தி யங்குறு 
மவச மிகுத்துப் பொருந்தி யின்புறு 

கலகம் விளைத்துச் கலர். மண்டணை டயங்கமிசே; 

குலவிய ஈற்கைத் தலங்கொ டங்கணை 

கொடியிடை மெத்தத் துவண்டு தண்புயல் 

குழலள கக்கட் டவிழ்ந்து பண்டையி 
லங்கம்வேருய்க்- 

குறிதரு வட்டத் தடார்த சிந்துர 

முகதல முத்துப் பொலிந்தி லங்டெ 

கொடிய மயற்செய்ப் பெருக்த டந்தனில் 
மங்கலாமோ) 

இலய தொப் புனந்த னிர் துறை 

குறமகள கச்சுக் கடக்க கொங்கைமி 

னினி த பச்மப் பதம்ப ணிர்தருள் சர்சவேளே- 

எழுகடல் வற்றப் பெருங்கொ டுங்கரி 

யிடிபட மிக்கப் ப்ரசண்டம் விண்டுறு 

மிசலர்ப சைக்கச் தடிர்இி லங்கெய செங்கைவேலா; 

பலவித நற்கற் படர்ந்த சுந்தரி 

பயில், தரு வெற்புத் தருஞ்செ முங்கொடி 

பணைமுலை மெத்தப் பொதிந்து பண்புறு 
இன் றபாலைப்- 

  
* மதித்து, உகப்பன்; என; என்று பிரித் தக்சொள்க, 

  

* சிறச்ச எழுத்து அருள் -9றப்புறும்படி பிரணவத்தை 

யபசேசஞ்செய்த, 1 செய்ப்பதி- வயலூர், 6$அங்கம்- கட்டில், 

10



௧௧௦ தஇருப்புகழ். 

பலதிசை மெச்சத் தெரிர்த செந்தமிழ் 
பகசென இச்டத் துகந்து கொண்டருள் 

பழரியில் வெற்பிற் நிகழ்ச்து நின்றருள் 

தம்பிசானே. (௩௭) 

137. peor 4 கத்திற் கமழ்ந்த வண்பரி 

மளலர் துற்றக் கலக்தி டச்தரு 

மூூழ்றநுதி சைச்துத் துயார்ச மங்சைய ரங்கமிதே- 

மூகம்வெயர் வற்றுப் பரத செங்கயல் 

விழியிணை செக்கச் இவக்து குங்கும 

ம்ருகமச மச்தத் சனங்க ஸின்மிசை யெங்குமேவி) 

உசவுயி சொத்துப் புயங்க ளின்புற 
வுறவினை Uy DD இரண்டு கொங்கள 

வுறுமணை யுற்றுச் இரங்கு மஞ்சமி லொன்றிமேவி- 

ஒளிதிகழ் பச்மக் கரங்க ளின்புற 
pat யொக்கசக் கலின்க லென்கவு 

மூயர்மய லுற்றுற் றிசங்கு மன்பதொ 

ழிந்திடாதோ) 
செகமுழு தொச்கப் பயந்த சங்கரி 

அடியவர் இத்தத் துறைந்த சம்ப்ரம 

சவனொரு பக்கச் துறைர்ச மங்கை*ண  மங்கைநீடு- 

இகழ்வன பச்சைப் பசங்க*யம்பண 

காதலி சச்சுற் றிலங்கு கொங்கையள் 

இருவரு ணற்பொற் பரஈ்தி டும்பரை யண்டமீதே) 

பகலிர வற்றிட் Curis அம்பிகை 

இரிபுசை முற்றிட் டிரண்டொ டொன்றலர் 

பரிவற வொச்கச் செயும்ப ரம்ப்ாரமி யன்புகூரும்-. 

பதிவ்தை மிக்கச் இரந்தெ ரிந்தருள் 

பூரதி வெற்பிற் பிறந்த பெண் தரு 

பழநியில் வெற்பிற் றிகழ்ச்.து நின்றருள் 

தம்பிரானே. (௩௮. 

    

* அம்பணம்- ஒருவகை யாழ்,



138. 

139. 

140. 

பழநி. GES 

_அ/வனிதனி லேபி றச்து மதலையென வேத வழ்ஈ.து 

௮ழகுபெற வேக டந்து இளைஞஜஞோனாய்- 
அருமழலை யேமி குர்து குதலைமொழி யேபு சன்று 

௮திவிதம தாய்வ எர்க்து ப தினஞருய்) 
இவகலைச ளாக மங்கள் மிகவுமறை யோது மன்பர் 

திருவடிக ளேகினைந்து துதியாமல்- 

தெரிவையர்ச ளாசை மிஞ்சி வெகுகவலை யாயு ழன்று 

இரியுமடி யேனை யுன்ற னடிசேசாய்; 

மவுனவுப தேச சம்பு மதியறுகு வேணி தும்பை 

மணிமுடியின் மீத ணிக்க மகதேவர்- 

மனம௫ழ வேய ணைந்து வொருபுறம தாக வரத 
மலைமகளகு மாச துங்க வடிவேலா?) 

பவனிவச வேயு கந்து மயிலின்மிசை யேஇ கழ்ந்து 

படியஇர வேக டந்த கழல்வீரா- 

பசமபத மேசெ றிந்த முருகனென வேயு கந்து 

பழரீமலை மேல மார்ச பெருமாளே, (௩௯) 

ஐ_லகபசு பாச தொந்த மதுவான- 

உறவுளே தாயர் தந்ைத மனைபாலா) 
மலசலசு வாச சஞ்ச லமதாலென்- 

மதிகிலைகெ டாம லுன்ற னருள்தாசாய்/ 
சலமறுகு பூளை தும்பை யணிசேயே- 

சாவணப வாமு குந்தன் மருகோனே) 

பலகலை வாக மங்கள் ' பயில்வோனே- 

பழநிமலை வாழ வந்த பெருமாளே. (௪0) 

கருவிலுரு வாகி வந்து வயதளவி லேவ எர்க்.ஐு 

கலைகள்பல வேதெத ரிந்து மதனாலே- 

கரியகுழல் மாதர்தங்க ளடிசுவடு மார்பு தைந்து 
கவலைபெரி தாதி நொந்து மிகவாடி; 

௮ரகரசி வாய வென்று தினமுகினை யாமல் நின்று 

௮றுசமய நீதி யொன்று மறியாமல்-



௧௧௨ திருப்புகழ். 

அசனமிடு வார்கள் தங்கள் மனைகள்தலை வாசல் நின்று 

அதுதினமு நாண மின்றி யழிவேனோ/ 

உசகபட மேல்வ எர்க்ச பெரியபெரு மாள ஈங்க 

ருலகளவு மால்ம இழ்ந்த மருகோனே - 

உபயகுல தீப துங்க விருதுகவி ராஜ சிங்க 

உறை*புகலி யூரி லன்று வருவோனே) 

பரவைமனை மீதிலன்று ஒருபொழுது 3௮ சென்ற 

பசமனரு ளால்வ எர்ந்த குமசேசா- 

பகையசுரர் சேனை சொன்று ௮மார்சிறை மீள வென்று 

பழநிமலை மீதில் கின்ற பெருமாளே. (௪௧) 

141. *ருளளக பார கொங்கை மகளிர்வச மாயி சைந்து 

சுரதக்ரியை யால்வி எங்கு , மதனாலே- 

சுருதியென வேறி னைந்து அறிவிலிக ளோடி. ணங்கு 

சொழிலுடைய யானு மிங்கு ஸடியார்போல்) 

௮ருமறைக ளேகினைந்து மனுநெறியி லேச டந்து 
௮றிவையறி வால றிந்து நிறைவாஇ- 

அலூலெபுவ னாதி யெங்கும் வெளியுறமெய்ஞ் ஞான இன்ப 

அமுதையொழியாத ருந்த அருள்வாயே); 
பரு. திமகன் வாசல் மந்த்ரி ௮றமனொடு கோப ஸணிக்து 

*பரிதகழை யாமுன் வந்து பரிவாலே- 

பரவியவி பீஷ ணன்பொன் மகுடமுடி சூட நின்ற 

படைஞசொடி சாவணன்ற னுறவோடே; 
எரிபுகுக மாறி லண்டர் குடிபுகுத மாறு கொண்ட 

ரகுபதியி சாம சந்த்ரன் மருகோனே- 

இளையகுற மாது பங்க பழநிமலை காத கந்த 
இமயவள்த னால்ம கிழ்ர்த பெருமாளே, (௪௨) 

142. வளனிதையுடல் காய கின்ற வுதிரமதி Coy ரண்டு 

வயிறில்கெடு நாள லைந்து புவிமீதே- 
மனிதருரு வா௫இவந்து ௮ுதினமு மேவளர்ந்து 

வயதுபதினாறு சென்று வடிவாகத்; 
  

* புசலியூர்-ஸ்ரீசாழி, 1 பரி த கழையா மூன் -பரிவு தக 
அழையாமுன் - அன்புடன் அழைக்குமுன்,



பழி. க்கட 

கனகமுலை மாதர் சங்கள் வலையில்மிக வேயு ழன்று 
கனிவ.துட னேய ணைந்து பொருள்தேடிக்- 

கன் ாறுளெ லாமி ழர்து மயலில்மிச வேய லைர்த 
சசடனெனை யாள வுன்ற எருள்தாராய்; 

புனப.தனில் வாழு கின்ற வனிதைரகு நாதர் தந்த 
புதல்வியித மூற லுண்ட புலவோனே- 

பொருமதனை நீ.று கண்ட அரியசவ னாரு கந்த 

புதியமயி Com aig வடி.வேலா) 

பனகமணி மாம தங்கி ருமரிவெகு நீலி சண்டி 
பரமகலி யாணி தந்த பெருவாழ்வே- 

பகையசரர் மாள வென்று அமரர்சிறை மீள வென்று 

பழரிமலை மீதி னின்ற பெருமாளே. (௪௩) 

145. மாருமலரி னன். த சச்.து விடவிளைய ரக்த ௮ர்.இ 

ஈமதியொடுபி oa முன்பெய் வதையாலே- 

வகைதனைம றர்செ மழுர்து மூலைசனைய ரரி யந்த 

மதலையென வந்து குன்றின் வடிவாக) 

இருமயல்கொ டுர்து வண்டு பொதுவையர சம்பு குந்து 

இரவுபகல் கொண்டொ டுங்கி யசடாகும்- 

இருவினைபொ இர்த இர்த ஜனனமா ணந்து றந்து 

னிணையடிவ ணங்க என்று பெறுவேனோ) 

திருவொடுபெ யர்ச்தி ரண்ட வனமிசைக டச்தி லங்கை 

இகழெரியி டுங்கு சக்கை *கெகிழா த- 

திடமுளமு குந்தர் கஞ்சன் வரவிடுமெல் வஞ்ச சங்கள் 

செறிவுடன றிந்து வென்ற பொறியாளா; 

பரிவொடும இழ்ச்தி றைஞ்சு மருதிடைத வழ்ந்து நின்ற 

பரமபத ஈண்ப சன்பின் மருகோனே- 

பதுமமிசை வண்ட லம்பு சனைபலவி எங்கு துங்க 

பழநிமலை வந்த மர்ர்த பெருமாளெ, (௪௪) 

144. விசைமருவு மலர ணிந்த கரியபுரி குழல்௪ ரிக்து 

விழவதன மதிவி எங்க ௮திமோக- 

விழிபூரள முலைகு லுங்க மொழிகுழற அணைபு குந்து 
விரகமயல் புரிய மின்ப மடவார்பால்) 

“ * மதியொடு-மதியோல, * கெழொாதஎகெஓெவிடாத,



௧௧௪ திருப்புகழ். 

இரவுபக லணு கெஞ்ச மறிவழிய வுருகு மந்த 

இருளசல வுனது தண்டை யணிபா தம்- 

எனதுசலை மிசைய ணிர்து அழுசமுது னருள்வி ரும்பி 

யினியபுகழ் தனைவிளம்ப அருள்சாசாய்) 

அரவில்விழி துயில்மு குச னலர்கமல மலர்ம டர்தை 

௮ழூெனொடு தழுவு கொண்டல் மருகோனே- 
அடலசு.ர ரூடல்பி எந்து நிணமதனில் முழுகி யண்ட 

௮மசர்சிறை விடுப் சண்ட வடிவேலா) 

பரவைவரு விடம ருரு மிடறுடைய கடவுள் கங்கை 

படர்சடையர் விடைய ரன்ப ரளமேவும்- 

பரமாரு ஸியச டம்ப முருகஅறு முகவ கந்த 

பழநிமலை தனில மர்ர்த பெருமாளே, (௪௫) 

145. (9) 08 Quen வடவையென அலால விடமதென 

௮ுருவுகொடு ககனமிசை மீதே மதியும்வர 

இசதிபதி கணைகளொரு காலேவ விருஅகுயி 

ல.து கூவ- 

எழுகடலின் முரசினிசை வேயோசை விடையின்மணி 

யிசைகுறுடி யிருசெவியி னாராச முறுவதென 

இகல்புரிய மதன*குரு வோராத அனையர்கொடு 
வசைபேச; 

௮ரஹசென வனிதைபடு பாடோத அரிதரிது 
அமுதமயி லதுகருதி யாசோடு மிகல்புரிவள் 

அவசமுற ௮வசமுற ஆர்சோமல் தசவுமிக 
மெலிவானாள. 

1அகுதியிவள் தலையில்விதி யானாலும் விலகரி௫ 
அடிமைசொள வனபரம் ஆறாச வொருசனிமை. 

யவளையணை தரஇணி தி னோகார பரியின்மிசை 

வருவாயே; 

நிசைபசவி வரவரசைய ளோர்சீத மருதினொடு 

பொருசகடு வுதையதுசெய் சாமாய மழைசொரிதல் 

நிலைகுலைய மலைகுடைய தாவேசொள் கரகமலன் 
மருசகோனே-. 

  

* குரு-பாரம், ர் ஒஓமல் -ஊர்பேச்சு. 1 ௮குதி-.இச்கற்றவள்,



பழ இ. BE) 

நிருமலிய இரிரயனி *வாள்விச வருகுமரி 

கவுரிபயி சவியாவ பூணாரி திரிபுவனி 

மிபுடமலை யாசனரறுள் வாழ்வான புரணவுமை 
யருள்பாலா; 

பாரவைகிரி யசுசர் திரள் மாசேனை தவிடுபொடி 

பட௮மரர் துயாகல வேலேவி யமர்பொருத 

பதுமகர தலமுருச கால்வேசு சாசணிக 

மயில்விரா- 

பளிதம்ருக மதகளப சேரு வளருமுலை 

வனிதைகுற மகள்மகழும் லிலாவி தரமதுச 

பனுவல்தரு பழநிவரு கோலாக லவவமார் 
பெருமா ளே. (௪௬) 

146. இருக்கை மாமேரு வோகளப துங்க 

கடகடின பாடீ.ர வாரமுத கும்ப 

மிணைசொலிள நீரோக ராசலஇ ரண்டு குவடேயோ- 

இலகுமல சேவாளி யாகியஅ நங்க 

னணிமகுட மோதானெ னாமிகவ எர்ந்த 

இளமுலைமி னார்மோக மாயையில்வி முந்து 

சணியாமல்/ 

பெருகயொரு காசேகொ டாதவசை யைத்து 

தருவைநிக சேயாக வேயெதிர்பு கழ்க்து 
பெரியதமி ழேபாடி நாடொறுமி ரக்து நிலைகாணாப்- 

பிணியினக மேயான பாழுடலை mio 

உயிசையவ மாய்காடி யேபவ நிசம்பு 

பிறவிசனி லேபோச மீளவுமு ழன்று திரிவேனோ; 

கருணையுமை மாதேவி காரணிய கந்த 

சயனகளி கூராரி சோதரிரபு ரந்த 
சடவுளுடன் வாதாடு காளிமலை மங்கை யருள்பாலா-. 

* வாள் - ஒளி, *புரார்தசச் கடவுள் என்ப.து புரர்த கடவுள் 

என்றாயிற்று,



௬ 

147. 

திருப்புகழ். 

கருடனுடன் வீறான கேதனம்வி எங்கு 
மதிலினொடு மாமாட மேடைகள்து லங்கு 

கலிசைவரு காவேரி சேவகனொ டன்பு 

புரிவோனே?; 

பசவையிடை யேர*பாத காசார்வி முந்து 

கதறியிட வேபாக சாதனனு கெஞ்ச 

பலிதமென வேயேக வேமயிலில் வந்த குமரேசா- 

பலமலர்க ளேதூவி யாரணஈ வின்று 

ப.ரவியிமை யோர்சூழ காடொறமி சைந்து 

பழநிமலை மீசோர்ப ராபரனி றைஞ்சு பெருமாளே, 

இி.றபறையு முசசுதுடி சத்தக் கணப்பறையு 

மொகுமொசென அதிரவுட னெட்டிப் பிடி.த்.துமுடி 

சிறுகயிறு நெடிதுகொடு கட்டிட் டிமுக்கஇனி 

யணுகாதே- 

சிலதமர்க ளுறவுகிளை கத்திப் பிதற்றியெடு 
சுடலைதனி விடுகனலை யிட்டுக் கொளுத்துபுனல் 

தஇிரைகடலில் முழுசெனவு சைக்கப் படிக்குடிலை 

யொழியாதே; 

மறைமுறையி ஸனிறுதநிலை முத்திக் கசைத்தபடி. 
உடலுயிர்கள் கரணவெளி பட்டுச் குணத்திரயம் 

வழிபடவும் நினதடிமை யிச்சைப் படுத்துவது 

மொருகாளே- 

வருதுரச மயில்மணிகள் சத்திக்க நிர்த்தமிட 

ஒருபதுட ஸிருபுயமு மட்டுத் தொடைச்சைய 

மனமூஏழ இனியமொழி Osis Fag sus 

மருள்வாயே) 

நறையிதழி யறுகுபல புட்பத் தரட்களொடு 

சிறுபிறையு மரவுமெழி லப்புத் திருத்தலையி 

னளினமுற அ௮ணிசடையர் மெச்சிப் ப்ரியப்படவு 

மயிலேறி- 

  

% பாதகாசுரர் பாதக ௮௪ரர்,



பழ தி. ௧௧௭ 

ஈவரதிகள் குமுகுமென வெற்புதச் இரட்சுழல 
அகிலமுத லெழுபுவன மெத்தத் இடுச்டெவும் 

நவமணிகள் உசகனுடல் கக்கத் துரத்இவரு 

முருகோனே; 

குறவர்முனை கெடமன ௮ வெட்கப் படக்குடிலில் 
மலையிலெழு தினையிதணில் வைத்துச் றுக்கியிரு 

குவிமுலையு மணியிடையு மெச்?ப் புணர்ச்சிசெயு 

மணவாளா- 
கு௮முநிவ னிருபொழுதும் அர்ச்சித்த முத்திபெற 

௮றிவுநெறி சவநிலைகள் செப்புச் தமிழ்ச்சினிய 

குருகுமர படிநீவளர் வெற்புத் சனிற்றிகமு 

பெருமாளே, (௪௮) 

148. சுருதிமுடி மோனஞ்சொல் சற்பாம ஞானசிவ 

சமயவடி வாய்வந்த அத்துவித மானபா 
சுடரொளிய௰ தாய்நின்ற நிட்களசொ ரூபமுத 

லொருவாழ்வே-. 

துரியநிலை யேசண்ட முதீதரித யாகமல 

மதனில்விளை யாநின்ற ௮ற்புதசு போதசுக 
சுயபடிக மாவின்ப பத்மபக மே௮அடைய 

உணசாதே; 

கருவிலுரு வேதங்கு சுக்கெரி தான வளி 
பொருமஅதி லேகொண்ட முச்குணவி பாகநிலை 

கருசவரி யாவஞ்ச சச்சபட மூடியுடல் வினைதானே-. 

கலகமிட வேபொக்கு குப்பைமல வாழ்வுகிஜ 

மெனவுழலு மாயஞ்செ ஸித்தகுகை யேஉறுதி 

சரு*தசுழ மாமிர்த மட்டைசனை யாளஉன 

sO gros: 

ஒருகியம மேவிண்ட சட்சமய வேதி 
முடிஈடுவு மாயண்ட முட்டைவெளி யா௫யுயி 
ருடலுணர்வ தாயெங்குர் முற்பனம தாக௮ம 

ருளவோனே- 

* அசுழம் நாம்.  உற்பனம் -தோற்றம்,



GED திருப்புகழ். 

*உததரிச மாமின்ப புத்தமிர்த போகசுக 
முதவுமம லாநந்த சத்திகரர்மேவுணர 
வுருபிரண வாமக்த்ர கர்த்தவிய மாகவரு 

குருகாதா) 

பருதிகதி ரோகொஞ்சு ஈற்சரண .நூபுசம 

துசையநிறை போண்ட மொக்ககட மாடுகன 

பதகெருவி தாதுங்க வெற்றிமயி லேறுமொரு 
திறலோனே- 

பணியமடி யார்சிர்தை மெய்ப்பொருள தாகரஈவில் 

சரவணப வாவொன்று வற்கரமு tor Saver ir 

பழநிமலை மேனின்் ற சுப்ரமணி யாவமார் 

பெருமாளே. (௪௯) 

149. இல்வலி மருத்தீடு காமாலை சோகைசசம் 

விழிவலி வறட்சூலை காயாசு வாசம்வெகு 

சலமிகு விஷப்பாக மாயாவி சாரபிணி யணுசாதே- 

தலமிசை யதற்கான பேரோடு கூறியிது 

பரிகரி யெனக்சாது சேளாது போலுமவர் 

சரியும்வய துச்கேது தாரீர்சொ லீரெனவும் 

விதியாசே; 

உலைவதவி ருப்பாக நீள்காவின் வாசமலர் 

வகைவலகை யெடுத்தேதொடாமாலி காபாண 

முனதடியி னிற்சூட வேசாடு மாதவர்க 

ளிருபாதம்- 

உளம௫ தரித்சேவி னாவோடு பாடியருள் 

வழிபட எனக்கேத யாவோடு தாளுதவ 

உரகம தெடுத்தாடு 1மேகாச மீதின்மிசை 
வரவேணும்) 

  

** உத தரிச மாம் -ஜலச்தோற்றம் போல ௨ஊறுதின்ற தாகிய. 

ர் மேவு உணர் ௮ உரு பிரணவ மந்த்ரம் பொருந்திய 

அறிவுருவ மாய அரதப் பிரணவ மர்இிரம், 

1 மேகாரம்- மயில்,



பழ i. ௧௧௯. 

HORE oom SC gu காகோர ராவணனை 

மணிமுடி துணித்தாவி யேயான சாதியை 
அடலுட னழைச்சேகொள் மாயோனை மாமனெனு 

மருகோனே 

அறுகனை முடித்தோனை யாதார மானவனை 
மழுவுழை பிடித்தோனை மாகாளி காணமுனம் 

அவைதனில் நடித்தோனை மாதாசை யேஎனவும் 

வருவோனே; 

பலகலை படித்தோது பாவாணர் நாவிலுறை 

யிருசாண வித்தார வேலாயு தாவுயர்செய் 
பரண்மிசை குறப்பாவை சோள்மேவ மோகமுறு 

மணவாளா-. 

ப.துூமவய லிற்பூக மீதேவ ரால்கள் ஆயில் 

வருபுனல் பெருக்காறு காவேரி சூழவளர் 

பழநிவரு கற்பூர கோலாக லாவமார் 

பெருமாளே, (௫௦) 

1௨0. கலக வாள்விழி வேலோ சேலோ 

மதுர வாய்மொழி தேனோ பாலோ 

கரிய வார்குழல் சாரோ கானோ துவரோவாய்- 

களமு நீள்கமு கோதோள் வேயோ 

வுகச மானது மாலேர் பாயோ 

களபவார்முலை மேரோகோடோ இடைதானும்; 

இழைய தோமலர் வேதா வானோ 

னெழுதி னானிலை Curent) Cue 

ரிதென மோனமி னாரே பாரீ செனமாதர்- 

இருகண் மாயையி லேமூழ் காதே 

யுனது காவிய நாலா சாய்வே 

னிடர்ப டாதருள் வாழ்வே நீயே தரவேணும்; 

அ௮லைவி லாதுயர் வானோ சானோர் 

நிலைமை யேகுறி வேலா சீலா 

௮டியர் பாலரு ளீவாய் ஈநீபார் மணிமார்பா- 

 நீபார்-நீபம் அர்,



௧௨0 திருப்புகழ். 

அழகு லாவுவி சாகா வாகா 

ரிபமி னாள்மகிழ் கேள்வா தாழ்வா 

ரயலு லாவிய சீலா கோலா கலவிரர) 

வலபை கேள்வர்பி னாளாய் கானார் 

குறவர் மாதுமணாளா நாளார் 

**வனச மேல்வரு தேவா மூவா மயில்வாழ்வே- 

மதுர ஞானவி நோதா தாதா 
பழரி மேவுகு மாசா தீரா 

மயு£ வாகன தேவா வாஜோர் பெருமாளே, (டு௧) 

121. arias தருகுழ லிருளோ புயலோ 

விந்தைத் தரு நுதல் சிலையோ ,ரிறையோ 

கொஞ்டப் பயில்மொழி ௮முதோ கனியோ 

விழிவேலோ- 

கொங்கைச் குடமிரு கரியோ சரியோ 

வஞ்சிக் கொடியிடை துடியோ பிடியோ 
கொங்குற்றுயால்கு லரவோரசமோ எனுமாதர்; 

இந்திக் இமிதிமி திமிதா திமி?தா 

shes SIG Siar எனவே 

இந்இப் படிபயில் நடமா டியபா விகள்பாலே- 
சிர்தைத் தயவுகள் புரிவே லுனையே 

ashes தருள்தரு மிருசே வடியே 

சிர் தித் இிடமிகு மறையா கிய2 ரருள்வாயே; 

[வெந்திப் புடன்வரு மவுணே சனையே 

அண்டிச் திடுமொரு கதிர்வே லுடையாய் 
வென்றிச் சொருமலை யெனவாழ் மலையே 

தவவாம்வே- 

விஞ்சைக் குடையவர் கொழவே வருவாய் 
கஞ்சத் தயனுட னமசே சனுமே 

விந்தைப் பணிவிடை புரிபோ தவர்மே 

லருள்-ூர்வாய்; 
  

* வனசம் - சரவணப்பொய்கையி லுள்ள பதுமப் பாயல், 

tT வெர்இப்பு--பெர்தப்பு : கட்டு,



பழி. ௧௨௧ 

தொர்தச் கரைபதி மகிழ்சோ தரனே 

செங்கட் கருமூஇல் மருகா குகனே 

சொச்சச் குறமகள் சணவா இறல்சேர் கிர்காமா- 

சொம்பிற் பலவள முதிர்சோ லைகள்சூழ் 

இஞ்சித் திருமதிள் புடைரூ ழருள்சேர் 

தங்கப் பழநியில் முருகா இமையோர் பெருமாளே, 

152. தல சாலமெனச்கொலை முற்றிய 

வேல தாமென மிக்சவி மிக்கடை 

யாலு மோசம்வி ளைத்துலி சத்துட னிளைஞோஸர- 

go arco Gu Wi Gu Os gf 

கார மோகமெ முப்பிய தற்குற 

வான பேசைய கப்படு வித்சதி விதமாகச்; 

சால மாலைய ளித்தவர் கைப்பொருள் 

மாள வேடுலு கிட்டும ருட்டியெ 

சாதி பேதம றததமு வித்திரி மடமாதா்- 

சாக போகமொ ழித்துஉ னக்*கடி 

யானென் *வேள்விரு GH EA முற்றிரு 

தாளை சாளும்வ முச்இரி னைக்கிட அருள்வாயே) 
வால மாமதி மத்தமெ ருக்கறு 

காறு பூளைத ரித்தச டைத்திரு 

வால வாயன ளித்தரு எற்புத முருகோனே- 

மாய மானொட சக்கரை வெற்றிகொள் 

வாலி மார்புதொ ஊத்திட விற்கொடு 

வாளி யேலிய மற்புய னச்சுதன மருகோனே) 

காலு வேதச விற்று ம றைப்பயில் 

வீணை சாதனு சைத்தவ னத்திடை 

நாடி யோடிகு றத்தித னைச்கொடு வருவோனே- 

நாளி கோம்வ ருக்கைப முத்துதிர் 

சோல் சூழ்பழ நிப்பதி யிம்றிரு 

ஞான பூண சச்தித ரித்தருள் பெருமாளே, () 

* அடியா னென் அடியா னென, 1 வேள்வி:-ஆசாதனை, 

11



௧௨௨ திருப்புகழ். 

153. Gig. யோடி. யழைத்துவ சச்ல 

சேடி மார்கள் பசப்பு தற்குமு 

னோேதி கோதி முடி த்தவி லைச்சுரூ எதுகோஇ- 

நீடு வாச நிறைத்த இற்புழு 

Car ign BAI saa og Balle 

கேச மாக பணை த்தசி றக்செ ஞூறவாமோ? 

நாடி வாயும் வயற்றலை யிற்புன 

லோடை மீதி னிலத்ததி வட்கையி 

ஞுத த மலர்த்துளி பெற்றளி யிசைபாடும்... 

கோடு லாவிய முத்துநி சைத்தவை 

கரவுர் நாட த ஸனிற்பழ நிப்பதி 
சோதி லாதகு றத்திய ணைத்தருள் பெருமாளே. () 

154. சீகடத்திற் குழையிட் டெற்றிக் 

குழலுச்குச் சாம்வைத் தெற்றிப் 

YO s os குவளைக் கட்பொற் 

கணையொத்திட் டுழலச் குத்தித் 

தரளப்பற் பவளத் தொட்டக் 

*களபப்பொட் டூதலிட் டத்இக் குவடான- 

தனதுச்இப் படிகப் பொற்பிட் 

டசையப்[பெட் பசளைத் துப்புக் 

கொடியொத்திட் டிடையிற் பட்டைத் 
தகையிற்றொட் டுகளப் பச்சைச் 

சரணத்துக் கெயலச் சுற்றிச் 

சுழலிட்டுக் கடனைப் பற்றிக் கொளுமா தர்; 

சுகமுற்றுக் கவலைப் பட்டுப் 

பொருள்கெட்டுக் கடைகெட் டுச்சொற் 

GaP Os தடிதொட் டெற்றிப் 

  
  

** சளப அப்பு ஒட்டுதல் இட்ட ௮ச்இிச் குவடான எனப்பிரிச்ச, 

* பெள்- விரும்பத்தக்ச, 1 உகளம் இரண்டு,



பழ இ. ௧௨௩ 

பிணியூற்றுக் *கசதிப் பட்டுச் 

சுச.துக்கத் இடர்கெட் டுற்றுத் 

களர்பட்டுக் இடைபட் டுப்பிக் இடைசாளிற்- 

சுழலாச்சக் கரியைச் சுற்றிட் 

டிறுகக்கட் நுயிரைப் பற்றிக் 

கொளுகப்ர்பற் பலசைக் கட்டிக் 

கரம்வைத்துத் தலையிற் குத்திச் 

சுடுகட்டைச் சுடலைக் கட்டைக் 

இகரையிட்டுப் பொடிபட் டுட்டிச் சடமாமோ; 

திகுடத்திக் குகுடட் டுட்டுட் 
டமடட்டட் டமடட் டிக்குட் 

டி.மிடிட்டிட் டி.மிடிட் டிக்குதி 

தொருதொக்குக் தொகுதத் தொக்குச் 
செசகணக்கச் செகணச் செக்குத் 

தருடத்தத் தகுடச் சட்டுட் டி.டி பேரி- 
இமிலைக்கைத் துடிதட் டெக்கைப் 

பகடிட்டுப் பறையொத் தக்*கட். 

டி கையெட்டுக் கடல்வற் றித$இச் 

தரவுக்கசக் ஈரியெட் டுத்தைத் 

இயருக்குச் சரமிற் அுட்கச் 

சுரர் |பொர்புச் சொரியச் கைத்தொட் 

டிடும்வேலா; 

பகலைப்பற் சொரியத் தக்கற் 

பதிபுக்கட் டழலிட் டுதஇட் 
புரமட்டிக் கழைவிற் புட்பச் 

சரனைச்சுட் டயனைக் கொத்திப் 

பவுரிச்சொட் பசமர்க் குச்சற் 

குருலொத்துப் பொருளைச் கற்பித் தருள்வோனே- 
  

*கசதி-கஸ்இ: வருத்தம், 1பற்பலரை--பற்பலர்; ஐ- சரரியை. 

1 கண் இகை யெட்டு-இட மகன்ற எட்டுத் திக்கும், 

6 இத் தர-- தீத் தார. இியைத் தா, 

| பொற் பு- பொற் பூ-கற்பகப் பூமாரி,



௧௨௪ திருப்புகழ். 

பவளப்பொற் இரிதுத் திப்பொற் 

றனகொச்சைச் களிசொற் பற்றிப் 
பரிவுற்.றுக் கமலப் புட்பத் 

இதம்பற்றிப் புணர்சித் ரப்பொற் 

படி.கததுப் பவளப் பச்சைப் 

பதமுச்.துப் படிநீச் சொக்சப் பெருமாளே, (டு௫) 

125. மூ0தஐக்குச் இட்டுக் குப்பிமு 
டி தீதுச்ர்சுக் கைப்பிற் சுற்றிய 

முற்பக்கத் இற்பொற் புற்நிட நுதல்மீதே- 

முக்யப்பச் சைப்பொட் டிட்டணி 

ரத்நச்சட் டிப்பொற் பட்டிவை 

முச்சட்டைச் சிதாக் சட்டழ கெழிலாடத்; 
இத்கிக்கச் சொற்சொற் றுப்பிதம் 

நச்சுக்கட் 1கற்புச் சொக்கியர் 

செப்புக்கொக் கச்சச் சுப்பெ௮ தனமேருச்- 
இட்டத்தைப் பற்றிப் பற்பல 

லச்சைக்குட் பட்டுக் தொட்டுயிர் 

சிச்டிச்சொச் இச்கெட் டிப்படி யுழல்வேனே; 

1 மெத்தத்துக் கத்தைத் இத்தியி 

னிச்சிசதச் Hous 630 #10 

மெச்சிச்சொர்க் கத்திம் சிற்பா மருள்வாயே- 

வித்தைக்குக் கர்த்ருச் கற்பா 

முக்கட்டுத் தர்க்குப் புத்இர 

விச்சிகரச் செச்சைசக் Sag Hana புனைவோனே; 

நித்யக்கற் பத்இற் இத்தர்க 

ளெட்டுத்இக் குக்குட் பட்டவர் 

நிஷ்டைக்கற் புற்றப் பத்தர்கள் ௮மசோரும்- 

கெட்டுக்குப் புட்பத் தைக்கொடு 

முற்றத்துற் றர்ச்சிக் சுப்பழ 

நக்குட்பட் டத்துக் குற்றுறை பெருமாளே. (௫) 

* சச்கை-பூமாலை. * கற்பு-கற்பனை, டட 
1 மெத்த துச்சச்தை இத்தி யினி சித்தத்தில் பத்தத்தொடு 

என்று பிரித்துச் கொள்க, $ சத்இிகை--பூமாலை.
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156. Df scab oor யுட்சார் சட்சம 

யிகளொடு *வெட்கா தட்இடு 

மறிவிலி வித்தா ரத்தன மலிகாரம்- 

அகில்கமழ் குத்தா ரிச்சனி 

யணமிசை கைக்கா FER 

வருள்பவர் ஈட்பே கொட்புற மொருபோதன்; 

பகலிர விற்போ திற்பணி 

பணியற விட்டா ரெட்டிய 

பரமம யச்சோ இச்சிவ மயமாநின்- 

பழநித னிற்போ புற்பவ 

வின *விள சுட்சேோர் a Aa 

ரவுபயில் ஈற்றாள் பற்றுவ தொருகாளே) 

புசகலிவ னப்பே றப்புகல் 

மதூரைமன் வெப்பா றத்திகம் 

1பொடிகொடு புற்பாப் கற்றிகள் கழுவேறப்- 

பொருதச மார்த்தா குத்தா 

(தூசகமு கக்சகொ ைக்கிடை 

LOMA GER FHS வியவேளே) 

இகல்படு கெட்டார் பொட்டெம 

இளககையிட்டே சுட்டரு 

ளெழுபுவி துய்ச்சார் மைத்துனர் மதலாய்வென்- 

இிடாற முப்பால் செப்பிய 

சுவிதையின் |॥மிக்கா ரதீதினை 

யெழுதி 4[வனத்தே யெத்றிய பெருமாளே.(௫௭௪) 

nee மவ ம en tert teen te 

*வெட்சா--தட்டுடும்- அஞ்சாது தடுத்து வாதஞ்செய்யும், 

+ விள விள்ள-- நீங்க, 1 பொடி இருக்ற. 

6 துரச முகச் கோதை --கற்இமுடு யென்கின்ற ஒருபூசம், 

| மிச்ச ஆரத்தினே -மேல।1கிய சேவாரச்சதை, 

4] வனத்தே யெற்றிய-ஜலச்தில் எதிரேற விட்ட,



௧௨௬ இருப்புகழ். 

157. Han விதலமுத லக்தத்த லங்களென 

௮வனி யெனஅமாரர் ௮ண்டத்ச சகண்டமென 
அடல சலதஇியென எண்டிக்குள் விண்டுவென 

அங்இபா EI 

அமுத கதிர்களென ௮க்தத்த மந்த்ரமென 

அறையு மறையென ருர்தத்து வங்களென 

அணுவி லணுவெனகி றைச்திட்டு நின்றதொரு 

சம்ப்ரதாயம்; 

உய மெழஇருள்வி டிச்தக்க ணர்கனிலி 

FSU soaps pws விழ்ரஈதுணர்வி 

லுணரும நுபலம னம்பெற்றிடும்படியை வர்துநீமுன்- 

உதவ இயலினியல் செஞ்சொற்ப்ார பந்தமென 

மதர கவிகளில்ம னம்பற்றி ருந்துபுகழ் 

உரிய அடிமையுனை யன்றிப்ப்ர பஞ்சமதை 

ஈம்புவேனோ; 

த்த தததகக தர்கக்க த௫௫௫௪த 

இதிதி திிதி௫ி.இ இர்தித்தி திஈ்திதிதி 
சீகுகு தகுஈருகு தஈசச்த தர்தருகு இர்திதோதி- 

௪௧௪ சககெணக தர்தத்த குங்கெணக 

டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி 
#55 ௪௪தகக தாசத்ச SESEHE என்றுதாளம்; 

Uso Biber gi தம்பட்ட மூம்பெருக. 

<9) Bev NAecin QumseQar டுங்கமுகு 

பரியகுடர்பழுவெ லும்பைப்பிடுங்கரண துங்சகாளி- 

பவுரி யிடஈரிபு லம்பப்ப ருந்இிறகு 

கவரி யிடஇசலை வென்றுச்சி சண்டிதனில் 

பழநி மலையின்மிசை வந்துற்ற இந்திரர்கள் 

தம்பிரானே. (௫௮) 

158. அரிசன வாடைச் சேர்வை குளித்துப் 

பலவிக கோலச் சேலை யடுத்திட் 

டலாகுழ லோஇச் சோதி முடிச்துச் சருளோடே-.



பழநி. ௧௨௭ 

௮மர்பொரு காதுக் கோலை திருத்தித் 

இருநதல் நீவிப் பாளித பொட்டிட் 
டஇல்புழு சாரச் சேறு சனத்திட் டலர்வேளின்; 

சரத விரோதப் பார்வைமையிட்டுக் 

தருணக லாரத் *தோடைத ரித்துத 
தொழிலிடுதோளுச் கேறவரித்திட் டிளேஷஜோர்மார்- 

துறவினர் சோரச் சோரா கைத்துப் 

பொருள்சவர் மாதர்க் காசைய எித்தற் 
றுயரற வேபொற் பாதமெ னச்குச் சருவாயே) 

கிரியலை வாரிச் சூரரி ரத்தப் 

புணரியின் மூழ்கிச் கூளிக ளிக்கக் 

இரணவை வேல்புச் தேஸிர்பி ழைச்கத் 
தொடுவோனே- 

கெருவித கோலப் பாசத னத்றுக் 

குறமகள் பாதச் சேகா சொர்க்கக் 

கிளிதெய்வ யானைச் கேபுய வெற்பைத் 

தருவோனே) 
பரிமள நீபத் தாசொடு வெட்டுத் 

தொடைபுனை சேவற் சேசன அுத்இப் 

பணியசல் பீடச் தோகைம யிற்பொற் பரியோனே- 

பணிமல சோடைச் சேலுக ளித்துக் 

ககனம எளாவிப் போய்வரு வெற்றிப் 

பழநியில்வாழ்பொற் கோமளசத்திப் பெருமாளே, 

159. ore வாழ்வொடு *சனயெ மனைவியு முறவோரும்- 

அடுத்த பேர்களு மிதமுறு மகவொடு வளகாடும்; 

தீரித்ச வரு1மெ யெனமன நினைவது நினையாதன்- 

தனைப்ப ராவியும் வழிபடு சொழிலத தருவாயே; 

எருத்தி லேறிய இறையவர் செவிபுக வுபதேசம்- 

இசைத்த சாவின இசணுற குறமச எஸிருபாதம்; 

பரித்த சேகா மகபதி தரவரு தெய்வயானை- 

பதிக்கொ ளாறிரு புயபழ நீயிலுறை பெருமாளே,() 
  

* தோடை -தொடை- மாலை, 

* சனகல் -சிணுங்கப் பேசுதல். 1மெயென5*மெய் யென,



G2_9) திருப்புகழ், 

160. _/தமிலா நிலைகைற்ற கொடியவேல் விழிவிட்டு 

ளறிவுதா னறவைத்து விலைபே௪- 

௮மளிமீ தினில்வைத்.து பவளவா யமுதத்தை 
யஇகமா வுகவிக்சை வாயாலே; 

உ௰வினா லுடல,ச்தை யிறுசுவே தழுவிக்கொ 
சலையி2ல மெழுகொத்த மடவாசோ- 

டுருகியே வருபெற்றி மகனா டகபித்து 
வொழியுமா ஜொருமுகத்தி காவேணும்; 

மறவர்மா தொருசத்ச விமலகோ காகத்தி 

மயிலஞள் புணர்செச்சை மணிமார்பா- 

மருள்நிசா சான்வெற்பி லுருகிவீம் வறமிக்க 
மயிலிலே றியவுக்ச aug Carr; 

பறைகள் பே ணியருதீரி கரியகா ஈவகத்தி 
பாமர்பா லுறைசத்து யெமதாயி- 

பழையபார் வதிரகொற்றி பெரியசா படஇிபெற்ற 
பழரிமா மலையுற்ற பெருமாளே. (௬௪) 

161. ஆ ௮முகம் அறுமுகம் ௮.அமுகம் அறுமுகம் _ 

ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் என் அபூ இ- 

அசமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடுமடி. 
யார்கள்பத மேதுணைய தெென்றுநாளும்; 

ஏறுமயில் வாசனகு காசரவ ணாஎன தூ 
ஈசஎன மானமுன தென்றுமோ தும்- 

ஏழைகள் வியாகுலமி தேதெனவி னாவிலுனை 
யேவர்புகழ் வார்மறையு மென்சொலாதோ; 

நீ.றுபடு மாழைபொரு மேனியவ வேலுணி. 
நீலமயில் வாகவுமை தர்தவேளே- 

*நீசர்கட மோடெனது தீவினையெ லாமடிய 
நீடுக்னி வேல்விடும டங்கல் வேலா) 

சீறிவரு மாறவுண னாவியுணு மானைமுக 
தேவார்துணை வாசிகரி ௮ண்டகூடஞ்- 

சேருமழ கார்பழரி லாழ்குமா னேபிசம 
தேவர்வா தாமுருக தம்பிரானே. (௬௨) 
  

* நீசர்க டமோடு-நீசர்கள் தம்மோடு,



ll Lp ob. ௬௨௬௯௭௩ 

162. இத்தா சணிக்குள்மனு வித்தாய் முளைத்தழுது 

கேவிக் இடக் தமடி. மீதிற் றவழ்ச் தடிகள் 

தத்தா சனத்தகன இட்டே தெருத்தவையில் 

ஐடி.தீ Diigo கோடி.ப் ப்ரபகதகலை 

யிச்சர் பயிற்றவய தெட்டோடு மெட்டுவச 

வாலக் குணஙகள்பயில் கோலப் பெதும்பையர்க 

ளடனுறவாஇ- 

இக்கார் சரத்துமத னுக்கே யிமாத்துவெகு 

வாகக் கலம்பவகை பாடிப் புகழக்துபல 

இக்கோடு இக்குவரை மட்டோடி. மிச்கபொருள் 

தேடிச் சுசந்தறுணை மீதிற் றயின்றுசுக 

மிட்டா தரத்துருகி வட்டார் முலைக்குளிடை 

மூழ்கச் கடந்துமய லாகித் அுல்ர துல 

பிணிய த மூடி. ச்; 

சத்தான புத்தியஅ கெட்டே சடக்கஈம 
ஷனோடிச் தொடர்ர்துகயி முடிக் கொளும்பொழுது 

பெற்றார்கள் சுற்றியழ வற்றார்கள் மெத்த௮ழ 

ஊருச் சடங்கலிலர் காலற் கடங்கவுயிர் 

தக்கா இவர்ச்குமய னிட்டான் விதிப்படி.பி 

மேலைப் பழம்படியி னாலிற் JD pi sO ger 

எடுமெனவோடிச்- 

சட்டா ஈவப்பறைகள் கொட்டா வரிச்சுடலை 

யெகிச் ச௪டம்பெரிது வேகப் புடஞ்சமைய 

இட்டே யனற்குளெரி ப்ட்டா செனத்தழுவி 

நீரிற் படிர்துவிடு பாசத் தகன் றுனது 

சற்போ தகப்பதும முற்றே தமிழ்க்கவிதை 

பேசப் பணிக்துருகு நேசக்தை யின்றுதர 

இனிவாரவேணும்; 

தித்தா திரித்திகுட தத்தா தனத்தகுத 
தாதக் சனந்ததன கானக் GONG SHO 

செச்சே செகுச்செகுகு இத்தா தமித்தஇகு 

தாதத்த செர்இகுத தீதத்த செந்தரிக



௧௩௦ திருப்புகழ். 

இத்தா இடக்கணக டச்கா குகுக்குகுகு 

தோதச் சணங்கணக கூகுக் கணங்கணென 

ஒருமபிலேறித்- 
* இட்ரிட ரதற்தசார் பட்டே விழப்பொருது 

வேலைத் துளைச்துவரை யேழைப் பிளச்துவரு 

சித்தா பசத்தமார் கத்தா குறத்திமுலை 
மீதிற் புணர்ந்துசுக Pang சதம்பமணி 

சுத்சா வுமைச்குமொரு முத்தாய் முளைத்தகுரு 

நாகக் குழந்தையென வோடிக் கடம்பமலர் 

அ௮ணிதிருமார்பா ) 

[மத்தா மதக்களிறு பிற்றா னுதித்தகுக 

னேதத் இிலங்கையினி லா இக்க முண்டதொரு 
முட்டா ளாக்கர்தலை யிற்றே விழக்கணைக 

ளேதொட்ட கொண்டலுரு வா௫ச் சுமந்ததிக 

மட்டார் மலர்க்கமல மூற்றா சனத்திருவை 

மார்பிற் புணாக்தரகு சாமற்கு மன்புடைய 

மருமகனாக- 

வற்றா மதுக்கருணை யூற்றே மறைக்கலைக 

ளோதித் தெரிந அதமிழ் சோஇத் தலங்கலணி 
யத்தா பரத்தையறி வித்தாவி ச௪ற்றுமொளி 

யாகிப் ப்பக்தமணி வேல்தொட்ட மைந்தபுய 

வர்க்கா மருப்புழுகு முட்டா இிருப்பழரி 

வாழ்வுக் குகந்தடிய ராவிக்குள் நின் றுலவி 

வருபெருமாளே. (௬௩) 

163. (இலய களபசு சநத வாடையின் . 

ம்ருகமத wearin Bibs gy பூசியெ 

இலைசுருள் பிளவைய ருர்தி யேயதை யிதமாகச்- 

கலவியி லவாவர் தங்கள் வரய்தனி 

விடுபவர் பலபல Hing wi steer 

கசனையை விடுவது மெந்த நாளது பகர்வாயே; 

% இட் டே ரதம்-- இண் தோ ரதம், 

1 மத்தா-மத்த,



பழநி, ௧௩௧ 

Ging குறவர்ம டந்தை சாய 

இனைவன மதனிலு கந்த நாயகி 

இரள் சன மதனில ணைச்த நாயக சவலோகா- 

கொல்புரி யசரர்கு லங்கள் மாளவெ 

அயிலயி லதனையு சுந்த நாயக 

குருபர பழநியி லென்று மேவிய பெருமாளே, (0. 

104. (இலகுகனி மிஞ்சு மொழியிசவு துஞ்சு 

மிருவிழியெ னஞ்சு முகமீதே- 

இசைமுாரல்க ரும்பு மிளமுலைய ரும்பு 

மிலகியக ரும்பு மயலாலே; 

நிலவிலுடல் வெர்து கரியஅல மந்து 

கெகிழுழுயிர் கொந்து மதவேளால்- 

நிலையழியு நெஞ்சி*லவாகுடிபு குந்த 

நினை வொடுமி ற்று ur. or int; 

புலவினைய ளைக்து படுமணிக லந்து 

புதமலா ணிர்ச கதிர்வேலா- 

புழுகெழம ணந்த குறமகள்கு ரும்பை 

பொரசமுகையு டைச்த தொடைமார்பா) 

பலகிறமி டைக்க விழுசிறைய லர்ந்த 

பருமயில டைந்த குசுவீரா- 

*பணை பணி௰ றக்த காளமணி இந்து 

பழநிமலை வரத பெருமாளே. (௬௫). 

165. 2 யிர்க் உடு விடுமள வும் உமைக்கூடி மருவுதொழில் 

ஒருக்காலு நெகிழ்வதிலை யென வேசூள்- 

உரைத்சேமுன் மருவினரை வெறுத்தேம தஇிரவியம 

துடைச்தாய்பின் வருகுமவ செதிரேபோய்ப்; 

பயிற்பேசி யிரவுபகல் ௮வர்க்கான1பதமைபல 

படப்பேசி wy pa men lea oar விலைமாதர்- 
  

* அவர் -இளவித்தலைவராஏய சாயகர், 1 பணை-மூங்கில், 

1 பதமை- பதங்களை: வார்த்தைகளை,



2 இருப்புகழ். 

படப்பாச வலைபடுதல் தவிர்த்தாள மணிபொருவு 

பதத்தாள மயிலின் மிசை வரவேணும்) 

தயிர்ச்சோர னெனுமவுரை வசைச்*கோல வணிதையர்கள் 

தரத்தாடல் புரியுமரி மருகோனே- 

தமிழ்க்காறி மருகவன மறைக்காடு இருமருகல் 

தறுக்கோடி வருகுழகர் தருவாழ்வே; 

*செயிற்சேல்விணுடுவினொடுடொரப்போய்1 விமமர்பொருது 

செயித்தோடி வருபழகி யமாரவோனே- 

இனைக்காவல் புரியவல குறப்பாவை முலைதழுவு 

திருத்தோள அமரார்பணி பெருமாளே.(௬௭) 

166. ஒருபொழுது மிருசரண சேசச் தேவைக் துணரேனே- 

உனதுபழ நிமலையெனு மூசைச் சேவித் தறியேனே; 

பெருபுவியி லுயர்வரிய வாழ்வைச் தீரச் குறியேனே- 

பிறவியறகினைகுவனெ னாசைப்பாடைத் தவிரேனோ; 

துரிதமிடு கிருதர்பு சூறைக் காரப், பெருமாளே- 

தொழுதுவழி படுமடியர் காவற் காரப் பெருமாளே; 

விருதுசவி விதாணவி கோதக் காரப் பெருமாளே- 

விறன்மறவர் சிறுமிதிரு வேளைச் காரப் பெருமாளே, 

167. ஒருவரை யொருவர் தேறியறிகிலர் மதவி சாசர் 

ஒருகுண வழியுருத பொறியாளர். 

உடலது $சதமெஞனாடி களவுபொய் கொலைக எளாடி 

உறஈம னர௫இல் விழ்வ ரதுபோய்பின்; 

வருமொரு வடிவ மேவியிருவினை கடலு னாடி 
மறைவரி னனைய கோல மதுவாக- 

மருவிப பாமஞான சிவகஇ |॥பெறுக நீறு 

வடிவு அருளி பாத மருள்வாயே) 

* கோவ வனிதையர் -சோபிசா. ஸ்.திரீகள், ன ட்ட 

* செய்யில் சேல் -வயல்களிலிருக்குங் செண்டை மீன்சள், 

] விமமர் விம்மு ௮மர், 

ு சத மெனாடி-சதம் என ராடி, || பெறுக பெற,



பழி. SRM. 

திரிபு மெரிய *வேழ சிலைமத னெரிய மூரல் 

இருவிழி யருள்மெய்ஞ் ஞான குருகாதன்- 

இருசரஸ் வதிம யேசு வரியிவர் தலைவ சோத 

திருட மருளு நாத னருள்பாலா; 

சுரர்பதி யயனு மாலு முறையிட அசுரர் கோடி. 

அகளெம விடுமெய்ஞ் ஞான அ௮யிலோனே- 

சுககுற மகள்ம ணாள னெனமறை பலவு மோதி 

தொழமுது பழநி மேவு பெருமாளே, (௬௮) 

தனன தனதனன தனன தனதனன 

தனன தனதனன தனதான, 

168. டல் பொரியவரை பலக னிசழைுகர் 

கடின குடவுதர விபர த- 

கரட தடமுமத களின சிறுகயன 

Shah aps arg) gicot Cour Can ; 

வடவ சையின் முகடூ ௮திர வொருகொ டியில் 

வலம்வ ரமசகத மயில் விரா- 

மகப இதருசுதை குறமி ஜனொடிருவரு 

மருவு சாசவித மரைவாளா | 

அடல சுசாகள்குல முழுது மடியவு.ப 

சமரர் இறையைவிட எழில்ம2 ம்- 

ருண இரணவொளி யொளிரு மயிலைவிடு 

மாச ரசரவண பவலோலா; 

படல வுடுபதியை யிதழி யணிசடில 

பசுப Fass அ௮ழசான- 

பழகி மலையருள்செய் மழலை மொழிமதலை 

பழரி மலையில்வரு பெருமாளே.(௬௯) 

109. கதியை விலக்கு மாதர்கள் புதிய இரக்ன பூவண 

கனதன வெற்பு மேல்மிகு மயலான- 

கவலை மனக்கனாகிலும் உனது பாசித்த மாகிய 

கனதன மொத்த மேனிய முகமாறும்; 
  

வேழ லை மதன் - கரும்பாக லில்லை. யுடைய மன்மதன், 
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௧௬௩௪ திருப்புகழ். 

அ.இபல வஜ்ர வாருவும் ௮யில் நனை வெற்றி வேலதும் 

அரவு பிடித்த தோசகையு மூலகேழும்- 

{Hr arpa சோழியும் அடியர் வழுத்தி வாழ்வு௮ம் 

௮பிகவ பத்ம LIT Gp மறவேனே) 
*இசவி குலத்திசாசக மருவி யெதிர்த்து விழ்கடு 

ரணமுக சுத்த வீரிய குணமான- 
இளையவ ஸனுக்கு நீண்முடி, ௮ரசது பெற்று வாழ்வுற 

இதமொ டளித்த சாசவன் மருகோனே) 
பதிஜஞெரு ருத்தி சாதிகள் சபனம் விளக்கு மாளிகை 

பரிவொடு கிற்கு மீசச சுலோக- 
பரிமள கற்ப காடவி அரியளி சுற்று பூவுதிர் 

பழநி மலைக்குள் மேவிய பெருமாளே.(௭௦) 

170. கரிய மேசம தோஇரு ளோகுழல் 

௮ரிய பூரண மாதி யோமுசம் 

சணைசொ லோழயில் வேலது வோவிழி 

யிசழ்பாகோ- 
கமுகு தானிக சோவளை யோகளம் 

௮ரிய மாமல ரோதுளி சோகாம் 

சனக மோது வோகுட மோழமுலை மொழிதேனே; 

கருணை மால்துயி லாலிலை யோவயி 

றிடைய தீசொரு நாலது வோவென 

கனக மாமயில் போல்மட வாருடன் மிகநாடி- 

se னாய்வய தாயொரு மாறுசெல் 

வதனின் மேலென தாவியை நீயிரு 

கமல மீதினி லேவா வேயருள் புரிவாயே) 

திரிபு சாதிகள் நீறெழ Cals 

மதனை யேவிழி யால்விழ வேசெயும் 
சிவசொ ரூபம கே கேசுர னீடிய தனயோனே- 

* gr என்பது 6B, அதி, பததி என்னும் முன் பின் அடிகளுக்கு 
மாறாக உற்றிருத்தலால் ௮து எதுகை வழு அன்றோ எனின், 
அன்று; இக் நால் QL sang ஒத்தது; ஆதலால் சண்டி யலங்கார 

ஒழிபியலிற் கூறிய வழுவமைதியாம் என்க, ஆரிடம் என்பது 
இருடிகள் வாக்கு, 
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சினம தாய்வரு சூரர்கள் வேற 

அ௮மார் வானவர் வாடிடு தேவர்கள் 

சிறைகள் மீளவு லேவடி வேல்விடு முருகோனே) 

பரிவு சேர்கம லாலய சீதன 

மருவு வார்திரு மாலரி காரணர் 

பழைய மாயவர் மாதவ னார்திரு மருகோனே- 
பனச மாமணி தேவிக்ரு பாகரி 

குமா னேபஇ னாலுல கோர்புகம் 

பழநீ மாமலை மீதினி லேயுறை பெருமாளே, 0 

171. கரியினைக் கோடெனதச் தனமசைத் தாடிகற் 

கயல்விழிப் பார்வையிற் பொருள்பேசிக்- 

சுலையிழுத் தேகுலுக் கெனககைக் தேமயற் 

கலதியிட் டேபழைதி தணையூடே; 
செருமிவித் தாரசற் நிடைஅடித் தாடமற் 

றிநமளிச் தேபொருட் பறிமாதர்- 

செயலிழுக் காமலிக் கலியுகத் தேபுகழ்ச் 

சிவபதத் தேபதித தருள்வாயே; 

Bays கோலவெறழ் பழல்சொளச் Fak GORE 

சிறிதருட் டேவருட் புகல்வோனே- 

தஇரைகடற் கோவெனச் குவடுகட் டூள்படத் 

இிருடாகெட் டோடவிட் டிடும்வேலா; 

பரிமளப் *பாகலிற் கனிகளைப் பிறிநற் 

படி.யினிட் டேகுசக் இன மாடும்- 

பழகியித் ருறப் புகழ்குறப் பாவையைப் 

பரிவுறச் சேர்மணப் பெருமாளே. (௪௨) 

172. 12௬௧௫ யகன்று வரிசெறி கண்கள் 

கயல்நிக சென்று துதிபேசிக்- 

கலைசுரு ளொன்று மிடைபடு கின்ற 

கடி.விட முண்டு பலநாளும்) 
  

நகை சிறிதருள் தேவுபுன்னகை செய்த இவெபிரான். 
பாசல் பலா, 1 'கருமுடில் சொண்டை' என்றம் பாடம்,
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173. 

திருப்புகழ். 
விரகுறு சண்ட வினையுடல் கொண்டு 

விதிவழி நின்று தளசாதே- 

விரைகமழ் தொங்கல் மருவிய துங்க 
விதபக மென்று பெறுவேனோ; 

முருக கடம்ப குறமகள் பங்க 

மூறையென அண்டர் மூறைபேச- 

psi lene யொன்ற வரு இறல் வஞ்ச 

முசணசுர் வென்ற வடிவேலா) 

பரிமள இன்ப மாகத துங்க 

பகடித வென்றி மயில்விரா- 

பறிதலை குண்டர் சகழுகிரை சண்டு 

பழகி யமர்க் த பெருமாளே, (௪௩) 

கருப்புவிலில் மருப்பகழி 
தொடுத்துமதன் விடுத்தனைய 
கடைக்கணொடு சிரித்தணுகு 

கருத்தினால் விசகுசெய் மடமாதர்- 
கதக்களிறு இடுக்கமுற 

மதர்த்துமிச வெதர் த்துமலை 

கன த்தவிரு தனத்தின்மிசை 
கலக்குமோ கனமதில் மருளாமே) 

ஒருப்படுதல் விருப்புடைமை 

மன த்தில்வர கினை த்தருளி 

யுனைப்புகழு மெனைப்புவியில் 

ஒருத்தனாம் வகைதிரு அருளாலே- 

உருத்திரனும் விருத்திபெற 
வ.றக்கரகி யெனக்குறுக 

யுரைக்கமறை யடுத்துபொருள் 
உணர்த்துசா எடிமையும் உடையேனோ); 

பருப்பதமு முருப்பெரிய 
வரக்கர்களு மிசைக்குமெழு 

படிக்கடலு மலைக்கவல 

பருத்ததோ கையில்வரு முருகோனே-
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பதித்தமா கதத்தினுட 
னிரத்னமணி கிரைத்தபல 
பணிப்பனிரு புயச்சயில 

பசக்கவே யியல்தெரி வயலூரா; 

திருப்புகழை புரைப்பவர்கள் 

படிப்பவர்கள் மிடிப்பகைமை 

செயித்தருளு மிசைப்பிரிய 
திருத்தமா தவர்புகழ் குருகாதா- 

சிலைக்குறவ ரிலைக்குடிலில் 

புகைக்களக முகிற்புடைசெல் 

இரு ப்பழரி மலைக்குளருறை 

திருக்கைவே லழ௫ய பெருமாளே.(௪௪) 

ர: குறிப்பு:--இப்பாடலில் ஓவ்வோ ரடியிலும் இறுதியி 

லுள்ள பாகத்தை எடுத்தமைச்க அடியில் வருமாறு ஒரு பாடலா 

மாறும் எஞ்செவை பிறிதொரு பாட லாமாறங் காண்க, 

கருத்தினால் விாகுசெய் மடமாதர் 

கலக்குமோ கனமதில் மருளாமே) 

ஒருத்தனாம் வகைதிரு வருளாலே- 

உணர்த்துகா எடிமையு முடையேஜனே) 

பருத்ததோ கையில்வரு முருகோனே- 

பரக்கவே யியல்தெரி வய.லூசா- 

இருத்தமா தவர்புகழ் ் குருகாதா- 

திருக்கைவே லழூய பெருமாளே. 

