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அருணகிரிதநா தா 

அருளிச்செய்த 

திருப்புகழ். 
முதற புத்தகம், 

ச,ந்தக்குழிப்பும், ௮ரும்பதவுரையும் அடங்கிய 

இரத் தமான புதுப்பதிப்பு, 
வயச ட 

~~ CF 

  

  
  

இது 

மதுரை, வித்தியாபாரப் பத்திராதிபர் 

மு.ரா. கநதசாமிக் நவிராயரவாரகளால் 

பரிசோ திச்கப் பெற்று, 

  

மதுரை புதுமண்டபம், புத்தக வியாபாரம் 

9). மா. கோபாலகிருஷ்ணக் கோனாசால், 

தமது 
எக்ஸேல்ஸியர் அச்சியந்திர சாலையில் 

பதிப்பிக்கப் பெற்றது. 
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காப்பி ரயிட்டு ரிஜிஸ்டர் அறிவிப்பு”? 

அருணகிரி நாதசுவாமிகள் அருளிசசெய்த திருப்புகழ் பாடல் 

களை மகா-£-ஈ-ஸீ மு. ரா கந்தசாமிக் கலிராய ரவர்களால் 

செய்த சர்தக் குழிப்பும், அரும்பத வுரையும் சேர்த்து, Fr 

திருத்தி 1-3 பாகங்களாக அச்சிட்டு இருந்ததில், டே. சுவிராய 

ரவர்களுக் குள்ள காப்பி ரயிட் ௭கநதிரத்தை யான் செொயத்திற 

குப பெற்று, அச்சிட்டு காப்பிரைட் ரிஜிஸ்டர் செய்திருப்பதால், 

இப் புத்ககங்களை எனது உத்திரவன்றி யாரேனும ௮ச்சிடுவோல், 

யான் கோறும் ஈஷ்டங்களுக்கும், இந்தியன் காப்பிரைட் சட்ட 

தண்டனைக்கும் உட்படுவார்கள் என்பதை இதன்4லம் தெரிவித் 

திருக்கிறேன் 

Oh mento, 

இ மா. கோபாலகஒருஷ்ணக் கோன்.



குமரன்றுணை, 

இப்பு த்தகத் இல் அட நகியவை. 

me OS வெய்ய 

விஷயம், பக்கம், 
  

1 சிறப்புப் பாயிரப் பாடல்கள். 

8 பதிப்புரை. க 

9 அருணகிரிநா ச சுவாமிகள் சரித்திரச் சுருக்கம் ௩. 

ம் ஸ்தல அகராதி, ௬ 

் பாட்டுமுதற் குறிப்பகராதி. ௪௫௬ 

0 முருகக் கடவுள்ுதி, 4 க 

7 விநாயகர் துதி, ௩. 

8 திருப்புகழ் நால். ௭ 

    ணா 

AI



டை 

குமான்றுணை, 

௦ 0 6 0 8 ‘ திருப்புகழ்ச் சறப்புப்பாயிரம், 
cme (6) Safe 

திருப்பு£ழ்ச் சிறப்பு 

ே ao Lt, 

எல்லாரு ஞானக் தெளிஞ?ர கேளீர்சொல் 

கல்லெல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாமோ--பொல்லாக் 

கருப்புகழைக் கேட்குமோ கானமயில் வீரன் ” 

திருப்புகழைச் கேட்குஜ் செலி (௧) 

  

இருப்புசழ் ரி வணத்தாச் கேகர்த்சாதி ௮ம்ஈத்தம் ஒதியலாம், ஆக 

லால் அதனையே சேட்சு என்ற 

வேதம்வேண் டாம்உஈகல வித்தைவேண் டாம்்ஈத 

நாதம்வேண் டாம்ஞான நூல்வேண்டாம்--இ.இ 

குருப்புகழை மேவுகின்ற கொற்றவன்தாள் போற்ழம் 

திருப்புகழைக் கேளீர் தினம் (௨) 

சீரார் திருப்புகழைச் செவ்வேள்மே என்பாச 

ராயர் துரைத்தா னருணகிரி-நேராக 

௮ர்தப் புகழைய அதினமு மோதாமல் 

எந்தப் புகுழோது வீர், (௩) 

மாணிக்கம் பூண்பார்க்கு மற்றொருசல் வேண்டுமோ 

ஆணிப்பொன் கைபுறுவார்க் கையுறவேன்--பேணிப்பின் 

செவ்கேல் லிரோதன் திருப்புகழ் தஇித்திருப்பார்க் 

செவ்வேலை வேண்டு மினி, (௪) 
penne வவவம விவ் வக விவ் வவட ர [ 

* சகலலிச்தை - அழ பத்த ௩ arg Schl ere Sar.



திருப்புகழ்ச் சிறப்புப்ப। மிமம். 

ஆனைமுக வற்கிளைய ஐயா அரு ரைகிரி 

தேனனைய சொல்லான் திருப்புகழை -யானினை கத 

போற்றிடவு நின்னைப் புகழந்திடவும் பொற்சமலஞ் 

சாத்திடவு மோதிடவுர் தா. 

அருணகிரி ராத னூலெதலக் துன்னைக் 

கருணை பினாற் பாடும் கவிபோற்--பிரிய£ 0 

வேறுமோர் புன்சவிகள் வேலோனே டின் செளியி 

லேறுமோ என்னே யினி. 

வள்ளிமண வாளன் மயிலேறும் வள்ளல்தளைத் 

தெள்ளுதமி மாற்புனைந்து €ர்பெறவே--உள்ள படி. 

வைப்பாம் அருணகிரி வாழ்க்துர் திருப்புகமைக் 

கற்பார் கரையேறு வார், 

திருப்புகழ்ப் பயன், 

ஞானம் பெறலாம் ஈலம்பெறலாம் எர்நாளும் 

வானம் ௮ரசாள் வரம்பெறலாம்--மோனவி 

Cv peri யானைக் இளையான் திருப்புகமைக் 

கூறினார்க் காமேயிக் கூறு, 

ஆனுமுசந் தோன்றும் அழகயவேல் தோன் மவன் 
ஏறுமயில் தோன்று மெழிக்தோன்றும்--சிறிவர 

சூரன் முடியைத் அணித்தோன் இருப்புகழைப் 

பாரில் வழுத்தினோர் பால் 

அன்பர் வினவை அ௮ண்டவன் விடையருளியதாக 

apy spas), 

கலி விநத்தம் 

பொருப்பது பொடிப்பட விடுத்திடுகை வேலா 

இருப்பிட முனக்கெது எனக்கரு ளியம்பாய் 

உருக்கால் விழுக்குல மொழுக்கமில போனும் 

திருப்புகழ் படிப்பவர் மனத்தினிலி ரூப்பாம் 

(௫) 

(௬) 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

மேலையதை 

(௧ 0)



திருப்புகழ்ச் சிறப்புப்பாயீரம், 
அங்றானம் அருளச்கேட்ட அன்பர் ஆண்டவளை நோக்கிக் கூறியதாகத் திருப்/௪ம் படிப்போர் suis Dug, திருப்புகழ் படி. க்ருமவர் சிக்தைவலு வாலே 
ஒருத்தரை மதிப்பதிலை யுன்றனரு ளாலே 
பொருப்புக மிகப்பொருது வென் நுமயில் மீதே 
தரித்தொரு திருத்தணியில் சின்றபெரு மாளே. (௧௪) மாலாசிரியர் பெயரோடு மூற்பண்பும், பெயரும் உணர்த்தி, அதனைக் அதிப்போர் பேறுங் கூறியது. 
ராறு மாமுகனாம் உம் சிகமெய்ஞ் ஞானகுகன் 

பேரா லருண௫ரி பேருலகில் -£ரரம் 
தோச்திரம தாகத் அதிக்குர் திருப்புகழை 
ஏத்தினவ Co aig ர், 

(௧௪௨) திருப்புகழ் இன்ன இன்னதற்கு இன்ன இன்னதாம் எனல், அருணகிரி நாதர்பதி னாரு யிரமென் 
வ்ரைசெய் திருப்புகழை யோதிர்.... ப.ரசுஇக்கஃ 
சேணியருட்கடலுக் கேற்ற மனத்தளர்ச்சி 
காணி பிறவிச் காம். 

(௧௩) திருப்புகழ் வழிபாட்டால் கூற்றையும் வெல்லலாம் எனக் கெடி, பெற உரைத்தது, 

திருப்புகமைக் கற்க திருப்புகமைச் கேட்க 
திருப்புக ழரித்சஞ் செயிக் க திருப்புகழை 
அர்ச்சிக்க முத்தியெளி தாகுமே கூற்றைவென்ழ 
கெர்ச்சிக்க லாமே கெட... 

திருப்புசழ்ச் சிறப்புப்பாயீரம் முற்றிற்று, 
இப்பாயிரச் செய்யுட்கள் பூர்வத்துள்ள அபியுக்தர்களரற் செய்யப்பட்டு பழைய பிரதிகளில் எழுதப்பெற்று வழங்கிவருவன, பாடினோர் பெயராதியன தெரியவில்லை. 

கவனக்



நட்ட Kea te hilt gy Hey ae, deg ழு, க 4111/117 ay ree 

சடா ம்பா ut ts 

a 

குமரன்றுணை 

பதுப்புை. 

சந்தனப் பொதியத் தடவரை முனிக்குச் 

செந்தமிழ் தெருட்டியுற் திருப்பரங் கிரி ட 

உரன் பாடல் கேட்டுள ம௫ழ்ர்சவன் 

ஆருயிர் புந்தும் ௮றுசெல் காலைப் 

பொய்யா மொழிக்கவி புகல்ககவி கேட்டு 

மெய்யா தாரத்தின் வேறுபாச் சொற்றும் 

மூங்கையாய்ப் பொருட்பொருண் முறைஈயர்தேற்றியம் 

வீங்குடீர்ப் புவியின் வியத்தகு சற்தத் 

திருப்புகழ்ப் பாடல் செப்பென அருணா 

இரிப்பெரு மாற்ருக் கிசாரருள் புரிந்தும் 

புலவனாக் திருப் பெயர் புனையும் 

கலவமா மயிலோன் கழலிணை பணிவாம், 

திருப்புகழ் என்னுஞ் செஞ்சொற் பிரபந்தம் கருணையங் கடலா 

சிய முருகக் கடவுளுக்கு உகக்த தோத்திரமா மென்பது உலகப்பிர 

சித்தம். மதரம் பழுத்துத் தேன்றுளிக்குஞ் சக்தச்சவை வாய்க் த, 
தமிழ் சாட்டிலுள்ள எல்லாருள்ள த்தையும் கொள்ளை கொண்டு விள 

ங்கும் இர்.நூல், படிப்பாரையும், கேட்பாரையும் பரவசப்படுத்திப் 

பேசானர்தப் பெருச்சி லாம்த்அுஞ் சிறப்பு வாய்ந்த தென்பததாொரு 

தலை, இர்நாலாசிரியராகிய அருணகிரிநாத ரியற்றிய திருப் 
புகழ்ச் செய்யுட்கள் பதினாமுமிரம். என்ப. ஆகவும் இவற்றுள் ஒரா 

யிரஞ் செய்யுட்களேனும் ஒரு சேர ஒருவரிடத்தே யிருக்கக்காண் 

ட.லரிதாயது தமிழ் சாட்டின் துரதிர்ஷ்டமே போலும். இவற்றின் 
நானூறு பாடல்கள்வரை சென்னை ஊ, புஷ்பரத செட்டியாரவர்கள் 
கலாரத்காகரம் பிரஷில் வெளிவந்துள்ளன. வந்து மென்ன? அவை 

பெரிதும் பிழைபாடுடையனவாகவே காணப்படுகின்றன. பின்னர் 

திருத்தருப் பூண்டி. முன்சிபாக இருந்த ஸ்ரீமத் வ. த, aude



a பதிப்புரை. 

ணிய பிள்ளையவர்கள் பலவருட காலம் அரிதின் முயன்று, ஆயிரத் 

திரு நாற்றுமுப்பத்தொரு பாடல்கள் வரை சேர்த்து இரண்டு புத்த 

கமாக முச்சிட்டுள்ளார்கள், இவ்விஷயத்தில் பிள்ளையவர்கள் எடு 
தீத முயறசியும், பிரயாசையும் மிகப் பாராட்டற்பாலன, இங்கனம் 

அச சிடுவித்த இருவகைப் புத்தகங்களையும் முதலில் யான் பார்த்த 

போது பற்பல வேலுபாடுகள் காணப்பட்டன. அன்றியும் பற்பல 

பாடல்களின் சொல்வகையிலும், பொருள்வகையிலும், பெரிதும் 

ஐயப்பா டெய்திற்று. ௮தனால் சையெழுத்துப் பிரதிகள் சிலதேடி 

ஒப்பு நோக்குழி முன் அச்சிட்ட பிரதிகளினும் பொருட் இறப்பு 

வாய்ர்த 'பாடபேங்கள் பலகண்டேன். இதுவசை௮ச்சுச்கு வராத 

சில புதிய பாடல்களையுங் கண்டேன். தமிழ்'வேதபாராயண சீலர்ச 

ளான ஒதுவா மூர்த்திகள் பலர் திருப்புகழை ஓதுங்கால் திருத்த 

மான பாடங்கள் சில கேட்டேன். தொடக்க முகற் கொண்டே 

சிசுமுண்டு எடுப்பார்கைப்பிள்ளையாகப்போன இத்கிருப்புகழ் நூலை 

யான் ௮றிந்தவளவில் சுத்தப்பிரதியாக்கி, அரும்பதப்பொருள்களை 

ஆங்காங்கு விளக்கி, சந்தச் குழிப்பைத் தலைப்பிற்கோர்ர் ௪, அச்சிடு 

விப்பது பெரும் புண்ணியமாமன நினைத்து, முறகபிரான் றிருவ 

ருளைச் இந்இத்து இப்போது 642 பாடல்களை இயன்றவரை திருத் 

தந செய்து முதற் புத்தகமாக வெளியிட்டுளேன். 

இதனுள் பெண்களின் ஸ்தன்யத்தைக் குறிக்கும் வெளிப்ப 

டைச் சொல் வருமிடர்தோமும் லை என்பதற்குப் பிரதியாக கை 

என்பதைச சேர்த்து, முகை என்று மாற்றி யிருக்கின்றேன், இம் 

மாற்றம் தற்கால நாகரீக முறை நோக்கியும், எப்பாலாரும் ராணு 

றத கற்பது கருதியுமே செய்யத் தணிர்தேன். இங்கனஞ் செய் 

தீது தவழுயின் அதையும், மற்றும் இதனுட்காணப்படும் ருறை 

களையும் a Dept பொறுத்தருள்வாராக, 

இம்முதற் புத்தகம் வெளியாமாறுகருணை செய்தது போலவே 

இரண்டாம் புத்தகமும் விரைவில் வெளியாமாறு குமரக்கடவுள் 

திருவருள்புரிவாராக, இங்கனம் 

மூ. ரா. கந்தசாமிக்கவிராயர், 

மதுரை,



டை. 

குமரன்றுணை, 

ஸ்ரீ அருணடரிதாதர் சரித்திரச் சுருக்கம். 
அறிவை யதிவதுவே யாகும் பொருளென் 

௮றுதிசொன்ன வுண்மையினை யோருகா ளெர்காளோ, 

Bi TB பூதிபெற்றுக் கந்தா பூதிசொற்ற 

எந்தை யரு ணாடி பிருக்குசா ளெர்காளோ, 

ஐயா அருணகிரி யப்பா வளை ப்போல 

மெய்யாக வோர்சொல் விளம்பினரார்--வையகத்தோர் 

சாற்றரிதென் றேசற்றார் கன்ளையாய் முக்கணெந்தை 

Srp Doss Geo கைசாட்டி னான், 

எனத் தாயுமானவரும். 

வாக்சிற் கருணகிரி வாதவு ரார்சுனிளில் 

காக்கிற றிருஞான சம்பக் தீர் ரநோக்கிற்கு 

நக்£ோ தேவர் ஈயத்துச்குச் சுர் தானா 

சொற்குறுதீக் கப்பொனச் சொல், 

காசுக்குக் கம்பன் கருணைக் கருணகிரி 

சுக்குக் காளமுகி லாவனே--தேசுபெறு 

மூழுக்குக் கூத்த னுவச்சப் புகீழேக்தி 

கூமுக்சிங் கெளவையெனக் கூறு... 

எனப்பிறரும் ியந்தெடுத்தோதிப்பாராட்டப்பெற்ற ஸ்ரீ௮ர 

ணூரிநாதர் தொண்டை நாட்டிலே நினைக முத்தியளிக் தம் 

Bau சகே்ஷ்த்திரமாகெ திருவண்ணாமலைபிலே பிரபுடதேவ 

ரரஜர் காலத்திலே இற்றைக்கு &05 வ.டடங்களுக்கு முன்பு தமிழ் 

நாடு செய்த சவப்பயனாகத் திருவவதாரஞ் செய்தர௫ூளினர், பால் 

யத்திலே சிற்றின்பத்.துறைபின் முழ்கி ௮௧ல் மிடியும், பிணியுங் 

தொண்டு மிகவருத்தமுற்று முன்னைத் தவப் பற்றல் ௮முமுசக்கட 

வுள் குருவடிவாகி வந்.து,தடு ச் தாட்கொண்டு, ஞானோபதோஞ்செய் 

யப்பெற்று எல்லர்ப்பற்று ம்லுற்றவராய் முருகக்சட்வுள்மீது சக்சப்



௪ ஸ்ரீ ௮ருணூரிநாதர் சரித்திரச் சுருக்கம். 

பாச்சகள் ஆயெ திப்புகம் பாடித்ததிப்பதே தொழிலாகக்கொண் 

டிருர்தனர், இங்ஙனமே குமரக்கடவுள் வீற்றிருந்தருளுக் தலங்க 

டோறுஞ் சென்று, திருப்புகழ் எனலும் தேன்மழை பொழிந்து 

வந்தனர். இவ்வாறு இவர் பாடிய இருப்புகழ் பதினாருமிரமென்ப, 

அன்றியும் கந்தரனுபூதி, கந்தரல்ங்காரம், திருவகுட்பு என்பனவும் 
இவரியற்றியருளியனவேயாம். 

இவர் ரிருவாக்குக்களில் செக்தமிழ்ப்பாலைப் பொலிவும்,பக் 

இர்மவையும், செவிக்கினிய ஐசைநயமும், மனத்தைச்கவரும்படி 

யான ஒருவித வகரத் தன்மையும், இன்னும் பற்பல ஈயங்களும் 

மிக்கத் சோன் ௮ுவனவாகும், தமிழ் காட்டில் வ௫ிப்போர்களில் 

இற்றைக்கும் இவரைப் புகர்து போற்றாகாரைக் காண்டல் அரிதி 

மரி து. 

இவர் காலத்தே தமிழ்ப்புலமை வாய்ந்து திருக்கு மிசக்கொ 

ண்ட வில்லிபுத்தூரருக்கும். ஈமதஅசர்தப்பாப் புலவர் பெருமானுக் 
கும் வாதமுண்டாயிற் றென்றும், அப்போது வில்லிபுத்தூரரை 

வாதில் வெல்வதற்கே ஈமது பாவலர் பெருமான் கர்தரந்தாதி பாடி 

ன்ரென்றும், அவ்வர்தாதியைப் பாடிவுற்கால் ஒவ்வொரு செய் 

யுட்கும் உரைகூறி வந்த வில்லிபுத்தூரர் ௮தில் “இதித்த'” எனத் 

தொடங்குஞ் செய்யுட்கு உரை-ூறமாட்டரது தோற்றனரென்றும், 

இவ்வாதத்தில் “தோற்றவர் காதை வென்றவர் ௮றுப்பதென?? 4 
ரூளுறவு செய்துகொண்ட வாறே தோல்கியுற்ற வில்லிபுத்தூர் 

காதைத்தாம் ௮றுக்காமல்௮வருக்குத் தமதுபரிசாக ௮ருளிச்செய் 

தன ரென்றும், ஆதலாற்றான்,'' கருணைக்கருணகிரி''எனப் பிறராற் 
புகழப்பட்டன ரென்றும் கூறுவர், ் 

இருவண்ணாமலையில் பிரபுட தேவராஜன் சபையில் சம்பந்தா 

ண்டான் என்பவற்கும்,.ஈமதுபாவலர் பிரானுக்கும் வாசமுண்டா 

ன போது:*இங்கிருவரில்தாம் உபாசிக்கும் மூர்த்தியை இச்சபை 

யில் வரவழைப்பவர் எவரோ ௮வரே வென்றவராவ/'” என ௮ 

சன் கூற, சம்பந்தாண்டான் தன் உபாசனா தேவியாகிய பார்வதி 

யாரை, வரவழைக்கிறேன் என்றான். ஈமது சளிஞர்பெருமான் 3 த்ம் 

உபாசன மூர்த்தியாயெ குமரக்கடவுளை வரவழைக்கிேன் என்ற



ஸ்ரீ அருணகிரிநாதர் சர்த்திரச்சுருக்கம், டு 

னர் இவ்வா தத்திலும் ராசச பையில் முருகக்கடவுள் எழுந்தருளி 

வந்து காட்ககொடுக்கச் செய்து வெற்றிபெற்றவர் ஈம்சர்தப்பாவ 
லர் பெருமானே யாவர், 

இதனால் மனப்புழுக்கங் கொண்ட சம்பந்தாண்டான் யாதே 

னும்ஒரு சூழ்ச்சியால் வெல்லக்கருதி கற்பகராட்டி லுள்ள பாரிசாத 

மலரைக் கொண்டுவாக் கூடிமோ எனக்கூற, ஈமது புலவர் பிரான் 

தாம் கொண்டுவ நவதாக்.. சம்மதித்து, தமஉடலை ௮ருணைக்சோபு 

ரத்துட் கடத்தி, ஒரு Balu Ovals gw, விண்ணுலகிற் சென்று 

மலர் கொண்டு மீண்டனர். இவர் மீண்டு வஈமுன் “அ ரணகிரி 

நாதர் காலஞ்சென்றார்'' என ௮ரசனுச் சறிலித்து, ௮வர் திரிமே 

னியைத் தடப்பித்து விட்டனன் ஈம்பஈசாண்டான். மீண்டு வந்த 
நமது புலவரேறு தம்முடலழிந்ததை யுணாந்து, கிளிய நவாகவே 

யிருந்து, கந்தர அபூதியைப் பாடி மு ரசுக்கடவுள் திருவடி நீழல் 
எய என்பா 

இத்தகைய பெரும் புகழ்வாய்ந்த ௮ருணகிரிகாத சு மாமிகள் 

சரித்திரங்களையெல்லாம் ௮வர் திருவாக்குக்சள் ௮ங்ஈங்கே விளக் 

இச் செல்லும், ௮றிஞர் ௮றிக, 

குமரக்கடவுள் இருவடிகளே சரணம், 

ழூ oT. க. 
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முருகக்கடவுள் துன. 

சிரு அருணை, 
. ஆசிரிய விரூ2 தம், 

பீறுமயி லேறிவிவே யாடியுக மொன்றே 

ஈசருடன் ஞூானமோழி பேசுமுகமொன்டே 

உறுமடி யார்கள்வின தீர்க்குமுக மோன்றே 

குன்றுருவ வேல்வாங்கி நின்றமுகமோன் Ce 

மாறுபட கரபைவ தைத்தமுக மோன்றே 

வள்ளியைம ணம்புணர வந்தமகமோன் ஜே 

.. ஆறுமுக மானபோருள் மீயரநளல் வேண்கம் 

ஆத்ய.ந சைலம பர்ந்தபேரு மாளே. 
nrc (36) BI = 

லேலுபாபிலுந் சண 
ணி ஒமம் 
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Ss 
விநாயகர்துதி. SG 

, ச ae Gry = 

சுத்தன தன 5 sot அட்ட FHM HOO HOW GH HON HE Hod! = 
ந ட் 

FEET EM FON FO STM, ல் ட் 

ஒக 
கைத்தல நிறைகனி ௮ப்பமொ டவல்பொரி 

கப்பிய கரிமுக னடிபேணிக 

டி.ே தரும். | 

சுற் நிடு மடியவர் பு.த்தியி இிறைபவ 

மகுயானை 

கற்பக மெனவிளை 

மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன் 

மற்பொரு திரள்புய ப 

மத்தள வயிறனை ஈ.த்தமி புதல்வனை 

பணிவேனே 

  

_ மட்டவிழ் மலர்கொடு 

ச்முத்தமி முடைகினை முற்படு t Bil sso | | 

முற்பட எழுதிய ன க -மூதல்வோனே 

அதிதி... 
முப்புர மெரிசெய்த ௮ச்சிவ னுறைரதம் 

இயமாகி. 

NEES பொடிசெய்த 

அத்துய ரதுகொடு 4 சுப்பிர மணிபடும் 

_ ுப்புன மதனிடை 

SGP மகளுடன் அச்சிறு முருகளை | 

: பெருமாளே; (8) ௮க்கண மணமருள் 

      
2 சமிழடைவு * பார்தகதை. 19ரி - மேருமலை, 

எம் pe மிழ . 

[சுப்பிரமணி : முருகச்சட்வுள்.



a. திருப்புகழ். 
இக்கலி முடிபு, 

சரிமுசன் ௮.டிபேணி...அடியவர் புத்தியிலுறைபவ! கற்பகம்! என; 

வினை...ஏகும் (ஆசலால் யான்) ...அ.ரன் மசன்...மதயானை (ஆய) மத்த 
எவமிறனை, உத்த மிபுதல்வனை ,..மலர்சொடுபணிவேன். (என்செய்து, எதன் 
டொருட்டுப் பணிவேன் எனின்) ...முதல்வோனே! ...அதிதீரா! ...பேரு 
மாளே ! (எனத்த இசெய்2, எடுத்துக்கொண்ட £8ui Bw இஈநால் இடையூ 

தின்றி இனிது முடிசற்பொருட்டுப் பண்வேன் என்க ) 

  

உம்ப/தருத் தே! 1மணிக் SP MTB 

மஒண்கடலிற் றேனமுதக் துணாவூறி 

இன்பரரத் தேபருகிப பலகாலும் 

என்றனுயிர்க் காதரவுற் ற்ருள்வாயே 

கம்ரிதனக் காகவனத் தணைவோனே 

SEM SUNS HTD HoT WS d களிபோனே 

ின்பர் தமக் கானநிலைப் AIT HE arr ar 

ஐர்அகாக் தானைமுசப் பெருமாளே (2 ) 

b 5b bo தத்ததன bdo Bor 5b bdo 

தத்ததன ad த்தன FM HTM. 

ச டி 5 ௪ கடட 

பச்கரைவி சித்ரமண' அபொற்கவணை யிட்டமடை. 

$பசக்ஷியெனு முக்ர| துர கப] பப 

பக்குவம லர்த்தொடையும் *க்குவடு புக்கொர்தொளை 

பட்டுருவ விட்டருள்சை வடிவேலும் 

இக்க.தும திக்சவரு 1 குக்குடமும் ரட்சை தழு 

சிற்றடியு முற்தியப னிருதோரூம் 

  

னைகைகை மாயம் க அைந்சா! 

* உம்பர்தரு - சந்தானம், ௮ரிசர்சனம், மர்சாரம, பாஙிஜர்சம், கற்பகம் 
என்னும Osha விருக்ஷங்-ள். தேனு -சா.சேனலு என்லும் மெய் 
வப்... *மணி - சிர்தமணியென்னும் பெய்வசசதமம் இம்மூன்றும் தம்ம 
யடைந்தோர்ச்கு அவர்கள விருமபிப பொருள்களைத் சரவஉலன, Sums) » 
மபில், | தரகம்-கு.திசை. 1) மீபம்-கடம்ப, 

* அச்குவட-சரவுஞ்சரி, 1 குச்சடம்-சோழி, 

   



* 

விசாயகர் ததி. 

செப்பதியும் வைச்அயர்தி ருப்புகழ்லி ௬ுப்பமொடு , 

செப்பென௮ ளக்கருள்கை மறவேனே 

இக்கவரை நற்கனிகள் சர்க்களைப ருப்புடனெய் 

எட்பொரிய வற்றுவரை uf ar Gar ® ay oor 

டெச்சில்பய றப்பவகை பச்சரிசி பிட்டுவெள 

ரிப்பறமி டி.ப்பல்வகை wohl apoio 

1p than THM 

மிக்கஅடி ஈற்கடலை பட்சணமெ னக்கொளொரு 

விக்கின ர மாக்கனெனு 
ஆ ச . வி டி ‘ ot 

oa Dit Hey. லச்சடில விற்பரம ரபபரருள 

வித்தகம ருப்புடைய பெருமாளே. (௩) 

தனதனன (DT OT Fool HOM ost தான 

தனகனன கான தனதான, 

(nsw லேகான் 

Le சீ 

ச 

2
 

adie வேலை யமார்படை. சூலம 

| 

  

விரையன்விடு பாண 

விழியுமதி பார விதமுமுடை மாதர் = 

லினையின்விளை வேது oS மரியாதே 
4 . 970 — க 
p PIP MVE பாய்ல பகலிரடிவ 0௮ = Ss © 

கலவிதனின் ஐூழ்கி = <3 வறிசாய 

சுயவனறி வீன னிவனுமுபர் நீடு ட அ 2 

ரணைகள் ே * இ ரள்ளா கழலிணைகள் சேர உ ஐ அறுருள்ளாயே 
க . . ts oo < 

இடையர்சிறு பால்செய் திருடிநெடி. தேக == = 
இறைவன்மகள் வாய்மை SS யறியாதே 

ல் = ‘ 
இதயமிக வாடி. யுடையபிளை சாக ட்ப 

ச ட வே 

கணபதியெ னாமம் ~ x முறைகூற 

அடையலவ ராவி வெருவஅடி. கூர 8 ca 

அசலுமறி யாம ao rr. 

௮/கல்வதென டாசொ லெனவுமுடி. சாட 

அ.திவருளும் ஆனை மூசவோனே, (௪) 
ஓ 

* வண்டு எச்சில் - சேன், 1 குடிலம்-வட்டம், + sip - மணம்,



சி திருப்புகழ், 

தனன தனதன தத்தன FH HET 
கன்ன கனதன கத்தன தத்தலா 
தீனன தனதன தத்தன தத்தன தனதான. 

நினது திருவடி. ஈக்சிமபிற்கொடு 

நினைவு கருதீடு புத்தகொ டுத்திட 
நிறையஅமுதசொய் முப்பழமப்பமும் Be pura sear 

செடிய வளைமாறி யிக்கொடு லட்டுகம் 

நிறவி லரிசிப ருப்பல லெட்பொரி 

CGD Mota உ லிக்கனி வர்க்கமு மிளிரும் 

ன து மகசிம்வொடு சொட்டக ரச்தொரு 

பாகர ரலிஇ வத்தது இக்கா 

வலிய oP ups ிவாற்றைம ர௬ுப்பளை வபா ரத 

மருவு லபா தொத்திர ரொற்கெரடு 

வவர்கை * குழைபிடி ் தொபபனு குட்டெ டி 

வன / பரிபுர பொற்பத அர்ச்ரவை ino@ at ont 

ரன்னமகனசகன தெக்கெனெ னப்பல 

சிரிய $ அறுபசு மொய்த்துதி ரப்புனல் 

இரளு முறுசதை பிக்ககி ணக்குடல் செறிய 

செழும வுகரகி ரப்புசெ ருக்குட 

னிரைய வரவகி றைத்தக ளச்திடை 

இமிக திமிதிமி மத்தளி டக்கைகள் ொசசோசே 

எனெ துகுதுகு துத்தென வொத்திகள் 

துடிசு விடிமிக வொத்துமு மக்க 

டிமுட டிமுடிமு டிட்டிமெ னத்தவி லெமுமோரை 

இஈலி யலகைகள் கைப்பறை கொட்டிட 

இரண பபி £விசுற்றுஈ டித்திட 

எ திரும்ரிசிசர ரைப்பெலியிட்டருள் பெருமாளே, (௫) 

  

  

ட ச்தொ த்திர சொற்கொடு - தோத்திரசொல் சொண்டு, | 

ie oe 
* தொபபணம் - தோப்பணம், சோட்புகாணம், 

$ 
9 அறுபதழ் உ



a. 

ஸனாமரக்சடவுள தனா. 

திருப்புகழ்: 

  

நால், 

சுத்தத்தன தத்தத்தன தன 
குதிதத்தன தக்குத்தன தன 
தித்தத்கன தத்சக்கன கன கன கான, 

l. முத்தைத்தரு பந்தித்திருநகை 

%௮[த்திக்கிறை சத்திர்சாவனா 

முத்திக்கொரு வித்துக்குரூ பர எனவோதும் 

முக்கட்பா மற்குச் 4 சுருதியின் 

முற்பட்டது 1 ல் கற்பித் திருவரு 

முப்பத்துமு வர்க்கத்கமரரு மடி பேணப் 

பத்துத்தலை சத்தச்கணை $ தொடு 

ஒற்றைக்] சிரி மத்தைப்பொருகொரு 

பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரிபி லிரவாகப் 

எபத்தற்கு தத்தைக்கடவிய 

*பர்சைப்புயல் மெர்சக்ககுபொருள் 

பக்ஷத்தொடுரச்ஷிக் கருள்வ ௮! மொருகாளே 

தத்தித்தெய வொத்தப்பரிபுா... 4 

நிர்த்தப்பகம் வைத்துப்பயிரவி 
° உ a » 4 ௩ 

இக்கொக்கா டிக்கக்கமுகொடு கழுதாடக் 

இக்குப்பரி ௮ட்டப்பயி£வர் 

தொக்குத்தொகு தொக்குச்சொகுதொகு 
சித்ரப்பலு| ரிக்குத்ரிகடக எனவோதக் 

ee ee பவட     

* ௮த்இி- செய்வ யானை. ர சுருதியின் முற்பட்டது - பீரணவம், 

* இருவர் - பிரமவிட்டுணுச்சள், $ தொட்ட எனற்பாலது மொ எனச் 

சொகுச்சப்பட்ட௫. | எரிமத்தைப் பொருது - மந்சரிகிரீயாயெ மத்சைச் 
கொண்டு (திருப்பாத்சட tus) sag. |] பத்சன் - அருச்ச னன், 

ச பச்கைப்புயல் - விட்டுணு, -



௬ திருப்புகம். 

கொத்துப்பறை கொட்டச்களமிசை 

குக்ருக்குகு , முக்குக்குகுகுகு 
குத்திப்புதை புக்குப்பிடியென (LP GIF 00) 

கொட்புற்றெழ ஈட்பற்றவுணரை 

லெட்டிப்பலி யிட்டுக்குலகிரி 

asain. வொத்துப்பொல பெருமாளே. 

  

இதன் மடிபு 
௮.த்திச்கிறை ! சரவண) குருபர! எனவோதும் பசமற்கு ..கற்பி 

த்த, இருவரும்...௮மரரும் ௮டியபேண,  ...பயிரவிஈடிக்,, -- கழு த.ஆட, 
eur ,..ஐத, பறைசொட்ட, ...கூகை புச்குப்பிடிடென; ...அவு 
ணரையெடடிப் பலியிட்டு, , .இரிகுத்.துப்பட்ட ...டொர லபெருமாளே !...த 
லேதத்சச் கணைசொட்ட, ..சரிமத்சைப்பொரு௮, ங்சல்,..இச்டாக ...இரச 
சரைச்சவிய பச்சைப்புயல் மெச்சத்தகு பொருளே ! (8 எளியேனை) இரச்மி 
தீசருளும் ஒர் சாளும் (உளதோ?) 

  

மூருகக்கடவுளின் முக்கிய திருப்பதிகள் ஆறனுள் 

மூதலாவது : 

திருப்பரங்குன்றம். 
வைத்தவை 

தனனதர்த தத்தத்த தர்த 
EMM HEE FHSS BES 
தனனதர்த தக்கச்ச SHE தனதான, 

2 கருவடைந்து பத்துற்றதிங்கள் 

வயிறிருந்து முற்றிப்பயின்று 

கடையில் வந்து இத்துக்குழர்தை வடி.லா௫க் 

கழுளியங்கெ டுத்துச்சுரக்த 

முலை*யருர்அு ASS SB ga 

கதறியங்கை கொட்டித்தவழ்ற் ன நடமாடு 

ஒ/ரைவடங்கள் கட்டிச்சதங்கை 

பிடுர்குகம்பை பொற்சுட்டி தண்டை 

௮வையணிர்து PPPS Ban Fo ge எய்தி 

ர் அருச் த.விக்சி - அருத்ச + ஊட்ட... t குதம்பை - eae



டி * b 4 : திருப்பாங்குன்றம். 6 

ரியபெண்கள் நட்பைப்புணர்ர் அ 

பிணியுழன்று சுற்றித்திரி்க 
தமையுமுன்க்ரு பைர்சித்தமென்.று பெ௮வேனே 

‘a mor =~ ள் இரவியிந்த்ரன் வெற்றிக்குரங்கி 
சு . * > 

னரசரென்று. மொப்பற்ற ஃவுந்தி 
s 9 ௬ உடடி . ௭ ௩ சு பிறைவன்ர்எண்கு னக்கர்க்கனென்று6 தநெரிரலன் 

ot AWD) FOO QLD (Th 57 DF wib w 

௮னுமனென்றும் ஒப்பற்றஅண்டர் 

எ௮ுமிர்ச வர்க்கதிதில்லற் து Lf BTS 1D oat 
ரீ ட ° . * * ம ௪ 

அரயதன்ப படைக்க க்தரென்று 

அசுரர்தங்கி ஊாக்கட்டைவெ oor 

அரிமுகுர்தன் மெச்சுற்றபண்மின் மருகோனே 

அயனையும்பு டைத்துர் சினந்தி 

வுலகமும்ப டைத்துப்பரிந் துல 

அருுள்பரங்கி ரிக்குட்சிறர்த பெருமாளே, 

  

bod bh Hh Gost HOT Hodl Ho Ho 

கன்த்ததரதன Bool KI HH oF SO 

கன் 5 EHH GET Fol Hoe HOI Hd Hol HTM 

5 உனை த்தின்தொழு இலனுன தியல்பினை 

உரைம்திலன்பல மலர்கொனெடியி ணை 

உ றப்பணிர் தில னொரு தவமிலனுன தருள்மாரு 

உளத்துளன்பின ர௬றைவிட.மறிகலன் 

விருப்பொடுன்சிக ரமும்வலம்வருகிலன் 

உவப்பொடுன்புகழ் துதிசெயவிழைகலஒன் மலைபோலே 

சனை ததெழும்1பக டதுபிடரமிசைவரு 

கறுத்தவெஞ்சின $மறலிதனுழையினர் 
சதித்தடர்ச்தெறி[கமீற64[சசைகொடு பொருபோதே 

* உக்தியிறைவன் * பிரமன், 7 எண்ணெச்தர்த்சன் - சாடிருசமுள்ள 

சகம்புக்ன். ம பசுடு - எருமை்கடா, § pal - woe, | சயிழ - © LTD 
9] சஸ் * தண்டாயுசம், 

  
 



கலக்குறுஞ்செய லொழிவற௮ழிவுறு 

கருத்துநைர்தல முறுபொழுதளவைகொள 

கணத்திலென்பய மறமயில்முதுகினில் வருலாயே 

ரிலினை த்தலற் கனி லலசைகள்குதிசொள 

லிழுக்குடைர் துமெ புகுதசைகமுகுண 

விரிக்ககுஞ்சிய ரெனுமவுணரையமர் புரிவேலா 

மிகுர்தபண்பபில் குயில்மொழியழகிய 

கொடி.ச்சிகுங்கும முகைமுகடுமுஈறை 
விரைத்தசக்கன ம்ருகமதபுயவரை புடையோனே 

*கினத்தினஞ்ச.துர் மறைமுனிமுறைகொடு 
புனற்சொரிர்தலர் பொதியகிணவசொடு 

சின க்தையிற்தனை செயுமுனிலரர்தொழ மழ்வோனே 

தென த்தெனந்தென எனவரியளிகறை 

தெகிட்டஅன்பொடு பருகுயர்பொழில்திகழ் 
திருப்பரங்கிரி தனிஐுறைசரவண பெருமாளே.(௨) 

  

4. ருக்குமக்கையர் மலரடிருடியெ 
கருத்தறிந்தபி னரைதனிலுடையிளை 

அலிழ்த்துமங்குள ௮ரசிலை தடவியு மிருகோளுற 

றணைத்துமங்கையி னடிதகொ௮ஈகமெழ 

வு தட்டைமென்று பலிடுகு நிகளுமிட 
அடிக்களர்தனில் மயில்குயில்புறவென மிகலாய்கிட் 

ுுக்குமங்கிபின். மெழுகெளவுருயெ 
- சிரத்தைமிஞ்சிடு. மனுபவமுறுபலம் | 
உற்ச்கையின்களி சிகரெனஇலகிய தினமேல்வீழ்ர் 

அருக்கலங்கிமெ யுருசிடவமுதுகு 
பெருத்தவுக்தியின் முழுகிமெயுணர்வற, 
வுழைத்திடு்கன சலலியைமடழ்லு ச்லிர்வேலே 

த a disses - போர்க்சனம், ர் சினந்த. சொத்தை சர்வ 
ம். நின்ச்திளமெள விரார்ப்பட்டத,



திருப்பா ங்குன்றம். 
த் 

இருக்குமர்திர மொழ
ிவகை % முனிபெற 

வுரைத்தசம்ப்ரம சரவணபவகுக 

இதத்தஇங்கிக Hobs ps எழில்வேளென் 

நிலக்கணங்களு மியலிசைகளுமிக 
விரிக்குமம்பல மதுரி தகலி.தனை 

யியற்றுசெந்தமிழ் விதமொடுபுயமமிசை புனைவோனே் 

செருக்குமம்பல மிசை தனிலசைவுற 

ஈடி.த்தசங்கரர் வழிவழியடியவர் 

திருக்குருந்தடி. யருள்பெறஅருளிய குருகாதா 

திருக்குழந்தையு மென௮வர்வழிபடு 
_ குருக்களின்திற மெனவருபெரியவ 

இருப்பரங்கிரி தனிலுறைசரவண பெருமாளே, (௩) 

  

5, கலுக்குமஞ்சன விழிபிண அயில்கொடு 
நெருக்கிநெஞ்சற எறிதருபொழுதொரு 

கனிக்குளின்சுவை யமுதுகுமொருறு நகையாலே 

*சளக்கொழுங்கலி வலைகொடுவிகிறியும் 

மனைக்கெழுர்திரு மெனமனமுருகவொர் 

சவழ்சிகொண்டிட மனை தனிஓழகொடு கொடுபோகி 

நறைத்தபஞ்சணை மிசையினில்மனமுற 

Jt St sah san லீணைமூகையெதிர்பொர 
ஈகத்தமுந்திடஅமுதிதழ்பருகியு மிடறு டே. 

ஈடி.த்தெழுங்குரல் குமுகுமுகுமுவென 
இசை த்.துான்கொடு மனமதுமறுகிட. 

ஈழுப்புஈஞ்சன சிறுமிகள் துயரற' “ அருள்வாயே 

நிறைத்ததெண்டிரை. மொகுமொகுமொகுவென 

வாத்த$கஞ்சுகி முடிநெறுநெறுவென ப 

நிரை த்தஅண்டமு கிடுகிடுகிடுவென : வரைபோலும் 
  

ர முனி - 956 But. 4 களச்சொழுக்சலி-௨ளமானசண்டத்சொனி. 
(கசம். என்பது. அசம். எனத்திரிர்ததஆசம். உமார்பு, § சஞ்சு. - பாம்பு- 

aarp eitene vo



௧0 திருப்புகழ், 

*வத்கதிண்கழல் சிசசரரூரமொடு 
சிரக்கொடுங்குவை மலைபுரை தரஇரு 

நிணக்குழம்பொடு குருதிகள்சொரிதர AOS arr 

இறற்கருங்குழ இமையவள ர௬ுளுறு 

புழைக்கைமன் கட. கயமுகமிகவுள 

சிவக்கொழுர்தன கணபதியுடன்வரு மிள யோனே 

சினத்தொடுஞ்ர-ம னுதைபடகிறுவிப் 
பாற்குளன் ௮ புத ல்வஈன்மணியுகு 

இருப்பரங்கிரி கணிலுறைஈரவண பெருமாளே. (௪) 

0, வடத்தைமிஞசிய புளகிதவனமுகை 

தனை த்திறந்தெதிர் வருமிசா ஞர்களுயிர் 
மயக்கியைங்கணை மதனனையொருறுரு மையினாலே 

1வருத்திவஞ்சக நினை வொடுமெலமெல 

ஈகைத்துரண்பொடு$வருமிருமெனவுரை 

வழுத்தியங்கவ ரொடுசருவியுமுடல் தொடுபோதே 

விடத்தைவென்றிடு படை_விழிகொடுமுள 

மருட்டிவண்பொருள் சவர்பொழுதினில்மயல் 

விருப்பெனும்படி மடிமிசையினில்விமு.தொழில்தானே 

விளை த்திடும்பல கணிகையர்தமதுபொய் 

மன த்தைஈம்பிய சிறியனை வெறியனை 

விரைப்பதர்தனில் ௮ருள்பெறகினைகுவ துளதோதான் 

குடத்தைவென் றிரு கிரியெனஎழில்தள 

தளத்தகொங்கைகள் மணிவடமணிசிறு 
குறக்கரும்பின்மெய் துவள்புபரனெனவரு வடிவேலா 

குறைக்கருங்சடல் திருவணையெனமுனம் 
அடைத்திலங்கையி னதிபதிரிசெரர் 

குலத்தொடும்பட கொருகனை கிமெரி மருகோனே 
தெல்வவு துணைவியை கனன்மைய வ ee eee nee om வடவை ளகவவைவவவைவள்குயககித 

& நிவத்த *ரிவந்த, விளக்கிய 1 சமன் - யன், 1 வருத்தி * வருவி 

ச்சி. 3 வருமிரும் - வாரும் இரும்.



திருப்பரங்குன் றம். தத 

திடத்தெதிர்ந்திடு மசரர்கள்பொடி.பட 

௮யிற்கொடும்படை விடுசசவணபவ 

இறற்குசன்குரு பரனெனவருமொரு முருகோனே 

செழித்ததண்டலை தொறுமிலகியகுட 

வளைக்குலந்தரு தரள முமிகுமாயர் 

திருப்பரங்கிரி வளநகர்மருவிய பெருமாளே, (௫) 

  

தனத்ததர் தந்தத் தத்தனதத்தர் 
தனத்ததர் தர்தத் தத்தனதத்தம் 
தனத்ததர் GEE EE EU FH HH ஜன்தான. 

7.  பதித்தசெஞ்சந்தப் பொற்குடஙித்தம் 

பருத்துயா்ர்தண்டத் திற்றலைமுட்டும் 

பருப்பதர்தந்தச் செப்பவையொக்குர் கனபாரம் 

ஈபடப்புயங்கம்பற் கக்குகடுப்பண் 

செருக்குவண்டம்பப் பிற்கயலொக்கும் 

பருத்சசண்கொண்டைச் கொக்தமிருட்டென் றிளைஜோர்சள் 

அதித் தமுன்கும்பிட் டுற்றதுரைத்தன் 
புவக்கநெஞ்சஞ்சச் சிற்றிடைசுற்றுந் 

துகிற்களைர்தின்பத் தர்க்கமளிக்குங் கொடியார்பால் 

துவக்குணும்பங்கப் பித்தனவத்தன் 
புவிக்குளென்சிந்தைப் புத்திமயக்கர் 

துறக்கரின்தண்டைப் பத்மமெனக்சென் றருள்வாயே 

குதித்துவெண்சங்கத் தைச்சுறவெற்றுங 

கடற்கரந்தஞ்சிப் புக்கவரக்கன் 

குடற்சரிர்தெஞ்சக் குத்திவிதிர்க்குங் சதிர்வேலா 
குலக்கரும்பின்சொற் றத்தை1பிபப்பெண் 

தனக்குவஞ்சஞ்சொற் $பொச்சையிடைக்கும் 

குகுக்குகுங்குங்குக் குக்குகுகுக்குங GG. 

: * படப்புயங்கம் பல்சக்குகடு, பண்செருக்கு வண்டு, அம்: அப்பிற்கயல். 
எனப்பிரிக்க, 7 இடட்பெண் - செம்வயானை, 1 பொச்சையிடை - காட்டி 

னிடத்தில், ட



௧௨ திருப்புகழ், 

திதித்திதிர்திர்தித் தித்தியெனக்கொம் 
பதிர்த்துவெண்சண்டக் கட்கம்கிதிர்த் துர் 

இரட்குவிர்தங்கட் பொட்டெழலெட்டுங் கொலைவேடர் 

தனைப்புனளசென்றிர் சச்தபெணைக்கண் 

டுருக்கரந்தங்குக் கிட்டியண க்தொண் 

திருப்பரங்குன்றிற் புக்குளிருக்கும் பெருமாளே.(௬) 

நலன்ஸளலவைளைஹ். எனல லானும் 

¥ % * * * * 

PO Hom ih GE & hoor BE HONG தீர்த்தன் 

குந்தனர் தர்ககன தன கான, 

8,  ன்றலங்கொற்துமிசை தெச்தனந்தெர்தனென 

எண்டினங்க ண்டுதொடர் குழல்மாதர் 
ச 

மணைடிடுக்*தொண்டையமு அண்டுகொண்டன்புமிக 
* 

வம்பிடுங்கும்பகன தனமார்பில் 

ஒன்றஅம்பொன்றுவிழி கன்றஅங்கங்குழைய 

உக தியென்கின் நிமடு ளிமுவேளை 

உன்சிலம்புங்கனக தண்டையு௱்கிண் கனியும் 

ண்சடம்பும்புனையும் அடி சேராய் 

பன்றியங்கொம்புகம டம்புயங்கஞ்சுரர்கள் 

பண்டையென் பங்கமணி பவர்சேயே 

பஞ்சரங்கொஞ்சுகிளி வர். துவர்தைர் துக.ர 

பண்டி தன்தம்பியெனும் வயதஜூரா 

சென்றுமுன்குன்றவர்கள் தர்தபெண்கொண்டுவளர் 

செண்பகம்பைம்பொன்மலர் செறிசோலை 

திங்களுஞ்செங்க திரு மங்குலுர் சங்குமுயர் 

தென்பரங்குன்றிலுறை பெருமாளே, (௪) 
  & 

* சொண்டை - கொவ்வைக்சனி,



திருப்பசங்குன் றம். ௧௩. 

தந்தனர் தனர்ததர்த 

தந்தனர் தனந்ததந்த 

தந்தனர் கனற்சுதர்த தனதான, 

சந்சனர் திமிர்ந்கணைக் து 

குங்குமக் கடம்பிலங்கு 

சம்பகஞ் செறிஈ இலங்கு இரடோனும் 

தண்டையஞ் கிலம்பலங்ப 

வெண்டையக் சலன்சலென்று 

சர்கமன் சதங்கைகசொஜஞ் 7 மயிலேறி 

இர்திமிர் திமிர்திமிஈடி 

தந்தனர் தனந்தனென்று 

சென்றசைந் துகற் துவர் நு க்ருபையோடே 

*சிர்தையங் குலமபுகுந்து 

சந்ததம் புகழ்ச் துணாற்து 

செம்பதம் பணிந்திரென்று மொழிவாயே 

அர்தமற் தகொண்ட லங்கை 

வெர்தழிர் திடும்பகண்டன் 

அ௮ங்கமுங் குலைக்தரங்கொள் பொடியாக 

அம்பகும் பனுங்கலங்க 

வெஞ்சினம் பிர் துகன்ற ட 

அம்புகொண் டுவென்றகொண்டல் மருகோனே 

இர்துவுங் கரர்ததும்பை 

கொன்றையுஷ் சலம்புனைந்தி 

டும்பான் சிலம்பமாந்த குமரேசா 

*இர்தான் பதம்பெறண்டர் 

தம்பயம் கடிந்துமுந்த 

எங்கணுங் கமழ்ந்திருச்த பெருமாளே.(௮) 
  

Pt ‘Paes அம் குலம் - மனமாகிய oie Camda. 
1இர தரன்பதம்பெ.2 அண்டர்எனப்பிர் ச்ச, அரம் சோருத்சள்/விளிளம்,



உ. . 
& த்த திருப்புகழ், 

தந்தந்தன தந்தந்தன தந்தந்தன தந்தந்தன 

தர்தர்தன தந்தந்தன தனதான, 

10, *எர்தன்சட லங்கம்பல பங்கம்படு தொர்தச்களில் 

GT oor wi Bust பொன்றும்படி யொரு சாளே 

இன்பர்தரு செம்பொன்கழ லஓுந்்தங்கழல் தந் தும்பினை 

*யென்மும்படி. பந்கங்கெட மபிலேறி 

வச்.தும்பிர சண்டம்படி ரண்டம்புவி யெங்குந் திசை 

மண்டும் படி. நின்று ஞ்ச. சொளிபோலும் 

வஞ்சங்குடி கொண்டுர்திரி நெஞ்ரன்துக ளென்றுக்கொளும் 

வண்டன்தமி யன்றன் பவம் ஒ.ரியாகோ 

ssh ge இந்திந்திமி யென்றும்பல சஞ்ரங்கொடு 

தஞ்சம்புரி கொஞ்சுஞ்சிறு ° மணியாரம் 

சந்தர்தொனி கண்டும்புய லங்கன்சிவ னம்பன்பதி 

சம்புந்தொழ நின்றுந்தினம் விளையாடும் 

கந்தன்குக னென்றன்குரு வென்றுந்தொழு 1மன்பன்கவி 

கண்டுய்ந்திட ௮ன்றன்பொடு வருவோனே 

கண்டின்கனி சிந்துஞ்சவை பொகங்கும்ப(னல் தங்கும்பொழில் 
கந்கங்கொள்ப ரங்குன்றமர் பெருமாளே, (௯) 

FOU Gi HOT Fl HEM FG GO 

கனதந்தன தற்தன தந்தன 

தனதந்தன த்தன தந்தன தனதான, 

11. சருவும்படி $வர்தன னிங்கெ 
மதனின்றிட அம்புலி யுஞ்சடு 

தழல்கொண்டிட மங்கையர்கண்களின் வசமாச் 

சயிலங்கொளு மன்றல் பொருர்திய 

பொழிலின்பயில் தென்று மொன்றிய 
தடவஞ்சுனை அன்றியெ மழுர்திட இதமாவே 

* ஏந்தன், இது எனறன் என்பகன மரு, 1 என்து 2பழ. - எப்போ 
seen 1 அன்டன் - சச்சீரர், $ வரிசனன் என்பழு வந்து என்றும் 
பாகுளைத்தறும் முற்றெச்சம், 

 



திருப்பரங்குன்றம். PC) 

இரவும்பக லந்தியுகின்றிடு 

குயில்வர்திசை தெர்தெனவென் றிட 

இருகண்கள து யின் நிடலின்றியும் அயர்வாதி 

இவணெஞ்சு *ப தன்பதனென்றிட 

மயல்கொண்டுவ ருந்தியவஞ்சகன் 

இனியுன்றன்ம லர்ந்திலகும்பதம் அ டைவேனே 

திருவொன்றிவி ளங்யெர௮ண்டர்கள் 

மனையின் தயி ர௬ுண்டவனெண்டிசை 

திகழும்புகழ் கொண்டவன் 1வண்டமிழ் பயில்வோர்பின் 

திரிகின்றவன் மஞ்சுநிறம்புனை 

பவன்மிஞ்சதி றங்கொள வென்றடல் 

செயதங்கமு குந்தன்மகிழ்ந்தருள் மருகோனே 

மருவுங்கடல் துந்துமியுங்குட 

முழவங்கள்கு மின்குமினென் நி... 

வளமொன்றிய செந்திலில்வந் தருள் முருகோனே 

மதியுங்கதி ரும்புயலக் தின 

மறுகும்படி ௮ண்டமிலங்கிட 

வளர்கின்றப ரங்கிரிவந்தருள் பெருமாளே (௧௦) 

  

கனத்தனர் தர்ததான தனத்தனர் தந்ததான 
தனத்தனற் தநததான தனதான, 

19. வரைத்தடங் கொங்கையாலும் வளைப்படுஞ் செங்கையாலும் 

மதர்த்திடுங் கெண்டையாலும் $4௮னைவோரும் 
  சவ்வு 

* பதன்பசனென் நிட-பதைபதைகக, 1 ௮௭ டர்-இடையர் 

* வண்ட.மிழ்பயிகவோர்பின் இிரிசின்றவன் என் றது: - 

சணிவண்ணன் போவென்றான் காமருபூங் சச்சி 

மணிவண்ணா நீடிட*ச மேண்டாம்- தணிவொன்றிச 
செக்காப் புலவன்யான் செல்கின்றே னியுநுன்றன் 

பைச்நாகம் பாய்கருட்டிச் சொள்,! என் ததிருமழிலயாழ்கார் பின்டெசன் தை 

$ அனைவோரும் வடுச்செடர்சொண்டை, - பலசாலும் வடுப் படுழ்2ப்படும் 

செர்ஷ்ளலச்சனி யொத்த இசம்,



ச்ச் திருப்புகழ், 
வடுச்செயுந்தொண்டையாலும்*விரைத்திடுங்கொண்டையாலும் 

மருட்டிடுஞ் சிர்தைமாகர் வசமாகி 

எரிப்.படும் பஞ்சுபோல மிகக்கெடும தொண்டனேனும் 

*இனற்படுர் தொர்தவாரி கரையேற 

இசைத்திடுஞ் சந்தபேத மொலித்திடு் தண்டைசூழும் 

இனணைப்பதம் புண்டரீக மருள்வாயே 

சுரர்க்குவஞ் சஞ்செய்சூரன்1இள க்ரவுஞ் சர் தனோடு 

அளக்கெழுர் தண்டகோள பளவாகத் 

அ.ரத்தியன் றிர்த்ரலோகம் அழித்தவன் சம்ப்ரதாயம் 

4) _ப்பருஞ் சண்டவேலை விடிவோனே 

செருக்கெழுட் தும்பர்சேனை அளக்கவென் ற்ண்டத்டு 

தெறித்திடுஞ் சங்சபாணி மருகோனே 

தினைப்புனஞ் சென்றுலா௮ குறத்தியின் பம்பராவு 

திருப்பரக் குன்றமேவு பெருமாளே,(௧௧) 

  

EOF HW GH HOM HEN FH BG i BoD 

தனத்தனர்தற்கன தந்ததான. 

18. பொருப்புஅங்கொங்கையர் பொருட்கவர்ர்தொன்றிய 

பிணக்கிடுஞ்சண்டிகள் வஞ்சமாதர் 

9 புயற்குழன்றங்சமழ்| ௮.றற்குலர் தங்கவிர் 
முருக்குவண்செற்துவர் தந்துபோகம் 

௮ருத்திடுஞ்சிங்கியர் தருக்க்ஞெசெங்கயல் 
அறச்சிவர் தங் கையில் அன்புமேவும் 

அலவர்ச்குழன்றங்கமு மறத்தளர்ந்தென்பயன 

அருட்ரீபதம்பங்கய மனபுருே த் 

யிருத்தணும்பங்கய னலர்க்கணன்சங்கரர் 

வி தி ato sm ்ரும்பிடு கர்தலேளே 
  

ச் விரை - மணம், 1 இனநீபடர்தொ சவாரி « தன்பப்படுன்.ற விச 
தொடர்புள்ள பிறலிக்சடல். 1 “இர - இளமையர்கய, 8 புயல்குழன் ௨ ௮ம் 
காழ். எனம்பிரிக்கு 1 அதல். - ச௬ு.௦னல், ர! செயில் கைப்பொருளில், 
$ பதபங்சயமெனற்பாலது சரசசோச்ட இயல்பாறித்து 1 எனும்-எண்னும் 

ர்



14. 

19. 

திருப்பரங்குன்றம். த 
இடுக்கண்உந்துஞ்சம ணரைப்பெருர்திண்கழு 

மிசைக்கிடுஞ்செர் தமி மங்கவாயா 

செருக்குதகண்சம்பக வனத்திடக்கொங்கொடு 

இறற்செழுஞ்சந் தல் gion Oe 

திளைப்புனம்பைங்கொடி. தனத்துடன்சென்றணை 

திருப்பரங்குன்.றுறை கம்பிரானே,(௧௨) 

  

தனத்தத்தந்தனர் தனத்தத்தர் தனர் 
தனத்தத்தர்தனர் தனதான, 

கடக்கைப்பங்கயங் கொடைக்குக்கொண்டல்தண் 

டமிழ்க்குத்கஞ்சமென் றுலகோரைகச் 

களித்துச் சென்றிரர் துளத்திற்புண்படுந் 

தளர்ச்சிப்பம்பரர் தனையூசற் 

கடத்தைதக் துன்பமண் சடத்தைத் GHA wD 

கலத்தைப்பஞ்சஇங் தீரியவாழ்வைக் 

சுணத்திற்சென்றிடர் திருத்தித்தண்டையங் 

கழற்குக்தொண்டுகொண் டருள்வாயே 

படைச்சுப்பங்கயன் துடைக்கர்சங்கரன் 

புரக்கக்கஞ் சைமன் பணியாகப் 

பணித்துத்தம்பயர் தணித்துர்சந்ததம் 

பரத்தைக்கொண்டிடுந் தனிவேலா 

குடக்குத்தென்பரம் பொருப்பிற்றங்குமங் 

குலத்திற்கங்கைதன் சிறியோனே 

குறப்பொற்கொம்பைமுன் புன த்திற்செங்கரங் 

குவித்துக்கும்பிடும் பெருமாளே, 

  

தந்தனர் தர்தத் தன கான, 

சர்ககம்பந்தத் தொடராலே் 

சஞ்சலர்.அஞ்சித் திரியாதே 
கந்தனென்றென்றுற அனைகாளும் 

சுண்டுகொண்டள்புற் திடு வனேே ரி 

அம
்



க திருப்புகழ். 

* தர்திபின்கொம்பைப் புணர்லோனே 

ரங்கரன்பங்கிற் ர் சிவைபாலா 

செந்திலங்கண்டி.ச் கதிர்வேலா 

சென்பரங்குன்றிற் பெருமாளே. (௧௪) 

  

FO KEE கர்கன தந்தன தனதர்சன தந்தன SH ST 

SOT HHS கர்கன கற்தன- -தன தான, 

16. கனக திரள் சின்றபெருங்கிரி தனில்வர்துத கன் தகனென்றிடு 

கதிர்மிசிய 1[செண்டையெறிந்திடு கதியோனே 

Ss UG Fu ori sf gibi jst saath sion voter is BO 

கரியின்றுணை யென் ௮]றந்இடு முருகோனே 

| பனகர் துயில் கின்றதிறம்புளை கடல்முன் பு) டைந்தபரம்பரர் 

படரும் jus avast mau sent |e rer மருகோனே 
பலதுன்பமு மன் கலங்கிய சிறியன்! யன்கொலையன்்புரி 

பவமின்றுஈ //ஈதிடவர்சுருள் புரிவாயே 

௮ன கன்பெயர்ரின் றுருளு ச் இரி। [ரழுச்திரிவென் ரிடவின்புடன் 

அழக குற்திறல்கொண்டவர் புதல்வோனே 

அ.டல்வகந்துமுழங்கியிடும்பறை டுடுடுண்டுடுடுண்டுடுடுண்டென 

AY Bi Bex றிட அண்டரநெரிர்திட வருளூரா் 

மனமுந் தழல்சென்றிடவன்றவருடலுங்குடலுங்கமிகொண்டிட 

மபில்4ிவென்றனில் வஈதருளுங்கன பெரியோனே 

மதியுங்கதி ருந்தடவும்படி யுயர்கின்றவ னங்கள்பொருர்திய 

வளமொன்றப ரங்கிரிவர் தருள் பெருமாளே,(௧ட) 

  

HTT OW Fi FONT Bb HOV Hib HOw 

UOT GE RON BG GOW தந்தன 

தானன தந்கன தந்தனர் BG GOT —— HOM GI OT , 

[7. காதடருங்கயல் கொண்டிசைர்தைம்பொறி 
வாளிமயங்கம னம்பயந்தந்திருள் 
ard gsi ge சும்பிலங்கும்பொழு தொருகோடி 

* ச$்தியின்சொ ம்பு - - தெய்வயானை, + Rena 1 பார்வதி, 1 செண்ல்ட- 
செண்டாயுசச்தை, $ கடம் - மதம், || பனசம் - பாம்பு, [ வென் . முது.



திருப்பரங்குன்றம். dba 

காயகதிரென்றொளிர செஞ்சிலம்புங்கணை 

யாழியுடன்கட கந்துலங்கும்படி. 

காமனெடுஞ்சிலை கொண்டடர்ந்தும்பொரு மயலாலே 

வாதுபுரிர்தவர் செங்கைதந்திங்கெ 

மாகநடந்தவர் பின்திரிந்துர் தன 

மார்பிலழுர்தவ ணைந்திடுந்துன்பம அழலாதே 

வாசமிகுர்தக டம்பமென்கிண்டுணி 

மாலைகரங்கொளு மன்பர்வர்கன்பொடு 

வாழசிதம்புளை யும்பதந்தர் துன தருள்தாராய் 

போதிலுறைர்தருள் கன்றவன்செஞ்சிர 

மீதுதடிந்துவி லங்கிடும்புங்கவ 

போதவளஞ்சிவ சங்கான்கொண்டிட மொ ழிவே ரானே 

பூகமுடன் திகழ் உ$ஈக்கினங்கொண்டகி 

ரீவமடைர்தைபு ரந்தரன் தந்தருள் 

பூவைகருங்குற மின்கலந்தங்குப னிருதோளா 

திதகமொன்றினர் வஞ்சகர் அஞ்சியி 

டாதவர்சங்கரர் தந்தவன்பும்பல 

சேர்நிருதன்குல மஞ்சமுன்சென்றடு திறலோனே 

சீதளமுந்தும ணர்தயங்கும்பொழில் 

சூழ்தாலிஞ்சைகள் வந்திறைஞ்சும்பதி 

தேவர்பணிந்தெழு தென்பரங்குன்றுறை பெருமாளே, 

(225 
ஸு 

உ * சல்ெங்கொண்ட ரிலம் - சங் ௮ம் (அழகு) செர்ண்ட, அல்ல 
சங்கு இனங்கொண்ட சழுத்து. 

 



4. 

இசண்டாவது 

திருச்சீரலைவாய் என்கின்ற 
திருச்செழ் தூர். 

FU FO) HM BG HOT GH Gos 

FO FO) HON Bh FON BH FT 

சுனதனாகன தந்தனதரந்தன தனதான. 

18. சகமலமாதுட னிர்திரையுஞ்சரி 

சொலவொணாதம டந்தையர்சந்தன 

களபசீதள கொறங்கையிலங்சையி லிருபோதேய் 

களவுநால்தெரி வஞ்சனையஞ்சன 

விழியில்மோகித கந்தசுகந்தரு 

கரியவோதியி லிர்துமுசந்தனில் மருளாதே 

அமலமாகிய சிர்தையடைந்தகல் 

கதொல்விலாத௮ நம்பொருளின்பமும் 

அ௮டையவோதிபுணர்ர்துத ன ச கபின்௮ரள் தானே 

அறியுமா௮ுபெ அம்படி யன்பினின் 

இனியசாகசி மமபுபுலம்பிடும 

அ௮அரணதடகஈ இண்டுணிஈ கிய ௮டி. தாராய் 

குமாரி ப யங்கரிரங்கரி 

க௮வுரி?லிபாரம்பரையஙிகை 

படிலைபோகினி ரண்டினிருண்। _லி எமந (யி 

Gop repent int shure wih 

வெகுவிதாகம சுந்தரிதந்தருள் 
குமரமூஷிக முந்தியஜங்கர சணசாயன் 

மமலவிராயக அஞ்சமிற்க் கத்தி 

அணிகஜானன விம்பஞொம்புலீ 

மவுலியானுறு சிர்தையுகச்தரு ளிளயோனே 

வ்சிரும்வரழையு ம்ஞ்சளுமிஞ்சியும் 

இடைவிடைது கெரறாங்கெமற்கல் 

மகிமைமாரஈகர் செந்திலில்வக்று BBO Ip ror)



திருச்செந்தூர். ad 

19. xayjor sums லைர்அுகுலைந்திட 

al 5am Ln aut a] gi a Bs ov mS) 

அவசமோசம்லி ளைக்துகளைர்திட ணை மீதே 

௮ருணவாயநகை சிக்தியசமபரம 

அ௮டர்ஈகா.நுதி பங்கவிதஞ்செய்து 

௮ தரபானம ருந்தஇிமருங்கிற முகைமேல்விற்க் 

அள மும்வேறுப டும்படியொன் திடு 
மகளிர்தோதசு இன் பின்மாயங்கு தல் 

ஒ $ீயுமா௮ுதெ ளிற்துள மன்பொடு சிவயோகச் 

அருகுஞானப ரம்பரதக்இர 
௮றிவினோகரு தங்கொளசிலம்பணி 

உபயசீதள பங்கயமென்கழல் கருவாயே 

இள கிடாவளர் சந்தனகுங்கும 

கள பபூரண கொங்கைநஈலம்புனை 

யிரதிவேள் பணி தர்தையும்௮ரதணமறையோனும் 

இனிதுருதெதி ரிர்தினண் ரும் 

௮. ரஹராசிவ சங்கரசங்கர 

எனமிகாவரு ஈஞ்சினையுண்டவ ரருள்பாலா 

வளர்நிசாசரர் தங்கள்சிரம்பொடி 
பா விரோதமி டுங்குலசம்ப்ரமன் 

scans டைந்தடெடும்புயல் மருகோனே 

வளரும்வாழையு மஞ்சளுமிஞ்சியும் 

இடைவிடா துநெ ருங்கியமங்கல 

மகிமைமாரகர் செந்திலில்வர்துறை பெருமாளே, 
  

SE ESV தனதனதன தன 

தநர்ததானன சனதனதன கன 

BS BM oot oot தன்தனத்னதன் த்ன்தான, 

20, பஞ்சபாதக மூற௮ுபிறையெயிறெரி 

குஞ்சகூர்விட மதர்விழிரபிலவக் 
பஙக்வாண்முக pO Sus Gus ர திரிசூலம் 
  a 

4 அள்கம் * கூந்தல், 1 பிலவகம் 5 குரக்கு,



௨௨. 

21: 

இடபடவசமு சவரக் ளுதளனைவளை ப ணர் வயல் 

. திருப்புகழ். 
பச்சபாசமு மருவியகாதல 

நிஞ்சிரீடிய கருமுகிலுருவொடு 

பண்பிலாதொரு பகடதுமுதுகினில் யமராஜன 

அ௮ஞ்சவேவரு மவ தரமதிலொரு 

கஞ்சமாமென வழிவழியருள்பெறும் 

அன்பபினாலுன கடி.புகமடிமையெ Oem BB 48 

yar) Bararan% Garg படஇடிபட 

எண்டி.சாமுக மடமடநடமிடும் 

௮ர்தமோகர மயிலினிலியலுடன் : லாவேணும் 

மஞ்சுபோல்வள ரளகமுமிளகிய 

ரஞ்சிதாம்ருத வசனழுகிலவென 

வர்ததூயவெண் மூறுவலுமிருகுழை யளவோடும் 

மன்றல்வாரிச ஈயனமுமழகிய 

குன்றவாணர்த மடமகள் தடமுகை 

மர்தராசல மிசை. துயிலழகிய மணவாளா 

செஞ்சொல்மாதிசை வடதிசைகுட திசை 

விஞ்சு£ழ்திசை சகலமுமிகல்செய்து 

திங்கள்வேணியர் பலஃதளிதொழுதுயர் மகமேரு 

செண்டுமோதின ராசருளதிபதி 

தொண்ட ராதிபும் வழிவமிநெறிபெறு 

செந்தில்மாரக ரினிதுறையமரர்கள் பெருமாளே, 

  

தீனனதன தனதன தர்தத்தர்தத் 
தீனனதன தனனதன தர்தத்தர்தத் 

தீனனத்ன தனனதன தர்தத்தர்தத் தனதான, 

*அமுதுததிகிடமுமிழு செக்கட்டிங்கட் 

பகவினொளிர்வெளிறெயிறு துஞ்சற்குஞ்சித 

சலையுமுடையவன ரவ தண்டச்சண்டச் சமஜோேலை 
  

உ தளி உ சோயில், 1 அமுதஉத.தி - பரத்சடல்,.



திருச்செந்தூர். ௨௩. 

அதுவருகுமளவிலுபி ரங்கிட்டிங்குப் 

பறைதிமிலை திமிர் தமிகு* கம்பட் டம்பற் 

கசையவுறவினரலற வுந்திக சந்தித் கெருவூடே 

எமதுபொருளெனுமருளை யின்றிக்குன்றிப் 

பிளவளவுதினையளவு பங்கிட்டுண்கைக் 

களைய துவசைதலிர இன்றைக்கன்றைக் செனசாடா 

திடுககடிதெலுமுணாவு பொன்றிக்கொண்டிட் 

டுடுடுடுடுடுமிடுடடு டுண்டுட்டுண்ூட் 

டெனவகலுெரிகருதி நெஞ்சக்களஞ்சிப் பசிராதோ 

குமுகபதிவகிரழுது சிந்தச்சிர gs 4 

சாணபரிபுரசுருதி கொஜசக்கொஞ்சக் 

குடு லசடைர்பவுரிகொடு தொங்கப்பங்கிற கொடி யாட 

1 குலதடினிஅசையஇசை பொங்கப்பொக்கக் 

கழலதிரடெகுடெகுடடெங்கடடெங்க க் 

தொகுகுகுகுதொகுகுகுகு கொங்கத்தொங்கத் தொகரு$தோ 

திமிதமெனமுழவொலிமு ழங்கச்செங்கை த் 

8$தமருகமததிர்ஈதமயா டன்பர்க்கின்பக் 

திறமுதவுபாககுரு வகதிக்குஞ்சற் குருசாதா 
திரளுமணிதரளமுயா தெங்கிற்றங்கிப் 

புரள எறிதிரைமகர சங்கத்துங்கத் 

இமிரசலரிதிதழுவு செந்திற்கர்கப் பெருமாளே, (௪) 

SOM HOT FONT FO Fi KONG HS Hoar ts 

கனனதன தனனதன தக்தனந்தற்தனர் 

தனனதன கனனகன தந்தனரதர்தனர் கர்ததான 

92. கொடியனையஇடை துவள ௮ங்கமூபபொங்கஅங 

குமுத |முதிதழ்பருகி பின்புறுஞ்சங்கையன் 

குலகியணைமுகலளக முஞ்சரிக்தன்பினின் _பண்புலாவக் 

  

ம் தம்பட்டம்பல்சரைய - சம்பட்டம் முதலிய பூல "வாத்தியங்கள் ௪, சப்தி 
ச்சு, * 1 பவுரி- கூத்த, 1 சடினி- ஆறு. ரலதடினி - சிரேவ்டமான 

சங்கையாறு. $ சமருகம் -உடுக்சை,



௨௪ திருப்புகழ். 

கொடியகிரல்ஈகநதிசெய் புண்படுஞ்சஞ்சலன் 

கு௮யெ௮௬டனினிது சம்ப்ரமங்கெரண்டுளங் 

குரலழிய ௮வசமு.று குங்குணன்கொங்கவிழ்க் ஒதான்ழபாய்பேல் 

விடமனையகிழிமகளிர் கொங்கையின்பன்புறும் 

வினையனியல்பரவுமு.பிர் வெர்தழிர் தங்கமும். 

மிதமொழியஅ.றிவில்டெறிபண் லைண்டுஞ்சகன்செஞ்செரீடும் 

வெகுகனகவொளிகுலவும் ௮ம் சமன்செர்திலென் 

றவிழவுள முருகிவரு மன்பிலன்* கர்இலன் 

விரவுமிருசிறுகமலபங்கயர்தர்துகர் ஈன்புரகோ 

படமிலகுமரவினுட லங்கமும்பங்கிடந் 

துகசறுமொருர்கலபிமிசை வந்தெழுக்கண்டா்கம் 

பகையசுரரனைவருடல் சச்அசச்துங்ககஞ் சிர்தும்வேலா 

படியவருமிமையவரும் நின்றிறைஞ்செண்குணன் 

பழையஇறைபுருவமிலி யன்பர்பங்கன்பெரும் 
1 பருவசல்செட்புரமெரிட விண்டி€ ஞ்செங்கணன் கங்கை மான்வாம் 

சடிலமிசையழகுபுனை கொன்றையும்பண்புறும் 

தருணமதியினகுறைசெய் துண்டமுஞ்செங்கையொண் 

சகலபுவனமுபொழிக தங்குறங்கங்கியும் பொங்கடீடும் 

சடமருவுவிடையரவர் அங்க௮ம்பங்கினின் 

ுலகுதருகவுரிபுமை கொங்கைகர்தன்புறும் 

தமிழ்விரகவுபர்பரம சங்கரன்கும்பிடுந் தம்பிரானே. (6) 

  

தனனதன கனனதன தனனதன தனனதன 

தனன கன கனனதகன தனகான, 

93. அறிவழியமயல்பெருக வுரையுமரவிழிசக மல 

அ௮னலவியமலமொழுக 

  

அசலாதே 
அனையுபனைய ரகிலுற வெருவியழவுறவும। | 

அ ழலினிகர்மறலியெளை ட யழையாதே 

* அந்திலன் - சாஸ்இர ஆராம்ச்சியில்லாதவன்... ee aay - சிஷி 
t பருவரல் - தன்பம்,



திருச்செத்தூர். உறு 

செறிபுமிருவினைகரண மருவுபுலனெ [யவுயர் 

திருவடியிலணுகவர மருள்வாயே 

சிவனைகிகர்பொதியவரை மூனிவனசமகிூஇரு 

செவிகுளிரஇனிய தமிழ் பகர்வோனே 

நெறிதவறி*அலரிமதி ஈவென்மகபதி*முளரி 

நிரு திகிதிபதிகரிய வனமாலி 

நிலவுமறையவனிவர்க ளலையஅரசுரிமைபுரி 

நிரு தனு ரமற அயிலை விடிவோனே 

1மறிபரசுகரமிலகு பரமனுமையிருளி யு 

மகிழமடி மிசைவள(ு) (Dear B wir ar 

மதலை கவழுகதிபிடை. வார Fa Aino!) புவின 

மறையவுயர்கரையிலுறை பெருமாளே, (௬) 

் 

SOS FHSS GOH BH HG 

தனத் தந்தற் தனத் தந்தக் 

தனத் தந்தந் தனத் தற்தர் தனதான, 

21. கரிக்கொம்பந் தனித்தங்கங் ரூடத்தின்பர் தனத்தின்சண் 

கறுப்பும்கன் கெப்புஞ்செம் Our DC sro Cet 
a உ ௪ . டு ப் . ச ரி 4 ச ௪ 9 ( 9 4 க கணைக்கும்பண்டுமைக்கும்பங்களிக்கும்பண்பொ/ க்ஞுங்கண் 

கழுச்துஞாங் கொளிக்கும்ிபொன் குழையாடச் 

சரக்குஞ்சம் புடைக்கும்பொன் துகிற்றஈகர் கரிக்குர்தன் 
. ° * 4 ச . ® 

ச௪டத்தும்| பண் பிலுக்குஞ்சம் பளமாதர் 

சலித்தும்பின்சிரிக்தங்கொண்டழைத்துங்கண் பசப்புமபெண் 

தனத்அன்பர் தவிபபுண்டி 6 குழல்வேனோ 

சுரர்ச்சங்கந் துதிசகந்தஞ் செழித்தின்ப&ி களித்துண் பன் 

சுகத்துய்ர்தின் பலர்ச்ெ தங் க்கராராத் 

அவைத்தும்பர்தடித்துஞசங் கொலித்துங்குன் றிடித் தும்பண் 

சுகித்துங்கண் களிப்புங்கொண் டிடும்வேலா 
  

* அலரி - சூரியன், 1 முளரி- அக்கினி, 1 மறிபாசு - மானமழு, 
8 மீதலை - மரச்சலம், || டளினம் - மடல் மேடு 4 பண்பிலுசசல் - தகு.இ 

யாய ௨ஸ்.த ச்சளைக்சொண்டு ஆடம்பரமாக அலங்கரித்தல். * 

4 

   



௨௭௬ திருப்புகழ். 

சிரப்பண்புங் கரப்பண்புங் கடப்பந்தொங் கலிற்பண்புஞ் 

சிவப்பண் ர தவப்பண்புர் தீருவோனே 

தினைச்சொர்தங் குறட்பென் பண் சசிட்பெண்சொங் கையிற்றுஞ்சுஞ் 

செழிக்குஞ்செர் திலிற்றங்கும் பெருமாளே, (௪) 

வடைய 
2 அருப்பர்தங்கரச்கர்பொங்ர்கரைப்புண்கொண்டுருக்கும்பெண் 

களைக்கண்டர் Kou LT oo Os ew றவரோடே 

கலப்புண்டுஞ் சிறுப்புண்டுர் அவக்குண்டும் பிணக்குண்டுங் 

கலிப்புண்டுஞ் ஈலிப்புண்டுஈ தடுமாதிச் 

செருத்தண்டர் தரித்தண்டம் ।|கத்தண்டர் சகற்கென்றுந் 

இகைக்தந்துண் செகத்ர்தஞ்சுங் கொடுமாயும் 

தியக்கங்கண் டுயக்கொண்டென் பிறப்பங்கள் சறப்பங்கஞ் 

ரிகைத் துன்றன் பதக்தின்பர் தருவாயே 

அருச்கன்ஈஞ் ரரிக்குர்தெண் டிரைக்கண்சென்றாக்கன்பண் 

பனைத்தும்பொன் றிடக்கன்றுங் கதிர்வேலா 

அணிர்சங்கங் கொழிக்குக்தண் டலைப்பன் பெண் டிசைக்குங்கொர் 

களிக்குஞ்செர் திலிற்றங்கு 6 குமசேசா 

புரக்குஞ்சங் கரிக்குஞ்சங் கரர்க்குஞ்சங் கரர்க்ெபம் 

பு.துக்குங்கங் கையட்குர்தஞ் சுதனானாய் 

புனக்குன்றம இளைக்குஞ்செந் தினைப்பைம்பொன் குறக்சொம்பின் 

(|றக்கண்கொற் கையிற்றுஞ்சும் பெருமாளே, (௮) 

  

96, சகுழைக்குஞ்சர் தனச்செங்குங் 

குமத்தின்சர் தநற்குன்றங் 

கு௮க்கும்பைங் கொடிக்கென்றிங் கியலாலே 

குழைக்குஞ்செங் குமிழ்க்குஞ்சென் 

௮ரைக்குஞ்செங் சயற்கண்கொண் 

டழைக்கும்பண் தமைக்குஞ்டுங் கியசாலே 
மு 

  

* அரைப்புண் - அல்குல், 1 அஞ்சு - பஞ்சேந்திரியம்,



27. 

சர்ச் 

திருச்செத்தார். உள் 

உமைக்குஞ்சங் கடததுன்பன் 

சகப்பண்டஞ் சுசித்துண்டுண் 

டுடற்பிண்டம் பருத்இன்றில் குழலாதே 

உதிக்குஞ்செக் கதிர்ச்சிந்தும் 

ப்்ரபைக்கொன்றுஞ் சிவக்குக்தண் 

டுயர்க்குங்கிண் இணிச்செம்பஞ் சடிசேராய் 

Seo PS HOO ST oor றையைச்செம்பொன் 

சடைக்கண்டங் கியைத்தக்குர் 

தரத்தஞ்செம்ர்புபத்தொன்றும் பெருமானார் 

தனிப்பங்கின் புறத்தின்செம் 

பரத்தின்பங் கயத்தின்சஞ் 

சரிக்குஞ்சங் கரிக்கென்றும் பெருவாழ்வே 

கழைக்குங்குஞ் சரக்கொம்புங் 

கலைக்கொம்புங் கதித்தென்றுப் 

கயற்கண்பண் பளிக்கு திண் புயவேளே 

கலுக்குங்கொண்।_லிற்பொங்குங 

கடற்சங்கங் கொழிக்கு ஞ்செர் 

திலிற்கொண்ட.ன் பினிற்றங்கும் பெருமாளே, (௬௯) 

  

*மன த்தின்பற் கெனத்தங்கைம் 

புலத்தென்றன் குணத்தகர் 

த்ரியத்தம்பர் தனைச்சுந்தும் படிகாலன் 

மலாச்செங்கண் கணற்பொங்குர் 
இிறத்தன்தண் டெடுத்தண்டல் 
கழித்தின்றிங் குறத் 1 தங்கும் பலவோரும் 

எனக்கென்றிங் குனச்கென்றங் 

செத்தின்கண் கணக்கென்றன் 

திளைத்தன்புங் கெடுத்தங்க் சுழிவாமுன் 
“wo 

ச் புயம் - கை, 1மன)த்தின் யககென தீங்கு ஐம்புலன் - மனம் செல்வத் 
ற்கு வேது வேறு வாயி-களாசப் பெரருந்தியிருக்கும் ஐம்புலன், 

1 தீங்கும் பலவோர் - ததீ.துவகூட்டம்,



7 i 
உ] திருப்புகழ் 

இசைக்குஞ்செர் தமிழ்க்கொண்டங் 

கிரக்கும்புன் ரொழிற்பங்கள் 

கெடத்துன்பங் கழித்தின்பர் தருவாயே 

கனைக்குற்தண் கடற்சங்கங் 

கரத்தின்கண் தரித் *தெங்குங் 

கலக்கஞசிர் இடக்கண்டுஞ் AG wor gin 

*நதிக்கதகாண்பம் சுயத்தன்பண் 

பனை தீ௮ங்குன் நிடச்சநதங் 

களிக்குஞ்சம் புவுக்குஞ்செம் பொருளாய் 

தனைக்குன் றற தனிற்றங்கும் 

இ ௮ப்பெண்குங் குமக்கும்பர் 
A 
அய) 

செ I Gh b bl (SON LG LOSS thi Bs 

செம்பொன் 1 Jus 50) Foor pilD || னவோனே 

கொழிக்குஞாம் தனத்தின்பைம் 

பொழிற்றண்செர் திலிற்றங்கும் பெருமாளே, (௧௦) 

தனக் தந்தத் தனத கந்தக் 

கவாசக நற்தக் தனக் GH Gd 

தனத தந்தற் தனக் Gh KH BSN Bl od, 

28. பருத்தந்கக் தனை த்தந்திட் 

டிருக்குங்கர சடா த்துந்திப 

பருக்கும்பொற் பரபைக்குன்றத் தனமானார் 

பரிக்குர்துற் சரக்கொன்றத் 

தளத் தீதங்குற் பலப்பண்பைப் 

பரக்குஞ்சக் சாத்தின்சத் தியைகேரும் 
அதரைச்செங்கட் கடைக்கொன்றிப் 

நிபருத்கன்பற் நிளைததங்குத் 

ணிக்கும்புத் இ தியைச் சங்கத க்றியேனே 
  தவம் ஆடட்டும் தைக ரம். வமாக. 

ட ட ச எங்கும் சலக்சம் சிற்இிட கண் தஞ்சிடு மால் - சர்ான்மாச்ஈளும் SSS 

கற்றுச் சுகமுற அனல் சாஎ்ளு3 திருமால், ர சதிச்தொண்பம்சயத்தன் - 

கதித்ச 4 ஓன் -* பங்க.பத்தன் - பங்சயத்தலும்,



திருச்செம் தார். ௨௯ 

அணை சசெம்பொற் பதத்தின்புற் 

றெனக்கென்றப பொடுட்டங்கத்' 

தொடுக்குஞ்சொற் றமிழ்த்தர்திப் படியாளவாய் 

*தருத்தற்கப் பொலத்தண், _த் 

தனைக்கொண்டச் சார்க்கஞச த் 

தடத்துன்பத தளை ததர்திட். டெதிர்சூரன் 

சமார்கெஞ்சிப் படித்துஞ்சர் 

கதா த்துங்கத் கயிற்கொண் 4 

தலத்தும்பாப் பதிக்கன்புற் நருள்வோனே 

தருககஞாத் தளைக்கண்டித் 

துறந்ர்கங்குட் டிவிட்டுரசற் 

சிவற்கன்றப பொருட்கொ சிப் பகாவோனே 

செயத்துங்கக் கொடை த்துங்கத் 

திருத்தங்கித் தீ ரிக்கும் ற் 

நிரூரசெந்திற் பதிக்கக்குப் பெருமாளே, (25) 

கன தன FST GS SHH H HM GM Kh Hl HHH 

Ho FoI தந்தாத் தந்தத் தன தான, 

20, அவ விபெறுந்தோட்டம்பொற் குழைய .ரம்பாற்புண்பட் 

டரிவையர்தம்பாற்கொல்கைக் கடையேசென்் 

நணை தருபண்டாட்டங்கற் ௮ருயெககொணடாட்டம்பெற் 

றழிதருதிண்டாட்ட௭ சற் ரெழியாசே 

பவமற்கெஞ்சாற்சிந்தித் திலகுகடம்பார்ச்தண்டைப் 

பதயுகள ம்போற்றுங்கொற் ் ற்முராளும் 

பதநிய௮ ப்காப்பும்பத் தியுமமி௮ம்போய்/ சங்கைப் 

பிதுயர்கண்பார்தகன। [ற ற்ருள ரயோ் 

  

தடைவைடவைகயயயுவ்னாகை காணான் 

* தரு சங்கு ௮ பொலதது அண்ட த். தனை - ௩ற்பக விருஷஷம் தங்கிய ௮ம் 

sil Cuser ne 65008 * சம்: தலை. 1 ௮உணி2பறும் தோட்டு gicrurp 

குழை - பூமியை விலை (சஇக்ஞும்டியான் சேர்டர்கிய அழகிய பொற்குழை



௨௩0 திருப்புகழ். 

தவநெறிகுன் ரப்பண்பிற் ௮றவினருந்தோற்றஞ்சத 
தனி*மலாஞ்சார்ப்புங்கத் தமராடித் 

தமிழினி ] அதன்காற்கன் திற் நிரிதருகஞ்சாக்கன்றைத் 
தழலெழவென்ரார்க்கன்றற் புதமாகச் 

சிவவடிவங்காட்டுஞ்சற் குருபரதென்பாற்சம்கத் 
தரள்மணி௫ந்தாச்சிந்துக் கரைமோதும் 

தினகரதிண்டோர்சண்டப் பரிபிடறுங்கோட்டி ஞ்ூத் 
திருவளர்செந்தூர்க்கர் தப் பெருமாளே (௧௨) 

  

80. தொடரியமன்போற்றுு்கப் படையைவளைந்தோட்டுஈ 1அட் 

டரையிளகுர்கோட்கொங்கைக் கிடுமாயத் 

அகில்விழவுஷேேசர்த்தங்கத் துளைவிரகுஞ்சூழ்த்தண்டித் 

அயர்கிளையுஞ்சூட்டின்பத் தொடுபாயற் 

தடைகொடுசென் 8 ட்டும்பொற் பணியரைமென்றேற்ற ங்கற் 

றனையென இன் $ரோட்டென் |றற் கிடுமாத/க் 

சனிமையிலொன்ருபர்சென்றுட் படுமனமுன்றுட்கன்புழ் 
நியலிசைகொண்டேத்தென்றுட் டருவாயே 

நெடிதுகவ௱-ூர்க்குஞ்சற் புருடரும்நைந்தேக்கம்பெற் 
ற்யர்வுறகின்ஸ ர்த்தங்கட் கணையேவும் 

நிகரிலமதன்தேர்க்குன்றற் நெரியில்விழமுர்தோப்பொன்றச் 
சிறிதுகினைர் தாட்டங்கற் நிவொர்மூன் 

திடமுறு௮ன் பாற்டிந்தைக், 4 கறிவிடமுஞ்சேர்த்தும்பர்க் 

இடர்களை யும்போர்ச்செங்கைத் திறல்வேலா 

தினவரிவண்டார்த்தின்புற் நிசைகொடுவந்தேத்திஞ்சித் 
திருவளர்செந்தூர்க்கர் தப் பெருமாளே,(௧௩) 

    

eon வத கண் ட் wean அவவலா ஒவர் (பிம்ய்யவபஅந்மையர் 

    

கவல ணை ~ 

* மலர் அஞ்ச் ஆர் புங்க - ஐவஸா புஷ்ப பாணத்தால், 1 தென் 

சால்சன்நில் - இளர்சென்றற் காத்தில் | தட்டசை - பணி.டச், louise 
பணியர்க்கு. இது, உருபு மயச்கம் 9 ஐஃடென்று - டென்று, | ௮20 

டும் - அலம், அன்பு சுருங்கும். | அ.றிவிடம் - தெளிவு.



5 . sl e திருச்செத்.தார். ௧ 

தரதனா தரதனத தந்தனா தநதனச் 

தந்தனா தந்தனத் தனதான, 
ல் a ௩ ந. ட ட ‘ ந். ட ந 

91. சங்குபோல்மென்கமுத் தர் தவாய்தந்தபற் 

சந்தமோகின்் பழுத் தெனவானிற் 

றங்குகார்பைங்குழற் கொங்கைடீள் தண்பொருப் 

பென்றுதாம்வொன்றறுத் துலகோரைக் 
॥ லி (் ர் ॥ 

துங்கவேள்செங்கைபொற் கொண்டல்கீயென்றுசொற் 

கொண்டு உதாய்கின்றுரைத் அழலாதே 

துன்பகோய்டுந்தாழ் 'கர்தவேளென்றுளை த் 

தொண்டினா *லொன்றுரைச்  ° கருள்வாயே 

வெங்கண் 1வ்யாளங்கொதித் தெங்கும்$வேமென்றெடுத் 

துண்டுமேலண்டருக் க்முகாக 

விண்டராகன்திருக் கொண்டல்பாசன்செருக் 

குண்டுபேரம்பலத் தினிலாடி 

|செங்கண்மால்பங்கயக் கண்பெருதர்தரத் 

தின்கணுாடுந்திறற் கதிராழித் 

திங்கள்வாழுஞ்சடைத் தம்பிரானன்புறச் 

செந்தில்வாம் செந்தமிழ்ப் பெருமாளே. (௧௪) 
nem 

  

32. பங்கமேவும்பிறப் பர்தகாரர்தனிற் 

பந்தபாசந்தனிற் 4 ப றடிமாறிப் 

பஞ்சபாணம்படப் புண்படாவளஞ்சகப் 

பண்பிலாடம்பாப் பொதுமாதர் 

தங்களாலிங்கனக் கொங்கையாகம்படச் 

சங்கைமால்கொண்டிளைத் தயராதே 

ீண்டைசூழ்கிண்கிணிப் புண்டரீகர் தளை த் 

தந்துநியன்புவைக் | தருள்வாயே 

4 தாய் - தாவி, 1ஒன்று - பொருந்திய. 1 வ்யாளம் - பாம்பு, இங்கே 

-அதனிட்த்திருர்து. எழுந்த விஷூத்தைக்குறித்தது. $ வேம் - வேசச்செய்யு 
மென்னும் பொருள்தா நின்றது. . || செங்கண்மால் சண்பெறாத.காடம தம்பி 

ரான் எனமு.கச, | | |



a 

௬ ௨ திருப்புகழ். 

௮ Lian SS HV STL STL BTL ங்கெடுக் 

தண்டவேதண்டமுட் படவேதான் 

Hy ஞ்சவே திண்டி றற் _கொண்டலாசண்டலற் 

கண்டலோகங் கொடுத் தருள்வோனே 

திங்களார்கொன்றைமத் தர் துமாய்துன் பொற் 

செஞ்சடாபஜ்சாத் அறுகோகை 

இர்ை தயேய்தென்றிசைத் தென் pave /கூம்பொழிற் 
ர் 

செர்தில்வாம்செர்கமிம்ப் பெருமாளே. (௪௫) 

  

திர்கானற்கா கர்கானர்நா 

BO BCI GH dh தனதான. 

99. கண்டேனுண்டே வண்டார்வஞசேர் 

1 தண்டார்மஞ்சுக் குல் மானார் 

தீம்பாலன்பார் நெரஜரோகொண்டே 

சம்பாவஞ்சொற் றடி ராயேன் 

மண்$டோயர்£ மென்கால்விண்டோய் 

வண்காயம்பொய்க் ig MG ar apts 

வன்கானம்போ யண்டாமுன்பே 

  

வந்தேரின்பொற் கழல்தாராய் 

கொண்டாடும்பேர் கொண்டாடுஞ்சூர் 

கொன்ராய்வென்றிக் குமரேசா 

கொங்கார்வண்டார் பண்பாடு 6,80 

குன்றுமன்றற் HAG ws oor 

[சண்டாகுமபா ஓண்டாயண்டார் 

சண்டா 4 கர்தப் ।|/பவேளே 

* கொண்டல் ஆசண்டலற்கு - மேகவாசனனாகய னுக்கு. 

ர சடாபஞ்சரத்துறுதோகை-சடைய இய கூட்டிலருக்கும் கங்கை, 1 தண்டா 

ர்சஞ்சு - குளிர்ந்த மாலையணிந்த மேகம். $ தோயம் - நீர், || சண்டாகும், 
பால்-2ற்சண்டுபோ லும் இணி மையுள்எபால், ௮, சாவத-உமாதேவியார் பொழ் 

சண்ணத்துச் சற5.து ஊட்டிய இருமூலைப்பால், 4] சந்தடபுயம் - வாசன் தல் 
கய புயம்,



திருச்செந்தூர். ௩௨௩. 

*தந்தாமைந்தா ரந்தோள்மைந்தா தீ த் ச் 
கந்தாசெந்திற் பெருமாளே. (௧௬௯) 

  

84, வெங்காளம்பா ணஷஞ்ோல்கண்பால் 

மென்பாகஞ்சொற் குயில்] மாலை 

மென்கேசந்தா னென் ஹறேகொண்டார் 

மென்றோளொன்றப் பொருள்தேடி 

வங்காள ஒர்ரோ னஞ்€னேம்போய் 

வன்பேதுன்பப் படலாமோ 

9மைந்காருந்தோள் மைரந்தாழுந்தா 

வக்தேயிர்தட் அபாமுதாள்வாய் 

அகரக்கார்பைநதே லுண்டேவண்டார் 

குன்றுள்சொங்கைக் கனியோனே 

ருன்ருடுஞ்சூ [ழம்பேழுஞசூ 
. உட டட. ரு ரும்போய்மங்கப் பொருகோபா 

கங்காளஞ்சேர் மொய்ம்பாரன்பார் 

கன்றேயும்பர்க் கொருகாதா 

“கம்பூர்சிக்கார் தென் பால்வர்தாய் 

கந்தாசெந்திற் பெருமாளே. (௧௭௪) 

a 

85. விசிபோலு*முர்சு விரியாலுமிர்து 
4 

நுதலாலுமொன்றி யிளஷோர்சம் 

விரிவான?ிந்தை யுரவாகிரொந்து 

விறல்வே றுசிந்தை வினையாலே 

* ௧௩து ஆம் மைந்து ஆர் ௮ம் சோள் மைந்தா - கம்பத்துககுச் சமான 

மாக வலிமை பொருந்திய அழயெ சோள்களையுடைய பராக்சமனே. 

7] மாலை - இருள். ] சோனம் - சோனகம் $ மைஈது - வலிமை 

॥ அம்பேழும் -'எழுசடலும், 4] கம்பு ஊர் சிந்து - சங்ககள் தவமும் 
சிறுத்திரம், 4 உர்தவிழி - உந்து௮ -- விழி, 

DA 

ன் ம் வெ cet eater ates லன



ne , திருப்புகழ். 
இகமாகியின்ப மதுபோ தவுண்டுள் 

இனிதாளுமென்று 

இருளாயதுன்ப மருள்மாயபர்தம் 

எனையிர்வகென்றும் 

மதிசூடியண்டர் பதிவாழமண்டி 
வருமாலமுண்டு 

மறவாதூர்தை யடியார்கள் பங்கில் 
வருதேவசம்பு 

௮ திமாயமொன்றி வருசூரர்பொன்ற 

மொழிமாதா 

aur ar 

விடையே 9 

கறுபாலா 

அயில்வேல்கொடன்று பொரும்வீரா 

அழகானசெம்பொன் மயில்மேலமர்க்.து 

அலைவாயுகந்த பெருமாளே. (௧௮) 

90. விறல்மாரனைந்அு மலர்வாளிகந்கு 

மிகவானிலிந்து வெயில்காய 

மிதவாடைவர்து தழல்போலவொன்ற 
வினைமாதர்தந்தம் வசைகூறக் 

குறவாராகுன்றி லஓுறைபேதைகொண்ட 

சொடிதானதுன்ப LOLI a ih 

குளிர் மாலையின்க ணமரிப லை தமது 

குறைதீரவக்.த பறகாயோ 

மறிமானுகர்த இறையோன்மஇழ்ம் து 

வழிபாடுதர்க மதியாளா 

மலைமாவுசர்த அலைவேலையஞ்ச 

வடிவேலெறிந்த அதிர 

அறிவாலறிர்து னிருதாளிறைஞ்சும் 
அடியாரிடைஞ்சல் களைவோனே 

அழகானசெம்பொன் மபில்மேலமார் அ 
அவாயுகந்த பெருமாளே, (௧௯) 
  

ஒன்றி, உருவாடிளொத்து... மோழிமாதர்' எனச்கூட்செ. 
4 மலை wig Rés - So nore «Au 0 (சூசனாயெ) wrosgnsr ena, £



திருச்செந்தூர். ௩டு 

தீரதகனகான தனதத்தான தந்ததனகான தனதத்தான 
தர்தகனதான தனதத்தான தனதா 

91. சர்தனசவாது நிறைகற்பூர குங்குமபம ர விரைகஸ்தூரி 

கண்பு டழுகளாவு களபசசீத வெகுவாசச் 

சண்பக*கலார வகுளத்காம வமபுதுகிலார வயிரக்கோவை 

தங்கியக$ர தரவித்தார பரிதான 

மந்தரமதான தனமிக்காரை கொண்டுபொருள்தேடு மதிசிடர 
வஞாசவி1ர£ இதயப்பூவை யனையார்கள் 

*வரதியிடுமாய விரசபபார்வை அ௮ம்பிலு எம்வாடு மறிவற்றேனை 

வர்தடிமைபாள இனியெப்போது Bm eur Bus 

இர்தரபுரிகாவல் முதன்மைக்கார சம்ப்ரமமயூர துரகக்கார 
என்௮மகலாத இளமைகச்கார குறமாதின் 

இன்ப௮னையபோக ஈரரக்நரா வர்கறுசுரோர் கலகச்கார 

எங்களஞுமைசேயெ னருமைக்கார மிகுபாவின் 

செசமிழ்சொல்கா 4 சவி -ச்சா£ குன்றெரி பம்வேலின் வலிமைகச்கா£ 

ட? ள்சொலடியார்கள் எளிமைக்கார எழில்மேவும் 

திங்கள் முடிகாதர் சமயக்கார மர்தாவுபதேச மகிமைக்கார 

செர்கில்ஈகர்வாழும் அருமைத்தேவர் பெருமாளே. (௨௦) 

  

BY EHO HTM HTM dh HTM HGH HOM HM OT கானத்கான 

குதகனகான BTM FTN GON KM CH 

94 முந்துதமிற்மாலை கோடிக்கோடி ரச்தம மொடுரீடு பாடிப்பாடி 

$மூஞர்மனைவாசல தேடிக்கேடி யுழலாகே 

முந்தைவினையேவ சாமற்? ராக மங்கையர்கள்காதல்தூரத்தேக 

முஈசுடிமையேனை யாளத்கானு முளைமீதே 

இந்திதிமிதோதி இி௫ர்நிதி கச்ச கான ரானத்தான 

செல் sr HOT சாவ ந்தோடு ஈடமாடுஞ 

  

௪ சலாரம - சலலாரம், செங்குவளை. 1 வ இயிடிம் - agar songs & 

பெண்ணு 2 + gost முடிராகா சமயம் - ஐ7வசமயம் $ முஜசர் - செத் 

துப்போவோர்.



௭௭ திருப்புகழ். 

செஞ்சிறியகால்வி சாலத்தோகை து்கஅனுகூல பார்வைத்தீர 

செம்பொன்மயில்மீதி லேயெப்போது வருவாயே 

அந தண்மறைவேள்விகாவற்காரசெந்தமிழ்சொல்பாவின்மாலைக்கார 

அ௮ண்டருபசார சேவற்கார மூடி மேலே 

௮ஞ்சலிசெய்வோர்கள் சேயக்கார குன்௮ுருவஏவும்வேலைக்கா॥ 

அ௮ந்தம்வெருவான ரூபக்கார எஇநிலான 

*ர துரமின்மேவு போகக்கா.ர விர்தைகுறமாது வேளைக்கார 

சொஞ்ொலடியார்கள் வாரக்காா ) தஇரான 

செஞ்ர்7மரைமாயு மாயக்கார துங்கரணசூர சூறைக்கா॥ 

செந்தில்ககர்வ 1 Lp மாண்மைச்கார பெருமாளே, (2 ௧) 

தந்தத்தனனக் தர்தத்கனனத் 

தந்தத்தனனச் தனதான, 
80. 1௮அம்பொத்தலிரித் தந்தக்கலகச் 

தஞ்சிக்கமலக் கணையாேே 

அன்றிற்குமனற் றென்றற்குமிளை க் 

தந்திப்பொழுதிற் Fon pur ov 

எம்பொற்கொடி$மற் ௮ுன்பக்கலனற் 

றின்பக்கலவிக் துயரா ளை 

என்பெற்றுலகற் பெண்பெற்றவருச் 

கின்பப்புலியுற் றிடலாமே 

கொம்புக்கரிபட் டஞ்௪சப்ப துமக் 

மொங்கைக் [குறிக் கினியோனே 

கொன்றைச்சடையர்க் கொன்றைத்தெரியக் 

கொஞ்சித்தமிழைப் 1காவேோனே 
  

௪ எந்துரமின் - தெய்வயானை, 1 சமரைமாயும - யுத்தத்தில் (பசைவ 
ரை) மாய்ச்கும, 1: அம்பு ஒத்த விழி தந்த கலசத்து - அம்பு போன்ற சண்ச 
ளாலும், த5சம்போன்ற சனங்களாலும் விளைந்ச கலகத்.இற்கு- 8 மன் தன் 
பகலன் ௮.ற்௮ு - சரித்திருச்சின்ற தன்பச்ைஈச் செய்யும் ஆபரணங்களை Ip 
விடுத ச. || குறவி - குறத்தி, வள்ளிகாய8, 

   



திருச்செ ருலூர், ௩௭ 

செங்கைவேல் வென்றிவேல் சொண்டுசூர்பொன்றவே 

'சென்றுமோ அம்ப்ரதாபா 

செங்கண்மால்*பங்கஜா னன்தொழானந்தவேள் 

செந்தில்வாம் தம்பிரானே.(உ௫) 

43, கந்ததந்தன கானாதானு தர்ததர்தன STC) STC) 

கந்ததந்தன தானாதானு--தன தானா, 

அங்கைமென்குழலாய்வார்போலே சந்திகின்றயலோடே போவா 

சன்புகொண்டிட நீரோபோ கீ ரறியீரோ 

அன்றுவர்தொருரகாள்நீர்போனீர்பின்புகண்டறியோகாமீகே 
அன்றுமின்றமோர்போதோபோகா தயில்வாரா 

எங்களர்தரம் வேருரோர்வார் பண்டுதந்தது போதாதோமே 
லின்று தந்துறவோதானீதே னிதுபோதா 

திங்குகின்றதென் வீடேவாரீ ரென்றிணங்கிகள்மாயாலீலா 

இன் பசிங்கியில்கீணேவீ ழா தருள்வாயே 

மங்குலின்புறு வானாய்வானூ டன்றரும்பிய காலாய்நீள்கால் 

மண்டுறும்புகை நீராவீரு எரிதீயாய் 

வர் திரைந்தெழு நீராய்நீர்சும்௮ம்பரம்புனை பாராய்பாரேழ்: 

மண்டலம்புகம் நீயாய்கானாய் மலரோனாய 

உங்கள் சங்கரர் தாமாய்சாமார் அண்டபந்திகள் தாமாய்வானாய் 

ஒன்றினுங்கடை. கோயாமாயோன் மருகோனே 

ஒண் சடம்பொழில் நீ6ர்கோடூர் செந்நிலம்பதி வாழ்வேவாழ்வோர் 

உண்டகெஞ்சறி தகேனேவாஜோர் பெருமாளே. (௨௯) 

  

தந்தன் தனந்தன்ர் தனதனத் 

BEST FUG SMG SOT FB S 

தந்தன தன்ந்கனர் கனகனந் தனதனத் தனதான 

44. Dy BS BOT வருர்தினம் Fp Bi 

சந்ததமும் வற்துகண் டரிவையர்க் 

கன்புருகு 1சங்கதர் தவிரமுக் குணமாள 
  

  

* பங்கஜாஸனன் என்பது பங்கஜானன் என விஃரரமாயிற்மு. 1சக்கதம்-௩ட்பு 
58 ்



உ திருப்புகழ், 

சாதலார்மைந்தரறார் தாயராருஞ்சுடுங 

கானமேபின்தொடர்ர் குலரமுன் 

குலம்வாள் சண்டுசெச் சேவல்கோசண்டமுஞ் 

கடுதோஞர்தடக் தி நமார்பு* 

தூயதாள் கண்டையுங் காண ஆர்வஞ்செயுர் 
தகோகைமேல்கொண்டுமுன் வரவேணும் 

ஆலகாலம்பான் பாலதாகஞ்சிடுந் 

கேவர்வாழன்றுகக் தமுதிபும் 

ஆரவாரஞ்செயும் வேலைமீகண்ஃடுயின் 

ருதிமாயன்றனன் | மருகோனே 

சாலிசேர்சங்கெம் வாவிசூழ்பங்கயஞ் 

சாரலார்செந்திலம் பதிவாழ்வே 

தாவுசூரஞ்சிமுன் சாயவேகம்பெறுந் 

தாரைவேலுர்திடும் பெருமாளே,(௨௪) 

தீர்தனா தந்தனா தந்தனா தந்தனா 
. தீரீதனா தந்ததான. 

42. சங்கைதானென்றுதா ளின்றியேகெஞ்சிலே 

சஞ்சலா சம்பமாயன் 

சந்தொடேகுங்குமா லங்க்ருதாடம்பரா 

சம்ப் ரமா னச்துமாயன் 

மங்கைமார்கொங்கைசேர் ௮ங்கமோகங்களால் 

வம்பிலே அன்பு 2ம 

வண்குகாரின்சொரூ பம்ப் ரசாசங்கொடே 

வர்அநீ wor Deora art 

கற்கைசூடும்பிரான் மைந்தனே ௮ந்தனே 

கந்தனே விஞ்சையூரா 

கம்பியாதிர்த்ர$லா கங்கள் * காவென்றவா 

கண்டலே சன்சொல்வீரா 
shetty   

* . ன்ருதி- தயின்ற ஆதி. 1 சா என்று ௮ தான்டலேசன் ச்னப் 

ப்ரித்துச் டொள்ச, ஆகண்டலேசன் - சே ந்இிரன், 

 



ல. மிமி யப யடி பு hi மில்? Spee Dag, NMIVUR, maa es 
செபபொற?ிகரப பைமபொற்கிரியைச் 

சிர கக்கறுவிப பொரும்வேலா 

செஞசொற்புலவாக் கன்புற்றதிரூச் 

செர்திற்குமாப் பெருமாளே (௨௨) 

  

40 கொர௱்கைபபணையிற் செமபொற்செறிகிற் 

கொண்டற்குழலிற் கொடிதான 

கொன்றைக்கணையொப் பந்தக்சயலிற 

கொ சக்களியுற் pl Pau ear 

*சஙகதகொளனியிற் சென்றிற்கடையிற 

சநதிபபவரைச சருவாதே 

ரநதபபடியுற்ர்றென்றற்றலையிற் 

சரகபபகமவைக தருள்வாயே 

அங்கபபடைவிட டன்றைப்படுகைக் 

1 கந் தக்கடல்ற சுடிதோட 

$ ௮ர்தபபொழிலிற | சரதுத்தலையுற் 

oh FID LIT துற ரொழியாதே ! 

செங்கைக்கதிருற் ரென்றக்கடலிற் 

8 சென்றுற்றவர்கற பொருளாய் 

ர கைக்களிவைக் தந்சபபொழிலிற 

9௪ 5 இிறகஞுாம Tid 4 சபருமாளே.(௨௩) 

 அஅண்டகளதளை லாட மவ ளைவாவகுஷகிம் 

தானகானநகனந கானகானர்தன க 

STB HUONG OTS BOT KT OT 

Al, asrag@rOuaderOs gratis a HGaro) . sti 

STOE Gor G5 BL ot கொடுபோக 

* சங்கம் - சங்தபோன்ற கண்டம்: 1 என்றறறலை - என்றன் 2லை 
* அச்திச்சடல்-சொ திலுககும் மகேரத்ரபுரிக்கும் இடைசசர்தியாசவுள்ள கடல் 
8 அ5சப்பொழில் - அந்தப் பூமியாகிய மகேகதிரத்தில், | சந்தத் சலையுற்று 
தூதாசர்சென்று 4சென் றுற்றவர் போய்வாசவாகி/ வீரவாகுசேவர்.' 

*தர்தது - ஈட்டி. 

— — ot



சழ திருப்புகழ். 
* அந்திபக லென்றிரண் டையுமொழித் 

திர்திரிய சஞ்சலங் களையறுத் 

சும்புயப தங்களின் பெருமையைக் குவிபாடிச் 

செந்திலை யுணர்க் தணர்ர் அணர்வுறக் 

[கந்தனை யறிந் தறிவினிற் 

சென்றுசெரு குந்தடந் தெளிதரத் கணியாத 

சிந்தையு மவிழ்ந்தவிழ்ர் அரையொழித் 

தென்செய லழிந்தழிர் தழியமெய்ச் 

Rien seus ores gaat தெரிசனைப் படுவேனோ 

கொர்தவிழ் சரண்சரண் சணெனச் 

கும்பிடு புரந்தரன் பதிபெறக் 

குஞ்சரி குயம்புயம் பெறச் கருமாளக் 

குன்திடிய ௮ம்பொனின் திருவசைக் 

Slam Glen சணெின்கிணின் ணினெனக் 

குண்டல மசைர்திளங் குழைகளிற் ப்சபைவீசத் 

தந்தன தனந்தனநர் தனவெனச் 

செஞ்சிறு சதங்கைகொஞ் உடெமணித் 

தண்டைகள் கலின்கலின் கலினெனத் திருவான 

சங்கரி மனங்குழைர் துருகமுத் 

தந் தச வருஞ்செழுர் தளர்ஈடைச் 

சந்ததி சகந்தொழுஞ் சரவணப் பெருமாளே (௨௭) 

  

துனனதன தானதானன கனனதன தானதானன 

தனனதன கானகானன தந்தத் த்தது தனதான, 

கீ், அருணமணி மேவு பூஜித]ம்ருகம௫: படீர லேபன 

9அபினவ விசால பூசண ௮ம்பொற்கும்பத்தனமோதி 
  

* அந்திபகல் - சேஙலசலம், 1 சர்தனை - சச்சனாயெ நின்னை, இஃது 
இடவமுவமை இ. 1 ம்ருஈமசம்-சச் தாரி, படீரம் - சந்சனம், $ அபிஈவம் 
அஇசயம்,



திருச்செம் கார். HE 

. 3 4 

ரு] ரிகுலவுமாத[லிலையின் முழுசியபி ஷே கமீதென 

அறவுமுற வாடிரிடிய அங்கைக்கொங்கைம் இதமாடு 

*இருணிறைய மோதிமாலிகை சரறுலியுறவானவேளையி 

லிழைகலைய மாத ரார்வழியின்புற்றன்புழ் றழியாநீள் 

இரவுபகல் மோகமேகொடுபடியில்மடியாமல் யானுமுன் 
இணையடிகள் பாடி வாபஎன் ெெஞ்ரிற்செஞுசொற் நருவாயே 

கருணமணியாடசாவணி குடிலாடி லாகியோதிய 

து! மறையி னதி யாகிய சாகக்துங்கக் குழையாளா 

உ ரமுருக பேகசாயலர்*்தமாமக ரா ழிகுழ்! (வி 

தினைமுழு தம் வ ர்யேயமுதண்டிட்டண்டர்ச் கருள்கூரும் 

செருமுதலி மே௮ாரவலி யகிமகக$ பால மாமலை 

கெளிளினு। ன்க௨மேயன முத இர்தித்கருள் மாயன் 

உரமருக மான்மார்பிபாடு சில்ப நவ வேலையேளிய 

ரெபாரவணாமனோகாரெ்கிற்கந்கப2பருமாளே (௨௮) 

  

கனத்தர் கானன தானன தானன 

தனத்தற் தானன சானன தானன 

கனத்கர கானன கானன தானன HST HS, 

46 அளிர்சங் *கார்முகம் வீ... மாசறு 

அகட்பஜ் சானத டாகம்வி டாமா . 
Hos Dor தாவிகுலாளிய F519. (ஈட நானா 

௮ரக்கன் போலொளி வீசிய மாமா 

கப்பைம் பூரைணிவார்முகை மேல்முகம 

அமுக்கும் பாவியை ௮வி$யிடேறிட நெமிபாரா 

Ader i att டாளனை வீணனை நிணிதி 

தனைக்கண் டாணவ மானகிர் மூடனை 

॥ விடக்கன் பாய் பகர் பாழனை யோர்மொழி பகராதே 

4 இருள் ரில ற ௮ம் 98 - சருமை நிறைந்த அழயெ கூதல், + go 

ரம் - ஒலி, 1 கார்முசம் - பஞ்சுசொட்டும் வில், § OM - rep, 
il inte மாமிசம், 
4 HY 75



௪௨ திருப்புகழ், 

விகற்பற் கூறிடு மோச விகாரனை 

அறத்தின் பாலொழு காதமு தேவியை 
லிளித்துன் பாதுசை நீதர கானறாள் பெற௮ுவேனே 

முளை /சங் சோலிடு 7லம கோததி 
அடைத்தல் ராகஇ ராவண னீள்.பல 

முடிக்கன் மேோர்கண யேவுமி ராகவன் மருகோனே 

முளைக்றாஞ் சீத லாவொட ராவிரி 

திரைக்கங் காஈஇிர் தாக௫ர்கூளில 

(டி.க்குஞ் ரேசார் போரு ளால்வ() முருகோனே 

தவ பெங் கானக வேடுவ ரானவர் 

இசைத்தர் தோவென வேகணி யாகிய 
ரு e e * ௫. 

தறிற்கு Sit toi} நரயதி கரமும் எ ழில்வேலா 

ரிறக்குர் காமரை போடையில் மேடையில் 

றக்குஞ் சூல்வளை பால்மணி வீசிய 
இரு ச்செ தூர uA CsauaCora gr பெருமாளே, (௨) 

 ஒைவகவைவவைய வ கைகளல் 

தனகனன தர்ககர்ஈ தனதனன கந்ததக்க 

தனதனன கர்ததர்க--தனகான, 

47, அனைவரும ரண்டருண்டு கடிகெனவெ குண்டியம்ப 

௮௦7௮. ரின்தொடர்ந்து 19 GoM FT LOD 

ACPA ten கொண்டுவிண்டு புமுவுட னெஓம்பலம்பும் 

௮லலவுட லஞ்சுமந்து தடுமாறி 

மனைகொழுமி தம்ப கர்ர்து வரல.ரஇ ருர்தருந்தி 
மனவழிதி ரிர்துமங்கும் வசை 8, 

மறைசதுர்வி தர்தெரிர்து வகைசிறு௪ தங்சைகொஞ்சு 

மலரடிவ ணங்கு என்று பெறுவேனே 

இணைமிசைசு கங்கடிந்த புன மயிலி ளங்குரும்பை _ 

தஇிகழிருத னம்பு ணாச்த திருமார்பா 

* சாதக - ஆச்தி, 1 கூவிளம் - வில்வம், 1 சணி- வேங்கைமசம் 
6 சுகம்கடிந்த - இளிசளையோட்டிய,



திருச்செ ந தரா. hi 

செமுழுத முன்புதும்பிமுகவனொடி தரதைமன் | 

இ௫ரிவலம் வந்த செம்பொன் த பிலவீரா 

இனியகனி மந்திசிகது ாலைகிழவ ரெந்திலவர் ஐ 

இறைவகுக கந்த என் ௮ம் இளையோனே (௩0.) 

எமுகடஓ மெண்சிலம்பும் சரம் அர அரசும் 

இமய௰யவரை யஜ்ச லென்ற பெருமாயோ 

0 emia எவை. 

FOU CT HON bbb b dor bh ஊன கன் தரசு b Boor 

தனனதன தநததர்தன HET HM oH, 

48, இருகுழையெறிர்த கெண்டைகள் ஒருகுமிழடாம து als BY 

இணை சிலைகெ fio) & முஈதிட அணைமீே 5 

இருளளக பர்திவ ஞ்சியி லிருகலையு டன்பூலை/ திட 

இதழமுத ருந்து திங்கியின் மனமாய 

முருகொகெ NG ET GOT DAW DIL bg) ஏகுமகமழ 

மூகைமுகடு கொண்டெ முந்தொறு முருகார 

முழுமதிபு ரிர்தசிச்துர அரிவைய ருடன் ௧ லம்்.இடு 

* மூகடியுஈ லம்பி pi Br அருள்வாயே 

எரிவிடஙி மிர்ந்தகுஞ்சிபி னிலவொடுமெழுற த கங்கைய 

மிதழியொட ஸணிந்த சங்கரர் களிகூரும் 

இமவரைத ருங்கருங்குயில் மரக திறந்த ரங்களி 

யெனதுயிசெ ஸுந்தரி யம்பகி பெருவாழ்வே 

அரைவடமலம்பு கிண்கிணி பரிபுரநெருங்கு தண்டைக 

ளணிமணிச தங்கை கொஞ்சிட மயில்மேலே 

௮ கம௫ஏழ்வுகொண்டு சந்ததம் வருகுமா மூன்றிலின்புறம் 

௮லைபொருத செந்தில் தங்கிய பெருமாளே, (௩௧) 

  

4 ௮ளது- சேறு. 1 முகடி : மூசேவி. முடியும் - முகடிக்கும்,



௪௪ திருப்புகழ். 

திகள் கன்ன தனத்தத் தாத்தன 

தனதன தனன சுனததக தாத்தன 

BOM ch odd இன்ன Bol STH BT GB Hom BOK RTS, 

4). Qcpu Ah syipto BA sas bi Daw 

இறுகயெதுகிலை செகிழ்த்துக்காட்டவும் 

இருகடைசிழிய மூ ௮க்கிபபார்க்க மைந்தரோடே 
ரீ 

இலைபிளவதனை எடிக்துக்கேட்க | 
ந் ச. a * 

மறுமொழிபல௮| மிரைத்துச்ராற்றவும் 

இடைபிடைசிறிது ஈகைத்துக்கா' டஙும் பங்கள்வீடே 

வருகெனவொருசொலுரத்துப்பூட்டவும் 

AMA rosie at யணத்துரசேர்க்கலும் 

a Hur an A gi hbHSS om td + Fon rT Bo 

வனை மனை *பு ததி ல்டி த்துப்போக்கவும் 
. ௫ *. [.] * ௩ a 

ஓரு ரலைமறவு [ணர் TAS BAT Hi sat 

வரைவிடனெது பதத்தைபபோற்௮ுவ தொ சசாளோ 

குருமணி வயிர மிழிக் துக் கோட்டிய 

சழைவட ௮௫] வெளுத்துக் தோற்றிய 

*தவறிசை யருவி சொழிச்னுத் தூற்றிய மண்மிர் | ஆர 

பூழிப? S குழி வ வயிற்றைத் cpl | BO 5 Ip 

Bi soar AM அருத்திக் ந மாப்பொதி 

குளிர் ழலருவி கலக்கிப் பூப்புனை வண்டலாடா 

முருசவிழ் அணர்களு குத்துக் காய்த்தினை 

விக ஈடு*இதணி லிருப்பைக் காட்டிய 
முழ்ஈகையிளைய குறத்திக் காட்படு ரெகதில் வாழ்வே 

முளை பிர பதியை யடுத்து / சாத்திய 

] டைமுடி யிறைவர் த்ம்க்கு 3 Jb Bis 

முறையரள் முருச தவச்சைச் சாப்பர் சம்பிரானே, (௩௨) 

* புகுதில - புகுுதால, 1 குளிற இசை. ளி. - சப்திக்கள்ற ot ont, 

செல்லுகின்ற, $கலுழி- சான்யார, | தருத்திசா- இட்டினிடத்தள்ள 

சோலை. % இதண் - பரண,



௩ ம் திருச்செந்தூர் டு திருச்செந்தூர். ae 

FMM EM GHG FM GM HMM AM biG GCM FON 

தனனதன சர்ச தானதன தனதான. 

90.உதகியறல்மொன்டு ரல்கொள்கரு முகிலெனஇருண்டிலமிக 

வொளிதிகமு மன்ற லோதிரரை ப பஞ்சுபோலாய் 

உதிரமெழுதுங்க வேலவிரி மிடைகடையொ துங்கு பிளைகளு 
முடைதயிரபிதிர்ந்த கோஇதென வெம்புலாலாய் 

க சு க [த] 

Uf & ர்க iB a) reat aon செருகுபி 0) 1) Bib th ty gb! சப்னா 

வடிவுதருகும்ப மோதிவள/ சொரிசைதோளாப் 

*வன பரியுமற்கை மாதர்சளி னிலைகைனையுரை/% அ காளிலு ப: 

ஒபரியடி மையன்। | கூருமறு சிர்தியேனே 

இதழ்ெ ir Bus a (pm a தாமரையின் LD SOT AD) BOON Jeb IT Gol (LPS DI 

மெறிதிரையலம்பு பாற௮ுததி Rony oT Bi nw 

(து உ . ’ . 

இருவி!/"அயின்ற ஈராணனு முமைமருவுசமதா சேகரலு 

[நிமையவ/ வை BIS; Ul Fo GO Bar 1 g& 1 Lp tb 

மதலக. ch wo [ட இர கையில் அகில J FD od ._ Oo பகிக தன் 

முகிழ்முகைகரற்க பாஉழூத முண்டவேளே 

முளைமாருருசங்கு விசியலைமுடுகி 1மைகவஜ்ந்த வாபெருகி 

மூ. தலிவருசெர்தில் வாழ்வுசமு சிம்ரிரானே, (௩௩) 

4 

தத்ததன FHSS BOs 55 தனந்ததன 
தத்ததன தத்தத் கனர்தர் தனர்தகன 
சத்தகன சுத்தத் சனற்ஈம் தனந்ததகன ஈன கான, 

61, கட்டழகு விட்டித் தளரர்தங் கிருர்துமுன 
மிடடபொறி தப்பிப் பிணங்கொண்.ட. இன்ன 7 & al 
ச்ட்டணமெடித் தச் ent gw பெரும்பள paw aha தியோடே 

வெட்டவிட வெட்டக் இடங் கிட் சமன 

மக்களொரு மிக்கத் தொடா்ர்தும் புரண்டும்வழி 

லிட்டுவருமித்தைத்தலிர்ர்துன்பதங்களு றவுணர்வேனோ 

ண ரத. , ‘ rr 
* gard + HUG. * மை Fat sa - Ga au sates துபோல,



ச்ச் திருப்புகழ். 

பட்டுருவி நெ.ட்டைக் க்ரெளஞ்சம (பிளரதுகடல் 

முற்றுமலை வற்றிக் குழம்புங் குழம்பமுனை 

பட்ட௮யில தொட்டுத் திடங்கொண் டெதிர்ந்தவுணர் 

[மூடிசாயத் 
தட்டழிய வெட்டிக் கவச்சம் பெருங்கமுகு 

நிர்த்தமிட ரத்தக் குளங்கண் டுமிழ்ர் துமணி 

சற்சரைய வித்தைப பலன் ௪ண்டு செர்திலுறை 

பெருமாளே, (௩௪) 

தந்ததன தமததாத ததத சக்கதர்து 
தந்ததன தர்ததர்த தனதான 

52, சண்டுமொழி * கொம்புகொங்கை வஞ்சியிை... ௮ம்புகஞ்சு 

சண்கள்குழல் கொண்டலென்று பகலாலும் 

கண்டுளம்வ முந்திநொக்து மங்கையாவ சம்புரிந்து 

கங்குல்பக லென்றுகின்று விதியாலே 

பண்டைவிளை கொண்டுமன்௮ வெந்துவிழு கின்றல்சண்டு 

பல்கயப தங்களதர்து புகழோதும் 

பண்புடைய சிகையன்பர் சங்களினலு பன்சுலந்து 
பண் [பெற் வி் Gh 7௮ சல் GT BT ala ரரய் 

வண்டுபடு கன்றதொங்கல் கொண்டெ ஸூங்கிலிஞ்சு 

வம்பினைய டைந்துரசந்தின் மிகமூழ்கி 

1வஞ்சிசைமுனிச்சகொங்சை மென்குறமடர்தைசெங்சை 

வர்கழகு டன்சலநர்த ். மணிமார்பா 

திண்டிறல்பு னைந்தனண்டர் தங்களப யங்கள் கண்டு 
செஞ்?சமர்பு ளைர்துதுங்ச மயில்மீதே 

சென்றகர ரஞ்சவென் குன்றிடை மனம்புணர்க்௬ு 

செந்தில்ககர் வந்தமர்ந்த பெருமாளே, (௩௫) 
ந்கணந்கைகள்ற அமை. வெல் cates tee மட 

*் செர்ம்பு + யானை ச்சொரம்பு. + சந்து - risers, ர வஞ்சியை முளி 
கத் * சொடிபோலும் இடையை வருத்துகின்ற, 8 சமர்புனைந்து ஃ பேர்ரிச் 
சோலங்சொண்டு. '



திருர்செந் தார். ௪௭ 

னன் அசன் LEM FET HIT HOI 

தனன For Kom கனகன் தன்தன் 

சன்ன கனகன் How Hav HOV Hor TM HTM, 

௦8. களப மொழுகிய புதி முகையினர் 

கடுவு எமி தரும் சிரலிய எிழியினர் 

(ழு சரித தெர மிய ip Bom i oral Par Gin 

கலக NO say oo DG am 1p moet 

பொருளி லிரா வழிகொடு மொழிகொடு 

களர விடுபவர் செருளினி லெலரையும் நகையாடிப் 

பிளவு பெரிஉதி வள வொழுகியர் 

ஈடையி ஓடையினி லழகொடு இரிபல/ 
பெருகு பொருள்பெறிலமளியி லிகமொடு குமைவோடே 

(ரணமு மீணைபவர் வெரிதரு |னலுணும் 
௮வ7 வனிதையர் முடுகொடு மணைபவர் 

பெருமை புடையவ hoon Ag mar புரிவாயே 

*அளையி இறைபுலி பெறு?மக வயிறரு 

பரவி னிரைமுலை யமுதுண $கிரைமகள் 

(வாவ ஜெடுபுலி முலையுண மலையுடன் உருகாநீள் 

அ டலி தனிஇள 8[வுலவைகள் தளிர்விட 

மருள மதமொடு களிறுகள் பிடியுடன் 

அசல வெளி! பர் பறனீவகள் ரிலம்வா  விரல்சேரேம் 

தளைகள் விருகழை விரன்முறை கடவிய 

இரைகள் பலபல தொனிதரு கடூமுகில் 
சுருதி புடையவ னெடியவன் மனமகிம் மருகோனே 

துணைவ சூணகர சரவண பவநம 

முருக குருபா MOTT D (PHS 

துறையிலலையெறி திருககருறைதரூ பெருமாளே, (௩௬) 

* பெருமை - இவண் ஏிறுமைப் பொருள் சரும். 1 அளை - மலைக்குகை, 
* ௪ உயிறரு - மகவு4-அயில்தரு. அயில், ரல் - குடித்தல். $ ரிரைமாள் * 

பசுவின் பெண்சன்று, | வசவன் - ௮ண்சன்று, 4 உலஸங்சள் - மரக்கள்.



