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சிறுமணவூர், 

முனிசாமிமுதலியா ரவர்களால ] 

தமது 
சேன்ள், சூளை, 

சிவகாமீவிலாசஅச்சுக்கூடத்திற் 
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இருத்சணிசைச்சந்நிதிமுறை ஆப் பமீண்டு ௨080 

தயாழ்கூலி ௮ணா 9. 

டை. புல் கலிக்கோ பயிண்டு ௨010 0 

ap. Ua bET Tsp ௨012 0 

8 சவப் அச்சிலிருக்கும் புத்தகங்கள். 

திருத்சணிகைச் இருவருட்பா. இருத_ஸணிகைச் £ர்ச்சனை,



ee 23674 

BQHOF SHI 
விளம்பாம். 

nen 

இசனால் சகலமான ஆச்ஈச்கஉடச்சலைவர்சளுச்கும் புச்தகவியாபாரி 

களாக்கும் தெரிவிக்கும் விண்ப்பமாவது என்னவென்றால், 

இச்சலி.புகத்திற்கு சண்கண்ட தெய்வமாயெ ஸ்ரீவெசப்பிரமணியக்கட 

வுள் திருக்கே பில்சொண்டெழு ்சருளியிருக்கும்திருச்சணிகைஎன்னும் இல்ய 
க்ஷச்இரத்இில் அனேக மடால.பம்களும், *.த்ிரல்-ளுமிருப்பினும் அடியே 
லும் ஒரு சிறு சத்திரல்உட்ட அவரககெரண்டமையால் அசற்குப்போதுமான 
வினியோசரதிற்குத்தக்க பொருட்பலமில்லாமையாலும் அவ்வளவும் WIT ES GF 

செய்யலாமென்றால் 872 ரசசச்நியில்லாமையாலும் அப்படி. யாடுச்சாலும் மன 

முரு ௮ஈத் தணைவிரும்பாக் காலமாதலாலும் பகவான் சணிகாசலக்கடவுள் 

தோத்இிரப்பாகரங்களடங்கெய இருத்சணிகைச் சஈ்மிதிமுறையென் த்தி 

வழியை உலகமெம்கும்பரவச்செய்து ௮இனால் உற்பத்தியாகும் இரவியக்ச 
ளைக்கொண்டே டே; தருமத்தை பிறைவேற்ற நிச்சமிதே தீனாகையால் Qe 

Serauriosé sora od vi Gorse wags sisog Fades 
கும் செரிவித்து இச்: சருமபுத்தச த்ழைச் FodrssOed era 4 2 6 weir 

டாகும் புண்ணியத்தை கா மல்லோரும் அையல-மென்பது நிச்சயம், 

சண்முசக்சடவுள் தெரிசனைச்காகயும், நட்சத் இரத்திற்கரசவும் சதா 
திணிகைச்குவரும் அன்பர்கள் அடியார்கள் சொண்டர்கள் முதலீய என்போ 
லிய ஏழைகளுச்கும் உபயோகமாகும்பொருட்டு சுந்திரம் நியபிக்ச யெ்தனி 

த்து சருமத்இிம்காகவே இப்புச்தகம் அச்சிடப்பட்ட தாகையல் ழே. ஈரமச.பக் 

கரியம் நிரறைவேறும்பொருட்டு சயவுசெய்து பிறர் wth: Qe ota gee 
திருச்சச் சேட்டுக்சசொள் s58E marr, 

Ou 19.48, 

சிறுமணவூர்-முனிசாமி முதலியார், 
ரே. 2, சட்டண்ண ாய்க்கன் தேருவு, 

சூளை போஸ்டாபிஈ மதார£ஸ்,
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தணிகைச் சந் திதிமுறையின் 
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கணபஇதுணை, 

திருத் தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 
வத்த இவைன மை 

முதலாவது 

॥ பின்னை ததுமிபு தணிகைப்பிள்ளை ததும்); 
Sr BA OES I re 

விதாயகக்கடவுள், 
சத்தினி படர் துவினை யொத்தமல பரிபாகர் தமதிசைய கூடமதனிற் 

றங்குவயி ராகமார் தறிரீட்டி யன்பெனுர் தளையையிரு காலின்மாட்டி. 

மெத்தினிய ஞான ராட்டிஙிறை சாந்தமா மென்மல ரணிக் துமிரெனும் 

வீயாதசசவளங் கொடுச்இட மகிழ்ச் தண்டு விளையாடு கரியை நினைவாஞ் 

சி.த்தினியயோடயர் நெரும்குகுகை யெங்கணுஞ் செறிதிருச் சணிகை மருவுஞ் 

செவ்வே டனச்கருண இரிநாதர் ஈன்னயர் தேர்ச் தூமகிழ் கூர்ச்துறுவலும் 

ப.த்தினுடனாரு யிரந்திருப் புகழமு௨து பருகுபன் தன் 

் fs ர ரர ட 
    

சந்த பிரணவப் © Caterers வன்றிருச் செஞ்செவியி Bounds 

தேசெனை வாசவ னளித்தபொழ் கொடிமருவு செவ்வேளை யினிதுகாச்க 

கார்தச்ச மேகர் தடி.ச்திடை விடாதுறச் க.திரவனு மோர்பாலுற்க் 

கலைரிறையும் வெண்மதிய மோர்பா லுறச்குலவு சரட்சிரிகர் மணிவண்ணமு 

மேர்சொண்டபொன்மார்பிலங்கவொருகைச்திரி3யர்தியொரு கையில்வெண்ச 
கேந்திபுல கயோழு மனுதின மளிசத்.துவண மேறியருள் செங்சண்மாலே. [a 

சிவபெருமான். 

இங்களம் குழவிவிடு வெண்ச இரு ம.ரவின்மணி டூ£தக்குசெய் கதிருமளவிச் 

செம்பொனிற் செய்சபுரி வெண்பொனித்செய்சபுரி சேர்த் தந்திரி சகயிருய்ச் 

சங்கைசதவ் குஞ்செஞ் சடாடவிச் கற்றையைகச் கட்டிவை3் பெனமொய்ச்திடுவ் 

கண்ணாற் செர்தில) மொப்பமிளி ரைம்முகர் கடவுளிணை யடிபரவுவாம்



2. திருத்தணிகைச் சந். நிதிமுறை, 

மங்சலம் பூணவயி ராணிசதன் சண்டத்து மாயைமரு இயர்கமுத்தின் 

மன்னுமுயி ரகரமு,சன் மருவுமங் சலமாக வளர்கடைக் சண்வெர்து 
செங்கையிலை வேருட்டு மலையலை யரக்கர்நிலை இர்இயயி ராவக)த்திற் 
ஹேவருல கைப்பவணி வர்துசென் மணிகையமர் சேயைப் புரச்சவென்றே, (2) 

உமாதேவியார், 

ஆணுருவி னாலழிவி லர்தகா சூரனுக் கஞ்சியழி ய॥ஞ்சுரசெலாம் 

அபயமென வோலமிட வஞ்சலென் றவர்களொடு மன்றுபின் பச்சமருவப் 

பூணராவ மாமிறைவர் கண்சாடை காட்டலும் பொழற்சிலைக் கைப்பிடி ச் அப் 

பொருசழித் சர் சகனை யிமையவர் தமைக்காச்ச பூரணியை யஞ்சலிப்பாம் 

சாணுறச வின்கட்டழற்பொறிய சாய்ககங்கசை சல்யிம யச்சாரல்வாழ் 

சரவணப் பொய்கைதனி லாறுமக வுருவமாய்ச் சாருமறு மீன்முலைப்பால் 

மாணுமலர் வாயினி னுகர்ர்துமது வார்ச்தொழுகு வனசமா மலரணையின்மேல் 

வண்டுசாலாட்டவிழி துயில் கூர் திருக்சணிகை மயிலிஹைவ னைச்காச்கவே, (௩) 

கணபதி, 

வேறு, 

சோசற்ற மேருவன் ேேஈட்உலே கோழுற்ற வால்வளைக் சோட்டினா&் 

ஆதிப்பொற் டாரசச் தீட்டிய வாபற் சகாயனைப் போறறுவாம் 

தாதைப்பொற் காறளை பூட்டியே தசாழ்ரித்கம் கோர்மொழி சாட்டிசால் 

வேதச்தி னார் தணி கைக்குளே மேவுற்ற வேலனைச் காச்சவே, (க) 

பிரமதேவர், 

வேறு. 

காய்த்ச்குலைக்கதிர் வாய்த்த சளைப்புனங் காத்தகுறப்பெணின் பாற்செலாகச் 

காட்டின் மிதப்பசி வாட்டுமொனச்களுள் சாட்டிடெனத்சனி சோக்கியே 

சேய்த்தவிடைச்கொடி மாச்இரளைப்பிழி ேேதகூலையிற்கடி தாட்டவாய் 

சேக்இவினைச்திடர் நீக்குசெருச்சணி சேர்க்குமொருச்சனைச் காக்கலே 

மாத்தவளச்௮ரு வேய்த்தவனச்செழில் மாத்றுபனத தியை நாக்கிலே 

மாட்டியிருச்கெனும் பாட்டையுரைக் தயிர் வாய்த்சசகச்தை யுண்டாக்கினோன் 

தோய்ச்சசயிர்க்குடம் போய்த் திருடி ச்தினி சூட்டாவப். பணப் பாய்க்கணே 

தூச்கநிகுச்தவன் மோட்டு ரப்புழை தோற்றுமலர்ப்பா மேட்டியே, (௫) 

கங்காதேவி, 

வேறு. 
௦ 

தூயோர்சகரர்ச் களற்றுநே ய் தோயா அயர்நற் றுறக்கமேற் 

சோரா தமாத் தரைகண்லி சூடார்சுடலைப் பொடிக்குணீர்ப் 

பாயாநனையப் பொருச்இ2னான் பாடார் தவமிச் யெற்றவான் 

பாலாயரன்பொற் சடைக்துள்வீழ் பாசரதிபைப் பழிச்சுவாம்



தணிகைப்பிள்ளை த்தமிழ்.- ர் 

இயார்விழியிற் பொறிர்குளோர் Crury Hg gs Gar 5 HC ov 

தேஞர்சமலப் பொகுட்டின்மேல் சேராம௫ழ்வுந் நுயிர்ச்கெலா 

மாயாவிடரைச் கொடுத்தசூர் மாவாய்மலையச் துணித் துரீள் 

வானார் தணிகைப் பொருப்பிலே வாழ்வேலவனைப் புரக்க2வ, (௬) 

வீரபத்திரக்கடவுள். 

வேறு, 

நேரில்தக்கன் ஈரத்தினைவீட்டினா னேயவெச்சனை யப்படி.மாட்டினா 

னீழலம்னெி யைச்சரம்வாட்டினா னீள்குயிற்சிறை யற்றிடவோட்டினான் 

மேருவிற்றையைப்புறம்பாக்கியே வேள்வியித்றக பைத்திதுவோர்ககெலாம் 

வீறழித இடர் பற்பலவாச்யெ வீரபத்ரன் மெய்ப்பதம்போற்றுவாம் 

காருத்த குவட்டிறுசேக்ளெக் காமர்பச்சிலை யைத் இருவாச் இியைக் 

காழடிற்சனே யைச்சளைவேர்ப்பலாக் காயினைச்திசை யிற்பெயர்ச்சர் ச்தெழிஇச் 

சாரலிற்கழை முத்தினைப்பூக்களைச் தாவில்வச்சிரத் தைக்கரிக்சோட்டினை௪ 

சாடியிட்டரு வித்தாளார்ப்பொடு தாழ்செருக்தகணி வெற்பனைச்சாககவே, (௪) 

வைரவக்கடவுள். 

வேறு. 

விராவுமதமொடு புராரிதனையிகழ் விரோசமொழிபல வாச்சினிற்சாந்றிட 

வினாவுபிரணவ முனான௪துமறை விகாதமறுபொரு டேற்றிடக்கேட்டிலன் 

க.ராவினறிவழி பிதாவினுயர்தலை கடாவுவிரலுகி ராற்பறித் சார்ப்பொடு 

சணாயி£வன் முதல்விணா ...ரீபவிசொளுவ் கபாலவயிரவர்தாட்டுணைப்போத்று தும் 

ஒராறுசரமுடனி ராறுபுயமுட னுகாசசிறைமயி லேற்றினுக்கேற்றிடு [ன் 

மூலாசனொடிவரை செலாமுனுலூனையுலரவிவலம்வரு சீர்த்கியைப்போர்.த்தவ 
ஐ ராவின்மலசொடுகுராவின்லர்சமைமறா தசொடைபுனைமூர்த் இரற்சார்.ச்இகை 

வழாமலருள்குகன் கலாரஇறி.புறை வலாரிமருகனை வாய்ப்புறக்காக்கவே. (௮) 

தேவேந்திபன், 
வேறு, 

சரியமதனம்புபட்டு விரசமதினொர்இிளை 5 ge 

கனியிதழ்மடர்தையர்க்கு மோகமாங் 

சவலையுதுதுன்பொழித் த வினையிருச.பன்டைத் ௪ 

கருசரியவின்பமுத்இ நாடியே 
சமலமலருக்இயுற்ற கனலையும2 றிர்பெ ழுப்பிக் 

சடிகொளிடைபிங்கலைக்கு ளோடிமீர் 
புரைவளியிரண்டடகடி சுழுமுனையினெஞ்ூருச்திப் 

புருவாடிவிர்ுவுக்கு சளோமமே



௪ திருத்தணிகைச் சற் நிதிமுறை, 

புரியுமதிமண்டலத்தின் மருவுபரையின்பமுற்ற 

பொருளினையறிக்தி யற்றும் Cur BC Ent 
புணர்மலமொழிச் துவெற்பின் குகையிடை விர் தறித்தம் 
புகழ்சணிகைமன்குகற்கோர் காவலாம் 

தருமலர்புனைச் தகற்பின் சசி சனைமணந்துசொர்க்கர் 

தனியரரியைந்து மைச்க ணேறியே 
சலமழைபொழிகச்திடப்பைர் தழைபயிர்விளைர்செவர்க்குர் 

தகையுணவுவர்தளிக்கு நீர்மையான் 

தவளமதகுஞ்சரத்தின் மு. தடடை யிவர்ச் தக்கர் 

தலையறவெறிகர்துசித்சர் பாடவே 
இருடியர்கணங்கள் சுற்றச் ச.ரர் தலைக.ரங்குவிப்ப 

விள மூலையர ம்பைமெச்சி யாடவே 

இருரிகிவள ங்கொழிபப மருவலர்புறங்கொ டப்ப 

விகலறநடச் துவெற்றி கூடவே 

எழுபுவியினமனபசைக்கு மிடாபுரிதருமபொருப்பி 
னிருசிறையரிச்தவச்சிர டாணியே, (௯) 

பல? தவர்கள், 

வேறு 

வம்பவிழும்பரவ் குன்றமுகர் இனை 

வா.ரலைவாயுறு உரலைவாயினும் 

வாவிசண்டலைமனு மாவினன்குடியினும் 

வாரசமுற்றிடு மேரகவெற்பினும 

பம்பியகுன்றுதொ ரூடலினுக் இருப் 

பழமுதிர்சோலையி னுமவிளையாடிய 

பாவலனைச்செழுஞ் சேவலனைச்சிவன் 

பரலகனைச்சணி சாசலனை தனம் 

வெம்பியசூரியர் சர்இரர்மாதவர் 

விண்ணவர்பண்ணமா விஞ்சையர்கசின்னார் 

வீறுமுருச்இரர் கூறுமருத்துவா 

மேத்குமோமோழு மாதர்களாதயர் 

தம்பியசாயுறு மொன்பதுவீரர்கள் 

தக்கவிலச்சமெ னுங்சகணகாசர்கள் 
தள்ளரும்வெள்ளமி mua tly steer 

தாவிலராயப்புறவ் சாவலராவரே, (௪௦) 

சாட்புப்பருவம்-முற்றிறறு 

oer வதுவகை



செங்கீரைப் பருவம், 
ண்ண ண்ணா 

புகழ்பூத்தகார் தீதிகையெனுஞ்செவிலிமாதர்சண்புன்லாட்டிமெய்தொடைச்அப் 
புவியில் வாய்நீருமிழ்ச் சணிவிரலிஞற்றேய்த்து பு.த.றுதற் நிலதமிட்ே 
மூழ்பூச்சபூஇிச் திருச்சாப்பணிந்து,சம் மடிமேலிருத்தி யெழில்சேர் 
மணிமுலைப்பாலூட்டி மார்பணை ச் துச்சிதனை மோக்துவாய்முத்தமாடி. 

யகழ்பூச்சசாவணப் பொய்கை யந்தொட்டின்மல ரணையிற்கெத்தி யகல 
வளியினந்தா லாட்ட வலைகயிறதாய்வளி யசைப்பத் தயின்றெழுர்து 

இகழ்பூச்சவிளையா டல் பயில்செறாச் சணிகையிறை செங்கீரை யாடியருளே 

சேணாடார்ச்சனைசெய் சேனாபதிக் குரிரில் செங்கீரை யாடியருளே. (௧) 

மேளையெனுமாசதா ம௫தர்தபொர்சுட்டி வெண்பிறை ந, சற்கணாட 
மென்முலைப்பால்கறச் தாட்டியிடுகைச் சாய் மிலைச்சபூஞ்சடிகையாட 

வானமுறுசார்ச்திகைச் தநதியர்கள் செவியிலணி மகாகுண்டலமுமாட 

௨௩௫ யெனுஞ்செவிலி புனையுமரைமணியாட வளர் ச.ரவணப் பொய்கசையா 
மானமுறுகோடா யணிர்தஉயிரசக்கடக மரைமலர்சசையிலாட 

வண்மைபெறுபாண்டிமாதேவி யெனுகநத்முய் வனைர் இிடுசதங்கையாடத் 

தேனொழுகு பைங்குவளை மலர்செருத்தணிகையிறை செங்கீசையாடியருளே 

சேணாடார்ச்சனைசெய் சேனாபஇக்குரில செக€ரையாடியருளே. (௨) 

பூமியெனுநன் மாமி யசரர்புரிவே தனை பொறுக்கலா தயர் துன்பெலாம் 

போக்குவலெனத்திரு வாத்திருகை வைத்தல்போம் பொற்கராரிலத்திலூன்றி 

மீமிசையு௮ு.ச்தேவர் படுசிறையெலாங்களைய மேக்செழுஞ் செய்கைமான 

மென்மெலச்சநர்சர மெடுச்தெடு கதர மிசைப்பசுச் சலைநிமிர்த் துச் 

தோமிறவமாமுனி வருக்கடெய்ழைச்தவொரு சூர்வவிதனைக்சறுவல்போற் 
சுந்தரப்டொன்முடி, யசைத்தசைச் து.ச்சண்டை கூழ்காற்சசங்கைகொஞ்ச ச் 

தேமருவுகல்லாா மலர்செருத்தணிசையிறை செய்கரையாடியருளே 

சேளுடார்ச்சனைசெய் சேனாபஇக்குறிசில் செம£ரையாடியருளே. (௩) 

பொன்மலைச்சாரலி னுறுந்திருச்சரவணப் பொய்கையொருகட்டிலாகப் 

பூர்சாமரைச்சேச்கை மலர்மெத்சையாகப் புன ற்கரைமாங்கால்களாய் 

மின்மலியுமீனின் னெருங்இப்பாச்சவான் வெணம௰ர்ப் பர்சராக 

விறுபைர்தருமலரி விடைவிடாதொழுகுசேன் விரத கஷஈற் சயிறசாய்ச் 

அன் மலைகளாமலையி னொலிமுழவதாய்வளைச் தொனிமிகச்தும்பிபா௨ச் 

தோலடிப்பமவையொலி செஞ்லை௰போசையித் ரோன்றமூழ் கூர்ச்து துயிலுச் 

தென்மலயமாமுனிச் கருள்செருச்சணிகையிறை செவ்€சையாடியருளே 

சேணாடார்ச்சனை செய் சேனாபஇக்குரிடில் செங்வையாடியருளே. (௪) 

வெள் ரிவரையி ற்குடி. விழைர்தபாமன செவியிலீ வீறுசங்கக் குழையினை 

மென்மலர்ச்கைப்பிடி.ச் த.ரமேவு ரமாலை மீதேறுசோபானிமாய்த் 

அள்ளிககளித்சடி. சிெவப்புறமிதிச்துத் அவைததுச்சுவற்கணேறிச் 

சுடர்பொற்கடுக்கைபொதி வேணியையவிழ்த்திடச் ௬௩ இகுஇிபபமூழ்டுப்



௬ திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 
பிள்ளைமதியைப்பிடித் சரவின்வாய்வைச் தவண் பிரியா சமுடிலைமீர்ப்பப் 

பெரிதுடன$க்குச் தடி. ச்தொடுமிடி ச. தமழை பெய்யவிளை யாட்டயர்தருக் 

செள்ளுபுனலூறுகற் சுனைமருவு தணிகையிறை செங்கீரையாடியருளே 

சேணாடசர்ச்சனைசெய் சேபைஇக்குறிசில் செல்ரையாடியருளே, (@) 

று, 

மழைசிகர்விழியி னருட்கடையாட மணிப்பட்டமுமாட 

மார்பிறணிர்ச ௦2 -ணிபுமாட எரைச்தோஎணியாடச் 

தழைகணிவாயொழுருமபுனலாடச் சரிதொக்தியுமாடதீ 

தண்டைசதங்கை புலம்புபதர்இஈழ் தணிநாபுசமாடக் 

குழையணியுமபன் னிருசெவியாடக் குஞ்சியசைச்தாடச் 

கோதமுபொன்னரை காணசையாடச் குற்றுடைவாளாட 

௮ழிவில்பதர்சரு சணிகையமர்க்தவ ஞகெசெங்சை 

யமார்புகழ்ச் திட வசரரைவென்றவ னாுகசெங்கனோ, (a) 

நிறந்திகள்குஞ்சி புனைஈ்இிரிமலரொடு நிமிர்தலையாருட 
கெடுசில ரிசையெழு வசையுறழ்திணிபுய நீள்கடகமுமாட 
மறச்இகழவுண ராஈ துளேபடவிடு வைவேல்வெயிலாட 

மார்பில்வனைச்இடு நீபமுறுங்களி வண்டு உ தசைக்சாட 

சிறம்திடுசெங்கமு கீரிதழங்குவி செமிமோதிரமாடச் 

செவ்வரையிற்றிகம் வட்டிடைபாடச் சேவ௱்கொடியாட 

அறந்இகழன்பர் தொழுர்சணிகைப்பர ஞடிகசெய்டீரை 

யமரர்புகழ்ச்திட வகரரைவென்றவ னாகெசெங்ிரை, (er) 

திருமலர்வாய்தொறு ஈசைநிலவாடச் செர்.துவரிதழாடத் 

தெரிவையர்மசர்லிழி யிருபுறமாடச் று வதல்வேர்வாடக் 

குருமணிமேகலை புனைவடமாடச் குல மாமயிலாடச் 

சோதறுமாசவர் பூகரர்நெஞ்சு குழைர் துகுழைர்சாடத் 

தீரூவயிசாணிபொன் மாதெனுமாமியர் தாங்களிகூரர்சாடத் 

தாரசையாகிய தாயருமாசை தழைக்து மகிழ்க்காட 

அரிகமலாசனர் பணிதணிசாசலளுடுகசெககரை 

யமசர்புகழ்க் திட வகரரைவென்றவ னாகெசெயங்சரை, (<9) 

வேறு. 

உமையொடுபரசிவ னுலனைவலமுனம வச் ாலின்றேதா 

னொருகனி.புதவுது மிதுபொழுசகலுதி ரென்றேமுன்போதத் 

திமையனொடுிகல்புரி தருபிணிழுசமிசை தங்காதங்கேறிச் 

சகமூழுதையுமெர்ரு கொடி யினில்வலம்வரு தச்தாய்செர் தாரா 
வென வயப் னை 

    

  

திசைதல்-நெருங்கல்,



தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ். GT 

கமையறுகிசெ.ர ரவிசரவயில்விடு கர்தாமச்சாரச் 

சடி.மலர்முடிபுனை சஏமகள்வவெ௫ர் சண்பரவுந்தோளா 
சிமையமஅயரிய சணிகையிலறுமுச செங்கோசெம்ரை 

திருமகள்மருமக னெனவருகுருபா செல்கோசெங்கோர, (௯) 

கஞ்சனிகழ்ர்_து ௩டர்திடவங்க து கண்டேடுவங்கோபக் 

கனல்பமமனமொடு முலகனைமறைகொடு சஈசாயென்றானீ 

விஞ்சியசங்கர கம்படுமக்கிர முர்கோமென்பாயேல் 

விரிபொருளெதுவது புகலுதியெனலு மயங்கா ரின்றானைக் 

குஞ்சிபுறுர்சலை பொர் துபடும்படி கொர் சாரும்பாணிக் 

குருவிரல்பொதிசர வொருமுறையறைசரு குன் ளேபொன்றோய்கற் 

செஞ்சிலைகொண்டவ னன் றருள்சுக்சா Qe area ons 
,திணிமலவிருடவிர் தணி௯்கயில்வருகுச செங்கோசெல், (௪௦) 

சேங்கீரைப்பருவம் முற்றிற்று. 

அ. பருவம் ௨-க்கு இருவிரு ச்ச ம-௨0. 

தாலப் பருவம், 

அட ஆட்டய 

டாயா * வேங்கை நிழற்பிணைமமேம் பாயும்வேங்சையஇர்ப் பொலியாற் 

*பறவாச் 1 குளலி நிழலிருக் பறக்கு ஷமிரறையெண் காற்பறவை 

காயாவத் 4 கொம்பொடி தும் கடிகும்வயமா விமசக்கவர்ர் து 

காய்ச்ருமக்தி மிசையிாங்கச் கணிமதர்கவெண் கற்பக [இழ் 

ராய்வானரம்பைல் கெதிர்கடிப்பத் தணிவுனவராவ பாறூட்டுந் 

சணியாவளவ் கூரிறம்பூது சழைர்குர் சணிகாச லர்திம ரச் 

தாயாயுயிரைப் புரக்சளிக்கு மரமச தாலோ தாலேமோ 

அழகார்மயில்வா கனமேறு மமுதேசாலோ தாலைலோ, (௧) 

ஏலமரர்சக் கோலமூ லிலவங்சம்பச் இலைமரக்ேே க் 

கெழிற்சச்சனங் குங்குமமாமு Ooi Oar eral a are rigor 

சாலவெறுத்து வனம்புகுக்து திலஞ்செய்முனிவருிர்சருகு 

தண்ணீர்டுங்கா இசளுண்ணாம் சகைமைகாட்டு மலைச்சராற் 

கோலமகழு மளையிலராக் சொழுஞ்ருட்டெரிட ஊணிவெயிலாற் 

குளிர் ,ம்பொழிலி னிருணீம்கக் ரு :மாமாளிர் வழங்கிக் 

ஆலபபெருகுஞ்சனை தீ சணிசகைச் சாசேதாே லா தால... 

அழசார்மயில்வாகனமேறு மருசேசாலோ தாலேலோ, _() 

“ர பட வடவை. 

* வேங்கை-ஒர்வகைமசம், 1 குளவி-மலைப்பச்சைமரம், 1 காயாவச்சி-யாளை,



ஷி] இிருத்தணிகைச் ச் நிதிமுறை, 

வெள்ளிற்கணியா லடுப்பமைத்து வேர லுகுமுத்தரிசிதனை 
வேடரரிர் து கொணர்ச்சளிச்ச வேழச்செவியா மூறச்தேற்றும 
புள்ளிபமொான் ரோற்பாய்மேற் புடைத்துககொழித்்துத் தறிச்செடுத்தும் 
பொன்னந் துடி.ச்சட்டாழியுறும் பு து. த்தேனொடும்பெய் துலையேற்றிச் 

சள்ளியகற்சச் தனவிறடுற் சடர்மாணிச்கச் த முட்டித் 

துடுப்பாமருப்பிந் நுழாவுிறு சோறட்டெயினப்பேசையர்கை 

யள்ளிவிளையாட் டயாசணிகைக் கரசேதாலோ தாலேலோ 

அழசார்மயில்வா கனமேறு மமுசேசாலோ தாலேலோ. (௩) 

கல்லார்சுனையிற் சுரபியினங் கறர்தபாலிற் செவவரற்பைச் 
சணிசணமழுவி விழவதனைக் கணியின்பணைவாழ் இளீயினமும் 
வில்லார்வேடப் பாவையரும் விளரியிசையாழ் விஞ்சையரும் 

வெற்பிற்றவஞ்செய் முணிவரரும் வேமப்பிடியின் * கரிணிகளுஞ் 

செல்லாபொழில்சேர் கோடாமுஞ் சிதக்குந்செய்வ மடக்ரையருற் 

தின்றுகளிப்புற் ஐ ௩.௫னமுச் சீராவிற ம்பூ தடனுறையும் 

அல்லார்நீல மலர்தீஈஎரிகைச் காசேதாலோ தாலேலோ 

அழகார்மயில்வா கனமேறுமமுசே காலோ தாலேலோ, (கட 

வேரல்மணியின் குவையொருபால் வேழமருப்பின்ஞுவையொருபால் 

விளங்குமவயிரக் குவையொருபால் விழையும்வை€ ரியமொருபால் 

கநேரிலாவ மணியொருபால் நீலமணியின் குவையொருபால் 

நிழல்சேர்பச்சைத் குவையொருபால் நிறமார்கனசக் குவையொருபால் 

சேரும்புகழ்க்கல் லா.ரூரி செட்டியெல ப்பேர் படைச்ச சளும் 

றெரிச் துவிலையாச் குறக்குவிச்சு சர்மைபொருவுஞ் செருச்சணிசை 

யாரலுசவும் பன்னிருகை யாசேசாலோ தாலேலோ 

அ௮ழகார்மயில்வா கனமேறு மமு?சசாலோ தாலேலா. (௫) 

(2வறு, 

அணிபடுவெண்பிறை சவழமுடீயின்புடை சொரிமுகிலின்புனல்வார 

சுனையில்விழுஈ்சதி னு௮ுபுனலுக்கொடு தொடர்மதமுச்தியிடாச் 

இணியூல்சந்சன மரமுதிர்கும்குமர் இகழ் துடியமபெயராச் 

செறிபனசங்கணி மலர்வழைபைங்கழை சிறுமிளருங்கொணரா 
மணிவயிரல்கதிர் மாகதமஞ்சன மணியிஷெடும்புணரா 

மருவுபுலன்கெழு மருவியிழிக்திடு வளமைசழைச்செழில்கூர் 

தணிகைகெடுக்ி யமருநெடுட்சகை சாலோ சாலேலோ 

சந்தனமும்புழு ரம்புனைசர் ர காலோ தாலேலோ, (௬) 
வவககவவவ மம துப ஆஆவைவது சனனலைமகங்ளஸ்கை வல்ல பேலகைவை 

  

% தறிபரி- பெண்யானை,



கணிகைப்பீள்ளைத்தமிழ். ௯ 

வான இி.புங்குளிர் சேனடைவிண்டி ழி வார்ம தவுங்கரியின் 

மாமதமும்புடை சூழ்சுனையின்புனல் மண்டிக்கொண்டிழியா 

ஏனல்கருக்தினை சாலை ஃயிருவ் தரு பிதையின்..௦ ப்பெருகி 

யிறவுளர்மூன் புரி மடைகள ழிக்திட வெல்லை ஈட நமீ சாம 4 

கானமருச்தி சவழ்ச் துமிறைர் இரு கரைகளழிமிதருவ் 

கம்பலையம்பார் சம்பமுறும்படி காரொலியைசசின வா 

தான மெழுர்சணி சாசலவேலவ பாலோதாலேமல/ 

சந் தனமும்புழு கும்புனை-எக்த.ர தாமிலாதா2ல்லோ. (7) 

GStsMoun@ care iach duty) y Cenis gs coy 

துதைவயலிற்படு மெருவினமு தமிழி அன்னிய சமெலெலாம் 

வேசக்கிழவரு எ [அறு தல் விடக்கனக | HO cH 

மேஇனிமன்னர் விரிததிரகான விழப்), எல்பூஸ் சனை 1 

காதற்கருறவாகள் நானச்சொடுகுடை கல்லருவிப்பு5 $£ 

ara ipso இர் பாயவளர்ச்மிதானி கதிரவன்மிசையோங்குக் 

தாதிற்பெலிசரூ சாலிக்டரியிறை சாலோ தாலே? 

சந்சனமும்புழு கும்புனேசு/ சர சாலோதாலேமிலா, (லு 

வேறு. 

மருவலர்கற்பக முடியணிொக்ஈா? வாம்கீயறாகாசேேு 

மகபஇவச்ிர கானுமுவப்புறு மெர்பாஜாகாழி 

யிருடி சள்சிர்சர்ச ரரகரியக்காகள உாணாபா போகாம 5 

மெழுகடல்சுற்றிய புடவியிச்து. று வார்நோயாமாநே 
பொருகரிபற்பல புரவிமிர: கற கரலாள்மீதரோடும் 

பொருசசைத்யொ௫ரமலை பற்றிட வாள்மீசால்வேலேவுக் 

சரு௦லர்மொய்க்இடு பாடரியிர்ரக சாலோசாலேலோ 

தணிகைமலைக்வறை யெனவருறபர சாலோதாலேலா. (௯) 

சாரலுமுகச்சவன் மாலையழிச்டுடு சாசாவா  £பி 

நாசமுறச்செ.பு நானமுணிசகருள் போதாநீள்பாதா 

பாலின் மொழிகனி வாயுமைதற்பரை பாலாமாசீலா 

பாவையெழிற்றெய்வ யானையணைத்திரி மார்பாகூதாளா 

கோலவனச்துறு வேடர்பகட்கிசை கோவேகூாமிவலா 

கூடலரைத்தெறு கோழிம.பிந்கொடி வீராதேஸ்ர/பூச் 

சரலை ரிகு்துள சோலைமலைஈ்இறை சாலோதாமீலமேலோ 

சாவில்செருச்சணி மேவியசிற்பா தாலோ சாலேமிலா, (௬௦) 

தாலப்பருவக்-முற்றிறறு. 

அட பருவம் ௩-௫) - Hoyle gs tm, 

nemo een 

a



சப்பாணிப் பருவம்; 
௨௨௨௨௨ 

Sori gi Gers peor டொக்குகடலோசேமுூ மிணையறுகடல்கதாக 

விடைப்படுவரைட்பெலார் இருவுலாப்போச் தவரு மேழ்பெருச்தெருவதாக 

நிரைச்தும் சமழைச்சடொழி லேழுமுய்யானமா நேமிவரைநெடியமதிலா 

நீரப்புறச்சடலாடு தெப்பக்குள சீ. தினியல் நேராகமேருவரைகூம் 

வரைப்பனைததும்புறமச கோயிலாக்சணிகைமலை மருவுமர்சப்புசமதாய் 

மன்னுயிரொலாம:/18 சாண்டாசுபுரிசன்ற வள்ளிசெய்வானைகணவா 

திமைசகுளுயாகும்பமு னி முடிவைச்தெங்கைகொடு சப்பாணிகொட்டியருளே 

ச ரவணட்பெ,ய்கைகனி லவசரித்திமுருக சப்பாணிகொட்டி௰ருளே. (௧) 

மலையலையையவமரையி லடசதியிகல்வாரசாவி மலையலை ஒயிற்றடக்டு 

வண்டமிழெனும்புதிய சென்சகலைபடன் பழய வட கடையைசரவடல்இ 

நிலவலையமுசிசர£ சாழ்ந்துசென்றிபொமேே னிமிர்தலைச்பாளடக்ி 

Sot mat F ton நி ந்றடசகுய்கயி/ல நிமலனையுள ச தடக்கில் 

குலவியசறுப்பயிறை மாதரொனமர். நடை கொண்டுவளர்சென்றலெனுமோர் 

மூழவியைத்சன்வழி னடக்கு , லயசதஇிலமா கூற முனிசகருள்குரயளுய்த் 

சிலைமைபெறுவீட்டுகெமி காட்டுிகணிகைம்பிறைவ சப்பாணிகொட்டியருளே 

சரவணப்பொய்கை சனி லவசரித்த முருக சப்பாணிகொட்டியருளே. (௨) 

பொன்மலையைவெள்பரிவெம் பாசஏயுயாவெள்ளிப்பொருப்பைறீலக்இிரியதாய்ப் 

பு. துக்கயிர்தஇாரில வெற்பைமாபளிகஈப பொருப்ப!2 மாணிககமா 

பின்மலையினை ப்பவள மாசிமாகசவெறபை வெள்வயிரவெம்பதாக்க 

விண்ணுலசைமண்ணாஃ9 மண்_லவைவிண்டைககி விரிகதிரைமதியமாக்கி 

ஈன்மதியினைக்கதிர தாகஇவிண்ணவாசடமை நாணிலத்தவர்களாக்கி 

நாணிலச்சவர்கடஸமை யரா) இப்புதுமை காட்டுவிளேயாட்டயர்தருச் 

தன்மவிடையேறு மா னருள் சணிகைவளர்குழலி சப்பாணிகொட்டியருளே 

சரவணட்பொயகைபனி லவகரிச்திடமொரும சப்பாவர்கொட்டியருளே, (௩) 

பரும இஜஞெரிழல்செ லும் பான்மையெவிஞ்சையர்கள் பயிலு பயலிசைகள்பா 

பாங்கருற ேஙகையின் பனிமலாச்சினைமேவு பைந்தோகைகேட்டுறங்கும் [டப் 

முருர்தினொடுமு ச் சமுறம் மூரற்கொடிச்சியர்கள் முருருவாய்வைத்தருக்தி 

மூருகனெ திர்சாரல்வெறியாட்டயர் சம கையே முதைப்புனமிதைப்புனஞ்சூழ் 

குருர்தினொெடுகொனரை மச்சை யமாபசுஙகிளிகண்பூழ் கூர்ச்துபூவைகடுசைக்கு 

குளிர்சணிகைவெற்பினி உருக்துமானிடவடிவு கொண்டுபுனமெய்திவள்ளி [வ் 

தருக தினையினிடயிரர் பேற்றநீள ங்கைகொு சப்பாணிகொட்டியருளே 

சரவணப் டெய்கைசனி ல௨சரிச்திடிமாரூ£ சப்பாணிகொட்டியருளே, (௪) 

இம்புரிப்பூணமர் மருப்பெனுமுலச்சைகொடு கேழ்றிறச்சம் சவுரலிற் 

கேடிலசாஇச்சாய் லவங்கமொடுகர்ப்புபவ் று தத்கோலமேலம் 

வமபுறுகொடிர்சியரி டி ச்சவாசப்பெ டிகள் வால்கியெழில்விஞ்சைமகளிர் 

வளர்க இர்சீ கற்னறகால் 3 சாயப் வியே மார்றிடும்வள்ளிடிலையில்



தணிகைப்பிள்ளைக்குமிழ். BE 

சொம்புரு.ற்றலர்வேங்கை மாமாய்பிருச்சனாய்ச் குன்றவர் சமச்கொளித்துக் 

குறமான்றனக்குமயல் பூட்மயெழில்காட்டியணை ரூ பானே ிமலவழலாக் 

தம்பமுற்றவனு வு சணிகாசலக்சடவுள் சப்பாணிசொட்ம யருளே 

ச. ரவணப்பொய்கைதனி லவதரித்திடுமுருக சப்பாணிகொட்டியருளே. (௫) 

வேறு, 

உரசமுழக்கெ யொலியையடக்சிடு முழைசளுரப்பொலியவ் 

வழையிஷரப்பொலி தனையுமடச்இடு முழுவைராழக்குகொடு 

வரியினிரைப்பொலி ஈலியவடச் இட ம் வமுவைசிலப்பொலியவ 

வழுகைசிலப்பொலி மறையவடக்இடும் வய ரிகர்ச்சளைகள் 

சரபமஇர்ப்பொலி யரியின்மிடு,கொவலி சனையுமடககுியிடுர் 

தருவனமொய்த்திட சரியரு80,சகம் கணி ஈமலை Goo Mum 

குருப.ரசிச்இ.ர மயில்வருதற்பர கொட்டுகசப்பாணி 

குறுமுனிவற்கரு மறைபுகலுச் ௪.௦ கொட்கெசப்பாணி, (ஷு 

தவரைவளைத்திடு சவ.ரர்வடிச்கணை சைக திடிமெய்/சேகம் 

தனையுசறச்கணை நிகர்கருமுட்பட வெய்த சிமிமைக கேழல் 

அவிர்பிறையிற்பிறம் வளையெயிறிற்றிட முந்கலையைப்பாயு 

மதுவுமருப்புக வெதிர்புலிகொட்புஈ மு 'டியெடுத்சேடி 

யிவர்சருவிற்படு மருவிஇினைப்புன முூற்றோடி ச்காவி 

௦ரிழிகறவச்கொடு செழியமலா கடம் வற்ருமற்பாபுங 

குவளை தழைச்துடு கணிகைமலைகடறை கொட்டெெசப்பாணி 

குறுமுனிவற்கரு மறைபுசலுச்சம கொட்கெசப்பாணி, (ar) 

சந்தாமொய்த்திடல் கண்டுவயப்புலி கும், ரமெனவியவா5 

கடுகியடித்திட மழைகள் தடி.$இடி. கான் நிடவுளகாணி 

வர்தெ.திருற்றிடு கைம்மலைதன்னையு மைம்மு£டி மனவிச ழா 

மதுறுகர்மக்களி னறிவழிய4ரி மலைமுறை புட்புகு அஞ் 

சர்இிரன்வர் இட முந் துகுறத்தியர் சண்ணிழலாடி யெனச் 

சந் தனகுங்குமவொண்டிலதம்புனை கனியெழிலைப்பார்க்குங் 

கொர்தலர்பைங்கு வளைச்சணிகைச்சிறை கொட்கெசப்பாபளி 

குறுமுனிவற்கரு மறைபுகலுத்தம சொட்டுகசப்பாணி (௮) 

வேறு, 

ிினாயுலகெங்கணு முல்வியிறப்பொடு WO? Le ga 

நிகழ்வுவருஞ்செய லறிதருஈற்றவ வட்போடும் 
புரிபுமகந்தனி லெழுசருசெசசை மசச்தாலே 

பொருதிகொடுஞ்சின முகியளாத்து மழிகேகல்



Bo. திருத் தணிகைச் சற்.நிதிமுறை. 

கருஇிமறிம் இடு ஈராப.பத்தொடு மூற்போசக் 

கருணைபுரிக்ச வலியையடக்கி யடித்கேறுச் 

சீருகெர்செல்கையி லொருமுறைகொட்டுக சப்பாணி 

தணிகைநெடுவ்கரி வருமிறைகொட்டுக சப்பாணி (௯) 

வேழமுக/ஈவ னோடி.சவிக்சனி மைப்பேணி 

மமஇரிஈற்றுறு மாடிமெட்டு கொடிப்பே இல் 

ரழுமயிர்பா/ யேறிமாபிச் ஈட லிற்போடுச் 

சூரபோாயட்மெர் வானவாடொற்பறி யிர்கூடி. 

வாழவாிச்சொரு வார்வபெற்ற மடப்பாவை 

வாய்வவுவை/செயறிஉயா முடி இடு மெய்கதேவ 

சாமு மறுுிகொடி ராயககொட்கெ சப்பாறளி 

சாவில்செரு சாணி வேலஉகொட்டித சப்பாணி (கழு 

சப்பாணிப்ப ஈலம்-முற் நிற்று, 

YE in icy ஏிருரிரு பும் ௪0, 

© t 0 

(Up & Bu ர். விய, 

ge 

அங்குர் நளைக்கைப் பிறைமருப்பும் சொரிரும்மார்காழ கவுளுராகாத் 

சுழலுஞ்சிர ஈட் புசர்வாசர்் என் சமயிகள் சம்புமூகா 

வீங்குகணிசள் Kye ih). வீட ரரரற4ி யொழுமய 

வெற்பின்றவத்ரா லயதரிசநு விரு 519) wie iy est a 

இங்கலைந்து முக4ேேசலா &௩ஃமெனளம பெயர்படை ச து. 

Qe Pega Daan லங்காட்டிற ஹெவாஉணு௩ நஉடாபுரிய 

மூங்கில.ரித்த Ing sume aps eps ie saa 

மூலாச்திரியி லெழுஞான முளை. /யமாத்தக் சமுகவே (௪) 

வழங்குமயமா மசம்புரிச்ச மன்னன்புசல்வ ரெலுஞ்சகரா 

வான தீதிறைவன் புரிர்தரெடு வஞ்ச மறி.பா மாரிலத்தைக 

இழங்னெகழ்மண் ணெலாமருச்தி5 ழ் போய்” தவஞ்செய் இடுமுனிபாந் 

இளரும்பரிசண் La nP 0% a ர துமுடரிவன் வச்சனலாற் 

சழங்மொய்ர்து நிரையமுற் ன்மைலியாவிட் பர ஸூர் 

திவமாறடத வாண்டியற்றச் சதுமாமமையோ ணுூலகான்று 

முழங்கிவரும்வா ன) பளிச்சு மூதிமீடமு£சி ஈர் தருமே 

மூலாச்திரியி லெமுஞான முளையேயூ£!, 5 “ரு5வே. (௨)



தணிகைப்பிள்ளைகத்தமிம். 

விதிசாவமர் வெள்ளோஇ மமும் விண்டுவாஞ்சேர் பொன்னனமு 
மேவுக்கொழுங்கண்மலர்பூச்து விஸம.புமஇியோரம் கருட்செர்27ன் 

பொதிசேகாம்ப லிசழவிழ்ந்து புரைதீர்தங்கா ஈதிகுலவி 

பொலியு/ பவள உன மடாக் து பொன்றா தணிமம் கலவளையின் 

க இரவாய்ச்தைஙகக களிற்றினு5ம ங் சவாணியணக்குர் இரு முலைப்பால் 

கறர்துகொடுச்ச சேமியஃபுட் கரூபியுயிர்கள் பலவாரிக்ந 

மு இரா$லக் சடலரரிகீ மூசதே மு த்கர்தருகவே 

மூலா த்இிரியி லெழுஞான மூளையேமுச்தர் சருஈலே, 

விளரித்ஞ்சொலாமாபிர் விழச் நருடையு மயிர்ச்சாக்தும் 

விண்ணின் றிழிகார்ச் "கைப்டவா விம்? ஈக ஞுமுவைப்பாலுங் 

Ban tooo seis win wb Qovr co பாக முப்பால் 

கேடில்கூலத சருமலரிற் இன்டுப, "பாற் சொரிமி சர் 

களாவிற்சஙகுமினபோரா FILMA GOL KC, 5 COO 

திழைப்பச் சவஞ்செய்சரவண 4ன் றணவரீரமிசையா யிரபிசமச்2 ரன் 

முணாறிப்பூ ரசேககையிர்தலவு மூதேரூஉா௱ சருகவே 

மூலாத்இரியிலெழுரான மூளையே முர ராகசருசவெ. 

பெய்வாய்மூக்குச் கணசெலியின் வழிஃபாயவிடயங்களை யருக்ி 

all raja oor un ha [Peri] mo) OC er Go LF 5 Mis ஈமு சி துடையா! 

ஐவாய்வேட்கை யவாவெ ழிர்டிட்டா ரா ராரப்படிமிய நி 

யாழோடாறங்குலமீ8/ ல.ரிபுடம௰ப் பெருவெ ரியில் 

கைவாமமமழு [El BEM Misi a Bl & eid (1 gh tb Sen mspep யங் 

கவினச்சோனறுஞ் Dah gO sams joo oumeme vores ஈந்த 

மொய்வான பம் ஏவமதயரித £ ம மிசுமுககா ுமுமீவ 

மூலாத்திரியிலெழுநான முளையேழுச் 6 எறுதம்வ 

(வறு, 

சயிலைவெற்பும்பணிகொ ரிமயவேற்புமபுகிய மனகவெர்புங் குறைகடீர் 

கடவுள்வெற்புஞ்சமா புரியின்கெற்பும்பலவு Forfa) Our yn “A sod 

மயிலைவெற்புக் தீழலி னுணைவெற்பும்பொடிய மலயவெற்புங்கலேரிலா 

மதியவெற்புல்கதிரி ஸு.சயமவர்பு ஞ்சுருகி மறையினவெற்புவ்கொடியுறா 

நியமவெற்புஞ்சுடிகை யாகவெற்புல்களிறு நியதியர்ச்சனைபுரியவாழ் 

நெடியவெற்புச்இரி வடிவவெற்பும்வ நுவை நிகழும்வெற்பும்விடையதாஞ் 
சயிலவெற்பும்பழைய குடியிருக்குங்குமர தருகமுதச்சர்சருகவே 

துணிகைவெற்பின்கணம ரறுமுஈப்பொன்குழவி சருகமுந்தச்தருகவே, 

இருடி பர்க்கும்பழைய வு கருக்குச் அயரி லிமயவர்ஃ்குங்பெணமா 

செரிக ிர்க்குங்குளிரு மதியினுச்கூம்புவிபி லெவர்களுகஞும்வறியதாய் 

வ.ர விடி $ தங்கவர்£ or paris) சஞ்டுியுயிர் மம யிருட்கங்குலெனவே 

மஇிமயக்குங்குருகு பெயர்படை ச்சண்டமு று மலையினுட்செனறு ஐயர்கூர் 

& he. 

(௪) 

(Gi) 

(௬)



௧௪ இருத்தணிகைச் சர் நிதிமுறை. 

உ.ருவுடைத்தம்பியரு முயரிலச்சம்பெயரு மொளிபெருக்குங்கணவசோ 

டியிர்படை ச்தத்கணெழ மலையொடத்து பிமுக னொசெணத்சஞ்சவிழவே 

தீருமலர்ச்செங்கையுறு மயில்விடுக்ஞுங்குமர தருகழுத்தர் சருகவே 

தணிகைவெற்பின்௧ ணம ரறுமுகப்பொன்குழவி தருகமுத்தசசருகவே, (a) 

மழையின் முத் துர்சவள மஇியின்முச் தங்கமல மலரின்முச்துங்கரியினீள் 

வளர்மருட பின்க் மளி ஈளருமு ச்.துங்கசலி வருசனிச்சண்பொ ழிரிலா 

விழை.புமு 2 துங்குருகு சலையின்முச் துங்சமுடின் மிடையுமூத் து5்் தெரிவைமார் 

மிடறின்முச் துங்கருடி. யெயிறுமுச்துங்களையின் விளையுமுச் தும்பணையினார் 

கழையின் மு,ச்தும்பணில முசபுமுச் துன்செரெலின் ௧ திரின்முச்தும்புனலுலா 
கயலின்முததுு்சலவர் முழுகுநத்தின்வயிறு கஞலுமுச்தும்புகழதாய்ச் 

தழை.புமுச்தும்புனைய மணிய இின்கு.மர சீருகமுதீதந்தருகவே 

நணிகைவெய்பின்௧ணம ரறுமுகப்பொன்குழவி தருகமுசச் தந்தருகவே, (x) 

(று. 

தருவுஞ்சாபி.பு மணியுஙகடைவிழி தத் துமருட்பார்வை 

தணைம்புறவீரு புறமுஞ்செறிகர மொய்திசுகடற்சேனை 

மருவுஞ்சபைதணி லெவரும்பணிசெய வுற்றகொலுக்கூட 

மணியினசண்மொளரரி ரணையின்புடையார சுற்றசசிச்கோவின் 

றிருவெண்கரிகரு மொருபைககொடிபடர் வெற்றிமணித்தோளிற் 

நிகழ்ச் சனமகில் புழுகுமபுனை சரு சித ரமயிற்பாக 

முருகுண்டளியின முலவுர் சணிகையின் மு.தீதமளித்தருளே 

முூதிருஞ்சுவையமு தொழுகுர்துவரிதழ் மூ ச்சமளித்சருளே, (௯) 

உனதின்புறுகலி புகலென்றனுகின மூற்றறிவித்திடவு 

முயர்செந்குமிழ்"ிறி தறைகின்றிலனென வொட்டுகவிப்புலவ 
னனமின்றெனமது ரையிலர்சணனடர் வற்கடமுற்றிடலு 

மழுச்ள் பொ்கதோத உறிசுந்தானருள் பொற்கவியைச்சொலவே 

னிஎன்றிதுடொரு ளெனவர்இறைதரு குட்டமடுத்திரகோ 

ப டங்னை று சிறையுச்தவிர்தரு ஈற்சவிசொற்றிடலு 

முனிவின்றெ திர்வரு மூருகன்றணிகையின் முகத்தமளி தருளே 

மு.இருஞ்சவையமு தொழுகுர்துவரிதழ் முத்தமளித்தருளே, (௧௦) 

முத்தப்பருவம்-முற்றிற்று, 
ஆக பருவம் ௫-௫ஈகு இிருவிருத்சம்-௫0 

 



வருகைப் பருவம், 

  

கண்ணனுங்கனகரிற வண்ணலுக்திருநதற் சண்ணனுமொருங்குறைதல்போற் 

கருமலையிடச்துறச் செம் பவேவலத்துறச் சவினும்வெண்மலையிடையசாய்ப் 

பண்ணமருகர்திஈது புடைசூழவிடையிடைப் பைஞ்சுனை வயக்*மீச்செல் 

பயோதரம்வயாநலி வுறச்சொடிகடாச்சல்பல் பாவையர்மருர துவஞ்செய் 

அண்ணிலவு£ர்மக வுயிர்க்திடவிலாப்புறக் சொண்கா ச்சால்வருடல்போ 

லோய்குமுடிமேறான்று வெள்ளிவீழன்னமழை யொழுகுடீரருவியிழிதல் 

தண்ணிலவுகல்லா.ார மாலையணிமாண்புரிகர் சணிகைகாயகன்வருகவே 

குடாமலப்பிணியெனை யடாதுசிற்ககமருள் உடானனக்குருவருகவே, (௪) 

காவலம்பெயர்புனை பொலம்சுகடணிர்செ ன நனையிதழ்முறுக்கவிழ்ச் ஆ 

நளிர்வண்டுணுதொளிர் விளக்சேர்நிவைச்சதென நறுமலர்கடுறுசெண்பசக் 

காவிலர்தணர்புரியு மேரமஓங்கிபி ரி.மி£ கரும்புகைப்படலமீப்போய் 

கடவுளர்ச்காயளை வளர் $துமுகன்மேனிபொதி காட்சியார்களிதுளும்பித் 

அவுமின்குலவு ஈகை வாய்நவின்று£றிமதி தோறுமும்மா ரிமபாழிடீர் 

அன்னு ரண்பணையிலவளர் செஞசாலியோக்குகதிர் சூரியன்பரிகடினவே 

தாவிலின்புறகுடிகள் மேவுதண்ணடைகுலவு தணிகை ராயகன் வருகவே 

தடாமலப்பிணியெனை யடாதுூற்சுகமருள் சஉடானனக்குருவருகவே, (௨) 

ஆனியின்முட்புறச் கனிபழுத்சொண்புவி யஇர்ர்திடவெடி ச்தவிடரி 

னவிர்சளைவிரிர்துகறை யொழுகுமணமெண்டிக்கு மளவுகால்வழியினோடி. 

மூசுவண்டினமளவி மொய்ச்சணிதியின்புசையல் மூன் ஈண்டுதவரும்வறியோர் 

முறைமைகடெரித்திடுஞ் சாரலுறுசோலைசளின் மூதிர்கரிககொடியின்மிளகைச் 

கூசுகரு மிள ௦7 இன்றமுசல்மண்வென கோடரர்தேனின டையைக் 

கொண்டுவர்சனா விடைப்பிழிச்திடலுமகிழ் கூாரர்றுவிளயாடுபணைகசூழ் 

தாச.ர.தியாசிரிய னாடியுயர்வாழ்வதரு சணிகைநாயகன் வருகவே 

தீடரமலப்பிணியெனை யடாதுசிற்சுகமருள் ௪டானனக்குருவருகவே. (௩) 

சானச்தையொத்சபைம் கதலியின்புலியடிய ௧ (ய்க்குலையறுத்துமீப்போய் 

கமுளெம்பாளைமடல் €றிமுப்புடையெல் சம்பழமுதாத்தெழுர் து 

வானத்சகட்டைப் பிளர்துமழைகிதழிபு பா மதியினுறுமானைமுட்டி. 

வானமீனைச்ினர் தாகாயகங்கையிடை வளர்சுநவின்முட்டகர்த்துக் 

கூனச்சையொச்சகண் டச்சரம்பையர்செவிக குழைமகாமு.வ்கிழித் துக் 

சோளகையிடி த்துப் புறங் காத்தநீரிற் குடக்கு பிள வாளை.புகளுக் 

சான ச்தினொமெருவி நீராறபாய்வபற் ஈணிகைமாயசன்வருகவே 

தடாமலபபிணியெனை யடாதுசிற்சுசமருள் சடானனக்குருவருகவே. (௪) 

வாட்ட ..ங்கட்செறி யுழததியர்சரோருச மலர்ச்சளையெடுந்தருச்தி 

மருமலவர்க்கைககோப் புடன்குரவைய-டுமொலி மஞ்சினொலியைப்புடைப்ப 

சாட்டருஞ்சுமைகடரு செ முவரைப்போர்மே னயர் இவர்ச் 2தறுமு ழவர் 

சாவலோவென்றுக. விளிகொளு ஞ்சும்மையலை ஈரலையைத்தட்பவயலின்



௧௬ திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

ஈட்டருங்கட்டாள முதிர்கரும்பைச்தறிச் தேர்இர த திட்மெள்ளர் | சோற் 

எறியுமுட்கோல்கொடு சடாவைச்செழிசகுமொலி யிடியொலியைமாற் வணி 

ரூட்டுணைச்செஞ்சூட்ட வன முலவுபண்ணைசூழ் சணிசைநாயகன் வருகவே 

தடாமலப்பிணியெனை யடாதுற்சுசமருள் சடானனக்குருவருகவே, (௫) 

வேறு. 