178. கலைகொடு பவுத்தர் காமகருமிகள் துருக்கர் மாய 

கபிலர்பச சக்க COST உலகாயர்- 

கலகமிடு தர்க்கர் வாம பயிரவர் விருத்த சோடு 

சலகலென மிக்க நூல்க ள.தனாலே); 
இலுகி யெதிர் குத்தி வாது செயவுமொரு வர்க்கு நீதி 

தெரிவரிய சித்தி யான வுபதேசர்- 
தெரிதா விளக்க ஞான தரிசன மளித்து வீறு 

இருவடி யெனக்கு நேர்வ தொருகாளே)
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இழுப்புகழ் 

OGM duty வதிர்த்த கோர இறக HITES னோடு 

(DIES pes at Pus psa at 

குறையுட லெடுச்து வீசி யலகையொடு பத்ர காளி 

குலவியிட வெற்றி வலை விடுவோனே) 

பலமிகு புன த்து லாவு குறவனிதை இதர பார 

பரிமள சனத்இல் மேவு மணிமார்பா- 

படைபொருது மிக்க பூக மழைமுடிலை யொட்டி யேறு 

பழநிமலை பற்ற தேவர் பெருமாளே. (௭௫) 

னக கும்பமி சரண்டு கேர்மலை 

யெனகெ ருங்குகு ரும்பை மாமணி 
கதிர்சி றந்தவ டங்கு லாவிய முர்துளூதம்- 

கடையில் நின்றுப ரந்து நாடொறு 

மிளக விஞ்சியெ முந்த கோமள 
சளப குங்கும கொங்கை யானையை யின்பமாக; 

அனைவ ருங்கொளு மென்று மேவிலை 

பிடும டச்தையர் கங்கள் சோக 
மூன்ம ரண்டுரது எண்ட வாசையில் நைர் துபாயல்- 

௮வச மன்கொளு மின்ப சாகர 
(ஒழுகும் வஞ்சக நெஞ்சை யேயொழி 
*ருப தங்ககி யெம்பி ரானருள் தச்திடாயோ; 

தனத னந்தன சக்க னாவென 
டிகுகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை 
தகுதி இத்திரு திச தோவென வுந்துதாள ௬- 

தீமர சஞ்சலி சஞ்ச லாவென 

முழவு டுண்டுடு டுண்டு டூவென 
தருண ண்டுணி கண்டு ணாரமு முந்தலோதும்) 

பணிப தங்கய மெண்டி சாமுக 
கரிய டங்கலு மண்ட கோளகை 
பதறி நின்றிட நின்ற தோதக என்றுதோகை- 

பவுரி கொண்டிட மண்டி யேவரு 
நிச ரன்களே கொன்ற வேலவ 
1 பழநி யங்கிரி பின்சண் மேவிய சம்பிரானே, () 
  

* சடை வாயில், 

* துவண்ட வாசையில்- துவண்டு ௮ல் ஆசையில், 
1 “பழகி யங்கிரி யெங்கு மேவிய '? என்றும் பாடம்,
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176. குருதி மலசல மொழுகு நசருட 

லரிய புமுவது கெளிய முடல்மத 

் குருபிகிணசதை விலையு முளைசளி We aro 

குடிக ளெனபல குடிகை வலிகொடு 

குமா வலிதலை வயிறு வலியென 

கொடுமை யெனபிணி கலக மிடுமிதை 
யடல்பேணி; 

மருவி மதனனுள் சரிய புளகதெ 

மணிய சலபல கவடி. மலர்புனை 

மதன கலைகொடு குவடு மலைதனில் மயலாகா- 

மனது அயரற வினைகள் இதறிட 

மதன பிணியொடு கலைகள் Bae De 

மனது பதமுற வெனது தலைபத மருள்வாயே; 

நிருதர் பொடிபட அமரர் பதிபெற 

நித ௮ரவளை முடிகள் சதறிட 

கெறிய இரிகட லெரிய வருவிய சகுஇர்வேலா- 

நிறைய மலர்பொழி யமார் குகிவரும் 

நிருப மரு. குமர ௪ரணணென 

நெடிய மூலுடல் இழிய வருபரி மயிலோனே; 

பருதி மதிகனல் விழிய வவிட 

otha) Gor jive warrant இருமகள் 

படிவ முகலன மியி ஸணிசாயவ ளருள்பாலா- 

பரம கணபஇ யசலின் மதகரி 

வடிவு கொடுவா விரவு குறமக 

பய மெனவணை பழநீ மருவிய பெருமாளே, () 

தனன சனசன தனன சனதன 

சனன சனதன சனதான, 

177. (Hem டவிமுகில் பொழில்*லி சவில் ந.தல் 

குமுத வதரமு ௮வலாரம்- 

குழைம காம்$வளை மொழிகு யிலமுது 

குயமு எரிமுகை இரிசூது; 
erm geet, 

  

* விர வில் வீர வில், *வளை - வள்ளை: ஒரு Ss sone.



௧௪0 திருப்புகழ். 

விழிக யலயில்ப கழி*வருணிகரு 

விஃகு வளைவிட மென காயேன்- 

மிகவ ரிவையசை ௮வகரெ றிகள்சொலி 

வெறிது எம்விசன (poet Gir; 

*கழல்ப ணியவினை 1கழல்ப ணியையணி 

கழல்ப ணியவருள் மயில்வீரா- 

கமலை இருமரு க$மலை கிருதரு 

கமலை தொளைசெய்த கதிர்வேலா; 
பழனி 4 மலைவரு பழரி மலைதரு 

பழகி மலைமுரு கவிசாகா- 

௦பரவு பரவைகொல் $பசவை வணஹரி 

பரவு மிமையவர் பெருமாளே, (௪௮ 

178. Paso கூரம ருப்புச் செஞ்சரி 

செங்கைகு லாவச டித்துத் தென்புற 
செண்பக மாலைமு டி.த் தப் பண்புள தெருவூடே- 

சிந்துகள் பாடிமு மக்இச் செங்கய 

லம்புகள் போலவி ஹழித்துச் **இங்கஇயில் 
செம்பவ ளாடைது லப் பொன்பறி விலைமாதர்; 

வந்தவ ராரென ழைத்துச் கொங்கையை 

யன்புற மூடிநெ இழ்த்டுக் கண்பட 
*1மஞ்சணி ராடிமி னுச்டுப் பஞ்சணை தனிலேறி- 

மந்தர மோகமெ முப்பிக் கெஞ்டெட 
முன்றலை வாயில டைத்துச் சிங்ககொள் 
மங்கைய சாசைவி லக்கிப் பொன்பத 

மருள்வாயே; 

*வருணி-- கடல், 4*கழல் பணிய வினை-பண்ணிய வினை கழல, 
1கழல் பணியை யணிஃ வீரச்சழலையும், தண்டை சிலம்பு முதலிய 
ஆபாணங்களைய மணிர்த. மலை கிருத ௬௧ - எதிர்த்த அசுரர் 
உதிர்ர்துபோச, |பழனி - கனியை யொத்தவள், *4[மலைவரு 
பழ நிமலை-மலை௰ரசனுக்குப் புத்திரியாச வநத பழைய ிர்மலி, 
0 பரவு பாவை கொல் 3 பரவிய சமுச்இரத்தின்மீது பாணப் 
பிரயோகஞ் செய்த, $ பாவை வண அறி - கடல் வர்ணச்தை 
யுடைய விஷ்ணு, 

ங் 9ங்கத்தின் இடைபோன்ற இடை, *17மஞ்சள் £ராடி.



179. 

பழ Bi ௧௯௧ 

இர்இர நீலவ னத்இற் செம்புவி 

யண்டக டாகம NSD. டண்டர்க 

ளெண்படு *சூரைய மித்கக் கொண்டரு 

ளொருபேடி- 
இன்கன சேரைந டத்திச் செங்குரு 

மண்டல காடும ளிததுப் பஞ்சவ 

ரின்புறு (தோழ்மைய உடைக்கக் சுன்திரு 
மருகோனே? 

சந்திர சூரியர் இக்கெட் Quis 

ழந்தமில் வாழ்வது பெற்றுத் தங்கய 

சங்கர னார்செளி புக்கப் பண்பருள் குருகா தா- 

ச௪ம்ப்ரம மானகு ns Ba கின் புரு 

சொங்கையின் மேவுச மர்த்தச் சுந்தர 

தண்டமிழ் சேர்படி நிக்குட் டங்கிய பெருமாளே. 

நர னங்கொள் பொறிகள் கூடி வானிந்து கதிரி லாத 

நாடண்டி ஈம வாய வரையேகி- 
நாவின்ப ரசம தான அநந்த அருவி பாய 

nt Sas Ont OG லாவி விளையாடி; 

ஊனங்க ஞுயிர்கள் மோக கானென்ப தறிவி லாம 

லோமங்கி புருவ மாகி யிருவோரும்- 

ஓசர்த மருவி ஞான மாவிஞ்சை முது னேறி 

லோகங்கள் வலம தாட வுருள்தாராய்; 
தேனங்கொளிதழி தாக தாரிரந்து சலில வேணி 

$சசங்க னெனது தாதை ஒருமாது- 
சேர்பஞ்ச வடிவி மோகி யோசங்கொள் மவுன ஜோதி 

சேர்பங்கினமல நாத னருள்பாலா; 

சானங்கள் வரைகள் தீவு ஓதங்கள் பொடிய நீல 

காடக்த மயிலி லேறு முருகோனே- 

காமன்கை மலர்கள் சாண வேடம்பெ ணமளி சேர்வை 

காணெங்கள் பழரி மேவு பெருமாளே. (௮0) 
  

* குர்்துன்பம், *தோழ்மை--தோழமை, 

] தாகி-ுதாசகி: ஆத்தி; இடைக்குறை, 
6 ரங்கன் சீரிய அங்கத்தை யுடையவன்.



BF 

180. 

181. 

* நிசமம் வேதம், * சண்டு விசை, 

திருப்புகழ், 

'இடமிலிசற் குணமிலிஈற் நிறமிலியற் புதமான- 

செயலிலிமெய்த் சவமிலிரற்செபமிலிசொர்ச் சமுமீதே; 

இடமிலிகைச்கொடையிலிசொற்கியல்பிலிஈற் றமிழ்பாட- 

இருபதமுற்றிருவினையற்றியல்சகதியைப் பெறவேணும்; 
கெடுமதியுற் றிடுமசரக் களைமடியப் பொரும்வேலா- 

சரணகுறைப்பிறையறுகச்சிதழ்மலர்கொக் இரசோடே; 
படர்சடையிற் புனைரடனப் பரமர்தமச் கொருபாலா- 

பலவயலிந் றரளகிரைப் பழிநீமலைப் பெருமாளே, () 

* நிகமமெனி லொன்று மற்று ராடொறு 

நெருடுகவி கொண்டு வித்தை பேசிய 

நிழலர்சிறு புன்சொல் கற்று வீறுள பெயர்கூரு- 

கெளியமுது தண்டு சதீர சாமர 

1கிபிடமீட வந்து சைக்கு மோதிர 

நெடுகியதி குண்ட லப் தாபரு முடையோசாய்) 

முகமுமொரு சம்பு மிக்க நூல்களு 

முதுமொழியும் வற்இ ருக்கு மோ வெனில் 

முடிலிலவை யொன்று மற்று வேறொரு நிறமாகி- 

முறியுமவர் தங்கள் வித்தை கானிது 

முடியவுனை கின்று பத்தி யால்மிக 

மொழியும்வளர் செஞ்சொல் வர்க்க மேவ 
அருள்வாயே) 

திருதிகென மண்ட விட்ட தீயொரு 
செழியனுடல் சென்று பற்றி யாருகர் 

இகையினமண் வர்து விட்ட போதினு மமையாது- 

சிறியகா பங்க யத்து நீரொரு 

தினையளவு சென்று பட்ட போதினில் 

தெளியஇனி வென்றி விட்ட மோழைகள் 
கழுவேற; 

ua sarin ணைர்த $௮த்த யோனியை 

வரைவறம ணந்து நித்த நீடருள் 

வகைதனைய கன்றி ருக்கு மூடனை மலரூபம்- 

1 நிபிட மிட நெருங்க. $ அத்த -௮ச்சனே,



பழ றி. ௧௫௩ 

வரவாம னந்தி கைத்த பாவியை 

வழியடிமை கொண்டு மிச்ச மாதவர் 
வளர்பழுநி வரச சொற்ற வேலவ பெருமாளே, 

182. தெற்றிவெ யர்த்துளி துளிக்க வேயிரு 

குத்துமு லக்குட மசைத்து lf Bud 

னிற்பவர் மைப்படர் விழிச்ச லாபியா மொழதியாலே- 

நித்தம யக்ககள் மணத்த பூமலர் 

மெத்தையில் வைத்ததி விதத்து லேயுட 

னெட்டுவ ரச்சொழில் கொடுத்து மேவிய 

| . (pana; 
உற்றவ கைப்படி. பொருட்கள் யாவையு 

மெத்தவு ஈட்பொடு பறித்து காடொறு 
மூற்பன வித்தைகள் தொடுக்கு மாதர்க ளுறவாமோ- 

உச்சித மெய்ப்புற அனைத்த யாவுடன் 

மெய்ப்படு பத்திபி ஸிணக்க மேபெற 

வுட்குளிர் புத்தியை யெனக்கு நீதர வருவாயே; 

*கற்றத மிழ்ப்புல வனுக்கு மேமூழ் 

வுற்றோருர்பொற்கொடி களிக்க வேபொரு 

கற்பனை நெற்பல அளித்த சாரண  னருள்பாலர- 

கற்ப கர்க்களி றளித்த மாதணை 

பொற்புய மைப்புயல் நிறத்த வானவர் 

கட்டுிறை யுட்டெ அ௮ருட்க்ரு பாகா Clarence ib; 

நற்றவ சர்ச்சனை யிடத்த யாபா 

வஸ் தவெ னப்புவி யிடததி லேவளர் 
த்தணி செச்கரன் மடழ்ச்சி கூர்தரு மருசோனே- 

ஈட்டுவர் மத்சள முழக்க மாமென 

மைக்குல மெத்தவு முழக்க மேதரு 

ஈற்பழ நீப்பதி செழிக்க மேவிய பெருமாளே,(௮௩) 

193. பஞ்ச பாதகன் பாவிமுழு மூடன் வெகு 

வஞ்ச லோபியன் சூதுகொலை காசன்மதி 

1பண்கொளாதவன் பாவகடதூடு நுழை பவுஷாசை- 
  

* தற்ற தமிழ்ப் புலவன்--௪ரதரமூர்த் தி ஸ்வாமிகள். - 

+ பொற் சொடி-பரவை சாச்சியார். 1 பண் பண்பு,



குப்பு BS U1] & bp. 

பங்கன் மோ இ.பம் பாழ்கர௫ல் வீணின்விழ 

பெண்டிர் வீடுபொன் தேடிசொடி மிதில்மறை 

பஞ்ச மாமலம் பாசமொடு கூடிவெகு சதிகாரர்) 

HEF பூகமுண் டாகடிய காசரிவர் 

தங்கள் வாணிப. காரியம லாமலரு 

என்பர் பாலுடன் கூடியறி யாதபுக *ழடியேனை.. 

௮ண்டர் மாலயன் தேடியறி யாகவொளி 

ச்ச் சேகான் பாவைவிளை யாடு1படி. 
SES ராடுடன் கூடிவிளை யாட௮ருள் புரிவாயே) 

வஞ்ச மாசுரன் சேனைகட லோடுகுவ 

டுக்க வேயினன் போலவொளிர் வேலைவிடு 

வண்கை யாகடம் பேடுதொடை யாடுமுடி 

முருகோனே. 

மங்கை மோகச௫ிங் காசரகு ராமரிட 

தங்கை குலிபம் காளியெமை ;யினாபுகம் 

மங்ச ளாயிசர் தான? காமியு/மை யருள்பாலர;, 

கொஞ்சு மா$சுகம் போலமொழி ரீலகடை 

பெண்கள் காயகச் தோகைமயில் போலிச௪ 

கொங்கை மால்குறம் பாவை |யவல் தீரவர 
௮ணைவோனே. 

கொண்டல் சூழுமஞ் சோலைமலர் வாவிகயல் 

சுந்து பாயகின் ரூடு4! துவர் பாகையுதிர் 

க்தி யோடகஞ் சேர்பழரி வாழ்குமர 
பெருமாளே. (௮௪). 

184. பெரியதோர் கரியிரு கொம்பு போலவெ 

வடி.வமார் புளகித கும்ப மாமுலை 

பெருகியே யொளிசெறி தங்க வாரமு மணியான- 

** அடியேனை - அடியேன்) ஐ, சாரியை, 

tun 965 சாடு--படிசம்போல் தாவள்ளியமான நாடு, 

$ ஈணஃ ஈன்ற, 6 சுகம் “கிளி, || ௮வல் ஆவல், 

4 துவர் பாகு-துவர்த்த பாக்கு, $ கந்தி கமுகமரம். 

 



185. 
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ப்றையதோ வெனு நூதல் தங்க மீறுவை 

௮யிலதோ வெனளுமிரு சண்க ளாசவெ 

பிறகெலாம் விழுகுழல் கங்கு வாரவெ வருமானார்; 

உரியதோர் பொருள் கொடு வந்த பேர்களை 

மனையிலே வினவியெ கொண்டு போ௫யெ 

யுளவிலே மருவிய வஞ்ச மாதர்கள் மயலாலே- 

உருகியே யடலற வெம்பி வாடியெ 

வினையிலே மறுகியெ நொந்த பாதக 

னுனதுதாள் தொழுதிட இன்ப ஞானம 
ச தருள்வாயே; 
hue sr corte oro மேறவெ 

கொடியதோ சசசர்களங்க மாளவெ 

அடலதோ டமர்புரி இன்ற கூரிய வடி.வேலா- 

௮சசசா வெனமிக அன்பர் சூழவெ 

கடியதோர் மயில்மிசை யன்மை யேறியெ 
௮வனியோர் கொடிவரு கின்ற காரண 

முருகோனே; 

பரியதோர் கயிறனை கொண்டு விசவெ 

உறியதோய் தயிர்தனை யுண்டு காடியெ 

பசியதோ கெடவருள் கொண்ட மாயவன் 
மருகோனே- 

பசரமமா ஈஇதபுடை கொண்ட ணாவவெ 

வனசமா மலரினில் வண்டு லாவவெ 

பழநீமா மலைதனி லென்று மேவிய பெருமாளே, 

[26 ௧ரம தெனவே றந்த 

கும்பமுலை தனிலேபு னைக்த 

மஞ்சள்மண மதுவேது லங்க aon ee ug 

மன்றுகமழ் தெருவிதி வந்து 

நின்றவசை விழியால்வ எத்து 

வந்தவரை யருசேய ணைந்து தொழில்கூறி; 

எந்தளவு மினிதாக ஈம்பு 

தீந்துபொருள் தனையேபி டுங்கி 

யின்பமருள் விலைமாதர் தங்கள் மனைதேடி- 

18
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186. 

* வங்கம் - 

சிருப்புகழ். 
எஞ்சிமன முழலாம லுன் நன் 

௮ன்புடைமை மிகவேவ ழங்கி 

என்றனைய மினிதாள இன்று வரவேணும்; 

BEG SOL) Bp முமைமாது தந்த 

கந்த குரு பாதேவ *வங்க 

மென்றவரை தனில்மேவு மெர்தை புதல்வோனே- 

மிஞ்சுமழ சனிலேசி றக்த 

மங்சைகுற மடமா.து கொங்கை 

மென்இரியி லிதமாய ணைர்த முருகோனே? 
சிந்தைமகம் புலவோர்கள் வந்து 

வக்தனை செய் சசணாச வித்த 

செந்தமிழி லுனையேவ ணங்கு குருகாதர்- 

தென்றல் வசை முகிகாத ரன்று 
கும்பிடக லருளேபொ ழிந்த 
தென்பழரி மலைமேலு கந்த பெருமாளே. 

மலாணி கொண்டைச் சொருக்கி லேயவள் 

சொலுமொழியின்பச் செருக்கி லேகொடு 

மையமடர் கெஞ்சத் இருக்கி லேமுக மதியாலே- 

மருவுகி தம்பத் தடத்தி லேகிறை 

பரிமள கொங்கைக் குடத்தி லேமிக 
வலியவும் வர்சொச் இடத்தி லேவி/தி வலையாலே; 

நிலவெறி யங்கக் குலுக்கு லேயெழில் 
வளைபுனை செங்கைச். இலுக்கி லேகன 

நிதிபறி யர் தப் பிலுக்ச லேசெய் மொயிலாலே- 

நிதமிய லுக்துர்ச் குணத்தி லேபச 

வசமுட னன்புற் நிணக்கி லேயொரு 

நிமிஷமி ணங்டுச் சணத்தி லேலெகு மதிகேடாய்; 

அலையகி னைநர்துற் பனத்தி லேய.நு 

தினமிகு மென்சொப் பனத்தி லேவர 

அறிவும ழிர்ந்தற் பனத்தி லேசிச முலைவேனோ- 

வெள்ளி. ர் உற்பனம்--தோற்றம், 1அற்ப னத்திலே- 

௮ற்பன் ௮திலே; அதிலே என்பது ௮.,த.இிலே யென்ராயிற்று,



பழ நி, BAST 

அ௮சடனை வஞ்சச் சமர்த்த னாயெ 

க௪டனை யுன்சிற் கடைக்க ணாடியு 

மலர்கொடு கின்பொழ் பதத்தை யேதொழ 
அருள் தாசாய்) 

பலபல பைம்பொற் பதக்க மாரமு 

மடிமைசொ லுஞ்சொழ் றமிழ்ப்ப னீசொடு 

பரிமள மிஞ்சச் கடப்ப மாலைபு மணிஷவோனே- 

பதியினில்*மங்கைக் கதித்த மாமலை 

யொடுலை குன்றிற் றரித்து வாழ்வுயா 

பழநியி லன்புற் றிருக்கும் வானவர் பெருமாளே, 

187. (Epona por f ப்சபைவிசு மெழில்கனக மலைபோது 

முதிர்விலிள தனபார மடவார்தோள்- 

முழுசயமி ழறுபோக விழலனென வுலகோர்கள் 

மொழியுமது மதியாமல் BOE pal ip ; 

தசம௫ழ விதமான ஈகையமூத மெனவூற 

ல௪டாக மெழவாட மிகவேயுண்- 

டழியுமொரு தமியேனு மொழியுமுன திருதாளி 

னமுஅபரு கிடஞான மருளாயோ) 

மகாமெறி திரைமோது பகசகடல் தடவாரி 

மறுகுபுனல் கெடவேலை விடுவோனே- 

வரிசையவுண் மகசேனை யுகமுடிய மயிலேறி 

வருபனிரு கரதிர முருகோனே) 
பகர்வரிய செனலாகு japan) sm Ups ருளமேவு 

பரமகுரு வெனநாடு மிளயோனே- 

பணிலமணி வெயில்விசு மணி௫கர மதிசூடு 

பழநிமலை தனில்மேவு பெருமாளே. (௮௮) 

188. முழ்கி வுழையை வளத்தில் * முடுகி வடுவை யழித்.து 

முதிய சயல்கள் கயத்தி னிடையோடி- 

முசண வளரும் 1விழிக்குள் மதன விரகு பயிற்றி 

முறைமை கெடவு மயக்கி வருமாதர்/ 
  

* மங்கை கதித்த மா மலை- வள்ளிமலை, *முடுக-முடுக்க- 

ரத்தி, 1 விழிச்குள்- விழியினால்; வேற்றுமை மயக்கம்,



கற) திருப்புகழ், 

மதா ௮முத மொழிக்கு மகுட களப முல்க்கு 
வலிய அடிமை புகுத்தி விடுமாய- 

மனதை யுடைய அசட்டு மனிதன் முழுது புரட்டன் 

மகிழ வுனது பதத்தை யருள்வாயே) 

சதுரன் வரையை யெடுச்த கிருத னுடலை வதைத்து 

சகடு மருக முதைத்த தகவோடே- 

தழைய மாமு கிலத்டுல் மடிய மரை விளைத்த 

தீனுவை யுடைய சமர்த்தன் மருகோனே) 

௮திச முடுகி யெதிர்த்த ௮௪ ௬டல வதைத்து 
௮மரர் சிறையை விடுத்து வருவோனே- 

௮ரிய புகழை யமைத்த பெரிய பழகி மலக்கு 
ளழகு மயிலை நடத்து பெருமாளே. (௮௯) 

189. முருகுசெதி குழலவிழ முலைபுளக மெழகிலவு 

முறுவல் கா விரகமெழ ௮ றுராகம்- 

மு.தரவ௪ மறவிதரி யெழமுகைவளை கலகலென 

மூககிலவு குறுவெயாவு தூளிவிச; 

௮ருமதுர மொழிபதற இதழமுது பருகிமிக 
௮கம௫ழ இருகயல்கள் குழையேற- 

அமளிபடு மமளிமல ரணையின்மிசை துயிலுகினும் 

௮லர்கமல மலாடியை மறவேனே) 

நிரு தொடு வருபரியு மடுகரியும் ரதகிரையும் 

கெறுகெறென முறியவிடும் வடி வேலா- 

கிக*ழகள சகளகுரு கிருபகுரு பரகுமச 

நெடியநெடு சகனமுக டுறைவோனே; 

வருமருவி ஈவமணிகள் மலர்கமுசன் மிசைசதற 
மதுவினிரை பெருகுரவளி மலைமீதே- 

வளர்குறவர் சிறுமியிரு வளர்தனமு மிருபுயமு 

மருவிம௫ம் பழநரிவரு பெருமாளே. (௯0) 
  

* ௮௪ள ௪கள குரு நிருப-- அருவ மாடியும் உருவ மாயும் 

உள்ள குரு ராஜனே. * வளிமலை-- வள்ளிமலை,
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190. நேலங்கிள சோருரு வாய்*ஈடு 

சாலங்குல *மேனடு வேரிடை 

நேள் பிங்கலை காடியொ டாடிய முதல்வேர்கள்- 
amide காசம தாயொரு 

சூலம்பெற வோடி.ய வாயுவை 

1மூலச் திகழ் காண்வழி யேயள விடவோடிப். 

$பாலங்கெ சாறு சாரமொ 

டாருஞ்சட சாடுப ராபர 

பாதம்பெற ஞானச தாசிவ மஇன்மேவிப். 

பாடுந்தொனி மாதமு ாபுச 

மாடுங்கழ லோசையி லேபரி 

வாகும்படி யேயடி யேனையும் அருள்வாயே) 

சூலங்கலை மான்மழு வோர் துடி. 

வேதன் தலை யோடும ராவிரி 
தோடுங்குமை சேர்பா ஞாதுரு மூருகோனே- 

சூரன்கா மார்சல் வாளணி 

தகோளுந்தலை தூள்பட வேவர் 
சூளுங்கெட வேல்விடு சேவக மயில்வீரா; 

காலின்கழ லோசையு ஆாபு7 

வார்வெண்டைய வோசையு மேயுக 

காலங்களி னோசைய தாட மிடுவோனே- 
கானங்கலை மான்மக ளார்தமை 

நாணங்கெட வேயணை வேள்பிச 

காசம்பழ னுபுரி மேவிய பெருமாளே, (௧௬௧) 

191. (வசனமிக வேற்றி மறவாதே- 
மன துய சாற்றி ௮ழலாதே); 

இசைபயில்.௪ டாக்ஷ ரமதா லே- 

யிகபரசெள பாக்ய மருள்வாயே) 
  
**ஈடு- சரீர மத்திய ஸ்தானம், 1 மேல் ஈடுவேர்-- சுழுமுனை. 

1 மூலர் இிசழ் தூண் வழி- சுழுமூனா மார்க்கம், 

9 பாலங் இள ராறு நெருப்பாறு, மயிர்ப்பால மென்பன, 

| வசன மேற்றல்--உருவேறச் செபித்தல்.



௧௫௦ திருப்புகழ். 

*பசுபதிரசி வாக்ய முணர்வோனே- 

பழநிமலை விற்ற ருளும்வேலா) 
அசுரர்களை வாட்டி மிகவாழ- 

அமாசர்சிறை மீட்ட பெருமாளே. (௯௨) 

109௨. வாதா மணிநீ யெனவோரில்- 

வருகா தெதுதா ள தில்வாரா) 

இசதா இகளால் நவலோ.க- 

மிடவே கரியா NAC og; 

சாதா மறையோ தயன்மாலும்- 

சசலா கம.நா லறியாத) 

பசதே வதையாள் திருசேயே- 

பழனா புரிவாழ் பெருமாளே. (௯௩) 

195. வாகம் பித்தமி டாவயி நீளைகள் 

சிதம் பற்சனி சூலை கோதர 
1மாசங் சட்பெரு மூலவி யாதிகள் குளீர்காசம்- 

மாறுங் சக்கலொ டேடில நோய்பிணி 

யோடுச் தத்துவ காரரா்தொ ஹூறறு 

வாருஞ் சுற்றினில் வாழ்சதி காரர்கள் 

வெருமோகர்) 

சூழ்துன் சதா$க பாயைமு வாசைகொ 
டேதுஞ் சற்றுண சாமலெ மாயைசெய் 

சோரம் பொய்க்குடி லேசுச மாமென இதன் மேவித்- 

தூசின் பொற்சா மோடுகு லாயுல 

கேழும் பிற்பட வோடிடு மூடனை 

|தூவஞ் சுச்தடி யாரடி சேரரி ஸனருள்தாராய்; 
ஒவ்வாமை ப வப இலை மதக பவட வயம் கடட வ வத். tis Ryman dee nen niente et வவுவவகவைவது 2. ஆவ்வ் வ mi 

* பசுபதி வாச்சியம்--வேத சிவாகமங்கள், 

[ ச-ஸ்ரீ என்பது £ என் ராஇக் குறுகியது. 

* மமாசங்கண்” என்பதை “அங்கண்மாச” எனத் திருப்புக ; 

௮ங்சண் மாசு என்பது சேத்தி ரோகம், $கபாய்-கவசம்: சேகம், 
| தூ வஞ்சுச் தடியார்- தூ அம் சுத்த அடியார் தூய்மை 

வாய்ந்த அழகிய சுத்த அடியார்,
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சேசெஞ் செச்செண தோதக சரட வெனபேரி- 

சேடன் சொக்கிட வேலைசக டாகமெ 

லாமஞ் சுற்றிட வேயசு சார்கிரி 
தீவும் பொட்டெழ வேயனல் வேல்விடு 

மயில்வீரா; 

வேதன் பொற்சிர மீதுக டாவிக 

லீசன் சற்குரு வாயவர் காஇனில் 
மேவும்ரபற்றிலர் பேறரு ளோதிய முருசோனே- 

1வேஷங் கட்டிபி னே௫ம காவளி 

மாலின் பித்துற வா௫வி ஷேர்்பணி 
வீரங் கொட்பழ் றாபுரி மேவிய பெருமாளே,(௬௪) 

194. விதமி சைர்இினி தாமலர் மாலைகள் 

குழல ணிர்தந ராகமு மேசொலி 

விசரணஞ்சொலிவிறுக ளேசொலி யழகாக- 

விரிகு ரும்பைக ளாமென விறிய 

கனக சம்ப்சம மேருவ தாமதி 
விரகடிமொங்கெயெ மாமுலை யாலெதி ரமர்நாடி; 

இதமி சைர்தன மாமென வே|யின 

ஈடைஈ டக்தனர் விதியி லேவச 

எவர்களுஞ்|சதமால்கொளு மாதர்கண் வலையாலே- 

எனது இக்தையும் வாடிவி டாவகை 

அருள்பு ரிர்தழ காயே தாமரை 

இருப தங்களி னாலெனை யாள்வது மொருராளே; 

மதமி சைந்தெதி சேபொரு சூரனை 

யுடலி ரண்டு௦கு முய்விழ வேசின 

வடிவு தங்யெ வேலினை யேவிய அதிதீசா- 

*சடாவி-பிரயோடித்து, குட்டி *பற்றிலர் பேறருள்--பற்றற்றவர் 

'பெறத்தக்ச அருளாக பிரணவப் பொருள். 1 வேஷங்கட்டி- 

விருத்தாப்பிய வேஷங்கொண்டு, 6 ஒங்கி ஒங்க, 
| இன ஈடை-விதம் வித மான ஈடை. *4| சிதம்-த்தம், 

    

௦ கூறாய் என்பது குறாய் என்றாயிற்று,



௧௫௨ திருப்புகழ். 

மதுர இன்சொலி மாதுமை காரணி 
கவுரி யம்பிகை யாமளை பார்வதி 

மவுன சுந்தரி காணி யோடினி ஈறெவோனே; 

பதமி சைர்தெழு லோகமு மேவலம் 
நொடியில் வந்திடு மாமயில் மீதொரு 

பவனி வர்தக்ரு பாகர சேவக விறல்விரா- 

பருதி பின்ப்/பை கோடிய தாமெனும் 

வடிவு கொண்டருள் காசியின் மீதிய 
பழநீ யங்கிரி மீதினில் மேவிய பெருமாளே, 

(௬௫) 
அணத பம லட OK 

உ 

நான்காவது 

திரு வராகம் என்கின்ற 

சுவாமிமலை. 

[கும்பசோணத்துச்கு மேற்கு 4-மைல் நாரத்திற் சாவேரிச்கு 

வடசரையி லுள்ள, சிவபெருமானுச்கு முருகச்சடவுள் பிரண 

வோபதேசஞ் செய்த தஇருப்பதி, இதனால் ஸ்வாமிக்கு ஸ்வாமி 

நாசன், தகப்பன்சாமி, புதரகுருக்கள் என்னுந் திருமாமங்க ஞண்டு. 

மாற்கரியார்க்சுபசேசஞ்செய்த இ௫ரி,-- (கர்தரர்தாதி 01), 

£பரமருக்கொரு குருக்களென முத்தர்புகழ் தம்பிரானே, (915) 
என்பன ஸ்வாமிகள் இருவாக்கு, “பெரிதுவர் தேரகத் துறைதலும் 

உரியன், '”? என்றார் ஈச்£ரனார். அருணூரியார் பாததரிசனம் 

பெற்ற ஸ்தலம்,(199), இதற்கு ஸ் தல புராணம் இருச்சின்ற.து.] 

  

195. (ஞமாகுரு பாமுருக குகனே குறச்சிறுமி 
கணவசா வணநிருதர் கலகா பிறைச்சடையர் 

குருவெனக லுரையுதவு மயிலா எனத்தினமு 
முருகாதே-. 

குயில்மொழிசஈன் மடவியர்கள் விழியா லுருச்குபவர் 

தெருவிலஈ வரதமன மெனவே நடப்பா்ஈகை 

கொளுமவர்க ஞடைமைமன முடனே பறிப்பவர்ச 

ளனைவோரும்,



196. 

சுவாமிமலை, ௧௫௩ 

தம.தவச முறவசிய முகமே மினுக்கியர்கள் 

முல்யிலு.று துகஇில்சரிய நடுவிதி நிற்பவர்கள் 

தனமிலியர் மனமுறிய ஈழுவா வுழப்பியர்கண் 
வலையாலே- 

சதிசெய்தவ ரவர்மகழ அ௮ணைமீ துருக்கியர்கள் 

வசமொழுகி யலாடிமை யெனமாதரிட்டதொழில் 

தினிலுழலு மசடனைய னடியே வழுத்தஅருள் 

தருவாயே; 

சமாமொடு மசசர்படை களமீ தெஇிர்த்தபொழு 

தொருநொடியிலவர்கள்படைகெடவேலெடுத்தவனி 

தீனில்கிருதர் சரமுருள ரணதூள் படுத் இவிடு 
செருமீதே- 

கவன மொடு மலகைஈட மிடவிச பத்திசர்க 

ள.இிரநிண மொடுகுருதி குடிகாளி கொகச்கரிசெய் 

தசையுணவசனின்மடழெவிடுபேய்கிரைச்இரள்கள் 

பலகோடி) 
தமிதமிட ஈரிகொடிகள் கழுகா டரத்தவெழி 

வயிரவர்கள் சுழலவொரு தனியா யுதத்தைவிடு 

இமிரஇன சரனமசர் பஇவாழ்வு பெற்றுலவு 
முருகோனே- 

இருமருவு புபனயனொ டயிரா வதக்குரிசி 

லடி.பாவு பழகிமலை கதிர்கா மழமுற்றுவளர் 

சிவசமய ௮ுமுசகவ திருவே ரகத்திலுறை 

பெருமாளே. (௧) 

(Hor குருபா முருக சரவண 

குகசண் முககரி பிறகான- 

G46 Faas சிவய ஈமவென 

குரவ னருள்குரு மணியேயென்; 

Pps இமைபவர் திமிர்ச மிடுகட 

லதென அதுதின முனையோதும்- 
௮மலை அடியவர் கொடிய வினைகொடு 

மபய மிடுகுச லறியாயோ 7) 
  

% தவனம் தாகம்,



௧௫௪ திருப்புகழ். 

திமிர எழுகட லுலக முறிபட 
இசைகள் பொடிபட வருசூசர்- 

௫௧7 முடியடல் புவியில் விழவுயிர் 
திறைகொ டமர்பொரு மயில் விசா) 

ஈமனை யயிர்கொளு மழலி னிணை கழல் 
ஈதஇிகொள் சடையினர் குருநாதா- 

ஈளின குருமலை மருவி யமாதரு 

நவில மறைபுகழ் பெருமாளே. (௨) 

197. கோட வெற்பினை யொத்தத னத்தியர் 

காமனை யொப்பவர் சித்தமு ர௬ுக்கிகள் 
கோலயையிதழ்க்கனிகிச்தமும்விற்பவர் மயில்காடை- 

கோகில நற்புற வத்தொடு குக்குட 
ஆசணி யப்புள்வ கைக்குரல் கற்றிகல் 
கோலவிழிச்சடை யிட்டுமருட்டிகள் விரசாலே) 

தூம மலர்ப்பளி மெத்தைப டுப்பவர் 
யாரைய மெத்திம னைக்குள ழைப்பவர் 
சோலைவனக்கிளி யொத்தமொழிச்சியர் நெறிகூடாஈ 

தூசுநெ கிழ்த்தரை சுற்றிய டுப்பவர் 
காசுப றிக்கம றித்துமு USA sor 
தோதகவித்தைப டித்து டிப்பய ர௬றவாமோ; 

*மாமா மொத்துவ ரிக்குள் கெருக்கயெ 
சூரனை வெட்டிகி ணக்குட லைக்கொடி 
வாரண மெச்ச ளிக்க யிற்குக கஇிர்காம. 

மாமலை யிற்பழ நிப்பதி யிற்றனி 
மாரி யிற்றணி கைக்கிரி யிற்பர 
மாரி யிழ்றிரை சுற்றிவ ஊளை த்இிடும் அலைவாயில்; 

ஏமவெ யிற்பல வெற்பினி னற்பதி 

னுலுல சுததின லஓுற்றுறு பத்தாகள 

ஏதுகி னைசத்சது மெத்த௮ ளித்தரு ளிளையோனே- 

ஏரக வெற்பெனு மற்புத மிக்கசு 
வாமிம லைப்பதி மெச்சிய ௪ததஇ 
சாஜத லஷ்ண லக்ஷுமி பெற்றருள் "பெருமாளே, 
  chennai nee 

மாமரம் ஓத்து உவரிக்குள் நெருக்க எனப்பிரிக்ச ;. 
உவரி சமுத்திரம், '



சுவாமிமலை. ௧௫௫ 

198. வார்குழ லைச்சொரு இக்ர்கருரவிற்குழை 

காதொடி ணைத்தசை யக்கதிர் பற்கொடு 
வாயிதழ்1பொற்கம லர்க்குமி ழொத்துள 

தூண்டக்ரி வ- 

வார்கமு கிற்புய ஈற்கழை பொற்குவ 
டாடிள நிர்ச்சுரர் பொற்குட மொத்துணை 

மார்பழ கிற்பொறி முத்தொளிர் சத்திர 
சமபைமாதா) 

ST Dib $வித்திடை pags fF gic 
சேல்குல் ஈற்பிர சத்தட முட்கொடு 

கால்மறை யத்துவ ளஎச்செறி பொற்கலை 
யொண்குலாவக்- 

கார்குயி லைக்குர லைக்கொடு ஈற்றெரு 

மீதில்கெ வித்து கைத்துந டிப்பவர் 
காமனு கப்பம ளிச்சுழல் குத்திசர் 

சந்தமாமோ) 

சூரர்|ப தைக்கா வுட்கிநெ ளித்துப 

ராழியி ரைப்பரகி ணக்குட லச்கழு 

சூழா ரிக்கெரு டச்4(கொடி. பற்பல 

சூழ்சரி யைக்கைத டி.த் தும லைத்துகை 

யானையு ழற்றிஈ டூக்கிம தப்பொறி 

சோக கைத்தயி லைக்கொடு விட்டருள் 

செங்கைவேலா; 

சங்கமாகச்- 

ஏசணி ஈற்குழ லைக்கக னச்சசி 

மோகினி யைப்புணர் ௦9ித்தொரு அற்புத 
வேடமு தச்சொரு பத்தகு றத்திம 

ணரங்கொள்வோனே- 

ஏரக வெற்பெனு மற்புத மிக்கசு 

வாமிம லைப்பதி நிற்குமி லக்ஷண 
ராஜத லக்ஷண லக்ஷாமி பெற்றருள் தம்பிரானே, 

 கரு--பெரிய, ர வில் -பிரசாசம் பொருந்திய, 
1 பொற்க அழகு செய்ய, $ வித்து-மின்னல், 
|பதைக்கரவுட்ி-பதைக்க அரவு உட்சி, *1கொடி- காகம், 
௦ சித்த.வொரு எனப்பிரிக்க.
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199. 

200. 

திருப்புகழ். 
ரு, 

ிசீகமாயை யுற்றெ னகவாழ்வில் வைத்த 

திருமாது கொப்ப முடலூறித்- 

தெசமாத முற்றி வடிவாய்கி லத்தில் 
இரமாய ளித்த பொருளாகி) 

*மகவாவி லுச்சி விழியான னத்தில் 
மலைகேர்பு யத்தி லுறவாடி- 

மடிமீத டுத்து விளையாடி நித்த 
மணிவாயின் *முத்தி தரவேணும்) 

மூகமாய மிட்ட குறமாதி லுக்கு 
மூலைமேல ணைக்க வருநீதா- 

மூதுமாம றைக்கு ளொருமாபொ ருட்குள் 
மொழியேயு சைத்த குருகாதா) 

தகையாதெ னக்கு னடிகாண வைத்த 
தனியோ கத்தின் முருகோனே- 

தீருகாவி ரிக்கு வடபாரி சத்தில் 
சமர்வேலெ டுத்த பெருமாளே. (௫). 

மருவே செறித்த குழலார் மயக்க 

மதனா கமத்தின் விரகாலே-. 
மயலே யெழுப்பி யிதழே யருத்த 

மலைபோல் மூலைக்கு Oh Daur Bs; 

பெருகாத லுற்ற தமியேனை நித்தல் 
பிரியாது பட்ச மறவாதே- 

பிழையே பொறுத்து னிருசாளி லுற்ற 
பெருவாழ்வு பற்ற அ௮ருள்வாயே/ 

குருவா யரற்கு முபதேசம் வைத்த 
குகனே குறத்தி LOGO UT GMT IT = 

குளிர்கா மிகுத்த வளர்பூக மெத்து 
குடகா விரிக்கு வடபாலார்) 

திருவே ரகத்தி லுறைவா யுமைக்கொர் 
சிறுவா கரிக்கு மிளயோனே-. 

திருமால் தனக்கு மருகா வாக்கர் 
சரமே அணித்த பெருமாளே. (௬) 
  

* மகவாவின்-,மக அவாவின், * முத்இி-முத்தம்,



201. 

202. 

& oy 18) ty Yov. கட 

இசாவினிருள் போலும் பராவுகுழ லாலும் 

இசாமசாச மாகும் விழியா லும்- 

இராகமொழியாலும் பொருதமுலை யாலும் 

இராதஇடை யாலும் இளைஜஞோர்கநெஷஞ்; 
சசாவியிரு போதும் பராலிவிழ வேவக் 

தடாதவிலை கூறும் மடவாசன்- 

படாமலடி யேனுஷஞ் சுவாமியடி தேடும் 

௮காதிமொழி ஞான 5 தருவாயே) 

குசாவினிழல் மேவுங் குமானென நாளுங் 

குலாவியினி தோதன் பினர்வாம்வே- 
*குணாலமிடு சூரன் பணாமுடிக டோறுங் 

குடாவியிட வேலங் கெறிவோனே 

*துசாலுமிகு தீமுன் பிசாதவகை போலச் 

தொடாமல்வினை யோடும் படி. நூ DICH 

1சுபானமுறு ஞானச் தபோதனர்கள் சேருஞ் 
சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே. (௪) 

கடாவினிடை வீரம் கெடாமலினி தேறுங் 

கடாவினிக சாகுஞ் சமனாருங்- 

கடாவிவிடு தூதன் கெடாதவழி போலுங் 

கனாவில்விளை யாடுங் கதைபோலும் 7 

இடா. துபல தேடும் சசாதர்பொருள் போலில் 
இரொாமலுயிர் கோலிங் 4 இதமாகும்- 

இகாமெனிரு போதுஞ் சதாவின் மொழியாலின் 

தியானுமுனை Cust gop படி.பாசாய்) 

விடாதுஈட காளும் பிடாரியுட னாடும் 

வியாகாண ஈசன் பெருவாழ்வே- 

விகாரமுறு சூரன் $பகாரமுயிர் வாழ்வும் 

விராசமுற வேலங் கெறிவோனே) 
  

*குணாலம் -குணாலை: வீராவேசச்சாற் கொக்கரித்தல், ட 

* தரால்- துரும்பு, [சுபானம் -கன்மையாக உட்கொளல், 
9 பகாரம்-பகரம் 4 அலங்காரம், 

14



கடு_௮ திருப்புகழ். 

தொடாதுகெடு தாக் தடாதுமிக வோடுஞ் 

சுவாச மதுகானைம் புலனோடுஞ்- 

சுபானமுறு ஞானந் தபோதனர்கள் சேருஞ் 

சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே. (௮) 

2035. கடிமா மலர்க்கு ளின்ப முள வேரி கக்கு ஈண்பு 

தீருமா கடப்ப மைக்த தொடைமாலை- 

கனமேரு வொத்திடூம்பனிருமாபு யத்தணிக்த 
Fh CDS TL சண்ட கதிர்வேலா ; 

வடி.வார்கு றக்தஇிதன்பொ னடிமீத நித்த முக்கண் 

முடியான தற்று கந்து பணிவோனே- 

வளவாய்மை சொற்ப்£ பந்த முள ஸுக்கு; சந்து 

மலர்வாயி லக்க ணங்க ளியல்போ தி) 

௮டி.மோனை சொற்கி ணங்க *வுலகாமுவப்ப என்று 

னருளா*ஏல oS கந்த பெரியோனே- 

அடியேனு ரைத்த புன்சொ லழமீது gs apts 

ணருளேத மைத்து கந்து வரவேணும் ) 

செடிகேரு டற்கு டம்பை தனின்மேகி யுற்றிடிந்த 

படிதான லக்க ணிங்க ணுறலாமோ- 

இறமாத வர்க்க னிக்து னிருபாத பத்ம முய்த்த 

திருவே கத்த மர்ஈ்த பெருமாளே. (௯) 

204. A Suse sv மருட்டி நின்று முலைதூச கற்றி மண்டு 

1விரகான லத்த முந்த ஈகையாடி- 

விலையாக மிக்க செம்பொன் வரவேப ரப்பி வஞ்ச 

விளையாட ஓச்சி சைர்து சலெராள்மேல்; 

மொழியாத சொற்கள் வந்து சிலுசாகி விட்ட தொந்த 

மூழுமாயை யிற்பி ணங்கள் வசமா இ- 

ey உ உலகம். என்பது உலகாம் என்றாயிற்று 66 உலகம் உவப்ப 

என்று உன் அருளால் அளிக்க'' என்றது; ஈக்ரேதேவர் முருகக் 
சடவளின் அருள் பெறு அமித்தம் உலகம் உவப்ப வலனேர்பு 

இரிதரு' என்றெடுத்து அருளிச்செய்த இருமுருகாற்றுப்படையைக் 

குறிச்சது. 1 அளிச்க உகந்த எனப் பிரித்துச் கொள்க, 
* விரக ௮னலம்--விரகாக்கினி.
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முடியாது பொற்ச சங்சை தருதே வெட்சி தன்௮' 

முதிசாக ஈற்ப தங்கள் தருவாயே 

பொழிகார்மு BOB Carns uncon gprs னுன் ற! 

பொருதாளெ டுத்த தந் மகஏழ்வோனே- 

YRS DH othe கனகாபு ரிப்ர சண்ட 

புனிதா*ம்ரு கக்க ரும்பு புணர்மார்பா) 

செழுவாரி சத்தி லொன்று முதுவேசன் வெட்க அன்று 

தருவாய்மை செப்பி நின்ற முருகோனே 

Boar ணிக்கு லங்கள் ௮ருணோேத யத்தை வென்ற 

திருவேர கத்த மர்ந்த பெருமாளே. (௧0) 

205. (இருவினை புனைந்து ஞான விழி]முனை இறர்து கோயி 

6னிருவினை யிடைக்து போக மலமூட* 

இருளற விளங்கியாறு முகமொடு கலந்து பேத 

மில்யென இரண்டு பேரு மழகான) 

| பரிமள சுகந்த வீத மயமென பஇழ்ச்து தேவர் 

பணியவிண் மடந்தை பாத மலர்தூவப்- 

பரிவுசொ டஈர்ச கோடி முறிவர்கள் புகழ்ச்து பாட 

பருமயி ஓுடன்கு லாவி வரவேணும்) 

அரியய னறிர்தி டாத அடியிணை Robe wn gw 

அடியென விளங்கி யாடு நடசாஜன்- 

அழலுறு மிரும்பின் மேணி மடிழ்மா கதம்பெ ணாகம் 

அயலணி சிவன்பு சாரி யருள்சேயே) 

மருவலார்கள் திண்ப ணா முடியுடல்க டுங்க அவி 

மறலியுண வென்ற வேலை பூடையோனே- 

வளைகுல மலங்கு காவி ரியின்வட புறஞ்சு வாமி 

மலைமிசை விளங்கு தேவர் பெருமாளே. 

* ம்ருகக் கரும்பு--மான்மச ளாயெ வள்ளியம்மை, 

* இரு வினை- பெருஞ் செயல் : தஇவயோகம், 

1 மூனை லலாட நந்திச்சுழி, 
$ இருவினை -புண்ணிய பாவ கன்மங்கள், 

| பரிமள சுகர்த வீத மயமென-மலரும் அதன் மணமும் 

சலந்இருக்குட் தன்மையென்ற சொல்லும்படி,



௧௬௦ திருப்புகழ். 

௮06. கதாவனெ முந்து லாவு இசையளவு கண்டு மோது 

கடலளவு கண்டு மாய மருளாலே- 

சணபணபு யங்க ராஜன் முடியளவு கண்டு தாள்கள் 

கவினற௩ டந்து தேயம் வசையேபோய்/ 

இதமிதமி தென்.ற சாளு மருகருக ருந்து கூடு 

மிடமிடமி தென்று சோர்வு படையாதே- 
இசையொடுபு கழ்ர்த போது ஈழுவியப்ர சண்டர் வாச 

லிரவுபகல் சென்று வாடி புழல்வேனோ ச் 

மதுகசமி டைக்து வேரி தருகறவ முண்டு பூக 

மலர்வளநி றைந்த பாளை மலரூடே- 

வகசைவகையெ ழுர்து சாம வதிமறை*வி wig um 

மதி*சிழலி டுஞ்சு வாமி மலைவாழ்வே) 
௮ இரவரு சண்ட வாயு வெனவருக ரங்க லாப 

அணிமயில்வி ரும்பி யேறு மிராயோனே- 

௮டைவொடுல சங்கள் யாவு முதவிநிலை சண்ட பாவை 

அருள்புதல்வ அண்ட ராஜர் பெருமாளே, (௧௨) 

  

தீனாசன சனாதன சஞாசன தனாசன சசைனன தான் சனதானா, 

௮07. Af aur ings வினாவசு தைகாணும டவாசரெனு 

மவார்கனலில் வாழ்வென் ௮ணசாதே- 

௮ராநுக சவாதையு ௮தேதரைக தஇிராடும 

றஜிவாகியுள மால்கொண் டதனாலே; 

சிவாயமெ லுகாமமொ ருகாலுகி னையாததி 

மிராகரனை வாவென் றருள்வாயே- 

திரோதம லமாவும டியார்சள ர௬ுமாதவர் 

தியானமுறு பாதச் தருவாயே) 

உவாவினி யகாலுவி னிலாவும யில்வாகன 

முலாசமுட னே.றுங் கழலோனே- 

உலாவுத யபானுச தகோடியு ருவானவொ 

ளிவாகுமயில் வேலம் கையிலோனே/ 
  

* வியர் து - வியக்க, 1 நிழ விடும் குளிர்ச்சியைத் தரும்,



சுவாமிமலை, ௧௬௧ 

துவாதச புயாசல சடானன வராசிவ 

சுதாஎயினர் மானன் புடையோனே- 

சுராதிப இமாலய லுமாலொடூ சலாமிடு 

சுவாமிமலை வாழும் பெருமாளே. (௧௩) 

௨08. ஆனனமு சந்து தோளொடு 

தோளிணைக லந்து பாலன 

அசமுது கண்டு சேனென இ௫கமூறல்- 
HATA றுண்டு வேல்விழி 

பூசலிட ஈன்று காணென 

goers Ones Cur Bi wider ; 

மானனைய மங்கை மார்மடு 

நாபியில்வி முர்து டமில் 

மாயுமனு வின்ப வாசைய தறவேயுன்- 

வாரிஜப தங்கள் நாயடி 

யேன்முடிபு னைந்து போதக 
வாசசம்வ ழங்க யாள்வது மொருகாளே) 

ஈனவி பஞ்ச பாதக 

தானவர்ப்ர சண்ட சேனைக 

ளீடழிய வென்று வானவர் குலசேனை- 

ஏவல்கொளு மிர்த்ர லோகவ 

சிகரவ லங்க்ரு தாகா 

சாசதம ஜிக்த கோமள வடிவோனே ) 

சோனைசொரி குன்ற வேடுவர் 

பேதைபயில் இன்ற ஆறிரு 
தோளூடைய கந்த னேவய லியில்வாழ்வே- 

சூளிசைய யர்ர்த கோபுச 
மாளிகைபொ னிஞ்ச சூழ்தரு 
ஸ்வாமிமலை நின்௮ு லாகிய பெருமாளே, () 

209. னாசி பிருதிவிப் பாச நிகளமும் 

மாமாய விருளுமற் றேகி பவமென 

வாகாச பரம?ற் சோதி பரையைய டைக்துளாமே-



கள 

210. 

திருப்புகழ். 

YOO னதிகமக் க்சாய மறுதினம் 

Curae செவருமெட் டாத பரதுரி 

wikis மகனமெப் போது மூதயம ஈந்தமோகம்; 

வானாதி சகலவில்ச் சார விபவரம் 

லோகா தி முடி வுமெய்ப் போத மலாயன் 

மாலீச ரெனுமவற் கே விபுலம சங்கையால்கீள்- 

மாளாத தனிசநுற் ரய தரியறி 

ராதா முலைவில்சற் சோதி கிருபமு 

மாறாத சுகவெளத தாணு வுடனினி 

தென் றுசேர்வேன் , 

நானாவி தகருவிச் சேனை வகைவகை 

ரூம்போது பிரபலச் சூரர் கொடுகெடு 

நாவாய்செல் கடலடைசத் தேறி நிலைமையி 

் லங்கைசாய- 

நாலாறு மணிமுடிப் பாலி தனையடு 

சசாமன் மருகமைக் காவில் பரிமள 

நாவிசு வயலியக் சேர் குமாக டம்பவேலா ; 

கானாளு மெயினர்தற் சாத வளர்குற 

மானோ மகிழ்கருச் தாச மருடரு 

காதாடு முனதுகட் பாண மெனதுடை 

கெஞ்சுபாய்தல்- 

காணு மமதசைவிட் டாவி யூயவருள் 

பாராயெ னுசைவெகுப் ப்ரீதி யிளயவ 
காவேரி வடகரைச் சாமி மலையுறை 

தம்பிரானே. (௧௫) 

எக்தத் திசையினு மலையினு முவரியி 

னெந்தப் படியினு முகடி.௮ு முளபல 

எந்தச் சடலமு முயிரியை பிறவியி னுழலாதே- 

இந்தச் சடமுட ஸுயிர்கிலை பெறகளி 
னம்பொற் கழலிணை களில்மரு மலர்கொடு 

என்த் தமுமன முருசெல் சுருதியின் 

மூறையோடே)



சுவாமிமலை. ௧௭௩௨ 

சந்தித் தர்ஹா சிவசிவ சரணென 

கும்பிட் டிணையடி யவையென தலைமிசை 

தங்சப் புளசெ மெழஇரு விழிபுனல் குதிபாயச்- 

சம்பைக் கொடியிடை விபுதையி னழகுமு 

னந்தத் திருநட மிடுசா ணழகுற 

சந்தச் சபைகனி லெனதுள முருகவும் 
வருவாயே , 

தொக்தச் திகுகுட sGGr oy d 
S556 sen sor OOOO டமடம 

அங்கத் இசைமலை யுவரியு மறுகச லரிபேரி- 

துன்றச் சலைமணி கலகல கலினென 

Ga gt சுரர்மல ரயன்மறை புகழ்தர 

துன்புற் றவுணர்கள் ஈமலுல குறவிடு 
மயில்வேலா ) 

கந்தச் சடைமுடி சனல்வடி. வடலணி 

யெநர்தைச் குயிசெனு மலைமகள் மரகத 
கந்தப் பரிமள தனூரி யுமையரு ளிகாயோனே- 

கஞ்சப் பகமிவர் இருமகள் குலமகள் 

அம்பொற் கொடியிடை புணசரி மருகஈல் 

கந்தப் பொழில்இகழ் குருமலை மருவிய 

பெருமாளே. (௧௪) 

211. ஒருவரையு மொருவாறி யாம லுத்திரிச் 

கிருவினையி னிடர்சவியொ டாடி நொந்துகொர் 

துலையிலிடு மெழுகதென வாடி முன் செய்வஞ் 

சனையா லே- 

ஒளிபெறவெ யெழுபுமா பாவை துன் நிடுங் 
கயிறுவிச மெனமருவி யாடி விண்பறிக் 

தொளிருமின லுருவதென வோடி யங்கம்வெச் 
இடுவேனைச்; 

கருதியொரு பரமபொரு ளீ.து என்றுஎன் 
செவியிணையி னருளியுரு வாகி வர்தஎன் 
கருவினையொ டருமலமு நீறு கண்டுதண் 

டருமாமென்-



௧௬௫ திருப்புகழ். 

கருணை பொழி கமலமுக மாறு *மிந்துளச் 
தொடைமகுட முடியுமொளிர் நாபு ரஞ்சாண் 

கலகலென மயிலின்மிசை யேறி வக்ஐகர் 

தெனையாளவாய்/ 

இரிபுரமு மதனுடலு நீறு கண்டவன் 
தருணமழ விடையனட ராஜ னெங்கணுந் 
இகழருண GAGE Gu GF us sow கறியாத- 

சிவயஈம நமசிவய கார ணன்சுரக் 

தீமு தமதை யருளியெமை யாளு மெர்தைசன் 

திருவுருவின் மகிழெனது தாப்ப யர்திடும் 

புசல்வோனே ; 

GG GC arg. புடன்மயிலி லேறி மந்தரம் 

புவன கிரி சுழலமறை யாயி சங்களுங் 

குமரகுரு வெனவலிய சேட னஞ்சவர் திடுவோனே- 

குறமகளி னிடைதுவள பாத செஞ்சிலம் 
பொலிய[வொரு சசிமகளொ டேக லந்துதிண் 

குருமலையின் மருவுகுரு காத வும்பர்தம் 

பெருமாளே. (௧௪) 

௮12. கழைபடுமு டம்பி சாதெனக் 

கரு௮தலொ ழிந்து வாயுவைக் 

1கருமவச னங்க ளால்மறித் ட$தன.லூஇக்- 

கவலைபடு இன்ற யோககற் 

பனைமருவு சிந்தை போய்விடக் 

கலகமிடு மஞ்சும் வேரறச் செயல்மாளக்; 

குறைவறகநி றைந்த மோனரகிர்க் 

குணமதுபொ ருந்தி விடுறக். 

குருமலைவி எங்கு ஞானசற் குருகாதா.- 
  

**இர்துளம் -கடம்பு, *இங்கே (அவளோடு கலந்ததன்றியும்' 

என்பதை இசை யெச்சமாசச் கொள்ளவேண்டும், 

1 கரும வசனம்--அகருஷண ஸ்தம்பனாஇி மந்.திரங்கள். 

$ அன லூதல்--வாயுவால் மூலாக்கனியை யெழுப்பல்.



213. 

214. 

Mii een neti பை 

*முடிப் புயல் --இக்இிரன், *லாளிதம்- லளிதம்-- அழகு, 

சுவாமிமலை. ௧௬௫ 

குமாசா ணென்று a gore 

பு அமலர்சொ ரிரந்து கோமளப் 

ப.தயுகள புண்ட ரீகமுற் ௮ணாவேனோ) 

Roop sind ome Curt முடிப் 

புயலுடன டங்க வேபிழைச் 

திமையவர்கள் தங்க ளூர்புகச் சமராடித்: 

இமிசமிகு சித வாய்விடச் 

சிகரிகளும் வெந்து நீறெழத் 

இகிரிகொள நந்த சூடிகைத் திருமாலும்) 

பிறைமவுலி மைர்த கோவெனப் 

பிரமனைமு ஸனிர்து காவலிட் 

டொருகொடியில் மண்டு குரனைப் பொருதேறிப்- 

'பெருகுமத கும்ப ர்லாளிதச் 

கரியெனப்£ சண்ட வாரணப் 

பிடிகனைம ணந்த சேவகப் பெருமாளே.() 

ST dus spss யிளையா தே- 
காலர்கைப் படிந்து மடியாதே) 

ஒமெழுத்தி லன்பு மிகவூதி- 
pause wns மருள்வாயே) 

தூமமெய்க் கணிக்த சுசலீலா- 

சூரனைக் கடிந்த கதிர்வேலா) 

ஏமவெற் புயர்ந்த மயில்விசா- 

ஏரகத் SUIS ௩ பெருமாளே. (௧௯) 

சீரணகம லால யத்தை அ௮ரைகிமிஷ நோ மட்டில் 

தவமுறைதஇி யானம் வைக்க அறியா த- 

சடகசட மூட மட்டி பவவினையி Coe of ss 

தமியன்மிடி யால்ம யக்க முறுவேனோ) 

கருணைபுரி யாதிருப்ப தெனகுறையி வேளை செப்பு 

கயிலைமலை காதர் பெற்ற குமரசோனே- 
சடசபுய மீதி ரத மணியணிபொன் மாலை செச்சை 

கமழுமண மார்க டப்ப மணிவோனே/ 
 



௧௬௭௬ திருபபுகழ், 

*தருணமிதை யாமி குத்த கனமது.று நீள்ச வுக்ய 

சகலசெல்வ யோக மிக்க பெருவாழ்வு- 

தகைமைசிவ ஞான முத்திபாகதியு நரீகொடுத்து 

சவிபுரிய வேணு கெய்த்த வடிவேலா) 

௮ருணதள பாத பத்ம மதுகிதமு மேது இக்க 

௮ரியதமிழ் தான ளித்த மயில்விரா- 

௮.இசயம நேச முற்ற பழகிமலை மீது இத்த 

அழகதிரு வேர கத்தின் முருகோனே. (௨0) 

215. 1s Bue ரப்புடனெ லுப்பு௮த சைக்குடலொ 

டப்புடனி ணச்சளிவ லிப்புடனி சத்தகுகை 

சுககலம்வி ளைப்புழுவொ டகச்கையும முக்குமயிர் 

சங்குமூளை- 

துக்கம்விளை வித்தபிணை யற்கறைமுனைப்பெருகு 

குட்டமொடு விப்புருதி புற்றெழுதல் முட்டுவலி 

துச்சிபிள வைப்பொருமல் பித்தமொடு றச்சமிச 
வங்கமூடே) 

எத்தனைகி னைப்பையும்வி ளைப்பையும யக்கமுற 

லெச்தனைச லிப்பொடுக லிப்பையுமி டற்பெருமை 

எத்தனைக சத்சையம லச்தையும டைத்தகுடில் 

பஞ்சபூதம்- 

ஏத்தனைகு லுக்கையுமி னுக்கையம னக்கவலை 

யெத்தனைக வட்டையா டக்சையுமு யிர்க்குழுமல் 

எத்தனைபி றப்பையுமி றப்பையமெ டுத்துலஇல் 
மங்குவேனோ; 

தத்தனதனத்தனத னத்தனவெ னத்திமிலை 

யொத்தமுா சத்துடியி டச்கைமுழ வுப்பறைகள் 

சத்தமறை யத்சொகுதி யொத்சசெனி ரத்சவெள 
மண்டியோடச்- 

சக்சரிகெ ளிப்பறவு ணப்பிணமி தப்பமசர் 

கைத்தலம்வி ரித்சாஹ ரச்சவபி ழைக்தொமென 

சட ரிச்சுவர்கள் ௮ச்சணமெ பக்குவிட 
வென்றவேலா) 

  

* தருண மி தையா தருணம் இது ஐயா. 

