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a. 

சிவமயம். 

கிருச்சிற்றம்பலம். 

நூன் முகம், 

இ/ருந்தமிழறீந்த அன்பர்காள்! அடியேன் சென்று 

தரிசித்த தலங்கள் பலவற்றுள் தோண்டைராட்டூத் 

கலங்கள் முப்பத்திரண்டிற்கும் ஒவ்வோர் துதியீ 

ருத்தல்வேண்டுமெனப் பேரவா பிடர்பிடி.த்துக்தலால் 

அவை பொவ்கொன்திற்கும் தோத்திரப் பாமாலை 
யியற்திர் லவற்றை யச்சிடூவித்தேன். அவற்றைக் 

கண்ணுற்ற அன்பர் பலர் ௮ச்சிடுவிக்சவைகளையம் 

அச்டொது எஞ்சிரின்றவைகளையும் ஒருக்குசேர்த்து 

முறையே ஒரு.நாலாக்கிப் பலர்க்கும் உபகரிக்கிற் 
பேருதவியாமென வேண்டியபடி. திருக்கச்சியேசம்ப 
முதலாகத் திருஇரும்பைமாகாளம் ஈருக ௮ச்சட வித த 

துடன், 
“உலகெ லாமுனை வழுத்துக வழிபடா தொழியிற் 
சலிகொள் வேதிய ரும்பரா யிலுமவர் கரும 

நிலமி சைப்பய னெய்துறா தழிசரின் னிணைத்தாண் 

மலர்வ முத்திஜேர் பெரும்பய னெய்துக மாதோ.” 

என்றபடி யாதொரு இடையூறும் எடுத்தகாரியத்திற் 

ஜோன்ரவண்ணம் விக்கினேசுவரர் தோத்திரமும், 

முறையே சுப்பிரமணியர், சமயாசாரியர்கள் தோத்திர 
களும் இயற்திச்சேர்த்து, அவை பலவினப்பாவாகலிரு:ப் 
பிற் செவிக் கினிமைதோன்றிப் பத்திவிளைதற்கோ



௨ அனமுகம். 

2ரனுவாகுமென்றெண்ணி அங்கார்கு இசிரியவிருத்தம், 

வெண்பா, கலித்தாழிசை, கலிரீலைத்துறை, கலிவிருத்தம், 

கட்டளைக்கலித்துறை, கொச்சகக்கலிப்பா, ஆசிரியப்பா, 

கட்டளைக்கலிப்பா, சந்தக் கலிவிருத்தம், சந்தலிருத்தம், 
என்னும் பாவினங்கடோன்ற நீரோட்டகம், இரட்டை 

மணிமாலை, ஒருபாஒருபஃது, ஈவமணிமாலை, பதிற்றுப் 
பத்தந்தாதி, சோடசப்பாமாலை, கலித்துறையந்தாதி, மும் 
மணிமாலை, நான்மணிமாலை, வேண்பாவந்தாதி, பஞ்ச 
ரத்தினம் எனலும் பிரபந்தங்களாக வமைத்துத் Canes 

டைசாட்டூத் திருப்பதித் தோத்திரக்சோலை எனத் தீரு 

நாமமுஞ் சூட்டினன், அன்றி, அவ்வத்தல சுவாமி 

தேவீயார் திருசாமங்கள், தீர்த்தங்கள், விருட்சங்கள், 
பூசித் துப் பேறடைந்தவர்பேயர்க ளாதியனவற்றையுஞ் 

சுருக்கி யிர் தவளவிற் காட்டியுள்ளேன். அவற்றைக் 

கண்ணுறும் அன்பர்பாவரும் “ஈஞ்சு மமுகமாமங்கலம் 
புனே” என்றபடி சொன்னயம் பொருணயம் ௮மை 

யாச்சொற்க எடங்கயெவையாயிலும் இறைவனையே 
எழில்பெறத்துதித்த செய்யுட்களாதலால் செய்யுட் 

குறைசளை யெடுத்துநோக்காது எம்பெருமான்றுதி 

பெனக்கொண்டு களிப்பரென்று கருணாநிதியின் திரு 

வருளைச் சந் திக்ின்றனன், 

இங்கனம் 

_ தாழ்மையுள்௱ 

மோசூர் - முனிசாமி.



a. 
6 0 (ரி 6 சிறப்புப்பாயிரம், 

தீஞ்சாவூர் பிரமனா- சசாவசானம, 

சுப்ரமணிய ஐயரவர்கள் இயற்றிய 
இறுசீர்க்கழிேடிலடியாசி?யவிருநரம், 

நீர்பூத்த வளத்தொண்டை நன்னாட்டிற் றரிழ்வச 

நிசழ்த்துஞ் சென்னி 
'பார்பூத்த வறமூர்த்தி யமர்ந்தருளு மவ்வறக்செண் 

CHES VEL 
கேர்பூத்த புசழ்த்சோச்திரச்சோவை பெனுமே. ரத 

லிசைத்சான் Comité 

சீர்பூத்து ஈனிசாமி நிறைபவுறு முனீசாமிச் 

செவ்வி யோனே, 

சென்னைக் 

கிறிஸ்டி. பன் காலேஜ் சலைமைச் சமிழ்ப்பண்டி ஈர் 

பிரம.ரீ-லி. கோ. சூரியயாராயணசாஸ்திரிமாரவர்கள் பி. ஏ, 

சொல்லிய, 

எழசர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம் . 

கற்றவர் கல்லா ராதியர் படித்துச் 

சளிச்செ தோமற கொளிர்பு 
தெற்றெலு நாலாச் சொண்டைன் ஞட்டும் 

திருப்பதிச் தோத்திரச் கோவை 

ஈற்றஙச் சைவ னம்மூனி சாமி 
நீணிபுனைர் இடலுமஃ தச் 

னுற்றிவ ஜுலவ வுயர்பொன்னு சாமி 

யுவர்தினி த.தவினன் மாதோ, 

 



சு சிறப்புப்பா யிம். 

மஃஈஃரஃர வித்வான். 

திருமயிலை - சண்முகம்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
நேரிசைவேண்பா. 

சட்ச்சொண்டை நாட்டுச் இவத்சலக்குப் பேரார்ந்த 

சோச்திசச் சோவையெனச் சொல்லினான் - கார்த்தரள்ேேர் 

பூம்பொழில்குழ் மோரூர் முனிசாமி வேள்புலமை 

மேம்படுவோ ஸின்று விழைச்த. 

௮று$ஃகமிநெடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

அபான்னா? காவுடைச்துப் பொன்னிரசா டனமூடைச் எம் 

படோர்சை கூடி 

ஈன்னாடு மால்யானைச் திரளஞுடைச்திங் குமையளிட்ப 

ஈமப ஞண்ட 

சென்ஞுடு முசதுடைச்தச் தீர், ர்சனுமை சைச்தொண்டே 

செய்ய சாடு 

மின்ஞூ சொண்டைசா டென்பரிச் காரணச்தியாசே 

சிறர்ச தம்மா. 

Corn gen eeu Kasten மாமனுவு 
ளெழுச்சோ ரஞ்சும் 

மன்னுதருச் களிற்கற்ப தறாவுமான் வருச்ச,ச்தின் 
மாச வன்பாற் 

அன்னுசர பியுமறையிற் சாமமூமா மெனயாருஞ் 
சொல்லா கின்ற 

பொன்னியலு மணிமாடப் புரிசைமோ சூரென்றும் 
பொலிய மாலோ. 

அப்பதியி வன்சரன்ற னடியார்சம் பத்திமையே 
யன்பாய்ப் பாடும் 

பொற்புறசே வைபரடஇுபன் வருகுலச்திற் ரோேன்றியோன 
பூவை பாசன் 

சொற்பதுமச் சிலம்புறசே அடிக்கென்ழர் சமிழ்பாடி.ச் 
தொலைவில் சீர்து 

யிட்புவியிற் பெற்றதன்றி யெனையாண்ட முல்லைவன 
ரீசன் றேச்து,



Fon yest udy tn. 

மேோகுசத் தரமுதல வமைச்தவன்பேர் முனிசாமி 

யெனவே மேலோர் 

போதவுளாத இ௫ண்ப னையலனுமை தொண்டுசெ.பப் 

புரியும் பொற்பான் 

ஒதறுபாச் தொண்டுசெயக் கருதியிக்காட் டெப்பதிக்கு 

மியைய நாடித் 

திசகலுர் சோச்திரச்சோ வைப்பெயரி னொருநூலைச் 

செறிச்தான் மன்னோ, 

ன்ன நால் பல்லோரும் படி சஇரும்பே நிங்குறுவா 

ணிசுயத் செண்ணி 

௮ன்னமா புறுதடர்சூழ் வதுவையரூப் y genus s 

ரமார்ச மாண்பான் 

என்னிருகண் மணிபணனையன் பொன்லுசா மிச்குரிசி 

லென்று சன்போர் 

பன்னவெழு தாவெழுச்சிட் டீ௮தற்சென் சைமமாறு 

வகுப்ப தம்மா, 

  

சிசம்பாம் ஈசாணியமடம் 

ஸீம - இராமலிங்சசுவாமிகள் மாணாக்கருள் ஒரு௨ரான 

க ய. திருவேங்கட muons இயற்றிய 
எழசீர்க்கழிநெடிலடியாசிசியவிநத்தம். 

வெண்ணிலாக் கதிர்கள் விழுதவிட் டி.லங்கும் 

வேணியோன் கடுச்கையேய்ர் திடுவோன் 

பண்ணினார் மொழியாள் பங்கனாம் பரமன் 

பரிவட னமர்ந்திடும் தலங்க 

செண்ணின வலெண்ணான் சென்பர்க டொண்டை 

நாட்டினி விசைமரூ௨ வவற்றைச் 

சண்ணிஞற் சண்டே யுடல்பெழம் பேற்றைக் 

ச௨௫வா ளெண்ணினன் கருச்தால்,



௬ சிறப்புப்பாயிரம். 

நிச்சலு நீற்றைச் சண்டிகை புனையு 
சேயத்தான் கற்றுணர் வோரை 

௯வச்சபொக் செமாக் சருதியே போற்று 
மாண்பினன் மதிப்பருங் குணாளன் 

சச்சப மு.ஐு.௫ற் கூனி௰ விரும்ஃபச் 
கருக்கிடும் பள்ளர்கள் பரவு 

மூச்சமா மோகூர் வருமுணி சாமி 
யு.த்சம னுணர்வடைப் புலவன். 

மேயசீர்த் தலங்சண் முன்னுரை தவற்றை 

மேவிப வன்புபின் னுந்த 
காயமும் வாக்குங் கருத்துமே யொன்றச் 

சண்டுசே வித்தா வாரப் 
பாயசீர்ப் புனைந்த பனுவன்மா லையினைப் 

பரம்பான் பதுமத்தாள் பரிக்கத் 
தூயசா மணிர்சா னததசொண்டை காட்டுத் 

இருப்பதித் தோத் ரக் சோவை, 

வாயினைப் படைத்தார் வம்பளந் இட்டு 
மறுமைக்குஞ் சிறுமையே செய்து 

கோயினைப் பெருக்கிப் பேயெனப் பறந்து 
கொய்யராய்ப் போகுசல் புன்மை 

சாரெனக் கருணை தரும்பரம் பரனைச் 
சம்மினா லாயவா றேனும் 

பொய்ப்பழிச் சடுமி னெனத்செரித் இட்டான் 

புரியுங்கைம் மாறெவ ன௮ற்கே, 

சென்னைக் 

திறிஸ்டியன் சாலேஜ் சமிழ்ப்பண்டி.தர் 

ஈக்காட. இரத்தினவேலு முதலியா ரவர்களியற்றிய 

எழசீர்க்நமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மதியணி சடிலத் திறைவனாம் புனிதன் 
மன்னுயிர்சத் தொகைகளுச் சருள்வான் 

ee mugs ளெண்ணில கவற்றுள் 
உளமிகு தொண்டைநாட் டி.லகு



சிறப்புப்பாயிரம், 

பஇகளெண் ணானகும் பரவியே பரமன் 
பைங்கழ றுதிபுரி பனுவல் 

விதியுளி பீரபச் தங்சளா யியற்றி 
விளக்இனொான் மேத்ச விரித்தே, 

அன்னவ னெம்மூன் றம்பசன் மவுலி 
யமர்திரி பதகையின் மரபும் 

சன்னவி ரோளுங் குவளைசேர் மார்புங் 
கவினலப் பதாகையு முடையோன் 

தன்னையே சார்ர்சோர் பொன்னையே யடையத் 
தியைபுரி கருணையோர் வடி.உன் 

என்னிரு சண்க ணேர்முனி சாமி 
யெனும்பெயர்ப் புலவாகா யகனே, 

சருப்படிற் புகாது சண்டவர் ி.திச்சச் 
சவினுறு சவிசளாப் புனைந்து 

விருப்புடன் சான்றோர் குழாமிடைந் செந்கும் 
விளங்குறு தொண்டைகாட் டமரும் 

இிருட்பதிக் கோவை யென்றொரு டேடயராற் 
றிசழ்ச.ர வளித்தன னவற்கு 

அரறுப்பமில் கைம்மா OP sais ஸியற்றற் 
சாவதொன் றுள்ளதோ வறைமின். 

  

அ௮ஷ்டாவசானம், 

பூவை - கலியாணச்தரமுதலியாரவர்களியற்றிய 

அறுசீர்க்கமிநெடிலடிய £சிரியவிநத்தம். 
இண்டையஞ்ச டைப்பெருமா னினிதவீற் திருக்தருளு 

மெழிலை வாம்ர்த 

தொண்டைமண்ட லச்தளிரா லெட்டிலுச்குர் தணிச்சணிமே 
தோச ரங்கள் 

சண்டைநற் சரும்பைத்தே னைப்பா$லக் சயப்பிஃ்சச் 
சனிர்து சொற்றான் 

பண்டையசெர் சமிழ்ப்புலமை நினறமோருர் முனிசாமிப் 
பாவ லோனே. 

இமைகளை



ன சிறப்புப்பாயிரம், 

சைவடத்தார்ச சஞ்வோனி சபைப் பிரசாரகரம் 

மாயாவாத தும்ஸ கோளரியுமாகய 

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலி, 

வித்வான் - நா- கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்களியற்நியன. 

அறு$1க்நமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

திருமேவுங் கரும்புயலு மொருமலரின் மறையனமுக் 
தேட வேர்பு 

சருமேவு முயற்கட்டுச் சடைச்சாட்டைப் பதமலரைத் 
தாராடாது 

மருண்மேஏ மலத்தொடச்கி ணிலைமாறிச் £ழிடந்து 
வான்மேற் போடு 

யிருண்மேவி யறியொணா கொளி௨டி.வப் பரம்பொருளன் 
ரோராட் டெண்ணி, 

உலருயிரி னிடர்குமைத்துச் திருவடி 4ழ்ப் பெரியகா 
மேறுப்பான் சொண்ட 

வல$ூறிரு வருளுருவா நிலவுலகத் தமர்ச்சருணற் 
றலங்கள் கோடி 

யிலகுமவற் றதற்ச துவே நிகரான தொண்டைகாட் 

டெங்க எம்மை 

சலமுயவே வளர்,ச்தனமுப் பானிரண்டென் றறிகுறிக்குச் 
சான்ற வாசி. 

பெருமைபெதீஇ யுனுமளவி னிமைமறுமைப் பேதளிக்கும 

பெட்பார் முப்பா 

னிருமையு று மவிர்தலங்க எவைபரீஇச் சேடையினி 
தியற்றுங் காலை 

யருமையுற மலர்மாண்சொன் மாலைவசை சாச்தியரு 
ளூற்றக் சாக 

வொருமையினர் சோயையாச் சருசலெனச் சந்தன 

லொருவன் மாசோ,



சிறப்புப்பாயிரம், ௯ 

அன்னவன்யா ரெனின்வேட மாலயத்தை யானென்றே 
வழிபா டாற்று 

மன்னவனம் வரர தியின் மரபினா னம்மரபின் 
மாட்டி நாவிற் 

பன்னுவா னத்துவித சித்தாந்த வண்மைஙகிலைப் 
பழடிமை யாள 

னன்னயமா விலச்யெமைர் திலக்சகணமே முதற்கலைச 
ணன்காய்ச் கற்றோன். 

சொல்வளமும் பொருள்வளமும் வளர்ச் இிலகப் பாமழையைச் 
சொரியு மேசம் 

பல்வளமும் படைத்சமோ சூர்ப்பதியின் புகழ்பாவி 
ராம சாமிச் 

செல்வஜொரு பெருந்தவத்து வருகுமரன் குமரனடி 
சென்னி சூடுச் 

துல்வளவன் முனிச மிப் புலவனெனப் பெயரியநற் 
சொல்லோ னன்றே. 

ty em வவைய மனன ஷ்ள 

மஹாவித்வான் பென்னலூர் ராராயணசாமிராயுடவர்கள்புத்திரர் 

ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ வித்வான். நாதமுனிநாயுடவர்களியற்றிய 

அறுசீர்க்கழிரேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பண்டைசாட்டுப் புற்றசமிழ் மணங்கமழு ரால்வர்களாற் 
பதிகம் பெற்ற [(னச் 

கொண்டைராட்டித் திரு ச, ரலத்தோத் திரச்சோவை யமிழ்தமெ 
சொற்றான் மாதர் 

கொண்டைசாட்டக் கடிமலரினறபதங்கண் முரன்மோசூர் 
கோமான் சீர்த்த ் 

சொண்டைமாட்டுப் புலமையுறு முனிசாமி யெனும்பெயர்கொ 
Cue மன்னோ, 

நேரிசை வேண்பா, 

பணியா மிருவினைர்குப் பானுவென மோசூர் 
முனிசாமி வள்ளன் மொழிச்தான் - வனசக் 
குருத்தல்தின் கூர்நுதியாற் கூ.றுபடு் தொண்டைச் 
திருத்தலத்தின் ரோத்திராற் 8ர், 

 



«0 சிறப்புப்பாயிரம், 

மாரு வித்வான், 

பிராயங்குப்பம் - முத்துலிங்கப்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
அறு ?க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பொன்னனத்சான் மணிசேடன் சரமசைக்கம் கண்மலர்ந்தான் 
பொதிசைச் சாமி 

யென்னனச்சான் செங்கமலை முகம்பார்த்துச் சளிப்புற்றா 
னிமையா நாடர் | பதித 

சொன்னயத்தான் பொருண.பச்சா னெனமதிச்சார் சொண்டை 

சோச்தி ரப்பா 

பன்னரச்தா ரியார்மோசூர் முனிசாமி வனைரசதமிழ் 

uni dé Su) மம்மா, 

சென்னைச் சிவனடியார் திருச்கூட்டச் தொரு௨ராசயெ 

கயப்பாக்கம் - சதாசிவசேட்டியார் பி. ஏ. அவர்களிபற்றிய 

அகவற்பா, 

உலகொருமூன்றுமிலகுறவளர் த 

இருமறுமார்பத்தொரு சனிச்சேவன் 
ஈாணுறவோங்கச்சேனுயர்குழுமி 

நந்தியம்பொருப்பினெர்சையெம்மீசன் 

செஞ்சடைச்கூத்தன்சஞ்சடைக்சண்டன் 

செம்மலர்கோன்றாள்மெய்ம்மனத்திருச் தம் 

நிசடையப்பெரா௮மாதவயசிட்டன் 

தெய்வச்சாபிமுன்பெய்தெழுதீம்பால் 

பெருகியபாலிப்பெருவளஞ்சுரக்கும் 

தொண்டையெலுஞ்சீர்மண்டலமதனின் 
மாகுரப்பெரா ௮அமோரசூரென்னும் 

ஈல்லூரசத் து த்தொல்குடிப்பிறந்தோன் 
இம்பர்ஞாலத்தெம்பெருமாற்கு 

சென்முளைவாரியின்னமுதரு சத்தியும் 
எண்டி சையும்புுத்சொண்டைச்தொசைராச்



சிறப்புப்பாயிரம்,. GE 

சரணிமெய்மமைக்கா ரணமாயும் 
மணமகளென்லும்குணம்பாராது 
கூர்தலரிர்தெளிதேச் இரல்இயும் 
சாலிமாகிவாலமூண்டார்க்கு . 
அரும்புமெய்யன்புடன்விரும்பியு தவியும் 
மராணைங்கடர்தவராணாதப்பலுவல் 

ராடியமனத்திற்பாடி.ப்பற்பல 
அ௮ற்புசச்செய்கைபொர்புறவியற்றியும் 
இறைவன் நூசைப்பொறாதஎம்வருக் இயும் 
நிநர்தைசெய்கானவநைர்் திடக்கொய்தும் 
* பூச்கொளுமாதாமூக்னையரிர் தம்'' 
வாய்த்தவண்மைச்சீர்த்தியாளாமுன் 
சோன்றியதொல்சீர்சான்றகுலச்தான் 
ராமசாமியெனும்சாமஞ்சிறச்தோன் 
தவத்தினின்வர் துபவத்திறங்டி.வோன் 
யாவர்யாதொருசேவரையுன்னினும் 
மாதொருபாகத்சாதிதேவனே 
அ௮வ்வத்தெய்வத்சவ்வவர்க்கங்கு 
அருள் செபுமன்றிமருள் செயுக்செய்வம் 
பிறக்கும்வீனை செயுமிறச்குமென்னும் 
புரையிலாசகல்லுரையுளங்கொண்டோன் 
சூர்த்தியுந்தலமுர் தீர்த்தமுந்தொடங்க 
அனாவருள்செயும்ஞானாசாரியன் 
இட்டுவனென்லுங்கட்ட்ுயபரைகொண்டு 
புண்ணியத்தலந்சொறும்சண்ணிவழிபடும் 
பவங்கடி வேட்கைச்செவெனடியார து 
கூட்டஞ்சேரும்நாட்டமுடையோன் 
விதிவழுவாது.துதிபெறுதொண்டை 
மண்டலஞ்சேருமெண்டகுகாலெண் 
பதிவரு மெம்பசுபதியைப்டாடும் 
வழிபாடாற்றிமொழிபெறுகற்பல 
தோத்திரஞ்சேர்த்தசாத்திரமிக்கு 
இசயத்செண்ணியு சவினனாமால் 
மதராசார்பர்ச துராராபிஸ் 
பியர்தன்னோவர்சியரா மெங்கள் 
சனிவாசகஞ்சேர்முனிசாமிட்பேர் 
பாவல்லோனெனுமசாவல்லோனே, 

 



௧௨ திறப்புப்பாயிரம், 

இர தாலா௫ரியர் மாணுக்கரும் 

பெரியமெட்டு, சின்னமூருகப்பசெட்டியார் குமாரருமாகெ 

பெ. மு, சிவஞானசேட்டியாராலியற்றிய 

பன்னிந$ர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சர்பூச்ச கடலாடை யுடுச்சசக சலம*சனிற் 
சீர்த்திசெறி சான்னோர்களை கீ 

இரு த்தமொடு கொண்டகா டெனலுச்சொண்டை சாட்டி லகு 
இருப்பதிமுட் பானிரண்டு 

ஏர்பூத்த பாங்கினொடு வமரவப் பதிகளும் 

இணையில்கதோச் இரச்கோவையை 

யின்னலற வியற்றமிழி னாலிசைச் தனனரிய 

வின்பவா சியின்மூழ்கவே 
பார்பூச்ச சென்னையா னடியவரி லொருவனும் 

பன்னும்வே ளாண்மரபினைப் 

பகர்ரசவன் மதராசு பியர்டிராபிக் சோவர்சீர் 

பகருமா யுள்பண்டிசன் 

சார்பூச்ச வெனதுவெம் பிறவிச்சட னீர்துஈற் 
கல்விரல மீந்திட்டவன் 

சய்கைகுல மோங்கவரு மோஞூர்வாழ் முனிசாமி 

கவிவாண னன்றின்றரோ. 

  

இந்தூலாரிரியர் மாணாக்கருள் ஒருவராகிய 

போ, சுப்பாராவ் அவர்களாலியற்றிய 

நேரிசை வேண்பா, 

முப்பழமுஞ் சர்க்கரையு மோகூர் முனிசாமி 
கைப்பவள மாகச் கழறியதால் - ஒப்புகர 
பாத்திரக்கோ வைத்தான் பராவுச் திருத்தலச்.து.த் 

தோத்திரக்கோ வைச்சுண்டோ சொல், 
இருச்சிற்றம்பலம், 

en ete Ratan)
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தோண்டைநாட்டூத் திநப்பதிகளின் 

அட்டவனை. 
விகாயகக்கடவுள் bee 
திருக்கச்சி ஏகம்பம்... ves 
இருக்கச்ச மேற்றளி ves 
திருச்சச்சி ஒணகார்சன்றளி ,., 
திருக்கச்சி அகேகதங்காவதம் ,., 
திருக்கச்சி கெறிச்சாசைக்காடு ,., 
இருச்குரங்கணின்முட்டம் 

திருமாகறல் க vee 

Bopssi ப 
இிருப்பனவ்கசாட்ட் .. bes 
திருவல்லம் ves bes 
இருமாற்பேது bes bes 
இருவூறல் eee 
திரு இலைம்பையங்கோட்டர va 
திருவிற்கோலம், கூவம் ve 
திருவாலங்காடு... be 
திருப்பாச்சூர் bes oot 
இருவுளம்பூதார், வெண்பாக்கம் 
திருக்கள்ளில் வ 
இருக்காளத்தி, சோள த்தி bes 
இருவொற்றிழர் ..,, ue 
திருவலிதாயம், பாடி. bes 
வட திருமுல்லைவாயில் be 
இருவேற்காடு bes bes 
திருமயிலை வக bes 
திருவான்மியூர் vee ne 
திருச்சச்சூர் bes ue 
திரு இடைச்சுரம் .., வ 
திருக்கழுக்குன்றம் we ne 
இரு அச்சிறுப்பாக்கம் te 
இருவச்சரை tas bee 
,இருவரடவி we tee 
திரு இரும்பைமாகாளம் bes 
திருப்போரூர் eee ae 

திருத்தணிகை aoe eae 

ஆளுடையபிள்ளையார் பட 
ஆளுடையவரகு  ,,, ons 
yojmwscs ,,, nee 
அளுடையபடிகள் ... us 
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a. 

கண்பதி துணை, 

திநச்சிற்றம்பலம். 

தொண்டைநாட்டுத்திருப்பதித் 

தோத்துக்கோவை 

  

விநாயகக்கடவுள். 

பன்னிரசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சர்பெற்ற வுலசெலா மிருணிம்9 யொளிபெறச் 
செய்யுஈற் நிருவாளனே.! 
திவ்பசே நோன்மய சொருபா சுசானந்ச 

சிற்சுசோ தயவிலாசா!! 
ஏர்பெற்ற மாலய னிச்திர னக்த்இிய 

னிணையிலாப் புருசண்டரும் 
இன்பமொ சானாயூர் சம்பியாண் டாரீரம்பி 
பிசைர்தமெய் சகண்டசகலும் 

பேர்பெற்ற வெளவைசர் திராஇத்ச ரா.இபர் 
பெருமைபெசு பூசனைசெயுப் 
பெற்லரிய் பேரின்ப வாழ்வினை யளித்திட்ட 
பேரிய was gait! 

Caidupy Begs aepapp adr SOey@ 
கிதமருச் சிச்வருளாய் 
நித்திய வசண்டடரி சுத்தசிவ சத்சியருள் 
ச்ர்த்சசன பதரொசனே, 

ஆகிணிகவல்தங்க்



விகாயகர் தோத்திரம், 

நேரிசைவேண்பா. 

சிருஞ் சறப்புர் தெருளொடு மேல்லீடுஞ் 
சேருமன மேமுதியோர் சிந்தையினாற் - றேருமெழில் 
ஜர் துகரத் தானைகிச மச். தியொடு சக்இவலம் 
வக்துகரத் தான்மலர்தூய் வாழ்த த. (5) 

பேரின்ப வீட்டைப் பெறவேண்டின் மாமனமே 

தாரின் மலர்தொடுத்துச் சாத் இயே - சாரின் 

வணச்சந்தி யானனச்தான் வண்புகழ்சேர் நல்ல 

குணததஈதி யானமுறச் கூடு, (௨) 

மெய்யடியார் தங்குழுவின் மேவவைச்து சாயேனை 
வெய்ய வினையகற்றி வீடுபெறச் - செய்வான் 
பணபதிவா யாயிரத்தாற் பாடுமெழிற் சீர்த்இக் 

கசணப இல் லோர்பாற் கலர் ஐ. (௯) 

சரிமுகத்தி ராச்சகனைக் காய்ச் ததலை சாளில் 
பரிவுடனவ் வானகரைப் பண்பாற் - புரிர்த 

விராயகனே பேரின்ப வீட்டரசை யன்பால் 

தநாதிபனே சன்சுதனே தா, (௪) 

ஈண்டினே னன்பர்களை யேத்தே லுனதருளைப் 
பூண்டியான் சன்மப் பொருசடலைச் - சாண்டினேன் 
காமனனா கத்தனெனச் சண்டான் மத ற்ச்த்னாம் 

வாமனனாற் நீவினையை மாய்த்து, (@) 

விடைச்சகொடியா னென்னும் விரிசடையா ஜுர்தர் 
இடைககொடியா மம்பிசையுஞ் சோய் - எடுத் ஐகிதம் 

கொஞ்சரத்த வண்ணத்துச் சோமாளை யோர்சோட்டுச் 
குஞ்சர.த்தைச் சேர்ந் சாற் குணம், (*) 

தூயவருச் கெட்டுலான் தட்டவினை செய் துழலுர் 

தியவருக கெட்டான் திரிசவனன் - தாயமணத் 

தாழமைகேர் தாளத்தன் தர்தா :அளமுகுத்தான் 
சாமரைபோறழ் கன்னத்தான் றான். (௪)



வீராயகர் தோத்திரம், ௩ 

போதங் கொடுத்தளிக்கும் புண்ணியனாம் வல்லபையி 
னாதன் மலமறுத்சோர் சண்ணுஅபொற் - பாசன் 

அறுகுமருச் கொன்றைபுனை யத் சனரு ளாலே 

பெறுகுவெனா னின்தபெரும் பேறு. (2) 

எங்கு மலைர்துழலு மென்னெஞ்சே யைங்கரனைச் 
கங்குவ்பக லுஎகசரைந்து சண்களாற் - பொங்குஞ 

சலம்பெருச மெய்ப்புளகஞ் சாரச் து.இித்சால 
சலம்பெருச வாரரன் சமன், (௯) 

அறவினைக ene; waar Burp 

துறவிகளுள் எ,த்திலுறுர் தோன்றால் - பிறவி 
சரணவற்பு சப்பூவைச் சார்ர்தவெளச் குண்டோ 
பிரணவச்து மெய்ப்பொருளே பேசு, (௧௦) 

  

எழ$ர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

நீரொடு மலரிட் டருச்சனை புரியேன் 
நின்றிருத் சாடொழ வறியேன் 

சரொ? தமிழ்ப்பா வோதவு மறியேன் 

ஜறர்தசன் னெறிகளு மறியேன் 
பாரொடு விண்ணோர் பரவுமெய்ப் டொருளே 

படிறனேன் பவர் தடைச் கருளாய 
சூரொடு செசண் மாய்க்திடச் செய்த 

சுர்தர விசாயக மணிய. (௧) 

வச்தனை செயவெல் லாத். தய ரொழித் து 
வழக்குதி செல்வமென் றறிஞர் 

முச்திய மறையு மொழிகதை யுன்னி 
முதல்வனே திருமுன ரடுத்தேன் 

பர் தனைப் பிறப்மி!வஞுத்திறு முனது 
பங்கயத் தர்ளிலை மறவேன் 

சொர்த்மென் Peters pir ads lend era ds 
சர்.ச்.ர விராயக மணியே. (2.)



வீராய்கர் தோத்திரம். 

அட்டரோ டுறவு செய்இிடும் பொல்லேன் 
களு சல்வியுங் சல்லேன் 

மட்டிலாப் பாவச் தனைப்புரிச் இட்டேன் 
மலரடி.ச் சன்பிலா மனத்தேன் 

எட்டிபோ வீசை யிலாசபுன் ளயே 
னென்செய்சே னினியுன தருளே 

சுட்டவெண் ணீறு துலங்குமெய் யழகோய் 

சுக த.ர விசாயக மணியே. 

பெரியரை யிகர்த பாவமோ வன்றிப் 
பிறர்மனை நயந்தபுன் செயலோ 

குருமொழி மறுச்ச குற்றமோ வறியேன் 

கொடியலெல் சலியினான் மெலிவேன் 

இருவரு ளாலென் தீவினை யகற்றிச் 
செல்வமுங் சல்வியுச் தருவாய் 

சுருண்மலி குழவி திரிபுரை பயந்த 

சுர்தர விசாயக மணியே, 

இக்திரன் ம,சலா வெண்டிசை யப 

ரிமையவ ரரியய னருக்கன் 

சந்திரன் சபிலன் £ரன்பார்ச் கவனும் 
ச. ரணடைச் SOLO விரும்பும் 

விர்தையாம் பதங்கள் பெற்றன ரெச்சாய் 
விரும்பிடா திருர்தன னின்றே 

சுர் சரி யீன்ற மைந்தவெற் சளிப்பாய் 

star விராயச மணியே, 

வைகறைச் துயினீத் சடியிணை யுன்னி 
மணமலி பன்மலர் பறித்து 

மெய்யுறு பூசை புரிகிலா அழலும் 

வீணனேற் சருடா லென்றரோ 
வையச முற்று மலுசன்சூழ்ர் சோடி 

வருமுனர் சொடியிளித் ச்சை 
துய்யமே ணியினை வலம்௫ரும் பரமே 

சுர்5ர விராயச மணியே, 

(௬), 

(௪) 

(@)



விசாயகர் தோத்திரம். 

மனமெனு மதத்த யானையை வறிகாம் 

வலியதோ .ரங்குசங் சொண்டு 
இினர்தின மடக்ெயுனதுதொண் டாற்றத் 

இருத்தியாட் கொள்ளுரா ளெதுவோ 
௮னையுமன் ஸுயிர்ச்குத் தாதையு மாட 

யனைத்.துல கும்புரர் இிடுவோய் 
துனிவறுச் தொலிக்கு நான்மறை வறியாச் 

சுக்ர விநாயக மணியே, 

இருவரு வத்தை மனச்தினி னினைச்சச் 

செப்பவுன் சீர்த்தியை வாயின் 

மரு. மலர்ச் சழலைச் சரத்இினில் வணங்க 

மழுளனேற் சருடா லென்றோ 
இருநிதிக் கிழஙன் மடழ்ந்இடு நேய 

னீன்றமூ டிசப்பரி யோனே 
அரிச சேடன் சொலற்கரும் பூசழோய் 

eogr விராயக மணியே, 

ஆர்சலி புடைசூ ழசலிடத் சென்று 
மருடொச் செல்வமு மன்பாற் 

பார்புசழ் கல்வி யும்தெளி யறிவும் 

பருவர லாலிரப் பவர்க்சே் 
டார்்வமோ டளிக்கு மீகையு மெளியேற் 

சருள்புரி வாயமர் புரிக்த 

சுர்தடிர் தவற்கு முன்னுதிச் சவனே 
சுந்தர விசாயக மணியே, 

பலபல வமர ரிச்.இிர சொருசார் 
பரிவு முனியா சொருசார் , 

திலைமிசைச் கரங்கள் கூப்புகின் னவையி ற் 
சார்சர,ச் சமியனேழற் கருள்வாய் 

சுலியினிற் கருணோச் சடவுணீ யன்றிக் 
சாண்டெலன்; நின்ன ம்டுத்தச் 

அல்வுமய் யடியா ச-ஙிறுடி கொண்ட 
wise விரஈபசி மணியே, . ் 

ove 

(௪) 

(4) 

(௧) 

(௪6)



ன் விசாயகர் சோத்இரம், 

த்லித்தாழிசை, 
எர்சொண்கோழ் தருசெல்வமூஞு செறிப்பகர் புறம் 

போர்திட, ஊர்கெட்ரெல் பேர்செட்டவ grads Our 
இசைசெட்டுப்போம், சார்கட்டூமா 'சர்சள்விட்டுிரோய் ஈலி 
வார்கள்வாழ் வதுராடிலேண், கார்பெற்றொளிர் கருணாகரா 
கணராயசா கணராயகா. (௧) 

பணமேபெரும் பதமென்றெணிப் பதடி.சளைப் பலபாக 

னேன், மணமேதருங் குழன்மாதரான் மதராசனான் மிகலாடி. 
னேன், குணமேதுமில் லாசேனிடங் குடிசகொண்கொத தரு 

ளாவிடின், கணமேலுமுன் றனைரான்விடேன் சணராயகா 
ணகாயகா. (௨) 

தாயற்றதோர் மசவேயெனத் சலவிக்னெறவெர் தயர்நீக் 

இயே, நோயற்றவாழ் வதசர்துநுண் ணெறியிற்பயில் சலமிகு 

வாய், வாயற்றபூச் யெனென்றெனை வருர்சவிட லதரிஇியோ, 

சாயற்றமா மூனியோர்பணி சகணராயசா சணராயகா, (tm) 

சமனார்விடும் படர்பாசமுர் தடி. யும்பிடித் தெதிர்மேலியே, 
குமையாமுன மெளியேனையாள் குமரேசனர் மூழ்முன்ன 
வா, அமராபதிச் இறையோடரா வணைமாயனார் மூனிவோர் 
மணச், கமலாசனன் புசழ்சோதியே கண்சாயசா சணசாமகா, () 

வஞ்சப்பிறப் பதுவேண்டிலேன் வண்டார்குழன் மட 

மாதரார், ஈஞ்சம்புரை மயல்வேண்டிலேன் சாடும்பல பொருள் 
'வேண்டிலேன், சஞ்சம்மென வடைர்சார்சனமச் திளைரீக்கி 

சல் லருளீர்திடுல், சஞ்சம்மலர்ப் பதம்வேண்டிளேன் சணா 
யகா கணராயசா, (@) 

விரகந்தருங் குயமார்கண் வேலாற்புணா இெசேர்சிே ச 

ன், சராசம்பெரு வசைநாதரி இானச்சுற முசரிசைச்சொளுற், 
சரகம் சலிழ்ச் தொருசாலிரி சலின்மாரஇ தருழையகைம், ag 
கங்சைவே ணியளுர்தருங் கணகாயசா சணகாழ்சர, (4)



விசாயசர் 2 arg Bor, 

ச்ல்லாதல ஞாமென்ற*ன ச் கருணேசெயா விடிலார் துணை 
பொல்லாதபிள் ளைகளாயிலும் பொறுப்பார்களீன் தவர்சாலவே 
பல்லார்கள்சொல் பழிம்கஞ்சியே ப,சறித்திரு வடியண்டினேன் 
கல்லாயசெஞ் சுருசவருள் சணராயகா கணசாயுகா, (௭) 

சிந்தாமணி முதலைந்தருத் நிருவேண்டிலேன். சனன த் இனால் 
சிச்சாகுலங் கொண்டேகு்குமிச் சிறியேனையிர் சொடியேபருள் 

மந்தாகினிச் கடையானருண் மைர சாபெருங் கும்போதரா 
கந்தார்சரி வசனம்பெறுங் கணராயசா கணசாயசா, (௮) 

கொடையென்பதெவ் வணமோவெனச் குறியாதவெங் 
கொலைபாதக, நடையேறியா ணிரவாமலே ஈளினப்பத மது 

சல்குவாய், விடையேறிதா மதிகுடிய விமலனரு எியபாலனே, 

கடையேனளையாட் கொளவேண்டினேன் கணகாயசா கண 

தாயசா, (௬) 

விண்ணேத்சவும் விரைமாமலர் வீசிக்குழா மொசெர்தத 

மண்ணேசத்சலும் நின்றாயென மூழ்வுற்.நுனை யசெசேனினி 
எண்ணேன்பவ பலதேவரசை யின்பாகுகற் சண்டேயிரு 
சண்ணேயுயிர்ச் குமிராயுறுங் கணராயகா சணராயகா, (௪௦) 

  

கலிநிலைத்துறை, 

மணியாரரவப்பாய்சொண்டமரும்மணியண்ணன் 

அணியாங்சழிலயிறைஞ்டெவட்டமளித்சோனே 
தீணியாத்துயராற்றுளிணேடாு் தமியேனை ச் 
தணியாயாண்சசெளாய்வரசித்திகிராயகனே, (௪) 

மாணைப்பொ விழிமானை க்குகனொமெருவிக்ச 

வானையுரு 2கொகசென் நி்மெம்சளம்பானே 
சேன ரச்சச்சொமொமுசனைச்செற்கோனே 
சேனேயாண்ககொளாய்வரசித்திவிசாயகனே; (a) 

Geb Gyros pict 5 gC anertes 

'ஏன்றாவிருசர்வென்வேசொன்டருணம்பாவோ 
ம ெச்தேமிடயத்ததவேள்ளோதத்தரலமுதைச் 
 தின்றேயண்டுசொளாய்கரரிச்திவிராயசனே. (௬)



விராயகர் சோச்திரம், 

உண்டார்குழலுடைவனிதையர்ரித் திபுத்திமாழ் 
தீண்டாரணிக் திடுந்தர்திமுசத்தெர்சற்பரமே 

திண்டாமரைமலர்தாளிணையேச்திச் தீவினையை 

விண்டேனாண்டுகொளாய்வரத்திவிசாயகனே, 

பரு மாமலைமேற்பாரதர் தீட்டியபண்ணவனே 

இருமாலரவுருவினைரீத்தருளுர் தருவாளா 
கருமாலுற்றேற்கருள்வாய்விரைகாய்ச்சணநாதா 
தஇிருவேயாண்டகொளாய்ர ரிச் இலிராயசனே, 

தா ரணிசுழ்ச்சேயடையென கோங்குச் சசைமிச்ச 

வாரணமுண்டிமொமுனிக்சகருடருமன்னவனே 
சாரணிகண்ட தீதப்பனை மாங்கனிக்சாவலஞ்செய் 

தரனேயாண்டுகொளாய்வரத்திவிசாயகனே, 

டாவிரைர்தோதிப்பணிபுரிஈ்சேத் தம்பசரெளவை 

தாவிடச்கைலையில்வைச்திுமைங்சாத்தற்பானே 
பாவிபடுர் துயர் தீர்த்திலயென்னோபல்லுயிர்க்குச் 
சிவனளேயாண்டுகொளாய்வர்டிச்திவிசாயகனே, 

மண்ணோர்வானோர்வர் துவணங்கவரமருளுங் 
சண்ணேசண்ணிற்கருமணியேநினைக்சூர் துரு 
யெண்ணாதிருர்சேனென்செயவல்லேனெம்மானே 

வின்ணேயாண்டுகொளாய்வரரித்திவிசாயகனே. 

எத்திறத்சகருமெய்திடற்சரியவெம்மரசே 
முத்தனையாய்செம்மணியனையாயெம்முன்னவனே் 

அத்தனேயென்,றனையேத்திசெம்பிச்கறுள்பரியுஞ் 
தத் சனேயாண்டுகொளாய்வரரித்திவிசாயசனே. 

சாந் தனேரெற்றிச்சண்ணனேசற்பாசாம்புவிதன் 
ட் ர கட்டட ச் பூர்சனச்கோடுடனோரிருலவைபொருச் கோய் 

ஏர்தனனிர்திரளேர்திட்காழ்திதியெர்சாயே 

(௪) 

(@) 

(*) 

(௮) 

(4) 

ேச்தனேபான்சொள்ல்கரரித்நியிராமச்னே,. (௪0)



a. 

சிவமயம், 

திநச்சிற்றம்பலம், 

க திருக்கசசி ஏகம்பம், 
இரட்டைமணிமாலை- 

  

காப்பு, 

நேரீசை வேண்பா. 

௮ன்சவயல்சூழ்கச்சியத்தனடி.மலர்மேன் 
மன்னுமிரட்டைமணிமாலை - பன்ன 
மழையிவருமேனிமணிமார்பனேத்தும் 
புழையிவருங்கையானைபபொற்று, 

நடேசர். 
அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

UL MET Ons ame ss பாம்பானைப்படர்சடையிற் படி 
யுங்கங்கைத், சடங்சாட்டெசழற்கணிச்சிப்படையானை, இருமி 
ட நீறிற்தசைமையோடு, விடல்சாட்டும்பெருமானைவியாகர 
மும்பாப்பாசம்வியக்கத்தில்லை, சடங்காட்செம்பானைலததகு 
பேருட்டி நத்தாளுடியாழ்காம், 

சிவகாமித்தாயார். 
௮௬81/க்தழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

மிடியமராடையாளைப்பிண்டிசிசர்ப்பதத்சாளைப்பேணுமன்யர் 
ழிரிமசலளித்தாளமிளிர்சமமுசத்தளமீளவேண்டும் 
படிப்ருவரித்தாளைப்படிறனெனைச் சாத்தாளைப்பரிவிஞைக் 
சடிசமமுக்குழலாளைச்சிெசர்மசிர்திரில்யச்சர Ranger,



௧௦0 திருக்கச்சி ஏகம்பம், 

சுப்பிரமணியர். 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சதிகொாட்டுஞ்சுருரத்சைப்பிளர் தமரர்தமைச்சாத்ததசைமை 

யானை, விதிசகாட்ரொன்மறை.பும்விள்ளரியாற்பொருளைவியக்க 
வேணி, நதிசாட்டெரன்றனக்குஈலத்தகுடிலையினுரையைகபப் 

பித்தானைக், சதிகாட்டுங்கதழலிணையைக்கனவகத்துமறபாதுகரு 
வாழ்வாம். 

௨௮௫ ௦ திருதத்திதேவர். 
ay Fis கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

கொன்பூத்சகொன்றைபுனை யிறையருளாற்சடைமுடியுங் 

கோலமார்ந்ச, மின்பூத்ச த.சல்விழியும் பு. பரான்கும் மழுமானும் 
விளங்குஞ்செங்கை, டொன்பூத்த ஈற்பிரம்பும் படைத்தரிய சவ 

ஞானபோதநாலைத், தென்பூத்த வருளாலே.தெரித்தரக்தியீசர் 
பசஞ்சென்னிசேர்ப்பாம். 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள். 

௮றுர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மானேறுசண்ணுமையாளமுதருத்தவண்டருளமன்னுஞ்சீர் 

நீதிச், உனே றுமதிமுடி த்தகுழனைச்செர் சமிழ்மறையா ற்குழை 

யப்பாட, மினேழுகொடியவன்றன்சரமசற்றவமண்சமயம்விளி 
யவாட்ட, வானேறுபுசழ்ப்பீரமபுரிவர்தபுண்ணியன்றுள்வண 
ங்கிவொாழ்வாம். 

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள், 
அறு?! ககமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

விண்ணார்ச்சபுகழ்ச்தில்சலதியராலமண்சமயம்விலச்சவன் 
பாற், றண்ணார்க்த கருங்கடலைச் அற்புணையாற்சடர் தரு ததா 

வில்2ர்த்திப், பண்ணார்ர்த கர்மூரில்' வலிச்ச கர். சழைப்பப் 

பண்பாய்த்சோன்றிக், சண் ளூர்ர்தக்நிகைவருசெர் சமிழ்சாவுச் 

சமரையர்கழல்கள்போற்தி,



திருச்சச்சி ஏகம்பம், aS 

சுந்தரமர்தீதசுவாமிகள்: 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

நீர்தர்சசமலமலாரயனெடமொலாரணமுடேடி.க்காணாக் 
கார்தந்தமிடற்றானைச்சங்குலினிற்நூ தவிடுங்கனத்தொண்டா 
யேர்தர்தமுதலையொருமசவுதரச்செய்தானையெர்சாயானைச் னை 
சீர்தர்தசெர்தமிழின்றிறத்தானைச்சுர் சரனைச்சிர்தைசெய்வாம். 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

தாதார்ந்தகுருந்தினிழற்கண்ணுதலோனருள்பெற்.று த்தர 
ணியெல்லார், திதார்ர்சபிறவியெனும்வெப்பொழிர் த திரு வரு 

ளிற்திளைத்துவாழ, வேதாக்தத்தட்பொருளைவிளக்குதிருவாசக 

மாய்விரும்பித்தச்த,ரா தார்சட்பேரோளியிலொளிவானநாதனடி. 

நவிற்றிவாழ்வாம். 

ச ண் ௦ ட சுரர், 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

தா.துசெறிமணமலருச்தசைமைசெறியருக்கனியுர்தான் 

கைச்சொண்டு, மா துபங்கன்றிருவுருவமணலினாலமைச்த்ருளி 

மிழ்வோடாட்டத், இதுசெறியாக்கறவைப்பானிறைத்தசடங் 

சளெலாஞ்செம்மையாயாத், தாசையிடறிடச்சடிர்தசண்டேசர் 
பதச்தணையைத்தலைமேற்சொள்காம், 

 



we. திருக்கச்சி ஏகம்பம், 

அல்: 
நேரிசை வேண்பா, 

பொன்னாருங்கச்சிவளர்புண்ணியன் றன் பூங்கழலைப் 
பன்னாளுமேத்திப்பணிவார்கள் - எந்நாளு 
மெக்கர்ப்பிறவியிரிர்தோடவின்பமுடன் 
கைச்கொள்வர்காணாக்கதி, (3) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

கியேச திவழிசாட்டுங்கண்ணேசச்சிச்சாவலனே 
மதியேப்சடையுடைமாணிக்கமேமணிமன்றிலுறை 
கிதியேகருணைக்கடலமுதேநாளுநீக்கமநத் 

து.தியேபுரிர் திலஎனாண்டரு€பமறைப்பொருளே. (டே) 

நேரிசை வேண்பா. 
பொருள்சேருமெய்ஞ்ஞானப்போதமுதவும்பொல்லா 

மருடீருயர்கச்சிமன்னை - ௮ருமனமே 

பூங்கணையிழானைப்பொடியாச்கும்புண்ணியனை 

யாங்கணைந்தேபூடத்தறி, (௬) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

அறி௮டையர்தணராரழல்வேட்டிடுமையர் தினஞ் 

செறிவொசெசென்றுபணிர் இடுங்கச்டிச்திருப்பதியைச் 

குறியொடுபோற்றிக்குழைந்திலைடாடிலைகுற்றமுறும் 
பொறிவழிச்சென்றனைன்மொழிதேோரப்புலமனனே, (௪) 

நேரசை வேண்பா, 
மனனேமீரங்சொல்லிமாமரபில்வச்சே 

சனவாடையன்றொலித்தான்காண - முனமேயுல் 
கச்ச திருப்பதியான்கஞ்சமலர்ச்சேவடியை 
யிச்சித்திருப்பதியாமென்று, டூ) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 
என்றுவணங்குவதுன்மலர்த்தாளினைபேவிரும்பி 
மன்துணடம்புரிமாமணியேம்றைஙாடியனே 
யொன்றுமரும்பொருளேதிருமாலயலுன்னித்நினஞ் 

சென்றுவணங்கொளியேயருள்வாய்சர்சிச்சேவசனே,.. (4)



இருக்கச் எசம்பம், க்க 

நேரிசை வேண்பா, 
சேவகத்தையட்டதலத்தேசெலுத் துஞ்ச ஞர் 
மாவகத்தைச்கொண்டவடுவாளன்--பூவலஞ்செல் 

ஐயடி.சள்காடவர்கோனன்புபுரிகச்செகர் 
பொய்யடி மையின்றியவண்போ. (௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

போசதார்பிரமன்றலைகொய்தவாமடப்பூங்குயிலா 
மாதாரிடமுடைமன்னவனேகச்சிவாழ்த்துஇற்கு 

மாதாரமிர்தவடியேற்கருளிகல்லம்புயப்பொற் 
பாதாரவிர்தம்பணியும்பணியைப்பணித்தருளே, (4) 

நேரசை வேண்பா,. 

அ௮ராளாருந்தேவாரமன்பினெசொத்துக் 

தெருளாருமூவர்புகழ்தேவைக--கருளாரு 
மும்மலத்சைநீக்டடவேருததிவோர்போற்றுமொரு 

செம்மல்சச்சிமன்னனை யேசேர், (௯) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

சேராப்பழவினைசெல்வஞ்சுரக்குஞ்சிறப்புடனே 
ாராச்செவபோகம்வாய்ச் இடும்வல்ல மகவு தரச் 

இீராப்பிணியுர்தொ?லைந் இடுங்கல்விச்திறனுதவுங் 

கா.ரார்டொழிலுடைச்சச்சிக்சடிஈசர்கண்டவர்க்சே. (௪0) 

நேரிசை வேஸ்பா. 

கண்டடைர்சவன்பரெலாங்காணும்பரசுச.த்தைத் 
தொண்டனெனச்சாரருள்வார்தோன்றலே-பண்டைமறை 
தேடுசைக்குமெட்டாசதேசனேசச்சவெளர் 
ஈடடையாய்கின்னைவிடவிங்கு, (௧௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
இக்குலைச்செந்திவணமுடைமேனியிறையவனே 
பொய்கலைதங்கும்புரிசடையாய்வினைபோக்யெருள் 
செங்கலைப்பொன்னாப்புரிர்தியவோன்றுஇிசேர்ரகராங் 
கசொர்சலர்பூம்பொழில்குழ்ச்திடுங்சச்சியிற்கொற்றவனே, (௧௨). 

ட்டி



௧௪ திருக்கச்சி ஏகம்பம், 

நேரிசை வேண்பா. 

கொற்றவனேகின்றன்குரைசழலைப்போற்றாச 
குற்றம்பொறுத்சடிமைசொண்டருளாய்...-பற்றவே 

பொன்னாடர்வர்திறைஞ்சிப்போதமுறுட்கச்சிளர் 
மன்னாகப்பூணுடையவா, (sn) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

வாசக்சமலர் சலைமேல்வலியவைத்தாண்டருள்வாய் 

ஆசைச்கடலினசப்பட்டருளற்றவர்தசன்கைப் 

பாச.த்திலல்லற்படவிருர்தேனை மெய்ப்பத்தியுறும் 
ரேசத்தைத்தர்தநிகரற்றசச்சியினின்மலனே. (௪௪) 

நேரிசை வேண்பா, 

மலமாயாசன்மமயக்கதணிற்சி£டஇப் 

பலமழியாதோங்குப்பலகால்--சலமறவே 

பற்றரியகச்சிப்பாமனுத்சாளாவார்சீர் 
பொழ்பாதமென் நலைமேற்பூ, (௪௫) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பூத்ததற்கொக்சின்புடையமர்கச்சிப்புராசனனே 

ராத்தங்குபுன்மொழியேறியவாயரைராடியொரறு 
மாச்திரைப்போ துமலரடியெண்ணிமூழ்ச்சியொடுர் 

தோத்திரஞ்செய்லெளென்னுடல்பெற்றிங்குத்தோன்றினனே, 

நேரிசை வேண்பா. 

தோன்றா தீ துணையாகத்தோன் தமுயர்சச்சி 
மான்றோலுடையான்மலரடியை--.ன்றோர்முன் 
பூசித்தடையும்புகழ்ப்பபனையென்னெஞ்சே 

ரேடத்தடைவதென்றுநீ. (௪௭) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

கீங்சாசமாயைப்பெருங்கடல்வீழ்ர் துநினைமறா து 
திங்காம்பிதட்பிலலைகேனைச்சாக்குர் திறம்புசலாய் 
ஒங்சாரத்துட்பொருளானவனேயன்பருள்ளிருச்கு 
மாங்சாரவேர்சளைர்தாளுச்திரு சீசச்யொண்டவளே, ய]



இருக்கச்சி எகம்பம், சுடு 

நேரிசை வேண்பா, 

ஆண்டவனையெங்குவளராரமுதைச்தில்லைஉளர் 

தாரண்டவனைவேததீதனிப்பொருளை--மாண்டிடத் 

சாலன்் றனையுதைத்தகண்ணுதலைக்கச்சியினிற் 
சாலப்பணிர் திடுவேன்சார்ர் து, (௪௯) 

கட்டனைக்கலித்துறை, 

சார்ர்திஞொனியர்வாழ்ச்திடுங்கச்சியிற்சங்கரனே 
சேர்ர்தவினையாமிருணித்தெளியனைகீயளிப்பாய் 

ஒர்ச்சசனகாதியர்ச்கருமாசவமோதியொன் 

அர்ச்இிசெல்லாலமர்செவமேயொளிசாணிப்பொன்னே, (௨0) 

இிருச்ரிற்றம்பலம், 

சவாமிதிருராமம்:-ஏகாம்பரநாதர். அம்பிகை இருகாமம்:- 

காமரட்சியம்மை, சம்பாகதிதீர்த்சமுதலிய பல தீர் த்தங்களுள. 
இச்சாஞ்சீபுரமானது தொண்டைநாட்டுள், மு தன்மைப்பெற் 

றத, ௮து வெகுகாலம் பிரபலமான இராஜதானியாயிருந்தது, 

உமாதேவியார் ஏகாம்பரசாதரை மிருத்திசையாற் ரூபித்தப் 
பூசக்ச அவரது அன்பு சோதிப்பான் எம்பெருமான் சம்பா 

ஈதிஸய்ப் பெருசவிடுச்சவும், அவ்வம்மையார் அன்புமேலீட்டி 
ஞ் தழுவிச்கொள்ளச் சவெபெருமான் மனமுருக gare 

மூலைத்தமும்பும் ஊளைத்தழும்பும் பெற்றனர், இல்வாலையச் 
துள் சல்லகம்பம் வெள்ளகம்பம் சள்சசம்பம் திருமயானம் 
ஸாசரச்சாமென்னும்பஞ்சீபிரதான தலங்கள் சறக்திருக்கின்றன, 
அவற்றுள், வெள்ளசம்பம்பிரமன்பூசித்ச௮. கள்ளசம்பம் விஷ் 
னுபூசிச்சது. ரல்லகம்பம் உருச்திரன்பூரித்த த. இருமயானம் 
பண்டாசரன்பூசித்தது, வாலீச்சுரம் வாலீபூசித்து எதிர்த்த 
வர்சள்வலியிற் பாதிதானடைய வரம்பெற்ற.து. இவைசளே 
யன்திக் சச்சபா$லயம், காரோணம்,பணாசரீச்சுரம்,சரசரீச்சரம், 
பரராதரீச்சரம், வீரட்டனாசம், மணீச்சரம், உருத்துரசோடி, 
மாகரத்தன்றளி இலைகளும் ருச்சச்சிநேறிச்சாரைக்சாடு, 
Rota anu, Agden poll, Boalsssdana sd,



௧௭ திருக் கச்சி மெற்றளி, 

திருவோணகார்தன்றளி முதலியனவும்; பிறவும் தருவே 
கம்பத்திற் சேர்ர்சலைகள். இவைகளுள் ஈற்றிற்குறித்த ஐர்.து 
தீலங்கட்குர் சனித்திருப்பதிகங்களிருச்சன்மன, இது உமா 
சேவியார் இருசாழிரெற்கெரண்டு முப்பச்திரண்டறமும் வளர் 
த்தருளியதலம், ௮ங்கு அம்மையாருககுக் காமச்சோட்டமென் 
னும் ஆலயமும், குமாரச்சடவுளுச்குச் குமாச்சோட்ட மென் 
னும் ஆலயமும், பிறதேவர்களுக்குப் பல் ஆலயமுமுண்டு, இ.து 

௧௦௫, கொலயமூள்ளசலம், முத்திச்சலங்கள் ஏழினிலொன்று, 
வேதங்களே மாவிருட்சமாச கம்பாரஇக்சரையி விருச்சப்பெற் 

றது. பன்னிரு இருராமமூள்ளது, சுர் தரமூர்த்தெவாமிகள் 

இலர் தானுசர்தமுதுசெய்தானை'' என்லுர் இருப்பதிகம்பாடி. 

