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இருவருவணக்கலம்பகம். 

  

காப்பு. 

கேரிசைவெண்பா, 

அ௮ன்னவபயல் சூழருணை யண்ணா மலையார்மேல் 

மன்னும் கலம்பகப்பா மாலைக்குத் - துன்னியசீர் 
மெய்க்கோட்டு மேருவெஓம் வெள்ளேட்டின் மீதெழுதும் 
சைக்கோட்டு வா.ரணமே காப்பு, 

  

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சைவத்தின் மேற்சம யம்வே நிலையதிம் சார்சிவமாம் 
தெய்வத்தின். மேற்றெய்வ மில்லெலு சான்மழைச் செம்பொரு 

மைவைத்த சீர்த்திருத் தேவார முந்திரு வாசகமும் [ன்வாய் 

உய்வைதீத ரச்செய்த நால்வர்பொம் முளெம் முமிர்த்துணையே, 

மயங்௫சைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

இது எட்டடித்தசவு- ௧, 
மணிகொண்ட மெடுங்கடலில் விழிவளரு மாதவலும் 

௮ணிகொண்ட புண்டரிக மகலாத் ௪துமுகனும் 

ஞானக்கண் ணதுசொண்டு காமமா நுணராதே 

ஏனத்தின் வடி.வாடு யெ௫னத்தின் வடி.வாடி 

அடிதேடி யறிவலென வவனியெலா முழுஇிடந்தும் 

முடிதேடி. வருவலென மூதண்ட மிசைப்பறர்தும் 
காணரிய வொருபொருளாய்ச் களங்கமற விளங்குபெருஞ் 

சோணடூரி யெனடிறைந்த சட்ரொளியாய் சின்றருள்வோய், 
ட வகிள்ற்



அழுவருணககலமபகம், 

இவை ஈரடித்தாழிசை - ௭. 

மலைமிசையி லிருப்பசற்கோ மலைசிலையா வெடுப்பதற்கோ 

மலையரையன் ம௫ழ்வதற்கோ மலையுருவ மெடுத்தனையே. (௧) 

இத்தலத்தி லைக்தொழிலு மிருபிறப்டோ ரறுதொழிலும் 

தத்துவமுர் இருமேனி தரித்திலையே லியலாவே. (2) 

இருக்காதி சதுர்வேத மிசைப்பதுகின் பலபேத 
மொருக்காலு மொன்றுரைத்த தொன்றுரைக்க வறியாதே, (௩) 

கருழமுடிவைத் தருகால கற்பமெலாம் கடக்கவுடின் 

திருமூடியிற் பிறைரிறிதர் தேயாது வளராதே, (௪) 

ரானவரைக் கடி.$்துமலர்ச் சதுமுகனை யொழித்துமற்றை 

வானவலா யழிச்.துகின்கை மழுப்படைவாய் மழுங்காதே, (௫) 

அண்டருக்கு முனிவருக்கு மழலான கொடுவிடத்தைக் 

கண்டமட்டு அுகர்க்இடவுங் கண்டமட்டி௰் கடவாதே, (௬) 

ஹலவாமை தனக்குநின்றன் முதனடுவீ நிலாதமைக்குஞ் 

சாவாமை பிறவாமை தமக்குமிவை சான்றன்றே, (௭) 

இவை நாற்€ரோரடியிரண்கொண்ட 

அம்போதரங்கம் -௨, 

தடவரை நடைகெழு தரமென வருமொரு 

கடகரி யுரிவிரி கலையென மருவினை, (௧) 
படமுூடை யரவொடு பகைபடு மூடுபதி 

தடையற வுடனுறை ௪டைநெடு முடியினை, (௨) 

இவை முச்சீரோரடி ௮ம்போதரம்கம் - ௪, 

சிலையென மலையை வளைத்தனை, (4) 

திரிபுஉ மெரிய ககைத்தனை, (௨) 
கலைமறை யிவுளி படைத்தனை. (௩) 

இரவ னெயிறு புடைத் தனை, (௪)



இருவருணைக்கலம்பகம், ௩ 

இவை இரு£€சோரடி. அம்போதரங்கம் - ௮. 

விதிசிரத்தினை. (௧) நதி தரித்தனை (௫) 
௮கழ் கரத்தனை (௨) மதிபரித்தனை (௬) 
விடை ஈடத்தினை (௩) நாள்க ளாயினை (௭) 

பொது ஈடத்தினை (௪) கோள்க ளாயினை, (௮) 

இவைபெயர்த்தும் ஈரடித்சாழிசை-௩, 

பண்ணுகீ சுவையு£€ பரிஇயு6 பனிக்கதிர்நீ 

பெண்ணுகீ யாணுீ பேதமுநீ பபே தமுநீ. (4) 

செங்காலிற் கரும்காலன் சரமுருள வுதைத்தனையே 

சங்காழி முகுர்தனுக்குச் சங்காழி கொடுத்தனையே. (2) 

ஆராலு மளவிடுதழ் கரியவுனை யொருகரத்து 

8ராலு மலராலு நெஞ்சுருகப் பணலாமே;. (௩) 

இது தனிச்சொல், 
எனவாங்கு, 

இது பத்தடி. நேரிசை ஆ௫ிரியச்சுரிதகம். 
வேற்று மருர்தால் விடாதவெம் பிறவியை 

மாற்று மரும்தா மலைமேன் மருர்தா 

௮ழடய காய யருளுடை கநாயகி 

புழூகணி நாயடு பொருந்திய புனிதா 

காசியி லிறந்துய் கமலையிற் பிறந்தும் 

தேசமர் தில்லையுட் டி.ரு௩டய் கண்டும் 

அரிதினிழ் பெறும்பே மனை க்தையு மொருகால் 

கருதினர்க் களிக்குங் கருணையை விரும்பி 

அடைக்கலம் புகுச்சன வடியேன் 

இடர்க்கடல் புஞூதா தெடுத்தரு ளெனவே, (௧) 

கேரிசைவெண்பா, 
வேதஅவல் சோணரி விதீதகர்க்சார் வேருவார் 

சோதிமிய மானனிவர் சோமனிவர் - ஆதவளும்



ge இருவருணைக்கலம்பகம், 

மண்ணுங்கா இம்புனலும் வாஞமழ ரரனுமிவர் 

எண்ணுங்கா லெல்லா மிவர், (௨) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

எல்லா வுயிர்க்கு முயிரரூ ணேச ரிவரசைவின் 

அல்லா தணுவு மசையாத தென்ப தறிர்தனமே 

வில்லாடன் மார னிருக்கவும் யோகம் விளை தீத வகாள் 
புல்லா இரு£ சன வெல்லா வுயிருந்தம் போகத்தையே, (௩) 

கலித்துறை, 

போகம் விடுத்தே தாக மெடுத்தே புவிமீதே 

யோகம் விளைத்தே யாக மிளைத்தே யுழல் வீர்காள் 

அஆகமவித்தார் மோக மவித்தா ரருணேசர் 

கோக னகத்தா ளாக கினைத்தே குழைவீரே, (௪) 

அறு€ர்க்கழிமெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

குழையடுத்த விழிபிடத்தர் மழுவலத்த சருணையத்தர் 

். குளிர்வெற் பூடே 

மழையடுத்த துளிஈனைக்க மடிசுருகீடு மயிர்பொடித்து 

வருச்துஞ் சேதா 

துழையடித்த விடையர்பழ்று குழலிசைக்கு மனமூருக்குத் 

Sony மாலை 

பிழையடுத்த மொழியுரைத்த தலைவருக்கு மிகவிரக்கம் 
பிறப்பி யாதே, (Gi) 

எழு?ர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

யாதவர் குலத்.துநெடு மாதவன் மருப்புடைய 
வேனமிரு கத்துருவ மாம் 

வேதமொழி பெற்றவய னோதிம மெனப்பறவை 

வேடமு மெடுத்த திலையோ



இருவருணைக்கலம்பகம், ௫ 

ஒதருணை வித்தகரை மூவரி லொருச்சொன 
வோதியிடு wo bu Lo Bust 

௪சமதி வைத்தமூடி. பாதமல ரைச்சிறிது 

தேதெனி னைத்த பரமே, (௪) 
எண்?ர்க்கழிநகெடில் ஆசிரியவிருச்மம், 
பரவை யாழனு நிக ளாடி.ஞம் 

படி.யெ லாநடச் தடிக டேயிஓம் 

கூவ ராயினுங் கனலி னின்றதன் 

கொதிபொ றுக்குனுங் கதிகி டைக்ரூமோ 

அசவ மாடுசெஞ் ௪ழடில ரங்கணா 

ரமுதர் தாணினைம் தடியர் தம்மொடு 

ல. ரவி கீறணிர் தருணை சேர்வரோல் 

வெற்ற ராயினு முச்சு ராவே. (ar) 

பதின் F i SEIN Owen dv ஆசிரியவிருத்தம், 

முூக்தமிழ்முறைமுறையன்பொடு 

மப்பர்கவுணியர்சொல்சுநீதரர் 

மூப்பொழுதுமெரிர்பு.ழ்க இடி மூதுதூலார் 

அத். ச.ரருணையினெடுஈ இரை 

தத்துதருக திமின்மென்பெடை 

யச்௪மறவடனணைந்துறை மடகாராய் 

ஓக்சமனகொடுபுணர்ச்சவர் 

சற்றுமகல்வதிலையென்றவ 

ருற்றதணையெனவிருச்தவ ருளம்வேராய 

எத்தனைகப்டகினைக் தவர் 

கைப்பொருள்கருஇடடர்தன 
சாப்படியிஹறைவமைசம்புவ தினகாமே,(௮) 

அறுசீர்க்கழிகெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

இனமகது மருகர்மட மிசையிலிடு கனன்மதனா 

யிறைவனுடல் புகமொழிவோ



கனகமூ£க பட்கவள கரடதட விகடமத 
கரியின்மத மறகினைவரே 

வனமருவு மருமுதலை யொருமதலை த.ரவினிய 
மதுரகவி மொழிமுதல்வரே 

அனகரபி னயாதுல ரமலரொம தருணை௫ரி 

யடிகடம தடியவர்களே, (௯) 

தலைவன்வினாவுதல், 

எழு?ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருகத்தம். 
அடியவர் சிந்தையி லினிதுறை சங்கர 

ரருணைவ எம்பதி யன்னாரே 

[டி.யினெ டுங்கரி யனையம தங்கொடு 
பகிர BG Bere yr 

ஓடி.யு மருங்கென வுணர்டுலிர் நின்றினி 
யொருவச௪ னஞ்சொல வொண்ணாதோ 

கடிய௪ ரங்களி னிளைஞரு டன்பல 

கலகவி தம்பயில் கண்ணா (40) 

அம்மானை - மடக்குத்தாழிசை, 

நாரா யணனறியா காகரரு ணேசருக்கு 

வாரார் சிலைகலைமெய் மாதங்க மம்மானை 
வாரார் சிலைகலைமெய் மாதங்க மாமாயின் 
ஆராயும் சாலெடுப்ப சையமன்றோ வம்மானை 
அன்னமதி யாரேடுப்ப தையமோ வம்மானை, (௧௧) 

பாங்கி தலைவிக்குரைத்தல், 
அறுர்க்கழிகெடில் ஆிரியவிருகத்தம். 

மானென்பார் கலையென் பார்கைம் 

மலையென்பார் வழியே தென்பார் 
ஏனென்பா ரிலையென் பார்யா 

னேந்.துமாச் தழைகன் தென்பார்



அஇருவருணைக்கலம்பகம், eT 

ஊனென்பார் நிறையுச் தாரா 

ரூறையுக்தென் னருணை மானே 

கானெனபார் குழலை வேந்தர் 

கருத்தென்னோ கரு.துங் காலே. (௪௨) 
புயவகுப்பு - ஆசிரியவண்ணவிருத்தம், 

கருணைமுக மண்டலச் தொளிர்மகர குண்டலக் 
கலன்மலிக வின்ஞுழைக் | கூறவாயிசைகந்தன 

களபம௫ல் குங்குமத் தள.றுகுடி. கொண்டுதட் 

மூயபுழுக ணைந்துமெய்ப் பனிநீர் துளைச்சன 

கலைமதிம முங்கெத் தினமிருள டைந்துமுச் 

தொளிகருக வெண்சுழைம் Bot pews gar 

கனலிகைய ரிக்துகட் பரிதியைமு னிந்துதக் 

கனைமுடித மந்துமைச் தலையேவழங்னெ, (௧௨௮௨) 

இரணியனு ரம்டுழித் களவறும தங்கொழித் 
தெழு௩ரம டம்கலைத் தடமார்பிடச்தன 

இமயமட மங்கைபொற் புளகவிரு கொம்கையிற் 

சுவடிபட வின்பமுற் றதிலேகுழைச்தன 

இசி ணங்கொழித் சதிசயமு 6s Gast 
தெழுபவள வன்பொருப் பெனவேவளாச்தன 

இதழியச விந்தமுற் பலமஇழ்செ ருக்திகட் 
குசவலரி சண்பகத் தொடைலானிறைச்தன. (௧௨௦) 

தரியலர்பு ரங்கெடச் சரர்கரர்ப யங்கெடச் 

poke Seven River Gan Dé ser 

துல்லத சஞ்செயம் கமர்பொருச ரந்தரச் 

௪.ரதமென வந்துமம் பொருபோர்புரிம்தன 

சலசமலர் மண்டபச் ௪துமூகவ யன்றிருத் 

தலையுடனி லல்குழுத் தலைவேலுவச்சன 

தடலிசட கும்பமத் தகசவள தர்தநம் 

றறுகண்மத குஞ்சரம் தரிபோர்வைகொண்டன,(௧௨௨ஷ)



வி] தஇருவருணைக்கலம்பகம், 

அருணடூர ணங்களிற் பலமணிகெ ருங்கரச் 
ச.ரவமிளிர் சங்கணப் பணியான்மலிர் தன 

அனவ.ரத மம்பலத் இனினடமி மேந்தொழிற் 

கபினயலி தங்கள்பெற் ிழகோடிரு£தன 

அருமறைதெ ரிச்தசொற் புகலியிறை செந்தமிழ்க் 

ELD CoO Gb SIU பெருமாள்புகழ்ர்கன 

அரிபிரமர் கங்களுக் கரியபத பங்கயத் 

சருணையஇ ருங்கழற் பெருமான்பயங்களே, (௪௩) 

தலைவனை வேண்டல் 

ப:டக்கு-எண்£ர்க்கழிகநெடில் ஆிரியவிருத்தம். 

புயர்தமூவம் கண்ணியுஞ்செவ் விதழி யேமால் 

பூண்டகயற் கண்ணியுஞ்செவ் விதழி யேமால் 

பியந்துசொலி னன்னதும்பொன் னிறமே யெங்கண் 

மின்னிறமும் பொன்னிறமே புயம்பெ ரூமல் 

ஆயர்ர்இவள்வா டத்சகுமோ வருட்கன் பாரி 

ரருண௫ரிப் பெரியீரே யமல சேகல் 

வயர்தவிழா வழகரே நினைக்க முத்தி 

agismanr ரேமலைமேன் மருந்த ஞரே. (௧௪) 

இரங்கல்-எழுசர்க்கழிநெடில் ஆ௫ரியவிருத்தம், 

மலைமேன் மருக்த ரருணேச௪ ரன்று வலைவீ? நின்ற வலையே, 

அலைமே ஸனிறைரது வருமீ னருர்தி யருகே யிடங்கொள் குருகே, 

முலைமேன் முயங்கு தலைசாளி லன்பர் மொழிசூண் மறச்த 

பிழையோ, தலைமேல் வரைச்த படியோ விருக்து தமியேன் 

wiht) sear (௧௫) 
தலைவியைப்புகழ்தல் 

எழுசீர்க்கழிகெடில் OF Mu Hs oD, 

தசனமுறுவலின்ம தனைமூனிபவர் சடையிலணிபலதலையிஞர் 
அகனலடியரொடுறையுமிறையவ ரருணைவளரஈகரரியையார்



இருவருணைக்க லம்பகம், Fn 

ங்கரிறன தடவமுதநிறைகுட நிலவுமுகபடம்விலஇனால் 

ககனவமரரு௩ரருமிகல்கொடு கலகமிடுவரிவ்வுலகிலே, (௧௬) 

இதுவுமது, 
மடக்கு- எண்சீர்க்கழிகெடில் ஆடுரியவிருச்தம், 

உலககண் டகனாய் வருசலந் FIC) 

ருடறடிம் இிவார் கடல்விடம் கொளுவார் 

குல்வுசங் கரனா ரருணையங் இரிஞும் 

குூளிர்புனச் தனிலே இளிகடிச் இமிவார் 

மலர்முகஞ் சசயே வடி.வமுஞ் சசியே 

 மகரமென் குழையே வருணமென் குழையே 

முலையுமந் தரமே யிடையுமச் த.ரமே 

மொழியுமா சுகமே விழியுமா சுகமே, (௧௪) 

இரய்கல், 

எண்சீர்க்கழியெடில் ஆசி ரியவிருத்தம், 

சுகமே சுகமே யிரும்வர் தபுனஞ் 

சூழ்சின் ஐவுமைச் தனமித் தினையுட் 
புசமே யவிடா துகடிம் தடுமெம் 

பொல்லா மையுமின் நுபொறுத் இடுமின் 
மகமே ருநெடுஞ் சிலையா ளஎரணா 

மலையா ரருணா புரிமால் வரைமேல் 

அசமே செலுமா றுதுணிநர் இதண்விட் 

டகறுன் பமுமன் பர்வரிம் சொலுமே, ' (௧௮) 

இதுவுமது-அறுசீர்க்கழிநெடில் ஆசியவிருத்தம். 

சொல்லா ரணத்திற் கரிவரியார் 

சோணா Fao OS ramet awe 

கல்லா Cordis பகைக்குவறி' 
காட்டா தொழிதல் சண்டாயே



&O இருவருணைக்கலம்பகம், 

கொல்லா கம்புஞ் சமர்ச்களத்தழ் 

குனியா வில்லும் கொண்டுகிற்கும் 

புல்லா டவனே யெமக்குறு இ 

புகன்றா ரொங்கே யகன்றாரே, (௧௯) 

பிரிவுவிலக்கல் 

அறு€ர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 
ஆரும்வி ரும்பிய கல்விமே லாசையு மக்குள தாயிடின் 

டாருற வென்பொரு பாவையாப் பாடிய பாவலர் போலவே 

நீிரும ருந்சமிழ் செப்பிடு நீர்மைய திச்திவ ணேகுவீர் 

மேருகெ டுஞ்ிலை யத்தனார் வீறரு ணாபுரி வெற்பரோ. (20) 

காலம்-மடக்கு, 

எண்டூர்க்கழிகநெடி.ல் ஆசி ரியவிருத்தம், 

டப் 
ப் 

வெங்கனலே போற்காயும் பிழைக்கும் சாலம் 

சற்றுமிரு கரமென்னே ச௪ங்கணியாக் காலம் 
தலைவர்துறை மறந்தென்னே சங்கணியாக் காலம் 

கற்றைமெடுஞ் சடைமுடியா ரடியார்மேன் மழுதுய் 

கருணைகாட் டம்புரியு மருணைகாட் டுறைபும் 

பெற்றவிளச் தென்றன்மறு இடெத்தியங்குங் காலம் 

பேதையேன் சிச்சைமது இடத்தியங்குங் காலம், (௨௧) 

Hy pF TEN Oe yer ஆசிரியவிருத்தம். 

காலிற் நுலங்கு கசத்தாலுங் 

கையிற் பொலிகூர் ஈகத்தாலும் 

Fags த.ரக்க னுரங்கொண்டீர் 
திசைமா முகனைச் சரங்சொண்டீர் 

மேலைப் புரத்தை ககைத்தெரித்தீர் 
வில்வேள் பு£த்தைப் பசைத்தெரித்தீர்



இருவருணைக்கலம்பகம், கக 

சூலப் படையேன் மழுப்படையேன் 

சுமர்தீ ரரூணை யமர்ந்தீரே, (௨௨) 

மாலையிரத்தல்-மடக்கு 

அறுசர்க்கழிநெடிலடி ஆரிரியவிருத்தம், 

அமர்ந்தரு ணைப்பதி வாழ்வீரோ 

யன்பர்க என்பினி லாழ்வீரோ 

சுமந்தொளிர் சூலமெ டுப்மீோ க 

தோளணி மாலைசொ பிட்பீரோல் ப 

இமர்தரு: வெண்மதி காயாதே me 

யிருகணெ டும்புனல் பாயாதே வ்ரே 

கமழ்ர்தகு மற்கொடி வாடாதே ல் 

கல்குலு மிப்படி நீடாதே, ௮. ஆவ) 
a 

peru Beit Pid கழிநெடில் ஆரிய சருகிசம், 

நீடாழி ஞாலம் வானொ தீசாலு one யாகையு 

நீருய காலமாய் விடுகாள் 

கோடாழி மால்பி தாமச ஜூறான கோடி. வீழ்தலை 
கோடீர பாரமீ துறவே 

சூடாத மாலை சூடுவர் தோளோடு தோளை வீசுவர் 

சோணாச லேசர்சோ பனமா 

ஆடாத வாட லாவெர் பாடாத பாடல் பாடுவ 

சாராத வோகைகூ ர௬ுவரே, (௨௪) 

புன்னாகங்கண்டிரங்கல் - கலித்துறை, 

கூத்தாமேருணேசர்வரையன்பர்பொருளன்புகொண்டுன்னையும் 

நீத்தார்கொனிழலாருமிலையாடகின்றாய்நெடுங்காலமே 

பார்த்தாலுமயலேளைத்தாய்சலித்தாய்பசுச்தென்றலால் 
பூத்காய்பொன்னிறமாகவென்னாகமேயன்னபுன்னாகமே, (௨௫)



oe. இருவருணைக்கலம்பகம், 

இரங்கல் - மடக்கு, 
௮று€ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம். 

மாகமெ தவ ரம்பானார் 

நாம றைக்குவ ரம்பாளூர் 

தோகைமி டதீதவர் சேணாராய் 

சோண௫ ரிப்பதி வாணாராய் 

மாகம டுத்தவி ளங்காலே 

மன்னவ ரெண்ணம்வி எங்காவே 

கோகன கதீதிமி ரூர்தேனே 

கொண்கரை விட்டுமி ருந்தேனே. (௨௪) 

ஊசல் - மடக் 

எண்்€ர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருக்கம், 

இருகரணச் இலெம்பாட வாடீ ரூசல் 

லிளமுலைப்பொம் லெம்பாட வாடீ ரூச௪ல் 

மருவுசலை மருங்கசைய வாடீ ரூசல் 

வரிவகைக்கை மருங்கசைய வாடீ ரூசல் 

அருமறைக எளவிடுிதற் கரிதா மைய 

சருண௫ரிப் பரமர்புக ழடைவே பாடிப் 

பொருமிருகட் கயலுலவ வாடீ ரூ௪ல் 

புயமதனன் கயலுலவ வாம ரூச௪ல் (௨௭) 

பாங்கசொல்லுதல் 
எண்சீர்க்கழிகெடில் ஆ௫சிரியவிருத்தம். 

ஊச கைத்இடுவார் .குன்றெழுர் கூவிமிவா 

சொண்டர எங்கொளுவார் தண்டலை கொய்திவொர் 
அசில்பு னற்குடைவா ரம்மனை பர்துகழக் 

காடிம இழ்ர்தஇடவார் கோடிம டர்தையரே 
ஈசர்வி டைக்கொடியார் பூசைசெ யற்கெளியா 

ரோசரு ணைப்பதிசூழ் மேருவி னிம்கவணே



இருவருணைக்கலம்பகம், 

வீசுதி னைப்புனமே யாவரோ னத்தெளியேம் 
வேலர்ம னத்திடையே மாலைவி எஊைத்தவரே, 

மடக்கு - கலிவிருத்தம், 

மாலையென்டாம் கலத்தாரு மறைகாறுங் கலத்தாரும் 

கோலமன்ன கலத்தாருங் குறைவில்பரி கலக்தாரும் 

மாலைவில்வேள் சலத்தாரு மதர்த்தமதா சலத்தாரும் 

மேலகலாச் ௪லத்தாரும் விளங்கருணா சலச்தாரே, 

தலைவியைப்புகழ்தல் 

அறுசர்க்கழிநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

அருணஸஷொளி தனிலுமொளி ரருமலைம ரூர்தாய 

வமலரதி ரும்கழலினார் 

மருமலர்வி ரிந்த பெருகருணை யம்பதியின் 

மருவியம டச்தையிடையாம் 

ஒருகொடி.பி லொன்றுகமு கொருபவள மொன்றுகுமி 

ஹழொருமதிய மொன்றுபிறைதான் 

இருசிலையி ரண்கெணை யிருபணையி ரண்டுகுழை 

யிருமூலையி ரண்மெலையே, 

எழமுதரிதென்றல் 

எழுசீர்க்கழிகநெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம், 

மலையாச னத்தர்மலை மயிலா௪ PESO 

மலையாநி லத்து வருவார் ' 

அலையாச னத்தரொடு மமிர்தாச னதீதர்தொழு 

மருணாச லத்தர் வமாயீர் 
மூலையானை சட்டியிடை வெளிதேர்நி று த்இமதி 

மூகமாய மைத்தரு குலாம் 

௧௩. 

(௨௮) 

( (௨.0)



௧௪ இருவருணைக்கலம்பகம், 

இலைவேல்ப ரப்பியினி தெழுதோள மைப்பனினி 
யெழுதேனி ருப்ப மனமே, (௩௧) 

இரம்கல்-சிலேடை-கட்டளைக்கலித் துறை, 

மேலாடை தோற்றணி சங்காழி கைவிட்டு மென்சிலம்பின் 

காலால் வருந்தி கிலம்£றுங் கோலத்தைக் கண்டிரூக்தும் 

ஆலால முண்டவ ரண்ணா மலையர்த மன்பர்க்கன்றி 

மாலான வர்க்கம் காரிங்கனேயொரு வன்கண்ணரே, (௩௨) 

Calne Gaiam ur, 

கண்ணருக்கும் போதருக்குங் காண்பரிதாய்க் கண்பறிழத 

இண்ணருக்கு ஈன்றாய்த் செரிர்ததே - விண்ணருக்காய் 

போற்றுவா ரண்ணார் புரமெரித்தா ரென்பியவி 
Lor Dem ரண்ணா மலை. (௩௩) 

இரங்கல்-கலிவிருத்தம், 

அண்ணா மலையத் த.ரடழ் இரிமேல் 

எண்ணா மலையத் தவரொய் இலரால் 

கண்ணா மலையத் தனைகர் கலுமும் 

விண்ணா மலையச் தரும்வெண் மதியே, (௩௪) 

பாங்கன் துணிவு, 

எழுசர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

மதுவானி றைந்தகுழன் மடவார்நெ ரூங்கருணை 

மலைமேன்ம ருர்தர் வரையில் 

முதுநீரில் வ$ீதவவ ரடையாள மென்றிறைவர் 

முதலேமொ'ழிச்த படியே 

இதுகாக மன்றுமூலை யிதுபூக மன்றுகள 

மிதுமேக மன்ற ளஎகமே



இருவருணைக்கலம்பகம், ௧௫ 

அதுகீல மன்றுவிழி யதுசாப மன்றுறுத 

லதுகோப மன்ற தரமே. ((௩௫) 

நாரைவிடுதூது, 

எழுசீர்க்கழிகெடில் ஆ௫ிரியவிருத்தம். 
அருணை வெற்பின ரயனி ருக்கவு மரிபி ழைச்சவு மாகவே 

தருமி டற்றொரு கருமை வைத்தவர் தருக திக்கய மேடியே 
கருது நெட்டுட லசைவ றத்துயில் கபட நித்திரை காரைகாள் 

இருகணித்திரை யிலையெ னச்சொல விறைவர் பக்கலி லேகுமே, 

பாங்கிதலைவிக்குரைக்தல்- கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஏகார் புனத்துத் தழையாற் கரிபட்ட தென்பரான்றும் 

போகாத ஒர்க்கு வழிதேடு வார்புலிக் கானமுனியும் 

காகா திபருர் தொழுமரு ஞசல நாட்டிலிளம் 

தோகா யணங்கனை யாயவர்க் கேதுசொ லதீதக்கதே. (௨௭) 

எண்சர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருக்சம், 

சொர்க்கமெனு மொருபதவி யிருக்க மாலைத் 

துளவணியு மரிபதவி யிருக்க மேலை 

நம்கயிலை மலையிருக்க கினைக்தோர்க் கெல்லா 

நயர்தமுத்து ஈஉரமொன்றே ஈல்கா நிற்மீர் 

பொற்கையினா லுமைவணய்டப் பரிர்து பூசை 

புரிக துதவம் தெரிர்துதினம் புகழ்வோர்க் செல்லாம் 
எற்குலவு புகழருணை மீச னாரே 

யினிதளிக்கும் பதவிதனச் கென்செய் வீரே, (௩௮) 

சிச்து-எண்சீர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருக்தம், 

லீரச்தை யணிமழுவா ருமைபங் காளர் 

விளங்கருணைச் இத்தர்பாம் விளம்பக் கேளா 
காரத்தை யெமக்ககெஞ் ௪த்தை யேகோ 

கனகமெனக் காட்டிடுவோங் சரியோ ருக்குத்



௧௬ இருவருணைக்கலம்பகம், 

கா. ரத்தைப் பொன்னாக வமைத்தோம் தம்மீ 

தாம்ப.ரமும் பொன்னாகச் சமைத்தோ மிச்தப் 

ung soe wre Sem ரயனா கத்தைப் 

பசும்பொனிற மாகவுமே பாலித் தோலே, (௩௧) 

இ.வுமது 
எண்்ச€ர்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

பாதமெமச் களித்தவரு ணே௪ ஞார்க்இன் 

பச்சிலைடொன் செய்திமையோர ப௫ிசோய் தீர 
ஓதுஃடை மருந்தளித்த சித்த ரேம்யா 

மொருபிடிசோ றல்லதுகூ முண்டோ வப்டா 

மாதவாதம் இருவாணை கரிக ளெல்லா 

மாதங்க மாக்குகிற்போ மருர்தில் லாதே 

ஏதமற நாகமொளித் தராவாச் செய்வோ 

மிரும்பையும்பொன் னாகவுமாச் இசைவிப் டோமே, (௪௦) 

தலைவியைப்புகழ்தல் 

எழு€/்க்கழிகெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 

இதழி யந்தொடைய ரருணையங் &ரிமி 

லிரத முச்திவிர வலவனே 

பதிய டைட்.துமறு இனில்வ சகீதனதி 

படையெ முந்த பகருவேன் 

புதிய கொம்புசிலை வளையி ரண்டருகு 
பொழியும் வெம்பகழி போரறு 

உதய தந் தமத களிறு டன்கதலி 
யுபய தண்டுவரு இன்றதே, (௪௧) 

ஒன்பஇன்சர்க் கழிநெடில் ஆிரியவிருத்சம். 
வரைக்கனக சாப சோண இரிப்புனித கால கால 

மதிக்குகெடு மாயர் போலவே



இருவருணைக்கலம்பகம், ௧௭ 

மமாக்குளினி யாரியாவ ரவாக்குமூனி லாமனீடு 

தழறூகெரி யாக னீதியோ 

விராக்கமல வோடை யாவர் புரத்தைமுனி டாண மாவா 

விரிக்தகொடி யாவ ரீதலால் 

இக்குமனை தோது மேறி நடத்துமெரு தாவா மேவி 

யிடத்திலுறை தேவி யாவரே, (௪௨) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 
ஆனிட பக்கொடி சோணா சலனென்று மன்பர்மலா 

தானிட முத்தி தரும்பெரு மானென்றுஞ் சம்புவென்றும் 

கானிட வேடன்முன் ஞூனிட வுண்டது கண்டுமொரு 

மானிட மானவ னைத்தேவா செய்வதென் வந்தனையே, (௪௩) 

களி- எண்சீர்க்கழிநெடில் ஆசிரியவிருத்தம், 
குனையிருக்கு மறைதுதிக்கு மருணை காதன் 

க.ரணமலா புகழ்களியேஞ் ௪4்ர பூசை 

வினையிருக்கு மவர்க்கெளிதோ வரிதா னையோ 

விதிவசத்தால் விவரமறற விதஞ்சொல் வேனே 

பனையிருக்ச நெடியகஞ்சா விருக்கல்ணே 

பச்சையா லிலைதுயின்றான் பனையன் (ளி! 

யனையிருக்கப் பணிதுயின் மூன் மதுவார் தெய்வ 

வாழிவிட்டுப் பாற்கடன்மீ தழுக்இி னானே, (௪௪) 

களி- கேரிசைவெண்பா,. 
ஆனூா கொடியா ரருளு புரிக்களியேம் 

வானாட ரோனோ மஇயற்முர் - மேனாளில் 

சும்மாகஞ் சாவிலையே தூளிடி.த்தத் தின்றாலும் 

தம்மாஎஞ் சாவிலையே தான், (௪௫) 

பிச்சியா/-எண்ர்க்கழிகெடில் ஆடிரியவிருழ்தம், 

தாமணிவர் திரிசூல மெதிர்கண் டார்மே௰ 
சகிதரத்சை விடுவர்செ சமயத் தாவா



18 திருவரங்கத்துமாலை 

[சேனை தலியார்] 

ஆஸி லமர ரரங்கேசர் சேவைச் கணுகுந்சொறும் 
கோளில் திரளை விலக்கும் பிரம்பின் கொனைபடலால 

சோளி லடிச்சமும் புண்டச் சுரர்ச்கச் சரர்சொழலால் 

தாளின் முடித்சமும் புண்டுரஞ் சேனை ச் தலைவருக்கே. (௮௧) 

[சீறிய திருவடி] 
ஆதித் திருவெழுச் சைந்துடைச் தாயு மராவணிநதும் 
சோதித் திருச்சண்கண் மூன்றுடன் ரோன்றுஞ் சுருதிசொன்ன 

நீதிக் இசைய நடவா மனிசரை ரேமிசொண்டு 

வாதித் தருளும் பெருமா எரங்கர் தம் வாகனமே, (௯௦) 

[ட.துவும் அத] 
வல்லா முலைத்திரு வின்பெரு மான்விட்ட வாசனம்போயத் 
தொல்லாழி நீரைக் கடந்தது தாளின் சுடரிரண்டும் 

செல்லாத வூரைத் தஇரிபுரங் கண்டது சேனைவெள்ளம் 

எல்லா முயக்கொண் டதுமருர் தார்கிரி யேச்திவம்2 ச. (௬5) 

[ஸ்ரீ வைதண்டம்] 

(தால்லைச் சமடத் சலவ கண்டர் சொடுகடனீர் 

எல்லைச் இரிசனச் இப்புறத் செண்டுரி யப்புறத்தின் 

மல்லைப் பரிதியின் மண்டல நாசமவ வான்முகட்டூர் 

அல்லப் புறத்து வைகுர் சம் பொற்கோயி லரிச்டெமே, (௬௨) 

[டதுவும் அது] 
எந்ச வுலகத்.த மேலது நித்திய வின்பத்தத 

பந்த ஈ௫ப்பது ரித்தரு முச் தரும் பாரிப்பது 
மூர்தை மறையினின் நல்லாசெத் சேசவர்க்கு முன்னவரி 
தீர்த மிலதரங் சன்மேவு வைகுர்ச மானது வே, (௬௩)
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[தீநுப்பாற்கடல்] 

காவஞ் சரபியுஞ் சிர்தா மணியுங் சடிக்சமலப் 

பூவும் பணிலமும் பொங்கி! மாவும் புகர்த்தடக்கைம் 

மாவும் பிறைய மமுதமு மெங்கன் மதிலரங்கர் 

மேவுர் தரங்கச் கடலில்லை யாசிலிவ் விண்ணவர்ச்கே. (௧௪) 

[ஏழ மதில்களும், திநவாங்க வீமானழம] 

அருமறை யோதிய வோமெட் டெழுத்து மயன்படைத்த 

இருநில மீதினில் யாவரும் சாண விலங்குதுத்திக் 

குருமணி சாகத்தி லெஙகோன் விழிதுயில் சொண்டருஎத் 

திருமதி லேழும் விமானமு மாடச் சிறக்கின் றவே, (௧௫) 

[இதுவும் அது] 
தாழா திபஞ்சொல்ல வந்தா ரரங்கர் சயங்குசெம்பொற் 

சேழா விமானக சளர்செம்பொன் மேரு இரிரிசர்த்த 

ஏழா வரணச் திடையிடைச் Sas ளிவவனைச்தும் 

குழாறு மாகட லெவவாறு நாமினிச் சொல்லுவதே, (௬௭௬) 

[சயனத் தீநக்கோலம்] 

காலச் திகிரி பகலிர வாக ஈடச்துமிர்தக் 

சாலச் தூரி ஈடக்சவற் ரோவெங் சனலுமிழ்வாய் 
ஆலப் பணியணை மீதே யரங்கத் தமர்ர் துறையும் 

மலச் கடல்கண் விழித்துறங் காவிடி னிச்சமுமே, (௬௭) 

[ஏதுவும் ௮த] 
தரமக் கடையுகத் துள்ளே விழுங்கத் தரித் சபழஞ் 

சேமப் புவனஞ் செரிச்குமென் ஜறேரிவன் மாமுடிக்கு 

Brow Yor obs பொற்றா எரம்சர் ஈலஞ்சிறர்த 

வாமச் இருச்சா மேலாச வேகண் வளர்வதுவே, (௬௮)
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[நிநக்கைகள்] 

கதிராரு ரீண்முடி சேர்ர்சசைப் போதெக் கடவுளர்ச்கும் 

ARIF னானமை சாண்மினென் ரேசொவ்று மாயபொன்மா 

மதிலா ரரட்சர்பொற் ராளார் இருக்சர மற்றிதுவே 

சதுரா னனன்முச லெல்லா வுபிர்க்குஞ் சசணென்னுமே. (௬: 

[வியூகழர்த்தீயே ஈீரங்கநாதன்] 

மோகத் தயில்புரி மெய் 2பாலச் சண்ட முறையினுக்கல் 
கேகத் திருவுரு வென்றறிர் தேனிர் திரையை யனபோ 

டாகத் துவைத தரு டெனனரங் காவங்கு மிங்குமொக்சப் 

போசசத்துச் கொண்ட பணராக மொன்று பொறுச்சபின்னே, | 

[எம்பேநமானது தீநமேனியின் நீலநிறம்] 

சோதித் திருவுரு வாகாய மாகச் சுருஇரன் னூல் 

சாதித்து நின்று தெளிந்துவிட் டேன்மிச்க தானவரைச் 

சேதித்த நேமித் திருவரங் காசஉகை சீரவுன்் றன் 

ஆதித் திருவுரு வின்பே ரணி௰ற மானபின்னே. (௧௦௪ 

[இதுழதல் ஐந்து கவ்கள-ஆனந்த அனுபவம்] 
ஒங்கார வட்டத்து மாசுணப் பாயி லஓுலோகமுண்ட 

பூங்கார் விழிக்குப் புலப்பட்ட தாலெப் பொழுதுமென்னை 

நீங்கா இடர்செய்யுர் தீவினை காளினி நின் றுரின்ற 

தேங்காத நீருமச் கானிடச் தேசென்று சேர்மின்களே. (௧0௨ 

வீண்ணிட்ட சோலை மரங்கத்த மேவிய மெய்ப்பொருளைக் 
சண்ணிட்ட பார்வையிற் சட்டியென் கண்வரச் கண்டுடலரம் 

புண்ணீட்ட வண்ணச் இிழியுட் பொதிந்து புறச். துவெள்ளை 

முண்ணிட்டி. லர்சினை யிட்டுவிள் ளாதுள்ளம் வைத்சனெனே. (
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கைத்துப் பழவினை தித்திக்க வென்றன் கருச்தினுள்ளே 

பைத்துத்தி மெத்தையின் மீதே துயிலும்பைங் கேழெழறிந்து 

மைத்துச் குளிர்ந்து மதுரித்து மெத்தென்று மாமணத்து 

நெய்த்துப் புகர்த்து நிகர்ச்ரும்பொன் மேனி நெடுங்கடலே. () 

[கநடசேவை] 

தேள்ளா வரும்பொன்னி சூழரங் கா!ஒரு தேவரையும் 
உள்ளாசென துள்ளம்யானென் செய்வேன் £விண்ணிலோருவணப் 

புள்ளா வேசப் பொருளாகி யுன்னைத்சன் பொற்கழுத்திற் 

கொள்ளா வருகின்ற கோலமுள் ளேசண்டு சொண்டபின்னே. () 

ழன்பா லிலைமக வாகிய போதிர்ச மூ தண்டங்கள் 
உன்பா லொடுங்கி யிருந்தது போலு மு தநிமங்கைச் 

கன்பா! அரங்க ச்தென் னாமு மே!அணு வாயிருந்தும் 

என்பா லகண்டமு மாயெ ரவர் இிருக்கெறதே. (0%) 

(பகவானைப் பிரா ர்த்தித்தல்] 

வலைப்பால் விடம்பிணைச் சண்ணியர் போசத்தின் மர்லுறுமென் 

தீலைப்பாற் கழலரு டாரரங் கர!பல தாயர்தர்த 

முலைப்பாற் சகடலுன் றிருச்சழ லாணிவெண் முத்தெரியும் 

அலைப்பாற் கடலி னஎவா மெனின்மற் றதுவுமன்றே, (௧௦௭) 

[இதுவும் அது] 

தேர்டைமாற னுந்தமிழ் சொன்மாறனுர்சொழச் தத்ிவெள்ளைக் 
குடைமா சுணத்திற் றுயிலாங் சேச! குலவுவைவேற் 

படைமாறு கொண்டமைகச் சண்ணியர் பால்வைத்த பாசகெஞ்சை 

மடைமாறியுன்றன் றிருவடிச் கேவர வைத்தருளே. (௧0௮)
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அ. ப. 
கச்சிக். 00 
கொன்றைவேர்சன் உரை0 9 
வெற்றிவேற்கைஉரை 1 0 
வாக்குண்டாம் உரை 1 8 
ஈலவழி உரை we Ll 6 
ரன்னேறி உரை ௨10 
ம்டேரீதிநாற்கொச்துரை£ 0 
ே.0 நாலின் மூலமும், நீதி 

செறி விளக்க மூலமும், 

ட இ 
சொழிபெயர்ப்பும அடங் 

யெர்திநூற்றிரட்டு .. 8 0 
அறப்பளீசார சசகம் ,..8 0 
கு௦ரச சதகம் we bh 0 
H@Cans. Fg50 .. 4 0 
sori unt FFD .. 2 0 
கோவிர்தசசகம «0 Y 
எமபிரான் சதகம் oe 1 0 

Hadéaar € S40 ww O 9 
ஷே 1 ச,சகமும் அடங்கு 

ச.தசத்திரட்டு1-ம்பாகம் 12 0 
கைலாசநாதா சதகம் ... 2 0 
ஜெயங்கொண்டார் சதகம் 4 0 
குருமாச சதகம் 1.0 
அ௮வையாம்பிசை சதசம் 9 0 
அருணசைல சச்சம we] 0 

௮ண்ணாமலைச் சசகம் .ீ. & 0 
வடவேங்கடசாராயணசதக3 0 
தொண்டைமண்டலசதகம்2 0 
கோகுல ச,தசம் we 9 
திருச்சொண்டர் சசசம் 2 0 
டே 10 சதசமும் ௮டங்யெ 

ச்றம்ச் இரட்டேம்பாகம் ந, 1 |   
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படையலாமா? ae O 
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ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 87, தம்புசேட்டி வீதி, சென்னை 

உலகநாத பண்டிசர் இயற்றிய 

ஜாதி பேத விளக்கம் 
புதிய பதிப்பு: விலை அணா 4 

இந்நூலில் அடங்கிய ஜாதிகளின் பெயர் 
1, சீபாராதர் வணச்சம், 8. அவை மடக்கம், 9. ஆக்கியோன் 

பெயர், 4, பதிசம், ௦, நூற் பயன், 0, ஜாதித் சொகை, 7. சைவ 
பேதம், 8. சைவர் தொழில், 9. ஆதி சைவர், 10. மணா சைவர், 
11, ஜாதித் தோற்றம், 12. அந்தணர், 18. அரசர், 14. வணிகர், 
15. வேளாளர், 10 அனுலோமாதியர், 17. அலகர், 18 சூசர், 
19. தூதர், 20. குண்டக கோளகர், 21. ஷீயார் தொழில், 
22. தெலுங்கப் பிராமணர், 28. காணியாளர், 2%. அபிேசர், 
25. போசர், 20, சாமந்தர், 27. பூணூற் சணச்கர், 28 மல்லா, 
20. பண்டிசர், 80. கைக்கோளர், 81. குயவர், 82 மருத தவர், 
88. கோமுட்டி, 84 பெர்ன் வாணிபர் 65, கவறைகள், 90 ஒச்சர், 
61. சொர்சக வேளாளர், 88.சவள வேளாளர், 80, மாவுத்தர், 
80. சேனைச் கடையார், 41, பரிக்குலத்தார், 42, சுருதிமான், 
80. பாய்வாணிகர், 44, சாலியர், 4ம். யாழ்ப்பாணர், 40, ஷைக்கு 
உரியவர், &1, சிற்பர், 43. சாணியோர், 49, மீன் பளளியர், 
௦0, பட்டணவர், 51, சேடர், 52. இடையர், 53. ஊடச் சிற்பிபர், 
54. செக்கு வாணியர், 55, காவற் பள்ளியர், 50. ஈரங்கோலியர், 
97. தட்டார், கொல்லர், கன்னார், தச்சர், 56, சான்றார், 
69. களரயர், 00. மசவர், 01. பூமாலைக்காரர், 02. முச்சியர், 
08. உறைசாரர், 64, அம்பட்டர், 00. கூத்தாடியர், 00. கரையார், 
67. மாகுலவர், 08, வலையர், 00, வேடுவர், 10, செப்புச் கள்ளர், 
71. குன்றவர், 12. சவணர், 18, நிலைத் தறியார், 14, சாணிக்கர், 
75. பரவர், 10, கடையர், 1, அறலோமர்க்குச் தடச்சறுக்தெ 
வர், 18. அதுலோமர்ச்கு வெளுச்சறவர், 19, பிரதிலோமர்க்கு 
வெளுச்சிறவர், 60. நீல வண்ணார், 81. அரிப்பர், 83. இருளர், 
95. கணியர், 64, ஒட்டர், 650 சடிசைப் புலவர், 80. பறையர், 
87. இளமைகள், 68, சச்சலியர், 89. சோட்டியர், 90. ஈச்சவாரி 
ae, 91. சோனகர், 92 பரர்சர், 99, கருவர், 94. ore உயர்ச்சி , 

15. ஜாதிச் தாழ்ச்சி,
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ஸீ 
ஸ்ரீராமஜயம் 

திருமாலிருஞ்சோலைமலை 

் 5} 
H} Lp உச் ம் த் 1 2 

EN Ie NEC 

சிறப்புபபாயிரம் 

கட்டனைக்கலித்துறை 

த்ருசவி மங்கை மணவாள வள்ளல்செர் தேன்றளித்து 
முருசவிழ் சென்றிரு மாலிருஞ் சோலை மலைமு(குர் 2. 