# gs * % 

=D} 2 ௬பபுகழ, 

கனர்தகர்க தீர்தனர் BOND HK HG BH க 5 5 in ர் 

துன ரதத ர்த தி ்சுகற்க கன கரன, 

கனங்களசொண்், _ குர்களங் களுங்குலைந்சு லைர் தூளிஞ் 

சகண்களுஞ்ரி வராதயர்ர்து Goo TH 

கரங்களுங்கு னி துஷ் ரகுங்களுஙக சி BY nl 

சறங்குபெண்க மரமபிரம்து விலைகூறிப் 

மி) LT GH SB (LOT OM 61, OLD ABT 4% BT HIgh GID! | Us AI KOH IO 

பொருந்தியன் ப ஈண்புபண்டு மூ டசைப் 

LOOT i ple al] TE GUD கலந்தகங்கு வறரதுவுர் 

An gins sie ie gp 11 DE a os) 

அனங்க னெ த! நைந்துவெர் BH» BRAGG 9 ar Yl Tae 

திறர்திருண ட கண்டர்தநத ௮ பில்வேலர 

அடர்ஈ தடர்ரதெ திர்ர்துவர் தவருசரள் | வெஞ்சமம் 

புரிந்த ௮ன்ப ரின்பகண்ப உரவோனே 

சனங்கள்கொண்டி லங்கைமன் சிரக்கள்சிர்க வெஞ்சரர் 

கெரிர்தவன்ப ரிரதஇன்ப மருகோனே 
டி ச் ர . ந . ல 

சிவர்தசெஞர தங்கைய சிலம்புகண்டை யும்புனை 4 

அசெர்தில்வந்த ௪,தஎங்கள் பெருமாளே, (௩௪) 

கு bb Hoar > & How BES gh oor BO gH or 

ச் iB Hom ச் உக்தன் அ i BET oT, 

69. கொங்கைகள்கு இங்கவளை அசங்கையில்வி ளங்கஇருள் 

கொண்டலைய டைந்தகுழல் வண்டுபாடம் 

கொருசிய*வ னங்குயில்கள் *பஞ்ரால்வ னங்கிளிகள் 

கொஞசியதெ னுங்கு£ல்கள் 1கெர்துபாயும் 

வெங்கயல்ம் ஈண்டலிழி அம்புலிய டைச்த நுதல் 

'விஸகையர்கள் தங்கள் மயல் கொண்டுமேலாய் 

  went வமுமமை.. சனரமயை ஷம. பலவு ஆகம். ala ெழுதிமவகக்லை வவ mange patti creme வதை அனைய மைகவளுட ந்ண்னதின்த 

ட சி'வனம் குயில் - 1g Sus குயில்கள். 1 பஞ்ச 5ல் வனம், இனிகள், - sae 

பஞ்சவர்ணாச் சளிக்ள் t Qat grututh-Qeehls gnu ruyo,



திருச்செந்தூர். ௪௯ 

வெம்பிணியு ழன்றஃபவ சர்தனைரி னைர்துன து 

மின்சரண பைங்கழலொ டண்டஆளாய் 

சங்கமுர சந்திமிலை அந்துமித தும்பவளை 

தந்தனத னஈதலென வந்துசூரா 

சங்கைகெட மண்டுதிகை யெங்கணும டிந்திடவொர் 

FING VOGT GH HGH சொண்டவேலா 

சங்கரனு கந்தபரி வின்கு ரவ gp oy aH Bi 

தங்களின் ம இரக தருமு மெங்கள்கோவே 

சந்திமு கஞ்செயல்கொள் சாகார்கு றமயெஷணொடு 

சம்புபுகம் சொ%தில்மகிழ் சும்பிரானே.(௩௮) 

தந்தன தானான காரான HH HIT Hl Bow தானன 

FT KOT கானை கானன் 9 oF Hi GT 

56. கொம்பை யாகாது பே [தி ட கண்ற aly லாமோத கள 

குங்கும பாடீர பூஷண ஈகமேவு 

கொங்கையி 1னீராவி மேல்வளா ரெக்கரு நீர்மாலை சூடிய 

சகொண்டையி லாகார ரோபையில் மருளாதே 

உம்பர்கள் ஸ்வாமீ ஈரமோசம எமபெரு மானே ஈமோசம 

ஒண்டொடி மோகா நமோநம எனநாளும் 

உன்பு5” ழேபாடி ராளினி ௮ன்ப/ட னஞாசார பூசைசெய் 

ய் திட விீணாள்ப LT ach an |மிவாயே 

பம்பர மேபோல அடிய 9 fay வேகாள நாயகி 

பங்கய பாத நூபுரி கரசூலி 

8 பங்கமி லாரீலி மோடிப யஙகரி மாகாவி யோகினி 
பண்டு ராபான ரூரனொ டெ.தி/போர்கண் 

டெம்। தல் வாவாழி வா மியெ னுமபடி வீருன வேல்தர 

என்றுமு சானேம னோகர aw ors 

இன்சொல்லி சாகாக்ரு பாகர செர்திலில் வாவ்வாகியேயடி 
யென்றனை மிடேற வாழ்வருள்பெருமாளே, (௬௯) 
  
  

*பவூிதனை - பிறலிச்சடலில் அ£லைபவனை. 4 சு.றம்பெண் - குறப் 

பெண், மெலித்தல் விகாரம், ]நீசாவி - நீர்த்சடாசம். 3 பங்சம் - குற்றம், 

7



௫ திருப்புகழ். 

கீதீதகன தானதன தத்தான 
தீதீததன தானதன தத்தான 

தத்ததன தானதன தத்தான தனதான, 
27. சத்தமிகு மேழுகட லைக்தேளை 

யுற்றவ ச தோடுசணை யைப்போர்கொள் 

சத்திதனை மாவின்வடு வைக்காலி தனைமீறு 

கற்கமணம் வீருசம லப்பூவை 

Masher வானகடு வைச்£று 

*தத்ுகளும வாளயடு மைப்பாவு விழிமாதர் 

மக்ககிரி போலுமொளிர SD ob TT 

PIAL. CinyOiwiPar Mai zr au 

வச்சிரசி ர்டரிகர் செப்பான தனமீதே 
வைச்சகொடி தானமயல் விட்டான 

பத்திசெய எஏமையடி மைக்காக 

வஜ்ரமயில் மீதிலினி யெப்போது வருவாயே 

சித்ரவடி வேல்பனிரு கைக்கார 

4 Bi வோர்கள் பனுவற்கார 
இக் 03 இிக்கினும்ஈ டாவுபுர விக்கார குறமாது 

சிக்க. ராககல விக்கார 

அட்ட௮ஈ ரேசர்கல சக்கார 

சிட்டர்பரி பாலலளி தக்கார அடியார்கள் 
முத்திபெற வேசொல்வச னக்கார 

தி.த்தைறிகர் தூயவனி தைக்கார 

முர்சகாப ராவுசர ணச்கார இனிகான 
ர் 

(Lp eben ip யாயும்வரி சைக்கார 

Us mE PEO தாவுபுரி சைக்கார 

முத்துலவு வேலைஈகர் முத்தேவர் பெருமாளே, (௪௦) 
  
      

  
ரஸ்ஃடவகாவகை சத்து உசரம் வாளை - துள்ளன, திரிகன் வாளை மினை,



a க ச 

திருச்செந்தூர். (டுக 

தனனதன தாரதகாதத HST Hor FG BHO GH 

தனன தன தார்ததர்தத் தனதான. 

58. * தகரகறை பூண்டவிர்தைக் குழலியர்யள் தேய்ர் தஇஇன்பத் 

தளருமிடை யேர்அ தங்கத் தனமானார் 

தமைமன தில் வாஞ்சைபொங்சுக்கலவியொடுசோர்ந்துமர்த்ரச் 

சமயசெப நீங்கியிந்தப் 1 119.15. (@ Lb 

புகலரிய தார்த்ரி சக்கத் தமிழ்பனுவ லாய்ந்து கொஞ்சிப் 

Ru sole வாய்ந்து வஞ்சித் SPO pli 

YM FNM orb st FHS SP UST EHO FOBT oO uno 

((ளகமலர் பூண்டு வநதத இிடுவேனோ 

தகுடதகு தார்க தந்தக் திகுடதிகு ந்த இந்தித் 
தீகுகணச தாங்கணைங்கத் தனதான 

தனனதன தாந்த தர்தத் கெனஈடன மார்ந்த அங்கத் 

தனிமயிலை யூந்த சந்தத் திருமார்பா 

இகையசுரர் மாண்ட முந்தத் இறலயில் வாங்கு செங்கைச் 

சிமையவரை யீன்ற மங்கைக் கொருபாலா 

இகழ்வயிர மேந்து கொங்கைக் குறவனிதை காச்த FH RIF 

சிகரமுகி லோங்கு செந்திற் பெருமாளே, (௧௪) 

  

தந்ததன தந்தனர் தந்ததன தந்தனந் 

தந்ததன தந்தனர் தந்ததான, 

60, தண்டையணி வெண்டையங் கிண்கிணிச தங்கையுக் 

தண்கழல்சி லம்புடன் கொஞ்சவேசின் 

தந்தையினைமுன் பரிர் தின் * பவுரி கொண்டுஈன் 

1 சந்தொடம ஊணைர்து சன் ற்ன்புபோலக் 

கண் $0றக _ம்புடன் சந்தமகு டங்களுங 

சஞ்சமலர் செங்கையுஞ் சிர்துவேலும் 
  

* சக:ம்.- மயிர்ச்சந்து 1 பவுரி - கூத்து * ச௩்2தாடம் - சந்சோஷம் 

1 உதக ம்பு, சந்தரோச்கி யியல்பானது.



டூ௨ திருப்புகழ். 

கண்களுமு கங்களுஞ் சந்திர *5' றங்களுங் 

கண்குளிர என்றன்முன் சர்தியாவோ 

புண்டரிக ரண்டமுங் கொண்டபூ ரண்டமும் 

பொங்கியெழம வெங்களங் சொண்டபோது 

பொன்கிரியெ னஞ்சிறர தெங்கனும்வ ளர்ஈதுமுன் 

புண்டரிகர் தர்தையுள் சிந்தை-கூரக் 

கொண்டன. வம் பகஷ செந்திலிலு மென்றன்ஸன் 

Oar eK Avi. am nl aM wh Hi கந்தவேளே 

கசொங்கைகுற மங்கையின் ச௦தமண முண்டிடுங 

கும்பழுற் குமரி தம்ரிரானே, (௪௨) 

வவ மேவ வடக் 

தனத்த தததத தனர்சனா நனக்க தகக தனத்தனா 
தனத்த PGT & தி ககனா -தற்குத GT Eo gh SBT (09) , 

60. ெருப்புறத்துத்துவக்யொப் சனக்குவட் oD. க்குலுக்கியாய்ச் 

சிரித் DUE Fg ih nob Quy பண்டை உளமெனவாமழ் 

Said Boe ௮௪ல் கிதக்கியய் மனத் ரவை சிக் கனத்தபேர் 
இயக்கமா LW சவிக்கவே நண்டுபேதி யுடனே 

இருப்பதந்றும் கலவ திறுோல் வின So) GO) BIL I படுத்துமேல் 
இருகை மத பப்பி... நெரண்டுரா தரியா 

திதுக்கதுக் :க்1 கடபபடா மெனக்கை சக்கக் சுற்றியே 
இலாக்சலிட்டுத் துரத்துவார் தங்களிபோலை தலிராய் 

பொருப்பைியொக்கபபணை த்ததோர் இரட்டி பத்துப்புயத்தினே 

பொறுத்தபத்துச் சிரக்தினே மண்டுகோபமுடனே 

பொரப்பொருப்பிற் சதித்தபோ ரரக்கர்பட்டுப் பதைக்கவே 
புடைக்துமுட்டத் துணித்தமா லன்புகூ.ருமருகா 

வரப்பையெட்டிச் முதிச்துமே லிடத்தில்வட்டத் தளத்திலே 
மசர், மறக்க 9குவட்டியே ந ின்றுசேலினினம்வாழ் 

வயற்புறத்அப்புவிக்குள்கிள் திருக்சணிக்கு குட்சிறப்பில்வாழ் 
MUSE HF pond ade செந்தில்மேவுகுகனே, (௪௩) 

அதாம் வயாக wee ee oe 

try ere 

சரன்சகக்வகைவு erate cama tn 
een 

* pio ~ anes) + Qu eo tou er ௮ம் இறந்து எனப்பி Asa, sa, °° 
் சடப்படாம் - சடமைட்பாடாம், 6 குவட்டி - இரட்டி



திருச்செத்தார். டு 

தீர்ததனன தனனா தனனதன 

தர்ததனன தனனா தனனதன 
தர்ததனன தனனா கசனனதன தனதான, 

61. தொதந்திசரிய மயிரே வெளிற*நிரை 

தந்தமசைய முதுகே வளையஇதம் 

தொங்கவொருகை தடி.மேல் வரமகளிர் ஈசையாடித் 

தொண்டுகியவ னிவனா ரெனஇருமல் 

கிண்கிணெனமு னுரையே குழறவிழி 

அஷஞ்சுகுருடி படவே செவிடுபடு செவியாகி 

வர்தபிணியு மதிலே *மிடையுமொரு 

பணடிதனுமெ யுறுவே தனையுமிள 

மைந்தருடைமை 1 _C aor தெனமுடுகு தியர்மேவி 

மங்கையமுது விழவே யமபடாகள் 

கின்று௪ரல மலமே யொ ழுரநவுயிர் 

மங்குபொழுது கடிகே மபிலின்மிசை வரவேணும் 

எற்கைவருக ஈகுநா யவர் 

ஐ அ மைச்தவருக மகனை யினிவருத 

என்கண்வருக எனதா ரூயிர்வருக அபிராம 

இங்குவருக ௮ரசே வருஆஸுூலை 

யுண்க (௬௪ மலாசூ டிடவருக 

என்றுபரிவி னொம்கோ சலைபுகல வருமாயன் 

சிர்தைமகிழு மருகா குறவரிள 

வஞ்சிமருவு மழகா ௮மரர்சிறை 

சர்த௮சரர் இளைவே ரொடுமடிய ௮டுதீரா 

Bas or ra ந்திசூ டியபரமர் 

தீர்தகுமர அலையே கரைபொருத் 

செர்திர்கரி லினிதே மருவிவளர் பெருமர்ளே. (௪௪) 

*.டிரை - வரிசை, 1 மிடையும் - நெருங்கும்,



௫௪: திருப்புகழ். 

தானன தானன தானன தந்தத் 

தானன தானன தானன தர்தத் 

தானன தானன தானன தந்தத் தனதான, 

62. தோலொடு மூடிய *கூரையை ஈம்பிப் 

பாவையர் தோதக லீலைகி ரம்பிச் 

சூழ்பொருள் தேடிட வோடிவ ருந்திப் புதிதான 

தூதொ ரநாண்மணி மாலைப்ர பந்தக் 

கோவையு லாமடல் கூறிய முந்தித் 

*தோமுறு காளையர் வாசல்தொ றும்புக் $கலமாருங் 

காலனை விணனை நீதிகெ டும்பொய்க் 

கோளளை மானமி லாவ(நி கெஞ்சக் 

காதக லோபவ்ரு தாவளை நிந்தைப் புலையேனைக் 

காரண காரிய லோகப்ர பஞ்சச் 

சோகமெ லாமற வாழ்வுற $ஈம்பிற் 

காசறு வாரிமெய்ஞ் ஜான தவஞ்சற் றருளாதோ 

| பாலன மீஅுமனான்முக செம்பொற் 

பாலளை மோ€[தப ராகதன பண் ப 

பாரிய மாருதி தோள்மிசை கொண்டுற் நிமராடிப் 

பாவியி ராவண னார்தலை A‘ Br 

சீரிய வீ। ணர் வாழ்வுற tnar mm 

பாவையர் தோள்புணர் மாதுலர் சிநர்தைக்கினியோனே 

சீலமு லாவிய காரதர் வந்துற 

நீதவள் வாழ்புன மாமென மூர்தித் 
தேமொழி பாளித கோமள இன்பக் கரிதோய்வாய் 

சேலெர்டு வாளைவ ரால்கள்கி எம்பித் 
தா௮ுகொள்் பூகம ளாவிய இன்பச் 

Sra வாய்ர்கர் மேவிய SB BL பெருமாளே, (௪டு) 

* கூரை - சேலை: ர மோம் ஃ குற்றம், 1 அலமரும் எனற்பாலது அல் 

மாரு மென நீண்டது. $ ஈம்பில் - விருப்பத்தினால், சம்பு 5 விருப்பம், [பால் 

வினம் மீது மன் மான்முக எனப்பிரிக்க, 4 அபராசன- தஸ் டஙுசெய்தவனே:



திருச்செந்தூர். இடு 

தானதந்த தானதான தானதர்த தானதான 

தானதர்த தானதான தனதான. 

63. சாலுமைந்து வாசல்கறு தூறுடம்பு கால்கையாகி 

நாரியென்பி லாகுமாக மகனூடே 

சாதமொன்ற அதிவாயில் சாடகங்க ளானடி 

நாடறிர்தி டாமகேக வள ராமுன் 

ரநாலாந்த கோடி.தேடி. மால்மிகுச்து பாருவோரை 

நாூறுரெ ள்சொல் -ூரிமாறி விளை மை 

நோய்கலந்த வாழ்வு மல் நீகலர்து ள TG) Ghit oor 

gra Barr garrip y தருவாயே 

காலன்வ த] பார்லி walt காயின் 4 /பர Tina! F 

காலம்வந்து ஓலோல மெனுமாதி 

காமனைர்து பாணமோடு வேமினென்று காணுமோனர் 

காளகண்ட சோடுவேசு மொழிவோனே 

ஆலமொன் று வேலையாகி யானையஞ்சல் தீருக௦ல 

- ஆ(ரியங்கை ஆபன்மாயன் மருகோனே 

ஆரணங்கள் தாளைகாட *வாரணங்கை மேவுமாதி 

யானரெர்தில் வாழ்வதான பெருமாளே, (௪௬) 

தனத்கத் கந்தனம் கனத்தச் தர்கனர் 

தனத்தத் தந்தனர் உரினதான, 

04, நிதிக்குப் *பிங்கலன் பதத்.துக் இர் இரன் 

நிறத்திற் கர்தனென் றினைவோரை 

நிலத்திற் றன்பெரும் பசி குத் தஞ் ரமமென் 

நரற்றித் அதன்பகெஞ் சினில்காளும் 

பு.அ.ச்சொற் சங்கமொன் றிரைக்துச் ஈற்கடம் 

புகட்டிக் கொண்டுடம் பழிமாயும் 

புலத்திற் சஞ்சலங் குலைத்திட் டுன்பதம் 

புணர்க்கைச் கன்புதர் தருள்வாயே 
  

ச வாசணம் - சோழிச்சொடி, 1 பில்கலன் - குடேரன்,



Gar திருப்புகழ் 

மதித்துத் திண்புரம் சிரித்துக் சொன்றிடும் 

மறத்திற் றந்தைமன் றினிலாடி. 

மழுக்கைக் கொண்டசங் கரர்க்குச் சென்றுவண் 
டமிழ்ர்சொற் ரர்தமொன் ற்ருள்வோனே 

குதித்துக் குன்றிடர் தலைததுச் செம்பெனுங் 

கொழித்தக் கொண்டசெந் திலின்வாழ்வே 

குறப்பொற் கொம்பைமுன் புனத்திற் செங்கரங் 

குவித்துக் கும்பிடும் பெருமாளே, (௪௪) 

  

தனதனன கான தான தந்தன 

தனதனன தான தான தர்கன 

கனகனன கான தான தந்தன காதககான, 

659. படர்புவிபின் மீது மீறி வஞ்பர்கள் 

வியனினுரை பானு வாய்வி யந்துளை 

பழுதில்பெரு சீல நால்க ளுந்தெரி சங்கபாடல் 

பனுவல்கதை காவ்ய மாமெ ணெண்சலை 

Boa ora தேவர் வாய்மை யென்கிற 

பழமொழியை யோதி யேயு ணர்ந்துபல் “ சந்தமாலை 

மடல்பரணி கோவை யார்க லம்பக 

முதலஓுளது கோடி கோளப்ர பந்தமும் 

வகைவகையி லாசு சேர்பெ ருங்கவி சண்டவாயு 

மதுரகவி ராஜ னானென் வெண்குடை 

விரு துகொடி. தாள மேள தண்டிகை 

வரிசையொடு லாவு மால கந்தைத விர்ந்திடாதோ 

அடல்பொருது *பூச Coral Sori Br 

௪ திர்பொரவொ ணாம லேக சங்கர 

௮ிரஹர சிவாம ஹா*தெ வென்றுனி அன்றுசேவித் 

தவனிவெகு கரல மாய்வ ணக்கியு 

ளுருகிவெகு பாச கோச சம்ப்ரம 
அதிபெல கடோர மாச லந்தர ஜொர்துவீழ 
    

ஈ பூசல் - போர், 4 செவென்று - சேவென்று.
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உடல்தடியு மா(£%தாவெ னம்புய 

மலர்கள்கச நாறு சாளிடும்பசல் 

ஒருமலரி லாதுர்கோவ ஸணிந்திடு OF BM LOT QS 

குதனியம கோர் பால இந்திரன் 
மககாமண மேவி வீறு செந்திலில் 

é 

உரியஅடி யேனை யாள வந்தருள் சும்ிரானே (2௮) 

FOO HGH Bib Pool FHSS h BOM hd ch Sih Boll 5b dK b 

தனத்தத்தந் OO Fy FH HG அகா . 

(6. பெருக்கர்சஞ் சலித்தும்சர் தது ற்லுபபுக் இயற்றுப்பின் 

பிழைப்பற்றுஙி குறைப்புற்றும் பொதுமாதர் 

ப்ரியப்பட்டங் கழைத்துக் ௧௨ கலைக்கு ட டு கி, cro gw 

பிணித்துக்கர் தனத்தைசக்தர் Bint uT® 4, 

(|ரக்கைக்குன் பதத்தைத்த* செனக்குத்தொண் டுறப்பற்றும 
புலத்துக்கண் செழிக்கசெர் தமிழ்பாடும் 

புலப்பட்டக் கொடுத்தற்கும் Hh BMH od பட ந்கிட்டும் 

புகழ்ச்சிக்குன் க்ருபைர்சிக்தம் புரிவா யே 

தருக்கிக்கண் களிக்கத்தெண் டனிட்டுச் தண் புவத்திற்செங் 

குறத்திக்கன் ப[றசசித்தந் தள ர்வோனே 
4 

சலிப்புற்றங் குரத்திற் 9ம் ப ரமித்துக்கொண் டலைத்துத்தன் 

சமர்த்திற்சங் கரிக்கத்தண் டியஞூரன் 

சிரத்தைச்சென் றறுத்துப்பர் தடிக்துத்திண் குவட்டைக்கண் 

டிடி.த்துச்செர் திலிற்1றக்குங் குமரேசா 

சிறக்கற்$கள் செழுத்தத்தர் திருர்சிற்றம் பலத்கத்கன் 

செவிக்குப்பண் புறர்செப்பும் பெருமாளே. (௪௯) 

% தா வெனம்புய - தா--என-[-அம்புய 1கோ- கண், 1 தர்கும் * 

தங்கும், $ ௮ஞ்செழுச்து அத்தம் - பிரணவபஞ்சாகூடரப் பொருள்



சு ச i 

டது திருப்புகழ்; 
த்த த்தன சம்தன தந்தன 

தந்து தந்தன தந்தன தர்சன 

தீர்த தந்தன தந்தன தந்தன தந்ததான, 

67, மஞ்செ லுங்கும இம்பிறை யம்புரு 

வங்களென்டிலை ॥ [ங்கணை யங்கயல் 

வண்டுபண்டரி கங்களை யும்பழி சிந்துபார்வை 

மண்ட லஞ்சழ ஓஞ்செலி யக்குழை 

கு லவெண்டா எம்பதியும்பறு! 

*மண்ட வர்திக முங்கமூ கஞ்சிறு க்ண்டமாதர் 

குஞ்சு கங்குர ஓங்கமை யம்புய 

கொங்கை ரெங்கரி யும் பவ ள்ம்பொ ற் 

கற்க சற்றன மும்பொலி பு்துகில் . வஞ்சிரேருங் 
¢ ர் ட வடு 

கஞ்ச மண்டுளி னின்றிர சம்புகு 

கண்ப டரர்திட ॥ம்பையெ னுர்துடை 

கண்லகை யஞ்சா ணஞ்செயல் வஞ்சரை நம்புவேவனோ 

ய் க ஷ் éh ச h oul GES டண் 0 முழு 

டுண்டு டிண்டி. மிடண்டம டுண்டுடு 
, யு 

கற்தனற்தன தர் திமி சற்குக at LIT til (GGA oor 

சம்பு னிட ன்ஞூம ரன்புல வன்டெ ய்ய 

5 5 (9) oat a3) ve pli BILD) 016 Dhol 

THE MLO Tat (5 1G oO புக தரை. விஞ்சவேகண் 

டஞ்ச வஞ்சசு ரன்திர ஞங்குவ 

டன்ற டங்கலும் வெர்துபொ ரிந்திட 

yor ரிர்திர னிஞ்சர ணம்புக வென்றவேளே 

* அம்பு யர்தண ரம்பைகு றிஞ்சியின் 

மங்கை யஸ் $முடில் உற்கையொ டன்புடன் 

அண்டருக்தொழு செ opel லின் பு.று தம்பிரானே (௫௦) 
  Poo A Reem bene ஆய பககக ஆஸ iY 

, * மல டலம் - மண் தலம். | ர் இம்புய eb san gtien எனப் 5 Ag 

த ச்சொள்க., ர குடில் - -இகாயம், Sein gn agin; CA மங்கை - Opi a 

யானை,



திருச்செந்தூர். ௫௯ 

கான சானன EH HON தந்தன 

தான கானன தந் கன கர்சுன 

காரான HM SM WT HG HE Hi HOT KOO HT AI, 

06. wrw ara _8 DT 5 SO கொற்கையில் 

மூடு சிலைதி ற்ம்தம (pala ar 

வாசல் தோறுஈ டர்துசி ணுங்கிகள் ப பபையோரமேல் 

வால கேசநினைந்தமழு வம்பிகள் 
(6) . a 2) ay . உ இடு . e ட 

DIF CGT UNI GT at Lo ரகு ॥ எணடிகள் 

*வாற பேரபொருள் கண்டுவி ரூம்பிகள at a Br ean 

நேய மேகசவி கொண்டுசொல் மிண்டி.கள் 

காசிலாதவர் தங்களை பயன்ப ற 

ரீதி போலரெ தஇழ்ந்கப றம்பிகள் LDP UT TM MLD 

௬ ச ‘ ட * 

லி ராடக மும்பயில் மண்டைக் 

பாகா யூறுக ளுண்டிடு கொண்டிகள் 

நீச ரோடுமி ணங்ருக டம்பிகள உறவாமோ 

பாபுமாமத தர் இழு சம்பெழு 

மாதி பாரத மென்ற பெருங்கதை 
ச் * e t ௫ 

பார மேருவி லன்று வரைர்தவன் இணளயோனே 

பரவை யாள்குற மந்தை செழுர் தன 

பார மீதில ணைர்து முயங்கிய 

பாக மாகிய சர்சகன குங்கும LI LIT GaP 
‘ 4 

*£ய மாயுரு வங்கொடு வந்] த௫ 
சேசன் மார்பையி டற்அு பசங்குடா் 

சேச வாரிய ணிந்த ரெடும்புயல் மருகோனே 

@ . ௪ i 

2தனு லாவுக டம்ப மணிந்தகி 

ர்ட சேகர சங்கார். தந்தருள் 

சேவகாயக செர்திலு வர்கள் பெருமாளே, (௫௪ i ஜி த்ர G 

 கஷனைகவ கைவளை 

    

4 வருஜறெ' என்பது (வாற' என்று மருவிற்று, சயம் - சிங்கம். 1௮௪ 

மேசன் -இரணியன், ப ப



௬0 திருப்புகழ், 

FOU BTM BT Faw oo th தாத்த 

தனதானன தனனக் காக்க 

தனதானன தனனற் காத்த 

00. முகிலாமெனு மளகங் காட்டி 

மதிபோலுயர் து துங் காட்டி 

(Lp ipa Gus ஈகை(/ஈ காட்டி, 

0 நாழியாகிய தர் காட்டி. 

வி ழி யாதிய கணை யுங் காட்டி 

மூக மாய சமாலங் காட்டி 

வசையாமிள முகையுள் சாட்டி 

இடையாகிய கொடியுங் காட்டி 

வளமானகை வளையும் காட்டி 

மணிசேர்கடி தடமுங் காட்டி, 

Na Ba@ gril லதிகங் காட்டு 

மடமாகர்கள் மாலின் ரே ற்றில் 

* 4 உரு 5 ஈகையாலமக வுருவற்* த்த 
ந ள் பட்ட ஆ » on) 

சிவனாரருள் சுகனென் ரர்க்கு 

லனேயரூ எமர்ரெம் தார்க்ஞுள் 

ஈவமாமணி வடமும் பூத்த 

தனமாகெனு மிபமின் சேர்க்கை 

நழுவாவகை பிரியக் காட்டு 

அசமேலிய நிருகன் போர்க்கு 

வரவேசமர் புரிய தோற்றம் 

அ.நியாமலு மபயற் காட்டி 

௮யிராவத முதுகின் தோற்றி 

படையாமென இனிதன் பேத்தும் 
அமேசனை முழு அங்காத்த 

  

* தத்த - யச் சசய்த, 

தனதான, 

APH D 

மலைபோலே 

யிதமான 

உழல்வேனோே 

3.91 டி வே ர் 6] ன 

முருகோனே் 

முறைகூறி 

பெருமாளே, (௫௨)
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சானதகனதகான கானந்த கானந்த 

தானதனதான தகானர்சு கானக்த 

கானதனகான் சானுக கான ர்க Hob TT BOT 
4 பு é 

10 வதூஞளாம்வினை ர மேல்கொண்டி டரஜக்து 

டசி உரு வாய மாயங்கள் தானெஞ்சில் 

apy Om a bw Bur gens wiral oF யதிபார 

ரு ௪ . உ டு 

சோகர்ளனை பவ பயபோரஞ்ரெய்வேனண்டா 
p த 1d ச ட்டி 

தேட று தாய ேயங்க ENTS or M 
டு ஐ . [ஆ 4 mam ௧ cn 

APN NLIT WIT Gs Gino BBV IF hon RIOT HM h 
C ‘ 

ரசாஞமதி வேசு கால்கொண்டு மண்ட 

௮ாசியன லாடு பே Quran a வானின் ந 

மையதிரிதி OM DIA லாஇன்ப Df (LP Hl Ow 

நாடியதன் iF gs Cums ary 55% 

மேலை வெளி யேரி யின்றி நானின்றி 

ஈாடியினும்வே௮ கானின்றி வ £ழ்சின்றதொருரரளே 

காளளிட வூணி மாதங்கி வேதஞடிரால் 
ப க ௩ ௪ 

பேதைெடு $லி பாதங்க பால்வற்கு 
ர் 

உரலன்வி மாது! ரமுண்டி பாரமபெொர டனல்வாயு 

காதிமுதீர் வான Cn gm வாழ்வஞசி 

ஆட்ளிடை. யேறி பாகங்கு லாமங்தை 
ர e e e a 

காள ஈட மாடி சாரன்பர் காம்வந்து தொழுமாது 

வாளமுழு சகாளு மோர்தண்டு மாய்தங்கு 

சோதிமணி மார்ப மாலின்பி ஞளின்சொல் 

வாழுமுமைமாதராள்மைந்தனேயெர்கை யிளயோனே 

மாசிலடி யார்கள் வாழ்கின்ற வூர்சென் pl 

தேடிளிளை யாடி யேயங்வ னேகின்று 

வாழுமபில்வீரனேமெ ‘Be ல்வாற்கின்ற பெருமாளே, () 
சலவவள்தாைைகதஸ்மட ஸ்ட யக மை wee th வனை சக வளை வ வட்ல 

ச் ஜேயம் - .ஞானச்தினால் அறியப்புசிபொருள், 

 



௬௨ திருப்புகழ். 

தீந்தர்தர் கர்தன கானன தர்கந்தர் தந்தன கானன 

தந்தர்கர் தந்தன கானன தனதான. 

71. &வஞ்சங்கொண்டுந்திடராவணனும்பர்தென் திண்பரிதேர்கரி 

மஞ்சின்பண் (ஞஷசரி யாமென வெகுரோனை 

. 4 ௪ அ e இ a hy oe . க . ப 6 

வர்தம்பும் பொங்கிய தாக௭ திர்ந்துர்கன் சம்ரர காயமும் 

வம்புந்தும் |/ம்பல பே௫ியு மெதிரேகை 

மிஞ்சென்றுஞ் எண்டைசெய் போதுகு ரங்குஈ தஞ் சுங்கனல் போலவெ 

குண்டுகுன் றுங்கர டார்ார மதம்வீடு 

Nos gio Fuso MONS STi shay SHIT மார்பெரடு 

மின் /ந்தூஞ் சந்திர சாரரர் aaa rr 

௮ஞ்ரண்டன் தென்மிரை காடி விழுர்கங்குஷ் ரென்றெம தூகார 
of 5 pi Gis சகன்றிட Bar a a1 உரை 

॥ 

உண்டுங்கண்டுஞ்சிலகூளிகள் டிண்டிண்டென் று ங்குதிபோட.வு 

யர்ந்கம்(ப்கொண்டிெல் மாகவன் மரகோனே 

கஞ்ஈக்களு ॥ஞசிறியேன்மகி கொஞாங்கொஞ ச ் துரையேயருள் 

சுச்தென்றின் UG Be VL Fl தருவாயே 

சங்கஞ்சங் கங்கபல் சூழ்கட மெந்கெக்கும் பொங்க மகாபுனி 
கம்தங்குஞ ரெந்திலில் வார்வுயர் பெருமாளே. (௫௪) 

தர்ததந்த தந்ததாக தர்தகக்க தந்ததக்த 
GEESE BO BHO SB தரககான, 

172. வர்துவர்து முன் தவழ்ந்து *லவெஞசுகர்த யங்கநின் று 

*மொஞ்சிமொஞ்சி யென்றமழுங்கு ழர்தையோடு 

மண்டலங்கு லுங்க௮ண்டர் விண்டலம்பி ளந்தெழுர்த 

செம்பொன்மண்ட பங்களும்ப யின்றவீடு 

கொர்தளைந்த குந்தளந்த ழைந்துருங்கு மர்தயங்கு 

கொங்கைவஞ்சி தஞ்சமென்று மங்குகாலம் 

* வஞ்சம் சொண்£ம் திடராவனனும் எனப் பிரிதது* கொள்க, 

* வெஞ் சுசம் - விருப்பஅமாடய இன்பம், 1 மொஞ்சி - முலை,



= 8 i st 

திருச்செந்தூர். ௬௩ 

* சொங்ர்கடம்புர்சொங்குபொங்குபைங்க! ம் /கண்டைகொஞ்ச 

செஞ்சதற்கை தங்குபங்க யங்கள் தாராய் 

சர்தடர்ந்த முந்தரும்பு $மர்ரஞ்பெ முங்கரும்! | 

| கர்தரம்பை 8[செண்பதங்கொள் செம்தில்வாழ்வே 

கண்கடங்க டர்துசென்௮ு 0பேண்கடங்கடர்ர்ச *இன்சொல் 

திண்புனம்। குர்துகண்டி றைஞ்சுகே வே 

. உ . க ட ச a ச சட 

HAFGFMG NIGMS FHI HTH V5 TAS gy 

IOLA NG bl a5 Hevihs | ரிர்தமார்பா 

= oS | er LD! | (A> BRAM LET ம் | ரந்தரன் [ன 

HIDLIT B11 | தம்பிரானே, (௫௫)                  

தந்த கானன தானன தக i Sil 6 BT HIT OS BOT 

தர்சு கானன கானன சுன கான, 

ச் அ ” 

13. Q ral ah FT சோருக Bint as ond Brot aai@ora ond 

வின்பராரகு மோவடு வகரோமுன் 

வெர்து போன புராதன ப்ப ராரி பாரரியை 

வென்ற சாயக மோக ரந விளயோகண் 

கஞ்ச மோயாா BH MM Oo 7 Bint oat ca LOT 
ர் 

3 bi மாகர்பயோ கா, In Ba Overy ற்கு 

சங்கை *0ே யோவிரு கூதள கந்த மாலிகை தோய்தரு 

தண்டை சேர்கழ லீவது மொருகசாளே 

* கொங்கு - கோங்கு. 1 அடம்பு - ஒர்வித கொடிப்பூ. + கொங்கு 
பொங்கு - வாசனை மிந்த. $ ம$சரம் - பந்ராம் || கந்த ரம்பை - சுந்த 

௮.சம்பை இ. க்கோடு கூடிய வாமை, 4) செண்- சேண், ப பண்சடங் கட 

ர்ர்த- டண்கள்-[- எங்கு - ௮டா்ர் த, 4 இன்சால - இன்?ச ஓடைய வள்ளி 

யம்எம 1 கர் ரம்- (௮ன்..ர்கள் மனமாகய) ௫௪௪. 1 ந்தரம்- செய்வ 

யானையம்மை, $ டனம் புகுந்த நண்பர் - மூனிவர்கள, தரம்பலும்பர் -தர. 4 
ப்ல் உம்பர் - தரம்0ெெற்ற பலசேவர்கள், 4) கும்பர் - கும்பநூரி, 0 வெம்ச 

சோருசம் - விரு bees a தாமைர அக வ இரு ஓவ -நீங்க, 

As Ff if CUAMINATLUA IVER புரி



ர. i i 

Sir திருப்புகழ். 

பஞ்ச பாதக தாருக தண்ட னீறெழ வானவர் 

பண்டு போலம ராவதி குடியேறப் 

பங்க யாசனர் கேசவ ரஞ்ச லேயென மால்வரை 

பங்க நீறெழ வேல்விடும் இளை யோனே 
, ச , 

செஞ்ச டாடலி மீமில் கங்கை மா மதி 5758) 

இங்கள் சூடிய நாயகர் பெருவாழ்வே 

ரெண்ப காடளி நீடிய அங்க மாமதில் சூழ்தரு 

செந்தில் மாரகர் மேகிய பருமாளே,. (௫௬) 

கனனைதன தனனதநகக் தன்தன், 

74, இயலிசையி BNF 55 வஞ்சிக் கயர்வாகி 
. ட ச (அ ௪ சு ௩ 

இரவுபகல் மன ௮ சிந்தித் அழலாதே 

உயர்கருணை புரிய மின்பக் கடல்மூழ்டி 

உனையெனது ளறி!! மன்பைர தருவாயே 

*மயில்தகர்க லிடைய ரநதத் தனைகாவல் 

வனசகுற மகளை வர்தித கணை வோனே 

கயிலைமலை யனைய செந்திற் பதிவாழ்வே 

கரிமுகவ னிளைய கப் பெழுமாளே, (௫௭) 

தந்தன? தமனர் நந்சனட க) தனர் 

தந்தனா தந்தன 7) குன்தான,. 

73, இன்பமும் துவ்பமுட சர்ததங் கொண்டுசென் 

றிங்குமங் குஞ்சுழன் றீமொயத் 

துன்பவெண் கும்பியம் கர்தவிர்ர் துன்பெருந் 

தொண்டனென் ழுய்ர்துளங களியேனோே 

புன்குரும் அந்தியஞ் சந்தனஜ் சிர்திமுன் 
. பொரிகிவெண் சங்கெறிர் தலைவீசும் 

தன்்ர்பொருர் தம்பசும் பொன்சொரிர் தெங்களுர் 

தர்திடுஞ் செந்திலம் பெருமாளே (௫௮) 

ச்மயில் psi சலிடையர் - மபிலும் அடும் சிறைக்ச குன்றினிடத்தில் 

விக்கும் வேடுவர். ] பொருந்சம் - தாமிசபர்ணி, 

இ த்



திருச்செத்தார். ௬௫ 

தானன தானன தானன BT ol oor 

BW Gor OT இன்ன அன தானா, 

70. ஏவினை நகேர்விழி மாதரை மேவிய 

ஏதனை கூடனை நெறிபேணா 

ஈனனை*வீணனை யேடெழு தாமூழு 

ஏழையை மோழையை ௮கலாநீள் 

மாவினை மூடிய நோய்பிணி யாளனை | 

வாய்மையி லாதனை இகழாதே 

மாமணி நா! [ர தள தாள் தனில் 
லாழ்வுற ஈவதும் ஒருகாளே 

நாவலர் பாடிய நாலிசை யால்வ(௬ 

நாரக ஞார்புகல் குறமாதை 

நாடியெ கானிடை. கூடிய வக 

நாயக மாமயில் உடையோனே 

தேலிம னோன்மனி ஆயிப ராபரை 

தேன்மொழி யாள் து சிறியோனே 

சேணுயர் சோலையி னீழலி லேதிகழ் 

சீரலை வாய்வரு பெருமாளே, (௫௯) 

தானா தரதச் தானாதர்தத் 
தானாதர்சத் தனதாள, 

77. ஓரா தொன்றைப் பாரா தந்தத் 

தோடே வர்திட் டியிரசோச 

ஊடா ஈன்றுற் முர்போல் wer me. 

டாமால் தர்திட் டுழல்மாதர் 

கூரா வன்பிற் சோரா நின்*றக் 

கோயா நின்றுட் குலையாதே 

கோடார் செம்பொற் றோளா நின்சொற் 

உ ழக்கு : எலும்போகடிய சரீரம், 

9



௬௭௬ திருப்புகழ் 

ரீதோரா வென்றிப் போரா மன்றற் 

மோளா குன்றைத் துளையாடீ 

சூதா யொண்டிக் கேயா வஞ்சச் 

Gi wor ௮ஞ்சப் பொரும்வேலா 

சீரார் கொன்றைத் தார்மார் பொன்றச் 

சேவே றெந்தைக் Slot Bur oor 

தேனே யன்பர்க் கேயா மின்சொற் 

சேயே செர்திற் பெருமாளே. (௯௦) 

தீர்ததன தான தந்ததன தான 
தர்ததன தான தனதான, 

76. குன்றிலுறு மானை வென்ற லிழியாலெ 

கஞ்சமுகை மேவு முகையாலே 

கங்குல்செறி கேச மங்குல்குலை யாமை 

க தமலா் சூடு மதனாலே 

ஈன்றுபொருள் தீர வெ ன்றுவிலை பேசி 

நம்பவிடு மாதர் “உ டனாடி 

[ஈஞ்சுபுசி தசேரை யங்கமது லாக 

நைந்துவிடு வேனை யரள் பாராய் 

குன்றிமணி போல்வ செங்கண்வரி [போகி 

கொண்டபடம் வீசு மணிகூர்வாய் 

கொண்ட மயிலேறி ௮ன்றசுரர் சேனை 

கொன்றகும மேச குருநாதா 

மன்றல்கமழ் பூக தெங்குதிரள் சோலை 

வண்டுபடு வாளி ் புடைகு த 

மந் திட மாடு Ces Porat Boa) 

மைச்த௮ம ரேசர் பெருமாளே (௬௧) 

% தோரா-2தாலா, தோற்காத ] நஞ்சு-ஈஞ்சுடைய பாம்பு, இஃது ஆரு 
பெயர், 1 போகம்.



திருச்செம் தார். ௬௭ 

தனன கானனகத் தனதன தனனாக் 

BOSS SOSH தனதான, 
79. *குகா மேவுமெய்ச் துறலினின் பாறவாக் 

கும்பிட் டி ர்க Hl ip) 

குமுத வாபின்முற் றமுதினை நுகராக் 

கொண்டற் கொண்டைக் ுழலாரோ 

*டகரு தூளிகர்ப் புரதன இருகோட் 

டன்புற் நின்பக் கடலாடே 

Bap வேளைமெசக் செனவொரு கா ரர்த் 

கம்சிபாற் றண்டைக் கழல்காராய் 

சசன கோளகைக் கணவிரு மளவாக் 

கங்கைத் தூங்கப் புனலாடும் 

கமல வாதனற் களிட மாடியாக் 

  

கம்பர்க் கொன்றைப் புகல்வோனே 

சிகரகோபுரச் தினுமதி ளினுமேற் 

செம்பொற் கம்பத் தளமீதும் 

தெருவி லேயுகித் திலமெறி யலைவாய்ர் 

செந்திற் கந்தப் பெருமாளே. (௬௨) 

4 

தனதன தந்த கன்கன தந்த 

தனதன தந்த FTO) HM GD) 
80. குடர்கிண மென்பு சலமல மண்டு 

குருதி சம்பு சியூன் பொதிதோல் 

குலவு குரம்பை முருி:சமர்்.து 
1 குனகிம இிழ்ந்து நாயேன் தளரா 

அடர்மத னம்பை யனையக ருங்கண் 

அரிவையர் தங்கள் தகோடோய்ர் தயரா 

# ருகரம் - மலைக்குஎக. 1௮கரு தாளி - ௮ூற்பொடி, 

1 ன - குணம் என்பதன் மரா௨,



dir DY திருப்புகழ். 

அறிவழிகின்ற குணமற வுன்றன் 

  

அடியிணை தற்று நீயாண் டரு£வாய் 

தடவியல் செந்தி லிறையவ ஈண்பு 
தீருகுற மங்கை வாழ்வாம் புயனே 

சரவண கந்த முறாகக டம்ப 

கனிமயில் கொண்டு பார்சூழ்ந் தவனே 

GL குன்று தளைபட ௮ண்டர் 

தொழவொரு செங்கை Camara Guar 

%அரிதப தங்க இரதப்ர சண்ட 
சொரிகடல் சின்ற சூரார் தகனே (௬௩) 

BON GF OM I TO HT FT FN HON HEM தர் தத்தன கானா. 

81, கொலைமக சரியன ம்ருகமத மொழுகிய கும்பத் தனமானார் 

குமுத௮முதஇதழ்பருகயுருகிமயல்கொண்டுற்நிடுகாயேன் 

நிலையழி கவலைகள் கெடவுன தருள்வரிசின்றுற்றிடவேதான் 

நினதிரு வடிமல ரிணை மன இனிஓுற நின்பற்றடைவேனோ 

சிலையென வடமலை யுடையவ ரருளிய செஞ்சொற் சிறுபாலா 

இரைகடலிடைவருமசுரனைவதைசெய்த செந்திற்பதிவேலா 

*விலைகிகர் அ தலிபமயில்குறமகளும்விரும்பிப்புணர்வோனே 

விருதணி மரசுத மயில்வரு குமரலி டங்கப் பெருமாளே() 

தானத் தானன தானத் சானன தானத் தானன தந்ததான. 

83. சேமக் கோமள பாதத்தாமரைசேர்தற்கோதுமஈந்தவேதா 

தீதத் தேயவி ரோதத் தேகுண லத் தேமிக அன்புறாதே 
காமக் ரோதவு லோபப் பூதவி காரத் தேயழி கின்றமாயா 

் காயச் சேபசு பாசச் சேலர் சாமுற் றேயும தென்சொலோசான் 
சேமிச் சூரொடு மேருத் தாளெழ நீளக் காளபு யங்ககரல 

நீலக் ரீபக லாபத் தேோர்வி நீபச் சேவசசெந்தில்வாற்வே 

ஓமத் தீவழு வார்கட் கூர்சிவ லோகத் தேதரு மங்கைபாலா 
யோக தீதாறுபதேோத்தேசகெவூமைத்தேவர்கள் தம்பிரானே, 

tants ஒெ்வமவுமக் வகை. கவை, கண்கள்   

* தரிச பசங்க இசர ப்ரசண்ட - வேகத்சோடு செல்லும் மயிலாயெ, 

இரச ச்சையுடைய பிரசண்டனே, 1 விலை - வில்லை



திருச்செந்தூர். ௬௯ 

தீந்த சனகனன சுந்த தனதனன 
தந்த தன சன்ன தனதான. 

89. சர்த பசிதனைய றிந்து முலையமுது 

தீர்து மு.தகுகட வியதாயார் 

தம்பி பணிவிடைசெய் தொண்டர் பிரியமுள 

தீங்கை மருகருயி ரெனவேசார் 

மைந்தர் மனைவியரர்க டும்.) கடலுதவு 

மர்த வரிசைமொழி பகாகேடா 

வர்.துர தலைலிர விம்க து சகுரைபுகம 

யங்க வொருமகட மிசையேறி 

அர்த சனுபெனையடர்ர்து வருகையினில் 

அ.ஞ்ச லெனவலிய மபில்மேல்கீ 

௮ த மறலியொடு கந்த மனிதனம 

தன்ப னெனமொழிய வருவாயே 

சிந்தை பகிழமலை மங்கை ஈகிலிணைசள் 

சிந்து 1பயமயிலஓு ம.பில்வீரா 
ah 

திங்க ளரவுதி துன்று சடிலரருள் 

செந்தி னகரிலுறை பெருமாளே, (௬௯) 

பயத்தை 

FOE KG GT ST GHG HOT தனக்தந்தன தனதான, 

84. தரிக்குங்கலை நெகிழ்க்கும்பர தவிக்குங்கொடி மதனேவிற் 

றகைக்குர்தனிதிகைக்குஞ்சிறு தமிழ்ச்சென் தலினுடனேகின் 

நெரிக்கும்பிறை யெனப்புண்படு மெனப்புன்கவி' ' இலைபாடி 

இருக்முஞ்சீலர் திருச்செந்திலை யுசைத்துய்ந்திடஅ.றியாரே 

௮ரிக்குஞ்ச தர் மறைக்கும்பிர மலுக்குந்தெரி 'வரிதான 

௮டிச்செஞ்சடை முடிக்கொண்டிடு மாற்கும்புரி தவபாரக் 

கிரிக்கும்பஈன் முறிக்குங்க்ருபை வரிக்குங்குரு பரவாழ்வே 

களைக்குர்திற லரக்கன்கொ கெடக்கன்றியபெருமாளே,() 

* சம்பு - சுற்றம். 1 தலை நவிர் - தலை மயிர், 1 பயம் - டால்,



எ௰ திருச்செம் தார். 

தனனாத் தனன தனனாத் தனன 
தனனாத தனன தனதான, 

85, நிலையாப் பொருளை ஃயுடலாக் கருதி 

நெடுகாட் பொழுதும் அ௮வமேயபோய் 

நிறைபோய்ச் செவிடு குரடாய்ப் பிணிகள் 

நிறைவாய்ப் பொறிகள் தடுமாறி 

மலறீர்ச் சயன மிசையாய்ப் பெருகி 

மடி. வேற் குரிய நெறியாக 

மறைபோற் றரிய வொளரியாய்ப் பரவு 

மலர்காட் கமலம் ௮ ருள்ளாயே 

கொலைசாட் டவுண/ கெடமாச் trios 

குளமாய்ச் 1 வற முதருதும் 

குறிபோய்ப் பிளவு படமேற் ௧ ௮௮ 

கொதிவேற் படையை விடுவோனே 

அலைவாய்க் கரையின் ம௫ழ்சீர்க் குமர 

௮ழியாப் புகித வடிவாகும் 

அரனார்க் கதிக பொருள்காட் டதிப 
அடியார்க் கெளிய பெருமாளே. (௬௮) 

னன... rey, 

தன்தன தனதன தர்தத் தந்தத் தன தானா, 

80. பரிமள களபச கந்தச் சந்தத் தனமானார் 

படையம படையென $௮ந்திக் குங்கட் கடையாலே 

வரியளி நிரைமுரல் கொங்குக் சுங்குற் குழலாலே 

மறுகிடு மருளனை யின்புற் றன்புற் நருள்வாயே 

AHAB ogee டம்பத் தொங்கற் றிருமார்பா 

அலைகுமு குமுவென வெம்பக் கண்டித் தெறிவேலா 

திரிபுர தகனரும் வந்திக் குஞ்சற் குருநாதா 

செயசெய ஹரஹர செர்திற் கந்தப் பெருமாளே.(௬௯) 
  

* உடல் - பொன். 1 சலுதி- கடல், 1: சுவற - வற்ற,



'திருச்செம்.தார், எ்க் 

தனனத் தந்தத் தனனத தந்தத் தனனக் தக்தத் தனதான, 

81. புகாப் புங்கப் பகரச் குன்றிற் புயலிற் றங்கிப் பொலிவோனும் 

பொருவிற் றஞ்சச் சு௬.இச் சங்கப் பெ ௬ுளைட் பண்பிற் புகல்வோனும் 
இஒரிச் செங்கட மெவியற் றுஞ்சத் இஇரி- பங்கைத் இருமாலும் 

திரியப்பொக்கித்திரையற் மண்டுட்டெளிதற்கொன்றைச் தசவேளும் 
“சக் தந்தச் கரத் தொன்றித் 1தடகற் கஞ்சத் துறைவோனே 

தீருணச்சசாங்ககக் 1குறவிககின்பத் ழையளித்தன்புற் ஈருள்வோனே 
பகரப் பைம்டொற் ச கரக டீன்றைப் படியிற் சந்தத் தொடும்வேலா 

பவளததங்கப் புரிசைச்சந் திற் பதியிர்சந்தப் பெருமாளே. (எட) 

  

தந்த தனன தந்த கனன தந்த தனன தனதான. 

88. மங்கை சிறுவர் தங்கள் கலொஞர் வந்து கதற வுடல்தீபின் 
மண்டி யெரிய விண்டு புனலில் வஞ்ச மொழிய af Lp Bh all 

வெங்கண் மறலி தன்கை மருவ வெம்பி யிடறும் ஒருபாச 

விஞ்சை விளையு மன்று னடி.மை வென்றி யடிகள் கொழவாராய் 

சிங்க முழுவை தங்கு மடளி சென்று $மறமி ஸுடன்வாழ்வாய் 

சிந்தை மகிழ அன்பர் புகழு செந்தி gan pu முருகோனே 

எங்கு மிலகு தங்கள் கமல மென்று புகு (Ps tor git 

இன்பம் விளைய அன்பி னணை:பும் என்று மிராய பெருமாளே, 

  

தன கனன தத தனதனன தக்க 

தனதனன தந்த கனதான, 

89. மனைகனக மைந்தர் தமதழகு பெண்டிர் 

வலிமை குலசின்ற நிலையூர்பேர் 

வளரிளமை தஞ்ச முனைடனைவ எங்கள் 

வரிசைதமரென்று | வருமாய 

கனவுநிலை யின்ப மதனையென் தென்று 
கருதிவிழியின்ப .. : .. மபவார்தம். 

சலவிமயல் சொண்டு பலவுடல்பு ணர் ந்து 

கருவில்விழு கின்ற .. தியலபோதான் 

* pets அர்தச்சிொம் - தசாவித்தையின் முழவாயெ ௨௪9, 1 தட் 

நற் கஞ்சம் * இருதயச்மலம்,. : ¢ pa GosGurGu: weraterws. § wp 

மின் - உள்ளிராயகி, ்



எட திருப்புகழ், 

நினையுகின தன்பர் பழவினை களைந்து 

நெடுவரை பிளந்த கதிர்வேலா 

நிலமுதல் விளங்கு ஈலமருவு செந்தில் 

நிலைபெற இருந்த முருகோனே 

புனை மலர் புனைந்த புனமற மடந்தை 

புளகஇரு கெர் க புணர்மார்பா 

பொருகுட னெதிர்ந்த நிருதர்மகு டங்கள் 

பொடி படஈ டச்த பெரு ளே, (௪௨) 

தனனதர்ததந்த தனனதந்ததந்த 

தனனதர்ததந்த தனதான, 

90. முலைமுகந்திமிர்ர்த கலவையுர் அலங்கு 

முறுவலுஞ்சிவர் த கனிவாயும் 

முருகவிழ்க்துதிர்ந்த மலர்களுஞ்சரிர்த 

முகிலுமின்பசிங்கி விழிவேலும் 

சிலைமுகங்கலர்த திலதமுங்குளிர்க்த 

இருமுகர்ததும்பு GMI ait ay vb 

தெரியவர்துநின்ற மகளிர்பின்சு மன்று 

செயலழிந்துழன்று திரிவேனே 

*ம்லைமுகள் ௪ ௦ர$த புலவா்*செஞ்சொல்கொண்டு 

வழிதிறர்தசெங்கை வடி.வேலா 

வளர்புனம்பயின்ற குறமடர்தைகொங்கை 

மணிவ்டம்புதைர்த , புபவேளே 

அலைமுகந்தவழ்ர்து சினைமுதிர்ர்.தசங்கம் 

அலறிவர்துகஞ்ச மலாமீதே 

அளிகலந்திரங்க இசையுடன் துயின்ற 
அரியசெர்தில்வர்த பெருமாளே, (௪௩) 

* மிலைமுசம் சமந்த புல்வர் - கறம என்லும் பூதத்கால் மலைத் குக 
யில் அடைக்கப்பட்ட நச்சர், ர செஞ்சொல் - (அவரால் துஇக்சப்பட்ட) 
திருமுருகா அப்படை. 

 



திருச்செந்தூர். ௭௩ 

தாத்தத் சுத்கன தாத்கத் தக்கன 
BI EES HH HoT KAT HI AM , 

91. மூப்புற் றுச்செவி கேட்பற் அுப்பெரு 

ஐச்சற் இச்செயல் கமொறி 

எறர்க்கர் சொற்குரல் காட்டிக் சக்கிட 

IGE குட்சளி * பிளரயோடும் 

கோப்புக்கட்டிர்யி னாப்பிர் Oem DO 

கூட்டிற்டிபுக்கு பிர ஹா லயாமுன் 

கூற்றத்தத்துவ நீக்கிப் பொற்கழல் 

- கூட்டிர் சற்றறள் பரனாயே 

காப்புப் Gist grant கொட்டிப் bia 

h               படட குருநாதா 

காட்டுக் குட்ருற வாட்டிக் மூட்பல 

கரப்புக் குத்திர பொழிலவோனே 

வாய்ப்புற் றத்தமிழ் மார்க்கத் Boe er cian 

வாய்க்கும் சித்திர (lp 1B aw aor 

வார்க்தைர் சிற்பர தீர்த்தர் சற்றலை ; 

ATS (Ht பெற்பமர் பெருமாளே, (௪௪) 

தீற்தத்தனகன கந்தத்கனகன 

தர்தத்தனதன * தனதான, 

99. வஞ்சக் துடனொரு நெஞ்சிற் wae 

வஞ்சிக் கொடியிடை மடவாரும் 

Gas Bes | தல்வரும் ட ௮ர்திக் கிகா oh 

மண்டிக். கததிடு -வகைகூற 
வலவ அதக ரசனை கையகுட அபயுதவயவகல கணக்க 

* இளை - ஈளை, ௮ஃசாவது கோழை. 4 இனுபிச்சு எற்றிடு கூட்டில்- 

துன்பம்சிசைத்து வருத்த ம்உடலில் 1] புச்கு உயிர்அலையாமுன் - புகுந்து 

உயிரை வசைப்பதற்குமுன். 9 கூற்றத்2 சத வம் - உடல் வேழு உயிர் வேரு 
கம் கூறுபடுத்தும் யம வேதனைத் தன்மை. || சட்டவர் - களைந்தவா, Jasg 

வணங்கும், ௦ ௮இ-ெருங்கிய, 

10



௪௪ திருப்புகழ். 
*முஞ்சக் கலைபடு பஞ்சிப் புழுவுடல் 

௮ங்கிக் இரையென உடன்மேவ 

அண்டிப் பயமூற வென்றிச் சமன்வரும் 

௮ன்றைக் கடி.யிணை | தரவேணும் 

கஞ்சப் பிரமனை அஞ்சக் BT Oar gs 

சுன்றர் சிறையிடு மயில்வீரா 

கண்டொத் தனமொ ழி அண்டக் இரு மயில் 

8 4கண்டத் சுழகயெ தருமார்பா 

செஞ்சொற் புலவர்கள் சங்கக் கமிழ்கெரி 

செற்திற் பதிஈகா் உறைவோனே 

செம்பொற் குலவட குன்றைக் கடலிடை 

  

சிர்கப் பொரவல பெருமாளே, (௪௫) 

தனனா கனந்த தனதான, 

99. வரியார் கருங்கண் மடமாதர் 

மகவாசை தொர்க மதுவாகி 

இ௫ுபோது நைந்து மெலியாதே 

இருதாளி னன்பு தருவாயே 

பரிபால னஞ்செய் .. தருள்வோனே 

பாமேச ரன்ற | னருள்பாலா 

அரிகேச வன்றன் . மருகோனே 

அலைவா யமரந்த பருமாளே, (௭௬) 

தந்தன தான தர்சன தான தந்தன தான தனதான 

94 புந்ததிஜாறி வக்தது காயம் வெர்ததுகோடி  யினிமேலோ 

விண்டிவிடாம லுன்பத மேவ விஞ்சையர்போல அடி.யேலும் 

் வந்துவி ராச முன்சலி தீர வண்டுவ ஞான் . வடிவாகி 

வன்பத மேறி.யென்களையாற வந்தருள் பாத மலர்தாரய் 

* அஞ்சச் சலைபடு - yi stud - தத்துவப்பகுஇகள் பிரிப்ட்டுப் 

போன்ற. 1 சண்டச்து - சண் சத்த.



ச்செந்தார், ௭௫ 

எந்தனு ளேக செஞ்சுட ராகி யென்கணி லாடு தழல்வேணி 

எந்தையார் தேடு மன்பரச காயர் எங்கள்*ு வாமி யருள்பாலா 

சுந்தர ஞான மென்குற மாஅ கன்றிரு மார்பி லணைவோனே 

சுந்தர மான செந்திலில் மேவு கந்த ரோர் பெருமாளே 

  

SEGRE HG HHH HOM Hoot 

GS BO Bw தந்த அன்ற்தகன் 

BH EGGS BGG BOOTS Ror தன தான, 

5. துன்பற்கொண்ி டங்கமெலிர் கற 0 

நொர்தன்பும் பண்புமற்க்கொ aul! 

அஞ்சும்பெண் ஈஞ்சலமென்பதில் ௮ணுகாதே 

இனபர்தந் தும்பர்தொழும்பத 

கஞ்சர்தர் கஞ்சமெனும்படி 

என்றென்று தொணடுசெயும்படி அருள்வாயே 

ற்ன்பங்கொளன் முங்குறமின்சர 

ணங்கண்டுர் தஞ்சமெனும்படி 

நின்றன்பின் றன்படிகும்பிடும் இள யோனே 

பைம்பொன்கிர் தின்றுறைதங்கிய 

குன்றெங்குஞ் சங்குலலம்புரி 

பம்புக்கென் செந்திலில்வர்தருள் பெருமாளே. (௪௮) 
wt 

  

தனன தன தனர் தந்தத் தந்தத் 

தனன தனதனர் தந்தச் தந்தத் 

தனன தனதனற் தரதத் தந்தத் தனதான, 

090. பதுமவிருசாண் கும்பிட்டின்பக் 

கலவிஈலமிகுர் துநசக்கொறங்கைப் 

* பகடுபுளகிதந் அன்றக்கன்றிச் கயல்போலும் 

பரியகரியகண் செம் பொற்கம்பிக் 

குழைகள் பொரமருண் டின்சொற்கொஞ்சிப் 

பதறவிதமுறுங் கந்தக்கொந்துக் குழல்சாயப் 

*ஒளி-அறிவு, 1 பசடு - மலை,



| ‘ , 
௪௬ திருப்புகழ். 

பு.துபை நுதிரகம் பங்கத்தஙக த 

இனிதுவரையவெண் 4 ந்தத்திர்துப் 

புரவவெயர்வுடன் 9பொங்கக்கயகை ர சடைதாரி 

பொடிசெய்தருள்மதன் தர்த்ரப்பந்திக் 

கறிவைபிழவிடும் பண் ுத்துன்பப் 

OL ih oles (DS சர்கம் மன்புப்பண்பைகத் கனிரேனோ 

திதிதததததக் தி தித்த b ். 

டடிடி டட்டடண் டிண்டிட்டண்ட க 

கெனனதனதன% தெத்தத்தந்தத் தெனனுனு 
5 உச ௫ ரு உ 6 ry 4 ப 

இரு/திதகிர்ததிர திந்தித்திந்தித் 
இரிரி தரரவென் றென்றொபபில்றித் 

திமிலைபறையறைந் தெண்டிக்கண்ட. | சுவர்சோர 

சதியில்வருபெருஞ சங்கத்தொங்கற் 

பவ ஈரர்லெகுண் |_ஞ்சிக்குஞ்சித் 

கலைரிகாடடிபணிக தெங்கு ட்குன்௧கம் மமபைகாவென் 

FLT G09 Hoh எற்று ஞ*மய்ப் 

பதியில்மு கமுன் பொல த்தங்கிர 

Te 12 Mm 4 * ஆ ர லியலைபொர செ,இிற்கர்தப் பெருமாளே, (௭௯) 

  

சானன கானந$த தானன BI OT Hh 

தானன தானதர்த தானன தானதர்த 

தானன தானதர்த தானன தானதர்த தனதான, 
97, பூணவாரகும்ப சீதபம ரகொற்கை 

மாதர்ளிகாரவஞ்ச லீலைபிலேயுமன்று 

போதவமேபிழமத போனதுமானமென்ப a Surg 

பூரியனாகிகெஞ்£ காவல்ப .ரதபஞ்ச 

பாதகயைமஞ்செ யாதடியோடிறநது 

போனவர்வாழ்வுகண்டு மாசைபிலேயழுர்அு மயல்தீரக் 
செவ்விய அடவம்ட 

4 

* செய்ப்பதி வயலுரா, 
settee trevor, 

 



திருச்செம்தார். ௭௪ 

காரண காரியங்க ளானதெலாமொழிந்து 

யானெனுமேதைவிண்டு பாவசமாயிருந்து 

காஓுடலூடியங்கி நாசியின் மீதிரண்டு விழிபாயக் 

காயமுகாவுெஞ்சு மோ ரவ யாகன் ப 

காயம்விடாமலுன்றன் நடியதாள்கினைற்.து 

காணுதல்கூர் சவஞ்செய்யோதிகளாய்விளங்க ௮முள வாயே 

அரணசாரார்தர வேகமெலாம்ளிளங்க 

ஆ திரையானுஈ ன் ம BT pan’ ast Chau aw ங்கும் 

ஆதரவால்விளங்கு பூணஞானமிஞ்சம். உரவோனே 

ஆர்கலியூ உ.ம் மாவடிவாகின்ற 

Hy TFN LOT AT A) ol LM வானுலகாளு மண்ட. 

ரானவர்கூரரர்தை கரமுனால் மகிழ்ந்த முருகேச 

வாரண லமென்ற போதினிலா மீகொண்டு 

வாவீயின்மாடிடங்கர் ப ஜ் பவே யெறிந்த 

மாமுகில்போலிருண் டமேனியனாமுகுச்தன் மருகோனே 

உலாறுகமிதுர்வண்ட லோடியகாலில்வந்து 

A ல்கிறைவால 4 ரு மா மணியான ள் 

வா ரிதிரீர் பரந்த ரிரலைவாபுகம்த ட (ரமாளே. (௮0 

தன்தனதனதன தனதன தனா தல 

தத்தததத்தன ௧ தத்த FHEMN— GE FHM od , 

98, படிதனிலுறவெனு மனைவர்கள்் பரிவொடு 

பக்கத்திற்பல கத்திட்டுத்துயா் கொண்டுசாரப் 

பனை மாவிறகிடை யழலிடையடல.து 

பற்றக்கொட்டுகள் தட்டிச்சுட்டிடு Ker uO inde 

கடி ரமனுயிர் தனை யிருவி;நியனல து 

ச்க்சச்சிக்சென முட்டிக்கட்டவு டைர்துபோமுன் 

கதிதருமுருகனு மென்கினை பவரொடு 

கற்பிற்புக்க றி Dare ras Dis gi தர்திடாயோ 

* * வாலுசம் - மணல். * வண்டல் - நீர்ச்சுழி,



oF eth, திருப்புகழ். , 

வடகிரிதொளைபட அ௮லைகடல்சுவறிட 
மற்றெத்திக்கு மெட்டுத்திக்கினும் வென்றிவாழ 

வலியுடனெதிர்பொரு மசுசர்சள்பொடிபட 

வட்டத்திட்டுயர் வெற்பைக்குத்திம லைந்தவேலா 

அ௮டர்சடைமிசைமதி யலைசலமது பனை 

யத்தற்குப்பொருள் கற்பித்துத்தரு செந்தில்வாழ்வே 

யடிமுகன்முர பினும் வடி வொடுகொழுமவு 
° ரு ச ௩ (௮129) * foe ௪ ௪ ௪ * 

னத்திற்பச்திகொள் த்தாசஈத்தாகள் தம்பிரானே 

தனத்தது தனர் தனத்சதரதனர் 

FO SS HG Bono தனதான, 

10. (|/ரக்கவஈதார் குறக்கரும்பைமென் 

புனத்திலன் று சென் ௮றவாடிப் 

புடைத்தலங்கர் தம் படைத்தெழுந்ததண் 

|| MS GH dar Hoar புயமீதே 

செருக்குகெஞ்சகங் களிக்குஈன் புடன் 

இளைச்குரின்றிறம் புகழாதிர் 

தரியக்கடஞ்சும) தலக்கண்மண்டுமென் 

நியக்கமென்றொழிர் திடுவேனோ 

குரக்கினங்கொணார்ந் தரக்காதண்டமுங் 

குவட்டிலங்கையுற் அகளாகக் 

சொதித்துவெ ம்பிய கதிர்த்துவர்துடன் 

குதித்தசொண்டலின் மருகோனே 

அரக்கவும்பரும் பரப்புசண்டசிர் 

அரத்தனும்பிறர் bars 

சுசத்துளன்பருர் துதித்தசெர்தில்வர் 

இதிக்குமும்பாதம் பெருமாளே, (௮௨௦



திருச்செந்தூர். எச 

தனன தானன தந்தன தந்தன 

தனன தானன தர்தன தர்கன 

தனன தானன தர்தன Hi Faw தனதான, 

100. புகரில் சேவல செங்கர சங்கா 

நிருதர் கோபக்ர வுஞ்சகெ டுங்கிரி 
உபாருக மேவக குன்றவர் பெண்கொடி மணவாளா 

புனித பூசா ஸர ரும்பலா 
புய பூதா அவண் நிரு கண்புனல் 

பொழிய மிசை யன்! ந ளும்பிய 

அகிலபூதவு டய | முடம்பினில் 

௮/மரு மாருயி ரங்கா ங்களும் 

மவுன வார்வமி குஈதுசொ முஈதனி யுணர்வாலே 

அகில வாதிக ரஞசம யங்களும் 

அடைய அமென அ௮ன்றென நின்றதை 

ADAM லேனறி யும்படி யென்றருள புரிவாயே 

மகர கேதன முர்திகம் ரெ தமிழ் 

மலையின் மாருத மும்பல வும்பரி 

மளஃசி லீமுக மும்பல மஞ்சரி வெறியாடும் 

11॥அக ராரவ சிஞ்சினி யூங்கன 

$/௦ தார கார்முக மும்பொர வர்தொழ 

மதன ராசலுபம் வெது விழும்படி. முனி பால 

முருள் [வி லோசன மாஜஞ்சிறு இங்களு 

முதுப கீரதியும்புனை யுஞ்சடை 
மூடியர் பாதிய டம்பில்வி வ கய ௮பிராமி 

முகர நாபுர பங்கய சங்கரி 

இரிகு மாரித்ரி யம்பிகை ததருள் 

முருகனேவளர்செர் திலில்வர்தருள் பருமாளே (௮௩) 

— PY — 

* சலீமுசம் - அமபு 1 மளசரி- பூங்கொத்து 1 மதுசராரவ AG 
சினி - மதுசச ௮ரவ சிஞ்சினி, வன ஆய சலிச்சன்ற நாண். § wes 
எச்ர்நுசம் -*இனி௰ விஸ், கரும்புவில், || பர்லம் - டிநத்றி, YF முகுள் - 
தோன் றிய, 

 



டே. 

மூன்றாவது 

திருவாவினன்குடி. பழ நி, 

SES 

. தான தந்தன கானை தானன 

தான தந்தன சானான தானன 

காவ தந்தன கானான தானன 

Ait. ore He iG or ஈமோரம 

வேதமர்காொ*மபாரமோகம 

ஞான பண்ர தளர்சி ஈமேராரம 

ராம ஈமபுகு பரா£ நமோநம 

போக ௮ச்தரி பாலாரமோஈாா 

நரக பர்கம யரர ஈமோஈம 

சேத தண்டளி கநோகா ரமோரம 

ததகிண்கணிபாத। ஈோபா 

இர ரம்ப்ரம வீரா ஈரமோகம 

பே மங்கள தே நமோசம 

தூய ௮ம். பல avr muon wie 

தேவ குஞ்சரி பாகா நமோரம 

ஈத இும்பலர்கோலால பூஜையும் 

கண அசார $இியம் PFDING? ஆ TS Bil [lp 
ஈர முங்குரு சீபாத ரேவைபு 

ஏழ்தலம் புகழ் காவேரி யால்லிளை 

சோழமண்டலரீகேமனோகர 

ராஜ$கெம்?ர சாடாளு ராயக 

ஆதாம்பயி லாரார் தோழமை 

HOT HTS. 

வெகுகோடி 

ho & or 

ஃஇரிராஜ 

அருள காரா ப் 

LD Mail & 

வயலூரா 

சேர்தல் கொண்டவ ரோடே முனாரினில் 

ஆடல் அிவம்பரி மீதேறி tor ad 

ஆதியர்தவு லாவாசுபாடிய 

(சேரர் கொங்குவை காவூர் நனாடதில் 

லைபிலேகி 

ஆவினன்குடி. வாழ்வான தேவர்கள் பெருமர்ளே, (த) 
  etn mrmatennrepemtceren neta, great ot 

ச்திரி 

ரயி 
பி 

a mom lst mee a ' வ் 

9 சாஜன - குறஞ்சி வேந்தன். 1கோகரதல 2 என்பன் கோலாலம் 
என்றாயிற்று, சோலாசலம் - சம்ப்சமம், 1 செம்பிர - கெம்பீ% - பூ,



பழ தி கீ 

109. போத கர்தரு கோவே ஈமோகம 

நீதி தங்கிய தேவா ஈமோஈம 

பூத லந்தனை யாளவாய் ஈமோஈம பணியாவும் 

பூணு கின்றபி ரானே ஈமோசம 

வேடர் கங்கொடி. மாலா ஈமோங 

போத வன்(பு/கழ் ஸாமீ ஈமோஈம ௮ரிதான 

வேச மர்திரரூபா ஈமோகம 

ட ஞான பண்டித நாதா ஈமோரம 

வீர கண்டைகொள் காளா ஈமோரம அழகான 

மேனி தங்கயெ வேளே ஈமோகம 

வான பைந்தொடி வாழ்வே ஈநமோஈம 

வீறு கொண்டலி சாகா ஈமோரம அருள்சாராய் 

பாத கஞ்செறி சூரா திமாளவெ 

கூர்மை கொண்டயி லாலே *பொராடியெ 

பார ௮ண்டர்கள் வானாடு Ceri ga அருள் வோனே 

பாதி gh Blo னேசூடும் வேணியா 

சூல சங்கர ஞர் சத நாயகர் 

பார திண்புய மேசேரு சோதியர் சயிலாயர் 

ஆதி சங்கர ஞர்பாக மாதுமை 

கோல மம்பிகை மாதா மனோன் மனி 

ஆயி சுர்தரி தாயான நாரணி அபிராமி 

ஆவல் கொண்டு*வி ருலே 1சிராடவெ 
கோம எம்பல சூழ்கோ யில்மீறிய 

ஆவினன்குடி. வாழ்வான தேவர்கள் பெருமாளே, (௨) 

  

103 வார ணந்தனை நேரான மாமுகை 

மீத ணிந்திடு பூணூ மாரொளி 

வால சந்தி னேராக மாமுகம் எழில்கூர 

எ பொசாடிய-போராடிய, ர விரு?ல - வீருலே. 1 சரொடிய-சராடிய, 

11



ஷி திருப்புகழ், 
*வார ணஙகிடு லான நீள்விழி 

யோலை தங்கிய வாரகாது வாகிட 

வான இன்சுதை மேலான வாயிதழ் ௮முதூறத் 

தோரணஞூெறி தராவாமை யேய்துடை 

மீதில நின்றிடை நூலபோது லாவீயெ 

சோகையென் 3) _ வாகாகவூரன நடைமானார் 

தோத கஈதனை மாமாயை யேவடி. 

வாக ரனறதெஞுஆய Samra gl 

தோணி மமேபடி ராயேனுல $யருள் தருவாயே 

கார ணந தனை யோரா? சாசரர 
9 

தாமடஙகலஓ பக வானவா 

காவ லிரதரனாடாள வேயபில் விடும்வீரா 

கார்வி தளை யூணாக வானவா 

வாழ்த ரமபடி மேஞுளி மேேமிசை 

சாள சணடம காதஜேவ னா தரு முருகோனே 

ஆர ணன்றனை வாதாடி யோருரை 

[ஒது கன்றென வாராகெ னா௮வன் 
அண வ!ப/9கட பேோகாவ லாமதில இடுமவேலா 

ஆத வனகதி ரேோ!வாது லாவிய 

கோ! ரஙகிளா மாமாது மேவிய 

ஆவி னன்காடி யோனே ராதிபா பெருமாளே, (௩) 

தான தந்தன சான தஈதன 

தான தந்தன தான தநதன 

தான தநதன தான தந்தன தனதர்ன, 

10& ரல மந்திர மோக லிய்கிலை 

பிவ இங்கிலை நேய மிங்கிலை 
மோன மிகக் or x cor Dia Bo) மடவாரகள 

4: வாரண்கஈதீடு - பெரிய த ன்பஞ் செய்கின்ற, 1 ஒனன்றென-ஒத௪ 
இன்று என, என்று பிட்க்க. 

 



பழ தி: ஹி) 
மோக முண்டதி தாக முண்டப 

சாரமூண்டப ராத முண்டிடு 

நூக னென்றொரு பேரு முண்டருள் பயிலாத 

கோல முங்குண வீன அன்பர்கள் 

*வார்மையும்பல வாச வெர்தெழு 

கோர கும்பிபி லேவி (pi Rt கினைவாஇக் 

கூடு கொண்டுமல் வேனை யன்பொடு 

ஞான நெஞ்சினர் பாலி ரைங்கடு 

கூர்மை சர்தினி யாள வர்சுரள் புரிவாயே 

லி வெர்துய ராவி வெர்தவ 

சோகு வெர்தமண் மகர் ரெஞ்சிடை 
பீதி கொண்டிட வாது கொண்ட்றாள் $1 (தேடு 

பேணி யங்கெதி ராறு சென்றிட 

மாற னும்பிணி ர வஞ்ச! 

று வெங்கா வேற வென்றிடு முருகோனே 

ஆல மூண்டவர் சோதி யங்கணர் 

பாக மொன்றிய வாலை யர்த்ரி 

ஆதி யர்தமு மானசங்க குமரேசா 

அர ணம்பயில் ஞான புங்கவ 

சேவலங்கொடி யான பைங்கர 
ந , 

ஆவி னன்குடி வாழ்வு கொண்டருள் பெருமாளே, (௪) 

  

105, வேயிசைந்தெழுதோள்கள் சங்கியமாசர்கொயகை பிலேமுயங்கெ 

வீணி லுஞ்ில பாத கஞ்செய அவமேதான் 

வீறு கொண்டுட னேவ ருர்தியுமேபுலைந்தவமே திரிர்துள 

Cos aarp) Cas ane வெகுதூரம் 

போயலைர் தஅழலாகிகொர் துபின்வாடிரநைந்தெனதாவிவெம்பியே 

பூத லர்தனி லேம யங்கிய மதிபோகப் 

ர வார்மை - ஐழுச்சம்,



௮௪ திருப்புகழ். 
போது கங்கையி ளீர்சொரிந்திருபா தபங்கயமேவணங்கிய 

பூசை யுஞ்சில வேபு ரிந்திட அருள்வாயே 

இயி சைந்தெழ வேயி லங்சையில்ராவணன்சிரமேயரிர்* தவர் 

சேனை யுஞ்செல மாள வென்றவன் மருகோனே 

தேச மெங்கணுமேபு ரந்திடு சூர்ம டிர்திடவேலின் வென்றவ 

தேவர் தம்பதி யாள அன்புசெப் திடுவோனே 

ஆயிந்சுந் தரி நீலி பிங்கலைபோக அந்தரி சூலி குண்டலி 

ஆதி யம்பிசை!வேத தந்திரி யிடமாகும் 

ஆல முண்டா னாரிறைஞ்சவொர்போதகக்தளையேயுகந்தருள் 

ஆவி னன்குடி மீதி லஈ்கிய பெருமாளே, (ட) 

BOT BTS தர்தனத் தனதானா 

106, *௮பகார நிந்தைபட் டுழலாதே 

அறியாத வஞ்சரைக் குறியாதே 
உபதேச மர்திரப் பொருளாலே 

உனைகானி னைந்தருட் பெறுவேனோ 

இபமாமு கன்றனக் கள யேனாே 

இமவான்மடைர்கையுக் தமிபாலா 

செபமாலை தந்தசற் குருசாதா 

திருவாலி னன்கடி.ப் பெருமாளே, (௬) 

வைஷு, 

தன்னா FONG BON தனனா கனர்தனத் 

தனனா தனந்தனத் சனதான. 

107. கனமா-யெழுக்துவெற் பெனவே புயர்ந்துகற் 

புச]ுமா ரணந்துளிர்த் இடுமானார் 

கனிவா புகர் துக் செனவே யணைற் தசைப் 

பொருளேபிழர் அவிட் டயர்வாயே 

மனமே தளர்ந்துவிக் கலுமே யெழுர் அமட் 

டறவே யுலந்துசுக் கதுபோல 

Kg ui Dog ஒருமையித் பன்மை, 1*அபசார நிந்தை' என்றும் பாடம், 
1 மாரணம்-மந்திர வித்சையால் மரணத்தை உண்டுபண்ண எழும் செயலச் 
ச ருவிஅஃ் சாஒஹ இங்சே சொங்கை,



பழதி. ௮/௫ 

வாமே wii grays SOC cr ds தூநந்துவைப் 

பெனவே சிளைந்துளைப் புகம்வேனே 

புனவேடர் தந்சபொற் குறமாது இன்புறப் 

புணர்காதல் கொண்டக் கிய்வோனே 

புனலேோர மங்ரவெொற் பொடுரு/ சாய்கள்பொட் 

டெழமவே வெழிர்தவுக் இரவீரா 

தினமேவு குங்குமப் புபவாச கண்கிணிச் 

Fs Orn ss திருளாளர 

சிவலோக சங்கரிக் கிறைபால பைங்கயத் 

B mar ளினன்குடிப் பெருமாளே, (௪) 

  

ர் ௩ ௪ ௪ 

BTS oot BOT OT தான்னு அன்னக் 

கானன i தனனத் கன தான, 

108. காரணிந் தவரைப் பாாடாற் துவினைக் 

காதல்்ரெஞ் ரயாத் தீமொறிக் 

கானரம் புதிரக் தோல்வழும் புறுபொய்க் ° 

காயமொன் ௮ுபொறுத் தடியேலும் 

தாரிணங் குகுழற் கூரணிர் கவிழிச் 

சாபமொன் றவுநுகற் கொடி யர்ர்தம் 
e 

தாள்பணிர் தவர்பொற் மோள்கிரும் பிமிகத் 

தாழ்வடைர் துலையத் தருமோதான் 

சூரனங் கம்விழத் தேவாநின் றுதொழத் 

தோயமுஞ் சுவறப் பொரும்வேலா 

தூய்மைகொண் டகுறத் கோகைகின் றபுனச் 

சூழ்பெருங் கிரியிற் றிரிவோனே 

ஆசணன் கருடக் கேகனன் தொழமுற் 
றுலமுண் டவருக் குரியோனே 

ஆலையும் பழனச் சோலையும் புடைசுற் 

ரூவினன் குடியிற் பெருமாளே, (a)



2/௬ திருப்புகழ். 

தன்தான தந்ததன தனதான தர்ததன 
தனதான தர்தகன தனதான, 

109. சிவனார்ம னங்குளிர உபதேச மந்தரமிா 

செலிமீதி னும்பகர்செய் குருநாத 

சிவகாம சதரிதன் வரபால Bib sO oor 

செயலேகிரும்பிபுளம் நினையாமல் 
/ 

அவமாயை கொண்டுலகில் விருசாதஅ லை அழலும் 

அடியேனை ௮ஞ்சலென வாவேணும் 

அறிவாக மும்பெருக இடரான gio grou 
அ௮ருள்ஷான இன்ப௨து  |/ரிவாயே 

ஈலநீத முந்தி நடி உரலோடெ யொன்றுயரி 

சகுராமர் சிர்தைமகிழ் , மரகோனே 

ஈவலோக முங்கைகொழு சிரதேவ 7௧ 

ஈலமான விஞ்ரைகளு ator aa ay 

*தெவயானை யங்குதமின் மணவரள சம்ப ரமுறு 

திரல்விர மிஞ்சுகதர் வடிவேலா 

திருவாலி னன்குடியில் வருவேள் ஈ வுர்தரிச 

செகமேல்மெப் கண்டலிறல பெருமாளே, (௯) 

  

தீனதத்கன சகானத௩தன தனதத்தன தான தர்தன 

தனதத்தன FTO HK HOT தனதான, 

110. பகர்தற்கரி தானசெர்தமி ழிசையிற்சில பாடலன்பொடு 

பயிலப்பல காவியங்களை யுணராதே 

பவள த்தினை வீழியின்சனி யதனைப்பொரு வாய்மடற்தையர் 

பசலைத்தன மேபெறும்படி விரகாலே 

சகரக்கடல் சூழுமம்புலி மிசையிப்பீடி யேதிரிர் சுழல் 

சருகொத்துள மேயயாந்துடல் மெலியாமுன் 

தகதித்திமி தாகிணங்கொ எனவுற்றெழு தோகையம்பரி 
தனிலற்புத் மாகவந்தருள் புரிவாயே 

றர ப. 

* செவயானை - தேவயானையம்ல 0.



பழ தி, அளி 
நுகர்வித்தச மாகுமென்றுமை மொழியிற்பொழி பாலையுண்டிடு 

அ வல்மெய்ப்புள பாலனென்றிடும் இளையோனே 

நுதிவைத்த கராமலைர்திடு களிறுக்கரு ளே புரிந்திட 

நொடியிற்பரி வாசுவந்தவன் மருகோனே 

*அகரப்பொரு ளாதியொன்திடு முதலக்க.ர மானதின்பொருள் 
அ௮ரனுக்கினி தாமொழிந்திடு ட குருநாதா 

அமரர்க்கிறை யேவணக்கிய பழநித்திரு வாளினன்குடி 

அதனிற் டி. யாயி நந்தருள் பெருமாளே. (50) 

  

தனதன சனத ௧௦௪ தனதன FO GH க ரத 

KM KOM HO HH Hib தனகான. 

111. கவபமு கையைத்திறகு தளஈவ லகயைக்கொணர்ம்து 

கயசிலாடு பகைத்தசண்கள் குழைதர்வக் 

கரியகு லை HIG Sl மலர்சொரு குர்கொப்பவிழ்ற்து 

கப யிரு ஞடுக்குல Bl Fatt wo! ool வீழ 

முழுமதி யென சிறந்த ரகைமூக மினுக்கியின்ப 

முருகிதம் சவெபபன்று a 

முதலுள துகைப்புகுந்து அழகுது இல்த்திறசது 

முடுகும வருக்கிரங்கி மெலிவேனா 

இள ஈதி கடுக்கைதும்பை அரவணி பவர்க்கிசைச்சு 

இனியபயொ ருக்£ப்பகாந்த குருரசாதா 

இபமுக வலவுக்குக ரத இளையவ மருக்கடம்ப 

எனதுத லையிற்பதங்கள் ௮ருள்வோனே 

1குழகென எடுத்துகர்த வுமைமுலை பிடி.த்தருந்து 
ச குமர$சி வவெற்பமர்ந்த குகவேலா 

குடிலொடு மிகச்செறிர்த இதணுள புனத்திருந்த 

'குறவரம களைப்புணர்ந்த பெருமாளே, (௧௧) 

ந் _ me edhe lace 
பவைகுமகளிவு sar Abe eaten 

x 500 பொருளாதி தன்றிடு மு.சலர்கரம் - ௮௧.7 உகார மசாசாதிதள் 
அடகிகய பிரணவம். 1 மொப்ப - சோப்ப், 1 குழசென - Gye என, 

§ €வவெற். என்பது பசி,



DY if திருப்புகழ். 

தனனத் தனதன தனதன தந்தத் 
தனனத் தனதன தனதன தந்தத் 
சனனத் தனதன தனதன தர்தத் தன்தான, 

119. புடவிக் கணிதுகி லெனவள ரந்தக் 

*சடலெட் டுறைர்யறல் குடிமுக யெண்கட். 

புகிதச் சததள நிலைகொள ௪ யம்புச் சதுர்வேதன் 

புரமெட் டெரியெழ விழிகனல் சிெதிக் 

கடினத் தொடுசில சிறுநசை கொண்டற் 

புதகர்த் தாகர பரசிவ னிந்தத் 

இடசித் தமுநிறை தெளிவுற வும்பொற் 

செவியுட் பிரணவ ரகசிய மன்புற் 

Soy பனமொழமி புரைசெய்கு ழந்தைக் குருநாதா 

எதிருற் ற்சுரர்கள் படைகொடு சண்டைக் 

இிடம்வைத திட௮வ ் குலமுழு தும்பா' 

டிடவுக் காரமொடு வெகுளிகள் பொங்கக் கிரியாவும் 

பொடிபட் டுதிரவும் விரிவு Losier 5 

sara Ora, psO if 5 15 

புறமப் பரவெளி கிடுகிடெ வுஞசத் தீமுமாசப் 

1பொருதுற் கைபிலுள அபில்கிண paired 

குருதிப் புவலெழு கடலினு மிஞசப் 

புரவிக் கன மில் ஈடவிடும் விர்தைக் குமரேசா 

படியிற் பெருமிச தகவுயர் செம்பொற் 

திரியைத் தனிவலம் வர௮ர னந்தப் 

$பலனைக் கரிமுகன் வசமரு ஞம்பொற் ப.தனாலே 

பரன்வெட் கடவுள மிகவும்வெ குண்டக் 

கனியைத் தரவில் யென௮ரள் செர்திற் 
பழகிச் சிவகிரி தனிலுறை கந்தப் பெருமாளே, (௧௨) 

8 சடல் எட்டு - எட்டு சிகுமூர்ள கடல், 1 அதல் - நீர், 

ர் பொரு தநிசை - பொருது உன்சை, 4 பலன் - பழம், 

 



பழதி. ௮/௬ 
தான தனன கன் தாலா How sol Foor 

தான் HOw oF How தான கன்னகன் 

கான தன்னதன றன் இன்னத்ன தனதான. 

118. கோல மதிவதனம் வேர் கரஅளக 

பாரம் நெகிழவிழி வேல்கள் ஈழலநுவல் 

கோவை யிதற்வெளிற வாய்மை பதறியிள மூசையான 

கோக னகவுபய மேரு முூசையசைய 

நாலி னிடைதுவள வீ௮ பறவைவகை 

கூற இனியகள மோல மிடவககள் கரமீதே 

சாலி னணிகனக நாபு ரமுமொலிகள் 
ஒல மி_அதிக போக மதுமருவு 

காலை வெகுசரர ஜீலை யளவுசெயு மடமானார் 

காதல் புரியும போக ஈஇியினிடை 

வீழு கினுமமமை மோ மறவுனது 

காமர் கழலிணைக ளானவொருகிறிது மறவேனே 

ஞால முழுதுமம ரோர்கள் புரியுமிக 
லாக வருமவுணர் சேர வுசுதியிடை 

நாச முற ௮மரா்செய் வீர தாகுமர முருகோனே 

காடி. யொருகுற்மின் மேவுதினைசெய்புன 

மீதி லியலகலகல hip Mons val 

ராணம் வரவிரக மோது மொருசதுர புரிவேலா 

மேலை யமரர்தொழு மானை முகரரனை 

யோடி வலமவருமுன் மோது திரைமகர 

வேலை யபுலசைவல மாக வருதுரக மயில்வீசா 

வீறுகலிசைவரு சேவ கனதிதய 

மே௮ முூதல்வவயல் வாவி ।/ைமருவு 
வீரை வருபழசிஞான பலையில்வளர் பெருமாளே,(௧௩) 

* சலிசைவருசே௨சன் என்பதும் சாவேரிசேலகன் என்று பின் வரும் 

செய்யுட்களில் வருவனவும் சலிசையென்னும் பதியில் ௮ச்சாலத்து அதிபனா 

யிருர்ச ஒரன்பன், 
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. ் 

௯0 திருப்புகழ், 

தான தனனதன தான சனனதன 

தான தனனதன தனதான 

114, சீற உச டன்வினை காரன் முறைமையிலி 

இமை புரிகபடி பலகோயே 

தேடு LIAS) 3b ost ந்தி On DLP Mon ut 

Pronin Fgh 9 எவரோடுங் 

உ மொரியதுபொ யான CGT coon} a 

கோள ல Dat aril [ன் ly பேணா த 

உள னெவினுபெனை $யு னடியரொு 

tn (OLD OI 0a) F 09)! OW 9௮! aru 

Lor ot Biv aja) wer air JY oT ITC I 

வாகையுமபுலி புனகவோனே 

மாச (கர at} 9) oD) 4) 1.0 19 Gon 

at TB (toa டைய முருகோனே 

விறு B DIT MM சேவ சனதிசய 

மெ af மார, ப லா உட யோனே 

௫ ரூ 
வலா யுறைகுமர Po wars p! 

வேல இையவ/கவ பெருமாளே, (௧௪) 

தானதன தாத தானதன கநத 

தானதன தந்த தானதன Bas 

தானதன தந்த தானதன தந்த தனதான, 

115. சியுதிர மங்கு மேப்பு(்ழூரி ரம்பு 

மாயமல ண்ட Car IOs ரம! 

Piha at BH bT EL va a இன்ப தொழியாதே 

இதுளகு ணக ளேபெருகு தொநத 

மாயைபிலவ ளாந்த தோல்தசையெ ஓம்பு 

சேரி ரமபு தானிவைபொ தந்து நில்காணா 

* ௧௨௫ * சீழுகு



பழநி, ௯௧ 

ஆயத மன்கை போசவுயி ரந்த 

ஈஉரழிகையில் விஷா ஊூூமி டம; 
. rw ச க ௩ 

யாகியவு டம்பு பேணி? பென்று IDL. IT Pera 

ஆசையைளி ரூம்.9 யேவிரக இங்கி 

rads ait gi Broo. மயங்கு 

ஆம் அயா விழுற து மாளுமெளை பன்பு Aare Bus 

மாயைவல கஞ்ச னாய்விடனெ குண்டு 

பாரமுழமுஅ மண்ட கோள (பார டர 

வாய்ிளிறி நின்று பேசறிகர் கன்ன ர அ குனாலே 

வாரியுற அண்டி. விடு ay Or 1p in hh 

நீரை நகர் ஏன்ற சோபமொடெை இர் டர 

வாரைஇ ரண்டு கோடொடிய வென்ற. ரொடியோணா 

வேபினிசை கொண்டு சோரிரை।]| எர்நு 

மேயல்புரி செங்கண் உல்களுக துங்க 

வேலகஇர வஞ்ச மாலை nu டாது பொடு யாக 

வேலைளிடு கந்த காவிரிளி எங்கு 

சார்சலிசை வர்க ரேலான்வ ஊுங்ர 

வீரைஈகர் வநது வாற்பரரி யண்டாபெமாளோ (2) 

warmers 

கானகன் கானதன கர்ணனை கானன் 

தானதன தானதன pT 0) 63! வன்க 

தானதன தானதன தாமு தன்தன் (Hoo BM oor 

116. தோகைமயி லேகமல மானேய லர ரமிகு 

காமதுரை யானாச வேள்பூவை யேயினிமை 

தகோயுமரு போகா லீலாவி கோதமுழு தண கேனே 
8 சூதனைய சதஇள நீரான பாரமுகை 

பி தனைய வாருமிதழ் தாரீரெனாணமொழி 

Cari ௮ திலையான.உமையாவே னுமானை மிகமயலாளேன் 

PF (LP HD Com Gio aa லெவி டர் க௮டை 

யாளமிட வாருமென Carton a ரார்சளுடன் 

ஆசை சொலீயேபுமஅ மாபாத னீதியிலிகளையோதேன்



௬௨ திருப்புகழ். 

ஆமுனது நேயஅடி யாரோடு கூடுகிலன் 
நீறுநுதல் மீதிடலி லாட Car glad 

யாயினுமி யானடிமை மீடேற வேஈழல்கள் கருவாயே 

மாகமூக டோடகில பாதாள மேருவுட 

னேசுமல வாரியது Ca gai? wr gio 

வாலிமுக லானவர்க ளேஸஷனோர்க ளாலமுதுகடைராளில் 

வாருமென வேயொருவர் சோகாம லாலவிடம் 

ஈரர்பெறு வாறுதலி யேசேவர் யாவர்களும் 

வாழஅமு தேபகிரு மாமாய னாரினிய மறாகோனே 

மேகரிக ரானகொடை மானாப காஇபதி 

வாரிகலி மாருதக ரோபாரி மாமகன 

வேள்கலிலா வா.2வு காவேரி சேவகன தளமேவு% 

வீர௮தி சூரர்கிசா வேர்மாள வேபொருக 

இரகும ராகுவளை சேரோடை ரூம்கமனி 
வீரைநகர் வாழ் பாரி வேலாபு சா௮மார்பெருமாளே {) 

  

தானதான தனக்கந்த கானன 

தானதான தனக்கற்க கானன 

FCM FLT KAW oy HHH KT OTST HAT HM Tw, 

117. பாரியான கொடைக் கொண்ட லேதிழு 
வாழ்விசால தொடைக் திண்பு யாஎழு 

பாருமேழு புகழ்க் கொண்ட நாயக அபிராம 

பாவலோர்கள் களக் கென்றும் வாழ்வருள் 

சிலஞால விளக் கின்ப €வக ஞு 
பாகசாத னவுத் துங்க மாதன எனவோதிச் 

ீரகாக எடுக் தொன்று மாகவி 

பரடினாஓ! மிரக் கஞ்செ யாதுரை 

சீறுவார்க டையிற் சென்று தாமயர் வுறவீணே 

சேயபாவ கையைச் கொண்டு போயறி 

யாமலேக மரிற் சிந்து வார்சிலர் 

சேயனார்ம னதிற் சிந்தி யாரரு குறலாமோ



பழி. 9௯9௩. 

ஆருநீர்மை மடக் கண்க ராநெடு 

வாயினேர்ப டவுற் றன்று ஜூலமெ 

ைரைலார மகத் சந்தி தாலுய அருளிமாயன் 

ஆதிரா. ணனற் சங்க பாணியன் 

ஒதுவார்ச ஞளச்தன்பன் மாவ 
ச 6 * oy ப் 

னானஈரன்மு கனற்றந்கை சகரன் ம Heaton 

Mo ray Kal gs warn தேவகு 

oT BD ருபொற்செங்கை சாயக 
வீசகோசை மபிற்றுங்க வாகனம் உையோனே 

வீறுகாலி ரியட்கொண்ட சேகர 

ணனைரோவ கனற்சிற்சை மேவிய 
வீரைவாம்ப றிச்துங்க வானவர் பெ ஈமாளே (௧௪) 

  

தானா சனசன தானா தனதன 

ST @) தன்தன் (hod! HIT CB), 

118. ஆதாளிகள் பரி கோலா கலகவிழி 

யாலே யமுசெலு மொழியாலே 

ஆம்சீ ரிளஈகை யாலே துடியிடை 

யாலே மணம் குழலாலே 

சூதா ரிளமுகை யாலே யழகிய 

தோடா ரிருகுழை யதனாலே 

சோரா மயல்கரு மானா முறவிடர் 

சூழா வகையருள் புரிவாயே 

போதா ரிருகழல் சூழா ததுகொழில் 

பூணா தெதிருற மதியாசே 

போரா டியஅதிசூரா பொறுபொறு 

போகா தெனறுடு 

வேதா வுடனெடு மாலா னவனறி 

யாதா ரருளிய குமரேசா 

வீரா புரிவரு கோவே பழறியுள் 

வேலா இமையவர் பெருமாளே, (௪௮)



௪ திருப்புகழ் 

தனனத் தனனத் தனனத் தனனத் 

தனனத் தனனத் தனதான, 

119. இரசெப் பெனவெற் பெனவ. டமுமொத் 
திளகிப் புளகித் திமிமாதர் 

*இடைபைர் சமையைப் பெறுதற் குறவுற் 

நிறுகக் குறுகிக் Hippos regs 

தீருமெய்ர் ச வையுற் றிசமைப் பரு கித் 

தழுவிக் கடி.ரற் றணைமீதே 

*சருவிச் ஈருலிக் குனகித் தனகிக் 

FUND DIPS G18 mB @) 

அரிபுகி திரசித் தஜனுக் சருபைக் 

Gillan gs திருமைத் துனவேளே 

௮டல்கு% குடற் கொடிபெற் றெதஇரற் 

றக் கிளையைப பொருகவோனே 

பரிவுற் றரனுக் கரணற் பொருளைப் 

பயனுற் றறியப் பகர் வோனே 

1பவனப் புவனர் ரெறிவுற் ஐயர்மெய்ப் 

Li pag குமரப் பெழடுமாளே, (௧௯) 

120. தகைமைத் தனியிற் பகைகற் றுறுகைத் 

சுருமுட் டவளைப் பவனாலே 

SIMS Brafl p புரளக் கரளத் 

தமரச் தமிரக் கடலாலே 

9உகைமுத் தமிகுத் ததெனப் பகல்புக் 

கொவிமட் குமிகைப் பொழுதாலே 

* இட்யை சுமை - இடை அய, Ft சருவி - சரசஜ்ெய்து, 

* பவனப் புவனம் - வாபுமண்டல௦. $ உகை]த்த மிதுத்ததெனப் பகல் 

புக்கு ஒளிமட்கும் மிகை பொழுத।லே - எறிந்த முத்துகள் மிக்கதுபோல 

இரலியும் வத ஒளி மழஙக்கத்தக்க வருத்தத்தைத்தாத்சக்க இருட்காலத்தாலே 
(pS i Sallam ஒளிபோல இசலி பொளி மட்கத்தக்க இருள் எனவே அதன் 

வலி, கூறியவாறும்: இது*சொள்ளிச்கும் விள்ளாச கூரிருள்"எ.ன்.ற தபோலும்,



பழதி. ௬௫ 
உஊாயற் அ௮ணாவற் ௮யிரெய்த soar & 

(gear bm 1S Gono wi ற்ரவேணும் 

*திகைபதக் அமுகக் கமலத் தனை மர் é a மூ fb தனிய்ற 

Flan mine. Lot கைத இறல்விரா 

இகழ்கற் பகமிட் டலனக் நன ஆ 
» : 6 ட் a இருவுக் (By BS ருழைமார்பா 

பலக் கிரணம் 1 பாணா gig vit 

wisi Oa ros rp) பகர்வோனே 

பவன ।। புவன செறிவுற் றுயர்மெய்ப 

பழ ந்த (Alvar (4 1h Loa Barr (20) 

  

. ~ . . 

121. அ௮ணிபட் டணுகத கணிபட் டமனத் 

சுவர்விட் டவிழிக் கணையம் 

yf ரற் கழைக் தவாபெம் றவளத் 

கவன்விட் டமலர்ந் சணையாலும் 

பிணிபட் வெொர்வற றவயுற் பியமற் , 

பெ௮பக் கூணமுற ௮ியிர்மாளறும் 

(பிறவிக் கடல்விட். யே ஈற் கதியை ப 

பெ௮தற கருத் 18a) app 

கணிரற் சொருபத் தை௰யலிக் துமல்க் 

சுனியைக் $கணியுற் திரிவோனே 

சுமலத் தயனைப் ப்.ரணவச் துரையைக் 

கருதிச் சிறைவைத் திரிவோனே 

| பணியப் பணியப பரமர்ப பரவப் 

பரிவுற் ஜெொருசொற் பகாவோனே 

பவளத் துவளக் கனகப புரிரைப் 

பழடிக் குமரப் பெருமாளே, (24) 

ச ப்ணையல் - மால. + -இிசைபத்த மூச் - இசைபத்தம் ௨௪ - பத்துத் 
இக்கும் கலங்க, * டானம் - பார்ம், 6 கணி - எண்ணி, - கருதி, | பணி 

அப்பு - அணி ௮ப்பரமர்,



க்கி திருப்புகழ். 
129, புடைசெப் பெனமுத் தணிகச் சறவுட் 

  

பொருமிக் கலசத் இணையர்ய 

(ளகக் களபக் கெருவத் கனமெய்ப 
புணரத் தலைபிட் டமேசெய் 

அடைவிற் றினமுற் றவசப் படுமெற் 

கறிவிற் ।தடிக் BA! LOM sor 

௮ ஈடற் குயர்வொப பதில்ஈற் க்ருபையுற் 

றடிமைக் கொருசொற் புகல்வாயே 

குடமொத் தகடக் கரடக் கலுழிக் 

குணமெய்க் களிறுக் Ben Cus sor 

குடி புக் கிடமிட் டாப் படையைக் 

கு௮கித் தகரப் பொரும்வேலா 

படலைச் செறிநற் கதலிக் குலைபிற் 

பழமுற் ஜரொழுகப் |/னல்சேர்கீள் 

பழனக் கரையிற் கமைஞாத் BHR pp 

பழகிக் குமரப் பெருமாளே, (௨௨) 

தனன தனன தனன தனன தனன தனன தனதான, 

198. கரிய பெரிய ருமை ௧(_வ கடிய கொடிய திரிசூலன் 

சுறுவியிலுகு க.பிரெ டுபிர்கள் கழிய முடுஇ யெழுகாலம் 

இரிய «hy மெரியு முரிமை தெரிய விரலி யணுகாதே 

செறிவு மறிவு முறவு மனைய திகழு மடிகள் தரவேணும் 
பரிய *வரையி னரிவலை மருவு பரம ரருளு முருகோனே 

பழன முழவர் கொழுலி லெழுது பழய பழகி யமர்வோனே 

௮ரியு மயனும் வெருவ வுருவ ௮ரிய சரியை யெறிலோனே 

அயிது! மபிலு மறமு கிறமு மழகு முடைய பெருமாளே, 

  

194, தமிரு மமரு மளையு மினிய தனமு மரசம் அயலாகத் 

*தறுசண் மறலி முறுகு சயிறு தலையை வளைய எறியாதே 
ணன். pean eprewndestoma unin 

  

Uptrmmertonmapmeomeren bon வவயமள்கவ அவ பஅகலைவை, mtr வணக்க 

* வசையினரிவை - பார்வதிதேவி, t தறுகண் - அஞ்சாமை,



பழ தி. ௯9 

கமல விமல மரக காணி Kars tf hal Dem aT GA 

கருச ௮ரவி யெனது சனிமை 9 (நிய அ றிவு த.ரவே ணும் 

குமரஉரமர முரச பரம குலவு தரி மலயோனே 

கொடிய பகடு முடிய முடுகு ரவா சிறுமி மணவாளா 

அமர ரிடரு மவுண ௬டஇ! ஈஉழிய அம செய் a hat Cai Boor 

அறமுரிறமும அயி மிமி நூமாரடைய பெருமாளே, 

[25 1 திமிர வசதி பணய நாக ரெனன மானில விரிவாயேல 

செவிடு குருடு ௮அடிவு ரூறை௮ அிறிழ மி) 1/ம a oma TB gs 

௮மரா வடிவு மதிக குழு மறி, லயா வாவேநின் 

௮ருளதருளியேனையுமனச௱டடிரைசெொ ர வுமவரவேணும 

சமர பரக ஒர சமது சலைக ளு ரள Ma ah ar 

சலதி யலற நெடிய புலை ஏசா நுயி SDC am cor 

வமர வணையி லினிது 109 gir off sot சளினன் மு ரகோனே 

மிடறு சரியர் ior wii) aoa inns: ous hora. (2.@) 

தன்ன தனதன BOW ho OF HOOT 

தனன தனதன கனகன கதனகன 

தன்ன HOT Hoo fool J os Got BT = Hao HM aor 

126. ககர நறுமலா பொதுளிய குரலியா 

சுவக கெருவிக னிவ படவிதி 

தலையி லெழுதியு மீனவப் வுறவிடு அதனாலே 

கனயர் ௮அனைதமா மணை வியா சமனகிகா 

சுரபி விரவிய வகையென சினைவுறு 

| தவன ரலதியின் முழுபெ யிடாபடு Hut Go 

wes முூதலுள பொருளினை பருளிட 

இருகை குவிசெய்நு ஞரூரூகிட a HOW 

௮ரக ரெனவல னிடமூற ௭ ழிலுன திருபாசம் 

ச ஏமா புரியின் முயுக' என்றும பாட௦ 1 கொடிய பகடு - மதயானை, 

இமிரவுததி - இ_ட்கடல் ு வெம் - அரவணை | தனம் - ஆளை, 
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கனி திருப்புகழ். 
அருள அ௮ருஞடன் மருளற இருளறு 
இரண ௮யில்கொடு குருகணி கொடியொடு 

ALG பெறமர கதமயில் மிசைவர இசைவாயே 

சிகர குடையினி னிரைவர இசைதெரி 

சரன் விதுரனில் வருபவ னளையது 

இருடி. யடி படு சிறியவ னெடியவன் மஅரசூ தன் 

திகிரி வளாகதை வ௫தனு வடையவன் 

எ ழிலி வடிவின னரவுபொன் முடிமிசை 

திமித Bu Bh Quer se AOinkl மருகோனே 

பகர புகர்முக மதகரி ர்யுமைதரு 

வனிதை வெருவமுன் வர௮(ுள் புரிகுக 

பரம குருபர இிரி தருமயில் புதல்வோனே 

பலவின் முதுபழம் விலழவுசெய் தொழுகிய 

ஈறவு நிறைவயல் கமுகடர் பொழில்திகம் 

பழி மலைவரூ புரவல அமரர்கள் பெருமாளே. (௨௬) 

127. முருகு செறிகுழல் முிலன நடல்நறு 

மூளரி முூகையென இயலென மயிலென 

மூற௮ுவல் தளவென ஈடைமட வனமென இருபார்வை 

முளரி மடலென இடைதுடி. யதுவென 

௮த.ர மிலவென அடியிணை மலரென 

மொழியு மமுதென முகமெழில் மதியென மடமாதர் 

உருவ மினையன எனவரு மூருவகு 

வுசைசெய் தவர்தரு கலவியி னிலலிய 

வுலைபின் மெழுகென வுருகிய கசடனை யொழியாமல் 

உவகை தருகலை பலவுணர் பிறகியின் 

உவரி சனிஓுறு மவலனை ய௪டனை 

உனது பரிபு.. கழலிணை பெறுருள் புரிவாயே 
  

. சி குருகு * சோழி. 1 உழை தர வனிதை - வள்ளியம்மை,



பழநி. ௬௯ 

frau மலிகடல் விடமமு துடனெழ 

அரிய யனு*ஈரை பிபன்முத லனைவரும் 

அபய மிகவென ௮தையயி லிமையவன் ௮ருள்பாலா 

௮மாசெய் AEs ருடலவை துணிபட 

அவனி பிடிபட அலைகடல் பொடிபட 

அமரர் சிறைவிட ௮டலமில் நொடியினில் விடுவோனே 

பரவு புனமிசை யுறைதரு குறமகள் 

பணை கொ எளணிமுலை முழுகுப னிருபுய 
பணில சரவணை தனில்முள ரியின். ரு முருகோனே 

ப.ரம குருபர எனுமுறை பாசொடு 

பரலி யடியவர் துதிரெய மதிதவம் 

பழி! மலைதனி லினி துறை யமரர்கள் பெருமாளே. டு 

கனகவ. 

தனத்ததனத் தனத்ததனத் 
தனத்ததனத் தனத்ததனத் 

தனத்ததனத் தனத்ததனக் தனதான, 
194, களத்திருகிப் பெருத்திளகப் 

பணை த்துமணத் இதத்துமுகக் 

கழுப்புமிகுத் தடர்த்துநிகர்த் தலமேராய் 

கவட்டையபுமெத் கடக்கிமதர்த் 

: தறக்கெருகித் திதத்திகெற 
கலைச்சவுளித் தலைக்குலவிக் களிகூருர் 

தனத்தியர்கட் செத்அமிகுத் 
தனற்குண்மெழுச் கெனப்புலிமிற் 

ற்வித்திழிசொற் பவக்கடலுற் றயாவாலே 

சலித்தவெறித் துடக்குமனத் 

'திடக்கனெனரச் சரிக்க மயற் 

சலத்தின்வசைக் சகெக்சமுறக் கடவேனே 

* நரையிபன் - வெள்ளையானைஉயயுடைய சேவேர்திரன், 

 



க் ப ர 

500 திருப்புகழ். 

புனத்தின் பலைக குற்த்தியுமர்த் 

இருக்கு தனக (OL 5B னவறப 

புயதத 5 சமுக ௮ ஆ! low முகவீரா 

பொருபபர1ரத கிரக்சமெரடுற 

நிறற்சடிலம் தவர வெனிற 

&புலச்சிசனச கிததகைமிகுத் தடராதா 

சினததெதாது_ டாக்காகமைத் 

இகைததுளிழக சைப பொழு இற் 

சிதைநதிடுகற் கசாககைபடைத் துடையோனே 

செருககொடுரற ற்வக்கமஉ ந 

தயற்குமரிக் கரடபுரிை ஈத் 

திருபபரர்க் கிரிககுமரப பெருமாளே, (௨௮) 

129 ie த்தமணிப விக அகில் க 

Bh a BUD 5 திருடகுமலைக 

குலைத்துமுடி க் திலைசசுளை ப பிள வோடே 

[ஒத்ட்டியதுப |[படடைமப। த 

தயிரபபபிலிட ட மைததும றட 

கொடுத நுணாலைக கெடுகதுதல குறியாலே 

பொறிக்ததனத் தணைக்துமனச 

செருக்கினாகைப் 0) ர்ட்சவரப 

புணாச சிசனிற் பிலரிபபடுவித தீமாதா 

புலத்தலையிற் செலச்துமனப 

ப்ரமத்தையறப பரசிததமூறப் 

புரிததருளித் திருசகமலைத் தருவாயே 

பறித்ததலைக திரு டடமணக் 

குருக்களச ட டு ருககளிடைப 

௪ 

பாரக்சளுகக கழுககளபுகத் திருநீறு 

& புலச்சி . ஞானமயமானவள் 

1 குதட்டிய, தப்ப, உதட்டை எனப் பிரித்தச்கொள்ச,



பழகி, ௧௦௧ 

பரப்பிய*தத் இருப்பதிபுக் 

கனற்புனலிற் கனத்தசொலைப் 

பதித்தெழுதிப்ரபுகட்டதிறற் கவிராச 

செறித்தசடைச் சசித்தரியத் 

தகப்பன் $மதித் துகப்பனென J 

$கிறக்கவெழுக் தருட்கருணைப் பெருவாழ்வே 

திகம்ப்படுசெய்ப் பதிக்குளெனை த் 

தடுத்தடிமைப் UD F & D(H 1. 

டிருப்பழகிக் கிரிக்குமாப் பெருமாளே (௨௯) 

தனகன GHEE GOUGH Hh KO 

தன தன கத்தத தனத சந்தன 

தனதன தத்தத் தனர்சக BH HOT Bi HNO, 

130. கலவியி லிச்சிக் சிரங்கு றின் நிரு 
Cc ‘ 

HON FOND விற்கச சமைர்த மங்கையர் 

கயல்கள் சிவப்பப் பரிந்து நண்பொடு மின் பர றிக் 

கனியித முற்றுற் றருந்திய hi pin 

அவச மிகுச்துப் பொருர்தி பின்புறு 

கலகம் விளை த்துக் BAG Gl மண்டணை [mab gs 

குலவிய ஈற்கைத் தலங்கொடங்கணை 

கொடியிடை. மெத்தத் அவண்டு தண்புயல் 

குழலள கக்கட் ட.விழ்ர்துபண்டை யில்௮ுங்கம்வேருய்க் 

குறிதரு வட்ட தீ தடாந்த சிந்து 

முகதல முத்துப் பொலிந்தி லங்கு 

கொடியமயற் செய்ப்பெருந்தடந்தனில் மக்கலாமோ 

* தச் இறப்.தி- அச் இிருட்பதி- துரை புகட்ட - புகவிட்ட என் 

பதன் மீரூ௨, 1 பதித்த, உசப்பன், என, என்று Nis ge@a ars. § Ap 

க்க ஈழுத்து அருள் - சிற-பு௮ம்படி பிசணவத்சை பபரே சட் செய்த, 

| ௮5௩௧ம் - காட்டில்,



௧0௨ | திருப்புகழ். 

இளகிய சிதரப் புனந்த னிந்துறை 
குறமகள் கச்சுக் கிடந்த கொற்கைமின் 

இனிது பத்மப் பதம்ப ணிந்தருள் கந்தவேளே 

எழமுகடல் வற்றப் பெருங்கொ டுங்கிரி 

யிடிபட மிக்கப் ப்ரசண்டம் விண்டுறும் 

இகலர்ப தைக்கத் தடிர்திலங்கிய செங்கைவேலா 

பலவித ஈற்கற் படர்ந்த சுந்தரி 

பயில்தரு வெற்புத் தருஞ்செ முங்கொடி. 

பணைமுலை மெத்தப் பொதிர்து பண்புறு இன்றபாலை 

பலதிசை மெச்சத் தெரிர்த Gas ship 

பகசென இச்சிகத் துகந்து கொண்டருள் 

பழறியில் வெற்பிற் நிகழ்ர்து நின்றருள் தம்பிரானே() 

181 முகிலள கத்திற் கமழ்ந்த ou aor LAM 

மளஅலர் துற்றக் கலந்தி டர்தரு 

முகிழ்துதி தைத்துத துயர்ந்த மங்சையார அங்கமீதே 

முகம்வெயர் வுற்றுப் பார்து செங்கயல் 

விழியிணை செக்கச் சிவம்து குங்கும 

ம்ருகமத மத்தத் தனங்க ளின்மிசை யெங்குமேலி 

உகவுயி ரொத்துப் புயங்க ளின்புற 

உறவினை புற்றுத் திரண்டு சொங்கள 

வுறுபனை யுற்றுத் இரங்கு மஞ்சமில் ஒன் நிமேலி 

ஒளிதிகழ் பத்மக் கரங்க.ளின்புறம் 

உறுவளை யொக்கக் கலின்க லென்சவும் 

உயர்மய இற்றுற் றிரங்கு மன்பதொ மிர்திடாதோ 

செகமுழு தொக்கப் பயர்த சங்கரி 

அடியவர் சித்தத் துறைந்த சம்ப்ரம 

'சிவஜொரு பக்சத் துறைந்த மங்கச் மங்கைநீடு



பழதி. ௧0௩. 

இசழ்வன பர்சைப் பசங்கி &பம்பண 

கரதலி சச்சுற் நிலங்கு கொங்கையள் 

இருவரு ணற்பொற் பரந்திடும்பரை யண்டமீதே 

பகலிர வற்றிட யொசக மிகை 
CN 

திரிபுரை முற், ட் டிரண்டொ டொன்றலா 

பரி௮ற வொக்க.. செயும்! ஈஎமப்ரமி யன்। கூ ௬ம் 

பதிவ ரதை மிக்கச் சிரந்தெ ரிந்தருள 

பகிரதி வெற் பிறறக பெண்சரு 
பழறி.பில வெற்பிற் றிரழ்ந்து ின்றருள். கம்ிரானே, 

தனனதன தானகர்த தனனதன தானதந்த 

தனன தன தானதந்த கன தான 

183, அவனிதனி லேபிறந்து மதலையென Cat sau LD gi 

HP@Oup Cass gH இள தகோனாய் 

அருமழலை பேமிஞுக் து குகலைமொழி யேபுகன்று 

HEM Hi HTL MOT FG SH பதினாய் 

சிவகலைக ளாகமஙகள் மிசவுமறை யோதுமன்பர் . 

திருவடிக Gordon i அதியாமல் 

தெரிவையர்க ளாசைமிஞ்சி வெகுகவலை யாயுழன்று 

திரியுமடி யேனையுன் ஈன் அடி சேராய் 

மவனவுப தேசசம்பு Lo Bh iw வேணிதும்பை 

மணிமுடி யின் பிதணிந்த wa sour 

மனமகுழ வேயணைநது ஒருபுறம தாகவந்த 

மலைமகள்கு மாரதுங்க வடி வேலா 

பவனிவா வேயுகந்து ம.பிலின்மிசை யேதிகம்ஈத 

புடி யதிர Canis கழல்வீரா 

பரமபத மேசெறிந்த முருகனென வேயுகர்து 

பழநிமலை மேலமர்ந் த. ரு ௩௨) 
        

ச அம்பணம் - ஒருவகை யாழ், ய டிப] | 

ட் aa யவ 
ae NAGAR. MADR RAS" ® 
orsAN



௧0௪ திருப்புகழ். 
189, கருவினுரு வாகிவர்து வயகளவி லேவளர்ந்து 

கலைகள்பல வேதெரிந்து மதனாலே 

கரியகுழல் மாதர்தங்கள் அடிசுவடு மார்புதைந்து 

கவலைபெரி தாகிநொந்து மிகசவாடி 

௮ரகரசி வாயவென்று தினமுநிளை யாமல்நின்று 

௮லுசமய நீதியொன்றும் அறியாமல் 

௮௪சனமிடு வார்கள் தங்.ள் மன கள்தலை வாரல்நின்று 

௮ நு.தினமு சாணமின் றி அழியவேனே 

உரகபட மேஃ்வளர்ர்த பெரியபெரு மாளரங்கர் 

2a Sao Lor ed LD Spm & Lo கோனே 

உபயகுல தீபதுங்க விருதுகவி ராஜசிங்க 

உறை*புசலி யூரிலன்று வருவோனே 

பரவைமனை மிதிலன்று ஒருபொழுது தூதுசென்ற 

ப.ரமனரு ளால்வளர்ந்த குமரேசா 

பகையசுரர் சேனைகொன்று அ௮மரர்சிறை மீள வென்று 

பழநிமலை மீதில்கின்ற Ouch Lor an (௩௩) 

தனதனன தர்ததர்த தனதனன தர்ததந்த 
தனதனன தந்சுதந்த தனசான, 

184 மருமலரி னன்.துரந்து விடவினைய ருந்தஅந்தி 

*மதியொடுபி றந்துமுன்பெய் வதையாலே 

வகைதளைம றர்தெழுர்து முகைதளைய ரூந்தியந்த 

மதலையென வர்.துகுன்றின் வடிவாகி 

இருமயல்கொ டுந்துவண்டு பொதுவைபர கம்புகுந்து 

இரவுபகல் கொண்டொடுங்க அ௮சடாகும் 

இருவினைபொ திர்தஇர்த ஜனனமர ணந்துறந்துன் 

இணை படி.வ ணங்கஎன்று பெ.றுவேனே 

திருவொடுபெ யர்ந்திருண்ட வனமிசைஈ டர் திலங்கை 
திகழெரியி டுங்குரங்கை 1நெகிழாத 

* பகலியூர்-ஸ்ரீசாழி, *மதியொடு-மதிபோல, twseyng-0 ஈ$ழலிடாச. 
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இிடமுளமு குர்தர்கஞ்சன் வரவிடுமெல் வஞ்ரகங்கள் 

செறிவுடன நிரதுவென்ற பொறியாளர் 

படுவொடம கிழ்ச்திறைஞ்சு மருதிடைதவழ்ர்துகின்ற 
பரமபத நண்பரன்பின் மருகோனே 

பதுமமினை வண்டலம்பு சுனைபலவி ள ஙகுதுங்க 

பழச்மலை வர்தமர்ர்த பெருமாளே (௩௪) 

  

சனனகன சன GO GF தனனதகன கனனகந்த 

BON OW HOT HOT AT Gib F கனகான, 

19த விரைய ரவு மலரணிர்த கரியபு॥ குமல்சரிற்து 

விழல தன மதிலீளங்க அதிமோக 

விழி prot psn sa gH Cini [f(y Lp BY Caer Lal Bl 

விரகயல் புரியுமின் ப டவாரபால் 

இரவுபக லணுகிரெஞ௪ மறவழிய வுருகுமக்் ௪ 

இருளகல வுனது தண்டை யணிபாதம் 

எனதுதலை மிசையணிந்து அமுதழுது னருள் விரும்! 

யினியபுகழ் தனைவிளம்ப ௮ருள் தாராய் 

அரவில்விழி துயில்முகுக்த னவர்கமல மலர்மடநற்தை ் 
௮ழகினொடு தழுவுகொண்டல் மருகோனே 

அடலசர ர௬டல்பிளந்து */ணமதனில் முழுகியண்ட 

௮.உரர்சிறை விடுப்ரசண்ட வடிவேலா 

பரவைவரு விடடருந்து மிடறுடைய கடவுள்கங்கை 

படர்சடையர் விடைய ரன்ப ருளமேவும் 

பரமரரு எியகடம்ப முருகு (PS mu Ki gw 

பழஙந்மலை சனிலமர்க்க பெருமாளே (௩௫) 

கனனகன தானான தானதன தந்த 

தினனதன தானான தானதன தத 

தனனதன தானான தானதன தந்த தனதான, 

190 இருகனக மாமேரு வோகளப துங்க 

கடசுடின பாம.ர வாரமுத கும்பம் 

இணை சொகிள நீரோக ராசலஇ ரண்டு “குவடேயோ 

14



௧0௬ திருப்புகழ். 

இலகுமல ரேவாளி யாகிய ஈங்கன் 

௮ணிமகுட மோதனெ னாமிகவ எர்ந்த 

இள முகைமி னாரமோக மாயையில்லி ஈந்து தணியாமல் 

பெருகியொரு சாசேகொ டாகவரை யைஈது 

தருவை க சேயாக வேயெதிர்பு கழ்நது 

பெரியதமரி மேபாடி சாடொழுமி ரது /லைகாபை 

(ரணியினசு மேயான பாடலை ஈம 

உயிரையவ மாய்சாம யேபவ சிரம 

/றவிதனி லேபோக மீள DLP மன்று திரிவோனே 

கருணையுமை மாதேவி காரஹஷிய ஈக 
Tus Gol wri Cea SPR] IHS 

கடவுளுடன் வாசாடு காவிமலை மங்கை யருள்பாலா 

கருடனலுடன் விருன கேதனமளி எங்கு 

மதிலினாடு மாமாட மேடைகள் து கங்கு 

சலிலரைவ டகர வேரி ரேவக டைன் lf டு ர்வோனே 

பரவையிடை யேர்பாத காசுராவி முந்து 

கதறிபிட தேபாக ராகனனு செஞ்சு 

1 பலிருமென வேயேசு வேமயிலில் வந்து மூமரேசா 

பலமலர்க ளேதூவி யாரணஈ வின்று 

பரவிரமை யோ (சூழ நாமி) _ாறுமி ரைந்து 

பழநிமலை மீதோர்ப ராபரனி றைள்உ பெருமாளே () 

  

தனதனன தானர்த தத்ததன கானதன 

தனதனன தானாரத தத்ததன தானதன 

தனதனன கானர்க தத்ததன தானதன தனதான 

181.சுருதிமுடி மோனஞ்சொல் சிற்பரம ஞானரிவ 

'சமயவடி வாய்வந்த அத்துவித மானபர 

சடரொளியதாய்சின்றநிட்களசொருபமுதலொருவாழ்வே 
  

* புர௮ந்.தக கடவுள் என்பது புரந்த கடவுள் என்றாயித்று, * பாசசாச 

ரர் - பாச்ச அசர், 1 பலிதம்- அகடம்,
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ரர NY ‘ ச Bits » Cura ari முக்கரிஉயாகமல 
' ர 

me j mo. . 