ஒரு சண்பெற்றதலம், இத்தலத்தில் ௮தி_யத்தையும் வினோ 
தத்தையும் உண்டாக்கும் விஷயங்கள் ௮னேகம் உண்டு, இருக் 

சூறிப்புத்தொண்டசாயனுர் திருவவதாரம், ஐயடிகன் சாடவர் 

சோன்காயஞர் திருவவதாரஞ்செய்தருளி க்ஷச்திரவெண்பா 

பாடியருளிய, சமயாசாரியர் மூவராலும் பதிகம்பெற்றுள்ளது. 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 
oO 

௨ இிருக்கசீரி மேற்றளி, 
ப ணனளளைள் (17 கவத 

எடி?/க்கழிநேடிலடியாசிசியவிநத்தம், 

சடையார்கஇர்மதி யுடையாய்மாசறு தன்னேரிலரூட் கட. 
லோனே, அடையார்புரமவைபொடி.யாய்விழமுன மழலார்கு று 

கைபுரிவோனே;, உடையானை யினுரிவிடைமாலெனக்கொளும் 

விமலாதல்விழியெர்சாயே, சடையேலுன ிருசழலேச்தி... 

வருள்கடியார்திருமேற்றரியோனே, (௪) 

பெருமாமறைமுடியுறைவாய்புகலரும்புசழோய்முழுமுதல 

ரசேசாய், மருவார்பொழிலுறைமதுரைப்பதிவுளர்மன்னாமனம 

கிழ்ர்தாளாயேற், சருவாதனை யினிற்கடைபட்டழிவ அசடஞாய் 
முடிபுமென்றறியாயோ, பெருமாவுரிகொளுர்திருகாயசவுயர் 
பிரமாபணிமேற்றனியோனே, (a)



இருக்கச் Cup pet. ச 

சனிவாயிளமுலை மடவார்மமல்சொடு காலங்கழித்திடுங் 
கடையேனை, இனிபாயினலு நினதிருசாமரையடி. யினிசேபணி 

செயவருள்வாயே, பணிவாழ்வரைமசள் தழுவுக்நிராவுருப் பவ 
னேவிடைமிசைப்பொலிவோனே, சனிரசாயசமுகலினம்வர் 
தெழின்மதிறவழுர் திருமேற்றளியோனே, (௯) 

விடைபார்சொடியுடையிறையாவிண்ணவரிறைஞ்சம்விம 
லாவெனவோதி, அ௮டைவாயடிமகர் ஈறுமாமலர்கொடுமடியா 

ரொடுதினமஹு.மாமல, ஈடைகவாய்ப்பினமெனத தஇரிவேனையு 
ஈணிரடுவன்றொடரிலென்செய்வேன்சொல், மடைவாம்மிடை 

சயலுகளும்புனலஉள.௰லகுஈ திருமேற்றளியோனே. (௪) 

விதியார்கணுனி லெழுசாவகையெனை விடுவித்தலைசெ 

யதாண்டருள்வாய், மதியாதவனெரி லிழியானுலயெல் வசையா 

னி.றவியதசை.பானே, ஈதியார்சலின்முடி யுடையாய்நினை விட 

ஈலமேவிய துணைகாடடுலேன், நுதியாரயிலமர்கரனே பழமறை 

அ வலுர்திருமேற்றளியோனே. (௫) 

சதுமாமுகவனைச்ரெமேதடிர்திஞ் ௪.தரார்கதுதியுடை 

யானே, மறுவானிறைகுழன்மடவாள்பரவையின்மணிவாயிலைய 

டையொருதாதா, மு துமாமதைபுகழ்முசவ்வாசிகரியின்மு திரக் 

தவழ்முதுசரி.பானே, பதுமாசனம,வரலாரிருவர்கள்பணியுர் 

இருமேற்றளியோனே. (a) 

அடி.யார்ரகைதா நடியாத்திரிதரு வவலஞயினுங்சடையே 

னைச், செடி.யார்வினையதப்புடையாய்விமலனேசெய்யாளுறைத 
மருதூரில், குடியாயுறைதரு குருவேருரைகழல் குறியாவ 

ணங்குவதெச்சாளோ, கடியார்பொழில்வளர்சாசகணையெனு 

ங்சவிஞர்திருமேற்றளியோனே. (எ) 

படமாணைவணியரையாயடனமன்படர்சாலொருமொழி 

யுரையாயே, விடமாரமுதெனமிசையாய் விபுசர்கள்விரும்பும்வி 
ண்ணவர்தங்சோலே, கடமாமசகரியுரியாயிருவருங்சாணூசலம 
ருமெரியாய்ரீள், உடமாமரவடியுறைவாய்தெளிச்மிழ்லஞார் இ 
ருமேற்றலியோனே, ர (4)



௪௮2 திருக்கச்சி இணகார்தன் தளி. 

சயமார்செஞ்சடைச்சண்ணுசேேேசறைக்சண்டனே சவின் 
பெறுமறைசான்கன், பயனே படங்சொளும்பாம்பரைசேர்ச்தி 
டும்பரமாபசாரும்பரஞ்சோதி, அயஜனோேடன் றரியறியாயடி மூடி. 
யடி யேன்சாணவர்சாண்டருள்வாய், ரயமாரன்பர்கணடிச்சொ 

முதிரெலமார்திருமேற்றளியோனே. (௯) 

அடியார்கொடுவினைகெமொறருள்புரி யரசேயண்ணலேய 
ருண்மேணி, வடியாரயில்விழியுடையார்தமையுனிமடி.யாவரம, 
குள்வாய்வரசா, துடியார்சரதவ துரியாதிததிலை துலக்குர்துரி 

சறபெருமானே, மடையார்ர்திடுமனங்சுயலார்ர் துஃவிட wh 

முர்திருமேற்தளியோனே. (௪௦) 

இருச்சித்தம்பலம், 

சச்பெப்பேச்சுரச், சாமாட்டியம்மை, பு.ரசவிருட்சம், மசா 
விஷ்ணு சிலவசாருபம் பெதும்பொருட்டுத்தவஞ்செய்து வொஞ் 
ஞைப்படி இருஞானசம்பர்த சுவாமிகளால் சிவசாரூபம்பெறற 
தலம, சமயாசாரியர் மூவராலும் பஇசம்பெற்றுள்ளத, 

  

திநச்சிற்றம்பலம், 

௩.--திருக்கச்சி 

ஓணகாந்தன் றளி, 
ஒருபாவொருபஃது. 
சை () [னை 

கட்டனைக்கலித்துறை. 

இருச்சச்சியோணசாக்தன்றளியென்று இிசழ்தலச்இற் 

பெருக்கச்வொனந்தபோசம்பழுச்தப்பிறங்கவளர் 
வருக்சச்சிதேர் திரியர்ச்சாளாய்வாழ்குவாமாயையினாற் 
சருச்சச்சிலேயசப்பட்டுழலாரென்றுசாண்மின்௪ளே. (௪) 

சாமாட்ரொயகனோேண சார்தேசசற்சாஎசண்டன் 
ஒமாட்சிமர்திரத் தட்டங்குகாரணஜெண்டதத்இத் 
பாமாட்சியாற்புனைர்தன்பர்களீட்டம்பரவிதிதம் 
கரமாட்சினாழிசையா ற்நிடினெஞ்சோமன்ஞ்சுமே, (a)



திருக்கச்சி தனகாரகன் ஐளி, 

அஞ்சுகசாணமிழற்றுமொழியாகலர்க்தொளிசெய் 
இஞ்சுசசாண்மலர்போவிதழாராற்கிடைச்குமின்பம் 

ade 

[மின் 
விஞ்சுகனாப்பொருளென்றெண்ணித்சொண்டுவில ரந்தசெய்ம் 

மஞ்சகளுசலக்சோங்கைகாமாட்டிமூழ்ஈலுச்சே, 

சாமாதியாறையு£த் தட்பேரின்பத்சைச்சகண்ட னர்காண் 
மாமாதிடங்சொண்டவோணகாந்தேசன்் மடழ்சலச்திற் 
பூமாதினாயகன்பேராற்றிகழும்புனல்படிச் து 

சேமாதியாவையுங்கொண்டவரென்றுநிகழ் த. துவரே, 

நிகரிலானர் சத்தினுலோணகாக்தகிருதரும்பர் 

புசரிலாகெஞ்சத்தினாற்பூசைசெய்துபுசழ்தலமா 

ஈசரிலாமான்மியர் சன்னையெஞ்ஞான் நிஉணாவினிக்சப் 

பகரிலாகாச்சுசமூண்டோவிரைவிறபரசுமினே, 

பரசுகமேபெறப்பாமாலைருட் டிப்பணிர் தகிதழ் 

பரசுசவீசர்சள்போற்றிகொவற்பனவர்பிரான் 
வரசுகழற்கணியோணகார்சேசனைவாழ்ச்திலர்கள் 
அரசுகவிகைசிவிகைபெற்றென்படனாய்ர் திடினே. 

என்புபெரு சவிழிபிழப்பெற்கினியெய்திடிலுக் 
சென்புக சசோமான்றிகசைக்சலுசைசச இிருவடிச்சண் 
௮ன்புபெறக்கடைச்சண்பார்த்தருளோணகாந்தன் றளி 

மன்புகழ்மேவுதலச்தினிலோங்கபமன்னவனே, 

மன்னவரும்பற்றஉரால] ரியன்மாறிவசை 
துன்னவருமபொருடோற்றனர்செல்வத்தொகு யினால் 
என்னவருர்திருவோணகார்ேசரிணையடியை 
உன்னவரும்பருங்காணாசலீட்டையுதவவரே, 

வீட்டுக்கு வண்கொயற்டியைச்செய்யலிரைமின்சட 
சாட்ட்குப்டோருமுன்னேயுலசோல்கக்காலியுடன் 
ஆட்டுச்ருவர்தவராளஞடைரம்பியைச்தலிசைப் 
பாஃ்டர்குளாசைசெள்ளோணமார்சேசர்பதிபுகுர்சே. 

(௬) 

(௫) 

(ச) 

(6)



a0 திருச்சச்ச ௮ரோசதங்கால சம் 

பதிபுகுர்தன்பர்சளீட்டங்கலர்இிடப்பண்ணுங்சொலோ 
சதிபுரிர் தாழ்ரசக்குழிவீழ்ச்திடத்தள்ளுங்கெ1 கோ 

எதுபுரியுங்கொலெனவறியேன்கர் திரச்தவரை ச் 
இதுபுரிந்தாளோணசார்தன்.றளியான் றிருவுளமே,. (௪0) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஒணகார்சேசர், காமாட்சியம்மை, விஷ்ணுதிர்த்தம், 
சேவர்களும், ஒணன் கார்சனென்னு மசரர்களும் பூசிர்.சதலம், 

சர்.த.ரமூர்த்திசுவாமிகளுக்குப் பொற்காசளித்தசலம், மேற்டடி 

சுவாமிகளால் பதிகம் பெற்றுள்ளது. 

  

திநச்சிற்றம்பலம். 

௪. திருக்கச்சி 

அதேதகதங்காவதம், 
நவமணிமாலை. 

—i0i—— 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பார்வரமோங்கெவாயிர த்தெட்டென்பஇகளுக்குட் 
சர்உளமார்ர்தவசேகதங்சாவதச்சென்பதிக்சண் 

அர்வமொடுற்றவரும்பெறன்மாணிக்சமாமலையைச் 
சேர்வரெனிற்பிழைப்பார்சணிரயத்துச்செல்பவரே, (௪) 

பல்லுதிர்வுற்றப்பழுவெலும்போம்சப்பளித் தடலம் 

வில்லுநிகர்க்ககளைர் இிடுங்சாறுமல்வேற்சணவ்லார் 

புல்லுருவத்இனைப்பாடி ப்புலம்பும்புலமனனே 

சல்லுறவாபென்றுகாகசசரதனைகாடுதியே, (a) 

சஞ்சலுங்கஞ்சனை ச்சாய்ர்தானுமேத்துங்கணபதியாம் 

மஞ்சனுமஞ்சளகசெருபோலும்லாழ்ச்செடுப்ப 
௮ஞ்சனமஞ்செனுங்சோதைசாமாட்சியரிதை கொடுங் 
சொஞ்சவுமைஞ்சவக்காலத்சாசனை ச்சடமமினே. (௯)



திருக்கச்சி ௮2௪ கல்காவ ம். உள 

மாமறையோதுமரேசதங்காவசவண்பதியிற் 
௫மரைபூத்தொளிர்சாமிதாயசசண்டடம்படிர்தால் 

வேமரைமாகொடிட்போதினிற்றியவினைகளெனச் 
சாமரைவென்றமுதியோர்சண்முன்புகழறினயே. (௪) 

சடைசகணெருப்புசச்£றிச்சடாவைக்கடாவுஈமன் 

படைச்சலமோச்சியழித்தலுஞ்செங்கேழ்ப்பதுமத்தண்ணல் 

படைச்சலுமாகுங்சடலைச்சடர் திடப்பண்ணுமென்பர் 

அடைக்கலம்புக்சாரக்குக்காவதராதனடி மலரே, (ரீ) 

பூப்பவனும்பலவண்டப்பரப்பையும்பூரணமாக் 
சாப்பவலுங்கடைசகாலத்திற்£றிச்சனல்விழியாற் 

தீப்பவனும்வளர்காமாட்சியென்னுமோர்தேவியைநீங் 
சாப்பவனாகுமசேசதங்காவசச்சண்மணியே. (a) 

சேலுமசணமுர்சர் தியும்விட்டி லுக்தேேனுகிகர் 

சாலுமொன்றாமிர்தியத்தாலழியுமஞ்ஞானியரே 
லலுங்குழலுமெனவினையால்வருகோய்களினி 

மேலுமூறராுவணங்காவதகா தனை வேண்டுமினே. (௪) 

வேருணிரைப்புனலாலேசளஎழக்கும்விருக்கமென 

ஊருணியார்ர்தவரேசதங்காவசவொண்டலத்துச் 
சாருணியற்குப்புரியுரிவேசனச்சாரணத்தாற் 

டாருணிைந்தசராச.ரமோங்கிப்பலிச்சின் றவே. (௮) 

சம்பர்தனோதியடாட்டுஈகுசந்தான்தரையயீன்ற 
அம்பர்சமுப்புரமிதேவிஞனருளைப்புரிவான் 
ஈம்பர்தரீங்கல்தேசசங்காவசராசனடிச் 

சம்பர்சமுற்றுமலர்தூய்மடழர் தின்.றுசார்குவமே. (௯) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

அரேசபேசர்  காமாட்டியம்மை,  சாமிதாயரர்தீசம், 
கணபதியும் குபோனும் பூரித்ததலம், சுர்தீர்மூர்ச்தி சுவாமிச 
ளாற் பதிசம் பெற்றுள்ள. 

பவுலில்



2.2. திருக்க*ச செதிக்காரைக்காடு, 

திநச்சிற்நம்பலம். 

௫.---திருக்கச்சி 

தெறிக்காரைக்காடு, 
திரோட்டகம். 

en) Seen 
ட * 

கட்டளை ஃகலித்துறை. 

சாரைஈ்சாட்டிற்ற்றன்னளசச்சனிபத்தன்சச்சொறிக் 
சாரைக்சாட்டிற்றங்கரன்சஞ்சகோர்சர்ச்சழலைகினைக் 

காரைக்காட்டிக்சாலனாரடியாதிரார்சண்டத்தினிற் 

காரைக்காட்டித் இதிசெய்யீடிற்£றிக்ச திததிலரே, 

கரியானனன்றர்தைசாரைக்சாட்டீசன்சளாச்சனிரேர் 

கரி.பானனத்தனாற்றாணிள்சடைச்சென்னிசண்டறிதற் 
கரியானனத்தங்கணீக்கொளி சனூெர்க்செல்லர்ங் 

கரியானனங்கனைச்செற்றானெனதகசச்கண்ணினனே. 

தீஞர்தனர்சானென்றேதிரிர் திட்டிஈற்றையார்சள் 

தீஞ்சந் தனர் சாங்கெழினகழ்சேஞ்சலச்சையறி் 

சஞ்சந்தனந்தாநெறிசசாரைக்சாட்டிலரனைகினைச் 
தீ ஞர் தனர்தாணடைக்ன்னியாளடியண்டிலசே 

சஞ்சலஞ்சேகரித்தேன்கடைத்தேறச்சலச்தையழிச் 
சஞ்சலஞ்சேலென் றறைநெழிகச்காரைச்சாட்டாயனிச்சஞ் 

சஞ்சலஞ்சேர்சஞ்சரேர்தாளவிர்தியக்சங்பெதே 

சஞ்சலஞ்சேரழிர் தாக் சளரத்ததியசத்சே, 

சங்சர்தராரெறிக்சாரைச்சாட்டத்தாத்கஞ்சச்தினான் 
சங்சாதராராயினேனின்சலசச்சழலிலடச் 

சங்காதராதலர். தர சாளரீயதிசொரிபெனச் 
சங்சாதராற்சஇிதர்தாஎரீயன்நியாரெனச்சே, 

(௪) 

(௨) 

(௬) 

(௪) 

(6)



திருக்கச்சி செறிச்சாரைக்காடு, ௨௨௩ 

இனகரன் றர தங்களை த்தட்டினானை தீசெழெழிற்செ் 

இனகரன்றர்சையைச்சத்தியுசாதனைச்செர்சழலேர் 
இனகரன்றன்னைநெறிச்சாரைக்காட்டானை ச்நியெயிற்சார் 

நின சரன்றன்னைச்செறியார்சங்கச்தினிற்சேர்ர்திலனே. (௬) 

கத்தலையார்சாகரத்தானை யேய் தஈற்சகாரிணியேற் 

ச,த்தலையாலிரர்சாய்காரைச்சாட்டீசகாத்திநெஞ்ச 
சுத்தலையாசையினீக்கயென் றன்னை ச்சடிஇினிற்ச 

ச,ச்தலையார்நின்னையல்லாற்கஇதரக்கத்தர்களே. (௭) 

சண்ணனையாச்சதியலரார்சடைச்சங்கராசசத.ர4 
கண்ணனையாதரித்தாயரக்கர்ச்செற்றகாங்கெயனுச் 

கண்ணனையா தித்தனயனெனத்தந்சகத்தனெயென் 

கண்ணனையாயெனையாளாயெணிற்சதியாதிட்கனே. (௮) 

காட்டானளைச்சண்டிலர்க்குக்கதிசாரைகலர்ததட்க 

சாட்டானைச்சத்தியரசாதனையிட்டியிற்சகண்டசர்கள் 
சாட்டானையீர்த்தசெங்காட்டானைசசொதிக்சரச்தனையாற் 

சாட்டானையெண்ணிசன்னெஞ்சேசடக்சச்செய்காலனை யே, () 

ச ஞ்சிெரிச்காடரசாற்றினைச்சேர்த்தசழனிகடண் 
கஞ்சிதரிக்சாரைகண்டி.ழியச்செய்கசலிகணிள் 

* சஞ்சிதரிக்சாரைச்சாட்டானை யேத்திடிற்சாலன்றனச் 

*ஞ்சிதரிச் சாரைர்தத்தியினாலசதீயாழ்சரசே,. (௪௦) 

திருச்சித்.2ம்பலம், 

சத்தியவரதநாதேசா், சாரார்குழலியம்மை. சச்திய 

திர்த்தம், இர் இிரன்பூசித்துப் பேறுபெற்றதலம். காரைவன 
மிருத்தலினால் இன்றுங் காரைச்சகாடெனப் பெயர்வழங்குன் 

pg. இிருஞானசம்பச்சசலாமிகளாழ் பதிசம்பெர்றவ்ளது, 

'கமைன்ைகவகளாக்க், 

  

ச்*சஞ்ரி மெலித்சல்பெழ்றத..



உள இருக்குரங்கணின்முட்டம், 

திநச்சிற்றம்பலம். 
௦ 6 6 6 ௬. திருக்குரங்கணினமுட்டம், 
10 வை. 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

சீராரும்வானவர்கள்செழிச்திடப்பாற்சடலெழுந்த 
சாராருகஞ்னையேகர்தரம்வைத்தாயென்பர் 
நா.ராருமனமுடையகாயேன்டாலில்லைசகொலோ 
கூராருமயில்கரங்கொள்குரங்கணின்முட்டச்சரசே. (4) 

எத்தனையோவிம்மையிலேயெடுத்தவுடலினியெடுப்ப 
தத்தனையுமுடற்சுமையென்றறியாமேயவைபொருளாய்க் 

கத்தியவைச்சழிவுவரிற்கலுழ்ச் து த.பர்ச்சடற்குளித்த 

குத்திரன்வந்தேனருளாய்குரங்சணின்முட்டத்சரசே, (2) 

மறைசாலுமலரவலுமணிவண்ணமெடுமாலும் 

நிறைவான வன்பர்களுநின் றுநினைர் துள்ளுருகி 
யிறைவாவென்றரோதவருளீர்தபரஞ்சோதியனே 

குறையாறவந்தருளாம்குரங்கணின்முட்டத்தரசே. (௩) 

நதிதிமனங்கரையசிவேனா_டஇலேன்பரட்கிலேன் 
பத்தியொடுபூ தமணிபணியகிலேனணியகலேன் 

மத்தனையுமாட்கொண்டமாட்டிமைக்குமாறுளதோ 
கொத்தலர்பூம்பொழிற்சோலைச்குரங்சணின்முட்டச்சரசே, () 

டாடிப்பணிர் தபழவினையின்பற்றையறுத் 

தாடியலறிக்கனிர்சேயானச்சமேலிட்டுத் 

சேடிப்பிடித்தருளேச்சேக்க றவுண்டார்குழுவிற் 

கூடியிருப்பதென்றோகுரங்கணினமுட்டத்தாசே, (2) 

பழியிலென் நூழ்சாணாசபங்கயமுரீள்வானம் 
பொழிமிழைகாணுப்பமிரும்போதுமுளம்காகிள்றேன் 
தழைவுறுசங்சொழுகரையேதலைமைபெறுசெய்வமெலுங் 
குழன்மொழியாருறைதருரற்குரங்கணில்லட்டத்சாசே, (௪).



திருமாகறல். 2g 

தர்தைதாய்பெண்டமரிற்றாவிப்பயில்ெ்கும் 
புர்தியிலுன்செங்கமலப்பூம்பதத்சையுட்பதித்து , 

அச் தனையுஞ்சிர்தனையும்தரப்பெறுவதெர்சா ளோ 
குக்தமரம்வி ண்டடவும்குரங்கணின்முட்டத்தாசே, (௭) 

பணமாடப்பதஞ்சவியும்பரிர்தாடஈ.றுங்கொன்றைத் 

துணராடச்சடையாடத்தும்புருநாரதராட 
வணங்காடவணிதில்லையம்பலத்தேயாடன்ற 

குணங்கூறிப்பாடவருள்குரங்கணின்முட்டச்தாசே, (௮) 

பரையார்ர்தபாகமுடைப்பண்ணவனேபழமறையின் 
உரையார்ர்சவொகுமுதலேயுள்ளிருக்குமாசறுப்பாய் 

விரையார்ர் தமலர்சொடுகின்விபனடி.யர்சம்மொநொன் 

குரையார்ர்தகழல்பணியேன்குரங்சணின்முட்டத்சரசே, (௯) 

அழ்த்தகொடும்பிறவியெனுமருங்கோடையால்வெதும்பிக் 

சீழ்த்துறையைகாடியவங்கெக்டின்றராயேற்குப் 

பாழ்த்தபிறப்பறு ததருளைப்பாலிப்ப துன் சடனாங் 
கூழ்த்துறையைநீத்தவர்வாழ்குரங்சகணின்முட்டத்தரசே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வாலீசர், இறையார்வளையம்மை, வாவிதர்த்தம். வாவி, 
அணில், காச்சை, பூசித்துப் பேறுபெற்றதலம். இருஞான 
சம்பர்தசுவாமிசளாற் பதிகம்பெற்றுள்ளது. 

குரங்கு - வாலி, ௮ணில் - ௮ணிப்பிள்ளை, முட்டம் - காச்சை, 

திர ச்சிற்றம்பலம், 

திருமாகறல், 
owns t{) wenn 

எண் சீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 
ச௨ளயானை முசத்தனோபயர்சார்த்திகேயனைத்சர்தவாதியே, 

'பவமிகுஞ்” விதிசெய்வேள்வியைப் பயனிலாததாய்ச் செய்த 
க்ாபுரி, பவளவார்சடைப்பாமனேயெனைப்பரிபவர் துடைத்தா 
ewe வுவண சேசன டியே மிசமுன்னு மாதறதுற்ற 

சா (௪)



௨௭௬ திருமாகறல், 

டு2தீல்வனேமறைமோவிமேலியமூன் று. சண்ணுடைமோன 
ஞானமே, முதலைவாயினின்மதலையைச்தருகூர் த்திபோற்றிட 
மிழையனேபகர், குதமிமென்பொழிமாதுபங்சனேசோதிகாச 
வானர்தவாரியே, இசயமேவியென்னிருள சற்றுவாயிணையின் 
மாகறலுற்றசோதியே, (௨) 

சமரமாபுரி சண்முகத்தனைச் சர். தரூ.ரற வாட்ரொதனே, 
அமரர்மாதவர் முனிவர்போற்றிடு மன்பினன்னிலையிற் றெனச் 

சொவித், தமரதாபுர மோலிடுந்திருச் தாளையென்றலைச் ரூட்டி. 
யேயிடர், குமையவிக்குமையோடவந்தருள் குலவுமாசறலுற்ற 
சோதியே. ௩) 

இமைம்பிலாவிழிகொண்டசேவர்சளேத்தியேசெமேற்றுச் 

தாளனே, உமைச்சொர்பாகமத்றரிச்கொர்பாசமுமுவர்தளிச்தி 
டுமூரகமார்பனே, ௮மைத்சசன்னெறிப்பத்திசெய்திமமன்பனை 

தீதினமாளுவாய்கவின், சமைத்துயர்ர்இிகரிசுழ்தருதச்சமாக 

திதுற்றசோதியே, (+) 

வர்இபிட்டினையுண்டுகொட்டினை வளர்நெடுங்கரம்வை த்த 

வேதிய, சொர்துசேர்வனமாலிபோற்றிடுவ் கொற்றவாகுளா 
கழலிலைதினம், பு்திரைர் துரைர் தருகுமா தருள்புவன ம்யாவை 
யுச்சர்தவாதியே, ஜர் சடச்கயெரிர்சைமாதவ ரமருமாகதலுற்ற 
சோதியே, (௪) 

விமலராரணன்விரிஞ்சளாதியர்மிளிருகின்பசங்காணவல்ல 
ரோ, இமயமால்வரைக் குமரிகாதல வென்னையாளுடைப்பரம 
னேயுயர், சமயமென்னுமோர் சைகம்காழ்வுறத் சச்சமேலகர் 
தாள்மூழ்வு.ற, 'இமயரேச்திடுக்காழிகேர் சராலேச்.தமாச றலுற் 

றநசோதியே, (௪) 

ஆதிமூர்த்தியென்றேத் த மாலிலுச்சாழிவாரணமீர்தவுள்ள 
லே, நீதிசேர்முனி மார்க்கண்டிற்கரு ணித்சரின்னடி, சேயமீர் 
தெனை, வாதியாவசைவஞ்சகல்வினைட்டங்சொண்டெஜோே 
டச்செய்குலாம், ஒ.தும்வேதியர்வேள்லியாற்றிர ளெப்பின்ன: 
சற்றுற்றசோதியே. (ரூ 

 



திருவோத்தார். டள 

தசையோபெமனிபனிள்புறலொழுகுபாற்சடலீர்தராயசா, 
காசைமாலிசைகளையுமன்மதள் வன்புரத்தினில்அன்னியைத்த 

வா, ஏசசாதனேயெல்லையில்லஐசதோரின்பமென் றனச்கொல்லை 
யேவருள், சசைாற்குண மெய்துவோருறைர் திலகுமாசறதுற் 
சோதியே, (4) 

சருவையம்பதிச்சளவினீழலிற் சருசியேபுறைசண்ணுதா 
னை, குரவுசெஞ்சடைமீதில்வைச் இடுங்குழசவுழுவையினுரி 
யைப்போர்வைகொண், டரவுருடியவச்சனேயெனையாளுவாய் 
வினைமாயவேகுர, பரவைருழ்கிலமன்பதைபுசழ்பமுதின்மா க 
அலுற்றசோதியே, (௬) 

௮ண்டகோளமுமலலெலோகமு மண்டுசெர்சழல்வடிவனே 
யெனை, ஈண்புசொண்டிட மோனஞானமே நவிலுகாய் ஈகை 
சொண்டுமுப்புரம், பண்டெரித்இடும்பனிகிலாமுடி.ப்பண்ணவா 
பரமேட்டி வம்பலர்செண்பசம்வளர்வாவிசூழ்ரதிடுஞ்சர்சொண் 
மாசறலுற்றசோதியே. (௪0) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அடைக்கலநாசேசர், புவனராயவயெம்மை, அடைச்ச ' 

நிர்த்சம். சட்சனென்னும் அசரன்பொர்ச்சாற்றா து இந்திரன் 
பூசிப்ப) ஞண்டளையினின்றும் பிரசன்னராடு யதச்ெதெத 

தலும் உடும்பு ஒன்று சவாமியைச் தழுவிக்சொண்டதுபோன்ற 

வடிவும் சவலிங்கத்திற் ரோன்றுசன்றத. இருஞானசம்பர்த 

சுவாமிசளாற் பதிசம்பெற்றுள்ள து, 

  

தீதச்சிற்றம்பலம். 

திருவோத்தூர். 
வைகைக் ONE meen 

சந்தக்கலிவிநத்தம், 

பொள்ஞார்செஞ்டைமேற்நிசழம்புலிவைதீதவனே 
வன்னேர்பொற்டுமிருமலைவல்விடிரசரனே 
அவத வேர்ேிகன்கா் வர்கள் 

ஞ் அடையலொத்திருவோச்தாருறைகோனே, (6)



2. ofl இதிருவோத்தாரச், 

அள்ளிபயவன்னமதையொருவர்சணன்வாய்சிர் தும் 

புள்ளருள்பெற்.றயால்லருள்புரியும்புண்ணியனே 

சள்ளமனமுடையேனெனைக்காப்பதுமுன்சகடனே 

ஒள்ளியவேலுடையோய்திருகோத்துருறைவோனே, ( (ட
 ) 

சீதமதிமுடித்தோய்சக்தைநொர் துனைவந்தடைந்சேன் 

போதனறியவொண்ணாப்பதப்போசெனச்சென்றருள்வாய் 
வேதமொழிப்பயனைமுனிவேர்சர்களஞுட்டெளிய 
ஒதியருள்புரியுந்திருவோத்துருறைவோனே. (௬) 

வானமுலகேத்துக் தருவாசர்பசியாறப் 

போனசர்தந்தருளுமுமைபூரித் திடப்பயிலும் 
ஞானஈடமதனைச்சிறுமாயேற்சென்றருள்வாய் 

ஊனமற்ரோர்பணியுர் திருவோத்தூ ருறைவோனே. (௪) 

ஆண்டனைபெண்பனையாய்ச்செயுமாளுடைப்பிள்ளையருள் 
காண்டகுபோதமதைத்தரு சவியீனுக்சருள்புரிவோய் 

மாண்டுபிறச் துழலாவகைவந்தெனையாதரிப்பாப் 

ஊண்டெறுமாதவத்தோர்பணியோச்தூருறைவோனே, (௫) 

புண்டரீசபுரமாம்புலியரமர்புண்ணியனே 
தொண்டைமாலுச்சருளுக்திருச்தொண்டர்தொழும்பெரியே“ப 
பண்டைவினைடாறப்பதம்பாடிப்பரசிடுவேன் 

உண்டிமொலசண்டமுடையோத்்.தூருறைவோனே, (சு) 

ஆங்காரக்சாடதனினிலையைம்புலச்சள்ளர்கையில் 

வாங்காதடியேளிதம்பலாதனைத்திர்த்தருளாய். 
தூங்காதவின்பசுசம்பெறுந்தூயவர்சாடி.த்தொழும் 

ஒங்காரமான்வனேதிருகோச்்துருறைவோனே, (௪) 

குரலங்சமழ்குழளாளொருகூறுன்டச்சொக் தவனே 
அரவம்புலிபணியும்பதமளித்தெனையாண்டருளாய் 
பிரமபு ரீ்த்வத்தால்வரு புண்ணியனல்லிகசயால் 

உர்வர்துஇித்திறைஞ்சச்திருவோத்துருறைவோனே, (0)



திருப்பனங்சாட்டுர், ௨௯ 

கிலரீர்கெருப்புவளிவான்மதியரிரீண்டவுமிர் 
குலமானவெட்டுருவாமுனறிருவுருக்கூ றுவனோ 
புலம்பாகினைவணங்குங்குண பூடணபாண்டியனுச் 
குலவாச்சிழியளித்தோய்திருவோத்தருறைவோனே. (௧) 

மத்தமதம்பொழியுங்கொவொரணகல்லுபியோய் 
தூதீதனேமூவர்தொழுமுழுமுதற்பொருளானநினைப் 
பத்தியாய்சாயேனிதம்ப தம்போற்றிடவர்தருள்வா.ப் 
உத்தமனானவனே திருவோத்.தூருறைவோனே. (zo) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வேதநாதேசர், இளமுூலையம்மை, வேதரீர்த்தம், or 
காலத்து வேதப்பொருளுணராது மயங்கும் முணிவருக்கும் சே 
வர்சளுக்கும் வெபெருமான் பொருள்விரித்தருளியதும்; சூரி 
யன் பூரித்துரதசத்தமிதினம் ஒருசக்கரமுள்ள ரசம்பெற்ற தும; 
குமாரசுவாமி பூசித்துத் சரையில் £றினால் ஜலமுண்டாககாம் 
வேலாயுதம் பெற்றதும்; விஷ்ணுபூ௫த்துப் பிருகுமகாரிஷியி 
னாலுண்டான சாபம் போக்டு.பதும, கல்லியாண மகாமுனி 
சாபத்தால் இலட்சுமிக்குண்டான பெண்மானுருவம் போக்க 
தும்; சிவனடியாரிலொருவராலுண்டுபண்ணும் பனைகளியா 
வும் ஆண்பனையாயிருக்கசசண்ட சமணமசஸ்தர்சள் அவ்வடிய 
௮றைக கொடிறுகூறுவசைச்குறித் து, அகசாலத்செழுக்தருளிய 
திருஞான சம்பக சசுவாமிகளோடு முறையிட, ௮வர் திருப்பதி 
சம்பாடி, ௮வ்வாண்பனைகளைப் பெண்பனைசளாசச்செய்த அதி 
சயத்தைப்பார்த்ச அப்புறசமபிசள், சைவசமயம் புச்குட்பேறு 
பெற்றதுமானதலம், திருஞானசம்பந்தசுவாமிகளால் பதிகம் 
பெற்றுள்ளது. 

ரஸ்: 

  

திநச்சிற்றம்பலம், 
ப a 2 5 ௯--திருப்பனங்காட்டூர், 
அவையவை (04 வலையை 

சந்தவிநத்தம், 
கங்சயாருஞ்சடையாய்கானோர்சழல்பணியச்சருணைசெயு 
மங்சையாள்சண்காணாடமன்றிலாமொமணியே 
பல்சயன்மால்காணகொண்ணாட்பரமவெனையாளவேண்டும் 
செங்சைருலங்சொண்டராதாநிருப்பனங்காட்ரோளிரே, 12



௩.0 திருப்பனங்காட்ர், 

உாதனைகடீரநின்றன்கார்கழ$லைத்தஞ்சமென்றேன் 
ஆதனேனையாண்டுகொள்ளாயருமருக்சேயமாரேறே 
வேதனோவெள்ளைமேனிவித்தகியும்விண்ணவருஞ் 
சதனோமொலும்போற்றுச்திருப்பனங்காட்ரருளீரே. (2) 

பாத்கஞ்செய்துர்ச்சசனும்பண்டி ற்ச்சச்சண்கெதி 

போசவுவர்திட்டருளும்பொற்புமிகும்புலியூரானே 
மாதரார்சண்மாயவலைமாழ்கிற்குர் சமியனேன்றன் 

நி.சசற்றியாளவேண்டுந் திருப்பனங்காட்டூருளீரே. (௬) 

பார்ப்பதிதன்மனுவையோ தம்பார்ப்பனிசண்சாணவன்று 

பார்ப்புசழச்சுழவனாடிப்பசரருரற்குமானுமாய் 
சீர்ப்பெறவேகுழவிபாகுஞ்செய்யமேணிச்செல்வவெர்சோய்ச் 
தீர்த்தராடர் சாசவேண்டுக் திருபனல்சாட்டரளீ ரே. (௪) 

வீரனையேகல்கித்சச்சன்வியன்மசச்சையூறசெய்த 
வாரணியுராரிபங்காவருணையதிருக்கழலாய் 

சாரணியுங்கண்டமுடைச்சண்ணுதலேசடையனேளைச் 

இிரமுடனா னள வேண்டுர் திரு ப்பனங்சாட்ூருளீரே, (8) 

௮ணிதிசழுமாடமல்குமாலவாயிற்ரித்தராடி 
மணிதிகழ்பூவணத்திற்சென்றுமாதுபொன்னனையாள்செய்யும் 
பணிதனச்சேயாணிப்பொன்னைப்பரிர்தளித்சபரம்பானே 
திணிபெற்வேயாளவேண்டுந்திருப்பனங்காட்டோோளீசே. (௬) 

தடமதில்குழொற்றியூரிற்சர்சிதியிற்றீபமேற்றி 
மிட றுத்சசலியனாரைவிரைர் துசரம்பிடி த தருளும் 
படர்புகழ்சேர்பண்ணவனேபவவினையின்வேரறுச்குர் 
திடமருளிழாளவேண்டுந்திருப்பனங்கா ட்€ருளீரே, (௪) 

கருத்துவர். தசண்ணுவன்முன்கருகிதஞ்சேர்பனங் சனியை 
நிருத்தகிற்சேசர்திடத்தானிள்சருணைசெய் னே 
பருத்தியடம்பாபெடும்பாசசனேனிற்பனியச் | 
திருத்தியுடஞஎ வேண்டுர்திருப்பளங்சாட்ருளீரே,.. (4)



திருவல்லம். ௩௧ 

ஆமையரவணிபரமயற்புசனேதற்பரனே 
வாமனன்றன்வலியடக்கும்கள்ளானின்்ளைப்போற்றிடாது 
காமுகனாய்ச்சாரிகையார்சண்வலையிர்பட்டழிர்சேன் 
சேமமுறவாளவேண்டுர் இருப்பனக்காட்டரளீ ரே. (a) 

சடைபொருர்தத்திங்கள்குடுஞ்சங்கரனேசாமதே 
படமுடியாத் துன்பங்சொண்டே ர தவிச்குமேழைசாயேன் 
கடனுனக்கேகாத்தலெனசக்கழலடியைப்பற்றிகின்றேன் 
இடமதளித்தாளவேண்டுர்திருப்பனங்காட்டரளீரே. (60) 

திருச்சிற்தம்பலம், 

பனங்காட்டேசர், அமிர்தவல்லியம்மை, அமிரததிர்த 
தம், சம்பந்தடிர்த்தம், அப்பர்தர்த்தம், சர்தரர்த்தங்களிறாக் 
இன்றன. சகண்ணுவமகாருஷி நிவேஇிக்கப் பொருளின்றி சை 
யிந்கிடைத்ச பனங்கனியை நிவேதிக்கச் சிவபெருமான் முன் 
தோன்றி ய.நுஃரெடுத்தமைப்பற்றி, இக்காலத்தும் பனங்களி 
கதிமிவதிச்சப்பரதலம். சர்நிதியில் இரண்டெனைவிருட்சங்களி 
ருக்கின்றன, இதற்குத்தெற்கு ஒரு மைவில் வன்பாக்கமெனலும் 
ஊர் இருகின்றது, இதில் (எவாமி இராமசாமீசர், ௮ம் 
மை பஞ்சின் மெல்லடியம்மை) ' அம்மார்க்சத்திற் சுநதரஜூர்த்தி 
சுவாமிகள் எழுச்தருளிவர்தபோது வெபெருமான் பிராமண 
வேடம் பூண்டுவர்து கொடுத்த சட்டமுதைப்புசித்தவுடன் 
பிராமணரைசோக்டி எர்சவரென்று கேட்க, வன்பாக்சத்துக் 
கும் பனக்காட்டூருக்குமாச இருப்போமென்று சொல்லி மறைர் 
தருளினார். உடனே இதுவுஞ் சவெபெருமா டலெனத்தேர்ச்து 
திருப்பதிசம்பாடியருளினார், சுர்தரமூர்த்திவாமிகளாற் பதி 
சப்பெற்றுள்ச.து, 

  

திநச்சிற்றம்பலம். 

௧௦ --இ ரவ ல்லம் 
— 20 வைய 

எழசீர்க்கழிநேடிலடியா சிசியவிநத்தம், 

இங்சள்குடியசெச்கர்காள்சடைச்செல்வளேசிவலோகனே. 
பச்சமிக்கிழிம் கம கோக்கருக்ரிக்க. 

சி ப்ஸ்சயற் றக் சாரீர்த கசங்கராசர se 
sees pOACuaans@ ல்ல்மேவிபகள்ளலே, ()



௩.௨ தஇரு,வலலம், 

௮ள்ளிவெண்டிருரீ.றபூரியணீச் இலேன் நிருச்சண்.மணி 
செள்ளு£ ற்றமிழ்வாணர்சம்மைத்செரிர் திலேன்றிருமர்இரம் 

உள்ளிகின்னடிபோற்றிலேனினியுய்யுல்வழியோ தலாய் 

. வள்விசாதனையீன்றவாதிருவல்லமேவியவள்ள லே, (௨) 

காளசண்டனேகாதலாயுனை ச்சருஇிபூசனையாற்றுஉல் 

லாளனேத்திமமண்ணலேவல்லாம்பிகையிடதசப்பனே 

ரீளஈற்ரெசங்கள்போற்றிடுகின்மலாவனே திரு 
வாளவாதனை தீரவந்சராள்வல்லமேவியவல் எலே, (௯) 

சேயகன்மனைவிழைவொறுத்திடுநீலகண்டனிறைஞூடுர் 

தாயவாதுரியங்கடச்ச துணைவனே துணைச்சாளிணை 

மேயவாவுடன்போற்றிலாக்கொடுவிழவனேனைவருச் இடு 

மாயவல்லிருணீச்யொடிருவல்லமேவியவள்ளலே. (௫) 

சல்லையேசிலையாகவேந்திடுத்கத்தனேசழுகாசலா 

தில்லையின்னடமாடியசிவச ம்புவேரிதையாது.றுக் [ன் 

சொல்லைசான்மறைபோற்றகின்றிடுர் தோன்றலேரிறுநாயினே 

வல்லையேயறவர்தருடி.ருவல்லமேவியவல் எலே, (௫) 

நாட்டமூன்றுடைநாயகாநினைராடிகாளும்பணிர்திடேன் 

காட்டடங்கணில்வாட்மொதர்மயச்சனிற்படவெமபடர் 
கூட்டம்வர்தெனைக்குறகுராளையிற்கூ.றுசாமமறிர்திலேன் 

வாட்டமுற்றிடாமுன்னமேயருள்வல்லமேவியவள்ளலே, (௬) 

ஆதியேயறவாணனேநினையன்றிவேதிலையாதாரம் 

ரிதியாகவேயேத்தவந்தருணித்தனேயுமையம்மையோர் 

பா.தியேபரமேட்டியேபரப்பிரமமேபழமலவினை 
வாதியாதெனையாண்டருடி ருவல்லமேவியவள் எலே, (er) 

பஞ்சாற்கரவானை யைத்தரும்பாமனேபவராசனே 
சஞ்சமாமலர்சொண்டிறைஞ்டெச்சருதியேசருணால்யா 
ச்ஞ்சமென்றனைவந்சடைச்சனன் 2ர்பராதபைகூர்ச்தியண் 
ஒஞ்சகெஞ்சனையாண்டருடி ருவல்லமேலியகள்ளலே, (௮)



இருமாத பேறு, ௩.௩ 

வாசமார்ர்இிடுமலரவன்ஏரம்வாங்கெயுமறையோடுியே 

மாரிலாதபுலிச்குரல்லரவுக்குமர்கடர் தன்னையே 

பூசமாந்தினங்காட்டியாண்டருள்புனிதனேயடியேன்வினை 
மாச.றுத்திடுமன்னலா திருவல்லமேவியவள்ளலே, (௧) 

தீஞ்சம்வேறிலையென்றுநின்னருட்டாளினை த், சளிவேண்டியே 

சஞ்சனாதியர்போற்றிடக்கருணைசொரிர்தகடைச்சணா 

அஞ்சுவேனெமதாூதர்பற்றியலைப்பரென்றுமயங்குகாள் 

வஞ்சியாமுமையோடுவக்தருள் வல்லமேவியவள்ளலே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

வல்லாாசேசர், வல்லாம்பிகையம்மை,. இவெசங்சைீர்ச 
திம், கவுரி£ர்த்தம், ஈவரெசங்களும் வல்லாளனென்னுமர* 

னும் பூரித்சசலம், தோபிராட்டியார் தந்தையாராயெ ஜனக 
மகாராஜன், சவுரிதீர்த்தத்தில்கூழ்டு சரையேறுங்காலத்தில், 

உண்ணவர்த சகஞ்சனென்னுமரக்கனை ஈர் இதேவரால்சங்காரஞ் 

செய்வித்து ஷூ. மசாராஜலுச்குக் சாட்டிகொடுத்ததலம், இரு 

ஞானசம்பந்தசுவாமிகளாற் பஇிகம்பெற்றுள்ள து, 

திரச்சிற்மம்பலம், 

௦ 

௧௧,-திருமா றபேறு. 
பதிற்றுப்பத்தத்தாதி: 

அணையை ட] னவை 

சாப்பு, 

அறுசீர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பால்வணங்குலாவுசங்குதாங்குதிருமாற்பேற்றிற்பரசுகார் 

கண், போல்வணங்குலச்சருணைசாயசயொண்மன்னனுக்சப்புகழ் 
ர் துசீர்சால்,மால்வணங்குபரமலுச்ருப்பதித்றுப்பத்தர் சாதிவனை 

வதற்கு, சால்வனங்கு றுங்சைமதசரிமு சயன்மலர்ப்பழ்ந்தைசாடு 
கோமே,



BaurpaGu a. 

கலிவிநத்தம். 

வாரிசங்கத்தொனியொகவோர்செறி 
பேரிசங்கச்தொலிசொண்மாற்பேற்றினில் 
நாரிசங்கரிசாதனைண்ணுமின் 
ஆரிசங்கரனன்றியாதில்லையே. 

ஆறுசெய்யசடிலத்தணிர்துவெண் 

ணீறுசெய்யவுடல்புனைநித்சன்றேன் 
சேறுசெய்யமருர்திருச்செங்கண்மாற் 

பேறுசெய்யருளாகமம்பேசுமே. 

பேசிப்பேசமாற்பேற்றினன்வண்புசழ் 
வீஏிவீஈவிரைமலர்சச்தனம் 

பூசிப்பூசிரற்பூசனை செய்திலேன் 

சசியென்சென்மமென்சென்மமே. 

சென்னகம்படிமாற்பேற்றிற்சேர்ர்தனென் 

என்னசத்திலிருக தருள்செய்குகாய் 

பன்னசத்தன்பரவியவெண்பொனாு 
சன்னசத்தினினண்ணியசாதனே, 

நாத சவிச்சாயேற்கருண்மலர்ப் 

பாதபீதவுடையான்பணிபுரி 

தீாதீதீதறுசத்தியனேபிர 
மாதமீசலமாதுறைபங்கனே. 

மாதிருர் தும௫ழ் வான்புரியினோர் 

போஇருர்.தபுரா.சனன் £ர்சொலிச் 

BANG தசெழும்பாஞ்சோதிபா 
லாதிரந்தகனாரச்சமில்லையே 

அச்சுதன்முன்பருள்பெற்றமர்தலங் 

சச்சுசக்குமுலைச்சருளாசரி 
மெச்சசள்மகுணத்தினன்மெலிளன் 
ரச்சுசன்மிசான்றென்றனெஞ்ரமே, 

(&) 

(௪) 

(௪) 

(௪)



இருமாற்பேபறு, ஸ்ட 

கெஞ்சமஞ்சன சோர் இிடிமண்ணலை 

அஞ்சமஞ்சசடைதராமன்னையைச் 

சஞ்சமஞ்சனவன்பேறுசாண்பதி 
தீஞ்சமஞ்சயருளேர்தக்சாலமே, (௮) 

காலனார்சொள்கசர்,சவிர்கிரொளி 

காலமாந்பேற்றின்சண்கண்ணலுக்சருள் 
காலமூன்றுங்கடந்தவன்றா மரைச் 
காலலர்த்தலைச்கையலர்தூமினே. (௧) 

அவியன்னமுர்சோற்குுடையினள் 
காவியங்கட்கருணாகரிக்குமன் 
கடவிரற்பணிகொண்டருளானெனின் 

ஆவிச்செங்கணுமாதரவில்லையே, (௪௦) 

எழசீர்க்கமீநேடிலடியா சிரியலிநத்தம். 

ஆதாரமென்று திருமால்வணங்குமானாருளத்தின்வழியே 
தி. சானளிக்கும்வெப்பஞ்சிறர்சசேசைச்கொடுக்குமிரவி 
மாதாரைமேகமுதவுஞ்சவிச்கும்வாதர்தரிக்குமகல்வான் 

தீ சான இன்றிச்சிததென் றூத்துச் திசமும்.றுகாளுலவுமே, (௪௪) 

உன்னப்படாததிருமால்வணங்கு முவன்யாவனென்றுமுயல்கவீர் 
முன்னப்படாதவலியார்ச்தசாமமுதலாறுகுற்றமொருவி 
மன்னப்பரர்தவுயிரில்விரோதமனமின் நிரிட்டைமருவி 

மின்னப்பரச்தவெயில்குழுமாற்பேறவன்றா ட்பணிர் துறுமினே. 

பணிரூடி மாயன்பணி பூசகாதன்பரிமாணமற்றபெருமான், 

திணிதலருக்குமங்கட்குணின் று இசழ்வண்ணமொன்றமில்லா 
ன், பிணிமூப்புமின்றியொருதன்மைபெற்றபெரியோனபசத்தி 
ன்மலரை, யணிவாரடிச்சணடைவார்செருப்பெெணிசென்னி 
தீங்குமணியே, (௧௧) 

சங்கர்தரங்சகுருவாடுயன்றுதனிகாசார்முன்னர், அங்கிர்தபா 
தீமருண்மால்வணங்குமானை த்திசழ்ந்சபானை், தங்சர்திசழ்ர் ச 
கழலானை யள்புதலையாட்சல்மர் தவளை சற், சந்சம்புகழ்ர்சவிடை 

யாளைமேவுசதிசெய்யலேழைமநியே, ௧௪)



௩௭ திருமாற்பேபறு, 

மதிகான்றவெள்ளமுதசீதவாரிவளமேயசெஞ்சடிலமும், சதிகா 
லுநாலுவகையோனி?வர்சதியேறவோக்குமடியும், விதியேறு 

சென்னிமிளிர்பாணியோடுவிதியேறவைத்தசரமும், பதியேற 

வென்முனருள்மால்பஇக்கண்பதிவேகொறுத்தன்முறையே. () 

வேதம்புசழ்ர்தசகழலான்மெயன்பா்மிளிர்கோக்கினின் றுகழலான் 

சூதம்பொருர் தரலொன்மிடைர்ச துயர் மீச்குமுண்சண் மலையின் 
மாதங்கன்வாழுமால்பேற்றினாளும்வ திவாரைசஈன்குமதியார் 

சாதங்கள்காடிபலவாய்ந்தயர்ர் துசலியாமிகத் தயர்வரே, (௧௬) 

துயர்நெஞ்ச சக்கலுருஇப்புசழ்ச் துசுடர்மேயநின்னடியினில் 

அயர்வற்றதொண்டுதினமுஞ்செயச்செயருணாயடக்குமு தல்வா 

சயிருண்டமாயன்கும்பர்க்செர்துததி௫க்குடைர் துதோற்ற 
மயர்வற்றவாழிமீண்டுங்சொடுத்சவள்ஏ.ற்பெருஞ்செல்வமே. () 

செல்வஞ்செறிந்தபுரமூன்றெரித்ததிருமாறிருப்பதியனே |இ 

வில்வங்சடுக்கைவெறிதும்பையாச்திவெண்ணொச்சியா தியவணீ 

ஈல்வர்தனத்தோடுன்றாட்டியைச்தாசையார்குழாச் துண்மேவி 

௮ல்வந்தசிச்தையெளியேன்பிழைச்குமர்சாளறிர்ததிலனே. () 

நாளைச்கெனாதுபின்னைக்கெனாதுராட்பூச்சரங்கடொட்ட 

வேளை ச்சடுத்தவிழியாயென்முன்னிவ்வேளை க்கடுத்தருள்புரி [ய் 
வாளைச்குளச்துவனசத்தின் மொய்த்துவண்டாமோல்பேற்றிலா 

காளைக்கடு தீதவெரினேறுமிசகடவுட்குழாத் துமணியே, (௧௯) 

மணியாரனேத் தமலைமங்கைபங்கன் மணியார்ர்தமைர்ச தத்திப் 
பணியாரன்மாசிலடி. போற் றிரைர் துபணியாரை மேவஈமஞர் 
துணியாதிரார்முமலவேரைநன்குதுணியாவலங்கலடி.யி 
லணியாகினை ச்துவரு மன்பிஞரையணையானெனப்பகர்வரே, () 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

பசருமிடத்துன்னடியார்ப்பார்த்தவித்தனன்றன்றே 

கிகரில்பவுத்தென் றனையுரீபு.த்தனல்விசையே 
அ57சடமிரபொழில்குழுயர்திருமா ற்பேற்றாசே. 
"புகர்முசத்தானையிலுரி யைப்போர்த்தொளிருங்சற்பசமே, (௨௪)



திருமாற்பேறு, sr 

கற்புடையாருச்சணியாங்கருணைராயபபெதிபால் 
அற்புடையராஇரிலையறியாதாரார்ந்ததவம் 
கற்பமெலாம்புரிச்துுறுங்கனலிலவிசொரிர் இடிலும் 

௮ற்பமதாயழிச்திமென்றான்றோர்களறைந்தனரே, (௨௨) 

அறைபுகழ்சேர்திருமாற்பேற்றமலனருள்பெரும்பொருள்சேர் 

மறையினொழுக்கனினடவாமடமையிஜோரீனர்சளே 

குறைவகலவரைத்தவற்றின்குறிப்பநிந்தோரெவரேனும் 
நிறைபுகழ்செல்வத்தினராரீிணெறிகொளர் சணரே, (௨௯) 

அந்தணனே திருமாற்பேற்றறக்கொழுச்தேகைப்பாலவிற் 

செர்சழலேர்தினசரனேசெறிசொன்றைமலர்ச்சடையாய் 
மர்தமதியேனையுன்றன்மலாரடி.ச்சாளாச்ளேயால் 

இந்தவுதவிக்சென்னேவியற்றுவதுகைம்மாறே. (௨௪) 

கைம்மாவினுரிபோர்த்சசண்ணுதலேதிருமாற்பேற் 
மெம்மானேகோற்றேனேயிருகிதியேயெர்துரையே 

அ௮ம்மாசவன்மலரோன றியாதவடிமுடியாய் 

இம்மாநிலத்சென்னையினீப்பிறவாசாட்கொள்ளே. (௨௫) 

கொள்ளாமுடைப்புழுச்குரம்பையெடுத்தெய்த்தேன் 
உள்ளார்விடாயொழியவூன்றாளினூறம் 
செள்ளாரமுசைச்தெளித்தாள்டொழிலெங்கும் 

கள்ளார்மாற்பேற்றுட்சண்ணார்ந்தசெங்கரும்பே, (௨௪) 

கரும்பிரதச்சேற்றா ற்சழனிசெர்ரெல்விளையு ம் 
பெருர்திருசேர்திரு மாற்பேற்றுச்சுடர்விளசகே 

சுரும்புசெ.றிமலர டியாந்தூய்க்சார்தமென்னெஞ்சாம் 

இரும்பையிழுத் துய்யுமாறிதுதருணர் சயைபுரியே, (௨௪) 

தீருணமார்கருணையாடன த்தணியுமுத்தமே 

இரணமலர்வாவிளெர்இிருமாற்பேற்றையா 
சாரணங்சள்சான்குங்கடக்குஞ்சசமசத்திற் 
சரணலிணைய்புணேயாற்றமியேனை,த்சாங்குவையே, (௨௮)



௩.௮ இருமாற்பேபறு. 

தாங்கமுடியாத்தரித்தி.த்தையுற்றிடிலும் 
நீங்கலிலாச்செல்வறிறைர் இடி. னுரீ மறவேல் 

ஒங்குபரம்பரனையொண்மாற்பேற்றண்ணலைச் 

திங்குதுடைத்தாளுர்தேசிசனையென்மனமே. (௨௧) 

மனம்போனபோக்கேபோய்மதியழிர்தபுன்மையேன் 
செனர்சோய்ர்தகெஞ்சத்சாற்றிமைபலசெய்தேன் 
இனந்தோறுநின்னைத்தியானித்துயச்செய்வாய் 

அனம்பரவுமாற்பேற்றிலார்ச்சொளிருர்தெள்ளமுதே. (௬௦) 

அர்வஞூன்றையுமறுத்திரிமமலரையாள்வான் 

கார்விராவியகூர்தனங்கருணையன்னையுடன் 

ரார்வழாமலோண்ணுமாற்பேறெனலும்பதியின் 
சீர்பராவவச்திசைமுசனன்றியார்வலரே, (ms) 

முகமன்கூறியென்முன்னொருவெள்விடையேறி 

௮கமலர்ர்தினியஞ்சலென்றருடிரவேண்டும் 

சசமளர்்தமாற்பேற்றில்வாழ்சகளநிட்களனே 

பகடிவார் ததென்றிசைஈமன்பகைத்செழுஞான்றே. (௬௨) 

ஞாலஞாலவிடைக்கணிநரற்புலியதளின் 
சேலசேலனசர்சயக்கருணைகாயகிமேல் 

மாலமாலபன்வழுத்தியபுசழ்மலிநீற்றுப் 
பாலபாலனைப்பாலனைபாலுணாசரு ளே. (௩௩) 

அருளுமல்பெசல்வியு மறிவொபெகழும் 

பொருளுமம்புபப்பொன்னடி.பரவினர்க்குதவி 
மருளுமாற்றியமால்வணங்கசேவிச்காயம் 

உருளுமுன்னெனதொளிக்கெதிர்வர் தருளாயே. (me) 

வர்.சனம்புரிமானைல்லடியவரெனவே 
சிந்தைரைர் இலேன்ரிநியவன் தீமையிற்கிறச்சேன் 
பந்தமுர்திரின்பாலுறப்பற்றுவசென்றோ 

சச் தார்தனனன்னு மாற்டேற்றிலுச்சாசே, (௬௫)



AgurpG@u ws. ௩௯ 

அரசிருந்தவரையமேத்றுண்டனர்தனாற் 
சரவமைந்திடுங்காளனைப்டபொருளெனமதியேல் 

வரசிதம்பரத்தையனைமால்வணங்க. ரன 
ப.ரசவொழுதிபாழ்மதியேயி த;ததியே, (௯௬) 

தி.இியருர் தியசக்கரமால்வணங்€சன் 

மு.தியசான்மறைமுரையிடும்பெரும்புகழ்படைத்சோன் 

புதியபொன்னடிபோற்றிடும்புண்ணியமுடையோர் 
விதிரமன்சையில்விெெலையாடூயுய்வாரே. (௯௪) 

வார்விசித்தபூண்உணர்முலைக்கருணைகா.ப௫எயச் 
சேர்விரித் இரன்றிகழ் சதீசிப்பெயர்ச்சவத்தோன் 
ஊர்வ௫ப்பதியும்பரும்பராவுமாற்பேறாம் 
ஊர்விப்பவர்ச்குறுமிசையெவருரைப்பவரே. (௬௮) 

உரைக்குமூள்ளச்தினுக்குமெட்டாப்பரனொருவன் 

தீரைக்குணல்வளனோங்குமா த்பேற்றினிற்றங்கும் 
இரைக்குமங்கையர்சனச்திற்குமிச்சைசொண்டேங்கிப் 
ப.ரச்குரெஞ்சமேசோம்பலைவிடுச்தின்றுபாசே. (me) 

பரசுமன்பருட்லெங்கெபரஞ்சுடர்மாற்பேற் 

றரசுமால்வணங்சேனொள்ள ரவணிதர்ச்இ 
வரசரோருகச்சாளெனும்வங்கச்கினிவாரது 

சரைசெயாப்பிறப்பெனுங்கடல்சடச்குதிரெஞ்சே, (௪௦) 

Gai gi. 