[ சுத்தியஇது சுற்றிய என்பதன் மரூ௨.



சுவாமிழுலை, ௧௬௭ 

சித்தமதி லெத்களைசெ கத்தலம்வி தித்துடன 

ழித்துகம லத்தனைம ணிக்குடுமி பற்றிமலர் 

சத்தாக ரத்தலம்வ லிப்பபல குட்டிஈட 

னங்கொள்வேளே- 
செட்டி வடி வைச்கொடுதி ஊளப்புனம இத்சிறுகு 

றப்பெணமளிக்குள்மகிழ்செட்டிதரு வேற்பிலுறை 
சிற்பரம ருக்கொருகு ருக்களென முத்தர்புகம் 

தம்பிரானே, (௨௧௪) 

216. சே லுமயி லுர்க ரித்த வாளையட ருங்க டைக்கண் 

மாதரைவ சம்ப டைத்த வசமா இச்- 
சீலமறை யும்ப ணத்தி லாசையிலை யென்*ற வத்தை 

காலமுமு டன்கி டக்கு wait Cure; 

er gold nl o 6g வேவுசிலு கும்பி ணக்கு 

நாளுமிக நின்ற லத்த விதமாய.. 

காமகல கம்பி ணித்த தோதகமெ னுக்து வக்க 

லேயடிமை யங்க லக்க முூறலாமோ; 

ஏலமில வங்க வர்க்க காகம்வகு எம்ப டப்பை 

பூகமரு தந்த மைத்த காவிரம்- 

யாவுமலை கொண்டு கைத்த சாவிரிபு நம்பு சுற்றும் 

ஏரகம் மாந்த பச்சை மயில்வீரா) 

சோலைமடல் கொண்டு சகர மால்வரைய ரிந்த வஜ்ர 
பாணியர்தொ முக்தி ருக்கை வடிவேலா- 

[சூர்முதிர்க்ர வுஞ்ச வெற்பும் வேலைகில மும்ப கைத்த 

சூரனுட லுந்து ணித்த பெருமாளே.(௨௨) 

217. இிருவரிவ ராகு மென்று பொருணசையி ஸாடி வண்டு 

தனைவிடுசொல் தாத]1தண்ட மூகலான- 

சரசகவி மாலை இந்து கலிதுறைஈ ளேச லின்ப 

தீருமுதல தான செஞ்சொல் வகைபாடி/ 

மருவுசையு மோதி நொர்து அடிகள்முடி யேதெ ரிந்து 

வரினுமிவர் வீத மெங்க ளிடமாக- 
  

* அவத்தை காலமும் -நித்திரைப்போதும், * குர்- அச்சம், 

் சண்டம்- தண்டகம்,



௧௬௮) திருப்புகழ். 
வருமதுவொபோதுமென்றுகொருபணமுதாசினஞ்சொல். 

மடையரிட மேக டந்து மனம்வேரும்; 

உருகமிக வாக வெந்து கவிதைசொலி யேதி ரிந்து 

உழல்வதுவு மேத விர்ச்து விட வேகல்... 

உபயப,த *மால்லி எங்கி யிகபரமு மேவ இன்ப. 
முதிவியெனை யாள அன்பு தருவாயே; 

குருனொடு சாரை யன்றில் இரைகளத காடி டங்கள் 

குதிகொளிள வாளை கண்டு பயமாகக- 

குரைகடல்க ளேய. தர்ர்து வருவசென வேவி எங்கு 

குருமலையின் மேல மர்க்த பெருமாளே, () 

218. தெருகினில் ஈடவா மடவார் 

இரண்டொ றுக்கும் . வசையாலே.. 

இனகர னெனவே இயிலே 

சிவர்து இக்கும் மதியாலே; 
பொருலை வளையா இளையா 

மதன்தொ டுக்குங் கணையாலே.-. 
புளகித முலையா எலையா 

மனஞ்ச லித்தும் விடலாமோ): 
ஒருமலை யிருகூ மெழவே 

யுசம்பு குத்தும் வடி வேலா. 

ஒளிவளர் திருவே ரகமே 

யுகந்து கிற்கும் முருகோனே; 

அருமறை தமிழ். நா லடைவே 

தெரிச்து சைக்கும் புலவோனே- 

*அரியரி பிரமா தியர்கால் 

விலங்க விழ்க்கும் பெருமாளே. (௨௪) 

219. தா சர் தங் கடையதனில் விரவிரான் மெத்த நொக்து 

கீடுமா தி- 
ஞானமுங் செடஅடைய வழுவியா ழத்த முந்தி 

மெலியாதே; 

*மால்- ஆசை, *அரி-தேவேர்இரன், 
 



சுவாமிமலை, ௧௬௯ 

மாசகச் தொழுமுனது புகழினோர் சொற்ப கர்ந்து 
aa wall 

மாமணங் கமழுமிரு கமலபா தத்தை நின்று 
பணிவேனோ) 

வாசகம் புகலவொரு பாமாதா மெச்சு கின்ற 
குருகாதர- 

வாசவன் தரு* திருவை யொருதெய்வா னைச்டிரங்கு 
மணவாளா, 

*சேகஞ் சுரர்தருவு ம௫ழுமா வத்தி சந்து 

புடை சூழுங்- 
கேசவன் பசவுகுரு மலையில்யோ கத்த மர்ந்த 

பெருமாளே. (௨௫) 

220. நாவே பாம ணத்த பாதார மேநினைத்து 

நாலாறு நாலு பற்று வகையான « 

|காலாரு மாக மத்தி ஜூலாய ஞான முத்தி 
நாடோறு நானு ரைத்த கெறியாக) 

நீவேறெனாஇ ருக்க சான்வேறெனாஇருக்க 
சேசாக வாழ்வ தற்கு னருள் கூர- 

கீடார்॥௪ச டாக சத்தின் மீதேப ராப ரத்தை 
நீகாணெனாரவனைச்சொ லருள்வாயே) 

சேவேறு மீசர் சுற்ற மாஞான போத புத்தி 

ராக வேயு சைத்த குருகாதா- 

தேரார்கள் காடுசுட்ட சூரார்கள் மாள வெட்டு 

தீராகு காகு றத்தி மணவாளா; 

காவேரி கேர்வ டக்கி லேவாவி பூம ணத்த 
கரவார்சு வாமி வெற்பின் மதேருகோனே- 

கார்போலு மேனி பெற்ற மாகாளி வாலை சத்த 
காமாரி வாமி பெற்ற பெருமாளே. (௨௬) 

4 'இருவை- இரு; ஐ ஐ சாரியை, சம் மூங்கில், 
1 பாதாரம்-பாதாரவிந்தம்; இது கடைக்குறை, 

$ நாலாறு நாலு பற்ற லகையான...ஆக்மம் ௨ ௮-சிவாகமங்கள். 
| சா லாரும் - சரியை, கரியை யோகம், ஞானம் என்னும் நாலு 

பாதங்கள் பொருர்திய. 
[ ச டாதரம் மூலாதாரம் முதலிய ஆ ராூதாரம், 
௦ அனைச்சொல்- ஐக் பதம், 

15



௧௭௦ திருப்புகழ், 

221. laden லேயி ருந்து வகைமல சேதெரிகர்து 

நிறைகுழல் மீத ணிந்து குழைதாவும்- 

நிகரறு வேலி னங்கள் வரிதர வாச கங்கள் 

நினவற வேமொ ழிந்து மதனாலின்; 
கலபம ஷஜேகை சங்க ளளவற வேபு ரிக்து 

கனியித ழேயருந்தி யநுராகக்- 
கலவியி லேமு யங்கி வனிதையர் பால்ம யங்கு 

கபடனை யாள வன்ற னருள்கூசாய்/ 

உலகமொ மேழு மண்ட ௬லகமு மீசா தங்கு 

முூயர்கயி லாய மும்பொன் வரைதானும்- 

உயிரொடு பூத மைந்து மொருமுத லாூ நின்ற 

உமையரு எால்வ எர்ந்த குமசேசா7 

்குலைபடு சூ னங்க மழிபட வேலெ றிந்த 

குமாக டோர வெங்கண் மயில்வா ழ்வே- 

[கொடுமுடி யாய்வ எர்ச்து புயனிலை போலு யார 

குருமலை மீத மர்ந்த பெருமாளே, (௨௭௪) 

222. fb) pw08 மூகமெனு மொளியா லே- 

கெறிவிழி கணையெனு 1கிகசாலே; 

உறவுகொள் மடவர்க ஞூறவாமோ- 

உன இரு வடியினி யருள்வாயே/ 

மறைபயி லரிதிரு மருகோனே- 

மருவல ரசுரர்கள் குலகாலா; 

ரூறமகள் தனைமணா மருள்வோனே- 

குருமலை மருவிய பெருமாளே, (௨௮) 

௨25. பாரவரி தாயெ வரையென நீடிய 

பணைமுலை மீதினி வருவா ன- 

பணிகளு லாவிட. இழையிடை சாய்தரு 

பயிலிகள் வாள்விழி ௮யிலா லே) 

4 குலேபடு-குலைபட்டு, * கைலைமலையின் சொடுமுடிகளி 
லொன்று இருவேரசம் என்று இருவேரக மான்மிய சங்கிரகத்திற் 
சொல்லப்பட்டுள்ளது, 1கிகர்- போர்.



224. 

சுவாமிமலை. ௧௭௧ 

திரவரி யோடியல் குழல்களி னாுண்மலர் 
நிசைதரு மாலி னகைமீது- 

நிலவியல் சேர்முக மதிலுயர் மாமயல் 
நிலயெழ வேயலை வதுவாமோ) 

* அரவணை யார்குழை பசிவ ஆரண 

௮சனிட பாகம துறைசோதி- 

அமை.புமை டாகினி திரிபுரை காரணி 

அழகிய மாதருள் புதல்வோனே?) 

குரவணி பூஷண சரவண தேக 
குககரு ணாகிதி ௮மசேசா- 

குறமக ளானைமின் மருவிய பூரண 

குருகிரி மேவிய பெருமாளே. (௨௯) 

(பீலகாதல் பெற்றிடவு மொருகராழி கைக்குளொரு 
பலனேபெ றப்பரவு .  கயவாலே- 

பலபேரை மெச்சவரு சொழிலேசெ லுகத்தியுடல் 

பதராமல் வெட்சுமறு வகைகூறி) 

விலகாத லச்சைசணி மலையாமு வச்சியர்கள் 

வினையேமி குத்தவர்கள் தொழிலாலே- 

விடமேகொ டுச்துவெகு டொருளேப நித்தருளும் 

விலைமாதர் பொய்க்சலவி யினிதாமோ) 

மலையேயெ டுத்தருளு மொருவாள ரக்கனுடல் 

வடமேசெனத்தரையில் விழவேதான்- 

வசையாவிடுத்தகணை யுடையான்ம கிழ்ச்சிபெறு 

மருகாக டப்பமல ரணிமார்பா) 

இலசாவி யத்துறைக ளணர்வோர்ப டித்ததமிழ் 
செவியார வைச்தருளு முருகோனே- 

சிவனார்த மக்குரிய வுபதேச வித்தையருள் 

திருவேர கத்தில்வரு பெருமாளே, (௩0) 

: அரவணையார். குழை விஷ்ணுவானவர் மனங்குழைத்து 

அன்பு செய்யப்பட்ட,



&6T2_ 

225. 

226. 

tan nee tanh tt em 

% அமுத வேணி-வெபெருமான், 

திருப்புகழ். 

பாதி மதரதி போது மணிசடை 

நாத சருளிய குமசேசா- 

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள் 
பாதம் வருடிய மணவாளா? 

சாது மொருவிழி காக முறஅருள் 
மாய னரிதிரு மருகோனே- 

சால னெனையணு காம லுனதிரு 
காலில் வழிபட அருள்வாயே) 

ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல 

ET CHO GG) GUY சிறைமீளா- 

ஆடு மயிலினி லேறி யமார்கள் 

சூழ வசவரு மிளயோனே; 

சூத மிசகவளர் சோலை மருவுசு 
வாமி மலைதனி லுறைவோனே- 

சூர னுடலற வாரி சுவறிட 
வேலை விடவல பெருமாளே, (௩௧) 

Der Cas gs ஓருலி லானெ டுத்து 

மதுர காணியிட்டு கெறிசேர்வார்- 

மலைய வேவ ஊத்த சஃயி ஜூடொ ளித்த 
வலிய சாய ககச்கண் மடமாதா) 

இகழ வாச முற்ற கலையை லாம்வெ ளுத்து 
இளமை போயொ எளித்து விடுமா ற- 

இடைவி டாதெடுத்த பிறவி வோ றுத்து 
னினிய தாள ளிப்ப தொருகாளே? 

௮ கில மேழு மெட்டு வரையின் மீது முட்ட 

அதிர வேஈடத்து மயில்வீரா- 

அசுரர் சேனை கெட்டு முறிய வான வர்க்கு 
டைய வாழ்வ ளிச்கு மிரளாயோனே? 

மிககி லாவெ றித்த*அமுத வேணி dpe 
விழைசு வாமி வெற்பி ஓறைவோனே- 

விசைய ஞான வித்தை யருள்செய் தாதை கற்க 
வினவ வோது வித்த பெருமாளே. (௩௨)



227. 

228. 

& oT if மலை. ௧௪௩ 

ng sro விடம யின்ற இருகண் வேலி னுளம யங்கி 

முளரி வேரி முகைய டர்ந்த முலைமீதே- 

முழுகு காதல் தனைம றர்து பரம ஞான வொளிசி றர்து 

முகமொ சாறு மிகவி ரும்பி ௮யசாதே) 

௮௮௧௫ சாளி ஈறைய விழ்க்க குவளை வாச மலர்க ரகதை 

௮டைய வாரி மிசைபொ ழித்து னடிபேணி- 

gue wit யுருகுதொண்ட. ௬டன தாச விளையு மன்பி 

னடிமையாகு முறைமையொன்றை அருள்வாயே; 

தறுகண் வீரர் தலைய ரிந்து பொருத சூ னுடல்பி எந்து 

தமச வேலை சுவற வென்ற வடிவேலா- 

சரள eps லுமைம டர்தை முலையி லார அமுத முண்டு 

தரணி யேழும் வலம்வ ரூர்திண் மயில்வீரா) 

மறுவி லாத இினைவி &ார்த புனம்வி டாம லிதணி ருர்த 

வலிய காவல் புனைய ணங்கின் மணவாளா- 

மருவு ஞாழ லணிசெ ருந்தி யடவி சூத வனகெ ருங்கி 

வளர்சு வாமி மலைய மர்ர்ச பெருமாளே. (௬௩) 

வீர் தமொடு சூலை கண்ட மாலைகுலை கோவு சந்து 

மாவலிவி யாதி குன்ம மொடுகாசம், 

வாயூவட னேப ரந்த தாமரைகள் பீன சம்பின் 

மாதாதரு kh Op ணங்க Glan aor aur tb; 

பாதகவி யாதி புண்க ளானதுட னேதொட டர்ந்து 
பாயலைவி டாது மங்க இவையால்கின்- 

பாதமல ரான தின்க ணேயமற வேம றந்து 

பாவமது பானமுண்டு வெறிழாடி7 

ஏதமுறு பாச பந்த மானவலை யோடு ழன்று 

ஈனமிகு சாஇயின்ச ணதிலேயான்- 

ஈடழிச லான இின்பின் மூடனென வோது முன்புன் 

ஈச௮ருள் கூர வந்து எனையாள்வாய்) 

ரூதம௫ழ் பாலை கொன்றை தாதுவலர் சோலை துன்றி 

சூழுமதில் தாவி மஞ்சி னளவாகத்- 

சோ.ரணகசன் மாட மெங்கு நீடுகொடி யேத மைந்த 

ஸ்வாமிமலை வாழ வர்த பெருமாளே. (௩௪)



HoT 

229. 

230. 

திருப்புகழ், 

வீரர முற்ற பண்பின் மாத முற்ற ஈண்பி 

னீடு மெய்த்து யர்ந்து வயதாக. 

வாலையிற்றி ரிக்து சோல மைக்கண் மங்கை 

மார்க ளுக்கி சைந்து பொருள் தேடி) 

௮ மிக்ச பொன்க ளால மைத்த மர்ந்த 

மாப ணிக்கள் விக்தை ய) துவான- 

அட கொப்ப மைந்த வோல் முத்த முங்கொ 

டாவி மெத்த நொக்து இரிவேனோ: 

சூரனைத்து ரந்து வோ றப்பிளந்து 

சூழ்சு சர்க்க ணன்பு செயும்வீரா- 

சூச ரதீதொ ஈடம்பு தானெ டுத்து வந்த 

சூத க்கி சைர்த மருகோனே? 

ஏசெ இர்த்து வந்து நீர்கள் கட்டி யன்று 

BOHM ONES HS தொருசாலி- 

யேமி குத் யர்ந்த மாவ யற்கள் மிஞ்சு 

மேர கத்த மாந்த பெருமாளே. (௩.௫) 

பொர்குழல் விரித்தும் தாக்கு வேல்விழி சுபூற்றிப் பார்த்து 

வாவென ஈகைக்தச் தோட்டு குழையாட- 

வாசக முரைக்றுச் ருசர பாலையெனுுப்பைக் காட்டி 

வாசனை முலைக்சச் சாட்டி. யழகாகச்/ 

சீர்கலை நெ௫ழ்க துப் போர்த்து மூலிடைசொரித்துக்காட்டி, 

தீகதெய நடித்துப் பாட்டு குயில்போலச்- 

சேருற அழைத்துப் பார்த்து சார்வற மருத்திட் டாட்டி, 

சீர்பொருள் பறிப்பொய்க் கூத்த ருறவாமோ) 

சூரர்கள் பசைச்சச் தேர்ச் ளானைச எழித்துச் gree 

சூர்கரி கொளுத்திக் ta oo ரிடும்வேலா- 

தூமொழிாசைச்துச்கூற்றை மாளிடவுசைத்துக்கோத்த 

தோலுடை 1 யெனப்பர்க் Capp SAC ar Gor; 
  

*, gb y= (பிரளயத்தில் முழுயெ) அழயெ பூமியை 

பூ என்பது பு எனக் கு.ஐஇற்ற, 
* கூற் றுர்-கூற் ont= இயம லோகம், 
ஜ் 

+ என் ௮ப்பர்க்கு எனப் Nisa,



சுவாமிமலை, ௧௭௫ 

ஏரணி சடைசீப் பாற்சொ லாரணி சிறக்கப் போற்று 

மேசெழினிறத்துச் கூர்த்த மசவோனே- 

எடணி குழைச்சித் mises வாடடு குறக்இச் கேற்ற 

ஏரக பொருப்பிற் பூத்த பெருமாளே. (௩௭) 

251. விட ழும்வடி வேலு மதன௪ ரங்களும் 

வடுக சான மகாசெ டூங்குழை 

விரவியுடன் மிளும் விழிகளு மென் புழு 

கதுதோயும்- 

ம்ருகமத படீர பரிமள குங்கும 

மணியுமிள நீரும் வடகுல குன்றமும் 

வெருவுவன பார புளகச னங்களும் வெருகாம; 

நடன பத .நாபு ரயில் செஞ்சிட 

மலர்சொருகு கேச பரமுமி லங்கிய 

ஈனினமலர் சோதி மதிமுக விம்பமும் ௮னகேராம்- 

ஈடையுகளிர் tor go ரிகிலவுதொ ழுக்தனு 

முழுதுமபி சாம அரிவய இண்டுணெ 

னகையமளமாகர் சகலவியினைர் கரு இடலாமோ; 

வடி.வுடைய மானு மிகல்கர னுக்திக 

ழெழமுவகைம சாம மழுகிக ரொன் றுமில் 

வலிய திறல் வாலி யுரமுசெ டுங்கட லவையேழும்- 

மறநிருதர் சேனை முழுதுமி லங்சைமன் 

வகையிரவி போலு மணியும லங்க்ருத 

மணிமவுலி யான வொருபதும் விஞ்சிரு 

பதுதோளும்/ 

அடைவலமு மாள விடுசா அ௮ம்புடை 

சசரதகு மாச ரருகுல புங்கவன் 

௮ருள்புனைமு சாரி மருகவி ளங்யெ மபிலேறி-. 

அடையலர்கள் மாள வொருகிமி டர்தனி 

௮லகைவல மாக கொடியினில் வந்துயர் 
அழகியசு வாமீ மலையில மர்ச்தருள். பெருமாளே, 

* மாதர்  அழயெ, ர் dove தொழல்-ஈல்ல. நாயகன் Qan_éa 

வேண்டுமென்று சர்திரனை க் தொழுதல்,



௧௭௬ திருப்புகழ், 

252. விரித்த பைங்குழ லொளிர்மல wer x cor 
தனத்த னக்தன தனதன வெனவொலி 
விரிப்ப வண்கயல் விழியுறை குழையொடு 

மலைபாய- 

மிருத ச வண்டுலை நதல்மிசை திலகமொ 
டசைத்த பொன்குழை யழசெழ முகவொளி 
வெயிற்ப ரர்இிட ஈஈகையிதம் முருகலர் 

வரிபோதத்) 
தரித்த தந்இரி மறிபுய மிசைபல 

பணிக்க லங்கிய பரிமள குவடிணை 
சனச்கொழுர்.துகள் ததைபட கொடியிடை 

படுசேலை- 

தரித்து சுந்தர மென௮டர் பரிபுச 
பதச்டி லம்பொடு நடமிடு கணிகையர் 

சழக்கர் விஞ்சையர் மயல்களின் முழுகுவ 
Oger Sure ga; 

உரித்த வெங்கய மறியொடு புலிகலை 
தரித்த சங்கரர் மதிகதி சடையினர் 
ஒருத்தி பங்னெ ரவர்பணி குருபா 'முருசோனே- 

Ray ah BG waar or டெமுகடல் 

குவட்டை யும்பொடி படர்சத முடிவுற 
வுழைத்த இர்திசர் பிரமனு மகிழ்வுற 

விடும்வேலா; 
வரித்த ரக் துள வணிதிரு மருவிய 

$வுரத்த பங்கயர் மரகத மழகிய 
வணத்த ரம்பர முறவிடு கணையினர் மருகோனே- 

வன த்தில் வச்தொரு பழையவ னெனவொரு 
குறத்தி மென்புன மருவிய இளிதனை 
மயக்கி மந்திர குருமலை தனிலமர் 

பெருமாளே. (௩௮) 

அண்டு படர டு. ணை 

* நகை இசம் முருகு அலர் வரி போத-தர்தங்களையுடைய 

இதழோடு கூடிய வாசனையுள்ள செங்குமுத மலரை யொத்த 
வாயினின்றும் இசைப்பாட்டுக்கள் எழ; வரி: இசைப்பாட்டு, 

* சதம் முடிவுற- நூறு அசுவமேத யாகம் முடிய, 
1 உரத்த பங்கயர்-மார்பின்சண் தாமரையை யுடையவர், 

 



OO FTO Fi 

குன்றுதேோ ரமுடல். 

  

| (குன்றுதோறாடம்' என்பது பலமலைகளுச்கும் பொதுவாக 
வழங்குஞ்சொல், முருசக்சடவுள் மலைக்கடவு ளாதலின் மலை 

இிழவோன்', 6 இரி ராஜன்", £ குறிஞ்சி வேதன் ? எனப் பெயர் 

பெறுவர்] 

  

259. திருக் கழல்ப ணிந்து னடி யேனுன்- 

அபயம் புகுவ தென்று Adore rant; 

இதயச் தனிலி ருந்து க்ருபையாட- 
இடாசங் சைகள்க லங்க ௮ருள்வாயே) 

எதிர் கொருவ ரின்றி நீடமாடும்- 

இறைவன் தனது பங்கி ஓமைபாலா) 

பதியெங் இலுமி ருந்து விளையாடிப்- 
பலகுன் நிலும மர்ச்த பெருமாளே, (௧) 

224. எழுதிகழ் புவன மொடியள வசனி 
லியல்பெற மயிலில் வருவோனே- 

இமையவர் பசவி யடிதொழ அ௮வுணா 

மடி.வுற விடுவ ் தொருவேலா) 

*வழுதியர் தமிழி ரனொருபொரு எதனை 

வழிபட. மொழியு முருகேசா- 

மலாடி பணியு மடமகள் பசலை 

மயல்கொடு தளர்வ தழகோதான்) 

* வழுதியர் சமிழ் “பாண்டியர்களால் விருத்திசெய்யப்பட்ட சமிழ், 
* 'ஒருபொரு எதனை வழிபட மொழியும் முருசேசன்' என்றது 
இறையனார் அகப்பொருளுக்குச் சங்கப்புலவர் பலரும் செய்து வர்ச 
உரைகளை யெல்லார் சனித்தணியே கேட்டு ஒவ்லோ ரிடங்களிற் 
சரச்சம்பஞ் செய்து, ஈக£€ரர் செய்த உரையை முழுதும் வியந்து 
சிரக்சம்பஞ் செய்து ஸ்தாபித்சருளிய உருத்திரசன்மரை,
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235. 

திருப்புகழ். 

முழுகிய புனலி லினமணி தாள 
மு.றகடு பவள மிகவாரி- 

மூறையொடு குறவர் மடமகள் சொரியு 

மு௮மல் பழக GG Tat 
பழகிய வினைகள் பொடிபட அருளில் 

படி.பவ ரிதய முறுகோவே- 

பருவசை துணிய வொருகணை *தெரிவ 
் பலமலை யுடைய பெருமாளே, (௨) 

இறையின் மானுட சாசையி னால்மட 

லெழுது மாலருள் மாதர்கள் தோதக 
சரசர் மாமல ரோதியி னாலிரு சொங்கையாலுக்- 

தளர்மி னேரிடை பாலுடை யால்கடை 
யழகி னால்மொழி யால்விழி யால்மருள் 
சவலை நாயடி, யேன்மிக வாடிம யங்கலாமோ; 

பறவை யானமெய்ஞ் ஞானிகள் மோனிக 
ளணுகொ ணாவகை நீடு1மி சாசிய 
பவன பூக வே௫க மாகிய விர்ராதம்- 

பகசொ ணாதது சேரவொணுத்து 
Seon ust ணுதது வானத யாபர 
பதிய தான௪ மாதிம னோலயம் வந்துதாராய்) 

சிறைவி டாதநி சாசார் சேனைகள் 
மடிய நீலக லாபம தேறிய 

திறல்விரோத1ச மேளத யாபா மும்புசாசித்- 

தரைகள் போலலை மோதிய €தள 
குடக காவிரி கீளலை சூடிய 
இரிரி ராமலை மேலுறை வீரகு நிஞ்சிவாழும்; 

மறவர் நாயக திவி காயக 
ரிளய சாயக காவிரி நாயக 
வடிவி னாயக ஆனை த னாயக எங்கள்மானின்- 

மகிழு-நாயக தேவர்கள் நாயக 
கவுரி நாயக னார்குரு காயக 
வடிவ சாமலை யாலையு மேவிய சம்பிரானே, () 
  

% *செரிசை பலபல வுடைய பெருமாளே” என்றும் பாடம், 
* இசாசியம்-- இரக$ியம், 1 சமேளம் -சமேளனம்: கலப்பு,



குன்றுதோருடல். ௧௪௯. 

236. Mess Cory mpi shout, eater C guy 

மஞ்சரி கோவை தூது Lieut aes 

வண்புகம் *பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி 

tes But Cure anf லழியாதே) 

செஞ்சா ளணூத தே ரண்டுணி நீப மாலை 

இண்டி றல் Carer யூச மூகமாறும்- 

செந்தமிழ் காளு மோதி உய்க்திட ஞான ep 21 

செங்கனி வாயி லோர்சொ லருள்வாயே; 

$பஞ்சவ னீடு கூறு மொன்றிடு காப மோடு 

பஞ்சற வாது கூறு சமண்மூகா்- 

பண்பறு பிலி யோடு வெங்கழு வேற வோது 

பண்டித ஞான நீறு தீருவோனே) 

குஞ்சாம் யாளி மேவு பைம்புன மீதூ லாவு 

குன்றவர் சாஇ கூடி. வெறியாடிக்- 

கும்பிட நாடி வாழ்வு தந்தவ சோடு af a 

குன்றுதோ Hic Ca QugurCar. (#) 

2௮7. பெஞ்சமே கோடி கோடிகள் கெஞ்சமே சோ மேவிய 

வன்கணு ரார வாசமு மருள்வோசாய்- 

வும்பிலே வாது கூறிகள் கொஞ்சியே காம லீலைகள் 

$வர்தியா ஆசை யேதரு விலைமாதா; 

பஞ்சமா பால மேதரு கொங்கைமேல் கேச மாய்வெகு 

பஞ்சியே பேசி காடொறு மெலியாதே- 

பர்தியாய் வானு ளோர்தொழ நின்றச் மேரு லாவிய 

பண்புசேர் பாத தாமரை யருள்வாயே) 

அஞ்சவே சூர ஞனவ ஞய்ஞ்சுபோ காம லேயயில் 

wor gsr னேவி வானவர் இிறைமீள- 

அன்பினோ டேம ஜோச மிஞ்சமே லான வாழ்வருள் 

௮ண்டர்சோ வேப சாபர முதல்வோனே;: 
  

4 பாரி, காரி-சடையெழுவள்எல்களி லிருவர். 
* வர்இியர்-புகழ்க்து கூறுகோர், 1 பஞ்சவன் பாண்டியன், 

8 வச்தியா-வர்தித்து- புகழ்ச்,
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கொஞ்சவே காலின் மேவச தங்கைதா னாட ஆடிய 

கொன்றையா னாளு மேமகழ் புதல்வோனே- 
கொர்துசேர் சோலை மேவிய குன்றுகுழ் வாச லேவரு 

குன்றதோ டல் மேலிய பெருமா ளே.(3) 

கயிலை மலை, 

  

[இதனைத் தேவாரத்தில் கொடித்தான்மலை என்பர். 

வெள்ளியங்கிரி என்பதும் இதுவே,] 

  

958. Bode மருவிச் காலி *ணிருவழி யடைபட் டோடி 

சிவவழி யடனுற் றேக பசமீதே- 

Dag ரதனைப் *பாவை மணமென மருவிக் கோல 

1 திரிபு மெரியத் தீயி ன கைமேவி) 

இருவினை பொரியக் கோல திருவரு ரூருவச் தேகி 

யிருள்கதி ரிலிபொற் பூமி தவரூடே- 

இருவரு முருகக் காய நிலையென மருவிச் தேவ 

ரிசபவ னளெனவிசத் சார மருள்வாயே; 

பரிபுர கழ$்லெட் டாசை செவிடுகள் படமுச் சேவர் 

பழமறை பணியச் சூல மழுமானும்- 

பரிவொடு சுழலச் சேடன் முடி௫ெ.று ரெறெனக்|கோவு 

பரியினை மலர்விட் டாடி ஸவுடியோர்கள்; 

1 அ_மஹா வுருகச் சேசெ யெனதிரு ஈடனக் கோல 

மருள்செயு முமையிற் பாச ரருள்பாலா- 

௮லரணி குழல்பொர் பாவை 0திருமக எமளிப் போரொ 

டடியவர் கயிலைக் சான பெருமாளே. (௧) 

% இரு வழி இடைகலை பிங்கலை மார்க்கம், * பாவை மணம் 

என மருவல் பிரதிமை விவாகம் போலப் பாவித்தல், 

1 இரி பூம் அ மும் மலம், $எட் டாசை-௮ஷ்ட திக்கு, 

॥ சோவு பரியினை மலர் விட்டு- இடபமாகிய பரியைப் பூமியில் 

விட்டு, 4 ௮ரஹர ௨௬௫ ஹாஹா என உருகி, 

௦ திரு மகள்- இலக்குமியின் புத்திரி,
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[கயிலைமலை.] 

239. தே ௫ முக்கனிகள் பால்செய் கருப்பிளகிர் 

சீரும்ப ழித்தசிவ மருளூறத்- 

இிதும்பி டித்சவினை யேதும்பொ டி.த்துவிழ 
சிவன்௪ வச்சொருப மெனதேறி) 

சானென்ப தற்.றுயிரொ டூனென்ப தற்றுவேளி 

நாதம்ப சப்பிரம வொளிமீதே- 

ஞானஞ்சு ரப்பமக மாந்த ஈச்தயொடெ 
காளுங்க ளிக்கப,௪ மருள்வாயே) 

வானந்த மைக்க௮டி யேனுஞ்செ ழிக்க௮யன் 
மாலும்பி ழைக்கறுலை விடமாள- 

வாருங்க ரக்சனெமை யாளுக்க கப்பன்மழு 
மானின்க சத்தனருள் முருகோனே) 

தானந்த னத்ததன னாவண்டு சுறறிமது 
தானுண்க டப்பமல சணிமார்பா- 

தானங்கு நித்துஎமை யாளுந்தி ருக்கயிலை 
சாலுங்கு றத்திமகிழ் பெருமாளே. (௨) 

240. கைத்து வுருக்கி விழித்து மிரட்டி. 

ஈடித்து விதத்தி லதிமோகம்- 

நடத்து சமத்தி முகத்தை மினுக்கி 
நலத்தி லணைத்து மொழியாலுச்) 

திகைத்த வரத்தி லடுக்க பொருட்கை 
இசட்டி யெடுத்து வசவேசெய்- 

திருட்டு மூலைப்பெண் மருட்டு வலைக்குள் ' 
தெவிட்டு கலைக்குள் , விழுவேனோ) 

பகைத்த அரக்கர் ஈரத்தை யறுத்து 
படர்ச்சி கறுத்த மயிலேறிட்- 

பணைத்த காத்த குணத்த மணத்த 
பதத்த சனத்த தனமாதை) 

மிகைத்த புனத்தி லிருத்தி பணைத்து 
*வேளுத்த போருப்பி றைநாதா- 

விரித்த சடைக்கு ளொருத்தி யிருக்க 
[ம்ருகத்தை யெடுத்தொர் பெருமாளே, (௩) 
  

* வெளுத்த பொருப்பு--வெள்ளி மலை : கயிலை, 
* ம்ருகத்தை யெடுத்சோர் -மானேந்தி யாகிய சிவபெருமான், 
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௧௮௨ திருப்புகழ். 

2கீந. பனியின் விந்துளி போலவே கருவினுறு 

மளவி லங்கொரு சூசமாய் மிளகு* துவர் 

பனைதெனங்சனிபோலவே*[பலசனியின் வயிராஇப்- 

பருவ முர்தலை கீழதாப் mapa dev 

மருவி யொன்ப.து வாசல்சே ருருவமூள 

பதுமை யின்செயல் போலவே வளிகயிறி 

ுடைனாடி,, 
மனவி தர்தெரி யாமலே மலசலமொ 

டுடல்ஈ கந்தமு தாறியே ௮னைமுலையின் 
மயமயின்றொரு பாலனா யிகமுடைய செயல்மேவி- 

வடிவ முன்செய்த தீமையா 1லெயுமுனையும் 

௮றம றஈ$தக மீதுபோய் தினதினமு 

மனம ஹழிர்துடல் காறினே னினியுன௫ு 

BLO ST OTL; 

தனன தந்தன தானனு தனதனன 

தினன இர் தன தீததோ தஇிகுததிகு 
தீகுத குர்சதி தாகுசோ வெனமுழவு வளைபேரி- 

தவில்க ணம்பறை காளமோ டிமிலைதொனி 

யின மு ழங்கெழு வேலை்போ லஇிரபொரு 

சமர்மு சங்களின் மேவியே விருதுசொலு 
மவுளோர்கள்/ 

சினம ழிர்திட தேர்கள்|தோ லரிபரிகள் 

குருதி யெண்டிசை மூடவே அுலகைகரி 

சிறையி னங்களி கூரவே ஈகையருளி விடும்வேலா-.. 

சிவன்ம இழ்ர்தரு ளானைமா முசன்மருவி 

மனம கிழ்ந்தருள் கூரவோர் கயிலைமகிழ் 

இகழ்கு றிஞ்சியின் மாதுமால் மருவுபுகழ் 

பெருமாளே. (௪) 

'* துவர் பாக்கு, 1 பல சனி-ுபலாச் சனி, 

1 எயு முனையும்: ஏயும் உனையம், 6 அசம்-பாவம், 
| தோல் யானை,



குன்றுதேோோருடல், ௧௮௩ 

[கயிலைமலை,] 

242. *Lp Au sofa ப்சபுவான- 
புகலியில்வித் தகர்போல) 

௮மிர் தகவித் தொடைபாட- 
௮டிமைதனக் கருள்வாயே, 

சமரிர்லெதிர் தீ GFT wT OF Se 

தனியயில்விட் டருள்வோனே) 
தமசவயப் பொருளானே- 

1ரசதகிரிப் பெருமாளே. (௫) 

245. முகத்தைப் பிலுக் மெத்த 
மினுக்கித் துடைத்து சத்ச 

முலைக்கச் சவிழ்த்க சைத்து முசியாதே- 

முழுக்கக் கழப்பி யெத்தி 

மழுப்பிப் பொருட்ப நித்து 

மொழிக்குட் படுத்த ழைத்த மளிமீதே; 

ஈகைத்திட் டழுத்தி முத்த 
மளிததுக் களித்து மெத்த 

நயத்திற் கழுத்த .றுக்கி யணைவார்பால்- 
நடுக்குற் ஐவர்க்கு மெத்த 

மனத்தைப் பெருக்க வைத்து 

நயத்துத் தியக்கி நித்த மழிவேனோ) 
செகக்கச் செகக்க செக்க 

தரிக்கத் தரிக்க தக்க , 

இமித்தித் இமித்தி இத்தி யெனஷடும்- 
செகத்துக் கொருத்தர் புத்ர 

நினைத்துச் துதித்த பத்த 
ஜெனத்துக் சனித்த சத்தி யருள வோளே) 

மிசைத்துத் இடத்தெரி டற்று 
அசைத்துப் பொறுத்த சச்கன் 

மிகுத்துப் பெயர்த்தெ டுத்த கயிலாய- 

* பூமி என்பது புமி என்றாயிற்று, ர எதிர்த்த சுர்-எதிர்த்த Gis 

சூர்-குசன், 1 ரசச இரி--வெள்ளியம் இரி, |



௧௮௪ திருப்புகழ். 

மிசைக்குற் றடுத்து மற்ற 
பொருப்பைப் பொடித்திடித்து 
மிதிச்தச் தகைத்து விட்ட பெருமாளே, (௬) 

TORO ea 

LO} on F aw lb. 

  

(இதனைச் திநமலை எனவும் திரப்பநப்பதம் எனவும் மல்லி 

கார்ச்சுனபுரம் எனவும் கூறுவர். மூவர் தேவாரமும் பெற்ற 
ஸ்தலம், கர்.நூல் ஜில்லா ஈச்.இயாலி லிருந்து 60-மைல், இங்குச் 
சிவராத்திரி தரிசனம் விசேஷம்.] 

  

244. ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு 

முணர்வுற இருபத முளநாடி- 
உருடெ முழுமதி தழலென வொளிதிகழ் 

வெளியொடு வொளிபெற விரவாதே; 
தெருவினில் மரமென எவசொடு மூசைசெய்து 

திரிதொழி லவமது புரியாதே- 
இருமகள் மருவிய இரள்புய அறுமுக 

தெரிசனை பெறவருள் புரிவாயே) 
பரிவுட னழ௰ய பழமொடு கடலைகள் — 

பயறொடு சிலவகை : பணியாசம்- 

பருகிடு பெருவயி ௮ுடையவர் பழமொழி 
எழுதிய கணபதி யிளையோனே) 

பெருமலை யுருவிட அடியவ ௬௬௫ட 
பிணிகெட அருள் தரு குமசேசா- 

பிடியொடு களிறுகள் ஈடையிட கலைஇரள் 
பிணையமர் *திருமலை பெருமாளே, (௧) 

ணட OO AAT ORR DS கை 

  

* திநமலை என்றே ஒரு பிரபல சுப்ரமண்ய ஸ்தலம் 
தென்கா9-குற்றாலத் க்குச் சமீபத்திற் செங்கோட்டை செயில்வே 

ஸ்டேஷனுக்கு ஓடமேற்கு 5-மைல் தாரச்தி லுள்ளது,



Goyer grape w. 

இருவேங்கடம். 

  

[திநவேங்கடம், வடமலை என்பன திநப்பதி, இத்தூர் 

இில்லாவில் உள்ள பிரபல விஷ்ணு ஸ்தலம். ஸ்வாமிகள் காலத்தில் 

விஷ்ண் ஆலயம் முருகர் ஆலயம் இரண்டும் இத்தலத்தில் 

இருர்திருத் தல் வேண்டும் என்பது இச்சலத் நுக்குத் திரும்புசழ் 
இருப்பதாலும், ஸ்வாமிகளே :உலூன்ற பச்சை யுமை யணன் 

வடவேங் கடத்தி லுறைபவன் '' எனச் திருவாஞ்சியத்துத் திருப் 

புகழிற் க.௮ுதலாலும் பெறப்படுன்ற 5] 

  

245. க.றுத்ததலை வெளிறு மிகுந்து 

மதர்த்தஇணை விழிகள் குழிந்து 

சதுப்பிலு தசைகள் வறண்டு செவிதோலாய்க- 

கமுத்தடியு மடைய வளைந்து 

கனத்தமெடு முதுகு குனிந்து 

கப்புறுப லடைய விழுக்*து தடுகீர்சோ) 

ருறக்கம்வரு மளவி லெஜலும்பு 

குலுக்கிவிடு மிருமல் தொடங்கி 

உரத்தகன குரலு நெரிந்து தீடிகாலாய்- 

உரத்தசடை தளரு முடம்பு 

பழுத்இிடுமுன் மிகவும் விரும்பி 

உனச்கடிமை படுமவர் சொண்டு புரிவேனே; 

சி௮த்த[செலு வதனு எளிருக்து 
பெருத்ததிசை யுததி கரந்து 
செறித்தமறை கொணர நிவந்த ஜெயமா1[லே- 

செறித்தவளை கடலில் வசம்பு 

புதுக்கியிளை யவனொ டறிர்து 

செயிர்த்த௮.நு மனையு முகர்.து படையோடி ; 
  

* உதடு நீர் சோர் உறக்கம் வருமளவில் எனப் பிரிக்க. 
* இசெலு-மீன்ரிறை, 1 ஏ செறித்து ௮ வளை கடவில்- 

பாணம் பிரயோகஞ் செய்து ௮ந்த வளைக்ச கடலில்,



GDS திருப்புகழ். 

மறப்புரிசை வளையு மிலங்கை 

பரக்கனொரு ப.துமுடி சரத 

வலாத்த௫ிலை விஜய முகுந்தன் மருகோனே- 

மலர்க்கமல வடிவுள செங்கை 

அயிற்குமா *குகைவழி வந்த 

மலச்சிகா வடமலை நின்ற பெருமாளே,(க) 

246. கோங்ளெ நிரிளக விங்குப யோ தரமும் 

வாங்கிய வேல்விழியும் இருள் கூ௬ங- 

கூர்தலு நிள்வஙமாகொள் காக்களு நாலிடையும் 
woth ord Cra dang aid மிகராடிப்) 

பூங்கொடி யார்கலலி நீங்கரி தாகிமிகு 

தீங்குட னேயுழலும் உயிர்வாழ்வு- 

பூண்டடி யேனெறியில் மாண்டிஙஎ னேநசகில் 

வீழ்க்தலை யாமலருள் புரிவாயே) 

பாங்கயும் வேடுவரும் ஏங்க... மா முனியும் 

வேங்கையு மாய்மறமின் வலுடன்வாழ்வாய்- 

பாண்டவர் தேர்கடவும் நீண்டபி சான்மருக 

பாண்டிய னீறணிய மொழிவோனே) 

வேங்கையும் வா ரணமும் வேங்கைய மானும்வளர் 

வேங்கட மாமலையி ஓறைவோனே- 

வேண்டிய போதடியார வேண்டிய போகமது 

வேண்டவெ ருதுதவு பெருமாளே, (௨) 

௮47. சீரிந்தமில் மோகவெரி காந்திய வாவனில் 
மூண்டவி யாதசம பவிசோத- 

சாங்கலை வாரிதியை நீந்தவொ ணாதுலகர் 

தாநீதுணை யாவரென மடவார்மேல்/ 
  

* அண்ட மன்னுயி ரீன்றவ ஞடன்முனி வா௫த் 

சொண்ட கங்கெழு சுவாமிதன் மால்வஸளா துறந்து 
மண்டு பாதல் தேடியே யோர்குகசை வழியே 

பண்டு தான்வரு வேங்கட கிரியையும் பார்த்தான்." — 

என்று சச்சியப்ப வொசாரிய சுவாமிகள் கந்தபுராணத்தில் வழி 
சடைப் படலத்திற் கூறியிருத்தலையுங் காண்க,



248. 

குன்றுதோருடல். க௮ள 

[திரு வங்கடம்.] 

ஏந்திள வார்முளரி சார் தணி மார்பினொடு 
தோய்க்துரு காவறிவு தீடுமா றி- 

ஏங்கிட தருயிரை வாங்கிய சாலன்வசம் 

யான்தனி போய்விடுவ தஇியல்போதான்? 

BUG ot) Cys Go மான் தரு கானமயில் 

கார்தவி சாசசா வணவேே- 

காண்டகு தேவர்பதி யாண்டவ னேசுருதி 

யாண்டகை யேயிபமின் மணவாளா? 

வேர்தகு மாரகுக சேந்தம பூரவட 

வேங்கட மாமலையி லறைவோனே- 
வேண்டிய போதடியர வேண்டிய போகமது 

வேண்டவெ ருதுதவு பெருமாளே, (௩). 

விரிசோர்இடு சேல்கய லோவெனு 

முழைவார்ச் இடு வேலையு நீலமும் 

_ வடுவாங்கிடு வாள்லிழி மாதர்கள் வலையாலே- 

வளர்கோங்கெ மாமுகை யாகிய 

தனவாஞ்சையி லேமுக மாயையில் 

வளமாச்தளிர் போல்கிற மாகிய வடிவாலே) 

் இருள்போன் திடு வார்குழல் நீழலில் 

மயல்சேரக்திடு பாயலின் மீதுற 

இனிகதாங்கனி வாயமு gn pase பருகாமே- 
- எனதாக்ஈதன தானவை போயற 

மலமாங்கடு மோகவி காசமு 
மிவைடீங்டெ வேயிரு தாளினை யருள்வாயே; 

கரிவாம்பரி தேர் திரள் சேனையு 

் முடனார்துரி யோதன னாதிகள் 

களமாண்டிட வேயொரு பாரத மதிலேக்.. 
சனபாண்டவர் தேர். சனி லேயெழு 

பரிதூண்டிய சாரதி யாயெ 
கதிரோங்கயெ நேமிய னாமரி ரகுராமன்) 

* garg = ஈகேகம்,



க௮)_0 திருப்புகழ். 

தஇிரைநீண்டிரை வாரியும் வாலியும் 
கெடிசதோங்கும சாமா மேழொடு 
தெசமாஞ்சச சாவண ஞாரமுடி பொடியாகச்- 

சிலைவாங்கிய சாரண ஞார்மரு 

மகனாங்குக னேபொழில் சூழ்கரு 
திருவேங்கட மாமலை மேவிய பெருமாளே, (௪) 

அலைய OP 

திருத்தணிகை. 

  

[ இது சத்தார் ஜீல்லாவிலுள்ள௮.--ரெயில்வே ஸ்டேஷன், 

முருசச்சடவுள் வள்ளியம்மை பொருட்டு வேடரொடு செய்த 
அலாங் சாரணமான கோபமும், முன்னஞ் சூரனொடுசெய்த போர்ச் 

காரணமான கோபமுச் தணிந்து, ஸ்ரீ வள்ளி தெய்வயானை சமேத 

சாய் வீற்றிருக்குச் திருப்பகி யாதலின் இது தணிகை, சேநத்தணி 

எனப் பெயர்பெறும், மலையின்கண் நீலோற்பல சுனை யிருப்ப 

சால் இதனை உற்பலகிரி; கல்லாரகிரி யெனவுங் கூறவர், புறம் 
பயத்துத் தேவாரத்தில் அப்பர் சுவாமிகள் *: சன்மலிந்த கழுநீர்ச் 

குன்றம் ” என்றது சவணிக்கற்பாலது. ஆரியர் ஈண்டு நிர்த்த 

தரிசனத்தை விசேடித்துக் கூறுகின்றனர் -- [985, 907], 

திர்த்சம்--சரவணப் பொய்கை; மிக விசேஷமானது; *இருக்குள 

சாளும் பலச்திசை மூசுஞ் இறப்பு” [958] இன்றும் பிரத்தியகூ 

மாய்ச் காணலாகும், ஈபுவிக்குயி ராகுர் திருத்தணி 28] 
என்பதால் இத்தலத்துப் பெருமை விளங்கும், 

மிசவும் உயரிய நடையிற் கச்ஏியப்பமுகிவர் பாடியருளிய 

தலபுராண மொன் றுளது, ஸ்ரீ சர்தப்பதேசிகர் பாடிய 

6 தணிகைச் சர்நிதிமுறை'” யொன் றளது,] 

  

249. அமைவுற் ஐடையப் பியற் pane 

கமுதைப் ப௫ர்தற் இசையா தே- 
அடையப் பொருள்கைக் இளமைக் கெனவைத் 

தீருள்தப் பிமதச் தயசாதே) 
தமர்சுற் றியழப் பறைகொட் டியிடச் 

சமனெட் டுயிரைக் கொடுபோகுஞ்-



Go me gsr ape wv. ௧௮/௯. 

[திருத்தணிகை] 
சரிரத் இனைகிற் குமெனக் கருதித் 

தளர்வுற் ஜொழியக் a.CaG @; 

இமயத் துமயிற் கொருபக் கமளித் 
தவருக் சையப் புகல்வோனே- 

*இரணச் தினிலெற் .றுவரைக் சழுகுக் 

இரையிட் டிடுவிக் சமவேலா)' 

*சமயச் ga amis sans 
SAO pace புகராடும்- 

சடுபத் மமுகக் குகபுக் ககனச் 

தணியிற் குமாப் பெருமாளே. (௧) 

250. (குவளைக் கணைதொட் டவனுக் குழுடிக் 

குடையிட் டகுறைப் பிறையா லே- 
குறுகுற் ந௮லர்ச் தெரிவைக் குமொழிக் 

கூயிலுச் குமினித் தளராதே; 

இவளைச் துவளக் கலவிக் குநயத் 

இறுகச் தழுவிப் புயமீதே-. 

இணையற் நழ௫ற் புனையக் கருணைக் 

இனிமைத் சொடையைக் தரவேணும்) 
கவளக் காரடச் கரியெட் டலறக் 

கனசுக் இரியைப் பொரும்வேலா- 

கருதிச் 1செயல்ப் புயனுக் குருகிக் 
கலவிக் கணயத் தெழுமார்பா7 

பவளத் தரளத் இரளக் குவைவெற் 

பவையொப் புவயற் புறமீதே-. 
பணிலத் தரள்மொய்ச் ததிருச் தணிகைப் 

பதியிற் குமரப் பெருமாளே. (௨) 

  

* இரணம்-யுத்தம், * சமயச் சிலுகு-மதப் போராட்டம், 

1 செயலைப் புயன்--அசோகமலர்ச் கணையைச் கையிலுடைய 

மன்மதன் ) செயலை அசோகு.



௧௯௦ திருப்புகழ். 

‘251. பொரிபப் பொரியப் பொலிமுத் துவடத் 

HEAD புதையத் கனமீதே- 
புசளப் புளக் குவிக் கறுகட் 

பொருவிற் சுறவக் கொடிவேள்*தோள்) 
தெரிவைக் *கரிவைப் பரவைக் குருகிச் 

செயலற் றனள்கற் பழியாதே- 

செறிவுற் றணையிற் றயிலுற் றருமைத் 
தெரிவைச் குணர்வைத் தசவேணும்) 

சொரிகற் பகற் பதியைத் தொழுகைச் 

சுருக் குரிமைப் புரிவோனே- 

சுடர்பொற் கயிலைக் கடவுட் சசையச் 
சுருதிப் பொருளைப் பகர்வோனே) 

தரிகெட் டசுரப் படைகெட் டொழியத் 

தனிநெட் டயிலைத் தொடும்விரா- 

தவளப் பணிலச் தரளப் பழனத் 

தணிகைக் குமாப் "பெருமாளே. (௩) 

‘952. ருச்சிமெத் தெனச்ூரித் துருக்கியிட் டுளக்கருத் 

தழித்தறக் கறுத்தகட் பயிலாலே- 

அழைச்தகப் படுத்தியொட் டறப்பொருட் பறிப்பவர்ச் 

கடுத்தபத் தழுற்றுவித் தகர்போலக்) 

தரிக்கும்வித் தரிக்குமிக் கதத்துவப் ப்ரசித்தியெத் 
தலத்துமற் றிலைப்பிறர்க் கெனஞானம்- 

சமைத்துரைச் திமைப்பினிற் சடக்செனப் படுத்தெழச் 

சறுக்குமிப் பிறப்புபெற் நிடலாமோ) 

பொருக்கெழக் கடற்பரப் பரக்கர்கொத் திறப்புறப் 
பொருப்பினிற் பெருக்கவுற் றிடுமாயம்- 

புடைத்திடிக் தடற்காச் துறப்பிடித் தகற்பகப் 
புரிக்செக் கம்வைத்தபொற் கதிர்வேலா) 
  

ரணை — 
  

, * தோள்-தெரி-வை-கை தெரிச் தெய்யங் கூர்மையான 

யாணம், * அரிவை அலர்தூற்று மகளிர்,



Sar ye stp e a ௧௯௪: 

[திருத்தணி )௧க.] 
திருச்சமுச் சமிழ்க்சவிச் கொருச்சமைச் குறத்தியைச், 

தினைப்புனக் இரித்தலச் திடைதோயுஞ்- 
சிவச்தகுச் குடச்சொடிச் செருச்சவுற் பலச்சுனைச் 

சிறப்புடைச் திருத்தணிப் பெருமாளே. (௪). 

2௨௮. கடற்செகத் தடக்மெற் நடுத்தவர்க் இடுக்கணைக் 

கடைக்கணிற் கொடுத்தழைத் இயல்காமக்- 

சலைக்கதற் றுரைத்துபுட் குரற்கள்விட் டுளத்தினைக் 

கசைத்துடுத் தபட்டவிம்க் தணைமீதே; 

சடக்செனப் புகத்தனச் தணைத்திசழ்ச் சொடுச்துமுச் 

தீமிட்டிருட் குழற்பிணித் Ba reng- 

சளப்படப் புதைச்தடித் *இலைக்குணக் கடிச்சடச் 

தலத்தில்வைப் பவர்க்தெப் படுவேனோ; 

இடச்சகடச் குமெய்ப்பொருட் டிருப்புகழ்ச் குயிர்ப்பளிச் 

தெழிற்றினைக் கிரிப்புறத் துறைவேலா- 
இகற்செருச் கரச்சரைச் சசர்த்சொலிச் துரத்தபச் 

சிறைச்சியைப் பசித்திரைக் Bern an; 

பெடைச்திரட் களித்தகுச் குடச்கொடிக் காத்தபொய்ப் 

பிதற்றறப் படுக்துசற் குருவாய்முன்- 
பிறப்பிலிச் குணர்ச் ஐச் தவுற்றகெற் பெருக்குவைப் 

பெருக்கு[மெய்த் தீநத்தணிப் பெருமாளே. (௫). 

௨221. கனச்சறப் பணைத்தபொழ் கழைப்புயத் தனக்ரிக் 

[aor song Quins அமொய்த்தமைச் குழலார்தங்- 

கற.த்தமைச் கயற்சணிற் கருச்துவைச் தொருத்சமிற 

கழற்பதச் தடுச்திடற் சுறியாதே;: 
இனப்பிணிர் சணச்இினுக் திருப்பெனத் அருதீநியொத் 

இசைக்தசைக் தசுக்லெக் தசைதோலால்- 

எடுத்தபொய்ச் சகடச்தினைப் பொறுக்குமப் பிறப்பறுத் 

தெனக்குகித் தமுத்தியைத் தரவேணும்; 
  

* இலைச் குணம்: அரசிலையின் சன்மையை யொத்த. 

t சசய்ப் பதிப்பிளைப் பெருமாளே' என்றும் பாடம், 

1 சனம்-- மேகம்,



௧௯௨ திருப்புகழ். 

*பனைக்காச் சனத்திபத் தனைத்துரத் தரக்கனைப் 
*பயத்தினிற் பபப்படப்  பொரும்வேலா- 

பருப்பசச் செருச்சறத் அகைக்குமுட் பதத்.இனைப் 

படைகத்தகுக் குடக்கொடிக் குமரேசா) 
தினைப்புனப் பருப்பதத் தினிற்குடிக் குறத்தியைச் 

செருக்குறத் திருப்புயத் தணை வோனே- 

திருப்புசப் புறத்தியற் நிருத்தகுத் 1 தநித்திலத் 
திருச்திசைச் திருத்தணிப் பெருமாளே. () 

225. பருத்தபற் செத்தனைக் குருத்திறற் கரத்தினைப் 

பரித்தவப் பதத்தினைப் பரிவோடே- 

படைத்தபொய்ச் குடத்தினைப் பழிப்பலத் இடத்தினைப் 

ப௫க்குடற் கடத்தினைப் பயமேவும்/ 

பெருத்தபித் துருத்தனைச் கருத்திமத் துருத்தியைப் 
பிணித் த$முக் குறத்தொடைப் புலனாலும்- 

பிணித்தவிப் பிணிட்பையைப் பொறுச்தமிழ்ப் பிறப்பறக் 

கூகிக்கருத் தெனக்களித் தருள்வாயே) 
கருத்திலுற் றரைத்சபத் தரைத்தொறுத் திருச்சரைக் 

கழிச்தமெய்ப் பதத்தில்வைத் இடுவிரா- 

கதித்தகற் நினைப்புனக் கஇத்தகற் குறத்தியைக் 
கதித்தகற் நிருப்புயத் தணைவோனே/; 

செருத்தெறுத் செதிர்ச்தமுப் பாத் தரச் தரச்சரைச் 

சிரித்தெரிச் தநித்தர்பொற் குமசேசா- 

சிறப்புறப் பிரித்தறத் திறச்தமிழ்ச் குயர்த்திசைச் 

சிறப்புடைச் திருத்தணிப் பெருமாளே, (௪) 

256. எனக்கென யாவும் படைத்திட நாளும் 

இளைப்பொடு காலர் தனிலோயா- 

எடுத்திடு காயர் தனைக்கொடு மாயும் 

இலச்சையி லாதென் பவமாற) 
See 

, * பனைச்சரச் னெச் இபத்சன் -தேவேர்திரன், 

  

* பயம் -(சமுத்தாரமாயெ) ஜலம், 1 து தூ-பரிசுத்தமாகயெ, 

$ முக்குறத் தொ டைப்புல னாலும்--முக்குற்றத்சொடு 
ஓம்புல னாலும்,



257. 

குன்றுதோழருடல். ௧௯௩ 

[திருத்தணிகை] 
உனைப்பல காளுக் இருப்புக மாலும் 

2 OTE AG aunt se குளிமேவி- 

உணர்த்திய போதம் தனைப்பிரி யாசொண் 

பொலச்சா ணானுக் தொழுவேனோ) 

வினைத்திற மோடன் றெரிர்த்திடும் விரன் 

விழக்கொடு வேள்கொன் ம்வனீயே- 

விளப்பென மேலென் றிடக்கய னாரும் 

விருப்புற வேதம் புகல்வோனே; 

சினத்தொடு ஞான் தனைச்கொடு வேலின் 
இரத்தினை மாறும் முருகோனே- 

இனைப்புன மேவுங் குறக்கொடி யோடுக் 

திருத்தணி மேவும் பெருமாளே, (௮) 

பெருக்சவ பாய கரறாத்துடை யோர்தம் 

ப்ரபுத்தன LIT TB களிலேசம்- 

ப்ரமத்துட னாளும் ப்சமித்திருள் கூரும் 

ப்ரியக்கட லாடுக் தணியாத; 

கருக்கட லூடுங் கதற்.றும செகங் 

கலைக்கட லாடுஞ் சுழலாதே- 

கடப்பலர் சோகிண் இணிப்சபை வீசு௰் 

கழற்புணே நிதந் தருள்வாயே) 

தருக்யெ வேதன் சிறைப்பட நாளுஞ் 

சர்ச்ச லாகங் களும்வாழச்- 

சமுத்திர மேழுக் குலக்கிரி யேழுஞ் 

சளப்பட மாவுக் BONE (ps; 

இருக்கையில் வேலொன் றெடுத்தம சாடுஞ் 

செருக்கு மயூசர் தினில்வாழ்வே- 

சிறப்பொடு ஞானக் தமீழ்ச்சய நீடுக் 

திருத்தணி மேவும் பெருமாளே, (௯) 

17 ்



௧௪ திருப்புகழ். 

