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கணபதிதுணை. 
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கோவையென்பது, தமிழ்ப்பாஷைக்குரிய தொண்ணூற்றாறு 

வகைப பிரபந்தங்களுள் ஒன்று; காட்சிமுகலியதுறைகள் முறையே 

கோக்கப்பட்ட ராவென்பது இம்மபொழியின்பொருள ; இஃது ஐந் 

திலக்கணங்களுட் பொருளின்பகுதியாசய அகப்பொருளிலக்கணத் 

திற்கு இலக்கெமாக அமைந்துள்ளது : குறிஞசித்தணைமுதலிய ஜர் 

திற்கும் உரியனவாக முன்னோர்கள்விதித்த முதற்பொருள் கருப் 

பொருள் உரிப்பொருள்கள்முகமாகத் தலைவன் தலைவிகளுடைய ஓழுக் 

கங்களை, உலகவழக்கம் செய்யுள்வழக்கமென்னுமிரண்டிற்கும் ஒப்ப 

ஈன்குதெரிவிப்பது ; இதனால் இரால் ஐந்திணைக்கோவையென்றும் 

"பெயர்பெறும். பன்னிருபாட்டியல்முதலிய பாட்டியல்களில் இப் 

பிரபந்த இலக்கணமும், தொல்காப்பியம், இறையனாசகப்பொருள் 

முதலிய நூல்களில் இதிஓுள்ளஅகப்பொருளமைத்களும் கூறப்பட் 

டுள்ளன. கட்டளைக்கலித்துறைச்செய்புளாற் செய்யப்படவேண்டு 

ிமென்பறும், ௮ச்செய்யுள் நாலூற்றிற்குக் குல றயாமலிருக்கவேண்டு 

மென்பதும் இன்னுஞ்சிலவும் இக்நூலுக்குரியவிதிகள், தாம் வழி 

படுதற்குரிய தேவர்களமீதும் தம்மை ஆதரிக்கும் பிரபுக்கள்மீதும் 

பண்டைக்காலந்தொடங்கிப் பலபெரியோர்களாற் செய்யப்பட்டுப் 

பற்பலநூல்கள் இப் பிரபர்தவகையில் வழங்கிவருகின்றன, திருச் 

சிற்றம்பலக்கோவையார், தஜ்சைவாணன்கோவை முதலிய கோவை 

களில் இவவிருபகுதிகளும் மற்றை ௮மைதிகளும் ௮றியத்பாலன, 

அவற்றுள்) -- 
திருவாவட$ூதுறைக்கோவையென்பஅ, திருவாவடுதுறையிற் 

கோயில்சொண்டெழுர்தருளியிருக்கும் un மாசிலாமணிமீசர்மீது 

திருவாவடுதுை ற்யாதீனத்துச் சுப்பிரமணியமுனிவரியற்றியத ; இது 

]



௨ முகவுரை; 

துறைசைக்கோவையெனவும் வழீங்னாம். | துறைசையென்ப து, திரு 

வாவடுதுறையென்னும் பெயரின் மர௨,] இதில் ௪௫௯ செயயுட் 

களுள்ளன ; இன்றியமையாத ஒசையினிமை, ௪ துகைஈயம், மோனை 

நயம், வழிபதுதை, வழிமோனை, முரண், மடக்கு, யமக, திரிபு, 

சிலேடைமுதலியனவும், உள்ளுறையுவமமுதலியனவும், தொனியும், 

இர்.நாலிற் பரக்சுக்காணலாம், 

அன்றியும் இத்தலத்தின் விசேடமுதலியவற்றையும் இச்கலத் 

தல் வழிபட்டோர்கள அடைந்த பெரும்பேறுகளையும் சைவசாஸ் 

திரக்கரு த்துக்கள்மு தலியவற்றையும் இர்நாலில் ஆங்காங்கு நூலா 

சீரியர் விளக்கிக்காட்டியிருக்தல் மிக வீயக்கற்பாலது, இதுகிற்க. 

இப்பொழு திருவாவடுதுறையா தீன த்தில் தலைமைவாய்ந்து 

வீற்றிருக்கின்றவர்களும், வேண்டிய புஸ்தகங்களை த் தந்தும் பிற இடங 

களிலிருந்து வருவித்துக்கொடுத்தும் ௪ னக்குப் பேருதவிபுரிர் தவரு 

பவர்களுமாகிய ஸ்ரீமத் அம்பலவாணதேசிக.ரவர்கள் தமது அ$ன 

மெய்யன்பர்கள் பலருடைய விருப்பத்தையறிந்து இக்கோவையைப் 

பதிப்பித்துவெளிப்படுச்த அனுமத்செய்ததன்றி, பதப்பித்தபினபு, 

சிலபிரதிகள் ௪ டுத்துக்கொள்வதாகலும் வாக்களித்தார்கள். Bast 

களுடைய பெருந்தகைமை மிகப் பாராட்டத்தக்கது, 

இர் நாலிலுள்ள செய்யுட்களுள் ஓவவொன்றன்சுவையையும 

புலப்படுத்தி உரையெழுதுதல் இயலா ததன்பதையறிந்தேனாதலின், 

சில அரும்பதங்களுக்குமட்டும் உணாயெழுதியிருக்கறேன், 

சிலஈண்பர்களுடையவிருப்பத்தின்படி, நூலாசிரியாவரலாறும்? 

இந். நூலுளமைந்த தலவிசேடப்பகுதிகள் முதலியனவும் தொகுத் 

தெழுதி இப்புத்தகக்திற் பதிப்பிக்கலாயின, 

இந்தக்கோவையய .ஐராயுங்காலத்தும் பஇப்பிக்குங்காலத்தும் 

சலிப்பின்றி உடனிருந்து உபகரித்த பழைய மெய்யன்பர்களுடைய 

பேருதவி ஒருபொழுதும் மறக்கற்பாலதன்று, 

இர்த ஆதீனசம்பந்தமான நூலைப் பதிப்பிக்கும்படிசெய்த நல் 

கினையின்பால் மிக்க ஈன்றியறிவுடையேன். 
இங்ஙனம், 

வே, சாமிநாதையன்.



நூலாசிரியர் வாலாறு, 
ஆடை 

இந் நாலாசிரியராகயெ சுப்பிரமணியழனிவர் சம்பா த்தைச்சார்ந்த காட்டூ 

மன்னுர்கோயிலில், ஸ்ரீ வீரசாராயணப்பெருமாள்கோயில் மேலைவீதியின் £ழ் 
சிறடிலுள்ளதோர்வீட்டிற் கார்காத்தவேளாளவ்நணத்திற் பூகோடையார் 

கோத்திரத்தில் ஜனித்தவர்; துறவறம் பூண்டொழுயெவர்; சித்தாந்த சைவர்; 

முருகக்சடவுளை உபாஸித்து மர்திரறித்தி பெற்றவர், இவர் பிறர்தவருட 

மும், இவருடைய இல்லறவாரலாறுகளும் இப்பொழுது! தெரியவில்லை. ஆனா 

ஓம், [சாலிவாகனசசாப்தம் ௧௭ 0௮; சொல்லமாண்டு ௩௬௦-௬௬௪ ;௫, பி, 

௧௭௮டு - ௪௭௮௪௬-] விசுவாவஸுஸ் ித்திரைமி" பரிபூரணமான 

ஸ்ரீ சிவஞானழனிவருடைய பிரிவையாற் ரத, ::நினைச்சாற் ச௫க்சப்போ 

மோ”? என்னும் கீர்த்தனையை இயற்றியிருப்பதோடு, ஆவினன்குடிப் பதிற்றுப் 

பத்தர் தாதியை, அவ்வருட ச் திற்குப்பின்ன தாகிய [சாலி, க ௭ ௧ ௧; கொல்லம், 

௬௧௬௩-௬௯௬௪; 8. பி. ௧௭௮௮-௧௭௮௧] தலச் தைமி”த்தில் 

*அரங்கேற்றியதாகத் 9தரிசின்றமையாலும் இவர் இற்றைச்கு ச ௪ ௩-வருடங் 

களுக்குமுன்வரையில் இருந் தாரொன்ப துமட்டும் ஒருவாறு தெரிகின்ற து. 

[வித்தியாகுரு.] 
இவர், சவஞானபோததக்தின் திராவிடமகாபாஷ்யகர்ததராகிய ஸ்ரீ சிவ 

ஞகானழனிவரிடம் தமிழ்ப்பாஷையிலுள்ள இலக்கண இலக்கியங்கள் பலவற் 

றையும் உரை௩டைகளையும் சைவசாஸ் திரங்களையும் முறையே கற்ழுப்பயின்று 

அவருடையமாளுக்கர்கள் பன்னிருவர்களுள் ஒருவராய்ச் செய்யுள்செய்தவி 

லும் மிக்க வன்மையுடையவராயினார். அம்மகானை வித்தியாகுருவாகப்பெற்த 

இவர் கர்றமுறையைச் சொல்லவும்வேண்டுமோ. இவர் சல்விபயின்றது அப் 

பெரியோருடைய வாழ்நாட்களுட் பிற்காலம் [அஃது அவர் சொட்டிக்கலையில் 

இருந்தீசாலம்] என்றுதெரிகிற து. [தொட்டிக்சலையென்பது தொண்டை 

நாட்டிலுள்ளதோரூர்.] அவரிடம் இவருக்கிருந்த மெய்யன்பிர்கு எல்லை 

யின்று: அவர்மீது இவரியற்றிய* :* கருணைபொழிதிருமுகத்தில் ”?, * திண்ண 

வின்பச்சேவடியும் ””, *ஓதரிய வாய்மை” என்னுஞ்செய்யுட்களும், அவர் பரி 

பூரணமானதுதெரிந்து ஒருவாற்றானும் பிரிவாற்றாதுவருக்தி இவரியத்நிய, 

நினைத்தாற் சஏச்சப்போமோ வென்சுவாமியை'” என்னுங்கரத்தனையும். 

இதனை நஈன்குபுலப்படுத் தும்; பின்னும், அவருடைய பிரிவாற்றாத இவர் தொட் 
  

* அரங்கேற்றிய சாலவிவரத்தை க 0-ம் பச்சத்திற்காண்க, 
* இச்செய்யுட்கள் சீவஜானழனிவர் பிரபந்தத் திரட்டிலுள்ளன,



௪ £லாசிரியர் வரலாறு, 

டிச்சலைச்சதம்பரேசர் இருச்கோயிற் சந்நிதிமண்டபத் தில் அவருடைய திரு 

வுருவமமைப்பித்து அதனை நாள்சோறும் போற்றி வழிபட்டுவக்தனெெரன் 

லுஞ் சொல்லுவர்; இது,மேற்கூறிய செய்யுட்களுள், 4: ஓ.தரியவாய்மை ””என் 

பதிலுள்ள, % 

₹ அழகுபொலி கலைசைச் செம்பரே சுரரடிச் 
.கதிமது.ர கவிதைமாரி 

மாதவா வழுத் சப் பொழிந்சருளி யென்றுமவர் 
மன்னிவளர் சக்கிகியிலோர் 

மணிவிளச் சென்னவளர் சிவஞான மாதவன் 
மலர்ப்பதம் வணங்குவாமே,”” 

என்பதனால் தெரிகின்ற து. 

(ஞானகுரு.]| 
இருவாவ௫துறையாசனத்தில் ௪௩ -ம் பட்டத்திருந்த அம்பலவா&௱ 

தேசிகரிடத துச் சைவசர்நியாசமும் சிவசீக்ஷையும் ரானோபசேசமும் பெற்ற 

வர். இவர் இவைசள்பெர்றத, தீரச்சிற்றம்பலதேசிகர் பெரியபட்டத்தி 

ஓம் ௮ம்பலவாணதே?கர் சின்னப்பட்டத்திலுமுள்ள சகாலமென்று தெறிஇ 

ற. [.இருச்சிற்றம்பலதேிகர் எப்பொழுதும் வாசம ஆராய்ச்சியையே 

செய்துவர்தாரென்றும், அதனால், அவர்செய்சற்குரிய காரியங்களித் பெரும் 

பாலனவற்றை அவர்கட்டளையால் அம்பலவாணதேகர் செய்துவரஈ்தாரென் 

லும் கேள்வியுண்டு,] இவர் இருச்சிற்றம்பலதேசிகாமீ ௧ சந் தழூ.தவியனசெய் 

திருச் சலும் இவரியற்றிய நூல்கள்வரைர் அள்ள ஏட்டுப்புஸ் தகங்கள் சிலவற் 

நில், *திருக்கைலாயபரம்பனாச் இருவாவடுதறை ஈமச்சவொயகுருமரபில் அம். 

பலவாணதேசிகருடைய ஞானபுத்திானான சுப்பிரமணியதம்பிரான்செய்த.த 

இர்நூல்,” என்று வரையப்பட்டிருத்தலும் இதற்குத் தக்கசான்றாகும். [ஞானா 

சிரியரை ஞானபிதாவென்றலும் ஞானோபதேசம்பெற்றுசக்கொண்ட சஷ்யரை 

ஞானபுத்திரொன்றலும் மரபு.] 

[கல் விவளர்ச்சி.] 
ஆதின த்தில் தம்மைப்போன்றவர்களும் தமக்கு மேலானவர்களுமாச 

இருந்த பல கல்விமான்களோடு இடைவிடாது பழகுதலும் மாணாக்கர்களோக்குப் 

பாடஞ்சொல்லுதலும் அவைக்களத்திற் பிரஸங்சத தலும் ஆய இவைகள் 

புண்ணிய மிகுதிபற்றி இவர்க்கு வாய்த் இருந்தனவாதலால், இவருடைய 

புலமை மேன்மேலும் மாட்சிமையுற்றுவிளங்கிற்று; “அவ்வினை யாளரொடு 

பயில்வகை யொருகாற், செவ்விதி னுரைப்ப வவ்விரு காலு, மையழு புலமை 

மாண்புடைத் தாகும்” என்றா ரன்றோ, 

| விசேடகுணங்கள். | 

வித்தியாகுருவினிடத்.தம் ஞானாசிரியரிடத்தும் இடைவிடாத மெய்யன் 

புடைமை, இவபக்.தி, அடியார்பக்.தி, கல்விமான்களை ஆசரித்சல், நன்றிமற



நூலாசிரியர் வரலாறு, டு 

வாமை, மேன்மேலும் நூல்களை ஆராய்தல், அழுக்காறின்மை, பிறர்பாலுள்ள 

குணங்களைப் பாராட்டல், ஸ்தலயாத் நிரைசெய்தலில் விருப்பம், யாவர்க்கும் 

பொருள்விளச்க எளியஈடையாக விரைவில் எவ்வகையானசெய்யுட்களையும் 

செய்யும்கின்மை, ஸங்கேதப்பயிற்சி ஆய இவைகள் இவர்பால் அமைந்திருந்த 

விசேடகுணங்கள், இவர் இவற்றையுடையராயிருந்தஸ்ம இவருடைய சரித்தி 

த்தையும் இவரியற்றிய செய்யுட்களையும் உற்றுகோக்குவோர்க்கு ஈன்கு 

விளங்கும், | 

| சிறப்புப்பேயர். | 

கேட்டவர்சள் வியச்கும்படி மிசவும் இனிமையான செய்யுள்செய்தலில் 

வல்லுஈ ராயிருந்ததுபற்றி, இவர் மதுரகவியென்று ஆதீனத்திற் சிறப்புப் 

பெயர்பெற்று விளங்கினார். தொட்டிச்கலையிற் பெரும்பாலும் இருந்தமை 

யின், தொட்டிச்சலைச் சுப்பிரமணிய முனிவெனவும் தொட்டிக்கலைச் சுப்பிர 

மணி. தம்பிரானெனவும் இவாபெயர்வழக்கும். 

| இவர்காலத்திருந்த தமிழ்வித்துவான்கள்.] 

சிவஞானமுனிவருடைய மாணாக்கர் பன்னிருவருள் இவர் ஒருவசென்று 

தெரிதலால்,அம்முனிவரும்.௮அவருடைய மற்றமாணாக்கர்சளாகிய இலக்கணம் 

சிதம்பரநாதழனிவர், கச்சியப்பழனிவர், தீராமரசாசபுரம் சோமசுந்தரம் 

பிளை, காஞ்சீபுரம் சரவ அபத்த எனை எழுவாபெயரு2 தெரியவில்லை) 

மூதலியவர்சளும், சென்னையில் ஸ்ரீ சச்சியப்பமுனிவர் விமாயசபுராணமியற்றும் 

போது இருந்தவரென்று சொல்லப்படும் சீகாழி வடூகநாததேசிகரம் இவர் 

காலத்திலிருந்த தமிழ்வித்துவான்௧ளென்று தெரிகிற து. 