இருகவின் ராள்களிற் குடும் தாதியி னீரைம்பதில் 
ஒருகவி சற்கிலு ஞானமும் வீரி மு.தவிடுமே, 

காப்பு 

துல்சத் தமிழ்மறை யாயிரம் பாடி, யளித் கலகோர் 

தீங்கட்ரு வீடரு ஸளும்புரு டோத்தமன் றண்வகுளத் 

தொர்கற் பராக்குசன் ராளினை மாலிருஞ் சோலைமலலச் 

சங்கத் தழகரர் தாதி டாத்ததி தலைக்கொள்வனே, 

நூல் 

நீராழி ௨ண்ணஎனப் பாலாழி சாதனை நின்மலனைச 

ராழி யங்கைத் திருமகள் கேள்வனை ச் செய்வப்புள்ளூர் 
உராழி மாயனை மாலலல் காரனைச் கொற்றவெய்யோன் 

9சாழித் சேர்மறைத் தானையெஞ் ஞான்று முல? ஜ்சமே! (3)



அழகரந்தாதி 3 

உரைமாற்ற முண்டென் பொறியைந்து முன்னிடத் தன்றியுண்ணும் 

இரைமாற்ற மிவண்9 மித?வயென் விண்ணப்ப மென்னப்பனே ! 

உரைமாற் நளவற்ற பொன்ஞடுச் சாய்!வில் லெடுத்லெங்கை 

வரைமாற் றலரைர்செற் ராய் அழ ௨! ..5 மாணிச்சமே! 

மாணிக் கனசம் புரைமேனி மாலூங்கு வார்சடையோன் 

பாணிக் கனகம் பலியொழித் தாளுச் தப் பச்சைத்துழாய் 

ஆணிம் கனக மூடியலங் காரஸுக் சண்டமெல்லாம் 

Cuowlé sara ins குப்பித்த ரானலார் பிதஃரன்ே De 

4 ‘ ry. e ம 1 ளி ர , o ; பித்தரும் பாரின்ற மொஞ்சனை வஞ்சனைப் பேருல 22 

கைச்சரும் பாலி யெனுங்கடை பயனைக் கலடக்கணியாய்! 

முத்சரும் பாரும் தொழுமம சா!வண்டி (ஈச துழா.ப. 

புத்தரும் பார்முடி யாய! ௮... யாரரப் புரப்பவமின! 

(7624 னாமெனப் பூபதி பாப் ae 

1, ரலி ணர் ட ர் ல் 4G 
gl th a7 ய் if ay pial oar * ல்ச் வபர் வன் 'சால்புவிச 

arin oto cn சொலைகின் முர்க்கென் மனத்தி ot ள் 

திரர்சுர மாயலங் காரால்கிள் சாட்பட்டு நின்றபின்னே, 

her od ராணன் ௪ ம்ப லுமுன oar ole ஞ்ச ey கிகாயாப் 

சென்றப் மாயமவம் பேசென்ற 8 ரற்றிரு மட்டைசொங்கை 

துன்றபி ராமளைச் சுந்தரத் சோள னைச் தோளின்மல் லைக் 

சொன் திமி சரணை யடைச்சடி, யாபொடுங் உடுகைக்சே, 

கூடுசைச் குஞ்சர மத்ரடி யேற் டச் கொடியவஞ்சம் 

சாடுகைச் ருஞ்சர ணர்தர வேண்டிம் தடத்சமூக்கி 

உாடுகைச் குஞ்சரம் சா த்தா. விண் Al YES GI OM EE SE 

வீசச் ருஞ்சரம் கோத்தர். விடைவெற்பின் வீத்தசசே! 

(2) 

(௪) 

(௪)



4 அழகரந்தாதி 

(பாங்கி வேறிவீலக்கிச் சேவிலியர்க்கு அறத் தொடூநிற்றல்] 

விச்தச ரம்பர்ச் சரசா னவனும் விதியுங்கங்கை 
மத்தக ரம்பா வும்மலங் சாரர் மழைகொண்டசார் 

ஓ.ததச ர௬ப்பாஞ் சோதியர் நாம முரைச்சன்னைமிர! 

இத்தக ரம்பா செய்வமுங் கூச்தும்விட் டேச்நுமினே! (௮) 

ஏத்தும்!இன் பத்தியி ஞலெட் டெழுத்சு மிணயடிச்கே 

சாத் தமின்! பத்திரச் தண்ணர் கழாயமதி சாங்கிச்சஞ்சம் 

பூத்துமின் பத்திசெய் யும்பச்சை மாமுடில் போலழசர் 

கா,துமின் பத்தி லிருத்தியம் வைப்பா ஈருணைசெய்சே, (௧) 

சேய்சவ ராக வருந்தியர் தீர்த்தத் துறைபடிர் ஐம் 

கை,தவ ராசமங் கற்றுமென் னாம்?சடற் பாாமருப்பிற் 

பெய்தவ ராசனை மாலலங் சாரனைப் பேரிலட௩்கசை 
எய்தவ! ராகவ! என்றேத்த நீங்கு மிருவினையே. (௧0) 

[தலைவீயின் துற்றமையைந் தோமி தலைவனுக்துக் கூறல்] 

வினைக்கு மருந்தரிச் கும்பிணி மூப்புக்றாம் வீடுன் றவே 

தனைக்கு மரு$தன்ன தாளழ கா:செயய தாமரையங் 

கனைக்கு மருந்தமு சே!அரு எாய்மின்னைக் காதலித்து 

சினைக்கு மருந்ததி தன்னுயிர் வாழ்க்சை நிலைபெறவே, (sa) 

நீலையாமை யான வுடலு முயிரு நினைவுர்சம்மிற் 
க$லயாமை யானங் சலக்ருமுன் னேகர்கை வைச்சாடைத 

திலையாமை யானனன் ராமரை யான் ரொழுச் தாளழகன் 

௮லையாமை மானவன் மாலிரு சோலை யடைகெஞ்சமே! (௪௨) 

நேஞ்ச முருச்கு முயிருருச் குந்தொல்லை நீள் வினையின் 

வஞ்ச முருக்கும் பவமுருச் கும்உண்டு மாயழகர் 

சஞ்ச, முருக்கு மலர்வாயத் இிருஈண்பர் கஞ்சலுச்கு 
AGF OP GEG ௨ளையாழி யன்னகர் நாமங்களெ, (௧௩) |
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நாமங்க ளாவி நழுவும் தனையு ஈவின்றவரைத் 

தாமங்ச ளாவி மனத்துள்வைப் பார்தண் டலையின$ல் 

தூமங்க ளாவி மணகாறு மாலிருஞ் சோலையன்பர் 

சேமங்க ளாவின் கனியனை யார்பகஞ் சேருவசே, (௧௪) 

சேராத சாத நாசேழ் தலைமுறை சேர்ந்தவர்க்கும் 

வாராக காதம் வசைபிணி பாவ மறிசடனமுன் 

கூராத காதங்க டூர்த்தானை மாலிருஞ் சோலையிற்போய் 

ஆராத காத ஓுடன்பணி £ர்.என் னழகனையே, (கடு) 

(பாங்கிவிடதூது] 

அழக்கன் றியகருங் கண்ணிக்குச் சண்ணி யளித்திலசேல் 

வழச்சன்றி முன்கொண்ட வால்வளை கேளு மறுத்ததுண்டேல 

சுமர்சன்றின் பின்கும ON SNE STINGS BS சோதைரல்லீ! 

சழக்கன்றில் வாய்பிளர் தாலுய்ய லாமென்று சாற்றுமினே! (௧௬) 

[தலைமகளது; மடலூர்தற்றுணிவைத் தோமி 

சேவிலிக்த உர்த்தல்] 

சாற்றுச் கரும்பனைச் கூற்றென்னு மாசைத் தமிழ்மலயச் 

காற்றும் சரும்பனை யுக்கண் படாளலங் சாரற்கண்டர் 

ஏற்றுச் கரும்பனை யச்கொங்சை யாள்சொண்ட வின்னலுக்கு 

மாற்றுச் கரும்பனை யல்லாது வேறு மருர்தில்லையே, | (aa) 

மரச். துவர் தார்தொழு மாலிருஞ் சோலை மலையழகசர் 
அரும் ஐவர் தாரணி யென்றபின் ரரட லாயிரவாய் 

பொருச் துவர் சார்பணிப் பாயார் வி.து.ரன் பு. துமனையில் 

விருர் தவர் தாரடி யார்ச்சில்லை கோயும் வெழுமையுமே, (௪௮)
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[தலைமக விளமைக்தச் சேவிலி இரங்க] 

வேறு த்சவ ரைக்சஞ்ச னைச்செற்ற ளார்விடை வெற்பர்வெங்கண் 

கறு ச்சவ ரைச்சம்ச லென் றவர் தார்சன சாம்பரதிதைப் 

Guin gga ரைச்கஞ் சனமேளரிச் சாவி புலர்ர்துருகிச் 

சிற சசவ ரைச்சஞ்சங் கூப்புமென் பேசைக்கென் செப்புதே.(௪: 

செப்போ? சன ம்செழுக் தப்போ?செவ் வாயென்று சேயிழையா 

கொப்போ தனஞ்சரு இத்திரி லர்'கன லூடைமண்விண் 

அப்போ தனமென் றமு௪செய் தாரலங் காரர்பொற்றாள் 

எட்போத! அனந்த றவிர்ர்தேத்த ரங்க ளிருச்சின்றதே, (௨௦ 

இருக்சர் தரத்கனை வோர்சளு மோதி யிடபகிரி 

ரெருக்கர் தரத்தனை யேச்சரின் முனை நிறச்சசுப்பின் 

உருக்சந் தரத்தனைத் தன்பொமிச் தானை புலசமுண்ட 

இருச்சந் தரத்தனை யல்லாசெண் ணேஜொருதெய்வத்தையே, (௨௧ 

(2தய்வம் பலவயர் தாலும் பலவவை தேர்பொழமுதிற் 

'பொய்லம் பலவென்ற தோன் மம்புல் லோர்கட்குப் போதமல்லோர் 

உய்வம் பலனு மவனேயென் ரோதி யுணாவர்செஞ்செ! 

சொய்வம் பலர்சொரி யுஞ்சோலை மாமலைச் கொண்டலையே. (௨௨. 

கோண்டலை யாநிற்கு மைம்புலக் கோண்மச ரம்சளினீ£ப் 
புண்டலை யார்பிற லிக்கடன் கூம்.தவ ரத தமனை த் 

தண்டலை யார்திரு மாலிருஞ் சோலைத் சனிச்சுடரைப் 
புண்டலை யால்வணங் காரணங் கார்வினை போகவென்றே, (௨௩) 

என்று தரங்கலர் சேனற்றை சான்ற சொட் டி. ற்றைவரை 

தின்ற தரம்இிக்ின் றேற்கருள் வாய்கெடும் கான்சடந்து 

சென்று சரங்கச் கடறூர்த் திலக்சையிற் றீயவரைச் 

கொன்ற த ரங்குவித் தாய்சோலை மாமலைச் கோவலனே! (௨௪)
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கோவலன் பார்ப்புடன் சேகயஞ் சூழ்குளிர் சோலைமலைக் 

வலன் பாற்கடற் சண்டுயின் மாலலங் சாரனென்றே 
பாவலன் பாற்பணி வாரணி வானவ ராகிமறை 
நாவலன் பார்ப்பதி நாசனண் ணாப்பத ஈண்ணுவசே, 

நண்ணின னாக மூடிமே னடி.த்தென்னை காசமறப் 

பண்ணின னாசமும் பாரு மளந்தன பண்டுசம்பி 

மண்ணின னாக வனம்போ யினவளர் சோலைமலைச் 

கண்ணின ஞாகங் கரியான் சிவர்த சழலிணையே, 

[தலைவனைப் பீரிந்த தலைவி இரங்கல்] 

கழலப் புகுத வளையறி யாசென் கருத்தறியார் 

அழலப் புகன்றொறுப் பாரன்னை மாரறு an ne CY 

சழலப் புனைந்த துழாய்மார்பர் மாலிருஞ் சோலையென்னார் 

தீழலப் புவரென் றனங்களி லேசர் தமஃங்களென்றே, 

தனத்துக் கராவிய வேல்விழிக் சேச்சற்றுத் தையலரால் 

தினத்துக்க ராடுத் இரிவார் பலர்சிவர் செங்கமல 

வனத்துக்க ராசலங் காத்தாற்றுச் சோலை மலையினின்ற 

கனத்துச்ச ராவணை யாற்கெம்பி ராற்குள்ளங் காதலரே, 

காதலைப் பத்தினி மேல்வைத்த நீசக் கருகிருதன் 

(௨6) 

(௨௪) 

(௨௭) 

(௨௮) 

மாதலைப் பத்தியை மண்ணிலிட்டாய்!நின்னை வாழ்.த்தித்தொண்டா்- 

தலைப் பத்தியைச் செய்வோர்சள் வாழு மிடபவெற்பா! 

தீதலைப் பத்தியங் இத்திரி வேற்கருள் செய்தருளே. 

அருடரு மங்கை விடாசேத்து மன்பருக் கன்பரெல்லில் 

இருடரு மங்கை யெறியாழி யாரிசைச் கி4ாரரும் 
கெருட்ரு மங்கைய ரும்வா மிடப இரியிற்கல்லா 

முருட்ரு மங்கைய லெய்திலன் ஜேயலர் முத்தான்ே, 

(௨௧) 

(6௦)
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மூத்தான் ஜறேரின் கழலொரு காற்றை முடழ்க்சப்பெற்றோர் 
பித்தன் ஜேரினச் கேபித்ச ராடிற் பிரமன்சங்கை 
வைத்தரன் றெய்தயர் தீர்த்தாய்!நின் சோலை மலைமருவும் 

பத்தான் றேபரி வாலென்னை யாளும் பரமர்சளே. (௩௪) 

ப.ரரசா மரைத்திரு மாலிருஞ் சோலைப் பரமரைச்சால் 

கரந்தா மரையன்ன கார்ரிறத் தாரைச் கடல்சடக்கும் 

சரர்தா மரைதிரி சான்போ யிலங்கைத் தலைவன்பச்தச் 

Greg மரைச்சணத் செய்தாரை யெய்தற்குச் சேர்மனமே, (௩௨) 

தேரா யிரவு பகலிரை தேவை சீமைன்மை 

பாரா யிரங்குவை பாவைய ராற்பண்டு மாவலிபால் 

சோரா யிரந்தவ னைச்திரு மாலிருஞ் சோலைநின் ற 

பேரா யீரமுடை யானை நெஞ் செ!என்று பேணுவையே? (௩௩) 

[தலைவி தனது வேட்கை மீததியைக் கூறுதல்] 

பேணிக் சவித்தவ ரைக்குடை யாய்/பெரி யோர்பதின்மர் 

ஆணிச் சவித்தமிழ் மாலைசொண் டாயழ கா!கரிய 

மாணிக்க வித்தக மாமலை யே/வண் டளவுக்கல்லால் 

பாணிச் சவித்தடம் சாதுவெம் சாமப் படாகனலே. (௧.௪) 

[பிரிவாற்றத தலைவி சந்திரனே நோக்கி 
இரங்கிக் கூறுதல்] 

படராகு வால்குவி யக்குழ நூதிய பாலமையம் 
HG வாகனன் ரூழைக்கிட் டாரலங் காரர் துழாய்ச் 
டெராகு வார்பலர் சாண்? தமி யேனை யெரிப்பதென்?ரீ 

ஷீடராகு வாய்ச்கொண் டேல்சட்டுச் சான்றிட்ட வெண்டிச்சளே! ()
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[Rotana வரந்துந் தலைவியின் தளர்ச்சியைக் கண்ட 
பாங்க் இரங்கல்] 

கிங்களப் பாரின்ற செர்திச் கொழுந்திற் செழுஞ்சங்குபோ 

ஓுங்களப் பாவை யுருகுவ தோர்கில ரும்பமெல்லாம் 

எ௩களப் பா'எமைச் சாவாய்! எனவுல சீரடியால் 
அங்களப் பான்வளர்ர் தார்சோலை மாமலை யாஇபரே, (௩௪) 

ஆதிய ராவிற் றயிலலங் கார ரழசரன்பாம் 
வெதிய ராவதி வீற்றிருப் பாணட மீதிருக்கும் 

சோதிய ராவின்பின் போர்தாரை யன்றித தொழேனுடலைச் 

சாதிய ராவினும் பொனமா மகுடங் கவிகஇனு2ம, (௩௭7 

கவித்தானை மன்னற்ர நட்பா.ப முடிசவித் தானையள்று 

புவித்தானை வற்றப் பொழிசாழ் தானைப் பொரு திலங்கை 

அவித்தானை மாலிருஞ் சோலைறின் ரானை யழகனைமுன் 

தீவிசதானை வா!என உர்தானைப் பறறினென் ரஞ்சமென்றே.(௩௮) 

தஞ்சக் தனமென்று தேடிப்புல் லோர்தைய லார்கடைக்சண் 
வஞ்சக தனங்கொள்ள வாளா விழப்பர் மதியுடையோர் 
செஞ்சம் தனப்பொழின் மாலிருஞ் சோலைத் இருநெடுமால் 

கெஞ்சர் சனக்குவப் பாகால் காநிற்பர் நேோ்படினே. (௩௯) 

நேராய வேதனை செஞ்சிடம் தாய்'செடுஞ் சோலைமலைக் 
காராய! வேனை முன்படைத தாய்!சின் கழற்குசசொண்டென் 
௫சாய வேதனைப் புன்பிறப் போ மவாவழியிற் 
பேராய வேதனை யில்லுழைப் போரும் பிழைப்பர்களே, (#0) 

[தலைவி தோழியர்க்த அறத் தோடூநீற்றல்] 

பீழைத்தலை யானெண்ணிப் பேசுகின் றேனிப் பிணிமற்றொன்றால் 
மழைச்சலை வார்குழ லீர்!தணி யாது வருணனைமுன் 
௮ழைத்த$லை யங்கடைத் தாரலங் கார ரலங்கனல்£ர! 
முழைத்தலை கின்று மலயா நிலம்வர்து மோதுமுன்சே, (௪௪)
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மோதாக வந்தனை மூட்டிலங் சேசன் முடிந் துவிண்ணின் 

மீசாச வந்தனை வில்லெடுச் தேவிடை வெற்பினின்ற 

காதா! கவர்தனைச் செற்றாய்! உளையன் பி நான்மறம்தும் 

தி.தாக வர்தனை செய்யேன் புறஞ்சில தேவரையே, 

தேவரை யாசன் மனிதரை யாதல் செழுங்கவிசை 

நாவரை யாம னவிலுகிற் பீர்/ஈம்மை யாளுஞ்செம்பொன் 

மேவரை யானை யிருஞ்சோலை வேங்கட மெய்யமென்னு 

மாவரை யானை யொருவனை யேசொல்லி வாழுமினே! 

வாமழுமின் பங்சயச் சுந்தர வல்லி மணாளன் வெற்பைச் 

(2௨) 

(௪௩) 

குழு:சின்! பர்தித்த தொல்வினை தீர்ந்துய்யத் தொக்கல்சற்றம் 
சாழுமின் பஞ்சணை மேன்மட வார்தட மாமுலைச்கே 

வீழுமின் பங்கரு தித்துன்ப யோனியில் வீழ்பவரே! 

ட ப ச | 6 t t 

வீழிம ராமா மெய்தார் மதிதவழ் வெற்பைகெஞ்சே! 

ST ராடச் சமன்குறு கானிச் சரீரமென்னும் 

பாழம சாமற் பரகதி யேற்றவர் பார்ச்சில்விண்ணோர் 

வாழம ராவதி யும்ரர காமந்த மாரசர்க்கே, 

நசரமு ஞாடும் புர6்.தவா ஈண்ணல ரால்வன மூம் 

Rar ளாடுஞ் சிற மைசண் டோமஞ்ஞஜை சேனிசைகள் 

பசாமு ளாூம பனிச்சோலை வெற்பினிற் பார்ககுக்கஞ்சன் 
தீசரமு னாகெகைத் சார்க்கறிக் தீர்கள் சரண்புகு2ம! 

சரணிய னாகத் தனைகினம் தாரைத்தன் போலவைகரும் 
அரணிய கைத் தணையா னாங்க னழகனெங்கோன் 

இரணிய ஞை மிீடர்தான் கதையன்றி மீனர்தங்கள் 
மூசணிய னசத்தும் புன்குர லோரி முதுச்குர?ல. 

(2) 

(௪௫) 

(2௪) 

(ea)
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ம தவிரு் சானவத் தானிரை மேய்சத்தவர் முன்விதுரன் 

புதுவிருச் தானவர் மாலலங் காரர் பொலங்கழலா 
மதுவிருர் தாமரைச் காளா யிரார்க்கு மதிநுட்பநூல் 

எதுவிருச் சாலு மதனால் விடாவிங் கிருவினையே, (௪௮) 

[தலைவி வேறிவிலக்கிர் செவிலியர்க்த அறத்தோடுநீற்றல்] 

வினையாட்டி யேன்கொண்ட வெங்காம கோய்வெறி யாட்டினுமிச் 

சினையாட்டி னுர்தணி யாதன்னை மீரா! செய்ய பூங்கமல 

மனையாட்டி நாயகன் மாலிருஞ் சோலை மலைச்சிலம்பாற் 

ரெனையாட்டி வாருஞ்சொன் னேனந்த சோய மெனக்டில்லையே. () 

[வண்டு விடுதூது] 

எனக்சா வியங்கு முடலீங்கு மாடி யிருப்பதைச்சர் 

தீனச்சா வியங்குர் தமரவண் மர்'சொல்்ஓம் தச்தவநால் 

சனக்கா வியங்கவி வல்லோர் புசழலங் காரனுக்கு 

வனக்கா வியங்கண்ணி மாமல ராண்மண வாளனுக்கே, {@o) 

மணவாள ராவி நிகர்திரு மாதுக்கு மாலழகர் 
பணயாள ராவிற்கண் பள்ளிகொள் வார்திருப் பாசமெண்ணக் 

குணவாள ராலிரின் றேடயிர் காள்!உம்மைச் கூற்றுவனார் 

நிணவாள ராவி யறுக்குமப் போது நினைப்பரிதே, (௫5) 

நினைப்பரி யாய்!/எளி யாய!உம்பர் யார்க்குரின் னன்பருக்கும் 

வினைப்பரி யானவன் வாய்பிஎக் தாய்! வியன் சோலைமலை 

தினைப்பரி யாநின்ற தாளழ கா!முற் சனனத்தள்ளும் 

உனைப்பரி யாமலன் ரோபரித் சேனிவ் வுடலத்ைையே, (9௨) 

உடலம் புயங்கத் துரி "பால் வீடுமன் றுவணப்புள்ளின் 

அடலம் புயமிசை ரீவரல் வேண்டுமை யானனற்கு 
மடலம் புயற்கும் வரக்தருஞ் சொலை மலைக்கரசே! 

சடலம் புயவரை யாலடைச் தாய்!என்னைச் காப்பதற்சே, (௫௩)



12 அழகரந்தாதி 

காப்பவ னர்த மலரோனை யுங்கறைச் சண்டனையும் 
பூப்பவ னர்தரம் போக்சவைப் பான்புனல் பார்விசம்பு 

நீப்பவ னர்தருர் தெய்வரி சாமணி சேவடியை 
ாப்பவ னந்தப் புகழ்வார்க் சொப்பில்லை சவசண்டத்சே, (௫௪ 

கண்டா சனன்சண்ண னல்லாற் கதியின்மை சண்டடை.ரத 

அண்டா சனம்பவொட் டாதுங்க ஞூழ்வினை யுண்மையறிர் 

தீண்டா சனவண்ண னே!அ௮ர ளாயென் றழகனுச்சே 

சொண்டாச னன்னெஞ்சி னாஓடைப் பீர்பிறர் தொண்டர்சளே, ( 

தோண்பெ டார்திரு மாலிருஞ் சோலையிற் சோதிக்சன்பு 
கொண்டுப டாமல ரிட்டிறைஞ் சார்மடக் கோதையரைச் 

சண்டுப டாமுலை தோயனு சாசக் கரு தியிரா 

உண்டுப டாநிற்கும் போதுகை வாரெங்ங னுய்வதுவே, (Qe 

உய்வர் தொழும்புசெய் தென்றிருப் போமையுய யாம£லவா 

பெய்வச் சொழுவினைச் சேயென்ப ராற்பெரும் சேன் சரம் 

தைவர் சொழமுகு மலையலங் கார! சதுமுகத்சுத் 

தெய்வந் தொழுர்தெய்வ மே!என்கொ லோ!உன் நிருவுளமே, () 

திருவிளை யாடுதிண் டோட்செங்கண் மால்பல தேவருடன் 
மருவிளை யான்றிரு மாலிருஞ் சோலை மலையெனவோர் 
உருவிளை யாமற் பிறப்பார் பலர்புக ழோ இச்சிலர் 

சருவிளை யாநிற்ச வித்தாவர் முத்தியிற் காமமற்றே, (௫௮) 

காமத் தனைப்பொய் யழுக்சாறு கோபங் களவுசொலை 

யாமத் தனைய முடை யேனை யாளுங்சொல்? ஆன்பொருப்பாம் 
தீரமத் சனைவரும் போற்றநின் ருன்பண்டு தாமரையோன் 

பூம் தனைச்செய்த மோய்துடைச் சானடிப் போதுகளே, , (டக)
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போதசத் தானும்வெண் போதகத் தானும் புரார்தகலும் 

நிதகத் தானது நீர்சருங் காலைத் இருவரைசேர் 

பீதகத் தாம!அழ சா!அர௫ ளாயென்பர் பின்னையென்ன 

பாதகத் சான்மறர் சோசனி நாயகம் பாவிப்பரே, (௬௦) 

பாவிச் சமல விரிவஞ்சற் இறையவர் பத்தர்தங்கள் 

ஆவிக் சமல வீற்றிருப் பாரளிப் பாடல்சொண்ட 

வாவிச் சமல மணகாறுஞ் சோலை மலையைச்சண்ணால் 

சேவிக் கமல மறுமன மே!எழு செல்லுதற்கே, (௪௧) 

சேல்லுச் குவளை குழனறாட்ட மென்று தெரிவையாபால் 

பல்லுச் வளை (yy gers தனையும்புன் பாட்டுரைப்பீர? 

௮ல்லுக் ௬ுவளை யுழும்பாண்டி மாட்டை யடைசஈ துறுங்கள் 

சொல்லக் குவளையுண் டார்ச்சலங் காசர்க்குச் குட்டுிமினே! (௬௨) 

[மேகவிதோது] 

கட்டோ இமஞ்சென்ற சொல்லாசென் காதலைச் தம்பியிசைப் 
பாட்டோதி மங்கைய ரும்பணி யார்பண்டு கன்மழைக்காக் 

கோட்டோ திமமெடுத் தார்சோலை மாமலைக் சோவலஞார் 

மாட்டோ திமஞ்சனங் காள்!உரைப் பீர்'மறு வாசகமே, (௬௩) 

வாசம் பரந்த தழாயுமென் பாடலு மாலையொளி 

வீசம் பரம்பசும் பொன்னுமென் வேட்சையும வீற்றிருக்கும் 

சேசம் பரம பதமுமென் சிர்தையும் தீவளியா 

காசம் பாரவைமண் கண்டுண்ட மாலலங் சாரனுக்சே, (௪௪) 

அலங்காரன் சுர்தாச் சோள னழக னணிழுடியில் 
இலங்கார னேறு திருவுடை யானெட் டெழுத்தங்சந்ரூர் 
கலங்கா ரனங்கன் கணையாலெச் செல்வமும் காதலியார். 
மலங்கா ரருந்துயர் மேவினு மாகுவர் வானவரே (சட).
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வானவ தாரணி சுர்சாத் தோளன்முன் மாவலியைத் 

தானவ! தாரணி தா!என்ற மாயன் manga dH 

மீனவ தார முதலா னவைவினை யின் நியிர்சை 

யானவ தாரறி வாரவ ரேமுச்த ராமவரே, (௬௪) 

[பிரீலாற்றது வநந்தும் தலைவி௰யக் தறித்து 

செவிலி இரங்கல்] 

ஆமவ ரைப்பணித் தாள்வா ரழக ரபனுமையாள் 

வாமவ ரைப்பணி யான்பணி பாதத்தை வாம்ச்துங்கொங்கை 

ஏமவ ரைடபணி code தேர்திழை யாளுசைச்தால் 

வேமவ ரைப்டடளி யாச யெனுமெங்கண் மெல்வலியலே. (x ar} 

[பிரிவாற்றது வரந்துந் தலைவி நீலை கண்டு 

தோழி இரங்கல்] 

(மேல்லிய லைப்பரி பங்கனை யாரும் வெது துவசை 

சொல்லிய லைப்பரி யங்கவொட டா/சுடர் மாமலையைப் 

புல்லிய லைப்பரி யங்கத்து லேறும் புயல்பதுன்ம 

சல்லிய லைப்பரி யங்கழற் ராம bw gS are om. (௪௮) 

பின்னிறப் பும்பிறப் புரை சூப்பர் ப்ணியு பனை 

முன்னிறப் பும்பிரித் தாணிருக் சானவர் ரா ரலங்கை 

மன்னிறப் புங்சச் கணைதொட்ட சோலை மலயழ்கன் 

பொன்னிறப் புண்டரி உட்கருச் தாளன்றிப் போர்றிலமே... () 

[Gramps தலைவி, செவிலியைக் ghia இரங்கல்] 

போற்றியி சாம!என் ஞாசோலை மாமலை போதவிடார் 

மாற்றிபி ராணவப் பகலாம் லார வண்டு ழாய்குழன்மேல் 

ape Sores areca யான் விடரையெல்லா 

மாற்றிறி ராரன்னை மாரென்னை! வாய்வம் பச்சன் நே. (௪௦)
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௮ளப்பது மங்கையி னீரேற் பதந்தந் தளிப்பதம்பின் 

பிளப்பது மற்கசையில் வெண்கோட்டிற் கொள்வதும் பேருணவாக் 

கிளப்பது மங்கை யெனர்சோள் புணர்வதுங் சேட்டுில்வையம் 

வளப்ப.த மங்கைய. சேர்சோலை மாமலை மாசவரே, (ora) 

ுஈ தவ ராலும்ப ராலறி யார்மது ரைப்பிறந்த 

யாதவ ராலிலை மேற்றுயின் ரரிருர் சாழ்சனையில் 

போதவ ராஓண் மாலிருஞ் சோலையிற் போம்பிறவித் 

திவ ராலன்றி யெத்மீழல ராலுர் தெறலரிதே, (௭௨) 

ஓரியவ ரசம் தயன்நூத லோர்க்கருள் செய்தவரைப் 

பெரியவ ரர்தமில் வாழ்வின ராச்கிச்சம் போருளால் 

சரியவ ரர்தணர் கைதொழு மாலலங் சாரர்வையத் 

துரியவ ரந்தரங் கத்துயர் தீர்ச்க வுலாவுவ 37, (௭௩) 

2a G84 ௬ும்படி. சித்தத் தந்திவ வுலகிலுறு 

உலருஇக் ரும்படி நின்றபி ரானிட மானிலமு் 

இலகுதிக் மும்விசம் பு்கொழ Carew பிருல்வருடை 

பலருதிக் கு்மிதொறுர் தேன்பாயும் சோலைப் பருப்பதமே, (௪௪) 

பருப்பதம் தாமன்னி நிற்பது பாற்கடல் பள்ளிகொள்வு 

இப்பத் தாமம்பண டிப்போதெ லாமிள ஞாயிறன்ன 

உருப்பதர் சாமதர்க் யோம லன்பர்க் குதவழகர் 

திருப்பத் தாமரை போல்வா ருகப்பதென் சிந்தனையே, (எடி) 

சிந்திக் சலாரங் சொழிக்குக் திருச்சிலம் பாற்றழகும் 

பக்திச் கலாப மயிலாடுஞ் சாரலும் பல்கயனோ 

டந்திச் கலாமதி யாற்கரி யாருறை யான்பொருப்பும் , 

வர்திக் சலாமெனிர் சர்திச்ச லாமுயர் லவருக்தமே, (cra)
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வைதா லாயுமூன் மலைந்தா ரையுமலர்த் தாளில்வைத்தாய் 

மொய்தாசை யத்தனைத் திங்கிழைச் சேனையு மூதுலகற் 
பெய்தாரை வாளிற் புரப்பா னிடபப் பெருக்கிறியாய்! 
கொய்தாரை வெய்ந்த திருவடிச் £ீழ்த்சொண்டு சொண்டருளே, () 

Calor மருர்துங் கடைவாய் வழியுசச் கோழைவர்து 

கண்ட. மருந்துய ராம்போ துன்பாசங் கருசறியேன் 

வண்ட மருந்துள வோனே! சென் சோலை மலைக்சரசே! 

ஆண்ட மருந்தும் பிரானே!இன் றேயுன் னடைச்சலமே, (௭௮) 

துடைக்கல தானை யிரந்தாள் பசல வவள்பொருட்டாற் 

படைச்சலர் தானைத் தருமன் கெடாமல்லெம் பாரசப்போ 

ரிடைக்கலர் தானை யலங்கார னைச்சச ணென் நடந்தேன் 

மூடைச்சலர் சானைய மப்போ தயாப்பினு முத்தியண்டே. (rH) 

உண்டிறச் கும்புவ னங்களை மீள வுமிழ்ச இிலையேல் 

பண்டிறக் கும்பது மத்தோன் புரர்சரன் பை்சழல்போல் 

சண்டிறச் குஞ்சங் கரன்முச லோர்களோ&் சண்டவரார்? 

இண்டிறக் குஞ்சாஞ் சேர்சோலை மாமலைச் தரனே! (௮௦) 

[பிரிவாந்றது வரந்துந் தலைவியின் நிலைமையைக் தறித்துத் 

தோமி இரங்கல்]. 

சீரரி தாழ்பொழின் மாலிருஞ் சோலையிற் செல்வர்செங்சண் 

Cured தாள்புனை தாரரி தாகிற்றண் பூர்துளவின் 

தாரரி தாவும் தழையரி தா௫ிற் றவழதொடுக்க 

சாரரி தாசிழ் பிழைப்பரி தாமெங்க ணன்னாசரற்சே, (௮௪) 

நன்னுத லைப்பணி பூண்மார்பில் வைத .விண் ளுட்டிருப்பார் 
மின்னு த லைப்பணி மேற்றுயில் வார்விடை வெற்பினிழ்பார் 
மன்னு தலைப்பணி யன்பரை வைக்கு மலரடிக்கூழ்த் 

தின்னு சலைப்பணி செய்வசெஞ் ஞான். ற?என் றயாதொலைச்சே,
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(oat ie gr tee பொது பெ லயானை யன்னைசொல லானமருடம 
ச் . . te + ௬. ரக 

தவர்தரனா ஞானக் கலையானை யாய்சசி கலைத்தொட்டிலோ 

பலைந்தானைப் பாலி லையா வாணன்மை பற்றுவிழ 
, x . ட 

"ait BA DBI Dg Mgt Bevin aor வாழ்ததென் மட கென்: ரமே? (3 

, ரு ory may os 

(par at, கோடியற்க அறத்தொடுநறறல்! 
. ‘ ௫ « 

(ந யுளவம பரற்ற தடியாது வேளெய்து ரீளிரவுர் 

BO Coe Ui D woll! புக்ல ச மாஞ் சொரி உண்மழைலப 

வல பரறறடும் தாலம் கார ரழ.விளக்கும் 
பர . ee உடு 1 ரா] ௩ ‘2, to 

பயி Ot 95 SEH HT OSD WE Oe A. (a7) 

த ரட் Le bonat @ மற் ் ற்றுநா Gut DD ay ag (ait அடுக்கில். 

ப ரடுவ/த சானென uses லாமண் ணும் விண ணுமு பய: 

பெற் உடு லி. § மீம் அல சாரன்டுபான மேருவைப்ே டால் 

மேோரழுலித் தாரணி யுஞ்சுக் தருவ தாளண்ணலே... (அ) 

O00" OT Leu vibe! orn) ் gil பசொலை மாம 4 UE SIC ந 

தண்ண உணவ வைத்தெயவ நாதனை 5 சாளடைவான் 

வண்ட 0 வானபகை பாமைவ ரோடின். .னமுடற 
ரீ 

புகாணா ட யானெண்ணி ஞய்மன மெ. மைன் நே! () 

். je 0.04) 0 ரியிரக சிற்பரைப் போ றி, Ais (luis மகாக் 

டியி டல்! குயி லே! கொடி பே ன்று aia Sum 

us cod CaGwer gio பாடாமர் பாயின்! பாலயர்காள்! 

neveowll லேய்முத்த மார்சோலை மாமலை நமபனையெ, (௮/௪) 

நம்பிகின் தேனுன் சரணா விர்சச்சை ஈன்னெஞ்சென்னும் 

செம்பிரின் றேபொறித் சேனுனச் சென்று செய்வக்குழாம் 

பம்பிரின் றேசெறிச் கும்பதங் காண... |தறுகன்றேன் 

சொம்பிநின் ஜேன்சொரி யுஞ்சோலை மாம$லைக் சொற்றவனே ! () 
2
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கோற்ற விராவணன் பொன்முடி any & மொடுங்கண்டுஞ்சல் 

உற்ற விராவணன் மாளவெய் தோஷொெண் LU emg as 

சொற்ற விராவணன் மாலிருஞ் சோலை O an ip gall tem 

மேற்ற விராவண னற்றமிழ் மாலை மொழி்சனனே. (ge a) 

மோழித்த,ச்தை args மலையலக காரனமான றா றறவரை 

அழிச்சச்சை மைந்தர்க் காசளித் சோனடி oo Crome xa 

லுழித்ததசைச் செய்தன்றிப் போசா விணளாமயை யொருரொடியிற் 

கழித்தச்சை யென்சொல்லு கேன்றனம் காட்பட்ட காலக்திலே. () 

கால மலைக்கும் புவனக்க ளைக்கரக தாய/௰ இரம் 

கால மலைச்ராமைச் தாயழ கா'சம ல. துப்பழு,சார 

கால மலைகிறாம் புவிக்தமன் பாயிர சாயம் விஷிக 

கால மலைகஞுங கடு௩கூறிவைக் காய்ந்உதன்ணைச சாச்சரு பிள... 124) 

அருளச் சொடியிடைப் பூமாது நீயும் தானினுமாம 

இருளச் கொடிய நமன்வருங் காலா திசமினுமாம 

கருளக் கொடியழ் கா!அலங் காரிவன் க மனப் ச் 

Hons கொடிய வுதைத்தாய்! எனதுமி ரன் முய்மர, (Gon 

ர 
ts ச் கட்ட ‘ od. 

(பிரிவாயறக தலைவி தனது நிடமமையைக் கூறுதம்! 

ஐயிர்கசம் படிக்காமன் யிரம் படரன் வொறுக்கன மார் கு டூ FJ Cc a ie 
௩ ௩ ' 8) 4 1 + gts ௭ 8 ‘ ச்ட் , " . . ; ‘ 

செயிர்க்கும் படிக்குரின் றேளென்செய் கேல்!செழுர் தேலர்கமுரம் 

அயிரக்கும் பழக்குற ளாமழ BM wove காரகெய்கீரும் 
* ௩ . ச் ௩ . ஈ கடட பி டர்ட்டி ட 4 ச் ety 

தயிர்கரும் படிச்குஞ்செய் வாய்.மலர்க் தாய/நின் த் தாள்பணிஈ்த. 

பணிபதி வாடன் மூடின நூற்றுவர் பாற்சென்றன 

பணிபதி ஞு புவனமும் தாயின பாப்பதின்மர் 

பணிபதி யெங்கு முவர்தன பங்கயப் பாடையுடன் 

பணிபதி மார்ப னஉங்காரன் பொற்றிருப் பாதங்களே, (௬௪)
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பாச ரத்தனை பேருங் கனசனும் பன்னகத்தா 

லைக்க ரத்தனை யற்கரு ளாளியை யெட்டெமழுத்துள் 

ஒத்க ரத்தனைச் சுந்சாத் ோளுடை யானைஈவ 

நீதக ரழ்தனைம் சேர்ர்தார்ச்கு.த் தேவரு சோலலமே. (௬௫) 

அல்லல் காரையுஞ் சேர்விஃஞு மைம்புல் வாசையென்றும் 

பல்லலங் சாரைந்து கோழூன்றி யும்பற்ற ரா துண்டாய் 

மல்லலங சாரிகை யார்மரு மரந்து வணங்குகெர்சே ! 

தொல்லல காரனம் தென்றிரு மாலிருஞ் சோலைமிமல, (aa) 

GPa uns Bev GoM HO HI 

பரங்கி இரங்கல்] 

8. பம் ரமையில் செர்திரு மாலிருகு 2 சாலைரின்றான் 

வேலைய லாமையில வேடங்கொண் LAM Sa Ly its ட மவப்பெரறுக் 
ர் ட ந. யி து (} " பட்டப் படட . ப்ட் 7 டி ம் ச 

wo F en) OU GO oly GUA 5 BOT WO) AT UOT ho! பய வ்ஜ் தி WET 

மாவைமி லாமையின் மாலையும் பாளந்தி மாலையிலே. (௭) 

t my tty a " 1. வல் ு mt ரு ரந mn ப்பி 1 

PED) A UH BAR Boole how ws SVB க்கப் 

Latha ௯ உல] 

மாலைக் ஈரும்பு சிறுகாறு சைக்ச வருந்துமெங்கள் 

ஆலைக் கரும்புசன் னாசையெல் லாஞுசசொல்லி லாமிரம$ சாட் 
yy ட ர் ட a . oy . Ly / உ ற ய 

டோலைக் சரும்புண் பொட முட tos yt a Dials 

சோலைக் கரும்புய லெயரு ராமன் றுளவினையே, (௬௮) 

துளவிலை யார்பொன் னடிமுழி புட்டித்தொண் டாச்கியென்னை 
ஸு 5 ச ர் re . ட so 

வளவிலை யாகமொண்ட நீமை வீடடனமங் SU HOM BHA 

அளவிலை யா!.லங் கார! சமயிக ளாய்ர்தவண்ணம் 

உள்விலை யாயுரு வாயரு வாய வொருமுதவே! (௧௧)



20 அழகரந்தா தி 

எ கட er ee apts அபு 32 
பரி கய் 0 ட (பு முனிவ 1 (Tom 6 ள் GRP உ மன் / 

a ’ ௩ , ew t ௩ ன்ப 4 ee ty 1 

ரு wl லு (1/௬ | oe Be iQ sex டோ ace Lb Eh uD 

உட்டு உ க ரன் ஸ்பா போர் கடற் ov aéegu Gure gw toe 4% 
a . ட . ee an an Bem ge a, 

Pet Ch aL மறி பவப் TR Goat OR ile Lek 5 
   

பயல cappuccino 

அலி பட ரமிளா பிரிழும் எிவிபம்மு கிப்ட்டும் ம். 