கன்னற்கு தலைச்செங்களிவாய்க கலசமுலைப்பொல் சடைரியாதக் 

கருக்கண்மலரைப்பூர்சடத்இர் ஈமலச்சருகு மூறுச்சவிழும் 

சன்னர்க்குவளை யெனவறுரால் நாடிப்பெடையிலனொடிங்கழலும் 

நகைச் சண்டாளம் பொழிரிலவால் ஈறு ட்புங்குமு சமவாய்விரியும் 

பின்னற்குமலைமேசமெனப் பெருருயகளி பா மயிலகயும் 

பிறழும்வளைக்கை சஞ்ஈமெனப் பிரியாசனவாளூவாம் றம் 
வன்னப்பணைஞம் செரு ம்சணிரை வ ம்மிவவருகவருஈவே 

மலையானுதவு முவமயாள்கண் மணி3யவருகவருகவே. (௬) 

பென்றற்கொழுந்து ஈவமயொ திலிற் செறிபூங்குடைசேர்வறைநிழலிற் 

ஜினையினக இர்தின் "றர பியிழி டே சனுணமவாய்குதட்டுவ் 

குன்றச்குகைவாய் மோட்டெருமை ரூடகோசெருசசலமூ€ ம்பால் 

கு ஃடம்பலவுறிரப்பியிடகஈ் ௫6" மும்சயல்க மா 4 Au woo 

ஒ௮ன்றிரந்கமல Jamey rei gh an $i oy ole LOT Lp 

Cemevuy ilar amiraris 5 CatTtaQwer Qui oitin wire Ge oy 

மன்றற்குவளையலாசசரி உவ! [மவ வரு வரு Pa 

ம' 2யானுகபு மூமாமயாள்சண் மபர் மயவருகவருக வே (<i) 

பிரப்பு § een O eorauld trav பிறமாசமருக்கிறம பாலப் 

பெருகும்புனல்பாய வயல்கடொறும் uf வ்னற்க ரினசெ நென்முதிர்ச் 

தறப்பு௦படுப்பு பூழுதுபரம் படி. 1 நவின ¢ $5) 6% ww 

அகலாதுபுவா மெறிபப்ன சூரர் சமமாாபன்னற்காடுழகஈடி 

யொறககுமுவா ரண /பிடியோ டிவி இரி.புஞ்சாரட் வளர்ச் 

தோங்குமூங்மிர் றலையின்் மாரி வுல பம. ைர்கூட்சரின சவி 

மறப்பிமிறும்பூ துறாச்சணிகை வ மவவருகஉருகவே 

மலையானுத௮) மை பயா கண் மணி? யவரு£சஉருகவே (௮) 

வேறு 

தகுவர்முடிக ளுருளவெயிந டிரளரிரையினுகிரவாய் 

தீடிகளாு நரமொழு ஈலயிறு சரியமலையை யனையதோ 

தொகுகைகெடிய । "டறகழலக டடைகளிடைகணிப டவ 
சுற்லும்விழிகள் சூறவல பை சலவுகமுகுஈரிஈரய



Santlen sid arter bat A tp. கள 

புகு. சவயிலை யெறியுமிறைவ புகரிஉரிகைவரையில்வாழ் 

புனி சமு ருகவரிபின்மருக புலவாமலர்கள் பொழியடண் 

ம௫ுடரிரைகளசைய வி யமயிலு மசைய௰ ரு௩வே 

மர குமெமது பிறவியகல வரு வறாசவருச வே. ( 3) 

FT COM DOTS OT ENT Wa BY 7 ழி aR Y Oy 060 F LIS eu 

சகலுலகும் விஷூயிலழ வைசமைபு படையான ஈயவே 

யருணெண கடகமசைய வயிலும௦சயுல மிவிலர 

வழகுபுயமுமசைய லிருவரணையு மருமமசைய( வ 
மூரணுமகர குழை சைய முர வலா ரி4// வசயமர் 

மூழமுகுஈணிகை வரையிலலரு ர ருளுகளைய டாடா 

மருவுமுடிக ளசையய சைய மயிலு ஐ /யவருா “ல 

மறுகுமெமது பிறவியகல வேறா கவ ரூஃவரு வே, (60) 

வருகைப்பருவம் முற்றிற்று. 

அட பருவம் ௪-௧ இருவிறா சத 04-௬0 

NO 

அம்புலிப் பருவம், 
+ 

ச்சகமுமிறைவர்விழி சோத்ரிளாயிவரிறைவர் சனி ஈலவிழிப்பிறம் தான் 

ராவுமொருமானைப் புணாகர்சாயிவ ஏரு௦வர் தரும ளையு மபுணாஈ சான் 

கக்லுகலையிரட்டு மனிஞ்யறுபத்து நஉலுகலையிவனுணார் ராண 

நாகமணிமீசாமுடி யேறினாயிககிவவு காசமணிருடியேரினாா 

வச்சபுலவாசகமு ௪ மீம் ராயிவன்பலவா வர்திககவமு சமீவான 

வாலிபமறுக தழவி யாகினாயிவனென்றம வால் பாகுஜவியாஞன 

அர்துவகைெெொிஇர் நென றணிகைவெறபமீனா டம்புலீயாடவாவே 

அறிவ ளாசிச்தமுறு மறு 2 முகத்தனுட னமபுலீயாடவாவே, (க) 

பேகம். 

மேருவினையென் றுநீ வலமாகவருடையிவன மேருசலைிமாச்சினான் 

விளமபுமுபசேசகுரு விறபிழைசசாயிவன விளம்புகுரூவுசைகயக்தான் 
சாருவடி.வழிதிநீ யிவனுமழியாதுவளா சாறாவடி வாயிருஈமான் 

சந்சதமுநீங்காக் சளங்கராங்றாயிவன் சார்சஇிடகளன்க மிக்லான 
சீரு wee Bi விழித சாதுவாகியெ௪ டிககினுர்சச றிலையிவன் 

எசியனுதற்கட்டழற் பொறியாய்ச். ஈப்பையிற் சோக் அமகவுருவ.மானான் 

யாருமூணர்கிற்கதிக மாச்சணிகைவெர் னோ wij ரியாடவரவே 

அறிவாளாசிச் முற மறுமாமூகள் உ ட மைபுலீபாடவாகே (2) 
் 3 WAH AMA HOPADHY AYA 

OR. U.V.S. IYER LIBRARY 
BESANT Maram «1.



கறு ப இருத்தணிகைச் சத் நிதிமுறை, 

உரசோகணியிட ச்சதிச மோகமானாயிவனு மொளிராசல்பாலுவர்தா 

னுயர் சலையுவாவிணித் கலையழிர்சாயிவனு முயர்சலையுவாவிலழியான் 

ச.ராச.ரவுயிர்க்குணவு நல்ஒஞாய்ஞானியர் தமக்கழிவில்வீடளித்தான் 

னிகாரினுக்காச னாகஞாயிவனமார் தங்களுக்ச.ரசனானான் 

இசாவினிடைவானச் தெமுச்துஇிரிவாயிவ னிராப்பகலிலாவிடத்சான் 

இழிவிலாச்சறுவிகி சபிசுகிடப்படிவையில ளெழில்விதியினைச்சிறைசெய்தான் 
அராவினுக்கஞ்சா மயிற்றணிகைவெற்பனோ டம்புலீயாடவாவே 

அறிவாளர்டிச்சமூறு மறுமாமுகச்சனுட னம்புலீயாட.வாவே. (௪) 

தானம். 

சர்கணிகொபர் தவிர்த்திருவனவைகினாக டாங்கருமு_லுங்கூணி௰ய 

சாய்க்துதிழமாஇநீ சார். துயஞுறீச்ரவன சக்கை லையும்ெரித்ச 

(மிக்ககுருவில்லைப் பிமை,க்தப மிரிகவிடிவன் மெய்க்களங்க முமறுப்பன் 

வெக்க இர்க்கஞ்"ியொளி யவியாமலருரவண் விடவரவினச்சறுப்பன் 

LIE மிரூட ாலுமுன் பக்கமேயோலவனர் பான்மையம ர் து சுவுவன் 

பைங்கூ ழி; Dy cb ஸை இமை rm ல் லாம AIM BUS &) முரு, ப்ணுக்கு ஞை அடை ECR Mer 

HEC AO SNE go சணி கைச்வறைவணோடமர்ச் சம்புலியாடவாவே 
அமிவாளர்சிச்சமூறா மறுமாமுக ம சனுட. எம்புலியாடவாவே, (க 

புறவிருளைநீஃகியி முன நுமெஞ்சகலாத புர்சுவிருளே ச். துரப்பன் 

பொங்குமலைகடல்கண்டு ம௫ுமுணக்கலையா ௪ பூரணக்மடலயரிப்பன் 

ஞுறைம த் இயமாமூணகி எறுண்டு RAGA Lat cer bl Geo மூலவுரிலைம இயளிப்பன் 

கொடி யவைவிஸ்கவிச மாண்றனம்குலகம் கொடுங்கயிம்ராவாக்ளறுவன் 

துகமுதவுருவாரு மூன்றணர்கழியாத வாயரு மோ ஸிமிஞ வன் 

பான ாநுலவிடி முனகல் ரியலி Dé BOO வாணரு றுநிலையவிப்பண் 

அறுஇபெறுவென்சொலை வி ஹேய்க்சணிகைவெற்பனோ டம்புலியாடவாவே 
oo 

அழிவாளர்சித்தமுற மரமாமுாச்சனுட ணம்புலியாடவாவே. (@) 

Garay. ருணடம், 

சேவூருஞ்சிவனீர்மேவுஞ்சடை சேர் வாய்சன்றினுவானாலுக் 

தேனார்பைய்கழைபூ வாரம்பிறை சர்சால்வெண்ருடையானாலுல் 

காவாழிச்தி ரன் வானே னார் ங்கமுன் மகால்வாய்பொ 124 மிர்தானாலுங் 

கானாரும்பயிரு, ஸ்ட SOUL. கய்வாய்கண்், 6 Qin: லு 

Barn avai: are உன தாமுண் பெதி நிர் ழீ தான்வர்திலையாணா யல் 

onan aliear esr tu. HT ca ம்பிய Pe THB மம வ Gos 

மாவரர்பைங்க மதர் ர்வாருழவ் ரி வாவாவம்புவிவாவாடுல 

மாதேவன்குக *ஞாடாடும்படி cu; UA aural ரவாலே, (௬) 
“ எல 

' « > if 
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தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ், 

தாயாயின்பருள்சேய்வாவென்றலுர் சாழ்வாய்வர்திலேபோவாயேற் 

ரூய்வாய்வந்தலைமோத நின் றிருள் கார்வாய்வஞ்சகளாய*புர் 

தேய்வாய்வெங்கயசோயால்வெங்கஇர் சேர்மீபா கன்க்திர்விவ,யே 

தியாரும்பணிவாயாலுண்டிடர் கிராசங்குமல்வாய்வானிய் 
அாய்தாகின்குருமாலாமய்கனை ரூ சால்வ் தவை சசொரர$ள் 

சோமாபெண்பழிபோமாறங்கறை சூழாவண் வடி.வாமாமு 

மாயாதொண்கமு நீர்லாழுங்கறி வாவாவம்புலிவாவாவே 

மாதேவன்குகனோடாடும்படி. வாவாவம்புலிவாவவே. 

வேராகுஞ்சுரர்மாயோனண்புறு வேதாயுர்். ரர ச யக 

வீடார்தம்பதிசோமாவொண்க.ல ஈ மேவல் ரூ.௮ சால் வார்வாய்ம 

கூறுமுன் வருவாடேனன் ஈர i dm FATWA OTL ye Tait Cus 

serge Oui@sanrQanot&f! Can airy isons &roun Dus 

சராவர்ெெ 5, இர்மாய்டஷான்செரு இராரின்ற அமரபாவம் 

தேயாகின்ற துவாழ்வீகின்ற ஏ சேனணாருஞ்சனையார்பானல் 

மாறாதம்புவியோர் தாழுங்வி வாவரவம்புலிவாவா வே 

மாதேவன்குகளோடாடும்படி. வாவாவம்புவிவாவாவே 

(வறு. 

வானிலுறுவோச£தணர்கள் வாடிய தேன்புறலு 

மாயைசருளுரன்சர மூம் வாழு ஈரி.மாவின்ச/ மாம் 

தாரனமுடிகோயுங்கிறியுச் காருகனும்விழும்படி முனி 

சாடுமயிலேவுக்கரநீ டாள்சடொழுவாம்புவியில் 

ஊனமிலராலிங்குவரோ தோடு.புழல்வாய்ஈன் றலவே 

யோமுன்டீவச்இலையே லூ. PP www ET eo — 

லாளையினமாருச்சணிகையாடவருவயயம்புவிமீய 

இமுசனோடிங்கொரு£ யாடவருவாயம்புலியே. 

வீடுபெறலாமன்பர்பெறு மேன்மைபெலறலாஞ்செகங்கதஇர்முன் 

வீறுபெறலாமெங்குமுழல் வேலைகவிர்வாழ்வுக்பெறலா 

மாடுபெறலாகொரச்சழியா வாய்மைபெறலாமின்பசுக 

வாரிபெறலாம்வெம்பணியின் வாசையறலாமுச்தைமுபற் 

கூடுமறலாம்பெண்களவிற் கூடெபழிபாவச்தெறலாம் 

கூனுமறலாம்வர்இிடெனக் கூறுமுனநீவ£ தனையே 

லாமெயில்குழ்தென்றணிகை யாட வருவாயம்புலியே 

ஆறுமுகனோடிங்கொருநீ யாடவருவாயம்புலியே. 

அம்புலிப்பருவம்- முற்றிற்று, 

அக பருவம் எ-கீ௫ு இருவிரு த boi. 

ete 

Ban 

(a) 

(29) 

(௧0)



சிறறிற் பருவம். 

வில்லிக்கமலச் சயனாவி லமருல்காயத் [Por soy 

மவனிமூமுத முடி சுமக்கு மனர்சனிரண்டா யிரகாவுஞ் 

சொல்லற்கரிய புகழ்மிலவும் தொலைய ர் ஷான் நனைவென்ற 

தோதற்றம்படைச்*் Crfage துயர்கூர்பாவ விருளகற்றுவ் 

சல்விக்கடலே நின்பெருமை சுற்றோர்க்கு கவு ஈச்றுணையே 

சாவிலாச னருள்பிடிய கானக கு௱வர் தருபிணையுஞ் 

செல்லக்கா,ச்சால் வருடடியாற் ரிறியேஞ்ரிற்றில் ॥ிசையேலே 

சேணார் கணிகை மலைக்கிறைவா கிறியேஞ்சிம்றில் ஈையேலே. (5) 

சங்கையலைய்ச் கூறப்புடைக்துஙி சயக்னெலர்சா மரைமிஇச் தக் 

கானக்குறமான் புனச் அுழன் றய கலி௫ுறர்செச்சை விலாவுசைச்தும் 

மங்கையமையாண் மடி. தலத்து மணிமீமகலைக்கல் லுறச்சளர்கதும் 

மையார்களச்சன் றிருமார்பில் வனைச் கேழன் “ரகக் 

திங்கடவழுவ் செ.டுமு டிகள் செறி.புமலேக டொறுநடழ்.து 

சேவர்புணைமா பாணிமருடர் தெய்க்கள் "வற்று உரம்பையர்கள் 

செங்கைவருூபு 2 றடயாற் இறியே ஞ்சிற் "ல் நதையேலே 

சேணார் கணிகை மலைச்றைவா சிறிய ஞ்ிற்றில் ॥ையேலே. (௨) 

வேறு. 

கானச்திறைவா மலை இறைவா கயிலைக்சிறைவா கலைக்கிறைவா 

சமலத்திரைவன் செருக்கொழிதச்ச கருணைக்கிறைலா மகச்திறைவா 

வானத்திறைவா பறைகறைவா மயிலு இறைவா வருடைமிசை 

மன்னுமிறைவா செம்கடப்ப மாலைக/றைவ மதிச நிறைவா 

மோன கத்கிறைவா பயிற்கிறையா ெய்ம்பார்கோழிக் கொடிக்கறைவா 

முூனிவர்க்ைவா வேதாக்ச மூ இத்ிறைவா முஃவிலின்பத் 

சேனச்கலர்பொற் சேவடியாற் சிமிமேஸஞ்டிற்றில் Aen 4 Cu ev 

சேணார். (ணிகை மலைக்றைவா சிறியேஞ்சிற்றில் ॥ையேலே. (௩) 

வர்தித்திர்வோ முப்பொழுதும் வழுச்தியிருப்போச் இருப்புகழை 

வலம்வர இடு?வா ரின்கோவில் மவருச் (ருவோம் பூசனேக்குப் 

பக்இிச்திரிவோ மைம்பொறியும் பாமென்றுனையே கினைக்கிடு?வாம் 

பாலும்பழமு மூவர்சளிப்டொம் பணிக்குமுனதே ஓலு / புரிவோஞ் 

சா 9ற்புழுகும் கப்புர முர் wf 6 ம்ஞுங்குமநு ங் கலர் ஈஉளிவோஞ் 

சலசத்கிறை.பு மலையிறை.பு் சண்ணக்ருப்பாற் கடலிமை.புஞ் 

சி6்இத்திருச்குஞ் 2 யாற் சிறி3யேஞ்ிற்றில் சசையேவே 

சேணார்சணிகை மலை4$றைவா சிறியேப்ற்மில் கசையேலே. (ஸு)



தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ். ௨௧ 

வம்பைப்பொடி தீது மான்மசசீரால் வளரு ving மூலைச்சகரியை 

வயங்கியொளிர்பன் ஸிருபுயமா மணிக்கர்திறுசப் பிணி / இடு3வாம் 

பம்பித்தரள முறுவனிலாப் பயிலுரினது செங்கனிவாய்ப் 

, பவளச்சடிசை ததுவரிதழிற் lips ch சுவைக்சேன் பருகிடுவோம் 

நம்பிச்துணையென் ரெரொருவரையு சகாடோழுனையே நாம்புணர்வோம் 
ஈவித்நுரினது தேவியர்பா னண்ணுச்துணைச்சச மயராவோஞ்் 

செம்பொற்கமலச் சேவடியாற் சிறிமியஞ்சிற்றில் ல -யேலே 

சேணார்சணிகை மலைக்கிறைவர சிறியேஞ்சிற்றில் சதையேலே, (@) 

Caimi. 

அயினீங்கிச்கொடு வினைநீகங்ச்சிறை அனி 'கிச்சாரர் களிகூரர் 

அணைங்கிர்சொலு வணங்கிச் திரி நயர்நீஙஇிக்கரி பிறைவாழ 

LUGE ADEs per மனரிங்கிப்பழ மல$ங்கி *5வர் தவமேவ 

மறடீம்டுத இளி பொறைநீங்கப்பல மத$ங்கிப்புவி மகள்வீற 

வுயிர்நீவ்குப்புனை யுடை$ங்கிக்ாரு குடனீங்டிச்தகு வர்சண்மாய 

வுரைநீங்குப்புய வலிநீங்டுப்பிழை யுறநீங்கெ் துணை aimee 

அயிலேர் இச்கரு மலைபோழ்ச்ிட்டவ னடியேஞ்ிற் ரிலே யழியேலே 

அருடாங்்கத்சணி கையிலாங்குச்சம னடியேஞ்சிற்றிலை யழி2யலே, (௬) 

சழைபாம்புக்குமை புனைபூம்பொற்கொடி சதிராஞ்சொர்ளி மகமாயி 

சடைதாங்குக்சமி சடை தாங்கற்பி ௨ தனியாக் சற்பரை சஅர்வேதி 

சழமையாம்பொற்கிலை மலராங்குற்றிடி கரம்வாய்ந்துற்றவ ளபிராமி 

கலைதேர்ச்திட்டவள் மலையான்பெத்றவள் சடவோர்ம் பட்டவள் சவியாணி 

யெழிலாம்பத்பல வுலனே றிட்டவ ஸிணிாஞ்ித்சுக முறுவாமி 

யெனையாண்டற்பு$ வருளீந்திட்டவ னிடமா. விச் கன் விஈடயூரும் 

அழலேந்திக்கொரு மகளும்புச்தி வடியேஞ்சிசிரிலை யழியேலே 

அருடாகூத்சணி சையிமீலாங்கு / சம னடி.யேஞ்சிற்றிலை யழியேலே. (௪) 

கொலையேங்கப்பழி வினையேங்கக்குடை மொடியேகங்ஈத்தகு வர்கணீடுக் 

குடியேங்கக்கழ லடியேங்கக சழை குல் 2ங்ஃப்பெரு வாமேவும் 

நிலையேங்கச்சின மொழி3யேங்சக்கொடு நினைவேங்கப்புய வலிதானு ம 

கெடிதேங்கப்புனை மூடியேங்கப்படை நிறைவேங்கப்பொஸை யறுமாயை 

மலையேங்கக்குகை யிருளேங்கப்பொவி வளமேககை 4தகு வியர்தாமும் 

மன மேங்கப்பரி யினமேங்கச்கரி மதமேங்ஈப்புனல் கெறிவாரி 

யலையேங்கப்டொரு சலைவாங்கற்புத னடியேஞ்சிற் றிலை யழிமியலே 
யருடாங்கிச ரணி கையிலோக்குச்தம னடியேஞ்டிந்றிலை யழி2யலே,. (௮) 

வேறு. 

மூ ம்றிலின்மணல்வாரி மு.ச்கொடுமுழுநீல 
மொய்ச்திருமலொர முற்பபெிநீர்கள் 

வற்புறுகிழலாடி. வச்சாரு தலான 

மட்டவிழ்மலர்மாலை வைத றையதுகோலி



2.2. இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

நற்றவமுனிவோரு ஈச்செழிலிளமா தர் 
நட்பொடுமெதிர்கூடி ௩£ ஐணிகையில்வீதிச் 

தெழ்றியில்விளையாடுஞ் ஈிற்றிலையயியேலே 

சித ரமயில்வீரா 8ிற்றிலேயழியேலே. (௯) 

பற்பலமணியாலு ; பச்ரிலை 2லராலும் 
பத் இிகொள்றைவீடு டக்கமது ஐ மேடை 

பொர்புறுமணிமாடம் புக்கினி து; கூடம் 

புத்-மிர்ததநதொை பொர்கலரிறைசானீர் 

வெற்புறுகுற மாசர் மெய்ச்சணிகையில்வீதி 

lng AA oC en oy மிச்குறவிளையாடுஞ் 

சிற்பனுமுளநாணஞ் சிற் றிலையழியேலே 

சித் திமமயில்வீரா சிற்றிலேயழியேலே. (௧௦) 

சிற்றிற்பருவம்-முற்றிற்ங. 
ஆக பருவம் ௮-ம்கா இருவிருச்தம்-௮0. 

  

சிறுபறைப் பருவம், 

கனைகடலுுத்தபுவி முழுவதுநொடிப்பளவில் கடி துவலமுற்ற சரணா 

கமலமலரிற்குடிகொள் பிரமனையடி. ச் துலகு கருணையினளித்தச து.ரா 

சனையலிழ்கடப்பமலர் குவளையொடுமிசச்சைபுனை கலமலைறிகர்ச்சபுயனே 

ந.யரவுசொக்குறகு பிறைமதிமுடிச்சசடை நயன நுகலச்சன்மகனே 

வனைகழலரக்கசொடு மயல்புரிபொருப்பினையு மடி.யவயில்விட்டசானே 

மழைமினொடுகற்றவள மதகரி. மிசைக்குலவு மசபஇிமகட்டினியனே 
தினைவளர்புன ச்தருவி பிழிதணிகைவெற்பரச சிறபறைமுழக்கயருளே 

இமிரமலமற்றவர்க டெனியவருசிற்சொருப சிறுபறைமுழச்யெருளே. (ச) 

கொலைபுரிசைச்தியர்க ளட லைகள ர்றொழுகு குருதிகள்குடி ச் துநரிகாய் 
குறைபடுமுடற்குரிகர் காணமொச௫ற்றிவரு குறளிசடமைச்கறுவறீஸ் 
மலைகிகர்பிணச்குவையி னுதுகுடர்புயச் தணியும் வயிரவர்களிச் துமஇழச 
மருவுகழிமுட்படையை முறைமுறை திரிச்அவய மசளெ திர்ஈடீக்கவழலார் 
உலை.புறுகுடத்தினணிடை வஜைப௫ரசைப்பொரிய லுருகுரிணமு ற்றுமயிலா 
கழமுகுமைச்கொடிகள் வறுமையே வத்தியயி லொருநொடியில் விட்டமுரு 
சிலைமறவர்மொய்ள்துவளர் சணிகைஈகருக்காச சிறுபறைமுழக்யெருளே [கா 
திமிரமலமற்றவர்க டெளியவருரித்சொருப சறுபறைமுழக்கெருளே. ' (௨)



தணிகைப்பிள்ளைத்தமிழ், ௨௩. 

குறைவற தவச்தையுறு கொடியிடையெயி£ நியர்கள் குலவுகடைகற்பவெடனம் 

குளிர்முகரிகர்ப்பவெழுசனையிடைமுளை த. தவொரு கொடியப தம்வைல் துறிறை$ 

ரு௮ுசவமியற்றணிகர்தருசமலமெத்தைமிசை யுறையுமவர்பொற்பினிழல்போ 

லுயர் சவமியற்றிமகிழ் வொடுதழல்வளர்ப்பதென வொளிர்கனல்புடைக்கணெரி 

மறுவறுகழைச்தலையின் மயிலின ௩டிச்சகவவர் மரு வுசுதலைச்குரிக!ா ம் [யா 

மறைதருகுயிற்றொகுதி முகலினம்வரர்கடிது மவுனமுறுபெற்றிமைகுலாம்ச் 

சிறுமிளகுவெற்றிலேயி னொளிர்சணிகைவெற்பிறைவ சிறுபறைமுூழக்யெருளே 

இமிரமலமற்றவர்க டெளியவருசிற்சொருப சிறுபறைமுழக்கயருளே,. (௯) 

சழையினுகுமுச்தினில வொழுகுமொயியிற்குவளை ஈடியி ஈரவிழ்ச்சவளைட்ன் 

கதிற்மணியினிற்குமுத முகை புரிமுறுககுவிரி கழனியலை கச். துபுனலி 

னுழைூறுகயற்புகு தமளவிலெதர்கு த துயிடைகொ௫ிகமுகன் மொத்தகுலைமே 

னுகருமுதுகொக்கின்வளை நிடமொடி தரச்சினவி கொடிவரைகுஇச்தெழுவரான் 

மழையகடுமுட்டிமிசை வருகதிரையெட்டியுயர் ம௫யமு துகுத்துவெடிபோய் 

மட௩டையுடைச்கனச வனவள முடைப்புவன மடிநடுவிலுற்றசமலச் 

செழுமலர்மிசைத்துயிலு முயர்தணிகைவெர்பி, வ சிமுபறைமுூழச்கியருளே 

திமிரமலமற்றவர்க டெளியவருசிர்சொருப சிறுபை! முழகயெருளே. (#) 

ஈட மிடுபயிற்றொருதி மிசைவளர்குயிற்றொகுதி உடைபயிலனத்தொகுதிபோன் 

கவிலியறழைசம்தினி மழலைமொழிகற்றிளைஞர் ஈகுடடைபடை த்தமடவார் 

தடவமைமுடிக்கணிவர் டுரலுறுசுவர்க்கமுறு சசியினெழிலைக்க வசவான் 

றலைமிசைநடிக்கவெழு தகைமையைரிகர்ச்குமழை சசைசருமலைச்சரிவிலே 

படவாமுடிக்களொுளிர் மணிவெயிலெறிப்பவிருள் படுகுகைவிளக்கமெனவே 

பயனுறுகரிக்கணமு மயலுற மரிகக ணரும் பகைமையற வொத் தறைதருச் 

தஇிடமுள பொருப்பர்குடி. ய௮ தணிகைவெற்பிறைவ சிறுபறைமுழக்கெயருளே 

திமிரமலமற்றவர்க டெளியவருிற்சொருப சிறுபறைமுழகயெரு 2௪. (௫) 

வடவரைமுகட்டிலுறு துறுவனுமகத்இுறையும் வனசமலருற்றவயனும் 

மதியமுழுடுச்குலமு மலர்க திருமைக்கடலு மகி தலமுமற்றையவரும் 

படவ. வமெட்டிஷொடு கடகரிகளெட்பெவை பயிறிசைகளெட்டு பிறினும் 

பயனுறு தவச்தினிலை யழிவரியசக சரொடு பலமுனிவர்மொய்த்சகுகைகூழ் 

மட௩டையெயிந்றியர்க ளியலு றமணிக்கலவ மயின்முகல்வாச்சணிகண்மேன் 

மனம௫ூழெதரக்குலவி நடமிசெ இஈ்ிசைய வனசரர்கள்கொட்டுதுடியார் 

இடமுறுதுற்கொடிக ளூயர்சணிகைவெற்பிறைவ ॥றபறைமுழக்கியருளே 

திமிரமலமற்றவர்க டெளியவரு?ற்சொருப சிறுபறைமுழக்கயெருளே. (௬) 

. (வறு, 

தழை,” இடுசமனிய மிறைத்இடுமணிஞெயிறதைத்திடு மெழுநிலைமேற் 

சரித் இவணிசையர் முக ச்செழில்கவர்மதி தளைப்படுறுழைவழிபோய் 

மழைக்குலமவர்குழல் வனப்பினை ஈணிகவர் ம௫ழ்ச்சியின்மழைடொ ழியும் 
வருசிதிமெவரிடை யெழிற்கவர்சருமிலு மத,த்தொடுகொடியழியஞ்



௨௪. திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை. 

செழித்திடுபுரிசைசண் மிசைப்படுகொடிவளி செறிச்திடவசை தரலாறீ 

சிறப்புறவருகதி ரிளைப்புறு துயர் தவிர் செரு ததணிமலையிமைவா 
முழைச்செவிமலையுட. ல. க்சரையடிகுக முழச்குகசிறுபறையே 

ப முழுத்திய Lowa; Deri) GO Gam of (Yip? (42 gen ows, 

மலைச்சருவினில்வளர் இினைக்கஇரினை நுகர் வரிக்கிளிகனையிசண்மேஃ் 

மற ச்தியாணிவிரல் சுழற்றியயவணெரி மணிக்கல்வல்விசையொடுபோய் 

புலத்து று கடையர் களித்திகொரவையின் போழிற்கமுகு றகுலைமேற் 

பொருச்கெனவிழமுதிர் பறச்கிரள்பலவிரு புறத்துதிர் ரகனியுஞ் 

'செலைச்தொகெசலியின் குலக்கணிகளு வ. ழிறிளைச்திமுழவரெலாஞ் 

செறித்கனு னெ முழு வயற்றலை 2யருவிடு ௦ ருச்சணிமலையிறைவர 

மூலைக்குவடசைதர மறச்தியாஈகைசெய முழழச்குகசிறுபறையே 

(ip « தியமலவிரு ளொழிச்இடஇனகர முழக்குகசிறுபறையே, 

'கடைப்படுபிறவியின கப்படுமிருவினை கலக்குறகிலைஞுலையாக் 

கறைப்பகொகொடு துறக்கமுமுமுறரு கசட்டனையருள்விழியா ந் - 

டைப்பமேயலினை ப.று.த்திகலறவொளிர் சனிகச ழனிழலிருவா 

சலிப்பறுபரசு , வளச்சரிலென தயிர் சமைச்இிடவி௰மாருகா 

குடச்தினைநிகர்கன மறச்தியரியன்மயில் குதி] சனு Dor waa 

குறிச்சியி லுறுகணி மா] தி சிலம் தீரு குசைச்சணிமலையிறைவா 

மூடக்கியமணிவிரல் பிடி ச்நிமிகுணில்கொடு முழக்கு ந பறையயே 

முழுத்தியம wal cr ளொழித்திடுகன கா் முழக்குகசி றுபறையே, 

திகை்திடுபொறிவ(நி யுகைச்தியபுலஜஞொடு மடைப்பமெனறிறுவாச் 
தவதச்தினையனுஇன முஞற்றியமுனிவரர் தமச்கெ இர்பிணிமாசமேன் 
மிகுத்திரிறைபொழி கடப்பலாணிதரு விறற்புயமசை ௪ரவே 
விணிந்செறிபிடியொடு குறச்சொடியிருபுற.ம் விருப்புறவருபவனே 
Bone i OOH ets or பகைச 2? ததி விகெணை சிதைக்தவர்தலையறவே 

செகு த்திிமிலையயில் பிடி. ச்இடுஉறமாக செரு ச்சணி.டலேயிறைவா 
aps DA path alr» Sg. 1 இடு துணில்கொடி (YinaeeA mic mus 

மூழுச்தியமலவிரு ளெ:ழித்இிடுிகினகர முழக்கு) றுபறையே, 

சிறுபறைப்பருவம்-முற்றிற்று, 

ஆக பருவம் ௬-த்௫ இருலிருச்சம்-௬0, 

OE இஇது பகவ



  

அறுபதமிஇப்பமுகை விண்டுகண்டேன் யி யசம்புச ல-ப்பொகுட்டின் 

அரச வளஞ்சக்கு வயிரு ளேந்தீன் றரமணி யவிரபெடையுயிர் ga கருவென் 

இுறுறையசத்துவை% தடைகிடக்சுடுவய லுடசசகன்னற்காவொ 

னோங்குகமுகை சீண்ட வளர்சமுகுதெடகின்டுப் புடையகனியைச் சாவிடச் 
செறியிலைமூடத்சாழை யி வியிசசங்சொடர் செழித்சகண்டைகள் புடைசூழ் 

இருகர்தியாறுபுனல் பெருகுகாதூர்சகொறுர் இகம் இருச்சணிகைராடா 

சிறைதவிர வமாருறு குறை ரவிர்தீசருள்சூமா சிறு ருரு ட்டியருளே 

சிவஞானூச்திசா வருஞானச$இத சிறுசேருருட்டி யருளே, (௧) 

கவான்மலையில்வீளைய மி வன ௪ராசிரூர்விளாங் கணியுடொவேயெறிஈ ௪ 

கரிவருப்பயல்ருழு மருசமுறு சண்பலாம் கணியிளைச்சாடபமவரி 

Hur sy muy iss olm sp போழூ£ துவரையிரார் ரமவிமயொப்பலீழாங் 

கொண்டலுருவர்களமர் தருமகார்வாமீனாம் ர கொக்மின்ருஇர்சணிபுராவே 

தவாதெடுச்தெறிசங்கு வெள்ளிலக பணிகளைச் காடிவன சரர்கும சையேற் 

இவழுமூழுறி லவெனச் இெழுமஇசயமருவு சுணரிகையகளிரிமுறுகனே 

இவாகரணிவர்க்துவரு கோகாண Maniacs சி ஐேருருட்டி யருளே 

சிவஞானூத்திசா வறாஞானசச்சிகர ிறுதேருமுட்டியருளே. ௨) 

கொர்.சார்மலர்ச்சடத் தாவிர்சமெச்சையிற் குடிகொ௱்டவாழ்ச்கையொருவிக் 

குடவயிறுளைக்தலறி வாய்விட்டரற்றமீ் கோமீடறிவயல ஸர் த 

முச்கார்புனற்காலி கேடி க்கவழ்* அழவர் முன்றிவிந்சென்றுமேதி 

ge ppa pe 60 யாலகிகர்நெற்போரின் முடியிசைச்சென் றிறம்கிச் 

சந்தாருமலையருவி ரீரிலெதிரோரிக் ஈடப்சனை யெலாமு மாடு) 

திவருறுமுமைகுட் OPK BI த்ீன்றுவளை டங்ருசென் உணிகையிறைவா 

செந்து நிருக்தவுணர் ஈகா ரழி கா பிறுதேருருட்டி யருளே 

ஏிவஞானரித்திசர வ௱ஜோனசச்திதா சிறுமி தருருட்டியரும ர. (வ) 

சகச்திரர்தோடுவிரி சஞ்சப்பொருட்டிலுறை ௪ ஸகவிரிஞ்னெழு அக் 

தலைப்பொறியனை ச்தை.பு முணர்ச் ய)த்இரழுச்தர் சாற்றியயணசகைவினவி 

மிகப்பரு ர்தோங்கிவளையுங்கருவ் கோட்டிமுழை மேயுபிலவாயசெங்கண் 

மேதிக்கடாவைக் சடாவிமுச்சிகைமருவு வெள்வேறிரிக துமுஇவின் 
வகைப்படுசருட்டுர௮ மசணனியுரைவாய்ம் நபிறை வ।ளெயிறதிலங்குசண்டன் 
வாராமுனென்றனைக் காத்தருடிரு த் லவிகை மாமல்யில்வா முறாருகா 

செகத்திலுமயிர்யாவை.பு மளிச்சவம்பிகையதலை A w2.g ருரூட்டியருளே 
சிவஞான௫த்திசா வருஞானசத்திசம ற சேருருட்டியருளே, (௪) 

தாரு ன்றேரினை யுருட்டியரிமாமுசன் ன தபேய்ச்தெருருட்டி ம் 

சாவிலாச்கூரனிர் இரரருராலவிர ச் சகர்ர்திடவுதைத் கருட்டி * 

SO cher Ber oiGs ரொடுபடைத்தலை வர்ஷேர் வெவவேறுபுடைகுழ்தா 
மேதிணியெலும்பாம னேறுசோொங்கும் விரி $இடு பரண்டாயிரம் 
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௨௭ இருத்தணிகைச் சத் நிதிநுறை, 

பேரெனுர்தொகைமருவு பூசவெள்ளத்தினடு பிறழ்மணித்தேரிலேறிப் ' 
பெயர் சிதலையெறிர்திடு கடற்றலைறிசாசரர் பிணச்குவைபடத்தொலைத்துச் 

இரவரிசாஞ்சின£ தவிர்செருத்தணிசையிறை ஈறுதேருருட்டியருளே 

சிவஞானசித்திதர வருஞானசத்திசர றெசேருருட்டியருளே, (௫) 

மங்குலை*இண்கொடி. மணிமாடமுடி. தவழு மதியிளம்பிள்ளைமடவார் 

மடி.மீ துிறுகுழவி யெனவுவக்சேறலு மகிழ்ச் துமணிமுறுவல்பூ ச் அப் 
பங்கயமலர்ச்க.ரத் சேர் இவாய்முச்சாடி. பஞ்சணையிள்மீ துசேர்த் இப் 

பாலொடுபழக்கனிச் ஐதலிமுசமன்சொலி பறிந்துவிளையாடி.வாவென் 

றங்கணகலும்படி."விதி இடுவிருப்பி ©) ல.நுனெங்கவைகள்வளரு 

மழூயெசெரும்கணிகை வரைரினைர்சவர்வினை யறுத்தருளஞுமாறுமுகவா 

செங்கஇிர்த்சேர்காண வம்புலிச்சேர்மீ.து சிறுதேருருட்டி.யருளே 

சிவஞானத்திசர வருஞானசத்திர ஏறே சருருட்டியருளே. (௯) 

பேய்தீதேரைநீிரெனம் கொண்டுமழலுமிரலையிற் பிணிதஇகெயிற்றிலாவப் 

பிரார்தியுறுமொருவணிம் சுத்இிரிசழிரசிகப் பிக்கடைச் இடுபேதையிற் 

பூச்சேரினுறுவாழ்வு மெய்யென்றுஈருதியான பொறிவழிச்சென்றுபஞ்சப் 

புலனையமருந்தியா னெனதெனுமகந்தையாற் புன்பிறவியணுகுமலநோய் 

நீத்சேர்பெறுக்இரு வடி. ச்சாமரைப்போகி வீழறக்சானந்தமாம் 

நித்தபரிபூரண சிதாகாசவெளியிலே நிலைபெறவிடுக்சமூருகா 

தேய்த்தேமு£டிக்கண்மதி சவழ் மணிகைவெற்பின்மேற் சிறுசேருருட்டியருளே 

சிவஞானூத்திசர வறாுஞானசத்திகர சற யேருருட்டியருளே. (er) 

காமச்குரோசமிகு லோபமொடுமோகமுவ் கருதிமதமாச்சரியமுவ் 

கட்டிப்பிணிச்துகிரை யத்திவிடுமைம்புலச் காசலுமறத்துதக்து 

தாழமுற்றிடந்துற வறச்ணிலைசவரறாது கழைகானக ச்சடைக்து 

ச.ரகருக் நிப்பஞ்ச சழலிடையிருச் துற றஐவமியற்றிமொதவர் 

தோமற்றடிர்னைச் கெட்டாதரின் திருச் துணைமலாப்பறநீழலிற் 

அுயரறவிருத்தியெனை யாண்டருள்செரு தணி சடர்ச்இரியமர்க்தமுருசா 

சேமித்தமறைகெறிக செங்க ணும்விளங்கெச் சிறுதேருருட்டியருளே 

சிவஞான௫த்திசா வருஞானசத்திசார சிறுதேருருட்டியருளே. (௮ 

லேறு | 

மன ்தொடுமொழி.புட லொருப்படுமடியவர் வணச்கொடுமடி பேண - 
மலச்சொடுமிருவினை யகப்படிமுயிரருள் வசப்படு இறகாடிச் 

ன ச்தொடுமயல்விழை வளிச்தஇிருபொறிபுலன் தைச் சறிவினிலோவாச். 

திவத்தினையடைதர வவக்சைகள்ஈழிவு. று செயற்கையையெளிதயச் 

தனித்தொருமயின்மிசை யிருச்இியசழலொடு சவச்இனர்புடைசூழச் 

சலிப்பறவெதிர்வரு மருச்திகொள்றுமுக தலச் துயர்குருமாசா 

உனக்குறுவலவனு மனத்த இிசயமுற வருட்டுெசுறுதேே 

உலட்பறுவளமலி செருத்தணிமலையவ னுருட்கெசிறுதேோ. (கி



தணிகைப்பிள்ளைத்திழ். ௨௭. 

திரை ச்தலைமுனிவர்க ரரைத்இ௫சுருகிக டழைத்சபணிருகாதிற் 

மிழ்க்கடலுறுவிஇ இனைச் தணையறிவிலி சலிட்பது மவிமைவாலே 

விரித்திடுபுகழ்பெறு பிளைச்சமிமொருசச விருச்சருகணியேறும் 
வெளிற்றுருவுறுகரி மிசைக்குலவியசழல் வெறிக்க ணுமுற.லாலே 

குருப்பொலியிமையவ ரளிதக்இிடுமமுதொடு கருதத் தியர்தினேமாவுய் 

குளிர்ப்பும நுகர்சரு சளிப்பொடுமகிழ்பெறு கலப்பு துமலர்வாயா 

வொருச்சருகிகாறு செரு ச்சொழில்வலகுக னுருட்டெ்றுசேரே 

புலப்பறுவளமலி செருச்சணிமலையவ ஹுருட்டுகரிறுதேரே, 0) 

சிறுதேர்ப்பருவம்-முற்றிற்று, 

ஆசு பருவம் ௧-௫) இருவிருக2ம் Sov. ¢ = 

Ee 

rol ansor ear ge gen Wrg@vap sn Lup 

Cray wrerg dy Us gin oper se மதியிற் 

Conga Gemencpr wo Doll பிள ச்தபிம் கொடுத்தான் 

Cpa Da hugs suey கச்தப்ப மூணியே,



ட) 

கண்பஇ தனா. 
Se ERA Gren ns 

திருத்தணிகைச் ரச் நிதி ாறை, 

இரண்டாவது 

குணிகை ஐங்கா மாலை. 
ல 
aera 

கலித் துறை. 

உலசக்சைக்சர்த வுமையாட ரும்பில்ளை யும்பர்ச்கெல்லயர் 
* ச ௬. * ௪ * 4 « 

Hos sa ரயொச்சுவன் இர் தூனெொன்ளனுங் இறலாககன் 

கலக ச்சைரீச்செ மூ.ஷிநவாகனன் கர். சன் முன்னோ 
னலகற்றசெல்வர் சருவான்செரு/ தணி ஸடங் னே. 

பாபச்சசாய ரிடச்ேே பறவினைப் பண்ணியென் றுஞ் 

சோபச்சகாய முராமணின்பா.. ர் நுணையளிப்பாய் 

கோபச்சகாய வெறுமாமாவனைக் கொன்றெறிர்த 

வாபச்சகாய மு பல்வாசெரு ச்தயரி யைங்கானே. 

சொன்னமுரின்பமு மேலானவாழ்வம் அரைத்தனமாம் 

இன்னமும்லேண்மெ வரங்களக்ஃர் தெனையேபுரப்பய் 

கன்னலும்பாரு மவலுமெல்ளஞாண் டையுல்கா சலுட 
* ௫ . . இடு ௫ ட 

ன்ன்னமுா! ய மழுயாரைழகாச அமி மைங்காமன. 

(மானார்கலவி மயம்ச ர திடரஞளு ம.கிமயங்கு 

யூனாருடலபி மானச் இறாலில் குளை மறக்சேன் 

றேஞூர்கமலச் இழுவடிகாட்டிச் வெயடிப்பா 

யானாவறியு தருர்தணிகாபுறி யைங்கரனே, 

கல்லுமுருகுஞ்சொர் 21ரிசையாரின்பல் காதலித்து 

வெல்லுமாசங் குறையா சசெல்வரும் வேண்டிகின்றேன் 

சொல்லும்பொருர மெனநிரறர்தெங்க எறுந் தோன் திநிற்பா 

யல்லும்பகலு மறவேனெனசக்கசரு ளைம்உரனே, 

(மானைப்பொருவிழி மங்கையர்பார்வை வலையுட்இ 

யேனையறிய கலயடுகின்றேனிடர் நீச்குவையோ 

சேனையசச்க ரொமொழுகனைச் கெருவில்வென்ற 
வானைமாயதச்சரரே எணிகாபுரி யைகுகானே. 

(8) 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௭ ்



தணிகை ஜங் கரமாலை, 

வண்டரொடுக்திரிச் தன்றிருப்பாசு மலீர்மறகது 

சொண்டருறவினை நீங்கநின்றேன்௧ இ துன்னு வனோ 

மிண்டசெமைவு ணக்குழுவைத்செறும் விச்சு Poor 

யண்டர்பணி.புச் இருக்சணிகாபுரி யைங்கரமன, 

கல்லாதபுல்லரைக் கூடியுன்பூசனை கையான்று 

பொல்லாதவீண்பழி பூண்டேன்பிழைகள் பொறுச்சுருள்வாய் 

வில்லாரூம்பொன்மலை மேற்பாரதமூன்ன மேயெழுது 

மல்லார்களத்திறை மைக்தாசெரு தணி யைங்கசனே. 

வஞ்சப்பிறப்பி லலைர் துரினபாச மலர் து௱ந்தூ 

பஞ்சப்புலன் வழி போய் *இரிவேன்பாம் பாலிப்பையோ 

கஞ்சக்கிழவன் முதலானசேவர் கழுத்திலுறை 

யஞ்சக்கள திறை மைம்தாசெருக்சணி யைங்கரனே. 

நீங்காகசமாயைப் பெருங்க_ல்வீழ்ச து நிலைஞுலைக்து 

இங்காயிரமும் புரிவேனையாளுச் இறம்புகலா 

யோங்காரர்தள்ளொலி யானவனேயன்ப ருள்ளிருக்கு 

மாங்காரவேர்பறி] தாளுஞ்செருச்சணி யைங்கானே. 

உண்டச்சையே பின்னுமுண்டு முடுச்சச்சையேயுு் துல் 

கண்டதிதையேபின்னுங் கண்டேயழலுக கயவனையாள் 

பண்டத்தையேறிகர் சொல்லுமையாள்பெற்ற பாலகனே 

அ௮ண்டந்தையாளுச் இருக்தணிகாபுரி மைய்கரனே. 

மண்ணாளவேண்டினும் பாசலமாள மதித்திடினும் 

விண்ணாள வேண்டினு மூன்னருளேயனறி வேறிலைகாண் 

கண்ணாளனேசெழுவ் சற்பகமேவெங் கயழுகனே 

யண்ணாமலையருநேச் தணிகாபுரி யைங்கானே. 

கையாற்றொழுஇலன் கண்ணாலுன்மேணியைக் கண்டறியேன் 

பொய்யாமுடலெடுத் சேச்இிழையார்மயல் பூண்டுரின்றேன் 

மெய்யாகியதெய்வ நீயன்றிவேறிலை மேதினி3ம 
லையாதிருத்தணி காசலமேலுறை யைய்கரனே. 

சாணவும்வேண்டுறின் பாதாரவிர்சத்தைச் acm go 

பேணவும்வேண்டு மொழியாதவின்பப் பெருங்கடல்யாண், 

பூணவும்வேண்டு மூனையேவழுத்திய புண்ணியருச் 
கசாணவர்தர்க்குஞ் செருக்சணிமால்வரை யைங்கானே, 

உ 

(௭) 

(4) 

(௧) 

(6௦) 

(௧௧) 

(௧௨) 

(௧௩)



௬௩௦ இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

இச்சனைகாஷனை யேயிரக்காலு மிரங்யெருள் 

வைத்தெனையாளும் வகையுரையாயிது வண்மையதோ 

முூதிகனையாய்செம் மணியனையாய்பச்சை மூங்கிறர்த 

வத்தனையேவலஞ் சூழ்சணிகாசலச் தைங்கானே, (௧௫) 

உன்னையருச்சிக்கு லெல்லாச் துயரு மொழிச் துசெல்வ 

மன் ெனுமறை வாக்கியமெய்யெணில் வர் 025 

வென் னயடியரிற் கூட்டாஇருபப இழிசகவே 

யன்னையுமையருள் செல்வாசெருச்சுணி யைங்கரனே. (௧௬) 

நொக்தகநைக் துனை யேரினைத்தா லுங்சகண் ஸஞோேக்கருளி 

வர்சககைர்சிட லென்றெனைத்சேந்றிநல் வாம்வளிப்பாய் 

சர்சுகக்கோன்றிய மான்மருமாவெம் 5 ups Co) 

மர் சகனை 1 தடி.ர் தாய்தணிகாபுரி யைங்கானே. (௧௭) 

நின்னருளெய்திடில் வரசவனாருவ னீசனுமே 

யுன்னருளின்றெணில் வாசவனீச னுருவெடுப்பா 

னின்னதுகண்டுனை யேபடுச்சேன்வர மீச்சரூள்வா 

யன்ன முஞ்சொன்னமு மீழணிசாபுரி யைங்கானே, (௧௮) 

ஈகுவையோவர (8ீயாஇருப்பை கொலோவெனயான் 

மாசவலைப்பட லாமோவெனக்குநல் வாழ்வளிப்பாய் 

பாகுவிலைபபடுஞ் சொல்லுமையாள்பெற்ற பாலகனே 
யாகுவின்மேல்வருக் செனறணிகாபுரி யைகங்கானே, (௧௯) 

கண்டிலையோவுன் னடியேன்படுர் ஐயர் கண்டுவா 

முண்டிலையென்றொரு சொல்லாகிலும்வர் துரை ச்திலையோ 

தொண்டீலனோவுனச் கெர்காளுமன்பின் ap ior ex 

யண்டிலையோவுயிர் தோறுஞ்செருச்சணி யைங்க.ரனே, (௨௦) 

் சொன்றேயுயிர்க்கொலை செய்தாலுமென்றன் கொலைப்பழியை 
யின்றேதவிர்த்துன் னருள்புரிவாயென் றி.ரச்துகின்றே 

னன்றேபுரியினுக் தீதேபுரியினு சானிலத்தி 

லன்றேஃுயிர்த்தணை யாகுஞ்செருச்சணி யைங்கானே, (௨௧) 

மெய்யானதெய்வமெண்ுன்பாத்நெஞ்ரில் விடாதிரு இப் 

பொய்யானசெல்வமூம போகச்இநின்றேனது போயிடினுஞ் 

செய்யான?க்தையி லுண்டாங்கவலையைத் தீர்த்சருள்வா 

யையாகரச்ச னருள் சணிகாபுரி யைங்கரனே, (௨௨)



தணிகை ஐங்கா மாலை, 

கொடுச்சவர்ச்சேபின்னுஞ் செல்வங்கொடும்சனை கும்பிட்டுன் சர் 

சொடுத்சவற்கேயருள் செய்யாதிருப்பசென் சோல்வியிடாய் 

கெடுத்தவர்ச்கேவருல் கேடென்பசால்மதி மெட்டவர்க 

எடுத்தவர்க்கேயருள் செய்யுஞ்செரு' சணி யைங்கானே. 

சாலோகடுத்திட வோடி.வர்சேனுனைச் கைசொமுசேன் 

மாலோமனச்இநற் பெரிதுடையேனுன்னை வச்இச்சென்றும் 

பாலோடனமும் பருசேணிரவினிழ் பாயுறங் ?க 
ஞாலோசனைசெய்ய வேண்டாஞ்செருக் தணி யைங்கானே, 

கத்திமுகச்தி னடிப்பவர்போலுனைக் சாசலிக்சோர் 

பத்தியுகத்தி லெழுஞ்சுடசேயருட் பார்வையருள் 

சக்இிமுகச்இரு சண்மணியேடுவன் ஐன்மகனே 

யந்திமுகத்சவனே சணிகாபுரி யை ரனே, 

சாவேசனைசொல்லக் சான்முமயாது சநநதறு 

மாவேசனையமம் மாக்திரமேயிடை மலன்மதனெய் 

பூவேசனைசொல்லப் போமோவறுமையிற் புஃ்கழுந்து 

மாவேதனை தவிர்ச் சாள்வாய்செருத் ணி யைங்கானே. 

கொம்புலவும்புழு£் கூடாமுடலங் சகொடுஞ்சமர்செய் 

செம்புலமாகஇச் இடச் இனம்போர்பெய்புஞ் சிதசசஞனார் 

வம்புலவுங்9காவ்கை யார்மயல்பூட்டி மயக்டியிடு 

மைம்புலனென்வச மாமோசெரு 4௪ணி யைம்சரனே. 

வேளாக்கயெமயல் யாவை.பும்போக்க வினையனைச் தர் 

அதளாகமேல்வருஈ தன்பங்கணி?இரின் பரொண்டரை 

கேளாக்கியேடமன் இட்டாமற்றாக்கிறின் €ர்ச்கிசொல்லு 

மாளாக்கக்கொண்டெனை யாள்வாய்செருச்சணி யைங்கானே, 

இகண்டபஞ்சென வெர்இூம்பான்புரி தினை சயெல்லா 

நீசண் ._னையெனின் மேல னவாழவு நிலைபெறுமே 

பாகண்டிசொலலுமை பாலாகடல்வண்ணன் பங்கயத்?தா 

ஞகைண்டலன்பணிசர் சேக்துஞ்செருச் சணி யைங்கானே. 

ம றஞுர் தய்ரொடு மைர்சரில்லாமல் வரும்இபூனைக் 

கு ஐகுங்கொடிய னிடர்களைச்தினபவ் கொடு ருள்வா 

யிருகுக்சயிருறி யெட்டியுண்டோனும கெழின்மருகா 

யறுகுர் இருமுடி. வைப்போய்செருக்தணி யைங்கரனே 

க 

(௨௪) 

௨௫) 

௨௭௪) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௦)



திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

கோசாரமென்பர் சொடுவினையென்பர்செய் குற்றமென்பர் 
மாசாருசாளென்பர் மாமாயைசானென்பர் மிற்றிலைக 
டேசாருநீகடைச் சகண்றோக்களிச்திடி ந இக் இீடுங்கர 

ணாசாரவீன ரறியாச்செருத்சணி cuties Cow, 

திலவ்சாவல்வேண்டினு நேரிழைவேண்டினு நீண்டசெம்பபொற் 
றலங்காவல்வேண்டினுஞ் சரச .இ2வண்டினுஞ் சச துருவின் 

குலங்சாசவேண்டினு மூன்னையல்லாதொன்றுங் கூடநிமச 

யலங்காரவேலனுக் கண்ணாசெருத்ணி யைங்கானே, 

வீட்டுக்கசைர த மனையாளுமக்களும் வேண்டியுன?ர்ப் 

பாட்டுககசைச படியுரைத்சேன் வாம் பார்க் தளிப்பாய் 

கோட்டுர்செந்த கரிமுகனேசெம்பொற் கூடச்சன்னு 

ளாட்டுக்கசைக்கவன் மைக்சாசெருச்சணி யைங்கரனே, 

மிடி யாலுயிர்படி வேதனை சானும் வினையிரண்டான் 

மூடி யாச்சகநமு முமமலவாசைப முற்றுமற 

வடியாச்சலகி யெறுமருட்பார்வை வழங்கியொ 

யடியாருள த்தும் குடியாஞ்செருச்ளணி யைய்சானே. 

சுவிசாரியிர்சரி சேய்பு சன்பொன்னவன் சாராவவ் 

குவிகாரியங்கள்பொல் லாங்குசெய்யாதன்பு கூர்க்தளிப்பாய் 

ஈவிசாரியாம்விழி வல்லபையோடு நயச்திருந்து 

மலிகாரியாயொளிர் தேவேசெரு த்சணி யைங்கானே, 

தவ மாருகோடி புரிர்தோர்ர்கெட்டாச செரந்காமசைச்தாள் 

பவ வபமொாருகோடி புறிந்சவென்னஞுசசம் பாய்ந்துடுமோ 

சிவமொரரிர்காசியில் ண்டி விகாயகச் செல்வனென்றே 

யவமஇநீக்கி வாழ் வேசெருச்சணி யைங்கரனே, 

சானர்சவடபல செய்யேனடுறிலை சார்ச் துகில்லே 

ணீனர்தருமப சாரங்களேசெயு மிச்சையுளே 

ஞானிந்தவீண்பழி யாலழியாதிக்க நானில 

லாளர் தவாம்வரிம் தாள்வாய்செருச்சுணி யைங்கரனே, 

போகாசபாவங்கள் போக்குவிப்பாயறம் பூணவைப்பாய் 

சாகாசநல்வர மீர்இடிவ்யன்பு சாரஉ.வப்பாய் 

மாசா இபரு.ம் வணக்கச்செய்வாயிர்த மண்ணி லுன்னா 

லாகாசசாறிய முண்டோசெருத்தணி யைங்கரமின, 

(௩௪) 

(௩௨) 

(௩௪) 

(உ௫) 

(௩௯) 

(௩௭) 

(௩௮!