கெஞ்சர்தம்கரிச்சலுரோய்செய்நெறியில்லா 
வஞ்சங்சொய் அன்மஞ்சுள£தவரிவண்டார் 

சஞ்சம்பொங்குர்சாளிணையேத்சக்சடையேனை க் 
கொஞ்சங்கண்பார்சாருணியத்தாய்கோமானே, (#5) 

கோமானேயெழித்றிருமாற்பேற்திற்குடி,கொள்ளும் 
சீமாளேசேனேசோனேயிச்சிறியேனமுன் 
பூமானேபாமானும்பொறியும்புகழ்தாயோ 
டேமானேச்வத்தருள்செய்குவதெர்சாளே. (௪௨)



௪0 திருமாற்பேபேறு, 

எந்நாளுன் றம்புயரேர்தாளெளியேன்றன் 

இன்னாகெஞ்சச் துண்ணிறுவிச்் திண்ணெமனாலும் 

அச்கான்முகனாலும்படுதுன்பமறவய்வேன் 
பன்னாகப்பாய்மால்பணிர்தேத்தம்பழையோனே. (em) 

பழையோனேமெய்.பன்புடையடியார்பயிரோங்க 

மழைபோலவருளூற்றும்பெருமானேமா ற்பேற்றின் 

உழையாய்கான்மறையுச்சியினிற்குமொளியோனே 

பிழையோட்டிச்சிறியேன்சனனப்பிணிபெயராமே, (௪௪) 

பிணியோயர்செவ்வாறுய்குவர்கொன்றைப்பிரசங்கொள் 
கணியாராலப்பணியார்சடையார்கருணைக்கோ 

ரணியாமன்னைப்பதியார்விதியாணிசென்னித் 
துணியாகின் ரூர்பொன்னடி.ராளுந்துதியாரே. (௪) 

துதியேனுன்றன் நூயமலர்த்தாடுனிரீங்க 

மதியேன்மாயக்கொடுமையினாவிம்மயர்வுற்றேன் 
கதியேதுங்காணேன்மாற்பேற்றின்கண்வஇயும் 

பதியேயெளியேனின்லுழிவாழும்படிசெய்யே. (௪௬) 

செய்யிற்செங்காலன்னமுலாவுர் திருமாற்பேற் 

றய்யற்சாம்பணிரிச்சலுமாற்றினசமேயாம் 

உய்யற்சாமென்றெச் தணையாகவுரைசெய்தும் 

மய்யற்சாளாய்மாய்ர் இிடலாமோவகையற்றே, (௪௭) 

அற்றிருபத்.றும்மாவிவருர் சாதன்பாற்றிப் 

டொற்றிகெற்றாளேத்தவளிச்சல்பொருளாமோ 

இற்றதிவற்றுத்”மைபயித்றுஞ்சிதியேனை 
நற்றவரேசத்துர்திருமாற்பேருரசரோனே, (௪௮) 

நசமசமழெத்தர் இிரசராணாசாயடிசன் 
அகமகிழ்கோமானம்புயசேர்சாட்சன்புள்ளார்ச் 

இகெசுகமும்பரசுசமுர்தர்திமெம்பெருமான் 

புகர்முசமாவுரியானெனையாளும்புண்ணிபனெ்... (4௯)



இருமாற்பேபறு, we 

புண்சகளரூடற்றும்புன்சடல த்தை போற்றிகிதம் 
பண்சண்மிழற்நிப்பத்திசொண்டுச்நின்பற்காட்டும் 
பெண்களி_த்தனபுற்றுழல்வேனைப்பிழைதிர்கின் 

தண்சழல்வைச்தாள்மாற்பேற்றினில்வாழ்கனி.பானே. () 

*ந்தக்கலிவிநந்தம், 

சனிச்சனியாய்வருசன்மராசயென்னும் 

பணிச்குலமாளகோர்பானுபோன்றவையா 

மனச்சணினோககியமால்வணங்குமீசா 

எனக்குனதாஸினிவின்புசாட்டலென்றே (க) 

காட்ட மதிற்பேய்ச்சணங்களோகடி 
காட்டி பமாடிசொதமாலவணங்கும் 

தாட்டுணையன்புதரிச்சமாசிலன்பர் 

ஈட்டநிறுததிபெனைப்புரஈ இிடாயே, (௫௨) 

புர தரண்போலப்புழைக்கையானையேறி 
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உரர்சருமாலோன்வணங்குமிசளாரைப் 

பரிந இிடுமன்டாற்பராவன்மிக்கசன்றே, (Bm) 

மிச்சவலிச்சமன்மேவியாவிகொள்ள 
உக்ரமாசவறுத்தவரும்வேளை ச் , 

தீக்ககலன்பொதொங்கியாள்வையென்றே 
இச்சணமால்வணட்சேராடி னேனே, (Ge) 

சாடியரிற்பரஈற்பரடின்மயமாய்க் 

கூடியசற்பரகோதறுசத்தியஞ்சோர் 

ஈடறுசான்மறையேச்திமால்வணங்கும் 

தேடருமற்புசசனனேனையாளே, (AB) 

இனர்களாகத்திசைச்இருர்தரால்கர்ச் 

சானிழன்மேவியரும்பெரும்பசஞ்சொல் 
சநானரு௭ணாகரஈம்பமால்வணங்கு 

சானவிமன்னதமி.பனையாட்சொள்ளே, (Qe)



௪௨ திருமாற்பேபழு, 

சீமிபஉனாளுஞ்சாண்டுதிக்சகலெலேன் 

முமல்வளற்றிணின்ஞாழ்ிசகைர்சேன் 

உமையெலுங்கருணையொண்டொடிககுமன்னா 
Fwd garg st gn tigen Cw, (aor) 

தீர்தருளாய்ரின்தாமரைப்பொற்பாசம் 

வந்தனையாற்றிடமன்னுணர்கெனக்சே 

மூக்திவிளங்கெழுன்றுகட்கரும்பே 
கக் சமலர்க்குழற்சருணைவல்விகோவே (௮) 

௮ல்வினைத்சொடர்பின்மாட்டிவாட்டிபென்னை 

அலலலெனுங்கடலாழ்த்திடாமலாள்வாய் 
செல்வமலிர்தமால்சேர்ச் தபூசைசெய்யும் 

வில்லமலிச் துவிஎங்கும்வேணியானே. Gr 

ேேணிராதனெனவேதனேத்துசார்ங்க 

பாணிமால்பாவும்பாலைபங்கன் ரத தி 

ஏணியாங்கதியிலேற்றுசற்சாமென்பர் 

சாணியாப்பெறுவர்சயிலையென்லும்வீடே, (௬௦) 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

கயிலைமலையிலுறுகடவுளடி.க்கமலமலரிலரிவையர்சலச க், 

குபவீணைளினனிபுயமிசையக்சொளாசையினிலொருகடுகள 

வே, ஈயமுடையவர்கதிபெறு வரெனாவிலுவர்முதியவர்கருணை 
/மிகுங, கடீல்விழிபதியடி மருவிலரக்சடி.பசரேரகுபடவர்சளே. () 

சுடுவினை தருசனனக்சடவிற் நயரெனுமலையினிலியானெ 

சென், படமுதலையினிடைதெருமாலாற்பலபலவசையுறுமெ 
னைபருள்வாய், கடுவுறுகளதிருமாத்பேற்றுக்கருணைவலிமருவுரு 

ணகிதியே, ஈடுவலுரமதிரவுசைவிமொண்ணகொசெமழ்மல 
ரீடியினனே. (௬௨) 

மலமறரலமுறமனமசையாஅசையுன திருவடிமருவக்குள் 

பலசலைதெரிசம்பர் தனருட்பனுவலையமலசம௫வ.டியில் 
நிலைபெறவனைபரமானர் சகிலையடராபரநித்தியபொற் 

சலசமுலைச்சருளாம்பிசைதன் சா சவதிருமாற்பேற்றரசே, (௬௯)
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இருவடி.மருமலரிச்சிறியேன்சித்தமமாச்தினையாயிரமாய் 
மருவுபெயர்களுரைசெய் ததிருமாற்பேற் ர ரசேயென் முதம் 

பருகுமவர்களெனலானர்தப்பரலசமாயகமுருகவருழ் 

பெரியசகமுறவளித்தனையிப்பிரியமொருவனென்புசறுவதே,() 

புகலருமறைபுகழ்மாதவனப்புணிதமலரிலுறழவனென 2, 

திகழ்தரு திருமாற்பேற்றிலுறுர் தீன சயாநிதிதுணையடியின், தகு 
மிசையினையடி ச்கடியினிதிற் சாற்றுபுவதிமுதுகாவலர்கள், மி 

கைசெ றிசற்பகநிழன்மேவும்வெறுச்சையொரு?றி தும்வேண்டி. 
லரே, (௬௫) 

இலூடஞானங்களிகூரவிதையநிலைத்திடகானேனசாம் 

புலையறவின்பு றமாற்பேறென்புரிபதிரின்பெயர்நாளாளும் 

நிலையறவென்னாத்தழும்பேறநிரைபடவுரைசெயவானந்தச் 

சலதியின்மூழ்டெவோர்வரமே தரு திவரு திச தியென்னெ தரே, 

வருகலைதெரிபெரியோர்வாழ்த்தும் மாற்பேற்றிறைவன்ம 

லர்த்தாளைக், சருமலமறப்படித்சேனாடிக்சகனிகொடுசூடிக்கருதிஃ 

நிதம், மருவுவிமலவடியார்குழுவின்மன்னியுரியதொழும்பானே 

ன்முன், செருமலியவொரடி.பேர்த்தினிமேற்செறிகுவனோசொ 

டுமாசகனே, (௬௭) 

கொடியனபுரியைங்சருவிரிலைகுலையவறிவு மொ றிடவாய், 
விடுமமுதுவழியவடிகுளிரவிரவுசரமசசைசாளினினின், சடிம 

லரடியுளமுள்குவெனோகருதுவெனோவதனாலின்றே, நெடிய 
மொழியருளுகின்னாமரினைர்தேன் மாற்பேற்றொளிர்மணியே, () 

நினை வேண்டுவசொன்றுளதெளியேனி ரயவனற்க ண்வீழ்ர் இடி 
ஈனையார்கற்பககிழலிமையாராட்டத்தரிவையர்புடைகுழ [னும் 
தனிராயசனாய்வாழிலுகின்றாட்டாமரையின்பாலன்பாம் 
கனமாநிதிமாற்பேற்றுறையுங்கண்ணேபொன்னேமாருயிரே.( 

சண்ணுஞ்செவியுர்தாதுமலர்க்கையுர்தலையுமுனையசலா, வ 

ண்ணங்காணச்சேட்கயிசையாழ்த்தக்குவிச்சத்சாழசலம், ஈண் 
ணிப்பிழைச்தேன்மாற்பேற்றுகாயகமணியேசெம்பகள, வண் 
ஊட்பொருப்பேவெண்டலையின்மாலைகுலாவியமேனியனே,. ()



௪௪ இருமாற்பேபேறு, 

கலிவிநந்தம். 

பாலையோட்டுமைர்தெழுத்தெலும்புணையின்வன்பவ 

வேலையின்கீரைக்கண்மேவவீ ங்குமாசைகொண்டனென் 
காலைமாலையோ துமன்பர்கா ணவிம்மையம்மைசன் 

பாலவின்பால்குமால்பராவீகின்றவள்ளலே. (௭௧) 

வள்ளலென்னையாள்பவன்மதிக்குண்மன்னுமா மணி 

செள்ளுசண்டமிழ்ச்குகர்ததேவதேவன்மான்மனச் 

தள்ளியேச்தவாழியீந்தவுச்சமன்பராபரன் 
கள்ளெருச்சமாலையண்ணல்சச்சனென்.றுகாண்மினே, (௭௨) 

ஈத்தன த்தன்மால்வணங்குகாலகாலன்கான் மலர் 

மூத்திவித்தஞானர்ரெஞ்முளரிபானுவட்டமா 

சச்திமூலமாதவத்தர்தெள்ளு தேறலென்பரால் 

பத்திசொண்டபுத் சசம்பராவிகோக்குமுன்பே, (crt) 

)கொண்டல்வண்ணமால்வணங்குசோமசப்பதச்தினிற் 
ரொண்டுசொண்டெனைப்புரந்துதூயனாச்சலென்றுசாண் 

வண்டதெண்கொன்றைதுன்றுவார₹ஈடா சராபரா 

சண்டமேண்டுதீஞ்சொன்மேயகருணைவல்லிசொண்கனே, (௪௪) 

கருணையாகுமமூ துபில்குசாமதேனுவேயரும் 

டொருணிறைர்ககேசமேபுசமுமாற்பேற்றண்ணலே 

கரணநீங்குபோசெனைக்கழற்றுணைப்புணைக்கொடே 

இருண்மலிர்சபிறவியாழியேற்றியாதரித்திடே, (எ) 

அழிவண்ணமாலின்பேற்றிலார்ஈதகின்பதம்பணிர் 

அழின்வந்துதோன்றுதுனபவுச்சிவேறுத் தயச் 

சாழுமன்பரன்பரன்பர் சாள்டைர் தராயினேன் 

வாழுமாறுவர் அவர் துவர் சளித்திரூன்பனே, (௭௬) 

மூன்புபின்பிலாதுமூன் றுமூர்.ச்தியாகமுத்தொழில் 

௮ன்பினாற்றுவானெவன்னனை த தயிர்ச்குமுற்றுற 
டின்பரன்னெவன்னகன் ளெனைப்புரச்சவல்லளுல் 

இன்புசொண் மொலின்பேழெலுந்திருத்தலத்தினே, (௪௭௪)
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தலத்தின்வாதையி ற்படிர்துச ஞ்சலங்கொணெஞ்சமும் 

மலத்தினாற்குலாலனாழிமானுமிப்பிறப்பனால் 

உலத்தலுற்றுமாய்வுரு மலுன்மலர்ப்பதத்இனிற் 
சலச்சலென்றுபால்வணக்சவின்கொண்மாலின்பேற்றனே, () 

பால்வணத்தீலூபுரப்பதத்தனாழிவேண்டி பம் 

மால்வணங்குமாண்பினான்மணங்கொளம்புயத்தபன் 

சூல்வளர்ச்தமேசராதன்குழுமும்பர்தம்பிரான் 

மால்வருச்சரிச்யொளவாழ்ததுகிற்றிரெஞ்சமே. (௪௯) 

வாழுமாறுவஞ்சரெஞ்சவன்சலைக்களைத்தெனைச் 

ருழுமாறுதியரை ச்தொலைத்தனாதுபொன்னடி 

தாழுமாறளித்தியாசவன்சயர்சமீர்த்துபோம் 

ஏமுமாவிறங்குசோலையெப்துமாற்பேறையனே (40) 

கோகச்சுகக்கலிப்பா, 

பேராஈந்தம்பவம்போம்பேரானந்தம்பலிக்கும் 

பேரானர்சம்படைத்தபெம்மான்மாற்பேற்றிறைவன் 

சாரார்களத்தனிருகான்மலரைச்கைதொழுது 

வாராருமுலையர்ரசைமாசொழித்துமாமனமே, (௮௪) 

மாசணம்புவிச்சடைபாய்மாசணம்பொலிபணியாய் 

மாசுணம்புலக்கடைபார்மாற்பேற்றுமாமணியே 

தேசுதருநின்னிரண்டுசெர்தாமரைபதங்கள் 

பாசமறவென்னுளச்திந்பதித்கருளந்கென்குறையே, (௮௨) 

பதிசம்பெற்றான்வாணிபதிசம்பெற்றானெவர்கச்கும் 
பதிகம்பெற்றான்.றலைச ம்பர்தனாதியர்புகலும் 
கஇியுசவமாற்பேற்றிற்காச்சிருப்பச்சைவிட்டு 

விதத,சலார்மாமயலில்கீணாள்சழிச்தேனே, {-4) 

கழிச்சேனோர்குணச்தைச்கழித்ேனேல்லின த்தைச் 

சழிச்தேனேவாளாளைச்சம்புகுழைமாற்பேந்றுய் ' 
சேழிச்சார்ச்தசண்டலைகுழ்தில்லையின்மாசாளியொடு 

திழைத்தாரெடாாசதற்பரதயாபரனே, (4௪)



௪௬ இருமாற்பேபழு, 

நடலையார்புன்பிறப்பினடலையானாற்றக2லன் 

நடலையாவுந்தொலைச்் தஞானச்கணயர்தருளாய் 
சுடலையாடும்பரனேதூய்மைசெறிமாற்பேற்றாய் 

விடலையாமார்ச்ச।ண்டவேதியனையாண்டானே, (4) 

மார்க்கண்டன்போன்றகுருமார்க்சண்டன்புற்றுவிட, 
மார்ச்கண்டன்மாற்பேற்றான்மாணடியைப்போற்றுதலால் 

நீர்க்சொண்டகொண்மூவைரசேர்நோக்கும்பைங்கூழ்போற் 
சீர்க்சகண்டவடியவரைச்சேர்ர்துசை?ர்த்தன்றே, (௮௪) 

சீமூதனேவெள்ளிச்£ர தனேடொழிவிற் 
த கேரொலிக்குர் திருமாற்பேற்றையாவே 

தாமோதான்பிரமன்றாண்முடியைச்சாண்பரியார் 
ஆமோவென்னாலுன் சீரளர்தெடுத்துக்கழறற்கே, (௮௭) 

சந தரத்தனேகரளக்கந்தரச்சனேடொழிலிற் 

கர சாத்தரங்குமுறிக்கண்வளருமாற்பேற்றாய் 

அர்.தரத்தராய்மலர் தூயர்ச்சிச்குர்தாணிழலாற் 

பர்தமுறும்வெம்பிறவிபறக்சேழையுயலென்றே, (௮௮) 

பறந்தலையும்பாழ்மனமேபறர் தலைக்குட்டோமுனாட் 
பறந்தலைவைத்துக்கொடியவைம்புலனைச்சுட்டெரித்து 
இறக் தவர்க்குர்துறவாததூயவர்ச்குங்கருணைமடை 

இறர்தூற்றுமாற்பேற்றான் சேவடியைச்சே ராயே, (௮௯) 

சேமஞ்செறிர் துபரசேமஞ்செழுத்தை.பர 
சேமஞ்செழிற்கெரிசேர்மாற்பேற்றற்புதனே 

காமர்தனிற்பெண்ணைவைத்தவனேபொற்சடுக்கைத் 

தாமர்தழைத்தவருட்டாண்மலர்ச்சன்டார்வதென்றே, (௬0) 

கலிவிநத்தம். 

தாமங்சொன்றைச்சடைமாற்பேத்றாய் 

நாமம்போற் நிஞானச்செல்வ 

சேமர்தருவாய்கிமலாபோற்தி 

ஆமன்பனெனச்சருணன்னெறியே, (௬௧



இருமாற்பேபே௮, 

செறியேதுமிலேனீசச்சடையேன் 
குறியேலுனைஈற்குணனேபோநற்றி 

ரிதியேனையருட்டிருமாற்பேற்றிற் 
செறிமூவிலைவேற்றிரிரேச்தானே. 

இரியும்மனனை ச் தனழும்முன தாட் 
பிரியங்கொளவும்பிரியாசடிமை 

புரியும்படி யும்புரிமாற்பேற்றாய் 
நஇரியம்பசபோற்றிசெழுரச்தனனே. 

தனமேபோற்றிதனிமாற்போற்றும் 

பனுவலணிநர்தபரனேடோற்றி 

கணியேகருணைச்சடலேயழியாத் 

திணிராட்டின்பர் தருராயகனே. 

நாயேற்குதவுசாதாபோற்றி 
,பேயேற்கருண்மாற்பேற்றாய்போற்றி 

சேயேன்பரவுஞ்செல்வாபோற்றி 

ரீயேச இிரின்மலநித் தியனே. 

நித்சாபோ pO G wer usr p 
கத்தாபோற்றிசதியேடபோற்றி 

அத்தாமாற்டேற்றனசாபோற்றி 

மூத்தாவென்றும்மூவா தவனே. 

மூத்தியளித்தருண்முசலேபோற்றி 

அத்தியுரித்திரமழகாபோற்றி 
சத்தர்பராவியதிருமாற்பேற்றாய் 

பித்ததிசம்பரபிர மட்பொருளே. 

மன்னியவின்பவாழ்வேபே் ந்தி 
அன்னியபுசழ்சேர்.தூாயாபோற்றி 

வன்னிததத்திருமாச்பேத்தினின்காழ் 
பின்னுசகட ச் சவர்பேண்ங்ச தியே, 

சடா 

(௬௨) 

(am) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(௯௮)



௪ம் திருமாற்பேறு, 

சதியேதுமிலாக்கயவன்்றனையாள் 
மதியார்சடையாய்மாற்பேற்றரசே 
முதியோர்பரவும்முிலேபோற்றி 

ப.தியேபோற்றிபடர்வேணியனே, (௬௧) 

பனிமாமதியம்படியுஞ்சடையாய் 

சனியார்சோலைக்சவின்மாற்பேற்றாய் 

தனியாய்போற்றிதமியேற்கருளாய் 
இணனிதாகயெதாளிணைவாரிசமே. (#00) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மால்வணங்சேர், கருணைகாயகயம்மை, விஷ்ணுதிர்த்சம் 

கும்பனென்னுமாசன்பொருட்டுத் ததிசிமுனியரோடு பொருது 

சக்கரமிழந்த இருமால், வேறு சக்ச£ம் பெறும்பொருட்டுப் 

பூத்துப் பேறுபெற்றதலம், தஇருகாவும்கரசுசுவாமிகள், AG 

ஞானச ம்பர்தசுவாமிகளாற் பதிகம் பெற்றுள்ள த. 

  

திருசிற்றம்பலம். 

௧௨.--திருவூறல், 
அணைவைவ்கை ட (2) உ ரசனை 

எழ$ர்க்கழீநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

மாவிலங்குமாதரார்மயக்ககன் றுன்வ7ர்சழல் 

காவின்மாமலர்கொடுச்சனிர் துபூசையா றறிலேன் 

காவினானினதுராமராவொளைகர்டிடா 

தோவியம்போனின்றனலூ றன்மேவுமெக்தையே. (௧) 

புண்ணியம்புரிர் திலா தபுன்மையேன்புகழ்ர் துனை 

ஈண்ணிலேன்பிறக்தைறீங்கரல்லநின்னருளினாற் 

பண்ணயர்தபாவினாற்டராவிரிற்சப்பணிசொளாய் 
உண்ணயர்தோரேத்தெடுக்குமூறன்மேவுமெர்தையே, (௨) 

வன்னியோடிலிங்கங்கவம்வயங்குஞ்சாகதியா சவே 

சன்னியைமணஞ்செய்வித்தகாளைகாழியம்பான் 
பன்னியேத்தும்பரமனேபரிச்துகின்௧ழற்பதம் 
உன்னியோங்கவேண்டுே ag pee மவுமெர்தையே, (௩)



திருவூறல், 

தந் தைதாளினைச்செகுத்தசண்டியாவின்டாவினால் 
௮, சமாதியற்றநிற்கேயன்புகொண்டிங்காட்டிடச் 
சிர்சைசோயிலாவெழுர்து£ரலங்கடர்சலா 

என்றனையுமாளவேண்டுமூறன்மேவுமெர்தையே, 

வாசனைசெப்தசொல்வினை பைவன் பிணிடைநீச்சியே 

நீதமோடுநேடியாளரீள்கருணைசெய்தியால் 
கோதிலாதவென்குணங்கொள்கோளராப்பரித்தவா 

ஒதரும்புகத்சொடோங்குமூறன் மேவுமெகதையே. 

பன்றியாச்வர் துதித்தபாலர்பாலருர்தவே 

டன்றிமிய கோலமமேனிரஈன் றடைச்தசாயசா 

சென்றொரைம்புலன்வழிசெருககடைக்தராயினேன் 

ஒன் றிபேத்தநல்லருள்செய்யூறன் மேவமெந்தையே. 

கந்சமா லர்2சொன்சகழலீணைடணீர் திடக் 

சர்சாமோலியேகினாஅுசச்ரிதியைச்சார்ர் திலேன் 

ஈந்தியெம்பெருர் தசையின ற்றிருவாய்நின் றுநீர் 

உர்நிபோலுதிச்குரல்லவூறன் மேவுமெர்சையே, 

கடலயின்றமாமுணிகனிர்துபோற்றுமாண்டவா 

விடஙிறைந்சசகண்டனேவிரைர் துசெய்வதோர்கிலேன் 

படகிலரச்சபாம்பணிர் இரம்பரமபத்திமை 

யுடையனேனையாள்வையோவூறன்மேவுமெர்தையே, 

சோதியானவோரிடர் துலங்சக்காட்டியென்றனை 

நீ தியானநின்னிலையினிற்சச்செய்யவேண்டுமால் 
போதமுண்டபிள்ளைரசாளும்போற்றிசெய்யகின்றவா 

ஊியமருள்வையோங்குமூ றன்மேவுமெர்தையே, 

அப்பனேயெனம்மையேயருள்உழிர்சசண்ணனே 
இட்புவிசணிலெடுக்குஞ்சென்ம$£ங்கியுய்யவே 
தெப்பமீதென் றறிடலேன்றெளியுமாறருள்வையோ 

ஒப்புயர்விலா துநின் றவறன் மேவுமெர்தையே, 

திரள் சிற்றம்பலம், 

@ 

ஞ் 

(௪) 

(*) 

(50)



௫௦ திருஇலம்பயங்கோட்டூர். 

உமாபதசர், உமையம்மை. பார்வதிதீர்க௪.ம உமாதேவி 
பூசித்ததலம், இத்சலச்தில் தீருரர்திதேவரத லாயினின்றும் 

நீக ரூறிச்கொண்டிருக்கும் மகிமையா லப்பேர்பெற்றசலம். இரு 

ஞானசம் .ர்சசுவாமிதளாற் பதிகம்பெற்றுள்ள 2, 

திநச்சிற்றம்பலம். 

உ._தருஇலம்பயங்கோட்டூர், 
2301 வை 

இறு? க்கமிநேடிலடபா சிரியவிரந்கம். 
பொன்னுடன்மண்ணும்பெண்ணும்போகமும்விழைக் பளார் 

கொன்னுறப, சாதண்டஙருடங்கையிலேர் திரஃ்கு சேன் 

மின்னு ர மிராுள்போற்கூற்றம்பிடர்பிடி சீதீர் ?குங்காலை 

என்னினிச்செ ப்யவல்லேணிலம்பபங்சோமட்டூரெக்தாய், (௧) 

குடமெனப்பணைத்சசகொங்கைகோட்டுமாலாம்பலல்குற் 

படங்களுக்கெக்சாத்சொல்லைப்பாழ்விளை மீர்க்கப்பாழ்த்சேன் 

ந.ம்பயிஞதவேதா£யகநாயேனும்.பு 

மிடங்கொடுச்தருளவேண்டுமிலம்..., 10 கொட்டுரெட்சாம், உ) 

எனதலதொன்றை £$சண்டேயெனசெனமயங்குஇன்றேன் 

உன சடியவர்தாளேத்திபுறுபொருஞண ரடல்லேன் 

மனமொன்றுமாறுசெய்யும்கையொன்றுங்கண்டிலேஞான் 

இனமணிகொழிக்கும்பாலியிலம்பயங்கோட்டூரெந்தாய், (௯) } 

வழுவழுப்பின்றிரெஞ்சில்வஞ்சசமின் நிகாளு 

மழுதழுதலறியேங்யெசங்குழைர் துருகிரெக்குச் 

சொழுசெழுமடி. பாருச்ளச்தொறுந்சொறுக்சோயில்சொண்டே 

இழுசென வ௨ர௫எளிப்பாயிலம்பயங்கோட்டூ?ெர்சாய், (௪) 

பனிமலர்கொய்துருட்டேன்பதமலர்சருதமாட்டேன் 

சளிபொழிமடவார்ஈட்டேன்சலர் துறவாகஇிப்பட்டேன் 

தனிமுசற்பொருளைவிட்டேன் சாமதித்தறிவுசெட்டேன் 
இனிபொரு துணையங்காட்டாயிலமிபயல்கோட்டூரெர்சாம், (?)



திரு இலம்பயங்சோட்டூர், @s 

நீறு பூத்சலர்ர்தமெப்யுநெறிகுழலிமயவல்லி 

கூ றுமாயிருர்சகோலச்குறியுமேசாட்டியென்று 

மாறிலாஞானவாரிவாரியுண்டுள்எர்தே£ச: 

ஈறிலாதளிக்கவேண்டுமிலம்பயங்கோட்டூரெந்தாப். (௬) 
ர் 

மன்னுமோர்ணப்போசேனுமதித்டெற்கரியபா*கை 
யென்னசென்றெண்ணீயேங்கியினியிலாக்களவுசாமம் 

முன்னிப்டொய்யுரைத்துப்டோர் துமுழு துமேயவலமானேன் 

எர்கெறி.படைர் துய்வேனானிலம்பயங்கோட்டூரெந்சாப், (௭) 

புல்லநிமாளர்பாற்போய்ப்புகழ்ர் துபுன்மொழிசள்கூறிப் 

பல்லினைக்காட்டி ச்செஞ்ிபரிர் துபல்பகர்ர் துவாழ்ர் சேன் 

கல்லிலுங்சடியநெஞான் சாமுறாச்சாமன்சொல்லா 

எல்லையில்கொடுமைசெய்சேனிலம்பயங்சோட்டரெர்தாப் (௮) 

மன்னியகுருதியென்புமச் சையுமயிருந்தோலுர் 

தன்னியமலமிறைச்சித் தரு ச்நியைச்சுசமென்றெண்ணிப் 
பன்னெடுங்காலம்போக்கிப்பதைப்புறா திருர்சேனாயேன் 

என்னெனக்சேட்பர்யாரோவிலம்பயங்கோட்டரெந்தாய், (௧) 

பண்ணிஞற்பூவால்காவால்பழிச்சுநின்னடியரோதங் 
கண்ணிபந்தொடையல்குழுங்கனைகழல்கமலப்போதை 

ஈண்ணிகீற்றிருஈ்கும்பேறரானடைர் துய்யுமாறு 
எண்ணிநீன் றுருசச்செய்வாயிலம்பபங்கோட்டூரெக்தாய். (௪0) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சந்திரசேகரேசர் - சாடேர்.த முலையம்மை, சந்திர 

தீர்த்சம் - சந்திரன்பூரி/ததலம், இரஞானசம்பச்த சுவாமிச 
ளாற் பதிகம் பெற்றுள்ளது. 

சகிலன்.



a. திருவிற்கோலம், 

திரச்சிற்றம்பலம், 

கூவம் எனவழமங்ரு ந 

௧௪ திருவிற்கோலம், 
சோடசப்பாமாலை, 

———:0:-— 

அறபீ்க்கமிநேடிலடிலாசிரியவிரத்கம். 

அமுதத்தடங்கட் புரார்தசச்கோரரைமேனியிற்பங்சளிதீ 
தோனே, குமுதத்தவனை யறுமுகத்திற் கொழிக்கும்பொறியிற் 

கொடுத்தோனே, சமுசப் பூசசாயகனே சமியேன் சரணாகதி 

யென்றேன், குமுதச் தடஞ்சூழ் கூவத்தாய் கூ.வியெனை யாட் 

கொள்ளாயே, (5) 

கூவத்தின்வளையும்வளையும்குவளையும்வளையும்வளமார் 

கூவத்தின்வதியும்பெருமான்காசனகப்பூங்கழலிணைச்சே 
அவச்தின்வர்தபயமெனவடுத்தார்சொன்றுதொட்வெரும் 

பாவச்தின்சிறைரீங்யெரும்பரமானர்தம்படி வாரே. (௨) 

படியிற்காமக்கனலினசம்பசைத்துசீறாய்வெர்தலையும் 
கொடியேனின தபொன்னடி.யைக்குறிட்பின்வழுச்தநினை வளிச் 

சொடியும்பிரியாரேயத்தானுவலும்படிஈல்வஈமிந்தாய் [த 

கொடியுஞ்செடியும்பூமண ச்குங்க.வத்தமைர்தகுணக்குன்றே.() 

குணமெண்வகசைசொண்டறல்வெளிதீகூகால்காணமோர் 
நான்காய், கணமாழமுடலுக்குயிருணர்வாய்ச்கலர் தவிளங்குமற் 

புசனே, பணமாரரவாபரணச்தாம்பரவுர்இிருவிற்கோலத்தாய், 

அதுணைவாரிசச்சாற் பிறவிதயர் தடை ச்சென்றனையாட்சொண் 

ட்ருளே. (௪) 

சொண்டல்வணத்துச்சோமானுங்சோசனகத் தப்பூமாலும் 

அண்டர்பிரானுமமரர்களுமடுத்துத்தினமூர்து.திபுரியத் . [ல் 
சொண்டரேத்தச்திரிபுரத்சைத் துடைச் துத்திருவிற்சோல்தி 

௮ண்டும்பரமாசனனப்பேராழிச்சரையினெனையேற்றே, (ட)



BES Plat w tr, ௩ 

கரைசாண்பரி.பசாதலினாற்சண்ணீர் துளித் துக்கூவத்திற 
கொருசாயகனொண்புரார்சயொமொசரச்சாயலாள்கொழுசன் 
விரைமாமலர்த்சாளுள்ளு மகர்வெறுக்கைமக்கண்மனை யொக்சல் 

பெருவாழ்விவற்றைப்பொருளென்னட்பேதுற்ரலமர் தழலாரே 

அலமரலில்லாமாதவரோடமரர் திரண்டுநிச் இியமுங் 
குலமறையோதித்துதிபுரியுங்குரைசழலேச்தச்சமியேற்கு 
கலமருள்செய்தான்விந்கோலாகருறையெம்மான் வாத்தி 

பலமலர்தூவிப்பூசைபுரிபசுபதியென்னுர்தெள்ளியனே, (௭) 

தெள்ளிபர்பாவுபுரார்தஇசோதிருவிற்கோலத் து£்சாசன் 

கள்ளவிழ்கொன்றைக் ஈண்ணிபுனை சண்ணுசலம்போருசவடி 
கள்ளமரும்பும்உாழ்வினையுங்கனகக் இனையுமதிச் துழலா | யை 
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வணங்கரியானுகான் முகனும்வன்புலன்வென் றிடும! ச வர்சங 

சணங்களுமோசற்கரியபுகழ்சபவரினச்சினிணக்கச்தால் 

குணங்கரியேன்சொலவசமாமோகூவத்திற்பொருகாவவனே 

சுணங்குமுலைப்பாரீப்பதியென்னுங்சோசைசளிர்திமேப்புசன 

அம்புதிரூழுமவனிமிசையச.ரச.ரங்களெனும்பிறலி 
வெம்புவலைச்கணசப்பட்டுவீணிலுழன்றனனின் றளவும் 

பம்புபடைச்சலமோச்சிரமன்படர்கள் வெருட்டுஞ்சாமத்தில் 

ஈம்புமெனை*காவிற்கோலாகரத்துறையும்பெருமானே. (5௦) 

பெருகுகளிப்பாற்புனனயனம்பிவிற்றக்கல்லேயனையவளம் 

உருகிக்குழறராவிம்மியுடவிற்புள சமிசவரும்பி 
மருவுவசம்போய்ப்பரவசமாய்வள மானர் சமாந்தேனைப் 

பருகப்புரிர்தான்விற்கோலப்பதியான்சடைவாழ்மதியானே, () 

மதியாச்யேஞ்செச்சீருமலியுச்தசையசரம்பென்பும் 

பதியுமுடலைச்சுமந்தெய்த்சேன்பாழாம்பிறப்புமிறட்புமிவை 
விதியாற்சமனளான்மேவாமல்வீட்டையளித்தா்ள்வித்சசனே. 
முதியார்டணிவிற்சோலத்தின்முளை த்தே௨ளர்மும்கட்சரும்பே,



௪ திருவிற்கோலம், 

கருமபர்திரத்தட்பமொயபோற்சடுகனளவுமிடையின்றி 

அரும்பேருஉடிலிருவினையிலசப்பட்டலையு்கொழின்.மாற்றி 

சுரம்டேய்ர தா தூளினச்சாட்டணே தர் சருண ற்றாமரையின் 

அரும்பேய்கொங்கைபுராச்சதயினசச்துச்சொசச மணமசகனே. 

மணமார்கொன்றையறுகாச்திமலியுஞ் சடையான் ஐ) 
டையான், குணமேகோயில்சொண்ட இரிபுரசுந் சரன்விற்கோ 

லத்தில், ௨ணவா ரிசக்கண் ணன்னகிரை மன்லுஈ உ இர்ச்சுச் 

இன், ஈணியாடுறுவோர் தன்புறுமாழ்ா னின், மிண்டாரே (| 

மிண்டார்சனனச்சிறைரின்றுமேதகோர்கள்விற்சோலச் 

தீண்டாத்திருமேனிப்பெரு மான்செய்யவடி யினெஞ்சசம்வைத் 

தாண்டானடிமையாய்கிற்குமன் ஒன்புகழையென்மனமே 

டேண்டாமுடைராறுடலச்சைவெறுக்குமுன்னரோதாயே, |) 

ஓச்க்கடனஞ்சண்டமாருய்யச்செய் சான் ச ம்டர் த 

ஷசேசைப்.னுவலைகசொண்டானுவப்பாலன்ற Aas 

போசைச்சொரிந்துபூசைநிசம்புரியும்புரசங்க? ரனிசை 

சாதற்பிறவித்தியின்விளைேகளைமாற்றுவதற்சமுதாமே, (௧௬) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திரிபுரசுந்சேசர், தண்டா ச்திருமேனி, புரார்தகயெ.ம் 
மை, கூவதீர்த்சம். இச்செவலிங்கப்பெரு மானுஈகு,ச் தீர்க்சசடா 
நிர்ச்சன், சர்த்தாருணன், நிவாரசன், சேவராயகன், ரீலகண் 
டன், சகோதண்டா அலங்கிருசேசர், அசேஷபுவனேசர், 
கூவரேசர், இரட்சகர், தியாகராஜர், சொனிச்னர், ஜகத் 
பீஈபு, எனப் பன்னிரண்டு திரு ஈமங்களுண்டு, திரிபுரசகனஞ் 
செய்தகின்மேல் தேவர்கள்யாவரு மொருகங்குகூடிப் பூசித் 
சி.ஐ. வசதஇபூச்சது. இத்தலத்தின் வடக்கு ஒருமைவில் 
விருக்சகஷீராதி உத்தரவாடினியாக வருமிடத்தில் ஒருஇடரில் 
உத்சேசம் அறைக்காணிரிலம் மணலாக இருக்சன்றது ௮ 
லூற்றுண்டாக்டு நான்குகாலத்திலு) இருமஞ்சனங் கொண்டு 
வர்து புனிசத். துடன் கெலிங்கட்பெருமானாருச்கு ௮பிவே.சஞ் 
செய்ெ்றனர், இத்தீர்ச்தத்சை அசியாச நெருங்வெவரை 
இக்காலத்தும் ௮ரவஞ்றி வருகின்றது. தஇிருஞானாம்பர்த 
சவாமிசளாற் பதிசம்பெற்றுள்ளது; 

 



திருவாலங்காடு, டம 

கிர ச்சிற்றம்பலம், 
© a@).— Sparen: 1@, 

சனக பப] | வலக்கை 

எழு71ககழிநேடிலடியாசிரியவிரந்தம், 

பூவாருங்கொள்றைபுசழாமணிர்சபொடியாடுமேனிபுனிசா 

சாவாரவேச்திரவிலாசபாவிராடுர்திறச/சைவிலாய் 

சேவாருமெட்சள்வனேகினாதுசெளிவார்சிறந்தாமிழாச் (யே, 

சேகாரமோது பொருமூவர்போற்றுந் திருவாலக்காட்டுமணி 

இரும்பாசசக்குழிசியாறுபொய்.பரில மேதிரிர்சேனிசையாய் 
அரும்பாதஈத்தையடைவேபுரிந்தவாகா சமூடன றிவோர்ப் [சி 

பெரு பாதமென் றும்புகழாசவஞ்சன்பிறவாசபேற்றையடைய 

இரும்பாசபாலீதனையாள2வண்டுர் திருவாலங்காட்டு மணியே.) 

பண்டாரணக்நின்முடிமீதிராக்கும் பண்பாபரிர் ௫னருள் 
சேர், சொண்டாற்றுந்தூயவடியார்சள்சாணதோமற்றவேற்றுச 

ஈ்.து, பண்டாருங்கர்கறுமையம்மையோடுவருமோனஞான மு 

தில்லா, இண்டாடுமென்னை ச திசையாசருள்வை திருவாலங்கா 

ட்டுமணியே, (௩) 

எச்திர்குமேச்தமிறையாவளைர் சவிளமாமதிச்செஞ்சடையாப் 
அத்இச்குுல்லவரமேயளித்தவமலாவணங்கோர்பாகா 

பச்.திச்குசர் சபானேகினாது_சமன்றுபாடவறியேன் 

இத்திகு ஏானஇசழ்கன்னனேருர்இருவாலங்காட்டுமணியே. 

வாமாசரிச்கும்வாஜஞேர்சள்போற்றுவள்ளால்விளங்குமஉரேய் 

கரமாதரி*குங்கலையாயோர்கங்சைகதிர்சேணிசுமமணியே 
சருமாலசர்றிக்ககடடையேனையாளகரு சாய்கனற்கணரசே 

சிரமாலாண்ணியணிசேவதேவதிருவாலங்காட்டெணியே,(௫) 

புசழாருகின்றனடியாரிழைத்சபுன்மைவிர்ச்கும்புனிதா.. [ய் 
மதழொருமொற்றிப்பதிமேவியன், ஓ ம௫ழ்தா துசென்றமறையோ 

இசழ்வாரும்வேறுசமயம்புகுர்சேயிடராழ்ந்திடாகரளுவோய் 

இசழ்.ாதம்போர்றவருள்சேவதேவதிருவாகங்சாட்டுமணியே,



Gar திருவாலங்காடு, 

ஒருகாளிசன்னையுகர் தாடிவெல்லவொருதா0 ளூ ச்சவுரவோய் 
நேருகார்க்ததும்பைமுடிகுசொசமுதலச்சமர் ற்றமுடிவே 

வருகாலன்றன்னையன்றேயுதைத்தமலர்ப்பாசமன்றிமதிடேன் 
திருவாளமுக்கணுறுசேவதேவதிருவாலங்சாட்பெணியே. (௪) 

அடலாருமூவர்புரமூன்றெரிச்சவன சாவனாதிமுசல்வா 

சடவாரண சஇனுரியாய்சனிச் தமடவார்கணேசமூழலா 

சடவாதனைக்குள்புகுதா HI EV SV + VEDI OR BWI ONT 

இடசாழிமன்னன்புகழ்தேவேவ திருவாலங்க ட்கிமணியே. () 

ஒருவாதுகாளுமினிதேச் துவாசவூாரனை.பாளவுரவாய்.குர 

மானகோலமதுகொண்டஞானக்குழசாவெனப்பராடேன், பெ 

ருமாலுழன்றுமனகைர் த.கெட்ட பேசைப்பரிந் தன்னடிஎ யத், 

திருவாளகாடிபடைந்தேனையாள்வைஇருவாலங்காட்டுமணியே 

மருரிலம்போன்றவிழிவள்ளிசெய்வமங்சைக்குகர் தும௫ழ்சாய் 

பெருகீலசண்டர்தனிலேறியாடுபெம்மானை ச்தர்சவமுதே 

சருநீளம்போ£கிச்சடையேனையாளசழலன் றியில்லை£இியே 

இருரீலகண்டமுறுசேவசேவஇருவாலங்காட்டுமணியே, (௧௦) 

ச்சிற்றம்பலம். 

ஊர்ச்ஈசாண்டவேசர், இரத்தினசபை - வண்டார்குழ 

லி.பம்மை, முச்இத்திர்த்சம், பலாவிருக்ூஷம். 

சேவேந்திரம், ஆதிசேடன், சனந்தர் மு.சலியோர் பூரித 

தீ5. சாளியுடன் நிருத்தவாசஞ்செய்த சிவபெருமான் ஊர்த்த 

தாண்டவச்சால் வென்றருளியசலம், சாரைக்காலம்மையார் 

என்றம் பிரியாது திருடனர்தரிசிக்குர் தலம், இத்தலச்டில் 

நிர்மாலிய தோஷமில்லை. கேளாளர்சள் செட்டிபழிச்காசத். 

இப்பா.பஈது புசழ்பெற்ற சலம், சமயாசாரியர் மூவராலும் பதி 

கம் பெத்றுள்எது.



திருப்பா சூர். இள 

தீந்ச்சிற்றம்பலம். 

திருப்பாசூர், 
eee mn ச(ல 

கலிவிருத்தம். 

  

ஸ், 

தஇிருமாலொடுந்திசைமாமுகன் நிகழ்சான்மறையுணா-ப் 

பெருமானெனப்புகலிச்சிறைபேசுர்சமிழ்முறையை 

மருமாலையெனக்கொண்டருள்மருர்சேகுணக்குன்றே 

பருமாமலைவளை த்தோயருள்பாசூர்ப்பரம்பரனே. (3) 

மல்லார்திணிதோளாமமுமானேறியகையாய் 

எல்லாமுடையிறைவாவுனையேத்தா தவர்மனச்திற் 
செல்லாத்திறலோனேயருட்செவஞானமதிலங்கும் 

பஸ்ஸ ார்புகழ்பாசா ௨௬ பாசூர்ட்பரம்பானே,. (௨) 

@ 

மூசாகுணிலாமறைமேலாவுமைலோலா 

அலாசழற்காலாகினையன்பர்ச்சனுகூலா 

தூலாவிகிமொலோர்ர் இடா துனை யேச்துசோன்மையர்தம் 
பாலாவரம்வர்சேயருள்பாசூர்ப்பரம்பரனே, (௩) 

கந்தங்கமழ்வாணிதிருகஞ்சன்சசிகாதன் 

௪ச்தைசெ.பவந் சாதரிசிவமேயருட்குருவே 

உன்றன்பதம்புகழ்ர்தேச்தொனுப்யும்டிக்கருளிப் 
பர்தமறுத்தெனையாளுவைபாரூர்ப்பரம்பரனே. (+) 

கங்கைச்சடைபானேமுடைகங்கைய/ுடையானே 
சங்கைப்பிடிமாலேச்திடுக்தாளாமமுவாளா 

மங்கையு மையாளாரீர் திடுமார்பாபிறப்பென்னும் 

பங்சையறரீக்செருள்பாசூர்ப்பர ம்ப. ரனே, (இ) 

சனசாதியர்ச்சன்றாலின் £ழிரர் ச, சவமுலரத்த 
அனகாதவரதிபாநினையடைந்தோர்தமைச்சாச்குர் 

தீணிகாநகுதலையாய்சன்மச்சிறைசார்ர்திடாதருளிப் 

பனகாபரவெனையாண்ட௫ள்பாகுர்ப்பரம்பானே. (௬)



௫௮ திருப்பாசூர், 

பானல்லிழி.புமையாள்பஈபதிராயமமெகழ 

ஞானகடம்புரிந்தோய்கழைராடியுறைநின்னைச் 

சோனேகுருகாதாவெனச்சொண்டாடி பசோழன் 

பானேரரவாட்டிவரும்பாகுர்ப்பாம்பரனே, 

காசொன்றியகுழலார்கொடிகாமயலைப்பட்டே 
ஈசாவெனயேசதாமலேயிரக்தேபலமர்சேன் 

வாசங்கமழ்மலர்குடியவ.ர சாவெனையாளாய் 

பாசர்,சவிர் திர்ர்சமுளபாகுர்ப்டரம்டானே, 

தோடார்செவியுடையாயுனையன் றிட்பிறதெய்வ 4 
சாட ப்_ணியாற்றுக் இிரமாவுச்சரசெம்மான் 

கூடாவருள்சொண்டேச்ிபசெவேயெனைசார 4 

பாடாவனசெய்பாதருள்பாசூர்ப்பரம்பாெ, 

சிவுமாமறைமுடிமீ துறைதிருவேசெழுங்கனியே 
தீவமாதவர்சொழுமம்பிகைசமுவுர் திருப்பு பனே 

க௨லேதுமிலாசேயுனைச்சரு தும்பரிசராளாய் 

பவசீத்திடும்வியாதன்பணிபாசூர்ப்பரம்.ரனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(4) 

(50) 

பாசூர்சாசேசர், பசுபதிசாயயெம்மை, சோழரீர்த்தம், 

வியாசரிஷிபூரித்தது மூங்லெடியில் முளை த்தருளிய சிவலிங்கப் 

பெருமானை த்தொழுச சோழராசலுக்காசச் சிவபெருமான் பாம் 

பாட்டி சொருபமாசவந்து தரிசனங்சொடுத்தத, சர்திரனும் 
அங்காரகலும்பூரித்தப் பேறுபெற்றதலம், திருஞானச ம்ப5த 
சுவாமிகள், திருராவுச்சரசுசுவாமி/ளாற் UBsiQu pp aon g.



திருவெண்பாக்கம், Ga 

திரச்சிம்றம்பலம். 

திருவளம்பூ தார் என்னும்' 
டு 9 9 a ௧௭--இிருவெண்பாகம், 

மும்மணிமாலை. 

காப்பு, 

நேரிசை வேண்பா. 

சர்சான்ற ௨ண்டழிழோர் இந்திக்கும் பெண்பாக்கப் 
பேர்சான்ற வூர்சி ௨னெம் பெம்மான்மேல்---நார்சான் ற 

மும்மணிமா லைர்கு மூடிககூ ரைங்கரனே 
யெம்மனத்திற் குளேே யிரு. 

நேரிசை (;புஉண்பா, 

சீரார் செழுங்கடுக்கைச் மெஞ்ஈடையாளைச் சிவனைக் 

காரார் களம்படைத்த சண்ணுசலைப்--பேரார் 

திருவுளம் பூதூரிற் சேவிப்பார் சேரார் 

கருவுளம் பூசலத்திற் காண், (a) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

காண்டவர்தீக்குத்தருகுர்தியினிடைக்கான்முளை.பாம் 

பாண்டவன்வில்லாலொருவன்சல்லான்முற்பதைச்சடிச்க 

வாண்டவன்வெண்டாக்கத்சாண்டவன்றேனலர்தூய்ச்சொரிர் 

நீண்டவன்பாற்றுஇப்பாரையாட்கொள்ளாமனிக்கலனே, [து 

இசிரியப்பா, 

ரீச்கமில்லாமணிறைந்செவ்வுயிரையங் 

காக்கவளிச்சவழிச்சக்கருணையிற் 

கனிவாய்மெழியொகெலக்துகிக்சலுங் 
சனிவாய்வெண்டாச்சத்சமர்னெறனன் 

கருமமும்பிறவியுல்களைச் தசக்சத 

நிருமலப்பேற்றினைரீ/பெறவேண்டின்



௬௦ திருு,வண்பாக்சம், 

கருதியதரு மவன்சமலத்தாளிணை 
ஒருகொடியேலனுமோயாவன்புட 

ளிருசாங்களைச்சுவித்தெண்ணுஇர் 

பொருதிஷாச்சடல்குழ்..வியிலுளீரே, (௯) 

நேரிசை வேண்பா; 

உளமிர்டச் சுந்தரனுச் கன்று கோலீந்த 

௨௭ மலிர்தநெஞ்சச் தெம்மானைக்--.களவினையேன் 

ஈன்னடக்கை யில்லே னேயாயினும் போற்றினேன் 

டொன்னடிச் மீழ்வைச்சப் புரந்து, (௪) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

புரக்சரர்சைப்பிறர்சைச்சள்ளியன்பரைப்போகச்இிஸில் 

நிரந்தரம்வைக்குர்திருவுளம்பூதூரைரேர்ர் தவர்க்கு ! 

கரந்தையுர் தும்பையுஞ்சூ டிடசெஞ்ச டைச்சண்ணுதலோன் 

சரந்தரமாசவரர் சர ச்தங்குர்சலங்சாண்மி2ன. (2) 

ஐ சிரியப்பா, 
தலத்தினிலெங்குர்தவிச்' துச் செல்வர்பாற் 
பஃப்பலபேசிப்பல்லினை க்சாட்டித் 

சனத்தினைமீட்டித்தையலர்வடமார் 

ரன்த்தினிற்கர் துசாழ்வடையாமல் 

இனதச்தொயெயல்களெங்குஞ்சங்கே 

அ௮னப்பெடை தஞ்சினையாமெனவெண்ணிச் 
சேர்த்சடைடெகச்குர்இருவுஎம்பூதார்ப் 

பேர்ச்தலமதனிற்பேரழகார்க்த 

சனிவாய்மொழிமடழ்சணவன் 
பனித்தாட்சபயம்பரிவுடனென்மினே. (௬) 

நே$சை வேண்பா, 

என்பணிச்த வெண்பாக்சச் தீசனார் சச்கிதியின் 
முன்பணிர்து கின்று முரையிட்டே.அன்பணிர் ச 
கெஞ்சசத்த னா? கிறையிச் இபற்சள்புரி 
உஞாசத்தை மநற்றுவெஞன் மன், (௪)



திருவெண்பாக்கம், : ௬௪ 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

அீன்னியரான்மறைவாக்கியத்தின்படிவாழநின்னை 

உன்னியராயினேன்றன்னைக்காவாமகொழிர் நஇடகவோ 
அ௮ன்னியராகுமைவர்க்கிரையாக்கனேயாடகச்திற 

றன்னியமாடச்திருவுளம்பூதா ரிற்நாயவனே, 

ஆசிரியப்பா. 

காய்த்திருவுளம்பூதாரினிற்சனி 
வாய்ம௫ழ்ராசமல இெயவுலகை 

ஒவியன்9ி ச இரமூள்ளகச்தடக்கி 

மாவியல்பெறஈவிவகுக்குமாறே “ 

அலூலெஙாகவுள்ளமைக்கவுங்காட்டவும் 

உலவனீபுனக்குமாலயனாதியர் 

டொன்னையிருஈ்தைபெருர் தினும்பருச்சைச் 
£ன்னகொ துகுசேரிலுமிணையெனா 

மின்மினிமிரவிசேர்மேவினுங் கூவம் 

மன்னியகடலினைமானினுாள்கள் 
சர் திரலுக்குரேர் சங்கிலும் 

எச்சவகையினுமேற்றமாராரே, (௯) 

நேரிசைவேண்பா. 

ஏற்றமென மாசர்மொழிச் முகை யுங்கருப்பஞ் 
சாற்றினையு மக்காரச் சன்னையுஞ்..௮ஃசா ற்றிவருச் 

சொண்டீர் திருவுளம்பூ தானைச் சதிவேண்டின் 
geome ரருரெறியை யாய்ர்ு, (௧0) 

கட்டளைக்கலிந்துறை, 

ஆயுச்துறவறத்தார்திருவுள்ளமாமம்புய2இத் 

சயுங்கமலத்தாளண்ணாச்குவிக்கறொடங்வெவி , 
மோயுச்சருணத்திலெற்சருள்வாய்வட Can Gugens 
யெயுர்சனிரடைவரய்கனியாய்மொழியின்பதியே, (sa)



௬௨ நிருவெண்பாச்சம். 

ஆசிரியப்பா, 
இன்பமுர் துன்பமுமிரவும்பகலும் 

வன்பசையுடனேமாற்றருமுறவும் 
விடமுமமுதமும்வெப்பமுஞ்சேமும் 

இடம்படுபெருமையுமிழிதருசிறுமையுஞ் 

சமமென்றெண்ணுநற்றத்துவந்தெரிக அ 
தமகுணமவித்தசதானர்சர்ச்கருள் 

பரமன்றிருவெண்பாச்சத்நிறைவன் 

சரமச.ரங்களைச்சமைத் தும்புரர் தஞ் 

சங்கரிக்குர்தனித்சாணுவென் றறிக் துக் 

றங்கட்குப்பரஞ்சாற்றிச்சில்லோர் 
உலஃத்துள்ளோருளத்தைச் 

சலிச்சப்புரிர் துசரிக்னெறனரே, (௧௨) 

ேரிசைவேண்பா. 

சரியை இரியை சணியோச ஞானர் 

தெரியுமவ ரீட்டமே சேரும்--பெரியதிரு 

வெண்பாக்சத் தீசனையே மேவுமின் மேஇினிய௰ீர் 

சண்பார்த் தருள்வான் கலர்.த. (2௩) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

SNF Si சகன்றமர்பாசத்தைவீசமக்சாலசத்திலே 

அலர்சந்தசேற்றினர்தூரும்வெண்பாச்சத்தமலனெழில் 

ஈலர்தநதராமம்புசலுசற்சேலாகவின் நிடுவிர் 
மலரந்தர்தரெஞ்சத்துவஞ்சனையாலையுமாற்றியின்றே. (sx) 

oF Pos coun, 
மாற்றருந்தொழும்பாய்கானகரேத்த 

கீற்றுதுதற்கணன்ரீ சச்சடஞ்சூழ் 
வெண்பாக்கத்தின்விளங்ெபவிமலன் 

இண்பார்பரவுந்திரிபுண்டாசரன் 

சூலபாணிரர்ப்பசைதாசை 

காலகாலன் கபாலபாணி 
பாண்ட ரங்கன்பசபதிபாமன். 

காண்டகுசுந்தரச்சனிவாய்மொழிபதி



திருெவெண்பாக்கம், " Gr IR, 

அரிபையயன் றன்னையங்சமாவுடையோன் 

இரைசடற்பிறச் சதியவிடத்தினை 
௮அரும்பெறலமுசெனவருர் இ.பசடவுள் 
இரும்பனநெஞ்சனேனியற்றியசவியையுங் 
கொள்ளுவனென்றேகுறிச்.2் 

தெள்ளிதினுணாார் தசெப்பினனின்2ற. (௧5) 

நேரிசைவேண்பா,. 

செள்ளுபசுர் தேனைத் திருவுளம்பூ தூரானை 

உள்ளுவா ருள்ளத் சொளிர்மணியைக்-- சள்ளவினை 
அய்வரான் மாயா தடுத்துப் பழிச்சுமவர் 

உய்வ.ராற் மை யொழிச் து. (௧௬) 

கட்டளைக்கலி$ துறை, 

இமையினாலிர் தவங்கமலைர் த. திகைப்பதற்சோ 

ஆமையெனும்பதநாரியைநின்னையடுச்தலறச் 
சாமையின்மேல்விளையாடியுலாவுங்கடம்பணிந்த 
வாமயில்வீரனையீன்றவெண்பாக்கத்தரும்பானே. (௪௪) 

ஆசிரியப்பா. 