இட்ட வ La! சீ மீதி கிரிப்ஸ். வரியா பிலி be op RY, லை 
கட் 

0170 டமி Sake Whe W CO. Meh 4 ety ப்பா wes PA SP ee 

ட் ட டம் ட்ட ட்ட ந் 
@ VEST ன் சிம் மீரா று ct ட தீர் ல்லும் af oP if Sa yy ast fon! 

oH jy BT Bt 
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ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 81/, தம்புசேட்டி வீதி, சென்னை 

உலகா பண்டிதர் இயற்றிய 

ஜாதி பே த விளக்கம் 
புதிய பதிப்பு: விலை அணா 4 

இந்நூலில் அடங்கிய ஜாதிகளின் பெயர் 
1. சீபாராதர் வணச்சம், 2. அவை யடச்சம், 8. ஆக்ியோன் 

பெயர், 4, பதிகம, ௦. நூற் பயன், 0. ஜாதித் சொசை, 1. சைவ 
பேசம், 8. சைவர் தொழில், 9. ஆதி சைவர், 10. மஹா சைவர், 
11. ஜாதிக் தோற்றம், 12. அந்தணர், 18. அரசர், 14. வணிகர், 
19. வேளாளர், 16 அனுலோமாதியர், 111. அலகர், 18 சூதர், 
19, தூதர், 20. குண்டக கோளகர், 21, ஷயார் சொழில்) 
22. தெலுங்கப் பிராமணர், 28. காணியாளர், 2&, அபிடேசர், 
2௦. போசர், 20. சாமந்தர், 27. பூணூற் சணக்கர், 26. மல்லர், 
29, பண்டிதர், 80. கைக்சோளர், 81. குயவர், 82 மருத்துவர், 
98, சோமுட்டி, 98% பொன் வாணிபர் 85. கவறைகள், 90 ஒச்சர், 
91. கொர்தச வேளாளர், 88. சவள வேளாளர், 89. மாவுத்தர், 
40, சேனைச் கடையார், 41. பரிக்குலத்தார், 42, சுருஇமான், 
ம், பாய்வாணிசர், 44, சாலியர், 49. யாழ்ப்பாணர், 46, தீஷைக்கு 
உரியவர், 471. சிற்பர், 48. சாணியோர், 49, மீன் பள்ளியர், 
60. பட்டணவர், 51. சேடர், 53. இடையர், 58. ஊச் சிற்பியர், 
9&, செக்கு வாணியர், 5௦5, காவற் பள்ளியர், 50. ஈரங்கோலிடர், 
21. தட்டார், கொல்லர், கன்னார், தச்சர், 58, சான்றுர், 
20, களாயர், 00. மரவர், 01. பூமாலைக்சாரர், 02. முச்சியர், 
08. உறைசாரர், 04, அம்பட்டர், 05. கூத்தாடியர், 00. கரையார், 
01. மாகுலவர், 08. வலையர், 09. வேடுவர், 10. செப்புச் சன்னார், 
11, குன்றுவர், 12, சவணர், 18. நிலைச் தறியார், 14, சாணிச்சர், 
1/9, பரவர், 10. கடையர், 11, அறுலோமர்க்குத் தடச்சறச்ெ 
வர்; 18. அ.தலோமர்ச்கு வெளுக?றெவர், 19. பிரதிலோமர்க்கு' 
வெளுக்றெவர், 60. நில வண்ணார், 61, அரிப்பர், 62, இருளர், 
68. கணியர், 844, ஒட்டர், 65. சடிசைப் புலவர், 80, பையர், 
81. இளமைகள், 88. சக்கிலியர், 69, சோட்டியர், 90, ந்க்சவாரி 
கள், 91. சோனசர், 98 பாங்கர், 98, சருகர், 9% ஜூ. உயர்ச்ரி, 
சம ஜாதிச் தாழ், 

 



ரிப்பன் புஸ்தகசாலை, 87, தம்புசேட்டி, வீதி, சேன்னை 

பிரபோத சந்திரோதய வசனம் என்னும் மெய்ஞ்ஞான விஎச் 

கம்: விலை நபா 1-&-0 

பிரபுலிங்கலிலை வசனம்; கவிச் சக்ரவர்த்தியாக துறைமங்க 

லம் சிவப்பிரகாச ஸ்வாமிக ளியற்றிய அரிய நூலின் த ழ் 
வசனம்: வீலை நபா 1 

  

  

ஸ்ரீ பக்தலிலாம்நத வசனம்: 82 பக்தர்களின் இிவவிய சரித் 
இரம்: விலை ரூபா 8 
  

வேதப்போதள் விளக்கம் 2 GE, யஜுர், சாம, அதர்வணம் 

ஆய நான்கு வேதங்களிலுள்ள மூகசிய விஷயங்கள் அடங்கி 
யத: விலை ௮12. வேதப்போநள் சார சங்கிரகம்: அணு 4 

ஸரீ பகவத்கீதை வசனம்: ஸ்ரீ இருஷ்ண பசவான் அர்ச்சுன 
னுக்கு உபதேரித்த தியய €தையின் தமிழ் வசனம்: ரூபா 1-8-0 

சைவ சமய விளக்க வீனுவிடையும், சைவசமயதசெஎச வின 
விடையும்: விலை அணு 8 

வீரசைவ விஜுவிடை: இதில் வீரசைவ மததஇின் சமயாசார இலக் 
கணககள் யாவும் விரிவாக எடு தத௪் கூறப்பட்டுள்ளன: ௮ணா 5 

அரிச்சந்திர புராண வசனம்: அரிச்சந்திர புராண மூலத்தை 
அதுசரித்துத தமிழில் நூதனமாக வசனப்படுத்தப்பட்ட 
அரிய நூல்) இனிய நடையில் கதை விரிவாக அமைர்சது: 
விலை ரூபா 1-8-0 

௮நசைல புராண வசனம்: அடியார்களின் பாவத்தைப் போச் 
கம இருவண்ணாமலை ஸ்ரீ அருணாசலேசுவாரின்மிது பாடப்பட் 
டுள்ள நே புராணத்தின் கருத்தை எல்லோரும் எளிதில் 
அறித்துணருமா.ற, இனிய நடையில் வசன ரூபமாக இயற்றப் 
பெற்ற: விலை ரூபா 1 

திவ்விய தேச யாத்திரையின் சரித்ரம்: (வட சேசங்கள்) ரூபா2 

ச இந்த்யா சரித்திரம்: ஷே 2-ம் பாசம் (சென் சேசங்கா ச் os த்தீரம்: 0. 8-ம் பாசம் (தென் ரசங்கள்)
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ஸ்ரீ ராமஜயம் 

நூறறெட்டுத் திருப்பதி யந்தாதி 
அணை) சடை 

சிறப்புப் பாயிரம் 

வேண்பா 
ஏற்ற மணவாள ரிசைச்சாரர் தாதிவெண்பா 
தோற்றக்சே டில்லாச சொன்மாலைப்--போற்றத் 

திருப்பதியா தூற்றெட் டினையுள்சே விட்போர் 
கருப்பதியா வண்ணமுண்டா ௪. 

[ஆழ்வார்கள் பன்னிநலர்] 

போயசைபூ சன்பேயார் பொன்மழினச்க் 'சோன்மாறன் 
செய்ய மதுரகவி சேரர்பிரான்-வையகமெண் 
பட்டர்பிரான் சோரைதொண்டர் பாதப் பொடிபாணன் 
கட்டவிழ் சார் வாட்கலியன் சாப்பு, 

[நம்மாழ்வார்] 

பிறவாத பேறு பெறுதற்செஞ் ஞான்று 
மறவா திறைஞ்சென் மனனே!...-துறவாஎன் 
வண்குருகூர் வாவி வழு. திவள நாடுடைய 

தீண்குருகூர் ஈம்பிதிரு ச் தாள். 

| [உடையவர்] 

மன்னே பிறந்திறந்து மூ.துலற் பட்டவெல்லாம் 
என்னே மறந்தனையோ வெனள்னெஞ்சே!-சொன்ளேன் 

இனியெதிரர சன்மங்ச ளின்றுமுசர் பூதூர். 
நூளியெதிரா சன்பேர் மொழி, ப 

ச



நூற்றெட்டுத் திருப்பதி யந்தாதி 3 
[கூரத்தாழ்வான்] 

முக்கால மில்லா முகில்வண்ணன் வைகுர்தத் 

தெக்காலஞ் செல்வா னிருச்சின்றேன்?--தக்காரெண் 
கூடரத்தாழ வானடியைக் கூடுதற்கு நாயடியேன் 

போரத்தாழ் வானசடம் போட்டு, (௪) 

[பட்டர்] 

நான்கூட்டில் வர்தவன்றே நானறியா ரஈன்மையெல்லாம் 

தான் கூட்டி வைத்தாலர் தான்சண்டீர்--அங்கூட்டச் 

சிட்டருக்கு வாய்த்த திருவரங்க னின்னருளால் 

பட்டருக்காட் பட்ட பயன். (நி) 

[தீநப்பதிகளின் வகை] 

ஈரிருப தாஞ்சோழ மீரொன்ப ௪2 ம்பாண்டி, 

ஒர்ப இன மூன் ரமலைமா டேோரிரண்டாம்--£ர்ரடுநா 
டாரொடீ மெட்டுச்சொன்டை யவ்வடரா டாறிரண்டு 
கூறுதிரு மாடொன்றாக் கொள், (௪) 

நால் 

சோழதாட்டுத் திருப்பஇகள்-௪௦ 

க. தீநவாங்கம் பேரிய கோயில் 

சீர்வந்த வுர்தித் இசைமுகனா லல்லாசென் 

சோர்வர் ச சொல்லிற் சுருங்குமோ?-.-இர்வம் 
ஒருவரங்கக் சோயி லுசந்தவரை யாள்வான் 

திருவரல்சச் சோயிற் சிறப்பு, (ச).



4 நூற்றேட்டூத் திருப்பதி யந்தாதி 

௨. திநவுறையூர் 

சிறப்புடைய செல்வச் திருப்பதிகள் போல 
மறப்புடைய நாயேன் மனத்தள்--உறப்போர் 

தற்ந்தையா நீன்ற வரங்கா! திருவாம் 

a Nin suru. இங்குறைந்த சோத! 

௩. தநத்தந்சை 
ச்சே ணெஞ்சே! உனக்குமிது ஈன்றெனககும் 
மேதக்ச நன்மையினி வேறில்லை -போதப் 

பெருந்சஞ்சை மாமணியைப் பேணி வடிவம் 

பொருர்சஞ்சை மாமணியைப் போற்று, 

௪. திநவன்பில 

போர்றிசெய வோர்குடைக8ீழ்ப் பொன்னாடு மீந்நாக 

நரற்றிசையு மாண்டாலு நன் இில்லை-- சா ற்நமிலா 

cso gue ors யீணைத்தா மரையடிச்சே 
சுர்தையன்பி லாதார் Fai. 

௫. தீநக்கரம்பறூர் 

கிலமா தவஞ்செய்துர் தீவேள்வி வேட்டும் 

பலமா நதியிற் படிந்தும்--௨ல௫ல் 
பரம்பநூல் கற்றும் பயனில்லை நெஞ்சே! 
கரம்பலூ ருத் சமன்பேர் கல். 

௭. தீநவேள்ளறை 

கல்லிருர்சான் றாதை கமலத்தோ னக்கமலழத் 

இல்லீருந்தான் நர்தையாங் கேசனென்றே---சொல்லைமரை 
உள்ளறையா நீன்றமையா ஓுள்ளமே! கள்எமின் றி 
வெள்ளரையான் ராளே விரும்பு, 

௩] 

(5) 

(௪)



நூற்றெட்டூத் திருப்பதி யந்தாதி 

௭. திநப்புளளம்பூதங்குடி 

விரும்பினவை யெய்தும் வினையனைத்துர் தீரும் 

௮ரும்பரம வீடு மடைவீர்--பெரும்பொறிகொள் 

கள்ளம்பூ தங்குடிசொள் காயமூடை மீர்!அடி.கள் 
புள்ளம்பூ தங்குடியிற் போம். 

௮. தீநப்பேர்நகா் 

போமானை யெய்து பொருமானைச் சொம்புபறித் 
தீரீமானை மேய்த் துவர்? வமமானைத--தாமச் 

செழுந்திருப்பே ரானைச் சிறுகாலைச் சிந்தித் 

தெழுக்திருப்பேற் குண்டோ விடர். 

௯. திநவாதனூர் 

இடரான வாக்கை யிருக்க முயலார் 

மடவார் மயக்கின் மயங்சார்--கடவுளர்க்கு 

மாசனூ ராதரியார் சானெனதென் னாரமலன் 

ஆதிலூ செர்தையடி யார். 

9 

௧௦. தீநவழந்தூர் 

அடியசராய் வாழ்மி னறிவிலாப் பெய்கரள்! 

செடியார் வினையனைத்ததுந் தீரு--முடிவில் 

செழுந்தூரச் தன்னெனினுஷ் செங்கண்மா லெங்கள் 
௮ழுர் தூரத் தன்னணிய னாம். 

கக தீரச்சிறுபுலியூர் 

ஆமருவி மேய்த்த வரங்கரெதி reed puri? 

தீாமருவி வாணனைத்சோள் சாய்த்சராஎ--சேமம் 

உறபுலியூர் வன்றோ லுடையா லுடைச்சான் 
சிறுபுலியூ ரெர்தைமேற் சென்ற, 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(௪9) 

(ss)
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௧௨. சீநச்சேறை 

சேன்றுசென்ற GraaG செருக்குவார் வாயிரொற 

நீன் றநின்று தூங்குமட செஞ்சமே!..-இன் றமிழைச் 

கூரைக்குஞ் சோற்றுாரும் உராசே பேராகச் 
சேரைக்க நாயகன் பேர் செப்பு! 

gm. ரு 3 ந வேரி ரர கநா ம் gn 

சேப்புங்கா லாதவனும் இிங்சளும்வா னுந் தரையும் 

ஆப்புங்கா ஓுங்கனலு மாயரின் ரான் சைப்பால் 

அலைச்சங்க மோது மணியரங்க ச் சம்மான் 

நலைச்சக்சக ராணமதியத் தரன். 

௧௪. திநக்தடந்தை 

தானே படைத்துலகைச் சானே யளிச்து£ 

தானே யழிக்ுர் தளர்ச்சியோ--வரனில் 

திருமகுடம் ரைக்சச் சிறகுறளாய் ரீண்ட 

பேரும:குடர் ழைக்கிடர்தாய்! பேசு. 

6௫. சிநக்கண்டியூர் 

பேசவரிற் றென்னரங்கன் பேரெல்லாம் பேசுகவாய) 
கேசவனை காண்சவிழி; சேட்கசெலி;--ஈசஞர் 

உண்டியர் தோறு முழன்றிரவா மற்றவிர்த தான் 

கண்டியூர் கூப்புகவென் கை. 

௧௬. தீருவிண்ணகர் 

கையு முஜாயும் கருத்துமுனக் கேயடிமை 

செய்யும் படிடீ திருச். இனாய்--மயா! 

இருவிண் ணகராளா! சர்சையிலு மெண்ணேன் 
(பெருவிண் ணசாளும் பேறு, 

(2௨) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(26) 

(௪௪)
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௧௭. தீரக்கண்ைுரம் 

பறு தரினும் பிறப்பிறப்பு நோய்முப்பு 

வேறு தரினும் விடேன்சண்டாய்--ஏ நீர் 

வண்ணபுாச் சாய்!என் மனம்புகுர்தாய்! வைகுர்தா! 

கண்ணபுரத் தாய்! உன் கழல், 

அ. திருவாலி 

கழன்றுபோம் வாயுவினைக கட்டாமர் ரீர்த்தம் 

உழன்றுபோ யாடாம Qisso gor — Y ier 

பொருவாலி காலன் பாசாலன் போற்றும் 

திருவாலி மாயனையெ சேர்ந்து, 

௧௯. திநநாகை 

ோந்தனககுக் குற்றேவல் செய்திலனென் சிர்சையினீ 

ஆர் சசற்கோர் கைம்மா நறிகிலேன்--பூக்துவரை 

மன்னா!கை யாழி வலவா! வலம்புரியாய்! 

தென்கசைகை யாய்!அருஸிச் செய், 

௨௦. நிநதறையூர் 

செய்ப சடையோன் நிசைமுகச்தோன் வானவர்கோன் 

Suwon s தின்ன மறியாரே-தய்ய 

மருஈரையூர் வண்டுமாய் மாயோன்செய் வாயோன் 
திருகறையர் நின்றான் செயல். 

௨௧. திரநந்திபுரவிண்ணகாம் 

சேயற்கரிய செய்வோமைச் செய்யாம னெஞ்சே! 

மயக்குவா ரைவர் வலியால்.-நயச்கலவி 

சிர்திபுர விண்ணகர மென்பர்திருச் செங்கண்மால் 

நர்இபுர விண்ணகர் ராடு, 

MAHAMAHOPADHYAYA 
உப்ப OWAMINATHA IVER TIRRARY 

(2௭) 

(௪௮) 

(௪௧) 

(20) 

(௨௪)
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௨௨. திரவிந்தளுர் 
நாடு தம்வர்! நெஞ்சமே! சாராய ணன்பதிசள் 

கூடுதும்வா! மெய்யடியார் கூட்டங்கள்--சூடு தும்வர்! 
வீதியிர்ச எத்தகிலின் வீசுபுகை வாசமெழும் 
ஆதியிர்த ஞரா னடி. 

௨௩. திநச்சித்திரகூடம் 

அடியா லஓலசெல்லா மன்றளஎர்து கொண்ட 

நெடியானைச் கூடுதியே னெ௫்சே!--கொடி சாய 

குத்திரகூ டங்க சொளுந்தாமுன் கோவிர்தன் 
சிததிரகூ. டங்கருதிச் செல், 

௨௪. தீநச்சரரீமவிண்ணகரம் 

சேல்லும் தொறுமுயிர்ப்பின் செல்லு மிருவினையை 
வெல்லு முபாயும் விரும்புவீர்!--தொலலரங்கர் 

£ராம விண்ணசரஞ் சேர்மின்!பின் மீளாத 

ஊராம விண்ணசர முண்டு. 

௨௫. தீநக்கூடலூர் 

உண்டுகேட் டுற்றுமோம் துப்பார்க்கு மைவர்க்சே 
சொண்பெட லாமோ?உன் ரொண்டனேன்-.-விண்டிலங்கும் 

ஆடலூர் நேமிமுத லைம்படையாய்! அன்புடையாய்! 
கூடலூ ரரய்!/இதனைக் கூறு! 

௨௬. தீநக்கண்ணங்தடி 

கூறபுசழ்ச் தன்னடிச்சே கூட்டுவனோ? இன்னமென்னை 

வேறபடப் பல்பிறப்பில் லீழ்த்துவனோ:--ேேறுேன் 
எண்ணங் குடியா மிழுர்தானின் ருன்டெந்தான் 

சண்ணாம் குடியான் சருர்து. 

(66) 

(௨௪)
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௨௭. திநக்கண்ணமங்கை 

கருத்தினால் வாக்சனொ னான் மறையுங் காணா 

ஒரு த்தனைரீ நெஞ்சே! உணரில்--பெரு ச்தமுகல் 

வண்ணமங்கை சண்சால் வனசஈ இருவரங்கம் 

கண்ணமங்சை பொன்று காண், 

௨௮. திநக்கவித்தலம் 

காணியு மில்லமுங் கைப்பொருளு மின்றோரும் 
பேணிய வாழ்க்கையும் பேருறவும்-- சணில் 

புவித்தலததி லின்பமும பொங்கரவ மேறிக் 

கவித்தலத்திற் கண்டுயில்வோன் கால். 

௨ ௯. திரு வேள்ளியங்தடி 

காலளவும் போசாச் கடன்ஞாலத் சோர்கற்ற 

நூளலவே யன்றி நுவல்வாரார்?.-கோலப் 

பருவெள்ளி யங்குடியான் பாசசவூண் மாய்த்த 

திருவெள்ளி யங்குடியான் சீர், 

௩௦. தீநமணிமாடக்கோயில் 

சே தருங்சதியிற் சேருசைக்கு கானுன்னை 
கேரே வணங்கே னெஞ்சே!8.-பாரில் 

அணிமாடச் கோயி லரங்கனார் சாங்கூர் 

மணிமாடக் கோயில் வணங்கு, 

hb SHOUT hs af chroma rib 

வணங்சேன் பிறதெய்வ மாலடி யாரல்லாக் 

குணங்கேடர் தங்களுடன் கூடேன்--இணங்கிகின் று 
வைகுச விண்ணகரம் வாழ்த துவே னீதன்றரோ 

வைகுர்ச விண்ணக வாழ்வு. 

(௨௮) 

(௩௦) 

(௩௪)
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௩௨, திநவரிமேயவிண்ணகாம் 

வாழு மடியார் மடநெருசே! ஈம்மளவோ? 

சாரழுஞ் சடையோன் சதுமுகத்சோன்--பாழிக் 

சரிமேய விண்ணகாச் காவலோன் கண்டாய் 

அரிமேய விண்ணகரச் சார்ச்கு, 

c o 

௩௩, திநதநேவஞர் தோகை 

இர்ச்சும் வலம்புரியா லண்டமு மெண்ம சையு ॥ 

சார்ச்கடலும் வெற்பு கலங்ெவால்..-£ர்க் கம் 

திருச்தேவ ஞர்சொசைமால் செவவாய்வைத் தூதத் 

தீருத்ேதவ ஞர்தொகைய சாயாது. 

me, Jf வண்புநடோத்தமம் 

சாய்ந்த இிருவரங்கர் சண்வேங் சடங்குடர்சை 
oe 2 [டட ழு ர ஏய்ர்த திருமா லிருஞ்சோலை--பூந்துவரை 

வண்பருடோத் சமமாம் வானவர்ச்கும் வானவனாம் 
ஒண்புருடோத் தமன்ற ஜூர். 

௩௫. தீநச்சேம்போன்சேயகோயில் 

[தலைவி ஐற்றமை மீததீயால் மடலாரத் துணிதல் 

ஊர்வேண் மடலை யொழிவேன் மடகாணம் 
சேர்வேன் கரிய திருமாலைப்-- ாரறிய 

அ௮ம்பொன் செய் சோயி லரககனணி நாங்கூர்ச் 

செம்பொன்செய் கோயிலினிர் சென்று, 

ந ௬, திநத்தேற்றியம்பலம் 

Cra mg காலக் திரைகரைமூப் பான வினி 

என்ுசொல்? சாவறியோ மென்னெஞ்சே!--சன்றால் 

உருத்செற்றி யம்பல த்தை யோர்விளவின் வீழ்த்தான் 

திருத்தெற்றி யம்பலத்சைச் சேர்! 

ரட
்

 ளு
 

fo
 

ee
d 

(௩ ௩) 

(௨௪) 

(௩௫) 

(௩௬)
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௩.௭. தீநமணிக்கூடம் 

Crores முன்செய்த தீவினைபின செய்வதுவும் 
வாரா இளிரீ மடரெஞ்சே!-.- மேரச 

குருமணர்க்கூ டச்சானைச் கொம்புபறித் தானைத் 

Aguomtém டத்சானைச் செட்பு, (௩௭) 

௩௮. தரக்காஙனம்பாடி 

(2ரப்பேபன மனிதருச்சென் செஞ்சொற் றமிழமாலை 

கைப்பேன பிறதெய்வங் சாண்பாரை--எப்பேரதும் 

காவளம்பா டிததிருமால் காற்றா மரைதொழுது 

நரவளம்பா டி.த்தியியே னான். (௩.௮) 

௩௯. தீநவேள்ளக்தளம் 

நானடிமை செயயவிடாய் நானானே னெம்பெருமான் 

தீரனடிமை கொள்ளவிடாய் சானாளன்.-இன தற்பின் 

வெள்ளக் குளக்சே விடாயிருவ ருந்தணிர்தோம் 

உள்ளக Got gC g ton யொத்து. (௩௬) 

௪௦. திநப்பார்த்தன்பள்ளி 

ஓத்சமர ரேத்து மொளிவிசும்பும் பார்சடலும் 

இச் சலச்திற் காண்பரிய வென்னெஞ்சே!..-ரத துணர்ர்த 

நீர்த்தன்பள் ளிககிருந்து செப்பவேளி நின்றானைப் 
பார்த்தன்பள் ஸிக்குட் பணி, (௪0) 

சோழாாட்டூத் திருப்பதிகள் முற்றும். 

eee
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பாண்டி பதாட்டுத் திருப்பதிகள்-௪ ௮, 

க. தீநமாலிநக்சோலைமலை 
பணிர்சேன் றிருமாலைப் பாமாலை தாளில் 
அணிந்தே னருட்டஞ்ச மாக2-- துணிந்தேன் திருமா லிருஞ்சோலை சேர்ர்சே னெனக்கு 
வருமா லிருஞ்சோதி வான். (௪௧) 

௨. திருக்கோட்டியூர் 
வானபார்க்கும் பைங்கூம்போல் வாளா வன சருளே யானபார்க்க நீபார்த் திரங்கினாய்--ே சன்பார்ப்பின் [] ௩ கு 5 ர « r ச இசைச் இிருக்சோட்டி பூசானே! இன்னமுமென் 
ஆசைச் திருக்கோட்டி யாள். (௪௨) 

௨. திநமேய்யம் 
[பிரிவாற்றத தலைவி இரங்கீக் கூறுதல்] 

ஆளா யுனகசன்பா யாசையாய் காணிலிலாப் 
வாளா மனைவியென்று வாழ்வேனைக.-கேளாப் 
திருமெய்ய மாயா! இலைசால் வளைத்து 
வருமெய்ய மாயா மசன், 

(௪௩) 
௪. தீநப்புல்லாணி 

மசயானைச் கோள்விடுத்த மாமு சலை சொன்ற கையா லிதயங் சரையும்--மு சலாய 
புல்லாகணி மாலே! புறச்தோர் புகழிருப்பு வல்லாணி யென்செவிக்கு மாறு, (௪௪) 

௫. தீநத்தண்காலூர் 
[தலைவனை பிரிந்த தலைவி வாடைக்த வநந்தி யியங்கல்] மா றப்ட வாடையெலும் வன்சால்வர் சென் முலைமேல் MDI வர்ர வளைவெல்லா--மாற 

திருத்தண்கா தூரான் நிருச்சன் டுழாயின் மருச்சண்கா லூராே தா வாய்ந்து, (௪௫)
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௬. தீநமோகூர் 

[அன்னத்தைத் தூது விடூத்த தலைவி அதனைக் குறித 
ஒயுறுதல்] 

யாயான் மலர்கோடு வாவிசொறு மேயுமோ? 

மேயாம லப்பால் விரையமோ”?--மாயன் 
இருமோகூர் வாயீன்று சேருமோ? நாளை 
வருமோ “கூர் வாயன்னம் வாழ்ந்து (௪௯) 

௭, திநக்கூடல் 

மாழ்விப்பா னெண்ணமோ” வல்வினையி லிக்னமென்னை 
ஆழ்லிப்பா னெண்ணமோ? அஃதறியேன்--தாழ்விலாப் 
பாடலழ சார்புதுவைப் பட்டர்பிரான் கொண்டாடும் 

கூடலழ கா!8ன் குறிப்பு. (௪௭) 

௮. ஸ்ரீவிலலிபுத்தூர் 

தறித்தொருவர் கொண்டாடுங் சகொள்கைத்தோ* கோதை 

கிறுத்சயூர் விண்டுசித்தர் நீ6ர்--பிறப்பிலியூர் 

சாழ்விலபி புத்தூபென் றைவர்ச்குத் தானிரந்தான் 
am Weve புத்தூர் வளம். (௪௮) 

௯. திநக்தநகூர் 
வளராதழைக்க ௮ண்டாலென்£ வாசமணர் தாலென்? 

தெளிர்தகலை சற்றாவென்* சசீ-குளிர்ர்தபொழில் 

தண்ருருகூர் வாவிச் Csr லூரெங்கள் 
வண்குருகூ சென்னா வாய். (Pa) 

௧௦, தீநத்தோலைவில்லிமங்கலம் 

வாயு மனைஜியர்பூ மங்கையர்க ளெம்பிரரற் 
சாயுதங்க ளாழிமு த லைம்படைசள்-- தூய 
தொலைவில்லி மங்சலமூர் சோள்புரு௨ மேனி 

மலைவில்லி மங்கலந்த வான், (௫0)
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௧௧, ஸ்ரீவாமங்கை (வானமாமலை) 

வானோர் முதலா மரமளவா வெப்பிறப்பும் 
ஆனேற் சவதியிட லாகாசோ*-.-சேனேயும் 
பூவர மங்சை புவிமங்கை நாயகனே! 
€வர மங்கையா சே! (நிக) 

௪௨. தீ நப்பேசை 

அரைசாகி Dead WIL (Lp சாரண்டலு! Li a LIE 

கரைசார மாட்டார்கள் சண்டடர்--முனாசாரும் 
தெ நிருப்பே பப்பதியான் 8ர்கெட்ி நாவிலவன் 

. D ட wy ட. ர விட 

தீன் றிருப்பே ரைப்பதியா தார். (gla) 

BH. [PHD 1G HSH 

[தலைவியின் இளமை கண்ட செவிலி இரங்க] 

தாருசெது2 தூசு தலைச்சண்யும் பேதைய வள 
நேரு சிந்தை நலையறி மயன் -போருப2 

பாவைகுந்தம் பண்டொ? த்தான் பச்சைத் தழாயாரடும் 
Fooa Si gw ures G உது, ட் Fanaa Gg ba G gatls 

8௬. திருப்புளிங்குடி 

[தலைவி தோழியர்க்கு வறத்தோடுநீற் ம | 

தேளியும் பசும்பொற் ௪ைக்காற்று வீச 

விளியுந துயர்போய் விமிமமே-- ௭ ofl ew o 
கருளப் புளிய்குடிவா ழச்சுதனைக் கொண்டி 
சருளப் புளிககுவந்தக் கால், (நக) 

௧௫. நர வசத மங்கை 
5 உரு டக ட்டி ப - 6 [பாங்க வேறிவிலக்கச் சேவிலியர்க்து ௮றத்தோடுநிற்றவ। 

காலமு சோயுங் கருதாத வன்னைமீர்! 
வேலன் வெறியை வீலக்குமின்கள்!-மாலாம் 
வரகுண மங்கையன் றாள் வண்டுமாய் மேலே 
தீர்குண மங்கை தனக்கு. (௫௫)
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௧௬. திநக்தளந்தை 

தனச்ருடலம் வேறான தன்மை யுணரான் 

மனச்சுவலை ரீர்ஈ்குய்ப மாட்டான்--நினை க்கில் 
ரக்] . டட ல . ‘ சட்ட உர ௩ 

திருசிகுளாசை யாருரைத்த சர்க்கசை பாமெ 

தீருக்குளர்தை யாமலிரு சால். 

௪௭. நிநக்தறுங்குடி 

தாலச் தியிகலத்தச் சண்டாள மானாலும் 

மேலக் தவரசனின் மேன்மைழ்ே ச-- காலக் 

குறுங்குடிவாழ் மாயன் ரரைகழற்கா ராகப் 

பெருங் ரடியாய் வாழ்வார் பிறப்பு, 

' 2 A CG a 891. நீறக்கோருர் 

பி.நப்பாறு மூப்புப் பிணியற்று நாறாம் 

ழ் ஈப்பறிறு வாம விருப்பிர்.-புறப்பற்று த் 

கள் ஈாகமிகாள் ஊராவிற் ராமோ சான்பள்ளி 
/ ந தி! . 4 ட ட் “4 

கொள்ளங்கோ மார்மருவுங் கோள்! 

பாண்டியநாட்டூத் திருப்பதிகள் முற்றம் 

ர் ட்ட ௫ ப க மலை மாட்டுத் திருப்பதிகள் - ௧௩ 

௧. தீருவ்னந்தபுரம் 

கோளார் பொறியைந்துங் குன்றியுட லம்பழுத்து 

மாளாமு னெஞ்சே! வணய்குதியால்--சேளார் 
ரினந்சபுஈஞ் சுட்டான் நிசைமுகச்தான் போற்றும் 
அனர்சபுரஞ் சேர்ந்தா னடி, 

19 

(9௪) 

(9௭) 

(௫௮) 

(@s)
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௨. திநலண்பரி சாரம் 

[பீரிவாற்றது வநந்துந் தலைவியின் நிலே கண்ட 
சேவிலி இரங்கல்] 

அடியுங் குளிர்ர்சா எறிவுங் குலைர்சாள் 
மூடிசன்றாண் மூச்சடங்கு முன்னே--கடிசோடிப் 
பெண்பரிசா ரங்குப் பிறப்பித்து மீளுவார் 
வண்பரிசா ரங்கடெர்ச மாற்கு, 

௩. தீநக்காட்கரை 

மார்ச்கமுஈ் தார்சாம் வழிபடுஈ ெய்வமும் 

ஏற்க வுரைப்பார்சொ லெண்ணாே--சோற்குரம்பை 
சாட்கரையா முன்னமே ஈன்னெஞ்சே! meron ew 
சாட்சரையாற் சாளாகாய்! காண், 

௪. தீருழமிக்களம் 

காண்கின்ற வைம்பூதம் சட்கு மிருசுடர்ககும் 
சேண்சலந்த விர்திரற்கு் தேவர்க்கும்--மரணகரிய 
பாழிக் களத்தாற்கும் பங்கயச்து நான்முசற்கு 
மூழிக் சளத்தான் முதல். 

௫. திருப்புலியூர் 
(தலைவி தோழியர்க்த அறத்தோடுநீற்றல்] 

ழ தல்வண்ண மாமே முலைவண்ண முன்னே 
விதிவண்ண நீங்கி விடுமே. சதுரத் 
திருப்புலியூர் நின்றான் நிருத்தண் டுழாயின் 
மருப்புலியூர் தென்றல் வரின். 

௬. திநச்சேங்தன்றூர் 

வரவேண்டும் கண்டாய் மதிகலங்9 விக்குள் 
பொரவே யுபிர்மாயும் போழ்து--பரமேட்டி! 
செங்குன்றூர் மாலே! சிறைப்பறவை மேற்கனகப் 
பைங்குனறூர் கார்போற் பறந்து, 

(௪௪ 

(#2) 

( sr)
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எ. திநநாவாய 

ப.ற*து திரி தரினும் பாவியே னுள்ளம் 

மறர்தும் பிறிதறிய மாட்டா. றந்த 

இருராவாய் வாழ்கின்ற சேவனையல் லாவென் 

ஒருராவாய் wr sat 5g. (#9) 

௮. தீருஙல்லலாம் 

உகரதார்க்கெஞ் ஞான்று முள யுகவா 

இக்தார்ககெஞ் ஞான்று மிலனாய் த இகழ்ருதி.. 

டருவலல வாழுருவ மலலவென நின்றான் 

இருவல்ல வா.ழுறையுக் தே, (a a} 

௯. திநஙண்வண்டூர் 

தேவு முலது முயிருர் திரிக்து£ற்கும் 
யாவும் படைத்த விறைகண்டீர்- பூவில் 

திருவண்வண $ருறையுர் தேவாதி தேவன் 

மிருவண்வண மர்துள்வ மால, (௬௭) 

௧0, தீரவாட்டாறு 
Ub பட ஜட உம 2 ஆ. ’ 

மாலைமுடி நீத்து மலர்ப்பொன னடிசோவப் 

பாலைவன நீபுகுந்தாய் பண்டென்று.-சாலவாான் 

சகேட்டாற் றுயிலேன்சாண் சேசவனே! பாம்பணை 2மல் 

வாட்டாற்றுக் கண்டுமில்கொள் வாய், (௬௮) 

௧௧. திநவிற்றுவக்கோடு 

வாய்த்த கருமமினி மற்றில்லை நெஞ்சமே! 

தோய்த்த தமிர்வெண்ணெய் சொட்ண்ட-கூச்சன் 
திருவிற் றுவச்சோடு சேர்ந்தாம் பிறவிக் 
ச்ருவிழ் றுவச்சோடுங் சரண், (௬௧) 

1]
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௪௨. திநக்கடித்தானம் 

காண விருமபமெணசண் சையுர் சொழவிருர்பும் 

பூண விரும்புமிமன்றன புள் வே சான் வாணன் 

இருச்சடித்சா னத்சான் றிஏிரியான் றண்டான் 

இருக்கடித்தா னசதானைச் சென்ற. (௭3. 

க௩. திநவாறன் விள 

சேன்ற பனன்மூட்டச் செய்ச௨ங்கள் செய்தாஓ ப 

ேன்றுபுல னேஈ9டக்& விட்டாலும் புன் றமுழால் 

மாறன் வீடாச்ச மறரையோசார்ச் தஇல்லேயே 

ஆறன் விளை2 திருமா வன்பு. (aa! 

மலைநாட்டூத் திருப்பதிகள் முற்றம், 

  

நடிதாட்டுத் இருப்பதிகள் -௨. 
a. dm owe Pups 

அன்பணிஈ்த ஈரையரா யாய் g worl தூவி 

முன்பணிர்த 8ீமாமக்து மூர்ச்தியர-- என்பா 

எமையீர் திரபுரச்தார்க் கன்றராணட ராளார் 

தீமையிர் இரபுரத தார் தாம். (ray 

௨. திறக்மோவலார் 

தாமரையா ஞதியாய்ச் தாவரங்க ளீரான 

சேம வுயிருஞ் செகமனைத்தும்--பூமடந்தைக் 

காங்கோவ லாயுதன்பின் னாக வவதரித்த 

பூங்கோம லாயன் பொருள். (எட) 

நாட்டுத் திருப்பதிகள் முற்றும். 
குலைகள்.
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தொண்டைகதாட்டுத் இிருப்பசெள்-௨௨. 
ந. திருக்கச்சி - அத்திகரி 

பொருளாசை மண்ணகை புற்ரமலார் போகத் 

கிருளாசை தித் இரா 2 இருளாளன் 
ச்ச் ag சிருப்பதியா ஈர்சியூர்க் கண்ணன்றாள் 

Fes இருப்பியா மென்று. ara) 

2 dR LLU aD 

என்றா? SMITH LG Ho அமடைகாள்! நீங்கறில் 

ண்டு மபரற ஐளிளிக் உளி திரீர்- அன்றுநடம் 
முட்ட புபங்கத திருசாண மமேசரணென் 
உட்டபுயல் கர தர்க்கா ளாய, எரி) 

4. நிநந்தண்தா 
(பிரநது ற ளாய தலைவி தலைமகன் பக்கல் த தனக்கு உள்ள 

அன்புறுதியைத் தோமித்தக் கூறுதல்] 

ப்பட்ட ளைம்பொறியா லாசைப்பட் டேனறிவும் 

சகாட்பட்டி ராணங் குறைபட்டேன்..- செட்பட்ட 

வண்காவை வண்வுவனை வைத்த விளக்கொளிக்குத் 

தண்காவைச் செர்ர்தான றனக்கு, (௭௬) 

௪. தீநவேளுக்கை 

தனச குரிய னாயமைரஈ்த தானவர்கோன் கெட்டான் 
உணச்குரிய னாயமைந்த யைக்தான்--அனைக்குல்கால் 

வேளுக்கை யாளரியே! சிவறுதவி யுண்மிடா/உன் 
தீர்றாக்கா ளாகாத லா்க்கு. (௪௭) 

௫. தீநப்பர்டகம் 

தவம்புரிர்த சேசனசைச் சஈதிரன தத்தன் 

சிவன் பிரம ணிஈதிரனாச் செய்கை- உவந்த 
திருப்பா டகமருவுக் செய்கணமா றனமார் 

பிருப்பர ட்க்வுரை யாலே. (௭௮)
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௬. திநநீரகம் 

ஆலத் திலைசேர்ர் தழியுலகை யட்புகுஈச 

காலத்தி லெல்வகைமீ காட்டினாய?--ஞாலச்துள் 

ரீரகத்தாய்! நின்னடியே னெள்சகத்தாய்! ரீண்மரையின் 

வேோகத்தாய! வேதியர்க்கு மிண்டு, 

எ, தீநநிலாத் தீங்கட்டூண்டம் 

ம்ண்டு செளியார்கண் மேதினியோர் நின்னடிப்பூப் 

பாண்டரங்க மாடி படர்சடைமேல்-.- £ீண்டிக 

சலாததிங்கட் ண்ட தகன மீதிருப்பக் கண்டு 

நிலாத்திங்கட் 6ண்டச் தானே! 

த தீநஷாகம் 

நேசத் தா லன் றுலகை நீர்வார்க்க வைச் சளந்த 

வரசத்தா ளென்றலைமேல் வைச் இிலையேல்--மாசத தால 

பாரகத்து என்றிநான் பாழ்கரகில் வீழந்தென்கொல 
உஊாகத்து ணின்றாய! உமை. 

a. Hy Care an 

versatgs gioaonrs மேதி யுணர்ர்தாலும் 

பிரைகலந்ச பால்பேரற் பிறிதாம்-- தரையில் 

திருவெஃகா மாயனுக்சே சருறவார் தங்கள் 

உ.௫வெலகா வுள்ளச்சி ஜனோர்க்கு. 

௧0. சீநக்காரகம் 

ரராசார் சல்வி யுடையேங் குலமுடையேம் 

ஆரா சனமுடையேம் யாமென்று--£ராயன் 
பூங்கா ரகங்காணப் போதுவார் தாடலைமேல் 
தீர்ங்கா சகங்காரத் gra. 

(a) 

(௮/௪) 

(2) 

(௮௨)
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௧௧. திநக்கார் வானம் 

தாலேலோ வென்ருயச்சி தாலாட்டித் தன் மூலைப்பா 

லாலேயெவ வாறுபசி யாற்றினள்:முன்---மாலே!பூங் 

கார்வானம் துளளாய்! சடலோடும் வெற்போடும் 

பார்வான முண்டாய்:ர பண்டு. (௮௪) 

௧௨. திருக்கள்வனூர் 

பண்மடயுன் ரொண்டாம் பழவுமிரை யென்னதென்ற 

கொண்டேனை4 கள்வனென்று உருதே-.-மண்டலத்தேோர் 

புள்வாய் பிறந்த புயலே! உனைகச்சச்௫ச் 

கள்வாவென் ரறொதுவதென் கண்டு? (௮௫) 

௧௩, திநப்பவளவண்ணம் 

கண்டறிஈதுங் கேட்டறிந்தர் தொட்டறிர் துங் சாதலால் 

com ig Curbs Dig முய்யேனே- பண்டைத் 

தீவளவண்ணா! கார்வண்ணா! சாமவண்ணா! கச்சிப் 

பவளவண்ணா! நின்போற் பதம். (௮௯) - 

௧௪. தீநபாமேச்சுாரவிண்ணகாம் 

பதத சமிழாற் றன்னையே பாடுவித்தென் னைத்தன் 

பதத்தடியார்ச் கேயாட் படுத்தான். -இததத 

பசீமேச் சரவிண ணசகரான பலவான் 

வரவேச் சுரலணைந்த மால். (௮௭) 

௧௫. திரப்புட்தமி 
மால்வே ழமுமரவு மாயையும்வெற் புங்கடலு 

மேல்லீழ் படையும் விடமும்பொய்ப்பாலன் 
நெருட்புட் குழிகுளிர நின்றதுங்கேட் டோதார் 

திருப்புட் குழியமலன் சீர், (௮௮)
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ade. Ah hit Day tt 
ரூ Sor ் 7, me பூ 

[தலைவி தோமீயர்க்கு ௮றததோடுநற ம] 

சீரறிந்து தோழிமிர்! சென்று சொணர்ர்செனக்குப் 

போர முலைமுசட்டிற் பூட்மெியனை-பேரவுணர் 

பொன்றவூர் புட்கழுத்திற் பொன்னைமா எிச்கர்தை 
ட் . + oN . ட ; 
உன்றவூர் நீ ச்திலத்தை நீர், (௮4) 

ம் டக ௨. 

ol. த்நு வேவ்வுருர் 

நீர்மைகெட வைசாரு நீன்ளோ டெதிர்சதாரும் 

சீர்மைபெஈ ர்ன்னடிக்கழ்ச் சேர்கையினால்--மிரர்னை பமீலா 

வேவவுள ச்ச னேன்செய் மிகையைப் டிபாறுததருள் 
4 ௩ “bh 1௩ dager gg won? Wires. (a) 

of $5 bil wow 
இரங்கு மூயிரனைச்து மின்னருளாற் காப்பான 

௮ரங்க ஜனெருவனுமே யாதல--உரககளால் 

போர்மலைவான் வந்த புகழவாணன் காட்டினான் 

நீர்மலைவா ழெர்தையெதிர் நீன்று, (ஆ) 

bas. தீநவிட வெந்தை 

நீன்று திரியும் பிறவியெல்லா நேர்வித்துச் 
கொன்று இரிய கொடுவினையார்--இன று 
வெருவிடவெர் சைக்கே வீழு.மியதொண் டானேன் 
திருவிடலெர் நைக்கே செறுநது, (x2) 

௨, தீரக்கடன்மலலை 

சேறிர்த பணைபறிச.த.த் இண்களிற்றைச் சாடி 

முறிர்துவிழப் பாசனையு மோதி எறிந்து 
தீர௫ுச்கடன மல் லைக்குமைத்தான் பஞ்சமென்று நெஞ்சே! 
இிருச்சடன் மல் லைக்குட் டிரி! (an)
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௨௩. தீநவலலிக்கேணி 

GAGS Qe சிர்சைதனைச் செவ்வே நிற தஇப் 

புரிந்து பசமுன்! புசுன்றால்--மருக்தாம் 

கருவல்விக் சேனரியா மாக்கதிக்குக் கண்ணன் 

ரு வலிலிக் கெணியான் ஈர். (௧௪) 

௨௨. நீநக்நடிகை 

ஈசருளா னம்மைத் திருத்திசா முன்னறியாக 

Ko Dah gi gy eno சொண்டதற்கே-ெரே 

ஒழருகடிகை பும்மனம ய! உள்ளுகிலாய் மூழ்தி 

தீ௫மூசை மாயவளைத் தான. (கதி! 

தோண்டையாட்டூத் திருப்பதிகள் முற்றும், 

வண்கை. கள 

வடதரட்டும் நிருப்பதிகள்- ௧௮. 

8. ரு வேங்கடம் (இருப்பதி) 

hilar சாணமுமாயத் தானே பலமுமாய்த் 

தானே குறைமுடிக் தம் தனமையான மி தனேய் 

இரு'2வங கடர் தொழுதே சீயலிபூ திக்குள் 

ம்ருேம் கடந்தனெமிவ வாழ்வு, (கச) 

௨. நீரர்சிங்கவேள்குன்றம் (அகோபிலம்) 

வாழ்குமரன் மேர்கனச வஞ்சசன்மே லோர்முசச்தே 

குழ்கருணை யும்முனிவுர் தோன் நியவால்--கேழ்ெரும் 
௮ம௩்கவேள் குன்ற வழல்சரபத் சைப்பிளர்ச 

சிங்கவேள் குன்றத்தினார்க்கு, (௬௭)
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௩. திநலயோத்தி 

HS Gog coor o& sreng Onaelt 

பார்க்கும் பலகலையம் Ler GC g—Fré Gu 

இருவையோ ச் திப்புயலச் சீரியமெய்ள் ஜான த் 

தருவையோச் திற்பொருளை யோர். (௬௮ 

க், J, HD Hil TUT com wih 

loan g வேென்போலவார்ச் கய்பலாம் ஓரறிவு idl eve ஜீ 6 6 வ் குயபலரீம 

பேரறிவுண் டேனும் பிநர்க்கரிது.-பாரறிய 

நசைம்மிசா ரண்ண்யச்த நாதரடி யாரோமிம 

இம்மிசார் வுணடாயி லை, (teas 

௫ திநச்சாளக்கிராமம் 

உண்டா முறைமை புணர சடிமைப் போபுணமென் 

பண்டால் குடிகுலத்சாற் பன்மதச்தால்--மகாணடாட்டால் 

ஆளக் இராமச்தா லல்லற்பேர் பூணாமல் 

சாளகீ கிராமததார் சாட்கு. (avo) 

சா. திரலதரியாச்சிரமம் 

தாட்கடிமை யென்று தமையுணரார்ச் கெட்டெழுத்தும் 

கேட்சவெளி மீட்டருளு௨ கேசவனை வெட்சையொடு 

போவதரி தானாலும் போய்தசொழு2வா மெஞ்சமே! 