தணிகை ஜங்கர மரலை, 

மாதகாவுந்தர்தையு மைர்தருஞ்சுஈ்றறாம் வாழ்வுமுன்றன் 

பாதாரவிச்சமல் லாலினிவேறொரு பற்றுமிலேன் 

வேசதாவும்வாசவ னுக்திருமாலும் விழும் இிறைஞ்சு 

மாதாரமூலச் துறைவாய்செருச்சணி யைங்க னே. 

சாங்காலமுமுடல் வேங்காலமும இற் நங்குமுயிர் 

போங்காலமுமய னீங்காதெமன்கரும் போ இலிவர்ச் 

சோங்காலகால மெனவரும்போதெதி சோடிவர்தே 

யாங்சாலமாக்கி யருள்வரய்செருச் சணி யைங்கானே, 

சொன்னமுச்சாகல்ல தேோகைபுர்தாஈற் ஐுரை F FONE ST 

வன்னமுர்சாபெரு வாழ்வையுக்சாசிறு மைக்தருச்தா 

வின்னமுஞ்சென்ம இம் சாலொருவருச் இகைய தா 

வன்னஞமுக்மாழுச்தி யு்சாசெருச்சணி யைங்கானே. 

பட்டாங்குபேசும் பரமா தரிக்சையைப் பற்றறகான் 

விட்டாங்குறின்௧ழல் சேர்வசென்றோகளஞ்ச மென்மலர்ப்பூ 

மொட்டாங்குவிமுலைச் சித்தியம்புத்தியு முன்பணிச்தோர்க் 

கட்டாங்கயோக£ தருக்சணி: புரி யைங்கரனே. 

மீயுயர்வான்சழல் முப்பா£மீ து வெருண்டிரறைவன் 
மாயிருஞாலச் கஇருச்சேரிலேறி வரும்பொழுது 

நீயிரசோடச் சொடி தீ சாயெனச்கண்டு நின் றுதொழு 

சாயிரகாமமு மோதுஞ்செரு தணி யைங்கானே. 

செம்போதுஈச்சு வனத்துக்குமிென்று தேவரிறை 

பைம்போதிஞலைருச் சிச்திடக்காக்கையிம் பாய்ர் துசையக் 

கும்போசயமூனி கும்பத்தைச்சாய்க டக் கோபமகன் 

ம்போதியண்டவ Cars ஞ்செருத்தணி யைங்கானே, 

மோகாவிகா.ரத்தின் மூழ்கிகடைப்பினு மூண்டசச்தாள் 

மாகாதல்சொண்டனன் மெய்யாகப்பேசி வாமளிப்பாய் 

சேகாபிமானத்தைச் இர்க்ேேயருச்சனை செய்பவர்மே 

லாசாமியஞ்செல வொட்டாய்செருச்சணி யைங்கானே, 

பஞ்சலங்காரப் பதமாதர்மேல்வைச் * பார்வையைநின் 

'பிசஞ்சிலம்பார்கழற் போ தில்வையா அழல்“தீவினையே 
னெஞ்ூபூம்வீற்றிருச் சாயடியேன் பிழை நீச்இயினி 

யஞ்சலென்றாளச் தகாதோசெருச்சணி யைவ் னே 

ய 

(௩௧) 

(சட) 

(௪2) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫)



திருத்தணிகைச்சந் நிதிமுறை, 

௪ர்தானங்கற்பகர் தண்பாரிசாச௩ சடஞ்சனைசேர் 

மர்சாரம்பைம்பொன் மலர்தேவதார மணிகிதியா 

கொர்தாரிளைப்பம வேண்டிம்நெல்லாச்சரு கோச்கமெனு 

மச்சாமரையருள் செய்வாய்செருத்சணி யைங்கரனே. 

செம்பஞ்சியட்டிய நாபுரத்சாண்மலர் சிச்இபுத்இ 

யும்பங்ஒருபுடை மேவிடமூடிக வூர்திமிசைக் 
கொம்டொன்றுமானை முகத்தொடுகாட்டு கொடுச்சளிப்பா 

யம்பைந்தினோன் மைத்துனனே செருத்தணியைங்கானே. 

சண்டங்கரம்சொண் டெருமைச்கடாமிசை தாணிவர்ச்து 

சண்டன்வரும்பொழு சஞ்சலென்றாள ச் தகுமொருகீ 

கண்டம்பலவித மாயிருபச்சதொரு காரணச்தா 

லண்டம்படை ச்சழித் தாளு ஞ்செருத்சணி யைங்கானே. 

சூலமும்பாசச் கயிறும்பிடி த்செம Br Krebs 

காலமும்பார்த் துக் கணக்கிட்டுயிர்வவவுங் காலச்இிலுன் 

கோலமுங்காட்டிசின் பாசாரவிக்சங் கொடுச்தருள்வா 

யாலமுண்டோனருள் மைக்தாசெரு ஈசணி யைக்கரனே. 

கோவணக்சளை யிருமல்குளிரவெப்பு கோய்முடங்கூ 

னாவணஞ்சேர்விசக்ச லாலிறவாம னயரச்தளிப்பாய் 

தூவணங்கூர்சங்கு முத்சர்.துஇருப்புந் தன்னிடலா 

லாவணமோதைக் கடலாஞ்செருக்சணி யைங்கானே, 

கற்பகலாத மனையாரரமச்களுங் சாசினி.பும் 

பற்பகலாயுறு மாயளும்வேண்டிநின் பாலடைச்சேன் 

வெற்பகலாவர வின்மணிசாசியின் வெங்க இரா 

லத்பகலாகி யொளிர் தணிகாபுரி யைங்கரனே, 

நம்பலனுன்றிருப் பாதா ரவிர்சச்சை காரியர்வாய்த் 

தம்பலமுண்டு தமோறுமென்னைத் தடுத்தருள்வாய் 
வம்பலங்கற்குமல் வேசையராடு மயிலினம்போ 

லம்டலச்செற்றியி லாடுஞ்செருச்சணி யைங்கானே. 

பூவிரைச்சேவலஞ் செய்தா லுக்திர் த சங்கள் புக்கடினும் 
பாவிரைந்தோதி யுனைப்பணியார்வெம் பலவமறுமோ 
மாவிரைக்காந்தளங் கைநீட்டவேற்கை மலருடன்பொன் 

னவிரையும்பொன் செொரரிரணிகாசலத் டைங் மானே. 

(eer) 

(௪௮) 

சீ 

(௫) 

(Gs) 

(௫௩ 

(௫௪)



தணிகை ஜங்கரமாலை, - 

சங்கார்சரைச் தவிர் வேசையர்போலரின் ஐன்னைமறர் 
இல்காச்துணையென் றிமையோர்பலரை.பு மேத்்இிகைர்ே ரன் 

செங்காச்தள்வானிற் செலு. இியைத்சொடர் தயாவி 

னகங்காரந்தெழுச்து மலா் சணிகாசலத் பைங்கரனே. 

திரைப்பாற்புரச்௪.ர னாட்டியசோலை சழைப்பழுன்னந் 

'தஇரைக்காவிரிதர்த €ர்போலருள்வெள்ளச் தேக்டயிடாய் 

வசரைச்சாரல்வேட மடவார்வசன மதியினைக்கண் 

டாச்காம்பல்விள்ளுச் தடஞ்சுழ்செருத, சணி யைங்கரனே. 

இக் சனத்தங்க யெனவுயிர்தோறு Joys gO nom wor 

இர்சனைக்குற்ற துயாறிய/சசென் செப்பிடுவாய் 

சர்தனசக்சோடிர் ஜெறுங்கவிற்றேய்ச்கவிண் சார்மடவா 

ரக்கனக்கோட்டி லணிசணிகாசலத் தைங்கானே,. 

கஞ்சனைச்கண்ணனை விண்ணவர்கோனைச் கடுந் அயர்செய் 

கஞ்சென ச்தோன்றுச் தூ.ரனைக்மொால்விற னான்மறவேன் 

றஞ்செனக்காளையர் நெஞ்சிற்புதைபொரு டன்னைமின்னா 

சஞ்சனக்கோல்கொண் டகழுஞ்செருச்சணி யைம்கரனே. 

ஈபேமூலகும் பெயர்ச்திரொடிகம் தேறிரின்றா 

யோசேழ்பவத்தும லென்னெஞ்சமூடிக மூர்ந்திரவொய் 

பேசேழ்முனிவ set una seis su Oude ad ds 

மாரேழ்சுனைக எழகாஞ்செருதக்தணி யைங்கரனே. 

பாரத்துவாசன் மசனாய்முணிவர் பயர் சவிர்ச்தாய் 

பே ரத துவாசம்பர் சக்சாலுமலுமென் பித்தறுப்பாய் 

நீரச்துவாமதி மண்டலமீ து நிலவுவெளி 

யாசத்துவாத௪ வந்தச்செருச்தணி யைம் பானே. 

நல்லவசேணியன் புத் இரனாயருள் ஈல்னைவீ 

டொல்லவரேணி யெனுஞானமொன்டலெனக் கோதியிடாய் 

வில்லவேணியின் மேற்கரர்தாண்ட வெருண்டுதுள்ளி 
யல்லவரேணியைச் காண்டுஞ்செருச்சணி யைங்கானே. 

நீவலங்கோட்டினிற் பாரதக் $ட்டினை நிச்சலுகான் 
0 மவலங்கோட்டினு மேருமுத்றாதிடம் வீட்ருள்வாய் 
காவலங்கோட்டுக் சணியூகநல்கிவிண் ணாட்டரம்பை 

யரவலங்கோட்டுஞ் செருச்சணிகாபுரி யைங் பானே, 

he. (ட 

(@@) 

(@ x) 

(Gisr) 

(௮) 

(௫௮) 

(௬௦) 

(௬௧) 

(2)



௩௭௬ திருத்தணிகைச் ச ந நிதிமுறை, 

சிழல்காட்டியரிற கட்கடைசாட்டியென் னெஞ்சலிரு 
கழல்காட்டி யுன் நிருமேனியும் காட்டிக்க தியளிப்பாய் 
திீழலசாட்டியஇனை மேயர் துசெல்காச்சளை ச் தாழ்கரிக 

ளழல்காட்டியஷென வஞ்ஈஞ்செருச்சணி யைங்கானே, (௬௩3) 

சாமணக்கும்புக ழோசவுரின்னுரு காடவுங்கண் 

டேமணகச்குங்கழல் போற்றவுமெனகை சிறர்தருள்வாய் 
பூமணக்குந்தடஞ் சாரலில்வேல்கையைப் புல்லியெழுச் 

தாமணக்கும்புகம் மேவுஞ்செருச்சணி யைம்கரனே, (௬௪) 

எரியுர்திரியு மெனவேயென்னெஞ்சக் இருப்பினுமால் 

பரியும்புரியுல் கருணையென்றேயுன் பதர்தொழுவே 

னரியும்பரியுமொன் ருச்யெகோன்றொண்டர் ஈற்பணியே 

யரியுங்கரியம் புரிகணிசகாபுரி யைங்கரனே, (க) 

செரிச்குமடியவர்க் கொன்றுக்கொடாதவர் சேடுசெம்பொ 

னெரிக்கும்பசாசுக்குங் கள்ளர்க்குங்கொள்ளைக்கு மீச்சஜிவார் 
கரிக்கும்புலிச்குக காடிக்குமானின் சணச்தினுக்கு 

மறிச்கும்பகையகலுக் சணிகரசலச் நதைங்க£னே. (௬௯) 

செவ்விச்சணிகையர் மாலுழப்போர்ரின் செயலுணரார் 

சவ்விச்சரூமர் இினுகாயமுதத்தைக் சண்டிடுமோ 

தீவ்வுற்றவெற்புகள் நீலமுப்போசலர் சத்தியத்மா 

லவ்வித்சமுச்சறுச் குந்பணிகாசலச் சைங்கானே, (௬௪) 

வடியொன்றுவேற்கண் மடவார்கலவிக்கள் வாட் படுச்தேன் 

மிடியொன்றுபாவ வினை சவிர்தெசென்னுள மேலியிடாய் 

திடியொன்றுசங்கான் ரைச்தலைமுச்தலைச் சூல்போன 

வடியொன்றுமூன்றுக மாகுஞ்செருச் ணி யைங்கானே. (௬௮) 

சமரச. சாயென் நுலைப்பழியாசெழிற் றஹையலர்பாற் 

கமரகச்தாற்நிய பால்போல்வறி* கழிச்சதென்னாள் 

குமரகத்தாவுக்கு வெஞ்ணெச்குரொனும் கோளரச்க 

னமரகச்தாச்குஞ் செருச் சணிகாசலச் ரைங்கரனே, (௬௯) 

ட ிராயகனென்னு முனைப்பணியாமல் வெறுவியரை 

யெழயாயகனென்று துதித்து மல்வேன் வினையென் நறுமோ 

செஞனாயகன்ற்ண்சுளைச் காவிமுப்போ தஞ் செழும்பகலி 
லஞ பகனின் றி யலர் சணிகாசலச் நதைங்கரனே, (௭௦)



தணிகை ஜஐங்கரமாலை, 

கரகச்சையொசக்ச முலைமடவாமொழிற் காட்டிலலை 

விரக திதைடீக்கறின் பாதா.ரவிர்சகல் வீடளிப்பாய் 

சரபத்தைத்தாக்கடும் வெம்புலிவேழம்சைச் சாக்குமரி 

பசவதசைச்கண்டஞ்சி யோடுஞ்செருச்தணி conus sear, 

இடவியமூலச் கணபதஇயாமுனைச் சிரைசெய்யா 

இடவியபூசல மானிடர்யாரையு மேத் இரை 2 உன் 

டைவியவீணை யிசைகேட்டசுணங் தடங்குசந்தள் 

தடவிசள்சூமுர் திருக்கணிகாசலச் தைங்கரனே. 

இங்சள.ராவெண்ணெய் நீர் ராமரைசெச்சை சென்னிவை த்தும் 

அங்கனலாசுர வெம்மைக்கறுகு அுகர்ச்சணிக்தாய் 
சங்கியசாரற் றணிவேய்சிறைமதி தாவிரிந்ற 

லங்சசன்வெண்குடைக் காம்பாஞ்செரு 4 தணி பைங்கரனே, 

நிலடீர்கெருப்பு வளிவான்ம.தியரி நீண்டவுயிர் 

குலமானவெட்டுரு வாமுன்றிருவடி கூட்டியிடாய் 

திலமார் இருந்தி யாற்றினில்மூழ்கும் + ag Sorat 
கலமார்புறப்பொழிச் குர்சணிகாபுரி யைங்கானே. 

பங்கேருகன்றரு பாவையர்செங்கடைப் பார்வைதர்துன் 

கொங்கேருகவடிச் தாமசைநீழற் குடி யளிப்பாய் 

தெங்கேருகக்கனி சிர் இிடும்வாளை ெறிதடஞ்சூழ்க் 

சி ங்கேருகங்க எழியாச்செரு” சணி யைங்கானே:. 

விண்ணேரும்பாகல நாட்டுறைவோரு மிம்மேஇனியா 

மண்ணோருக்முதரற் ஹறெய்வமென்றேயுனை வாழ்த்திவொர் 

டண்ணோருஞ்சொன்மட வாரிடைக்கஞ்டுமான் பார்க துமுழை 

யண்ணோருங்கேசரி வாழ்சணிகாசலம் சைங்கரனே, 

தேடறந்டிசைக்கிடுஞ் செம்பொனுங்கல்வியுஞ் சத்தியெட்டுங் 
கூடற்டுசைந்திடு முத்தியும்வேண்டிடற் கொடுப்பவனீ 

பாடற்கசைக்இடும் விஞ்சையாவிணை பயிலிசைகேட் 
டாடற்சசைந்த மயில்செரு 9 சணி யைங்கானே. 

செவிநாசிகாச்இரங் கண்வாயெறும்பொறி சீர்கலங்இச் 

சு.பிசாடிஞூன்றுவ் குலைந்நிடும்போதுனோச் கடடவருள் 
புவிநாமெம்பலவ் கச்சியண்ணா பலை பூங்குட 

யவிசாசியாகுஞ் செரு்சணிகாபுரி யைங்கானே, 

th Gl 

(ers) 

(௭௨) 

(௪ ri 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௭௬) 

(௭௭௪) 

(௪௮)



iD இருத்தணிகைச் சந் நிதிமூறை. 

சாக்ரெஞ்சொப் பனச்சோடேசுமு£$தி தகுக்.துரியச் 
தாக்குமதீச மெனுமைச்தவச்சை தவிர்த்தெனையாள் 

போச்கருஞ்சிர்துவைச் ிெதும்படியுயிர் போக்வெற்றி 

யாக்கடுமாமுக னே தணிகாபுரி யைங்கானே, (௭௯) 

கோங்காரரும்பு மூலையார்மயக்இற் குலைர் தமன 

நீல்காப்பிறப்பி லலைவேனையாள நினைந் இடவோய் 

பாங்காருமிர்கா தீர்சமுப்போதும் பசுவ்குவளை 

யாங்காலமூன்று மலர் தணிகாசலச் தைக்கானே, (#0) 

எரியைப்பலாலக் குவைகூட்டுமாறென் னெழுபிறப்பாம் 

புரியைச்திருவருண் ஞானாக்கினியிற் பொடிபடுச்சாய் 

கரியைப்பிறட வேட்டுவரெய்த கணையெதிர்போ 
மரியைத்துளை த்செழுர் தேகுஞ்செருகத்சணி யைங்கானே. (9/8) 

பாட்டைப்படித்துன் கழர்பூசைசெய்து பவமெனுமோர் 

காட்டைச்சடச்கும் வகையறியேன்கடைச் கண்ணனிப்பாய் 

சேட் ட்யூக்கவிகள் விள வின்சனிகொண்டு சேண்வழிபோ 

ட்ட ட்்த்துரக்குச் திருச்சணிகாசலச் தைங்கானே, (௮௨)    
   சாயைச்ச fe கயி இஒம்றிவைத்தாக்கொரு சனுக்குச். 

தாயைப்பொதுங் கஞ்ணை செய்தாய்கன் ஜி தான்மறே 
வேயைகச்சரிவளே ச சேதசமைதின்ற விடக்குறியோ 

னாயைப்புடை தீதுடைக் குச்தணிகாசலத் தைங்கரனே, (௩௮) 

கு.மிழொக்குகா மடச்சையால்குற் குழியில்விழுச் 

துமிழ்பற்கறைச்சம் பலநுஈர்வேனினி யுய்வதென்றோ 

சமிஜொக்குர்தீஞ்சொன் மறத்திய்வானக.ச் தையலர்கை 

யமு.துக்குத்தேன்விலை மாறுஞ்செருச்தணி யைங்கானே. (௮௯) 

சருகோட்டுஞ்சூழ்வளிக் குள்ளேசுழலுஞ் சருகெனவே 

பெருசோட்டமாம்பிறப் பிற்சழல்வேலுய்யும் பெற்றிசொல்லாய் 
குருகோட்டும்வேட மடவாரிசைக்குக் குழைந்தசுண 

மருசோட்டுவேங்கையை நீங்காச்செருச்சணி யைக்கானே. (௫௫) 

பஞ்சாகஈத்தினுச் கொப்பாரமூனைவிட்டுப் பாவலர்கள் 
குஞ்சானஈஆதையை யெர்ப்பாரைப்பாடிக் குறைநிரம்படர் 
மஞ்சானனழ்த னடிமுடிதேட மிலைத்ச ழலா 

மஞ்சானனத்ச னருள் சணிசாபுரி யைங்கரனே. (ar)



தணிகை ஐங்கரமாலை, ௩௯ 

பழியாவருஞ்சொல மல்கையர்மோகப் படிந்ப்ரழுக்கரன் 
மொழியாவருக் அயர் கொண்டேற்கருளுகி மூ.த.இகல்குங் 

கொழியாவறாவி யருளொழுச்காமெனக் கொண்டெவர்க்கு 

மழியாவ.சச்சருர் தென்றணிகாசலச் சையங்கரனே. (yer) 

பஞ்சனச்சகண்க விருண்டுசெவவாயொடு பல்லு.வ்ூட்டி 

ஈஞ்சனமேனணி ஈ ஈன்கையிற்கிக்கு மன்ணானிலருள் 
மஞ்சனமாட்டி வரம்பெறுமாறு மருவுதல்போ 

லஞ்சனமேகம் புடைகூழ்செருத,௪ணி யைங்கானே. (௮௮ 

வேண்டுகயாமுன்றன் பாசாசவிச்சக் ன மெய்ம்மையன் பு 

தாண்டுகரீயருள் Caray cir ௮ுவேண்டி.த் @) racipG)ev nuit 

LB cin @ a 6C gs oy மிளமபிறைமல்லிகை யிண்டை மூடி. % 

காண்கெர்' சொறு மழியாச்செருத்தணி யைக்கரனே, (௮௯) 

நீயிருக்க. அ.தி பூசைசெய்யாதுழ னீசருக்கு டி 

வாயிருர்சாலென்ன கையிருரச்சாலென்ன மாமரமே. 4 ars 
மாயிருநாலகதைசக சேராக்குமீசன வழுச்இயிடு > 

மாயி. ரநாம முடையாய்செருதச்தணி வைக்காத oe a 

     tect    
   
    

சூதுவ்களவு மழுச்சாறும்வஞ்ச மஞ் சுழுயிவு ் 

காலுங்கொலை.பு மூடையேனையாளுங் கணட 

யோதுமரியுவ் கரியும்புல்வாயு முழைப்புலியம 

யாதும்பகைமை யகறணிகாசலச் தைய்கரனே. (as) 

மக்சமசம்பொழி வாரணம்போல மதிமயகூச் 
சச்தமகணி லுனையிருச்2கனறுயா சாக தருள்வாய் 

சத சமபுகலுர் / பிழ்ப்புலவேராககுச் செக்தாட்இளிக 

ளத்தம்புகதும பொழில் சூழசெரு சசணி யைஙகரனே. (௯௨) 

சவவாதுபூசிய வேசையசாசை தனிந்குழல்வே 
னெவவாறுமுச்திக சரையடைவேணிணி யானுரையாய் 

செல்வானகப்பிறை நின்றினிசகோட்டொடு சே.புருவ 

மவவாறுமானும் இரு2 சணிகாசலதீ சைக கானே. (௬௩) 

உல்காரரசத் சச் ஞலென சாணவ மோட் தற்குப் 

பயகாருமவல்லபை யே டெனருநீவரும் டீன்புளையாய் 

“ஙசாரவேட. மடவார்தினைகுச் தஞ் சேவுலக்கை 

யல்சாரகனுட ராக்கு ஞ்செருச்சணி யைங்கானே (௬௪) 

» AHAMAHOP ADHY AYA 

Or. U.V.S. IYER LIBRARY 
BESANT NAGAR. MADRAS ~ 96



தரு த்தணிகைச் சந் நிதிநுறை. 

தாஞாக்கனிர்து தனியும்வெல்காட்டுச் சழலெனவே 
நானாப்பிறக்திறர் தெய்த்தேனைக்காக்கு நயமுறையாய் 
சேஞாச்சியேமொய்க்கு மீயபினையோட்டி ச் இனமும்வெற்ப 
ரானாச்செர்தேன்கவ ர6்சணிசாசலத் சைங்கரனே, 

வெட்டவெட்டச் சளிர்ச் குங்காடுபோல மிகும்பிறவி 

யொட்டவொட்டித்தொட ருர்$ீவினையை யொழிர்தருள் வாய் 
வட்டமிட்டுக்களி மாமயிலாட. வறுமு£கனீ 
ரட்டவெட்டிக்கலை மான்பாய்செருத்தணி யைங்கானே, 

(pst gi maser முண்டசவல்லியின் மூட்டுறல்போல் 

குதலைக்ரிமொழி யார்வயச்சாமென் கூறைவிர்ப்பய் 
பசலைப்பொருப்பர் சவலைச்ழெங்சொடு பாய்புலியி 

ன தளை ச்துறவியர்க் 6யுஞ்செருச்சணி யைங்கானே. 

ச /இரகுத்சன் கணக்சன்படியெம காதர்வச்து 

குச்இரஞ்செய் ந பிடியாமூன் வீட்டினிற் கூட்டியிடாய் 

கத்நிரவேள்விட் புசையாசவனெதிர் சார்பகைநீவ் 

si Hoo யெழும்தணிகாபுறி யைங்கரனே. 

மகத்திடைவர்ச சனி2பாலெனை/சொடர் வல்வினையை 

அகம்சிடைவநீத கதிர்போலவர்தெதிர் நூறியிடாய் 

டக த்நிடைவர் டமி கண்ணாபிரவனும டங்கயணு 

மசச்திடைவைச்ச மலையாஞ்செரு தணி யைங்கானே. 

கொடுச்சாலெனசக்கு வாமுனக்கேபாழ் கூடுமன்றி 

விடுச்சாலுனக்குப் பழியாகுகான்சொல்ல வேண்டுமதேர 

தொடுத்காலும்பாட லுளஙினை [தாலுர் துயரற௱வந் 

SOF sr ys சருக்சணிகாபுரி யைங்கானே. 

தணிகை ஐங்கரமாலை-முற்றிற்று, 

  

ஐங்கரச்சோன்மாலை யறைந்தான்செருச்சணிகை 
தம்குருமசேசன் மருவாச் எம்-பொங்குசமித் 

கற்றுணர்க்ததாய கவிராசன்காதப்பன் 

மூற்றுணர்ர்சோர் பேரவையிஎ மூன் 

mee A வை 

(௧௫) 

(௬௭) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௧௦௦)



ரீ 
டக 

கணப இதுணை, 

a 

திரு த்தணிகைச் சற் நிதிமுறை. 

  

மூன்றாவது 
ற தணிகை தயா இமாலை, 

$ீரணிமலர்கொண்டருச்சனைபுரியே னின் றிருக்சாள் பணிச் தறியேன் 

போணிதமிழாலேத்தவுமறிடூயன் ரீவினைதொலைக்சருள்புரியாய் 

பூரணியுலசகாரணியிமையப் பொருப்பிறையளித்தமுச்சகண்ணி 

யாரணிவிமலையருள்செருக்சணிகை யாறுமாமுக தயாநிதியே, (a) 

நீதியமமியேனெறிகளுமறியே ஸின்நிருப்புகழனு கனமு 
மோதியுமறியேளயினும்வரங்க ளுகந்தெனச்கருள் புரிர்இடுவாய் 

சாதியுங்குரவும்வேங்கைகுங்குமமுஞ் சற்சனங்களுமணக்குலவு 

மாதியேம்பரமனருடிருத்ிணிகை யாறுமாமுகதயாறிதியய, (௨) 

எண்ணிமீலனுனநுஈடச்சரமதனை யிருந்தகவகோன்புகலவிரதம் 

பண்ணிலேன் ந இகள்படி சீதிலேன இக பாவியேல் ஜனக்கருளாவையோ 

விண்ணில்வான வர்தஞ்சிறைகவை ச் விர்ச்த வேண்டியவாங்களையளித் த 

வண்ணலேதணிகைப்படுனிலுறை.பு மாறுமாமுகதயாஙி Dow, (௩ 

முன் செய்தீவினை யோபின்செய்சவீனையோ மூண்டதுகல்குரவதனுக் 

கென்செய்கேனடி.யேன்றுயர்களைச் தயர்வீ டெனக்கருள்செய்யுகாளுளதோ 

மின்செய் நூலிடையாள்வேடர் தஞ்றமி விரும்பிவாழ்தினைப்புனமதனி 

லன் புசேர்கணிய।ய்சின்றி சணிகை யாறுமாமு கதயாகிதியே, (௪) 

காதரமனைச் துர் நாலை துன தடியைக் சாட்டியுள்னடியரிற்கூட்டிச் 

சீகான்பிரமனறியொணுவீட்டிற் சேர் ச்தியாட்கொள்ளு।ளுளதோ 

பூசாமனையசிங்கமாசூரன் பொருகரிமுகனசுமேச 

னாதரமனை த்துர்தொலைத்இடுச்)ணிசை யாறுமாமுகதயாநிதியே, (௫) 

மேருவைச்சேருங்காகம்பொன்னிறமாய் விளங்கல்போலுன்னடிச்சமலச் 
சாருவை :“சேருமெனையுகின்னடியார் தம்மொடுக்கூட்டியாண்டருள்வாய் 

சாருவைச்?சரும்வல்லிபோலிருவர் தனம்படவிளல்குஇண் புய்னே 
யாருவப்புடன் வானோர்பணிசணிகை யாறுமாமு£ சயாறிஇ2ய, (௬) 

௦



௪௨ திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை; 

சிவனடியவருக்டெர்புரிந்தாலு் வினை பலபுறிர்தாலும் 
பவறெறிச்குரியபாவமேசெயினும் பஞ்சபா சசங்கள்செய்தாலுக் 
தவறிலைகுலையச்சாழ்வுசெய்தாலுஞ் சமித்தெனைப்புச்தளிச்திவொ 

யவன வள துவாயமர் திருச்சணிகை யாறுமாமுக சயரசி தியே. (௪) 

சிறப்பொடுபூசை புரிசிலேனெனினுஞ் சின க.ரம்வலம்புரியாமன் 
மறப்பொடுநிலச்திற்றுட்டரோடிணங்கி வாய்மையைப்புகல்கலேனெனினும் 
பிறப்புடனிறப்பாங்கடலழுக்காமற் பிரசமாமலர்ப்பசர்தருவா 

யறப்பணிபுரிவோர்க்கருடிரு.த. தணிகை யாறுமாமுகதயாரிதியே, (௮) 

பஞ்சபாதசமேபுரிகினுமுன்னைப் பவர்தொறுந்திமைசெய்திடினுச் 

தஞ்சரீயெனவர் தடைக் இடுக்சொடியேன் றன்பிழைபொறுத்துகல்வரம்கள் 

விஞ்சவேயருளியெனைப்புரர்இதிடிலுன் மேற்பிழைசொல்பவருளரோ 

௮ஞ்சவாசனனுச்கருடிருத்தணிகை யாறுமாமுகதயாஙிதியே, (a) 

மழையிலாப்பயிர்போல்வாடினேன்கருணை மழைபொழிச்தியான்முனம்புரியும் 

பிழையெலாம்பொறு த் துப்பெருவரமளித் தப் பேயனேன்காணவர்தருள்வாய் 

தழையெலாக்€ழாய்விண்ணில்வேரோட்டுஞ் சலஇிமாமரர்தனைப்பிளக்த 

வழகனே தணிகைமலையில்வீற்றிருக்கு மாறுமாமுக தயாறிஇயே. (௧௦) 

மர்சரமனையபாவமேசெயினும வலவினைபலபுரிச் இடினும் 

பர்தனைப்பிறப்பிலமுக்தினுமுன து பங்கயப்பா தரான் மவேன் 

சுக் சரமுருக்சன்மருகனேயடியர் துயரெலார்பவிர்த்சசற்குருவே 

யச்தரத்தவரநின்றருச்சனைபுரியு மாறு.மாமுக தயாகிதியே, (௧௧) 

அக்கசாகரத்திலழுக்இியெர்டாளுர் தொலைவிலாக்க வலைகோயடைநது 
மிச்கபேச றிவுகுலைம் துகான்புவியில் வீணி௰ல திரிவ தமழகோ 

தக்சவாழ்வருளிபுலசெலாமதிக்குர் சணியரசெனச்கருள் புரிவாய் 

அக்குமாலையனீன் றருடிருத்தணிகை யாறுமாமுகசயாசிதியே, (௯௨) 

இச திரன்பதமு.பிமையவர்பதமு மெண்டிசைச்காவலர்பசமுஞ் 

சர், ிரன்பசமுஞ்சுரியன்பதமுஞ் சச்சரமாயவன்பதமுவ் 

கச் சமாமலசோன்பதவியுமுனது சடைக்கணாலுஃவியபதமே 

யச்தவாறெனக்குமருடிருத்தணிகை யாறுமாமுகதயாரிதியே, (௧௯) 

வேண்டியவரங்கள்பற்பலவு தலி வேண்டியசெல்வமுமளிச் தச் 

சேண்டருமூனஅபாசபம்மயச்திற் செலுத்திட ச்தியுமருளாய் 

அண்டருசெம்பொற்புயங்பள்பன்னிரண் டிச் து.கிப்பவர்பசையறுப்பவனே 

யாண்டலைசக்கொடியைப்பிடித்இ5ர்சணிகை யாறுமமுகதயாரிதியே, (se)



"தணிகை தயாநிதிமாலை.. 

பெரியவர் தமக்குப்பிழைபுரிர் சனோ பிறர்மனை தனை விழைச்சேனோ 

F th. 

குருமொழியிகழ்ர் துபழித்துரை ச்சேனோ கொடியமாமிடி யினான்மெலீவேன் 

திருவருள் புரிர்து$வினையகற்றிச் செல்வமுங்கல்வியுக் தருவாய் 
௮ரியயன்பணியமொரு திரு ச்சணிகை யாறுமாமுக சயாகிதியே. 

மட்டிலாப்பாவக்தனைப்புரிர்சாலு மலரடி.க்கன்பிலாதுழலுர் 

அட்டசோடுறவசெய்தஇருச்தாலுர் அாயகின் சந்நி கயடுத்தால் 

விட்டிடாஇன்னுமிருக்குமோவிதனை விரித்துநீயெனக்குரை த் இடுவாய் 

அட்டமாடித்தியருள் செருக்கணிகை யாறுமாமுகதயாகிதியே. 

வாசவன் மலரோன்வேண்டுகல்வரமும் வாழ்வுநீ சச்சனைமுன்ன 

நீசனேன்வேண்டும்வரமு சவாம ணிற்பதுநீதியோவுரையாய் 

பேசியேசலீயில்வசர் சருக்9, ௪ய்வம் பிறரிலையெனவுனையடுச்சேன் 

ஆசறுமுூனிவர் சவஞ்செயுர்சணிகை யாறுமாமுக தயாறிதியே, 

வெக்தட$ீரணிபும்வேதியர்மறையுள் விஇத்திடும்விகிவழிநடட்ப 

தெர்தராளூன த இருவடிக்கன்பா யிருப்ப துமெர்2நாளுரையாய் 

இர்துசேகானுக்கோமெனும்பொருளை யிருஞ்செவியிடைப்புகல்குரவா 

வந்தமா இயுறீவ்இடுர்திரு தசணிகை யாறுமாமூகமயாரிதியே, 

மனர்சனிலுன து திருவுருகினை க்க வாயினாலுன் புகழ்வழுத்தச் 

கனச்தருதலையாலுன்சழவிறைஞ்சச் கசடனேற்சென்றருள்புரிவாய் 

தீனச்சருமளகைக்கதிபதிதோழன் றர்தருண்மயூரவாகனனே 
யனர்சனும்பணியுமொருதிருத்தணிகை யாறுமாமுகதயாகிதியே. 

பாயுமாமசஞ்சேோமசகரிபோலப் பற்பல இங்குசெய்திடினு 

நீபுமோசறிவாமங்குசமசனா னிறுத்தியாட்கொள்ளுகாளூளதோ 
தாயுமாயுமிர்க்குத்தச்தையாயுலகர் தனைப்பு£ச்சருள்குருபரனே 
யாயுமாமறைசடேடருர்சணிகை யாறுமாமுச sua Cus, 

காலமேயெழுச்துன் றிருவடிரினைச்து சரமலர்பறிச் துரின்பூசை 
சாலவேபுரியாதுழலுமாயடியேன் றனக்கருள்புரிவதென்றுரையாய் 

நீலமாமயின்மேலேறியோர்கொடியி னிலவுலகெலாம்வலம்வருவாய் 

ஆல்மாமிடற்றோனருள் செருத்தணிகை யாறுமாமுகதயாகிஇியே, 

மாயிரும்புவியின்மனிசராய்ப்பிறந்து வண்டரைமசனெனப்புசழ்ர், 
போயி! துண்ணும்புலவாரின்௧கமலப் பொன்ன டிகா ண்பதற்கெளிதோ 

தாயிரங்காசபிள்ளைபோலடியேன் றவிப்பதுநிதியோவுரசையரீய் 

ஆயிரங்சதிரோன்பணிதிருச்சணிகை யாறுமாமுகதயாறிதியே, 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௧௯) 

(2.0) 

(2.8)



௫௪ திருத்தணிகைச்சந் நிதிமுறை, 

சாத்திரமறிர்துன் நிருவடிக்சமலம் சன்னையுமருச்சனை புரியேன் 

பாச்திரமறிர் துபிச்சையிட்டறியேன் பாவியேனுய்யுகாளுளதோ 
கா,த்திரம்படைத த௫ல்கமாகுரன் கவிழ்ர் இிடவயில்விடுச்சவனே 

யாச்திரண்மேய்ச்தோன்மருகனே சணிசை யாறமாருகதயாநிதியே. (2m) 

காகமுகரியு்சமசெனுரமுடலைச் சாசலிச்துலகெலாமலைந்து 

சோகமுந்துயரும்படைத்தகாயடியேன் றுயர்செட வருளுமாளுளதோ 

மாகமுஞ்சாரரு 1 வாழ்ர்கிடச்காரன் மடிர்திடவேலெறிர் தவனே 

யாகமமபுகலுமுயர்திருத்தணிகை யாறுமாமுகசயாகி தியே, (௨௪) 

நிலையிலாப்பொன்னுநிலையிலாமண்ணு நிலையிலாப்பெண்ணையுநினைர்து 

கலையிலாவுணர்வோடெங்்ஈணுமயங்கும் சசடனேனுய்புகாளுளதோ 

தீலையிலாச்கவ* நமெண்ணிலமடிப்பச் ஈருவர் கஞ்சென்னியைச்சடர்தோய் 

அலை.புலாஞ்சுனைசேர்சணிகைமால்வரைவா மாறுமாமுகதயாரிதியே. (௨௫) 

இ.்குவேறிலையுன் றிருவடி யல்லாந் நீயனேன்குறையெலாம்புகன்று 

மிச்சபோருளைப்புரிர் இடா .ரருஈ்சான் மெய்யருள்பொய்யெனப்படுமா 

Nesom bso Pu? வண்டியவரங்க ளீக்துமல்வாழ்வு நசருள்வா 

யச்சமீராறுபடைச்இிடுர் சணிகை யாறுமாமுக தயாநிதியே. (௨௯) 

உனறுமாமலையைத்தின (/வலரபுரிர் து மூபாசனைசெய்திரர் இடினு 

மெனதுதீவினையை்சடீர்தருள்புரியா இரப்பதுமுனச் *மகயதோ 

சனகனேழுசலாழுனிவருங்கமலச் சலிசினேற கிவிண்ணவரு 

மனகனேயெனவாழ்த்தெடுத்தி௫க்சணிகை யா.றுமாமுச தயாநிதியே, (௨௭௪) 

பழிமிலா௮ுடலும்பயமிலா மனமும் பாதகச்துடன்படாச்செயலும் 

கழிவிலாவய அுங்குறைலிலாச்தனமுவ் கடும்பசைசானிலாவரசு 

மொழிவிலாவறருமிழிவிலாககசியு முன சட நம்பினேற்கருள்௨ா 

யழிவிலாப்ப,தவியரு ௭ செரு தணிகை யாறுமாமுகசயாகிதியே. (௨௮) 

படைக்ாாலர்சமர்பைகைவரைாத்தடிர் உ டாரெலா? மாருரனியாண்டு 

மடைக்கலந்சமர்சமசளிரைப்புணர்ர் ஏ பைர்சரும்வாழ்வுமேசிறக து 

சொடைக்சல மிலாதுகெடுத்திடு சியும் குலவுமுன்௧கருணையென்றறிர்துன் 

அடைக்சலம்பகுச்ேேேனருள்புரி 4 ணிகை யாறுமாமுகசயாறிதியே (௨௧) 

சாலையிலெழுச் தூமஞ்சன மாடிக் கால்களால்வலஞ் செயவுச்சி 
வேலையிலடியார்பசிகெடச்சமைழ்து விருர்துசெய்விம் திடவர்இ 

மாலையிற் நாபதீபமூ2மா நி ம௫ழ்ச்நிடும்பேறெனக்சூசவா 

யாலைய& $ழணிரும்திரு / ணிகை யாழு மாமுக தயாநிதியே, (௩௦)



தணிகை தயா நிதிமாலை, 

குங்குமம்புனுகுசர்சனமகரு குறகுலுகற்புரமருவேர் 

டைங்கருங்குவளைதண்புனல்கொடுகின் பதமலாருச்சனைபுரிபு 6 

புல்ஈவரடிக்குற்றேவல்செய்தொழுகும் புண்ணியமெனக்குவர்துறமோ 

வங்குசபாசன்றம்பியாச்-ணிகை யாறுமாமூசதயாநிதியய, 

நீதியோவுனக்குநான்வெகுநாளாய் கின் ரிருச்சரரி தியி த்தேன் 

சேதியாவை.புமேசெப்பினுவ் களாச் செவிடர்போலிருப்பசிங்கலகோ 

கவோஅவாயொருசொலுண்டிலையென்ன வுனக்குகானடிமைபுமலவோ 

வாதியேநடுவேயக்தமமேசணிகை யாறுமாமுச ஈயாகிகியே, 

கார்த்திகைவி,சக்சனைமறக்தேனோ கர்தசஷ்டியிம்பிழை தேனோ 

கறி 

(௩௧) 

(m2) 

சோச்.தரஞ்செய்யு்தொழிஜ்மறர்தேனோ தணையடி ந்கன்பொ ழிர்தேனோ 

பாத்தாங்கொண்பெவிக்குழலாமற் பாவி2யன்றுயர்களைச் திருவா 

யாத்தர்கடுணையாய்வளர்திருச்சணினகை யாறுமாமூகசயாறி இயே, 

கொடியவருறவேகொண்டிருர்ே னோ சொடுவழ*டை சவறினனோ 

குடிமனையவள்க ற்பினையழிச்ேேனோ குற்றங்கள்பலபுரிக்ம தமோ 

மிடியுறு உடியேன்றுயரெலாச்சவிர்சத்து வேண்டி யசெல்வ£$யருள்வா 

யடியவர்துணையாய்வருந்திருச்சணிகை யாறுமாமுகசயாறி திய. 

செல்கதிருலவுமுலகெலாமுலவித் திரிர்தொருசாண்வயிற்றினுக்குக் 

கங்குலும்பச லுமியையினை /2/0ல் கயவ?னைனுப்.புகாளுளதோ 

சம்கான்மகனே சதுமூன்குருவே சுயி / தி.பா தங்குலப்பகையே 

யைங்கரன்றுனை 2ய.ுயர் இரு த தணிகை யாறுமாமூஈ சயாரிதியே, 

நாரியர்க்குரல்ெசனனூல்படிச் த ஈயமபெறுசன்ளைகள் பேப் 

போரியல்கலவிச்கொருபெரு ம்புபியாம் புள்ளியணும்மக ஞளதோ 

நீரியல்கமல லரினோன் ஈரடி னீண்டவங்குமியிஞற்புடைச்தா 

யாருயிர்ச்குபிராய்வளர்இிரு£ ணிகை யாறுமாமூகதயாரிஏியே, 

குமானாய்விரு ச் சச்ழவஞு.புடலங் கூனொரிகரை இரைசொண்டு 

சிமரெலாமி5ழவுயிரகல்பொழுது ௫ சசவணபவவெணருடலவ் 

க பரிலேயு தம்பாலெனப்படுமவர்ச்சோர் சதியே டயிலையெனப்படுமா 

லமரெலாங்கடம்சசணிகைமால்வரைவா ழாறுமாமூகயாகிதியே, 

கருவியே ர்முப்பத்தாரினாலியங்குல் சாயமோடிருதில ஞ்சுவர்க்க 

மருவிய சிறிச் துபிறர்திடக்துழலு மடையனேனுய்புகாளு ar gn 

குருவியோட்டியவேட்வெக்குலமகளிர் குலவியசாரலிர்செர்தே 

னருவிபாய்ச்சிழிபுர்சானிகைமால்வரைவா ழாறுமாமுசதயாசிதியே, 

(௩௩) 

(௬௫) 

(௩ 4m ) 

(௩௭) 

(௩௮)



௪௬ இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை. 

மாவிருந்தினர் தம்பசிகெடவுசவும் வண்மை தர். துடல்விடும்பொழு.து 

பூவிருச்சவனுமாயனுங்காணாப் பொன்னடிநீழறர்தருள்வாய் 
கோவினம்பயில்செந்தூர்பரங்குன்று குன்றுசோறாடல்சோலைமலை 
யாவீனன்குடியேரகம்பயிறணிகை யாறுமாமுச சயாறிதியே. 

கெறுவியாயகர்சைபலபுரிர்திடி னுவ் கெண்டைவாள்விழியிஞர்கலவி 

யுறுவியாதியினாலுனைமறக்கிடினு முறுபிழைபொருச்தருள் புரிவாய் 

மஅவிலாக்கற்பின்வள்ளிதெய்வானை மணந்்திடுமணிவசைமார்பா 

வறிவினோறிவாயொளிர்இருத்ரணிகை யாறுமாமுக தயாநிதியே. 

சேனிலங்யெசொன்மாதரார்வயிற்றிற் றில்உளீசைர் துமுட்டவ்கி 

கானிலச்சனிலேயினளிட்பிறவாம னாயினேற்கருள்புடிச்திவொ 
யூனிலங்கெயவான வர்களுமறியா யோடியர்மனத்திலேவிளங்கு 
மானிலைச தாமெொரனருடணிசை யாறுமாமுகதயாகிதியே, 

மன்னவன் மகனையடுச் இடி ற்பெரிய வாழ்வினையடுச்சபோ சளிப்பான் 

(௩௯) 

(#0) 

(wa) 

பின்னலஞ்சடையுன்பிதாவினையடுச்தாற் பெரிதுநாட்செல்லுமென்றறிர்தே 
யுன்னைவந்தடுச்தேளாசலாற்செல்ல முரை த்திடமுன்னெனக்களிப்பா 

யன்னமென்னடையார்பயில்செருத்தணிகை யாறுமாமுக தயாறிதியே. 

பசலினுமிரவுமுண்டுடுச் துறங்கும் பபனலாதொருபயன றியேன் 
புக லரும்பரமாகர்தவாரிதியிக் புகுவதெக்காலமோவுரையா 

யிகலுமுப்புமங்கடழலெழச்சிரி*, த விறையவனுசல்விழிபிறந்தோ 

யகிலிடுர்தாபமுகினிகர்சணிகை யாறுமாமுச சயாரிதியே. 

குருபானெனும்பேருனக்கலாசெவர்க்குக் கூறுநான்மறைகளா தலிஞக் 
றிருவடி.ரிழலிலெனை விடாதிருத்சச் திருவருள்புரிருவதாரிதோ ' 

பொருகரிவசனனொடகரவுஞ்சம் பொடிபடவயிலெறிச்சவனே 

யருவுட ஓருவாயொளிர்திருச்சணிகை யாறுமாமுகதயாகிதியே, 

நி.ச்திரைதனிலும்கு ச்திரம்புரியு நினைவளேனுன் நிருவடி யைப் 

பத் இிரம்புலல்கொண்டரறுச்சனைபுரிச்து பாக தியடையுநாளாள தோ 

இத்திரக்கலாபமயின்பிசையேறிச் செகமெலாகொடிவலம்புறிவோ 

யச்திரவிழியார்கடஞ்செயுச்சணிகை யாறுமாமுகதயாரிதியே, 

கணுமுதிர்கருப்பஞ்சிலையினைவளைக்குங் காமனைவென்றமாதவர்க 

ணணுகிருசரணபக்கயமலரி னறவினைப்பருகுசாளுளதோ 

வெணுமொருநொடியின்மேருவையனுவா யியத்றுவையிதற்குமாராச 
வணுவையோேருவாக்இடுக்தணிகை யாறுமாமுகத யாகிதியே, 

(க்ஷ 

(சு ௬) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬



தணிகை தயாதிதிமாலை, ௪௪ 

மனாதியைம்பொறியுன்வழிக்கொடுடந்து மருவுமைம்புலனுகர்ர்திடிலுங் 

கனாவொடுபேய்ச்சேெனப்படிமுலகைக் கண்டுமெய்டெனமயங்குதினு 
மெனாதியென்றுனையேகினை த சனுதினமு மேத்திடுஞ்செல்வமேயருள்வாய் 
அனாதியேபுயிர்ச்கு சீதுணையதா்சணிகை யாறுமாமுகதயாசிதியே, (௪௭) 

வையமுற்றினும்போய்க்கங்கையேமுதலா மாநதிபலபடிஇடினுக் 

தய்யஈற்றலம்கடொறுமினிதடைர்துதுணைக்கையாற்கறுழுதுவாழ்ச்திடினுஞ் 

செய்யரின்றணிகைக்கிரியினை யணையார் ௪வசஇியடைகுவதரிதே 

யையமிட்டுணாமாசவருள த்திருக்கு மாறு மாமுகசயாரி தியே. (௪௮) 

முந்தைசல்வினையால்வந்துமானிடராய் ap gre vs gest ve gi & gw 

வர்தனைபுரியாதுண்டுடுச் அமலு மச்களில்வானரப்பிறப்பே 

நிர்தனையறியாகற்பிறப்பாகு நீதியொன்ற றிடுலாமையினா 

லந்தணர்மகஞ்செய்தணிகைமால்வரைவா ழா றுமாமுகநயாறி தியே, (௪௯) 

வோலிற்பிறர்சசெர்சமலர்ச வேலைமுருக்கிடுஞ்செயல்போயம் 

பேருடற்பிறர்ரசாமமிவ்வுடலைப் பிணிபடமூருக்குதென் செய்வேன் 

சாரலிற்குறவர்கிழங்ககழ்குழியிற் ரளமோடணிகொள்வச்சர மு 

மாரவேகிரைச்குமருவிசாத்சணிகை யாறுமா முகதயாகிதியே, (௫௦) 

பிறக்திறர் துழலும்பெருவியா இயையும் பெரும்பசிநோய்சுடச்சளர்கது 

நிறங்குலேக்தொருவர்பின் றிரிர் தழலு கிரப்பெனுங்குறுளியா இயையுக் 

திறந்தருள்சடைக்கட்பார்வையாமருச்ச ச் நீர் ச்தருள்புரியு epee sr 

வறம்பொருளின்பம்வீடருள் தணிகை யாறுமாமுக தயாநிதியே, (@s) 

இரைகடலுடுச்சரிலத் இடையழியாச் செல்வமுங்கல்வியுமறிவு 

மிரப்பவர்க்தலையென்றுளை த்திடா துதவு மீகையமெனக்கருள்புரிவாய் 

பு£க்குமைச்சருமாரி திமணிகவர்ச்து புலவருக்கமசிச்கணேபுரிஈத 

வ.ரக்கரையழித்தசெருக்தணிமலைவா ழாறுமாமுசுதயாரி இய. (இ) 

பனித் துடல்வெதும்பும்படி சவம்புரிர்து பாரெலாம்வலம்புரிஈ து ழல்வோர் 

தனித்திருர் தன து திருவடிரினைஈ் து சரசவணபவவெனவுரையார் 

கணிப்பழமிருப்பவிடுச்தருரொர் ௪ காயினைப்பறித்தருர் துவரே 

யனித்சமுங்கட£ துறி$தமாச்சணிகை யாறமாமுகதயாரிதியே, (௫௩) 

விடுச்சிடற்கரியபஞ்சபா தகமே விளை த்திடுமெனச்குமெய்வரங்கள் 
கொச டிலுனையார் தடுப்பவர்புரளல் குசைகடறன்னையார்சடுப்பார் 

மூடுக்கருட்டவஞ்செய்யோ$யர்தமம்கு முசுக்கலையேவல்செய்சோழுகு 

மடுச்ச விற்சிறக்சடுருத்கணிமலைவா ழாறுமாமுகசயாறிஇியே, (௫௪)



௪௮ திருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

குவிகரங்சொடுநின்றனைவலம்வரவுங் குரைகழன்மனநினைக்இடவுய் 
சவியறிச்துன்£ீர்பாடவுமெனக்குச் கருணைநீபுரியுகாளுாளதோ 

புவியில் சணர்களனைவரும்சா.ரற் புறச்இிலேயணைர்சனுதினமு 

மவிசொரிச்தியாகம்விளை த்திரெ கணிகை யாத. மாமுகதயாநிதியே, (௫௫) 

நச்சுமாமாமேயாயிறுமொருவர் சானிலர்சன்னிஃலவிழைர ௧ 

வச்சமாமரமேயாயிடிற்றண்.ஸீர் வார்ச்திடாதுலம் 7 இடுமஉர்யார் 

அச்சமாமாயைவினையுடலடுஈதாய் சுத்தவீடருள் புரி கீடுவா 

யச்சனோடனையாய் ச தணைசெயர் சணிசை யாறுமாமுசசயாரிதியே, (௫௬) 

விலங்கலைக்சட.லைவெய்யசூரு£ சீதை விழுங்க. வெறிச்திடுமயிலால் 

கலங்தலைப்புரிபுமாணவமாயை கன்மமூன்றையுப Ber 

யுலங்கலைத்சகர்க்ரும்பன்னிருபுயச்தி னு ்்பர்நாடிறை தருங்கமு$ 

சலங்கலைப்புனையமொரு இரு க்தணிகை யாறுமாமுக சயாறிதியே, (௫௭) 

முகத்திருவிழி.புமுக்டையிருத்தி மூடி.வாய்மூச்சையுட்செ றிச் சப் 

பகைத்தவைம்பொறிபுமடச்சிநெஞ்சிடையுன் பதமலரிருச்துநானாள தோ 
சகச்திருள்கடியுமுசையமால்வரைபோற் உணிசைமால்வரைமிசையடிய 

சகச்இருள்கடியுஞானசூரியஞ, மாறு மாமுச தயாரிதியே, (௫௮ 

நாண்டுறர்செழில்சேர்காரியர்கலவி — paller wig Kom 51606 

மாண்டிறந்துலகலினஸிப்பிறர் இிடினு மலரடிச்சன்பெனச்கருள் வாய் 

கோண்டருமுல்கமிலைகுலைர்சழிச்து குரைக_னமேருவுமழியு 

மாண்டுகமபலவுமழிவிலாச்சணரிகை யாறுமாமுகதயாநிதியே, (௫௧௯) 

வெங்கொலைகளவுசாமமோடரும்பொய் விளங்கறிவகற்றுகள்ளருச்த 

லிங்கொருதீனமுமொழிரக்திடாச்கொடியே னிடர்ககடலேற நாளுளதோ 

பைங்கருங்குவளைய,நதினமூன்று பாகசாதனன்சனையஉரு 

மங்கதிசயஞ்சேரண்ணலர் தணிகை யாறுமாமுகதயாரிதியே, (௬௦) 

வெஞ்டிறைப்பிறவிவேசனையொழிச்,ச மெய்ச்சவர்சேருகின்பரர்தென் 
னெஞ்சிறைக்குடியாய்நின் றிடும்படிக்கு நீடருள் புரியுகாளுளதோ 

மஞ்சிறநையளித்தமசடன&ிறையாய் வானுலகெலாம்வலம்வருவா 

யஞ்சிறைக்கோழிர்சொடியனே சணிகை யாஅுமாமுகதய*நிதியே, (a8) 

செம்புயம்பனிரெண்டிருபதமாறு திருமுகமயிலயில்சேவல் 

பைம்புயற்கூர்தல்வள்ளிசெய்வானை பாகமுங்காணுசாளுளதோ 

கம்புயர்பரு இகரம்கொளுமு.ராரி சவின்பெறுமார்பினிர் பீரியா 
வம்புயமலராண்மருகனேசணிகை யாறு சாமுக2யாக மய. (௬௨)



தணிகை தயா நிதிமாலை, ௪௯ 

பிழை ச்சவைபொ௮ுத்தல்பெரியவர்கடனாம் பேயனேன் பிழையெலாம்பொறுச் 

தழைச்தருள்புரிர்துன்ராமரைமலர்த்தா டலைமிசையிருத்தமாளுளசதசோ [து 

கழைத்தலைவளியினசைர்திடல்வரை தான் கைபெடிச்சன்பரைக்ஈடுஇ 

யழைச்தருள் புரிவதெனப்படுர்  ணிகை யாறுமா முகதயாறிதியே. (௬௩) 

எவ்வுலகமுமாண்டி றர்திடாச்ஞார னிருர்திடுமயேக்தரபுரியாச் 

தெவ்வுலகத்சையழிச் சரின்கருணைச் செழுங்கடைப்பார்வைதச்தருள்வா 

யிவ்வுலகத்தோர்பணிர்தெழுர்தேச்து மிறுவலாலிர் தானுறையு 

மவ்வுலக ச்தோர்தொழவளர்்சணிகை யாறுமாமுக3யாமி இியே, (௬௪) 

பரிகரியிரகம்பதா இகள்சூழப் பகைவரை 4 கடி ர் தசெங்சோல்கொண் 

டொருகுடை.ரிழலி gv gona tb புரக்க வுனதருட்டபர்வைதநீரருள்வாய் 

பொருகரிமுசனுச்சளேயவளுடகப் பொன்னுலகனைப்புசக்களிச்தோ 

யரிசரிமுனிவர்சீகேவல்செய்தவளிகை யாறுமாமுகதயாஙி தியே, (௬௫) 