LD Howl at Cont யா ன்று ௮/2! [ba Grits it % 

Fst IY. ds மாவின்ப பம்பர மே od! tL PL od i கே 

கருவிலுரு வேதகங்கு சுககில?' தான வளி 

6) ராருமஅதி Ba Gama. முக்குனாவி [1 [துலை 

HM; Ho BI யா ரர நகு ட oy டில் வினை கானே 

॥ 

கலகம் வே ங்கு ருபபை ல MT LP 6B 
ரூ ௫ மெனவுமுு மாயடயெ னிக்கஞுகை யே அதி 

பய திச்ரமாமிரதம் oD FOMUNTAT PE ar Se thal HI TTUl 
c ர் t ர் ஸரி t 

ஒரு யம மேலீண்ட ௪. சாய வேசுவுடி 
ச . ம் ் 

பறம பயண்ட.ட ட்டை வெள் யாகியயி / ௫ 

PL. QM fl GT OWI BIC F Lp Ltodl LD iT Sy oD} LD My வோனே 

te த்தா. மரமின்ப புசுதமி.க பே!காகம 

உம்ப உஊாற்ரது [த்இக | மே 9] 2037 7 

உருபிரண வாமரதர ௧ க்துவிய மாகவரு Ce 

பருதிகதி போகொரு நற] ரண நரம 
4 a InN 

தரசையு றை போலஸ்ட மமொக்கடட tor Foal 

: . 5 
பதசெழுவிமாறுங்;வெற்றிம பிலே துமொருதிறலோனே 

பணிய) யா ர்சிநதை மமய்பபொருள தாகாவில் 

ol DG ICLP tot Slav or 7 
    

ரரவணப வாவொன்று- 

பழு மலைமேனின்ற சப்ரமணியாவமரர் பெருமாளே.பு 

G obf ayl Bad! By od! COT தனனை (BOF HOM Sar 
r 

bool ot தலிதல 2 DOW & Pool 

1-8. கடலை பொரியவரை பலக னிகமைறுகர் 

Gly கூடா விபாத 

ie gap - நாய் 1 உற்பனம் - தோற்றம், 1) உதசரிசம் - ஜலத்தோற் 

றம் மேவு உனர் go Gs ma மாத்ரம் - பொருகதிய ௮றிவுரு௨மாகயெ 

அந்தப் பிரணவ மந்த்ரம் | வற்கரமும இ-வன்மையும் ஒ.ரியும் ையதாகி,



ச ] 
௧௦ திருப்புகழ். 

கரட தடமுமத ஈளின சிபுசயன 

*கரிணி முகவரது துணைவோனே 

வடவ ரையின்முகடு ௮திர வொருகொடி.பில் 

வலம்வ ௬மரகத மபில்வீரா 

மகப இதருசுதை குறமி னொடிருவம் 
மருவு சரசவித மணவாளா 

[டல் சுரர்களகுல முழுது மடியவுயர் 
ச » @ . 

அமரர் இறையைவிட எழில்ம்ழும் 

௮ர௬ண கிரணவொசரி யொளிரு ம பிலைவீடு 

LIB LT IGS பவகலோலா 

படல வுடிபதியை பிதழி யணிசடில் 

பப தவரதி அழகாவ 

பழகி மலையருள் செய் மழலை மொழிமதலை 

பழி மலைபில்லரு பெருமாளே. (௩௮) 

நவை, 

அனில்! (DOT Heal (Boal dT oI (peal 

இன்ன தன்துல் இன்க் ol, 

199, முழல | விமூகில் பொழிலரவி ஈவில் அதல் 

OGGS USIP DATA TLD 

கும கரம் alow மொழிகு ிலமு2து 

குயமு ளரிமுகை இரினா ந! 

விழக யலயில்ப க(நி$வ ருணிகரு 

விம்கு வளைவிட மெனராயேன் 

மிகவ ரிவையரை ௮வ0ெ றிசள்சொலி 

வெறிது எம்விதனம் ௨உறலாமோ 

[கழல்ப ணியவினை 4[கழல்ப ணியையணி 

கழல்ப ணியவருள் (ou Medes mT 

சரிணி- யானை 1 Sr S- Sra. 1 வளை- வள்ளை: தர்வித 
som $ வருணி- கடல் | சழல் பண்ய வினை - பண்ணிய வினை கழல, 
1 கழல் பணியை யணி - வீரச்சழ$ையும், சண்டை லெ பு முசலிய அபாணங் 
களையு பணிந்த



பழத ௧0௯ 

கமலை திரும கர மலை நிருதரு 

கமலை துளை செய்த சுதிர்வேலா 

[பழனி 1 மலைவரு றர மலை ௧௫ 

பழநி மலைமுரு Kae THT 

பரவ பரவைகொல் ட்பாவை வரை 

பரவு மிமையவா பெருமாளே, (௩௯) 

றலி தன்ன கு [ 9) தானா 

(BOI of BIT ool Ont க்ர்ா) தானா 

ன்ன hil oF oS HT G2) {oT Gd) அன்னான், 

140 கலக வள்ளிழி வேலோ சேசோ 

மதா வாய்மொ!]” தேனோ பாலோ 

கரிய வார்குமல காரோ கானோ அிவரோவாய் 

Bary | ளி கழு கோதோள வேயோ 

உதர மானது மாலோ பாயோ 

ள.। வாாமுசை மேரோ கோடே। இஸ கானும், 

இழைய தோமா வேதா வானோன் 
எழுதி னானிலை யோவாய் போ 

- 
இசகன மோனமினாமோ rir ti எனமாதா 

இருகண் மாயையி லோழ் காதே 

யுனது கானிய நாகர் ராய்வேன் 

இடா்ப டாதருள் வாழ்வே நீயே தரவேணும் 

௮லைவி லாதுயா வானோ ரானோர் 

நிலைமை யேகுறி வேலா சிலா 

அடியர் பாலரு ளீவாய் ஏநீபார் .மணிமார்பா 

4 மலை நிருச ௬க- எதிர்த்த ௮சுசர் உதிர்க்துபோச, | | பதனி - கனியை 
யொத்சவள், 1 மலைவரு பழ ரிமலை - மலையரசனுக்குப் புததிரியா* வத 
உழய நிர்மலி, $ பரவு பரவை கொல் - பரவிய சமுத்திரத்தின்மீது பாண 
மெய்த வருத்திய, | பரவை வன ௮ரி-சடல் வண்ணத்மையு ஈடய விட்டுணு, 
* Suri» bund gt ச 

 



தட... 
£50 ப ப திருப்புகழ். 

HPF லாவுளி சாகா வாகரா 

இபமி னாள் கழ் கேள்வா காழ்வார் 
oD hy 

HU லாவிய சிலா கோலா HOI IT 

வலபை கேள்வர்பி னானாய் கானார் 

குறவர் மாதுமணாளா நாளார் 

*வனச மேல்வரு தேவா மூவா மயில்வாழ்வே 

மதுர ஞானவி கோதா நாதா 

பழி மேவுகு மாரா தீரா 

மபுர வாகன தேவா வாஜேோர் பெருமாளே, (௪0) 

தந்தத் தனதன தனனா கனனா 

Hi GH HOW HOW கனனு தனனா 

SEGH HM SOT FETC) FMCG) தனதான, 

141. Gari gs SHIP லிருளவோ புயலோ 

விந்தைத் BH LI BS சிலையோ பிழையோ 

கொஞ்டப்பயில்மொழிது முதோகனியோ விழிவேலோ 

கொங்கைக் குடமிரு கரியோ கிரியோ 

வஞ்சிக் கொடியிடை தடியோ டியோ 

கொங்குற் gutrs ௮ரவோ ரசமோ எனுமாதர் 

தந்தத் த சமிதி த திமிதா திமிதோ 

தந்தித் திரிகிட டதா எனவே 

சந்திப் படிபயில் ஈடமா டியபா விகள் பாலே 

சிந்தைத் தயவுகள் புரிவே னுனையே 

வந்தித் தருள் தரு மிருசே வடியே 
சிந்தித் திடமிகு மறையா Bw r அருள்வாயே 

[வெர்திப் புடன்வரு மவுணே சனையே 

அண்டித் திடுமொரு கதிர்வே லுடையாய் 

வென்றிக் Oem Ginter யெனகாழ் மலையே paral arte 
    

ETT - சரவணப் ) பொய்சையிலுள்ள ப;துமப்பாயல், . 
ர ௮௮௪.- இடச்சரடக்கல், 1 வெக்இப்பு - கொதிப்பு,



பழதி. தகக 

லிஞ்சைக் ரூடையவர் தொழவே வருவாப் 

கள்சத் சுயனுடனமரே சனுமே 

விர் ர ப் பணிவிடை Lf ரிபோ த at Stow YO ள்கூர்வாய் 

தொர்திச் கணபதி uno rr க 0 sor | 

Oring கருமுகில் மருகா குகனே 

சொக்கசுக் குறமகள் கணவா இறல்ேர் HRT HM Lor 

ொம்பிற் பலவள முதிர்சோ லைக் ருத் 

இஞ்சித் திருமதிள் புடைரூ மருள்சேர் 

அங்கப் பழக் பில் முருகா இலமயோர் பெருமாளே. () 

HUM GM FELT FH HM HO RW KH BS HOW 

தனதன கக்கா தக்தன BON HT OT 

143. அகல்லிளை யுட்சார் சட்சம பிகளொடுர்வெட்கா தட்சிடும் 

அறிசிலி விச்த £ ரத்கலா ப மலிகாரம் 

அலலைசமம் FH GCS Foo) அணைமிளை கைக்கா ஈக்கு 

வ.நள்பவர் ஈட்பே கொட்புறும் ஒரிபோகன் 

பகலிர விற்பே இற்பணி பணி பற விட்டா ரெட்டிய 

பரமம யச்சோ இர்சிவ .. மயமாநின் 

பழறித ope £ புற்பவ விளை *விள கட்.சேர் வெட்சிகு 

ரவுபயில் ந நிருள் பற்று தொரு நாளே 

(|சுலிவ னப்பே றப்புகல் மதுரைமன் மெப்பா றத்திகழ் 

*பொடிகொடு புற்பாய் ஈற்றிகள் கழுவேறப் 

பொருக௪ மர்த்தா குத்திர $அுரசமு கக்கோ தைக்கிடை 

புலவரில் ஈக்கீ ரர்க்குக - வியவேளே 

இகல்படு கெட்?ர் பொட்டெழ இளசஈகையிட்டே சுட்டருள் 
எழுபுவி துய்க்தார் மைத்துனர் . மதலாய்வென் 

நிடரற முப்பால் ரெப் 9ய கவிதைபின் |மிக்கா ரத்திளை 
யெழுதி [[வனத்தே யெற், றிய பெருமாளே (௪௨) 

"பபச வறைசபைவ ய் வனையைவவையகைய/யையல வசம். faint nna வச yesh in anette வெய்ன் 

ச*வெட்கா- தட்டும் - Hag seg 'வாதஞ்செய்யும், ர் விள - 

விள்ள, ரீங்க, 1 பொடி - திருநீறு, $ துரகமுசச் கோசை-கற்கிமூ௫ யென் 
இன் நி தர்பூதம். | மிக்ச தாத்தினை - மேலாகிய சேலத்தை q am Cs 

யெற்றிய - ஜலத்தில் எதிரேறவிட்ட. 

  

Net ie



௧௧௨ திருப்புகழ், 

தனன சனனதன தர்தத்த தந்ததன 

தனன சனன௫ன தந்ததக தர்ததன 

FMM FMM KOT GOK SS GHB HOM தற்சுதான, 

149, ௮தல லிதலமுச லர்தத்த லங்களென 

அவனி யென௮மரா அண்டத்த கண்டமென 

அ௮/கில சலதியென எண்டி க்குள் விண்டுவென௮ங்கிபா நு 

அழுத கதிரகளென அர்தித்த மர்ச்ரமென 

அறைய மறையென௮ ருச்தத் ர வங்களென 

அ ணுளிலண்வென ிறைர்திட்டுகின்றகொருஈம்பாகாயம் 

உதய மெழஇருள்ளி டிர்தக்க ணச். தணிடபி 

தய கமலமுகி ழங்கட்ட விழற் துணர்ளில் 

உணரு மரபவம னம்பெற்றி டும்படியை வந்துறீமுன் 

உதவ இயலினியல் செஞ்சொற்ப்ர பர்தமென 

மதுர சுவிகளில்ம னம்பற்றி முக்துபுகழ் 

"உரிய அடிமைபுனை யன்றிப்ர பஞ்சமதை நம் (வேனே 

ததக ததததத தர்தத்த கர்ததத. 

89.9 22929 24. 242 
சுரு தகுகுகு தர்தத்த தர்தகுகு திர்திதோதி 

௪கக சககெணக தந்தத்த குங்கெணாக 

டிடிடி டிடிடிடிடி டிண்டிட்டி டிண்டிடிடி 
தகக ௧௧௧௧ தர்கத்த தர்ககக என்றுதாளம் 

பதலை திமிலைதுடி தம்பட்ட மும்பெருக 

அல கிசிரரரஈ டுங்கக்கொ டுங்கமுகு 

பரிய குடர்பழுவெ ஓும்பைப்பி டுங்கரண துங்ககாளி 

,பவுசி யிடநரிபு லம்பப்ப ருக்கிறகு 

கவரி பிடஇசலை வென்றர் $9கண்டி தனில் 

பழரிமவையின்மிசைவர் துற்ற இ இந்திரர்கள் தம்பிரானே() 

  

௪ செண்டி - Ia,



௧௧௩ பழி. 

தனதன தானத் தான தனக்த்த் 
தன்தன் தானத் ஜான GO FF 

தன்னை கானத் தான் கனக்சுத் தனதான. 

144. அரிரன வாடை/ சேர்மை குளித்துப் 

பலவித கோலர் சேலை புடுதிட் 
_லர்குழல் கோதிக் கோதி முடித்த உரிளோடே 

அ௮மர்பொரு காதுக் கோலை திருத்தித் 

இரு குதல் நீவிப் பாளிக பொட்டிட் 
டகில்புழு சாரச் சேறு சனத்திட் டலர்வேளின் 

சரத விகோதப் பார்வைமை யிட்டுத் 

தருணச லாரக்கோடைத ரித்துத் 
கொழிலிடு கோளு Ca Man ரித்திட் டிகாகவோர்மார் 

துறளினர் சோரச் சோர சைத்துப் 

பொருள்கவர் மாகா& காசையளிக்கற் 

௮யாற வேபொற் பாகமெனக்குத் கீருவாயே 

இரியலை வாரிச் சூரரி ரத்தப் 

புணரியின் ap pHa Rota alla wh 
இரணவை வேல்புத் தேளிர்பி மைக்கச் தொடுவோனே 

கெருலித கோலப் பாரத னத்துக் 

குறமகள் பாதச் சேகர சொர்க்கக் 

திளிதெய்வ யானைக்*கேபுய வெற்பைத் தருவோனே 

பரிமள நீபத் தாரொடு வெட்டித் 

தொடைபுளை சேவற்ர்கேதன அத்திப் 

பணியகல் பீடத் தோகைம பிற்பொற் பரியோனே 

பனிமல ரோடைச் சேலுகளித்துக் 

ககனம ளாலிப் போய்வரு வெற்றிப் 

பழகியில் வாழ்பொற் கோமளசத்திப்பெருமாளே.() 

௬ சோடை - தொடை, மாலை. 

ர் சேதனம் - சொடி. 
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௧௧௪ திருப்புகழ். 

தான தானன தத்தன தத்தன 

தான தானன தத்தன சுக்தன தன்கான 

146. ஆலகாலமெ னக்கொலை முற்றிய 

வேல தாமென மிக்களி ழிக்நடை 

யாலு மோகம்வி சோச்நுவி சகக்தடன் இளைஞோரை 

அர வாணைமெயிட்டும றிதீ அளி 

கார மோக முப்பிய தற்குற 

வான பேரைய கப்படு வித்ததி விசுமாகர் 

ரல மாலைய விக்கவர் கைப்பொருள் 

மான வேது இட்டு, ரட்டி யெ 

சாதி பேசும றக்க வித்தரி ॥ாடமாகா 

தாச போகமொ ழிந்து Vers Hy. 

யானென்ஃவேள்ளி(மு 55 a) cpp 3 m 

தால் cron iba முத்திகி ளைக்கிட அருள்வாயே 

வால மாமகி மக்கமெ ருக்க.று 

சாறு பூசாத ரிக்கா டைத்திர 

வ1ல லாயன ளித்தரு எற்! த முருகோனே 

மாய மாடெடை ரக்கரை வெற்றிகொள் 

வாலி மார்புதொ ளைத்திட எிற்கொடு 

வாளி யேவிய மற்புய னர்சுதன் மநகசோனே 

ராலுவேுஈ விற்றுமு றைப்பயில் 

வீணை சாதனு ரைத்தவ OFF FL 

நாடி யோடுகு றத்தித னைக்கொடு வருவோனே 

“ நரளி கேரம் வருக்கைப மழுத்துதிர் 

சோலை சூழ்பழ சிப்பதி யிற்றிரு 

ஞான பூரண சத்தித ரித்தருள் பெருமாளே. (௪௫) 

* வேள்வி - ஆராதனை,



146. 

பழி. ௧௧௫ 

DSS! GM FHM OW சுக்தா கனகதகனன 
தானக சனரசனன கானக கனர்கனன கன்சன கான, 

இக்தா ரணிக்குள்மன ஸித்தகாப் முளைத்தது 

சேளிக் இடர்துாடி. ரிகிற் றவழ்ந்தடிசள் 
. * sao, * ௫. J . 

கக்கா சனக்ததன இட்டே தெருத்தலையில் 
° அ ௪ * * ப 

ஒடிக் தரிர்துசவ கோடிப் பாபக்சுகலை 

யிச்சீர் பயிற்நவய தெட்டோடு டெட்டுவா 

வாலக்குணங்கள்பயில் கோலப்பெதும்பையர்கள் உடனுறவாகி 

இக்கரர் சரத்துமக வுக்கே யில் AIO aH 

வாகக் கலமபவகை பாடிப் புகழ்ச்துபல 

இக்கோடு திக்குவரை மட்டேடி ரிக்கபொருள் 

தேடிச் nat % GaN பிகிற் ுயின் ற,கம் 

இட்டா காத்துருகி வட்டார் முகைக்குளிடை 

எறழ்கிக்கிடர்து ப லாகித்துளைர்துரில சணிய மூடி 1 

ஈக்சான புத்தியத। கெட்டே கிட 1 ௨ஈமன் 

ஒடித் தொடர்ர் ay oi ரரீடிக் கொளும்பொழுு 

பெற்றார்கள் ஈற்றியழ வுற்றார்கள் மெத்தஅழ 

ஊருக் கடங்கலிலர் காலற் கடங்கவுயரா் 

தற்கா திவர்க்குமய ணிட்டான் விதிப்படி யின் 

இலைப்பழம்படிய/ னாலிற்றிறந்கசென படுமெனவோடி 

பட்டா Bal 1116) DH AT கெட்டா வரிச்சடலை 

ஏூிச் சடம்பெரிது வேகப் புடஞ்சமய 

இட்டே யனற்குளெரி பட்டா ரெனத்தழுவி 
நீரிற் படிந்துவிடு பாசத் தசன்றுனது 

சற்போ தகப்பதும முற்றே தமிழ்க்கவிதை 

பேசிப்பணிந்துருகுரேசத்தையின்றுதர இனிவாவேணும் 

தத்தா இிரித்திகுட தத்தா தனத்தகுத 
தாதத் மனர்சகதன தானத் தனர்ககன 

செச்சே செழுசசெகுகு தித்தா திமித்ததிகு 

தாதத்த செர்திகுத Saas Ort aha 
தித்தா கிடக்கணக டக்கா குகுக்குகுகு 

தோதச் சகணங்கணக கூர் கணெங்்ணென அருமயிலேதித



க்கள் திருப்புகழ். 

147, 

*திட்டே சதத்தரர் பட்டே விழப்பொருது 

வேலைத் அளைர்துவரை யேழைப் பிளந்துவரு 

சித்தா பரத்தமரர் குத்தா குறத்திமுகை 
மீதற் புணாந்து௬க விலைக் கதம்பமணி 

சத்தா வுமைக்குமொரு முக்தாய் முளைத்தகுரு 

நாதக்குழந்தையெனவோர க்கடமபமலர் ௮ணிதிருமாபா 

* மத்தா மதக்களிழு பிற்றா னுதித்தகுக 

னேதத் திலங்கையினி லாதிக்க முண்டகொரு 

முட்டா எரக்கர் தலை விற்றே விழக்கணைக 

ளேதொட்ட கொண்டலுரு வாடச் சுமச்சுதிக 

மட்டார் மலாக்கமல Uppy Fou & Bh ona 

மார்பிற் புணர்ஈ தரகு ராமற்டு மன்புடைய மருமகனாகி 

வற்ு மதுக்கருணை யுற்ற மறைக்கலைகள் 

ஓதித் தெரிச்அுதமிழ் சோதித SNAG a atl 

௮த்தா பரத்தையறி வித்தாவி ற்றுமொளி 

ஆபெ பாபு தமணி வேலதொட்ட மைகதபுய 

வச்ச மருபட,முகு புட்டா இருபபழறி 

வாழ்வுச் குகஈதடிய ராவிக்குள் நின் றுலவி வருபெருமாளே, (௪௪௬) 

—_— 

சன்தனன சனகனன கானான தனதனன 

தனதனன தனதனன தானான தனகனன 

தனதனன தனதனன தானான தனதனன தனதான, 

இரவியென வடவையென ஆலால விடமதென 

உருவுகொடு ககனமிசை மீதே? மதியும்வர 

இரதிபதி கணைசளொரு நாலேவ கிருதுகுயி லதுகூவ 

எமுகடலின் முரசினில? வேயோசை விடையின் மணி 

பிசைரசூறுகி யிருசெவியி னாராச முறுவதென 

இகல்புரியமதன]1குருவோராதறுனையர்கொடுவசைபேச 

4 இட்டேதம் - இண், தோ, ரதம், 1 மத்தா - களிப்பைபுடையஉனே. 

குரு ஈ பாரம்,



பழநி. க்க்ள் 

அரஹரென வனிதைபடு பாடோத முரிதரிது 

அமுதமபி லதுகருதி யாரோடு மிகல்புரிவள் 

அசமுற அவசமுற ஆ*ரோமல் தரவுமிஈ மெலிவானாள் 
+ அகுதிபிவள் கலையில்லிதி யானாலும் விலசரிறு 

அ௮டிமைகொள வனதுபரம் ஆருத வொருகனிமை 

அவளையளை தரதினிதி 1னேகார பரியின்மிரை வருவாயே 
நிரைபாவி வரவரை! ளோர்சித மரு தினொடு 

பொருசகடு ௮தையதுசெய் தாமாய மழை 1 ரரிதல் 

லைகுலைய மலைகுடைய தாவேகொள்கரகமலன் மருகோனே 

ப்லிய திரிநயனி வாள்வீர வருகுமரி நிரா 

கவுரிபயி ரவியால பூணாரி திரிபுவனி 

நிபுணமலை பாசனருள வாழ்வான பாணவுமைய ருள் பாலா 

பரவைகிரி யஈரர்திரல மாசேனை தவீரிபொடி 

பட௮மார் துயரகல மேலேகி யமர்பொருத 
. _ 

11 BUDD HY A » mil WE oat gh il 17 னி h மயி ov a ffi 
ப 

[ஆ] ர் 

Lia] LO) மதகளப Sacapa ail all (th (LP 000 

வனிதைகற Lode WE Cade Hon Hl OU BOO H ay A 5 1 6 FID BII 

பனுவல்கருப ஈரிவ ந்சாலாகலவஅமர/பெருமாளே(௪௪ ் ச னி] ௫ ‘ 

  

தனதன தனதன சத சானன 

தனதன தனதன தந்த தானன 

தனதன தனதன தர்த தானன தனதான 

148,-இலகய களபசு கந்த வாடையின் 
ம்ருகமத மதனைம கிழ்ந்து பூசியே 
இல்சுருள் ளெவைய ருர்தி யேயதை யிதமாகக் 

கலலியி லவரவர் தங்கள் வாய்தனில் 

இடுபவர் பலபல சந்தை மாதர்கள் 

9க்சனையை விடுவது Oui gs நாளது பகர்வாயே 

al ஓமல் ஊர்ப்பேசசு, 1அரு.தி- இச்2.ற்றவள் * இகாரம் - ஓகம், 
மயில், 9 கானை - ஈரம், அன்பு,



i ‘ க்கு திருப்புகழ். 

சிலைதரு குறவாம டர்தை நாயகி 

தின வன மகனிஓ! ககக கநாயகி 

தரள்தன மதனில ணைஈக நாயக சிவலோகா 

கொல்ைபுரி யஈரர்கு லங்கள் மாளவெ 

& அயிலயி லதனையு கர்த நாயக 

குருபர பழநிபி லென்௮ மேலிய பெருமாளே, (௪௮) 

HON BHT SM HOM GoM SW FIT HHT OM HOM FO OM 

தனக்கான தனதனன தனதான, 

149. உயிர்க்கூடு விடமள ௮ம் உமைக்௩ டி மருவுதொழில் 

ஒருக்காலு நெகிழ்வ திலை யெனவேகுள் 

உரைத்தேமுன் மருவினரசை வெறுக்தேம திரவியா 

துடைக்தாப்பின் வருகு௦௮ ரெதிரேயபோய் 

பபிற்பேசி யாவுபகல் ௮வாஃகான 1 ।கமைபல 

படபபேசி யுறவபொருல்்கொள விலைமாதா 

படப்பார வலைபடுதல் தவிர்க்தாள மணிபொருவு 

பதத்தாள 1 Vedat Non ¥ வரவேணும் 

குயிரர்சோ னெனுமவுரை வசை& $கோவ வனிகையர்கவ 

கரத்தாடல் புரியுமரி மருகோனே 

சுமிழ்க்காழி மரு தவன மறைக்காடு திருமருகல் 

தறுக்கோடி வருகுழகர் தருவாழ்வே 

8செயிற்சேல்வி ணுடுவினொடு பொரப்போய் | விமமர்பொரு.து 

செயித்தோடி வருபழரி யமர்வோனே 

-க்காவல் புரியவல குறப்பாவை முகைதழுவு 

இருத்தோள ௮ மரர்பணி பெருமாளே (௪௯) 

  

*றயில் - கூர்மை 1பதமை - வார் ததைகளை பதங்களை, 1 கோவ வனி 

தையர் - கோபிகாஸ்திரீகள். $ செடயில் சேஃ்- வயல்களிலிருக்கும் செண்டை 

மின்கள், || விமமர் - விம்மு அமர்,



i Lp நி ட் b ban 

தான தான தனத்க தனக்தன 

கான தான தனக்த தனக்கன 

கான தான கனக்க தனச்கன KM GTM, 

1௦0. ஒடி யோடி யழைத்து ௨ரச்சில சேடி மார்சள் பசப்ப அதற்குமுன் 
i FA 5 0 ப த் . ' a8 Care (py. ba Aig wea yf Bid ar B 

நீடு வாச நிறைத்த ௮டர்புழு கோட மீது திமிர்ச்த தன த்தினில் 
Our ௮] Dow ot இ. oe) ல் ர றர மாகி பணக சிறுக்கிகள உ௱வரமோ 

*: நாடி. வாயும் வயற்நலை யிற்புனல் ஓடை மிதி எர்1ல,க்த இிவட்சையின் 

ர நாத ழ் கமல ர்க்து ன் பெ ற் ற்ளி யிரைபாடும் 

சோடு லாவிய முத்தநி ரைத்ச௭.வ காவர் காடத ஈரித்பழ ரிப்பதி 
. * ச . * . 

கோதி லாதகு ஐக்கிய ணைத்கருள் soca a (௫௦) 

ரவை அதை வக்க வ வ வையி, 

தனனத் தனனக் கனனத் தனனத் 

கனனத் சுனனக் கனனக் தனன a 

தனனத் சனனத் கனனக் சனனக் Holl il oor, 

151. கடலைச் சிறைவைகச் துமலர்பப் பொழிலிற் 

que தையுடற் பொரறியிட் மிமடுக் 

கமலத் தைமலர்த் திளிடத் தையிரப் ப னாணாக் 

கருதிச் சருவிக் கயலைக் சுயமுட் 

படுவித் துழையைக் கவனத் கடைசிக் 

கணையைக் கடைவிக் துவடுக் தனையுப் [?னிலமேவி 

அடலைச் செயல்சத் தியையக் தினியிற் 

புகுவித் துயமப் ப்ரபுவைத் துகைவித் 

தரிகட் கம்விதிர்த் அமுறித் துமதிக் சசகோரம் 

அலறப் பணிரத் னமணிக, குழையை 

சிலுகிட் டுமையிட் டொளிலவிட் டுமருட். 

டுதலுற் றபொறிச் சியாகட் சடையிற் படுவேனே 

* காடி - பூர்சாள். 1 ௮,சத திவட்கையின் - அர்த்தம் விளங்சம்படி. 

1 ௩௪௪ மலர்த் துளி பெற்றளியிகை பாடும் - அளி மலர்த் துளி பெற்று சாச 

2௪ இசைபாடும் எனககூட்ட க,



௧௨௦0 திருப்புகம், 

சடி.லத் தவனிட் டவிசட் டகுலத் 

தொருசெட் டியிடச் திலு தித் தருள்வீத் 
த்கருத் ரஜன்மப் பெயாசெப் பியிடப் பரிவாலே 

*சனகர்க் குமசள்த் யபுலஸ்ச் பசனற் 

ஸர்ரராக் குமறுச் க்ரக *மெய்ப பலகை 
+ ச . ச e ச 

1 9அிபத் தப புலவாக் கம்$ளிபத் இபில்ஞஜான 

லத் துறுலக் கணலக் ய] தமிழ்த் 

தீரயமக் Bose பொருள்வ்ருதக் தியிளைப் 

[பழுசற் ௮ணா்வித் கருள்வித் தகரற் HIT BT 

பவளக் கொடிசற் நியபொற் கழுகிற் 

றலையிற் குலையிற் பலமுத் தூதிர்செய்ப் 
பழப் பதிவெற் பிஸிஷ்ஈற் குமரப் பெதமாளே, (௫௧) 

கலசைவமவைகைஷடவகை 

தனதன தக்க சானன தனதன சகச கானன 
தனதன தத்த தானன தனதான, 

182. சுதிஏயவி லக்கு மாதர்கள் புதியஇ 146 பூஷண 

ரன தன வெற்பு மேல்மிகு மயலான 

கவலைமனத்தனாகிலும் உனதுப்£ சித in அயா 

கனகன மொக்த மேனியு மூகமாறும் 

அதிபல வத்ர வாகுவும் அயில்.நுளை வெற்றி வேலதும் 

௮ரவுபி டித்த தோகையும் உலகேமழும் 

௮ திரவ ரற்று கோழியும் அடியாவ முத்தி வாம்வுறும் 

ADGA பத்ம பாதமு மறவேனே 

௦ இரவிகு லத்தி ராசத மருவியெ தஇிர்க்து வீழ்கடு 

ரணமுக சுத்த வீரிய குணமான 

* சனகர்ச்கும் எனபது முதல!சச் கூறிய இவர்-ளே சனகாதி நால்வர், 
* மெய்ப்பலகை - சங்கப்பலை, 1 ஈது பத்து சவப் புலவர் - சங்கத்தார் நாழ் 

பத்தொன்பதின்மர். $ விபத்தியில் - வேற்றுமை யில்லாத ॥ சீ.மிழ்ச்ச்சய 

மத்தில் - தமிழ்த்தியயம் அதில். *) பழுசற்று - பழுதற, 0 இர என்பது 
எதுகை வழு அன்று, இஈ.நால் ஆரிடத்ைை ஒத்தது, ஆதலால் சண்டி௰லல்கார 
ஒழிபியலிற் கூறிய வழுவடைதியாம் ஏன்ச. ஆரிடம் - இறாடிகள் வக்கு,



ப.ழ A bod 

இளையவ ஸனுக்குகீண்முடி ௮ரசது பெற்று வாழ்வுற 

இதமொட ளித்த ராகவன் மருகோனே 

ப தினெரு ருத்திரா இகள் தபனம்வி சாக்கு மாளிகை 

பரிவொடு நிற்கு Rag சாலோக 

பரிமள கற்ப காடலி வரியளி சு ற்று பூவுதி 

பழகிம லைக்குள் போவிய . பெருமாளே,(9௨) 

கன்ன த்தன கரத RT sw wor 

தனன தந் சன்த ர்க கானன 

கன்ன குற் தன்கு ர்க கானன் தற் தகான, 

153. கனக கும்பமி ரண்டு கோமலை 

Git aor) 5 ுங்குறு ரம்பை LOM It anal) 

கதிர்சி Dib Hea டங் ay லாவிய மும் தருதம் 

*கடையில் நின்றுப ரற்து நாடொறும் 

இளகி விஞ்சிய முந்து கோமள 

களப குங்றும சொங்கை யானையை யின்பாறாக 

அனைவ ருங்கொளு மொன்று மேவிலை 

யிடும டர கைய ர் தங் களா. காதக ம் 

வி் தின்ம ருண்டுது வண்ட வாரையில் ரைந்அபாயல் 
ச உர் 

௮வ௪ மன்கொளு மின்ப் சாகர 
௩ ௪. ர ச். 

முழுகும் வஞ்சக நெஞ்சை யேயொழி 

SRL தங்கதி யெம்பி ரானருள் சந்திடாயோ 

தனத னந்தன FES Coser 

டிகுகு டிங்குகு டிங்கு பேரிகை 

த்கு தி Bis திகு திர்க தோவென உர்துதாளந் 

தமா சஞ்சலி சஞ்ச லாவென 

முழவு டுண்டுடு டுண்டு 6 வென 

OPP | முந்தவோதும் 
சத en em Raper sae 

* சடை - வாயில், 
16



் \ r 
௧௨௨ திருப்புகழ். 

பாணிப தங்கய மெண்டி சாமூக 

கரிய டங்கலு மண்ட கோளகை 

பதறி நின்றிட கின்௮ தோதக என்றுதோை 

aff கொண்டிட மண்டி யேவரு 

நிசச ரன்ன கொன்ற வேலவ 

பழகி யங்கிரி பின்கண் மேவிய தம்பிரானே,(௫௩) 

தினதகத்தம் தவதத் தத்தத் தனதத்தக் தனதக் தத்தக் 

DOO bb dD தனத்த PbDS POU Fh BH Ol tA Dab 

தன சத்தச் னக தக்தத் தனத்தத் தனக நக்கத் சன கான, 

194. சகடத்திற் முழைவிட். டெற்றிக் 

குழதுக்கு ர சரம்வைத் தெற்றிப 

| Jor இரு அக் (Qaida & Bt. பொற் 
. . « ௪ (அ) a 

கணையொத்திட் டுழலச் ஈத்தித் 

தரளபபற் பவளத் தொட்டக் 

*தமாபபபொட் டிதலிட் பத்திக் (QM LT ol 
cor 

தனதுத்திப பட கப் Sesr pg 

டசைய.। பெட் பசன்த் துப்புத் 

கொடியொததிட டிடைபிற் பட்டைத் 

Ban Kut OO நாட்கள பபபரை 

சாஷாத்துக கியல சுற்றி 
* * . ுலிடடுக் க/_னைப பற் ‘i சுழலி! டு b ch 0 { றிக் ௦ DT OHIO T BT 

w 

சுகமுற்ற௮ுக் சகவலைப பட்டுப் 

பொருள் கெட்டுக் கடைகெட் டுச்சொற் 

குளறிட்டுத் தடிதொட் டெற்றிப 

பிணியுற்றுக் $கசதிப் பட்டுச் 

சதுக்கத் திடர்கெட் டுற்றுத் 

தளர்பட்டுக் Domi 1. Or'uF 4 சிடை.நர்ளிற் 

சல ரக் கிரிய/ ஈற்றிட் 

மறுகக்கட் மயிரைப் பற்ழித் 

gar அப்பு 5-056 இட்ட அத்த: குவடான எனப்பிரிச்ச, 

ர பெள் - விரும்பத்தச்ச, உர௱ளம- இரன்டு 6 கசதி - கஸ்இ,வருத்சம்,



பழநி, ௧௨௩ 

கொளுகப்ஈபற் பலரைக் கட்டிச் 

கரம்வைக்குக் நலையிற் குத்தி ] 

சடுகட்டை) hed சட்டைக் 

Bom. De Bury ue CFB சடமாமோ 

திகுடத்திக் குகுடட் டுட்டுட் 

டமடட்டட் டமடட் டிக்கட் 

9மிடிட்டிட் டிமிடிட் டிக்குக் 

தொருமதொக்குச் தொகுஈம் தொக்குர் 

செசணக்சா செசுணர் ரெக்னாகு 

BALA GHA TA dh BLM டிடி பேரி 

BID dan tH அடிக . டெந்கைப 

sg Or ump OUT FHT HI 

டி சையெட்டுக் கடலவற் மித்[இத் 

தரமுச்கம் கிரியெட்டிததைக் 

தயருக்குச் சாமிற் ஓுட்க 3 

3 ரர் 6 பொற்புஈ சொரியக் சைத்தொட் டிடும்வேலா 

பகலைப்பற் சொரியத் தக்கற் 

பதிபுஃகட் டழலிட் டுத்திட் 

।/ரமட்கிக் கழைவிற் புட்பர் 

சரணச்சட் டயளைக் சொத்திப 

பரிுக்கொட் பசமாக் குர ip, 

HRrMTs Me Our nré கற்பித் தருள்வோனே 

பவள௱ப பாற் கிரிதுத் திப்பொற 

றனகொச்சைக் கிளரிசொற் பற்றிப் 

பரிவுற்றுக் கமலப் புட்பத் 

இிகழ்பற்றிப் புணர்சித் ரப்பொற் 

பா.சததுப் பவளப் பச்சைப் 

பதமுத்துப் பழரிச் சொக்கப் பெருமாளே, (௫௪) 

  

reset அவ்வ எண்னை ப அவனில், 

* பற்பலரை - பர்பலா ஐஃசாரியை t சண திகை2யட்ம - இ_மகன்ற 

os இக்கும், 1 இத் சர-தீத் தர, தீயைத் தர, பொற்பு - பொரபூ, 
கற்பகம் பூமாரி.



௧௨௯ திருப்புகழ். 

தந்தன தானன தத்தத் தந்தன 
தந்தன தானன கத்தத் தந்தன 

தீர்தன தானன தத்தத தந்தன தனதான, 

158, சிந்துர கூரமருப்புச் ரெஞ்ரீசரி 

ரெங்கைகு வாவா டித்துத் தென்பயில் 

செண்பக மாலைமு டித்துப் பண்புள 

கிந்துகள் பாடிமு மக்கர் செற்கயல் 

அம்புகள் போலலி ரித்துர் *சிங்கிடை 
a ந அஆ ( க 

செம்பவ ளாடைது லர்கப பொன்பறி 

வந்தவ ரான மழைத்துக் கொங்கையை 
அன்! ற ஏழடி நெ கிழ் த்திக் கண்பட 

Line ணி ராடிமி னுக்கிப் பஞ்சணை 

ஈர்திர மோகமெ முப்பரிக் கெஞ்சிட 

முன்றலை வாயில டைத்துர் சிற்கிகொள் 

கெருவூடே 

விலை நாகர் 

தனிலேறி 

ச a € CN e ச் * 

மங்கைய ராலரவி லக்கிப் பொன்பதம் அருள்வாயே 

இந்திர நீலவ னத்திற் செம்புளி 

ALG TK ளித்திட் டண்டர்கள் 

எண்படு $சூனாய ழிச்துக் கொண்டருள் 

இன்கன தேரை டத்திச் செங்குரு 

மண்டல TO ளித்துப் பஞ்சவர் 

ஒருபேடி 

இன்புற |கதோழ்மையு டைக்கத் தன்திரு மருகோனே 

சந்திர சூரியர் திக்கெட் டும்புகழ் 

௮. கமில் வாழ்வ. பெற்றுத் தங்கெ 

சங்கர ஞார்செவி புக்கப் பண்பருள் 

ரம்ப்ரம மானகு றத்திக் கின் று 

கொங்கையின் மேவுச மர்த்தர் FIG HF 

குருராதா 

தண்டமிழ் சேர்பழ நிக்குட்டங்கிய பெருமாளே.(௫௫) 

* சரி - வளையல், 1 சிங்கை - சங்க இடை, 1 மஞ்சள் நீராடி. 

9 சூர்- துன்பம், | சோழ்மை - தோழமை.



Lt tp ௪௨௫ 
தனன கன கனனதன கத்தத் தனத்ததன 

கன்ன தன தனனதன தததத தனத்ததன 

தனன கன கனனசுன கக்கத் சனக்கசன RM HTS, 

190. சிறுபறையு (PIF MQ. ரத்தச் கணப்பறைய 

மொகுமொசகென அதிரவுட னெட்டிப் பிடித் ஒுமுடி 
வூ] ச் * . ச 

சிறுகயிறு (oy. Bio) Hr D கட்டி . 19 (1, & &@) oot) அ௮ணுகாதே 

சிலகுமர்க ளுற்வு களை சுத்திப் பிசற்றியெடு 

௬ _லைதனி லிடுகனலை பிட்டி காளுத்துபுனல் 

திரைகடலில் மூழகென ௮) ரைக்கப் படிக்குடிலை. ஒழியாதே 

மறைமுறையி னி ௮இரிலை முக்கிக் இசைக்கபடி 

உடதியிர்கள் கரணவெளி பட்டுக் குணத்திரயம் 

வழிபடவும் நினதடிமை பிச்சைப் படுத்துவதும் Rone a Bor 

வருதுரக மபில்மணிகள் சச்தஇக்க சிர்த்தமிட 

ஒருபதுட னிருபுயமு மட்ரித் தொடைக்கிறைய 

மனமகழ இளியமொழி செப்ர் சிவத்தபதம் அருள்வாயே 

ஈறையிதழி யறுகுபல புட்பத் தரட்களொடு | 

திறுபிறையு மாவுமொழி லப்புத் திருத்தலையில் 

நளின முற அணிரடையர் மெச்டுப் ப்ரியப்படவு ம.பிலேறி 

ஈவஈதிகள் குழமுகுமென வெற்பு இரட்சுழல 
அூலைமுத லெழுபுவன மெத்தத் திடுக்கிடவும் 

ஈவமணிகள் உரகனுடல் கக்கத் தாரத்திவரு முருகோனே 

குறவர்முனை கெடமனஅ வெட்கப் படக்குடிலில் 

மலையிலெழு தனையி தணில் வைத்துச் சிறுக்கியிரு 

குவிமுகையுமணிபிடையு மெச்சிப்புணர்ச்சிசெயு மணவாளா 

குறுமுரிவ னிருபொழுதும் அர்ச்சித்து முத்திபெற 
௮.திவுரெறி தவசிலைகள் செப்புச் கமிழ்க்செனிய 

குருகுமா பழநிவளர் வெற்புத் தனிற்ஃறிகழு பெருமாளே,() 

  

* Bagp - உகரச்சாரியய,



ச் . 

௧௨௬ திருப்புகழ். 

தானந்த தனன தான சானர்து தனன தான 

தானர்ச தனன தான தனதான, 

57. ஞானங்கொள பொறிகள் கூடி வானிக்ு கதிரி லாத 

நாடண்டி ஈம வாய வரையேறி 
4 

நாவின்ப ரரம தான அநந்த ௮ருவி பாய 
ராதங்க சொடுகு லாவி விளயாடி 

ஊனங்க OUT TH at மோக நானென்ப।) சுறிளி TIN ad 

ஓமங்கி புருவ மாகி இரவோரும் 

௪ * . . ௪ ரு 

ஓரர்து மருளி ஜான மாளிஞ்ணா பாதுகி னேறி 

லோரங்களி வலமகாட அரு தாராய் 

தகேனங்கொளிதழி யான காரிஈ்து */லில வேளி 

*ரங்கனெனது காதை op LOM 

ேோர்பஞ்ா வடிவி மோகி யோசகக்கொள் மவுன ஜோதி 

ேர்பங்கி னமல காதன் அருள்பாலா 
. ச ‘ a x . க ட ற 

கானங்கள் வரைகள் தீவு $ஓகங்கள் பொடிய நீற 

கோடர்சு மபிலி லேறு மருகோனே 

காமன்கை மலர்கள் நாண வேடம்மபணமவி சேர்வை 

arom mea பழசி மேவு பெருமாளே. (௫௭) 

தனதன சனத்கான தானு Ml GO Fy COT 

தனதன தனதான தானான கானகன 

தனதன தனத்தான கானுன KTM hv ROW HM sw, 

158. தலைவலி மருத்ி காமாலை சோகைசுரம் 

விழிவலி QPL Gad காயாச வாசம்வெகு 

சலமிகு விஷப்பாக மாயாளி சாரபிணி யணுகாதே 

தலமிசை யகற்கான பேரோடு கூறியிது 

பரிகரி யெனக்காது கேளாது.போலுமவர் 

சரியும்வய அச்கேது காரீர்சொ லீரெனவும் விதியாதே 

* சலிலம் - கங்கை, 1 சீரங்கன - ரிய ௮ங் த்தை யுடயவன், gh 
கம் - எலும்பு ..] ஒசங்கள் - கடல்கள், $ சாடந்த - சாடு ௮௩௪, உன்த்தி 

லுள்ள அபய.



பழ தி திடர் 

உலைவறவீ ப்பாக கீள்காவின் வாசமலா் 

வகைவகை யெடுக்தேகதொ டாமாலி காபரணம் 

உன தடியி னிற்குட வேராடு மாகவர்கள் இருபாதம் 

உ௱மத தரிச்தேளி னுவோடு பாடியருள் 

வபட எனச்கேசுயாவோடு தாளுதவல 
உரசம தெடுத்தாடு *மேகார மீதின்மிசை வாவேஷணும் 

அலைக. லடைத்தேமகாசோர ராவணனை 

மணிமுடி துணிக்காளி யேயான சானகி 

௮டலுட னழைச்சகேசகொாள் மாயோனை மாமனெனு மருகோனே 

அஅ௮களை புடித்தோனை யாகார மானவனை 

மடிவுமை ரீடிக்கோளை மாகாணி ரா ரைமூனம் 

அவைசனில் ஈடித்2தானை மாதாதை யேஎனவும் வருவோனே 

பகலை [ [09 aS gir அ. பாவா ர் நாரவிலு அற 

யிரு ரரணா விந்த ளேலாயு தா௮யர்செய் 

பரண்மிசை குறப்டாலவ சோள்மேவ மோசமு.று மர வாளர 

பதுபவய லிற்பூக ரேவ ரால்கள் அரில் 

வருபுனல் பெரக்காறு காவேரி கூழவளர் 

ப வரு கற்பூர சோலாகல வமர (பெருமாளே (௫௮9 

mela 

நனக தநத ததக கானன 

தனன தன தந்த தத்த தானன 

தனனதன தர்த ததீத தானன தனதான, 

159, $கிகமமெனி லொன்று மற்று நாடொறு 

$9ஈரு$கலி கொண்டு வித்தை FuGu 

ிழலர்சிறு புன்சொல் கற்று வீறு பெயர்கூரு 

நெளியமுது| தண்டு சத்ர சாமரம் 

8[சிபிடமிட ab $) கைக்கு மோதிரம் 

நெடுகியதி குண்டல ப்ர் தாபமும் eon Bust girs 
இவய meta தி gn a ae 

௯ தொடா ௫ தெ டுத்து, ர் மமேசாரம் - மயில் 1 கிசமம் - வேதம். 

8 நெரடு - நூலிழையைப் பொருத்துசல்போலச் சேர்கின்ற | தண்டு - 
சிவிகை, 1 நிபிடமிட - நெருங்க,



கட்] திருப்புகழ், 
முகமுமொரு சம்ப மிக்க நால்களு 

முதுமொழியும் வந்தி ருக்கு மோவெனில் 

முடிகிலவை யொன்று மற்று வேறொரு நிறமாகி 

முறியுமவர் தங்கள் வித்தை தானிது 

முடியவுளை நின்று பத்தி யால்மிக 
மொழியும்வளர் செஞ்சொல்வர்க்கமேலர அருள்வாயே 

திகுதிகென மண்ட விட்ட தீியொரு 

செழியனுடல் சென்று பற்றி யாருகர் 

திகையினமண் வர்அ விட்ட போதிலும் ௮மையாகி 

சிறியகர பங்க யத்து நீரெரு 

தினையளவு சென்று பட... போதினில் 

தெளியவுடன் வென்றி விட்ட மோழைகள் கழுவேற 

மகிதலம ணேந்த 9 அத்த மாதரை 

வரைவற்மணந்துநித்த நிடருள் 

வகசைகனைய கன்றி ருக்கு மூடனை மலரூபம் 

வாரவரம னச்தி கைத்த பாவியை 

வ[ழநியடிமை கொண்டு மிக்க மாதவர் 

வளர்பழறி வந்த கொற்ற வேலவ பெருமா ளே. (௫௯) 

ஷைக் 

தத்தன தத்தன தனத்த தானன 
தீத்தன தத்தன தனத்த தானன 
தீத்தன தத்தன தனத்த தானன தீனதான 

160. செற்றிவெ யர்த்துளி துளிக்க வேயிரு 

குத்தமு கைக்குட மசைத்து வீதியில் 

நிற்பவர் மைப்படர் விழிக்க லாபியர் மொழியாலே 

நித்தம யக்கெள் மணத்த பூமலர் 

மெத்தையில் வை த்த்தி விதததி லேயுடல் 

ரெட்டில ரத்தொழில் கொடுத்து மேவியும் உறவாடி 
லஷ Sega Meee tent வ ஒட அணஷவமவவம்த்கை்,   

க ஸி வ 

4 அத்த - அத்தனே,



Ly lp | b2. dn 

உற்றவ கைப்படி. பொருட்கள் யாலையு 

மெத்தவு ஈட்பொடு பறித்து நாடொறும் 

உற்பன வித்தைகள் தொடுக்கு மாதர்கள் உறவாமோ 

உசசித மெய்ப(புற முனைத்சு யாவுடன் 

மெய்ப்படு பத்தியி ணிணச்ச மேபெற 

உட்குளிர் புத்தியை பெனக்கு நீதா வருவாயே 

*கற்றத மிழ்ப்புல வலு ர மேமகிழ் 

௮ற்றெருர2பொாற்கொடி களிக்க வேபொரு 

சுற்பீனை செற்பல அுலிர்க காரணன் DORN LIT OT 

| கற்பு ஈர Ban ப் wf! EH மாக 

பெ [றிய மைபா பலி உற்த்ற alrew at 

ஈட்ரிறையு டெ றுகுட்டரு பாரா என்றாஸும் 

நிவ ரர ளை யிடத்க யரபர 

வஸ். துவெ னப்புவியிடத்தி லேவளர் 

நத்தணி9செக்கான் மகிழ்ர்சி கூர்க மருகோனே 

ஈட்டுவர் மத்கள முழக்க மாமென 

மைக்குல மெத்தவு முழச்ரு மேகரு 

ஈற்பழ ரிப்பதி செழிக்க மேவிய பெருமாளே, (௬௦) 

ரைவகவகைவார. 

தந்த BT ON TG தானகன தானதன 

56GB T Om oor HiT CO FOr கானதன 

BES கானன் தானதன கானதன FOOT HN OT, 

161. ப।ஜ்ச பாதகன் பாலிமுழு நூ _ன்வெகு 

வஞ்ச லோபியன் சூதுகொலை காரன்மதி 

பண்கொ ளாதகவன் பாவகட லூடுறழை பவுஷாசா 

பங்கன் மோ௫ியம் பாழ்ஈரகில் வீழவுறு 

பெண்டிர் வீடுபொன் தேடிநொடி மீதில்மறை 

பஞ்ச மாமலம் பாசமொடு கூடி வெகு சதிகார 

  

வசமானய கவல் வனவள வலய nine sae een shat யவை oe ce அழத அனமத ளைதையகைன் அதனைக் சல ashame 

உ கற்ற சமிழ்ப்புலவன் - சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள் 1 பொற்கொடி 

பரலைநாச்சயார், 1 கற்ப,சா- 2தவலோசம் $செ2 பன் -0.ங் ரன், 
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௧௩0) திருப்புகழ், 

Ahr பூதமுண் டாகடிய கோரரிவர் 

தங்கள் வாணிபங் காரியம லாமலருள் 

அன்பர் பாறுடன் கூடியறி யாகபுகம் கடி யேளை 
e உ a 

௮ண்டா பாகயன் சேடியமி யாசகவொல! 

ரகர ரேோசரன் பாவைவிக யாடு*படி 

கந்த ராடுடன் உட விளை யாட நுருள புரிவாயே 

வரச பாரன் சேனைகட லோடுகுவ 

Oars வேயினன் போலவொளிர் வேலைவிடு 

வண்கை யாகடம்பேடுதொடை யாடுமுடி 'முருகோனே 

பங்கை போகுற தா ரரகு ரரமரிட 
௩ 6 “ty e 

க்கை fp CUB sratGusomen Tul opt (Hp 
5 

ம்களாபிரம் சானசிவ காமியுமை யருள்பாலா 
ர 

சகொற்சி பககம போலமொழி நிலவிழி 

பெண்கள் ராயர் நோகையபில் போலிரச 
. ரு சொரிரைாரஉ பறி ைரி ப வில உாவா௮அணை யோனே 

கெரண்டல் தமஸ் சோலைமலா வாலிசுயல 
noe , கரது பாயர்ன் ர04[நவ/ பாகையுதி/ 

டரக்தியோட* சோ பழி வாற்குமாபெருமாளே,() 

கவன கணகட. கவ. அவி. 

FOU FD) GoM Ho கந்த it aor or 

கனகளு கனதன HVH FT GO si 
4 t ae ழ் 8 8 4 

கனசுனா கனதன தந்த சானன தனதான 

102 பெரியகோ சுரியிரு சொம்பு போகனெ 

வடிவமரர் புள்கித கும்ப LIT (Lp a 

பெருகியே யொளிரெறி தங்க வாரமு மணியான 

பிறையசோ வெனுநு௧ல துங்க மீறு உவை 

அயிலதசதோ வெனுமிரு கண்க ளாரவெ 

(றசெலாம் விழுகுழல் கங்கு லாசவெ வருமானார் 

* அடியேனை - அடியேன். 899, சாரியை. 1 டடிச அநத நாடு-படிசம்போல் 
தாகள்ளியமான சாடு 1 ஈனு - என்ற $ சுகம் - இளி, || அவல் - ஆவல், 

sot Me தார்த்த பாக்கு, 05 B - சமுசமாம். * வை - கூர்னமி,



பழதி. Bh. db 

உரியதோ பொருளொடு வந்த யபோகளை 

மனை பிலே வினளி2ய சொண்டு போகிபெ 

புளளிலே மருளிய வஞ! மாதர்கள் மயலாலே 

உருகியே யுடடலம வெம்பி வாடியெ 

வினை பிலே ம௮ுயெ சொருக பாதகன் 

உனதுகாள தொழுகிட இன்ப ஞானா கரள்வாயே 

௮ Pu@ ar ஏமராக எண் மோறெ 

கொடி யசோ OG MB Ie ol 
a rx # 

Nia கோ டமபுரி கின்ற ௩ ரிய வடி வேலா 

ட 
௮ரசுர॥ வெனமிக அன்பா! Init Dol 

கடியகொடமபிலமிபை யன்ல Bury out 
ச்ச 

அளனியோ படிவு கின்ற காரண மூரிகோளே 

ப டய்கோ [் BUS ayer Gara alr. at 
ச ர 3 

Ky, சியதோய் BULL Gel புண நாப பு 
ரூ 

பசியதோகெ! வரு கொண்ட மாயவன் மோனே 

2 ட LITIOIDT BH joot . ‘vs [ண் [ட ணாுவவெ 

வனாராமர மலரினில வண்டு லாவயெ 

பழமா மல்கனி லென்றுமேளியபெ நமாளே (௬௨) 

கன கன துந்தந தன்சக சான 
॥ ர் 8 7 é gf ¢ { 

OT HM FF b & DOTY 5 தானன 

hol Fol HOG KO HH I  odt நி நானி ( ( fc fe ப wie ‘ ‘ 

163 மலாணி கொண்டை... பெருக்கி லேயவள் 

சொலுமொழி Gaus செருக்கி லேகொடு 

மையுமடா நெஞ்சத் திருக்கி லேமுச wn Bus Ban 

8 . . ச் c 

Lb Os Sibu Ss தடத்தி avd ony 

பரிமள கொங்கைக் குடத்தி லேமிக 

வலியவும் வர்தொத் திடத்தி லேவிழி வலையாலே 

* உறிய - உறியினிடத்திள்ள,. 1 அணாவ - நெருங்க,



கந். திருப்புகழ். 

நிலவெறி யஈகக் குக்கி லேயெழில் 

வளை புனை செங்கைக் கலுக்கி லேகன 

சிதிபறி யந்சுப் பிலுக்கி லேசெயும ஒயிலாலே 

நிதுமிய Dib WB குணத்தி லேபார 

வசமுட னன்புற் றிணாக்க லேயொழு 

சிமிஷமி ணங்கிக் கணத்தி லேவெகு மதிகே. டாய் 

அலையக! ளைற்*துற் பனத்தி லேயரு 

தினமிகு அமன்சொப் பனததி லேவர 

அறிவுமழிந்ர் தற் பனத்தி லேரிதம உலைவேனோ 

சடனை வ௱சச சமர்த் திய னி] 5 oF ® 
கசடனை யுன்சிற் கடைக்சு டைடியும் 

௮லர்கொடு$ ன்பொற்பகத்தையேதெ [மு.அ தாராய் 

பலபல பைமபொரி ப கக்கு பாரமும 

Ay moose Qao+to wl prs whoa TB 

பரிமளா ரிஞாக் நா பப மாலையும அணிவயோனே 

பதியினில்[மற்ைக் திகத மாமல 

பயோடுசில (னி திற தரித்து வாழ்யா 
° ச ப ந « re) 

பழடியிலன்புற் ிருக்கும் பானவா பெருமாளே (௬௩) 

  

தனதனன தனதான சனதனன தனதான 

(BOTT HOOT oor DOr BT om BOOT Hil oor, 

164, முகைமுளரி பரபைவீசு மெழில்கனக மலைபோது 
முதிர்விலிள தனபார மடவார்தோள் 

முழமுகியமி (நநுபோக வீழலனென வுலகோர்கள் 

மொழியுமது மதியாத! தலை£ ற்விழ்ர் 

HELO BP Al LNT dt ib யத மெனவுறல் 

அிசடாக மெழ்வாகி மிகவேயுண் 

* உற்பனம் - சேர்திறம். ர் அற்பனத்திலே - அற்பன் ௮இலே, 

1 மங்கைக்கதித்ச மாமலை - உள்ளிம$ல,



பழதி. & RR. 

டழியுமொரு தமியேனு மொழியுமுன திருகரளின் 
௮முதுபரு கடஞானம் amon a Qasr 

மகரமெறி திரைமோது IHW Fro rl 
WWyiG! fon x OS) வேலை HOC wt Gar 

வரிசையவுண் wae sem புகமுடி ப wie» 3 

MALIA BIG முருகோனே 

பகர்வரய செனகாகு பூரைகொழுஈ பூளமேவு 

பரமகுரு வெனரநா?ம இளையோனே 

fo 

பி லமண! வெயிலவீ ஈ in ரரிசிக q DB 4D 

LI Ip Loan கனிலமே ன | பெருமாளே (௬௪) 

த வலா & od! ol ப் ool தி அன ost 4 291 2 ற் ௦07 ன் ob 

Hood துன் Fol hyH Hoa bi od! « 
t ட் ¢ 1. ஏ f ‘ 

165. (முதா ௮/௮ (2 வன jb Da pO al ou Dua al யழித்து 

(PBI Buin soar Gur னிடையோரு 
உட ன் . UPL AM ola hl a 1) G Hol Log aM aH 1 ap wu do) 

(Y DMonib Yb மயக்கி வ்ர்மாத 
8 0) ‘ 

மா ௮ழமுச மொழிக்கு மகுட பளப முறைக்பூ 
வலிய அடிமை புகுத்தி விய 

மனதை புடைய அசட்டு மனிதன் முழுஅ புரட்டன் 

மகிழ வுனது பதத்தை யருள்வாயே 

சதுரன் வரையை யெடுத்த 9௫த லுடலை வதைத்தொர் 

சகடு மருத முதைத்த தகவோடே 
தழைய மாமு நிலத்தில் மடிய ௮மரை விளை த்த 

தீறுவை யுடைய ரமார்தன் மருகோனே 

அகா முடுகி யெகாநத அர டல வல த்தும் 

௮/மரர் சிறையை விடுத்தும் வருவோணேடி 

அரிய புகழை யமைத்த பெரிய பழகி மலைக்குள் 

அழகு மயிலை ஈடக்து பெருமாளே, (௫௬) 

4 மூடுி-முடுகடு, த ர்.த்தி.



‘ 4 i ! 
ப க் 

Gh திருப்புகழ். 

தத்தத்தத் தத்தத் Sega த்த்தத்தக் த்த்தத் தக்கன 

ர் (BBB BS FHSS தத்தன பன்கான. 

100, முத்துக்முர் சிட்டுக் குப்பிமு டிக்துச*க் கைப்பிற் FD Duy 

முற்பக்கத் திற்பொற் புற்றி_ அ தல்மீதே 

முசியபச் சைப் பொட் டிட்டணி ரச்னச்சட் டிப்பொழ் புற்றிட 

முச்சட்டைச் சித்ரக் ஈட்டழ கெழிலாடத் 

இத்தி sad Ea mOsm லிப்பிதழ்கர்சுக்கட்ரசற்புர் சொக்கியர் 

செப் கொம் கக்கர் ஈப்பெறு தனமேரு 

இடத்தைப் பற்,பிப் பற்பல லச்சைக்குட் பட்டுச் தொட்டுயிர் 

இக்கிர்சொக்கிக்கெட்டி படி யு£ல்வேனே 

*மெத்தச்.துக் சத்மசைர் தித்திபினிச்சித்தத் தி.ரபச் ௪.ச்தொடு 
மெர்சி பொர்ல் BH HB n # ற்பா inthar ou TS ws 

வித்தைக்குக் கர்த்ராத் தற்பா மூக்சட்டித் தர்க்குப் புத்திர 
விர்சித்ரர் ர FI OT DSF, த்திகை புனவோனே 

நித்யக்கற் பத்திற் சித்தர்கள் எட்டுத்திக் குக்குட் பட்டவர் 
கிஷடைக்கற் புற்றப் பத்தர்கள் ௮மரோரும் 

நெட்டுக்குப் புட்பக் தைக்கொடுமுற்றத்துற்றர்ர்சிக் கப்பழ 

HG பத்துக் ஞுற்றுறை பெருமாளே,(௬௬) 

னல! தலா ஹனி கன் oh OFT 63! Hh aor தன்ன கன் 

தனன கன தனனதன தன தான, 

107. முருகுசெ றி குழலவிழ முகைபுளகு மெழகிலவு 

முூறுவல்தர விரகமெழ அராகம் 

முதிரவச மத[விதரி யெழுகைவகா கலகலென 
மூகமிலவு குற௮ுவெயர்வு அுளிவீச 

௮ரமதுர மொழிபதற இதழமுது பருகிமிக 
௮.கமகிழ இருகயல்கள் குழையேற 

தெலயையயயவசக எவ வஷவய் மடன் வவ எனக ஆட வவட பய. கபசகுள வனலைவை வறை வலம. dain st கெட ttn atin ககைவவகவகலைவ் வதுவை 

  

பகவ வவவத் அடைவதைக் 

சுக்கை -, பூமாலை 1கற்பு - சற்பனை - 1 மெத்த துர்சத்சை இத்தி யினி 

9ித்தச்இல் பத்த த்தோடு என்று பிரித்துக் கொள்க. $ சத்திகை - பூமாலை. 

॥ விதரி - பிளவுபட்டிள்ள விரல்கள்,



பழகி. SE 

*மவிபடு மமளிமல ரணையின்மிசை துபிலுகினும் 

அ௮லர்கமல மலாடியை மறவேனே 

2 Dat கிரு கனொடு வருபரியு மடுகரியும 7% 7 wenyir 
தெறு ன மூ wat in ally வேலா 

ao 
கரக சரளரு ம உடப்பு ட புறா 

ன 
Caw ur ,சனமுூக Oona? air ost 

ர ந அட்ட ட ote 

MAW RAM baron dat tral Bupalan Non rF sp 
ஆ + a 0 

மதுவினிரை பெருகு1$வ௱ nani t Bx 

e ௩ (அ) 4 ம 

வளர்குறவ/ சிறமிபிரு வளர் ஈனமு மிருபுயமு 
™ 7 ~ 

மருவிபலத் பதவ உப ருமாபேோ (௬௪) 

  

கானம்ந ov TEIN of ப் 7/4 |B fot /) ற் அ at ௦07 வ வர / 22/௦4 

தானக Bl am on கானன் தன் ௦072. 

108. கலங்கிள ரோருரு வாய்்$ரி நால தல[மேனடு வேரிடை 
அள ர்டாடியொடாடிய முதலஃ்வோர்கள் 

ல 
மூணுமபி॥ கா) தாசியாுருலிம்பெறலோடிய வா பவை 

ல இகழ் தாண்வுநி யேயள விடவோ 

0பாலங்கிள ராறு சாரமொ டாருஜஞ்ர/.. ராடுப ரரபர 

பாகம்பெற ஞானா சரவ ஈதின்மேளிப் 

Theo ar wom BYP மாபுரம் ௮ ங்க லேோரைபிலேபமி 

வாகும்படி யேபடி யேனும் அருள்வாயே 

சூலங்கலை மான்மமு வோர்அுடி வேகன் லை யோமெ ராவிரி 

GC arh குழை சேர்படா CNT BH முருகோனே 

ஞரன்கர மார்லை வாளணி தோளுச்சுலை தூள்படவேவர் 

ரூளுங்கெட சேல்வீடு சேவக மயில்வீரா 
  

* அமளிபடும்-ஒலிசருன்ற அல்லது, டள்ளியறையிலுள்ள. 1௮௧௭ 

சக குருகிறாப - அருவமாகி!ம் உருகமாகயும் உள்ள குருராதனே 1 வளி 
மை ள்ளிமலை" $ நடு- சரீர மத்திய ஸ்தானம் || பேல் ஈடுவேர் சழ 

மூளை, 4 மூலாஇிகழ் தூண் வழி-சுமமமுனா மார்க்சம். ௦ டாஉங்கிளராற- 

புருவ மத்தியஸ் சான ௮ ழி, ்



௧௩௭௬ இருப்புகழ். 

காலின்சழ லோசையு ழாபுர வார்வெண்டைய வோசையு மேயுக 

காலங்களி ஜேசைய தாஈட மிடுவோனே 

கானங்கலை மான்மக எார்தமை ௩: ணக்செட வேயணை வேள்பா£ 

காசம்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே,!௬௮) 

  

கானம் தச்கன தானன கானன 

கான் கக்கின கானன கானன 

DTN FHM கானன கானன HOO HL BIT 

109, வாதம் பித்தமி டாவயி Pew aar 

Pai upset சூலைம கோதர 

மாசற கட்பெரு கலவி யாதிகள் குூரிர்காதம் 

Lot DLA சர்கலொ டேடூல Caray ooh 

யோரடுிர் தத்துவ srotO or sony mpl 

வாருஞ் கற்றினில் வாழ்தி காரர்கள். வெகுமோகர் 

hp seh சிதீரர்க பாயைமு வாசைகொ 

டேஅஞ் ஏற்றுண ராமலெ மாயைசெய் , 

சோரம் பொய்க்குடி லேசுக மாமென இதில்மேவித் 

தூசின் பொற்ஈர மோடுகு லாயுல 

கேழும் பிற்பட வோடிடு மூடனை 

{gash re ey. woes. Ce om or ௮றுள் சாராப் 

இதற் இத்தி இத்க தோதிமி 

டூடுண் டுட்டுடு டூடுடு டுடு 

சேசெஞ் செக்கெண தோதக தீகுட வெனபேரி 

சோடன் சொக்டெ வேலைக டாகமெ 

லாமஞ் சுற்றிட வேயசு ரார்இரி 

Sayin பொட்டெழ வேயனல் வேல்விடு மயில்வீரா 
  ener ere மல வலக், படட பைவ பர வனை கை பவரை க 

* மாசங்கண்' என் பதை : 'அங்கண்மாச£. -எனடாஜற்றுக, ௮ம் சண் மாசு 

என்பது நேத்திர ரோசம். 1 கபாய் - சவசம், தேகம், t ம. வஞ் obs 

யார் - தூ ௮ம் சுத்த அடியர்ர்- தூய்மை வாய்ந்த அழயெ சுத்த இடியார்,



பழநி, Shot 

வேதன் பொற்கிர மீது*்கடாவிஈ 

லீசன் சற்குரு வாயவர் காதினில் 

மேவும்*பற்றிலா பேறருளோ திய முருசோனே 

1 வேஷ கட்டிய -மேகிம சவளி 

மாலின் பித்துற வாகிவி ணோர்பணி 

வீ ரங் சொட்பழ னாபுரி மேவிய பெருமாளே, (௬௯) 

  

தன்ன குறி சன கானன தானன 

தன தந்தன கானன சானன 

தன்ன றி ந்தன வன்ன இனன் Bowl கான, 

110. வி தமி ரைம் இனி Bit Lor மாலைகள் 

குழல ணிர்த.ந ராகமு மேசொலி 

விகர ணஞ்சொலி வீ௮ுக ளேசொலி யழகாக 

விரிகு ரும்பைக ara Olin sar at plus 

சனக சம்ப்ரம மேருவ தாமதி 

விரக$மொங்கிய மாமுகை யாலெதிர் . ௮மர்காடி. 
e 

இதமி சைந்கன மாமென Bau {fut oar 

pom Lo gort OB Caras 

எவராக ளுஞ்ச[சித மால்கெ1ளு மாதர்சண் வலையாலே 

எனது சிந்தையும் வாவி டாவகை 

Achat ரிந்தழ காகிய தாமரை 
இருப தங்களி னாலெனை யாள்வதும் emer or 

மதமி சைந்தெதி பேபொரு சூரனை 

யுடலி ரண்டுடகு முய்விழ வேசின 

வடி.வு தங்கிய வேலினை யேவிய Bhar 

  

rons tneldemtmstenatmgntn rit te mb வவ அய் வம் eile ee ட Wn mee ee Ne meee me வவட ட பட ஒட்டக டவலை பம மணத்தது டட வட்ட வட டட ஒட சப்ப பவிவிவவவ் புவி வவு களை 

* சடாவி - பிரயே!இத்து, குட்டி, 1 பற்றிலர் பேறருள் - பற்றற்றவர் 

பெறத்தக்ச அருளாகயெ பிரணவப்டொருள். 1 மே ஷங்கட்டி - விருத்சாப்பிய 
வேஷங்கொண்டு, 3 மொக்க - பருத்ச, | இனஈடை - விசம் விதமான 

நடை. 4-ம் - ஏத்தம் ப கூறாய் என்பது குறாய் என்றாயிற்று, 
ls | |



௧௩௮) திருப்புகழ் 
மதுர இன்சொலி மாதுமை நரரணி 

கவுரி யம்பிகை யாமளா பார்வதி 

மவுன சுந்தரி காரணி யோகினி சிறுவோனே 

பதமி சைந்தெழுலோகமு மேவலம் 

நொடியில் வந் தடு மாமயில் ம்தொரு 
. . . a 

பவனி வந்தக்ரு பாகர ரேவக விறல்வீரா 

பருதி யின்ப்/பபை கோடிய தாமெனும் 

aig. Af கொண்டருள் சாசியின் மீலிய 

பழகி யற்கிரி ர தினில் மேவிய பெருமாளே. (௭௦) 

—_— 

தனத்த கானன தனதன தனதன தனதான, 

171. அருத்தி வாம்வொடு* தனகிய மலியும் உறவோரும் 

அடுக்க பேர்களு மிதழுறு மகவொடு ou at TO Lb 

த்ரி, த்க AY FOLD பயெனமன நினை வது நினையா துன் 

தளைப்ப சாவியும் வழிபடு கொழிலது கருவாயே 

எருத்தி லேறிய aopwont செவிபு௪ உபதேசம் 

இசைத்த Kr Moor இதணுறு குறமகள் இருபாதம் 

பரித்த சேசுர மகபதி காவரு தெய்வயானை 

ப௫ிரக்கொளாறிமு புயயமாசியிறுறைபெருமாளே. (௧) 

அலல at pape 

ch oor fi ©?) yb or > ற் ரி a 6) sh ©) த oof GAD 

Fa BO) FOG 6 தனதான. 
178, அற்மிலா கிலைகற்ற கொடியவேல் லிழிவிட்டுள் 

அறிவுதா னறவைத்து விலைபேசி 

அமளிமீ தினில்முத்து பவளவா யமுதத்தை 
யதிகமா வுதவிக்கை வளையாலே 

உறவின iN, Ha B யி a அழு a) ar 

த. அமழுகொத்த ம்டவாரோ 

டுருகியே வருபெற்றி மதனை நாட. கபித்தும் 

ஒழியும யுமா மெருமுத்தி தரவேணும் 

    பவ ஆட்ட துல் 

4 சனகிய - சரகமாகப் பேரிய, 1 மெயென - மெய்2யன,



பழதி. ௧௩௯ 

மறவர்மா தொடுத்த விமலகோ காகத்தி 

மயிலனாள் புணர்செச்சை மணிமார்பா 

மருள்நிசா சரன்வெற்பி லுருகிவீழ் வுறமிக்க 

மயிலிலே றியவுக்£ வடிவேலா 

பறைகள பே ணியருகத்சி சரியராாாளக & இ 

[ராபா Bilson mr aR மெமகாயி 
ர் é பு 

பமையபார் வதிகொற்றி பெரிரா யகபெற்ற 

பழரிமா மலையுற்ற பெருமாளே. (௪௨) 

கு ன்ன ச் ன த (8) ன் க வன ஸ் ont கு ஙு றி 

SOM OW GON Gili H கனகான. 

173 இலகுகனி மிஞ்சு Orem Blu | அஞ்சும் 

ரு a NOs aaron si முகம் தே 

இசைமூரல்௪ ரும்பு மிளமுாகைய ரும்பும் 

இலகியக ரும்பு மயலாலே 

நிலவிலுடல் வெந்து கரியஅல மந்து 

நெகிழுமுயிர் நொந்து மதவேளால் 

நிலையழியு நெஞ்சி லவர்குடிபு குக்த 
நினைவொடுமி றந்து , படலாமோ 

புலவினைய dori g படுமணிக லந்து 

பு.அ௰லா ணிந்த a RIB wet 

புழுகெ மம ணந்த குறமகள்கு ரும்பை 

பொாழுகையு டைந்த தொடைமாரபா 

பலநிறமி டைந்த விழுசிறைய லர்ர்த 

பருமயில டைந்த குகவீரா 

*பணைபணிச றந்த தரள மணி இந்து 

பழநிமலை வர்க பெருமாளே, (௪௩) 

பணை - மூங்கில்



sO. திருப்புகழ், 

தன்னதன தான தந்த தனதான. 

174, உலகபசு பாச தொந்த மதுவான 
உறவுகளை தாயர் தந்தை மனை பாலார் 

மலசலசு வாச சஞ்௪ லமதாலென் 
மதிறில்கெ டாம லுன்றன் அருள் தாராய் 

சலமருகு பூளே அம்பை பணிசேயே 
சாவணப AIT (LP Gh Rom மருகோனே 

பைலை வாசக மங்கள் பயில்வோனே 
பழறிமலை வாழவந்த பெருமாளே,(௪௪) 

 ணைசஷனைவாகவக்வகை. 

oa oo ன்னா னா ழ் லா hd oF a a TOT க & oar ௫ TOs , 

175. 62.1 Ap Sb (நிர ரண நேரக் தேவைக் தஅணரேனே 
உனதுபழ கிமலையெனு மூரைம் சேவித் கறியேனே 

பெருபுவிபி லுயர்வரிய வாழ்வைத் தரக் குறியேனே 
பிறவியற நிளைகுவனெ னாசைப் பாடைத் தவிசேனே 

துரிதமிடு கிருதாபுர சூரைக் காரப் பெருமாளே 
தொழுஅ வழி படுமடியர் காவற்காரப் பெருமாளே 

விருஅகவி விகரணவி கோதக் காரப் பெருமாளே 
விறன் மறவர் சிறுமிதிரு வேளைக் காரப் பெருமாளே(௭ட௫) 

னய சடைக் வையம், 

HOW HOw தன்ன கான் தன்தன் கன்ன தான் 

தன்னை தன்ன தான மன்தான், 

170. ஒருவரை யொருவர் தேறி யறிகலர் மதலி சாரர் 

ஒருகுண வழியுரத பொறியாளர் 

உடலது£சதமெ னாடி களவுபொய் கொலைக ளாடி 
உறநம ளரகில் வீழ்வ . ரதுபோச 

வருமொரு வடி.வ மேலி யிருவினை பலையு ளாடி. 
மறைவரி னனைய கோல ் LO Blau it & 

மருவிய பரமஞான செவகதிரபெறுக நீறு 

வடிவுற வுதவுபாதம் ௮ருள்வாயே 
NTS   

* ௪௪ ரெனாடி - சதம் என நாடி, 1 பெறுக - பெத,



13 ip றி . BEA 

திரிபுர மெரிய/வேம சிலைமத னெரிய ap ss 
திருவி(நி யருள்மெய்ஞ் ஞான குருகாதன் 

இருசரஸ் எதிம யேசு வரிபிவர் கலைவ ரோக 

திரு ஈட மருளு நாத ன் AH are Ur AMT 

சுரர்பகசி பயனு மாது முறையி... அசுரர் கோடி. 
ர் 

ப ர் » ப [அ] 7 ' 

அகளைம லிமெய்ள் ஞான அபிலோனே 

ah FD VY LOW all LB (Gd) NE னெனமறை லல) மோதி 

தொழமுது பழி மேவு பெருமாளே,(௪௭௬) 

  

கனகனக் தானனக் கனகனக தானனசு 

கனதனக HT STEW & கனதகான, 

177. கரியிணைக் கோடெனக் தனமசைக் HTH Wi 

கயல்விழிப் பார்வையிற் . பொருள்பேசிக் 

கலையிழுத் தேகுஓக் கெனரகைத் தேமயற் 

கலதியிட் டேயழைத் கணையூடே 

செருமிவித் sroAp Door gig. & சாடமற் 
றிறமளிக் தேபொருட் பறிமாதா 

செயலிழுக் காமலிக் கலியுஈத் தேபுகழ்ச் 

Gages Cm Bl கருள்வாயே 

திரிபுரக் கோலவெற் பழல்கொளச் சீர்ரகைச் 

சிறிகருட் டேவருட் பு தல்வோனே 

இரைகடற் கோவெனக் குவ0கட் Carus 

திருடர்கெட் டோடவிட் டி.டும்வேலா 

பரிமளப் *பாசலிற் கனிகளை ப் பீறிநற் 
படியினிட் டேகுரக் னெமாடும் 

பழநியிற் சருறப் புகழ்குறப் பாவையைப் 

பரிவுறச் சேர்மணப் பெருமாளே. (௪ ar) 

* வேழலை - சரும்பாயெ வில், 1 பாசல் - பலா,



௧௪௨ திருப்புகழ். 

தனதன சத சகனதன தர்த 

தனதன தந்த தனதான, 

178. &கருகிய கன்று வரிசெறி கண்கள் 
கயல்கிக ரென் று துதிபேசிந் 

கலரு ளொன்று மிடைபடு இன்ற 

கடி விட முண்டு பலகாளும் 

விரகு! ரண்ட வினையுடல் கொண்டு 

af Blau if) நின்று களராதே 
ர் 

விரைகமழ் தொங்கல் மருளிய துங்க 

af ais மென், பெருவேலமேை 

(ரகக டம்ப (4 PDA ன் புங்க 
_ த இட்ட 

முறையென அண்ட. முறைம்பர 

முதுதிரை யொன்ற வருதிறல் வஞ்ச 

+ (tps aor Hi வென்ற டி ேலா 

பரிமள இன்ப மாகத துங்க 

t பகடி சு வென்றி மயில்வீரா 

பறிதலை குண்டர் கழுறிரை கண்டு 
பழரிய மர்ந்த பெருமாளே (௪௮) 

EON HEN GOT HIT GO nH HON HSN ST ET OTT BES 

கனசுனன கான Hb Fi தன்தான., 

179. சரளளக பார கொங்கை மகவிர்வச மாயி சைந்து 

சுரதக்ரியை யால்வி சங்கு மதனூலே 

சுருதியென வேரி Imig அறிவிலிக ளோடி ணங்கு 

தொழிலுடைய யானு மிங்குன் அடியார்போல் 

௮ருமறைக ளே னைந்து மனுகெறியி லேஈ டந்து 

அ௮ரிவையறி வால றிந்து . நிறைவாகி 

Gata னாதி யெங்கும் வெளியுறமெய்ஞ் ஞான இன்ப 

௮முதையொழி யாதருக்த அருள்வாயே 

* “சராமு5ல் செண்ட' என்றும் பாடல், 1 மூரணசுர் - வலிய ௮சுசர் 
் பகடித வென்றி - பெருமையும் ஈன்மை.பும் வெற்றியுமுள்ள. 

 



பழநி. ல். 

பந திமகன் வாசல் மர்தரி ௮நுமனொடு கேர்ப ஸிந்து 
பரிவினமை யாமுன் வந்து ் பரிவாலே 

பரவியவி பீஷ ணன்பொன் மகுடமுடி ரூட நின்ற 
படைஞசொடு ராவ ணன்ற ep Carri. 

எரி புகுத மாறி லண்டர் குடிபுகுத மா சொண்ட 

சுப Bull ரம சற்தீரன் ॥ருகோனே 

ள் 3 4 டா . 

இளயகுற மாது பங்க பதகிமலை நர a BI 

  

இமயவள் FD) இிழ் BH பெ Hl ராளே (2! ௯) 

FO KM HH KIM HOM IH Hoo KO HH சன சான, 
் ட . [அ] ‘ . 

150. & டமிலிர Ug ணமிலிக ற றி நிமிலிய ழி) 1] BLOT oor 

eo. \ . «oe ் 

செயலிலிமெய்த் தவமிலியற்செ பமிலிசொர்க் க (pi 5 
ம் 

டம . . oy * அடி ௫ * . 

இடமிலிகைக் கொடைபிலிசொற் கியல்பிலிகற்.. ஐமிழ்பாட 

இரு பதகுறி திருவினையற் இியல்கதிகைப் பெ றவேணும் 
க f க JI * 4 

கெடு (ம் த! கபி ve LOND Bou EDI). Wik பொ (ர eal லா 

G1 BOOT (Sw p) ப பிறையறுசக் கிதம்மலா்மகாக் கிறகோடே 

. qa De ண்ட் ் 7 (2) ype பாடர்சடையிற் புனைுடனப் பாமர்தமக் காருபாலா 
. ட்ட . Oy கு டட ட . 

பபலவயலிற் DIT COILS LAUDS LOGY Ld பெருமாளே.(0) 

சி 
தானதன கானதன தானசன தானதன 

தானதன தானதன தந்ததான, 

181. ஆறுமுகம் அறுமுகம் ஆறுமுகம் அறுமுகம் 
அறுமுகம் அறுமுகம் என்றுபூதி 

ஆமமணி மாதவர்கள் பாதமலர் சூடு மடி 

யார்கள்பத மேதுணைய தென்றுகாளும் 

or pi toad gv வாகனகு காசரவ ணுஎனது 

ஈசஎன மான முற என்றுமோதும் 

ஏழைகள் வியாகுலமி தேதென்வி னாவிலுனை 

யேவர்புகழ் லார்மறையும் என்சொலாதோ



நீறுபடு * மாழைபொரு மேனியவ வேலஅணி 
நீலமயில் வாகவுமை தர்தவே ளே 

நீசர்சடமோடெனது தீவினயெ லாமடிய 

நீடுகனி வேல்விடும 

சீறிவரு மாறவுண னாவியுணு மானைமுக 
தேவர்துணை வா௫ிகரி 

சேருமழ கார்பழநி வாழ்குமர னேபிரம 

தேவர் வர காமுருக 

யங்க வைய 

தனதனன தாகத 

182. tar ren ils வேற்றி 

மனதுதுய ராற்றில் 

இசைபயில்ச௪ டாக்ஷ 

யிசுபரசெள பாக்யம் 

1 பசுபதி$சி வாக்யம் 
பழிமலை வீ ற்ற 

அசுரர்கிளை வாட்டி 
. இ. (ம் உ 

னி] ரர அறை ம்... 

தன்னாத்னனாு 

188, வரதாமணிறீ 

வருசா தெது ஈன் 

& oa or oy # 

திரதாதிகளால் 

இடவே கரியாம் 

சரதா மறையோ 

சகலா கமா 

ப்ரதே வதையாள் 

பழன புரிவாழ் 
  

& a0! தீ ர் oor e 

டங்கல்வேலா 

அண்டகூடஞ் 

BibT onan (45) 

மற தாதே 
உமலாதே 

ரமதாே ல் 

௮ருள்வாயே 

உணர்வோனே 

ளு ம்வேலா 

மிசுவாழ 
பெருமாளே,(௮௨) 

யெனவோரில் 

அ தில்வ ror 

ஈவலோகம் 

லு 

தயனமாலும் 

லறியாத 

தருசேயே 

பெருமாளே.(௮௩) 
  

8 மாழை - பொன், 1 வசனமேற்றல்-௨ீ ருவேறச் செபித்தல். * பசுபதி 

வாக்கம் வேச சிவாசமங்கள். $ 9-ஸ்ரீ என்பது £ என்றாகி 8 எனக்குறு 
Big



பழகி. ப & wt 

KG BH BEES BE BH Bh HI 

FET BST Hot HT Bo tod od Hadi னி க் Taal, 

184. * (a or அங் ayer wot, a sorb gr கன்று 

படிவளர் முகையி னில் ம்ருகமக மெடழுகியர் 

இர்துள் சர்தந் தங்கும் த ண்டு 
+ ட) eee (OY hp ase . ப. 5 சிமலயு ௮/௦ o aT a UW BR LP Mb, oO) Ftd 

DET aH OF GI Gh TIFCHHLD a SHE Sr, 

மாச முறவொரு தொ LS walter புரிபவர் விரகாலும் 

இம்பும் பம்புஞ் ரொம்பும் தென்புய் 

துடியென வளர்க கொடியவர் கடி பவர் 
. ர் ரன் ௪ r ச ey ச ச ௩ 

st HG Ka செம்பி சகென்றென் றென் ற 
ரூ ரு ப ‘ 

கனதுமி வாயகன மலமு... ணை பப 
ny டக நத ன on x உட்க 7 ates a 

oO Bl OF Tis bl ds oW fp றட ‘a GoW (Poa! 

~~ . ௩ ரு க . . ச் 

கபி ருனளு் 2 வகர ய ஊராடேவர்பலர் பயவா இப் 

சான்டி றன் முல t கன முற்துன் பு blob dol 
இலா இ. 2 ம் இணி 
YO DICH LO ov LEY பரணை (பலி கன ல் 

ஈன்றென் ங்கொ டென்னள் Os ன்று 

தாமு ஈதி மையினிலை யபுணர்வினி னருள்பெறு 
ame உ * e . 7, * . . . 

இனபும பண்பு So BETO TOLLS 

குமுமிக வருள்பெற விடைதரு விதமினி அருள்வாயே 

எங்கு கஞ்சன் வரு சன் தெ ரஞ்சன் 

அ.வன்விடு மதிசய வினய மு மலகையை 

வென்றுகி கொன்றும் துண்டடற் அண்ட் 
பட்ட . ட் ‘ ௫ . ° செயுமரி யொருமுலற யிரணிய வலனுயிர் 

நிங்குஞ் இங்கும் |வங்கற் தன்சண் 

அயில்பவ YO ear Boe Fawr பு தவிய கருமுகில் மருகோனே 

* குன்றுங்குன்றும்ப?, செண்டுக்கன்றம்படி. எனச் சனித்சனி 'கூட்டுச 

ர் செஞ்சும் . செய்தும் என்பசன் மரூ௨. 1 சகன்றுதலையும் தூன்பத்தையுவ் 
கொண்டேன். கொண்டு - கொண்டேன், 6 எங்கும் என்பது குறுஇற்ற- 

| வீங்கம் - சோணி தோணிபோர்கட லவீற் கண்வளர்பவன், , 1) எகினன் 

அன்ன ஒர்தியாசி! பிரமன், 

LQ



. i 
௧௮௬ திருப்புகழ். 

* ஒன்றென் றென்றுற் துன்றும் குன்றுந் 
ரு . 

MOT LIL. WHS Up ML OTs. 
’ ௭ * oN ௪ . ச் . * 

டுண்டுண் டுண்மிண் டஉண்டிண் டூண்டிண் 

டி.ட.யென னிழுமெழு படிகளு மதிர்ப_ 

paver சுராஜ் சஜ்சக் சஞ்ரென் 
a ரூ ப அபு ட (ஆ! Ld | 
ெலிரெய மகபதி துநிரெய அசாரை wi வானே 

உன்றன் தஞ்சம் கஞ்சம் நர 

அட ண்பன் அல இட ன ang ty pangh) FM ot Wel சூப்பர மனமும் வரப பணி 

oo ச yf ae 5 7 . it . ௬. . ae 

புந்தொக் தர்தொம் தர்தொற் தந்தென் 
ட | . 

sy BLAND LT ST (Ih எறுமுக 

ணகண் வண்டுங் கொண்டுர் தங்கும் 

Bona குரவல ரலர் து மெழில்புனே புயவிரா ata AD (SD) Ton. ர இபத மடம் ் | | ue i 

*௮ன்றென் மஜென்றுங் கொண்டன் பின்றங் 

சடியவர் தமையிகம் ஏமணர்கள் கழுவினால் ¢ ழ். SOM 1 ; f Lp ட் rows oO ட் (ழீ og 

அங்கள் சிந்தும் பங்கம் BPG eb 
கர “ 

மு. யெ i oil, By BM J aYl od Ib கி யெதி த் ri 

* ஷ் உடு . . ச 

அன்பின் பண்டே (HHH OMT OL od Powe 
று] 

அரியை பதி. Para ay 1) 7 சளி HHH, திறவோனே 

அலிடங்காடும் பண்டுண் மம்பொங் 

H LOT னில் விஜயவ னிர Holl G1 MW 

அங்கன் வஞ்சன் சங்கன் றங்கைக் 

கொருமகன் மூனிதழல் வருதக]ரிவர்வல 

அங்கங் கஞ்சஞ் சங்கம் பொங்குங் 

கயனிறை வளமுறு சிவகிரி மருவிய பெருமாளே.(௮௪) 

* ஒன்றென்ற என் துன்ங்குன்.2 - ஒன்றா குரியமண்டலத்ை 
யளாவுங் கிரவுஞ்சகரி 1 அன்றென்ற ஒன் றங்கொண்ு? அன்பின்றஃபிற 

மதங்கள் மு.த்திவழி பன்ற என்.உ ஒன்னறமாதஇரங்கொக்டு அன்பில்லாமல் 

அத்ிரத்திடென்ற $ன்றையே சொண்டென்ருலும் பொருந்தும். 
1 இவர்வல - ஏறிரடச்சவல்ல,



பழதி, ௨௪௭௪ 

சனத்ததன தனத்சுகன கனக்ததன கனத்ததன 

சனத்சுதன கனத்ககன கனக்கு தனகன தனதான 

185 கருட்புவிலில் மருப்பசதி தொடுத் தமதன் விடுத்தனைய 

கடைச்கணொடு சரித்தணுகு கருக்சினால் விரகுசெய் மடமாதர் 

சதக்களிறு இ$ச்சமாற மதர்த்துமிச வெ திர்த் துமலை 

கனத்தவிரு சன ச்தின்மிசை கலக்கு£மா கனமதில் மருளாமே. 

ஒருப்படுதல் விருப்புடைமை மனத்தில்வா நினைத்தரு ளி 

யுனைப்பகமு மெனைப்டலியி மொருத்தனாம் வசசதிரு வருளாலே 

உருத்தினும் வீருத்சிபெற ௨னுக்க£டு னெக்குறட 

Lori sue யடுத்தபொரு ஞனர்த்துா எடி மைய மு டயேனோ 

பருப்பதமு முருட்பெரிய வய£்கர்களு மிரைக்குமெழு 

படி.ச்கடலு மலைச்சவல பரு த். தோ கையில்வரு (PRC ans cor 

பதித்தமச சதச்திடை னிரத்சமணி நிரைச்:பல ர்க! 

பணிப்பனிரு டயச்சயில பரக்: வ யியல்செரி வயலூரா 

இருப்புகழை யுரைப்பார்கள் படிப்ப. ர்ரள் மிடிப்பகைமை 

செயித்சருளு மிரைப்பிரிய திருத்தமா தீவர்புகழ்குருகாதா 

தி க்குரவ ரிலைக்குடிலில் புகைக்கழச முடிற்புடை2சல் 
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BUM DIGI றித்துமு யக்கிகள் 

CET GE MSO HL DF BIG IT உற்ளாமோ 

ச ர ச ப 
* பாமர மெரத்நூவ 1க்குள் நெருக்கிய 

a) ரா வெட் படு! oot HL லைக்கொடி. 

வாரை மெச் F Ay ளித்த DY பிற்குக a BA bit ih) 

மாமலை யிற்பழ நிப்பதி பிற்றனி 

மாகிரி யிற்றணி சைக்கிரி Wl Doss 

rr Bid) uF pions aD Dat Gr HO 1 அலைவாயில் 

வெ யிற்பல வெற்பினி னற்பதி 

னணாலுல சுத்தினி லுற்ற பத்தர்கள் 

ஏுிரினைத்தது OWT BM ot Ki HA இளையோனே 

ய. ரக வற்பெனு மற்புக மிக்க 

வாமிம லைப்பதி மெச்சிய சிக்தது 

ராஐத லக்ஷண லக்ஷாமி பெற்றருள் ஒெபருமாவலே (௩) 

கானன தத்தன தத்தன தத்தன 

GT BDI Bor Ba SH ௮ சக த்த தத] தீ அன 

கானன ரத்தன தக்கன தக்கன BE SBT oO, 

194. வார்குழ ௭ ச்சொரு கிக்4கரு *$விற்குழை 

காதொடி ணைத்தசை யக்கதிர் பற்கொடு 
ம Co . ர் of * சி ் ச வாயிதழ்$பொற்பம லர்க்குமி ழொத்துள துண்டக்ரிவ 

வார்கமு கிற்புய ஈற்கமை பொற்குவ 

டாமெது மற்புத பொற்குட மொத்திணை 
2 அது | . oy . ச . a மார்பழ கற்பொறி முத்தொளிர் சித்திர சம்பைமாதா் 

* மாமரம் ஒத்து உஉரிக்குள் நெருக்க எனப்பிரிக்ச ௨ உவரி-சமு்இரம், 
1 ௧௫ - பெரிய, 1 வில்-பிரகாசம் பொருந்திய. 9 டொற்ப - அழகுசெய்ய,



ச்வாபிமலை. கடி 

. உ டு * ல் வ் ல காருறும்ரிலிக்கிடை A HH AH Hoo 
; உருட்ட Cai wi RTT THK மு: Sart 

ம் ர்ல்மை fe! We ந அவ பா. itp த ஸ் கிட Lr ற் அலை 3 ப AT ணி ஸ் MT at ii 

ச் 7 டர டு ட அ . / gs + . ட 

சார்னு லெ b HI A a டு ப) wo) a, i 

in தில்கெ a! 5 BV சைத்துந டி.ப்பவ/ 

சாமனு கப்பமளிச்சழல் குத்தா சர்தமாமோ 

சூரம்ர்ப தைக்கா வுட்கிரெ ளித்துய 

sepia atin ணக்குட லைப்புடை 
ற ரிக்கெரு டற்்கொடி. பற்பல. ஈங்கமாகர் 

tPA am பக்கைக ம.ந்தும லைத்திகை 

யானை ய மக்கி Bian மிக்க N Bboy ” 

Ga ராடி கைத் Hitt லைஸ். கொடு லிப்ட் unl ‘po Dhl oo வே ஸா 
ப 4 லட 

பாணி WHY லைக்கக னச்பதி 

மோகினி யைப்புணர் சிக்கா ரற்புத 

வேடமு த்ச்சொரு பத்தகு றத்திமணங்கொள் வோனே 

ஏரக வெற்பெனு மற்புத மிக்க 

வாமிம லைப்பதுி நிற்குமி லக்ஷண 
ராஜத லக்ஷண லக்ஷ௱ஈமி பெற்றருள். கம்பிரானே.(௪) 

  

ச oar க oor தி ச் த் ப் ov Bi ar ௫ 4 pb 

HOW HT OT FF DU GTM 

199. செகமாயை யுற்றெ னகவாழ்வில் வைத்த 

திருமாது கெர்ப்பம் wg a 

தெசமாத re வடிவாய்நி வ 

தரமாயளித் 

Susur லுச்சி கழியான் னத்தில் 

மலைதேர்பு யத்தில் 

பொருளாகி 

உறவாடி. 

* வித்து - மின்னல். 1 பதை/!கரவுட்டு- பதைக்க அரவு உட்டு, 1 கொடி 
காகம், 8 மாலாவின் - மக அவாவின், *



6 6 கட திருப்புகழ். 

படி மீத ஒத்து விளையாடி, Ih ab Hi 

மணிவாபில்* முத் இ was Gar ௮ th 

மூகமாய மிட்ட குறமாதி வுக்மு 

முகைமேல ணைக்க வருகீதா 

முதுமாம றைக்கு ளொருமாபொ (ுட்குள் 

மொழியேய சரைக்க குருநாதா 

கை Buse) gi. ன். கு னடி. கர்ண வைத்த 

soi யர குத்தில் முருகோனே 

கருகாவிரிக்கு வ ete ச Ko BUT 

int Gara டுக்க பெரு LOT Gar ,(@) 

196- wnmGat Or Dea co துழலார் Lilt BH 

ஈசனா கமத்தின் Horta 

பயலே யெழுப்பி ப்சுழே யருக்க 

மலைபோல் மூகைக்குள் உறவாகிப் 
ச ட . 

பெருகாக லுற்ற தமியேனை நித்தல் 
த ட ம பிரியாது பட் மறலாகே 

‘ 

4 ry * 

பிழையே பொறுத்து னிருகாணி லுற்ற 
(அ ச் . po . of , 2 புலவரால் பறற | அரள வாயே 

குருவா யரற்கு முபகேசம் வைத்த 

குகனே குறத்தி பணவாளா 

தளிர்கா மிகுத்த வளர்பூசு மெத்து. தூ பிறுத்தி வளாபூகி மகத 

௫டகா மிரிச்ரு டபாலார் 

சிரு ரகத்தி லுறைவா யுமைக்கொர் 

B parr an ஈபோனே 

திருமால் கனக்கு மருகா அரக்கர் | 

இரமே தணிக்க. பெருமாளே, (௬) 

* முத்திழுத்சம்,



சுவாமிமலை. ௧௫௭ 

தீனுன கன HT AM FOS HOW கானா 

கனணானசன கானம் GEN LT BT 
ர் t ' ¢ ர 

197, இராவினி ருள் போலும் பரா அஹ லாலும் 

இ) மீர் மா ஸ் ம் alt ழி யா! n 

இராகமொழி யாறும் பொுகமுசை யாலும் | 

இராகஇடை யாலும் இள கோர்றெரு 

ஈரானியிரு போதும் பராவிளிஐ பேவர் 

படாலைடி. யேனும் சுவாரியடி சேடும் 

அராதிமொழரி ஞானம் சுருவாயே 

குராவினிழல் மேவும் குமாரனென சாளும் 

குலாளியினி தோதன் CF ast aur ipa 

*குணாலமிடு சூரன் பணாமுடிக டேர௮ுவ் 

குடாவியிட வேற் செறிவோனே 

* த.ராலுமிகு இீழுன் பிராதவை போலும் 

தொடா மல்வினை யோடும் படி நாறும் 

1 சுபானமுறு ஞானச் தபோதகனர்கள் மோருஞ் 

ாமிமலை வாரம் பெருமாளே. (௪) 

198. கடாவினிடை வீரங் கெடாமலினி கே.௮.ங 

கடாவினிக ராகும் 4 சமனாரும் 

கடாவிவிடு தூதன் கெடாகவ/நி போலுங் ன 

கனாவில்விளை யாடுங் சுதைபோலும் 

8 இடாதுபல தேடுங் ரொதர்பொருள் ே ்பாலிங் 

திராமலுபிர் சோரும் படி மாள்வேன் 

இதாமெனிரு போதும் சகாவின்மொழி யாலின் 

றியானுமுனை யோதும் படி.பாராப் 

*.குணாலம்-குணாலை, வீபாவேசச்சாற் கொக்கரித்ஃல், 1தரால்-தரும்பு, 

1 சுபானம்- நன்மையாக உட்கொளல், 9 இடச் பல சேடுங்கீராதர்.- கொ 

டா, ப்தி பொ ருளைத் சேடி வைக்கும் கொடியர்.



௧௫௮ - இருப்புகழ், 

Ar ge நாளும் பிடாரியுடஞடும் 

வியாகசாண கான் பெருவாழ்வே 

விகாரமுறு சூரன் *பகராறுபிர் வாழ்வும் 

விகாஈயு ற வேள் கெறிவோனே 

தொடாதுரெடு தூர் தடாதுமிக வோடுஞ் 

சுவாச மதுதாளைம் புலஷனோடும் 

சுபானமுறு ஞானச் தபோகனர்சள் சேருஞ் 

சுவாமிமலை வாமும் பெருமாளே. (௮) 

numa, 

FOTO) KOT EH AKT HTD HOT HH HH 

HOM GD) HOV HR BH S நன தான, 

[தி] 

199, lg. Lp! மலர்க்னு wut! ool | I (LBA வே ர்க ஸு பட ண் | 

. > 4 

தருமா கடப்ப மையகு தெ iT GO. LL Gov 

கனமேரு வொத்திடும்ப ணி நமாபு யக்கணிர்த 

சுருணா கரப்ரச ண்ட ச தர்வே லா 

வடி.வார் குறத்திதன்ெ பொ னடிமீ துநிக்கமுந்தன் 

முடியான துற்றுகந்து பணிவோனே 

வளவாய்மை சொற்ப்ரபச்த முளகீர னுக்குகந்து 

மலர்வாயி லக்கணங்கள் இயல்போதி 

அடி.மோனை சொற்கிணங்க ர்வுலகாமு வப்பஎன்றும் 

அருளா வளிக்குகந்த பெரியோனே 

அடியே வுரைத்தபுன்ளொ லதுமீ தும்நித்தமுச்தண் 

௮ரளே தழைக்து கந்து . . வரவேணும் 

செடிகே ர௬டற்குடம்பை தனின்மே சியுற்றிடிந்த 

படிதா னலக்கணிங்வன் | உறலாமோ 

இறமா தவர்க்கணிந்து னிருபாக LIB LOLI Gi) 

திருவே ரக க்சமர்ந்த பெருமாளே. (௯) 
ee eee EM meee பல ee 

# பாாரம்-பகாம், அலங்காரம். te உலகம் ் என்பது: உலகாம் என்ருயிற்று 

உலகம் உவப்ப என்று உன் உருளால் அளிக்க” ' என்றது Bee சர் முருசச்சட 
வுளின் ௮ருள்பெற *உலகம் உவப்பவலனேர்பு இரிதரு' என்டு. அருளிச் 
சசய்த திருமுருகாற்றுப்படையைச் குறித்தது. 1அளிச்ச உசந்த எனப்பிரிக்க.
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ல “ ’ க ட்டி ay . : ௪ 

900. வி மியா டிப் LD: ய் டட. அன்று முதல தச்சு றி லி மண்டு 

*லவிரகான லத்த முல்கு ஈகையாடி 
ர் é ர் 

» « ௬ க க க் 

விலையா கமிச்க செம்பொன் வரே பாப்பி வஞ்ச 

விளையா டறுக்கி சைந்து சிலரரள்மேல் 

’ : -_ . + . O. eo 4 5 மொமியாத சொற்கள் வந்து சிலுகாகி விட்ட Oars 
€ ர் is ர 

ஆ ர * > 

முழுமாயை பிற்பி ணங்கள் | வசமாகி 
த ட் ட் ட்ட லட ய முடியாது பொற் தங்கை கரத வெட்சி தூன்ற | 

மூ இர it ற் [12] யப ற் WS OW shor (td 

ர் “ oot . ’ க ட. 4 . , . . ச ௪ 

பொழிசார் முகிற்கி ணைந்த யமாரஜ அட்ச அன்று 

பொருகா ளெடுது க தற்தை மகிந்வோனே 
ட்ட ச (Vee . ’ 

புருக.த இுட்கு விர்ர்கு கனகா புரிப்ர ஏண்ட 

புனிகா [ம.ரகக்க ௬ம்பு புரைமார்பா 

1 (Lf oT ரிசத் @. லொ aor YI Cp Bho on கன வொ ரு அனறு 

co ய் 5 த “உ “yous 

தருவாய் மைசெப்!? நின்ற முருகோனே 
ந்தி cent) டு DD . my ச 

Bi arr பா ணி க்ஸ் எங்கள் அுமீஞ்டிரு யர 2 மனற 

இரவே THB மர்ந்த பெருமாளே, (௧0) 

HOD) HON a HKVOWT Hol AL al Haw Hil oT HOW 
‘ க ட் 8் ச் 8 4 ர் ச் 

DT BN 3 OM தான சன் கானா, 

9201 அவாமாளி வைசுகை கர ணுமடலவாரெனுா > (ம் னா i py i 

tard Sooo auirgpolau ar Dio 0 a 

HIT BGT MT oD HUY wD! தேரைகதி நாடுமறி 

௮ாகியுள மால்கொண் . டதனாலே 

சிவாயமெனு நாமமொரு காலுகினை யாத$திமி 

ராகரனை வாவென் | momar our B ws 

தே ராரதமல் மாறுமடி யார்களரு மாதவர்தி 

பானமுறு பாதர் கருவாயே 

& விரக அனலம் - விரசாச்சினி. 1 ம்ருகச் கரும்பு-மான் மசளா௫ய வள் 
ளியம்மை. * அவார் -அவர் - HOS) ௮, ஆர் எனப்பிரித்து அந்த் சிறைந்த 

எனக் கொள்ளினும் பொருந்தும், 6 இமிராகரன் -திழிர ஐகரன், இருட் 

மானவன்,



௧௬0 திருப்புகழ். 

உவரவினிய காவினினு லாவுமபில் வாகனமு 

OTT (Lp னேறுங் கழலோனே் 

உலாவுதய பானுரக கோடியுரு வானவொளி 
ஙா கும பி லி வேல Bi மல்கு ய்்லோே ன் 

துவாதச யாசலா | பானனவ ராகிவசு 

rari னர் மானன் yon Bus aor 

ror Rug மாலயனு மாலொடு ஈ.லாமிடுசு 

வாமிமலை வாழும் பெருமாளே. (௪௧) 

கனதன ஈனர்த கான தனதன தனந்த தான 

தனதன சனந்த தான சனதான, 

909. *இருவினை புளைந்து ரான விழிர்முனை இறந்துநோயின் 

1இருவிளை யிடைக் துபோக மலகூட 

இருளற விளங்கியாறு முகமொடு சலந்துபேதம் 

இலையென இரண்டுபேரும் அழகான 

பரிமள சகச்தவீக மயமென மகிழ்ர்துதேவர் 

பணியவிண் மடற்கைபாத மலாதூலப் 

பரிவுகொ டார் சதகோடி மூநிவர்கள் புகழ்ர்துபாடு 

பருமயி இ!டன்குலாவி வரவேணும் 

அரியய னறிர்திடாக அடியினை சிவர்தபாதம் 

அடியென விளங்கியாடு நடராஜன் 

௮ ழுது மிரும்பின்மேனி மகிழ்மா கதம் பெகுகைம் 

- ௮யலணி கிவன் புராரி யருள்சேயே 

மரவலர்க டிண்பணார முடியுடல் ஈடுங்க ஆவி 

மறலியு ணவென்றவேலை புடையோனே 

வளை குல மலங்குகாவி ரிபின்வட புறஞ்சுவாமி 

மலைமிசை விஎங்குதேவர் பெருமாளே. (௧௨) 

  

4 இருவினை - பெருஎ்செயக், சிவ?யாகம், 1 முனை - லலாட சர்திச் 

சுழி, 1 இருவினை - புண்ணிய பாவங்கள்." 8 பரிமள ௪௧*த வீசம் மயம் என 

“மலரும் அதன் மணமும் கலர்திருச்குர் தன்மையென்று சொல்லும்படி,



சுவாமிமலை, ௧௬௧ 

தந்தத தன்தன் BOT SOT ஜன்தன் 

BEG HOM HM BOM BOM GOT HOM 

BS GH KOT HM KEW HOT Has Hol கனகான 

208. எந்தத் இிகையிலு மலையினு முவரியின் 

எந்தப்படி, பினு முகைடிணு முன பல 

இர்கச் சடமுட அயிர்நிலை பெறகளி 

னம்பொற் கழலிணை கனில்மரு மலர்கொடு 

என்சித் கழுமன (Lp HB சுருதி பின் முூறையோடே. 

ர 5B I OD! வசவ சரணென 

ரும்பிட் ணே யடி. பவையென சுலைமிளை 
௬ க. . அட டி ய் 

தங்கப் Lf at Mal மெழஇரு விழிபுனல் குதிபாயர் 

சம்பைக் கொடியிடை விபுதையி னழஞுமு 

னந்தத் திருட மிரிசர ணழகுற 

சந்தச் சபைதனி லெனதுள மூருகவும் வருவாயே 

தொந்தத் திகுகுட தகுகுட டி.மிடிமி ் 
தந்தத் தனகன OOOO wr 

துங்கத் திசைமலை யுவரியு மறுசுர லரிபேரி 

துன்றர் சிலைமணி கலுகல கலினென 

சிந்தச் சு.ரர்மல ரயன்மறை புகழ்த.ர 

துன்புற் றவுணர்கள் ஈமனுல குறவிமி அயில்வேலா 

கந்தைச்சடைமுடி கனல்வடி. வடலணி 

யெக்தைக் குயிரெனு மலைமகள் மரகத 

'சுந்தப்பரிமள தனகிரி யுமையருள் இளையோனே 

கஞ்சப் பதமிவர் திருமகள் குலமகள் ப 

௮ம்பொற் கொடியிடை புணரரி மருகஈல் 

கந்தப் பொழில்திகழ் குருமலை மருவிய பெருமாளே, 
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$552. திருப்புகழ். 

தனதனன தனதனன தான தரதனர 

தனதனன கனதனன தான BE HOM 

bool How oT தன்தன் காரான ர் b Baw 5 (Bot ST ax, 

204 ஒருவமையு மபொருவரறி யாம ஓுநதிரிஈ 
திருவிளையி னிடாகலியொ டாடி நொச்நுநொர 

துலை பிலிடு மெழுகதென வாடிமுன்செய்வர சனையாலே 

ஒளிபெறவெஈயெழுபுமர பாவை துன்றிடுங் 
சயிறுவித மெனமருவி யாடி கிண்பறிட 

தொளிருமின ஓுருவதென வோடி யங்கம் வெ BOC ata s 

கருதியொரு பரமபொரு ரது என்றுஎன் 

செவிபிணையி னருளியுரு வாகி வஈகஎன் 

கருவினையொ டருமலமு நீறு கண்டுகண் பருமாமென் 

கருணைபொழி கமஉமுக மாறு (A Zl aT 

தொடைமகு முடியுமொளிா நாபு ஈஞசாண் 
சல5*லென மயிலின்மிசை யேறி வந்தூகந தெனையாள்வாய 

திரிபுரமு மதனுடலும நீறு கண்டவன் 

கருணமம விடையன... ராஜ னெஙகணுு 

இகழருணை கிரிசொருப னாதி யக தை கறிபாத 

இவயகம rine காரணன் ரந 

தமுதமதை யருளியெமை யாளு மெரதைதன் 

இருவுருவின் மகிழெனது தாய்ப யகஇிடும் பசல்வோனே 

குருகுகொடி புடன்மயிலி லேறி மர்தரம் 

புவன?ரி சுழலமறை யாயி ரங்களும் 

குமரகுரு வெனவலிய சேடனஞ்சவர் திடுவோனே 

குற்மகளி னிடைதுவள பாத செஞ்சிலம் 

பொலிபி டொரு சசிமகளொ டேக லக்துதிண் 

குருமலைபின் மருவுகுரு நாத வுமபர்தம் பெருமாளே, 

  

  

* எழுபு - எழுக்து.



சுவாமிமலை, ௧௭௬௩ 

தனகனன தமத சான சுனகனன தந்த தான 

சுனசுனன தாத கான FO HT oT, 

205. கதிரவனெ முற்துலாவு திசையளவு கண்டுமோ து 

கடலளவு சண்டுமாய மருளாலே 

கணபணபு யங்கராஜன் மூடியளவு கண்டுதாள்கள் 
கவினறஈ பந்துதேயும் வகையேபபொப் 

் ன 

இதமிதமி தென்ற௮ுநாளு மருகருகி ரம் துகூடும் 

இடமி _மி தென்றுசோர்வு படையாதே 

இசையொடுபு கழ்ர்தபோது நழுலியப்் 7 சண்டாவாரல் 

இரவுபகல் சென்றுவாடி. யுழல்வேனே 

மதுகரமி டைர் துவேரி தருறவ முண்டுபூக 

மலர்வளஙி றைந்தபாளை மல சட 

வகைவகையெ முர்துசாம வதிமறைஃளி யர்குா... 

மதிர்நிழலி டுஞ்சவாமி மலைவாழ்வே 

ஸி] திரவரு சண்டவாயு வெ வருகி ரங்க லாப் 

அணிமயில்வி ரும்பியேறும் இளையோனே 

௮டைவொலெ HHS AM UTD (Lp; 55 ah லே கண்டபால்வ 

அர கள் புசல்ல அண்ட ராஜர் பெரு மாளே.(கட௫) 

  

தனதனன EDS தானனீத் தனதனன தந்த கானன் 

தனதனன தந்த தானனத் தனதான, 

206. பறைபடுமு டம்பிராதெனக் கரு அதலொ ழிர். துல வாயுவைக் 

*கருமலச னல்சளால்ம்தித் டய $தனலூதிக் 

கவலைபடு கன்றயோககற் பனைமருவு சிர்தைபோய்விடக் 
கலகமிடு மஞ்சும்வேரறச் செயல்மாளக் 

குரவன் றைந்தமோனகிற் குணமஅபொ hs RAID ms 

முருமலைவி 6 ளங்குஞானசற் குருநாதா 

உ வியந்து - வியக்க. 1 நிழலி?ம்-குளிர்ச்சியைத்தரும். ,] கருமவசனம் 

மக் திரங்கள் 8 அன லுதல்-வாயுவால் மூலாச்ினியை யெழுப்பல்,



க்க்சு திருப்புகழ். 

குமரசர ணென்றுகூதளப் புதுமலர்சொ ரிந்துகோமளப் 

பதயுகள புண்டரீகமுற் றுணர்வேனோ 

சிறைகளைசி ளங்குபோஃமுடிப் புபலுடன டங்கவேபிழைத் 
திமையவர்கள் தங்களூர்புகச் சமராடித் 

திமிரமிகு சிந் வாய்விடச் சிகரிகளும் வெர்அு£$றெழத் 

திகிரிகொள நந்தரூடி கைத் திருமாலும் 

பிறைமவுலி மைர்தகோவெனப் பிரமனைமு னிச்துகாவலிட் 

டொருகொடியில் மண்டுசூரனைப் பொருதேறிப் 

பெருகுமத கும்பர்லாளிதக் கரியுதவு மண்டர்வாரணப் 

பிடிதனைம ணந்தசேவகப் பெருமாளே, (௧௬) 

  

தனதனன தானதத்த தனதனன தானதத்த 
தனதனன தானதத்க தனதான 

907. ௪சசணகழ லாலயத்தை sorb hag நோமட்டில் 

தவமுறைதி யானம்வைக்க அறியாத 

சடகசட மூடமட்டி பவவினையி லேசனித்த 
தமியன்மிடி. யால்மயக்கம் உற. வேனே 

சரணை புரி யாதிருபப தெனகுறையி வேளை செப்பு 

கயிலைமலை சாதாபெற்ற குமசோனே 

சடசகபுய மீதிரதர மணியணிபொன் மாலைசெசசை 

சமழுமண மார்கடிபபம் அணிவோனே 

1தமுணமிதை யாமிகுத்த கனமதுறு மீள்சவுக்ய 

சகலசெல்வ யோகமிக்க பெருவாழ்வு 

தசைமைசவ ஞானமுத்தி பரகதியு நீகொடுத்து 
தவிபுரிய Ca aw ss, வடி.வேலா 

அ௮ருணதள பாதபத்ம் மதுகிதமு மேதுதிக்க 
௮ரியதமிம் தானளித்த மயில்வீரா 

| BF usu கேகழமுற்ற பழநிமலை மீதுதித்த 

அழகதிரு வேகத்தின் முருகோனே, (௧௭) 
நழுவ வல்லை வரில் san artery nen 

i முடிப் புயல இக்திரன், 71 வாள்தம்-லளிதம், அம. 

$ சருணமிசையா ஃ தருணம் இது யோ,



த்த்த௲ன கக்கதன தத்ததன தத்ததன 
தீத்தசன சக்ததன தத்ததன தத்ததன 

தத்ததன தத்ததன கத்ததன தத்ததன தந்ததான. 

803. *சுத்திய ரப்புடனெ ஓப்புறுத சைக்குடலொ 

டப்புடனி ணச்சளிவ லிப்புடனி ரத்தகுகை 

சுக்கிலம்வி சப்புழு : “வா டக்சையும முர்குமயிர் சங்குமூளை 

அக்கம்விளை வித்தபிணை யற்கறையம் னை ப்பெருகு 

குட்டமொடு விப்புருதி புற்றெழுதல் முட்டுவலி 
அசிபிள வெப்பொருமல் பி.த்சபொடு றச்சமிச் ௮ங்கமடே 

எத்தனைகி னைப்பையும்வி ளைப்பையும பக்கரு£றல் 

எத்தனை லிப்பொடுக லிப்பையுமி டற்பெருமை 

எதனைக் சத்தையும உத்தையு? டைத்தச டில் பஞ்சபூதம் 

எத்தளைகு அக்கையுமி gy னுக்கையும னக்கவலை 

யெத்த கை வட்டைபுஈ டச்கையுமு யிர்க்ஞுவரும் | 

எத்சனைபி றப்பையுமி றப்எப.புமெ டூத். துலூல் மங்குவேனே 

தத்தன னக்கனத னத்தனவெ னத்திமிலை 
யொ த்தமுர சக்நுடியி ...க்கைமாம வுப்பல ற்கள் 

சத்தமறை யத்சொகுதி யொசத்தசெனி ரத்தவெள மண்டியோடச் 
சக்சிரிநெ னிப்பவு, ணப்பிணமி தப்பமரா் 

கைத்தலமி ரித்தாஹ ரம்சிவபி மைத்தமென 

&i (ரதி ரிச்சுவர்கள் ௮க்கணமெ பச்குவிட லென்றவேலா 

சித்தமதி லெத்தனை.செ கத்தலம்வி த தித்துடன 

ழித்துவன சத்தனைம ணிக்குடுமி பற்றிமலர் 
_ சித்திரக ரத சலம்வ லிப்பமிசை குட்டிஈட னங்சொள்வே?ே 

செட் டிவடி வைக்கொடுதி னைப்ட (னமதித்சிறுகு 

றப்பெணம அிக்குள்மகிழ் செட்டிகுரூ வெற்பிலுறை 
7 At wow ௫்சொருகு ருச்சளென ம2தீ2ர்புகழ் சம்பிர்னே(௧௮) 

ச சுத்திய -இது சுற்றியஎன்ப,சன் மரூ௨.



bs dit der ் திருப்புகழ். 

தானதன தர்ததத்த தானதன தந்ததத்த 
தானதன தந்ததத்த தனதான, 

969, சேலுமயி லுந்தரித்த வாளையட ருங்கடைக்கண் 

மாதரைவ சம்படைகத்த ஙசமாடிச். 

சீலமறை யும்பணத்தி லாசையிலை யென்4றவத்கை 

வேலையுமு டன்ூடக்கும் ் அவர்போலே 

காலுமயி ரும் டித்து மேவுசிலு கும்பிணக்மு 
| சாளுமிக நின்றலைத்த விதமாய 

காமகல கம்பிணித்த தோதகமெ னுந் துவக்கி 

லேயடி.மை புங்கலக்கம் உறலாமோ 

ஏலமில வங்கவர்க்க நாகம்வகு ள்ம்படப்பை 

பூகமமு தந்தழைத்த . காவீரம் 

யாவும் அலை கொண்டுகைத்த சாவிரிபு றம்புஈற்றும் 

ஏரகம மாந்தபச்சை மயில்வீரா 

சோலைமடல் கொண்டுசக்.ர மால்வரைய ரிந்தவஜ்ர 

பாணியர்தொ முர்திருக்கை வடிவேலா 

*சூர்முதிர்க்ர வுஞ்சவெற்பும் வேலைகில மும்பகைக்க 

சூரலு.... லுந்துணித்த பெருமாளே. (௧௯) 

  

தனதனன தானதந்த தனதனன கானதந்த 

தனதனன தானதந்த தனதான, 

210. திருவரிவ ராகுமென்று பொருணசையி னாடிவண்டு 

தனைவிடுசொல் தாது] தண்ட | முதலான 

சரசகவி மாலைிந்து கலிநிலைக ளே சலின்ப | 

$தரு முதல தானசெஞ்சொல் வகையாடி. 
மருவுகையு மோதிகொர்.௪ அடிகள்முடி CuO shan 

தரினுமிவர் வீதமெங்கள் : இடமாக 

வருகுமது போதுமென்ற வொருபணமு தாெஞ்சொல் 

மடையரிட மேநடநது மன ம்வேருப் 

Reese வேலையும்-நித்திரைப்போதும் 1 சூர்-அச்சம், + sein 

tid seirsd, § sq-usti ssh இசைப்பாட்டு, ்



சுவாமிமலை. ௬௭ 

உருகிமிக வாகம்வெச்று கவிதைசொலி பேதிரிஈ துள் 

உழல்வஅவு மேதவிர்ர்து ate Cana 

உபயபத *மால்விளங்கி யிகபாழு மே॥இன்பம் 

உதவியெனை யான்பு | கழுவாயே 

குருகினொமி சாரையன் மில் இரைகள்மிச சாடிடங்கள் 

குதிகொளிள வாளை ஈண்டு UOT 

குரைகடல்க ளேய்திர்ந் து வருவகென வே விளங்கு 

குருமலை பின் மேலமர்ர்த பெருமாளே. (௨0) 

  

தானான தானதத்த கானான HTM GT KH | 

தானான கானதக்க தனதான, 

211. சாவேறு பாமணத்த 1பாகார மேரிளை த்து 

1சாலாறு நாலுபற்று - வகையான 

Soran மாகமத்தி ஹூலாய ஞானமுத்தி 

5 Crp நானுரைக்க நெறியாக 

நீவேறெ னாதிருக்க சான்வேறறெ னாதிரக்க 

நேராச வாழ்வதற்குன் ௮ருள்கூர, 

நீடார்[” டாதரத்தின் மீதேப ராபரத்தை 

நீகாணெ னா YT oor kere அருள்வாயே 

சேவேறு மீசர்சற்ற மாரான போதபுத்தி 

சீராக வேயுரைத்த , குருநாதா 

தேரார்கள் நாடுகட்ட சூரார்கள் மாளவெட்டு 
இராகு காகுறத்தி | மணவாளா 

காவேரி சேர்வடக்கி லேவாவி பூமணத்த 
காவார்சு வாமிவெற்பின் ்.. மூருகோனே 

கார்போ மேனிபெற்ற மாகாளி வாலைசத்தி 

காமாரி வாமிபெற்ற பெருமாளே. (௨௧) 

* மால் - ஒசை. ர் பாதாம் - பாசாரவிர்சம் t நாலாறு சாலுபற்று 

வசையான....நசமம் - ௨௮ சிவ"கமங்கள், 9 காலாரும் - சரியை, இரியை, 

யோம், ஞானம் என்னும் மாறு பாதட்கள் பொருர்திய. | சடாதாரம் - மூலா 

த்ரீசம் முதலிய BOT BAIL. q அனைச்சொல் - கய பதம், *



௧௬௮ திருப்புகழ் 
தனதன தானதந்த தனதன தானதக்சு 
தனதன கானதந்த தனதான 

219, நிலவினி லேபிருந்து வகைமல சேதெரிந்து 

நிறைகுழல் மீதணிந்து குழைதாவும் 

நிகரறு வேலினங்கள் வரிதர வாசகங்கள் 

ந்னைவற வேமொழிந்து காமின் 

கலபம ஷேகைரங்க னளவற லேரிந்து 

கனிபித ழேயருக்தி ய.நாராக 

கலவியி லேழுயங்கி வனிதையர் பாஃமயங்கு 

கடனை யாளவுன்றன் அருள் கூராய் 

உலகமொ ரேழுமண்ட ரலகழமு மீச i BUY) 

முூபர்கயி லாயமும்பொன் AN ODT JT SBN LD 

* 

உயிரொடு பூதமைந்து மொருமுத லாகிகின்ற 

உமையரு ளால்வளர்ந்த குமரேசா 

குலைபடு சூரனங்க மழிபட வேலெறிந்த 

குமரக டோரவங்கண் மயில்வாழ்வே 

கொடுமுடி யாய்வளர்ந்து புபனிலை போலுயர்ந்த 
குருமலை மீதமர்ர்த பெருமாளே, (௨௨) 

தனதன தானன தனதன தானன 
தனதன தானன தனதான. 

918. பரவரி தாகிய வரையென நீடிய 
பணைமுகை மீதினி இருவான 

பணிகளு லாவிட இழையிடை சாய்தரு 

பயிலிகள் வாள்விழி அயிலாலே 

சநிரவரி யோடியல் குழல்களி னாண்மலர் 

நிரைதரு மூரலி னகைமீ.து 

நிலவியல் சேர்முக மதிலுயர் மாமயல் 

நிலையெழ வேயலை வதுவாமோ 

அரவணை யார்குழை பரசிவ ஆரண 

௮ரனிட பாகம அறைசோதி 
etic eee et ஸம eomneny rl SF ky cnt, etme A ann 

  

4 சிரவரியோடு நிரம்பிய வண்ஃகனோடு ர அசவணைய ர் குழை - 
விர்ஹ்வானவர் மனங்குனழர்து அன்பு செயயப்பட்ட,



சுவாமிமலை, & dir Fn 

அ மைய மை டாகினி இரி புரை நர al 

அழகிய LOT gh att புகல்வோனே 

ரூரவணி பூஷரை சரவண தேசிக 
குககரு ணாநிதி அமசேசா 

குறமக!ளானமின் மருவிய பூரண 

குருகிரி மேனிய பெருமாளே. (௨௩) 

DSM FLOM HH GG BCT GH BH 

BOT OT RT OO Hi Ai HOOT HT BOT 

2141. மகர சகேகனத்த வுருவி ava Gar a al 

மதுர காணியிட்டு கெறிசேர்வார் 

மலைய வேவளைத்த சிலையி வாடொளித்த 

வலிய * ராயகக்கண் மடமாதர் 

இக£ வாசமுற்ற தலையெ லாம்வெளுத்தும் 

இளமை போயொளித்து விடுமாறும் 

இடைவி டாசெடுத்த பிறவி வேரறுத்துன் 

இனிய தாளளிப்ப தொருரசாளே 

அகில மேழுமெட்டு வரையின் மீதுமுட்ட 

அதிர வேரடடத்து மயில்வீரா 

௮ஈரர் சேளைகெட்டு முறிய வானவர்க்கு 

வுடைய வாழ்வவிக்கும் இளையோனே 

மிகி லாவெறித்த *௮முத வேணிநிற்க 
விழைச வாமிவெற்பில் உறைவோனே 

விரைய ஞானவித்தை யருள்செய் தாதைகற்க 
வினவ வோதுவிக்க பெருமாளே, (௨௪) 

தனன தான தனனகந்த தனன தான தனனகந்த 

அன்ன கான கன்னத்த தனதான, 

216. மூறுகு காள விடமபின்ற இருகண் வேலி னுளமயங்கி 

முளரி வேரி முகையடர்ந்த முகைமீதே 
    

சர் யகம் “ ௮ம் lof t தி! ம் தே 9 . சிவ 0 பருமான், 

22 
’



௧௭0 திருப்புகழ். 

முடுகு காதல் தனைமறந்து பரம ஞான வொளிசுறந்து 
(ுகமொ ராழு மிரலிருமபி அயராதே 

அறு தாளி ஈறையவிழ்நத குவளை வார மலர்கரநதை 
அடைய வாரி மிசைபொழிக்துன் அடி பேணி 

அவச மாடி யுருருகொண்ட ர௬டன தாகி விளை யுமன்பின் 
அடிமை யாகுமுறைமை யொன்றை அருள்வாயே 

தறுகண் வீரா தலையரிஈறு பொருத ரூர வுடல் ந்து 
தமா வேலை சவற வென்ற வடி வேலா 

(அ) தாளலுா ஓுமைமட நகை முகையி லாம மு,தழுணைமி 
காணியே [pln a wp al 1, B® sor ச் மயிலவாா 

பாருவிவா ச இனைலிக! த புனமளி டாஉளிதஹிருநது 
வலிய சரவல ீனய ணஙகின் மணவாள 

மால ஞாழ லணிட ரதி யடளி சூத வனநெரு எக 
உர வரி மலைய மாற்கு பெருமாே ள், (௨௫) 

  

தான குத்தி ச் உன் ரன க்க்த த்த 

கான தச்ச தாத கனகான 

910, வாரா முற்ற பண்பின் மாக முறற ஈண்டி 
ra) © இ ழி LOLS Bl WITH Bl வயதா 

வாலை பிற்றி ரிது சோல மைககண் மங்கை 
DIT CHAR an To pI பொருள்தேடி. 