மாவதி யாச்ிரமத தி (கட்க) 

௨ த்நக்கங்கைக்கரைக்கண்டம் 

மத்தாற் சடல்கடைந்து வாஷோர்ச் கமுதளி2த 

அத்தா! எனச்குன் னடிப்போதில்--பு.த்தமுழைக் 
கங்கைக் கரைசேருப கண்டத்தாப்! புண்டரிக 

மங்கைக் கரைசே! வழங்கு, (௧௦௨)
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9, திநப்பிநத் 
வழங்கு முயிரளை த்தும் வாரிவாய்ப் பெய்து 
விழுங்குங் கவந்தன் விறற்றோட்--ரிழங்கைப் 
பொருப்பிகுதிச் குங்கிடர்சாற் போற்றுணித்து வீழ்த்தான் 

திருப்பிருதிச் சென்னெஞ்சே! செல். (௧௦௩) 

௯. திநவடமதுரை 

சேல்வ முயிருடம்பு சேர வரித் தாக 
வல்வினையி னீங்குமினோ மார்தார்காள்!--தொல்லை 
வடமதிரை யான்கபலே வாய்ச்ததஞ்ச மென்று 
இடமதுரை செய்தான் நிறத்து, (sor) 

௧௦, திநத்துவாரகை 

தறந்திறமாத் தார்துய்க்குர் தீஞ்சுவையை ராடி 
அ௮றநதிறம்பிப் பாதகரோ ரைவா--ஈறுந் தளவ 
மாதுவரசை யோனே! மனர்துணையாக சொண்டென்னைச௪ 
காதுவரை யோ!மெய் கலந்து. (௧0௫) 

கக. திந வாய்ப்பாடி (கோகுலம்) 

கலந்தமர் ரோடும் கலைகண்டா ரோடும் 
பொலிந்துதிரு நாட்டிருக்கப் போலீர்!--மலிம்தபுகழ் 
அண்ட ராய்ப் பாடி யமலாடி. யாரடியார் 
தொண்டாாய்ப் பாடித் தொழும். (௧0௯) 

௧௨. திநப்பாற்கடல் 

சதாழும்பாய நானல்ல சூதறிர்து கொண்டேன் 
செமும்பா யலைமு ச்தஞ் சந்தி-முழங்கும் 
திருப்பாற் கடலான்றாள் சேர்ந்தா ாடி.சேர்க் 
ரிருப்பாற் கடலா மிடர், (50௭) 

வடராட்டூத் திருப்பதிகள் முற்றும், 

eee
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இரு தாட்டுக் ரப்பஇ-௪ 

திநவைதந்தம் பாமபதம் 

இடருடையேன் சொல்ல வெளிதோ பிரமன் 

அடருமவிடை யோற்கு மரிசே--சொடரும் 

கருவைகு£ சம்பிறவிக் கட்டறத்து மீளாச் 

இருவைகுஈ சம்பெறுவார் £ர், (a 

திருநாட்டூத் திருப்பதி முற்றும். 

மண்ணி லரக்கரமு சல் வைகு த சாடளவும் 

எண்ணு தஇிருப்பதிநூர் ரறெட்டினையம--௩ண் ணுவரர் 

கற்பார் துதிப்பார் கருதுவார் கேட்டி ௫ப்பரர் 

பொற்பாச மென்நலைமேம் பூ: 

பதின்ம ௬ரை£த பதியொருநூர் ரெட்டும் 

HICGELW wh gts) Ges st evan — ys 

குணவாள பட்டரிரு கோகனசத் தாளசேர் 

மணவாள தாசன் வகுத்து, 

த ற்றெட்டுத் திருப்பதி யத்தாதி 

முற்றிற்று, 

  

அழகிய மணவாளதாசர் திருவடிகளே சாணம், 

31ம் மறப்ப! 1926 [1000 லேடி
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[அ ப ர " த 

| | ட iF; தருவேஙகடத த! தாத 

துல PEPE அதம 

« ர ¢ ® 

சிறப்புப் பாயிரம் 

கட்டளைக் கலித்துறை 

இக்கரை யர்திரச தட்பட்ட தென்ன விருவினையள 

பக்கரை மாரொடி யுரதர் யாதுழல புன்பிறப்பாம 

எக்சரை ரீச்டிப் படித்தாரை யாத விருவீரசைச் 

சர்கரை சேர்க்கு மணவாள தாசனருகசலவீலய. 

காப்ப 

நஃலஉர் சாதி திருவேக் சடஉற்கு சானலவீஎமபச் 

சொல்லவர் தாதின் ௨ழுபொரு.. சோர்உறசீ மசாக்வீத்தருள 

பல்லவ gt Gang வண்டார் குருகைப் பாசமயம் 
1 ரு ட . க் உ. * yo ct 

ெலல்வர் தீரதி மறைதம் மூ றமசியத aS 6,g4 9 om 

ஆட ககக கைகள். 

த்ருவேங் சடத்தி நிலைபெற்று ber per & t per tor ura 

தருவேக் சடத்துத் தரைமே னடந்தன ergo podem 

உருவே௩் சடத்தச் குளத்தே யீருர்சன வுற்றழைக்க 

OS at og gourd யஞ்சலென் ரொடின மால்சழல; (௪)
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மாலை மதிக்குஞ்ி மீசனும் போதனும்“வாசவனும் 

நாலை மடிக்கு மூனிவரும் தேவரு நோக்கியந்தி 

சாலை மஇக்குள்வைச் ே தத் இருமலை சைமமலையால் 

வெலை மதிக்கும் பெருமா னுறைதிரு வேங்கடமே, (௨) 

வேங்கட மாலை யவியா மதிவிளக் கேற்றியக்கம் 

ஆ₹.கட மாலைய மாச்சிவைத் சோமவன் சேவடிக்சே 

தங்கட மாலைக் கலிபுனை்  சாமிதிற் சரியே 

யா&கட மாலை யிராவத மேறி யிருக்குமதே, (௩) 

ட ௬5௧ சணஞ்சொல்லு மெப்பொரு ளின்பமு மெப்பொருட்கும் 
கருககர ரணமுரற் ரயுஈற் றக்சையுங் கஞ்சச்செல்வப் 

பெருச்சா ரணங்கின் றலைவனு மாதிப் பெருர்செய்வமும் 

மருக்கா ரணவும் பொழில்வட வேங்கட மாயவனே, (௪) 

மாயவன் சண்ணன் மணிவண்ணன் சேசவன் மண்ணும்விண்ணும் 

தூயவன் கண்ணன் சமலமொப் பான்சரச் சாலிலங்கைத் 

தயவன் கண்ணன் சிரமறுத் தான்றிரு வேங்கடத்தத் 

தூயவன் கண்ணன் புடையார்க்கு வைகும்சர் தூரமன்றே., (௫) 

தார லிரும்புண் டரிக்குமிக் காயத்தைச் சூழ்பிணிசாள! 

சேர விரும்புண் டரர்ச்கருள் வானெடு வேங்கடத்தான் 

சர விருமபுண்ட ரீகப்பொற் பாங்க ளென்னுயிரைச் 

சீர விரும்புண்ட நீராச்மு மாழுள்ளஞ் சேர்ர்தனூவ, (சு) 

சேர்ந்து கவிக்கும் முடிகவித் தாய்!சிறி யேனிசயம் 

சார்ர்து குவிக்கும் வரமளிச் சாம்!கொண்ட pow we ox 

2லர்ந்து சலிக்கும் வடமலை யாய!பஞ் சொழுக்கியபால் 
வார்ந்து சலிக்கும் பொழுதிலஞ் சேலென்று வர்சருளே. (எ).
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வர்திக்ச வந்தனை கொள்ளென்று சந்தனு wr gam 

சிந்திக்ச வந்தனை வேங்கட சாச!பல் சீவன்றின்னும் 

உச்திச் சவர்சனைச் செற்றாய்! உனக்குரிச் சாயபின்னும் 

பர்.இச் கவர்தனைச் செய்சைவர் வேட்கை பொருமென்னையே! (௮) 

[தலைவனைப் பிரிந்து வ்நந்தி மாலைப்போழதுக்தம் அன்ற்ற் 
ce 

தாலுக்கம் இற்றத தலைவிக்குத் தோமி இரங்கல்] 

போருதாங் கத்தம் வடச்து மனச பாரத அமன்பர் 

சருதரங் கத்தர் துயிலவேங் கடவ!கண் பார்ச்தருள்வாய்! 

நிருதரங் சச்து நிறம்போல் வருமர்தி நேரத்தன்றில் 

ஒரு சர சத்தும் பொழுதும் பொருளென் னொருவல்லீயே. (௯) 

[தலைவ£னப் பீர்ந்த தலைவி சஉடவோட் பூஉம்பஃ 4 

கருமா சவனி யொருமாது செல்வி யடனுறைய 

வருமா சவனின் மகுடம்வீல் வீச வடமலைமேல 

கருமா தவன்கண்ண னின்பாற் நிருரெடுங் சண்வளர்கைக் 

சுமா சவமெனை செய்தாய் பணியெனக் சம்புதியே! (60) 

அம்பசர் தாமரை பூர்தலர்ந் தன்ன வவயவரை 

௮ம்பரர் தாமரை யஞ்சன வெர்பரை யாடசமாம் 

௮ம்பரர் சாமரை குழ்்சாலை வாழ்த தில ரைம்புலனாம் 

௮ம்பரர் சாமரை போற்றிரி வாரை யசனெஞ்சமே! (௧௧5) 

[தலைவி தோழீயர்க்த அறத்தொடுநீற்றல] 
நேஞ்சுகர் தத்தை யுமக்குரைத ேனிற்றை ரீடிரவொன் 
த்ஞ்சுகர் ததை விளக்குமென் னாசைய தாமிசழ்சொல் 

சஞ்சுசர் ச,ச்சை யனையீர்! இங்சென்னைச் செடா தவிடும்! 

விஞ்சசர் ச்சை விளைச்குர் தழாயண்ணல் வேங்கடத்தே. (4௨)
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Cis gs groory PSL pn நின்றருள் வித்தசரைத் 

தீங்கடத் சாரைப் பனைர்ேேத்தி லீர்சிறி மீர்!பிறவி 

தாங்கடத் தாரைச் சடத்தும்!என் றேச்துஇிர் தாழ்சயத்துள் 

ஆங்கடத் தாரை வில் தமன் ரோசெர்ல்லிற் றையம2ற்றே. (௪௩) 

ஐயா! துவந்தனை நாயேனை யஞ்சன வெற்ப!என்றும் 

கையா துவக்தனை நின்னையல் லாற்கண் ஸூ தன்முதலோர் 

பொய்யா துவர்தனை யார்முகங் காட்டினும் போற்றியுரை 

செய்யா துவந்தனை பண்ணாது வாக்குென் சென்னியுமே. (௪௪) 

(தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் துறமை கண்ட 

சேவிலித்தாய இரங்கல்] 

சன்னி யிலங்கை குவிக்கு முயிர்க்கும் இகைச்குறின்னை 

உன்னி பிலங்கையிற் கண்ணும் காளுயர் வீடணனை 

மனி யிலங்கையில் வாழ்தென்ற வேங்கட வரண!மற்ரோர் 

கன்ணியிலங்சைசி னின்பேர் கருணைக் கடலல்லவே. (கடு) 

கடமா மலையின் மருப்பொூத் தாய்க்குச் சவிர்டச்சத் 

தீடமா மலைவற்ற வாளி2தொட் டாய்க்கென் றளி9ஈஞ்சமே ! 

வடமா மலையு5 திருப்பாற் சடலும்வை குந்தமும்போல் 

இடமா மலைவற்ழு நின்றுங் இடந்து மிருப்பதற்சே, (௧௯) 

்டூப்பத னந்தனி லெண்ணலில் வைகுர்சம் தென்பர்வெள்ளிப் 

பருப்பத னர்சண் மலமீரா னறிஏவெர் பாரளந்த 

திருப்பத ன%்தன் மதலைற் குந்திரு வேங்கடமென் 

பொருப்பச னந்தற விர்க்துமிர் சாள்'சொழப் போதுமினே! (6௪) 

போதார விந்த வரையும் புசாவண்ட புற்பு தத்தின் 

மீதாம விந்த வினைதீர்ச்ச வேண்டும்விண் மண்ணுக்செல்காம் 
ஆதாம்! இந்தளர் தேன்பாடும் வேங்சடச் தப்ப!நின்பெரற் 

பாதார விர்தமல் லாலடி யேற்சொரு பற்றில்லை?ய, (௪௮)
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[தலைவனைப் பிரிந்த தலைவியின் வநத்தங் கண்டு ஐற்றளான 

தோழீ சந்தானை நோக்க இரங்கிக் கூறல்] 

பற்றி பிராமற் சலைபோய் வெளுதீதுடல் பாதியிரா 

வறறி மீராப்பச னின்சண் பளிமஉக மாசடைர்து 

உற்றி யிராச மொழிச்சியைப் போனேடு வேங்கடத்துள் 

வெற்றி யிராமனை வேட்டாய்கொல நீயுஞ்சொல் வெண்மதியே: () 

மதியா சவன்க திர் மின்மினி போகலொளிர் னவைகுர்சர்தா 

மதியா தவன்நர வாழ்ந்திருப் பீர்வட வேங்கடவன் 

மதியா சவன்கடத் தட்டயிர் வாய்வைத்த மாயப்பிரான் 

மதியா தவனுரம் 8ண்டான சழல்சென்னி யைத்திருமே! (௨௨) 

இருப. மர்தரச் சோளா மிலங்கைக் நஇிறைவன்சென்னி 

ஒருபது மர்தாச் தேயற ச் சோனப்ப னுந்திமுன்ளள் 
SOUL மந்தர வர்சன நான்முகன் ரானமுதலா 

வருபத மந்தர மொத்சபல் சீவனும் வையமுமம. (௧) 

வைய மடங்கலு மோர்.துகள் வாரி யொரு திவலை 

செய்ய மடங்கல் சிறபொறி மாரும் சிரறயீர்ப்பு 

தய்ய மடங்கலி லாகாயர் தானவிரற் ரோன்றும்வெளி 
வெய்ய மடங்கல் வடிவான வேங்கட வேதியற்கே, (௨) 

(வதா வடமலை வெங்காலன் கையில் விடுவித்தென்னை 

மாதா வடமலை சொங்கையுண் ளாதருள்! மண்ணளர்ச 

பாதா! வடமலை மேற்றமன் ரூய்!சடற் பார்மகட்கு 

நாதா! வடமலை யாய்!அலர் மேன்மங்கை ராயகனே! (wn) 

நாயக சாத்திரி யுஞ்சில ேதவர்ச்கு ராணிலேைகொல்! 
தூயக ராத்திரி மூலமெ னாமுனர் து த்இப்பணிப் 
பாயக ராத்திரி மேனியம் மான்பைம்பொன் வேங்கடவன் 

தீயக ராத்திரி சச்சாச் தாற்கொன்ற ஏீர்சண்டுமே, (௨௪)
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கண்டற னர்தரம் காலெரி நீர்வையங் சாத்தவைமிண் 

Gara cigs சத்தூாறை வானுயர் தரதைதமர் 

விண்டவ னர்சர மேலவன் வேங்கட மாலடிமை 

கொண்டவ ஸனநர்தசச் தும்2பர் நினைச்கவுங் உற்றஞ்சுமே. (௨௫) 

அஞ்சக் காவட மூலச்சன் பொத னறிவரிய 

செஞ்சச் கரவட வேங்கட நாதனைத் சேசச்துள்ளீர்! 

நெஞ்சக் கரவட நீக்கிபின் றற தொழு Samo nel 

தஞ்சக் கரவடம் வீஈமக் சால் தொழற்கரி? த. (௨௬) 

(2 நாழும்பா லமார் சொழும்வேங் சடவன் சுடர்ஈயனக் 

கொழும்பா லனையொரு கூறுடை யானர்ச சோபனில்லத் 

சீழும்பால னாகிய காலத்துப் பேய்ச்சிய ௬, ச்துஞ்சைச் 

செழும்பா லமுசென் றுவர்தாற்கென் பாடல் சிறக்குமன்றே? () 

சிறக்கும் பதந்தரு வார்திரு வேங்கடச் செல்வர்செய்ய 

கறக்கும் பதர்சொழு தய்யவெண் ணீர்நெறி யிற்பிழைத்து 

மறக்கும் பதர்தியுஞ் சேலு மசுணமும் வண்டினமும் 

பறக்கும் பதங்கமும் £போலைவ ராற்கெடும் பாதகரே! (௨௮) 

பாதம ராவுறை பாதாஎத் தூடு பசரண்டத்தப் 
போதம ராயிரம் பொன்முடி யோங்கப் பொலிந்துநின்றாய்! 
நீதம ரானவர்ச் செய்வாறு வேங்கட நின் தருளும் 

நாசம ராமா மெய்சாய்!முன் சோவ னடர்ததுவே, (௨௧) 

நடைக்கலங் கார மடவார் விழிக்கு ஈகைக்குச்செவ்வாய்க் 
இடைக்கலங் கார முலைக்டச்சை யான விவளென்றெண்ணிப் 
படைக்சலகங் சாணச் துரர்தே ஈமன்றமர் பற்றுமன்றைச் 

கடைச்சலங் சரணப்ப னே/யலர் மேன்மங்சை யங்கத்சனே!(௩0)
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அங்க மலைக்கும் வினையா லலமச வோவுனக்கும் 

௮௪ மலைக்கு மடிமைப்பட் டேனா வானபரி 

HES: Ws ROL. weil! Hs Tra னன் றமர்செய் 

அஙக மலைக்குமுன் னின்றருள் வேங்கடத் தற்புதனே: (௩.௧) 

ஆர்பர தச்.து மடவார் கலவியு மாங்கவர்கள் 

£ற்பா சது நடிப்பதும் பாடலு ஈசசிகிற்பார் 

&ற்பர சத்துக் கதிர்தோயும் வேங்கட நின்றருளு 6 

சிற்பர தத்துவன் ரு௭எடைம் தேன்முத்தி த்திக்கவே... (௩௨) 

சித்திக்கு வீத்தது வோவிது வோவென்ற தேடிப்பொய்ர்நூல் 

சத்.இக்கு வித் தபல் புத்தகத் சர்!சட் புரரைக்கவம்மின்! 

அத்திக்கு விச்தனை யுமமுண்ட வேங்கடச் தச்சுதனே 

திதிக்கு வித்தக னென்றே சுருதி முரையீடுமம, (am | 

முறையிடத் தேச மிலங்கைசெற் றானமுது வேங்கடத்துள் 
இறையிடத் தேசங் குடையா னினியென்னை யாண்டிலனேல் 

தறையிடச் சேயுழ லெல்லாப் பிறவி சமக்குமள 

வுறையிடத் தேய்ந்திடு மிவவர்தி வான த் துடுக்குலமே. (௩௪) 

உடுக்கு முடைக்கு முணவுக்கு மேயழல் வீர்! இணி௫ர் 
எடுக்கு முடைக்குரம் பைக்சென்செய் வீர்!இழி மும்மதமு 
மிடிச்கு மூடைக்குஞ் சரம சாட்ட வேங்கட வெற்பரண்ட 

அடுக்கு முடக்கு மவாடி. சாண்மின்! அனைவருமே, (௩௫) 

வருமஞ் சனவ னொருவனை யேயுன்னி வாழ்த்தும் தொண்டீர்! 

சருமஞ் சனனங் களைந்துய்ப வேண்டிற் கருதிற்றெல்லாம் 

கருமஞ் சனவெற்பன் முட்டா மரையைச் சதுமுச ச்சோன் 
திருமஞ் சனஞ்செய் புனல்காணு மீசன் ரிரம்வைத்ததே. (௩௬)
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் சிரர்தடி வானிவ னோவென் றயன்வெய்ய தீயசொல்லக் 
கரட்தடி வான்றலை சவவப்பித் ேதறலிற் கண்ணுதலோன் 

A639 Ops Hurki gs Cans gs O gia geomet 

புரர்தடி யேனை ச்சன் பொன்னடிச் ழ்வைக்கும் புண்ணியனே! () 

புண்ணியங் காமம் பொருள்வீடு பூசலத் தோர்க்களிப்பான் 

எண்ணியங் காமன் நிருச்தாதை நிற்கு மிடமென்பரால் 

கண்ணரியங் சாமன் பரைக்கலங் காத்திரு நாட்டிருத்தி 

மண்ணியங் காமற் பிறப்பறு த் தாளும் வடமலையே. (௩௮) 

வடமலை யப்பன் னகஞ்சேர்ம் தவனிடை மங்கைகொங்கை 

வடமலை யப்பன் னரும்போகா துயத்சவன் மாயன்சண்ணன் 

வடமலை யப்பன் னருள் பாற்றி யைவர் மயக் தகர 

வடமலை யட்பன் னிருகாம ராவின் மலக்குவனே. (௩௯) 

மலஙகத் தனத்தை யுழன் நீட்டி மங்கையர் மார்பில்வடம் 

அலங்க த் தனத்தை யணையற் பீர்!அப்பன் வேங்கடச்தள் 

இலங்கச சனத்தை மகனறேரி னின்றெதி ேற்றமன்னர் 

கலங்கத தன ச்தைச் குறித்தானை மேவச் கருதுமினே! (௪௦) 

at gr தீரிச்கு மடியேனை த் தள்ளச் கரு திக்கொலோ 

இருத்தா தரிக்குமை வர்க்ிரை யாக்கனே செண்பகத்தின் 

மருத்தா தரிச்கு மருவிய வட வேங்கடத்துள் 

ஒருத்தா! தரிக்கும் படியெங்க னே?இனி யுன்னைவிட்டே, (௪௪) 

உன்னைச் கரிய மிடற்ற னயன்முத லும்பரெல்லாம் 

பொன்னைக் சரியொத்த போதுமொவ் வார்புசழ்க் சோசலையாம் 

gates suds Cg! hu Care cr tr war DOS ets Yeo 
முன்னைக் கரியளித் தாய்க்குவ மான மொழியில்லேயே, (௪௨)
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இல்லைக்சண் ஈரின்பர் தன்பங்கண் மர்சண்ட வேர்திழையார் 

சொல்லைச்கண் மாமு சென்னாதொண் டீர்(தொல் லசரனிறம் 

கல்£லைச்சண் மாவச் சை திரு வேங்சடச் சாவலனை 

மல்லைச்சண் டீர்சரச் சேயச்சானை வாழ்ச்துமின்! வாழுசைக்கே, 

கைச்சனு மோடிசை வெற்பெனக் காணவெவ் வாணனென்னு 

மத்சனு மோடிகல செய்வனென் றேவந்து வையுறுவேல 

அச்ச மோடியு மங்கிய மோடவென் னப்பனுக்குப் 

பிச்சனு மோடின னங்கத்துச் சானென்றும் பெண்ணனென்றே, 

பேண்ணுக்கு விச்சச் சலைமே லொருதுகள் பெய்தபொற்றாள் 

அண்ணாக்கு விக்க லெழும்போ செனச்சருள் வாய்!பழிப்பு 

நண்ணாக்கு விச்சச் சிளமுலைப் பூமக ளாயகனே! 

எண்ணாக்கு விக்கச் குழலூதும்) வேங்கடச் தென்கண்ணனே!. () 

கண்ணனை யேனெர்சுருசகேனவைசகொண்டென் கண்ணுசெள்சம் 

புண்ணனை யேன்கல் லனையேனென் ராலும்பொற் பூங்கமலத் 

தீண்ணனை யேகல்ல சார்வாக வேக்கடஞ் சார்ஈ துமணி 

வண்ணனை யேயடைந் ஜே தற்கில்லை யோ:தொல்லை வைகுந்தமே, 

வைகுந்த மாய விழிமாதர் வேட்சையை மாரறியென்னை 

வைகுர்ச மாய வினைநீச சகெயெமுத்தர் மாட்டிருத்தி 

வை!குந்த மாய வொ௫ித்தரய்! வடதிரு வேங்கடவா; 

வைகுந்த மாயவ னே!மாசி லாசவென் மாமணியே! (௪௭) 

[ பிரிவாறறத தலைவியின் துயர் கண்ட சேவிலித்தாய 
இரங்கல்] 

மணியாழி வண்ண ஸலுகந்தாரைத் தன்வடி வாக்குமென்றே 

அணியாழியமறைசொல்லுர்தொண்டீர்!அதுதோன் றக்கண்டோம் 

பணியாழின் மென்மொழி மாலாடுப் பள்ளிசொள் ளாமற்சங்சோ 

Lemurs aster முள்வேங்க டேசனை யாதரிச்தே. (௪௮)



திருவேங்கடத்தந்தாதி ll 

ஐ.தரிச் சப்பட்ட வாணு சன் மங்கைய ரங்கசைமலர் 

பிதீரிக் சப்பட்ட நின்னடி யேவெள் எருவிச்செம்பொன் 

போதரிக் கப்பட்டன குழ்வேங் கடவெற்ப! போரரச்கர் 

நிதரிக் கப்பட்ட கானசத் தாடன்று சென்றதுவே. (௪௯) 

[கன Zonal O an sy] 

CEa pum gsiog ouigsnr arpa ggg தீயமன்னர் 

பொன்றவ னத்த$தைச் செய்தபி ரான்புகம் வேங்கடச் அள் 

ரின்றவ னததசை யாயுதன் பாதத்தென் னேசமெல்லாம் 

ன்றவனத்தக்தை காள். உரை பீமற முண்டுமக்சே. (2) 

[தலைவி, செவிலியர்க்த வறத்தோடுநிற்றல்] 

உண்ட மரு5தகைக் கும்மன்னை மீர்/மத னோரைர்தம்பு ம் 

கொண்ட மருந்துசைக் குங்குறு காமூனங சொவவைச்செவ்வாய் 

அண்ட மருந்துகைக் குந்திறட் சானப்பன் போற்பரியும் 

எண்ட மருஈதுசைச் கும்பொடி காப்பிடு மின்றெனக், (டி) 

எனக்குப் பணியப் பணியொரு காலிரு காலுகல்க 

உனக்குப் பணியி கஇிருவேம் பணியிலென் னோர்பணியு 
நினக்குப் பணிவித்துக் கொண்டுன் பணிர் பணித் திலையென் 

றனக்குப் பணிவெற்பின் மி தாங் நின்ற சனிச்சுடபே! (௫௨) 

[தலைவியின் பிரியாற்றமை கண்ட சேவிலி இரங்கல்] 

தனித்தொண்டை மானிலச் சேபுரி வார்ச்ச௫ டாளுடையாய் 

தொனித்சொண்டைமாமெடுவாய்பிளர்சாய்! துங்கவேங்கடவா! (5 

முனித்தொண்டைமான சையிற்சங்காழிரல்ெயென் மூரற்செவ்வாய் 

சனித்தொண்டை மான்னையிற் சங்காழி சோடல் சருடிமன்ேே,
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[பிரிவாற்றத தலைவி பிறை கண்டூ வநந்தல] 

கருமாத வா!இரு சாவன செய்சென் கருச்திருளைப் 

பொருமாத வா!விருக் சாவனத் தாய்!பொற் சவரியயென்னு 0 

ஒருமாச வாவிருர் சா!௨னக் காவுயர் வேங்கட தமிம் 

பெருமா! தவாவிரும் தாவன லேயும் பிறைச்கொழுந்தே. (நி) 

பிறைமாலை மயாலொரு பேதைரைஈ தாளந்தப் பேசைசக்குநின் 

Ben purl தா!என்று மானிடம் பாடிய சாவலர்காள்! 

நிறைமாலை யற்றக் கவிமாலை யானினை மீர்! திருவெள் 

ளறைமாலை வேங்கடத் சேயுறை மாலை யரங்கனை யே, (நிர) 

அரக்க குடர்சை குருகூர் குறுங்குடி யட்டபுய 

சரங்கண்ண மங்கை நறையூர் கடனமல்லை சச்சிகண்ண 

புசங்கண்டி யூர்சஞ்சை மாலிருஞ் சோலைபுல் லாணிமெயயம் 

சீரங்கம் பரம பதம்வேங்க டேசற்கும் தானங்களே. (௫௬) 

தானவ ஞை மருப்பொ௫ித் தானுக்குத் தானுகாத 

தானல னாக முடியினின் ரானுக் தத் தாள்வணம்சாத் 

தானவ னாக மிடரதானுச் காளென்ற தன்னையெண்ணாச் 

தானவ னா,ஈ நினைர்திருப் பாற்கென்றுஈ தானவனே,. (Ba) 

தானல ராகர் சடிவார் வடமலைத தண்ணந்துழாய 

ஞானவ ராசர் தருமண்டம் யாவையு நண்ணியவர் 

சரனவ ராக விரரோறு மத்திக் கனியின் வைகும் 
வானவ ££& விருப்பா ரவற்றுண் மசகஙகேே. (௫௮) 

[பாங்க் ே.றிவிலக்கீச் சேவிலியர்க்கு அறத்தொடுநீற்றல] 

மசகர தசமென்ன லாய்கிலை யாவுடல் வாழுயிரை 

௮௪௪ தரவல்ல தோவன்னை மிர்! தண்ட முண்டுமிழவா 

ரிசகந் தரவண்ணர் வேங்கட வாண ரிலங்கையர்சோன் 

தெச்சர் தரமறுத் தார்திருப் பேர்சொல்லும்! தீங்கரவே, (0௧)
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சீங்சட மாலத்தி மூன்னின்று சாலிப்பின் சென்றகொண்டல் 

வேங்கட மாழ்சழ லேவிரும பார்விலை மாசர்மலம் 

ஆங்கட மால்செய மாலா யவசெச்ட லாகராச்சித் 

தாங்கட மாலழி வாரிருக் தாலுஞ் சவப்பண்டமே, (௬௦0) 

பண்டை யிருக்கு மறியாப் பரம பதத்தடியார் 

அண்டை யிருக்கும் படிவைக்கு மப்பனை யண்டத்துக்கும் 

தீண்டை யிருக்கு மலர்ந்தசெவ வாயனைத் சாள்வணக்கா 

மண்டை யிருக்கும் விடுமோ? சனன மரணமுமே. (௬5) 

மரணவ் கடக்குஞ் சரநீமிச வாழ்வித்து வல்லாக்கர் 

முரணங் கடக்குஞ் சாவேங் கடவ!சண் மூடியந்தச் 

ஈரணங் கடக்குஞ் சரமத்து நீதரு சைக்கெனச்குன் 
சரணங் கடக்குஞ் சரண்வே நிலைசர்து தாங்கிக்கொள்ளே! (௬௨) 

தாங்கட லாழி வளை தண்டு வாள்வில்லிற் ரானவரை 
சங்கட வீசிச் குறிததடிச் துச்.துணித் செய்துவெல்லும் 

பூங்கடல் வண்ண னிலைகிடை வந்தது போக்ருப்பு 

வேங்கடம் வேலைய யோத்திவெங் கானகம் விண்ணுலக. (௬௩) 

உலகங் தரவுந்தி பூத்திலே யேற்சுட ரோரிரண்டும் 

இலகர் தரமும் புவியுமெங் கே£அய னீசனெங்கே? 

பலகர் தரமு முணவுமெங் சே£பல் ஓயிர்சளெக்கே? 

திலகர் தாணிச் கெனரின்ற வேங்சடச் €தானே! (௪௪) 

சீவார் சழலை யிரண்டையுஞ் செப்பென்று நீங்குஎவி 
ஞவார் சழலைப் பயில்செங்கை யார்்ஈலம் பேணுமைஉர் 

ஆவார் கழலை மிரண்டா oa gong aon pera ox | 

பூவார் சழலை யருஏப்ப னே!௮ண்ட பூணனே! (சுட).
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பூரண ஞாணன் பொன்னுல காளி புாரிசொடி 

வாரண ஞாணன் வாழ்த்தும பிரான்வட மேங்கடத்துக் 

காரணா ஞாணம் காண விறைவி கணவன்மண்மணழ் 

பாரண ஞாண னென்பார்க்கு நீங்தம் பமுதவமெ, (௪௬) 

பழுத்செட்டி போன்ற நடுச்செல்வர் பின்சென்று பல்செருக்கால் 
கொழுத்ெெட் டினையள வெண்ணமற் பீர்/குவ மேடேறிமந்தி 

கழுசசேட்டி யண்டர் பதிநோக்கும் வேங்கடக் காவலனை 

aap gO gg னாலெண்ணீ யேச்சிர்'பரகதி யே தற்கே. (௬௭) 

ஏறக டாவவ ரன்னங் கடாவுவ ரீரிருகோட் 

Ene டாமழை யோக்கல் சடாவல ரோடருவி 

ஆறுச டாச ௨உமுெனப் பாய வரீகமுகம் 

S698 டாவும் வடவேங் கடவரை2 தாழா தரே, (௬௮) 

தாழ்ந்த வருச்சர் தருவொக்கு மோ/பல தார்கையும் 

சூழ்ர்த வருக்கன் சுடபோக்கு மோ ம தால் வக்சபொன்று 

வாவ£த வருக்கம் களை நதான் டம மாலடூ-கிப்பூ 

வீழ்ந்த வருக்கன பருக்கொப்பேோ:றுண்டர் மேயத் தவர, (௬ ») 

(மய்த்தலம் போருக வெள்சொல் ராமன்வில் வாங்குமா 3 
தய்த்தவம் போருக மாலுஞ்செய் தோருயர் வேங்கடத்து 

வைத்தவம் போருகப் பூவார் கழலை மறைமலுதூல் 

பொய்த்தயம் போருக வார்காமம் வேட்மப் புரர.௨3ர, (ar) 

புரண்டு திச் கும்முடற் கேயிதஞ் செய்பொரு எாக்கையிஞனால் 

இரண்டுதிச குந்து மாறுரெஞ் சே!இனி யெய்துயம்வா! 
திரண்டுதி5 குமமரன் வேளய ஞர்முசற் ேவரெல்லாம் 

சாண்டு 9௪ கும்படி மேனின்ற வெந்சடத் சாமச்தையே.. (௪4)
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(பிர் பாற்றத தலை7, கோமியரை நோக்க இரங்கக் கூறல்] 

தாமத் திாவெண்ணெ யுண்டவர் சாளிடைத் தாயர்பிணி 

தாமத தளையுவர் தார்2வஙக டாஇிபர் சாமரைப்பூச் 

தாமத தமா மணி யோடணி மார்பினர் தண்ணர் துழாய்த 

நாமத் தமா வது தன் ரோ “மட வீர்.என் நடமுலையே. (௭௨) 

தடவி கடத்தலை மேழமுன் னின்சன சாரிதைதப் 

புடவி கடத்தலை 128 மூஎர்சன புக்திருவோ 

டட வி கடத தலை வேட்டன வேறகடத் சப்பன்புள்ளை ச் 

கடவி கடததலை ரெயயுணட மாதவன் கான்மலமே,. (௭௩) 

கானக முணடநிற போமென்னி னீ௩௫க் கடும்பிணிகாள்! 

தேனச முண்டசத் தாளவேகக டேசனைச் செனறிரக்கும் 

போனச முணடவெண் wl cop னயனொடும் பூம்யொ0ம் 

வானச முண்ட மிபருமானை யின்றென் மனமுண்டசே.. (௪௪) 

மனந்தலை வாககுற வெண்ணி வணக உழுச்து்தொண்டர் 

இனந்தலைப் பெபதன பர் தன்றி யேயிமை யோருமெங்கள் 

தீனநதலை வா. எனும் வேக்சட வாண; தடங்கடஓள் 

நனந்தலை நாகணை யாயறி யேனன்பு ஞானமுமே. (௭௫) 

ஞானக்கண் டாகன வொக்கும் பவர்துடை நஞ்சிருக்கும் 

தானககண் டாகனச் சோதியென் றேத்து௨ன் ராலமுடன் 

வானகசண் டாகன வண்ணா! என் ரோதொல் வந்தடையா 

ஈனக்சண் டாகனற் £ர்தான் பரகதி யென்னப்பனே,. (௭௬) 

என்னப்பனாகத்துப் பொன் மூலன் ேங்கடச் செர்தைதயில் 

மன்னப்பனாகத்துச் கஞ்சலென் ரூன்பன் மணிசிதறி 

மின்னப்ப னாசத்துப் பாய்ந்தான் மசையன்றி வெய்வினைசள் 

துன்னப்ப னாசத்திட் பொய்ர்தால் பசாவென் தளை ச்செவிசகே.()
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[நாரைவிடுதூது] 

சேவித்சலை வன்னியிற் சூடுண்ட வேயிசை இப்பதும்யான் 

சவிச் சீலை வன்மய லுந்தமர் காப்புக் தமிழ்க்கலியன 

கவித்சலை வன்றிரு வேங்கடச் சான்முன் சழறுமின்பொன் 

குவி,த் தலை வந்துந்து கோனேரி வாழுங் குரு மே! (or 

தருகூ ரரங்க மறைத்தமிழ் மாலை குலாவுர்செய்வ 

மூருகூ ரரங்கர் வடவேங் சடவர்முன் னாளிலங்கை 

AGAR ரரங்கர் துணித்சார் சரணங்கள் வல்வினைகட் 

இருகூ ரரம்கள்சண் டீருயிர் காள்!சென் நிரவுமினே! (௭௬) 

இரணிய காட்ட னிரணிய னீரைர் தலையன்சஞ்சீன் 
முரணிய கோட்டி னகர்திற் கரத்தின்முன் ஈாளிற்றஞ்சச் 

தீரணியிற் குத்தி யிடர்தெய்து சைச்தவன் சர்ப்பவெற்பன் 

௮ரணிய கேழ லரிரா சவன்சண்ண னாடவந்தே. (௮0) 

வந்தித் திருக்கு மறைபோற்று வேங்கட வராணமலர் 

உந்தித் திருக்குங் குமமனி மார்ப'உள் வஞ்சனையும் 

புந்தித் இருக்கும் வெகுளியும் காமமும் பொய்யும்விட்டுச் 

சக்தித் திருக்கும தெக்காலம்: யானுன றிருவடியே. (48) 

Gay. oaésy YMUD ரூ தண்டஞ் சென்னிமுட்டும் 
கருவடி வைக்கலர் தாற்றாவெண் டிக்குங் கடன்மண்கொள்வான் 

பொருவடி வைக்கன லா.நிப்பி ரான்புன லாழிகட்டப் 
பெருவடி வைக்சண்ட வப்பனெவ வாறடு, பேர்ப்பதுவே! (4) 

ேபசானைக் கோட்டினைப் பேர்ச்சானை வேங்கடம் பேணு தழாய்த் 

தாசானைப் போதனைச் சந்சானை யெர்தையைச் சாடி.றப்பாய்ர் 

தூசானை மேய்ச்துப்புள் ஞர்ர் தானைப் பஞ்சவர்ச் குய்த் துறின்ற 

தசபனை சான்மரை சேர்ர்சானை ச் சேருநும் தீ சறுமே, (௮௩)
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இறுகூடு கங்கை தரிததா னயனழைக் தாலுமிச்சை 

அறுகூடு மாலடி யாாடி.க் கேயப்பன் வேங்கடவன் 

மறுகூடு மாத ரெறிபூ ணெறிக்கு மதிலரகங்கன் 

வ.றுகூடு ஈம்மை மருவாமல் வாழ்விப்பன் மாமனமே! (௮௪) 

மாமனங் சார்தவல் வாயப்புள்ளை யேவ மடித்துப்பித்சன் 

மாமன ங் காந்தவன் ரோடவெய் தோனறும் பூஙகொடிக் கு 

தாமனங் காந்தன் நிரு வங கடத்தெர்சை தாள்களிலென் 

ம மனஙவு கரஈதங் கவரி 2பாலென்று சேர்வது வே” (௮௫) 

(2சர மறுக்கமு நோய மரணமுர் தீவிளையின் 
வேரு மறுக்க விரும்பி வற் ர்/ வட வேங்கட ச்தே 

வாரு மறுக்க வறியா மெவமையும் வாழவருள் 
ae in mae ip? | மார்பல் மே ஈட த கூர மறுக்க மலையணி மார்பன்கைக கோதண்ட, (2௬) 

கோசண்டத் தானத்சன் வாள்கதை மசேமியன் கோலவட 

வேதண்டத் தானத்சனின்னிசை யான்மண்ணும் விண்ணுமுய்ய 

மூதண்டத் தானத் தவதரிக் தானெனின் முததிவினைத் 

தண்டத் தானத் தனுவெடுத் தானெனிற் நீகரகே, (௮௭) 

நரக மடங்கலு் சென்றெய்த்த பாவிக்கு நாரியர்மேல் 

விரச மடங்கமெய்ர ஞானம் வெளிசெய வீடுபெற 
உரக மடங்க நடித்தபொற் ரூளின்றென் னுச்சிலைப்பாம்! 

௨86 மடங்கய லானாய்! வடமலை மாதவனே! (௮௮) 

மாதிரங் காதன் மனைவாழ்க்சை யென்றெண்ணி வான்பொருட்கு 

மாதிரங் சாதம் பலவளை லீரின்னு மைர்தனென்றோர் 

மாதிரங் சாத படிவணக் £ர்!அரி மாவொடுகைம் 

மாதிரங் சாதமர் செய்கன்ம சேட மலையனையே, (௮௧) 
1&
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மலையி னரச்ச ருடன்றெழுர் தாரென்று மாமறைநூர் 

கலையி னாச்க ர௬டனிநஆ்தி ராதியர் காட்டச்செய்யும் 

கொலையி னரக்க ருடனேறும் வேங்கடச் குன்றரென்றால் 

உலையி னரக்ச ரடர்தில ரேலுமென் ஐள்ளவர்ச்சே. (ஆப 

[ தோழி, தலைமகனை எதங் கூறி இரவு வால் விலக்க] 

உள்ளமஞ் சாய்௨லி யாய்வலி யார்க்கு முபாயம்வல்லாய 

சள்ளமஞ் சாயம் கைவரு மாயினுங் Bereta 

வெள்ளமக சார்பொழில் வேங்கட£ குன்றினில் வீழறாவிப் 

Lot OF LOG சாரல் வழிவரில் area urea wie iw. (௩௧) 
i a 

பாவை யிரங்கு மசோசைச் 5 முத்துப் பதுமச்மசலவிக் 

கேலை ம் ரண்டன்ன கண்மணி ல மிருசரணப் 

பூவை யிரர்தவர்க் இன்படீ எமபல் லசரர்க்செனெற 

மாவை மீரர்திரு வேகாடச் சோ௩கு மரகதமே. (ee | 

ules sg ogisort Ogrit gs Ggrg gon unas Oats 

Regs நசை தள்ளி டைகுரத கின ஈப்பீன்னையா.ம 

விரகதத் சைக்கு விடையேழ் சழுலின வட, உடவன 

குரகதச் தைப்பிளர் தான்றோள்க ளா௫ப குன்றுகக்சிள.... (௩௩) 

தன்று எத்தனை யுஃசட நஅுரச் குவிச்திலங்சை 

சென்றக எத்தனை வோரைய மாய்த்துத இருச்சரச்தாம் 
அன்றுக எத்தனை யட்டானை யப்பனை யாயமகடோள் 

துன்றுக எத்தனை யேத்தவல் லார்க்கில்லை துனபக்களே, (௬௪) 

துன்பங் களையுஞ் சனனங் கபோயுட் தொலைவறுபேர் 

இன்பங் களையுங் கதிகளை யுரதரு மெங்களப்பன் 

தன்பங் சளையும் படிூவ ரைவைத்துத தாரணியும் 

Serum story Dy poo டானடிப் பேர்பலே, (௬௫)
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[தலைவளைப் பிரிந்த தலைஈி, கடலை நோக்க 

இரஙகக் கூறல்] 

பலகுவ ௩ க்கும் சிலகஞ்சம் போலும் படிவவப்பன் 

ரல தவ oes னுண்டானின் மாட்டு ஈணுகலெனோ 

உல த வளைக்குங் கடலே!கின கண்முழ் துகுத்திரங்கி 

இலகு வ பட்லு சிந்தித்துஞ் சாயின் றிராமுற்றுமே. (௬௭) 

(நீட்டி ந்து வந்த நலை uG sx Loud ஊடிப பேசுதல்] 

ழற்றிலைப் பர்தைக் கழு்கைகொண் டோடினை முன்னும்பின்னும் 
அற்றில ॥மை யவைபொறுத தோரதசொல்லை யாவினிளஎங் 
கற்றிலை மிமர்றுயில் வேங்கட வா!இன்றன் கான்மலரால் 
சறலைத கர்த்சதற் குப்பெரு வீட்டினைச் செய்தருளே. (௧௭) 

௮ரும்பாத கன்போய்யன் காமுகன் கள்வ னருள்சிறிதம் 

௮ழும்பாச் கனனெளஞ்ச னாறுச் சினத்தன வாவினின்றும் 

திரும்பாத Fo 0g 8 a taon p58 சேடச் சிலம்பமர்ந்த 

திரும்பாத ஈஞ்சம் தரிலது கானுன் நிருவருளே. (௧௮) 

திருமர் திரமில்லை சங்காழி யில்லை சிருமணில்லை 
தீரும் மொன்று செய்சறி மீர்செம்பொற் ரானவனை 

uh இரங்கப் பிளா தான் வடமலை வாரஞ்செல்லீர் 

கருமம் திரண்டதை யெச்தாற் களையச் சரு.துதிரே? (௧௧) 

கருமலை பும்மரும் துங்கண்ணு மாவியும் சாப்புமவன் 

தீருமலை புதிய பேரின்ப வெள்ளமுச் தாய்தஈதையும் 

வருமலை யுதிருப் பாலாழி யுக்திரு வைகுர்தமும் 
திருமலை பும்முடை யானெனகச் £€ர்த திருவடியே, (௪௦௦)



20 திருவேங்கடத்தந்தாதி 

மட்டளை தண்டலை சூழ்வட வேங்கட வாணனுக்குத் 

தொட்டளை யுண்டபி ரானுச்சன் பாமபட்டர் தூயபொர்ரு 

ரட்டமா மண்ட மணவாள சச OMI FOOTE g 

கட்டமா சேர்திரு வா்சாதி நூறு கவிச் துரையே (கப 

இதை taparh | py | ப் ர் Mo OM hi Gl. BB TD 

மி ம் ற் { ) Dl. 