மாஇிரைசடல்குழ்மண்ணகவரைப்பின் வாய்மையைச்துறர் தசாண்வயிற்றின் 

ஜீ.திசைச்சூரியபொய்ம்மையேமிபசித் திரிபுமென்பவமொழிந் இடிமா 

மீதிரைத்செழுர்அுவருகிசாசாரை Caco postu Swiss ar 

யா இக௫றைவனருள் செருத்சணிகை யாறுமாமு ககயாசிகியே, (௬௬) 

கருக்குழிபடிஈ்துபிறச் திடு துயரும் கண்கள்பஞ்சடை ச்துவாய்குழறி 

கெருக்கெகபத்தாலீ றச்திதுயரு நீசனேஸஷொழிபுகாராளதோ 

தருக்களிலுதிரும்பொன்மலர்களுலித் தமனியமலையெனர்கருதி 

யருக்கனுமஇியும்வலம்வருக்தலரிகை யாறுமாமுச தயாநிதியே, (௬௭௪) 

தீர்ட்பகற்கரியவுட லபிமானம் இரச்சருர்சவம்புரிர்சவரும் 

பார்ப்பசற்கரியபங்்யமலர்த்சார் பாவியேற்குண்டுகொல்சஉ ரோன் 

ஹேோ்பரித ரளைவேங்கக மீசசவும் செம்முகமக்சிவானீட்டி 

யார்ப்பரித்தடிச்துடம்இிடச்சணிகை யாறு.மாமுகழ்யாரிதியே, (௬௮) 

வெம்பியாய்வயிற்றிலையிரு இிங்ரண் மேவியிட்புவிகனிலுஇது 

நம்பியாயிழையார்கலவியிற்றிளைக்கு சாயி ர்கருளிபமுகச்தோன் 

ஐம்பியாயடத்தரயிருச்தலினாற் றரணியோர்பிறவியக்கட லுக் 
சம்பியாயி$்துவளர்திருச்சணிசை யா.ற.மாமுச தயாரி இமய, (௬௯) 

வாளிகல்புரியம்வவ௫ர்நெடுவ்கண் மங்கையர்போகமேறுகர்ந்து 
Bohs. தொருவிராடைவிழாம னாயிமீன் றனககருள்புரிவாய் 
கூளிகடிரக்குர்தானவச்குழுவிற் குஞ்சுரககுழுவிரிர்2தாட * 
வானிசரக்முஞ்சா ரலந்தணிலை யாமு (05 தயாறிதி2ய, (௭0) 
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மெய்க்கனியனவேசெய்துகல்விசசம் விடுச்துழல்மடமையேன்லீட்டிற் 

புக்கிளி இருக்குமடியவர்கமலப் பொன்னடி.கரு துசாளுளதோ 
"கொச்கெனச்தினமுறக்கொலைகுறித்தொழுகும் சொடியதானவர்களை த் தணிக்க 

வத்தனிக ரர் இலுஇி௰இிடர்சணிகை யாறுமாமுகதயாகிதியே. (as) 

சருடனைநினைக்ஈக்சொலைர் இடுவிடம்போற் சானச2 இனைப்புனக்குறத்தி 

தஇிருடனென்றுன்னைசீசெப்புவோர்பிறவிச் 8ீவிடமச்சணத்த நமே 

யொருசணப்பொமுகின்மதுரையர்பெருமா னுடலு.றுவெப்பெலாமசற்றி 

யருகரைக்கழுவி2லர்றிடிர்சணிகை யாறுமாமுகதயாகிதி2ய. (௪௨) 

கொள்கையக் Fa a sera (fob ஓங் wb Ra ETB Grog er mal 
மங்கையரல்ஞூர்பணிலிடச் சீண்டி மயங்கு மன்னுயிர் தனைப்புரப்பாய் 
சங்கையொன்றில்லாப்பிணவப்பொருளைச் தமிழ் வரைகுறுமுனிவானுச் 

சங்கையினெல்லீயெனப்புகறவிகை யாறாமா முக ப யாரி தியே, (௪௩) 

வானசம்புரக்கும்வாழ்வையு !விறாம்பேன் மண்ண சவா ம்வையும்விழையேன் 

காணகக்னுவாபோற்டுரின்பாசத தகமலி2மசரு புவன் றமிியன் 
. . . ச . \ 

போணகம்பதினுலுலகமு Cid a” |) வைவண்ணன் நீருமருகா 

வானகந்துடியோடார்த்திடுந்தரிகை யாறுமாமுசசயாகிதியே. (௪௨) 

கெடல்வையய்சணிவ யமக. "ரையணை 1 ஓக் சொமமைகெ ம்மூலை ot #506 HD 

நவலியம்பகமாங் உற்றிறுபகின ரயாய் நடா ழி OaniParag pes) 

செவ்வியமறையோர்சோலைகமீடாறு? PW nO veuy hy 
. ஸ் ஸ்ப * ர சு 

மவ்வியகவியறுகர் திருச்சண்கை யா௮ுமாமுச சயாறி தியே, (a@) 

கூம்பலங்கரமுங்குழை* சிரிமனருங்் கொண்்டனு தின ம் வலம்புரிவோர் 

தாம்பலன்பெு லும்பேறரியயன்றனச்கு ஞ் ர சாற்றறிழென மறரையரைக்கும் 

பாம்பலங்காரப்பானெனமு ரசம் பற்பலசொரி॥ துவாவஷோய்கு 

மாம்பலஞ்சயரல்வளர் அரு கீசணிசமை யாலுமாமுக தயாரி தியே, (௭௬) 

விடங்கலர் இடு? பபாளெனவுயிரை விரபுமாணவத இனை ப்போக்கஇ 

நடங்கலம்திமிமுன் £றடி க்கமல ஈன்மரூர்தளிகச்தெனைப்புரப்பாய் 

மட கிரலுவ்மரி.புமு முவை பு தவஞ்செய் மாதவர் சமக்குவானம ங்க 

எடங்கலும்பணி சசய்தகமகிழ் சரிகை யாறுமாரமூகசய, நிதியே, (௭௪) 

San. done a. cma BED சன் செவியில் விஎம்பியபிரணவப்பொருளைக் 

கடையனேன்்செவியிற்புகன் றரி ரின் கமலச் கழற்ற ணைநீழலென் றருள்வாய் 

தடையறுச இர் சி தர்ச்சாரதிபரியைச் சாச்குமுட்கோல்படவேய்ச்தே 

கடைிழிர்துகுேேேனருவிசாழ் தணிகை யாறுமாமுச தயாரிஇயே. (௭௮)
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கணிகை 

வல்லகாச்இரஞ்சேர்மரகரியெனவே wean ow Mase b gy Pal Voor wT w 

பல்லகாச்கிரமாய்ப்பிறர் றெக்துழலும் பாலிமீய/ வய்யுகாளாள ழோ 

EN FH Auras Dros Oop CY Gh Cor Fos wa} Hover 

லல்லகாச்திரியாம்பெயர்பெறுட்சணிசை யாறுமாமுத சயாரிஇியே. (௭௯) 

நந னைப்பது.பரிஇியினைப்பழிச்ச நறுங்களமுக்சியர்கலலிச் 

தம் இனைப்படி தீ. துவிடசொடுர் ரிபு த.ரியனேனுய்புகாளாள தோ 

௪$தினையகிலைவேங்கைகுவ் குமச்மைச் சடிஈ9சரிடொழாவிவேட்டுவர்க 

ளக்தினை விதைக்குஞ்சாரலடாஈணிகை யாறுமாமுகசயாரிதியே, (௭0) 

Litas Saad win ழ்முணியுரைப்ப வள்ளிமால்வரைப்புற மடைந்து 

சாடகச்குறிமான்றனைப்புணர்வேடம் கனவிலுநவ விலு உவே 

னே டகக்கமு 8ொன் றுகூ2 ல ர கென $இலையெனச் -ஃையிறங்டு 

யாடசக்கிரிமாணுந நர ர்திகை யாறுமாமுகதயாகிதியே, (ya) 

சமயமூவிர ண்டி ற்சார்ச்சவர்புகலுஞ் சமுசயப்பொருளெ லாறினைர் ௮ 

கமையறுபிறப்பிலழிர்திடா உனது கழலிரைகருதுநாளள ஜோ 

விமையவர்வேடர்க்கமு மீர் இருலி விரும்பிழிக வர்க்தெ இர்விருர்தா 

யமைவறவிசம்பின்வளர்ச்சழுக்தணிகை யாறுமாமுகசயாஙிஇயே, (௮௨) 

பெருக்திடுகற்பின்மனைவியும்பொருளும் புசல்வருமிம்மையிலளிச் ஐச் 

திரும் துமெண்கதியையம்மையினரிக்குச் திற க்கிலைக்கண்டுனையடும்தேன் 

வருக்துறுபிறப்பிலமுச்துமாணவமா மலிபெரும்பகை ஈடிச்சோல்கு 

மருச்சவர்ச்கசாணமாய௰ர்தணிகை யாறுமாமுக சயாகிதியே, (௮௩.) 

கூனை.புசெரியாக்குருட்டைபும்பணிவோர் பொடு யவெ ்பிறப்பையுறீ a 

வானையுஞ்சிர் ராமணியை பும்வேண்டும் வரத்சையுர்தரு 2ல்கண்டடுச்சேனா 

தஜேனை.புமமையோர்ச்காசரீர்கிடுபொற் றிரகர ஈசானமீர்பனை.பும் 

யானைமும்மதமீர்கொண்டி ழிசணிகை யாறுப. ups wm Cus, (ஏகு) 

முன்னோயெத்தவத்தோவர்துமாணனிடத்தின் முழுதடறன்னையனெடுத்தும் 
பின்னருற்றிடுசற்கரியபிப்பொழுதே பெரு£வம்புரிம்.அனைநினை யேன் 

நென்னிசைச்களிவண்டிவ்கள்பற்பலவார் தேனடைமொ ய்ப்பலா அலர்சே 

சன்னசச்இிரல்கணிகர்ச்திர் கணிகை யாறுமாமுகதயாஙிரியே, (௮௫) 

விரிச்இிடும்பிறவிக்கடலக ததழுச்தி விலையெனும்பிரைகளாலலைர்து 

HAGA சாமச்சுறவினாலயருச் இயனேன் ற யர்கவைக்கவெரய் 

வருர்திடும்பகையைமாய்ச்ஞுமன்னவர் பால் வன ௪ரர்விசைக்பிசெர்தினையை 

யரிர்கிடக்ககணிகள லர்ர்இடுர் கணிகை யாறுமாமு2 யாரி இியே, (யி



De. இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

ச.தீதலைக்கடலின் 2வறுவேருகுஞ் சமுசயச்சமயநூல்பலவங் 
க,த்தலைவிடுச். துன் கழறலைச்சூட்டிச் கச தலையடையகாளாளதசோ 

மு.த் சலையேகபாதரு ச்திரன்போன் மு,ச்தலைபொன்மைவெண்ணிழமா 

யத்தலைமுசலொன்றாயெழுச்சணிகை யாறுமாமுகதயாரிதியே, (௮௭) 

வரம்பெறுமகவான்முதவியோரோருபால் வணங்கமாமுனிவ.ரரொருபால் 
சிரம்பெறுகாங்கள் கூப்புசின்னவையித் சிறியனும்வரவருள்புரிவாய் 

மரம்டயில்சா ரல்வளர்ச்சமைவெடி ச்ச மணிகள்வாசவனெ இரரடு 

ம.ரம்பையா்முலைமேந்றெறி/ தி தணிகை யாறுமாமுகசயாகிதியே, 

சுந்தரர்சதனுகோரின தசோள் வலிக்கோ சொர்கலைவல்லபர்சனக்கோ 

சர்சமென தாருபிரொெனுமடர்சை சாமிரின்க லவியேவிழைச் தாண் 

மச்சாமிமையங்கயிலை?ள் கந்த மாசனங்கண்டமழுக்கற ப்ப 

வக் சரற்ஈமதாயிருந்துடிந்தணிகை யாறுமாமுக ஈயாகிதியே. 

ருரிச்சொறுகவிபோடெனப்பாடாக் கொள்கைச்€ரனை வேண்டி 

மறிதசொருகவிககாயிரர்சரின்றனையான் வலுவிணித்பாடவுமிரல்காய் 

சறிசக்கொடிமிள கைத்தின றிலமர்்தி கலங்கிடக்கவென் மாங்கனியை 

யற த துவர்சளிக்கமஇழ்இருச்சணிகை யாறுமாமுகரயாறி இியே, 

நெல்விளைச்திடுண்பணை றுமறுப்பு ரென்டு சனடவுமாளாப்போற் 

புல்லியம்புயனார்பிறப்புடவிறப்புப் பொருர் துதிவினை துலை? இடுவாய் 

எல்பியும்பசலுங்கழையுஇர்மு உச மிளஙிலாக்க திர்பரப்புதலா 

லல்லியுவ்குவலையொ மலர் சணிகை யாறுமாமூகதயாஙிஇயே, 

வேனில்வேளெனவும்விசையனேயெனவும வீமனேயெனவுமீடுல்லாப் 

பாகலச்செரியாக்தடரைப்புகமும் டாவலர்பவப்பிணியறுமோ 

சேனிரால்வருடைபாய் தாக௫ழிக்து செங்கழுநீர்ச்சுளேறிரப்பி 

யானைவீழ்ருழி புரிாப்புு க்சணிகை யாறு மாமுக தயாரி கியே, 

காரிருட்குழலார்கண்வலைதுடக்குங் சசடனேன்சிம்றரிவொழிச்துன் 

போருட்பார்வைக்கட லகசசமு இப் பிரிவிலாவாம்வெனசககளிப்பாய் 

கூரிருள்படை த்தகியவுஞ்ச சரிபுட் குறுமுனிகுறுகல்போன்் முனிவ 

ராரிருகுகையுட்புகும் திடர் சணிகை யாறுமாமுகசயாரிஇயே, 

சரவினிலரு கால்க ற்! வருறவைக் கடி அமெய்ச்சொண்டர்பான்மிகுமா 

தரல்னை மருவியுடலபிமானஈ் சனையொழிச்திடுநெறியருள்வா 

யிரலினிற்காடிகுரும்பிஜேர்ர்சளையை யிடச்சலுமுற்கைபோலெரி.பு 

மரவின்மாமணிஎ ண்டஞ்சிடர்-ணிகை யாறுமாநுகசயாகிதியே, 

(௮௮) 

(௯) 

(#0) 

(௯௧) 

(க 

(௬௩) 

(௧௪)



லூ
 

m தணிகை தயா நிதுமாலை, 

வாரியங்சடல்சுூழ்மலர் தலையுலஏல் வயிறுசாண்வளர்த்திடு | பொருட்டுப் 

பாரியென் ரீயாதவரையான் புஎழாப் பணிவிடையெனக்கருள் புரிவாய் 

வீரியம்பெறுவெம்புலியினோடி.ரலை வேழமோட ரிபகையொருவி 

யாரியம்புகல்வோர்க்சேவல்செய்தணிகை யாறுமாமுகதயாறிதியே, (௬௫) 

மீ சீவளருமாணவமல 'தை வள ம்பெறுஙின்னருட்பார்வை 

யி ,லிவேலாலெறிக்சநைப் போக்கி யெனதுயிர்தனைப்புரக்தளிப்பாய் 

கொலையரிமுழக்குங்குஞ்சரமுழக்கும் குலவும் ரணாமறைமுழச்கு 

மலைகடன்முழக்னெ திரெழுக்தணிகை யாறுமாமுக யாரி தியே, (௬௬) 

கமலவேசதனைமுன்கற்சிறைப்படுத் துங் காங் செயனாமுனைவணங்கா 

மூமலவேதனையுமொருரிறைப்படுத்தி முண்டசப்பதமெனக்களிப்பாய் 
விமலவேதியர்செய்வேள்வியாகுகியில் வீசுகெற்பொரியெனச்சார 
லமலவேய்முத்சஞ்சொரிதிருக்கணிகை யாறுமாமுகதயாகிதியே, (aos!) 

சர்திரன்சறைபோலிச்இரன்விழிபோற் சச்சனமா 1 து.றுமசபோன் 

மச்திரம்பயிலுமுன துஅன்னி தயில வருங்கொடியேனையுமபுசப்பா 

யிர்இரநீலமருவலாற்கருமை யேர்சலாற்செவியடுக்இடலா 

லச்தில்தெய்வானைவிழிகிகர் தணிகை யாறுமாமுசதயாசிதியே, (௬௮) 

பிணியிஞலழலாலலகையால்லிலங்காற் பில்லிசூனியத்தினாற்பித்தால் 
பணியினானீராற்கள்ளரான்மருவும் பருவரலாந்றியாண்டருள்வாய் 

கணியினாலாரமபுடைப.சர்தெழலாற் காம்பினால்வம்பினாற்காக்த 

ளணியிஞற்ருறமான் முலைநிகர்கணிகை யாறுமாமுக தயாநிதியே, (௬௯) 

வள்ளியுர்பெய்வயானையுமிருபான் மருவிடச்செங்கசைவேலேர்இ 

தள்ளியமயின்மீசே றிரீயடியேன் நுணைவிபிகாணவர்தருள்வ.ய் 

வெள்ளியங்கரிடோனாசன் நினமும் வீணையின்கானமாமமுத 

் மள்ளியஞ்செவியினிறை த்திடுச்சணிகை யாறுமாமுகதயாஙிதியே, (௧௦௦) 

தணிகை தயாநிதிமாலை-முற்றிற்று 

கத இதனை 

பண்ணார் சணிகைவரைப்பாலன்றயாநிதிகச 

செண்ணாருமாலையிசைத்திட்டான்-றண்ணாருய் 
காசினியெலாம்புகழுங்கா் தப்பனென்றுஞரக்குச் 

C 68s oom Dad? ftw. 
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ol. 

கணபஇதுணை 

திரு த்சணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

நான்காவது 

ண்கை வேலாயுதகசதகதம். 
  

காப்பு, 

மேலாச் இருசி (ணிகை வேலாம [SEES 

மாலாகொயேன் வழுஃகவே-காலாஞ் 

சரச்சானச்சானைமூசன் சேவிக்குமைஈறு 

கா சானர் தானை முகன் காப்பு, 

சீர்பூண்டசெர்திருநோக்கமுச் இிருமான்மருமகனோேச்சமும் 

பேர்பூண்டசங்கரிநோக்கரூம் பிரியாமலேயெனையாளுவாய் 
கார்பூண்டபன்ன்ருகைச்சலா கருணாகராசணிகாசலர 

கேர்பூண்டமும்மலகாலனே வேலாயு ராவேலாயுதா. (க) 

மாண்டும்பிறர் இடுவல்வினை வலையுட்படாவகையென்னவம் 

சாண்டுங்குறை.புளசேலெனக் கநையுக்சவிர்ச்தருள் செய்குவாய் 

தாண்டும்பரிமமில்வாகனா சணிகாசலத் துறைண்முகா 

வேண்டும்கு றமகனண்பனே வேலா.புராவேலா.பு.சா. (௨) 

கோணாகழிபலடேச.பும் குரவோர்களைமிகவேடியு 
சாணாமனங்கையர்மோகமடய் கற்புத்திபோய் தற்பும் இயான் 

மாணாவெம்பிணியா னேன் மாயாமலேயினியாகிலும 

வீணுள்படாவசையாளுவாய் வேலாயு சாவேலாய தா, (௩) 

பூதம்குகை தனில்வைத்த0ம் பே துன்னையேபுகழ்ேோனா 

சேதர்சவிர்ச்சருஷம்படி யெனையாரரவாடனைநஈம்பினேன் 
மாதங்மளாண்டுசமாறிஐ மாறாமலெவ்வனமானஉா 

வேம்பு $சணிகாசலா வேலாயுசா(8மலாயுதா, (ச)



தணிகை வேலாயுதரதகழ், 

கோளேதுசொல்லினுமாதர்பாத் குறையே ௫சொல்லினுமூன் னிரு 

சாளேசாணெனவண்டினேன் றவிராமலேயனையாளுவாய் 

சேளேவிருச்சிகமென்று ௦ம் © gar CRIA» Fowl Fry 

வேளேசவன்பெற மைர்சனே வேலாபுசாவேலாயுதா, 

கண்ணாடியிணிழலென்ன வெங்க ணு ம றி ரரின்சருணோத்கிற 

ஷெண்ணா 2லே.புழல்கின்றகா னினி யாகி com Pw 6 A 

பண்டு மலெப்படியுய்கு?வண் பகராய சிரு சீசவளிக சலா 

விண்ணாடுகொச்சருள ண்ணலை வேல யுகாவேுயு பா 

wa Puro gy LUCA: we ele im thors roe w 

மஇியாமலுர்ரிரின்றமிவன் உஊ௱மெணழு நின்னு lon oon 
° ® . . . , 

& Aur gaior@ rey 06 Poe a ip mode year pf wilelsor coped 

விதிகா'லேதளைபூ டிய வே டவ வேலய, 

சூரனை சலையுணாவா௱ட மாம் மைல் பெட்டு! புளேர் 

BN CEE 5p 1D ர் தறல) a OT omy "or BCC ஈரிடுரவசைகண்டிமிலன் 

மானாகொழுமருசாதிரு மருகாவரி௦ருக ௫௧ 

மீன ககொடியவன்ை பதி வேலாயு ராவேலாயுதா. 

* 

குருவிஙகசங்கமறிரைசொட் கொடியோன்மடிக்ரிமாறுபோல் 

வருநுன்பம்யாவைபு$£ நெல் வரமொன்ெனர்சருள் செய்புவாய 

FROME 5 (Pos EO HOM FAY! 101174 DT OCW BUM ot (6 Gor 

வெருபு ஞ்சு.ரர்பய $. கஇிமிம வேல ய சாமவலாபுதா. 

கரவாகு கால்ிலகந் சிங் சவாவன்சகக்கவிவாணரை 

யிரவாமலேபலஞான நா ஊீடரி?சாதிவைகசெணையாரவாய 

கரமாரியேபொழி நாணா தேவெட்டிமாமயில்?காயியடய் 

விரைவாகமிவறியசெல்வனே வேலா ,சாவேல யுசா. 

குடல்லாசமுர்சவைகோபுடன் குரு ண ஏஜ்பசலிடானனறு 

மூடல்(9சனாலுமலடான ஐ Up pals scp oO (hal Le oy 

(prwoncr giwa Dyna eps சாடுகுன்மமுறுமை ம் 

வி_மானதுவ்;டிசோட்டிடம் வேலய வேல.யுதா, 

கோடிக்குமேலு ரினுக்சனலங் குறையென்று பத்பக வேலை புர 

சே ச்இிரிகதுண் மாமலுஞ் செனறேற்பவாஃகுதவாசறி/ம் 

மேடற்முறும். யனென்௯கொமலா மூருகாவரிமருகாகுகா 

வேடச்ிமால்கொளு டய ன (2 ௨யுசாவேலா.பு.- 

(#) 

(er) 

(௪௦)



௫௬ திருத்தணிகைச்சந் நிதிமுறை. 

சாடேகயம்மலையேறியும் ஈடி தாமருர் தவமாய்றியு 
நாடேதியும்க திமூழ்கியு கற்காய்ழெங்கலைமார்தியு 
மோடேர்தியுஞ்செங்காவிதோ யுடைகுடியுஞ்சுடை நீடியும் 
வீடே அணைப்பணியாசெனில் வேலாயுதாவேலாயுதா. (௧௩) 

சல்லாசவருறவாவஇந் கர்ராருடன்பகைநல்லசே 

ய்ல்லாதகற்பில்லானிறு பெழில்வேசையாலுறனல்லதே 

பொல்லாசவீண்பழிகொள்வதிற் பொறையாமுடல்விடனல்லதே 

வெல்லாசசூரனைவென திடும் வேலாயுசாவேலாயதா. (சக) 

சாளென்செயும்வினையென்செயு ஈமனென்செயும்விதியென்செயும் 

கோளென்செயு 1 பிணியென்செயுங் குறையானவக்கடமென் செயு 

மாளென்றுனச்கெழு ஐம்முறி யறிய ர்களோவுஉகோர்கள்செய் 

வேளென்ற சான்மறையோ திடும் வேலாயுதாவேவாயுதா. (௫) 

பொய்யாமுடன்மெய்யாமெனப் பொரறாடேடியுன்னருடேடிலா 

பையோகொடுவினையேமுனா எயஞார்விதிச்சதுவோசொகலாய் 

மையாறிரண்டுடை யாய்திருச்*கமிலாயகேர் சணிசாசலா 

லஷெய்யோனெனக்கதிர்வீடடிம் வேலாயுதாவேலாயுதா, (௪௬) 

சண்டூன் ர மல்லுடல்கூணியே ஈஎள்ளாடி.யீளையுரீடியே 

மண்னேறளார் உரை தப்பியே மாயாமுனே$யாளுவாய் 

பண்டூன்றுமும்மலவி / தினாம் பலவெம்பவம்வீளை தன்பெலாம் 

வின் டேன்றுஞானியர்நெஞ்டில்வாம் வேலாயுத, வேலாடதா, (௧௪) 

ஒளியாயிருசுட ராயு. ஓயிசாயயனரியீசனா 

யளீயாம்மலைகடலாறுகா டகமாய ணுமகமேருவாய் 

வளியாயனல்புனலெண்டிசை உடிவாய்மறைமுழ வாய்ப 

வெளியாடெலயப்பொருளாூவொம் வேலாயுதாவேலாயுதா. (௪௮) 

அர்பர்க்குலாக்கவிபாடிநா னகூயாமலேசலஞானமார் 

சற்பச்ர்போற்றியகின்றிரு* சாளைப்புசழ்கீதிடநல்குவாய் 

கற்பச்சருச்குழ வாழவுவ் கரு, சராக்ஷ்சர் சாழவும் 

வெற்பைசதுளை ச்தெழுவிச்செ மகேலா.புசாவேலாயுசா. (2௯) 

கலையாய்க் துபூரீர்கொண்டுரின் சழம்பூசைசெய்சழல்சேர்சரு 
முலைவாம்் மமுசெலரெஞ்சகெச குரு! தவர்ககுறுமோச இ 

ய8லைவாய்பழமு இர்சோவேயே ரகம வீனன்குடிபனனகம் 

விலயார்பபவுிரிவ!ச ன வேலா.புதாமேலாயு (0)



தணிகை வேலாயுதசதகம்,. 

மாறக்கரம்பலதேவரும் வசியாகருவஷணமோசனம் 

வீறச்காமுச்சாஉனம் விச்வேடதம்பனபேசுமா 

மாறச்கறந்தனையெண்ணிலீ உடையுச்திருவடியார்ச்கெலாம் 

வேறச்காத்சாலாவமேன் வேலாயுசாவேல.யுதா. 

பழிபூணினும்புகழ்பூணினும் பலபபேினும்பலகேட்பினும் 

வழிமயேகினுக்களிகிர்பினு மற்மனொன்றுகாஸ்இனுமுண்இனும் 

அழிவாகினுமிசவாழினு மருமாசரைப்புணர்கிற்பினும் 

வீப்ரிகூரினும்மரவேனுனை வேலாயுகாவேலாய தா, 

மாறா தவன்புடையராமுனே மருவுக் இிருப்புகழ்பாடியே 

பேரறானமுச் யின்மேவினர் பேயேன்றவிர்ச்இடலாகுமோ 

வாருறுதத்துவமாஇ.பு“மயலா இயுக்திரழ்சண்முகா 

வேராசெனக்குனையன் நியே வேலாயுசாவேல,யுசா. 

காடிக்குமீள்கச்சைக்குமோர் கவிபாடியேகனமூடரசைக் 

கூடிக்குலைச் *லையாமலுன் ஞனிர்கசாமரைப்பஈல்குவாய் 

நீடிக்கெலாம்்வலமாகியோர் மிய்டத்இல் பரமயிமிலறியே 

வேடிக்கையாய்வருமையனே வேலா.புதாவேலாயுதா, 

22) 

௨௯) 
மட்டொன்றுகோதையர்மாயையான் மறையாகமந்சனைநிச்ரைசொக் 

இுட்டன்மனைஈமனார்விடுக் நாதன்கொடுபோய்விட்ட பின் 

கட்டென்பஜோபிடியென்பனோ சடியென்பஜேவடியென் பனே 

வெட்டெனபனோருத்சென்பஜஹோ வேலாயுசாவேலாயுசா, 

வளம்பாடுவேன்மயில்பாடுவேன் வளர்வாரணக்கொடிபாடுவேன் 

ளைம்பாடுேன்கழல்பாடுவேண் றரிஃகுவ்கடம்பலர்பாடுமவன் 

அளம்பாய் ஐரு பபெனுஞானமா மழுசுச்தை.புன் றிருவாயினால் 

விளம்பாய் இரு 1 சணிகைச்குள்வாழ் மேவேலாயுசாவேலா.புழா. 

கய்முற்றியகதிர்மென் நினை காக்குங்குறமச டன்புடை 

போய்முச்தர்போன்மிக வாடியே பொருமிச்தினை மாவுண் டபின் 

வாய்முதிகமூண்டிடவெண்ணீயே மணவாளனாயடிவீழ்ந்தவா 

லேய்முத்தமீன் றருண்மு ச்சமே வேலய சாவேலாயுதா, 

பரியுங்கவிகையு£ள்பெரும் பாரும்புதல்வருமச தருவ் 
கரிய ஜிவிசையு ௦்வித்தையங் காலாளுமாடை.புமன்னமும் 

புரிய ம்கனசமும்டுவற்றியும் பு கழுந்சுருமமுமீஞூவா ய் 

விரி.புவ்கடம்பணி பார்பன வேலா.புசாவேலா.புசா, 

6 

௨௫) 

(௨௬) 

௨௭)



௫௮௮ திருத்தணிகைச் ச் நிதிமுறை. 

மாசச்தொறும்வருகார்த்திகை வரம்வேண்டியேயுனைசம்பியித் 
சேசங்களெங்க ணுமுற்றபேர் இந் தாகுலச் தனை நீச்நெல் 

வாசங்கமழ்குழலாரொடு மகவும்பெருமையுமீகுவாய் 

வீசும்கலாமயிலேறிடும் வேலாயுசாவேலாயுதா. (௨௯) 

மூப்போதுமுற்பலமாமலர் முப்போ துமிர்இிரனார்சனை 

தப்பாதுபூச்துலகெங்கணுர் தணவாவ இிசயமேவலால் 

எப்போதும்விண்ணவர்மண்ணவ ரிணிசே ச்சில்வரமேபெறும் 

வெற்பாச்திருக்சணிகைக்குள்வாழ் வேலாயு ராவேலாயதா, (௩௦) 

எர்நகாளுமுன்௧கழல்காடவு மெரகாளாமுன்புகழ்பாடவும 

எச்சாளுமுன்னெழி3னாச்சவு மெர்காரமுன்கறைகேட்சவும 

எச்சாளுழுன்பணிசெய்யவு மெரியேன்றனக்கருள்செய்கராவாய் 

மின்னாளாமைதருமைரஈ்சமீன வேலாயு தாவேலாயுதா. (௩௰) 

௮ இச்சனாசியுமாகியே யச்ச த்தினர் சமுமாகியயே 

பாஇிககுபாசியமாகியே பரம் துகழுமோபாமாகியே 

சோதிககுளேயொளியாகியே சோன் ஐ ர்திருச் சணிகாபுரி 

வீ.இச்குமயிலூர்ஈ 0 ட வேலா.புசாவேலாயுசா, (௩2) 

நெடியோற்குகான் மு. களூர்கரும்வா ணிலையோர்க்கும்வெல்லருரூர னைப் 

பொடியாககிவாசவனேழமு ர புல2வாரையை்தரு£$ழலிற் 

குடியாககமா வரர பணர் குறை$ீகசியாகமவேதஈ ன் 

மிடிபோக்யொள்மயில்வாகனா வேலா.பு.சாவேலாயு கா. (௩௩) 

அரவின்படரிகால்குலா ரனுராகபோகழுடீக்கயே 

யிரவும்பசவினுமுன்௧கழ லிணைபாவொரவர்நிர் தமிர 

இரவுஞ்சவெற்பொடுசொாருகன் சழிபட்வொனவருய்க்திட 

லிசவுஞ்சமர்புரிவி னே வேலாயு ராவேலாயுகா. (௩௪) 

சங கோலவிடும்பழனங்களுச் ன தன் படை இடுசெல்வமு 

மில்சோலமெனறுனைசம்பிவர் தேற்போர்க்கெலாமெளிதிகுவாய் 

செங்2கால்செலுச்இசிவாசவன் சேயைச்சிறைபுரிசூரனார் 

வெங்கோலழித்சருள்செல்வனே வேலாயுசாவேல.யுதா, ௩௫) 

இல்லமபுவிமனைமச்கள்பொன் ணிவைக பபியுன்னிரு காளெனு 
கல்லம்புயமலர்சிர்தியா சாயேன் பிறர் தழல்வேன்கொலோ 

மல்லம்புயவரிமாமுகன் மடியப் பெருமுடியற்றிட 

வில்லம்புசொட்டிடுகையனே வேலா.புகாவேலாயுசா, (௩௬)



"தணிகை வேலாயுதசதசம், 

சருநாரதன்புரிவேள்வியிற் ஐழலோக்கிடுர் -ருண ச்திலே 

சகமியாவு நுவ்டுமாற்றலிற் றறுகட்கனந்பொழி௫க் திட 

வெகுகோபமாயெழுமேடமேல் விரைவாகவேறியமன்னவா 

ம்குவீரவாகுவின்முன்னவா வேலாயுதாவேலாயுதா. 

காதார்ச்சவேல்விழியார்செயுல் காமார் சகா முநீங்கியுன் 

ரேதார்ச்சசாமரைமென் மலர்த் சாளென்றனுக்கருள் செய்குவாய் 

நாதாக்சனேபோதாக்மனே சவிலுங்கலாயோகாக்கனே 

வேசார்தனேூிச்சார்சனே டேலாயுமாவேலாயுசா. 

மசானச்திறந்இிரி அன்பமு மறித் தும்பிறக் கி துன்பழுல் 

விசாரிச்சருர் ௪ வமாத்றிகல் வீடுந்றியிம்வகை கண்டிலேன் 

பசாசுக்கெலாமிடமாகுவெம் பகையாளரியூர்புகையாகவே 

விசாகத்திலுற்பவமாய்வரும் வேலாயுசாவேலாயுதா. 

சலங்காவுள கதொடுநின்முரு காத்றப்படையுடனின்புக 

ழலங்காரமுமனுபூஇ.பு மறியாசமானிடர்தம்மினும் 

பலங் சாயிலைதளிர்பூ $தினும் பலசான் றிரிஈருமர்ச்சடம் 

விலங்காய்ப்பிறச்திடனல்ல?ச வேலாயுகாவேலாயுதா, 

கருந்தாரைவேல்விழியார்செயம் கலலவிப்பெருமதுவுண்டுகின் 

பெருக்தாமரைப்பதமர்ச்சியாப் பேயேன்பவர் சனைநீக்குவாய் 

பொருர்தாரைவென்றொருவாசவன் புசல்விச்குமாப்பிளை யாடுகல் 

விருந்கா௫வெண்கரிமேல்வரும் வேலாயசாவேலாய் தா, 

குமராசாண்சரணென்றுனைக் கோடி. த்ுபேர் சமைகாடியே 

யெமசாசன்வர் இடிலங்கவ ணிருமாளுமேயறலெட்வோர் 

அம.ராபஇச்கிறைசேவியா மயிசாணிபங்கிவியர்தரும் 

aon Bing gohan க்குள்வாழ் வேலா.புதா வேலா யதா, 

கரும்பாகும்விற்கணையாமலர் கடலாகுமாமாசசங்களுஞ் 

சுரும்பாகுமாண்மசனார்விடும் தலையா கபோர்க்கடல்வெம்பியே 

யரும்பாமுலைமடமாதர்பா லலையாமலேயெனை யாளுவாய் 

விரும்பார்கள்சென்னியைவீழ்த இடும் வேலாயுசாவேலாயுதா,. 

இீண்டாதநீசர்களாயினுஞ் சேவிச்சபோசமைவானுல 

க .ண்டார்வணங்குவருன்௧ழற் கன்பற்றவிண்ணவர்நீசரே 
மாண்டாரெலும்பணிசங்கான் மைந்தாதிருச்சணிகாசலா 

வேண்டாதவருயிர்வாங்கிமெ வேலாயு க) வேலாயுசா. 

(௩௪) 

(௩௩௮) 

(1 ௯) 

(#0) 

(௪௭) 

(௪௩) 

(77)



திருத்தணிகைச்ச ந நிதிமுறை, 

அசழ்ச்தார்சமைச்சாங்கும்புவி ய துபோலிடர்புரிவோரையான் 
புசம்க்தசபொறுத்திடுமாறுநீ புகலாய்திருத்சணிகாசலா 

விகழ்ர்சார்தலையறவெட்டியே யெமலூர்விடுச்இடுசண்மு£கா 

மிகுந்சாருகன்வலிமாய்த்திடும் வேலாபு சாவேலாயுதா, 

மொழிபாலினுமினிமாதரார் முயங்கும்படவரவல்குலால் 
குழிலீழிலுச் சனமாமலைக் கோடேறினும்மறவேனுனை 
யழியாசமா தவரேச்இிடு மமலாதிருச்சணிகாசலா 

விழியாயிரமுடையான்றொழு ம் வேலாயுதாவேலாயுதா. 

சண்டாரெலாமிகவே௫ிடக் சபமீறிவாய்குழறா முனே 

தண்டாமரைப்பதஈல்குவாய் சழைசாணிலாயிழைபோனபின் 

வண்டாரையீன புறுவாலியின் வலி£ம் துமான்மருகாகுகா 

விண்டாரைவேமாய்ச்திடும் வேலாயு ஈவேலாயுதா, 

பூவாருமிர்இரமீலரூப் போதஅம்புனைர்்திடுகின்௧ம 

லோவாதருச்சனை செய்துகெஞ் சுருகும்படியருள்செய்குவாய் 

சேவாதிசேவர்க்கோபெனுர் இிருமக்திரம்புசல்தேதசகொ 

மேவார்மடிந்திடமோ இடும் வேலாயதாவேலாயுதா. 

பாழிக்குவேண்மசஞர்விடும் பாணச்சினாலுடல்வெம்பியே 

தாழிக்குள்வைச்கிடிமச்துடை ச் தயியென்னநெஞ்சலையாமலாள் 

சாழிக்குள்வாழ்சம்பக்சராய்ச் சவிபாடகல்வழிகாட்டிடும் 

வீழிக்கனினிகர்வாயனே வேலாயு சாவேலா.புசா. 

si grain மைர்சாசெழுக கடம்பாமூருகாவென்றுனைக் 

கொர்தார்மலர்கொடுபூசைசெய் குணமுள்ள மாணிடரீசரே 

செர்தார்பாங்கரியோகர் இருவாவினன்கு டிவாசனே 

விந்தாசலம்புரையும்புயா வேலாயு சாவேலாயுதா, 

சேச்சாரமோகுமரா௩கமோ சேயேகமோவனவள்ளிதன் 

கார்சாரமோவணிகாநஈமோ கர்தாரமோகடம்பாநமோ 

சார் சா௩மோமுருகாநமோ சணிகாசலத் இறைவாகமோ 

வேர் சாரமோவெனவோறுவேன் வேலாயுதாவேலாயதா, 

சள்ளார்கடம்பணியுர்கிருக் சழலுஞ்ச சங்கையும ஞ்ஜையும் 

புள்ளானகுக்குடமுச்இருப் புயமா றுமேதுளையாகுமே 

நள்ளாருரம்கிழிபட்ரொய் நரிதின்நிடும்படிசெய்குவாய் 

விள்ளாசவன்புடையேனையாள் வேலாயுசாவேலாபுசா, 

(e@) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(@o) 

ரக) 

(௨)



தணிகை வேலாயுதசதகம். 

ஈம்புர்இிருவடியார்சண்மே னட்பாடுபுட்பகைகொண்டுபோய் 

வம்பும்பிணிசஞமேசெயும் வசியாகருஷணமா இயாம் 
பம்பும்பசாசையுமேவினோர் பலசூணியங்களையேவினோர் 

வெம்புங்குடர்ச்தொடைவேய்ந் இடும் வேலாயுகாவேலாயுசா. 

தாய்க்கும்பிதாவுக்குங்கொடா தவர்சேடிவைச்இமிசாசெலாச் 
திய்ச்கும்பலபேய்க்கும்பொருஞ் செருகர்க்குரீடிருடர்க்குமாக் 

தசோய்க்குச்சயிருடன்மாமியார் தவர்வாயிர ழமு துண்டுமகா 

மேய்க்கும்பிரான்மருகாகுகா வேலாயுசாவேலாயுதா. 

கொட்டும்பறையடனென்இளை கூசாவெனவெமதாதுவர் 

கட்டும்பிடி த திடுமென்றுயிர் கவராமலேயெனை யாளுவாய் 

முட்டெெமகர்பிசையேறியய மூட ச்சயிச்சியரசென்னியை 

வெட்டுர்இிருக்கசவாளனே வேலாய தாவேலாயுதா. 

பெருவாதுசெய்சமயக்கொறும் பிசற்றும்பொருளருமாறுறின் 

றிருவாயினாலொருவான்பொருள் தெனியும்படி யருள்செய்குவாய் 

மருவார்சிரங்காராரிதோள் வாய்கா அுகண்செவியாறுண 

வொருவா தரிர்திடுவீரனே வேலாயு தாவேலாயுதா, 

அழலுச்குள்வீழ்் மழுகாமென வககைக் துகைர் தருகஇச்சிறு 

கழலுச்குமாமலரிட்டுனைச் சகருசாமலேமடவார்கருவ் 

குழலுர்குமவாயிதழுச்கும்வார் கொங்கைக்குமாலுறுவோரெலாம் 

விழலுச்சிறைச்திடுவீணே வேலாயசாவேலரயுதா. 

மண்குத்துசோட்டிமிலேரென மசமீறினுமெனையாளுவாய் 
சண்குஈ்துகைவிர றன்னையார் களைவார்சளிவ்வுலகச்சிலே 

யெண்கு$ துவன்மீக இனை யிடர்க்ருந்தொறுமணிரிக் இடும் 

விண்குச் துநீள்்தணிசாசலா வேலாய தாவேலாயு தா. 

(௫௩) 

(௫௪) 

(GB) 

(௫௪) 

(௫௭) 

(௫௮) 

இழையாகுநுண்ணிடையார்வயி றெனும்பஸ்ணையின்விளை வா௫யே 
சழையாஃலையிட்டதுபோலவெங் கரியோனிவாய்வசநீக்குவாய் 

மழையானையென்தரிதாவியே மருளுர்இருத் தணிகாசலா 

விழையாருரங்ழிபட்டிடும் வேலாயுதாவேலாயதா. 

தேருக்குளஞ்சூராணிபோர் றேசத்திலாருயிர்விண்டபின் 

பாழுக்குளேபுசையென்பதும் பகொனிலேசுடுமென்பது 

நீருச்குளேமுழுகென்பது மினையாமலின்புறலாருமோ 
மேரு/சிலையவன்மைக்தனே வேலாயுசாவேலாயுதா, 

(௫௯) 

(௬௦)



௬௨ இருத்தணிகைச் சர் நிதிமுறை, 

குறிகாட்டியர்சகனாருயிர்ச் கொலைகாட்டிவர் சழையாமுனே 

முறிகாட்டியேயுன தாறுமா முகங்காட்டிவக்சருள்செய்குவாய் 

செறிகாட்டிலேடளியோ ட்டியே இனைகா த்ழமானணைபார்சீதிபா 

வெறியாட்டிலேம௫இழ்பூத்திடும் வேலாயுதாவேலாயு தா. (as) 

கட்டாரிவேல்விழியார்செயும் சலவிச்சசைக் இிடுகாமனா 
யொட்டாரெலாக்கிறைசல்கட வுலகாளுமன்னவருக்தழல் 

பட்டாருயிர்விளிவார்களுன் பசநீழலேரிலையென்றெலாம் 

விட்டார்களேவிளியாசவர் வேலாயு சாவேலாயுதா, (௬௨) 

நீறத் துவாவிரவென்னவே நீளுங்கருங்குழன்மாதர்பாற் 

காறத்துவாம்பரிசன்னினுங் கடி தோடுநெஞ்சுசைவற்றவ 

சாறத்துவாவினையுங்கடந் தர்தசீதுவா சசவுச்சியின் 

வீறத்துவாசசசைத்சலா வேலாய சாவேலாயதா. (௬௩) 

பேசைத்தொளைச்துயர்தாருகன் பெருமாயவெற்பினையு்தொளைச் 
தூரைச்தொளைச்சரிமாமுக னூமுந்தொளைத்சொழியாதவெஞ் 

சூரைத்தொளைச்் சழுமாசவர் துயருர்தொளை த் தலைமோ இடும் 

வீரைக்குளேமுழுகாவரும் வேலாயுதாவேலாயுதா. (௬௪) 

பட்டிக்கடாமிசையக்தகன் பாசங்கொடுவருநூன்னமே 

வட்டிக்குவைச்இகொசெலாம் வறியோர்ச்களிப்பவருய்குவார் 

எட்டிக்கனியெனவண்டிஸனோர்க் யா சலோபிகள்வேசைபால் 

விட்டி. ற்சசைச் இடமாய்வரே வேலாயுசாவேலாயுதா. (௬௫) 

ஈடியாழினா தமாமுனி கமறாமுனே தினைகாச்திடும் 
கொடியானவள்ளியின் மால்கொடு கு. ஐடக்கணிமரமாகியே 
யிடியானசொல்வனவேடர்துஞ் சிரவின் கணே திருடி ச்கொடு 

விடி யாமுனே வருகள்வனே வேலாயுதாவேலாயுதா. (௬௬) 

காலைக்குஈண்பகலைக்குமிக் கவிகாலமற்பு5மெய்சவே 

மாலைக்குமிர் இரமீல.மா மலர்மூன் றணிசழனல்குவாப் 

ஆலைச்குள்வைசத்தகென்னலி னம.ராஒயப்புறமுற்றிய 

வேலைக்குண்மூழ்கெகொக்கடும் வேலாயுதாவேலாயுதா, (௬௭) 

அஞ்சச்கொடுந்துய/செப்துரின் னடியார்கண்மேல்விமெம்பெலாம் 

பஞ்சிற்படும்கணலென்ன வே படற றிவிட்டவர்,சம்மையும் 

கெஞ்சைப்பிளர் து. இர ச்தொடு சிணமுண்டுதேச்செறரிவாளனே 

விஞ்சைக்கிறைபணிசுர்சரா வேலாயுக,வேலாயதா, (௬௮)



கணிகை வேலாயுதசதகம். ௬௩ 

நனவிற்புரிக்இகொரியம் காடோறுசெய்பவசாயினுல் 

கனவிழ்புரிச்திடிபொய்யெனச் காணாருனைக்காணாகளே 

சனவிச்தயிக்தியசேதியைக் ெெரியாசெனக்குருவின் புடை 

வினவிப்பொருஇடுசெச்தில்வாழ் கேலாயுசாவேலாயுசா, (௬௯) 

புதிதா. ரமு.துணுமிச்திரன் புனலாடிமர்சாரக் களும் 

சொத்தார்மலர்கொதொழமவே துணைமாமலர்ப்பதமீகுவாய் 

கொத்தார்கடம்புடனாகசாோ குறையாமலுஞ்சிஇர 

விச்சாரவண்சகவியும்புனே வேலா.புசாவேலா.பு.தா. (னப) 

பிறித்தாருயிர்கொடுபோய்கமன் பெரிதான சண்டனைசெய்இட. 

மறி சாக்கையித்சேராமுமன மயிமலிவா்செ F'n Root Genus 

பொறுச்சாற்குறையுள்தோமுனாள் புலேயேன செயும்பிழைசாடியே 

வெறுச்சற்றுணைவேறில்லையே வேவாயுதாவேலபயுமா. (௭௧) 

ஷொடையேறுசெந்தமிம்பாடியே மொழுஅங்கொடாசவர்வாழபலைக் 

கடையேறியிங்கரவ:மலே கழலார்ச் ரசிற்றடிஈலகுவாய் 
மடையேறிகந்தினமூாச்திமெ வயல்சூழ்திருச்சவிகாசலார 

விடையேறியின்பு றபாவனே வேலாயுத வேலாயுசா. (௭௨) 

ALP GE SIUM IVY 100196 சணியாயிசச்௦ சட்டண்டமும 

வழஙகுங்கொஙெகோலேச்சிமிய வாழ ரூ.ரடன்மாவின் புடை 

மூழங்குக்டுயித்இிய்் பாரிடை முடுகு மபடை ககலம்.பாவையும் 

விழுங்குங்குறட்டிரள்சுழகரறும வேலாயுசாவெல யுதா. (௪௬௩) 

அடுச்சார்ச்கெல்லாமருள்செய்பவ னறுமாமுனெனும்வாய்மையாற் 

ஜொடுத்சேன்பலகவியாதலிற் நுன்மார்சசனென்றிஃமாமலே 

தடுஃ்சாட்கொளச்ரரூமென்னை 8 தனியாகவிச்சமமீ இல 

விசித்தாத்டழியுனைமேவமே வேல ய rit Panne ga. (ore) 

பொன்னாமலைபொடிபட்டிடப் புனலைழ் களு பட்டிடம் 

துன்னணாசெலாமசுண திர ஞெசமபடிபுயிசொர்ர் இட 

வண்ணாளயன்புணையண்்_மோ டரு பாகிலங்கிழிபட்டி ட 

வின்னாணெறிர்ொலிசெய்் இடும் வேலா.புராவேலா.பு.தா, (எரு) 

கண்டேரைவாயெழில்மஞ்சைஉாய் கவ பும்படப்பொறிபாம்பின்வா 

யு டேரைவாயறுதம்பியின் ஜொளிர்செம்பொழுபசணரக்கனே 

மண டேரைமாதசைநம்பியே படழ்வாருனைப்புக/மாமலே உ 

வெண்டேபைநீரெனுமாறுபே,ல் மீவலாயுதாவேஙாபுதா, (cra) 
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௬ ௪! திருத்தணிகைச் ச் நிதிமுறை. 

மாக்குன்றமுர்சொளையிட்டிட வரு சாருசன்வலியற்றிடச் 

தேக்குங்கடற்புனல்வற்றிடச் இகழ்மாதவத்தவமுற்றிடத் 
சாச்குஞ்சுரர்நிலேபெய்றிடச் சகுவோர்கருஈ்சலையிற்றிட 

வீச்குங்கழற்காலண்ணலே வேலாயுதாவேலாபு சா. 

மோசர்தருமாமாயையின்: முழுடக்டெர்சயர்னெறவென் 

சோகச் விர் திமொறுரின் றுளை மாமலர்ப்பதமீகுவாய் 

மாகந்தமாதனம்வேள்விமா டலைவேங்கடாசலமேரகம் 
பேகர்தவழ்தணிசைக்குள் வாழ் வேலாயுகாவேலாயதா. 

ஈன்மைக்குசன்மையுமாகுவாய் ஈலமொன்றிலாப்பலதன்பமாச் 

துன்மைச்ருச்துனமையுமாகுவாய் துகடீரலெங்கணுமுற்றிடும் 

வன்மைக்கும்வன்மையுமாகுவாய் வலீயென்றிலா தறறுண்மையா 

மென்மைக்குமென்மை.ு மாருவாய் வேலபயுதாவேலாயுசா, 

கரகச்திலுற்பவமாகியேழ் கடலுண்கொவிநிதர் துபைச் 

அுரகச்சைமுட் டியவிர்சையைக் துகள் செய் ரூலில்வலனாவி.புண் 

மோக ச்தினாபாண ச் ஞு னுதவுர்ச நிழ்தரெயாயினோன் 
விரகத்தைநீககியதேசிகா வேலா.புத ரவேல யதா, 

குமே ரிளைச்இரமோ புட னனிவாடுமோஅணி$032மா 

சிருமோமற ச்இிரமோவிகழ் சரகாணுபோமயல்பூணுமோ 

புகுமோகுறீச்சியில் சதியை ப் புனமேவுமோரூறமானெனா 

வெருமோகமாய்வன மேசெ.லும் வேலாயுசாவேலாயு தா. 

மண்ணப்பனல்வளிவானென வளர்பூதமைச்சினுமாணன் 

சண்ணப்படை தகடு பிவ்வுட னாயேன்சுமர் திடலாகுமோ 

வண்ணப்ப,சமலரீகுவாய் மயிலேறிவக்சடியேன்சொலும் 

விண்ணப்பமொன்றிதுகேட்டருள் வேலாயுசாவேலாயுசா. 

கைச்தோர்பொருளு காலையே கழியாவற ம்புரியாதுபொன் 

வைத்தோர்செழுச்தேனீயென மடி.வார்பொருள்பிறர்கொள்ளவே 
பொய் 4$சேவராலறியாசவெண் பொடி பூசியோர்விடைமேல்வரும் 

மெய்க்சேவனீன் றருள்சண்முகா வேலாயுசாவேலாயுதா. 

மாதாபிசாகுருதெய்வச மனும*களாஇயசுற்றமும் 

8ீசானெனும்படியெண்ணியே நினைவார்க்கருர் தணையாகுவாய் 

தாதாவரர்கனையான்செயுச் தவறும்பொறுச்சருளென்றுமுன் 

வேசாவழுச்இியசெல்வனே வேலாயு சாவேலாயுதா, 

(௭௪) 

(௭௮) 

(௭௧) 

(40) 

(௮௧) 

(௮௨) 

(4௩) 
’ 

(௮௪)



ஓ வேலாயுத சதகம். Sin ( 

கட்டிக்குளம் கியின்மேவியே சண்டுஞ்ிுவைகசையிற்செலும 
டட்சிக்குநேருடலோடூயிர் பலவுற்றுகீக்டெெல்லதோ 

குட்சிக்குளேயகிலாண்டமும் குலவுச்திருவுருவச்சனே 
வெட்டுச்தொடையணிமார்பனே வேலாயு சாவேலாயுதா, (௮௫) 

பூதாகமக்னெிமர்தடீர் படர் தக ஞ்சொடிதீவிட 

மூவாசநீள் சனியென்னுமன் னவைடன்னிரண்டுயிர்வேசனை 

தசியாமலென்றனையாண்டருள் சவவீரர்முன்னவனாகவே 

விசுவாசமாய்வருகாங்கெயா வேலாயு சாவேலாயுளா, (௮௬) 

மதன ச்சையுட்கொரகங்கைமார் மருமச்சையாசனமு ற்றெழுச் 

தரன த்தை வாயமு சத்தைபுண் சரசத்கைவாள ககுதைவாள் 

வசன த்தையாலுதரத்ைகல் வசன ச்தைமாலுறுகொச்சையேன் 

விதனத்தைநீக்கிடுமச்தனே வேலாயுதாவேலாயுதா. (௮௪) 

கூம்பாதநண்பினரிலலுணுல கூழ்காடிவானமுசாகுமால் 

பாம்பாகவஞ்சனை.புட்கொளும் பகையாளியில்லிடையுண் டி.டுக் 

இம்பாலுமின்னமுதுஞ்சவை செறியும்பொரிக்கறியுவ்கமெ 

வேம்பாய்ச்கசந்திடுமென்பபே வேலாயுதாவேலாயுதா. (௮௮) 

கண்பாவுகானகவேடனஞுய்ச் கையம்புவில்லொடுமேவியே 

பண்பாவுமென்பெயர்மு£ட்டைகி பாடாயொருகவியென்னலும் 

புண்பாவுவெஞ்சுரவண்மையாற் பொய்யாமொழுிப்புலவோன்சொலும் 

வெண்பாவுகச்தணிமார்பனே வேலாயுதாவேலாயு கா. (௮௯) 

மூ.திராதபேரழகானசண் முசமுங்கரம்பணிரண்டுமென் 

னெதிராசவர்சருள்செய்குவா யினிசானமாச்ச.பிழோதிடும் 

மது ராபுரிச்கிறைசென்னவன் மகனாகியுக்கனென்றுவாழ் 

விது ராதிருச்சணிகைக்குள்வாழ் வேலாயுதாவேலாயுதா. (௯௦) 

வானச்இனும்புவிமீ தினும் மத்றெங்குரீ துணையென்றுகொள் 

ஞானச்கினாலுறுவோர்ச்கெலாம் ஈவிலொன்பஇற்குருவாகுவாய் 

சனச்செருகனைஈண்ணிமய யெண்ணா;மாணிருச்செலா 

மீனச்சனியெனறின் நிடும் வேலாயுதாவேலாயுதா. (௬௧) 

குழ்விப்பையோபலதுன்பெலாச் தொலை விட்பையோரிலைபெ ற்ரிட 

வா௰விப்பையோதா ழ்விப்பையோ மறித் தும்பிறப்பெனுமாழியி 

னாழ்விப்பையோவகல்விப்பையோ வருளென்கொலோவறியேனையா 

வேழ்விப்பொருப்பிடைவாசனே வேலாயுதாவேலாயுதா, (௬௩) 
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௬௬ இருத்தணிகை/ சம் நிதமுறை, 

வாட்சோசைசாமரைவெங்கரா மருவுங்டெங்கிடைவீழ்க்தவன் 
கோட்பாடுபோலுலசாசையித் கொடியேன்விழுச் ஐயர்நீச்யென் 
தாட்சேவல்செய்திடுமாறுநீ சமியேனையாண்டருள்செய்குவாப் 
வேட்கோவளுபுலகர்தரும் வேலாயுதாவேலாயுதா. 