[தரித்த பிரபுக்கள்.] 
தோட்டிக்கலை& கேசவழதலீயார், *வேதாசலழதலியாசென்னு மிரு 

வரும் இவரை மிகப் பாராட்டிவர் சதன்றி டி ஊரிற் கோயில்கொண்டெழுச் 

தருளிய ஸ்ரீ சிதம்பரேசர் சக்நிதியினருசே மடமொன்று கட்டுவித்து அதில் 

வஹிச்கும்படி செய்து ஆ௫ிரியராகச்சொண்டு குறிப்பறிந்தொழுகி மிச்ச 

பணிவுடன் ஆதரித்துவக்தார்கள்; *தொட்டிக், கலைக்சேச வன்மெய்ப் 

புசகழ்போல் விளஙகுங் கஇிர்ப்பிறையை'” என்றும், :வேதா சலத்தின் 

?? என்றும் தாம்பாடிய கலைசைக்கோ 

வைச்செய்யுட்களில் இவர் அவர்களைப் பாராட்டியிருச் தல் இசனை வலியுறுச் 

புகழ்போல் விளங்குக வெண்சங்கமே 

தம், அவ்வூரில் இவரிருர் தமடம் இப்பொழு தம் சாமீயார்மடமென்று வழங்கப் 

படுகின்ற த, 
  

* இந்த வேசாசல மு.தலியாருடைய படத்சை, சிலவருடங்களுக்குமுன்பு 
பூண்டி அரங்கநாத ழதலியாரவர்கள் [எம்-ஏ] வீட்டிற் கண்டதுண்டு,



௬ நூலாசிரீயர் வரலாறு, 

[ஸஞ்சரித்த இடங்கள்.] 
இவா ் இடையிடையேசென்று சிற்சிலவருடங்கள் தொட்டிக்கலையில் 

இருந்துவர் தசன்றித் திருச்செந்தூர், திருக்குற்ரலம், பழநி, இருத் தணிகை, 

வட திருமுல்லைவாயில், , இருவொற்றியூர், ஆயலூர், அவினன்குடி, இரூவல்லிக் 

கேணி மூதலியஸ் தலங்களுக்கும் யாத் கிரையாகச் சென்றுசென்று அவ்வவ் 

விடத்தே சிலசிலகாள் தங்வெர் சனர். இதனை இவரியற்றிய பிரபர் தங்களும் 

தீனிச்செய்யுட்களும் தெரிவிச்ின்றன. 

[சிலபாடல்கள்.] 
இவர் அவ்வச்சமயங்களிற்செய்ச அழசய சனிப்பாடல்சள் பல, அவற் 

ge Bey வருமாறு: 

இவர் விரைவிற்பாடு தலைச்கேட்ட அம்பலவாணதேசிகர், ஒருசமயத்தில், 

் நம்முடைய ஆசிரியராகிய திருச்சிற்றம்பலதேூகாமேல், “குருஇருச்சிற் pw 

பலவெங் கோ” என்பதை ஈற்றடியாசவைச்து ரேரிசைவெண்டா ஒன்றியற் 

௮௪! என்று கட்டளையிட, உடனே இவர்பாடியத :-- 

மூனிக்குமுனி யானை முனி்சே பொதியின் 
முனிக்குமுனி யாதளித்ச மூர்த்தி - மூணிக்குப் 
பொருகளிறு நீரூட்டும் பொன்னித் தறைசைக் 
குருதிருச்சிற் றமபலவெங் கோ, 

[முன் இக்கு முனியானை முனிந்த: - முன்பு கரும்புவில்லையுடைய மன் 

மதனைக் கோபித்து; மூனி- வில், பொதியின்முனி - அகத்தியர், மூனி- 

யானைக்கன்று, பொன்னி - காவிரி,] 

ஆதீனத்தில் தேவாரப்பணிவிடைசெய்யும் ஒதுவார்களுட் துநசாமீ 

யோதுவாரென்று ஒருவருண்டு; அவர் ஸங்£ சச்தில் ஈல்லபயித்சியுடையவர் ; 

இனியசாரீ ரமுடையவர்; இவர்பால் மிச்ச அன்பினர்; இவரியற்றிய பழநிச் 

குழர்தைவேலா்பஞ்சரச்தினமாலை மு.தல்ய பிரபர் சக்களை இசைவரம்புடன் 

பாடி உவப்பித் து வருபவர், அவர் வழக்கப்படி ஒருகாள் ௮ம்பலவாணதேதசிகரு 

டைய பூஜாகாலத்தில் மற்றவர்களோடுசோந்து தேவாரக்களைப் பண்ணுடன் 

ஒதுவா.ராயினார். அப்பொழுது தரிசனத்திற்குச்சென்ற இவர், அவருடைய 

இனிய௰சாரீரம் மற்றையோர்சாரீரக்களிலும் மிகச்சிறந்து விளங்கு தலை ௮றிர்து, 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

ஒருசாமி வாழ்திருச் கோமுத்தி யூர்தனி லுற்பவித்து 
வருசாமி யெங்கள் வயித்திய லிங்கம் வலம்புரிக் து 
தீருசாமி முத்தமிழ்ச் ச௩ங்€த சாமிஈற் சாந்தகுணக் 
குருசாமி Fags லெக்காளுங் கோடிலங் கோகிலமே. 

என்னலும் செய்யுளையியற்றி, பூசைமடச் திலிருந்து வெளிப்பட்ட ஆடரியர்க்கு 

விண்ணப்பஞ்செய்து உவப்பித்தனர், [வைத்தியலீிங்கமென்பது குருசாமி 

யோதுவாருடைய தந்சையார்பெயர்,]



நூலாசிரியா வரலாறு, ஏ 

தொட்டிச்சலைமுதலிய இடங்களிற் லெவருடந்தங்வெட்டு வந்தபொ 

Gs மடத்திலிருஈச அன்பர்கள் இவரைநோக்க, ் தேவர் இந்த இடத்தை 

மறந்திர்போலும்” என்றுசொல்ல, அப்பொழுது இவறியற்றிய பாடல்கள் :-- 

வ்நத்தம், 
௧, செய்வப் பொன்னிச் இருஈஇசூழ் சிறப்பு மிருமான் கொருகோடி 

சித் தர் வாழுக் திருவரசு மதன்£ ழொருமா சிலாமணியு 
மைவைச் தனைய விருட்டறையிற் குருட்டா மானு மானமாக்சண் 

மலநோ யகற்றிச் சகதியளிப்பான் வந்தங் கவர்புன் நலைமீது 
கைவைச் தருளி முறையேபொற் சழலுஞ் சூட்டும் கோழமுத்திச் 

கருணைக் கடல்பஞ் சாக்காதே சிசன்சீ ரடியார் கலந்திருக்குஞ் 
சைவத் திருவோ லக்கமுமங் குண்டேத் கைலை தனையொருசாற் 

சார்க்து மீள்வேன் மற்றங்குச் தரியே னங்குச் சரியேனே, 

வேறு, 

௨, எத்தலமூ மெக்நதியு மெத்தளியுந் திருமூர்த்த மெனைத்தும் போதி 
மெய்ச்சருவோக் கயதுறைசைச் திருஈகருங காவிரியும் விடையு றாச்சோ 
வத்திருக்கோ யிலுமாசி லாமணியு மதனருகா னந்த வைப்பி 

லுத்தமபஞ் சாக்காசற் குருமணியு மாகியெனை யுருக்கு மன்றே. 

[விடையுறாச்சோ - நந்திகளில்லாத இருமதில், நமாரசிங்கனென்னும் 

கொடிய அ௮ரசனொருவனை வெல்லும்படி, ஸ்ரீ கோமுத்சசர்திருக்கோயின் 

மதிலின்மேலிருந்த இடபங்களைத் திருமாளிகைத்சேவர் ஒருருவாச்ச அனுப் 

பினசென்பர்; இதனை, ':மதினந்திகளைவவழைத்தும்”” என்னும் தஇருமாளி 

டிகைத்தேவர் திருவிருச்த ச்தாலுமுணாக, | 

இக்கோவையை இவர் அரங்கேற்றிக்கொண்டு வருகையில், நாள்தோறும் 

வந்து கேட்டுக்கொண்டு இனபுற்றிருக்கும் அன்பர்களுள் ஒருவர், 'பிதர்க்கு 

எளிதிற் பொருள்புலப்படாசபடி அசப்பொருட்டிறையை அமைத்து, ௮ம்பல 

வோணதேசர்மீது செய்யுள் செய்துதருக? என்று வேண்ட, இவரியற்றிய 

வெண்பாக்கள்: 

வேறீவிலக்கல, 

௨௪, இத்தை யனையவரு வில்லான் விடுமலே 
வைத்தகரை யோதடுக்க மாட்டாதே - நித்தநித்த 
மக்கமுகங் காத்துறைசை யம்பலவா ணன்புயத்திற் 
செங்கழுநீர்த் தாரனையே தேடு, 

[இத் சையல் கைய - இப்பெண் மெலியும்படி. மலரேவை - மலர்ப்பா 

ணத்தை, தகர் - ௮0, அனையே செங்கழு£ர்த்தாரைத் தேடு,] 

௨. இர்தவச மர்சவசந் தன்மலைதற் கேதுசெயு 
நகொந்தவச மூத்றுட்கே கோக்குங்காத் - பைர்தொடியா 
யாண்டகுருச் தென்றுறைசை யம்பலவா ணன்புயத்திற் 
அவ லி வடகம்



‘ 
“pk நூலாசிரியர் வரலாறு, 

[இக்ச அசம் - இந்தஅட, வசர்தன் - மன்மதன், பைந்தொடி - விளி, 

செங்கழுநீர்ப்பூவை ஆய்வாயாக; ஆய்தல் - ஈண்டுத் தேடிக்்கொணர்சல்,] 

திரவோற்றியூர்ச் சிவபேநமான்மீது இயற்றிய வேண்பா. 

வல்லவகு எ தீ.திருச்கு மன்னவா வாசமலி ச 
நல்லவகு ளத்திருக்கு நாதனே - மெல்ல 
வடிவாளைக் கொண்டமண வாளா கணிச்சி 
வடிவாளைக் கொண்டெனிடர் மாற்று, 

[குளத் திருக்கு - நெற்றிக்கண். வகுளம் - மகிழமரம் ; இது திருவொற்றி 

யூர் ச் சலவிருக்ஷம். கணிச்சி - மழு, வடிவாளை - வடிவாளென்னுந் இருகாம 

மூடைய உமாதேவியாரை, கூரிய ஆயுதத்தை.] 

சென்னையிவிருக்குகாட்களுள் ஒருகாள், இவர், சம்மையழைத்த சில பிர 

புசக்குஞுடன்சென்று திருவல்ல்ச்கேணி ஸ்ரீ பார்ச்சசாரதிப்பெருமாளைத் தகி 

சித்து, அவர்கள் விரும்பியவண்ணம் அப்பெருமாளமீதுபாடிய கட்டளைக் 

கலித் துறை. 
பாங்கிகூற்று, 

இருவல்லிக் கேணி வடிவந் தனஞ்சொர்கட் சீர்ச்சிலம்ப 
இருவல்லிக் கேணி யலருமுன் னேயருள் செய்யவெழுக் 
திருவல்லிக் கேணிபஞ் சொல்ல .ற்கண முத்தங்கள் சந்துங்கண்டாய் 
இருவல்லிக் கேணி மருவிய சக்சத் திருக்கரனே, 

[ திருவல்லிக்கேணி மருவியசங்கத் திருக்கரனே--, இரு வல் இக்கு ஏணி- 

மூறையே தஇிருமகளையும் சூதாடிகருவியையும் கரும்பையும் மானையும்போன்ற, 

வடிவம் தனம் சொல் சண் - வடிவத்தையும் தனத்தையும் சொல்லையும் கண்” 

ணையுமுடைய, சீர் சிலம்பு ௮.கிர் உ வல்லிக்கு - சிறப்புப்பொருந்திய சிலம்பு 

கள்முழங்கப்பெற்ற இர்தக் கொடிபோல்வாளாகிய தலைவிக்கு, ஏணி அலரும் 

முன்னே - சூரியன் உ இக்குமூன்னே, அருள்செய்ய எழுர்திரு--; வல்லிக் 

கேள் - விலக்கைப்போலச் சூழ்ர்துவருத்தும் உறவினர், நிபம் சொல்லின் ் 

பழிமொழிகளைக் கூறுவாராயின், சண் முத்தங்கள் சந்௫ம்--, ஏணியென் 

Us எல்லையையுணர்த,ச, எல்லையென்பது சூரியனையுணர்த்திற்று, நிபம் - 

இசைச்சொல், * வல்லிச்கேள்? என்பதை வலிய இக்தக்கேளென்றும்; உயிர் 

மூதலாக்க ௮ல் இச்கேளென்றும் பிரித்துப் பொருள் கூறு ச லுமுண்டு.] 

பின்பு இவர் அவர்களுடன் தம்மிடஞ்சென்றபொழுது, ஆங்குள்ளோர் 

களிற் சிலர், *விஷ்ணுவைச் சேவர் பாடலாமோ ? என்றுவினவ, இவர், “நான் 

சிவவிஷயமாகவேதான் பாடினேன் '? என்று சொல்லி, உடனே அ௮ச்செய்யுளின் 

முன்புள்ள எல்லாப்பாகத் இற்கும் மூன்பு குறித்சவாறே பொருள் கூறி, சங்கத் 

இருச்சரனே' என்பதை மட்டும் சங்கம் இருக்கு ௮.ரனே என்றுபகுத்து, நெற் 

றிக்கண்ணை யுடைய சிவபெருமானே யென்று வேறு பொருள் கூறிச் சமது ஆற் 

றலை விளக்கி அவர்களுக்குப் பெருவியப்பை விளைவிச்சனர், [சங்கம் - நெற்றி,]



நூலாசிரியர் வரலாறு. ௯ 

- இக்ஙனம் சமயோசிசமாக இவரியற்றிய சனிச்செய்யுட்களும் சரத்தனை 

களும் பற்பலவுண்டென்பர். 

| இவர் நூல்களுக்குள்ள மதிப்பு..] 

இவரியற்றிய நால்களுட் கலைசைச்சிலேடைவேண்பா cro gars 

தம் அதிற்கல்விபயின்ற தமிழ்வித் துவான்௧ளிடத்தும் கற்கும் மாணாக்கர்களு 

க்கு மூ. தன்முறை கற்பிச்கப்பட்டுவருகஇன்ற த. திநவாவடூதுறைககோவைச் 

செய்யுட்கள் அத்தலத்து ஸ்ரீ தியாசேசப்பெருமான்சக்கிதியில் ஒவ்வொரு 

தினத்திலும், திநக்குற்றலச்சித்திரசபைத்திருவிநத்தழம் திநத்தணிகைத்திர 
விரநத்தழம் தீன ச சலைவர்கள் வருடந்தோழும் ஐப்பசிமாதத்இிற் காலையித் 

காவேரிஸ்கானஞ்செய்து மீண்டுவருங்காலச்திலும், அம்பலவாணதேசிகர் 

ஆனந்தக்களிப்பு அவர்கள் சவெதரிசனமும் குருதரிசனமுஞ்செய்.து மீண்டு 

வந்து ஒ௫க்கத்திற் படம் திருந்து அடியார்களுக்கு விபூதியளிச்குங்காலத்தி 

லும், மற்றவைகள் உரிய ஓவ் 9வாருகால திலும் ததுவார்களால் ஓதப்பட்டு வரு 

இன்றன. இவ்வழக்கம், இவ்வாசீன த் தலைவர்கள் முசலியோர்கள் இவருடைய 

நூல்சளிடத்துவைக்தகிருர்ச ஈன்மஇப்பைச் செவ்விகாக விளச்குகின்ற த. . 

| இன்னாரின்னாராை ஒப்பர். ] 

முதன்முறை ஒருவகையாகப் பொருள்கொள்ளும் படி. இயற்றிய செய்யு 

ஞக்குப் பின்பு சமயோசிதமாக வேறுபொருள்கூ..றிப் பிறரை மஇூழ்விக்கும்' 

ஆற்றலால் காளமேகப்புலவர்முசலியோர்களையும், இயற்றமிழிசை ச்தமிழ்ச் 

"குரிய பலவகையானசெய்யுட்களையும் நூல்களையும் எளியகடையினவாசச்செய் 

யும் வன்மையால் மேலசாம் தீரிகூடராசப்பக்கவிராயர், €சாழி அநணுைசல 

கவிராயர் முதலியோர்களையும் இவர் ஒப்பர். 

இவரியற்றியநாலக ள்பல; அவற்றுள் இப்போழது தேரிந்தவை. 

5, இருவாவடுதுறைச்கோவை. 
இருச்கலைசைக்கோவை. 

இருக்கலைசைச்சிலேடைவெண்டா, 

௪
7
 

இருக்கலைசைச்சிதம்பேேசர்சர் சி திமுறை, 

(இதிற்பச்சொன்பது பிரபந்தங்கள் ௮டக்கியுள்ளன.) 