அருக்இினைமாச்திரையற்பசுகர்தரும் 

பெருந்தன சதடனனப்பெடைபொருகடையுங் 

கெண்டையங ஈண்களுக்கெளிறனவிரல் களுர் 

தசொண்டையதாமுக்தோகையின்சாயலுங் 

'சண்ணடியிசவியசண்னமிரண்டும் 

விண்ணிடைபொலிதருவிதுபோன்முகமுங் 
சட்செவிபடரேர்சடி தட முர்.இகழ் 

சட்செவிமலரணிகார்ச்குழலும்பெறு 
பாகயையர்கலவியும்பர ச தால்்வண்ணமுவங் 
சோைடமிடசோலமும்பாடலும் 

விரூம்பித்சவிச்கும்விழலரைரீட்இ 
பெரும்பதமதனைப்் பஅசற்பொருட்டே 
ஊன் நுகோற்சுர்தரற்குதவுக் 
சோன்றலைபத்தனன்சய்ப்பூதார்ச்சணே. (#0)



௬௪ திருவெண்பாக்கம், 

நேர்சைவேண்பா. 

அடுத் துட்பொய்ச்நூலெல்லாமாராய்க் ஐுமூத்தி 
கொசெகுமுதலைத்தேடுக்சொள்சை-..- விடுத இனிநீர் 

வேதம்பரமெனச்சொல்வெண்டாச்சச் தக்சடவுள் 
பாசம்பரவு,லேபண்பு, (௧௯) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

பண்பாடி வண்டர்தம்பார்ப்புடன்குழும்படப்பைசெறி 

மெண்பாச்சத்துற்றகனிவாய்மொழிமகழ்வேர்தனருட் 
கண்பார்ச்திவ்வேழையைப்பாதுசாவா தினிச்சைவிடுமேன் 

மண்பாலெகெகும்பிறவிச்குவான்மீன்வரம்பெஞ்சுமே. (20) 

ஆசிரியப்பா, 

எஞ்சவிலுடைக்குமின்னுணவுக்கும் 

அ௮ஞ்சனவிழிபாராசையிலுக்கும் 
அனுதினர்திரிச்தேயலமர் துழல்வீர் 

இணிசரெடுக்குமின்னாமுடையுடற் 

கென்செயமனங்கொண்டேமாப்புற்றீர் 
ஈன்செய்கருப்பாறுஞ்சாற்றாலே 

விளைந்தோங்குர்திருகெண்டாக்கத் துறை 
சளங்கறுத்செழிலேகாட்டியகடவுள் 
பொன்னடிச்சன்புபுரியும௫ர்ச்சுத் 
தீன்னைக்கொடுத்தளர்சண்ணெனச்செட்து 
கருத்தினசையைக்கணச்தின்முடிப்பவர் 

மருத்தண்டாமரைமலர்புரை திருவடி. 

போற்றித்திருப்புசழ்புசன்று 
கூற்றுவற்சேவிடைகொடுத்திடுமின்னே, (௨௧) 

நேரீசைவேண்பா, 

மின்னலைநிகர்சவிடைமெல்லியலெலுங்களிவாய் 
நன்னவறுசர்ச் தருசாயசஞா-- தன்னும் 
கருமஞ்னனமினிக்சாட்டாமலாள்வார் 
இருமஞ்சரண்மதியேயேத்த, ல்)



Bo Da aut ds se, சட 

கட்டனளைக்கலித்துறை, 

மதித்து ச்சன்மாச்சசாமம்பெருமோச்சவழிபட்டன்பிற் 
றுஇிச்துத்தாவென்பவர்க்குத்தாவென்றே தவர்ச்சனிகாப்ச் 
ச.திக்குவப்புச்சாத்தங்பெடெமென்டரச்சங் சரனார் 

குதித்தச்சேலார்சடவெண்பாக்சமென்னுங்குலத்தலமே, (௨௩) 

இ சிரியப்பா, 

தீலத்துள்வெண் பாக்கர்சான்பெரிதென்றெணி 

நஉத்இினங்குறையுகாயகர்வாய்மைக் 
கீருத்சறியாமுனங்கரு அபுண்ணியத்தாற் 
பொருச்தியவுலகற்புகழ்பெறயாழினும 

இருண்டலீட்டினுள்ளிருப்பவல ரப்பே-ல் 

மருண்டலைடன் றனர்மாசிலப்பரமன் 

ரன்மையாயொளிருமிஞ்ஞாலமனை ச்இலுர 

தொன்மையினிறைக்தசுட்சியமிக்தே ர் 

அச்ச /பெறராரென்றறைவர் 

நிச் பசன்னூனெறநிரின்றவரே, (௨௫) 

கேரிசைவெண்பா. 

நெதிபிறழாக த்தோர்கினைவெலுர் சண்கஞ்சஞ் 
செறிதிருவளம்பூதார்சேவே--யறிஞர்புனை 

தூலின்வழிமாரா துரோ ற்றபுண்ணியப்பகுதி 

பாலின்முடி.வானபலன், " (௨7) 

கட்டசோக்கலித்துறை. 

ஆனனமைர் துடைவெண்பாக்சத$ீசனையன்னையெனும் 

மானனகோகடச்சனிவாய்மொழியொகோழ்ச்சப்பெற்ற 
ஞானாலச்செல்வமேசெல்வமற்றவைஞாலச்திலே 

ஊனரலர்தருஞ்செல்வமென்றோ துவருத்தமரே. (௨௬) 

ஆசிரியப்பா, 

உத்தமன் 9ர்ச்திருவுளம்பூதா..ரன் 

சத்தர்களே த்தியசதாசிவரூர்ததி 

மிசப்பொழொப்புப்பிணிசாக்காடு 
மதிப்புமில்லாதமங்கையோர்பாசன்



௭௬௭ திருவெண்பாக்கம், 

பயற்றவன்பரன்பரமான்மாவரன் 

ச.பம்பிரசாசன்சுதர் இரன்சயம்பு 

கிச்சியணின்மலனீரணிசடையன் 
சத்தியனருளைச்சர்ததம்போற்றி 

மலி.பவைம்புலமயக்குசரவடம் 
ஈலியலீறில்லாநாட்டி. னின் மேவ 

ஈவிலுவெனென்றனவிற் 
றவிர்தலிலாசவன்றனிராமங்களே,. (ser) 

தநேரிசைவேண்பா. 

நாமர்தவெண்பாச்சாண்ணிப்பழிச்சவாம் 

பூமண்டலத்திற்புணையின்றி--நேமச் 
சு தித்தொசையனைச் தஞ்சொன்னபடிரெஞ்சிற் 

கருஇத்திருப்பரனைக்மண்டு, (௨௮) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

சண்டங்களாயகண்டப்பரப்பாரிக்சலர்சபல 

வண்டங்களுக்குமாதாரமாயாதரவற்றவளுத் 
சண்டன்டலைசெறிவெண்டாச்கமேயவன்றக்குகின்றான் 
சண்டங்கழலிணையைப்பணிவாயென்றன் கன்னெஞ்சமே, ௨௯ 

த சிரியப்பா. 

கெஞ்செலும்பஞ்சிங்மைப்பொழுதேனும் 
எஞ்சலிலாசையாமிருங்கா ற்௬ூலே 

அலமராதன்றனம்புயத்தாளில் 
நிலையுறப்புரிகுவைரீயென தது.தித்சனன் 
சதலியுங்கரும்புங்கமுசமுக்தெங்கும் 

மதி.வருச்சையுமாவும்பூன்னையும் 
சதைடொழிலெகங்குர் தழைச் தச்சுலாவு.நாஉம் 

பு துமைசேர்திருவஎம்பூதர்த்தலத்தில் 
சேர்ர்தொளிசெய்மசாதேவநின் 
ஆர்க் சபுசழ்கொள்ளரும்பெருஞ்€சே, (௬௦) 

இருச்சிற்றம்பலம்,



திருக்கள்ளில், ௬௪ 

வெண்பாச்சநாசர், சணிவாய்மொழியம்மை வெண்பாக் 

சத்தீர்த்தம், சதாரர்சரஷிபூசித்ததலம், சுர்தாமூர்ச்தசவாமி 

கள் சங்கலிராச்சியாருக்குத் திருவாக்சருளியத,, சப்பினமை 

யால், கண்களிழக்சப்பெற்று வருர் தியிங்குருத்றுத்திருப்பதிகம் } 
பாடச் சிவபெருமான் சிறிதிரங்டு ஊன்றுகோல்கொடுச்சரு 

ளியசலம், இத்தலத்தை திநவுஈம்பூதூர் எனவழங்குவர். ௪௩ 

சீரமூர்சவாமிகளாற் பதிகம்பெற்றுள்ள த, 

  

திரு$ரிற்றம்பலம், 

௪௮... திருக்கள்ளில், 
0: 

    

அறு*க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

பரரூரன்பர்பாவும்பானேடால்சொள்வெண்ணீற்றாய் 

அரரசேயரவப்பணிகொளயங்காட்டியமறையாய் 
சீரூர்சமலச்சேவடிபாடுஞ்சீர்த்தியைததர் தருள்வாய் 

காரூர்பொங்கர்புடைகுழ்ர்சோம்குங்கள்ளிலுடையானே, (௪) 

ஊஞாயுயிராயுடலாயுலகாயுறையுமிறையோனே 

தேஞார்குழலாருமையாடழுவுர்திண்டோஎம்மானே 
வானார்போற்.றுமடியைட்பணியும்வண்மையையமீர்சருள்வாய் 
கானார்சயிலைமலையைட்பொருவுங்கள்ளிலுடையானே.... (௨) 

பொன்ஞார்புமளார்புசமும்புளிதாபுவியின்னதளுடையாய் 

ஒன்ஞார்குலங்கண் மூழூதுமழிகருமொள்ளியவேலுடையாய் 

மின்னார்புறவப்பதியாள்பரவுமிளிர்சேர்தாளு£டையாய் 

சன்னேர்செஞ்சச்சயயனெனையாள்கள்ளிதுடையரினே, (௯) 

சண்ணார் த. தலோய்சணிச்சிப்படையாய்கதிர்மாமதிஞடி. 

அண்ணாமலைவாழரசேயடியேனருவெர் தயரசல 
எண்ணாவருவாயென்றேசாளுமெழிலைத்துஇித் தரு4் 
சண்ணாமலை பத்தனைரீர்கலுழ்வேன்சளளிலுடையானே, . (௪)



௬௮ இருசகசளன்ல, 

எண்பார்மதுரைவணிகச்துவனெழிலார்நின் சோயில் 

ஈண்டாய்வேண்டிப்பணியவழக்சைலம்பெற்வேசெயிச்சப் 
பண்பாய்செட்டிப்படிவங்கொண்டபரனேயெனையாளம் 

கண்பாரரசேசடிவளர்பொழில்சுழ்சள்ளிலுடையானே. (௫) 

பொருளுங்குலமும்புவியு ம்புகழும்பொருவில்வீட துவம் 
அருஞூமழகுமறிவுமளிக்குமாண்டகைரீியெனவே 
செருளுமடியார் திருவுளமுறைவோய்தீவினைப் வ.பா£ங் 

கருளமகற்றிக்கடையனையாள்வைகள்ளிலுடையானே, (௬) 

விடைமேல்வருவாய்விதிமாலறியாய்விண்ணவர்இினா1நாடி 

அடைவாய்ப்பணி.பவருள்வாடா சேயல்லற்பிறவியயனுங 

கடல்வாய்பட்டுக்கசறுங்கடையேன்சாசினிமேவினியென் 

கடவேலுரையாய்கரிமாவுரியாய்கள்ளிலுல டயானே, (௪) 

விரைமாமலர்சேர்குழலார்விடசேர்விழியான்மிசவாடி 

ச ரைமேலடியார்தமைகாடலொத்தமியேன் னையின் ற 

பரை.யானகள்வாழ்பங்சாவடியேன்பதபங்கயம்போற்றக் 

சரையாமனநீகரையச்சண்பார்சள்ளிலுடையானே, (௮) 

மன்னியவிரவின்மின்னலைகீசரும்வாழ்வைச்ச சமென் ற 

பன்னருமினதுபதமலர்ப்போற்றாப்பசகனையாண்டருள்வாய் 

அன்ன தசொருநியடைவாய றையுமாரஞ்செ றநிபழனப் 

சன்னற்பொங்சர்புடைசூழ்ச்திலங்குங்கள்ளிலுடையானே. (௯) 

அரளார்சவிசையசையுமடியாரனுதினமேதுதிச்ச 

இருளார்சலியைச்தவிர்த்சேயருளை யின்புறவேபொழி*த 

செருளார்ஞானத்துருவேசருவைத்தென்சளவினிலுறைவோய் 

சருளார்பிறவிதனைரீத்சருள்வாய்கள்ளிலுடையானே,. (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

சிவாரரீதேச்சுரர், ஆரர்தவல்லியம்மை, இருகர் இிதீர்த்தம், 
பிருகுருஷிபூசிச்சத் த௲்ணாஜூர்த்தி சொருபமாசத் தரிசனர்தம் 
திருளியசலம், இிருஞானசம்பர்தசுவாமிசளாற் பதிசம்பெற் 
அள்ள து, 

நிலைமையை



FOLGE, ween வாற 
உள கஜ. on Fo 

திருச்சிறறம்பலம், 

௧௬. & T oF த இ, 

உ] வகைகளைக் 

  

காப்பு: 

நரசை வேண்பா, 

வேசவொலியார்க் சதிருவெள்விடையார்காளத்தி 

நாசரடிச்சோர்மாலைசாட்வொன்...-ஐதபுகழ் 

௮,த்திவசன,ச்சவனையத்தனருள்புத்திரனை 
ஈத்தவெனசச்இனிடைநான். 

சுப்பிரமணியர். 
கலிந்தாழீரை, 

விதிசெய்சசைவேருக்கி?யவிளைவிச்சவேவருதா் சமே 

சதிசெய்திடும்படைசூ ரனைச்சாதிக்சசேமருவங்சமே 

சதிபெய்திடுஞ்சடையற்குளாவரூறியதிருப்பொங்கமே 

துதிசெய்டுமமடியார்வின தணிசெய்தடுந்துறைசிங்சமே, 

கண்ணப்பநாயனார். 

கட்டளை க்கலிக்துறை, 

எண்ணப்படுஞ்சர்த்திச்€சாள,சத்தீசனிதம்பெறமல் 

வண்ணப்பல மவர்வாய்நீர்ப்புலாலைவழங்கமெடுழ் 
திண்ணட்பனென்னுமெயினர்குலச்துச்சிசாமணியால் 

சண்ணப்பன்பொறருள்பிறவிச்சடற்குச்சவமென்பவே, 

ஆல். 
எண்சீர்க்கழிநெடிலடியா சிரியவிநத்தம். 

ஞாலமூண்ட திருமா தூமலரில்வர்த 
சான்முசனுமருர்.இிமகழருமருக்தே 

பாலனுச்சாயர் தகனைபுசைச்துச்சாச்த 
பசம்டொருமேரிஐமதலையுண்ணஞானப்



௭௦ காளத்தி, 

பாலமுதமீர் அபல கலையுர்தாமே 

பா௨வருடர்துபாற்கடலையக்சச் 

சீலவுபமன்னியருக்களித்துசர்ச 
சிசாஎத்$சனைபேசேர்க் துவாழ்வாம். (௧) 

செனனமொடுமரணமெனுந்சளையுட்டட்டுச் 

செங்கமலன்மறலிவசஞ்சக்குப்பட்டும் 
கனமழிர் துகளைப்பட்டுக்ககங்கிகெஞ்சங் 

க9ந் துருகுமடியாரைச்சாக்கும்வண்ணம் 

எனகநிறஞானப்பூங்சோதையோடு 

சர்சன்சணபதிரந்திகணங்களார்ப்பத் 

துனியா வமணிந்தாடுஞ்கோளச்திச் 
6 ௩ . ச ட 

சாத்தமர்ர்கபெருமானைத்துதிச்துவாழ்வாம். (௨) 
பல்லீழ்ச் துரா,ச்சளர்ச் துமெய்யும்வாடிப் 

பகோயாலலையுற்றுப்பாவைமார்கள் 
செல்வீழ்ர்தாலெனச்சுற்றிச்சதறக்கூற்றுச் 

செருக்சழிக்கச்செயலற்றுப்போகாமுன்னம் 

கல்வாழ்வார்ஞானப்பூங்கோதையோடு 
நயந்து? சாளத்தியமர்நாதனார்க்குச் 

சொல்மலிமாலிசைசுட்டித்தொண்டர் ச்தொண்டாய்,த் 
தொண்டுசெய்து தொல்வினையைத் தடைச் துவாழ் 

ஈன்றியொன்றுமில்லாதேன்புலாலருந்து [ வாம், 

காயினேஞனாரியர்சணாட்டமாட்ட 

மன்றிவேறொன்றறியேனர்தோவுய்த 

லகத்தில்லேனடி மைசானலையாவண்ணம் 

மன் ரிலேரடமிமொமணியேயெங்கண் 

மாதரசி ஞானப்பூங்கோதையோடு 

துள்றுமடியார்சள்வினைசொலைக்குஞ்சீர்த்திச் 

சரர்தொழுஞ்கோளத்தியனை ச். அதித் தவாழ்வாம். () 

தையலார்மோசமெலுந்சழலிலாழ்ம் து 

தீயங்சமெய்ம்மறர் தழதுர்தமியனேனைப் 

படையவேபேமன்சைப்பாசங்சொண்டு 
பாழ்சரடலடைச்திடரிற்படுத்சாமுன்னே



Gare = B. 

௮ப்யன்மால்பிரமனடி.முடியுங்காண 
வண்ணலார்ஞானப்பூங்கோசையோடு 

துய்யவடியார்சகணிதஞ்ரூழ்சாளத்திச் , 

சுரத்தமாக்தபெருமானைத்துகித்துலாழ்வாம். 

வல்வினையைத் தீர்ப்பதற்குவள்ளாலுன்்கை 
வசமிருக்கன் மருக்தைவழ்ங்கச் தய 

தொல்வினை யாற்சழலுகின் றசாயேன்றுன்பர் 
சொலைத்தருவிச்தொண்டரொடுங்கூடுதற்கு 

நல்வினையிவ்வேழைக்குகல்கிடாமை 

ஞாயமோஞானப்பூங்ேகோதையொடு 

கல்வினைசேர்மாளிகைவான்கலர் இலங்குங 
காள் ிபமர்ர்சானைக்சருஇிவாழ்வாம், 

தர்தைதாய்மகன்பெண்டர்தமர்களென்னுச் 
தளைப்பட்டுச்கனக்தேடிக்களைப்பட்டந்தோ 

வெர்சவுடற்டோலுருசமெவிர்சேனுன்னை 

வி.ழையுமவகையறியாதுமிழற்றுகேனைச் 
சிர்தைமயலச ந்றிச்சிர்சாதவாழ்வில் 

சேர்ப்.சற்சேஞானப்பூங்கோதையோடு 
சந்தசங்காள ச. இயினிற்றதழை க்குமெங்கள் 

சங்கானற்சரணமலர்சார்ச் துவாழ்வாம். 

நாய்ஈரிகள் பேய்கமுகுநாடிச்தின்னு 

நாறுமுடனமதென்றுஈலங்கொண்டாடித் 
இீயவழிப்டொருடேடிச்சினமுமூனை ச் 

தின் றுகொழுச்திறுமார்க் து.திரிர்சேனர்சோ 

மாயவுடற்பிணமாமெறையாமுன்னே 

மாசாஞானப்பூங்கோதையோடு 
வாய்க்தஈலம்விளங்குகா ளத்திமல்கும் 

வானவர்தங்சோனடியைவணஙுகிகாழ்காம். 
கருவழித்துக்கற்பழிச்துச்கையிற்றக்' 

சனசமிலையெனமறுத்துச்சடுமையாம்பொய்ச் 
கரிபுரைத் துவழிபதித்துக்காணுசொன்றைச் 

(௪, 

சண்டதமுண்டெனத்தடுத் துக்சலெசொலோச்ப்



௪௭௮. சீகாளத்தி, 

ெரியவரையிகழ்ர் த.இரிர்தலைச்சபுன்மைப் 
பிறவியேன்கொசெரசப்பினழசேர்முன் 

இரிபுரையாள்ஞானட்பூங்கோதையோடு 

சேர்ந்திகொளச்இிபனைச்சேர்ர் துவாழ்வாம். (a) 

பச்திபொடுமலர்பறித்நிட்ண்ணுட்பாவி 

பாமனாரைஈ0முத்ைதப்பகரரப்பாவி 

முச்திகெறிகாட்டுமணிருடியாப்பாவி 

முழுதுமடியவர்தொண்டின்மானையாப்பாவி 

சத்திதருவெண்ணீறுசாத்தாப்பாவி 

சங்கடப்பட்டக் சகன்ல.கச்சாருமுன்னே 

நீ.த்தியம। ம்ஞானப்பூங்கோதையோட 

நின் நகோள,ச்திகினைக் துவாழ்வாம். (5௦) 

;ரிசைவேண்பா. 

பொன்னாற்றுலொற்பு ஈர் இிடினுமிம்வுடல 

மென்னாகுமற் ிழதைரீயெண்ண்லையே..-வன்னெஞ்சே 

சாலன்புடைக்குமுனே காஎத்திராயகன்றாள் 
மேலன்பு வை;சவரைவேண்டு, (2) 

பாசவினைக்குட்படுத்துறு மப்பாவையர்மே 

லாசையனச்கெவ்காறலடச்ததுவே-- நேசமொமி 

சேணாடயேத்துர்திருக்காளத்திச்சரனை க் 

காணாததென்னேகழறு. (௨) 

தொல்லைவினையாற்றொடக்குற்றுத்சோற்றாமே 
அல்லலுற்றுமாளுமழுர் தினாய்--வல்ல 

இலங்கைக்கோனை த்தாட்டழிட்டகாளச்தி 
நல, ம்கைச்கொணெஞ்சேயிர்சாள் (௩) 

சென்றுசென்ே நயணுவாய்த்சேயமேழியினைசள் 
வ்ன்றிடாதொன்றுகினைகண்டாய்--குன்றிலுறை ' 

வாகானகாள த்திவாழ்வானழி.மலரைச் 

சாசாமுன்சைதொழுதுசார், (௪)



Par or s &. 

௮ ்குவானெல்லாமழிப்பானடர்ர் தவினை 

போக்கிக்கருணைடொழிர் திவொன்---இிக்சனலு 
நாட்டத்சான்காளத்திராசனையேத்தும்பெரியார் 

கூட்டத்திலென்னகமேகூடு, 

வஞ்சியேகாளச் இவாழ்வானருஇருக்க 

வஞ்சுன்றசென்னோவறைகுவாய்-- மிஞ்சிெெமன் 

வர்தாலுசையுண்டமாண்புசொலிக்காட்டியினி 
முர்காதேயென்றுமுடுக்கு.... 

ராணங்கைபட்சன்சறைச்சகண்டன்றாளிணையைக் 

சாணங்கையாற்றொழாகச்சன்னெஞ்சே-- காணம் 
வருர்திக்காளச்தியுஹறைவள்ளறனைவிட்டாய் 

பொருர்துமோநிற்கேபொருள். 

வாரிதியினஞ் ௦௪.புண்வொனவருக்காரமுதங் 
கோரினவண்ணங்கொடுத்தபரன்--வீரமொல 

லீற்றிருச்குங்காள ச் திவேர் தன்விருட்... மூறச் 
4, ற்றிமலர் தாவிடமுன்சார். 

கட்டியணைத்துக்கனகமுலையமுக்தக் 

கட்டிமுசசக்சச்தெனதுகேதமறச்-.அசட்டமுடன் 

வாராலோகாளச்திலாழ்வானருளமுதர் 

சாரானோபெ £ன்னடி.யைத்தான். 

வர்தவரவைமறர்தனை யோவன்னெஞ்சே 

நந்தவீலாச்சாளத்திராகனை கீ.ஃபந்தமற 

எண்ணார்புரமெரித்தவேர் தலேயென்று த.இ 

பண்ணாலுண்டாகும்பசம், 

  

வாழி. 

BP al 5b wth, 
வாழியானை முகன்முருகையலும் 
வாழிசி.று, மணியைர்செழுச்துமே 
வாழிசாளச்சிரொசன்பூமஙசோசையும் 
வாழிகண்ணப்பன் மாணடிவாழியே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

(B) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(௬)



௪௪ Baer on & B. 

காள,த்தீசர், ஞானப்பூங்சோதையம்மை, பொன்முகரி 

இர்த்தம், €., காளம், ௮தஇ ஏன்ற மூன்றுபசச்சேர்ச்சையால் 

சீகாளத்தி என்றாயிற்று, அவற்றுள் 8-என்பது லர்.இி. காளம- 

என்பது பாம்பு, ௮த்தி-யென்பதுயானை இம்மூன்றும் பூரித்து 

முசத்திபெற்றன, wf கைவாயூரியில் வொனர்தமென்சறெ சச 
ரத்தில சுபாவமாச வெண்ணிறத்தோடு பிரகாசிம்னெற Ba: 
லிங்கத்தை வாயுபகவான் சகல சீவர்களுச்கு.ம் சான் ஆசாரமாச 

விருச்சப் பூசித்து ௮ப்பேறடைந்தனன். அனசாலீதற்கு 

வாயுவிலிங்கமெனப் பேராயினது. பிறகு பிரமன் வொனக்த 
நிலையமென்னுஞ் சக.ரத்ை பூமியிற் கொணர்ந்து இவிடத் திற் 

ருபித்தசனால் இதற்கு சயிலாயமெனப்பேராபது, இத வா.புலி 
லிங்சமெனபதற் க..டயாளமாக இச்சர்நிதானச்தவிருச்ரும் 

இருவிள4கு எக்காலத்திலும் எர்தவேளையிலும் சகா ௮சைந்துக் 

கொண்டேயிருக்கன்றது. சசலவேத அகம புராண இதிகாச 

சாஸ்திர மந்திர இரகசியங்களையும் ஒரு பர்வகரூபமா? இ யசன் 

மேல் ஸ்ரீசுப்பிரமணியர்கீற்றிருக்கும் ஒர் மலையுமுண்டு, துர்க 
காமலையுமுண்டு, அகச்திபமுனிவர் பிரமனை கே[கடத் சபஞ் 
செய்துசொணர்ந்த பாதாளசங்சையே, பொனமுசரி சுவர்ன 
மூ௫முதலிய இருபத்தைந்து திருமாமங்களோடு விஎக்குன் 
றது, இத்தலத்தில் பாதாளவிக்கனேச்சுரர் முதலிய ue ets 
தங்களும் டலராலும் வழிபட்ட பலசிவலிங்கங்களும் பலத்த 
சங்களுமுள, வேடுவகுலத்திற்பிறக்ச இண்ணஞரென்னும் கண் 
ணப்பராபனார் ஆறுராளை ச்முள்ளாச அறு உட்பகைகளையும் 
கவொர்ப்பணஞ்செய்து ஆராதாரரிலேயேறி சண்ணிடநர்தப்பிச் 
சிவபெருமானால் *'நில்லுகண்ணப்ப நில்லுசண்ணப்ப - என் 
னன்புடைச்சோன்ற னில்லுசண்ணப்ப” ஏன்றழைச்சப்பட்டு ' 
தைமாத மிருகசரிட.த்தில் முத்திபெற்றனர். கடைச்சங்க,த்௪ 
வித்வரோமணியாகய ஈச்சோதேவரும் கைலைபாதி சாளச்தி 
பாதியென திருவர்தாதிடாடி. முத்திப்பெற்றனர். சிலகேர்சரி 
யாரென்னும் இத்தஒவர்ச்சசரும் ॥வனடிப்பெற்றனர். இரண்டு 
தாரிப்பெண்களும் பெருமானைத்தரிசித்து சோதியி லிரண் 
டறக்சலச்தனர். இன்லும் பலரும்பூரித்து முத்திபெத்றிருக்கள் 
றனர், பலவதிசயல்களுமுள்ள சலம், சமயாசரரியர் மூவராலும் 
பதிகம்பெற்றுள்ளத. 

ரவைகளை.



திருவொற்றியூர், எடு 

திருச்சிற்றம்பலம், 

2.0.—& ருவொழ்தியூர். 

கார ரி 

பின்ழடேதவேண்பா. 
அத்தி முகனே யடி.யார்ச் கருள்பானே 

யெத்திசையும் போற்று மிறைவனேஃஃமுத்தர்புசழ் 

சச்தியருள் புத்ரநின துத்தமம லர்ச்சரண 
கிச்சமூகி னைச்சவரர் தா, 

  

நேடசர், 
எண்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

புரமெரித்த தனிமுகலே போற்றி காமன் 

பொடியவழல் விழிதிறக்காய் போற்றி பூமன் 

சிரமறுத்த நகறுதியாய் போற்றி யேமன் 

செருக்கழிக்குர் திருவடியாய் போற்றி போற்றி 
யுரஞ்செழிர்த சலதான்வா யுதிரஞ் ரத 

வொருலிரலா லாழிவகுச் தொறுத்சாய் போற்றி 

யருமறைக ளொலிலைம்போ டெலயையு மாட 

வனவரத ஈடம்புரிசெஞ் சரணம் போற்றி, 

  

சிவகாமியம்மை: 
௮று£ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

மைவஊளருச் திருமிடற்ரு னழல்செறித்த இருக்கரத்தான் 
மதிவெண் co op er 

பையரவப் பணியுடையான் பாகம் பிரியாத 

பண்பு மிச்சாள் 
சைங்மெனும் பயிர்தழைச்சச் சோழி மறைச்சிறுவர்க் 

SPs மீக நதி, 

கொய்களச மலரிகிறத்தாண் மெய்மமறைசா் ராப்பதத்சான் 
குறித்து வாழ்வாம், 

\ ர



௪௭௬ இருவொஜற்றியூர். 

தஇயரகேகசர். 
அறு 8/்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

மழறைதேடும் பதத்தானை மாசற்ற மணியானை 

மாலேற் ரனைச் 
குறையா? மிடற்றானைச் சங்கைமுடிக் சணிர்சானைக் 

காத லாய்சீசிற் 

பறையோடு நடித்தானைப் பரவையிற்க ணடநதானைப் 

பணிப்பூ ணான ் 

முறையோங்குந் திருவொற்றி யூரானைக் கருதுநெஞ்சே 

YES யுண்டே. 

  

சுப்பிரமணியர். 
அறு£சர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம், 

வண்டமிழ் வாணர்ச் சன்று வர்தரு டர்து ஞானம் 
விண்டுமிழ் வேலோ யாதி வீரம நர காளு 

மண்டர்கள் பணிய மொற்றி யண்ணலா ரடியைப் பாடுந் 

தொண்டெனச் சருள்வைசோதித் துணையடி. போற்றிபோற்றி, 

  

திருநந்திதேவர். 
கலிந்லைத்துறை, 

மன்னுமாலய ஸணிநர்திரன் வானவ ரசுரர் 

மின்னு மாமணி முடியடி, பொருர்தவக் கைலை 
கன்னு மாதவன் சிலாசா முனிவனற் றவப்பே 

தென்னு மாப்பெறா சந்தியா ஸிணையடி தொழுயாம். 

  

இருஞானசம்பத்தசுவாமிகள். 
எண்சீர்க்கழிநேடிலடியாசிரீயவிநத்தம், 

கனல்புனலி லேடேறச் சனச மாசச் 

க.இத்தபுத்தர் தலையிடதச் சர. தகேத 
வனமதனிற் கதவடைக்க வெர்த கென்பு 

வங்சமளனடர் தெழவந்த வலிய மாசச்



திருவொழற்மிழயர். ௭௭ 

சனெர்சதவிர்த்சாண் பனையைட்பெண் பனைய தாச்டச் 

இறைச்கூனை மாற்றி முயலகனை நீக்கி 
மனமுவந்து மணவமைச் சென்றழைத்து முத்தி 

மடைஇறந்த புசலிசெல்வர் மலர்தீசாள போற்றி. 

  

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள். 
நேடிசைவெண்பா. 

ஈஞ்ாருந்தி நீராடி. நால்வாய் மதங்சடிந்து 

அஞ்சிரின்ற பிள்ளையினைத் சோற்றுவித்து--விஞ்சுபெருக் 
சன்மிதச்கச் காட்டிற் ௧சவு இறச்சவருள் 

சொன்மிகுவா சேடி சூடு, 

  

சுந்தரஞூர்த்திசுவாமிகள். 
நேர்சைவேண்பரி. 

அ௮ராவுண்ட சேயழைக்கு மன்றாற்றி லிட்ட 
வ.ராப்பொன்னை மீளவரு விச்கும்--பராபரனை 

மாதபாற் நூதுவிடும் மாவேறும் வன்றொண்டர் 

பாதமலர் செஞ்சே பணி, 

  

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

வாழபுரி புத்தர்வலு வடக்சிவைகை யழைத்தாரிப் 
பரிய sree) 

மாதுபங்கன் மண்சமக்ச மன்னவனா லடி.படுத்தி 

மருவு மூசைச் 

சோதிலரு ளெடுத்சோதக் கூழசன்ம$ூழ்ர் செழுததிருச் 
சோலை பாடுர் 

தாதவிழுச் இிருலா,௪ யூரர்திருச் சாளிணையைத் 
தீலைமேழ் சொள்காம், 

ளானை டட



௪௮ திருவொற்றியூர். 

சண்டேசுரர், 
கலிவிரத்தம். 

தாதை தாளைச் தடிச் துபி ரான்றிருப் 
பாத தாமரைப் பூசனை செய்தபூங் 
கோசை மாலை புனைந்திடுஞ் சேய்ஞலூர் 

சாத ஞாடி ஈம்மூடி. மேற்கொள்வாம், 

  

பட்டின த்துப்பிள்ளையார். 
விநத்தம். 

மட்டி லாநிதி படைத்துயர் மனையநஞ் செலுத்தி 

பட்ட மூர்த்தியோ ராரிய னாகிெர் தருள 

வொட்டு பற்றின்றி யுலனெைத் துறர்சமெய்ச் செல்வப் 
பட்டி னத்தரைப் பரவிரம் பழவினை தெறுப்பாம். 

தாயன மார்கள்: 
எண்சீர்க்கழமீநேடிலடியாசிசியவீநத்தம். 

சண்பிடுங்செ சழுத்தரிர் து வயிற்றைச் கத்திச் 
சதித்சபொரு டனைச்சொ்துச் சனிக்கொப் பான 

பெண்ணளித்துப் பெற்றபிள்ளை யழுத்து நீரிற் 
பிறங்குரெல்லைச் சமைச்இட்டுப் பெறல meet 

வண்மைமிகு சிவவேடத் சஞ்ச வாவா 

வாவியுடல் பொருளுடன்மற் ஜெயையு மையன் 

நிண்மைசெறி மலாடிக்கே தர்து ஞானத் 

fron நாயன்மார் திருத்தாள் போற்றி, 

    

அறுசர்க்கமீநேடிலடியா சிரியவிநத்தம். 

திருதேரிசைச்சந்தம். 
உ ௬௭௯௮௭ வதி வ commen, 

அருளொடு நிறைநின் பாத மடைர்தவ re Cey 

மருவரா மலரைக் சொண்டு மாணடி பணிற்நார் சான்றோ 
ருருவிருர் சயரும் வாழ்க்கை யுண்மையென் நுழைத்த சாயே 
ணிரும்பவு மசற்று மொற்றி வென்னையா ளுடைய சோலே(5)



இருெவொற்தியூர், ௪௯ 

வேங்கையைச் சண்டு கெஞ்சம் வெதும்பிய மேடம் போலுர் 
Bagg orgs orgs SOLVAY பிணிய௰ னாலும் 
பாங்கறி யாம லிர்தப் பாழினி ஓுழன்றே ஸிப்பா 
லேங்டொ வழிசெ யொற்றி யென்னைியா ஞடைய சோவே,() 

தாய்தனைப் பிரிந்த சேய்போற் றரணியி லுன்னை ச் தேடிப் 
பேயெனத் திரிர்சே னிர்சப் பேசையை யாள்வ தின்றேல் 
ஞாயமோ ன்ப ரும்மை ஈசைமொழி யுரைச்தி டாரோ 
வேயமா தவர்சூ ழொற்றி யென்னையா ளுடைய கோவே, (௩) 

கள்ளரெஞ் சுடையா£ மீமோசகக் கானலீன் ஞூமழ்கி சாளூ 
முள்ளமு செக்கு நெக்கா யுருனே ஜப்பி கந்த 

செள்ளுறு முன பாசத் திருகிழ ஏனில்வைச் தன்பா 

லெள்ளள வருள்செய் யொற்றி யென்னையா ளுடைய சோவே, 

மெய்யெனப் பொய்யைச் சொல்லி மேதினி தன்னி விஈகாட் 

பையெனத் திரிர்தே ஸிர்தப் பாவியை யாள்வ தென்றோ 

வய்யவே றுண்டோ அன்ற னுபயாழ் சரண மல்லா 
லெ.ப்திட வழியே தொற்றி யென்னையா ஞடைய சோவே, () 

உன்னிரு பதத்தைப் போத்ற வுளவறி யாத யானுப் 

கன்னியர் வலையிற் சிக்கிச் சனமழி வேனை யாள்வாய் 
ஈன்னய முடைய சேவர் கான்மறை போற்றும் பாதா 

வென்னிரு வினை தீ ரொற்றி யென்னையா ஞடைப சோவே.() 

சஞ்சனைச் சிறையி லிட்ட காளையை யளித்தாப் போற்றி 
வஞ்சனை யசற்ற யாலும் வாய்மையொன் றறியே ஸிர்தப் 
பஞ்சனை யான வேண்டும் பரமகம் பரந்தோ.ப் நெற்றி 
இஞ்சிசுழ்ச் திலங்கு மொற்றி பென்னையா ஞூடைய சோவே,0 

தந்தைதாய் பெண்டிர் செய்வஞ் சற்குரு மாமன் சற்ற 
மர்தமாம் பொருளும் யானு மலெழு சீயே யென்று 

பச்திவா ஊயச்த விர்த்துன் பதத்திலுச் சட்மை யாச 
செர்ல்தகின் னருள்பா ரொற்றியென்னையா னுடையசோவே,



௮0 திருவொற்றியூர். 

ப ரலவையி னலையிற் பட்ட துரும்பெனப் பாகை ஈல்லார் 
பெருமிச மோகச் தாழ்ர்து பிறப்பதற் காளாய் சரைாதே 
னரவினிற் றுயிலு மாலு மலருறை யயனுங் சாணா 
கவொருவனே யாளா யோற்றி யென்னையா ளடைய கோவே, 

சிதியசோர் மசவு தீமை செய்யினாய் பொறுக்கு மாப்போ 

லறிவிலா வுணர்வி ஞலே யரியவுன் புசழி யற்றப் 

பெறும்பிழை யதனை நிக்பப் போரு டந்தாட் கொண்முக் 

குறுமபீனை யகற்று மொற்றி யென்னையா ளுடைய கோவெ. () 

  

போற்றிக் கவி, 
போற்றி யென்பணி போச சதாசிவ 

போற்றி வெண்பிறை கொன்றைச் சடாதர 
போற்றி நந்தி மிசையூர் பவபர 

போற்றி யேழுட னேழ்சங் சரவர 

போற்றி நால்வர்ச் கறத துறை சந்தவ 

போற்றி யன்பர்ச்சன் பானென நின்றவ 

போற்றி பிரம சொரூப சதானந்த 

போற்றி யொற்றி யுறைதிரு வாளனே 
கவலை வமடி. 

வடிவுடையம்மை 

தியானபஞ்சகம். 

  

விநாயகர் 

பின்ழ$த வேண்பா, 

மங்கஎஞ் சேரொற்றி மாதாம் பிசையடிக்குச் 
சங்கையிலாப் பஞ்சகத்தைச் சாத்தவேட துங்கமிகு 

தீர்திமுசர் தொர் வயி நிர் துபிறை தர்தமுடை 
யைந்துக£ச் இதர்தைதுணை யாம், « 

ஆஷம்கவளகவள



திருவொற்தியூர். ௮2 

பன்னிநசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சாரொச்த குழலழகு மதியொத்ச வதீனமூங் 
சனியொசச்த செவ்வதாமுங் 

கருணையே வழியுமிரு விழியினழ குஞ்சீர் 

கதித்தகுமிழ் சாசியழகு 
மேரொத்த திஈமிடறு மிணையின்ம டக்கிள்ளை 

யேக்இிய கரத்தினழகு 

மிசமெலாம் பெற்றுப் புரக்கின்ற திருவயிற் 
றிசைந்தடொன் னாடையழகுஞ் 

சீரெலாங் சொண்டே தஇிரண்டெழுர் தென்னச் 
சிலம்பசை பதச்தினழகுஞ் 

இற்றறிவி னாலெடுச் தோசவச மாகுமோ 

செகமடூழு மொற்றிசகர்வாழ் 

தாரணியெ லாமுண் டுமிழ்ந்தவன், றங்கையே 
சமியேன் ரொழப்பெறுவனோ 

தீஞ்சமெனு மன்பரு.று சஞ்சலம் துஞ்சவரு 

பஞ்சாகூரீ செளரியே, (௧) 

சேலொத்ச விழியினார் பாலொச்ச மொழியினர் 

தேஜெத்த மெல்லிதழிஞர் 
செண்டொத்த மூலையினார் வண்டொ.த்த குழலினார் 

தேசுற்ற தேகத்தினார் 
வாலுற்ற விடவரவி னல்குற் றடச்தினார் 

ஒன்மைசெழி நெஞ்சத்இஞர் 

மன்னுமணி கலையணியு மினனலன விடையினார் 
மடஙவன்ன வொயில்ஈடையிஞார் 

மாலுற் றனங்கன்விடு மலர்வாளி யாலுயிர் 
மயங்கமன தலையசாளும் 

வஞ்ச அர்ச் சாளாய் ௨ரைந்தமுஹி வாக்கவொரு 
கோடிவர்தன மம்மணீ 
‘ v 

தால் த்தை யோரடி, யளச்தவன் றங்கையே 
நிமியனேற் கருஞ்சக்ண்டாய் 

தீஞ்சமெனு என்பரத: sone திஞ்சிவரு 
பஞ்சாஷரீ கெளசியே: [ (டே)



ஆதரவ தாகுகின் பாதமலர் தலைசொண் 
டடைந்தங்டி. யார்ரலனெலாம் 

அரியாய மாசப்பொய் வினையிணிற் சிக்கயே 
யதிவிரச பூசலெய்திப் 

போதவுடல் பிணிகொண்டு ஈரைதிரைப் பொறையுண்டு 
பொங்கியெழு மறலிசையிற் 

புடையுண்டு நாகத் தடைர் துனி யலையுண்டு 

புந்திமிச வாடாமலே 
வேதன் முதலாகச் சராசர மனை த்தையும் 

விஏங்டெ வளிதீ்தவனையே 

விரைமலர்ச் சேவடிக டரல்வேண்டு மிதுசமய 
மெய்யொற்றி யம்பதியில்வாழ் 

தாகலிமு துளபமணி மாயவன் நங்கையே 

தமியனேற் சருளுஈண்டாய் 

தீஞ்சமெனு மன்பருறு சஞ்சலர் துஞ்சவரு 
பஞ்சாகஷரீ செளரியே. (௯) 

மூர்நீ ௬ுடத்தபுவி முழுகாள வேண்டிலேன் 

மூடிவிலாப் பொருள்வேண்டிலேன் 

மூத்தனைய ஈகையார்க ரூறவையும் வேண்டிலேன் 
மூனிவர்.த.தி ப.ரவவாமும் 

பொன்னா? வேண்டிலே னளசையது வேண்டிலேன் 

பொற்பமைச் இடுசமலஞார் 
தீன்னாடு வேண்டிலேன் தண்ளெப மாலையான் 

" ஐன்னகரும் வேண்டிலேன்யா 
னின்னாச ரம்பெருக கின்சமல வடி.யிணையை 

நித்தலும் பூசைசெய்து 

நெஞ்சினி னினைக்ளெற வன்பருச் சன்பளுய் 

நின்றுபணி செய்வதொன்று 

தன்னையே வேண்டுமிஃ் சென்னெண்ண மம்மணீ 

சிமியனேற் கருளுகண்டாய் 
சீஞ்சமெலு மன்பருறு சஞ்சலச் அஞ்சலரு 

பஞ்சாகரீ தெளரியே, (௪)



BQGarp py t. ௮௩ 

ஒருகாலுன் சோயில்வலம் வரவேண்டு Queen Gay 
யுன்னினோ ருலகாளுவா * 

ருண்மையுடன் வர்துனைச் சண்டுதுதி செய்தகர்ச 
ளும்பர்பதிக் காளாகுவார் 

மருவரு மலர்கொண் டருச்ரித்த பேர்களம் 
மாலபன் பதவிபெறுவார் 

மாறாத நின்புகழை வாயார வேத்துவோர் 
மசேச்சர ப, மெய்துவா 

ரருகாத வன்பரும் சன்பனா பெக்காளு 
மசலா.து தொண்டுசெய்தே 

உந்சமுள நினசடியை முடிவைத்த பேர்களை 

யண்டாது பிறவியென்றுச் 
சருவாப்ந்த வாஇபுரி தலமேய வம்மையே 

சமியனேற் கருளுகண்டாய் 
தீீமெனு மன்பருறு சஞ்சவர் துஞ்ச௨ரு 

பஞ்சாக்ரீ கெளரியே, (த) 

வாழி. 

கட்டளைக்கலிப்பா. 

வெள்ள வேணி மலைச்கொடி வேதியன் 

வீறு வெண்சம லாசணி பாற்கடற் 

பள்ளி செங்கம லாசனி யும்பர்கள் 

பதி.தி செய்யடி யார்களு மக்சமுர் 

தெள்ளு ஈற்றமிழ் நீறு பஞ்சாக்கரச் 

தெய்வ லே.திய ரொற்றியெ லும்பதி 
வள்ள வாய்மலர் வண்டுரு மாலையும் 

வாழி கேட்ளெங் கொண்டவர் வாழியே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

படம்பச்சசாசர், மாணிசீகத்தியொசேசர், வடிவுடையம்மை, 

இருபா தீர்ச்சம், அலை காய்த்திர்த்சம், அ.த்திவிருட்சம், மழெவிரு 
ட்சம், ஆதிசேடனுல் பூரிச்சப்பட்டது. பிரமன், சங்கை, பார் 
வதிமுதவியோர் பூசிச்துத் இராடன தரிசனம்பெற்றனர், சக்



We திருவொற்றியூர், 

கீர்மூர்த்திசவாமிகள் சங்கிலி நாச்சியாரைச் திருமணஞ் செய் 

விச்கும்பொருட்டு வேண்ட, ியபெருமா னிரவிற் சல்வெராச் 
சியாரு£ கறிவித்து அவரனுமதியாற் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை 

மதிழடி.யிற் பிரமாணஞ் செய்வித்சபின்னர் மணப்பித்தருளி 

னர். சலியகாயனார் ௨ணிகர்குலச்தில் வைகாசிமாசம் அசுவனி 

யிற் நிரூவவதாரஞ் செய்தருளித் திருவிளக்குப் பணிபுரிர் த 

வருபவர், இறுதியிற் பொருளின்மையாற் றடைப்பவெதறிந்து 

மனைவியை விலைகூறியுங் கொள்வாரின் மையால் தாந்தொடுத்த 

பணிமுட்டுமுவண்ணம் உதிரத்தை வார்த்தாவது தீபமேற்றக் 

கருதி, சமங்சண்டத்சைச் சேதித்தபத்தியைச் சிவபெருமான் 

வியந்து ஆடிமாதங் கேட்டைராளிற் றமது சாயுச்சிய பதவி 

யருளினர், காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலே வேளாள குலத்திற் 
சாமு௫ித்சரா யவதரித்தருளிய இருவெண்காடரென்லும் பட் 

டினத்துப்பிள்ளேயார் பலதலங்களுந்தரிஏிச்து இங்கடைந்து 

ஒருபாவொருபஃது முதலிய பிசபர்தங்களும் தனிப்பாடல் 5 

ஞூம் அருளிச்செப்து, பேய்க்கரும்பு இத்திக்கும் படியான 

முூச்தித் தலமெனச் தெரிச்து, கடற்கலரயிற் சிறுவராற்செய் 

யப்பட்ட மணற்சேணியில் இலிங்கமாய் விளங்பெருளினர், 

இச்சிவாலயமச்தியில் பிலத்துவா॥ மொன்றிருக்கின்றது. அதில் 

வட்டப்பாறைராச்சியாரென்று சொல்லப்படும் ஒருடராசத்தி 

யிருக்கன்றனள். ஐயடி.கள் சாடவர்சோன்சாயனார் க்ஷேத்திர 

வெண்பா பாடியருளியதலம், திலீபமசாராஜனுச்கு ஈடன 

தரிசனங் கொடுத்து ௮வன்பாவம் மாசமாகும்டடி. செ.ப்சமை 

யால் ௮சையுர்தியாகரென சாமமுண்டாயிற்று,. மார்தாதாவெ 

ன்னு மரசனனுப்பிய திருமுகத்தில் வரிபிஏர்செழுதி.பகாரணச் 

தால் எழுத்தறிடிம் பெராமானெனத் திருராமம பெற்றனர். 
ஆதிபுரீசபோனவுர் திருமாமமுண்டு, பலசேவர்களாலும் முனிவர் 
களரலும் பூசித்த இலிங்கங்கள் பலவுள, இன்றுங்காணகலாம், சம 

மாசாரிய்ர் மூவராலும் இருட்பதிகம் பெற்றுள்ளது, 

 வவ்வ்மர்மாசைவகளு



திருவலிதாயம். ௮. 

திரச்சிற்றம்பலம், 

பாடியெனவழங்குந் 

௨௧. திருவலிதாயம், ' 
மய 101 வய 

கலித்துறையந்தாதி, 

காப்பு. 

நட்டளைக்கலிந்துறை, 

ஆரணத் சைச்சொய்த வாதியைச் சோதிபை யண்டத் தக்குச் 

காரணத் தைத்திரு வாழ்ஙலி சா.பத்துச் சண்ணுதலைப் 

பூரணச் தைக்கவி னந்தாது யாந்றொழப் பூட்கைமத 

வாரணத் தைசசெய்ய மாமலர்த் தாளில் வணங்குதுமே. 

சமயாராசாரிகள். 

கட்டளைக்கவிந்துறை. 

அங்கததை பூமமயைப் பாம்புண்ட மைச் சனை யால.பத்தின் 

செங்கல்லை காதன இரவிட வேசத் இதமையினாற் 

பங்கமி லாம ஐுருவாசடுப் பேசிப பரிச்செழுப்பித் 

தீங்கம சாச்குரா தேசிகர் பொற்றா டலைச்சணியே. 
  

சாமரைப்பூரசடர்தண்வலிதாயத்திலுற்றையல் 
வாமரைப்பூசத்துநாதரை ச்குண்டலிமன்னு. ரர் 

தரமரைட்பூப்படைத்தாரையங்சத்திற்றாிச் வைக் 

சாமரைப்பூதிசெய்தாரை0.பஞ்ஞான்றிலுங்சைசொழுமே. (2) 

தொழு ம்பாகுவோரறாககருள்புரிபண்ணறுடியினடகற் 
செழும்பாகுபோன்மொழித்தாயம்மைகூறுடைச்சேவசனென் 
தெழும்டாகுவாவுமெய்யன்பாற்பாசுவசென்றுகொலேர 

விமும்பாகுமெய்சொண்டுழன் நிடுவேன்வியன்பூவசத்சே. (௨) 
௮)



௮௬ திருவலிதாயம், 

அகத்தியன்பாரச் துவாசனுஞ்சூழ்ர் துயராரணஞ்சொன் 

மகத்தியன்டாற்புரிவண்பாடிய்ன் சண்மதியனைய 
முசத்திபன்னப்பெடைரேர்சடைத்சாயெனுமொய்குடலா 
எசத்தியன்மன்னனையாரண த்தாதியையண்டுமினே, (௯) 

அ௮ண்டம்பலபடைச்தும்காத் துமீண்டுமழிப்பவன்சர் 

பண்_ம்பலவன்வியாழனைக்காத்சபதியி சைககிற் 

சுண்டம்பலவன*நொர்.துவெள்இிங்கண்மூழர்சாள் 

அண்டம்பலவின்சொவர்சூழும்பாடியரும்பதியே, (௪) 

அரும்பன்னகொங்கையத்தாயம்மையீன்மீதிலாசாச்சான் 

பெரும்பன்னகங்களினோங்கியவெள்ளிப்ப்றங்கலிலே 1 
இரும்டன்னகம்புனைந்தனபஎ ரக்காப்பவனெவ்உ௨கும 

விரும்பன்னமார்வபன்மாவலிசாயத்து?வதியனே. (5) 

வேதியரேனும்வலிதாயராதனை வேண்டலர்கழ்ர் 

சா.திபரேயபிமானமிரண்டையுக்கள்ளியண்டாக் 
ச தியரேசரணச்தருவீர்மலையார ணங்கின் 

பாதியரேயெனிற்பஞ்ர.மராயிலும்பார்ப்பனரே, (௯) 

பார்ப்பதநாயசன்ரோலின்றோ ற்போர்த்சமெய்ப்பண்ணவர்சோ 

சேர்பபதிமா வலிகாயத்தலம்பலர்செய்பலஉததைப் [ன் 
பேர்ப்..தியாமெற்றுககெங்கணுமோடி பபுன்பேதையர்போல 

வேர்ப்பதிய*க்கை9.பன்னன்னெஞ்சமேயக்குமேவுதுமே (௭) 

மேவுதும்பையரவாபரணத்தனை வீம்வெண்டர் 
கூவுதுமபைச்சகடயானைச்செரிச்சொடிசரியைச் 

தாவும்பைத துடைச்தாம்வலிதாயன் ரன்னை வினைச் 

'சேவுதும்பைத்சறித்சென்மனமேகதிசேருசை௰்சே, ம) 

சே ராதனஞ்செய்யிலல்லியங்சஞ்சத்திருமலஎ.ர 
யோராதனஞ்செய்துலாம்வலிதாயத்திதூற் றல 
ஆராதனஞ்செய்யரெஞ்சாலியத்தியனுதினமூர் 
திராதனஞ்செய்துசண்டனைப்போற்றாசதியருச்சே, (௪4,



திருவலிதாயம், ௮ள 

நியருச்சன்மதிமண்ணீர்வளிவெளிசெப்புமுறு 
வாயருச்சன்புனைந்தார்க்குசப்பாம்வலீசாதுமெலும் 
வாயருச்சன்னையாக்தாயம்மைகோச்குவண்ச்சஞ்செயா,ச் 
தியரு£்சன்புடனெவ்வா,றுகூப்புஐஞ்செங்கர மே, (௪௦) 

செங்கரஞ்சென்னிகுவித்தார்க்குப்பாடியிற்சேர்ந்தருள்செய் 
துங்சரஞ்சென்னிபலுக்சராளேதரு தயர்விடம் 

பொங்கரஞ்செர்நிறமேனிச்சணியெனப்பூண்டவர்மா 

தீங்கரஞ்சென்னிலைபச்சரநெஞ்சலழுத்த மினே, (as) 

அமுத்துமினேஈமன்றூ துவரிங்ஙனணுகுமூன்னி 
ரெழுத்துமினேருடணனில்லாதின்றேதுமசெண்ணச்திலே 

வழுத்துமினேர்வலிதாயத்சதிபனவ ழ்ச்துமவர் 

வழு,ச்துமினேரிழையாகுக ற்ருயமமைமன்னனை யே. (sa) 

மன்னனைப்பூசலார்மார்பு தி.சு திட்டமணியயைமுலை 

ஈன்னனை நேர்முறுவற்செறிசாயம்மைராயகனைப் 

பொன்ன ையார்செறிநல்வலிசாயத்தெம்புங்கஙனை 
யென்னனை டோல்பவனை ப்டணியார்ச்குறுமேதங்களே. (௧௯) 

ஏதங்கலர்சபுன்கள்வர்கசிலிலிங்கமென 

வேதங்கமுன்புவழு துணங்காயினைமேவவைத்சோன் 
வேதங்க றங்கும்வலிதாயத்சென்றும்விஎக்குசன்றான் 

பாதங்களையடுத்தேத்திடப்பாறுஈம்பா தகமே, (௪௪) 

பாத்கம்பாற்றியரு ரவையென் நனைப்பற்றிரின்றேன் 
சீதஃம்பாரஇியிற்பெருரீத்தர் திரைச் துவந்த 

போசசம்பார்ட்பதிகைந்தணைச்சிச்சவொண்பொ ற்றழும்பார் 
சாதசம்பாங்கள த்தாயமமைமேவியராயசனே, (௪௫) 

ராயசபாலனை யிஞ்ஞான்றுவர்துணுகெர ச் 
சாயாபாலனைசெய்குகையுப்புரஞ்சாம்பர்புி 
சாயகபாலனைபாலுணாப்பேறு தரு தியெனச் 
சங்சடாலனைச்சாயம்மைசோனைத் அ இிமனமே, (sw)



ஷின இருவலிசாயம், 

அஇ.பரைமாத்இரையேலும்புரிபவர்தாய்ப்பாடியாம் 

பதியரையன்னவர்செக்தாமல ரத்தாள்பணிந்துவரு 

மூ.தியரைராளும்பிதப்பிறப்புத்தொழின்முற்றிவரும் 
விதியரைக்கார்கிறபபாசவெங்காலரைவெல்குவரே. (க௫) 

வெல்லம்பழறிக.ராமொழித்தாயெலுமெல்லியலா 

ணல்லம்பழகுறுநேச் இரத் துக்கேற்றகாயகன்றா 

னெல்லம்பழனவலிதாயம்டோற்றினெடுங்கயிலை 

யில்லம்பழவினையீர்த்களிப்பானன்பர்க்கென்பர்களே. (௧.௦) 

என்புறுர்தேகமெடுத்தவர்ச்காரூரிஸிற்டுறர் ச 

வின்புறங்சாசித்த௨மிறந்தோர்சகுமெழிற்புலியூர் 
முன்புறுங்சோலங்கண்டேச்இினர்ச்செய்திடுமுச இல 

 மன்புறுசாதன்வலிதாபச்திகு௨னாத்திகரே, (௪௯) 

ஆச்இிவலம்புரிபொன்னிதழ்ச்கொன்றைபலா்குறிச்துச் 

சாத்திவலம்புரிசண்டத்தெந்தாயைச்ச துமுகனோ 

டேச்இிலலம்புரியான்சேர்வலிதாயத்தீச்சு.ரனை ப் 

போற்றிலலம்புரிவார்சண்மெய்ஞ்ஞானத்துப்புண்ணியரே ௨௦ 

புண்ணியம்பாவங்சளின்னனவென்றுயாபோத்கர்பா 
னண்ணியம்பாதம்பணிந்த றிர்சேபுசழ்சன்னலத்தை 
யெண்ணியம்பாம்விழித்தாயம்மைதாவியவீசனடிக் 

கண்ணி.பம்பாசவரேருர்பவத்தின்கடற்சரையே, (௨௪) 

சடலம்புவிக்கணிபாம்வவிதாயத்தைச்சாண்மினிர்த 
வுடலம்புருமுயிர்போமுனர்தாயம்மையோடரன் றன் 
மடலம்புயகிகர்தாள்களையெண்ணுமின்மாயவினை ப் 
படலம்பு நஞ்செலு.2ார்த்தாண்டனை ச்சாண்பனணியெனலே, ௨௨ 

பனிச்சமலஞ்செ றிரீர்த்சட ச்சாயப்பஇச்சுமச்சா 
இனிச்சமலங்குபொற்சோடானுச்குச்ளொமறையின் 
சனிச்சமலம்பெறுல்கஈற்பகச் துச்குக்சருத்தினசை 
ணிக்சமலங்சணமச்சறும்காழ்ச்ென்றனிமனமே, (௨௬)



திருவலீதாயம், ௮௯ 

தனிச்சங்கமாரனு.மான்றீர்ச்தப்பாடி. த்தல் இலகும் 
௮ணிச்சங்சழலுடைத்தாயம்மைநேசன ட.யிணையை 
பினிச்சங்கையின்றிமெய்யன் பர்களீட்டச்திருர் சக்தி 
ஓுணிச்சங்கமாம்பவமோடப்புசகழினையோதுதுமே (ae) 

த.துங்கலைவெளுத் த தவன்சென்னிக்குமொள்வாளிஞன் 
மோ தங்கலையரிகட்டாயர்ச்குங்காமுன்பருள்பூ 

மாதுங்கலைமசளும்புசழ்தாயெனும்௨ல்லிபதி 

மி.துங்கலைநிகர்மெஞ்சுந்.றுருகுமின்வீணர்சளே, (2௫) 

வீணா வாரங்கணீ£வென்றாபத் துமேவியராப் 

பூரைவானவனருயெனுஞ்செல்விப்புருடனையச் 
சேணாரவாககொண்டுசேவித் தகிற்குர் திருவருளை 

மாணாரவா ழ்த்திடவம்மின்ள் காலன்வருமுன்னமே. (௨௬) 

வரு தும்பிசோலுரி சான்வவிதாயத்தில்கானுலகு் 

கருதும்பிரானருட்டாயம்மைசேசன்முககண்ணுதலோன் 
பொரு தம்பியாலங்சடுக்கையங்கண்ணிபுனைச்தபயந் 

தீரு தும்பிரார்த்தித்தபேருச்கென்றன்பினிற்நங்னெனே. (௨௭) 

தங்கம் தரங்கபத்தன்வீசுதிண்டிலைசண்மலார்போற் 
பொங்சந்தாப்புளைர் தாரைப்புகழ்மலிபுண்ணியரை ச் 

அங்கந்தருகணராய்சான்னைத் தணைவரெனு 
மங்கந்தரத்தரைப்பொன்வலிதாயச்தடுத் தய்ம்மினே, (௨௮) 

அடுத்துப்புரர்தரனாதியர்போர்.றவவர்க்சப்.பல் 
சொடுத்துட்புரர்சரவோட்டியமாயச்சொடியர்களை ச் 

கடுத் துப்புரர்சனாசெய்தவன்றாயத்தைச்சாண்மின்வினை 

தீடு் துப்புரர்சரன்மீளாப்பதந்தருந்தாரணிச்சே, (௨௯) 

தீாரணிரத்தியவருணிரு ழ்வலிதாயபச 

ஒர்ண்போ ற்சடையாறணியற்புசனண்டர்பிரான் 
பரணியுற்நிவொரணிகொங்கைபெதஞ்சிவையாம் 

பூரணிபம்பிசைசாரணிமன்னனளைப்டோற்றுதமே, (௩௦)



௬௦ திருவலிதாயம், 

போர்றிச்குவளை கடலலைரோர் தயர்போக்கு தங்காண் 

சாற்றிர்குவளை மசனஞர்பண்ணையிற் றங்குகளை 
மாற்றிக்குவளையெறி௨லிதாயனைவாண்முகந்தி 

னீற்றிக்குவளை சேர்சைத்தாயம்மாளுக்குரேசனையே, (௬௪) 

கேசத்தலங்கலமார்தினக்சொழகின்றபல 

சேசத்தலங்களுக்குள்ளேசறந்த துரரத்தமலர் 
வாசத்தலங்கருங்கூர்சற்றா.பம்மையின்மன்னனுறை 
மாசத்தலங்கம்வலிதாயமென் ற மதிப்பர்களே. (௬௨) 

மதிச்சப்பரைெ பனுக்தாயம்மையென்பாட்குமாலையிட்டோன் 

விதிச்சப்பணாகரமேர் தியவீசன்விமலமுள 

ததிச்சப்பரையிரங்ட;சாச்தவன்ராட்டணேயகச்திற் 

பஇச்சட்பரசுமெய் பன்பர்களேயெம்பரமர்சளே. (௬௩) 

பரமரம்போசசச்சானனத்தார்தர்தைபார்ப்புடனே 
பிரமரம்போதகத்தார்வலிதாயத்திற்பிஞ்ஞசர்பூப் 

பிரமரம்போதிநிறத்தரேத் தஞ்சுப்பிரமரருள் 
வரமரம்போல்விழுர்தாட்பவொர்ச்கெள்றன்௨ர் சனமே, (me) 

வர்சனர்தாளசையாற்செப்தபேர்க்குஉவியவினை 

சர்சனர்தானகளத்சம்மையாடனஞ்சேர்பரமன் 

கந்தனந்தானவதனத்தனத்தன்கழுதுபல 

தீர் தனந்தானவெனும்வலிதாயஞ்சரிச்தனனே. (௬௫) 
? 