தொகுதாரகைச்குலமெண்ணினுர் தொலையா தவெம்பிறவிக்குளே 
புகுசாமலுன்னிருசாளெனும் புணைகல்கியென்றனையாண்டிடாய் 
இகுதீ.திமித்திமிதியெனச் சென்றாடமோமயில்மேல்வரும் 
விகர்சாதிருத்தணிகைச்குள்வாழ் வேலாயுதாவேலா.புதா, 

மனைதீப்படும்பொழுசர்சமா। மனையிற் றயில்சொளகாடல்போற் 
புனையாச்கசைவிட்டுயிர்நீங்கிடும் பொழு துஞ்சகமயனீங்இடார் 
சுனைபூத்தசெங்க முரீர்மலாச் துசள்போர் சீ சசேவடிஈல்கியென் 
வினை தீர் த்திடுர்தணிகாசலா வேலாயு சாவேலாயு தா. 

தொடலாகுமோபிதர்மாதரைச் தொழலாகுமோபலசேவரை 
யடலாகுமோபலசீவனை யறலாகுமோவுன தன்பினைப் 
படலாகுமோமிகுதுன் பினைப் படி.மீ தில்பபடி.யென்னைநீ 
விடலாகுமோ சணிகைக்குள்வாழ் வேலாயுதாமீவலாயு சா, 

நாளும்பிறச்திறவாமலே சாயேன்முனேயுனதாறிரு 
கோளுங்கழுநரும்புடைம் துணைமா 5ருமயில்கோழியுச் 
தாளுஞ்சதங்கையுமாகவே சணிகாசலத்இிடைறின் ஐ 
மீளாம்படியருள் செய்குவாய் வேலாயுதாவேலா.ப.தா. 

திரைசேரிருவினை மல் இடுஞ் செககச்கடலிடைவீழமுசான் 
சரைசேரவுன்னிருகான்மரக் கலமீகுவா.புனை ஈம்பினேன் 
நரைசேர்ெழவனுமாஇ 2ய நல மார்தினைப்புனமேவிய 
விரைசேர்கடம்பணிமார்பனே வேலரயுதாவேலாயுதா. 

நீளாண்மையும்புகழும்பெரு நிலையும்பலகலையுர் ஏழ் 
சாளாண்மையும்பெறுவாரதிரு$ சணிசாசலாவெனயோ அுவார் 
வாளாண்மையாலுயர்சூரனார் வலிசிமதிமன்னுயிர்கட்கெலாம 
வேளாண்மைசெய்திடுவள்ளலே வேலாயகாவேலாயுகா. 

ஈராறுகாதினிலோர்செவி யெளியேன் புல்மொழிகேட்குமே 
யீராறுகண்காரிலோர்விழி யெளியேன்றனச்கருள் செய்யுமே 
யீராதுகைதனிலோர்கர மெளியேனையஞ்சேலென்னு?ம 
லீராதிருத்தணிகா திபா வேலாயு தாவேலாயுசா. 

தணிகை வேலாயுதசதகம்-முற்றிற்று, 
errr meals 

உண்ழைசரும்வேலா யுசசசுகப்பாநூறும் 

வண்மைபெறகாளும் வழுத்துசிவ-ரெண்ணமெலாஞ் 
சித்கிக்குஞ்சக்துமுவைச் சே இக்கு ஞ்2ா இக்சூ 
மெத்திக்குரன் மைதருமே. 

  

(sm) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௯௭) 

(௬௮) 

(௧௧) 

(#00)



ம. 

கணபஇ ணை 

வவத்துக் 

இருத்சணிகைச் சம் நிதிபறை, 

ஐந்தாவது 

தணிகை அந்தா. 
wee rene easement meee 

& TF us Lf, 

Bop Guu oa ip hactr oct) oy Gs 

வாறுமுடியோ னரும்புகழே---வீறும் 

இருதிசணிகையாதாகு சேவிஈ்கூமென் ண் 

கருத்திலுறை யானைமுகன் காப்பு, 

  

இருவும் அருளுஞ் செழிக்ஞுமின்ப வீடு 

மருவும் தணிகைவரை வாழு-- முருகன் 

திருப்பாத பங்கயத்தைச் சென்றிறைஞ்ூ Cus H 

விருப்பா ரினைக்கமன மே. 

மேவிக் சணிகைவரை வேக்தணிரு சாண்மலரைச் 
சேவித்து ௩ங்குறையைச் செப்பினால்--கோவித் 

திடுமோ குறையதர்த் தெய்தரியவீட்டில் 
விடுமோ மனமே விளம்பு, 

விளம்பாப் சணிசைவரை வேலோனை பன்ப 

ருளமபாய மின்பவுரு வானை. பளம்பாய் 

துரும்பெனஞா னக்சடலிற் ளோய்க்திடா யென்னோே 
இரும்பெனவென் னெஞ்சே யியைச்து, 

இயலு மிசையு மெழினாடசமு 

மூயலுச் தமிழ்ச்செய் முனிவன். பயிலாவ 

bbs சணிகை யெழில்வரைமேல் oF mn Doma BHD 
Cabs ணிருப ஈமே வீடு, 

(5) 
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(௩) 
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Fr 9} திருத்தணிகைச் சச். நிதிமுறை. 

வீட்டை யடைவான் விரும்பினையே னன்னெஞ்சே 
நாட்டி லுயர்தணிகை காயகனைசக்--சாட்டிற் 

குறத்தி பதம்பணியல் கொற்றவனை காளும் 

அறத்தினொடும் பூத் ௪றி. 

அறியாச் சிறியே னரட்டையறுத் சென்று 

w Sure று சாண் மலசைக்--குறியாகக் 
கொள்ளென்றான் றென்றணிசைச் கொற்றவனு மிச்ச ணமே 

விள்ளென்றான் மேலை வினை, 

வினையகற்றி நாயேனை மெய்யடியார் கூட்டக் 
தணிலிருத்தி நாளும் தணவா---தெனைநினைது 

நில்லென்றான் றென்றணிகை நீலூரி யான்பிறப்பை 
லெல்லென்றா ஸன்பு மிகுச்து. 

மிகுத்த வவுணரெனும் வேலைசனை வேலாற் 

செகுச்ச திரு சணிகைகத் தேவே--பகுச்சுவறி 
வில்லேற்குப் பேரின்ப மீக்இிடுவ சென்றோம் 

செொரல்லாய்ரின் வாயாற் pret gi. 

௮ணிர்சேன் றணிசைவரைச் தோன்றவிரு பாதம் 

பணிஈ்சே னவன்புக[ம்வெண் பாவை...-யணிந்தேன்் மற் 

றென்னைப் பிறப்பி விறுச்சாமற் பேரின்பச் 

தீன்னைக் கொடுதகிட்டான் சார்ச்து. 

சாருமடி. யேன்றனக்குச் சஞ்சிதமுன் னாமலத்தின் 

வேரும் களைந்தின்ப வீசெவ--யாருச் 

தணிகா சலமென்று சாத்றவருள் செய்யும் 

வணிகா மயில்மிசைநீ வா. 

வாவா மயிலேயெம் மங்கையயிர் மீங்காமுன் 

றேவாதி தேவன் றிருத்தணிகை--யோவாம 

ஓற்றவளைச் சன்னிருதா ளூந்றவரைக் காத்தளிக்குக் 
கொற்றவனை நீசும்து கொண்டு, 

சொண்டே னவனராளைச் கூடினேன் ரெொண்டசொடும் 

விண்டேன் பிறவியெனும் வேலைதனைக்--கண்டேன் 

டைம்பலவுஞ் சூழுச் சணிகைவரை மேய 
கடம்பமலர்த் தாரான் சழல், 

(௫) 

(௬) 

(௮) 

(௧) 
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(௧௧) 
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தணிகை _O 5 1 Zs. 

spocHiuk srena sam Cwesll 
யழகு மயிலு மயிலும்--மழலை மொழி 

மாத ரிருபுறமும் வாய்க்ச சணிைவரை 

நாகனையென் னெஞ்சகமே காடு. 

நாடுமடி. யாரிடமு ஈஙல்கைகு.ற மானுறையுங் 

காடும் தணிசைவசைக் கல்லகமுக்--தேடும் 

மறைநான்இ னீறு மறுவுரின்றாண் மஞ்ஞைக் 

இமலைவாவென் சென்னிமிசை யேற்று. 

ஏ௰்றுச் கொடியா னெடுன்கொடியான் புள்ளரசாம் 
un ws கொடியானும் unt $s AGUUE —& ODO 

சகொடியானைக் கோழிக் கொடியாகம் கொண்டான் 

செடியார் தணிகைவசைச் சேய், 

சேயோன் கொடியவர்ச்குச் சேயோ னடியவர்க்குத் 

தூயோன் றணிகைச் சைலச்தோ-னாயேனை 
மாளாச பேரின்ப வாரி படிவித்தே 

யாளாகக் கொண்டா னவன். 

அவனே யனை த துலகு மாக்டு யழிப்பா 

னவனே தணிகைவசை யண்ண...லவனேயென் 

இத்றறிவைப் பேரறிவாய்ச் செய்தா னவனுக்கு 

மற்றறியேனாற்றுங்கைம் மாறு. 

கைம்மாறு வேண்டாத கார்போம் நடுத்தென்னை 

யூய்ம்மாறு செய்தென் ளுளம்புக்சான்-.-மைம்மாறாக் 

கண்ணார் விரும்பும் கடம்பணியு நீள்புயச்சான் 

விண்ணார் தணிகைவரை வேந்து, 

வேர் சன் மணிகைவசை வேலோ ஸனெழிம்குறத்கி 

காக்தன் ஞூசன்குமான் காங்கேயன். -சேர்த 

னறுமா முகன்றெய்வ யரனைமண வாள 

னுறுவானென்னெஞ்சத்தி னுள். 

உள்ளும் புறம்பு முறை துவினை இர்கூதிடவான் 
தெள்ளுமலை காடரிய சீரியோன்--கள்ளுமிழு 
நீலச் சுனைசேர் நெடுச்சணிகை வெற்பாளன் 

கோலச்னத யேச்இனவாக் கு. 

(௧௩) 

(௧௪) 
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ஏம் தருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

குன்றம் பிள் சவயிற் கொற்றவா ஈற்றவர்சேர் 
மன்றம் பொதியுமயில் வாகனா--வென் நர் 

தணிகா சலத்துறையுக் தற்பரா வென்று 

பணியா தவர்க்சென் பயன், 

பயச்தே னிருவினைக்கும் பாழ்த்தபிற விக்கும் 

வியச்சேனின் பாதார விந்த--ஈயந்சேன் 

மருகா சணிகைவரை முன்னவா மாலின் 

மருசா வென் பாரை மடழ்ந்து, 

மஇழ்ச்துமனை வாழ்க்கைசனின் மாய்க்ீதிடுமென்னெஞ்௪ 

நெ௫ழ்ச்து நினைகினைப்ப சென்றோ--புகழ்க் தமர் 
போற்றும் தணிகைவரைப் புண்ணியரின் வாய்திநந்தோர் 
மாற்றம் கொடுக் இடிவாய் வந்து. 

வச்சா ஞூனைப்பிரிர்சத மா.தூமதன் பூங்கணையால் 

வெர்தாள் பசலைமுலை மேற்கொண்டு நொக்தாளைச் 

தர்தா ளணிகடப்பர் தாரதனைச் சண்முசவா 

கந்தா தணிகைக்கு கா, 

காக்குமரி மான்மருகா ans சனை யூர்இியென 

வாக்குமரி மான்மருசா வாறுமுகா--நோக்கரிய 

பன்னிரண்டு தோளா பகர் தணிகை வெற்பாவுன் 

தின்னிரண்டு சாளெனக்குச் தா. 

சாதார் கடம்பணியுஞ் சண்முகா ஈற்றணிகை 

காதா குற$இிவள்ளி நாயகா--வேதாவைக் 

குட்டிச் ॥றையைதக்ச கோமளா வர்தருளென் 

றிட்டிக்கு கேரே தினம், 

தினமுச் தணிகைச் செழுங்டிரியு மன்பர் 

மனமுங் குடிகொண்டு வாழ்வோன்--சனகநிற 

வள்ளியோ னான்மறைகள் வாழ்த்துமலர்ச் சாளுடைய 

தெள்ளியோன் றன்புகழே செப்பு, 

செப்பு cp.» Faye puja Carrer a 

மப்பு£் தரிச்சோ னருள்கும.ரா-..-விப்புவியி 

னல்லோர் தொழுக்தணிகை சாயகா நின்புகழைக் 

சல்லாமார்க் குண்டோ சதி 

(௨௪) 

(௨௨) 

௨௩) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௪)



தணிகை அத்தா. 

கஇசெயலை வாயே ரகம்பறல்குன் ஐன்பர் 

அதிசெய் பழமுஇருஞ் சோலை--யஇசெயஞ்செய் 

ஈத்குன்று சோறாட னல்லாவி னன்குடி.பு 

நிழ்குர் தணிகைகிம லன். 

நிமலன் சமல நிகர்விழியீ .ராற 

னமல னமல௰றுத் தாண்டான்..- விமலன் 

சருணா கரன்றணிகைக் காக்கேயன்செல் வேலன் 

ச.ரணாம் புயமனமே சாற்று, 

சாற்றும் சணிகைவரைச் ௪ண்முகனை யன்பருளக் 

கோற்றுமுடி யூறுடைய சுர். ரனைப்--போற்றுகிலா 

யென்னோ சலசவிழி யேர்திமையார் மால்கொண்டா 

யன்னோவென் னெஞ்சே யழிக்.து. 

அழிச் து பிறக் துழலு மாக்கை கருக் அன்ப 

மொழிக் கினையுறுவ ஓுண்டோ-- வழிக் $1 

மதுவொழுருவ் கல்லார மார்பா சணிகைப் 

பதியுமையுஞ் சேயே டகர். 

பகரா யொருவசனம் பாவியே னுாய்ய 

Bari Mave gs நிசீதா---நநராரர் 

தணிசைவரை மீதுறையுர் hain வைவே 

லணிகையக லாதவம ரா, 

அமரா பிகாம் தவுணபெலா மானச 

சமராடி. யேதணிகை சாருவ்--ஞமரா 

GIGS இறைவா௱ன் கோலச்மைக் காட்டாய் 

YW nia mse contr. cor MiNi த, 

Siew gytarurcr MMe gar தணமுச் 

தீரியே னுடல்பிரிஈ் து சாவேன் --கரிமீயான் 

மருகா தணிசைவரை மன்னா வடிவேண் 

வருசா வருவாயென் மூன், 

மூன்னு மிருபுறமு மூசறிவி லாச்சிநியேன் 

பின்னும் அணையாடப் பேசுமே. பன்லனுமறை த 

நாலுமெழும் தோலமிடு ௩ற்றணிகை மால்வரையின் 

மேலுறையவ் சாக்செயன்கை வேல் 

(௨௧) 

(௩௦) 

(௩௯) 

(௯௨) 

(௩௩) 

(௩௫) 

(௬.௬)



oT2, திருத்தணிகைச் சந். நிதிமுறை; 
கேலா குமரா விசாகா வுமையளித்த 
பாலா சணிகைவரைபட் பார்த்திபா -தோலாத 

தாருகனைக் காய்ச்சருளுஞ் சண்முகா வென்றிருகண் 

ணீருககெஞ் சேயுரு மில். 

நில்லாம லோடியும னெஞ்சே சணிகைவரை 
செல்லா யறுமுகனைச் சேவியாய்--பொல்லாத 

தீயேன் குறைகளையச் செப்பாயிம் மாத்திர ஞ்செய் 
யாயே லிறர்திவென் யான். 

யானும் பிறிர்திருச்ச இல்லேன் றணிகைவரை 

யானுமெனை நீங்கியமர் இற்றிலான்--சானவரை 
போலுமவன் றோளழகும் பொற்சதங்கை தண்டையணி 
காலழகும் வேலழகும் சண்டு, 

கண்டாள் சணிகைவரைக் கா வலனைச் கண்டுமையல் 

கொண்டா ளவன்பெயசே கூறுவாள்--வண்டேறுச் 

தாதேய் கடம்பமலர்ச் தாரதனைச் கைச்கொண்டாள் 

மாதேயான் பெற்றிறு மான், 

மானேயஞ் சேறணிகை மால்வரைவா முங்குமரன் 
ரூனேயல் கொண்டுநினைச் சாருமே---தூநீருக் 

தண்மலரும் சகொண்டவனற் முண்மலசை யர்ச்சனைசெய் 

கண்மலாடீர் சோக் ௪௫.2. 

கசத மனமுருகக் கண்ணீர் பெருகி 

யொ, வுடழ்புளக முற்றே--யிசைக் துகினைப் 

போற்றா தழலும் புலேனே னுய்வகையென் 

சாழ்றாய் சணிகா சலா. 

தணிசா சல துறையஞ் சண்முகா வென்று 
பணிகா சலர்சவிரப் பாட. தணிவாகச் 

சிந்தித் இமென3ம செச்நாவே நன்னெஞ்சே 

aig HOw பெரிய வாழ்வு, 

வாழ்ர்துனருச் சென்றணிசை மால்வரையைர் கண்டுமுடி 
சாழ்ச்துனருர் திவிளையைக் சாழ் ச துனரே-.-கேழ்ச்தமயிந் 

செய்யோ னமார் சிறைமீட்ட மூவிலைவேம் 

கையோன் நிருப்புசழைகச் கற்று, 

(mer) 

(௩௮) 

(௩௧) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪)



தணிகை அத்தாதி, 

க.ற்றவரைக் கைக்கொண்ட எண்ணா சலோன் சேய்புகன்றக் 

கத்றவமைச் சேராயெவ் சன்னெஞ்சே-மத்றவன்வா 
ஹோங்கந் ஐணிகைதனை யோர்சகண_முன் ஞய்பிறவி 

Sass ௪௫ துரு நின்று, 

கின்2உ பொழமுதுமவ ணீங்டி நெடுர்தாஞ் 

சென்ற பொழுதும் இருச்சணிகைக--குன்றுறையுவ் 

கோமானை கெஞ்கிய் குடியேற்றி னேன்குறத்தி 

பூமானுக் கேயடிமை பூண்டு, 

பூண்டிலையே ஈத்றணிகைப் புண்ணியனணா ருக்கடிை ௰௦ 
மாண்டிலை$£ பவென்பெறுவான் வாழு யோ-..கோண்டவழு 

மென்னெஞ்சேவன்னெஞ்சே யேதுளைதக்சா லுமி?களாக் 

கன்னெஞ்சே யிச்சுரையின் கண், 

கண்ணா றிசண்டுமொளிர் கைச்தலமோ ராறிரண்டும் 

பண்ணார் பதமிரண்டும் பாவையர்மா--னண்ணும் 

வசனமொரு மூவிரண்டும் வண்டர மரையே 

மு.இர்சணிகை வாழ்முருகற் கு. 

மேருகன் குசன்குமான் முன்னவனஞ சேய்களன் 

னுருஉவ் கவர்க்கசானென் ஜோர்ச்சே--மருவமரும் 

பூங்கணையி னானைப் பொடியாகஇழ் ரால்விமலன் 

நீங்கணையா நெற்றிவிழித் 8. 

இிங்கவிசை செர்தமிழாற் செய்சகணியும் பாவலரைசத் 

தால்குவன்யா னென்றெவருச் தாமறிதற்..-கோக்குமுரு 

காற்றுப்படையியம்பு மப்புலவ னைப்பு ரர் சாண் 

சாற்றும் தணிகையச சன், 

அரசன் றணிகை யறுமுகம்கு நெஞ்சே 

yore யொருசொலுனை யுள்ளிச்.-சரைசெய் 

விழிநீர் பொழிவாளை மேவாயேற் அஞ்சும் 

பழிசாரு முூன்னையெனப் பார்ல. 

பாரோர் புாம்கணிகைப் பண்ணவனார் செய்பரிசல் 

காடே யறிகுவரீ தற்பு,சமுன்--னீர்மேவு 
கொச்சை மயினுஞுயர் கோழி.புமா சக்கொண்டான்” 

மிக்கக.திர் வேவேலதனை விட்டு, 

10 

(௪௫) 

(௪௯) 

(௪௪) 

(௪௮) 

(௪௯) 

(@o) 

(@2)



OT இருத்தணிகைச் சச் RBinw o. 

விட்டா யிலைமயலை வேட்டணிகை யாற்கடிமைப் 
பட்டா யிலையென௫ பாழ்நெஞ்சே--கெட்டாய்சேண் 
மாதெற் இருர்துசமை வர்தழைக்குச் தண்டதாரன் 
ததற்சென் செய்வதுதான் சொல், 

சொல்லுவசெ லார்தணிகைச் தோன்ற நிருப்புகழைப் 
புல்லுவசெ லாமவன்றன் பொற்கழலைகீ-.-கல்லுவ.த 
மேலைப் பிறர் தழலும் வெய்யவினைக் காச.ரமா 

மூலத்தை நெஞ்சே முனிந்து. 

மேனிரா ரசன்மொழிய மொய்குழலாள் வள்ளி 

தனியே தினைகாச்குஞ் சாரற்-.-புனமேவுஞ் 

செங்கமலத் சாடா திருத்தணிகை வெற்பாவென் 

பங்கமலந தீரப் பரிஈ்து. 

பரிமா மயிலாடு பண்ணவர்கோன் வெள்ளைச் 

கறிமாவு மூர்த்தணிகைக் கர்5---னரிமான் 

வசனன் கரிவதனன் மானூவம் சூரன் 

தி சறவுயிர் போக்இனான் சென்று, 

செல்லு முல தஇிருச்சணிகை வெற்பினிற்போய் 

நில்லும் ௮றுமுகன்றா ணேர்பட்டுச்--சொல்லும் 

அடியேன் படுர் துயர மத்சனையு மின்னே 

பொடி யாடுப் போகும பொருட்டு, 

பொருள்சேரும் பொன்னுலகப் பூவை யிடமாய் 

மருடீர் குலமான வலமா--வருள்சேரு 

நீயு மூயர்தணிகை ரின்றுமெவ னோகொடியேன் 
வாயுமுனை வாழ்ச்தா த வாறு. 

வாழ்த்சாத வாறுரிய வாயு மவனடியிற் 

ராழ்திதாத் தலையுமவன் றன்னுருவை--யாழ்ச் தா 
மனமு மெனக்குவிதி வைத்தான் றணிகைப் 

புனிதன் நிருச்கோயில் புக்கு, 

புச்ச துயாம் பொருர்சா விழியிமைகண் 

மிக்ககன வேள்கணைசண் மேனியெலா... முக்கட் 
s * * » s ° * 

பசம னருள் சணிகைப் பாலகன் மால் கொண்டால் 

இரவும் பாலு பிவட் கு, 

(௩) 

(௫௪) 

(௫௫) 

(௫௯) 

(Ger) 

(௫௮) 

(௫௯) 

(௬௦)



தணிகை அந்தாதி. 

இவளுமத ஸம்பா லீர்வ்கவுண்மா வண்ட 

கவள விளவின் கனிபோஜற்--றுவளுவ் 

கும.ரா வறுருசசவா குன்றார் சணிகை 

யமசா குசாவென் ஈழைதத. 

அழைச்துகமன் நாதுவர்க ளாவ்குகொடு மோமுன் 

றழைக்த தஇருவருளைத் சாராய் --புழைக்கை 

மசவா சணக்இரியும் உண்டணிகை மேலா 

யு தவா ரணவர வுவந்து, 

உவச்து கசனமிசை யூர்வெண் மஇயே 

யிவர்ர் த தணிகைவசை யிற்போய்ச்--சவச்தகழற் 

பைந்தோகை மேலான் Wiper’ திண்டியென்றன் 

செந்கோளை சின்கரத்தாற் ண்டு, 

இண்டற் கரிய இருமேனிப் பூச்சுமல 
மாண்டற் குரியதிரு வெண்ணீறு. மீண்டெனக்கருச் 

தீர்சா னவனடியிற் ராழ்ந்துதரிச் துட்கொண்டேன் 

கொர்தார் சணிகைவரைக் கோ, 

கோட்டமரும் பைகங்ளியே கூறாய் தணிகைவரைக் 
கோட்டமரு ல்கள் குமடேசன்-.-ருூட்டுணேக்க 

ணன்டா மருணடூரி சாச னறமைக்சதபுக 

ழின்பாயென் கைவச் இருந்து, 

இருக்கார் சணிகை யிளையா னடி.க்£ழ்ப் 

பொருச்தா மிணிப்பிறவிட்--புக்குவருக்தா 

முருக சா ஈகையாசை முன்னின் றெடுத்த 

வருக்தா யெனகெஞ்் சத்த, 

அடுக்கிய வண்டவ்க ளாயிரச்தோ டெட்டுர் 

தொகேக்ரு ம.ரசுடைய சூர்மே--லெடுத்செறிச்த 

சத்தி தனக்குச் தணிகையா யென்வினையைக 

கொத்தியெறி யென்றொருசொற் கூறு, 

கூறு முகங்களெலாவ் கோணைபெறு ந ச் றணிகை 
ura apse: னடிதகொழயாஞ்--சேறுவ் 

கொதிக்கு மெமது கொடுவினைசா ஊணீவீ 

ரிசம்குமுனஞ் சென்மி னெழுர்.து, 

(௬௧) 

(we) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(னன)



இருத்தணிகைச் சந் நிதமுறை. 

apg புடைபரர் தீர்க்குமிடை போகா 
தீழுர்,து மணிமுலையா ராசை--யொழிமர் துமுனஞ் 

சொற்சர் தனைப்புரச்ச தாயவனை ச் சென்றணிகை 

நற்கர் நனைமனமே சம்பு, (௬௯) 

நம்பிச் சரவணச்தி னற்றீர்ச்த மாடியெழுச் 
சம்பொற் றணிகை யறுமுகவன்--செம்பொழ் 

றிருவா லயத்தைவலஞ் செய்வேற்கு முண்டோ 

கருவா லலையுங் சடன், (௪௦) 

சடர்தா மெழுபிறப்புல் சாழ்மலங்கண்?மூன் று 

(மிடர்தார் வினையிரண்டு மித்றார் சடஞ்சாரல் 

வேழச் இரியும் வியன்மணிகை வெற்பனடி. 
தாழு மடியவர்க டாம், (௭௧) 

சாமே சராசரங்க டம்மைப் படை ச்சழிப்பார் 

தாமே யனை த துலகுர் சால்குவார்--சாமே 

தணிசைவசை மீதுறைபுஞ் ௪ண்முகவ ரென்ர் 

கணிகறினை வார்மால் கடிந்து, (௪௨) 

சடியார் பொழின்மாம் சகணிகோதி யங்கட் 

குடியாக?! வாழுங் குயிலே--யடியா 

ருளற்இற் சறர்ச வுயர்தணிகை யானைக் 
குளத்தித் பிறந்தானைச் கூவு, (௪௩௨) 

கூவிற் குளத்துற் குழர்தையுரு வாயமர்சா 

டாவின்முலைப் பாலளித்த சாயர்பெயர்-.-மேவுகாட் 

கார்த்திகைதோ ர் சணிகைக் கர்தனைச்சென் ஹேத்தினவர்ச் 

கார், ச்திவென் பேரின்ப மாங்கு, (are) 

ஆங்கோர் கணிக்காமுன் யானைமுக னோடிகலிச் 

தால்கோதை மரஞுளை தனைக்கடவி....நீவ்காச 
வண்டம் பலவு மரைக்கணஞ்சூழ்ர் தோனீல 

சண்டன்மகன் வாழ்வுதணி கை, (௪௫) 

தணிகைவரை மைச்சூழுர் சாணற்றாு ணேரே 
பணிகை யழயெகை பாடு--மணிராவே 
கன்னா நினைக்குமன ஈன்மனம்சா ஹஐூக்சணன்சண் 

டென்னார் செவிரற் செவி, (ara)



தணிகை அத்தா தி, 

செவிவாய்சண் மூக்குடலாய்ச் செப்புபொறி யைரந்ி 
னவிவாய் மனனே சென்மக்தோ--கவிவாய்க்த 

கோடாஞ்சூ முக்சணிகைக் குன்றுறை.புங் கொற்றவனை 
நாட சணூய் லாசானமன், 

ஈமரங்கரள் வம்மின்ச ணாம்போய்ச்சணிகைச் 

குமான்றாள்வீழ்ர்து குறைகூறிம்.--குமானருள் 

செய்து ஈமதுருறை தீசாதிருந்சானே 

லெய்தும் பழியவனுச் இன்று. 

இன விுயமையா ஸசெெவர்ககுக சண்கைவரைக 

குன்றுறையுஞ் சேயோன் GOOLE LP VECO mem LOGET 

வதனாலதசனை யருச்சிச்க வேண்டும் 

புது£ர் மலாகொண்டு போட்து, 

போந்து ஈமைக் கூற்றம் பிடித்திடரைச் செய்யாம 

னாச்சுசமோர் கைச்சொண்ட காயகனைக்--கரக்துச் 

சணிகைவசை மீதுறையுஞ் ௪ண்முகனை நாளும் 

பிணியகல் வாயாரப் பேசு. 

பேசுத ணிகைப் பெறாமான் பெரும்புகழே 

வீசுச்்இருப் புகழாய் வீறியசே--யேசுமற்றை 

விண்டூணார் புகழ்சிறிசாய் மேவுஞ் ஈறப்புமுன 
BEN CD J) CTCh CA) 6B. 

நலியும்பிறவி ஈடுக்கடலுள் வீழ்ச். 

மெலியுஞ்சிறியேனை மேவா. யொலிசெய் 

திருவிச்தாடா ழருச் சணிகை வெற்பர 

பொருவில் கருணை பொழிச்௮. 

பொழிக்தார்கள் கற்பகத்தின் பூமாரி விண்ணோ 

சழிச்.தா ரழியா வசுரர்-ஃமொழிக்தார் 

கருப்பைப்பு கா ச்தணிகைக் கால்செயன் கைவேலாற் 

பொருப்பைப் பிளர்தெறிர்த போத. 

போதன் ரத்திற் பொறியான் ஐணிகைவரை 

நாத னமதுசிர நான்சினையு-மோதிச் 
ச.ரச்தாம் புடைத்தருளுவ் கச்சனடியானென் 
றுரத்சான் மனக்கா லுணர்ச௮, 

(எஸ் 

(௭௮) 

(ree) 

(9/0) 

(க) 

(௮௨) 

(௮௩) 

(௮௪)



௭௮ திருத்தணிகைச் ச.ந்.நிதிமுறை, 
உணர்ஈதார்க ணெஞ்சத்தி"னுள்ளே யொளிீருர் 
தணர்தார்க ணெஞ்சகச் சணக்கும்--பணச்தாமும் 

பாந்தளெனக் காந்தள் பருதியைச்£ீண் டுர்சணிகை 
சார்ந்சகும ரேசனிரு தாள், (௮) 

தாளிற் சதங்சையொடு சண்டை கலகலெனத் 
தோளிற்கடப்பர் சொடையசைய.--.-நாளுமணி 
வேயீன் ரொளிர்தணிகை வெற்பயாக் கெய்திடினு 

நாயேற்கு:முன்னே ௩ட, (ar) 

ELBE FET றநணிகைவரை நாதனைச்சசன் 

சடக்தே னெனதுபவச் காட்டைக்.-இடர்சே 

ணிறவாச வீட்டி லிருமூ வெழுத்து 

மறவாம லென்மனத்தே வைச்து, (௮௪) 

வைத்சலைவேல் முச்தலைவேல் வாம்சணிகை மால்வரையான் 

கைச்தலைவேல் தானவரைச் காய்ர்திடிவே--லச் தலைவேல் 

சண்டா னெனஅளச்திற் கண்டானி லாஜேட்டங் 

கொண்டான் றன்னூரைச் குறித்து. (௮௮) 

குறியிலே னல்ல குணமிலேன் மெய்ம்மை 
நெறியிலே னன்னெறியி ஸனிம்கு--மறிவிலே 

ஞயினே னாயினே ஞ,தலறிர் சென்னுஎத்சே 

மேயினான் றென்றணிகை வேள். (௭௯) 

வேளுக் கபயமவன் வேலுக் கபயமிரு 

தாளுச் கபயர் தணிகையான்--மோரஞாக் 

கபயமவன் வள்ளிதெய்வ யானையெழின் மஞ்ஜைக் 

கபய மபய மபயம், (௯௦) 

அபயவ.ர சங்கண்டே னாறிருசோள் சண்டேன் 

உபயபதங் கண்டுளச் தள்ளுறுஞ்--சபையடியார் 

மேவும் சணிகைவரை வித்தகனுக் சாளானேன் 

சாவும் பிறப்புச் தவிர்ச் த. (௯௧) 

தீவிர்ச்தேன் பிறவி தனை ச்சணிசை வெற்பி 

லிவர்ச்தேன் பருஇிபன் னி.ரண்டு---மலிர்ச்தோ 

ருருக்கோண்டா லென்ன வொளிர்மேனிச் செவ்வே 
டிருக்கண்டே னுள்ளச் தெனளிரஈ்து, (௯௨)



தணிகை அந்தாதி, 

தெளிநீரின் மொச்குளெனச் சேர்ந்தவினை யாக்கை 
விளிரீர்மை சண்டி சனை விட்டு -வளி£ர்தி 
மண்வான் மஇூயரியான் மாவடிவா னைத்சணிகைப் 
பண்பானை வாயாழ் பழிச்-, 

பழியும் பிணியும் படுமூடலென் றேனு 
மழி.பு oes wisuj—@ton ழியுமி.து 
வென்னென் றி.ராம லி சுத்குமூன மேதணிகை 
மன்னனைச் சார்ர்சேகொள் வாம், 

வ. ரங்கொண்டார் தென்றணிகை வள்ளலைச் சென்றேத்து 
ய.ரனயன்மா னந்இவிசும் பாள்வோன்-- சுரர் முனிவர் 
சாசதன்சே டன்றமிழ்செய் ஈன்முணிவன் வாசுகவண் 
பாரதி யிராமனிவர் பண்டு, 

பண்டே தடக்கிெயனைப் urel ¢ g நிற்பேனைக் 
கண்டே யுனது கடைச் கண்பாராய்--வண்டேறும் 
பூ௦ருவுவ் கல்லாரப் Ly craters Core Aig 
காமர்சணி சைக்காரங் கயா. 

கையர் கயவர் சரவர் படி.ற் றொழுக்கர் 
பொய்யறிவர் நட்பென் று. பூ ௮தே--செய்யமணி 
கான்றிருடவ் காது க.கீர்செய் பணிகைவரை 
மான்றிருடன் ராள்சேர் மதிச்து. 

மதிக்கும் இ௱லுடைய மாரூர பன்மன் 
US கண் வளங்கள் பலவும்... $5) இக்கும் 
இருத்தணி கையிம் செறிக்தச் பூாரணப்பே 
ரிருச்கினான் வைவே (றை, 

இறைபைசத் தணிகைவரசை யேச்தலையோர் நான்கு 
wen mG Fi Quran wel வாழ்வைப்*-.பொறையின் 
மறச்இருந்தும் வேலோனை வாழ்க்தஇிமொ பெற்றேன் 
பிறச்திறந்தும் யான்பெற்ற பேறு, 

பேறுதரு மாமயிலோன் பேரின்ப மார்தணிசை 
யாறு முடியோ னறுமுகவன்_-2றடியைச் 
சார்க்தாரைச் சார்க்சாரைச் FING STONE FTE STOLE 
சேர் சாவாச் சேரும் இரு. 

தணிகை அந்தாதி-முற்றிற்ற, 
— Ot 

வெண்பா வர்தா. வியன் றணிகை வேலவற்கு 
பண்பாக தமிழ்தாறும் பாவலர்மு--ஏண்பாக 
வோதினான் சச்சியப்ப வரண்டுணிவன்றுள் பணியு 
நீதியாவ் கர்சப்ம னே 

(௧௪) 

(௧௬௫) 

(am) 

(௬௭) 

(௧௮) 

(௬௯) 

(2௦௦)



உ 

கணபஇ துணை, 

திருத்தணிகைச் சத் நிதிடுறை. 

& GB ou gy 

தணிகை கலம்பகம். 
Apnoea நு a 

வெவெண்பர. 

நலம்பகமுன்னான் குடைய ௩ற்றணிகை வேலோன் 
கலம்பகத்சைப் பாடவழி சகாட்டுஞ்-சிலம்பகஞ் சேர் 

வாலிபச்இ கண்டெதாந்தோ வன்மைதச்சோன் மைர்சனென்றும 

வாவலிபத்தன் வாலிபச் தன் வர்... 

மீர்கொண்ட சடைமுடியோ ஸனெழ்றிவிழிகளிற் பிறரது 
சீர்கொண்ட ௪ரவணத்தின செங்கமல மிசைவளர்ச் 
கார்தீஇகையின் முூலைப்பாலுவ் கவுரிமுலைப பாலுமுண்டு 

ஆர்த்.. இரைச் கடலிடைச்சென் றசரர் குலங்சளைக் துலைச்து 

சேவர்சிறைதனைமீட்டுக் தெய்வ மடப் பிடி. மணக்து 
மூவர்தொழுச் இருத்2ணிகை மூ. துகரியி லெழுஞ் சுடரே, 

இவைழ ஈறுநீ தரவு. 

இராச பவப்பிணியின் றநிருக்கனைத்து நீகடைக்கண் 

பாராதபோ தொருவர் பாற்றுவது சானுண்டடோ 

வேராரும் பயிர்வாட்டும் வெங்கோடை விசும்பின்மழை 

நீசாரப் பெயினன் றி நீங்டுமா ரெங்கனே 

பூ பிழூச லண்டமெலாம் பொருச்தியிடுஞ் சராச.£ங்கள் 

நீமனத்தி லொருகிமிட நினைக்க வளர்ச்தோல்கிடுமே 

சாமருவும் புனற்கரையிற் கருவுயிர்ச்துச் சேப்மையுறு 

மாமைசன் பார்ப்பைக் கருஇனன்் றியது வள சாதே 

தருமங்கள் பலசெயினுர் சவர்தான மிசச்செயினு 

தேருசென்று மொழிக்தில2.ரல் மு,ச்.இநல.நிழச் வே 
பிரமன்சங் உரன்மாயன் பினுந்ழேவர் யார்க்குமுனோ 

குருவென்று கான்மறைபுங் கூசாமற் கூப்பிடுமே,



தணிகை கலம்பகம், oF 

இவையாறுந் தாழிசை. 

உலகொரு மொடியிணில் வலம்வரு மயிலீனை 

யலைகட லொடுமலை கெடவிடு மயிலினை 

மணிகணில் கணிலென வறைதரு கழலினை 

பணிமணி வெயில்விரி பலூரி மருவினை 

யடி.யொடு ஈடுமுடி. வறிவரு மருவினை 

பொடியணி யடியவர் புகழ்தரு முருவினை, 

இவையாற்டியராகம். 

குன்றுதோரூடல் பசஜ்குன் நலைவாயே ரகஞ்சோ 

துன்றுபழமுஇர் சோலை தொகுமாவி னன்குடியாய்தீ 

ஜானவரை வோறுகத்,துச் சயர்சனுறு அயர்நீச்டி 

வானவரைப் புரச்சி மங்கலியர் கச்சளிக்சோய் 

நரசணன் வாசவன்பரம ஞாண்முகனால் வெலறந்கரிய 

Gra றுணிச் தூமயில் சூட்வவொசணஞ் செய்சோய் 

பொருகாற்றி லலை௪ருற் பூச.பிடர்செயுல் சரன் 

ஒூருசாற்றுப் படையியம்ப முன்வம்து தோன்றினையே 

மடமூணிர்து செந்தமிழை உளர்த்து மலையத்திருர்ச 

குடமுனிக்குப் பேரின்பம் கொடுச்சது நின் றிருவடியே 

கருப்புசழாம் பிறசமையச் சகைகேளா சனுகினமுன் 

திருப்புகழை யரைட்போர்க்குச் ச கியெட்டு மெளிசாமே, 

இவையாறுமீநமடித்தாமிசை. 

மாலைமீர்துநீ வேலையேந்துநீ வாழ்வ காக்கும் தாழ்வுபோக்குநீ 

மறைகளாயினை குறைகள்போயினை வனரிலாவினை புனமுலாவினை 

மதிரிலு சத்தினை ததிபொறுத்தனை மலமறுத்தனை ஈலமுறு கனை, 

(இவையெட்டுமம்போதரகல்கம்-எனவாங்கு) 

தனிச்சோல். 

தொண்டர்கள் புகழ்தரு சுப்பிரமணிய 

மண்டிலமதிமுக வள்ளிராயக 

யன்றிருவடியை புள் சணிலிருசஇப் . 

பன்மலர் தாவிப் பணிகுவன்யாஷே AHAMAHOP DHY AYA 

YER LIBRARY oR. U.V.S. 
aESANT NAGAR, MADRAS~ 99



௮/௨ தருத்தணிகைச் சந். நிதிமுறை, 

இறச்தும்பிறர்து மிருவினை ச்கயிற்றில் 
யாப்புறுமுடலினா சையைச் துறர்.து 

மன்பொடுகெழீஇ இன்னருள் புரிர்.தும் 

மேலாம்வாழ்வுபெற்றவர் காலாற்பணிப்பதென் 

கைசளாற் செலவே, (3) 

Q gic fl & @ ID, 

வெண்பா, 

வே௱கமங்கள் மிருடிபுரா னாங்களெ ல்லரம் 

சாதாவெனுரச்சணிசைச் சண்முசவா-. வாதா 
௬ * * ©. . t. 

பணிகடம்பை யஞ்சும் பாவைரிதம் பச்சாட் 

சணிகடம்பை நீஙகு மா, ௨) 

சிடடளைக்கலிந்குை 

அலாம்பையேர்து மனங்கற்கு ஸ ஈச அன7ஈ சணிகை 

இலாம்பை மைந்தர்கருக் தூதுசெல்லாம லிரும்பொழிலித் 

பலரம்பையின் கனிமாங்க னிகோ இடும் பைங்கிளியே 

கல ரம்பையா மெங்க ணங்கைய / வாடுவ ணனனெஞ்சமே, (ஈ 

கழீ(2நடில் விநத்கம், 

கெஞ்சசமுருக்கும் வஞ்சியர் களப கெடுமூஷேயணை ௧௪7 நினையே 
னின்றிருச் சணிசை மலையணைதாற்ரு நிச்சலும் நினை சீதிடல் வேண்டும் 

வஞ்சசம் புரியு மவ.ரலங்கா.ர வறும்புகழ் வேண்டிலேன் வேண்டும 

வாரம்பெறு மருண இரிரினை முன்னாள் வஞூத்சலங்காரமும் புசழுர் 

சஞ்சசப்படைப்பின் றருககனா லணைர்துன ரூ.மரை மலர்ப்பதம் பணியாச் 

சதுமுகின்சிரங்கள் குழிந்திடப் புடைச்துர் சகமெலா சொடியினிற் படைத்து 

மஞ்சகஞ் சூழும் வேக்கட உரையின் வரசகலா தவீந் நிருந்து 

வள் ளியோனாக யுள்ளினோர்க் கருளும் வள்ளலே வள்ளிசா யகனே, (சி 

நேடில் விநந்தம், 

காயசனா நீயிருக்திடவு காயக ணிலாத வேசையர்போற் 
ரூயகட்டுதிச.த மரித்திர் தேவர் தம்மையான் விரும்பி. 1! ஈரூுமோ 

சாயகர்துரக்கும Carns edu இற் றமதுகட் web துரச்து 

தோயகமுருச்கு மறீத்தியர்மாயுல் Ones தணி காசலச் சட, (@)



கணிகை கலம்பகம். ௨9/8. 

நெடில் விருத்தம். 

சுடறுருமகழ்திரு மிலைபுமாறுபோ 

லிடரிலைரினைட்பணிர் சேர் துவோர் சமக் 

குடலுயிர்விரைமல ர௬சையதன்பொரும் 

டொடர்பினெல்கணு முருர்சணிகைச்தோன் றலே. (க 

அறுசீர்க்நழிநெடில்விரந்தம். 

தோன்றிய வரைய காய துலைக்கி வகையுமாவி 

மேன்றெனு மலச்சினாலே முழுவம் யானேன் றெண்ணிக் 

கான்றசோ றெனவிழக்தி காதலை யலகச்செவரு 

னேன் றரீர்க் சணிகைவெய்பி னெழில் பெறு குமாவேளே,. (er) 

கழிநேடில் விந்தம். 

வேளின்சருப்புர் ிலைமலடே வேதனெழு.தும் சலைப்பொறியே 

மீடரிசமன்கைப் பாசமே வேறுவேறு நீங்களெனை 

தாளுர்துயர்செய் தலைச்தர்சகள் நான்போய்ச்சணிகை வரையிவிவர்க் 

தாளும்பெருமான் நிருமுன்ன ரறைவே General டகல்வீசே. (௮) 

நெடில்வீநத் தம். 

வீரவாகுவமுதலிய வொன்பது வீரர்க்கு மூன்றோன்றல் 
பேரவாருவையூரர் இகெரிமுகப் பிள்ளைக்குப் அின்றோன்் றல் 
ஆரவாகுவையி ரண்டினோ டி. ரண்டினோ னருட்டணிகையி னெஞ்சே 
சேோவாகுவை யாம்பழி நீங்கெற் வகி பெறலாமே. (௯) 

மதம்விநந்தம். 

மேலாமாசன்றாச னெனவிளம்பு மொருவ யார் சணிசை 

வேடன் றனகச்குவள்ளி தனைவிரும்பிக்சொடும்த வேடர்சாண் 

மாலாயெங்கள் குலமகளை வதுவை பேசரினை விடுத்த 

மன்னன்குரு பத்தினியுடனே மருவுகீதார்ச்தன் Moor Keven 

சாலாமடர்சை புருவாகிச் தாழ்ர்தகா லிலா மூடவன் 

ற னைக்கூடி யொருருரங்கு சனைப்பெற் ஜெடுக்கோன் சிறுகுல்மோ 

வேலாமகத்தி லொருவீர வீரச்குமைச்ச கரமுடையோ 5 

னிழிபாங்குலமோ வெருவாம லியம்பாய் இயங்டி மயங்காசே, (௪௦)



௮௪ திருத்தணிகைச் சற் நிதிநுறை. 

நெடிலவிநத்தம். 

காசலா யொருமயிலிற் களித்தேறுர் தணிகைவரைக் கச்தன்யார்க்கு 

நாதனே பெனக்செளிர்த வருணடரிகாதனுமூன் னவின்றபாவை 

யோதுவார் தஇருப்புகழென் நலஇனுள்ளோ ரதற்குநிகருண்டோமழற்றைச் 
சாதலார் விண்ணவர்க டம்புகழைத் இருப்புகழாய்ச் சாற்றிடாசே, (௪௧) 

ஐத்சீரடிவிநத்தம். 

சாற்றுங்சோள் மென்றணிகையில் வேலோன்சாண ச்சைப் 
போற்றுங்கோள் புது மாமலரிட்டுப் புகழ்மின்கள் 

பாற்றுங்2ீகோாள் வும்பாலினடைந்தா பரிநோயை 

மாற்றுங்கோ ஞலகத்தினிலாடு மனமன்றே, (௨) 

எழசீர்க்கமிநெடில்விநத்தம். 

௮ன்றுகில மன்றுபுன லன்றுகன லன்றுவளி யன் றவெளி யன்று ௩வகோள் 

துன்றுபுல னன்றுபொறி யன்றுமன மன்றுடரு வனறுமுயி ரன்று துகடீர் 

குன்றுதொறு நின்ற சுரர் செனறுதொழ வர்ஃவுணர் குன்றவயி லொன்றுவிடநீ 

சென்றணிகை யங்டிரியி னன்றுபர மன்செவி இருச்சமொழி கின்ற பொருளே, 

வெண்பா. 

பொருளுக் குலமும பும் புகழும் 

௮ருளுமழகு மறிவுர்--செருளுக் 
தணிகையா யன்பருளச் சங்குவாய் வைவே 

லணிகையா யென்பவர்க்கே யாம், (ae) 

(தலைவிதுன்பச் சலைவற்குப் பாங்கி புரைத்தல்.) 

கட்டனைக்கலித்துறை, 

ஆங்கலைக்குங் சலைச்குஞ் சம்பராரியடு சணைக்குங் 

கோங்கலைச்குல்கலையச் சனச்தாளச்சம் கொண்டுவிடப் 

போய் 5£லச் குங்கலைக்கும் கணகடல்லைப் பொருப்பர்கைவித் 
ருங்கலைக்குக்கலை மான்பாய் சணிகைச் சயிலத்தனே, (௧௫) 

சந்தவிநத்தம், 
சயிலமோடியுர் தாழ்சடை£டியம் 
பயிலுமாசவச் தாற்பயனுண்டுகெொல் 
மயிலுஞ்சேவலும் வாழ் சணிசைப்பரன் 
செயலதியாவுமெனச் தெளியார்கட்கே, (௧௬)



தணிகை கலம்பகம், 

தாழிசைவிநத்தம். 

௮௫ 

கேடிறிருச்சொண் டெனக்களித்தான் இெச்சென்சொலைச் சேனெனக்களித்சா 

ஞடுங்குருவாம் படிக்குவச்சா னாலாம்பதவி தற்கு வட்தான் 

நீடுக் தணிகைச் கருமயில னீஙக்சா சணிகைப் பொருமயிலன் 

பாடற்குசை2 ஈடிப்பாரே படர்கோய் வாய் டண் ணடிப்பாமெ, 

கலித்துமை ஐயம், 

பாரோ வமருலகோ மலரோ மலையோ ணி 

ஞூசோ விடச்தெரிர் தோதற்கரிது வெய்யோன் கடவுச் 

தேூராடும் வீதிச் சணிகையஞ் சாரற் செமிபொழில்வாய் 

காரோ குழலயிற் கண்கீணா வெனமிற்கும் காரிகை. 

தறுங்கழினெடிலவிநத்தம். 

காரிகையா ரெதிர்நோச்க மயிலாடச் சல்லருவி முழலங்காட்டப் 

பேரிகையபோன் முடலார்க்குர் சணிகையாய் நீயிவரப் பெற்றிடாயேற் 

தூறிகையா லெழுதருரின் னூர்தியினும் கடி.துலகைச் துருவியோடிச் 

சாரிகையா மெனத்திரியு மெனதுமனப் பரிமாவைக் தடுப்பார்யாரே, 

வேண்பா: 

யார்சொ லுலகெல்லா மிமைச்குமுனஞ் சூழ்ச்திட்டான் 

யார்சொ லழியாச்சூர னாவியட்டான்--யார்கொல் 

வனச்குறவர் சூழ்கணிகை வாழ்வானவனே 

யெனக்குறவு தாய்தநர்சை யே, 

கலித்துறை. 

தர்சனச்சர்சன மென்றிசைபாடச் சலசமுகைத் 
தர தனந்தரச் சன மானார்௩டஞ்செய் சணிசைவெற்பிற் 

றந்தனர்தர்தனமுய் சண்டிலாச் கரமர்சாளெனச்கே 

தந்தனர் தர்தனமென்றா ரினியொரு தாழ்வில்லையே, 

அள௱வடிவிநத்தம். 

இல்லையும்பொருளையு மெமசென்றெண்ணுவீர் 

வ லைவர்திடர்செயு மறலிச்கென் செய்வீர் 
செல்லையொன்றிய ம௫ட்டணிகசைச்செல்வனை 
யொல்லைவர் தனை செயாவுலகன்மாக்தசே, 

(ser) 

(௪௮) 

(௨0) 

(6௧) 

(ze)



<D| Tir திருத்தணிகைச் சந்.நிதிமுறை. 

அம்மானே. 

மாந்தருடன் விணணோ வணங்குர் ச௭சிகாசலனா 

போ£துதலை யோட்டிவிரப் போன்மசன்கா ணம்மானே 

போர்துதலை யோட்டிலிரப் போன் மகனே யாமாஇல் 
சார்திவிடு மாடசப்பொற் காசுண்டோ வம்மானே 
கல்லார வெற்படைநர்தால் காசரி2தா வமமானே, (௨௩) 

சேடி. வெள்ளைவிருச்சம், 

(2வறிவிலக்கு. 

மானை ச்துடரா வொருவவ்சொலைதா 

னேனப்டகையம் புலிமயயிணிநீர் 

கோனை த்தணிகா புரியிற்குலபுர் 

தேனைக்கொணரீர் ॥ி.௮பயுச் துப, (௨௪) 

வெண்டா,. 

அஇயரம்படையாவென் மோகையிட த்சேவண் 
டயரம்படையாம லாள்வா - யயரு 

மணிகாசலம்புமுலை வர்ளிமணவாளா 

தணிகாசலச் நறை வேந்சா. (௨௫) 

உாலம், 

கமினேடிலவிநத்தம். 

சா.துவளர் கொன்றையலர் தூற்றுய்தாலர் 

துமைகினைக்சப் பிறருமலர் தூந்றுங்காலங் 

கோதுபட மாமதிய முருச்குங்காலவ் 

குலவியவிண் மாமதியு மூருக்குங்காலம் 

பாதசவேள் வாங்கிெயவிற் கணம்பெய்ச,லம் 

பைங்குவளை யாகியவிற் கணம்பெய்காலம் 

மாதணிகை யிறையகல மயலாங்காலம் 

வண்டணிகை யிறையசல மயலாக்சாலம், (௨௬) 

Bary m Ber g we, 

கலிந்துறை. 

காவிலையாம்பணி காலுமணித்தனரி சாசலத்சின் 

ரவிலையாரிடைப் பாலைநல்லாயல்குற் பார்கடன் மே 

லாலிலைகீதுவை குக்தனக சாட்டினை யாவ்கதற்கு 

மேலிலையாங்சை லாயர் ரச்சை விளச்குசவே, (௨௭)



தணிகை கலம்பகம். 

ழூதவிநந்தம் 

விளச்கினொளிக்கு விருப்புற விஃடி ஸ் 
வளத்தினயற்பெண் வனப்பைரினை ததே 

யிளைச்துகிலச் நி னி௰க்கவமக்கோ 

களித்ததிரு 2. தணி கைப்பதியானே. 

ஆசிரியவிநத்தப் 

பதியேபிரமம் பசுநீயே பாசமுடலாம் பா Ti bit 

ஓு.இயாமரியா வுடல்செரு யொருளிப் பாசம்பதியாக 

மதிந்யென்று மழியாக உசையீசென் பராணவா 
பிகியேபெருருச் எிகைவலாத் சோ ர மாணடபுரியனே 

பா னொடு உறல் 

கவிந்நுறை. 

குரியன்றேர்ப்பரி பாகனுன் ளாண்ற மச்ச. சோற்றனயென் 

றியாரு பறிதாப் பங்கனென் ரேோசுவ யான்வலவ 

சாரியின்கண்ணமபு நாவர்சணிகை ஈனனா! டிலிட்சம் 

கார்விரைம் தோடுமுன் றேோர்விரைச் 2 nia ஈடாவிடி மீன 

QO ELEY DMEM. 

+ o fy ர 

od On FC BED 

சடாபுமணிப்பொந் சவண்சுழர் மிஉிரவர் புனத்தாலோ வென்னும் 

படா 2ன் மூலைமா? வாய்கசூரறுமபைஈ ஏட்டினேமி £ சாய் காலும் 

விடாதுசவர்நீது சணிகயிர்2 பாப ம்ஷர்யிசா பிலே மிபூகடுறிகா 

ஞூடாதண்ணாத வி௨௫ூஞளடுங்காத் பலழந்நாெய”௪ ம ச சாமே, 

வண்டுவிடு gr on 

(2வூண்பா, 

மறையாகமங்கடொழமு மனனன MEM GE + 

இ :யாகமின்றணைய வேண்டுந்...- ஐைமீ£றச் 
செ: சனுண்ணுர்பேனே சென்றேதா தவளை ௪ 

தர்சேனென் மூலரரி$ ரான், 

DOr 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௩0) 

(௩2)



௮௮ திருத்தணிகைச் சத் நிதிமுறை, 

இடைச்சியைப்பழித் சல். 

கலிப்பா. 

தானர்தானென்றெவருஞ் சாற்று சணிகைக்இறிமேல் 
வானர்தானென்னுமிடை வல்லியிடைமெல்லியலே 

மோனர்தானாகாதுன் மோர்க்குடம்பின் பாகவிலை 

நீகந்சாதேசொ லிளநீர்க்குட முன்னாம்விலையே, (௯௨) 

நெடில்விருந்தம். 

விலையிலாமாணி மேவுக்திருச்சணி 

மலையினான்றனை வஞ்சர் தந்சோயெலாச் 
துலையில்யார்சொழு வோம்பின்பென்பரர்கட 

லலையிலாப்பொழு தாடநின்றார்களே, (௬௪) 

விருத்தம். இரதவாதம். 

சள்ளுலாம் பூங்குவளை முப்போ௮ முப்போதுவ் கயத்துணாளூம் 

விள்ளு மால் வரை ச்சணிகை யிறைக்கடிமைச் சிச்கர்யாம் மெய்யாய்ச்கேணீ 

கொள்ளிபோற் சுடும்படிக்குக் கூழொருகை வாசப்பா குவலையத்தி 

அள்ளநீள் வரையனைச்து முருக்குகைசேர் கனகமெனவுரைப்போகாமே.(௩௫) 

தழைகொடுவினாசலிற் றலைவி சையுறையேற்றமை 

பாகு தலைமகற்குலாதல், 

வேண்பர. 

உரைத்தா ளயிரெனவே யொற்றினாள் கண்ணில் 
வரைச், சாமெனு முலைமேல் வைக்கா-ளரைச்துருட்டித் 
இன்னாளிதன்றிச் செயாசஇிலைச் சென்றணிகை 
மன்னாரின் பூர் சழை யெம்மான். (௩௬) 

நேரடிவிருத்தம்- ஊசல். 