ட, இருக்கலைசைச்சிதம்பரேசர்வண்ணம், 

௬. இருச்சலைசைச்ிமம்பரேசர்பஞ்ச.ரத தினம். 

a, தஇிருக்கலைசைச்சிவகாமியம்மைபஞ்ச ரத தினம், 
௮,  இருச்கலைசைச்சிதம்பசேசர்ப. ரணி. 

௯, திருக்கலைசைச்சிதம்பசேசர்சட்டியம், 

5௦, திருக்குற்றாலச்சித்திரசபைச்திருவிருச்சம், 

௧௧, பழ௰க்குழந்தைவேலர்பஞ்ச.ரத்தினமாலை, 

2



BO, நூலாசிரியர் வரலாறு. 

௧௨, ஸ்ரீசுப்பிரமணியர் திருவிருத்தம், 

௧௬. தஇிருத்தணிகைத்திருவிருத்தம். 
௧௪. வடதிருமுல்லைவாயிற் கொடியிடையம்மை பிள்ளை ச்.தமிழ், 
௧௫. ஆயலூர் ருருகர்பிள்ளை 4 தமிழ், 

௧௬. திருச்செந்திற்சர் தவிருச்சம். 
௧௭. அவினன்குடிக்கைலாயகாதர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி, 
௧௮. தஇிருமாளிகைச்சேவர்விருழ்தங்கள், 

௧௯. தஇிருச்சிற்றம்பலதேசகரடந் ௪, 

௨௦. திருச்சிற்றம்பலதேூகர் சாதவிருத் 2ம். 
௨௧, அம்பலவாணதேசிகர் பஞ்ச த்தினமாலை, 

௨௨. அம்பலவாணதேூசர்வண்ணம். 
௨௬. அ௮ம்பலவாணதேூகராரந்தக்களிப்பு, 

௨௪. சிெவஞானமுனிவா த இிவிருச்சக்கள், 

௨௫, சிவஞானமுனிவர்£ர்ச தனை, 

மேற்கூறியவந்றள் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் திரவீநத்தழம், திநத்தணிகைத் 

திநுவிநத்தழம் தம்பாலன்புடைய இருவர்களுக்கு முறையே நேர்க் இருந்த 
குட்டரோசத்தையும் ௮க்தசத்சன்மையையும் £க்கெருளும்படி முருகச்கட 
வுளைப்பிரார்ததிதது முறையே இவரார் பாடப்பட்டன வென்பர், 

[ திருச்சலைசை - சொட்டிச்சலை; ஆயலூர் - சொண்டைநாட்டிலுள்ள 
தோரூர்; ஆவினன்குடி - இங்கே பழகியன்று; இவ்வூர் தொண்டைமாட்டிற் 
பாலாற்றின் வடகனாக்கண்ணதென்று மூ. நூலின் காப்புச்செய்யுள் தெரி 
விச்ின்றத; இவ்யூப் பதிற்றுப்பத் தந்தாதிக் கையெழுத்துப் பிரதியில், 
(தீலகஹ்ூ தைமி” ௨௧௨ சுக்ரவாரம், உத்தராக்ஷத திரத்தில் இந்நூல் 

௮ ரங்கேற்றப்பட்டது ? என்ற வாக்கியம் எழுதப்பட்டுள்ள த.] 

[இவர் வரலாறு தேரிந்துகொண்டதற்த ஆதாரங்கள்.] 
இருவாவரதுறையாசீனத்தில் ௪ ௬ -ம் பட்டத்இவிருந்த ஸ்ரீமச் சுப்பிர 

மணிய தேசிகரவர்களாலும், 6 அதீனவித்துவான் ஸ்ரீ மீனுட்ச் சுந்தரம்பின் 
ளையவர்கள் முதலியோர்களாலும்,பின்னும் பலர்கூறிய சர்ணடரம்பரைச் செய் 
இயாலும், இவரியற்றிய நூல்கள் வரைந்துள்ள கையெழுத்தப்பிர திகளிலிரு 
ந்த குறிப்புக்களாலும், மே. நால்களாலும் இவர்வரலாறு ஒருவாழு தெரிந்தது, 

[இவநடைய நூலகள் கிடைக்தமீடம்.] 
இவரியற்றிய நூல்கள்யாவும் ஒருக்கே எங்கும் கிடைக்கவில்லை; அவழ் 

துள் சிற்சிலதால்கள் திருவாவடதுறைப் புஸ் சகசாலையிலும், மே. ஊரிலுள்ள 
சில ஓதுவார்கள்வீடுகளிலும், சென்னை இராஜாக்கத் தப் பழைய கையெழு 
spuynssrntvugy0 (Madras, Government Oriental Manus- 
cripts Library.), wgreoru uncer wer Yous enters gyn, வேறுலெவிடல் 
களிலும் இப்பொழுதுகிடைக்கும், 

ae eed



நாலாராய்ச் ௪, 
_...௨.- 

இக்கோவையில் நூலாசிரியா பலவண்ணமாக ' எடுத்தாண்டு பாராட்டி 

யிருக்கிற இத்தலவிசேடங்களை முசலில் அறிர்துகொள்ளுதல் இந்தாலைப் 

படிப்போர்க்கு இன்றியமைபாத,சாதலின், அவை, இத தலபுராணமுதலியவற் 

றிலிருந்தெடுத் து இங்கே எழுதப்படுகின்றன. 

தலவிநாயகர்கள் இருவர், (௪) துணைவர்தவிகாயகர்; இவர் அம்பிகை 

பசுவடிவங்கொண்டு வந்தபொழுது துணையாகவக்தவர், (௨.) அழயெவிராயகர்; 

இவர் அகத்தியமுனிவர்ச்குப் பஞ்சாக்ஷரோபதோம் செய்தவர், 

ஸ்வாமீயின் திருகாமங்கள்;--ஸ்ரீ ஸ்வயம்வியக்தேசுவரர், பிரசாசமணி 

நாதர், மாரலாமணி௰ீசர், கோமுசச்சீசர், கோகழிராதர், அணை த்தெழுர் சராயகர், 

பூசைலாளேசுவரர், புத்திரத்கியாகா், போதிவனசாதர், போதியம்பலவாணர், 

மஹாதாண்டவேசுவரர், அர்த தத் தியாகர், மும் இத் தியாகர், வேலோகநாயகர் 

என்பனவும், இவற்றின் வேறு பரியாய ஈசாமங்களுமாம். 

தேவியார் தீரநாமங்கள் :--அதுலகுசகாயகி, ஒப்பிலாமுலையம்மை, 

ஓப்பிலாள் என்பன, 

தலத்தின் திருநாமங்கள் ;-கோமுத்தி, கோகழி, இருவாவதுறை, பூ 

உ சைலாஸம, ஈக்.இரகர், தியாகபுரம், போதிவனம், அரசவனம், மஹாதாண்டவ 

புரம், வேசபுரம், sayin, ஈவசோடிித்தபுரம், முச்சிக்ஷேத்திரம், Ay 

புரம் என்பனவும், இவற்றின் வேறுபரியாயமாமங்களுமாம், 

தீர்த்தங்கள்ழன்று :--(௧) முத்திதீர்த்தம் அல்லது கோமுத்இிதர்த்தம், 
(௨) சைவல்யதீ£த்தம், (௬) பத்மதீர்த்சம் என்பன, இவை முறையே திருச் 

கோயிலின் எதிரிலும், திருக்காவிரியிலும், ஸ்ரீ சொங்கணேசுவரர் சோயிலின் 

பக்கத் திலுமுள்ளன. 

விநக்ஷம் :-இருவரசுகள், படர்ந்துவிளங்குதலால் இவை படர்ந்த ௮௪ 

சுகளென்றும், நிலவரசுஈளென்றும் வழங்கப்படும். 

ஸ்பை :--போதியம்பலம் அல்லது அரசம்பலம், 

நந்தி :--தருமகர் SC san. 

இத்தலத்தில் சிவபேரமான் நீகழ்த்தியநளிய விசேடங்கள் :-- 

௪, லிலார்த்தமாககேோந்த பசுவடிவத்ைை உமாதேவியாரக்குநீ ௧9 

அணைத்தெழுக்துடின்று இச்தலச்தைச் கைலையந்கிரியாசக் சாட்டினர், 

௨. தமதுசட்டளைப்படி தேவர்கள் wis அரசவிருக்ஷ்க்களாசத் 

சோன்றிவிள க்க அவற்றின் நிழலில் எழுர்தருளியிருந்தனர்,



௧௨ நூலாராய்ச்சி, 

௬, மகப்பேறுகருதஇவர்த முசுகுரிதசக்கரவா்த்திக்கு இந்தத் சலத்தைக் 

இருவாரூராசவும் தம்மைத் இயாகேசராசவுங் காட்டிப் புத்திரப்பேறும் 

அளித்தனர், 

௪, தம்மைப்போற்றிய தருமசேவசையை இடபவாசனமாசச்கொண்ட 

தன்றிச் சந்நிதியில் அரசவிருக்ஷ்த்தின் நிழலில் சோயில்கொண்டிருக்கும்படி 

க்கும் வரமளித்தனர், 

ட. தேவர்களும் மூனிவர்களும் செய்த பிரார்த்தனைக்கு இரக்கி ௮ரச 

விருக்ஷ்ச்தினிழலில் அமைந்த அம்பலத்தில் மறாதகாண்டவம் புரிக சனர். 

௬. இருமூலசாயனாரைத் தடுத்தாட்சொண்டு அசமஸாரமாகிய தருமர் 

இரசத்தை வெளிப்படுத்சக் இருவருள்புரிஈ்சனர், 

௭. தருஞானசம்பக்சமூர்த்திராயனாருச்குப் பொற்குழியளித்சனர். 

௮. சில முனிவர்களுச்குச் சவஞானோபசேசம் செய்தருளினர், 

௯. சில அர் ரணர்களுக்கு வேசத்தை ஒதியருளினர். 

௧௦. போகர் முதலிய பறித்தர்களுக்கும் ஈவகோடி :॥ததர்களுக்கும் ௮வர் 

கள் விரும்பியவண்ணம் அட்டமாவிச்திகளையும் பிறவற்றையும் அருளினர். 

[இந்ச விசேடங்களால், மேற்காட்டிய ஸ்வாமிபின் திருநாமங்கள் முத 

வியவற்றுட்'பெரும்பாலன சாரணட்பெயா்களாசலை அறிர் துகொள்ச.] 

அன்றியும் இச் சலத கில் கோச்செங்கட்சோமகாயனார் இிருப்பணிசெய்து 

பேறுபெற்றனரென்றும், ஈடத்சர்கள் பலர் எப்.9பொாழு தும தக்கியிருச்கின்றார்க 

ளென்றும் புராணக் கூறும். | 

ஸ்ரீ அணைத்தேழந்தநாயகர்:-- இவர் உமாசேவியாரை அணைத்தெழுக்ச 

கோலமாக எழுர்தருளியிருப்பவர். உத்ஸவார் தத்தில் கோமுத்திசீர்தச த்தில் 

தர்த்தங்கொடுத் தருள்பவர் இவரே. 

ஸ்ரீ தியாகராஜர் :--முசுகுர் கருக்குச் சவெபெருமான் திருவாரூர்த். தியாக. 

ராஜராகச் காட்ரிசொடுத்சதுசொடங்கி இவர்சந்நிதி இங்கே உளதாயிற்று ; 

இவர் வீ.ரசிங்காதனமுடையார். இவருடையாடனம் ஸுந்தரநடனம், ௨உ)்ஸ 

வதில் திருச்தேரூரந்தருள்பவர் இவரே, இவா.அபர்தர்ச்காட்டு மிக அற்புத 

மானது, இருவாளூரில் ஸ்ரீ தியாகராஜர்க்குள்ள இறப்புக்கள் இங்கும் உள்ளன. 

இதுகாறுங்கூறிய விசேடங்கள் இக்கசோவையில் பலவண்ணமாக ௮க்சங்கே 

அமைநர்திருப்பவற்றுள், ஒவ்வொருபகுதி இனி எடுத் தச்காட்டப்படும்:-- 

(ஸ்ரீ மாசிலாமணியிசர் உமாதேவீயாநடைய பசுவடிவைநீக்கி அணைத் 

தேழந்தது.) 

(௪௪) கோவைக் கரக்சொப்பி லாமுலையைச, காட்டி நின் நீர்” 

(௧௪௬) *அரசூரணைத்ச, நாயகனார்திருச் சோலமுமாய்” 

(௬௮) அனார் துவா னணைதச்தெழு காயகன்.""
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(முசுதந்தக்தப்: புத்தரப் பேறளித்தது :) 
(௨௭) 4ழின்னுச் கதிர்வடி வேன்முசு குர் தன்முன் வேண்டவருள்”” 

(௨௪௯) '*'அளியா வதுறைப் புகரச் இயாகர்.” 

் (மகாதாண்டவம்புரிந்தது :) 

6 துறைசை, யாட்டினர்”' ’ ) 
(௨௦௫) :(ஆட்டுகந் தாடும் தறைசையெங் கோமுத்தி யப்பா?” 

) *கோமுத்திக் கூத்தர்" 
) 'குனிச்சருள் சோமுத்தி நாசன்.”' 

(ஐகமஸாரமாகிய தீரமந்தீரம் வேளிப்பட்டது ?) 

(௧௯௫) “ஆசமாற, சரச்சார் துறைகை” 

(௨௯௬) :(மூலாக மங்கண் முழங்கும் தறைசை.” 

(திநதானசம்பந்தழர்த்தநாயனர்க்தப் போற்கிழியளித்தது ;) 
(௧௩௪) 'காழிமன் னர்க்கருள் செம்பொற் றியாகா”” 

(௧௫௩) “தோணிபுர4, திறையவ னார்சொன்ன செர்சமிழ்க் காச வினி 

தளித்த, நிறையுல வாக்கிழிச் செம்பொற் றனமது நேரிழையாய், குறையினு 

முன்பொற் நனமொரு காளுங் குறைவிலதே”' 

(௨௫௧) “சொர்ணச் இயாகரிற் காணகல்க, வயலார் கரு தூன்ரார்” 

(௨௮) “வண்டார் செருக்கி தியாகேசர் ஈல்குல வாக்சழிபோற், ண் 

டா தவிழ்பொன் றருமா சூரர்” 

. (௬௨௪) சண்பை யாண்டசைக்கோ, ராயிரம் பொன்னருள் சொர 

ணச் இயொாகா”” 

(௪௫௧) “ஓப்பி லாமூலை காயகரும், பொன்னாலன் ரோபுகழ்ப் பேர் 

படைத் தாண்டன் பொற்ப-சே,”” 

(முனிவரர் வழீபட்டது;) 

(௨௪௪) :'உயருக் தவத்தினர் சொர்ணச் இியாகரொ ராயிராற், பெய 

ரும் பரசுந் துறைசை. ”” 

(அவர்களுக்த தாஷஜேபைதேசம்புரிந்தது :) 

(௪௯) பண்பினர்க்கு, ஞானச் இரளருள் செம்பொந் றியாகரா்,?? 

(வதம் ஒதியநளியது :) 

(௭௨) “இருச்காலுக் கோமுத்தி.! 
(கோச்சேங்கட்சோழநாயனரக்த அரள்சேய்தது :) 

(௨௦௯) :*கதிர்மகுட, முடிவள வன்றெழுஞ் செம்பொற் நியாகா்”' 

(௨௧௫) *சென்னிச் கருள்செய்க சொன்னத் தியாகர்” 

(௪௨௯) ((இரனை யாதருள் கோமுூத்தி யீசர்,””
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(இங்கே ஸித்தர்கள் வாஸஜ்சேய்தல :) 

(௧௨) “எத்திறச் இத்தரும் வர்.தறியாச், ஏத இரக் காவுமுண்டு”? 

(aor) 'ஈநவகோடித்த, ரிருக்கு் துறைசைப் பதிமாசி லாமணி 

மீசாவெற்பி, லுருச்குமச் Bs ae சுனைரானு மாடுவன்?' 

(௨௯௯) '*துஸ்றசையில்வாழ், சித்தர்சம் விஞ்சையின்,'” 

(தீர்த்தனிசேடங்கள் :) 

(௪௭) “திருத்தச் துறைசை'' 
(௭௨) “திருக்கா விரித்டிரு2 சம்படிந்தோ,” 

(திநக்காவரியினியலபுகள் :) 

(௬௭) * இருகோ டிவர்புனற் சாவிரி'' 

(௪௧௦) “இருத்துறைசைச், சாவேரி யங்கயற் கண்ணாள்” 

(௨௧௬) “உன் பதிவினவி, ய௩கே வாவெண்ணி னோம்பொன்னி 

யாற்றினுச் கஞ்சினமே " 

(௨௬௭) * காவிரி யாடி யி:வுதங்கி”” 

(௩௬௭௬) 4 கான்சென்ற வெப்பாறச் தளக் காவிரி தோய்ந்து” 

(௪௦௭) “பொன்னி, நுராயா மெனும்வெள் ளுடுக்கை யுடீஇ£? 