௮௨௫6. மாருக்குல மேவுங் குழற்கனி வாய்வெண் 

மதிப்பிள வாகும் ுதலார்தம்- 

மயக்கினி லேரண் புறப்படு வேலுன் 
மலர்க்கழல் பாடுக் Song; 

தீருக்கனு தார் துணுக்கிலி லோபன் 
சமத்தறி யாவன் பிலிமூகன்- 

தலத்தினி லேவர் துறப்பணி யாதன் 
தனக்கினி யார்தஞ் சபைதாசாய்/ 

குருக்குல சாஜன் தனக்கொரு தூதன் 
குறமட்பெல மாயன் ஈவநீதங்- 

குறித தயில் கேயன் திருப்பயில் மார்பன் 
குணத்ரய காதன் மருகோனே) 

திருக்குள காளும் பலத்திசை மூகஞ் 
இறப்பது மூஎண் டிசையோடும்- 

இரைக்கடல் சூமும் புவிக்குயி ராகுக் 
திருத்தணி மேவும் பெருமாளே, (௧0). 

259. விளக்னெ மாகுந் தனத இனர் வேளம் 

பினுக்கெதி ராகும் விழிமா தர- 
மிகப்பல மான சனிற்புகு தா*வெஞ் 

சமத்திடை போய்வெர் துயர்மூழ்சக்) 
srg gs Frown Doug தோயுங் 

கருக்குழி தோறுங் கவிழாதே- 

சுலைப்புல வோர்பண் படைத்திட வோதுக் 
கழற்புக ழோதும் கலைதாசாய்) 

புனத்திடை போய்வெஞ் சிலைக்குற வோர்வஞ் 
சியைப்புணர் வாகம் புயவேளே- 

பொருப்பிரு கூறும் பட.க்கடல் தாலும் 
பொருக்கெழ வாலும் புகைமூள ச்; 

சின த்தொடு சூரன் கனத்திணி மார்பர் 
இறக்கம சாடுந் இிறல்வேலா- 

திருப்புக ழோதும் கருத்தினர் சேருச் 
திருத்தணி மேவும் பெருமாளே. (௧௧) 
  

* வெஞ் சமம் -வெம்மையாகிய போர,



குன்றுதோருடல். ௧௯௫ 

[திருத்தணி கக)] 

260. இருமலு சோக முயலகன் வாத 

மெரிகுண நாசி விடமேகீ- 

ரிழிவுவி டாத தலைவலி சோகை 

யெழுகள மாலை யிவையோடே,; 

பெருவயி நீளை யெரிகுலை சூலை 

பெருவலி வேறு முூளகோய்கள்- 

பிறவிக டோறு மெனைகலியாத 

படியுன தாள்க ளருள்வாயே; 

வருமொரு கோடி யசுரர்ப காதி 

மடிய கேச இசைபாடி- 

வருமொரு கால வயிரவ சாட 

aug Fit Carden விடுவோனே) 

தீருநிழல் மீதி லுறைமுக லூர்தி 
தருதிரு மாதின் மணவாளர- 

சலமிடை. பூவி னடுவினில் விறு 

தணிமலை மேவு பெருமாளே. (௧௨) 

261. கலைமட வார்தஞ் *சலையத னாலுங் 
கனவளை யாலுக கசைமேலே- 

கருகிய காளம் பெருகிய தோயம் 

கருதலை யாலுஞ் சிலையா லுங் ? 

கொலைதரு காமன் பலகணை யாலும் 

கொடியிடை யாள்நின் றழியாதே- 

Graco நீடும் புபமணி Bue 

குளிர்தொடை bss தீருள்வாயே) 

இலைமகள் நாயன் கலைமகள் நாயன் 

திருமகள் காயன் தொழும்வேலா- 

* தலை (வசை) ஒலி, * சிலை அலும்-வில்லினிடத்து 
அசைகின்ற,



௧௯௭௬ திருப்புகழ். 

இனைவன மாலுங் £கஈவன மாஓஞ் 
செறிவுடன் மேவும் திருமார்பா ; 

தீலமகள் மீரதெண் புலவரு லாவுக் 
தணிகையில் வாழ்செங் கதிர்வேலா- 

தனியவர் கூரும் தனிகெட காளுக் 

தனிம௰ி லேறும் பெருமாளே. (௧௩) 

262. ஃரிக்குழல் விரித்தும் புறக்கயல் விழித்துல் 

கரிச்குவ டிணைக்குக் தனபாரக்- 
கரத்இடு வளைச்சங் இலிச்சா மொலித்துங் 

கலைத்துகில் மிலுச்யும் பணிவாசைத்) 

தீரிதீதுள மழிக்குங் கவட்டர்க ளிணக்கர் 

தீவிர்த்துன துசித்தங் களிகூர த்- 

தவக்கடல் குளித்திங் குனக்கடி மையுற்றுன் 
தீலத்தஇினி லிருக்கும் படிபாராய் 

புசத்தையு மெரித்தங் கயத்தையு முரித்தொண் 

1பொடிப்பணி யெனப்பன் குருகாதா- 
புயப்பணி கடப்பர் தொடைச் காமுற்றின் 

புகழ்ச்செயெ முகத் திண் புலவோனே ; 
இரட்பரி கரிக்கும் பொடிப்பட வுணர்க்குக் 

தெறிப்புற விடுக்குங் சு திர்வேலா- 
சிறப்பொடு குறப்பெண் களிக்கும்வி சயத்தென் 

திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே, (௧௪) 

205. இனத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்குஞ் 

செகுத்தவ ருயிர்க்குஞ் இனமாகச்- 

சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்கும் 

_. திருப்புகழ். கெருப்பென் ததிவோம்யாம்/ 
வ வவகைவ Ya Yi - ee eesti 

% ௧ந வன மான் = - செய்வயானை. கவனம் - sitet 
aor = விண்ணுலசத்துள்ள மேன்மை பொருந்திய கற்பசவனம்; 
கனம் வனம் எனப்பிரித்துப் பொன்மயமாகிய கற்பகவனம் என்றும் 
பொருள் கொள்ளலாம். *எண் புலவர் மதிக்கப்படுக் தேவர், 

1 பொடி பணி என் அப்பன் எனப்பிரித்து, இருரீற்றினையும் 
பாம்பினையும் ௮ணிர்ச என் அப்பன் எனப் பொருள் கொள்க,



264. 

குன்றுதோருடல். ௧௯௭ 

[திருத்தணி] 
நினைத்தது மவிக்கும் மனத்தையு முருக்கும் 

நிசிக்கரு வறுக்கும் பிறவாமல்- 

கெருப்பைபு மெரிக்கும் பொருப்பைபு மிடிக்கும் 

நிறைப்புக முசைக்குஞ் செயல்தாசாய்/ 

தனத்தன தனந்தர் இமித்திம் இமித்திர் 

தீகுத்தகு தகுத்தக் தனபேரி- 
தடுட்டுடு டுடுட்டுண் டெனத்துடி முழக்குக் 

தளத்துட OL SRB கொடுசூரர்) 

சின த்தைய முடற்*சங் கரித்தம அழுற்றுஞ் 

.... கிரித்தெரி கொளுத்துங் கதிர்வேலா- 
தினைக்கிரி குறப்பெண் தனத்இனில் சுகத்தெண் 

திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே. (௧௫) 

தொர்கருக் குடில சுத்தமேற் றசுக 

துக்கமாற் கடமு மலமாயை- 

அற்றகாந பதலை சொற்படாக் குதலை 

அப்பிலாப் பலச LOLs BT ONS | 

சைக்கொளாக் கதறு கைக்கொளாக் கையவ 

லப்புலாற் றசைகு ருதியாலே- 
கட்டுகூட் டருவ ருப்புவேட் டுழல 

சட்டவாக் கழிவ தொருகாளே) 

அக்கராப் பொடியின் மெய்ச்கிடாக் குரவர் 
அர்ச்சியாத் தொழுமு நிவனாய- 

அப்பபோர்ப் பனிரு வெற்பபூச் தணியல் 
வெற்பபாரப் பூச இருமாரா) 

இக்கணோூக் குறில்கி ௬ுச்தநோக் குறுத 

வத்தினோர்க் குதவு மிளயோனே- 

*எத்திடார்க் கரிய முத்தபாத் தமிழ்கொ 

1டெத்தினாக் கெளிய பெருமாளே, (௧௬) 
    

*% சங்கரித்து ௮ம் மலை முற்றும் எனப்பிரிக்க, 

+ எத்திடார்க்கு- ஏச்.திடார்க்கு, $ எத்தினார்க்கு-ஏத்திஞர்க்கு,



௧௯௮ திருப்புகழ். 

265. வட்டவாட் டனமளைச்பொற் குதலை 

மக்கள் தாய்க் இழவி பதிகாடு- 

வைத்தசோட் டமனை யத்தமீட் டுபொருள் 

மற்றகூட் டமறி வயலாக) 

முூட்டவோட் டிமிச வெட்டுமோட் டெருமை 

முட்டர்பூட் டியெனை யழையா முன்- 

முத்திவிட் டணுக முத்தசாக் ௧௬௬ 

இக்குசாக் கொளிரு கழல்தாராய்) 
பட்டகாற் பெரும ருப்பினாற் ௧7இ 

பத்தின்வாட் பிடியின் மணவாளா- 

பச்சைவேப்ப் *பணவை கொச்சைவேட் டுவர்ப 

திச்சிதோட் புணர்த ணியில்வேளே) 

எட்டுசாற் கார்வொ ருத்தல்மாத் BaP 

யெட்டுமாக் குலைய எறிவேலா- 

எத்திடார்க் கரிய முத்தபாத் தமிழ்கொ 

டெத்தினார்க் கெளிய பெருமாளே, (௧௭) 

266. 1இினத்தி லத் தனை ௪.றுமண லளவுடல் 

செறித்த தெத்தனை சலை்கட லினிலுயிர் 

செனித்த தெத்தனை தாள்கய லெனபல 

வதுபோதா- 

6செமித்த தெத்தனை மலைசுனை யுலகிடை 

செழித்த தெத்தனை சிறுதன மயல்கொடு 
செடத்தி லெத்தனை சமனுயிர் பறிசொள்வ 

தளவேதோ) 
மனத்தி லெத்தனை நினைகவ டுகள்குடி 

கெடுத்த தெத்தனை மிருகம தெனவுயிர் 

வதைத்த தெத்தனை யளவிலை விதிசா 

மொழியாமல்- 
  

* பணவை-பரண், * ஒருச்சல்-யானை, 

1 சன இலம் இினை-ின்ன எள்ளு, தினை, 

$ செமித்சது--சென்மித் த,



குன்றுதோமுடல். ௧௯௯ 

[திருத்தணிகக.] 

வருத்த தெத்தனை மசகனை முருடனை 

மடைக்கு லத்தனை மதியழி alla a door 

மலர்ப்ப சக்கிணி லுருகவு மினியருள் புரிவாயே; 

FO SH UDG EM GU SOT FO KOT 

தமித் மித்திமி இமிஇிமி இமிதிமி 
தகுத்த குத்தகு ஈகுதகு ககுக்கு தகுதிதோ- 

தரித்த ரித்தரி தரிரிரி ரிரிரிரி 

தடுட்டு டூட்டுடு டடுடுடு டுடூடூடு 
தமித்த மச்சள தமருக விருதொலி கடல்போலச், 

சினத்த மர்க்கள செருதிகழ் குரு திய 

இமிழ்த்தி டச்கரி யசுசர்கள் பரிசிலை 

தெறித்திடக்கழு ஈரிரெரிணமிசை பொரும்வேலா- 

செழிக்கு முத்தம வெசச ணர்கள் சவ 

மூகிக்க ணத்தவர் மதுமலர் கொடுபணி 

திநத்த ணிட்பதி மருவிய குறமகள் பெருமாளே, () 

267. தொடக்க ளக்கிகள் ௮பகட நகினைவிகள் 

குருட்டு மட்டைகள் குமரிகள் குமரிகள் 

சுதைச்டி றுக்கெள் *குசலிக 1ளிசலிகள் 

மூழூமோசரந்- 

துறுத்த மட்டைகள் அ௮சடிகள் சக௪டிகள் 

முழுப்பு சட்டிகள் கழுவிகள் 1மழுவிகள் 

Sab ss மித்திரர் விலைமுலை பின வலை 

புகுகாமல்;. 

  

* குசலிகள்- தர்திரவாதிகள், 1 இசலிகள் - பிணங்கள், 

1 மழுவிகள் - (தங்கள் சூது வெளியாகாமல்) மழுப்புவோர், 

$ துமித்த--(பொருள்) ௮றுக்ன்ற,



2.00 இருப்புகழ். 

அடைதீர்த வர்க்கியல் சரசிகள் விரசிகள் 

தரித்த விதீரும நிறமென வரவுட 

னழைத்து சக்ர கிரிவளை படிகொடு 

விளையாடி 

1௮வத்தை சத்துவ மழிபட 1 இருளறை 

விலக்கு வித்தொரு சுடசொளி பரவக 

லருட்பு கட்டிய னடியிணை யருளுவ 

தொருகாளே) 

படைத்த னைத்தையும் வினையற ஈடனொடு 

. துடைத்த பத்தினி மாகத சொருபியொர் 

பரத்தி னுச்சியி னடாவி லுமையரு ஏவிளையோனே- 

பகைத்த ரக்கர்கள் பமனுல (HY got 

் தொடுத்த ௪ச்சா வளைகா மழகியர் 

படிக்க ட,த்தையம் வயிறடை கெடியவர் 

மருகோனே) 

இடுக்கி டக்கட லசசர்கள் முறிபட 

கொஞுத்தி சைச்கரி பொடிபட சுடாயில் 

திருத்தி விட்டொரு கொடியினில் வலம்வரு 

மயில்வீரா- 

தினைப்பு னத்திரு தனூரி குமரிகல் 

குறத்தி முக்கொடு ஈடுமக ளொடுபுகழ் 

திருத்த ணிப்பதி மலைமிசை நிலைபெறு 

பெருமாளே. (௧௯) 

% அவர்கீயெல்......... விளையாடி -௮ப் பொதுமாசர்சட்குச் 

சமானமாக இயல்கின்ற சரரிகளும் விரசெளும் ஆயெ ௮ணிமாஇ 

அஷ்ட சித்திகளும் பவளம்போலுஞ் சிவந்த கிறச்துடன் வரும்படி 

யாக உடனே அழைப்பித்து (அவர்களோடு) சக்ரவாளூரியாற் 

.ரூழப்பட்ட இப்பூமியில் விளையாடச் செய்து, 

tT அவத்தை தத்துவம் அழிபட - (பின்) ஜாச்இிராதி 

.-மலாவஸ்தைகளும், தத்துவ சேஷ்டைகளும் ஒடுங்க, 

1 இரு எறை-: ஆணவ மலம்,



Gor wo gr apr w. ௨௦௧ 

[திருத்தணிகக.] 

268. எலப்பு காடிக எப்பொ டிரச்தகமொ 

டமுக்கு மூளைகள் மச்சொடு கொட்புழு 

விருக்கும் வீடதி லெத்தனை தச்துவ ச.இகாரர்- 

இறப்பர் ரூதக வாச்௬த ரப்பதி 

யுழப்பர் பூமித ரிப்பர்பி ிப்புட 

னிருப்பர் வீடுகள் கட்டிய லட்டுறு சமுசாரம்) 

கெலிப்பர் மால்வலை பட்டு gee 

ளழிப்பர் மாசுவ முற்றுநி னைக்கிலர் 

கெடுப்பர் யாரையு மித்இர குச்கிரர் கொலைகாரர்- 

*கிருக்கர் கோளகர் பெற்றுதி ரிக்கள 

வரிப்பர் சூடக செத்தனை வெப்பிணி 

கெலிக்கும் வீடதை ஈத்தியெ டுத்திவ 

ணுழல்வேனோ; 

ஓலிப்பல் பேரிகை யுக்ரவ மர்ச்சகள 

மெதிர்த்த சூரரை வெட்டி.யி ce Bil 

யுடைத்து வானவர் சிச்தர்து இத்திட விடும்வேலா- 

உலுத்த சாவண னைச்டா£ மிற்றிட 

வதைத். மாபலி யைச்சிறை வைத்தவ 

னணுலக்கை ராவிஈ டுக்கடல் விட்டவன் 

மருகோனே) 

வலிக்க வேதனை குட்டிஈ டித்தொரு 

செகத்தை யீனவள் பச்சைநி றத்தியை 
மணத்தை சாதைப ரப்ப்ரம ரக்கருள் குருராதா- 

வனத்தில் வாழும யிற்குல மொத்திடு 

குறத்தி யாரைம யக்கய ணைத்துள 
ம௫ழ்ச்சி யோடுதி ருத்தணி பற்றிய 

பெருமாளே, (௨0). 

  Riser meta Martner me Sr em steep nan elk வட மதன் வ, ee பஸ் 

* இருத்தா-- செருக்குள்ளவர்,



2.02. திருப்புகழ். 

269. இருட்டு காரிகள் பப்பா மட்டைகள் 
வறட்டு மோடியி னித்தஈ டிப்பவர் 

சிறச்ச மேனிய லுச்செ டக்குகண் வலையாலே- 

இகைத்து ளாவிக ரைத்தும னத்தினி 

லிதத்தை யோடவிடுத்தும யக்கிடு 

சிமிட்டு சாமவி சத்திலு முட்பட ௮லைவேனோ; 

தரித்து நீறுபி தற்றிடு பித்தனு 
மிதத்து மாகுடி லைப்பொருள சொற்றிடு 

சமர்த்த பாலஎ னப்புகழ் பெற்றிடு முருசோனே- 

%சமப்ச விணாம இத்திடு புத்தியி 

லிரக்க மாய்வரு தற்பர இற்பர 

சததர யோசவி தக௲ூண தெகதிண  குருராதா; 

வெருட்டு சூரனை வெட்டி ணப்பெலி 

களத்தி லேகழு துக்கிரை யிட்டி.டர் 

விடுத்தகூளிகள் இத்திகு தித்தென விளையாட- 

விதித்த விரச மர்க்கள ரத்தமு 
1மிரற்றி யோடவெ குப்சள யத்தினில் 

விலக்கி வேல்செரு இட்டுயிர் மொக்கிய 

மறவோனே; 

பெருக்க மோடுச ரிததிடு மச்சமூ 

முளத்தின் மாமூழ் பெற்றிட வுற்றிடு 
பிளப்பு வாயிடை முப்பொழு தத் துமொர் சழுநீரின்- 

பிணிச்ச போறதுவெ டித்து சத்துளி 

கொடுக்கு மோடைமி குத்ததி ருத்தணி 
பிறக்க மேவுற ௮த்சல முற்றுறை பெருமாளே. 

270. /சசா சிவனரி ௮யனிவர் பரவிமு 

CT DIPS சரவண பவனேயென்- 

றஅதின மொழிதச அசுரர்கள் கெடறுயி 
லனலென எழவிடு மதிவீசா) 
    

  

. *சமப்ரவீண-நிபுண, 1 இரற்றல் -ஒலித்தல்,



Gm MC ST HL a ௨௦௩ 

[திருத்தணி க.] 
பரிபுர கமலம தடியிணை யடியவ 

ருளமதி லுறவருள் முருகேசா- 
பகவதி வரைமக ளுமைதச வருகுக 

பரமன திருசெவி களிகூர) 

உரைசெயு மொருமொஜழி பிரணவ மூடி.வதை 

உசைதரு குருபா வுயர்வாய- 

உலகம னலூஇல வுயிர்களு மிமையவ 

ரவர்களு முறுவர முரிவோரும்) 

பரவிமு னநுதின மனமூழ் றவணி 

பணிதிசம் தணிகையி லுறைவோனே- 
பகாதரு குறமகள் தருவமை வனிதையு 

மிருபுடை யறவரு பெருமாளே..(௨௨) 

271. இருப்பவல் இருப்புகம் விருப்பொடு படி.ப்பவ 

ரிடுக்கனை யறுத்திடு மெனவோதும்- 

"இசைத்தமிழ் கடத்தமி ழெனத்துறை விருப்புட 

னிலக்கண இலக்கிய கவிகாலுந்) 

தரிப்பவ ௬ரைப்பவர் நினைப்பவர் மிகச்சக 

தலத்தினில் ஈவிற்றுத லறியா தே- 
தன த்தினில் முகத்தினில் மனத் தினி ஓருக்கிடு 

சமர் த் இகள் மயக்கினில் விழலாமோ) 

கருப்புவில் வலத் தணி மலர்க்கணை தொடுத்தியல் 

களிப்புட ஜெளித்தெய்த Le 6S ou Cont &~ 

கருத்தினில் நினைத்தவ னெருப்பெழ ந.தற்படு 

கனற்கணி லெரித்தவர் கயிலாயப்) 

பொருப்பினி லிருப்பவர் பருப்பத வுமைக்கொரு 

புறத்தினை யளித்தவர் தீருசேயே- 

ஈபுயற்பொழில் வயற்பதி ஈயப்படு திருத்தணி 
பொருப்பினில் விருப்புற பெருமாளே. (௨௬) 

nt ence ry 
  

6 புயற் பொழில் வயற்பதி ஈலப்படு ப்ரியத்தொடு 
புலப்பட எனச்கருள் பெருமாளே.''--என்றும் பாடம்) 

வயற்பதி- வயலூர்,



Oe 

272. 

275. 

திருப்புகழ். 

உடலி oor போய்மீளு மூயிரி ane wrt gs 

உணர்வி லூடு வாஞாடு முதுதியூ- 

டுலவை யூடு நீரூடு புவீயி ஜாடு வாதாடு 
மொருவ ரோடு மேவாத தனிஞானச்) 

சுடரி லூடு நால்வேத முடியி னூடு மூடாடு 
துரிய வாகு லாதீத சிவரூபம்- 

தொலைவி லாத பேராசை நுரிச ரச வோர்பேதை 

தொடுமு பாய மேதோசொ லருள்வாயே/ 
மடல ரத வாரீச அடவி சாடி. மாருன 

வரிவ சால்ர்கு வால்சாய அமசாடி- 

மதரு தாவி மீதோடி யுழவ சால டாதோடி. 
மடையை மோதியா.நூடு தடமாகக்) 

கடல்பு காம காமீனை முடுகி வாள தான்மேவு 
சமல வாவி மேல்வீமு மலர்வாவி- 

கடவுள் நீல மாருச தணிகை காவ லாவீர 
கருணை மேரு வேதேவர் பெருமாளே.(௨௪) 

உ டையவர்கச ளேவ ரெவர்களென நாடி. 

யுளமகிழ சு கவிபாடி 
உமதுபுகழ் மேரு கிரியளவு மான 

தெனவுசமு மான மொழியே) 

நடைபழகி மீள வறியவர்கள் நாளை 
நடவுமென வாடி முகம்வேருய்- 

ஈலியுமுன மேய னருணவொளி விசு ப 

ஈளினஇரு பாத மருள்வாயே) 

விடைகொரளுவு பாகர் விமலர் தரி ஞ்லர் 
விாதர்பச யோகர் கிலவோடே- 

விளவுசிறு பூலை ஈகுதலையொ டாறு 

விடவாவு சூடு மதிபாசச்) 

சடையிறைவர் காண உமைமக௰ழ ஞான 

தளர்சகடையி டாமுன் வருவோனே- 

1 தவமலரு நீல மலாசுனைய காதி 
தணிமலைய லாவு . பெருமாளே, (உட) 
  கணசனவையை, 

* குவால் -கூட்டம். ர் தவ-மிகுஇ,



Hor me grape wv. ௨௦௫ 

[திருத்தணி] 
௮74. 2உடப்யஞா னச்துகெறி கைவிடா தெப்பொழுது 

முள்ளவே தத்துறைகொ டுணர்வோ இ- 

உள்ளமோ சுத்திருளை விள்ளமோ கப்பொருளை 

புள்ளமோ குத்தருளி uy Deut &; 

வையமே முக்குகில் செப்புநி திப்பழைய 
வல்லம் *துற்பலச யிலமேவும்- 

வள்ளியா தித்புதிய வெள்ளில்கோய் முத்தமுறி 
இள்ளிவி சுற்றுமலர் பணிவேனே; 

பையா வைப்புனைய மையர்பா குத்தலைவி 
அதுய்யவே ணிப்பகா இகுமாசா- 

பையமால் பற்றிவளர் சையமேல் வைக்குமூதூ 
*கெய்யனே சுற்றியகு றவர்கோவே) 

செய்யுமால் வெற்புருவ வெய்யவேல் சுற்றிவிடு 
கையமால் வைத்த இரு மருகோனே- 

தெய்வயா னைக்ககொய வெள்காயா ளைத்தலைவ 
தெய்வயா ளைக்கனிய பெருமாளே. (௨௬) 

௮7௨. எரத்தனைக லாதி௫த்தங் கெத்தனைவியாதி பித்தம் 

செத்தனை௪ ராச ரத்தின் செடமான- 

எத்தனைவிடாவெருட்டங்கெத்தனை ௨லாண்மைபற்றங் 

கெத்தனைகொ லூனை கித்தம் படியாறல்; 

பித்தனைய னான கட்டுண் டிப்படிகெடாமல் முத்தம் 
பெற்றிடகி னாச னத்தின் செயலான-ஃ 

பெற்றியுமொ ராது நிற்குச் தத்தகுரு சார நிற்கும் 

பெத்தமுமொ ராது நிற்கும் கழல்தாசாய்; 

கத்தனத னாத னததச் தத்தனத னாத னத்தர் 
SEU SF QS UM SSH தகுதீதோ- 

தீக்குகுகு டூடு டுட்டுண் டி.க்குகுகு டீகு தத்தர் 
FEET ST CU BITS SG} ச,சபேரி; 

சித்சர்கள்கி டாதர் வெற்பின் சொற்றவர்சு வாமி பத்தர் 
இக்குகளொர் தாலி ஈட்டின் இரிசூழச்- 

செச்சணரி மாச னைக்குஞ் சித்தணிகை வாழ? வப்பின் 
செக்கர்கிற மாயி ருக்கும் பெருமாளே, (௨௭) 

    
*உற்பல சயிலம் - இருத்தணிகை, 1 செய்யனே -ரேயனே, ' 

18



உ 

276. 

277. 

திருப்புகழ், 

எனைய டைந்த குட்டம் விளைமி குந்த பித்த 

மெரிவ மங்கு வெப்பு வலியேசா- 

இகலி நின்ற லைக்கு மூயல கன்*கு லைப்பொ 

டிரும லென்று ரைச்கு மிவையோடே; 

மனைகள் பெண்டிர் மக்கள் சமைகி னைந்து சுத்த 

மதீம யங்கி விட்டு மடியாதே- 
மருவி யின்றெ னக்கு மாச தஞ்ச றக்கு 

மயிலில் வந்து முத்தி தரவேணும்) 
நினைவ ணங்கு பத்த சனைவ ரக்த மைக்க 

நெறியில் நின்ற வெற்றி முனைவேலர- 
நிலைபெ அந்தி ருத்த ணியில்வி ளங்கு சித்ர 

நெடிய குன்றில் கிற்கு முருகோனே) 
இனைவி எங்க லுற்ற புனஇ எங்கு றத்தி 

செயல றிந்த ணைக்கு மணிமார்பா- 

இசையு கன்இி கைக்க ௮௪ர ரன்ற டைத்த 
சிறைதி றந்து விட்ட பெருமாளே, (௨௮) 

௭௮ புத்திஐ யா னக்கினி 
யாரை ஈத்திடு வேன வத்தினி 
லேயி றத்தல்சொலோ௭ னக்குகி தர்தைசாயென்- 

றேயி ருக்கவு சானு மிப்படி 

யேசு வித்திட வோச கத்தவ 
சேச லிற்பட வோ கைத்தவர் சண்கள்காணப்; 

பாதம் வைத்திடை யாத ரித்தெனை 

தாளில் வைக்கநி யேம அுத்திடில் 

பார்ச சைக்குமை யாத கப்பன்முன் மைந்தனோடிப்- 

பால்மொ ழிக்குர லோல மிட்டிடில் 

யாசெ டுப்பதெனாவெ றுத்தழ 

பார்வி டுப்ப்ச ளோ௭ ers FE Burg; 

ஓத முற்றெழு பால்சொ தஇித்தது 
போல எட்டிகை 68௪ முட்டசை 
யோட வெட்டிய பாது சத்திகை யெங்கள்கோவே- 

* குலைப்பு-ஈடுக்சம்,



278. 

குன்றுதோருடல். ௨௦0௭ 

[திருத்தணிக.] 
ஓத மொய்ச்சடை யாட வுற்றமர் 

மான்ம முக்கா மாட பொற்கழ 
லோசை பெற்றிட வேர டித்தவர் தந்தவாழ்வே) 

மாதி ளைப்புன மீதி ருக்குமை 

வாள்வி ழிக்குற மாஇ ளைத்திரு 

மார்ப ணைத்தம யூ அற்புத கந்தவேளே- 

மாரன் வெற்றிகொள் பூமு டிச்ருழ 

லார்வி யப்புற நீடு மெய்த் தவர் 

வாழ்தி நத்தணி மாம லைப்பதி தம்பிரானே, () 

ஒல் யிட்டகு ழைச்சிகள் சத்தா 

ரூப மொத்தகி றத்திகள் விற்கணை 
யோடி ணைத்தவி ழிச்சசள் சர்க்கரை யமுதோடே- 

ஊறி யொத்தமொ ழிச்சிகள் புட்குச 

மேலோடு வைத்துமி மற்று மிடற்றிகள் 

ஒசைபெற்றதுடிச்கொளிடைச்சகெள் மணம்வீசும்; 

மாலை யிட்டக மு.த்இகள் முத்தணி 

வாச முத்துத னத்திகள் குத்தி 
மால்வி ளைத்தும னத்தை யழித்திடு மடமாதர்-* 

மார்ப சைத்தும ருட்டியி ர௬ுட்டறை 

வாவெனப்பொருள் பற்றிமு யக்கிடு 

மாச ருக்குவ ரூத்சமி ருப்பது சணியாசோ) 

வேலை வற்றிட ஈற்கணை தொட்டலை 

மீத டைத்துத னிப்படை விட்டுற 
வீற ரச்சன்மு டி.ச்தலை பத்தையு மலைபோலே- 

மீத நுத்துகி லத்தில டித்துமெப் 

வேத லக்ஷாஈமி யைச்சிறை விட்டருள் 
வீர ௮ச்சத னுக்கு லற்புத மருகோனே7 

நீலி நிஷ்களி கிர்க்குணி நித்தில 

வாரி முத்துஈ சைக்கொடி. சித்திர 

நீல ரத்தின மிட்டு றக்கிளி புதல்வோனே- 
    

**மாதருக்கு வசப்படு பு.ச்திகள் ள் தவிரேனோ' என்றும் பாடம்.



2.0.9) திருப்புகழ். 

நீற திட்டூகி னைப்பவர் புத்தியில் 

கேச மெத்த ளித்தருள் சற்குரு 
நீல முத்றநி நுத்தணி வெற்புறை பெருமாளே,() 

279. சுச்சணி யிளமுலை முத்தணி பலவகை 

கைச்சரி சொலிவா மயல்கூ நிக்- 
கைப்பொருள் சகவர்தரு மைப்பயில் விழியினர் 

கட்செவி நிகால்குல் மடமாதா? 

இச்சையி ஓரு கச்சைய ன றிவிலி 

யெச்சமி லொருபொரு ள.றியேனுக்- 

இப்புவி மிசைகமழ் பொற்பத மலரிணை 

பிப்பொழு சணுசவு னருள்தாசாய்; 

கசொச்சையர் மனையிலி டைச்சியர் தயிர்தனை 
ஈச்சியெ திருடிய குறையால்விழ்- 

*குற்செ வினியொடு ஈற்றிற வகையறி 

... கொற்றவு வணமிசை வருகேசன்; 
௮ச்ர்சுதை நிறைகடல் ஈச்சா வணை அயி 

லச்சு தன் ம௫ழ்திரு மருகோனே- 

அப்பணி சடையான் மெச்சிய 1தணிமலை 

யப்பனெ யழகய பெருமாளே. (௩௧) 

260. கவடுற்ற ரத்தர்சட் சமயப்ப்ர மத்தர்ஈற் 
கடவுட்ப்ச திஷ்டைபற் பலவாகக்- 

கருதிப்பெ யர்க்குறிக் அருவர்க்க மிட்டிடர்க் 

EGA Dy GU HS தழல்வானேன்) 

சவடிக்கி லச்சினைக் கிருகைச்ச ரிக்குமிக் 
கசாப்ப ஸிச்கெனமப் பொருள்தேடி ச்- 

௪கலத்து |மொற்றைபட் டயல்பட்டு நிற்குநிற் 
Frome Fs Shep ணசாரோ) 

  

* குற்தொவினி யொடு--உ௨ர லோடு, * சுதை-பால், 

1 “திருமலை” என்றும் பாடம்) 944-அம் பாடலைப் பார்க்க, 

 சவடி*ஒருவிச ஆபரணம், | ஒற்றை பட்டு: -ஏ€போவமாக 

வியாபித்து,



Forme gar wre wn ௨௦௯ 

[திருத்தணிைக.] 

quar மட்டுகெட் டுவரிக்க ணத்தினைக் 

குமுறக்க லக்இவிக் ரமசூரன்- 

குடல்ப்பு பத்திலிட் டடலத்த றித்துருத் 

அதிரத்தி னிற்குளித் தெழும் வலா? 

சுவடுற்ற அற்புதக் *கவலைப்பு னத்தினிற் 

அவலைச்சி மிழ்ச்துகிற் LIU AT BT COT Bm 
தொழுகெக்து முத்தபொற் புரிசைச்செ நந்தணிச் 

*கரு தச்ச மிழ்க்கவிப் பெருமாளே. (௩௨) 

281. னைச்த திர்க்குமிப் பொங்கு கார்ச்சட லொன்றினாலே- 

கறுத்த றச்சிவச் தங்டு வாய்ச்தெழு இங்களாலே) 

தனிக்க ருப்புவிற் கொண்டு விழ்த்தச ரங்களாலே- 

தகைத்தொ ருத்தியெப்த் இங்கு யாக்கைச 

ழங்கலாமோ 7) 

இனைப்பு னத் தினைப் பண்டு காச்சம டபம்தைகேள்வா- 

திநத்த ணிப்பதிச் குன்றின் மேற்றிகழ் கர்தவேளே? 

பனைக்க ரக்கயத் தண்டர் போம்றிய மங்கைபாலா- 

படைத்தளித்தழிச் கு£க்ரி மூர்த்திகள் தம்பிரானே.) 

282. கிரிர்பு லாவிய முலைமிசை .துகிலிடு 

கபட சாடக விரகக எச௪டிகள் 

கெடுவி யாதி, ளஎடைஊடை யுடலினர் விரகாலே-ஃ 

க்ருபையி னாசொடு மணமிசை ஈழுவிகள் 

முழுது நாறிக ளிதமொழி வசனிகள் 
கடையின் மேல்மன முரு தமுலிகள் 

பொருளாலே) 

பரிவி லாமயல் கொடுசமர் புரிபவர் 

௮இச மாவொரு பொருள்தரு பவசொடு 

பழைய பேரென இதமுற அ௮ணைபவர் விழியாலே- 

டக சவலை - Oxi Dien, + சரத் சமிழ்-- தமிழ் வேதமாகிய 

தேவாரம், 1 உலாவிய- போன்ற,



௨.௧0, திருப்புகழ். 

பகழி போல்விடு வினைகவர் இருடிகள் 

தமையெ ணாவகை யுறுகதி பெறும்வகை 

பசர மாமயில் மிசைவர நினைவது மொருகாளே; 

௮ரிய சாஇபர் மலாய னிமையவர் 
நிலைபெ ராதிடர் படவுடன் முடுகியெ 
அசுரர் தாள்பட அயில்தொடுமற முக இளையோனே. 

௮ரிய கானக முறைகுற மகளிட 
கணவ னாகிய அறிவுள விதரண 

Huot நாயக சாவண பவதிற லுடையோனே;) 

தீரும நீதியர் மறையுளர் பொறையுளர் 
சரிவு மூநிலை பெறு சவ முடையவா 

தளர்விலாமன முடையவ ரறிவினர் பரராஜர்- 

சகல லோகமு முடையவர் நினைபவர் 

பரவு தாமரை மலாடி யினிதுற 
தணிகை மாமலை மணிமுடி யழகயல் 

பெருமாளே. (௩௪) 

2983. இரிமொழிக் இருசரைப் பொறிலழிச் செறிஞரைக் 

கெடுபிறப் பறவிழிக் இறபார்வைக்- 

கெடுமடகச் குருடரைத் இிருடரைச் சமயதர்க் 

இகள்தமைச் செறிதலுற் நறிவேதும்; 

அதிதலற் றயர்தலுற் தவிழ்தலற் ஐருகலுற் 
றறவுகெக் கழிகருச் சடல டே- 

அமிழ்தலற் றெழுசலுற் ௮ணர்சலத் அயர்தலுற் 
ற்டியிணைக் கணுடடப் பெறுவேனோ) 

பொறியுடைச் செழியன்வெப் பொழிதரப் பறிதலைப் 

பொறியிலச் சம்ணசத் தனைபேரும்- 
பொடிபடச் சவமணப் பொடிபாப் பியதிருப் 

புகலியிற் கவுணியப் புலவோனே; 

தறிவளைத் துறசககைப் பொறியெழப் பாமெரித் 
தவர்திருப் புதல்வநற் சுனைமேவு௩- 

தனிமணக் குவளைகித் தமுமலர்த் தருசெருத் 
தணியினிற் சரவணப் பெருமாளே. (௩௫)



குன்றுதோமுடல், ௨௧௧ 

[திருத்தணி )க.] 
284. (Hui) ave esr Dour Hs Gulatlon + menus 

கொல்யின் பமலர்க் கணையாலே- 

குளிருர் தவளக் குலசர்த் ரவொளிக் 
கொடிகொங் கையின்முதி தனலாலே) 

புயல்வர் தெரியக் கடனின் றலறப் 

பொருமங் கையர்ருக் கலராலே- 

புயமொன் றமிகச் தளர்கின் றதனிப் 

புயம்வந் தணையக் இடையாதோ) 

சயிலங் குலையத் தடமுச் தகரச் 

சமனின் றஇயப் பொரும்விசா- 

தருமங் mses Howe சையர்மெய்த் 

தனமொன் மணித் திருமார்பா) 

பயிலும் சசனப் பிறைகண் பொழிலிற் 
பணியுர் தணிகைப் பதிவாழ்வே- 

பரமன் பணியப் பொருளன் ஐருளிற் 
usiGed கேழநிப் பெருமாளே. (௩௭) 

285. கருவி யெனப்பல கழுகு ahs Ba 

ளரிய வனத்திடை மிருக மெனப்புமு 
குறவை யெனக்கரி மாமு மெனத்திரி யுறவாகா- 

குமரி கலித்துறை முழுகி மன த்துயர் 
கொடுமை யெனப்பிணி கலக மிடத்திரி 

குலைய னெனப்புலை கலிய னெனப்பலர் 

நகையாமல) 

மருவு புயத்திடை பணிக எணப்பல 
shud சுற்றிட கலைகள் தரித்தொரு 
மதன சாச்சென சனக பலக்குட னதுதேடேன்- 

  
  

* மொழி-மொழியையுடையாள். 1 அலைய-அலைக்க, 

1 உச்ச ௮அலராலே- தூற்றிய அலர்மொழியினாலே. 

6 கழநி-இது கழுநீர் என்பதன் மரூஉ.



௨௧௨ இருப்புகழ். 

வரிய ப.தத்தினி னருவி யிருப்பிட 
மமைய மெனக்கி. முன பதச்சாண் 

மருவு இருப்புக மருள எனக்டிணி யருள்வாயே) 

விருது தனத்தன தனன தனத்தன 
விதமி திமித்திமி திமித திமித்திமி 

விஏர்த டடுட்டுடு ரிரிரி யெனக்குகு வெகுதாளம்- 

வெருவ மு௫ழ்த்திசை யுகன் முடித்தலை 

கெறுகநெ றெனத்திசை யஇர ௮டைத்திட 
மிகுதி செடப்பொரு ௮சரர் தெறித்திட 

விடும்வேலா; 

அரிய திரிட்புர மெரிய விழித் கவ 

ன.பனை முடித்தலை யரியு மழுக்கைய 

னூல மனைத்தையு முயிரு மளித்சவ னறுள்சேயே- 

௮மண ரூடற்கெட *வூயி லழுத் தவி 
ணமரர் கொடுச்இடு மரிவை குறத்தியொ 

டழகு திருத்தணி ம௫யில் நடித்தருள் 

பெருமாளே. (௩௭) 

இதன் கரந்து. 

குருவி முதலியன போலத் இரிபவர் உறவு ௮காது, ஆதலால் 
அதனைச்சொள்ளேன். கனகச் சிவிகை முசலியலற்றைத் தேடேன், 

அக்ரங்களோடு கூடிய பதங்கள் ஊற்றுக்கண் போலச் சுரந்து 

பெருகும் வாக்குசித்தி டைத்தல் எனக்கு அமையும், அதனைப் 

பிரயோடிச்கு மிடம் உனது பதச்சாண், ஆதலால் அல்வாக்கு 

சிச்தியையளித் ஐச் திருப்புகழ் ஒத எனக்கு அருள்செய்யவேண்டும், 

  

286. குலத்துமயிர்ச் கலைத்துவளைக் 

கழுத்துமணித் தனப்புசளக் 

குவித்தவிழிக் கயற்குழலப் பிறையபோலக்- 

குனிசத்தறுதற் புரட்டிசகைத் 
அருக்கிமயற் கொளுத்இயிணைக் 

குழைச்செவியிற் நழைப்பபொறித் சனபாரப்; 

ட 3 வி = sep,



குனறுதோருடல். ௨௧௯ 

[திருத்தணிகை.] 
*பொலித்துமதச் தரித்தகரிக் 

குவட்டுமுலைப் பளப்பளெனப் 

புனை த்ததுகிற் பிடிசகஇடைப் பொதுமாதா- 

புயத்தில்வளைப் பிலுக்கில்கடைக் 
குலக்கிலறப் ப௪ப்பிமயற் 

புகட்டிதவத் தழிப்பவருக் குறவாமோ) 

தலத்கனுவைச் குனித்தொருமுப் 

பு, த்தைவிழக் கொளுசத்திமழுத் 

தரித்துபுலிச் கரித்துகலைப் பரமாகச்- 

திரித்து தவச் சுரா்க்கண்முதற் 

பிழைச்கமிடற் றடக்குவிடச் 
சடைக்கடவுட் சறக்கபொருட் 

| பகாவோனே; 

சிலுத்தசாரர்க் கெலித்துமிகக் 

கொளுத்திமறைக் அதிக்க௮ இற் 
செழிக்க௮ருட் கொடுதக்தமணிக் சதிர்வேலா- 

தினைப்பனமிற் குறத்திமசட் 

டனத்தின்மயற் குளித் தும௫ழ்த் 

திநுத்தணியிற் றரித்சபுகழ்ப் பெருமாளே, (௩௮) 

287. பீடந்தல விழ்த்தாமு டிச்அுமி னுச்சிகள் 

பாய்ந்தவி ழிக்குமை யிட்டுமி ஈட்டிகள் 

*கோம்புப டைத்சமொ ழிச்சொல்ப ரத்தையர் 

புயமீதே- 

கோங்குப டைத்தத னஜ்தைய முத்திகள் 

வாஞ்சையு றத்தழு விச்ர்சிலு கிட்டவர் 
கூன்பிறை யொத்த கக்குறி வைப்பவர் 

பலநாளும்; 

* பொலித்து மதச் தரிச்ச-- பொலிந்து மதர் தரித்த, 

 கோம்பு--சனக்குறிப்பு, 1 சிலுகு- துன்பம்



௨௧௪ திருப்புகழ். 

ஈச்தபொ ருட்பெற இச்சையு ரைப்பவ 
ராந்துணை யற்றழு கைக்கு லிட்டவ 

ரீ ங்கிசை 1யுற்றவ லக்குண மட்டைகள் 
பொருள் தீரில்- 

ஏங்கயி டக்கடை யிற்றளி வைப்பவர் 

பாங்கக லக்கரு ணைக்கழல் பெற்றிட 

rh By யெப்படி ஈற்கதி புகிட லருள்வாயே; 

காந்தள்ம லர்த்தொடை யிட்டெதிர் விட்டொரு 
* வேக்.துகு ரக்கா ணத்தொடு மட்டிடு 

காண்டிப அச்சுத னுச்சம சற்குணன் மருகோனே- 

6காங்கசை மிக்கம றக்கொடி வெற்றியில் 
வாங்யெ முக்கனி சர்க்கரை மொக்கிய 
கான்கனி முற்கெல் கற்பக மைக்கரி 

யிளயோனே) 

தேக்இினை வித்தின ருற்றிட வெற்றிலை 
வேங்கைம ரத்தெழி லைச்கொடு கிற்பவ 

தேன்சொலி யைப்புண ரப்புன முற்| அறை 

குவைவானந்- 

தீண்டுக ழைத்திச ஞற்றது அத்திடு 
வேங்கைக ஸனிற்குவ ளைச்சுனை சுற்றலர் 

சேர்ந்ததி ருத்தணி சைப்பதி வெற்புறை 

பெருமாளே, (௩௯) 

288. சுர்வேல் பழித்தவிழி யாலே மருட்டிமுலை 

கோடா லழைத்துமல ரணை மீதே- 
॥கோபா விதழ்ப்பருக மார்போடணைத்துகணை 

கோல்போல் சுழற்றியிடை யுடைகாணக்) 

கார்போல் குழற்சரிய வேவா யதட்டியிரு 

காதோலை யிற்.றுவிழ விளையா டுஐ- 

%*ஈங்கிசை- இம்சை, 1உற்றவலச் குணம்-- உற்ற ௮வலம் குணம், 
  

1வேர்௫ குரக்கு -குரச் காசாகிய வாலி, %கோங்கிசை-- விருப்பம், 

॥ உறைகுலை- உறைபவனே! 

4] சோபம்--இர்இரகோபம் : தம்பலப்பூச்சி ,



குன்றுதோறுடல். ௨௧௫ 

[திருத்தணி க] 
காமா மயக்கியர்க ஞடே களித்துகம 

கானூ ர௬றைக்கலக மொழியாதோ; 
*வீராணம் வெற்றிமுர சோடே திவிற்றிமிலை 

வேசா கமத்தொலிகள் சடல்போல. 
விருய் முழக்கவரு சூசா ரிறக்கவிடும் 

வேலா திருத்தணியி ௮றைவோனே; 
மாரோ ஸிறக்கஈகை தாதா திருச்செவியில் 

மாபோ தகத்தையருள் குருநாதா. 
மாலோ னளித்தவளி யார்மால் களிப்பவெகு 

மாலோ டணை த.தும௫ழ் பெருமாளே.(௪௰) 

289. கொத வார்ர்குர வடியினு மடியவா் 

சிந்தை வாரிச ஈடுவினு நெறிபல 
கொண்ட வேதன் முடியினு மருவிய குருராதா- 

கொங்க லேர்தரு பழநியி லறுமுக 

செந்தில் காவல தணிகையி லிணையிலி 

கொந்து சாவென மொழிதா வருசம யவிரோத; 

தீற்த்ச வாஇகள் பெறவரி ப.துபிறர் 

சந்இயாதது தனதென வருமொரு 

சம்ப்ர தாயமு மிதுவென வுசைசெய்து விரைநீபச்- 

சஞ்ச ரீகரி காமுரல் தமனிய 

கிண்கி ணீமுக விசப.த யுகமலர் 

தந்த போருள் சனவிலு ஈனவிலு மறவேனே. 

சிந்து வாரமு மிதழியு மிளஈவ 
Figo Corona மாவமு மணிதரு 

செஞ்ச டாதார் திரும வெனவரு முருகோனே- 

செண்ப காடவியினுமித ணினுமுயர் 

சந்த னாடவி யினுமுறை குறமகள் 

செம்பொனூபுர கமலமும்வளையணி புதிவேயும்; 

-* வீராணம் என்பது ஒருவித வாத்தியம், 

* குர வடி-திருவிடைக்கழியிற் குராமாத்தி னடி.



௨௧௭௬ திருப்புகழ், 

இந்து வாண்முக வனசமு ம்ருகமத 

குங்கு மாசல யுகளமு மதுரித 

இர்ச ளாம்ருத வசனமு முறுவலு மபிராம- 

இந்தா கோபமு மரகத வடிவு 

Aé go சாபமு மிருகுழை யொடுபொரு 

மிர்த்ரீலமு மடலிடையெழுதிய பெருமாளே. () 

‘290. Det Ay மு௫லப் பதும நிதிபைச் 

சுபி தருவைச் சமமாகச்- 

சொலியு மனமெட் டனைய கெ௫ழ்வீற் 

*சுமட சருகுற் றியல்வாணர்) 

தெரியு மருமைப் பழைய மொழியைத் 
திருடி நெருடிக் கவிபாடி த்- 

திரியு மருள்விட் *டுனது $குவளைச் 

சிகரி பசசப் பெறுவேனோ) 
கரிய புருவச் சிலையும் வளையக் 

கடையில் விடமெத் இயநிலக்- 

கடிய கணைபட் டுருவ வெருவிக் 

கலைகள் LIL. டனகானிற்) 

குரிய குமரிக் கயய மெனகெக் 

குபய Fram gs இனில்விழா- 

உழையின் மகம£த் தமுவ மயலுற் 

அருகு முருகப் பெருமாளே, (௪௨) 

291. HV ssw ருக்கொரு சாரையை வேமொரு 

சாக்ஷிய றப்பசி யாறியை நீறிடு 

சாஸ்தீர வழிக்ககதி தானை வேர்விழு தவமூழ்குக்- 

தாற்பர்ய மற்றுழல் பாவியை நாவலர் 

போற்பரி வுற்றுனை யேகரு தாஇகல் 
சாற்றுத மிழ்க்குரை ஞாளியை காள்வரை 

தீடுமா றிப் 

% சுமடர் -ழ்மக்கள், 1*உனது புகழைத் தினமு முணரப் 

பெறுவேனோ எனவும் பாடம், 1 குவளைச் சிகரி-- இருத் சணி, 

 



292. 

Gm me gst apr wv. ௨௧௭ 

[திருத்தணி ௧. 
போக்கட மற்றவ்ரு தாவனை ஞானிகள் 

போற்றுத லற்றது சோகியை மாமருள் 
பூதீகம லத்சய பூரியை Cafu புலையேனை ப்- 

போக்கிவி டக்கட CO @y 99. பாசொடு 

போய்ப்பெறு கைக்கே யோசி யானது 

போர்ச்சுடர் வஜ்ரவை வேல்மயி லாவருள் 

புரிவாயே) 

மூக்சறை மட்டைம காபல சாணி 

சூர்ப்பர கைப்படு மூளியு சாசனி 

eras குலத்திவி பீஷணர் சோதரி மூழுமோடி- 

மூத்தவ சக்களி சாவண ஸனேனோடியல் 

பேற்றிவி டக்கம லாலய சதையை 

மோட்டன்வளை ச்தொரு தேர்மிசையேகொடு 

முகிலேபோய்) 

மாக்கன சிதி கோபுர நிள்படை. 

் விட்டிலி ர௬ுத்திய நகாளவன் வேரற 

மார்ச்சமு டித்சவி லாளிகள் நாயகன் மருகோனே- 

வாச்சிய மத்தள பேரிகை போல்மறை 

வாழ்த்தம லர்க்கழு நீர் தரு நீள்சுனை 

வாய்த்ததி நத்தணி மாமலை மேவிய பெருமாளே, 

ஏப்பா ரப்பா டற்றி மொய்க்கால் 

சொற்பா வெளிமுக் குணமோகம்- 

துற்றா யப்பி ஐற்றோ லிட்டே 

சுற்று மதனப் பிணிதோயும்) 

இப்பா வக்கா யத்தா சைப்பா 

* டெற்றே யுலிற் பிறவாத 

* எத்தார் வித்தா ரத்தே கிட்டா 
எட்டா அருளைத் தரவேணும்) 

சல ப மையல் தவயயயயயக ஸ. வலைகவவ te ome ge RN 

  

* எற்றே ஏற்றே, 1 எத்தார்-ஏத்தரா, 

19



2.9) 

293. 

திருப்புகழ். 
தப்பா மற்பா டிச்சே விப்பார் . 

த.த்தாம் வினையைக் ச்வோனே- 
தற்கா ழிச்சூர் செற்றாய் மெய்ப்போ 

தத்தாய் தணிகைத் தனிவேலா) 

௮ப்பா கைப்பா லைப்போல் சொற்கா 

வற்பா வைதனத் தணைவோனே- 

அத்தா நித்தா முத்தா சத்தா 
அப்பா குமரப் பெருமாளே. (௪௪) 

நில்யாச சமுத்திர மான 
சமூசாச அுழைக்கணின் மூழ்கி 

நிசமான தெனப்பல பே யதஞூாடே- 
நெடுகாளு முழைப்புள தாகி 

பெரியோர்க ளிடைக்கச வாகி 

நினைவால்கி னடி.ச்தொழில் பேணி அதியாமல்; 

தலையான வுடற்பிணி யூறி 

பவகோயி னலைப்பல வேட 

சலமான பயித்திய மாகி தடுமா றித்- 

தவியாமல் பிறப்பையு நாடி 
பதுவேசை யறுத்துனை யோதி 

தலமீதில் பிழைத்திட வேகி னருள்தாராய்; 
கலியாண சுபுத்திர னாக 

குறமாது தனக்குவி நோத | 

கவினாரு புயத்திலு லாவி விளையாடிக்- 

களிகூரு முனைத் துணை தேடு 
மடி யேனை சுகப்பட வேவை 

கடனாகு மிதுக்கன மாகு முருகோனே) 

பலகாலு முனைத்தொழு வோர்கள் 

மறவாமல் திருப்புகழ் கூறி 
படிமீ௮ துதித்தடன் வாழ அ௮ருள்வேளே- 

பதியான திருத்தணி மேவு 
தவலோக மெனப்பறி வேறு 

பவரோக வயித்திய காத பெருமாளே, ()



குனறுதோருடல். ௨௧௧ 

[திருத்தணி] 

994. நித்த தெத்தனையிற் .... தவருமல்- 
நிலைத்த புத்திதனைப் பிரியாமற்) 

கனத்த தத்துவமுற் றழியாமற்- 
கதித்த நித்தியசித தருள்வாயே) 

WON SET பத்தாதமக் கெளியோனே- 

மதித்த முத்தமிழிற் பெரியோனே) 

செனித்த புத இரரிற சிறியோனே- 

திருத்த ணிப்பதியிற் பெருமாளே. (௪௭) 

295. பசலி ராவினுங் கருவி யாலனம் 

பருகி யாவிகொண் டுடல்பேணிட்- 

பழைய வேகமும் புதிய நூல்களும் 

பலபு சாணமுஞ் சிலவோ இ) 

௮ கல நீளமென் றளவு கூறரும் 

பொருளி லேயமைக் கதடைவோரை- 

'அசடர் மூகரென் றவல மேமொழிர் 

தறிவி லேனழிர் இடலாமோ; 

சகல லோகமும் புகல காடொறுஞ் 

சறட லாதசெங் கழுநீருந்- 

தீளவு நீபமும் புனைய மார்பதென் 

நணிகை மேவுசெங் சுதிர்வேலா); 

சிகா பூதரச் தகர கான்முசன் 
சிறுகு வாசவன் திழைமீளத். 

திமிர சாகர் சகற மாமாஞ் 
சி5ற வேல்விடும் பெருமாளே. (௪௭) 

296. பழமை செப்பிய ழைத்தித மித்துடன் 

மூறைம சக்கய ஊணைத்துக கக்குறி 

படஅ ழுத்திமு கத்தைமு கத்துற வுறவாடிப்- 
பதறி யெச்சிலை யிட்டும ருத்திடு 

விரவு குத்தி வித்தைவி ளைப்பவர் 

பலவி தத்திலு மமபரெ னச்சொலு மடமாதர்)



2.2.0 திருப்புகழ். 

௮ழிதொ ழிற்குவி ருப்பொடு ஈத்திய 
HF. வளைப்பழியுற்றது வத்தனை 

௮டைவு கெட்டபு ரட்டனை முட்டனை அடி.யேனை- 

Go €£$ Huy Ow Om ge Buy 
மெளிதெ னப்பெரு வெட்டவெ ளிப்படு 

மருண பொற்பத முற்றிட வைப்பது 

மொருகாளே) 

குழிவி ழிப்பெரு நெட்டல கைத்திரள் 
சரண மிட்டுக டித்தமி தப்படு 

*குவிலி யிட்டச எச்திலெ இர்ச்திட் மொருசூரன்- 

குருதி சக்யெ இர்த்துவி ழப்பொரு 

நிச ரப்படை பொட்டெழ விக்சம 
குலிச சத்தியை விட்டருள் செர்ச்செ மயில்வீரா) 

தழைய டுத்தகு ஐத்திப FS gitar 
வருடி. வட்டமு கத்தில தச்சுறி 

தீடவி வெற்றிக தித்தமுலைக்குவ டதன்் மீதே- 

*காள பொற்பணி கச்சுவி சத்திரு 

குழைதி ருத்திய ர௬ுத்திமி கு.த்ிடு 
தணிமலைச்ச ரச்திடை யுற்றருள் பெருமாளே, 

297. Lf cpa கெறித்துக் கு.றுவெயர் வுற்றுப் 

புளகித வட்டத் தனமானா- 

பொருவிழி யிற்பட் டவரொடு கட்டிப் 

புசளு மசட்டுப் புலையேனைக்) 

கருவழி யூற்றுக் குருமொழி யத்றுக் 

கதிசனை விட்டிட் டிடுதீயக்- 
சுயவனை வெற்றிப் புகம்திகம் பத்மக் 

கழல்கள் அதிக்கக் சருதாதோ; 

* குலிலி- வீராவேச ஓலி, 

[ : சதிர்பெ றத்தழு விப்புணர் வித்தக 

முறிவர் சித்தர் கணத்தர் அதித்திட 
தலைமை பெற்றரு ணைப்பதி யிற்றிசழ் பெருமாளே, என்றும் 

பாடம்,



குன்றுதோருடல். ௨௨௧ 

[திருத்தணி க.] 
செருவசு சப்பொய்க் குலமது கெட்டுத் 

Bore. gi aes பொரும்வேலா- 

தஇனைவன முற்றுக் குறவர் மடப்*பைக் 

கொடி. தன வெற்பைப் புணர்மார்பா) 

பெருக நித்தச் சிறுபறை 4கொட்டிப் 
$பெரிகை முழச்சுப் புவிமீதே- 

ப்ரபலமுள் சுத்தத் தணிமலை பற்றுப் 

ப்ரியமிகு சொக்கப் பெருமாளே, (௪௯) 

298. பூ சலிட் டுச்ச ரத்தை சேோர்கழிச் துப்பெ ருத்த 

போர்விடத் சைக்கெடுத்து வடிகூர்வாள்- 

போலமுட் டிக்கு ழைக்கு ளோடிவெட் டித்தொளைத்து 

போகமிக் கப்ப ரிக்கும் விழியார்மேல்; 

ஆசைவைத் துக்க லக்க மோகமுற் DSH utes 

ளாகிமெக் தக்க எத்து ளழியாமே- 

ஆசணச் துக்ச ணத்து னாண்மலர்ப் பொற்ப தத்தை 

யான்வழுத் இச்சு இக்க அருள்வாயே) 

AFLP DES OPES தாளிணைப் பத்த $ர.த்த 
மாதர்கட் கட்சி றைக்கு ளழியாமே- 

வாழ்வுறப் புக்கி ரத்ன சேகையொக் கச்ச றக்கு 

மாமயிற் பொற்க முத்இல் வரும்வீரா; 

விசுமுத் தத்தெ றிக்க வோல்புக் குற்றி ருக்கும் 
விறுடைப் பொற்கு றத்தி சகணவோனே- 

வேலெடுத் துக்க சத்தி!னீலவேற் பிற்ற ழைத்த 

வேளெனச் சொற்க ருத்தர் பெருமாளே. 
  

* பைச்கொடி பைங்கொடி. + கொட்டப், பெருகிய சத்தப் 

புவியோனே-பிணமலை வைத்துச் கணமலை சுற்றப் பிரினரு யுத்தப் 
பெருமாளே” என்றும் பாடம், 1 பெரிகை பேரிகை, 

$ ௮௫௪ மாதர்கள் -பொருட் பெண்டி. ராகிய வேடிகள், 

| நீல வெற்பு- Hasson,



2.2.2. 

299. 

500. 

திருப்புகழ். 

பொருல் சந்தொடடர்ச் *செருவிச் கன்றரொடுமிப் 

புதுமைப் புண்டரிகக் கணையா லே- 

புளகக் கொங்கையிடத் திளகக் [கொங்கையனற் 
பொழியத் தென்றல்துசக் குதலாலே) 

தெருவிற் பெண்களமிகக் கறுவிச் சண்டையிடத் 
திரியத் இங்களுதிப் பதனாலே- 

செயலற் றிங்சணையிற் றுயிலற் றஞ்சியயர்த் 

தெரிவைக் குன்காவைத் தரவேணும்; 

அருவிக் குன்றடையப் பரவிச் செந்தினைவித் 
தீருமைக் குன் றவருச் கெளியோனே- 

அசுரர்ச் கங்கயல்பட் டமார்க் கண்டமளித் 

தயில்கைக் கொண்ட இறற் குமரேசா) 
தருவைக் கும்பதியிற் நிருவைச் சென்றணுகித் 

தழுவிக் கொண்டபுயதி திருமார்பா- 

தரளச் சங்குவயற் றிரளிற் றங்குதிருத் 

தணிகைச் செங்கழகிப் பெருமாளே. (Ga) 

பொர்குட மொத்தகு யத்தைய சைப்பவர் 

கைப்பொருள் புக்கிட வேதான்- 

புட்குசல் விச்சைபி சுற். றுமொ ழிச்சியர் 

பொட்டணி நெற்றிய சானோ; 
அ௮ற்பவி டைக்சகலை சுற்றிரெ இழ்ப்பவர் 

1௮ற்பச மட்டைகள் பால்சென்- 
றக்சண்வ லைக்குள சப்படு புத்தியை 

௮ற்றிட வைத்தருள் வாயே) 

கொக்கசை சச்சரி மத்தளி யொத்துவி 

டக்கைமு மக்கொலி யாலக்- 
கொக்கிற கக்கா மத்தம ணிக்கருள் , 

$குதீத |தணிக்கும சேசா; 

* செரு இச்சன் தொடும் எனப் பிரிக்க; இச்சன் கரும்பு 
வில்லையுடைய மன்மசன். *்கொங்கு-பூர்தாத, 

1 அற்பர் ௮ மட்டைகள் - அற்பர்களாகய அந்த மட்டைகள், 
6 குத்தம் -குப்தம்- இரகசியம், | தணி திருத்தணி,



301. 