மானவரும்வானவரும் வணஙவடுப் போற்ற 

வாழு தவு$ தணிகைவரை வள்ளல்கூறும் 

நோன மறக்கலமிவரா வுயிர்கள் யாவும் 

நடடோறுஈனிவிரும்பிச் தாஞ்செய் இன்ற 

வீனமுறு மிருவினையாச் தஇிரைசள் வீச 

விவ்வாதுபவச்கடலா டலைவ ரென்னப் 

பானலன விழிமடவீ Au cir Our gud 

பாரல்கியர்க ணினறாட்ட வாடீரூசல். (௩௭)



தணிகை கலம்பகம். லு 

சழிககரை ட்புலம। ச்ஸ் 

மடக்கத்தாமிரைவிநத்கம் 

௨ரசலஞ்சல மனத்ியே பிகவுமூசலஞ்சல 2௮ /இயே 

யொருவிலஞ்செய்கரும்பெண்ணைமயே மதனொருவிலஞ்செய்சரும்பெண்ணயே 

வாசம் வீழ்ந்தமலைத் தெனறலே யிடையின் வாசம் விம்ர்த மலைத்சென்றுலே 

வளைமுன் போதய கிருக்சையே கழலும் வளைமுன் போக்கெ இருக்சையே 

பாசமாம் சொடிய நெய்5லே புணரும் பாசமாகசாடிய கெய்கலே 

பார்ப்பி ௭ுண்டரு நிஞாரையே யி.ரியென்பார்ப்பினுண்டரு மிஞாரையே 

காசரும்பிய வம்புன்றையே பிறர்பொல் காசரும்பிய வ புன்றையே 

கந்கமனோா டிவாச் கணியைபே விரகங் bse ogar ds gcolons ow, (௩௮) 

தறுங்கமினேடிலவிநக்தம். 

சணிசையென் ரறொருசகாலோ௫ிற் சாலோகபதலவி யெய்துர் 

சபனிகையென் மிரு ரூலோடில் சாமீப ah on CHT 
€ a ர் ட ப 

சாணிகையென் நுமை/0]ப4 முர்கார் சாருப நபளஸற ர ரெவவேள் 

கணிகையென் நுரைர்கிளை கார் சாயுச்ேயே மடைவா தாமே. (௩௯) 

“ a 

was oT ih flo 

STE GIOUvD oTsorS won yawns es) சர்சமா பனமோிமை 

நீங்குமறை யின்சரமோ உலலிபடர் கிணைப்புனஸமோ ரிலமீ இன் ௮ 

மோஙர்கெவளா பனனகமோ வெனனைசம் ரா னெ ன்னாராமெ ழியா துற்றுய 

தேங்குபுனற் சடைமுடியோ ன.ரிதசகிரு௪ தணிகைவுரக் பேவாதேவே, () 

விது ஙா ௦ ஸ் A a. 

சேவே?திரனுசயும் செபவயாளை 2 இருரகணவ 

கோவேக்கரவிமுடி. சேர்சணிகை? குமாவொரு 

மாவேர்ிமெ.ச௪ வலவினைய லக்கான் வசதுதிச் துப 

சாவேர்இிரயமென சமினறிருசாமத்ை_ ச் ௪,ற்பிலமம, (௯௧) 

புயவதப்பு 

இலகாரமுஃதினொடு மன்னியொரனிரகின்றன 
விசைநீடியெத் திசைபு கண்ணிவகை ர் இன 

பலதானவச்கொடியர் வென்னிடமுனிச்சன 

பயனாகு௩ற்புலவா பன்னுகவியொன் றின 

12



கமி இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை. 

மஸர்நீலமுப்பொழுது முன்னுறவணிர்சன 
மகமேருவெற்புமுச லெர்சகமுமஞ்சென 
சலமேழிரட்டியுறு மன்னவர்பணிக் சன 

சணிகாசலச்கடவுள் மன்னிருபுயங்களே. (Fey 

Cua gC 1B om oe, 

நேடிலவிரத்தம். 

புயலினகம்கா ளென்மீ,து பழியிலையா சலினுமக்குப் Year mom Uy oo omit 

வயலினமார் தணிகையைச்சூழ் முல்லையினீ ரெனக்குமுன மருவுவீரேம் 
றுயருறுமோர் சொடியிடையா ற் பவமினும்போ மிருவில்லாம் நலையுமோர்வில் 

பயமூறுமோ ரிரண்டம்கா னீர்கொடுபோ மம்பெம்லாம் பறிபோமன்றே, () 

வேலவிநத்தம். 

அன்றுசார்வாதனை தலிர்க்கு மசுரர்குலம் வேறவடர்க்குங் 

குன்றுபொடி யாம்படி துளைக்கும் குகை.புட்படுல் மரோனைவிடுக்கு 

மென்று மடியாருள த்திருக்கு மிரவி சசகாடியிற் சிறக்கு 

மன்றல்கமமுர் திருத்தணிகை வரதன் குடங்கைச் சனிவேலே, (௪௪) 

Gas அடா. 

வேலேர்தும் சையான் வியன் றணிகை யண்ணலிரு 

காலேந்தும் கைகளே கைகளவ--னூலேநர்து 

ஈன்னாவே காவவனை நா௫மனமே மனமென் 

தன்னான் மஜறைபகரு மாக, (௪௫) 

அகவல். 

மாலயன் ஜொழுதிடு மாலபம்பலவினு 

மேவிய சிவன மர் வெள்ளிமால் வரையின் 

மந்தமாரு தக்தவழ் க்கமா SGT cy B 

கருப்பரவ் குன்றிடு இருப்பரங் குன்றமும் 

தந்திலம் படுபணைச் ரெக்.இலம் பதியுக் 

தாவினன் குடியுற மாவினன் முடியும் 
மருவே சகங்கொரரக் இருவ saps 

அன்றுதோ ரூடல்செய் குன்றுகோ ராடலு 

மழைமுதிர் சோலைசூழ் பழமுதிர் சோலை.ு 

மணிகையார்ச் தருவிசாழ் தணிகைமால் வரையு .



தணிகை கலம்பகம். Te 

மத்றுள வரையினும் வாழ்தரு முருக 

வீறு மதிரிக ராறு மூகவ 

epi spe soe Cort Daal Qc 

பன்னிரு வரைகிசர் பன்னிரு புயவ 

கன்ணனியரிருவர் கலந்தணை மார்ப 

வறுசமை யச்சரு முறுசமை யச்த 

தேவ சேவரின் நிருவடி. பணிகுவன் 

குழற்சை வலமுல் குலவுகட்கு வளையும் 
இருமுகச் கமலமுஞ் செவ்வாய்க குமுதமும் 

துணைச்செவி வள்ளையச் துவரிதழ்ப் பவளமும் 

கர்தாச் சங்கமுவ கவின்றபன் மூச்சமு 

முந்தியஞ் சழி.பு மொளிா சன வெற்பு 

மருகிடைக் கொடிய மலசூற்பை wrap 

மூழர்சா ளலவனு முன்ரால் வராலும 

பஞ்சடி யாமை.பும பரி மாத 

மகெனு மிணியமெய் யாககட லழுக்த 

யிருவினைச் இரைசள் பெருச. நி.ச் தலைப்ப 

வி. ரகக் சொடுவளி யரிதெழுச் தெ. யக 

காமன் விடுிக்கணை 4 கராவு௰௦வ் காப்பத் 

திகைத்திடு வேனைநின் செங்கையாற் பற்றி 

யெடுத்தருட் புணை சேர்ச் இகலற நடாத்தி 
யச்கடற்கே செலு மார்ொடி புணரிய 

விக்கரைமருவா சென்னைசா சார்சமெ 

னச்கரை மேமிவிகித் சானா௮ 

மெய்ககமலக கழல் வீடுதக் ரள (௪௯) 

கலித்து ம. 

அருளார்கலி யளிச்தெனனை மின்னா கருப்பாசயத்தி 

னிருளார்கலி தவிர்க்சாளுர் சணிகை யிறைவர்தக்தே 

ரூருளார்கலித் தவரும் வச்தார்தர்.ச வும்பனமிசைப் 

பொருளார் கல்யாணமுஞ் செய்வத ண்டாகமர் பூங்கொடியே. (௪௭) 

அ௱வடி விரந்தம். 

செ.டிக்குசம்பையி லுற்றாலுவ் குமிற்குரல் கொடிசகுண்டாமோ 

மிடி க்குடம்பான வென்னுண் மேவினுகின்யான் காணேன் 

சடிக்குடல் கைசேர்செல்லிச் கணியின்ஞா னச்தைஷேேணி 

மூடிச்கூட முனிவன்சாகின் மொழிதிருச் சணிகைவேர்தே. (௪௮)



௧௨ திருத்தணிகைச் சந்நிதிமுறை, 

நெடில்விநத்தம், 

வேர்தராச்கும் வறிஞோரை விண்ணோரக்கு மண்ணோரை 
சாந்தராக்குஞ் சனெத்தோரைத் தவச்தோராக்கு மவத்தோஸா 
காந்தமீர்க்கு மிரும்பெனவென் கருதிதையடியா ரடிச்கூட்டுஞ் 
சேர்ந்சவாழ்க்சைத் திருத்கணிகைத் தேவனணியு் திருப்பூச்சே, (௪௯) 

தாழிசைவிநத்தம். 

பூசலைய றாய் சங்கணியற்றாய் பொறியற்றாய் 

வாசமுமற்றா யன்னமுமற்றா மரை மொட்டே 

யாசிலெழுதிசாறார் சணிகைப்பாலமர் வேட்டுப் 

பாசறையற்றா ராசையனக்கோ பகராயே,௦ (௫௦) 

iad ROSH AT Hs HD, 

பகலோ டி.ரவற்ற விடச்களைப் பாவியேன்கண் 

பிசலரா மலமற்றிறாகாம் வகையென்று சொல்லா 

சசமூரு மென்னெஞ்சப் பரியொடு சாவினமஞ்ை 

ககமர் தணிகைக குறமாஇனைச் கள்ளியானே, (௫௭) 

Hi omy. Vat ey Heo 

சள் ரியின்மலராா எள்ளி எரளிவா। 

காஞ்ச கணியையா£ நார்மரா 

சருயபென சமைபெட்ரி கரும்பையா£ சறிப்பார் 

சுருய்கட அ வாயார் ருடிப்பா 

ருன்னினங சலைப்பல் வெள்ளிபொன் மலைய 

யோற்குறச் of BIG) BI LLB fy my 

முற்றவாம்கு சமா வுலோபர் சு இரவை 

யுலடெ ச் தெவர்விராம பிரியார் 

கொள்ளியின்மலரு wait gps gird ge 

குலங்களை யருக்சனு மஇ.புய 

கோளரசா வினமென் றஞ்சோடோறக் 

குலவமை யருகலே ஈடக்கும் 
நெள்ளியசணிகைப் பதியினி லடைர்ரோர் 

் ள் . 
சேடியே காசெலா நொடியிற் 

றெட்டியே பறிச்மோர் பட்டிமண்டப இர 

சேர்தஇடுஞ் கெட்டியா பவனே, (௫௨)



தணிகை கலம்பநம, ௯௩ 

கலித்து 

யானே யவனவன் யானே யெனக்கொண் டிருச மன் 

ரூனேபன் மாயங்கள் செய்தே யொளிக்சிம் ஈடபெபவ! மபர் 

மாகேய மாயெ கெஞ்சே தியங்கி மயங்குவசென் 
கானேய் கடம்பன் மணிகாசலன் செயல் ஈண்ட? 2, (௫௩) 

கடைத்திருரு, பிருந்தம, 

கணடமலை பயச்சாரும் பண் மலை பயச் பருவ 

௬௪ இனை மா வேற்றாரும் வருக இனை மா வேற் 2 ah 

சண்டலையா ரூனாரும் விண்டலையா Cathe 

சானவாகா டளியாறாம் வானவ/கா டளிபாருங 

கொண்டகல் லரரதக்சாரும் விண்கல் லாரத்தாருகு 

குலவுமுச மாஸரமும பலபுமூக 707 Ohio 

புண்டரும் மயிலாரும் ெபண்டரும் மயிலாரு£ 

பொருத்தணிகை வரையார் இருசசணிை வரையாரே, ஓ ட 
N
w
 

வேண்பா 

வரையாய் சுணிகை வரையா பிவயாப 

புசையாயு நீயிரவிர் போற். சைகாணா 

(பின்னிடை.பும் பொயயெண்பா ஏில்மீவடைா சேிக 

௮ ear coFler itt பொட்டெனப O ; 

ey o 

Vereen gb 

Quince w சமையம் இடபாயா வொய்ப் 

பொருக்காறு முகம்படைா உ பு ரி வேதத் 

கயிலகு சத ௪மய2இர் மேநருவ 

கள்றாடன மாகங்சமென்லே சுரு யன 

செய்யசிவன் மிருப்பனவ்சா ட உலர அற்பான 
வ * ட் a சு இிருமாலுவ குடமுகர்சான் மருன்மீ னேற்பா 

னையஸஷொடு புரக்சமன்வா ரணம் வளர் 1௧7 

Tug were ween vd Ment apm car so (௯) 

ககொழற்றி, 

நேடில் விநத்தம். 

* ௩ “ te 

உ ரறவருக்கரு ணர்றணரி கைப் இ யூ. சட 

மறறிவள் கொங்கை நார்ருறிபும் ைவூரு ஈபோ



ae _திருத்தணிகைச் சற்.நிதிமுறை. 
னெஜ்றியிடுர் திருசாமமு ீலிநெடுஞ் சூலங் 
கொத்றியெனுர் திருமாமமு நீலிகொஞ்ம்பேரே, 

பிச்சியார், 

சிந்தடிவிரத்தம், 

பேர்பெருந் சணிகைப் பொருப் Se Aunt 

பெண்களேச௪ நடந்திடும் பிக்ரியா 

சேர்கொள்வீ டெங்காமேற் பர்பசம்தையே 
யிசையங் கஞ்-மிவா ௫ம் பதச்தையே 

வார்தருல் குழலா மஞ்சுவர்க்கமே 

வர் தணைர்தவர்க்கா மஞ்சு வர்க்கமே 

சீர்கொள்பூதி மெய்யென்றுர் கரிப்பரே 

செப்பும் வேடங்கள் மர்றுர் தரிப்பரே, 

கழிநெடில்விநந்தம். 

சரிச்சசக்கரச்தையேவ தனதுமார்ம தாணியாய்ப் 

பொருசத்இ.மாய னோடவன்று பெ.ரு.தசாருகன்றலை 

யரைச்சணசத்தஇுிலர்றுவீம வங்கைலே லெறிர்தவன் 

இருத்சணிப் பொருப்பினின்ற பபேவனெங்சடேவனே, 

சிந்தடிவிருந்தம், 

சேவராலுர் திருச்சணி கேசனைப் 

பூவராலடி. போற்றிப் பணிகலாப் 

பாவராலைப் பகரும் பென்னவே 

யாவர்மாதர்த மல்கும் புழைச்சணே, 

எழசீர்க்கழிநேடில்விநத்தம், 

புழை*கை யானையோர் பார்வையாக்கிமுன் 

போசீவே விடுச் சாச.ரச்துடன் 

றழைச்சசான் மனும்வல்லி யங்குசத் 

தானமா விரண்டணையக் கண்டவர் 

திழைத மாசவச் செய்வயானைசே 

செழிற்புயங்களார் தறியிர்பூட்டினான் 
மழைச்சணங்களார் தணிகை வேடனாண் 
மைத்கிறத்சையார் புகல வல்லே, 

(௫௭) 

(௫௮) 

(௫௧) 

(௬௦) 

(௬௪)



கணிகை கலம்பகம்; 

கமீநேடிலவிநந்தம், 

வல்லைவரு மொருமாவி லரைமாலின் மேலிருசால் வைச்தான் மற்றுஞ் 

wh 

சொல்லுமரை மாவையமர் முக்திறிகை மேல்வைச்தான் ரோகையென் றும் 

வெல்லுறுங்குக் குடமென்று மாங்கசம்குப் பெயர்புனைர்தான் விரும்பிவாழு 

மில்லமென சசமுமறை முடி.புமெழிற் றணிகையுமா யிடங்கொண்டானே. () 

வண்டோச்சிமருவ் கணை தல், 

௦ 4 கலித்துறை, 

கொண்டலுலாவும் தணிகாசலன்பதங் கூறலர்போல் 

வண்டர்களேயொரு சாரிகையோ இ மயங்குடன் நீர் 

அண்டமதா மெல்விளைவல்லினச் தலைச்சொல்லுவசென் 

சண்டமதாகு மிடையின$ர் தலைக் கண்ணுறினே, 

சநீதவிரத்தம், 

கண்ணிலார்களறுவரோர் சயத்சைகாடுமா நபோ 

லெண்ணிலாறுசமயர்சாமு மென்கொணின்னை யுணர்வதே 

வெண்ணிலா முடி த்தவேணி விமலஞாளித்இிம் 

பண்ணுலாவு சணிகசையம் பதஇக்ருள்வாழு முருகனே, 

o நெடில்விருந்கம், 

மூருகனென்று தினைப்புன க்தில் முஇிர்கஉூன்ழெவ ளனையே 
மொழிபுமநாதி சைவனென்று முன்னொர்கொச்கை மடி ச்சனையே 

பரமன்மைர்ச னென்றுகடற் பள்ளிமருக yf) Car Cus 

பசையின் முலைட்பா லுண்மிபின்னும் பன்மீன்முலைப்பா லுண்டனையே 

குருவென்றிருக்தும் வானவர்தம் குழுவின்மொழியன் றுகர்தனையே 

குலமாச்தெய்வ யானையன்றிக் மூறமாதிணையு மணர் டணையே 
திருவ தன்றி யேற்றறியா தவனிகமுந் பேற்றனையே 

தச்கதோவில் ருனச்சிவைசொற் மணிகாசலத்தி லறுமுகனே, 

தாமிசைவிருத்தம், 

அ௮றுமுசக்சணி லொருமூகந்தனை யடியனே ற்கும் வாச் 

ரம்பகம் பணி ரண்டிலொன்றிலென் ணாணவக்நெட கோச்மெர் 

வெறிகொள்பன்னிரு கையிலொன்றிலென் வெம்பவச்சடல் தடுச்திடீர் 

விளல்குமாறுசெவ் வாயிலொன் றினில் வீடுசேர்மொழி சொடுச்இடீர் 

சட) 

(௬௪) 

(௬௫)



oo 

௧௬... இருத்தணிசைச் சந்திதிமுறை, 

செறியுமாறிரு செவியிலொன் நிலென் செய்இயாயையுவ் கேட்டிட 
செய்யமார்பமோ சாறிலொன்் திலென் செர்தமிழ்த்தொடை பூட்டி.டர் 
தீறுகண்வேடர்க ளூசவுமின்கொடி. சனநூமன்பர்கள் மன மூீள். 

தணிகையம்இரி முடியுண்பு சழைச்சசெங்கல்வ ராயரே, 

தலைவன் சற்சுரத்செளிமை செப்பல், 

கவித நறை, 

செங்கற்சுடிகை யராவிருபாலுர் கிருவிளச்காய் 

சங்குற் பொழுதஇர்தக் கழ்சு.ரரீர்தினன் சன்னியிடைம் 

சிங்கச்சைச் சாய்க்குமுலே யானைகடுணை செய்இிடமா 

தீல்கர்மைச்சாய்க் குமரிவாழ் தணிகையஞ் சாரவினே, 

கண்டா. 

சார்ச்சாரைச் செலவு OM AN FHC wee Ly 

ீர்ர்சாரை கல்குரவிற் சேர்விக்றா ஞ் மசர்ர் சாறைத் 

மாழ்வெய்த வொட்டாச் geo are og தி லென்றும் 

வாழ்தெய்வ கா மணி, 

நன் விநந தம். 

. . . . 
மிதாள ர ப ஸிசாசலம்வா யி 

ய ஸர்! காசிவ ( உ ADT ுி ர் Areas i 

ர Oe oy * 
QU Sat AO AE TB Th hy, 

TENOR தனரிகேசா் இருப்புக ழ் கட்டுரை செய்இடுகாள 

வாசவன் முற்பிற சேவர்கடாளூறம் வல்லிபொடித்சதலா 

ணனீசவச்ச ரெனும்ஈறுங் கானச நீறுகலச்த துசாம் 
ம் பேசினவிப்பொழு சேழ்பிறயிச்சடல் பேரறவற்றிடுமே, 

™ 4 வெண்பா. 

வழ்ருசசுனையில் மலராக பைய்க முர 

குற்றா சணியவ் குமரே௪ர--௪ ற்மோர்கள் 

போற்றுக்கணிசைப் பொருப்பா ஜென்றி வினைகள் 

மாற்றம் வமையோதா லாய், 

( சா ௮) 
ம
ண
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கணிகை கலம்பகம், ௬௪ 

சிந்துவிரத்தம். 

வாயுன்புகழே த.கிச்ிடவு மனதுன்வடிவே நிலை ! இடவும் 

அதாயறின்றாள் கரர்சொழஙவர் எம்ஈ த்தாள் கோயிக்வலம்வாவு 

நீமிங்கிவையே யெனக் கருள்வாய் நிலமபொன்மாமா வேண்டிலன்யான் 

காயங்கதிர்கான் மணியருவி கறங்குச் (/ணிகைப் பெரு மானே. (௭௨) 

> a விரந்தம் 

பெரியகுன்ற மட்டுநெள்சென் கரியகும் உ மட்டிலாய்ப் 

பிறமும்வேல் பிடிச் துமெனண்ற பிமவிமவேலை நீடரியாய 

வரிபும்வே தனைத்தடுத்து மான்வேசனைச் தடாய 

வணிசனென்் றிருர்து மெனனுள் மருவுகாசை மாற்றிலாய் ருது vy @% 
அரியுமஞ்ச வரனுமஞ்ச வயனுமரஞச வும்பரோ 

டண்டர்கோனு மஞ்சவண்ட மாயிரச்தோ டெட்டிஸுக் 

இரி.பும்வ ஜ் சவாணை(?ய செலுச்துகுர வஞ்சமுன் 

சிறிதுசண்கள கடைிவக்ச சென் ளிகை குமானோ (எா௨) 

a ° r 

கமினேடிலவிரத்தம். 

குமரரதிரு மான் மருகாமுருமா கொடியோரைச 

சம. ராடியமா மயிலாவயிலா சுணி2கசா 

௮ ம௦சாபதிகா வலவா தொலைவா மலமென்றே 

தமர்சாளுரையீர் ஈலமார்கதிடரம் பெ௫லாமே, (௭௪) 

நெடிலவிநகத்தம். 

பெத்றாலு கினணியொருவ ரெனை $தணிகைவரையகத்தே பெறவும்வேண்டு 

முற்றாலுமருச்சு வங்க ளவ்வரைக்கேயுறல்மிவண்டு puss sara 

சத்றாலுமுமது.திருப் புகழமுசேகாடோறு ம் கற்கவேண்டுஞ் 

செச்சாலுமிவவுடல மச்தலமீ துறவேண்டுஞ் சேர்சனாசே, (a@) 

வேளை. 

செர்சவிரலுரொற் செவவழியாழ் வாசிதஆப் 

மீபாம்தஇிச்சைகள்பேசும் பொய்ப்பாண-_-நார்தரைமேன் 

மட்கலமொப்பாயிஷோம் வனண்டணிகை யூரற்குப் 

பொற்கல மொப்பார்க்கே புகல், (௭௬) 
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௯௮ இருத்தணிசைச் சத். நிதிமுறை, 

கலித்துறை. 

புசலாயிரவு௩் பகலுர் தணிகைப் பொருப்பிலெழும் 
* od ௬. ந். . ச * 

பகலாயிரமன்ன சேயோன் புகழையிப்பாழ் வயிம்றுள் 

இகலாயிரர் இச் செய்ப்பத நீம்டபுலே யென் ந௩உ்லோர் 

நகலாயிரங்கவு நாணமுறு யெர்சசாளு நெஞ்சே. 

விந) தம். 

நாளே பிரம மென்பாரு கானேபிரம மென்பாருல் 

சகோளேபிரம மென்பாருவ் குணமேபிரம மென்பாருக் 

தீாரளேயூழைப் பிரமமெனச் சாற்று? வாரு சணரிகைவரை 

வேளே பிரம மென்னாமல் வீணேபிறப்பி லுழல்லாசே, 
J 

தாழீசைவிநந்தம். 
ஐ ழ்லுமொரு கொச்கையட் டோர்கொக்கடியி லிரா சா 

ரொரு யிலே Waites gor ரிச் சேவலைகைப் பீடு. த்தார் 

௮ழகியசெம் படன்மகனா யாலைவாய் ஈரிண்டா 

ராரலன்பா லாசைமொஸ்டேர் பொய்சையிடத் இருச்தார் 

குழவியெனப் பொ௫்ர்து DGG &) pa er Gol 

கொடுவேல்லை (யாகியெ ௫ குறமாைப் புணர்க்தார் 

தீழையுடுக்கும வேடரொடு மலைகடொரு ஞ் சரிஈ மார் 

சாற்றில்வலச யார்தமளிஸ ச் ௪ண்முகர் தஞ்செயலே, 

வேன்பா. 

HERA FUSE w10yo)weor சாற்றிக் ப ணிகையிறை 

ஈஞ்செயலைப் போம்இ ௩மைளிச்சான்-கெஞ்சமே 

என்னோ வுலகச்தில் யானெனசென் செயின்னு 

மன்னோ டிடர்சழிகு வாய், 

விநந்தம் 

ஆயவென்னுளமால் கோயிலிரமருவ மருட்டணி க சலிவமார 

சாயகாமோ சாறுடையார்க்ரு ஈற்ிரமைக் தின னுயரில் 

தூயவன்னவனில் காற்டுரமுடைய சுருகிவானவனுயர் குவனால் 

மாயையாருலகத் தோர்செச்சவரு மத்றவர்க்ஞயர்சி யாகுவசே, 

ஈநீதவிரந்தம். 
ஆகுவாகனனோ டெரருமாங்கணிச் சன்றம ராடியகா 

ளேோசக௩யக ணிவவுலகைச்சுழன் றிக்கணமுன் வருவோர்க் 
இகு3வன்சனி யென்னலுமே மயிலேறி யிமைப்பொழு இல் 

வேகமாய்வரு கினகழறச்சருள் மெய்ம்சணிசா சலனே. 

(௭௭) 

(௭௮) 

(௪௧) 

(0) 

(௮௧) 

(42)



தணிகை கலம்பகம், 

ஓடுதவிநந்தம். 

காகொஞ்சிமு த லாக்சலங்ஈண்மிர கால்கொண்டு நடமேசெயு 
மீசனார்கயிலை வாசனார்ஈசையி லெழில்சொண்முப்பா£ மழிக்சசால் 

சேசுலாச்சணிகை வாசசர் முருகர் செய்யவயிலிள முறுவலான் 

பீவி 

மாஎலாரவியிடு மென்று முப்புரமும் வலியழிச்திமையின் மாயுமே. (வ) 

உட 0 ௩ . 

THUG DD. 

மேகஞ்சூழ் சணிகாசலர் ad &) 8 way in gm%) Boor 

பாஇணாகய செஞ்சொலாம் பண்மறச்கனர் விஞ்சைய 

சாகுமாடலிஞுன்ட மரம்பை தப்பினள்சச்கர 

anew gto POY cog gb soot முனிவரே, 

Cy 0 

காழிரைவிருந்நம், 

முணிவோர்தொழுர் சணிகாசலர் முன்பேகுது மென்றே 

மொழிச்மீத யெழுந்தனனய்சளன் முூன்பேவினை மலைதா 

னினியேகர ணயில்கொன் விடு பன்றேயழிர்கதுவா 

லிவ்வாறு பிறப்பாங்கட லேமுவ் உழிர்ததுபின் 

னுனிஞல மலச்சூர்மா Cu ie 7.2) or புடனே 

யொடிச்மீதவிரும் # Hw mgs oy கொருகற்றுணை யாருக் 

சனிமாயையின் வவ க்நின ஈமர்கா சாவனகரிற் 

றங்காடிலி னடை.வார்செயல் சாஈ்௱ற் கெளிதாமே, 

% . 

th டன் நந்தும், 

தாமசங்க டவிர்ரீ துநின்-கத மமென்றுநவின்றிடற் 

கோமெனும்பொரு ளோதிடா-யேழு ab wee Gow 

வெண்பா. 

கேம்நிருக்தாரின்றைக்கு நீருனாென்னுமறம் 

மார்திதுமுடன் மீதாசைப்பட்டாயே-பார்ச்பகெஞ்சே 
யென்று ரிகேச னிருகழற்ச ன் பாகுவையோ 

நின்றெனக்கு சற்றுரைசெய் நீ, 

அள வடிவிழக்தம். 

நீயுமொருவிண்மகளை மணம்புரிக்சு செயலறிந்சே னின்பிதாமூன் 

போயொருவிண் மகளைமணம் புரிர்சசசளாலஃ சன்றிப் பொருப்பரீன்ற 

நாயகியா: வல்லிதனை மணர்தனைம் யவனுமொருககமதாமென் 

ரூயைமணம்புரிதலினாற் ஐர்தையைப்மீபா லுனக்குமிரு தாரம்வாய்த்த 

தாயரறுமீன்முலைபுண் டொருகுளத்தில் வளர் சணிசை யமாரேறே, 

(2) 

(அறு) 

(௮௬) 

(௮௪) 

( வி]



௧௦௦ இருத்தணிகைச் ௪.த் நிதிமாறை, 

எழகீர்க்கமீிநெடில்விநத்தம். 

ஏராமோத செழில்கண்டு கூடு மிடமெங்கு காடியுழலா 
வேரு யன்ற னடியாரினச்சை விழையேனை யாள்வதிலையோ 

மாறாகஇமந்தி மாமேறியக்கு பதிவாங்கு யோகங்குபலவின் 

ரூறார்பழங்கள் சுளை€ன் மரும்து தணிகாசலச்கீ னிறழையே. (௮௯) 

கலித்துறை, 

கடக்குஞ்சரரிக ரென்மனதநண்டங் கடந்திமைப்பி 

னடச்குஞ்சாமென ரிப்லாரிறுக்தம நானறியே 

co Lud opens மென/(தரையாய் புகழட்டழி ௨௭ 

நடக்குஞ்சரவண மன்னாதணிகை நன்னாட்டினனே. (#0) 

91 த. 

நெடி ல்விருந்தம். 

நாடரு$ீள wieder Ly Sonne a நுகர் எடியோம் 

நன்றெழு வாரிபுய காரம்பெய்து குடி தீ நிடிவேரம் 

நீிமெழுவகை லோகங்களை ர் mak) பிறுப்போம் 

நிலச்தையுமோ ரடியார்தி நிமாக்கலையைத் தரிப்போம் 

பாடிறு வேகனைம் சமலம்சண்ண ம /மி3வாம் 

பண்ணரியைப் பரியாகஈப் படைப்மீபாமிவ வுலஇம் 

சேடருஞுசர்ச் -ணிகைவரைச் செவவே டன்னருளால் 

ிவனைமொடிச் சான்மலையிற் ெ.ரிவிப்போ நாமே, (௧௧) 

&மிநெடில்விநந்தம். 

செளியாப்புனலைச் சேற்றுவிச்சாற் ஜெளியவுளைகரு ॥ரற துபோல் 

விளியாதெனைச்கு மூாணவசசை விப்ரியகாடைககண் 4 நிகரித்சான் 

வளியாருலா முன்றிஜர்சன் மடமைமுகிழ்ப்பலைகமொெறு 

நியார்குவளை மூன்றலரு ககச்சானறணிகை யக சீ ராமே, (௯௨) 

௮ ஈவடிவீரத்தம். 

அகமலா விழிபிரண்டு மருவிசொரி சரண து 

முசமலமோ மூவிப ண்டு மொழிச்துருகு.ட் படியருளாய் 

ஈகமலருல் சயில தனை நர்டரற் என்றளி துச் 
சகமலரும் பகழ்படை ௪2 பணிகைவரைக் குருபானே, (aa! 

நெடிங்விரந்தம். 

குருபானீ தாருகனை யடுதலிஞர் சக்சரங்கைச் கொண்டான் மாயன் 

வரமுறுமோர் வெண்கரியை யளிச்சசனார் பெண்கரியை வலாரி யீக்தான் 

பிரமனைமுன் ரிறைசெபலாற் பரமனுந்தாழ்ர் துபடேசம் பெற்றா னின்போ 

லொருவரு கே ரிலைகினக்குத் திரிகூட மாச்சணிகை யோங்க லானே, (௬௪)



தணிகை கலம்பகம், 

கலித்துறை, 

ஒங்காச.ரத்கிற் பிகர்திங்கைகாளு முளாச் செனது 
சில்காயிரமும் காக்சசேனை ய.ண்டனன் மெனறணிசை 
நீங்காசமிவல ஸி% தறிஈ் சென்றனை நீடுவூழ் 
ப,ய்தார் குறச்திச் திருடவென்மிறஈம் பயனறிர்சே, 

9 சிந்தடிவிருக்தம். 
c 

பயன்பெற மூவுலகினிலா LPG DUG Gyo 
பரமனுதற் கட்டீயா லருவமாணாய 

நயர்இடசாபம் கருப்புப் பூவம்பேர்.இ 
நாண்மிகுச்சு வண்டர்குண மடுக்துரின்றாய் 

யுயர்க் துபிடி ச் இ்.துவச௪ மீனயாட 
யுபடைபெண் கூட்டமசா மசனானிீசான் 

வியர்ததிராச் கணிகைவரைச் செவ்வேளைப்போல் 
மேலாகாய் வேளெணும்பேர் படை துமாதோ. 

வேண்பா. 

மாதிரையு மாதரையு மாரரையும் வேண்டி Hie Cua 
. ௩ முரு . 

லாகரையும் பாடு மவப்புலவிர்-.. இசுரையாள் 
சேயார் தணிகைவரசைச் செவ்மிவளைப் பாடிலென்று 
மாயாகச செல்வமருள் வான். 

கவிந்து. 

வானமளக்சது மாயோன்றிருவடி மாயனுச்இச் 
தானமளர்தது சகானமூகன்சேவடி க் தாரழ்புவிபோ 

மேனமள 5 வெள்ரிவெற்போனடி பேனலவளர் 

கானமளர்தது பென்றணிகாசலன் காலடியே. 

மநட்பா. 

அடிவண்டறை பயிலும் ணி மைக்கும்பூ 

முடி வண்டறை குழலின் மொய்க்கும் வடிவறிழல் 
காட்கிமாக ow) iis mest on 

நாட்டில் வாழ்சரு நங்கைமற்றிவளே . 

நெடில்விநத்தம். 

ஏறும்புகழ்சேர் தென்றணிகைச் கோனிரு ராளுவ் 
கூறும்பெரியோர் சேவடிகெர்சு குறித்திட்டோர் 
வீறுங்கமலத் தம்;ணனறியா வீடெய்இ 
நீறும்படி தீ வினையின கன் றிடு நீராசே, 

தணிகை கலம்பசம்- முறீநிற்று, 
OE OGG 

0% 

(௧௫) 

(௧௯) 

(௬௭) 

(௯௮) 

(௯௯) 

(#00)



ட 

கணபதிழபுணை. 

இருத்தணிகைச் சந் நிசருறை, 

ஏழாவது 

கணிகை மயிலபத்து, 

வட்டச்சலாட மயிலே வாதென் பமவினைடூர்தி ஈ 

வெட்டவெளியிலென்னை வித் எச்சுடமா விருவெல ஜோன் 

றுட்டகீ$ரவுஞ்ச வெற்பைச் சுரனைவே ரறபா' மீதான் 

ச ட்டப்புமுகணி ெய்பன றடணிச சனை நீகொண்டிவாராய், 

ஈஞ்சட்பெ லி.பு மாவை ஈடுங்சப்புடைக்கு மயிலே 

கஞ்சச்திழவன் வா சிற் சைவிட. ' ரூட்டுமையன 

பஞ்சிற்படு நெருப்பெனனப் பாவங்களைாத சலிர் தாண்டோன் 

றஞ்சத் தணிகையில்வாமுஞ் ச.த.ரனை டீ கொண்டுவாசாய். 

நீலக்கலாப யிலே ரினைப்பவ ரள்ளத்இல் வாழுங் 

கோலக்குறச */ மளுளன் ஞூமரனமசாகளுசன் 

சீலச்சிலம்பணிபான் சேவர்கொடி௨லங்  ரண்டோன் 

வேலுச்சகிறைவன ஈணிகை விசாகனைமேற் கொண்டுவாராய், 

வன்னக் சலாபாயிலே மாயமலப் பிணி? # 

தன்னையளீச் சென்னைவாஙக ஞ் சற்குருவா முருகோனை 

முன்னைப் பபாமறைகாணா முசலவனை விண்ணவர்கோனைக் 

கொன்னைத்தணி பையிர மேவுக குமரனை கொண்வொரரய், 

குன் ஜிர்ரிறை விரிச்உாடிச் குலாவுங் கலாபமயிலலை 

மன் றிந்சிறர் இனிதாடும் வாசனளிச்சருள் செல்வன் 

மன்றற்குறத்திசக் சைக மணளன்றணிகையில் வாமும 

வென்றித் ரனியிலைவைவேல் விமலனை$ கொண்டுவாரராய், 

(2) 

(௩) 

(௪) 

6)



நணிகை மயில்பத்து, 

தேரிற்பொலியுல் சலாபச் றைவிரிச் தாடுமயிலே 

பாரிட்றடுச் உென்னாயாண்டு பங்கய/சேவடிகாட்டுங் 

கூரிழ் பொலிர்தடுஞ் பெவ்வேற் கொற்றவ னற்றணிகசன் 

ரூரிற் பொலிச்கடப்பக் சாரவனைக் மொண்டுவரராய், 

HOT EF சுவரினுக்கப்பா லரைச்கண சாடி யுலாவுஞ் 

சண்டச்கலாப மயிலே தாயிற்சிஈர் செளையாண்டோண் 

ரொண்டருக் காரமுதன்ன சுக்உான்மானஸி © Go g sor 

கொண்டற்றணிகையில் வாழுக் முருபரனைம்கொண்டுவாசாய், 

அவியந்கோசைமயிலே சொல்லுவன் யானென்று கேண்மோ 

பாவியருள் ளெனின்்மி.ர்கோர் பாரிடை யாவரு பில்லை 

RAI val was GFT GT BW க்காள்கசை யெர்ராளென்று கேட்போல் 

காவியச்சண் கிரிமேய காவ்கேயனைச் சொண்டவொராய், 

மேகத்தைக்ாஈண்டு ிறகை விரித்து ஈடிககூமயிே 

சோகப்பிறப்பை யறுப்பான் ௮.௫ 4 துப்பணியமெனக்கு தீ 

சேகத்தையொய் யெனக்காம்டிச் "ம்பா மாச்கிவைக்தோனைப் 

போகத்தணிகை யில்வாமும் புனிதனைகசொண் டோடிவாராய், 

௧௦௩ 

(a) 

(௪) 

(w) 

வண்ணப்பிணி முகமென்பேன் மஞ்ரஜையென்பேன் மயிலென்பேன் 

கண்ணிற் பொலிச்சிகண்டி சலாபிம நுரமுமென்பேண் 

பண்ணித் சறர்சஞமலி பசு்சோசை யென்றும்பணிவேன் 

அண்ணாற்றணிசையில் வாழும் ௮ முகனைச் மொண்வொராய், 

தணிகை மயில்பத்து-முற்றிற்று, 

woe md ot 

(௧0)



é. 

கணபதிதுணை, 

  

திருத்தணிகைச் சத் நிதிமுறை, 

எட்டாவது 

தணிகை சரேவல்பது து. 

செஞ்சூட்டு மிருரிரையும் பொற்பதா யு முழமுடைச் சேவலேடீ. 
பஞ்சூட்டும் தழலெனவென் பவச்தொலைச்துப் பாகதிதர் சாள வின்று 

மஞ்சூட்டு மழைதலழு மதிற்றணிரை வரைவாழு மன்னன்றன்னைக் 

குஞ்சூட்டும் பெடை மணந், மயிலேறும் பெருமானை கூவுவாயே, 

என் .றுமுனக் சகடிமையென முறியெழுதிச் தருகுவன் செயம்பக்சேண்மோ 

துன்றுசிறைச் சேவலெனுங் ருக்குடமே யெழுபிறவி தொறுமீங்கானை 

மன்றினடிச் திரிமொறாவன் மகி யுபசேசம் வழகடனொனைக் 

குன்றிலுயர் சணிகைவரைக் கோமானை வரவொருக்காற் கூவுவாயே, 

புறத்திருளே யகற்று ஈற்குப் புணரியெழுஞ் சூரியனைப் புலரிக்தாலைச் 

சிறக்குபிரு சிறையடித்துக் இனநர்சினருா மழைததுலவுஞ் சேவலேகான் 

றுறப்பரிய வகத்திருளை ச் துலைப்பதற்ரு நீியொருகசு ம் சடர்வேலானைம் 

குறத்தியணை * ஸணிதை வருமான சூரியனைக கூவுவாயே, 

. ப் . ‘ Le ச் a அண்டமெலட்” -டையென லிருரிறையி னுள்ளட௨௰்9 யபயங்காத் துத் லாட 

Herrin mas Fg woo) GF Hen usa. io. குரல்காட்டுஞ் சேவலேகேள் 

பண்டையவ!” “Pom sy oop. த்தி யெனையாண்ட. பாலனீலக் 

கொண்டலு* சீசீ ணிகைக் குறுகாச ணிங்குவாச் கூவுவாயே, 

யாமம்க டொறந்துயிலு மணிசாகடம் வாணாள்வீ ஞயிம்றென்று 

சேமங்கொள் சிறையடிந்தும் க.க. கூவென்னுஞ் சேவலேகேள் 
காமங்கை மிக்கொருகாண் விஷயஎளவும் விழிஐயிலாக் கணக்சென்னே 

கோமக்கை வள்ளிபுணர் சணிகைபா வீங்குவரம் கூவுவாமய, 

(s) 

(&) 

(௩) 

(௪) 

(௫)



தணிகை சேவல்பக்து. ௧௦௫ 

இக்கரிச்குர் சானவனாச் செயக்கொளாஞ் சேவற்கொடியே திருமால்போம்று 

நக்கருக்கு முமையாட்கு மொருமகனாய் வருமிளேய காதன்றன்னை 

யச்கரிக்கு மிக்கரிச்கு மருமசனை வள்ளிதெய்வ யானைகோனை 

கொச்கரிக்குல் கொக்கரிக்குர் தணிகைவளை வேலோனைக் கூவுவாயே. (௬) 

சோ இடங்கள்பொய்ப்பினுசின் றாமொழிபொய்யாசெனவே சொல்வர்நல்லோர் 
இசறவோர் காலிருகான் முக்காளூர் சான்யாமச் தெரியச்சொல்வாய் 

ஆசலினா லுனக்ருைப்பே னாண்டலைச்சே வற்கொடியே யறுமீனாகுங் 

கோதையர்பா லுணுக் சணிகைக் சோமானை யிங்குவரக் கூவுவாயே, (௪) 

தண்டச்சா லூங்கழித்துத் சானவர்செம் குடலினைமேத் குடலேபோற் 

சண்டச்சா ரூன்குலவுஞ் செஞ்சூட்ட்ச் சேவலொன்று கரைவல்சேண்மோ 

அண்டத்தார் வையகச்தா ர ரவுறையும் பாதலச்சா ரகலாதேத்துவ் 

கொண்டற்றா ரகைகுலவும் சணிகையிளை யோன்வரடீ கூவுவாயே, (9) 

சாரகைகெல் லாச்கொறித்துச் சமுதஇரநீ ரறச்குடி துச் சமரில்வீது 

சே £வுணர் படவிடிகேர் குரல்காட்டுஞ் சேவலொன்ற செப்பக்கேண்மோ 

உரனுரை யுடனருணை allen Soar நு இியின்மிகு கேண்மையானைக் 

கூரயில்வேற் காந்சானைத் சணிகைவரளை யானைவரக் கூவுவாயே, (௯) 

வர்திப்பேனனுதினமும் வாழ்த துரிவே னுனது இரு வடி வைசாளுஞ் 

சர். ப்டேன் முப்பொழுதஞ் சேவிப்பபன் செஞ்ரூட்டுச் சேவலேகேள் 

பர் திப்பே னெனதுவலி பாரென்னு மாணவமாம் பகைவிண்டோட௨க் 

சொர்இிற்றேன் பொழிசாரற் மணிகைவசை யான்வரநீ கூவுவாயே, (௧௦) 

தணிகை சேவல்பத்த-முற்றிற்று. 
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& 

கணபதி ஸ்ம ளோ 

திருத்தணிகைச் சந் றிசிமுறை, 

ஒன்பதாவது 

தணிகை வேலபத்து, 

பேராவினையின் ரிரையெறியும் பிறவிர்சடல்வற்றிடக்சுவற்றி 

யாராமாயைச்திரைபுணரா வழுதாஈடலின முத இயிடாய் 

போராரவுணக்கடலெ டுநீரப் புணரி3யமழு பறவுறிஞாி 

பேரார்தணிகைப்பெரு. என்சை யிழுந்தஞானச்சுடாவேலே,. 

நீங்காமாயைப்பொருள்பவை செருமகும்பிறவிச்டிரிசாடி. 

பயாங்காரத்துள்வொபிசசிரிம ஓய/மஞான ச்சின்முடியிருத்தாய் 

வாங்காமாயம்பஒுபுரிக்ச GEES G) 1 aj SRF D 25) Col ob BL 

பாங்கார்சணிகைப்பெரு மான்கைப் பயிலுஞா.எச்சு டர்வேலே, 

மூலமலவேர்மமேல்2பாச்ி முளைச்தபவமாமரந்துளோத்துச 
L உ ந ச . உர ௩ ச 6 லவமலமாரக்கோட்டிற செறியுரானத்சேனரு கீதாய் 

கபோலமரு௮ம்புறச்சகடலீற் குலவுஞ்சூர்மாமரர்தடிச்து 

॥வசையினிளையோன்கை நின் ஈரானச்சுடர்வேலே, 

கானப்பிறவிவேர்முமுதுங் களைச் துன்னருளேர்கொண்டுமுது 

ஞானக்கருமபைமனப்புலகதி னாட்டிவிளையும்படிபாராய் 

வானத்திறையைகச்குடியேற்றி வாம்ஞார்சிறையெலாக்சமிர்தது 

மோனத்சணிசைப்பெருமான் கை முமிகுஞானச்சுடர்மீவமில 

காமவெகுளிமயக்கமெனுவ் சடியோர்வாழு முப்புரத்சி 

னாமரூபகஇரியையற உரமீயன்பிறவிய்கவிரப்பாய 

திமையாககர்தூவரா? சேருமபுரக்கடமையழித்துப் 

பூமன்றணிகைபபெரு என்சைப் பொ ிபு௫ னச்ஈடர் வெலே 

(௨) 

ச)



தணிகை வேஃபத்ா. 

மலவேதனையுமடி தீ.துடல மருவாவழியுங்கா ட்டி.ப்பின் 

னலவேதத்தின்சரப்பொருளை சாயேற்கருளுசாளூள தோ 

வலர்வேகனையும்புடைச்துலக மாக்குந்கோ ழிலுங்கைக்கொண்டு 

பொலமார்சணிகையமர்ச்சான்கைப் பொலியுஞானச்சுடர்வேலே, 

சூழுக£ம்புசெர்தசைதோல் சுகீலமூளையெலும்புஇ.ர 

மாழுமெய்யைப்பொய்யெனச்சா ணகண்டஞானர்சனையரரிப்பாய் 

தாழுமலையும்பிளர்தவற்றிற் றங்குமசானுரம்பிளக் அ 

வாழுர் சணிகைப்பெருமான்கை மழுவுஞானச்சுடர்வேலே. 

அஞ்ஞான ச்தின்வசமாகி யழி.பும்பிறவிசனையகன்று 

மெய்ஞ்ஞான ச்தின்மயமாளம் வீட்டி ந்குலவுகாளாள சோ 

பொய்ஞ்ஞான Ger awartner ai பூசம்படையைவெளிப்படுத்தி 

மைஞ்ஞ ரனத்தைப்புனை அணிகை QU OTT Gt... BIC யமர்வேலே, 

ஜம்பூ சதீதானாகயசோ ராக்சைக்குகையுட்படுமுயிர்கான் 

கம்பூசத்கிற்செயும்வினையாற் கடுகுக் துயர் சீர் ர்தருள் புரிவாய் 

வெம்பூதத்தைச்தடிர் அருகை மேவும்புலவன் ஈணைப்பாக்து 
செம்பூதரமாச்சணிகையமர் செவ்வேள்கரச்இிற்சோர்வேலே, 

விச்சாரசுதீதமாயையிளில் விளையுஞானகச்கிரியையொடு 

ஈச்சாரிச்சாசத்தியினு வ ணுகும்பிறவிச் துயர்களை வா 

யிச்சாஞான கீஇரிபையுமூ விலையாய்ப்படை தீ.துக்க இர்பரப்பி! 

மைச்சார்ர்தொழுகுக்சணிகைவரை வள்ளன்மலர்க்கைச்சகணிமிவலே, 

தணிகை வேல்பத்து-முற்றிறறு, 
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டே 

கணபஇதுணை. 

இருத்தணிகைச் சத்நிதிமுறை. 
பத்தாவது 

தணிகையர்பாதப்பதது, 
வள்ளிய றத gt வவ னவ 

புல்லாகி மரமாடப் புமுக்களாடப் 

புள்ளாகி விலல்காடுப் பூதமா௫க் 

கல்லாஇச் சானவர்வா னவருமரஇக் 

காசினியின் மனிதருமாய்க் கல௰்குர்தியேன் 

சொல்லாஇப் பொருளா விரைப்பூவாடுக் 

கடசாடு யொளியாகி யனைச்துமாகி 

யில்லாகித் சணிகசைவரை யிருக்சான்பா த 

ிமண்ணினேல் பேரின்ப ஈண்ணினேனே. (s) 

மண்ணாசை பொன்னாசை மக்களாசை 
வயதாசை வடிவாசை மணியினாசை 

பெண்ணாசை மனையாசை யுலகையாளும் 

பேரரசை கொண்டுபிறக இறக்குர்$யேன் 

விண்ணாசைப் பூர்சேவர் பகையைச்சாடி. 
விண்ணுலக மளித்சருளும் விசாகன்வீணைப் 

பண்ணாசைப் படுர் சணிகைச் குமரன்பா தம 

பாவித்தே னென்பிறப்பைக் கோவித்தேனே. (2) 

வார்படை தீத முலைமடவார் கலவிக்கள்ளின் 

மயல்படைத்து கோய்படைத்து வருர்திகாளு 

மூர்படைச்,ச செருக்கடொறு முழலுந்தியே 

னுருப்படைத்த சராசரங்க ளுறை£துவாழப் 

பார்படைத்து விண்படைத்துச் சேடன்றாட்கும் 

பா.தலமும் படைத்தெவைபும் படைத்துச்காக்குஞ் 

சீர்படைச்ச தணிகைவரை மேயோன்பாதஞ் 

சிர்தித்தே னைம்புலனும் பர் தித்தேனே. (௯)



சணிகை சீர்பாதப்பத்து, 

செப்பெழுது முலைமடவார் சலவிக்சள்ளை த 

இருடரைப்போர் நினச்தினமூ மறைத்துமாக்இி 

யொப்பெழுதம் படமேக்தி மடன்மாவே மி 

யோயாது செருக்கடொறு முழலுக்திமய 

னெப்பொழுதும் வள்ளிசெய்வ யானைமாச 

நிருபுறமு மசலாச விறைவவீல 

மூப்பொழுது மலர்காவி வஸாயான்பாத 

மொழிக்திட்டேன் சஞ்செசச்தை யொழிச்திட்டேனே. 

பாலேசொல் வேயேமஷோன் பவளமேவாய் 

பங்சுயமே முழதமாவின் படமேயல்குல் 

சேலேசண் ணெனவுரைத்து மடஈல்லார்சஞ் 

கற்றின்பப் பிச்தேறித் இரிபுக்கியேண் 

வேலேவிக் கொக்கைமயில் சேவலாக்டு 

மேலேறிச் கைப்பிடி மத விசாகன்வேசு 

தூலோதுர் சணிமைவரை மேயோன்பாச 

நோக்கினைன் கூற்றுவனைக் தாச்னேனே, 

பேய்ச்சேசை நிெனுமான் கணமேயபோலப் 

பேகதையர்சிற் மின்பே பேரின்பாமென்று 

வாய்சசேனைப் பருஇியறி வழிர் துகல்ல 

வறியதியானச் கார் ச்சிரொடு மறாவுக்தீயேன் 

காய்ச்சேனற் கதிர்விளையும் jor ga ar & 

கன்னிவள்ளி இருவேளைக் காரநாஞும் 

போய்கீசேவர் கொமுச்சணிகை மேயான்பாதம் 

புல்லிசன ணுணைவக்தைக் கல்லீனேனே. 

உய்யாத பாசகங்கள் செய்துகாமக் 

குழன்றுமனோ வாக்குடலம் வேருய்கன்மை 

செய்யாத மூடசரொடுங் கூடிமாதர் 

சேயிதழ்வா யமு£துண்டு தஇிரியுக்தீயே 

.னேய்யாது மன்னுயிரைப் புப்பானெண்ணி 

-நாடோறு முப்பொழு௮ நறியநீலமீ 
பொய்யாது மலர்தணிகை யமர்ச்தான்பாதம் 

போற்றினே னேடணையை மாறந்றினேனே. 

௧௦௯. 

(கு. 

(௬) 

(a1)



௧2௦0 திருத்தணிகைச் F fi இிதிமுறை, 

சேனாரு மலாயனார் படைப்புமீற்றிம் 

சிதஇரகு சன் கணக்குக் இனங்கடோறு 

pen முயிர்வாங்குவ் சலவிமாத 

ருருவமுங்கண் Oe tae utp ges user 

மீனாருல் சொச்கெனவே யமரர்தம்மை 

மிகருகொலைசெய் இடுமவுணக் குழுவைச்சாய்சே கரன் 

வானாருர் சணிகசைவசை யிறைவன்பாசம் 

வாழ்த்தினேன் நீவினைபைச் தாழ்ச்தினேனே. (௮) 

சுயாசமூழுமுட ரிடச்திற் சென்றே 

We Gao Quer gue Dundas pS) 

யேயாஅ சாண்வயிற௰்றுக் கிரையுக்கேடி 

யேச் இழையா ருராவினைச்சண் டுழலுக்தியே 

னோயாது தயிருடன்பால் வெண்ணெய்தாமூ 

மொளித்துண்டு கட்ட்ண்டோன் மருகனென்று 

மாயா புகழ்ச்சதணிகை வள்ளல்பாதம் 

வணங்கனே னன்பசொு மிணக்டகினேனே, (௯) 

வாட்டடங்கண் சிறிதுகை சிறிஐுமின்னார் 

வாயினிசழ் றி துமுலை சிறிதுமையைக் 
கூட்டியன குழல்கிறிது மாகொளும் 
கொள்ளைகொள வறிவுபறி கொரடுக்குக்தீயேன் 

சாட்டில்வளர் இனைகாசீதுக் இளியையோப்புக் 

கன்னிதனைச் சேரர் வடி.வம்கொண்டோ 

ஞை்டுபுசழ்ச் சணிகைவசை முருகன்பாத 

நாடினேன் முச்இிரெறி கூடினேனே. (௪௦) 

தணிகை சீர்பாதப்பத்து-முற்றிற்று, 

ஒவ இத்டத்தவையவய



6... 