ரு a ஆ! - ச 

அழகிய பணவாளதாசா இருவடுக2 Fo comic,



  

  

  ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு புத்தகசாலை,     
  

(cs 
ம. [பிரஜோச்பத்தி ஸ்ட 

  

T Barts ங்கடமாலை 
(மூலம்)     

அழகிய மணவாள தாசர் என் னும், 
தீவ்யகவி-பிள்ளைப் பெருமாளையந்தார் 

இயற்றியது 

CG தவகோட்டைடி 

பிரம்மஸ்ரீ: உபய வேதாந்த- 
ம ஹாவித்வாஷ், 

ஸேளந்தந ராஜ அய்யங்கரரிதிவாமிகளரல் 

பார்வையிடப்பட்ட த 

யிரசா£லயம்...- 

  கெ. 59/84. ஈயினியப்ப நாய்க்கன் விதி, 

பார்ச் டவுன், 1), 0, சென்னை,  



கெ. 89/34, நயினியப்ப காய்ச்சன் வீதி, பார்க்டவுன் (2.0,) சென்னை, 
  

ES நீக்சள் உல்கல் அதிர்ஷ்டசாலியாக வேண்டுமானால், 
அதிர்ஷ்டம் எப்போது ஈமக்கு வரும் ? ராம் அக்கமின்றி உலகவாழ்க் 
கையை எப்போது நடத்தக்கூடும் £ முதலிய பல ரகசியங்களையும் 
ஜோதிட சாஸ் திரிகள் உசவியில்லாமல் தாங்களே அறிந்துகொள்ளச் 
கூடிய நூல்.ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ௮வூயம் இருக்க வேண்டும். 

இர் நூல் ஒவ்வொரு குடும்பத்தாரும் தாம் தாம் அ நபவிக்க 
வேண்டிய சு௪ துக்கங்களையும் லாப ஈஷ்டங்களையர் ஜோதிட சாஸ் 
Bisa gs சசாயமின்றி அறிச்துகொள்ளச்சக்க சக் தியைக்கொடுக்கும். 

G சிரியன் “3-4 சாதிட அசிரியன் ss 
முப்பது தினத்தில் தானே சோதிட ராக்கும். 

இர் நூலின் முதற்பாகம் அவரவர்கள் ஜெனனமான 
காலத்தை அநுசரித்து, ஜென்ம லக்னம், அம்ச லக்கினம், 
இசாபுத்திகள் முதலிய ஜோதிட ரகதியக்கமா எளிதில் தால் 
களே அறிந்துகொள்ள ௮.நுக லமாக இருக்கறது இரண் 
டாம் பாகத்தில் லக்ன பலன்-துவா த௪ பாவ பலன்... உடுமகா 
இசா புச்திகளின் பலன்-அந்தரங்குள், அஷ்டவாச்கம் போடும் 
வழி--சளத்திர புத்தீராதி தோஷ நிவாரண பரிகாரம் ஜாத 
சுன் பிறந்த வருஷம் மாதம் தேதி நா ழிகையைக் கணக் 

கெடுத்து அராய்ச்சு செய்த ஏற்பட்ட லக்ன ஸ்தான முதல் 
பன்னிரண்டு ஸ்தானங்கள் வரையிலுளள லா Maman, Wh 
தாத ஸ்தானங்களிக இெஃமாளின் உச்ச-ஈுட்பு ஓட்சி டகை 
யினை Dig அதன் பலா பலன்கள், இராஜயோகம் 

வறுமை யோகம் -துர்க்குண புக்தி யோகம்--சற்குண 
புத்தி யோகம்-துஷ்ட களத்தி யோகம-உததம களத்திர 
யோகம் முகலியன காட்டும். 8-ம் பாகத்தில் நவச்சச சாக்த 
கன்--சான்காம் பாகத்தில் லக்ன அயுள் நிரணயம்-- கணித 

ஆராய்ச்சியில் ஆண்பெண் அறிவழு--விவாகப் பொருத்த நிர் 
ணயம்; தாரா பலன், பெண்களின் ௬து சோஷங்கள் அதற் 
குப் பரிகாரம், கண்டம், கண்டாஇகண்டம் முதலிய ஜோதிட 

சசுயெங்களையும் சமிழ் வழங்கும் தேயத்தார் யாவரும்்சோதி 
ப்ர்டே யின் தி எனிதில் தெரிர்துகொள்ளலாம். இன்றே 

ஒரு புத்தசம் வாலழை த்தப் பார்ச்சவும், இ.இல் கவுக்க ஸ்சோத் 
nee a eral haa’ சேஷமாய்ச் (ரிக குப்பு ப மி பப ப



— 

ஸ்ரீராமஜெயம், 

அழயெ மணவாள தாசர் 

என்னும் 

திவ்யகவி- பிள்ளைப் பெருமாளை யங்கார் 

இபற் றி ட் 

இருவேங்கடமாலை 

(மூலம்) 
தேவகோட்டை 

பிரம்மஸ்ரீ- உபய வேதா நீத-மஹாவித்வான்- 

ளேளந்தர ராஜ அய்மம் -** தவரமி ஈர் 
பார்வையிடப்பட்ட து. 

——#4HAMAHOPADHYAYA 
br 1/7, SWAMINATHA IVER LIBRARY பிரசுராலய[:..... 

ஸ்ரீ சாது இரத்தில ௪ ற்குரு புத்தகசாலை, 

நே. 89/84, ஈயினியப்ப காய்க்கள் வித, 

டார்ச் டவுன், 1, 0. சென்னை.



எமது சோக் தப்பதிப்பு தமிழ் நால்கள். 
ஸ்ரீ விவேகாநந்தர் 

தமீழ் நூல்கள் 
இராஜயோகமும் பதஞ் ரூ 

சலி யோசு mess 
வியா ஈஏியொன மேம் 2 3 

ப,தஞ்சலியோக்ஸ Bo மூலமும், 
வியாக்யானமம் (சீணி।..! 
கார்மயோகப்- விரிலான.து | 
ஞானயோக ஹூ யம் ம் 

Cai gre & pau. 7 

ஞானரா த்ை eas 
ere சயம் | 

V4.8. தேச (ப் rifia yl 

அருள் மொழிசள் 
பச்தீயோசா 

ஸ்ரீர rnb) neg oom 8 1 Lh Lot 3 +A 

சம்பாஷனை 3 

ஸ்ரீரா,, தீர் த்தப! LOM Le 
al sus 1 2 பாகம் 2 

Fé gong Gout 
சம்பாஷனை : 

மோக்ஷ்சாசன ரகசியம் 

(வசனம்) 4 

gue gilt g கீர்த்தனை 

(தெலுங்கு! i 
சங்கீ தாமிர் 2 €॥ 2சனை( த.ம] 1 
ebb Swen ges gsc sn) 
சங்கீதகரத்தன சுர- 

ரநானவினக்௨ம் (abu) 3 
சூனேசயஸ்சோச்திமட்டு 1 

4 

4 

அகஸ்தியர் ரணவைத்தியயப் 12 
Baer Sun நயனவிதி 500 & or! 

யும், சாகழு-னிலா 0ுப.ம் 1 

முருகன் புகழ் நூல்கள் 

இருமூருகா ற் றுப்பவட பம் 
மேலழகர் உயுடன். ப 

11, இ. இன்னும் அநேக சொத்த பதிப்புகளின் பாம் 

d 

& 

} 

! 
! 
| 
1 

ட 

தார்ச் 

கஈதாநபூ உராயடன் 

கந்தாக்காஇ மூலகம். 

வில்விபுத்தார் ஆழ்லார் 
உரையும். நரகன் முறை ப 

விரிவுலா Be am en 
ட சாட்ட 2 

DET EM ODOT ape 

ou FLOR UL ர் | 

சி வாக்ய, ஸரி ப ட்ட) 

ட] Het பர்த்து ம் { ift Su 4 

ஸ் iG ems 
. ௬ ர ஈ ௩ 

அறிசுணிட ட 2 ரர் ல்க 

ம சால்க் 00 ராண டம 

த பி.ப (4 1 இப்ப, 5, 

திரிகடு சம் விரிவல. 1, 

    

fe Hao விளக்க மூவ ழம் 

wal th 8 Aid hy eB th 

(gare an) { 
ம் Brees wu [Le இடப சப்பு! 

on ம்மா ரபா 2 

முறி wid டிச ள் Bk ot 

CLE GU LE ify 

மசளியொருள் விளக்க 
த, 

பிட இம் சிவ் 

ன . 
Boll BURR பா 

ae அசல வ்வ்பு 

uy ot BW, Lt ROOT y 

கருத்துரை, வீடவுமை 2 

collar Yar aoa 0 
50 alih aun gaat ப 

AY Bae Bride மடமை 0 

பிச்தோஷ மடில டவசனம் 0 

சென்னை ஸ்ரீ 

Cm. 

~
e
 

t
e
 

க்
 

க்
 

ச
 

மூத்துச்குமார சுவாமி ஆலய 
வவபல வசனம் 6 

6a) & GU SVL! கூலம் ் 4 

சாமகிருஷ்ண விஜய: } 4 
a ~ io . . 7 

é gob abn க்கும் ட்ட 

விரிவுபையுடன் 

விலட... டடத. 

யில காண்ச; விலாச.ப தெரிவித்த ல் காட்டலாக் ADMINS wT ie.



      Ree SSW —_ a ees SSS பதத EG 

ஸ்ரீராமஜெயம் 

ுருவேங்கடமாலை ர் 

(மூல. ) 
— BSA oan. Ee 

காப்பு. 
வேண்பா, 

இண்பார் புகழும் இருவேல் கடமாலை 

அவண்பாவா ஸூறும் விளம்புதற்குக்--கண்பாராய 

உராய ணா அடியே னாடு தமிழ்வேத 

பாபாய ணா சடகோ பாரி (a) 

இதுவும் அது, 
[இது திருவேங்கட முடையானைக் குறித்தது) 

மூலமே! என்றகரி முன்வச் இடர்தொல்த்து 

நீலமே கம்போல நின்றானைப்--பாலாய 

Cams Ap mI gin வித்தகனை வேங்கடத்து 

மாலையன்றிப் பாடாதென் வாய். (௨) 

[ அவையடக்கம்] 
ஆழ்வார்கள் செந்தமிழை யாதரித்த வேககடமென் 

முழ்வான புனசொல்லுக தாககுமா--லேழ்பாரும் 

வெல்லுங் கதிர்மணியும் வெம்பாலுஞ் செஞ்சாக்தும் 

புல்லும் பொறுத்தமையே போல், (வ)



4 திருவேங்கடமாலை 

ரல், 

போன்னு மணியும் பொலிந்தோக்டப் பார்மகட்கு 

மின்னு மணிமுடியாம் லே:ங்கடமே--மன்னும் 

பரமபத நாட்டினான் பையரளின் சூட்டிற் 

சிரமபத காட்டினான் சேர்பு, (ay 

சோதிமதி வக்து சவம் சோலைமலை யோடிரண்டாய் 

மேதினியாள் கொங்கைகிகர் வேக்கடமே-- போதி 

விருப்பாற் கடலா னிபமூாந்தாரச் கெட்டாத் 

திருப்பாற் கடலான சிலம்பு, (௨) 

மாலைக்கோ லித்திரியும் வையசத்தோர் தம்பிறவி 

வேலைக்கோர் வங்கபாம் வேங்கட.மே--சோலைத் 

தருமா தரைநட்டான் றண்முலலை யாயர் 

தீருமா தரைஈட்டான் சரபு, (௩) 

காலு இசைமுக.மு நண்ணுதலா லொண்கமல 

மேலுறலால் வேதாவாம வேக்கடமே--சா லுறையு 

மணமயச்ககர் தேற்றுளித்தான் மாற்று தல்போ லாரியனா 

லுண்மயக்கர் தேம்றுவிசதா com. (௪) 

பாணிபியறை கொன்றை பணிசூடி மா 2னந்இ 

வேணியா னைப்பொருவும் வேங்கடமே--ஆணிநிறப் 

பிதாம் பனூ பீரமாவா ழண்டங்கண் 

மீதாம் பானார் விருப்பு, (ட) 

மாலாய்ச் சசிதழுவி வச்சிரமேந் இப்புக! மர 

மேலாயப் புரஈதரனும் வேங்கடமே. நாலாய்க் 

இெர்வாரு; முதாக்தான் கேட்டமரச் வேட்டுத் ” 

தளரவாகு மந்தரத்தான சார்பு. (a)



வள்ளிபுணர்ர் தாறுமுக மன்னிமயின் மேற்கோளலால் 

வெள்ளிலைவேல் வேள்போலும் வேக்கடமே---உள்ளினரைத் 

தீங்சமலப் பார்வையான் றன்னடியார் மேல்வைக்குஞ் 

செங்கமலப் பாரவையான் சேர்வு (௪) 

ப்ராவ நீரரவம் போர்மா வரவமரு 

வெள்ளரவ வெற்பாகும் வேங்கடமே--ஒ௱ளரியாய் 

மாசனகம் பத்தினார் வாய்கண்கை யுந்திபதக் 

கோககைம் பத்தினார் குன்று. (௮ 

துயயசெம்பொற கோயிற் சுடரெறிப்பக் கண் முகிழ்த்து 

வைய்யலன் தோர் மாஸி....றும் வேங்கடமே ஜஐயிருநூ 

அன ரப் பாம்பணையா ரானிரைப்பி ூ இிவருங் 

காணழமுக்ப fa ட்பணயா ர்கா ப்பு. { 50) 

மாண்டுபிறக் குந்துயர்போய் வைகுந்தம் புக்கவரு 

மீண்டிதொழக் காதலிக்கும் வேங்கடமே -- ாண்டுமக 

னேறிரதப் பாகனா சேத்துமடி யார்நாவி 

ஆர.நிடதப் பாகனா ரூர். (௧0) 

கோலியொரு சான்கு குலமறையு காழ்றிசையும் 

வேலியென நின்றேத்தும் வேங்கடமே--வாலிதனை 

சண்பாவை யாதரித்தான் ஞானமுத லாழவார்கள் 

வெண்பாவை யாதரித்தான் வெற்பு, (௪௧) 

தெள்ளியதோர் வீடருளுஞ் சீர்கேட்டுப் பொன்மலையும் 

வெள்ளிமலை யும்பணியும் வேங்கடமே--புள்ளின் 

கொடிவாக னத்தான் குளிர்ர்திருண்ட சாரின் 

வடிவாக னத்தான் வரை, (௧௨



6 திருவேங்கடமாலை 

எப்பூ தலமு மிறைஞ்சித் இசைநோக்ட 

மெய்ப்பூ சனைபுரியம் வேங்சடமே--கொப்பூ 

ழிலருமூண்ட கந்தரத்தா னீன்றளிக்கு மீரே 

முலகுமுண்ட கந்தரத்தா லூர். (௧௩) 

கோவினையு கோயினைய நோய்செய் வினையினையும் 

விவினையுந் தரக்கரம் வேக்கடமே-- மாவினை செய் இகர (2 
நூவடிவாயப் பச்செள்ரான் முன்னா எகலிசைக்குச் 

சேவடிவாயப் பச்சென்ரான் சேர்பு, (௧௪) 

பித்துமல மைமுடம் பேய்குருடு கூன செவிடு 

மெய்த்தய/ கோட் தீாத்தருளும் வேங்கடமே--பத்தருக்கு 

வந்ததுக்கக காப் Tex La hs Bal goer 

தீநதிலுக்கல் காட்பான் நலம், (ae) 

வாடட் படத்த வரிய. பூவை வாலாட்டி 

மேடத்தைப் பார்த்துறுககும் வேங்கடமே-கூடத்துக் 

கம்பவள மாவென்றா காசினிக்கும் வெண்ணெய்க்குஞ் 

செம்பவள மாவென௱ன் சோ வ. (aa) 

தாவிவருங் வானரங்க டண்குவட்டிற் சற்கடக 

மேவிவரக் கண்டோடும் வேங்கடமே--ச£விரிசூம் 

பொற்றிருவ ரக்கத்கான் போதன் சுவனென்னு 

மற்றிருவ ரங்கத்தான் வாழ்வு, (௧௭! 

ஒண்டுந்து ரத்தைவெறுத் தூடும் பிடிவேழம் 

விண்டுங்கங் கண்டணைக்கும் வேங்கடமே எண்டுக்தைக் 

கோரா விருந்தா Denar Ags gag 

வாசா விருந்தான் வரை. (௧௮
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மாதமடக் சன்னிகழை வந்த ணுடுக் கம்பத்தின் 

மீதுஈடிப் பாளொச்கும் வேங்கடமே--ஊதுகுழற் 

பாலன்பா லாக்குவித்தான் பஞ்சவர்க்கரய் நூற்றுவரைக் 

காலனபா லாக்ருவித்தான் காப்பு. (௧௯) 

மனலஓ குடிக்ருறவர் வானூர் துலாத்திடையே 

மின்னு மணிகிறுகரும் வேங்கடமே-- என்னு 

MIB BL Cs FOF ST னன்பா லழைத்த 

கரவிர்தப் போதகத்தான் காப்பு, (௨௦) 

கோல்லைக் குறவர் குளிர்மதிமா னைக்ககன 

வில்லை 4 குனித்தெய்யும் வேங்கடமே---கல்லை 

யரிவைவடி வாக்கனொா னன்னமாய் வேத 

விரிவைவடி. வாக்கினான் வெற்பு, (௨௮) 

தேலனேறித தேன்வைக்குக் இண்கழைமேல் விண்மகர 

மீனேறி வேள்கொடியாம் வேங்கடமே--வானேறித் 

திமுகனா கத்திருப்பார் சேவடிக்கா ளானவெனைக் 

காரமுகளு கத்திருப்பார் காப்பு, (௨௨) 

ஒண்கொம்பிற் மேனிரு லூர்பிழைக்கோட் டாலுடைந்து 

விண்குடும்ப வாய்நிறைக்கும் வேங்கடமே-- வண்கும்ப 

கம்பத்தா சைக்கடுத்தார் காராச்கர் போர்மாளக் 

சம்பத்தா னைக்கடுத்தார் காப்பு, (டோ) 

கூனலிள வெண்குருகு கோனேரி யில்கிசம்பூர் 

மீனநிழ லைக்கொத்தும் வேங்கடமே--கானகத்தும் 

பொன்னா ர௬ுழையெய்தார் பூக்கழலே தஞ்சமென 

உன்னை ருமையெய்கா ஈர்
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மண்மூலர் தாவென்.று மந்திகடு வற்குரைப்ப 

விண்யூலங் கேட்டேங்கும் வேங்கடமே--ஒண்மூல 

சேதத் இருக்குழையார் வெய்யோ னிரண்டனைய 

சீதத் இருக்குமையார் சேர்வு, (௨௫) 

நாலவீட்ட. பொன்னா சனன்னுதலா ருந்துதொறு 

Curd" கொட்டிழியும் வேம்கடமே--அலமிட்ட 

பொத்புக் களக்கறுத்தார் போர்சரிய வாணன்றோள் 

வெற்புக்க எங்கறுத்தா£ வீடு: (௨௬) 
% 

டானிறங்கொ டெங்கினிஎம் பாம்! விரி யச்சுனையின் 

மீனினங்கொரச் கென்றிுஸிக்கும வேங்கடமே--வானிமிர்ஈத 

வெளளத்த;க கப்பாலான் மெய்ப் பம யோகியாதம் 

உளளத்துக் கப்பாலா லு, (௨௭) 

கோம்பணியுர் தேமாக குயிலகருடன் போற்கூவ 

வெப்பணிகல புற்றடையும வேங்கடமே வமபணியும் 

விண்ணினைநது காப்பார் மிசைவைச்தா£ பத்தரத்தை 

முண்ணினை ந்து காப்பா ௬ுவப்பு. (௨௮) 

தேங்ளெரீர் வீழச் இத றமணி வைக்கரிகள் 

வெங்கனலென நஞ்சிப்போம் வேங்கடமே பைங்கழையின் 

மாண்டாரைப் பண்டழைத்தார் மாமறையோன பாறறரோன்றி 

மாண்டாரைப் பண்டழைத்தார் வாழ்வு, ௨௯) 

அங்சுயலின் மேக மதிரப் பெரும்பாக்தள் 

லெங்கயமென் தக்காக்கும் வேங்கடமே--பங்கயனோ 

டம்புவ னக்கடந்தா ரம்புயத்.து மங்கையொடு 

இவெம்புவ னங்கடங்தார் வெற்பு, (௩0)
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திங்களிறு மாந்துலவத் தீம்பாற் சவளமென்று 

-வெங்களிறு கைநீட்டும் வேங்கடமே--பொங்சுமரி 

லார்த்த வலம்புரியா ராட்பட்டார் செய்தபிழை 

HT we வலம்புரியார் பற்று, (௩௧) 

அம்புலியின் வாழ்மா னதிருக் குரற்பகுவாய் 

வெம்புலியைக் சண்டேங்கும் வேக்கடமே--கம்புமெனை 

விங்கூசைச் ஈண்டிருப்டார் விண்ணோர் கார்பிறநது 

சாஙகூத்தைக் ஈண்டிருப்பார் சார்பு. (௩௨) 

கண்ணால் வெடித்ச் F001 PSI Sri HOM FH 
« ch om, CN ட ' aN ச் ஆ. ந் 

விண் து! oF Ce BE ம வேங்கடமே. எண் ணுர் 
. ௩ ச g 1 உ * 

அலங்வைரு பஷ னையார் கானழுளேயை யூர்ந்தார் 

சலங்கவரு மஞ்சானயா சார்பு, (௩௩) 

செல்லுக்கு மேற்செல்லுக இண்ணியவேய் வாசவஞூர் 

விலலுக்கு வாளியாம் வேங்கடமே. எல்லுக்கு 

ஏந்தகா ரம்படைத்தா ராரழல்வா யம்பினால் 

Sia AGHA ரம்படைத்தார் வெற்பு, ௩௪) 

போன்கமமுக் கற்பகத்தின் பூங்கா வணத்றுக்கு 

மென்கமுகங் காரல:கும் வேங்கடமே--தன்கமரு 

மூரத் இகிரியா ரூதுக் இிகிரியார் 

வீரத் திகிரியார் வெற்பு, (௩௫) 

தண்ணிலை க்கண் மூங்கற் றலைதொடுத்த தேனிரால் 

விண்ணிலைக்கண் ணாடியாம் வேங்கடமே--உண்ணிலைக்குஞ் 

சோதி வணங்கரியார் தூயசன காதியரு 

மோதி வணங்கரியா சூர். (௩௭)
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தண்கமுடன் பாளை தடங்கதிரின் செல்வனுக்கு 

வெண்கவரி போலசையும் வேங்கட மே--ஒண்கடல்சூழ் 

வண்டுவரை நாட்டினான் மத்தாக வாரிதியட் 

பண்டுவரை நாட்டினான் பற்று, (ter, 

அக்கதுருக் கான்யாற் pri Haver ws ero & gi 

வெங்கஇருர் தண்கதிராம் வேங்கடமே--செங்கஇர்வேற் 

சேந்தனத்த மைந்தன் நிருத்தாதை லிற்களையாள் 

நீதனத்ச மைந்தன் பொருப்பு, ௩.௮] ph SOM S க் ப்பு A, 

சேணுலவு திங்களெனுஞ் சித்தசவேள வெண்குடைக்கு 

வேணுவொரு காம்பாகும் வேக்குடமே-கோணுமனத் 

தென்னையா ragga னின்னருள்செய் ம்ரன்குமல 

மின்னையா எாகத்தான் வெப். (Figs 

தேவருடை யைர்தருவின் செந்தே னிருல்கிழிய 

மீவருடை பாய்சனெற வேங்கடமே-- மூவடி மண் 

போயிரந்தா ரத்தார் புனையு மொருப இனா 

முூயிரஈ்தா ரத்தாரகம். (௪௦) 

வன்குறிஞ்சி மாதர்பால் வானோர் மருந்துக்கு 

மென்குறிஞ்ித் தகேனமாறும் வேங்கடமே--கன் குறிஞ்சிப் 

பேயத்தநஞ்சு வைத்தார் பிநா க்கமு தந இசலுக்கு 

வாய்த்தகஞ்சு வைத்தார் வரை. (௪௧) 

வாவுகவின் மந்திநுகா மாக்கனிக்குக் கற்பகத்தின் 

மேவுகலி கைநீட்டும் வேங்கடமே-- தாவுகடல் 

வேவலிலல் கைக்கொண்டார் விடணனை வைத்தொழிந்தார் 

சாவவிலல் கைக்கொண்டார் சார்பு, (௬௨1.



இருமவவகட்மாலை LE 

வேள்ளியகன் மீதே விடர்முளைத்த செங்காந்தள் 

வெள்ளி யகல்விளக்காம் வேங்கடமே---வெள்ளியெலும் 

வேதியனாட் டங்கெடுத்தார் மேதினியைப் பாதலமென் 

ஜோ ியனாட். டங்கெடுத்தா சர். (௪௩) 

அல்லிமலர்க் காந்தளின்மே லாடுஞ் சுரும்பினங்கண் 

மெல்லியர்கள் கைக்கமகாம் வேங்கடமே--மல்லினரைப் 

பண்டமைர்த வன்புடையார் பார்த்தனுக்குத் தத்துவ நால் 

வ்ண்டறைந்த வன்புடையார் வெற்பு. (ee) 

காந்த ஸிரவலா/ போற் கை3யேற்பக் கொள்றைகொடை 

வேர்தனெனப் பொன்சொசியும் வேங்கடமே--பூந்துளவின் 

கான்மடங்கா மார்வத்தார் காண விரும்பினர்மே 

னைமடங்கா மார்வத்தார் காடு, (௪௫) 

நாகத்தின் 2மற்குறவர் நன்கெறிந்த மாணிக்க 

மேகத்தின் மின்பரையும் வேங்கடமே--மாசுத்தின் 

மாத்தாண்ட மண்டலத்தார் வாயுண் டுமிழ்த்தளந்து 

சாக்தாண்ட மண்டலத்தார காப்பு, (௪௬), 

செம்பதும ராகச் சிலைசூழ் பெரும்பாந்தள் 

வெம்பரிதி பூர்கோளம் வேங்கடமே--உம்பருல 

கோதத்தி னப்புறத்தா னோரா லிலைதுயின்றான் 

வேதத்தி னப்புறத்தான் வெற்பு, (ser) 

கோலமணிப் பாதையிற்பாய் கோடரங்கள் செங்கதிசோன் 

மேலனுமன் பாய்ந்தனைய வேங்கடமே---சா லுமறை 

யாய்ந்தபர தத். துவந்தா னானான் ரூடமாடல் 

வாரய்த்தபர தத்.துவர்தான் வாழ்வு, (௪௮ம்.
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கொம்பினிஞுல் வாக்கநிமிர் குஞ்சரக்கை யம்புவிமேல் 

வெம்பியெழுங் கோளரவாம் வேங்கடமே-- தும்பிபல 

போர்காது மீரர்தார் புனையரக்கி மூக்னொடு 

வார்காது மீர்க்தார் வரை, (௫௯) 

வண்மைதிசம் வெண்பளிங்கு வட்டத்திற் கண்டுயின்மான் 

விண்மதிபின் மானேய்க்கும் வேங்க_மே--ஒண்மதியா 

னூலைத்தா மோதாணூா அநாக்சவமி யார்னுளவ 

மாலைத்தா Cine Fo eye art pay, (௫௦) 

கிலேடைகள். 

arses gs சாரக்தவராக்குங காமியத்மைச் FTIR Said GRD 

வேதனைக்கூ ஹைதவிர்க்கும் வேங்கடமே --போதகத்தை 

மோதி மருப்பெ!சத்தா£ முன்பதினு மூபிரவ 

ரோதி மருப்பெபொசுத்தா சூர், (Bis) 

Gams gp Sarr (ங் கேட றுஷில் வா pe vt bib 

Ganda Rarurp pu Gums Cu—apa dt $B 

முன்பா ரசமுடித்தார் மொய்வேந்தர் வநதனிய 

வன்பா தமுடித்தார் வாழ்வு. (௩௨) 

போய்யாம் வீனையேனைப் போல்வாரு மபைருஞ்்சசய் 

மெய்யாம் வழுத்தேயும் வேங்ஃ“டமே--செயயா 

டனத்துவசப் ிபொற்புளளார் தானவமை மோதுஞ் 

சினத்துவசப் பொற்புளளார் சோவு. (௫௩) 

கோடலிலா வுளளத்.துக் கோதி லடியவரும் 

வேடருமங் கைவமைவெல் வேங்கடமே---கடர் 

மனமா மனைக்கொளருர் வனகஞ்ச னென்னுஞ் 

அனமா மனைக்கொன்றார் சேர்பு, (௫௪)



மொய்வதன மர௫்கையர்கண் முன்கையும் யோ௫யெர்கண் 

மெய்வயது மஞ்சுகமார் வேங்கடமே--பெய்வளையார் 

பாத்றிருப்பா தஞ்டிவர்தார் பற்றினார் புன்பிறப்பை 

மாற்றிருப்பா தஞ்சிவந்தார் வாழ்வ, (௫௫) 

இல்லக் குறத்தியரும் யாக்கை நிலை லேட்டவரு 

மெல்லக் கிழங்கெடுக்கும் வேங்கடமே-- ஈல்ல 

புதுபபூவை வண்ணத்தாை ஃபமரமுனதலுச் செவ்வாய் 

மதுப்பூவை வண்ணத்தான் வாழ்வு. (௫௬) 

தேனிய லுங் கூக்கலரா OE mt 1p si gr gga ர் 

மேனியுமை யம்பொழியும் வேங்கடமே--ஞானியர்க [ணெய் 

டாங்குறியெட் டக்கரத்தார் ராளுரன்மேல் வைத்துவெண் 

தாங்குறியெட டக்சாததாா சார்பு (Ber) , 

காணையில்லார் சொற்கேட்ட. கந்தருவ ௬ுந்தவரும் 

வ்்ணையிரா கத்தைவிடும் வேங்கடமே-- கோளை 

யிருங்குண்டை யோட்டினு னேற்பொழிததான் கூனி 

மருக்கு ஸ்ட போட டிய (௫௮) 

(LP Lm ox மறையவரநா (LPB I 600.4 மாரானமி 

மெயர தூ னலங்கவரும் வேங்கடமே--பொய்க் நாலா 

லச்சமயக் கத்தினா ராதரிக்கத் செய்வங்கள் 

வச்சமயக் கத்தினார் வாழ்வு, (௫௯) 

ஓதமமை யோர்புறமு முள்ளுங் கலையினரு 

மேதையக லாகிருக்கும் வேங்கடமே--கோதைகுழல் 

சுற்றாத தாரணியார் Su Hs தாளூன்றப் 

பற்றாக தாரணியார் பற்று. (௬௦)
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நன்முலைபோல் வெண்ணகையார் நாயகர்மேல் வைத்தகெஞ்ச 

மென்முலையு௩ கற்புரஞ்சேர் வேம்கடமே--முன்பலைந்து 

Csr pow ரீசனார் சோற்றிமா யம்பரியச் 

சிற்றமா ரீசனார் சேர்வு, (௬௪) 

கூறுக கினிமொழியார கொமகையெ்றுங் சண்சென்றும் 
௩ கூடு ரு ம் mm ௯ th 

விறு மருப்பிணைசோ வெங்க ம்ம தாறுந் 

அளவமலர்க் கணணியாா Hoo wi ws தமக்கள் 

புளவமலாக் கண்ணிய ர், | oan) 

- _ ot “uw my pie as ர ல் 4 ப 

LON i Lolo Lat oo ம்னி wg. ay Loi an BH 

ih . so ‘ so ௩ a3 எ . 3 ae mm, ட 

sb 7 Lei Ld யைப்பழிக்கும் ம வ்வண்டும பம் —~ kf COLO Boor 

‘ ட re ரு டர wee ee 
பம்பரமா BULLS BIT Oa டணால் ய் 8 00) 

நம்பரமா காயததார் தாடு, அஃ.) 

Gana aay கற்றவிழிக் சே! தைய/கள அபா தருளும் 

வே௱காமு மம்பஞ்சார் வேங்கடமே நீல்கர ளர் 

தடணனஞுர் முததலையார் ஓுஞ்சவெயது அஞ்சாரைக் 

கூடணனார் தேத்தலையார் குன்று (௬௪) 

கோக்கைக்கோ மேறிக் குலுக் குமரி புக்கரியும் 

வேங்கைக்ேே ரிக்கும் வேம்கடமே-பூங்கைக்குளி வேங்கைச்கோ டாதரிக்கும் வேம்கடமே-பூங்கைக்குண் 

மெய்த்தவளச் சங்கெடுத்தார் மேகலைவிட் டங்கைதலை 

வைத்தவளச் சங்கெடுததார் வாழ்வு, (an) 

மாவித குயிலு மயிலு மொளிசெய்ய 

மேவிப் புயறவழும் வேங்கடமே-- தவிக்கு 

ளானவரு டர்தடுத்தா ரானிரைக்காக் குன்றேக்இ 

வானவரு டக்தடுத்தார் வாழ்வு, (௬௭)



கானே டருகி ஈனசுமுமுத் துந்தள்ளி 

மீனோ வெனகச்கொழிக்கும் வேங்கடமே--வரனோர்கண் 

“ மேசனய எநங்கொண்டார் வேணியரன் காண்பரியார் 

ey Keo னங்கொண்டார் கரப்பு. 

கண்டடைந்த வானவருங் BASEL குலமலரும் 

(௬௭) 

விண்டவிரஈது ர நு இண் M வேங்கடமே-டு சகாண்ட ந் வி / | க௬ுஈகு 

வைகுந்த சாட்டான் பருவுருவ மீர்துை UB LD 

GAS (HHS நாட்டான் வரை, 

வாழம் புலியின் வாலூர் தினகாலும் 

Cai pas ஞூம்வலஞ்செய் மவங்கடமே--ஊழீன்கட் 

கறு யினுமினியான் சாரா வசையருளு 

நற். யிறுமினியா டு 

தரிட்கமலப் பூர சனைக்குஞ் சாயகங்கள் சொய்துஇரி 

வட்ரும வடிவிலலா வேங்கடமே. -வாட்கலிய 

னாவியட்டாம் பாட்டினார் நச்சுமடு OUTED F 

ot வியப்பாம் பா Li. G.I ர ப்பு, 

ஆயு அறவ தலம் யண்டினமுச் தண்டினரும் 

வேயுக் இ விட்ட வேங்கடமே. தோரயுந் 

தயிர்க்காத்தாம் கட்டுண்டார் தாரணியிம் நந்த 

வுயிர்க்காதமாக சட்டிண்டா ரூர், 

(௭௦) 

(rs) 

தொண்டொமிமெய் யன்புடையார் தூயமனமுஞ் சந்தனமும் 

விண்டொடுபொற் பாம்பணைசர் வேங்கடமே---தண்டொடு 
கோலமருங் கார்முகத்தார் கோடாழி யார்குழைபின் [வாள் 
கோலமருவ் கார்முகத்தார் குன்று, (௪௨)
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கிட்டுகெறி யோகியரு& இள்ளாகளுக் தீங்கூடு 

விட்டுமறு கூடடையும் வேக்கடமே--எட்டுமத 

மாவென்று வந்தான் வாநாளை வாவின்று 

போவென்று வந்தான் பொருப்பு, (௭௩) 

மட்டுவளர் சாரளினு மாதவ.க்தோர் இந்தையிலும் 

லிட்டு மதிவிளங்கும் வேங்கடமே--கட்டுசடை 

நிரக்கங்கை யேற்றா னிரப்பொழித்சா னீள்குறளாய்ப் 

பார்க்கங்கை யேற்றான் பதி, (௭௪) 

பூக்கவரு மாதவரும் பூமதுவுண் வண்டினழமு 

மெய்க்கவசம் பூண்டிருக்கும் வேங்கடமே ஒக்கவெனை 

யன்ப தின லாண்டா ரரிவையொடுக் கானுறைந்த 

வன்ப.தினா லாண்டா வரை. (or) 

gasucop Curreralr தண்சார லின்புடையு 

மிக்க மனுவிளையும் வேங்கடமே--அக்குசவம 

பூண்டார்க்கு மாறுடைத்தார் பொ ங்கோத நீரடைத்து 

மீண்டார்க்கு மாறுடைத்தா£ வெற்பு, Cr 

&O Oark py y நீதிநெறி வேதியாகள 

வீடு மகுமருவும் வேங்கடமே--கோடுக 

ககுத்துளவ மாலையார் காணாம னின்ற 

மருத்துளவ மாலையார் வாழ்வு. (௭௭) 

தீதங்கொள் சாரலினுஞ் தர்மறையோ ரில்லிடத்தும் 

வேதங்க ணால்வளரும் வேங்கடமே--போகதன் 

AAS gis புரந்துடைந்தான் ஹேவசொு மண்டம் 

விரித்துப் புரரதுடைந்தான் Cau py. (௪௮)



௩ன்கோடு போலுமுலை காரியருஞ் சண்பகத்தின் 

டமமன்கோாடக் கற்பகஞ்சேர் வேங்கடமே --வன்கோடு 

கூரிருவ ராகனூர் கோகனகை பூமியென்னு 

மோரிருவ ராகனா சூர், (௭௯). 

கோடஞ்சுங் கோதையர்கள் கொங்கையிலுக் குஞ்சாரத்தும் 

வேடன் சரச. அரக்கும வேங்கட. சேடனெனு 

மோர்பன் னகத்திடக்தா னுற்று னிரணியனைக் 

கூர்பன் னஈத்இடந்தான் குன்று (௮3) 

Bhar sae கூந்தலினு நாலு மரூவியினும் 

வேரிகறஞ் சாந்கொழுரும் வேக்சகடமே--பாரினுளா 

சம்பசுவாக் சுத்தா ரறிவரியார் முன்மேய்த்த 

நந்பள வர்க்சுத்தாரர நாடு, (94) 

மாதர கண்ணு மலைச்சார லுங்காமர் 

வேதமாக கஞ்செயியும் வேங்கடமே--பாதமாம் 
1 . « ட ர் * மி ௪ ச 

போதைப் படத்துவைக்கா.! போர்வளைய மாற்றரசர் 

வாகைப் படத்துவைத்தார வாழ்வு (௮௨) 

எத்திக்குக காம்பு மெயினருமா ரத்தனையே 

வித்திச் கதிர்விலாக்கும் வேங்கடமே--இத்இக்குவ் 

காரிமா றன்பாவார் காதலித்தார் தம்பிறவி 

வாரிமா றன்பாவார் வாழ்வு, (௮௩). 

பாசோடு கானயாறும் பல்களிறு நந்தவனம் 

வேரோ டலைத்தீரக்கும் வேங்கடமே--காரோதஞ் 

சுட்டகரு விற்படையார் தொண்டரைமீண் டேழுவகைப் 

பட்டசுரு விற்படையாம் பற்று, (௮௬ 

2
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நன்காமர் வண்டினமு கால்வாய் மதகரியு 

மென் மரமுழக்கும் வேங்கடமே--புன்காம 

மேவார் சுழலா ரெனதுத்தி றென்மலைவை 

பவார் கழலாா பொருப்பு, (௮௫) 

பாம்புக் குளிர்சந்தின் பக்கத்தி னிற்சின்ற 

வேம்பு மருத்.துவக்கும் வேங்கடமே---க£ம்புசுர 

மானவரை ஈன்குடையா ராளாயத் தொழுதேத்து 

மானவுரை ஈன்குடையார் வாழ்வு, ௮௬) 

சாரு மருவிதவழ் சாலுஞ்செஞ் சந்தனத்தின் 

வேரு மாவமரு வேங்கடமே--கேரு 

மதுகையிட வர்க்கறுத்தார் மாமழையோன் சாப 

ப.துகையிட வாக்கறுத்தார வாழுவு, (௮௪) 

மண்மட்டுத் தாழசுனையும் வட்டச்௪ லாதலமும் ் 

வீண்மட்டுதி தாமரைசேர் வேங்கடமே. எண்மட்டுப் 

பாதமுன்னி னைந்தார் பரமபதம் சேர்கவென்று 

போதமுன்னி னைர்தார் பொருப்பு, (௮௮) 

போதா விருசுடரும் போறுதற்கு மோதுதற்கும் 

வேதாவி னான் முடியா வேங்கடமே--மாதாவின் 

வீல்குதனத் துக்கனியான் விம்மியமா தாட்கொண்டான் 

முங்குதனச் துக்கனியான் சார்பு, (a) 

பேய்க்குமொரு பேய்போன்று பித்தாய்த் இரிவோர்க்கும் 

வேய்க்குமணி முத்தவரும் வேல்கடமே--வாய்க்கமு தூர் 

வண்மைப்பே ராயிரந்தான் மன்னினான் மாவலிபாற் 

ஐண்மைப்பே ராயிரந்தான் சார்பு, (௬௦/



வாழ்ச்கைமனை நீத்தவரும் வாளரியு மாதக்க 

வேட்கை மறந்திகழும் வேங்கடமே--தோட்சைவிழ 

மாசுவந்த னைக்கழித்தார் வாழிலங்கைப் பாசகரை 

லொசவந்த னைச்சழித்தா ரூர், (௬௧) 

கூட்டு தவத்தவருங் கோளரிக ளின்தொகையும் 

வேட்டு வரம்பொழியும் வேங்கடமே--மோட்டுமதத் 

தந் இக SUNSET தாம்பெ ராஉம் வீடளித்தா 

ருந்திக் அமலத்தா ரூர், (#2. ) 

வஞ்ச மடி த்திருப்பார வாக்கும் கலைக்கோடும் 

விஞ்ச மடித்திருக்கார் வேங்கடமே--கஞ்சப் 

பிரமாநர் தத்தான் பிரபஞ்ச மாய்த்த 

பரமாரர் தததான் பதி, (௬௩) 

சேலஞ்ச் ஈண்மடவார தேங்குழலும் கோங்கனமு 

சமலஞ்சு வர்க்கமார் வேங்கடமே--கோலஞ்சேர் 

மாரிலலங் காரத்தார் மற்றும்பல் பூணணிந்த 

அரரிலலங் காரத்தார் காப்பு, (௬௪) 

கோய்யு மலாச்சோலைக் கொக்கும் பிணியாளர் 

மெய்யும் வடுத்தவிரும் வேங்கடமே--நையுஞ் 

சனனார் தகனார் தலையிலிதோள் சாய்த்த 

சினனார் தகனார் சிலம்பு. (௯ட) 

கேர்க்கவலை கோயினரு நீடுசிலை வேடுவரும் 

வேர்க்கவலை மூலங்கள் வேக்கடமே--கார்க்கடன்மேற் 

முண்டுங்கா லத்இறப்பார் தம்மைவிழுக் இக்கனிவாய் 

மீண்டுங்கா லத்இறப்பார் வெற்பு, (௬௪)
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தண்டா மரைச்சனையிற் சாதக;மம் வேடுவரும் 

விண்டாரை நாடுகின்ற வேங்கடமே--தொண்டாக்க 

யேவச் தனச்குடைய ரென்னைமுன் ஞளெ௫த்த 

கோவத தனக்குடையார் சூன்று, (௬௪௭) 

வாழரியுஞ் சந்தனர்தோய் LOT TR RU ET BR BENT Ov 

வேட மருப்புகுதும் வேங்கட பே நீ ழலமா 

பஞ்சவடி காட்டினான் பானப்பான் போலெவர்க்குல் 

கஞ்சவடி காட்டினான் காப்ப (௯௮ 

எவ்வீடம மாறுதோயர் பிதல்லோரும் பல்பாம்பும் 

வெவவிடரி னீநகயெழுப வேங்கடமே ிதவனிடையே 

முட்ட வனா கஜ்த ஙி யா ணா இமா நானமார்க்க.! 

னிட்டவளாு கத்தணையால் Dav Mise (சு! 

பாடு மதுகரம் பச்சைத் சழைக்குடி லீன 

வேடு மணப.ருவம் யேல்கட மப BY 

மகரால யககந்தடார் வாழுவசுதே வர்க்கு 

Adc p fer யங்கடடந்த nit oe Lhe, { bi 

தற் சிறப்புப் | பாடம் 

ஆ திதிரு Gaudi. Gua ப ர்ம்போணிட மென 

றேஇிய வெண்டா வொருதூறுக்- கோதில் 

குணவான் பட்டபரிரு SAM hott ch § BMS He 

LGD is HN BA a a! வாக்கு, 

& (த ப்பார்ய்! thw eho! (ய்ய 

முற்றி றம 

21222 1) பூப்ப யு. பரமு ப ப்ப 
st namie in bye ape 

eu Gehl Sins சென்! ர்பேட்டை ௦ சென்னை. (12.92)
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பெண்ணசசியின் 
ட்] ் ட. 

பிரஹ்ம ஞாநோபதேசம் . 
இசன் ஆரியர் ஸ்ரீ சாது கோ. வடிவேல் சேட்டியார் அவர்கள் 
[Approved by the Madras Text—Book Committee (Vide) 

Fort St. George Gazette Part I—-B, Educational 
Dated 18—11—28 Page No. 515} 

18-2-1928-ல் சென்னை “ஹிந்து?” (இனசரி) ஆங்கலெப் பத் ' 
இரிகை பின்வருமாறு அபிப்பிசாயம் எழுதுறது. 