சரி/திரந்கொள்ளையவற்றுட்சுரு தியைச்சார்ர்கலையே 
சரித்திரமென்றவற்றுட்கூறுஞ்சச்சார்ச்னிப்பெயருச் 
சரித்திரங்தச்சொழுமெய்யடியார்குமுசர்சசஞ்சஞ் 

சரித்திரச் துய்யும்லிதாயமாம்பதிசார்மனனே. (௩௭௬) 

சாரம்பரவுஙலிதாயத்தண்ணலைத்தண்மதியோ 

ட ரம்பாவுமுடித்த சாடிரச்றைவளரச்சர் 
சேரம்பரவுல£ச்தர்இினம்டணிே சவலாயெர் 
சேரம்பரவுமெப்ஞ் ஜானிப்ரேபலரித்தவரே, | (௩௭)



திருவலிதாயம். 

நீச்சதிதுவர்தெறியேடெஇரேற்றியநின்மலரா 

மாத்தத் துவர்தெரிசம்பாதர்வாழ்த்தியவண்புசழான் 
பூச்ச,ச்துவண்டின ஞ்ரூழ்வலிதாயமாம்பொற்பதியை 
யேததத்துவண்டிரியும்பவமாவனவீனர்சளே, 

ஈனரியம்பரிசாம்பவச்செய்சையிழந்சரச்ச 

ரூனரி பம்பரியம்புயன்சாணாவயர்கயிலை தீ 
தானரியம்பரிவர்த்தித்சொலிவவிதாயச்துவாழ் 

கோனரியம்பரிபாககெயசேவரரச்கூடுமினே, 

கூடுக்களத்தனத்த *லலைபாதுசொடியாஞ்ச 

மாிங்களத்சனைத்சாயம்மைகோன்றனையாலையினின் 

ரோடுங்களத்தனையும்பாய்வலிதசாயவொண்டலத்தை 

நாடுங்கள,த்தனைரகப்பூணூரனோல்லவரேச 

ஈல்ல-னையானனனைச்ஞானாயுளினான்ஈழித்த 

வல்லானையாவருமேத்தவுயிர்த்தருள்வானவனைப் 

புல்லானையூரூம்வவிதாயக்கோமானைப்போற்றிமறை 

சல்லானையேன்படைத்சான்விசாதாவிர்தகாசனுக்கே, 

சாசித்தலங்கலர் து.ப்பவர்ச்சாம்பலன்சைவருங்காண் 

ரேசத்தலங்கலணிகர் துமுப்போ துன்னீதிகளை 

வா௫த்தலங்கருங்கூர் சற்றாயம்மைமண மகனைப் 

பூசித்சலங்கண்வலிதாயத்தின்சட்புரிபவர்ச்கே, 
ர் 

புரிபதத்தானிரைப்பாவலிசா;யப்புரிவிமலன் 

அரிபதச்சாலுங்குழலம்மைபார்ப தியன்றுபுலி 
உரிபதத்தானைபு$ளச் சவெம்மான் றனுபயவிசழ் 
விரிபதச்தாமனரசட்சசமேவரும்வீட்டரசே. 

கீட்டிம்பிகர இத் துறுமாயையைமேசையரைக் 
கூட்டிம்பிரமரச்கூட்டச்தினைப்பூங்குரிஇச்குழுல 

பூட்டும்மிரசப்பொழில்வலிசாயத்தினுத்தமன்பேர் 
சாம்டும்பிரமகிலைய0ச் தய்ம்மின் சயவர்சளே, 

க 

(௯௮) 

(௪௦) 

(௫௧) 

(௫௨) 

(௪௯) 

(௪௪)



௬௨ இருவலிதாயம், 

ச.பத்தளைவாளையடிக்குமபாடிச்சண்கிலசகிகர் 
குயத்தாளைவாளைவடுவிளைவேலைங்குவளை பைவெல் 
ஈயத்தாளையம்புயநேர்விழித்தாயைநயச்தவன்பங் 

சயத்சாளைகாளையென்றோ தா சணுகனற்காரியமே, (௪௫) 

சாரைக்கடுத்தமாலைச்ச.ரமாக்கமுன்கண்டகர்ஜூன் 

நூரைக்க?ித்தவற்கேர்வலிதாயமாமொண்ண கரிற் 

சேரைக்சடுதாஈடுத் துப்பூசனைகாளுஞ்செய்துவரும் 

பேரைச்சடுத்தனநேராகவெண்னுலர்பேதையரே, (௪௬) 

பேதிச்துசெஞ்சையலைக்குமொசாறபெருங்கள் வரைச் 

சேதித்துவஞ்சசமன்றன்பலச் 'இனைச்சேவடி பாற் 

சாதித் துமஞ்சனுச்காடிளீயும்வலிதாயடரா 

போதித்தவர். துன்£ரைப்புரர்சருள்புல்உனுக்கே, (2௭) 

புல்லுங்கறைமிடற்றுப்பாடி.சீதேகைப்பொருபசையை 

வெல்லுங்கறைபயிறசந்தனைமீன்றரள்வித்தசனைச் 
சல்லுங்கரை பக்கரு தும்பெரியோர்கழலிணைகள் 
சொல்லுங்கரையறுபேரின்பமீட்டுச்சகர் தரு மே. (௪௮) 

சுஈந்தச்சவேண்டுபென்றான்மன மேமுன்புசொன்முனிவர் 

மகந்தச்சவாறியற்றிப்பேறுபெற்றவலிதாயசர் 

டுகந்தக்சமானயக்குமுலகம்மையினொண்கணவன் 
சுசர்தச்சழ ற்கமலல்சட்சணிபல தமல, (௪௬) 

அதமத்தைசோசூரெருப்புளசென்று துணியதுபோல் 

சாமத்தையேதருமிவ்ல சத் தறுகாட்சியினால் 
உஊமத்தைசூடும்வலிசாயனுண்டவ்கொருவளுயர் 
நாமத்தைத்திமொய்த்தவீமச்சைக்உறுளம்புமினே, (Bo) 

ஈம்பவஞ்ச௰்சரிச்சேழைவபைராளூரலிர்திடச்செய் 
வெம்பவஞ்2ங்கரித்சாள்வலிசாயலிமல்ெழில் 
பம்பவஞ்சங்கரிணிச்சணேயாச டைப்பச்சைகிறக் 
கொம்ப௮ஞ்சங்கரிதாயம்மையேமூழ்செற்றகனே,. (94)



இருவலி.தாயம், ௯௩. 

கொற்றவரான்மதிக்குஞ்செல்வமுற்றெனல்கூர்க்திடிலென் 
மற்றவராலிசழும்புகழும்பெற்றென்மன்னுதடத் 
தற்றவராலினர்,சாம்வலிசாயத்இறுசதமன் பேர்கீ 

சற்றவராலருள்பெற்றமெய்ஞ்ஞானத்தைச்சண்டபின்னே, () 

கண்டலஞ்சேற்டுணையாகுர் தாபம்மைமன்கஞ்ஈ முளை த் 

தீண்டலஞ்சேற்றிலுழையப்பிறழ்வலிதா.பச தினின் 

மண்டலஞ்சேண்மதிமாதுமைரசாதனைவாழ்த்சலரை 

யண்டலஞசேர்குவமல்லும்பகலுமெய்யன்பரையே, (+m) 

அன்பரையாதரிஈகு$தயாஜர்த்தியையாரணஞ்சொன் 

முன்பரையானனமைச் தடையாரைமுயன் றணிர்ச 
வென்பரையானந்தவாரியைப்பாடியிலீசர்தமைத் 

துன்பரையாரொடியிற்போகவேண்டிடிற்சொஷ்ஓ.மினே.(டு௪) 

சொல்லுங்கருமச்தொடர்பிலாட்பேருஞ்சொருபமுமே 

கல்லுங்கருவார்பிறப்பெனவுள்ளங்கரைர்செஷ்லியும் 

அல்லுங்கருதாசவர்ச்குககிடைப்பரிதாகுமெழில் 

புல்துங்கருமாச்சளஉவிதாயத்தன்டொன்னடியே, (2௫) 

பொன்னம்பரமன்னம்வேண்டி.சகற்பாலிஸிற்புல்லச்சளை 

யின்னம்பரசுதலெற்றுக்குச்சன்னெஞ்*மேயினத்தோ 

டன்னம்பரவும்வயல்வலிதாயத்தரு ம்பதியின் 

மன்னம்பரன்மறையின்। இக்காற்றுவணச்சச்தைமய, (௫௬) 

வணச்கஞ்சனசசனர்தனராதியர்கா்த இனங் 

சணச்சஞ்: சாண்மலர்ப்பண்ணைகுழ்பாடியின்சண்ணியற்ற 
விணச்சஞ்சயிலச் துமங்கையுடன்சொண்டலீசகென்றன் 
பிணக்கஞ்சலித்திடவிஞ்ஞான் றுகாத்தரூள்பிள்ளையென்றே, () 

பிள்ளைமதிக்கு9ப்பாடிசாதன் நிசழ்பிஞ்ஞசனல் 
வள்ளைமநிச்குஞ்செவிச்சாய்மணைன்வவிசொடுத்துப் 
புள்ளைமதிக்குர் இசழ் எலியா ச்இட்புசர்ததன் ர் : 
உள்ளை மஇக்குங்ககலை பையன் ேபொழிச்சடி-.. (௮)



௬௪ திருவலிதாயம், 

ஒழிச்சாரைமன் றையமெல்லாவுயிரொடுமொச்சவரா 
யழிச்சாசையேபுரியைவரைகின் ரனையண்டினரைப் 

பழித்தாசைதோ,றுந்திரிர்தர !யேற்குப்பரிர் தெருள் 

விழித்தாசைபென்னல்வலிதாயநாசவிரைந்துவர்தே, (2௯) 

விரை்கமலஞ்செங்குமுதங்கு பளைமி உடவயல்க 
டி .ரசக்சகமலமபுமணிபால்விளய்குந்திருப்பாடிவாழ் 
துரைச்சமலம்ிபறு பபிஞ்ஞ*னலுக்குத்து திசையால் 

உரைச்சமலங்களறுமென்றனர்தெளியுள்எத்தபே (௬௰) 

உள்ளத் )த,த்.சாெபெனு வடலி /குராயசனும்பரக இ 

வெள்ளத்தைச்செஞ்சடையேற்றவன்பாசவிரைமலரிற் 

கள்ள ச்தைசீககயமெய்யடியாறை ௪ ₹கர் | hers 
தெள்ளசதைலத்தாடைடோனினை பபோரெங்கடே?கரே,(௬௪) 

சோத்தவர்புசழண்ணா லையி ன த்தே?கர்தார் 

காசதசவர்மொழியாறகச் இருஉர்சள்வாசி0.பாடு 

வாசத்தவப்புழுகுப்பூனையாகெவலமவரப்புன் 

பாசத்தவரொழிச்தான்வலிதாயப்பதியண்ணலே, (௬௨) 

ப.இ.பார்மனத்தில்வலிதாயநாதன்பதாம்புயச்தைச் 

து.தியார்பலர்சிலாமுக்குறு ம்பைத்தள்ளித்தாயவராய் 

விதிபார்சிரங்கரங்சொண்டவனன்றியேமிளடில்லாக் 

கதியார்சருகுவரென்றேத்துவாரிச்சடவிடத்தே, (௬௩) 

சடத்சர் இிதேர்மாவுலாம்வலிசாயச்சவின்பதியி 
னிடத்தர்திவண்ணணிருக்ெ றனன்விினையின்றொடர்பு 

விடத்தர்இடைத்தாயென்மாதொடுபோற்றிவிஎ ரொக்கப் 
பிடத்தர்திருபசங்சாப்பானென்றெண்ணுமின்பித்தர்சளே ௬௪ 

பித்தா வாரகர்கின் Begone mu sor G use cent 

முசத்தரஈவாரலர்வைதேதிரிசருமூட்சனர் 

இச்சரால சியராஞ்சசேடின்குருவின்னமுள 
பத்சராவார்.ணியும்வவிதாயதிதப்பண்ணவசே, (௬௫)



திருவலிதாயம், ௯டு 

பண்ணவரும்பூசல.த்தவருர் து.திடன்னிரிசம் 

எண்ண வரும்பூசசாயகனோனளியின்சுவைச்சேன் 
உண்ண வரும்பூசனிஃ்காவலிதாயமு த்றவெளி 
வண்ணகரும்பூதரத்தவெனக்கருள்வண்பதமே (௬௬) 

வண்ணானனயூர்் துகும்பக்குசத்திச்॥ிறுவானிடைச்சி 

பெண்ணா னபோனடைச்சித்தாயென்பாளொடுபேதையர்முன் 

கண்ணா வ மேதையர்பால்வருங்கோம1னை ஈக்சனைமுக் 

சண்ணனைமாவவிதாயத்தலேவர் துகாணுமினே. (௬௪) 

காணாசகண்களைட்புண்களென்பார்தாயாங்கன்ன் சயென் 

பாணாசனைம்முகனம்புயத்த ளையடுச்துருபெ் 

பேணாசெஞ்சினைச்கல்லென்டர்சன்மப்பிணியகற்றும் 

மாணா,ர்த்தியில்லாமு இியோரிக் தமாநிலத்தே, (௬௮) 

மாணினங்சண்டி௰ருள்விழியன் நிடமங்சையர்சொல் 
தேனினங்கண்டசடும்குமென்று ;புசழ்செப்பலொழித் 

சானினங்கண்டுசமர்வெரின்வாழ்வலிதாயரடி. 

ஏணனினங்கண் 1 ரித்தெண்ணாதிருச்னெறிரேழைபரே. (௬௯) 

ஏழையிருஈகுபசேசமென்செய்யிலுமேற்கஇல்லீர் 

ஊழையிருச்குமழைசொன்னவண்ணமொழிக்சவென்றால் 
வாழையிருக்கும்வலிதாயமாம்.. தவச் துசளங் 

கோழையிருக்குமுன்தேவர்க்குர்ேவனைக்கூவுமினே. (ard) 

கூவத்திலேகுமுசஞ்சோவலிசாயச்சொற்றவனே, 

பாவத்திலேவலைமானெனச்சிஈப்பாசவித்ேன் 

ஆவச்திலேபிறவிக்கடலே்நிரன்னம்புபத்சா 

ணாவச்திலேதால்கபொசரிப்பாயிர்தஞாலச்திலே, (era) 

ஞாலத்திே லபுயிரெல்லாங்கடைச்தேறாண்பொடுமுற் 
சாலே லமலரான்மாலனுமான்கருதவுயர் 

சல்தீதிரல்வாய்த்ததென்டார்முதியோர்திருமிடறு 
சீலச்திவேதிசழ்பாடிவாழிசணிலைத்தலமே, (௪௨)



௯௭௬ இருவலிசாயம், 

நிலைக்கும்..தரதருஞ்சன்மங்கடோறுகன்னீர்மைசெட 
ஒலைச்கும்பசசங்கடீர்ச்கும்வவிதாயமாந் தலத்தில் 

மலைக்கும்பதச் தியின்றோல்போர்த்திருர் தீவன்வல்வினை யைச் 

கலைந்கும்பதன்றாய்மணகவாளனைக்கூறுங்கல்விகளே. (crm) 

கல்லிக்குமெட்டாத்திறல் வீரற்சொண்தெச்சன்மசத்தை 

வெல்வி3குஞ்சர்த்தியலிதாயராதவிபன்றாயெலுஞ் 
செல்.பி£குங்கங்சைச்குமாமணவாள இிகம்பாவென் 

சொல்விக?ங்காற்குழரா தர் சகாரர். துடை ச்தருளே. (ert) 

துடைக்குஞ்சனனச்/றையினையேமன்றொடர்வழியை 
யடைஃகுருச தமுகனாணையைமாற்றுமனையெனுமெல் 

லிடை 5குருசரஈடைச்சாயெனும்வல்லியை?மெவி பண்ட ம 

படைக்குஞ்£துரனான்மாவுகசான்மாவானான்பாகரமே. (er }) 

ப-சு..சாததிரம்பந்ருனற்சே் தபர.॥விழை 
வீசபதாம்பு பனேவலிசாபவிமலமறை 
பேசுபுதார் ;தரீயன்்.றிவேறில்லைபிரியமொடு 

சாசுபதானசன்மச்சிரதைரீஃசென்றன்சஞ்சலமே. (௪௬) 

சஞ்சல ஞ்சேற்ஈருஎம்பச ரசா பலுக்தையலுட 

னஞ்லஞ்சேலென்றுரைச்சாளனரநொடி.பாகுபள 
புரரலஞ சசராத்த௨சிசடோயூரூணிசடொறும் 

௮ஞ்சலஞ்சேதாம்பலார்வலிதாயத்சதிப யே, (௪௪) 

அதிரசம்போவிவடையப்பந்தோசை.பமைத்தனத்தோ 

டதிரரமபோசனமென் றண்டுமங்கையராற்க*ரத 
மு.ிரசம்போசத்திலிச்சையுளீர்கள்வர்கூவிருவர் 

அஇிரசம்போவலிதாயராதாவென்றரற்றமினே, (௪௮) 

அரவச்சோடீரப்பாடிச்ே கானைவேண்டாமலம்புவியோர் 

பரவக்கோம சரராயிருக்சாலுமென்டாவமற ச் 
குரவச்கோடீமலரிட்டுப்பராவியக்சொற்றகனை 
விரவக் சோ௨ரெணமிச்சணமேபோம்வினைய்பமையே. (a ௯)



திருவலி தாயம், 

வினையைத்தொடரும்பிறவிக்குவாலறவீடுபெற 
வனையைச்களிக்குங்குயிலைச்சளியைலம்புயத்தின் 

ஈனையைப்பொருவுரலொளை மேவியசாயகனை 
மனையைச்சசசேர்வலிதாயத்தானைமனங்சொண்மினே. 

மனனஞ்செயாமுழுமூடசையேமாறிமாறிமெழு 

சஎனனஞ்செயிர்செயுரக்தாயம்மைகோவினை ச்சா வுட 

ரினனஞ்செறியொளிமாமணிமாடத்தெழிலுமணி 

யனனஞ்செயிலார்வலிதாயத்தின்கண்ணிலாதரித்சே, 

ஆசரித் சா.ரணஞ்சொன்முறையாலேயக ஐ .ஐ.இுறுக் 

தீ.தரித்தார்பணிசெங்கமலகணன்றேஞிமிறு 
போ. ரித்தாலும்வவிதாயவாசமின்பொன்னடியிற் 

ரு சரித்சாமரைக்கண்ணிட்டுப்பெற்றனன்சக்கரமே. 

ச்ச்சாத்தானுஞ்சதுமுகச்சாணவஞ்சர் ததமஞ் 

சக்கரச்தாற்றுதிசெய்யும்பரமாழலவனஞ் 

சக்சரக்சார்வேணியார்வலிதாயத்தரர் சசன்வஞ் 

சக்கரத்தார்வடந் திண்டாமலன்பரைத்தாங்குவரே. 

தாங்கார்கமன்றமர்கோபித் தமேவுச்தருணத்தினிற் 

நீங்சார்செயலேபுரிகாருறவினர்தீர்ர் தவரைப் 

பூங்கார்சவழ் சண்டலைப்பழச்சாதுபுகுச் துவிளை 

பாங்கார்வலிதாயத்தாயம்மைகோனைப்பணிகெஞ்சமே. 

பணிலம்பரவைகளமல்குலென்றென்றுடாவைய்ரை 

Fn 6T 

(40). 

(௮௧) 

(௮௨) 

(௮௯) 

(௮௪) 

யெணிலம்பதங்கையாசென்றுமூச்தோரிடம்பொருக்தி 

சணிலம்கரும்பவன்னெஞ்சங்சரையச்சலர்துநிதம் 

விணிலம்.ரவும்வலிதாயத்சானைவிரும்புமினே, 

விரும்புஞ்சருக்சரைச ற்சண்டுசேமாவிரைப்பலவங் 
கரும்புஞ்சுலவகெடப்பேசுர்சாயம்மைகணவனருள் | 
வரும்புன்செயலெலாமாறுங்கமல தீதின்மாமசளாம்: 

ச்ரும்புஞ்சரிச்கும்வலிதாயமாம்ப்திகுழ்பஃர்க்கே. 

(அட) 

(aa)



௯௮ திருவலிதாயம், 

சூழ்வார்சமபங்களாறினுக்சோய்ர் தவன் நாபவன்பி 
லாழ்வார்பெறுகுவரெஞ்ஞான்றுமீளாவரும்பதத்தை 

யேழ்வார்சடைச்சவர்சொல்வலிதாயத்தையேம்பலொடு 

டோழ்வார்பலத்தின்பிறங்கலையென்றுபுசலுவரே. (௮௭) 

புகரானனச்தந் திதேர்குழ்வலிசாயப்பொன்மயமா 

ஈ5ரானனத்தர் இசொாமுகன்போற்றி.பாச்கனைத்சே 

ஈகரானனச்தர் இழ்கண்டத்தாயெனுஞ்செல்வியொடு 

பசரானனத்சர் திதம்பாரரகம்படிர்இிடுமே, (௮௮) 

டடித்சஞ்சனவிழிச்தாய்டீதிசரைப்பவளநிக 

ரடி.த்சஞ்சமெனவர்தம்போரு£த்தினருங்ழெங்கைக் 

கடித்தஞ்முலவுஞ்செய்வலிசாயத்தின்சண்விரத 
முடித்தஞ்சரும்புலன்வென்றோரெவரினுமூத்தவோ., (௮௭) 

மூ.த்தவர்போற்றியசாச் துவிகத்தினான் மோகமெலாம் 

ரீச்சவர்றீற்றவரைம்புலக்கள்வரை நீச்பெழுத் 

இத்சவர்பார்க்கவராஇயர்க்செபம்பொற்சேவடியி 

லித்சவர்பாடியாரெய்வுலகங்ஈட்குமிச்சர ரே, ( ௬௦) 

ஈச்சுரர்ச்குப்பாமகாயகர்க்சன்பாரித.பச்தினா 

லீச்சுரச்குர்சேன்பனிரீரன்னர் சயிரேர்தருங்கா 

ராச்சரக்கும்பாலபிடேசமாற்றார்ச்சடுக்குமென்ப 
பச்சுரக்கும்புன்குரம்பைப்பிறவிப்பெரும்பிணியே. (௬௯௪) 

பெரும்பாக்கெயமென்றுபாடி யினாதனைப்பேணுமவ 
நிரும்பாச்சிிெஞ்ஈ த்சைக்காமத்தின்பாலேயிழியுடலை ச் 
அரும்பாச்சவேம்பெனகெண்னுங்கசடர்க்குத்தூயசனவச் 

கரும்பாக்ெ ற்சிவராமப்பெருமையைச்சாட்வெரே, (௬௨) 

சாட்டச்திற்றிமோப்த தடவெரி க்காமுன்கருத்திடத்தில் 
நாட்டத்தித்திச்குஞ்யராமமோதிராகத்தினிற் 

கூட்டத்தித்தோத் து.திச் தக்குலாவிக்குரகனெங்க 

டோட்டத்திற்றீங்கனியண் வலிதாயஞ்சலாவுமினே, (str)



திருவலிதாயம். ௯௯ 

சுலாவுமாவுங்கமுகுர்தெங்கும்புன்னையுச்தூமதரப் 
பலாவுமராத்தருவஞ்சூழ்படப்பைஈற்பாடியெனுக 
தீலாவுமாராதவவிதாயதேவசவறுபுரிர் 
அலாவுமாரதர்ச்குட்ிகொாமகளியாமெற்குதவிசெய்யே. (௬௪) 

உதரத்தைக்சாப்பாற்றவெண்ணங்கொண்டீனவுலுச்தரையு 

மகரத்தைப்பானஞ்செயாசையாற்பெண்களழகனையு 

மிதரத்தையும்பாடினேன்டாடிரசாதவினியருளச் 

சுதரத்தைமைந்தனருச்சுனன்பூசித்ததொல்டொருளே, (௧௫) 

தொல்லலையார்பிறவி*சடன்ஞூழ்கிச் துயர்ப்பமென் 
னல்லலைமீச்செருளென்றுகூவியுமாபத்திலே 

கல்லலைபாவம்வலிசாயநெஞ்சக்கமலத்தினிழ் 

புல்லலையென்செயவெண்ணங்கொலோவெள்ளிப்பூசானே. () 

பூதங்களுக்கெலாராயசன்பாடி வாழ்புண்ணியனவ் 
வேதவுகளுக்சறியட்படாச்2ர்த்தியான்விண்ணவர்கள் 
பாதங்களு க்கலர்தூவிட்பராவப்பயன்றருவா 

னேசதங்களுச்டையறுசெய்கானடியேண்ணுமினே, (௬௭) 

எண்ணும்படி வரமீர்தருள்பாடியினீசநிதம் 
விண்ணும்படியும்பராவமசழ்கொள்விமயகொலை 
பண்ணும்படி றன்வெங்காமுகச்சள்ளப்பசகனெனை 
ஈண்ணும்படிவச்றைவிட் Odor mars Os ps. (௯௮) 

நாடும்பலசமயத்சவருசெளிஞானத்தினாற் 
ஹேடும்படிவமெடுத்சவ்வவர்சட்குச் தீமையற 
நீடும்பசமருள்வானெங்கசன்னையாநேரிழையா 
ளோடும்பர்போற்றவலிதாயத் த.ற்றனஜோர் துய்ம்மினே. ௬௯ 

ர்ச் தார்க்கும்பர்க்குங்கட்டாப்பெரும்பே ற்றையுவர்தளிக்கு 

மார்ந்தார்க்கும்வண் லம்பர் சாட்செறிதாயா மம்பிசையைச் 
சேர்ர்தார்க்குளிர்மதிக்சகண்ணிஙலிசன்றிருப்பதியைச் 

சார்ச்தார்க்குஞ்ச தருங்கங்காதூன்பத்த்சாமணயே. (௧0௦) 

இருச்சிற்றம்பலம,



&00 திருவலிதாயம், 

சுவாமி Ager வலிதரயராதர், gules Hogar 
மம்:--சாயம்மை, பிரமவிஷ்ணுச்சள் பிரசஸ்பதி முசலிய தே 
வர்சளாலும் பாரத்துவாசர் முதலிய முனிவர்களாலும் அதுமார் 
மூதலிய அன்பர்களாலும் வழிபடப்பெற்றதாகியும், எண்ணிய 
வரங்களை எண்ணியவாறே தந்தளிப்பதாகயெ பாரத்துவாச இரத் 
தம் அறுமதீர்த்தமுசலிய நீர்த்த விசேடங்களையுடையதா௫யும் 
விளங்குகின்றது, பொன்னிமாட்டை யரசாண்டுவர்த விக்ரம 
சோழனென்னு மரசன் நெரொள் புத்திரப்பேறின்றி ஏங்கி 
பி௫ககுசாளில் சவரின்னச்சதோடு விருத்சவேதியசொரு பர்வ 
எதிர்கொண் பெசரித்துத் சன்மனச்குறையை விண்ணப்பிக்க 
வேதியர் ௮ரசனைநோகக (அன்பனே / என்பால் புண்ணியரூப 
மாப கேஷத்திரச்கோவையென்னுமோர் நாூவிருக்கன்றது, 
இன்று சோமவாரமாயிருச்தவின் இதனை யன்புடனேபூடித்துச் 
கயிறுசாத்இிப்பார்ப்பையேல் ௮தி3லெந்த புண்ணியச்சலங்காண 
ப்படுிறதோ அத்தலத்திற்குச்சென்று ௮ங்கெழுர்தருளியிருக் 
கும் 2வபெருமானைப் பூசிப்பையேல் புத்திரப்2பறுண்டாம்' 
என்றனர். அங்ஙனமே அரசன் சயிறுசாச்தலும் திருவலிதா.ப 
கோத்திரம் வரச்கண்டு அளவிலா ம௫ழ்ச்சியடைந்து seg 
இனை யிப்போதேதரிரிச்சவேண்டுமென்று தனச.ரசினை யீமைச் 
சர்பாலொப்புவித்துத் தனத சற்பினிற் றத மனைவியுடன் 
வெளிப்பட்டு திருவலிதாயத்தினை யடைந்து நீர்த்சமாடி. ஆல 
யத்தட்சென்று சிவார்ச்சனை புரிந்து கண்குளிரத்தரிசித் த துதி 
த்துவணங்கு உலகமாதாவாகிய தாயம்மையைப்பூசித் ஐக் குறை 
யிரந்துகிற்க; அம்மையார் திருவுளமிரங்கி புத்திரசந்தானமுண் 
டாகும்படி. வரந்தந்தருளினர். ௮ரசன் மனமகிழ்ந்து மிட்டிம் 
acon ஒராண்டஎவும் சிவபுண்ணியங்களைச்செய்துசொண் 
டிருர்து புத்திரனைப்பெற்,றுக் களிகூர்ர்து அரே தான சரும 
மியற்றி இரு௨விசாயகாதனையும் தாயம்மையையும் சரிசிதத 
விடைபெற்றுத் தனது ஈகரத்தினையடைர்து புத்திரபெள் 
இரர்களை வாய்ந்து சுசமாய்வாழ்ர்து வட்பேறெய்தினன், இத் 
தலத்தை பலிதாயமெனவும், வலிதாபமெனவும், பாடியெனவும் 
வழங்குகன்றார்கள், பலி-பூசை; தாயம் உரிமை, uel srw 
நாதர் - பூசையை யுரிமையாசக்சொண்டவர், பலிதாயமென் 
றது. தமிழில் வலிதாயமென்றாயிற்று, வலியன் *- தாயம், வலி 
தாயமெனிலும் பொருந்தும், வலியன் ௯ பாரத்துவாசர், இரு 
ஞாசசம்பர்தசவரமிசளாற் நிருப்பதிசம் பெற்றுள்ளது. 

 நரான்ஸா்வவடிம்



| திரச்சிற்றம்பலம். 

௨௨.-வட திருமுல்வவாயமில், 
—:0; 

காப்பு: 
நேரசைவேண்பா. 

இராத கல்வினைக டர்க்கு5 இபக்சமறப் 
பேராத ஞானம் பெருக்குமே--தாரார் 

புயங்க ளிலங்கப் புகழ்முல்லை மேவும் 

வயங்கொளச்சிமாணடியைகாழ்ச்று, 

நடராசர், 
எண் $ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

புர மிய ஈகைபுரிந்த புனிதாபோற்றி 
புட்பகணை மதனெரித்த சண்ணா போற்றி 

பிரமன்சிர மறுச்தகக நதியாய் போற்றி 

பிரசண்ட மாருதிபல் லுதிர்த்சாய் போற்றி 
கரியுரிச்துச் கலைதரிச்ச கையா போற்றி 

கதித்தசலம் தரனுரத்தைக் கடிநதாய் போற்றி 

மறலிதனை வீழ்ச துமலர்ப் பததிதாய் போற்றி 
மன்னியபே ரம்பலத்தாய் போற்றி போற்றி. 

  

  

  

சிவகாமியம்மை. 
எழச1& கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பூமல ரிமையோ ரிரைக்கமா தவர்கள் 

போற்றிடச் கஞ்சனுர் தளவத் 

தாமலுஞ் செங்கை சரமிசைத் தாங்இத் 

சங்கடம் வினைவிட வேண்டச் 
சோமன்மே லாட வாடராப்.புவிக்காய்ச் 

சோர்விலா ஈடம்புரி, யெர்சை 

வாமம்விட் டகலா வரட்சிவசாம 
'அல்லிதாள் புல்லிவாழ்ச் தஇிவொம் ' 

 



௧0௨. வடதிருமுல்லைவாயில்,. 

ல்லைவன தாதர், 
நேரிசைவேண்பா. 

கக்சு ஈயன்மாற் சதிரோ னமரர்சோ 

னந்தமிகு மிர்து வசமூழ்ர் துச். சதமு 
மேத்ுங் குரலவரு மெங்கடொண்டை மானுமலர் 

Eid porter மீசனடி சார். 

  

கொடியிடை நாயகயம்மை. 
எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநக்கம். 

பகரறுகின்ற பனிவரைாயின் புச்ரியாகிப் 

பரசிவன்ற னிடைமருவும் பன்னியாகி 

மூமைபெறு மாதவன்றன் றங்கையாட 

மசப.தியின் மகடனக்கு மாமியா௫ச் 

சசலவுயி ரீ ந் சளிக்கு் சாயுமாஇத் 

சனணிச்சுருஇிக் செட்டாச தணியளாடுச் 

*சமடகிழுங் கொடையிடையாய் முல்லைமேவுர் 

தாயடி.க ளெம்முடிமேற் றரிப்பமாதோ, 

சுப்பிரமணியர்: 
கட்டளைக்கலித்துறை. 

வேத னிளைத்திட வெங்காலன் சோர்க்திட வெய்யகலி. 

சாத னகைத்திட சானுரு வாட ஈடி.ப்பதெல்லாம் 

வாசனை யாக வலிச்கவொட் டாமல் வலியமுல்லை 

நாசனைப் பாடவர் தாதரிப் பாய்வள்ளி நாயகனே. 

  

திருநந்திதேவர். 
கோச்சகக்கலிப்பா, 

வந்தித்து மாலயனு மறியாத விமலனடி. 
சத்திக்கு மாசவனாஞ் சிலாசானற் தவப்புதல்வன் 

பர்.இிச்த வல்வினைக்கோர் பிரசெனச்சைய் பிரம்பேர்.து 

கர்திப்பொற் பாதமலர் ஈம்முடிமேற். குடியாமால், 

 



வட திருமுல்லைவாயில், ௧0௩. 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள்: 
அறுரீரிக்கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்கம், 

கன்னி யொருத்தி கோயசற்றிக் 

காளை யொருஉன் விடரீச்கி 

மன்னு மெலும்பைப் பெண்ணாக்கி 
மங்கை சன்னை யடிபடுச்தித் 

அன்னுஞ் சமணைச் கழுவேற்றிச் 

தூய நீற்றை மலிவித்த 

மின்னு மெயில்சூழ் காழிவரும் 
விமல னடிகள் முடி.ச்சணிவாம். 

  

இருநாவுக்கரசுசுவாமிகள். 
© அறுகீ1க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

ரீற்றறை நெருப்பை வென்றும் 

நீண்டகோ டி.பச்தைச் சாய்ந்தும் 

மாற்றரும் விடத்தை யுண்டு 

மறிகடல் நீர்திச் சென்றும் 

. பாற்றரு மரவான் மாண்ட 

பாலனை மெழுப்பித் தந்தும் 
போற்றுசை வத்தைப் போற்று 

மரசினைப் பரச வாழ்வாம், 

  

சுந்தரனார் த்திசுவாமிகள். 

கோச்சகப்பா, 

வண்டறையுர் துள்பமணி மாலயனு மாமறையுங் 
கண்டறிய மாட்டாத சண்ணுதலெம் பெருமானை 

மண்டிரெல் விரவுதனின் மாஇனிடர், அ.துவிடுர் 

சண்டமிழ்சொல் வன்றொண்டர் தாளினையென் றலைக்சணியே, 
ie



௧0௪ வட திருமுல்லைவாயில், 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் 
எழி$ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிர்க்தம், 

புத்தரை வென்றும் பு.துப்புன லழைத்தம் 

புகுஈரி பரியெனச் கொண்டும் 
ws sap மதியுஞ் சூடுமெம் பெருமான் 

மணிமுடி யிடச்துமண் ணேற்றிச் 

சுசசவே சார்ச மடங்கலுஞ் சுருக்இச் 

சொல்லருச் தமிழினிற் சொன்ன 

வுச்தம வாத வூர்தந் இருத்தா 

ளுன்னிடின் மன்னிடா வினையே, 

  

சண்டேசாரர். 
எழர்க்கமிநேடிலடியாசிசியவிநத்தம், 

௮ண்டரு முனிவ ரசுரர்கூம வுலகச் 

தீவர்களு மற்றுமுள் ளோருங் 

சண்டதி சயிச்கக் கண்ணுதற் பெருமான் 
சழலருச் சனைபுரிர் தரிய 

வண்டறை கொன்றைத் தாரிடப் புனைச்து 

வளஞ்செறி சேய்ஞ்னாதூர் வர்,௪ 

தீண்டியெம் மடிச டாளிணை தொழுது 

த்கர்க்குவம் பண்டைவல் வினையே, 

பிரமதேதவர். 
அறு$ர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விநத்தம், 

௮ர்தமிலான் வகுத்தமான் மியமுணர்க்தே யட்பெருமா 
ட னருளினைக் சொண் 

டெர்தைவளர் இருமுல்லை வனமெப்இ வொனந்த 
மிலங்கப் பெற்றுக் 

கந்தமலர் தூவிநின்.று கைகூப்பித் தொழுஇிறைஞ்சிக் 
சண்ணீர் பாய்ச்சச் . 

சுர் சரஞ்சேர் விழாச்செய்த பிதாமகனை யெர்ராளுர் 
தொழுது வாழ்வாம். 
 



வடதிருமுல்லைவாயில், ௧௦௫ 

சரஸ்வதி. 

நேரிசை வேண்பா, 

படிப்பின்றிக் சேள்வியின்றிப் பற்றின்றி கின்பாற் 
றடிப்பின்றி மெய்யன்பர் சூழல்--ஈடிக்கின்ற 

வேழைக இரங்கிபரு ளீச்சாள்வெண் கஞ்சத்து 

வாழுர் சா யேயருள்வை வந்து, 

  

குசலவர்கள்: 

எண்சீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

அண்டர் தயர் தரவென வயோச்தி வந்த 
அரவணைச்செல் வன்னருளும் புதல்வ ராடி 

எண்டிசையோர் து.இிபரவு மூலகை யாண்டே 

இன்பமின்றி யெம்பெருமா னிணைத்தா ஸன்னிச் 
இண்குலவுர் இருமுல்லை வாயி லீசன் 

திருவடியை யருச்சத்தத் Rapier னர்தத் 
தொண்டரென வுலகுரைச்கத் தூய ஞானத் 

தொழும்பராங் குசலவர்தாள் துதிசெய் வோமே, 

  

தொண்டைமான் சக்கரவர்த்தி. 

அறு$ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

தொண்டைவள ஈன்னாட்டிற் குறும்பரசச் செருச்கொழித் துத் 
தாய செங்கோற் 

கொண்டரசு புரிந்துமுல்லைச் சொடிவழியே யளிமுரஓங் 
கொன்றை வேணித் 

துண்டமதிட் பெருமானை த் தொழுதெமச்குச் காட்டிவைத்த 

தொண்ட ரான 

தொண்டைமா னடிக்கமலம் பவச்சடலை3் சடச்சவொரு 

தோணி யாமால், 
 படுண்ணைகர்கமை வடி,



வடதிருமுல்லைவாயில், 

ப இகம், 

நேரிசை வேண்பா, 

கரும்பாசக் காட்டிற் சவலையுற்ற நெஞ்சே 

இரும்புவா யோர்வேலை தேடி---சுரும்பார்க்கும் 
வாசமலர்க் கொடியை வாமமுற வைத்தருஞும் 

மாசிலா மாமணியை வாழ்த்து. 

  

எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மணித்சலை யரவ மானுமங் கையாசண் 

மசர்விழி வலையினான் மயங்டுப் 
பிணித்தலை யடைக்இவ் வுலகினின் றுழலும் 

பேயனேற் குனதரு ஞளதோ 

பணசத்தொடு பொலியும் பாப்பிடை சேர்ச்ச 

பரமனே பிரமன்மா லறியா 
வணத்தொடு நின்ற வளம்பயின் முல்லை 

வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே, (ஈ) 

பெருமநின் னருளைப் பெற்றிடு மடியர் 

பேசரும் குழுவிணிற் சேர்ந்து 

சருமவாழ் வனைத் தங் கழன்றிட வெண்ணாக் 
சடையனேற் கருடா லென்றோ 

இருவுடைச் தொண்டை மானய னாதி 
தேவருர் தொழுபதத் தவனே 

வருவிடை பிரியா வட்திரு முல்லை 
வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே. (2-) 

வண்டுநின் றரந்றும் வனப்புறுல் குழலார் 
௨ஞ்சச மொழியினான் மயங்க 

விண்டன னெளியேன் விண்ணவ ரேத்த 
விடத்தினை யருர்திய நீல



வட.திருமூல்லைவாயில், சுடச் 

சண்டநெஞ் சுருகிச் கண்கணீ ரரும்பக் 

கைம்மலர் குவித்தடி யிறைஞ்சேன் 

மண்டுலா விபபூஞ் சோலைசூழ் முல்லை 
வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே. (௩) 

பழிக்குரல் லோர்சண் மொழிக்கு மஞ்சாது 

பலவிதப் பசட்டினாற் பொருளைச் 
கொழிக்குமென் மொழியார்க் கல்லதுன் னடியார்ச் 

கொருபொரு எீர்திடாச் கொடியேன் 

ற்ழைக்குநல் லுணவை வயிறதற் சடைத்துச் 
ச.திரொடு திரிக்தனன் முத்தம் 

வழுஃகுறும் வயல்க ணெருக்குறு முல்லை 
வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே, (௪) 

கஞ்சனை வதைத்த கடவுளர்க் காழி 

கருணையி னாலளிச் திட்ட 

தஞ்சனே தஇில்லைச் தலத்தனே சேவர் 

தலைவனே யெனப்பணிர தேச்தா 

ஈஞ்சினுங் கொடிய நெஞ்சினே னைய 
உரஇடை புகா.துநீத் தருள்வாய் 

மஞ்சுலா வியபூரு சோலைசூழ் முல்லை 

வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே. (௫) 

பொன்னையே கொடுத்தும் பெறுவதற் கரிய 
பொருளனை யாயுனைப் போற்றி 

அன்னையே யென்றே யலறி மடியா 
ரகச்இிருள் கடிந்தவா நிதியே 

உன்னரும் தெய்வ நாகுத மணியே 
யும்பரார் தொழுதெழு மவனே 

மன்னும்வல் வினைச ளொழித்திடு முல்லை 
வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே, (௬) 

௮ன்டொடுன் னடியா ரடி.மலாப் பணியே 

னருடிரு நிற்றினைப் புனை யேன்



௧௦௮ வடதிருமுல்லைவாயில். 

வன்பவப் பிணிதீர் விழிமணிட் பூணேன் 
வாயினா லஞ்செழு,ச் தோசேன் 

புன்புலால் யாக்கைப் பொதிசுமச் இன்ற 

புலையனேற் கருடா லென்றோ 
மன்றலங் கமழும் வடதிரு முல்லை 

வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே, (௭) 

நின்னடிச் சமலத் திமையள வேனு 

கநிற்கலொ இிழிமடந் தையரைகச் 
கன்னலிற் ௧௫.இக் கலர்துற வாடிக் 

கழித்சன னாளினை யவமே 
மன்னுமா தவத்தின் மமிமையொன் றறியா 

Wiss மனமூடை யேனை 
௨ன்மை செய்திடலும் வழச்சுதோ முல்லை 

வாயில்வாழ் மாசிலா மணியே, (௮) 

கன்னிய ராகுங் சானிடைப் பட்டுக் 
களைத்துட விளைத்துகா ரிருளின் 

மின்னலை யனைய வெம்பிறப் படைந்து 

மெலி௮ரா தருள்சவென் றடியார் 
உன்னிய வண்ண மளித்துமேற் பதவி 

புதவிட வலகரா யக£ழாய 

மன்னிப தெய்வ மடிமைசேர் முல்லை 
வாயில்வாழ் மாரிலா மணியே, (௯) 

படுபொருள் வேட்டும் பலநிலம் வேட்டும் 
பாலையர் மனம௫ழ் சலவி 

இடமுற வேட்டு மனியனா டோறுர் 

இசைச்சனன் மனவலி கெட்டேன் 

விடமூட ரானே விண்ணிறை இனமும் 

வீழ்ர்திறைஞ் சிடுவிரை மலர்ச்சே 

வடிபெற் வருளாய் வடதிரு முல்லை 
வாயில்காழ் மாசிலா மணியே, (50)



வடதி ரமுல்லைவாயில், ௧௦௯ 

அறு சர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

அரியயனுர்கெட்டானையனங்கனுடலெரித்தானை 

(பனல்கையானைப் 

பாமழியச்சிரிச்சானைட்புண்ணியகீறணிந் தானைப் 

புனலேற்ளானை 

௨ரையெடுத்துவளைத்தானைவாளரக்கனெறிச்தானை 

arg Sov Bor 

மறைபரவுர் இரு முல் லைமாசிலாமணியானை 
wo ms BIC aC oor, (ய) 

புனலோடுஞ்சடையானைப்புள்ளிச்சோலுடையாைப் 

புநிசகன்றன்னைக் 

கணலாடுங்கண்ணாளைக்சாளியுடனடி த்தானைக் 

கலைவலலாணைச் 

சின ௨உரவையணிர்தாளச்சிலர் ந னக்சரசளிச்ச 

சிறப்பினறானை 

மணமுருச்குர் இிருமுள்லைமாரிலாமணியானை 

மறம்பிகேனே. ௨) 

செங்கண்மால்விடைபானைச்சாமாலையுடையானைச் 
(a) ழ்ியனின் ஈ 

பங்கையிடபா. டயானைப, சமலர்முடி ச்இிட்ட 
மருடத்தானைப் 

பல்சபன்சம்பறிச்தானைப்பரி திக்குக்கண்ணவித் ப் 
பண்பிஞானை 

மஙடள ஞ்சேர் இரு முல்லை மாசிலாமணியானை 
மற்திலேனே, (௪) 

ப ஜரினுமெலலடியானைப்டரவையின்சண்டுயின்்றானைப் 
பணிகொண்டானை 

ஈள்சணிசண்டர் ஙாரான்மறைமேனிற்பாளை 
ந டட்சானே 

அஞ்சைமுச்சா ட ட பம்பலத்தினம Fe னை 

~ wh 

a .மஞ்சுலவுர்.' 2. ராகளியானை ் 
ட்டு (2)



௧௧௦0 வட திருமுல்லைவாயில், 

கட்டியசெஞ்சடையானைக்கர்சபிராற்கருள்செப்சு 

கருணையானைப் 

பிட்டிடமண்சுமர்சானைப்பிரம்பினடிப்பட்டானைப் 

பிறவாசானை 

நெட்டரபக்கச்சானை ரேரியனுக்கருள் சுரர் ௪ 

நேர்மையான 

ம்ட்டுறுந ற்றிருமுல்லைமாசிலாமணியானை 

மறச்சலேனே, (௫) 

தாயினுர்சண்ணளியானை த்தாரகமாய்நின்றானை த் 

தாயானானை 

மாயபசுவதைத்கானைமறைமுனிக்குப்பசுவீத்த 

மரபிஞனைச் 

சேயணயையண்டானைச்சிெவபுரச்சையழைத்சதானைச் 

சிறர்சால்லோர் 

வாயுமெழிற்றிருமுல்லைமாசிலாமணியாணை 

மறக்கிலேனே, (௬] 

௮ச்குமணியணிர்தானைக்கொக்றெகுபுனைர்சானை 

யடிபருளளப் 

ப்குவமசறிர்தானைப்பாமகுருவானானைப் 

பரதபாசசீ 

சிர்சறுத்துவிட்டானைச்சித்திகாமனுர்குமருள் 

செய்இட்டானை 
மைக்குலவுச் இருமுல்லை மாசிலாமணியானை 

மற கிலே, (or) 

தீலையில்பலியேற்றானை ததரக்கன சளுஉ.டபானை த் 
தீருமிக்சன்று 

விலையில்இிஹிசர்கானைவிறகெடுக்குமாளாலை: 

விரிவாய் நாரை 

நிலையறிர் துகாச்தானைரீள்பாபந் தீர்த்தானை 
நிகரில்கைலை 

மலையனைய இருமுல்லைமாரிலாமணியாளை 
மறக்லேனே, (4.



வட இருமுல்லைவாயில், 

ஈரிபரியாய்ச்கசொண்டானைஈகுதலையைப்பூண்டானை 

நக்€ோர்க்காய்ப் 

பரிவிலருள்செய்தானைப்பாண்டியசாடாண்டானைப் 

பக.ராஞூலங் 

கரிச்குருவிக்குரைக்தானை க்கடல்சுவறக்கண்டானைச் 

கண்மூன்றாை 

வருக்சைசெறிதிருமுல்லை மாரிலாமணியானை 

மறக்கிலேனே, 

கணப்பொழுதிற்கல்லானைக்கரும்பருந்தத்தர் சானை க் 

கவிவாணன்றன் 

பஅிண/கறுக்கநின்றானை ப்பிறங்குமணிமழைசன்னைப் 

பெய்வித்தானை 

பணிவளையலிட்டானையட்டித்தியரைத்தானை 

யணிசேர்முல்லை 

மணங்கமமுச்இருமுல்லைமா சிலாமணியா?னை 

மறச்திலேனே, 

போற் றி, 

கட்டைக்கவிப்பா. 

ேோற்றியம்புவியெங்குநிறைந்தவ 

போற்றியன்பருளஎகுடிகொண்டவ 

போ ற்றிமுந்நீர்வரு ஞமுண்டவ 

போற்றிவெண்ணீறணிர் திடுமெய்யவ 

போற்றிச ங்சைர,ச்திலணிர்தவ 

போற்றிமங்கையோடிங்தெஞ்சொன்ன௨ 

போற்றிசொண்டைமான்மன்னனேர்வந்தவ 

போற்றிமுல்லைவாயிற்பதிபுங்ச௨. 

BEE 

(s0)



௧௧௨ வட கிருமுல்லைவா யில், 

கொடியிடைநாயகயம்மை. 
௦ ௦ ௦ பஞ்சாத தினம். 

பன்விரசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

சீரிலகுமணிமெஎவியணிமுடியு வானிலெழு 
ச சமதிரிறைவசனமுர் 

   

  

இலதமிடுவளை ந சலுமிலகுமீன்சண்சள£ 

சேசற்றகுமிழ்நாகயும் 
பேரிலகுஈற்.ளிங்கொக்குங்கபோலமும் 

பேசரிய தப்பிசழ்களும் 

பிழறைபோலவொளிவியெசம்மவிடுசெவிகளும் 

பெருசெழிற்பசியமிட்றும் 

வாரிலகுசனபாரவரைகருமால்லறம் 

வளர்ச்நிட்டசெங்கைமலரும் 

மன்னுமிசெலாம்பூத்களிக்கின்றதிருவயிறம் 

வாய்ந்தமேகலையினிடையும் 

ஆரிலகுநா புரத சாளையுங்கண்டுநித 

மடியேன் ரொொழப்பெறுகனே 
அடி.பவர்கள்மிடியசனைகொடியில்பொடிபடவருள்ளொய் 

கெ.டியிடைப் பெண்ணமுதமே. (௧) 

சொலையாசஜன்மக்கருப்பைச்குசேசிறிய 
சும்லெசுரோணிததசாற் 

ரசூக்மவுருவாய்ப்பண்டவினையினததொ டாபினால் 

சொல்லுலஇல்வர் துஇத்து 

நிலையாதவைம்புலக்கொலைகேடர்கையினும் 
நெருக்குகாமா இகளினும் 

கீங்கரியசமுசாரப்படுகுழியினும்வ.றுமை 
நிசரி.ற்பெருஞ்சேற்றினுங் 

குலை.பாசவஞ் ஜானவல்லிருளினும்பொரு 
கொடும்பசியெலுந்தழலினுங் 

கூறரியதுன்பப்பெருங்கடவினும்முள௩ 
குன்றிமிகவாடிகின்றேன்



வட BT (tp avin au Tudor. ௧௧௩ 

அலையா அன்பத கர் ச்தெரினந்தர்ென்மம 

லன்புவைத்தருள்முல்லைவாழ் 

அடியவர்சள்கிடிபசனைகொடியில்பொடிபடவருள்செப் 

கொடியிடைப்பெண்ணமுதமே. (௨) 

உன்னுடையகோயிறனைவலமாக வர்சபேர் 

ு லனெலாமரசாளுவார் 

உன அமெய்சிசொண்டுபுரிவோர்க₹ வினை யசல 

வயருமெய் ஞ்ரநானியாலார் 

ண்னுகின்பர் சமலர்பலகர்லுமுன்னுவோர் 

பகாருமு்இிசேர்வர் 

பாலயர்கள் வன்னெஞ்சப்பாசச்துளேசிகிப் 
_ ரசவித்சறி வழி து 

சன்னிகரிலாசகின்னன்பர்சடெ ரமுூம்பனாய் 

Fak oat ps Re a WBE overs 

சஸையா ுமலராலுகின்னடி பணிர்துமர்ச் 

கனை ொய்துசாண்டுலேன்யான் 
அன்னை யேயின்னமுஞ்சன்னம்வராதபடி 

யருள்சுரந்தெனையாளாுவாய் 

படி. பவர்கள்மிடியதனை சொடியில்பொடிபடஙருள்செப் 

கொடியிடைப்பெண்ணமுதமே, (௩) 

பண்டைசாளிற்ப துமகாரணணீரவிச9ி 
பகரிர் திரன்குசலவர் 

பண்ணவர்சள்முனிவரொடுவெண்ணரியே வரும் 

பனிமலா க்கொண்டுகிதமுர் 

தொண்டுபுரிெய்கையிற்சோர்வுறா தன்னடி 
சொழுதடைந்தனர்வேண்டுவ 

அட்டனேகமனிலுமெட்ட இதிகமாசருடன் 
சுற்றமுற்றறிவழிக்சேன் 

தண்டெ௮ணிந்தவன துக் இிவழிவர் தவனி 
தந். தபிரமன்றம்பியைச் 

சனமிிமுளரிக்கணதச்சனு௱விற்பாதி 
சீழூவிக்குழைக்தவடிவே



௪௧௪ வட திருமுல்லைவாயில், 

அண்டுபுவியின்கணுனையன் றிவேறிங்கென்னை 

பா தரிப்பவரார்சொலாய் 

ஆடியவர்சள்மிடி.பதனைசொடியில்பொடிபடவருள்செ ப 

கொடியிடைப்பெண்ண முதமே, (ஈட) 

2 ரார்்கததொண்டைசாட்டெல்லையிற்றிகழுமொரு 

இருமுல்லைவனமதனிலே 
இ.பலா்குறும்பர து சோட்டையையழிசத்திடச் 

திருவருட்கொண்டுமுன்னம் 
பாராளுர்சொண்டைமான ரசனுண் மஓழவே 

பரிவாகரந்தியைவிடப் 
பண்பினில்வெற்றிசொண்டேகவவளுக்கருட் 

பரிசுதந்ததுமன்றியுங் 

காராருங்குழலிரீயையர்வலமாகவுங் 
கடி இலருள்தந்ததிலையோ 

கருதரியபிள்ளைகட்கன்னையல்லா மலொரு 

கியுமுண்டாங்கொல்புகலாய் 

ஆராலுமறியாதமுசக்சணர்ச்கின்பருளு 
மன்னையே௨ண்ணமயிலே 

௮டியவர்கள்மிடியகனைநொடியில்பொடிபடவறாள்செய் 
கொடியிடைப் பெண்ணமுதமே, (9) 

 சஷனனைகக. 

வாழி. 

எழுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம். 

  

வாழி.பரால்வர்வாழிபவொருறான் 
மறழையொடாகமபல நூல்கள் 

வாழிபமதமால்சனிறவேற்சர்தன் 
வயங்கறுபச்தொருமூவர் 

வாழியமாசிலாமணியரனார் 
வாழியகொடியிடைவல்லி 

வாழியவெண்ணீரச்சமுமென்றும் 
வாழியவையெனுமறையே.. 