ஆர மிக்க பொன்க ளாலமைத்த மர்ஈகு 
மாப ணிக்கள் விந்தை * யபதுலவான 

* 91 கொப்ப மைந்த வோலை முத்த முங்கொ 
டாவி மெத்த நொந்து திரிவேனே 

சூரனைத்து ஈது வேர றபபிளந்.து 
சூழ் TSS ணன்பு செயும்வீரா 

ச ரத்துடமபு தானெடுக்து வரத 
ஞ்த WEB சைந்த ட மருகோனே 

௪27 திர்தது வந்து கீகள் கட்டி யன்று 

தானிறைக்க வாத தொருசாலி 

யேபி குச்கா யர்ர்த மாவ யற்கள் மிஞ்சும் 

ஏரகத்த மாந்த பெருமாளே, (௨௯) 
  

சு ஆடகொப்பு - ஆடக கொப்பு, பொன்னாலாசிய காதணி,



சுவாமிமலை. க்ள்க் 

தனனகன தான தனதன த ர் குன் 

FO MT HET KN HOT KH Fi KOM 

ன oor றி ன a ரன் த oor & oor க் ற் க ool ன மி் a T oat , 

217, விடமும் *வடி. வேலு மகனச ரங்களும் 

வடுவுகிக ரான மகரசெ டுங்குழை 

விரவியுடன் மிளும் Neon Soar jp கழுதோயும் 

[ம் மத படீர பரிமள குங்கு ம் 

மணியுமிள நீரு Lb Alaa (yaar MCL to 

வெரு வனா பார புகுத னு க்ளு LD OM HITED 

ஈடனபத நாபு ஈமுமுகில் கெஞ்சி 

மலர்சொருகு கேர *பரமுமிலங்கிய 

ஈனினமலர் சோதி மதிமுக விம்பமும் அன்நேராம் 

14 Lett teow gr நிலவு IPB ty ௦9) tl } 1 ஸ் init et ட 1/3 oy On ஸி if Ep ch ணு 

முழுதுமபி ராம மணிமியாணி துன்றிய 
is . . . i. ப ய CO [அ ழ் னி அ . ree . 

ih aH ll {CLpoautl Lot ன் ர் குல்ி்ப சித் ற்ப Ch Mt oN LOA 

. க oN ச் 

வடிவுடைய மானு LNT oN ந்திகம் 
ரூ ௫ ச 

எழவகைம ராம ரமுட/க ரொன் அமில் 

வலியதிறல் வாலி புரமுநெ டுங்கடல் அலையேழும் 

pach at Cater pap gil லங்கைமன் 

வகைபிரவி போது மணியும லங் க 

மணிமவுலி யான லெ ரருபதும் விஞ்சிருபதுகதோளும் 

அடை ௮லமு மாள ar) 4a அம்பு டை 

தசரதகு மார ரகுகுல புவன் 

லருள்புனைமு ராரி மருகவி ளங்கிய மபிலேறி 

௮-ை_யலர்கள் மாள வொருநிமி டந்தனில் 

உல்கைவல மாக கொடி.யினில் வர்துயர் 

அழகிய Fe வாமிமலையிலமர்ர்தருள்பெருமாளே.(௨௭) 

எனவணகைகனனு. 

& வடி - கூர்மை, 1 பரம்- டாரம், 1 மாதர் - அழூய. $நிலவு 

தொ ழல் ௬ ஈல்ல சாயகன் இடைச்சுவேண்டு மன்று ச இரனை சீதொழுசல்,



baba. திருப்புகழ். 

தனத்த தந்தன தனதன தனதன 
தனத்த தந்தன தனதன கனதன 

தனத்த தந்தன தனதன தனதன தனதான, 

219. விரித்த பைக்கு லொளிர்மல ரனிதன 

தனத்த னந்தன தனதன வெனவொலி 

விரிப்ப வண்சுயல் விழரியுறை குழையொடு மலைபாய 

மிகு த்த வண்டில று தல்மிசை தில்தமொ 

டட சைத்த பொன்றாமை யழகெழ முகவொளி 
வெயிற்ப ரந்திட *ரகைபிதம் மூருகலர் வரிபோதத 

தரித்த தர்திரி மறிபுய மிசைபல 

பணிக்கி லங்கிய பரிமள குவடிகோ 

தனக்கொ ழுந்துகள் ததைபடு கொடியில்... படுசேலை 

த்ரி தம சுந்தர மிகஅடர் பரிபுர 

பதர்சி ல்ம்பொடு ஈடமிடு கனிகையர் 
a 

சழக்கர்விஞ்சையாமயல்களின்முழுகுவ தொழியாதோ 

உரித்த வெங்கய மறியொரடு புலிகலை 
தரித்த சங்கரர் மதிரதி சடைபினர் 

ஒருத்தி பங்கின ரவா பண! (HUF முருகோனே 

உவட்டி வந்திடு பவுணரொ டெமுகடல் 

குவட்டை (பும்பொடி படமக முடிவு 

வுமைக்க இர்திரர் பிரமனலு மகிழ்வுற விடும்வேலா 

வரித்த ருந்துள வணிதிரு மருவிய 
[வுசத்த பங்கயர் மரகத மழகிய 

வணத்த ரம்பர முறவிடி கணையினர் மருகோனே 

வனத்தில் வர்தொரு பழைபவ னெனவொரு 

குறத்தி மென்புன மருவிய கிளி தனை 

மயக்கி மந்திர குருமலை கனிலமர் பெருமாளே (௨௮) 

* நசை இசழ் முருகு அலர் வரி போத - த:தங்களும் ௮2 மும் பொருர் 

இய வாசனையுள்ள ஆம் ல் மலர யொத்த வாயினின்.ரம் இரைபாட்டுக்கள் 

எழ; வரி இசைபாட்டு, * உரத்த பங் -யா-ம-ர்பின்கண் தாமரையை “புடை 

யவர் அல்லது இருமருவுதல.ல் மார்பாசிய சமரையையுடையலர்,



ச வாபிமலை, bol 

தாலா திறத்தல் 5 th How Hil od. 

210. காம் யத்தமுந்தி யிளயாதே 

காலர் கைப்படி௰்! மடியாதே 

ஓமெ (pg Haven! | Maroy a 

ஒவி யத்திலர்தம் அருள்வாயே 

தர்ம மெய்க்கணிர்க bBo OT 

சூரளைக்கடிந்த கதிர்வேலா 

ம வெற்புயர்ந்த ம.பில்வீரா 

ஏர கத்தமா்ஈத பெருமாளே (௨௯) 

தனதன தனனா துலானு குனம் தனத்த தன தானா, 

9900. தெருவினில் ஈடவா மடவார் இரண்டொருக்கும் வசையாலே 

இன கர னெனவே ஓையிலே சவம் துதிக்கும் மதியாலே 

பொருசிலை வளையா இலாமா மத ன் தொரடும்குங் சணையாலே 

புளிகித மூகையா லையா ino sh சலித்து. விடலாமோ 

ஒரு மலை யிருகூ Oni at யும் புகுத்தும் wy Garam 

ஒளிவளர் திருவே ரகமே யுகந்து கற்கும். முறுசோனே 

அருமறை தமிழ் மா ௮பைவேதெரிர்துரைச்கும் புலவோனே 

&அரியரி பிரமா இயர்சாலி விலங் களிழ்க்கும் பெருமாளே, 

கானத் தனதனன தனன தர் GO Gb கனதான 

99]. ered gsm கடையதினில்விரவிரான் மெத்தநொர்து தூமோறி 

ஞானமுங் கெடஅடைய வழுவி யாழத்தமுர்தி மெலியாதே 

மாசகர் தொழுமுனது புகழினோர் சொற்பகர்ந்து ஈநமேவி 

மாமணங் கவழுமிரு கமல பாதத்தைறின்று பணிவேனோ 

  

வாசசம் புகலவொரு பரமர் தாமெச்சுகின்ற குருகாதா 

வாசவன் தருர்திருவையொருதெய்வானைக்கிரங்கு மணவாளா 

*$சகஞ் சுரர் தருவு ம௫ழு மாவத்திசந்து புடைசூமுங் 

கேசவன் பரவுகுரூ மலையில் யோகத்தமர்ந்த பெருமாளே 

— (௩௧) 
நனதன தனதன தன தானா, 

929, நிறைமதி முகமெனும் 
ஒளியாலே 

நெறிவிழி கணை புரி 8நிகராலே 

2௪ அரி - சேவேத்திரன், 4இருவை-இரு "ஐ சாரியை, 1சசம். 
மூங்கில், Sten - போர்,



க்ஸ் திருப்புகழ், 

உறவு அகாள் மட வர்க ளா ட உறவே மா 

உனதிரு வடியினி Ligeti 

மறைபபி atl Bor மருகோனே 

மருவ ல ரசுரர்கள் குலகாலா 

குறமகள் களை மணம் அருள்வோனே 

குருமலை மருளிய பெருமாளே, (௩௨) 

ni 

  

நான கனதன சான தனதன 

கான தனநன KON HT ar. 

993. பாதி மதிநதி போது னளணிரடை | 

சாத TC wis குமேசா 

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள் 

பாதம் வ குடிய மணவாளா 

காது Gina cial LB) காக Lf bp tha 

மாய னரிதிரு மருகோனே 

- கரலனெனையணு காம இன இய, 

காலில்வ ழீ பட அருள்வாயே 

ஆதி யயனொ தேவர் ௮ ரரல 

கசாளும் வகை Wl சிறைமீளா 

ஆடு மயிலினி லேறி யமசர்கள் 

ழ் வரவரும் | இளையோனே 

சூத மிகவளர் சோலை மருவுசு 

வாமி மலை கனில் 1 றைவோனே 

சூர னுடலற வாரி சுவறிட. 

வேலை விடவல பெருமாளே. (௨௩) 

  

தானதன த ற்கதான ன TET KO தர்தசானன 

தானதனதந்த தானன Hot Hoar, 

444, ஆனனமு கற்துதோளொடு தோளிணைக லந்துபாலன 

ஆரமுது கண்டுதேனென இதமுறல் 

ஆ்தரவி னுண்டுவேல்விழி பூசலிட ந்ன்றுகாணென் , 
ட ட [௯] பி ஈர் 

ஆனையுர மெர்குமோதிட அபிராம.



சுவாமிமலை BON 

ச உட சூ ச . . 
மானனைய மங்கைமார்மடி நா பில்வி ரர் நுவிணினில் 

மாபுமனு of air Lait on TW சறவேபுன் 

வாரிசப தங்கள காபடி யேன்முடிபு வ துபோதச 
வாசகம்வ மற்கியாள்வறும் spony mn Barr 

ஜி 3 ; ! 4 கட் 2௯ 6 iy பம ஈனவக பஞ்சபாதக கானவர்ப் ரசண்டரேண கள் 
சடரிய வென்றுவானவர் Hn tone 

எீவல்கொளு மிச்தா்லோகல FIA வங்கிருகாகா 
ராரத “எக்கச் காமா a ag வானே 

Os 2காளஞடைய சக் கு a oo) AM tL os wal ர ட்டே a 
oO oe 8 ண் . டி 

(chy சைக uf LET 6 a@ DLP | EG al OD) th ய் [ரீ ant’ or, இரு, LP a 

mor intn iar yraraud பெருமாளே, (௩௪) 

  

DT OCT HGH GOO F BT AM + KT How 

கானை HOT HON H Hi soo Howl Haw 

‘ ் ‘ co ் ‘ 

கானான HOT HOM தான HOW Hor தர்சதான 

225, ஆஞுபிரு திலிப் LIT FOS களமும் 

LOT LOT Welt ௫ளூமற் மேகுபவமென 
அகாசபரமசிற் சோதிபரையைய டைந்துளாமே 

* ஏறின திகமக் க்ராயமனுதினம் 
யோ: Ra Doane மெட் டாதபரதுரி 

யாக தமகளமெப் போதுமுகையம on th 5G Lor & ib 
சீ ‘ 

வானாதாக லவிஸ்க் சாரவிபவரம் 

லோகாதிமுடிவுமெய்ப் போ தமலரயன் 

மாலீசரெனுமவர்க் கேதுவிபுலம சங்கையால்நீள் 

மாளாததனிசமுற் முய தரியநி 
ழை: இற ராதாரமுலைவில்சற் சோதிரமுபமு 

மாருதசுகவெள த$தாணுவுடனினி கொன்.ற சேர்வேன் 

கானாவிதகருவிர் சேனைவகைவகை 
சூழ்போதுபிரபலச் ரூ ரர்கொடுநெடு 
சாவாய்செல்கடலடைக் தேறிநிலமையி லங்கைசாய 
    அ படிவது அவையில் அயலவைகையயனதைவமை sere TA ee 

ஆ ao Ber fous ச்சாயம்-றுப்பச்தாறு தத்துவங்கட்டும் மேற்பட்ட 
தலைள்மயிட ம்.



௧௪௭௬ திருப்புகழ். 

சாலாறுமணிமுடிப் பாளிகளையடு 

ரராமன்மருகமைக் காலில் பரிமள 
fo ட 4 த * , 

நரவீரவயலியக் 2ீசர்குமரக டம்பவேலா 

கானா மெபினர்தற் சாதிவளர்குற 
ஐ ் மானோடுமூழந்கரும் BT BUD LU 

காகதாடுமூனஅகட் பாணமெொெனதுடை ஊஞ்சுபாய்தல் 
ர் 

காணுதுமப கைளீட் டாவியுய aU (Th oll 

பாராயெ வெகு ப்ப் 7 தியி காயவ 
[அட] ட ச ௪ 

சாவேரிவடச/ரை/ /வாமிமலையுறை தம்பிர [னே.(கட) 

eer renters 

தானதன கானதந்த GUGM FEN கானத நக 

கானகன தானதர்த ன கான, 

280 வாதமொடு ரூலைகண்_ மாலைகுலை கோவுசந்து 

மாவலிவி யாதிகுன்ம மொகொசம் 

ச * 1 / * உ 

வாயுவிட னேபரர்க தாமரைகள் பீனசம்பின் 

மாதர்கரு பூவணங்கள் எனவாகும் 

பாககலி யாதிபுண்கள் ஆனதா... ளேதொடர்ந்து 

பாயலைவி டாதுமங்க இலவையால்நின் 

பாதமல star Bors ணேயமற வேமநக்று 

பாவமத பானமுண்டு வெ றிச£டி. 

ஏகமுறு பாசபந்த மானவலை யோடுழன்று 

ஈனமிகு சாதிபின்௧ ணதிலேயான் 

ஈடழித லானதின்பின் மூடனென வோதுமுன்புன் 

ஈர அருள் கூரவற் தர எனையாள்வாய் 

 சூதமகிழ் பாலைதெங்கு தாதுவளர் சோலைமுன் ) 

சூழுமதில் தாவிமஞ்சின் அளவாகத் 

கோரணான் மாடமெங்கு நீடுகொடி யேதழைந்த 

ஸ்வாமிமலை வாழவந்த பெருமாளே, (௬) 

ene!



சுவாமிமலை. ௧5௭௭ 

தனனத்தானன தாத்தத்தனாதன 
தீனனத்தானன தாத்தத்தனாதன 
தனனத்தானன தாத்தததனாதன தனதான. 

281. வ௮மைப்பாழ்பிணி யாற்றப்படாதுளம் 

உருகிப்போனஅ தேற்றப்படாதினி 

மகிமைக்கேடுகள் பார்க்கப்படாதென அ௮மையாயோ 

வலியப்போயுடல் கூச்சப்படாமையும் 

இடியப்பேசிய நாச்சிக்கலா மைய 

மறுசொற்காதுகள் கேட்கப்படாமையும் வரலாமோ 

கறுவிப்பாய்புலி வேட்டைக்குளேவரு 

பசவைப்போல்மிடி யாற்பட்டபாடெழு 

கதையைப்பாரினி லார்க்குச் சொல்வேனினம் அறியாயோ 

கவலைச்சாகா டீச்சுக்குளேயுயிர் 

கவறிப்போமென வோட்டத்திலோடியெ 
கருணை த்தோணியி லேற்றிக்கொள்வாயினி அலையாதே 

குறைபட்டேயுயிர் காத்துக்கொள்வாயென 
முதையிட்டோர்கரி கூப்பிட்டரகாளொரு 

குரலிற்போயுயிர் காத்துக்கொள்வோர்பணி முருகோனே ' 

குளிர்முத்காலணி மூக்குத்தியோடணி 

களபப்பூண்முகை பார்த்துப்பெண்மோடூனி 

குவளைப்பார்வையில் மாட்டிக்கொளாகருள் குருசாதா 

கிறையத்தேன்விழு பூக்கொத்திலேகனி 

சிழியத்சான்விமு காய்க்கொத்திலேமயில் 

ஈடனக்கால்படு தோப்புக்குளேவயல் கயலோடே 

ஈதியைக்காளவிரி யாற்றுக்குளேவரு 

வளமைச்சோழசன் னாட்டுக்குளேரச 

ஈகரிற்சர்பெறு மோட்சத்தையேதருபெருமாளே, (mor) 

  

தீனதானதத்த தனதானசத்த 
தனதானகதத்த தனதான, 

296.ஒழுகூனிரத்த மொடுதோலுடுத்தி 

, யுயர்கால்கசத்தின் உருவாகி 

28



SGT Df 

229. 

திருப்புகழ், 

யொருதாய்வயிற்றி னிடையேயுதித்துள் 
உழன்மாயமிக்கு வருகாயம் 

பழசாலிரைப்பொ டிணையாலிருத்க 

பரிதாபமுற்று மடி யாமுன் 

பரிவாலுளத்தின் முருகாவெனச்சொல் 

பகர்வாழ்வெனக்கு மொழிவாயே 

எழுவானகத்தி விருகாலுஇக்கில் 
இமையோர் தமக்கும் ௮ சாகி 

யெதிரேறுமத்த மகவாரணத்தின் 

இனிதே.றுகொற்ற முடன்வாழுஞ் 

செழுமாமணிப்பொனகராயுதித்க 

இருவேரகத்தில் உறைவோனே 

திடமோடரக்கர் கொடுபோயடைகத்க 

சிறைமீளவிட்ட பெருமாளே, (௩௮) 

தானதனத் கனதான கானதனத் தனதான, 

காலனிடத் தனுகாதே காகினியிற் பிறவாதே 

சீலவகத் தியஞான தேனமுதைத் தருவாயே 

மாலயனுக் கரியானே மாதவரைப் பிரியானே 

சோல்பலைக் குரியானே ஸ்வாமிமலைப் பெருமாளே,



ட 

Dis HT Hi. 

குன்௮அதோழுடல். 
அகவை AEE INI semen nnn wane 

தந்தன தான தான தந்தன தான தான 

  

தந்தன தான தான தனதான, 

990. வஞ்சச லோப மூடர் தம்பொரு ஞர்கள் கேடி 

மஞ்சரி கோவை தூது பலபாலின் 

வண்புகழ்*பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி 

tab Bud Cura வீணில் அழியாதே 

செஞ்சாணாத கத இண்கிணி நீப மாலை 

இண்டிறல் வேல்மபூர முகமாறும் 

செந்தமிழ்காளு மோதி உய்ர்திட ஞான மூறு 

செங்கனி வாயி லோர்சொல் அருள்வாயே 

1பஞ்சவ னீடு கூனு மொன்றிடு தாபமோடு 
பஞ்சற வாது கூறு FLD BM eB iT 

பண்பறு பீலியோடு வெங்கழு வேறவோ.து 

பண்டித ஞான நீறு தருலவோனே 

குஞ்சரம் யாளிமேவு பைம்புன மீது லாவு 

குன்றவர் சாதி கூடி வெறியாடிக் * 

கும்பிட நாடி. வாழ்வு தந்.தவ சோடு வீறு 

குன்றுதொ முடல் மேவு பெருமாளே, (க) 

FOR ONG தனன தர்௬ தனதான, 

991. அதிருங் சழல்ப ணிந்துன் அடியேலுன் 
அபயம் புகுவ தென்று ரில்காண 

இதயர் தனிலிருந்து க்ருபையாகி 
இடர்சங் கைகள்க லங்க அருள்வாயே 

எதிரங் கொருவ ரின்றி | ஈடமாடும் 
. இறைவன் தனது பங்கில் உமைபாலா 

- பதியெங் இிலுமிருந்து விளையாடிப் 
பலகுன் றிலும மாந்த பெருமாளே, (௨ ) 

  
  

4 பா ரி-சடையெழுவள்எல்சளி கொருவன், காரி bho டட 

* உந்தியர் - புகழந்த கூறுவோர் 1பஞ்சவன் -பாண்டி௰ன்,



௧௮0 திருப்புகழ். 
தனதன தன்ன தன்ன தன்ன 

தனதன தனன. தனதான, 

282, எழுதிசழ் புவன ரசொடியள வதனில் 
இயல்பெற மயிலில் வருவோனே 

இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர் 

மடிவுற வீடுவ தொருகேலா 

ரீவழுதியர் தமுழிர்னொருபொரு எதளை 
வழிபட மொழியு முருகேசா 

மலாடி. பணியு மடமகள் பாலை 

மயல்கொடு தளர்வ தழகோதான் 

முழுகிய புனலி லினமணி தரள 

முறுகிடு பவள மிகவாரி 

முறையொடு குறவர் மடமகள் சொரியு | 

முஅமல் யழக குருராதா 
பழகிய வீனைகள் பொடிபட அருளில் 

படிபவ ரிதயம் உயகோவே 

ட் பருவரை துணிய வொருகணை [தெரிவ 

பலமலை யுடைய பெருமாளே, (௩) 

  

தன்ன iT or Gor GT OM oor தானன 

தன்னா தானன தானன தானன 

தனன தானன தானன தானன தந்ததான, 

989. தறையின் மானுட ராசையி னால்மடல் 
எழு மாலருள் மாதர்கள் தோதசக 

சாசர் மாமல ரோதியி னாலிரு கொங்கையாலுந் 
      

* வழுதியர் தமிழ் - பாண்டியர்களால் விருத்தி செய்யப்பட்ட தமிழ், 
1 ஒரு டொரு எதனை வழிபட மமோழியும் மூருசோன் என்றது இரைய 

னாகப்பொருஞக்குச் ஈங்கப்,லவர் பலரும் செய்துவந்த உசைகளை யெல் 

லாம் தனித்தனி கேட்டு ஒரோரிடங்கள் ற் சி2கசம்பஞ் செய்த ,ஈக்சரர் செய்த 

உசைஉய மூற்லும் வியந்து சச்கம்பஞ் செய்து ஸ்தாபித்தருளிய உருத்திர 
சன்மசை, 1 தெரிவ- தெரிபவனே.



குன்அுதோழுடல். குக் 

தளர்மி னேரிடை யாலுடை யால்ஈடை 

அழக னால்மொழி யால்விழி யால்மருள் 

சவலை நாயடி யேன்மிக வாடிம யங்கலாமோ 

பறவை யானமெய்ஞ் சானிகள் மோனிகள் 

௮.ணுகொ Ca! as நீடு*மி ராய 

பவன பூரக வேகிக மாகிய விர் துநாதம் 

பகரொ ணாதது சேரவொ @) 5 

நினையொ ணாதது வானத யாபர 

பதிய தானச மாதிம னோலயம் வந்து தாராய் 

Fon pall டாதகி சாசரர் சோணகள் 

மடிய நீலக லாபம தேறிய 

திறல்வி நோத [ச மேளத யாபரா அம்புராசி 

தரைகள் போலலை மோதிய சீதள 

குடக காவிரி நீளலை (ரோடு ய் 

தரிசி ராமலை மேலுறை வீரர நிஞ்சிவாழும் 

மறவா நாயக ஆதன் நாயகா 

இளய நாயக காவிரி காயக 
i) . . . ப 

Uy. CUS YIM HF CUS ங்கள் மானின் 

wep நாயக தேவர்கள் நாயக 

கவுரி நாயக ஞார்ருர நாயக 

வடி.வ தாமலை யாவையு மேவிய தம்பிரானே. (௪) 

கயிலைமலை, 

தனதன தனனத்தான தனதன தனனத்தான 

தனதன தனனத்தான தனதான, 

284, திருநில மருவிக் காலி 1னிருவழி படைபட் டோடி 

சிவவழி யுடனுற் Ops ப பரமீதே 

Fag ஈதளைப் $பாவை மணமென மருளிக் கோல 

| திரிபுர மெரியத் இயி னசைமேவி 
வலம அதமிவம்ய வையை மையகவனைவ் ஸம எட்டே மனம் க்கட கு ee Ane eee NN Aleem 

4 இராசியம் - இ ரகசியம். * சமேளம் - சமேளனம், கலப்பு. 1 இரு 

வழி -,இடைகலை பிங்கலை மார்க்சம். $ பாலவ மணம்என மருவல் * பதுமை 

விவாசம்போலப் டாவிசதல். | திரிபுரம் - மும் மலம், °



4.௮௨ திருப்புகம். 

இருவினை பொரியக்கோல திருவரு ஞருவத்தேகி 

  

யிருள்க திரிலிபொற்பூமி தவசூடே 

இருவரு முருகிக்காய நிலையென மருவித்தேவர் 
இளையவ னெனவித்தாரம் அருள்வாயே 

பரிபுர கழர்லெட்டாசை செவிடுகள் படமுத்தேவர் 
பழமறை பணியச்சூல மழுமானும் 

பரிவொடு சுழலச்சேடன் முடிநெறு நெறெனக் *4கோவு 
பரியினை மலர்விட்டாடி அடியோர்கள் 

1௮ சஹா வுருகிச்சேசெ யெனதிரு நடனக்கோலம் 
அருள்செயு மூமைபிற்பாகர் அருள்பாலா 

அல ரணி குழல்பொற்பாவை $திருமக ளமரிப்போரொ 
டடியவர் சுயிலைக்கான பெருமாளே, (ட) 

| தானர்தனத்ததன தானந்தனத்ததன 

தானற்தனதத்தன தனதான 

985. தேனுந்துமுக்கனிகள் பால்செங்கருப்பிளகிர் 

*ரும்ப மி.த்தசிவம் அருளூதத் 
இதும்பிடி த் தவினை யே தாம்பொடிப்பவுனு 

2ீவன்சிவச்சொருபம் GT GOT IT Ig. 

நானென்பதற்றுயிரொ 0னென்பதற்றுவெளி . 

நாதம்பரப்பிரம pal EC a 

ஞானஞ்சுரப்பமச ழாநந்தசித்தியொடெ 
நாளுங்களிக்குகிலை யருள்வாயே 

வானந்தழைக்க௮டி யேலுஞ்செழ்க்க௮யன் 

மாலும்பிழைக்கஅலை விடமாள 

வாருங்கரத்தனெமை யாளுர்தசப்பன்மமு . 

மானின்கரத்தனருள் . மூருகோனே 

தானந்தனத்ததன னாவண்டுசுற்றிமது | 

(ST gems Lie ௮ணிமார்பா 

தானங்குறித்துஎமை யாளுந் ் இருக்கயிலை 

சாலுங்குறத்திமசழ் பெருமா Car, (8) 
  .... !சஎட்டர்சை- அஷ்ட திக்கு. 1 Cara பரியினை மலர்லிட்டு 2 2 இடப 

மாடிய பரியைப். பூமியில் விட்டு. | ௮சஹரவு ௬௫ - அரஹர என ௨௫9 
1 இரு மகள் - இலக்குமியின் புத்திரியாலய உள்ளியம்வை, |



குன்றுதோருடல். க௮ு௩ 

தனச்க தனத்த தனத்த தனத்த 
தனத்த தனத்த BM HTH, 

236. wma & 4) ஞூருக்கி விழிக்து மிரட்டி. 

நடித்து வித்தில் அதிமோகம் 

நடத்து சமத்தி முகத்தை மினுக்கி 

ஈலத்தி லணைக்கு) மொழியாலும் 

திகைத்த வரத்தி லடுக்க பொருட்கை 

திரட்டி யெடுத்து வரவேசெய் pe ; 

இருட்டு முகைப்பெண் மருட்டு வலைக்குள் 

தெலிட்டு சுலைக்குள் ளிழுவேவே 

பகைத்த MIST சரக்கை யுத்த 

படர்ச்சி கறுத்த மயிலேறிப் 

பணைத்த காத்த குணத்த மணத்த 

பதத்த சனத்த சனமாதை 
மிகைத்த புனத்தி லிருத்தி யணைத்து 

வெளுக்க பொருப்பில் உறைராதா 

_ விரித்த சடைக்கு ளொருத்தி யிருக்க 

[ம்ருகக்கை சகொளத்தர் பெருமாளே. (ஒ) 

தனன தந்தன சான தனதனன 

FUNCT Eh KOT தானனா கனதனன 
௩ பி 

தனன தந்தன தாரனனு தனதனன தனதான, 

29.7. பனியின் விர்] துளி யாகவே கருவிலுறும் 
அளவி லஙகொரு $சூசமாய் மிளகு] துவர் 

பளைதெ னங்களி போலவே ஏ பலகளியின் வயிருூப் 

பருவ முந்தலை €ழதாய் ஈளுவிநில 
மருவி யொன்பது வாசல்சே ருருவமுள 

பதுமை யின்செயல் போலவே வளிகயிறின் உடனாடி 

௬6 வளுத்தபொரு ப்ப - வேள்ளி மலை, கயிலை. ]ம்ஈகர்கை கொளததர்- 

மானேந்திழ சையையுஉ டய சிவபெரு மான். 1 உளியாக - இடமாச: $சூசம் “ 

ee, | துவர் - பாக்கு: 4 பல சனி - பலாச் சனி



5 OH திருப்புகழ். 

LD aor aft தந்தெரி யாமலே மலசலமொ 

OAs até sap gr Cu அனை முலையின் 
மயா யின்றொரு பாலனா யிகமுடைய செயல்மேவி 

வடிவ முன்ரெய்க மையா ஈலெயுமுளையும் 
அம றந்ரகக மீதுபோய் ௮.நதினமு 

மனம ழிஈதுடல் சாறினே னினிபுன த கழல்தாராய் 

கனன தந்தன கானனா கனகனன 

Ror ar Bis wor தீததோ திருததிகு 

தகுத குர்சதி காமுதோ வெனமுழவு வளைபேரி 

தலில்ச ணம்பறை காளே டி மிலதொனி 

இனமு ம கெழு வேல்போ லதிரவொரு 

சர்முகர்கனின் மேனியேலிரு அசொலும்அவுணோர் கள் 

தனம மிந்தூற தேர்கள் [தோ லரிபரிகள் 

குருதி யெண்டிசை மூடவே ௮லகைநரி 
சிறையி னங்களி m cau ஈகையருளி விடும்வேலா 

சிவன்ம கிழ்ர்தரு ளானைமா முகன்மருவி 

மனா கிழ்ந்தருள் கூரவோர் கயிலைமகம் 

திகழ்குறிஞ்சியின்மாதுமா லமருவுபுகழ்பெருமாளே (௮) 

  

தீனனதனத் தனகான கனனசனச் தனதான, 

298. $புமியதனிற் ப்ரபுவான புகலிபில்வித் தீகர்போல 
௮மிரதகவிக் தொடைபாட ௮டி மைதனக்கருள்வாயே 
சமரி]ிலெதிர்த்தரர்மாள த்தனியயில்விட்டருள்வோனே 
நமசவயப் பொருளானே 4 சசதகிரிப்பெருமாளே. (௯) 

  

தனத்தத் தனத்த சத்த தனத்தத் தனத்த தத்த 
தனத்தத் தனத்த தத்த தனதான, 

299. முகத்தைப் பிலுக்கி மெக்க மினுக்கித் அடைத்து ரத 
முகைக்கச் சவிர்த்த சைத்து முசியாதே 

* எயு முனையும் - எயு உனையும 1 கம் - பாவம், 1 தோல்-யானை, 
9 பூரி என்பது புமி என்றாயிற்று. || எதிர்க், சர்-௭.திர்த்த ஞா, குர்-சூரன் 
4 rec@n ~ Queen wash, 

 



குன்றுதோழுடல். க்௮டு 

முழுக்கக் கழப்பி யெக்தி மழப்பிப் பொருட்ப ஜித்து 
மொழிககுட் படுத்த ழைக்க roa BC 

. on ந. e ௪ ச ஓ . ௬ TOE SB டழுத்தி முத்தம் அவித்து உ நஸிந்தூ மெச்ச 
க ஆ * ௩ ச ஈயத்தற் கழுத்தி நுக்கி யணைவார பரல் 

நடுக்குற் றிவர்க்கு மெத்த மனக்தைப பெருக்க வைத்து 
ஈயத்தூது Buse க்கம் அ!ரிவேனே 

செக்க்கா ரொக்க ர்க்க நுரிக்கரு கரி ந்த HES 

திமித்தக BATE Ba FB யன தமெ 
செகத்துக் தெ நதா Lf bo னை கமாக துதிக்க பக்க 

செனத் அக் கினிக்க சிகி ய Mh att வோனே 
பிரைதஅத் திடச்தொ டுற்று நரை ரதப் பெ! ஏத்தரக்களன் 

மிகுத்துப் பயர் தத Os % கயிலாய 
மிரைக்குற் தடுத்து யர்த்த நவர ) த்தி து 
DBS B15 தை ஈத்து விட் பெகாாளே (கட) 

அன்னதன் மன்ன தகன அன்னது aol இனி அது ow 

இன்ன சன தல் OF Hh oor xD wT er 137, 

240) கக குர லநிவுகொடு பத மியெதிர் w 5 0B, 
குமுதமிடு பாயாயம op IHG a Tig. 

குறுடர்கெரி வரியதொரு பொருட மிய நிகழமன ழு 
கொடி யலிரு வினையெனும ளறுபோக 

உதறிவிசி நியகரண மரணமற விரணாமத 
வுருசியுசை பருகியனு தனஞானம 

உணர்வுகதி பெறவுனது மிருகமத வெழினவின 
யுகளபத மூணருமவசை யரளவாயே 

சிதறிவெளி முழு அமொளி திகழுமுடு படலமவை 
சிறுபொறிக Car asrats 5, (ல மேழுஞ் 

செகதலமு முருக௫க ரிகள்குலவு கத*புயந 
திசையுமுட னுருகவரு சடைகாளிற் 

* புயசம் - புயாகம், பாம்பு, 

a4



குள் திருப்புகழ். 
சதறுமெழு கடல்பருகி வடவைவிடு கரியபுகை 

யெனமுடி.வில் சசனமுக டதிலோடும் 

கலபமயின் மிசையசரர் கலகமற வமர்பொருது 
சுயிலை மலை தனின் மருவு பெருமாளே(௧௧) 

  

ரீ சைலம். 

தனதன தனதன தனதன தனதன ஈ௫ட்டி 

கனதன னறன தனதான, 

241. ஒருபது மிருப.து மறுபது முடனறும் 

உணர்வுற இருபதம் உள நர. 

உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ் 

வெளியொடு மொலவிபெற விரவாதே 

தெருவினில் மரமென எவரொடு மூதைசெய்து | 

திரிதொழி லவம.து புரியாதே 

இருமகள் மருவிய இரளபுய அறுமுக 

தெரிசனை பெறருள் புரிவாயே 

பரிவடனழகிய பழமொடு கடலலைகள். 

பயெடு சிலவ 00) பணியாரம் 

பருகிடு பெருவயி ுலடயவர் பழமொழி 

எழுதிய கணபதி ப்ளையோனே 

பெருமலை புருவிட ௮டிமலர் பணிபவர். 

பிணிகெட அள் தரு . குமே Gr 

பிடியொடு களிறுகள் ஈடைபயில் கலைதிரள் 

பிணையமர் திருமலை . பெருமாளே, (௪௨) 

திருவேங்கடம். 

தனதாந்தன தானன தானன தனதாந்தன BT aM eH தானன் 

தனதாற்கன கானன தானன தனதான. 

242 வரிசேர்ந்திடு சேல்சுய லோவெனு 

மூமைவார்ந்இடு வேலைப நீலமும் | 

வடுவர்ங்இடு வாள்ளிழி மாதர்கள் . வலையாலே



ருன்அுதோருடல். ௧௮௭ 

வளரகோங்கிள மாமுகை யாகிய 

தீனவாஜ்சையி லேமுக மாயையில் 

லளமாச்தளிர் போல்சிற மாகிய வட வாலே 

இருள்போன்றிடு வார்குழல் நிறலில் 

மயல் ே?$திடு பாயலின் 1 BIO 

இனிதாங்கனி வாயமு தூறல்கள் பறுகாமே 

எனதாரந்*தன தானவை (6பாயற 

மலமாங்கடூ மோகலி காரமும் 

goa kia லேயிரு தாண்மல/ அருள்வாயே 

கரிவாம்பரி தேர்திரள் சேனையும் 

உடஞார்துரி யோசன னாதிகள் 

க்மாண்டிட வேயொரு பரரதம் ௮ திலேூக் 

கனபாண்।_வர் தேர்தனி வேடியாா 

பரிதாண்டிய சாரதி யாகிய 

கதிரோம்கிய நேமிய மரி 5(4) i Lott 

திரை£ண்டிரை வாரியும் வாலியும் 

கெடி.தோங்கும ராமர மேழொடு 

தெசமாஞ்சிர ராவண னார்முடி பொடியாகச் 

தீலைவாங்கிய சாரண னார்மரு 

மகனாங்குக னேபொழில் சூழ்தரு 

  

இருவேர்க மாமலை மேவிய பெருமாளே, (௧௩) 

சார்கன கானதன தார்கதன தானதன 

காச்தன கானதன தனதான, 

248. கோங்கெ நீரிளக வீங்குப யோதரமும் 
வாங்கிய வேல்விழியும் இருள்கூரும் 

கூந்தலு நீள்வளைகொள் காச்தளு நூலிடையும் 

மாந்தளிர் போல்வடி.வும் மிசகாடிப் 

பூங்கொடி யார்கலவி நீங்கரி தாகிமிகு 

தீங்கு! . னேயுழலும் உயிர்வாழ்வு 

பூண்டடி யேனெறியில் மாண்டிஎ னேகரகில் 

வீழ்ந்தலை யாமலருள் புரிவாயே 
ணன நட ரகக வவ   

* தனது - எகேசம்;



௧௮௮ திருப்புகழ். 
பாங்கியும் வேடுவரும் ஏங்கட மாமுனியும் 

  

வேங்கையு மாய்மறமின் ப உடன்வாழ்வாய் 

பாண்டவர் கேர்கடவும் 8 hoor ut 'சரன்மருக 

பாண்டிய னீறணிய மொழிவோ?ே ன 

வேங்கையும் வாரணமும் 6 வேங்கையு மானும்வளர் 

வேங்கட மாபலையின் உறைவோனே 

வேண்டிய போதடியர் வேண்டிய போகமது | 
வேண்டவெ முதுதவு பெருமாளே. (௧௪) 

244. ரார்கமில் மோகவெரி கார் இய வரவில். 
மாண்டி யாதசம ua Bor a 

சாங்கலை வாரிஇயை சீந்கவொ ஷவர் 
காற்துணை ய ரவரொன ion om Bana 

ஏர்திள வார்முளரி சாக்குணி மார்பிடஷடு 
தோய்க்துரு GMT மிவு க் Bitty 

WA அருயிரை வாங்கிய காஉன்வாம் 

யான் தனி போய்விரவ தியல்போ கான் 

கார்கி ணைகர மான்தரு கான பில் 

காந்தி சாகர ayaa in @ ar 

HT TM 18} சகேவர்பதி யாண்ட வ னே நதி 

யாண்டகை யேபிபமின் மணவாளா 

வேச்தகு மாகுக சேந்தம பூரவட 
வேர்கட மாமலையில் ncn eG mr ast 

வேண்டிய போதடியர் வேண்டிய போகமது 
வேண்ட வெ ராதுதவு பெருமாளே. (௧௫) 

  

சுனக்கசன தனன தனந்த தனதீதகன சனன தனக்க 

FON BG HOM BO BT தனந்த தனதான, 

245, ஈ.றுக்தகலை வெளிறு மிகுர் துமதர் த்தஇணைவிழிகள் குழிற்து 

$5 gi IID. தசைகள் வறண்டு . செவிதோலாய்க் 

BLP HH. i) LD@mL_ tu வளைந்து சனத்தகெடு, PIE alli g 

கதப்புறப Kor ws Sapa t g : தடுநீர்சோர் 
  teers ener ety anaemia 

த வா௮ரிலம்-ஆசைச்காற்று, 1 “அப்பு - கன்னம், 1 உத$ £iQeni 
உ திக்க பப கழுவில் எனப்பிரிச்ச. 

 



சுவாமிமலை ௧௮௯ 

.றக்கம்வரு மள வி லெலும்பு ஈ ்கிவிடு மிஈமல் கொடா உறக்கம்வரு மளவி லெலும்பு குஓுக்கிலிடு மிரமல் தொடங்கி 

உரக்தகன குர௮! 0 தெரிந்து apse 

உரச்தரடை களரு முடம்பு பாழச்க த) மூன் க வா Hauer? 

6M F Hig. BL IO wat கொ awd 1, OB arG wo 

Omg sf) oe sh ge a 2 3 சிறுத்தரீிபெலு வகனு எிருர்து பெரு த்ததிரை யுததி காந்து 

செறிக்தமறை கொணா நிவந்த செயமார்லே 

செறித்தவளை சடலில் வரம்பு புதுக்கிபிளை யவனொ ட.றிக்து 

செயிர்க்க௮ நு பர்ணபு முகம் து படையோறி 

மறப்புரிசை வளை! மிலங்கை அ௮ரக்கனொரு பதுமுடி இந்த 

உ இற ட ane mat டர வளைத்தசிலை விஜய முகுக்கள் மருகோனே 

மலர்க்கமல வர. a செங்கை DAT MD மர 1 தறை வழி வந்த i . y! PE KD ha HTB 

பலைச்சிகா வடமலை நன்ற. பெருமாளே, (௪௬) 

  

தன தனதத்கன கனதனதத்கன தனதனதக்கன கனதான, 

240. கலகலெனச்சிலகலைகள்பிதற்றிகக௪டர்கள்பக்கமகணுசாதே 

கருவின்வ(ிப்படு மிருவினையுட்பி கடரொகுக்கிடை படியாதே” 

உலகுதனிற்பல பிறவிதரித்தற BLD லவ துவிட்டினி அழி.நாயேன் 

i amr 519.60 மத்திரள சனினமுற்படஉபயமலர்ப்பதம்அருள்வாயே 

குலரிபொ.டெழவவகடல்உற்றிட நிசிசானைப்பொரும் அயில்வீரர 

குணதரவித்தகவெ Lf ad al னமிச்கூளகுறமகளை LAL) aor மணிமார்பா 

அலைபுனலிற்றவழ் வளைகிலனை த் தரும் ௮% செய்தி.ரப்பதி யுறைவோனே 

யடியவரிச்னையி 2ல mai Len வயுற்றன ௩வை சருவித்தருள் பெருமாளே 

  

  

* செலு - மின்றி, 1 ஏ ஏ செறித்து. அவளை "தடலில் - | பணம் ம் பிர 

யோகஞ் செட்து ௮௬3 வளைர்த சடலில், 
* 8 அண்டு ன்னுயீரீன் றவ onan (post an 
தொன்ட கநட்கெழு சுவாமிதன் மால்மரை தற 

மண்டு பாசஉத் தேக?ய யோர்ககை வழிய 
பண்டு சான்வரு வேக்சட இர யையும் பார்த்தான்” என்று 

சந்தடிராணம் வழிக டப்படலத்திற் ௧49) ப்ப சிவாசாரியச வாமிகள் கூறியி 

ருத்தலை உணர்ச்.



௧௯0 திருப்புகழ். 

திருத்தணிகை. 
FOU MH FMM G நனனச் கனனச் சனனகச் தனனத் தனகான 

247. ௮மைவுற் றடையப் பசியுற் றவருக் 

கமுதைப் ப௫ரதற் கிசையாதே 

அடையப் பொருள்கைக் இளமைக் கெனலவத் 

கருள் சப் பிமதத் குயராதே 

BLOT sem நியழப் பறைகொட். 9.19 1d 

சமனெட் டுயிரைக் கொடு 2பாகுஞ் 

சரிரத் தினைநிற் குமெனக் கருதித் 

satrap ©) “efi கட னே 

இமபத் துமைபிற் கொருபக் கமளிச் 

தவருக் கிசையப் புஈல்லோனே 

*இரணக் Boole sh Dam aogs HLp (BA 

இரையி,் டி.டிலிக் ரமவேலா 

*சமயச் சிலுகிட் டவரைக் தவறித் 

கவழுற் றவருட் புகரரடும் 

*சடுபத் மமுகக் குகபுச் ககனக் 

தணியிற் குமரப் பெருமாளே, (௧௮) 

948. பொரியப் பொரியப் பொலிமுத் துவடத் 

DMD புகையத் கனமீதே 

புளப் புரளக் EMSS FMS . 

பொருவிற் சுறவக் கொடிவேள்$கோள் 

, oO ° op ge erp re be) de தெரிவைக் | கரிவைப் பரலைக் குருகிச் | 

செயலற் றனள்கற் பழியாதே 
. oe . ௪ . 

செறிவுற் றணையிற் றுயிலுற் றருக்மத் 

தெரிவைக் குணர்வைத் தரவேணும் 

- * இரணம் -யுத்சம். 1 சமயச்சிலுகு - மதச்சண்டை, 1 1 சூப்மம்- 
ஆ.ழுகாமல... 3 சோள்-தெறிலை - கை தெரிர்செய்யும் கூர்மைடான். பான்ம். 

அரிலைப்பசவைச்கு-பெண்களாகயெ சேளாசமுத்திரச். தக்க ,



குன்றுதோரறுடல். கக் 

சொரிகற் பகற் பதியைத் தொழுகைச் 

சுருக் கருளைப் புரிவோனே 

டர்பொற் கயிலைக் கடவுட் கஇசையம் 

ர் Basar oe ப் பகார்வோனே 

% குரி 1கெட்டகஊப் படைகெட் டாழியர் ழ் 

தளிர் Luh gov () தாடும் iba or 

தவளப் பணிலக் தரப் பழனத் 
af ட பட . டப் ) தணிகைக் குமரப் பெருமாளே, (௧௯) 

3 4 9) * * ge ep a 249. மாவைக் கணை தொட் டவனுக் குமுடிக் 
A 

குடையி ட். டகுறைப் பிலறயாலே 

கு௮குற்ற * அலாதி தெவை் yo tnt Ly 

குயிலுச் கு தமினிக் சளராதே 

இவளைச் த அவம். நூ DO வி ர் குந் tt si 

(7 

கிறுகத் சுழுலிப் புயாதே 

தணையற் மழகிற் பனையக் கருவைக் 

தினிமை த ம ர்ைபை si அர வே றும் 

° . ரு ௩ உ 

கவள BIC BT ow . டலிற்கி 

: Ny . : . 

DOW HH Hil ose! பாழும்வேலா 

BAD Dor)” ars கருதிர்[செயலைப் புயனுக் குறுகிக் 

கலவிக் சுணாபக் தெயுமார்பா. 
6 CNM 

பவளத் தரள த் தி cad குவைவெற் 

பவையொப் வயற் புறம்தே 

பணிலத் இரள்பொய்த் சதிருத் தணிகைப் 

பதியிற் குமரப் பெருமாளே, (20) 
னைகள். 

தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனத் தனத்தனச் 
தனத்தனத் தனத்தனத் தனதான, 

950, சடற்செகத் தடக்கிமற் நடுத்தவர்க் இடுக்களேக் 

கடைக்களித் ௦ கொடுத்தழைத் இியல்காமக் 

* தறிடெட்டு - தரிப்பின் நி, ர அலர்த்சொ ல வைஃ 2 பழி தூற்றும் பெண் 
ர் டுசயலை - அசோகு. செயலைப்பயுன் - ௮சோசமலர்ச , கணையைச் 

கையிலுடைய மன்ம சன்,



. ; i i i 
cy a திருப்புகழ். 

கலைக் சதற் ௮ைத்தபுட்குரற்கள்லிட் டுளத்தினைக 
. oo. ச . a . ௫௬ 

கரைத்துடுத் தபட்டவிழ்த் தணைம்தே 

சடக்கெளப் புகத்தனத் தணைத்திதழ்க் கொடுத்துமுத் 

தமிட்டிருட் குழற்பிணித் RBC 7305 

சளப்படப் புதைத்தடி கீர் திலைக்குணக் கடித்தடத் 
தலத்தில்வைப் பவர்க்கிதப் படுவேனே 

te 65185 குமெய்ப்பொருட் டிருப்புஈழ்க் குயிர்ப்பளித் 

தெழிற்றினைச் கிரிப்புரித் துறைவேலா 

இகற்செருக் BIGGS தகாத்தொலித் அரத்தபச் 

சிறைர்சியை பசித்திரைக் கிசைகூவும் 

பெடைத்திட். கவித்தருக் குடக்கொடிக் கரத்தபொய்ப் 

பித ற் ற்றப் படிச்ச றி குருவாய்முன் 

பிறப்பிலிக் குணர்ததுசிக் சவுற்றகெற் பெருக்குறப் 

பெருக்குசெய்ம் இதருத்தணிப் பெருமாளே, (௨௧) 

  

951. கனத்தறப் பணை த்தபொற் கழைப்புயக் தனக்கிரிக் 

8சசனத்தையொத் துமொய்த்தமைக் குழலார்தங் 

al, க்கமைச் FUPKaMl LOG dy Sova I கொருக்கறிற் 

கழற்பதத் தடுத்திடற் கறியாதே 

இன ப்பிஸிக் கணத்தினுக் கிருப்பெனத் துருத்தியொத் 

தசைத்தசைச் த்சுக்கிலத் தசைதோலால் 

எடுத்தபொய்க் கடத்தினைப் பொறுக்குமிப் பிறப்பறுத் 

தெனச்குறித் தமுத்தியைத் தரவேணும் 

| பனைக்கரச் சினத்திபத் தனைத்துரத் தரக்சனைப் 
ஏபயத்தினிற் பயப்படப் பொரும்வேலா 

பருப்பதச் செருக்கறத் துகைக்குமுட் பதத்தினைப் 
- படைத்தமுக் முடக்கொடிக் .. குமரேசா 

டட *ததற்று - கதறுதறுடைய, + Gravdgomd .அச9லையின் தன்மை தன்மை 

மையொத்த .] இடக்கு ஈ oziis $ சனம் - மேகம் || பனைக்கரச்செ 
த்திபத்தன் - தேவேர்நிரன், 4 மயம் - (சமுத்திரமாகெ) ஜலம்,



Gorge rape w. ௧௬௩ 

கிளைப்புனப் பருப்பதத் தினிற்குடிக் குறத்தியைச் 
செருக்குறத் திருப்புயத் தனை வோனே 

திருப்பறப் புறத்தியற் திருத்*தகுத் தரித்திலத் 
திருக்திசைத் திருத்கணிப் பெருமாளே. (௨௨) 

  

2௦4. பருத்சுபற் காத் நினை 4 HH SB OM காத்திளைப் 

பரிக்கவப் பதக்இனைப் பரிவோடே 

படை க்கபொய்க் குடக்தனைப் பழிப்பவத் கிடத்தினை ப் 

பசிக்குடற் கடக்கிளைப் பயமேவும் 

பெருக்குபித் துருக்தளைர் கஈத்சிமர் தூருச்சியைப் 

ணி ¥ 1 (க குறக்கெ roo nt புலனாலும் 

பிணித்தளிப் பணிப்பையைப் பொ ரத்தமிழ்ப் பிறப்பறக் 

குறிக்க ஈ௩் தெனக்களித் தருள்வாயே 

கருத்திலுற் றுறைக்கபத் சகரைத்துனிக் திருக்கறக் 

கழிர்தமெய்ப் பதத்தில்வைத் திடுவீரா 

கதிக்காற் நினைப்புனக் BBS HD apse யக் 

கதித்தாற் றிருப்புய 4 கணைவோனே 

செருத்தெலுக் தெதாத்தமுப் புரக்துரத் தாக்கரைச் 

சிரித்தெ ரிக் கநித்கர்ெ றி குமரேசா 

சிறப்புறப் Oh E505 Bord wir ss குயர்த்திரைச் 

சறப்புடைக் நிருத்கணிப் பெருமாளே. (௨௩) 

  

தனத்தன கானர் தனத்தன FIT Bt 

தனத்தன தானர் தனதான, 

958. எனக்கென யாவும் படைத்திட சாளும் 

இளை ப்பொடு காலக் சனிலோயா 

எடுத்திடு காயர் தளைக்கொடு மாயும் 

இலச்சையி லாதென் பவமாற 

உனைப்பல நாளும் திருப்புக மாலும் 

உரைத்திடு வார்தங் குழுமேவி 

* தகுத்த,- தகு$த, ] முக்குறத் தொடைப்புலளனாலும்-ருச்கு ற்ற த்தொடு 
ஐம்பிலனாலும், 

26 

 



oa திருப்புகழ். 
உணர்த்திய போதம் தனைப் ரி யாதொண் 

— பொலச்சர ணானுந் தொழுவேனோ 

வினைத்திற மோடன் நெதிர்த்திடும் வீரன் 

விழக்கொடு வேல்சொண் டவனீயே 

*விளப்பெனரவேழொன் நிடக்சுய னாரும் | 
விருப்புற வேதம் புகழ்வோனே 

சினக்தொடு சூரன் களைப்பொரு போரின் 

கிரத் தனை மாறும் முருகோனே 

இனை ப்புன மேவல் ரூறக்கொடி யோடுந் 

இிருக்கணி மேவும் பெடுமாளே (௨ 

954. ‘oly WWD Hh ay Li LUT கரு க ழூடை யே ரீ க் 

ப்ரபுக்கன பாங் Bui aw sib 

பரமத்துட னாளும் ப்ரமித்திருள் கூரும் 

ப்ரியக்கட லூடுந் தணியாத 

கருக்கட லூடுங் கதற்றும நேகற் 

கலைக்கட லூடுஞ் சுழலாதே 

கடப்பலர் சேோர்கிண் சிணிப்ரபை வீசுங் 

குழற்புணை நீதந் தருள்வாயே 

கருக்கிய வேசன் சிறைப்பட GIT GE Gh 

git sar Coram களும்வாழச் 

சமூத்திர மேழுங் குலக்கிரி யேழுஞ் 

சளப்பட மாவுந் தனிவீழத் 

இருக்கையில் வேலொன்றெடுத்தம ராடுஞ் 

செருக்கும பூரர் தனில்வாழ்வே 

சிறப்பொடு ஞானக் தமிழ்த்ரய நீடுர் 

திருத்தணி மேவும் பெருமாளே, (உட) 

O55. மருக்குல மேவுங குழற்கனி வாய்வெண் டட 

மதிப்பிள வாகும் நுதலார்தம் 

மயக்கினி லேஈண் புறப்படு ரி வேனுன் 
மலர்க்கழல் பாடுந் திநராடாத் 
    

* விளப்பென - விஎம்பென. 1ஏழோன்றிடச்சயன் - ஏண்சண்ணன், பிரமன்



குன்அதோருடல் 

தருக்கனு தாரர் துணுக்கிலி லோபன் 

சமத்தறி யாவன் 

தலத்தினி லேவர் துறப்பணி யாதன் 
தனக்கினி யார்தஞ் 

குருக்குல ராஜன் தனக்கொரு தூதன் 

குறட்பெல மாயன் 

குறித்தபில் நேயன் திருப்பயில் மார்பன் 
HOOT BOL நாதன் (துணி 2 

திருக்குள நாளும் பலத்திசை மூசுஞ் 
இ p ப்பத (Op at aver 

தரைக்கடல் சூழும் புவிக்குயி ராகுந் 

௧௬௫ 

பிலிமூகன் 

சபைதாராய் 

ஈவநீதம் 

மருகோனே 

டிசையோடும் 

திருத்தணி மேவும் பெருமாளே (௨௬) 

ஜனனம் 

956. வினைக்கின மாகுந் தினத்தினா வேளம் 

பினுக்கெதி ராகும் விழிமாதர் 

மிகப்பல மாயச் தனிற்புகு தாஃவெஞ் 
சமத்திடை. போய்வெர் GILT ep PBS 

கனத்தவி சாரம் பிறப்படி. தோயுங் 

கருக்குழி தோறு சுவிழாதே 

கலைப்புல வோர்பண் படைத்திட. வோதுள் 

கழற்புக ழோதுக் கலைதாராய 

புனத்திடை போய்வெஞ் சிலைக்குற வோர்வஞ் 
சியைப்புணர் வாகம் புயவேளே 

பொருப்பிரு கூறும் படக்கடல் தானும் 

பொருக்கெழ வானும் | ,புகைமூளச் 

சினத்தொடு சூரன் கனத்திணி மார்பர் 

இறக்கம ராடுக் திறல்வேலா 

திருப்புக ழோதுல் கருத்தினர் சேருக 

திருத்தணி மேவும், பெருமாளே. (௨௪) 
  
  

* வெஞ்ஈமம்- வெம்மையாகிய போர், 
கலகக்



௧௬௭௬ .. திருப்புகழ். 

தனத்தன தனத்தம் தனத்தன தனத்தர் 
தனத்தன தனத்தந் தனதான, 

267. கரிக்குழல் கிரித்தும் புறக்கயல் விழித்துங் 
கரிக்குவ டிணைக்குர் தனபாரக் 

காத்திடு வளைச்சற் கலிச்சர மொழித்துங் 
சலைத்துகில் மினுக்கும் | பணிவாரைத் 

தரிக்துள மழிக்குங் கவட்டா்க ளிணச்கர். 

தளிர்த்துனது சித்தங் Git) Ga 

SONG Btw குளித் தங்கு குன க்கடி. மையுற்றுன். 

தலத்தினி லிருக்கும் படி.பாராய் 

புரத்தையு மெரித்தங் கயத்தையு முரித்தொண் 
ஈபொடிப்பணி யெனப்பன் குருநாதா 

புயப்பணி கடப்பர் தொடைச்சச ரமுற்றின் 

புகழ்ச்சி முதத்திண் புலவோனே 

இரட்பரி கரிக்கும் பொடிப்பட வுணர்க்குந் ன க 
தெறிப்புற விடுக்குங் கதிர்வேலா 

சிறப்பொடு குறப்பெண் களிக்கும்வி சயத்தென் 

இருத்தனி யிருக்கும் பெருமாளே. (௨.௮) 

ல்யாரான் ~~ 

2௦8. சின ததவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் குடிக்கும் | 

செகுத்தவ ருயுர்க்குஞ் சினமாகச் 

சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்கும் 

திருப்புகழ் நெருப்பென் றறிவோம்யாம் 

ரினைத்தது மளிக்கும் மனத்தையு முருக்கும் 

ASEH, வறுக்கும் பிறவாமல் 

நெருப்பையு மெரிக்கும் பொருப்பையு மிடிக்கும் 
நிறைப்புச முரைக்குஞ் செயல்தாசாய் 

தனத்தன தனத்தச் திமித்திமி இமித்திந் 

தனத்துட னடக்குங ப கொடுசூரர் 

* பொடி பணி என் ௮ப்டன் எனப்பிரித். து, திருநீற்றினையும் பாம்பினை 
யும் ௮ணிந்ச என் யன் எனச்சொள்க,



குன்றுதோழமுடல். க் 

[வ * 4 . . ச . 

For Fon Ff (pr o¥T a Gils Gio SIM meh 

சிரித்தெரி கொளுததுங் கதிர்வேலா 

தினைக்கிரி குறபபெண் தனத்தொடு சகிக்சொண் 

திருத்தணி யிருக்கும் பெருமாளே,(௨௯) 

  

தீ PFI ODS தனி oor fy க அமு த் தன ow 

தத்தனாச் தனன SOM HM od, 

259. தொக்கருக் குடில அத்தமேற் றசக 

தக்கமாற BLY மலமாயை 

திற்றகாற் பதலை சொற்படாக் சரலை YP? ட் ந ப SOA t ft. ஸ் AF aor 

அப்பிலாப் புலச மய நாலைக் 

ைைக்கொளாக் BHD MSI OHTA i oD BUI 

  

லப்புலாற் Mond F ரூதியாலே 

கட்ட்கூட் பருவ பூபபுவேட் மிழல 

1 ட்டவாக் பரவ தொருரசாளே 

அச்கராப் பொடியின் மெய்கச்கிடாம் ஞூறவர் 

௮ர்ச்சியாக் தொழுமு நிவயை 

அ (பயபோர்ப | னிரு வெற்பபூற் தா யல் 

வெற்பபாரப/ தற இகுமா ரர 

இம்கனாற் குளம்ெ து HIG wah (a a அனா ம QM 
. so. . o . 

வத்தினோக் கதவும் இளை யோனே 

*எத்திடார்க் கரிய முததபாத் சஈமிழ்கொ 

1டெத்தினார்ச் கெளிய பெருமாளே.(௩0) 

960, வட்டவாட் டனமனைச்சிபாற் குதலை 
மக்கள் தாய்க் இழி பதிராடு 

வத்ததோட் டமனை யத்தமீட் டுபொருள் 
மற்றகூட் டமதி வ்யலாக 

முட்டவோட் டிமிக வெட்டுமோட் டெருமை 

முட்டர்பூட் டியெனை.. யழையாமுன் 
Beene mene om ஜொணைகககைக்கணிதுவ வரவ வாதி. ரண் * 

* சங்கரித்து அம்மலை முற்றும் எனப் பிரிக்க. * எத்திடார்க்கு-ஏத்தி 

டார்க்கு, ]எத்தினார்த்கு -ஏ.தீதினார்ச்கு,



க்க்்] திருப்புகழ், 

மூத்திவட் டணுக முத்தராக் குசுரு 
திக்குராக் கொளிரு கழல்தாராய் 

பட்டசாற் பெரும ருப்பினாற் ௧ரஇ 

பத்தின்வாட் பிடியின் மணவாளா 

பச்சைவேய் ப் &பணவை சொச்சைவேட் டுவர்ப 

திச்சிதோட் புணர்த ணியில்வேளே 

எட்டுராற் கரர்வொ ருத்தல்மாத் இகிரி 

யெட்டுமாக் மூலைய எறிவேலா 

சத்திடார்க் கரிய முத்தபாத் தமிழ்கொ 

டெத்தினாக் கெளிய பெருமாளே,(௩௧) 

  

FU LG CT FHM தனதன HOB HOM 

தனத்தனத்தன தனதன கனதன 

தனத்தனக்தன சனதன தனதன தனதான: 

261. Far 55) லத் தினை சிறுமரா லள ௮டல் 

செறித்த தெத்தனை சிலைக... லினிஓயிர் 

செனித்த தெத்தளை தரள்கய லெனபல வதுபோதா 

சென்மித்த தெத்தனை மலைசுனை புலகிடை.. 

செழித்த தெத்தனை சிறுதன மயல்கொடு 

செடத்தி லெத்தனை நமலுமிர்பறிகொள்வ தளவேதோ 

மனத்தி லெத்தனை நினைகவ டுகள்குடி 

கெடுத்த தெத்தனை மிருகம தெனவுயிர் 
பளவிலை விதிகரம் ஒழியாமல் 

வகுத்த தெத்தனை மசகனை முருடனை 

மடைக்கு லத்தனை மதியழி விரகனை 
மலர்ப் பதத்தினி ஓருகவு. மினியருள் புரிவாயே 

தனத்த னத்தன தனதன தனதன 

தமித் மித்திமி இமிதிமி இடிதிமி 
தகுத்த குத்தகு தகுதகு தகுதகு SGPC sr 

* wetrene:.- utext TOG S59 - winter, 

19ன இலம் இனை - சிறிய எள்ளு. தினை.



குன்றுகோறுடல். ௧௯௯ 
தரித்த ரித்தரி தரிரிரி ரிரிரி. 

தடுட்டு ॥ிட்டுடு டட) ORID 

தமித்த மத்தள தமருச விருதொலி Hi BUTT 

Row க மாக்கள மிரை தீ Hip குருதிய 

திமிழ்த்தி டக்கரி யர்கள் பரிசிலை 

தெறித்த டக்கழு ஈரிஇன சிணமிலை பொரும்வேலா 

செழிக்கு முத்தம சிவசர ணர்கள் தவ 

மதிக்க ஊத் கவ ர் மதுமலர் ககொடுபணி 

இருத்த ணிப்பதி மருவிய கூறமகள் பெருமாளே.(௩௨) 

208. தொடத்து எக்கிகள் அ௮பகட நினைவிகள் 

குருட்டு மட்டைகள் குமரிகள் கமரிகள் | 

KOO BEG DEBS a 4 (HF OH Pah 60s ar முருமோசம் 

SIDES மட்டைகள் அசடி.கள் குடிகள் 

முழுப்பு ரட்டிகள் ஈழுவிகள்1மழுவிகல் 
$அமித்க மித்திரர் விலமுகை யினவலை புகுதாமல் 

அடை] த்த வர்க்கியல் சரசிகள் விரசிகள் | 

தரித்த வித்ரும நிறமென வரவுடன் 

அமைத்து சக்கர இரிவளை படி.கொடு ளிளையாடி. 

அவத்தை சுத்துவ மழிப/ .டஇருளறை 

விலக்கு விக்தொரு சுடரொளி பாவரல் 

அருட்பு கட்டியு னடியிணை யருளுவ தொருராளே 

படைத்த ளைத்தையும் வினையுற ஈடனொடு 

துடைத்த பத்தினி மரகத சொருபியொர் 

பரத்தி னுச்சியினடஈவி ஓுமையருள் இளயோனே 

*ுசலிகள் - தம. நரவாதிஈள் 1 இசலிகள் - பிணங்கெள். 1 மழுவிகள் - 

(சங்கள்சுது வெளியாகாமல் மழுப்புயோர்.. § sass மித் திர்்-செடு 

தீத நட்பினர் |) அவர்க்கியல். ..விளையாடி - ௮ப்பொதுமாதர்ஈட்குச் சமான 
மாக இயல்கின்ற சரரிகளும் விரசிகளும் ஆயெ அணிமாதி ௮ ஷட சித்திகளும் 

பலம் போலும் சிவந்த நிறச். துடன் வரும். டி. அழைப்பித்து ( அவர்களோ) 

௪ச்ரவாளூரியாற் சூழப்பட்ட இப்பூமியில் விளையாடர்செய். த. 11 அவத்தை 
தீ.தீதூவம் ௮ழிபட. (பின) ஜாச்கிரா தி மலா௨ஸ்தைகளும் தத். தவ சேஷ்டைச 

சூம் ஒக்ச. 0 இருளறை - ஆணவமலம்,



௨00 திருப்புகழ், 

பைத்த ரக்கர்கள் யமனுல (HP Maur 

தொடுத்த சக்கர வளைகர மழஇயர் 

படக்க டத்தையும் வயிறடை நெடியவர் மருகோனே 

BOSS) டக்கட லார்கள் முறிபட 

கொளுத்தி சக்கரி பொடிபட ஈடாயில் 

இருத்தி ளிட்டொ.) நொடியினில் வலம்வரு மயில்வீரா 

தனைப்। | அத்திரு , தனகிரி குமரிஈல் 

குறத்தி முத்கொடு சசிமக ளொடுபுகழ் 
இருத்தணிப்பதி மலைிசை நிலைபெறு பெருமாளே,(௩௩.) 

அனதன றான கதன்கன இன னா கான Bo HT oor 

208. இருமலு ரோக முயலகன் வாதம் 
எரிகூண காகி விடமேநீ 

ரிழிவுவி டாத தலைவலி சோகை 

யெழுஃகசள மாலை இவையோடே 

பெருவயி ளை யெரிகுலை ( ஆலை 

பெருவலி வேறு முளகோய்கள் 

(றனிக டோறு மெளைநலியாக 

படி.யுன தாள்கள் அருள்வாயே 

வருமொரு கோடி யசா£ப தாதி 
மடிய ௮ேக இசையாடி 

வருமொரு கால வயிரவ ராட 

ais வேலை விடிவோனே 

SHE pa மீதி றைமுகி லூர்தி 

தருதிரு மாதின் மணவாளா 

சலமிடை பூவி னடுனில் வீறு 

தணிமலை மேவு பெருமாளே. (௩௪) 

தனதன தானந் தனகன தானந் 

தனதன தான் தனதான, 

964, சலைமட வார்தஞ்*சிலையத னாலுங் 

லா யால் கரைமேலே 
கவைல கைகளை அத்தைன வனம், வைக mmr 

ச 

& சளமாலை சண்டமாலை, 19ல- (வசை) ஒலி,



Go we saa wv. 20« 

கருகிய காளம் பெருகிய தோயனள் 

கருதலை யாலுஞ் கலையா தும் 

கொலைதரு காமன் பலகணை யாது ய 

கொடி பிடை யாவின் றழியாசே 

குரவணி நீடும் புயமணி $பசு 

குவிர்தொடை நீதர் திருள்வாயே 

சிலைமகள் நாயன் கலைமகள் ராயன் 

இருமகள் நாயன் தொழும்வேலா 

தனைவன LOT Sa wT SG au cor LNT Bn SF 

செறிவுடன் மேவு திடுமார்பா 

sagen மீர்தெண் புலவு வாக 

கணி Sul a arn at oa fy கதிர்வேலா 

தனியவர் கூரும் தனிசெ. ௩ரஸனாந் 

தனிமயி லேறும் பெருமாளே. (௩0௫) 

வதையை 

தன்தன் தன்தன் தன்தன் தன்தன் 

தீனகன தனதன தனதான, 

205, ௮7௪7 செவனரி அ௮யனிவர் பரலிமுன் 

அறுமுக சாவஸண பவனேபென் 

ற்று தின மொழிதர ௮சரர்கள கெடயில் 

௮னலென எழகிடு gel sr 

பரிபுர கமலம தடியிணை யடி யவ 

ரூளமதி ஓறவருள் முருசேசா 

பகவதி வரைமகள் உமைதச வருகுச 
பர்மன் திருசெவி சுளிகூச 

உரைசெய மொருமொழி பிரணவ முடிவதை 

உசைதரு குருபர உயர்லாய 

உலகம னலூல வுயிர்களு மிமையளர் 

அவர்களு முறுவர முகிவோரும் 
  

*டிலை ஆலும் - வில்லினிடச்து ௮எசகன்ற 1 சுவனமான் - தெய் 

வானை சனம் வனம் பொன்மயமாகயகற்பகவனம், 1 எண் புலவர் - மதிக்கப் 

படும் தேவர், 
40 

   



2 Oa. திருப்புகழ். 

பசலிமு னநுதின மனமூழ்।வுறவணி 

பணிதிகம் தணிசையில் உறைகோனே 

பகர்தமு குறமகள் தருவமை வனிதையும் 

இருபுடை புவரு பெருமாளே(௩௪) 

கனத்தன தனத்தன தன கான, 

200. *இருப்பவல் திருப்புகழ் விருபபோடு படி ப்பவர் 

இடுக்கனை யுத்திடும் எனவோதும் 

இசைக்தமிழ் *ஈடத்தமி மெனத்துறை எிரப்புடன் 

இ௫க்கற இலக்கிய sa yr per 

கரிபபவ ருரைபபலா நினைப்பவர் மிகசாக 

BS Baal ov விற்று சல் னி Bure 

gai aoa முகத்தினில மனசதினி 20 

ச்மாகஇத ரி மயக்கினில் விமலாமோ 

கழுபபுவில் வளை ச்சுணி மலாக்கணை தொடு* இயல் 

களிப்புட ஜனெளிககெய்த in Baron wi 

க ச௲ினில Dor 4 Ror CarmuiGiuip oi psd 

கனறகணி லெரிகசவா ச.பிவாய 

பொருப்பினி லிருபபவர் பருபபத வுமை,) கொ ர 

புறத்திளை யளிததவர் தீருசேயே 

புயற்பொழில் வயற்பதி ஈயப்படு திருத்சணி 

பொருப்பினில் விருப்புறு பெருமாளே.(௩) 

தனன தான தானான தனன கான தானான 

தனன தான சானான தனதான, 

907, உடலி லூடு போய்மீளு முயிரி ஜூடு மாயாத 

உணர்வி னுடு வாலூடு (pai Buy 

டு௨வை யூ நீரூடு புவிபி ூடு வாதாடு 

மொருவ சோடு மேவாத தனிஞானச் 

*இருப்பஉல் - இரும்பாவாசியஅவல்” 1 ஈடத்தமிழ் - காடசத்தமிழ்,



ப் ட > . 

குன்றுதோழுடல். ௨0௩ 

சுடரினுடுி சால்வேசு முடியி தூ மூடாடு 

அரிய வாகு லாதித Bev Ls Lb 

தொலைவி லாத பேராசை துரிச முதவோரபேசத 
தொடுமுபாய மேதோசொல் அ௮ருள்சகாயே 

மடல முத வாரீச அடவி சாடி மாமுன 

வரிவ ரால்;கு வால்சாய ௮மசாடி 

மதகு தாவி மீதோடி யுழவ சால டாதோடி 

மடையை மோதி யாறுடு தடமாகக் 
ச ty . 3 ர 

கடலப காரம் காம்னே முடுகி வாகை கான்மேவு 

் உரு . 
கால வரவி மேல்வி (2 Loot alread 

டட ட னு 
கடவுள haw Lor Y iE ணிகை காவ லாவர 

சுருணைமேரு வேதேவர் பெருமாளே. (௩௮) 

  

தனன கன தான BON OT HON Hil GOT 

தன்னதன தான தனதான, 

208. உடையவர்க ளேவ ரெவர்களென நாடி 

புளமகிழ அச சுவிபாடி 

உமதுபுகழ் மேரு கிரியளல மான 

தெனவு மு LOT gor மொ WG uF 

ஈடைபழகி மீள வறியவர்கள் நாளை 

ஈடவுமென வாடி முகம்வேருப் 

ஈலியுமுன மேயுன் ௮ருணவொள் வசு ப 

நளினஇரு பாதம் ௮ருள்வாயே 

விடைகொளுவு பாகர் விமலர்இரி சூலர் 

விகிர்தாபச யோகர் | | நிலவோடே 

விளவுசிறு பூளை ஈகுதலையொ டாறு 

விடவரவு சூடும் | அதிபாரச் 

சடையிறைவர் காண உமைமகிழ ஞான 

தளர்ஈடையி டாமுன் வருவோனே 

ர்தவமலரு நீல மலர்சுனைய நாதி | 
ர தணிமலையு லாவு பெருமாளே, (௩௯) 
  

Senate 

உ கூவரல் - கூட்டம், 1 sa மிகுதி,



2:02. திருப்புகழ். 

௯தயதா ஊத்தனன தையதா னத்தனன 

தையதா னத்தனன தனதான 

960, உய்யஞா னத்துநெறி கைகிடா தெப்பொழுது 
முள்ளவே கத்துறைகொ டுணர்வோதி 

உள்ளமோசத்திருளை விள்ளமோ கப்பொருளை 
யுள்ளமோ கத்தருளி உறவாக 

ைவயமே முக்குநிலை செய்யு திப்பழைய 
வல்ல.மீ$ தூற்பலச யிலமேவும் 

வள்ளியா கிற்புதியவெள்ளில்தோய் முத்தமுறி 

இள்ளிவீ சுற்றுமலர் பணிவேனே 

பையரா வைப்புனையு மையர்பா கத்தலைவி 

துய்யவே ணிப்படிர இருமாரா 

பயமால் பற்றிவளர் சையமேல் வைக்குமு.து 
*கெய்யனே சுற்றியகு நிவர்கோவே 

செய்யுமால் வெற்புருவ வெய்யவேல் சுற்றிவீடு 
கையமால் வைத்ததிரு மருகோனே 

1தெய்வயாளைக்கிளைய வெள்ளையா னைத்தலைவ 
தெய்வயா னைக்கினிய பெருமாளே.(௪௦) 

தீன தீத தானன தத்தன தத்தன 
தனத்த தானன தத்தன தத்தன 
தனத்த தானன தத்தன தத்தன தனதான, 

210, எதுப்பு நாடிக ளப்பொடி ரத்தமொ 
டழுக்கு மூளைகள் மச்சொடு சொட்புழு 
லிருக்கும் வீடிதி லெத்தனை தத். துவ சிகார். 

இறப்பர் சூதக வர்ச்சுத ரப்பதி 
யுழப்பர் பூமித ரிப்பர்பி றப்புடன் 
இருப்பர் வீடுகள் கட்டிய லட்டுறு சமுசாரம் 

செலிப்பர் மாலவலை பட்டுறு துட்டர்கள் 
அழிப்பர் மாதவ முற்றுரி னைக்கெர் ட் 
கெடுப்பர் யாரைபு மித்திர குத்தசர் செர்லைகாரர் 
  

* உற்பலசயிலம்- இரு த்தணிசை. 1 செய்யனே - நேயனே, — 
1 தெய்வயானை - லிநாயாச்கடலவுள்,



குன்அதோருடல். ௨டடு 

கருத்தா கோளகர் பெற்றுதி ரிக்கள 
வரிப்பர் சூடக ரரெத்தனை வெப்பிணி 

கெலிக்கும் வீடதை ஈத்தியெடுத்திவண் உழல்வேனோ 

ஒலிப்பல் பேரிகை யுக்ரவ மர்க்களம் 

எதிர்த்த சூரரை வெட்டிபி ரூட்கிரி 

புடைத்து வானவர் இத்தர்து தித்திட விடும்வேலா 

உத்த ராவண ளைச்ச மிற்றிட 
வதைத்து மாபலி யைச்சிறை வைத்தவன் 
[உலம்கை ராவிநடுக்கடல் விட்டவன் மருகோனே 

வலிக்க வேதனை யெற்றிஈடி த்தொரு 
செகத்தை யினுமெய் பச்சை நிறத் ச்தியை 

_ மணத்த தாகதைப ரப்ரம (HS BHM குருகாதர 

வனத்தில் வாழும யிற்குல மொத்திடு 
குறத்தி யாரைம யக்கிய ஊேத்துள 
மகழ்ச்சி யோடுதி ருத்தணி பற்றிய பெருமாளே (௪௧) 

  

தனன தந்த னத்த தனன தந் தனத்த Boe Cr 
HOTT GHB OHH தனதான, சா 

271, எனைய டைர்த குட்டம் விலைமி குர்த பித்த Samar) 

மெரிவ ங்கு வெப்பு வலிபேசா 

இகலி நின்ற லைக்கு முயல கன்கு லைப்பொ 

டிரும லென்று ரைக்கும் இவையோடே 

மனைகள் பெண்டிர் மக்கள் கமைநினைற்து சுத்த 

மதிம யங்கி விட்டு மடியாதே 

மருவி யின்றெ னக்கு மரக தஞ்ச றக்கு 

மயிலில் வந்து முத்தி தரவேணும் 

நினைவ ணங்கு பத்த ரனைவ ரந்த ழைக்க 

கெதியில் நின்ற வெற்றி ten Base 
நிலைபெ அுர்தி ருத்த ணியில்வி எங்கு சத்ர 

செடிய குன்றில் நிற்கு முருசோனே 
       

148 #86 Sai - eqs சள்ளவர். 1 உலக்கசைரா£வி , உலச்கைபோ லும் பரு 

தச வருக்குத் துள்டச்தை அசாவிப் பர்ணமாக்கி,



உ திருப்புகழ். 

இனைவி ளங்க இற்ற புனதி எங்கு றத்தி 
செயல நிந்த ணைக்கு மணிமா£பா 

இசையு கன்தி கைக்க HHT ரன்ற டைத்த 

சிறைதி றந்து விட்ட பெருமாளே. (௪௨) 

  

தான தத்தன தான தத்தன 
தான தத்தன தான தத்தன 
தான தத்தன தான தத்தன தந்தகான. 

972. எது புத்திஐ யாஎ னக்கினி 

யாரை ஈத்திடு வேன வத்தினி 

லேயி றத்தல்கொலோ an & a 8 Shan ததாயென் 

Bod Mesa சானு மிப்படி 

யேத விக்திடவோச கத்தவர் 

ஏச லிற்பட வோ கைத்தவர் கண்கள்காணப் 

பாதம் வைத்திடை யாதரித்துன 
ரி . ந நி @ ச ந 5 * 

தாளில் வைக்கரி யேம றுத்திடில் 
ர் ர் 

பார்ட கைக்குமை யாத கப்பன்முன் மைந்தனேடிப் 

பால்மொ ழிக்குர லோல மிட்டி டில் 

யாரெடுபபகெனாவெ றுப்பொடு 

பா£ாலிடுப்பாகளோ௪ னக்கிது சிர்தியாதோ 

ஓத மற்றெழு பால்கொ தித்தது 

போல எட்டிகை நீச முட்டரை 

யோட வெட்டிய பானு சத்திகை யெங்கள்கோவே 

ஒத மொய்ச்சடை யாட வுற்றமர் 
மான்ம முக்கர மாட ஈ௩ற்கழல் 

ஒசை பெற்றிட வேர டி.த்தவர் தந்தவாழ்வே 

மாதினைப்புன மீதி ருக்குமை 

வாள்லி ழிக்குற மாதி சத்திரு 
மார்பணைத்தம யூர அற்புத கர்தவேளே 

மாரன் வெற்றிகொள் பூமு டிச்குழ 

லார்வி யப்புற நீடு மெய்த்தவர் 

வாழ்திருத்தணி மாமலைப்பதி தம்பிரானே, (௪௩)



குன்று சோருடல். ௨0௭ 

தான தத்தன தத்தன தத்தன 

STM FHM FH HM Fb HOM 
GTM CHEW HH KM KH GOT FST OM, 

219. ஒலை யிட்டகு ழைச்சிகள் சித்திர. 

ரூப மொத்தநி றத்திகள் விற்கணை 

யோடி ணைத்தவி ழிச்சிகள் சர்க்கரை அ௮முகதோடே 

ஊறி யொதக்தமொ ழிச்சிகள் புட்குர 

லோடு வைத்துமி மற்று மிடற்றிகள் 

ஒசை பெற்றது டிக்கொளி டைச்சிகள் மணம்வீசும் 

மாலையிட்டக முத்திகள் முத்தணி 

வார (PFD ன ்இகள் குக்திர 

மால்விளை த்திுமனகச்கைய ue a இடு மடமாதர் 

மார்ப சைத்தும ருட்டியி ரட்டறை 

வாவெ னப்பொருள் பற்றிமு யக்கிடு 

*மாத ருக்குவ ருத்தமி Hou gi தணியாதோ 

வேலை வற்றிட ஈற்கணை கொட்டலை 

மீத டைத்துமு னைப்படை விட்டுற 

வீற ரக்கன்மு டிக்கலை பத்தையு மலைபோலே 

மீத றுத்துரி லத்தில டி.ச்துமெய் 

வேத லட்சுமி யைச்திறை விட்டருள் 

வீர ௮ச்சுத லுக்கு லற்புக மருசோனே 

நீலி நிட்களி நிர்க்குணி நித்தில 

வாரி முத்.துஈ சைக்கொடி சத்திர | 

நீல ரத்தின மிட்ட௮ றக்கிளி புதல்வோனே 

நற இட்டுகி ளைப்பவர் புத்தியில் 

சேச மெத்த சித்தருள் சற்குரு 
நீல முற்றதி ௬ுத்தணி வெற்புறை பெருமாளே, (௪௪) 

௯ அவருமனைணனைவவடை. 

* மாதிரக்கு வசப்பட புத்கி-ள் சவ்பேனோ என்றும் பாடம், 
ண்ககை



௨:0௮] . திருப்புகழ். 

தீதீதன தனதன தத்தன தனதன 
தத்தன தனதன தனதான, 

974 சகர்சணி யிளமுகை முத்தி பலவகை 

கைச்சரி யொலிவர மயல்கூறிக் 

கைப்பொருள் சவர்தரு மைப்பயில் லிழியினர் 

கட்செவி நிகர்குறி மடமாதர் 

இச்சையி லுருகெய கச்சைய னறிலிலி 

யெச்சமி லொருபொருள் | ௮றியே.லுக 

திப்புவி மிசை கமழ் பொற்பத மலரிணை 

யிப்பொழு தணுகவுன் அ௮ருள் சாராய் 

கொளச்சையர் மனையிலி டை ்சியர் தயிர் தனை 

ஈச்சியெ திருடிய குறையாலே 

குற்றுற லொடுபிணி நற்றிற வகையறி 

கொற்றவு வணமிசை வ.ருமாயன் 

௮ச்சுதை நிறைகடல் ஈச்சர வணை துயில் 

Iss Boot மகிழ்திரு மருகோனே 

அப்பணி சடையான் மெச்சிய தணிமலை 

௮ப்பென யழகிய பெருமாளே. (௪௫) 

தனதத்த தத்தனசக் கனத்த தத்தனக் 

தனதத்த தத்தனத் தனதான. 
975. கவடுற்ற சித்தர்சட் சமயப்ர மத்தர்நற் 

கடவுட்ப்ர திஷ்டைபற். ட பலவாகக் 

கருதிப்பெ யர்க்குறித் HUH OUT EE மிட்டிடர்க் 

கருவிற்பு கப்பகுத் -அிழல்வானேன் 

*சவடிக்1க லச்சினைக் கருகைச்ச ரிக்குமிக் 

கசரப்ப ளிக்கெனப் பொருளீவசர் 

சகலத்து $மொற்றைபட். டயல்பட்டு நிற்குகிற் 

சரணப்ர இத்திசற் ுனாராரேர 
  

. * சுதைபால், 1சவடி - ஒர்வித ஆபரணம் 1 இலச்சினை - 1 திரை 

மோதிரம். 3 ஒற்சைபட்டு,அ போவ மாச வியாமித்த:;



குன்றதுதோழுடல். ௨0% 

குவடெட்டு ம்ட்டுரநெட் டுவரிக்க ண த்தினைக் 

குமுறக்க NG Bal & ரமசூரன் 

குடலைப்பு யத்திலிட் Ow $s றித்துருக் 

அதிரக்தி னி ற்குளித் சுமும்வேலா 

ன st பதக BY 101 [ச க * தவலை Hy BOT கினிய 

அ௮யரற்ற டுத்தும் பலள்சாணகு 

ம கொ செத்து Vi RO LIT HD I ரிரைத்தி உ ரூத்தும் ந் I! அ OF, 

  

* சரத தித்து Phan பெருமா ளே.(௪௬) 

தனத்த தததனக் தந்த GT HH ost தந்த தானா, 

276 கனைத்த சிர்க்குமிப் பொங்குகார்க்கடல் ஒன்றினாலே, 

SHES IFAS GH srw go Bap திங்களாலே 

கணிக்க ௬ுப்புவிற் கொண்டு வீழ்த்தச ரங்களாலே 

தகைக்கொருக்தியெய்க் திங்கு யாக்கைக ஏங்கலாமோ 

இனை ப் புனத் தனை ப்பண்டுக ர்த்தம LB BN சே கள்வா 

இருத்த ிப்பதிக் (ன்டின் மேற்றிகந் கர் தவேளேோ 

பளக்க ரக்கயத் தண்டர் போற்றிய மங்கைபாலா 
டி ௬. c ச . * ys அட்டி an ச 

படைத்தளித்த[க் குந்தி எறர்தஇகள் தம்பி மானே. 

  

கன்ன தானன தன்சன 32 BIT oh OT 

தன்ன கானன் தனதன ஜன்தன் 

ன்ன QT GS GOT BOO BOT தன்தன் DOW BT oor, 

977. இிரியு லாவய முகைமிசை துஇலிடு 

கபட நாடக விரகக எசடிகள் 

கெடுசி யாதிக ளடைவுடை புடலினர் விரகாலே 

க்ருபையி னாுரொடு மணமிசை ஈழுவிகள் 

முழுது நாறிக ளிதமொழி வ.சனிகள் 

இடையின் மேல்மனமுருசய் தழுவிகள் பொருளாலே 

பரிவி லாமயல் கொடுசமர் புரிபவர் 

௮, திக)மாவொரு பொருள் தரு பவரொடு 

பழைய பேரென இதமுற அணைபவர் விழியாலே 
  

* சவலை-செட்த்னை. t சு௫தித் தமிழ் - தமிழ் Ca sion Gus சோரம், 

27 

 



‘ * 2.50 திருப்புகழ். 

பக(ரி போல்விடு வினைகவர் திருடிகள் 

SOLOW ணுவகை புறுகதி பெறும்வகை 

பசுர மாமயில் மிசைவர நினைவ து மொருநகாளே 

அரிய சாதிபர் மலரய னிமையவர் 

நிலைபெ திடர் படவுடன் முடுகியெ 

அசுரர் தூாள்பட அயில்கொடு மறுவாக இளையோனே 

அரிய கானக முறைகுற மசவிட 

sora Cau அ௮றிவுள விகரணா 
அமரர் ராயக Toms பவதிறல் உடையோனே 

கரும நிதிய மறையுளர் பொறையுளர் 

சரிவு ூகிலை பெறுதல முூடையவ/ 

கள rad suring முடைபவ ரறிளினர் | ரறாரதர் 

சசுல லோகமு முடையவர் நினைபவர் 

பரவு தாமாரை மலரடி யுறவளர் 

கணிகை மாமலை மணிமுடி யழகியல்பெருமாளே, (௪௮) 

தனதனக் சனசனசக் தனகனத தனதனக் 

தனசனச் OM HBO Fi BOW HT a 

978, *ற்மொழிக் கருகரைப் பொறிவழிச் ரெறிஞ வால் 

கெடுபிறப் புறலிழிக் BUTT MMS 

கெடுமடக் குருடசரைத திருடரைச் FLOW Hi 

இகள் கமைச் ரெறிதலுற் றறிவேதும் 
ரூ . oo . . a ; . ச 

YD GOP DUT FOND றவிழ்சலற் DOH BN 
இல ட டப 

றறவுகெக் சுழிகருக் கடலூடே 

அமிழ்தலற் றெழுதலுற் ௮ணர்கலகத் அயர்தலுற் 

றடிபிணேக் கணு கிடப்' பெறுவே னே 
ச ட . o க ச 

டிபாறியுடைர் செழியன்வெப் பொழு காப் பறிதலைப் 

பொறிபிலிச் சமணரத் ் தனைபேரும் 

பொடிப டச் சவமணப் பொடி.பரப் ‘Nw BaF ப் 

புசலியிற் கவுணியப் ட... புல்வோனே 

* இறிமொழிக்கருசர் - பொய்சொல்றும் தொழிறுடையோர்



a ் ல் 

Gage sr aprw. உக்க் 

தறிவளைக் துறாகைப் மிபாறியெமப் புரமெரித் 

தலர்திருப் புதல்வகற் சனை மேவு 

a a? inane 3 ) (hau tion b ச் BY Levi [ட BOB நத 

னி மி ot . க ் 
தணியனிற் சரவணப், பெருமாளே, (௪௯) 

  

FONG கனன BD GOK BT தனன க் 

BON BT சனனத் தன்கான. 

2/9, குயிலொன்று மொழிக் ( call oP ost * நலையர் 

கொலையின் பமலர்க் கண யாலே 

HMB HAM நலற்க் ரவொளிக் 

கொடிசசொங் கைபின்றாக் கனலாலே 

புயல்வர் தெரியக் கடனின் றலறப் 

மிபாருமறி கைய யய சலராலே 

புயமொன் நிக கீ தளர்கின் ஈசனிப் 

/யம்வர் தணயர் கிடையா தா 
ட ட்ட. 

TUDE HOU HCY தகர 

வர ணி su ர் லி பப் டி (தயக்க வ ரா 

குரும் சைவனக் றாள் கை யா் சிமய்தி 
c * mah) o~ க தனமொன் முமணித் இருமார்பள 

7ல் சசனப் பிறைதண் பொழிலிற் பய் ௫ hi dh aor t. இர] ழி a / / 

பணியுச் தணிகைப் பதிவாம்வே 

பரமன் பணியப் பொருள ன் ஐருளிற் 
. . mys டட 

பகர்செங் [கழுகு பி பெருமாளே, (@0) 

தனன் தனத்தன தனன தனத்தன 

தனன தனத்தன தனன தனத்தன 

தனன தனச்தன தனன தனத்தன சன்தான 

980. குருவி யெனப்பல ச௪ழுகு நரித்திரள் 

௮ரிய வனத்திடை... மிருக மெனப்புழு 

குற்வை யெனக்கரி * மாமு மெனத்திரி புறலாசா 
அவை ட வவ ni ambiente na te 

பலய 

அ மொழி - மொழியை டடையவள். ர் அலைய -அஜேக்க,. * உச்ச அல 

ராலே தாற்றிய அலர் மொழியினாலே 8 சமன் -யான். 
॥ கழுரி - இதி சழுறீர் என்பதன் மரு௨,



௧௨ திருப்புகழ். 

குமரி கலித் துறை முழுகி மனத்துயர் 

கொடுமை யெனப்பிணி சல௪ மிடத்திரி 
குலைய னெனப்புலை கலிய னெனப்பலா் சகையாமல் 

1 

மருவு புயத்திடை. பணிக ளஎணப்பல 

கரிபரி சற்றமெப் கலைகள் தரித்தொரு 

மதன சாக்கென த்தை வளை னதுதேடேன் 

வரிய பதச்தினி னருகி யிருப்பிட 

அமையு மெனக்கி... முனது ரச ண் 

மருவு இருப்புக ழமுள எனக்கினி யநள்வாயே 

விருது தனத்தன தனன தனத்தன 
a0: 2 2.5 விதமி தமித்திமி திமித திமித்திமி 

விகிர்த டடுட்டுடு ரிரிரி யெனக்குரு வெகுதாளம் 

வெருவ முகிழ்த்திளை யுரகன் முடித்தலை 

ரெலுநெ றெனத்திசை யதிர ௮டைத்திட 

மிகுதி ௦ கெடப்பொ ு அசுரர் தெ, Dg Bi ~ விடும்வேலா 

அரிய Bi ப்பா மெரிய விழித்தவன் 

அயன py oe ல யாரி 1) மப bow hha 

ல னை தி don gu வி, மு மளித்தவன். அருள்ரேயே 

ணா ட ற்கெட* ard லு BS இவி ண் 

௮மரர் கொடுத்திடு மரிவை கு ற்த்தியொ 

டழகு திருத்தணி மலையில் ஈடித்தருள் பெருமாளே. () 
நதவைசனசாகானகை கவன். 

தனத்ததனச் சனத்ககனத் சனச்ததனத் கனத்ததன க் 
தனதததனத் தனத்ததனத தனதான, 

261,குலைத்துமயிர்க் கலைத் துவளைக் கழுத்துமணித் தனத்தின்மிமைக் 

குறித்தவிழிச் கயற்சழலப் ப பிறையபோலக் 

குனித்தறுதற் புரட்டிகசைத் தருச்சிமயற் கொளுத்திபிணைம் 
முழைச்செளிபிற் றைப்பமண த , தனபாரப் 

* பொலிப்புமதத் ௦ தெடுத் தகரிக் குவட்டுமுகைப் பசப்புமிகப் 

புனை த்சதுகிற், பிடித்தஇடைப் பொதுமாதர் 

* வசி-சுமு 1, பொலிப்பு-2பாலிவு..



குன்அதோருடல். ௨௧௨ 
m7 . . . 

புயத்தில்வளைப் பிலுக்கில்நடைக் (HD சகறைப் FLT Usp 

புகட்டிவிடுத் தழிப்பவருக் குறவாமோ 

தலத்தலுவைச் குனித்தொருமுப் புரக்தைவிழக் கெ காளு ச்திமழுக் 

கரித் துவலிக் கரித்துகிலைப பரமாகத் 

தரித்துதவச் சரர்க்குலமுற் பிறைக்கபிடற்ற டக்குவிட. 

சடைக்கடவுட் கினி த்சபொ! ரட் பகர்வோனே 

சிலு த்தசரர்க் கெலித்துமிகக் கொளுக்திமறைச் துதிக்க அதிற் 

பெழிக்கஅருட் கொடுத்தமணிக் கதிர்வேலா 

Bien ரனமிற் ௬ Dg pies: 1. or Om So BOB ips 

தருத்தணியிற்றரித்தபுகழ்ப் பெருமாளே.(௫௨) 
் 6 

  

TGS HOt HH oor ஜித்தன் (FOG Foor 

STG SH bool D HOM தத்தன் தத்தன் 

BUGS க் ன்த்தன ob FH ear தத்தன ச் om at 29, 

ம * a . ச் ௩ ஆ ப 2 . 

282 mg a விம்ச்துமு டிக் BD gy GDH aM 

பாய்ர்த விழிக்கு மை பிட்டுமிரட்டிகள் 

*காம் படை மதமா ye TOT WEL 9 Hod Hill புயரீதே 

A 
கோப் ஸ் LJ oD) oh BG Ol Hoo Hus Ch H BHM 

வாஞ்சை புறத்தழு விச்ர்சிலு கிட்ட வ/ al TGF, od) « Ld த்தழு Bl இிட்பட்வு 

fe ௪ கூ rr . ட e . . . 

[ஸ் னப்றை மியா (DO & கக றி விவ பவார். புலதர ளும் 

ஈந்த பொருட்பெற இம்ளை புலப்பவர் 

ஆர்துணை யற்றமு கைக்கு லிட்டவா் 

ஈங்கிசை$யுற்றவ லக்குண மட்டைகள் பொருள் ரில் 

ஏங்கி யிடச்சடை யிற்றளி வைப்பவர் 

பாங்க கலக்கரு ணைக்கழல் பெற்றிட 
ஈந்திலை யெப்படி ஈற்கதி புக்கிடல் அருள்வாயே 

காந்தள் மலர்த்தொடை பிட்டெதீர் விட்டொரு 

| வேந்து குரக்கர ணத்தொடு மட்டிடு 

காண்டிப HEF SF அத்தம் சற்குணன் மருகோனே 
வலில கவடி அய வண்டை உட அணைய ப யவவ வைகு 

  

  

* சோம்பு - னச்குறிப்பு - Ang: துன்பம், ர் கூன் களைந்த Sop 
திலலக்குகம் - உற்ற அவலம் குணம், | வேர்துகுரச்த - குரச்சாசாயெ 
anal,



உக திருப்புகழ். 

* கரங்கிசை மிக்கம றக்கொடி வெற்தியில் 

வாங்கிய முக்கனி சர்க்கரை மொக்கிய 

.... கான்கனி முற்கியல் கற்பச மைக்கரி ul Gor Bus +B oor 

தேர்நிளை வித்தின ருற்றிட வெற்றிலை 
வேங்கை மரத்தெழி லைக்கொடு நிற்பவ 

தேன்சொலி யைப்புணரப்புனமுர்1.றுறை குவைவானம் 

தீண்டு கழைத்திர ளூற்றது துற்றிடு 

வேங்கை தனிற்குவ கார்சுளை சுற்றலா 

சேர்ந்ச இருத்தணி எகப்பதி வெற்புறை பெருமாளே (௫௩) 

னைக ளைதவைகை புக்க 

\ 

தானா தனத்ததன தானு HM HG SO 
தானா HO 4 S Hoot தனதான, 

99% கடாவேல் பழித்தளிழி யாலே மருட்டியிரு 

கோடா லழைத்துமலர் அணைரீதே 

1கோபா விசுந்ப்பருக மார்போ டணைத்து விழி 

கேோரல்போல் ஈழற்றியிடை. புடைராணக் 
கார்கேர் குழற்ச ரய வேவா யதட்டியிரூ 

கரதோலை பிற்றுளிம விளையாடுங 

காரமா மயக்கியர்க ஞடே. கள த்துகலி 

காமா துரக்கலகம் ஒழியாதோ 

$வீராணம் வெற்றிமுர சோடே தவிற்றிமிலை 

வேதாக மத்தொலிகள் கடல்போல 

வீருய் முழக்கவரு சூரா ரிறச்கவிடும் 

வேலா திருத்தணியில் ் உறைவோனே 

| மாரோ னிறக்கவிழி தாதா திருச்செவியில் 

மாபோ தகத்தையருள் குருராதா 

மாலோ னளித்தவளி யார்மால் களிப்பவெகு 

மாலோ டணைத்தும௫ழ் பெருமாளே, (௫௪) 

  

* காங்கை - விருப்பம், 1 உறைகுவை - உறைபவுனே, 1 சோபா « 
இந்திசசோபழி கய, $ வீசாணம் என்பது ஓர். வித வாத்தியம், | மாரோன் 

உமரசன், மசன்,



குன்றுகதோருடல். 

தனனதனனத் கனனகனனத் 

கனனதனனத சுனதான 

984. சொரியு முகிலைப் பதும கிதியைர் 

சாபி HM GO வச் 

சொலி! மனமெட். டளையு நெ௫இழ்ளிற் 

சுமட சருகும் 

தெரியு மருமைப் பழைய மொ! "யைத் 

திருடி. நெருடிக் 

இரிய மறுள்ளிட்டின ௮ * கூவை ச 

சிகரி பகாப் 

கரிய புருவம் சிலையும் வளையம் 

சடைபில் ளிடமெ.த 

கடிய கணைபட் டுரூவ வெருளிச் 

கலைகள் பலபட் 

குரிய குமரிக் கபய மெனெக் 

குபய சரணத் 

உமையின் மகளைத் தழுவ மயலுற் 

௮ருகு முருக ப் 

காத்தன தத்தன தானன தானன 

தாத்தன தத்தன கானன தானன 

காத்தன தத்தன தானன தானன 

985. தாக்கம ரக்கொரு சாஸ் ரயை வேறொரு 

-. சாக்ஷிய றப்படி பாறியை நீறிடு 

சாஸ்த்ரல eae grote Cora ap 

தாற்பர்ப மற்றுழல் பாவியை காவலர் 
போற்பரி வுற்ற யேகரு தாதிகல் 

உதி 

சமமாக 

றியல்வாணர் 

கவிப TH 

பெறுவேனோ 

a 

இய நீலச். 

டனகானிற் 

4 + 0 
இனில்வீ ip 

தனதான, 

FOU OP LPH lb 

சாற்றுத மிழ்க்குமை ஞாறரியைசாள்வரை தமோறிப் 

போக்கிட மற்றவரு தாவலை OT Goh Batt 

போற்றுத லற்றது ரோகியை மாமருள் 

பூதி தம லக்ரய பூரியை நேரிய ரிய 
  

பபப BRAMAN TO ie ef வண்ணை. meme வ டக ல் வய ௯ 

_ உனது புகழைச் நினமு மூணார் எனவும் பாடம், 

4 குவளைச்சிகரி - திருத்தணி, 1 கேரிய - ஒத்த 

  

புலையேனைப் 
* அைககுலவர்



௨௧௭௬ திருப்புகழ். 

போக்கிவி டக்கட னேர கோகதி 

போப்பபெறு கைக்கில் யோகதி மானது 

போர்ச்சுடர் வஜ்ரவை வேல் ஈ.பி லா௮ருள புரிவாயே 

றக்கறை மட்டை காபல காரல் 

(AT IIL! 5 ச பபடு tp ort | காச னி 

தர்க்ககு லத்திவி பீஷணா சோதரி முழடிமோடி 

சாத்த ரக்கனி ரரவனா ஷோடியல் 

2, 1D at Lo bhio va taw சிறை ய 

மோட்டன்வ ளேத்தொரு தேர்மிசையேகொடு முக்லேகோய் 

மாக்கன சித்திர கோபுர நீள் படை 

aod mg Gu orm vor Cars 
மார்க்கமா 19. 5 elt லார்கள் நாயகன் மருகோனே 

ard Fl மத்தள பேரிகை போல்மறை 

வாழ்த்தம லர்க்கமு நீர்கரு Bowl Oost 

வாய்த்ததி ர௬த்தணி மாமலை மேவியபெருமாளே (௫௯) 

தத்தா னதா தச்தானச்கா 

தத்தா கனனச் தன தான, 

286. துப்பார பபா டற்.8 மொய்ம்கால் 

சொற்பா வெளிமுக் குணமோசம் 

அற்று wen? nn ay OB 

a Day மதனப பிணிதோபயும் 

இப்பா வக்சா யத்தா ரைப்பா 

*டெற்றே புலகிற் பிறவாதே 

*எத்தார் வித்தா ரத்தே கிட்டா 

எட்டா அருளைத் தரவேணும் 

தப்பா மற்பா டிர்சே லிபபார் 

தத்தாம் வினையைக் Bont Gaon 

தற்கா மிச்சர் செற் ராய் மெய் ப்போ 

தீத்தாய் தணிகைசத் sof Caan 

* எற்றே - எத்தன்மைத்து, 1 எத்தார் - ஏமாற்றுபஷா.



Gon uC Su cop tov. ௨௧௪ 

அப்பா கைப்பா லைப்போல் சொற்கா 
வற்பா வைதனக் சணனைவோனே 

அத்தா நித்தா முத்தா சத்தா | 
அப்பா குமாப் ் பெருமாளே. (௫௭) 

கனதான KEW Hi GO கான 

சனகான தனக்கன சான je ஈனா 

KOM HT BT தனத்கள சான கன தான, 

987. நிலையாக சமூத்திர மான ரமுசார துறை, சணின் சழழ்கி 
நிசுமான தெனப்பல பேசி யகுனூடே.. 

தநெடுகாளுமுழைப்புள காகிப்பெரியோர்களிடைக்கரவாகி 

நினை வால்நி dT 10. த்தொழில் பேணித் அதியாமஸல் 

கலையான வுடற்பிணி ஆறிப் பவகோயி னலைப்பல வேகச் 
சலமான பயித்திய மாகித் ப தடுமாறித் 

திவியாதுபிறப்பையுகாடியகன்வேரைய.றுத் துனை யோதித் 
தலமிது பிமைக்கிட வேகின் அருள்காராய் 

சலியாண சுபுக்திர ளாகக் ருறமாது சனக்கு விகோதக் 
கவினாரு புய KHON லாவி விளையாடிச் 

சுரிகூரு முனைக்அுணைகேடு மடியேனைர௫ட்பெற வேசை 
சடனாகு மூனக்சருளாள முருகோனே 

பலகாலு முளை த்தொழுவோர் கள்மறவா.து இருப்புகழ்கூறிப் 
படிமீதூ து இத்துடன் வாழ அருள்வேளே 

பதியான திருக்சணி மேவ சிவலோக மெனப்பரி வேறு 
sina a aud gs Bus நாத பெருமாளே, (௫௮) 

கனக்க குக்கசன க கனதான, 

285, நினைத்த செட்டனையிற் ma (ap Law 
நிலைக்க புத்திகனைப் பிரியாமற் 

கனக்க கத்துவமுற் றழியாமற் 
கதித்த கித்தியகித் தருள்வாயே 

மனித்தர் பத்தாகமக் கெளியோனே 
இத்க முத்தமிழிற் பெரியோனே 

செனித்த புத்திரரிற் சிறியோனே 

திருத்த ணிப்பதியிற் பெருமாளே. (௫௯) 

28.4



2.5 Df திருப்புகழ். 

தனன தானனர் தனன தானன* 

தனன தானனற் தனதான, 

980, பசலி ராவினுங் கருவி யாலனம் 
பருகி யாவிகொண் டு_ல்பேனிப் 

பழைய வேசமும் புதிய நூல்களும் 
பல்பு ராணமுஞ் ஜி லவோச ஆ 

அகல ரீளமென் Maral me whip 
பொருளி லேயமைர் தடை! வாவை 

அசடர் மூகரென் றவல மேமொழிக் 
sie லேனழிகர் கிடலாமோ 

தல லோகமும் புகல நாடொறுள் 

& 0 &) avr Co) F MI aap Barin 

களவு பழமும் புனையு மார்பதென் 

கணிகை மேவுசெங் கதிர்வேலா 

சிகர பூக.ரந் தகர சான்முகன் ட்ட 
சி.றுகு வாசவன் Fam sitar a 

திமிர சாகரங் கதற மாமான், 

Rap Garrard பெருமாளே, (௬0) 
௩ enone mean 

கனன கத்தன சுக்கன தக்கன 

SOM SEES FHM FS HOT 

தனன தத்தன தத்தன தத்தன HIV HTS, 
290. பழமை செப்பிய ழைத்துர மித்துடன் 

முறைம சக்கிய ணைத்துஈ கக்குறி 

பட முத்துமு கத்தைமு கத்துற வுறவாடிப் 
பதறி யெச்சிலையிட்மெ ருத்திடு 

விரவு குத்திர வித்தைவி சைப்பவர் 
பலவி தத்திலு மற்பரெ னச்சொலு மடமாதர் 

௮ழிதொ ழிற்குவி ர௬ுப்பொடு ஈத்திய 
அ௮சட வனைப்பழி யுற்ற வத்தனை 
அடைவு கெட்டபு ரட்டனை முட்டனை அடியேனை 

அகில சத்தியு மெட்டுறு சித்தியு 
பெளிதெ னப்பெரு வெட்டவெ ஸளிப்படும் 
அருண பொற்பத முற்றிட வைப்பதும்  ஒருகாளே



குன்றுதேோருடல். 

aah ழிப்பெரு சகெட்டல கைத்திரள் 

சரண மிட்டு டி.க்கமி தப்படு 

*குலிலி யிட்டக ளத்திலெ இர்த்திடும் 

குருதி கக்கிய திர்த்துவி ழப்பொரு 
மிச ரப்படை பொட்டெம விக்ரம 
குலிச சத்தியை லிட்டருள் கெர்ச்சிக 

மழைய டுத்தகு றத்திய கத்.துவை 
வருடி வட்டமு சுத்தில குக்ஞூறி 

தடவி Oa nds Bs gap கைக்குவ 

காள பொற்பணி கச்ஈவி சித்திரு 

கூழை ருத்திய ருத்திமி குத்திடு ஐ 

2. H Tn 

Loud ved mr 

௫ டதன்மீகே 

கணிம லைர்செ ாரத்திடை புற்றருள் பெருமாளே, (௬௪) 

  

தனதன தத்தத் கனசன தத்தத் 

தனதன BEES தனகான, 

291, (|ுவரெ நித்துக் குறவெயர் வுற்றுப் 
dat &) BM 

பொருவிழி யிற்பட் டவரொடு கட்டிப் 

| ரளு மசட்டுப் 

கருவ ழ் யுற்றுக் குருமொ [ர் யற்றுக் 

௪ இதனை விட்டிட. 

குயவனை வெற்றிப் புகழ்திகம் பச்மக் 
கழல்கள் துதிக்கள் 

செருவசு ரப்பொய்க் குலம.து கெட்டும் 
Borg gus 

4 . a . a . 1 

Bose au esr [PPM குறவர் மடப்]பைச் 

கொடி. தன வெற்பைப் 

பெருகிய கித்தச் சிறுபறை $கொட்டிப் 

BOT LNT GOI 

புலயேளை 5 

டு Oe ய் 

கருசாயோ 

பொரும்வேலா 

புணரா மார்பா 

|பெரிகை முழக்கப் புவிமீதே 

பிரபல சுத்தக் தணிமலை யுற்றுப் 

ப்மியமிகு சொக்கப் பெருமாளே. (௬௨), 

*குல'லி - வீராவேச ஒலி. 1 *சதிர்பெ றத்தழு Sovemt Sess “tat 

. இத்தர் சணத்சர் துதித்த தலைமை பெற்றருணைப்ப.தி யிற்நிசழ்பெரமாளே' 
என்று பாடம் 1பைச்சொடி-பைங்கொடி, 6.*கொட்டட்' பெருயெசச்தப்புவி 
யோ - மிணமலை வைத்துச் சணமலை சுற்றப் பிசினரு புச்சப்பெருமாளே' 
என்று பாடம், || பெரிகை - பேரிகை;



௨௨௦ திருப்புகழ். 

தானனக் சத்த தத்த தானனக் தத்த ததத 
கானனத வன்க த்ற்க தனதான, 

௮09௮. பூசலிட் டுச்சரத்தை நேர்கழித் துப்பெருத்த 
போர்விடக் தைக்கெடுச் து வடி.கூரவாள 

போலமுட் டிக்குழைக்கு ளோடியெட் டித்தினாத்த 
போகமிக் குப்பரிக்கும் , விழியார்மேல் 

அசைவைத் துக்கலக்க மோகமுற் அத்துயாக்கு 

ளாரகிமெக் தக்களைக்துள் அ[நியாமே 

ஆரணக் அுக்கணத்து னாண்மலர்ப் பொற்பதத்தை 
யான்வழுத் இச்சு றக்க அருள்வாயே 

வாசமுற் றுத்தழைத்த தாளிணைப் பத்தகாக்கு 
மாகர்சித் தச்சிறைக்குள அழியாமே 

வாழ்வுறப் புக்கரத்ன ரேகையொக் கர்சிறக்கு 
மாமயிற் பொ ற்கமு, 5 Be வருமவார 

வ்சுமுத் அத்தெறிக்க வோல்புக் Hosea ருக்கும் 

வீறுடைப் பொற்குறத்தி சணவோனே 

வேலெடுத் துக்கரத்தி *னீலவெற் பிற்றழைத்த 
வேளெனச் சொற்கருக்கர் பெருமாளே. (௬௯) 

  

கனனத்தர்க தனக் தனனத் BOS கனக 

தனனக் தநத தனத சுனதான, 

295. பொருவிக் கந்தொடரச்$செருவிச் கன்றொடுமிப் 
புஅமைப் புண்டரிகக் கணயாலே 

புளகக் கொங்கையிடச் திளகக் *[கொங்குதழற் 
பொழியத் Oger po gird ப குசுலாலே 

கெருவிற் பெண்கள்மிகக் கறுவிச் சண்டையிடக் 
திரியத் இங்களுஇப் பதனாலே 

செயலற் றிங்கணையிற் றயிலற் றஞ்சியயர்த் 
தெரிலைக் குன்குரவைத் காரவேணும் 

அருவிக் குன்றடையப் பரவிச் செக்தினைவித் ் 
தருமைக் குன்றவருக் கெளியோனே 
  

* ௮ச்த மாதர்கள் - பொருட் பெண்டிர் ரல உ வெற்பு - தரு த்சணிகை, 
t  பொருவிக்சம் - வருத்தும் விக்கல். கெரு: இக்கன் தொடும் 

இச்சன் - கரும்பு வில்லேயுடைய மன்மதன், 4 கொக்கு - பூர்தா,த.



294. 

295. 

குன்றுதோழருடல். ௨௨௧ 

அசுராக் கங்கயல்பட் டமரர்க் கண்டமளிக் 

தயில்கைக் கொண்ட தஇறற் குமசேசா 

தருவைக் மரும்பதியிற் றிராவைம் ரென்றணுகிக் 

தழுவிக் கொண்டபுயத் திரு (DPT LT 

தரளச் ரங்குவயற் நிரளிற் ற ங்மு இரு ர 

துவி ga Oe ங்கமு திப் பெருமாளே, (௬௪) 

தத்த சக்க தக்க தக்க நக்க ஈற்த தத்த ர்க 
GGG FEE FEE THE தனதான, 

பொற்ப தத்தினைத்து இத்து ஈற்ப தத்தி லுற்ற பத்தர் 
பொற்பு ரைக்துஈநெக்கு ருக்க ௮ யொடு 

புத்ச கப்பி தற்றை விட்டு வித்த ககர னைக்கு இக்க 
புத்தியிற்க லக்க மற்று நினயாகே 

முநிப டத்த லத்த இத்து பிற்ப டைத்த கிர்த்ப முற்றி 

முற்கடைக்த வித்து நித்த மு மல்வேனை 

மூட்ட விக்க டைப்பி ற்ப்பி னுட்டி டப்ப தைத்த விர்த்து 

முத்தி சற்றெ னக்களிப்ப. தொருநாயோ 

வெற்பளித்த தற்ப ரைக்கி டப்பு றக்தை யுற்ற ளித்த 

வித்த கத்தர் பெற்ற கொற்ற மயில்வீரா 

வித்தை தத்வ முத்த மிழ்ச்சொ லத்த சத்தம் வித்த ரிக்கு 

மெய்த்தி ருத்த ணிப்பொ ருப்பில் உறைவோனே 

கற்ப சுப்பு னக்கு றத்தி சச்ச டர்த்த சிதா முற்ற 

கற்பு றத்தி ருத்த னத்தில் அணை வோனே 

கைத்த ரக்கர் கொத்து கச்சி னத்து வஜ்ர னுக்க மைத்த 

கைத்தொுத்த நித்து விட்ட பெருமாளே, (சட) 

தனதனததன தனதனத்தன தனந்தந்தர் தனர்தா 

FU FTE EM OT SOF SOM SORE KONG GST 

தனதனத்கன தனதனத்சன கனந்தர்தர் தனற்கா 

| தனனதா சகனனா. 

AMID MESA (POSH LA Wah Her por Ops srr 

புனைமுகற்குழ றனையவிழ்க்கவும் விடங்கஞ்சஞ் சரஞ்சேர் 
    

*கெக்குறாச்சு-தெடுழ்க் தருக 
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௨௨௨ இருபபுகழ. 

விழிவெருட்டவு மொழிபுரட்டவுகினைந்தொன்றுஞ் இலம்பார் 

அரியபூனூடனே 

வெளியினிற்கவும் வலியமுட், ரையெதிர்க்தும்பின் மெடர்ந்தே 

பிலசணப்பொடி பிளவளிக்திடு இரும்பும்பண் பரன்றே 

யெனவுசைத்தவர்தமைவரப்பணியடன்சொண்டன்புடன்போய் 

சயன பாயலிலே 

ஈலைநெகிம்க்கவு மயல்விளை ச்கவும் ஈயங்கொண்டங இழுர்தே 

யணுகியிட்ளெ பொருள்பறிக்தற மூனிர்துங்கண் சிவந்தே 

கலசமிட்டென மிகடி.த்தபின் வருந்தொக்தங் கடந்தார் 
புதியபேடுடனே 

கதைகள்செப்பவு மெனஅபுக்திகள் மனங்கொன்றுர் துலங்கா 

மனை தனிற்கி.று பொழுதிருக்கிலும் நினை ந துங்கொண்் டி.ருந்தே 

கடி.மலர்ப்பத மணுகுதற்கறி விலன்பங்சன் பெரும்பா 

DS ளை நீ ய(ர) ள்வா ய் 

சிலைகணைக்கொடு மிககடத்கென சுனந்தந்தர் தனந்தா 

திரிபுரத்தெரி புகககைத்தருள் சிவன்பண்டங் கிருந்தே 
மலர்வனப்9ர மனைநடுத்தலை யரிர் துங்கொண் டிரந்தோன் 

YOO OT POST 

செருவிடத்தலை களையுறுக்கிய தினரந்தொக்தொர் தினந்தோ 

மெனவுடுக்கைகள் மணிகளப்பறை டகுண்டங்குண் டகுண்டர 

டிகுகுடிக்குகு டிகுகுடிக்குகுடிகுண்டிங்குண் டிகுண்டீ 

யெனவிராவணனீள் 

மலையெனத்திகழ்முடிகள் பத்தையுமிரண்டஞ்சொன்பதொளன்றேய் 

பணைபுயத்தையுமொருவசைப்படவெருண்டம் டொன் றெறிக்கோன் 

மகனன்மைத்துன னசுரரைக்குடல் துளைர்தங்கம் Gers gs 

மயிலின்மேல்வருவாய் 

வயல்முதுக்கய லினமதர்த்தெழு வரம்பின்கண் புரண்டே 
பெருதடத்திடை செலவுகித்திலம் நிறைர்தெங்குஞ் சிறந்தே 

வரிசைபெற்றுயர் தணிமலைப்பதி புரர்தென்பம் இருந்தாய் 

இளையவாபெருமாளே, (௬௬)



குவறுதோறருடல. 2.2 ih. 

DUO FF Hoe கானனசானன 

PTB GD OT தானனதானன 
தானசத்கன கானனகானன--கனகான, 

t 

290. ஒதிவைக்கவர் கூலிகொடாதவர் 
மாதவர்க்கதி பாசுகமானவர் 

பூசலிற்கன லாயெரிகாளையர் — மறையோர்கள் 

ஊர்தனக்.ட ரேசெய்வரேழையர் 

ஆரதனக்குமு தானெமானவர் 
5ுழுக்தம நீதியைகாடிலர் இரவோரும் 

கேதுமித்கனை சானமிடா தவர் 

பூகலக்தினி லோமகானவர் 
~ sy ச THe oF. ஞானியை மோனியை யிகற்வோடும் 

ஏகசிற்றறி ஞா னமிலாதவர் 

யோகபற்றிடு பே [கிகமீறினர் 

ஈனபித்தனை பேர்களுமேழ்ஈர குழலிவாரே 

BT FDIS SE BUDE BE HH 

தூதுதுத்தூது தூறுதுதூதுறு 
FET EES STOLL EF HE 

டாடடட்டட டாடடடாடட 

டூடுடுட்டுடு டூடுடுடூடுடு 

(௨டிடிட்டிடி டிடி டிடி 19.19.12 tg. 

89222 222722 
தோதிகுத்திகு தோதிகுதோதிகு | 
சேகுசெக்குகு சேகுகுசேகுகு செகுசேகு 

சேயெனப்பல ராடிடமாகலை 

IL (lps Flor கூறிடும்வா௪கர் 

சேர்திருத்தணி மாமலைமேவிய பெருமாளே, (௬௯) 

 அையவணவயயகமையகஹ்கு 

தனதனத்தன GW HIT HF HOT AM HOM HOT தனதான, 
297. மலைமுகைச்சியர் குயல்விழிச்சியர் மதிமுகத்திய் அழகான 

மயில்ஈடைச்சியர்குபில்மொழிச்சியர்மன துருக்கிகள் அணை மீதே 

கலைநெ௫ஏழ்த்தியெ உறவணைத்திடு கலவியிற்.றுவள் பிணிதீராக் 

கசடனைக்மாண அ௮சடனைப்புகல் கதியில்லைப்பதும் ஒருகாளே 

குலஇரிக்குல மூருவவிட்டமர் குலவு௪த் இர முனைவேலா 
குறவர்பெற்றிடு சறுமியைப்புணர் குமரசற்குண மயில்வீரா



௨௨௪ திருப்புகழ். 

தலமதிற்புக லமரருக்கிடர் தளையகற்றிய அருளாளா 

தரு நிரைக்தெழுபொழில்மிகு த் திடு தணி [மலே க்குயர்பெரு மாலோ, 

தனத்த சனசதன கனசன தனதன 

தனத்த தனத்தன தனதன தனதன 
தனத்த சனச்கன தனதன FM GOT BOM HT OT 

238, முகத்தை மினுக்கெ ளசடிகள் கபடிகள் 

விழிக்து மருட்டிசள் கெருவிகள் திருடி.கள் 

மொழிக்குள்மயக்கிகள்வகை சனில்ஈகை தனில் விதமாக 

முழித்து மபற்கொளு மறிவிலி நெறியிலி 

புழுக்கு டலைப்பொரு ளெனமிக எணிபலர் 

மயக்க மடுத்துரி தருமடி. யவனிடர் ஓழிலாக 

மிகுத்த ழகைப்பெறு மறுமுச சரவண 

புயக்தி எகிக்கமழ் ஈறைமலர் தொடைமிக 

விசைக்கொ டுமைப்பெறு மாசத சலபியும் வடிவேலும் 

வெளிப்பட ah Det rach use 
விருப்பொ டுனைப்புக மமுதியல் சவிசொல 

விதிக்க னெழுத்* இனை தாவரு கரருபொருளருளாயே 

புகைத்த ழலைக்கொடு இரிபுர மெரிபட 

COE EE HEE முறைபவள் அலைமகள் 

பொருப்பி லிமக்கிரி பதிபெ௮ மிமையவள் அபிராமி 

*பொதுற்று திமித்திமி நடமிடு பகிரதி 

எழுத்த றிருத்திரி பகவதி கவுரிகை 

பொருட்ப யனுக்குரையெனுநிலைசமைபவள்அமுதாகச் 

செகத்தை யளப்பவர் நெடியவர் கடையவர் 

அறத்தை வளர்த்திடு பரசிவை குலவதி 

திறத்த மிழைத்தரு பழையவ எருளிய சிறியோனே. 

செருக்கு மரக்கர்கள் பொடிபட வடிவுள 

கரத்தி லயிற்கொடு பொருதிமை யவர்பணி 

திருத்த ணிஈற்பதி தனில்மயில் ஈடவிய பெருமாளே, 

  

௪ 

* இனைசர - மெலிய, ர் பொது உற்று, பொத - அம்பலம்,



திருப்புகழ். ௨௨௫ 

தன்ன தனதன தன்தன் நன்தன் 

சனன தனதன தனதன தனதன 

சுன்ன தனதன தனதன தனதன Sor ST or, 

299. முகிறு மிரவியு முழுகதிர் தாளமு 
முடுகு சிலைகொடு கணைவீடு மசனனு 

முடிய வொருபொரு ளூதவிய புதல்வனும் GT oor nrg. 

முதிய *கனனென தெய்வதரு நிகரென 
முதலை மடுவினி *லதவிய புயலென | 

முகமு மறழுமுக முடையவ னிவனென வறியோரைச் 

சகல பதளியு முடையவ ரிவரென 

வலிய த.நூவல விஜயவ னிவனென 

தபனன் வலம்வரு கரிதனை நிகரென இசைபாடிச் 

1 சயில பகலவ ரிடைதொறும் நடைசெயும் 

இரு தவிரவெ யிருபத மடையவெ 

$சலித வடியவர் தவமதில் வரஅ௬.ள் புரிவாயே 

௮கில புவனமு மடைவினி லுலவிய 
இமய கிரிமயில் குலவரை த.நுவென 

அதிர வருபுர கொடியினி லெரிசெய்த அபிராமி 

௮மரு மீடனன லெனுமொரு வடிவுடை 
யவ*[னி லுரையவன் முதுதமி முடையவன் 

௮ரியொ டயனுல கரியவ னடக௫வில் சிவன்வாழ்வே 

இகிரி கிசிரார் தடமுடி பொடிபட 

வலைக ளெறிகடல் சுவறிட களமிசை 

தரடு குறடுகள் புசள்வெகு குருதிகள் பெருகாருக் 

அகர கிரிரெரி படவலி கொடுபொரு 

திமிர தினகர குருபர இளமயில் 

சவணி வருமொரு த்ணிசையில் கிலைகழ் பெருமாளே, 

& கனன் - சர்ணன்.. 1 அதவிய - ஈம்மாசஞ்செய்த, 

] சயில பகலவர் - சற்பிளவை யொத்சவர், ன 
6 சவித - Os த்தொகெடி.ய, 

சி) இல் உசையவன் - உரையிள ரர்சவன், வாக்குச் கெட்டாரதவன், 
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௨௨௬ Gor wearer. wv. 

தனத்த தனதன தனத்த தனதன 

தனத்த தனதன தனதான. 
800. முடித்த குழலினர் வடி.த்த மொழியினர் 

முகத்தி லிலகிய ப விழியாலும் 

முசைக்கி ரிகள்மிசை யசைழ்த துகிலினும் 

— Oar és இடையினு ,மயலாகிப் 

படுத்த ௮ணைதனி லணைத்த ௮வரொடு | 

படிக்கு எற தினம் உழலாதே 

பருத்த மயில்மிசை நினைத்த பொழுதுன 
பதத்து மலரிணை யருள்வாயே 

துடி.த்தொர் தசமுகன் முடித்த 
எடுத்த சரம்விடு | ரகுராமன் 

அகைத்தி வலகையொ ரடி.க்கு ளன 
துலக்க Hit BAR மருகோனே 

தீடத்து ஞுறைகயல் வயற்கு ளெதிர்படு 
தழைத்த சதலிகள் ௮ வைசாயத் 

SHES Ovo) gp திருத்த ணிசைமிசை 

தழைத்த சரவண பெருமாளே. (௪௩) 

  

. தீதிதத் தனத்ததன தத்தத் தனத்ததன 
தத்தத் தனத்த. தனதான, 

301. மூத்துத் தெறிக்கவள ரிக்குச் சிலைக்சைமசன் 

முட்டத் தொடுத்த | மலராலே 

மூத்தத் இருச்சலதி முற்றத் * இதித்தியென 
முற்பட் டெறிக்கு திலவாலே 

aes தையர்க்குமித மிக்குப் பெருக்கமணி 

இப்பொற் கொடிச்சி தளராதே 

எத்திக் குமுற்றபுகழ் வெற்றித் திருத்தணிபி 
லிற்றைத் தினத்தில் ai Bay gps 

மெத்தச் செத்.துவட இக்குக் குலச் 
ப வெற்பைத் துளைத்த | சதிர்வேலா 
  

ச உநித்தி- உதி, இ. உதி - உவைத்தருத்தி



திருப்புகம். ௨௨௭ 

மெச்சிக் குறத்திதன மிச்சித் தணைத்.துருக 
மிக்குப் பணைத்த மணிமார்பா 

மத்தப் ப் ரமத்தரணி *மத்தச் ஈடைப்பரமர் 

சித்தத்தில் வைத்த . கழலோனே 

வட்டத் தரைக்கடலில் மட்டித் தெதிர்த்தவரை 
வெட்டிக் துணித்த பெருமாளே, (௪௪) 

  

தனதனன கனதர்த தனகனன தனதந்த 

தனதனன தனத்த .... தனதான, 

302. முலைபுளக மெழ௮ங்கை மருவுசரி வளாகொஞ்ச 
முகிலளக மகில்பொங்க | அ௮முசான 

“மொழிப தற அருமக்த விழிகுவிய மதிசகாண்ட ் 

முகம்வெயர்வு பெறமன்றல் ௮ணையூடே 

கலைரசெகிழ வளர்வஞ்சி பிடைதுவள வடலொன்று 

படவுருகி யிதயங்கள் ப்ரியமேகூர் 

கலலிகளை யழியின்ப அலையிலலை படுகின்ற 
கவலைகெட கின தன்பு பெறுவேனே 

௮லையெறியு மெழில்சண்ட od றழல்மண்ட 
அதிரவெடி படஅ௮ண்டம் இமையோர்கள் 

-அபயமென நடுநின்ற ௮௪ரர்பட அடியுண்டு 
௮வர்கள்முனை கெடநின்.று பொரும்வேலா 

தீலைமதிய ஈதிதும்பை Dam a! DI கமற்கொன்றை 
சடைமுடியி லணிகின்ற பெருமானார் 

தருகுமா விடவைந்து தலையரவர் தொழுகின்ற 

தணிமலையி ஓுறைகின்ற பெருமாளே. (எட) 

  

தந்தக் தீனதன தர்தர் தனதன 

தரீதந் தனதன .... தனதான, 
803. வங்கம் பெறுகட லெங்கும் பொருதிரை | 

வந்துர் தியதிரு | டட மதனாலே 
  அவக. 