(௪௨௦) “துறைசை, மங்கைய ராட மணக்கூர்பொன் னித அுறைவா” 

(௪௨௧) :: காவிரி தோய்ந்துவப் பார்தோய்வ ரோசிழு காற்புனலே," 

(தீநவரசுகளின் இயறபேயர் :) 

(௫௦) **நிலவரசார், தலா்கோயில்,”? 

(அவற்றின் நீழலில் வாமி எழிர்தநளியிரத்தல :) 

(௨௮௩) * அடச், னீடமென் செம்பொற் நியாகேசர்? 

(௬௭௦) * அரசர், தருவது சேோஇருக் சோமுத்இிமீசர் ”* 

(௪௫௧) “ஆண்டனர் பொற்பரசே.”” (சிலேடை) 

(அவை சந்நீதியினாறறல :) 

௩௧௨) (சோமாத்தி சாதன்முன் போதி யருள்பெறுவா, னெடியவ மத்; ழி ௫ 7 டு. 
னின்றென நிர்குர்துறைசை.” 

(மகப்பேறுகரதீனோர் அவறறை வலம்வரதலும், அவற்றினடியில் 

லரங்கிடத்தலும், சுஸறுவோிி அவற்றை நோக்கிக்கூறுதலும் :) 

(௬௨௮) '*' இணையிலெம் மா௩ல் லரசனைச் சூழுங்கொ லென்றனர்”” 

(>@s) *புத்ரத் தியாக ராசடிச்£ழ், வரங்கெர் சேழை யுயிர்த்தே 

னொருமகள் ”



நாலாராய்ச்ச, ௧௫ 

(௩௧௪) “செம்பொற் றியாகர்"திருச் துறைசை, வாயழ சாரு மரசினை 

கோக்கி மறைமொழிபோற், காயழல் வேலன்பர் யானக லேனென்று சட்ட 

னாத்து, நீயழச் சென்றனரே, ”” 

(ஸ்பை :) 

(௯௯) 4: துறைசைமன்றிற், நீட்டிய பாவையன்னீ£”” 

(௧௭௨) :'மன்றேறி யாடிய செம்டொத் றியாகர்”? 

(௧௭௪௪) :*செம்பொற் றியாகரைம் தண்வரைசக்கோ, சண்டாமன் 

ரூவெனப் போற்றன்பர் வாழ்துறைசை'? 

(௬௫௬) :: துறைசைமன்று, ணாடாஈ மாடிய செம்பொற் நியாகர்,? 

(ஸ்ரீ தியாகராகநடைய தீரநடனம் :) 

(௪௫௫) “தொம்மென வாட்டயர் சொர்ணத் தியாசர்,'” 

(அவருடைய வீரசீங்காதனம் :) 

(௧௧) *கோசழிச் செம்பொற் நியாசர்வைகு, மம்மணி யாசனங் 

seme rags ளடைவுறவே, தம்முது காற்பிற பல்லா யிரமுகர் தாங்இநிற்கு, 

மிம்மட வார்த மிடைக்கடை யாவள மெய்துதற்கே,” 

(௮வநடைய சிலம்போல் :) 

(௧௬௯) “செம்பொற் நியாசேசர் பாசச் சிலம்பொலிபோ, லோதசக்கு 

சார்மன்னர் தேர்மணி யோசை யிருசெவியும், வேர்தங்கு மாறென வீழ்கு௩” 

(௨௮௪) லம்புஞ் சிலம்படிச் செம்பொற் றநியாகர்,”” 

(அவரடைய பர்தர்க்காட்சி ;) 

(me) *சிற்பரர் செம்பொற் நியாகேசர் காட்சியிற் செல்வமின்னார், 

பற்பலர் போற்றிடும் கற்பகச் சொம்பின் பரிச.” 

(தீநவிளக்குச்சிறப்பு :) 

(௧5௮௧) ''துறைசைப், பதிவைத்த சபமன்னாள் 

(௯௫௮) “கோழுத்தி மீசன் றுறைசை விளச்கனையாள்.”” 
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(அன்பர்கள் தோடகட்டிச்சாத்தும் பணிச்சீறப்பு :) 

(௨௮) *பறவாச் குளவியை வண்டோடு ஈட்டிப் பணித்திடவே.!” 

இப்படியே மற்றவிசேடக்களும் இந் ராலுட் பலஇடங்களிற் பாராட்டப் 

பட்டிருத, தலைச் கண்டுசொள்ச. 

வடஒந்மைய



be நரலாராய்ச்சி, 

மேலும், இந்நூலாசிரியர் இக்மீகாவையில் ஸ்ரீபத்சாக்ஷ£ தேசிக 

நடைய் பேநமையையும், அவர் எழந்தநளியிநக்தம் மடத்தின் சிறப்பையும், 

அதிலுள்ள திநக்கூட்டத்தாரின் இயல்பையும், புலவர்களின் விசேடத்தை 

யும், தமீழீன் வளர்ச்சியையும், தமீழவேதம் ஐதப்படுதலையும், ஒதுவார் 

களிநத்தலையும் கூநீயிநக்தம் அநமை மீகப பாராட்டற்பாலது. அவை 

வ௫மாழு :-- 

(ஸ்ரீ பத்சாக;ரதேச்கர்பேநமை :) 

(௧௭௪௯) *நறுக்துறைசை, யஞ்செழுச் தெங்குரு நாதன் றனதடி. 

யார்க்கொழித்த, சஞ்சிதம் போலத் தினைமுற்று மாள"? 

(௪ட௭) “எங்கள்பஞ் சாக்க.ர தேசிகன் மாமரபு வாழி, 1? 

(மடம் :) 

(௬௪௧) :'மெய்ஞ்ஞானச் செல்வர் இிருமடமும். ” 

(தீநக்கூட்டந்தாரினியலபு :) 

(௪௨௪) *! அவகெறியிற், செல்லார்கள் வாழுர்துறைசை” 

௨௬௬) '(தவமேரு வாந்தொண்டர் வாழ்கிரு வாவ சண்டுறை”' ௪ல2ம௫ $ AG 2 
(௬௬௬) “தியாக ஈடிவணக்கித், தொக்கு! வோர்மன்றுறைசை '? 

(௬௫௦) * திருத்துறைசை, யுற்றிடு மாசவர் போலச் தவஞ்செய்து,” 

(புலாவர்களின்வசேடம் :) 

(௧௪௦) *இவடுதுறை யொண்புலவோர, படிக்கத் தகுங்குள சக்சவி 

போலவிப் பைந்தழைரீ, முடிச்சத் தகும்” 

(௪௬௨) “செக்காப் புலவர் த:இக்குக் தி.ரவியத் Hunan.” 

(தமீழின்வளர்ச்சி :) 

(௪௪) “முத்தமிழ் தெள்ளுந் திருவா வடு துறை” 

(௬௭௦) தமிழ்த் துறைசை” 

(௪௫௬) * தமிழாசூர்,.” 
(தமீழ்வேதம் ஒதப்படூதல் :) 

(௬௧௦) '*சுசர்தா விலாத் தமிழ் வேதங்க ளோதுக் துறைசை.”' 

(ஒதுவார்களிந்த்தல :) 

(௧௪௦) '*துரைசை, யூரோது வார்வினை வீழ்ந்தென.”” (சிலேடை)
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பழையநாூல்களின் சுருத்தக்கள்பல இந்நூலுள் 

அங்கங்கேவந்துள்ளன ; 

Hupp. Ae வருமாறு ;-- 
+} 

பழையநாலகள். திநவாவடூதுறைஃகோவை. 

தோல். பொருளதிகாரம், ௩௩௦.--'உயிரிற் சிறந் 
௧௧௩. “ow foc, Rat gory நா | தன்று சாண்மட வார்களுச் 

ணே காணினுஞ், செயிர்கீர் காட்டிக் கற் | சோததனிற், செயிரற்ற கற்புச் 
புச் சறந்தன்று சிறந்தன்று 

திநவாசகம், திருவெம்பாவை, ௬௮ ௭.--4இந்நாட் கதிரவ 
௧௯. '*எங்கெழிலென் ஞாயி றெம lo னங்கெழி லென்னெனு 

“ச்கேலோ செம்பாவாய் ” | மின்புதந்காய்? 

திருக்கோவையார், | 
௧௫௯. “Gearm பசுர்கினை யென் 

மூழ்கி கழிய வெழிலி யுன்னி4, சானக் பட ன் 
குறவர்கள் சம்பலை செய்யும்வம் பார்சிலம் “அன வனம் வித்திய ப? -செவ்வேட் பமாய்கம ரார்த்திட 

. 6, ரைவன மேகஞ் சொரிந்த த? ஐங்குறுநாறு, | 
௨டக, “GOLrs GLa eorid Oar 

ழிலி, நண்ப லழி தளி பொழியு நாட”? 

தீநக்கோலையார், \ HO & Fs அறிந்தில ரென் 
‘a ௬௮௭. *வில்லாண் டிலங்கு புருவ|னக் கொதித்துப் புகையுயிர்த் 

நெரியச்செவ் வாய்துடிப்பக,. சல்லாண் 'தம்மவென்மே, லெறிந்தகற் 
டெடேல்கருங் சண்டிவப் பாற்று கறுப்ப | போது மினிக்சல் லெடேலெம் 
தன்று, பல்லாண் டடியே னடிவலக௩் சொ | பிராட்டி... உன தாள்பணி 
ள்வன் பணிமொழியே?? ] வேன்? 

நற்றிணை, 
Sem, (தரை யாயமு சொச்சியும் " 

EHP,  மணியேர் நொச்௫யுக் செற் 
ம் 1] ட்ட 

சிர ௦௫. “மயிலடி யிலைய மாக்குர ௩ ௫௨,--'சிற்றில்ல மேகொ 
ஜனொச்சியும்” ச்சிப் பந் சர்களே ? 

தஞ்சைவாணன்்கோவை, 
௬௬௩. (பெருஞ் சிற்றில்லமே, வய 

லைக் கொடிகொச்? மண்டபமே?” 

நற்றிணை, ௧௪௯, *லரும் பலருங் கடைச்ச ௩௬௧ வன்புடன் சுட்டு 
ணோச்ச, மூர்டி னுச்சிச் சுட்டுவிரல் சேர் | விரன்மூக்க னுச்சியில் வைத் 
த்தி, மறுகி பெண்டி ரம்ப நூற்றச், று (துப்பெண்டிர், கொன்ப 
கோல் வலர் சன என்னை யலைப்ப, வலந்ச | தா.ற்றப் பயர்தார் சனெத்தச் 

8 

 



௧௮ 

பழையநாலகள், 

னென்.........கொண்கனொடு, செலவயார்ந் 
இிரினால் யானே, யலர்சுமந் தொழிகவிவ் 
வழுக்க லூரே? 

தறுந்தோகை, 
௬௮. இன்ன எாயின ணன்னுசத 

லென்றவர்த், துன்னச் சென்று செப்புசர்ப் 
பெறினே, ௩ன்றுமன் வாழி தோழிகம் பட 
ப்பை, நீர்வார் பைம்புதற் சலித்த, மாரிப் 
மரச் தலர்லெ கொண்டே” 

ஐங்குறுநூறு, 
ச௫௧-௧௬ 0,வெள்ளாக்குருகு-கெய்த 

ணிலத்திற்குரியதோபறவை (௩ற். ௭௦,) 

5 

ச 

ஐங்குறுநூறு, 
௨௯௪, “நாட, வினிதுசெய் தனையா 
Ens வாழி 

விவள், பின்னிருங் niger werent 
சோயே ” 

ஐங்தறுநூறு, | 
mer, :(குரவ்ம் பயந்த, செய்யாப் - 

பாவை ” | 

கலித்தோகை, 
௮௯. :*ஒருமிரப் புள்ளி னிருதலை 

யுள் சொன்று, போரெதிாக் தற்றால்'? 

திருக்கோவையார், 
௧௨-ம் பாட்டின் விசேட 

வுனா. :யானென்புழி இருதலைப்புள் ளின் 
ஒருயிடேனாகியயான் ' 

கலித்தோகை, ௬. தாழிசைகள்: 

பலவுறு ஈறுஞ்சாந்தம் படுப்பவர்ச் கல்லதை[யு 
மலையுளே பிறப்பினுமலைக்கவைதாமென்செய் 
நினையுங்கா னும்மக ஹுமக்குமாங் கனையளே. 

சீர்கெழு வெண்முத்் த மணிபவர்க் கல்லை 
நீருளே பிறப்பினு நீர்க்கவைதா மென்செய்யுகஈ 
தேருங்கா னும்மக ணுமக்குமாங் கனையளே. 

ஏழ்புண ரின்னிசை மூால்பவர்ச் கல்லை 
யாமழுளே பிறப்பினும் யாழ்ச்கவைதாமென்செ 

, பட டட. யுக 
சூழுங்கா னும்மக ணுமக்குமாங் கனையளே. 

(திருக்கோவையார், ௨ ௪௮) 

யர், நன்மனை வதுவை யயர : 

  

் 

நூலாராய்ச்சி, 

திரவாவடூதுறைக்கோவை, 

குளித் துநின்றேன், அன் 
பரொ டியான்செல்வ னிவ்வூ 

] ரொழிச வலர்சுமந்தே” 

௨௬௬.--!ஊரற்கு....பீரத் 
தலர்சில கொண்டின்ன எாயி 
.-னள் பெண்கொடி.யென், நீரத் 
தீழைகுகர் தாமுள ரேஜலுய்யு 
மென்னுயிரே £   

| 52m. — ‘Qaawana 

| So 
ச் 

டூ 

௩௦௪--(தசையலுச் சப் 
போ தலர்புனை யுன்கைநலக், 

கைப்போதில் வேலனும் வள் 
ளியும் போலுற்ற சாட்சியினா, 
லிப்போ தறிந்தன மாலென் 
றும் வாழி மிறையவனே ? 

  

‘ . ச ௬௫ ௬ ஆடவரீர்குரவம் 

பாவைகாள் 

௨௯ ௪.--(ஒன்றுமிருதலைப் 
புள்ளி ஸனிருவர்ச்கு மோருயி 

(சே, யென்றுசொன் னார்ஈம் 
வினை யாற் பிரிந்சனர்' 

  
௩௬௧,-- (வருணத்திற் 

| போதந் தருத்தரும் போது 
மலாந்தவந்தத், தருணச் இற் 
சூகொக் கல்லா தவைக்கவை 

ட தீாரமென்செயுங், கருணைச் இர 
வியச் தியாகேசர் கோகழிக் 
காரிகையா, யருணச் திலவித 
மாரும் நீர்மைய ரன்பினா்க் 
கே?  



நலாராய்ச்சி, ௧௯ 

பழையநால்கள், திரவாவடூதுறைக்கோவை. 

அகநானூறு, ) 
se, பொலர்தொடிப் புதல்வ 

னைச், சேர்வழங்கு தெருவிற் றமியோற் 
சண்ட, கூரெொயிற் றரிவை குறுகி யாவருங, 
காணு ரினமையிற் சேரததனள் பேணிப், 
பொலங்கலஞ் சுமந்த பூண்டாங் இளமுலை, 
வருச மாளவென் னுயிரெனப் பெரிது 
வந்து, கொண்டன ணின்றோட் கண்௫..... 
நீயும் சாயை யிவற்சென யான்றற், கரைய 
வர். தூ விரைவனள் கவைஇச், களவுடம் படு 
நரிற் கவிழ்ர் துகிலங் இளையா, காணி நின் 
ரோ ணிலைகஈண் டியானும், பேணினே னல் 

௪௨௨.--(பொன்மறு கோ 
டி த் சனிவிளை யாடும் புதல் வற் 
புல்ல, வுன்மக னேயிவ னையுற 
னீயு மூவனன்னையே, நின் 
மனை யேயிது வாவென காணி 
சிலங்களையாச், சொன்மறந் 
C sGem en’ 

  உலனோ ” | 

ட. ௪௪௪. (தென் றிக்கோட 
அகர மேக முருக்சமலம், ப௫ிங்கால மங்குன் மாமழை தென்புலம் 5 . . 

படரும், பணியில் கங்குல்? க் மெள்ளக் கறுகப் பெருகும் 

பட்டினப்பாலை, ௧௪ ௬.-- என்றும், பொய் 

க - ௬, “வசையில்புகழ் வயக்குவெ யா தொழுகும் புனற்பொ 

ண்மீன், நிசைதிரிந்து தெற்கேகஇினுக், தற் ன்னி் 
பாடிய தளியுணவிற், புட்டேம்பப் புயன் 
மாறி, வான்பொய்ப்பினுந் தான்பொய்யா 
மலைத் தலைய சடற்காவிரி” 

| 
\ 

௨௧௫. 'பொன்னித்தெண் 
lotsa ஈம்மன்பர் வாய்ச் 

! சொல்லும் பொய்ப்பதின்றால்' 

உதிநக்தறள், | : டட. om oe ௬௬.4 (8. வாயி 
௧௪௦௧... கண்டுகேட் Bevo Gulla துற கொள்ளு ge ane and 

றறியு மைம்புலனு. மொண்டொடி கண் மாணிக்கமே? 
ணே யுள??? 