திருச்சிற் £ம்பலம்,



வட திருமுல்லைவாயில், க௧௫ 

இர்சத்தலம் சொண்டைரநாட்டு முப்பாணிரண்டு க்தி 
ரீங்மளுள் ஒன், சென்னைக்கு மேற்டுல் 10 மயிலிலும் றும் 
பதிதூர் அவடிஸ்டேஷன்களுச்கு முறையே 2-3 மயில்சளிலு 
சேள்ளது. மிச்சதெய்வீசமுடையதும், அன்பர்கள் வேண்டிய 
சி.க்திகளை எளிதில் பாலிச்சவல்ல இலசாமத்யாம்பிகாசமேத 

நிர்மலமணீசுவார் வீற்றிருப்ப தமான த. இங்குப்பெருமானுக 
கும், பெருமாட்டிக்கும், சலத்திற்கும் பல இருகாமங்கள் வழங் 
கும். ௮வற்றைக்நீழே குறிப்பாம், 

டத்தலத்திற்கும் இருசயுசமுதல் துகாபரயுகம்வரையும் 
கல்யாணபுரம், ஸ்திரஷேச்திரம், பிரமபுரம், ஐராவகககச்தி 
ரம், இரத்தினபுரம், பில்வாரணியம், சம்பகாரணியம், என்றும், 
இக்கலியுகத்தில் மால8க்ஷத்திரம், மாலதபுரம், மால£வனம், 
பூதிச்புரம், வடதிநழங்லைவாயில் என்றும்: 

பேநமானுக்தக் கிருசயுகமுதல் துவாபரமிறுதிவரையும் 
பிரமராசேசுவரர், இரத்கேசுகரர், இரத்நபுரீசுவரர், வில்வேசுரர், 
பசுபதீசுவரர் என்.றும், இக்சலியில் அ௮களங்கரத்ரேசுவரர் நிர்மல 
மாணீசுவரர், சுமத்யாபதிசுவரர், மாசிலாமணிசுவரர் என்றும்: 

அமபிகையாநக்கு$் சென்ற மூன்று யுகங்களிலும் நிர் 
துஷ்டாரச்னராய௫), சிதரமத்தியாநாய௫, சுமத்யாநாய௫, பிரம 
காதகாயகி, மனோபிரமணீராயக, சாந்சமத்தியாகாயகி யென் 
அம், இவ்யுகச்தில் அகளங்காத்ரநாயடி மாலஇவனநாயட, யூதி 
௧(புரசாயகி, இலசாமத்யாம்பிசா,கோடியிடையம்மை என்றும்; 

நீர்த்தங்களுக்குள் மூன் மூன்று யுகங்களில் சோயிற்குக் 
கிழச்சிலுள்ள திருக்குளத் திற்குப், பிரமதர்த்சம், Raisers 
சம், Q1iDorBissh, Ps BBiged, aang, sche sof 
யாணதாத்தம், சுப்பிரமணிபதர்த்தம் என்றும்: புராணத்துட் 
பெயர்கள் கூறியிரு$ன்றன. 

மற்றும் புராணத்துள் கூறியுள்ள ப.துமதர்ச்தமென்னும் 
இர்இரதீர்த்தத்தை இப்போது செந்நெற்குட்டையென்றும், 
அக்சினிதீர்த்தத்தைப் பரமனேரியென்றும், இயமதர்த்சச்தைச் 
தச்சன் குட்டையென்றும், நிருஇதர்ச்சத்சைச் இருமஞ்சனச்



BD Fir வடதிருமுல்லலாயில், 

குட்டையென்றும், வருணதிர்த்தத்தைச் கருமான் குட்டையெ 

ன்றும், குபேர தீர்த்சச்சை வாழைக்குளமென்றும், வழங்கி வரு 

இன்றார்கள். வாயு ஈசானதீர்த்தங்கள் இவ்விடத்தில் இன்ன 

பெயரு. னிருச்சின்றனவென் றநுணரப்பொகவில்லை. 

இவைபன்றிச் சூரிய சந்திரதிர்த்தங்க ளென்றிரண்டுண்டு, 

அவை சகருக்குச் தகமிணத்தில் மன்ஞுசசவாமி மாகசாசலவம் 

மைய:ர் சநநிதிக்குக் குடபாரிஈமர்சவிருக்கின்றன. பிற்காலத் 

இல் அவை ஒரேதீர்த்தமாகச் சேர்ச்சப்பட்டு இளமங்கை Rise 

மெனச் சின்னாள் வழங்கி, இப்போது தாமரைக்குளமென£ 

மாரணப்பெயனாச் சூடி, நிற்கின்றது, 

மூர்த்திதலதீர்ச்ச விபவங்களஞுடைய இர்சக்த்திர புரா 

ணம் பதினெண்புராணங்களுள் பவிஷ்ய புராண£தின் உ2£தர 

பாகத்தில் சிவக்ஷச்தரகண்டசத்தில் மார்க்கண்டேய சம்மிலக 

யில் மச திபபாகதஇில் அம்ப்சையாருக்குச் தி பெருமானே உப 

தேடத்ததாகச் கூறப்பட்டிருக்ெறு, இத்தலத்தில் பிரம சே 

வர் வழிபட்டுப் பெருமானுக்கு விழாவெடு்சதாயும், uring 

ஈடவுள் சேவஸேகாஇபத்தியம் பெறுமாறு பூசிச்து ௨வரமடைர் 

தீதாயும், பிருகு முனிவர் துவாதசவருடக்ஷாமம் நிவிர்த்இுபாம் 

படி. வழிபட்டு இரத்தினகருக்£ம் வருஷிச்ச அனுக்கரகம்பெற் 

நீதாயும், வசிட்டமுணிவர் யாகசம்[கூணச் தின்பொருட்டு வழி 
பட்டுக் காமதேனுவைட்பெற்றதாயும், சந்திரன் தாராசக்கம 

தோஷகிவாரணச்தின் பொருட்டுப் பூசத்தருளடைர்ததாயும், 

அசுவணி முதலிப சாண்மின்கள் சமது நாயகனான சந்திரன் 
விஷயமா? ௮பசாரப்பட்ட பாவவிமோசனமாம்படி அம்பிகை 

யாரை வழிபட்டுய்ர்தசாயும், சூரியன் சச்சயாகத்தில் இவநிர் 

தை கேட்ட தோஷகிகர்த்திக்காச வழிபட்டு இழந்த கண்ணை 

யும் ௮டைர்ததாயும், கு-லவர்கள் தமது பிதா இராமபிராளிடம் 

எதிர்த்துச் செய்யாகன செய்க அபராத க்மைக்கர்க வழிபட் 

டுபர்ததாசவும், துூர்வாசமசருஷி இர்திரனிடங் காட்டிய சோ 
ப.த்தால் விளைந்த பாவத்தைப் போக்கிக்கொள்ள வழிபட்ட. 

தாயும், சவெப்பிரசாசச்சை அவமதித்த ஜாராவதம் ௮ப்பாவப 

போமாறு பூரித்து அர்சாபத்தைப் போஃடிச் சொண்டசாயும்,



எட திருமுல்லைவா யில், கக 

இர்தாணி goers கணவன் பிறர் சண்களுக்குப் புலப்படா 

மல் கரந்துறை;ப ரேோர்ர்த தோஷம் போமாறு அம்பிகையாரை 

வழிபட்டதாயும், அப்போது வெளிப்போர்த இர்இரன் சுவாமி 

யை வழிபட்டு உற்சலம் செய்வித்ததாயும், இர்தக்ஷேத்திரத்தில் 

ப்ரகோடம் சுச்ரெவார மஹோசய அருச்தோதய முசலிய 

௮ சேடதினங்களில் செய்யும் ௨ புண்ணியங்கள் இந்தப் பல 

னைத் தருமென்டசாயும், தேவமிச்தானென்னும் ஆசாரவீனனா 

னவிப்பீரன் அபுச்தியாற் செட்த புண்ணியத்சாற் கதியடைந் 

ததாயும், சம்புகாஸர் என்லும் அடியவர் ஸச்கைங்கரியஞ் செ 

ய்து முத்தியடை/சசாபும், ௪ச்திர கர்மனென்னும் அந்தணன் 

அபுச்தி பூர்வமாப்ச் செய்க கைங்கரியத்தால் பரமபதமடைக் ௪ 

சீரயும், இச்சுலிமில் ஆதொண்டைசக்ரெவர்த்தியாரை வலிக் 

சாளத் இருவுளங்சொண்ட சிவபெருமான் மூுல்லைப்பு சுருளி 

ரந்தடடி ௮வரோறிய யானையைத் தகைந்து gar வெட் 

டுப்பட்டும் நிர்மமமணீசுவரராய் அவருக்கு முச்தியைப் பாலிச 

தீதாயும், கூறியிருக$ளெறது, இத்தலத்தைப் பற்றிய வேறு 

துதிழால்சளில் விஷ்ணு அருச்சுனன் முதலிய பலரும் வழிபட் 

டதாகவும் கூறியிருச்கின்றன, 

இத்சகைய வீபவங்களின் விவரங்களையும், சந்நிதி ௮௪ 
ராளமண்டபத்தில் எருக்கந்தூ ணிரண்டமைத் இிருப்டசற்கும், 
ஈர்இிசேவர் வனையதலங்களைப் போலாது புஷ்டபாகங் காட்டி 

சிற்பதற்கும், அம்பிகையார் வலமாக எழுந்தருளியிருப்பதற்கும் 

காரணங்களையும் ௮ர்த க்ேச்சாத்திறள்ள டை. தேவஸ்தானம் 

ஸ்.சாரீசர் ஸ்ரீமத் நாசேசுவர சிெவொசாரிபாரிடமிருந்த உடமொ 

ழிப்பராணச்தின்படி ம-£-ஈ-னா வித்கான், ௧, வ. இருவேம் 

சடகாயடவர்கள் சமிழில்மொழிபெயர்த்து அச்சிட்ட ௨சன 
ரூபப்புராணமும்; ம-ர-£-ஸ்ரீ வித்வான், திருமயிலை - சண்முசம், 

பிள்ளை யவர்சள்செய்சச்சிட்ட செய்யுள்ருபப்புராணமும் ஈன்கு 

விளக்கும், ஸ்ரீ சுர்சரமூர்த்திசுவாமிசளாற் நிருப்பதிசும்பெற் 

ள்ளது.



திநச்சிற்றம்பலம். 

oh. UO UL LAGE 

நான்மணிமாலை. 

எவ 200] வையை 

காப்பு: 

ேரிசைவெண்பா. 

கடற்பாரும்பொன்னுலகுங்கண் நிதம்போற்றுங் 

கடக்காரிபமுகச்துச்கன்றே -- கடுக்கைமலர்த் 

சேன்மணிமாலைச்சடையான்சர்ச்திருவேற்காட்டீசன் 

ஈ1ன்மணிமாலைக்கருள்செய்கன்கு. 

சமயாசாரியர்கள். 

நேரிசைவேண்பா, 

புகலிப் பிரானெம் புரைதவிர்ச்சா ஞர்தாண் 

டச்சதுர னம்பி யவிருஞ்--சுகச்கடலாம். 

வாதவூர் மாமணியா மாதவத்தோ ரல்லதுவே 

ஜரோதவோர் தேவுண்டோ வற்று, 

நூல். 
நேரிசைவேண்பா, 

பொன்னனையார்செங்கமலம்பூச்தொளிருக் சண்குளச்தின் 

மின்னனையாராடுதிருவேற்காட்டின்-- மன்லுமறை 

நாவாற்பழிச்சவளர்ஈம்பனடி ப்பதுமப் 
பூவாற்பழிச்சனனம்போம், (2) 

கட்டளைக்கலிந்துறை, 

போமரும்பாதகர் திமுன்பருத்தியைப்போலடரர் 

தாமருர் சாமரைமேலயனாருஞ்சபெதியுங் 

காமருஞ்சோமருமாதித்தியருங்கருதுமெழி 
லாமரும்பார்பொழில் வேற்காட்டரனையடுச்தவர்ச்சே, (௨)



திருேவேற்காடு, ௧௧௯ 

௮றுகர்ககழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

அடுத்துச்செல்வர் சமைட்பேணி 

யருஞ்செர் சமிழ்ப்பாவோசாமல் 

தொடுத்தப்பன்மாமலா்சூட்டிச் 

தொண்டாவார்ச்குத்தொண்டாகி 

விடுத்துச்கள்ளவினையன த்தும் 

வேற்காட்டின்சகண்வாழ்வோரைக் 
கடுத்துச்சாலபடசென்றுங் 

காணார்கோபம்பூணாரே, (௬) 

நேரிரையாசிரியப்பா. 

பூணூங்கொள்டாணார்மொழியார் 

சொற்கர்தனையுமக்கந்தனையும் 

வ.டவரையென்றுங்குடமுடியென்றுஞ் 
ஈலசரமென்றுங்கொலைகரமென்றும் 

பலபலபுகழ்ந்தேயலமாலெய்திக் 

சாலங்கழி£ துமாலும்புலவீர் 

குறுமுணிவன்மனச்குறைப துர 

தஇிருமணச்சோலமருவிவேற்காட்டின் 

மன்னியபரமன்டொன்னடிகிலையின் 

மணமலர்தாவி/குணமொடுவாழ்த்திக் 

கள்ளர் சவிர்ச்ரொழிலுள்ளங்கரைர் ௮ 

கண்ணீர் தளி 1வெண்ணீரெண்ணீர் 

மோனச்தெ, ரிருமெய்ஞ்ஞானத்தவர்பான் 

மேவிச்சிர்தொறுஞ்சேவிச்துய்ம்மின் . 

நரைதிரைஞூப்புஈணுகுமுன் 

உரைதவரு துவிரைமின்னீரே. (<>) 

நேரிசை வேண்பா. 

சீரேற்றசெஞ்சடையானேரார்சமூப்புரத்தைப் 
போரேற்றிரீராக்கும்புண்ணியன்றன்--காரேற்ற 

சண்டலையார்வேற்காட்டைச்சார்க்சோர்மனத் துயரப் 
கொண்்.டலையாரென்பார்குறிச்து, (இ)



௧௨0 இரு வெற்காடு, 

கட்டளைக்கலித்துவற, 

குறி்கும்பொருடருவேற்சாரறைதருசொற்றவனை 

மறிக்கும்மனா மலரீர்தோனைப்போ ந் றிவணங்கடுல்லீர் 

பொறிக்குங்கருணைவண்பச்சடி சட்டும்புளியடிக்த 

கறிக்கும்பரதபிச்சேக்குற்று வாழுங்கசடர்களே, (௬) 

என் $பககமி நேடிலடி யர்ரிரிய விருந்தம், 

சசடறச்சர்தாமணிகாரிகைன்னலூலா இ 

சாப்பிபங்சற்ராலென்னகாரினியோர்போற்ற 

கச.ரதமாசிவிகைமுசல்வாகனமூர்க்தென்ன 

சனசமணியாபரணங்கலச் சணிய்னென்ன 

மசசமெனகிலையிலுடலினைமினுச்சினென்ன 

மாகதமாமயில்வரன்வண்மலர்கடு பி 

ஈசையொடுபூசனைபுரிர்சலேற்காட்நொசன் 

ஈளினபசப்புகழ்டர வார்நாகர்கமிற்பரவார். (ஏ) 

ேரிசையாிரியப்பா, 

வார்சினை தளிர்ச்துவளமுற்ப்பாந் ச 
மாந்தளிர்மாதர்கார் இியுமுல்லை 

முறுவலுங்கமுகுமறுவறுகளனு 
முருக்செழிலிசழுக்திருக்கழைசோருக் 

கயலுமருமபுபங கி ப்முமங்கலா து 

சாட்டமுங்கச்சணிரவிரருங்காட்டுங் 

குளமுச்துருமமும்வளம்பெறச்சூழு£ 
திருவேற்காட்டமர்தருவேயினிச்குங் 

சனியேதன்னர்சனியேசொண்ட 

னயிருச்குயிரேசெயிர்திர்பரமே 
புலிச்சோல.-டயாயளிச்சாளடையாய் 
மாணிஃஈருளிபமாண்பினையுணர்ந்த 

a
t
 

on ் ௩. 

நீபேகியயனரி ந்து 

சாயேணிர் றாஈணுஇிரின் றேனே, (=)



திருவேற்காடு, ௧௨௧ 

தேரிசைவேண்பா. 

ங்ன்றுசனனந்தோதுறீங்கா துயிரினொடு 

துன்றும்வினையகற்றச்சூழாமஃஃலென்று 
மருள்வேற்கண்ணவிசக்குமா ரகத் இினீவர் 

சருள்வேற்கண்ணாண்மணவாளா. (௯) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஆள. இவேற்சாட்டானார்ச்கன்பாற்றின வினை ச்கோர் 

வாளாூமீர்ச்குமென்றெண்ணிகெஞ்சேயர்தமா பங்கன் 
ரூளாயெமலர்க்கேபூசை செய்பவர்ச்சார்ச் சவர்ரகுக் 

கேளாகொளும்பணிபுரிவார்ச்கென்றுங்கேடிலையே. (௧௦) 

எழி$ர்க்கமிநேடிலடியாகிரியவிநக்கம், 

சரேடிலாமறைசேர்ஞானசம்பந்தர் 

இள ச்தியபஇிகமார்தெரியல் 

தோடலர்கொன்றைமாலையோடுலவத் 

சோட்சணிவேற்கணிகொழுா 
வாடி. படைங்கூழ்முகலினைநோக்கும் 

வகசையெனநின துபோனியை 
நாடினேனிர் தநாயினே றன்று 

ஈயர்தருடருதனின்னயமே, (sa) 

நேரிசையரிசீரியப்பா. 

நயமெனக்களித்தசயமிலா விரத 

சடமெனுச்தேரமர்விடயமாம்பரி-.ய 

மனமெலுங்சயிற்றில்வனைச் தபு.ச்தியாஞ் 
சாரதிசெலுத்தப்பாரசச்சனிலே 
புல்வழியொரீஇசல்வழிபடாச் த 
வீடெனும்பதத்திற்கூடிடவேண்டின் 

ஐம்பொறிவேட்கைச்கலமர் தம்ம 

செம்பொருள்வேண்டுஞ்ன்ஞுட்புலவீர் 
சேமாங்சனிரசம்போம- ராகி 

யேய்ந் தவண்சாலிடாய்ச் துவளர்க்கும் 
௪௪



௧௨௨ இரு ேேற்காடு, 

வேற்காட்டீசனார்க்சாட்பட்டுப் 

பல்புகழ்பாடிச்சொன்மலர்தூவிப் 
பாணித்திடாதுபரிர்து 

வேண் பிய னம்விசைக்துசெய்ம்மின்னே, (௪௨) 

நரிசை வேண்பா, 

மின்னனையார்சண் வலையில்வீழ்ர் து இருவேற்காட்டு 
மன்னனையார்வச்தான்மதிப்பவர்தம்--பொன்னடியிற் 
ரூழார்க ie நரகர் ப்பிப்பேரின்பத்தில் 

௨-ழார்கணன்குமடிழ்ர் த, (௧௩) 

கட்ட?ாக்கலித்தூறை. 

ஈ$ழார்கடீவாய்கரக குழியினின்மாய்வர்டசுஞ் 
சகிவாசனன்ீர்ச்சுமாடிவேற்சாட்டுச்செள்புகழை 

மகியார் திர்குமெய்யன் பர்கள்கூட்டமருவிஈன்மா 

.கராமெனுகயன த்தவராசையைமாய்ச்ரெண்ணீபே, |) 

எழ$ககமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

எண்ணிம பண்ணிமாரவேளெடுச்தெறிர்சவாளியாத் 

கண்ணர்வெப்ர்சகூர்சன்மாதர்சண்ணிரங்கனீச்வேற் 

சண்ணிசாயான்றனை க்கருத்திருத்தவோர்ஈகெலாம் 

புண்ணியம.ரிர்திலார்கள்புலமையென்னபுவமையே, (5௫) 

நேரிசையாசிரியப்பா. 

புலையாமுடலிசைச்சலனமிலாமற் 

புரிர் திடவெங்குந் இரிர் துழன்றுழன்று 

டொய்ச்கரிசளவுபுரிர் ஐரைச்தீட்டும் 

பணச்தினைவிழைர் து£்குணச்இனைநீச்கி 
உண்ணா௮அதுடா௮துறங்காசதனைக் 

காத்து தசொட்டுப்பார்த் தப்பார்ச் த 

வறியோர்சங்களைவறிதினிற்சாணவும் 
பேசவுமவர்குறையாசையிற்சேட்கவர் 

திமைசெய்குருடாயூமையாய்செவிடாய் 
அலையாதோடிய$லைவாய்சமுரீர்



Bala par @. ௧௨௩ 

படப்பையைச்சாவியைத்திட த்தொவெளர் 4கு் 

இருவேற்காட்டின்மருவியபர மன் 

செக்தாமரைரதேர்திருத்தாள் 

வந்தனைசெய்துசர்தனைபுரிமினே, (ss) 

நேரிசைவேண்பா. 

சிக தர ஞ்ோலசுணச்சேன்பதங்கம்போல 

ஜர் தபெயராலழிபவரே--வக் ஐ 
நிதந்தவச்சகச்சியர்காநின்றவேற்காட்டீசன் 

இதசர்சனைட்பெற்றுப்வீரினி, (௪௭) 

கட்டளை க்கலிந்துறை, 

இனிசத்தும்பையாத்திபொற்கோடீரந்தன்னிலிலகுபான் [ண் 
தனிச் துபித்தோலத்தோன்றிருவேற்காட்டுத்சாணுவைக்க 

பனிச் தட்பாவிப்புகழுமின்வீணிற்படிப்பதென்னே 

சனித்துமிறர் துமுழலுர்தொழிலினைத்தள்ளுதற்கே, (௪.2) 

அறு$ர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

சள்ளிமாயவினை க்குழுவைப்புசழ்தமுவியவேற்காட்டி ற் 

றெள்ளியோர்பரவச்குடிகொண்டருடேவன்னடிமலர 
வுள்ளிகாளுமுவப்டரீமுனிவர்சளும்பர்போற்றநிதர் 

வெள்ளிமாமலைமிதுசளிப்பொடுவீற்றினிதிருப்பாரே, (௧௯) 

சேரரையாசிசியப்பா, 

இரும்பினைக்கார்தப்பொருப்பிழுப்பதுடோல் 
என துயிர்தன்னைநின துருமலைதான் 

ஈர்ப்பதெற்றைக்கோபார்ப்பதிகொழுகா 

தஉளையுழக்குரீர்க்குவளைகளரிவையர் 
கண்களைக்காட்டும்பண்கள் செய்யரிகுழ் 

கருப்பமர்வேலிச்செருப்பொலிவே ற்காட் 

டப்பணிசடையோயொப்பனையிகந்சோய் 

பண்ணவனே நதற்கண்ணமர்பசவ 

பெண்ணை பொலியும்பெரியோய் 

வெண்ணீறணியும்வண் மேனியனே, (2.0)



௧௨௪ திருவேற்காடு, 

நேரிசைவெண்பா, 

மேணிச்சணிய-சமெல்லியலைப்பாகங்கொள் 

சேனிச்சனையதருகாமா நாணிக் 

குவல:பச்திலேபிறந் துஉற்றுவன்பாற்செல்லுங 
சவலையற்றிருஃ்கப்பார்கண், (௨௧) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

சண்ணேமணியேகருவூலமேசற்பசத்சருவே 
பண்ணேகருணையென்றக்காளிற்றேஉர்படைத்தலைவன் 
உண்ணேர்ந்தவன்பாற்றுகிக்கவேற்காட்டினிலுற்ற வனை 

மண்ணேயனலேயுடலுண்ணுமுன்சேர்மடமனமே. (௨௨) 

அறு$ர்ம்கமிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மடமானைக் கரச்தினுஞ்செம் மேனியினும் வைச்சருளு 

மலைலி லானை 

வடமாரன் னீழலிலே நால்வர்ச்சன் றோத்த,சனை 

வகுத்திட் டானை 

இடமாகச் தஇிருவேற்காட் டினிலமர்ர்ச பெருங்கருணை 

யிறைவன் றனனைக் 

கடமாவி னுரி.பானைகச் காசலொடு கருதில்வினை 
கலைந்து போமே, (௨௩) 

நலமண்டிலவாசிரியப்பா, 

கலைதெரிகு. றமுனணிபலபலவேச்இப் 

பழிச்சிடவவர்ச்குச்செழிச்சரள்சொண்டு 
மணமலிகோலங்குணமவிர்தருளுங் 

கமலத்தடஞ்சுழ்விமலவேற்சாட்டில் 

வீற்றிருக் சருளுமேற்றுடைக்கட வுள் 
பிறவிக்சகடற்குப்பெறலருவங்சமே, (௨௪) 

நேரிசைவேண்பா, 

வங்கப்பயச்சடலுள்வாய்த்சாஞ்சமுண்டிலேே 

லெங்கடிரு வேற்காட்டிலீச்சரனார்...-சங்கணிந்த 
நாரணனாராரணஞா்காட்டமீரைஞ்னூற்றுவெள்ளே 

வாரணஞர்சேணம?வார், (௨0)



திருேவேற்காடு, ௧௨௫ 

கட்டளைக்கலித்நுறை, 

வாரிற்பொலிமுலைவேற்சகணிரசாயசன்வர்தவளரச் 
சீரிற்புரர்தருள்வானென்றுபன்முறைசெப்பியுச் சண் 

ணீரிற்பொறிக்சமவழுச்செனச்செய்குவர்சீசர்சல்லோர் 

தேரிற்றிசழ்சிலைய%கரமாச்குவர்சித்சத் திலே, (௨௬) 

எழு$ர்க்கம்நெடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

தித்சங்கலங்கியெங்குர் திமிர் த௫ர் தா மணிக்குகிகரா 

மத்தன் திகுடைர்சீழ்பொருர் தமா சேப்டி ச்சணுனையா 

ரொத்திங்குளார்களென வேயுலோபருக்குப்புனை ர்தகவியீர் 
மத்சம்புனேர்தலவேற்கண்ணிமேவும்வள்ளற்றுஇக்சமதிமீர். (௨௭) 

மேரி சையாசிரியப்பா, 

ஈர்ர்அிபற்குரிபகூர்ர் நஇவொளொடு 

சேர்: அரு சாட்டிலார்ர்கபொற்றேடிப் 
பார்ச்குட்ிவனடியார்க்கமு சறாளிய 

மூர்ச்கசா.பனார்க்கேற்கும்பதந்தருங் 

கடவுளென்றுன்றனடியிணையடுத்தேன் 

அன். றுசெங்கமலநின் றுகையேற்ப£ 

சொன்னறவள்ளாலெனப்பொன்றருவேற்சாட் 

மாமுருகவேள்பூசனைபுரிஈத 
ச.ரமைபுயமித்சருணர் 

தீருவாய்விடைமிசை வருவாய்கீயே. (௨௮) 

நேரிசை வண்பா. 

வருமிடிகணீ£சயிஎ சவாய்ர்சபெருஞ்செல்வர் 

தீருந்திருஞானம்பலிக்குக்சச்ச.- திருவேற்சாட் 
ட.தீசன்புகழாலென்றாய்ர்தபாதச் துவந்தேர் 
முத்தர்மொழிர் சாரிம்மொழி . (௨௯) 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

மொழிபுநுட ஓுமனமுங்கவறருமுன்வினையும் 

பழியுர் துடைக்குமூன் பாதாம்புயசதைப்பணிபவர்க்சே 

வழி வழியாட்பட வேண்டும்வேற்காட்டி னில்வாமுமயில் 

விழியின்்கொழுஈசாலாரணங்கூறியவித்த்கனே, (mo)



G2 ga திருவேற்காடு, 

அறு$ ப$ கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

விர்சாமைபொலியும்வாச்சியச்இனொலியுமரூ 

வேற்சாட்டான் 

ஈ*்சானசளத்சயிற்கணங்சைமருவியசோளன் 
ஞானமூர்த்தி 

ய் ச்தாரணிச்சணமையினிப்பிறவாசருளுவனென் 

றெண்ணிராளும் 

ப் ச்சாயகொடுமனமேடிறர்தவவன்புகழெடுச்துப் 

பேசுவாயே, (௬௭) 

கேரிசையாசிரியப்பா, 

பேசுங்கிளிச்குழாம்வாசம்புரியும் 
விண்டொசெண்டலைவேற்சாட் 

டண்டர்பரானேயருள்சமாமணியே, (௬௩௨) 

நேரிகைவேண்பா, 

மணிபொன்மாதாதந்தைமக்கண்மனைசல்வி 
யெணுங்கடவுளாடிரியரெல்லாம்--அணிமேவுஞ் 

தித் திவீதஇிக்திருவேற்காட்டீசன்மலர்ப் 

பச்சிர ஞ்சேர்பொன்னடியாம்பார், (௬௬) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

பாருங்கனலுமாசாயமுங்காற்றும்பரவிரின்்ற 

8ீருங்கதிருமதிபமுமாயினனீறணிர்தோன் 

காருஞ்சசியு்கவழ்சோலைவேற்சாட்டுச்சண்ணுசலோன் 

அருங்கரு துமரவாபரணத்தரும்பானே, (௯௪) 

அறுசரக்கமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம், 

அரும்புசொழு மறுபதங்கொள் பொறிச்சுரும்ப ரவியினை யே 

யருந்தி நாளும் 

விரும்பிபுறை பொழில்குலவுர் இிருவேற்சாட் டினிலமரும் 
விமல மேலைக்



திரு வற்காடு, He or 

சரும்புகணை மசனெரித்ச சண்ணுதலே சழலடியைக் 

கருத சித்தர் 
இருமபுவசை யெளியேர்குத் இருவருளின் நிறலசளால் 

செய்வை யின்றே, (௬௫) 

தேரிசையா *7யப்பா. 

செய்தனிலன்னம்மைவிழியார்போல் 

இரிவேற்காட்டின்மருவுவேலாயுத 

திர்ச்சத்துறையிலார்த்தியான்மூழ்கின் 

பழமறையக் சணர்குழவிசளரிவையர் 

கோவசைமுசலியமாவதைப்பவங்களுங் 

களவுகள்பொய்யென்றுளவிவர்ரால்வரும் 

பாசகமும்போமாதலிஞலே 

ஈன்றெனமதியினிஞட்டி 

இன்றுநீவிர்கள்சென்றகுடைமினே, $ (௬௬) 

ேரிரைவேண்பா. 

குடயாடஈத்தண்மதியைச்கொண்டாளைச்சட்ட 

விடையானை ச்திண்புலியின்மேதை--யுடையாளை 

எண்ணுமவருக்குசவியேபுரிகுலார்குழுவை 

ஈண்ணுமவருச்சடிமைநான், (௯௬௭) 

கட்டளை $நலிந்துறை, 

சான்சாமறைஈடவும்பெருமான்றிகழ்ஞானவள்ளல் 
சேன்காமரம்புசகல்கொன்லறயங்சண்ணியன்றேவர்பிரான் 
மீன்சாவணர்தவழ்வேற்காட்டரன்பநிமேவிரென்னில் 

ஏன்சாணென்வார்ச்தையையெண்ணாதலைகன் திரீனர்சளே, () 

அறுச£ர்க் நழிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

ஈனக்கொடும்பாவியெற்குன்றனருண்மேவ 
/லக்காலமோ 

வானச்சவர்க்ரெசஞாலச்சவர்ச்சென்றும் 

வைப்பென் னவாழ்



௧௨௮ திருவேற்காடு, 

பீனத்சனத்தாளயிற்கண்ணியெம்மோய் 

பிரிர்திட்டிடா 
ஞானச்தரேத்துற்றவேற்சாட்டிளிலவுற்று 

நண்ணுவோனே, (௬௯) 

தேரீசையாசீரியப்பா, 

ஈண்ணியவெளியேன்சண்ணியவரமருள் 

51 கமிரண்டையுமாகம்விளங்குற 
உரிச்தும்வளை த் தும்தரித்இடுமெர்தாய் 

சின் மொழிபுகன்றுபன்முறையேத்தும் 

அளியன்மாற்றமுமிசழாதேற்றருள் 
தூய. ராமூர்ச்சசாயனாரகத்தியா் 

சுப்பிரமணியரொப்புடன்வணங்கும் 

மதிமலிசடையோய்ச திநிமிர்பதத்தோய் 

உன்னிலையென்னாலுரைக்கும்பதத்சசோ 

அற்புதவேற்காட்டாசே 
பொற்புறும்பொருளேபுகலரும்பொன்னே, (=v) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

வேற்காட்£ச்சுரர், வேற்சண்ணியமமை, - கேகாயுச 

தர்த்சம், சுப்பிரமணியசவாமி பூசித்ததலம், பரமசிவன் பார் 

வதிசேவியாரோடும் கணபதியோடும் இருமணக்சோலமாய் 
அகத்தியருக்குக் காட்ிக்கொடுத்தனர். மகாவிஷ்ணு விகஈடக் 

கூத்தாடி இத்சலத்திலிருக்கும் பாஞ்சசன்னிய விராயகரிடத் 

துச் சங்கத்தைப்பெற்றனர். சுக்கரன், வேதம், பரசுராமன், 

இந்திரன் முசலி.ப அ௮ஷ்டதிக்குப்பாலகரும் பூசித்துப் பேறு 

பெற்றனர். இச்தலத்திற சர்ப்பவிஷ உபத்திரவம் நாளது 
வரையில் இடையாது, இக்ஈகரத்தில் மூர்ச்கசாபனார் கேளாள 
மரபில் மார்சழிமாசப் புகர்பூசத்தில் இருவவசாரஞ்செய்தரு 

ளிச் தமதுசெல்வல் குறைந்தும் வெனடியாருக்கு தமுதாட் 

டலைச் குறைவபடுத்தாவண்ணம் சூசமாடி யமுரராச்இவர் து 

கார்த்திகைமாக மூலராளில் முத்திபெற்றனர். திருஞானசம் 

பர் சசவாமிசளாற் நிருப்பதிசம்பெழ்,றள்ள.த. 

 



திருச்சிற்றம்பல. 

உ௪--இருமயி வ. 

விநாரபகர். 

பின்ழ்கு நேரிசை வேண்பா. 

சன்மமறுங் கல்வியொடுங்கோஞ்சனமுஞ் ஞானமிகும் 

ஈன்மனை மச் ஈட்பேறு நல்குமே - சின்மயமா 

மானைமுகத் தானை மசத் தானை தைச் சானைசறுக 
soe dade sitar aoe gon 

  

நடராஜர். 
(2 

எழுகர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

புரமொடு மாரன் பொடிபட விழித்த 

புனிசனே போதவா ore gu 

பரம்பர விமல பார்பதி பாச 

பண்ணவர் விண்ணவ Cotas 

இிரம்படு மநலி சாயமார்ச் கண்டன் 
தீவினை தியவர் தருளே 

சு.ரநதெழு பதத்தாய் நிரர்ச.ர சடச்சாய் 

தொழும்பனேன் காணவர் தருளே. 

  

சிவகாமியம்மை. 
கட்டனைக்கலித்துளை. 

ஆறணி வேணியெம் மண்ணறன் பாக மமர்ர்சவளே 

காரணி காரணி பூரணிய கஞ்சன் மான்முதற்குர் 
தாரணி பாதச் இருவரு ளாலன்றிச் சஞ்சமுண்டேடோ 
ரணி யேபணி யேதினர் தர்தாள் இரிபுரையே, 

ளா வளைக்



௧௩௦. திருமயிலை, 

சுப்பிரமணியர். 

ேரிசைவேண்பா. 

சொன்னவுட னேயேமன் சோருமே சோகமறும் 

பன்னவுட னேபேறு பாலிக்கும் - வன்னமயில் 

ஒப்பிசந்ச வாரணச்சா னொள்ளியவே லேந்துசரச் 

சுப். ரமணி யென்றதிருச் சொல். 

  

க 

திருநந்திேே தவர்; 

கலிவிநத்தம், 

வந்.தித் தோர்களுச் கன்றி வழிவிடாச் 

சந்தத் சார்புனை தாபதன் சந்சசஞ 

4.4 சேச்கச் சேர்ச்திஞ் வெகதி 
நந். தி நாதனை ஈண்ணுவ eraser, 

  

திருஞானசம்பத்தசுவாமிகள்: 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சாமியின் மேய கவுணியர் தங்குலக் சண்மணியைப் 

பூழிபன் வெப்பிணைச் தீர்த்தருள் செய்திடும் புண்ணிய"னப் 
பாழிசை மூமிப் பதிச மமைச்இடும் பாலனை 

நாழிஸக தோறும் நினைர்தவர் ஈற்பதம் நராடுவனே. 

  

திருநாவுக்கரசுசுவாமிகள்: 

தநேரிசைவேண்பா, 

காரா ஈமனெதிரே வந்தசெ்கும் ஈல்லவெலாஞ் 

சீரார் சலபசமுஞ் சேர்விக்கும் - பேரான 

சல்லைச் சலனாய்க் சடல்கடச்,ச வார் 

சொல்லை யொருகாம் சொல, 

| etme eee)



இரும பிலை, ௧௩௪ 

சுந்தரமூர்த் சுவாமிகள். 
சட்டளைந்கலித்துறை, 

ஆயுங் சலையுள் சுருதியுங் சாண்டற் கரியபதர் 

சோயும் படிநிலர் தூதுவிட் டென்றுக் தரிசறு பொன் 
பாயுச் நதியில் விடுத்துச் குளத்தில் பரிர்தெடுத் தச் 

சேயும் பிழைக்க வழைச்தவர் தாண்முடி. சேர்க்கு துமே, 
ene SRD 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 
கட்டளைக்கலித்துறை, 

வேதமொழியை விரித்துரை செய்திடும் வேதியனை 

ராசனெழுசாற் கோலையைப் பாடிய நாயகனை 

வாத புரித்திரு வாளனை மாணிச்சு வாசசனை 

பாசம்பணியும் பணியே பணியெனப் பாபெனே. 

சண்டேசுராமுதலியநாயன் மார்கள். 
௮று$ர்க நமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

தீர்சையிரு பதர்சிதைத்துச் சதையாத பதத்திருந்த 

தீண்டித் தாளைச் 
சர்சைமிரை குடியிருத்திச் சிறுத்சொண்டர் சண்ணப்பர் 

சோர் சோழர் 

(hog எக் கட்டறுத்து முழு£று பூசயொல் 

முனிவ ராதி 

எச்தையரா பெமையாண்ட தொண்டர்திரு வடி யிணேயை 
யிறைஞ்சு வாமே, 

பதிகம். 
கலிநிலை த்துறை, 

மையார்விழிமாதருமக்களுமற்றுளோரும் 

வைவாரனெண்ணித்தினர்தனம்வாசையெயஇப் 
பொய்யாபெசொல்லியென்ிர்தைபுறத்திலேட 

நையாவரர் சாசபாலீச்சுரரா தனாரே,



௧௩௨ இருமயிலை, 

வாளடருமாமுனிவோர்களும்வர் ஐுவர்.து 

பூனூறநின்பொன்னடிச்கேபணிர்சேத்திட்போற்றிச் 
தேனாரமிர்தமுண்டானர்தர்தேச்இநின்ரார் 

தானாய் வளருங்கபாலீச்சுரச்சம்பிரானே. 

வீடாடுமாடுமனைமக்களிலாசையைத்து 

காடானசேகுமுனின்சழல்கரு திலேனைப் 

பாடானகைசெய்தெமன்பற்றிடாப்பான்மைபாராய் 

சாடாரிறைஞ்சுங்கபாலீச்சுரரா தனாரே. 

அன்பாயொருபோதும்விபூ இியணிக் த றியாத் 

துன்பாலெமைச்சொட்டவினையின்றொடககறுத்துச் 
சென்பாலவன்வர்திடம்போதுதிகைத்திடாமல் 

என்டாலிரங்காய்சபாலீச்சுரச் 2ீசனாரே, 

நரனோதினம்மாசர்சகள்மையலினைம் இுகைந்து 

சேனோசனிரச?மாவிசழெனத்சேட்டங்கொண்டு 

வாஜேர்தொழுச்சேவனின்டொன்னடி.வாழ்க.இிடாமற் 

போனேளருடாகமடாலீச்சுரப்போசனாரே, 

சாவேதனைபடமுடியாது றனனமென்னும் 

மாவேதனைதரமாகாதிடையினில்மார்னெய்டிம் 

பூவேசனைசொலப்போச வறுமையிற்புசமுக்து 

மாவேதனை தீர்சபாலீச்சரமன்னனீரே, 

சண்டாளராகிலுநின்சன்ன திச்சாருமுன்னம் 

அண்டாதுசன்மவினையெய்தலாமருளையென்று 

பண்டாரணஞ்சொன்னசறிர் துடணிக் துநின்றேன் 

தொண்டாக்டிக்கொள்கபாலிச்சரத்சோன்றலாரே. 

ஆரு ததுன்பத்திலாமுபடியேன்சுலக்கக் , 

தேரு ததற்சென்செய்சேனிங்சொருஇிக்லொதேன் 
பாராதியர்போற்றும்பனருள்பண்ணிடாயேல் 
வேருர்விளம்பாய்சபாலீச்சரவேச்சனாரே.



எல்லாருங்சைக்சகொள்ளுஞ்சமையமிஃதென் றெணாமல் 
பல்லாருஈசைச்சப்பல்வேடமதாஇப்பாரில் 

செல்லாதவிடமில்லைகின்னருள்செய்வசென்றோ 
ஈல்லார்பரவுங்கபா லீச்சுரராசளாமே. (௧) 

பொய்யானதெலாம்பொருளென்றுாற்புத்திசெட்டுச் 
செப்யாதனசெய்துஈல்லோர்சொற்செவிகொளாமல் 

ஒப்யாரமசாய்ச்கழித்தேகோாளைபொன்றுங்காணேன் 

மெம் பாயடைந்தேன்கபாலீச்சுரகேர்சனாரே. (௧௦) 

  

ேரிசைவேண்பா, 

சேர்குதிரை யானைத் திரண்ட. படைருழப் 

பார்முழுது மாண்டும் பலனுண்டோ - ஒர்பசலே 

சென்றழியு மாமயிலைச் செல்வசபா லீசனருள் 
பொன்றா சவர்தம் பொருள், . (5) 

வாடிசுற்றத் தாரெல்லாம் வர சாங் திழவுசொண்டு 
ஆடி யழுது வலராமுன் - தட்.ஈ௬்ரித் 

சேன்பாயு மாமயிலைச் தேவன் றிருவடியை 

ஏன்பாடிப் போற்றா யினி, (௨) 

கையிற் றடியூன்றிக் சால்குலையச் சண்ணிருண்டு 
மெய்யினின்று மூசச்சதுவு மேலேற - வெய்யாமன் 
௮ந்இறுக்இச் கட்டி வவியாமூன் மாமயிலை 

சிந்தித் தடைவாய்நற் £ர், (கே) 

அழகும் வயது மதிகரிக்கத் சேசு 

ெவுச் தனமெய்தச் செட்டுப் - பழயபடி. 

சாயா ரிடைபுகுந்து சானழியா முன்னமே 
வாயார மாமயிலை வாழ்த்து, (2) 

சேர்ச்சடியார் கூட்டத் ஐச் செய்யவர்ச்கு ஈல்லடணி 
சார்ச் சபல வல்வினையுஞ் சாராதே - ஒர்ச்துடன் 
சண்ணுகாய் மாமயிலை சாசனடி, யல்லதுவே 
மெண்ணுவது மென்ன விழுக்கு, (இ) 

லட



௧௩௪ இருமயிலை, 

எகனைதான் சொன்னாலு மெள்ளளவு 'மேருமல் [யில் 

பிததனைப்போல் செல்கின்றாய் பேதைசெஞ்சே-இச்சரை 

வேண்டுஉன வெல்லாம் விரைர்சளிக்கு மாமயிலை 
யாணடவனைச் சென்றங் சடை, (௬) 

அலைர் த AGC guy. யல்லலுச்சே யாளாய்ச் 

குலை அபிண மென்றுகூ ரூமுன் - நிலைச் தபுசழ் 

மாமயிலைக் சற்பசப்பூ மாதுடனே மன்னிஉளா 

அாமணிபைக் சண்டு தொழு, (er) 

ஆம்சைக் இரைசேடி யையோ ஒஉலமச்து 

காக்கை! இரையாய்ச் சழியாமுன் - £க்ரதஇல் 

துஞ்செனரை மீண்டெழுப்புர் துங்கமயிலை ப்பரமன் 

கஞ்சமலர் போற்றக் கருது, (௮) 

எர்சைபிரான் மாமயிலை மீசன் நிருவராளால் 

தாசவிர்த மானிடச்திற் சார்ாசே - பர்தமுற்று 

வரத ரவை மறர்தாய் மடநெஞ்சே 
oi gal Fu வாழ்வா யினி, (ஐ) 

இகையா தருளுர் திருமயிலை பூர்வாழ் 

ஈகை.பா£ புரமெரித்த காசன் - வகையபோடு 

சொன்ன மபொழிப்படியே சும்மா விருகெஞ்சே 

இன்ன மயக்சமுனச் சேன், (>) 

  

வாழீ விந்த்தம், 

அம்மைவாழி யப்பன்வாழி யானைமா முசத்சனும் 
மசம்மைவேலும் வாழியே சிறந்தரீற சண்டியும் 

மும்மையு முயர்ந்தனவர் செழுத்தும் வாழிமுழுதுணா 

தீ.மமை யொப்பிலாதவன்பர் தாள்கள் வாழிவாழியே! 

ணாரா 

சபாலீச்சுரர், சற்பசவல்லியம்மை, சபாலிதிர் சம், பிரம 

தீர்த்தம். புன்னவிருட்சம், மைலாப்பூர். மாயம், கேசபு.7 2, 

மாயாபுறி, எனவும் வழங்குகிறார்சள்,"



திருவான்மியூர், குட 

பிரமதேவன் கர்உரிவாசணார்த்தம் பூசிக்க, பரமன் கடால 

Cut Bw சையரய்ப்பிரசன்னரானதால் சபாலீசரென பேருண 

டாயது பா£வதிசேவிபார் மயிலுருவாச பூசித்தமையால் மயிலை 

யெனப் பேருண்டாயது, பூர்வம் வேதங்களைக்கவார் து சென்ற 

சகோமுகாசரனைச் சங்கரிச்ச விஷ்ணுவோடு வேசங்களும் பூத 

சீமையால் வேசபுரமென்றும் மாயாபூரமென்றும் வேததீர்சத 

மென்றும் டேராபது, சுக்ரன் பூரித்த வாமனஞலிழாத 
கண்ணையும் பலவரங்களையும் பெத்தனன், ஸரீசுப்பிரமணியக 

சடவுள் பூதெது வேலாயும் பெற்றனர், இருஞானசம்பகத 
சுவாமிகள் ௮௫கத்தைப் பெண்ணாக்யெதலம், வாயிலானாயமா 
மேள ண்மரபிலவதரித்து சவபகிவிடைசெய்ய பணமின்மை 

யால் ஞானபூசைசெய்து கொண்டிருக்து முத்திபெற்றதலப: 

ஐயடி.சள் காடவர்சோனாயனார் கோேச்திரவெண்பா பாடிப 

தலம், மெதய்வப்புலலம திருவள்ளஞவகாயஞார் ௮வதாரமு மயி 

இயமுமானதலம், திருஞானசம்பந்தசவாமிசளாற் நிருட்பதிகம 

பெற்றுளஎளது, 
ணையை சைகை பைத 

திர$சிந்நக்பலம், 

௨௫-.திருவானமியூர், 
வேண்பா அந்தாதி, 

காப்பு 

நேரிசைவேன்பா, 

Bow od பூர்மருக்தைச் சேவர்-பிசானை 
ஒருவேனர் தாதிவெண்டா கோதத்--,சரம-ல்வெள் 

௨-ரணத்தான் பூங்கமல வாரிசத்சா னே த் துமுக 
வாரணத்தான் பொற்றாண் மலா, 

ஊமைக்



கட்சு திருவானம்யூ, 

சுப்பிரமணியர். 

நேரிசை ூவண்பா. 

வானசம் பர்சமுறு வார்வாழ்த்துங் காழியில்வச் 
அனசம் பச்தமசற் றுத்தமனை - ஞாசைம் 

பர்சனென வந்தவருட் பான்மையனைச் சென்போரூர்க் 

கர்தனைர் நெஞ்சே கழற. 

  

சமையாசாரியர்கள். 

ேநரிசைவேண்பா. 

சாழிவரு ஞானக் கவுணி௰ருங் கற்புணேயா 

யாழி மிசைமிதந்த வண்ணலும் - வேழமூரச் 
தீக்கயிலை யுற்றாறு மன்றழுது வாழ்வித்ச 

மிச்சவரு ஈற்றுணையா மே. 

  

லால்: 
தேரிசைவேண்டா, 

பொன்னுலகத் தாரும் புுலவரி தாமென்னி 

லின்னலுளத் தேனா வியல்வுதோ - தன்னேர் 
பெருவான் மயூரம் பிறங்ருபொழி லாரும் 

. # 

இிரவான்மி பூரான் சிறப்பு, (4) 

ஜெப்புறினு மெள்ளுஞ் சிறுமை யுறினு 

மறப்பனோ வான்மியூர் வள்ளால் - ஈறைக்கமலப் 

பாதத்தை சான்மறையிற் பன்னும் பொருடெரிக் 
சேசத்தைப் ரப்பா யிசைச் த. (௨) 

இசையா,ச தொன்றை மிசையுமெனு மேழை 

வசை தரச் செய்வான்மி யூர்வாய் - ஈசைகொண்டு 

மன்லுமுனைப் பாடி.பார் வாழ்த்தும் பரம்பொருடா ் 

ளென்லுமுனைப் பாடியெழூ£த. " (௯)



இருவான்மியூர். 

எடுத்துஈறு மாமலரை யிட்டு முறையா 

லடுச்துத் தக்க வறியேன் - நடிக்குந் 

திருவடியைச் சேர்ர்தேன் நிருவான்மி பூர 
கருவடிவை நீச்சக் கருது. 

கரும மிரண்டுங் களையவே நெஞ்சே 
பெருமையுறு வான்மியூர்ப் டேணி - கருமலரைச் 
சொண்டினை யுருற்றிடுதி தாயவரே யென்றியம்பச் 

சண்டனடுச் இூமுன் சார்ச் து. 

சார்ர்சாரெஞ் ஞான்றுஞ் சதானர்த வின்பாலம் 
அர்ர்தாரே யாவரதற் சையமிலை - ஐர்ர்தார்கள் 

பான்மையூர் நெஞ்சத்தார் பாடிப் பரவுஇரு 
லான்மியூர் தன்னை மதித்து. 

மஇிவசன மங்கையர்கண் மாயச் கலவி 

பு தமையென சஈம்பும் புலையர் - பதிதராய்ப் 
பாழ்ஈ.ரதில் வீழ்வர் பழமறைசொல் வான்மியூர் 

ஆழ்பொருளைச் சேரா ரறிந்து, 

அறிபவரே செல்வ றறியாசார் Bu 
வறிஞர்களே யாவரி.த காய்மை - செறிகுழலா 

மாதங்கத் தோனெழினார் வான்மியூர் சல்குமத் 
மாதங்கச் தோலான் வளம். 

rier ducal orien Bev arenes Crows 
களங்கறுத்த ஞானச் கடலே- உளக்கருணை 

வையா.ப் வினைப்பகையை வாட்வொயம் ஈஞ்சயின்ற 
வையாவெங் சேபடைவே ஞாய்ந்து. 

எங்குங்கண் டோமிலையே யேற்றமூறை பிறழா 
தங்கங்கொண் மாபழையா லர்சணர்கள் --ளொல்கும் 
வசையும் இயாகஞ்செய் கான்மிழர் மேவி 

யசையுர் இயாச ரழகு, 

"கடா 

(ஈ) 

(ar) 

(௮) 

(20)



௧௩.௮ இருவான்மியூர். 

அழகுசல்வி செல்வ மறிகொடுவீ டெய்தும் 
பழவினைபோ நெஞ்சேகெம் பாவம் - பழிமொழியும் 
வா.துடச் தான்புரிர்தான் வான்மிழ சான்பரவை 

அ.தஈடர் தான்புசழைச் சொல். 

சொல்லுர இிசையெட்டுஞ் சொன்னவுல குர்.இரிர்.து 
கெல்லுச் திறல்படைத்து மேன்மையிலை - ஈல்லோர் 

அணிர்சேத்தும் வான்மியூர்த் தோன்றா வினையே 

பணிர்சேச்சல் செய்யார் பலர், 

பலவின் பழச்சாறு பாய்ச் தவளர் பைங்கூழ் 

பலவளங்க ளேக்சொழிக்கும் பான்மை - மலியாசென் 
வான்மிபூர் மேவி வழிபவொ ரெற்றைக்கு 

மேன்மையுறு வார்கள் விரைந்து. 

விரைந்து துதிமின் வியன்வான்மி பூரைச் 

ஈரைந்துருஇச் சண்சளாற் காண்மின் - இரைந்து 

பதட்டம்போ தப்பேடுப் பாசதரன் சிறி 

யதட்டிம்போ தெண்ண லரிது, 

அரிதந்ற மாலு மபனு மறியாச் 
சரித னெனுமருச்தி சன்றன் - ப.ர,தமதைம் 

கண்டார் பரானந்தங் காண்பாவான்மி யூரை 

விண்டார் பெறார்பரம லீடு, 

வீடுமனை மர்சள் விரும்புரன் மாயாடு 

நாடு பலபொருளை சம்பாது- பீடுபெறும் 

Cassar ளாம் லியன்வான்மி பூரைகெஞ்ச 
கோதற்றே நீவிரைவிற் கூடு, 

கூடுவிட் டாவி குமைத்தோடு மூன்னமே 

தூசரல் கொண்டா. முரச்தமன் 4 கிணை 

எங்குநிறை மான்மியூ இெக்தை மீருர்திசன் 

செற்சமலச் தாண்மனமே சேர், 

(25) 

(௩) 

(௪2) 

(67) 

(௪௭)



Bare os Bashy ௧௩௬ 

சே.ரா பழவினை பின் செய்வனலும் வாராத 

உாராயு மேலோ ரனுதினமும்- சேரா 

அதெ துலவு வான்மியூ ரண்ணல் புகழைப் 
படி.த்தவருச் குண்டாம் பதம், (௧௮2) 

பதசன் கொலைஞன் படி.றன னேனின் 

பசுமலரி லன்பு பதித்தே - இசம்பெறுத 
லெர்சாாள் வான்மிது ரெர்தை மருக்தீசா 

கந் சஞார் தந்தா.ப் சழறு, (₹௧) 

கழலிணைபை யென்னெஞ்ச& கஞ்சச் திருத்திச் 

குழுமியவஞ் ஞானத்தைச் கொய்து - விழுமிய 
பேற பெறுவான் பெருலான்மி யூரரசே 

கூறுபடச் செ.ப்வாய் குறித்து, (௨௦) 

குறிச்தவான்மி பூர்சனையே சொண்டாடாப் பேய்சாள் 

மறித்து எர்தகனார் கந்து - குறித் தம்மை 

மோதும்போ சென்செய்வீர் முச்சண் மருர்தசரையெப் 

போதும்போற் நீர்கள் புகழ்ச் து. ' (2.௧) 

புகழ்ச் துபுசழ்ந் துன்னடியைப் போற்றாமற் போனேன் 

இகழ்ர்த விடைக்கொடியெர் சேவலே - சுசர்தமுறு 

சண்ணருங்கா விண்ணளவு் சார்வான்மி பூராவென் 
கண்ணீரங்கா பென்செய்வேள் சாண். (௨௨) 

சாணச்சடையாசத சட்டழசன் வான்[மியூர் 

மாணப் பிறங்கு மருர்தீசன் - சேணருளாற் 

நூ.பர்சளே யாகீர் துயர்களைவான் போற்றுமினோ 
பேயர்களே நீங்கும் பிறப்பு, (௨௩) 

பிறந்திறந்து மூதுலகற் பெற்ற தய ரெல்லாம் 

மறர்தனையோ வேழை மனமே: தறச்தெனை.த்தும் 

வந்தாருங் காண்பரிய வான்மியூர் ௮ள்ளலருள் 

இர் சாமற் சொள்கா,ப்ரீ தேர்ச்து, (௨௪)



௧௫௪0 இருவான மியா. 

தேர்ந்தருர் த வோர்சடஞ் சிந்தை.பரவசமே 
யார்ந்திருக்கச் செய்யு மருமறையோர் - சார்ந்துதினம் 

பூவிட் டடிமை புரிவான்மி யூரடைந்து 

சேர்க் சமுதளிச்த சேன், 

சேலோ£ா சோபாலோ தெள்ளமுசோ கற்கண்ட௫ 

சா£னோ சனியோ தனிரசமோ - வானோ 

ரரூமா மறைமுனிவ ரண்வொன்மி யூர்வாழ் 

மெருமான் மருந்திசன் பேர், 

பேர்பலவா மெண்ணும் பிறப்பும் பலபலவாம் 
ஈார்பலவா மோது முறவுபல - சீர்க்சமலப் 

பூவினான் போற்றிப் புகழ்வான்மி பூர்முளை 

மேவினார்க் செல்லம் விடும், 

விடுமி னற பகையை வெம்பிறவி யேழுந் 

சமி ஸணியைர்தவற்றைத் தானங் - கொடுமினே 

சத்திர விதித் திருவான்மி யூர்சேர்மின் 

பத்தி புரிமின் பணிந்து. 

பணி.பராப் பூண்டவனைப் பார்ப்பபிபோ டெண்ணச் 
அணியாருச் கேழைபங்கன் நூத்தாள் - ரணிகாளம் 

பேணாருக்கத்தன் பெரி ஐவக்கும் வான்மியூர் 

சாணாரக் சேத ௪௫. 

கதிரோன் பரிகமுகஞ் சோலை த0க்கு 

பதிவான் மி பூரைப் பணிந்து - மதிபழியின் 

பங்குஇிருப் பாற்கடலும் பாக்கியமுச் சர் இிடுவாள் 

பெங்கு திருப்பாற்சடலின் பொன், 

வாழீ வேண்பா, 
வாழிமறை யாசமங்கள் வாழிதிரு வெண்ணீறு 

வாழி பர னக்சடிணி வர்ழி.பரோ - தாழ்வில் 

இிருவெழுச் தஞ்சச் இருவான்மி யூர்காழ் 
ஓரு ம்ருந்தி னர்சாதி யும், 

திருச்சிற் உம்பலம், 

(௨௮) 

(௨௧) 

(௯௦)



திருக்கச்சூர். ars 

கோரர்தீச்சரர், மருர் தீச்சரர் ஈடனத்தியாசேசர், சொ 
கீகசாயகியம்மை, வான்மிகதர்த்தம், சழுத்இரதிர்த்தம். 

வெண்ணிறமான சுயம்புலீங்கம் ஒர்பசுத் தனது பாலைச் 
சொரிந்து பூரித்து முத்தியடைர்தது வான்மிகருஷி பூ௫ச்சத் 

Agree தரிசனச்சட்டளை யிட்டருளியதலம், இருகாவும்ஈரசு 
சுவாமிகள் திருஞானசம்பர்த சுவாமிசளாற் நிருப்டஇிசம் பெற் 
றுள்ளது, 

  

திரர்சிற்றம்பலம். 
௦ ° 9 

௨௬ திருக்கசீசூர், 
மாலை, 

———10: 

கர ப் ட] 

நேரிசைவேண்பா,. 

இருவகலா சோங்குர் திருச்ச்ச்சூர் மேவும் 
பெருவயிற்றெம் புண்ணியனைப் போற்றஃஃவிரும்மி 
ஆதரிப்பான் சாட்பான் ௮ளிப்டான் சுகானந்த 
போத முணர்த் துவானிப் போது, 

சமயாசாரியர்கள். 
மட்டூவிநத்தம். 

ஈஞ்சுட்டிப் பாலருத்தி ராயர்தோலைச் சுருள்காட்டி 

யெஞ்சாச மூலருளி யிவ்வுலலொட்சொண்ட 
துஞ்சாத பெருமார்குத் தூயுசமிழ் மறைபாடும் 

விஞ்சுபுஈழ் நால்வர்பத முடி.மலரா மி$லைர் இிவொம் 

    

நால்: 
op Fi க்க்ழிநெடிலடியு। சிரிய விநத்தம். 