* மத்சம் - ஊம GE. |



௨௨௮ குன்றுதேோழருடல். 

வஞ்சம் Ou gear Os or, xa சறற 

வஞ்சம் பதும்விடு மதனாலே 

பங்கம் படுமென தங்கர் Fool QS 

பண்பொன் பிய/வெரரு கொடியான 

ப.ஞ்சொன் நியமயில் சொள்ொன் ஜிமமழல் 

பொன்றுர் தனிமையை நினை பாயோ 

தெங்கர் திரளுட னெங்குங் கதலிகள ் 

சென்றென் நியபொழில் ௮ தனூடே 

தெர்கெர் தெனதென என்றன் டுறஅளி 

Bi oor Lp திகழ்வொடு மயிலாடப் 

பொக்குஞ் சுளைகளி லெங்குங் குவளைக 

ளென்றும் புகழ்பெற மலரீலும் 

பொன்றென் றணிகையில் ௨ன்றங் கெழுப்கி 

யென்று.ஞ் செயவல | பெருமாளே, (௪௭௬) 

தானத்தன தானன தந்தன தானத்தன தானன சும்தன 

தானதன தானன தக்கன தனதான, 

804 வாருற்றெழு பூண்முகை வஞ்சியர் காருற்2 றழு நீள்குழல்மஞ்சியர் 

வாலக்குபில் போல்மொழி கொஞ்சியர் தெருமீதே 

மாணுற்றெதிர் மோகன வீஞ்சையர் மேலுற்றெழு கேர்விழி விஞ்சியர் 

வாகக்குழை யாமப, ரஞ்சியர் மயலாலே 

சீருற்றெழு ஞானமு டன்கல்லி நேரற்றவர் மால்கொடு மங்கியெ 

சேருற்றறி வானத ழிக்துயிர் இழவாமுன் 

சேவற்சொடீ யோெெ ஈண்டியின் மீதுற்றறி ஜோர்புகம்ிபொங்யெ 

தேசுக்கதிர் கோடியெ லும்பதம் அருள்வாயே 

போருற்றிடு சூரா்சி ரங்களை வீரத்தொடு பாரில.ரிக்தெழு 

*பதக்கொடி சோரிய ருக்திட விடும்வேலா 

பூதக்குலை யேவிழ மென்கயல் தாவக்குலை வாழைக ஞஞ்செறி 

போகச்செ௫ெ லேயுதி ருஞ்ர்செய்கள் அ௮வைகோடி 

சாரற்கிரி தோறுமெ மும்பொழில் தூரத்தொழு வார்வினை இந்திடு 

1தாதுற்றெழு கோபு ரமண்டபம் P| DAs Gy (Lp 

‘ பூதிச்கொடி - பூசங்களும் காக்சைசளும். கொடி - சாக்கை, 

ர் செய்கள் - வயல்கள். 1 சாது - பொன், 

 



திருப்புகழ். ao. Me 

தார்மெத்திய தோண மென்தெரு Caren Du கார்பதி ண்... ர்சள் 

தாமெச்சிய ரீள்கணி யம்பதி பெருமாளே. (௪௪) 

  

தத்ததன கக்தகன சுக்தகன தத்ததன 
த்த்த ச் ow 5H அன ப om" 

305, வெற்றிசெய வுற்றகமை லிற்குதைவளைக்துமதன் 
8 Cc C'¢ 2 ¢ பவி ச ச் 

விட்டகளை பட்ட விசையாலே 

வெட்டவெலரி பிற்குமுமி பிட்ட உபா யிற்கனல்வி 

ரித்தொளிப ரப்பு மதியாலே 

பல்மிவசை சுற்றபல தங்கையாக மும் *இபை 

பட்ட] தகி ரிக்கும் அ. ியரதே 

பத் தியையெ னக்கருளி முத்தியைய ளி SH Slane ir 

பர்சைமயி லுற்று வரவேணும் 

நெ pp)! பட்டெரிய ஈட்டமிடு முத்தமர். iy 

னைக்குமன மொத்த 

கெய்க்கம௫ மொக்குமுகை மெய்க் குறளி யிர்சையுற 

கழல்வீரா 

நித்தமிறு கத்த முவுமார்பா 

எற்றியதி ருச்சலதி சற்றியதி ருத்தனியி 

லெப்பொழுது நிற்கு | முருகோனே 

எட்ட௪ல மெட்டஙில முட்டமுடி நெட்டசுர 

ரிட்டசிறை விட்ட. பெருமாளே. (௪௮) 

வள்ளிமலை. 

தையதன தான GO Fi! OM GT OO 

தையதன தா னது தனதான, 

800, அல்லிலிழி யாலு முல்லைகசை யாலு 
மல்லல்பட இசைக் சட்னியும் 

soared தான ஈள்ளிரவ போலு 

மூள ளலினை யாரத் தனமாரமும் 

இல்லுமிளை Gg யாரு மெல் வைய மாக 

வல்்லைருமை மாயச் சமனாரும் 
  

'& பனை - பறை 1இ-பட்ட இகர! : புல்லாங்குழல், ae - மூங்கில், 

| குறவி - உள்: ர்காயல், து 
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௨௩௦ குன்றுதோழுடல். 

எள்ளியென தாவி கொள்காகொளு நாணி 

அய்யவொரு நீபொற் கழல்காசாய 

தொல்லைமறை தேடி. யில்லையெை காதர் 

சொல்லஓுமுப தேசக் (HORST wa 

துள்ளிவிளை யாடு புள்ளியுழை மேவு 

வெள்ளிவன மீதுற் pin DG ara oor 

வல்கைரர் மாமா நல்லத் வா ம 

வ ஸ்லைவடி வேலை 4, கொடு வானே 

வள்ரிபடா சாரல் வள்ளிமலை மேவு 
, . mink ar fz 

வள்ளிமண வாளப் பெருமாளே, (2௯) 

907, ஐபுமு.௮ நோயு மையலஓும் வாவி 

னைவருமு பாயப் பல நாலின் 

அிள்ளல்கட வாது துள்ளியதீல் மாயு 

முள்ளமுமில் வாற்வைக் , சுருகாசைப 

பொய்யுமக லாத மெய்யைவள ராளி 

உய்பும்வகை யோகக் a apne x 

புல்லறிவு பேசி பல்லல்படு வேனை 
ஈல்லஇரு தாளிற் புணர்வாயே 

மெய்யபொழில் நீடு ஒதையலைஃமு சாலு. 

செய்யபுய மிதுற் றணைவோனே 

வெள்ளாயிப மேறு வள்ளல்கிளை வாழு | 

+ Qarair AUP G1 LO BHAI! பொருோனே 

ளையமுழு காளு மையமயில் ait ir 

வல்லமுரு, காமு. தமிழ்வேளே 

வள்ளிபடர் சாரல் வள்ளிமலை மேவு 
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கனக்தனழ்தம் தக்கன கானன Bow HTM, 

அகத்தி 3 fot Ho) 4 OD ly (ait ஸி மேல்கி 00 

இன த்து ம ppc) ap sar DI pp றியாது ன் 

அவ, த முள் வைக்றா 7) oh ௪ தி த்த y non newer wai Ban 

அசத்த MN BM கொட்பு௮ பாலையா 

புகைத்து ரைக்கும் பொய்க்கடல் மூழ்கியெ 

லக்க ணிற்பொன் மித்தரி மாறி சிலராள்போய் 

* ௮.றினவ விலங்கல்-வள்ளிமலை,



உ௩௭௬ Gor west ap wv. 

இரசதை மெய்க்சொண்டிப்புளி பாலர் பொன் 

மயக்கி லுற்றம் பற்றைவிடாதுட 

லிளைப்பி ரைப்பும்பித்கரு மாய்கரை (lp Bi Rar Yor 

எமக்க யிற்றின் FE sof! aor (ty: sono 

பலர்ப்ப த்தின் பத்திவிடாமன 

திரு ங்கு ஈ MO) np aor oF HA Fat பாட ay amr அருள்காராய் 

புகும் திக் தார்ப்பனு ேடுபா 19 

mw BP sen apernson Barus 

(கைக amr oo vw Cy | ற்றவர் nit and யாபா பாலா 

புலிக்கு யுத்தம் புத்திரர் சேபர 

தபம் த் ழி! பரல் Dor, செ ற் றி ட மேபகை 

|கட்டி வைன் சக்கா பாணிதன் மருகோனே 

இகழ்க்க டப்பம் புட்பம தார்புய 

பாறைக்கு ற்ற்கொண் டற்புத er Hs 

Bian 011, னத்தின் |ற்றுறைபாவையை யணரீலா 

செகத்தி லுர்சம் பெற்றா ராவதி 

யதற்கு மொப்பென் றுற்றழ கேரெறி 

இருக்க முக்குன் றக்தினில் மேவிய பெ.ருமாளே.(௮௮) 

தான தத்த தனந்த கனா தனாதன 
OTN BEE DUGG FQ) BC) HOM 
தான FEB HOGG FC) FO) HO HOS BH HI BOT , 

816. மல மிட்ட சுரும்பு தனா தனாவென 
வேசிரத்தில் விழு.்உகை பளிர்ர்பளிரென 

வோரை பெற்ற சிலம்! | கலீர் Kil Oy ar விர. வில 

லர்மி பற்றி Mav up eb! aif GR aha aor 

வேர்வை மெத்த வெழுக்து லா சலாவென 

ரோமகுர்ஈ Ban pa a RP ar APOrer அறூதமாயமன் 

gn ugg ating g HTH குபீரென 

வேழு திக்க வுடம்பு விரிர் விர்ரொென 

ஆச முத்த மணிச்து ௮ளா வளாவென மருவமாதர் 

*்சை-ஒழுங்கு



திருப்புகழ், ௨௩௭ 

ரை பிற்கை கலந்து சமா கம்ப 

ரக த்ர ல [ந்தி எழா எழாதுளம் 

YOM bog ஈளை குசா குராவென வரைவமாதே 

பாலையிட்ட சாங்கள் செவேல் செவேலென 

வேலெ (1 கி FHL LH Oai@u a QauGarOaan 

arosOiom jung 52 pra pGevesr er At Dan ot cm rer 

inidty Ont ss Omi as alo wi Qaraor 

பேய்கு இக்க நிணங்கள் ரா மூராவென 

வாய்! கைத்துவிழுந்துலயோலயே வென உ இமா apts 

வேலை வற்பி வரண்டு ரீல் 4 /லென 

மாலைவெற்பு மிடிந்து இமர் இஃரென ° 

மேன்மை பெற்ற ஜனங்கள் ஐயாஜயாவென இலைகள் கூற 

மேலெடுத்து ஈடந்த திவா ஈராசல 

வேடு வப்பெண் மணந்த புயா ரலாதமிழ் 

வேச வெற்பிலமர்ந் க க்ருபாகராசிவ குமா Bor {440 ) 

  

How OT H OBT தான howl OB! ch eT Bi ot! 

Kol OF Hod! நான BOT HT ot . 

817. *எழுகுநிறை ராபி அரிபிரமர் ரோதி 

9 * வேழவெழ்பு - இருக்கழுக்குன் றம். 1 எழுகு-எழுலகம், 

பிலகுமரன் மூவர் மு. தலாலனே 

இறைவியென மாஇபமை முகையி லூழி 
4 

யெழுபமிர்த நாறு மனிலாயா 
ர . 

[agar (ge சாழி KajoParhr ஜான 
பு கனென ஏடு குறிழ [லே 

புனலிலெதி ரேற அமணர்கமு வேற 
wd) Unit ODL Lit (th alg (Ay MT 1 

மழுவுழைஈ பால டமரசத்ரி சூல 

பணிகாளி கேத அருளி பாலா 

மலரயனை நீடு சிறைசெய்கவன் வேலை 

வளமைபெற வேசெய் முருகோனே 

91



Ap) - குன்றுதோருடல். 

கழுகுதொழு வேத கிரிசிகரி வீறு 

  

கதிருலவு வாரல் நிறைவானோர் 

கடலொலுய தான கமிழ்மறைக ளோது 

*ககலிவன மேவு பெருமாளே. (௯0) 

மயிலம். 

தனதர்த தானன தானா தானா 

தனத்த தானன தானா தானா தன கான, 

818, சகொலைசொண்ட போர்லிழி சோலோ வாளோ 
விடமிஞ்சு பாதக வேலோ சேலோ 
குழைகொண்டு லாவிய மீனே மானோ எனுமானார் 

குயில்தங்கு மாமொழி யாலே நேரே 
யிழைதங்கு நாலிடை யாலே மீதூர் 
குளிர்கொங்கை மேருவி னாலே கானா விதமாகி 

உலைகொண்ட மாமெழு காயே மோகா 
யலையம்பு ராசியி ஜாடே மூழ்கா 
வுடல்பஞ்ச பாதக மாயா நொயால் - IB a8 @ 

உறுதண்ட பாசமொ டாரா வாரா 
crit waar Cus ot gr ar oir 
உயிர்கொண்டு போய்விடும் நாள்நீ மீதா அருள்வாயே 

றுலைகொண்ட வாரிதி கோகோ கோகோ 
coher arma. Ca kar மாசூர் , 

அ௮ணியஞ்ர1ச ராசனம் வேருய் நீரா யிடவேதான் 

௮ விர்கின்ற சோதிய வாரார் நிள்சர் 
அ௮னலங்கை வேல்வீடும் வீரா தீரா 
அமுமக்த ரூபக ஏகா வேழோர் வடிவாகி 

மலைகொண்ட வேவ் கானா டேபோய்க் 

குறமங்கை யாளுட னேமா லாயே 
மயல் கொண்டு லாயவள் தாள்மீ வீழ் குமழேசா 

மதிமிஞ்சு போதக மேலா ஆளா 
மகிழ்சம்பு CO grap பாதா நாதா 
மபிலர் தீண் மாமலை வாழ்வே வானோர் பெருமாளே ௬௧ 
  

  

4 கதலிஉ௨னம்-இரு2சழு க்குன்றம், 1 கராசனம்-வில்' உலாய்-உலாவி,



ற 

திருப்புகழ். ௨௩௯ 
திரிசிராபள்ளி 

கந்த தாத்தன தத்தத் சானன 
தந்த தாத்தன SHHS (BT ex oar 

தந்த தாத்தன கத்தக் தானன தனதான, 

19. அங்கை நீட்டிய ழைத்துப் பாரிய 

கொங்கை காட்டி ம॥றைத்துர் சிரிய 

அன்பு போற்பொய்க டித்துச் காசள a} Mau mig. 

அம்பு தோற்றக ஸணிட்டுக் தோதக 

இன்ப சாதரமு ரைத்துக் கோகிலம் 
க் ௩ ௬. ர் ௫. * 

அன்றில் போற்குர லிட்டுக் கூரிய ஈகேகை 

பங்க மாக்கிய லைத்துச் சாதனை 

கொண்டு வேட்கையெ முப்பிச் காமுகர் 

பண்பில் வாய்க்கம யக்கக் கூடுதல் இயல்பாசுப் 

பண்டி ராப்பகல் KOBE Gar Gor 

தங்கள் மேற்ப்ரமை விட்டுப் பார்வதி 

பங்கர் போற்றிய பத்மச் காள்தொழ அருள்வாயே 

எங்கு மாயக்குறை வறறு௪ சேதன 

௮ங்க மாய்ப்பரி சுத்தக் தோர்பெறும் 

இன்ப மாய்ப்புகழ் முப்பத் தாறினின் முடிவேருய் 
@ 

இந்தா கோட்டிம யக்கத் தான்மிக 

மந்த்ர மூர்த்தமெ டுத்துத் தாமத 
மின்றி வாழ்த்திய சொர்க்கச் காவல வயதூரா 

செங்கை வேற்கொடு துட்டச் சூரனை 

வென்று தோற்பறை கொட்டக் கூளிகள் 

தின்று கூத்துஈ டிக்கக் தோகையில் வரும்வீரா 

செம்பொ னாற்றிகழ் சிதீரக் கோபுர 
மஞ்சி ராப்பகல் மெத்தச் சூழ்தரு 
Oxon ராப்பளி வெற்பிற் நேவர்கள்பெருமாளே(௬௨) 

Sep ney



R 

தந்தானன தானன தாத்தன 

தந்தானன தானன தாத்தன 

Gor ge sr wpe w. 

தந்தானன தானன தாத்தன தனதான, 

820. ௮ந்தோமன மெஈம தாக்கையை 
ஈம்பாதெயி தாகித சூத்திர 
மம்போருக னாடிய பூட்டிது 

Horr soi யாகிரி யாக்கையை 
பஞ்சாடிய வேலவ ஞர்க்கிய 
லங்காகுவம் வாஇனி தாக்சையை 

வ ந்தோமி.து வேக இ யாட்சியு 

சிற்கா மயில் ANT Hem ir ரிட்டி னி 

வர்தாளுவம் நாபொன வீக்கிய 
. 

வர்தேவெகு வாஈமை யாட்கொளும் 

*வர்தார்மத மேதினி மேற்பட 

OD LDIF GM (iL ராவென வார்த்துள 

HAC gsr BY See wr ggg. 
தந்தாதன னாதன தாக்தன 
செம்பூரிசை பேரிகை யார்த்தெழ 

செங்காடென வேவரு மூர்க்கர்கள் 
“சங்காரசி கமி வேற்கொடு 

திண்டாடம காமயில் மே ற்கொளு 

Qa sry. gp நாகர்ம காப்புனல் 

் கற்காளமி னாசடை சூட்டிய 

என்தாதை௪ தாசிவ கோத்திரன் 

எண்கூடரு ளால்றெளவி நோக்கியை 

ஈன்பூமண மேவுசி ராப்பளி 

இனிமேல்காம் 

ஒழியாமல் 

சிவநீறும் 

மறவாதே 

மறையோதச் 

முருகோ Can 

அருள்பாலா 

யென்பார்மன மேதனி நோக்கிய பெருமாளே. (௩௯) 

tem peed 

தனதன த்தன தாத்தன FM HO FGM FTF KOM 

FM HM FEM HT HH oa தன தான, 

891. அரிவையர் செஞ்சுரு காப்புணர் தருவிர கங்களி னாற்பெரி 

தவசம்வி ளைந்துவி டாய்த்தடர் 
கலவுவகககைவை ரகக பரவால 

முகைமேல்வீழ்ர் 

% உரதார்-தென்றற்றேருடையார், மதன், [மகாப்புனல்-சங்லைை,



திருப்புகழ், ௨௪” 

தகிலொடு சக்தனசே ற்றினில்முழுகியெழுஈதெதிர்கூப்புகை 

யடியின கம்பிறை போற்பட விளையாடிப் 

பரிமளம் விஞ்சிய பூக்குழல் சரியா ரங்டை போய்ச்சில 
, பறவைக ளின்கூர லாய்க்கயல் விழிசோரப் 

பனிமுச முங்கு௮ுே வர்ப்பெழஇதழமுதுண்டி ரவாய்ப்பகல் 
பகடிபி டும்படி தூர்த்தனை விடலாமோ 

சரியையு டன்க்ரியை போ ற்றிய பரமப தம்பெறு வார்க்கருள் 

தருகணன் ரங்கபு ரோச்சிதன் ம்ருசோனே 

சயிலமெறிர் ககைவேற்கொடு மபிலினில்வர்செனையாட்கொளல் 

சகமறி பும்படி. காட்டிய குருகாதா 

திரிபுவ னற்தொழு பார்திதிபன் மருவிய மண்டபகோட்டி௰மு 

தெருவில்வி ளங்குசி ரரப்பளி மலைமிதே 

திரியஇ ருந்தப ராக்£ம உருவளர் குன்.வலடை யார்க்கொரு 

திலதமெ னும்படி. தோற்றிய பெருமாளே, (௯௪) 

reer nineteen: 

(Bor Hoo தானான தான்னு தனதன தானான தாரன்ன. 

தனதன தானான தானன தர்ததான, 

922, அழுதழு தாசாரகேசமுமுடையவர்போலே பொய்சூழ்வுறும் 

அ௮௪டிகள் மாலான காமுகர் பொன்சொடாராள் 

அவருடன் வாய்பேரிடாமையு முனிதஇுமாுததோவிகள் 

அறுதியில் காசாரை வேசைகள் ஈஞ்சதோயும் 

விழிகளி னால்மாட விதிகில் முசைகக£ யோராம லாரொடும் 
விலைபிடு மாமாய ரூபிகள் பண்பிலாத 

. விரதிகள் வேதாள மோவெனமுறையிடுதோமாளிகாளிகள் 

வினைசெய லாலேயெ னாவிம யங்கலாமோ 

வழிபினில் வாழ்ஜான போக பரமஈ வாமீவ ரோதய 

வயலியில் வேலாயு தாவரை யெச்குமானாய் 

மதுரையின் மீதால வாயினில் எதிரம ணாசோசெ ஸணாயிரர் 

ம்றிகழு மீதேற நிறுப ரந்துலாவச் 

செழியனு மாளாக வாதுசெய் கவிமத சிகாழி மாமுனி 

சிவசிவ மாதேல காவென | வந்துபர்டும் 

* முனி ஃயானைக்கன் று,



௨௪௨ குன்றுதேோறுடல். 

திருவுடை யாய்திதி லாதவர் உமையொரு பாலான மேனியர் 
சிரகிரி வாழ்வான தேவர்கள் தம்பிரானே (௬௫ 

தனதன தந்தத் தனதன தந்தத் ப 
தனதன தந்தத். தனதான, 

828. இளையவர் நெஞ்சதரதளையமெ gua, Fp 
றிடைகொடு வனஊ்சிக் கொடி. போல்லார 

இணையடி. கும்பிட் டணியுடல் கம்பித 

இதழமு தர்துயத் தணியாரக் 

சுளபசு கந்தப் புளகித இன்பக் 

கன தன மும்பத் திடைழ்கும் 

- கலவியை நிர்தித் திலகிய கின்பொற் 

கழல்தொழு மன்பைத் தருவாயே 

தளர்வறு பன்பர்க் குளமெனு மன்றிற் | | 

சதுமறை சந்தத் ... தொடுபாடத் 

தரிகிட தந்தத் தரிகிட Bias . 

தருர்தியெ ஓுங்கொட் டுடனாடி த் 

தெளிவுற வர்துற் ரொளிர்சிவ னன்பிற் 
சிறுவ௮ லங்கற் நிருமார்பா 

செழுமறை யஞ்சொற் பரிபுர கொண்டற் 

1திரிசிர குன்றப் பெருமாளே. (௬௯௬) 

Sonne 

தனதன தத்தர் தனதன தத்தர் 
தனதன தத்தர் தனதான. 

894, பகலவ Cen agi கனகிய ரத்ரம் 

பவளவெண் முத்தந் இர்மாகப் 

ப.பிலமு கைக்குன் ௮ுடையவர் சுற்றம் 

பரிவென :வைக்கும் Lic aut ond 

௮க்மகிழ்?துட்டன் By ம ருட்கொண் 

டழியும வத்தன் Co 
BoA Oud g இருசிராப்பள்ளி, t சளையம் - விலங்கு, % இரிசிர் 

குன்றம் - - இரிசிராப்பள்ளி,



திருப்புகழ். 
அறிவிலி சற்றும் பொறையிலி பெற்றுண் 

டலைததொ மித்தென் 

சகல மெச்சும் பரிமள பத்மர் 

தருணப கக்திண், 

தலைவர்ம சட்குங் முறவாம கட்குக் 

தழுவு ணைக்குக் 

செகதல மெச்சும் புகழ்வய லிக்கர் 

திகுதிகெ னப்பொங் 

&திமிலைத விற்றுக் துமிகள்மு ழக்குஞ் 

௨௪௩: 

ற் ளி வாயே 

AD லோ கத 

திரு மார்பா 

Hw aur oer 

சூரி நிற்கும் .. பெருமாளே, (௬௪) 

HOU CT FOU GIG Fi தனனதன SoG 

தனனதன தந்த தனதான, 

925, ஒருவரொடு கண்கள் ஒருவரொடு கொங்கை 

ஒருவசொடு செங்கை 

ஒருவரொடு சந்தை ஒழுவரொடு நிந்தை 

ஒருவரொடு ரண்டு 

மருவமிக அன்பு பெழுகவுள தென்று 

மனகினையு மிந்த 

வன சமென வண்டு தன்தனனவென் ற 

மருவு௪ர ணங்கள் 

௮ ரவமெதிர் கண்டு நடுதர டுங்க 

ojo crs சண்ட 4 

௮ மரர்முக லன்பர் மூகிவர்கள்வ ணங்கி 

அடிதொழவி எங்கு 

திருவையொரு பங்கர் கமலமலர் வந்த 

திசைமுகன் ம௫ழ்ர்த 

திகுதகுதியென்று ஈடமிட முழங்கு 

புறலாடி 

முரையாரறை 

மருள் இர 

அருளாயோ 

மயில்வீரா 

வயலூரா 

பெருமானார் 

BAA aH வந்த பெருமாளே (௬௮) 

  

  
  

* இங்லைவிற்றுந்துமி - திமிலை, தவில் த்துமி. ,



QPF குன்றுதோருடல். 

தின்ன தர த்தன கனன கா த்தன 

தானா கானா கானா தானு தனதான 

826 குமுத வாய்க்களி யமுத வ ர்க்கினா் 

கோலே வேலே சேலே பேரலை ் அழகான 

குழைகள் தாக்கிய லிழிக ளாற்களி 

கூரா வீரு தீரா மாலா யவரோடே 

உது தோட்களி லெமறு வேட்கையை 

ஓரீர் பாரீர் வாரீர் சேரர் எனவேரகின் 

அடைதொ டாப்பண மிடைபொ (த்தன , 

ஊடே லீழ்வே oof Ora us wy iparG a G a 

தமர வாக்கிய அமரர் வாழ்த்திய 

தாதா வேமா ஞாதா வேதோ கையிலே றி 

சயில நாட்டிறை வயலி சாட்டிறை 

சாவா மூவா மேவா நீவா இளயோனே 

Bis  ராக்கதர் ரமர வேற்கா 

இரா வீரா நேரா தாரா உமைபாலா 

இரிசி ரரப்பளி மலையின் மே ற்றிகழ் 

தேவே கோவே வேளே வானோர் பெருமாளே 

தனன தானன தத்தன தந்தன 

தனன தானன தத்தன த்தன 

சனன கானன தத்தன கரதன HOS GIT OST 

327 குவளை பூசில்வி ளாத் இடு DBI T LI 

கடவ தாமெனு மைக்கண் மடற்தையர் 

குமூக வாயமு தத்தை கர்ந திசை Cam HoT on. 

குபில்பு முமயில் குக்கில் ஈரும்பினம் 

வனர ப தாயுத மொக்கு மெனும்படி. 

குரல்வி டாஇழு பொற்குட மும்புள திதமாசப் 

பவள ரேகைப டைத்தத ரங்குறி 

யுறவி யாளப டைத்தை யணைந்துகை 

பரிச தாடன மெய்க்கர ணங்களின் மத .நாலின் 

* குகீகில் - செம்போத்து. 1 பதாயுதம் - கோழி,



திருப்புகழ், ௨௪௫ 
படியி லேசெய்து ரக்கிழு யங்கியெ 

அவச மாய்வட பத்ர நெடுஞ்சுழி 
படியு மோகச மூத்ர மழுந்துதல் ஒழிவேனோ 

தவள ரூப*ஈசரர்வதி யிர் இரை 

சதிபு லோமசை க்ருத்திகை ரம்பையர் 

சமுக சேவிக துர்க்கை பயங்கரி புவனேசை 

FEO Gir rev சத்தி பரம்பரி 

iow பார்வதி ரத்ரி நிரஞ்சனி 

சமய நாயகி நிட்களி குண்டலி யெமதாயி 

சிவம சோன்மனி சற்ஈ௧க சுந்தரி 

கெளரி வேதவி தகஷனரி யம்பிகை 

த்ரிபுரை யாமளை யற்பொடு. Bi (TH oT முருகோனே 

சிகா கோபுர சித்தி மண்டப 

மகா தோரண ரத்த அலங்கு 

திரிசி சாமலை அப்பர் வணங்கிய பெருமாளே. (௧௦௦) 
eee 

EEE தானா தனாதன கத்த தானா கனாகன 
ச . ம 

தத்கதானா தனாதன _ தநதகான, 

828. சத்தி பாணீ ஈமோறரம முத்தி ஞானீ ஈமோரம 

தத்வ வாத நமோநம ' விர்துநாத 

சத்து ரூபா ஈமோம ரது தபா நமோமம 

sper grue «wren என்றுபாடும் 

பத்தி பூண மலேயுல சத்தின் மானார் சவா ௪கில் 

பச்மை பரம ரபூஷிக கொங்கைமேல்வீம் 

பட்டி. மாடா னமானுளை விட்டி. ராமே + யுலோக்த 

பத்ம சிபா தறீமினி வர்துதாராய் 

அதர தேவா யுகாகார முக்ர சேனா பதீசசி 
ர் : * 

_யர்க்யரசோமா சியாகுரு சம்ப்ரதாயா 

அர்ச்ச னாவா கனாவய லிக்குள் வாழ்சா யகாபுய 

$அட்ச மாலா தராகுற _ மங்கைகோவே 

் ௬ சமச்வதி- சரசுவதி, 1 உலோகிதம் - செம்மைகிறம், % ் சோமா? - யா 
சர்த்சா. 8அட்சமாலா -ருத்திராக்ஷ மாலிகை, 

9௮



௨௪௬ Go pest mio. 

இதா கோலா சலாலிர லக்ஷ்மி சாதா ரதாபல 
ர் 

  

இக்கு பாலா சிவாகம தந்த்போதா 

சிட்ட சாதா இிராமலை யப்பர் ஸ்வாமி மகாவருத 

தெர்ப்பை யாசா ரவேதியர் தம்பிரானே. (௧௦௧) 

தனன தனனக் தனதான, 

929. பகலிரவினிற் றடுமாரு பதிகுடிவென த் கெளியோத 

ரகதியமுரைத் த.நுபூதி ஈதகி லைதனை த் , த,வாயே 

இகபரமதற் றையோலே இயலிசையின் முத் கழிழோனே 

சகிரசிரிப் பதிவேளே ரரவணப வப் பெருமாளே. (௧0௨) 

தனனத் தனனக் தனனக் தனனக் 

தனனத் தனனத தனனத் தனனத் 

கனனத் தனனத் தனனச் தனனத் தனதான. 

890. புவனத் தொருபொற் றொடி௫ற் அுதரக் 

கருவிற் பவழுற் றுவிதிப் படியிற் 

புணர்துக் கசுகப் பயில்வுற் றுமரித் இடிலாவி 

புரியட் டககிட் டதுகட் டி.யிறுக் 

கடிகுத் தெனமுச் சம்விளை த் தலறப் 

புரள்வித் துவருக் திமணாற் சொரிவித் wom oy Si 

தீவனப் படவிட் டுயிர்செக் Bevan sé 

தணிபற் களஞுதிர்த் தெரிசெப் புருவைக் 
தழுவப் பணிமுட் களில்முட் டியிசிக்  தஇிடவாய்கண் 

சலனப் படஎற் றியிறைச் சியறுத் 

தயில்வித் துமுரித் துநெரித் துளையத் 

களையிட் டுவருத் தும்யமஃப் ரகரத் துயாதீராய 

பவனத் தையொடுக் குமனக் கவலைப் 

ப்ரமையற் றைவகைப் புலனிற் கடி திற் 

படரிச் சையொழித் ததவச் சரியைக் க்ரியையோகர் 

பரிபக் குவர்கிட் டைநிவிர்த் தியினிற் 

பரிசுத் தர்விரத் தாகருத் தகனிற் 

பரவப் படுசெய்ப் பதியிற் பரமக் குரூராகா 

* பிரதத.தயர் - மிச்சகொலைத் துன்பம்,



திருப்புகழ், ட்ப 

வெளுச் தமனித் தவுருத் திரன்முக் 
கணனக் கன்மழுக் கானுக் ராணத் 

த்ரிபுரத் தையெரித் தருள்சிற் குணஙிற் கண்ணகி 

செகவித் கனிசப் பொருள்டற் பானற் 

புதனெப் பிலியுற் பவபத் மதடக் 

தீரிசிரப் புரவெற் புறைசற் குமரப் பெருமாளே,(௧0௩) 

cone 

தனன தாத்கன தானா கானன 

KOM FT HRN GT CO) FTE oot 

தனன காத்தன தானா தானன th Hl ot, 

337, பொருளின் மேற்பரிய காமா காரிகள் 

பரிவு போற்புணா கரீடா பிடிகள் 

புருஷர் கோட்டியில் ராணா மோடி கள் கொங்கைமேலே 

புடைவை போட்டிடு மாயா ரூபிகள் 

மிடிய ராக்குபொ லாமூ தேவிகள் 

புலையர் மாட்டும ருதே கூடிகள் நெஞ்சமாயம் 

கருதொணாப்பல கோடா கோடிகள் 

விரகி னாற்பலர் மேல்வீழ் வீணிகள் 

கலவி சாத்திர தாலே யோதிகள் தங்களாசைக் 

கவிகள் கூப்பிடு மோயா மாரிகள் 

அவச மாக்கிடு பேய்£ ரூணிகள் 

கருணை நோக்கமி லாமா பாலிகள் இன பமாமோ 

குருக டாக்ஷக லாவே தாகம 

பரம வாக்கிய ஞானா சாரிய 
குறைவு தீர்த்தருள் ஸ்வாமீ கார்முக வன்பரான 

கொடிய வேட்டுவர் கோகோ கோவென 

மடிய நீட்டிய கூர்வே லாயுத 

குருகு க்ஷேத்ரபு ரேசா வாசுகி அ ஞசமாறும் 

செருப ராக்ரமக்சேகே வாகன 

சாவ ணோற்பவ மாலா லாளித 

திரள் [பு யாத்திரி மீரா முதிய சந்தவேளே 
ஆடை Mn Se rp pgm 

ஏ சேகயம் அ மயில்,  1புயாத்திரி - புயமலை,



௨௪௮ குன் ௮0 Sr ap i ov, 

சகர நீர்க்கம சா€ கோபுர 

மூக௪ டாக்கர சேணா டாக்ருத 

தரிசி ராப்பளி வாழ்வே தேவர்கள் தம்பிரானே. (௧௦௪' 

தனதன தந்த தனதன தந்த 
சன தன தர்த தனதான, 

882, பொருள்சவர் சிந்தை அரிவையா। தங்கள் 

புமுககில் சந்த. பனிநீர்தோய் 

புளகிக கொங்கை யிளகவ டங்கள் 

பூரளம ருங்கில் | உடைசோர 

இருள்வளர் கொண்டை சரியஇ மைந்து 

இணை தரு பங்க அதராகத் 

திரிதலொ ழிந்து மனதுக சிந்துன் , 

இணையடி யென்று புகழ்வேனே 

மருள்கொடு சென்று பரிவுட னன்மு 

மலையில்வி ளைந்த | Bear Gr aa 

மயிலை மணந்த ௮யிலவ எங்கள் 

வயலியில் வந்த முருகோனே 

தெருளுறு மன்பர் ப.ரவவி எங்கு 

திரிசிர குன்றில் முதனாளில் 

தெரியஇ ருந்த பெரியவர் தந்த . 

சிறியவ ௮ண்டர் பெருமாளே. (௧0௫) 

  

தானத்தத் தான தானன தானத்தத் தான தானன 

தானத்தத் தான தானன தந்ததான, 

989. வாசித்துக் காணொ ணா௧௮ பூசித்துக் கடொ ணாத 
வாய்கிட்டுப் பேசொ Qs . கெஞ்சினாலே 

மாசரக்குத் தோணொ ணாதது சேசர்க்குப் பேரொ தைது 

மாயைக்குச் ரூழொ ணாதது | BG gm 

இசைக்குத் தூ மானது மாகத்துக் கற தானது... 

லோகத்துக் காதியானதுதஹ  சண்நொயேன்



திருப்புகழ். ௨௪௯ 
கக் 

யோகத்தைச் சேரு மாறுமெய் ஞான தந்தைப் போதி யாயினி 

யூனத்தைக் கம்வி டாதும யங்கலாமோ 

ஆசைப்பட் டேனல் காவல்செய் வேடி ச்சக் காக மாமய 

லாகிப்பொற் பாத மேபணி ... கந்தவேளே 
~ 

&ஆலித்துச் சேல்கள் பாய்வய ஓுாரகதிற் காள மோடட 

ராரத்தைப் பூண்ம யூரது ரற்சுவீரா 

நாசிக்குட் ப்ராண வாயுவை ரேசிகதெட் டாத யோகிகள் 

BTY PING F1 DGD) GRO Fon நீன்றராதா 

நாகி ராகை போயுய। மேசகுததைச ரேர்டி ராமலை 

OM GEG HI IM N@ ww oi தம்பிரானே (௧0௬9 

  

தனத்த தாததல தனதன தனதன 

தனத்த தாத்தன FCW BOM BOOT sy ont 

தனத்த தாததன தனகன தனதன தனதான, 
994, வெருட்டி யாட்கொளும் விடமிகள் புடவையை 

நெகிழ்த்த ணுப்பிகள் படி றிகள் சடுதியில் 

விருப்ப மாக்கெள் விரவிய திரவிய மிலரானால்” 

வெறுதது கோக்ககள் கபடிகள் நடமிடு 

பதத்தர் தூர்த்திகள் ம்ருகமத பரிமள 
வி௫ித்ார மேற்படு முகையினு நிலையினு மெவரசோடும் 

மருட்டி வேட்கைசொல் மொழியிலும் விழியினு 

மவிழ்த்த பூக்கமழ் குழலினு நிழலினும் 

மதிக்கொ ணாத்தள ரிடையினு ஈடையினு மவமேயான் 

மயச்க மாய்ப்பொருள் வரும்வகை க்ரிஷிபணு 
தடத்து மோக்ஷம தருளிய பலமலர் 

மணத்த வார்க்கழல் கனவிலு ஈனவிலு மறவேனே 

இருட்டி லாச்சுர ௬லகனி லிலிய 
சகத்ர கேத்திர முடையவன் மிடியற 

இரகை வாய்த்தருள் முருகபனிருகர குகவீரா 
இல௯ஷமீச்சுர பசுபதி குருபர 

* 
சவ்வ்கவளை 

டத ஆலித்து*களித்து. 
 



௨௫௦ குன்றுததோரூடல். 

சமஸ்த ராச்சிய பதிபுகழ் வயமியல் 

இலக்க மேய்ப்படை முகடெழு ககபதி களிகூரத் 

திருட்டு [ரக்ஷதர் பொடிபட வெடிபட 
எடுத்த வேற்கொடு கடுகிய முடுகிய 
செருக்கு வேட்டுவர் திறையிட முறையிட மயிலேறும் 

செருப்ப ராக்ரம நிதிசர வணபவ 

சிவத்த பாற்க.ர னிமகரன் வலம்வரு 
திருச்சி ராப்பளிமலைமிசை நிலைபெறு பெருமாளே (௧0௭) 

  

திருக்கற்குடி (உயயக்கொண்டா ஸ்) 

  

தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத் தனத்தத் 

தனத்தத் தனத்தத் தனதான, 

998 குடத்தைத் தகர்த்துக் களிற்றைச் துரத்திக் 
குவட்டைச் செறுத்துக் சகசாலக் 

குலத்தைக் குமைத்துப் பகட்டிச் செருக்கிக் 

குருத்தத் அவத்துத் ர தவர்சோரப் 
புடைத்துப் பணைத்துப் பெருச்சச் குதித்துப் ்் 

புறப்பட் டகச்சுத் தனமாதர் 

புணர்ச்சிச் சமுத்ரத் திளைப்பற் நிருக்கப் ப 

1புரித்துப் பதத்தைத் ்.. தருவாயே 

கடத்துப் புனத்துக் குறத்திக் குமெத்தக் | 
கருத்திச் சையுற்றுப் பரிவாகக் 

-தனக்கப் ப்ரியப்ப டகப்பட் டுமைக்கட் | 

கடைப்பட் டுகிற்கைக் குரியோனே 

தடத்துற் பவித்துச் சுவர்க்கத் தலத்தைத் 

... தழைப்பித் தகொற்றத் தனிவேலா 

தமிழ்க்குக் கவிக்குப் புகழ்ச் செய்ப் பதிக்குத் 

தருக்கற் குடிக்குப் பெருமாளே.(௧0௮) 

nee 

    

ச இரரிெபுரத்துக்குச் தென் மேற்கு 2-மைல் சாத்தன். 
1 புரித்து-புரிந்து, செய்து,



திருப்புகழ். ௨௫௧ 

தனத்தத் தனத்தத் தத்த தனக்கக் தனத்தத் தத்த 

தனத்தத் தனத்தத் தத்த தனதான, 
898 நெறித்துப்பொருப்புக்கொத்த முலைச்முத் தனத்தைக்கொட்டி 

நிறைத்துச் சுகித்துச் சக்கி வெகுகாளாய் 

நினைத்துக் கொடத்துக் கத்தை யவத்தைக் கடுக்கைப் பெற்று 

சிசத்திற் ஈழுத்திப் பட்ட அடியேனை 

இறுக்கிப் பிடி த் துக்கட்டி யகைத்துத் நடிக்கப் பற்றி 

யிழுத்துத் துவைத்துச் சுற்றி யமதூதர் 

எனக்குக் சணக்குக் கட்டு விரித்துக் செ ரசைச்குட் பட்ட 

இலக்கப் படிக்குத் தக்க | படியேதான் 

முறுக்கித் திருப்பிச் சட்டு மலத்திற் புகட்டித் திட்டி 

முழுக்கக் கலக்கப் பட்டு அலையாமல் 

மொழ்ச்குத். தரத்துக் குற்ற தமிழிக்குச் சரித்துச் சித்தி 

முகத்திற் களிப்புப் பெற்று மயிலேறி 

உறுக்கிச் செனத்துச் சத்தி யயிற்குத் தரத்தைக் சைக்குள் 
உதிக்கப் பணித்துப் பக்கல் வருவாயே 

உனைச்சொற் றுதிக்கத் தக்க கருத்தைக் கொடுத்துச் சித்தி 

யுடைக்கற் குடிக்குட் பத்தர் பெருமாளே(௧0௯) 

  

இரத்௩கிரி- (வாட்போக்கி 

  

HOO OW தனனத் தனனக் தனனத் 

தனனத் தனனத் | தனதான 

387. சுயலைர் சருவிப் பிணையோத் தலர்பொற் 

கமலத் தியல்மைக் கணினாலே 

 கடிமொய்ப் புயலைக் கருதிக் க.றுவிக் 

கதிர்லிட் டெழுமைக் குழலாலே 

ஈயபொற் சகலசத் Boat ou pp பினை மிக் 

ar பெருசெப் 

ஈலமற் றறிவற் அணர்வற் றனனற் 

பினையாலே 

கதியெப் படியுற் திடுவேனே



௨டு௨ குன்துதோருடல். 

புயஓற் றியல்மைக் கடலிற் புகுகொக் 

கறமுற் சரமுய்த் தமிழ்வோடும் 
பொருதிட் டமார்க் குறுதுக் கமும்விட் 

டொழியப் புகழ்பெற் றிடுவோனே 
செயசித் இரமுத் தமிழுற் பவாற் 

செபமுற் பொருளுற் றருள்வாழ்வே 
சிவதைப் பதிரக் தினவெற் பதனிற் 

நிகழ்மெய்க் குமரப் பெருமாளே. (௧௧0) 

தத்தனா தானனக் தனதான. 

338, பத்தியால் யானுளைப் பலகாலும் 

பற்றியே மாதிருப் புகழ்பாடி 

முத்தன மாறெனைப் பெருவாழ்வின் 

முத்தியே சேர்வதற் கருள்வாயே 

உத்தமா தானசற் குணர்நேயா 

ஒப்பிலா மாமணிக் திரிவாசா 

வித்தகா ஞானத் திரிபாதா 

வெற்றிவே லாயுதப் பெருமாளே. (௧௪௪) 

விராலி மலை, 

  

தனதன சனதன தனன தனதன 
DOT HOT ஜன்தன் னன தன்தன் 

தக்தகன கர்தகன தத்ததன தந்ததன 
HOT Hoo BOW FH aor னன Fool F od! 

ool Hoar ஜனகன் ன்ன னி கா 

தத்ககன கந்ததன தத்ததன கர்ததன 
தனதன தனனை (BOM GT தனதன 

தத்ததன தந்ததன தத்ததன தந்ததன தனதான 

989, இதமுறு விரைபுனல் முழுகி யகில்மண 

முதவிய புகையினி லளவி வகைவகை



இருப்புகழ், 2 Gm. 

சொகத்தலர்க ளின்கொடையல் வைத்துவளர் கொண்டலென 

அறலென இசையளி யெனத ளிருளெ௮ 

நிறமது கருகிரெ டுகிகெ றிவுபட 

நெய்த்துமுர வின்திரிகை யொக்தசருள் குர்தளமும் 

- இலகிய பிறையென எயினர் கிலையென 

*லவிலகிய திலக] கும திமுகமும் 

உற்பலமும் வண்டுவடு விற்கவைய மன்படரு முனைவாளும் 

இடர்படு சவுநடு வனும்வ லடல்பொரு 

கடுவது மெனகெடி. தடில கொடி.யன 

இக்குசிலை கொண்டமகன் மெய்த் தவர! றைர்தவிழி 

BOT MST (LP Haig)! மருத குழுதமும் 

விசாஈற வினியமொ ழியுமி ளையதென 

ஒப்பறுஈ கங்கள்விரல் தப்பெனவு றைந்துகமு 

திடியொடி படவினை செயும்வின் மதசலை 

நெடிய 4௧ வுடியிசை முரல சுரிமுகம் 

ஈத்தனைய கண்டமும்வெண் முத்துவிளை *விண்டனைய எழில்சோளும் 

விதரண மனவித னமதை யருள்வவ 

சததள மரைமுகி தனை நிகர்வன 

புத்தமிர்து கந்தகுடம் வெற்பெனரி ரம்புவன 

இமசல மிர்கமத களப பரிமல 

தமனிய ப்ரபைமிரு தருண புளகிக 

இிக்ரலா மங்ஈலவி சிதரவிரு துங்ககன 

விசலித மிரு௮ள ம்ருதுள way Loa) 

முகபட விகடின தனமு முயர் வட 

பத்தி ரமி ருந்தகடி. லொத்தசுழி புச்தியுள மதியா த் 

கிபரித முடையிடை. Dear Chi களைபட 

-அபசுட மறுபுரி யாவ ஈடிகைய 

ரத்கபண மென் பவழ குற்றவரை யும்புதிய 

நுணியத ளிசெனவு ஒவிய பரிபுர | 

அணிஈட னபதமு முடைய வடிவினர் 

* விலயெ - விசாலமான, ff say என்பது தர் விதபண். * விண்டு 
மூங்கில் $ வடபத் திரம் இருக” ௮சடில் - ஆலிலை போன்ற அடிவயிற்றில், 

99 |



௨௫௪ Go me gree w. 

பொற்கலவி யின்பமதி துக்கமென லன் றியவர் 

-விரதினி லென.துறு மனம திருகிய 

பிரமையு மறவுன தருள்கை வரவுயர் 

பத்திவழி யும்பரம முத்திநெறி யுர்கெரிவ தொருநாளே 

தத்த்த தத்த்த தத்த தததக 
திதிதிதி திதிதிதி 38 8 இதிதிதி 

தத்ததத தந்ததத இத்திதிதி திர்திதிதி 
GU FY-D4-G டி.முழு டி.௫டி.ரு 

4 H9G—-G-G +S -S-SG 
தீத்ததிமி டங்குகுகு இத்திதிமி டி ங்குகுறா 

ssl alsa sis Bdge 

BLD Lb) செககண இமித இக இர 

தத்திமித திந்திமித இத்திரிதி இர்.இரிதி பெனவேதான் 

குபலைகு டமுழவு திமிலை படகா 

கபுச௪ லிகைதவில் முரசு கரடிகை 

மத்தளித வண்டையற வைத்தமுணி துந்துமிகள் 

மொகுமொகு மொகுவென அலற வீருதுகள் 

இருதிகரு இகுவென அலகை குறளிகள் 

ea ஊம்பருகு *பக்கியுவ Or I HIP 

ஈதிர்பெற அதிர்கர உததி எவறிட 

எதிர்பொரு நிரு கர்கள். 1 குருதி பெருகிட 

வப்புவின்மி தர்தெழுப தற்புதக வர்தமெழ வெருசோடி, 

REQ துரகர தமுழு டையபுவி 

யதலமு தல்முடிய இடி.யமெடி. யதொர் 

மிக்கொலிமு ழங்கஇரு எக்கணம்ி 9.5 தூவிட 

இரவியு மநியமு நிலைமை பெற௮மி. 

பரவிய அமரர்கள் தலமை பெறஇய 

லத்திறல ணங்குசெய FF BMG si Br} 
வயலியி லடி.மைய குடிமை wear oop 

மயலொடு மலமற அரிய பெரியதி 

ருப்புசற்லி எம்புவென்மு னற்புதமெ முந்தருள் கு கவிராலி 

ட சபக் - பகழி, * குருதி பெரு அவ் அப்புவில மிதந்து எழ்பது 

Heys சுவந்தம் எழ' எனப்பிரிச்ச,



திருப்புகழ். உ௫டு 

மலையுறை குரவ லிறைவ வருகலை 

ப பலதெரி விதாரண முழுக சரவண 
ச a ச ர் e . 

உற்பவக்ர வுஞ்சகிரி Od 75 3 HoH LOU 

Gi Lat LD GY Ji சொருப பரசிவ 

a) 1 , ” குருபர வெளிமுக டுரவ வுயர்தரு 

சக்ரதிரி யுக்குலைய விக்ரமா டம் நியு 

மாகுது சலபமெ ரிவிடு மயில்மிசை 

மருவிய பருமை இளமை யு௫ுவொடு 

ொர்க்கதல மும்புலவர் 9 ர்ம்சமம் வி எங்கவரு பெருமாய்ள, (eau. ) 

  

ற் oot aT ost தான அத்தி ன் oor a ர்வ! தர் aor த்த ஹ் 

Hot Ho HD HH HIG I HMB 
t ர் 8 eee f coe 

840, உருவேற வேரெபித்து வொருகோடி யோமசித்தி 

புடனாக அசமத்து கந் து பளி 

உணர்வாசை யாரிடத்து மருவாமல் ஒரெ மத 

யொழியாம இரதைளிட்டி. ருந்துராளும் 

GWT Cur 555 57 குருவாவ ரோ ரொருக்கர் | 

தழுவார்கள் ஞானவித்ரை த்க் சமா? மா 

** நழலாடி. வீதி வட்ட ிமாளிபோற ஞால சித்தி 

கரும r&) லாகுமக்தை அண்டிலேனே 

குருநாடி. ரா சரிக்கர் துரிே யாத ஞி al Gigi 

குடிமாள மா யிட்ட குற் இபாலர் 

குலையாமல் நீதிகட்டி யெழுபாரை யாளவிட்ட 
குறளாக மாகிநெட்டை உ கொண்டஆதி 

மருசாபு ராரிசித்ரன் மகனே விராலிசித்ர 

Loe ng லாவுசித்த அங்கைவேலா. 

மதுராபு சேசர் மெய்க்க ௮ரசாளு மாறன் வெப்பு 

வளைகூனை யேரிமிர்த்த தம்பிரானே. (௧௧௨) 

அதவ அவளகக. 

, சழலாடிலீதி - நெற்றி, 1 எட்டம் - புருவமத்திய ஸ்தானம்,



௨௫௬ குன்றுதோழருடல். 

தனதனதர் தானதாத்த தனதனதர் தானதாத்த 
தனதனதந் தானகாத்த தனதான. 

841, எதிரெதிர்கண் டோடி யாட்கள் களவதறிர் தாசைடூட்டி 
இடறிவிழும் பாழிகாட்டு மடமாதர் 

இறைவைகொளுங் *கூவல் மூத்த கறையொழுகும சாரைபார்க்கி 

லிளமைகொடுங் கா தலாற்றில் நிலையாத 

அதிவிகடம் பீறலாற்ற அரடிவிழும் பீறலூத்தை 

அடையுமிடஞ் தற்று கருவாயில் 

அருவிசலம் பாயுமோட்டை ௮ .வுகெடுக் தூரைபாழ்த்த 

*௮ளறிலமுச் தாமலாட்கொ டருள்வாயே 

விதூரனெடுந் த்ரோணமேற்று எதிர்பொ நமம் பாதியேற்றி 
விரகினெ முந் தோய நாற்று வருமாள 

விரவுசெயன் 1காரிகாட்டில் வருதரு பன் தூத$னீற்ற 

விஜயனெடும் பாகதீர்த்கன் மருகோனே 

மதியணையுள் சோலை யார்த்து மதிவளர் [ரக் சரானசோட்டின் 

வளமைமிகும் பேறுகாட்டி யடிவிராலி 

மலைமருவும் பாதியேற்றி மணமுிழ்22௪ர் கானகோட்டு 

வழியருளின் பேேறுகா ட்டு பெருமாளே. (௨௪௪) 

இந்த் நன்ன தால் னி தீர்த் ool OOF தான தலா தின 

தந்த தானன ஹர் oor How Foo bon oa oor, 

942, ஐந்து பூதமு மாறு சமயமு மச்தர வேதபு ராண கலைகளும் 

ஐம்ப தோர்வித மான லிபிகளும் வெகுரூப 

௮ண்ட ராதிச ராச ரமுமுயர் புண்டரீகனுமேக நிறவனும் 

௮ந்தி போலரு வானும் ிிலவொடு வெயில்காலும் 

* கூவல் - ணெறு, *1அளறு. சேறு, * சாளிகாடு - இடும்பாஉனம் 
9 நீற்ற விஜயன்-பாசுபசாஸ்இிரம பெற நீறுபூித் சவஞ்செய்ச அருச்சுனன், 

॥ சந்தான சோட்டின் வளமைமிகும் பேறுகாட்டிய-ச$சானம் என்னும் தெய் 
வவிருக்ஷம் தன்னை அடைச்தோர்ச்கு அவர்கள் வேண்டிய பொருள்களைச் சொ 
டுக்கும் என்பதை உலகத்தோர்சரு த செரிவிதத விராலிமலை மருவும் பாதி 
ஏற்றி-விரா லிமலைக்குப் பாதியளவு வரையில் அ௨ாகளை ஏறச்செய்து-அசசந்சா 
னகோட்வெழி-அவ்விட தீழுற்ற சந்தானகோடு என்லுமி_ இல்,



திருப்புகழ் ௨௫௭ 
சந்த்ர சூரியர் தாமு *மசபையும் விந்து காதழு மேசு வடி.வம 

தன்சொ ரூபம தாக வுறைவது சிவயோகம் 

தங்க ளாணவ மாயை கருமமலங்கள் போயுப தேசகுருப.ர 

சம்ப்ர தாயமொ டேயு நெறியது பெறுவேனோ 

abs தானவர் சேனை செடிபுக இந்த்ர லோகம் ta பூதர் குடிபுக 

மண்டு பூதப சாசு பசிகெட மயிடாரி 

வன்கண் வீரிபி டாரி ௮ரஹா ஈங்க ராஎன மேரு கிரிதலை 
மண்டு தூளெழ வேக யுருவிய வயலூரா 

வெந்த ரீறணி வேணி யிருடிகள் பக்த பாசவி கார பரவச 
வென்றி யானச மாதி மு£லுகுகல் முழைகூடும் 

விண்? மேல்மயி லாட இனியக ஞண்கொரளி பாட $இசழிபொன் 

விஞ்ச விவி ராலி மலையுறை பெழுமாளே. (௧௧௫) 

  

தனதன தந்தன தந்த தந்தன 

தனதன தந்தன தந்த தந்தன 
தனதன தந்தன தராத தர்தன தனதான, 

848, கரதல முங்குறி கொண்ட கண்டமும் 
விரவியெ முற்துசு ரண்டு வண்டடா் 

கனவிய கொண்டைகு இந்த லைந்திட அஇிபாரக் 

களபசு கந்தமி குர்த கொங்கைக 
ளிளகமு யங்கம யங்கி யன்புசெய் 

சனியித முண்டுது வண்டு பஞ்சணை மிசைவீழா 

Ors Ha Buy gms ருங்கயல் 
பொருகதுசி வந்துகு விந்தி டும்படி. 

$யிதவிய வுந்தியெ னுந்த டக்தனில் உறமூழ்தி 

இனியதொக ரின்பம்வி சந்து, சந்துபொய் 

வனிதையர் தங்கள்ம ங்கி ணங்கிய 

இளமை கிழம்படு முன்ப தம்பெற வணர்வேனோ 

பரத சிலம்புபு லம்பு மம்பத 
வரிமுக ரஎண்கினு டன்கு ரற்கணி 

- பணிவிடைசென்றுமுயுன்ற குன்றணி பிடையேபோய்ப் 
  

வெ லதவததனைைக ளத வகமையகவ்ககய்ள் கைக, 

| 4 gars என்பது ஹம்ஸக்சி் * விபூசர்- சேல், 1 * இசமி- ~ 

சொன்றை. 9 இதலிய - இதமான. 0 எண்கு - காடி,



௨௫௮ குன்றுதோழருடல். 
பகடியி லங்கைக லங்க அம்பொனின் 

மகுடசி ரர்த௪ முந்து ணிர்தெழு 

படி.யுஈ டுங்கலி மும்ப னம்பழ மெனரீவாகும் 

மமுதமு தைந்தமு முந்த னன்புறு 

DHE விந்தும லர்ந்த பங்கய 

வயலிபில் வம்பவிழ் Far கம்பெரி யவிராலி 

மலையில் விளங்கிய கந்த என்றுளை 

மிதந்வொடு [வர் இரொ Wad) Low v5) aor eer நனை 

“al ழி வி ழி யன் | Or wy Os, ரண்டுகொண்ட- ர ள்பெ நமா ளோ . 

FT GC) 5 Hot கான தனதன தானாக்தன தான தனதன 

தானாச்தன கான HST SO HAT GT aw, 

244, 1காமாஸ்திர மாகி யிளைஞர்கள் வாழ்சாட்கொடுபோகியழகிய 
காகாட்டிய பார இருகுழை wat Gana yc 

eriGur ona Cyr s) dpsed vntar S6c0—~ Wo ecordor® 

சாலேற்றுவை Curdar || apemr soo WIL bit gir 

ஏமாப்புற மேரம வியல்செய்து நீலோற்பல ஆசில் ஈல௫ட 

னே ராட்டவி னோ மிடும்வி ழி மடவார்பால் 

ஏகாப்பழி பூணா மருளற நீதோற்றிமு ௭ளு மடமையை 

யிடேற்றுத லாலுன் வலிமையை மறவேனே 

சிமாட்டியு மாய திரிபுரை காலாக்கினி கோப பயிரவி 

சலோத் துமி நீலி ரரி புவனே சை . 

2சார்த்திகை யாய அறுவகை மாதாச்கள்கு மா னெனவெகு 

ராட்டொடு பேண வடதிசை கயிலாசக் 

கோமாற்குப தேசமுபனிட வேதார்த்தமெய்ஞ் ஞான நெறியருள் 

கோ தாட்டிய ஸ்வாமி யெனவரு Nor Gwar Bear 

கோடாச்சிவ பூசை[[பவுர௬ஷ மாறாக்கொடை நாளுமருவிய 
கோனுட்டுவி ராலி மலையுறை பெருமாளே.(௧௧௭) 

“உ ஒகும்- ஆக்கும். 4 வத்திசெய்-வந்தனைசெய், 3 கரமாஸ்திசம்-சாம- 
அஸ் திரம்-மன்மத் பாணம். $ சடைமீடு-சடையிடுகின்ற, 1 மூனை சடை 

சடை முனை, [[ பவுருஷம் - புருஷத்தன்மை, புகழ்பெறுதல், —



திருப்புகழ். a Ga 

தானை தான கான தனதன தானான தான கான தனதன 

தானான தான கான தனதன தனதான, 

945. ரீரானஃகசோல சால ஈவபலரி மார்லாபி ஷேச பார வெகுவித 

தேவாதி கேவர் சேவை செயுமுக மலராறும் 

சிராடு வீர மாது மருவிய ஈராறு கோளும் நீளும் வரியளி 

சீராக மோது மீப பரிமள இருதாளும் 

ஆராத காதல் வேடர் மடமகள் 1சிமூசு கர்வ லாரி மடமகள் 

ஆதார பூத மாக வலமிட முறைவாழ்வும் 

ஆரசயும் நீதி வேலு மயிலுமெய் ய் ஞானாபிராம சோஇ ௮ Mig aap Lo 

$அபாத னேனும் நாளும் நினைவ து பெறவேணும் 

எராரு மாட கூட மதுரையில் மீதேறி மாமி யாடு மிறையவர் 

| எழேழு பேர்கள் கூற வருபொரு ள.இிசாரம் 

ஈடாய | வூமர் போல வணிகரி வூடாடி யாலவாயில் விதிசெய்_ 

லீலாவி சார தீர வாதா குருகாதா 

Om mys) யால்முன் வீயகினைபல வீடேறு மாறு பானு மறைவு மெய் 

கோபால ராய னேய முள திரு மருகோனே 

சோடாம லாச லார ௮லையயறி காவேரி யாறு பாயும் வயளீயில் 

Carat ரூற்வி ராலி மலையுறை பெருமாளே, (௧௪௮) 

  

ரகக் 

2 40, பாதாள மாதி லோக நிகிலமு மாதாரமானமேருவெனவளர் 

பாமர பாரா மான pana aor விலைகூறிப் 
॥் 

பாலோடு பாகுசேனெனினியசொ லாலேய (கேச மோக மிபெலர 

பாதாதி கோ மாச வகைவகை கவிபாடும் 

வேகாள ஞான னன் விகரண நா தானி லாத பாவி யஙிஜவன் 

வீளைப டாத போத தவமிலி பாபா 

வ்யாபார மூடன் யானு முன திரு சிபாத தூவி யாகி ஈரகடை 

வீ. ழாம லேசு வாமி Boum புரிவாயே 

இனைவனையையயயவ யய வ வகைய மனன எ 

ந் வேண்கவத் என்பது கோல்சாலம் or என ் நிலமா றியது. 'கோலாகலம்- 

2ம் பரமம், 1 அபிஷேகம்-முடி. 1] சீமேசம்-மேகம், $ ஆடாசனேலும் 

guru யானும், | ஏழேழுபேர்கள் - சங்கப்புலவர்கள் சார்பத்தொன்ப 

இன்மர், ஏ ஊமர்போல௨ ணிசர், இல். செட்டி வீட்டில் ஊழைப்பிள்ளேபோல் 

சோன்றி. ௦ கூராழியால் பானுமறைவு: செய் எனக் கூட்டுக,



= wt (4 od! GI \o > ர் ஸ்ர Lo OV, 

pl Biron சோடு சாலன் 2வருவிட வேதாமு ராரி யோட அடுபடை 
சோர்வ லாரி சேனை பொடி பட மபாறைவேள்லி 

சோமாசி -மார்சி வாய ஈமவென மாமாய வீர சோர முடனிகல் 

சூர்மாள வேலை யேவும் வயலிபில் இளையோனே 

&௩ தாள ரப ராக மலர்மிசை ராதாரி Bn orn க்ரியைமு தல 

*சோலால ராத 7த மது௩ரம அடர்சோலை 

கூராரல் நேரு சாரை மருவிய கானாறு பாயு மேரி வயல்பயில் 
கோனாடு ரற்ளி ராலி மலையுறை பெருமாளே. (௧௪௯) 

DT Gj) ¢ Hl oor DT Od) amr தான BT 50) oar தான் இனதான, 

841, மாலாசை கோப மேயாதெகாளு மாயாவிகா£ வழியேசெல் 
மாபாவிர்சாளி தானேனும் நாத மாதா 19 gray மினிரீயே 

ரசாலான வேக நாலாக மாதி நானோதி னேனு மிலைவீணே 
ராள்போய்விடாம லாரா மீதில்ஞானோபதேசம் அருள்வாயே 

பாலா க$ லார மோத லேப பாடீர வாக ௮ணிமீதே 

பாதாள பூமி யாதார மீன | பானிய மேலை வயலூரா 

வேலாலி ராலி வாழ்வேச மூக வேதாள பூத பதிசேயே 

வீராக டோர சூராரி 8 பசெ வேளேசு ரேசர் பெருமாளே, 0 

 ஆைனளைவவை. 

DOD) GOT FO) HON FO) FO) How 

5 00) FOO தனாதனன கனகான, 

848 இவாபமில் பொலாவுரை சொலாமன தபோதன 

ரியாவரு மிராவுபசல் அடியேனை 

இராகமும விரோகமு டபூலோபமு டன்மோகமு 

மிலானி௰ னுமா புருஷன் எனஏய 

சலாபவ மலாகா சச த விதாரண 

ரஈதாசிவ மயேசார சலலோக 

ரராசா வியாபக பராபர மரோலபய 

ரமா திய நிபூதிபெற நினைவாயே 
(பை யமையயய வவ அவை பவம் இ ள் ar me nee 

  meena mean eet 

% கூடசாளம் - வில்வம, * கோலாலம் - கோலாசலம், 3 சாளி - விஷ 
தணமுள்ளவன், 9 சல்லாரம்- செங்குவளை. || பானீயும்ஈநீர்,



திருப்புகழ், உ௬க் 

xb oreah நிலாமதி + "லாதவ ச்லாசன 

1 நியாயப ரிபால அர நதிசூடி 
நராரர Hor su தி S fi குலாதிப திராவண $புயாரிட 

{| oir cows சோரருக௱ னருள் பாலா 

ஏ விலாசகம் வலாரெனு மூலாரவி தூவாகவ 

*வியாதர்கள் விகோதமகள் மணவாளா 

விராவுவ யலார்புரி சிராமலை பிரான்மலை 

விராலிம லைமீதிலுமை — — பெருமாளே. (௪௨௮) 

  

தறன தனதன கனதன கனா ௧ன 
தீனாுதன தனாதனத் தல தான, 

840, நிராமய |(ராதன பராபர வயமருத 

"ராகுல சிராதிகப பராபையாகி 
நரச வ.ராஐத வராஜர்கள் பாவிய 

கிராயுத புரரிய) தன்வேதா 

* பொலய தராதல பார பிராணிகள் 

சொருப [ மி வராதியைக் மகுறியாபே 
அரால்புகஜ் பராதின ராவு பாரமுட 
துரோகரை ரிகாரையுற் பிடைவேனோே 

இராகவ இராமன் $ முன் இராவன | இராவண 

இராவண இராஜனுட் குடன் 4[ மாய்யென் 

.. நிலா விரி நிலா ம.--ந்திரிகை விரிநது பிரகாசிச்னெ ம "மதியையும், 

1 நில்லாத ௮நில அசன-பிற்காது அலைகின்ற காற்றைப் புசிச்சின்ற, * நியா 

யபரிபாலன ௮ர-நியாய பரிபாலஜை செய்வதில் உல்ல ஆபிசேஷனயெ சாப் 

தீதையும், 8 புயாரிட - புயகுரிட, புடஙகளுக்கு ௮ரிட்டத்தை மன்டாக்கயெ. 

அரிட்டம் - சேடு, | நிராமயாரோருகரன்-மலரகிச பாதாரவிர்சத்தையடைய 

ஏவெபிசான், சமோரறுக அரன் - சபரோழுகான் என் ரயிற்று, ஏ] வில் ஆசுசம். 
ஆசுகம் - அம்பு, 0 சகலம் - பேர, 

% வியரதர்சள் வே. ர்கள. ர் சுபாரலயம் - சேஉகோகம், | இவாதல 
கலத்தல், $ மூன் இராவண (கைலா ௦”£லய அடைத்துச் ௨ பரு, ஈ6தல் 
அழுத்தப்பட்ட) அர்கோளில் அழுகாலொல யற்ற, || Burma caress gg cit ain 

வண்ணமாகிய agi ogsengsym 1. GY பாப சென் ிராசன் மலராள் ௩ 

புசாணர் - மாயவென்ற இராசன் மலா ஆள்நிஐபுரரணர், மாயும்படி டென்ற 

அன்புடையவராகிய விஷ்ணுவின் சண்ணை?ய எலசாகக் கொண்டிரு ட்ட dey 
புசாணா. 

94



உள்உ௨ குன்றுதேோருடல். 

மிராகனம லராணிஜ புராணர்கு மராகலை 

யிராறரசொ லவாரணா்க் களையோனே 

* விராகவ ர ராதிப பொதுத விராதடு 

* விராயண பாாயணச 1 செருஷா 

விராலிய குரலசில பாரரைமு இராவளா 

விராலி! விரஐத।ப பெருராளே (௧2௨) 

Areca trent, 

7 GD) ao YT ost BON Db Db A Hol 

தர னைதான Ho FH HH Ho) 

TOM LTO தன ததததன host S| Bl 
6 

$50 மாயாசொருப முழுசசமா நதிகள 

ஓபாவுபாய மனபப௫௪ப்பிகள 

வாணாளையிரும fi flags fe a முனிவோரும் 

மாலா வொட ஈகை அருக்கிகள 

காசா நு தன ததிபபபிக I 

wow AO gear முழுபபு டடிபள வெகுபே rau 

PRU! Fa Tow J யெழுபபுமெததிக ய் 

ரயாதபே 1B) DUET ITS BS a0 

ABar + iso தப ar i Da DS v1 பழிபாவம 

ஆபாயெணார 5 hi Qin டைள 

| சோமாள (ன குறிநகமுததகள 

அ/சாரவின விலா தனததியா உறளாமோ 

காயாதபாலநெய தபிாப குட த்திளை 

ஏயாவெணா லெடுநதிடை ஈரிகள் 

காணாதவா௮ குடி குமபபொழு அறலோடே 

கராபோலுபேோி தனை பபினிநதொரு 

போபோல அசோதை பிடி ததடி தீதிட 

காதோடுநாது mad psy ssa Ba? $1.10 
கெகல். படஅவுறலுக்வதம்.... மலயவ்சயயாஷவ   

4 விராக௨ன் - அசையிலலா 5 வன ர்விராடண பராயண-வீர அயண பரு பரா 

யணம், வீரவழிபில விருப்பம, : செருஷா தஇருப்போரூ,$ எஏகாசம் மேல் 

போர்ளவ. சோ எம் - an@aropi,



திருப்புகழ். ௨௭௩. 

வேயாலரேச விதப்பச தாள் 

| ரயாமல்மீள அலைக்கும) உன் 

வீரானமாமனென பபடைத்தருள் வயலூரா 

வீணுள்கொடாத படைச்செருக்கினில் 

சூர்மாளவேலை விடுக்கும் அற்புத 

வேலாவிராலி பலைத்தலத்துறை பெழுமாளே , (௧௨௩) 

சமல் வடஷமைகரம். 

STM FONG BM FT HFN KT GOT SOM HTH Hori 

(BT OM Boor ih pb or ol A Howl தல தான், 

951. மேகமெனுங்குழல் ராய்கதிருகோக னகங்கொடு கோக்தணை 

பேல்விழுகின்றப ராச்கினில் உடைசோர 

பேசலையுக்கனி போய்க்களி யோரணாங்களு (news bas 

வேலலவிழியுங்புவி பாக்குரல மாரில்காடை 

கோகிலமென்ிெறழ மேற்பனி வாயமுதுண்டு 1) சக்சளி 

கூரவுடன்பிரி யர 7௮ விபின் மூழ்கிக் 

டஉடிமுயங்கிளி டாப்த்திரு பாஈதனஙகமான் மேற்றுயில் 

கூரினுமம்புய த ட்மிக் 10 0 Goa 

மோராரதுந்துமி யார்பபவி ர!லிஃவிலங்கலின் விட்டதில் 

மூவுலகுந்தொழு தே திட eon Bain G oor 

மூதிசைமுன்பொரு காற்றட மேருவையம்பினில்வீழ்த்திய 

மோகன *சங்கரி வாழ்த்திட மதியாமல் 

அகமடிந்திட வேற்கொட சூரனைவென்றடல் போய்த்தணி 

யாரைபின்வென்றவ னாற்பிற BOC seu 

ஆதி ara BOY OT HBT பாள பு உன்றை மிட்ட 

ளுலகங்குடி யேற்றிய 2) நுமாளே. (௧௨௪) 

ன சனகன் கான தனதனன 

FL SR BOOT Jy OT GOT Bh H bl odl , 

952. மோதி யிறுகவட மேரு வெனவளபு, 

, மோக முசையசைய வடதுகாயம் 
  BT reer ein வைதுகைகளஷமாவகளவு 

ச்விலங்கல்-மலை, *சங்கரி--ங்சையடையதரி,



உ௭௪ குன்றுதோழமுடல். 

மோச மிடுபவர்கள் மாயை தனில்முழுி 

மூடபென அறிவு மொகொண்டதா லே 

காதி வருமியம தூதர் கயி றுசெடு 

ano (ws ores , ants Bh ipa ® 

GT oy லென விரைய வே 9. யுனி குடிப் 

காண வருவதினி யெர்கசாளோ 

அகி ரறையவனு மாலு (pus ee 

யாடு மரனுமிவ/ னைற்பான 

அபி யமலைதிரி சூலி குமர 

மாயி செவரியுமை கர்சுவாற்வே 

Cay இ von Rit aig in Bil on Ane 

கோய வளர்கிரியின் oi BBC 

x Ba ran ளெ றிவுளவி FAG GRR WaT | 

தோலை மயி ஓலவு கும்பிரானே. (௨.௫௫ 

  

விநாயதழலை, 

een 

தனதன தானாகனுதன BOT Hal HiT Gd) HG) How 

தன மனதானாகனுதன கனதான, 

994. ராவணர்சாதாரமோசம கமுணைய த காம [ராபா 
oO ap சம்களபாதாமமோமம | அபிராம 

4 t 

தீறுணர தராரமோரம கிருபமல்விராரமோறம 

1 எமத சா ay 7 CE LOI AG 6 சகச 

பாமசொ றுபாமமோமம அரர்பஇபூபாரமோறம 

பரிமளகிபாரமோறம amin. gir art) 

பரவதிபாலாமமோஈம இசுபாமூலாநபோகம 
பவுருஷசீலாரமோஈம அருள் தாராய் 

இரவிபுமாகாசபூமியும் விரவியதூளேறவானவ 

, ரெவர்களுமீடேற ஏழ்கடல் .. மூறையோவென் 
  

* “சோலை செறியுமியல் வாசககரில் வளர்” என்றும். (சோலை செதியு 

ரியல் வாகைநகரில் ௨எர்'' என் ழம்டாடம், 1 சாதா-பிறந்சவனே, *சமதல 

ர்- திருப்போரூர், -



திருப்புகழ். 2.௬௫ 

நிடர்படமாமேருபூதர மிடிபடலேதானிசாமர 

ரிரள்கெடமாவேககீடயில் வ்டிவோனே 

%மாகத Dh I DI wy மிரணிய ஆச 1 ரவேகவு in 

ting @areoinr s.r 96 gph அடியபேண 

பயிஓுறை வாழ்வேளிரசாயர மாலையுறைவேலாமளி தர 

வனசாராகாரமாஇய பெருமாளே. /௧௨ ௬) 

திருச்சேசங்கேகோடு, 

நனைக்க 

be BT ost Hob ம்தான் மி & 

தா ற்தா ன தற்கு அன தான, 

224, அன்பாசவர்து நின்றாள் பணிக் ஆ 

2 ம் பூகெ மான்ற க்யா மல் 

அன். ரல்மிகும் GIG OYE 1) CON 

ளம்போருகதிாள் முரைதானும் 

கொர்தேமிகுந்து வண்டாடிறின்.௮ 

கொண்டாறிகின்ற ுழலாரைக் 

சொண்டேரிளைர்து மன்பேத்மின்.று 

குன்ரா$மலைர் து அலைவேனே 

(near “ip ig. Bos ஐ மந்த மிரு ர a 

வம்பார்சடம்பை யணிகவோனே 

“isan a கின்றார் ப வங்கள் “AED Plows ஸி gd (Opt i La bh dia 

aan rs Fav ந்து ‘ விடி வேலா 
. ப * 6 டர of ௪ 

சென்றேயிடங்கள் ஈக்கா என்முன் ப 

செஞ்சேவல்கொண்டு வாவேணும் 

செஞ்சாலிகளஞ்ர மொன்டுப் வளர்ம்ச 

செங்கோ டமாக பெ மா ளே, (௬௨. ar 

955. பந்தாடியற்கை சொங்தார்பரிர்து 

பைந்தார்புணைந்த குழல்மீதே 

*மரதத ஆகாரம்-பச்எ:சமேளி, 1 வசுவெனுமாகா-அக்கினியென்னும்உ௬ 
வச்சையுடைய, 1இன்று - இல்லாமல், மேலை,2ல்-ஒரு௨ழிப்படா துநிற்றல்,



ப Gor me gra uw, 

பண்பார்ஈமும்பு பண்பாடுகின்ற 

பங்கேருகங்சொள் முகமீதே 

மந்தாரமன்றல் சந்தாரமொன்றி 

வன்பாதகஞ்செய் ப sorb a 

மண்டாசைகொண்டு விண்டாலிநைந்து 

. மற்காமலுன்றன் அருள் தாராய் 

கந்தா ௮ரன்றன் மைந்தாவிள ங்கு ் 

கன்றுமூகுர்தன் மருகோனே 

ஈகன்றார விலங்க லொன்றாறுகண்ட 

கண்டா அரப்பை மணவாளா £ 

செர்தாகடர்ந்த கொந்தார் சுடம்பு 

5 ண்டோன்திரம்ப ey ணிலவோனே 

திண்ரிகோடாங்க $ளெண்கோடுறங்கு 

செற்கோடமர்ந்த பெருமாளே, (௪௨௮) 

356. வண்டார்மதங்க ஞண்டேமயங்கி 

வந்தூரு | கொண்டல் ௮, தனோடும் 

வண்காமனம | தன்கால்மடங்க 

வன்போர்மலைந்த விழிவேலும் 

கொண்டேவளைர்து கண்டார்தியங்க 

நின்ருர்குரும்பை | முகைமேலிக் 

சொர்தாரமும்பு நின் தாள்மறந்து 

குன்றாமலுன் றன் அருள் தாராய் 

பண்டாழிரங்கு கொண்டாழிதங்கு 

பண்போனுகம் ௪ மருகோனே 

பண்கமாகைந்து மண்போ தமன் ப்ரி 

பங்காடிரின்ற குமோசர 

செண்டாடியண்டர் கொண்டாடமன் றில் 

நின்றா ரூடி.சிற்தை: _ மரிற்வாழ்வே 

சசன்று - - கோபித்து. 4 விலங்கல். ஒன்று ஆறு க சண்ட தர் மலைய 

வழிகண்ட 3. கோடரங்கள் - குரங்குகள். 9 எண்கு - கரடி, ' | கொண்டல்- 

மேசம்' போன்ற குழல்,



திருப்புகழ். ௨௬௭௪ 

செஞ்சாலிமிஞ்சி மஞ்சாடுகின்ற 

செங்கோடமர்ந்த பெருமாளே, (௧௨௭) 

கனதன தனதன HOW HOM Boor Horr 

ததான தந்த Bow Hil sor 

99(. சரையற வுருகுதல் தருசயல் விழிபின 

கண்டானசெஞ்சொல். மடமாதர் 
rye 

கலனிபில் முழுகிய நெறியினி லறிவுக 

ல்ங்காமடயங்கும் ப oan Gu ayy it 

உரையையு ம் ௮ றி வைப ம் உயிஷார யு ம் உணா wd) gl. ] ம் 

உன்பாத கஞ்ச ப Leni DC gp 

உறவொடு புனைதா Baer gC மடியரொ 

டொன்முக என்று பெறுவேனே 

வரையிரு துணிபட வளைபடு உரர்குடி. ப 

வற்தேற இற்குர |மிவாழ 

றதவிச கஜாத துரக பததிபின் 

வன்சேனை மங்க பய 

Bord sad ape pil. serosa 

Baw ட வென் ற்) க திர்வேலா 

Ara gn Ay Ger விளைவன வயலணி 

செங்கோடமர்ந்த பெருமாளே. (aml) 

ஒசைவனிப்ட்னைகையுள்ளுக்கை. 

தானதன தானதரத தானத்லா தானதந்த 

தானதன தானதந்த தனதான, 

958. சாலநெடு சாள்மடந்தை காயமதி லேயலைந்து 

சாமளவ தாகவந்து புவிமீதே 

சாதகமுமானபின்பு சீறியமு தேகிடந்து 

தாரணிபி லேதவழ்ர்து .. விளையாடிப் 

பாலனென வேமொழிர்து பாகுமொழி மாதர்தங்கள் 
LIT BOOT [ம் திணை ந்து | பொருள்தேடி. ப் 

- பார்மிசையி லேயுழன் று பாழ்காசெய் தாமலொன்று. 

பாதமலர் சேர வின்பு தீருவ்ர்வே



உ௭௬௮ குன்றுதோழுடல். 

ஆலமமு தாகவுண்ட ஆறுசடை நாதர்திக்கள் 

ஆடாரவு பூர் தநத (முருகோனே 

ஆனைம௰ வாயிலன்று ஈடலமென வோலமென்ற 

ஆதிமுதல் சாரணன்றன் மருகோனே 

கோலமலர் வாலியெங்கு மேவுபுனம வாழ்மடர்தை 

கோவையமு தாறலுண்ட குமரேசா 
௩டிவரு ஸரரடங்க மாளவடி வேலெறிர்த 

உகோடைைகர் வாழவர்த பெருமாளே, (௧௩௧ 

  

ait oot & ih தானன கான குந் WOM 501 

Hit at தற் BoM FM Ll ol Hh Bil od! GON 

DIT SH தானதன த னத் தனதன 

தானதஈ தானதன தான தர் தானதன 

STM FH தானதன கானதந் தானதன 

தானதர் தானதன தானதர தானதன தந்ததான 

359. லம சானகுழல் 1 rea) au Gor Cri Oa 

நீடுபந் தாடுளிழி யார்பளிள் கானஈகை 
லபொன் சாபஙத ல பையின் கோ! சைய 
hail மூக தாபாரையி ளார்மொழிக தாரமொழி 

நேர்சுஈம் பூமமட லானர்கந் Hl si Yu 
கேர்$ணங்க்கோவிர[ கிளை யேர்சிஈ சார்மலேபி ரண்டீ போல 

நீளிபங் சோடுவறிர் தேனிருந் தாரமுகை 
நீடலங் காரசார மோடடைக தார்மரு 
ள்மணஎகசாறுபொழி பாவளம போதிளைபி 
*னீலவண் டே வியல் காமர்னல் நாரநிறை 
Curae தானமனை காமபண் டாரமுதை 
நேசரும் போகரிடை நூலொளிர்ம்$தாசையுயிர் | சம்பையா [ரம் 

சாலுபொன் தோகையமை பாளிதஷ் சூழ்சரலா 
தாள்சிலம் போலமிட வேஈடச் தானஈடை, 

* சோடைசஈகா - இருச்செங்கோடு, * சந்தாரர்- கந்தரர்- கழுச்தையடை ப 

வர், 3 சுணஙகு-சேமல் 9அவி-வாசனை, €] களை -மூங்கில், 
& சாறு பொழி மாவளம் எனபபிரிக்க வளம் - வள்ளம், இண்ணாம் 

| நீலவண்டு -நீலோற்பலச்சணை, 1 அங்காரம் - ஆங்காரம், $ ஆகை அயிர 
,ம்பையாா - இக்குகள் உயிர்ப்பமின்னும் மின்னல்போன்ற இடையையுபைய 

வர்கள் - |) ‘wen - மின்னல், 8] அம் சாலு - அழகு நிறைந்த ௦ பொன 

சாகை அமை பரடரிதம் - டொன் சரிகையிட்ட முன் சானையமைந்ச புடனவ 

ாளிதம் புடவை.” 

eect tremens srt time "பரவ a tin tomn சத்ய ய வைய வையகம் யவடய.. கவஷைசாம் sane ee Wine



திருப்புகழ், ௨௬௯ 

சாதிசர் தானெகின மார்பரந் தோகையென 

தானெழுங் கோலவிலை மாதரின் பார்கலவி 

தாவுகொண்் டேகலிய கோய்கள்கொண் டேபிறவி 

கானடைர் தாழுமடி யேனிடஞ்சாலுவிளை யஞ்சியோடத் 

தார்கடம் பாகெழல் பாதசெக் தாமரைகள் | 

தாழ்பெரும் பாதைவழி யேபடிர் தேவருமு 

தாபம்விண் டேயமுத வாரியுண் டேப௫ிகள் 

தாபழுந் இரதுகிர் போல்கிறங் காழ்கொளுரு 

சாரவுஞ் சோதிமூுரு காவெனுங காதல்கொடு 

சரனிருர் கோத* இரு வோரகம் பேறுபெற விஞ்சைசாசாய் 

ரூலியெர் தாய்கவுரி,மோகசஙி Si 1H aod Lp 

தோடுகொண் டாடுசிவ காமர் தாரிநல 

1தாளணைர் தாளிரிரு வாணியங் காளி$கலை 

கோகைசெர் தாமரையின் மாதுநின் C ற துதிசெய் 

தூயஅம் பாகழைகொள் தோளிபங் காளக்ருபை 
தோய்பரன் சேயெனவு மேபெரும் பார்புகழும் விர்சையோனே 

ரூரசங் காரகூரர் லோகபங்கா அறுவர் 

தோசைமைகங் தாகுமா வேள்கடப் பாரதொடை 

தோளகண்டா | பரம தேசிகர் தா அமரர் 

கோகைபங் காஎனவெ தாகமஞ் சூழ்சுருதி 
தோதகம் பாடமலை Culp Sewn டாயெழுவர் 

சோரிசொண் டாறிவச வேலெறிர்்தேடன முங்கொள்வேலா 

மாலியன் ஏ பாறவொரு ஆடகன் சாகமிகு 

வாலியும்-ஷஉபாழிமர கோடுரிர்கும் பாகனனும் 

அழியுங் கோரவலி ராவணன் பாறவிடும் 

1]1ஆசுகன் கோலமுகி லோனுகர் தோதிடையர் 

மாதுடன் கூடிவிளை யாடுரம் போகதிரு 

மார்பசன் 6 காணமுடி யோனணல் கானமதி யொன்றுமானை 

மார்புடன் கோடுதன பாரமு.ஞ்[சேரஇடை 

வார்துவண் டாடமுக மோடுகந் தரரம 

& இரு- பெருமை பொருந்திய 1 ஓர்- ஒப்பற்ற, 3 தூள் விபூதி 

9 கலை சோகை-சரஸ்வ.இி- - wil s&s goer எனப்பிரிக்க 8] பாற-கெட 

௦ ஆடசன் - இரணியன், 4*% பாழி - பருத்த, வலிய, 17 கும்பானன் - கும்ப 

கர்ணன். 11 ௮சுகன் - அம்பையுடையவன், 6 காணம் - பொன், 

89



உ௭0 Gor gC sr pr wv. 

வாயிதங் கோதிமணி நூபுரம் பாடமண 
வாசைகொண் டாடுமயி லாளிதுங் காகுறவர் 

மாஅபங் காமறைகு லாவுசெங் கோடைரகர் 
வாழவர் தாய் கரிய மாலயன் சேவர்புகழ் சும்பிரானே. (௧௩௨ 

  

தானத்த தான தந்த தானத்த தான தந்த 
தானத்த தான 55S தனதான, 

860. வாசித்த நால் தங்கள் 0.சிககெ பாத விர் து 

  

வாய்மைபர நாச மென்ன சிலையாக 

மாக்க பால மன்றில் நாக்கு ளோடு கின்ற 

வாயுபபி ரா னொென்பு பைமாறி 

உயோிய்த யா டமபை Gg As bl iy Cod h Hl 

சோந்து வார மெங்கு முபாபோக 

Cura: மாதி கொண்டு போப்பு ரா ண்டு 

லோகத்தில் மாய்வ தென்றும ஓழியாதோ 

வாப்.। யோதி துஷா வேதக்கு லால னஞச 

Bree சூர்கடிந்த நதிர்வேலா 

வரப்பு தாப பஞ்ச பாத்தி GD) ort Ws 5S) 

Bag 7H உாளிலன் விடுவோனே 

உடிபபு காசிவா துஙக ர மாபூற்டி சாது Om 

நு ஈள்ப்பு சாரி தந்த சிறியோனே 

கோழிப்ப சாகை பொண் 25 £லக்கு மார கண்ட 

கோனி க்குள் வாழு வந்த பெருமாளே (௪௩௨. 

தனத்தர் தானன தனத்தர் தானன 

தனத்தர் தானன தனதான. 

201, கலக்குங் Car sp வடிக்புஞ் சரிய 

சருப் பஞ் சாறெனு மொழியாலே 

கருத்தும் பார்வையு பரக்கும் பாவில் 

கடைக்கண் ! ஈர்வைபில் அழியாதே 

  

Pinan htlenls Bangin மையை tebe de வட ரை க ப செவல. தவணத்கள். hak le ee, 

* யோரித்த - கூட்டி, [ மாமன் சகா அரிந்த - - மாமனாயெ தக்கனது 

தலையை யரிர்த, 3 ளப் புரம் - எளிய திரிபுரம்,



திருப்புகழ். ௨௪௧ 
விலக்கும் போதா மெனக்கென் டு, (ற 

விருப்பஞ் சாலவு முடையேனான் 

வினைக்கொண் டேமன நி கபூர் மையை 

விடற்கஞ் சேலென அருள்வாயே 
J . ச் . a ௭ 

அஞர் கானவர் முலக்திவ் சேச யை 
அறும்மு் கரிய வடிவேலா 

Yop sgn சீரிய நழற்றொக தாயாரை 
படுக்கும் போதசும் உடையோராம் 

இலார்கள் றே கதி ய்ளிர் (௩ தேசிர 

திருர்செங போப யலா 

நதிக்கும் [ராரவையின் மப்பு ஸ் டாப 

தி. ருச்செய நோடுை 7) ம இரு ரடிறை பெடுமாயே (7௬௩) 

Bb bl bad HO FH நர tb 

(bh BLT th 5G BOM Mh BT 44 

சீர்து சாக்கு சனகர் காக்கு boll Gl GH 

802. அஞ்சு கோட்டிர் சுழற்ரண் நாட்டி ந 
கொங்கை நோக்நப் பலாமமுப் நாட்டி ] 

« . 4 . (Rw is ச . 

Osromi. CNUNTS GOTO, THs HS இிரிமானார் 

* ட . * . « * ட ௫ 

தொண்டை வாய்ப்பொற் கருப்ப சாற்றைக் 
தந்து சேர்கதும் நலக்குக் தரா கதத 
துன்ப லாழ்ச்கைக் தொழிற்பண் டாட்டக் அுழலாதே 

கஞ௫௪ம் வாய்க்திட்டவ? க்குள் கூட்டி 9 
Ler nt பேய்திட் Leal 1 a! ௯ ற்றைக் 

* e டி உட * « ரூ 

கன்ற மாய்த்தி. பவர்க்கு கோற்ற i கிடையா 1 

உணடு வேட்டு பொ டுட்கொண் டாட்டத் 

Bom 4 வாச்யத் தெனக்குங் சேட்கள் 

சும் நமாம் பத் தி றக்க ஹ் க்கப் ot (வேனோ 

வஞ்ச மாய்ப்புக் சொளிங்முஞ் ர சூற்கைக் 
துன் ற ஞர்பபொட் டெழ ர்சென் ரோட்டிப் 
பண்டு வாட்குட்களிக்குர் தோட்கொத் அடையோனே 

வண்டு பாட்டுற் றிசைக்கு் தோட்டத் 
தண்கு ராப்பொற் புரக்கும் பேற்றித் 
தொண்டர் கூட்டத் திருக்குர் தோற்றத் திளையோனே 

* தொண்டை-கொவ்ல வச்களி, * ௬ூல்-சூலம்,



௨௭௨ குன்றுதோருடல். 

சொஞ்ா வார்க்கைர் இனிக் கண் Ga mgt 

குன்ற வேட்டிச் சிலயக்கண் காட்டிச். 

கொண்டு வேட்டுப் புனப்பைங் காட்டிற் புணர்வோனே 

கொங்கு லாத்தித் தழைக்குங் சாப்பொற். 

கொண்ட லார்த்துர் A tain காட்டுக் 

கொங்கு நாட்டுத் தருச்செங் கோட்டுப் பெருமாளே.) 

GE EG BOOBS GT FHT Gi HS தனக்தந் தாத்தன 

BURR KO GHW GT dy GOs ன தான, 

208. மற்தம் சடைக்சண் காட்டுவர் சந்தக் குழற்பின் காட்டுவர் 

மஞ்சட் பிணிப்பொன் காட்டுவர் அது ராக 

UGE இரக்கங் காட்டுவர் கெஞ்ிற் பொருத்தங் காட்டுவர் 

வண்பற் நிழுப்புங் காட்டுவர் தனபார 

சந்தப் பொருப்புங் காட்டுவர் உந்திச் சுழிப்புங் காட்டுவர் 

சங்கக் கழுத்துங் காட்டுவர் விரகாலே 

சண்டைப்பிணக்குங்காட்டுவர்பண்டிட்டொடுக்கங்காட்டுவர் 

தங்கட் சரக்கம் காட்டுவ தொழிவேனே 

பந்தித் தெருக்கம் தோட்டினை யிந்துர் சடைக்கண் சூட்டுமை 

பங்கிற் றகப்பன் தாட்டொழு குருகாதா 

பைம்பொற்பதச்கம்பூட்டியஅன் பற்கெதிர்க்குங்கூட்டலர் 
பங்கப் படச்சென் மோட்டிய வயதூரா 

கொத்திற் புன த்தின் பாட்டிய லரதக் குறப்பெண் டாட்டொடு 

ருப்பிட் டிடக்கொண் டாட்டமொ டணை வோனே 

குன் றிற் Tit LILLE Car ட்டலர் மன்றற் ப்ரதி தீங்கோட்டிய 

கொரங்கிற் நிழுச்ரெங் கோட்டுறை பெருமாளே. (௩௩௬ 

  

தனந்தாத் தனர்தாத தனர்தாத் தனர்தாத் 

தனற்தாத் தனத்தற் தன தான, 

964, இடம்பார்த் திடம்பார்த் திதங்கேட் டி.ரர்தேற் 

நிணங்காப் படுப்பொங் | Serr avelp (ph) 
  

#* கும்பு ஏற்றி-கும்பு கூட்டி,



திருப்புகம்- ௨௭௭. 

இறுங்காற் கிறுங்காற் இரும்பாம்க் (Hole chau a 
4 இரங்கார்க் இயற்றண் LID! up, ait ad) aor 

உடம்பாட் டுடன்பாட் QLD IT Sy Bild 

அளங்காத் இடப்புன் களிபாடி. 

ஒதுங்சாப் பொதுங்காப் பதுங்காப் பி சென்றே 

துறும்பாற் குணக்கன் ।|றலாமோ 

கடங்தோற் கடந்தோற் றறிம்தாட் கருர்காட் 

சுணைர்தாட் கணித்திண் ௪ புயமீவாய் 

* கரும்போற் கழும்போர்க் குளங்காட் டிசண்டேக் 

அுசெங்கோட் டில்கிற்கும் கதிர்வேலா 

அடைரச்தோர்க் குணர்ர்தோர்க் களிர்தோர்க் கமைந்தோர்ச 

கவிழ்ர்தோர்க் ுணற்சொன் Borsa 

அலைக்தோர்க் முலைர்தோர்க் கனைந்தோர்க் கலர்தோர்க் 

கறிந்தோர்க் களிக்கும் பெருமாளே, (௪௩௭௪) 

  

தான தான தனத்தந் தான தான BO HB 

தான தான தனத்தர் தனதான, 

865. கோவை வாயி தழுக்கும் தாக போக மலவிக்குங் 

கோதை மாதர் முகைக்குங் குறியாலும் 
கோல மாலை வளாக்குர் தோளி னால மணத்தங் 

கோதி வாரி முடிக்குங் முழலாலும் 
ஆவி கோடி யவிக்குஞ் சேலி னூஓு மயக்குண் 

டாரை யாயி னுநித்தர் களராதே 

ஆசி லாத மறைக்குர் தேடொணாகொ முவர்க்கொள் 
மூடல் தாள்க ளெனக்கின் இறுள்வாயே 4 

சேவி லே.று நிருத்தன் தோகை பாக னளிக்கும் 

த்யாக ல குணத்தன் திருமாலும் 
தேடொ ணாத பதத்தன் தீதிலாத மனத்தன் 

தேயு வான நிறத்தன் புகல்வோனே 
காவி டாத திருச்செங் கோடுநாடு தனக்குங் 

காவி சூற்வ பலிக்கும் | ப்ரியமானாய் 
    

* சடம் தோல் கடம் தோற்று - மதயானை காட்டில் ௪ திர்ப்படல் ர்க்கும் 

போஜ்கு அரும்போர்க்குளம்காட்டி - பன்மசனுச்கு அரியபோராக நெற்றி 

சண் சாட்டிய பரம௫வன்,



௨௪௭௪ குன்றுதோருடல், 

காதி மோதி யெதிர்க்குஞ் எ tn இரர் ப்ரமிக்குங் 

கால டைல் தவிர்க்கும் ் பெ agit Gar. (௧௩.௮) 

  

கனழ்தர் சான கானன தனத்தர் தான கானன 

தினத்தர் தான தானன தன்கான, 

366. வருத்தங சாண நாடிய குணக்தன் பான மாதரு 

மயக்கம் பூண மோதிய Bob 

மலக்கங் கூடி. யேயின ஒயிர்க்குஞ் சேத மாகிய 

மறிக்கும் பேோர்ர ளோடுற . வணியாதே 

பெருத்தும் பால பிடி (ப மலத்தின் தீமை கூடிய 

பிறப்பும் இர வேயுன திருதாளே 

பெறத்தந் தாள வேயுய/ சுவர்க்கஞ் சேர வேயருள் 

பெலத்தின் கூர்மை யானது மொழிவாயே 

இரத்தம் பாய மேனிக ஞூரத்துஞ் சாடி. வேல்கொடு 

எதிர்த்துஞ் சூரர் மாளவெ. பொரும்வேலா 

இசைக்குர் தாள மேளமெ சனச்தர் கான தானன 
எனத்திண் கூளி கோடிகள் புடைசூழக் 

-தருத்தன் பாக லேயொரழு மயிற்கொண் டாடி யேபுகழ் 

செழித்தன் பாக விறிய பெழுவா ற்வே 

திரட்சங் கோடை வாவிகள் மிகுத்துங் காலி சூழ்தரு 

திருச்செங் கோடு மேலிய பெருமாளே, (௪௬௯) 

FEE OID தர்க னத்தத் தந்த னத்தத் தந்த னத்தத் 
தற்த னத்தத் தந்கனக்கத். கன தான, 

867. பொன் நலேப்பொய்க்குள்தேம்பைக்த் (அ.த்திட்டி.ன்றுமிற்கப் 

புந்தி பிற்ஈற் றுங்சி மிக்சைக் கறியாமே 

பொங்கி முக்கிக் சங்கை பற்றிச் சங்கி யொத்தச் ரங்க பத்துப் 
பண்பு டைக்துக் கஞ்ச மைக்கட் .. கொடியார்மேல் 

துன்௮ுமிச்சைப் பண்ட அக்குப் பண்ப ளித்துச் ௪ம்ப்ர மித்தூத் 
தும்பி பட்சிக் கும்ப்ர சச்செப்ப் பதிம்தே 

தொண்டு பட்டுத் 0 தெண்டனிட்டுக்கண்டுபற்றத், சண்டைவர்க்கத் ஜ் 
தஙக சத்தப் பங்க யத்தைத் தருவாயே



திருப்புகழ் ௨௭௫ 

குன்றெ OF GU uss oF Hs சுண்சி வத்துச் சங்க ரித்துக் 

கொண்ட லொத்குட் டிந்த வுக்கிச் சாலோகா 

கொம்பு குத்திச்ஃசம்ப முத்திதரதிண்ட லத்திற் றண்டுவெற்பை 
கொண்ட முத்திச் சண்டையிட்டுப் . பொரும்வேழம் 

சென்று ரித்துச் சுந்த மிக்கச் சந்த விர்த்துக் சண்ஈு DS Hs 

சிந்தை யுட்பற் றின்றி நித்தக் களிகூரும் 

செண்ப கத்துச் சம்பு வுக்குக் தொம்ப தத்துப்1்பண்புசைத்துச் 

|செங்கு வட்டிற் றங்கு சொக்கப், பெருமாளே. (௧௪௦) 

தீரீனா தர்னா தானா கானா கானா தானத் கனதான. 
B68, 4 ஏழு னா 3 ov) ptt மாயா மே ள் வரகு neon wir a 

எயா லேயா மாயா வளேயா ல் பேோேலோரைக் itor ure 

மாமு யூறு ரீமுப் மாலாய் வாடா மானைக். சழியாதே 

வாராய் பாராய் சேரா யானால் வாடா மயம்... தொடை தாராய் 

சிரு வரு ஈரேழ் பார்ளுஜ் சீரார் தோகைக் குமரேசா 

கேவா சாலா மூவா நாதா நீரா கோடைப் பதியோனே 

வேறாய் மாமு wry wnat Cat Pura வீழப் பொருதோனே 

வேதா ¢ Ou ட்ரீ இர் வலா LIT ait ey it வீரப் பெருமா Cunt (sea) 

வவர வககளை மை பவடல்க. 

ஜான பதி ந் இதன தி தத்தக்க (BOT HiT oD , 

809, சால மெங்கும் வளைத்தரற்று toon Bev: 

சாளும் வஞ்சி யருற்றுரைக்கும் _ வசையாலே 

ஆல முர்து மதித்தழுற்றும் : அழியாதே 
| ழ் ரறிண்டு புயத்தணேக்க வருவாயே! 

கோல மொன்று குறத்தியைத்த முவுமார்பா 

கோடை யம்ப தியுற்றுரிற்கு மயில்வீரா 
சால னஞ்ச வரைத்துளைத்து முதில்வானோர் 

சால்வி லங்கு களைத்தறித்ச பெருமாளே. (௧௪௨) 

கை 

* சம்பு  சம்பங்கோரை, ர தண் தலத்தில் எனப்பிரிச்ச, 1 பண் புண 
ர் சதித் தென்றலைக்குட்டங்கு சொச்சப்பெருமாளே என்றும்பாடம், || செங் 

வட என்பது திருச்செங்கோடு, *[ ஏறு ஆனாலே - இடபமும், பசுவும் soup 

லால், 00ேள் ஏ வாசம் சணையாலே-மன்மசன் ஏவுன்ற புஷ்பபாணச்சாலும்"



, ந் 4 ய ச 

2_61 dir குன்றுதேர்ருடல். 

தானன த்தன தந்த தந்தன 

தானன தந்தன தந்த தந்தன 

தானன தந்தன தந்த தந்தன தனதான, 

ஒதிய ஈன் றிம றக்த குண்டர்கள் 

ரூழ்விர தங்கள்க டிந்த குண்டர்கள் பெரியோரைத் 

தூஷண நிர்தைப காந்த குண்டர்கள் 

ஈவது கண்டுத கைந்த குண்டர்கள் 

(2p (ON வென் பதொ ழிர் தகு vd Lt Gat தொலையா ல் 

ரி அ ட படற வு பவல் படர ப்பட வாழி னைந்தூவ (நு குண்டர்கள் 

நீதிய றங்கள்சி தைர்த குண்டர்கள் 

மானவ கந்தைமி (Hii B குண்டர்கள் வலயாலே 

மாயையில் கின்றுவ ருர்து குண்டர்கள் 

தேவர்கள் * சொங்கள்க வர்ந்த குண்டர்கள் 

வாதைஈ மன்றன்வ ருந்தி டுங்குழி விழமுவாரே 

ஏழு மரங்களும் வன்கு ரங்கெனும் 

் வாலியு மம்பர மும்ப ரம்பரை 

ராவண னுஞ்சது ரங்க லங்கையு மடைவேழான் 

ஈடழி யும்படி சந்த்ர னுஞ்சிவ 

சூரிய னுஞ்சுர ரும்ப தம்பெற 

ராம ரரந்தொடு புங்க வன்திரு Loch & KC sar 
y 

Car DF லம்பா லம்; யின்றக 

லாப ஈடஞ்செய மஞ்ம gm Bw 

கேர்பு மெங்கும்வி ளங்கு மங்கல வயலூசா 

கோமள அண்டர்கள் தொண்டர் மண்டலர் 

வேல னெலும்பெய என்ப) டன் புகழ் 

கோடை யெனும்பதி வந்த இந்திரர் பெருமாளே, ௧௬௩ 

  

*ஆசொம்்-சொர்கிது, உடைமை,



திருப்புகழ், ச்ஸ் 

at ன்றி Gil BB A; Dil OF Gul ost சு 

தானக தானத் கன கான, 

911, தோடப் பாமற் மேய்தப் பாணிர் 

HYIP yt Ip Plpart (5 

தூரப் போகச் கோரப் பாரம் 
(How பாசச் சமனாரும் 

பாடைக் கூடத் இயிற் றேறிப் : 
பாழ்பட் டேபட் டழியாதே 

பாசக தேவை தீ சேற் pio a 

பாதத் சேவைக் ஈருள்வாகயே 

ae wat Dar. Cr reg #@ arid a 

காரச் மறி ப் பொழும்வேலா 

அஆனைச் சேக் கானிற் Cn gos 
் ச e » 

காரத் காரைம் தரும்வீரா 

* கூடற் பாடிக் கோவைப் பாவைக் 

கூடிப் பாடித் கிரிவோனே 

கோலச் சாலிச் சோலைம் லேக் 
கோடைத் சேவப் பெருமாளே, (௪௪௪ 

  

தான் தானன த்தன த த்த்ன 

சான தானன த்தன தத்தன 

தான தானன தந்தன தத்தன. தனதான, 

812. ஆல காலம டப்பைம டப்பியர் 

ஈர வாளற வெற்றும்வி மிச்சியர் 

“யாவ ராயினும் ஈத்திய ழைப்பவர் தெருவூடே 

ஆடி யாடிஈ டப்பதொர் பிச்சியர் 

பேசி யாசைகொக டுத்தும ரட்டிகள் 
ஆசை ai Rus ணைக்குழு கைச்சியர் பலரூடே. 

மாலை யோதிலி ரித்துமுடடிப்பகர் 
ச s ச 4 

CO edo. ar pom கிம் தற்ரை றி Dison 

வாசம் al # LD ஊரத்தில்மி னுக்கிகள் உற்வாரலே 
ச் 

  

* தோயம் - சமூத்திரம் 1கூடல்பாடிஈம துளரககர், 

6



2௭.௮ aoa me ea apr wv, 

பரயையூடுளி மூரதிய மூநஇக v 

காம போசவி னை க்குளு னை பபர் 
* ¥ க 

வாழ்வி லாதும லாரசன னத்தினில உ. மலவேனோ 

மேலை வானொரு ரைதஃ$தச ரற்கொரு 
பாலனாகியு தித்தொரமு நீக்கொரு 

வேள்வி காவல்ஈ டத்திர்ய சற்குரு அடியாலே 

மேவி யேமிதி 89௪] சில் செற்றுமின் 

மாது கேள்தழு விபபதி புக்கிட 
ம் ப a 

வேறு தாயட விக்குள் விடுத த$... ன வனேடே 

ஞால ப கொ | [HBO aM 9) Boot wv 

Ty cyt GBcom eat 1 

(ஐடி ரவா dom 4) 9 a விரத என ACE aCe 

ஞான றேசிக ரற்குரு உத்ரும 

Car வாகெரு பைப்பதி லித் 3. 

| பாகமாமலை செ.றபெற சிற்பதொ பெரமாளே ட 

சைவர். 

தானதனத் Baar iT Gd) BI OT BON F sor ம் [னு 

879.  காலனிடத கணுகாே மாடனிற் ரறவாதே 

சலதுசத் தியஞஷாலா தேவரு ே ழி | தி OFF oJ O Dos (Lod hy தருவார் ய 

௦கயனுக் கரியானே மாதவலரப பிரியானே 
0 புமறைப பொருளானே ககிரிப பெருபளே(க௪ ௯) 

  

தத்த தாத்தத் தத்த தாததத் 
தீத்த தாத்தத் தனதான 

874, அத்த வேட்கைப் பற்றி நோக்கத் 

தத்தை மார்க்குத் தமரரயன் 
பற்றகூ ட்டத் திற்ப ord Ho 

றச் தோட்பற் றியவோடும் 

4 தசரதற்2சாரு என்பது, தசார்சொரு எனமருவிற்று 1௮-தற்கு-௨௬௮டி 

யாலே-மேவி - (௮அகலிகையாகிய) ௮ச்சக்சல்லைதி இருவடியினால (பிஇத்தப் 

பழைய) உருவுறச்சச.பதது, $லைசெற்ற-விலலைமுறித்த , 64 னவன்-பின்கீ 

வன், தம்பியாகிய வஷ்மனன், || காகரமலை திருச்செங்கோடு, 

nen



திருப்புகழ். ௨௭௯ 

ரித்த மீட்டுப் பொய்க்கு வாம்க்கைச் 

் இ) ந்தை க்தி ம் கணிகாய 

ரித் தா வார்குப் பெற்று வாழ்த்திச் 

ரொர்பை சாக்குப் பெறுவேனே 

கொந்து ஏற்றுப பத்து ராட்டர் 
தொற்ற வேத்துக் கரசாய 

XH bA TEST Foto Comins 

செ ற்ற Cai DG i HioC rrr 

5 Ga Gt MIs செட்டு ந rms 

கெட்டு பேற் mb ALG inayin 

நாக்க ராதார் தக்க மார்ட்கம் 
ர் ¢ ர் 

Tous att Bur) பெருமாளே. (2௪௪) 

  

கக்கன தக்கன கத்தன தக்கன 
BG BoM HS Hor ‘how 4 TBI 

30), பக்கர்ச ணபமிய நிர iy BiB 1 & BCH) 
ர் ॥ 4 ர் ர் 

பசஜிரட த இய குகபூர்வ 

13 9ம தக்ஷினா வுத்தா இக்குள 

பத்தாக வற்புத மெனவே௱ுதும் 

Dao வித்துவ சத்தமிகு குந்ததி 

நப்புக றைச்ிலி கடியேனுப் 

செப்பென OA b bla றபப bo) git 

Haga Wate wp Cai Baw 

கத்திய நத்தைக ஊத்துவி மத்தி! 

நற் hal ணிட்டெறி இன காவ மி் 
ச ௩ ச 

அற்றகு ॥திட்றநதக மும்கடி 
« ர் . 

ஈட்டிய ணைழ்சப at KO 557 air 
ட்ட . “fA 9 . 
FB OM Qui F4Q) Lb in GD All BH 

DIG OU IAL உறை நாளின் 

ச ஃ நாவ ற்றி if (முற்றுமு wy i BU 

pris BRERA பெரும 'ளே.(௧௪௮) 

geared boot . 
% குக்குட nga- -சேவற்கொடியைக் கையிலுடை யவனே, 1 எர்ப்பசோச் 

இரம்-நாக பால, கோத்திரம்... மலை, 1) பச்சிமம் - மேற்கு,



உ௮0 Gar go st apa. 

GHG BM தான GAH HM il CO 

A GOM I BY தனதான, 

376, வபுற்புதமெ ஞா அற்பம் ம யாது 
பொரய்க்றுடில்மு லாவு SANT WIM (ai, 

புத்திரம் வீடு மித்திரரு மான 
புத்தாலி யாக பெருவாழ்வு 

ஙிற்பதொறாு கோடி கற்பமென மாப 
நிட்டையுடன் வரம படியேன்யான் 

நித்தசின காளில் வைத்ததொரு ராதல் 
நிற்கும்வகை யோக நண வாயே 

சற்பகிரி நாத முத்தமிழ்லி மோத 
சக்ரகதை பாணி மருசோனே 

தார்க்கசமண் மூகர் மிக்ககழு வேற | 
வைத்தவொரு காழி மறையோனே 

சற்புவழு வாது வெற்படி.யின் மேவு 
சற்றைமற வாணர் கொடிசோலே 

சைத்த௮௪ ரேசர் மொய்த்களுல கால 

KU SOR நாடர் பெருமாளே, (௧௪௯) 

  

க்தி த் சீ திற தித்தித்த த்த தி திற்ருகிறம் நற்றத் ற்கும் 
கத்த, ந்த, 1 SEB TSB நன்றான. 

811. 0! ராற்சித்ரப் பச்சைப் பட்டுக் கம்ிட்டுக் கட்டிப் பத்மப் 
புட்பத்துக் கொப்பக் கற்பித் இளொஜோர்கள். 

புட்பட்டுச் செப்பத் துப்பற் கொத்தப்பொற் நிச்தத்திட்பப் 
,பொற்பிற் [பெற் அவ்ர் ச்ர்ரதி கனமானார 

கு Ga #5 சுத்தப் பொய்ப்பிதி குத் Bina உடைடப் பட்டுக் 

கைக்குத்திட் டிட்டுச் ஈற்றிக் இரியாமல் 

கற்அற்றுச் சித்திக் கைக்குச் சித்திப்பப் பஸ் தஇற்சொற் 
சுற்பிக்தொப் (82அக் கொற்றக் கழல்தாராய் 

குற்சித்துக் சொட்டுக் சொட்டுத் அக்கர்சம் துக்குக் (Haws 
குக்குக்குர் GS GS குக்குக் கெனமாருக் 

Amn,       
த புற்புசம்-ரீர்ச்குமிழி, ர். 'பெற்றுச்ச-பெ ந்றச்சர,



திருப்புகழ். ௮ 

குட் சிக்குப் பக்ஷ்க் வசைக்குக் Op bop பட்ரத் தய்தக் 
கொட்டிச்பட் டக் ககொக் கரிக்றுக் ருடதாரி 

4 ற்சித்து தி தொ ற்புதி இப்பட் சத்ரு! க்கொப் (Tb Bt. Fy Biel: 
. to 2 ‘ ட ன் டர சு ௩ 

FS Hi தம் #3 Rs சொச்சைப் Li our pS 

BIOBICL; ஜ் AAV! EO). 1) ru bt கி திற் செறி ற்றை | ரெற்றிட்டு LEE 

* சர்ப்பப்பொற் ை Page Qerdaer Oersnint@ar.() 

வகவைவகுவக அல்னது, 

மன வ் த GOT GOI ச் னி a iT a aw சு ayy 

(pow oar ர் oy Por a SUT ஸ் oar cb ost னி our 

HON OY HST தன bar OW HT Ha. Gay FTN , 
ர ர் ¢ ‘ ர் ‘a é 

218. கொடிய மறலியு மவன நு கட்கு 
மடிய வொருதின மி ரபதம் வழிபடு 

குதலை யடியவ னினதருள்கொடுபொரும் அமர்காணக் 

குறவர் மகள்புணர் புயகிரி சமூகமும் 
அ/அமு கமும்வெரு ஈயனமாம் ரவியுமிழ் 
கொடியு மகலமும் வெளிபட இருதிரை பிருராலும் 

படியு நெடியன எழுபுண ரியுமுது 

$இகிரி இகிரியும் வருகென வருதகு 
பவுரி வருமொரு மாகத தாகத பிளரையேறிப் 

பழைய அடியவ ராடனிமை யவர்கண 
மி.யபு டை, (சிரு கமிற்சொடி மறகொ( 

பர்வ « வருமதி avy wy ann VE (on weit ருவிஷா ன 

Fig a era pe பணி தற் oi 

பரசு தாசி BIKA நாகி 
தமரு, BIN Ch oi தவளி த oF தீர்பால் 

காணி தர தனு தரவெரு (IPT am 

தடி.வி தரசிவ ௪ த்குண தி ர 0 பணி! 

யில ளி தரண தருபுர ௪ சித) ஈயில்வாம்வே 

செடிய வட௮ரு இறாளெம நிலவெழ 
எயி௮ சழல்லிழி தமலெழ எழுகிரி 
நெரிய அதிர்குரல் புகையெழ இடியெற CinQaur gut 

4: சொச்ச்ரி-ெரசரி-கூவுசலுடைய, 1 Os nous ௨௫௪ எனப்பிரிக்க 
, ச் * சரிப்பப்பொர் நிறை-மாகமலை. SESH 'திமரி...ஈக்சரவாள? A. f வரும் அதில்: 

வட்ச த போல ௦பணிசயில-ந: கமலையிலிருட்போனே



௨ ௮/2. Gor yO BT api wv. 

Soap Oakes ans ® ert gar 
° இ. 

நில எசலழு மடியவொர் படைதொடு 
நிறருப குருபர சாபதி பரவிய பெருமாளே. (௧௫௧) 

கொல்லிமலை. 

தையதன கானஈக GO UI HOT HLM Os 

தையதன தானந்த சன தான. 

819. தொல்லைமுதல் தாஜென்று %மெல்லியிரு பேதங்கள் 

சொல்இ ர்குணா மூவந்த மெனவா௫த் 

அய்யசதுர் வேகங்கள் வெய்யபுல னோரைந் து 

தொய்யுபொரு ளாறங்க மெனமயேவும் 

பல்லபல நாதங்கள் ௮ல்கப௪ பாசங்கள் 

பல்குதமிழ் தாலென்றி யிசையாஇிப் 

பல்ஓயிரு மாயந்த மில்ல ரசொரு பாகந்த ! 

பெளவமாற வேகின்ற கருள்வாயே 

கல்லுருக வேபின்கண் அல்லல்படு *கோவம்பு 

சல்வருக வேரின்று $குழலூ அங் 

கையன்மிசை யேறும்பன் நொய்யசடை யோனெந்தை 

கைகொழமெய் ஞானஞ்சொல் கதிர்வேலா 

கொல்லைமிசை வாழ்கின்ற வள்ளிபுன மேரென் 201 

கொள்ளைகசொளு மாரன்கை பலராலே 

கொய் துதமை யேகொண்டு செல்ல |மழ வாகந்த 

கொல்லிமலை மேனின்ற பெருமாளே, (௪௨) 

  

தீற்த தன்ன கைய தக தன்ன wD) shits 

தத்த தன்ன தைய தற தான, 

980. சுட்ட மன்னு பள்ளால் கொட்டி பண்ணு மைவர் 

கட் (5; மன்னு மில்லர் , இ.துபசேணிக் 

மெல்லி இருபேதங்கள் - சிவம் சத்தி இரண்டு, [குணம் மூவழ்தம் - இரா 

சத, சாமத, சாத்துவீசம் என்னும் முக்குணமும், அவற்றைய/டைய இறிஞூர் த் 
| சளும்; 3 கோ ௮ம் புகல் வருக, பசுக்கள் அழூய புகுமிடம் வந்துசேர, குழ 

தூதும் கையன் மிசை ஏறு உம்பன் - a's gop) n'n Glus fi BL: சாசன ee Hy ey 

யபசமசிவன். || மழவன் - இளையோன்.
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கறற உவிஞ்ஞை சொல்லி யற்ற வெண்மை புள்ளு 
க்க எண்ணி முல்லை 

இ... மெங்க னல்ல கொட்டி யங்க னல் 
யிட்டு பொன்னை யில்லை 

ஈகைமாதா 

யெனஏஇ 
எத்து பொய்ம்மை புள்ள g அற்று மின்மை யள்ளி 

Ou ma ane Boras கியல்போதான் 
மூட்ட வுண்மை சொல்று செட்டி தண்மை கொள்ள 

மீட்ட ஈன்மை விள் 
வருவோளசோ 

முத்தர் வண்ண வல்லி இக்ர வண்ண வல்லி 
முத் இ விண்ண aye 

பட்ட 

(OS ay Tarr 

(Mat owe மட்ட மன்ன வல்லி 

பட்ட துன்னு கொல்லி மலைமாட 

பச்சை வன்னி யல்லி செர்சை சென்னி யள்ள 

LIT OT (OFS. வல்ல பெருமாளே. (50, 

ராஜகேேம்பீரவளராட்டூமலை 

  

தானத் BT OF HOOT aT த்த HOT Foor 

தானதர் GUT ROT BT IB Boor Foor 
FTO BG FTO Fol GT GH Bor How தம்ததான 

981, மாகசஞ் சாரமுகில் தோற்ற குழல்கொடு 
பாகஇர்த ராதிசிலை தோற்ற நதல்கொடு 

மானவண் டேறுகணை தோற்ற லிழிகொடு கண்டுபோல 
மாலர்கொண் டாடுகனி தோற்ற இதழ்கொடு 

சோலைசென்  அகுயில் தோற்ற இசைகொடு 
வார்பொரும் பாரம்லை தோற்றமுகைகொடு மன்றுளர்கி. 

ரம் பேணுதுடி தோற்ற இடைகொடு 

போகபண் டாரபணி தோற்ற அரைகொடு 
சேலுகுஞ் சீர்க கலி தோற்ற. அடை கொடு  அர்சுகாச 

i K Sgmg-a gee, Sgen தடட 
க அம் மனைவ வகா எனபக a அது டட 

Ah oat onl



o pe குன்றுதேோருடல். 

தேடுகின் ருரொடுமெய் தூர்த்த னெனவுற 
வாடுகின் றேனைமல நீக்சி யொளிதரு 
சவனொன் முனபர மார்த்த தெரிசனை  வர்துதாராய் 

வேகமுண் டாகியுமை சாற்று மளகினில் 
மாமகக் கூருமது சர்க்க வடிவுடை 
வீரனென் பானொருப ராக். னெனவர spor gan wer 

மேனியுர் தேயகதிர் தோற்ற எயிறுக 
& அனுகுர் தீகையற *சேட்டவிஇதலை 
ipower 1பாரதியு மாச்கு ஈழுவிட வர்தமாயன் 

ரீகரின் முகியமர் தோற்று. வ தறி றிட 
Casa arg Our a க்க லக 
Pan oS வன் நூடிகள மத்தி முதிர் வு தசேயெள் 

மிச பானபுரு ஞார்த்த தெரிசனை 
தாவெளனுங் கேள்விநெறி ச மருவிய 
ராகெம் பீரவள காட்டு மலைவளர் தம்பிரானே,(௧(9௪) 

ஒகவண்க்கிமகைகங்கக்ள். 

ஞானமலை 

தானதன தான தானதன தான 
தானதன தான தனதான, 

882. சூது சொலை கார ராசைபண மாதர் 
[தாவையர்கள் சோகை முகநீலா் 

சூலைவலி வாத மோடளைவர் பாவர் 
கூமையர்கள் கோளர் தெருவடே 

சாதனைகள் பேசி வாருமென நாழி 

தாழிவிலை கூறி தெனவோதி 

சாயவெகு மாய தூளியுற $வாக 
தாடி.யிடு வோர்கள் உறவாமோ 

Ca sept 6 வோர்கள் பாலகர்கள் மாதர் 

வேதியர்கள் பூச லென் Sars) 

& ஆன் உகும் தீ - யாகப்பச்வை(சடத்து)டொடியாச்கும் அக்னி, 

* சேட்டவிதி - முதன்மையான சக்ப்பிரஜாபதி, 3 பரரதி- ௪7௪, 
* வத்றிட- மொழிகுழற், 1 நூவையர்கள் - மாமிச பக்ஷணிகள், 1, ௮௧ 

தாடியிடுலோர் * சரீசச்சைச் சட்டிச்சொடிப்போர், $ ௭9 - ஏகுவித்து,



திருப்புகழ். “eG 

வறசுரர் பாறி வீழஅலை யேழு 
வேலையள முக AD Baran 

ஈாதரிட மேவு மாதுசிவ காமி 
ஈாரியபி ராமி யருள்பாலா 

காரணம வாமி யீனுபம ளோடு 
கரானமலை மேவு பெருமாளே. (௧௫௫) 

Cnr ae eee OR een ren 

por னா ௫ oor aS த் T er a oe Hh oar oh or 2 தி & Tow 

BOT GON தனத்த தான தன கான, 

889 மனையவள் ஈகைக்க வூரி னனைவரு ஈசைக்க லோக 
WEN ஈகைக் தாதை தீமரோடும் 

॥னம சலிப்ப நாய னுளமது ஏலிப்ப யாறும் 
வசைமொழி பிதற்றி ஈாளும் அடியேனை 

அளை வரு மிழிப்ப er மான விருண் மிக், நா நாடு. 

னகமதகை யெடுத்க மோமம் இதுவோவெளன் 

நிடியனு நினைத்து நாளு முடலுயிர் வீடுத்த போது 
மணுகிரு ளித்த பாரம் அருள்வாயே 

HW FON கனத்த தான என ர செரலிப்ப விஸா 
கும்ருக மறைக்கு தாழும் ௮லைமோத்த் 

% தடி.றிக ரயிற்க ட்ட யசுரார்க ளி ற்க்கு மாறு 

சமரிடை விடுத்த சோதி முருகோனே 

61 Coser LOGaT முருக்கு யோக அதுபுதி யளித்த பாத 

எழுதரி யபச்சை மேனி யுமைபாலா 

இமையவர் அதிப்ப ஞான மலையுறை குறத்தி பாக 
இலகிய சசிப்பெண் மேவு பெருமாளே, (௪௫௪) 

  

ஊதிமலை 

இவமுககவகமவமகக 

தானகன தான தர்த கானதன தான BOS 

தானதன தான த்த தனதான. 

884. ஆதிமக மாயி யம்மை தேவிசிவ னார்ம இற்ந்த 

அவுடைய Low Bil BED . குமரேசா 

4 சடி..மின்னல் 1 அறுபுதி- ௮, 

9]



2. Dar குன்றுதேோருடல். 

ஆத. ரவ தாய்வ முர்தி யாதியரு ணேச ரென்று 
அளுமுனை யேவ ணங்க அருள்வாயே 

பூத்மது வான வைர்து பேசமிட வேய லைந்து 
பூரணி வாக மங்கள் அறியாதே 

பூணுமுகை மாதர் தங்கள் ௮, சைவகை யேநினைந்து! 
போகமுற வேவிர௬ும்பும் அடி யேனை 

Prue காயிரங்க கேசவரு ளேபு ரிந்து 
மீ.திரெறி யேவி எங்க வரவேணும் 

சேர்மைசிவ னா நழ்ந்த கரதிலுரை சேத பர்தா 
Bond Cad am % வடி வேலா 

ஒதுமறை யாக மஞ்சொல் யோகமது வேபு ரிந்து 
ஊழியணர் வார்கள் தங்கள் வினை அர 

உள னுமுயி ராயவ எர்ந்து ஓசையுடன் வாழ்வு கந்த 

உள இரால் ர்து ந்த பெருமாளே. (௨௫௭) 

  

கன தனத்தத் தனத்த த்தன 
தன HM GH ch GOT jy H Hib Hort 

கான தனக்குக் ரஈனக்க தந்தன தன கான, 

381. கோதி முடித்துக் கனத்த கொண்டையர் 
சூது விதத்துக் தெதெத்து மங்கையர் 
கூடிய அற்பர் சுகத்தை நெஞ்சினில் நினையாதே 

கோமை மனத்தைக் கெடுத்து வன்புல 
ஞான குணத்தைக் சொடுக்கு த முன்ளெயல் 
கூறு பிட த்னுக் விததறு நின்றருள் புரிவாயே 

நாத நிலைச்குட் கருத்து கந்தருள் 
போத கமற்றெர் FH Hod Yh RH 
நரன்மு SQM Ga Ban FHI தந்தைபின் மருகோனே 

நாடு மகத்தெற் கடுக்கண் வந்தது 

தரி தெற்குப் பதத்சை யுந்தரு 
காய கர்ர்புக்ரக் குருக்க ளென்றருள் வடிசேலா 

தோ மிதித்தித் திமித்த டிங்குகு 9 
டிக்குட் டிகுக்கு டி.ண்டி 

Bare மிதித்தித் தனத்த ph Bal னிசையோடே 

  

வெயவககவள்வமைவைவைக்ளனக்வ வவட see வழியக் 

* போதக - ஞானகுருவே. 1 புச்சச் குருக்கள் - தீசப்பன் சாமி,



திருப்புகழ். கள் 
கூழ ஈடித்தும் சடத்தில் நின் றுயி 

ரான துறத்தற கரக்க முஞ்சுப 

சோப னழய்க்சக நருத்தும் வந்தருள் புரிவோனே 

op Be Dau (pb Bs LL bh முஞ்சிவ 

GIT MIGHT BID Pi GH 
ஓமெ னெழுத்துக் குபிர்பபு 1[மென்2ட ரொளியோனே 

1 இதி யி த்திக் குறைக்க On ரன 
காப ரணத்திற் பொருட் பயன்றரு 

ட் . ச . ௩ ள் ப ஊதி கிரிட் ரூ.௫௫ ஈந்தருள் பெருமாளே, (௧௫௮) 

“HOG Ow 
தன்வி தன்தன் தன்ன தன்னை 

தன்ன தன்தன் தனதான. 

886 .கருடன் மிசைவரு கரிய புயலென 

  

கமல மணியெல )லசோரைக் 

கதறி யவர்பெயர் ொருகி மனமது 

கருதி முறநுமொரி சளைநாடித் 

இருடி யொருபடி நெருடி யறிவிலர் 
செவியில் நழைவன சுவிபாடித் 

திரியு மவர்சில புலவர் மிமொழிவ து 
சிறிது முணர்வடை யறியேனே 

| வடை பினமது முற்ரடு படுமதில் 

மாமு மருதமும் A QF Fs 

gis Gipsy B) ouch wen Boos 

வழிய வகைவகை குதிபாயும் 

குருடி. மலையுறை மூருக குலவட. 