௮02. 

ern ann யமக eee en te 

குன்றுதோருடல். ௨௨௩ 

[திருத்தணிக.] 
சர்க்கரை முப்பழ மொத்தமொ ழிச்சகு 

றதஇத னக்கிரி மேலே- 

தைக்கும னத்தச மரத்த சக்காத 

லைக்குலை கொத்திய வேளே. (௫௨) 

பொத்ப தச்சினைத்து இத்த கற்ப தத்தி லுற்ற பத்தர் 
பொற்பு சைத்து *செக்கு ருக்க ௮றியாதே- 

புத்த சப்பி சற்றை விட்டு வித்ச கத்து னைத்து இக்க 

புத்தி யிற்க லக்க மற்று நினையாதே; 

முூற்ப டத்த லச்து இத்து பிற்ப டைச்த இர்த்ய முற்றி 

(PDF டைத்த வித்து நித்த முழல்வேனை- 

மூட்ட விக்ச டைப்பிறப்பினுட்டு டப்பதைத்த விர்ச்து 

முத்தி சற்றெ னச்க ளிப்ப தொருகாளே) 

வெற்ப ளித்த தற்ப ரைக்கி டப்பு றத்தை யுற்ற ளித்த 

வித்த கத்தர் பெற்ற கொற்ற மயில்விசா- 

விச்தை தீத்வ முச்சத மிழ்ச்சொ லத்த சத்தம் வித்த ரிக்கு 

மெய்ச்தி நத்த ணிப்பொ ருப்பி லுறைவோனே; 

கற்ப கப்பு னக்கு றத்தி கச்ச டர்த்த HAT ppp 

கற்பு ரத்தி ருத்த னத்தி லணை வோனே- 

கைத்த ரக்சர் கொத்து கச்சி னத்து வஜ்ரனுச்ச மைத்த 

கைத்தொழுத்த நித்து விட்ட பெருமாளே, 

மல்மு லைச்சியர் கயல்வி ழிச்சியர் 

மதிமு சத்திய ரழகான- 

மயில்ஈ டை.ச்சியர் குயில்மொ ழிச்சியர் 

மனது ருக்கெ ளணைமீதே) 

கலைகெ இழ்தீதியெ உறவ arg BQ 
கலவி யிற்றுவள் பிணிதீராக்- 

கசட னைக்குண ௮௪ட வைப்புகல் 

சதியில் வைப்பது மொருகாளே) 
  

* நெச் குருக்க-- நெ௫ுழ்ர் தருக,



௨௨௪ திருப்புகழ். 

குலகி ரிக்குல முருவ விட்டமர் 

குலவு சித்திர முனை வேலா- 

குற்வா பெற்றிடு சிறுமி யைப்புணர் 

குமச சற்குவ மயில்வீரா? 
தலம இற்புக லமர *ருற்றிடர் 

தனைய கற்றிய அ௮ருளாளா- 

தீருகி ரைத்தெழு பொழில்மி குத்இடு 

தணிம லைக்குபர் பெருமாளே. (௫௪) 

303. (ps soma னுக்கெ ளசடிகள் கபடிகள் 
விழித்தும ௬ுட்டிகள் கெருவிகள் இருடிகள் 

மொழிக்குள்ம யச்கிகள் வகைதனில் ஈகைசனில் 

விதமாக- 

முழிதீதும யற்கொளு மறிவிலி கெறியிலி 

புழுக்குட லைப்பொரு ளெனமிக எணியவர் 

முயக்கம டுத்துழி சருமடி, யவனிடர் ஒழிலாச; 

மிகுத்தழ கைப்பெறு மறுமுக சரவண 

புயத்திள இக்கமம் ஈறைமலர் தொடைமிக 
விசைச்கொடுமைப்பெறுமரகதசகலபியும் வடி வேலும்- 

வெளிப்படெ னக்கனி யிரவொடு பகலற 

திருப்பதி பப்புக மமுதியல் கவிசொலி 

விதித்தனெ முத்தினை தரவரு மொருபொரு 

ளருளாயோ,. 

புகைத்தழ லைக்கொடு திரிபு மெரிபட 

ஈகைத்தவ ருக்கிட முறைபவள் வலைமகள் 
பொருப்பிலி மக்கிரி பதிபெறு மிமையவ எபிராமி- 

1 பொதுற்றுதி மித்திமி ஈடமிடு பசிரதி 
எழுத்தறி ௬த்திரி பகவதி கவுரிகை 
பொருட்பய னுக்குசை யடுகிய சமைபவள் 

oD (IPE BF; 
  

pom Ber,  இனைதா- மெலிய, 

1 பொது உற்று; பொது-- அம்பலம்,



Gu mest pr a. ௨௨௫ 

[திருத்தணி )க.] 

செசுத்தைய சுத்திடு நெடியவர் கடையவள் 

அறத்தைவ ளர்த் தடு பரசிவை குலவதஇ 
திறச்சமிழைக்கரு பழையவ எருளிய சிறியோனே- 

செருச்கும ரக்கர்கள் பொடிபட வடிவுள 

கரத்தில யிற்கொடு பொருமை யவர்பணி 

திருத்தணி பொற்பதி கனில்மயில் ஈடவிய 

பெருமாளே. (இட) 

304. (ழிூலு மிரவியு முழுகதிர் தரளமு 

முடுகு இலைகொடு கணைவிடு மதனனு 

முடியவொருபொரு ரூதவியபுசல்வனு மெனகாடி- 

முதிய *கனனென தெய்வதரு நிகசென 

முதலை மடுவிலி 1லகவிய புபலென 

மூகமு மறுமுக மூடையவ னிவனென 

வறியோசைச்) 

சகல் பதவியு மூடையவ மிவசென 

தனிய த. நவல விஜயவ னிவனென 

தபனன் வலம்வரு இரிசனை நிசரென இசைடபாடி.ச- 

1$சயில பகலவ ரிடைகதொறு நடைசெயு 

Mra; சவிரவெ யிருபச மடையவெ 

சவிச வடியவர் சவமதஇல் வரஅ௮ருள் புரிவாயே) 

<2 Bav Lj au aor (Lp மடைவினி லுதவிய 

இமய இரிமயில் குலவரை ௪. றுவென 

அதிகை வருபு கொடியினி லெரிசெய்த அபிராமி- 

௮மரு மிடனன லெனுமொரு வடிவுடை 

யவ$னி லுரையவன் முதுதமி முடையவ 

னரியொ டயனுல கரியவ னட.நவில் 

Raven aur pCa; 

* கனன் கர்ணன், * அதவிய- சம்ஹாரஞ் செய்த, 

1 சயில பக லவர் -கற் பிளவை யொத்தவர், 

$ இல் உரையவன் 5 உரையிறந்தவன் - வாக்குச் கெட்டாதவன்,



2.2 dr _ இருப்புகழ், 

இகிரி நிரிசார் தடமுடி, பொடிபட 
Bors Oo Hara சுவறிட களமிசை 

கரடு குறடுகள் புாள்வெகு குருஇிகள் பெருகாருச்- 

சிகர கரிகெரி படபடை பொருதருள் 
இமிர தினசர குருபா இளமயில் 

சவணி வருமொரு தணிகையில் கிலைதிகழ் 
பெருமாளே, (௫௬) 

202. மூடித்த குழலினர் வடித்த மொழியினர் 

முகத்தி லிலய விழியா லும்- 
முலைக ரிகள்மிசை யசைத்த துகிலிலும் 

இளை தத இடையினு மயலாூப்; 
படுத்த ௮ணை தனி லணைத்த ௮வசொடு 

படி.க்கு ளநுதின முழலாதே- 

பருத்த மயில்மிசை நினைத்த பொழுதூன 
பதத்து மலரிணை யருள்வாயே) 

துடித்து தசமுகன் முடித்த லைகள்விழ 

தொடுத்த சரம்விடு | ரகுராமன்- 

அகைத்தி வலகை3யொ ரடிக்கு ளளவிடு 

அலக்க அரிதிரு மருகோனே) 
தடத்து ளுறைகயல் வயற்கு ளெ திர்படு 

தழைத்த கதலிக எள வைசாயத்- 

தருக்கு மெழிலு௮ திருத்த ணிகையினில் 

தழைத்த சாவண பெருமாளே. (௫௪) 

506. மு£த்துத்செ றிக்கவள ரிக்குச்ச லைக்சைமதன் 
முட்டத்தொ டுத்த மலராலே- 

முத்தத்தி ௬ுச்சலதி முற்றத் *து இசத்தியென 
முற்பட்டெ றிக்கு நிலவாலே); 

எத்தத்தை யர்க்குமித மிக்குப்பெ ருக்சமணி 

இப்பொற்கொ டிச்டு தளசாதே- 

எத்திக்கு முற்றபுகம் வெற்றித்தி ருத்தணியி 
லிற்றைத்தி னத்தில் வாவேணும்/ 
  

* உதித்தி-௨தி-- த; உதி--உலைத்துருத்தி,



குன்றுதோழருடல், ௨௨௭ 

[திருத்தணிகை] 
மெத்தச்சி னத்துவட இக்குக்கு லக்க 

வெற்பைத்தொளைக்த கதிர்வேலா- 

மெச்சிக்கு றத்திதன மிச்சித்த லாத்துரு 
க்குப்ப ணைத்த மணிமார்பா; 

மக்தப் மத்தரணி*மக்கச்ச டைப்பரமர் 
சித்தத்தில் வைத்த கழலோனே- 

வட்டத்தி ரைக்கடலில் மட்டித்தெ இர்த்தவரை 
வெட்டித்து ணித்த பெருமாளே. ((இ௮) 

௮07. (ூல்புளக மெழ௮அங்கை பருவுசரி வளைகொஞ்ச 

ழேகிலளக மூல்பொங்க அழமுதான- 

மொழிபதற வருமக்ச விழிகுவிய மதிகொண்ட 
மூகம்லெயர்வு பெறமன் ற லணையூடே) 

கலைகெகிழ வளர்வஞ்சி யிடைதுவள வுடலொன்று 
படவருகி யிதயங்கள் ப்ரியமேகூர்- 

கலவிகரை யழியின் ப அலையிலலை படுகின்ற 

சகவலைகெட நின தன்பு பெறுவேனோ) 

௮லையெறியு மெழில்சண்ட உதஇலயி நழன்மண்ட 
௮இாவெடி. படஅ௮ண்ட மிமையோர்கள்- 

அ/பயமென நடுகின்ற அசுரர்பட அடியுண்டு 
அவர்கள்முனை கெடகின்று பொரும்வேலா) 

திலைமதிய நஇ௫ம்பை யிளவறுகு கசமழ்கொன்றை 
சடைமுடியி லணிகின்ற பெருமானார்- 

தருகுமர விடவைக்து தலையரவு தொழுஇன்ற 
தணிமலையி லுறைகின் ந பெருமாளே, () 

308. GID 6@ur@sarcanp@snavwaiapes Ie iys0_w 

gprAuo! varwatanr செய்த்துக்க றத் துமழை 

மு௫லனையகுழல்சரிய வொக்கச்சனத்துவள ரகிபார- 
முலைபுளக மெழவளைகள் சத்திக்க முத்தமணி 

தேறுவலிள நிலவுதா மெத்தத்ச வித்தரில 

மொழிபதற விடைதுவள வட்டச் லைப்புருவ 
இணைகோட) 

  

* மத்தம் - ஊமத்தம்,



௨௨௮) திருப்புகழ். 

அில்மிருச மதசலிலம் விட்டுப் பணித் சமல 

சமளிபட வொளிவிரவு ரத்னப்ர பைக்குழையொ 

டமர்பொருச நெடியவிழி செச்கச்சி வச்சகமர மதறீ.தி- 

அடல்வடி.வு ஈலமிதனில் மட்கச்செ ருச்சயுள 

முருகாரை பெருகவுட லொக்கப்ப மழுத்துவிழு 

மளவிலொரு பாமலொளி யிற்புக்கி ருக்கவெனை 

நினையாதோ,;, 

செருசகெண செணசெகுச செச்குச்செ குச்செகுத 

இருதசெய செயடிருத தொச்குத்சொ குச்தொகுத 

டிமிடடிமி டிமிடிமிட டிட்டிட்டி டிட்டிமிட 

pp திசோ- 
,திரிகடச கடகதிரி இத்தக இத்ரிகட 

திமிர்ததிமி திமிர்ததிமி இத்தித்தி தித்திதிதி 
செணுசெணுத சணசெணுத தத்தித்தி குத்ரிகுட 

ததிதிதோ; 
சருடதிகு திருடதிமி தத்.தத்த இத்திகுட 

குகுகுகுகு குருகுகுகு குக்குக்கு குக்குகுத 
சாரரரா ரிரிரிரிரி நிற்றித்ச றிற்றிரிரி யெனவேநீள்- 

சதிமுழவு பலவுமிரு பக்கத்தி சைப்பமுது 

சமையபயி ரவியிசுய முட்டுப்ர மிச்சவுயர் 

தணிகைமலை தனில்மயிலினிர்ச்சச்தி னிற்கவல 

் பெருமாளே. (௬௦) 

509. வங்கம் பெறுகட லெங்கும் பொருதிரை 

as. Bus Bar மதனாலே- 

வஞ்சம் பெறுதிட நெஞ்சன் தழலுற 
வஞ்சம் பதும்விடு மதனாலே) 

பங்கம் படுமென தங்கந் தனிலுதி 

பண்பொன் நியவொரு கொடியான-. 
பஞ்சொன் றியமயில் கெஞ்சொன் நியெயழல் 

பொன்றும் தனிமையை தநினையாயோர 

தெங்கச் இரளுட னெங்குங் கதலிகள் 

சென்றொன் நியபொழி லசலாடே- 
தெந்தெக் தெனசென என்றண் டுறஅளி 

நின் றுர் இகழ்வொடு மயிலாடப்/



Go me st HL w. ௨௨௯ 

[திருத்தணி] 
பொங்குஞ் சுனை களி லெங்குங் குவளைக 

ளென்றும் புகழ்பெற மலரினும்- 

பொன்றென் றணிகையில் நின்றங் கெழுபுவி 

யென்றுஞ் செயவல பெருமாளே. (௬௨) 

210. வரிச்சலையி னிசான விழிச்கடையி விள ஞோசை 

மயக்இயிடு மடவார்கள் மயலாலே- 

மதிக்குளறி யுளகாசு மவர்க்குதவி மிடியாஇ 

வயிற் நிலெரி மிகமூள ௮ தனாலே; 

ஒருக்கருட னுறவாகி ஒருச்சசொடு பசையாஇ 

ஒருத்தா தமை மிககாடி யவசோடே- 

_ *உணக்கையிடு படுபாவி எனக்குனது கழல்பாட 

உயாச்சிபெறு குணடல மருளவாயே) 

விரித்தருண இரிகாக னுரைத்ததமி மெனுமாலை 

 மிகுத்தபல முடனோத in pC aut Gear» 

வெடித்சமணர் சழுவேற *ஒருத்திசண வனுமிள 

விளத்தசொரு தமிழ்பாடு புலவோனே) 

செருக்கியிடு பொருளூசர் கு௨த்தையடி.யறமோது 

இருக்கையினில் வடிவேலை யுடையோனே- 

திருக்குலவு மொருநீல மலர்ச்சனையி லழகான 

திருத்தணிகை மலமேவு பெருமாளே. () 

211. வரருற்றெழு பூண்முலை வஞ்சியர் 
காருற்றெழு நீள்குழல் மஞ்ியா் 

வாலக்குயில் போல்மொழி கொஞ்சியர் தெருமீதே- 

* உணச் கை யிடு- உண்ண -(கை-- இடு, 

* ஒருத்தி கணவன் - மங்கையர்ச்சரசியா ருடைய கணவ 

  

ஞுயெ கூன் பாண்டியன், 

1 இச்செய்யுள் அருணகிரிகாதருடைய திருவாச்சகென்பதைப் 

பற்றிச் சிறிது ஐய மிருப்பினும், பழைய பிரஇிசள் பலவற்றினுவ் 

கசாணப்பட்டபடியால் விடாது சேர்க்சப்பட்ட து, 

20



௨௩௦ 

212. 

திருப்புகழ். 

மாணுற்றெதிர் மோகன விஞ்சையர் 
சேலுற்றெழு கேர்விழி விஞ்சியர் 
வாகக்குழை யாமப சஞ்சியர் மயலாலே) 

சிருற்தெழு ஞானமு டன்கல்லி 
கேரற்றவர் மால்கொடு மக்கியெ 
சேருற்றறி வானத ழிந்துயி ரிழவாமுன்- 

சேவற்கொடி. யோடூ? கண்டியின் 

மீதுற்றறி ஜோர்புகழ் பொங்கிய 

தேசுக்கதிர் கோடியெ னும்பசத மருள்வாயே) 

போருற்திடு சூசர்சி சங்களை 

வீரத்தொடு பாரில ரிந்தெழு 

*பூசக்கொடி சோரிய ருர்திட விடும்வேலா- 

பூகக்குலை யேவிழ மென்கயல் 

தாவக்குலை வாழைக ளூஞ்செறி : 

போசச்செகெ லேயுதி ருஞ்செய்க 
ளவைகோடி) 

சாரற்டகிரி தோறுமெ மும்பொழில் 

தூசச்தொழு வார்வினை As FO 

1 தாதுற்றெழு கோபு மண்டப மவைளூமழுச்- 

தார்மெத்திய தோரண மென்தெரு 

தேர்சுற்றிய வார்பதி ௮ண்டர்கள் 

தாமெச்சிய நீள் தணி யம்பதி பெருமாளே. 

(வெதந்திசெய வுற்றகழை விற்குதைவ ளேத்துமதன் 

விட்டகணை பட்ட விசையாலே- 

வெட்டவெளி யிற்றெருவில் வட்டடுபணை யிற்கனல்வி 

ரித்தொளிப சப்பு uw Bur Go; 

பற்றிவசை கற்றபல தத்தையாக மக்கு |மிசை 

ut Be hae , மழியாதே- 
  

* பூத கொடி பூச கோடிகள்) பூதங்களும் காச்கைகளும் 
ச. ஏ * . s a 

என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்; சொடி-சாச்கை, 

ர் செய்கள்-லயல்கள், 1தாது--பொன். $ பணை பறை, 

| இசைபட்ட இூரி- புல்லாங்குழல்; இஇிரி- மூங்கில்,



Gor mest apr w. ௨௩௧ 

[வள்ளிமலை.] 

ப.த்தியையெ னக்கருளி முத்தியைய ளித்துவளர் 
பச்சைமயி லுற்று வரவேணும்; 

கெற்றிவிழி பட்டெரிய ஈட்டமிடு முத்தமர்மி 

னைக்குமன மொத்த கழல்விரா- 

நெய்க்சகமல மொக்குமுலை மெய்க்குறலி யிச்சையுற 

நித்தமிறு கத்த முவுமார்பா) 

எழற்றியதி ௬ச்சலஇ சுற்றியதி ருத்தணியி 

லெப்பொழுது நிற்கு முருகோனே- 

எட்டசல மெட்டநில முட்டமுடி நெட்டசுா 

ரிட்டசிறை விட்ட பெருமாளே, (௬௪) 

அம 

  

வள்ளிமலை. 

  

[வட ஆற்காடு ஜில்லா திருவலம் ரெயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 

வடக்கு 9-மைல் தாரம், மகா புநிதமான சேவீபீடம், சுவாமி 

வள்ளியம்மையுடன் சளவிற் பல இருவிளையாடல்கள் செய்து 
௮வ் வம்மையை மணந்த பழம்பதி; இச்சலத்துத் திருப்புகழ்ப் 

பாடல்சளையங் சன்னபாச்துச் இருப்புகழையுங் காண்க. மலை வலம் 

வரலாம்.] 

  

53 653 <P voi யாலு முல்லைகை யாலு 

மல்லல்பட ஆசைக் கடலீயும்- 

அள்ளவினி தாகி ஈள்ளிரவு போலு 

முள்ளவினை யாசச் தனமாரும், 

இல்லுமிள யோரு மெல்லஅய லாசு 

வல்லெருமை மாயச் சமனாரும்- 

எள்ளியென தாவி கொள்ளாகொளு காளி 

லய்யவொரு நரீபொற் கழல்தாசாய்) 

தொல்லைமறை தேடி யில்லையெனு காதர் 

சொல்லுமுப தேசக் குருகாதா-



2.2. 

514. 

215. 

இருப்புகழ். 

துள்ளிவிளை யாடு புள்ளியுமை காண 

வெளளிவன மீதுற் ௮றைவோனே; 

வல்லசுரர் மாள நல்லசுரா வாழ 

வல்லைவடி. வேலைத் தொடுவோனே- 

வள்ளீபடர சாரல் வள்ளிமலை மேவு 

வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே. (௧) 

ஜபுமு.று கோயு பையலும வாவி 

னைவருமழு பாயப் பல_நாலின்- 

௮ள்ளல்கட வாது துள்ளியதில் மாயு 

முள்ளமுமில் வாழ்வைக் சுருதாசைப்/ 

பொய்யுமச லாத மெய்யைவள ராவி 

உய்யும்வகை யோகத் தணுகாதே- 

புல்லறிவு பேடி யல்லல்படு வேனை 

ஈல்லஇரு தாளிற் Lom tar Gus; 

மெய்யபொழில் நீடு தையலை*மு நாலு 

செய்யபுய மீதுற் றணைவோனே- 

வெள்ளையிப மே வள்ளல்கிகா வாழ 

*வெள்ளமுது மாவைப் பொருதோனே) 

வையமுழு தாளு மையமயில் வீச 

வலலமாரு காழுத் தமிழ்வேளே- 

வள்ளிபடர் சாசல் வள்ளிமலை மேவு 

வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே. (௨) 

யொத்த வாழு மிர்த மெய்யொத்த வாழ்வி சந்து 

பொய்யொத்த வாழ்வு கண்டு மயலாகிக்- 

கல்லுக்கு நேரும் வஞ்ச வுள்ளத்தர் மேல்வி முக்து 

கள்ளப்ப யோத ரங்க ஞூடன் மேவி; 

உய்யப்ப டாமல் கின்று சையர்க்கு பாய மொன்று 

பொய்யர்க்கு மேய யர்க்து ரூடைநாயேன்- 

உள்ளப்1பெ ராச நின்று தொய்யப்ப டாம லென்று 

முள்ளத்தின் மாய்வ தொன்றை மொழியாயோ; 
  

* மூ சாலு -பன்னிரண்டு, [வெள்ளம் -சமுச்திரத்தினிட த்தில், 

1 பெறாக-பேறாக, 6 உள்ளத்தின் மாய்வு-மனோ லயம்,



குன்றுதோருடல், ௨௩௩ 

[வள்ளிமலை] 

ஐயப்ப டாத *ஐந்.து பொய்யற்ற சோலை தங்கு 

செய்வச்செய் வானை சொங்கை புணர்வோனே- 

அல்லைப்பொ ராமு ழங்கு era gar சேவ லொன்று 

வெல்லப்ப தாகை கொண்ட இறல்வேலா); 

வையத்தை யோடி யைக்து சையற்கு விசு தர்தை 

மெய்யொத்த நீதி சண்ட பெரியோனே- 

வள்ளிக்கு மாம டர்ர்த வள்ளிக்கல் மீது சென்று 

வள்ளிக்கு வேடை சொண்ட பெருமாளே, (௩) 

5106. (மூல்லைக்கு மார னங்கை வில்லுக்கு மாதர் தங்கள் 

பல்லுக்கும் வாடி பின்ப மூயலாடீள்- 

முள்ளுற்ற சால் மடிந்து சொள்ளிக்குள் மூழ்கி வெர்.து 

பள்ளத்தில் விழ்வ தன்றி யொருஞான) 

எல்லைக்கு மார ணங்கள் சொல்லித்தொ ழாவ ணங்கு 

மெல்லைக்கும் வாவி நின்ற னருள்காமம்- 

எள்ளற்கு மால யர்க்து வுள்ளத்தி லாவ என்று 

முள்ளப்பெ முரரிணங்கை யொழிவேனோ; 

1அல்லைக்க வானை தந்த வல்லிக்கு மார்பி லங்க 

௮ல்லிக்கொள் மார்ப லங்கல் புனைவோனே- 

௮ள்ளற்ப டாத கங்கை வெள்ளத்து வாவி தங்கி 

மெள்ளச்ச சோரு கங்கள் பயில்காதா; 

வல்லைக்கு மார கந்த தில்லைப்பு சாரி மைக்த 

மல்லுப்பொ சாறி எண்டு புயவிரா- 

வள்ளிக்கு மாம டர்ச்ச வள்ளிக்கல மீது சென்று 

வள்ளிக்கு வேடை கொண்ட பெருமாளே, (௪) 

**ஐந்அ,,,சோலைசர்தானம், அரிசர்தனம், மந்தாரம், பாரிஜாதம், 

கற்பகம் என்னும் ஐவகைச் தருச்சள் நிறைந்த சோலை, 

* இணங்கை--இணச்கத்தை, 1 அல்லைக்கு- இரவில்,



௨௩௪ திருப்புகழ். 

517. Bonar * a ova poou O gran donciy os pants 

* தள்ளிக்க னூர்க்க ப்வுகோப- 

கள்வைத்த தோற்பை |பொளளுற்ற காற்பை 
கொள்ளைதக்து சாற்பை பசுபாச) 

௮ள்ளற்பை மாற்பை 6ஞெள்ளற்பை சீப்பை 

வெள்ளிட்ட சாப்|பி இதெமீரல்- 

அள்ளச்*4[சு வாச்கள் சள்ளிட்டி மாப்பல் 

கொர௱்ளப்படாக்கை தவிர்வேனோ; 

தெள்ளத் இ சேர்ப்ப 0வெள்ளத்தி மாற்கும் 

5 வெள்ளுத்தி மாற்கு மருகோனே- 
சள்ளிட்ட. காட்டி லுள்ளக்கி சார்ச்கொல் 

புள்ளத்த மார்க்சும் வருவோனே?) 

வளளிச்சன் மார்க்கம் **விள்ளைக்கு கோக்க 

வல்லைச்கு ளேற்று மிளாயோனே- 

வள்ளிக்கு மாத்து வள்ளிக்கல் சாத்த 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே. (ட) 

218. வெல்லிக்கு விக்கு முல்லைக்சை விக்கு 

வில்லிக்க தாக்க ருஅம்வேளால்- 

வில்லற் றவாச்கொள் சொல்லற காப்பொய் 
யில்லத் தருக்க வலைமேவு/ 

பல்லத்தி வாய்க்க அல்லற் படாக்கை 
நல்லிற் பொராச்ச மயமா றின்- 

பல்லச்த மார்க்க வல்லர்க்கர் மூர்க்கர் 

கல்விக் கலாத்த லையலாமோ) 
  

** குவால் ஈகூட்டம், 1 துள் இக்சன் எனப் பிரிக்க, 

1 பொள் ஞற்றஃபொள்ளென வுற்ற விசைர்து செல்லும், 

$ ஜஞெள்ளல்- தவற, | பிஏதம்-- இறைச்சி, 

| சுவாச்கள் நாய்கள், 

0 வெள்ளத்தி மால்-வெள்ளை யானையையுடைய இந்திரன், 

$ வெள்ளுசத்தி மால் - வெள் ளுந்தி மால் - இருப்பாற் 

கடலையுடைய விவ்.ஸு; உர்தி௬கடல், 

** விள் ஐக்கு-- வினவிய தாதைக்கு,



Gor me gr apr w. ௨௩௫ 

[வள்ளிமலை] 

அல்லைக்கொல் வார்த்தை சொல்லிக்க தோத்து 

சொல்குக்கு டார்த்க இளை யோனே- 

அல்லுச்கு மாற்றி வெல்லுக்கு மேற்புல் 

கெல்லப்ப டாக்க ருணைவேளே; 

வல்லைக்கு மேற்றர் தில்லைக்கு மேற்றர் 

வல்லிக்கு மேற்ற ரருள்வோனே- 

வளளிக் குழாத்து வள்ளிக்கல் காத்த 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே. (௬) 

இதன் போநள்,. 

வெல்லி குவிச்கும்-உலசச்சை வென்ற குவிச்சத் தச்ச; 

முல்லை கை-ழமுல்லை மலர்ப்பாணர் தரிச்ச கையினையுடைய,-- 

லீக்கு வில் இக்கசா கருதும் வேளால் நாண் சட்டியவில் கரும்பாக 

விரும்பிய மன்மதனால்,--வில் அற்று 5 ஓரி மழுங்க --அவா 

கொள் சொல் gon = அசைகொண் டுசைக்குஞ் சொல்லும் 

போய்,--உகா(மனம்) நெஇழ்ர்து, பொய் இல்லத்து உறா 

(அதனோடு) பொய் வாழ்வுடைய இல்லத்திற் சென்று, கவலை 

மேவு பல் அத்தி லாய்க்க-(அ௮ங்கே) பல கவலைக்கடல் நேர,-- 

அல்லல் படு ஆக்கை--( அவற்றின் மூழ்கித்) துன்பப் படும் இல் 

வுடல் உடையேன்,--ஈல்லில் பொரு -ஈன்மார்ச்சத்தில் தரியாத, 

சமயம் ஆறின் பல் அத்த மார்க்க: அறுவகைச் சமயத்துப் பல 

பொருள் மார்ச்கத்தையுடைய,--வல் தர்க்கர் மூர்க்கர் வல்லரக்க 

சாதிய மூர்ச்சர்களுடைய;---கல்லிக் சலாத்து அலையல் ஆமோ 

(குதர்க்ச வாசச்) சல்விப் போரிலேயும் புகுக்து வருர்சலாகுமோ! 

அல்லை கொல் வார்த்தை சொல்லிக்கு- இசாச்காலம் ஒழியாதா 
என்னுஞ் சொல்லையுடைய ஒருதலைச் காமழுற்ற சலைவிக்கு,-- 

இதம் ஒத்து சொல் -இசமாக ௮வளோ டொத்து இரவை 

யொழிக்குங் குரலாகக் கொக்கரிக்கன்ற, -- குக்குடம் ஆர்த்த 

இளையோனே - சேவலைச் கொடியின்சண் ஆர்த்த முருகனே !-- 
அல்லுக்கும் ஆற்றின் எல்லுக்கும் மேல் - இரவையும் சிறிது வழி 

தெரிவிக்கும் பகலையுங் கடர்த மேலிடத்தில், அதாவது சேவல 

சசலங் கடர்த சுத் தநிலையில்,--புல்கு எல்லைபடா கருணை வேளே- 

எழுந்தருளி யிருக்சன்ற அளவுபடாத தயாசமுத்தி மாகிய 

அழகனே !--வல் ஐக்கும் ஏற்றர்- வலிய அழகாகய இடப



௨௬௬ திருப்புகழ். 

MET EDS யுடையவரும்,--இல்லைக்கும் ஏற்றர் வல்லிக்கும் 

ஏற்றர் - இல்லைப் பதிக்கும் சவகாமவவ்லிக்கும் ஏற்றவருமாகிய 

சிவபெருமான், -அருள்வோனே - ஈன்றருளிய குமாரனே !-- 

வள்ளிக் குழாத்து வள்ளிச் கல் காத்த கூட்டமாகிய வள்ளிக் 

கொடிச எடர்ந்த வள்ளி மலையைச் காத்த, -- வள்ளிக்கு வாய்த்த 

பெருமாளே வள்ஈரி சாயயொர்க்கு வாய்த்த பெருமாளே,---எ-று, 

  

319. B sen cp **மனிலமு மனல்புனல் நிலமமை 

கள்ளப் புலாற்கி ருமிவீடு- 

கனலெழ மொழிதரு சனமென மதமிகு 
கள்வைதக்த தோற்பை சுமவாதே? 

யகஇறு இதகளிலு மிறுதியி லொருபொருள் 

உள்ளக்க ஸஷேக்கு மறிவூறி- 

ஒளிதிக ழருவுரு வெனுமறை யிறுஇயி 

HMM Fo gs கோக்க அருள்வாயே 

ம்ருகமத பரிமள விகசத 1ஈளினகஈள் 

வெள்ளப் பிராட்டி இறைகாணா- 

விடதச குடிலச டிலமிசை வெகுமுக 
வெள்ளத்தை யேற்ற பதிவாழ்வே) 

வகுளமு முகுளித 1வழைகளு மலிபுன 

வள்ளிக் $குலாத்தி கிரிவாழும்- 

வனசரர் மாபினில் வருமொரு மாகத 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே, (௪) 

we குறிப்பு இப்பாடலில் paar ry aS goin 

இ௮றுதியி லுள்ள பாகத்தை எடுத்தமைக்கப் பின் 
வருமா௮ பிறிதொரு பாட லாமாறு காண்க :-- 

* அனிலம் -காற்று, + coor cor வெள்ளைப் பிராட்டி 

இறை: சரஸ்வகிதேலியின் சாயகனான பிரமன், 

  

1 வழை சுரபுன்னை. 6 குலத் இகரி என்பது குலாத் 

இ௫இரி என்றாயிற்று; வள்ளிக் குலத் இஇரி-9ேரஷ்டமாடிய 

"வள்ளி மலை,
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[வள்ளிமலை.] 

Goad war pe ருமிவீடு- 

கள்வைத த தோற்பை rier a; 

உள்ளக் கணோேக்கு மறிவு தி- 

உள்ளத்தை நோக்க ௮ருள்வாயே) 

வெள்ளைப் பிராட்டி யிறைகாணா- 

வெள்ளத்தை பேற்ற ப.இவா ழ்வே) 

வள்ளிக் குலாத்தி கிரிவாழும்- 

வள்ளிக்கு வாய்த்த பெருமாளே. 

320. tf ovo O15 F AMVVL YD ஈங்கன் 

அல்லிமல சம்பு | som Cua 

அள்ளியெரி Gig பிள்ளாமதி தென்ற 

லையமுது கண்ட oy Cor Wy, OL; 

சொல்லுமச விந்த வல்லிதனி கின்று 

 தொல்லைவினை யென்று முனியாதே- 

துய்பவரி வண்டு செய்யமது வுண்டு 

துள்ளியக உம்பு தரவேணும்) 

கல்லசல மங்கை யெல்லையில் விரிகத 

கல்விசசை சண்ட புலவோனே- 

கள்ளொழுகு கொன்றை வள்ளல்சதொழ அன்று 

கல்லலற வொன்றை யருள்வோனே; 

வல்ல*ு ர ரஞ்ச ஈல்லசுரர் விஞ்சு 

வல்லமைதெ ரிந்த மயில் வீசா- 

வள்ளிபடர் கின்ற வள்ளிமலை சென்று 

வள்ளியை மணந்த பெருமாளே. (௮) 

  

* 6 அல்லிடை யடைந்த ' என்றும் பாடம், 

* சப்பிரமணிய பராச்ரமம்' என்னும் புத்தகத்திற் சகலகலா 

வல்லப மூர்த்தி சரித்திரத்தைப் பார்க்க,



௨௩௮) திருப்புகழ். 

221. (ூடிவாழ்க்கை யன்னை மனையாட்டி பிள்ளை 
குயில்போற்ப்ர சன்ன மொழியார்கள்- 

குலம்வாய்த்த கல்ல தனம்வாய்த்த தென்ன 
குருவார்ச்தை தன்னை யுணசாதே) 

இடசாட்கள் வெய்ய ஈமனீட்டி தொய்ய 
இடர்கூட்ட இன்னல் கொடுபோ௫- 

இடுகாட்டி லென்னை எரியூட்டு முன்னு 

னிருதாட்கள் தம்மை யுணர்வேனோ; 

வடநாட்டில் வெள்ளி மலைகாத்து புள்ளி 
மயில்மேற்றி கழ்ந்த குமசேசா- 

வடி.வாட்டி வள்ளி அடிபோற்றி வள்ளி 
மலைகாத்த நல்ல மணவாளா) 

அடிராட்கள் செய்த பிழைக்கு யென்னை 
யருள்போற்றும் வண்மை தரும்வாழ்வே- 

அடிபோற்றி யல்லி முடிசூட்ட வல்ல 

அடியார்க்கு நல்ல பெருமாளே. (௯) 

522. இரமங்க மங்கைகண் செவிவஞ்ச கெஞ்சு* செஞ் 

சலமென்பு திண்பொருக் இடுமாயம்- 

சிலதுன்... மின்ப(மொன் றிறவந்து பின்புசெந் 
தழலின்கண் வெக்துந் Bu ge; 

விரைவின்௧க ணந்தகன் பொசவக்த தென் றுவெச் 
துயர்கொண்ட லைந்துலைந் தழியாமுன்- 

வினையொன்ற மின்றிரன் றியலொன்றி கின்பதம் 
வினவென்று அன்புத் தருள்வாயே, 

அ௮ரவின்சண் முன்்துயின் றருள்கொண்ட லண்டர்சண் 
டமா௫௪ மண்டிவக் திடுசூ£ன்- 

௮கலம் பிளக்தணைச் த௫லம் பரர்இரங் 
இடன் ௮டன்றுகொன்் தநிடும்வேலா) 

மரசைவெக் கயம்பொருக் திடவண் டினங்குவிக் 
இசையொன்ற மர்தச௫ந் துடனாடும்- 

வரையின்கண் வக்துவண் குறமங்கை பக்கயம் 

வரநின் று கும்பிடும் பெருமாளே. (௧௫), 

* செஞ் சலம் - இரத்தம், * ஒன்றிற- ஒன்றி 4-இற,



குன்று ததோருடல்: ௨௬௩௯ 

[வள்ளிமலை.] 

5௮௮. விரைவில்பொய் மங்கையர் தங்க ளஞ்சன 

விழியையு சந்துமு கந்து சொண்டடி 
ame. gbuw trig OssQser அளிசாடை- 

மயில்குயி லன்றிலெ ஸனும்பு ளின்பல 

குரல்செய்தி ருக்துபி னுந்தி யென்ற 

மடுவில்வி முர்துக டர்து செர்தழல் மெழுகாஇ; 

உருஇயு கர்திதழ் தின்று மென்_றகை 

யடியின கங்கள்வ சைந்து குங்கும 

உபய சனங்கள் ச தம்ப ET YL னணையாமஞ்- 

சுலவிய கொண்டைகு லைக்த லர்தெழ 
அமளியில் மின்சொல்ம ருங்கி லங்டெ 

உணர்வழி யின்பம றச்து நின்றனை நினைவேனோ, 

விரவி நெருங்குகு ரங்க னங்கொடு 

மொகுமொகெனுங்கட ஓங்க டந்துறு 

,விசைகொடி லங்கைபு குந்த ருக்தவர் களிகூர- 

வெயில்நில வும்பரு மிம்ப ரும்படி. 

ஜெயஜெய வென் றுவி டூங்கொ டுங்கணை 

விறல்கிரு தன்தலை ரதி னன் கிரு மருகோனே; 

அருகர் கணங்கள்பி ணங்கி டும்படி 

மதுரையில் வெண்பொடி. யும்ப சந்திட 

gies ener மென்று வென்றரறுள் புகழ்வேலா- 

௮றம்வளர் சுந்தரி மைந்த தண்டலை 

வயல்கள் பொருக்திய சக்த வண்கசை 

*யரிவை விலங்கலில் வர்.௪ சந்தருள் 

பெருமாளே. (௧௧) 

  

* அரிவை விலங்கல் வள்ளி மலை.



௨௪0 இருப்புகழ். 

திருக்கழுக் குன்றம். 

  

| செங்கற்பட்டு ரெயில்வே ஸ்டேஷனி லிருர்அது சென்டுழக்கு. 

0-மைல், சால்வர் பாடலும் பெற்ற ஸ்தலம் இது (கதலிவனம்'” 

‘Cash? 'பகதிதிர்த்தம்' எனவும் வழங்கும், வேசங்களுங் 

கழுகுகளும் பூசித்த பழம்பதி, ஸ்வாமிகள் (கழுகு தொழு வேதகிரி! 

என்பர், இன்றும் இக்சலத்தில் பகதி தரிசனஞ் செய்தலும் 

மலை வலம் வருதலும் விசேடமாகக் கொண்டாட௨ப்படுகின்றன, 

௮ர்தசக்கவி - வீரராகவ முதலியார் பாடியரு:ரிய ஸ்தலபுராணம் 

ஒன்றுண்டு], 
oT 

524. அகத்தி னைக்கொண் டிப்புவி மேல்கில 

இனத்து மற்றொன் pope wt ger 

அவத்துள் வைக்குஞ் சித்தச ஞாடு கணையாலே.-. 

௮௬த்த மைக்கண் கொட்புறு பாவையர் 

நகைத்து சைக்கும் பொய்க்கடல் மூழ்கியெ 

லக்க ணிற்சென் றுத்தடு மாறியெ 

இலகாள் போய்; 

இகத்கை மெப்க்கொண் டிப்புவி பாலர்பொன் 

மயக்கி லுற்றம் பற்றைவி a ge 

லிளைப்பி ரைப்பும் பித்சமு மாய்ஈரை முதிர்வாயே- 

எமக்கு யிற்றின் க்கினி லாமுனுன் 

மலர்ப்ப தத்தின் பத்திவி டாமன 

திருக்கு ஈற்றொண் டர்க்கணை யாகவு 
CO THAT BT OTUs; 

புகழ்ச்சி லைக்கர் ஐர்ப்பனு மேபொடி 

படச்சி ரித்தண் முப்புச நீறுசெய் 

புகைக்க னற்கண் பெற்றவர் காசலி யருள்பாலா- 

புவிக்குள் யுத்தம் புத்திரர் சேயா 
சனைத்து முற்றஞ் செற்றிட வேபகை 

புகட்டி. வைக்குஞ் சக்ர பாணிதன் மருகோனே;



Gor meat apr w. ௨௪௧ 

[திருக்கழுக்குன்றம்.] 

இகழ்க்க டப்பம் புட்பம தார்புய 

மறைத்த ருக்கொண் டற்புத மாகிய 

இனைப்பு னத்தின் புழ்.றுறை பாவையை யணை?லா- 

செகத்தி லுச்சம் பெற்றம ரசாவதி 

பதம்கு மொப்பென் றுற்றழ கேசெறி 

திநக்க முக்குன் றத் இனில் மேவிய பெருமாளே, 

325. “எ ழுகுகிறை நாபி ௮ரிபிரமர் சோதி 

யிலகுமரன் மூவர் முதலானோர். 

இறைவியெனு மாதி பரைமுலையி ஞாறி 

யெழுமமிர்க நாறு கனிவாயா) 

புழுகொழுகு காழி கவுணியரில் ஞான 

புகிதனென ஏடு சமிழாலே- 

yer Ions) ரேத சமணர்கழு வேற 

பொருதகவி வீர குருகாதா) 

பீமுவுழைக பால டமாகத்ரி சூல 

மணிகாரவி கோத சருள்பாலா- 

மலசயனை நீடு சறைசெய்தவன் வேலை 

வளமைபெற வேசெய் முருகோனே) 

சழுகுதொழு வேத கிரிகிகரி விறு 

கதிருலவு வாசல் நிறைவாஜோர்-.. 

கடலொலிய தான மறைதமிழ்க ளோது 

கதலிவன மேவு - பெருமாளே. (௨) 

326. ஒல மிட்ட சுரும்பு தனா தனாவென 

வேட சத்தில் விழுகரகை பளீர் பளீரென 

கவோசை பெற்ற சிலம்பு கலீர் சலீரென விரகலீலை- 

gif டற்றி லெழும்புள் GH Gm Cares 

வேர்வை மெத்த வெழுர்து சலா சலாவென 

சோம குச்சு நிறைந்து சிலீர் சிலிமொன 

அமுதமாரன்) 

* aap G@=a (ipo sib, * கை-.ஒழுங்கு, 

21 

 



௨௪௨ இருப்புகழ். 

ஆல யத்து எிருர்.து குபீர் குபீரென 
வேகு திக்க வுடம்பு விரீர் விரீிரென 
ஆர முச்ச மணிந்து ௮ளா வளாவென மருவுமாதா- 

ஆசை யிற்கை கலந்து சுமா சுமாபவ 
சரக ரத்தி லழுக்தி எழா எழா.துளம் 
அதெழுத்தை நினைந்து குகா குசாவென 

“ வகைவராதோ; 

மாலை யிட்ட சிரங்கள் செவேல் செவேலென 
வேலெ முச்சி தரும்பல் வெளேல் வெளேலென 
வாகை பெற்ற புயங்கள் கறேல் கழஹமேலென 

எதிர்கொள்ளூரன்- 

மார்பு மொக்க நெரிந்து கரீல் சரீிலென 
பேய்கு இக்க நிணங்கள் குழூ குமூவென 
வாய்பு சைத்து விழுந்து ஐயோ ஐயோவென 

் உதிசமாஞுய்; 

வேலை வற்றி வறண்டு சுறில் ௪மிலென 
மாலை வெற்பு மிடிந்து Bas இடீலென 
மேன்மை பெத்ற ஜனங்கள் ஐயாஜயாவென 

விசைகள் கூ ற- 

வேலெ டுத்து நட்த Bar sore 
வேடு வப்பெண் மணந்த புயா சலாதமிழ் 
வேத வெற்பி லமாக்த க்ருபா காசிவ 

குமா வேளே. (௩) 

227. வேத வெற்பி லேபு னத்தில் மேவி நிற்கு மபிசாம- 
வேடுவச்சிபாத பத்மமீது செச்சை மூடிதோய/ 

ஆதி ரிதீது வேளை புக்க அறி ட்டி. புயகேய- 
ஆதி ரத்தொடாத ரிக்க ஆன புத்தி புகல்வாயே; 

காது முக்ர வீர பத்ர காளி வெட்க *மகுடாமா- 

சாச முட்ட வீரி விட்ட காலர் பத்தி யிமையோரை) 

இது வித்த காதர் கற்கரவோது வித்த முனிகாண- 

ஓ முச்திலாறெழுத்தையோத விச்ச பெருமாளே, 

அ ைட்பலடிட டவ: வையை 
rene *மகுடா மாக்க முட்ட--மகுடம் ஆகாசம் மூட்ட, 

தவித்த முனி-- தமக்கு ஆதியில் ஹரி ஒம் என இதிவிச்கத் 
தொடங்க பிரமன்,



Som st opr wv ௨௪௩. 

மயிலம். 

  

௬௯ த் 

[சென் ஆற்காடு ஜில்லா மயிலம் ரெயில்வே ஸ்டேஷனி 

லிருந்து 8-மைல்.] 

  

3528. கொஃ்கொண்ட போர்விழி கோலோ வாளோ 

விடமிஞ்சு பாதக வேலோ சேலோ 
குழைகொண்டு லாவிய மீனோ மானோ எனுமாஞா்- 

குயில்தங்கு மாமொழி யாலே நேே 
யிழைதங்கு நாலிடை யாலே மீதூர் 
குஸிர்சொங்சை மேருவி னாலே சானா விதமாக) 

உலைகொண்ட மாமெழு காயே மோகா 
யலையம்பு சாசியி ூடே மூழ்கா 
வுடல்பஞ்ச பாதக மாயா கோயா லழமிவேனோ- 

ep gem பாசமொ டாரா வாரா 
arden weir. Cumin CT gr STC eT 
உயிர்சொண்டு போய்விடு காள்கீ மீதா 

ளருள்வாயே, 

௮லைகொண்ட வாரிதி கோசோ கோகோ 
எனநின்று வாப்விட வேறீள் மாசூ 

ரணியஞ்*ச ராரனம் வேருய் நீரு யிடவேதான்- 

௮விர்கின்ற சோதிய வாரார் நீள்ச 
ரனலங்கை வேல்விடும் விரா தீரா ச 
அருமந்த ரூபக ஏகா வேறோர் வடிவாக) 

மலைகொண்ட வேடுவர் காஜா டேயபோய் 

குறமங்கை யாளுட னேமா லாயே 
மயல்கொண்டு லாயவள் தாள்மீ தேவீழ் குமரேசா- 

ரமதிமிஞ்சு போதக மேலா gars 
ம௫ழ்சம்பு வேதொழு பாதா காதா 
மயிலந்சண் மாமலை வாழ்வே வானோர் 

பெருமாளே, 
  

* சராசனம் ௪ வில், 

+ 'மதிமிஞ்சு போதக ஞானா ஈசா, செவியின் சொல் வாசச 

வேதா இதா, ம௫ூழ் சம்பு சானருள் வேலா வானோர் பெருமாளே. - 
என்றும் பாடபேத முண்டு,



௨௪௫ இருப்புகழ், 

திரிசிராப்பள்ளி. 

  

[சம்பந்த ஸ்வாமிகள் அப்பர் ஸ்வாமிகள் இவர்களது பாடல் 

பெற்ற ஸ்தலம், இிரிசிரன் என்னும் அரக்கன் பூசித்த இருப்ப.தி, 
இத்தலத்.து.த் தாயுமானவர்கோயில் மிகவும் விசேடமான து, சைவ- 

எல்லப்ப காவலர் பாடிய செல்வச் இப்புமாணமும், மகாவிச் துவான்- 

மீனாகஷிசர் தரம் பிள்ளே யவர்கள் பாடிய உறையூர்ப் புராணமும் 

இத்தலத் துப் பெருமையை விளக்குவன,] 

அவையை பமக 

329. Jams நீட்டிய ழைத்துப் பாரிய 

கொங்கை காட்டிம றைத்துச் சீரிய 
அன்பு போழ்பொய்ஈ டித்துச் காசள வறவாடி- 

௮ம்பு தோற்றக ணிட்டுத் தோதக 

இன்ப சாஸ்தாமு சைத்துக் கோலம் 

அன்றில் போற்குர விட்டுக் கூரிய ஈகரேகை; 

பங்க மாக்கிய லைத்துத் தா.டனை 
கொண்டு வேட்கையெ முப்பிக் காமுகர் 
பண்பில் வாய்ச்கமயச்கக் கூடு லியல்பாகப்- 

பண்டி ராப்பகல் சுற்றுச் சூளைகள் 

தங்கள் மேற்ப்ரமை விட்டுப் பார்வதி 

பங்கர் போற்றிய பத்மச் தாள்தொழ 

அருள்வாயே) 

எங்கு மாய்க்குறை வற்றுச் சேதன 

௮ங்க மாய்ப்பரி சுத்தத் தோர்பெறும் 

இன்ப மாய்ப்புகழ் முப்பச் தாறினின் முடிவேருய்- 

இக்தார கோட்டிம யக்கத் தான்மிக 

மக்த்ர மூர்ததமெ டுத்துத் தாமத 

மின்றி வாழ்த் திய சொர்ச்சச் காவல வயலூரா; 

செங்கை வேற்கொடு துட்டச் சூரனை 

வென்று தோற்பறை கொட்டக் கூளிகள் 
இன்று கூத்துஈ டிக்கச் தோகையில் வரும்வீரா-



Gor Host apr w. ௨௯௬ 

[திரிசிராப் பள்ளி.] 

செம்பொ ஸஞாற்றிகழ் சித்ரக் கோபுர 

மஞ்சி சாப்பகல் மெத்தச் சூழ்தரு 

தென்சி ராப்பளி வெற்பிற் றேவர்கள் 

பெருமாளே. (௧) 

330. PD] 6C a1 wen மேஈம தாக்கையை 

நம்பாதெயி தாகத சூத்த 

மம்போருக னாடிய பூட்டிது இனிமேல்காம்- 

௮ஞ்சா தமை யாகிரி யாக்சையை 

பஞ்சாடிய வேலவ ஞார்க்கிய 

லங்காகுவம் வாஇணி தாச்கையை ஒழியாமல்; 

வந்தோமிஐ வேகதி யாட்சியு 

மிர்தாமயில் வாகனர் சீட்டிது 

வந்தாளுவம் சாமென விக்கி சிவநீறும்- 

,_ வரந்தேவெகு வாகமை யாட்கொளு 

வர்தார்மக மேதினி மேற்கொள 

மைக்தாகும ராவெனு மார்ப்புய மறவாதே) 

திர்தோதிமி ததத மாத்துடி 
SBT GOT னாதன தாத்தன 
செம்பூரிகை பேரிகை யார்ச்தசெழ மறையோசச்- 

செங்காடென வேவரு மூர்க்கரை 

சங்காரசி சாமணி வேற்கொடு 

இண்டாடிம காமயில் மேற்கொளு முருகோனே; 

இர்தோடிதழ் காக*ம காக்கடல் 
சங்காளமி னார்சடை சூட்டிய 

என்தாதைச தாசிவ கோத்திர னருள்பாலா- 

எண்கூடரு ளால்கெளவி கோக்கியை 

ஈன் பூமண மேலிசி ராப்பளி 

யென்பார்மன மேதினி நோச்சய பெருமாளே, () 

    செயும் eae gene 

* மகாச் கடல் -பெருக்கடல்போலப் பெருகிலர்ச௪ சங்கை,



5351. அரிவையர் கெஞ்சுரு காப்புணர் 
கருவி கங்களி ஞற்பெரி 
தவசம்வி ளைக்துவி டாய்த்தடர் முலைமேல்வீழ்ச்- 

தடிலொடு சந்தன சேற்றினில் 

முழுகியெ ழுந்தெதிர் கூப்புகை 
யடியின கம்பிறை போற்பட விளையாடிப்) 

பரிமளம் விஞ்செ பூக்குழல் 

சரியம ருங்குடை போய்ச்சில 

பறவைக எளின்குச லாய்க்கயல் விழிசோரப்- 

பனிமுக முங்குறு வேர்ப்பெழ 

Dap y துண்டிர வாய்ப்பகல் 

பகடியி டும்படி தூர்த்தனை விடலாமோ; 

சரியையு' டன்சகரியை போற்றிய 

பரமப தம்பெறு வார்க்கருள் 

தீர௫ுகணன் ரங்கபு ரோச்சிசன் மருகோனே- 

சயிலமெ றிர்தகை வேற்கொடு 
மயிலினில் வர்தெனை யாட்கொளல் 

சகமறி யும்படி காட்டிய குருகாதா) 

இரிபுவ னந்தொழு பார்த்திபன் 

மருவிய மண்டப கோட்டிகள் 

தெருவில்வி எங்குசி ராப்பளி மலைமீதே- 

திரியஇ ர௬ுச்.தப ராக்ரம 
உருவளா் குன்றுடை யார்க்கொரு 

திலதமெ னும்படி தோற்றிய பெருமாளே, (௯) 

5322. _9முதழு தாசார கேசமு 
மூடையவா போலேபொய் சூழ்வுறும் 

அசடிகள் மாலான காமுகர் பொன்சகொடாகாள்- 

அவருடன் வாய்பேசி டாமையு 

முனிதலு மாறாக கதோஷிகள் 

அறுதியில் காசாசை வேசைகள் கஞ்சுதோயும்;



305. 

குன்றுதோருடல். ௨௪௭ 

[திரிசிராப் பள்ளி.] 
விழிகளி னால்மாட விதியில் 

மூலைகளை யோசாம லாசொடும் 

விலையிடு மாமாய ரூபிகள் பண்பிலா த- 

விரகெள் வேதாள மோவென 

முறையிடு கோமாள மூளிகள் 
வினைசெய லாலேயெனாவியு யங்கலாமோ) 

வழியினில் வாழ்ஞான போதக 

பரமசு வரமீவ சோதய 

வயலியில் வேலாயு தாவசை யெங்குமானாய்- 
மதுரையின் மீதால வாயினில் 

எஇரம ணாசோசெ ணுாயிரர் 

upset மீதேற நீறுப- சந்துலாவச்) 
செழியனு மாளாக வாதுசெய் 

கவிமத சீசாழி மா*முனி 

, சிவசிவ மாதேவ காவென வந்துபாடுந்- 

திருவுடை யாய்திதி லாதவர் 

உமையொரு பாலான மேனியர் 

சிரகிரி வாழ்வான தேவர்கள் தம்பிரானே, (௪) 

இரையவர் கெஞ்சத் *தளையமெ ஸுஞ்சிற் 

ரிடைகொடு வஞ்சக் கொடியபோல்வார- 
இணையடி கும்பிட் டணியல்குல் பம்பித் 

திதழமு தந்துய்த் ௩. தணியாரக்] 

களபசு சந்தப் புளதெ இன்பக் 

கனதன கும்பத் திடைமூழ்கும்- 
கலவியை நிந்தித் திலகய நின்பொஜற் 

கழல்தொழு மன்பைத் தருவாயே) 

தளர்வறு மன்பர்க் குளமெனு மன்றிற் 

சதுமறை சந்தத் தொடுபாட த- 

தரி தக்தச் இரிடெ இந்தித் 
தகுர்தியெ லுக்கொட் டுடனாடித்) 
  

* முணிகஃயானைச்சன்று, * சளையம்- விலங்கு.



௨௪௮ திருப்புகழ். 

தெளிவுற வந்துற் ஜறொளிர்சிவ னன்பிற் 
சிறுவனறு லங்கற் றிருமார்பா- 

செழுமறை யஞ்சொற் பரிபுர சண்டத் 

திரிசிர குன்றப் பெருமாளே. (௫) 

௮24. பூகலவ ஜெொக்கும் கனவிய சத்கம் 

பவளவெண் முத்தத் இசமாகப்- 

பயிலமு லைக்குன் றுடையவர் சுற்றம் 

பரிவென வைக்கும் LI GOT GUT GES 

௮கமக௫ழ் அட்டன் ப௫டிம ரூட்கொண் 

டழியும வத்தன் (Goon al oor wor - 

அறிவிலி சற்.றும் பொறையிலி பெற்றுண் 

டலைதலொ ழித்தென் ற்ருள்வாயே) 

சசலரு மெச்சும் பரிமள பத்மச் 

தீருணப த,த்திண் ் சுலோகத்- 

தலைவர்ம கட்குங் குறவர்ம கட்குந் 

தழுவ ணைக்குக் திருமார்பா; 

செகதல மெச்சும் புகழ்வய லிக்குக் 

திகுதிகெ னப்பொங் இயவோசை- 

Silas Appi துமிகள்மு ழக்குஞ் 

சிரகிரி யிற்கும் பெருமாளே. (௬) 

335. ஒருவரொடு கண்கள் ஒருவசொடு கொங்கை 

ஒருவரொடு செங்கை யுறவாடி- 

ஒருவசொடு Bion & ஒருவரொடு நிந்தை 

ஒருவசொடி. சண்டு ழூசையாரை; 

மருவமிக அன்பு பெருகவுள தென்று 

மனகினையு மிந்த மருள் தீர- 

வன சமென வண்டு தனதனன வென்று 

மருவுசர ணங்க ளருளாயோ;



Goo me eT HL w. ௨௪௯ 

[திரிசிராப்பள்ளி.] 

௮ ரவமெதிர் கண்டு நடூஈடுக டும்ச௪ 

௮ டலிடுப்ர சண்ட மயில்விசா- 

௮மசர்முத லன்பர் முகிவர்கள்வ ணங்கி 

அடிதொழவி எங்கு a QT OT; 
திருவையொரு பங்கர் சமலமலர் வந்த 

திசைமுகன் ம திழ்ந்த பெருமானார்- 

இகூதருஇி யென்று ஈடமிட முழங்கு 

த்ரிசிரகிரி வக்த பெருமாளே. (௪) 

336. குமுத வாய்க்கனி யமுத வாக்கினர் 

கோலே வேலே சேலே போலே அ௮ழகான- 

குழைகள் தாக்யெ விழிக ளாற்களி 

கூரா விரு தீரா மாலா யவசோடே; 

உமது தோட்களி லெமது வேட்கையை 

இரீர் பாரீர் வாரீர் சேரீர் என வேகின்- 

௮டைதொ டாப்பண மிடைபொ ழுத்தன 

மூடே விழ்வேனீடே முதேயுழல்வேனோ; 
தமரா வாக்கிய ௮மார் வாழ்த்திய 

தாதா வேமா ஞாதா வேதோ கையிலே ீ- 

சயில நாட்டிறை வயலி சாட்டிறை 

சாவா மூவா மேவா ரீவா இளையோனே) 

இமி? சாக்கதர் சமர வேற்கர 

தீரா வீரா நேரா தோசா உமைபாலா- 

திரிசி ராப்பளி மலையின் மேற்றிசம் 

சேவே சோமே வேளே வாஜோர் பெருமாளே 

357. (குவளை பூசல்வி சைத்திடு மங்கயல் 

கடுவ தாமெனு மைக்கண் மடந்தையர் 

குமுத வாயமு தத்தை நுகர்ச்திசை பொருகாடை- 

குயில்பு மூமயில் *குக்கில் சுரும்பின ம் 

வன*ப தாயுத மொக்கு மெலும்படி 

குரல்வி டாஇரு பொற்குட மும்புள இெமாகப்) 

ட -% குக்ல் செம்போத்து, T பதாயுதம்- கோழி,



௨௫௦ 

338. 

திருப்புகழ். 
பவள பேகைப டைத்தத சங்குறி 

யுறவி யாளப ட.த்தை யணைந்துகை 
பரிச தாடன மெய்க்கா ணங்களின் மத .நாலின்- 

படியி லேசெய்து ருக்கிமு யங்கயெ 
௮வ௪ மாய்வட பதா கெடுஞ்சுழி 

படியு மோகச முத்ர மழுர்துத லொழிவேனோ; 

தவள ரூப*௪ சச்சு.தி யிர்திரை 

சதிபு லோமசை க்ருத்திகை ரம்பையர் 

சமுக சேவித துர்க்கை பயங்கரி புவரனேசை- 

சகல காரணி சத்தி பசம்பரி 

யிமய பார்வதி ருத்ரி நிரஞ்சனி 

சமய காயகி நிஷ்களி குண்டலி யெமதாயி), 

Goan Carnal Fira igh 
கெளரி வேதவி தக்ஷணி யம்பிகை , 
தீரிபுரை யாமளை யற்பொடு தந்தருள் முருகோனே- 

சிகர கோபுர சத்தா மண்டப 

மகர தோரண ரத்ந அ௮லஙிக்ருத 

திரிசி ராமலை அப்பர் வணங்கிய பெருமாளே, (௯) 

சத்தி பாணி ஈமோகம முத்தி ஞானி ஈமோகம 

தத்வ வாதி ஈமோஈம விக் துராத- 
சத்து ரூபா ஈமோகம ரது தீபா ஈநமோகம 

sour stud «Crm என் றுபாடும்/ 

பத்தி பூணா மலேபுல கத்தின் மானார் சவாத௫ல் 

பச்சை பாமா பூஷித கொங்கைமேல்வீழ்- 
பட்டி மாடான ரானுனை விட்டிசாமேர்யுலோகதெ 

பத்ம சீர்பாத நீயினி வந்துதாராய்) 

௮, தேவா யுதாசார ரச் சேனா பதீசுசி 

யர்க்ப [சோமாசி யாகுரு சம்ப்சதசாயா- 

அ௮ர்ச்ச னாவாக னாவய லிக்குள் வாழ்காய காபுய 

9௮ மாலா தசாகுற மங்கைகோவே) 
  

* சரச்சுதி- சரஸ்வதி, * உலோகதம் - செம்மைகஇிறம், 
1சோமாசஃயாக சர்த்தா, $ ௮ஷ மாலா-ருத்திராகூ மாவி,



3398. 

340. 

குன்றுதோருடல். 2 hs 

[திரிசிராப்பள்ளி.] 