கணபஇதுணை, 

  

இருத்தணிகைச் சந் நிதிமுறை, 

பதினோராவது 

குணிகை மலைப்பதுது: 

  

பங்சகயாதனன்மால்வாசவன்முசலாம் பண்ணவர்ச்இடுக்க ணேபுரி.புஞ் 

சிங்கமாமுகச்சன்சசமுகன் சூரன் சிரமறுச்தவனுறையிடர்சான் 

மங்குனேர்வேடமகளிரு உரம்பை மாதருமுவச்இணிகாடுங் 

கங்கைகேர்சுனைகள்பற்பலமருவுங் கைலைகேர் தணிசைமால்வரையே, (௧) 

வஞ்சமேபுரியுமாயையாலவுணன் வளர்சருகரவுஞ்சவரையி 

னெஞ்சமேபிளர்தநெட்டிலேவேலோ னெடுஞ்சினர்தவிர்ச்த£ல்லிடர்தான் 

றஞ்சநீயென்றவாணியோடணகித் நண்சனையொன்றகழ்ந்திட்டும் 

கஞ்சமீ துறையுகான்முசன்போற்றுங் கைவைகேர்சணிகைமால்வசையே, (௨) 

ஆயிரத்துடஜேசெட்டெனுமண்ட மளித்தடலொருவராலழியாச் 

சானைத்தடிச்தசேயிலவேலோன் சுடர். தணிரசகல்லிடர்தான் 

மீயயர்தருவினறுமலரளிச்து வேடர்கைவேங்கைமாமலமயைக் 

சாயயில்வேற்கண்ண ரம்பையர்வாங்குங் கைலைகேர்தணிகைமால்வரையே, (௩) 

வியங்கெழுபூ -ப்படையெ:ெடர்து வேலைசூழ்மயேர்திரமழித்துச் 

சயங்செழுதேவர்ரிறையெலாந்தலிர்த்த சசவணபவனமரிடந்தான் 

வயங்கசெழுவிஞ்சைமாதரார்லீணை வழங்குமின்னிசைகள்கேட்டுவர் ௪ 

கயக்செழுபிடியோடங்குறுஞ்சாரற் கைலைகேர்ரணிகைமால்வரையே, . (௪) 

மாவுருவெடுக்துப்பெரும்புறக்கடலின் மறைச் இடுஞ்சூருரங்கழித்துச் 

சேவலுமயிவமாச்இயமுருகன் சினர் 3விர்சதுறையுல்லிடச்தான் 

மூவுருவெடுச்தசவொருபாம்பொருள்போன் மு.த்தலைச்செரியாயோங்கிக் 

காவுருவெடுத்சசர்தனமடில்கூழ் தைலைகேர் தகரிகைமால்வரையே, (௫)



௧௧௨ திருத்தணிகைச் சந் நிதியுறை, 

மர்ஏரமனையகாச்தீரம்படைத்த வல்லைவாளகரரைச்தாத்கி 

யர்தாத் சமரர்செல்வமீர்சருளு மறுமுகன்டினர் தவரிடக்சான் 
Kb so pac ரனைமனமிருக்திச் சுழுமுனை சணில்வளியடகஇக் 

கம் ரக்தொறுமாமுனிவரர் தவஞ்செய் கைலைநேர்ரணிகைமால்வரையே, 

மன்னியவண்டமனை ச்இினுஞ்சென்று மலேயொகெடலெனவருஞ்சூர் 
Sore 8 Acme ref பொருதழிச்திட்ட சடானனன்ரினர்சவிரிடக்தான் 

தின்னியபுன த்.தில்வருங்கெரியோப்புச் தெறுனெவேட்டுவக்குலஞ்சேர் 

சன்னியர்கவண்சல்கற்பகமலைச்குங் சைலைகேர் சணிமால்வரையே, 

சூரனையவுணக்கடவினை வெய்ய ஆயர் செ.புமாயையிணிருளைக் 

ரனைக்கொடுடோம்பூ த,ச்தையடுவேற் இரீசன் லெஞ்சினர்தவிரிடர் தான் 

ரூரகைக்கணச்திஷஞெனிரும்வேய்மணியு ஞ் சக்சனமமுங்குங்குமமுவ் 

கா.ரகிற்றுணியு ,வான்றிழியருவிக கைலேகேர் கணிகைமால்வரையே, 

எரிவிழிச்சோன் றியெரிய ew oo) ear சே யெரிரு லை.புண்டெ Puy DS 

வருடைமீதேறியுலகனை wane reir wet cor arc Gan 6 sal A 6 gn oor 

குருமுலைச்குவமையெனவரச்சனலிக் குறுத்தியர்கிம்புரிப்பூண்செய் 

கரிமருப்புலக்கையாழ்இனைகுற்றுவ் கை லைகேர்தணிகைமால்வரையே, 

வீரரொன்பதின்மர்லைவரோரிலக்கர் வெள்ளமீராயிமென்னுஞ் 

சாரச௦ ராஏஞ்சென்றவுணசையழிக்சசண்மு கன் னெ தவிரிடர்சான் 

பா AOE Gr en ம இசயய்பயப்பப் பஞ்சுனை சன்னின்முப்பொழுதுவ் 

கார்கழுமீலமலர்த்ெ/நில்காட்றெகைலைசேர் தணிகைமால்மாலவரையே, 

தணிகை மலப்பத்து-முற்றிற்று, 

  

(௭) 

(௮) 

(௧௦)



a 

கணபதி துணை, 

  

இருக்கணிகைச் சந்நி உருறை, 
பனிரண்டாவது 

BON OMB tty wi, 
Se ஆ   

காப்பு- வெண்பா. 

நிலாவுலாவுஞ்சீர் நிசழு£சணிகை 

மலையுலாவொண்று வருப்பாம்--அலூலெரப் 

பாபச்௪௫சாயருளம் பாயா தமும்மதஞ்மசீச 

சாபச்௫காயன ௬ள MT ல். 

விண் ணுலாவு்சகணிகை வெற்புலாவுங்குமரன் 

பண்ணுலாகவொன் றடியேன்் பபடிசந்குப்.. -பெண்ணுலா 

மெய்யானனச்சன சன் விண்ணவர்கோன்போய்றுகெடுல் 

கையானனச்தனச்சன் காப்பு. 

பு ரரணவரலா று. 

கண்ணிகள், 

நீர்பூக்ச மேக நிறத் வனும் வேதாவு 

மேர்பூச்ச வாயிபங்சண் ணிம்திரனுஞ் - சீர்பூத்த 

ழூப்பச்துமுக்கோடி. தேவர்மு சலானவரு 

மப்புற்றகூரபன்மற் கஞ்சியே - யொப்பற்ற 

வெள்ளிவரையணைக்து வேண்டி முறையிடலு 

முல்ளி யிறைவ னுமைமண ச்சை - கள்ளியபின் 

ஆ தல்விழியி லாறு பொறிதரலு 

மாறு பொறியுமெழுச் தண்ட மெலாம் - வீறியிட 

15 ப



௧௧௪ 

a, 

இருத்தணிகைச் ௪ற் நிதிமுறை. 

விண்ணவர்கண்டஞ்சி விமல்ன் றனச்குரைப்பகீ 
கண்ணு தஐர் தியினெடு காம்றிஹறையை - ௩ண்ணுமிச் ச 
வெம்பொறியைச் கங்கை வியனீர் விடுகிரென 

சம்பியவர் கங்கை ஈஇயில்விடச் - செம்பொறிகள் 
அக்சல்கை மாநீ ரனைத்த மு௮ஞ்டியிடப் 
புக்கக்கையி லேக்இப் போர்துவகை - மிக்ககஇ 

சேலார் சரவணங்கள் சேர்ந் இமைய மால்வரையின் 
பாலார் சரவணச்தின் பாலுய்ப்ப - மேலாரும் 

அ௮ற்பொறிகளறாமோ சாறு ௦த வுருவாய் 

வீறியமு 78.2௨ வேலை சணிற் - கூ.ஐவிண்ணோர் 

கார்ச்திகையாம் பெண்கள் கூர் தமுலைப் பாலூட்டி 

வார்த்த மதுப்பூமேல் வளர்ச்இடலுர் - £ீர்ச்சனுடன் 

அம்மை மழவிடைமே ல-ங்கணையப் பாலகரும் 
விம்மியமுல் காலை மென்டனெவிசேட் - டம்மையிவை 

யென்குழவி யாமா றியம்புசென வெம்பெருமா 

னின்குழவி சைச்கொளென கே3ரோடி. - மின்கெழுரு 

கையா லெடுச்சணைக்லுக் கர்சனெனப் பேர்புனைக்து 

நையா மு ஷைப்பால் சயர்சரு௪இ - மெய்யான 

தேவஜஷொடு wid Seo Cum சென்று சயிலேைதனில் 

Crow! wipro aw Cato ge mh - ஜேவசொடுஞ் 

சங்கானை யேசு களைப்பணியா சேவழிககொள் 

பல்குயனைச் செணன்ணி படப்புடைக அ - மங்கச் 

சிறையிட்டுச் சட்டி ர சியிலைய ஞூணறு 

மூழையிற் பலகாண் மு உப்பக் - கறைமி_ற்ரோண் 

வேதன் ரறையை விடுச்ி9ியயன வோமெனுஞ்மசா 

லோதும பொருட்டெரியா லூக்கென்ன - வாத 

யுனக்கா ௪ செரிக்க ப, லோசெெனலு மச்ச 

மெனச்குத் தெரியு முறையின் நிச் - தணிச் யம்ப 

வொண்ணா தென்நீ யுளைச்சருளு OTS EE 

ஜொண்ணா யெனப்பலரிய மீசனுக்குப் - பண்ணார் 

பிரணவச்்தி னுண்மைநிலை பேடியிசை ஞானப் 

புசணவித்சை வல்லமூன? பொற்பார் - கரணமொடு 

செய்.பு.௦சச் தெழு*்த செச்சைதனைக் கைப்பிடித்த 

வெய்ய வெறியேறி விளையாடிக் - துய்யசெமபொன் 

Bugis Vian மேல்€மாச் செய்யவிண்ணேர் 

யாருகடுல்9 யபயமெனச் - சோருமுல் 
செல்லா முூனம் போ வியற்றி யாச்கர்கசூல 

மெல்லா மறுச்க விசைச்்ெெழுர்,த - கல்லார்



20. 

தணிகை யுலா, ௧௧இ 

உமையாள் சிலம்பில் வருமொன்ப இன்கரோங்க 
உமையா வெனப்பணிர்து சார - வெமையாளு 

மோரிலகச்க மாக வுரைக்கும் படை gg aut 

சீரிலக்ச மாயருடிற் சேர்ர்திறைஞ்சப் - போரிலக்கா 
மீரா யிரவெள்ள மென்றரைக்கும் பூசகணஷ் 
சோராம லெம்மமங்குஞ் சூழ்க துவாச் - ேேரேரிச் 

சம்புவிடை கொடுப்பச் சண்கயிலை வெற்பொருவி 

யம்புவியின் மேருவின்றென் பாலணுடு - வம்புபுரி 

தாருகனைப் புள்ளின் ஐனிப்பெபர்கொள் வெற்பினொிம 

பேருகவை வேலார் பெரிசுநிக்த.? - சாரிருவிழ் 

செவூரி மருவி சேவர்செ.பு பூசைகொண்கி 

பாவலர்சொல் சேனாபஇயாடப் - பூவிற் 

றிருச்சேய் நல்லூரில் வெபூரை கெய்து 

வரச்கு ரமெவடிவேல் வாகிப் - பரி enw bunt 
ர் 

தங்குருவு மர்திரியாய்ச் சாரர் ந கொடு "sm tarry 

பொங்குருவுச் தீங்கும் புகன் றூரைப்ப - awe yee 

சற்றுமறி யாதவர்போஜற் றன் செவியி லே? ௪௫ 

மற்று மனுமீஇ வழுவாது - முற்று எராம்து 

செந்தா ரிருர்து செயவீர வாகுவினை 

முர்தூருச் தாதாச முன்னனுப்பி - நக ராரும 

வாரிதியில் வீர மகேர்திரத்திம் சென்றவு௱௱7 

தேரிவுளி தானைகரி சேனையெலாம்- போரில் 

அழித்தவுண ரோடு மழியாக சூரைக் 

இழித்திருபுள் ளாக்இயும்பர் கேதம் - ஒழித்தருளி 
வீரமகேர் இரம்சை வீரையிறை யா“ழித்து 
வாரமக வானளித்த வாணுதலை - நேரே 

மணச்து கொடுஞ்சூரை வதைத்த ஏினமெல்லாம் 

தணசர்த செருத்தணிகை சார்ந்தோன் - பணிச்தோர் 

கணிகர் தவம்புரிர்ச சண்ணுசலோன் முன்!”ஞர் 

மணிகுண் டலமசைய வச்தோன் - துணிவுடைய 

ந$தி௩தி யொன்றழைத்து ஈற்குகையில் யோகிருர்து 

வரது பணிய வரமளித்சோன் - சந்த 

மலையச் குறுமுணிவன் வர்.இக்க ஞான 

நிலையைச் செலியுரைத்த நித்தன் - கலையுணர்ம்த 

சத்த முனிவர் தவத்துக்கு வந்துபா. | 

முத்கி யளித்த முதற்குரவன் - பத்தியுடன் 
விணடு சவம்புரிஈ்து வேண்டி மூறையி. லும் 
வண்டி இரிமீர்ச மணிமார்பன் - பண்டு,



௧௧௭ இரு த்தணிகைச் சந். நிதிநுறை, 

தாக்கும் பிரமன் றஐவம்புரியக் உண்டெசை 
யாக்கும் படைப்பளிதச்த வாறுமுகன் - பூச்கஞூலு 

மிந்திரநீ லோற்பலச் சர்சேத்தும் புரக்கரனுச 
கந ௪.ரரா டாளு மரசளித்தோன் - வர்இரவி 

தீன்ருலச்தி லேபிறர்த தாசரதிச் செவியில் 

மின்குலவு ஞானம் ஷிரிச்துரைத்தோன் - பொன்குலவு 

சேடறஹொடு வாசுகபுஞ் சேர்ச்து தவம்புரிய 

வோடி.யவர்க் கருளு மும்பர்பிசான - பீடுபெறு 
சேவர் மூணிவர்டெறாஞ் ச்தொவ ரம்டணிய 

மாவரங்கண் முன்னம் வழக யேன் - நாவின்மகள் 

பூிச்து முட்பொழுதும் போறறி வணங்கிடலு 

மாரிச்தி வாழ்வருளும் வணமையான் - வாசிச2 

தர்திரியாழ நாரசனுஞ் சார்ச்லு தவாபுரிய 

வரீதுரிய சோழமையால் வாமவிசபோ - ஹெர்ச 

வகோ.ர னெனும பெயா்கொ ாக்தணல் மெய்நீங்கா 

விகாரச் தனை, துரக்ச வேலன் - பமிகாரம் 

பலருவு மிரந்தவெனப் டாகூயர் ஈப்பண் 

ணலபருவும் வேடாகுல நஙகை - மிலமருவு 

செக்சி காககும்புணச்திற சென்றுமடப் பாவைய ௪ 

வுஇணைமா யுகே மூட்டி சணமெல் - வர்றது 

விருச்சக் இமவனாய் கேலகையாய வேட 

சொருக்ச ரலியா டொரரிக் சர - ௨ருச்முரிறேன் 

Fou col ரளித்தியெனச் தண்சனையைச காட்டியிகு 

லுண்ணீ செனப்புனலை யுண்ட சர்பின் - பெண்ணீர்மை 

உண்டு தறியாமற் சாரிஸ ப பூவையே 

யொண்டொடியமே சொளமுதே யோதிமமே - வண்பெடர் 

வல்லிக் கொடியே மயிலே குயி ॥னமே 

கொல்லிச் ிலம்பியுவ்கை கூப்பியி௫ - மெல்லியலே 

வேய்சீசேேனைச் சர்சென விடாய்சணிச்சாய் கோயையிதழ் 
வாய் (தேனை ௪ ச்சென பயலதிர்ப்பாய் - வாய்ச்சசனைப் 

பச்செளமீரகாட்டிப் பட தடளிச்ச)ய் ப, கானகக 

கசீசிள £ர் சந்து வரக உாபபா - யப௭ சடன் 

இவவேளை பேபயெல் daar Sm cop pe Sie oy 

uaGatar Cara couse - செவவேளும 
முன்னவனை Marais Pusan ds மூன்பவாக காட்டுதலு 

மன்னவளு மஞ்சி யணை ச்சிடலும் - பின்னவனுவ் 

காளையாய்த் தன்னுருவங் காட்டியவண் மருவிக 

கோளையார் சீறார்ச் குடிசையிற்போய் - உாளையாரர்



தணிகை புல... BET. 

கண்ணாளை வேட்டுவர்கள் காணாம னள்ளிருவி 

னண்ணார் சொழும்புயமே னன்கேக்கி - யெண்ணாச் 

திருடனைப்போஜழ் காணிய் நிருடிவா வே 

முருடரெலஃல் sei) pot tg - கருடனொடு 

மாலுகொளும் பாம்பினம்போன் மாய வண்ங்கழலுச் 

தேறி யவர்சோகக் தெளிவித்து - வீறிவளர் 

கல்லார வெற்பணைந்து கல்யாணஞ் செய்துவர 

மெல்லார்க்கு மீச்சுருளு மெம்பெருமான் - வில்லாருஞ் 

சூரன் கொடுபோஞ் சுரர்வள மெலாங்கொணர்ந்து 

சேருமணி நீலவரை சேர்லிச்து - யாருஞ்சொல் 

சீபூரண இரியாய்ச் செய்தோன் Fries SH 

மாபூ ரணமாக வாழிறைவன் - நீபன் 

றிருஈச்தி யாறசனிற் சென்றாடி Cent des 

,இருகச்இி வீறவருள் செய்வோன் - டெருகுஞ் 

இவகங்கை சன்னைச் சதெரிரிச்மோர் தம்மைச் 

சிவகங்கை யானுலகளு சேர்ப்போ - னவமார் 

சரவண Ot op a OO eat FMA BI LQ. Cis, 88 

வ.ரவணல மீக்தருளும் வள்ளல் - பரவு 

பிரமசுனை மூழ்கும் பெற்றியோர்ச் கென்றும் 

பிரமபதமளிக்கும் பெம்மான் - வ.ரமுகுல] 

விண்டு சுனைப்படிரஈ்க மெய்யடியார் யாவருக்கும் 

விண்டு பதலியருள் மெய்தி ?சவன் - குண்டுபட 

மிர்கிர தீர்ர்தங்கண்டோர் யாவறுக்கு மேலான 

விச்இ.ர போகங்கொடு£்கு மெங்கோமான் - சத தமுஞ் 

சத்த முனிவர் சருஞ்சனையே மும்டடிர்தோர் 

சச சமூ௱ “மம்ஞ்ஞானச் தசேர்விப்பான் - சச்கணன் 

அக இயம் சம்படிர்கோரக் கன்மே மவர்த 

மகத்திருளேப் போக்கு மமனை - மசச்துவஞ்சேர் 

வாசு இர்ச்சம்படிர்து வர்இப்போர் யாவரையு 

மாசுகயொய் வாழ வரர ரருவான் - பூசைபுரி 

சேடதர்த்தம் படிர்சோர் தேசம் புரச்திடவி 

Ce பலமுதவுஞ் சீராளன் - பாடமரும் 

சிச்இச் குகையதமைச் சேவிப் பார்சி கட்டமா 

இ.சஇப் பயனுதவுஞ் செங்கடம்பன் - மு.த்.இதருக் 

இங்கடொறுங் கார்த்இிகைநாட் சென்று பணி வோசெவார்க்குஞ் 

சங் -மருச் சன்னம் சரும வயர்ககு - மங்குஜொடு 

மண்டபங்க எம்பலங்கண் மாமதில்உள் சோபு.ரவ்கள் * 

தண்டலைகள் கூபஞ் சமைப்பேர்ர்கும் - புண்டரிக



BH ௮ 

FO. 

திருத்தணிகைச் ௪.த் நிதிமுறை. 
கவோடைமட மாலயங்க ளோங்குஇரு வாபரண 
மாடை மணியூர்தி யமைப்போர்க்குச் - தேடரிய 

காலைவிழா வுச்சிச் கடுமபகலிழ் பூசைவிழா 
மாலைவிழாக் கட்டளைசள் வைப்போர்ச்குஞ் - சோலைவிழா 

சார்ச்கிகையிற் கார். ச்திகைராள் கற்பூர தபவிழா 
வார்த் திகை மிக்கேபுரியு மன்பினர்க்குவ் - இர்த்தி 

பராவி மயில்கோரி பசுவெருது தக்து 

விராவிப் பணிவோர்சகு மேன்மேற் - றராசலஞ்சேர் 
இன்ப மறம்பொருள் வீ டென்னுமிவை நான்கருளிச் 

erik) சளைவிலக்குஞ் சோதியா - னின்பப் 

புழுகணியு மேணியின் மேம் பூச்சுந் இருப்பூச் 

செழுபிறவி தீர்மருக்சென் ரீவான் - செழுமலசோன் 

கல்லார மாமலையஉன் கற்பகச்தா னே து சிருக் 

கல்லார மா பலையான் கற்பகதீதான் - செல்லரர் 

பரக்குன் றலைவாயான் பாலனல்லார் தேக 

மரல்குன் ஐலைவாயான் பாலன் - வரங்கொடி.ரூ 

வோசச்சா னெண்ணா வினன்குடியா னெப்டொழுது 

Corsi gr னெண்ணா வினன்குடியா - னேரா 

ரகங்குன்று தோறாட லானா னெனசென் 

னகக்குன்று சோராட லானான் - மகந்துன்று 

சோலைமலை யாதரிச்த சர்சாச்மா னென்பிறவி 

வேலைமலை யாதரிச்சக வேகார்தன் - சாலப் 

பருவேங் கடமூலையார் பாடலறா சோரய்குக் 

இருவேப் கடமலைவாழ் சீல - ஐருவாம் 
இருக்கர்த மாசனமா யேய்ர்சதுபோ லென்றுர் 

Hos sts மாசனஞ்சேர் செல்வன் - உருக்க 

மூூதிர்காமத் தான்மயங்கு மூடருளஞ் சசராக் 

கஇிர்சாமச்தான் வடிவேற் கக்சன் - மதியாத 

சூரா விசாகம்தான் ரறோன்றும் விசாகச்சார 

னேசா விசாகச்சா னேசச்தான் - சீராருவ் 

காச்தச சணிலுமையே கார்சன் பலவிதவு 

கார்சன் வலாரிமகள் கார்சன - காச்து. மணி 

வள்ளிக் கரியினான் வள்ளிக் குழியிலெழும் 

வள்ளிச் இசைர்தருளும் வள்ளியான் - அள்ள 

மயிலா னயிலான் மையிலா னையிலான் 

மயிலா ஊையிலான் மையிலா - ஜனொயிலான் 

இிருமான் மருகன் நிருமான் மருகன் 

உ.ருமான் மகவான் மருகன் - பெருமான்



£00, 

கர, 

தணிகை யுலா, எ2௧௯ 

உருவ னருவ னுபய னபயன் 

முருகன் முருகன் முருகன் - ஒருவனுமை 
சேயானான் தீயவர்க்குச் சேயானான் றன்னுருவஞ் 
சேயானான் றன்பெயரு ஞ் சேயானான் - நீயானான் 

விண்ணானா ஸனீர்கால் விதுவிரவி யாருயிராய் 
மண்ணானா னண்டவகுப்பான் - பண்ணானான் 

கால மிடச் இக்கும் கடும்பக வி.ராவானான் 

மேலமருச் த.ந்துவத்கின் மேலானான் - கோலுர் 

தீனுகசண போகமுயிர் சாரும் புவனம 

வினைபகுதி பர்சமொடு விடாய்ப் - பினுமுலகை 
ஆக்டுப் பு.ரச்சழரிக்கு மம்மூவராஇி யருள் 

தேச்கிட்பே ரின்புமருள் சிற்சொருப - னூக்கு 

உலகை வலமாய்கொடியி லோடிவருர் சண்டை 

கலகலெனும் பொற்சதங்கசைக் காலன் - றிலகநுத 

லோராறுமா முகசீபா னோசாறு சென்னியினா 

னீராறு கண்செவிகை யேச்இனான் - ஓமாறு 

செவ்வாய் மலருடையான் செச்சையணி மார்படையா 
னொவவாச காலாயுதக கொடியான் - றவ்வாச 

வாறுசமையர்சா னாறெழுச் தானண்ட ரெலாங் 

கூறுசமையம் பார்த்துக் கும்பிவொன் - றேறு 

சதிபல வாகம.நாற் றோன்று Maar 

மிருதிபுராணர் கொடரா மெய்பன் - கருதுக 

குறிஞ்சிக் இழவன் குலாவும வருடத் 

ஆறு ஞ்ரித்திரைத் இிருகாளும்பர் - புறஞ்சுற்.ற 
வழிச்கொடியா துயர்ச்த கொடிச் கமபத்திற் 

கோழிர் கொடியேற்றி சொண்டசற்பி - னூழிழ் 

குமாரதம்இரப் படி.யே கொண்டருளிப் பூசை 

விமானமுதல் வாகனங்கண் மீ2த - தமாதரொடு 

லீ.இி.பலாப் டோக்.து விளையாடு காளொடுகாள் 

சோதியுலா மாணிக்கத் தாணிரையின் - மீத 

பவள த்தின் போதிகைமேற் பச்சைமணித் தூலர் 

திவளுற்ற பொற்பலசை சேர்ச்துச்- தவள 

மணிச்கொடுவ்கை வைத்து வளர் பளிங்கின்பித்தி 

தணித்தமலர் மாலை தாக்கிப் - பிணி3,சஇரு 

மண்ட பத்தில்வந்து wowed Mas +h) 

eS 7s ge GAMUT UN af H Poe gi - Lek 
மருவுபொறி யாய்ச்சுவற்றும் வண்கம்கை மாநீர் 

திருவுரு விற்காலும் இற ப்போல் - மருவுடிலர்



F200. 

டே, 

அஇருத்தணிகைச் சந் நிதிருறை. 

ReBrsr gah GS 6H லேச்திமறை யவர்கண் 
மர்இ.சச இனா மஇம்ர் தாட்டிச் - 6H u Boor 

நாத்றுச் சமை சனைய சொய்ய இருவொற்றாடை 

யாற்றிரு மெய்மீச மகற்றியே - போற்றும் 

பருதிமிசை மேகம் படிர்சசெனச் கார்க 

ளொருவடவையைக் சூம்க்ச சொப்பப் - பொருவின்மக 
மேருவின் மேற்சங்குல் விரிர்சசெனம் தர்சைகறி 

ய்ருரியைதக்சாு போர்க் சிருந்செெ ன - வூரும் 

மயில் சீலச்சாயை வளைச்௪ தெனம$லம் 

பயிறா து மேற்படிக்ச சென்ன - வியல்பார்க்கும் 

பூமாதா கண்கள் புசைந்கென வண்டினங்கள் 

பூமேணி பெெண்றணைர் க Ou POW OT - நாமேவு 

செவ் 2௮ளாய்றின்ற சிற பொறாவி யொரு 

மை? வளாய் வேடங்கொண் மாட்சியென - நைவேள் 

௮ழற்கு சவர்சீசசெம்பொ னாமெலாம் பச்சைப் 

புழுகு சா ழ்க்தொழுகப் பி - யிஸ்ரிவில் 

கடி. சூச்திரக்ற் Deen Soo Gy Fa & Bs 

படி யேழும் விக்ர மிற் பட்டை - யிடைசேர்த்து 

ய 1 ரூவர்க் காசாமனன் முய்கீதுகுறு மிட்டதுபோற் 

செம்மார்பின் முப்புரிநால் சேர்த்கணிக்கிட் - டிம்மாதர் 

மோகா விகாரக்இ.ன் மூழ்கி மயவ்இயிட 

வேகராசம் சோண்மே லிசையிச் - வாகான 

வாறுதலை மீ.ஏ மாறு சலை யானுசற்கண் 

வேறு பொறிபடர்ச் து மின்னல்போல் - பேறுபெறும் 

உம்பர்பிரான பூசை யுருற்றி யுர்சடரித்ச 

செம்பொன் மணிமகு_ஞ் சேர்விச் தப் - பம்புகஇர் 

பேர்நான்கு சூரியரு முச்சான்கு வெற்புறல்2பான் 

மூமச்காண்கு கதோண்மீ து மோச்சுசைய - முக்கான்கு 

செஞ்செவியின் மாணிகஃகள் சேர்மகர குண்டலங்க 

சல்செவி.ப மாச வலங்கசரிச்து - ஈஞ்சுறுகர் 

தரதைறுசற செங்கண் டகயனுச லுற்றரனயபோரற் 

செக்தில௫ மிக் ஐ.றுச௰் றீட்டியே - சந்சுதமுு 

மாயூர நாகனென வாசுூதந் இட்டமணிக் 

சகேழயூரம் பொற்றோட் இரிக்கசைக் துக் - சேயாது 

போர்புரிர்5 சூரனுடல் போக்கும் படைக்காத்தித் 

கார்புரிந்க நீலமணிக் சாப்பணிக்து - நீர்பரார்த 
வண்டதசி கானக கிருக்கு மாரன்முலைப் பாலுண்ட 

சண்டமச் தானச்ும் கடுப்் சுரன் - சண்டைத பில்



EPO, 

aA. 

கணிகை யுலா, ௧௨௧ 

அஞ்சு ஈவச்சொக மண்டி யொயித்சதென ச 

துஞ்சு ஈவரம்ன.? சொடைபுனைக் ஐ - கெஞ்ச ணில் 

ஆரன் முலைப் பாலிஈங்க வங்சைகொடு தைவரல்போ 

லாச வடமசைய வாஙசணிர்து - சாருகனை 

யட்டரியின் ச்சா கசை யாகச் Fook MaKe 

திட்டமெனப் பொல்பதக்க ஜ் சேரவணிக் - இட்டமருள் 

கல்லார வெற்பனெக் ஈல்லார மாலையொடு 

கல்லார மாலைபல சைபுனைர்து - மெல்லாரச் 

செச்சை புனைரஈ ஈ இமுமார்பி வீபமொடு 

செச்சை மலர்மாலையுள் சோர்ச்சணிக்கு - FEM ws) 

a Goris A குர் உடையாள் வண்ணை மபொச் செருடுப் 

பட்டையின் மேலுர பர்சலமுங் . சட்டி 

வல. கணைக்சா வீடை வயஙரு எழல்வீாள் 

சொலுவது போலார்ப்பச தொடுரது£ - பூலவுமராற 

நான்கும் கணிச்தணிமே ந௱்பபி$ துடும்கிடல்ிபொல் 

வான்ருலவு கண்டை. படணிச்சகமகை - கன்ருலவு 

Ft Lf OOF | Fgh. Tora gr eid aso) ரான் மாபுரஈதரம் 

பூம்பூ னதம।கப் பூட்டியே - யோம்பும் 

பிரணவத்தின் முப்பொருளும் பேசா பேடச்பாற் 

பரிணமித்து லீற்றிருரறாம் பண்டீபால் - இண 

மருவாசிகைக் கூர்சன் மாதா கூடிச் 

இருவாடி வபபிடையே சேர்ட்து - பருவாரும 

ஆறு சுவையமு௪ மாறுமனு வால பிப்ப 

ஆறுமலர் வா desir ay cor mtb = yn Sus Bio 

seCsra Cue iNaums cr en earns 

கற்பூரஞ்் சுண்ண படை காய் பூர்ர்து ~ Qua wuan 

பகலிடை முப்போதுமலர் பை௰மமுர்ப் போதைக் 

இகழும் வலச்செவிமேற் சேர்ப்ப - மடுழ்வால் 

அண ற்றூப Puen சா. சனையவல கண்டு 

தனைத்தானே சென்றுலகஞ் சாற்றும் - நுனி £ பொருள் 

சன்னையறி வித்டிடல்2பாற் ஊன்சாயை புன்சரயை 

தன்னை நிசராடி தவிழ்பார்ச்துப் - டன்ணு இரு 

சாவி லெழுதலன்றி நற்பனையி னேட்டெழுதாப் 

பூவிலெழு மர் சண/்சொற் பொற்கவியும் - மூவரெனும் 

சம்பர்தரப்பர் சடைய னருள் சுர் 

செட்பர்தநீவ்க வெடிச் கயம்புஞ் - செ ம்பத் 

சேயாரச் தோடு இருஉாத apo LYS ல் 

மாவா ர*மான இரு வாச்கழுதம் - ர, வாரச் 
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G22 

ஸ்ம, 

டிப) 

திருத்தணிகைச் ௪ம் நிதிநுறை. 

சித்தா புகன்ற இருவிசைப்பா வும்புகழ்க்து 

ப,த்தியட னோதுதிருப் பல்லாண்டூஞ் - சத்தி 
ப.இர்த முணிவருச்குப் பண்பார் கயிலை 

வ இரத சனக்குமர வள்ளல் - முஇர்ர்சசவஞ் 

Genius தலமிதுவே செப்பவரி தாமிதன்சீ 

மைய பிலையென் ஐசன்பெருமை - மையலதச் 

நேர்றிவிடை கொடுப்பச் சென்று சவஞ் செய்தவர்கள் 

போற்றுக் கணிகைப் புராணமுடன் - சாற்றும் 

அருணகிரி காச னறைக்ச௪ பஇனாரு 

யிசகவிஸ க யென்றுலகில் யாரு - முரைபுகலுச் 

தெய்வச் இரப்புகழுஞ் செஞ்செலிகள் பன்னிரண்டி. 

ெனெய்கச் சணி,கேட் டெழுக்கருளி - வையிலைவேல் 

அத்திர கேவைக்காவ லாம்பரிஃ மூன்னேவிச் 
சி5இிர௫ரே ரானவிரு சசேவியரோ - டொக்து 
படைப் பள்ளியாக மருவியி௰ி ஷ் சாலை 

படைப்பள்மரி கொள்ளறையும் பார்த். ர - கடைப்பள்கரி 

யானை முகன் ஜெொரர்இ யகைப மூனகடப்பக் 

கான மூகவீணை கணிச்தசைசக்கும் ஞான 

மூணிப்பாங்கன் சைலாகு மூன்கொடுப்ப ரிஇ 

யுனிப்ப ங்கர் மாஇறிகாழ்ம் தோச - விணிப்பான 

ஷவொன்பகின்மர் ௪ ?பியாக Carman? wairer Og FAP 

மென்சரங் கொண்டேயருகின் மேவிவர - வன்புருவா 

ஈச. இிருனணி யோமோழு ஈன்முணிஉர் செரக்மிழைக் 

தந்சமுணி யவகை சலைகூப்பம- கந்தரனு 

பூன்யலகங்காரம் புகழ்வகுப் டர் P ey 4 

சோதுகிளி யாயிருர்த புச்தமணு - மாஇிரூரு 

காற்றுப் பை “wus 0) wads cy று CO) aa, ae 

wit OD & aor pips astra lye - Og ம்றியேன்போ் 

மூட்டையென வைச்து மு£ரிர்சா சதைப் பாடுகெனத் 

இட்டமுட ஜனோமெண்டமாச் செய்? மாணுவ் - இட்டி வட். 

பூசாரு முப்போதும் பூசைபுரி யாஇசைவ 

மாசாரும் வீர மகேசுாரு - சீசரரும் 
மூன்னு மிருபுறமு மொய்த்து கெருங்கியிட 

உன்னவரசை வீரவா சுண்ணலு?ம - சன்னிருதை 

வெள்ளிச் தடியால் விலஃ்கியிட வாலயத் இ 

ணுள்ளிற் திருவலமா யுற்றதற்பின் - புள்ளிப் 

டசும்பொற் ஐசம்புகிரை பாயொளியான் மேகல் 

விசும்.3ற் பசும்பொணிமமேவ - அசும்பபுண ற்



௧௮0, 

௧௯0, 

தணிகை புலா. ௧௨௩ 

சதிரசாக் த/சமைச்ச சாளசதச்தி வூடேகு 

மிர்திரவி யென்றுகில வெண்றுரைப்ப - வந்தா gee 

$ீலக்கொடியி ணிழல் பா.புர் காரகைகள் 

நீலமலர் வான்பூ அ ரின்றதென - மேலாரும் 

மாணிக்கத் நாணொ ரியால் வானா பூராறாஞ் 

சோணத் இருகதியாய்க் தோன்ற பெழுில் - பூணுச் 

இருக்கோ புர்வாயில் சென்று புறய்போட்து 

பெருக்கோசைக் கங்மைப் பிராட்௨ - யிறா மிகாது 

மைர்சன் வெயிவில் வருஈ ராமல் வாணிழலாம் 

விர்மையென வெண்டாடை ஈள் மேனிழறற - அர், 

செங்சையிரண்டாற் நிருமேணி ஸ வரல்போற் 

பொங்கு கவரி புடையிாட்டச் - துங் பயில் 

கண்டுலை ஈடுக்குங் கட்செவிரள் போலிவூரி 

மண்டுறு சாக்சாற்றி மருங்கஸாப் பசீ - தண்டி ஐஃகு 2 

காவற் கொடியான் சடி. முனம் செல்வனெனச் 

சேகற்கொடி முனம்போய்ச் செணளப்பக் - சாவுற்ற 

பொன்மலர்கள் வாஞோர் பொழிய மூணிவர்குழாஞ் 

சொன்மலர்ச ணாவாழ் சொரிர்றுதொழப் - பன்மலரு a 

ஏனோர் சொரிய விசை?தவ தும் தமிபுங 

கானாரும் வேடர் கருர்துடியும் - இதை 

கல்லரி சச்சரி தண்ணுமை சைச், இ 

மல்லரி ஐத்தரி மததளி - சல்வரி 

ஆகுளி பேரிகை யானகம் வார்குட, 1 

காகுவி தாரைகள் காகளம் - நரக 

முரசு திமிலை மூருடு முழவு 

பரசு பதலை படகம் - STU Cor 

மேகத் இடிபோல் விரி.புக சனைக ல்போ 

லேகதத்துவமா யெழுர் தார்ப்ப - வேகத்திற் 

ரூனவரை முன்ன தடிச்சமுரு கோன்வர்சான் 

வானவரைக் சாத்இடுஞ்ச மான்வர்சான் - தானசன்மஞ் 

செய்யாதவ ரிடத்திற் சேராதவன் வச்சான் 

மையாரு நீலமலை யான்வர்தான் - கெய்யாரும் 

வேலாயுதன் வர தான் வென்றிச்கொடி படைச்ச 

காலாயுத,ச் இருக்கை யான்கர்தான் - மாலா 

வர் சாரை வாழ்விக்கும் வள்ளம் குகன்வர சான் 

மா தர௫னிக்கு மகன் வச்சான் - தொகதாருஞ் 

செச்சைச் தொடைபுனைச்ச செவ்வே ளிதோவர்தாகா 

பச்சை மயிலைறும் பான்வர்சான் - வச்செத்தின்



2.00. 

௨௦0, 

இருத்தணிகைச் சர் நி௫முறை, 

கோமான் மகட்சசைர்க கோமான்வம் சான் குறவர் 
பூமான் றனைப்புணர்பூ மான்வக் பான் - பூமேல்வாழ் 

வேசனிரு சாலில் விலங்இட்டவன் வந்தான் 

சூ.சமெரிசக் உரன் வர்தான் - போதம் 

மருவு சணிசகசன் வர்சான் வம்ரானென்று 

விரவு இருச்சின்னம் விளம்ப - வாமுதவும் 
ந,வ்கரணு மூடி கவே லாகம$ல மா திஞெடி 

சங்கரனு மால்விடைமேற் ராருாரன்றப் . பொங்கரலட 

பள்ளி கருடன்மிசை பாய்க்சேற நான்முகனும் 

வெள்ளிய வண்ண .ங்சையேற - பூர்ராா 

கரும்காரி யானை ௧942௪ சூர, 

திருங்காரி ஞாளி மிசையேற - மருங்காரும் 
வச்சிர ச் பேன வெண்கரியின் மற்சேறக் காக். தடி 

கைச்சரச்சோ epi o aig? ens - பச்சொத்தம் 

உண்ணா கொடுங்கூற் அலக்கெருமைப் Cur ge go 

(a) 1600! 609) நிரு 0 யெழிஈ விய a = nears mule. 

Biflen pupa an Heo muy here ne பதாக்று 

மோரிரலைல் 9 ator om (pase mis ~ Curdleo vars 

C grt Lp CO எர்சானன அன்றுமளர்ப் புட்பகத்துக 

சோழெருந்தின் மீ ஏய் பூனிச்தேறம் - சேரி 

வெண்மசியம் போரிமிரர் விமானமிசை யே௱ச் 

தன்முணிவ ரோமிரமு சப்பிரச்சின் - கண்ணூ௰ரம் 

காளியெருமைச் கடாவிலுகா 2தரிட வெண் 

டோளிவயச் சிங்சகீடுன் Coupon m ~ $@ar refla 

பொன்னின் வரையடியிற் பூடசட்டோ வா இத்தா 

பன்னிருவர் பன்ரிரண்டு பண்டியோ - லி! val) 

கெடிமால் பலவுருவ௰ய் நின்றரிலை (யூ 

படுநீல 7 அடணிரையின் பர்?! - ஏடியாருங் 

கற்பகமோ காண்டமேேர் கவி௫சிகு கூவிரர் சான் 

பொற்பகஞ்சேர் (நின்கொாடியோ பொன்கொடிகள் - அற்பு சஞ்சேர் 

மேவருண வழுசஜ் சேர் / இவைத் உ பொறர்கடமோ 

மாவருணக் சேர்மிறு வைட்சுுடச் - தாவருணன் 

அண்டும் பரியே சொடங்றாம் பசம்பு£வி 

மாண்ட. வரர்டினொட வாசுஇஃயா - நீண்டவடம் 

என்ன வுவமை யியம்பூ மணித் 2தர்மேற் 

கன்னியரும் தாமுங் கலர்தறி£ - இன்னாரரும் 

இிச்ச விச்யாசாருஞ் சேர்கருட கார் -ருவ 

நித்தியரூ மொய்த்து கெருங்கவா - மெச்தும



2.2.0, 
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இரண்டா யிரவெள்ள பொன்றுளரர்கும் (91 

இரண்டாயிர முகமாய்ச் செல்ல - முரண்டாலும் 

தாருயிசமாய் அவலுந் படைத் தலைவர் 

வேறுயுதங்க ளொடு மேவிவாப் - பேரான 
விண்ணே ரொருபால் விரவி வடமீர்ப்ப 

மண்ணே ரொருபால் வடமிீர்ப்பப் . பண்ணு 

நரம்பினிசைப் படியே கடகத்தில் ற 

வரம்பை மூதனால்வல ெ௫இராட. - நிரம்பும் 

அகிற்றாமம் சாம்பிராணி யாவி சரற்கால 

முகிற்.றாமம போற்றிசைகள் மூடர் - செகர்சோதிழ் 

காடை விலக்குல் கருப்பூர பேமுய்பொன் 

ளுடை விளக்கு மணிவிளக்கு - டம் 

பருதி விளக்சம் பசல்விளக்க சாகச 

அரகசச்சை வாயுவியை தூண்டக் . ராம இர் 

குழாங்கள், 

செல்ல வயன்மால் இருராட்டுப் பூவைமா/ 

சல்லவிர் செஞ் குட்டுரகக சன்னிமார் - நல்லிசையாழ் 

குரவ நாட்டுறையுங் காரிசையா£ மேருமூழு. 

BOB காட்டிலுறை ஈங்மையர் - மூட்துருவ 

விஞ்சையர் நரட்டி நரிசைர் த மின் கற 0, நிலியக்கர் 

த௫ாயராட் டி ற்ரிறக்ச சை.பலார் : கொஞ்சம 

அளகா புரிவாழு மாயிழையா ரின்ப 

முளகாவிற் பொற்கொடி ரொப்பாம் - இளை பார் 

மலையார் முலையார் மலையார் மூலையா 

ரலையார்' முலையா ரவிர்பூ - நிலையார் 

உருவிழா நெய்த யலகுலாப் போர்தோன் 

றிருவிழாக் காணச் திரண்டு - கருவிழா 

வேதாவைச் குட்டி விலல்இருகா விட்டபென்ன 

வோசா யெனச்திரண்ட வோதிமமோ - நீதானே 

காமுற்ற கூதச்ை ஈன்றழி ச தெனனென்று 
தாழமுற்றுஞ் சூழ்குயிலின் ரன்னினமோ - காமுற்று 

வாழு மொருதெய்வ மடப்பிடிபோல வந்ஈணையச் 

சூடும் பிடிச்குலச்தின் தோற்றமோ - தாழும் 

புனமான் மருகன் புனையெழிலைக் காண 

வனமானெ லாஞ்செரிக்க மாண்போ . சினகானம்



௧௨௬ திருக்தணிகைச் சத் நீதிநுறை, 
மூப்போதும் பைங்குவளை "முப்போதும் வீசுமணச் 
தப்பாத சூழளியின் சங்கமோ - வெப்போதும் 

winder 8) O ev. 6 onc ஈ-யசனைச் கண்டணை வோம் 

வம்பி னெனகச்சடடு பயிவினமோ - அம்மதிபோற் 

ஹேயாத வாறமுகத் இங்களைக்கண் டோடிவரும் 

வீயாரகிலா மூடி ுபெல்லினமோ - மாயாப் 

புகழோது மோர்டரியைப் போலெமை௰ய் காத்சா 

லிசழ்வே செனக்கினிக சொல்லா - மஇழ்வாஇச் 

Ceitgs திறமோ சிருப்புயங்க ளாம் ௨ரைமேல் 

சார்ந்து படாரக்கொடிக டால்குழுமி - வார்ந்செழுக்த 

௪டரோமை லேளழி்சான் செவ்வே ளிவனெனச்கூழ் 

காரோஇ வாய்ர்சகரும் கட்படையோ - சேராகு 

மபென்னகஙிலைச் சேோமே வேழுகிலைக் கோபுஈமேல் 

வன்னமணி வாகனமா மண்டபமேல் - உன்ன கஞ்சேர் 

மேலைத்்திருமதின்மேல் வெண்பளிய்கு மாரிகைமேல் 

காலைத் கருமீலக் கற்படிமேல் - மாலைதொடர் 

பூங்கா வணக்கஇற் புதுமிலா முற்றி 

லோங்கா வண லுயர்இரியிற் - பாக்கான 

௨௪௦. அம்பலச்இர் Galle orca utr omer 

உம்பலருஞ் செய்குன்றில் வர்சேறி - யும்பர்பிரான் 
ஞு மணிக்குறங்குஞ் சண்முகமும் பன்னிரண்டு 

சோளுவ் கடம்புக் துல ரிஎமூம் - நீளும் 

கருணை பொழி பன்னிரண்டு கண் அஞ் செவி. 
மருணமணிக் குண்டல மீராறவ் - இரணரு£று 

கையா றிரண்டுவல் கடம்பணிழயுூக் நான்மார்பும் 

வையாருஞ் செங்கை ௨டிவேலுச் - துய்யாருஞ் 

செம்பட் டையர் தெரிசிச்சார் மனம தன்பூ 

வம்பட் டையுமன மாயெமுர வ - கும்பிட்டு 

யாதங் கொடாதவசே யாயிடினு மம்பொன்மலர்ச் 

சாதுடையார் சம்புற போய்க் சார்ச்துவிடார் - அதுலர்கள் 

என்னு முூறையபோ லெமழுக்செமுச்து வண்டினங்க 

Goran மலர்க்குமன் மேற் சூழ்ர்கிரைப்ப - பன்னிருகை 

சேர்.ச௪னுறாவைச் ெகரனென் றஞ்சி யிருள் 
சோர்ர்் சதுபோல் வார்குழல்பின் சோர்ச்தலைய - வேச்சண் 

புயவரைகண் மீதேறப் பொங்குவ் கரிபோற் 

குயவரைகண் மார்பிற் குலுவ்ச - வியவ் ரலாம் 

மாசலைகள் வல்லவனை வாழ்த்தி வியக்திடல்போல் 

மேகலைகள் சத்தம் விரவியிடச் - கேகயனைக்



தணிகை யுலா. ௧௨௭ 

௨௫௦. சட்டி யணைமினெனச் கைகளுக்குச் சொல்லுவபோ 

உள்ப 

லிட்ட வளைக ளினிசொலிப்ப - வட்டரிலத் 

செம்பெயர்கொள் வெர்பிற் இறைபாற் செலுஞ்செலுமென் 
றம்பரி புரல்காலி லடர்ப்பரிச்க - செம்பொன்ம.ணித் 

தேரெதிரே யோடிவந்த தெண்டனிட்டார் மஞ்ூையெலாவ் 

கசாசெதிசே சண்டசெனக் காதலித்தார் - unr ger 

யொப்பாவா ரிங்வெர்க்கென் ரோவர் பொன்வூள கள் 

சைப்பாவா சென்று கழழுவார் - குப்ப பவை 

கொண்டாள் சலையென்பார் கோசைவடி. வேலர்தமை 

பெண்டாள் லொ?ரென்று பேசுவார் - கண்டாளோ 

மாயச் குறத்தி மயல்மருர் இட் டாளோமய் 

காயச் குறத்திக்கார் காணென்பா - சேயோன் 

மலையை மறைழ்து வளர்புதர் 2பாற் gy 

மூலையை மறைத்தே மூடிற்பெ பார் ॥/லையையொரு 

பெண்ணாக்கு மாயன் பெருமருச பேயடம்பைப் 

புண்ராக்கும் காமக்சி பொக்லாசே - விண்டாக்கும் 

வண்டணிகை மேல்வாழ் வணிடே சோரர்தொழுரும் 

வண்டணிகை யேறும் வசையுமைாயீர் - வெண்டமருக் 

கொன்றைச் குழலுக்குங் கொல்லேற்றின் மாமணிககு 

மின்றைக் குழலுமெமச் கருளீர் - துன்றுவஞ்சகி 

கொக்கை யிரண்டாய்பிளரக்டர் கூவுகுயில் வாழுமிச் க் 

கொக்கையிரண்டாய் பிளக்தாற் கூர்றமோ - மிச்ச 

கொலையசத்தின் வீறடகடிம கொண்டம் மேற்பாய் 

மலையச த்தின் வீறடக்க மாட்டீர் - தலையகூ சதக் 
கோவேதனை யடக்குங் தொற்றவ?ே மைச்துனனெய் 

பூ்வசனை யடஃகப் போகாதோ - நூவேல்ல் 

அன்றுகடனீ ரனைச்துஞ் சவற்றி விட்டீர் 

இன றுஞ் சுவலவயி லைவிடீர் - sar gO swe 

யானையணை யாகத்த ரானீரே யெங்கண்ரு£லை 

யானையணை ய/கத ராநீ2ே - காணிற் 

குறமானை நீர்புணமசக் கும்பிட்டி ரெல்கண் 

மற.மானை நீர்புணர வந்தீர் - இறமான 
ஆறு. தலையுடைமீ ரன்போ டுமைப் பணிம்மாற 

றேறுதலை யெமக்குச் செப்பிடர் - கூறும் 

இருமாதரை யாள்வீ ரின்ற நுமை வேண்டி 

வருமாசரை யாள மாட்டா - குருவாரு 3 

நீலச்தாத் பேரின்ப நேயரல்லாற் சிற்றினபக் 

கோலச்தார் காமணையக் கூடாதோ - மாலைச்



௧௨௮] திருத்தண கைச் சச் நிதிருறை. 
6 இவ்வகை பூம்! 

சடம்பணியா மார்பிலெமைக் காதலித்துக் கூடு 
மிடம்பணியா தேக லியல்போ - சொடர்க்த 

௨௭௦. வெமக்கல்ல வாமென் திசை இட சென்பார் 
சமக்குள்ளே , ஈர்புகங் வ கானார் - கமைச்சுவச்தாவ் 

வி. oo லொருத்தியின்ப மேவியிடப் பாலுற்றாள் 

Letras! enn gf wan gar - பண்ணி 

வலத்தி ருக்தா ளாதலிஸிம் மண்மாகரே பெண் 

ணலச௫ீஅயர்ச்சார் வெற்றி ஈம ஜென்பார் - நிலைச்ததவஞ்் 

பேதை if ப்ற்வம், 

செய்யகிலோ மன்றெருபார் செய்யஇந்பா ரின்றென்பார் 
மையலுரை பற்பலசெசல் மங்கையருள் - ஐயசிலா 

டாரா ர௬னையென்பார் பார்த்சா ரெனைபயென்ப.ர 

ரர் துளை௱ட்கைச் சேோக்சவாடூபா - லேசாரீ 

So ge ith ort gai araSed wy நாளி 

cote ge Meer cornu Ma நீ கார் - alte Ob & 

சங்கர் தஇறக்கார் சடைய! குமல்விரிச்சா 

ம்ங்கமெலா மூத்சணிரீ மயிஞதர் - அஙவுவண்ரூசசி 

சத்இிபஇர் பெ க்வி கார்ர்து பரிபாக 

முூச்கியறிக்மீசா மெனவரய் மூடிஞர் - கூற்றியெலை 

கின்றார் பரவ? ஈரய் நீலமயிமீலோ னுருவச் 

சொன்றாகி ஞரிவரு சோயர்பேகை - மன றல்யுரி 

மா.ரன் சிலைக்காய் வளரு A of EDLY 

சாரிக்கா காசவிர நகு ப்பு - நரறியிடை. 

௨௮௦. பூட்டற்கிணங்கா.. பூர்சாமரை யரும்பு 
௪ க கடட ந ௪ * 

வாட்டு குடைம்சாகா ம௫ிக்குமவி - மீட்டுபுகழ் 

கூறவிரு மாசாத கோடு. ச்சின் மென்பில் போ 

Cu பரி.பாகா Sera) st don - a m w gear 

Cr Ge Gooturs Oger nm @ g@en cpr 7 

மார்பிற் டனையா மருககெ ரமுக்து - வீரியவேள் 

வெற்றிக் கொடிக்காகா @ cae Ly srg. FG BI 

பற்றியவாட் டீடையிலாம் பார்வையாள் - மற்ரவன்பால் 

கெஞ்சுளிருஈசேசே ரு ௫இமீனர்மை யெலாவ் கற்பனபோல் 

வஞ்ச ரூலை Cro ney ண்ரா மார்பினாள் ஸ் BY) CRE 

பெடை போலகடையிலாப் பெட்டை யிளவன்ன 

மிடையே யவஙருவ பென்பாள் - படைமசனண



உ. 

00. 

தணிகை யுலர. ௧௦௨௯ 

ஊருவ் கரியாக வோக்ருளைக் கூக்தலென 

வாறிமுடிக்க வருக்.து வாள் - காரின் 

ஒழிர் துமுளைக்கு மமிலொண் முருர்தை யொப்ப 

விழுந்து முளைத்திடு வெண்பல்லாள் - சழைர்சொளிர்விண் 

டாரகைவெண் மல்லிகைப்பூத் சான்பறிச்துச் தாருமெனச் 

சீரியதாய் மார்பாற் சிணுங்குவாள் - €ீரியகண் 

ஞடிமதியைப் பிடி தீதென் னங்கையிற்றக் தாயில்லை 

வயேடீ கிழற்பாவை யென்றமுவாள் - வேடன் 

விதாசத்தைக் கானணாச மென்கணிவாய் முத்த 

மதிரச௪த்தை யீய மனைச்€வாள் - ிதரரிசேர் 

கண்ணொன்னு பார்க்சவிரு கையொன்று செய்யமொழிப் 
பண்ணொன்று பேசும் பருவர்தாள் - விண்ணொன்று 

மின்னற் சறுகொடிபோல் மேமசியாள் பாலொழுகுவ் 

கன்னற் சூதலைக் கனிவாயாள் - வின்னுதலாள் 

பூமேல் நடச்சறியாப் பொற்பதத் சா என்னையர்செொல் 

நாமேல் ஈடக்ஞும் கடையினாள் - மாமாயச் 

கள்ள மறியாக் கருத்தினாள் காமசர 

மெள்ளவும் பாயா வியல்பினாள் - எள்ளா 

தடிக்கடி சிற்றாடை யவிழ்ச் விழ்ந்து வீழ 

வெடுச்தெடுத் றத் கையா லிறுஃப் - பிடி.தஇ.ர ண்டு 

காலிற் ௪சங்கை கலகலெனக் கைவளைக 

ளாவிக்கப் பேதையசோ டாய்கணுகி - நீலவசைச் 
சாரலுறு நீலமணி சன்னாலடுப் பமைதீது 

வேர லரிஏகெரி வெண்கோட்டால் - போறைமேற் 

குற்றி யிளம்வேயின் சொழுங்கணுகும் பாளை வெணு 

மூற்றிறிறைய மூகர் தேடுத் அப் - பற்றியிரு 

கையாற் கொழித்துச் கரியுண் விளங்கணியின் 

மெய்யால் குழிசிகிறை வேய்த்சேனுட் - பெய்யா 

வகலின் விறகடுக்கி யய்காக்த கார்தண் 

முகிழெனுஞ் செக்திவள.ர மூட்டி - மிசவுரு5 இர் 

காய்க்குரவம் பாவைசனைக் கல்யான மாப்பிளையாய் 

வாய்ப்புறவே வைக்து மலா்ரூட்டி ச் - சேய்ச்சசெக்சை 

பூசிச்கிரு மார்பிற் பொய்தன்மக ளீர்பலரு 

கே௫த்துச் சோபனங்க ணேரிருக்து - வாசித்துத் 

தாலிகட்டும் வேளையிலே சண்டை சிலம்பசைய 

மா₹கட்டு நீபமலர் மார்பசைய - மாலளித்த 

மாத றிருவரி மருங்கசைய வாசபரைச் 

காதுமணிச் குண்டலஞ்சேர Sr prs naw erm AY A 

Or. U.V.S. IYER LIBRARY 
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& AO 

mQ, 

இருத்தணிகைச் சர் நிதியுறை. 

வாகுவலை யசதோள் வரையசைய நீலநிற 

மாகு வலயங்காதில் வாய் தசையச் .: சேடன் 
மருத்தணிகா சலகத்சான் மன்னுசனை வீறுர் 

இருச்சணிகா சல் சான லேர்வர் - கொருப்படலுஞ் 
செஞ்செவிலிச் தாய்மார் இருமுன் பணிவித்தார் 

தஞ்சுவவி னேற்றியெனா தாமணைக்கா - ரெஞ்செவிலி 

யாென்றா பரித்சேரி வன்னமே செட்டியிவன 

பேரன்றா எப்பொழுதப் பேசையுர்தான - £ரொன்று 

செட்டியே யாமாகிற றின்னவவலோடு சன்னற் 
கட்டி.வாங்கிக் சொடென்று கண்பிசைச்தாள் - பட்டிவள்ளி 

சைவளைய லே£ஜியிரு காலில வளை ஈசேற்றி 
மைவளையு நெஞ்ச மயலேறறி - வெய்ய 

விருட்டு விடியாமுன் ணினத்சவா காமற் 

றிருட்டு வியாபாரஞ் செயசெட்டி - வெருட்டியொரு 
வேவெனா யோர்புலவன் வெண்பாவைக ல ச்கொண்டு 
கோடு இரி.பும் குறச்செட்டி. - பாடா௩ற 

மனைப் பாகதாற் இறிககுசையுட் உறசிறைசெய 

தோரிய பாவை யுகக்தணைக்து - உனுக்கு 

வீட்வெழி காட்டியிடம் வேளாண்மை யாஞ்செட்டி. 