ஞான வா௫ட்டத்தின் ஈடுகாயகமாக உள்ள சதையின் 
மொழி பெயர்ப்பு இது, அவாபா யுகத்தில் மாளவதேசக்கை 
ஆண்டுவக்ததாசப் புராணங்களில் சொல்லப்படும் சிகித்வஜன் 
சதையைப் பற்றிச் சொல்லப்படுகிறது. புராணத்திலுள்ள 
இச் சரித்திரம் வேதாக்க தத்துவத்தின் பிரதான கொள்கை 

கர நீதிகள் ரூபமாக விளக்குறெது, சிகித்வஜ சாஜ குமார 

னது மனைவியாகிய சூடாலை தன் சணவனது கிலையைக்சண்டு 
இரக்கம் ௮டைநக்று, அவனுக்கு வேதாச்தத்தின் உண்மை 

கணப் போதிக்கிறாள். சூடாலையின் உபதேசல்களெல்லாம் 
யோகம் குண்டலி சக்தி ஆதி வியாதி முதலிய பல ஏத்தி 
களைப் பற்றிய கொள்கைகள.௨ங்கியதாக இருக்கின்றன. பிறகு 
சிகித்வஜன் வேதாஈத உபதேசங்களை அகஸ்தியருருவக் தாங் 
யெ தன் பனைவிபினிடம் நீதிக்கதைகள் ரூபமாகக் கற் 
மூன். இந்த நிதிக்கழைகளடங்கயெ உண்மைகள் விரிவாசு 
விளச்கப்பட்டிருக்கின் றன. 
இதன் வசன௩டை எளிதாசவும் நன்றாகவும் எழுதப்பட்டி ருக் 

இறு. இலது சம்ஸ்க்ருத உண்மைத் தெளிவாகத் தமி 

ழில் காட்டியிருக்கிறஅ; இர். நாலா சிரியர் படமும், அவருடைய 
குருகாதர் By [Pa புகைப்படமும், அவர்களுடைய சரித்திர 

வரலாதறுச் அருக்கமும் சேர்க்கப்ப.. டுள்ளன. ஞானவாசிட் 

டத்தில் ஸ்ரீ ராமசந்திர பிரபுக்கு ஸ்ரீ வசிஷ்டர் உபதே?த் 
துள்ள வேதாந்த உண்மைகளை யறிய விரும்பி, சம்ஸ்க்ருதம் 
)தரியாத தமிழர்களுர்கு இப்புத்தகம் மிகவும் உபயோக: 
ரானது. இர் நாலாசிரியர் சக்கரத்தில் ஞானவாசிட்டக்கி 

வள்ள மற்ற சதைகள் மங்கும் இட். 7
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நினபுடை நடத்துற ர் த்னி LD oot LI பரியு ம் 
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மொன்றே தெய்வமென Lat ot தொர்மம்தா 
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60 a BT a Dov பனித்து விமமிட வல்லா 
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வரலா தடைபவல ரவனியி லெவரே, (௪) 

CaimsGaamur, 

எலாபொருட்டிங் செ எிரைஞ்சுவர்முன் போற்றி 

யவரியர்க்கு வன்மெழுந்தாய் ந்பெம்--மவர்சாணக் 

காரணமா நாமம் கதித்தனந்தை மேவுமெழிற் 

பூரன? சன்டா புகல், (@) 

தட்டளைக்கலித்துறை, 

புசல வினிக்கு மெனக்குப் புசலிடப் பூங்கழலா 

Mav oils FIs Ho OHM நீர்த்தவ னங்கணின
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கழீநேடி லடியாசிரியவீநத்தம். 

தாலமுகல் Fran தாழுமலாக் குழல்வான் 

சாபநுதன் மீனினிமை யாதவிழி யாரிச் 

சிஎமிகு நாட்டரிவை யாரெனவு வைத்துஞ் 
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காகமிவர் கோனிடர்க [நிர் த௨தி யோமே,. (௪) 

நரிசையாசிய்பப்பா. 

கதிரோன பதியோன் காமர்க் கோயில் 

வீதியோன் கரியோன் விஸண்றைவ ௬,ரகா 

மகவர னாதத் திசையோ Oy art 

மெழு*லி யொருமண் ணெமிதி யுர்ராக் 

6. குழுவலி ஜனொலி?யா டுற்றச்। ரூழ 

வக்கடல் பழன மசலங் காடு 

Ysa யளித்தெனப் பொருள்பல நிறையப்
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வாளிற் கணயில வஃலிற் பட்ட 

பிண மலை Gu des (2யய்பல வாடிப் 
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நாற்றிசை தலைகை காட்டிக் தொழுது 

துணங்கை கொட்டித் இுல்சிப் பரவச் 

GiBu தலைசட் Fa luw சென்று 

தந்தலை கொலெனச் சார்நது நோக்க 

யத்தலை ற வதுக்க மகைக்கப் 
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Gi Lb &ean on பில நத கயையுட் 

பரிநது தேய்ர்லு பரந்து சேநது 

GPK த்த பயம் ப ழ் BB Tw 

பிணவுப் மபட்டளி ணி we whe es 

ட in ot 

co ros nN . 

(474 Gi LL LAT ப்தி ஸ்ர Gal fits 

மரா பரு, உ பாகவும் ட்டி 

on a! (ச 2 ae 2 4 ஸு ர்] தீர Soi பதி > aff Or et) ou ob ர் இ. வடா ulloS! od 

fxs. . no Mo 3 
ல்க CT AT Ly har ob யாற் 

் லி டு, Og oe 
LLG PLL பல a GO iL ot ML wus ar 

. we 4. _ ce 
கால் ம் 1. (க் oo) f விரி fl U 4 wd 

GOP WIL LG ரூணிரை Carn grip 

பரல்கள் பழுத்த உனலசொண் முரம்பு 

மெரிதெற நின்ற கரியுறு மிடலும் 

கோரற் கொடியுஞள் ரூரைத் தேரு 

மாநல்ப் பனவு மூ பொத் Bu wo 

(PEP மாரு மு௮கா டாகத் 
திசைமுழு தொளிர்ந்து செத்திச் சகுதுவுக



நான்மணிமாலை. || 

ரூசையென விரிந்த சுஞ்ரிபு நூதலின் 

Bi) § Ba. (ol am om att] மெரித் தடி மொளியுச் 

திைக்சடற் பிசையெண் கரிபை யு ருரிக்கு 

மரியுரிச் சஞ்சக பணிர்தொளிர் மார்பு 

100 (Ip Ors மோரடிக் சொப்பறு பது 

பலைபல் தரண்ட திசைகடர் தளக்கு 

மாயிரும் படைகொளிீ ராயிரங் BIG 

தீவகை மூன்றுஞ் செனித்தணை allt uy 6 

சொண்டிதன் மனமது வந்த தென்ன 

103. மண்டொவி பரப்பும் வடி ளி னவனைத் 

| Ba ீகர்விநிக் சுழலவ © ey 

லந்த தென்ன மாணடி முடியா 

மூண்டெழு புசையு முடிவிடிக் குரஇமா 

மண்டல wee விண்டல முதி] 

110. வண்டம் வெடிபட வார வாரித்தப் 

பபபை பஎமுரசு சொர்பு வளையுறுமி 

திமில் முதலவாரி செவிிபட MATH HD 

படைகளொடு மேவுதன் பணிகொளும் வீர 

ல்டைய வழிப்பித் தப்பகை முடித்தமை 

112 புண்மையென் par ony ருமெளக் கலங்க 

வெனர்கிடர் கருணையுள் எில்லா ரியரறிய 

தன்பொழித pag தீபைதத் pry



2 ரீகண்டேச1* 

5 2 aa பூட்டிய ஈதியதி புயங்கமா ரறுருத் 

தார்க்கொன்றை ரூடிச் சண்டனை புதைத்து 

120. மார்ச்சண்டற் சாத்த Foor Guar 

விடத்துமை வி க்கத் கடக்கைமா ளுணி 
“ty ர் 

முகமது கோணிய முறைக்கு 

கவிகள் இற மி ௫ ஈருவென் ஜொளிர்தல்போ னகைமழு வலத்தே. 

நேரிரைவேண்பா, 

வலக்கண் டி ருமல ரான் வாப முமைமால் 

கலக்க LOUGH BT சண்டே மலர்ச்சழன்மா 

அற்பறன்மா லென்றாமளு ரோதலனக் தாபுரியி 

னெற் 10௪ கண்டா வென், 

மணமூரசு கூறல், 
கட்டளைக்கலித்துறை, 

என்மனத் தன்பளிர் தன்ன லொழுக்கு மெழிலனர்சைச 
‘ . ர் * ‘ . ட் 8. ‘ . + 

சொன்பனத் தன்பதி கப்பொருட் சீகண்டன் மென்மலர் 

சன்மனத் தன்பொன் பணிசொண்மின் னேமணஜ் சார்ந்திடும் 

கன்மனத் தர்தமர் சொள்ள ரசம் கரைன் றத, | பொற 

மடுழ்த் இுரைத்தல. 
ari gue avy wt Sw hb FD. 

தரையு ண்டு முடைவீசு கூரெயிற ற்ரிவாயு 

கலங்கப் பிள fb Be டவெண்



10. 
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Yen nO sn aor சடையா ரனஈதைத் திருக்கண்டர் 
7 7 ௬ 5 {fio Lon oh Bd கவு] 

GH BO ண்டி, யி; பிண்டி சமைசோக மிலையென்ற 

sting Ogi Gases gor 

மறரைசொண்ட மண ென்பொன் மகிழ்மாத Gas nF an 

a 4 ர்க ௦ தத] மகமைழ் தற நம் தயநு, ௧௧) 

நே சையாசிரியப்பா, 

Em hi ல் aber ars வர் ததென வுணரா 

தாதனத் தயர்பா Gowduw கொளளும் 

வறிப மென வரியதியர் மன்ன 

eu T Lp & லெவர்க்குக் யாது முண்ட 

விரு மனத் த்வுணர் புரம்தல் குறித்து 

([டப்பத CTL FS WL Vw wD பரி2யழ் 

பூட்டொரு காறமோர்ப் புற்கவ இபத 

erga) கோட்டு மால்2லிற் றுக்கோன் 

pos தேவர்ப் பொற் ரிவுளி 

தான்மறை பாகு தாமபைக மொன் 

மால்வரை சாபம் வாசுகி ort 

யடற்கணை சுதையுறு கடற்றுயில் பவன்மற 

py ud car சாலா ளாகம் தொண்டு
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2ல். 

சீகண்டேசர் 

வெம்புலி புரியரை விக்ட2வ மத்ததம் 

போர்ததுவி பக்கம லார்த்திட வணிந்து 

சூடமதி யவிர்செய் சடைவரி கொண்டை 

தொடைறிறை தூமபை யடல்குறித் தணிர்து 

புண்டரம் பீறையெனத் துன்றிய துதலிற் 

கொண்டெரி ள்) யொடு பண்டியிட் டிருந்து 

செயஞ்செய மெனப்பல் லியங்கட லடைப்ப 

வார்த்துபண் விண்டிசை யதிரச் சென்று 

Brain Gut If Bo bun போரினைத் குறித்தத் 

தெவ்வர் 2மரி ற்ண்படை சன்படை விடாது 

கோபமொடு சாபங் காதுபொர வாக்கி 

நாரியமி சம்விது ணூயக ong 

வாள்வலற் தோலிடம் வாக்கி விதித்து 

வலமிட பூன்பின் விலஃ-லொடு கொண்ட 

தோலினி M6), ௪ரறுஙலொமி ilar go 

பலபல வீரம் பகாற்று வாதெொடு 

ua ge லாது பற்கட் டாறு 

தனபுடை யுள லார bh bp மென்று 

௬ந்தையிற் கொண்ட செருக்கற வுன்னி 

வளைக்மு,ம் கல்வில் வட்ட மாகக் 

குடைந்து கோடும் பொருர்தக் கண்மிட் 
களிப்பு 4 Sac.) a குறிப்புப போலப்
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புள்ன செய்து புரமெரி பூட்டி 

முன்னல் விடாதார் மூவரை யன்றித் 

தன்னினை வற்ற தானவர்ச் Canary 

பகைதவிர்த தெவர்க்கும் படமொழித் திடிரின 

திகைமையுள் rh amr oat! தீவித்துரு (கலர்க்கெவ 

வசைவ(நி யெனிலும் வருபகை யொழித்தின 

OO TH MT Hi புரியும் கருணோபது கடலே 

மாண்ட மனத்துயர் மாரி யெனனை 

யாண்ட வனம்பைச் தண் டேசா 

நின்சடை யமரு ஈஞ்சடை யரவர் 

தனதுயிர மறக நிழூறரு பரபார் 

கண்ணன தருள்சேர் தண்ணிப கலுழளை 

wing நாணச் சுகமோ வெனள்ளுர் 

திறல்பெரி யோரைச் சேரக்தடுஞ் 

செயலென நின்புகழ் தெரி் றதுவே. cc 

நேர்சைவெண்பா, 

தெரிக்துரைப்பார் நூச்டிற் கருளுதலிற் நேரேன் 

பரித்துரைபா விறகருடல் பாங்காம்--விரிர்தசடைத் 

தேவா மனந்தபுரச் சீகண்டா PcG dur 

மூவா மழலை பெ! ழி, (௧௩)
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வ।ரிபாடிக றல், 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

மொ ழியி ன(ாதவெம் பொன்லுட் டனதுண் முசப்பளிந்ன் 

வழியி Maris Poh செயலொரந்துஞ் பசொல்ல(ழி மன்னிங்ற் 

விழியின் மணிதருட் சீகண்டன்றண்புகர்மேவனந்தைக் | பான் 

ஓழியி னிகர்ஈம் ருறும்பொரை ராடன் 6ருபையனே. 

சம்நேடிலடியா சீரியவீடந்தம். 

இரியைநெறி முன்பினெடி மறியாது ஞானம் 

நடைத்தோரின் மேலோர் கடய் 

கேள்விசள்பெ 7 Baul Bar கேண்மையெறு ரஈன்னடைகள 

பையா துணாம்ேதோ ரென 

விரிபுவன நிறையண்ட முழுமைபும எப்பனூல் 

விதிவ/ரயெ னப்3ப சுமிம் 

வீணர்சளில் வலிய மெனையுமொரு பொருளென்று 

மெய்யடியர் கொள்வார் கொலோ 

பரிலினுவர் மண்கொண்டு மழையினின னோந்தவுடல் 

பானுவெயி லாத லர்ந்த 

பண்பினெு மெதிர்வருமொர் காழியனை நீறுபுனை 

பத்தளென்றேத்திட் டவெங்
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கருதரிய சேரன்மான் பெருமான்ற ஞட்டினிற் 

காட்சிமிக் கோங்கிப் பொலி 

களிறுபிடி கன் றினெி திரிதரு னந்தநதர் 

காசின்) சீகண் டனே, (கடு) 

வாழ்க்கைநலங்கூறல், 

கோரசையாசிரியப்பா. 

ஈரா Buel செல்வமு மாகக் 

கண்டிஸரு நீறு கம?மு.ப் கவநீரத் 

குண்டினை தண்டைஞ் சக்கரம் குளி! தார் 

கவசங் கரசை தோல்வாள் காலா 

ப். எமனிறை யாக நீங்காத் துணை கொடு 

நிய மாயைப் பேப்பமபா ராடு 

ஞானிகள் கண்டுண் மோன பாசப் 

பாம்பின புலியின பதத்தின i oda 

தசைகழி புடலர் தாங்கும் வீரப் 

10. பிருயகி யொருகோன் மருக னூன்றிப் 

பெயர்த்திரி பாதப் பெற்றியை யேய்ப்ப 

வலமிட மாகத் தலைதளர்த் தாட 

வேத்திரப் படையெம் விடைமுக வண்ணல் 

சாத்திர மோதித் தாளம் போட 

13. வுலனை யொருங்கி லுதவிய வுந்தி 

பலைமக ஞூள்ள மகழப் பொதுவி 

2
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BO, 

சீமண்டேசா் 

டைக மாடு மாடசச் சீலைவின் 
ம் . « 8 ச் ஆ 

னர, ர்ணோ பென நய CO) uit Uh Loa மகளு 

மப்பா வைியாகு Wen hen g 
. o க 

யொப்பு௱ சருபண யுடைய ளாம் 

முடக்க ளொழம்ததுக் கடப்பம் பிடவும் 

கமுர்சையுங் Gene gia களவு மலரத் 

Galle ani குபரியர் மூலேயு 

பேல் வெபமை வெதுப்ப விப்பி 

HOM wer னே செறுப்ப 
க 10 may ‘ ௩ 

வானம் பாடி வான் Gr B& 

ட் 0] ae (இ ம் 6 
QOS Lous OAL. idem Hut (oan eves 

பண்கொஷ் (uy உலை பர்ம்தளி பாடக் 

SHIN SONG SUT பலர 

வழுதச் செவவாய் முழு.த மவிழ 

நனிவெண் ைதைடட் டளவு (வடு பபக 

கனிவாயப பெய்கை சந்தன் விர்ய 
+ al ry ய் . 

புலைகட் டெரிய வசை முகிழ்ப்பக் 
cx டி % . ட . ச ௩ 

கல்மழை பயக்குவ கருமபட டாரததுப 

பதசெம் டஞ்சு கோபம் பூசி 

யு. ததர மாவா யுமையொடு கலா௩தம் 

முக்க மமுத முதிர வீசிப்



நான பணிமாலை. 1] 

பா Ae மூதில் பாறி Lrian 
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&ட்டளைக்கலித்துறை. 
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காவுச் செயஓட் கண்டது சண்டும் 

மிரப்பார்க் டொம லிிவொர்த் தடுத்தலு 

முளம்வெரு வாது பிறர்மனை விரும்பலுவி 

களவுறு முளளக் கருத்தொடு காட்டுஞ் 

சாதசத் துள்ளாய்த் தன் பீம லாருப் 
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யார்ர்துள் என்பொடு தேர்ந்துளங் களித்து 
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சத்மான் னிருளாள் கல்யத் தக்ச 
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தீர்தைதா யன்ப கறறுமி லாது 

பர்துச கோதரர் பச்சமு ராது 

கொக்கோ ரான்றோர் நாலோர் மேலோர் 

சிற்தையள் பூச் செயல்புரி யாது 

தொண்டர் பதங்கட் டொழவறி யாது 

மண்டிய நின்புகம் வாய்வழுத் தாது 

பெண்டு பிள்ளைக ளென்றிழி பேய்கொண் 

டலஃக பனைபொன் னணிதுணி ராடி 

வெட்கம் லாமறந் பக்கம் பலவா 

வல்லும் பகலு மழுதழு தலையும் 

புல்லறி வுடைய புலைய Cen of! ap 

மில்லாண் டோரு மீன்றதை யுன்னிட 

பொல்லா னாயிலு நல்லா னாக 

வருளே புரிவா ர்வனி பெவைக்குங் 

கருணா லயமெய்க் கரபுறு தாயுக் 

தீந்தையுங் குருவுந் Zu bow 

யவனியவ் வுயிருளொன் ரகு கானே 
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பொய்யிலன் பொடுசெயப் புரிலித் 
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வினவுக்தரம், 

நேரிமைவேண்பா. 

அ ிகென களமென்போ லார் குழையென் முன்னு 

மொழிய வெழுத்தின் முதலே--தொழியச் 

சரித்தெரித த தென்னிரசீரச் சீசண்டழ் கூரென 
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சீமா னினைச்சிர் துரத்தோடுஞ் சென்ற திசைகிடுத்து 

மாமா னினைய வுநாணச் சேர்க்குமென் மாணனை3ய. (௨௬) 
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சீழீநேடி வடியாசிரீயவிநத்சம். 

மாஜனோக்கி மகிழ்வெப்து மறைபோற்றிக் கழலோறு 

மலாத்தா ண்ட்டர்
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தீமரரு மசரரு மாவலிர் POPS ES 

கடைய வடவை கடையெழு தாங்கு 

கனன்றெழு ஈஞ்சை பூக் கரகா 

வெனற்ன் றுன்னை பலரும் போற்றி 

யுயி! தரி யாம் லோலமிட் Lain 

வன்னவ ராவி பதன்றுடன் மண்ணாப் 

போகா வண்ணம் FEY) தாத 

வரும் தினை யற்சி ம் பெரிதல் கொடிய 
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on ols shoe யனர்தையிற் 
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ஹனோக்ஃ்ம ஜொன் றுண்டென் றன் ஷெதந்கோ-கமையா



98 Peon Cet 

reg Bee போற்றமலி மாடவனர் சைப்பரமா 

பாகத்தார் போற்றம் பதம், (௨௯ 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

பதமே விருப்புண் ணியாபோற் றனந்தையம் பால்விடை யான் 

பதமே விரும்புண்ணப் பாய்ந்தாங்குசொற்பகாவர்க்கரிதா wu 

பதமே கிரும்புண் ணுரதின் பொருளினிற் பற்றிநிற்பிர் 

பதம விரும்புண் ணெறியா பெறும்பபன us pon த்தே.(௩௦) 

கழீநேடிலடியா சீரியலீரத்தம். 

உளமொன்றி மவநினைவு லோகரைம றைப்பினல் 

தொருவனுணா வானென் றத் 

தோராதொ ளித்துமுக மனினுண்மை போமொ யில 

௫றவாடி. இுமமவர் கள்சொற் 

களவென்று கருதாம இளதென்று கெஞ்சகற் 

களித்தன்பு பாராட் டிடக் 

கர்றகர்கள் கூட்டத்தி லுர்றிடவ மைத்துன் 

கழறிகன்பெ னக்கருள் வையே 

யளகொள்றெ னக்கசொண்டி எங்சுஞ்சொ டும்கொஞ்சு 

பங்கிஞ்சு சச்சொற் களு 

மரியயாழ் வீளைமாதர் பயில்கின்ற வீசைகளு 

மரம்பையர எந்து ழல்பவே
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வளமிஞ்சு தண்டலைசண் மணிமந்தி ரங்கள்பல 

வாய்ந்துபொன் னகரென் னவான் 

வளாதிரு MONG He | ஈகரினிலு றைந்துயிருள் 

ary Dor Foam Gar, (௩௧) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

smo ஈன்சொழ் காவிச் சேற்கட் 

செண்டாங் சொங்ரைச் சேணிமை யாரா 

டின்புறு மசலான் றன்பதி விட்டிள் 

ளுட்டி பொளித்துப் பக்க மொதுங்க 

5... வக்கனி தேவ னணிமணி மாடம் 

புக்கிற ற்பம் போற்றத் தென்கோ 

லுயிர்தங் களைகட் தவரில னென்று 

கயர்வி விரங்க யடியிணை பணியத் 

தெய்வ நிலமைச் செயல்கொ எரக்கன் 

10, நயவு வேண்டித் தண்டிசை தாங்க 

வ௫ணக் கடவுள் வாச ெெளிக்க 

வாயு குப்பை வாரித் தூர்ப்ப 

வளக ஸடப்பை யஞ்சி பெடுக்கத் 

தன்னா (விங் இந்நா ளின்றென் 

13. நின்ஸு வுள்ளோ டெட்டான் நிக்கா 

னெதரநா Gens GUS pow
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89. 

ரிகண்டேோர் 

வானவர் பர்ச பாாுிசம் வரறக் 

சான மானிவர் Ble மோம்பக் 
ப a ௩ 

கிசைமூகு ரைட் தினமுற Gorn Hr! 

பிசுகுச மேறிப் பிரழைகாண் பான்கொால் 

லென்று Som 7 நோக்கும் காறு 

நின்றுயிர் ரிக் நிலைபெரி nary 

aman? apap a நவமாற வெண்ணிக் 

சலிதீரக் தன்பிய் BAS AB) கருணைக் 

கருப்பொழ் றளவக் சாம்பவி யருளி 
* , * Cs ‘ கருர்புக கொராரகஞ் சுடரா [hopes 

கபலக் சண்ணான் கால்கள் BHA 

வரு கு கினா சகச்சகை பேந்தப் OH tom | FF Oi 8 Bt 

பாணர் புகம்ர்து பலலாண Gunga 

கன்னர் lox இ மகம் பாட 

GF oF WIT கூடி வி ணை மிழத்ற 

வானவர் பாதர் காடக பாட. 

நாமகள் பாழமொ0 ஈஇல்கு பாடப் 

பூமகள் பலர்கற் பூரத Bu 

மேற்றி யால பெடுத்த வளைப்ப 

வித்தகை யவூரா டேனை மயாருஞ் 

குறுவீத முனனாச் செயமக மதனிற் 

பெறுபவிக் தஇசைகத பிழை வழி Cha bm
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நாமைணிமாலை. 1 யூ 

சாப நனைந்து சாலி யினை கதுள 

ory all பலத்து த ய் iy Lh ovit தூவப் 

பலமலை கூடப் பட்டாநு குன்னும 

ப்பவலி யுடைய ௧௨ றத eal dant ay 

wT (Lf லாகுஙி கரிகட் சிறு 

மரமுக CUR ரூ ய் ட வீரச் 

சோதர। சுகேணை ara de த பஃபாப் 

டானு கோப தைய பாலா 

விவி வர்தா லாரியின் வளைய 

பந்திரர் வாறுததத் தடதிரர் போற்ற 

ல்ரண்டைஞ் ae WO, டெட்மிறு ம்ண்ட 

மொரு கடை ந் மலி, y றனியர சாளு 

மாயா me) வானபல படையு 

fer னாதி யோகொண் முகங்க 

மாந்தி இ “ulus aud (Lp 

மாயுளு நூறறெட. டாகிய யுகமும் 

பேருடல் வலியும் பெற்றி மாயச் 

சூரனே யஞ்சஞ் சுழரை விமிப்பச 

நதை நினைந்தவை செயலின் ராகு 

மழலை Gun Na ew மலையு வ களியும் 

பழகப் பயிலும் படைநுதி நுனியால் 

விரியுல கெவையும் வேவச் செய்யு
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80. 

சிண்டே சர் 

பருண்மிகு குழவித் இறழுறு செயல்கொள் 

வித்தக நால்வல் வீர வாகு 

தேவற் org Ornish ded 

நீதியு ஞான நெறியும் கூறி 

யொவ்வா வதனா லுக்கர மோடு 

பூசி சணங்கட் பொருந்த கோக்க 

யாதர முடனே யணிபடை செய்து 

கடலது கடந்து கடிரஈகா புகுஈது 

கூக்குர விட்டுக் கூவிப் பொருது 

வலிமிகை நோக்இ வடிவேல் போக்க 

வரல்கண் டஞ்சி மண்ணாய் மலயாய் 

மழையாய் மாவாய் மீனாய் மற்றும் 

பர்பல வடிவு படைத்தும் விடாது 

பாய்ந்துபல் களையொடு மேய்ந்து வதைப்ப 

aria னாகி யழியுயி ரோடு 

இகழ்வுறு மயிலுஞ் சேவ பாகி 

வந்து வணம்கி வரமது வேண்ட 

வாசன மாயும் கேதன மாயு 

மேற்றருஈ செய்ய வெற்கொரு துணையா 

வருளும் பொரையு மாணையும் வலியு 

மிளபையு மாரு வெழிலுறு முருகச் 

செஷலனை யருளிச் தெவ்வரை மாய்த்தத்
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Brow Loose wt Pn. ug 

Ogaeny weer. Paar OL gr 

பாவமெய் படைத்த வென்னைப் பார! 

வரக நட்பாய் மனத்சொன் றுனவி 

பின்சொற் காட்டி யு மச 

வன்பக மொிக.ம் துன்ப வுவனி 

முன்சின மாச முனியிலு மானிய ந 

விடாசெப் வாருக் நெதாசெய வரியாச் 

சடல னென்,! ஒள்விது Gon SF 5 

QaaQy.. பரமா. னு மெதிரரத் 

குடியுள Dare ப புரிய கொள்ளுக 

gam be Compa gar ds bse a OF 

(fo DG LL bal dar ன் ul Da ளிறு பிரதம ஆ 

வின்சொற் பெ.ையன் Gms wi Sil 

பண்பில ளெழ்று பழரித்கினும் பம் கக 

விரவகட் சயர்வெர மனி றிது Char a pp) aor 

Oa usp Gorse Grory Cari 
உ ச ச ௬ ~ ச க் . 

கன்பா முன்பிற றல. Gb week 
. படி sy % . 

ப கஞ்சிய னில்ரா மவவிட மோட்டு 
. ௪ 0 of . 

நெஞ்சக் were நீத்தியுள் 

டர agi. 

E@h Fa Tipell Qo “ட வரப்ப, (௩௨) 
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10. 

சீகண்டேசர் 

alos SOME SHU னர்சைப்ப திக்கண்வல 

மாவைத்த சீசண் டர்வெஞ் 

சேனக் குழுக்கவர aS pio துட்டா்களை 

சேத்த்த சீரின் புகழ் 

மானக் கருத்தினுட டித்து தஇப்பரிடர் 

மாயந்தோடு மின்போம் கும. (௩. 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

இக்குண் Lager ரங்குண் டிங்கன் 

றென்பன வில்லா தெல்கும் தங்க 

பென்றுளை பெலரு மியம்பும் வழக்கா 

லென்லுளி னீயு நின்னடி யாஜு 

மாமென் றுண்மை யாபரு ளானறோர் 

சொற்கண் டன்றி யுட்கண் டறியாச் 

சிறியேன் ஈனையும் பெரியதன் னருளாற் 

றின்பப் புலியுட் டுன்ப மொழித்துத் 

தன்பத கம்பும் தன்மை பளித்துக் 

காத்தனை புல ஞாற்றிசை கமழக் 

கொங்கு விரிந்து ருங்கும மிஞ்சுங 

கும்பக் கொங்கைச் செம்பொற் கஞ்சத் 

தொருமா வாமப் பெருமான் Cap 

Rie ppp வொருகாப் பஃற்லை
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நீரான் பணிமாலை, 91 

யுறுசெம் மணிமன் ஸஎச்சிப் பூக்கொள் 

படமிவை வாய்ந்த பாயா யோக்க 

வருணிறை வுறுமிவ வனர்த னசரின் 

முன்பய ளென்பத் தன்பணி செய்யுர் 

தொண்டர்ச Gass ase tear வாழ்த்த 

நாதத் தளையுட் போதத் தலையாச் 

சோதிச் வெமாய்த் தோன்றி வாழுஞ் 

கண் டேசா சித்தத் துன்னி 

வேண்டுவ ஜென்று விளங்கக் கேட்டன் 

mmr. Hue UHHH Woo gs 

Oech pr தள்ளி நின்றன தெரிய 

னெர்சா ளேலு மெவ்விட மேலு 

மெரித்த யாக்கை யிறுரா எக்நா 

ey). சளர்ஈது வாடி மெலிந்து 

லாத மியைந்த சத மிகுந்து 

பீ செறிந்து bt (paw வடிந்து 

சண்ச ளிருண்டு சடைவழி யாச 

வார்ப்பன கொழு? வாய்மொழி குழறிக் 

சாதுக ளடைத்துக் கருத்தும் கெட்டுப் 

டோகா துனது பொற்சழ லாதி 

சத் தழகு நேரத் தாய்ந்து
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ல மயம். 

ச ப்புப்பாயிரங்கள் 

இவை 

மில்லை வளாகம் 

a. வான, ந்கரணா இிநிலய மடாலயம் 

ஆ நீத ஷண்முக சரைையசவாமிகள் 
அரியது. 

பொ ன்னா ஆ! மணியாறும் 

புவிபரஇ! வ குவியாலும் போதத்தாலு 

பின்னாஇம் 7. peas விதததாலு 

மிசம்சாலும் வேதத்தாலுள் 

சொன்னா மபைமுன்னூம் ரொடையாலுவ 
கொடையாலுந் தோற்றத்தாலு 

மென்னாலு நிழைசெழிய ரிறஹைமாண்பின் 
முறைவாய்மை யியலுநாட்டின் 

Eros தரு நவானைக் காவாங்க மெலும் 

பதியைம் தென்டாற கொண்டே 

ஏர்பூத்த வடஇிசையி னெழிலாரும் 
வெள்ளமையும் மிலங்கா நிற்கப் 

பார்பூத்ச மெய்க்குப்பை யெலுரகருகச் 
கஇிபதியான் பண்புமிக்கான் 

வார்பூத்த தனமனையோ டில்லறால் 
லமாக மருவிவாழ் வோன்



5 சிறப்புப்பாமிரங்கள். 

அ௮ன்னவன்றன் மிருகாமங் காத்தபெரு 

மாளெனவென் Mon Mash gs 

மன்னவன்ற னருந்தவத்தால் வற் இத்தும் 

பலகலையு மதுிகொண்டாய்ந்து 

சொன்னலலும் டொருணலனுஞ் சுவைநலனு 

மூறக்சவிகை சொல்லவல்லன் 

பன்னகரும் புகழ்ர்மேதேத்தப் பரிமணமென்் 

ஜொருடெயரைப் படைத்தசீமான் 

தேவர்குலப் பெருமணியைச் சிழைமயின்மேல் 

வருமணியைக் இகழ்மெஞ் ஜானப் 

பாவலருட் புகழ்மணியைப் பசு த்திற் 

லிகழ்மணியைப் பகைபெற்மோங்கு 

மேவலரைச் செறுமணியை விளங்குறுசும் 

பி..மணிய மணியை வேண்டிக் 

காவல.ரா வினன்குடித்தோத் இ.ரப்பாவா 
மணிகுமரன் கலன்க ளாமால் 

காமணக்கு கெய்க்குப்பை தனிலமரும் 

பரிமணமாக் கவிஞன் சொல்லாந 

ேமணக்குக் திருவாவி னன்குடிவாழ் 

குகன்றுதியைத் இனமுகோக்கப் 

யாமணக்குல் கவியொன்?ேே ரூ ரடியேனு 

மூளங்கருதிப் படிப்பார் தங்க 

ணாமணக்குஞ் செவிமணக்கு மகமணக்கு 

மதிவுமண நாடு மாதோ



Go
 

சிறப்பட்பாயிரங்கள். 

இன 
சித்தார்த அரபம் ௮ஷ்டாவசானம் 

பூவை SOU OHS HI (Yi Fou] TAI SATA 

இயற்றியது. 
மருவாவ D MUNA STIG கற்பனைகள் 

மலிந்து 2மவத 

திருவாவி னன்குடிதோத் இரப்பாதற் 

பாமாலை தஇகழர் சொம்ருன் 

பெருவாரி யனவிலக் கியவிலக் சணமனைத்தும் 

பெரிது தோற்ற 

இருவாழு கெய்க்குப்பைப் பரிமணப்2பர் 

காவலனார் திறன்மிக் கோனே 

இஃது 
இருவா வருதுமையா இனத்து 

மஹாவித் துவான் இருசிரபுரம், 
ஸ்ரீ மீனாட்ிசு்த£ம் பிள்ளையவர்கள் மாணுக்கரி 

லொருவரும் திருவிழிமிழலை சாமிநாத 
கவிராயரவர்கள் சகோதாருமாயெ 

ஸ்ரீ பாலகுருக்கவிராயராவர்களா லியற்றியது, 
—»— 

இருவளர்ர் திலங்கு முகிற்பிறை களங்கஞ் 
சேர்ர்துமென் கடுக்கையா சரகம் 

பெருகரல் வமா தனையுமார் தவினால் பிஞ்ஞகன். 
றனைநிகர்த் தோங்குர்.



4 சிறப்புப்பா யிரங்கள். 

தீருகிறை பழனி மாதிரத் கணித்தாய்த் தயல்குமா 
வினன்குடித் தளியி 

னருமறை புஈழ வமார்தருள் சுடாவே 

NLS சிற்பரக குஉன் மேல 

ஆரங்க மறையுக காண வரவணை 

யமலன் அுஞ்சு2) 

ச.ரங்க மெனு ஈகாக்சூத 

இகழ்வட பாலின் மளணுல் 

கா.ரங்கர் இகமுஞ் சோலை 

சுவின்மிகு சச்சி wu Rev 

வாரங்க ஈகும்ன் ஞார்க்கு பகனென 

வழகு வாய்ர2 சான், 

வறு, 

விண்கலை மகளும் விடவ.ர விறையும் 

விசும்பயன் மாலம்பா தவத்துங் 
கண்படா தொழிக்கக் கவின்கொடை கல்வி 

க௪டது வலியினுங் கத்து 

மண்புக மாதி மூலமென் ரொருபோ 

வாய்ந்த நற் சுகுணனு மடழ்ாது 

பண்பட சாவி னன்குடி மாலை பகர்ந்தரு 

ளென்றனன் பரிவால் 

ஆலையை முறித்தல் கரிகரத் தேத்தி 
யரிகரி யயின்திட வரிக்குஞ்



சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

சோகம் கெயக்குப் பைந் Oona 7 

HIGHS Hd Rory GHGS brow 

CMNMULI LM LD AHL BTS 

விண்டுவென் ரொருபெயர் பெற்று 

மாலையல் குவளை புனைகதமன் னவன்செப் 

மாதவத் காலவதரித்து 

oa 

முத்தமிழ்க் கடலயின்றிம் முதிர்ச்சியின் 

மூததூல் சொற்ற 

தத்துவ நான்டான்னான சமய ழா 

வியாவ) மாய் மூதி 

பந்தன தருமாப பெற்ற 

வன்பினா CVT DGB hth BH wor 

பத்திக்கோர் வித் சனான பரிமணப் 

புலவன் 2தா 

இஃது 
இருசிரபுரம் வரகனேரி சித்தாந்த செத்தினாகரமாகிய 

வித்துவான் 

சோ, வீரபத்திரபிள்ளாயவர்ளாலியம்றிய_து, 
—_9—— 

கதிர்நில வெறிக்கும் கற்றையஞ்சடிலக் 

கண்ணுதற்பெருமான் கனையிருண்மூடிய 
பனிக்கதி சென்னப் பாசமச்தொடுந்யெ 

பலப்பல ௨யிர்சணிலத் தகத்தனுவுங்



8 ரிறப்புப்பாயிரங்கள். 

க.ரணமும் புவனமும் போகழுமளித்தே 

விடுக்க பேத மென்பத்துநான்கு _நா 

மூயிரமவற்றுளரு,ம் பெறன்மக்கட் 
பிறப்பே சிறப்பிற் மிறப்ப.., பூவைகள் 

சுத்தரன்னிலைக்க ட் சுகமுறவுஞற்று 

மற்செரிவழா அ மீமாம்புஞ் செல்வம் 

பெற்றவன் கற்றவர் பெட்கும் பான்மையன் 

போதன் வேண்ட பரவையிம் கடந்த 

௪க.ராச௪ மென்பிை ப் புரூுபவா தம்மைத் 

தனியிலமுய்தத சளிர்புன3 கங்கையிற் 

ப. சமனா டிக்குப் பணிக்கு ஈன்மலர்கள் 

பூத்திசோலை பொலிவழி செயலான் 

ஆசஞ செய்திய வானுலகிறைவன் 

அகமகிழ் வினையே ஈலமெனப்புரிந்த 

பொன்னியின் வளமிக மன்னியசோழ 

நாட்டிற் கணிகலமாகிய சரபு ரத் 

தொரு பாலரங்கத் தொருபாற்பிறங்கு 

கோன்மை நொச்சியக்கு நொச்சியைப்போல்வான 

மஹழையவற் பயந்த மணிரிறவண்ணனைப் 

பருவாய்க்கரா அம்பற்றக் கரிமுன 

மழைத்த சொய்றன் பாலடைந்தவர் தேரத் 
புனைஈத வாதிமூலப் பெயரான் 

செய்கெனப் புகன்ற காரணத்சானே 

எவவலசச்து மிலையாமரபில்



சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

ஜெய்வயானைபைத் தினைக்குறமானை 

டன் மணமிஅச்சிய நகமேய் புயத்தான் 

பனைக்கைக்களிற்று பண்ணவர்க்கிவ யோன் 

மனைப்பெனு சந்தைக்குக் குரவனா ஹோன் 

சூறுடல் இழிய விதயிற்காத்தோன் 

ஆவினன் குடிக்கண் பேவிய புனிதன் 

ஆயன முருகானம்புபத்தாட்ச 

ணன்பாம் ரூட்டின னருந்தமிழ்மாலை 

தென்னர் பிராளைத் தெறுசேய் சடிட்.துர் 

கஇிரைப்புனன் வைசை யெதிர்மறுச்தேறியுஞ் 

செபிர்க்தோர் மூட்டிய தீவினையாடியுஞ 

சேயிழையாக ஜென்பைப் பணித்துஞ் 

செல்; லைப பசிய பொன்னாவமைத்து௦ 

பல்லிசை விரிச்ச பனித்தமிழ் மகளைப் 

பூக்லமறியப் புணர்ர்து தன்னுளளஞ் 

செல்புலஞ் செலாஅு ஈல்புலத்துஈ்து 

மிவிளை வளர்க்கு மறிஞர் தங்கோமான் 

மானிலந்தழைப் பவளஞ்சுரச்தளிக்கும் 

brace Os Ne நெறிபடர் மேகமும் 
பெட்டவர் பெட்டவை பெட்டவாங்களிக்குவ் 

கற்பகத் தருவுங் கைத்ெழு வள்ள லு 

முட்குமானுதவு மொருபெரும் கரத்தான் 

௮ருவவின்பத்தை வுருவப் பொருள்கொடு 
Horas களவாவளிக்குங்கல்வி 

m
y



8 சிறப்புப்பாமிரங்கள், 

கற்றவஞ்சகக் கணிகைமார்களு 

மானனங்கண்ட வக்கண நிலைதிரிந் 

தம்மவோமதன னஈணிக்குவளை 

பலர்தொடுத்தெய்யு முன்வளாமூலைபுல்லி 

யுயிர்நிலை யளியெனவுரைக்கு ஈல்லெமிமலான் 

செப்பருஞ் சிறப்பினெப்ப கெய்ச்குப்பைப 

பரிமணப் பெயரிய பாவலோனே 

வீர 

உறையூர் சைவசிதத.ந்தசபை கனசா லாதிபழும் 

கு. தா, லா லாப்பேட்டை இத்தார்த ஞானட்பிசகாச 

சபைச் தலைவருமாகிய உறையு 

தே. பெரியசாமீ பிள்மா அவர்களால் 

இயற்றியது. 
௮ருவாகி யுருவாகி யருவருவம் 

தானாகி யாவுமான 

மருவாரு மலர்க் கொன்மை மாலைபணி 

வார்சடையெம் வளளலாய 

பெருவாழ்வு தருங்கருணைப் பெம்மானா 

ருலகுய்யப் பெட்பினீன்ற 

இருவாவி னன்ருடி வாழ் செவ்வேளின் 

சேவடிக்குச் சிறக்கமாதோ,



சிறப்புப்பாயிரங்கள். 9 

சொலியள றம் பொருள்வளமுந் தொடைவளமு 
நடை ழும் தூயபத்தி 

நல்வள ழு (ne ரங்கமைம் 5 hl ஈணிவிளங்கச் 

ச் பழு 207 63) ஸினர்பாமாலை 

பல்வகாஈறம் © பொருச், ிடசெய் க். குப்பையெனும் 

பசிவெப்தவப் பயஞுய் வந்தோன் 

கல்லை பாம Ox DUS sr oN oN oF 

பரிமணப்2பர் SACHS TED. 

SB oral மதக்தளைய வரியதமிழ்த் 
.ரிபலொன் மெரயுதமால 

மன்ன ற தாவெழச்தில் வயங்கவமைக்துதவி 

யிரு 2மயுன குற்மான் 

அன்ன | முறை சீன்பழன த் தணிடாச்சி 

ovr Sg: A மமர் சதோனாய 

எண்ணினியஈட்புடையான் றுபைசாமி யெனும்பெயர் 

கொ ளெழிமலான் ரூ oar 

இஃது இன்னூலாசரியன் மாணாக்சுரசாகயெ 

திருப்பாச்சிலாச்சிர மம் 

செ. துரைசாமிக்கவுண்டரால் இயற்றிய. 

சிர்பூக்ச  சோணாட்டு வேளாளர் 
மூலதிலஃன செல்வ மிக்கான் 

கார்பூச்த கரதலத்தான் காத்தபெரு 
மாடவத்திற் கண்ட மைர்தன் 

பார்பூக்த பரிமணமாக் சவிஞனா வினன்குடி.வாழ் 
பரன்பமேன் மாலை 

Cures சொத்பொரு Cui தியற்நினனென் 
மன ததிருளு மிரித்த €மான்,



10 திருவாவினன்குடி மாலை, 

&.. 

சிலமயம், 

திருச்சிற்றம்பலம் 

இருவாவினன்குடி. மாலை, 
கடவுள் உணசகம், 

காப்பு, 

இருகவுணி ஸனின்றிழி மதமருர் திடவேூக் 

கருநிறத்த வண்டினம் பிறைக்கோட் டொளிகலம்கல் 

மருவுகாதையோன் பலாசலை ரூட்டினனென்ன 

வெருவிலாக்களி யுறவமர் லேமமென றுணை 2ய. 

சிவபேருமான்றதி, 

அலையெறிடா சரதியை மீலைச்செய செஞ் 

சடைச்ே தவை யகலம் போற்றுத 

கலைிறம்பாப் பிறையணிகண் ணுதலைமழு 

மான்றரித்ச கரத்தை 

மலைமகளை மணந்தானைப் பன்னிருதோ 

சூடைப்பசனை மூழ்விஷனோடு 

நிலைபெறயெல் வுயிரூமூயத் தருவானை 
தினைஈ்துபவ நிக்குவாமால் 

உமையவள் துதி, 

வேதமார் தருவிற் படார் தவிர் கொடியை 

விழுமிய பிரணவத் தூதித்த 
Curgur waa s துயிர்க ணன்மார்க்கப் 

புணர்ப்பும வருள்செய் பூணியைச்



திருவாவினன்குடி. மாலை, 11 

சி5போன் மலரின் மணமெனச் சிவத்திற் 

றிபமமம் மிறைவியாஞ் திவையைப் 

பாதக மிரியப் பணிக்சருள் புரிநற் 

பரைபதற் இனைப்பர இமிவாம். 
e 

சுப்பிரமணியா து தி. 

காபலிச கர்கரத்தா னுதற்கணுதித் 

தமரர்கமாக் காப்பான் வேண்டி 

யோ்மலிந்த வயிறுந்தி ய௪.சர்குல 

YYyspso sr னியனமிக் கோங்கு 

வார்மலிஈ்த குயக் நரியை வனக்குறவர் 

SCHON Toor Laon sD BT Gow 

பார்மலிந்த புகழா.று முகத்தேவைப் 

பழிச்சிவினை பாற்றுவாமால், 

வள்ளி தெய்வயானையார் அதி, 

மணியொளிபூ மணம்போலா வினன்குடியி 

னருளுருவாய் வயங்கா நிற்குர் 

அணிடொரு-ட னசலாசென் னாளுமருள் 

சுந்தளிக்குஞ் சு.ராதமானைச் 

சணிதமறு பல்லுயிரும் காப்பாசா 

யென்மனமாக் கல்லின்மேய 

வணிளெரும் டொருப்பின்வரு வள்ளிகா 

மாயயை யன்டான் வழுத்துவாமே,



2 திருலாலின கடி மாலை, 

a. 

fe oy fh ப். ih, 

சாப்பு, 
பு 

Bot OV DOD YD. 