சிதா கோலா கலாவிர லக்ஷ்மி சாதார தாபல 
இக்கு பாலா சிவாகம £6 erCur gsr- 

சிட்ட சாதா சிராமலை யப்பர் ஸ்வாமி மகால்ர௬த 

தெர்ப்பை யாசார வேதியர் தம்பிரானே. (௪0) 

[./ஃலிசவினிற் £டுமாரு- 
பதிகுருவெனத் தெளிபோத;) 

சகசியமுரைத் 5548- 

சதநிலைதனை த் தருவாயே) 

. இகபரமதற் கிறையோனே.. 

இயலிசையின்முத தமிழோனே; 

சகசிரகிரிப் | பதிவேளே- 

சாவணபவப் பெருமாளே, (௧௧) 

(வளத் தொருபொற் றொடிற் றுதரக் 
கருவிற் பவமாற் pe Bes படியிற் 

புணர்துக் கசுகப் பயில்வுற் not § இடிலாவி- 

புரியட் டகமிட் டதுகட் டியிறுக் 

கடிகுத் தெனறுச் சம்விளைத் தலறப் 

புள்வித் துவருச் தஇமணற் சொரிவித் 

son on Gs; 

தவனப் படவிட் டூயிர்செக் இலரைத் 

தணிபற் களுதிர்ச் தெரிசெப் புருவைத் 

தழுவப் பணிமுட் களில்கட் டியிசித் திடவாய்சண்- 

சலனப் படஎற் றியிறைச் சிபறுத் 

தயில்வித் துழுரித் அகெரித் துளையத் 

தளையிட் டுவருத் தும்யமப் ரகரத் துயர் திராய்; 

பவனத் தையொடுக் குமனக் கலப் 

ப்ரமையற் றைவகைப் புலனிற் கடி.திற் 
படரிச் சையொழித் த.தவச் சரியைக் 

ப க்ரியையோகர்-



௨௫௨ 

541. 

திருப்புகழ். 
பரிபக் குவர்கிட் டைகிலிர் த் இயினிற் 

பரிசுத் தர்விரத் தர்கருச் த.தனிற் 

பரவப் படுசெய்ப் பதியிற் பரமக் குருசாசா) 

Fags தமனிச் தவுருச் இரன்முக் 
கணனக் கனமழுக் கானுச் ரரணத் 

த்ரிபுரத் தையெரித் தருள்சிற் குணகிற் குணனாதி* 

செகவித் தனிசப் பொருள்சிற் பானற் 

புதனெப் பிலியற் பவபத் மதடச் 

த்ர்சிரப் பூாவெற் புறைசற் குமரப் பெருமாளே, 

பொருளின் மேற்ப்ரிய காமா காரிகள் 

பரிவு போற்புணர் க்ரீடா பிடிகள் 
புருஷர் கோட்டியில் ராணா மோடிகள 

கொங்சைமேலே-. 

புடைவை போட்டிடு மாயா ரூபிகள் . 

Agu சாக்குபொ லாமூ தேவிகள் 
புலையர் மாட்டும ராதே கூடிகள் நெஞ்சமாயம்; 

கருதொ ணாப்பல கோடா கோடிகள் 

விரச ஞற்பலர் மேல்விழ் விணீகள் 
சலவி சாச்திர நாலே யோதிகள் தங்களாசைக்- 

கவிகள் கூப்பிடு மோயா மாரிகள் 

௮வ௪ மாக்கடு பேய்நீ ரூணிகள் 

கருணை கோச்சமி லாமா பாவிக ளின்பமாமோ) 

குருக டாகூக லாவே தாகம 

பரம வாக்கெ ஞானா சாரிய 

குறைவு தீர்த்தருள் ஸ்வாமீ கார்முக வன்பரான- 

கொடிய வேட்டுவர் கோகோ கோவென 

மடிய நீட்டிய கூர்வே லாயுத 
குருகு க்ஷேத்ரபு ரேசா வாசு அஞ்சமாறும்) 

செருப சாக்சம *கேகே வாகன 
சசவ ணோற்பவ மாலா லாளித 
இசள்பு யாத்திரி மீரா ரய கந்தவேளே- 
  

* கேகயம் = மயில்,



குன்றுதோருடல். ௨௫௩. 

[திரிசிராப்பள்ளி.] 

கச தீர்க்கம கா€ கோபுச 
முகச டாக்கா சேணா டாக்ருத 

திரிசி ராப்பளி வாழ்வே தேவர்கள் 

தம்பிரானே, (௧௩) 

342. பொருள்கவர் Rion gz அரிவையர் தங்கள் 

புமுககில் சந்து unger srs 

புள௫ச கொங்கை யிளகவ டங்கள் 

புரளம ரங்க லஓுடைசோச; 

இருள்வளர் கொண்டை சரியஇ சைந்து 

இணை தரு பங்க ௮நாசாகத- 

இரிதலொ மிந்து மனதாக இந்து 
னிணையடி யென்று புகழ்வேனோ) 

் மருள்கொடு சென்று பரிவுட னன்று 

.. மலையில்வி சேந்த இனை காவல்- 

மயிலை மணந்த அயிலவ எங்கள் 

வயலியில் வந்த முருகோனே, 

தெருளு.று மன்பர் பரவ விளங்கு 
திரிதிர குன்றில் முதனாளில்- 

தெரிய இருச்த பெரியவர் தந்த 

இறியவ அண்டர் பெருமாளே. (௧௪) 

345. வாத்துக் காணொ ஞதைது 
பூசித்துக் கடொ தைது 

வாய்விட்டுப் பேசொ ணாதது கெஞ்டினாலே- 

மாசர்க்குத் தோணொ onsH 

நேசர்க்குப் பேரொ கைது 

மாயைக்குச் சூழொ ஷெைைது விக்துகாத) 

ஓசைக்குத் தாச மானது 
மாகத்துக் தே தானது 

லோகத்துக் காதி யானது சண்டுகாயேன்- 

92



௨௫௪ திருப்புகழ். 

யோகத்தைச் சேரு மா.றுமெய்ஞ் 
ஞானத்தைப் போதி யாயினி 
யூனக்தைப் போடி டாதும யக்கலாமோ; 

ஆசைப்பட் டேனல் காவல்செப் 
வேடிச்சிக் காக மாமய 
லாகிப்பொற் பாத மேபணி கந்தவேளே. 

*அலித்துச் சேல்கள் பாய்வய 

அரத்திற் காள மோடட 
சாரத்தைப் பூண்ம யூது சங்கவிரா] 

நாடிக்குட் ப்ராண வாயுவை 
சேசித்தெட் டாத யோ௫ூகள் 
நாடிற்றுக் காணொ ணாதென Horner st. 

நாகத்துச் சாகை போயுயர் 

மேகத்தைச் சேர்சி ராமலை 
நாதர்க்குச் சாமி யேசுரர் தம்பிரானே, (கடு) 

3544. (வெருட்டி யாட்கொளும் விடமிகள் புடைவையை 

கெகழ்த்த ஸணுப்பிகள் படி.றிகள் சடுதியில் 

விருப்ப மாக்கள் விரவிய தூவிய மிலரானால்- 

வெறுத்து கோக்கெள் கபடிகள் ஈடமிடு 

பதத்தர் தூர்த்திகள் ம்ருகமத பரிமள 

விசித்ர மேற்படு முலையினு கிலையினு 

மெவசோடும்/ 

மருட்டி வேட்கைசொல் மொழியிலும் விழியிலு 

மவிழ்த்த பூக்கமழ் குழலினு நிழலினு 
மதிக்கொ ணாத்தள ரிடையினு ஈடையினு 

மவமேயான்- 

மயக்க மாய்ப்பொருள் வரும்வகை க்ருஷிபணு 

தடத்த மோக்ஷம தருளிய பலமலர் 
மணத்த வார்க்கழல் கனவிலு ஈனவிலு 

மமவேனே) 
  

 ஆலித்து “களித்து,



குன்றுதோருடல். ௨௫௫ 

[திருக்கற்குடி] 
இருட்டி. லாச்சார ௬ல.கனி லிலயே 

சகஸ்தர கேத்திர முடையவன் மிடியற 
இரகை வாய்த்தருள் முருகப னிருகா குசவீரா- 

Bore மீச்சு£ பசுபதி குருபச 

சமஸ்த சாச்சிய சருபபுகழ் வயமியல் 
இலக்ச சேய்ப்படை முகடெமழு சகபதி களிகூரத்; 

திருட்டு சாக்ஷதர் பொடிபட வெடிபட 
எடுத்த வேற்கொடு கடுயெ முடுகிய 
செருக்கு வேட்டுவர் திறையிட முறையிட 

மயிலேறும்- 

செருப்ப சாக்சம நிதிசா வணபவ 
சிவத்த பாற்கார னிமகான் வலம்வரு 
திரிச்சி ராப்பளி மலைமிசை நிலைபெறு 

பெருமாளே, (௧௬) 

ண்டி. ம தையை 

திருக்கற்குடி. 
  

[இ௫ திரிசிரபுரத்.துச்குத் தென்மேற்கு 9$-மைல், உய்யச் 
கொண்டான் என வழங்குகின்றது. மூவர் தேவாரமும் பெற்ற 

ov sow, | 

  

545. சூடத்தைத்த கர்த்துக் களிற்றைத்து ச்திக் 
குவட்டைச்செ றுத்துக் சகசாலக்- 

குலத்தைக்கு மைத்துப் பகட்டிச்செ ருக்கிக் 

குருத்தத்து வத்துத் தவர்சோரப்/ 
புடைத்துப்ப ணைத்துப் பெருக்கக்க தித்துப் 

புறப்பட்ட கச்சத் தனமாதர்- 

புணர்ச்சிச்ச முதாத் திளைப்பற்றி ௬ுக்கப் 

புரித்துப்ப தத்தைக் தருவாயே) 

கடத்துப்பு னத்துச் குறத்திக்கு மெத்தக் 
கருத்திச்சை யுற்றுப் பரிவாகக்-



௨௫௬ திருப்புகழ். 

கனக்சகப்ரி யப்பட் டகப்.பட்டு மைக்கட் 
கடைப்பட்டு நிற்கைக் குரியோனே) 

சடத்தற்ப விதீதச் சவர்க்கத்த லத்தைத் 
திழைப்பித்த கொற்றக் தனிவேலா- 

தமிழ்க்குக் கலிக்குப் புகழ்ச்செய்ப் பதிக்குத் 

தீருக்கற் குடிச்சுப் பெருமாளே. (௪) 

346. நெறத்தப் பொருப்புக் கொத்த 
முலைக்குத் தனத்தைக் கொட்டி 
நிறைத்் தச் சுத்துச் சிக்கி வெருநாளாய்- 

நினைத்துச் கொடத்துச் கத்தை 

யவத்தைக் சகடுக்கைப் பெற்று 
நிசத்திற் சுழுத்திப் பட்ட அடியேனை) 

இறவுக்கூப் பிடித்துக் கட்டி. 

யுதைக்துச் அடிக்கப் பற்றி | 
யிழுத்துச் துவைத்துச் சுற்றி யமதூ தர்- 

எனக்குக் கணக்குக் கட்டு 

விரித்துத் தொசைக்குட் பட்ட 

இலக்கப் படிக்குத் தக்க படியேதான்/ 
முறுக்க இருப்பிச் சட்டு 

மலத்திற் புகட்டிக் திட்டி. 
முழுக்கக் கலக்கப் பட்டு அலையாமல்- 

மொழிக்குத் தசத்துக் குற்ற 
தமிழ்க்குச் சரித்துச் சத்தி 
முகத்திற் களிப்புப் பெற்று மயிலேறி; 

உுக்கச் சனத்துச் சத்தி 

யயிற்குத் சாத்தைக் கைக்கு 

ஞூஇக்கப் பணித்துப் பக்கல் வருவாயே 

உனைச்சொற் வுதிச்கத் தக்க 

கருத்தைக் கொடுப்பைச் இத்தி 
யுடைக்கற் தடிக்குட் பத்தர் பெருமாளே, (௨) 

ee YOO SS Sie
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ரத் நஇரி-- (வாட்போக்கி) 

  

[திரிசொப்பள்ளி ஜில்லா குழித்தலை ரெயில்வே ஸ்டேஷனி 
லிருர்து வடமேற்கு ஐர்துமைல் தூரத்து ஓுள்ளது, அப்பர் 

ஸ்வாமிசளுடைய தேவாரம் பெற்றது] 

  

547. கயல் சருவிப் பிணையொத் தலர்பொழ் 
கமலச் இயல்மைக் சணினாலே- 

கடிமொய்ப் புயலைக் கருதிக் கறுவிக் 

கதிர்விட் டெழுமைக் குழலாலே) 

ஈயபொற் கலசத் தஇனைவெற் பினைமிக் 
குளஈற் பெருசெப் பிணையா லே. 

நலமற் றறிவற் றுணாவற் றனனற் 

கதியெப் படிபெற் றிடுவேனோ; 

பயலுற் நியல்மைக் கடலிற் புகுகொக் 

கறமுற் சாழுய்ச் தமிழ்வோடும்- 

பொருகிட் டமார்ச் குறுதுக் கமும்விட் 

டொழியப் புகழ்பெற் AGC aura C ear ; 

செயத் திரமுத் தமிமுற் பவநற் 
செபமுற் Qua chomp ற்ருள்வாழ்வே- 

சிவதைப் பதிரத் தினவேற் பதனிற் 
ிகழ்மெய்ச் குமாப் பெருமாளே, (௧) ' 

86. பீரற்றகப டோடுபல சூதுவினை யானபல 

கற்றகள வோடுபழி காரர்கொலை சாரர்சலி 

சுற்றவிழ லானபவி ஷோடுகடல் மூழ்கிவரு 

அயர்மேவித்- 

துக்கசமு சாரவலை மீனதென கூழில்கிழு 

செத்தையெனமூளுமொரு தீயில்மெழுகானவுடல் 

சுத்சமறி யாதபறி சாயம.தில் மேவிவரு 

பொறியாலே)



௨௫௮௮) திருப்புகழ். 

349. 

சற்றுமதி யாதகலி காலன்வரு கேோமதில் 

தத்து௮றி யாமலொடி யாடிவரு சூதசைவர் 

ச.த்தபரி சானமண ரூபாச மானபொய்மை 

aS Ser win in. 

தீச்சகமட வார்மனையை காடியவ சோடுபல 

தித்துவிளை யாடுவினை ௪ூயிது காறவுடல் 

த,ச்திமுடி வா௫விடு வேனொமுடி யாசபத 
மருள்வாயே) 

தித்திமிச திதிமித தஇிமித தமிதத 
தத்ததன தானதன தானனன தானனன 

இக்குடுடு டடமட டாடமட டூடுடுடு எனதாளம்- 

திக்குமுதி லாட௮ரி யாட௮ய னாடசிவ 
ஜஷெத்துவிளை யாடபசை யாடவச சாடபல 

இச்சசரர் வாடசுரர் பாடமறை பாட எதிர் 

களமீதே; 

எத்திசையு காடியம னார்கிணமொ டாடபெல 
மிக்கசரி யாடகமு தாட கொடி யாடஈமர் 
எற்றிவரு பூதசண மாடகவொளி யாடவிடு 

வடி.வேலா- 

எத்தியொரு மானை தினை காவல்வல பூவைதனை 

சித்தமலை காமுசகு காஈமசி வாயனொடு 
ரத்நகிரி வாழ்முருக னேயிளைய வாவமரர் 

பெருமாளே, (௨) 

பத்தியால் யானுளைப் பலகாலும்- 

பற்றியே மாதிருப் புகழ்பாடி) 

முத்தனா மாறெனைப் பெருவாழ்வின்- 
முத்தியே சேர்வதற் கருள்வாயே) 

உத்தமா தானசற் 'குணர்கேயா- 

ஒப்பிலா மாமணிக் கிரிவாசா) 
வித்தகா ஞானசத் இரிபாதா- 

- வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே. (௩) 
een A LE Eee: a 

  nny, 

* மாமணிக் இரி என்பது ரத்ந இரி,



குன்றுதோருடல். ௨௫௯ 

விராலிமலை. 

  

[Og புதச்சோட்டை சமஸ்தானச்தைச் சேர்ந்தது, புதுச் 

கோட்டையிலிருந்து வடமேற்கு 958-மைல், இரிசிராப்பள்ளியி 

லிருந்து 18 - மைல், ₹ சமுத்திரம்? ரெயில்வே ஸ்டேஷனுக்குச் 

சமீபம், இத்தலத்து முருகபிரான் வயதூரி லிருந்த அருணகிரி 

நாதர் முன்பு தோன்றி ௮வனளை இத்தலத்துக்கு வரவழைத்துக் 

காட்டி தந் தனர், 354, 358-9 பாடல்களையும், 6 தாமரையின் 

மட்டு' என்னும் வயலூர்ப் பாடலையுங் காண்க,] 

  

350. த ரான %கோல கால ஈவமணி 

மா tard Cage urs Cages 

தே வாதிதேவர் சேவை செயுமுக மலசாறும்- 

சீ ராடு விர மாது மருவிய 

௨ ஈ சாறு தோளு நீளும் வரியஸி 
சி ராக மோது நீப பரிமள இருதாளும்) 

அ சாத காதல் வேடர் மடமகள் 

ஜீ மத மூர்வ லாரி மடமகள் 

ஆ தாச பூத மாக வலமிட முறைவாழ்வும்- 

௮ ராயு நீதி வேலு மயிலுமெய்ஞ் 
ஞா னபி சாம $தாப வடிவமும் 

ஆ பாதனேனு சமாளு நினைவது பெறவேனும்; 

ஏ சாரு மாட கூட மதுரையில் 

மீ தேறி மாறியாடு மிறையவர் 

|௪ஏ ழேழு பேர்கள் கூற வருபொரு எதிகாரம்- 

mee 

  

* கோலாகலம் என்பது * கோலகாலம்” என நிலைமாறியது; 

கோலாகலம்- சம்பிரமம், * அபிஷேகம் முடி, 

1 ஜீுதம் -மேகம், ட தாபம்-பிரதாபம். 

| ஏழேழு பேர்சள்- சங்கப்புலவர்கள் சாற்பத்தொன்பதின்மர்,



உ௱௦ 

351. 

திருப்புகழ். 
ஈ டாய *வமர் போல வணிகரி 

௮£ டாடி யால வாயில் விதசெய்த 
லீ லாவி சார தீர வரதர குருகாதா/ 

* கூ சாழி பால்முன் விய நினைபவ 

னீ டேறுமாறுபாறு nem pao eu 

கோ பால சாயனேய முள திரு மருகோனே- 

கோ டாம லார வார அுலையெறி 
கா வேரி யாறு பாயும் வயலியில் 

கோ ஸனாடு சூழ்வி ராலி மலையுறை பெருமாளே, 

பர் சாள மாதி லோக நி௫லமு 
மா தாச மான மேரு வெனவளர் 
பா டீர பாரமான முலையினை விலைகூறிப்- 

பா லோடு பாகு தேனெ னினியசொ 
லா லேய கேக மோக மிடுபவர் 

பா தாதிகேசமாக வகைவகை கவிபாடும், 

. வே தாள ஞான ஜேன் விதரண 

நா தானி லாதபாவி யநிஜவன் 

வி ணாுள்ப டாத போத தவமிலி பசுபாச- 

வ்யா பார மூடன் யானு முன இரு 

சீர் பாத தூளி யாக ஈரடை 

வீ ழாம லேசு வாமி திருவருள் புரிவாயே; 

அ தாள ரோடு காலன் வெருவிட 

வே தாமு சாரி யோட அ௮டுபடை 

சோ சாவ லாரி சேனை பொடிபட மறைவேள்விச்- 

சோ மா? மார்டி வாய ஈமவென 

மா மாய வீர கோச முடனிகல் 

சூர் மாள வேலை யேவும் வயலியி லிளயோனே) 

  

* ஊமர் போல வணிகர் இல்-செட்டிவீட்டில் ஊமைப் 
பிள்ளைபோலச் தோன்றி, 

* கூசாழியால் பா.றுமறைவுசெய் எனக்கூட்டுக,



குன்றுதோடுடல். ௨௬௧ 

[வி ராலிமலை.] 

கூ தாள நீப நாச மலர்மிசை 

சா தாரி தேசி சாம கரியைமுதல் 

கோ லால காத £த மதுகா மடர்சோலை- 

கூ சாரல் தேரு நாரை மருவிய 

கா னாறு பாயு மேரி வயல்பயில் 

கோனாடு சூழ்வி ராலி மலையுறை பெருமாளே, 

352. இலாபமில் பொலாவுசை சொலாமன தபோதன 
ரியாவரு மிராவுபக லடியேனை- 

இராகமும் கிரோகமு முலோபமு டன்மோகமு 
மிலானிவ னுமாபுர௬ஷ னென ஏய) 

சலாபவ மலாகா சேர விதாரண 
சதாசிவ மயேசாச சுலலோக- 

.சசாசர வியாபக பராபர மநோலய 

சமாதிய நபூதிபெற நினைவாயே) 

*நிலஈவிரி நிலாமதி *நிலாதவ நிலாசன 

1ியாயப ரிபால௮ச நதிசூடி- 
நிசாசா குலா திப திசாவண 6 புயாரிட 

நிசாமய சரோருகச னருள்பாலா) 

| விலாசுகம்,வலாசெலு முலாசகலி தரிவாகவ 

0 வியாதர்கள் விகோதமகள் மணவாளா: 
விராவுவ யலார்புரி சிராமலை பிமான்மலை 

விராலிம லைமீதிலுஹறை பெருமாளே. (௩) 

* கிலா விரி நிலா மதி சந்திரிகை விரிந்து பிரசாசிக்டுன்ற 
மதியையும், 

ர் சில்லாத அகில அ௮சன--நில்லா.து அலைகின்ற காற்றைப் 
புசிக்கின்ற, 

“ம கியாய பரிபால அர-நியாய பரிபாலனஞ் செய்வதில் 
வல்ல ஆதிசேஷனாயெ சர்ப்பத்தையும், 

$ புயாரிட புய அரிட-புயங்களுச்கு அரிட்டத்தை யுண் 
டாச்கிய ; ௮ரிட்டம் சேடு, 

| வில் ஆசுகம்) அசுகம் -௮ம்பு, 4 ஆகவம் யோர், 
0 வியாதர்கள்-- வேடர்கள், 

 



௨௬௨ திருப்புகழ். 

355. 'நிசாமய புசாதன பராபர வசாம்ர௬ுத 

நிசாகுல சரொதிகப் ப்ரபையாட- 

நிசாசசி வராஜத வராஜர்கள் பராவிய 

நிசாயச புராரியச் சுதன்வேதா7 
* சுமாலய தராதல சசாசா பிராணிகள் 

சொரூப 1மி வராதியைக் குறியாமே- 
அசால்புகழ் பசாதின கராவுள பசாமுக 

துசோகரசை தசாசையுற் றடைவேனோ; 
இசாகவ இராமன்[முன் இராவண $இசாவண 

இராவண இராஜலுட் குடன் |மாய்வென்- 
இிசாகன்ம லசாணிஜ புசாணர்கு மராகலை 

யிராஜசொ லவாசணர்க் ளொயோனே) 

4 விசாகவ சுராஇப பொராதுத விராதடு 
௦ விராயண பராயணச் $ செருவூசா- 

விராவிய குசாவூல் பராமைமு இராவளர் 
விராலிம லைசாஜதப் பெருமாளே. (௪) 

354. -இ)சமு.௮ விரைபுனல் முழுக யஇல்மணா 

முதிவிய புகையினி லளவி வகைவசை 
கொத்தலர்க ளின்தொடையல் 
வைத்துவளர் கொண்டலென 
  

* சராலயம் -தேவலோகம். 1: இவர்தல் கலத்தல், 

1 மூன் இராவண-* (கைலாசூரியை அ௮சைத்தெடுத்துச் சவ 

பெருமானால் அ௮டர்ச்கப்பட்ட) ௮ர்சாளில் ௮ழுகுரலோசையுற்ற, 

$ இரா வண--இராவின் வண்ணமாூய கருகிறத்தை யுடைய, 
| மாய வென்ற இசாகன் மலர் ள் நிஜ புராணர் -மாயும்படி. 

வென்ற அ௮ன்பையுடையவ ராகிய விஷ்ணுவின் கண்ணையே மல 

ராகச் சொண்டருளிய கிஜ புராணர், 
ஏ வி ராகவன்--அசை யில்லாதவன். 

0 வீர அயண பராயணம் வீர வழியில் விருப்பம், 

- $ செரு வூர் -திருப்போ ரூர், 
*% இச் செய்யுளிற் சேசாதிபாச வருணனைச் இறப்பு 

சவனிக்கற்பால,து.



குன்றுதோருடல். ௨௬௩ 

[வி ராலிமலை.] 

௮றலென இசையளி யெனக எளிருளென 
நிறமது கருகிகெ டுககெ றிவுபட 

கெய்த்துமுசு வின் திரிகை 
யொத்தசுருள் குக்தளமும் 

இலகிய பிழயையென எயினர் சலையென 
tdoku திலத.நு தலும திமுகமும் 

உற்பலமும் வண்டுவடு 

விற்கணைய மன்படரு முனை வாளும்- 

இடர்படு கவுநடு வலனும்வ லடல்பொரு 

கடுவது மெனகெடி. தடுவ கொடியன 

இக்குசிலை செொண்டமதன் 

மெய்த்தவநி nos se ip 

, தளவன முறுவலு மமுத குமுதமும் 
விளை வினியமொ ழியுமி னையதென 

ஓப்பறுக கங்கள்விரல் 

துப்பெனவு றைந்துகமு 

கிடியொடி படவினை செயும்வின் மதகலை 

கெடியர்க வுடியிசை முசலு சுரிமுக 

ஈத்தனைய கண்டமும்வெண் 

முத்துவிளே1விண்டனைய எழில்தோளும்) 

விதரண மனவித னமதை யருள்வன 

சததள மசைமூடு ழதனை நிகர்வுன 

புத். தமிர்.து கர்தகுடம் 
வெற்பெனநி சம்புவன 

இமசல ம்ருகமத களப பரிமள 

தமனிய ப்சபைமிகு தருண புளகத 
சித்ரவர மங்கலவி 
சித்ரவிரு துங்ககன 
  

% விலயெ- விசாலமான, 4 கவுடி. என்பது ஒருவித பண்,



௨௭௬௪௭ திருப்புகழ், 

விகலித மிருதுள ம்ருதுள ஈவமணி 

ழூசபட விகடின தனமு முயர்*வட 

பத்திரமி ௬௩ தகடி 
லொத்தசுழி «4% Buyer மதியாத- 

விபரித முடையிடை யிளைஞர் களைபட 

௮பகட மதுபுரி யரவ சுடிகைய 
a gh err Oem Lieu Lp 

குத்தவரை யும்புதிய 
அணியத ளிசெனவு லவிய பரிபுர 

௮ணிநட னபதமு முடைய வடிவினர் 

பொற்கலவி Wer 
தக்கமென லன்றியவர் 

விரசினி லெனதுறு மனம துருகிய 

பிரமைய மறவுன தருள்கை வசவுயர் 

பத்திவழி யும்பரம 
முத்திகெறி யுநதெரிவ தொருநாளே; 

தீ. 2,தத தததத ததத தததத 

இதிதிதி இதிதிதி திதிதி திதிதிதி 
SESS BOSSES 

இத்திநிதி 25222 
டகுட்டு டிமுடிறு டறுரு டிருடிகு 

ட.குடிகு டமுடகு டிருகு டகுட்கு 
தித். த.இிமி டக்குகுகு 
தித்திதிமி டிங்குகுகு 

தமிதமி தமிதக தமித திமிதக 

இமிதிமி செககண திமித இகதிக 

தீ.த்திமித தந்திமித 
இத்திமிதி இக்திமிதி யெனவேதான்- 

தபலைகு டமுழவு திமிலை படகம 

திபுதச லிகைதவில் முரசு கரடிகை 

மத்தளித வண்டையற 

as SHON ga gear 
  

*வட. பத்திரம் இருர்த ௮சடில் ௮ விலை போன்ற அடிவயிற்றில்,



குன்றுதேதோமுடல்: ௨௬௫ 

[வி ராலிமலை.] 

மொகுமொகு மொகுவென ௮லற விருதுகள் 

இகுதிகு தகுவென ௮லகை குறளிகள் 
விக்கிடகி ணம்பருக 

*பக்கியுவ ணங்கமழுகு 

சதிர்பெற ௮திர்கச உதி சுவறிட 

எதிர்பொரு நிருதர்கள் *குருதி பெருகிட 
வப்புவின்மி தந்தெழுப 

தீற்பு.தக வந்தமெழ வெகருகோடி 
மதகஜ துரகர தமுழு டையபுவி 
யதலமு தல்முடிய இடிய கெடியதொர் 

மிக்கொலிமு ழங்க இரு 

ளக்கணம்வி டிஈ்துவிட 

 இசவியு மதியமு நிலைமை பெறனுடி 

பசவிய ௮மசர்கள் தலைமை பெறஇய 

 லத்திறல ணங்குசெய 

+5880 சந்ததிரு 
வயலியி லடிமைய குடிமை யினலற 

மயலொடு மலமற அரிப பெரியதி 

ருப்புகழ்வி எம்புவென்றா 

னற்புதமெ முர்தரு௱கு சவிராலி- 

மலையுறை குரவந லிறைவ வருகலை 

பலதெரி விசசண முருக சரவண 

உற்பவக்ச வுஞ்சகிரி 

நிக்சக௮ு கண்டமய 

நிருபவி மலசக சொருப பாசிவ 

குருபா வெளிமுக டுருவ வுயர்தரு 

சக்ரகிரி யுங்குலைய 

விச்ரமக டம்புரியு 
இவை அப்பம் தெய்வ, 

* பச்ச பகதி, ப குருதி பெரு Wai ging sie 
எழுபது அற்புத கவர்தம் எழ” எனப் பிரிக்க, ' 

23



௨௬௭௬ திருப்புகழ் 

மரகத சலபமெ ரிவிடு மயில்மிசை 
மருவியெ யருமைய இளமை யுருவொடு 

சொர்க்கதல மும்புலவர் 
வர்க்கமும்வி எங்கவரு பெருமாளே. (௫) 

355. ௨உ.ருவேற வேஜெ பித்து வொருகோடி யோம இத்தி 

யுடசை ௮௧ மத்து கந் அபேணி- 

உணர்வாசை யாரி டத்து மருவாது வோசெ முத்தை 

யொழியாது வதை விட்டி ருக்துதாளும்) 

தீரியாத போத கத்தர் குருவாவ ரசோரசொக ருத்தர் 
தருவார்கள் ஞான விச்தை தகஞ்சமாமோ- 

*தழலாடி வீ.திர்வட்ட மொளிபோத ஞான இத்தி 

தீருமாகிலாகு மத்தை சண்டிலேனே; 

குருராடி சாச ரிக்கர் துிரியோ,த னதி வர்க்க 

குடிமாள மாய மிட்டு குர்இபாலர்- 

குலையாமல் நீதி கட்டி யெழுபாரசை யாள விட்ட 
குறளாக லூறில் நெட்டை. கொண்ட) 

மருகா புசாரி சித்தன் மகனே விராலி Aer 

மலைமே லுலாவு இத்த ௮ங்கைவேலா- 

மதுரா புரேசர் மெய்க்க ௮ரசாளு மாறன் வெப்பு 

வளைகூனை யேநி மிர்த்த தம்பிசானே. (௬) 

356. எதசெதிர்கண் டோடி யாட்கள் 

சளவதறிச் தாசை பூட்டி 

இடறிவிமும் பாழி காட்டு மடமா தர்- 

இறைவைகொளும் கூவல் மூத்த 

சஹழையொழுகுர் தாசை பார்க்க 

லிளமைகொடுங் காத லாழ்றில் நிலையாத) 

அதிவிகடம் பீழ லாற்ற 

HIS ipo Fp ar sag 
அடையுமிடஞ் சீலை தற்று கருவாயில்- 
  

* தழலாடிலீதி--ெற்றி, ர வட்டம் புருவ மத்திய ஸ்தானம்,



குன்றுதோழுடல். ௨௬௭ 

[விராலிமலை.] 

௮ருவிசலம் பாயு மோட்டை 
அ௮டைவுகெடுர் தூசை பாழ்த்த 

அளறிலழுர் தாமலாட்கொ டருள்வாயே; 
விதுரனெடுர் ச்சோண மேற்று 

எதிர்பொருமம் பாதி யேற்றி 
விரகினெழுக் தோய நூற்று வருமாள- 

விரவுஜெயன் *காளி காட்டில் 

வருதருமன் தூத *னீற்ற 
விஜயனெடும் பாக தீர்த்தன் மருகோனே) 

மதியணையுஞ் சோலை யார்த்து 
மதிவள][சச் தான கோட்டின் 
வழியருளின் பேறு காட்டி. ய$விராலி- 

மலைமருவும் பாதி யேற்றி 
॥கடிகமழ்சர் தான கோட்டில் 
4 வழியருளின் பேறு காட்டு பெருமாளே. (௭) 

357. ஜீர்ச௪ பூதமு மாறு சமயமு 

wi So வேதபு ராண கலைகளும் 
ஐம்ப தோர்வித மான லிபிகளும் வெகுரூப- 
  

* சாளிகாடு-- இடும்பாவனம், 

* நீற்ற விஜயன் -பாசுபதாஸ்இரம் பெறும்பொருட்டுத் தேச” 

முழுதும் நீறுபூசிக்கொண்டு தவஞ்செய்த அருச்சுனன், 

1 சக்தானசோட்டின் வழியருளின் பேறுசாட்டிய-- சந்தானம் 
என்னும் தெய்வவிருக்்ம் தன்னை அ௮டைச்தோர்க்கு அவர்கள் 
வேண்டிய பொருள்களை வேண்டியவாறு கொடுக்கும் என்பதை 
உலசத்தோர்ச்குச் தெரிவித்த, 

9 விராலிமலை மருவும் பாதி ஏற்றி--விராலிமலைச்குப் பாதி 
யளவு வரையில் அவர்களை ஏறச்செய்து, 

| கடிகமழ் சச்தானகோட்டில் - ௮வ்விடத்துற்ற செய்வமணம் 
சமழ்ன்ற சர்தானகோடு என்னுமிடத்தில் எழுக்தருளியிருந்.து 

கொண்டு, ் 
4] வழியருளின் பேறுகாட்டு-- தம்மையடைந்த அன்பர்கட்கு 

இஷ்டகாமியங்களை ஈந்தருளிச் காட்டுகின்ற,



௨௬௮) திருப்புகழ். 
wort ராதிச ராச சமுமுயர் 

புண்ட ரீகனு மேக நிறவனும் 
௮ர்தி போலுரு வானு நிலவொடு வெயில்காலும்) 

சந்த சூரியர் தாமு *மசபையும் 

விந்து சாதமு மேக வடிவம 
தன்சொ ரூபம தாக வுறைவது சவயோகம்- 

தங்க ளாணவ மாயை கருமம 

லங்கள் போயுப தேச குருபா 

சம்ப்ர தாயமொ டேயு ரெறியது பெறுவேனோ; 

வந்த தானவர் சேனை கெடிபுக 
இதா லோகம்வி பூதர் குடிபுக 
மண்டு பூதப சாசு பசிகெட மயிடாரி- 

வன்சண் வீரிபி டாரி ஹாஹா 
சங்க சாஎன மேரு கிரிதலை 

மண்டு தாளெழ வேலை யுருவிய வயலூரா) 

வெந்த நீறணி வேணி யிருடிகள் 
பந்த பாசவி சார பரவச 

வென்றியானச மாதிமுறுகுகல் முழைகூடும்- 

விண்டு மேல்மயி லாட இனியக 

ளுண்டு காசளி பாட *1இசழிபொன் 

விஞ்ச வீசுவீ ராலி மலையுறை பெருமாளே, (௮) 

558. காதல முங்குறி கொண்ட கண்டமும் 

விரவியெ முந்துசு ரண்டு வண்டடர் 

கனவிய கொண்டைகு tuts wéeG அ௮பாரச்- 

களபசு கர்தமிகுர்த கொங்கைக 

ளிளகமு யங்கம யங்கி யன்புசெய் 
சணியித முண்டுது வண்டு பஞ்சணை மிசைவீழா; 

இசதம ருர்இய அங்க ருங்கயல் 

பொருதுசி வந்தகு விந்தி டும்படி 

யிதவிய வுர்தியெ னுந்த டக்தனி லுறமூழ்ச- 
  

* அசபை என்பது ஹம்மமக்இரம், 1: இசழி--கொன்றை,



குன்றுதோறாடல் ௨௬௯ 

[விராலிமலை.] 

இனியதொ ரினபம்வி சோந்த மார்துபொய் 

வனிதையர் தங்கள்ம ருங்கி ணங்பெ 
இளமை இழம்படு முன்ப சம்பெற வணர்வேனோ; 

பரத சிலம்புபு லம்பு மம்பத 

வரிமுக *எண்கிலு டன்கு ரங்கணி 

பணிவிடை. சென்றுமு யன்ற குன்றணி 
யிடையேபோய்ப்- 

பகடியி லங்கைக லங்க அும்பொனின் 

மகுட சக்தச முந்து ணிக்தெழு 

படி.யுகடுங்கவி மும்பனம்பழ மென வாகும்; 

மருதமு தைக்தமு குச்த னன்புறு 

மருககு விந்தும லாந்த பங்கய 

வயலியில் வம்பவிழ் சண்ப கம்பெரி யவிராலி- 

மலையில் விளங்கிய கந்த என்றுனை 
மட௫ழ்வொடு1வந்திசசய் மைந்தனென்றனை 

வழிவழி யன்புசெய் தொண்டு கொண்டருள் 

பெருமாளே. (௯) 

559. கரிபு ராரி சாமாரி திரிபு சாரி Surg. 

கயில் யாளி காபாலி 6கழையோனி- 
கரவு தாச னாசாரி பரசு பாணி பானாளி 

கணமொ டாடி காயோகு AaCurB; 

பரம யோகி மாயோகி பரிய ராஜ டாசூடி 
பகசொ ஞை மாஞானி பசுவேறி- 

பசத மாடி கானாடி. பரவ யோதி காதீத 

பசம ஞான வூர் | பூதி “crore Cur; 

Vege woo ster od Oana Curr ape ad 
Sere Caru be sry வடமேரு- 

* ஏண்கு கரடி, 4அரும்- ஆக்கும், $ வர் இிசெய்--வந்தனைசெய், 

$ கழை யோனணி-ஃமூங்கிவிற் பிறந்தவர், | பூத-புகுத, 

*[ சுருதியாடி தாதா வேதாத்தியயனஞ்செய்யும் பிரமன், 

௦ விஃமிகவும், § grée= gaa.



560. 

திருப்புகழ், 

சுழல வேலை தீயாள அழுத ளாவி வாப்பாறி 
*சுரதி ஜனேடு சூர்மாள வுலகேமும்/ 

* தரி மாதி ராவார இ௫ரி சாய வேதாள 
Brot னோடு பாஜோடு கமுகாடச்- 

செருவி ஞடு 1வானீப கருணை மேரு வேபாச 

திருவி ராலி யூர்மேவு பெருமாளே. (௧௦) 

$காமாத்திர மா யிளைஞர்கள் 

வாழ்காட்கொடு போடு பழய 

சாதாட்டிய பாச இருகுழை யளவோடிச்- 

கார்போற்றவ ழோதி கிழல்கனி 
லார்வாட்கடை யிடு கனசொடு 

காலேற்றுவை வேலின் முனைகடை யமதாூதர்; 

எமாப்பற மோக வியல்செய்து 
நீலோற்பல அசில் மலருட 

னேசாட்டவி கோத மிடும்விழி மடவார்பால்- 

ஏகாப்பழி பூணு மருளத 

நீதோற்றிமு னாளு மடி மையை 

யீடேற்றுத லாலுன் வலிமையை மறவேனே, 

€மாட்டியு மாய திரிபுரை 

காலாக்கினி கோப பயிரவி 

சிலோத்தமி நீலி சுரதிரி புவகேசை- 

கார்த்திகை யாய அறுவகை 
மாதாக்கள்கு மா னெனவெகு 

ராட்டொடு பேண வடதிசை கயிலாசகச்) 

கோமாற்குப தேச முபநிட 
வேதார்த்தமெய்ஞ் ஞான கெறியருள் 

கோதாட்டிய ஸ்வாமி யெனவரு மிளையோனே- 
    

* சுரதினேடு- சுரச்தினோடு- சப்த, ச்சோடு. 

* திரி மாதிர ஆவார இூரி-வட்டமாகயெ இச்குச்களை 

மறைக்னெற சக்ரவாளடரி, 1 வா னீப-வான் நீப, 
6 காமாத்திரம் - சாம ௮ஸ்திரம்-- மன்மத பாணம்,



குன்றுதோருடல் ௨௭௪௧ 

[வி ராலிமலை.] 

கோடாச்சிவ பூசை பவுருவ 

மாறாக்கொடை காளு மருவிய 

சோனுட்டுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே, (௧௪) 

361. கொடாதவனை யேபு கழ்ந்து 

குபேசனென வேமொ ழிந்து 

குலாவியவ மேதி ரிக்து புவிமீதே- 

எடாத்சுமை யேசு மந்து 

எணாத்கலி யால்மெ லிந்து 

எலாவறுமை தீர அன்று னருள்பேணேன்) 

சுடாகதன மான கொங்கை 

களாலிதய மேம யங்கி 

சுகாதாம தாயொ முங்கி லொமுகாமல்- 

செடாததவ மேம றைந்த 

Baru g வேமிகுர்.து 

*@or gar ore நொந்து மடியாமுன) 

தொடாய்மறலி யேரி யென்ற 
சொலாகியது னாவ ருங்கொல் 

சொலேமுலக மீனு மம்பை யருள்பாலா- 

நடாதசுழி நூல விந்து 
நளாவிவிளை ஞான நம்ப 

*சபோமணி சமான துங்க வடிவேலா) 

படாத குளிர் சோலை யண்ட 

மளாவியயர் வாய்வ எர்ந்து 

பசேலெனவு மேத ழைர்து இனமேதான்- 

விடா தமழை மாரி சரத 

அ௮கேகமலர் வாவி பொங்கு 

விராலிமலை Sg seg பெருமாளே. (௧௨) 
  

* இலொத ஆற்றல் இல்லா, 

* சபோமணி- சூரியன்,



௨௭௨ திருப்புகழ். 

௮62. மாயா சொரூப முழுச்ச மத்திகள். 

ஓயா வுபாய மனப்ப சப்பிகள 

வாணாளை மீரும் விழிக்ச டைச்சிகள் முகிவோரும்- 

மாலா வாட ஈசைத்து ருக்கிகள் 

*ஏகாச மீது தனத்இ றப்பிகள் 
வாரீ ரிரீென் முழுப்பு சட்டிகள் வெருமோகம்; 

ஆயாத வாசை யெழுப்பு மெத்திகள் 
ஈயாத போதி லறப்பி ணக்கிகள் 
ஆவேச நீருண் மதப்பொ நறிச்சிகள் பழிபாவம்- 

ஆமா றெஞுதை திருட்டு மட்டைகள் 
கேரமாள மான குறிக்க முத்திகள் 
ஆசார வின விலைத்தனத்திய ௬ுறவாமோ) 

காயாத பால்கெய் தயிர்க்கு டத்தினை 

ஏயா வெணாம லெடுத்தி டைச்9ிகள் 
காணாத வாறு குடிச்கு மப்பொழு அுாரலோடே- 

கார்போலு மேனி தனைப்பி ணித்தொரு 
போர்போ லசோதை பிடித்த டி.த்திட 
காதோடு காத சையிற்பி டித்தழமு இனிதூதம்; 

வேயா லகேக விதப்ப சுத்இரள் 
சாயாமல் மீள ௮ழைக்கு மச்சுதன் 

வீரான மாம னெனப்ப டைத்தருள் வயலூரா] 

வீணாள் கொடாத படைச்செ ருக்கினில் 

சூர்மாள 1வேலை விடுக்கும் ௮ற்புத 
வேலா விராலி மலைத்த லத்துறை பெருமாளே, 

௮03. மாரலாசை கோப மோயாதெ சராளு 
மாயா விகார வழியேசெல்- 

மாபாவி காளி சானேலு நாத 
மாதா பிதாவு மினிரீயே/ 

நாலான வேத நூலாக மாஇ 
நானேதி னேலு மிலைவிணே- 
  

* ஏகாசம்-மேற்போர்வை. * வேலை-கடலில், 
t காளி-- விவகுணமுள்ளவன்,



குன்றுதோறுடல் ௨௭௩ 

[வி ராலிமலை.] 

நாள்போய் விடாம லாரூறு மீதில் 

ஞானேப தேச மருள்வாயே) 

பாலா *கலார மோத லேப 

பாடீர வாக ௮ணிமீதே- 
பாதாள பூமி யாதாா மீன 

*பானீய மேலை வயலூசா; 

வேலா விராலி வாழ்வே சமூக 

வேதாள பூத பஇிசேயே- 

விரா கடேசா சூராரி யேசெ 

வேளே சுசேசர் பெருமாளே. (௧௪) 

564. மேக மெதுக்குழல் சாய்த்திரு 
கோக னகங்கொடு கோத்தணை 
மேல்விழு இன்ற பசாக்்னி லுடைசோர- 

மேகலை ய்க்கனி போய்த்தனி 

யேகா ணங்களு மாய்க்கயல் 

வேல்விழி யுங்குவி யாக்குரல் மயில்காடை) 

கோல மென்றெழ போய்க்சனி 

வாயமு அண்டுரு காக்களி 

கூரவு 'டன்பிரி யாக்கல வியின் மூழ்டுச்- 

கூடி முயங்கி விடாய்த்திரு 
பார தனங்களின் மேற்௮யில் 

கூரினு மம்புய தாட்டுணை மறவேனே) 

மோகா துூக்துமி யார்ப்ப1வி 

ராலி விலங்சலின் விட்டதில் 

மூவுல குந்தொழு தேத்திட வுறைவோனே- 

மூதிசை முன்பொரு காற்றட 

மேருவை யம்பினில் வீழ்த்திய 
மோகன $சங்கரி வாழ்த்திட மதியாமல்) 

pe பஅல வை es nN NIN eae den வ னன,   

* சல்லாரம் - செங்குவளை, * பாளியம்--ஜலம், 

1 விராலி விலங்கல் - விராலி மலை, 
$ சங் கரி சங்கையுடைய அரி,



௨௪௪ திருப்புகழ், 

ஆக மடிந்திட வேற்கொடு 

சூரனை வென்றடல் போய்த்தணி 
யாமையின் வென்றவ னாற்பிற கிடுதேவா்- 

ஆதி யிளந்தலை காத்தா 
சாள ௮வன்சிறை மீட்டவ 
னாளு லகசங்குடி யேற்றிய பெருமாளே, (௧௫) 

365. மோத யிறுகவட மேரு வெனவளரு 
மோக முலையசைய வந்துகாயம்- 

மோச மிடுமவர்கள் மாயை தனில்முழுக 

மூட மெனவுறிவு கொண்டதாலே; 

காதி வருமியம தாதர் கயி.றுகொடு 

காலி லிறுகஎனை வர்திழாதே- 

காவ லெனவிரைய வோடி. யுனதடிமை 
காண வருவதினி யெர்தசாளேோ) 

ஆதி மறையவலு. மாலு முயர்கடலை 

யாடு மானுமிவ சொன்றதான- 

ஆயி யமலைதிரி சூலி குமரிமக 

மாயி கெளரியுமை தர்தவாழ்வே/ 

சோதி நிலவுகஇர் விசு மதியின்மிசை 
தோய வளர்கிரியி னர் இநீடு- 

*சோலை செ.றிவுளவி ராலி நகரில்வளர் 

தோகை மயிலுலவு தம்பிரானே, (௧௬) 

  

** 6 சோலை செறியுமியல் வாத நகரில்வளர் ' என்றும், 

சோலை செறியுமியல் வாகை நகரில்வளர்” என்றும் பாடம்,



குன்றுதோருடல் ௨௭டு 

al 6 1 wi & tp Mv. 

  

[Bric Sorsisalertev.] 

  

566. சரவண ஜாதா ஈமோகம கருணைய சீதா ஈமோசம 

சததள பாதா ஈமோரம ௮பிசாம- 
தீருணச தீரா ஈமோசம நிருபமர் வீரா ஈமோசம 

சமதள வூரசா நமோநம ஜகதீச) 

பரம சொருபா ஈமோசம சுரர்பதி பூபா ஈமோஈம 

பரிமள நீபா நமோநம உமைகாளி- 

பகவதி பாலா ஈமோசம இசபச மூலா ஈமோஈம 

பவுருஷ சீலா ஈமோசம அுருள்தாராப்; 
இரவியு மாகாச பூமியும் விரவிய தாளேற வானவ 

ரெவர்களு மீடேற எழ்கடல் முறையோவென்- 

நிடர்பட மாமேரு பூசா மிடிபட வேதா னிசாசா 

ரிகல்கெட மாவேக நீடயில் விடுவோனே? 

மரகத ஆசார ஆயனு மிரணிய அகார வேதனும் 
*வசுவெனு மாகாச Fg மடிபேண- 

மயிலுறை வாழ்வே விநாயக மலையுறை வேலா ம$£தர 

வனசா சாதார மாயெ பெருமாளே, 

இருச்செங்கோோடு. 

  

[இ௫ சேவாரத்திற் கொடிமாடச் செங்குன்றூர் என வழங்கும், 

இருஞான சம்பர்த ஸ்வாமிக ஞூடைய பாடல் பெற்றது, சேலம் 

ஜில்லா சங்கரிதுர்க்சம் ரெயில்வே ஸ்டேஷனிலிருஈது வடமேற்கு 

0-மைல், கோயில் மலைமேல் இருக்ன்றது, இங்கே சுப்பிரமணிய 

ஸ்வாமி சர்கிதி தனியாகவும் பெரிதாசவு மிருக்சன்றது, * செங் 

சோடனைச் சென்ற சண்டுதொழ சாலாயிரங்கண் படைத் திலனே 

wes நான் முகனே” [கந்.தரலங்காரம்--௧௦] என ஸ்வாமிகள் 

    

* aa = அச்சனி, 
 



௨௭௭௬ திருப்புகழ். 

வியந்து துதித்துள்ளனர். மலை வந்த நிறமா யிருப்பதால் இதற்குத் 

திருச்செங்கோடு” எனப் பெயர் போந்தது, மேலை வீதியிலிருர்து 

பார்த்தால் மலை காசம்போற் காணப்படுகின்றது. மலைக்கு நாககீரி 

என்றும் பெயர், (பொங்கும் சொடிய கூற்றனும்' எனத்தொடங்கும் 

பாடலிற் ₹ கோங்கின் புஜக கோத்திரி ” என்பதையும் சாண்ச, 

அர்த்தசாரீசுரருடைய சச்கிதி விசேஷமான, மலையடிவாரத்தில் 

ஆ௮முகஸ்வாமிதேவிமாருடன் இருக்கோயில்கொண்டிருக்கின்றார், 

இதற்கு ஸ். சலபுசாண முண்டு,] 

வைரலாக, 

367. A] ours வம்து உன்றாள் பணிந்து 

ஐம்பூச மொன்ற நினையாமல்- 

௮ன்பால் மிகுர்து கஞ்சாரு கண்க 

ளம்போரு கங்கள் முலைதானும்] 

கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி. நின்று 

கொண்டாடு கின்ற குழலாரைச்- 

கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி 

குன்னா *மலைக் ௮லைவேனோ; 

மன்ருடி. தந்த மைந்தா மிகுந்த 

வம்பார் கடம்பை யணிவோனே- 

வர்தே பணிக்து கின்றார் பவங்கள் 

வம்பே tO) gr doom வடிவேலா 

சென்றே யிடங்கள் கர்தா 1எலும்பொ 

செஞ்சேவல் கொண்டு வரவேணும்- 

செஞ்சாலி கஞ்ச மொன்ளாய் வளர்ந்த 
சேங்கோ டமர்ர்த பெருமாளே, (௧) 

௮68. பா்தாடி யங்கை நொர்தார் பரிந்து 

பைந்தார் புனைந்த குழல்மீதே- 

பண்பார் சுரும்பு பண்பாடு இன்ற ் 

பங்சே ருகங்கொள் மூகமீதே) 

** மலைதல் -ஒருவழிப்படாது நிற்றல், 

* தொலைச்ச-- தொலைத்த, 1 எனும்பொ- எனும்பொழுது,



369. 

  

Gor me sit wpe x. ௨௭௪௭ 

[திருச்ச்சங்கேகோ$6.] 

மந்தார மன்றல் சரந்தார மொன்றி 

வன்பாதந கஞ்செய் தனமீதே- 

மண்டாசை கொண்டு விண்டாவி கைந்து 

மங்காம லுன்ற னருள்தாசாய்) 

கந்தா ௮சன்றன் மைக்தா விளங்கு 

கன்ரு முகுர்தன் மருகோனே- 

*கன்றா ர்விலங்க லொன்று சண்ட 

கண்டா வாம்பை மணவாளா) 

செர்தா தடர்க்க கொந்தார் கடம்பு 

இண்டோள் நிரம்ப ௮ணிவோனே- 

திண்கோ டரங்க$ ளெண்2கா டுறங்கு 

சேங்கோட மர்ந்த பெருமாளே. (௨) 

வண்டார் மதங்க ளுண்டே மயங்கி 

வக்தூரு (கொண்ட ல தனோடும்- 

, வண்காம னம்பு தனகால் மடங்கு 

வன்போர் மலைந்த விழிேேலும்; 

கோண்டே வலைந்து கண்டார் தியங்க 

நின்ருர் குரும்பை முலைமேவிக்- 

Cans wa ரரும்பு கின்தாள் மறந்து. 

குனராம லுனற னருளதாசாய) 

பண்டாழி சங்கு கொண்டாழி தங்கு | 

பண்போ னுகந்த மருகோனே- 

பண்சாச ரைக்து ஈண்போத; மன்பர் 

பங்காக நின்ற குமரேசா) 

செண்டாடி யண்டர் கொண்டாட மன்றில் 

நின் ரூடி. இர்தை மகிழ்வாழ்வே- 
செஞ்சாலி மிஞ்சி மஞ்சாடு இன்ற 

சேங்காடமாக்ன. பெருமாளே. (௩) 
  

* sory கோபித்து, [ விலங்கல் ஒன்று அறு கண்ட-ஒரு 

மலையை வழிகண்ட, 1 கோடரங்கள் - குரங்குகள், 
8 எண்ரு சட, |, கொண்டல் -மேகம்போன்ற குழல், 

24



2.67.9) திருப்புகழ். 

470. கீரையற வுருகுதல் தருக.பல் விழியினர் 

கண்டான செஞ்சொல் மடமாதர். 

கலவியில் முழுகிய நெ.றியினி லறிவுக 
லங்காம யங்கும் வினையேலும்; 

உரையையு மறிவையும் உயிரையு முணர்வையும் 

உன்பாத சஞ்ச மலா்மீதே- 

உசவொடூ புனைதா நினைதரு மடியரொ 

டொன்றாக என்று பெறுவேனோ) 

வரையிரு துணிபட வளைபடு சுசர்குடி 

வர்தேற இந்தா புரிவாழ- 

மதவித கஜாத துரசுத பதஇயின் 

வன்சேனை மங்க முதுமீன) 

இரசைமலி சலகிதி முறையிட நகிசசர் | 

இண்டாட வென்ற க திர்வேலா- 

ஜெகதல மிடிகெட விரவன வயலணி 
*செங்கோட மர்ச்த பெருமா னே, (௪) 

371. இடம்பார்த் இடம்பார்த் இதங்கேட் டிரந்தேற் 

மிணங்காப் பசிப்பொங் கனல்மூழ்க- 

இறுங்காற் இறங்கார்ச் இரும்பார்ச் குகெஞ்சார்க் 

இரங்கார்க் இயற்றண் ட.மிம்.நாலின் ; 

உடம்பாட் டென்பாட் டியம்பாத் தயங்காத் 

துளங்காத் இடப்புன் கவிபாடி- 

ஒதுங்காப் பொதுங்காப் பதுங்காப் புகன்றேச் 

அறும்பாற் குணக்கன் புற்லாமோ) 

*கடர்தோற் கடந்தோற் றறிர்தாட் கருந்தாட் 

கணைர்தாட் கணித்இண் புபமீவாய்- 
  

* 6செம்பே டமர்ந்த பெருமாளே.' என்றும் சல பிரதிகளி 

லிருக்டின்றது. — 

* கடம் தோல் சடம் தோற்ற-மத யானை காட்டில் எதிர்ப்பட



Gor we grape a ௨௭௯ 

[திருச்ச்சங்கேகோ6,] 

*கரும்போற் சரும்போர்க் குளங்காட் டிகண்டேசத் 

தசெங்கோட் டில்நிற்குங் கதிர்வேலா) 

அடைர்சோர்ச் குணர்சோர்ச் சளிர்சோர்ச் சமைர்தோர்ச் 

கவிழ்க்தோர்க் குணற்கொன் ஜிலதாஇ- 

அலைர்சோர்ச் குலை*தோர்ச் இளேந்தோர்ச் கலர்தோர்க் 

கறிக்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே. (௫) 

512. கலக்கும் கோதற வடிக்குஞ் சீரிய 

கருப்பஞ் சாறெலு மொழியாலே- 

கருத்தும் பார்வைய முருக்கும் பாவிகள் 

கடைக்கண் பார்வையி லழியாதே) 

விலக்கும் போசக மெனச்சென் நறேபெற 

விருப்பஞ் சாலவு முடையேனான்- 

வினைச்சொண் டேமன நினைக்குர் இமையை 
விடற்கஞ் சேலென அருள்வாயே) 

அலைக்குந் தானவர் குலத்தின் சேனையை 

அ.றுக்குங் கூரிய வடி வேலா- 

அழைத்துன் சீரிய கழற்செர் தாமரை 

௨உயடுக்கும் போதக மூடையோராம்) 

சிலாக்கன் ஹேகதி 4பலிக்குர் தேசிக 
இருச்செங் கோபுர ous ar oir 

இதிக்கும் பார்வயின் மதிப்புண் டாகிய 

திருச்சேங் கோரறை பெருமாளே, (௬) 

573. அஞ்சு கோட்டிச் சழற்கண் காட்டிக் 

கொங்கை சகோக்சப் பலர்க்கும் காட்டிக் 

கொண்ட ஞூப்பித் HOSE eos இரிமானர்- 

௮ கரும்போற்கு அரும்போர் குளம் காட்டி மன்மதனுக்கு 

அரிய போராச ரெற்றிச்சண் காட்டிய பரமூவன். 

* பலிக்கும்- பாலிக்கும்,



2.940 திருப்புகழ். 

தொண்டை வாய்ப்பொற் கருப்பஞ் சாற்றைத் 
தந்து சேர்த்துக் கலக்குரச் தாத்தத் 

துன்ப வாழ்க்கைச் தொழிழ்பண் டாட்டத் 

துழலாதே) 

கஞ்சம் வாய்த்திட் டவர்க்குங் கூட்டிக் 

சன்று மேய்த்திட் டவாக்குங் கூற்றைக் 
சன்ற மாய்ச்திட். டவர்க்குர் தோற்றக் கடையாம£- 

கண்டு வேட்டுப் பொருட்கொண் டாட்டத் 

தின்ப வாக்யத் தெனக்கும் கேட்கச் 
தீர்து காத்துத் திருச்சண் சாச்தப் பெறுவேனோ; 

வஞ்ச மாய்ப்புக் கொளிக்குஞ் *சூற்கைத் 

அன்று சூர்ப்பொட் டெழச்சென் ஜோட்டிப் 
பண்டு வாட்குட் களிக்கும் தோட்கொச் 

sion Curr Cer. 

வண்டு பாட்டும் மிசைக்குக் தோட்டத் 

தண்கு ராப்பொற் புசக்|கும் பேற்றித் 

தொண்டர் கூட்டத் திருக்குர் தோற்றத் 
இளையோனே; 

கொஞ்சு வார்த்தைக் இளித்கண் சேற்கட் 
குன்ற வேட்டிச் சியைக்சண் காட்டிக் 

கொண்டு வேட்டுப் yes Cena காட்டிற் 

புணாவோனே- 

கொக்கு லாத்தித் தழைச்குங் காப்பொற் 

கொண்ட லார்த்துச் சிறக்குங் காட்டிக் 

கொக்கு காட்டுத் திருச்சேங் கோட்டுப் 

பெருமாளே. (௪) 

574. og சானகுழல் மாலைவண் டோடுகதி 

BUH தாடுவிழி யார்பளிங் கானசசை 

நீலபொன் சாபநுக லாசையின் தோடசையு 

நீள்முகச் தாமரையி னாமொழிர் தாசமொழி 
  

* ரல் சூலம், [ கும்பு ஏற்றி-கம்பு கூட்டி,



முன்றுதோறருடல். ௨௮௧ 

[திருச்ச்சங்கேகோ.] 

கேர்சுகம் போலகழு கானகச் தாரர்புய 

கேர் ர்சுணங் 1சாவி$சளை யேர்சிறர் தார்மலையி 

ரண்டுபோலஈ 

நீளிபங் கோடி.எகிர் சேனிருர் சாரமூலை 

நீடலங் காரசா மோடடைக் தார்மருவி 

நீள்மணஞ் |சாறுபொழி யாவளம் போ இவையி 
*னீலவண் டேவியகல் காமடனங் காரநிறை 

சேசசந் தான அல்குல் காமபண் டாசமுதை 

நேருசம் போகரிடை சாலொளிர்ர் $தாசையுயிர் 

சம்பையா**ரஞ்) 

சாலுர்*பொன் தோகையமை பாளிதஞ் சூழ்சாண 
காள்சிலம் போலமிட வேசடகச் தானஈடை 

சாஇசக் தானெகின மார்பரர் தோசையென 

தானெழுங் கோலவிலை மாதரின் பார்கலவி 

சாவுசகொண் டேகவிய சோய்கள்கொண் டேபிறவி 

கானடைச் தாமுமடி யேனிடஞ் சாலும்வினை 

யஞ்சியோடக்- 

தார்கடம் பாடுகழல் பாதசெர் தாமசைகள் 

தாழ்பெரும் பாதைவழி யேபடிர் தேவருகு 

தாபம்விண் டேயமுத வாரியுண் டேபூகள் 

தாபமுர் தீரதுகர் போனிறங் காழ்சொளுரு 

சாசவுஞ் சோ திமூரு காவெளுங் காதல்கொடு 

சானிருர் சோத] இரு நே வோரகம் பேறறுக 

_விஞ்சைதாராய்; 

* நேர் சேர்ந்த, 1 சுணங்கு கு-சேமல் டர் தவி வாசனை, 
9 இளை மூங்கில் |சா.று பொழி ௮ வள்ளம் எனப்பிரிக்ச; 

வள்ளம் -இண்ணம், 4] சீல வண்டு--நரீலோற்பலக் சணை, 

0 அங்காரம்- அகங்காரம்: இறுமாப்பு, $ ஆசை உயிர் சம்பையார்- 
திக்குக்களில் வாய்விட்டு மின்னும் மின்னல்போன்ற இடையை 
யுடையவர்கள், **% அம் சாலு -௮ழகு நிறைந்த, 

** பொன் சோகை அமை பாளிதம் -பொன் சரிகையிட்ட 

முன்சானை யமைந்த பட்டுப் புடைவை. 