் ௬௩ ௬௬.--( விழிகாட்டு நெத் 
6 

திணைமாலை நூற்றைம்பது, தியர் கோமுத்தி மீசா விளச்கு 

சுட. :*:தான்றாயாக் கோங்கம் தள 
ர்ந்து முலைகொடுப்ப, வீன்ளாய்நீ பாவை 
யிருங்குரவே - யீன்றாண், மொழிகாட்டா | 
யாயினு முள்ளெயிற்றாள் சென்ற, வழிகாட் 
டா மீதென்று வந்த? 

சிந்தாமணி, சாக்த. 
௧௮. பாடகம் போலச் சூழ்க் ச பழ 

வினைப் பயத்தின் ” 

கல்லாடம், 
& &, “உயிர்புகுஞ் சட்டச வுழி 

தொறு முழிதொறும், பழவினை புகுந்த 
பாடகம் போல” 

பொன்னிச, சுழிகாட்டு முந்தி 
யெக் சோகையொர் தோன்றல் 

பின் ஜொல்குடிக்கோர், பழி 
காட்டி யிக்தச் சுபொலை நீந்திப் 
படர்ந்தவந்த, வழிகாட்டி டாய் 
பல பாவைக் ளோடிங்கு வாழ் 

) குரவே” 
் 

௬௫௪. (பாடக மான 

் தொடர்புற வெங்ன் பழனெ 
ளே”  



௨௦ நூலாராய்ச்சி, 

பழையநாலகள். கிருவாவடூதுறைஃ$கோவை. 
கலலாடம், 1 ௪௬௪: பொருவொன் 

௧௫. “அமுதமுர் இருவு முதவுச௪ | றிலாதது புண்ணியக் கல்வி 
லாலும், ......... அளக்ஏ ராசியும், ......... | சதித் இருவு மமிர் 

புண்ணியச் கல்வி” துக் தருங்கடல் போலும்” 
1 ௪௬.4 மழைதருங் சந்தம் 
பெறும்புத் தெழில்வனப் பா 
ரொழுக்கக், கழிவுறு முண்டி 
கரச்குந் தொழிலினங் கைய 

  

அம்பிகாபதிகோவை, 
௭௪, *பூங்கேச மன்றல் புனையா 

செழில்வெண் புதுமதிசண், டாக்கே யிச 
ழ்த லருகயெ வுண்டி யருஞ்செலவு, இங்கே . 
சரச லொருவயி னேசென்று சென்று கற.ஓழைரிற்ற லோடு இியாகே 
நித்த, ரங்கே வலமல்ல வந்தென் னோ en கோழுத்தி பூர்வராமே, லெ 

விந் சச் தையலுக்கே"' மூவகைக் தன்மையு மெங்கு 
ற்ற வாவெக்க ளேந்திழைக்கே”   

நளவேண்பா, சுயம்வரகாண்டம், 
௧௧௯௬. “அள்ளி? கொளலாய்........ 

கூரிரு்வாய்”” 

பழையதூல்களிலுள்ள செய்யுட்களின்கருச்சை முற்றுர் சழுவியும் ஒரு 
வாறுதழுவியும் இ௩்வனம் இக் நூலாசிரியர் அவ்வவ் விடங்களில் அமைத்திருக் 
கும்பகுகிகள் மிகப் பாராட்டற்பாலனவாய் ஜவருடைய பயிற்சியின் மிகுதி 
யைப் புலப்படுத தஇன் ரன. 

௨௨௧.4 அள்ளிக்கொள் 
| வன்ன நிறையிருள் யாமதது' 

  

பலவகையா௱ பிரயோகங்கள் இநீநாலில வந்துளன : அவற்றுள், 

செய்யுளின் எண், வேளிப்படையாற்போளுணர்த்துவன 

௨௮ பரவாக்குளவி -- மலைமல்லிகை, 

| பாபாகுவேங்கை -- Carmona iw. 
4G (பாயும்வேக்சை -- புலி, 

௪௫௨ | உரையாம் சனம் -- சொக்சை, 

( உரைக்குக்தனம் — பொன், 

குறிப்பாற்போருளுணர்த் துவன : 

௧௬. 'முல்லாய் நினபோக்குணம் £--பேர் - கற்பு, 

௮௮. ஒற்றிடையாரும் அதிதி - பானை, 

௨௦௮. 'வண்டின்பெய்பெற்றன வோன்றற வொன்றடினும்! — 
பெயா-- தும்பி, ௮ரி என்பன ; பெற்றன முறையே யானையும் சிக்சமும். 

௪௨௬௯. 'கோமுத்தியீச ரவர்ச்குரிய பே -னையாய்'-பேர்- மாசிலாமணி, 

தோழி பூத்தருபுணர்ச்சியால் அறத்தோடுநிற்றல், 
௬௧௯. :ரீடுகின் சண்ணுச்கு நேறிது பாரென்று நின்மகட்சு 

சாடுமொ ராடவன் வந்ீறில் காவிரி நல்னெனாற் 
ரோடு நீள்செவிச் சொர்ணச் இயாகர் துறைசை யுள்ளா 
ராடுமவ் வாற்றின் றலையெழுச் தூடுரின் ருடிடத்தே, 

ஈறில்காவிரி--காவி-௩்லோற்பலமலர்; அவ்வாற்றின் தலையெழுச்து--௪ £- 
சோலை, 

 



ூலாராய்ச்சி, ௨௧ 

மேலும் இந்நூலில் அங்கங்கே இவர் அமைத்திருக்கும் சைவழாற்கருத் 
துக்கள் முதலியன மோக்சற்பாலன. அவற்ழள்,-- 

சைவநூந்கருத்துக்கள் ; 
6 

௮௦ மு.ச்தியென் னப்படு மங்கையைச் சேர மூயல்பவருஞ் 
சத். நியென் னப்படு மீச னருளன்றிச்*சார்தலுண்டோ ” 

௧௩. அருளா வடதுறைச் செம்பொற் றியாக ரடியனாவிட் 
டிருளா ணவங்கழிந் தோடுத லேய்ப்ப £ 

௧௫௪, 4சொர்ணத் கியொாகரை வாத்த்தலர்கெனு, சல்லா 
யிருண்ட வணரார் குழலி 

௨௯௯, : ஈட்டும் வினைதவிர்த் தன்பர்க் கருளெனு மின்னமிரத 
மூட்டிடுஞ் செம்டொற் றியாசேசர் ? 

௩௪௮. *என்சென்னியிற் பங்சயப்பா, தரஞ்சூட்டுங் சோகழிச் செம் 
பொற் நியாகர்,' 

இலக்கணக்கருத்து : 
௨௪. 'அணியியன் முற்றும் படிச்சலினால்” 

௭௧, “எல்லா வெழுத்திற்கு நாயக மாமவ் வெழுத்தினொன்றி, னல் 
லா லவைக்குச் சிறப்புளதோ” 

௧௫௭. :7யுன் னருள்பெற்ற மின்னினையு, Cafu லாக வருமொழி 
யோடு நிலைமொழிச்கோர், சாரியை போனடு நின்றே 
னையுமெண்ணித் தாங்குசவே. ' 

இசைஙூற்கருத்து : 
௪௧௫. *உகர்தவர் பாற்பாடு பாடினி தோடியையே, £ 

மந்திரவாதம் : 

BHO. (ஜர் சலைநாக மசன்முழைர சண்டஞ்சு மன்றுதங்கை , தந் தலை 
யேலென்றொர் மக்திரங்கூறிஓ் தூ சளித், வெந்தலைவர்? 

௫௮௬௯. :அவர் சொன்னப,தமனுவால், ? 

இந்நாலில்வந்துள்ள சிலமோழிகள் :-- 
எச்து- ௨௪௪ ... சொர்ணம் - (மிகுதி) 
ஒருக்கால் - ௭௨ .. தயவு- உ௫டு 

கோட்டி - ௧௬௯௩, ௬டு௪. . தனக - Ohm 
சரி- ௧௦௮ . பறிபம்- ௨ 
சரிப்பட்டது - on — OUDD - ௩௬௪௪ 
Qeré@ - எடு



௨௨ , இந்நாலாராய்ச்சிசேய்யும்போழுது கிடைத்த 

.... கையெழுத்துப் பிரதிகள். 
4௨ 

திருவாவடூதுறை ஆதீனத்துப் பிரதி. ௧, 

திருப்பனந்தாட் காசிமடத்தப் ... வட டடத 
மூனபு கும்பகோணம் சாவேஜில் தமிழ்ப்பண் 

* டித.ராகவிருந்ச திரிசிரபுரம் விழ் துவான் 

பார் - தியாகராஜசேட்டி யாரவர்கள் 
இருமயிலை வித் துவான் 

ம-ஈ-ஈஃஸ்ரீ சண்முகம்பிள்ளையவர்சள் i வடட ௪. 
[௪டுசு-ம் பாடலின் பிற்பாதியும், ௪டு௪ - ம் பாடலும் 

இவர்சள் பிரதியில்மட்டும் இருந் சன .] 

இருவாவடு துறைமடத்துக் சாரியதரிசிகளாகிய 

உ... பொன்னுஸாமிபிள்ளை 9) 

» சண்முகம்பிள்ளை... ves வடட 
சீகாழிச் சபாகாயசமு தலியார்ஹைஸ் கூல் 
சமிழ்ப்பண்டி ச. ராகிய திருவாவடுதுறை 

உ. சு. பொன்னோதுவார் ன க. 

[ இவர், ப்பிரமணியமுனிவருடைய சரி 
தீத் திற்கூறப்படும் குருசாமியோதுவா 
ருடைய பெளத்திரரின் புச்இரர்.] 

  

ஆகப்பிரதீகள். ௮: 
  

een 

பிழையும் திருத்தமும். 
  

  

        

பக்கம். பாடல் of, பிழை. திநத்தம், 

| ௨ a 

m ௧௦ | 5 குழற் குழல் 
டு | ௨௬௨ தீலையலக் திலைக்கலக் 
௪௦! ௫௫ । ௩ ; கன்னிக்கு கள்ளிக்கு 
௨௯ ௧௮௨; ௪ | உய்வியன் உம்வியன் 
௩௨௨௦௫) 5. Qa fur வெற்பா 
௬டு (௨௧௯; 5 சனு சானு 
௪0௦ ;௨௫௨। ௬ |, தாமறை தார்மறை 
௪௨௨௬௯! ௨ வினையேன் வினையென் 
Ge ௬௬௬ । ௩ | வெதும்பியதால் | வெதும்பியவால் 
சு௩ | FOB! க | பெருகலம் Gu gy i ev Lb      



6... 

கணபதி துணை, 
என தழ எ 

துறுவாவடுதுறைக் கேரவை, 
——— | 

விநாயக வணக்கம், 

ஈறைக்கோவை யன்னசெவ வாமொப்பி லாழமுலை ஈன் னுதலிற் 
பிறைக்கோவை யக்கணி வான்றரு மைங்கர பேணுமன 
வறைக்கோவை யாதரித் தன்போ டுராக்குகல் லாவடுதண் 
றைக்கோவை பாடத் துறைதோறு நின்னடி தோன்றிடுமே, (௧) 

நின்றுறைசைக் கோவைமுன்னே நிற்கவைத்த *போ்நிரம்பத் 
தென்றுறைசைக் கோவைகளைச் செப்பவே--ஈன்றுறைசை 
யாதிபனே யெங்க ளழகியாற் குஞ்சரமே 
கோதறவென் னெஞ்டற் குடி. (௨) 

(பிரதியேசம்:) ஈன்றுறைசெய், 

_—_»}o— 

on & & dar. 

காட்சி. 

நீர்கொண்ட செம்பொற் கமலமு நீலமு நீங்கரிய 
வார்கொண்ட முல்லையும் கோங்குமென் காந்தளு மல்கியொல்கச் 
சீர்கொண்ட வாவடு தண்டுறைச் செம்பொற் றியாகாவெற்பி 
லேர்கொண்ட தெய்வ மலர்ப்பூம கொடியொன் G) றதிருற் ற்தே, (௧) 

ஐயம், | 

பாதல மோதிருப் பாற்கட லோசங்க 1.பற்பறிதி 
மீதல மோவிஞ்சை யோர்தல மோவிரி நீருடுத்த 
பூதல மோதிருக் கோமுத்தி மீசர் பொருப்பின்பய 
லாதல மோகத் தவரு முறுமிவ ளார் தலமே, (௨) 

(பி-ம்:) அவர்ச்குமுறும். 
  

* பேர், துணைவர் தவிநாயகரென்பது, 
பற்பம்--பத்மம் - தாமனா; 'சடகோபர், * பற்பமாப னுயர்வற வய 

ரும்பெருந்திறலோ - னெற்பரன்” எனறு.ராதலின், பரஸ்மைபதம் ஆச்மகே 
பதம் என்னாது மக.ரத்தைப் பகரமாக்கி, பரப்பைபதம் ஆற்பநேபதமென்றும்' 
என்பது, பிரயோகலிவேசவுமை, திங்புப்படலம், ௨, உரை,



| 

௨ திருவாவடு துறைக் கோவை, 

துணிவு. 

வாடாத போதிமை யாடாத போதிந்த மாகிலத்திற் 
சூடாத போதழ லோடாப்பொற் பூணுமில் சோருநெஞ்சே 
பீடார் துறைசைப் பதிமாசி லாமணி யீசர் வெற்பில் 

வீடா விளக்கனை யார்க்கிடம் வேறில்லை மேதினியே, (௩) 

தறிப்பறிதல். 
தென்னா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் செழுங்கிரிமே 
லந்கா எமாரர்க்குப் பொன்னாழி முன்ன ரடுத்ததொரு 

கொன்னார் விடந்தர்.து பின்னா ரமுதங் கொடுத்ததஇிர்த 
மின்னார் கடலி லிரண்டுமொர் காலை விளங்கியவே, (௪) 

கைக்கிளை முற்றிற்று, 
——fo— 

இயற்கைப் புணர்ச்சு, 

டூரந்து பின்னிற்றற்கேண்ணல, 

திருவா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் செழுஞ்சிலம்பி 

லொருவாமை வம்பிற் புதைக்குக் தனங்களு தற்றிருந்து 

வருவா யமிர்தமு மென்றுமுள் ளாருண் மகிழ்க துகெஞ்சே 
தீருவார் களிப்புறச் சார்ந்தார் தார்க்கிர்தத் தையலே, (இ) 

இரந்து பின்னிலைநீற்றல. 

இருக்தா மரையனம் பானிறப் பேட்டுக் கிறவருத்திப் 
பொருந்தா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பிலரு 
மருந்தா யெனக்கின்று வாய்க்தவ ரேமன் மதன்கணைக்கு 

விருந்தாய் வருந்தி மெலிவேன் பிணியை விலக்கிடுமே. (௬) 

(பி - ம்;) விலக்குவரே. 

ழன்னிலையாக்கல், 

தண்டப் பிறைச்சடைச் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
றண்டைக் கிணங்கிய ) காளுடை யீர்சசி மாருடனே 
கெண்டைத் தடஞ்சனை நீர்குடைர் தாடு கிலாமலிங்கென் 
பண்டைத் தவப்பயன் போனிற்கு மாறு பகருமினே. (or) 

வண்டோச்சிமநங்கணைதல. 

நாகத் தருவராக் கோமுத்தி யீசர் ஈ.றுந்துறைசை 
மாகத்தண் சோலை மதுகரங் காளர்த வைப்பகன்று 
பாகொத் தமிர்தொத்த சொல்லியற் கொல்லியம் பாவையன்னாண் 
மேகத்தைச் சூழ்ந்தென்கொன் மின்னுக் இடுக்கண் விளைக்கின்றதே,



இயற்கைப்புணர்ச்சி, ௩ 

இதுவுமது, 
வண்ணச் சடாமுடிச் செம்பொற் நியாகர் வளர்துறைசைப் 
பெண்ணிற் சிறந்தவர் நாலுண சாமற் பெரிதுமந்தோ 
பண்ணிற் பழகிய பாட்டளி காள்பைக்த பாயிருள்வாய்க் 
கண்ணிக்குள் ளேயகப் பட்டீரென் றும்மைக் கடாத்துவனே, (௯) 

மேய்தொட்டுப்பயிற ல. 

கட்டா ரணிகுழந் கட்டா கிரைவளை கைத்திருக்திப் 
பட்டாடை யிற்பட்ட ௭ண்டுக ணீவிப் பரமதத்தார் 
சுட்டாப் பரம்பொருள் செம்பொற் றியாகர் துறைசையன்னார் 

இட்டாப் பதமுமென் கையால் வருடக் கிடைத்ததுவே. (௧௦) 

போய்பாராட்டவ. 