- குவடு தவிடெழ மயிலேறும் 

குமர குருபா திமிர தினக. 
கூறைவி லிமையவர் பெருமாளே.(௧௫௯) 

  
கனத ae od 

  

* எழுத்து - மந்திரம், * என் - என்னும், | ஒதி - ஓஇயமரம், 9 இந்த 

ஸ்லம்*கோயமு,த தூரு கரித்த துஃயதூர் ெயில ஸடெஷறுக்கிச் சமீபத்தி 

லுள்ள் து. | வருடை, மலைராசி,



04] குன்றுதோழுடல், 

*தெதன்ேேசரிகிரி. 

Brrr the ae urine 

Be; தான தல் இனம் BS Tom ஹாதிம் 

தந்தான தனதனன தனதான, 

887. எற்கேனு பொருவர்வர ௮ங்மேக ணினிதகொடு 
இங்கேவ ர௬ுனதுமயல் தரியாரென் 

றிந்தாவெளனினியஇதம நர்சை புறமருவ 
எனமுசை கு ழயலிழி யிலசீயா ly th 

தற்காம லவருடைய வுண்டான பொருளுயிர்கள் 
சர்தேச மறவெபறி கொளுமானா 

மற்றிது கலவிஈல மென்றது முததிவிட 
+ 'தண்பாரு முன தரு யருள்வாயே 

ரற்கோடு திகிரியது கொண்டேயு நிரைபிற்கு 

ஏந்தாரும் 1] வெதிருருற லஅஷதி் 
ho BT Gov தனை 8 புகள் என்றே Up LDL. வியாகள் 

தங்கறை கொடுமாம் லதுவே ரஞ் 

சிங்கார அரிமருக பந்கேமு gp coc ot 
சென்றேயும் அமாருறு மிறைம்ள 3 

செண்டாடி. அசுரர்களை வென்றானெ ௮டியாதொழ 

தென்சேரி கிரியில்வளர் பெருமாளே. (௧௬௦) 

தந்தானத் தந்ததனதன தர்தானத் தந்ததனதன 
தர்தானச் தர்ததனதன தனதான. 

390. சொண்டாடிச் கொஞ்சமொழிகொடு சண்டாசைச் சிர் துவிழிகொடு 
கொர்தாரச் சென்றகுழல்கொடு வடமேருக் 

குன்றோடொப் பென்றமுகைகொடு விண்டாலிக் கின்றமயிலன 
கொம்பாயெய்ப் புண்டவிடைகொடு  : பலரோடும் 

பண்டாடச் சிங்கியிடுமவர் விண்டாலிக் சன்றமபிலன 
பண்பாலிட் டஞ்செல்மருள து | விடுமாறு 

பண்டேசொற் றந்தபழமறை 'கொண்டேதர்க் கங்களற்வுமை 
பற்காளற் கன்பூபகர்பொ.ுள் அ.ஈள்வாயே 

இற்தஸ்தலம் .. கர்யமு தீதூர் ஜிவ்ல- பல்லடர் தாலூகா “ஸ்பச் Lela 
தீ sed மதிற்கே, ௪௨ மைல் தூரத்திலு,.ளது, . tT ein தண்மை... 1 வெ. 
திர் மூரல், 8௨௪௭ - சடச்ச,



திருப்புகழ். ௨௮. 

வண்டாடத் தென்றல் தடமிசை தண்டாதப் புண்டரிகமலர் 
மஙகாமற் ரென்றுமதுவைசெய் வயலுூரா 

வ்காலச் கொண்டல்வடிவொரு சறங்க்ராமல் கஞ்சள் விரவுதை 
மன்றாடிக் கன்புதருதிரு Lot, Basa cor 

திண்டாடச் சந்துநிரிரார் தொண்டாடக் சண்டவமாபொரு 
செஞ்சேவற் செங்கையுடையசண் முஈதேவலே 

சிங்காரச் செம்பொன்மதிள த லங்காரர் FG FIG Fw lp 
தென்சேரிக் குன்திலினிதுறை பெருமாளே. (௧௬௧) 

இசைய அவகர 

«Gants oad if, 

ரசனைக் வரவைக். 

தந்ததன தத்ததன தந்ததன தந்ததன 
தீர்ததன தத்ததன தனதான, 

389, ஐங்கரளையொத்தமன மைம்புலமகற்றிவளர் 
அர்திபகலற்றறினை வருள்வாயே 

அம்புவிகனக்குள்வளர் செர்தமிர்வமு த்திய 
அன்பொடு நுதிக்கமனம் அருள்வாயே 

திங்கியதவத்.துணர்பு தக்கடிமைமுத்திபெற 5 
சந்திரவெளிக்குவழி யருள்வாஃய 

தண்டிகைகனப்பவு* எண்டிசைமதிக்கவளர் 
சம்ப்ரமவிதத் தடனெ யருள்வாயே 

மங்கையர்சக த்தைவகு இதுகிதமெனுற்றமன 
முன்றனைரினை த்தமைய அருள்வாயே 

மண்டலிக]ரப்பகலும் வம்தஈபரைஷைபுமி 
* . ட் * 

வர் தணைசுபு த் தியினை யருள்வாயே 

கொங்குரிர்பெற்றுவளர் தென்கரைபிலப்பரருள் 
கொண்டு உடலுற்றபொருள் — அருள்வாயே 

Habs raps Doers கர்தனெனவெற்றிபெ.று. 
- கொங்கணகிர்க்குள்வளர் பெருமாளே, (௧௬௨) 

  

    

ல இதஸ்தம் Carns grt hacer தாராபுரம் ௪: துர்சாவில் தி. ப்பூர் | 

செயில்: ஸ்2_.. ௭னுத்கு 2மைல் தூரத் அலு-ள ம 1 ரர்ப்பசசி என்... பப்ப, sa cer pv.



2 gah) குன்றுதோடுடல், 

 கோடூங்குன்றம். 

ஒவ்வமககுககானகனி் 

தனர்த னநதந் தந்தக் தந்தத் தந்தகான 

890. அனங்க னம்பொன் றஞ்ஈர் தங்கம் கண்களாலே 

அடர்ர்தெ மும்பொன் குன்றங் குமபங் கெொரற்சையாலே 

முனிந்து மன்றங் கண்டும் தண்டும பெண்களாலே 

மடங்கு மென்றன் தொண்டுங் கண்டின் நின்புறுதோ 

ட தன தெ னந்தெஈ நெ ட்டி த் ெநெந்தொ தெக் தனானா 

செறிர்தடர்ந்றுரு சென்றும் பண்பின் தும்பிபாடக் 

குனிஈஇ லுங் கொம்பு நொந்து துன்றுசோலை£ 

கெ முக் றா On Bar குன்றா அங்கு தம். ரானே. 

தனதனன தனதனன 

DESH KV DSW FEB BOT H HOOT 

தனதனன தனதனன 

தத்தர் தனந்ததன தந்தத் தனத Fool 

தனதனன HOI Han on 

தததத் தன்ந்ததன் தத்தத் தனந்ததன தர்ததான, 
861. எதிர்பொருனு ௩விகடின 

கச்ஈக் களும்பொருது பத்திக் இறா துமலை 
ய/வைசளென வதிம்ருகம ட 

தப்பட டுரின்யெழுகி முத்றுச செறிர்தவட. 

மெனு* கள மவயறவு 

தைத்திட் டணைர்துகிரி னிற்கொத துமங்குசநெ ருங்குபாசர் 

எதிர்பரவ உ௱மிசைலு 

கைத்துக் கிடஈதுடல்ப தைக்கக் கடிந்துமிக 
இரதிபதி மணிமவுலி 

யெற்றித் தரியம்பக்னு முட்கத இரண்டிஎசி 

'பிசாஞ்ருபிர் கவள மென 

ஆணகட கலவையை, சாரக் வவ, 

ஈ சொடுகுனற ழ் எனபதுபிரர்னமல 1 நிகளம்-யாளை௱சம்ம் சற்றி, 
 



திருப்புகழ். 2. Fin 

பொது வில்விலை பிடுமகளிர் 

ப.த்மக் கரந்தழுளி 9 யொக்சகத் துவ ar tna 

புகஇணைய வரிபரல] 

ஈச்சச் சருள்ளயல்கள் செக்கள் சிவந்தமு.தா 

பொதியுமொழி பதற அள 

கக்கற் றையுங்குலைய முத்சத் துடன்கருணை Ab Stoic Bed ip 

புதுைதரு கலவிவலை 

யிற்பட் டழுத்தியுயிர் தட்டுப் படும் திமிர 

புணரியுக Gud an pe 

மட்டற் கி இங்கிரிய ஈஉட்டைக் ( (7 LD ot LILA | றி 

பொ ip Bor ரிலும் ஹர்! ள் (முருக 

சத்த கொம்நகிறியி oft ge சரண்களே ஐக் கிடேனே 

இதிதிதிதி இதிதிதிதி . 
இத்திக் இதிக்திதிதி PERS G5 Ts HB 
தெ, நததெத கெ FEO RG | 

தெ, க்தெ கத் தெதர்ததெத இச்கட் டி.சண்டி.கட 
ெசணசெண செணஜெருத 

தெத்தித் தரியக்திரித தச்சர் தழுக்தகுர்த இர்திதிதோ 

திகுடதிகு தொகுடதொகு 
திக்கட் டிகண்டிகட டக்கட் டகண்டகட 

டி.டிடுடுடு டி.டிடுடுடு 

டிக்கட் டிகண்டிக்ட கிட்டுட் டுடிண்டுடுடு 

திகுகுதிகு திகுகுகுகு 
இர்குத் இகுகதிகுகு குக்குச் குகுங்குகுகு என்றுதாளம் 

முதிர் திமிலை கரடி கையி 

டக்கைக் கொடுக்துடி.யு டுக்கைப் பெரும்ப, தலை 
முழவுபல மொகுமொகென 

வொத்திக் கொடும்பிரம கத்திக் களும்பரவ 

முகடுபுகு வெராகொடிகள் , 

பக்சதீ தெழுந்தலைய மிக்கக் சவக்தநிரை தங்கயொட 

முதுகமுரு 5 கொடி கருட 
ஞொக்கத் இரண்டுவர வுக்ரப் பெருங்குருதி



௨௯௨ Go ge gst ae Lew. 

முழுகியெழு பயிரவர்ர 

டி.த்திட் டகண்டமும்வெ டிக்கத் நுணிந்ததிர 

முடுகிவரு சிசசரரை 
முட்டிச் சிரந்திருகு வெட்டிச் கசளம்பொருத தம்பிரானே, (௪௧௪) 

  

குன்றக்குடி 

கன சன தந்தத் தனதன தர்ரத் 
FU SM BF BF தனதான 

992, பிறர்புக மின்சொற் பபிலுமி எதைப் றாபு TTD இ ழ் 
பருவம தன்கை4 Reus Bee 

பிறலித ருஞ்சிக் கதுபெரு கும்பொய்ப் 

பெருவழி செனறக் (Gor walt 

சிறுமைபொ ருந்திப் பெருவாமு பங்கர் 
Dew ga pos xm பமதான 

அிதமிவை.பர் தங்கட் சுயலைவி ௬ும்0) 
சலசில பங்கப படவஷாமோ 

கெறுவித வஞ்சக் கபட ?மா Qiao) ந 
இிலுமெதிர் சண்டைக் ‘Olas (hp Gy oo 

கிளையுடன் மங்கத் தலைமுடி ?ர்தக் 
கிழிபட வொள்றிப் பாருகோனே 

குறுமுறி யின்பப் பொருள்பெற ௮ன்றுற் 

பனஃ%மனு வுஞ்சொற் குருசாதா 

குலகிரி துங்கக் இரியுயர் குன்றக் 
குடிவளர் கந்தப் பெருமாளே. (௧௬௫) 

கைவளை 

தனன தர்க தந்த தனன தந்த தந்த 
தனன தாத தந்த தனதான, 

393. ௮ழகெ றிஈ உ சடத்ர மூகவ டங்க லந்த 
அழுத புஞ்ச இனசொல் மொழியாலே 

அடிது வண்ட தண்டை கலிலெ 'லுஞ்டு லம்பொ 
டணிச தங்கை கொஞ்சு ஈடையாலே 
  

ஈ மனு-மக்இசம்,



திருப்புகழ், ௨௯௩. 

சுழியெ நிர்து நெஞ்சு சுழல ஈஞ்ச ணைந்து 

தொடுமி ரண்டு கண்க ளதனாலே 

துணைநெ ருங்கு கொங்கை மருவு இன் ற பெண்கள் 

துயரை யென்றொ ழிந்து விடுவேனோ 
எழுது கும்ப கன்பி னிளைய தம்பி ஈம்பி 

யெதிர டைந்தி றைஞ்சல் Hur s 
இதம கிழ்க்தி லங்கை யசர ரந்த ரங்க 

மொழிய வென்ற சொண்டல் மருகோனே 

மழுவு கர்ச செங்கை அரனு கந்த றைஞ்ச 

மனுவி யம்பி நின்ற குருநாதா 

வளமி குந்த குன்ற நகர்பு ரந்து துங்க 

மலைவி ளக வந்த பெருமா Car, (ee ar) 

  

EOI GOT GOB BES தானன தனனதன தந்த தானன 

FN FM FHS GIT தனதான. 

9890. கடின தட கும்ப நேரென வளருமிரு கொங்கை மேல்விழு 

கலவிகரு கின்ற மாதரொ டுறவாடிக் 

சனவளக பச்இ யாகிய நிழல்தனிலி ௬௩.து தேனுமிழ் 

கனியிதழை மென்று தடனை செயலாலே 

அடியிடை டங்க வாள்விழி குழைபொரரசி தம்ப மூடிய 

FHA p வண்டு கோகில மயில்காடை 
தொனியெழவிழைசர் அகூரியகொடகமிசைர் துதோள்மிசை 

துயிலவச இன்ப மேவுதல் ஓழிவேனோ 

இடிமுசச றைந்து பூரல்செம் ௮. ரர்கள்மு றிர்து தாளெழ 

எழுகடல்ப யந்து கோவென ௮திகோப 

எமபடரு மென்செய் வோமென ஈடுநடுந டுங்க வேல்விடு 

இரணமுக சண்... மாருத மயிலோனே 

வடிவுடைய மம்பி காபதி கணபதி றந்து வாழ்தட 

வயலிஈகர் குன்ற மாாகர் உறைவோனே 
வசைவகைபு கழ்ந்து வாசவன் அரிபிரமர் சுந்தர சூரியர் 

வழிபடுதல் ஏண்டு வாழ்வருள் பெருமாளே.(௧௬௭௪) 

ட. 
* 'ம்பகன்பின் 'இரசிமதம்பி கும்பகர்னன் சம்பியாெ விபீஷணன், 

98 *



2. og Game sr Guy. 

தனதனன தனதனன தனதனன தனதனன 

தந்தத்த தத்ததன தந்தத்த தத்ததன தனதான, 
995. *குபறிலை குலையவிகல் மிகுபகடின் வலியுடைய 

தந்தத்தினைத்தடிவ தொர்தத்தி ரத்தையுள 
௮ லெமறை புகழ்பரமர் ஞெகிழிகல கலகலெளும் 

அ.ம்பொற்ப தத்தர்தனு வம்பொற்பொ ருப்படர்வ 
சுளபபரி மளமெழுகும் எழிலில்முழு குவமுளரி 

யஞ்சப்ப டைத்தெழுவ வஞ்சக்க ருந்துமதனபிஷேகம் 

கடி.வபடு கொலையிடுவ கொடியமுக படமணிவ 

வின்பச்சு டர்க்கனக கும்பத்த ரச்பெருவ 

பிறிதில்புள கிதரகமு மிருதுளமும் வளரிளை ஞர் 

புந்திச்சி டர்த்தருவ பர்தித்த கர்சடர்வ 

கயல்மகர நிகரமிக வியன்மருவு ஈதியில்முதிர் 

சங்கிப்பி மு, தணிவ பொங்கெச்சனத்சொளிர்வ முைமாதா 

[வகுள மலர் குவளையிதழ் தருமணமு மிருநமந 

மொன்றிக்க ருத்துமுகில் வென்றிட்டு செய்த்தகுழ 
லசையருசி யமி/தக்ரு௪ வசியமொழி மயில்குயிலெ 

ணும்புட்கு ரற்பகர வம்புற்ற மற்புரிய 

வருமறலி யரணமொடு முடுகு7மர் விழியிணேகள் 

கன்றிச்சி வக்சம௫ழ் ஈன்றிச்ச மர்த்துக அதிரேகை 

வகைவகைமெ யுறவளைகள் கழலவிடை. துவள வித 
முண்டுட்ப்ர மிக்ககசை கொண்டுற்ற ஊணைத்தவதி 

செறிகலவி வலையிலென தறிவுடைய கலைபடுந 

௮ர்திப்பி ற்ப்பறகி னைந்திட்ட முற்றுனடி 

வயலிரஈகர் முருகசெரு முயல்பனிரு கரகுமச 

அன்றட்ட சட்டகுண குன்றக்கு டிக்கதிப ௮ருளாதோ 

தீருகுதகு தகுதருகு திகுகுதிகு தகுதியாக 
தங்குத்த குத்தககு இக்குத்தி குத்திககு 
சசணாக சசசகண செகணசெக செக்செகெண 

'சங்கம்ச் சச்சசகண் செங்கர்செ கர்செகண 

தனனதன தனதனன தென்னதென தெனதெனன 

தந்தத்த னத்தனன தெந்தத்தெ னத்தெனன தனனானு 
ட ek eet alpen manne mein 

* ககுபம் - திசை, * வகுளம் -



திருப்புகழ். 2 sal 

POSES தகுதகுதி திகுதிதிகு இிகுதிகுதி 
தீங்குத்த குத்தகுகு திங்குத்தி குத்திகுகு 
டணண்டண டண்டணண டிணிணிடிணி டிணிடிணிணி 

டண்ட்ட்ட டட்டடண டிண்டிட்டி டிட்டிடிணி 

தீரரதர தரதரர இரிரிதிரி BABAR 

தன்றத்த ரக்தரர தின்றித்தி ரித்திரிரி யென தாளந் 

தொுதிவெகு முரசுகர டிகைடமரு மூழவுதவில் 

கம்பட்ட மத்தளமி னம்பட்ட டக்கைபறை 

பதலைபல இமிலைமுத லூரவுதிர் பெரியதலை 

மண்டைத்தி ரட்பருகு சண்டைத்தி ரட்கமுகு 

தொடர்நிபிட கருடனடர் தரகரட மொகுமொகென , 

வந்துற்றிடக்குடர்நி ணந்துற்றிரைத்ததிர முதுபேய்கள் 

*சு னகனரி நெறுநெறென வினிதினிது தினவினைசெய் 

வெங்குக்கு டத்தகொடி சுக்குக்கு குக்குகென 

*அடனமிடு திசைபரவி ஈநடனமிட வடலிரவி 

Basis பைக்கதிர்கள் மங்கப்ச சித்தகுல 

த.ரசகஜ ரசகடச முரணரண நிருதர்விறல் 
மிண்டைசக்கு லைத்சமர்செய்சண்டர்க்கு சச்சையருள் பெருமாளே 

  

தானணானதனதான BT CYST HOM HT ST 

தானானதனதான தனதான, 

890, ஈாமேவுகுயிலாலு மாமாரனயிலாஓு 
சாடோறுமதிகாயும் : வெயிலாலும் 

நார்மாதர்வசையாலும் வேயூதுமிசையாலு 

சாடாசைதருமோக வலையூடே 

ஏமாறிமுழுநாளு மாலாகிவிறு தாவி 

லேவாடி விழிமாதர் அயரூடே 

ஏகாமலழியாத மேலானபசமீதி 

லே$யுனுடன் மேவ அருள்தாராய் 

தாமோகமுடனூறு பால்தேடியுரலூடு 

9 தானேறி விளையாடும் .ஒருபோதில் 

* சுனசன் - நாய். 1 அடனமிட - போன்ற, 
 



உட்க குன்அுதொழருடல். 

தாயாகவருசோதை காணாதுகளவாடு 

தாமோதரன்முராரி மருகோனே 

மாமாதுவனமாது கார்மேவுலைமா து 

மாலாடிலிளையாடு [wed or 

வானாடுபுகழ்காடு தேனாறு! |டைசூழு 

ஃமாயூரகிரிமேவு பெருமாளே.(௧௬௯) 

  

தானாதானா கர்தனதத்தன 
தானாதானா தர்தனதத்தன 
தானாதானா தந்தனதத்தன தனதான, 

891. ரேசாசாரா டம்பரமட்டைசள் 

பேசாதேயே சுங்களமட்டைகள் 

*நீசாளோடே யும்பழ௫க்கவர் பொருளாலே 

நீயேோரானே யென்றொருசத்தியம் 

வாய்கூசாதோ துங்கபடத்திகள் 

கேராலேதா னின்றுபிலுக்கெள் எவ/மேலும் 

ஆசாபாசா தொக்தரையிட்டவர் 

மேல்வீழ்வார்பால் சண்டிகள் சட்டம 

காயேமீதோ லெங்குமினுக்கிகள் வெகுமோகம் 

ஆகாதாவே சர்தருதிப்பொழு 

தோகோவாவா வென்றுபகட்டிக 

ளாகாமோகா வம்பிகள்கிட்டி லும் உறவாமோ 

பேசாதேபோய் கின்றுறியிற்றயிர் 

வாயாவாவா வென்றுகுடித்தருள் 

பேராலேநீள் கஞ்சன்விடுத்தெதிர் வருதாது 

பேய்வாழ்வேதா எம்பகடைப்பகு 

வாய்நீள்மானா ளூஞ்சரள த்தொடு 

பேயோடேபோர் வென்றெதிரிட்டவன் மருகோ£ேே 

* ழ்1யூசசரி என்பத குன்றக்குடி, 1 நீசாளோடேயும் - நிசரோடும், 
 



திருப்புகழ். ௨௫௭ 

மாசூடாடா டும்பகையைப்பகை 

சூராளோடே வன்செருவைச்செறு 

மாசூராபா ரெங்குமருட்பொலி முருகோனே 

வானாடேழ்சா டும்புகம்பெற்றிடு 
தோனா£றசூம் அங்கமலைப்பதி 

மாயூராவாம் குன்றைதழைத்தமுள் பெருமாளே.(௧௭0) 

  

பொதியமலை. 

  

தீத்த தத்த தான தான தத்த தத்த தான தான 
தத்த தத்த தான தான தனதான, 

898. மைக்க ணிக்கன் வாளி போழ வுட்க ளத்தை மாநி நாடி. 
மட்டு முற்ற கோதை போத முடிஸுடி. 

மத்த கத்தி னீடு கோடு வைக்த தொத்து மார்பி லூடு 

வட்ட மிட்ட வாரு லாவு முகைமீதே 

*இக்கு வைக்கு மாடை வீழ வெட்சி யக்க மானபேரை 

யெத்தி முத்த மாடும் வாயின் இசைபேசி 

எட்டு தட்ட மாதர் பாய லிச்சை யுற்றெ னாக மாவி 

யெய்த்து நித்த மான வீனம் உறலாமோ 

தர்க்சை *பக்க சூல காளி 1செக்கை (புக்க தாள வோசை 

தொக்க நிக்க தோத தீத வெனவோதச் 

சுற்றி வெற்றி யோடு தாள்கள் சுத்த கிர்த்த மாடு மாதி 

சொற்கு நிற்கு $மாறு தார மொழிவோனே 

திக்கு மிக்க வானி டு புக்க விக்க மூடு சூரர் 

| Bee முட்டி யாடு தீர வடிவேலா 

செச்சை பிச்சி மாலை மார்ப விச்சைகொச்சை மாதினோடு 
ஏசெப்பு வெற்பில் சேயதான பெருமாளே. (௧௪௧) 

கணைகளைத் சனைனானைமுகைல குடுவையை. அஷ ஆட எரவைவளளிவகமைை er te 

. & Oég wasgd- sous wad தம், “+ ude-gee@eruraiuge 

upp. * செச்சை-செங்கை 8 மாறுசாரம் - மறு உத்தரம், || Bés + Asp 

ஏ செப்புவெற்பு - பொதியமலை *செம்புடற் பொதிந்த தெய்வப் பொதிய 

மும், [சல்லாடம்-08), 

eran ain neem,



bho குன் ௮ தோருடல். 

FOU தானன தனத்த தானன 

தனத்த தானன தனத்த தானன 
தனத்த தானன தனத்த தானன தனதான 

899 ஃவெடித்த வார்குழல் விரித்து வேல்விழி 

விழித்து மேகலை பதித்து வார்தெொரடு 

மிகுத்த மாமுகை யசைத்து ,நாலின்ம ருங்கினறடை 

மினுக்கி யோலைகள் பிலுக்கி யேவளை 

துலக்கி யேவிள ஈகைத்து வாள்விழி 

மிரட்டி யாரையு மழைத்து மால்கொடு தத்தவாய்நீர் 

குடித்து சாயென முடக்கு மேல் [பிணி 

யடுத்து பாதிகள் படுத்த தாய்தமர் 

Gog st ura ஈகைக்க வேயுடல் மங்குவேனைக் 

குறித்து நயரு கழைத்து மாதவர் 

கணத்தின் மேவென அளித்து வேல்ம.ில் 

கொடுத்து வேசுமு மொருத்த னாமென இிந்தைகூராய் 

உடுட்டு டூடுடு டுடுட்டொ டோ வென 

திருத்த நீதிகு இகுர்த்த காவென 
உடுக்கை பேரிகை தவிற்கு ழாமாமி சங்குபோரில் 

ages ரீசர்கள் பதைப்ப மாகரி 

துடிப்ப நீள்கட லெரித்து சூர்மலை 

யுடைத்து நீதிகள் பரப்பி யேயவ ரும்பரரவை 

அடைத்த மாரிறை விடுத்து வானுல 

களிக்கு மாயிர இருக்க ணானர 

சளித்து நாளுமெ னுளத்தி லேம௫ முங்குமாரா 

அளித்த தாதையு மிகுத்த மாமனும் 

அனைத்து ளோர்களு மதிக்க வேமகிழ் 

[சத்ய மாமுரி பொருப்பின் மேவிய தம்பிரானே,() 

  

  

ச் வெடித்த - கறுமணம் ்் சமழ்கின்ற, ர் பிணி தடு அடுத்து. ‘aur aor ye Wa 

fe cori few.



திருப்புகழ்: ௨௯ 

கழுகுமலை, 

  

தனன தனதனா தனத்த தானன 
தனன தனதனா தனக்த தானன 
தனன கனதனா தனதக தானன தனநான, 

400. குகலை மொழியினர் கிதிக்சொள் வாரணி 

முகையை விலைசெய்வார் தமக்கு மாமயல் 

கொடிது கொடிததால் வருத்த மாயுறு துயராலே 

மதலை மறுகிலா லிபத்தி லேவெகு 

பதகர் கொடியவா ளிடத்தி லேமிக 

வலுமை புகல்வதே யெனக்கு மோஇனி முடியாதே, 

முதில் hal sor டெதிர்த்த சூருடல் 

மடி.ய அயிலையே விடுத்த வாகரு 

முகிலை யனையதா நிறத்த மால்திரு மருகோனே 

கதலி கமுகுசூழ் வயற்கு ளேயளி 

॥ரிசையை தேரலமா வறத்தில் us Blas 

சழுகு மலைமகா ஈகர்க்குள்மேவிய பெருமாளே, (௧௭௩) 

  

தனதன தத்தத் தனத்த தானன 
தனதன தத்தத் தனத்த தானன 
தனதன தத்தத் தனத்த தானன தனதான, 

401. முலையை மறைத்துத் கிறப்ப ராடையை 
நெகிழ வடுத்துப் படுப்பா வாயிதழ் 

முறையமாறை முத்திக் கொடுப்பர்பூமலர் ௮ணைமீதே 

Hin ja யகர கொட்டணைப்ப ராடவர் 

மனவலி யைத்தட் டழிப்பா மால்பெரி 
தவர் பொருளைக்கைப் பறிப்பவர் வேசைகள் உறவாமோ; 

தலைமுடி பத்துத் தெறித்த ராவண 
னுடல்துளை பட்டுத் துடிக்க வேயொரு 
தீறதுவை வளைத்துக் தொடுத்த வாளியன் மருகோனே 

& இர்,ச ஸ்.தலம் திருநெல்வேலிக்கு வ_ச்கு௨௮-மைல் SSH gi rat gp, 

கோயித் பட்டிக்கு மேற்கு 12-மைல், 1சொட்டணைப்பா-சொண்டணைப்பா,



சலைமதி யப்புத் தரித்த வேணிய 

ருதவிய வெற்றித் திருக்கை வேலவ 
கழுகு மலைக்குட் சிறக்க மேவிய பெருமாளே, (௪௪௪) 

  

தார்த தனன தனன தார்த தனன தனன 

  

தாந்த தனன தனனகச் தனதான, 

402. கோங்க முகையு மெலிய வீங்கு புளச களப 
மேர்து குவடு குழையும் படி காதல் 

கூர்ந்து குழையை ௮மளி தோய்ந்து குலவு மினிய 
தேங்கு கலவி யமுதுண் டி.யல்மாதர் 

மாங்கு பகழி விழியை மோந்து பகது மிரவும் 
வாய்ந்த துயிலை மிகவும் தணியாத 

வாஞ்சை புடைய அடிமை £ண்ட பிறவி யலையை 
CEB awe ௮(டி வற் தடைவேனோ 

ச் 

ஒங்க லனைய பெரிய % சோங்கு தகர மகர 
மோங்கு ததியின் முழுகும் பொருகுரும் 

ஒய்க்து பிரமன் வெருவ வாய்ந்த குருகு மலையில் 
ஊர்க்து மயில துலவுற் தீனிவேலா 

வேங்கை யடகி மறவர் ஏங்க வனிதை யுருக 
வேங்கை வடிவு மருவு எ usar 

வேண்டு மடியர் புலவர் வேண்ட அரிய பொருளை 
வேண்டு மளவி லுதவும் பெருமாளே. (௪௭௫) 

* வள்ளியூர். 

தைய தானன தனதான தைய தானன தனதான 

403, அல்லில் நேருமின் ௮துதானும் ௮ல்ல தாகிய உடல்மாயை 
சல்லி னேர௮ வழிதோறம் சையும் சானுமு லையலாமோ 

சொல்லி சேர்படு மு௫சூரர் தொய்ய வூர்கெட விடும்வேலா 
வல்லி மாரிரு புறமாக வள்ளி யூருறை பெருமாளே. (௪௪௪) 

  

  

ew Carag - Sue, 1 இந்த ஸ்தலம். திருரெல்வேலி ஜில்லா rag enh 
சாலூகா கஸ்பர் நாக்கு கேரிச்சூ.த் சென்றெஈகு இ-மைல் தாச்திலுள்ச ௮.



இிருப்புசழ். ௩0௧ 

  

க் தி ர்காம ம், Foyer. 

தனதனன தான தனதனன தான கட்ஸ் 
கனதனன கானத் கன தானா, 

404. திருமகளுலாவு மிருபுயமுசாரி 
இருமருககாமப் பெருமாள்காண் 

செக்தலமும்வானு மிகுதிபெறுபாடல் 
தெரிதகுருமாசப் பெருமாள்காண் 

மருவுமடியார்கள் மன தில்விளையாடு 
மரகதமயூப் பெருமாள்காண் 

௦ணிதாள inal யணியருவிருழ 

மருவுகதிர்காமப் பெருமாள்காண் 

௮ருவரைகள் நீறு பட௮சுரர்மாள 

அமர்பொருதவீரப் பெருமாள்சாண் 

௮ரவுபிறைவாரி விரவுசடைவேணி 

அமலர்குருராதப் பெருமாளகாண் 

இருவினையிலா த தீருவினைவிடாத 

இமையவர்குலேசப் பெருமாள்காண் 

இலருசிலைவேடர் கொடியின இிபாச ' 

இருதனவிநோதப் பெருமாளே, (௧௪௪) 

nineteen 

தனன தான தானான தனன தான தானான 
தனன கான தானான தனதான, 

05, அலகின் மாறு மாருதரகலதி பூத் வேதாளி 

ஆடைவில்]1ஞாளி கோமர்ளி அறமீயா 

அழிவு கோளி காணாது புழுகு பூசி வாழ்மஈதர் 
அருளி லாத தோடோய மருளாகி 

பலச லாக ராமேரு மலைக ராச லாவி௪ 

யரறாவ மேக மேதாரு Glau ost wir goth 

ச் அலகன்மாற - விளச்குமால, 1 சலதி - Ged. $ ஞானி - ord) 
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௩0௨ Sar gest gee. 

பரிவு ரத மாபாதர் வரிசை பாடி யோயாத 

பரிசில் தேடிமாயாத படி.பாராய் 

இலகுவேலை நீள் வாடை யெரிகொள் வேலை மாசூரி 
லெறியும் வேலை மாருத இறல்லீரா 

இமய மாது பார திரதி பால சாசார 
லிறைவி கான மால் வேடர் சுதைபாகா 

கலக வாரி போல்மோதி வடவை யாறு சூழ்சீத 

சுதிர காம மூதூரில் இளையோனே 

கனக நாடு வீடாய கடவுள் யானை வாழ்வான 
சரணை மேரு வேதேவர் பெருமாளே.(௧௭௮) 

  

தனன தான தத்த தனதான தனன தான தத்த தனதான. 
408, எதிரி லாச பத்தி சனைமேவி இனிய சாணி னைப்பை _யிருபோதும் 

இதய வாரி திக்கு ஞூறவாக எனது Qarh pas அருள்வாயே 

கதிர காம வெற்பி லஓுஹறைவோனே சனக மேரு Gangs புய லீசா 

மதர வாணி யுற்ற சமலோனே 6ழுதி கூனி மிர்தச பெருமாளே) 

  

தனதன தனதன தனதன தனதன 

தானச் சனந்த நனதான, 

&09, கடகட வருவிகள் தப1வரி யதிர்கதிர் 

காமத் தரங்க மலைவீரா 

கன 1கத ஈககுலி புணரித குணகுக 

காமத் தனஞ்சம் புயடடை 

வடசிக ரசிரித விடுபட /ஈடமிடு 
Lor a புகுங்கக் தஏவழாது 

வழிவழி தமரென வழிபடு சில்டனென 
வாவிக் செம்பொன் திமோதான் 
  

* வாடையெரி-௨ டலாமுகாச்?னி. ர் வரி- -இற்றுகளேயுடைய ( புலி, 

* சுத நசம் - கோபத்சையுடைய மலையையொத்த சனை, $ காம அத்தன் 
மன்மதன் பிதாவாகிய விஷ்ணு *காமத்தன் அஞ்சு அம்புயன் ஒட,எனப்பிரிக்க 

॥ சடமிடிமா - - மயித்குதிரை €[வழாது-வழுவாமல், 0எனல்£விச்னெம்- 

aan pain dé Bar.



௮டவியி ௬ுடியபி ஈவகும ரியடிமை 
யாயப் புனஞ்சென் றயர்வோனே 

௮யிலவ %சபரிசெய் கவிபுகல் தருகலி . 
யாளப் புயங்கொண் டருள்வோனே 

இடமொரு மரகத மயிலிசை வடி.வுள 

ஏழைக் கிடங்கண் டவர்வாழ்வே 

இதமொழி பகரினு மதமொழி பகரினு | 

மேழைக் கிரங்கும் பெருமாளே.(௧௮0) 

தனனதன தானத்த தனனதன தானத்த 
தனனதன தானத்த தனதான தானனா. 

408, சமரமுக வேலொத்த விழிபுரள வாரிட்ட | 

தனமசைய வீதிக்குள் மயில்போலுலாவியே 

சரியைக்ரியை யோகத்தின் வழிவருக்ரு பாசுத்தர் 
தமையுணா ராகத்தின். வசமாகமேகியே 

உமதடியு னாருக்கு மனுமாண மாயைக்கு 

முரியவர்ம காதத்தை யெனுமாயமாதரார் 

ஒளிரமளி பீடத்தி லமடுபடு வேனுக்கு 

முனதருள்க்ரு பாசித்தம் அருள்கூரவேணுமே 

இமகிரிகு மாரத்தி யநுபவைப ராசத்தி 
யெழுதரிய காயத்ரி யுமையாள்குமாரனே 

எயினர்மட மானுக்கு மடிலெழுதி மோகித்து 

இதணருகு சேவிக்கு முருகாவிசாகனே. 

அமரர்சிறை மீள்கிக்க அமர்செய்துப்ர தாபிக்கு 

மதிகன்த சாமாதய . & OY pr oy .0 7 ERS ear 

* அழுதுலகை வாழ்விதீத சவுணியகு லாதித்த 
அரியகதீர் காமத்தில் உரியாபிராமனே.(௧௮௧) 

- % சபரிசெய்சவி - பூஜை செய்த ஈச்£ரர், 

*இக்கரு. சை: - 

* வேசசெறி தழை ச்தோங்க மிகுசைவத் துறைவிஎங்சப் 
பூதபரம் பரை பொலியப் புரிகவாய் மலர்ர்சமுத 

தவள ௮யற்புசலிச் திருஞான subst, என்னும் பெரியபுசா 

ணச் இருவிருச்தச்சார் சாண்சு,



௩0௪ குன்அதோருடல். 

தனத்தா தனத்தா தனத்தா தனத்தா 
தனத்தா தனத்தா தனதான, 

409, சரத்தே யுதித்தா யாத்தே குதித்தே 
சமர்த்தா யெதிர்த்தே வருசூரைச் 

சரிப்போ னமட்டே விடுத்தா யடுத்தாய் 

தகர்த்தா யுடற்றான் இருகூமுச் 
சிரத்தோ டுரத்தோ டறுத்தே குவித்தாய் 

செகுத்தாய் பலத்தார் விருதாகச் 

சிறைச்சே வல்பெற்றாய் * வலக்கா ரமுற்றாய் 

இருத்தா மசைத்தாள் அருள்வாயே 

புரத்தார்ர வரத்தார் சரச்சே கரத்தார் 
பொரத்தா னெதிர்த்தே வருபோது 

பொறுத்தார் பரித்தார் சரித்தா ரெரித்தார் 

பொரித்தார் நதற்பார் வையிலேபின் 

கரித்தோ ஓரித்தார் விரித்தார் தரித்தார் 

கருத்தார் 1 மருத்தூர் மதனாரைக் 

கரிக்கோ லவிட்டார் $ கணுக்கா னமுத்தே 

கதிர்க்கா மழுற்றார் முருகோனே. (௧௮௨) 

  

தனதனா தந்தனத் தனனா தத்தன் 
தனதனா தத்தனத் தனதான, 

410, சரியையா எர்க்குமக் கிரியையா எர்க்குநற் 
சகலயோ கர்க்குமெட் டரிதாய 

சமயபே தத்தினுக் கணுனொணா மெய்ப்பொருட் 
டருபரா சத்தியிற் பரமான 

அரியமே ஒவற்புதப் பரமஞா னக்தனிச 

டர்ளியா பித்தநற் ப.இிநீடு 
  

* வலச்சாரம் - வென்றி, *வரத்தார் - வரட்பிரச இசள். *மருத்து ஊர்- 

Opt porn by Gu Carrs gg. § sani sret - sein gyéinan,



திருப்புகழ். ௩0௧ 
துகளில்சா யுச்சியக் கதியைமீ றற்றசொற் 
சுகசொரூ பத்தையுற் நிடைவேனே 

புரிசைசூழ் செய்ப்பதிக் குரியசா மர்த்யசற் 
புருலுவீ ரத்துவிக் ரமசூரன் 

புரளவேல் தொட்டகைக் குமாமேன் மைத்திருப் 
புகழையோ கற்கெனக் கருள்வோனே 

*கரியயூ சத்திரட் பலவின்மீ திற்சுளைக் 
கனிகள்பீ நிப்புசித் தமராடிக் 

கதலிரூ தத்தினிற் பயிலும் ஐத்தினிற் 
கதிரகா மக்கிரிப் பெருமாளே. (௧௮௩) 

  

தானதன தததத்த தானதன தச்தத்த 
தானதன தந்தத்த தனதான. 

411. பாரவித முத்தப் படீரபுள சப்பொற்ப 
யோதரரகெ ருக்குற்ற இடையாலே 

பாகளவு தித்தத்த தமொழி யிற்புட்ப 

பாணகிழி யிற்பொத்தி ் விடுமாதர் 

கா.ரணிகு ழற்கற்றை மேல்மகர மொப்பித்த 
காதில்முக வட்டத்தில் அதிமோக 

காமுகன கப்பட்ட வாசையைம ற்ப்பித்த 

கால்களைம றக்சைக்கும் வருமோதான் 

தேரிரலி யுட்கிப்பு காமுதுபு ரத்திற்றெ 

சாசிரனை மர்த்தித்த அரிமாயன் 

சீட்மருக அத்புக்ர யாளைபடும் ரத்தத்ரி 
கோணசயி ag Sar கதாகாம 

வீரபுன வெற்பிற்க லாபியெயி னச்சிக்கு 

மேகலையி டைக்கொத்தின் இருதாளின் 
*வேரிமழை யிற்1 பச்சை வேயிலரு ணகச்கற்றை 

வேல்களில கப்பட்ட பெருமாளே, (௧௮௪) 

  

தீன்தனா தத்த தனதனா தத்த 
தனதனா ததத Sor STA, 

412. LOC au (7 வெற்றி மலா$தொடா விற்சை 

வலிசெயா கிற்கு மதனும் 
  

ச்சரிய பூகம்-சருங்குசங்கு 1வேரிமழை - வாசன் சங்யெ சம் போன்ற 
குழல் $பாசை வய்-பரிய கூறங்கிலே மொச்ச சோள், $செரடாஃதொடுத்த



th. Oar oo west Gi. 

மதில்கள் தா வுற்ற கலைபடா வட்ட 

மதி * சுடா நிற்கும் அதனாலும் 

இருகணால் முத்த முதிரயா மத்தி 
னிரவினால் நித்த மெலியாதே 

இடருரு மெத்த மயல்கொளா நிற்கு 
மிவனைவாழ் விக்க வரவேணும் 

கரிகள்சேர் வெற்பி லரியவேடிச்ச 

சுலவிகூர் சிதா மணிமார்பா 

கனகமா ணிக்க வடிவனே மிக்க 

கதிரகா மத்தில் உறைவோனே 
முருகனே பத்த ரருகனே முத்தி 

முதல்வனே பச்சை மயில்வீரா 

முடுகிமே லிட்ட கொடியசூர் கெட்டு 

முதியவேல் தொட்ட பெருமாளே. (௪௮டு) 

  

தானதன தானத் தனகான தானதன தானத் தனகான, 

418. மாதர்வச மாயுற் றுழல்வாரும் மாதவமெணாமற் நிரிவாரும் 
இதகல வோதிப் பணியாரும் இரக மீதிற் றிகழ்வாே 
ராதவொளி யேநற் குணசீலா காரியிரு வோரைப் புணர்வேலா 

சோதி ஞானச் குமரேசா தோமில்கதிர் காமப் பெருமாளே,() 

தனன தான தான தத்த தனன தான தான தத்த 
தனன் தான தானதத்த தன தான, 

414, முதிருர்மார வார ஈட்பொ]டிலகு மார வார மெற்றி 
முனியு மார வார முற்ற கடலாலே 

முடிவிலாத தோர்$வ டக்கில் எரியு [மால மார்பி பூத்து 

முழுகி யேறி மேலெ நிக்கு சிலவாலே 
6 வெதிரி லாயர் வாயில் வைத்து மதுர ராக நீடி சைக்கும் 

விளைவி டாத தாய ருக்கு மழியாதே 
  

* சுயாரிற்கும்சமம் 1 மாச வாச் ஈட்பொமாசனுக்கு உரிமையா 
கய முதிர்ந்த ஈட்புடன். 1 இலகும் ஆர் ௮ ஆசம் எற்றி-பிரசாசின்ற அறிய 
அந்த முத்துக்களை எற்றி, 9 வடக்கில் எரி-வடவா முகாக்ளெி, | இலம் 
ஆர்பு இடம்-சடல், 8[0ெ.இரஃகூங்கில்,



திரு-புகழ்; ௩0௭ 

விளையு மோக போக முற்றி ௮ளகி லாத காதல்"பெற்த 
விகட மாதை நீய ணைச்ச வரவேளும் 

கதிர காம மாஈ கர்க்கு ளெதிரி லாத வேல் தரித்த 
கடவு ளேக லாப சிதா 9 மபில்வீரா 

ஈய! லாம்வி லோச னத்தி களபமார்ப யோத ரத்தி 
ககன மேவு வாஃளொருத்தி மணவாளா 

அதிர வீசி யாடும் வெற்றி விடையி லே.று மீசர் கற்க 
அரிய ஞான வாசகத்தை யருள்வோனே 

அகில லோச மீது சற்றி யசார் லோக மீறெ முப்பி 

அமார் லோகம் வாழ வைத்த பெருமாளே.(௧௮௪) 
aN 

AGSCSTEH) wer, 

  

தனத்த தானன கனத்த தானன 

தனத்த தானன தனத்த தானன 
தனத்த தானன தனத்த தானன தான, 

415. தொடுத்த வாளென விழித்து மார்முகை 
யசைத்து மேசலை மறைத்து மூடிகள் 
அடித்து நேர்கலை நெ௫ழ்த்து மாவியல் கொளுமாதர் 

சுகித்த ஹாவென ஈகைத்து மேல்விழ 
முடித்த வார்குழல் விரித்து மேவிதழ் 

*அவர்த்த வாய்சரு ளடக்கி மால்கொடு வழியேபோய்ப் 

படுத்த பாயலி லணைத்து மாமுகை 
பிடித்.து மார்பொடும் அழுத்தி வாயிதழ் 
கடித்து ராணம தழித்த பாவிகள் வலையாலே 

படுத்து ரோயொடு இடத்து பாய்மிசை 
வெளுத்து வாய்களு1மலத்தி எுயென 
பசித்து தாசமு மெடுத்தி டாவுயிர் உழல்வேனோ 

68வெடுத்த தாடகை சனத்தை யோர்கணை 
விடுத்து யாகமும் ஈடத்தி யேயொரு 

மிகுத்த வார்சிலை முறித்த மாயவன் மருசோனே 
    

கண்டம் வ வம வததவதவுளக்கயக் ளி"! 

+ ஒருத். இி-சேய்வயானையம்ை 1துவர்திச-பவளரத்த, மலத் a 

ஞய்-மலம் தின் சாய். $வெடுத்த-வெடு வெடுச்த.



௩0௮ குன்ற௮ுதேதோடுடல்- 

விதித்து ஞாலம தளித்த வேதளை 
யதிர்த் து வோர்முடி. சரத்து லாயனல் 
விழித்து மாரனை யெரித்த தாதையர் குருராதா 

அடுத்த ஆயிர விடப்ப ணாமுடி. 
நடுக்க மாமலை செக்க வேகவ 
டாக்கர் மாமூடி பதைக்க வேபொரு மயில்வீரா 

அறத்தில் வாழுமை சிறக்க வேயறு 
முகத்தி னேடைணி குறத்தி யானையொ 
டருக்கொ ணாமலை தருக்கு லாவியபெருமாளே (௧௮௮) 

கழவ மை. 

திருக் காண மலை 
ஜோகைபவடவம்வஷஞ். 

தனக்க தானன தனத்தான GTC COT 

SU SH STON FOO FETCH தானன 
தனத்த தானன தனத்தான சானன சனதான. 

18,விலைக்கு மேனியி லணிக்கோவை மேகலை 
தரித்த வாடையு மணிப்பூணு மாகவே 
மிலுக்கு மாதர்க ளிடைக்காம கூழழ்சியெ மயலூறி 

மிகுத்த காமிய னெனப்பாரு ளோரெதிர் 
நகைக்க வேயுட லெடுச் தேவி யாகுல 
வெறுப்ப தாகுமெயுழைத்தேவி டாப்படு கொடியேளைச் 

றக்ச மாகவெ மலக்கூடி ே 
பிணிக்கு ளாகியெ தவிக்காம லேயுனை 

கவிக்கு ளாய்சொலி கடைத்டூதற வேசெயும் ஒருவாழ்வே 

சுதிக்கு நாயக வுனைத்தேடி யேபுக 
முரைக்கு நாயெனை யருட்பார்வை யாகவெ 
கழற்கு ளாகவெ சிறப்பான தாயருள் காரவேணும் 

மலைக்கு நாயக இவெக்சாமி நாயகர் 
ருக்கு மாரனெ முகத்தாறு தேக 
வடிப்ப மாதொரு குறப்பாவை யாள்மகிழ் சருவேளே 

வசிட்டர் காருபர் தவத்தான யோ௫யர் 
அகத்ய மாமுறி யிடைக்காடர் Sargon 
வகுத்த பாவுறு பொருட்தோல மாய்வரு மூருசோேே



திருப்புகழ்: ௨௯3௯ 

நிலைக்கு சானமறை மகத்தான பூசுரர் 

திருக்கொ ணாமலை தலத்தாரு கோபுர 

நிலைக்குள் வாயினில் கிளிப்பாடு பூதிபில் வருவோனே 
நிகழ்த்து மேழ்பவ கடற்ஞசுறை யாகவெ 

யெடுத்த வேல்கொடு பொடி.த்தூள தாஎறி 

சினைத்த காரிய மறுக்கூல மேபுரி பெருமாளே. (௧௮௯) 

  

புகழிமலை. 

தனதனனதான தனதனன தான 

தனதனனதான சுனதான, 
217, மருவுமலர்வாச முறுகுழலினாலும் 

வரிவிழியினாலு மதியாலும் 
மலையினிகரான இளமுகைகளாலு 

மயல்கள தருமாதர் வசையாலும் 

கரு. துபொருளாலு மனைவிமகவான 

கடலலையில்மூழ்கி அலைவேனோ 

கமலபதவாழ்வு தரமபிலீன்மீது 

சருணையுடனேமுன் வரவேணும் 

அருமறைகளோ.து பிரமன்மாதல்மாலும் 

அமரர் முனிராசர் தொழுவோனே 
௮கலதலமோது ஈதிமருவுசோலை 

அழுகுபெறுபோக வளநாடா 

பொருகவருஞார் , கிரியுருவவாரி 

புனல்சுவறவேலை யெறிவோனே 
புசலரியதான தமிழ்முனிவரோது 

புகழிமலைமேவு பெருமாளே. (௪௯௦) 

தனிச்சயம், 

தனத்தனத் தனத்தனச் தனத்தனத் தனத்தனத் 
தனத்தனத் தனத்தனத் தனதான, 

190, இலைச்சுருட் கொடுத்தணை க் தலத்திருக் திமட்டைகட் 
இதத்தபுட் குரற்கள்விட் ் டனுராகம் 

40
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எழுப்பிமைக் கயக்கணைக் கமுத்தைஞுத் தமிட்டணை த் 
தெடுத்திதழ்க் கடித்துத் Bou sre 

அலைச்சலுற் றிலர்சையற் றரைப்பைதொட் புழைத்துலழைத் 

தீலக்கணுற் ுயிர்ச்களை த் திடவேதான் 

அறத்தவிச் திளைத்துறத் தனச்தினிற் புணர்ச்சபட் 
டயர்க்குமிப் பிறப்பினிக் salon or 

கொலைச்செருக் கரக்கரைக் கலக்குமிக் கருக்குடக் 
கொடி த்திருக் கரக்தபொற் பதிபாடுங் 

குறித்தநற் நிருப்புகழ்ப் ப்ரபு. துவக் கவிக்குவக் 
குருத்துவச் தெனைப்பணித் தருள்வோனே 

தலைச்சுமைச் சடைச்சிவற் கிலக்கணகச் இலக்கியத் 

தமிழ்தரயத் தகத்தியற் கறிவோதுஞ் 
சமர்த்தரிற் சமர்த்தபச் சிமகச்திசைக் குளுத்தமத் 

சனிச் ௪யத் கினிற்பிளைப் பெருமாளே, (௧௯௧) 

பசுமலை, 

தத்தானச் தாச்சத்தனதன SEBUM G தாத்தத்தன கன 

ததீதானத் BT HSE HOO SOM தனதான. 

419. சிர்ராயக் கூட்ட த்செரிலையர் வித்தார் சூழ்ச்செயவ்விழி 

சற் 2றறப் பார்த் துச்சிலபணி விடையேளிச் 
இற்றாபத் தாக்கைப்பொருள்சொடு *பித்தேறிக் கூப்பிட்டவர்பரி 

செட்டாமற் ார்த்தத்தலைபடு சிறுகாலை 

உற்ரார்பெற் முர்க்குப்பெரிதொரு பற்மாயப் பூட்டுக்கயிறுகொ 

டுச்சாயத் தாக்கைத்தொழிலொடு தடுமாறி 
உக்காரித் தேக்கற்றுயிர்ஈமு விக்காயத் தீப்பட்டெரியுட 

ஓக்கேன்மெய்க் சாட்டைக் தலிர்வதும் ஒருகாளே 

வற்றாமுற் apse Gon pans யிற்பால்கைப் பார் ததுத்தருமொரு 

மைக்காமக் கோட்டக்குலமபில் தருபாலா 

மக்தோசைப் போக்கிற்றயிருறிசெய்ப்பாலுக்காய்ச்சிக்கருபதம் 

வைத்தாடிக் காட்டிப்பருகரி மருகோனே 
  

* ஈயமழ்-ளசயம், இது காவிரிஈதி உற்பத்தியாகும் ையமலையா யிருச் 

சலாமென்பர். 1 பித்தேறி பிச்தேற்றி,



திருப்! கழ். கக் 

கற்றாவிற் காட்டிக்1கரைதுறை 1 ஈற்றாயிற் காட்டிப்புகழ் $ கலை 
கற்ருர்சொற் கேட்கத்தனிவழி வருவோனே 

கைச்சூலக் கூற்றைக்கடிபது மத்தாளர்க் கேற்பக்கனல்பொழி 

கற் ॥மு௮ுக் கோட்டுக்கு,றுகிய பெருமாளே. (௧௬௨) 
 அைககைவைமாகைவவகிவை 

திருக்காளகம்கி. 

  

DET HHT Ol FH He, BOM CO) ஈற்தக் 

தனக்தா னகதத் கனனா தர்தகு 

தனததா னத்தத் தனனா தந்தற் தனதான. 

429. ஏராக்ே ந றித்தப் பதிவாழ் தொர்தப் 

பரிக்கா யத்திற் பரிவோ டைந்து 

எ திக்கா ரர்ப்புக் முலைமே விந்தர் செயல்மேகிர் 

/லிர்தே மெத்தச் சமுசா ரம்பொற் 

ரகித்தே சுற்றத் தவரோ டின்பத் 

தழைத்தே மெச்சச் தயவோ டிக்கக் குடிபேணிச் 

“குரக்சோ ணத்திற் கழுநா யுண்பச் 

குழிக்கே வைத்துச் ஈவமாய் நந்தர் 

குடிற்கே ஈத்திப் பமுகாய் மங்கப் பமிவேளைக், 

குறித்தே முத்திக் கு$மரு வின்ப 
தடத்தே பற்றிர் சகமா யம்பொய்ப 
குலக்கால் வற்ற ெவெளஞா னம்பொற் ப ழல்தாராய் 

புக்கா டற்றுப் பொடியாய் மங்கும் 

கழைசசா பத்தை. சடலா னுங்கப 

புகைத்£ பற்றப் புரிவோ சன்புற் ற்ருள்வோனே 
புடைத்தே எட்டுத் திசையோ ரஞ்சத் 

கனிக்கோ லத்துப் {air LDH) BL 

புகழ்ப்போ் சத்திக் கரையா ஈந்தக் தருள்வோனே 
sant aang eget ee mee கலைவ, 

% கல் gan வீல் காட்டி- மலைய யொத்த வலியுள்ள வில்லைச் காட்டி, 

1 ச்சை துழை-சொல்லுகின்ற துறையை, ! நற்முயில் சாட்டி புகழ்-ஈழ்ரு 

யிரங்கலாசப் 'பொன்போலுவ் கள்ள்”? ஏன்றெடுத்துச் காட்டிப் புகழ்த 

8 கலேச த்றார-பொய்யா மொழிப்புலகா, || ஆவுக்2காடு- பசுமலை 6 சரக்கு 

ஏறு இத்த பதி-பொருள்கள் மி௫ர்த இப்புவிமிடம், இத்த-இந்த, & கரக் 
கோண தீதிற்சமு-குளம்புத் சன்ன யுள்ள மூச்சையுடைய கழு” ] மரு-மாரு 

% சட லான்-அ.(சய ரோகதிரையு டய மன்மான்,



se குன்துதெர்ருடல் 

திருக்கா னத்திற்,பரிவோ டந்தக் . 

குற்க்கோ லத்லுச் செயலா எஞ்சத் 

- திகழ்ச்சி ரத்திக்ககழல்வா வென்பப் புணர்வோனே 

சிவப்பே அுக்குக் கடையேன் வர்.அட் 

புகச் வைத்தக்நர்கொளும்ஞா னம்பொற் 

றிருக்கா எத்திப் பதிவாழ் கந்தப் பெருமாளே(௧௯௩) 

தனத்தானத்தச் தனதான தனத்தானத்தத் தனதான, 
421. சிரத்தானத்திற் பணியாதே செகத்தோர்'பற்றைக்குதியாதே 

வருத்தா மற்றொப்பிலசான மலர்த்தாள் வைத்தெ,ச Stew ghar amis 

நிருத்தா கர்த்தச் றுவரேசா நினைத்தார் சித்தத் துறைவோனே 

இருத்சாள் முத்தர்ச் கருள்வோனே தஇிருச்கா எத்திப் பெருமாளே, 

தந்தன தானச் தனந்த தானன 

தீற்தன தானத் தனர் தானன 

தந்தன தானத் தனந்த தானன தனதான, 

424, பங்கய னா்பெற் நிடுஞ்ச ராசா 
௮ண்டம தாயுற் நிருர்ச பார்மிசை 

[பஞ்சவர் கூடித் காண்ட தோர்கர உருவாயே 

மந்தம தாகப்பிணிர்த ஆசையில் 

இங்கெ மாக் இரிற்று மாதர்கள் 

பண்பொழி ரதைக்க,.ர்இி டானுழல் 1. படிரூயே 

சங்கட னாகித் தளர்ச்து கோய்விலை 

வந்துடல் மூடக் கலங்கி டாமதி 

தந்தடியேனைப் புரந்தி டாயுன தீருளாலே 

சங்கரர் வாமத் திருந்த நூபுர 

சுந்தரி யாதித் தருஞ்$சு தாபத 

தண்டைய ஸனேகுக் குடம்ப தாகையின் முருசோனே 

| திங்களு லாவப் பணிர்க வேணியர் 

பொங்க வாடப் புனைந்த மார்பினர் 
இண்சிலை ரூலத் தழுந்து பாணியர் நெடி தாழ்வார் 
  சகச வ அைக தட 

. "*ழல் வர் என்ப- அழாதே, வா என்ன. *பஞ்சவர் - 862 பூசங்கள் 

டிமு- வஞ்சகம், $ சதா: புசுல்வனே, | தங்கள் உலாவு அப்பு. எனப். 
fee, . ப ப ன சூ



திருப்புகழ். ௩௧௩. 

சிர்துலி லேயுற் றெழுக்த காளவி 

டங்ககள மீதிற் சிறந்த சோதியர் 

_ திண்புய மீதிற் றவழ்ந்து வீறிய _ குருநாதா 

சிங்கம தாகத் திரிந்த மால்கெரு 

். வம்பொடியாகப் பறந்த சீறிய 

சிம்புள தாகர் சிறந்த காவென வருகோமுன் 
செங்கதி ரோனைக் கடிச்.த தீவினை 

அஞ்சிட வேற் றவஞ்செய் தேறிய 

1சென்கபி லாயத் தமர்ந்து வாழ்வருள் பெருமாளே () 

ட வள் வண்கை வண்ணனை 

திருவருணை 

  

தனன தனதன தனதன தனதன 

னன தனதன தனதன னதகன 

தனன தனதன தனதன கனதன தனதான, 

428, குமர குருபா குணதர நிசா | 
- திமிர தினகர ஈரவண பவகிரி [ 
குமரி ரதபடு ரதிகத சாபதி குல்மானுவ் 

ருற்வர் சிறுமிய மருவிய திரள் புய | 

முருக சரணென வுருகுதல் சிறிதமில் 

கொடிய வினையனை யவஷூலனை யசடனை யதிமோகக் 

கமரில் விழகீடு மழகுடை யரிவையர் | 

சளவி னொடுபொரு எளவள வருளிய 

‘wer Pon துவளுறும் வெளிறனை யினிதாளக் 

கருணை யடியரொ டருணையி லொருவிசை | 

கருதி புடைதர வருமிரு பரிபுர... 

, கமல மலரடி. சனவிறு! ஈனவிலு மறவேனே 

தமர மிகுதிசை யெறிவளை கடல்குடல் | 

pg wir BB 1h parest 

உ. சமூக முக்கண பணபணி பதிநெடு :  வடமர்கச்' 
  

  

* களம்: சண்டம், *சென்சமிலாயம் - திருச்சாசத்தி.



சகல வுலகமு நிலைபெற கிறுகிய 

சனக கிரிதிரி தாவெகு கரமலர் ' 

sors வினியதொ ரமுதினை யொருதனி 

றமரர் பசிகெட வுதவிய க்ருபைமுகில் 
அலை புவனமு மளவிடு குறியவன் 
அளவு கெடி.யவ னளவிட அரியவன் 

அரவு புனைதரு புகிதரும் வஜிபட 

க்டையாகின் 

மருகோனே 

மழலை மொழிகொடு தெளிதர வொளிதிகழ் 

அறிவை யறிவத பொருளென அருளிய பெருமாளே, 

124. ௮ருவ மிடையென வருபவர் துவரிதழ் 
ன ச அழுது பருகிய மூருதியு ம்ருகமத 

அளக மலையவு மணிதுகி லகலவும் 

௮௪ல மூகைபுள கிதமெழ அமளியில் 

௮மளி படஅன வ. ரதழு மவசமொ 

டணையு மழகிய கலவியு $மலமலம் 

தருவை கிகரிடு புலமையு மலமல . 
மருவு மிளமையு மலமலம் விபரித 

சமய கலைகளு மலமல மலமரும் 

*சலில லிபியன ௪னனமு மலமல 
மினியு னடியரொ டொருவ மி படஇரு 
குமர பரிபுச ௪.ரணமு மவுனமும் 

உருவு கரியதொர் கணைகொடு பணிபதி 

பிருகு தையுமுடி. தமனிய தறுவுட 
லுருளை யிருஈடர் வலவனு மயனென 

உறுதி பர ரதமிசை யடியிட 

௮ Burrs 

a oa rans & 

வினை வாழ்வுள் 

அருள்வாயே 

மறைபூணும் 

'கெறுநெ றெனமுறி தலுகிலை பெறுதவம் 

உடைய வொருவரு மிருவரு மருள்பெற வொழுகோடி. 

தெருவு ஈகரியு கிசிசரர் முடியொடு 
௪டச டெனவடி படுவன புசைவன 

oS கெனஎரி வன௮னல் ஈகைகொடு முளிலார்தல் 
  

ச அலம். அலம் - - போதும். போதும். 
ர் சலிக லிபி யன் 5 'ீர்மேலெழுத்துச்கு Cerrar.



இருப்புகழ். ௯௫௫ 

இ.றுவ வனசரர் இறுமியொ டுருகயெ 

பெரும அருணையி லெழுகிலை இகழ்வன 
சிரி மிரையொரு கலபியி லுலவிய பெருமானே. 0) 

427, கருணை சிறிறுமில் பறிதலைஃகிசெரர் 
பிசித ௮௪ன றவரிவர் முதலிய 

சலக விபமிந வெகுபர சமயிகள் பலா்கூடிக் 

கலக லெனநகெறி கெடமுறை முறைமுறை 

கதறி வதறிய குதறிய கலைகொடு 

கருக ௮அரியதை விழுபுனல் வரமொழி குழரு௮ன் 

புருகி யுனதருள் ப.ரவுகை வரில்கிர 

கொழியி லுல௫யல் பினைவிடி. ஐரைசெய 

அணர்வு கெடி ஓயிர் புணரிரு வினையள ற்துபோக 

௨ கறி லெனதெனு ॥லமறி லறிவினி 

லெளிது பெறலென மறைபறை யறைவதொ 

௬ுகய மாணமில் பொருளிரீள யருள்வ  கொருகாளே 

கருண எததள பரிமள பரிபுர 

சரணி தமனிய த.நுதரி திரிபு 

தகனி கவுரிப வ௫பக வ௫இபபி ரவிரூ லி 

ரடி.ல தரியனு பவையமை திரிபுை 

ஈசுல புவனமு மூகவிய பதிவ்ருசை 

சமய மூதல்கித னயபகி ரதிஈ,க சதகோடி 

அரண ரவியினு மழகிய ப்சபைவிடு 

கருணை வருணித தனுபர குருபர 

அருணை ஈகருறை சரவண குரவணி |யவேளே 

அடவி சரர்ருல மரகத வனிதையு 

மமார் குமரியு மனவ. கமுமரு 

கழகு பெறகரிலை பெறவர மருளிய பெருமாளே.) 

496, துலு ம்ருகமத பரிமள அளகமும் 

நெகிழ இருதன கிரியசை தா இடை. 

அவள மனிதரு மமரரு முரிவரு முடனோடிச் 
mie வவ 

பவட வல 

oe நிசிசரர் பிரத ௮ னம றர - இசாகநசரையும் புலாலுண்ணும் மறவ 

சையும் ஒத்ச சமணர்.



௩.௧௭ குன் அதேதோருடல் 

தொடா வனமணி மகரமி லகுகுழை 

யடரு வனவிட மிளிர்வன ரதிபதி 

சுருதி மொழிவன கயல்கிழி புரள் தர ஈடுவாச 

வர, மதிபுரை ௧௮.நு.கல் பனிவர 

வனர பதயுக பரி! ா மொலிபட 

மறுகு தொறுமுல வியினிய கலவியை விஃ கூறும் 

scored லரிவையர் தருசுக சலதியி 

லலையு மென தயி ர.நுதின நெறிதரு 

மவுன சிவக சலதியில் முழுகுவ கொருசாளே 

முகிஓு மதியமும் ரகியெழு புரவியும் 

நெடிய குலைமிட நிடறமு துககன 

முகடு கிழிபட வளர்வன கமுசன மிரசைவாளை 

முடுகு கயஇ!கள் வயல்களு முருகவிழ் 

தடமு முளரிய அகழியு மதில்களு 
முழுது முடையதொ ரருணைபி ஓறைகமு மிளபோனே 

௮9 மருதமு முகுளித வகுளமு 
மமுத கதலியும் அருணமும் வருடையு 

பபரி மிதமத கரிகளு மரிகளும் உடனேகொண் 

டருவி யிழிதரு மருவரை கனிலொரு 

[சவர வனிதையை முனிதரு புனிதையை 

அலச மூடன்மல ரடி கொழு அருகிய பெருமாளே. () 

ச்29, மகர மெறிகடல் விழிபினு மொழியினு 
மதப முரல்குழல் வகையிலு ஈகையினும் 

வளமை யினுமுக நிலவினு மிலவிலு நிறம் 

மதா இதழினு மிடையினு ஈடையினு 

மகளிர் முகுளித முகையினு கிலையினும் 

லனச பரிபுர மலரினு முலரினு மவர்சரமம் 

பகரு சினுமவர் பணிவிடை இரிகனு 
” முருகி நெறிமுறை தவறினு மவரொடு 

பகடி யிடுகினு மமளியி லவர் தரு மநுராக 

" * வரைவிலரிவையா-போதுமாதர், *சவசர் - கேட், 

  

 



திருப்புகழ். ௩௧௭ 

ப.ரலை படியிலும் சமி யினுமூத 

லுணை நகர்மின- கரணையொ டமுளிய 

பரம வொருவச னமுமிரு சரணமு மறவேனே 

சுன சரபதி வழிபட எழுகிரி 
கடக சரியொடு மிதிபட வடகுல 
கனக கனகுவ டடியொடு முறிபட முதுகு தங் 

கதறு சுழிகட லிடைசிழி படமிகு 

கலக நிசிசரர் பொடிபட ஈடவிய 

கலப மரகத அரகத ந்ரபகிரி மபில்வாழ்வே 

ககன கரதல சிவசுத கணபதி 

சகர சரவண பரிமள சததா 

சயன வனசரர் கதிபெற முனிபெ.று புனமானின் 

காள முகபட செறிபட நிமிர்வன 

கருண புளகித ம்ருகமத தனகிரி 

தழுவ மயல்கொடு கனிமட லெழுதிய பெருமாளே, () 

498. முலை யிகல்பொரு முழுவிருள் குழலென 

மூதிய மதிய முகமென ஃ,நு தலிணை 

*மூ.ரனார் வரிசிலை முடுகிடு கணைகிழி யெனமூவர் 

முவரி தனின்முகு ளிதமலர் முகையென 

முறுவல் தனையிரு குழைதனை மொழிதனை 

மொழிய வரியதொர் தெரிவையர் வினையென மொழிக. றிப் 

பகு மிரவினு மிகமன மரூள்கொடு 
பதியி லவர்வடி. வுளதழ கெனவொரு 

பழுது மறஅவர் பரிவுற இதமது பகராதே 

பகைகொ டெதிர்பொரு மஈரர்கள் துகைபட 

விகட முடனடை பயில்மயில் மிசைவரு 

பவனி தனையது இனநினை யென அருள் பகார்வாயே 

புகல வரியது பொருளிது எனவொரு 
புதுமை யிடஅரி யதுமுக லெனுமொரு 

பொதுவை யிதுவென முதுதவ முடிவர்கள் புடைசூழப் 

* தல் - புருவம். 1 மூரணர் - வலியவர், 
41



க.க Of Goo Wer apr w. 

புசமு மெரியெழ ஈகையத புரிபவர் 

புனலும் வளர்மதி புனை௪டை யினரவர் 

புடலி வழிபட வொருபொருள் விரகொடு புகல்வோனே 

௮/௪ல கலைகளு மறசெறி முறைமையு 

மகில மொழிதரு புலவரு முலகளி 
abet தவமுயல் பவர்களு மியலிசை யதனாலே 

௮/௮ வர் முலையுணு மறுமுக னிவனென 

அரிய ஈடமிடு மடியவ ரடிதொழ 

௮௬ணை நகர் தனி லமகுடன் மருவிய பெருமாளே.(௨.0௪) 

429, முருகு செறிகுழல் சொருகிய விரகெள் 

(pass orn BO apse. use Sail 

முத மூயிர்களு மளவிடு சளவியர் முழுரீல 

முழுகு புழுககில் குழைவடி வழகியர் 

முதிர வளர்கனி யதுசவ ரிதழியர் 

முனைகொ ளயிலென விழியெறி கடைய ரநராசம் 

மருவி யமளியி னலமிடு கலலியா 

மனது திரவிய மளவள வளகியர் 

வசன மொருநொடி நிலைமையில் கபடியர் வழியேசகான் 

மருளு மறிவின னடிமூடி. யறிகலன் 

அருணை ஈகர்மிசை கருணையொ டருளிய 
மவுன வசனமு மிருபெரு ௪ரணமு மற்வேனே 

கருதி யிருப.து கரமுடி. யொருபது 

கனக மவுலிகொள் புரிசைசெய் பழையது 

கடிய வியனகர் *புகவரு கனபதி கனல்மூழ்கக் 

கவச ௮துமனொ டெழுபற கவிவிழ 

௮ணையி லலையெறி யெதிரமர் பொருதிடு 

* களரி சனிலொரு கணைவிடு மடலரி மருகோனே 

சருவு மவுணர்கள் தளமொடு பெருவலி 

wee நிலைபெறு சயிலமு மிடிசெய்து 

தரும னவர்பதி குடிவிடு பதனிசை மயில்வீரா 
பட வழிக வட கலய தகக i ae ககட்ட. ண! 

*புசவரு.புருவதற்கு அரிதாசிய, [களரி யுத்தகஏம்



தரு புகழ். ௩௧௯ 

தருரை மணியவை பலபல செருகிய 
தலையள் துகிலிடை. பழகிய குறமகள் 

தனது தனமது பரிலொடு தழுவிய பெருமாளே.(௨௨0) 

(80, விடமூ யமுதமூ மிளிர்வன இனை விழி 

வன மலதழல் முழுகிய சாமென 

விரைசெய் ம்ருகமத அளகமு மூகலலல்  வொருஞான 

விழியின் வ.ரிகெட இருள்வதொ ரிருளென 
மொழியு மமுதல வுபிர்கவர் வலையென 

ஸிழையு மிளசகை தளவுல ஈளவென வியனாபித் 

தடமு மடுவல படுகு[/ யெனஇடை 

அுடியு மலமக லுருவென வனமுகை 

சபில மலகொலை யமனென முசைரிசை (/ரள்சோலை 

கரள மணியல யமன்விடு கயிறென 

மகளிர் மகளிரு மலபல வினைகொடு 

சமையு முருவென வு.ஊர்வொடு புணர்வதும் ஒருசாளே 

அடவி வனிதையர் தன திரு பரிபுர 

ரரண மலரடி. மலர்கொடு வழிபா. 

Df F மிசைவிளை புனமதி லினிது jn தீனிமானும் 

௮மர ரரிவையு மிருபுடை யினும்வர 

*முகர முகபட கவளத வள கர 

அசல மிசைவரு மரநவ கலலியும் விளையாடும் 

கடக புளகித புயகிரி சமுக *கி , 
கடக கசரத அரகத நிரிசரர் 

கடக 1 பயிரவ $பிரவ மலர்களும் எரிதீயுங் 

கருக வொளிவிடு தனுபர ௧௮/தம 

புநித முரிதொழ ௮ருணையி லறம்வளர் 

கருணை யுமைதரு சரவண ஈாபதி பெருமாளே, (௩0ஈ) 

fren pe, 

ஏ்முஈசம்-சங்கவடிவமான.] விசடக - விகடஅ௪ 3 பயிரவன்-பயச்சைச் 
6 

வோன் $சபிசலம்- தம்பல்,



௩௨0 Game stare 

தன்ன தன்தன் தன்ன BOW Fawr 

428. 4கமரி மலர்குழல் சரிய புளகத 
கனச தனூரி யசைய பொருகிழி 

கணைக ளெனனுதல் (ரள துகலதை 

கரிய மணிபுர ளரிய கதிரொளி 

பரவ இணைகுழை யசைய ஈகைகதிர் 

கனக வகா£கல ஈடைகள் பழடிகள் 

திமிரு மதபுழு கொழுக தெருவிளி 

லலைய விலைமுகை தெரிய மயல்கொடு 

இலத மணிமுக அழகு சுழலிகள் 

திரையிலமுதென கழைகள் பலசுளை 

யெனவு மவர்மயல் தழுவு மசடனை 

செகிழ்மா தர 

மயில்போலக் 

ப க்ழு.ரல் 

திருகு புலைகொலை கலிகள் சிதறி... அருள் தாராய் 

(Gor GOUT Gls GOI 

குமர குருபர குமர குருபர 
குமர குருபர குமர குருபர 

குரைசெய் முரசமொடரிய விருதொலி 

டமட டம் _ம டமட டமடம 

குமுற திமிலை! லரிகி னரிமுதல் 

அமரர் முகிவரு மயனுமனைவரு 

மதுகை மலர் கொடு தொழுது பதமூற 

அசுரர் பரிகரி பிரத முடைபட 

௮ல புவனமொ டடைய வொளிபெற 

௮/ழகு ௪.ரண்மயில் புறம தருளியொ 

எனதாளம் 

இவைபாட 

விடும்வேலா 

ரருண கிரிகுற மகளை மருவிய பெருமாளே,(௨௦௪) 

தனதனச் தானனத் தனதனச் தானனத் 
கனதனத் தானனத் தனதான, 

494, கயல்விழித்தேனெனைச் செயலழித் தாயெனக் 
சணவகெட் டேனெனப் 

4 கழரி - சம் ௮ரி, மேசம் போன்ற வண்டுதங்கிய, 

பெறுமாது



483. 

கதுதிதைதாலயமை யஸ்ய ப abies bee int aneqmnnatinsen tetera il 

திருப்புகழ். ௩௨௧ 

கருதுபுத் ராஎனப் புதல்வாப் பாளனக் 

கதநிடப் பாடைபிற் par BC x 

பயில்குலத் தாரழப் பழையாஈட் பாரழப் 
பறைகள் கொட் டாவாச் FG) HIN 

பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுபப் போதெனைப் 

பரிகரித் தாலியைக் தரவேணும் 

அயிலறச் சேவல்கைக் கினித। த் தோகையுற் 

றறாணையிற் கோபா தறைவோனே 
அமரரத் தாசிறுக் குமரிமுச் தீ சிவத் 

தரியசொற் பாவலர்க் கெளியோனே 
புயளிளைப் பாறுபொற் சயிலமொய்ச் சாரலிற் 

புனமறப பாவையைப் ।|ணர்வோனே 
பொடிபடப் பூதா? தொடுக, ம்:ஞசூ. ரனைப் 

பொருமுழுச சேவகப் பெருமாளே. (௨0௫) 

கறுவுமிக் கரவியைக் $கலகுமக் காலனொத் 

திலகுகட் சேல்களிப் புடனா க் 

கருதிமுற் பாடுர்கட் டளையுடற் பேசியுட் 

களவினிற் காசினுக் குற்வாலுற் 

லுறுமலர்ப் பாயலிற் றுயர்கிகாத் தாடலுற் 

லுயர்பொருட் கோதியுட் படுமாதர் 

ஒறுவினைக் கேயுளக் தறிவுகெட் டேலூயிர்ப் 
புணையிணைத் தாள்தனைத் தொழுவேனோ 

மறையெடுத் தோதிவச் சரமெடுத் தானுமைர் 
செறிதிருக் கோலமுற் றணைவானும் 

1 மறைகள்புக் சாரெனக் குவடுநெட் rifle 

ஜிட௮டற் சூரனைப் பொரும்வேலா 

௮றிவுடைத் தாருமற் றுடனுனைப் பாடலுற் 

ற்ருணையிற் கோபுரத் அறைவோனே 

௮டவியிற் மூகைபொற் ந!_முகைக் காசையுற் 

றயருமச் சேவகப் பெருமாளே, (௨0௯) 
  

*சலகும்-கலக்கும்.[சட்டளை உடல்-௮ளலான பொருள். *மறைசள் பு* 
சார் என-அடைசாசலம் புகுக்சாசென,



eo. GH we er ww. 

484, பரியகைப் பாசம்லிட் டெறியுமக் காலனுட் 

பயனுயிர்ப் போயகப் படமோகப் 

படி.பிலுற் ுரெனப் பலர்கள்பற் ர௬௮டற் 

படசெரிக் கூடுவிட் டலைநீரிற் 

பிரியுமிப் பாதகப் பிறவியுற் றேமிகப் 
(ரிணிகளுக் கேயிளை த் துழல்நாயேன் 

பிழைபொறுத் தாயெனப் பழுதறுத் தாளெனப் 

பிரியமுற் மோதிடப் பெறுவேனே 

கரியமெய்க் கோலமுற் றரியினழ் (ரமரைக் 

கமைவபற் முசையக் கமலோர்மூன் 

கலைவகுத் தோதிவெற் பதுதுளைத் தோனியற் 

கடவுள்செச் சேவல்கைக் . , கொடி யோனென் 

றரியஈற் பாடலைத் தெரியுமுற் மோர்கிளைக் 
கருனையிற் கோபுரத் துறைவோனே 

அடவியிற் மூகைபொற் றடமுகைக் காசையுற் 

றயருமச் சேவகப் பெருமாளே .(௨9௭) 

க ஷகுகாவணைகள்கள், 

SNM LM FTN FHS SUM FO தான தத்த 

FON Fo தான தத்த தனதான, 

435, தருணமணி வானி லத்தி லருணமணி யால கிட்ட 
தழலமளி மீதெ றிக்கு ரிலவாலே 

தலைமைதவி ராமனத்தி னிலைமையறி யாதெ திர்த்த 

தறுகண்மத வேள்தொ டுத்த g சணையாலே 

வருணமட மாதர் கற்ற வசையின்மிகை பேச முற்று 

மருவுமென தாவி சற்றும் அழியாதே 

மகுடமணி வாரி சைக்கும் விசடமது லாவு இத்.ர 

மயிலின்மிசை யேறி கித்கம் வரவேணும் 

கருணையச லாகி ழிச்சி களபமழி யாமு கைர்சி 
கலவிதொலை யாம pss மணவாளா 

கடுவுடைய ராரி ரைத்த ஈடிலமுடி மீது வைத்த 

சடியமலாாசு ரித்த & paved ot



திருப்புகழ், டட ௩. 

௮ருணமணி யால மைத்த ரெணமணி ரூமும் வெற்றி 
அ௮ருணைஈகர் கோபு ரத்தில் உறைவோனே 

அசுரரகுலம் வே த்து வடவனலை மீகெழுப்பி 
அமார்சிறை மீள விட்ட பெருமாளே.௨0௮) 

499. முழுவெட வாமு கத்தி னெழுசனலி லேபி றக்கு 
முழுமதிகி லாலி னுக்கும் வசையாலும் 

மொழியுமட மாக ருக்கு மினியகனி வேயி சைக்கு 
மூதியமத ராஐ லுக்கும் அழியாதே 

புழுகுதிகழ் ரீப மத்தி லழயெரு ராரி ரைத்த 
புதுமைபினி லாறி ரட்டி, புயமீதே 

புணரும்வகை தானி ளைத்த அணரும்வகை நீல சித்ர 
பொருமயிலி லேறி நித்தம் வரவேணும் 

எழுமகர வாவி சுற்று பொழிலருனை மாக கர்க்கு 
ளெழுதரிய கோபு ரத்தில் உறைவயோனே 

இடை தவள வேடு வச்சி படமசைய வேக னத்சு 
இளமுகைகி டாத தர மணிமாரபா 

செழுமகுட ராக மொய்த்த ஒழுகு (னல் வேணி வைத்த 
சிவனைமுத லோ வித்த குருநாதா 

திசைமுகன்மு ராரி மற்.று மரியபல தேவ ருற்ற 
சிறையடைய மீள விட்ட பெருமாளே, (௨0௯) 

  

தானதன கானத் தானதன தானத் 

தானதன கானத் தீர்ததான, 

491. லவிழி நீலத் தாலதர பானத் 
தாலளக பாரக் கசொண்டலாலே 

Hoss wr aad wy Curt தலி னால்வீத் 
தாரஈடை. யால்ஈற் கொங்கையாலே 

சாலமய லாக் காலதிரி சூலத் 
தாலிறுகு பாசத் அன்பமூழ்சித் 

தாழ்விலுயிர் வீழ்பட் டூழ்வினைலி டாமற் 
காவதன்றா னேவற் கொண்டி Ln Bar



a குன்அதோழுடல்- 

சோலைதரு கானிற் கோலமற மானைத் 

தோளிலுற வாகக் கொண்டவாழ்வே 

சோதிமுரு காரித் தாபழைய ஞானச் 

சோணகிரி வீதிக் கந்தவேளே 
பாலகக லாபக் கோமளம யூரப் 

பாகவுமை பாகத் தன்குமாரர 
பாதமலர் மீதிற் போதமலர் தூகிப் 

பபாடுமவர் கோழச் தம்பிரானே, (௨௧௦) 
44), பேதகளி ரோதத் தோதகலி நோதப் 

பேதையர்கு லாவைக் குண்டுமாலின் 
பேதைமையு முமற் றேசமக லாமற் 

பேத வுடல் பேணித் தென்படாதே 
*சாதகலி சாரச் சாதலவை போகத் 

தாழ்விலுயி ராகச் சிர்சதையாலுன் 
தாரைவடி. வேலைச் சேவல்தனை யேனற் 

சாரல்மற மாளைச் சிர்தியேனே 
*போதகம யூரப் போதகக ட.ரமற் 

போதருணை வீதிக் கு்தவேோ 
*1போதகக லாபக் கோகைமுது வானிற் 

போனசிறை மீளச் சென்றவேலா 
பாதகப தாதிச் ஞூரன்முதல் வீழப் 

பாருலகு வாழச் சண்டகோவே 
பாதமலர் மீதிற் போதமலர் தூலிப் 

பாடுமவர் தோழத் தம்பிரானே, (௨௧௧) 

  

தனன தானன தானன தானன 

தனன தானன தானன தானன 

தனன தானன தானன தானன FOr SN oor 

489, அமுத மூறுசொ லாகிய தோகையர் 
பொருளு ளாரையெ னாணையுனாணையெ 

னருகு வீடிது கானிதில் $வாருமெ MYCN I. OLE 
அகவல் வவ அவ அ ரிட் we ren an at nin eet athe! eee eo 

xgrge Sarre orge-Sarséenss segageriuoter Ini Bc, 
* போசக மழா£போது ௮௪ ௮௪0 ௮ மன்பேோ!து-யானை,மயில்இவைகளின் 

மேல் மலராசனமிட்ட மத்தியல்சானத்தி லெழுச்சருளிவருன்ற. 1போதச 
கலாபகோதைமு துவான்-தெய்வயானேயம்மை அவதரித்த மு தியலிண்ணுலசம் 
$வாரும் என் சை கூறும், 

 



திருப்புகம். ௩.௨௫ 

அசடு மாதர் ௩௫ வாறுசொல் கேடிகள் 

தெருவின் மீறகு லாகவியு லாவிகள் 

அவர்கள் மாயைப டாமல் கெடாமல்கி Or Cha ST OTUs 

குமரி காளிவ ராகிம சேஸ்வரி 

கெளரி மோடிச ரா ரிநி ராபரி 

கொடிய சூலிசு (_ரரணி யாமளி மகமாயி 

குறளு ரூபமூ ராரி ஈகோதரி 

புலக தாரிஉ தாரி பராபரி 

குரூப moh orn ரமோகரி அபிராமி 

சமர நிலிபு ராமிது முகி 

மலைகு மாரிக பாலிஈ ளூர£ணி 

சலில மாரிசி வாரியம் ஷேகைரி tion wa 

சவுரி வீரிமு நீர்விட போஜனி 

திகிரி மேவுகை யாளிசெ யாளொர௫ு 
சகல Ca ay nn hear தாயுமை யருள்பாலா 

திமித மாச ராரிகி பார பரா 

முடிக டோறுர்ச டாவிப டேயோரடு 

சில்ப FTL ணுலிரி ஹூண விர்வேலர் 

இருவு லாவு$சொ ணேசர ணுயலை 

முகிலு லாவுவி மானஈ வோரிலை 
சிகர மீ.துகு லாவிய லாலிய பெருமாளே.(௨௧௨ 

840, உருகு மாமெழு காகவு Brows 

பெருகு மாசை! எரகிய பேர்வரி 

ஓிரிய மேடையில் Bd Fic pod நீஸிய மளிமானார் 
உடைகொள் மேகலை யால்முகை மூடியு 

நெகிழ சாடிய தோதக மா Pp sry Pls gw 
முவமை மாமயில் Curadn Cuwalur  »ssurBir 

கரவ தாமன மாதர்கள் நீள்வலை 

கலக வாரியில் வீழடி யேனெறி 

கருதொணா௮தி பாதக னேசம தறியாத 
* குவாது- குதர்ச்சம் 1 கடாலி பிடேய் - சடாவி யிட்டு ஏய், $குணாலி 

Egon உண - ஞூணலைபிட்டு நிணம் உண்ன, 3 ரொம்ணார் - ரோச், 
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த ௨௬ குன்றுதோழுடல். 

௧௪௨. மூடனை யாளவு மேயருள் 
கருணைவாரிதி யேயிரு நாயகி 

கணவ னேயுன தாளிணை மாமலர் தருவாயே 

சுருதி மாமொழி வேதியன் வானவர் 

பரவு 4சேசனை யாயுத பாணிகல் 

அள । மாலையை மார்பணி மாயவன் மருகோனே 

தொலைளி லா௮ஈ ரேசர்க ளானவர் 

துகள தாகவ| மேயெதி ராடிடு 
் சுடரின் வேலவ னேயுல கேழ்வலம் வருவோனே 

+ அருணர் கோடியி னாரொளி வீசிய 

தருண வாண்முசக மேனிய னேயச 

னனையு நாயகி பாலக Bordon கலையோனே 

௮ணிபொன் மேரூயர் கோபுர மாமதி 
ளதிரு மாரண வாரண வீதியு 

ளருளை மாநகர் மேவிய லாவிய பெருமாளே. (௨௧௩) 

  

தனதன தனன தனந்த தானன 

தனதன தனன தனந்த தானன 

தனதன கனன தனந்த தானன BS FBIM, 

க்41, கரியுரி ௮ரவ மணிச்த மேனியர் 

கலைமடி சலமு நிறக் வேளியர் 

கனல்மழு வுமைய மமர்ந்த பரணிய/ கஞ் மாதின் 

கனமுகை பருகி வளர்ந்த காமனை 

மூனிபவர் கயிலை யமாந்த காரணர் 

கதிர்விரி மணிபொ னிறைக்த தோளினர் கண்டகாள 

விரிவென வுனது ரூகர்த வேலென 
மிகவிரு குழையு மடர்ந்து வேளிள 

யனையவ ருயிரை வி.ழுங்கி மேலும்வெ குண்டிசாடும் 

வினை கிழி மகவிர் தனங்கள் மார்புற 

விதமிகு கலவி பொருந்தி மேனியு 

மெழில்கெட சினைவு மழிர்து மாய்வதொ ழிர்திடாதோ 
ட அடவ tee AIS steht et gern, etal 

* Gazer - Oras, + Hot ~ சூரியர்,



திருப்புகழ். ௩௨௭ 

எரிசொரி லிழியு மிரண்டு வாளெயி 

நிருபிறை சயில மிரண்டு தோள்முகி 

லெனவரு மசுரா சிரங்கள் மேருஇ ட ர்துவிழ்வ 

கெனவிழ முதுகு பிளஈது காவிக 

சிடுபலி யெனவு ஈடக்து தாள்தொழ 

எதிர்பொரு அதிர முசர்த வேசமு கைந்தவேலா 

அரிசரி யுழுவை யட.ர்ந்த வாண்மலை 

௮ருணையி லறவு முயாச்க கோபுர 
மதினுறை குமர ௮னஈதவேகமொ ழிர்துவாழும் 

அனுமுக வடிவை யொழிந்து வேடர்கள் 

அடவியி லரிவை குயங்கள தோய்புய 

அரியர பிரம புரக்க ராதியா தப்பிரானே, (2 ௧௪) 

A42, கனைகடல் வயிறு குமம? வாய்விட 

வ.டதம னியகி ரிகம்ப மாய் . 

சணபண விபரி தகந்த காள।ு ॥ரஙகராஜன் 

கயிறென ௮மா ரனந்த கோடியு 

முறைமூறை யமுது ஈடைத ராளொரு 

கதியற வுலகை விழுங்கு மேசுஒ முங்குபோல 

வினைமத கரிக ஞமெண்டி சாமுக 

இரிகளு முருக scm. கோளசை 

வெடிபட எவரை யுமவிஞ௫*2மலீடு நஞ்சுபோல 

விடுகுழை யளவு மளந்து காமுக 

ருயிர்பலி கவர்வு பஞ்ச பாதக 

விழிவலை மகளி ரொடன்பு கஉர்வதொ மிர்திடாதோ 

முனைபெற।)வளைய ௮ணைந்தமோகர 

நிசிசரர் கடக முறிஈது தூாளெழ 

முஏலென வுருவ மிருண்ட தாருகன் od} hE LE oor 

முழுகயெ திமிர தரங்க சாகர 

முறையிட இமைய வர்தங்க ஞூர்புக 

புருவ முனிந்த Cras செம்பொன்மேரு



௩.௨ ௮ குன்றஅுேதேதோடருடல். 

௮/னையன கனலி தசண்ட கோபுர 
A (Ham A லுறையு மருக்.து ணாமுலை 
அபிகவ வனிதை தருங்கு மாரநெ .ங்குமரல்கெரண் 

டடஸியில் வடி௮| கரந்து போயொரு 
குறமகள் பிறகு திரிந்த காமுக 

அரிய, சரம பாந்த ரரதியர் தம்பிரானே .(௨௩௫) 

  

FOU FON FN St FEV HN கன்ன 

தனதன தனநன BB BTN, 

448, 31108 றவை முடுகிய கர 

மெறிகட லிடையெழடு திங்களாலே 

இருவினை மகளிர் மருவி! தெருளி 

லெரியெனை ௮ருசிறு தென்றலாலே 

கடாடு வுடைய கடி படு கொடிய 
எரம்விடு தறுகண oF BE DO a 

ரரிவளை கழல ஈயல்கொளு பரிவை 

தீனிமல ரணைபபில்ஈ amanda Cine 

வடகுல சயில நெடுவுட va r7 

மணிமுடி சிதற றிஃதவேலா 

மறமக எழுத |ளகிதகளப 

வளரிள முகையைம னாந்தமார்பா 

அடலணி விகட பர்க்க மயிலி 

லழ்குட னருணையில் நின்றகோவே 

அருமறை %விததி முறைமுறை பகரு 
மரியர பிரமாகள் wis t Geox (2.64%) 

ன 

  

தனதன தனனர் FT KON தனன 

தனதன Foren h கனதான, 

444, இரளிபு மதியுர் தெரிவுற எழுமம் 

புவிசனி லினமொன் நிடுமாதும் 

எழில்புதல் வருகின் றழுதள முருகும் 
இடர்கொடு 1ஈடலம் பலகூறக் 
  ooo mw 

ட டத வீசதி - சமூகம், “tre - துன்பமொழி.



திருப்புகழ். ௩௨௯ 

கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண் 

டுயிரினை ஈமலுங் சுருசாமுன் 

கைுகொடு பலுன் Lips லி, ரின் 

கழலிணை கருதும் படிபாராய் 

திருமரு வியதின் புயனயன் விரியெண் 
டி.சைகிடு கடவர் தின் 

திணிபுப மதுர திடஅலைக _லஞ் 

சிடவலி யொகென் சிடிம்சேலா 

அருமறை யவரந் திர்(முறை ரவணன் 

புடை யவ ரய அன் நறமெவும் 

அ௮ரிவையு மொருபங் கிடமுடை யலர்தங் 

ந நணையி லுறையும் பெருமாளே (௨௧௮) 

447- விரகொடு வளைசகங் கடமது தருவெம் 

பணிகொடுவிழிவெங் கனல்போல 

வெரிகொடு சமணின் ௮ுபி)கொளு செறியின் 

றெனவிதி வ.ழிவர் திடுபோ திற் 

காவட மதுபொங் இடுமன மொடு 

கையருற வினர்கண் புனல்பாயுங் 

சுலகமும் வருமுன் குலலிளை களையுள் 

சுழல் தொழு மியல்தக் தறுள்வாயே 

ப.ரவிடு மவர்சிந் தையர்சி.... மறமிமும் 

படவர வணைசண் 4 டுமில்ர்மாலம் 

பழமறை மொழிபங் கயனிமை யவர்தம் 

பயமற விடமுண் டெருதேறி 

அரவொடு மதியம் பொதிசடை.. மிசைகங் 

கையுமுற ௮னலங கையில்மேவ 

௮சிவையு மொருபங் பெ முடை. யவர்தங் 

கருணையில் மருவும் பெருமாளே,(௨௧௮) 

ச *பிணி-பாசச்சுபி tore ops பழமறை மொழி பங்சயன் எனப் 

பிரிச்ச,



௩௩௦0 குன்அுதோருடல். 

தனதன தனு தனகன கனனு 
தனதன தனனா சுனதான, 

440, கெஜஈடை மடவார் வசமதி லுருகா 
கிலெசம அறுபாழ் வினையாலே 

கெதிபெற நினையா துதிதனை யறியா 

கெடுக மதிலாழ் மதியாலே 
தசையது மருவி வரையுட ஓடனே 

தீ.ரணியில் மிகவே யுலைவேனே 
TBE மலர்வார் புனை'ன கழலார் 

தீருகிழல் புகவே தருவாயே 

திசைமுக வளைநீள் சிறையுற விவோய் 

திருநெடு கருமால் ம்கோனே 

திரிபுர தகன ரிடமதில் ம௫ம்வா। 

திரிபுரை யருள் சீர் முருகோனே 

MAF ர௬றைமா இிரியிரு பிளவா 

நிறையியல் முடுகா BOE a 1B oor 

நிலமிசை புகழா தலமெனு%மருணா 

நெடுமதில் வடசா£ பெடுமாளே (௨௧௯) 

தனத்த கானன தத்தன தத்தன 

தனத்த தானன தத்தன தத்தன 
தனத்த தானன தத்தன தத்தன தனதான 

AAT, திருட்டு வாணிப விக்ரம துட்டிகள் 
மதத்த ரூபிகள் தூசசன பொட்டிகள 
செகத்து நீலிகள கெட்டப ரத்தைகள் மிகராணார் 

சிலைக்கு சேர்புரு வப்பெ.ர நெற்றிக 
ளெடுப்பு மார்பிக ளெச்சிஓு தட்டிகள் 

சிரித்து மாநுடர் சித்தமு ருக்கெள் விழியாலே 

வெருட்டி மேல்விமு பப்பற மட்டைகள் 

மிகுத்த பாவிகள் வட்டமூ கத்தினை 

மினுக்கி யோல்கள் பித்தளை யிற்பணி fa Pape 
ந வவைவவைவையம் வவல்டுவுவைஹ்தககளுல் அச௮மனைதகைவைளான ல கவட எடி tt ணன் meee 

அருணா- அருணை



திருப்புகழ். 

விளக்கி யேகுழை யிட்டபு ரட்டிகள் 

தமக்கு மால்கொடு கிற்கும ருட்டனை 

விடுத்து நானொரு மித்திரு பொற்கழல் 

தரித்த தோகண திக்கரை ரெக்கண 

குகுக்கு கூகுகு குக்குகு குக்கு 
தீகுத்த தீதிகு தக்குகு திக்குகு 

தடக்கை தாளமு மிட்டியல் மத்கள 

மிடக்கை தாளமு மொக்கஈ டி.த்தொளி 

தரித்த கூளிகள் sips தித்தென 

அருக்க னாரொளி யிற்ப்ரபை யுற்றிடு 

மி.ரத்ன மாமுடி. யைக்கொடு BHT P 

லடக்கை யாடிகி ணத்தையெடுத்துறை 

அரக்கர் சேனைகள் பட்டுவி ழச்செறி 

கூர்க 

பணிவேனோே 

எனதாளம் 

& SPT leh கீ (ப 

A Bar sm sr 

இருக்கை லேல்கனை விட்டரு ளிப்பொரும் 
அருட்கு சா௮ரு ணைப்பதி யுற்றருள் 

தனத்த தத்தன தானா தனதன 
தனத்த தத்தன கானா தனதன 

பெருமாளே () 

தனத்த தத்தன தானா தனதன  தச்ததான. 
448. முகத்து லக்ககஷளாசா ரவினிகள் 

விலைச்சி றுக்கிகள் சேரா அடிகள் 

முழுச்ச மர்த்திகள் காமா விரகெள் 

மொழிப்ப ரத்தைகள் காசா சையில் முசை 

பலர்க்கும் விற்பவர் நானா ௮, பவ 
முயற்று பொட்டிகள் மோகா வலமுறு 

செகத்தி லெத்திகள் சார்வாய்*மயலிகள் 
திருட்டு மட்டைகள் மாயா சொருபிகள் 

சிரித்து ருக்கிகள் ஆகா வெனாகை 

். திரட்பொ றிச்சிகள் மாபா விசகளப 
கடத்த சட்டைகள் மூதே சிசகளொடு 

(LPO AG Gil 

ன்றமூடார் 

, சிர்தைமாயத் 

திளைத்த ap don Fur தீமுமினி யென்றுசேர்வேன் 
    

* ஹ்சர்ரவினிகள், ஆசார ஈனிகள். ஒழுச்சலீனமுள்ளலர், ர் மயலிகள் 

மயக்கெள். |



௩௨ குன்அதேோழருடல், 

தொருத்தொ குத்தொரு தே.தே! தொகுதொரு 
செகுச்செ குச்செகு சே?ச செசக்கண 

தொகுத்தொருத்தொகுதோதோதொழுதொ ர Ostia eG g1 

SOLD OOO GE GOCE 

திகுத்த குத்திகு தீதோ எனவொரு 

அலக்க நிர்ந்தன மாடா வுறைபலர் தொண்ட பேணும் 

அகத்தியப்பலு மாலே தனும் ௮மம் 

வளர்த்த கற்பக மாஜா லியுமகி 

ழுவுற்றறிகத? ரானே அருணையில் new nGa 1G ay 

AOTHSE எ.க்தொரு, ரூமே ரனைகிழ 
(மறித்து மக்கிய வானோர் கடி புந 

அமர்த்தி விட்! ) வாமீ அடியவா கமா /ரானே, (௨௨௧) 

# 

  

Flo HON SIM FE BT Fo தானத்சுத 

தானதன கானசநத நனதான, 

4409, ர்கேசுகைய பூமுடி த்த மாதாத[மயாலிலுற்.று 

கேவலம தானஅற்ப om aren 

கேள்விய லாஇிருக்பூ மூழ்வினைய! warn ews 

கேடுபெற வேறினைக்கும் in wren 
வேதனையி லேமியூத்த பாதகலு மய தில் 

மேதினியெ லாழுழற்று மடி யேனை 

வீடுதலி யாளவெற்றி வேல்கரம தேயெடுத்து 

விறுமயில் மீதிலுற் று வருவாயே 

நீதிநெறி யேயழித்த தாருகனை வேசறுகத! 

நீடுபுகழ் தேவரிற்கள் (டி யேற 
நீடருளி னால்வீடுத்த பாலகும ராசெழித்த 

நீலநிற மால்தனக்கு மருகோனே 

சோதியன லாவுதித்த சோனகிரி மாமலைக்குள் 

$சோபைவ கோபத்தில் உறைவோனே 

சோனைமழை பே. லெதிர்த்த தானவாகள் மாளவெற்றி 

சோழின்மிசை வேலெடுத்த பெருமாளே, (௨௨௨) 
அ கய சம tape 

லு  அவ்வானோர். t கேசசையபூ-சாழையின்பூ ர் மயால் மயக்கம், 
சோ BOLI” MLS» ஒளி



திருப்புகழ் ௩௩௩ 
தானதன தத்த ததத கானகன தந்த கக்க 

தானதன சுத்த தத்த தனதான 
450, கோடுசெறி மத்த கக்கை வீசுகரி யைப்ப கந்ு 

கூறுசெய்த மிக் து ரித்து சண் மானார்” 

கோளுலவு முப்பு ஈக்கை வாளெரிகொ ளுக்கி வீட்ட 

கோபநுத VBE IK Lat Br 

நீடுகன கத்த லத்தை யூடுருவி மற்ற வெற்ப 

நீறெழமி தித்த நித்த மனமாலே 

[கிபமலர் பத் தி மெதச்சக வோ துமவர் சிக்க மெத்சு 

மீலமபில் தத்த விட்டு வரவே டம் 

ஆடலணி பொ ற்சி ach ors வேவேர்ப ன க்கு DER 

ஐசமது மெத்து F 0 முகைமீகே 

தரல பற்றி மெத்த மாமி! றைத்ு வெற்றி 

ஆறிருதி தி ப்பு பத்தில் அணைவரா 

8 தடிமையொர் புத்.ந நி மெத்தி Re 5O nm னைக்கு பத்தி 

ச்ருறவு wae As சிவவேளே 

2 தறருகா யிற்ற ரித்த சேண்டுபடி டக்கு பர்த்து 

தேவாகசிறை வொட்டி விட்ட பெருமாளே ௩. ௩) 

nena 

HOT BB OT GD Hol HAT asl Hd 

னதுகா தனத்தத் Hoo HT Gat 

451. ௮ருக்கார மலத்தைத் தரி ப்பாரரிமனந்துக 

கடுத்தா சைபற்றித் தளராதே 

அ.டற்கா லனுக்குக் கடைக்கால் மிதித்திட் 

டற்ப்பே தசப்பட் | டழியாதே 

$ கருக்கா ரர்சட்பைப் பெருக்கா மரித்துச் | 
சலிச்சா கரத்திழ் பிறவாதே 

கருத்தா லெனக்குத் திருத்தா எளித்துக் 

கலைப்போ த௫த்தைப் புகல்வாயே 
  

ச உர்சோப்ததல் - கோபங்குறித்த 1 நீபமலர்பத்இ - பபம்குசயபுயபர்த 
கடைக்கால் மிதித்திட்டு- அடிப்படை கோலி, 3 சுருக்கரார்-பிறவிச்குறியலர் 

45



ர? 

௩௩௪ குன்அுதோறுடல். 

ஒருக்கால் நினை த்திட்ஈடிருக்கால் மிகுத்திட் 

டுரைப்பார் கள்சித்தத் துறைவோனே 

உரத்தோ விடத்திற் குறத்தே ளைவைத்திட் 
டொளித்தோ டும்வெற்றிக் குமரேசா 

செருக்கா தருக்கச்ர்சுரச்சூர் நெருக்கர் 

செருர்சூர் மரிக்கப் பொரும்வேலா 

திறப்பூ தலத்திற் றிரட்[்சோ ணவெற்பிற் 

நிருக்கோபு ரத்திற் பெருமாளே, (௨௨௪) 

தனனா தனனத் தனனா தனனத் 
தனனா தனனத் தனதான, 

452, அருமா மதனைப் (ரியா தசரக் 

கயலார் ஈயனக் கொடியார்தம் 

அழகார் புளகப் புழுகார் சயிலத் 
தணையா வலிகெட் டுடல்தாழ 

இருமா ஈடைபுக் குரைபோ யுணர்வற் 

நிளையா வுளமுச் குயிர்சோர 
எரிவாய் ஈரகிற் புகுதா தபடி.க் 

கிருபா தமெனக் கடிள்வாயே 

ஓருமால் வரையைச் சிறுழூள் படவிட் 

டுரமோ டெறிபொற் கதிர்வேலா 

$உறைமா னடவிக் குறமா மகளுக் 

குருகா றிருபொற் பூயவிரா 
திருமால் கமலப் பிரமா கிழியிற் 

றெரியா அரறுக் கரியோனே 

AUD ஐருணா புரியிற் 

திருவி திபினிற் பெருமாளே. (௨.௨௫) 

  

இெணிஷளைவதுள்வளைவ வயாக வவயவளுவுகவயிமை வதய... எனைய வெசையுகளைள் அஷ்ட வன் ம மும்ம டட படலை. வழ 

* இருக்கால்-இசண்ட திரவடிசளையும் 1 ச்ரர்சூர் நெருக்கு-சரர்சளாகிய 
செய்வத் சன்மையோரை ஒடு ய *$ சோணவெற்பு - இருவண்ணாமலை. 
9 உழைமான் - மான் உற. 

 



திரு புகழ், ௩ உடு 

தனதனா தானனச் தனதனா தானனத 

தனதனா கானனகத் தனதான, 

459. அழுதுமா வாவெனத் தொழுதுகு£ €டுகெக் 

கவசமா யாதா கடலூடுற 

றமையில்கோ லாகலச் சமயம। பாத்சர்க் 

கறியொணா மோனமுத் இரைராடிப் 

பிழைபடா ஞானமெய்ப் பொருள்பெறா தேவினைப் 

பெரிய*ஐ தேசபுற் புதமாய 

பிறலிவா ராசரச் ஈமியிலே போய்விழப், 

பெறுவதோ ஈனினிப் புகல்வாயே 

பழையபா சாதிப் படுகைமேல் வாம்வெனப் 

படியுரமா (Apu) ear a ]தீன்சாரம் 

பருகுமா ராுனனச் சிறுவசோ சைலப் 

பரமமா யூரவித் சகவேளே 

பொழுஅளும் போதுவெற் (]ிடிபடா பார்முதற் 

பொடிபடா வோடமுத் தெறிமீனப் 

புணரிசகோ கோவெனச் சுருத்கோ கோவெனப் 

பொருதவே லாயுதப் பெருமாளே, (௨௨௬) 

தானதனச் கானதனச் தானதனத் தானதனத் 

தானதனத்தானதனத் தனதான, 

க54, அனைவரிக் கோடி எநிர்ப் பாரமுகைச் சாரசைபட் 
டாடைமறைத் தாடும௰ர்க் குழலார்கள் 

ஆரவடத் தோடலையப் பேசிரகைத் தாசைபொருட் 

டாரையுமெத் தாகமயக் திடுமோகர் 

சோனமழைப் பாரலிழித் தோசைமயிற் சாதியர்கைத் 

தூதுவிடுத் தேபொருளைப் பறிமாதர் 

தோதகமுற் றேழ்ஈரகிற் சேருமழற் காயனையுட் 

சோதியொளிப் பாதமளித் தருள்வாயே 
cpt AAC ROE ttc ணன் 

* 9 ஆசேசம் - தாங்ஈப்பலவெது 1 ஆறு ஆய் - (ents Bens மாசர்। ளாயே) 

ஆற சாய்மார். $ தீன சாரம்- முலைப்பால், 

 



hh Bir குன்அதோருடல். 

தானதனத் இ திமிலைப் பேரிகைகொட் டாசமரிற் | 

சாயகடந் டுரைவதைக் திடுவோனே 

தாளவியற் சோதி கிறக் காலினெழக் கோலியெடுத் 
தாபரம்வைக் தாபெவர்க கொருசேயே 

சேனிரசக் கோவைபிகம்ப் பூவை லப பாவைதன 4, 
Ber mei Ca moot i கதிரவேலா 

உரருணைக் சோபாமுற் ரனமனத் பசோகையுமெப்த 

கேலமர௫ட் சோர்கடணைப பெருமாளே, (௨௨௮) 

Se rT 

கன்னர் தனதன தனனத் Faw od) HAM 

தனனத் தனைன னதா 

498, இடரும் ரி ராய கொடூவோக் கணைமேடிவரு 

ABs F maa vary Ds Ba 

இயலைத் தருகானக%முயலைக் உ ஈமோணிப 

Oar amiss eR Lom in லவாலே 

தொடாக கொலோகதை!?/ லடையக கரைமேல் 

தொல்யத் தனிவிசிய கடலா? 

நணையற் ற்ணிபூமல ரணை பிற மளிபேனுபர 

துவள த் ரகுமோ துய) தொலயாதேோ 

அடபொற் குலமேருளின் முடுசப் பெ. ர௬,டானை 

மடியச் ஈடவிய வடி வேலா 
மறவக் குலமாமொரு குறமெய்த் திருமாமகள் 

மகிழப் புன மேவிய மபிலவீரா 

அடரப் படர்கேதகை ம_லிற் தழைசோவய 

லருணை ச் தி. nal Bd ௮றைவோனே 

அவளித் திருமாதொடு வலுச் "மையாவிழி 

றுமார் BOAT RU பெருமாளே. (௨௨௮) 

  

தானை கான தனத்தர் கனதான, 

450, [இமாாத னிலாவ தெரிக்குக் கனலாலே 

இளலாடைபு க மொறுக்கும் படியாலே 
௯ லை 

4 முயலை தரே [னி-முயற்களங்க $மைச்சாட்டும் வடிவம், 

1 இமராஜன் - சக்திரன்,



திருப்புகழ் ட க 

சமராடிய மார னெடுக்குங் . கணையாலே 

தனிமானுபிர் சோரு மதற்கொன் ற்ருள்வாயே 

குமராமுரு காச டிலச்தன் குருகாதா 

குறமாமக ளாசை தணிக்குச் திருமார்பா 

அமராவதி வாழ்வ மார்க்கன் றருள்வோனே 

அருளுபுரி வீதி யினிற்கும் பெருமாளே. (௨௨௯) 

தனதன தனதன தனதானததத தனதானதந்த 

தனசனதனதன தனதானதத்த தனதானதந்த 
தனகனதனகன சனதானகத்த தனதானதந்த 

தனதனக் தனதானா. 

4௦[... இரதசாதமுகை களுமார்புகுத்த நுதல்வேர்வரும்ப 

௮ முதந்லையில்லீர ஓுரேகைசைக்ச மணிபோல்கிளங்க 

இசலியிசலியுப ரிதளீலையுற்று இடைநால்றுடங்க 

வுளமசிழ்ச் சியினோ டே 

இருவருடலுமொரு;வுருவாய்சயக்க மூகமேலமுர்த 

அளகமவிழவளை சளுமேகலிக்க ஈயனாரகிர்த 

லகரிபெருகஅத ரமுமேயருத்தி முறையேயருந்த 
உரையெழப் பரிவாலே 

புருவரிமிரஇருஃகணவாள்இமைக்க வுபசாரமிஞ்ச 
௮ வசகவசமள வியலேதறிக்க ௮திலேயனந்த 

புதுமபைவிளைய௮து பரமாரீரிக்க இணைதோளுமொன்றி 

௮/இ௫ுகக் கலையாலே 

புளகமுதிரவிர கமென்வாரிதத்த வரைராண்மழுங்க 

மனமுமனமுமுரு கியெயாதரிக்க வியிர்போலுகற்.து 
பொருள தளவுமரு வுறுமாயலித்தை வீலைமா தர்சங்கி 

| விட௮ருட் புரிவாயே 

பரவுமகரமுக ரமுமேவலுற்ற சகராம்விளைந்த 
தமரதிமிரபி.ர பலமோகரத்த சல.ராசகொண்ட 
படி யைமுமு துமொரு சொடியேமதித்த வலமாசவர்,து 

| _ சிவனிட் த் தமர்சேயே 
  

ந சணாவாள் - கண்வாள்..ஆ....



௩௬௮ குன்றதுதோறருடல்- 

யழரிமிசையிலிசை யிசையேரசத்தில் திருவாவினன்கு 

டி யினில்பிரமபுர மதில்வாழ்திருத்த ணிகையூடமண்டர் 

பதியமுதியகதி யதுசாயெனுக்கு முறவாூநின்று 
கவிதையைப் புனைவோனே 

அரியுமயனுமம ரருமாயசிட்ட பரிபாலனன்ப 

ரடையுமிடமைமுடு கியெநாறதுட்ட கொலைகாரசரென்ற 

அசுரர்படையையடையவுமவேர.றுத்த அ௮ரிராமசெந்தில் 

உரசவெற் புடையோனே 

௮/நுணரெணகரு ணையபூரணச்ச ரணமேலெழுந்த 
இரணகரணமுர ணுறுசூரனுட்க மயிலேறுகந்த 

அருணையிறையவர்பெ ரியகோபுரத்தில் வடபாலமர்ந்த 
௮ றுமுசப் பெருமாளே.(௨௩.0) 

  

தனதனனத் கனதான தனதனனதக் தனதான, 

458, இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத் தமிழ்க றித் 

இரமதனைத் தெளிவாகத் திருவருளைத் தருவாயே 
டரகருணைப் பெருவாழ்வே பரசிவதத்:துவஞானா 
அ ரனருள்சற் புதகல்வோனே ௮ருணூிரிப பெருமாளே, 

தனன தனனா தனன தனனா 
தனன தனனா தனதான, 

459, இருவர் மயலோ ௮மளி விதமோ 
எனென செயலோ ௮னுகாத 

இருடி. ௮யன்மா லமர ரடியா 

ரிசையு மொலிதான் இவைகேளா 

தொருவ னடியே னலறு மொழிதா 
ஜொகுவர் பரிவாய் மொழிவாரோ 

உனது ப்ததாள் புவன சரிதா 

னன் கிருபா கரமேதோ 

பரமகுகுவா யணுவி லசைவாய் 

புவன மூதலா Buys



திருப்புகழ். Mi th dy 

படைய முூடை.பாய் சகல வடிவாய் 

பழைய வடிவா சியவேலா 

அ௮ரியு மயனோே டபய மெனவே 

அயிலை யலைமேல் விடிவோனே 

அடிமை கொடுநோய் பொடிகள் படவே 

௮௬ண இரிலாழ் ் பெருமாளே,(௨௩௨) 

தனதன தந்த தனதன தந்த 
தனதன தந்த தனதான. 

60, இருகினை மங்க மலவகை மங்க 
இருள்பிணி மங்சு மயிலேறி 

இனவரு என்பு பொழியக டம்பு 

வினதக முங்கொ டளிபாடக் 

கரிமுச னெம்ப முருகனெ னண்டர் 

களிமலர் சிந்த ௮ யேன்முன் 

கருணைபொ ழிந்து முகமும லர்ந்து 

கடுகி டங்கொ டருள்வாயே 

திரிபுர மங்க மதனுடல் மங்க 

இகழ்ரகை கொண்ட விடையேறி 

சிவம்வெளி யங்க ணருள்குடி கொண்டு 

இகழஈ டஞ்செய் தெமையீறும் 

௮ சசி.பி டங்கொள் மழுவுடை யெர்தை 

௮மலன்ம இழந்த குருரசாதா 

அருணைவி லங்கல் மகிழ்குற மங்கை 

௮மளிஈ லங்கொள பெருமாளே.(௨௩௩) 

தனதன தாந்த தந்த தனதன தாந்த தந்த 
தனதன தாந்த தந்த தனதான, 

401, யூண்ப சும்பை கருவிளை கூன்கு டீம்பை 

யிடரடை பர்ழ்ம்பொ தும்ப இதவாரி 

இடைதிரி சோங்கு கந்த ம.துவத தேங்கு கும்ப, 

மிரவிடை தூங்கு இன்ற மிணநோவுச்



ப்ப குன் அ தோழுடல், அ
 

குருகியல் பாண்டமஞ்சு மருவிய கூண்டு நெஞ்சொ 

டுயிர்குடி போங்கு ரம்பை யழியாசென் 

௮லகுட னேன்று கொண்ட கருமபி ரார்தொ ழிக்து 

னுபயப தாம்பு யங்கள் அடைவேனோ 

அருணையி லோங்கு துங்க சிகரக ராம் யங்கள் 
அமரர்கு மாங்கு விந்து Og rip w rapt 

அடியவர் பாங்க பண்டு புகல, லாண்ட முண்ட 
௮ னவ சார்ங்க கண்டன் மருகோனே 

Scoot Lh CHG KT ௮ன்ப ௬டனுர கேச ஈரா கண்ட 

கட.வுள்ச ேர்தர। மைந்த வரசாடும் 

snus Cai ss abso ree Bitar wis 

ரகுலி சேந்தரா தங்கள் பெருமாளே, (௨௩௪) 
லைவ்வாக. 

  

நனதனன.நனதனன தான abs இந்த 

தனகனன தனதனன தான தத்த தந்த 

கனதனை தனதனன கான தத்த ரத தனதான, 

&02, இருளளக மவிழமதி போத முத ரம்ப 
இலகுகயல் (/ரளஇரு பார பொற்ற னுகள! 

இள கஇடை... அவளவளை பூச லிட்டி ரங்க எவராலும் 

எழுதரிய கலைசெகிழ ஆசைமெத்த வுந்தி 

யினிய-ஈநி மடுவினிடை மூழ்க ஈட்பொ பக்த 

இதழமுது பருகிஉயிர் தேக மொத்திருக்து முனிவாறி 
முருகுகமழ் மலசமளி மீதி னிற்பு குந்து 

முகவன௪ மலர்குகிய மோக முற்ற [ிந்து 

மொழிபதற வசமழிய ஆசைபிற்ககிர்ச்து விடிபோதும் 

முழுதுணா வுடையமுது மாத வத்து பர்ச்ந 

பழுதில்மறை பயிலுவ௪ னாத ரித்து கின்று 

முனிவர்சுரர்தொழுதுருகுபாதபத்மமென்றுமறவேனே 

ஒருசிறுவன் மணமதுசெய் போதி வெய்த்து வர்து 
இழவடி.வு கொடுமுடுகி வாசலிற்பு குந்து 

உலக்ரியஇவனடிமையாமெனக்நொணர்க்து சபையூடே



திருப்புகழ், ௩௪௧, 

ஒருபழைய சருகுமடி ஆவ ணத்தை யன்று 

உரமொடயவனதுவலிய வேக ழிக்கநின்று 

உதறிமுறை பிடுபனைய வேச வித்தகர் தர்தசிறியோனே 

அரிக் பதிகடவி யாட கர்சி லம்பொ த இ 

டழகு௮ட மணிமுடிலி யாள மிட்ட முந்த 

அ. மரரொடு பலர்முடுகி ஆழியைர் க்க டைந்த! அமுதாக 

YH aH On த மருக ஃவார ணத்தை யன்று 

அதிவிடை ஜெருசொடியி லேத ரித்த ஈந்த 

அருணகிரி ஈகரிலெழு கோபால் ரமார்க பெருமாளே 

  

சன்ன தனதன கவன தன்ன 

தனன தனகன தனதான 
408. இறுகு மணிமுகை மருவு தாளமு 

மெரியு முமிழ்மதி ' நிலவாலே 

இரவி லெனதுயிர் கவர வருகுழ 

லிசையி லுறுகடல் அலையாலே 

தறுகண் ரதிபதி மதனன் விடுகொடு 

சாமி லெளியெலும் அழியாதே. 

தருண மணிபொழி லருணை ஈகருறை 

சயில மிரையினில் . வரவேணும் 

முனுகு திரிபுர மறுரு கனலெழ 
மூறுவ ஓடையவர் குருகாதா 

முடிய கொடுமுடி உரம் பொடிபட ன க 
முடுகு மரகத மயில்வீரா 

குறவர் மடமகள் அமிர்த கனதன 

குவடு படுமொரு திருமார்பா 

கொடிய சுடரிலை தனையு மெழுகடல் 

குறுக விடவல | ப பெருமாளே, (௨௩௬) 

தனதனன தத்த தனதனன தத்த 
தனதனன தத்த | தனதான, 

40.4, உலையிலன லொத்த வுடலினனல் பற்றி 

யுடுபதியை முட்டி. CE TD 

® error - கோழி, 

4A



Fa குன்று தோழமுடல். 

அருக விட்ட பரமசக முற்று 

வுனதடியை நத்தி நினையாமல் 

சிலை நுதலி லிட்! . திலகமகிர் பொட்டு 

இகழ்முகவர் முத்து ஈகையாலே 

சிலுகுவலை யிட். மயல்கவலை பட்டு 

இருடனென வெட்கி யலைவேனே 

ஈலைகனக வட்ட திமிலபறை கொட்ட 
கணகமயில் விட்ட கூர் வேலா 

ஈழுகுலரின் முட்டி சருவ துட்ட 

  

கதவமனா நற்ற கூலகாலா 

HOG Obs gavin gel Oar pd 

அ ருணைவளர் வெற்பில் உறைவோனே 
அ௱ரர்களை லெட்டி. யாரர்ை விட்டு 

அ.ரசநிலை பிட். பெருமாளே (௩௨௩௭) 

தனதனன தனத தானன க்கு தாமு, 
409. கடல்பரவு தரங்க மீதெழு இங்களாலே 

கருதிமிக மடக்தை மார்சொல்வ தச்தியாலே 

வடவனலை முனிந்து விசய தென்றலாலே 
வயலருணை யில்வஞ்சி போ க்க லங்கலாமோ 

இடமுமையை மணந்த mT gh றைஞ்சம்வீரா 
எழுகிரிகள் பிளந்து வீழா றிந்தவேலா 

AL OK OT சலங்இ யோடமூ னிர்தகோவே 

அரிபிரம புரக்த ராதியர் தீம்பிசானே.(௨௬.௮) 

  

தனதனனத் தனதனனச் தனதனனத் தனதனனத் 
தனதனனக் சனதனனத் தனதான, 

460. சுமலமுகப் சிறை நு ல்பொற் சகூயெனவச் சிரகணைகற் 
கயலெனபொற் சழலும்விழிக் குழல்கார்போல் 

கதிர்ஈதரளொப் பிய[தசனக் கமுகுகளப் புயகழைபொற் 
க.ரகமலத் அகிர்விரலிற் கிளிசேரும் 

வெட சர etary ene ey terrae tenn te om oe 
nem gre rt 

  

அவையவை வடவவவகைள்து வலுவதனையஷி 

சீரனொப்பிய - தரளம் ஒச்ச, சசளம் - முத்து, ர் சசனம் - பல்,



திருப்புகழ். ௪௩ 

குமரிதனத் திதலைமலைக் ககலியிலஊக் கலசமெனக் 

குவிமுகைசற் றசையமணிக் கலனாடக் 
கொடியிடைபட்டுடைகடைபொற்ச ரணமபிற்கெமனமெனக் 

குனகிபொருட் % பறிபவருக் குற்வாமோ 
திமிலையுடுக் குடன்முரசுப பறைதிமிதிக் திமிதிமெனட் 

டிமிடி.மிடிட் டி குர்திமிதித் தொலிதாள (2 
செககணசெக் கணகதறத் திடுதிடென& கொடிமுடியெ.. 

டிகைசிலைபட் டுவரிபட ச் சிலைரகோலித் 

அமிலவுடற் றசுராமுடிப் பொடிப ரக் தமுள்பெருகத் 

தொருதசைதொட் டலகையுணத் தொடும்வேலா 

$தவனி தினைப் புனமருலிக்கு றமகளைம் களவுமயற் 

சுகமொ; ணச் wilh sor hile) பெ ௫மாே ௭.( 2.௩௯) 

தனதனத் தந்தத் கனத்தந் தனக 
FU FO SHB BO TK HOT HOM 

தனதனக தத்தத் தனத்தத் கனகன ததான: 

407.கமலமொட் டைக்கட் பழித்துக் குமிழிமை 
நிலைகுலைத் துப்பொற் குடத்தைத் சுமனிய 

சலசவர்க் கத்தைத் ககர்த்துக் குலையற yam aot a ds 

கறுனிவட் டைப்பிற் DN FB பொருதப 

ரயம்விளை ச் துர்செப் படித்துக் குலவிய 

கரிமருப் பைப்புக் கொடிழ்துத் திறல்மதன்| அபிஷேகம் 

அமலர்நெற் நிக்கட். டழற்குட் பொடிசெய்து 
அ௮திகசக் ரப்புட் பறக்கக் கெரடுமையி 

னடல்படைச் தச்சப் படுத்திச் உபதமொ டிருதாளம் 

அறைதல்கற் பித்துப் பொருப்பைபப் பசசிய 

சிறகறுப் பித்துக் ஈதிர்த்துப் புடைபடு 

மபிடவச் சித்ரத் தனத்தூத் இடிகள் , உற்வாமோ 

தமரமிக் குத்திக் கதிர்க்கப் பலபறை 

தொகுதொகுக் குத்தொத் தொகுக்குத் தொகுதொகு 

தரிகிடத் தத்தத். தரிக்கத் தரிகிட எனவோதிச் 

உ © பறிபவர்-பறிப்பவர் ர் சோலி-வளை as. | side பேசொலியிட, 

9தவ்னி-தொனி || அபிஷேசம்-6ரீடம். 

 



‘tt, Bape Gage stare. 

4 சவடுறப் பக்கப் பழொத்திப் புகையெழ 
விழிகளுட் செக்கச் செத்துக் குறளிகள் 

தசைகள்பட் சித்து களிக்க கழுதொடு Spat 

௮மலையுற் psOars of sg uOsor 

wars seep குளித்துத் திமியென 

அடிநடித் திட்டிட் டிடித்துப் பொருதிடு மமிலோனே 

A pee கச்சித் ரபச்சைப் புரலியி 

னுலவுமெய்ப் ப்ரக்ய கதநற்ரற் குருபர 
அருணையிற்கிக்தித் தெனக்ருக்தெளிவருள் பெருமாளே 

FOU FOU GF FT HM GF கனதனத தனதனத் 

SOT FOF GON GO sh கனதான, 

908. கரிமுகக் கடகளிற் றஇசக॥ பகமதக் 

கஜமுகச் தவுணனைக் கடி யானை 

கடலையெட் பயறுநற் சுசலியிற் கனிபலக் 
கனிவயிற் நினிலட கியவேழம் 

HOSS Basi னெகிர்ம் திம்களக் தினின்மிகுத் 

தமர்புரிக் கவபதிக் களையோனே 

அபிலெடுத் தரர்வெம் பலைவுறப் பொரு துவெற் 

நியைமிகுத் தறுமுகர் முமரேசா 

ஈரிமிகக் கைகளைப் பரியெலக்ர்கடிவளத் 

தொடுபிடித் தெதிர்ஈடத் இடுமீசன் 

ஈடனமிப் படியிடத் தினுமிரைத் தரையினிற் 

கரியுரித் தணிபவற் கொருசேயே 

1 திரிபெறச் சரிபொழிற் கனவயற் கழகுளத் 

$துரியமெய்த் தரளமொய்த் திடவீறிச் 

சுரர்துதித் திடமிகுத் இயல்தமைக் தருணையிற் 

சுடாயிற் ॥ரவணப் பெருமாளே. (௨௪௧) 

  

* சவடு உற பர்ச பழு ஓத்.இ- பச்கத் ர ப்பழு வெலும்புகள் நெரிய முடக்கிய 
எககளை ஒத்திச் நலல்எகச் கூத்சா௮, *கடிவளம் - கடிவாளம், ர்தரீ-(சாய் 
சனிகளின் ஆகிய) சமை, $ அரியமெய்த்சரளம்- தூய்மையான மூச் கச்கள்,



திருப்புகழ். ங்சிடு 
தனன தரதனர் கனதன தனதன 

FOO FHS தனதன தனதன 

தனன தந்தனர் கனதன தனதன தனதான, 

409. கருகி றஞ்சிறர் தகல்வன புகல்வன 

மதன தந்கிரற் சடியன கொடியன 

கனக ரூண்டலம் பொருவன வருவன % பரிதாவும் 

கடலு டன்படார் நடர்வன தொடர்வன 

கிளையு ஈஞ்சளைர் தொளிர்வன ந1பிஸிர்வன 

கணையை ன்று? ன்றெதிர்வனமுஇர்வன இனை யோர்முன் 

1சசருவை விண்டகஞ் சிறுவன புலுவன 

EMA Ah IGE சுழல்வன வுழல்வன 

தெனன தெச்தனர் தெனதென தெனதென என நாதம் 

தெரி) ராம்பைவென் நிருவன அ௮டுவன 

மருள்செய் கண்கள்சொண் டணைவர்த முயிரது 

திருகு சின்றமப கையாவச மழிதலை யொழிவேனோ 

மருவு தண்டைகிண் கிணிபரி புரமிவை 

சலக லன்கலின் கலினென இருசாண் 

மலர்சள் நகொர்துநொர் தடியி... வடிவமு மிக்வேருய் 
வலிய சிங்கமுள் காடியு முழுவையு 

முறைசெ மும்புனர் திணவிளை யிதண்மிசை 

மறவர் தங்கள்பெண் கொடிதனை யொருதிரு வுளகாடி 
HAG tani suet Rp) பதயுக 

சதத ளம்பணிர் ததிவித கலவியு 

ளறம ருண்டுநெஞ் சவளுடன் மகிழ்வுற ௮ணைவோனே 
௮மரர் சங்மமுங் குடிபுக நொடியினில் 

நிருதர் சங்கமும் பொடிபட அமர்செய்து 

௮ருணை வரீதுதென் திசைதனி லுறைதரு பெருமாளே 

  

தானான தல் தானை eT er 

தானான தான தனந்ததான, 

410, காணாத தூரம் ரீணாசு வாரி 

காதா வார மத்னபினாலே 
நக்தபெ வவ பவசகைகைவைவைதவவைைம். ite slat aes emis 

4 பரி- வட வர்ராகாக்ி. 1 பிளீர்வன*-சொப்புள்ப்பன, 1 செருவவ 

விண்டு ௮௪ம் சிறு னஃ-போர் முயன்று அகங்கொண்டு சீறுவன.



th. a or குன்அுதேோோருடல். 