1% இரு--பெருமை பொருக்திய, $6 ஒர் “ஒப்பற்ற,



௨௮௨ திருப்புகழ், 

சூலியெச் தாய்சவுரி மேரசுசங் சாரிகுழை 

தோடுகொண் டாடூசில காபசுக் தாரிஈல 

ஈதூளணைச் தாளிகிரு வாணியங் காளிர்கலை 

சோகைசெர் தாமரையின் மாதரின் றேதுதிசெய் 

தாயம் பாகழைகொள் சோளிபங் க॥ளக்ருபை 

தோய்பரன் சேயெனவு மேபெரும் பார்புகழும் 

விர்சையோனே- 

சூசசங் சாசசுரர் லோகபங் காவறுவர் 

சோசைமைர் சாகுமா வேள்கடம் பாரகொடை 

தோளசண் டா 1பசம தேூகக் தாவமார் 

தோகைபம் காஎனவெ தாகமஞ் சூழ்சுருதி 

கோதகம் பாடமலை யேழுதுண் டாயெழுவர் 
சோரிகொண் டாலறுவர வேலெறிக் தேசடன 

முங்கொள்வேலா) 

மாலியூன் பாறவொரு அ௮டசன் சாகமிகு 

வாலியும் $பாழிமா மோடுகும் பாகன லு 

மாழியுங் கோரவலி ராவணன் பாறவிடு 

மாசுகன் கோலமுக லோலுகர் தோதிடையர் 

மாதுடன் கூடிவிளை யாடுசம் போகதிரு 

மார்பகன் |காணமுடி யோனணங் கானமதி 

யொன்றுமானை- 

மார்புடன் கோடுதன பாரமுஞ் சே.இடை 

வார் தவண் டாடமுக மோடுகந் தீராச 

arise கோதிமணி மூபுரம் பாடமண 
வாசைகொண் டாடுமபயி லாளிதுங் காகுறவி 

மாதுபங் காமறைகு லாவுசெங் கோடைககா 

வாழவர் தாய்கரிய மாலயன் தேவர்புகழ் 
தம்பிரானே. (௮) 

தெரபடிய் வரவ வவ Reem manta NR அவவுைஷவைய தனை சடம் ம eee anette yp antennae உ அஷ வலைகளை களைக, 

* தூள் விபூதி, ர் கலை சோகை-சரஸ்வதி, 

? பாமதே?செ அந்தா எனப்பிரி*௪, 6 பாழி பருத்த: வலிய 

| காண முடியோன்-பொன் மூடியோ னாகிய விஷ்ணு,
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375. பொற லப்பொய்க் கும்பி றப்பைத் 

தும்ப றுத்திட் டின்று நிற்கப் 
Lis nen page Denes கறியாமே- 

பொக்கி முக்கிச் சங்கை பற்றிச் 

திற்கி யொச்தச் சங்க டத்துப் 

புண்ப டைத்துக் கஞ்ச மைக்கட் 

கொடியார்மேல்; 

துன் p மிச்சைப் பண்ட ஸுக்குப் 

பண்பளித்துச் சம்ப்ச மித்துத் 

அம்பி பட்சிக் கும்ப சச்செய்ப் பதிமீதே- 

தொண்டு பட்டுக் தெண்ட ஸிட்டுக் 

சுண்டு பற்றத் தண்டை வர்க்கத் 

துங்க ரத்தப் பங்க யத்தைத் தருவாயே? 

குன்றெடுத்துப் பர்த டி.த்தும் 

சண்டி வத்துச் சங்க ரித்துக் 

சொண்ட லொத்திட் டிர்தர லுக்சிச் ச௪ரலோகா- 

கொம்பு குத்திச் *சம்ப முத்தித் 
*திண்ட லத்திற் றண்டு வெற்பைக் 

கொண்ட முக்கிச் சண்டை யிட்டுப் 

பொரும்வேழம், 

சென்று ரித்துச் சுந்த ரிக்கச் / 
F556 Mis ga sang OS nF 

சிந்தை யுட்பற் றின்றி நித்தக் களிகூருஞ்- 

செண்ப கத்தச் சம்பு வுக்குத் 

தொம்ப தத்துப் 1பண்பு ரைத்துச் 

சேங்த வட்டிற் றங்கு சொச்சப் பெருமாளே. () 

  

* சம்பு-சம்பங்கோசை, 1 திண் தலத்தில் எனப்பிரிச்ச, 

14பண்பு ணர்த்திச் தென்றலைக்குட் டங்கு சொச்சப் பெருமாளே. 
என்றும் பாடம்,



௨௮௪ திருப்புகழ், 

376. மாதச் கடைக்கண் காட்டுவர் 

கதக் குழற்பின் காட்டுவா 

மஞ்சட் பிணிப்பொன் காட்டுவ ரநராக- 

வஞ்சத் இரக்கங் காட்டுவர் 

கெஞ்டழ் பொருத்தங் காட்டுவர் 

வண்பற் நிருப்புங் காட்டுவர் தனபாசச்) 

சந்தப் பொருப்புங் காட்டுவர் 

உந்இச் சுழிப்புங் காட்டுவர் 

சங்கக் கமுத்துங் காட்டுவர் விரகாலே- 

சண்டைப் பிணக்கும் காட்டுவா 

பண்டிட் டொடுக்கங் காட்டுவர் 

தங்கட் செச்சங் காட்டுவ தொழிவேனோ) 

Lis Bs தெருக்கக் தோட்டினை 

யிச்துச் சடைக்கண் சூட்டுமை ; 

பங்கிற் றகப்பன் தாட்டொழு குருகாதா- 

பைம்ொற் பதக்கம் பூட்டிய. 

௮ன்பற் கெதிர்க்குங் கூட்டலர் 

பங்கப் படச்சென் ரோட்டிய வயலூரா) 

கொக்இந் புனத்தின் பாட்டிய 

லக்சக் குறப்பெண் டாட்டொடு 

கும்பிட் டிடச்கொண் டாட்டமொ டணைவோனே- 

குன்றிற் சகடப்பர் தோட்டலர் 

மன்றற் ப்சசித்தங் கோட்டிய 

கொ௩ூற் நிருச்சேங் கோட்டுறை பெருமாளே, () 

277. மெப்ச்சார் வற்றே பொய்ச்சார் வுற்றே 

நிச்சார் ஈதற்பப் பவவேலை- 

விட்டே றநிப்போ கொட்டா மற்றே 
மட்டே யத்தத் தையர்மேலே; 

பிச்சா யுச்சா இப்போ செய்த்தார் 
பத்தார் விற்பொற் கழல்பேணிப்- 

* துற்ப- துன்ப,
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பித்பால் பட்டே ஈற்பால் பெற்ளூர் 

முற்பா இக்கற் பகமேதான்; 

செச்சா லிச்சா லத்தே NCE 

அத்றா ணித்துப் Det Ma ag 

1சேக்கோ டைக்கோ டுச்கே நிற்பாய் 

நிச்தா செச்கர்க் சதிசேனல்; 

முச்சா லிச்சா லித்தாள் வெற்பாள் 

முத்தார் வெட்டுப் புபவேளே- 

முத்தா முத்தி யத்தா சூத்தா 
முத்தா முத்துப் மபருமாளே, (௧௧) 

578. வீருச்ச் காண சாடிய குணச்சன் பான மாதரு 

மயக்கம் பூரா மோதிய துரமீதே- 

மலக்கம் கூடி யேயின வுயிர்க்குஞ் சேசு மாகிய 

௨ மரிக்கும் பேர்க ளோடுற வணியாதே; 

பெருத்தும் பால நீடிய மலத்தின் சீமை கூடிய 

பிறப்புக் ர வேயுன திருகா ளே- 

பெறத்தர் தாள லேயயர் சுவர்ச்சஞ் சேர மேயருள் 

Quads Bar miso ust orgy Ou flour Cus; 

இரத்தம் பாய மேனிகளுத்துஞ் சாடி வேல்கொடு 

எதிர்த்துஞ் சூரர் மாளவெ பொரும்வேலா- 

இசைச்குர் தாள மேளமெ தனச்தச் தான தானன 

என த்திண் கூளி கோடிகள் புடைசூழத்) 

இருச் சன் பாச வேயொரு மயிற்சொண் டாடி யேபுகழ் 

செழித்தன் பாக வீறிய பெருவாழ்வே- 

இரட்சங் சோடை வாவிகள் மிகுச்துங் சாலி சூழ்தரு 

தருச்சேங் கோடு மேலிய பெருமாளே. (௧௨) 
> 

0-H 

* செர்சாலிச் சாலம்--செர்நெற் கூட்டம், 

*செச்கோடைச் கோடுக்கே - திருச்செங்கோட்டு மலையி னுச்சியில்,



௨௮) திருப்புகழ், 

579. ஆல சாலப டப்பைம டப்பியர் 
ஈர வாளற வெற்றும்வி ழிச்சியர் 

யால ராயினு ஈத்திய ழைப்பவர் தெருவூடே- 

ஆடி. யாடிஈ டப்பதொர் பிச்சியர் 

பேசி யாசைகொ டுத்.தும ருட் டிகள் 

அசை வீசிய ணைக்குழு லைச்சியர் பலரூடே) 

மாலை யோதிவி ரித்துமு டிப்பவர் 
சேலை தாழகெ இழ்த்தசை சுற்றிகள் 
வாசம் விசுமணத்தில்மி னுக்கெள் உறவாலே- 

மாயை யூடுவி முத்திய முத்திகள் 

காம போகவினைக்குஞ னைப்பணி 

வாழ்வி லாமல்ம லச்சன னத்தினி 

லஓுழல்வேனோ; 

மேலை வானொரு சைத்*த௪ ரற்கொரு 

பால னாகிய தித்தொர்மு நிக்கொரு 
வேள்வி காவல்ஈ டத்திர்ய கற்குரு ௮டியாலே- 

மேவி யேமிதி லச்1சலை செற்றுமின் 

மாது தோள்தழு விப்பதி புக்க 

வேறு தாயட விக்குள் விடுத்த$பி னவனோடே; 

ஞால மாதொடு புக்கவ ன த்தினில் 

வாழும் வாலிப டக்கணை தொட்டவ 

னாடி ராவண னைச்செகு வித்தவன் மருகோனே- 

ஞான தேக சற்குரு உத்தம 

வேல வாகெரு வைப்பதி வித்தக ' 
நாக மாமலைசொற்பெற நிற்பசொர் பெருமாளே, 

eh ee ee ee கை cee amet மம een me yeep 

* தசரதற்கொரு என்பது தசரற்சொரு எனத்திரிர்தது. 

1 ௮ - கற்கு- உரு - அடியாலே- மேவி 4 (அகலிகையாகய) 

அரசக் கல்லைத் திருவடியினால் (மிதித்துப் பழைய) உருவெய்தும்: 

படி செய்து, 1 லை செற்று வில்லை முறித்த. 

8 பின்னவன் - தம்பியா லக்ஷ்மணன்,
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௮80. Bloat ¢ கணனுகாதே-காசினியிற் பிறவாதே; 
சீல௮அகத் தியஞான-தேனமுதைத் தருவாயே; 

மாலயலுக் கரியானே-மாதவரைப் பிரியானே; 

நாலுமறைப் பொருளானே-நாககிரிப் பெருமாளே, 

381. * DT wt தாமர லாபா லோகா 

தாசா தாரத் SIC FI 

சானா சாரோ பாவா பாவோ 

நாசா பாசத் தீபமாக) 

1யாமா யாமா தேசா ரூடா 

யாசா யாபத் தெனகாவி.- 

யாமா காவாய் தியே னீர்வா 

யாதே யிமத் துகலாமோ) 

காமா காமா தீனா 4நீணா 

காவாய் anand கிரியாய்கங்- 
காளா லிலா பாலா நீபா 

0காமா மோதக் கனமானின்) 
8தேேமார் தேமா காமீ பாக 

தேசா தேசத் திவசோதுஞ்- 

சேயே வேளே பூவே கோவே 

தேவே தேவப் பெருமாளே. (௧௫) 
  

* சாமா--மாலையை யுடையவனே, 

ர தாம ஆலாபா-௪௧ சம்பாஷணை wor Gara Garr. 

1 யாம யாமா சேசார் -தெற்கிலுள்ள யமபுரியோர், 

$ காமா- அன்பனே, 

| சாம ஆதின அன்பர்கள் இச்சிப்பதை அளிக்கும் சுதந்தர 
முள்ளவனே. ரு 

ஏ ரீள் சாச வாய் காளச் இரியாய்-சேஷாசலத்தில் Sd 

றிருப்பவனே, 

௦ காம ஆமோத5மிகுக்த விருப்பமுள்ள, 

8 தேம் ஆர் தே மா சாமீ-தேன் sais இனிய இனை 
மாவின் விருப்பனே,



௨௮௮ திருப்புகழ். 

382. அத்து கிரினலத ரத்து ௮லனவள 

கத்து வளர்செய்புள கிதபூத- 

ரத்தி ௬ுகமலக ரத்தி தயமுருகி 
யத்தி யிடலுறையு Gls Quorn; 

ரத்து மலர்கனிய லைத்து வருமிடைத 
லத்து ரகசிகரி பகராதே- 

யத்தி மலவுடல்ஈ டத்தி யெரிகொணிரை 

யத்தி ணிடையடிமை விழலாமோ); 

தத்து சவனவரி ணத்து வபகிடவி 
SES (pony Bay மொழியா றுத்- 

தத்தை ஈறவையமு தத்தை நிகர்குறவர் 

தத்தை தழுவியப னிருதோளா) 

தீத்து ததிதாக தத்து மிகுஇதிசர் 
தத்து மலையவுணர் குலநாகற்.. 

தத்த மிசைமாக தத்த மனியமயில் 

தத்த விடுமமசர் பெருமாளே, (௧௬) 

இதன் போநள், 

As Hohe ரல் ௮தரத்து -பவளம் போற் வரச இதழி 

(உதட்டி)லும், ௮ல் ௮ன்ன அ௮௱சத்து- இருள்போன்ற கூந்த 

லிலும், வளர்செய் புளதெ பூசாத்து - வளரும் புளசதெ மலை 

யன்ன ஸ்சனங்களிலும், இரு கமல கரச்து - சாமரைபோன்ற 

இரு கரங்களிலும், இதயம் உரு மனமுரு௫, அத்தி மிட னுறை 

யும் ரெடு மாமரத்து மலர் கனி யலைத்து - சமுச்திரச் இலிருச்ச 

சூரனாகயெ நெடிய மாமரத்தின் மலரையுங் சணியையும் அலைச் 2, 

வரும் இடை தலத்து உரக சிகரி- வரு அமர்ர்தருளிய ஸ்தல 

மாய நாச இரியை (திருச்செங்கோட்டை)) பகராதே-ஸ்தோத் 

இரஞ் செய்யாமல், அத்தி மல உடல் ஈடத்தி- எலும்பும் மலமுங் 

கூடிய் உடலைச் சும், எரிசொள் நிரையத்தின் இடை அடிமை 

விழலாமோ - ஏரிகின்ற ஈரகத்தில் அடிமை விழலாமோ ! சத்து 

கவன அரிணத்து - வேக கடையை உடைய மானினிடச்து, 

உபகிட விதத்து முகி உதவு-வேத ஒழுக்கம் பூண்ட சிவமுறிவர் 
  

ழ் 43 « , » . 

பாய' என்றும் பாடம்,



குன்றுதேதோருடல் ௨௮௯ 

[திருச்ச்சங்கேோ$,] 

தீர்; மொழியால் துத்தத்தை ஈறவை அமுதத்தை நிகர் குறவர் 

தீத்ை-பாலையும் தேனையும் அழுதச்தையும் ஒத்த மொழியை 

யுடைய கிளிபோன்ற குறமகள் (வள்ளி காய), தமுவிய பன்னிரு 

தோளா! தத்து உ௪தி லாகதத்து மிகு இதிசர் ௪த்.து மலை அவுணர் 
குல ராகம் - (அலை ) வீசும் சமுத்திரம் போல மிச்ச குதிரைப் 

படையை உடைய அசுரர்களும் மலை யன்ன அவுணர்களும் ஆய 

சர்ப்பச் கூட்டம், த.ச்.த.ாடுங்கி ஓடுங்க, மிசை-( அவர்கள்) மீது, 

மரகத தமணிய மயில் தத்த விடும் அமரர் பெருமாளே-பசும் 

பொன் மயில் மீது ஆரோகணித்து வர்த பெருமாளே 

  

385. அச்ச வேட்கைப் பற்றி நோக்கச் 

தத்தை மார்க்குத் சமசாயன்- 
பற்ற கூட்டத் திற்ப ராக்குற் 

ற்ச்சு தோட்பற் தியவோடும்) 

சித்த மீட்டுப் பொய்த்த வாழ்க்கைச் 

Gams Saas இிணிதாய- 

இதர வாக்குப் பெற்று வாழ்த்துச் 

செச்சை சாத்தப் பெறுவேனோ) 

கொத்து நாற்றுப் பத்து காட்டக் 

கொற்ற வேத்துக் GO FM Ll 

குக்கு டாத்தச் *சர்ப்ப கோத்ரப் 
பொற்ப வேற்கைச் குமசேசா? 

தத்வ சாற்பத் தெட்டு சாற்பத் 
தெட்டு மேத்றுத் திடமேவும்- 

தீர்க்க சாத்ரச் தக்க மார்க்கச் 

சத்ய வாக்யப் பெருமாளே. (௧௪) 

384. பத்தர்கணப்ரிய மிர்த்தஈ டி.தீ.இடு 

Ups டத்திய குகபூர்வு 

பச்சிம தக்ஷிண வுத்தச இக்குள 

பத்தர்ச எத்புக மெனவோ அஷ்; 
  eters regia 

* சர்ப்ப கோத் இரம் -சாக மலை) சோத்திரம்-- மலை, 
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௨௯௦ திருப்புகழ். 

இிச்ரக வித்துவ சத்தமி குத்ததி 
ருப்புக ழைச்சிறி தீடியேலுஞ்- 

செப்பென வைத்துல இற்பர வத்தெரி 
Asso mere மறவேனே; 

கத்திய தத்தைக ளைத்துவி ழத்திரி 
கற்கவ ணிட்டெறி இனை காவல்- 

கற்றகு றத்திரி ஐத்தக முத்தடி 
கட்டிய ணைத்தப னிருதோளா) 

சத்தியை யொச்கஇ டத்தினில் வைத்தத 
Sug மெச்சிட மறை நாலின்- 

தத் வை தற்பர முற்றுமு ணர்த்திய 
சர்ப்ப கிரிச்சுசர் பெருமாளே, (௧௮) 

385. *Lf[pysOu மை அ௮ற்பநிலை யாத 

பொய்க்குடில்கு லாவு ்.... மனையாளும்- 

புத்தரும் வீடு மித்திரு மான 
புத்திசலி யாத பெருவாழ்வு) 

நிற்பதொரு கோடி கற்பமென மாய 
நிட்டையுடன் வாழு மடியேன்யான்- 

நித்தகின தாளில் வைத்ததொரு காதல் 

நிற்கும்வகை யோத நினைவாயே- 

சற்பகிரி ஈத முத்தமிழ்வி கோத 

சக்ரகதை பாணி மருகோனே- 

தீர்க்கசமண் மூகர் மிக்ககழு வேற 

வைசத்தவொரு காழி மஜையோனே) 

கற்புவழு வாது வெற்படியின் மேவு 

கற்றைமற வாணர் கொடிகோவே- 

கைத்தசு சேசர் மொய்த்தகுல கால 

கற்பதரு காடர் பெருமாளே. (௧௯) 

* புற்புதம் நீர்ச் குமிழி,



Gor we gsr apr a டெஸ்க 

[திருச்சசங்கேகோ6,] 

386. பொந்சதசப் பச்சைப் பட்டுக் 
SEAL OS கட்டிப் பத்மப் 

புட்பத்துக் கொப்பக் கற்பித் Bier grt sor 

புட்பட்டுச் செப்பத் துப்பற் 
கொத்தப்பொற் றித்தத் இட்பப் 
பொற்பிற் *பெற் நுகரச் சக்ரச் SO oT GT; 

கற்சித்தச் சுத்தப் பொய்ப்பித் 

தித்திற்புக் சட்டப் பட்டுக் 

கைக்குத்திட் டிட்டுச் சுற்றித் இரியாமல்- 

கற்றுற்றுச் சித்இக் கைக்குச் 

இப்பப் பகஷூத் இற்சொற் 
கற்பித்தொப் பித்துச் கொற்றக் சழல்தாராய்) 

குற்கித்துக் கொட்டுக் கொட்டுத் 

துக்கச்சத் க்குக் குக்குக் 

குக்குக்குக் குக்குக் குக்குக் கெனமாரு- 

குட்சிக்குப் பக்ஷிக் கைக்குக் 

கக்ஷத்திற் பட்சத் கத்தக் 
கொட்டிச்சுட் டிக்ர்கொச் கரிச்குக் குடதாரி) 

சற்9த்தி.த் தொற்புத் இப்பட் 
சத்கர்ச்கொப் பித்தட் சத்துச் 

சத்தச்சைச் சத்திச் கொச்சைப் பதிவாழ்லே- 

தக்ப்பற் அுக்கெர்ப் பத்தற 

செற்பற்றைச் 1 செற்றிட் டுச்சச் 

$சற்பப்பொற் றைக்குட் சொச்சப் பெருமாளே, 

387. கொடிய மறலியு மவனது கடகமு 
மடிய வொருதின மிருபதம் வழிபடு 
குதலை யடியவ னினதருள் கொடுபொரு மமர்காண- 

  வ பவாய பன்னல வ் வடவை பட ஒல்லை னை 

* பெற்றுக்ர பெற்ற உக்கிர, 1 கொச்ச்ரி--கொச்கரி--கூலிய, 

1 செற்றிட்ட உச்ச எனப்பிரிக்க. $ சற்பப் பொற்றை-நாக மலை, 

  nearest



௨௯௨ திருப்புகழ். 

குறவர் மகள்புணர் புயகரி சமுகமு 
மதுமு கழும்வெகு ஈயனமும் ரவியுமிழ் 

கொடியு மலைமும் வெளிபட இருஇிசை 
யிருநாலும்/ 

படியு கெடியன எழுபுண ரியுமுது 
*இ௫ரி இ௫ரியும் வருகென வருத்கு 
பவுரி வருமொரு மாகத அுரகத மிசையேறிப்- 

பழய ௮டி.யவ ர௬ுடனிமை யவர்கண 
மிருபு டையுமிகு தமிழ்கொடு மறைகொடு 

பரவ * வருமதி லருணையி லொருவிசை 
வரவேணும்; 

சடில தரவிட தரபணி தாதர 
பரசு தரசட தரசு தரவித 
தமரு கமிருக தரவனி தரசிச தசபாசத்- 

தரணி தரதனு தரவெகு முககுல 

soe தரசிவ சுதகுண தா 1 பணி 

சயில விதாண தருபுர சசிதரு மபில்வாழ்வே) 

நெடிய வுடலுரு இருளெழ கிலவெழ 
எயிறு சுழல்விழி தழலெழ எழுகரி 
நெரிய ௮ திர்குரல் புகையெழ இடியெழ 

கெடுவானும்- 

நிலனும் வெருவா வருகி சார்தள 
நில சகலமு மடியவொர் படைதொடு 
நிருப குருபர சுரபதி பரவிய பெருமாளே, (௨௧) 

  

  

* GOA PHA=sérare இரி, * வரும் ௮தில்-வர்தது போல, 

4 பணி சயில-ாகமலையி லிருப்போனே.



Gor meer pr wH 2 Fah. 

கொல்லிழலை. 

  

. க * * * + டி ட 

[இவ சேலம் ஜில்லா சாமச்சல்லுக்குச் சமீபத்தி ஓள்ளு,] 

  

288. கட்ட மன்னு மள்ளல் கொட்டி. பண்ணு மைவர் 

கட்கு மன்னு மில்ல மிதுபேணி. 

கற்ற *விஞ்ஜஞை சொல்லி யுற்ற வெண்மை யுள்ளு 

கக்க எண்ணி முல்லை நகைமாதர்) 

இட்ட மெக்க னல்ல கொட்டி யங்ற னல் 
யிட்டு பொன்னை பில்லை யென ௫- 

எத்து பொய்ம்மை யுள்ள லுற்று மின்னம யுள்ளி 

யெற்று மிங்க னைவ இயல்போதான்/ 

முட்ட வண்மை சொல்லு செட்டி திண்மை சொள்ள 

மூட்ட. நன்மை al air ar வருவோனே- 

முதிது வண்ண வல்லி சிதா வண்ண வல்லி 

(pss) விண்ண வல்லி மணவாளா) 

பட்ட மன்ன வல்லி மட்ட மன்ன வல்லி 

பட்ட துன்னு கொல்லி மலைசாடா- 

பச்சை வன்னி யல்லி செச்சை சென்னி யுள்ள 

பச்சை மஞ்ஞஜை வல்ல பெருமாளே, (௪) 

389. தொஃஃமுசல் தானொன்ற 1மெல்லியிரு பேதங்கள் 

சொல்அ 1 குண மூவக்து, மெனவாஇ- 

அய்யசதுர் வேதங்கள் வெய்யபுல னோரைந்து 

தொய்யுபொரு ளாறங்க மெனமேவும், 

பல்லபல நாதங்கள் அல்கபசு பாசங்கள் 

பல்குதமிழ் தானொன்றி யிசையா இப்- 
  

* விஞ்ஜஞை- விஞ்சை: வித்தை, 

* மெல்லி இரு பேதங்கள் வம் சத்தி இரண்டு. 

1 குணம் மூவர்தம்--இராசத, தாமத, சாத்துவிகம் என்னும் 
முக்குணமும், ௮வற்றையுடைய தஇிரிமூர்ச்இசளும்,



௨௯௪ திருப்புகழ் 

பல்லுயிரு மாயந்த மில்லசொரு பாகந்த 
பெளவமுற வேகின் ற தருள்வாயே) 

கல்லுருக வேயின்கண்: ௮ல்லல்படு * கோவம்பு 
கல்வருக Cau Pet pi * குழலாது.ச- 

சையன்மிசை யேறும்பன் நொய்யசடை யோனெந்தை 

கைதொழமெய்ஞ் ஞானஞ்சொல் கதிர்வேலா; 

சொல்லைமிசை வாழ்கின்ற வள்ளிபுன மேசென்று 
கொள்ளைகொளு மாரன்கை யலராலே- 

கொய்து சழை யேசொண்டு செல்லு1மழ வாகந்த 

கொல்லிமலை மேனின்த பெருமாளே, (௨) 

ராஜகெம்பீர வளநாட்டு மலை. 

  

[இடம் விளங்க வில்லை.] 

  

290. மாசசஞ் சாசமுகல் தோற்ற குழல்கொடு 

போக இந்த் ராஇரலை தோற்ற நுதல்கொடு 
மானவண் டேறுகணை தோற்ற விழிகொடு 

| கண்டுபோல- 

மாலர்கொண் டாடுகனி தோற்ற இதழ்கொடு 
சோலைசென் நூதுகுயில் தோற்ற இசைகொடு 

வார்பொரும் பாரமலை தோற்ற மூலைகொடு 

மன்றுளாடி; 

சிகாரம் பேணுதுடி தோற்ற இடைகொடு 

போகபண் டாசபணி தோற்ற ௮சைகொடு 
தேனுகுஞ் சீர்கதலி தோற்ற தொடைகொடு 

AG GIST d= 
  

* கோ ௮ம் புகல் வருக-பசுச்சள் ௮ழயெ புகுமிடம் வந்து சேர. 

ர் குழலூதும் கையன் மிசை ஏறு உம்பன்-விஷ்ணுவாகிய 

ருஷபவாசனத்தை யுடைய பரமூவன், 

1 மழவன் -கட்டழகுடையோன்.



குன்றுதோருடல். ௨௯௫ 

[65 0 om to &,] 

தேடுகின் ரூசொடுமெப் தூர்த்த னெனவு£ற 

வாடுகின் றேனைமல நீக்கி யொளிதரு 
சவனொன் ரூனபா மார்த்த தெரிசனை 

வர்துதாராய்/ 

வேகமுண் டாகியுமை சாற்று மளவினில் 

மாமகங் கூருமது தீர்க்க வடிவுடை 

விரனென் பானொருப சாகா னெனவர 
௮ன் றுசோமன்- 

மேனியுர் தேயகஇர் தோற்ற எயிறுக 
*அனுகுச் தீசையற 1 சேட்ட விதிதலை 
வீழரன் பாரதியு மூக்கு ஈமுவிட வந்தமாயன்; 

ஏகநின் ருயெமர் தோற்று வதறிட 

வேகவுங் காரசமொடு தர்க்க ௮லகைக 

ளேறிவென் முடுகள நீக்கி முநிவசர் 

வந்துசேயென்- 

சண் பானபரு வார்த்த தெரிசனை 

தாரவெனும் கேள்விநெறி சீர்த்தி மருவிய 
ராஜகேம் பீர வள சாட்டு மலைவளர் சம்பிரானே, 

ஞான மலை. 

  

r ச « ௪ 

| இடம் விளங்க வில்லை,] 

  

291. ரூதுகொல் கார சாசைபண மாதர் 

1தாவையர்கள் சோகை முகநீலர்- 

சூலைவலி வாத மோடனைவர் பாவர் 
தூமையர்கள் கோளர் தெருவூடே) 

சாதனைகள் பேசி வாருமென காழி 
தாழிவிலை கூறி தெனவோதி- 

ஆன் உகும் தீ -௬யாகப்பசுலை( சத் த)பொடியாக்கும் அக்னி. 
* சேட்ட விதி-- முதன்மையான தக்ூப்பிரஜாப௫, 

ர் தூவையர்கள் ௩ மாமிச பக்ஷணிகள், 

 



௨௬௭௬ இருப்புகழ், 

சாயவெகு மாய தூளியுற * வாக 
தாடியிடு வோர்க ஞளுூறவாமோ) 

வேதமுகி வோர்கள் பாலகர்கள் மாதர் 
வேதியர்கள் பூச Glev aor tar &- 

விறசுரர் பாறி விழஅலை பேழு 
வேலையள ௫௪ விடும்வேலா) 

நாதரிட மேவு மாதுசவ காமி 

நாரியபி சாமி யருள்பாலா 

சாரண சுவாமி யினுமசு ளோடு 

ஞானமலை மேவு பெருமாளே. (௧) 

392. மாளையவள் ஈகைச்க வூரி னனைவரு ஈகைக்க லோக 

மகளிரு ஈகைக்க தாதை தமசோடும்- 

மனமது சலிப்ப நாய ஓளமது சலிப்ப யாரும் 

வசைமொழி பிதற்றி காளு மடியேனை) 
அனைவரு மிழிப்ப நாடு மனவிருண் மிகுத்து காடி 

னகமசை யெடுத்த சேம மிதுவோவென்- 

ற்டியனு கினைச்து நாளா முடலுயிர் விடுத்த போது 

மணுகிமு னளித்த பாதம் அருள்வாயே) 

தநினதன தனத்த தான எனமுா சொலிப்ப வீணை 

தமருக மறைக்கு மாமு மலைமோதத்- 

1தடி.நிக ரயிற்க டாலி யசுரர்க ளிறக்கு மாறு 
சமரிடை விடுத்த சோதி முருகோனே) 

எனைமன முருக்கி யோக ௮றுபுதி யளித்த பாத 
எழுதரிய பச்சை மேனி புமைபாலா- 

இமையவர் துதிப்ப தான மலையறை குறத்தி பாக 

இலய சூப்பெண் மேவு பெருமாளே, (௨) 

RT FD Het She அத்துவா 

‘ 
ம கண்ல வவைய களது வளம். SNF ante aay mya அல, 

* ஆக தாடியிடுவோர்- சரீரச்தைச் சட்டிச் சொடுப்போர், 

* ஏ ஏருவித்து, 1 தடிஎமின்னல்,



குன்றுதோழடுடல், ௨௯௭ 

ஊதிமலை. 
  

[இது கோபமுத்தார் ஜில்லாவில் உள்ளது.] 

  

59௮. த்திமக மாயி யம்பை தேவிசிவ னார்ம கிழ்ர்த 
அவுடைய மாது தந்த குமசேசா- 

ஆதரவ தாய்வ ருர்தி யாதியரு ணேச சென்று 

ஆளுமுனை யேவணக்க அருள்வாயே) 

பூதமது வான வைந்து பேதமிட வேய லைந்து 
பூரணசி வாக மங்க ளறியாதே- 

பூணுமுலை மாதர் தங்கள் ஆசைவகை யேரி னைந்து 

போகமுற வேவி ரும்பு மடியேனை; 
நீதயவ தாயி சங்கி கேசவரு ளேபு ரித்து 

நீதிநெறி யேவி எங்க வுபதேச- 

கேர்மைசில ஞார்தி கழ்ச்ச சாதிலுலா வேத மந்த்ர 

நீலமயி லேறி வந்த வடிவேலா) 
ஒத*மறை யாக மஞ்சொல் யோகமது வேபு ரிந்து 

ஊழியுணர் வார்கள் தங்கள் வினை £7- 
er ypu ராய்வ எர்ந்து ஓசையுடன் வாழ்வு தந்த 

ஊர்திமலை மீது கந்த ன” பெருமாளே, (௧) 

594. கோத முடித்துக் கனத்த கொண்டையர் 
சூது விதத்துக் தத்து மங்கையர் 

கூடிய ௮ற்பச் சுகத்தை நெஞ்சினில் கினையாதே- 

சோழை மனத்தைச் கெடுத்து வன்புல 

ஞான குணத்தைச் கொடுத்து கின்செயல் 
கூறு மிடத்துச் சத்து நின்றருள் புரிவாயே; 

நாத நிலைக்குட் கருத்து SESH 

*போதக மற்றெச் சகத்தை யுச்தரு 

ரான்மு கனுக்குச் ளெத்து தர்தையின் மருகோனே- 
  

* போதக ஞானகுருவே,



௨௬௮௮) திருப்புகழ். 

நாடு *மகத்செற்.இடுக்கண் வந்தது 

தீரிடு தற்குப் பதத்தை யுர்.த௬ு 
நாயகர் ர்புத்ரச் குருக்க ளென்றருள் வடிவேலா) 

தோதிமி தத்தித் திமித்த டி.ங்குகு 
மீருகு டிக்குட் டிருக்கு டி.ண்டிமி 
தோதிமி இத்திச் தனச்த தந்சவெ னிசையோடேச 

சூழ ஈடித்துச் சடத்தில் கின்றுயி 

சான துறத்தற் செக்க முஞ்சுப 
சோபன முய்க்கச் கருத்தும் வந்தருள் 

புரிவோனே; 

ஒத 1வெ முத்துக் கடக்க முஞ்வெ 

காசண பத்தர்க் சக்க முந்தகு 

தமெ னெழுத்துச் குயிர்ப்பு 6(மென்சுட 
சொளியோனே- 

|ஐதி பிணர்த்இக் குசைக்க டுங்கன 
கசாபச ணத்திற் பொருட் பயன்றரு 
ஊதிகசிரிக்குட் கருச்துசர்சருள் பெருமாளே, (௨) 

BES 

குருடி மலை. 

  

[இது கோயமுத்தூருச் கடுத்த அடியலூர் செயில் ளே 

ஸ்டேஷனுக்குச் சமீபத்திலுள்ள௮.] 

  

395. கருடன் மிசைவரு கரிய புபலென 

கமல மணியென வுலகோசைக்- 

கதறி யவர்பெயர் செருக மனமது 
கருதி முறுமொழி களைநாடித்; 

திருடி. யொருபடி கெருடி. யறிவிலர் 

செவியில் நுழைவன கவிபாடி. த்- 
    
  

. * அதத்தெற்கு- அடியேனுக்கு, 
ர் புத்ரச் குருச்சள்- தசப்பன் சாமி, 
1 எழுத்.து--மந்திரம், § crear = எனவுள்ள. 
| ஒ.தி--ஓ.தியமரம்,



குன்று தோழுடல். ௨௯௯ 

[தேதேன் ே சரிகிரி,] 

திரியு மவர்சில புலவர் மொழிவது 

சிறிது மூணர்வகை யறியேனே; 
வருடை யினமது முருடு படுமகல் 

மாமு மருதமு மடி சாய- 
மது மெனுநதி பெருக யிருகரை 

வழிய வகைவகை குதிபாயுக்; 
குருடி. மலையுறை முருக குலவட 

குவடு தவிடெழ மயிலேறுக்- 
குமா குருபா திமி தினகர 

குறைவி லிமையவர் பெருமாளே, 

அட்ட NS OPS SD 

தென் சேரிகிரி. 

  

[இது கோயமுத்தூர் ஜில்லா பல்லடர் தாலூகா கஸ்பா 

பல்லடத்துக்குத் தெற்கே ௧௨-மைல் தாரத்தி லுள்ள ௮,] 

Ry TY 

396. ஏரீங்கேனு மொருவர்வா அங்கேக ணினி துகொடு 

இங்கேவ ௬ன அமயல் தரியாரென்- 
றிர்தாவெ னினியஇதம் தர்தேனை யுறமருவ 

என் டுசை குழையவிழி பிணையாடி த்; 

தீங்காம லவருடைய வுண்டான பொருளுயிர்கள் 

சர்தேசு மறவெபறி கொளுமானார்- 

சங்கத கலவிஈல மென்மோது முததிவிட 
*தண்பாரு முனதருளை யருள்வாயே) 

சங்கோடு திரியது கொண்டேபு நிரைபிறகு 

Fier Hd 1வெதிருகுழ ல வூதித்- 
தன்காதல் தனை 6யுகள என்றேழு மடகியர்கள் 

தங்கூறை கொடுமாமி லதுவேற்ஞ்- 

ன வருடை -மலையாடு, ப் தண்பு- தண்மை, | 

1 வெதிர் மூங்கில், 6 உகள-கடக்க, 

 



௬.0௦ 

397. 

திருப்புகழ். 
சிங்கார ௮ரிமருக பங்கேரு கனுமருள 

சென்றேயம் ௮மாருடை Ren odor #; 
செண்டாடி அசுரர்களை ஒன்றாச அடியர்தொழு 

தென்சேரி கிரியில்வரு பெருமாளே. 

கொண்டாடிக் கொஞ்சு மொழிகொடு 

கண்டாசைச் சந்து விழிகொடு 

கொந்தாரச் சென்ற குழல்சொடு வடமபேருக்- 

குன்றோடொப் பென்ற முலைகொடு 

நின்றோலக் கஞ்செய் நில்கொடு 

கொம்பாயெய்ப் புண்ட விடைகொடு 

பலரோடும்; 

பண்டாடச் இங்கி யிடுமவர் 

விண்டாலிக் இன்ற மயிலன 

பண்பாலிட் டஞ்செல் மருளது விடுமாறு- 

பண்டேசொற் றந்த பழமை 

கொண்டேதர்ச் கங்க ளறவுமை 
பங்காளர்ச் கன்று பகர்பொருள் அருள்வாயே; 

வண்டாட.த் தென்றல் தடமிசை 

தண்டாதப் புண்ட ரிகமலர் 

மங்காமற் சென்று மதுவைசெய் வயலூரா- 

வன்காளச் சொண்டல் வடிவொரு 

சங்க்சாமக் கஞ்சன் விழவுதை 

மன்றாடிக் கன்பு தருதிரு மருகோனே; 

திண்டாடச் இந்து நிரெரர் 

தொண்டாடச் கண்ட வமர்பொரு 
செஞ்சேவற் செங்கை யடையஷண்  முசதேவே- 

இிற்காசச் செம்பொன் மதிளத 
லங்காசச் சந்தா சகலைதவம் 
தேன்சேரிக் தன்றி வினிதுறை பெருமாளே, (௨) 

want. MOPED 5 oN
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[இது கோயமுத்தூர் ஜில்லா சாராபு£ம் சாலூகாவில் திருப்பூர் 

செயில்லே ஸ்டேஷனுக்கு 9-மைல் தூரத்தி லுள்ளது, சேலம் 

ஜில்லா ரா£புரம் என வழங்கும் ராஜபுர,ச்துக்கு மேற்கு 3-மைல் 

தாரத்திலும் கொங்கணடரி என்னும் மலை யொன் நிருக்கின்றது.] 

  

398. ஜங்கரனை யொசக்கமன மைம்புலம கற்றிவள 

7% Bus லற்றகினை வருள்வாயே- 

௮ம்புவித னக்குள்வளர் செந்தமிழ்வ முத்தியை 

௮ன் பொடுது திக்கமன மருள்வாயே; 

தங்கியத வத் அணர்வு தந் தடிமை மூத்துபெற 

சந் திரவெ ளிக்குவழி யருள்வாயே- 

"FOOTY OA னப்பவுசு எண்டிசைம இக்கவளர் 

சம்ப்ரமவி தத்தடனெ யருள்வாயே) 

மங்கையர்சு சத்தைவெகு இங்தெமெ னுற்றமன 

முன் றனைகி த்தமைய அருள்வாயே- 

மண்டலிக * சப்பகலும் வந்தசுப ரக்பி 

வர் தணைய புத்தியினை யருள்வாயே) 

கொங்கிலுயிர் பெற்றுவளர் தென்களாயி லப்பரருள் 

கொண்டுஉட லுற்றபொரு எருள்வாயே- 

குஞ்சசமு கற்ளெய கந்தனென வெற்றிபெறு 

கொங்கணகி ரிக்குள்வளர் பெருமாளே, 

ய ts ‘, “4 TN St 

* ராப்பகல் என்பது ரப்பகல் என்றாயிற்று, 
* 
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திருப்புகழ். 
தீர்த்தமலை. 

  

[இது சேலம் ஜில்லா மொரப்பூர் ரெயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு 

8-மைல் தாரத்திலுள்ள ஹரூருக்கு வடதநிழக்கு 93-மைல், 

மலையடிலாரத்திலும் மலைமேலும் கோயில்கள் இருக்கின்றன, 

இதற்கு சைவ-எல்லப்பராவலர் பாடிய ஸ். சலபுராணம் ஒன்றுண்டு. 

599. 

வைளய கை 

பார்ட்டி ஓுருகிலை கேட்டு முருகிலை 
கூற்று வருவழி.பார்த்து முருகலை 
பாட்டை யநு.கின மேற்று மறிகிலை தினமானம்- 

பாப்ப ணியனருள் விட்டை விழைகலை 

நாக்க னுனிகொடு ஏத்த ௮றிகலை 

பாழ்த்த பிறவியி லேற்ற *மனதகல் வழிபோக; 

மாட்ட மெனுகிறை கூட்டை விடுகிலை 

யேட்டின் விதிவழி யோட்ட மறிகிலை 

பார்த்து மினியொரு வார்த்தை அறைகுவ 

னிதுசேளாய்- 

வாக்கு மூனதுள கோக்கு மருளுவ 

னேத்த புகஈழடி யார்க்கு மெளியனை 

வாழ்த்த இருவினை நீக்கு முருகனை மருவாயோ; 

ஆட்டி. வடவரை வாட்டி யரவொடு 

பூட்டி திரிபுர மூட்டி மறலியி 
ஞட்ட மறசச ணீட்டி மதனுடல் தஇிருகீருப்- 

க்கி மகமதை விட்டி யொருவனை 

ஆட்டின் முசுமதை காட்டி மறைமக 

ளார்ச்கும் வடுவுற வாட்டு முமையவ னருள்பாலா) 

சிட்டை யெழுதிவை யாற்றி லெதிருற 
ஓட்டி யழல்பசை காட்டி, சமணரை 

சற்ற (மொடுகழு வேற்ற அருளிய குருநாதா- 

  

* பாட்டை-கஷ்ட த்தை, * மனது - மனதே!



Gm gms sr ape a. ௩௦௩ 

[ans o &.] 

தீர்த்த எனதக *மேட்டை புடனினை 

ஏத்த ௮ருளுட னோக்கி ௮ருளுதி 
தீர்த்த மலைககர் சாத்த சசமகள் பெருமாளே, 

LTT FECA ECT Ca 

கழ கமலை. 

  

[இடம் விளங்க வில்லை.] 

  

400. Df imran sar தொடரு மின்பத் 

துலகுகெறி மிகம ருண்டிட் 
டசடனென மன கொந்திட் டயராமல்- 

௮நுதினமு முவகை மிஞ்சிச் 
சுககெறியை விமைவு சொண்டிட் 
டவகெறியின் விழையு மொன்றைத் தவிர்வேனோ; 

uf Bin) Aen pus bes poo 
தெனவொளிரு முனது தங்கப் 
படி.வமுக மவைகள் கண்டு£ றகமேவும்- 

படர்களமுழு வதும கன்றுட் 
பரிவினொடு துதிபு சன்றெற் 
பதயுகள மிசைவ ணங்கற் கருள்வாயே) 

செருவில்கு மசுசர் மங்கக் 
குலகரிகள் ஈடுஈ டுல்கச் 

இிலுசிலென வல்கு லுங்கத் இடமான- 

செயமுதவு மலர்பொ ருங்கைத் _ 
தலமிலகு மயில்கொ ளுஞ்சதீ 
தியைவிடுதல் புரியு முன்பிற் குழகோனே) 

கருணைபொழி இுபை முத்தப் 
பரிவினொடு சவுரி கொஞ்சக் 
கலகலென வருக டம்பதி இருமார்பா- 

கரிமுசவர் தமைய ஜென் ற் 
அிடுமினய குமச பண்பித , 

கநககிரி யிலகு கந்தப் பெருமாளே. 
  

யூ ஏட்டை an விருப்பம்,



OF? திருப்புகழ். 

புகழிமலை. 

[இடம் விஎங்ச வில்லை.] 

    

401. மருவுமலர் வாச முறுகுழலி னாலும் 

வரிவிழியி னாலு மதியாலும்- 
மலையினிக சான இளமுலைக ளாலு 

மயல்கள் தரு மாதர் வகையாலும், 

கருதுபொரு ளாலு மனைவிமக வான 
கடலலையில் pipe ௮லைவேனோ- 

கமலபத வாழ்வு தசமயிலின் மீது 
கருணையட னேமுன் வரவேணும்) 

௮ருமறைக ளோது பிரமன்முதல் மாலும் 
அமசா்முனி ராசர் தொழுவோனே- 

அ௮கிலதல மோது ஈதிமருவு சோலை 
“pum Cure வளதாடா) 

பொருதவரு சூரர் இரியுருவ வாரி 
புனல்சுவற வேலை யெறிவோனே- 

புகலரிய தான தமிழ்முனிவ சோது 
புகழிமலை மேவு . பெருமாளே, 

ae DSTI வையை 
பூம்பறைற. 

  

[இது கொடைச்சானலுக்கு மேற்கு 8-மைல் தூசத்திற் 
பழிக்கு? தெற்சே வராக௫ரிமேல் இருச்சன்றது. பழகியிலிருர்.து 
வராகூரி 4-மைல்; அப்பால் மலைமேற் பத்துமணிரேர பயணஞ் 
சென்ருற் பூம்பறையை யடையலாம்,] 

  

402. மாரந்தளிர்கள் போல வேய்ச்தவுடல் மாதர் 
*வார்சவிய மாக முறைபேச” 

வாஞ்சைபெரு மோக சாந்திதா நாடி 
வாழ்ர் சமனை தேடி உறவாடி.) 
  

* வார்தவியமாக-பார்தவியமாக,



Goo gpegrmpr ar ௩௦௫ 

[கோடூங்குன்றம்.] 

ஏர்துமுலை மீது சாக் துபல பூசி 

ஏங்குமிடை வாட விளையாடி- 

ஈங்கிசைகள் மேவ *லாஞ்சனையி லாமல் 

ஏய்ந்தவிலை மாதர் உறவாமோ) 

பாந்தண்முடி மீது தார்தடுமி தோத 
சாஞ்செகண சேசெ ere Gaur ange 

பாக்குபெறு தாள மேங்ககட மாடு 

பாண்டவாச காயன் மருகோனே) 

பூர்களிர்கள் வி.று வேங்கைகள்ப லாச 

பூங்கதலி கோடி இகழ்சோலை- 

பூர்தடமு லாவு கோம்பைகள்கு லாவு 

பூம்பறையில் மேவு பெருமாளே, 

அணை மம் மமம் டை 

கொடுங்குன்றம்; 

  

[பிரான்மலை யென்பதும் இதுவே, இருஞாசஸம்பர்த ஸ்வாமிக 

ரூடைய பாடல்பெற்றது. இராமகாதபுரம் ஜில்லா சிவகங்கைக்கு 

29-மைல் தூரத்திலுள்ள திருப்புத்தூர் என்னும் தேவாரம்பெற்ற 
ஸ்தல த்.தச்கு எடமேற்கு 15-மைல், திருப்புத்தூர் தஞ்சைஜில்லா 

அறக்தாங் ரெயில்வே ஸ்டேஷனி விருட்து 97-மைல்,] 

  

403. Af aris னம்பொன் நஞ்சுக் தங்குங் சண்சளாலே- 

் அடர்ந்தெ மும்பொன் குன்றங் கும்பங் 
சொங்கையாலே; 

முனிர்து மன்றங் சண்டுர் சண்டும் பெண்களாலே- 

முடங்குமென்றன்தொண்டுங்கண்டின் நின்புருதோ) 

செனச்செ னர்தெச் தெந்தெர் தெர்தெர் செர்தெனானா- 

செறிர்த டர்ந்துஞ் சென்றும் பண்பின் தும்பிபாடக; 

குணிச்இி லங்குங் கொம்புங் கொந்துச் இன்றுசோலை- 

்..... கொழுங்கொ டூர்திண் தன்றநீ தல்குர் தம்பிரானே, 

© லாஞ்சனை -லச்சை,



௩௦௭ திருப்புகழ். 

404. எதிர்பொருது கவிகடின கச்சுக்க ளஞும்பொருது 

குத்தித் தி றந்.துமலை 
பிவைசளென வதிம்ருகம தப்பட்டு நின்றொழுக 

மூத்துச்செ றிக்தவட 

மெ.னு*கிகள மவையறவு தைத்திட்ட ணேந்துஇரி 
னிற்கொத்து மங்குசகெ ருங்குபாகா- 

எதிர்பாவ உசமிசைது கைத்துக்கு டர்துடல்ப 

தைக்கக்க டிக்துமிக 

இரதிபதி மணிமவுலி யெற்றித்தரி யம்பகனு 

முட்கத்தி ரண்டிளகி 

யிளைஞருயிர் கவளமென மட்டித்த சைர்தெதிர்பு 

டைத்துச்சி னர்தூபொரு கொங்கையானை) 

பொ வில்விலை யிடுமகளிர் பத்மக்க சந்தழுவி 

யொக்சகத்து வண்டமளி 

புகஇணைய வரிபரவு ஈச்சுக்க ருங்கயல்கள் 

செக்கச்சி வந்தமு.து 

பொதியுமொழி பதறள கக்கற்றை பக்குவ 
முத்தத்து டன்சுருணை தீர்துமேல்விழ்- 

பு.துமைதரு கலவிவலை யிற்பட்ட முக்இியுயிர் 

தீட்டுப்ப டுந்இிமிர 

புணரியுத தியில்மறுக மட்டற்ற இந்திரிய 

சட்டைக்கு ரம்பையழி 

பொழுதினிலும் அருள்முருக சுத்தக்கோ டங்கிரியி 

னிர்த்தச்ச ரண்களைம றந்திடேனே)7 

BREB9 BEEER 25858 BBB 
தத்தத்த தந்ததத 

செதசசெச செசதசெச செச்தெசதெ தெர்ததெச 
இக்கட்டி, கண்டிகட 

ஜெகணகசெண கெணஜெகுத தெத்தஇித்ரி யந்திரித 

தக்கத்த குக்தகுர்த Ba BEC sr- 
 நிசளம்-யானைசட்டுஞ் சங்கிலி. 
 



Gor esr apr wW. ௬.௦௭ 

(குன்றக்குடி] 
இகுடதிகு தொருடதொகு திக்கட்டி கண்டிகட 

டக்கட்ட சண்டகட 

டிடிடுடுடு டி.டிடுடுடு டி.க்கட்டி கண்டி.கட 
டூட்டுட்டு டுண்டுடுடு 

கிகுகுதிகு திகுகுருகு திக்குத்தி குக்திருகு 
குக்குக்கு குக்குகுகு எனறுதாளம்? 

முதிர்திமில காடிகையி டக்கைக்கொ டுக் இுடி.யு 

டுக்கைப்பெ ரும்பதலை 

மூழவுபல மொகுமொசென வொத்திச்சொ டும்பிரம 

கத்திக்க ளும்பரவ 

மூகடுபுகு வெகுகொடிகள் பச்கத்தெ முக் தலைய 

மிக்கக்க வர் தகிசை தங்கியாட- 

முன்கழுகு கொடிகருட ஜெக்கத்தி சண்டுவா 

வுக்சப்பெ ருங்குருதி 

முழுகியெழு பயிசவர்ஈ டி த்திட்ட கண்டமும்வெ 

டிக்கத்து ணிர்ததிர 
முடுகிவரு கி௫சாசை முட்டிச்டி ரர் இருக 

வெட்டிக்க ளம்பொருத தம்பிரானே. (௨) 

  

குன்றக்குடி. 

  

[இது இராமநாதபுரம் ஜில்லா திருப்புத்தூருக்குக் இழக்கு 
7-மைல், தேவகோட்டைகச்கு மேற்கு 15-மைல், இது மயூரி 

எனவும் பெயர் பெறும், மலை சிறிது; வலம் வரலாம், ஸ்வாமி 

ஆ தஇிருமுகங்க ளஞடையவர், இதற்கு ஸ்தல புராணம் உண்டு] 

  

465. a றிந்த சந்த்ர மூகவ டங்க லந்த 

அமுத புஞ்ச இன்சொல் மொழியாலே- 

௮டி.து வண்ட தண்டை கலிலெ லுஞ்சி லம்பொ 

டணிச தங்கை கொஞ்சு தடையாலே)



௩0௮) திருப்புகழ். 
சுழியெ றிர்து கெஞ்சு சுழல ஈஞ்ச ணைந்து 

தொடுமி ரண்டு கண்க ளதனாலே- 

தணைகெ ருங்கு கொங்கை மருவு இன்ற பெண்கள் 

அயசை யென்றொ ழிர்து விடுவேனோ) 
எழுது *கும்ப கன்பி ஸிளைய தம்பி ஈம்பி 

யெதிர டைக்தி ழைஞ்சல் புரிபோதே- 

இதம கழ்ர்தி லங்கை யச ரந்த சங்க 

மொழிய வென்ற கொண்டல் மருகோனே; 

மழுவு கந்த செங்கை அலு கந்தி றைஞ்ச 
* மனுவி யம்பி நின்ற குருநாதா- 

வளமி குந்த குன்ற நகர்பு சக்து துங்க 
மலைவி ளங்க வந்த பெருமாளே. (௧) 

406. 1$ககுபகிலை குலையவிகல் மிகுபகடின் வலியுடைய 

தந்தத்து னைத்தடிவ தொந்தத் இரத்தையுள 

௮ கிலமறை புகழ்பாமர் ஞெ௫ழிகல கலகலெனும் 

அம்பொற் பதத்தர் சனு வம்பொற் பொருப்படர்வ 

களபபரி மளமெழுகும் எழிவில்முழு குவமுளரி 

யஞ்சப் புடைத்தெழுவ வஞ்சக் கருத்துமத 

னபிஷேகங்- 

கடிவபடு கொலையிடுவ கொடியமுக படமணிவ 
வின்பச் சுடர்க்கனச கும்பத் தரச்செருவ 

பிருதில்புள இதெசுகமு மிருதுளமும் வளரிளைஞர் 

புந்திச் டெர்த்தருவ பக்தித் தகச்சடர்வ 
கயல்மகச நிகசமிக வியன் மருவு ஈஇியில்முதிர் 

சங்கிப்பி முத்தணில பொங்கிச் சனத்தொளிர்வ 

மூலைமா தர்; 

வகுளமலர் குவளையிதம் தருமணமூ மிருகமத 

மொன்றிக்க ருத்துமுடல் வென்றிட்டு கெய்த்தகுழ 

லசையருச யமுர்தக்ருத வசயமொழி மயில்குயிலெ 

னும்புட் குரற்பகர வம்புற்ற மற்புரிய 
  

* கும்பகன்பின் இளைய தம்பி-கும்பசர்ணன் தம்பியாக 

விபீஷணன், ர் மனு-மந்திரம், 1 சகுபம்- திசை,



குன்றுதோருடல். ௨௦03௯ 

(குன்றக்குடி.] 
வருமறலி பரணமொடு முடுகுசமர் விழியிணைகள் 

கன் றிச் சிவக்கம௫ம் non MF Fd ges 

அதிசேகை- 

வகைவகைமெ புறவளைகள் கழலவிடை துவளவித 
முண்டுட்ப்£ மிச்காசை கொண்டுற் றணைத்தவதி 

செ.றிகலவி வலையிலென த.றிவுடைய கலைபடுத 
அக்தஇப் பிறப்பறகி னைக்நிட்ட முற்றுனடி. 

வயலிஈகர் முருகசெரு முயல்பனிரு கரகுமர 

அன்உட்ட சிட்டகுண குன்றக் குடிக்கதிப 

௮ருளாதோ) 

கருகுதகு தகுதகுகு திருகுதிகு திகுதிகுகு 
தங்குச் தகுத்தககு இங்குத் திகுத்திககு 

சகணசக ௪க௪சண செகணசெச செச்செகெண 

சங்கச் சகச்சகண செங்கச் செகச்செகண 

தனனதன சனசனன செனனதென செனதெனன 

தர்தத்த னத்கனன தெர்தத்தெனக்தெனன 
கனனானா- 

த்குததகு SOLOS திகுதிதிகு திகுதிகுதி 
தங்குத் தகுத்தகுகு திங்குத் திகுத்திகுகு 

டணணடண டணடணண டிணிணிடிணி டி.ணிடி.ணீணி 

டண்டட் டடட்டடண டிண்டிட் டி.டிட்டிடிணி 
தாரகா தர.தசர இரிரிதிரி திரிதிரிரி 

தன்றத் தரத்தசா தின்றித் இரித் இரிரி 
யெனதாளத்) 

தொகுதிவெகு மூசசுகா டிகைட மரு முழவுதவில் 
தம்பட்ட மத்தளமி னம்பட் டடக்கைபறை 

பதலைபல திமிலைமுத,லதஇசவுதிர் பெரியதலை 
மண்டைத் இரட்பருகு சண்டைக் தரட்கழுகு 

துடர்கிபிட சருடனடர் ௪.ரகாட மொகுமொசென” 

வக்துற் நிடக்குடர்நி ணந்துற் Dor se Ba 

மூதுபேய்கள்-



௧௨௧௦ திருப்புகழ், 

சுனகனரி நெறுநெறென வினிதினிது தினவினைசெய் 

வெங்குச் குடத்தகொடி அங்குச் குகுக்குகென 

வடனமிடு இசைபரவி ஈடனமிட வடலிசவி 

Aas or பைக்கதிர்கள் மங்கப்ப்ர சித்தகுல 

அரகசுஜ ரதகட்க முரணரண நிருதர்விறல் 
மிண்டைச் குலைச்தமர்செய் தண்டர்ச் குர,த்தையருள் 

பெருமாளே. (௨) 

407. Boos கும்ப சேசென 

வளருமிரு கொள்கை மேல்விழு 

கலவிதரு கின்ற மாதசொ டுறவாடி_க்- 

கனவளக பந்தி யாகிய 

நிழல் தனிலி ருந்து தேலுமிழ் 
கனியிதழை மென்று தாடனை செயலாலே) 

அடியிடைு டங்க வாள்விழி 

குழைபொசகி சம்ப மூடிய 

'துகில்கெகுழ வண்டு கோகில மயில்காடை- 

தொனியெழவி ழைந்து கூரிய 
கொடுககமி சைந்த தோள்மிசை 

துயிலவச இன்ப மேவுக லொழிவேனோ; 

இடிமுசச றைந்து பூசல்செய் 

அசுரர்கள்மூ நிரந்து தாளெழ 

எழுகடல்ப யந்து கோவென ௮ திகோப- 

எமபடரு மென்செய் வோமென 

ஈடுகடுஈ டுங்க வேல்விடு 

இரணமுக சண்ட மாருத மயிலோனே; 

வடி வுடைய அம்பி காபதி 
கணபதிசி றந்து வாழ்சட 

வயலிரஈகர் குன்ற மாநக ருறைவோனே- 

வசைவகைபு கழ்க்து வாசவன் 

௮ரிபிரமர் சர்த்ச சூரியர் 
வழிபடுதல்கண்டு வாழ்வருள் பெருமாளே,



குன்றுதோருடல். ௩௧௧ 

[குன்றக்குடி.] 
408. C Ber சாரா டம்பா மட்டைகள் 

409. 

பேசா தேயே சுங்கள மட்டைகள் 

நிசா ளோடே யும்பழ இக்கவர் பொருளா லே- 

நீயே சானே யென்றொரு சத்தியம் 

arian சாதோ துங்க படத்திகள் 

கேரா லேதா னின்றுபி லுச்சிள் எவர்மேலும்: 

அசா பாசா தொர்தரை யிட்டவர் 

மேல்வீழ் வார்பால் சண்டிகள் கட்டழ 

காயே மீதோ லெங்கு மினுச்சசள் வெருமோகம்- 

ஆகா தாவே சர்தரு திப்பொழு 

தோகோ வாவா வென்று பகட்டிக 

ராகா மோகா வம்பிகள் சட்டிலு மூற்வாமோ; 

பேசா தேயபோய் நின்றுறி யிற்றயிர் 

வாயா வாவா வென்று குடி.த்தருள் 

பேசா லேநீள் சஞ்சன் விடுத்தெதிர் வருத து- 

பேழ்வாய் வேதா எம்பக டைப்பகு 

வாய்நீள் மானா ளுஞ்சர ளத்தொடு 
பேயானாள்போர்வென்றெதிரிட்டவன் மருகோனே; 

மாசூ டாடா டும்பகை யைப்பகை 

சூரா ளோடே வன்செரு வைச்செ.று 

மாசூராபாசெங்குமருட்பொலிமுருகோனே 

வானா டேழ்சா டும்புகழ் பெற்றிடு 

தேனா ழேசூழ் துங்க மலப்பதி 
மாயூ சாலாழ் தன்றை தழைச்தருள் பெருமாளே, () 

[நிதர்புக ழின்சொற் பயிலுமி எந்தைப் 

பருவம தன்கைச் சிலையா லே- 

பிறவித ௬ஞ்சிக் கதுபெரு கும்பொய்ப் 
பெருவழி சென்றக் குணமேலிச்) 

இறுமைபொ ருச்திப் பெருமைமு டங்கிச் 
Aru gin fi sp பமதான-



E.S2_ 

410. 