செம்மலர் மாதுறை கோகழிச் செம்பொற் றியாகர்வைகு 

மம்மணி யாசனறங் கண்டீர வந்க ளடைவுறவே 

தம்மு.து காற்பிற பல்லா யிரமுகர் தாங்கிநிற்கு 
மிம்மட வார்த மிடைக்கிடை யாவள மெய்தூதற்கே, (௧௧) 

இடம்பேற்றுத்தமால. 

அத்தி யராவணி செம்பொற் றியாகர் துறைசையன்னாள் 
வைத்தகண் ணோட்டமுண் டெத்திறச் சித்தரும் வந்தறியாச் 
இித்திரக் காவுமுண் ளரஞறும் வேட்கைச் செழுங்கடலை 

நித்திலப் பூண்முலைப் பொற்குடக் கைக்கொண்டு நீந்துவமே. (௧௨) 

வழிப்ஈடூமறுத்தல, 

நல்லா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர்த ஈற்பொருணூல் 
*தல்லாதவரிற் சவலாம லென்னுயிர் கால்விழுர்த 

செல்லானாக் கண்டு செழித்தே யசோகத்தைச் சோர்ககொடி 
முல்லாய்நின் பேர்க்குணம் பெற்றேற் கிடந்தந்தென் முன்னிற்பையே. 

இடையூறுகிளத்தல. 

பாட்டரி யாலிக்கும் பங்கே ருகத்தைப் பழித்துவனத் 
தோட்டிய வத்தத்திற் கோவைக் கரந்தொப்பி லாமுலையைக் 
காட்டிஙின் நீர்மட வீரத னாற்கவி னார். துறைசை 

யாட்டினர் செம்பொற் நியாகேச ரேயென்ன வாயினி2, (௧௪) 

இதுவுமது, 
தொழுதவர்க் கன்பருள் செம்பொற் நியாகர் துறைசையங்கா 
மழலைவண் டாடும் குழன்மட வீர்கையில் வைத்திருக்கு 
முழுவது நீர்மறைத் துக்கொண் டிரக்து மொழிந்திடுமிப் 
பொழுதும தாகமுன் றந்தத்தைக் காட்டல் புகழல்லவே, ௧௫)



இருவாவடுதுறைக் கோவை. 

சூட்டம் புயஙகத்தர் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பில் 
வாட்டம் பெறப்புத்தி மான்றனைப் போர்க்கண் வலைபரப்பி 
வேட்டஞ் செயத்தளர்ர் தெய்த்தேனெப் போதென் விடாய்முமுது 
மோட்டர் தரவுங்க ளோட்டர் கருமமிர் துண்பதுவே. (௪௬) 

மறுத்தேதீர்கோடல், 

வீணாக கருமையர் செம்பொற் நியாகர் வியன்றுறைசை 
யாணர்க் கெளியர் வரைமேன் முராரி யடன்மகனார் 
காணைப் படைவர்அு சூழ்ந்தகென் நன்பர் குதுகுஅத்தா 

ணைற் கபாட மினிதிற்கு மோசொல்லு ஈன்னெஞ்சமே, (௧௭) 

வறிதுநகைதோற்றல. 

விண்ணாற் றறலை யாசலை தோய்த்தள்ளி fx Rasp 
தண்ணா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் தடஞ்சிலம்பி 

௮ண்ணாண் முழுதும் வெளிதாய் வெளிப்புறத் துற்றதுபோற் 

பெண்ணா ரமுதொண் முசுத்திள கமால் பிறந்த.துவே, (௧௮) 

ழறுவற்தறிப்புணர்தல. 
அளளற் பழனத் துறைசையெங் கோழுத்தி யப்பர்சென்னிப் 
பிளளைப் பிறைநுத லாடிரு வாயிற் பிறந்தநிலா 

வெள்ளத் தனையமென் .றாழ்க்கக லாவென் மனத்திருளை 

விள்ளக் கடிர்தத ரோவென்சொல் வேனிந்த விம்மிதமே, (௧௯) 

ழயங்கதலுறுத்தல். 
இருங்கன்னி யிஞ்சித் துறைசையெங் கோழுத்தி யீசர்9வற்பின் 
மருங்கண்ணி வென்மகன் மாட்டம ரே தினி மன்லுயிர்போ 
லொருங்கிவர்க் காத்ததன் னாணெடு&் காவ ஓடைப்புண்டகா 
லருங்கொம்மைக் கோட்டைகங் கையாற் பிடித்தர சாளுவமே,. (௨௦) 

புணர்ச்சியின்மகீழ்தல. 

சிட்டர்கொண் டாடுர் துறைசைத் இரவியத் தியாகர்வெற்பிற் 
சட்டக வெற்புத் தளைதொறுக் தத்திக்கத் தாமரை$ண் 
மொட்டென்ற பூண்முலை மாளெனக் ந்த முருக்கலர்வாய் 
மட்டின் சுவைக்கின்ன மட்டென்று சொல்ல வ.ரம்பில்லையே, (௨௪) 

புகழ்தல். 

சோணாடர் போற்றிய செம்பொற் தியாகர் துலை றசைவெற்பிற் 
காணா மருங்குனின் பூணாரக் கொங்கையைக் கண்டழிர் தீ 
சாணாற் புவியி லொருவர்தங கண்ணுக்கு நண்ணரிதாய்ச் 
சேணார் விசும்பிடைச் சக்கர வாகந் திரிகன்றதே. (௨௨)



வனபுைைற, 

ஏற்புமவணிதல். 

பொற்றேோ்க்குப் பட்டுஈல் யானைக் கணிகளும் பூஞ்சிலம்பி 
னறறுட் குருளுர் தலையலங் காரமு கான்புளையக் 2 
கறறுர் அறைசைக் கனகத் இயாகர் கருணையீன்னீர் 
வற்றாத முற்பலன் கைப்பல னாவின்று வாய்த்ததுவே. (௨௩) 

இயற்கைப்புணர்ச்சி முற்றிற்று, 

——f2— 

OM GT Ly GN MM. 

அணிந்தும் நாணியதுணர்ந்து தேளிவித்தல். 

ஒங்கிய செம்பொற் நிபாகேசர் கோமுத்தி யூர்வரைமேல் 
வாங்கிய சிற்றிடை. காணியஞ் சேன்முன்னம் வாய்க்திடுகின் 
பாங்கியும் யானு மணிபியன் முற்றும் படித் தலினாற் 

ருங்கணி முன்னுக்குப் பின்வில காது சரிப்பட்டதே, (௨௪) 

பேரநநயப்புரைத்தல. 

தொடுக்குங் கடுக்கையா் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவண்டு 
படுக்கும் குழலிதன் செவ்வாய்க் குமூதப் பனிமலாபோ 
லடுக்குங் கலை தீதிங்க ளன்றியெப் போது பருந்தநருக் 

*கொடுக்குக் குமுதமுண் டோவண்டு காணுங் குறுஞ்சுனைக்கே, (௨௫) 

தேய்வத்திறம்பேசல். 

அப்பார் திருவுருச் செம்பொற் றியாகர் துறைசை வெற்பிற் 
- செப்பார் முலைக்கொடி வாடுவ தென்றென் கடலுருளின் 
மைப்பாய் வடகட லச்சியைர் தென்ன மணத்தல்செய்த 
விப்பா லினைஈமக் கப்பால் விலக்குவ மேரவா்களே, (௨௬) 

,பிரியேனேன்றல. 

மின்னுக் கதிர்வடி வேன்முசு குந்தன்முன் வேண்டவருள் 
பொன்னித் துறைசைகஞ் செம்பொற் நியாகர் பொருப்பிடைநின் 
றன்னைப் பிரிர்தக லேன்பிரிர் தாலுயிர் தாங்குவனோ 
வென்னுக் இரங்கல் ஈடாநிற்கு மோதிரி யின்றிமின்னே. (௨௪) 

பிரிந்துவரகேன்றல. 

பிறவா நெறியருள செம்பொற் நியாகப் பிரான் றுறைசை 
யுறவாரிம் போகி வருவலின் னேயென் ஸுயிர்க்குயி்ே 
நிறவாரி சத்துத் திருவனை யாயிங்கு நீபறிக்கும் 
பறவாக் குளவியை வண்டோடு கட்டிப் பணித்திடவே, (௨௮)



இருவாவடுதுறைக் கோவை, 

இடமணித்தென்றல். 

ஈஞ்சிக் கொடிக்குர் துறைசையெம் கோழுத்தி நாதர்வெற்பி 
லஞ்சிக் கொடியவர் போற்கவ லேலெனக் காரமுதாம் 
வஞ்சிக் கொடியிடை வெய்யோன் விலக வளர்ந்தவெம்ஃம 
ரிஞ்சிச் கொடிசெயு தம்கூர்க்கெப் போது மிளகிழலே. (௨௯) 

இதுவுமது. 

மூப்பா யிளையரு மாகிய கோமுத்தி முத்தர்பணிக் 
காப்பார் துறைசையெம் மூர்ச்' செர்சென் முத்துக் கருப்புழுத்துக் 
 கேப்பான லங்கண்ணி வந்தங்கு வாரிக் தினங்கொடுபோய்க் 
'கோப்பார்தநும் மூர்வரை 5 சீதிலத் தோடும் கொடிச்சியரே, (௩௦) 

வன்புறை முற்றிற்று, 
ஆட 

ெதெளிவு. 

நடத்திற் சிறந்தவர் செம்பொற் நியாகர் நறுந்துறைசை 
யிடத்திற் சிற தவா போய்வர வேண்டுமென் றெண்ணியர்தோ 

இடத்தினிற் Con ml திட்டிங் குரைக்கவென் சிச்சமென்னுங் 

குடத்திர ற் கலங்கிய நீர்செளி ANT LD AU BOT SIE கூடியதே, (௩௧) 

தேளிவு முற்றிற்று. 
ef 

பிரிவுழிமகிழ்ச் ௪. 

சேலலுங்கீடித்தி சேலவுகண்டு உளத்தோடூ சோலலல். 

நன்னத்தின் முத்து வடமலை தாங்கி ஈடுநுடங்கப் 
பின்னுற்ற பார்வைய முன்னுற்ற காலும் பெயாகெஞ்சே 
யென்னத்த7 மின்னத்தர் சொன்னத்தி யாக ரெழிற்றுறைசை * 
யன்ன த்தின் மென்மெலச் செல்கின்ற வாஈம தாருயிரே, (௩௨) 

பாகனேடூசோலலல. 

பல்லார வண்டலிற் சிற்றடி போத துப்பின் பார்த்துமுன்பாரத் 
தெல்லார்க்கு நாணித் திருமுகங் கோட்டி யிளங்கொடிபோ 
னல்லா aud gro pa செம்பொற் றியாகர் ஈநளிர்வரைமே 
இல்லாசத் தேகுதல் காண்வல வாவென் ஸூயிர்த்துணையே, (௩௩) 

பிரிவுழிமகிழ்ச்சி முற்றிற்று. 
——o}o——



பிரிவுழிக் கலக்கல், Gr 

பிரிவு[நிக்' கலங்கல். 

ஆயவேள்ளம்வழீபடக்கண்டிது மாயீமோவேன்றல், 

ஈற்பல தேவர் முடித்தலை தாழ்க்கண் ணுந்துறைசைச் 
சிற்பரர் செம்பொற் றியாகேசர் காட்சியிற் செல்வமின்னார் 

பற்பலர் போற்றிடுங் கற்பகக் கொம்பின் பரிசிதென்ருற் 
சொற்பன மோவென்ன வற்புத மோவங்குத் கோன்றியதே, (௩௪) 

வாயிலபேற்றுய்தவ. 

அவித் துணையெனக் கெப்போது மீங்கிவ ளாமெனவே 
கவித் துணைவிழி காட்டிப்பொற் மோட்டைக் கடந்துலவும் 
வாவித் துறைசைச் சிவலோக நாயகர் மால்வரைமேற் 

பாவித் துளையுகெஞ் சேயுய்ய லாமிவள் பாலடுத்தே, (௩௫) 

இதுவுமது, 

குயிற்குல காணுஞ்செவ வாய்மொழி யாளைகங் கோமளத்தி 
னுயிர்க்குயி ராமன் அுணர்ச்துெஞ் சேயிடை யூறுளதோ 

செயிர்க்குல நீக்கித் துறைசையி லானந்தத் தேன்வழங்கு 
மயிற்பெடை வாமத்தர் கோமுத்தி யிசர் வரையிடத்தே. (௩௬) 

e பண்புபாராட்டல. 

சீரொப்பில் கோகழிச் செம்பொற் Surat Bare 
மேசொப்பி லாளல்குல் போன்றிலை யினரி தின்சொலைப்போற் 
பேரொப்பி லாமுலை யேந்துகைக் கிளளையும் பேசரிதாற் 
பாரொப்பி லாளுறுப் புக்கவை யேயொப்புப் பார்த்திடிலே. (௩௭) 

பயந்தோரிப்பழிச்ச்ல. 

தென்னா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் சிலம்பிடத்தென் 
மன்னாவி யைத்தர்த தக்கோ ரிருவரும் வாழியரோ 
பொன்னாட ரக்குறப் போதன் படைப்பறப் பூவைமல 

ரன்னான் பழிச்சிடத் தந்கே ரிலாதிவ வகலிடத்தே, (௩௮) 

கண்படைபேறது கங்குனேதல். 

நத்துறை யாவித் துறைசையெங் கோமுத்தி நாதர்வெற்பி 

ஓத்திய ராநிகம் பத்தாளென் னெஞ்சு மு DEE (ph Sloot 
கைத்தலங கொண்டுகைம் மாருத்தன் குந்தளக் காரிருளை 

வைத்தெங் ககன்றன ளோவற நீளுமிம் “மைக்கங்குலே. (௩.௯)



௮... ' திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

இதுவுமது, 
சேலாடு கண்ணியை நீங்கிக் கருங்கங்குல் சேரக்கண்டு 
மாலாய்த் துயிலற் நிமையா தழுங்கலின் வான்றுறைசைச் 
சூலா யுதக்கரர் செம்பொற் றியாகர் துணையிழந்தே 

யாலாலங் கண்டச் அறுமிமை யோரையொப் பாயினனே. (௪௦) 

பிரிவுழிக்கலங்கல் முற்றிற்று, 

இடசத்தலைப்பாடு, 

தந்ததேய்வந்தநமேனச்சேறல. 

நானேது மண்ணி முயலா திருக்க ஈயர் துமுன்னர் 
தானே தடுத்துத் தருந்தெய்வ மின்றுக் தருகெஞ்சமே 
தேனேறு கொன்றையார செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
வானேறும் வாச மலர்க்காவிற் சேறும் வருதியொத்தே, (௪௧) 

ழநீதுறக்காண்ட்ல, 

மாசிலைக் காமன் ஜொழுந்தெய்வ மோவவன் வாசமுறும் 
பாசறைக் கேற்று மணிவிளக் கோவெனப் பல்பபொறியார் 
தேச.ர ணோங்குர் துறைசைத் திரவியக் தியாகர்வெற்பின் 
மூசலர்க் காவில்வர் தென்பெரு வாழ்விங்கு முன்னின்றதே. (௪௨) 

ழயங்கல். 

கற்கண்டு வெற்பின் மதுக்கொண்டல் பெய்து கரைந்தொழுஇ 
நிற்கின்ற வாறொக்கு ரீக்கற் நிரண்டற்ற நேசமொடு 
மற்சண்டர் கோகழிச் செம்பொற் நியாக ரடுக்கலினான் 
பொற்கென்ற பூண்முலை யாளைக் கலந்து புணர்ந் ததுவே, (௪௩) 

முத்தமிழ் தெள்ளுர் தருவா வடுதுறை முக்கணக்க 
ரத்தாகஈஞ் செம்பொற் நியாகேசர் வெற்பி லணியிழைகின் 

வித்தக வல்குற் றடந்தேராக் கண்டுமுன் வெள்கியன்றோ. 
சுத்தசன் நேரின்னுங் காற்றாய் விசும்பிற் நிரிகின்றதே. (௪௪) 

“ மன்னிரு வாணி துறைசையெங் கோழுத்தி வள்ளல்வெற்பிற் 
பின்னிருக் கூர்தலுன் மென்சாய லின்வளம் பெற்றிடவே 
முன்னிரு கான்குகண் ணானைச் சிறையிட்டு முற்றுங்கண்ட 
பன்னிரு தோளனை யின்னமுர் தோகை பரிக்கின்றதே, (௪௫)



பாங்கற்கூட்டம். | 

உடன்புணராய்த்துய்த்தல. 

வண்டில தால்வினாச் செண்பகப் பூம்பொழில் வான்றருவாக் 
கண்டிட கின்சக மார்தெய்வ தப்பெண் களிற்கஞலத் | 
கொண்டெனைக் கொண்டவர் சொன்னத் தியாகர் துறைசைவெற்பிற் 

றெண்டிரைத் தெள்ளமு நேட சசியிழ் வெணுகவே, (௪௬) 

இடந்தலைப்பா முற்றிற்று, 
—_f-— 

பாங்கற்கூட்ட ம். 