சாரார்மேணிமாலபனுங்கவிஞன் மறையும்புரர்சர்னு ' 
மோராசென்னிலொருசயேலுண்ரும்பரிசசயுல்ை் 00 னா 

வாரார்சிலைமெய்மாதங்சம்சாய்ர் சவ்ரசே நிருச்சச்சூர் 

சீராராலக்சோயிலமர்சிகனேசேவர்செழுஞ்சடரே, (4)
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இடரேயகற்றியின்னமுசையிசமாய்ப்பொழியுஞ்சுசச்சடலே 

ஈடமேபுரிடிரதிருவடினைபகாயேன்காணச்சடவேலனே 
இடமேபடுஈற்றடஞ்குழுமெழிலார்ச்சச்சுர்சண்ணுதமில, (௨) 

ற,சீலார்திறசமிட்டொளிரு நுணங்குமிடையாரெ கொளும், 

இதமேபேசியிரப்பவர்்கொனள் நீயாதிருர்ேேசனினிப்பிழைக்கு 
ம், விதமொன்றுணராவெறிசாயேன் வீணேகழி,தேன்விரைச் 

கமலஞ், சசமென்றடைச்தேன்றிருககச்சு ராலம்கே-யில்ச ர்ந் 
தானே, (௯) 

சார்ந்த௨டி பார்ச்சருஎளிக்குஞ்சாம் சநிதியேதற்பர மே 

ஆர்ர்சவடவாலிடமமருமமுசப்பெருச்சேவருங் சணிே 

சேர்ர்தபொல்லாவினையேனை சேடி.யாளாய்கிருக்கச்சூர் 

சேர்ர்தவாலக்கோயிலமர்செல்உ௨ஞானச்குருமணியே, (௪) 

tut 

மணியேமணியின் றிசழெஈஜியேழறைசேர்சாவலூரன்பசிப் 

பிணியே பசலச்சென்றிரர்தபெருமான்விரநஈதிட்டீச்சா£னே 

பணியேனினையல்லாலஷென்றுடாசத் துழலும்பரதெட்வம் 

அ௮ணிேவிளங்குர்திருச்சச்குராலக்கோயிலம்பானே, (7) 

பாரனேபாபவினையகற்றிப்படியிலாளாய்ப்பழமறையின் 
சரமேடி குஞ்சின் பபமேசிந்தா மணியேசிறக்ச சீ 

தரனேயேறுவிஎடயாகுக்சகமைவாயச் சதனிக்கைதுடிச் 
கரனேவித்யாசரர்பணியுக்கச்சூராலச்சே- யி௩னே, (a) 

கோயில்சுகொடெனச்கொள்ளுக்கோதி௨முகேகுண*்சடலே 
பாயுரரைமால்விடையி வரும்பண பாவடியார்*ரு.ற்ற துயர் 
மாயும்வசையேயுளங்கொண்மபொண்டபாழ்சேர்திரு ச்சச்சூர் 

ஏயு மாலககோயிலமரெர்தாயென்னை யாணடருளே, (௪) 

அருளே௩டிவாபவனிசணிலன்.ஜ ஐந்தவன்றொண்டர் 
தெருளேவழங்குஞ்சிவநெறியைச் செழிச்சப்பாடுர்திறச்திலு? 

இருளேமுழங்குரள்ளிரவிவியைச் ததா.தசென்றவனே . (கு 
கருளையகற்றக்கடைச்சணிட்புரம்கச்சூராலக்சற்பசமே. (4)
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பகவேயன்னநுண்மருக்சேய்பண் பாரு சரீம்பிகையாரின் 

அகமேகளிச்சச்திருடனமாடுமரசேகானர்த 

சுமீமவியால்வீடுசவுர் துரியா திதப்பழம்டொருளே 
சசமேசுவணமுடையானேசச்சூராலச்சாசலனே. (௯) 

சலனேதிகழ்ஈற்றிருக்சச்சுர்தலைவாதமியேன் ரனை சாளும் 
மலமேயுழலாதுனசடியைமறவா தேத்துவரமருள்வாய் 

௪8 மேவியசெஞ்சடையானேசையக்சேரொருகூற டையாய் 
சலனே.பரவாக்கொண்டவருட்சண்ணாமுசம்பொழிகாரே, () 

திருச்சிற் றம்பலம், 

விருந்திட்டீச்சார். ௮முதச்தியாசேசர். அஞ்சளாட்டி 

யம்மை, ஒழுதச்தீர்ச்தம், விச்தியாசரர் பூரிச்சசலம், சுந்தர 

மூர்ச்தசுவாமிகள் பசியால்வருந்திக் களைப்புர்றிருச்தலை 
wis திராவள்சுரந்து சிஙபெருமானே ஒர்மல றயவரா 

யோடேந்திச்சென்று அமுது யாடித்சருளியதலம். சுந்த 
மூர்சதிசவாமிசளாற் றிருப்பதிகம் பெற்றுள்ளது. 

  

திரர்சிற்றம்பலம், 

௨௭- திருவிடை சசுரம். 
சவ்வு வவ ந] சிவவயமவவைைைக்க 

காப்பு 

நேரிரைவேண்பா, 

சஷ்வியொடு செஃவங் கதிச்துவரு மெம்ஞ்ஞானம் 
Qe வினையு Bn & உழிவிடிமே தொல்லை ப 

கெடுத்சாளங் கண்டிர் கேடுரு செம்மைத், 

O68 OFF சந்திமுசன் ருள். 

(அிட்ணைைள்வில்வலைகர்



௧௪௪ இிருவிடைச்சுரம்.. 

சுப்பிரமணியர்: 
நேரிசைவேண்பா, 

மெய்ஞ்ஞான மெய்துமே மெய்யடியா னாக்குமே 
அஜ்ஞானம் விட்டே யசலுமே- எஞ்ஞான்றும் 

ரீறடடு மேனி நின்மலனா ரீன்றெடுத்த 

கூ.று௨டி வேலன்றாள் கூடு, 

  

BE ESBS sai. 
விநத்தம், 

பூச லத்தினிற் புண்ணியஞ் செய் டாப் புலையேன் 

மாதர் மையலிற் சச்சியே மாணடி மறர்தேன் 

வாத) செய்இடும் வல்வினை வராமலே நந்தி 
காச னார்திருத் தாளினை சான்மற வேனே. 

  

சமயாசாரியர்கள். 
நேரிரைவேண்பா. 

ஆளுடைய பிள்ளை யசசுகம்பி யோட்டிகள் 

தாளுடையே மென்னுர் சருக்கினொால் - நாளு ௦ 

மதிக்கே னொருவரையும் மன்னுபிற தெய்வக் 

துதிக்கே னிதுவென் ரொழில், 

  

நூல்: 
எண்சீச்க்நழிநேடிலடியாசிரியவிதந்தம். 

திருவே கருணைச் கடலே யமூசச் 
செறிவே பொதுவிற் றிருன் னடன.. 

புரிகா ரணமே புனிசப் டொருளே 

போற்றுர் தவருட் பொலி௫ன் றவருட் 
குருவே நினதா ளையலா தளமே | 

குறியேன் கொடியேன் குறைதீர் பழம்பஞ் 
சுரமே நிசர்சொல் லகரசா டமிடைச் 

சுமே வியவிண் ணவர்கா யகனே. (௧)



Boa ser. 

கரிசுற் ரபுலக் சயிவர்ச் சடியேன் 
சவல்ன் றநனனென் செயல்ல் வனெனக 

கொருசுற் றமெனப் பலகா லுனதா 

ளஞுழைசா செரைச் செளியே னுலூற் 
திரிகுற் றயர்வேன் நனையாண் டருள்மை 

செறிபூங் குழன்மா மலைமங் கையுமை 
துரிசற் ஐவுளத் நினினா முமிடைச் 

சாரமே வியவிண் ணவர்சா யகனே. 

ஒல்லேய் முலைமா தர்மயச் சசனான் 
மயர்வுற் ஐனணின் மலரன் னகழல் 

வல்லே யடைூற் பவர்ரே யமசே 
மனகா டகலேன் றனையாண் | ட்ருள்வாய் 

கொல்லே .நுடையாய் மழுமா னுடையாய் 
குழவிச் சிறுமா மதியச் சடையாப் 

சோல்லா கமகா டியநல் லவிடைச் 

சாரமே வியவிண் ணவர்கா யகினே. 

சடியே றுமலர்சக் சணைசொண் டு0சாடுங் 

சாமன் பொர்ு௫ின் றனனின் அருளைப் 

படிமே லடைவார் சமைரா டகிலேன் 
பசமா பணனிமா மதிகு டி.யவர் ” 

மிடியே றுமனச் தவனென் புரிவேன் 

விடையார் சொடிமே தகுசே வகனே 

தொடிமே வுகரத் துமைசா டுமிடைச் 

சுரமே வியவிண் ணீலிர்சா யகனே. 
தேன்ருழ் குழன்மா சர்மல்ச் கச் 

சிறியே லஐுளன்ச் தலைகன் றனனின் 
மூன்றோ மெமோலர்ர் சென்னின் றவுரு ' 

முன்னித் சொழுன் திலனெம் மூடையாய் 

சான்றா முனைரா கெடுதன் றுகெொரலோ 

சலச,ச் திரும்ம் கைமணா என்றும் 
சோன்ரு லென்கள் டபோமமமர் துமிடைச் 

சுரமே"வியலிண் ணவர்ச்் யகனே... 
& Fe 

(௪) 

(௪)



௧௪௬ Bh a LF GF Tk, 

கலையான் றலையோர் விரல்கொண் டுமுனங் 

சழியப் புரியுங் சருணைச் சட 
மலையான் றருமா தொருபா சசெழு 

மழுமா னுடையாய் மலையோர் சிலையாச் 

சொலையே புரிமூ வர்புரம் கொளுவச் 

குறிவைத் தெயமெண் குணவா ரிதியே 

தொலையா தபவர் தெறுஇற் குமிடைச் 

சரமே வியவிண் ணவர்சா;யகனே. 

விண்ணச் சொருமூ வெயிலெய் தவநின் 
வியன்சே வடி.ரா டி.யறிர்;தறியேன் 

மண்ணிற் பலவெம்.பிறவிச் சொடா்பான் 

மனனைர் தயர்வேன் றனையாண் டருள்வாட் 
சண்ணற் குமலர்ச் சண்ணழ் குமதிக் 

சண்ணல் Buss மருசன் னிலையாப் 

சுண்ணப் பொடிபூ சியகல் லவிடைச் 

சரமே வியவிண் ணவர்கா யகனே, 

பொன்னே பொடியா டியமே ஹிபனே 

பொருளே கருணைப் புயலே படிமேல் 

அன்னே நினைதா ளைவழுச் சட௫லே 
னயா்கின் றனனென். செய்வனா ஞடையாய் 

மின்னா ருமிலைக் சழுமுட் படையாய் 

விடையாய் முதிமே வியசெஞ், சடையாப் 
அன்னார் தமைரா டடிலா சவிடைச் 

் சரமே வியவிண் ஊவர்ரா.யசனே. 

அன்பே யுருவங் கொடுக் பணிவோ 
ரகமா டி.பவா ரஹமா முடிவே 

இன்பார் சவியே யுமையும்,மைலலச் 

தெழிலார் வடமுல் லையிடச், தவனே 

வன்பே யுமனச் செடியே னையே 

வழிபா செயேன் வறியேன் படிவெர் 

துன்போ வவருட் சண்பார் ஏலிடைன் 
சரமே வியவிண் ண.ஷர்ஏூ..யகனே, 

(2)



இருவிடைச்சுரம். ௧௪௭ 

வேதப் பயனே விமலா கெளநின் 

விரையார் சழல்வேண் டூலேன் மிளிரும் 

பாதிப் படிலைத் தமையம் மையையான் 

பாடும் பரிசே பரிசா வருளாய் 
கோதிப் படியிற் புரின் தனனென் 

குநைதீர்த் தகுளா மையென்கோ மளமே 

சோதிச் இடலெம் முடையாய் ஈலிடைச் 
சரமே வியலிண் ணவர்கா யகனே. (௪௦) 

  

நேரிசை வேண்பா, 

கழல்சண்டு போற்றச் சயவரிரு கண்ணைச் 

சழல்சொண் டெமன்சமர்கள் தாச்ச..-விழல்சண்டு 

தாளா திடைச்சுரத்தைத் தாழ்ந்தார் தமச்சடிமை 

யாளாச வந்தே னடைந்து, (௧) 

அ௮சைப்படாத பொரு னில்லை யவனியிலே 
மாசற்ற சோதி மலாடிச்கே-சமற்று 

வாளா கழிச்தின்று வச்சே ஸிடைச்சுரத்தில் 

ஆளாதிருப்ப தென்சொ லாய்ந்து.' (௨) 

சட்டையிலே வைத்துதவோர் காணச் சடலைசரை 

முட்டையிலே வைத்தனலை மூட்டாமுன்--கெட்டகெஞ்சே 

நல்வர் தனைபுரிர்து ஈம்ப னிடைச்சுரத்து 
செல்வனடிச் சன்புநிதஞ் செய், (௬) 

நடக்கையிலே கித்சையிலே ஈண்ணலிலே நாடிச் 

நிடக்சையிலே சர்வித்துக் கேத--மடமனமே 

சால்புடைய ஈல்லோர்சள்' சாரு மிடைச்சாத்த 

மால்விடைமேல் வர் தானை வாழ்த்து, (௪] 

செல்லாச் கயவரிடஞ் செஞ்சொத். தமிழ்மாலை 

சொல்லாதே சொற்கேட்டு், சோசாதே-- சன்மனமே 
கொண்டனவெ லார்தன்பால் கோதி, விடைர்சாத்து' 

௮ண்டர்பிரா னுண்டங் கணை, (2)



௪௪௮ திருவிடைச்சுரம். 

எல்லார் தெரியு மிறைகவா வெள ச்இருச்சும் 
பொல்உாத தொல்லினையைப் போச்யேநல்லடியார் 

ருழு மிடைச்சாத்துத் தோன்றலே நின்னடி.க்€ழ் 

வாழும் வரந்தருவாய் வர்.தி, 

பொல்லாப் பிழவிசனச் ஈடான பொய்யுலசை 
வெல்லாப் பெரும்பாவி மேலான---கல்லாத 

மூடனேன் டாழ்ஈர௫ல் மூழ்கா இடைச்சுர ச்தை 

நாடிச் தொடர்ந்து சட, 

வாடுமுகங் சொண்டேனை வாடா இடைச்சாச்து 
நீவ கருணை நிறைவாளன்-- வீபெற 
வைப்பா னருளை வழச்னுகான் வள்ளலவாச் 

கொப்பாவா ருண்டோ வரை, 

இவினையோ முன்செய்த Sater திருவருளோ 

கூவி யழைத் தம் குறைகேளா--தோலவியம்போல் 
உான்புச மிடைச்சசத்தான் வாய்திறகா னாமாகில் 

கான்பிழைப்ப தெவ்வாறு நாட்டு, 

ஆலி யுடல்விட் டகன்றிடுமுன் சேமலரைச் 
தூவிப் பணிர்து துதியாசே--பாவிசெஞ்சே 

வாணாள் கழித்தனயே வள்ள லீடைச்சசச்துப் 
போனாலென் சொல்வாய் புசல், 

  

துன் வேண்செந்துறை. 

௮ன்புசொண் டிடைச்சுரத் soit se wt eter 

இன்புறராளு மிறைஞ்சி காழ்த்துவாம், 
இருசசிற்றம்பலம், 

(ச) 

(௪) 

(௪0) 

இடைச்சுரசாதேச்சுரர், ஞானபுரீச்சரர், இமையமடக 

சொடியம்மை, சோகர்த்தரம்பிகை, சோகர்த்தினூரி, இந் 

இரதர்த்சம். செளதமருவி சனர்ச்குமாரருஷி பூரித்த்தலம். 

திரு ஜானசம்பரீத்சவாமிசளாற் திருப்பதிகம் பெற்றுள்ள, 
“ட. *



திருச்சிந்றம்பலப். 

QO. Sy -திருக்கமுக்குன்றம். 

க] ப்பு. 

நேரிசை வேண்பா. 

ஈஃ்லதெலாம் ஊச்தெய்தும் ஈம்பு மடியகாஎள் 

தொல்லையெலாம் விட்டுத் தொலையுமே - வலவ 

மதுரமொழி மாதுமையாள் மைர்தனர விந்த 

பதமலரைப் பற்று பவர்க்கு, 

  

ரீ நட ராஜர். 
கலிவிநத்தம். 

ல் நாளை வெறுமனே போக்கிஞய் 

காணி லாய்மட நெஞ்சே ஈவிலக்கேள் 

ஆணிப் பொன்னம்ப லத்துள்வா ழத்தனைப் 
பேணினால் பெறு வாய்பெரும் பேற்றையே, 

  

சிவகாமவல்லி. 
கோச்சகக்கலிப்பர். 

ஆரணச்தி லுட்பொருளா யானச்த மயமாகி 

காரணசா ரியங்கடர்த கருணைசெறி வடிவான 

பேரணங்கு முலைச்சுவடு பிறங்கசிவச் தோடுறையுஞ் 
சாணங்குஞ் சிவஞான செல்விமலர்ச் தாள்போ ம.நி. 

ரவைகளை 

சுப்பிரம apf iw i. 
நேர்சைவேண்பா. 

நின்று நினை மனமே நீயடைகாய் ஈற்பேறு 

குன்றுடையான் ரன் குறுமுனியோ - டன் ற.பர்க்கும் 
ஒ.தி யுயிர்சாத் துர்த்துச் தளேவைத்து 

மாதுக் சளித்தமலர்த் தாள். " 
 



& GO திருக்கழுக்குன் தம், 

இிருதத்ததேவர். 
கலிவிநத்தம். 

பாவி மாதர் படுகுழி வீழ்ந்திடர் 
மேவி மேனி மெலிர்து:மடிவுகொண் 

டாலி யேங் யலயாம னர்இதாள் 

சேவித் தேச்தித் தகாத. த தர் இமையே. 

நைய வயம். 

திருஞான சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் . 
விரந்தந்கலித்துறை, 

கருவினிற் புகுதார் ஈரடினிற் பயிலார் கடுங்காலன் 

வெருவிட மதியார் வேள்விடு கணையால் விரகெப்சார் 

பொருவிடை வருவடிரருள்பெறு புசலிச் சம்பக் சன் 

இருவடி பணிவார் இருவரு எடைவார் தேர்வ Cr. 

  

இருதநாவுக்கரசுசுவாமிகள்:. 
நேரிசைவேண்பா, 

கல்லாற் சமைந்த சதவைத் A pigs Ong 

கல்லாற் கடலைச் கடந்துபெருங் - கல்லாய 

கெஞ்சுடைய புத்தரி$ நீற்றறையி னின்றெழுர்சார் 

ச ஞசமலர்க் தாளே கதி, 

  

சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகள், 

கலிவிநத்தம், 

அத்தனை யுல சம்மை யிடத்தனைப் 

பித்த னென்றும் பிணக்கு பரவைபால் 

எச்தித் தாதுகொண் டே.வியும் சோழமை 

வைச்ச நாவலூர் வன்றொண்டை வாழ்த்துவாம், 

 



திருக்கழுக்குன் றம், கடுக 

மாணிக்கவாசகசுவாமிகள். 
நேரிசைவேண்பா. 

வீணில் மடநெஞ்சே மெலவிக்து மயலாழ்ர்௪ 
ராணிச் திரிஇன்றாய் சானிலத்தில் - சேணி 

கருவா சனையொழித்துக் சாச்குமே யெங்கோன் 

திருலாத வூர்திருச் தாள், 

  

€ oa Gi. & 7 i. 
கலிவிநத்தம், 

சர்ரை யென்று மறிர்சவன் ருளிணை 

சிந்த கெட்டிச் சதைச்தரன் பூசையில் 

முர்த நின்ற முனிஉன் மூளரித்தாள் 

எந்த நாளு மிறைஞ்சுது மேத்தியே, 

௦0ழ. தலத்தில்பூசித்தடைந்தவர்கள். 
அுறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிதக்கம், 

சீரார்சோடியுருச்திருஞ்சிறர்தார் இமாலீசன் 
பேரார்காமசேனுலசுபிர மனரியிர் தரன் முனிவர் 

பாரார்தொமுராரதர்கணங்கள்பரி திக்குருபுதஞ்ச வியும் 
தா£சனைசெய்தருளடைந்தாரடியென்முடிமேலண்ேவேனே. 

  

பதிகம். 
அறு$ர்க்கழீநேடிலடியா சிரியவிநத்தம். 

பூவாலிட்டமன்மதனைப்பொடியவிழித்சாய்பெருங்கல்லை 
ஏவாவிட்டசாக்யெனையெல்லாச்செல்வமுறவைத்தாய் 

காவாவென்றதேதொழுதேச்சாக்சசடனேனைச்கண்பாராய் 
சாவாமூவாமணிவிளஎக்கேதருவேசழுக்குன் றலடையானே, (6) 

அழுபிள்ளைச்சேபாலையுண்ண வளிப்பாளன்னையென்பர் 
அழகேவலியில்லாப்பிள்ளை ச்களிப்பத துவுமவள்கடனே 
தொழுத துதிக்சன்ரோர்ச்சன்றிச் துட்டன் றன ச்குமெளிவஈது 

பழுதிலா தவருடருவாய்பரனேசழுச்குன்றுடையானே, (௨)



5@e. இருக்கமூக்குன்றம், 

றந் துபுலனுமுள்ளடிக்கிெயறிவைகிற த்தியகண்டமய 

ஈர்தைசெயம்:புமடியரைவிட்டசர்தைசெய்தபாசகனை 

மூந்தைவினை நீர்ச் சருளளித்தமுதல்வாவுன்றன்பெருங்கருணை 
எந்சவிதமோயானறியேனெக்தாய்சழுக்குன்றுடையானே. (௩) 

மூ சப்பதினாரறாம்வயதுமுறையோடளித்தான் முன்னிருக்க 

வர்திங்கழைத்தகாலனை யேவலியவுதைத்தாயி தவென்னே 
சிந்தைமயக்சக்தெளியாசசிறியேன்செய்ததிமையெலாம் 

வெந்துவிழவுன்னருடருவாய்விமலாசழுக்குன்றுடையானே. () 

ஆவினெப்யிற்றிருவிளச்சையமைச்தானிருக்சகெய்திருடத் 

தாவுமெலிக்குத்ச.ராதல.த்சைச்தானாயாளார்சரமிந்தாய் 

சேவித்சடியார்பணிவிடையிற்செல்லாப்பொல்லாப்பாவிவினை 

மேவியலையாதருடருவாய்மேலாங்கழுச்குன்றுடையானே. (௫) 

அழுவார்தொழுவார்க்யோமலசர்சைபுரியுமர் திக்கு 

வழுவாவரமுஞ்செங்கோலும்க்லிதிலளித்தாய்வன்்பென்னே 

புமுவால்மலிர் தபுன்குர ம்பைப்பொ தியேசுமக்தபுன்மையனை 

ஈமுகாவரந்தந்சாட்கொள்வாய்நாதாகழுக்குன்றுடையானே, () 

வரைந்த௨டிவாமெனதுளற்சாவ்ல்லசவச்திஜேரிருக்க 

விரைந்துசதறுமண்சேம்விரும்ாமுன்னேவிரிகில த்தைப் 

புரம் ஐவாழ்கவெனச்சருணைபொழியுமுகிலேபொல்லாதேன் 

கரைச் சமன, த்சோடினைப்பணிர்சேன் சண்பார்கழுக்குன் றுடை 
[யானே (௭) 

மடிமைவிளையாட்டசனளுலும்னத்தினொருஸ்மயிலாதாலும் [ல் 
சொடுமைபொருமைதம்மாலும் சோவேயொருசால்கினைவாேே 

படியிற்பதினாறும்பெற்றுப்பசமும்பெறுவரெனமறைகள் 
முடிவின்றொவிச்சச்சேட்டுவர்சேன்முதல்காகழுக்குன்றுடை 

| |யானே. (௮) 

பாவிமொழிர்தமொழிசேட்டும்பாசாதிருப்பதழசேயோ 
கவியழைத்துங்குறைகேளாச்கொடியேன்செய்தகுறையேயோ 
தாவி.பூலச.ராசரமுர் சானாப்முளை த்தமுசலேயோ 

ஆவியலையாதருடருவாயரசேசமுர்குன்றுடையானே,.. (௬)



திருக்கழுக்குன்றம். 

அழியுமுடலிலுறுகோயையகற்.தவரியமருந்தரும்இக் 
கழியும்போகதுசர்ச்சியினிற்சாலங்கழித்ேதன்கல்லாதேன் 

இழியும்வினை க்கேயிடுமருர்தையிறைவாசேடிப்பிடி. பாத 

௧௫௩. 

பழியை பகற்றிப்பதமருள்வாய்பானேசமுச்குன்றுடையானே.() 

Gey ce 

 நேரிசைவேண்பா. 

சீர்கிறைந்த ஈரதை செதையாமற் செவ்வனே 

நீர்கிறைந்த வேணி கிமலனை - ஓர்ந்து : 
நெறியால் கழுக்குன்றம் நின்று கினைவார்க்குச் 

குறியால் வரங்கொடுக்கு் குன்ம, 

குன்றுடோல் செல்வமுளார் கூடும் தலைவாயில் 

நின்றுகின் ரேங்குன்ற நெஞ்சமே - இன்றுமுதல் 
தூசுக்கும் சாசுச்குக் தொல்படினியச் இர்ச்தற்கும் 

பூசிச்ச வேதடிரி போ, 

போயடைகந்த வன்பரெலாம், பொல்லா வுடற்சுமையு 

மாயப் பிதவிப்பிணியு மாற்றியே - ஆயும். 
சமுக்குன்ற கசன். கழலிணையின் ழே 

வமுக்இன்றி விற்றிருச்தார் வாழ்ர் த. 

வாழ்ர்தாலும் வையமொடு வானவரும் வந்துதினர் 
தாழ்ச்தாலுமென்ன தனிசனோ - வீழ்ர்தொருகால் 

ஈசா கழுக்குன்றத் சேச்சலே யென்றன்பால் 

பேசா தவன்பெரும் பேய், 

பேயசஜும் சோய்விலகும் பேச்ரீய பெண்டுதவுஞ் 

சேயளிக்குஞ் செல்வஞ் செழிக்குமே - தியலழி 

செல்லா திழுக்குஞ் செலுத்துஞ் சவெபதச்தில் 
ஈல்லார் கழுச்குன்ற நாடு, 

  

(௪)



௧௫௪ திருக்கமுக்குன்றம், 

வாழி. 

சந்தவிநந்தம், 

ஈசன்வாழி யிநைவிவாழி யிலட்கு மைங்கரச்சனும் 
மாசிலாத சர்சன்வாழி மறைகள் வாழி மன்னுசர் 
சேசர்வாழி நீ.றுவாழி நிலவிய கழுச்குன்றமும் 

பேசுழா ஓம் சண்டி வாழி பெராகுசைவம் வாழியே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

உருசிதாசகோடீஸ்வரர், வேதடரீசர், பெண்ணினல்லாளம் 
மை சங்குதீர்த்தம், வசுதீர்த்தம், இர் இர தீர்த்தம், பட் இதீர்,2தம். 

நான்குவேதங்களே ஒரு மலையுருவாடநின்ற த). ௮ஷ்டசுக்கள், 
Hames GC sar, unser, Qo Maer, யமன், திருமால், சாரர், 
சணங்கள், சூரியன், பசஞ்சலி மு.தலாயிஜனோர் பூசித்சனர்கள். 
பசு, வராசம் முதவியவை பிரதக்ஷணம்கம்து தேவ உருப்பெற் 
ன. திருப்பாற்கடலைச்சடைய மர்தரஇரியைப் பெயாச்சபோ 
து அதிலுண்டாயெ கோடி ராட்சதர்சளைக்சொன்ற கோடி உரு 
தீ.திரர்கள் பூசித்துப் பேறடைந்தனர்சள். இரேசாயுசத்தில் 
சண்டன், பிரசண்டனெனும் சழுகரசர்சளும், இேதாயுகச் 
இல் சம்பாதி, சடாயுவென்னுங் சழுகரசர்களும், துவாபரயுக 

தில் சம்புகுத்தன், மாகுத்தனெனும் ௬ஷிகள் சத்திபெரிது சிவ 
ம்பெரிதெனத் தர்க்டித்து அவ்விருவரும்வர்து கூறியதையும் 
சம்மதிபாமற் பெற்ற சாபவசத்தாற் கழுகுருவுடையோராமிரு 
நீத அச்சமுகுகளும் பூசித்து முத்தியடைச் தன. அதுபோலவே 
கலியுகத்தில் பூடா, விருத்தாஷென்னு மிரண்டு தவசிசள் சவ 
பெருமானருளிய திருவார்த்தையைமறுத்து உடனே மாத்தி 
வேண்ட, எதிர்மொழிஈத தப்பிதத்திற்காக கழுகுரூபம்பெற்று 4 
சலியீற்றில் மு.ததியடைய கண்காட்சியாக இன்றும் ஐழிபட் 
டுக்கொண்டிருக்குந்தலம், ஸரீமன் மாணிச்கவாசகசுவாமிகள் 
குரு௨டி.வந்தொழப்பெற்று :*சாட்டினாப் சழுந்குன்றிவே''எனச் 
இருப்பதிகம் பாடியருளினர், இத்தலத்தில்மாத்திரம் சமயா 
சாறியர்சளக்குப் பிரத்தியேகமாக திருக்சோயில்களிருச்கின் 
றன, சமயாசாரியர்கள் நால்கர்சளாலுர் இருட்பதிகம் பெற் 
றுள்ளது,



திநச்சிற்றம்பலம். 

௨௯,-இரு அச்சிறுபாக்கம், 
‘Ore 

  

காப்பு. 

(?நரிசைலெண்பா. 

சந தித்சோர் வஷ்வினையைச் சேதிக்குஞ் சிற்பரனாங் 

ச௩துகரி யானனனைச் சன்மனனே - சர்சசமுங் 

காவளஞ்சே ரச்சிறுபாக் சத் துறயுங் சண்ணுசலை 

சாவளம்பா டி.த் இரிய சாடு, 

  

அறு$1&கமிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

ஒன்றான நிலையானைப் பலவா விரிந் தான 

யும்ப ரேத்தும் | 
ஈன்ரான பதிபலவுங் சொண்டாலை. பெனையாள 

நயக்ின் ரூன 

அன்றாத வனுமதியு மலற$ திடவே யனல்விழிபை 

மலர்த்தி ஞானச் 

குன்றாத புகழானை யச்சிறுபாக் கத்தானைக் 

குறித்து வாழ்வாம், (5) 
பரண்டான வுருவானை யெரிசாற்றொ டகலெமற 

லிர்து வானர் 

இரண்டாருங் சதிருயிரு மானானை யானானைச் 
சாமீ தொன்றக் 

குமண்டாசு ரன்னிறகை கூ ட்டி.பணி யழசனையென் 

குறைதீர்த் தானை 
அ௮ரண்டார்தம் புரமெரித்த ஒச்சிறுபாச் சத் தானை 

யடைந்து வாழ்வாம், | (௨) 

மூன்றான கண்ணானை முடியாத கிலையானை 
முடித்த வேணி 

தான்றாழ நின்றார் தன்மையனை தண்மையனை த் 
தீலைகை சேர்ச்ச



௧௫௬ திரு ௮ +s றுபாக்கம், 

வான்றாழு மழசளையென் sparoude வடி.வானை , 
வான மேய 

சேன்றாழுர் துடகைசெறி மச்றுபாக் சத்சானைசத் 
தெளிந்து வாழ்வாம், (௯) 

நாலான மறையானை ஈல்லோர்ச ஞளத்தென்று 

ஈணுகு வானை. 
மேலான கிலையானை வெண்ணீறு சண்ணித்ச 

வேடச் தானை 

ஆலாரும் பெருமானை யடி யேனை யாட்சொண்ட 
வண்ண லானைக் 

கோலாச மாலாக்கு மச்சிறுபாச் கத்தானைக் 
குறித்து வாழ்வாம். (௪) 

ஐர்தான முசத். தானை யழலாருங் #7 gon Yor 

யமர ரேத்தும் 

இந்தாரு முடியானை யீற்றினிலு முடியானை 
யெண்ணா ருள்ளம் 

௨ந்தார வருளானை மூனமானை யழைத்தானை 
மருவி னானைக் 

சந்தாருங் களிற்றுரிசே ரச்சிறுபாக் கத்தானை 
கருதி வாழ்வாம், (3) 

ஆறடங்கு முடியானை பாறடங்க வடியேனை 

யாளுங் கோனை 
வேறிடங்கொண் டோடாதே தன்னடியை விரும்பிடவே 

வேட்சை தநத 

கூறிடங்கொள் ருமரிக்குச் குழைவான சோலமார் 

குழையி ஞனைப் 

பாறிடங்கொள் கேலானை யச்றுடாச் கத்தானைப் 
பணிர்து வாழ்வாம். (௬) 

ஏழான பொழின்குற்று மையாவென் றேச்செடுக்க 

Su sus 

தாழாத வருளுடைய. தலையானை ச் தலையானைச் 

தனையன் நன்னைப்



இரு HER ௮பாக்சம், & (Bier 

போழாரு மாகத்தே யணைத்தெடுத்து wBpQaw gi 

புனிசன் றன்னை 
லீழாக சடைமூடித்த வச்சிறுபாக் க.த்தானை 

மேவி வாழ்வாம். (ar) 

எட்டானை யாவர்க்கு மெழில்வாத வூரர்க்கா 

விலங்கச் கொண்ட 
கொட்டானை யட்டபுயக் குலவரையி லழகாகக் 

கோக்க ளெட்டும் 

பட்டாக வுடையானை யுடையாச வுரியுடுத்த 

பண்பி னானை 

ULM GS சண்டலைசூ ழச்சிறுபாச் சத்தானை 

மத்து வாழ்வாம். (௮) 

ஒன்பதா கெயெகோலச் சடையானை யச்சடையா 

வுயர்வி னானைத் 

தின்பதா இயவுணவ ஈஞ்சாக வுடையானை ச் 
தேவர் யாரும் 

அன்பதா இயநீரும் பச்சிலையு: மிட்டள வே 
யருள்செய் வானை 

என்பதா இெயெமாலை யச்றுபாச் கத்தானை 

யேச்தி வாழ்வாம். (௯) 

பத்ீதான செயலுடையார் நிதம்போற்ற வவருள்ளம் 

பாங்கா கச்கொண் 

டெத்சாலு மொவ்வாத நிலையமென வமர்வானை 
Sums Cornus 

முத்தாலு மணியாலு மானமா னச்சமரர் 

மூறைவர் தேத்த 
ஈச்தாலுர் தடமாரூ மச்சிறுபாக் ௪ச்,னை 

நாடு. வாழ்வாம், (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
ar



௧௫௮ திருவக்களை, 

பாக்சபுரீச்சர். அதிசர்தரமின்னம்மை, தேவழிர்த்தம், 
சொன்றைவிருட்சம், சேர்கள் பூரித்சதலம், திரிபுரா திகளைச் 

செயிச்ரும் பொருட்டுச் சவபெருமானுச்குச் சசலதேவர்களுர் 
இருதிசேராய் உடாபொழுது அத்தேவர்கள் தம்மு. சவியாலன் 
நிச் வெபெருமான் திரிபுரத்தைச் செயித்தல் எவ்வாறு கூடு 
மென நினைத்த நினைட்பயுணர்க்த சிவபெருமான் தேரின்மீது 

இருவடி வைச்தான்ற ௮த்தேரின் ௮ச்சாள் ஒடிர்ததலம் திரு 
ஞானகம்பந்த சுவாமிகளாற் நிருப்பதிசம் பெற்றுள்ளது. 

தீரு*சி5கம்பலம். 

௩௦ -இருவக்கரை, 
சணகைஷமை ர (0) | கலவரக் 

காப் Ife 

௮ற:ரர்க்கமிநெடிலடியாசிரியவிநக்கம். 

புயல்சாட்டு மலையரையன் மகடருகற் சரிமுகச்துப் 
புனிதன் றன்னை 

மபல்காட்டுஞ் ஈகவாழ்ச்பக யறகவொழித்தோர் தம்முருவ 
மராவி Cir ey Gy 

செயல்காட்டும் டெருங்கறாணைத் இருயன முடையானைத் 

செளிவார் ஞானத் 

இயல்காட்டுர் திறலா?ன யிரவுபக லெஞ்ஞான்று 

மிறைஞ்சி வாழ்வாம் 

  

கலிநிலைத்துறை, 

உலகுபடைத்தோன் மனை உலங்கொண்டவத்தமனே 

சலகம்டயில்லிழியார் , யன்ப ழ்சக்கலங்காமுன் 
சலசமலர்ப்பசயச்திடவருளாப்சங்கரனே 

இலக மனவொளிர்மாரசர்திருவச்சசையானே, (௪)



இருவக்களை, ௧1௯ 

ஈழிரற்றோளாபண்ணவனேயென்பவவேலை ப 

ஈழும்படிக்சேவர் தருள்செய்வாய்தக்கோனே 
உிழிப்பதியிற்ச: சரஎப்டெறும்லித்தகனுங் 
ஈழிப்பதியோன் சரு.தி6 திருவச்சரையானே, (௨) 

பையாரரவமசை ச்சருளெங்கள்பரமேட்டி, 

மையார்டொழில்குழ்ச்கஇிலகப்பகலவஜனொளிமாற்று 

மையாறுடையாயனறைழி மான்மழுவமர்கிற்குங் 
சையாயெளியனையாண்டருடிருவக்சரையானே. (௯) 

பானார்விழியுடைசேனாம்பிசைம௫ழ்வானமுதே 

ஊனாருடல்கொடுதிரிதருகாயேனுருகிடிதர் 
சேனார்கமலத்திருவடியேத் தர் இறனுரையாய் 
சானார்ச்திலங்கிக்க.ன்டெறுதிருவச்கரையானே, (௪) 

தெருளேயோங்குஞார்திரசேகரத்தெள்ளமுசே 

பொருளேபொருண்முடிவானவனேநினைப்போற்றகிலேன் 

மருளேகொண்டிங்கயர்வடைகின்றேன்மா யையினாற் 

சருளேறீக்க்சடைக்கணிதிருவக்ச௨.ரயானே, (௫) 

நாகமணிந்தாய்ந-கம்வளைத்தாய்நாகவுரி 

யாகமிலங்கப்போர்,/ தவனே இகழச்சுசனோர் 

பாசம்விளங்கும் பனேர்?றர௬ய்பசுபதியே 
சேகமெடுச்சாவகையருடிருவக்கரையானே. (௪) 

வர்தேசரணம்புகுர்துனையேத்துமதிசக்கருளைச் 

தீர்சேபரிவுடஞண்டருள் 2வ தரட்பொருளே 

௮ந்தமிலின்பமெய்்திடவ?ரசகுர்க்சரூளுங் 
சட் சமலர்ப்பதமீர் சருடிருவக்கரையானே, (௭) 

மாலேறுடையாய்மத்கரியுரியாய்மலைமசளோர் 

பாலேயுடையாய்பவளமி றச்தாய்டரம்பரனே 
வேலேயுடையாய்வேளைமுனிர்தாய்மிளிர்கண்டைக் 

சாலேயுடையாய்காததருடி.ருவச்சசையானே, (௮)



EMO திரு ரலி, 

சிற்பரமேசிவமேயெனகாளுஞ்சர்மிகுந் ச 

சற்பரஞானி.பர்நாடிடுஞானராயகனே 

தீற்பரனே சனிமாதவனே சண்ணளியாருங் 

சற்பசமேயெனைக்சாத்தருடிருவச்சரையானே, (௯) 

குருமாமணிசுடரானவனேறின்குரைசழலைத் 
தீருமாமலர்சொடுபரசடவெண்ணேன்றண்ணமுதே 
கருமாலொழியக்சடையனையாள்வத ன்சடனலகோ 

இருவாழ்மல்குமாசகர்திருவச்சரையானே. (௧) 
இருச்சிற்றம்பலம், 

சாஇரசேசரேச்சுரர்; சேனாம்பிசையம்மை, wifs Bisa. 
குண்டலமசாமூனியு£ம், வச்ரொசூரனும்,சக்இிரனும் பூசித் த,தலம், 

திருஞானசம்பர்தசுவாமிகளாற் நிருப்பதிகம் பெற்றுள்ள த. 
ல்க சலைன் 

திநச்சிற்றம்பலம், 

ஓழுந்தியார் பட்டியெனவழரங்கும் 

௩க-திரு ௮ைலி, 

காப்பு. 
அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

பூமேவு சான்முசனு மணிவண்ண நெடமொலும் 

பொற்பின் மிச்ச 

காமேவு மலர்த்தொடையல் வானவருஞ் சபெதியுங் 
கவிந்து நின்று 

சாமேவுந் து.திபுகல ஈலத்தகுபே ரருட்டி. றத்தை 

நல்கி வாழுர் 

தேமேவு சொன்றைமூடி குஞ்சரட்பொற் செஞ்சரணம் 

சென்னி சேர்ப்பாம், 

 



Bc wy os F of, 7 ie F 

அறு $ர3 கழிநேடிலடியாசிரியவிரத்தம், 

சடல்வரு விடநிறை சளமுடை யிறை பவன் 

சண்ணா ரமுதனையான் 

ச டயனை யாள்பவன் கலைமதி முடியவன் 

ஈதிரவ னெயிறுதிர்க்தோன் 
படமுடை யரவணி பசுபதி பண்ணவன் 

பக.ரரு ஞ.ணனியரை 

யடையவொடு காத்திட வமருர் இருப்பதி 
யரைவி யம்பதிஃய, (௧) 

இரணிய னுரங்கிழித் செழு மடங்ஈலை 

யீர்ச்திடும் புயவலியான் 

மூர்ணிய தனஞ்ாயன் வில்லடி பட்டவன் 

மூக்சணு டைப்பாமன் 

காணிய மேனியன் சண்மலர் சாத்திடகீ 

சருதரும் பரிசீர்தான் 

அரணை யெரித்சவ னமருக் திருப்பதி 

யரைசிலி யம்பதியே, (௨) 

இரைகடல் வளர்திரு மாலயன் மசபதி 
இகழ்முணி வரரறியா 

வரைசிலை மான்மழு கரங்கொளும் வான௨ன் 

வளமழை கோவண ச்சான் 
குரைகழ லீர்சென துளஎம்புகுங் சொற்றவன் 

கூறரு மலைமகளை 

யரைமெயி லுடையவ னமருச் திருப்பதி 

யரை லி யம்பதியே, (௯) 

சடசரி யுரியினைக் சலையென வணிர்தவன்.. 
கலைமறை முடி ஈடி த்தோன் 

புடைசெறிச் தளியிசை யிதழியர் சொடைய௫ன் 

புரரூன் நினைபெரித்தோன்



௧௬௨ தஇரு௮ை சிலி. 

விடையுடை கொடியவன் வியன்சணப் படை பவன் 

வினையுட லகர நிடவே 

அடைபலர் தமையாண் டவனமர் திருப்பதி 

யரைசிலி யம்பஇயே, 

சாலனை யுதைத்தவன் காமனைப் பொழடிச்சவன் 

சாம கடற்படியார் 

சலமோ டடிமனங் சனியவே யேச்திடச் 

காரகர் தந்திடு பான் 

சால கடுர்துயர் ரீச்கிடுஞ் சங்கரன் 

சலாதர னுரஙாடிர்தான் 

௮௭ மிடற்றின னமருக் திருப்பதி 

பரைசிலி யம்பதியே. 

சோணியம் பதிக்கிறை தொழுதிடும் பரம்பரன் 

றுகளறும் பொற்பதத்தான் 

வாணியு மவள்மா மியுமிரு விழியென 

வைப்பவள் சேருரச்சான் 

வேணிமேல் வேணியை வியன்பெற வைச்ச௨ன் 

விதிசிர மசழ்கரத்தான் 

அணிப்பொன் னனையவ னமருர் திருப்பதி 

யரைசிலி யம்டதியே, 

பழவினைக் சயிற்றினிற் பல்லுயி ராடிடப் 

பசஞ்சலி யாடத்தான் 

மழவிளங் குழவியை மடூழுடன் பாற்சடன் 

மடுச்திட செய்தபிரான் 

மழைகளர் பொழில்செறி மதரையி துறைபவன் 

மறைச்லெம் பினையணிர்சோன் 

அழகுறு மேனிய னமரூச் திருப்பதி 

யரைரிலி யம்பதியே, 

(௪)



இரு௮ ரலி. ௧௬௩ 

கமயளி சனல்புனம் கதிரவ னுபுபதி 

க.சனமொ டகலிடமும் 

படமிசை நீளுயிர் டடிவ மவைச்கொளும் 

பானிற மேனியுள ன் 

முூடைதலை பலிபி" ஈச் சொண்டிடு மு.த்தமன 

மூ.தறி வோர்தினமும் 

௮டியிணை டணியவே யமருர் திருப்பதி 

யரைசிலி யம்பதியே, (2) 

மடலவிழ் மலர்கொடு மனநிலை பெற்றிட 

மாணடி. பைப்பணிவோர்க் 

இடெரை யகற்றிர மிறையவன் முடியினி 
விர்தாறணிர் BOC unex 

படியளர் தவனொடு ப.தமனு மடிமுடிப் 

பார்ட்பதற் சரியபரன் 

அடியனை யாள்பவ னமருக் தஇிருப்பதி 

பரை$லி யம்பதியே, (௯) 

சூலமும் பாசக் சயிறுங் சொண்டெ.ம 

தூதர்கள் வருமுன்னங் 
ச லம தறிந்தெினக் சடைக்கணித் தாள்பவன் 

சண்ணுத லெம்பெருமான் 

ஞநாலம துண்டவன் மரு யீன்றவன் 

ஞான தம்பரசத்சோன் 

ஆலடி யுறைபவ னமருச் திருப்பதி 

யரைசிலி யம்பதியே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அரைூலிகாதேச்சுரர், பெரியகாயமயெம்மை, அரசடித்தீர்ச் 

சம். வாமதேவன் ஏன்னும் ருவியாற் பூசிச்சப்பெற்றதலம் 

ஒழு தியார்பட்டியென வழங்குன்ற த, திருஞானசம்பந்த 

சவாமிகளாற் நிருப்பதிகம் பெற்றுள்ளது, 

 



திந$சி றம்பலம், 

௩௨--இரு இரும்பைமாகாளம்., 

  

2 emer 

காப்! 
அறு?” 'கழீநேடிலடியாசிரியவிரக்கம். 

புகழ்பூச்ச கோபாலன் மருமானைக் கோபாலம் 

பொருந்தி னை 

யகழ்பூத்த ஈரையூரி லமர்டதானைப் பெண்ணுருவோ 

டாணு மான 

இசழ்பூச்ச கோட்டானைச் ிரவருள்சேர் வீட்டானைச் 
சிறகு மன்பர் 

இகழ்பூக்த மலர் துமி கு சி துமுடி. யானடியை 

யிறைஞ்ூ வாழ்வாம், 

  

பன்னிரு$ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநந்தம். 
சங்கையஞ் செஞ்சடையு மதியுமூ மத்சையுங் 

காமனை பெரித்தழித 

சனல்விழியு மாடக் ர௬ுலவரை வலஜஞ்செயுங் 

சதிர்மதிச் கண்களுஷ்செங் 

Sr Gow குலவுசொங் சைக்குயின் மொழித்தெரியை 

சொண்டதெொகரிடப்பாசமுங் 
குலவமர ருயவலைக் கார்கோ ளூதித் தவரு 

கொடுவிட மமைச்தகரமும் 
அங்கதப் பல்லணியு மாதீரவ தாகவே 

யறிவிலேன் காணவருவாய் 

அன்றுகா ழியில்வர்த ஞானசம் பந்தனுரை 
யமு.சசவி மாலகொண்டோய் 

மங்குலுறு சோலையிற் சங்குலங் குழன்மாசர் 

மணெரொடு மகழிரும்பை 

மாகாள காதபர மாகாள முற்றகர 

மாசாள சண்டவரனே, (௪)



திரு இரும்பைமாகரளம், ௧௬ட 

ஈதலொடு ஞானசம் பர்தனும் கன்றுபொற் 

கலசமுலை வழியொழுகுதீங் 
கலசங் கொடுச்துப் பரானர்த மாமறிவு 

காணவரு டரததாயாஞ் 

£சமதி வதனமுர் திதில்வா ணயனமுஞ் 

செறிந்தவத லொத்தகுழலுஞ் 

சிலைசொண்ட த சலினிடை யிலகுமொண் டிலசமுர் 

திசழ்.சருங் குழலம்மையோ 

டாதரத் சொடுமேவி நாயினுங் சடையேனை 

யாளுசா ளெந்தசாளோ 

௮ன்புகொடு மாகாளர் புரிபூசை கைக்கொண்ட 

வண்ணலே பவளமலையே 

மாதிரம் பரவுபுகழ் தரன் பொற்கஞ்ச 
மலர.பன் றேடுபரமே 

மாகாள நாசப.ர மாகாள முற்ற£₹ர 

மாகாள கண்டவரனே, (௨) 

ஒ.தீரிப மறைமுடியி லொளிர்ன்ற பிரமமே 

யொப்பரிய முத்திழதலே 

ஒருபொழுதி லும்பரவி யேத்தாத வென்ளை யன் 

ஜெப்புடைச் சோதிவீட்டில் 
sist வைச்தியோ கைவிடுதி யோவறியே 

னச்சனே யாதிகர்த்தி 

நாரணன் பிரமனா ரறிவ;தற் கரியவொரு 
ஞானச்செழும் பிழம்பே 

நீ 'துலாஞ் சோலைசெ.றி தண்சாழி ஈகர்வருந் 

கனிஞான சம்பக்சனார் 

சாற்றுமது ரப்பனுவன் மாலையொடு சொன்றையர் 
தார்குலவு மணிமார்பனே 

மாசவத் தோரருப் போதுசேர் தடவையார் 

மாங்குபின் மொழிக்கணவனே 

மாசாள சாதப.ர மாகாள முற்தகர 

மாகாள சண்டவரனே, (௯)



௧௬௬ இரு இரும்பைமாகாளம். 

வீழியங் கனிவாய் மடந்தையர் வசச்தனாப் 

வீணாள் கழித் துநின்றேன் 

விண்ணகார்க் கரசாய வண்ணலே யுன்டாத 
மிளிர்தா மரைப்போதிலோர் 

நாழிகைப் பொழுதேலு மன்புவைத் தறியேனி 

ன்பதங் சாண்பதென்3ர 
நாசாரி வாகனலு நான்முசனு மோதுவெளி 

ககச்சிரமேய மணியே 

சூழிமச யானையுரி போர்த்தருளு மெய்யனே 

அ£யரச மணிவிளசசே 

தொல்லா ரணங்சட்கு மெட்டாத வையனே 

துரிசன்மா சாளமுனிவர் 

வாழிய வணங்குபர னேமாதர் சாயலென 

eran or BN Giri Gedo; wan 

மாகாள நாதபர மாகாள முற்றகர 
மாகாள சகண்டவரனே, (௪) 

ஈஞ்சார்ர்த சண்காட்டி ஈசையூட்டி ஈகைபூட்டி 

நகுமுலையி னெஞ்சைவாட்டி. 

ஈசைகூட்டு மாதரார் மையல்வலை யிற்ிச்கி 

நாணாளு மெலிவெய்தினேன் 
கஞ்சா தன ச்திற் கொழுகனுங் காணாத 

சழலடித் துணைவருந்தச் 

கரு.து.தஇிரு வாரூரி லாலால சுக் சார் 

சருச்துக் திசர துமாதர் 
பஞ்சாரு மெல்லடிப் பரவைடா துற்றன்று 

பனிமொழி பணித்தடரனே 
பாவியே னுய்யவொரு பொழுதாயி இுஞ்சிறித 
பட்சம்வைத் தினிதாளுவாய் 

மஞ்சார்வ மொடுசோலை மீதுலா விக்குமுற 
மயினடன மிடமிரும்பை 
மாகாளநாதபர மாகாள மூற்றகர 
மாகாள சண்டவ. னே, (௫) 

 



திரு இரும்பைமாகாளம், 5 thy OF 

அறுசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

லா போற்றி 9வைம$ூமுஞ் 

செல்வா போற்றி செழுங்கமலக் 

சாலா போற்றி காலனுயிர் 

சவர்ர்காய் போற்றி கவின்மறையின் 
மூலா போற்றி முனிவா்.த.தி 

மரர்த்தி போற்றி மோனமருள் 

ஆலா போற்றி யடியேனை 
யாண்டாய் போற்றி போற்றியே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மாகாளேசர், குயின்மொழியம்மை, மாகாளதீர்த்தம், ௮ரி 

சரட் 5திரர து சேனை த்தலைவராயெ மாகாளர் பூரித்ததலம். திரு 

ஞானசம்பர்தசுவாமிகளாற் நிருப்பதிசம் பெற்றுள்ளது. 

  

அறுசர்க்கழிநெடிலடியாசிரயவிநத்தம், 

உலகமெலாம் தானாகத் திருவிளையாட் டியற்றுமெர்தை 

யுயர்பூங் கச்டித் 

சலழூதலா மாக.எ மீறாமுப் பானிரண்டு 

தீலங்கண் மிது 

தொலைவில் பவ.த் தொடச்கொழிப மோசூர்வாழ் முனிசாமி 

துதிக்கும் பாடல் 
சலமலிசொண் டைப்பதியின் நிருக்சோவை யெனவிசைய 

நலின்றான் மாதோ, 

திருச்சித்றம்பலம், 

 



௨ 
இவமயம், 

ேலுமயிலுர் துணை, 
௦ 6 திருப்போரூர், 

20: 

    

காப்பு. 

நேர்சைவேண்பா. 

வருவா யரனளித்த வாரணமே கண்ணே 

அருவா புருவாகு மையா--இருவாகத் 

தாத்திரிப்பாற் போரூர்வாழ் சாமிக்கு யாலுரைககு 

கோத்திரப் பாவுக்குத் துணை, 

வேவல். 
பன்னிநசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம் 

எட்டுமா மலைகள்சரி யெட்கொ கநங்சடிசை 

யெட்டுந் திரும்பியாட 

ஏமன் ப:பந். தவரு சாமன் வெகுண்டுமல 

பூமன் னய துநாட 

க&ட்டடங் காச்காளி ஈட்டமிடு சாலையுங் 

சண்டிலே மென்றுகூட 

சாகசமொடு நாய்நரிச எலகைபூ தங்களுற் 

சனவிருச் தென்றுசேட 

துட்டதா னவர்சள்விடு பட்டுத் இடுக்கிட்டு 

துயரச் தழுக் கிவாட 

தூயமா தவர்தெளீவி லாயுமறி வாலில் த 

சோற்றமே சென்றுசீட 

அட்டமிடு மயிலேறி யுகரமொடு சூர்ளேசள் 

கொட்டம தடங்ொட 

வருமுருக னரிமருச னிருசரச் தேர் த மணி 

வாய்ர் சவடி. வெற்றிவேலே, 

 



இருப்போளுூர், ௧௬௯ 

இதுவுமது. 

அறு$ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

ஈாழுதகைமா தவர்சித்த HIST wer wp eet 
சோர்வுற் றந்தோ 

முசகண்ணீர் துடைக்சமலை மசண்மகனுச் காசரவா 
யன்ற ளித்த 

முகடற்கப் பாற்கொக்கை நெடுங்கரியைக் சொடுசூரை 
யிரையாய்க கொண்டு 

மூத்கற்றும் வடிவேலை யெனதுவினை களைதவிர்க்சப் 

பணிகு வேனே. 

 னவல்ககளாகளமக் 

மயில். 

எழ$€ர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

தாரரைக ளுதிரவை ராவதம் பெதரமுத் 

ENYA Fru erst 

ஆாவா ரங்கொண்டு கூச்சலிட் டோடவே 

அ௮ண்டர்தவர் பப மாறவே 

பாரமுூடன் வட்டமிடு இறைவேக சம்மைப் 

பகைத்துவரி வீழ்த்து மென்னுஞ் 

சாரம தறிந்துவளி யோடவறு முகவனூர் 

திருமயிலை யஞ்ச லிப்பாம், 

  

சேவல். 

அறு$£ர்க்கழிநெடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

உலகுயிர்சள் குறிசொள்ள வுயர்மலையை வலமாஇ 
யொளிரும் வெய்யோன் 

லலைசடலி னிடைமுளைக்கச் கூ.வதலு மன்றிமிகு 
வடியர் கூட்டம் 

கடு



BETO திருப்பேபோருர், 

நிலை கலங்கா தசவிருளைப் பறச்சடி.த்.துத் Stove ip. 
சிறகை யாட்டி 

வலமயிலோன் வரவுரைக்குங் சொடிசேவ லடிமுடிமேல் 
வைப்ப மன்னோ, 

  

வீரவாகுதேவர்: 

கர்சசொண்ட புயலிடத்சே மின்னொளிகள் தோன்றுகின்ற 
சாகதி போல 

ரீர்சொண்ட சடைவெள்ளப் பொடிமெய்யா காயத்தில் 

நேர்ர்த நீலச் 
2ர்சொண்ட புயற்களச்தான் மேனோக்கப் பசச்சிலம்பு 

தெரிக்ச தானல் 

சர் சாண்டிங் குதித்ததிரு வீரவா குவினீணைத்சா 

ளிணை முடிப்பாம், 

  

நவவீரர்கள்:. 

உயிர்சிகற? சொடுமைபுரி தானவர்கள் களைந்செறிர்த 
eer Cae 

பயிர்செய்குடி வைத்திடுமோ ராயுசம்போ விருந்த துவோ 

சளையப் பார்க்குள் 

செயிர.றுமோர் பணியா கூறிட்டுப் போரிட்டுச் 
தேவர் கூட்டம் 

அபர்வறச்செய் நவலீர ரடிமுடிம்கே யணிபவருக் 
ஈன்பு கூர்வாம். 

  

இதம்பாசுவாமிகள்- 

பன சண்டு கொடியேறிப் படார்தவஇ சயங்சாட்டும் 

பண்பு வீறும் 

வ்னைகொண்ட சொடியேரு விதங்கிளைந்துள் ளிருந்சருளும் 

விமலன் றன்னை



திருப்போரூர், Bare 

ஈகைவிண்ட மனமவரிற் குடியேற வைத்ததென 
நன்கு சார்ந்த 

கனதொண்டு செயவந்த செதெம்பரசுவா மிகளடியைக் 

கருத்துள் வைப்பாம். 

  

தெய்வயானையம்மை; 

கலித்தாழிசை. 

மதியற்றயான் று.திசெய்திட மன்னித்துமே மகவான்்முனப. 

அதிகத்தவ மதையாற்றிய வயிராவதன் றருகன்் னியே 

சதிசூரனைக் கொலைசெய்திடுஞ் சமராபுரிக் கொருநாயகு 
க.ிதர் துரீ யெனையாளுவாய் கனதெய்வயா னையெனம்மையே, 

  

வள்ளியம்மை: 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

சனையா மான்வயிற்றிற் செறிர்துவள்ளிக் கொடி. ₹ழல் 
சிற்த ஞான 

நினைவாய்ந்த மகவா? நீணிலச்தி லவதரித்த 

நிறைவு சொண்டு 

தினைமூலந் தேனுணவாங் குறிஞ்சிமக்கள் பால்வளர்ச்,த 
செய்ய மாதை 

ஈனைவாய்ந்த மரர் தழுவும் வள்ளியம்மை ப.தமுடி மேல் 

சாட்டு வாமால். 