சவயிவவகவயள். ட கவலை வலை 

ண்ணலா Moret Hy uu ப யிங்கமல் ரும் அண்ணலா வினன் குழ பம suisse igo 
ச் வடி on 0, at () ர 

பண்ணவர்ச் கொரு மாலைசெற் தம்ழிளார் பாட, 
©) GUT IT Lh eB சொ ழி] பொருட gn Glam nor Gear 

யா ‘ t t 

ச் 77 ச் 

மு பப்பா 
. 4 1 அர my ட. ட, ர : 

{D ado OI 14 wot Loan pe ou The (, ட்டா (ஸ்ர ட்ப ee de pd ov 

= semen te = 

பதிப் od, 

மாமகள் கொ முன் ப மையபை புலவன் 
Dp } 

வதி துநின் வடி Loa ee 

யாமவப் பிறவி யக Dolan Surat 

யாட்கொள au, omy Bl பயில்கள் 

பூமலர் வயின்வல் டன்விிசை பாடப் 

புளசமுற் றெழினட மாயெ 

காமலிந் திலகு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே. (1) 

spas செயலு மற்றிருந் தேனை 

யித்துணைக் கோலம் இபற் நி 

வைச்தருள் புரிகி லாய்நொது மலர்போல் 

வாழ்ா்துகொண் டி.ருத்தியென்ன சான்



Fan ss slg. மாலை. 13 

, ் “0 0 ட் (இக்க மீனா மாயப் ' பய்கொம்லா மெர்தது 
4 mater Of] - 
DLIidral () Barco பிர்] QV EN TWIT 

KS த்தன ன் வல் சா IT Ml csr oor Bia ID 
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i jo Sona Cpr anager corals 
os, 

சிறந்தவன் வியாச னன்னவனின் 

பெறு (ஈதி ரீஸ் ஜி ரரி 1] Bal ear 

hose ores ங்கி 3 ் Biss 

118 வ மனா! பன் ரி ot சா! Bop : வறு 

னன்பினிற் சிரற்திட வடள்வாய் 

சாவகம் பிறங்கு மாவினால் ழி வாழ் 

ai Boat Olds, ee பா பபப, (2) 
9 ற. இதுவா 3 மமல (ம ரவியாற குவமா 

v3, 105 பிய ள்ன்பா 

Viti DOI) Faucip லொபரால் வறிர 
க, ர் ட ர் c 

ஸரள்ளக மலரவன ளம் 

Pb BD 9 nO) wis வங்களபா ONT» 

. ro . 5 தமிய ுளமிது சாதம் 

கந்தவண் பொழிலா சாவினன் குடிவாழ் 

சந்தே யெர்சயா பானே, (1) 
+ ட் . க a ந 

விண்ணவர் பதமுங் கண்ணன்மே இலகும் 
2 . வதிய னிருக்கையும் விழையேன் 

எண்ணுங்கா லவைதா மிர்திரசால மேய்க்குமா 

லென்லுளக் சடக்கை



14 திருவாவினன்குடி மாலை. 

மண்ணாக மெனிஜு ௦ படுச்செமிச் தடிகேள 

வண்பசள் வழுமதும தொன்றே 

சண்ணிலுண் பணியே யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனை யெர்தபா பர. (2) 

வரியமர் தனத்தார் புட கோக்கு 

மகமூம தொழி து மாலயற்கு 

மரியறின் னடியன் புற்றெறெழ தொக்கு 

யகமகிழ் வடைய நாளென் ing 

பொரியரைத் தேமா வெனவரு சூரைம் 

போக்கியாண் டமுனிய பொருளே 

கரியபைங் குயில் சூ.2ா வினன் குடிவாழ் 

கந்தம்ன யெந்தபா பான, (6) 

நின்னையே தொழுவார் வறுமையாஜ் பிணியா 

னினைவின்மாத் இரையு& துன்படையா 

இெரன்னவே பூகஇ மொழிகன் 2 னவவா 

றெளியனேன் றன்னிடைச் காணே 

னென்னை யோ மாய மறிகிலேன் ரொழும்ப 

னென்ப௫ டொய்மையோ வியம்பாய் 

கன்னலம் வயல்சூ ழாவினன் சூடிவாழ் 

கர்தனே யெந்தயா பானே, (7) 

வரசையிடை யிவாரது ஈதியிடைப் படிந்தும் 
வனத்திடை யமர்ந் தும் வாரிதிசூழ் 

திரையிடைத் இரிந்து மாவதெனின்னைச் சரண்புகுர் 
தடைந்தன பெனின் வெண்



திருவாவினன்குடி மலை, 

9 கரயிடைப் படிமிப் பாரினின் in cope 

செய்தவ முண்டூகொல் வாவிக் 

கரையிடைப் பொலிபூ வாவினன் குடிவாழ் 

கர்தமன யெர்சயா பரனே, 

௨ RSI புலி இயிர்க ணன்மாரக்க 

முற்றுயக் ௪.டுதியென் றறிஞர் 

ORIG வரனை யறிர்த மெய் 

புணர்வின் பலவ முனை விடுகுவ?ரா 

பதிக்கணி யாகு மாகநா டாண்ட 

பண்ணவா பைம்தமிழ்க் ௧சசே 

கஇக்கிட மென? சொ லாவினன் குடிவாழ் 

BEG pit மெயக்தயா பமமீன, 

மலைமக டனது செங்சையாற் முயங்கி 

மக்களா வென்ன நாக் குறலுக 

திலைமைசா ராறு முகத்தொமடோர் வடிவாய்த் 

மயங்கிய தடத்தனே சாகிப் 

புலையமும் விரும்பாப் புன்புலா லியாக்கைப் 

பொறையி?ன னெனிலுமெற் கருளாய்க் 

கலையெலாம் பயிலு மாவினன் குடி.வாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பமனே, 

ஆவியோ டாவி புணருமக் காலை 

யதற்டை யுடம்படு மெய்தான் 
மேவிடு மன்ஹே யவ்வண நின்றன் 

மெல்லடி.ச் அணையொடு கூடப் 

15 

(8) 

(10)



16 திடுவாவினன்குடி மாலை 

பாவிஃ்பன் பிசாக்குப் Lin OLE மாகு 

(படி யற் போகசொ டலா பராய் 

காகாறை மருகா வாவினன் முடிவா 

கந்தனே யெர்தயா பான, (11) 

பொப்தவ மிச பாதவன் உன்னைச் 

சிரரையிப் கொப கஇக்க 

ணெய்துூத லின்றி வாயின்மண் சோட 

லெழின்மூக கி தியாவாத்குந் காட்டி 

நொய்துடை யானெ௮ பெண்ணலய் நின்ற 

'னொன்சழற் கடி.யவ ஷியா 22 

மைவிடா யைய। வாவினன் குடிவாழ் 

ahs oor Chui But ws ses. (12) 

அறைபலி யடியர் இதியொடு ந) யேன் 

அதியுமுன் மிருச்செவி யேற்கு 

மறைகடற் புனித ஈதிப்புன லகனோ 

டங்கண நீருமேற் றிடுமாற் 

Fen oid Bova im யாளுதி ஞான 

மக னெனவொளிர் சேவே 

கறைவிலார் பணியு மாவினன் குடிவ 
கந்தனே யெர்தயா பானே, (13) 

பொருள்குணஞ் சாதி தொழிலொலி புலனாம் 

பொருலிலா வணியிடைத் தன்மை 

யருளுரின் ஐன்மை யங்கன மன்றா 

சறிகொடு புலனென வறிர்சேன்



திருவாவினன்குடி மாலை, 

ொடுணிமை மணியே சைவாழ் சொழுந்தே 

தெண்சுடற் பிறந்கவா ரமுதே 

கருணைவா ரிதி3ே யாவினன் குடிவாழ 

கதே மயெற்தயா பரமே. 

என்ன்கற் இருக்கை மழக்கிறன் னெறியி 

வெய்துறக் நரணைசெய் குவையேற் 

பொன்னக 2 சைப் புசுதாற் களித்த 

புகழிலும் புதிய3வார் புகழாய் 

முன்ன 1, மொளியைப் பாப்பி மதற்குன் 

(முகத்துறு கண்கமே யமையவ 

கன்னலம் பெருகு மாவினன் குடிவாம் 

கந்தனை பெக்தயா பானே, 

பாவியேன் மனபா கியபெரு முத்தி 

பத்தியா கெபெரு நதியை 

மீமவிமி மதுபோ னிபைத மாரும் 

விசையட் புகுவ தென்னாளோ 

பூவியல் பதத்தோ யாவே யெமக்குப் 

புக்கிட மளிப்பது புகலாய்க் 

காவியம் புகலு மாவினன் கூடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே, 

மாண்டகின் னடியர் குழுவொடு மெளியேன் 
வயங்குகின் பேவை யதனி 

னீண்டவன் புடையே னாகலி னதளை 
நிலபெற வருளுதி நீயே 

17 

(14) 

(15) 

(16)



18 திருவாவினன்குடி மாலை. 

பூண்ட்கு மணியு மாடமும் வி திப் 

புறஙசளும் பொலிவுற வயங்கும் 

காண்டகு மணியே யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பரனே. (17) 

யானென தெனும்புன் செரறுக்கே யழித்தா 

ரிழப்புறாு ரென்பது #565 
தானென மறைக ணறையவு முணசாச் 

சழக்கனளே னுளையிழக் துழன்றேன் 

மீனென விலங்குங் சண்ணியர் மயக்கின் 

வீழுறா தாண்டுசொள் விரைவிற் 

கானெலா மணியா ராவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே, (18) 

வுருளிலாத் தவரும் விதவிலா வானு 

மாதரஞ் சற்றுமி லறமுர் 

தெருளிலா வுணர்வும் விசையிலா மலருஞ் 
சிறியனேன் பத்தி யில்லா த 

பொருளில் புன்பாட லென்னினு மேற்கும் 

புலவனீ யெனப்புகன் றனஞனாற் 

கருளிலார் பரவு மாவினன் குடி.வாழ் 
கந்தனே யெந்தயா பரனே. (19) 

பலகலை பயின்று மதன்டொரு ளுணர்ர்தும் 

பக்குவ மில்லவர் தமக்கு 

வலர்தலை யுலகன் ஞானம துறுமோ 
மாண்புடை ரினதரு ஷணோக்கா



திருவாவினன்குடி மாலை. 

லலூல் வெய் கொடிய பாதகமனைத்து 
மகற்றிஈற் கதியளித் திடுமாற் 

கலவிவா னவன் போற் ராவினன் குடிவாழ் 

,கர்தனே யெந்தயா பானே, 

பற்றவா வறுத்த நின்னடி யவர்தம் 

பழக்கமே ஈழ்றுணே யென்ன 
வற்றவா தரமம யன்பத மளித்தற் 

குறு.துணையா ம% தருள்வாய் 

முற்றறத் ஏறந்தார் தமக்குறு பயனா 

முழுமூதற் கடவு! யென்றே 

கற்றரா ௨லாசூ மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தன யெர்தயா பானே, 

என்றுஈற் நுணையா நினைவிடுத் தயலா 

ரிணக்கமே புரிந்திழி வடைந்தேன் 

கொன்றுதின் அழலும் கொடியனே னெனினலுன் 
குரைகழற் கன்பனாக் கொளுவாய்த் 

துன்றுபைய கமுகு சுதலியுங் கன்னற் 

ஜொகுதியுட் கான்மது வருந்திக் 
சன்றுவெம் ப௫ிதி ராவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பரனே, 

எண்ணிய வளைத்து மெண்ணியாங் யெற்று 
மெண்ணிலா வலியுடை யெர்சாய் 

தண்ணிய மலசோன் றனையவ ம்தித்துன் 

றர்தையெஞ் செபிசா எவுக்சுப் 
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(20) 

(21) 

(22)



og திரவாவினன்குடி மாலை 

புண்ணியா புக ரிழா மெலும்பத மதற்குப் 

பொருளறிர் தரைத்தனை நிய 

சடப் we ES EE வினன் குடிவாழ 

கக டன இடா தயா பரனே. (23) 

பவா. மானு பலருறை பவனும் 

பொன்னகா சதன்னையாள பவனு 

Crome eri. Lat ge குறையிர த் தவிர்தீதா 

Omen Nar BiarhD உரையாப் 

LTEUET Pus Gpe BT 0,00 Gra H 

LID iL ன் LADD wt at ட்பா்ப்சி 

காவளம் பொலியு மாவி அன் (ட வாத 

கந்தனே யொதபா பச் பீனா, (14) 

கொடியவ னெனினுங் குரைமில oor call gy bi 

Carson dandy apae 

ணெடிய ver QurGw er pAQeussard 

நீயிரங் காவகை யென்னே 

யடியவ னலேனோ வாதர மிலமீனோ 

வைப$ யறிகுவை யெவையுக 

கடி. யவன் பிறப்பி லாவினன் குடிவாம் 
கந்தனே யெந்தயா பரனே (25) ச் 

வலியகன் மனத்துச் சிறியனென் மாட்டு 

மருவு௰ப் படாதென மறுக்கிற 

பொலி பருப் பதமந் தரமுதலிடத்துப் 

புணர்ந்தது மில்லதாப்ப் போமால்



திருவாவினன்குடி மாலை. 

மளிசுவைக் கதலிக் சன்ன௮) மாவும் 

வருக்கைய மாளெொலாம் வழங்கக் 

கலிபுகா தென்று மாவினன் ரூடிவாழ் 

ஏர்கிமன Cus Gu cig Sow. 

கருகும் பொது கின்றிரு வடி.யெ 

னுளத்தினி ॥ கொண்டிட லரிது 

மர விது மது யுகமன ழ் ௬௫ தும் 

வன்பனாத் தாம மல் கின்றன் 

பரு வா அவனும் பாலிடர் இப்பப் 

பக்ரா நிடப் பபப மமைது 

GHB EDI களுளு மாவினன் கடிவாழ் 

ers por Cursum cur Boor, 

அரகுகன் றமா வெம் பாவிநீ யிவ.ன்வற் 

தாயளற் பாபொனணு முனநின் 

பர் தமில் கணக்க ணின்றிரு வடியாம் 
பங்கய காட்டெனப் பவணிப்பாய்ச் 

சந்தரான் மறைே ரிருபிறப் பாளர் 

தழலவி கனையுணக் கருதுஙி 

கந்தமார் பொழில்சூ ழாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பாலே. 

வளமலி மறையு மறையினின் முடி௰ம் 

வயங்குறு மாசம மூபாஙக 

முளமலி புராண முப்புரா ணங்க 

ளுரைக்கு தூதுள்ளன வெவையும் 

(26) 

(28)



99 திருவ! வினன்சுடி மாலை. 

பளகறப் பயின்றென் னாளுமுன் னாமம் 

பறையறை விதூதனப் பகருகி 

களவிலார் பர.., மாய் பான் குடிவா.ற 

SHBG Ceri hut 110 Os. — (9; 

யாரினும் பெரியோ வுர்தையென் றுரைப்ப 

சவரினும் பெரிைபந் யென்டூற 

சீரிலும் பெருகு தன்மையோ னெனலாற் 

சிறியனேன் றனக்கருள் குதியாற் 

போரினு மிகுந்த பொழிலினு மதின் மேற் 

பொங்கவிர் முஈட்டினுங் கமஞ்சூற 

காரினு முதங்கு மாவினன் குடிவாழ் 

கநதனே யெந்தயா பரனே. (30) 

வேதீவா கமங்க டிரிபமியாமை மேவிடா 

தொருங் குணர திடினு 

நீதநிற் கடைநோக் கலையெனி னவருன் 

னீள்கழற் கன்பரா குவரோ 

மாதவத் தவரை நாஞாரின் Deo gi 
மலரடித் துணையொடு கூட்டிக் 

காத? டெல்லை யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (91) 

பதுமமென் மலர்மேன் வாழ்மக டனது 

பழூதிலா வளமையே பொருவு 

முபுகழ் மலயத் இன்றமிழ் முனிக்குன் 
பொய்கழல் சூட்டிமுன் னுவந்தா



திருவாவினன்குடி மாலை. 

யதுறினைர் தடி.3ய னின்றிரு வடிக்க 

ணன்புமிக் Rit gor on OH 

கனுவிலார் பரவு மாலினன் குடிவாழ் 

கந்தனே பெந்தயா பரனே, 

படி முழு தளந்தோன் பாற்கடற் அபிள்றோன் 

பார்த்தனாுற் பாரத முடி த்தோன் 

கடிமல ரசனி லுதித்சவன் காணும் 

கான முடி யுடையனின் றந்தைக் 

குடியினி ஓதித் துல் கொடியனா குவனோ 

கூட்டியாள் குமரஈன் மலரிற் 

கடிமது பிலிற்று மாவினன் சுடிவாம் 

கந்தனே யெக்கயா பரனே. 

முன்னநீ யருண கிரிச்குப தேச 

மூறைமையிற் செய்தவன் றனனா 

னன்னலம் பெறுகுன் விருப்புக மதனை 

நவிறர.ச் செய்தனை யதுபோற் 

சொன்னலர் தருமோர் நூலியா னியற்றச் 

சொரழ்றி யெற்கருள்செய் தாயவனே 

கன்னன் முச்.அயிர்க்கு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே பெர்சயா பானே, 

வாலியன் மருப்பப் பொருட்பெலா முறையும் 
வள மலி கோயிலாக் சொளு$ 

கோலிய வர்று முகாதிப் பெருக்சற் 

கொணர்ச்செறி கருமணிக் குவையைப் - 

23 

(32) 

(34)



24 திருவாவினன்குடி மாலை 

பாலியச் சிறுமி சிற்றிலிம் பரப்பப் 

பருவ அதித்தன Sur ge 

சாவியல் பழனத் தாவினன்குடிவாழ் 

சந்தனே யெர்தயா பரனே. (35) 

இ.ரங்குவ ேழை மக்களுக் செவரு 

மென்பசே யிவவுல செயற்கை 

த.ரவருள் தழைக்குஞ் சண்முகத் தேவே 

தற்பர மெனுந்தனிப் பொருளே 

பரவெளி யதனிழ் பற்றிவாழந் திடற்குன் 

பதத்துணை யலதுவே றிஅயாற் 

க.ரவிலார் பரவு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (80) 

வருத்திடி னினியான் பெறுத்திட லரிதுன் 

மாணடிப் போ தினை Quem gi 

கருத்தினிற Geass றீவினை யெலுமோர் 

கட்டினைக் கணத்தின் மாய்த்திமொற் 

பருத்திடிவ் வுடலாற பயன்றசா தெனுஞ்சொற் 

பாரினிற் பெரியாாம் நெரிஈசதன் 

கருத்து௮ பழனச் தாவினன குடிவாழ் 

கந்தனே யெக்சயா பரனே. (37) 

வஞ்சனை லோபம் Qui Deu Bs குணங்கண் 

மருவுமென் லுளத்தினி லுறைதற் 

கெஞ்சலி னிடமின் நென்னினித் கொருசா 
ரில்லையோ யிரங்குவை பையா



திருவாவினன்குடி மாலை 

SAFO NET Doom grt தங்களை நோக்கார் 

தரணியி னுண்ககொ றக்கோப் 

கள்சமார் தடஞ்சூ ழாவினன் குடிவாழ 

௧ஈ30ன யெற்மியா பானே, 

நிலபெறு வளமை மிகுத்திரி நின 

நிறையருள் கருதிகைர் துருகேன் 

அுல்தவழ் கடலி ஒய்ப் வடிவா 

பலைம்தரு ஏ்நித்சமா பலனே 

விவரம் பிபா மணிகிடம் தவிரும் 

வி இர | ணிருப்பி றப் பாளர் 

சலையினப் பயிலு மாவினன் குடிவா றி 

கநதமீனை யெதயா பர மின, 

அடைட் வார் Be பையனீ யென நான் 

குமறை தெறிக்டுட வறியா 

05 ரெஞ்சுடையே நின்றனை யடையா 
வுணர்விலே னெவவழி யுறுவேன் 

குடைந்துவண் டி.மிரபூங் குழலியர் நிதம்பச் 

குழியின்வி ழாவகை யருள்வாய் 

கடைந்தசெர் எழுசா ராவினன் குடிவாழ் 

கந்தமே யெர்தயா பரனே, 

உலகெலா மழலிற் பொடித்தவன் சேயா 
யு.தித்தனை யெனானி யறிந்து 

மலகல்வெங் கொடியே னுன்னையே யடைந்துன் 
னருள் பெறக் சருஇியுற்றனனால் 

(98) 

(39) 

(40)



26 திருவாவினன்குடி மாலை. 

கிலகுபு வெனச்சொற்றிடினு மியான் வெருவேன் 
விழுமிய பொருடெனக் 8வோய் 

கலவியர் புடைசூ மாவினன் குடிவாம் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (41) 

பல்லினைதக் இராது தராத. மறியாப் 
பதகர்3மற் பலகயி பாடிச் 

சொல்லினைப் பரப்பித் துடருவார் நின்னை தீ 

து.தித்திட வருபய ன றியா 

சல்லினை யிரிக்கு மாதவற் கடுப்ப 

வகத்திரு டகற்றிட வருளகாய்க 

கல்லெலா மணியா மாவினன் குடி.வாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (42) 

வானகத் துறையு மமரர் க௰்பகத்இன் 

மலரினைக் கொணாம் தலுதினழு 

மோனசா யக௩ன னடிமல ஏதனின் 

முற்றுமாச் இத்திடப் படலாம் 

தேனறா ஸிமிரி ஸினமரு ப.றுசிற் 

றிருவரா செங்கணுஞ் செ.றிவா 
கானருப் பெருகு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பரனே. (48) 

மதிஈதி மமூமான் முதலிய கரந்து 

மடுபகை துறந்தும்வே ளெலுஞ்சொற் 

டொதியுமத் திறத்சா னின்னையே யகண்ட 
பூரண சவெமெனத் தெளிர்தே



திருவாவினன்குடி மாலை. 

னதிர்கடற் புவியிற் றெளிதரா ரவ 
யலக்கணுந் றழிகுவ ரறிநற் 

கதியினிற் புகுதீது மாவினன் குடி.வாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே, 

பவுன் கோயில் சூ; தரப் பணிந்துன் 

பல்புக டனைப் பழிச்சித்தே 

குரவமென் மலர்கொண் டருச்சனை யியத்றிக் 

கோதிலா வாரண மொழிந்து 

சுரர்தொழு நினது பாதபம் susen gs 

கொழும்னேன் அுதித்சிட வருள்வாய் 

க.ரகமா தவனே ராவினன் குடிவாழ் 

கந்த2ன பெந்தயா பரனே. 

ுறைதரு கருனை யாளிரீ பெனவர் 

டைந்த சேய் தனையகற்றாமே 

மிறைதரு மன்பிற் றமுவியென் நனையா 

ணிதசனே தத்துவப் பொருளே 

துறைபல கெழுமு வறுமூக நஇிகுழ் 
சோலையெங் கணுமனந் துன்னக் 

கறைதபு வாவி யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பரனே, 

வெள்ளியங் கைலை யமர்ந்தநா யகர்க்கோ 

மெலும்பதத் துறுபொருள் விளக்கும் 
வள்ளியோ யெனது மளத்திரு எகற்ற 

வலியுனக் கில்லையோ வையா 

(44) 

(45) 

(46)



Ys திருவாவினன்குடி மாப, 

வுள்ளிய வடியே னவினை விளக்கி 
ஜனொத்ததென் நியாவரும் புசழ்வார் 

க௱ளுலாம் பொழில்சூ மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனை NMI BUM பர மீன, (47) 

மன்னிய பவதொப்க் குன்னருள மருது 

aT 5520 கெரிமமன வறி்மி சன் 

றுன்னிய வனா பறம்துறி செயுரின் 

ெரண்ட?னன் நுயர்தவிர்க் தயவாய் 

மின்னிடை... மருங்கு லன்ன மென் னடையார 

வி.ரும்பி.பா ட பயறுபூம் பொழியி 

கன்னியங் கழா சாவிவன் குடிவாழற 

BABS ot Cush BUT cid ss, (43) 

தொன்டனாப் மனவாக தொருங்பமைக் துய்க்கு 

அல்லியாக் கன்றி மற் 
மண்டரா இபரு படைகுதற் கரிய 

வ.உமல டைவ ரா மேன்மை 

கொண்டவ ன் கங்கை தனையன மடையும் 

குருச£ர் திடப்படுங் கொல்லோ 

கண்டவர் பவம்2பா மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனை யெர்தயா பானே, (4) 

எண்ணருங் கொடிய பாதக மனைத்திம் 

இருப்பிட மானே னெனினு 

நண்ணரு முனது திருவருட் டோயி 
னலிவுசெ.பய் திமமதோ ஈல௭்சார்



திரவாவிணன் குடி மாலை, 

பண்ணரும் பரவ னக்கரு GOLD'S BT 

பமமசற குருவு sg ar 

காரை Fy Bl 9 [ஹனி யாவினை குடிவாழ் 

தந்தனை MTD பா பரமன், 

தமைெய் வண்க_ம்பின் caps awh புயத்திற் 

ூங்கயி ம் கொண்ட, ரண்டு கின் 

னை /செய்பங் Bihar vl pd ag. bus 

றை ரய வ நவை I ல் 

விழைெய் நின்னடியா வெ வு வர்க்கும் 

விருப்பம் ov vera ம இரற்காய் 

கழை ெய்பூய Bp net taf sar amr (Heme: ழ் 

2௩ 2 ன Oi RUT Cd னொ. 

19 பவா குப் பார iI) GW PBI wail) Fr 

WL bb மா வலது யன்னளவி ற் 

குடிலம தள வோ நின்னடிக் BEML 

மகொளாதசூர்த் முலத்துஇத் Kay? oy 

படிமிசைக் கொலைமா பாது மனத்தும் 

படைத்துளே னெளிலு மெற்ரெங்காப் 

கடிகமழ் சோல் யாவினன் குடிவாழ் 

சந்தன யெர்தயா பானே, 

உற்றவா பவசா கரத இக் ஈடக்க 

வொளிகெழு மாக்கல மாகுங் 

கொற்றவா ஞானக் குரவனே யடியேற் 

குற்றதி வினையகம் நிரிவாப் 

[இ
ன 

ம்
 

(50)



34) Hianey wee ag ung, 

ப்றறக் OM hy SBT கும்மகதி அறையும் 

பரமனை பளகைபென் பறைந்து 

கற்றவர்புகழு மாலினன் குடிவாழ் 

கந்குமீன யெர்தயா பன. (53) 

பண்டுய ரமர ராஇியர் பழிச்சிப் 

பகைமைதீ செனப் பணிர் இடலு 

மண்டுசூர் கடிந்த மாவலி னெலுமோர் 

வண்புகழ் படைத்ரனை பெனினுந 

தொண்டு கொண்டடியேன் மிவினப் பசையைச் 

கொல்த்திடி. ஜோபுக டொடருக் 

கண்டுளோர் பிறவா வாவினன் குடிவாழ் 

கர்தனே மெயெந்தயா பானே, (94) 

பொருவரு வனப்பு மிகும் தையர்பாம் 

பொலிவுறு gps gi கென்று 

மருவுதீ வினையே னின்ன. ரட் கடையால் 

மகிழுறச் செய்வ வென்னாளோ 

வுருவளா கோ2ம தகழுதழ் பலவா 

யொளிர் மணி குபின்றமாடத்துக் 

கருநெடு முகல்சே சாவினன் குடி.வாழ் 
கந்தனே யெந்தயா பரனே. (5 

ero avant மானிடப் பிறப்பின் 

மருவினோ TG LLL னினது 

பொன்னிகர் பதத்தொண் டடைந்துபூங் கோயில் 

புகுந்துனைப் போற்றுக ever ay 

ம



மின்னியன் மருங்கு லார்பதத் தொண்டே 

விழைர்தபிவ் வினனேற் கிரங்காய்க 

சுன்னிய தமிழா ராவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெதயா பரனே. (50) 

wali புவியி னிடமறப் பரர்தண் 

டங்களு பஃதின்மே விடத்து! 

மெய்ய ரின்புக ழுவாவலான் மேலோர் 

விளம்புவா நினைப்பரம் பொருளென் 

லிய்யுமா றடைந்துன் புகழெடுத் தோது 

மூனரையினுச் களவிலை யடியேற் 

OSU LITE மாவினன் குடிவ:ழ் 

சுதனே யெச்தயா பரனே, (57) 

சாற்பசு கமமவன் கம்பசு கரக்கக் 
° க * fee 

கமறுளே னனறி மழற்றுன் சரக் 

கேற்ப யான புகலேன் வம்புபே திடு தற் 

கசெண்ணில்வாப் படைத்துளே னெந்தாய் 

சூற்பகை தடிந்த சோதிவா னவவென் 

ஜொல்வினைக் தொடாரறுத் திரிவாய் 
காற்பணை நீர்பா யாவினன் குடி.வாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பரனே, (58) 

கோதிலா வமுதா யருட்பெருங் சடலாய்க் 

குணமலி குன்றமாயச் குறைவில்



32 திருவாவினன்குடி மாலை, 

சோதியா Buds றனைக்துதிச் தொழுகுக் 

தூயவாக் குற்ற ஈகற்றணைவா 

a Ser ளஎம.ர ரடைனுயர் களைந்த 

வமலனே சுமலகா பனை நேர் 

காதிசேப் பாவு மாவினன் குடிவாழ 

சற்தனே யெ்தயா பரனே. (09) 

ஆகாஞ் சற்றுமிலாசிவன் நணளைறின் னருளினா 

லாண்ட கொள் ளூவையேற் 

பேசமிலா நின் னடியஎர் புழிசாப் 

பித்தன்மா மகனெனப் பேசார் 

மாதரோ ரிருவர் கொங்கைதோய் மார்பா 

மலரடித் அகனினி! தவிப்பாயக் 

காதலாற் றுதித்தேம் காவினன் குடிவாழ் 

கர்கனே யொதயா பரனே, (௦0) 

சிமியவர்க் குரிமை யேதமே புரிதல் 

செயிரறு பெரியருக் யெல்பு 

மதியவக் குற்ற மாய்த்திடன் வழக்கா 

மற்றிது ரீ யறியாயோ 
செதிவயற் சூனெற் பயிரினை மேய்ந்து 

செழுஞ்சுவை யுறுநறுங் கழையைக 

கறிசெய் மேதிகள்சே ராவினன் குடி.வாழ் 

கர்தனே யெர்தயா பரனே, (61)



திருவாவினன்குடி மாலை. 

வலைகொி ve Mos மீன்முனம் படுத்ோன் 

மசனெனப் பமிவரற் கொப்பக் 

கொல்பயின் உவர் கொம்பினை மணந்த 

குமர 2 கொடியனேன் மனமா 

மலைச்வம் சடலி னுலுமீன் றனைகின் 

னருள்வலப் படித்திட லரிதோ 

கலைபயில் சிரூ/ரூ மாவினன் ரூடிவாம் 

BHF sot Cus Gust பரனே, 

மறைபல துஇூன் ன.ரும்புக டனையான் 

வ.மத்திட லல்ல னோ வான் oy 

savour! vos Brora Suse 

படிய னன்பா னறைமொழியு 

நிறைபெம வேற்கு மெனத்துணி வுற்றேற் 

கெதறுசெய நினை த்தை யையா 

கறைபறு வளமை யாவிளன் குடிவாழ் 

கம்கமன யெச்தயர பரனே, 

வனத்தினுங் கொடிப சரத்தினு முழலு 
மறவர் கான் மகவிலா மையிற்றன் 

மனத்தினின் மெழுமா ருலத்தினா னினையோர் 

மன்னுபு சினகாதீ தீமர்த்தி 

யினத்தின ரொடுகின் பாதபம் கயத்தா 

ளேற்றிட வெழின்மச வளித்தாய் 

கனத்தினு மளிப்பா யாவினன் குடி.வாழ் 

சர்தனே யொதயா பரனே, 

33 

(63) 

(64)



34 திருவ/வினன்குடி மாலை. 

பல்லுல இன்ற நினறிருத் தாதை 

பாலழன் விழியினிற் ரோன்றி 

மல்லன்மா ஞாலத் துறுதுய சொழிப்டான் 

வக்தனை யெனுஞ்சொல்ப் புதுக்கி 

யொல்லுமா றெனதா ருயிருடற் பொருண்மூன் 
அனக்களித் தேற்கருள் புரிவாய்க் 

கல்லுதீ வினையை யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனை யெந்தயா பானே. (65) 

மன்னிய வுனது நாமமா றெழுத்தின் 

வன்மையை நின்வயிற் பொருத்தி 

மின்னிய மனத்திற் பிணித்திடா தவர்ஈல் 

விரிஞ்சனாற் றருபல வெழுத்தை 

முன்னிய துயராற் றன்றலை முழுது 

மொய்ம்புறச் சுமப்பவ என்றோ 

கன்னிரா டதனு ளாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (66) 

வெய்யவாடாச மார்க்கமே யொழுகும் 
வீணனே னெனினு நின்னடியை 

யையகோ வடையப் பெறினெம பாச 
மைவகைப் பா௪ழு மக.லுக் 

துய்யமா தவராதூஉப்ப் பழிச்சிய பாதம் 

துறுமண மெங்கணும் விரவக் 

கையற விலாசூ மாவினன் குடிவாம் 
கந்தனே பெந்தயா பானே, (67)



திடுவாவினன் குடி. மாலை. 85 

பொக்குபாற் கடலிற் றுயில்கொளு மாலும் 

பூவுறை சான்முகத் தேவு 

மங்கண்மா மாலத் துன்றிருக் கோயி 

லடி.ததழும் புறவலம் வரலாற் 

றங்களுக் குரிய சொழினடத் துவராற் 

றமியனின் சரண்புக வருள்வாய் 

கங்குலு மறவே னாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே, (68) 

9.60 apa a றில்லவ னெவமனா 

வவன்றனக் கருமைன் மகவாய் 

முடிவிலின் புருவா யருவமாய் ஞான 

முல்வனா கியபெரு முதலை 

படியினி னுன.து பதநிழ லலது 

பற்றிவாழ் தரம் இடமின்ே 

கடிமலர்ச் தடபா ராவினன் குடிவாழ் 

கர்தமீன யெந்தயா பானே. (09) 

இருவினைச் சிமிழ்ப்புண் டுழலுமெற் கருள 

வெழுவ தோர்ந் துன்கிழத்தியர்ச 
ளருகுறி னதனுக் கஞ்சிடே லனைத 

னரும்பசும் குழவினோய் தனக்கு 
வரியநன மருற்துண் டுறுபிணி தவிர்த்த 

லோர்ந்தெமக் கருளுதி யையா 
கருமுட லுறங்கு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனை யெந்தயா பானே, (70)



36 திருவாவினன்குடி Lon ev 

மாயனா தியாக எின்னமுங் காணா 

மாண்புடை. யடிமுடி யுடையோன் 

மாயமா தவஞ்செய் போய ருளத்திற் 

அலங்குநற சோ தரின் நந்தைக் 

சேயவன் புடைய னிவனென வெழிவர் 

இ.ரங்கியா சாவகை பென்னே 

காயசித் Bure, மாவினன் குடிவாழ் 
கந்தனே பெர்தயா பரனே. (11) ன்

.
 

அடியருக் கிடைய றணுடிடா தகழி 

யாண்டறாள தண்டபா எளிய 

மடிவிலா வரூட் சத்தியரிரு மாது 
மகழ்தர மன்னிலாம் பணியே 

முடிவிலாப் பொருளே மூயர்க்கனேன் றனர் சார் 

மூழுப்பவ மழிற்துணர் வளிப்பாய் 

கடிகமழ் சோல் யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பாரே. (72) 

மலப்பகை SATEG wiBs watiSw 

மாககாட் டுறைதரு மருந்தே 

நிலைப்பட வெனையாண் டருளிய கோவே 

கேயனே தாயனை யவனே 

புலப்படப் பரசிற் சுகத்தி லென்னாளும் 
புணர்த்துவ துன்னடிப் போதே 

கலப்பிலா தவ/சூ Lp வினன் Gaur ip 

கந்தனே யெர்தயா பானே. (73)



॥ீவாலினன்குடி. மா நதி 

பிரிஈதுளைச் சிறிது சரிக்கிலே னின தூ 

பெரும்புக டனையுமியான் மறவே 

னெஷிந்துளங் சலஙகி மயங்கல்கண் டிருந்து 

(பிரங்கலை யேழையே னளவிற் 

புரிந்த வேண்மி நினதுபே ஏளியைப் 

புண்ணியா வென்னுயிர்கி துணைவா 

கரந்நிடாப் பொறாளே யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெ்தயா பரனே. 

மயேதுமொன் றறியாப் பேதை ய Glen afl gp 

மெடுத்தெனை யாண்டுகொண்டனை மால் 

வேதமும் பயணு மாகிய வொளியாய் 

விளங்கிய விளக்கம எான 

பொதமெற் கருள விதுதகு சமயம் 
பொறுக்கிலே னினிச்சிறு பொழுது 

STFS தலிர்க்கு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே 

கொழுமணி சொழிக்கு மருலியஞ் சாரம் 
குன்றமாங் கந்தமா தனத்தைச் 

செழுகழு மலையைத் இருத்கணி யினைநழற் 

றிருப்பரங் குன்றினை யிரவி 
யொழுகொளி தருசெக் குன்றினை யலைவா 

யோம்பு நின்னடியிணை யறுள்வாய் 
கழூமலர் வாவி யாவினன் குடிவாழ் 

சக்சனே யெர்தயா பரனே, 

(75) 

(76)



wo
 

a
 | m Naat திருவாஉீனன் gig மாலை, 

இலங்குமா மலயத் தின்ுமிழ் முனிரின் 

விணெபடி யேற்றபத் இறத்தா 

லலஈகுதெண் டிரைசே ஏாழிதீர் பருகி 

ப॥ண்டமிகா ளகை மகட் டெழுக்த 

நலங்குல விக்தை தனைக் இயதா 

ணயந்திலே னெக பன முய்'3வன் 

கலஙகுரு தரா மாவின் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே. (18) 

உளங்குளிர் கங்கை மு3லிய தீர்த்த 

முறப்படிற் தருந்தவ முஞந்றி 

விளங்கு.று பூதி சண்டிகை புனைந்த 

மேலல lr con Qu eit 06m SB 

வளய்குல வியபே soon? Sew? nev 

மன்னிய பவமழிர் தர்மோ 

களங்கறை யானோ ட! வினன் குடிவா.ம் 

கந்தனே யெந்தயா பரனே. (78) 

முத்சவா ணகையார் முயக்கமெப் பொழுது 

முன்னுலார் குழுவொடு கலந்து 

சித்தமா ழார்த தியனென் றெளைகீ 

சேர்க்கிலா யெனின் முனமாரூ 
த்தனேர் கோதை தன்வயிற் மூசா 

.. யடைந்தவன் சேயென வறைவேன் 

கத்தனே யெனையா எளாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தபா பரனே, (79)
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உரைமெறி நினது சடக்கர பனுவை 

யுணாக்தலா தம்வயி னுவாராத் 

தரைய மெழுகி யொருபொழு லுண்ணும் 

சவதச்தினு லாவதென் றெளி2யன் 

புரைதபு முடலாதிய வொரு ன்றும் 

பொளியுறின் வயத்ததா பெனவே 

கரைசெடென் றனையா ளாவினன் குடிவாழ் 

சந்தனே பெர்தயா பரோ, (80) 

மகபதி யொம்மா லயனமுதற் மறவர் 

வக்துறின் ன டியிணை வமுத்திப் 

புகலரு மாயை தன்வயி லுதிதத 

புதல்வாசெய் கொடுமைபைபப் பொறுக்கோங் 

குகபரம பொருணிீ யெனு முமை கொளாவக் 

குறைதவிர்ச் தாண்ட கொரறவனே 

ககனமா புரசை யாவினன் குடிவாழ் 

_தர்தனே யெர்தயா பானே. (51) 

வெள்ளிய பிறையு நுண்பொடி நீரும் 

விடைவரை யு.அபுலி யுடைபுச் 

தள்ளில னலனின் ரூையபோ லடியேன் 

றனையுறீ கொள்வர் தருமால் 

வள்ளிரா யகியை மணந்திட வேட 

வடிவுகொண் டுற்றவான் மணியே 

கள்ளியல் பழனத் தாவினன் குடிவாழ் 

சுதனே யெந்தயா பரனே, (82)
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விரைகெழ மலர்நின் மூடிக்கணி யாது 

மின்னனார் குழ முடிக SCONE Fl 

வரையறக் கருவேள் வழக்குபூப் 

பெற்று வையமென் பூவிடை யுழல்வேன் 

புசையினன் மணியா லவிரு.ற மாடம் 

பொலிவரூ தெங்கணும் விரவிக் 

சரையுறு பொய்கை யாவினன் குடிவாழ் 

சந்கனே யெந்தயா பரனே. (83) 

திரிபுடை மனத்துக் கயலனா யன 

திருவடி தனைப்புகழ்ர் சறியா 

அருசுடை யவன் அன்னடிச் தொண்டர் 

சொல்லினத் துருசறும் திடற்குக் 

சிரிசைத னருமைச் சிழுவநின கடைநோக் 

இரு ததலைக காண்குற வருளவாய் 

கரியவன் புகமு மாவினன் குடிவாழ் 

கர்தனே யெந்தயா பானே, 84) 

இறையவ ஸீபெவ் வுலகனு மேற்றற் 
சியைபுடை யவனென வுணர 

மறையவன் றனைச்சார் சாபவண் பிணியை 

மாற்றிரீ சாபகா ரிப்பேர் 
நிறைவுறக் கொண்ட நிப லவோ வெனையா 

ணிலவ பூர் தளியொளிர் சாலங் 

சுறையிரு ஸிரிக்கு மாவினன் குடிவாழ் 
கந்தனே பெந்தயா பரனே, (85)



திருவாவினன் தடி மாலை, 11 

கர்தமார் கழலி னறங்குது கலிப்பக் 

கண்டுபல் இயிர்களுர் தனது 

பந்தம தகற்றி யுய்ந்திடற் இது?வ 

பரவிடத் தகுவதென் நுபைச் 

சிர்தையி னுறுமா குலமொழித் sons 

சிறியனேன் படுதுய சொழிப்பாய் 

கர்தவண் பொழில்சூ ழாவினன் குடி.வாழ் 

கர்தனே யெந்தயா பானே, டு) 

தெரிந்தில னவனிக் கொருபெருர் தேவாய்த் 

திகமுறச் செழுகலம் பயக்கு 

முரியமெய்ச் சீல மறையவன் றனக்கோ 

மெனும்பதத் துறுடொரு ளுணாதி இத் 

தரியலர்க் கடியே ரூ யசூரின் 

மன்குல முழுதழிதீதனை யென் 
கரிச.று,த் தாளு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே, (52) 

திருத்தியா செனதஞ் ஞானமாஞ் செறிவைத் 
இகழயிர் கரத்துடைச் செவ்வேள் 

மருத்துறு மலயம் வாழ்குறு முனிக்கு 
மறைமுழு துணர்த்திய வலவா 

பொருத்து பன்மணியாற் குயின்றிய மாடம் 

பொங்கொளி த_வமர் தளியிற்
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கருத்திடு முகில்சே ராவினன் குடிவாம் 

கந்தனே யெந்தயா பரனே. (84) 

பொறை யருளடக்கம் பொலியுமா சாரம் 

பொருந்திய வன்புஈல் வாய்மை 

யறைதரு மின்ன குறமையளே னாடி 

யலக்கணும் றலைந்தவெற் கருள்வாய் 

குறையுறுப் புடையோ ராயினு மவரைக் 
கூறுவர் மக்களென் றெமித்தெ 

கையற விசங்கு மாவினன் குடிவாழ் 

சந்தன யெர்தயா பானே, (89) 

உத்தம னெனமா மறைசொல வதனி 

னுண்மைதோர் தொழுகு மாரியாகள் 
பெத்தநற் றவமே தவமெனப் பகா 3வன் 

பேதையே னவையிலா தவமே 

மத்தனாய் வஞ்சக் குழிசியா யினுகின் 

மாணடி. தனைத் அதித்தேற்குக் 
கத்தனே யருள்செ யாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே மயந்தயா பானே, (90) 

குகபரம் பொருண்ீ யெனமழை கூறுங் 
கூற்றினை யுணர்தரி sours 

ளகமெனும் குகையி னடைர்துவாழ் தலிஞ 
லப்பெய ருனக்குரிச் தெனவே
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௪௧மஇ லெவருஞ் சாற்.றுதல் ச.ரதந் 
தமியனே gars Say wots sou 

ககனமார் புரசை யாவினன் குடிவாழ் 
கந்தனே யெர்தயா பானே, 

பொருவறு கருணை வள்ளலா ருலகற் 

டொதுசிறப் பெனவகுத் துளைத்த 

வருமறை யாக மாதிகள் பலவு 

மையமுற் ரொழியவோர்ர் தொருவிற் 
திருடை யெவரு நின்பத கீழற் 

சோ லே விடெனச் தெறிப்பார் 

கருமுகில் பொழியு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே, 

தடையற வுணாந்தோர் சாற்று Korot Bs 

தலைவவென் ருதையே யடியே 

ன*டைமெலிர் திருக ணொளிகெடா வதன்முன் 
ஞானகன் முகில்பெய வருள்வாய் 

மடைதிறந் தன்ன கருணையோ டெனையாள 
வளமுறு மாசிலா மணியே 

கடையனேற் ஸ்ரளு மாவினன் குடிவாழ் 
கந்தனே யெந்தயா பானே, 

௮ணிகெழு திசைக ணெங்கனு முனது 

வருட்பெரும் குணநிறைர் இடலாற் 
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(92) 

(93)
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. ௮ுணிக)றப் பரேற் ரொண்டர்கட் குறுக 

| ஹு எற்றிடப் படுவ:4சா சொல்லாய் 

மணிசெழு புயமீ ரா.றுடை. வலவா 

மதமலி யெனையு மாட்சொளுவாய் 

கணிதமின் முழவா ராவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பரனே. (94) 

விழிகுளிர் தரகர் கண்டுமெய் சிலாப்ப 

விம்முரா வன்பு வூற் நெடுப்ப 

மொழிகுழ றிடரின அுதிசெய்மெய் யடிய 

ரூன்னிய யாவைய முடிப்பாய 

கொழிசுவை யுறுமு னாம நன்னறவைக் 

கொளவரு ஸியகுரு பரனே 
கழிதட விசைகேட் டாவினன் குடிவாழ் 

கற்தமே யெந்தயா பச. (99) 

செவியினா னினது புகடனைக் கேட்டுத் 
தெரிந்தவன்போற் பல பிதற்றிக் 

குவிதரப் பனுவ லியற்றுமென் றனது 

குணமெனக் கோகை தருமா 

-லவிரயிற் கரத்தெம் மண்ணலே நினது 

வடியிணை தனையுவர் தளிப்பாய் 

சவிழிணர்ச் சோலை யாவினன் குடிவாழ் 

கர். சமன யெர்தயா பானே, (96)
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ANS BOUL வஞ்ச வாழ்க்கையை மதித்துன் 

மலரடி த் துணையினை மதியா 

திருக்கஞ ர௬ுழந்தே னென்செய்வே னெளியே 
னிடையரா வன்பின சாகு 

மரு%தவர்க் கழுதே யாறுமா முகத்தெம் 

மண்ணலே யடிபனேற் சரங்காய் 

கருந்தன மலிந்த வாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெந்தயா பானே, 

௮டையல செனுஞ்சூர்ப் படையினைச் Fai. 
யமராகோன் றனக்க.ா சளித்த 

படையயிற் கரத்தொய் மும்மல பந்தம் 

பற்றற வொழித்தமெய் யடியர் 

மிடைதரப் பவனி யெழுமயி லேற்றின் 

விளங்குறக் காணவா வுடையிக் 

கடையனேம் கருளு மாவினன் குடிவாழ் 

கர்தே யெர்தயா பானே. 