தலைவன்பாங்கனைச்சார்தல். 

திருத்தச் துறைசையிற் செம்பொற் றியாகரைச் சிர்தைசெய்யார் 
கருத்திற் கவலையு றேனெஞ்ச மேகருங் சல்லிலுகா 
ருரித்துத் தருஈம் முயிர்ப்பாங்க ளைக்கண்டிவ் வுண்மைசொன்னான் 
மருத்துப் பயோதரத் தாலனங் காங்கியை மாற்றுவனே, ர (௪௭) 

பாங்கன் தலைவனை உற்றதுவினதல், 

பன்மைத் தெய்வப் படைபயின் றோவெம் பகைதுமித்துத் 
தன்னா ருயிரிற் நிசைபுரந் தோசெர் தமிழ்வடித்தோ 
மின்னார் துறைசையிற் செம்பொற் நியாகர்தம் வெற்பண்ணலே 
யென்னா டகவமாக் தோளிளை யாம லிளைத்ததுவே, (௪௮) 

தலைவன் உற்றதுரைத்தல். 

பானத் துலாம்வயற் கோழுத்தி யூர்ண்ப பண்பினர்க்கு 
ஞானத் தரளருள் செம்பொற் றநியாகர் ஈளிர்வரைமேல் 

வானத்திற் சஞ்சரி யாப்பே Gr pled வளர்குறிஞ்சிக் 
கானத்தின் வந்துண்ண வற்றிய தாலன் கலைக்கடலே, (௪௯) 

கற்றறிபாங்கள்கழறல். 

நிலக்கோர் பகம்பொட் டொளிர்குவ தென்ன நிலவரசார் 
தலக்கோயின் 2மவிய செம்பொற் றியாகர் சயிலத்தஞ்சை 
வலக்கோதைப் பேதைக் கனலரக் காகி மறுகலென்னே 
யிலக்கோ விதுபுவ னத்தொப் பிலாவெம் பிரான்றனக்கே, (௫௦) 

கிழிவோன்கழற்றேதிர்மறுத்தல். 

தோணா லிரண்டுள செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
கோணார் பிறைநுதற் கோகன கைக்குங் குலதெய்வத்தைப் 
பூணா ரிளமுலைக் கொம்பினை யான்செய்த புண்ணியத்தைக் ப 
காணாய்கண் டாயெனில் வீணாவிவ் வரங் கழறலையே,  - (@s) 

e



௧௦ . , தஇிருவாவடிதுறைக் கோவை. 

கிழிவோற்பழீத்தல். 

ஆலக் கன்னிக்கு மீதுசென் றோங்கர சார்துறைசைத் : 
தேகப் பொற்சடைச் செம்பொற் றியாகர் சிலம்பிலொரு 
பாசிழைக் காகநெஞ் சிளகிற்றென் ருயண்ணல் பண்ணிருப்பி 

னூசிவைக் கோவயி ரப்பொருப் புத்துளை யுண்பதுவே. (௫௨) 

கிடிவோன் வேட்கை தாங்கற்கநமைசாற்றல். 

சுற்றுஞ் சடிலத்தர் கோழுத்தி யிசர் துறைசைவெற்பிற் 
குற்றும் புதுமலர்க் காவூடு வந்தவள் கோக்கடல்வீழ்ர் 
தெற்று மவாவலை wT Hip Ca gue தினியவடன் 

பற்று் தனக்கல னன்றிப்்பின் வேறொரு பற்றில்லையே. (௫௩) 

பாங்கன்தன்மனத்தழங்கல. 

சூலேர்து செம்பொற் றியாகேசர் கோகழித் தொல்லரசின் 
மேலேயெச் காலுமின் மாலேறக் கண்டன மெய்ம்மையது 
போலேகஞ் சீரர சின்றலை மீதும் புனத்தொரு!சின் 

மாலே றிடின்மட நெஞ்சே யிருந்தென்ன வாய்ஈமக்கே, (Ge) 

பாங்கன் தலைவடேடை மங்கல. 

விளக்க மருத துறைசையெங் கோமுத்தி மெய்யர்வெற்பி 
லளக்கரி தாயதின் கல்வியுஞ் சிலமு மாண்மையுமோர் | 

குளக்கனி வாய்மொழிக் கஜீனிக்குக் கொள்ளை கொடுத்துகெஞ்சர் | 
துளக்க முறாகிற்றி யேக்தால* தேன்னுடைக் கொல்வினையே,. (௫௫) 

பாங்கன் எவ்விடத்து எவ்வியற்றேன்றல. 

பைம்போதி மாககராச் செம்பொற் நியாகர்பற் டுரையொறுக் 
ம்போதி லேர்துங் கொடுமர போவவர் கோறுயிலு 

மம்போதி யோவிடம் யாதுன்னை யிவ்வண்ண மாகக்கண்ட 

வம்போதி மான்வண்ண மென்னிறை வாசொல் வகையெனக்கே. (௫௬) 

தலைவன்அஃது டுவ்விடத்து இவ்வியற்றேன்றல. 

துளவே யணிவிடைச் சொணத் தியாகர் GID றசைவெ pop 
களவே பயில்கருங் சண்ணாமென் லுள்ள KUT SU FS 
son Gas ஈகைதற் தளவே யிடுகிடை தண்மதியின் 
GaGa நுதல் செண்ப காடவி யேயிடம் பெண்கொடிக்கே, (௫௪) 

ப:ங்கன்இறைவனைத்தேற்றல, 

தேன் வருங் காவிடை கின்னாவிக் காவியைச் சென்றுகண்டு 
நான்வருங் காறும் பளிக்கறை மேனித்றி நற்றவாலவாழ் 
வான்வருங் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் வரையிலன்னர் 
தான்வருங் காறுந் தரிக்.துகிற் கு்களன் ருனென்னவே, (௫௮) 

- . (மி-ம்) நின்னுயிர்ச்சாவியை. |



பாங்கற்கூட்டம். க்க 

பாங்கன்தறிஸ்ழிச்சேறல். 

மயில்போ னடந்துபர் தாடுவ ரோபன் மலர்பறித்துக் 
குபில்போன் மிழற்றிகிற் பாரோ வறிகிலன் கொள்ளைவண்டு 
துயில்பேஈங் கடுக்கையர் சொரணத் தியாகர் துறைசையண்ண 
லயில்போல் விழியு மலைபோன் முலையுமுண் டானவரே, — (௫௯) 

பாங்கன் இறைவியைக்காண்டல. 

பனிச்சந் திரமுக மண்டல மீதரைப் பாம்பிது2 
ரனிச்சம் பொருத வடித்தா மரையிவை டாந்துறைசைத் 
தனிச்சங் கரங்கள் செம்பொற் றியாகர் தடங்கிரிமே 
லினிச்சங்கை யில்லை யிவரே யிறைசொன்ன வேர்திழையே, (௬௦) 

ஆ பாங்கன் இகழ்நீததற்தடூரங்கல், 
அதியைப் பெறுங்கழற் சொரணத் தியாகர் துறைசையிலெம் 
பதியைப் பகர்ர்திகழ் வாருமுண் டோவெண்ணிப் பார்த்திலன்வே 
னுதியைப் பொருங்கண்ணி வாழைக்குட் பாம்பிது நோக்னெவர் 
மதியைக் கவர்ந்து விழுங்கா திராதெனில் வையகத்தே, (௬௧) 

பாங்கன் தலைவனை வியத்தல். 

ஈடங்கொண்ட செம்பொற் றியாகேசர் காவிரி நாடனையா 
ளிடங்கொண்ட வலகுற் படங்கொண் டவளிறு மார்தகொங்கைத் 

தடங்கண்ட கண்ணுர் தடங்கண்ட தோவென் றலைவனென்ன 
திடங்கொண்டு வந்தன னோவறி யேனென்னைத் தேடிக்கொண்டே. ( ) 

பாங்கன் தலைவியைவியத்தல. 

தாயில மின்பருள் செம்பொற் றியாகர் தடர் துறைசைக் 
கோயிலு மென்னெஞ்சுங் கொண்டோர் வரையின் கொற்றவற்கு 

கோயிலு கோயளிப் பாருஞ்சற் றேதிரு நோக்களித்தை 
வாயிலுங் கொள்ளு மருந்தாகு வாருமிம் மாணிக்கமே. (௬௩) 

பாங்கன் தலைவன்றனக்தத் தலைவிநிலைகூறல, 

தேரணி வீதித் துறைசைத் திரவியத் தியாகாவெற்பிற் 
ரரகை மூவொன் பதுமொப்பி டாவொரு தாரகைதான் 
வாரணி பக்கங் குறையாத சோமன் வரவதுபார்த் 
தே ரணி காவிடை கிற்கக்கண் டேனென் னிறையவனே, (௬௪) 

தலைவன் சேறல், 

தென்னவிர் கோகழிச் சொர்ணத் தியாகர் சிலம்பினிரு 
பொன்னடி. ரோவகச் தனிகின்று காவிற் புனமயில்போன் 

ன்னையின் மிக்க திருவிளை யாடல்செய் மோகமொடு 
மன்னையு நோக்குங்கொ லெக்குந்தித் திக்கு மிளங்கரும்பே, (௬௫)



௧௨ இருவாவடுதுறைக் கோவை. 

தலைவன் தலைவியைத்காண்டல, 

உரக்கும்வண் போதி வன மாசி லாமணி யும்பாவெற்பி 
லரக்குங் கறுக்குநற் செவ்வா யிதழி யமிழ்தவெள்ளஞ் 
சுரக்குங் கடைக்கண் விழிசாரி போதவென் சொருமுயிர் , 
புரக்குஞ்சஞ் வினி போனின்ற வாவிப் பொழிலிடத்தே, (sar) 

இருகோ டிவர்புனற் காவிரிக் கோழுத்தி பீசாவெற்பி 

லொருசோ௫க. மால்வண் டொருகோடி மேகத் துருவெடுத்தே 
வருகோ டிவர்கின்ற தேன்வாரி வாரி மடுச்தலொக்கு 
மருகோ டிமகண்ணி னாளைத் தினை த் துண்ட. வானந்தமே, (௬௭) 

புகழ்தல். 
விடையார் துறைசைக் கனகத் தியாகர்தம் ௦ வெற்பிலென்று 
முடையாத நீர்நின்று கோற்பவர் போற்குழை யோடிகலும் 
படையார் விழியுன் னிதழ்ஈலம் பார்த்துட் பசையறுசெங் 
கிடையார் கிடைப்பதற் கேநெடு காளறற் 8ழ்கிற்பதே. (௬௮) 

இதுவுமது, 

சொன்னேச ருக்கருள் சொன்னத் தியாகர் துறைசையன்ன 

பொன்னேகநின் னேருத ரத்துக்கொவ் வாத புசையறிக்தா 
றன்னே ரிலையை மறைப்பது போலுஞ் சமர்கடந்த 
கொன்னேமி யான்பள்ளி கொள்ளிட மாகச் கொடுத்ததுவே, (௬௯ 

தலைவியைப் பாங்கியோடூவநகேனப்பகர்தல். 

அடையார் புரஞ்செற் றரசாளுங் கோமுத்தி யப்பர்வெற்பிற் 
டையா ரிளங்கொங்கை ஈல்லீ ினிவரும் போதினிய 

மடையார் குவளை விழிப்பாங்க யோடிங்கு வாரும்வந்தாற் 
கடையா தமிர்தம்வர் தாற்போ லிருக்குமென் காதலுக்கே. (௭௦) 

தலைவியைப்பாங்கிற்கூட்டல. 

நல்லா வடுதுறைச் செம்பொற் நியாகர் ஈளிர்வரைமே 
லெல்லா வெழுத்திற்கு நாயக மாமவ் வெழுத்தினொன் றி 
னல்லா லவைக்குச் சிறப்புள தோவது போலடுத்து 
வல்லா ரிளமுலை மாதேநின் னாய மருவுகவே, (era) 

பாங்கற்கூட்டம் முற்றிற்று, 

—



பாங்கமயுடன்பாடு, ௬௩ 

பாங்கிமதியுடன்பாடு, 

ஐயழற்றேர்தல. 

திருக்காவி ரித்திருத் தம்படிந் தோசெழுக் தேன்பிலிற்று 
மருக்கா விரிமென் மலர்பறித் தோவண்ட லாட்டியா்ந்தோ 
விருக்காலுங் கோமுத்தி யூர்மாசி லாமணி யீசாவெற்பி 
லொருக்காலு நானறி யாமெலி வான துவள்வடிவே. (௪௨) 

இதுவுமது. 
மழைதருக் கந்தம் பெறும்புத் தெழில்வனப் பாரொழுக்கங் 
கழிவுறு முண்டி கரக்குர் தொழிலினங் கையகற 
௮_ழைகிற்ற லோடு தியாகேசர் கோமுத்தி யூர்வரைமே 
ிலழுவகைத் தன்மையு மெங்குற்ற வாவெங்க ளேந்திழைக்கே,(௪ ௩) 

DUIS Si Hor. 

Quaramamipwrant geopmerQum Camps se பிஞ்ஞகனார் 
பண்ணுமை வேதனுங் காணா முடியிற் பரித்தலினாற் 
கண்ணுத லாரவா செம்மார்பிற் கோடன்ன காட்சியினாற் 
றண்ணிறை வெண்பிறைக் கேசெங்கை கூப்பத் தகுந்திருவே, (௪௪) 

இதுவுமது, 
தக்கோர் பணிகழற் செம்பொற் றியாகர் தடந்துறைசை 
முக்கோ வடையர் சடிலவட் டத்தின் முளைமதிபோற் 
(சொக்கோடு செக்கர்ச் சுடர்வானில் வெண்பிறைத் தோற்றங்கண்டாற் 
கைக்கோ கனக மலரே குவிபுஈங் காரிகைக்கே. (a 

சுனைநயப்புரைத்தல். 

எண்ணிய வெண்ணிய வெல்லாந்தர் தொண்டர்க் கினிதளிக்கும் 
புண்ணியர் கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பினில 
வண்ணிய முத் ஈகவிக் கோவையக் கோவையதாம். 
பண்ணிய தோகனனி நீபடிஈ தாடிய பைஞ்சுனையே, (௪௬) 

சுனைவியந்துனாத்தல. 

பருக்குக் தனச்சந் தனமுமைம் பாலிற் பரிமளமுங் 
குருக்குமெய் வோவும் பெறலா மெனினவ கோடிசித்த 

ரிருக்குர் துறைசைப் பதிமாசி லாமணி யீசர்வெற்பி 

MHS GE சித்துச் சுனைநானு மாடுவ னொண்ணுதலே. (௪௭) 

தகையணங்தறுத்தல். 

மாமேனிக் குள்ள குழைவுங்கட் சேப்பு மணிமூருக்கின் 

பூமேல் வெளுப்பும் புறம்பணங கேமற்றப் பொற்பனைத்துந் 

தேமேவு பூமத்தர் கோமுத்தி டீசர் சலம்பிலெங்கள் . 7 

பாமே கலையிள மான்வடி வாம்வரப் பார்த்தகலே, ் (௪௮)



க்கச் திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

நடூங்கநாட்டம். 

தடக்கும்ப ராசி தொடுமர சூர்க்குத் தலைவர்விடங் 
கிடக்குர் திருமிடற் றம்பொற் றியாகார் கிரியிற்கொம்பா 
னடக்கு மொருவரை Ges pps Csr ging னன்றதன்வீ 

றடக்கு மொருவனா வேலொடு கண்டன னாரணங்கே, (௭௯) 

பேட்டவாயில்பெற்றுடுரவுவலியுறுத்தல். 

மூத்தியென் னப்படு மங்கையைச் சேர முயல்பவருஞ் 
சத்தியென் னப்படு மீச னருளன்றிச் சார்தலுண்டோ 
சுத்திபெற் ராரதொழுஞ் சொர்ணத் தியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
சித்திர தீபத் துயிர்ப்பாங்கி யாற்சுகஞ் சேருதுமே, (௮0) 

இதுவுமது. i 

உம்பாக் சகரசென்றுள் ளோனையில் லோன்சென் றுரைப்பதுபோற் 

கொம்பைப் பொருமிடைப் பாங்கிக் இனியவை கூறியிரந் 
தம்பர்க் கரிய வெழுதரும் பாவையை யெய்துவம்யாஞ் 
செம்பொற் றியாக ௬ுறையுர் துறைசைச் சிலம்பிடத்தே, (ae) 

அதிப்பார்க் கருள்செயுஞ் சொன்னக் தியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
சதிர்ப்பா டிலாது நெறிதப்ப விப்புனஞ் சார்ர்தனன்யான் 

கதிர்ப்பூண் முலைமட வீர்களின் னேவழி கா:ட்டியுங்கள் 

பதிப்பே ர௬ுரையு முரைத்தா லுமக்கொர் பழியில்லையே, (௮௨) 

பேயர்வினுதல. 