யாட்டிலுவர் சோறுமனன தானசெட்டி - யீட்டுபுகழ 

தேவேச்தஇரன் மகளபாறி சச்தைர.டி சொண்டசெட்டி 

நாவேந்தர்க் ேயினப ஈல்குசெட்டி - பூ£வர்இக் 

கண்டு பணிபவாசுவ காசபறிசகுஞ் செட்டி 

பண்டறுவ ரூட்டுசன பாலசெட்டி - சொண்டர் 

மதுரையிற் சொஃகப்பசெட்டி மைச்ச ணிஎஞ்செட்டி 

குதிளை மயிலாவ் குமரசெட்டி - ச திரடனே 
Pau வைகயெஞ் செய்இிூகெர் தப்பசெட்டி 

மூவா வணவகு முருகப்பசெட்டி - LIT GY Cot & BH LD 

அப்பாலுக கப்டாலா மாறு முக செட்டியிவன 

திப்பாமற சணடாலுன றவனைவிடா - இப்போசெம் 
வீட்டி. லவலவெலலம பண துண்டு வாவெனச்2 

ராட்டி யனைமா ரகமபுஞர் சா - பூடடியவில் 

சாணை யறுத்துமச வறாரும்பைச சன்னுருப்போற் 

காணச் தெரியாமற காப்புறுக்கான - பூணவனதோ 

அவவீதி நீங்கி யம2௫ ,சயல்வீ டு 

Sua இயி2ல7 ரெழிற்சிறுமி - யவ்லீதி



AQ, 

௨240, 

தணிகை புலா, ERG 

பெதும்பைப் பருவம்; 

பேதைக்கு மூச்சாள் பெதும்பைப் பருவச் ner 

காதைப் Cunha கயல்விழிபாள் - £ வரும் 

மங்கைச் இளையாள் மலர்மா செழிற்ளையாள் 

செங்கைக் சளையாள் செழுங்கிளையாள் - Gaia y eso 

பேசு மொ மியாள் பிரசமணம் தாதுபொதி 

வாச மூகையின் வளமொழியாள் - ஊாசற் 

குசம்பை யணியுங்கா ள் கோலமு நீங்காதாள 

நி.தம்ப மணியு நெடுங்காதாள் - இச பபெருகு 

சாமச் சலவிகலங் காரிசையார் பேசுதொறுஞ் 

சேமச் செவிரிறையச் தேச்ெவொள் - பூமுடி 4௨ 

வெட்டா மயிரோ டெதிர்ப்பைக் கவரிமயிர் 

கட்டா முடிச்சு கருங்குழலாள் - ஈட்டிளைவூர் 

இட்டிப்பார் வைக்கணிர்குட் சிகி இழு ரிக்கா 

மெட்டிப்பார்க் கி ரலைேே ப லேய்ந்சசெனம் - கொட்டைப்பாக் 

கென்னமத னாரெஞ்சூ தென்னவர் கோங்சரும்பி 

தென்ன வுரக்தோன்று மிளமூலையாள் - அன்னையர்க WF 

கற்றுக் கொடுச்சசன்றிச் கந்பனையொன்றுக் தெரியா 

ளெற்றுக்குஞ் சற்றேரா ணெய்துவாள் - பொற்றொடியீர் 

பூவம்பு வாட்டுவது பொய்யோ மெய்யோவென்பாள் 

மாவம்பு கொண்டமுலை வம்பணிவாள் - நாவம்;ப 

பன் gan காளையர்கள் பார்வையனி afi a pe ‘Soll 

துன்னுதாம் பார்ச்கும் துவாவாயாள் - வன்னக் 

குயிலொடுமா ரூகவெஇர் கூவுவாள் சாரல் 

மயிலொடு மாருய்ஈடி க்கு மாண்பாள் - பயிலுப்ா 

வன்ன தரைப் போல்௩கடத்தற் காதரிப்பா என்னையாகள் 

சொன்னத்தைப் பைவ்கிளிகருச் சொல்லுவாள் - சொன்னமணிக் 

குன்றத்தி லேறுங் குலமயில்போம் செம்பொனிந்செய 

குன்றசஇ லேறிக் குயிற்றுமணி - மன்றத்இல் 

வந்திருந்து பூவையர்கள் வாரிதி குழுக்திவிற் 

தந்தமணிக் கழங்கேம் தர இடலு - மூச். இயிவள் 

ஒன்றென்று நாளு முலதோர் வினைசீர்ச்ச 
நன்று வருர்இ ஈதிபாடி. - யென்றும் 

இரண்டென்று வ ' மிதெய்வ யானைமணஞ் செய்புர 

இ.ண்டவிழா'விரண்டுஞ் செப்பி - தெருண்டவர்சோல் 
மூன்றென்று நாடோறு| முப்போது முப்போது 

தோன் றுமணி நீலமலர் சொல்லியபின் .. சே menos



௧௯௨ 

கூ௫)௦. 

தஇருத்தணிகைச் ச் நிதிமுறை. 

நான்கென்று வானவர்கள் மாளும் வலம்புரியு 
நான்கு பிரசா.ரவியல் ௩ன்இயம்பிக் -:கான்சுலவு 

மைர்தென்று வீராட்ட காசன் நிருமுகங்க 

ளை நிலேயு மறிச்இயம்பிச் - சந்ததமும் 
ஆன் ஈனுஇனமு மன்பர்செபஞ் செய்துகளை 

யேறு மெழுச்தாறு மினிதுரைத்துக் - கூறரிய 

வேழென்று சத்த விருடிக ஞூண்டாக்கியிடு 
மேழுசுனையி னெழி லியம்பித் - சாழுல் 

கூழலாடக் கைவளைகள் கூடவிசைர் தாடக் 

கழலாடிப் பாடியிடுவ் காலை - யழலாடி 

மைக்சனக்ச௪ At sork gor sub gore, Oru crx ee soar 

FE SOE S (PEO SNES FE SOG Ha - கந்றன் 

அரிகூடச் சாரலுறு மானையவ் கொச்டுக்குர் 

இரிகூடச் erro ob Cgaer - வரிகூடு 

மிந்த வ.ரத்தா ஊிருந்தி வர ச்சார்க்கு 

வந்தி வரத்தான் வரத்தான் மர் - முூர்கோடிச் 

செண்டணிட்டா எண்ணல் இருவம கெலாம்பார்த்தாள் 

மண்டனிட்டா பாவ மயலகமய்றும் - புண்டரிகச் 

கைகச்கிளியைப் பார்த. துவெகு காசலுட னன்னைமீர் 

இச்கிளியைக் சாரு மெனச்சென்ராள் - அச்இளிசான் 

வில்விபுசி.தா ரான்செலியின் மேலரிவாள் பூட்டியன்று 

வல்லபத்இின் வாதுவென்று வச்சு துசாண் - பல்லவையுண் 

மற்றொருவன் வாதுவென்று வான்பாறி சாசட்பூக் 

குல்றமற மண்மேற் கொணர்ச்சதுகாண் - வெற்றிப் 

பிசபுட தேவச்குறிசில் பேணி யெதிர்காண 

மூருகன் மயில்மேல் முடுகி - வசவழைக்து 

வர்சதுகாண் செவ்வேள் வரிசையலன் காரமாற் றார் 
தா்சதுசாண் பேரின்பஞ் சார்ர்சதுகாண் - எந்தைபிரான் 

மூத்திச் இிருவென்னு முன்பஇனா ராயிரமாம் 

ப.இ இருப்புகழைப் பாடுங்காண் - இத்தியெட்டுவ் 

கற்றதுகா COTE ELEM DA கண்ணாலும் பாராம 

லுற்றதுகாண் சிற்றின்பச் சோருறவு - மற்த ஜூகாண் 

நாமுரையகும் வார்த்தைகளை ௩நற்செவி கேளா இருக்கும் 

ஒழுசைக்கும் பூதியக்கண் டுற்றிருச்குக் - கோழுசரைக்கு 
மற்றைக் இளிபோல் ௨எசப்படா சென்றுரைத்தப் 

பற்றிச் கொடுபோனார் பாவைதனைக் - சொற்றவனுவ் 

கண்டு முறுவலிச்தாற் போலக் கஇிர்த்தேரைக் 

sou 6 செலுச்தினார் சம்பானைப் - பண்டுவவி
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2௩௬௦. சாய்ச்ச மதவேளுர் தன்ொிச்சே ரைச்தூண்டிச் 

கோசத்சமல ரேவாமற் கொண்டணைர்தான் - மீச்பெருவில் 

மங்கைப் பருவம், 
மற்றொருத்தி மங்கை வயதுபதி னொன்றுடையாள் 

கற்ொருத்திக் கோதும் கலை.புணர்ந்தா - ளுற்றி எஞர் 

கேரக்குல் குறிப்புணர்ர்து நோய்கொண் டலையவெகிர் 

தாக்கும் விடப்பார்வை சானறிக்தாள் - வீக்இயிடும் 

வீணை யவசுரமாய் விட்டு ஈலிஈ்சசென்றும் 

கோணமலைத் சேன்புளிப்புக் கொண்டசென்றுங் - காணுவ் 

கனியி னிரதங் கலச்ச முறுமென்று 

மிணியமுதம் பால்விளர்த்த சென்றும் - பணியிரதக் 

சன்னலுங் கோதாமென்றுல் கற்றவர்க எரிப்மல்கைர 

சொன்னல மொப்பில்லையெனுஞ் சொல்லுடையாள் - வன்னவி Sips 

கோவைல் சனியாயல் கொர்ளா திருப்பதிந்தப் 

பூவைக் கனியாயம் போலுமெனச் - சேவைசெயுவ் 

காமா துசசசெலாங் கட்டுரைக்குஞ் செவ்வதாப் 

பூமாது.ர கபடம் போனிதம்ப - மாமாது 

மட்டிற் சிற் ச மலருமிளை ஞோருயிருல் 

கட்டிச் செருகும் கருங்குழலாள் - வெட்டியெறி 
வட்டு குவமைசனை மாற்.றிவளர் தாப சையின் 

மொட்டுக்கு நேரா முலையினாள் - கொட்டுதுடி. 

மின்னம் பிடியெனவே மேலவுகொடி மெல் லிடையா 

என்னம் பிடியெனவே யாசடையாள் - கன்ணியர்ச்காம் 

நாண மடமுமன்னை சல்குபயிர்ப் பச்சமும்போற் 
பூணு மசல-மற் பூண்டிருப்பாள் - வாணிலவைச் 

கட்டிப் பிடிச்ச துபோற் கையில் மணிப்பச்தை 

முட்டிப் பிடி த்திளேஞர் மொய்த துவா - மட்டவிழ்பூஞ் 

சந்தனப்பூங் காவகத்திற் யச் துடனே௫இத் 

தந்தனத்தைத் சாங்குமிடை தள்ளாட - வர் தனங்கள் 

கண்டு வெருண்டோடக் காரளகஞ் சேரர்ச் துமலர் 

வண்டு கழங்கின் மஇிழ்ர்தாடத் சண்டாள 
மூ.தீது வடமாட மூன்கை வளையாட. 

ஈச்துவட பத்இிரழமு ஈன்காடத் - சத்து. நுதல் 

வேடாட மையெழுது மென்கழுநீ சாடவீள்ளைச் 

ராடு குண்டலங்கள் சேர்ந்தாடச் - தா.ராடத் 

சண்டை சிலம்பு சதங்கை புலம்பியிடப் 

புண்டாம் விண்டு புறம்புக - வொண்டளிர்
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முர் தடி. கொண்டு மூடு£இ விடுச்செதிர் 

பிர்சடி. கொண்டு பிடி ச்தெறிர்து - பர்தடிக்கத் 

தோழிமார்கண்டு துணுக்கென் றெழுச்திருந்து 

வாழி மடவனமே மாமயிமீல - யேழையே 

கொங்கைக் குறும்பகையைக் கொண்டாய் கரம்சதுநின் 

சிங்கவிடைக் இடக்கண் செய்யாதோ - தங்கியறின் 

பல்லுக்குத் தோற்றமுத்தின் பர்தைப் பிடி.ச்சடி.த்தால் 
வல்லுக்குச் சோற்றவிடை. வாடாதோ - செல்லைறிகர் 

கொண்டைக்குச் தோற்ற கொடும்பச்தை நீயடித்தால் 

அண்ட. கவையஞ ராக்காதோ - வொண்டொடிகின் 

மென்குஇக்குச் தோற்று விளம்குமணிப் பர்தடி. ச. சான் 

மின்ஞூஇிக்கு நண்ணிடையை வீட்டாதேர - நன்னுஇக்கும் 

பொன்னே யமையுமெனும் போதிலொரு மானளித்த 

மின்னேயம் பூண்டவடி. வேலனார் - ௩ன்னேய 

மூலாக் இமியாய் மு.இர்கல்ல காத்திரியார் 

மாலாத் இறரியார் மனர்்இரியார் - நீல 

மயில்வா சனக்தார் மலாவாணி கொள்கை 

டயில்வா கனச்சார் பணியஞ் - சயிலேசர் 

மாலைகீகடம் பணிவார் வள்ளியிரு தாமரைப்பூங் 

காலைக்கடம் பணிவார் சாக்கேயர் சால 

வெறியாட்டி. லேறும் விருப்புடையார் வீர 

மறியாட்டி லேறிவருவார் - குறிகாட்டும் 

வெத்றிமணித் சேர்மேன் மேவுதலும் பூங்கரச்தித் 

பற்றுமணிப் பந்தெறிர் து பாங்கெருஞ் - சுற்றிவாச் 

சென்றா ளெதியேசெ தெண்டனிட்டா ளாங்கெழுச்து 

நின்றாள் தருவருவை கோபட்டாள் ஓனருச் 

சமயமொரு மூவிரண்டுர் த௫்த நெறிகிற்க 

வமையமுச தாரமரையோ சாறும் - கமதுயிர்சூழ் 

பன்னிரண்டு வேதனையும் பாற்றுமருட் பார்வை ரும் 

பன்னிரண்டு செய்யவிதழ்ப் பல்கயமும் - சொன்னிறைகந்த 

௮ன்புதருஞ் சாத்இரவ்க ளாறுமறை யவர்க்கு 

முன்புகலுஞ் செங்கமல மூவிரண்டும் - மன்பசதைகட் 

கேயிதங்கள் செய்யா விருள.ரச்சரைச் துணித்த 
வாயுசங்க ளேச்து கஞ்ச மாறிரண்டு - மாயுதத்தாத் 

சர்தித் சவுணர்தமைச் செற்ற சினச்கனல்சே 

ரக் இிக் கமலமெனு: மோர்மலரும் - கந்திச்குஞ்



O00. 

தணிகை யலா, BY 

ஈர்பூதித வேடச் சறுமிவளருவ் குறிச்சி 

யூர்பூச்த புண்டரிக மோரிரண்டும் - பாரா 

முருக ரிளமை முருகுண்டாள் கஞ்சம் 
வெருவமத னெஞ்சமுத்தி விட்டான் - பரவசமாய் 

மெய்மறந்து சோர்ந்து விழுச்சா cook x 

பொய்மறந்த தாய்மார் புகலுவார் - கைமறந்தூ 

வள்ளியிரு தாள்பணிச்ச மாய மறிய மோ 

நள்ளி மகவானளித்த சாரிதனை - யுள்ளி 

யரச்கரொடும் போர்செய் சலுச்சறி யோமோ 

யிரக்கமிலா சேயறங்க ளெல்லாம் - கரக்கும.து 

சூதன் மருகனென்று சொல்வசறி வோம்பரவை 

தாசன் மசகனென்ஆ அுணிச்சிடுவோம் - காதற் 

றிருப்பழனி வெற்பதனிற் சேர்ர் தகொண்டு ஞால 

இருக்குமிள மங்கையரை யெல்லாம் - விருப்பமுடன் 

போகச் சறையெடுச்தல் போதசாம லெங்களிள 

மாசைச் சிறையெடுக்க வர்தீரோ - சூதா 

யிகவினோர் பொன்னை யிரவிலிட்டீர் கன்னம் 

பகவிலே கன்னமிடல் பாங்கோ - புகலரிய 

காமமுளை சோன்றாவெவ் காதலிக்கு நீர்வக்இய் 

கேமமயல் விளைத்திட் டேகுவீர் - சேமமாறும் 

தேரை நிறுச்தீர் செழுங்கடைச்சண் வைம் சவ... 

4) 

னேரை நிறுத ெனுமளவில் - காரியரைப் 

பாரா தவர்போலப் பார்த்துப் பசும் புரவித் 

சேரா தவர்போற் றெருவகன்றார் பாய்சீது 

தன்காலால் வந்தமங்கை தாய்சாலாற் சென்றுமணை 

யின் கா லிலங்குமஞ்சத் தேடிடர்சாள் - சென்சாலுஞ் 

FEST SOS பூசுமூலை தைவாலும் கெஞ்சமுங்கி 

யிர்தனத்தை நீம்றுகெருப் பீதென்றாள் - வெச்தனத்திந் 

பன்னீரை வார்க்குமிளம் பாக்கியரைப் பார்சக்தையோ 

வெக்நீரை யேனிறைத்தீர் மேலென்றாள் ஞுரந்நீர் 

ஒலியுவ் குயிலி னொலிய முயரம் 

புவியும் புலியாம் புதுமை - யொலிவளையீர் 
இன்றறிர்தே னானென்றாள் என் றறிர்தீர் நீரென்றாள் 

ஆன்றறிர்தாள் காமச் தருர்துயரம் - பின்றொருத்தி 

மடந்தைப் பருவம், 
- வேத மொருமூன்றின் விளங்குமிடை வேதத்து 

'னோதுடன்ற காண்டங்க ளோசேழின் - ஒதக0ச்



௧௩௬  திருத்தணிகைச் சந்நிதிமுறை. 
சாண்டமென வேழ்பருச் காரிகையார் சம்முளெழின். 

ம. ண்ட விடைப்பருவ மாமடந்தை - வேண்டியய 

னிம்மடர்தை யைப்பார்தி தெழிலார் இிலோச்சமையா 

மம்மடர்தை தன்லைய முண்டாக்கினு - னிம்மடர்சை 

பார்வைவலியான் மசனும் பட்கயன் முன்னாம்புலவர்க் 
கார்வமய னீங்கா தளி இட்டான் - சீர்வடபாற் 

பொன்மலை மேலூரும் புபலனைய கூர்தலாள் 

தென்மலைமே லூர்பிறைபோற் சேர்றுதலாள் - நன்மைதரு 

கல்லார வெந்பிலுறை கார்வேடர் கைப்பிடி தீத 

வில்லார் சரும்புரூுவ மென்கொடியாள் - சொல்லாரும் 
௪௨௦. இந்திர திர்ச்சச்இி லெழு$லம் போல்விழியாள் 

நச்சவனப் பூங்குமிழ்கேர் saRuner - 668). 

மடுவினலர் செவ்வாம்பல் வாயாள் பைஞ்சா.ரல் 

படுசழையின் மு.ச்சென வெண்பல்லாள் - இடபன் 

சிவகங்கை இர்ச்சமுற௮ஞ் செர்சா மரைபோ 

லவிர்கின்ற செய்ய வசனச்தாள் - தவஈண்பின் 

ஈாரசனார் மாழிலெழு நல்லிசைய வெல்லிசையாள் 

ஏரிபடர் வள்ளை யெழிற்காசான் - நீர்குலவும் 

விண்டு சுனை ச்சவழும் வெண்பணில மாங்கழுச்சாள் 

மண்டி.யவேலன் செறுவின் வாழ்க்கைநேர் - சண்புயழ்தாள் 

சானேறி யெக்காளாச் சண்ணீர்பா யேழ்சுளையின் 

மாசேமிப் புள்ளின் வளர்முலையாள் - சேனார் 

வராகபுரத் காலிலைமேல் மாயவன்போற் பண்டி. 

விசாவுமயி ரொழுங்கார் மின்னாள் - பராவுவ் 

கடம்பவனத் இற்றிரி.பும் சாமருபின் பார்வை 

மடல்க லணையவிடை வாய்க்தாள் - விடல்குலவு 
நாகர் சுனைக்கரைவாழ் காகறிக ரல்குலாள் 

நாகர்சனைத் திரிகை நாகத்தின் - மோகன் 

அ.திக்கை சிகருச் துடையாள் தமிழை 

விஇிக்குமுனிப் பூஞ்சுனை வீழ் ஜஞெண்டின் - மஇக்குரு£ழச் 

PRO. தாளாள் சாவணச்தீர்ச் சச்துவரா லென்ன துணை த் 

சாளாணல் லான்குளத்துத் சண்ணீரின் - மேலாகும். 

கச்சபத்துக் கொட்பாகுவ் கஞ்௪மல ரடியாள் 

வச்சப,த்தி னான்காய் வருமுலகை - யிச்சையிற்செய் 

போதன் ௬னையிற் கொருந்துமனம் போல்ஈடையாள் 

நா.சன் மயில்போலு நல்லியலாள் - மாசசொடு 

மேணிலா முற்றத்து வீற்றிரூப்ப வோரணங்கு 

பானிலாச் சண்ணாடு, பாரென்ராள் - வேணிலான்



FPO, 

தணிகை புலா, ௧௩௭ 

வின்ஞரி' யோர்பால் நெகம்/இ வீடு? செனப் 

பின்னா நிருங்கூர்தல் பின்னியொரு - ஈன்னாரி 

மாலைபுனைந்து மருவ்கில்விலை யில்லாப்பொற் 

சேலை புனைச்து இரு, ஐசலின் - மேலை 

மதிச்ஞசூ2று Alar yt gs மாடினெழில் கண்டோர் 

ம.தி5குமறு வுண்டெஞுஞ்சொல் வாய்ப்பச் - துஇக்குமெ நி௰் 

சத்தூரிப் பொட்டணிந்து சண்ணில்லிட மூட்டு ல்$போல் 

மைத்தாரி கைச்கோல ல் மை௰யழுஇ - மூச்தூரும் 

மூக்சகணி.புவ் காகணி.பு முூன்கைவளைபல் கழு ர்.இற் 

லேச்கணி.பு மாரச் செறிவித் துச் - தாக்கும் 

புகர்முகல்ிதொாள் யானைபெனப் பொர்சுணங்கு பூச்துத் 

திச ழ்முலையி னிற்களபஞ் சேர்த்திப் - புகமு௦சன் 

nai கயலுவ் கரும்புஷ் சரண பர் துர் 

தொய்மி௦ இசையச் சொகுக்செழுடி - ரையிடையித் 

காஞ்சி பருமம் கலாபம் விரிரிமைகாற் 

பூஞ்சில ம்பு மார்ப் ப் பூனைக் துதொழ - வாஞ்சையுடன் 

கன்னழகைக் கண்டு தருக்கி மனமகிழ்ந்து 

மின்னனையா ரோடெழுர்து வெர்பிவர்ர் த - சொன்னமதில் 

மேல்வீதியிற் குணபால் வீறுமணி வாயிலைச்தென் 

கால்லிதி யீசென்று கண்டுவந்து - மால்வீதி 

சூழுஞ் சசவணச்ின் நூய்$ரைப் பார்க்தடியார் 

வாழு மடங்கள் வளம்பார்த் அச் - சரழ்மயின்மா 

வையாரி மேட்டின் வளம்பார்ச்து வீரட்டத் 

சையா னனன்வா முசம்பார்த துப் - பொய்யாத 

ஒங்காரத் துண்மை புசைக்குஞ்சாபி சாதனென்று 

நீங்காகமரு நிலைபார்ச் ஐப் - பாங்காரும் 

மால்வீர ராகவனார் வண்டனிபுய பார்த் துவிழிச் 

சேல்லீர காளிரிலை சேவிர்து - நூல்வாப்ச்க 

தென்கோ புரவாயி சென்றுமலர் ம இன் 

மன் 2பர் குலவு௦ வரைபார்ச்து - முன்பாகும் 

நீலச்சுனேயி ணிலவி யெழும் பைங் வரக் 

கோல மரைப் பார்த நம் கும்பிட்டி - வேலர்திரும் 

கல்யாண மண்டபமும் கண்டபெல வாகனங்கள் 

மொல்யாணர் மண்டபச்சைச் சேவிச் ஐ - வெல்யானைக் 

காவேரி ராசன் கனகமணி மாளிகையின் 

பாவவேரியல்பனைச்தும் பார்த்சதன்பின் - பூவேரி 

மனஜும் குடவாயில் வர்]ரூஈ.து செல்சமு$£ 

அன்னுங் eo சூழ்ர்கிறை ஞூப் - பன்னலஞ்சேர்



& Mi.f இருத்தணிகைச் சம் நிதியூறை, 

௬௦. 

PTO. 

விண்டு சனைபார்த்து வெய்யமணி சாகசனே 
கண்டுசத்சர் வாழ்குகையும் சண்டெழுநச்து - வண்டுலவும் 

நர.ரச£ர்ச் சம்பார்கிு சன்மலயச் கும்பமு-ணிச் 

ச.ரணவு இர்த்தர் தெரிசிச் அச் - சாரலுறும் 
வேபெறி மண்டபத்தின் விம்மிச மெலாம்பார்தீ துக் 

கோடுசெறி நல்லான் குளம்பார் ந்து - நீடும் 

வட.கோ புரவாயில் வக கணுகி ஞாலம் 

படையோதி மன்கரி பார்த்துப் - புடைசூழுக் 

தீதிறுவ சராமெனச் சாற்று ஈஇபார்ச 

மச்.தூர்க் சிலேயின் வளம்பார்க்னுச் - சுத்த 

was Hus eo, sor seu wo poy und gb gy 

மகச்துவஞ்சே ரரலயதக்துண் மனணி - பிசப்பில் 

ஒருஞான சக்இஃர ணுற்றவிடம் uni egy 

இருஞான நிச்சையெனச் சேரும் - இருமாதர் 

கோவில் வளம்பார்ச்துக் குமாரலீஸ்ஈம் பார். ச வர்க்குல 

காவலெனு மாபச் சகாயனுறங் - கோவிலையுய் 

scmrOsa Gano a சற்றளிபும் பார்சி துவலவ் 

சொண்டுகொடுக் கம்பறிலைக் குஞ்சாமூல் - கண்டுவர் ப 

ஈன்றா பிருக்கடும்- நன்மலையென் முளோ றி? 

சன்றாயரு மணக சாற்றவார் - முன்வர 

கோமான் றவஞ்செய்க கொக்றமலை யிகனர் 

௩ரமா னுூரை&ககெடு காள்வேண்டும் - பூ சாவே 

மீசன் றவர்புரிர்த இிவவரைசம மல்ல, மத 

காமுகற் சேதுவை கண்டதுண்டோ - வாச 

மலோன் Rano a aie & வாழ்யு பெற்ற இர் 

மலையே யலாது பலையுண்மிட.ர - நில/£ீ அ 

சூரன் கொடுபே ஞ் ஈார்வள மெலாவசசொடுச்சு 

வீரண் எனர்கவிரக 3 Oa mS’ go I= LONE, bh 

சந்தை தவம்புரிக்து சச தவச ஈன்கறிக்த 

இர்சமலை யல்லாண்மற் ஜறெப்ச றுண்டு - ிம்சனை செய் 

க்க மூனிவர் சவம்புரிச்சு மேலான 

Bb Gas Go) gL) பெற்ற து ப்ர நிள்வரை?ய - ப ்தியடன் 

கும்பமுனி வேலோனைக் கும்பிட்டிச் செக்குரிழைக 

கம்பமறக் சர்றதுமிக் சல்கைமே - வம்புபெறு 

செல்க முர முப்போதஞ் ீர்சால் கலியுச,2.இ 

விங்கமகாய்ப் bbl LI BIG] பப்சிமலையே - மய்கைக் 

குறத்திசவ முனபுரிச்ச கொள்கையினாற் சேயில் 

ong இனியல் வாய்ச்ச இதுவன்றோ - 40 BO) சவர்க்கும்



HAO. 

21௬0. 

கணிகை பலா, கக% 

Care, oro lg gr வெய்ய பிணியலை து 

மோட்டுமலை யீதென் றுரைப்பளவில் > LOL 

பிறவிக் கினியான் பெயசா தரள்வான் 

அறவிச் இனியான் பரலையான் - இறைவி 

மலையா டரு௦ம்கன் வாழ்வுகரு மக்கன் 

மலையா டருமச்தன் ம 5 நீ - தலேமிமவு 

மீசனயன் மாத்ரு வெண்ணித் தணிசைமலை 

வாசனயன் மாற்கரமுள் மன்னிகறன் - மேக் 

கிரவுஞ்ச மங்கபூரி லான் கேடி FT 

விரவஞ்ச மங்கழிக்ளான் விண்டேோ ய் - இசசமிசை 

வக்கா வெபய்ர்மிபாய் மடர்சை பணிச் 9சழுர்சாள் 

செம்சா மரையிரர் இருமுறமமுல் - கொர வரு 

மாலைக் கடம்பணிபு மார்பும் வரைக்கோபரம் 

சேலைப் பொரும்விழியால் சேனித ரான் - கோலிய வ் 

ஒங்கணையி வோரிபூண் உ யானைஞுலை Cio peind oF 

sonar வேவ? நி [இட்டாள் - தய்ரும் 

மடகாண மச்ச மருவும் பயிர்ப்பு 

முடனேக வாசைமீமா யுற்ருள் - இடமாஈப் 

புள்உிருக்கும் வேருரர்ப் புசக்ரூம ana gi Sudha 

குள்ரிரும்கு மத்றுர் ருமாரரே - யெள்ளிருக்கு2 

எண் ணெயைப்போ லெங்கு மிருப்பவமர கரமசரம் 

வெண்ணெயைப் போலேபுரும்டு விட்டருகாண் - பண்ணத் 

பரிகா.॥ஞ் செய்யிர் பசமபுண்ணில் மார 

னெரிசா7 மிட்டநபோ லெய்தான் - சரமாரி 

sO Od பார்த்திடர் கண்டல் முகம்பாரீர்। 

மெய்தொட்டுப் பார்த்கிமர் வீண்டோமோ - பைதொட் 

டொருமாச் இரைகா னுரையீர் கனிவாய் 

தருமாத் இரை 4சேனுக் முரீர் - பொருமாத்றல் 

தென்காற்றுச் சங்சையுட நீண்டி யலைச்குமிறை 
நன்காற்றும் பூதி நயக்இடீர் - மின்காலுப் 

பூரணச் தமீராதயத்தாற் பொங்கு முடல்விளர்ப்பைச் 

சீரணபு லேஇியக்சாத் நீர்தீஇடர் - கூர்மய3னோய் 

தீர்ச்சால் வெகுமஇகள் செய்குவன்செவ் வாயமுத 

மார்ர்தாலெம் பொற்குடறும் மங்கையதே - சேர்ச்து 

படுர்கப் பொரும்இனால் பாரு gs Gore 
செடுக்கச் தகுமென்று கூற - வடுக்கற் 

பெருமான் றலையசைக்கும் பெற்றிபோற் றோமேல் 

இருமான் மகளிசொடுஞ் சென்றான் - ஒரு மான்



EO 

Go >. 

இருத்தணிகைச் ௪ந் நிதிரமுறை. 

பயந்தாள் விழுந்தாள் பதைத தா ருரயீர் த்தாள் 

அயார்தா எனைமா .ரறிச்து - வியக்க ரைப்பார் 

மேர்மீரின்முச்சனிச்ச மொய்குழற்குக் கைம்மாறு 

Gait ரயரிச்சதென்ன வேலவசே - பன்னீரோ 
பெண்ணுக்குப் பேயும் பெரிது மிமவ்குமூன்றன் 

கண்ணுக்செம் பூவை கசப்பாச்சே - மண்ணும் 

வயிச்இியனார் மை தொன்று வர்படைர்சாற் பின்னும் 

பயித்தியமே செய்வதுதான் பஸ்போ - சயித்இயக்கதர் 

அகணி ருமாரகக்சா வன்பினிற்க... டென்பாளுக் 

கனி குமா. ரக்சை யேன்புரிர் ர் - இக்குமஇழ் 

பைங்கழு£ சோடை யொன் ௫ பற்றாம லெச்மடரக்தை 
யிஙசமுநீ போடைகளு (॥ிடீரே - செங்கழு $ 

ராவ்குவளை வெர்பெல்ப த்லா லிவள்கரத்தி 

ணீங்ருவளை வெற்பரக்கி நின்றிரே - யோங்கயெண்டக 

அாமயிவின ஜோகைக் சனிரிறம்போல் யாம்படச்௪ 

மாமயிலையுவ் கரக wag CT ~ Lp 5 ooh m 

காஞ்சியணி மாவடியைக் கண்ம ரிவனிடைவீழ் 

காஞ்சியணி மாவடியங் கணம௰ோ - பூப்டிகைசேர் 

மாலாழி மாமுகன்பால் வாக்க ரிங்கிவடன் 

“சாலாழி வாக்குல் ஈரத் சாயனிர் - பாலாழி 

யன்ன புகழ்படைத்தி ராகாது பெண்ட மியில் 

கென்னவுரைம் சேகு ரிம்ம_ர்சை - தன்னா்.இத் 

சற்றே துயின்்அ ஈனித்தெழுர்து போழியனை 

யுற்றே முகம்பார்த் துரை இடுவாள் - பொர டிமீர் 

என்சனவி லேயொருவ செய்திஞ ரவ்கவமைப் 

புண்கணதம் கீரென்று போற்பிசைதக்2 ன் - ஈன்சவருஞ் 

சந்திர wen eg Ao ருவியகோ வைக்கணியும 

மர்ரர சாமசையு மல்ல/மற் - HE STEER CF 

வாஜை யிரண்டடி யில் ona ¢ HOS & சேண் கூடு 

மாமைமொழி யா.புசவ உல்லையேல் - எழை.புன் ஐன் 

மையனோய் தரும் வகைபணர்ப்ப னென்றுரைத்தார் 

பையனல்லீ ரச்சணமே ௦ சான்விழிக்சேன் - ஐயமறச் 

செப்பீ மிசன்பொருளைச் சிம்சை செரிர்செனலு 

மப்பேதைய ரதனை யாராய்க்து - சப்பாமல் 

த.தவார் வாயிசழு லொண்ருலையு மல்குலுமே 

காதுசேர் தாழ்குழையாய் காணென்மருர் - சாுசேர் 

செச்சைக் கணியாருஞ் சேர்க துன்னைச் கூடியிடு 

(மிச்சைஃ் கணளியரா யெய்திவொர் - நிச்சயமே
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(௫௨௦, 

சீணிகை யுலா. ௧௪௧ 

ஜேறி யிருத்தியெனச் செப்பினா ரங்கவர 

மாறியிருச்தா எருக்துயாம் - வேறொருத்தி 

அரிவைப் ப.நவம், 

காரரிவை குக்சலச்துல் சகட்செவிவை குர் தலத்து 

மோரறிவை குக்சலச்து மொப்பிலாச் - சரரிவை 

யுண்டால் மயச்ச முறுமதுப்போ லாதிளைரூர் 

கண்டால் மயச்ருவ் களிகறவம் - விண்டோய் 

இடையாலும் யாழி ஸிசையாலு மன்ன 

நடையாலும் பார்வை நயனக் - கடையாலும் 

புன்முறுவ லாலும் பொருவே விளை ஞருயிர் 

வன்மைசவர வருற்கூற்றம் - வின்மைபெழறுங் 

சாமன் கலைக்குகி கணித உலங்கா£ஞ் 

சேம வணனிடையர்ச்கோர் சிங்காரம் - தாமக் 

கருங்குழலாள் சொற்குழலாள் காம 1தால் மாச்தர் 

மருங்குழலாள் பாக்ியொடு மன்றல் - ஈரும்பொழில்வாய் 

புக்காள்வெண் பற்கணையாம் பூமுல்லை யை ளைந்து 

மைச்சா ரளகத்இன் மாட்டினார் - மெய்ச்காகாப் 

பிண்டித் சளிர்பறிச் துப் பெய்தாள் டுவிமீு 

மண்டி மிதித்தாள் மலர்ப் த்தால் - கெண்ஸ விழிக் 

கொங்வாச மாவடுவை யொண்க தீபி ளாற்பறித்துச் 

கவ்வாச் கறியாக் கனி%துமிழ்ச்தாள் - செங்வான 

நாசி இணையாகா ௩ற்சண் பகமலரை 

வீசுங் குழைச்காஇன் மேல்லைசச்தாள் - கேசித்த 

செங்கரத்துக் கொவ்வாத செங்கார் சளப் பிடுச்டி 

யங்காற்றும பாம்பெனரின் ஸுட்டினாள் - கொங்கைக்குத் 

சோத்ற விளநீசைச் சொட்டுப் பறிச்துடைரதுச் 

தற்றமறக் குடிச்துச் தேக்கெறிக்தாள் - தாற்றினிஎம் 

வாசக் கழுகை வளைத்சேறு மாதவியி 

னூசற் கொடிமே லுவச்ேதறி- வீசுல் 

கலாப மயில்போலக் காலி னுதைக்சாடிக் 

குலாவும் பொழுதிலன்பு கொண்டோர்க் - கெலாமுதவுஞ் 

சிந்தா மணியாஞ் சிலப்பஇிசாரம் படைச்சான் 

SESH மணிமே சலைபுனைக்தான் - நந்தா 

வளையா புரிதறாவான் வாசவனுச் &ந்தான் 

றிளயாத குண்டல கேக்கும் - வளையாழி 

நீருண்டான் காத னிகழு மகத்தியத்தா 

னேருண்ட ொல்காப் பியமுவர் ரான் - சருண்ட
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(8௩௦, 

(0௪௦, 

இருத்தஸணர்கைள் சத் நிதியாறை. 

சிற்றதி காரவ்களெலார் தேவர் மு.சலாக 
* சசரக உ ve ௪ ௪ * ௬ 

annus சாரிசரா4் கோர்ர்சரிச்தான் - OPM gov inet 

பேோஇகா ரக்தனை ம்சான் பேணுர் இருக் சணிகை 

“lifer rene niat gh oye - சாரிகையும் 

நன்னூ விடையைய ஈண்£னிப் பணிர்ெழுக்து 

முனா லுசையகல கோடு [சார் - பன்ணூலும் 

மோதாதுணரு முயர்புலலீர் ெபய்யி யிர் 

போகதாதிருக்கப் புணர்ப்ப துண்டோ - தாதாரும் 

ஆய்தம் ௫றஇ யரை ஏர் இரையிறு. டல் 

தேய்_,ஈ௪ சென்விகிமயோ செப்பிடர் - வாய்தமிழச்சேர்ம் 

சச முயிரளாவ யேய்£ச வுடலைவும் 
௩ ர் Gy} ய் 

மாறியழி்2 வளை யென்னோ - கூறிமா.. பூ 

ஒல்வின | ar Cen mila sia) மற்றை மருங்கான 

மெல்லினச்கு க் கேபகையாய் விட்ட சென்னோ - புல்லோருசாா 

yaa Sapo Gang two. wre ஈஇமருட்டுஞ் 

சொல்உறி வரரா வ்ன ரூட்்ரிமியா - மல்ல 

வியற்கைக் குயின்மொழிதா னென்மினொ மிகுத்து 

செயற்கைச் கொழிப ணச் செப்பீர் - பயிற்சிபெரு 

சேபிநாகச்கா ஸரிலை தரியா! சொழ்புணர்சரி 

ENO boot DM C5, 7) சீத் காட்டி மர் ~ சேமமுறு 

செவவேம பெய்ம்புமுனஞ் சே மப சடவாமென்சை 

பெரவவா வியல்டிபன்கை மீயாதிமா - தவ்வா னி 

நானிலதக்து ளேம்ேயா நண்ணிய பூவமபாலை 

கானடுத்துச் செய்மயக்கர் தானறுப்பர் - வானடுத துச் 

சீறுபொழு தைர்துர் இயவசர் சொறும்புணரு 

மாறுபொழு தாச்ிலவசை anu sion - a over 

என்னா விளுயினா ளென்ணா விகாயனார் 

முன்னாவி வாச மூருசேசர் - நன் டாமி 

பூச அருமேஊிப் பூசன் பணமவண்பேல் 

விசிபூுரை விசாமல் மேலகன்றார் - சேியொரய்த் 

தாறைக்குச் சொன்னூ அனிட் பொருள் சொற்றாரிஈ்பப் 

பேசைக்குச் ன்னறாலைப் பேசவோ - சோதஇழ் 

கருவம் Qaw wu பாசோக {won 7 a & 

மிறாவமசனக கவலை யுர்ரான் -9 ரிஸவ 

தெ sey e's பருவக், 
அவளொருச்தி வேராக கடங்காப் படையாக் 
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தணிகை யுலா, ௧௪௩ 

ஒரிலச்கர் பூசவெள்ள முட்புகலு 5 வெர்பறியு 

சோ மயர்குமிருர் சோடு ரலா* தாருகளு 1 

வெள்ரிலைர்கை யற்றுவிழ விட்டிஞ் சா௩கொயால 

செழுமிலை மேராகுக் திரு உாலாள் - சஞ்ச 

மலசெனற பள்ளிகொளாம படனிநல 

மலரென்று மார்பணிடு மாறு ப Ayla ra 

அயிகென்று சையேக்று பார டொரு௨உ௰ 

பிபலென்று மானினரிம ஸ்ர உயிரி nay 

னென்னும? விழியா னிகாயோன பிசாமெிியன் 

ரெண்ண விளங்கு meri nar - அண்ண ரிருக 

gor wer wr yeh) KAT oa uno ger Pan 

(Harm மிரணென று om ya யானி = RH ரவணன் 

கோடலொடு வெட்பம் தோகிவுமபொ9மகதை 

நீடுரிறஞ் சாய ஈரிகட்பா 1. ரண்டு 

கல மயிர [*பஏயொன்ற Sat or ee woos! us yas 

கோல யிரொழுஙரு காபயி 7 2 வேலனை y 

ரூரொடு/ போய மாகத௩ந் ஈன மியம ராமு பழு 

மோர்பிலமீ தெ.எறுபுஈ மூக்ரியாள - பூரனெதிர 

ஊரு ஈணித சேரிதென வோங்ருமிலடப் பொறகொடியோ 

டூரரம்பை வாயக்தவல்கு லொணடெரடியாள் - நடரியரும 

௮ யுருவெடுக்க வாசைதொகா ine Ao oth 

LOOT D பூண்ட புதமையாள் - சே ரூ.௮ 

சாவிச் சுனையரறாகிம் கல்யாண மன் பசு 

லாவிக கினியாசரோ டாக்க ற௪ - சேவிஈரும் 

பாடினிற யாழைப் பறி மடி Gwar sd 7 

மா.கர்ரை வார்முலைமேல ena Maile ~¢ L & Fons 

யங்குலியி னிஞூரா லாய்ர் ௩। உபைத்டு றித்நுத் 

கஙத சாமேழுர் தவிபெழுப்பிப - பொங்கு 

(நிசையாற் சராசாங5 ளெல்லா முருக 

வகையாச பாடிணிமாட் டஞ்௪ - விரையாரும் 

பண்ணெருப ம செட்டிளையும் பண்ண உரப் பாடியபின் 

ண்ணனளியாற் பாக தணைகோடுப் - பெண்ணாசே 

பங் சய டோருமிரு பான லி ழழிழ்ச்து 

செங்குமுதம சோறு பிள் இங்களென த் - தங்நியொளிர் 

செஞ்சக இனைச்சூழ்ர்த செங்கடம்பு ரெர்சைகிறம் 

விய ௪ம் புயமலைகண் மீ தசைய - வஞ்சாடை 

செந்துவர்வாய் வல்லி செறி. நசெய்வ யானை ளைக் 

அச்தி வலஞ்சுழி.பு மூ.ட்சூறிர்து - சொக்இ



௧௫௪ திருத்தணிகைச் ச் நிதியுறை. 

மடிப்பின் படிவாய்கீது வாமத்தாம் பார்கைச் 

கடி.க்கொள் வரான்மேவு கணைகச்காலும் - படைத்துச் 

இலம்படியின் மன்னியன்பர் சிச்தைகுடி. கொண்டு 
நலம்படரும் பேரின்ப நல் - யிலங்குமெழிற் 

ற்பதா லொச்தொழுங்கற் சேருமிர்தா நீலமணிப் 
பொற்பு மலங்காசப் பூபணமு - மற்புதமுக் 

தன்னே ரிலாச௪.ர வணதீர்த்த மொன்று 

நன்னீர்ச் சணிகையிலே ஈண்ணியிடு - மன்னீறிற் 
ene MOS tue சக்காவாகய் குழையப் 

பைங்கமுநீர் செங்கமு£ர்ப் பண்புபெறச் - துவ்சவிசழ்ச் 

௭௦. செம்பவளம் வெண்டவளீச் சீர்சால் நிறமெய்க 

வம்பவிமும் சைவலர் 2 காள் வர தசையக - கொம்பரிடை 

வல்லி தவள மலர்ச்கைச் குருகரைப்ப 

வல்குற் பைநாக பசைர்சாட - வில்லினு தல் 

வேசாடக் காஇல் விள i குழையாட 

brow ane sri hl நீயென்றாள் - ரேரிழையே 

சங்கைக்குண் முற்றோன்றும் 66 ge Fracms 

பெொவ்கட் கியை.பா இயை.புமானக் - கவ் ஈதணிற் 

ரோய்குஇரீ யென்றுரைப்பச் தோகா யென அகுறிப் 

பாய்குதி நீசானென் றஐமர்காலைத் - தாய்குஇக்கும் 

பச்சைமயிற் பரியான் பனண்ணாலுவ் காண்பரியா 

னச்சைப் பரியா னளப்பரியான் - பிசீரம் 

புனை பொம் குடையான் yeep A Gao wre 

குணிவிம் குடையான் குடையான் - இனிய 

shar யவியான் கடம்பா டவியான் 

றிதிலா யவியரன் செவியான் - மடவய்ர்த 

கானகத்தான் வள்ளிபுறு.ங் தானகக்சான் வீணைமுனிக் 

கானகச்சான் ஜென்றணிசைக் ENTE SECT - வானகதீதான் 

பொடம்றேரைக் சண்டெ இர்போய்ப் பூவை சொழு தகுகன் 

முற்றேரைக் கண்ணான் முகச் துண்டாள் - சம்றோள்வாழ் 

௫௮௦. இந்இ.ர நீமீலாற்பல?ம வென்னா யெனதுமுச 
ச இர நீலோற்பலம்போல் சான்சலுழ்வாய் - ௮ந்இபகல் 

மேணி சுர விழி .துயிலாய் மன்மதன் போர்ச் 
கானிபடு .பன்றனைப்போ லாயிஞனாய் - வேனிலுக்கும் 

பங்கப் பவொய் பகலு மலர்பூண்டாய் 

,தங்களைக்கண் மெபயத்தைச் சேர்இன்றா - யங்க௪ஞார் 

கொல்லும் படிநின்றாய் கூர்சென்ம லாற்குமைக்தாய் 

புல்லி யகலப் பொலிவிழர்தகாய் - கல்லெனவே



(௫௯௦, 

௬௦௦. 

நீணிகை யுலடி ௧௪ 

Saintes கலை சாய் மென்கொங்கை யார்திதலை 
வாசம் புனைந்தாய் வளைமருவாய் - பாசமாய் 
புணர்ச் தாயன மிறங்காய் பூர்தோட் டணிபும் 

தணர்சாய் தணச்சோர்த னிமை - புணர்ச்தாய்கொல் 

கர்சவேளாகல் கலர்.து மணக் நாய் சணர்தேன் 

சிச்சைபோல் வாடுந் இறமூனச்கேன் - வர்செனச்சுச் 

சொல்லா யெனவினவுச் தோசைமேழ் - இத்சசனுவங் 

சல்லார மல்லாக் கணைதெறி சான் - கல்லாரஞ் 

சோ.ரரிவைமீ.து சொரிச்சார் மீன்னா ரிளேயோன் 

Corse றதப்பாற் றெருவீதி பேரிளம்பெண் 

பேரிளம்பருவம், 

ஆணிலழகா மனக்கனைப்போர் பெண்ணிலெழில் 
பூணிமதி ரூபப் பொத்கொடியாள் - காணும் 

௮ணிகட் சழகினைபுண் டாச்ரும்வை யவச்தாள் 

மணிகட் கழகுககை வாய்ச்தாள் - ருணமிகுர்த 

பூமகளைக் கூச சாட்டும் பூவையர்கள் பூவரச 

ஞமசட்குச் காவியங்5 ஊன்குரைப்பாள் - காடருஞ்வு 

சுர்மரிச்குமேலாக் துரைச்த னக்சாள் பூவாளி 

பைர்சொடிச்குவ் சாமரசப் பண்புரைப்பாள் - இரவி 

மீதெழுக்ச குன்றனைச்தும் வெனறு குறுமுனியாற் 
பாதலச்தி லுற்ற பறம்பினையு - மீதலஞ்சேர் ் 

வா௪வனார் கைக்கிசைர்த வச்சிரத்தைக் கண்டுஇிமை 

கடலிற் படிம வெற்பினையும் - சாசினிக்ே 
மும்முப் பொடா தவெலற் குர்ிப் பிலவழி.பு 
மற்றைவழி யாநிதம்ப ௩. “லும் - சத்றிறக்டுப் 
பார்க்கத் OUTS! NO 22 தூய்ச்துமணி 
வார்க்கச் சறுச்ச வனழுலையாள = GIT Ea “ih 

யாடற் GUHA SF மம்பொன்முடு. தீ தெற்றியித்போய்தீ 

தேடழ் கருமணிச் சிங்காசனத்திற் - சேடியர்கள் 
முர்துதொழ வீற்றிருக்து முற்றுமூண சோலீயனைத் 

தந்தடென வொருச்தி தர்.திடலும் - வச்துமொழு 

மோவியலனைச் சண்சி௫ழி யொன்றிலுல €2ாழின் 

ேே2வு புயவலியின் மிக்கவராய் - மூவர்தோழு.ம் 
0 சொய்ப் பொன்விறங்கெொள் தேசனரா யன்மைபுசல் 

வாச்சராய் நீங்காத ௨ விடரரப் - யாசசர்க்கு 
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௧௫௭ திருத்தணிகைச் சந் நிதிமூறை, 
வீசுங் கொடையின.ராய் வெய்ய கலியுகத்திற் 
பேசி வ.ரங்கொடுக்கும் பெற்றியராய் - சேசக் 
அறவா தல.ராய்ச் துவிசவினை சோய்கொண் 

ழூ.றவா சவராடி யென்றும் - பிறவாத 

நித்தியராய் நாற்பயனு நேரி லொருங்குதவுஞ் 
ச நதியாய் மும்மலத்தின் சார்பிலரா - யிச்சலத்திற் 
பேரரசு ரெத்இட் பிரதாப முள்ளவராய்ப் 
போராரசர் கண்டுதொழும் பொற்பினரா - யாரொருவர் 
உள்பாக் கருச்றுமுண ருச்சமரா யுன்னுமன்பர் 

கொள்ளச் கருணைபுரி கொற்றவராய் - யெள்எலிலாச் 

செல்வச் செரு£னெராம்ச் சரொழுகக முள்ளவசாய் 
கல்விச் சடல்கடர்த காவலராய்ச் - சொல்லுமனு 

நீஇ பொறுமை நிலைமை யறிவடக்க 
மோதி மடுமைசால் புள்ளவரரய்ச் - சோதித்து 

யாருறிக ரில்லாலோ ராடவரை நீயெழுதி 
கேருதியென் ருளனனு நேர்வணஙக்கிக் - கூரும் 

அறிவாலும் கல்லி யளவாலுஞ் ஏற்பச் 

செறிவாலு மாரரய்க்து சேடி. - மறியாகு 

௬௪௦, மானின் மருமசன் வடிவளைத்தங் சண்டெழுதித் 

தேனின் மொழியாள்கைச் செனறளிப்ப 1 - தூநகையுவ் 

சண்டு மஇழ்ச்சென்றன் சருச்தின் படயெழுதிக் 

சொண்டுவச்ரா யென்றவனைக் சொண்டாடி. - யொண்டொடியச் 
இர்பனுச்கு வேண்டுர் இிரலியமூம் பொற்றுகிலும் 

பொற்பணியு மீர்து புறமபோஃடு - நற்கிழியில் 

anes முருகர் வடிஉழகைக் Vt hls oF 

சார்சம் விபூபியென2 சானணிர் கிட் டேச்துமெதி 

வள்ளைச் செவிக்சணியாய் மன்னுச் இருப்பா “7 
இள்ளேம் சசைப்பதனோக் கே? 2 - வள்ளிபுணர் 

ய கண்ணாக கணியென்று 
ab 6 IES, § “erwew enavenNGQurtr - றெர்சையெதிர் 

கூப்புவே ச செங்கைபணி கோலமென்றுல் சண்டிகையை 
வாய்ப்பதுவே கொல் சயணி மாண்பென்றுக் - கோப்பம*ச 
நீலச் கஇிலம்பதனை நிச்சலஞ்சூழ்ர Mau gare gs 
GTS fH லம்பணிடவ் சாட்சியென்றும் - வேலர் 
அலக்சாசத் தஅட்பொருள யாய்வதுவே தேகம் 
கலக்கா வலங்கார மென்று - dla Ela by 
16578 Conv oF ute gulté G 2,சாழி3யெனு 
கசா மேலான கம்பென்றுஞ் - சச்சமு ரு
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௬௨௦. காற்றுப் படையே யனங்க னடுபோசை 

Gr ௨0, 

மாற்றுப் படையாடு வைகுமென்றுர் - தோற்றும் 
அனுபூதி யைம்பதுமே யாருயிர் பேரின்ப 

வனுபூதி ஈல்கு மணியென்று - மனமீதி 

ன்னும் பொழு லூயருக் கயிலைஙிகர் 

மன்னியொ எிர்கர்த மாதனமுங் - தன்னியுமை 

யங்கைவிர லிந்ரோன்றி யன்னையுமாய்ச் சோ தரியாய்த் 

இங்களணிவோன் சடைவாழ் சேணஜஇிபுஞ் - சம்ஈணிர்த 

செங்கண் மாலான சிவழுனிம்கு மான்பிணைபால் 

மங்கைவள்ளி சோன்றி வளர்நாடும் - பைங்குவளை 

மூன்று இ னங்தகடொறு மொய்ச்சபகற் போதுசுனை 

தோன்று மதிசயஞ்சேர் சொன்னகரு - வேன்றரச்கர் 

சட்சிசனை வேலாறீ சளைச்சா Mors ait 
வெட்டிப் பெயா்படைச்ச பென்றாரும் - பட்சியென 

மேவும்பெயர் கொண்டு மேதினியெலா நொடியிதற் 

ராவிவரு மஞ்பைத் தனிப்பரியு - மாவினுயிர் 

கண்ணிமையிற் போக்குக் தடவுட்பிடி. மணம்து 

விண்ணிற் பவலவிருவரும் வெண்கரியும் - கண்ணன் 
கொடிக்கு மலர்வேசன் கொடிக்கும் வலாரி 

மெ டிக்கு மிசைகல்கு கொடியும் - படிக்குமூறாக் 

கட்புலனிற் ரோற்றாது சாசிறியிர் பூசாரர்ச 

ரூ.புலனிற் கற்றறை.பு மொண்முராசுர் - தட்பமலர் 

கேசன் படைப்பாற்றி மீட்டும் படைச்துலகிற 

நிரகலசவ ஈடந்துஞ் செங்கோலும் - பேதமற 

வோது் தசாங்க முடையான் மணிநெடுர்சேக் 

போவர் துண்ணெனவே புக்கிரைஞ்சச் - சேரஇியழில் 

பாதாதி மேச  மியந்தம் பார்த்து CH 

காதாதி யாகவ் கடம்பென ப ட வாதாபி 

ீரணமென் ஜோன்செவியிற் சோம ” வாயிதழென் 

வா£செவியில் லை துரைக்க மாட்டாயோ - ப ட டுத் 
sé gor gos பூ! மிரு சையலார் சீர்சனம்போ 

லெர்தனமுஞ் சேரி லிழிவாமோ - ab erg Poor . 

மீஞட்டுல் சாமநோய் விட்உனையின் மோர்கொடியின் 

மீனாட்டுங் காமகோய் வீட்டிடாய் நானா டடு 
நாகப்பாம் பின்பை ஈயர்துணர்ச்தா லஓுன்னைய௫ி 

போகப்பாஞ் சாலருக்குள் முன்மொழி3வன் - சோகப்பூச் 
சைத்தாவிசோநாமுன் சரர்த்தவறுத் சஞ்லெனும் 

சைச்சாவி யே ணையக் கண்டி Gorge - எய்த சதன்



Ge} இரு க்தணிகைச் சச் நிகிமுறை, 

அமிலச் த்சவிராச் தோன்றி னிசியேறு 
.ஈ 1 ததடுச் இடிக்க வல்லேன் - கயில "றை 

௬௪௦, மைச்சனி யானாலும் வக்துகனிலாய் மதச் 

த் தனையேம் செவ்விளநீர் சானளிப்பேன் - கச்சனெனும் 

காமம்படைத்து நஈயரக்தெனைக் கூடாத சன்றால் 

உம யொரு » 11 Caw Se- Geng 

நிணிை.த் சலமமர்ச்சாய் சண்டே. Sur 

டணிகைத் தலமகல்வ சாமோ - இிணியமுலைக 
காம்பு சுவைச்தால் கசக்கு 3 யாபேனும் 

வேம்பு சுவைச்சால் வெறுகசாலே - மேம்படுமர் 

கர்துபரியா சகச்தை ஈல்சென்றாள் புன்முறுவல் 

சம்.துபரி யாசகஞ்செய் தன்மையற்போற் - சதை 

தளரும் வி.ரகச் எலடபிபடி. வித்துக் * 

குளஉனயல் வீதிகழிக கொணடான் - களப 

மூலைமாத ரோழெழுவர் மோடுப்ப வென்று 

மூலவாச் சேய் வச்சா னுலா, 

அ. பருவம் எ-கீரூ கண்ணிகள் . ௭௪௪, 

தணிகை யுலா - முற்றிற்று, 
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