ஈன்னலம் பயக்கு சாவினன் குமர 

குருவென நவிலுகின் னடியா 

னுன்னருர் திருச்செர் தூரின்வா ழிறைகா்க் 

குற்றமா ணாக்கனென் .றுவரக்கிற் 

சொன்னலர் தரவிம் மழுச்சுடா தெனவே 
Gero வருளிய துரையே 

கன்னலம் வயல்சூ ழாவினன் குடி.வாழ் 

கந்தனே யெந்தபா பானே, 

(98) 

(90)
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குற் 2மின் ரூகுங் கலியசா மெனவே 

குணமில் புன்மொழிகொடு துதிகள் 

சொற்றன Comat gy Bory sip Brads 
தோன்றலா லுவர்து கொள்ளுவையா 

னற்றவத் தவர்க ளொடுசலர் துயச்செய் 
நாதனே யேதமி லெவையுங் 1) 

கற்றவர் பரவு மாவினன் குடிவாழ் 

கந்தனே யெர்தயா பானே. (100) 

  

அவினன் குடியான் வாழி யருமறை யனைத்தும் வாழி 

யோவில்சீ ரடியார் வழி யுரைதரா சமங்கள் வாழி 

தாவில்பே சறிஞர் வாழி தவத்துறை பவர்கள் வாழி 

தாவலர் வாழி யின்லூ னவிலுவோர் மாளும் காழி 

    
    RA, பரவிச் ககம ் அபு, மாலே மூற்நிறறு ஈர 
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a. 

TOMB SIGN. 

சைவசமயாசாரியாகளாகிய 

நால்வர் நான்மணிமாவஸ, 
we ee rere rem a ee ye = ae remem ee டர உட = 

  

உரப் ifs 

அப்போ சாச்று நினைவார்ச் இடரில்லை 

கைப்போ தகர்நின் சழல், 

QO al aor Li ff, 

புவான் மலிமஸிரீர்ப் ।) பொய்கைச் சமையினியற் 

பாவான் மொழிஞானப் பாலுண்டு..ரரவான் 
1 க ம 

மறித்செஞ் செவிஎமுகாம் வார்த்தபிரான் றண்டை 
() 2 வெறிச்தண் சமலமே விழி. (a) 

கலித் துறை. 

வட்டிற்கு வாமி ஜெனுந்தொடை சாம்தசொல் வேர்தபொ.து 
வாட்டிற்கு வல்ல ஜனொருவற்கு ரான வழுதுதவி 

சாட்டிற் லொத குடர்கோயப் நினக்குமுன் னல்்கிலுமென் 

பாட்டிற்கு ய மவறுமொப் பீரெப் படியிறுமே. (௨) 

விருத்தம் 

படியிலா நிள்பாட்டி லாரூர ஈனிவிருப்பன் பரம ளென்ப, 
D ௩ . mt ர ச ர 6 

ுடியனே வஜிர்தனனவான் மொழுமீச னினை த்சடுத்தாட்கொ 

ண்டி மன்றித், சொடியுலா மென்சைமட மாதர்பா னிளச்சா 

சத் தாது சென்று, மிடியிலா மளைசடொறு மிரந்இிட்டு முழன் ற. 

மையால் விளங்குூமாறே, (௩)



a. தால்வாரான்மணிமாலை, 

அகவல், 

விளங்கிழை பரச மெய்யுடை முர்கட் 

சாரண ஐுரைபெ.து மாண மொழியோ 

வாதிசீர் பரவும் வாலு, ரண்ணன் 

மலர்வாய்ப் பிறகத வாசகம் னோ 

யாதோ சிறர்ச சென்ருமீ ராயின் 
வேச மோதின் விழிநீர் பெருக்கி 

நெஞ்சகெக் குருகி நிற்பவாக காண்கிலேந் 

திருவா சகமிங் கொருகா லோரிற் 

கருங்கன் மனமுய கலாரதுகக் சண்க 

டொடுமணற் கேணியிற் ஈர் துகீர் பாய 

மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர்ப் பெய்த! 

பயன்ப ராகுஈ ரனறி 

மன்பதை யலகன் மற்றைய நிலரே, (௪) 

வெண்பா, 

இலைபடாந்த பொய்கை மிடத்சமுதல் சண்டு 

முலைகரச்ச வன்னையோ முனனின்--னிலவிளம்பச 

கொங்கை சுரசதவருட் கோமகளோ சம்பந்தா 
விம்குயாநதா ளார்சொல் லெனச்கு. (௫) 

கலித் துறை, 

எனச்சன்பு நின்பொருட் டெய்தாதசென்கொல் வெள்ளே 

ுடையான், றனக்கன்பு செய்திருத் தாண்டக வேர்தவித்தா 

ரணிய௰ி, னினக்சன்பு செய்கின்ற வப்பூதியைச்சிவ நேசமுறு, 

மினர்ச்சன்பு செப்ஈம்பி யாரூர னேத்து மி.பல்பறிர்சே. (a) 

விருத்தம், 

அதிக்து செல்வ முடையானா மளகைப் பதியாற் ரோழமை 
கொண், டுறழ்ர்த கல்வி யடையானறு மொருவன் வேண்டு



மாலவாரானமண//மாலை, ௩. 

மெனவிருகது, துறந்த முனிவர் தொழும்பரவை துணைவர | 

நினைத்கசோ ழமைகொண்டான், சிறந்த வறிவு வடிவமாய்த் 
திகழு அதற்கட் பெருமானே. (ar) 

அகவல், 

பெருச துறை புகுந்து பேரின்ப வெள்ள 

pau புனிசன் மொழிர்சவா சகமே. 

வாசக மதற்கு வாச்சியக் 
சக் லல்குல்வேய்த் தோளிடத் தவனே, (௮) 

வெண்பா, 

இடுகாட்டுண் மாத ரெலும்பிற் புரணமால் 

ஈூகோட் ளாடுவாற் ச௪ட்டி--னொகொட்டுஞ் 

சம்பர்சா வென்புநின்பாம் றர்சாக்சிச் கொண்டிலனென் 

கும்பந்தா மென்னுமுலைச் கொம்பு. (௯) 

கலித் துறை, 

'கொள்ளைச் கதிர்முத்தின் பர்சருஞ் சின்னமும் கொள்ளுமொரு 

பிள்ளைச் கறுககு நாவர சரய பெருந்தகையோய் 

கள்ளைக் குவளை யுமிழ்லீ ழியிற்படிம் சாசொன்றுநீ 

வள்ளைச் குழையுமை பங்காளர் கையிலென் வாங்களையே. (௧௦) 

விருத்தம், 

வால்குசிலை புலரயுமுட லெனுங்குளக்தின் மூல ' 
மலமெனுமோர் வெங்கரவின் பகுவாயி னினறுர் 

திற்லெயி ரெனும்பனவச் குலமகனை யாதி ' ae 

திரோதாயி யெனறுமொரு வெர்திறழ் கூற்றுவனா 

லோங்குறுசா தார்தமெனப் பெயரியவக் சரையி 

அமிழ்வித்துச் சவமெனறுமோர் தர்தையொடும் கூட்டாய் 

கோங்கமுகை கவற்றுமிள முலைப்பரவை மூழச் 

குண்டையூர் நென்மல்முதற் கொண்டவருட் கடலே, ' (௪௧)



நால்வாகான்மணிமாலை. 

அக வல், 

சடனிஐ வண்ணன் சண்ணெனை நிடற்று 

(மனச இலம் பாரரிற மலாடிக் சணிபப் 

-பரிரி சொடுத சருதிமா பகற்கு 

முடிவிளக கெரித்றூம் சடிமலர்ம் கோதைம் 

GAG IL Erie மளேயியை யளித்று 

மருமக ணறும்பூங் சருமயி meaty 

சென்முளை வாரி யின்னமு தருச்இியம் 

கோவண தேரச நிறு்றுக் சொமிற்து 

மகப்படு மணிமீ எரற்சென விடுத்தும் 

பூட்ம யரிவா மாட்டி பறித்துத் 

சலையுடை பொலிக்குஞ் சிலையிடை மோதிய 

மொ.பம்மலாச் சோகை எம்ம்மலர் தணித்து 

கதையைச் தழிர்று மைரகளனைக கொண்று 

DOG செய்கு சற்று கணைறறும் 

பூக்கொ (ah மாசுர் மூக மனை யரி௩று 

மிளமுலை மாதர் வளமை துறஈதும் 

பண்டைகர ளொருசிலர் தொண்ட ராயினர் 

செல்கண்மா றடக்கையிற் சங்க நாண 
மூட்டாட் டாமலர முறுக்கவிழ் coal Gor 

வலமபரி கடக்கும் வாசலு ரனப 

பாடும் பணிர் கூடும் பொருட! 

.மதுரைமா நகரிற் குதிரை மாதியும் 

விண்புகழ் முடிமிசை மண்பெரறை ௬மநறு 

நீற்றெழின் மேனியின் மாற்றடி பட்டு 

நின்னைத் சொண்ட னென்னக் கொண்டன 

னிருச்கு மடுக்க லரக்க னெடுப்ப 

முலைபொர வரைபொரு மொய்ம்பின் 

மல்மச டமுவ மனமூழ் வோனே, (௧௨)



BTOVA Tool t Hove Di Cov. மச 

வெண்பா. 

PB ips மிசவண்டு பொலுசெதிர் வசத 

பகழ்ச்ரியெரடி ரிபாமிம் போது--ரெகிழ்சசிமலர்ச் 

சர்தையினும் வண்டிரையு தண்புகலிர் சம்பந்தா : 
. ௩ ர் . . ர் ர, நன உ . டி . 

sens) Milo UTOOEIO GH FTG, (௧௩). 

கலித்துறை. 

சாயிலி யாகும் ிவபெரு மான்றயோத் சானெனுசோர் 

கோயிலி னாறி வாடிய காமமுன் கொண்டிருக்கு 

வாயிலி ளணவ மாகுங்' கபாட மன்றிறந் து 

கொயிலி யாகிய சொல்லிறை காட்டுவ ஜேக்குகற்கே.. (௧௪) 
a) ௬ o 

ON (TH Gl ். 

சோக்குறு நுகலோ னின்னிடை விருப்பா ஜூற்பச வன்ன 
நுண் மருக்குல், வார்க்குவி முலைமென் மகளிர்தம் புலவி மற் 

றுவான் சென்றன னென்றாம், கோக்ரலிக் காமன் வயிற்றி 

டைக் ரூச்திக் கொண்டதே துக்கு புகலாய், காக்தரு மூகலை 

பிழுங்கிய மகஸ் arom Aus Carer mar an or. (௧௫) 

IBM. 

வலமழு வுயரிய ஈலமலி சங்கை 

ஈதிதலை சேர்ர்ச CLG Coo SE om 
முகர துல குவப்ப வு£ர்தமா ணிக்கு 

வாசக னெறுமொரு மாமழை பொழிந்த 

திருவா சகமெனும் பெருநீ ரொழுகி 

யோழுவார் மனமெனு மொண்குளம் புகுந்து 

நாவெனு ௦தூ னடர்று கேட்போர் 

செவியெறு மடையிற் செவ்விதிற் செல்லா 
ajar) gy Mawes ayer Mus வன்பாம் 

வித்திற் 9வமெலு மெனமுளை தோன்றி



ச * ‘ “ 

௬ நால்வாகான்பணரிமாலை, 

வளர்ந்து சருணை மலர்ந்து 

விளங்குறு முத்தி மெய்ப்பபன் தருமே. (௪௬) 

வெண்பா. 

பயனாகு நல்லாண் டனைக்குவிடச் திற்கு 
ம்பி . ௫ . க . க 

மயிலாகு நோய்க்கு மருந்தா... முயிராகுஞ் 

திஈதுமெலும் பிற்குச் சிலபுரத்து சாவலன்சம் 
பந்த னியம்புதிருட் பாட்டு, (௧௭) 

கலித் துறை, 

பாட்டான் மறைபு௪ மும்பிறை ரூடியைப் பாபூமடு 

ட்டா மலிழ்சொல் லிறைவளைப் பா யுவப்புறுக்க 

வேட்டான் மலிபெருங் சல்லவன் போல மிதப்பனெனப் 

பூட்டா மறிதிரை வார்கடம் கேவிழப் போறுவனே,. (௧௮) 

விருத்தம், 

போத மூண்ட பிள்ளை யென்பு பொருசண் மாறு செய்ததோ 
காதல் கொண்டு சொல்லின மன்ன! கனமி தப்ப வயத்தகோ 

வாய்தி றந்து முதலை 666 மகனைநீய மைத்ததோ 

wig ஈம்பி யரிது ஈசன்றெ aS wine வேண்டுமே. (௧௯) 

அகவல். 

- வேண்டு நின்னடியார் மெய்யன் பெனக்கு 

மருள்செய சிவனே யலச்தே னர்தோ 

முழையோ முறையோ விநையோ னேயென் 

முத செம்பொ னம்பலக் கூத்த 

னருளார் பெற்ற வன்பினி கொருதி 

சடிய னேற்கு மருளல் வேண்டு 

நீயே கோட னின்னருட் பெருக்குற் 

கேற்ற தன்றிள வேறுகர் தேறியைப் 

பரிமா மிசைவரப் பண்ணிய வித்தக



தால்வாநான்மணிமாலை. 

திருந்திய வேத சிரப்பொருண் முழுதும் 

பெருற்லுறை யிடத் ப் பெருஞ்சிர்க் 

குருக் துறு நீழலிற் சொள்ளைகொள் வோயே. 

வெண்பா, 

சொள்ளை கொள்ள வீடுதவிக் கூற்றைப் பிடர்பிடிச்துத் 

sr oe திருகான சம்பக கா-.-வெள்ளமியி 

மேடேறப் பால்குறைக்த சென்றமுவ ரேசமுவில் 

காடேறப் புக்கவரு கர், 

் கலிதறுறை, 

அருகக் கடல்கடச் தேறிய தோசிலை யம்பியெனப் 

பெருகக் சடலகடர் சேரிய தோசொல் பெருமிடறு 

சருகச் கடல்விட முண்டோ னடியிற் கசிர்.றுமன 

மூருகச் சடலன்பு பெற்றசொல் வேச்த வுனக்கரிதே. 

விருத்தம், 

உனற்ச ரம்புசம் மேவிய ௪ஈதர லும்பன் மீதிவரா 
நினைப்ப (HUE லாயம டைர்தமை நின்று காண்குறவே 

யெனக்கு வர்துறு மோமக வென்றமு இன்றதா எல்பா 

Dogs Hog wid யுமிழ்ச்திரி சம்பி ரானலனே. 

அவல், 

நலமலி வாசவூர் ஈல்லிசைப் புலவ 

மனநின் இருக்கு மதுர வாசக 

கலங்குறு புலனெறி விலங்குறு Sr 

திங்கள் வார்சடைச் தெய்வ நரயக 

ஜனொருசலை யேனு மூணரா னஃதான்று 

கைகளோ முறிபடுஜ் கைகள் காணிற் 

கண்களோ வொன்று சாலையிற் காணு 

மாலையி லொன்று வயங்கும் சோன்றும் 

oT 

(௨௩)



௮ நால்வாரசான்மணிமாலை. 

பழிப்பி ©) a0) aor ou விழிப்பி ©) am Huy 

101) [ரிது 4 கன்னை fof BID BOT SSG 

பழு, ஒல் செய்ய lem upd &) sor Got FG) D 

Lis pom விருப்பன் போலு 

மிரழர்சி பறியா வென்பணி வானே, (௨௪) 

வெண்பா, 

வானும் புசழ்பசலி மன்னன் மெடாபொனறு 

சேனுர் செழியோன் எரேோடிதானுவி 

கரியாய் மொழியல் கரியாய் விடாம 
லெரிடா ரழல் வற்றி செழு, (௨௫) 0 

கவித தூறை, 

துடைவாமை மேன்மட வாரலகும் பாம்பு சொடமயங்வ 

நடைவாய பிணமெனப் பட்டார் es gu ot 1B Si (8) Gay 

யுடைவாமை மேலுர கீண்ட write Gare cya gyal 

ரடைலா அருள்புரி புக்திரு காதுக் கரமினை மே. (௨௯) 

விருத தம். 

அரசன பரிமேல் வரகெடுரலி யானை யெருச்சத் தமர்ர்துபோய் 

வரசன்சைலை மல்பாடைர்ச மணியே மணிக் ரிமிபசும்பொன 

திரைசங் கெறியங் குள்றுவரச் செங்கற் செம்பொஞுப்பாடும் 

பரிசின் றெனக்கான் செமபவளக் திருவாய்மலர்சதுபகர்வாயே, 

BAN, 

படர்மதி தலமும் பவளவார் சடையோன் 

பேரருள் பெற்றும் பெருரி aor (1p te &) 

கெஞ்சசெக் குரு நிந்பை நீயே 
பேயேன் பெழுறு பெற்றார் போலக் 

சளிக-ூர்ர் துள்ளச் கவலைதீர்ச் தேனே 
யனனமாடு மசன்றுறைப் பொய்சை



நால்வாரான்மணிமாலை, ௯ 

வாசல ரள்ப வாக லாலே 

செயவப் புலணாாத் இருவள் முரவனா | 

நன்ற a arn surat இருவுடையர் , 
We 

நெரு, Al & F of oh wf iNav ர றுஞ் 

செஞ்ெ பாரஜ்பொருளின் ஜேற்றதிச் தேனே. (௨௮) 

வெண்பா. 

தேனே றலர் ஈரச் மில்பலிகசென் நூர்திரிய 

மஊானேறி யாணகிபயெற் மு்கொலி கானேறும் 

வெள்மோா பை யென்று ul ay an G Conia ang ew 

பிள்சோயையால் காணப் பெறின். (௨௧) 

௩ 5a) 55 ploy 1, 

பெற்மு வினைப்பெம் ஈவரபோற் பெறலும் பிறப்பதுண்டே 

னழ்மு ரணியி வினைப் பாறி பிறப்பறு நல்லகண்டாய் 

செற்முர் புரமெரி செய்தவில் வீரன் நிருப்பெயரே 

பற மறிவெளா முரைக்கட ore flu பாவலனே. (௩௦) 

விருத்தம் (4, ed க 

பாவாய்ப் பொழிச்த வானமுசதப் பவளத் இருவாப் code 

OF aL பொரு, ற் எருமமுடைச்சேவன மலைச்குப்போம்பொ 

காவாய்ப்பயரந “குரடச்கையலர்ச்சழதி Wo Mas ரர்கடாவிவரு|[ முது 

மரவாய்ப் பிறக்கக் இடையாதே மாவாய்ப்பிறக்குர்திருமாற்கே. 

அகவல், 

திருவார் பெருந்துறைச் செழுமலர்க் குருந்தி 
னீழல்வா யுண்ட நிகரிலா னந்தத் 

தேன்றேக் கெறியம் செய்யமா ணிக்க 

வாசகன் புகன்ற மதுர வாசகம் 

யாவரு மோறு மியற்கைத் தாதலிற் 

பொற்கல நிகர்க்கும் பூசுரர் நான்மறை



GO (BIT EVOUT MBIT GOI LOGOUT LDN Cov. 

மட்சல நிகர்ச்கு மதுர வாசக 

மோதின் முத்தி யுறுபயன் 

வேச மோதின் மெய்ப்பய ன நமே. (a2) 

வெண்பா, 

அ௮றத்சா றிதுவென வேண்டா சிவிகை 
பொறுத்தானே மார்தா விடையை -மறுக்தார்சம் 
பதன் சிவிகை பரித்தார் திரிகுவர்மற் 

அந்துஞ் சிவிகையினை யூரம.து. (௩௩) 

கலித் துறை, 

ஊர்ச்து வருமிள வேறுடை யான்ற ஐுளத்தருளாற் 

சார்ர்து சமண்லீட் டுறுமுனக் கேவருஞ் சைவநலவ் 

கூர்ந்து மிளிர்தரு காவா சேகல் கூரவுமுனஞ் 

சேர்க்து மருவிளர்ச் கேசிறர் தோங்குறுஞ் செல்வமுமே.(௩௪) 

விருத்தம், 

செல்வசல் லொற்றி யூரன் செய்யசய் கிலியாலார்த து 
மல்லலம் பரவை தன்கண் மாழ்குற வமிழ்தது மேலு 

மல்லுஈன் பகலு நீங்கா சவன் மக டியி லெய்தி 

ஈல்லவின் படைர்தி ருப்ப னம்பியா ரூரன்றானே. (௩௫) 

அகவல். 

தானே முத்தி தருகுவன் சிவனவ 
னடியன் வாத வானைக் | 

கடிவின் மனத்தாற் சட்டவல் லார்க்சே. (௩௬) 

வெண்டா, 

வல்லார் பிறப்பறுப்பர் வண்மை ஈலங்கல்வி 

உல்லா தரவின்ப ஞானங்க--ளொல்லாந் 
இருஞான சம்பர்தன் சேவடியே யென்னு 
மொருஞான சம்பந்த முற்று, (௩௭)



BTVAM BI Got LDEON LOT ov, 2௪ 

கலித்துறை, 

உற்று னலன்றவக் தீயினின் ருனல் ஜூண்புனலா 
வற்றா னலனுகர் oy 5) ap 60 Gy & கரசெனுமோர் 

சொற்ரு ளெழுதியுற் கூறிய மேயென்றுக் Bo sau gw | 

பெத்மு னொருகம்பி உப்பூதி யென்னும் பெருந்தகையே. (௩௮) 
விரு த்தும், 

பெருமிழலைக் குறும்பரெனும் பரம யோகி பெரிது வந் தன் 

கிருவடித்தா மலாபைபப் போற்றி, all om if Loo if gm Wi வர்சனைசெய் 

இன்று னெனருல் விளங்கிழறையா ரிருவரொடு முயங்கலாமோ, 

வரைமதிநின் னை வெறுப்ப ழென்கொ னின்னை யுடையானுக் 

கடித செயலுனக்கு மாயிற்,சுரர்முனிவர் பரவலும் பெருஞ்ச 

க் சொண்டச்மசொகைசெய்?தாயறமுதறுல்வசைசெய்தோயே. 

அகவல், 

செய்ய வார்சடை 3 தெய்வ இகரமணி 

பாசம் போற்றும் QT FA, LO LU 

பாவெளனப் படுவறுன் பாட்டிப் 

பூவெனப் படுவது பொறிவாழ் பூவே. (௪௦) 

  

தேவாரம் திருவாசகம் என்கிற சமிழ்வேதஞ் செய்தருளிய 

சைவசிச்சார்க சமயாசாரியராகிய தால்வர்களிலே திருஞான 
சம்பந்தமூர்த்தி நாயனாருக்கு வெண்பாவும், திருசாவுச்சகரசுராய 

ஞருக்குக் கட்டளைக்கலித் துறையும், சுர் தரமூர்த்திராயனாருச்கு 

விருத்தமும், மாணிச்சவாசக சுவாமிகளுக்கு Wea giure gs 

அறைமங்கலச் செவப்பிரகாசசுவாமிகள் அருளிச்செய்த நால்வர் 
நான்மணிமாலை முற்றுப்பெற்ற. 

திநச்சிற்றம்பலம். 
வளக்க ஆகை



உ 

வி ரதத இ ரி 

பெரியநாயகியம்மை 

நேடுங்கழிநேடிலாசிரியலிருத்தம். 

ப்பட்ட ae 

மூழுமணி மிடற்றன் சனனமமு வீரன் முச்சாறண் டசை 

நின செழில்கூர், முகம்புலர் கலைச்கண் டிடல்களற் கடியின் 

முனைட்பிறைக் கோடுசொண் மிமு.௪, விமுராணி யரவ நுழை 

சடா டவியின் விண்ணதுச் சண்பனல விமிப்ப, விஊரவொடு 

குளிர் முகமலர் சலினான் மென்கொடி யென்னை புணர்ச் 

சேன், செழுமணி நில் மாழை மூக வாரக் இிலம்பெறுர் ப்ற்றி 

ofa mite, தஇரைபொரு சடற்பொப் பெரும்படம் விரித் 

துத் தினமணி யெனப்பி் செங்கசேம், கெழுமாணி யுமிழ்க்து 

பேரிரு டூரற்து இடெக்ருமெய்ம முடச்னுமா கணமாயச், கிளர 

மணி முத்த நதியுடை விருத்த கிரியமர் பெரியமா யகியே. (௧). 

விழைவொடு நினச்கு மாதுலன் மாமி வெற்புமண் டுமு 
தன் ாருகன, மேலெலா மெலுாபுட தோலுமாயப்ர்கிடத்தல் 

வெறுச்திடா இளமைகா டா, பழ்ாலை BOO (GE சாதியொப் 

பெனவே பார்த்துனைக் கொடுத்சதுன் ஈளை, பனிமலை யென் 
னே தன்மனை யாட்டி பயநதிடப் பெருமக ளென்றோ, கழை 

வரை முன்ன ரான்றுபு ஈடந்து ஈடிதுபள் எங்களின் வீழ்க து, 

சரைகளின் மெல்ல வேறிவெண் ுஸரவாய்க் கடையுற 

வளைந்துருத் திரைர்து, கழவுரு விருச்சக ஈதியெனப் பட்டுக் 
நீர்த்த மூவுலகினும் போர்ப்பக், இளெர்மணி மு.ச்சகதியடை 

விருத்த கிரியமர் பெரியசா யகியே, (௨) 

சாமமென் இன்ற ச.துவுவெ் இயுங் கடுஞ்சின மெனப்படு 

புலியும், களிப்பெனுஞ் சிறுசட் புகர்முகப் புழைச்கைச் சறை 

யடிக் களிஈல்யா னையுமே, தாமிகு மெனது மனமெஜும் வனத்



rs" ட ௪ ௫ 

பெரியகாயயம்மைவிரு கீதம், GR 

இர் றனிவரல் வெருவிளனை யாயிற், றழலினின் மாடிப் புலிகரி 

முரியோர்த் தடுக்சலாண் மினையெரடும் வருவா, uw Le) a ert 

ளெலும்பங் இடப்பமி மெனத்கா னெலும்பாணி சடவுண்மா 

ஈதியா, யிருக்றுரல் என்னல் கொண்டுமெய் வெப்ப வி 

சபு கங்கையை யிகழ்ர்று, ஈழ்மைசெமல் பன்ற சகொன்றுமின 

GO கிடைக்குமோ விதன்குண பென்னச், சன மலளி முத்த 

நதியுடை விருக்த கிரியமர் பெரியகா யகியே. (௩) 

சுட்டுக கரிய நின்னைமெய்ஞ் ஞான சொருபியென் ரு 

ம்றை பனை சது, சபொலிலுவ ண்மை யென்னாான் குணர்நி 

கேன் ஈரந்தறின் நிருமுலைச் செழும்பால், வட்டிலிற் கொச் 

சைப் பிள்ளைமுன் இண்டு வண்புசழ் ரானசம் பச்ச, வள்ள 

லென் ஜிடப்பேம் பெற்றரன் மொழியபோன் ஷாய ஜீர்செய் 
புள்செய் சமையா, ளெட்டிநற் Aad பறிழ்தெறிம் தரற்கா 

ல்பானையை weer சூஸர, யெறிர்றுசம் கதர்த்துச் 
கொடிமர முறிநிட் டெதிர்ந்திடார் தமைவிநித் கோடிக், இட் 

mir புரட்டி முருசவேள பூசக் இடாப்பெரு வெள்ளமெொரத் 

செழுர்து, களர்மணி pgs நதியுடை விருத்த இரியமர் 

பெரியகா பியே. (௪) 

உளளமென் பனையில் விருப்பொடு வெறுப்பா முறுகுழி 

மேடுக ணிரவி, யொழிவிலா வாய்மை மெழுச்கிளுற் பூசி யய 

ர்க்ரு மனமெனப் படுமோ, பள்ளிமென் விசி லிருத்தி 

நின பதியைப் பழமுதில்யா னெனப்படு செல்லைப், பழமல் 

மாயைத் தவிடுமி போகிப் பாகஞ்செய் சென்றருத் நிடுவாய், 
Biot! FO Low Goer மறிமான் முல்லைய err ur சூழலிலெண் ணெய் 

ச்குட முருட்டித், ுணைமுலைக் குவட்டின் மஞ்சண்மேற் 

படப்போய்ச் தோய்ர்துகின் முடிளங் சுயற்கட், சள்ளைமென் 
மொழியார் Baad g Oarall §.g& சேடில்கர்ச் சண்ணனா 

டுதல்போற், களர்மணி முத்த ஈதியுடை Sass இரியமர் 

பெரியரா யே, (இ)



௧௪ பெரியநாய௫யம்மைவிருத்சம். 

சாடினா ரூமிர்க ளாமெவற் திறனுக்கு ஈல்கிய தர்தையுர் 

தாயு, நம்பனு நீயு மல்லீர்.றம் மூர்க்கே கவின் றவம் முறைய 

ளீர் நீவிர், பாடியா ரணஞ்சொ லீண்டுமாய் வனதாம் பரித்துகீ 
மடிமிசைச் டச்சப், பழமலை தனது பெயர்வலக் காதிற் பச 

ர்்கருள் செயப் பெறுஞ் செயலா, லோடி யோர் சாக மேறுபு 

கவிழ்த்த வொருசிறு சரகரீர் தானு, மொருவஷோர் செவி 
யால் விடுச்தவப் புனலு மூமையொரு பாசர்கட் டோன்றிச, 

கேழூலா னந்த வுருவமா மெனையொக் இன்றன வேரவென 

வதிர்த்துச், களாமணி முக்த நதியுடை விருத்த இரியமர் 

பெரியகா யடஇயே. ் (ar) 

தன்னொரு மசனவா சனச்தினை வெறுத்தோர் தனயன்வா 
சனத்தினை விரும்பு, சண்மணிப் பணிய மதனையள் வெரு 

வித் தரன்வள ராமதி யமும்வாழ், மின்னி சடையான 

olen iio யன்றி மேவவா னவரைநெஞ் சுனனல், விரிகதிர் 

விழுங்கு மணியினை விடுத்த வெறுமணி கொள்ளுமா றன்றோ; 
மன்னவர் மனிதர் சர்இிரன் பரிடு மகபதி மலரயன மறலி, 

வானவர் வசுக்கள் கஇித்தாகிம் புருடர் மாதவர் விஞ்சைய 

ரகரர், இன்னர ரூரகர் மூழ்கபே ரரவங் சேட்டொரு முராரி 

பாய் சுருட்டக், கஇிளர்மணி முத்த நதியுடை விருத்த இரியமர் 

பெரியா யடியே. (er) 

படைத்திடுந் கொழிலோன் மறைச்சடங் இயற்றப் பாவி 
யேன் மனத்தினும் வலிய, பன் மலி குமின்ற செம்பொனம் 

.மியினின் பதமலர் வைத்தச லாம, லிடத்தினி லுனைலைத் £05 

ளூதன் முன்னோ வியற்பகை மனைவியை யிரக்தா, oo or Lo en 

சூடு மிறையவன் பின்ன ரெங்கனம் போயிரம் திடுவான், 
கொடுச்தெனி லிடுபொன் புலவனுச் காளூர்கீ குளத்தினீற் பழ 
மலை யன்று, கொடுக்கு நானே கொடுத்சன னென்னிற் குளி 

தீதசல் பவர்குளத் தெல்லால், இடைத்திட வொருகண் டருமெ 
னக் இதுசெய் இன்றதற் புதத்கொலோ வென்னச், சளர்மணி 

முத்ச ஈதியுடை விருத்த கரியமர் பெரியா யகியே, (௮)



பெரியநாயகியம்மைவிரு த்தம். க௫ி 

பண்டுகின் கொழுஈன றர்தையும் சாயும் பயந்ததம் மரும 

ரூர் சன்ன, பாலனைசக் கொன்று சமைத்திடச் கொள்ளும் பாதக 

மொன்றளங் கொண்டு, சொண்டர்தம் மனையிற் செல்வனென் 

றெமரின் சுதனழப் பொருதுறின் முலைப்பால், சரர்சமு தாட்டு 

மன்னர் யாயாப் தொழமுதுபோப்ப் பிரித்தில் யென்னோ, வண் 

டர்தம் கற்கை யனனமநு கதனக COO HMM AE கடையா, 

ania soars arora பெறலா லடைந்துவான் கங் 

ஸகயை யமிசழ்ர்று, கெண்டை யொண்வாளை யடனெழச் குதிப் 

பக் கலைவளைச் கமுகிள்மேற் றவழச், கிளர்மணி முத்த ஈதி 

புடை விருத்த இரியமார பெரியா யகயே, (a) 

புரிசடைச் காட்டு சாடவிட் டிளவம் புலி.பினைச் சிறப்புலி 

பொடுகோட், புலிதொழ விருக்கு மொருபெருச தெய்வப் புலி 

பனி மல்யிள மானைப்; பரிவும் சொழுது மருவிய வசனாற் 

பயமறச் சாதிக டனது, பாய்சம்வர் தெய்தப் பெற்றதென் றறி 

நறு பசுவெலா மருவுறப் பெறுமே, சுரிகுழற் சயற்கட் பிறை.நு 

கற சனிவாய்ச் நுடியிடைக் குவிமுலைச் களிர்ச்சைத், துணைவி 

மூற் கங்கை பெயர்சொலக் கூஈ௫் சடர்மணிச் கட்செவிப் பணி 

யான், கிரிமகட் கடுத்த கறைமிடற் திறைவன் களக்ருமேற் புக 

Ope gs Cara he, Grivel ss ஈதியடை விருத்த இரிய 

ம. பெரியநா யடுயே, (௧௦) 

திந் சிற்றம்பலம். 

eft



பெரியநாயகியம்மைகலித் துறை, 
கக வஸ்து. 
ee 

இறைவற்குச் தகக விறுமாப் பெனுமொழி யின்றியொரு 

மறுவற்ற தனமனை யாட்கேற்ற தாமிறு மாப்பனெனக் 

குறைவற்ற நெற்கொண் டுலகேற் நுனைப்பலி கொள்ளுமரன் 

பெறவுற் றனையனை யேகுனறை வாழும் பெரியம்மையே. (௧) 

பத்தாக்கு நெஞ்ச மலம் திருத்திப் பயர் கொடுஞ் 
சித்தாக் ககலுரின பாதாம் புயமொரு செஞ்சிலைமேல் 

வைத்தற்கு மெண்ணி மதியடையே வனென்பன் வார்சடையான் 

பித்தர்ச்குச் தங்குண நாலிலுஞ் செம்மை பெரியம்மையே, (௨) 

இழைபொறுச் தாற்பொறை தாளென்ப ரானல்லி சைப்புலவர் 

மழைபொறுச் தார்புனன் முக்காற் பொறுச்கும்வழக்க தண்டே 

யுழைபொறுத் தார்கல் லியற்பகை யார்மனைச் குற்றவொரு 

பிழைபொறுச் தாய்நன்று காண்குன்றைவாமும்பெரியம்மையே. 

சையன்று தாமரை சண்ணன் நிளமென் சயலெனவே 

பொய்யன்று கங்கையை நீரென்று சாதிப்பர் போர்விடையார் 
மெய்யென்று ரீசொண்டிரே லறலாயி னென்மென் கையிடைப் 

பெய்யென்று பின்னை பறிவாய்தென் குன்றைப்பெரியம்மையே. 

பொன்வாங்கு செஞ்சடைப் பாம்புகள் சுற்றும் புதுமதியி 

னன்வால்கு கோடு கிழிக்கு ஈகுலெண் டலைபடுங்களன் 
முன்வாங்கு மெர்தை௰ின் பாதாம் புயத்தின் மூடிவணங்கிற் 

பின்வாங்வ நில்லன்ன மே௫ுன்றை வாழும் பெரியம்மையே. () 

கடிஈ௮ மென்றரு மீதிருப் பாரெனச் கங்கை யென்பாண் 

முடிஈடு வேறி யிருர்சனள் வேனின் முதிர்விலத 

னடியடை வாரெனச் சங்கரன் பரங்க ரமாந்தளைநீ 
பிடநடை. யேகுயி லேகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே, (a) 

நின்போ லிலரரு ளாள்ரென் றேசொல நினகொழுஈ 

en on Gin ஜொருவன் மசன்பூம் கழுத்தினை மீர்வலென்றே



பெரியநாயகியம்மைகலித துறை. ௧௭ 

பன்பேரர் சிறிது மிலனாகப் போக வதற்கிசைந்து 

மின்போய் விடாது கண்டாய் குன்றைவாமும் பெரியம்மையே, 

செச்சை மலர்புரை வானோடு மேனி திற$துகொண்டு 
கச்சை யரவொன் றசைழ்றுக் கபாலங் சரத்தெடுத்துப் 
பச்சை மயிலனை யார்மனை தோறும் படாந்திரக்கும 

பிச்சையொழிசென்றொருவார்ச்தைசொல்லெம்பெரியம்மையே. 

சோதிப் பஇியன் கி வேழஜொரு செய்வர் தொமுதற்டுல்லை 
2யாதிற் பிறரொென வச்ச முழும லுயிர்களெல்லா 
நிதிப் புசல்வர்ச ளாயின வாசலி வீகொள்கற்புப் 

பேதிப்ப தன்றுசண்டாய் குன்றைவாமும் பெரியம்மையே.. () 

நின்னேய சாயக னெனதிருப் பாய்நினை நீத்தசன்்று; தன்னே 
ரில் பூவணத் தேயன்றுபோய்ச் செய்த தன்மையெல்லாஞ், சொ 
ன்னே வலேனினி ரின்னோடொளிப்பதென்சொல்லுவன்யான்,' 

பின்னே செனசக்குச் கருவாய் தென்குன்றைப் பெரியம்மையே, 

தற்றவச் ஏனனைப் பெறுமலக் சகென்னமுன் னல்கயனைப் 

பற்றுறக் செரண்ட செலும்பே பணியும் பழமலைதான் 

சற்றெனச் சையர் சராஐசொன ஜும்மலைச் சாதியள்ளே 

பெற்றவர்ச் சென்ன முலைவிலை குன்றைப் பெரியம்மையே, ()! 

கற்ரு ரறிகுவர் மக்கடம் பேறெனச் கட்டுரைத்த 

சொற்றா னொருபெண் ஞெழித்ததென் பாரொடு சொல்லுலடி 
as upc ws POU Osc mA சொல்பவர் சாணவனைப் 

பெற்முன் மலையரையன் குன்றை வரமும் பெரியம்மையே, () 

கரிய மிடறுடைப் பெம்மான் கரத்துழைச் சன்மொெடுமோ 

சரிய முடியம் புலியொடு மேவிளை யாடு௫ன்ருப் 

தெரிய வரிய பதினா. அலகுமென் சிற்நிலென்பாப் 

பெரியவ ளென்ப அனச்கே௮ குன்றைப்பெரியம்மையே. (௧௩). 

MAN OMAMCRPADMY AY A,



கழு! பெரியகாயகியம்மைசலித் அறை. 

தண்ணா ரிதழி புளவான் விழியிணை தம்மனைகள் 

பண்ணா வழிக்குமென் றோறின் திருமுக பங்கயத்திற் 

சண்ணா மினருனச் கவ்வலை மாதும் கலைமகளும் 

பெண்ணா ரமுதனையாய் குன்றை வாழும் பெரியம்மையே. (௪௪) 

உள்ளச் அறுபிணி யேற்கு மருற்துச்சென் றஐுன்னைவர்று 

மெளளச் தொழவுர் திருமூலைப் பான்மெல் விரனுதியாற் 

வெள்ளித் அளியள வாயினுச் தொட்டுக் செறித்திகயன் 

பிள்ளைக்கும் கள்ளைக்கும்பால்கெர்டுக்காலென்பெரியம்மையே. 

ஆரறாச் தயாகொண்் டடியேன் சலிப்ப வ தசெவியி 

லேரும லேயிருக் தாலென்செய் வேனெங்க எீசற்கொரு 

கூறா யண்ட முதலா யிளமை குலவுதவப் 

பேறா வாழ்பல ளேகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே. (௪௯) 

நனைமாட்டு மென்கொன்றைத் சாரோன் றருமிருணழிரெல்லால் 

வினைமாட்சி கொண்டுயி ரெல்லா மளிக்தருண் மேன்மையினான் 
மனைமாட்சி யெய்து முனக்கே பெருய்சம்பு மாட்டுபன்றிப் 

பினைமாட்டு யாரச்குண் டுல€£ன் ற குன்றைப் பெரியம்மையே,() 

நெடிய விலங்க லொருடுிலை யாக்டிய நின்பதிமேற் 
கொடிய வரங்கள் சிலைபோ யெடுத்தமுன் கொண்டெதிர்ஈ்த 

வொடிவி லருஞ்சிலைச் செங்கரும் போசொல் லுனது£0ிப் 
பிடியு ளடங்கயெ தென்னிது குன்றைப் பெரியம்மையே. (௧௮) 

பண்டகு வீணை யொடுபாட வந்தவப் பாமடர்தை 

|சண்டழு மாறு மதிநிரை போலக் கவின்கனியும் 

வெண்டலை மாலை இடந்தொளிர் தோளிக்கு வீங்குமுலைப் 

பெண்டல௪ மாமணி நீகுன்றை வாழும் பெரியம்மையே, (௪௯) 

மு ற்றிற்று, 
omen fens



பழமலைநாதர் 

பிக்ஷாடன நவமணிமாலை: 

  

“சில்ப, 

  

நய்குற்றர் தீர்க்கும் பழமலை சாதர்க்கு ஈற்பலிகொண் 

டங்குற்று மென்றுகில் போக்கினள் வெற்றரை யாகியந்தோ 

விங்குற ரினையென வலெம்பெருமானிவ விருநிலத்திற் 

ங்குற்றம் பார்க்கு மவருள ரோவெனச் தாழ்ர்தனளே. (௧) 

குன்றாமுதுகுன் றடையா னிலாதவெண் கோவணத்தரன் 7 

னரா மரைக்கை விரன்மூன்று காட்டித் தீனங்குறித்து 

Oe வித்தனை பிச்சையண் டோசொன் னறுநுதலா 

யன்று னிரண்டத் தனையுள கோடியென் கிட்டனளே. (a) 

இப்பாத் திரச்சலை ீழாப் பிடித்தனை யென்னைமுனம் 

தீப்பாப் பலிகொண் டறிந்தில யோவெனக் தாழ்குழலாள் 
'செப்பார் பணைமுலை யாயநிலச் சேபலி சிந்தியிட்டா 

யெப்பாத் திரத்திலு மிட்டதி யாய்கொள்முன் னென்றனரே,() 

வேட்டன மாறுகை தாழ்த்திட மாமு வெற்பர்பலி 

யோட்டினை நீதொடலாமோ வெனவுமை யுர்தொடலாம் 

லீட்டினில் யானென வேயவர் சாமி வேண்டுவைகொல் 
யாட்டூனின் பாலென மூலமு மாமென்ப சென்றனரே, (௪) 

மாண்ட வெலும்பணி கோலமொ டேபலி வாங்கிடுதற் 
€ண்டு வருமுனு குன்றுடை யீருமை யான்மிடத்தி 

Oem. HB Ms சாகணை வேனென்று ரீர்தலையைச் 
தீண்ட வம பலிப்பாசத் திரமென் சரிக்ெறசே. (இ) 

வாஜோர் தொழுறின் பலிப்பாத் திரச்சை வனை ததர 
தாரனோ வெளச்சச் சரர்தாள் சுழற்றம் தகுங்குயத்தி + 

பானோர் குயவனமெய் யென்றே wage திறையியம்ப 
கானோ வொரு?ற் திடைச்ரியென் முளம் ஈறு. றதலே. (௬)



௨௦ நவமணிமாலை. 

vac மனன விழியார் முதுகுன்றர் பாத்திரத்தி 
லங்கையி லைய மொடுவண்டு வீழகல் சையவென 

வெங்கையில் வரத தெமதாக வேவழக் கென்று செட்டி, 

மங்கையர் தங்கட் இருங்க. டலிலிட வைத்தனரே. (cr) 

நீருக்குத் தக்க சடையார் BOM! கேடியும்ச 
ளூருக்குட் பிச்சையென நுற்றோமுண் டாயி ஐுரைமினென 

வாருச்குத் தக்க முலையா ரதற்குளர் மற்றொருவர் 

யாருக்குச் இட்டு மதுசோறு நீர்சொளு மென்றனரே. (௮) 

முழங்குர் அடியொடு பிச்சையென் றேமுத குன்றர்வரச் 
சழல்கு முஸ்முதி யாளென் பலியெனத் aa 

விழும்கு மனம்பகற் Cure கொளவாயென்று Guenter 

ழி 

பிச்சா Loreal ரத்தின மாலையைப் பீடுபெறத் 
தைச்சான் றுறைமங் கலமுறை வே தயாபரனாம் 

பொய்ச்சார் பதனை யொழிக்குஞ் செழும்புலி யூர்ப்புனிச 
னற்சரர்பு சார்ந்த ௫. ப்பிர காச நவமணியே. 

முற்றுப்பெற்றது, 

  

 0மய்கண்டதேசிகன்றிநவடிவாம்க. 
—olo—