காலாளும் வேளும் லால காதர் 

சாலால் Garay ; *முனிர து1பூமேல் 

சாணான தோகை நாலாடை சோர 

நாடோர்க ளேச ௮ ழிர்துதானே 

நாபை வாத மேலாக ஆகம் 

நாடோறும் வாடி. மயங்கலாமோ 

சோணாச லேச பூணூா நீடு 
தோளாறு மாறும் ளிளங்குகர தர 

தோலாத வீர வேலால டாத 

ரூராளன் மா௱ வெகுண்। கோவே 

சேணாடர் லோகம் வாழ்மாதி யானை 

ராத காதல் ரிறக்தமாபா 

தேவாதி கூடு மூவாதி ஈவர் ச 

கேலாதி கேவர் உ.ம்பிரானே,(௨௪௩) 

  

தானா தத்தன தானா தத்தன தந்த தன$தன தான தந்தன 

தானா தத்தன தானா தத்தன தந்த தனற் ஈன கான தந்தன 

STG) SHIM SIC) SHSM 5௦௪ தனதன சான தநசன சந்தசான, 

471, காரா டக்குழ லாலா லக்கணை 

கண்கள் சுழன்றிட வேழு கங்சளி 

னாலா பர்சிலை யாலே 1மெற்புி 

மஞ்சள் கலந் தணி வாளி கொ ந்த 

காதா டக்கலன் மேலா ட்க்குடி 

யின்ப ரசங்குட மார்ப விங்கொளி கொர்சைமாத 

காசா ரைச்செய லாலே சொக்கிடு 

கிஞ்சையர் கொஞ்டு வாரி எங்குயில் 

போலே ஈற்றெரு ஐடாடி தி$.துயல் 
தொங்கல் On Bins Bon யேது வண்டிட 

கால்தா விச்சதி போடே சத்திர 

மென்ப ஈடம்புரி வாரு டன்செயல் மிஞ்சலாகி, 

* முனிந்து - முனிய, 1பூ-பூசி. 3 மெத்பு? - மேலேபூச 
6 துயல் * அசைகின்ற,



திருப்புகழ். ht 

சீரா டிச்சில காள்போய் மெய்த்திளை 

வர்து கலர்துயி ரோட வங்கமொ 

டா டிப்பல சோயோ டுத்தடி. 

கொண்டு தரங்கென வேஈ டநர்.துசொல் 

"போ டிக்கிடை பாயோ டுக்கிய 

ட.ங்கியழிர் தயி ரோடு ar eras rat யு்சண்மாறிச் 

சேரா மற்ஃபொறி கேள மற்செலி 

அன்பமொ டின்பமு மேம றர்.துபின் 
ஊரார் ஈற்றமு மாதோர் மக்களு 

மண்டியு மண்டைபு டேகு கிந்திது 

PE சிர்சிச போகா ஈற்சனி 

யன்கட வென்மிட Cue i gia மங்குவேனோே 

மாரோன் apis due யுற்நிட 
அங்கி புமிழ்ச்திடு வோரி யம்புலி 

கோல்? யத்தொடெ. யேகா ச/ச்சடை 

கள்கை யிளம்பிறை யார லரிநதவர் 

மாடே நிக்கட லாலா லத்தையு 

(petra Eric ath aur gp பங்குறை யென்றன்மாதர 

மாலோ ஐக்கிளை யாள்மா பத்தினி 

அம்பிகை சங்கரி மோக சுந்தரி 

$வேதா மக்கலை ரூபாள் முக்களணி 

ரம்பிய கொங்கையி Goyer Ly wit (mH oT 

மாஞா ae ராதோ கைப்பரி * 

யின்பத வண்குரு வே|யெனஞ்சுரர் தொண்டுபாடச் 

சூரார் மக்கிட மாமே ருக்கி 

௮ங்கட மெண்கிரி யோடி. பற்கொடு 

CFC ழற்றிடபாதா எ. த்துறை 

நள்சச கின்பபண மாயி ரங்கெட 
ச ~” 

* பொழி - அறிவு, 1 எசாசம்-போர்வை; எகாசர் - போர்வையை உடை 

வா. t வ அனுபங்கு ௨ த-செவபெருமானோூகூட (அவர் திருமேனி 

யில்) பாஇியாச உரையும். $ வே.ம - வேசாசம. || எனஞ்சாரர் - என் ௮ம் 

சுரர், ஏ திபு ஏழ் - எழு தீவு 0 பணம் = படம்,



fi DY குண் ௮தேதோருடல். 

சூற்கா எக்கிரி தூளா கிெபபொடி. 
விண்கணி றைந்திட வேர டமபுரி கின்றவேலா 

சோர்வே தத்தலை மேலாடிச்சுக 
பங்கய செங்கர மோட கம்பெற 

வாகா னக்குற மாதோ டற்புத 
HIDE GA ODI GL. னேம இிழ்க்துநல் 

1தாணோ டி... ராகா ரந்தைய 

ணைக்துகி ளங்கரு ணாச லரதிகழ் தம்பிரானே. (௨௪௪) 

  

தானதன நர்சதன சானதன ததத 

தானதன தந்ததன கீத தனதான, 

479, காருாரு வும்பெருரு சோலைமரு வுகொடிய 
1 காக௱ம டங்கவுமு pa ng aCe 

சாலடா வம்பபாளி மேலடர வர் துபொரு 

காமன்விடு விஞ்சு கணை ரு மலராலே 

ஊருமுல கும்பழைய பேருகமவி ளர்ததென 

வோரிரம) வ4தென த இநதை யழியாதே 
ர் ர் 

ஊடியிரு கொங்கைபிசை கூடிவரி எண்டினமு 
லாவியக டம்பமலர் 555 ருருஙாயே 

ஆரம வும்பிறையு நீடிமணியுஷ டைய 

ராதிபர வும்படி 5 னந்த முருராதா 
ஆறுமுக முஙகுரவு மேுமபி இங்குறவி 

யாளுமுர முந்திருவும அன்பு முடையோனே 
மேருமலை யும்பெரிய ரூ மலை புங்கரிய 

வேலையலை யும்பகசையும் ஞா விடும்வேலா 

மேகினியி றை ஈமரு ணாபுரிவி எ௩கு திரு 

வீதியிலெ முர்தாளி நின்ற பெருமாளே. (௨௪௫) 

  

தானன தானதக்ச ஈனதானா FTW oN GTM ESS தனதானா, 

கீ8, தேகிநோகமெச்சு குரலாலே கீறுமையார்முடி. த்த குழலாலே 

நீதியிலாதழித்,து முழலாதே நீமபிலேறியுற்று வரவேணும் 

சூதமர்குரருட்ச வருசூரா சோணகிரீயிலுற்ற குமரேசா 
ஆதியர்க  தொருச்சொ  லருள்வோனே ஆனைமு கார்சனிட்... பெருமாளே, 0 

Ke es 5 VR OOOS ~ விண்ணுலகப் பெண், செய்வயானை! 1 gram - 
சிவமாயெ அக்ளெஸ்தம்பம் $ காசளம் - (ஞுயிலாயெ) எச்காஎம்.



திருப்புகழ் ௩௨௪௯ 

தீனதனனா தானதானன தனதனனா தானதானன 

கனதனனா தானதானன தனதான 

4/4, குமலிபுமாய் மோகமோடத குமானுமாய் வீடுகாதலி 

aa gory சாகொமடாடு தடுமாறிக் 

/குணிமலொடுகூ னிமிமாகிய கிழவனுமா யாவிபோய்விட 
விறகுடனே தூள்யாவது 1மறியாதாய் 

பழையசடா தாரமேனிகழ் கழியுடல்கா ணா[நிராதர 
பரிவிலிவா$னலைசாடொரு மடைமாறிப் 

பலபலவாம யோ; [தக வ.டலகொடுமா யதபோதக 

பதியழியா aA ut பினி யடைவேேனே 

எழுக லதி மளமேரவும்புப வே தாவுமவேதமு 

மிரவியம]வாய பாறமேபடி। மு. துசேடன் 

இரகள௮பா காளலோகமு மையமும் முகவாள்கிரி 

ப நிபிளவாய் வீழுமாடுர மலைசாய 

அழகியமா பாகசாபனனாரா பூதமா ர்செய் 

Dd, DT BUA சோர சின வினை யாடி. 

ஏ௮மரினைமே வாகராலா அப/சசெயாவே லாயுதாவுயா் 

By Gomi! WMT fp Mlb bio LY பெருமாளே. (௨௪௪) 

கைவைத்து. 

தானான சனகாவ கனதான, 

475, கோடான ம Laura baw முகைமீதே 

கூரவேலை யிணையான விழியூடே 

ஊடாடி யவரோடும் உழலாதே 
தர்போ.து திகமபாதம அருள்வாயே 

8ீடாழி ஈழல்தேோசம வலமாக 
நீிடோடி. மபில்ம்.து வருவோனே 

ரூடான தொரு சோதி மலைமேவு 
டட சோணாடு புகம்தேவா பெருமாளே, (௨௪௮) 

ச்குணில் - தடி. [அறியா சாய்-அறிநது தாவி, 1கிராச.ர பரிபு இலி வான்:நிரா 
தாரமாகிய தன்பமல்லாதசான ஆயத்தில் ரல மடைமாறி-சழிர்த போ 
கும்சாலங்குலப் பி..மா. ஈ வாயு£ வச்சழியாமல் இருப்பி | வாய்யா றி-இடம் பெயர்ந்து, 6] ௮.2ரினை பேவாம - அமைதியைப் பொருக்சாச, 

49



௩௫0 குன்றுதோருடல். 

தனதன தத்தத் தனந்த த௩தன 
தனதன தந்தத் தனந்த தந்தன 
தனதன தத்தத் தனந்த தந்தன தன தான, 

476, சிலைநுதல் வைத்துச் சிற்த குங்கும 

இலதமு மிட்டுக் குளிர்ந்த பங்கய 
திருமுக வட் த் சுமர்ந்த மென்குமிழ் தனிலேதிச் 

செழுமணிரத்த த இலங்கு பைங்குழை 

தனை முனி வுற்றுர் சிவந்து ஈஞ்ணி 

செயலினை யொதறுத் தயங்கு வஞ்சக விழிசிறிப் 

புலகிமி குத்திட் டிரு$த வஞ்சியர் 
பதமல ருக்குட் பயரிந த ணிந்தணி 

புரிவளை கைக்கும் கலின்க லென்றி ௮றுகாரம் 

புகழ்ரல மெத்தப் புரிந்து கொங்கையி 

இருகிய ணைத்துப் பெரும்ப்ரி யங்கொடு 

புணரிலும் கிற்பொற் பதங்கள் கெஞ்செினுள் மறவேனே 

கலைமதி வைத்துப் புனைந்து செஞ்சடை 
மலைமகள் பக்கச் தமர்ந்தி ரந்திட 
சணகண கட்கட் கணின்௧க ணென்றிட நடமாடும் 

கருணைய னணுறறத் த் ரியம்ப கன தரு 

முருகபு னத்திம் றிரிந்த மென்கொடி 

கன தன வெற்பிங் கலந்த Gard goer புயவீரா 

அலைகடல் புமஃ்குப் பொரும்பெ ரும்படை 

யவுணரை வெட்டி௰ம் களைந்து வென்றுயர் 
அமரர்தொ ழப்பொற் சதங்கை கொஞ்டே வருவோனே 

அடியவ ரச்சத் தழுங்கி டு% துயர் 

தனையொழி வித்துப் ப்மியங்கள் தந்திடும் 

௮௬ணூ ரிக்குட் சிறர்தமர்ர்தருள் பெருமாளே.(௨௪௯) 

௯ 

  

தன்னா தனனா தனனா தனு 

தனனா தனனை தனதான, 

477, சிவமா துடனே ௮லுயபோ கமதாய் 

சிவஞா னமுதே பயா தித்



திருப்புகழ். as 

திகழ்வோ டிருவோ ரொருரு பமதாய் 
திகைலோ சமெலாம் அனுபோக 

இவனே யெனமா லபனோடமசோ 

சிளையோ னெனவே மறையோத 

இறையோ னிடமாப் விகாயா டுதகயே 

uw ar Oi. xT அருள்வாயே 

*தவலோ கமெலா முறையோ வெளனவே 

கழழ்வேல கொடு?போ யஈராராத் 

தலைதாள் ப_ஏம் ந.தி படமா 

தவம்வாழ் ஏறவே விடுவோனே 
சகுவர்பூ வடிவாள் ரூறமா த_ன்மால் 

கடனா மெனவே அ௮ணைமார்பா 

சுடையேன் மிடி தூள் ப கோய் விடவே 

1கனல்மால் வரைசோர் பெருமாளே,(௨௫0) 

தனதனன தனதனன தந்தனம் நந்தனக் 

தன்கனன தனதனன தந்தனர் தந்தனர் 

தனதனன தனதனன தந்தனர் தந்தனர் தந்ததான 

476.சின$' முடுவல் ஈரிகமுகு டன்பருந் தின்கணங் 

கொடிகெருடன் அலகைபும வுண்டுசண் டின்புறுஞ் 

செடமளறு மலசலமொ. டென் புதுன் றுங்கலர் அன்பமேவு 

செனனவலை மரணவலை ரண்டுமுன் சின்தொடர்ர் 
தீணுகுமுட லனெகவடி விங்கடைசர் தம்பரஞ் 
சிறுமணலை யளவிடி னு மங்குயர்ந்திங்குலர் தொன்றுராயேன் 

கனகபுவி கிழல் மருவி wary yt Ogre tum 

குறுகஇனி யருள்கிருபை வர். ॥ தர் தென்றுமுன் 

சடனெனது உடஓயிரு முன்பரர் தொண்டுகொண்டன்பரோடே, 

கலவிஈல மருவிவடி. வஞ்சிறந் துன்பதம் 

புணர்கரண மயில்புறமொ டின்புகொண் டண்டருங் 

கனகமலர்பொழியஉன தன்புகர்தின்றுமுன் சிர்தியாதே 
io. 

  

எவவ tener ம வைய ~ 

_ உ மாஏ[மயிலாசிய] ரு.திரை. 1 ௪௨ மிச, 31 சனல்மால்வரை- திருவண 

ளுாலை, முவெல்-றயய் | சந்து-௪௪.



ne குன்துதோழமுடல். 

SOW GH FON BOTAN FHT BG GAT தந்தனம் 

தீகுகுகுகு குகுகுகுகு டங்குடங் குசதடர் 
தவில்முரசு பறைதிமிலை டிங்குடிங்குந் தடர்ம் சண்டர்பேரி 

ஐடுடுடுடு டுடுடிடுடு டுண்டுடுண் டுண்டுடுண் 

டிமிடிமிட டகுர் திகுகு சங்கவெண் கொம்புதிண் 
சுடையுகமொ டெர்வியசட லஞ்வஞ் சன்குலஞ் Fé Porn 

சினமுடுகி அயிலருளி யும்பரர் தம்பரர் 

திகையுரசர் புளியுள.து மர்தாம் பங்கபன் 

செகமுழுதுமசஅரிஅம்புடன் சொண்டுசொண் டஞ்சல்பா._ச் 

இருநுறுவ லருளியுய ரெர்தைபின் பங்குறுங் 
கவுரிமன மு. ரகவொரு கங்கைகண் டன்புறுர் 

இருவருண ரி ஈருவ ஈங்கான் கும் 18 சம்பிரானே (உட) 

மக்களின் கடலலைகள். 

கத்த தத்ததன தத்த தக்கன 
தத்த தத்ததன தத்த தச்சதன 
தத்த தத்ததன தத்த தத்ததன SAREE, 

479, சக்கி லச்)ரொணி தத்தி லுற்றகளி 

னத்தி பபபுலென ரத்டி pos rs 
HORS Fol os Dut Qari Hoos வந்துசோல 

தொப்பை யிட்டவயி நிற்பெ oh 4 gle 

வட்ட மிட்டுடல வெப்ப (முற்றுபதி 

சொற்ற பத்தின்மறி யகஷாக்திவலடை விஞ்சையாலே 

கக்க ஈற்புலி.பி BQ NP ற் மிமுலை 

யைக்கொ டுக்கவமிா தைப்பு சித்து£வளா 

சைகக சத்தியொடு மைத்து தத்துடை அந்தமேலிக் 

கற்று வெற்றறிவு பெற்று பச்சைமபி 

லொத்த மக்கள்மயலிற்கு ஏித்துெறி 

கட்டி பிப்படிபி றப்பி லுற்றுடல மங்குவேனே 

தெற்க ரக்கா்பளி ஷைக்குலைத் அ*விட 

ணற்கு சத்தரச Hag முத்தகொடு 
சித்தி ரத்திருவு ரத்த சக்கிரிம கிழ்க்சவேளே 
,அகைய் வட ந்பகமமவகவை. வனாலிவின்: 

* வளாசைக்கு அஈத்தியொடு ௨ எனப்பிரிச்ச 4 விடண த்தாவிபீகநனடழ்கு,



திருப்புகழ். உடு௩ 

செக்க ரத்தின்மலை முப்புரத்திலெரி 

பிட்ட*்சத்திசிவ லுற்று ஈத்தமிகு 

சித்தனைத்தைபும்வி மித்த சத்தியுமை தீந்தபாலா 

தர்க்க மிட்ட*ர ரைக்செ லித் துலை 

யுக்கெ முக்கடல்கொ ளுத்தி அட்டதிசை 
தட்ட முட்டையடையக்கெ௩ டிப்புகைபின் மண்௰ம்பேலா 

sons Bemis pss முத்த anata, 

றத்தி DIEM OM FH சித்தமவை 

திக்கு 553௮௬ ணேக்) பிக்கள் கழ் சம்பிசானே, (உழ) 

கைவளை தலைவலவனை. 

தந்தத் SOSH SOO Kor கானன 

த்ர்தத் தந்தத் தனதன தானன 

தாத்த தந்தத தனதன கானன தின தான, 

80. செஞ்சொற் பண்பெற் றிடுகுட மாமுகை 

கும்பத் தந்திக் குவடென வாலிய 

தெர்தப் பர்தித் தூாளம சாமென Aon al 

சிந்திக் கந்தித் திடுகளை யாமுன 

தங்கத் தம்பொற் பெதுவன வோதுவ 

*திண்டுப் புர்தித் திரிகனி தானுமுன் இதழாமேர 

மஞ்சொக் குங்கொத் தளக்மெ னாமிடை 

கஞ்சத் தின்புற் மிடுதிருவேவபிள 

an GAS கொம்பொப் பெனுமயி லேயென மூறையேய 

வந்தித் இிர்தப் படிமட வாரொடு 

கொஞ்சிக் கெஞ்சிக் இனமவர் தாடொழு 

மந்தப் புர்திக்ரகசடனெ சாளுன . தடிசே்வேன் 

ஈன்சைக் சுண்டத் திபெவ ராரொடு 

இங்கட் பிஞ்சக் கரவணி வேணியர் 

நம்பர்ச் செம்பொற் பெயரசு ரேசனை யுரொலே 
 அசமையயன்னைக சுப 11 அல்லவை உனத ய 

. * உ சத்திவன்மை 1 இண்டுப்புக்இித்திகனிசானும்- இண் தட்பும் இத் 
இித்திடு சனிதாலும், துப்பு பவளம். 1 சசடனெசாள்-சசடன்-எர.4-சாள்.



௩௫௫ குன்றுதேதோருூட 

Bega கொர்திச் சொரிரூடல் சோர்வா 
சாந்திக் கம்பச் கெழு சோரி 
ஈஞ்சக் குண்டைக் கொருவழி CuO gem மிகராடி 

வெஞ்சச் சிம்புட் சொருபம தானவர் 

பங்கிற் பெண்கற் புடையபெ ணாய 

விந்தைர் ரெற்கைப் பொலி த வேடுவர் புனமீதே 

ஈவெண்டித் கங்கித் தரிசி வாதி 
அங்கத் அங்கக் கிரீ௮ரு ணுபுரி 

வெறிகட் சிங்கர் தடிமயி லேறிய பெருமாளே. (உ௫௩) 

தனதனதந்தனச் தான FEE BSS 

தன தனதந்தனற் தான தக்கதந்த 

_ தனதன, BE GOT HU OM HHH BOB from 90 § BOO Fras 

481, தமாகுரங்களுர் காரிருட்பிழம்பு 

மெழுகிய அ௱ிகமும் பார்வையிற்கொளுந்து 
தழலுமிழ்க ண்களுங்காள மொத் ஹ் goa ர் (DI [Peon *தச்சுட மாமேல் 

தீனிவருமர், தகன பாச ம்விட்டெ ரிக் த! 

௮டவருமென் ந றும் ௪ ர்குலித் திருந்த 

தமரழமைந்தருஞ் சோசமுற்றிரங்க மாணபக்குவமாநாள் 

Tee PSR ERD ங் கோமள த்திலங்கு 

ஈகையுநெடுங்கணுங் கா தினிற்றுலங்கு 

கனசகுதம்பையுர் தோடும்வஜ்ரஅங்க சமுமடற் சடர்வே௫ம் 

- கடிதுலகெற்கணுற்1 தாடியிட்டுவர் க 
மயிலுமிலங்கலங் காரபொற்சகங்கை 

சழலொலிஃண்டையங் காலுெக3ந்து வரமெனச் கருள்கூசாய் 

இம௫ரிவர்தபொன் பாவைபச்சைவஞ்ச 
௮கிலைதலம்பெறம் பூலைசத்தியம்பை 

யிஎமுகை யின்செழும்பால்குடி.ததிலங்குமியல் “மிர் த்தி வோனே 

இறைவரிறைஞ்சகின் முகமப்ரசங்க 
முரைசெய்திடும்பாசண் டாவிசித்துகின் ற 

ச முகங்: வெஞ் சூரு...ற்பிளந்த அயிலுடைக் கஇிர்2விலா 
ர்.   

* BC sre வெ ண்டி- Casini. + t தாடி-தாவடி, பிரயாணம். ' .



திருப்புகழ். ௩௫௫. 

அமணரடங்கலும் கூடலிற்றிரண்மி 

Spal Qa HH Bion $ தேறவிட்டுசின்ற 

HN sug Wo உஊரடதிச் குமைந்த அடி.பவாரக் கெளியோயன 

அமரர்வணஙருகடத 1) 15 BOG T os 

தனில்முழுகுஙஈடம பபயரிகுக்தசெஞ்சொ 
லருணைநெஃந்தடங் கோடரத்சமர்சச ௮௮ முமப் பெருமாளே. () 

தனனாகன தனனாகன காக்தன காம்கனனம் 

FO GO) HOB FOI GD) HM HON FST Hl b Hod! oi LD 
FUG) FM FW GD) HoT HIE BoM தாந்தனனம் தனதான, 

€ 

862. தமிழதோதிய குபிலோமப லாண்டலை யாமபுறவங் 
Batis ro. x won waa) wait குரல வாய்ந்ததீசெர் 
திகும£மி... 2ருவ்யாரித ராஞ்சுளே ப பனகனியின் சுவைரோரு: 

தனபாரமு மலையான வோங்கிட மா மர்பொறிகிந் 

BiG vel மிநுதவோரில வான்பிறை மான் நளிரின் 

toils [ TAM லி நாச பபமி,யவான்கமுமின்சுடர்பாய 

குமிழ்சாசிபின் மூ *மோமதி யாங்குளிர் ரேங்கமலஞ் 
FIG a719 “om %) 4 abun si Tn ; A at Lp DD LPB Bs 
Dane. gr ல்டையு ॥யாரன மாம்ப்ரியர் மாண்பு மின கொடிமாதர் 

குணமோடம எீபினுடினு மோங்கிய பூங்கமலஜஞ் 
சாமு பர குரமிலாசைய மே ர்திடு மாண் டலைபின் 

கொடியே! முதரி,£ம்வடி 2யாங்கியபாங்கையுமன் சல சயேனே 

BOS stad Oo er Sb gi aso நஙசெண்ூதொர் 
BGS wr BS BAS BT ES | _ரங் தட திங்கடதொக 

இிருடோடி பி டிமிடோடிமி டாங்கு... மர்பகென் Sued 
ச ர ‘ ® 

திரை கடுக கடவேம்பொடி யாமபடி. யோங்கியவெங் | 
கரிதோபரி யரரார்கள மாண்டி।.. நீண்டாவின் 

சிபமீள்பட குவடோ துள் வான்பெற வாங்கெவண் கதிர்வேலா 

சமழ்மா | விதம் சடையாரடி யேன்றுயா இரர்திடவெண் 

தழல்$[மாபொடி யருள்வோரடல் மான் துடி தாங்கியவண் 
சரர்ம!டருளுஎமயா2ளமையீன்ற ளீன்ற ௬-௭ மென்ருரவோனே 

கடையேனிரு விலைசேோய்மல மாண்டி. தீண்டியவொண் 

சுகமோகினி மளிசாயகி பாப்கனெ னாம்பகர் மின் 

௧௯ Sr OL G Henk g | வோங்கி யவோங்கலின் வண் பெருமாளே, 
'தவவைஞனுளவதில லவை. கலணபதாலைகம வவ சவகயவயபலடவையைய கானை? 

* ௮ணில்-அன றில்: பொறி! ்ரதிட-தேமல் as ut சரிரார். குழல்: 
சரீர£தர் குழல்.$ ௨சல ம்-பசலாம் - இசழ்-இத 'கொன்றற், ஏமா போடி- 
திரு அ 0.௦0-பச்சம்.அழலோக்கிய வோஙகல்- திருவண்ணாமலை,



௩௫௭௬ Gu peer apr». 

தனன தனத்தத் கனந்த தனன தனத்தத் தனக 
தன்ன தனத்தச் தனத தனதான, 

871, தலையை மழித்துச் சவர்த துணிய யரைக்குப் புனை/து 

சடையை வளர்த்துப் புரிந்து புலியாடை 

சதிரொ டுவப்பப (ars gi Boar Gaga Yas gi 

தவமொுசத்தத்தறிந்து திருநீறு 

கலையை மிநத்திட் 1 -ணிர்து கரண வலைக்குட் புகுகது 

கதறு சிலைக்கைக் சமர்ஈத எழிலோடே 

கனக மியற்றித் இரி)து தவளு மெனைச்சற் றறிந்து 
கவலை யொழிததற் இரங்கி ய நள்வாயே 

அலைகடலிற்கொக் கரிநது ॥ நவ ரையைப்பொட்டெறிந்து 

மமரு லகத்திற LY Hs gi உயராளை 

௮ருளொ மிசைபபற்றி வரது மரண கிரிபபுக் கிருஈது 

மறிவு ளபததாக கஉரஐகும இளையோனே 

மலையை வளைத்துப் பறந்து மருவு புத்தைச சிவநது 

வறிது நகைததிம் டிருந்த சிவனாதம் 

மதலை புனத்திற் புகுந்து சாவ டிவுற்றுத் இரிந்து 

மறமயி லைசஈற்றி வந்த பெருமாளே (௨௫௯) 

  

தானன தான தத்த தானன தான தத்த 
தானன தான ததக தனதான, 

484, தேதொகு வாச முற்ற கதவி நோக மெசசு 

சேனிளி சூழ மொய்த்த மல.ரரலே 

சிறும ராவெயிற்றி லூறிய காளம கிட்ட 

சிதரி லாவெ நிக்கும் அனலாலே 

போதனை நீதி யற்ற வேதனை வாரி தொட்ட 
போர்மத ராஜ னுக்கும அழியாதே 

போகமெ லாகி றைத்து மோகவி டாய்மி குத்த 
பூவையை நீய ணைக்க வரவேணும் 

மாதனை வேணி வைத்த நாதனு மோ பச்சை 

மாயனு மாத் ரிக்கு மயில்வீரா



486. 

488. 

ne 

திருப்புகழ். ௩௫௭ 

கானவர் சேனை முற்றும் வாழம ராப திக்குள் 

வாரண மான தத்தை மணவாளா 

மேதினி யோரத மைக்க வேயரு ணு லத்து 

வ்தியில் மேவிஈற்கு முருகோனே 

மேருவை நீறெ முப்பி நான்முக னூப தத்தில் 

வேலடை யாள மிட்ட பெருமாளே (௨௫௭) 

தான தத்த தந்த தான தத்த தச்த 
தான தத்த தாத தல கான, 

தோக கப்பெரும்ப யோத ரத்தி யங்கு 

கோகை யர்க்கு நெஞ்சம் அழியாதே 

சூலை வெபப டந்த வாத பித்த மென்று 

சூழ்பி ரிக்க ணங்கள் gsr wx 

பாத கச்ஈ மன்தன் மேதியிற்பு குந்து 

பாசம் விட்டெ. றிநது (ிடியாசே 

*பாவ லற்கி ரங்கிநாவ orgs ane ia 

பாடல் மிக்க செருசொல் தரவேணும் 

வேத மிக்க விந்து 574 மெய்க்க டம்ப 

வீர பத்ர கந்த முருகோனே 

மேரு வைப்பி ளது ஞூர னைக்க டிற்து' 

வேலையிற்று சந்த கதிர்வேலா 

கோதை பொற்கு நிஞூ மாது கசீச ணிந்த 

கோமளக்கு ரம்பை புணர்வோனே 

கோல முற்றி லக்கு ரோண வெற்பு யர்ந்த 

கோபு ரத்த மர்ஈத பெருமாளே, (௨௫௮) 

STS FET FM ESE தனதானா, 
பாணமல ரதுதைக்கும் படியாலே 

பாவியிள மதிகக்குக கனலாலே 
ir oor LoL) யவுரைக்குங் குயிலாலே 
at iow லிலிளைக்குச் திரமோதாள் 

ச்பாவலன்-சச்ரேர். 
46



Bad குன்துதோருடல். 

சேணிலரி வையணைக்குக் தருமார்பா 
தேவர்மகு । .மணக்குங் கழல்வீரா 

காணறுரு னையில்கிற்குங் கதிர்வேலா 

காலன்முது கைவிரிக்கும பெருமாளே, (௨௫௯) 

  

தானா தானு தானு தானு தானு தானத் தனதான, 
487 ,பாலால்நூலாய்தேனாப், *ளாய்பாகாய்வாய்பொற்கொடியார்தாம் 

*பா.டா வாடா வேடா வாலேபா...ஆ. மி; _ற் றிடைபிறும் 

தோலா லேகா லாலேயுனா லேரம் பாசக் குடில்மாரு 

தேயாமாயாலோயாசோயால்சோர்வாய்மாளக்க। வேனோ 

ஞாலா மேகா வேதாபோத நாதா] சோதிக் கிரியோனே 
ஞானாரரரவ ளைகோனேகானாவேதப் பொருளோனே 

வேலா பாலா $சீலா காரா வேளே வேக் கொடிகோவே 

வீரா தாரா ஆரு தாரா வீரா வீரப் பெருமாளே. (௨௬0) 

  

தன்தனி தனந்த தான தனதன தனந்த தான 

தனதன தனந்த தான தனதான. 

488. புணர்முகை மடை மாதர் வலையினி னுழன்ற ரே 

பொறியுட லிறர் நுபோன தளவேதன் 

புகழ்மறை யதிந்துகூ௮ு மினியென தகம்பொனாவி 

பொருளென கனை; நாயென் இடர்2ர 

மணமுணர் மடந்தை மாசொ டொனிதிரு மூக்க ளாறு 

மணிமகு டமுங்கொள் பாலு வெயிலாசை 

வரைபர வனந்தகோடி முகிவர்கள்புகழ்ந்துபோத 

மபிலமிசை மகிழ்க்துகாடி வரவேளும் 

பணைமுகை யரம்பை மார்கள் குபில்கிளி யினங்கள் போல 

பரிவுகொ கந்து வேச மதுகூறப் 

பறைமுர சனர்த பேரி முறைமுறை ததும்ப bai 
படைகட லிறந்துபோக விடும்வேலா 

  “௩ 8௭ ஆப் பாகாய்-சீண்ட வருகின்ற ஆய்ஈ பாகாய் 1 டாடா ஆடாவேள் 
தாவாலேஃபாடி ஆடி விரும்புகின் தவல மையினாலே வேள்-விருப்பம், $சோதி 

ச்9ரி-ரிருஅண்ணா 24. CF av ஆசாரா-..ரிசுத்ச வடிவனே,



திரு புகழ். ௩௫௯ 

அணிசக நரம்பு வீணை குபில்புற வினங்கள் போல 

அமளிபில் களற்கொளோசை வளர்மாது 

௮ரிமகள் மணந்சொ டே யெனதிட ரெரிர்துபோச 

அருணை பின் விலற்கல்மேவு பெருமாளே, (௨௬௪) 

தன்ன கான கர்னான பன்ன தான தானான 

தனன தான தானை தனதான, 

469. புலய னான மாவீனன் வினையி லே ந மாபாளி 

பொறைபி லாத Cari? sar முழுமூடன் 

புசுழிலாத மாரறகன் அறிகிலாக சாபோதி 
ந fo * 

பொதிகளோடு போய்வி பழ மதிசூதன் 

நிலையிலாத கோமாளி கொடையிலாத ஊதாரி 

நெறிபிலாத வேமாளி குலபாதன் 

நினது தாளை கராடோறு மன௫ிலாரை விடாமல் 

கினைபு மாறு BC well யருள்வாயே 

"ல் வாளி தானே யதி ராவணா ர்கள் இிலையி ரி தானேவி யெதிரி ணார்தோள்கள் 
சிசையு மாறு போராடி யொருசசை 

சறை.பி லாம லேகூடி யவனி மீதி லேவீறு 

திறல னான மாமாயன் மருகோனே 

அலைய மேரு மாசூரர் பொடியதாக வேலேளி 
அமர தாடி யேதோகை மயிலேறி 

அதிக தேவரேஈழ உலக மீதி லேஈ.றும் 

அருணை மீதி கேமேவு 4 பெருமாளே, (௨௯௨) 

தானனத் தத்ததனச் தானனக் தத்ததனத் 
தானனத் தத்ததனத் தத்த தனதான, 

490 ஒபோககற் பக்கடவுட் பூருகத் சைப்புயலைப் 

பாரியைப் பொற்குவையுச் சிப்பொ முதிலீயும் 

போதுடைப் புத்திரரைப் போலவொப் பிட்டுலகத் 

தோரைமெச் இப்பிரியப் பட்டு மிடிபோகத் 
  we rome ee இனத tee நலவகைமகதைதைகளளா யய. வமல் வடை அவயம் மல் 

ச போகச ற்ப: ௧._வுட்பூருகம்- gare பாகத்தை யளிக்கும்சத்பகமாயெ 

செய்வவிரு-்ஷம்



௭௬ம் குன்றுதோழுடல். 

தீயாகமெத் தத்தருதற் கரசுநற் சித்திரவித் 
தாரமுட் பட்டதிருட் டுக்க கிகள்பாடித் 

தேடியிட் டப்படுபொற் பாவையர்க் இட்டவர்கட் 
சேல்வலைப் பட்டடிமைப் பட்டு விடலாமோ 

ஆகமப் பத்தருமற் ருரணர் ஈத்தருமுற் 
ருதரிக் சைக்கருணைக் அப்பு மதில் ஆழும் 

ஆடகர் சித்ரமணிக் கோபாச் தூத்தாஇக் 

காகவெற் றிக்கலபக் ane wnt aa Gos 

கோசையைப் பெற்ற$டப் பாகிூராற் றைப்பக।([த் 

[தாணிமுட் ti bang தக்கிலெழுபா ரி 

சோதிவெற்பெட்டுமுதிர்த் தாளிசப் பட்டமிழ 
து ப் . ப ச ௩ ர் 

ூரளைப் பட்டுருவத்.. தொட்ட பெருமாளே (௨௬௩) 

௯ணனைவாமாவுவுங் வட் அனகை கடை 

தான தனத்தத் தனதத தந்தன 
STO CNM FHS SURE Dh BT 

சான தனத்தத் தனக்த தச்சன Sa BT ar, 

491, மானை விடத்தைக் சடத்தி னிற்கயல் 
மீனை நிரப்பிக் குனித்து விட்டணை 

வாளி யைவட்டர் சமுத்தி ரத் இனை வடிவேலை 

வாளை1வனத்$துற் பலத்தி னைக்கயல் 

பினை விழிக்கொப் பெனப்ப டி த்தவர் 

மாய வலைப்பட் டிலைத்| அ:_க் குதல் மணசாறும் 

ஊன லிடத்தைச் சடக்கெனக்கொழு 

௨௮! முபத்தச் கருத்த டத்திளை 
யூது பணத்கைக் குணத்ார யத்தொடு தமோறும் 

ஊசலைறித்தத் supp OF gong] 

பாதி யையொப்பித் துணிப்ப வத்தற 

லோகை செறுத்திப் ப்ரமிக்கு ிப்ரமை தெளியாதோ 

4 ஒற்றைப்பகழி-திரிபுசசம்ார.த்தில் அரபாச உற்ற விஷ்ணு. 

ர் சாணி-அத்த ௮ம். சங்கும் கூ.டாஇ.ப கடல், 1 வனம்-ஜலம். 

9 உற்பலம்-ஞுவளை மலர். || துடக்கு - மகளிர் சூதசம், 

உல் - ண், ஊபல்-மணம்- தர்காற்றம், 

 



திருப்புகழ் ௩௬௧ 

சான BEVIS KOMI டத்சன 

சோகவனச்திற் சிறைப்படுத்திய 

FT Foor யரக்கற் குலக்க ரக கனை al DT at 

சாலை மரத்துப் புறத்தொ ளித்தடல் 

வாலி யாக்திற் ஈாத்தை லிட்டொரு 
தாரை தனைச்சு&் க்ரிவறக ளித்தவன் மாரசோனே 

சோளை மிகுத்துத் தாட் புன த்திளி 

லானை மதததுக் கிடச்கு (DML 

சேரண கிரிஈக் சர்பெற்றகொற்றவ மணி$பத் 

கோள்கொடுசந்ரப பெ ஈருபபி ளைப்பொடி 

யாகநெ கக) ரெரகக எத்தெதிர் 

சூசனைவெட்டித் தணித்த டச்சகியபெருமாளே (௨௯௪) 

தான தத்ததன தான தத்ததன 
தான தத்ததன தான தத்ததன 
தான தத்ததன தான தத்ததன தனதான 

492 மேச மொத்தகுழ லார் வைப்புருவ 
வாளி யொத்தவிழியார்மு கக்கால 

மீது பொட்டிட£ கார்க எத்திலணி வடமாட 

மேரு வொத்தமுகை யார்ப எப்பளென 

மார்பு துத்திபுய வார்வ ளைக்கடகம 

வீறிடத்துவளு நாலொடொத்தஇடை யுடைமாதா் 

தோகை ப௯்ஷிநடை யார்ப தத்திலிடு 

நாபு ரக்% குரல்கள் பா... கத்துகில்கள் 

சோர நற்றெருவு 5 டித்துமுகை விலை-ூறிச் 

௬ கச்சகரச மோடெ. யெத்திவரறா 

வோரை ரத்திவிழி யால்ம ரட்டிமயல் 

தூள்1ம ருத்திலுபி ரேப திப்பவர்கள் உறவாமோ 

* குரல்கள்பாடஆச் துல்கர் ரோச என பிரிக்க அகச் தல் மர். 
உஸ்.இரம், 1மரு த்தில்-மருச்திஷல்,



௩௬௨ குன்றுதோருடல்- 

408, 

ரேக ணச்செகண தோதி மித்திகுட 

டாடு மிட்_மட மழு தத்தொருர்தி 

தீத கத்திமிச தகோவு டுக்கைமணி 

தேச முட்கவர ஆயி ரர்சிரமு 

ஜஹேளி பட்டுமக மே வுக்சுவுணர் 

Ba கெட்டுமாறை யோவெ னக்க jb ay முறை ap 

ஆக மத்திபல சா ண த்தியெனை 

ரீனு THB of BT or SBR au 
ஷை மற்றவ காமி !த்தினிபின் 

ஆர ணற்குமறை தேடி பிட்டகிரு 

மால்ம சட்டுறுமிமோக சித்ரவனி 

முரசோதை 

விடிம்வேலா 

முருகோனே 

ஆரை பற்றி துரு ஷை உத்தின் மகிழ் பெருமாளே, 0) 

  

தனதன தந்ததத்த தனகன சர்ததத்த 
தன தன தர் BEDS GO GM BB 

மொழியறி றற்கறுத்து மதரவி னங்கலக்கி 

முடியவ ளைந்தரற்று DLT BHD 

முதிரவி டம்பரப் 9 வடவைமு சந்கழற்குள் 

மூழுகியெ ழுர்திருக்கு Bay ar gy © 

Lamipuat a6 Ht gs Cara Vani வஞ்சியுற்ற 

மயல்தணி யும்படிக்கு கினைவாயே 

மரகத துங்கவெற்றி கிக..௩ டங்கொள்சிதர 

மயிலினில் வர்துமுத்தி காவே.ம் 

அழகிய மென்குறத்தி புளகித ரந்தனக்தி 

னமுதத னம்படைத்த திருமார்பா 

அமரர்பு ரந்தனக்கு மழகிய சக் திஓுக்கு 

மருணைவ எம்பதிக்கு மிறையோனே 

எழுபுவ னம்பிழைக்க ௮சரர்சி ரந்தெரிக்க 
எழுசயி லந்துளைத்த 

இரவிக எந்தரத்தர் ௮ரியர பங்கயத்த 

ரிவர்சுள்ப யர்தவிர்த்த 

கரவை 

சடர்வேலா 

பெருமாளே, (௨௬௬)



ADA, 

495, 

திருப்புகழ் fi Sr 

தனதனன தான கத்த சனகனன கான தத்த 
தனதனன தான ததக தனதான, 

வடவையன ஜூ£டு புக்கு முழுகியெழு மாம திக்கு 

மதுரமொழி யாழி சைக்கும் இருகாலு 

வரதிசைளி டாது சுற்றி யலமுதிரை வாரிதிக்கு 

மடியவரா வேள்ச ணக்கம் த AD Pair. 

நெடுகனக மேரு வொக்த புளகமுசை ஃமாதமுக்கு 

கிறையுமிகு காதலுற்ற மயல் தீர 

நினை வினொடு பிலி வெற்றி மாகசக ல) ப சித்ர 

சிலவும:ி லேறி யுற்று வரவேணும் 
a) டக ae ர _லவிழு மாலை எற்று புயகிருப தேரடு பத்து 

மவிலியற வாளி தொட்ட. அரிராமன் 

மருகபல வரன வர்க்கு மரியகசிவ SOIT Ls பூக்க 

மவனமறை Gur sii aff as குருசாதா 

இடையரியு லாவு முகர அருணகிரி மாக கர்க்கு 
ளினியகுண கோபுரத்தில் உறைவோனே 

எழுபுவிய ளாவு வெற்பு முடலிசெெடு காக மெட்டு 

நிடைபபுருவ வேலை விட்ட பெருமாளே. (௨௬௭௫ 

தனதன தானாதன தனதன தானாதன 
தனதன தானான தனதான, 

விடிமத வேள்வாவிபின் விை சபெறு 1மாலாகல 

விழிகொடு வாபோவென உரையாடும் 

விரகுட லாருபிர மனமுடை மாபாவிகள் 

ம்ருகமத கோலாகல ப முகைதோய 

அடைய மாசாபர வசமுறு கோமாளியை 

௮ வனியு மாகாசமும் ... வசைபேசும் 
௮௪டஅ சராசாரனை ௮வலனை ஆபாசனை | | 

அடியவ சோடாள்வறும் ஒருகாளே 

வடகுல கோபாலாத மொருபதி னாறாயிரம்' 

வனிதையர் தோல் தோய்தரும் | | - அபிராம 
  

சமாரருச்கு - மாது.அரக்த! அருக்கு - அரை, 1 ஆகாகல.- 'இலசாக,



௩.௬௪ குன்றுதோருடல். 

மாகத காராயணன் மருமக சோணாசல 

மூப௪ தாகாலமும் இளையோனே 
உடுபதி சாயாபதி சரபதி மாயாதுற 

உலகுய வாரார்கலி வறிதாக 
உயரிய மாராகமு நிருதரு நீராய்லிழ 

ஒருசனி வேலேசிய பெருமாளே.(௨௬௮) 

  

தனன கானன தனன தானனா கனனதானனம் தனதானு, 

490 விதிய தாகவெ பவ மாதரார் விரதி வேமனசஈ தடுமாறி 
விவர மானதொ ரறியு மாறியே வினளைபி லேஅ௮லைர் இடுஷடன் 

முதியமாதமி மிசையதாகவேமொழிசெய்தேசினைர்திடுமாறு 

முறைமையாககினடி கள்மேவவேமுனிவதரவந் தருள்வாயே 
சதிப தாகிப அுரரர் மாமு? தாணி மீதுகுஞஜ் சமராடி 

சகல லோகமும் வல:௦ தாகியே தழைய வேவருங் குமரேசா 

௮இக வானவர் சவரி வரவே அரிய கோபுரக் தனில்மேலி 
அ௮ருணைமீதினி௰மபிலிஷேறியே ௮ககாய்வரும பெருமாளே 

  

தீதத் தனதன தந்தத் தனதன 

தந்தத் தனதன தர்தத் சனதன 

தனத்த தனதன தனத்த தனதன 
தனத்த தனதன தனத்த தனதன தனதான, 

407. வி.துப் புளகித இன்யுற் ௮ருகிட 
தந்திக் கருவினி ஓுண்பச் சிறு துவி 

விரித்த சமல மெல் தரிக்து ளொருசுழி 

யிரத்த குளிகையொ டுதித்து வளர்மதி 

லிண்டுற் நருள்பதி கண்டும் றருள்கொடு 

1மிண்டிச் செயலினி ரம்பித் துருவொடு 

மெழுக்கி ஓுருவென வலித்து எழுமதி 

கழித்து $லவயிறுகு டமொப்ப வொருபதில் 

விஞ்சைச் செய்ல்கொடு கஞ்சச் சலவழி 
வந்துப் புவிமிசை பண்டைச செயல்கொடு 

*சமலமெல் - சாலமேல், 1 மிண்டி - ௨லி2 சாணடு, வயிறு குடம் 

pu cart Aes,



திருப்புகழ். Ko 

விழுப்பொ டெல்சலை 3] 77 ரு பி ௩மெரடு 

கவிழ்ச த வி fro mM its y wary மருள்கூா 

மென்ஃபற் ஸி ib bp காரட் னா PD 

ய்ண்கத் gra Th Laud ton உ ௮பற 

வள த்தொ Lis TAT |gT மிடை 

அடித்து கயா டையாாசதி யெ௫சகு 

வெண்டைப பரிபுர சான்றை ரரஙு 

மூங்கட் gua upg rim *y Diary ரரி 

விதிக முறைபடி படித மாய ரர 

Og IG oo My amy oh trot முரை 

5D FF Faw ll OFIML 1 ர பாதி 
ர் 7 co ச 

+ ச . ர 

அண்டக் காவு ரொரகாரர jp vous \ ( 

~ 
விடுபப WD th FO Ge oo gw ral 

டி த்த வாகள்மயல் 1 7 rhs sia வழியேபோய் 

ரி 208 

சந்தித் தூாறவொடு பரட் | உ எாமிபை 

கொஞசிப பலபல விய/பை7 மாரமெர 
டணைத்து மஉரிதழ் சுடிஈ. ய இரு கர 

மடர்த்த HAM ons wy a TSMC oD 

சங்குத் தொளியொ% பொபரா பாகமலர் 

சிர்தக் கொடி பிடை தங் எரி 
TI Bo) aT டிசள்வெய Gowrie 11௫ நா தல 

வியாப்ப பரிபுர மொலிபப “மந 

sus திதுசெய லின்பக் திரு சொ 

வம்பிற் பொருள்சள்வ முங்கி மிதூபினை 

சலித்து வெருதுய ரீமாப பொ டூடல்ிணி 

| டி. த்தி டனைவரூம கரைப்ப Selo நரைமேவி 

தன்கைத் தடிகொடு wee SP 5A Duton 

உந்திக் சசனம றந்திட் டளமிக 

சலித்த! வுடல்ச௨ மிகுத்.து மதிசெவி 

விழிப்பு மறைபட கிடத்தி மனைபவள் 

சபற்று - பாசத்தினாலு; 2, 1 எழ. :ட- உ£ருத்துக்கடந்த, பிடிப் 
இட அவர்வரு எனபப்ரிக்க, $மிடற-௧ (ச்2 || பிழததிட அனைவரும் என 

பிரிக்க, சவி - குரங்கு, 

AT



௩௬௬ Goa we sit www. 

சம்பத் துறைமுறை யண்டைக் கொளுகையில் 

சண்டக் கரும னண்டிக் கொளுகையி 

நெடுத்து ளிசைகொடு பிடித்.து வுயிர்தனை 
பதைப்ப தனிவழி யடி.த.து கொடுசெல 

சந்தித் தவரவர் பங்குக் கழு தஇ 
சங்கப் பிணமெடு மென்றிட் டறைபறை 

தடிப்ப ஈடலையி லிறக்கி விறகொடு 

கொளுத்தி யொருபிடி. பொடிக்கு மிலையெலும் உடலாமோ 

திர்தித் திமிதிமி இர்இித் இமிதிமி 

Bibs PHD Ries BABE 

தமித்தி திமித திமி இமித்தி திமிதிமி 

தமித் திமிரி மி இமித்தி Bb Bib 

என்பதி துடிஈள்த வுண்டைக் HOG y. 

பம்பைர் சலிகைகள் சங்கப் பறைவளை 

துர்த்த தகுஇரு COLD COAG 

டிடிக்கு நிகரென வுடிக்கை முரசொடு 

செம்பொற் முடமுழம வுந்தப் புடன் மணி 

பொங்கச் சுரர்மலர் சந்தப் ப் தமிசை 

செழித்த மறைகிலர் துஇப்ப முரிவர்கள் | 

கவித்து வகை*மனி முழக்க அசுரர்கள் aor bE x 

இந்திக் குருதிக ளண்டச் சுவரகம் . 

சம்பக் கிரியொடு பொங்கிப் பெருகிய 

சிவப்ப a Boab மகர்த்த புரவிகள் 
சரத்தொ டிரதமு மிதப்ப ரிணமொடு 

செம்புட் கமுகுக ஞண்பத் தலைகள்த 

அம்பக் கருடனங்ரகொங்கொட்டிடகொடி 

மறைப்ப நரிகன மிகுப்ப குறளிகள் 

ஈடிக்க இருள் மலை கொளுத்தி ,பலைகடல் 

செம்பொற் பவளமு டங்இச் கமர்விட 

வெர்திட்1டி.கமலை விண்டுத் துகள்பட 

... 4 மனி-மன்னி, பொருந்தி. 1 கொட்டிட-கோட்டிட-வளைக்க, ஒட்ட 

கிட, 7 இச $ல-இங்குள்ள மலைகள்,



திருப்புகழ், th. der ot 

சுமக்கு முரகனு முழக்கி விடபட 

டத்த சதமுடி. ஈடுக்கி பலைபட விமேவேலா 

தொ ந்தத் தொகுருட என்பக் கழலொலி 

பொங்கப் பரிபுர செம்பொற் பதமணி 

சுழற்றி நடமிடு நி.௩5 5 yop டமிடு ருத்த ரயன்முடி 

கரத்த ரரிகரி புரிம்த கடவுள்மெய் 

தொண்டர்க் கருள்பவர் வெர்தத் தூகளணி 
கங்கைப் பனிமதி கொன்றைச் சடையினர் 

தொடுத்த மதனுரு பொடித்த விழிபினர் 
மிகுத்த புரம்கை யெரித்த நஈகையினர் 

தும்பைத் டத கண்ட த் * கறையினர் 

சுகத்த மழுவுமை த்திய தி மரகத 
. ௭ ட ட்டி 

நிறத்தி (Pug பதத்தி YB ars முருகோனே 

அண்டச் சசிறுதல் சம்பைக் கொடியிடை 

ரம்பைக் கரசியெஃனும்பற் றருமகள் 
சுப்ப மணவை ற) களிக்க அணையறு 

முகத்தொ டுறமயல் செழித்த திரு பய 

செம்பொற் கரகம லம்பத் திருதல 

மம்பொற்ர்சசியெழ சர்கப் பலபடை. 

செறித்த கதிர்முடி கடப்ப மலர்கொடை 

சிறப்பொ டெ ஈருமுடில் மருத்து வனமகள் 

தொர்தப் புணர்செயல் சண்டுற் றடியெனி 

டைஞ்சற் பொடிபட முன்புற் றருளயில் 
தொடுத்து மிளரகை பரப்பி மபில்மிசை 

ஈடி.த்து] அழல்கிரி பதிக்ருள் மருவிய பெருமாளே(௨௭0) 

தானதன தான தன் தான்தான் தானதன 

தானதன தானதன தனதான, 

498, வீறுபுழு கானபனி நீர்கள்மலர் தோயல்கிடு. 

மேருஇரி யானகொடு ,_ தீன்பார 
  

  

*உம்பல் தருமகல்-தெய்உயானையம்மை + 'சரியெழ - சர்இரனைப்போல் 

ஓளியெடி  * அழல்ரிபதி-இிருவண்ணாவலை.



ப 
பப 

Wi. Sir 0} குன் அ தோருடல். 

| மீதுபுர ளாபரண சோதிளித மானாகை 

மேசமனு காடுசடல் இருள் மேகி 

நாறுமலர் வாச மயிர் நாலிடைய தே.துவள 

நாணமழி வார்சளுடன் உறவாடி 

நாடிய வேசரியெ ற1ாாஇ மோடனைசின் 

ORM BO F வ பானி Lt # LD அருள் வாே ய் 

கூறுமடி யார்சர்வீனை நீறுபடவேனுரிய 

கோலமப் லாவ பதம் ௮ருள்வோனே 

கூடி 8 பயி நட பா டரிய காளி யருள் 

கூ வ நாமி [மை யரு ள்பாலா 

அனி மான தி LE NC மாறுகன 

Lor fl விளை Wa ty பாம் 12. றுவோனே 

தி) இரரு சர்மபோய மாலின்பரு :சரமிபரிய 

A Rus ணாபுரிபில் பெருமாளே, (௨௭௧) 

ஸ் out a ம் ரி] ஸ் ah ட் யி ன் aye ஸ் ool 2 vv oor a தீ ததன் 

(Oo HiT ool af பி BON BOW GT er, 

99, வலிவா சித்தப் க மாலைவிப் ப) தி 
on tp Py we oN ் ay ச 4 

மு] jen why COM jl. Do tid hb குளிர்தாகம் 

ட ரக aay , 
பலிரீரி ழி ச்சல்பெ 1, 21 ப. 0 Goll Si ay னை 

ந Nee Mo 

வருகி LOL OM eat Oe வ குசோடி 

இலைகோயடைக்கவடல்பலிபிஅகடுக் aye i. BHO VL] AY LL 0! BOI G5 BI LPS GS 

செலியாவெனக் குமினி 

திவமார்திருப்புகமை எனினாலினிற்புக SLL 
er 

முடியாசே 

சிவஞா Tool He இத்தி we தினை யருள்வாயே 
தொல்யாகபச்தியுள இருமால்கல ba Dasa 

சுடரவ்சுசக்ரமதை யருளஞான டன ் 

அவர்வேணியப்பன்மிகு சிவகாமிகர்த்தன்மிகு 
ட ் . ‘ சுகவாரிசித்தனருள் முருகோனே 

«2 லைசூர ன்லெ றி மரி முக னை வத் தி ரனெ 

குடில் ட இ



திருப்புகழ். ௩௭௯ 

அமுதாசனததிகு॥ மடவாள்$ரிபபெணொடும் 

அருணா சலக்திலுறை பெருமாளே, (௨௪௨) 

SIO FM HIM HK தானதன தானத்த 

தானதன கானதத தனதான 

500, ஆதும.பில போலுற்ற தோகையர் சோமெத்த 

ஆர! மேலிட்.. முகைமீதே 

ஆனதுகி லேபட்டு பிடி லேநிரம 
அமவரை யேரறழு (pen sur gs 

Corgi ap sridirpy /லமபில மேலுற்று 

DY oh FTI HLL முகமா ௫ 

பேலிபிரு பரசத்தூம வாழுமனை மர தக்க 

மேதகு நர ரிந்நம உரையேனோ 
ை ர ரசா௮ுமுகவேதற்கு மாலிலைபில மாலுக்கு 

நாடவரி யாறபெறற GPC LIM evr 

சாணமுடை யாள்வெற்தி வேடாு௨ ரிகொக்க 
ராடுகுயில் பார்மிக்க எழில்மாது 

Barth Car 19 Cure torr மாதொக்க ச 

wi phar மாகவெற்!? உறைவோனே 

ல றமுடனேயுற்ற சூரனணி,மா [பத்து 

வேலைமிச வேவிட்ட பெடமாளே, (௩௭ ௩) 

* 

திருக்குற்றாலம் 
தானத்தத் தானக னாகன தானத்தச் தானத னாதன 
தானத்தத் தானகனறாசன தனதான, 

601. ஏடுக்கொத் ஈராலர் வார்குழ லாடப்பட் டாடைரி லாகிய | 

ஏதப்பொற் மோள்மிறை மூடிய சரமாதர் 

ஏதத்தைப் பேஈப ணாளிகள் வீசத்துச் காரைகொ டாடிகள் 
ஏறிட்டிட் டேணியை வீழ்விடு முழுமாயர் 

மாடொக்கக் கூடிய காமுகா மூழ்குற்றுக் சாயமொ Cran 
வாயுப்புற் ரூலைவி யாதிகள் இவைமேலாய் 

er ~ ee சகிக்க ஷை அவ 

ஈரிப்2ப2ர் -0., ய்வடாளை யம்௨ம,



௬:௭0 குன்ற sr aw. 

மாகற்றுப் பாசம்கி டாசம னூர்புக்குப் பாழ்ஈர சேலிமூ 

மாயத்தைச் சிலியு தர வருள்வாயே 

தாடுட்டுட் டூடுடு டீடிமி டூட்டுட் FOO Lr 

தானத்தத் தானக னுவென வெகுபேரி 

தாஜொத்தப் பூதப சாசுகள்*வாய்கிட்டுச் சூரர்கள் சேனைகள் 
சாகப்பொற் ரறோகையி லேறிய சதுரோனே 

கூடற்கர் சாலை ராமலை காவைப்பொற் காழிவெ ளூர்திகழ் 

கோடைக்கச் ரூர்கரு வூரிலும் உயர்வான 

கோதிற்ர்பத் தாரொடு மாதவ லைச்சித் தாதியர் சூழ்தரு 
கோலக்குற் மூலமூ லாலிய பெருமாளே.(2.௭௪) 

502.வேதத்திற் கேள்வியி லாகத போதத்திற் காணவொ ணாதது 
வீசத்திற் மாரமிலாதது கதியாளர் 

வீதிக்துத் தேடரி தானது ஆஇித்தற் சாய வொணாதது 

வேகத்துத் $ீயில்வெ காதது சுடர்கானம் 

வாதத்துக் கேயகி யாதது காதத்திற் பூவிய லானது 

வாசத்திற் பேரோளி யானது மததூறு 

மாயத்திற் காயம தாசல தீதர்க்குத் தூரம தாய 

வாழ்வைச்சற் காரம தாஇனி யருள்வாயே 

காதத்திற்:காயம தாகும தீதித்தித் தீதி FO wow 
காதற்பட் டோதியு மேவிடு கதிகாணார் 

சாணப்பட் டேகொடு கோய்சொடு வாகைப்பட்டேமதி & Sle, 
லாமற்கெட் டேதடு மாறிட : ASC ar ar 

கோதைப்பித் தாயொரு வேடுவ ரூபைப்பெற் ேேவன வேடுவர் 

கூடத்துக் கேகுடி யாய்வரு முருகோனே 

கோதிற்பத் தாரொடு மாதவ Parag தாதியர் சூழ்தரு 
கோலக்குற் ருலமு லாவிய பெருமாளே-(௨௪(௫ 

  

தீத்தான தனத்ததத்தன தத்தான தனத்ததத்தன 
தத்தான தனத்ததத்தன தனதான. 

908.முத்தோலை தனைக்கிழித்தயி லைப்போரி கலிச்வெத்துமு 

கத்தாம ரையிற்செருக்கிடும் விழிமானார் 
  

* வாய்விட்டு-வாய்விட.ரபத்தார்-பத்தர்சள்



திருப்புகழ், fh. GI cy 

முற்றாதி எசிப்பணைக்தணி கச்சார மறுத்தரித்தில 

  

முத்தார மழுத்து கிர்க்குறி யதனாலே 
வித்தார கவித்திறத்தினர் பட்டோலை நிகர்த் இணை த்தெழு 

வெற்பான தனத்தில்க த்தலும் உழல்வேனே 

மெய்த்தேவர் துதித்திடத்தா பொற்பார்க மலப்பதத்தினை 

மெய்ப்பாக வழுக்இட.க்ர௬ுபை , புரிவாயே 

பத்தான முடி க்தலைக்குவ டிற்றாட அரக்கருக்கிறை 

பட்டாவி விடர்ரொயித்தவன் மருகோனே 

%பற்பாசன் மிகைச்சிரக்தைய அத்காக வனைர்சினத்துறு 

பற்போக உடைக்சதற்பரன் inf ip@ ar Q oor 

கொத்தார்க தலிப்பழக்குலை வித்தார வருக்கைபிற்களை 

சொச்சோடு தீரக்குதித்தெழு சுயலாரங் 
கொட்டாசு ழியிற்கொழித்தெறி சிற்றாறு தனிற்களித்திடு 

குற்றால ரிடக்திலுற்றருள் பெருமாளே. (௨௪௯) 

1 திருமலை. 

  

தனதனத் தனனத் தனதானா கனதனத் தனனத் தனதான, 
904, வனசமொத் use குருகாதா மலைமடப் பிடியுத் தமிபாலா 

அனசதத் துவமெய்ப் பொருளானே யடியலுச் குனபொற் கழல்தாசாய் 
எனதயிர்ச் குயிரொத் சவதீதா இபமுசப் பரமற் சளையோனே 

இினைஉனத் செரிலைச் குர்யோனே தஇரும?ைச் குமரப் பெருமாளே. (டு௪௭ 

ஜனகர், லக 

தனதன தானதர்த கனதன தானதந்த 

தீனகன தரனதர்த தனதான 

505.படுகொலை யேமிகுந்து ம்ருகமத பாளிதங்கொள் 

பணைமுகை மாதர்தங்கள் மயலாலே 
பழியொடு பாவமென்ப தறிவுகொ ளா.ஐயங்கு 

பதகனை யாளஇன்று வரவேணும் 
சடுவர வேயுளஞ்சி யடிதொழு தோது மும்பர் 

சவலைகொ எளாதிருண்ட களகாதம் 
  

பம்பா சன்-_.த்மாசனன்,பிரமன்,இர்சஸ்்தலம் இருக்கு ற்றுலத். தகு 

வடமேற்£ல்12 மயில் தூரச்.இலுள் gy,



G72. Ge pester w. 

கயிலையில் மேவுசின்ற பரமத யாளசம்பர் 

கருதவொர் வாசகஞ்சொல் (her sr 

கொடுமுடி மேருவஞ்சி யலழி... வேயொர் மிரண்டு 
சகொடுபுடை யாகெருண்ட கரசமாரு 

*குடநிரை வாடல்சண்டு (HOSA Cua hi, g 

குடையென மேவுகொண்டல் மருகோனே 

Popo ஞமுழங்கும் ௮ருவிகு ளேமிகுக்த 

தருமல் வாழ்வுக த முருகோனே 

திறல்மிகு ரூரனஞ்ச வடியய! area if i Gil 

@awarewl! warm ue ந்த பெராமாளே (௨௭௮) 

  

தன்னை கான தன் HO hoor தான தான, 

தனதன தான தான தனதான, 

600. வரிவிழி பூச லாட இருகுழை யூ லாட 

வளர்முகை தாமு மாட வளையாட 

மணிவட மாலை யாட மு ரகவி மோதி யாட 

மது£மு தூறி வீழ அராகம் 

இருவரு மேக போசு மொருவாதக மாக மாக 

இகமொடு கூடி மாயை UDB ur aio 

இருகர மாறு மாறும் அமுக ரப மார்பும 

இருகழல் தானு கானு மறவேனே 

இருஈட மாடு காளி பயிரளி மோடி சூலி 

திரிபுர நீற தாக அனல்மோதுஞ் 

இவைசயி லாச வாசி மலைமகள் சாம் பாரி 

இிரண்மூகை யாயி சாயி யருள்டாலா 

குருபர நாத னாகி யரனொரு காதிலோது 

குணநிதி யாசை நேச முருகோனே 

குறமகள் பாசரேச இருமலை வாசாச 

குலவிய ஞான மோன பெருமாளே, (௩௪௭௯) 

—-(x)— 

குமாரு -உக்ரெகுமா£ பாண்டியனே 1 குடகிசை- பசுச்கூட்டம்



திருப்புகழ். உ). 

DPhp Mg! 

LI Up ap Ba Gear &. 

ws ளகக. 

FN KT கானசான தனதன HTM Gl OF 

HO KOT VTS AT ov சுனதான. 

807. இலளவிதந் கோதிஃ2ஈூ In mee) யார வார 

இளகசை யா/_ ௮ Ne arr gil p 

றெதிர்பொரு சோ பா ம்ருகமக கோல சால 
இணமுரை மார்பி லேற மத. ராஜன் 

கலவியி லோடி $0 வெருளிஈ தார போக 

கரணப்ா ராப பாப மடமாதர் 

HVS sor pips WIT (Lp INLAG sr ofl Cx gu iB gi 

கருதிய ஜான போதம் அடைவேனே 

கொல்ைபுரி கரளி ூலி விரவி $லி மோடி 

குலிசகு டாரி யாயி மகமாயி 

குமரிவ ரரி யோடு பக வதி யாதி சே தி 

குணவ இ[யால ஷி யபிராமி 

பலிசகொள்ஈ பாலி யோ பாமகல் யாணி லோல 

பதிவரை வேச ஞாளி புசல்வோனே 

படையொடு சூரன் மாள பூடுகிய ரூர தீர 

பழமுதிர் Oa ren மே பெருமாளே.(௧) 

தானதன தானதர்த தானதன தானதந்த 

தானதன தானதந்த தனதான, 

508 சீலமுள தாய/ 5%௰த மாதுமனை யான மைந்தர் 

சேருபொ ராசை மிகஞ்சு தடுமாறித் 

Rami. po மாயை கொண்டு வாம்வுசத மாமி சென்று 

தேடினஅ போசு என்று Osu YO 

வாலவய தான கொங்கை மேருதநுத லான திங்கள் 

மாதர்மப போடு சிந்தை பெலியாமல் 
னை   

i  aGegl- awe 7 ஆலவூணி விஷச்ையுண் வல, 
48



௩௭௪ பழமுதிர்சோலை. 

லாழுமயில் மீது வந்து தாளிணைகள் தாழுமென்றன் 

மாயலினை தீர அன்பு புரிவாயே 

சேலவள காடனங்கள் ஆரவயல் சூழு*மிஞ்சி 
சேணிலவு தாவு செம்பொன் wah thant 

சேருமம ரேசர் தங்கள் ஊரிதென வாழ்வு கந்த 

இீரமிகு சூரை வென்ற இறல்வீசா 

௮லவிட மேவு கண்டர் கோலமுட. னீடு மன்று 

ளாடல்புரி மீசர் தந்தை சளிகூர 

அனமொழி யேப கசர்ந்து சோலைமலை மேவு சந்த 

அ, இரு ௪ லாக வர்த பெருமாளே. (௨) 

209, வீரமத ஞால்வி ளம்பு போகமடமாதர் தங்கள் 

வேல்லிழியி னால்ம யங்கி நிலமீதே 

விசுசையி னாலி தங்கள் பேசுமவர் வாமி கஞ்சொல் 

வேலைசெய்து மால்மி குந்து ரகப் 

1பாரவசமான வங்க ணீடுபொகுள் போன பின்பு 

பாககனு மாஇிரின் ௮ ௨. பதையாமல் 

1பாகம்வர மேவ அன்பு நீபமலர் ஸ்டு தின்ற 

பாதமலர் சாடியென் று பணிவேனே 

$பூரணம தான திங்கள் சரூமெர னாரி டங்கொள் 
பூவையரு ளால்வ எர்ந்த முருகோனே 

பூவுலகெ லாம டங்க வோரடியி னால எர்த 

|பூவைவடி. வானு கந்த மருகோனே 

சூரர்களே யேத டிந்து பாரமுடியேய ரிர்து 

தூள்கள்ப.... நீறு கண்ட வடிவேலா 

சோலைகனி லேப றக்து லாவுமயி லேறிவந்து 
சோலைமலை மேல மர்ந்த பெருமாளே,(௨ஐ) 

* இஞ்சி-மதில், 1 பாரவசம் - பசவசம் 1 பாகம் - பறிபாசம், பரி 

பக்குவம். 8 பூரணமதான இல்கள் - என்றும் சேயாது, வளராது ஒருசன் 
wn une Gig இங்கள் | பூவ வடிவான்-சாயம்பூ வண்ணணாவெதிருமால்.



திருப்பு ழ். ௩௭௫ 
தானதன தந்த தந்த தானகன தந்த தந்த 
தானதன தந்த தர்த தனதான. 

510, வாரணமு கங்கி ழிந்து வீழவும ரும்ப லர்ற்நு 

மால்வரைய சைந்த னங்கன் முடிசாய 

ara weir ரண்ட கோளமுற நின்றெழுந்து 

மாதவம றந்து றந்து ° நிலபோரப் 

பூரணகு டங்க டிந்து சசகள பம்பு னைந்து 
பூசலைவி ரும்பு கொங்கை tor. orf gtd 

போகசய னந்த OTB CL Su தம்ப ணிந்து 

(பசனைசெய் தொண்டனென்ப தொருரசாவே 

ஆரணமு மங்கு கின்ற ஆயிரம நத வங்கள் 
ஆகுதியி....ங்கள் பொங்கு iB oo ped 

ஆயிரமு கங்கள் கொண்ட நாபுரமி ரற்கு க்கை 

யாரமர வந்த லம்! துறைசேரக் 

தோரணம லங்கு துங்க கோபுரகெருங்கு கின்ற 

சூழ்மணிபொன் மண்ட பங்கள் ரவிபோலச் 

சோ இியின்மி குந்த செம்பொன் மாளிகைவி எ ங்கு இன்ற 

சோலைமலை வந்து ஈந்த பெருமாளே. (௪) 

தானதன தத்த தானதன தத்த 
தானதன தத்த தனதான, 

511, வார்குழையை யெட்டி வேளினைம சூட்டி. 
மாயாம ஸஜுக்கும் உறவாகி 

மாதவம ழித்து லிலைசள் மிகுத்து 

மாவடுவை யொத்த விழிமாதர் 

சிருடன மைத்து வாய்சனிவு வைத்த 
தேனிதழ எித்தூ 4 8 ure 

சேர்வைதனை யுற்று மோசம்விளை வித்து 

சாரமைகெட வைப்பார் உறவாமோ 

வீரரினை யறுத்து மேருவை மறித்து 
மாகனச மொத்த குடமரசி



i, GT Sir பழமுதிர்சோலை. 

வாரவணி னவத்து மாலளித முற்று 
மாலைகளு மொய்த்த தனமாது 

ச்தோரணி புயக்தி யோகினி சமர்த்த 

தோசையுமை பெற்ற புதல்வோனே 

சூர்கிளை மடித்து கவேல்சர மெடுத்து 

சோலை யுாற பெருமாளே, (௫) 

em recently 

தான் ரானதன ஏ நீ கதன் தர்சநன் 

தரன FT oM AoW FER HOM HT A a oT 

தான Hl FO HAHAH FH KHAN தந்ததான, 

612. ஆசைர்சாலுஈது sisi Uf FSO eal) 

வீசி யோடியிற பர்ரமொூி றர்செல்வளி 

அவல் கூர$மண்டு தற்ரலச பெொற்சபையும்$இ வாகு 

Holleran பிற்ரொளரி பக்தியெளி 

warm Cor eG go :சஇினுட னெட்டுதித 

ழாகி யேழுமா விட், நுணா விற்பஇயின் விக்துநாத 

ஓசை சாலுமொரு சத்தம சப்படிக 

மோடுகூடியொ  மிரிசமுக சிக்கியொடு 

மோதுவேத*%சர 1 %இயடி யுற்றதிரு ஈந்தியூடே 

ஊமை யோசளையொயர/ விக்தனது முத்திபெற 

*1*ூல வாசல்வெளி விட்டின*ு ரத்திலொளிர் 

யோகபேதவகையெட்டுமிதிலொட்டுபவகையின்றுதாராய் 

வாசி வா2ிகனெ னக்குதிரை விற்றுமகிழ் 

வாத வூனடி மைக்கொள்கிரு பைக்கடவுள 

மாழைரூபன்( மத்திகைளிசத்த ரணசெங்கையாளி ழரூபன்முக1]மத்திசைளிதத்த ரணசெங்க 
- 4சோரணி - ஒழுங்க, தேர் - சோல் என கொண்॥ உலரப்பாருநுண்டு 

ர் காலு சதுரச் கமலம்-ஹூலாரார ௪ லம். $ பண்முதற் சலசம்-சுவதிஷ் 

டான முல் அச்னை ஈறா உள்ள Bames swab. $ இந்தவாகு - 

சாதிரப் பிரபை. 4) மூணு-தி-௮ sof முசலீய$மூன்று பண்டலம் 8] நூ.று- 

தூறு, நாறுபத்திறுடன் எட்டு இ.ழ்-௧00௮ இஃ. எ சருகமலம்,0அமுச 

சிச்தி-மதிமண்ட லத்தினின்றம் ெெ ருகிடபாயும் அமிர்சப்பேறு 9 சரச 
த்தி அடிஉற்ற இரு-ந்இி-வாடசத்திச்$ ஆதார டாச உள்ளஸ்ரீக* இ gal trace 

வாஃள்பிசாரந்தார், 13 மத்திாக- ச இணாசம்மட்டி 

 



திருப்புகழ். fh. GT} 

வாகு பாதியுறை சத்திகவு ரிக்கு தலை 

வாயின் மாதுதுகிர் பர்ரைவடி லிச்சிவையென் 
மாசு சேரெழுபி றபபையும முததவுமை துசவாழ்வ 

காசி ராமெரம் ரத்ககரி சர்பபகிர 

ஆருர் வேலூ*தெல கசசிமது ரைப்பறியல் 

காவை மூதுருரணக்கிரிதி மூத்தணியல செந்தில்காகை 

காழி வேளூாாபழ நிக்கிரிூ ௮ுக்கைதிரு 

நாவ லூர்திருவெ ணெய்ப்பதியின மிக்கதிகழ் 
சாதல்சோலைவளர் மஉற்பிலு- முச்சர்புகம் சம்பிரானே, () 

தனதானன தானன தத்தன 

BON ETM ON சானன தத்தன 

தனதானன தானன தத்தன தனதான, 

519. கருவாகியெ தாயுச ரக்கினி 

௮!ருவாகவெ கால்கையு ௮ப்பொடு 

கனிவாய்விழி காகயு டற்செலி ர்கசைமாதர் 

கையிலேவிழ வேகிய ணைத்துயி 

லெனவேமிக மபீதுது யிற்றிய 

கருதாய்முலை யாரமூ தத்தினில் இனிதாகித் 

தருதாரமு மாகிய சுழ்றமு 

நலவாழ்வும்கி லாதபொ ருட்பதி 
சதமாமிது தானென புற்றுனை நினையாத 

சதுராயுன தாளிணை யைத்தொழ 

அறியாகறிர் மூடனை நிற்புகம் 

தனையோதிமெய் ஞானமு றச்செய்வ தொருநாளே 

செருவாயெதி ராமச ரத்திரள் 

தலைமாளைக சோடு a} ணத்தரை 

திமிர்தாதுள பூதக ணத்சொடு வருபேய்கள் 
திருகாவுண வாயுதிரத்தினை 

பலவாய்கரி யோடுகு டித்திட 
சிலகூகைகள் தாமுக டித்திட அடு£ரா 

4 செவுர்-தேரூர் + ச-சமாதர்-மருத்துலசூகள்,.



கள: பழமுதிர்தேசோலை 

அருமாமறை யோர்கள் து இததிடு 

புகர்வாரண மாதுத ளைத்திக 

மளிசேர்குழல் மேவுகு றத்தியை அ௮ணைவோனே 
௮, ழகானபொன் மேடையு யர்த்திடு 

முகல்தாகிய சோலைலி யப்புறு 

அ சையாமலை மேகிய பத்தர்கள் பெருமாளே. (௪) 
னாக. அண்மஷ. 

தானதன தான தந்த தனதான. 

914, சாரணம தாக வந்து புவிமீதே 

சாலனணு காதி சைந்தூ & Sar ear 

நரரணனும் வேதன் முன்பு தெரியாத 

ஞானஈட மேபு ரிர்தூ வருவாயே 

ஆரமுத மான தந்தி மணவாளா 

ஆறுமுக மாறி ரண்டு விமியோனே 
சூரர்கிளை மாள வென்ற கதிர்வேலா 

சோலைமலை மேகி நின்ற பெருமாளே. (4) 

  

தான தத்த தான தனா தனாதன 
தான தத்த தான தனா தனாதன 
தான தத்த தான தனு தனதன தனதான, 

௦15, சர்சி றக்கு மேனி பசேல் பசேலென 

பு ரத்தி ஜனோசை கலீர் கலீரென 

சேர விட்ட தாள்கள் செவேல் செவேலென வருமாஞர் 

சேசு ரத்தின் வாலை சிலோர் சிலோர்களும் 
நூறு லக்ஷ கோடி மயால் மயால்கொடு 

தேடி யொக்க வாடி யையோ வையோவென மடமாதர் 

மார்ப டைத்த சோடு பளீர் பளீரென 
[ஏம லித்தெ னாகி ப£ர் பகீரென 

மாம சக்கி லாசை யுளோ முளோமென நினைவோடி 

வாடை பற்மு (வேளை ௮டா ௮டாவென 
நீமயக்க மேது சொலாய் சொலாயென 

வாரம் வைத்த பாத மிதோ இதோஎன அருள்வாயே 
28 ைகளைகளது்வளவ்தைகளைளை அவித்த கவய வைகை பகடை 

-  *வா$ல-இளமைப்பராலம், 1ஏமலித்து-எமாச்.து,



திருப்புகழ். ௩௭௯ 
பார தத்த மேரு வெரி வெளீதிகர் 

கோடொ டித்த நாளில் வராட வரைழிபவ/ 

பானி றக்க ணேசர் குலா குலாகன/ இசி யோனே 

யாடன் முக்ய மாது தரீழ் தமீழிறை 

மாமு ரிக்கு சா ஓுணா/ வுணார்கிடு 

பாச மற்ற வேத கர குரூபச குமரேசா 
போர்மி குத்த ரூரன் விடோம் விடோமென 

கே திர்க்க வேலை படீர் பமரென 

போய அத்த போது குபீர் குபிரென வெரு?சாரி 

பூமிர்யுக்க வீ. குகா குகா திகம் 

சோலை வெற்பின் மேவு தெய்வா தெய்வாளைந்தொவ் 

பூணி யிர்சை யாறு புயா புயாறுள பெருமாளே, (௯) 

கானத் தானன தத்தன தத்தன 
தானத் தானன தத்தன தத்தன 

STU தானன சக்தன தக்சன தனதான. 

516, பாரத் தால்லிலை கட்டிய பொட்டிகள் 

நேசித் தாரவர் இத்தம ருட்டிகள் 

பாரப் பூதா மொத்தத னத்திகள் மிசவேதான் 

பாவத் தால்மெயெ டுத்திடு பட்டிகள் 

சிலிக் கோதிமு டித்தள சத்திகள் 

பார்வைக் கேமய லைத்தரு அட்டு கள் ஒழியாத 

மாசுற் றேறிய பித்தளை யிற்பணி 

ரீறிட் டேயொளி பற்றவி ளக்கெள் 

மார்பிற் சாதினி லிட்டபி ஓுக்கிகள் அ௮திமோக 

வாய்வித் தாரமு ரைக்கும பத்திகள் 

கேத் தாரையு மெத்திய டி.ப்பவர் 

மாயைக் கேமனம் வைத்தது லுட்டினம் அலைவேனோ 

தேக் சானக முற்றதி னைப்புன | 

மேவிக் காவல்$க வட்கல்சு pp paar 

சீதப் பாதகு றப்பெண்ம சழ்ச்சிகொள் மணவாள 
    

poten eas te pt ee உட்பட் 

4 பானிறம - பானுகிறம், ரூ "யனைப்2ப ல் சிவர்தநிதம், உச்ச - சிழ்2 
; தொள் - சோள், 9 க௨ட்கல் - தவண்சள்.



௩.௮0 பழமுதிர்சோலை. 

தேடிப் பாடிய சொற்புல வர்க்க 

மாகத் தாூதுசெ லத்தரில் சற்பச 

தேவர்க் காதிதி ர௬ப்புக லிப்பதி 

ஆடத் தார்மன இற்புகு முத்தம 
கூடற் கேவைகை யிற்கரை கட்டிட 

அளொப் பாயுதிர் ரிட்டமு SIS Bip. 

டாரத் தோடகி லுற்ற ரச்குல 

மேகத் தோடொரு மித்துகெ ரக்யெ 

வருவோனே 

பபீடுவானே 

௮திச் சோலைம லைப்பதி யிற்றிகழ் பெருமாளே(௧0) 

HOUT FOV GM HT GT HH HT SB 
தனன தனதன தனச்சத் தாத்த 
தனன தனதன தனத்தச் நாத்த 

517.அழரு தவம் சூழல் விரித்துக் காட்டி 
விழிகள் கடையிணை புரட்டிக் காட்டி 
௮ணிபொ னணிகுழை புரித்துக் காட்டி 

௮வ௪ச இதமொழி படித்துக் காட்டி 

அதர மழிதுவர் வெளுப்பைக் காட்டி 

அமர்செய் ஈசுநதி யழுத்தைக் காட்டி 

ஒழுகு மிருதன மசைக்னக் காட்டி 

எழுதர்வரிபிடை வறை த்அக் காட்டி 
புலவு முடைதனை நகெகழ்த்துக் காட்டி 

உருகு மவயவ மொளித்துக் காட்டி. 

உபய பரிபுர பதத்தகைக் காட்டி 

யுபிசை விலைகொளு மவர்க்குக் தேட்டம் 

முழுகு மருமறை முகத்துப்% பாட்டி 

கொழுகர் குடுமியை ய௮த்துப போட்ட 

முதல்வ குகைபுி திருப்பொற் கோட்டு 

மூடுகு முகலையை வரித்துக் கோட்டி 

அடியர் தொழமக வழமைத்துக் கூட்டி 

மூறை2 சய் தமிழினை விரித்துக் கேட்ட 

tt பாடடி-சாசம ௮.1 அரியிடை-அடய இடை 

கதன்தான. 

ய.நுராக 

யணியாரம் 

Ay Pau tp 

ஒழிவேனோ 

முனிஈ ரீடர் 

மு.துநீதர்



திருப்புகழ். உக 

பழைய கடதட முகத்துக் சோட்டு 

வழுவை யுரியணி த்தம். கூட்டு 

பரமர் பகிரதி சடைக்குட் சூட்டு பரமேசர் 

பணிய அுருள்சிவ னை காட்டு 

குமர ஈருலமலை யுயர்த்திக் காட்டு 

பரிவொ டணிமபில் ஈடத்திக் காட்டு பெருமாளே, (௧௧) 

LR ee a 

918, தலைமயிர் கொக்குக் கொக்கா ரைத்தும் 

கலாலெ னப்பற் கட்:_து விட்டுச் 

HITT OL பட்டி BESSY. | யிட்டு ச் தடுமாறிச் 

சடிகொடு தத்தர் சக்கல்பெ முத்திட் 

Lo gat (LPLp விற்கள் ச த்தியெ Gs bi) of 

சளியுமி one ர்த்து (LPM ஜிப் பலகாலும் 

Bx eis) லத்தி... மா. hi ato) wt ர் Tes (8 a 

ரிபலை HG GD HB இப்பிலி யிட்டுக் 

கெளி யவ டி BBP முப் hy Slt ் yOu ib Bt. ult ர்்போழுன்” 

இகழ்புகழ் கற்றுச் சொற்கள் ப பற் ee 

இருவடி லயப்பற் D do wa மு துற்றுர் 

சென்னம நுக்கைக் குப்ப ர முத்தி ஜ் கருள் தாராய் 

1கலனைவி Fb SIL LISS ong பட்டுப் 

புடவிசெ லுத்திக் | சைச்கெரமி வெற்பைக் 

ERK டத்தித் தட்டென ar Lig பொருசூரன் 

கனபடை கெட்டித் தட்டற விட்டுத் 

இரைகட லுக்குட் புக்கிட. எற்றிக் 

களிமயபி லைச்சித் ரத்தில்ஈ டத்திப் பொருகோவே 

குலிசன்ம கட்குச் தப்பியு மற்றக் 

௬றவர்ம கட்குச் சித்தமும் வைத்துக் 

குளிர்தினை மெத்தத் தத்.அபு னத்திற் நிரிவோனே 

. + குலமலை-சோலை2லை.. ர ச்த்தி-வார்தி, ¢ - சலணை-சல்வணை, 

குதிவச்சேணம். 9 பக்சஸர-ஓங்கவடி | சைச்கொடுவெற்பை-சையை 
புடைய கொடிய மலைஐயயொச்ச யானையை, 

டக 

  

 



௩௮௨ பழமுதிர்சோலை. 

கொடியபொ ருப்பைக் குத்திமு நித்துச் 
சமரம்விளைத்துத் தற்பர மாற்றுக் 

குலகரி யிற்புக் குற்றுறை புக்ரப் பெருமாளே. (௧௨) 

தன தன தனற்த தான தனதன தன ந்த தானி 

தனதன தன ர்க தன தனதான, 

$79. மலானை சும்ப மேச ரழல்புடி சரிக்கு மீ ச லம்மெப் குஇப்்பப/ மி பாது (Alp ary lpriy- Shs au tp 

மனாபரி மளங்கள் ரை ய த$ீனோடே. 

வழிபட இடற ணுட பிறை ஈதல் பாண்டு மாழ்க 
வனைகலை நெகிழ்ந்து போக இளநீரின் 

மலையிணை சுதும்ப லின் வகரிடை சுழன்று வாட 

முசமுக மொடொன்று பாயல அதனூடே 

முதுமயல் கலந்து மாழ்கி மகித்கினும் அலங்க லாடு 

முடிவடி வெ ரடஈகை வேலு மறவேனே 

சிலைநக லிளம்பென் மோ ஈடையளூ யெர்தை பாதி 

இகழ்மர சகம் போன் மேனி யுமைபாலா 

சிறுகை புரிக்கு ரூரர் கிரிகட லெரிக்து போக 

இகழயி லெறிர்க ஞான முருகோனே 

கொலைமிகை பபின்ற வேடர் மசள் வளி மணர் தீ தோள. 

குணவலர் கடம் ப. மாலை யணிமார்பா 

கொடி மின IDL J சோதி மழகதிர் தவழ்ந்த ஞான 

குலகிரி மகிழ்ந்து மேவு பெருமாளே.!௧௯) 

தானதன தந்த தானசன த்ந்த 

தானதன தந்த தனதான, 

590. வாதினைய டாந்த வேல்விழியர் தங்கள் 

மாயமதொ ழிந்து தெளியேனே 

மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள்பு னைந்து | | 

மாபதம ணிந்து பணியேனே 

அ.தியொடு மந்த மாகிய லங்கள் 

Boys பென்று ட்டி தரியேனே,



திருப்புகழ். கூ. 

அன தனி மந்தார ரூப நல கொண்ட, 

தாடுமயி லென்ப தறியேனே 

நாதமொடு விக்து வானவுடல் கொண்டு 

நரனிலம லைற் தா திரிவேனே 

ரசாகமணி கின்ற or eho கண்டு 

சாடியதில் நின் ற தொழமுகேனே 

சோதியுணர் அின்ற வாழ்வுசிவ மென்ற 

சோகமது Gg எனையாளவாய் 

சூரர்குலம் வென்று வாகையெரடு சென்று 

சோலைமலை நின்ற பெருமாளே. (௬௪) 

தானதனற் தானசனக் நானதனக் தானசனகி 

தானதனச் தானதன சுன BNET 

921, சேலையடர்த் தாலமிகுத் சேயுழையைச் ஏிறிவிதிர்த் 

தூற சிவப் பே௮ளவிழிக் கடையாலே 
ர் ரச ப உ . 

தேனிரதத் தேமுாரூிப் பாருகிகர் தாரமுசத 

தேறலெனக் கூறுமொழிச் செயலாலே 

ஆலிலையைப் போலும்வயிற் முலளசத் சாலதரத் 

தாலிரதத் தாலும்வளை ப் பிடவோர்மேல் 

அசையினைச் தூரவி௰க தேபுசழ்வுற் றேப்ரியகற் 

ரூளிணையைச் சோரஎனக் கருள்வாயே 

காலனைமெய்ப் பாகமெத் சதேபுசையிட் டேமதனைக் 

சாயஎரித் பேலிதபிற் றலையூடே 

காசினியிற் சாணஇரப்போன்மநியைச் ரூடியெருத் 
தேறிசிர்த் தூ. தரைத் கடல்மீதில் 

ஆலமிடற் ருனையிபற் கே லையுடுத் fh Loin gp 

tpt கேபுமைபெற் றருள்வாழ்வே 

அழியினை ச் ரூனைவெற் பேழபில்கொட் டாவி௫ணித் 

ST BB me சோலமலப் பெருமாளே, (௧௫) 

4 சோகம்- [owr-+ geo) gs நான் 1 ஆடி-அடிய சி௨பிசான்..



Re ey ஆ இருப்ப தி, 

தனனதர்த தத்தான தனனதச்த தத்தான 
தனனதந்த சத்தான தனதான. 

922, சளவுசொண்டு கைக்காடி னளவறிந் து கர்ப்பூச 

சள பதுங்க வித்தார மூகைமீதே 

சுலளியின்பம் விற்பார்க ளவயவங்க ளைப்பாடு 

SABO) GA ii go சுற்பார்கள் Ravi sr un 

உள கெ௫ிழ்க்த சத்தான open nic a சத்தான 

உனையுணர்ற்று கத் நூரி மணரநாறும் 

உபயபங்க யத்தாளி லபயமென்மு ளைப்பாடி 

யுருகிகெஞ் சற்றோதில் Qf aut cour 

<3 Bigs MIC ri பாவவம்த எச்ரீவ 

AIG EHH 1. ay all ari p@a@urds 
அடலிலங்கை ஈட்டாடி. மிாரன்த TBI aM 

மறவொரம்பு கொட்டார்ற மருகோனே 
வளருமக்த ரச்சோலை பலைர்கர்சு முற்பாலை 

வண லவர்கொம் ளை ae Hy. ஒருவே। . 

aga) ar am பித்தா புரிகிவெர்த மற்காவரில் 

மறவர்ருன்றி னிற்போன பெருமாளே, (௪௯) 

Aen sna nn Sonne Aetna 

௮௮ திருப்பதி. 
கக் mens 

னதன் தன கானி oy! தன்தன் SOUT BMT OB! GBT 

(DOO! sb ear HOOT Gil oS a3! Bel BT OM , 

528. அலைசுடல் நிரராகிய @ MosaG வலை ல வீன் 

IG WHIT GOT விரகாலே 

அதிலித மதமார்யத நிதமொழி பலக-ூறிகள் 
௮ ஈடரொ டுறவாடிகள் ௮ியாயக் 

கலைபகர் விலைமா கர்கள் இளைஞர்கள் குடிகேடிகள் 

_ கருதீடு கொடியாருடன் இனிதாகக் 
கனதன முகைமேல்கிழு கபடனை சிருமூடனை 

| . கழலிணை பெறகேயினி | ட அருளவாயே 
ence யப் பப்ப ப ம்ம்ம் பம் வப பப்பப பய 

ஈன சடம் வநரம், ர அத ரி: அத அரி. அமம்சதாழ்வு,



இருப்புக ழ் if 

அலைபுனல் தலைரூடிய பசுபதி மசனாகிப 

௮௮௮முக வடிவே அருள் ஸீ HOT ST 

அச்ரர்கள் குடியேபெட அமாசள் பதியேபெற 

அதிரிடும் வடிவேல்கிடிம | By OT 
தலையய னறியாவொரு 7வகுரு பானேியன 

கரணி ர லஎடியார்களா 
ல 

4 Sant wT hr 
இ 

% ஈகலமு முதலாகிய ௮அ௮பதி ரிலமேகிய 

கடம பில் sor By dus 

தானதனத் FOU GIT 

924, ஈனமிகுத் அள பிறளி 

யானுமுனக் கடிமை2யன 

ஞான அருட் டணையருளி 

நாணமகழ் றியகருணை 

* தானதவத் தினின்மிகுதி 

*ரரரதியுக் தமிதுணைவ 

ஆனதிருப பதிகமருள 

௮௮ இருப் பதியில்வளர் 

  

1D gi OO) O, 

Serre 

தனதன தனனத் தந்த தானன 

தனதன தனனக் தர்த தானன 

“புமாளே (௬) 

1 7 Tol 

யஹணுகாதே 

வகையாக 

வின இர 

புரிவாயே 

பெறுவோனே 

முருகோனே 

இள யோனே 

பெருமாளோ, (௨) 

தனதன தனனத் தந்த தானன தந்ததான. 
525. அ௮லகய வுணரைச் கொன்ற தோளென 

மலைதுளை யுருவச் சென்ற வேலென 

௮/ழய கனகத் தண்டை சூழ்வன புண்டரீக 
காரி 

  

* சசலமு முரலாக,ப ௮றபதி--௧ல தலங்களுக்கும் மு.தன்எமயாசவுள் எ 
ஆறுபடைவீடு, 1 தானசவச்தினில்-,சன்னைககுறிச்து அன்பர்சள் செய்யும் 

தாணச்திலும் தவத்திலும், [சாரதி த2ரி.தணைவன்-7ரசு யதியாகி, உத்த.ரிக்ரப் 

ப்ச்சத் துணையாச இறப்பவன்.



நி. ௮ மதுரை. 

அடியென முடியிற் கொண்ட கூதள 

மெனவன சரியைக் கொண்ட மார்பென 

அறுமுக மெனரெக் கென்பெ லாமுரு  கன்புருதோ 

கலகல கலெனக் சண்ட பேரொருி 

ஈலுகடு ஈமயப் பங்க வாதிகள் 

கதறிய வெழு சாற் பங்க மாகிய பொங்களாவுள் 

கலைகளு மொழியப்.சஞ்ச பூதமு 

மொழியுற மொழியிற் நுஞ்ஈ ரதன 

கரணமு மொழியத் தந்த ஞானம் ருர்தவாறென் 

இலகுக டலைகற் கண்டு தேனொடு 
மிரநழு அ தினிப்2 சண்டி, பாகுடன் 

இனிமையி னுகருற் றெம்பி ரானொரு கொம்பினாலே 

step) gon Gori Awe பண்டு பாரதம் 

வடகன ிகரச் செம்பொன் மேருவில் 

எழுதிய பவளக் ரூன்று காதையை யன் சூழ 

வலம்வரு மளவிற் சண்ட மாரு 

விசையினும் விசையுற் nove சாமுக 

மகிதல மடையக் ஈண்டு மாணணம் உண்டுலாவு 

மரகத கலபச் செம்புள் வாகன 

மிரைவரு முருகச் சிம்பு Cot Quran 

ww genre au Bou ரார்தொழு தம்பிரானே, (8) 

FON OT FONG SOM FMM HMO GI HM OM KTH KOM GOT ST wr 

526 ura dbOua # ரில் - மும்சிய *பவ னிவரும்படி ய கனாலே 

US Talat MEOH BH oa at eas TO Hear ah wg நிலவாலே 

வரையினிலெங்கணு முலவிரிறைர்சது வரிசை FGCU SOS Surg. 
உளமொ?செந்சமி மு:.ெ யயன்.௬. ப.இ. வரங்கரம் அருள். யே 

அரஹாசும், ர அறு, கஎன்றுனி அடியா. ணிம்திட | மஇழ்கே ரனே 

அரலெடுங்கொடி யுலபயஃ ப Es  றமகளிங்தெ மணவாளா 

, % பிண்டி a t Lia: oof வரு FLD 1டி. யசனா2ல = We 'னிஃ ரும்... சரஜ்சைச் 

சிதப்பித்தம்." * இருளைவிடி*, அ திலவாலே - 'இிருளைட்போக்க க! மாகும் 

சந்திரனைச் "ற பித்தம், ட | ,



திருப்புகழ் ௩ வள் 

௧௬,5௬௬ இண்புய -ரவணகுங்கும கள! ணிந்தி3 மணிமார்பா 
கனகமிகும்பதி மறு௮ ரவளம் .3:ய.2ணில்? எர்ந்தரள் பெருமாளே. (௨) 

  

தனத்த காச்கன தனசன சனகன 

தன Ee BT FRM FET KOM KOM Ko 

தனத்த தாத்தன தனசன தனதன சன தனத் கனதான, 

921. பழிப்பர் வாழ்த்துவர் சிலசில பெயர்தமை 

Rig வாய்ச்ச ந ளொருவர்கை யுசவுவர் 

பனைச்தை கே க் உர் பிவபறு முவர்.. அளவளப்பதனாலே 

படுக்கை வ ட்டிணுளவுகக (Lp Hin.) ர் 

அணைப்பர் சார்க்திகை வருசென வுறுபொருள் 

பறிப்பர் மாத்தையி லாருவிஎச GQicr Jasons Ep வாயே 

அழை ப்ப ராஸ் BS ள்க ணி ரொ (வர 

முடுக்கி யோட்டுவ £[ம), தடி யரிவையர் 

அலட்டி ஞற்பிணே யெருே ன பயனு. நரஇனிழ் சுபூல்வேனே 

அவ த் தம TUT AN படுரு மி ணி ல் ல்லி ம் 

விபத்தை நீக்கியு னடியய ரடனெனை 
அமர்த்தி யாட்கொள மவ டிணி லாள்செய்து சதிதனைச் சருவாயே 

தமைத்த சாத்திர மறையொரு எறிவுள ் 

குரு க்கள் போ pe வ Gls ah கணை யடையவொரடு 

சப்ப னார்ச்கொரு ெவிதரி ஓல ரசெய்,ச சருகவிச் சசடேளோ 

சமர்த்தி ஞாற்புகழ் ரனகியை ஈலிவுசெயி 

திருட்டு ராக்கத னுடலு அணிசெய்து 

suss Cur gs Ga aguy er 9 % ம்ருாசப் பரிவோனே 

செழித்த வேற்றனை யஈரர்க ளுடலது 

பிளக்க வோச்சிய பிறகம ரர்கள்பதி 

செலுச்தி மீட்டிய சு-பதி பகள்உ னை மண.௦த.ற் நி வோனே 

திறத்தி ஞாற்பல சமணரை Ou Ros Br 

் கழுக்க Car p Bus பு சுமையை யினிதொடு 
இருத்ச மாய்ப்புகழ் ப ரையி லுறைதரும் ௮றுமுகப் பேருமாளே, (m.) 

 



th. 94-9 LD Gil GD) 1. 

டதான தானதன தத்ததன தத்ததன 
தான தானதன தத்ததன தத்ததன 

தான தானதன தத்ததன தத்ததன தந்ததான. 
528, சீத வாசனைம லர்க்குறல்பி MBps 

மாய வேல்கிழிபு ரட்டி. ஈகை முத்தமெழ 

“தேமல் மார்பினிள யொற்ரிப ளஎப்பளென தொர்சலாரம் 

சேரு மோவியமெ னர்சடமி லுக்கவெரு 

வாசை கேசமும்கி ளைத்துஇடை யுற்றவரி 

சோலை காலில்விழ விட்டெறடை. பிட்டுமயி Osi Sent Ue 
சாதி யாமெனவெ ரூட்டி. எட மிட்டுவலை 

யான பேர்தமைபி ரக்கவகை பிட்டுகெரடி 

தாக கோய்பிணிகொ டுத்திடர்ப டத துவர்கள் பங்கிலாடே 
தரவி ஏறற்கிமதி கெட்டவல முற்றவளை 

பாவ மானபிற விக்கடலு ழப்பவனை 

தாரு லாவுபத பத்தியிலிருத்துவதும் எர்தகாளோ 
வாத வூரளைம இத்தொருமு ருச்சளென 

ஞான பாதம்வெளி பிட்டுஈரி யி Dap ona 

வாசி யாமெனசஈ டத்துவகை யுற்றரசன் அன்புகாண 

. மரடை யாடைதர பற்றிமுன கைத்துவைகை 

| யாறின் மீதுஈட மிட்டுமணெ டுத் துமகழ் 

மாது வாணி தீரு பிட்டு நுகர் பித்தனருள் கந்தவேளே 

வேத லோகர்பொனி லத்தர்தவ சித்தரதி 
பார லமுனி வர்க்சமுறை பிட்டலற | 
Cat Cudurs ணக்குலமி றக்காகை கொண்ட?லா 

வேத மீனு௪௦ லக்கணாீமெய் LIF OE 5 (Gj 
gre? pind லொக்கமது ரைப்பதியின் | 
"மேவி வாழமரர் முத்தர்வெ பத்தர்பணி தம்பிரானே, (௪) 

தனனச் தந்தன தந்தன தனதன 

தனனத் தந்தன தந்தன தனதன 
தனனத் தத்தன த்தன தனதன நண தான, 

999 Hous செஞ்சிலை கொண்டிரு கணைகிழி 
"யெறியக் கொங்சையி ரண்டெனு மதகரி ட்ட 

- பொரமுத் த்ந்தரு மிக்க mused pth ௮,சனாலே 

- சஈனுமயில்-வள்ளீராயக), 
  

 



திருப்புகழ். MD} 
புகலச் சங்கசை கண்டபா சனிலைம 

உருவச் செந்துவர் த ்தக ஈழுமருள் 

புதுமைத் தம்பல மூ ஜ் சல கரவரு மனதகாலே 

பருகத் தின், திடல oF உ மென்மன 

தூருகிக் கு குங்கும சர்கன மத கிவியா 

படியச் சம்ப்ரம ரன், ன Ls ty SIG i) வியி னாலே 

LAKHS கு்கடை யென்டி ஜறெர்வ பிகு a 

மயலத் தரகு மங்மையர் நமை வைகு 

பலமிற் கொண்டிடு ote sn முன தடி பணிவேனே 

தருவைக் கொண்டெொ fi) sores வனமிரை 

வார் ஏங்கொடு as SOx pomiplfe or 

A gps HIG Carrizo oD BA சிர$னோடு 

இரமிற் றங்கிய கூம்பக ணு ரப] 

சலைபெற் அம்பரை பென் ஜதி ௦வனெடு 

Raul » Mair ax OP ab How sain Bin மருகோனே ம் PEP SB, ப் 

மருலைச் துன் on 40) ௫) 1 இமையவள் 

ceed gat இத Thee ன் மலைய த் தன்த ரு சங்கரி ற ணை aus முருகோனே 

வடவெற் பங்கய லன்றவ ரூ.௪4 

வணையிற் நங்கிய பங்ஈப முசதமிழ் 

மதுரைச் சங்கிலி மண்டப இமையவர் பெருமாளே, 

  

தீ ன த் Toor ன் iT oar oor ஞு 72௮7 Sot த் மரா க ரன்ன ரீ IT OST GOT 

கனதான தானன தானன தனதான, 

580, முடிலாமெனும் வார்குழ உர*ய * புருவார்கயல் வேல் விழி யார்ச9 

1முகவார$ தர ாமென வேதநஒர | புரிமாதர் 

முகைமாலிணை கோபுர மாமென வட மாடிடவேகொடி நூலிடை 

முதுபாளித சோமு லாளிய மபில்போல்வார் 

| ௮ சசர்கு குறி யார் [இடைவாழைபின் அழகார்கழலார்தர வேய்தரு 

அழகார்கன சாபுர மாடிட ஈடைமேவி 

*உழை - மானுருச்சொல் ட மாரீசன். 4 புரு நவார் [ -புருவத்தினர், 1 முக 

வார் -முசத்.இினர். $ சரளா ஊன -1ரள9௮ன, | ௮9 - பாம்பு, 

 



i மதுரை, 

அனமாமென யாரையுமால்கொள விழியால்சு மலா விடு பாவையர் 

அ வர்பாயலி லேயடி. யேனுடல் ௮ ிவேனோ 

சகனார்பதியோர்முறை யோவென இருள்காரசு சார்படை தூள்பட 

கடலேழ்கிரி நாகமு _நாறிட வீடும்வேலா 

சுமலாலய நாயக வானவர் தொழுமிஈர னாரிட மேவிய 

கருணாகர ஞானப ழ்ர்பவா யருளபாலா 

ம௫ழ்மாலதி ராவல்ப லாகமு ௫ டமி லாமயில் கோகில 

ம௫ழ்காடுறை மால்வாரி நாயகி மணவாளா 

மதிமாமுக வாவடி. யோரிரு விசை தாள் படவே அயி லேவிய 
மதுராபுரி மேலி। லாளிய பெருமாளே. (௯) 

Ah wt Ne 

தன்னதான சான ஜ்க னச்க சன்ன தானதா னத் தனந தீ 

தனனதான தானசுதனமத தனதான, 

881.. மூகமெலாகெய் யூரித்தயய்மு; நுசலின்மீது லேபொட்டணி; மி சர (7 ர் தி 

முருருமாலை மயா இக்கணிக் த மடமாதர் 

முதிருமார பாரக்தனங்கள் மிசையிலாவி யாய்கெச்கழிர்து 
முடியமா லி ம பபட்டங்பர் து பொ ள் தேடிச் 

் செகமெலாமு ara snot Kar oye) யோ ற்லுழன்று 

*திமினாகி யோடிப்பற் து திரியாமல் 

(2) தளியுஞா னமோ Ba Ki Gb) Bas 4 OT SOT gir ON ப.பின்று 

ெறியுமாறு தாவப்பமிம்து தரவேணும் 

அகரமாதி யாமக்ஷா£ங்க னவனிகால்லி ணூப்பொடங்கி 

அடையவேக ரூபத்திலொன்றி முதலாகி 

௮மரர்காணா வேழயத்தமன்்.மி எரிவையாட ஆடிக்கலந்த 
௮மலகாத ஞாமுற்பயர்த முருகோனே 

சகல?வக சாமுத்ரியங்கள் சமயமாறு லோகத்ரயங்கள் 

தருமடீதி சேர்தத்துவங்கள் தவயோகம் 
sal றிலாம லாளப்பி றந்த தமி ழ்பெய்மாறர் கூன்வெப்பொடன் று 

SHS urd PF pig பெருமாளே, (௪ 

  

ட ஆட ட பி ச் ௩ ‘ ச டி உட் Ow ஒதி: கூர்தல், 1 இமிரன் - மய:கறுடைடவன்' ந அத்தமன்று - சனக 

சபை. $ ஆிவாய்-1 ரை, 50



திருப்புகழ், ௨௯௧ 
தானத்தன STB FT OS OM தானத்தன தானன தானன 

தானத்தன தானன FT sr or தனதான 

693. ஏலப்பனி நீரணி மாதர்கள் கானகத்தினு மேயுற வாடிடு 

மீரத்தினு மேவளை சேர்கா மதனாலும் 

ஏமக்கிரி மீதினி லேகரு நீலக்கய மேறிய சேன 
ஏதுற்றிடு மாதன மீதிலு , மயலாகிச் 

சோலைக்குபில்பபோஃ்மொழியாலுமெதூசரதி3 ரலிகடயாலுமெ 

aS aria a Peon su அடையாலும் 

சோமப்ரபை வசிய மாமுக ராலத்திலு மாகடு வேல்விழி 

ரூதத்தினு ரானவ மேதினம் உழல்வேனோ 

ஆலப்பணி மிதினில் மாசறு மாழிக் இடை யே துயில் மாதவ ் 

னைக் இளி சாயுசு வர் பள் நெடுமாயன் 

ஆசிக்திரு சேமியன் வான வீலப்புயல் சேர்க டி மேனியன் 
த்தன வார்டு மர்பினன் மருகோனே 

கே லசாசய மாவுரி போர்வையர் அலர் சுடு ஙபரர்களை காயகர் 

123 Tae a Oud 7 ற் யீ ன Mh LOT AR oh cao a Ff 

கூர்முச்தமிற் ஊாணர்சகள் வீ றிப Pan Lys LT ராகிய 

1கூடந்பதி மீதினில் மேவிய பெருமாளே, (௮) 

  

தனதான தானக சனகான தனதான தானத் தனதான, 

585, கலைமேவு ஞானப் பிரகாச கடலாடி. ஆசைக் கடலேநிப் 
பலமாய வாதிம் பிறமாதே பதிஞான வாழ்வைத் தருவாயே 

மலைமேவு மாயக் குறமாஇன் மணூமவு வாலக் குமரேசா 

சிலைவேடமேவற் கொடியோனே திருவாலலாயிற் பெருமாளே, 

  

தானத் தனதான தானத் தனதான, 

694, நீதத் தவமாக நேமத் துணையாகப் 
பூதத் தயவான போதைத் தருவாயே 

சாதத் தொனியோனே ஞானக் கடலோனே 

கோதற் றமுதான கூடற் பெருமாளே. (௧௦) 

டி 
  

*தோமிக்-குற்றயற்ற. 1 கோ - கண், $ கூடற்பதி - மதுரை;



௨ ப்துரை, 

தனதன FHHH தான FT om oo 

தனதன தத்தர் தான தானன 

தனதன தத்தர் தான சானன தனதான. 

931. மனநினை சுத்தஞ் ௫. காரிகள் 

அமளிவி ஊக்கும் கூளி ரூனிகள் 
மதபல நித்தம் பாரி நாரிகள் அழகாசு 

வளைகுமை முத்தும் பூணும் வலிகள் 

விழலிகள் மெச்ரண் டாடி பரடிகள் 

a ரமிகு வெட் சு ே பார்வ கொழ, கள் (தெரு,வூடே 

.குனூகள் பக்ஷம் போல பேிகள் 

தனக ளிச்சம் 2/2 உள் 

குஈலிகள் வர்க்கம் றை பரிகள் பொருளாசை 

கொளுளிக விஷ்டம் பாறி வீழ்பட 
அருளு கத்தின் ரோரு மோர்வழி 

குறிதனி qu sano core Crea அருள தாராய் 

தனதன சுத்தர் தான தானன 

டூடமடு டுட்டுண் 00 ௫ 

EG BG கத்தர் ற தோதச எனபேரி 

தவில்முர சக்சர் காலா பூரிகை 

வளை துடி பொ 2 சொம்் பார ரூரரை 

சமர்தனில் முற்றும் பாறி நாறிட விடும்வேலா 

தனைவன நித்தங் காவ லாளியள் 

கசைமுறை முத்தின் பாவை மான்மகள் 

திகழ்பெற நித்தம் கூடி யாடிய முருகோனே 

திரிபுர ஈக்சன் பாதி மானுறை 

யழகிய சொக்கன் சா இ Carr dure a 
ட உகு ட * ் 

செலவரு வித்சென் உடல் மேவிய பெருமாளே, (௪௧) 

  

தத்ததன தத்ததன ஈக்சகன சக்கசதன 

தத்ததன சத்கசன BOO GT oe 

996.முத்துநவ ரத்சமணி பத்நிரிறை சத்தியிட 

மொய்த்தகரி முத்திகரு வெனவோதும்



இருப்பு Bip. ih. Om Bi. 

மூக்கணிை மி வா் குறும் ia SOM Hh FLD த whe (வன் 

முப்பதுமு வர்க்க ர] அடி.பேணிப் 
ட . ப . x A 6 ௮ 

LIE BUY. கிதுபவகசை (பட ஸ்மா ண்ட. பம் 

வ ட்ட ர 
* பற்குனனை வெற்றி ற ர ருமாரும் 

Lid ath £5) Pp ற் ற! யலி nyt aw dM Be mo. ITE, M 

ச , ச ஸூ . 8 ் 
LIB GT LT ABN OF ay th அர்ளவாயே 

Bs fis திமிதி தி ஹ் சி மு. தமித் ர றி ஸ், தகும் ஸர் 2 ah BD 

@ 5c oO maT (ol BIE Ho! AMT தென்னை 

° f ௪ @) wae oe + ° ட 
திக்குவெ 607 க ம் a ! yf. ந 07 ட ob Wy அன் அஸ்ர் 

. 7 பு ரூ . 

Qraahinn Oa dr fans யெனதடும் 
a a Oo» p ட * aN . 

DB FROM O60) FB GA pa SHH Ho 
இட: ன் இம்ம இட a: 
எததயரறாள சதயம் புரிபாலா 

Lah s MLD பறற்ழுகிலை பெற்றவ * அற்பளிடை.1 கற்பமது புறிஓுகிலை பெறிறுவள 

ரம் [கனக பத்மபுரி பெருமாளே, (௨.௧) 

தையசுனத் தனதான KOTO gar Gh Mow Hr னு, 

5: 1. வள்ள முகை ப் பொதுமாஞர் மய தனி!  படி.யாே ற் 

கள்ளம்விடுத் தனதாளே ஈர தவநட் பெறுவேே @) 

உள்ளமை ற ப் பெ TTF aM மினா Ufo LDL Bip Lf தில் வோனே 

தெள்ளு தமிழ்க் ரூரியோனே திருமதுமாப். பெருமாளே. () 
——a 

988, சைவமுதற் குருவாயே சமணர்களைக் கதெ.றுவோனே 
பொய்யருளத் தணுகானே புளிஈவறுட் புரிவாயே 

சையின்மிசைக் கதிர்வேலா கடிகமழற் புகடீபா 

தெய்வதசற் கு. ஈராதா திருமவரைப் பெருமாளே.(௧௪) 

  

கானகன சத்த தானசன சத்த 

BTM FOU SHS தனதான 

539. ஆனைமுக வர்க்கு நேரிளைய கர்த்த 

QOS முற்ற. அழ்கோனே 

த # புன. அ -பற்குனள்-௮௬-4 ASL OF « டர் அ ற்ப ப இடை நண்ணிய 

இடையுடை மாதர்கள், % ஈ.ற் .ம்-புத்தைவீ?, $௮ல்-மதில், || உனச பதி2புரி- 

டொத்றாமரையுள்ள மதுரை.



௩௬௪ சிபுருடமங்கை, (சான்குதெறி 

ஆதிய னுக்கும் வேதமுதல் வற்கும் 

ஆரணரமு ரைத்த குருநாதா 

தானவர்கு லத்தை வேல்கொடுது ணித்த 
rye gr குத்த இறல்வீரா 

தாளிணைக ளுற்று மேலியப தத்தில் 

வாழ்வொடுசி றக்க அருள்வாயே 
வானெழுபு விக்கு மாலுமய னுக்கும் 

யாவசொருவர்க்கும A Dur seu 

மாமதுரை சொக்கர் மாதுமைக விக்க 

மாமயில்ஈ படத்து முருகோனே 
தேனெழுபு னத்தில் மான்ஸிழிகு Dees 

சேரமநவுற்ற தரள்தோளா 
தேவர்கள்க ரத்தில் மேலியப யத்தை 

நிவிமகிழ் வித்த பெருமாளே, (௧௫) 

சிபுரூடமங்கை. (கான்கு9,2 ஜி) 

தானகன தற்கு தந்தன தானசுன தந்த தந்தன 

தர்னதன தநத கந்கன தனதான. 

640, ஆடல்மத னம்பின் மற்சைய ora if யின்பி றங்கொளி 

யாரமச லம்பு கொங்கையின் மயலாகி 

அதிகுரு வின்ப கற்களை நிதியுட னன்பு டன்பணி 

.  யாமல்மன ரத்து நொற்றதுடல் அழியாதே 

வேடரென நின்ற ஐம்புல னகர ணங்க வின்தொழில் 

வேறுபா. கின்று ணர்ந்தருள் பெறுமாறென் 
வேடைகெட வந்து சிர்தனை மாயையற வென்று துன்றிய 

வேதமுடி வின்ப ரம்பொருள் அருள்வாயே 

தாடகையு ரங்க டிர்தொலிர் மாமுனிம கஞ்சி றந்தொரு 

தாழ்வறஈ டந்து திண்சிலை முறியாவொண் 

சரனூத னங்க லந்தபின் ஊரில்மகு டங்க டந்தொரு 
தாயர்வச னஞ்சு OF Kav oF மருகோனே 

சேடன்முடி புங்க லங்க வாடைமுழு தும்ப ரந்தெழ ் 

,தேவர்கள்ம கிழ்ந்து பொங்கிட ஈடமாடும் 
  

கு ்ரீவி-ரீச்2,



ப்புகழ் ௩௯( 
சிர்மயில மஞ்சு துஞ்சிய சோலைவளர் செம்பொ ஜுந்திய 

சிபுருட மங்கை தங்கிய பெருமாளே, (௧) 

  

தானதன தந்ததர்த தானகன கந்ததந்த 

தானதன தந்ததற்கு கன சான, 

௦41. கார்குழல்கு லைந்தலைக்கு வார்ருழைய சைந்தசைந்து 
கு + . இ உ 

காதலு சிக்தையுர் ஐ) மட மானார் 

காமுகர கங்கலங்க போர்மருவ முந்திவந்த 

காழ்கடிய கும்பகம்ப இருகோடார் 

போமருவும் அந் இத KH MIT DS னங்கன் அங்கு 

பேசதையர்கள் தங்சள்கண்சள் வலையாலே 

பேரறிவு குர்துநொர்து காதலில லைந்தசிர்தை 

பீடையற வந்து நின்றன் அருள்தாராய் 

ஏர்மருவு தண்டைகொண்ட தாளசைய வந்தகந்த 

எகமயி லங்கதுங்க. வடிலேலா 

கரமனுமை மைந்த சர்தி சேவலலரி சொண்டுஅண்ட 

[ரீடெற்து முர்குசெந்தில் நசர்வாழ்வே 

தேருகளமி குக்கரந்தி வீதிகள் ணிந்தகெந்த 

சர UT ES; oul GIT பொழிலோடே 

சோர வெயி லங்கு து WS wt as all ரர த்திருக் த் 

சிபுரூட மங்கைதங்கு பெருமாளே, (௨) 

  

HTT FO EHH BLOM GOO Hib 

BIEN OW HH F தன தான. 

649, வேனின்மதனைச்து பாணம்விடநொந்து 

வீததொழுநின்ற மடவார்பால் 

வேசை யெனவந்து தாவினில்வீழுந்து 

வேடை கெடாண்பு பலபேித் 

தேனிலுமணர்த வாயமுதமுண்டு 
௪தளதனங்க வினின்மூழ்கித் 

4 ஏமன் - டொன்னிரமுள்ள ௪ பிரான். 1ஈடெ.த - ஈடேற



ஆள் இலஞ்சி. 

தேடியதனங்கள் பாழ்படமுயன் று 

சேர்ந திய தின் றி யழல்வேனே 

ஆனிை ர புர ந்து மாரிலமனள ந்தொ 

ராலிலையிலன்் று அயில்மாயன் 

ஆயர்மனைொன்று பால்தபிரகந்த 

ஆரணமுகுர்தஸ் மருகோனே 

வானவர்புகழ்ர்க தானவர்பயந்த 

மானொடுவிளங்கு மணிமார்பா 

மாமறைரநுறக்ளு சபுருடமங்கை 

மாரகரமாந்த பெருமாளே. (௩) 

இலஞ்சி 

தன்ம்க தனதன சனர்க தனதன 

  

தனந்த தனதன கனதான, 

545. கரங்சு மலமின தராம்ப வளம்வ 
களம்ப கழிலி[[ி மொழிபாகு 

கரும்ப முதுமுகை ரு) ம்பை குருகுப 

கரும்பி டி.யினடை.. யெயின்மாதோ 

டரங்க BARON Hawt I; தலையிளை 

யலங்கி ருதமுற மயில்மீதே 

அமர்ந்து பவளினை கலைந்து வறுகொடி. 

யவர்த கனசுல வருவாயே 

தரங்க முதியம கரம்பொ ரு ததிரை 

தழங்கு ஈதிழ்கும ரெனவான 
தலம்ப ரவமறை புலம்ப வருசிறு 

சதங்கை படிதொழு பவராழி 

இரங்கு ஈதிஜிரு வாங்கர் மருசப 
னிரண்டு ப/யமலை கிழவோனே' 

இலங்கு gi gdp விளங்க வருதிரு 

இலஞ்சி மருவிய பெருமாளே. (௧). 
  

-*இக்தஸ் அலம். இருக்குற்றாலத்தக் துக்கு ayo 2. end) gr 14 Bl gyerek go 
T spee-cey newer p. tawc'rar - ews een,



திருப்புகழ், ௩.௯௭ 

SOSH தான தனர்தன தானத் 

தந்தன தான தனந்தன தானத் 

தந்தன தான தனற்தன தானத் fOr sre, 

$க6. கொந்தள வோலை குலுங்கிட வாளிச் 

சங்குட னாழி கழன்றிட மேசக் 

கொண்டைகள் மாலை பரிந்திடவாகப் பனிரீர்சேர் 
கொங்கைகள் மார்பு குழைர்இிட வாளிக் 

சண்குயல் மேனி சிவந்திட கோவைக் 

கொஞ்சிய வாயி ரரங்கொடு மோகக் கடலூடே. 

சர்திர ஆர மழிர்திட லூலிற் 

பங்கிடை யாடை அுவண்டிட கேசத் 

தந்திட மாலு ததும் (| மூழ்குற் றிடுபோதுன் 

சச்தி.ர மேனி முகங்களு நீலச் 

“ot 0B CinwOar tots BO பாதச் 

* சந்திர வாகு சதங்கையு மேசற் றருள்வாயே 

சுந்தரர் பாட ஓகரந்திரு தாளைக் 

கொண்டுகல் தூது நா.ந்தவ சாசத் 

1தொர்தமொ ட்டா) யிரந்தவள் ஞானச் Rewari 

தொண்டர்க ளாக மமர்ந்தவள் நீலச் 
சங்கரி மோக சவும்கரி கோலா 

சுந்தரி காணி பயக்தமு ரைக் &)2or@ wir eer 

இந்திர வேதர் பயங்கெட ரூரைச் 

சிர திட வேல்கொ டெறிந்துகல் தோகைக் 

கின்புற மேவி .பிருர்திடு வேதப் பொருளோனே 
எண்புன மேவி யிருந்தவள் மோகப் 

பெண்திரு வாளை மணந்திய லார்சொற் 

கெஞ்சி யளாவு மிலஞ்சி விசாகப். பெருமாளே.(௨) 

  

தனர்தன தத தனர்தன த்த 
தனச்தன தந்த தனதான, 

55, சுரும்பணி கொண்டல் நெிங்குழல் கண்டு 

அரந்தெறி கின்ற விழிவேலால் 

ள் சக்த மயில், ரசம் இர வாகு சசக்சை- சுத்மைச் செய்ன்ற 
இசமான அசைய ய சங்கை,  * தொச்சம் - சம்பர்தம், 

oli



சுழன்று ஈழன்று துவண்டு துவண்டு 

சுருண்டு மயங்கி மடவார்தோள் 

விரும்பி வரம்பு கடந்து நடந்து 

மெலிந் து தளர்ந்து மடியாதே 

விளங்கு கடம்பு விழைர்த ணிதண்டை 

வி றி ங்கொள் ர த்தை யடிதாசா ய் 

பொருந்த லமைந்து இதம்பெ றறின்ற 

பொலங்கி ரியொன்றை யெறிவோனே 
C, 

LB LPI i) WWE DI ge oon 80 IG Gow ino) .T ett 

Lf ib gh aor ay GF மணவாளா 

இரும்பு னமங்கை பெறும்பு எகஞ்செய் 

குரும்பை மணமக . மணிமார்பா 

4 7, F UTR an at இல ana யமென்று 

இலஞ்சி யமாக பெருமாளே (லே 
2 { ‘ 

HT GAM tH Hl Sh HEM K LT Aw BIH HOT ETERS 
’ hoot, so 3. ட்ப ப்ட் a ர 1 ர 

516. LAT Gobi av atm hl Pid colo fe ஸர் LET GO Ls BW Ib) Ss SUT {Da OWT ஜுரம் 

அ, ; ர Lf க 

out ams. Glas a உண்டி Fab BM Fan row é bh F Sere gyw 

. அகி ச் 3) ~ ட ’ 

Carri Nii pe TPM KK bo Oar oar aloe B Hat oT (par 
‘ a டி . ௪ 

கப wi) காறை ப்டிய இனி Lf Fn. வுமி மி் வ ரவே ஹும் 

காலனடுங்க வேலறுகொண்டு கானில்கடற் த முரு கோனே 

pe eee aoe we ng: ope . HT SW LOL OMG Ga stat ork if 5h) BT சுலிரங்கு குமரேசா 
yn ப் ட வு ன ன தடட இ வடட சோலைவளைந்து சானி பம்ப் (ர்! பிலஞ்சி மகிழ்வோனே 

ரூரியனஞ்ச வாரியி ay ந்த ர௫ுாரனை வென்ற பெரு மாளே,(௪) 

திருப்பூவணம். 

தீனத்தான தத்தத் தனதானா தனத்தான தத்தச் தனதானா, 
949, 1௮அறப்பாலை யத்தற் கருள்பாலா 

அ௮ளித்தாது வெட்டிக் திரூமார்பா 
    

* இலஞ்ச - புனம். 1 இலஞ்சய மென்று - இல் அஞ்சி ௮ம் என்று 
மனைலியாகி.ப வள்ளி மாயகக்குப் பயர் அ.(அவள்) அமகை (வியந்த) 'கூறி, 
$ அறப்பாவை - உமையம்மை,



திருப்புகழ். ௩௯௯ 

குறப்பாவை as pF si) புணார்வோனே 

குலத்தேவ வர்ச்கப்டி ப! பாலா 

மறப்பாத க்துற் ipa aS oo 
மலாத்தாள்வ Op Shh ச்ருபையிவாய 

சிறப்பான முத்தி கொருவாழ்வே 
இருப்பூவ ணத்திற் பெருமாளே, (s) 

SE OT FIT KTS OM HTM FLOM MM ELON HT FTE 

548: வானவராதி யோசி மே MW மாவலியேஅசாய் சி டி ரன 

மார்பிரு உற BT isa வாரி வாய்விட வேலை வி A? or 

Sterarurmou arindisry at ronhiurs தனமார்பா 

காலனைமோது காகாபால மாளகளேசா  சருபாலா 

தேனமா$ப। மாலி. டாக Ba ua yr முசல்போனே 

Huey wt os ரோ படான். vy yw wi Cur 

t போசகைசாஸ்யாத பாவார பரிபமியாறு 5 oot 2மவு 

பூவணமான மாரரஙா ௩17 கருோச பெ மாளே (2-) 

தர்சச்சம் கானனா ॥ர சசகத்தந ஈரனனரானன 
« க் * 

ற்ற 4D A ர் தரியா ரரி ரர of W எனி ப் fl னா, 

பன ° « ச ௫ 3 

949, பசதப்பொற் ator ui gr, pont Ri yoo Deh Pusey 
‘ ட் 

. ஆ பணபுற்பு தம்ப எ பாபு baer, 
சி ~ * . 1 fe 

umm TFG Os su Btinsy he ரா ih! rhi@ 
6 * ர na’ " a 

பங்குககைக் காசம் ஏ கைய பன உமீதாய் 

Qari gorau பூவணிமீ சாசையா கரதக்ரைத் சாபரையாலடி 

மும்பிட்டுப பாடிரைவணையர் அவறுடாகு் 

கொண்டுற்றுப்பாயலிலுூழ்ியசண்டிச்சிச்சயெனவாழ்தயர் 

குன்றப்பொற பாதக்ருபாசிதி யருள்வாயே 
அச்தத்துக் காதியுமாகியு மந்திக்குட் டானவனானவ 

னண்டத்தப் பாலுறமாமணி யொளிவீசு 

மங்கத்தைப்பாவைசெய்சேயயாசங்கத்திற்றோ்சமிழமோதிட 
வண்டிக்கிட் டார்கழுவேறினா ஒருகோடி 

கவ வதுவயகுங்க பவ ததைய வைபவ   

  

அன்ளசாலை.



சல் திருவுத்தாரகோசமகங்கை, 

சத்தத்திக் சாளுநிசாசரர் வெர்துட்உத் தாளிபடாமெழ 
சண்டைர்செற் முர்படஜேயயில் வீடுவோனே 

தங்கச்சக் ராயுதர்வானவர் வர்திச்கப்போருளேதிசழ் 
தம்பப்பொற் பூவணமேவிய பெருமாளே. (௩) 

திருக்கானப்பேர். 