  

e 

Bre: 
அறு$ர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம்; 

பொன்னே டொலிவே பூரணமே 

புனித வாலை தருசுதனே 

என்னே யுன்னைப் பணியாதே 

யிருர்சே னின்பே ரருள்வலியால்



௧௭௨ திருப்பேபோரூர். 

கன்னே ர௬ள்ளங் sont Serius 

சடலுண் மூழ்கிச் சளிச்னெறேன் 
மன்னே மணியே போரிவளர் 

மருந்தே முருசப் பெருமானே. 

மோகந் தருமா மாயையிலே 

முழுச் டெர்கிங் சயர்வேனைச் 
சோகச் தவிர்த்தட் யெமாறு 

துணைமா மலர்தீதா ளென்றீவாய் 
Cust தவழு மலையரையன் 

மசண்மென் முலைப்பா லமுதாட்டச் 

தாசர் தவிர்ஈட து போரிவளர் 

தருவே முருகப் பெருமானே. 

பாழா கஇயபொன் னாசையிஞற் 
பணமே தேடிப் பாவையர்சள் 

தோழா மைக்கொண் டவரேவுச் 
தொண்டு புரிர்தே னக்தோரான் 

தாழா தடியார் தாளிணையைத் 

தவிர்த்தே சாளை தணிரரகில் 

௮ழா தருளாய் போரி௨ள 

ரரசே முருகப் பெருமானே. 

தாரம் பிள்ளை தமர்செல்வக் 

தம்மி லழுக்தித் சாண்மறக்து 

ஈர மில்லா நெஞ்சினனா 

யெண்ணா தெண்ணி யேங்குகேன் 

G7 னுரமுங் இரியோடு 
தொளைபட் டுருவுஞ் சடர்வேலா 

வீரம் விளங்கும் போரிஷளர் 

விமலா முருசப் பெருமானே. 

பட்டி மாடு போற்றிரிந்து 
பாபம் பழியென் றஞ்சாமல் 

(௪)



திருப்போரூர். 

எட்டி மரம்போ லீவின்றி 

யிருந்தே னிறர்சதா லேமனென்னைக் 

சட்டி நெருப்பி லிடுமுன்னே 
கருதிற் ரொடரா னெனக்கேட்டு 

ஒட்டி யுவந்தேன் போரிவள 

சொளியே முருசப் பெருமானே. 

கர்றங் சேட்டும் காரிகையார் 

காமக் கடலின் மூழ்கிநிகஞ் 

சற்ற நெஞ்சிற் றுயரின்றிச் 
é Sat Sab gen சாவென்னைப் 

பற்று மென்னும் பயமீர்ர்தப் 

பற்றித் துரத்தப் பாலடைர்சேன் 

வற்றி வேலோய் போரிவளர் 

விமலா முருகப் பெருமானே, 

காடே யடைந்து மலையேறிக் 

கடிதா மரிய தலமியற்றி 
மாடே தஇியிந்து ஈஇிமூ ழ்கி 

நற்காய் கிழங்கு சருகருந்தி 

யோடே யெடுச்து முூடைதரித்து 

முனைய பணிய வறியாதார் 

லீடே விரும்பார் போரிவளர் 
வெற்பே முருசப் பெருமானே, 

எப்போ துழுணின் புகழ்பாட 

வெப்போ துமுனின் பதநாட 

எப்போ துமுனின் சதைகேட்ச 
வெப்டோ துமூனின் னெழினேச்ச 

எப்போ துமுனின் பணிசெய்ய 
வெப்போ துமுூனன் மலர்சொய்ய 

எப்போ தடைவேன் போரிவ௨ள 

ரெந்தாய் முருசப் பெருமானே, 

ச்சு 

(௪)



௬௪௪ Bi tH] என்பர், 

பானை யாளவே ண்டாவப் 

பலதே வர்சடம் பதியவேண்டா 

ரீரைச் சொரிர து மலர்தூவி 

நினை ஈர மடிபார் பணிவேண்டும் 

சீரைச் கொண்மா தர்களிருவர் 

ரிறக்க மயின்மீ தேறிவரு 
வாரைக் காணேன் போரிவளர் 

வாழ்வே முருகப் பெருமானே. (௯) 

சன்னி சனக்குக் சைமீந்தாய் 
கவியாற் &ீரற் குயிரளித்சாய் 

மன்னும் பொய்யா மொழியார்க்கு 

மலர்மே லயற்கு மதிகொடுத்தாய் 

மின்னும் பொஇசை முனிூவற்கு 

மிளாப் பொருள்சொன் னீரெனர்சே 

என்ன வுரைத்தாய் போரிவள 

நிறையே மூருசப் பெருமானே, (௧௦) 

  

மாழீ விநத்தம், 

ள்ளிதெய்வ யானை பதம் வாழி வாழி 

மாமயிலுஞ் சேவலுமே வாழி வாழி 

சள்ளவினைச் கட்டறு த்தோர் வாழி வாழி 

கடம்பனிடும் பன்கழல்கள் கதித்த வாழி 

அள்ளிவருஞ் சூரனுரங் இழியேல் வாழி 

அலங்குகா மும்பதமுர் தோன்ற வாழி 

செள்ளியரீ ஜொடுமணியா மெழுத்தும் வாழி 
திருப்போரூர் தோத்திரப்பா வாழி வாழி. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

 



திருச்சிற்றம்பலம். 

வெண்பா அந்தாதி மாலை. 

    

௨0. 

காப்பு. 

ேரிசைவேண்பா. 

குஞ்சரமு கர்தோற்றைக் கோட்டானே சாச்சையே 

கெஞ்சகச் திற்கொண்ட நிமலனே-.-யஞ்சலென 

கண்பாவர் சாதிதுணை ஈற்போரு ரான்மாலை 

லெண்பாவர் சாதிசொல வே, 

  

நால். 

சீர்சடப்ப மாலை இகழுர் திருவுரத்சான் 

பேர்கடம்ப னெங்கள் பெருமான் - போரிதனில் 

௨ள்ளிதெய்வ யானை மருங்கிருப்ப வீசர்செவி 

சொள்ளுமறை யோதுங் குரு, (௧) 

குருவாட வந்து குறுமுனிக்கு முன்னே 

இருவா மறைபணித்த சேவே - முருகாபுன் 

மாஏ ரெழிலான் மயங்கினேன் போரூரா 

நீதமூட னென்பவத்தை நீக்கு, (௨) 

நீச்சப் பிரியா கினைக்சமறக் சக்கூடாப் 

போக்கு வரவற்ற பொருளையே - தேச்சமற 
உண்டுதிருப் போரிவள ௬.,த,தமனார் ஈற்பதத்சைக் 

சண்டென்று கொள்வேன் களி, (௬) 

களிப்பசலச் காலன் கதித்துவா நோக 

யிளிப்பதனா லென்னபய னெய்தும் - பளிச்சென்,ற 

மூச்சுப்போ முன்பே முருகனடிச் கென்னெஞ்சே 

பூச்சொரிந்து போக்குவாய் போது, (௪)



௧௪௬ திருப்பேபோரூர், 

டோசப் பழிக்கும் புமுமலிந்த புன்குரம்பை 

ஏ.தக் கஇனிப்பிழையா சென்னாமுன் - மாதுகுற 
வள்ளிதெய்வ யானையொடு வாழுச் திருப்போரூர் 

பிள்ளைமுரு கை.பனடி பேசு, (இ) 

பேசுவார் பேச்சைப் பிரியமாய்ஈ் கேட்டந்தோ 
வேசுமுட லத்தையெடுச் தேமார்சேன் - மாசுபடு 

சிந்தையே னொர்து தயங்குகிறேன் போரிவளர் 

எந்தையே நீயிருப்ப தெங்கு, (௬) 

எங்கும் பரவடி.வா யென்வடிவு நின்வடிவாய் 

கங்குல்பக லற்றவிடங் காணாசேன் - சங்கையற 

வர் துரையாப் போரிவளர் வாழ்வே இெனர்க்கு 

முக்தி யுரைத்த மொழி, (ar) 

மொழிக்குமொழி தித்திக்கு மோனக் கரும்பே 

விழிச்கு ளொளிரும் விளச்சே - பழிப்பிறங்காச் 
சேணார் தொழும்போரிச் சேயே சினைமறர்சேன் 

வீ வாணாளை விட்டு, (௮) 

விட்டவிடத் தேயடுத்து மேவியிருக் கும்பரிசு 

தொட்டுச்கசாட் டாய்போரிச் தோன்றலே - பபிடப் 

பகலாகப் பார்திதேன் பரவெளியை யுற்றுப் - 

புசலா யிதற்கோர்நற் பூட்டு, (௯) 

பூட்டில்லாக் கோட்டையினுட் பொல்லா மணிவிள ச்சை 

நாட்டும் வகையறிந்து நாட்டாமல் - சேட்டையினால் 

ஆடாத வாட்டமெலா மாடிட்போ ரூரானைப் 

பாடாதே டோனேனற்் பா. (௪0) 

பாவிப் சண்சலக்சம் பார்த் இரங்கு வாராக்கால் 
ஆவிக் கொருதுணையா ரையா - மேவிய 

துன்பச் தனையோட்டித் தூய்போரூர் வாழ்வேபே 

ரின்பர் தருவாயி சைந்து, (௪௪)



இருப்ப போரூர், ௧௭௭ 

இசைர்திருகா லோடி. மன மேரார் சுழிநுனைக்கண் 

ணசையா இருத்த வறியேன் - சசையுஇரப் 

பாண்டஞ் சுமர்து பரதவித்தேசேன் டோரிவள 

ராண்டவனே செய்வா யருள். (௧௨) 

அருள்சுரந்து வர்தடுத்ச வன்பர் துயாநீகஇத் 
செருள்வளர்க்கும் போரூர்வாழ் தேவே - மருளாங் 
களைபறித்தன் பாம்பைங்கூழ் சாச்செனது நெஞ்சில் 
நளினத் இருவடியை சாட்டு, (௧௯) 

காட்டியம யூர சடாத்தக் குயிவிசையைக் 

கூட்டிவளர் போரூர் குருபரனே - ஏட்டி 
லெழுதவடல் சாப்பவஞ்செய் தெய்த்சே னினியென் 

பழுதனைச்து மோம்டியருள் பார். (௧௪) 

பாராண்ட மன்னவரும் டாசதரன் கைச, 
யேராள மாக விறந்தார் - போரூசா 

வாதலினா னாயே னபயமெனப் புன்பிறவி 
யேதமற வந்ததெதே னின்று, (ஈகி) 

இன்றுனச்கு நானடிமை யேய்ந்தசனா Dave snus p 

சன்றினுக்குப் பெற்றங் சனிவ தபோல் - கின்று 

சு.ரந்தருளைப் போரிவளர் தூயவனே காட்டாய் 

நிரர்தரநீ நிற்கு நிலை, (௧௬) 

நிலைத்த வினையிரண்டு சீக்ககொ யேனுக் 

இலைப்பிறவி யென்ன வியற்றிப் = பலவண்ணக் 
சர் தமலர் வாவி சவின்செய்போ ரூரானே 

சந்சதமு கெஞ்சகத்திற் சார். (௪௪) 

சாரு மடியேன் பெறுசலத்தைச் சல்கரிப்பா 

ராருங்கா ணேன்கா ணமலனே - தாருமினிப் 

பேர்கதிக்கும் போரியனைப் மேபசவார்க் இன்பருளுஞ் 
சீர்சதிக்குஞ் செம்பொற் கழல், (௧௮)



5 ST od திருப்போரூர். 

சழற்பெய் குடம்போற் கலங்சாசே நெஞ்சே 
தீழற்க ணுறுதசப்பன் சாமி - ap pane 

அமாரேத் தப்போரூ ரம்பதியில் வாழும் 

குமரனடி யாருறவு கொள், (௪௯) 

சொள்ளக் சடையாக் குருவே கொஇப்பகல் 
வெள்ளக் சருணைபொழி வேலவனே - யுள்ளுள்ளே 

நின்ற நிலையோ கினைவிலேன் போரூரிற் 
சென்று பணிவுதென்று செப்பு, (௨௦) 

செப்புவதென் செஞ்சே தஇிறமில்லை யோிறிதும் 

மைப்படிர்த சண்ணி மகிழ்ஈசளித்த - ஒப்பிலான் 

வாழ்கின்ற போரூரில் வந்தடைர் ச வன்பரெலா 
மாழ்கன்றா ரின்பத் தகம், (௨௧) 

அ௮கரம்போ லேயுலகுக் சாதியாய் நிற்கும் 

பசவற்கு போரிரகர் பாலன் - புகன்றான் 
மச. ரமரை மாத்திரையே மன்னிரீண் டுச்சரிக்கும் 

ஒக. ரமதை முன்னாளுகச்து. (௨௨) 

உசர்.துனது பொன்னடிச்சகே யோயாதாட் செய்யு ப் 
சுசர்.சம் தஞ்ஞானர் து.ரக்தே - நிகழ்க்தெழில்செய் 

மட்டவிழ்தார் வள்ளிசுர மாதங்கங் காதலிக்கும் 
கட்டழகா போரிகாய கா, (௨௩) 

காசினியோ டண்டங் கதறம் பொருகூரன் 

நாசமுறச் செய்தும்பர் நாணாளுர் - தேசுபெற 

மன்ன வமைத்தவெழின் மாருப்போ ரூரானே 
நின்னருளுச் கேவரவுண் ணேர். (௨௪) 

சேர்விர் திருச் து .கிலைச்குச் தல் சனிலே 

பார்நக்இி.பாலென்றாய் பார்ச்திலேன் - தேர்ர்த 

வருர் சவத்தோ னாச்ச வருள்டோரூ ரையா 

பெருஞ்சிறப்பு சொண்டுசடிப் பேன், (௨௫)



திருப்போரூர், ௧௪௭௯ 

பேயோடா டிக்குகந்த பிள்ளாய் சரவணத்தில் 

Slur pote இகழ்ந்துவளர் - சேயே 
கொடியாடு மாளிகைத்சென் சோமளப்போ சூரா 
உடியேலுச் கவோயின் றன்பு, (௨௬) 

அன்பரெலா மின்ப மருக்இிடவு கானொருவன் 

றுன்புறு, ச னன்றோவென் மரோன்றலே - பென்புருஇ 

வாடுகின்றேன் போரூரில் வாழ்வா யடி.யிணையைத் 

தேடுகின்றேன் சாணேன் நிகைத். (௨ஏ) 

இசைத்தப்பே ராசையெனுஈ தீப்பேய் பிடிக்க 
நகைத்டெரா டின்புற்று நாளு - மிசச்சீர்சேர் 
கண்ணசன்ற டோரூரிற் கந் சனடி சாணாதார் 
விண்ணொடுமண் ணாண்டாலும் வீண், (௨௮) 

வீணா மயற்கடலில் வீழ்வேனோ டோரூரா 
ரீளா ஞனதருளை கேடத்தும் - சேணாடர் 

சண்டுதினர் சொண்டுபுரி கட்டழசா வண்ணெரும் 

தண்டெரியல் கொண்டபுயத் தாய், (௨௯) 

தாயும் தமப்பனுஞ் சாருமுற வுங்குருவுஞ் 
சேயுங் கடவுளுமெச் செல்வமுந் - தோயம் 

தீயிர்தொட்டுண் டான்மருசன் தண்போரூர் வாசன் 

செயிர்விட் டகன்றொளிருஞ் Fr. (௯௦ 

  

போற்றி. 

வேலாபோற்றி சூர்கடிர்த விமலாபோற்றி விடையனருள் 

பாலாபோற்றி ஈவலவீரப் படையாய்போற்றி பக்சரனு 
கூலாபோற்மி போரிவளர் குமராபோற்றி குலவு சண்டைச் 

காலாபோற்றி யடியேன்சண் சாணவருவாய், கழல்போற்றி, 

இருச்சித்றம்டலம், 

 



திந$சிரம்பலம். 

இருத்தணிகை, 

வேண்பா அந்தாதிமாலை, 

  

காப்பு. 

நேரிசைவேண்பா, 

இண்பா ரெலாம்போற்றுஞ் செவ்வே டிருச்சணிகை 

வெண்பாவந் தாதிமுப்ப தும்விளம்ப - பண்பாகும் 

ஐம்முகத்த லுக் துஇக்கும் ஆாரணச்கி னுட்பொருளாங் 

கைம்முகத்தன் செம்பொற் கழல். 

  

பன்னிந$ர்க்கழிநேடிலடியாசிரியவிநந்தம். 

அருமழையின் முடிவினட மிடுபரம லுதல்விழியி 

லறுபொறிய தாய்ச்சோன் நியே 

யழகுபெறு சரவணச் திடைதவழ்க் ச.றுவர்முலை 

யமுதருர் திக்கமலனைப் 

பருதளைக் சொடசட்டி யண்டகோ எங்களைப் 

பரிச்தரசு செய்கசூர 

பதுமனோ டசுரகுல மறவேலெ டுத்தமார் 

பயம்வேர் களைர்சகுமரன் 

கருதரிய மகபதியி னகம௫ழ்கு மாரியொடு 

HOU DAM BF. LVS gh Uy 

கவின்வதுவை செப்துமிகு ச.இி.௦ராடுதி ரிர் தவரு 

கலபமயின் மிசையிவார் த 

இருமகட லுதறிலத மெனவொளிர்வ or Gord 

இரு,த்தணிகை மேவிநாளுர் 

இகழடியர் வினையொழி.ப வருமமல விறைகுசன் 

றிருமலர்ப சம்டணிரு௨ர.ம், 

 



இருத்தணிகை, nays 
நேரிசைவேண்பா. 

சீர்கொண்ட வேணிச் சவபெருமா னெற்றிவிழி 
யேர்கொண்ட வாறுபொதி மெம்மானே - போர்கொண்ட 

ேலோய்/ திருத்தணிகை விச்சசனே.! யாதொன்றும் 
ஏலேன்மேல் வாதே னினம், (௪) 

இன்னமருள் செய்யா தஇிருர்இடில்யா ென்செய்சேன் 
வன்னத் தணிகை மலைலீரா/ - கன்னன் 
மொழியழைப்ப வந்த முருகா கருளும் 

பொழிகருணை யுள்ளமெங்சே போச்சு, (௨) 

போச்சுதென்பொல் லாவூழ் பொறைத்சணிகை சண்டவன்றே 

வாச்சுதுஈல் லூழ்தா மரைச்தாளா - மூச்சுவிட்டுப் 
போகா முனமிற் புணையாக்கொள் வாரன்றோ 
சாகா வரம்பெறுவர் சார்ந்து. (௩) 

சார்வுறுமாற் றுப்படையாற் சங்கடர்தீர்ச் இிப்புவியிந் 

சரர்தமை யாண்டதணி கேசாகேள் - தாரணியற் 
செர்சமிழே பேசத் இிறமற்ற விவ்வேழைக் 

கந்தவிதி வாய்ப்புறமோ வாள், (௪) 

அளாஞார்ச் கன்றோ வடிமைப் படவேண்டும் 
வாளாச் ஈழித்தேனென் வாணாளைச் - சேளாம் 

பசியாற் களைத்சேன் பருஉத்சணிசை யையா 
மிசையாழ் களித்சேனுள் வெந்து, (இ) 

வெந்து பிடிசாம்ப ராடு வியனுலகல் 
வந்து பிறந்ததொசை மட்டில்லை - இர்.து 
தவழ்சணிசை யுச்சித் சடவரையா யென்புன் 
பவமொழிய வைப்பாய்கின் பண்பு, (ஈ 

பண்புறுதி ருத்சணிகைப் பண்ணவனே! பாவைசடம் 

புண்படுகை நீக்கிப் புரக்தருள்வாய் - எண்ணியெண்ணி 
மெய்சிலிர்த்துச் கண்ணீர் விடுச் தமொழி வாய்குழறிஃ 

கைகுவித்து நின்றேனைக் கா, (« 
௧௬



௪௮௨ திருக்கணிைச. 

கார்கொண்ட மேதியுகை காலன் வருங்கானின் 

சீர்கொண்ட நாமத்தைச் செப்மியழைத் - சேர்கொண்டு 

சக்தியே னேல்சணிசைச் தேவசே னாபதியே 

எந்சலுச் குண்டோ விடம். (2) 

இடஞ்சுற்றம் பெண்டிர்ரல் லில்லமுமிய் வாவி 

உடம்பைவிட் டேகும்போ துண்டோ - கடம்பலங்கற் 
ஜோளா! இரு,த்தணிகைச் சுட்பிரமண் யாவடிமை 
யாளாக ஈல்லூ ழருள், (௯) 

அருள்வழிவி கோசனங்க ளாறிரண்டு பூத்ச 

சருவே/ சணிகையினின் றாயே - மருவெளியேன் 

தின்ற நிலைபெயரா நீர்மை மனநினைவா 

லொன்றச்செய் வாயே யுனை. (௧௦) 

உனை த்சலி” வேறொருவ ருற்றதுணை காணேன் 
சுனை த்தணிகை மாமலையிற் நுன்னும் - தணித்சகதிர் 
வேன்முருகா!/ பாற்கடற்கண் மேவி யறிதுயில்கொண் 

மான்மருகா / சாணவென்முன் வா, (௧௧) 

வாயார வேத்தி வழிட்படா தங்குமிங்கு 
sums G6 g ஈலிவுற்றேன் - மாயாமுன் 

வாசிப் பரியேறி வண்டணிகை மேவியுனைப் 
பூசிப்ப னோவருளிப் போது, (௧௨) 

போதாதோ யான்பெற்ற புல்லியசன் மக்குலையல் 

வாதேதோ வின்னம் வறியேன்மேற் - றீதரிச்தே 

யந்தோ தணிகைவள ரம்மானே நின்னருடான் 

வந்தாளா தோவுள் ளுவந்து, (am) 

வந்துன் னருளேயென் வல்வினையைப் போக்குமெனற் 

சிந்தையே கிற்கடிமை செய்விக்குஞ் - சந்தசமுஞ் 

சாயுச்யர் தன்னைச் தருந்தணிகை யாளாயான் 
வியச்செய் யாது விழை, (௪௪)



திருத்தனி. ௧௮௩. 
விழையன்ப ரீட்டத்துண் மேவுலிப்பா யோபுன் 
பிழைஈண்ப ரிற்புகுவிப் பாயோ - சுமுநூனையிற் 
கண்டார்கள் பே! சணிகைச் சற்கண்டே! ஈன்னெறியை 

பண்டார்க்குண் டோகின் oor ip. (௧௫%) 

அடியாருச் சாட்பட்டே னில்லையே யம்பொற் 
றொடியார்க்காட் பட்டேணிச் துன்பன் - மிடியாலப் 

பார்ப்பவர் பார் சாண்டணிகைப் பன்னிருசோ சானெனைத்சற் 

காப்பவர்யா ௬ன்னைவிடக் காட்டு, (௧௬) 

காட்டினெளி சாகின் கழல்காட்டி. டாயேலென் 
கூட்டுணர்வாற் காண்பரிசாங் குஞ்சரியும் - வேட்டுவர்தம் 

பைங்கொடியும் வாழ்சணிசைப் பன்னிருகை வேலவா 
இங்கெனைவிட் டேசா இரு. | (௧௪) 

இருந துர் தவழ்ஈ்து மெழுந்துஈடர் தும்பின் 
மரிச் தஞ் சுிட்பதெவண் வல்லாய் - பிரிக் இடுமுன் 
ஓண்டணிகை தன்னி லுயிரநிலைப்பிப் டாய்கினது 

தொண்டரொடு கூடிச் தொழ, (௪௮) 

தொழவரா துள்ளச் துவளிலைமெய் கண்ணி 
லழைவரா சென்செய்சே னையா - புழைதிரட்சை 

பாளைக் இளையசணி சாசலனே! யெவ்வகைசா 

யேலுச் இளகு மிதம், (௪௯) 

இதங்கவேண் டுர்சணிகை மீசனே! கின்பொற் 

பதங்சளன்றி யுண்டோவோர் பற்று - நிதங்கலிக்கும் 
பேரோசை யுள்ளே பிரிக்செழுந்த ரீங்காரச் 

சீசோசை மேட்கவருள் செய், (௨௦) 

செய்ப கமலத்தாட் டி.ரூமருச னே தணிகை 

க யனே யான்றே டருமருந்தே - மைவிழியார் 
வள்ளிசெய்வ யானை மருவு மணிக்குன்றே! | 

அள்ள லசற்றிசுத்த மாக்கு, | (௨௪)



௧௮௪ திருத்தணி ௪. 

ஆக்குவோ னைச்சிறைமி லாகி யரந்கொருசொற் 

றேக்கி யுரைத்த சிெவச்கொழுந்தே! - தூச்குபல 

வேந்தும் இருத்சணிகை யேந்தலே நின்னருளே 

போர்ததுணை யாயித் புணை, 

ஞ் 

புணையருளா லென்புன் பிறவிப் புணரி 

யணையினைசேரர் இன்ப மடைவேன் - சணிசைக்சண் 
மேவஞ் சிவக்குருந்சே மெய்ஞ்ஞான விண்மணியே/! 

யாவுஞ் செயுரின் னசம், 

அகமும் புறமு மடங்காவா ஈந்த 
சுசமே!! தணிகைச் சுயம்பே!! -இசபரங்ச 

டம்முட் பயனே! தமியேன் றனித்துன்பம் 
எம்மைக்கும் வாரா இயல், 

இயலு மிசைகா டகமு மெனக்கு 
கயரு£றச்செய் வாய்தணிசை சாதா / -, வியனுலடு 

னின்னையே பாட நினவு சரச்சடவாய் 

பன்னரிய வேலாசகண் பார், 

பார்வதிசன் கையாற் பரிர்சணைப்ப கோருருக்சொ 

ளாரணனே! ஈற்றணிகை யண்ணலே - ஒர.றுமீன் 
கொங்கையமு துண்டு குதித்தாடு மூவிரண்டாம் 
அங்சமுரு சாவெனச்௫ில் கார், 

ஆரறிவா ரன்னை யானறிலான் ராயறிவாள் 
நா.சணனு மேயறியா னாலெய - னார்முதலாய் 
விண்ணறிய மோதணிகை வேலா! விரும்படி மை 

மண்ணிலறி வானெவ் ௨சை, | 

வகையாய் வசூத்த வசையாவு நின்றன் 

(௨௧) 

(௨௪) 

(௨) 

(௨௬) 

(௨௭) 

தொகையா மவையிலொன்றாய்ச் தோன்றா - திகழ்வுபெழும் 

அற்பனுக்கு கிற்தணிசை யண்ட. விடர்சருமோ 

உற்பவமா யென்று முளாம், (௨௮



திருத்தணி, ௧௮0 

உள்ளாய் தெடுத்தியற்று முண்மைப் பயனின்னை ச் 

செரள்ளார்க்கு முண்டோ குணப்படுசை - கள்ளாரும் 

பாங்கர் வளத்தணிகைப் புண்ணியனே! நின்கருணை,த் 

துங்கமலர்த் தாளே துணை, (௨௧) 

துணைவள்ளி தெய்வானை சோசைமயில் வேலு 

அணைநின் னடியார் தொசையுந் - துணையான 

கஞ்ச மலர்ப்பதத்தைச் கைதொழுதே லுக்கருள்வாய் 

செஞ்சொற் புலமை௫ளச் சீர், (m0) 

  

கோசக்சகக்கலிப்பா. 

சீழுதிக்கு மன்பரெலாஞ் சிற்சுகநற் சடன்ஞூழ்சச் 
சாரு.இிச்கு மனச்சொடியேன் ஈலசவிழி யார்மயலா ற் 

டாருதிக்கும் வினைச்சழக்கிற் பட்டிழிர்து வாவெசே 

ஞருதிக்கும் சணிசைவரை யாறுமுகச் தாண்டவனே, (4) 

தண்டழிழா வினன்குடிவாழ் சண்ணமுதே சனிவாழ்வே 

துண்டமதிச் சடையானைச் சூழவலம் வரும்பெரியோய்| ௬ளா 

தொண்டெனறின் ருட்பணிர்தேன் ரொல்லைவினை தொலைத்த 

யண்டர்சொழுர் தணிசைவரை யாறுமுசச் சாண்டவனே.(௨,) 

சல்லனைய கடிசெஞ்சேன் சடலனைய சன்மமுளேன் 
வல்லனைய முலைமரதர் வஞ்சலிழிப் பட்டிழிர்தேன் 

மல்லமருந் தோளாடைய மறதலிபய மென்றொழிவே 

னல்லலறு சணிசைவரை யா.றுமூசத் தாண்டவே, (௩] 

பிறவியெனலும் பெருச்தளையிற் பிணிப்புண்ட புன்மையனேன் 
௮றவடைம்து பெரியோர்பாற் றூசளறுக்கச் செல்லாதே 
னறலிதழிச் சடைப்பெருமா னல்குகம்ப நிற்பணிய 
wes Beer sextionsaens ய-அமுசச் தாண்டவனே, (௪)



௧௮௬ திருத்தணி க, 

அஞ்சுபெரு வறுமையினா லலைப்புண்டு வவணிமிசைத் 

ஈஞ்சமென வடைந்தவரைச் சாங்கறியாத் தன்மை.பனேன் 

மஞ்சலவும் தணிசைவரை மன்னுமர கதமயின்மே 

லஞ்சலென வந்தருள்வா யாறுமுகத் தாண்டவனே, (௫) 

பித் சளாய்ச இரிஈ துழன்று பேருலகி௪ ௭ுசைகொண்டு 

ப.க்இியென்ப தோரணுவு மறியாச பாவியனே 

னெக்தனைகாட் செல்லுமர்சோ விடர்ச்சகடல்விட் டேறுதற்இங் 

ச,ச்சனே சணிசைவரை யாறுமுகத் தாண்டவனே, (௬) 

பிட.ங்காட்டு மரவமெல்ம் விழப்புடைக்கும் வியன்மயின்மே 

னடங்காட்டுர் சாட்பணியே னல்லன்பர் தமைராடேன் 

மடங்காம்டும் வாழ்வினையே ம.ித்தலைந்துக் செட் டேனே 

படல்காட்டுர சணிகைவரை யாறுமுகச் தாண்டவனே, (௪) 

பாவியெனப் பலரிசழ்ர் தும் பசமலரைப் போற்றாம 

லாவிகொடு திரிகருமிவ் வவலனேன் நனை த்சழலின் 

மேவவிடி லுர்சண்ட மெதுசெயிலுர் தீராசே 

யாவிளங்குர் சணிகைவரை யாறுமுகச் சாண்டவனே, (௮) 

பானேரு மதிதவழும் பரங்கிரியி ஐுறைவோயே 

யானேறு சடையரற்சன் றருமறையின் போருளுரை த்தோய் 

மானேரு விழிமடவார் மயற்சடல்விட் டருட்கடலில் 

யானேற மாதருளா யாறுமுகச் தாண்டவனே, (௬) 

சகோளுடையார் காணாக் குருபரனே மீராறு 

தோளுடையாய் சடப்பமலர்த் தொடையுடையாய் செங்கமலத் 

தாளுடையா யங்சையினிற் சதியுடையாய் தமியேனை 

யாஞடையாய் தணிசைவசை யாறுமுகச் தாண்டிவனே, (50) 

eh
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தெஞ்சொடு தளத்தல்: 

சீரணியும் வெண்சோறுஞ் ரிறப்பொடுன் மாசரையுர் 

தாரணியும் வேண்டியிவண் டபங்குமட நெஞ்சேநீ 
பூரணமாய்ப் பூரணத்தின் பொலிவான புண்ணியன்ற 
ஞாணங்க டொழுர்தணிசை யரும்பதிசேர்ச் துய்வாயே, (௧) 

அறுசமயர் தனைவிளச்க வ.றுமுகங்கொண் டமர்ந்தருளு 

நெறியறிய மாட்டாது நீடுயசொ ளென்னெஞ்சே 
குறுமுனிக்சன் றருள்செய்ச குசப்பெருமா னுறைதரான் 

னறுமலர்சேர்ர் இடுதணிகை நற்பதிசேர்ந் துய்வாயே, (2) 

இம்மா நிலவாழ்வும் இருநிதிக்சே யலமச் து 

சும்மா விருக்குஞ் சுசகமறியா வென்னெஞ்சே 

செம்மான்றன் மகடழுவுஞ் செல்வன்றிரு மான்மருச 
ஊம்மான்றன் செருத்தணிகை பரும்பதிசேர்ர் துய்வாயே. (௯) 

சரந்சழுவுஞ் சவநெறியைச் திருரீற்றி னரும்பொலிவை 
யரம்பெறவே காடாதிங் குணர்வழியு மென்னெஞ்சே 
மரர்சழுவு மான்மகளை மகிழவலம் வைத்தவன்ற 

னரர்சையறு செருத்தணியெ னரும்பதிசேரச் தய்வாயே. (௪) 

செப்பாடு முலைமடவார் இருக்கசணி லகப்பட்டே 
யிப்பாடு படவுனச்கிங் செவருரைத்சா ரென்னெஞ்சே 

கைப்பாலில் வேலேர்திச் சகடம்பணிர்த காங்கெயன்ற 

சாப்பாடுஞ் சுனைத்தணிகை யரும்பதிசேர்ந் துய்வாயே,. (௫) 

உண்டதையே மீண்டுண்டு மு௫த்சதையே யு தப்பினுங் 

சண்டதையே கண்டுதினங் களிப்படையுங் சன்னெஞ்சே 

பண்டைமறை காணரிய பரமனருள் ச.ரஉணன்றன் 
மண்டுலவுஞ் செருத்தணிசை வளப்பதிசேர்ர் துய்வரயே. (*) 

சர்சமுடை மலர்கொண்டு கழலிணையை யருசத்தப் 
பந்தமறப் பரமனையே பாடாவென் பாழ்நெஞ்சே 
Ges Borst வருமெர்சை செவச்சொழுந்தி லுறைவிடமா 

மர்சமிலாச் திருத்தணிசை யரும்பதிசேர்ம் தய்வாயே, (௭)



Bay திருத்தணிகை, 

எண்ணரிய பிறவிசனை யெடுத்தலைந்த தென்பொருட்டேோ 

பண்ணின்பஞ் சதமென்று மதிமயங்கு மடரெஞ்சே 

ச.ண்ணியான் மறைப்புயனே சடவுளே யென்றோ இ 

விண்ணிறைசாழ் செருத்தணிகை வியன்பதிசேர்க் துய்வ। யே. 

சூலமொடு பாசமது சுற்றியே தூதருடன் 

காலன் வருங் சால்கண்டு சலசீஈமுறு மென்னெஞ்சே 

நீலமிடற் நினனருளு நித்தியா னந்தனெனும் 

வேனது செருத்தணிசை வியன்ப.திசேர்ச் துய்வாயே, (௬) 

போனவைலீண் போனாலும் புதுாள்வீண் போகாமல் 

OM ST ITD Bg BMD. ௨ரசனைசெய் சென்னெஞ்சே 

மோனவா னந்தமதை முக்கணற்கன் தருள்செய்ச 

ஞானா யசன்றணிகை நற்பதிசேர்ந் துய்வாயே, (௪0) 

  

கட்டளைக்கலித்துறை, 

சோயற்ற வாழ்வுங் குறைவற்ற செல்வமூ தும்மடியார் 

பாலுற்த தொண்டு மளித்தருள் வீர்பழ னங்கடொறுஞ் 

சாலுற்ற கெள்வளை பூருர் இருத்தணி சாசலத்தின் 

பேலுற்ற சாயக மேயறு கோண விமுப்பொருளே, 

  

அறு$ர்க்கழிநேடிலடியாசிசியவிநந்தம். 

9ரித்துபுர மெரித்தபரன் சேயனறு முகவேள்செம் 

பொற்றாள் காழி 

விரித்தசிறைச்,வொழி யயில்காழி யிருமருங்கு 

மின்னார் வாழி ' 

ஒருத்சனிவா ரணச்தொடுரீ துரு,தீஇராச் சமுமடியா 

Corgis காழி 
நிருத்தணிகை வெண்பாவர் தாதிமுப்ப தும்வாழி 

இினமு மாதோ, | 

இிருச்சிற்றம்பலம், 
ளா வணர்.



திநச்சிற்றம்பலம். 

ஆளுடையபிள்வாயார். 
(0 அலைக 

  

காப்பு, 

தநள் GC a ow uf, 

சிந்துர முசத்தன் றிருவடி. பணிேன் 
பந்த மகற்றப் பரிர்து. 

எழிகீர்க்கமீநேடிலடியாசிரியவிரந்தம். 

சிர்உளர் புறவ ஈசர்புரி தவச்தாற் 
றிகழ்தருங் கவுணியர் மரபிற் 

பேர்வளர் தெய்வ வடிவினை யெடுச்ச 

பேசருச் தனிப்பாஞ் சுடரே 

ஏர்வளர் பருவ மூன்றினி லுமையா 

ளெழில்குலா முலையமு தருர்.தி 
நார்வளர் பனுவ னயந்துரை செய்யும் 

ஞானசம் பர்.தமா மணியே, (௪) 

வாரியங் சடல்சூழ் மலர்தலை யுலகின் 

மழவிடை யுடையவெம் பெருமான் 
வேரியங் கமலச் திருவடி. வணங்கி 

வியன்பெறு சவிசையுக் 6567 SF 

சேரியங் பொற் சவிகையும் பொன்னுஞ் 
சிறப்பொடு பெற்றத் பரிசை 

நாரியர சொடையோ யார்பெற வல்லார் 

ஞானசம் பர்.தமா மணியே, (௨) 

மன்னவன் மகளை வவியிஞாள் மிகவும் 

வருத்தி முயலசன் றவிர்த் 2௪. 

சன்னலம் பழனஞ்் சூழ்திரு மருகற் 

காளையை யெழுப்பியு மன் றித்



௧௯௦ அளுடையபிளளையார். 

சொன்னலம் விளைக்கு மங்சையர்க் சரசி 

தொழும்புசெய் திடவரு ளினையால் 

கன்னல மருளாய் நாயினே லுய்ய 

ஞானசம் பர்தமா மணியே. 

மண்ணிப தடஞ்சுழ் மயிலோன் னகரின் 

மன்னிய வென்பினைப் பெண்ணாய்ப் 

பண்ணிய பரனே புகலிமன் னின் 
பான்மையா ரறிந்திட வல்லார் 

புண்ணியப் பயனே புகழொளி விளக்கே 

பொருவரு மாணிச்ச மலையே 
நண்ணியே காயேஜய்யுமா றருளாய் 

ஞானசம் பர்தமா மணியே, 

பழித்திடும் வே.று சமயஞ்சென் நுழலும் 
பாண்டியன் சுரப்பிணி யகற்றிப் 

புழுத்தலை யமணப் பேய்களைக் கழுவிற் 
பொருச்திடச் செய்துஈ.ற் சைவச் 

தழைத்திட வரத தனிப்பெருந் துணையே 

் தமியனேன் வினைப்பெருக் கனைத்து 
ஈழுவிட வருளாப் மான்மறைப் பயனே 

ஞானசம் பர்கமா மணியே, 

ஆரண முடிவே யாண்டசற் குருவே 
யமுதமேயாருயிர்த் தணையே 

தாரணி தன்னிற் சலசமா மலர்த்தா 

டமியனேஜற் கருளுசா ஞரளதோ 

பூர்ண நிலையே பொருவில் சாரூபம் 

புசழ்பெறு கச்சிமா நகரி 

ஞாண ஊரிய ஈலம்பெற வருளும் 

ஞானசம் பந்தமா மணியே, 

அ.ருசுகம் பயிலு மாஞூராண் டகையா 

ரருமறை வனத்தடை கதவ 

சொஞ்சுகர் சேத்தித் இறக்திட வதனை 

நீதியா யடைத்தி0 நினம்குப்



அளுடையபிளளையார். 

பஞ்சினை யனையேன் பாசம சசலப் 
பார்ச்திரு ணீச்குமா நரிசோ 

ஈஞ்சணி sree னருள்டெழர் தகையே 

ஞானசம் பர்தமா மணியே. 

அலூல்ச ரோச்தா ரரனரு ளாலே 
வாண்டனை பெண்பனை யாக்க 

நிலவுஈன் மதுரைப் பாண்டியன் கூனை 

நிமிர்த்தியுங் சனல்புன றணிலே 

குலவிய வேட்டை யேறிடச் செய்து 

குவலய மூய்யுமா றெண்ணி 
கலமிகுக் இலங்குர் தமிழ்மறை யளித்தோய் 

ஞானசம் பர்தமா மணியே, 

சாண்டகம் பாடு மாண்டசைப் பெருமான் 

றணிவில்பொற் காசனைப் பெற் 
யாண்டவ னிடச்து வாசிசேர் சாண 

மடைந்து மென்சொலோ வறையாய் 

காண்டகு சுடரே சருணையங் சடலே 

காத்தனின் உடனென வடைந்தேன் 

நாண்மலர் செறியுங் காழியம் பரனே 

ஞானசம் பர்தமா மணியே. 

ஈண்ணகன் ஞாலத் இருவகைப் பவஞ்சங் 

காட்டினை யன்னவற் றுள்ளே 
யெண்ணரும் பிறவி யெடுத்தெடுத் துழன்றே 

னேழையே ளென்செய இற்பேன் 

மண்ணிலே யுள்ளா ரனைவரும் வதுவை 

வர்துகாண் மெனப்பெரு வீடு 

ஈண்ணியே யுதவுக் காழியர் சவமே 

ஞானசம் பர்தமா மணியே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

௧௭௮ 

(௮) 

(௧௦)



திரச்சிற்றம்பலம், 

ஆ ரு டய வ ரசு, 

10; nee 

எழசீர்க்கமிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

நீர்ச.... ஓடுத்த நெடும்புவி போற்று 
நிகரிலாச் சிவபெரு மானே 

கார்கிறப் பாசக் கட்டறுத் சளிக்குங் 

சடவுண்மா மணியெனச் காட்டி. 

ஏர்பெறு சைவ நெதிதனக் குரிய 

விணையிலா நீரொடு சண்டி. 

ஆர்பெற வணிய மன்பசைக் குரைக்தோ 
யாண்டருள் தாண்டக மணியே. (4) 

  

பத்தர்ச ஞள்ளங் குடியெனக் கொள்ளும் 

பசுபதி ப.ரஞ்சுட Or weer 

சொச்சலர் சொன்றைச் குழகன்முன் னிக்குக் 

கொடுமைசெய் சூலைநோ யுதவி 

இச்சரை சைவப் பயிர்தழைச் தோங்க 

விரங்கொண் டருளின னென்னின் 
அச்சின் பெருமை யுரைப்பதென் நரமோ 

வாண்டருள் தாண்டக மணியே. (2) 

மாற்றரு விடச்தை பருந்தியும் துணிவா:் 

மறிசட ஸீர்தியு மன்றி 

ரீற்றறை தன்னிழ் றுன்பிலா திருந்து 

நீண்டகோட் டி. பர்தனைக் காய்ச்ச 

சாற்றரு நினது புகழினை யோசச் 

சார்பிலேன் றனக்கெளி சாமோ 
ஆற்றரு ரீழ லமர்சிவற் சன்பே 

யாண்டருள் சாண்டச மணியே. (௬) 

சோணியம் பதியி லவதரிச் தருளெர் 

தோன்றலா ஞானசம் பந்தன் 
பாணிமா சடைசொள் பரமர்தம் மாட்டுப் 

படியிலா வன்புடை யாயென்



2 (GP OL Dae, 

றேணிலா கேச மூ;திர்வினா லப். 
ரெனவழைத் திடுவசே யென்னின் 

ஆணிப்பொன் னேநின் நிறனென்ே யறைவே 

னாண்டருள் தாண்டக மணியே, 

உலகெலாம் போற்று மூயரொளிப் பிழம்பை 
யு.சீசம ருள்ளுறை சுயம்பைகச் 

சலனெலா மாவாச்'கொண்டகற் பகத்தைச் 
சவின்மறைச் சாட்டினிழற் «saw 

கலனெலா மடையச் இறந்துடன் காட்டு 
நாயக சாயினேன் றனக்கென் 

அலமெலாச் தர்ப்ப தரி.துகொ னினக்கே 

யாண்டருள் சாண்டக மணியே. 

அரவினான் மாண்ட பாலனைத் தந்த 
வத்தனே யாமூர ரரசே 

காரவுடை மனத்தேன் கழலிணை பணியச் 

சடைக்சணிச் திவதெச் காளோ 

க.ரனுயிர் மாய்த்த மாயவன் கஞ்சன் 

சழன்முடி. நேடியங் சாணா 

அரனடி. பரசு மண்ணலே யென்னை 

யாண்டருள் காண்டச மணியே, 

பழிட்புறு பிறவிக் கடலினின் றேறப் 

படிறனேற் குன்னடித் தணையாஞ் 

செழிப்புறு புணைய தின்றெனி னெளியேன் 
சீலனார் தன்மைய முளசோ 

தழைத்திடு சோலை சூழ்திரு வதிசைச் 
சங்கர னருள்பெறுரக் சசையே 

அழிப்பிலாச் சைவ குரவனே யென் 

யாண்டருள் தாண்டக மணியே, 

ஒழிவிலா தருளுங் கற்பகம்போல 
வோதினோ ருறுபய னடைவான் 

இழிவிலா முத்திக் சரையமி Cor pH 
யிலூடு மென்னினா படியேன் 

Ser 

௧௯௩ 

(௪) 

(௫) 

(ச) 

(௭)



௧௨௬௪ ஆளுடையவரச். 

சழிவிலா நினது பனுவலின் நிறத்தைக் 

கசடற வுரைக்குமா றெளிசோ 

அழிவிலாப் பொருளை யடைர்தவெம் மிறையே 

யாண்டருள் தாண்டக மணியே. (௮) 

௮ப்பனே யரசே யருமறைச் கொழுர்சே 
யலையொழி யமுதசா சரமே 

ஒப்பிலா தருளுங் கற்பசக் சனியே 

யூனுறு மூடலினுச் குயிரே 
அப்பி.சழ் மடவார் மயலுழர் தேங்குச் 

அயருறா வசையெனசக் சருளு 
மப்பணி வேணி யரனருள் பெறவோ. 

யாண்டருள் தாண்டச மணியே, (௯) 

உண்ணிறை யற்புட் பெருச்சனொ னின்றிங் 

குலையிடு மெழுகென ௮௬௫ 

எண்ணு? னென்னுக் சமிழ்ச்திரு மறையை 

யிமையவர் போற்றிட வருளிக் 

கண்ணுதற் பெருமா னடியிணைச் ழே 
கலந்தரு எமுதவா ரிதியே 

அண்ணல் £ர் குலவுர் தாண்டகம் பாடி. 
யாண்டருள் தாண்டசமணியே, (௪0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

தீருச்சிந்றம்பலம், 
௦ ௦ ௦ 

பஞ்சாத் தினம், 
—:0i— 

பன்னீந$ர்க்கழீநேடிலடியாசிரியவிநத்தம், 

இலகவல் லிக்ளை வளைத்திட, வளைப்புண்டு 

செறியத்தி தோன்தறுமரசின் 

செம்மைபெறு, வேரியச் சாளினிற் பிணியுண்ட 

திசழ்சமிழ்ப் பூமவர்ர்திட்



அளுடையலரசு. ௧௯டு 

gage கத்தசப் பட்டரிறு சேய்சன்னை 

யெழில்பெறத் தழைவித்துமே 

யேங்குதிரை யரியினிற் சல்லாற் Spa@aar 

செங்களர சைப்பணிகுவாம் 
அலூலெடி யார்குழார் தன்னிலே யடி யனா 

யண்டி வாழ் வுறும்பேறிலா 

னாயினேன் முந்இத்து னடியருச் கடியனா 
யாதரித் திடவேண்டுவேன் 

இிலசமென வாம ஈமர்ச்சபர தெய்வமே 

தெய்வா யகருவக்குச் 

'இருநெறித் தமிழ்தர்த வருநெறிச் சைவனே 

இிகழும்வா சேகுருவே. (௧) 

வருணவா சாரநெறி பத்திநெதி சல்விநெறி 
வாய்ந்தவப் பூதியடி.கள் 

வாசே னென்னுகின் பேரொன் றநறைச்திட்டு 

௨ளரன்பி னாவிறுக்குண் 

டரூணக௫ார ணச்சமல வடியிற் புசச்செறிர் 

தானந்த முற்றனன்முனா 
எடி யனே னொன்றுமில் லேனெனினு மென்னையோ 

வாட்படப் பத்தியில்லேன் 

இருணகும் புன்னெஞ்ச ரிடுநீற்றி எறைமேவி 
யேதுமோ ரூறுமின்றே 

யெல்லிற் பொலிக்தவெம் மிறைவனே யிறையேனு 
மிக்சொர்துணை பெற்ற்றிகலேன் 

திருமலிந் தொளிரதிசை யானருட் சூலையுஞ் 
செல்வமென மேற்கொண்டவா 

இிருநெறித் தமிழ்தர்த வருசெறிச் சைவனே 
திகமும்வா கீசகுருவே,' ர 

சிரரடுச் குற்றுமொழி குழறிவிழி பீளையொடு 
செயலற் pile Sr taperr 

,தஇிரையெனச் தோறிரைர் தேசதவ ரெனத்தனு 

செறிர்துசோ தூன்றிடாமூன் :



௭௯௭ fy OF Ml. ou Ta, 

விரவுற்ற மனைமச்ச ளொசெற்ற முற்றுமே 

வெய்துரை வழங்கிெடொமுன் 
வேலையென வேவருங் கோலவிய மன்றல் 

வீயாமு னெனையாளுவாய் 

கரவுற்ற குண்டரா மமணரே விடுமதக் 

சயம்வீ றழித்தச தரா 
கருதவரி தாயசிங் இயையமுத மென்னவே 

காமாரி போலயின்றாய் 

சிரபுரச் கவணியச் தேவப் பாவெனச் 

Os dessa யோகதீரா 

தஇிருகெறித் சமிழ்தர்த வருநெறிச் சை௨னே 

இகழும்வா சேகுருவே, (௯) 

எச்சாளு நின்றிருச் சேவைசெய் சேத்சவு 
மிலங்கும் பணிக்கொராளா 

யிருப்பவு மருப்பொலியு மலாதூய் வணங்சவு 
மெளியேன்ற னாள்கடம்மைக் 

கொன்னே யொழிர்திடா துனதுதிரு முறைகளைச் 

குழித்துப் படி.த்திடவுமே 
குறைகொண்டு பிறர்மனைச் சென்றேற் றிடாமலே 

கொண்டதிலு மோகையருள்வாய் 

பின்னே ரிடுஞ்சடைப் பெருமான்ற னருள்வீறு 

பெண்ணினும் பொன்னினாலும் 

பிறங்டெச் செ:ப்சவர்ப் பிரசரா றடி.மலர்ப் 
பேணிமுடி கொண்டபெரியோய் 

சென்னே செனாவெனப் பொறிவண்டு பண்டாடு 
செறிதுடைவை கூழுமதிகைச் 

இருகெறித் சமிழ்தஈ்ச வருநெறிச் சைவனே 

இசமும்வா சேகுருவே, (7) 

வேலையலை போலவரு மின்னவிற் பல்கால் 

வெதும்பிப் பதைத்தலைக்தேன் 

லெய்யமட வார்தமைத் தெய்வமென் gen gles 

விரைத்தாண் மறக்திருக்சேன்



J OF Mw ew, ௧௯௭௪ 

ஏலவே சோள்கரவு கற்றுச் சமத்துவ 
மில்லே னெனச்செருக்குற் 

நிருர்தன ஸிருக்தராள் பல்லவினி யேனுகின் 
னிணையடி ச் சாளாக்குவாய் 

கோலமுறு நீற்றினைக் கோலச் இனும்பவக் 

கோடையை யகற்றுமேன்மை 

கொண்டவ சக்கரத் இனைொஞ் சசத்திலுங் 

சொண்மெதி கொண்டகோவைச் 
லமுற வுறவழுச் இிக்சவின் புகலூர்த் 

இகம்பரனை மேவுமணியே 
இருரெறிச் தமிழ்தந்த வருநெறிச் சைவனே 

இகழும்வா சேகுருவே, (௮) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திநச்சிற்றம்பலம், 

6 ஆளுடையதம்பி, 
— 0: — 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

பூமேவுங் கொன்றைபுனை புண்ணியனுக் சார்வமுடன் 
பாமேவு மாலையணி பரக்கருணை வாரிதியே 

சேமேவு நின்னடியென் சிர்சையுற வைத்தருளாய் 

மாமேவு காவலூர் வன்றொண்ட மாமணியே, (௧) 

குந்தியின்?சயக் காரருளைச் சொத்சாண்ட சோமானைச் 
சந்தித்தே பிச்தனெனச் சாற்றிகிநின் றிறம்புசல 
நிர்தையிலா மாதவர்க்கு நீணிலச்து லரிதென்றால் 

வர்திப்ப சென்றரமோ வன்றொண்ட மாமணியே, (௨) 

பொங்குபாற் கடலெழுர்த பொருவிடத்தை யரஞார்ச்கு 

அங்சையினா லேற்றிட்ட வாலால சுர், ரனே 

தங்கமுறு கின்னடியேன் நூய்மைபெற வருஎமிர்தை 
மங்கலிலா தெனக்€வை வன்றொண்ட மாமணியே. (௩)



௧௯௮ அளுையகம்பி, 

சொங்கருசெறி சொன்றைவளர் சோடீரச் சங்கரன்றன் 

பங்கயநேர் தாளிரண்டும் படிதோயப் பரவையிடர் 
தீங்கெதூ தாசவிடுர் சனித்சலைமைப் புலகோய்நீ 

மங்குலென வருள்பொழிந்தாள் வன்றரொண்ட மாமணியே.(௪) 

களக்கருமைச் கந்தரத்தார் சனிர்தீர்ச சாணமெலாம் 

அளப்பரிய மணிழுத்த வணிநரதியி லிட்டாரூர் 
குளத்தெடுத்த குணக்குன்றே குரைகழற்சா ளாக்கிடுவாய் 

வளக்கழனி சூழ்காவல் வன்றொண்ட மாமணியே, (7) 

a Grier. wesc. Qugamués sa@deows 
கஞ்சமலர் வாவிகள்சகுழ் சவினொற்றி wrsshe 

விஞ்சமண வினைமுடித்த வித்தகனே யாண்டி கொய் 

மஞ்சமரும் பொழினாவல் வன்றொண்ட மாமணியே, (௬) 

கானார்ச்த வவிராடிச் கவினகரிந் கராமுண்ட 

தேஞார்ர்த மொழிமதலை தெளிவுடன் றச் சளிச்சோயே 
ஊாஞார்க்த தேசமதி லுள்ளமுச்சை நீக்ெல 

வானார்க்த பேறருளாய் வன்றொண்டி மாமணியே, (er) 

பரம்பரனைக் கலைகளெலாம் பகரரிய பரவெளியைச் [ய்தோய் 

இரம்பெறச் தோழமைகொண்டு திருச்சொண்டத் சொசைசெ 
உரம்பெறகின் பெருமைதனை யுரைத்சடியே லுய்யும்வசை 

வரந்தருவாய் நாவலூர் வன்றொண்ட மாமணியே, (௮) 

ஆடுகின்ற 9 ற்சபையி லாரணத்தி லுட்பொருளைத் 
தேடுகின்ற மாலயனுர் தஇகைப்புறச்செங் கல்லையெலாம் 
நாடுன்ற பொன்னாக ஈயர் துரைசெய் நாயகனே 
வாடுனெற வெற்செளிதோ வன்றொண்ட மாமணியே, (௯) 

சங்குடையான் ரூமரையான் சதமசனும் வானவரும் 

அங்கைரங் கூப்பமுர ணணித்தவள யானையின்மேன் 

மங்கையுமை பங்குடையான் மனமட$ிழச் சேரனொடும் 

வங்சமலைக் கெழுந்தருளும் வன்ரொண்ட மாமணியே, (௪௦) 

தருச்சிற்றம்பலம், 

RT pent



திநச்சிற்றம்பலம், 

6 

அர் டைய வடிகள, 

அமைக ட (0) | எனல் 

கோச்சகக்கலிப்பா, 

மாநாக மணிந்தாடு மாமறைபாங் சோவணத்செங் 

சோனாறு புனைசடைமேல் கொண்டதுமண் வியப்பன்றே 

கானோரு மண்ணோரும் வச்திச்க வாசகமாச் 

சேனாய மழைபொழியும் திருவாத வூர்மணியே, (௪) 

நாரண்னு நான்முசனு சான்மறையு நாடடிலா 

ஆாணத்தி லுட்பொருளை யாய்ந்தறிர்த வுணர்வினர்போல் 

பூரணமாய் மூகையினாற் பேசுவித்த புண்ணியமாங் 

சா.ரணகின் கழல்பணிவோர்க் கருள்வாத வூர்மணியே, (௨) 

௮ணிப்பொன் னம்பலத்தே யாடுகன்ற வெம்பெருமான் 

மாணிச்ச வாசசனென் நிட்டழைச்கு மாண்பினனே 

பேணித் துதித்தறியாப் பேதையனே னெஞ்சமுன்றன் 

ரூணிற்ச வைப்பாய் தனிவாத வூர்மணியே. (௯) 

மாயவுருச் கொண்ளெொள ,மயக்குகின் ற மங்கையர்தர் 

நியசொழிற் சாளாய் இனமுமுழன் ற்லைவேனை 

ரேயமொடு பேறுபெறும் கியதியையெற் சளித்தாண்ட 

தயவருட் சற்குருகார் துரைவாத வூர்மணியே, (௪) 

பட்டமரம் போதுலடழ் பாயையர்கள் கூட்டுறவால் 

செட்டலமர் தேகாமே ளெத்துதிரு வாசசத்தைச் 

சொட்டெடுத்திம் சோழர் திழனெற்கின் றருளுதியேல் 

நிட்எஉடயிலே நிற்பன் நிசழ்வாச-வூர்மணியே, (6)
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மூதி, முச்சண் முதல்வனொரு மாவேறி 
பித். வுலடற் பிறப்போ டி.றப்பகற்றும் 

அச்சுக் கோல மசகங்கனிர்து சண்டோதும் 

வித்தககிற் போற்றுவனோ வியன்வாத வூர்மணியே, (௬) 

கொத்தலர் சொன்றை குராமதியம் வாளரவம் 

வைச்துடைய செஞ்சடில வள்ளலொருத் இக்காளாய் 

பித்ச னெனடடி்துப் பிம்படிசகொண் டெ வ்வுயிர்க்கும் 

ஒ.த்தநிலை சாட்டச்செய் யுயர்வாத வூர்மணியே, (௭) 

மண்ணாய் விண்ணாகி மறைர்தொளிரு மாமணியைகச் 

கண்ணாற் கருத்தாற் கண்டுகளித் தேடி.த்த 

அண்ணா வுடற்பொருளோ டாவியுமங் கைக்சணருள் 

உண்ணேய மென்னோ வொருவாச வூர்மணியே, (௮) 

ஒயாத பம்பர நேர்ர் தொழியாச் சவலை தனில் 

வியாமற் பொல்லேன் வினைநிச௭ வீச்சொழிச் த் 

அயோ ரணையுஞ் சுசநெறிதந் தாண்டருள்வாய் 

தாயேயாய் சின்ற தனிவாத வூர்மணியே, (a) 

வன்புத்தப் பேய்கள் மயக்சையகற் றும்பாமே 
அன்(புருவச் தாயே யருளார் சலியேயிங் 

குன்பதமே நாடி யுருகவருள் செய்வாயே 

  

செம்பதமே தெய்வத் திருவாத வூர்மணியே. (௧௦) 

நரிசைவேண்பரீ, 

மன்னுபுசழ்ச் கச்சிமுகன் மாகாள மிருகத் [யமாய் 

துன்னுசொண்டைச் சோதிதலச் தோச்திரத்தைச் - சொன்ன 

மோரூர் முனிசாமி முற்றுவித் சச்சிட்டான் 

றேரூரச் சிந்தை செளிர்த. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

தோண்டைராட்டூத் திருப்பதித் தோத்திரக்கோவை 

முற்றிற்று.