411. 

திருப்புகழ். 

தெரிவையர் தங்கட் கயலைவி ரும்பிச் 
இலல பக்கப் படலாமோ) 

கெறுவித வஞ்சக் கபடமொ டெண்டிக் 

லுமெதிர் சண்டைக் கெழுளூ£ன்- 

இளையுடன் மங்கத் தலைமுடி. சிந்தக் 

இழிபட அன்றிப் பொருதோனே; 

குறுமுகி யின்பப் பொருள்பெற அன்றுற் 
பன மனு வுஞ்சொற் குருகாதா- 

கலூரி அங்கக் இரியுயர் குன்றக் 

குடிவளர் கந்தப் பெருமாளே. (௫) 

இவள மதிய மெறிக்குர் | தணலாலே- 

௪7௪ மதனன் விடுக்குங் கணையாலே; 
கவன மிகவு மூரைக்குப் குயிலாலே- 

கருதி மிகவு மயக்கம் பட வோநான்) 

பவள நிகரு மிதழ்ப்பைங் குறமானின்- 

பரிய வரையை நிகர்க்குக் தனமேவுந்) 

திவளு மணிகள் உடக்குக் திருமார்பா- 

இகழு மயிலின் மலைக்சகண் பெருமாளே. (௬) 

இரமேவு குபிலாலு மாமார னயிலாலு 

நாடோறு மதஇிகாயும் வெயிலாலும்- 

நார்மாதர் வசையாலும் வேயூது மிசையாலு ் 

காடாசை தருமோசக வல்யூடே) 

ஏமாறி முழுகாளு மாலாகி விருதாவி | 

லேவாரும் விழிமாதர் தயரூடே- 

ஏகாம லழியாத மேலான பதமீத 
லே£யு லுடன்மேவ HRM Br OTM; 

தாமோக முடலூறு பால்தேடி யரலூடு 

தானேறி விரையாடு மொருபோ தில்- 

தாயாக வருசோதை காணாது களவாடு — 
 தாமோத ரன்முராரி மருகோனே)



Gor mest pea, ௩௧௩ 

[Cua J uw &.] 

மாமாது வனமாது கார்மேவு இல்மாது 
மாலாகி விளையாடு புயவிசா- 

வானாடு புகழ்காடு தேனாறு புடைசூழு 

மாயூர BAG way பெருமாளே, (ar) 

  

பொதியமலை, 

  

[இது இருகெல்வேலி நில்லாவி லுள்ள௮.] 

  

472. மைக்க ணிக்கள் வாளி போல 

வுட்க ளத்தை மாறி நாடி 

மட்டு முற்ற கோதை போத முடி. ரூடி - 

மத்த கச்இி னீடு கோடு 

வைக்க தொத்தின் மார்பி ஞாடு 

வட்ட மிட்ட வாரு லாவு முலைமீதே) 

* இக்கு வைக்கு மாடை வற 

வெட்கி யக்க மான பேரை 

Glut & முத்த மாடும் வாயி னிசைபே௫- 

எட்டு துட்ட மாதர் பாய 

லிச்சை யற்றெ னாக மாவி 

யெய்த்து கித்ச மான வீன முூறலாமோ) 

அர்ச்கை ர பக்க சூல காளி 

$ செக்கை புக்க தாள வோசை 

தொக்க திக்க தோத தீத வெனவோசச்- 

சுற்றி வெற்றி யோடு தாள்கள் 

சுத்த கிர்த்த மாடு மாதி 

சொற்கு கிற்கு மாறு சார மொழிசோனே) 
  

*் இக்கு: தடை. 1 பச்ச-பகுப்புற்ற; முக்களையாகப் பிரிர்த, 

1 செச்கை-செங்கை, டமா ஐுதாரம் -மறு உத்தரம், 

97 ்



௩௧௪ ... திருப்புகழ், 

திக்கு மிக்க வானி ஜாடு 
புக்க விக்க மூடு சூரர் 

* Bea முட்டி யாடு தீர வடிவேலாஃ 

செச்சை பிச்சி மாலை மார்பு 

- விச்சை கொச்சை மாதி னோடு 

 சேப்பு வேற்பில் சேய சான பெருமாளே, 

415. 1 வெடித்த வார்குழல் விரித்து வேல்விழி 
விழித்து மேகலை பதித்து வார்தொடு 
மிகுத்த மாமுலை யசைத்து நூலின்ம ருங்கனாடை- 

Agee யோலைகள் பிலுக்கி யேவல 

துலக்கி யேவிள ஈசைத்து €ழ்லிழி 

மிரட்டி யாரையு மழைத்து மால்கொடு 

தந்தவாய்நீர்; 

குடித்து நாயென முடக்கு மேல் 6$பிணி' 

யடுத்து பாதஇிகள் படுத்த தாய்தமர் 

குலத்தர் யாவரு ஈகைக்ச வேயுடல் மங்குவேனைக்- 

குறித்து ரீயரு கழைத்து மாதவர் 
சுணத்தின் மேவென அளித்து வேல்மயில் 
கொடுத்து வேதமு மொருத்த னாமென 

் சிர்தைகூசாய்; 

உடுட்டு ட்டு டுடுட்டொ டோ வென 

இருத்த இதகு இகுர்த்த தாவென 
உடுக்கை பேரிகை தவிற்கு மாமுமி ரங்குபோரில்- 

உலுத்த நீசர்சள் பதைப்ப மாகரி 

துடிப்ப நிள்கட லெரித்து சூர்மலை 

யுடைத்து “திகள் ட பரப்பி யேயவ கும்பராரை 

* % இச்சபலவழியாச் Asp. 

* செப்பு வெற்பு என்பது பொதிய மலை) 6 செம்புடற் 

Gur Bas தெய்வப் பொதியமும்' [கல்லாடம்ஈ06], 

1 வெடித்த--ஈறுமண௩ கமழ்கின்ற. * 

$ பிணி அடுத்துறஉபாதிகள் படுத்த எனப் பிரிக்க,



Gor me stripe wv ௩௧௫ 

(கழுகுமலை. 
அடைத்த மாசிறை விடுத்து வானுல 

களிக்கு மாயிர இருக்க ணுனா£ 

சளித்து சாளுமெ னுளத்தி லேமடசி முங்குமாரா- 

அளித்த தாதையு மிகுத்த மாமனும் 

அனைத்து ளோர்களு மதிக்க வேமகழ் 

௮கத்ம மாமுரி போருப்பின் மேவிய 
தம்பிரானே. (௨) 

  

EMI RK LB 

கழுகுமலை. 

‘cee een aarti ARIA 

[இத திருகெல்வேலிக்கு வடக்கு 98-மைல், ஈல்லத்தம்புத் got 

செயில்வே ஸ்டேஷணி விருது 0-மைல்,] 

  

, Cod arb M7 bls So 

414. (தல் மொழியினார் கிதிச்கொள் வாரணி 

முலையை விலைசெய்வார் தமக்கு மாமயல் 

சொடிது கொடிதசால் வருத்த மா.புறு துயராலே- 

மதலை மறுகவொ லிபத்தி லேவெகு 

பதகர் கொடியவா ளிடத்தி லேமிக 

வறுமைபுகல்வதே யெனச்குமோஇனி முடியாதே) 

முதல வரிவிலோ டெதிர்த்த சூருடல் 

மடிய ௮யிலையே விடுத்த வாகரு 

முகிலை யனையதா கிறத்த மால்திரு மருசோனே- 

கதலி கமுகுசூம் வயற்கு ளேயளி 

யிசையை மு£லமா வறத்தில் மீறிய 

கழத மலைமசா ஈகர்ச்குள் மேவிய பெருமாளே, (௧) 

415. Apres மறைத்துச் திறப்ப ராடையை 

கெ௫ழே வடுத்துப் படுப்பர் வாயிதழ் 

முறைமுறை முத்திச் கொடுப்பர் பூமல ரணைமீதே-



Rh. Bair 

416. 

திருப்புகழ் 
Hogan யக் * கொட் டணைப்ப ராடவர் 

மனவலி யைத்தட் டழிப்பர் மால்பெரி 
தவர்பொரு சக்கைப் பறிப்பர் வேசைச 

ளுறவாமோ7 
தலைமுடி பத்துத் தெறித்து ராவண 

டல்தொளை பட்டுத் துடிக்க வேயொரு 
தீறுவை வளைத்துத் கொடுத்த வாளியன் 

மருகோனே- 

கலைமதி யப்புத் தரித்த வேணிய 

ரு.தவிய வெற்றித் திருக்கை வேலவ 
கழத மலைக்குட் றக்க மேவிய பெருமாளே, (௨) 

கோச மூகைய மெலிய விங்கு புளச களப 
மேந்து குவடு குழையும் படி.காதல்- 

"கூர்ந்து குழையை அமளி தோய்ந்து குலவு மினிய 

தேங்கு sod wap ger டியல்மாதர்; 

வாங்கு பகழி விழியை மோந்து பகலு |மிரவும் 

aries அயிலை மிகவுந் தணியா த- 

வாஞ்சை யுடைய அடிமை நீண்ட பிறவி யலையை 

நீர்தி அமல அடிவந் தடைவேனோ) 

ஓங்க லனைய பெரிய * சோங்கு ௧௧7 மகர 

மோங்கு ததிபின் முழுகும் பொருசூரும்- 

ஒய்ந்து பிரமன் வெருவ வாய்ந்த குருகு மலையில் 

ஊர்ந்து மயில துலவுர் தனிவேலா/ 

வேங்கை யடவி மறவர் ஏங்க வனிதை யுருக 

வேங்கை வடிவு மருவுங் குமசேசா- 

வேண்டு மடியர் புலவர் வேண்ட அரிய பொருளை 

வேண்டு மளவி ஓதவும் பெருமாளே. (௩) 

TT SA Ot Sh 
Wan ad 

  

* கொட்டணைப்பர் - கொண்டணைப்பர், ர சோங்கு-கப்பல்,



குன்றுதோழருடல். ௩௧௭ 

வள்ளியூர், 

  

[இது திருசெல்வேலி ஜில்லா நாங்குநேரி தாலூகா கஸ்பா 

நாங்குகேரிச்குச் தென் கிழக்கு 5-மைல், கோயில் மலைமே 

லிருக்சன்றது, சுப்பிரமணிஸ்வாமி ஸர்கிதி!) விசேடமானது; 

கோயிலுச் கருகல் இரண்டு ௮ழகிய திருக் குளங்கள் உள்ளன. 
சித்திரைமாத உற்சவத்தில் அரேகங் காவடிகள் வருகன்றன.] 

  

417. ல்லில் கேருமி னதாலும்- 

௮ல்ல தாகிய உடல்மாயை) 

சல்லி னேசது வழிதோ..றும்- 

சையு கானுமு லயலாமோ) 

சொல்லி கேர்படு முதுளுரர்- 

தொய்ய வூர்கெட விடும்வேலா/ 

வல்லி மாரிரு பூறமா ௧- 

வள்ளி யூரூறை பெருமாளே, 

nt லப Ct 

சதிர்காமம். 

  

[Qo ஈழகாட்டி லுள்ளது; சிலோன் சவொன்மென்ட் 

செயில்வே மாத்தரை ஸ்டேஷனி லிருர்.து வட மெக்கு சுமார் 

75-மைல்.] 

  

418. Baus ளுலாவு மிருபுய முராரி 

இருமருக காமப் பெருமாள்காண்- 

ஜெகதலமும் வானு மிகுதிபெ௮ பாடல் 

. தெரிதரு குமாசப் பெருமாள்காண்/ 

மருவுமடி. யார்கள் மன தில்வினை யாடு 

மாரகதம யூப் பெருமாள்காசன்- 

மணிதாளம் வீசி யணியருவி சூழ 
மருவுகதிர் காமப் பெருமாள்காண்/



௩௧௮) திருப்புகழ், 

அ௮ருவசைகள் நீறு பட௮சுசர் மாள 

அமர்பொருத வீரப் பெருமாள்காண்- 
அ௮ரவுபிறை வாரி விரவுசடை வேணி 

அ௮மலர்குரு நாதப் பெருமாள்காண்) 

இருவினையி லாத தருவினைலி டாத 

இமையவர்கு லேசப் பெருமாள்காண்- 

இலகுசிலை வேடர் கொடியினஇ பாம 

இருதனவி கோதப் பெருமாளே. (௧) 

419. « _/லகின் மாறு மா முதர்கலதி பூத வே தாளி 

அுடைவில் 1 ஞாளி கோ மாளி அறமீயா- 
அழிவு கோளிகாணாது புழுகு பூசி வாழ் மாதர் 

Anat org Cer Craw Locman m "1; 

பலக லாக ரா மேரு மலைக ராச லா விசு 

பருவ மேக மே தாரு வெளயாகும்- 

பரிவு மூக மா பாதர் வரிசை பாடி யோ யாத 

பரிசில் தேடி மா யாத படி. பாராய்) 

இலகு வேலை ரீள் வாடை யெரிசொள் வேலை மா சூரி 

லெறியும் வேலை மா ரத இறல்விரா- 

இமய மாது பா ர இ௩இ பால கா சார 
லிறைவி கான மால் வேடர் சுதைபாகா) 

கலக வாரி போல் மோதி வடவை யாற சூழ் தத 

கதிர காம மூ தூரி லியோனே- 

கனக நாடு வீ டாய கடவுள் யானை வாழ் வான 

கருணை மேரு வே தேவர் பெருமாளே, () 

420. இடடுக்கத் துகல்வேணு நீள்பசி 

யவிக்கக் கனபானம் வேணுகல் 

ஒளிக்குப் புனலாடை வேணுமெய் யுறுநசோயை- 

ஒழிக்கப் பரிகாசம் வேணுமுள் 

இருக்கச் சிறுநாரி வேணுமொர் 

படுக்கக் தனிவீடு வேணுமிவ் வகையாவுக்/ 
  

* அலூன்மாறு- விளக்குமாறு, 14 கலஇி- மூதேவி, 
1 ஞாளி-காய், $ வாடை யெரி- வடவாமுகாக்கினி.



குன்றுதேதோழறுடல். ௩௧௧௯ 

[கதிர்காமம்,] 

கிடைத்துக் க்ருஹவாட யாகிய 

மயக்கக் கடலாடி நீடிய 

களைக்குப் பரிபால னாபுயி சவமேயபோம்- 

க்ருபைச்சித் தமுஞான போதமு 
மழைதத் தரவேணா மூழ்பவ 

கிரிக்குட் சுழல்வேனை யாளுவ சொருராளே; 

குடக்குச் சிலதாதகா தேடுக 

வடக்குச் சிலதூதர் காடூக 

குணக்குச் சிலதூதர் தேடு) வெனமேலிக்- 

குறிப்பிற் குறிகாணு மாருதி 
யினிக்தெற் சொருதான போவது 

குறிப்பிற் குநிபோன போதிலும் வாலாமோ; 

HUGS Grats xe Buy 

aréarsés Sanurs Ga ap 

மலைக்கப் புறமமவி மாதுறு வனமேசென்- 

ற்ருட்பொழற் றிடுவாழி மோதிர 

மளித்துற் றவர்மேல் மனோகரா 

மனித்துச் ககிர்காம மேவிய பெருமாளே (m) 

421. எதிரி லாச பத்தி தனை மேகி: 
இனிய தாணினைப்பை SoC um grb; 

இதய வாரி. தக்கு ளூறவாூ- 
எனது ளே௫றக்க அருள்வாயே; 

கதிர காம வெற்பி அறைவோனே- 

கனக மேரு வொத்த புயவிரா] 

மது வாணியுற்ற கழலோனே- 

வழுதி கூனி மிர்த்த பெருமாளே. (௪) 

பப அமையட வ சமமாய்... இஷாவை, யையும் வ வவட. அகலம் வரவன் ம்ம் ஒட மய்ய week eect nampa pm eee   

_ * கதிர்சாமத்து முருகபிரான் ஹ.நமாருச் கருளிய ஐ.திஹ்யங 

குறிச்சப்பட் டிருச்சின்றது போலும்,



8௨௨0 திருப்புகழ். 

492. கடகட கருவிகள் தப *வ௫ ரதிர்கதிர் 

காமத் தசங்க மலைவீரா- 

கன 1 ௧௫ கககுலி புணரித குணகுக 

1 காமத் தனஞ்சம் Ly ene 3 

வடசிக ரகரித விடுபட ஈடமிடு 

மாவிற் புகுங்கக் தவழாது- 

வழிவழி தமசென வழிபடு ிலனென 

வாவிக் செம்பொன் றநிடுமோதான/ 

அட.வியி ௬டியபி ஈவகும ரியடிமை 
யாயப் புனஞ்சென் ற்யர்வோனே- 

௮யிலவ சமுடன ததிதிரி தருகவி 

யாளப் புயங்கொண் டருள்வோனே; 

இடமொரு மரகத மயில்மிசை வடிவுள 

ஏழைக் டெங்கண் டவர்வாழ்வே- 

இதமொழி பகரினு மதமொழி பகரினு 

மேழைக் இரங்கும் பெருமாளே. (@) 

423. Fuses CaGargs APyoor ard 

தனமசைய விதிக்குள் மயில்போ லுலாவியே- 

சரியைக்ரியை யோகத்தின் வழிவருக்கு பாசுத்தர் 

தமையுணச ராகத்தின் வசமாக மேவியே) 

உமதடியு னாருக்கு மனுமாண மாயைக்கு 

மூரியவர் மகாகத்தை யெனுமாய மாதசார்- 

ஓளிரமளி பீடத்தி லமடுபடு வேனுக்கு 

முனதருள்க்ரு பாரித்த மருள்கூர வேணுமே; 

இமகரிகு மாசத்தி பநுபவைப சாசத்தி 

யெழுதரிய காயத்ரி யுமையாள்கு மாசனே- 

* வூர் -£ற்றக்களை யுடைய புலி, ன க 

tas ரநகம்-கோபத்தையுடைய மலையையொத்த யானை, 

1 காமஅத்தன் மன்மதன் பிதாவாயெ விஷ்ணு, *காமத்தன் 
௮ஞ்ச ௮ம்புயன் ஒட ' எனப் பிரிச்சு,



Sm me sr apr aw ௩௨௧ 

[கதிர்காமம்.] 

எயின ர்மட மானுக்கு மடலெழுதி மோகித்து 
இதணருகு சேலிக்கு முருகாவி சாகனே; 

அமரர்சிறை மீள்விக்க ௮மாசெய்துப்ச தாபிக்கு 

மதிகவித சாமர்த்ய கவிராஜ ராஜனே- 

*முதுலகை வாழ்வித்த கவுணியகு லாதித்த 

௮ரியகதிர் காமத்தி லுரியாபி ராமனே.(௬) 

824. சாரத்தே யுஇத்தா யுரத்தே குதித்தே 
சமர்த்தா யெதிர்த்தே வருளுசைச்- 

சரிப்போன மட்டே விடுத்தா யடுத்தாய் 

தீகர்த்தா யுடறிரு னிருகூறாச்; 
சரத்தோ டூூத்தோ டறுத்தே முவித்தாப் 

செகுத்தாய் பலத்தார் விருதாகச்- 

சிறைச்சேவல் பெற்றாய் 4வலக்காச முத்றாய் 

திருத்தா மரைத்தா ளருள்வாயே) 

பாத்தார் [வாத்தார் சாச்சே காத்தார் 

பொசத்தா னெதிர்த்தே வருபோது- 

பொறுத்தார் பரித்தார் இரித்கா செரித்தார் 

பொரித்தார் நதற்பார். லையிலேபின்/ 

கரித்தோ லுரித்தார் விரித்தார் தரித்தார் 

கருத்தா $ மருத்தூர் மதனாசைக்- 

சரிக்கோல மிட்டார் || கணுக்கான முத்தே 
கதிர்க்காம முற்ளார் முருகோனே. (௪) 

ன 
6 வேசகெறி தழைச்சோங்ச மிகுசைவச் துறைவிளங்கமப் 

பூதபசம் பரைபொலியப் புநிதலாய் மலர்ந்தழுத 

தவள வயற்புசலித் திருஞான சம்பர்தர் 

பாதமலர் தலைக்கொண்டு இரு ச்தொண்டு பரவுவாம்,”-.- 

என்னும் பெரியபுராணத் திருவிருத்தத்திற் காண்க, 

* வலக்காரம் வலம், வென்றி, 1வரத்தார் -வாப்பிரசாஇிகள், 

$ மருத்து ஊர்--தென்றற்காற் ரூய தேரை நடத்தும், 

| கணுச் சான-சண்ணுச் கான,



௩௨௨ திருப்புகழ். 

425. சீரியையா எர்க்குமக் கரியையா எர்க்குகற் 
சசுலயோ கர்க்குமெட் டரிதாய- 

சமயபே தத்இினுக் கணுகொணா மெய்ப்பொருட் 
டருபசா ச.த்தியிற் பரமான) 

துரியமே லற்புதப் பாமஞா னத்தனிச் 

சுடர்வியா பித்தநற் ப .திரீடு- 

அகளில்சா யுச்சியச் கதியையீ நற்றசொற் 

சுசசொரு ப.த்தையுற் pen Cae @; 

புரிசைசூம் செய்ப்பதிக் குரியசா மர்த்பசற் 
ym ro ahs சமளுரன்- 

புளவேல் தொட்டகைக் குமாமேன் மைத்திருப் 
புகழையோ தற்கெனக் கருள்வோனே) 

*கரியயூ கத் இரட் பலவின்மீ இற்சுளைக் 
கனிகள்பீ றிப்புசத் தமராடிக்- 

கதலிரூ தத்தினிழ் பயிலும் ழ.த்தினிற் 
கதிரகா மக்கிரிப் பெருமாளே, (௮) 

420. பாரவித முத்தப்ப டீரபுள கப்பொற்ப 

யோதச கெருக்குற்ற இடையாலே- 

பாகளவு தித்இத்த 2கமொழி யிற்புட்ப 

பாணவிழி யிற்பொத்து விடுமா தர்; 

காரணி குழற்கற்றை மேல்மகச மொப்பித்த 

காதில்முக வட்டத்தி லதிமோக- 

சாமுகன கப்பட்ட வாசையைம றப்பித்த 

கால்களைம றச்கைக்கும் வருமோதான்7. 

தேரிசவி யுட்டிப்பு காமுதுபு சத்திற்றெ 

காசிரனை மர்த்தித்த ௮ரிமாயன்- 

சீர்மருக அதீயுக்ச யானைபடும் ரத்கத்ரி 

கோணசயி vp gaa கதிர்காம; 
eee emma வவசளிவமமைய வைக வத க வையுவையண்மைய ய ணை கெய் வஙதுவவுயயயயய. அ. பம் மை லவை அவத வையக வட் பயண. வலைவய வைய யைவ வவவவைகவைஷ னைக eee Reet ent 

4 சரிய யூகம் - கருங் குரங்கு.



427. 

428. 

Gory sr upre a ௩௨௩. 

[க திர் காமம்.] 

விரபுன வெற்பிற்க லாபியெயி னச்9க்கு 

மேகலை யிடைச்சொத்தி னிருகாளின்... 

*வேரிமமை யிற்$பச்சை வேயிலரு ணக்கற்றை 

வேல்களி லகப்பட்ட பெருமாளே. (௯) 

மருவரு வெற்றி மலர்தொடா விற்கை 

வலிசெயா நிற்கு மதனாலும்- 

மதில்கள்தா வுற்ற கலைபடா வட்ட 

மதிசடா நிற்கு மதனாலும்; 

இருகணால் முத்த முதிசயா மத்தி 

னிஈவினால் நித்த மெலியாதே- 

இடருரு மெத்த மயல்கொளா நிற்கு 

மிவளைவாழ் விக்க வரவேணும்) 

'சரிகள்சேர் வெற்பி லரியவே டிச்சி 

கலவிகூர் சித்ர மணிமார்பா- 

கனகமா ணிக்க வடி.வனே மிக்க 

க்திரகா மத்தி ஓறைவோனே) 

முருகனே பத்த சருகனே முத்தி 

முதல்வனே பச்சை மயில்விசா- 

முடுகிமே லிட்ட சொடியசூர் கெட்டு 

மு.நியவேல் தொட்ட பெருமாளே. (௧0) 

மார்தாவச மாயுற் ௮ழல்வாரும்- 

மாதவமெ ணாமற் றிரிவாரும்) 

திதகல வோதிப் பணியாரும்- 

Sore S80 அிகழ்வாசே; 

no sQeref Cum p குணூலா- 
சாரியபிரு வோரைப் புணர்வேலா) 

சோதிசவ ஞானக் 'குமசேசா- 

தோமில்கதிர் காமப் பெருமாளே. (௧௧) 
  

% வேரி மழை -வரசனை தங்கெ மேசம்போன்ற குழல், 

* பச்சை வேய் -பயெ மூங்கலே யொத்த சோள்,



௩௨௪ தருப்புகழ். 

429. *(ம2தி௫ மார வார நட்பொ *டிலகு மாச வார மெற்றி 

முனியு மார வார முற்ற கடலாலே- 

goed ars Ogata டகச்ச லெரியு $மால மார்பிடத்து 

முழுக யேறி மேலெ நிக்கு நிலவாலே) 

॥மெதிரி லாயர் வாயில் வைத்து மதுர ராக நீடி சைக்கும் 

வீனைவி டாத தாய ருக்கு மழியாதே... 

விளையு மோச போக முற்றி ௮ளவி லாத காதல் பெற்ற 

விகட மாதை நீய ணைக்க வரவேணும்; 

கதிர காம மாக கர்க்கு ளெதிரி லாத வேல்த ரித், 

கடவு ளேக லாப சித்ச மயில்வ”ரா- 

கயலு லாம்வி லோச னத்தி களப மார்ப யோத ரத்தி 

ககன மேவு வாளொ ருத்தி மணவாளா) 

௮திர விசியாடும் வெற்றி விடையிலே.று மீசர் கற்க 

அரிய ஞான வாச கத்தை யருவ்வோனே- 

அடல லோக மீது சுற்றி யசுரர் லோக நீறெ மழுப்பி 

௮மாரர் லோகம் வாழ வைத்த பெருமாளே, (௧௨) 

430. ஸவருபலர்க ளோலை கொண்டு ஈமனுடைய தூதரென்று 

மடி.பிடிய தாக கின்று தொடர்போது- 

மயலதுபொ லாத வம்பன் விரகுடைய ஒக மென்று 

வசைகளுட னேொ டர்ந்து அடைவார்கள்; 

சுருவியத னாலெ றிர்து சதைகள் தனை யேய ரித்து 

கரியபுன லேசொ ரிந்து விடவேதான்- 

கழுமுனையி லேயி ரென்று விடுமெனும வேளை சண்டு 

கடுகவா வேணு மெர்தன் முனமேதான்) 

பரஇிரியு லாவு செக்தி மலையிலனுட னேயி டும்பன் 

பழநிதனி லேயி ருந்த குமசேசா- 
  

% முதிரும். மார வார ஈட்பொடு-மாரனுக்கு உரிமையாயெ 
மூதிர்க்த ஈட்புடன், 1: இலகும் ஆர் ௮ ஆரம் எற்றி--பிரகாசிக் 

இன்ற பொருந்திய அந்த முத்.துச்சளை எற்றி. 

1 வடக்கில் எரி-வடவாமுகாச்கினி, 
$ ஆலம் ஆ*ர்பு இடம் - கடல், | வெதர் ப வேய்க்குழல்,



குன்றுதேோழமுடல் ௩௨௫ 

[அருக்ககொணாமலை,] 

பதிகள்பல வாயி ரங்கள் மலைகள் வெகு கோடி நின்ற 

LIB WLM கானா வந்த கதிர்காமா; 

அமவுபிறைபூளை தும்பை விலுவமொடுதூர்வைகொன்றை 

யணிவர்சடை யாளர் தந்த முருசோனே- 

௮ரகரசி வாய சம்பு குருபாகு மாச கம்பு 

மடியர் தமை யாள வந்த பெருமாளே.(௧௩) 

SDPO ee 

அருக்்கொணொாமலை, 

  

[இஃது ஈழகாட்டி லுள்ளது.] 

  

431. செதொடுத்த வாளென விழித்து மார்முலை 

யசைத்து மேகலை மறைத்து மூடிகள் 

துடித்து கேர்கலை நெகிழ்த்து மாவியல் 

கொளுமர் தர்- 

சுத்த ஹாவென ஈகைம்து மேல்விழ 

முடித்த வார்குழல் விரித்து மேவிதழ் 

துவர்த்த வாய்சுரு எடக்கு மால்கொடு : 

வழியேபோய்ப்) , 

படுத்த பாயலி லணைத்து மாமுலை 

பிடித்து மார்பொடு மழுத்தி வாயிதழ் 

கடித்து ராணம தழிச்ச பாவிசள் வலையாலே- 

பலித்து நோய்பிணி டெத்து பாய்மிசை 

வெளுச்து வாய்களு மலத்தி னுயென 

பசித்து தாகமு மெடுச்.தி rau) GpaCaCeo; 

வெடுத்த தாடகை சினத்சை யோர்கணை 

விடுத்து யாகமும் ஈடத்தி யேயொரு 

மிகுத்த வார்சிலை முறித்த மாயவன் மருகோனே- 
எ வதய னித என்னைய வ குவியம் உதவ வ பண்வவவவ வளை வண வயக அனகை. 

  

* துவர்தீத- சவத, 

28



௩௨௭ திருப்புகழ். 

விதித்து ஞாலம தளித்த வேதனை 
யதிர்த்து வோர்முடி காத்து லாயனல் 
விழித்து காமனை யெரித்த தாதையர் குருநாதா; , 

ச 

HOSS Bite dou ணாமுடி 
கடுக்க மாமலை பிளக்க வேகவ 
டாச்கர் மாமுடி பதைக்க வேபொரு மயில்வீரா- 

அறத்தில் வாமுமை சிறக்க வேயறு 
முகத்தி னேடணி குறத்தி யானையொ 
ட்ருக்கோ ணாமலை தருக்கு லாவிய 

பெருமாளே. 

அபப்டி படபட பை 

திருக்கோணமலை. 

  

[இலது ஈழகாட்டி லஓுள்ளது, தக்ஷிண சைலாசம் எனவும். 

பெயர் பெறும். இருஞானசம்பர்த ஸ்வாமிகளுடைய தேவாரம். 

பெற்றது. இதற்கு ஸ் தலபுராண முண்டு] 

  

432. விஃக்கு மேனியி லணிக்சோவை மேகலை 

தரித்த வாடையு மணிப்பூணு மாகவெ 
மினுச்கு மாதர்க ளிடக்காம மூழ்்யெ மயலூறி- 

மிகுத்த காமிய னெனப்பாரு ளோசெதிர் 
ஈகைக்க வேயுட லெடுச்தேவி யாகுல 
வெறுப்ப தாகியெ யுழைத்தேவி டாய்படு 

ப கொடியேனைக்; 

கலக்க மாகவெ மலக்கூடி லேமி 
பிணிக்கு ளாகியெ தவிக்காம லேயுனை 
கவிக்கு ளாய்சொலி கடைத்தேற வேசெயு 

மொருவாழ்வே- 

கதிக்கு *கா.தனி யுனைத்தேடி யேபுக 
முசைக்கு சாயெனை யருட்பார்வை யாகவெ. 
சழற்கு ளாகவெ சிறப்பான தாயருள் 

தரவேணும்; 
  

. * ore of marger 6,



பழமுதிர் சோலை, க௨௭ 

மலைக்கு நரரயக சிவக்காமி காயகர் 

திருக்கு மாரனெ முகத்தா௮ு தேசிக 

வடிப்ப மாதொரு குழப்பாவை யாள்மூழ் 
தருவேளே- 

வசிட்டர் காசிபர் தவத்தான யோயெர் 

HES wraps யிடைக்காடர் சேலும் 

வகுத்த பாவினில் பொருட்கோல மாய்வரு 

மருகோனே) 

நிலைக்கு சான்மறை மகத்தான பூசுரர் 

திருக்கோ ணாமலை தலத்தாரு கோபு 

நிலைக்குள் வாயினில் கிளிப்பாடு பூ.தியில் 

வருவோனே- 

கெழ்த்து மேழ்பவ கடற்சூறை யாகவெ 

யெடுத்த வேல்கொடுபொடித்தூள தா௭றி 

நினைச்ச சாரிய மறுச்கூல மேபுரி பெருமாளே, 

ர ச 
hs 

BAS 

பழமுதிர்சோலை. 

  

[இது மதுரைக்கு வடக்கு ]19-மைல் தூரத்திலுள்ள கள்ளழர் 

கோயில் என்பார்கள், 4483-ஆம் பாடலைப் பார்க்க, 

! பழமுதிர்சோலை மலைகழ வோனே ” என்னும் ஈக்£ரர் 

வாச்கானும், 

ஈ எழமுதி ரைப்புனத் திறைவி முன்புசன் 
இழமுதி ரிளஈலங் கஇடைப்ப முன்னவன் 
மழமுஇர் களிறென வருதல் வேண்டிய 
பழமுதிர் சோலையம் பசவற் போற்றுவாம் ':.-.- 

என்னும் கந்தபுசாணக் கடவுள் வாழ்த்.துச் செய்யுளானும், இது 

முருகபிரான் இழவுருக் கொடு நின்ற வள்ளிமலை யொன்பாரு 

முளர்] 

 



௩௨௮ திருப்புகழ். 

433. சாமு மாகி யஇபனு மாகி யதிகமு மாடு 

ewok 

அயனென வா) அரியென வா9 ௮ரனென வாட ' 
அ௮வர்மேலாய்; 

இகாமூ மாடு யெவைகளு மாட யினிமையு மாகி 
வருவோனே- 

இருநில மீதி லெளியனும் வாழ எனதுமு னோடி 
வரவேணும்; 

மகபஇ யாக மருவும்வ லாரி மடழ்களி கூரும் 
வடிவோனே- 

வனமுறை வேட னருளிய பூஜை wipe Ot srw 
மூடையோனே; 

செககண சேகு தகுதிமி தோகி'திமியென ஆடு 
மயிலோனே- 

இருமலி லான படிழதிர் சோலை மலைமிசை மேவு 
பெருமாளே, (4) 

4354. Badss கோதி*ேஇ மதகலை யார வார 
இளநகை யாட அடி மிசுவா அற்- 

தெதிர்பொரு கோச பாச ம்ருகமத கோல கால 
இணைமுலை மார்பி லேற மதசாஜன்) 

கலவியி லோடி நீடு வெருவிச தாச போக 
காரணப் தாப லிலை | wut gr. 

சலவியின் மூழ்கி யாழு மிழிதொழி லேலு மீது 

கருதிய ஞான போத மடைவேனோ) 
கொல்புரி காளி சூலி வயிரவி நீலி மோடி 

குலிசகு டாரி யாயி மகமாயி- 

குமரிவ ராடு மோ பகவதியாதி சோதி 

குணவதி யால வூணி . யபிசாமி) 
பலிசொள்க பாலி யோட பாமகல் யாணி லோச 

பதிவ்ரசதை வேத ஞானி பு_ல்வோனே- 

படையொடு சூரன் மாள முடுகிய சூர தீர 

பழமுதிர் சோலை மேவு பெருமாளே, (௨) 
ரவுடி. 0 ட ச 

* சே.இ-நியதி, 
 



435. 

436. 

437. 

பழமுதிர்சோலை. ௩௨௯ 

காரணம தாக வந்து புலிமீத- 

காலனனணு காதி சைந்து கதிகாண) 

நாசணலும் வேதன் முன்பு தெரியாத- 

ஞானாட மேபுரிந்து வருவாயே) 

Arps மான தந்தி மணவாளா- 

ஆறுமுக மாறி ரண்டு விழியோனே] 

சூரர்கிளா மாள வென்ற கதிர்வேலா- 

சோலைமலை மேவி கின்௰ பெருமாளே. (௩) 

ரிலமுள தாயர் தந்தை மாதுமனை யான மைந்தர் 

சேருபொரு ளாசை கெஞ்ச தடுமா Be 
திமைய று மாயை சொண்டு வாழ்வுசத மாமி தென்று 

தேடினது போக என்று தெருவூடே) 
வாலவய தான கொங்கை மேருநுத லான திங்கள் 

மாதர்மய லோடு சிந்தை மெலியா மல் 

வாழுமயில் மீது வந்து தாஃரிணைகள் தாழு மென்றன். 

மாயவினை தீர ன்பு புரிவாயே) 

சேலவள நாட னங்கள் அரவயல் சூழு மிஞ்சி 

சேணிலவு தாவ செம்பொன் மணியமேடை- 

சேருமம சேசர் தங்க ளூரிதென வாழ்வு கந்த 

இரமிகு ரூரை வென்ற Sood rr; 
ஆலவிட மேவு கண்டர் கோலமுட னீடு மன்று 

ளாடல்புரி யிசர் தந்ைத களிகூர- 
அனமொழி யேப கசர்ந்து சோலைமலை மேவு கந்த 

ஆதிமுக லாக வந்த பெருமாளே. (௪) 

AP ris ஜூல்வி எம்பு போகமட மாதர் தங்கள் 

வேல்விழியி னான்ம யங்கி புவிமீதே- 
வீசுகசையி னாலி தங்கள் பேசுமவர் வாயி தஞ்சொல் 

வேலைசெய்து மால்மி குந்து விரகா பப்; 

பாசவச மான வங்க ணீடுபொருள் போன பின்பு 
பாதகனு மாகி நின்று பதையாமல்."



RO 

438. 

திருப்புகழ். 

*பாசம்வர சோ அன்பு நீபமலர் சூடு தண்டை 

பாதமலர் நாடி யென்று பணிவேனோ) 
*பூரணம தான திங்கள் சூடுமா ஞரி டங்கொள் 

பூவையரு ளால்வ எர்ந்த முருகோனே- 
பூவுல கெலாம டங்க வேராடியி னால எந்த 

1பூவைவடி. வானு கந்த மருகோனே) 
சூரர்சை யேத டிந்து பாரமுடி யேய ரிந்து 

தூள்கள்பட நீறு சண்ட வடி.வேலா- 

சோலைதனி லேப றந்து லாவுமயி லேறி வந்து 

சோலைமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே. (௫) 

வாரண முகங்கி ழிந்து வீழவு மரும்ப லர்ந்து 

மால்வரை யசைர்த கங்கன் முடிசாய- 

வாளடரி யண்ட ரண்ட சோளமாற நின்றெ ழுந்து 

மாதவ மறந்து றந்து நிலைபேர்ப்) 

பூரண குடங்க டிர்து தகள பம்பு னைந்து 
பூசலை விரும்பு கொங்கை மடவார்தம்- 

போக சயனர் தவிர்ந்து னடக பதம்ப ணிகர்து 
பூசனைசெய் தொண்ட னென்ப தொருகாளே; 

ஆசண முழங்கு இன்ற ஆயிர மடச்த வங்கள் 

அகுதி யிடங்கள் பொங்கு ... நிறைவிதி- 
ஆயிர முகங்கள் சொண்ட நூபுர மிரங்கு கங்கை 

யாசமச வந்த லம்பு துறைசேோசத்; 
தோசண மலங்கு துங்க கோபுர நெருங்கு கின்ற 

சூழ்மணிபொன் மண்ட பங்கள் ரவிபோலச்- 
சோதியின் மிகுர்த செம்பொன் மாளிகைவிளங்குகின்ற 

சோலைமலை வர்து கந்த பெருமாளே, (௬) 

  

* பாகம்: பரிபாகம் : பரிபச்குவம் 

* பூரணம தான இங்கள்-என்றுர் தேயாது வளராது ஒரு 

தன்மையா யிருக்குர் திங்கள், 

ம பூவை வடிவான்- காயாம்பூ வண்ண னா$ய .விஷ்ணு,
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439. தசை *சாலுசது சக்சமல முற்றினொளி 

விசி யோடியிரு பக்கமொடு றச்செல்வளி 
ஆவல் கூரர்மண்மு தற்சலச பொற்சபையு 

1 மிக துவாரகை- 

அரட$மூணுபதி யிற்கொளநி றத் வெளி 

யாரு சோதி | நறு பத்தினுட னெட்டுஇச 

ழாகி யேழுமள விட்டருண விற்பதியின் 

விர்துகாத) 

ஓசை சாலுமொரு சத்தமதஇ கப்படி.க 
மோடு கூடியொரு மித4தமுக சித்தியொடு 

மோது வேச௦சா சத்தியடி யுற்றதிரு ஈர்தியூடே- 

ஊமை யேனையொளிர் வித்துனத முத்தியெற 

ஒமூல வாசல்வெளி விட்டுனது ஈச்சிலொளிர் 

யோக பேதவகை யெட்டுமிதி லொட்டும்வசை 

யின் றுதாராய்) 

வாசி வாணிகனெ னக்குஇரை விற்றுமகிழ் 

வாத வரனடி மைக்கொளுக்ரு பைக்கடவுள் 

மாழை ரூபன்மூக **மத்திகைவி தத்தருண 

செங்கையாளி- 

வாகு பாதியுறை சத்இிசவு ரிக்குதலை 

லரீபின் மாதுதுஇர் பச்சைவடி, விச்சிவையென் 

மாசு சேசெழுபி றப்பையும ுத்தவுமை 

தந்தவாழ்வே ; 

9 நாலு சதுரச் கமலம் மூலாதார சமலும், 
1 மண்முதற் சலசம் -சுவாதிஷ்டான முதல் ஆச்கினை ஈறாக 

உள்ள ஜவசைகச் கமலம், 1இர்.து வாகு-௭சந்திர காரி, 

6 மூணு பஇி-- ௮ச்கினியாதி மும்மண்டலம், 

| ௯ பத்தினுடன் எட்டு இதழ்--௧௦௦௮-இத முள்ள குரு 
சமலம், 4 அமுத சித்தி -மதிமண்டலத்தி னின்றும் பெருகப் 

பாயுங் சலா அமிர்தப் பேறு, 

௦ சரசத்தி அடி. உற்ற திரு ஈச்இி- வாட சத்இக்கு ஆதாரமாக 

உள்ள ஸ்ரீ நந்தி ஒளி, $,மூல வாசல்-- பிரம ரர்திரம். 

% மத்திசை-குஇரைச் சம்மட்டி,



௩௨ திருப்புகழ். 

608 ராமெசுரம் ரத்சகரி சாப்ப௫ரி 
ஆருர் வேலுர் *தெவுர் சச்மெது ரைப்பறியல் 
காவை மூதுரரு ணக்கிரிதி ௬த்தணியல் 

செந்தில்காகை- 

காழி வேளுர்பழ நிக்ரிகு ௮ுக்கைதிரு 
காவ வூர்திருவெ ணெய்ப்பதியின் மிக்கதிகழ் 
சாதல் சோலைவளர் வேற்பிலுநறை முத்தர்புகழ் 

தம்பிரானே. (௪) 

இதன் மற்பாதியின் சுருக்கப் போழிப்பு. 

இடைகலை பிங்கலை என்னும் இருகாடிமார்க்கமாக ஓடிக் 

சழியும் பிராணவாயுவை மூலாதாரத்தி லூன்றி; அங்கிருந்து 

சுழுமுனை நாடி மார்க்கமாக மற்றை ஆதார கமலங்களிலும் ஒட்டி 

நிறுத்தி, அப்பால் ௪௦0௦௮ - இதழோடுங் கூடிய குருகமலத்திற் 

செலுத்தி, அங்கு நாதவோசையும் மதிச்சலாமிர்தமும் பொங்க 

யெழ அவற்றோடு கூடி ஒருமிச்சச்செய்து, சரசத்இிக்கு ஆதார 

மாச வுற்ற ஸ்ரீ நர்தியொளியையும் ஊமையேனுக்குத் செரி9ப் 

பித்து, உனது முத்திபெற மூலவாசல் வெளிவிட்டு, இங்கனஞ் 

செய்வதில் அஷ்டாங்கயோகமும் பொருந்தும் 'வகசைமையை 

இனறு தர்தருளல்வேண்டும். 

அசத்த க வலவ. 

440. கருவாகியெ தாயுத சத்தினி 

லஓுருவாகவெ கால்கையு அ௮ப்பொடு 

கனிவாய்விழி நாசியு டற்செவி *கரைமா தர்- 

கையிலேவிழ வேய ணைத்துயி 
லெனவேமிக மீதுது யிற்றிய 
கருதாய்முலை யாரமு தத்தினி லினிதா த்; 

தீருதாசமு மாகிய சுற்றமு 
நலவாழ்வுகி லாதபொ ருட்பதி 
சதமாமிது தானென வுற்நுனை நினையாத- 

சதுசாயுன தாளிணை யைத்தொழ 
௮றியாதகிர் மூடனை நிற்புகழ் 
தனையோதிமெய்ஞ் ஞானமுறச்செய்வ ' 

தொருநாளே; 
* 

* தெவர் தேவூர், * ரை மாதர் -மருச்துவச்சிகள். 
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செருவாயெதி சாமசு சத் இரள் 

தலைமூளேக ளோடுகி ணத்சசை 

திமிர் சாதுள பதீக ணதக்கொடு வருபேய்கள்- 

இகுதாவுண வாயுதி ரத் இனை 

பலவாய்ஈரி யோடுகு டி.த்இிட 

சிலகூகைகள் தாமுக டித்திட அடுநிரா; 

அருமாமறை யோர்கள்து இத்இடு 
புகாவாரண மாதுத னைத்திக 
ழளிசேர்குழல் மேவுகு றச்தகியை அணைவோனே- 

௮ழகானபொன் மேடைய யர்த்திடு 

முகில்காவிய சோலைலி யப்பு.று 

ஆலையாமலை மேவிய பத்தர்கள் பெருமாளே. (௮) 

441. F ia மக்கு மேனி பசேல் பசே லென 

கதாபு ரதீதி னோசை சலீர் சலீ சென 

சேச விட்ட தாள்கள் வேல் சிவே லென 

வருமாஞார்- 

சேசு + Gi Youn 2a சிலோர் சிலோர் களு 

நாறு லக் கோடி மயால் மயால் கொடு 
தேடி. யொக்க வாடி யையோ வையோ வென 

மடமாதா; 

மார்ப டைத்த கோடு பளீர் பளி சென 

ஏம லித்தெனாவி பர் பச சென 

மாம சக்கி லாசை யுளோ முளோ மென 

நினை வோடி.- 

வாடை பற்று வேளை ௮டா அடா என 

நீமயக்க மேது சொலாய் சொலா யென 

வாரம் வைத்த பாத மிதோ இதோ என 

அருள்வாயே; 

* வாலை சட்டிளமைப்பருவம்.



ARF 

442. 

திருப்புகழ், 

பாச தத்தை மேரு வெளீ வெளீ இகழ் 
கோடொ டித்த நாளில் வசைஇ வரைஇ பவர் 
பானி றக்க ணேசர் குவா குவா கனர் 

இளையோனே- 

பாடன் முக்ய மாது தமீழ் தம் ழிறை 
மாமு கிக்கு காதி லுணூர் வுணார் விடு 

பாச மற்ற வேத குரு குரூ பச குமசேசா) 
போர்மி குத்த சூரன் விடோம் விடோ மென 

நேரே திர்க்க வேலை படீர் படீரென 

போய அ௮ுத்தபோ௮ குபீர் குபீ, ரென 

வெகுசோரி- 
பூமிர்புக்க விசு குகா குகா திகழ் 

சோலைவேற்பின் மேவு செய்வாசெய்வானை[தொள் 

பூணி யிச்சை யாறு புயா புயா ger 

பெருமாளே, (௯) 

அடிகொ ஷணோய்க ளோடு வற்றி 

தருண மேனி கோமை துற்ற 
இரும லிளை வாத பித்த மணுகாமல்- 

துறைக ளோடு வாழ்வு விட்டு 

உலக நூல்கள் வாதை யற்று 

சுகமு ளாநு பூதி பெற்று uw tor Gio; 
உடல்செய் கோச பாழ்வ யிற்றை 

நிதமு மூணி னாலு யர்த்தி 
யுயிரி னீடு யோக இத்தி பெறலாமே- 

உருவி லாத பாழில் வெட்ட 

வெளியி லாடு காத நிர்த்த 

உனது ஞான பாத பதம மு௮வேனோ) 

சடிது லாவு வாயு பெற்ற 
மகனும் வாலி சேயு மிக்க 

மலைகள் போட அழி கட்டி யிகலூர்போய்க்; 
  

* பானு நிறம் ௮குரியனைப்போற் . வந்த நிதம், 

ர் உக்க த்த, ர் தொள் தோள்,



பழழூதிர்சோலை. ௩௨௩௫ 

sarap முனை தேர்நு புக்க 

தலைக ளாறு காலு பெற்ற 

அவனை வாளி யால டத்தன் மருகோனே) 

முடுகு விர சூர பத்மர் 

தலையின் மூளை நீறு பட்டு 

முடிவ தாக அடு கிர்த்த மபில்விரா.- 

முநிவர் தேவர் ஞான முற்ற 

புகிச சோலை மாம லைக்குள் 
முருக வேல த்யாகர் பெற்ற பெருமாளே. 

443. பாசத் தால்விலை கட்டிய பொட்டிகள் 

கேசத் தாரவர் சம ருட்டிகள் 

பாரப் பூதர மொத்தத னச்.இகள் மிசவேதான்- 

பாவச் தால்மெயெ டுத்திடு பட்டிகள் 

சிவிக் கோதிமூ டித்தள கத்திகள் 

பார்வைச் கேமய லைத்தரு துட்டிச ளொழியாத; 

மாசுற் றேறிய பித்தளை யிற்பணி 

நீறிட் டேயொளி பற்றவி ளக்இகள் 

மார்பிற் சாதினி விட்ட பிலுச்செள் அதிமோச- 

வாய்வித் தாரமு ரசைக்கும பத்திகள் 

Cas தாரைய மெத்இவ டிப்பவர் 

மாயைக் சகேமனம் வைத்தத னுட்டின 

| மலைவேனோ) 

தேசக் கானக முற்றதி னைப்புன 
மேவிக் காவள்க வட்கல்சு ழற்.றுவள் 

சீதப் பாசகு றப்பெண்ம இழ்ச்சிகொள் மணவாளா- 

தேடிப் பாடிய சொற்புல வர்க்க 
மாசத் தூதுசெ லத்தரில் கற்பக 
தேவர்ச் காஇிதி ருப்புக லிப்பதி வருவோனே ; 

ரித் தார்மன இற்புகு முத்தம 
கூடற் சேவைகை யிற்கசை கட்டிட 
goers uy Sr Sug gaa படுவோனோ-



உட திருப்புகழ். 

டாரத் தோடகி லுற்றத ருக்குல 
மேகத் தோடொரு மித்துநெ ருக்கிய 
ஆதிச் சோலைம லைப்பதி யிற்றிகழ் பெருமாளே, 

444. வாரதினை யடார்த வேல்விழியர் தங்கள் 

445. 

மாயம தொழிந்து தெளியேனே... 

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து 

மாபத மணிந்து பணியேனே) 
ஆதியொடு மக்த மாகிய நலங்கள் 

ஆறுமுக மென்று தெரியேனே- 
Yoo son wh sr ரூபநில் கொண்ட 

தாடுமயி லென்ப தறியேனே) 

ராதமொடு விந்து வானவுடல் கொண்டு 

நானில மலந்து இரிவேனே- 
நாகமணி இன்ற நாதநிலை சுண்டு 

ராடியதில் நின் று தொழுகேனே) 

சோதியுணர் இன்ற வாழ்வுவ மென்ற 

*சோகமது தந்து எனையாள்வாய்- 

சூரர்குலம் வென் று வாகையொடு சென்று 

சோலைமலை கின்ற பெருமாளே, (௧௨) 

வார்குழையை மெட்டி வேளினைம ருட்டி 

மாயநம ஸுக்கு முற்வாடு- 

மாதவம ழித்து லீலைகள் மிகுத்து 

மாவடுவை யொத்த விழிமாதர் ; 

எருட னழைத்து வாய்களிவு வைக்து 

தேனித மளித்து ௮நபோக- 

சேர்வைதனை யுற்று மோசம்விளை வித்து 

சர்மைகெட வைப்ப ருறவாமோ]) 

வாரினை யறுத்து மேருவை மறித்து 

மாகனக மொத்த குட்மா௫- 

  

* சோகம் -(ஸா-1-௮சம்) அது கான்,



446. 

Uipap BiGeds mm, கூ௩ூ௭ 

வாசவணை வைத்து மாலளித முற்று 

மாலைகளு மொய்த்த தனமாது) 

தோரணி புயத்து யோனி சமர்த்த 

தோகையுமை பெற்ற புதல்வோனே- 

சூர்களே மடித்து வேல்சா மெடுத்து 

சோலைமலை யற்ற பெருமாளே, (௧௯) 

A LS தவழ்குழல் விரித்துக் காஃடி 

விழிகள் கடையிணை பாட்டிக் காட்டி 

அ௮ணிபொ னணிகுழை புரித்துச் சாட்டி ய.துராக- 

௮வச இதமொமழமி படித்துக் காட்டி 

௮27 மழிதுவர் வெளுப்பைக் காட்டி 

அமர்செய் நகநதி யமுத்தைக் காட்டி 

யணியாசம்; 

ஓழுகு மிருதன மசைத்துச் காட்டி 

எழுத வரியிடை வளைத்துக் சாட்டி 

யுலவுமுடைதனைகெகிழ்த்திச்காட்டி uy Neue ip 

உருகு கடிதட மொளித்துக் காட்டி 

உபய பரிபா பதத்தைக் காட்டி 

யுயிசை வில்கொளு மவர்க்குச் தேட்ட 

மொழிவேனோ) 

முழுகு மருமறை முகத்துப் பாட்டி க 

கொழுசர் குடுமியை ws ப் போட்ட 

முதல்வ குகைபடு திருப்ிபாற் கோட்டு 
முனிசாடா- 

முடுகு முதலையை வரித்.துக் கோட்டி. 

௮டியர் தொழமக வழைத்துக் கூட்டி 

முறைசெய் தமிழினை விரித்துக் கேட்ட 

(pat pr; 
பழய கடதட முகத்துக் சோட்டு 

வழுவை யுரியணி மறைச்சொற் கூட்டு 

பசமர் பதி சடைக்குட் சூட்டு பரமேசர்- 
29



௩௩௮) திருப்புகழ். 

பணிய அருள்சவ மயத்தைக் காட்டு 

குமா *குலமலை யுயர்த்திக் காட்டு 

பரிவொ டணிமயில் ஈடத்திக் காட்டு 
பெருமாளே. (௧௪) 

447. இல்மயிர் கொக்ருக் கொக்க சைகத்துக் 

கலகலெ னப்பற் கட்டது விட்டுத் 

தளர்நடை பட்டுத் தத்தடி யிட்டுத் தமோறித்- 

சடிகொடு தத்இக் கக்கல்பெ ருத்திட் 
.... டசனமும் விக்சச் 1சத்தியெ டுத்துச் 

சரியுமி குத்துப் பிச்சமு முற்றிப் பலகாலும்) 

இலதயி லத்திட் டொக்கவெ ரிக்கத 

திரிபலை சுக்குத் இப்பிலி யிட்டுத் 

தெளியவ டித்துற் றய்தீதுடல் செச்திட் 
டூபிர்போருன்- 

இகழ்புகழ் கற்றுச் சொற்கள்ப யிற்றித் 
இருவடி யைப்பற் றிக்தொழு துற்றுச் 

செனனம றுக்சைச் குப்பா முத்திக் 

| கருள்தாசாப்; 

சலணைவி சித்துப் பக்கரை பிட்டுப் 

புவிசெ லுத்துக் 1*கைக்கொடு வெற்பைக் 
கடுக டத்தித் திட்டென எட்டிப் பொருரசூரன்- 

கனபடை கெட்டுத் கட்டற விட்டுத் 

இிரைகட லுக்குட் புக்டெ எற்றிச் 

களிமயி லைச்சித் ரத்தில் டத்இப் 

| பொருகோவே); 

குலிசன்ம கட்குத் தப்பிய மற்றச் 

குற்வர்ம கட்குச் சித்தமும் வைத்துக் 

குளிர்தினை மெத்தத் கத்தபு னத்திற் திரிவோனே- 
Demme emt ப அஷசவுய ரிய கமம் ஸடைல் வதவவவையைவவளைடிட மங்கை. 

* குலமலை என்பது சோலைமலை, * சச்திசச்கல், 

1 சைச் கொடு வெற்பை சையை யுடைய கொடிய மலையை 

யொத்த யானையை, 

 



ஆதறுதுருபபதி. ௩௩௯ 

கொடியபொ ருப்பைக் குத்திமு Ns ge 

சமாம்வி மாத்துதி தற்பா மும்றுக் 

துலகிரி யிற்பூச் குற்றுறை புக்ரப் பெருமாளே, () 

௧48. பாலாவை ததும்ப மேக குழல்மூடி சரிந்து வீழ 

மணபரி மள௱ங்கள் வேர்வை ய கனோடே- 

வழிபட இடங்க மூட பிறைநுதல் பாண்டு மாழ்க 

வனைகலை கெகிழ்ந்து போக இள நீரின்) 

முலையிணை ததும்ப நாலின் வகிரிடை உழன்று வாட 

முகமுகமொ டொன்ற பாய லத்லூடே- 
முதுமயல் கலரது மூழ்கு மகிழ்கினும் அலங்க லாடு 

முடிவடிவொ டங்கை வேலு மறவேனே) 
சிலை ௪௪ விஈம்பெண் மோடு சடையழட யெக்தை பாதி 

இகழ்மா ககம்பொன் மேனி புமைபாலா- 
இறுகசை புமிக்து சூரர் இரிகட. லெரிந்து போக 

இகழயி லெறிந்தஞான முருகோனே) 

கோலைமிக பயின்ற வேடர் மகள்்வரி மணச்த தோள 

குணவலர் கடம்ப மாலை பணிமார்பா- 

கொடிமின லடைர்க சோதி மழகதிர் தவழ்க்த ஞான 

தலகிரி ம௫ழ்! து மேவு பெருமாளே, (௧௬) 

அணத ஏடு FOR or 

அறு திருப்பதி. 

449. அல்கடல் நிகராகிப விழிகொடு வலைவிசிகள் 

, *வுபசட மகபாவிகள் விரகாலே- 

௮திவித மதசா*யத நிதமொழி பலகூறிகள் 

year டுறவாடிகள் ௮கியாயச்) 

கலைபகர் விலைமா தர்கள் இளைஞர்கள் குடிகேடிகள் 
கருஇடு கொடியாருட னினிதாகக்- 

கன தன முலைமேல்விழு கபடனை நிருமூடனை 
கழலினை பெதவேயினி பருள்வாயே) 
    

* அபசடம்--வஞ்சகம், t 58 = HHS HOG; HEO= SUPA, ,



௬௨௪௦ திருப்புகழ்: 

அலைபுனல் தலைசூடிய பசுபதி மகனாயெ 
அறுமுக வடிவேருள் குருகாதா- 

௮சுரர்கள் குடியேகெட மார்கள் பதியேபெற 

௮ திரிடும் வடிவேல்விடு மதிசூசா) 

தலையய னறியாவொரு சிவகுரு பானேயென 
தரணியி லடியார்கண நினைவாகா- 

ஈசசலமு முதலாய ௮௮ப.இ நிலைமேவிய 

கடமயில் சனிலேறிய பெருமாளே, (௧) 

420. ஈனமிகுத் அளபிறவி யணுசாதே- 
யானுமுன க் கடிமையென வகையாக) 

ஞானஅ௮ருட் டனையருளி வினை தீர- 

நாணமகற் றியகருணை புரிவாயே) 

ர்சானதவக் இனினமிகுதி Qu oCarGer- 

[சாசதியுக் தமிதுணைவ முருகோனே) 

௮ன இருப் பதிகமரு ளிளாயோனே- 

அறுதிருப் பதியில்வளர் பெருமாளே, (௨) 

EERE DNA Et ee 

  

* சகலமு முதலாயெ அறு பதி - சகல தலங்களுக்கும் 

முதன்மையாக வுள்ள இருப்பரங்குன்றம், திருச்செர் தூர், பழரி, 
இருவேோசம்; குன் தோரறாடல், பழமுதிர்சோலை என்னும் ஆறு 

படை வீடுசள், 

* தான தவத்தினில் - தன்னைக் குறித்து அன்பர்கள் 

செய்யுச் தானத்திலும் சவத்திலும், ் 
ர் சாரதி உச் சமி துணைவன் அசரள்வதியாடய உச்தமிக்குப் 

பச்சத் துணையாக இருப்பவன் ; ௪கோதா முறை யுடையஙன் 

எனினு மாம்,



டே 

வேலு மயிலுர் துணை, 

பாட்டு முதறகுறிப் பகராதி, 
ட பச த் ட் NOIR ie 

உடூக்குறி (௨ யுற்றன புதிய பாடங்கள், 
  

பாட் ' , 

ச ச ot Lhe 

முதற்குறிப்பு: முன் 
(ண். 

{ Das Scars 324 #4) 

3 *geocpor) ந தை 
தீ- அகல்வினை 180 ஈகி 

அங்கை$ட்டி 329) 5௨ 

0 ௮ங்வ்சமென்குழ 46 JF 

23 அணிபட் 194 sm 

27 அதலவிதலமுத | 121] 2௨௭ 
89அஇிழுங்கழல் | 294] ௪௭௭ 

3/ Esa eeu O83! = yd 

33 *அத்துரினலத | 862 ௨௮௮ 

3 HESEM UGS 411: ew 

33 அ்சோமனமே ௦௦0,௨௨௫ 

36 ௮பகா.ா 100 அடி 

43 ௮ழுதுததி 14) ௪௯ 
தந் அமையுற் 240) ௪௮௮ 
47 ௮ம்பொத்தவிழி | 19% ௨௨ 

53 அரசகரசிவனரி | 210,௨0௨ 
சீத ௮ரிசனவாடை | 166) ௧௨௬ 
க *4௮ரிவையர்சள் | 400) ௬௦௬ 
52 ௮ரிலையர் 

கெஞ்சரு 8011 ௨௧௭ 

hm ௮ருக்கிமெத் 908 ௧௧௦ 
அருக்குமங்கையர் 4 ௧ 

y shiek 48 a) 

த? அருத்தி, 150) ௧௨௭ 

7 அலகன்மாறு : | 419) ௬௧௮ 
89 அலைகடல் ச்சீ ௩௬௧       

் 
' 

  

பாட் | 
பத்னி ற்கு மிப்பு, gar ் 

என், 
௮ல்லசலடைந்த | 920 
அல்லிவிழி 313 

அல்லினேருயின் ! 117 
௮வளிதனி 196 
quella we 24 
அவாமரு 207 
அழகுதவழ்குமல் | 446 

அழகெறிர்த 4065 
ழ்முதமுதாரார | 332 
அ௮ளசகபார 29 
௮றமிலா 100 
அறிவழிய 49 
அனங்ச 

னம்பொன் 403 

௮னிர்சங் 26 
அனைவரு 50 
அன்பாக : 367 

ஆசைசாலு 400 
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