தனத்தானத்தா தனதன தனதன தனதான, 

560, ௮னத்தோடொப்பா மெனுஈடை மடலகியர் ௮ராகம் 

அதற்கேசிச்? யினமென அயிர்கெடல் ௮ழகாமேர 

உனைப்பாடிப்பே ுறுமொரு வரமினி உதவாயோ 

உவப்பாகத்தே வர்கள்கிறை வி._வீடும் அயிலோனே 

சழுனைப்பாடிக்கே திரிதரும் அரிதிரு மருசோனே 
முகிற்கேரஈக்தா விரிதாு, சுலபான் மயிலோனே 

தனைக்காவற்கே யுரியவள் மனம௫ழ் மணவாளா 
திருக்கானப்பே/ ஈக/ சனி லினிதுறை பெருமாளே. (௧) 

eee ape IRE கரு 

தானத்தானக் தனதானா தானந்தான ந தனதானா 

S51, கோலக்காதிற் குழையாலே கோதிச்சேர்மைக் குழலாலே 

ஞாலத்தாரைத் தயரேசெய்[காரிக்காசைப் படலாமேர 

மேலைத்தேவர்ச் சரிபோனே வீரச்சேவற் கொடியோனே 

காலப்பாசத் அுயர்தீராய் கானப்பேரிற் பெருமாளே. (௨) 

  

திருவுத்கா கோசமங்கை. 

தத்தன தானதந்த தத்தன சானதந்த 
SHSM STOW HGS தனதான 

658.வெற்பென வேயெழுர்து செப்பென வேதிரண்டு 
மெத்தென மோடிகொண்ட தனமாதர் 

மெய்ப்படு கோலமூங்கண் மைப்படு சாலமுஞ்செய் 

வித்தையு மேநினைந்து மயலாசி 
௮ற்பக லாவலைந்து கற்பதெ லாமுலைந்துள் 

அற்பமு மானமின்றி அழிவேன 

  

  

ga ப்பாடிச்சேழுன்பு ஆயர் பாடியில் . t ஈச்சடகிரும்பி $ 97% Whew.



இருப புகழ். ௬05 

அக்கினி ரூபமைந்த கிர்ச்திசை INT GT RAB 
அற்புத பாலையுண்ட குமரேசா 

பொற்பதி காவலிக்தி ஈற்குற வேலெறிக்து 
பொயப்ப்படி சூர்பிள 5 HY 

ச் அதிதிரா 

*புட்பதி யேறுகொண்ட லர்ச௪ BT UB is 

புத்தமிர் தானசெள்சொல் , மருகோனே 

*உற்பல மோகொடுர்க கோக்கை யோவெ SDI Boar 
உத்தமி சேவதந்தி புணாமார்பா 

உத்தம மாவளங்கொள் உர்சர கோசமகங்கை 
யுற்றினி தாவிருக்க பெருமாளே, (௪) 

திருப்புத் தார். 

SU SES BTM தனன Har wom vr 

தனத்தத் தான தனன தனழன 

தனத்தத் தான சனன தனதன தனதான, 

558, கருப்புச் சாப னனைய இளைஞர்கள் 

ப்ரமிக்கக் காத லுலவு நெடுசிய 

கடைக்கட் பார்வை யினிய வனிதையர் தனபாரக் 

களிற்றுக் சோடு ௧ல௪ மலிஈவ 

மணிச்செப் போடை வனச௪ நறுமலர் 

கனத்துப் பாளை முறிய வருகிகர இளநீர்போற் 
பொருப்பைச் சாடும் வலியை யுடைபன 

அற்ச்சற் ரன இடையை நலிவன 
பு.துக்கச் சார வடமொ டடர்வன எனகாளும் 

புகழ்ச்சிப் பாட லடிமை யவரவர் 

ப்ரியப்பட் டாள anor பிழிதொழில் 

1 பொகட்டெப் போது சரியை இரியைசெய் தயிர்வாழ்வேன் 

இருட்டுப் பாரில் மறலி தனதுடல் 

பதைக்கக் காக்கொ டுதைசெய் தவன்விம | 

8 எயிற்றுப் போனி யமா முடலவர் தலைமாலை 

ச புடபதி-பசதிராஜனாமெ ச சமுடன, ர. 'உற்பலம்-கு.௨ள டலீர் 1 பொசப்டு 
போசகிட்டு, $ எயில் தப்பு ஒவி - இிரிபுசல்களின் வல.யைச் : கொலை,



௪0௨ திருப்புத்தூர். 

எஓுப்புக் கோவை யணிய மவர்மிக 

ABT EBS Geral வெருவ சொடியிளி 

லெதிர்த்திட் டாடும் வயிர பபிரவர் 

திருட்டுப் பாணி பிடப (PB ® om 

மிதித்திட் டே.றி யர வருபலா 

செலுத்துப பூதீ பலகை பிலநய 

% செடைக்குட் பூளை மடய மிதழிவெ 
ளெருக்குச் ரி Glog அய்லியல் 

திருப்புத் தாரில் ரவி யபுறை (ர 

தான BT EST BT ol CO 

ETO KOT G FOG T KT ool ar 

sats 

படையாளி 

பெருமாளே, (௧) 

வான DTK FV HRS HT AM Godt KT OT 

554. வேலை தோற்க விழித்து ந கானி 

லோலை காட்டி நமா ப் போதரு 

வீடு காட்டி படுத் hid போர் 99) UW odd 

மேனி சாட்டி வளை ச் Hd CLIT 1 Lp a F 

யானை காட்டி tf add 9 தீ ah! 7 கோத h 

வீறு காட்டி பெ Wet Cir og Bt 

STS) மேற்ச வு ப்பி ச ow 

grr Gari. slow mrs, 1a PT On 

காதி யோட்டி வ பர்சப பாரமிடன் 

காதல் போற்று மலர்பபொம் பாயலின் 

மீகணாப்பு மாட்டுர் ரூளைகள் 
காமநோய்ப் டித்சர் விளை 

ஆல கோட்டு மிடற்றர் சோக 
பாலி UTIL BUGLE BVT 

மாடி தாத்தி ரிபட்டிக் தாவென 

ஆடல்சோத்த சிலைக்கைச் சேவக 

ஜனேடை பூத்த தளச்கட் சானுவி 

யாது தேக்கி யகற்றைர் சேகர 
am tee 

நெகிழ்வாக 

வருவார்மேல் 

வருவார்போல் 

யொழியேனோ 

உமிழ்வாவி 

  snare sme a cela 

  

ஜ் செடை. - சடை, 

சடதாரி



இருப்புகழ். ௪0௩ 
சீல மாப்ப திமத்தப் பாரிட 

சேனை போற்றி டேப்பர்சக் கோதிய 
சே தீனார்த்த ப்ரசிக்இச் சே வரு முருகோனே 

சேல மூக்க Wan & கச் (ரு வ ய 

இரர மேற்க ரவிப்ரர்க் காதா 
இர தீர்த்த இருப்பர் நாருறை பெருமாளே, (௨) 

திருவாடானை. 
om 

சனைைவைவவவயு கவை yg MPMI, 

er’ 

தானான சத்சசன கானான சக்சகன 
தானை KH KOM கனகான, 

555. ஊனாரு yp iP awh மானை வித GO. 
இரதாரி பட்டொழிப உயிர்போலுல் 

ஊரார்க வித்து. ர Mato aot nh w 
2 ce ™ eS . 

martin மட | ஓயாமு yd aur in அமுதோய 
ஏட. ரு 1 ங் [ஆட் ம 

நானாவி நச்சிளிரை Gi Can a Pugs 

  

Brig OF ore எரியூடே 
சாணாமல் டைக் Bi Eup den oF pa 

நா டாதெ Or GF Gav, ப்பா புரிவாயே 
வட ரு இ கிடு 

மால் க தி சு ழ். ப்ப ch bi மனி TID 

மா?யானு voi el if முனா மலா், 
வாழ்வாயி ருக்குமொ, ly Caan ௮) மெட்டி. PF tye 

வானோரு மட்டஸல. ட திரியாவும் 
ஆனாவ SEH HL om au W GOyil Lah [Ph Hach 

LOTaren (op றற CE gil oC au 9 or முன 

ஷ்சார பத்தியுடன் GH CYB Uo San wwe 

ar TLE 8 gs CL றை , பெருமாளே, (4) 

இராமேசுவரம், 

தானதன தானதன நானகன தானதன 

STM FM HTM FM Glow Fo தானதன 

தானதன தானசன தானதன கானதன தனதான 

650. வாலலய தாரகியழ காகமத on) Lian] 

வாணிபமொ டாடிமரு ளாடினிசை யாடிவிழல் 

      
வாழ்வுசத மாகிவலுவாகி&மடகூட மொடுபொருள்தேடி 

டக்ூபம் - மாடக்,



சிரா இராமேசுவாம். 

வாசபுழு கோிமல ரோகி மன மாகிகமழ் 

வாசனைக ளாதிபிட லாகிமய லாகிகிலை 

மாதர்களை மேவியய ராசைதனி லேசுல லெமாச்டோய்த் 

தோல்திரைக ளாகெெரை யாகிகுரு டாகியிரு 
கால்கள்தடு மாறிசெவி மாறிபசு பாசபதி 
சூழ்கதிகள் மாறிரக மாறிதடி யோடுதிரி புறுராளித் 

ஞூலைசொறி யிளைவலி' வாதமொடு நீரிழிவு 

சோகைகள மாலைசர மோடுபிணி தாழிரூமல் 

சூழறுற மூலகஈ மாலமென காறியுடல் அழிவேனோ 

நரலுமுக னாதியரி யோமென% ௮ தாரமுறை | 

யாதபிர மாவைலிழ மோதிபொரு ளோதுகென  ,. 

நரலு?ிர மே.டுரிசை தூளிபட தாளமிடும் இளையோனே 
நாறிதழி வேணிசய ரூபகளி யாணிமுத 

Corina வானைமகிம் தோழவன மீதுசெறி 

ஞானகுற மாதைதினை சாரலில் ॥ண மேவுபுகழ் மயில்வீரா 

ஒலமிடு தாடகைஈ வாகுவள ரேழுமரம் 

வாலியொடு மீலிபக னேடொருவி ராதனெழு 
மோதகட லோடுவிறல் ராவணகு மாமமரில் பொடியாக 

ஒகைதழல் வாளிவிடு மூரிதனு நேமிவள 

பாணிதிரு மார்பனரி கேசன்மரு காஎனவெ 

யோ தமறை ராமெசார மேவுகுமராவமரர் பெரு மாளே,() 

  

தானா தனத்தன சானா தனத்ததன 
தானா தனத்ததன sor gram 

697. வானோர் வழுசத்துனத। பாதார பத்மமலர் 
மீதே பணிக்கும்வகை அறியாதே 

மானார் வலைக்கணதி லேதாளி மெத்தையினி 

டே யணைக்ததவு மதனாலே 

தேனோ கருப்பிலெழு பாகோ விதற்கேக 

ளேதோ வெனச்கலவி பலகோடி 

இரா மயக்னொடு சாகா படத்திலெழு 

சேழுடல் பெற்றதுயர் ஒழியேனே 
ere ees athena   

4 அதாசம் - ஆசாரம்,



திருப்பு Bip. ௫ 

மேன டுபெற்றுவள ர் ரூராதி பற்கெ இரி 

லூடேகி நிற்குமிர கமலோனே. 

மேகா ரவுக்ரபரி தானேறி வெற்றி புனை | 
வீராகு றச்சிறுமி மணவாளா 

ஞானாப ரற்கினிய வேதா கமப்பொருளை 
ராணா துரைக்குமொரு பெரியோனே 

நாரா யணற்குமரு காவீறு பெற்றிலகு 

சாமே சுரத்திலுறை பெருமாளே,(௨) 

இருப் பெரும் துறை. 

தனத்த கந்தன தானதனந்தக் 

தனத்த தந்தன தானதனர்தத் 

தனத்த தந்தன கானகனர்தக் கன தான, 

200, இரத்த முஞ்ஈசியு மூளையெலும்புட் 
டசைப்ப சுங்ருடல் GTI. | ன் ந்திட் 

இறுக்கு மண்சல வடபழ நர் இட் ட தில்மேகி 
இதத்த டன்புகல் சூதுமி குக்தி;. 

டகைத்தி டமும்பொரு வாரையெ ஸஇும்புட. 

டெருட்ட வுர்தெளி யாப றந்திட் டி டரமாயா 
பிரத்தம் வந்தடு வாது ரம்பிதி 

துளைப்பு டன்பல வாயுவு மிஞ்சிப் 

பெலத்தை யுஞ்சில காளுளொ டுங்கித் தடிமேலாய்ப் 

பிடித்தி டும்பல நாள்கொடு மந்இக் 

குலத்தெ லும்படி. கூனி௰ டங்கிப் 
பிசக்கு வந்திடு போதுபி னஞ்சிர் சடமாமோ 

தரித்த னந்தன தானன தந்தத் 

திமித்தி மிர்திமி தக இர்தத் ன 
தடுட்டு டுண்டுடு 8டுடி Para டியல்தாளம் 

தனத்த குக்தகு தானன தந்தக் | 

கொதித்து வர்இடு சூருடல் இந்தச் 

சலத்து . ட ன் கிரி Siren so றிந்திட் ட. டிடும்வேலா 
பவளக் னிட தள் கலவைக் அடத பலவ வக்க 

i: Papb - தீயும்: + ‘orwn Sag sub 004 'சமதிகரித்தல், 

ர 92



௪0௬ இருப் பரு ம் துறை, 

சரத்து டன்கர Cubdut fog 

oT F sb UE FIC COTE Bs LI ein Bit 

FIs G og rw Li wo wawduT Dp 5 9 60, Com 
4 

செகததி னினகுரு வாகிய sion asd 

களிக்திடுங்ருு) நானப்ர சங்கத் 
் awl ' 

இருப்பெ நர்நுறை மேமிய சந்தப் பெருமாளே. (௧) 

தனத்தன கன ஈன GEN HF Hol sh தனதன 

தனத்தன தனதன தன கான, 

559, வரித்தகுங் குமமணி மசைர்குரும் பையர்மன 
[] க, . ஸு 

ர ச் € (ர மகம் 1சகொண்டிடருதி லிதமான 

ola haan gala yf or DB BIN tT 

மயக்கவர் நட்டி ழி மி 747 பத வட யாத் 

க ச im ச ச s 

Mth க்தழிற Br fy) FUN wie புரளி ரர 

ல் ர்ப்ப[ யி. 8 ஈர LDt. மாதர் 

கடிபமிப ¥ Is Fro: Wo di UD 1 601 இ Hate} 

f\ + ’ om ர ட 

| வித்கறும் பட்டாம் இனியாமோ 
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புகழ்ப்பெருட்ா ப சவாத்திடும் படவி 
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திருட்டியெ.ன் மீன் மூசல அடிபேணத் 

திருக்குருர் தடியபர் பூருத்வரங் கரரொடு 
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திருப்பெருக் த றையுறை பெருமாளே, (௨) 
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வெப்பம் பொருளச விபடாலா இருப் பெருக் துறையஎ.ற பெருமாளே. (௩)
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ஞீ . 

BOT FM BM BoM HOT AM TVG ITS RID BiG GT Bre’ 

582 குரைகட. ஓலகனில் உயிர் கா டோ ஐ கூம.ர இன்ற குடில்பேணிக் 

குகையிடம ரூவியக ரவிழிமாகார "ரா 'பாலைபின்றியவிரோதம் 
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வடி வினையுனத ரசியகி நாகா / ரஉமொழிர்தருளவேணும் 
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தாத்தர் தர்கத் கர்சத் சனனத தன தானா, 

208. சாட்டர் தங்கிக் சொங்ரசைக் மவடிற் படியாசே 

நாட்டுந் தொண்டாக் சண்டச் கமலப் பதமீவாய் 

வாட்டங் கண்டுற் றண்டத் சுபரப் படைமீதே 

மாற்றர் தந்துப் பர்ரீர சமடக் கெதிரானோர் 

கூட்டங் கந்திச் சிந்தா ச சறப பொருவோனே 

கூற்றன் பந்திச் சிர்கைர் குணமொத் தொளிாவேலா 

Cart தொந்தித் தந்திப் பரவக் கிளையோனே 

வேப்பஞ் சந்£க் கர்கக் குமரப் பெருமாளே (a) 
சகைகவனைகைவனை கவன 

    

* கோட்டாலை - பூன்பம் 19௫ ச-௪ ல
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ஆய்க்குடி. 
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தாதிதனச் தானதன தனதான, 

804, வாட்படச் சேனைப.. வோட்டியொட் டாரையிறு 

மாப்புடைத் தாரரசர் பெருவாழ்வும் 

மாத்திரைப் போதிலிடு காட்டினிற் போமெனஇல் 

வாழ்க்கைவிட் டே.றுமடி யவாரபோலக் 

கோட்படப் பாதமலர் பார்த்திளேப் பாறவினை 

கோகத்தமெய்க் கோலமூடன் வெகுரூபக் 

சோப்புடைத் தாகியல மாப்பினிற் பரரிவரு | 
க் ர் ae 

கூத் தினிப்கபூரைபிட அமையாதோ 

தாட்படக் கோபலிஷ பாப்பினிற் 1பரலன்மிரை 

தாச்குமப் போதிலொரு சுழல்தாவிச் 

rrp gid Carga, கூற்றுதைக் தார்மவுளி 

தாழ்க்கவத் ராயுகனும் இமையோரும் 

அட்படச் சாமபர மோட்டியைக் சாவலீடு 

மாயச்குடிக் கார வலவு | ததிமீதே 

அர்க்குமத் தானவரை வேற்கரத் தாள்வரைலய 

ஆர்ப்பெழர் சாடவல பெருமாளே. (௧) 
 ௭வசலஹாசலாவ-கைல நழற்ஹளுர். 
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தான தத்தன தானதானன தானதத்தன தானதானன 
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7 . தானதத்தன தானதானன | தனதான 

566, தாரணிக்கதி பாவியாய் வகு சூ. துமெத்திய கூடனாய்மன 

சாதனைக்கள வாணியாயுறும் அதிமோக 

தாபமிக்குள வீணனாயிரு வேல்கிழிச்சிய ராகுமாதா் கள் 

காமுயச்செயு மே.துதேடிய நினைவாஇப் 

பூசணச்சிவ ஞானகாவிய மோதுதற்புணர் வானகேயர்கள் 
பூசமெய்த்திரு நீறிடாஇரு | வினையேனைப் 

பூசிமெய்ப்பத மானசேவடி காணவைத்தருள் ஞானமாயெ 
ப போத்கத்தினை யேயுமாறருள் ட புரிவாயே 
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மாயவற்கித மாகவீறிய மருகோனே 

வாழுமுப்புர ய DST or gh HOM ELLY a0 5 யாசவசெய்க. 

மாமதிப்பிறை வேணியா ருள் புரல்வோனே 

காரணக்குறி யானறிதிய ரானவர்ச்குமு சைவேகெறி 
காவியச்சிவ நாலையோதிய ் கதிர்வேலா 

சானகக்குற மாதைமேலிய ஞானசொற்கும ராபராபர 

காசியிற்பிர தாபமாயுறை பெருமாளே. (௧) 

  

தந்தத் தனதன தானன தானன 

SEES SUM GM தானன தானன 

தந்தத் தனதன கானன தானன தனதான 

908. மங்கைக் கணவனும் லாழ்செவ ணாமயல் 
பங்கப் படமிசை யேபனி போல்மதம் 

வந்துட் பெருகிட வேவிதி யானவன் anor welt 

வண்டுத் தடிகைபொ லாகியெ சாள்பல 

பந்துப் பனைபழ மோடிஎள நீர்ருட 

மண்டிப் பலபல வாய்வினை கோலும வழியாலே் 

* இங்கட் பதுசெல வேதலை ௪ழுற 

வந்துப் புவிகனி மேலேமத லாயென 

சிந்தைக் குழவியெ னாவனை தாதையும் DRO RF 

செம்பொற் றடமுகை பால்குடி காள்பல 

_ பண்புத் தவழ்சடை போலித மாய்பல 
சிங்கிப் பெருவிழி யாரவ மாயதில் ௮ மிவேனோ. 

௮ங்கைத் தரியென வேயொரு பாலக 

னின்பக் கருபைய தாயொரு தூண்மிசை 

௮ம்பற் கொடுவரி யாயிரண் யாசுரன் உடல்பீறி . 

௮ண்டாக் கருள்பெரு மான்முதி ராவணி 

சங்குத் திகிரி 1 க ரோனரி 1நாரவ | 

சங்கத் இருவணை மேலதயில் நாரணன் மருசோனே 
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AHF APIA FITE ॥ சேட்) TfL) ) 

௮ மராபதிபினியகு௮. வைத சற்குறமுமிகுமஇளை யோனே 
இங்வக வவ ம அலன்மையாகனா 

ந் இர்ணிய லு - பெனமூல வில



ச்ச் திருவொற்றியூர். 

அருண மணிவெயில்பரவு பத்துத் திக்குமிரு 

மழகுபொதிமத/மகுட தத்தித்தத்திவளர் 

அணியசகயலுகளும்வயல் அத்திப்பட்டி ஐுறை பெருமாளே. 

  

திருவொற்றியூர். 
  

OTT GOT Hes BIT Gor HOOT CBT BON ST ort 

தனனதன தான தனதான 

510, சரியமுகில்போலு மிருளளகபார 
கயல்பொருதவேலின் லிழிமாதர் 

சலலிகளில்மூழ்கி ம்ருகமதபமர 
சளபமுகைதோய முணையூடே 

விரகமதுவான மதனகலையோ.து 

வெறியனெனகாளு முலகோர்கள் 
விதரணமதான வகைஈசைகள் கூறி 
விுவெதன்முன் ஞான அருள் தாராய் 

அரிபிர மர்தேவர் முனிவர்சிவயோகா 
அவர்கள் புகழோ x Bark 

அதிகஈடராஜர் பரவுகுருராஜ 
௮ மரர்ருலரேச குமரேசா 

சிரகரகபாலர் ௮ரிவையொருபாகர் 
இகழ்கனகமேனி புடையாளர் 

திருவளரு& மாதி புரியகனில்மேவ 
செயழுருகதேவர் பெருமாளே. (a) 

ரகக வை. 

தீன்தத்தன தானதன தனதத்தன தானதன 
தனதத்தன தானதன தனதான. 

601, சொருபப்பிர காசவிஈ வருபப்பிர மாகநிச 
சுகவிப்பிர தோரா சபமாயா 

அலியப்பிர காசமத சொலியற்றர சாசவித 

தொகைவிக்ரம மாதர்வயி றிடையூறு 

கருலிற்பிற வாதபடி யுருவிற்* பிர மோதவடி. 
களை $யெத்திடி. ராகவகை யதின்மீறிக் 

    

ஆ9பர்கென்பத இிருவொத்றிற் . பிசமோச-விரும்பதீச.ச்ச 

1 உத - ஏத்த.



திருப்புகழ். ௪௧௩ 

கருணைப்பிர காசவுன தருஞற்மிடஅசில்சிவ 

கதிபெற்றிட ரானவையை Our NCu@ ey 

குருகுக்குட வாரகொடி. செருவுக்கிரஉ இதபயில் | 

Fig, மைத்தல அ தியரி மருகோனே 

குமர ப்பிர தா LH % சிவாப்பிர மாமணிய 

*குணமுட்டர வாவசார். (haar aor 

1திருவொற்றியு ராவு ஈகரொற்றியுர் வாரிதியா 

| WIRE) ற்றிடு மா தி சிவன் அருள்பாலா 

இகழுற்திய யோகருவ பிகுமுச்சிய மா தவர் 

ளி BUS தி . Bi மருவு இ) பரு மாளே, (௨) 

  

$ திருவேற்காடு, 

தானந் ol OO Gl om தான ந்கா னன கான 

STM ST oven Gras தனதான, 
512. அலம்போ லெழுமில மேலங்காய் வருகோல 

|| மாழம்போர் செயுமாய விழியாலே 

ஆசம்பால் தொடைசால இலுங்கோ புரவார 
அடன்பார் குவிகேய (pon sur a 

சாலந்தாழ் வுறுமால ஏலங்கோர் படியாய 
வேளங்கார் துடிபோலும் இடையாலே 

சாரஞ்ரார் விலராய மேசங்காயான் மிரு 
srk go Oey IG a gi » oo tur wr 

பாலம்பால் மணராறு காலங்கே யி லாத 

ஏமாதம்பா தருசேய * வயலுூரா 
பாடம்பார் திரிசூல நீடர்தா கரவீர 

பாசந்தா திருமாலின் மருகோனே 
வேலம்பார் முறமாது மேஃஉம்பார் தருமாதும் 

வீறங்கே யிருபாலு மூற்விறு 
Ca shar அபிராம நாதம்தா அருள்பாவு 

வேலங்கா டுறைசீல பெருமாளே. (௧) 

..... ந இசபயில் - ஆசப அயில், ஓ.ரிவி/ ம்வேல். * குணமுட்டர் - குணமற் 

pat. $ இருவொற்றியுறாமருவு - இலக்ஷ ஈமிசேர்ற் து உற்ற ருக்கும் 6 இக்: ஸ்த 
லம் சென்னப்பட்டன. தத:ஈகு மேற் கயுள்ள ஆ. டி.ரயில் ஸ்,டஷணிலரு 
ந்து சென்டெக்கில் உ-மைல் தூரத்திலு. எத | அம் - சடல், $.. இறி 
லாத - ஈறிலாத. 6] மாதம்பா- பாது அம்பா, 0உம்பார் - உழ்பர்



ச்க்௪ பாக்கம். 

ம தாத்தாதன தானனதானன தாத்தாதன தானனதானன 

தாத்தாதன தானன சானன தனதான. 

| 9(8,கார்ச்சார்கு ழலார்கிழியாரயிலார்ப்பால்மொழியாரிடைதாலெழு 

| வார்ச்சாரிள நீர்முகை மாதர்கள் மயலாலே 

காழ்ச்காசல தாமன மேமிக வார்ச்காமுக னாயுறு சாதச 

மாப்பாதக மடி யேனைரின் அருளாலே 

பார்ப்பாயலையோறுடியரி ராமிசோப்பாயலையோவுனதாரருள் 
கூர்ப்பாயலை யோஉமை யாள் தரு குமரேசா 

பார்ப்பரவல ரோதுசொலால்முது நிர்ப்பாரினில்மீதிய£ரசை 

யார்ப்பாயுன கரமறளாலொர்சொல் அருள்வாயே 

லார்ப்பேரரு ளேபொழிகாரண சேர்ப்*பாரவச காரணமாமத 

*எத்பாடிக ளேயழிவேயுற அறைகோப 

1வாக்காசிவ மாமதமேமிக $வூக்காதிப யோகமதேயுறும் 

|ஆத்தாசில பாலகுகாவடி. பர்கள்வாழ்லே 

வேற்கா..வல்வேடர்க ள்மாமாளரர்ச்கார்வசன் மாமகிணாதிரு 

வேற்காடுறை வேதபுரீமரர் தருசேயே 

“வேட்டார்மகலான் மகளானவளே ட்டார் திருமா மணவாபொனி 

ஞுட்டார்பெரு வாழ்வெனவேவரு. மெருமாளே.(௨) 

  

பாக்கம், 

  

தாத்தத்த தானதன BT GBH B தானதன 

தாத்தத்த தானதன தனதான, 
074. சார்க்கொத்த மேனிகடல் போற்சுற்ற மானவழி 

சாய்த்தொட்டொ ணாசவுரு ஒருகோடி. 

காக்கைக்கு காய்கழுகு பேய்க் [க்க மானவுடல் 

காட்டத்தி னீளெரியில் உறவானிற் 

கூர்ப்பிக்ச ரூலனத னாற்குத்தி யாவிகொடு 

0போம ய்த்துக்க. மானருறை புடையேனைக் 
ஆரிடை வுளளாமானைைப்ள யம அல் உ வைகவம் வம டாக் ம ட அைவவகளளஷ்தக 

ee ne eer tian mer tnt 

* பாவாகாரன மாம் - பாவத் தச்சுத் தணைச்சாரண பாசிய 7 ஏற்பாடி, 

கள் - ஏர்பாடு மய்தஉர்கள். . $ வாக்கா - வாக்சள்ள:னே. $ ஊச்சா இப : - 

wee ஆதிப ॥ goer & aor, ஏ அச்சமான-சண்ணான. 0போம்-போச



திருப்புகழ். ௧௫ 

கூப்பிட்டடுசாவரு a வரக்கிட்டு ரரமமொழி 
கோக்கைச்கு 5M ov at ay தருவாயே 

போர்க்கெய் சதி டாமறலி ்பாற்குத்தி மேவசரர் * 
போய்த்திக்கெ லாமடிய வடிவேலாற் 

HAs gr தேவர்மழை போற்ர்றுர்த்க வேபொருது 
போற்றிர்செய் வார்சிறையை விடுவோனே 

பார்க் கொற்ற நிழுபுனை வார்க்கொக்க ORT arian 
மைப்பத்தி உர்மொழிகள் பகர்வாழ்வே 

[பாக்கொசததி னாலியலர் கோக்கைக்கு வேல்கொடுயா் 
பாக்கத்தில் மேவவல பெருமாளே, (௧) 

தாத்தத் சனச்கதகக்க தாக்கத் தனந்ததக்த 
தாத்தச் தனந்ததந்த தனதான, 

91/5 பாற்றுக் கணங்கள்தின்று தேக்கிட்டிடுங்குரம்பை 
நோக்கிச் சுமந்துகொண்டு பதிதோறும் 

பார்த்துத் இரிந்துமன்று ஆச்சத் தையுக்தெரிந் து 

ஏக்கற் றுசின்று நின்று தளராதே 
வேற்றுப்புலன்களைந்து மோ ட்டிப் புகழ்ர் தகொண்டு 

கர்த்திக் துரின்பதங்கள் அடியேனும் 
வேட்டுக் கலந்திருந்து ஈட்டைக் கடந்துகின்ற 

வீட்டிற் புகுக் திருக்.து . மகிழ்வேனோ 
மாற்றற் றபொன்துலங்கு வாட்சக் கரற்தெரிந்து 

வாய்ப்புற் றமைச்தாங்கு (தடி.சாப 
பாற்பொற் கலர்துலங்க | காட்டச் சுதன்பணிந்தய் | 

வார்க்கத் தன்முன்புசென்று இிரைமோ ரப 
மி/பாற்சொற் றடம்புகுர்து வேற்கட் சினம்பொருர்து 

பொயக்குட் டுபின்றவன்தன் மருகோனே 
பாக்குக் கரும்பைகெண்டை தாக்கித் தீடம்படிந்த 

பாக்கத் தமர்ந்திரந்த பெருமாளே. (௨) 
Me ee eet       

ட 4 உசா - ஆராய்சி T 2. ர்க்க - தூர்க்க, பொழிய, 4 பாக்சொத்து - 

பாமாலை. 6 தடி.சாபம் -சண்டம், வில். | நாட்ட/சுதன் - காட்டு rary 

Pur prop - பாற்கடல், ௦ பாய் - சர்ப்பாயனம், ்



ஃகோசைசகர். 
r gt 

ve 

Ghil Gl sh a8 தானதன தனதன தானது 

தானதன fi OMT HON food GT err, 

6[6. *ஆதலித பாரமுகை மாதரிடை பில்வபிற 

தாலிலையெ மமைகன கலைலிலை 

யாயும்விை வானகுழி யானதிரி கோணமதி 

௨ாரைமிக வாயடியன் அலையாமல் 

ராதசத கோடி மறை யோலரிடி nit poup 

69227//2 (DT (Pov a0 GNULOT S 

Wd ot Gn 8 0) Bani மேங்னைய வேடிருபை 

TI ws th Cat ght ow வருவாயே 

தமி யாடா போற கு மாஇறகு 

Pe 1a tort) a பரமேசர் 
% ௩ 

சிர்மைபெற வேயுதவ உரமைக ந வேலவ 
9 lan thy LOT Mh of GOBINT 

கோசைகுற பாதுகுண Ogu wr g 8 

LIT LPP a 2S ath 

    

குமசேசா 

கோசைஈசா வாழஅரு மீர்பவ காச சர 
5 
வேசமாட காவமரர் பெ (ரமாளே.(௪) 

1 திருவலிதாயம், 

கனகசைய தானதன தனதான, 

577. ம ருமல்லி யார்குழலின் மடமாதர் 
மருளுள்வி சாயடியலி அலையாமல் 

இஞ்கல்ல வாகுமுன தீடிபேண 
வ்கி ் இன வல்ல மானமன தருளாயோ 

%கோசைகார் என்ப கோடம் 2பூ. சென்னப்பட்டஎ ச் தச் aC ope” 
'6-மயில் தாரம் 1] அகர் thus + இக் ஸ் "லம் பாடி ex வழக வரு 
சற; இத ஓ.ள்னப் ட்டணச்சுக்கு மேர்பேஎ்்ர- அம்பத் தூர் ரெயில் 
ஜ்டேஹாரிலிகு 6 16.8 ids ஒருமல் தூச2 இலுள்ள த,



திருப்புகழ், ட்ப 

கருரெல்லி மேனி.பரி மருகோனே 
கனவள் ளி யார்கண a pane se r 

ச “a: திருவல்லி தாயமதில் உறைவோகோ 
இசழ்வல்ல மாதவர்கள் பெ நமாளே.(௧) 

  

~ 

*குறட்டி,. 

atte 

  

STOO Fh TET DB! GT ST HoT BS Hb OM 

தானதன தத்தசான தனதான, 
918. சிரிழிவு குட்டமீகா வாதமொடு பித்சுசல 

நிள்குளிர்வெ துப்புவேறு மூளே சாய்கள் 
சேருறுபு முக்கள் உடு ரான்முகளெ டுழ்தவீடு 

Cy wal 9 & Kept In gras 
பாரிய வத்துவார நரறுமும லத்திலாரு 

பாய்பிணியி யற்றுபாவை ஈரிராய்பேய் 

பாறொடுக முக்கள்கூசை தாமிவைபு சிப்பதான 
பாழுடலெ Os gai ana உல்! 

நாசணிய றக்தினாரி ௮௮சம யத்திபூத 
நாயகரி டத்துவா மசமரயி 

சாடகந டத்திகோல நீலவரு ணச்திவேச ் 
நாயகியு மைச்சிரிலி திரிசூலி 

வாரணிமு கைச்சிஞான பூரணிக லைச்சிகாக 
வாணுதல ளித்தவிர ॥்பிலோனே 

மாடமதில் முத்துமேடை Carty ணக்கசோலை 
வாகுளகு நட்டி மேவு பெருமாளே, 

* திருவடமுல்லைவாயில், 

தனதைய தானனதானன தனதைய தானனதானன 

தனதைய தானனதானன தனதான, 

579. அணிசெவ்வி யார் திரைசூழ்புவி கன $9வ்வி யேகரையேறிட 

அ.றிவில்லி பாமடியேனிட ரததீரா 

“Gerla aa ஐ கறட்ர் பாடிக்குச் சமீபத்திறுள்ஈ ௪ + Bis coe 
லம் சென்னப்பட்! ணத்துக்கு ே ற்சேயுள்ள ஆவடி.ஸ்டே வளிலிருந்.து வட்டு 

ழக்கு 8 மல் தூசத்திலுள்ளது. 3 சிவ்வீ-ரின்ச,



ad 9 திருவடமுக்லைவாயில். 

அருள் வல்லை யோநெடுநாளின மிர௫ளில்லி லேயிடுமோவுன 

தருவில்லை யோஇன மானவை wou or 

குணவில்ல தாமசமேரினை யணிசெல்வி யாயருணாசல 

குறாவல்ல மாகவமேபெறு - % குணசாத 

குடிலில்ல மேதருகாளெது மொழிகல்ல யோசவரேபணி 

குணவல்ல வாசிவனே?வ குருசாதா 

பணிகொள்ளி மாசணபூசமொ டமர்கள்ளி கானகநாடக 

பரமெல்லி யார்பாமேஸ்வரி தருசோவே 

படரல்லி மாமலர்பாணம தடைவில்லி மாமகனாரனை 

பரிசெல்வி யார்மருகாஈர மூருகேசா 

மணமொல்லை யாரெகாசன கனவல்லி மோகனமோடமர் 
மகிழ்தில்லை மாட மாடினர் ௮ருள்பாலா 

மருமல்லி மாவனநீடிய பொழில்மெல்லி சாவனமாடமை 

வடமுல்லை வாயிலின்மேவிய பெருமாளே. (௧) 

தையசன தானதந்தன தசையதன தானதச்தன 

தையன தானதந்கன தனதான, 

5$0. மின்னிடைக லாபகொங்கலொ டன்னமயில் ஈாணலிஞ்சயர் 

மெல்லியர்கு (மாமிசைந்தொரு தெருமீதே 

மெள்ளவுமு லா வியிங்கித சொல்குயில்கு லாவிரண்பொடு 

வில்லியல்ரீபு ரூரகண்கணை தொடுமோசக 

கன்னியர்கள் போலிதம்பெறு மின்னணிக லாரகொங்கையர் 

கண்ணியில்வி மாமலன்பொடு பதஞான 

சண்ணியிலு ளாக சந்தா பொன்னியல்1ப காரமுங்கொடு 

6 கண்ணுறுவ ராமலின்பமொ டெனையாள்வாய் 

சென்னியிலு டாடிளம்பிறை வன்னியும ராவுகொன்றையர் 

செம்மணிகு லாவுமந்தையர் குருசாதா 

செம்முசஇ ராவணன்தலை விண்ணுறவில் வாளியுந்தொடு 
செய்விகபொ னாழிவண்கையன் மருகோனே 
    என அங்கவை அகவய கை 

  

பனை ‘ . : oe ௪ குணசாதகுல்-குணம் பிரக்குமிடம் *புரூரம்-புருவம் * பசாரம் 
பாசத்திழ் சாத்திய மாலை 9கண்ணு2-சண்ணா௮.இருஷ்டிதோஷம்



இரு புகழ். சக்க 
e சு ‘ * ou”, ந ப ச துன்னியெதிர் சூரர்மம்கிட சண்முகம தாகிவன்கிரி 
துள்ளிடவெ லா UL BO தனை AOC aT ar 

சொல்லுமுளி Cart sau wih முல்லைவட வாயில்வக்தருள் 
துல்யபா ஞானவம்பர்கள் பெருமாளே. (௨) 

திருவாலங்காடு, 
கரைகள் அர்கம் 

தன தானந் தானன கானன கனகானர் தானன தானன 

தனதானர தானன கானன் தனதான. 

981. கனவாலம் கூவி] மாதர்கள் மனசாலஞ் சால்பி காரிகள் 

கனமாரம் போராக மாமி முகைமீதே 

கசிவாருங்கக&றுகி ளாலுனு வரைகாஹிகர்காளிம வீணிகள் 

களிகூறும் பேயமு தாணிது ச்சுமாலர் 

மனமோசநி கூர்மக பாலிகள் மதுவார்சங் நீதவி ஷோதிகள் 

மருளாரு£் காதலர் மேல்லிழு மகளிீர்வில் 

ம திமாடஞ் சேர்பவர்் ௪ லில் மகிழ்கூரு ப்பாழ்மனம் லாரிச 

மலர்பேணுன் தாளுன வே.பருள் அருளாயோ 

தனசானர் தானன தானன எனவேதவள் கூறுசொல் 1b pal 

ததைசேர்தண் பூமண மாலிகை யணிமார்பா 

தகரேறங் காரச மேவிய குகவீரம் பாரும ராமிகு 

தகைசாலன் பாரடி யார்மகிழ் பெருவாழ்வே 
தினமாமன் பாபுன மேலிய தனிமானின் தோளுட னாடிய 

இனை மாவின் பரவுயர் தேவர்கள் ் தலைவாமார 

திகழ்வேடங் காளியொ டாடிய செகஜிசம் கேசந டேசுரர் 
திருவாலங் காடினில் விறிய பெருமாளே. (௧) 

AR அகவன் கள்ளனை 

SHEIK ST EHH ROM HM SHH WH FTE BOM Seer 

தந்தானந் தாச்தர் தனதன BOO FT OO. 

082, பொன்றாமன் முக்கும் புதல்வரும்ஈன்ராமன் முர்க்கின் ௮௮ தணை 
. . பொன்றானென் முட்டம் பெருகிய புகியூடே 

'பொங்கா வெங்கூற்றம் பொதி தருரிங்காரஞ் சேர்த்திங் குயரிய 
; புன்க.ூடொன் முய்க்கொண் டுறைதரு - முயிர்கோல 
        க்ப் கவு அலையை ர்வ 

- * தேளொல் - €ழடன்ற இள்ளுத௨ால், 1 காளிமம்-சப்பு



ஸ்ஸ்: ப ப்பட ட்ட 
ral) திருவாலங்காடு. 

நின்றாணின் றேத்தும் படி கினை வு்தானும்போச்சென்றுயர்வற 
9 நிர்தாகும் பேச்ெொன் பதபட நிகழாமுன் 

கெஞ்சாலஞ்சாற்பொங் செவினைவிஞ்சாதென் பாற்சென்றகலிட 
சின்தாள்கந் தாட்கொண் டருள்தர நினைவாயே 

குன்றால்விண் டாழ்க்கும் குடைசொடுசனருன்முன்சாச் துங்குவலய 
முண்டார்கொண் டாட்டம் பெருகிய : மருகோனே 

சொந்சார்பைர் சார்த்திண் குயதற மின்,சாள்9ர் தாச்சிற் தையில் மயில் 

. கொண்டேசென் ருட்கொண்டருளெனமொழிவோனே 

அன்முலங் காட்டண் டருமுய நின்றால் கூத்தன் திருவருள் 
அங்காகும் பாட்டின் பயனினை யருள்வாழ்வே 

அன்பால்ரின் தாட்டும் பிடுபவர் தம்பாவம் தீர்த்சம் புவியிடை 
௮ஞ்சாமெஞ் சாக்கர் தரவல பெருமாளே,.(௨) 

தனதன தானர் தாத்த தனதன தானச் தாத்த 
| FU EM STNG BK GOT ST OH: 

588, வடி.வ.தூ நீலங் காட்டி முடிவுள காலன் கூட்டி. 

வரவிடு தூதன் கோட்டி. விடுபாசம் 

மகனொடு மாமன் பாட்டி மூகஓுற வோருங் கேட்டு 

மதிகெட மாயச் நீட்டி . யுயிர்போமுன் 

படிமிசை தாளுங் காட்டி யுடஓுறு ரோய்பண்டேற்ற 
பழவினை பாவர் இர்ச்துன் அடியேனைப் 

பரிவொடு நாளுங் சாத்து விரிதமி தாலர் கூர்த்த 
பரபுகழ் பாடென் முட்கொ டருள்வாயே 

முடிமிசை சோமன் சூட்டி வடிவுள ஆலன் காட்டில் 

முதிர்ஈட மாடு கூத்தர் புதல்வோனே 

முருகவிழ் தாருஞ் சூட்டி யொருதனி வேழர் கூட்டி 
முதல்மற மானின் சேர்க்கை மயல்கூர்வாய் * 

. இடியென. வேகங் காட்டி. நெடிது ரூலந் தீட்டி 
.... யெதிர்பொரு சூரன் தாக்க | 

— இலகிய வேல்கொண் டார்த்து உடலிரு கூறன் முச்சி | 

பிமையவ ரேதந் தீர்த்த. பெருமாளே.(௩) | 

வரஏகி 

etna



திருப்புகழ். Fad 

க வெள்விகரம். 

இல்தல அன்ன ao Bor கன & Bat an 

தையன BBR HH ti KOM BT OM, 
75 

964. அடல் f (oh 12] வி ழு nil if lo bd OR 

OM LO 9)! 2) ன் Lar ய் ay 3) ர் (fs wed 
புடனாளும் 

6 
௬ oe 

BD Si Le இ! Neh இட்டு ட்) ப ஜட் 

BD MMT LN Tt aL BB sQur றி 
4 ப் 

இடர்படு மடிமை புளமுறை புடலொ 

டெல்லைளி ப்ரபஞ்ச மயல் இர 

எனகற நினது ஈழல்சபெற மவுன 

வெல்லைரு Piss) gran oo புகல்வாயே 

வா_மணி முரை! மலிய பதகமும் 

am Lat Dy ait ab AED இருகாதும் 

மரசுக வடிவு மடலிடை யொடு 

வள்னிபு னத்தில்றின்ற மபில்விரா 

வி டதா இருண TPF a ர் திமுல/ 

Garant arin dae ruse | குருநாதா 

விகசித கமல பரிபுர மூளி 

வெள்ளிக ரத்தமர்ச்க பெருமாளே, (௧) 

தன்தன் நகைய தன நன ௮ த்ய 

BoM Foe தைய கன தான, 

586. குவலய மல்கு *தவலிகள் முல்லை 
குளிர்ககை சொல்லு முதுபாகு 

குழையிள வள்ளை பிடை இறு வல்லி 

- குயமுகை கொள்லா 1 விழைமேலி 

கவலைசெய் வல்ல சுவரு மூள்ள 

Sa op aul av தெள்ளூ sal ua dy 
  

- * இந்தஸ்ஃலம் கேப்ப: டா என்றம். ரெயில்டே ஷனிலிபந்து ௪௨ 
மைல் தூரத்திலுள்£ ௪, 17 வா'கள் - ஏர. றவானலவர்கள், வின்ப மேவி. 
விரும்பி மேலி. | seve Senos யிலும் 
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சூ வெள்ளிகரம். 

சடி மல சைய ௮ணிவன செய்ய 

கழலிணை பைய 

தவநெறி யுள்ளு வமுனி அள்ளு 

தீருபுன வள்ளி மலைமற வள்ளி 

தருதினை மெள்ள 
அவகெறி சொல்ற மவரவை கொல்லு 

to p@ ux Gear orl} 

அடையலர் செல்வ மளறிடை செல்ல 

அமர்ரொெய வல்ல 

  

688, பொருவன கள்ள இருசுயல் வள்ள 
புரிகுமை தள்ளி 

புளகித வல்லி யிளசத அல்லி 

புரிபிள முல்லை 

உருக அள்ள கிரரூடை.. யுள்ளம் 

உலகுமி My air ar 

றுமைதரு செல்வனெனமிரு கல்லி 

யுணர்வொடு சொல்ல 

மருவலா் வள்ளி புசமுள வள்ளி 

வளர்புவி யெல்லை யளவிடுதொல்லை 

மரகத நலல 

அருவரை விள்ள அயில்விடு மள்ள 

௮ணிவயல் வெள்ளி 

அடையலர் செல்வ மளறிடை செல்ல 
௮மர்செய வல்ல 

மலைக் 

றைய தைய தைய தைய தைய தைய 

589. கள்ள முள்ள் வல்ல வல்லி கையிலள்ளி 

அருள்வாயே 

யட்டி. 

அகர்வோனே 

ந்கர்வாழ்வே 

பெருமாளே. (௨) 

விளையாமிம் 

சகைமீதே 

பொழுதேசரின் 

வு ராதோ 

மணவாளா 

மயில்வீரா 

சகர்வாழ்கே 

பெருமாளே, (ஐ) 

தனதான; 

சிதியிய, 
ர்சல்து நெல்௮ வெள்ளி செள்ளு கல்வி செல்வர் சளொமாய 
  

$ வெளளிரகர் என்பதம் வெள்ளிகரம் werd ஒரே ஸ்சலம். 
*, சல்து-சஙப ணிசள்,



திருப்புகழ் ௪௨௩ 
ம் 

அள்ளல் துள்ளி ஐவர் செல்லு மல்லல்'சொல்ல முடியாதே 
*ஐய ரைய மெய்பர் மெய்ப ஐய செய்ய கழல்தாராய் 

வள்ளல் புள்ளி ஈவ்விஈல்கு வள்ளி கிள்ளை மொழியாலே 
மையலெய்து மையசெய்பில் வைபில் வெள்வ காகளேத 

மெள்ள மள்ளர் கொய்யு நெல்லின்ர்வெள்ள வெள்ளி ஈகர்வாழ்வே 
வெய்ய] சைய வில்லி சொல்லை வெல்லவல்லபெஈமாளே [௪ 

  

988, தொய்.பில் செய்யில்: செய்யர் oe swt Qo airy எமய இடடயாலும் 
தள்ளி வள்ளை சள்ளி யுள்ளல் சொல்லு கள்ள விழியாலும் 

மையசெல்வி மவ்வல் முல்லை மல்கு ஈல்ல குழலாலும் 
லமடல்கொள்ள என்ளல் பசய் ம் ௨ல்ல் சொல்லை 0B PZ?! ey 

செய்ய துய்ய புள்ளி ஈவ்லி செல்கி கல்வ ரையி?லனல்” 
தெய்வவள்ளி மையல்கொள்ளி செச்வபிள்&ா முருகோனே 

மெய்யர் மெய்ய பொய்யர் பொய்ய வெள்ளை வள்ளி ந5ர்காழ்வே 
வெய்ய சையலில்லி சொல்லை வெல்ல வல்ல பெருமாளே.) 

தையதனதான தையதன தான 

னதயதன தானா தனதான, 

299, இல்லையெனசாணி யுள்ள தின்மராம 
லெள்ளினளவேலும் பராரை 

எவ்வமெனராடி யுய்வகையிலேனை 

யெவ்வகையகாமங் கலியாகர் 

சொல்லவறியேனை யெல்லைதெரியாத 

தொல்லைமுதலேதென் அணரேளைத 

தொய்யுமுடல்பேணு பொய்யனைவிடா துன் 

... துய்யகழலாளுர் திறமேதோ 
வல்லசுரர்மாள நல்லசரர்வாம 

மையவரைபாகம் படமோது 

மையுலவுசோலை செய்யகுளிர்சாரல் 

வள்ளிமலைவாழுங் கொடிகோவே 
  

* Bur Bu - முனியர்ச்தமுனிவ்னே, ர் வெள்ளம்-மிகுதி- $ சைய 
~ . ட 9, , 2 ! * « - ae a! ச் 

எல அதலாம் வில்லையுடையவர். $ கொய்யர் SOT Big aoe wan. 

BIT,



Pe ge வெள்ளிகாம். 

வெல் மயி? wo ay வல் x ம் Pp ரள 

Gay an ail’ ayia. av isi புளைவோனே 
2, பம ry . fy ’ [ஆ டா wn 

அவள்ிபணறைமாட (7 மாத வ 1 
* டர ட் rn . . 

வெள் OAD IG ET Ag LLL பா mur Gar, (௪) 

590. பையரவுபே சரடு வரா யப லப பபப னி 

பையவுகோலற் தனைகாடிப் 

பையலெளலோடி. மையல் ிிடுமோரு 

பவவிசைய (05 சஎணிகசாயேன் 
” ர் 

உய்யவெருகாரல மைய sar 

up. at Ort 1 Hit 7 ம் Ld (9. [6] t VR 

் ஞூ Ap “he ay es ரது 7 . . 
9 சாசர் ப்ர இப விடல் ஜிரா கம் 

4ஒல்ல றுவினோ ரம் தருவாயே 

வையருாாரதரளு ௮மயமுமஈ 
் . c . . ச 

alan at? LIT Git amt Lb புடைசூழும் 

வள்ளிபலைவாழும் வள் மனா வாள 

மையுகக சகியே op 1) DOT MEP M 

வெய்யக் டே IT oo சயமுட. ன்வ்பத 

வெல்லயிலினால்யுன் புரிவோனே 
ரி nally pip oe ge om 

வெ aT oF LOST LAT LL LE (od) CB ae gh: 

வெள்ளிரகாமேவும் பெருமாளே, (sr) 

FOO ET FEY) HF சன TGV HT BOT CT HON SF FSO 

ST OY GM FTW KTS ow சம்கதான, 

டம. வட அவது வரில் பப்ளி ட் 
59 1 , al தன் வ் <3 [ச ரக் மிப]: ig pv (Eps ப ல் னி பன Bev’ oor 

‘ . > oe ௩ on . a . a ௪ ட த் 

உரராய்பதி கியிங்கே தலி .. மியென்செய்வாயோ 

LO GP TUT கொ 19. G) may வு ஆரு Toot al ல்லபைமற்றழிந் து 

LOT GT WILDE Bay a TTT pep எ ம்பிரானே 

இத ( «| | ந் சூ ட்டி * a 0 

ரஇககியகாண் வை t Fi OO Bio). on 3 Cin D aD sor use மெச்சில்தின்று 

|| Part rar ri, தூயல வன் மைர்தகாளும் 
eet mtr te vent   seers ee co 

ye gay ஒத்த. + gus ay -! Qe eater a ன, டி ஈசையென - அழு 

0 ன்ற. 8. Cabair - -சண்ணப்பசாயஞர். !! Seamed Caner) 

வீளையாடற், கடல்.



இருப்புகழ். wa 

- இரையளது தல்ர பஷ ai Poe am aut ae ou end TOE Sl 

LOT a ர 2. ். Bon] ர ஸி ako Lat iy நீத AT LOT 

௯]. ட்ட Ao 
கச ae f Tl. f கி க் மீ ae ath, sf if Ma பட்டம். 7 ahh bh wl 4a a பப். ப MN a ம் 

9 ம் 6 ர் 

(2 . 2. ஆப்ப 3 aya ae ge ட 
; Vth ம் கவ நிமி ம ர் சகாபாலம RUM Et ALD bP H Bla Lp 

கபி ys 1) ப்ள ரப் Cy (ih /்! 2, aT ன் dd Dre ன் al ov ae WL 711) உது 

QR பாலம் Pom ச Nah gab or 

விதுரனை [ததி Ta gt on த்து வ் Ih வ் ol af a a Bn ர் op பி ள் ae வந wh ச தி ண் றி 

தரரராயணகர*ு மாமன் So suaniyp னிர்தசோவே 

த . 3) 1. . Oop ap box இட்து vee me 
Was al 1 வடி ai . aa at கார் 710 a ar ah கிகா 5h 

Barry] Crop i? யா ப வரச MM anit pa amr, (௮) 

tt திருவல்லம், 

HOM DIT HT ONG KON KOM HT ட சன சன கான் தன்தான 

. io . ப டி 

592. sma Qurd? wr gli gint gh Hing D WO மயென் புறும் 

நலமுற வ யெ ர் ன் ஜிடி ih RT லா sn al ரி AG! பாரு ஈ குடி. ஓடே 

விரை புறுகாலம் பு லனெரி?பலெங் கனறு)ர்வேழர்.. திரியா த. 

வி இரஷஉபார் ன்ப 5) 2 வள் சர்தனுமெனமீவாதும் விதல் சாராய் 

இசையுறவேயன் றரைவறவு நும், எழிலரிவேறம் எனையாளெஸ் 

றிடர்கொர லர் தொடர் வடேறும் இ: கில மயாமுன் வருமாயன் 

இசைஞுகனாருர் இரைபு விவானுர்]1[இரிதரவாழுஞ் Rasen ap grit 

தெரிவையர்சாம்வர் தருஈடமாடுக் திருலலமேவும் பெருமாளே, 

wh 

GON ST BT F 5 சான தானன தனன சாத்சன தானுதானன 

தனனதாத்தன கானாதானன கும்சுகான, 

598, லி] இகராய்ப்பொறு ளீ வரர்கோப!.ல்ரானை காட்டிக் ளீயார்கூடி னும் 

அகலலோட்டிகள் மாயாருபிகள் _ ஈண்புபோலே 

herent பளு an ட அணையைக் ஆல் 

  

௪ 

ட. * என -எண். ரத்த து. ஈகில் * வ. ளென சமம்? ? -நீரும்ரீரும் செர் 

ந்தாற் போலக் கலப் ற்று. * சாதம் ௫ பி. வி 3 eis, Far « 5ழித்சவா. 

| சாபதிகிரி-வில் 24400 3 உழாகலம்-% ரல்:௦ வெொள்பெளுக்க - வெள் 

arn ot urs. சமான் genu ~ Me. tor tf Srudwi-Cnde ஸ்டே 
NRA 

ஷன்" இது வேதூருக்குச் இக்கல் 84. மல் தூரத்திலுள்ள த. த்த வ்ல்ஞ்". 

குழ்ர்துதி. ai



ள்ள மீவலூர், 
4 ச் 

அசடராக்கிகள்மார்மேலேபடு முகைகள் காட்டிகள் கூ.சாதேகீழும் 

அழகுகாட்டிக ளாரோடாகிலும் ௮ன்புபோலே 
சதிரதாய்த்திரி வோயாவேகள் கருளாசோக்கமி லாமாபாகிகள் 

தீருசபட்சைொெய் தோஷா?தாவஷிகள் ஈம்பொணாுத 
ச.ரசவார்த்தைபி னாலேலாுசெப் விரகமாக்க விடாகூதேகிகள் 

தகைமைநீத்துன தாளேசேர்வதும் எந்தகாளோ 

மதுசைராட்டினி லேவாழ்வாகிய ௮ ரகர்வாக்கனி லேசார்வாகெய 

வாழதிமேற்றிரு நீறேபூசிகி மிர்ந்துகளும் 

மருவுமாற்றெதிர் வீறேடேறிடஉ அ௮ழக?பாற்றிய $ரலாயெ 

மகினமயாற்சமண் வேரோடேசெட வென்றகோலே 
புதியமாக்கனி வீழ்சேனாறல்கள் பகலிராத்திரி யோயா ஆலைகள் 

புசள 8மற்செலவு ஈர்பாயது ணஊந்துபோதும் 

புசழினாற்கடல் ரு ழ்பார்மீதினிலளகைபோற்பலவாற்வால்வீ திய 

(புலவர்போற்றிய வேலூரமேகிய தம்பிரானே, (௧) 
வைகைக். 

தானானதந்ததர்த் தானானதந்த த்ர்த 

தானைதர்ததந்த தனதான. 

594, சேலாலமொன்றுசெங்கண் வேலாஓுமவென்றுமைர்தர் 

சீர்வாழ்வுசிகதைபொன்ற முதல்காடி 

தேன்மேவு ரெஞ்சொலின்சொல் தானோதிவக்தணைந்து 

தீராததுன்பஇன்பம் உனுமாதர் 

சோலாகலங்கள் கண்டு மாவாகிநின்றனன்பு 

கூராமல்மங்கியங்கம் அழியாதே 
கோள்கோடிபொன்றவென்று காடோறுகின்றியங்கு 

கூர்வாய்மைசொண்டிறைஞ்ச அருள் தாராய் 
மாலாலுழன்றணங்கை யாாமாமதன்கரும்பின் 

வாகோடழிக்தொடுக்க முதல்காடி 
வாழ்வானகந்தமுந்த LOT MP Ba 5 HiT 5 

மாசூரர்குன்றவென்றி மயிலேறி 
மேலாகுமொன்றமைந்த மேனாடர்சின் றிரங்க 

வேலாலெறிக்துகுன்றை மலை வோனே. 
வேய்போலவுக்திரண்ட தோள்மாதர்வக் திறைஞ்சு 

வேலார்விளங்கவந்த பெருமாளே, (௨) 
  

௩ 0 a ர ச டொற்றிய-மங்எசயர்கீ2 ரசியொர் போத்ற,



திருப்புகழ். ௪௨௭ 

* விரிஞ்சிபுரம். 

தனதனத் கனதனத் நனதனத் தனனத் 
கனதனத் தனதனக் தனதனத் தனதனத் 
FOU SOF HOT FM KM KMS FO FOF தனதான, 

595, ஒருவரைச் சிறுமனைச் ஈயனமெத் நைபினில்வைத் 

தொருவரைத் தமதலைச் கடையினிற் சுலழவிட் 
டொருவரைப் பரபரப் பொடுதெருத் இரியவிட் டதனாலே 

ஒருவருக்கொருவர்ரக் களமையிற் சருவளிட் 

டுருவுபத் திரமெடுத் தறையின்மற் புரியவிட் 
டுயிர்பிழைப் பதுகருத் தளவிலுச் சகமெனச் செயுமானா” 

தருமயற் ப்ரமைதனிற் றவகெரிக் சயலெனச் 
சரியை.பிற் கிரியையிற் றவமுமற் றெனதுசைத் 

தனமவக் தினிலிறைத் தெவருமுற் றநிகழ்வுறத் திரிவேளைச் 

சகலதுக் கமுமறச் சகலசற் குணம்வரத் 

தரணியிற்புகழ்பெறத் தகைமைபெற் றுனதுபொற் 

சரணமெப்பொழுஅுட்பொடுரிளை த்திட அருட்டருவாயே 

குருமொழித் தவமுடைப் புலவரைச்சிறையில்வைத் 

தறவுமுக் இரம்விளைத் திடுமாக் கரைமுபழக் 

கொடியதுர்சக் குண ௮வத்தரைமு.தற்றுரிச த்திடும்வேலா 

குமில்மொழிக் சயல்விழித் துகிரிதழ்ச் சிலை நுதற் 

சசிமுகத் இனஈகைக் கனகுழற் றனகிரிக் 
கொடி. பிடைப் டிஈடைக்குறமகட்டிருவினைப் புணச்வோனே 

கரு. துகட் சமமிகட் கமைவுறக் கிறியுடைப் 

பறிதலைச் சமணரைக் குலழுதற் பொடிபடக் 

கலகமிட்டுடலு.பிர்ச் கழுவினுச்சிபினில்வைத் திடுவோனே 

கமுனிற் குலைபறக் கதலி.பிற் கனியுகக் ப 

கழையின்முத் தமுதிரச் சயல்குதித் துலவுகற் 

சனவயற் நிகழ்திருக்[கரபுத் தறுமுகப் பெருமாளே, (௪) 
  

% இக்சஸ் சலம் வேலூருக்த மே ரீசே 8-மல் தூசத்திலுர்ள த. 

ர் சாபுசம் என்பு விரிஞ்பசம்



#2. 0) விரிஞ்சிபுரம். 
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BOO HOM SH GM SO HOM FIM OM HT OM HM GAM OT HT AO தனதான, 
598 குலையமபிரோதி குலிபலிழிவ் வ ந ரகினிசைபாடி முகமீதே 

குறுகியர்வுலாவஅமுதினினிசானகுகல்புமொரறுபடவேதான் 

பலவிதவிமினாச முடறுபபபாக பரிபுரமுமாட அணைமீதே 
whos Rint tT வி_மன2மொவாக பகநனைபுமாரா சினைவாயே 

சிலைமலையதான பரமாதடுபால சிபெரியநான குமரேசா 
௩ on rh 

திருமதுரைமேவுமமணார்தவமாவா திருடா கழமுவேற வருவோனே 

கலின்வடிவமான அஈலிகைபெணா சமஉபத மாயன் மருகோனே 

கழனிகெடுவாளை சுமுசிநாடிய உமாதுகரபுரிபில ப பெருமாளே: 

  

997, அழகுபெறுமோலை 8 nan) Doth BT om BUD MLW wr ar all fur a 

யவனிபிடசாகுமன அதநிமாறி Wadia Dint Ht மயலாலே 

உழலைபிரானு மறலிலமெழகாசி (| HDF OT CD) 5 படிதானே 

Lor SILI GWOT சமஉம௰லரரார முறைபுகிடமாக வரள்வாயே 

பொழியுமழைபாகான மு ॥்ர்ஙாராரபுகற்ரளிசை a tyre we oor 

புரதகனராதி கயிலைலையா ளா புகல்வகும?ரச ல்டிவேலா 
கழையினிரையூது மரிய மேனி ॥ தஇரனைய?ராதி யுடையோனே 

கழனிநெடுவாளை கமுகொடி யமோதுகரபுரியிலவிறுபெருமாளே , 
கவல. 

  

இன்ன தர்ததால onl hoo ot 5 த்தா ன்ன 

தனனதர்ததானன தனதான 

598 நிகரிஃபஞ்ரபூதமு கினையு. மாகிய 
நெ௫மலரகதுபோபடு AB or gun 

நிகந்தருமபரபா GI சிரவபம்பரார பர 

நிருப௮ங்குமாரனெ எனவேதம் 

சக.ரசங்கசாகர மெனமுழஙகுவா திசள் 

சமயபஞ்சபாதகர் அறியாத 

தீனிமைகண்டதானடண் கிணியதண்டைசூழ்வன 

சரணபுண்டரீகம தருள்வாயே 

மகரலிமபசகர முகரவங்கவாரிதி 

மறுகவெர்துவாப்வி!. நெடுவான 

வழிதிறர் அசேளைபு மெதிர்வலைந்தசூரலு 

ஐடி. யஇர்இிராஇியர் குடியேறச்



திருப்புகழ், Paty 

சிகரதுங்கமால்வரை சகாவென்றிவேல்வீடு 

சிறுவசக்தரேேகரர் பெருவாழ்வே 
இசைதொறும்ப்ாஈபூபதி இசைமுகுன் பராவிய 

Baad fl cyan மேவிய பெருமாளே 

தனன தனனதச HIN BW Foy OT FS 

FON CH FEN GH GH தனன சனனதத 

தனன தனனதத HOTT Fol OW BH BOT ST ew 

699 பரவி யுனதுபொற் ANUP APS upip ps 

தணியு முரமுமெய்ப் பாபையு மருமலர்ப் 

பதமும் விரவுகுச் கடமூ மபிலுமூட் பரிவாலே 

படிய மனதில்வைத் துறுதி சிவமிகுத் 

தெவரு மூழ்வுறத் ௧ரம மெறியின்மெய்ப் 

பசியில் வருமவர்க் சசன மொருபிடிப் படையாதே 

சருவியினியஈட் /றவு ரொலிமுதற் 
பழகு மவரெனப் பதறி யருகினிற 

FOF விதமளித் துரிய பொருள்பறித் இடுமானார் 

தமது ம்ருகமதக் களப புளகிதச் 

சயில நிகாதனச் திணைபின் மகிழ்வுறத் 

SpA wus (pp றுருகி மரளெனத் திரிவேனே 

சரிய சிறமுடைச் கொடிய அசரரைக் 

கெருவ மதமெ £ழித் BGM ஏணிபடக் 

கமுகு பசி! கடக் 50a அபில்விடுத் தடுதீரா 

கமல அ௮யனுமர் -கனும் வருணனக் 

தினியு ஈமனுமக் கரியி ஓுறையு௩மெய்க் 

கணனு மமரரத் தனைய நிலைபெறப் புரிவோனே 

இரையு முததிபிற் கடுவை மிடறமைத் 
துழுவை யதளுடுத் தாவு பணிதரித் 
திலகு பெறஈடிப் பவர்மு னருளுமுத் தமவேளே 

இசையு மருமறைப் பொருள்கள் தினமுரைத் 

தவனி தனிலெயிற் கரும முனிவருக் 
கனிய கரபுரப் பதியி லறுமுகப் : பெருமாளே, (ஓ) 
  

*மெய்க்சணன் - ஆச்ச 2பல்லாங் கணு £ள இந்திரன், 

99



pone S@Can gs gre. 

DOOR GB ETON GEM OT BH & BT oo 

தனனதர்ததான தனதான 

500, மருவுமஞ்சுபூத முரிமைவந்திடாது 

. மலமிதென்லுபோட அறியாது 

மயல்கொளிக்கவாழ்வு ௮மையுமெர்தகாளும் 

லகையில்வற்தி. ராத ௮டியேதும் 

உருகியன்பிோடு உணைறினைக்துராளும் 

உலகமென்றுபேர அறியாத 

உறுளமொன்றிலாக பருவம்வர் தர 
ஈ.பயதுற்கபாத மருள் வாயே 

a hoi cei ou ௮ரியதம்பிரானும் 

அடி பணிந்துபேசி DL pO 

௮ருளுகென்றபோது பொருலிதென்றுகாண 

௮ருளுமைந்த.ஐதி குருநாதா 

இரியுமும்பர்ீடு கிரிபிளந துசூரர் 

் செருவடங்கவேலை HOC ur ar 

செ.பலமைக்தகேத தொனிமுழங்முவீதி 

இருவிரிஞ்டை மே vj பெருமாளே,(௯) 

திருவோத்தூர். 

தீனனாத் தானனதானர் தனனாத் தானனதானர் 

தனனாத் தானனதானா தனதான, 

601, தவர்வாட் டோமாரூலர் தரியாக் காதியசூரும் 
தணியாச் சாகரமேழுக் கிரியேழும் 

சரறாகாக் சாய்கதிர்வேலும் பொருகாற் சேவலுமிலர் 
தரிகூ த் தாடிபமாவும் தினை காவல் 

திவர்வாய்க் கானவர்மானுஞ் சஈரராட் டாளொருதேனும் 

துணையாத் தாழ்வறவாழும் பெரியோனே 

அணையாய்க் காவல்செய்வாயென் நுணராப் பாவிகள்பாதும் 

tA தொலையாப் பாடலையாலும் புகல்வேஷே 
பனிக்க. வதவவ/வையவவமை பலவும் ஒகம்ஸ்ட் அவவ. கலவாமை... அர்க்க ஆட ஆட அயன chm அறையைக் வல்லமையை... வல்வை... வவ 

- இர்சஸ்சலம் சாஞ்ூபுரத்தக்கு மேற்கில் சுமார் 90 எமல் தூசத்திலுள்ளது 
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*/4வமாயச் காணதுவாகும் பனைசாய்த் தேமணநாறும் 
பழமாய்ப் பார்மிசைவீழும் படிவேதம் 

படியாப் பாதகர்பாயன் நியுடாப் பேதைகள்கேசம் 

பறிகோப் பாளிகள்யாருங் கழுவேறச் 
சிவமாய்த் தேனமுதூறுர் திருவாச் காலொளிசேர்வெண் 

டிருநீற் ருலமராடுஞ் , சிறியோனே 
செழுநீர்ச் 1சேய்ஈதீ1யாரங் கொழியாக் கோமளம்வீசர் 

திருவோத் தூர்தளில்மேவும் பெருமாளே 

திருமயிலை. 

தனன சனனதன தனன தனனதன 
தனன தனனதன தனதான. 

602. அமரு மமரரினி லதிச னயனுமரி 

யவரும் வெருவவரும் அ திசாளம் 

அதனை யதகரண விதன பரிபுரண 
மமைய னவர்கரண ௮ கிலேச 

நிமிர வருள்சரண சிபிட மதெனவுன 

கிமிர சமிரமய நியமாய 

நிமிட மதனிலுண வலசி வரதவா 

நினது பதவிதர வருவாயே 

8சமர சமரசுர[| ௮௪ர விதாபா 
ஏ சரத விரதஅயில் விடுவோனே 

தரூர்த தகுர்ததிரு திகுர்ச திகுர்ததிகு 
soo ர.ரரரிரி த்குர்தாத 

எமர ஈடனகித மயிலின் முதுகில்வரு 

மிமைய மகள்குமர எமதீச 

இயலி னியல்மயிலை ஈகரி லினிதுறையு 

மெமது ப.ரகுரவ பெருமாளே,(௧) 

௪ பவமாய்,7து ஆணதுவாகும் எனப்பிரிக்க. 1 சேய்கதி - சேயா. 1ஆச 
ங்சொழியா - முத்துசகளைச் கொழிச.த. $ சமரச ௮௦7௬7 - ஒற்றுமையான 

பருக்சன்மையுடைய சேவர்-ஞூக்கு, || Hes இதசபர-ப்னக ரா பெழான 

சாரர்மேல் Qase -Q.odu Gar



Mee. திருமயிலை. 

தனனத் தனதன தனதான, 
809. அயிலொத் ெ தழுமிரு 

அமூதொத் தடுமரு 

சயிலத் தெழு.துணை 

திடையுற் றடியனு 
கயிலைப் பதியான் 

St. OE Hons Ran r 

௦யிலைப் பதிதனில் 

ரியர் Gig usa 

மலவரமமை ஸடவனிவுள்வவவவா ence 

விழியாலே 

மொழியாலே 

முூகையாலே 

மடிவேனோே 

முருகோனே 

யருகேசூழ் 

உறைவோனே 

பெதகமாளே.(௩) 

தனசனாதன BT SM CO bE HK A தனதான, 

(04, ௮ றமிலாவதி பாதகவஞ்ச 5 

௮டி யனேன்மெலி வாகிமனஞ்சற் 

திறல்குலாவிய சேவடி.வந்தித் 

தினமுமேமிக வாழ்வு.றுமின்பைத் 

விறல்கிசாசரர் சேளைகளஞ்சப் 

விமலமாதபி ராமிதருல்ரற் 

மறவர்வாணுதல் வேடைகொளும்பொற்் 

மயிலைமாஈகர் ே வியகந்தப் 

  

(Boni om {DOW Foor தனதன {Doo Gor 

BOT oar தன்தன் Hom Hor (DOS Haat 

தனன தனதன தனதன தனதன 

08, 'இசல வருதிரை பெருகிய ௪லஒதி 
நிலவு முலகினி லிஈமு.று பிறவியி 

னினிமை பெறவரு மிடருறு மிருவினை 

இசையு முனதிரு பதமலர் தனைமன 

. மிசைய நினைகலி பிதமுற வுனதரு 
ளிவ வுப,கிலி அயர்கிலி தொழுகிலி 

ழு கைவென அறைகிலி 8 ரைகிலி 

மடமை குறை5லி பதியுணர் வறிகிலி 

ஐ௪சன மறவுறு மவுனமொ டுறைகிலி 

் தொ flaw Ger 

நிளாயாதே 

தருள்கூடத் 
தருவாயே 

பொரும்வேலா. 

பபுதல்வோனே 

{wal gr 
பெருமாளே (௩) 

தின தான, 

ய துதீர 

உமைபாகர்ப 

Lar wT



திருப்புகழ் ஈதல் 

மயம தடரீட இடருறு மடியனு 

மினிமை தருமுன தடியவ ௬டனுற 
மருவ அருள்தர கிருபையின் மலிகுவ தாருகா 

சிர தனஇரி குறமக வினிதுற 

சிலத ஈலமூறு சிலபல வசனமு 

இறைய அறைபயி x dips நிரை கரும் அருள்க 

சிரண புரனாவி தரணவி சிரவண 
௪ரணு சரவண பலகுக சயஜொளி 

இசவ பரவதி சிரமறை முடிவு பொருணித 

அகர உக.ரதி மகரதி சிகாதி 

யகர ௮ருளதி கெருளதி வலவல 

௮ரண முரணுறு மசுரர்கள் கெட அயில் விடுவோனே் 

அழகு Da@u புலமையு மகிமையும 

வளமு முறைதரு மபிலைபி உனுதின 

மமரு மரகா சிவசுத அடியவர் பெருமாளே.(௪) 
ees 

தனதனன தானசர்த தனதனன தானதந்த 

FON EMH HIM Kh தனதான, 

606. இணையதில தாமிரண்டு கயச்களென வேபாண்டு 

இருகுழையின் மீதடர்ந்து ௮ மராடி. 

இலகுசிலை வேள் அ.ரர்ச கணையதிலு மேசிறர்த 

இருஈயனர் வாரிணங்கு மதிபார 
பணைமுகையின் மீதணிர்த தாள மணி யார்.துலங்கு 

பருவரதி போலவந்த விஷைமசனார் 

பயிலுநடை யாலுமன்று அவர்களிட மோகமென்ற 

படுகுழியி லேமயஙகி விழலாமோ 

கணகணென வீரதண்டைசரணமதி லேகிளங்க 
கலபமயில் மேலுகந்த குமழேசா 

கறுவிவருசூரனங்க மிருபிளவ தாகலிண்டு 
கதறிவிழ வேலெறிக்த முருகோனே 

மணிமகுட வேணிசகொன்றை ௮ுகுமதி யாறணிச்த 

மலையவிலி னறாயகன்் தன் ஒருபாக 

பலையரையன் மாறுதர்த சிறுவனென வேவளர்ந்து : 

மறிலைகர் வாழகர்த பெருசாளே(2)



(ae திருமயிலை, 

தனதனன தானசத்த தனதனன தானதத்த 
FOU SRN FTO Fw தனதான, 

607. கள; பமணி யாரமுற்ற வனசமுகை மீதுசொற்ற 

சலகமத வேள்தொடுத்த கணையாலும் 

கனிமொழிமி ஞர்கள்முற்று மிராவசைகள் பேசவுற்ற 
கனலெனவு லாவுபட்ட மதியாலும் 

வளமையணி நீடுபுஷ்ப ॥யன௮ணை ம்.தருக்கு 

வனிதைமயல் சாடிரித்த ஈலியாதே 

வரியளியு லாவுதுற்ற இருபுயம ளாலிவெற்றி 
மலரணையில் ரீியணைக்க லாவேஸும் 

அள பமணி மார்பசக்ர தானரிழு ராரிசர்ப்ப 

துயிலகர னாதரித்த மருகோனே 

சுருதிமறை வேள்விமிக்க மயிலைஈகர் மேவுமுக்ர 

அரசதக லாபபர்சை ம.பில்லீரா 

அளகைவணி சோர்குலச்தில் வனிதையுயிர் 4மீளழைப்ப 

1 அருள்பரவ பாடல்ரொற்ற குமரேசா ' 

௮௫வரையை நீறெழுப்பி நிருகர்தமை வோறுத்து 

அமார்பதி வாழவைத்த பெருமாளே (௬) 

  

{POO OF Fil OMT தானான தன்னதான தானை 

தனனதான தானை BOO FIOM, 

608. சடி.யவேக மாறாத விரதசூத ராபாதர் 
கலகமேசெய் பாழ்மூடர் வினை வேடர் 

சபடவீன ராகாத இயல்புகாடி யேநீடு 

கனவிகார மேபேி நெறிபேணாக் 

கொடியனேது மோராது விரக ல மேமுடு 

குடிலின்மேவி யேராளு ¥ மடியர்தே 

ருலவுதோகை மீதாறு முகமும்வேலு மீராறு 
குவளைவாகும் நேர்காண வருவாயே 

  

_ ல ம்ம் ப ப்பட்ட ப ர 
* மிளபைப்ப - மீளஅடைப்ப, 1 இது இருமயிலாப்பூரில் எலும்பைப் 

க்ஷ டுபண்ணாக்யெ திரு ஞானாம்டர்ச சுவாமிகள் சரித்திர த்சைச் குறித்தது.



109, 

திருப்புகழ். red 

1119 WIE on மாமேரு அதிரவீசி யேசேட 

பணமுமாட வேடு வரைசாடிப் 

பரவையாழி நீர்மோத நிருதர்மாள வானாடு 

பதியதாக வேலேவு மயில்வீரா 

வடிவுலாவி யாகாச மிளிர்பலாவி ஸிள்சோலை 
வனசவாவி பூவோடை ச வயலோடே 

மணிசெய்மாட மாமேடை சிகாமோடு வாகான 

மயிலைமேகி வாழ்தேவர் பெருமாளே,(௪) 

  

ow 

தனனா (5 OW HiT odT aor தன்யா) (BON BT CT ST 

தனனா தனதானன தனதான, 
திரைவார் கடல்௰பூம்புவி தனிலே யுலகேோரரொடு 

இரிவே னுனையோதுதல் இகழாமே 

Borne ஞூநமூனேதுதி மனதா ரபினேவெ 
தனே இரி தேவர்கள் திலைவாமால் 

வரைமா துமையாள் தரு மணியே குகனேயென 
அறையா அடியேனுமுன் . அடியாராய் 

வழிபா டுறுவாரொடு ௮டளா தரமாயிடு 
மகரா ளுூளதோசொல அருள்வாயே 

இறைவா ॥ணதேவனு மிமையோரவ Brac 
மிழிவா கிழமுனேயியல் இல்சாகி 

இருளா மனதேயுற சுபே சர்களேமிக 
. இடமே செயவேயவர் இடர் இர 

மறமா அ௮யிலகொடு உடலே யிருஉ௩றெழ. 
மதமா மிகுசூரனை | மடிவாக 

வதையே செயுமாவலியுடையா யழகாகிய 
மயிலா புரிமேகிய | பெருமாளே.) 

  

தனதன தனதன தாந்ததானன 

தனதன சனதன தார்ததானன 

தனதன தனதன தாந்ததானன தனதான, 

‘10. நிசைதரு மணியணி யார்ந்தபூரித 

ம்ருகமத களபகில் சாக்துசேரிய 

  

2, 90 சலர்கள் எமூம்மூர்த் Bao. | 

 



ச்ஸ். இரு, மயிலை . 

செகிழ்தா அசைதல் வீழ்ர் துமாமதி 

முசும்வெயர் வெழகிழி பாயக் துவார்குழை 
யொடுபொச இருக மேந்து நீள்வளை 

விரைமலர் செறிகுழல் சாய்ுதுநாபுர 

மிசைகர இலகிதழ் மோர்துவாயமு 

தியல்பொடு பெருகிய வாஞ்சையேதக 

வினையனை யிருகினை மீண்டுமாழ்கட 

லிடர்படு சுழியிடை தாழ்ர் துபோமதி 

யிருகதி பெறஅருள் சேர்ச் துவாழ்வது 

பரையபி னவைசிவை சாம்பவீயுமை 

யகலைமு மருளரு ளேய்ந்தகோமளி 

பயிரலி திரிபுரை யாய்ந்ச நால்மறை 

பசவதி யிருசுட ரேர் காரணி 

மலைமகள் கவுரிஃவி தார்ர்தமோகினி 

படர்சடை யவனிட நீங்குருதவள் 

குரைகடல் மறுடெ மூண்டசூரர்க 

ளணிகெட கெடுவரை சாய்ந்துதூாளெழ 

முடுகிய மயில்மிசை யூர்க்துவேல்விடு 

குலாறை மலாளி சூழ்ந் துலாவிய 

மயிலையி லுறைதரு சேர்தசேவசு 

Ouse Ban 

வியனடும் 

மொருகாளே 

சதகோடி 

தருகோவே 

முருகோனே 

குசுசா வணபவ வாய்ந்த தேவர்கள் பெருமாளே. (௯) 

  

தனதன தத்தன தானா தானன 
தனதன தத்தன தானா தானன 
தனதன தத்தன தானு தானன தனதான, 

611, வருமயி லொத்தவ ரீவார் மாமுக 
மதியென வைத்தவர் தாவா காமிகள் 

வரிசையின் மாற்றிய வாகா ராமியல் 

மயலினி லுற்றவர் மோகா வாரிதி 
பதனிடைபுக்கவ ராளாய் £ணிதி 
தீருவிய ஓத்தர்கள் மாடாமாமதி 

மடமாதர் 

மிகர்ரழ்கி 

4 லிதார்ச்ச- மது ஆர்கச, சந்திரனை, சரித்கு, 1மூழ்-முழ்குகவள்,



திருப்புகழ். 

தருபர வுத்தம வேளே சருறை 

அறுமுக ஈற்றவ லிலா கூ.ருடை 

அ௮யிலுறை கைத்தல சீலாபூரண 

ஈரவண வெற்றிவி னேதா மாமணி 

தருமர வைக்கடி* தா வாமணி 

மயிலுறையுக்கம தகா WL iy 

. TAA ‘ 

திரிரிரி இித்திதி தா ௩௧௪ 
தொகுதொ, 

ப் கவா ட் உட பவ 
தெனவரி ஈத்தள மீதார் சேழுா 

இடுவென மிக்கியல் வேகா வேே தாழு 

இருஈட மிட்டவர் கர Bway yas 

உசைசெயு முத்தம். வீரா மாணி? 

உமையவளுத்தா பூர்வா சரரலனி 

2. MRS vaopaoll box at sani) 

உயர்வா முற்றியகோவே யாலா 

மறைமுடி வித்தக தேவே காரண 

urGurs 

பெறுவேனோ 

ட் ல் உடு ட ப்ர யு . 

4 ar we 5a Owe oC gr Be 
Osr BRC sr 

குருபோதம் 

தருசேயே 

ட் ௪ ் ௬ rh ச . » ங் 

ஒருமயி லைப்பதி வாழ்லே மேவர்கள் பெருமாளே (௧0) 

oy tes , aw. உ 

திருவான்மியூர், 

தனதான காக் ன சன தான HT Sa HOI 

தனதான தானதன தனதான, 

613. குசமாகி யாருமலை LN BOT LET GI GODT BOGOR ao. 

குடிலான அல்வயிறு 

கு றிபோகு மீனவிழி ம் Blow (lp காருமலா 

குழல்கார தானு 

புசவாசை யால்மனது உண நரடி டாதபடி 

புலையேனு லா Dias 

' மிமிசை மடிவா UNO? Bal anh 
L4& [pir oor Eh , £9. Se. a BO) Fs 

பொலிவான பாதமலர் 
இரா பூ 

சடைய 

ச் நீதாவா-ரீ ர அவா. 
5 ம . 

~ ~ stm oe Rn ane bates ate ne 

குழையூடே. 

மிலிமா.தர் 

புணர்வாடுப் 

, அருள்வாயே: 
த னை ளது



ச ௪ ் 

அஸ்ரி மாடம்பாக்கம். 

திசகார ணுதிதிரு மருகாவு லாசமிகு 

நிகழ்போத மானபர முருசோனே 

சிதிஞான போதமர னிருகாதி லேயுதவு 
நிபுணாகி சாசரர்கள் -  குலகாலா 

திசைமாமு காழியரி ஈசவான்மு ஜோர்கள் பணி 

Rovers sre. அமுதேசர் 

இகழ்பால மாகமுற ஈணிமா। . மேடையுயர் 
திருவான்மி யூர்மருவு பெருமாளே 

னைக 

மாடம்பாக்கம் 

தான தந்தன தானுகானன தானதந்சதன கானாதானன 

STO ETS OT தானாரானன தனதான 

913. சோெயர்குழை யாலேகோல்வளை 29௪௧ ௦ களாவலேயாழ்சரு 
சீதென்குர லாமிலதூமணி ஈகையாலே 

தூமமென்கும லாலேயூறிய தேனிலங்கித ஜாஷேயாலவி 
லோசனங்களி @) CuserG 5 அழகாலே 

பாடகம்புனை தாளாலேமிக வீசுதண்பனி நீராலேவளர் 
பாரகொங்கைகளாவே$கோலிய விலைமாதர் 

பாலகங்களி னாலேயான் மபல்கமுழ்சிரின்றய ராதேநாபுச 
பாதபங்கய மீதேயாள்வது கருதாயோ 

கசோடருஞ்சட! தானைவேதுசி வாகமங்களி னான? பதவ 

நாததந்தாக லாமாபோதக வடிவாகி 

ஈால்விதந்தரு வேதாவேதமும் நாடி சின்றதொர் மயாதீதம 

ஜனோலயர்தரு காதாஆறிரு புபவேளே 

| வாடயங்கெய வேலாலேபொரு சூர்தடிர்தருள் வீராமாமயி 
லேறுகர்தவி ஜனோதாகூறென ௮ சனார்முன் 

வாசசமபிற வாதோர்ஞானஈ கோதயம்புக&்[வாசாதேசிக 
0மாடையம்பதிலாழ்வேதேவர்கள் பெரு மாளே(க) 

ஞு Ges ஸ்.சலம் வெண்_லூர் ரெயில்ஸ்டே ஷனுக்குக் ழக்கு எ டைல் 
ச்ள்ள ர் குழை - சாது, இஃது ஆகுபெயர், 1 கோலிய - ater 

8 காடருஞ்சடர் - சிவபெருமான். | வாடயல்பெ-வாள்-]- தயங்கிய - 

் ி பொருக்திய. எ வாசாதேரிகள்-உபதேசத௫. 0 மாடையம்பதி யென் 

9 மாடம்பாக்கம்,



திருப்புகழ். சஷி 

திருப்போரூர். 

தனத்தா தானன தானு தானன 
தனத்தா தானன கானா தானன | 

SUS HT தானன தானா தானன தனதான, 

614, 5௮னுத்தே னேர்மொழி யாலே மாமய 

அடைத்தார் போலவு மோகா ளானதி 

லடுத்தே தூதுகள் மாறாருன தும் விவொர்கள் 

அழைத்தே வீடினிலேதா னேகுவர் 

ஈகைத்சே மோடிகளாவார் காதலொ 

டடுத்தே மாமுகை மீதே மார்புற அணைவார்பின் 

குளி Ses பாடலை மிவார் பாதியில் 

கடிப்பார் வாயிதழ் வாய்நீ ரானது 

குடிப்பார் ததனென கானா லீலைகள் புரிவார்கள் 

குறித்தே மாமய லாலே நீள்பொருள் 

பறிப்பா ராசுசள் சூழ்மா பாதக 

குணத்தார் மாதர்கள் மேர்லா சாவிட அருள்வாயே 

வனத்தே வேவெர் மாதா மோர்மினை 

யெடுத்தே தான்வா வேதான் யாவரும் | 

வளைத்தே ரூ.ழவு மோர்வாளால்வெலும் விறல்வீரா 

மலர்த்தே னோடையி வோர்மா வானதை 

பிடித்தே ரீள்கரர்வாதா டாழியை " 

மனத்தா லேகிய மாமாலானவர் மருகோனே 

னெத்தே சூரர்கள் போராய் மாளவு 

மெடுத்தோர் வேல்விடு தீரா காரணி 

திருத்தோளாஇரு$பாதா தாமரை முருகோனே 

தருத்தேர்சூழ்மதி ளேரார் தூபிக 

ளடுக்கார் மாளிகை யேநீ ளேருள 

._ இருப்போ ரூருறை தேவா தேவர்கள் பெருமாளே. (௧) 

ல்க bd. ர் ஆரா - ஆசை, ; வா,சாடாழியை - an pal, 

Qiamou, Sursrsn cene-un gs காம.



end: திருப்போரூர். 

தனத்தா தான தந்த OO GGT கானதர்த 

தனத்தா தானதந்த தனதான 

019, உருக்கார் வாளிகண்சள் பொருப்பார் வார் தனங்கள் 
உசப்பார் TOT Ho ட னுதனூலாம் 

உருச்சேர் நீண்மருங்குல் பணைக்தோ ளோதிகொண்ட 
அவப்பா மேல்வீரர் அ இரவோர்கள். 

அருக்கா மாதர்தங்சள் வரைக்சே யோடிபின்ப 
வலைக்கே பூணுகெஞ்£ன் | ப அ திபாவி 

AFL ஏறடுகின்ற மசக்கால் மாயுமிர்த 
அவத்தா லீனமின்றி யருள்வாயே 

எருக்கார் தாளிதும்பை மருர்சேர் போ அசங்கை 

யினைச்ரூ டாஇரம்பர் புதல்வோனே 

இருக்கா Band Pan அ ுதிப்பார் நாவினெஞ்சு 

லிருப்பா யான தங்கு மணிமார்பா 
ட்ரீ ய் 

செருக்கா லேமிருந்த கடற்ருர் மான வென்ற 

இறற்சேர் T ம வலை 7 சு ஈண் ய முருகோனே 

இனைக்கோர் காவல்கொண்ட குறத்தேன் மாதுபங்க 

இருப்போ ரூரமாற்ற பெருமாளே, (௨) 

தானகானன தானன தானதானன தானன 
தானதானன கானன தனதான, 

096, சிருலாவிய வோதிம மானமஈரடை மாமயில் 

சேயசாயல்க லாமதி ப ன முகமாஞர் 

'தேனுலாவிய மாமொ.ரி மேரகேரிள மாமுகை- 

சேலுலாவிய கூர்லிமி குமிற்காசி 
தாருலாலவிய நீள்குழல் வேயளாவிப தோளியர் 

சார்பிலேதிரி வேளைகின் அருளாலே 
சாமவேதியர் வானவ ரோதிகாண்மலர் தூளிய 

.... தாளில்வீழகி ஞதருள் 7 yaa 

"காருலாலிய நீள்புன வேடர்மால்வரை மீதுறை 
_ காவல்மாதினெ டாவல்செய் ப  கணைவோனே 
காணகம வேதபு ராணநூல்பல வோதிய | 

 காரணாகருணாசகாதஹ. CHB ERGO,



திருப்புகம்: Prt 

'போருலாகிய சூரனை வாரிசேறெம வேல்களிடு 

பூபசேவக மாமயில் மிஸ்ர யோனே 

போதன் மாதவனை LOY Gl amid பாதியா Buy மேசொழு 

வபோரிமாராகர். மேவிய பெருமாளே. (௯௩) 

  

தனனதானன தானன தனன தானன தானன 

தனனதானன கானன சன தான. 

617. திமிரமாமன மாமட மடமையேனிட ராணா 
தமிரமே*யரி சூரிய லாக 

தினகராசிவ காரண பனக புஷண ஆரண 

  

சிவசுதாவரி காரணன் மருகோனே. 

குமரிசாமளை மாதுமை அமலியாமலா பூரணி 

குணகலாசிதி ரா ரணி தீருகோவே 

குருகுகாகும ரேசுர சரவணுசக ளேசர 

குறவர்மாமக ளாசைகொள் ம் 

பமரபாரப் பாருண ULM STIS UT KS 

*பசுரபாடன பாளித பகளேச 

பசிதபாரண வாரான துவசஎடக மாமயில் 

பரவுபாணித பாவல பசயோக 

சமபு.ராமத சாகல சமயமாறிரு தேவத 

- சமயரகாயக மாமயில் ். முதுவீர 
சுகலலோசமு மாசறு சசுலவேதமு Bind gir cep ன 

சமரமாபுரி மேவிய பெருமாளே. (௪) 

உத் தரபேரூர், 

தனன தனன தனதான தனன தனன தனதான. 
தனன தனன தனதான தனதான, 

618, சுருதிமறைக ளிருகாஓு Borda But முனியோர்கள். 

- தூகளிலிருடி யெழுபேர்கள் சுடர்மூவர் 

சொலகில் முடிவில் வெகுரூப [ug திபுருடம்சவாஈதர் 
ards வி ஃலசே ரர்கள் " மறையோர்கள் 

  

அதுரிடிசசக்ிள் 2, ர்பசாம்-பாசரம். 1பகு புருடர்-பிசசெஆனுமல்:



ore, உத்தரமேரூர். 

அரிபசமய மொருகோடி அமரர் சரணர் சதகோடி 

அரியுமயது மொருகோடி யிவர்கூடி 

அதியஅறிய அறியாத அடிகளறிய அடியேனும் 
அறிவுளநியு மறிவூற அருள்வாயே 

வரபைசள்தவிடு பொடியாக நிருதர்பதியும் ௮ழிவாச 

மகரசலதி அளருக முதசூரும் 

மடியஅலகை ஈடமாட விஜயவனிதை மகிழ்வாக 

மவுலிசிதறி இறைதேடி வருகாய்கள் 

ஈரிசள்கொடிகள் பசியாற உதிரஈதிக ளலைமோத 

கமனும்வெருவி யடியபோண மயிலேறி 

ஈளினவுபய கரவேலை முடிகுமுருக உ வடமேரு 

ஈகரியுறையு மிமையோர்கள் பெருமாளே. (௧) 

  

STEM EGE தானதர்த தானதர்ததான தந்த 

தானதந்த தானதந்த தனதான. 

699. கோலெம்பு சீஈரம்பு பீளதுன்ற சோழைபொங்கு 
சோரிபிண்ட மாயுருண்டு வடி.வான 

தூலபங்க சாயம்வம்ப் லேசுமந்து சான்மெலிந்து 
சோருமிர்த சோயகன்று துயராற 

ஆலமுண்ட கோனசண்ட லோகமுண்ட மால்விரிஞ்ச 
ரைணங்ச ளாகமங்கள் புகழ்தாளும் 

ஆனனங்கள் மூவிரண்டு மாறிரண்டு சீதாளுமங்சை 

யாடல்வென்றி வேலுமென்றும் Hor Ca ea 

வாலசக்தா சூடிசந்த வேதமர்தர ரூபியம்பை 
வாணிபஞ்ச பாணிதர்த மூருசோனே 

மாயையைர்து டேவகமைந்து பூதமைந்து நாதமைர் ௪ 

வாழ்பெருஞ்ச ராசரங்கள் உறைவோனே 

வேலையன்பு கூரவந்த ஏகதந்த யானைசண்டு 
வேடர்மங்மை யோடியஞ்ச அ௮ணைவோசே 

வீரமங்கை வாரிமங்கை பாரின்மங்கை மேவுகன்ற 

மேருமங்கை யாளவந்த பெருமாளே.4௨1 
$ழேருச்சரி-உச்ச ரமேறார் 1பஞ்சபாணி என்பது பார்வ இச்சொருடுப்யா். 
 



திருப்புகழ். அசிம். 

தானதத் தனதான தானதத் தனதான 
. தானத்த(தனதான தனதான. 

620, நீள்புயற் குழல்மாதர் பேரினிற் க்ருபையாக 

$ரசமுற் றடியேனு கெறிசேடாய் 

நேமியிற் பொருள்தேடி. யோடியெய்த் துஎம்வாடி 
-நீதியிற் சிவவாழ்வை . நினையாதே 

பாழிலுக் ஊொெயாய சாமம்லைத் தொருகோடி 

பாடலுற் றிடவேசெய்் திடுமோச 

பாவியெப் படிவாழ்வ னேயர்கட் குளதான 

பார்வைசற் றருளோடு பணியாயோ 

ஆழியிற் அுபில்வோனு மாமலர்ப் பிரமாவு 

மாசமப் பொரளோரும் அனைவோரும் 

ஆனைமக் தகயவோலும் ஞானமுற் நியல்வோரு 
மாயிர த் Bim an wi | மறையோரும் 

வாமுமுத் தாமேருர் மேவியற் புதமாக 
வாகுசித் திதோகை மயிலேறி 

மாறெனப் பொருசூர னீ௮றழப் பொரும்வேல 
மான்மகட்குளனான பெருமாளே. (௩) 

தான தந்தன தத்தானத்தன 

தானதந்தன தத்தானத்தன ப 

தானதர்தன தத்தானத்தன தனதான, 

11, மாதர்கொங்கையில் வித்தாரத்திர 

| 'மார்பிலங்கிய முத்தாரத்தினில் 
வாசமென்கும லிற்சேலைப்9பொரும் விழி?வலில் 

் . மாமையொன்றும லர்த்தாள் வைப்பினில் 

வாகுவஞ்சிபில் மெய்த்தாமத்தினில் 

" தஓானிளம்பிறை பைப்போல்கெந்தியில் ட மயலாகி 

ஆதசங்கொடு கெட்டேயிப்படி. | 

சையின்கட லுக்கேமெத்தவும் ட 

Bais வித்தேறித்தலும் © 280 Bai Ben, ப



ச்ஸ்ன் மதுரா,ச்தகம, 

ஆறிசண்டுப ணைத்தோளற்புத 
ஆயிரங்கலை சத்தாமத்திப 

னாயுழன்நலை கிற்பேனலுக்க(ள் புரிவாயே 

சாதனங்கொடு தத்தாமெத்தன 

வே௱டர்துபொய் பித்தா வுத்தர 

மேதெனும்படி. தீற்காய்கிற்பவா சபையூடே. 

தாழ்வில்சுந்தர னைத்தானொற்றிகெர்ள் 
நீதிதந்திர ஈற்சார்புற்றருள் 
சாலநின்று௪ மாத்தாவெற்றிகொள் ௮ ரன்வாழ்வே 

வேதமுங்கிரி யைச்சூம்றித்தமும் 

வேள்வியும்புவி யிற்ருபித்தரள் 

வேர்விழும்படி ரெய்த் 2 தர்மெய்த்தமிழ்மறையோர்லாழ் 

மேருூமங்கையி லத்தாவித்தக 
வேலொடும்படை குத்தாவொற்றிய 
ேடாமற்கைகொள் சிந்தாபத்தர்கள் பெருமாளே.(4) 

genie 

மதுராநதகம், 

  

தனதார்ததத்த தனதனத்தக் 

தர்தனத்தனந்த தனதான, 

624. குதிபாய்ந்திரத்தம் வடிதுளைத்தொக் 
இர் தரியக்குரம்பை வினை கூர்தூர் 

குணபாண்டமுற்ற கிலமெனக்கைக் 
கொண்டிளைத்தயர்ந்து சுழலாதே 

உதிதாம்பரத்தைஈுயுயிர்கெடப்பொற் 

கிண்டிணிச்சதங்கை வித த 

உபயாம்புயப்பு ணையைபினிப்பற் 

லுங்கருத்தையென்று தருவாயே 

கதைசார்ங்ககட்கம் வளையடற்சக் 

“ரந்தரித்தகொண்டல் மருகோனே 

ror ee பத்த வம் நீஸ்க, 
வ வடவை வட அநக னை   

 



திருப்புகழ், 
கருணாஞ்சனக் 2 மலி ரிப்பொழ் 

யைம்புனக் சரும்பின் 

மதனாக்தகர்க்கு மகவென ப்பத் 

மச் சனிற்பிறர்சு 

மதுரார்தகத்து வடதிருச் சிற், 

ஐம்பலத்தமர்ர்து 

  

628. சயிலாங்களை KF, MAMI gs 

SAS TO & KLE LIT 

& இ சாண்டலக்கர் சடையி துர் 

க்கைவைகத்தரம்பம் 

tw) சயல்மாண் OR Fx மனி 1, a ie 

Fo ம்பெற்ப்பகார் கு 

சிறியேன் தனக் கு நுூரைசெயிலர்சத் 

LI FB Bi) MBI a 

௮யில்வாங்கியெற்றி புகதிய/ஈகொக் 

கன்தளைப்பிளந்.து 

அ லொண்டமுற்று நகொடியினிற்பூற் 

அர் தி றத்ப்ரசண்ட 

மயில்தாண்டவிட்டு முதுகுலப்பொற் 

கு ன்றிடி. BHT LS. 

ம.த.ராந்தகத்து வடதிரச்சிற் 
நிம்பலத்தமாக்த 

SOM BG HM தானதகனக்சகன 

தீன தாற்கன தானதன if os 

தனதாந்தன தான தனந்தன 

094 மனமாண்சத சானசணயப்களு 
மனம்வேச்தணை யானதனங்களு 

மடிவேன்றனை யீனஅணங்கு.று 

க்கொர்கன் - மாமசூ.டாகிய சூரன். | 
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௪௪௫ 

மணவாளா 

குமபேசா 

பெ ருமாளே. (க) 

Ou ara ரி 

STUNT a 

| IG BY LD 

றையுமோகான் 

சுரர்வாழ 

Cypser 

not GY) r 

பெருமாளே. (௨) 

DEBBI OM, 

வம்பரா தி



PPPs பேரைகத்கர். 

மயமாம்பல வானகண௱் நல 

மெனப்ரரந்தியும் யா ளெைனதென்றுறு 

வனவாம்பிச மா துன C5) Hw யின்பசார 

இனவாம்பரி தான்யகனம்ப ந 

விடஎன்றெனை மோன தடம்பர 

  

மிகுதாம்பநி சாண்கணங்கன வம்பரேசா 
{ 

இடவார்ச்தன சானுயம் பெறு 

தடசாறங்கா ரோடைஃஒயம்பா ் 

eye REGO BCD IY OE arn ky ny யு ந (a). tent ௮ AUER சர் ப்ப, யெ ar per @) 

நன்தா தன் தானதன To 
yt ry 

தெ ஊழ் BT bi joe phe TET தனை 

கனவா பபுர ibd oat i. kh foie எம்பிரானார் 

தமதா ahh g& PTI ககம 

Gh, naw B ant U ipl f. nT at oy LEE A ocd 

BG HI OLE CaP aces . வும்பர்வாழ்வே 

முனவாம்பது வூடி ONE கன 
ர் * pa! ‘ 

முயல்வான். டி. மாடிலைாயைய்கரர் 

உ முகதாம்பின மேவு மா ம்ப்ரம *சங்கணாறு 

(04 ரப்பா சிய பப்பி ப்பி 

மதிராற்குச UWE HIG RHP 

1முருகார்தி தர மோடமமும்பர்கள் soon Be WO 3 ரமன, 8) 

ட் ட பப ச 

$ே பரு மகர. 

STM FT STM FH KTM HOOT STOW FGF 

தானதன கான க, க STOW ETE. 

098. நீலமயில் சேருமந்தி மாலைகக ராகியர் த 

சாரமிக கவேரிறைஈக - குழலாதும் 

n 6 ட 

கீடு மதி மேோசஇன்ப LOT BES OOTLES ந்தா 

னேர்தரு முகாரலிர் து மசைம்' 
ORE I TERR ளைக் 

fateh endef Fn OH 

oe Geese 3 -பின்ன-௭இரில் சோற்றிய தம்பி. 1 சம் சண-அழகு 

'செய்கன்ற கூட்டமாகிய "முருக ௮ம் இ மொடு ௮..ர் எனப்பிரிக்ச பேச 

நகர் என்பது ெெ ரும்பேது,௮ச்சிறபாச்சத்திற்கடுத௪ செயில்லேஸ்டே நண்,



திருப்புகழ் ௪௫௪ 

ஆலினிக ரா னவ ப Le MTT RA தங்கள் 
ட்விட் பி ரட் f Awe gen al Pol nay coe alt ம் றிய LET Si 

வ imp on ht உரு 
Bh Tip son [க ய் லிம் ட பாரா. ? at, fe ட யூ த ato. y Gh; ற் 

சர « 

ne ளரகமயல நர ST LM Hi AC வனே ர 

கேோலவுரு வாயெரு pip பராகனை யேபிடந்து 

கூவிடுமு arf Band த தருமார்பன் 

| DDO pre inal . கூடமுூறை நீரிெம்பொன் மாட மதல் பூடெழுச்த 
ரு சு 4 ௩ 

கோபவரி காரசிங்ஈள் மருசோனே 

பீலிபபில் மீதுறைச்ு பார்சையேயங்கொள் 

பேர்பெரிய ல் Qe BP as baw G (lp, iB கானே 
=
 பேடமட மே AUT FLD Kewl a பரமிகின்ற 

CUM NER. amr ipath # பெருமாளே. 

cy - tA RUS EMT. 

ன் த்தன கச் ௫ os பட்ச yt OS Bo EMT 

GF HOM REAM FART Ka nor ‘ ர் ச் ர் ட் t ‘ ம் 

தத்தன தத்தன ககன கக்கன் நன தான, 

26, பச்சிலை யிட்டுமு கக்ல சாமி க்கள் 
ச & Ba a aod er! 

. ‘ ~~ ய ர ட் ர . * ரப டி ந. 

ப் பூ. பிட சதி PO oT ho LA Th al 1d) (6 Pes} Carre aw 

hem BG சான் a நி அர் 

* ‘ ச 4 கட்லட் 
LJ gh ந்தி ayy fF a a AT ; : ot yO ப் ர் “aM 

‘ . . அ 1 புரு க, பு உ ் க் 

யெ ர ஜ் குடை பயப்பட ர ‘ op மட்டி யூரு es. ot 

பம் ail CEN ் இட tL aa op ப் ர் PS ae 7 யி தறி ல 
ae a LP Peo 

a ay 0 ட் ~ உட அட 

சன்சீ. Z BY La Ld வர் Ha Fuss sobte h song a 

OE Ta Ops ec a 214 eae t wp a பற்று mirth rp 

or eau any’ Pas Ah! 3 dk fad a Blin யக்இழி மடமாதர் 

a ப « த 2 

Qe சைபி லிப்ப [டூம் 3. ரயி எரி விடம் 

பெற்.றுல சுச்சவர் சம் 2மிய ன த்தர 
ட டி ௪ . * 

இக்தொமி லிக்குரைம் பிட்ட பதம அருள்வாயே 

நச்சர விற் தூயில் பச்ை: Yy FP BM 
oor BEL பத்மம் OT இரு ு வைப்புணர் 

நத்துத ரித்தக ரத்தர்தி Hs BoM வணிமார்பர் 

4 மதலை தூண், 1 இத ஸ்ஈகம் யிலம் ரெயில் தூல்டேஷனுக்குச் 

சழீபத்.இிலுள்ள து. |



ச௪று ... திருவாமாத்தூர். 

ஈட்டா டுக்கட, லிற்பெரு வெற்பினை 

நட்டா வப்பணி சுற்றிம இர்துளம் 

ஈச்சமு கத்தையெ :ரப்பிய ளித்சவர் மருகோனே 

- கொச்மைமொ ழிச்செ pita Sara 

௮த௪இ டைச்சிபெ hg KB EB H 

றித்தித னக்ருமனப்ரிய மூற்றிடு குமரேசா 

கொத்சளிழ் பத்மம லர்ப்பழ னத்தொடு 

சு.ற்றம றக்சடி. ளைப்புனல் சுற்றிய 
கொட்புள ஈற்றிரு வக்கசையுற்றுறை பெருமாளே.(5) 

meena அலைக வளலாய் 

. ந். 

உ இருவாமாத் தார், 

சன சனதான தானன ரன கன கானதாகான 

சன சன சானதானன தனதான. 

0 27 + orf Lone ஸ் UG வேல்கள் வாணிக வாவை விடவே T ban aG sir படு 

மயில்விழியாலுமாளெணு in Gar ip 

 தளவியசோடுபோல்கிளை ய யளவளவானகூர்முகை 
w Ear ipsap® மரடையின் அழகாறும் 

திடியிடையாலும்வாலர்கள் துயர்வுறமாயமாயொரு 

 இணிவடனூமொதர்கள் துணையாகத் 

தொழுதவர்பாதமோதியுன் வழிவழியானெனாவுயர் 

துலையலைமா றுபோலுயிர் சுழல்வேனோே 

௮டவியுனாடுவேடர்க ளரிவையொடாசைபேசியு 
மடிதொழுதாமொண்மையு முடையோனே 

௮ழூயேதோளிராறுடை ௮துமுகவேளெனாவுனை. 

௮றிவுடனோேதுமா தவர் பெருவாழ்வே 

விடைரயெறுமீசர்ரேசமு மிககினைவார்கள் இல்னை 

யுகநெடிதோடமேலணை Wat ap grr 

விரசெறிதோசைமா தர்கள் விரகுடனாடுமா தையில் - 

விறல்மயில்மீ துமேலிய பெருமாளே. கி) 
  

௬ இ$்தஸ்தலம் வீழுட் ப்புரம் செயில் ஸ்டே ஷனுக்குச் சமீபத்திலுள்ளது. 

ர் எ௮ம் - ஏறும்,



திருப்புகழ், அக் 

த்ததத்கன தானாதன தர்ததத்தன தானதன 

FO OBE EB BIRD gat தனதான, 

0-8, சண்கயற்ணே மானேடுற வுண்டெனக்களை போறது 

நன்ஈகமைக்கின மாமாமென ச (மையான 

கஞ்சமொத்தெ இ காரமாமுகை குரசரத்த) கோடோடுற 
விஞ்சுமைப்பொரு சகார்சோசைகெொ டுயர்கலன் 

பெண்டனக்குள கோலாசல மின்றெடுத்திகா யோசாசிகள் 
[மன்பிடி ப்பது போல்டீள் வடி. வுடை(மா தர் 

பின்பொழித்திட மாமாயையி லன்புத்தழி யாதேயுறு 

கிஞ்சிலத் தனை தாள்பேணிட ௮ள் தாராய் 

விண்டனச்குற வானோேனுடல் சண்பை ச்சவன்வேசாவொடு 

விண்டுவித்தகன் வீம்தாவின Win Qu) 

Oana sou g pon wren Swabia Fe gmuuw wi Berd 

வெங்கயத்துரி யார்போர்வையர் மிகுவாழ்வே 

 தண்புடைப்பொழில்சூழ்மாதையில்ஈண்புவைத்தருள்சாசாசல 
முங்களைச்திட வானீள் திசை யபயொதொகித் 

தண்டரக்கர்கள் கோகோவென விண்டிடத்சட மாமீமிசை, 

சண்டலிக்ரம வேலேவிய பெருமாளே, (௨) 

தனதன தானத்தானன SOO SU STM SST OR ew 

தனதனதானத்தானன. தனதான. 

629, கருமுில்போல்மட்டாகிய அளகிகள்சேனித்பாகொடு 

சனியமு தூறித்தேறிய மொழிமாதர் 
கலவிகள்்ரேசொப்பாகிகள் மதனிகள்காமக்சோதிகள் 

சனதனபாரச்சாரிகள் செயலோடே 

பொருசுயல்வாை க்கா விப வி! யினர்ர றக்காரிகள் 

பொருளளவாசைப்பாடிகள் HEE 

Qurgdaa Bucci aru 8a gw a8 are cma 

Ly Par git ao oor LI LT gp பகல்வலாயே 

தருவடுதரச்சூரர்கள் அடர்சளேமாளச்தூளெழ 
£ . சமனிலையேறப்பாறொடு கொடிவீழத் 
  

... * இமை-மூல்இல், 1மன்-மிச, 30ெம்-கிருட்பம்.



௪௫0 இிருவாமத் தார். 

SOU BON FT HFT OM என இரைபாடி ப்பேய்பல 
தசையணவேல்விட்டே ளிய தனிவீரா 

அரிதிறாமால்கர் க்ராயுத ன னல POM UM aM (Lp BOT DS 
Df மிருடைய ran! இம் ய்ய. AT yl LO 'யருள் பாலா 

ஹி/ ரவொடுபு/ நலா ர். J iT ர் if Gp oP. on on ar arent ர்க அடிய 

ய் மகர்தென்மா ரை ந்தே [றை பெருமாளே, (௩) 

ககக nied A mine erste 

BT GOW KGW GAM aT GS HOT 

BIO FON FIN GAM KT RSM SGOT 

தானதன ae BO GAY Git GEV Hort DO FT om - 

683, காலமுக அன் ib sin 9/௮ a vip - Halt o8 
ச் Noe 

கா இய மர்பொரு ஏணி யன வ வரார் 

காது மிதுவென இக aT, Ts ஃ னிகுவிடு கயலாலுங் 

கானமமர்கசூ லரிவையாிறுகொடு! 

Sr Ben ot Gaur? 2 தலைய ர் SOR ae இ ணா 

காமமிவர் கல க 19.7 ர் ட்ட OD சால் யா இம் 

சா ALIA கொ B par கு றான் 

பாரமுறவண மருகி மலா 
சாயல்கனின்மிகு Fini olla ov Moy wien ௮டி.யேனை 

சாதிகுலமுறு LAL. பிணின் (ம ‘ Diy 

காழ்வதறஇடை டன வளர் பயர் 

தாள படைலது ஐவரி நிறைவு தருவாயே 

வே லை தனி ல்லி மி se! பில்ப ற கா டினா 
ரூ . ம் 

Basil hans us gr lama me oP agit at பவன 
அவ n க 

So HG, & RIE NE GOH FAL கரமீதே 

லேறுவடு வுகொ டு ஜிடி ; (எணய்கபிர, வரி 

(௬ « 

வேடைசெடலவமுு கவய பாரு னில் 
7 myth Raat at 2 

வீரு Fit De வீடு யம் ய் ப்பி அதி காப 

"வாலியுடளெழு மரமரடி 9 om 

aur HUply. QUIT (16, 4.15 FD HL . 
மாளவொரு சாம் டுமாருகரியவன் மருகோனே 

வாசமுறு மலர் விசிதியபரிீமள 
மாதைககர்தனி ஓுறையுமொரறுமுக 

, வானிலடியவ ரீடர்கெடஅருளிய பெருமாளே, (௪) 
ட்ட 

  

படி விதவிடல்-விசேடி த்துசைத்சல், 
t



திருப்பு கழ். ௪௫௯ 

a DF ர 7. 

BA BT BM GBT RM RT சுகந்த 

& bh ர் ow அறி Foow ன் Pa, ERG ட் ச் 

4 va a a sor ¥ . a ர 2 ஸு 2 . 

HF BBL BOT BY ST Hi BO ERS & தனதான 
9 + a பல்டி வ : ட 

051 , அச சாப்ட ரா லப ரை பட Hae a, 

. க ட கட உர sym க 
செப்ப ரசமும் hs Ti hy ie On A 

Con LIB TMA GE Fone CR TLD om படட A : 7 fi OP mofo La hor da fy! FT) G0 PB a உறவா பூ. 

YY BETO ST EMT oN ey hh LS 

௮௧ ௭௭ யெ வி ப்ப ட்டம் விம் சா மிர் aap! 
த தவ இவ ப இட்ட ட த டக J 7. AV To yer orion அத்த ற்ப ப்பது wa ch 7 T way Pei டிரிம் பட்டிப் ர it ஸர Bs ரிலையாசை 

க . ஆ சு ட . : . 

OME ர புயலின் ப்பூ டப 
oN " , ட்ரீம். . . . . 

a Tc 
‘ cons “ உ . : . . : 

(ப பம்பர் பெய்ய ட்ட்பப அ WOE Ball ் ர » ௮ தனாலே 
OMLOLt ist Gris பட பி பப ப பற படு a ரர shi 

1 oq 4 ite 
. OS . ப " ர iu ப + 

Ld ue LEE IE GD ohio Cd Tet NB tht 

GO) ay ப்பா ர் சபி படட Ye Dey ow. முட்ட பம a pA 
‘ , “ 2 டவல! 12 பம் Bil iGarG @ 

எச்சாரயம ர ட்பரம் மெய டு hg . ் : 
Our gape py FO ப்பட ் ர ப்ட் (நிமி EIT DTT ம் விர பிய Tretibe Ry B 
No cae ட்ப ட வட வு 
VB ABT BIT ao Ld ரிபு! பய ற தப்த படா ௯ é ம் b a BY 71 rt ct பம 0௩ திலையாயே 

ட் . vy n ro “Km yrs co ' ட் ் . a 2 . 

எட்டாம் மிமி மன்னி 8 மய ப பபற்ற ற 
fy ம் (LPF BTM ML ரன் மப பப்ெொடங்கு 

/ 45 oh FP oad ha Lf ட்ட ப tos ae ot யம (ol td db oh 7 yl Lah TB hd dehy oF as if A நினலேலா 

woe ரபி n@ rau மயிர்ப் at Bs 

சித்தாறுற பப்ப oor ஜ் மீ ரி) a) fy. yy abl 

FBGTHUItKG Lig யா (yh Lf(y BI, 
* க் Va 1h , ப உ ; : . . 

sur Tal Cea Ga Hao 
தெற்காருமிப்பாரில் பரத இக்கல் BPs ® SEAT Gy hi ச் ற் மரற 25) 4 ந்த 

தச்சூர்வடக்காகு மார்க்கர்தமர்த்த 

மணமாகி த் 

பெருமாளே, 

  

பச >. உட 1... ட் குன்றுதோறாடல் (திருத்தணிகை) 
தனத்தனத் தனம்கனற் அனக்கனத் தனத்தன தி 

SO SEM GF BM KIM G தனதான, 
194, 1அருக்கிமெத் தெனர் சரிக் அடக்கபிட் டக்கருத் 
ov . * . ச் உ சழித்தறக் BY h FS. பயிலாலே 

நகை   
௬:இர்தஸ் தலம் A Lys ES Bla 5 F சமிபத்திலுச்ள த. a 

t Qayar 3G EwWuCsrGL_dae திருத்தணிகை என்பதில் 
92-வது பச்சம் வள்ளிமலை என்பதற்கு மேல் வைத். தச்சொள்ள் வேண்டும்,



௬௫௨. .... குன்றுதோருடல். 

௮மைத்தகப் படுத்தியொட் டறப்பொருட் பறிப்பவர்க் 

கடுத்தபத் தமுற்றுகித் தகர்போலத் 

தீரிக்கும்வித் தரிச்ருமிக் கதத்துவப் ப்ரசித்தியெத் 

தலத்துமற் நிலைப்பிறர்க் .. செனஜானம் 

சமைத்துசைத். இமைப்பினிற் சடக்கெளப் படுத்தெழச் 

சறுக்குமிப் பிறப்புமுற் றிடலாமோ 

"பொருக்கெழக் சடற்பரப் பரக்கர்சொத் திறப்புறப் 

பொருப்பிளிற் பெருக்சவுற நிமாயம் 

புடைத்திடித் சடற்காத் துறப்பிடி.த் தகற்பசப் 

புரிக்கரக் கம்வைத்தபொற் சுதிர்வேலா 

திருத்தமுத் தமிழ்க்களிக் சிசாருத்தமைக் குறத்தியைத் 

திளைப்புனக் கிரித்தலத் திடைதோயுள் 

சிவத்தருக் குடக்சொடிச் செருக்கவுற் பலச்சுளைச் 

டி ற்ப்புடை.த் திரு த்தணிப் பெருமாளே. (௨2-௮0) 

தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்தத்த 

தனதனன தனதனன தத்தத்த தத்தத்த 

ஜன தனன தனதனன தத்தத்த தத்தத்த. தனதான, 
638. மொகுமொகென கறைகொண்மலர் வற்கத்தி வற்புடைய 

முளரிமயி லையவர்கள் கெய்த்துக்க றுச்துமழை 

முலெனைய குழல்சரிய வொக்கக்ச னத்துவளர் அதிபாச 

முகைபுளக மெழகளைகள் சத்திக்க முத்தமணி 

முறுவலிள நிலவுதர மெத்தத்த லித்தசில | 

- மொழிபதத விடைதுவள வட்டச்சி லைப்புருவஇணைகோட 

“ends மதசலிலம் விட்டுப் பணித்தமல 

ரமளிபட கொளிகிரவு ரத்னப்.ர பைக்குழையொ 

.. டமர்பொருத ரெடியமிழி செக்கச்சி வக்சமச மதநீதி 

அடல்வடிவு ஈலமிதனில் மட்கச்செ ருக்கியுள | 

ர௬ுச௩ரை பெருகவுட லொக்கப் பழுத்துகிழு 

per Aer Gus Oa rot யிற்புக்கிருக்கவெளைகிளையாதோ 

செகுத்கெண செணசெகுத செக்குச்செ குச்செகுத 

“இருதசெய செயகிருத தொக்குத்தொ முக்தொகுத ட 

gp DA ரல பக்தி டிட்டிமிட .. டிடிநீதோ 

'திரிகடச கடக ரி.தித்திக்ர திதாசட 

"பததி திமிர்ததிமி தித்தித்தி தித்திதிதி 
 செனுசெணுததனசெணுத தத்தித்தி குத்ரிகுடததிதீதோ



திருப்புகழ் ௪டு௩ 

தீருடதிகு திருடதிமி தத்தத்த திச்திகுட 
குருகுகுகு குகுகுகுகு குக்குக்கு குக்.தகு ௧ 
தீரரரர ரிரிரிரிரி றிற்றித்த றிற்றிரிரி யெனவேகீள் 

சதிமுளவு பலவுமிரு பக்கத்தி சைப்பமு து 

சமையபயி ரவியிசுய முட்கி௫ஜமிக்கவுயா 
தணிகைமலை தனில்மயிலி னிர்த்தத்தி னிற்கவல பெருமாளே, () 

  

தீனத்ததன தனதான SON EK HoT கன்தான 

தனத்ததன தனதான தன்தான, 

084, வரிக்கலையி னிகரான விழிக்கடைபி லிளஷஞோரை 

மயக்கியிடு மடவார்கள் மயலாலே 

மதிக்குள றி Lor sr h Waa க்குகளி மிடியாகி 

வயிற்றிலெரி Paes on ௮ தனாலே 

ஒருத்தருட னுறவாகி ஒருத்தமிராரி பகையாகி 

ஒருத்தர்தமை மிககாடி. யவசோடே 

கஉணக்கையிடு படுபாவி எனக்ருன கழலட்பாட 

உயர்ச்சிபெறு குணசீலம் அருள்வாயே 

விருத்தருண கிரிசாத லுசைத்ததமி மெனுமாலை 

மிகுத்தபல முடனோத மழ்வோனே 

வெடி. த்தமணர் கழுவேற * Ph BH aM வனுமீள 

விளைத்ததொரு தமிழ்பாடு புலவோனே 

செருக்கியிடு பொரு சூரர் குலத்தையடி. யவறமோது 

திருக்கையினில் வடி. வேலை யுடையோனே 

திருக்குலவு மொருரீல மலர்ச்சுனைப் லழகான 

இரு த்தணிகை மலைமேவு பெருமாளே, (௩௮௨ 

உணச்சை.பிடு -- உண்ண--கை-[-இ.௮. 1ஒரு.2 தகணவன- மகையர்ச் 
சாசியாருடைய கனவனாகய கடன பாண்டியன், [ இச்செய்யுள் அருணகிரி நாத 

ரூடைய இருவாக்சென்பமைப்பற்றச் சிறிது 6யமிருப்பினும், பமைய பிசஇ 

௪ள் பலவத்தினும் சாணப்பட்டபடியால் விடாது சேர்ச்சப்பட்டிது;



Ber Gor on C sit ap av 

பொது 

தனதன தானான சனன தான தனதனா 
தனதன தானை தன்ன தன தன தன 

தன்தன் தானை தனனை கான தனதனா ‘ Pa ST or 

மருவுமு 8ீஷான வளத்தி வகையிலே 
புரூவவி லாலானர் வியிசோோடு ஈகையிலே 
மதிமுக மாலான விணையகோடு முகையிலே தமோறி 

வதனம தாயாடை கொடியவதான இடையிலே 
விகுவித மாபேடை யனமு நாண நடையிலே 

வனிதய ராமோடை புறவ தான கடையிலே மயலாகி 

கருவினி உாபாச சனன மான ஈரகிலே 
யு டுவெடு யானீச பனைய ரின விரலே 
கவலை!!! னாஞா வடிமை மான மரபிலே யுழல்வேனோ 

கலைமக ளாதார கருணையான மிலை.பிலே 
நிலையக மேதார வருணஞாவ வழிபிலே 

கவிபுக யாதார திறமை பாலுமொழியிலே யருள்வாயே 

பிரமனை யோதாத வகைபிலோரு சிறையிலே 
யிபவ னேதாத சிவலு மோரு சிறைபிலே 

பிரணவ மேதாத குரு காரு முறைபிலே புகல்வோனே 

பிளையு உ மாமோடி சூறரியிபு தினை பிலே 
தைபெற௮ு 70 ப பருவிபாயு ஈனையிலே 
ei pin நட டாட ர ளைலிலே வரவேணும் 

தும ia) ப [டவ பிடர் யர் (தது ட்டி ol 

டி ty பாலு. ப்ட் ர ர் 4 ழு ti? கயமுனே 

இட! igh rea. குன்சு மாய மருகனே மயில்வீரா 

தகுமெு மீவ$டி வளமு, மார. ழக்குகா 
மிகுவடி யாரடி பலிமை கூ. மாசரர 

தமிமுட Co கோடி வரைகடோறு முறைபவா பெருமாளே 

சவ பகவ அவை அன்டி 

தானான தன்ன தான 

தானான தன்ன ஹான் 

st Gor தன்ன தான தன தால 

686 ஓயாத பிறவி யாய 
மாயாத கடல சாய 

தரோரு சனன மாயு கருவூ0



இிருப்புகழ் BP 

ஒடோடி. யலைவ தான 
கேடாவல் பெறுவ தான 

ஒராத முகுட னான or Ger wit er 

சோயாகி மயுர மேற 
காயேனெ னடுமை மாற 

தேமாரு கருணை கூற வாவேளும் 

தேவாதி யமரர் வாழ. 
வாதி மூனிவரா் ஆழி 

சியாதி யசரர் மாள (ழூுனிவோேே 

தாயான மதுரை மீனா 
ளாயாட னஞழுத பானா 

காராடு ரமா வாை ட்டா 

கானான பிரம் னை 

வானான வடியு மான 

தாதாவெ னெருவ னான பானணான 

கோயாத வகுல ஞானி 
வேயூதி ape மேள 

கோபால சகல மருகோனே 

கூசாம லரிய மோன 

மாசார முதல்வ ணை 

கூறிய பொருள தான பெருமாளே 

சாப்புள்பட ஆச் செய்யுள் 081 

குமரக் கடவுள் திருவடிகளே சரணம், 

திருப்புகழ முதற்பாகம் 
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ஸ்ரீமான். மு. ரா. கத்தசாமிக்கவிராயரவர்கள் 
 ார்வையிற் பிரசுரித்த, தமிழ்ப்புத் தகங்கள், 

ன் 
திருப்புகழ் முதற்பாகம் (642-பாடல்களுடன்) 9—8—0) 
ode. B-1b wTelb 11 பாடல்களூடன்) 9 —~R—() 
தனிச்செய்யுட் இந்தா, 3-—J0—0 
வியாசத்திரட்டு (மு, ஆ ௪.) முதற்பாகம் - 0— 8-0, 
ஷே (Gag. ) 2-ம் பாகம் 0—12-0 

குமணசரித்திரம (ழூ) 0—8—0 
சித்தாந்த ஞான ரத்னாவளி! 0.00 
திருக்குறள் வசன காகியம் (மு. ரா. 3.) 012.0 
குலோத்.அங்க Carper கோவை 0--12-0 

வித்தியா, இலாகா, 7-வது சர்க்கிள் பெர்ஷனல் ௮ ஹி 
டெண்டு இன்ஸ்பெக் ர் மகா-ஈ-ஈ-ரீ Vi முத்துஸ்வாமி ௮. 

ரவர்சுளியறறிய பத்மினி. (தமிழ் காவல்) 0—12—0 
பொருள இகார வாராய் ச்சி 0.-8..-..-0 
சுதையும் பாட்டும் (மாணாக்காகஞக் குரியது) 0—4—0 

LF. Lo, , கோபாலகிருஷ்ணை மாவர்களியற்றிய 

௮ரும்பொருட்டிரட்டு வியாஈர்சளும், ஆங்கிலமொழி பெட 
ப்புகளும், தனிப்பாடல்களும் அடங்கியுள்ள வை 2—~8—0 

சாரணக்ய.மாவ, எம் சந்திரகுப்த சரிதம் 1---4---0. 

ரெ. ரா. ௬ பிரமணிய சர்மா அவர்களியற்றிய 
பாண்டிய தேச ரநாயக்கமன்னர் வரலாறு 0-0. 
திருமலை நாயக்கர் சரித்திரம் (தனி) 0....-2--0 
இராணி மங்கம்மாள் சரித்திரம் (தனி) 0--1--0 
திருஷ்ணன் தாது வசனம் 0....2--0 

ழத்தமீழ் க்ஷேத்திமதுர பாஸ்கரதாஸ் ரவர்களியற்றிய 

பக்திரஸ சர்த்தனங்கள், (உட்சாகத்தை உண்டாக்கக் கூடு 

வர்ணமெட்டுகளா லியற்றியலை) முதற்பாகம் 05-40 
ழை. 9-ம் பாகம் 0.ஃ£....0 

உடுமலை, ழத் துஸ்£மீக் கவிராய ஈவர்களியற்றிய 

இராமாயண் நவீன நாடகம். அ௮ருமைபான பாடல்களும், றட 

மான வசனங்களும், சிறந்த சித்தாப் படங்களுடன், ௨௮0 

பக்தி ஈஸ சர்த்தனங்கள் ன ண 

இமா. கேபாலிருஷ்ண கோன், 
புக்ஷாப், Ly ip ir wt SOD LO AS.