ஒ.ராழி யங்கையன பங்கயன் றேட வுமையுடனே 

சீரா வடுதுறை மேவிய செம்பொற் றநியாகர்வெற்பிற் 
கூராரும் வேல்விழி யீருங்க ஞார்குரு மந்திரமேன் 

மார்ா£ய மாயுங்கள் பேராகி ஓ.ஞ்சொல்லும் வாய்திறந்தே, (௮௩) 

வேழம்வினுதல. 

பதவா ரணத்தர சூரொப்பி லாமுலை பாகர்வெற்பி 
லிதவா ரணவு மிளமுலை யிர்தெவவாக் &டழிர்து 
சிதவா ரணமொன்று கையான் புன் இடைச் சேநலைப்போன் 
மதவா ரணமொன்று வந்ததுண் டோவுங்கள் வான்புனத்தே, (௮௪) 

வேங்கைவிததல. 

சேயான மேறுந் துறைசைத் திரவியத் தயாகர்வெற்பிற் 
சாயா முலைக்னெ மென்றுரை யாடிலிர் தர் திதனைக் 
காயா மலர்க்குழ லீர்வந்த தோவிச் கடிப்புனத்தாற் 
பாயாத வேங்கையுட் பாயுமொர் வேங்கை படருழர்தே, (௮௫)



பாங்கிமதியுடன்பாடு, கடு 

கலைவீதைல், 
தொத்திட்ட கொன்றையர் செம்பொற் நியாகர் துறைசையெண்ணா 
வெத்திட்ட நெஞ்சுடைக் கள்வரைப் போற்பிழைத் திப்புனத்தே 
முத்திட்டு வெண்ணகை மீர்வீர பாண முனையமுர்தத் 
தைத்திட்ட தோர்கலை கண்டதுண் டோவின்று தான்வரவே, (௮௬) 

(பி-ம்;) துறைசையென்னா, ் 

auch Maley sev. 

பொன்னோதி வில்லத்தர் சொன்னக் தியாகர்தம் பூர் துறைசை 
யின்னோதி மங்கற்கு ஈன்னடை யீர்சர மேற்றவன்றி 
முன்னேட வென்மனம் பின்னோடி வந்ததிம் மொய்புன த்தே 
யன்னோே வவைகண்டி லேன்கண்டி ரோசொல்லு மாதரித்தே, (௮௪) 

* இடைவிதைல. 

சுற்றிய வார்சடைச் செம்பொற் றநியாகர் துறைசைவெற்பி 
லெற்றொடி யேந்துகை யிரின்று சான்வனச் தெப்தவெய்க 
வொற்றிடை யாரு மதகலை வேங்கை யொருவினபோற் 
சிற்றிடைச் சிங்கமெம் கேறுங்கள் பால்விட்டுச் சென்றதுவே.(௮௮) 

மோழியாமைவிததல. 

திரையார் புனற்சடைச் செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
வரையா ரமுதனை யீர்வரை யாரங்கள் வட்குமென்றோ 
விரையாரும் வாய்முத்தங் காட்டிலிர் சாட்டா விரதங்கொண்டா 
விரையார் களியின மெப்படி யோட்டுவ திப்புன த்தே,. (௮௯) 

யாரே யீவர்மனத் தேண்ணம்யாதேனத்தேர்தல. 

பதியாதென் பாருங்கள் பேரென்னென் பார்பின் படிப்படியா 
உமுதியானை யோடு பிறவும் வினாய்றிற்பர் மூதறிவோர் 
வதியா வடுதூறைச் செபொற் றியாகர் வரையிலிர்த 
விதியாளர் யாரிவர் யாதோ விவரெண்ணம் விள்ளரிசே. (௯0) 

, எண்ணந்தேளிதல். 

அறேர்.து சென்னிய/ செம்பொற் நியாகரொ ராயிழையைக் 
கூறேந்து வாரர சூர்வரை மேன்முறி கொண்டுவந்து 
மாறே யிவர்சொன்ன வார்த்தையெல் லாமறி வாய்கெஞ்சமே 
வேறேது மில்லை யிவர்கொண்ட கோலமிம் மின்பொருட்டே, (௯௧) 

இநவநழளவழீஒரமையிற்போ தல. 

பிரியாது வள்ளிக் கொடியையுந் தெய்வப் பிடியையும்போ 
லுரியா ரிருவரு மொத்திருச் தாரா சூருகந்த 
வரியா ரதளுடைச் செம்பொற் றியாகர் வரைக்கணினித் ட 
தரியா தியாஞ்சென்று கண்டுகொண் டாடுஞ் சமயமீதே, (௯௨)



Sor திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

கையுறையேநீதீநீன்று துல்வகைவிதைல். 

அருளா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாக ரடியரைவிட் 
டிருளா ணவங்கழிர் தோடுத லேய்ப்பவென் னேவுகஅகொண்டு 
மருளா வுதிர வருவியி னோர்கைம் மலைவந்ததோ 
சுருளார் கருங்குழற் கட்டழ 8ரிச் சுனைப்புனத்தே, (௯௩) 

எதீர்மோழிகோடுத்தல். 

காயத் திருஞ்சிறை தீர்ப்போர் துறைசைக் கருக்தர்டிதா 
காயத் திரவியத் தியாகர்பொன் கைத்தெங் கார்ப்புனத்தே 
காயத்தி கண்டதுண் டல்லா லொருவர்செங் கைக்கணைதான் 

காய த்தி வர்திடக் கண்டோ மிலையொரு காலமுமே. (௯௪) 

இறைவனைநத்தல். 

அ. ரந்தொட்ட வேற்கண்ணி யிவ்வீர ரின்றெய்த வாம்பனெடுங் 
ச.ரந்தொட்ட மாவிலை யம்பொடுஞ் சேட்செலக் கற்றதனால் 
வரந்தொட்ட கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் மதுரைச்சிங்க 

ச.ரந்தொட்டு மூன்னெய்த மாயக் களிற்றினுக் தான்சதிர்த்தே, (௯௫) 

மதியினின் அவரவ்ர்மனக்கநத்துணர்தல். 

இனைக்காடு காக்கும் கருத்தே யிவட்கின்று தேரிலவர் 
முனைக்கோட் டி.ரலையெய் வாருமன் geen மொய்யரளூப் 

புனற்கோட்ட மார்சடைப் புதரத் தியாகர் பொருப்பிருவர் 
மனக்கூட் டுறவினுக் கொற்றாமயொத் தாடு மலர்க்கண்களே, (௯௬) 

பாங்கிமதியுடன்பாடூ முற்றிற்று. 

_—_»fo— 

பாங்கியிற்கூட்டம். 

தலைவன்உட்கோள்சாற்றல. 

தொழும்புசெய் வார்க்கருள் சொர்ணக் பாகர் துறைசைவெத்பிற் 
செழுங்கொடி யீர்விண்ணிற் war EOI Hw FUL] திங்களையுக 
கழங்கென வாடவு மாடியு மாகக் கடைந்துமக்கு 
வழங்கவும் யான்வல்ல னேவல்கொள் வீர்திரு வாய்மலர்க்தே, (௯௭) 

பாங்கி தலழறைகீளத்தல். 

உள்ளாரை யோட்டி யுலகம் புரக்கு மூயர்மன்னனீ 

புள்ளாய மோட்டிப் புனங்காக்கு மாதெங்கள் புன்குறமான் 
௮ள்ளாடு மானத்தர் சொர்ணக் தியாகர் அறைசை வற்பில் 

ஒள்ளாஓுன் கோதையெம் பேை த்க்குச் ரூட்டன் மரபுல்லவே.(௬௯௮)



- பாங்கியிற்கூட்டம். ௧௭ 

தலைவன் தலைவிதன்?ன யுயர்த்தல். 

தோட்டெருக் கந்தொடைச் செம்பொற் நியாகர் துறைசைமன்றிற் 
மீட்டிய பாவையன் ஸனீர்தெய்வ ராசன் றிருமகளை 
வேட்டிருக் அம்முரு கோன்மீட் டொருகுற மின்னை மணக் 
திட்டிய ரோத்தியன் றோவெழு லோகமு மேறியதே. (௯௯) 

பாங்கி அறியாள்போன்றுவினதல். 

தொல்லா வடுதுறைச் சொர்ணத் தியாகர் சுடர்க்கிரிநீர்க் 
கல்லாரங் குற்றுவெண் முத்தூச லாடுவர் காவகத்திற் 
பல்லாயி ரசகைய லார்யார்மண் காத்திடும் பார் த்திவநின் 
வல்லாண்மை பைக்கவார் தம்மால் கொடுத்த மடமங்கையே, (௧௦) 

இறையோன் டஇறைவிதன்மை யியம்பல். 

பஞ்சடி தாமரை யல்குல்பொற் நேர்த்தட்டுப் பைங்கழைே தாள் 
வஞ்சிமென் சிற் Dor கொங்கைபொன் மேரு மதிவதனஞ் 
செஞ்சடைக் ே கோலத்தர் 2 கோசமழிச் செம்பொற் நியாகர்கண்டத் 
தஞ்சனக் கூர்விழி மாதே யெனக்கமு தானவட்கே, (௧௦௧) 

பாங்கி தலைவிய்ருமை சாற்றல். 

சூடா மணியினை யார்தொழப் பெற்ற சஈடர்த்தொடியைக் 
கோடார் விலங்கலெக கோமா னருமைக் ior A oo ws 

நாடா தெளியளென் நெண்ணுதர் கோழுத்தி நாதர்வைகும் 
பீடார் துறைசைப் புரவல சேசில பேதம்வைக்தே,. (௧௪௦௨) 

தலைவன் டுன்றியமையாமை இயம்பல். 

கோங்கே ரிளமுகை கும்பிடுங் கொங்கைக் கொடியிலுக்கா 
வீஙகே யுனையொரு சஞ்சமென் றேற்கிரம் காதொழிக்தாற் 
Dace gs நீக்கு மாசூரர் செம்பொற் றியாகாவெற்பிற் 

ரங்கே லுயிரிமைப் ! போதுஞ் சரதந் தளிரியலே. (௧௦௩) 

பாங்கி நீன்தறை நீயேசேன்றுரையேன்றல. 

மறைக் கரிய பிரான்மாசி லாமணி வள்ளல்வைகுக் 

துறைசைக் கஇபவுன் னுள்ளத்தி னின்று தளும்புகின்ற 
குறையெத் தனையத் தனையுமெம் பாவைக்குக் கூறுகநீ ப 
யறையக் கடவதன் ரூலெம்ம னோர்க்கிற் கறிந்தருளே, (௧௦௪) 

பாங்கியைத் தலைவன் பழித்தல். 

வடிக்கணல் லாடனக் கென்காத லோதி மனக்குறையை 
முடிக்கவல் லாயென் றுனையிரர் தேனின்று மூதீசசூர் 
நடிக்கவல் லாரொங்கள் செம்பொற் தியாகர் நறும்பதத்தைப் 

பிடிக்கவல் லார்தமைப் போன்மொழிர் தாய்ஈன்று பெய்வளையே, ட 

௬



59 திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

பாங்கி பேதைமை யூட்டல, 

காதும் பரசர் துறைசையெயங் கோமுத்திக் கத்தர்வெற்பி 
லோதுச் தினைத்தடஞ் சாரலி லூர்முக லைக்கதையான் 
மாதுன புறப்புடைக் குந்தன் றமையரின் மற்றிவளு 
மேதும் பிறாவருத். தம்மறி யாத வியல்பினளே, (௧௦௬) 

காதலன் தலைவி' ழதறிவுடைமை மோழிதல. 

சீரே அுயர்த்தவர் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்வெற்பி 
of Cr gn சொற்றனிர் நான்றஞ்ச மற்றங்கு நிற்குமப்போ 
தேரேறு தாரிற்றன் பேரூ ர௬ுறத்தொடுத் தீந்தனளா 
லாரே யுலகி லவளுக்கொப் பான வறிவினரே, (௧௦௭) 

பாங்கீ ழன்னுறுபுணர்ச்ச் ழறையுறக் கூறல். 

உமக்கேமுன் னட்பக்த வொண்டொடி யாளுள எாயிருந்தா 
லெமக்கேன் பிறருக்கெ னல்வார்த்தை சொல்வ தெழிற் நுறைசைக் 
தமக்கேயொப் பானவர் செம்பொற் நியாகர் சயிலத்தினீர் 
நமக்கே சரியில்லை யென்பவ ளோடின்ப ஈண்ணுகவே, (௧௦௮) 

தலைவன் தன்னிலைசாற்றல, 

கார்காட்டு கூக்தன்மின் னாகக் தழாவிடிற் காதல்வெப்பஞ் 
சீர்காட்டு மாவடு தண்டுறைச் செம்பொற் றியாகர்பொன்னி 
bras லுள்ளதண் ணெல்லாமெய் யேற்பினு நீங்கரிதால் 

வார்நாட்டு கொங்கைஈல் லாயுன்ன லாலினி வாய்ப்பதின்றே, (௧௦௯) 

பாங்கி உலகீயலுராத்தல். 

சேவே.று செம்பொற் நியாகேசர் செல்வத் திருத்துறைசைக் 
காவேரி யங்கயற் கண்ணா எிளமுலை காமுறினீ 
கோவே வனாந்தனை கொண்மோசெக் தீவலம் கொள்ளன்முன்னா 

மாவேத நீதி யொழுகல்பட் டாங்இந்த வையகத்தே, (௧௧௦) 

தலைமகன்மறுத்தல். 

விற்படும் வெப்பினின் நெய்த்திளைப் பார்க்கு விடாயறவிண் 
கற்பகக் காக்கொணாந் தின்னீழல் செய்யக் கருதலொப்பாம் 
பொற்பமர் கோகழிப் புத்ரத் தியாகர் பொருப்பின்மின்னே 
யற்புதக் கொம்பைமூன் வேட்டுப்பின் கூடென்ற வாதரவே, (௧௧௧) 

பாங்கி அஜ்சி அச்சுறுத்தல். 

ஈம்மாசி லாமணி காதன் றுறைசை ஈளிர்வரைமேல் 
வெம்மாலை வந்ததி யாங்கள்செல் வேமெங்கள் வேடர்கண்டா 
லம்மா பொருரின்று சும்மா வரும்பழி யாதலின 
லிம்மா தனிப்புனம் விட்டைய நீயு மெழுந்தருளே, (௧௧௨)



பாங்கியிற்கூட்டம். கக் 

தலைவன் கையுறை புகழ்தல். 

தொனிகொண்ட வார்கழற் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையிற்செல் 
கனிகொண்ட வாயன்ன மேதரிக் கத்தகுங் காணற்சஞ்2 
வனிகண்டி செம்பொ னிம௰ா சலத்தில் வளர்ந்ததனாற் 
பனிகண்ட தன்றி வெயில்கண்ட தின்றிப் பசந்தழையே, (௧௧௩) 

பாங்கி கையுறைமறுத்தல் 

ஈறையா ரிதழியர் செம்பொற் றநியாகர்நல் லாவடுதண் 
டுறையா திபகை யுறையாகத் தந்தவை தாமொழியாள் 
குறையாத வல்குற் றடத்தெமர் காணிற் குறித்தயிர்ப்பார் 

முறையாக யாங்கள்கைக் கொள்ளேநின் கையின் முழுத்தழையே, () 

ஆற்றநேஜ்ச்னோடூ அவன்புலத்தல. 

“மனையா வடுதுறை கொண்மாசி லாமணி யார்வரைாமே 

னனையார் மலர்க்குழன் மானார் திருவுள்ள ஈம்மிடத்தி 
லினையா திருந்தது நெஞ்சேயப் பூவை யிடங்கொளல்குற் 
சுனையாட லின்றிந௩ கைம்மார் தழையுர் துவள்கின்றதே, (௧௧௫) 

பாங்கி ஆற்றுவித்தகற்றல. 

துய்யவெண் ஸணீற்றினர் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பி 
லைய விராவிலெர் தையலை வேண்டி யருள்பெறுவேன் 

பொய்யல வைகறை போய்க்கதிர் தோன்றும் பொழுதிங்குவா 
கையுறை யேற்கழுன் வந்துந்ற் பேனிந்தக் காவகத்தே, (௧௧௯) 

_டரந்துதறைபேறதுவ்ரந்தியகழவோன் மடலேபோரளென மதீத்தல். 

தோற்றமுங் கேடுமில் சொணத் தியாகர் துறைசைவெற்பி 
லாற்றருங் கேத முறுநெஞ்ச மேஈடை யன்னமன்னாள் 

கூற்றெனுங் கண்ணிணை தந்தவெங் காமக் கொடும்பிணியை 
LOT DD Sp கேம மடலல்ல தில்லை வழிஈமக்கே, (௧௧௪) 

(பி-ம்;) வலிஈமச்கே. 
இதுவுமது. 

இனையார் திருவடி. யென்றலை மேல்வைத் திரவுபகற் 

றுணையாக நின்றருள் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையனனார் 
கணையார் விழிதந்த காமக் கடலைக் கடக்கநெஞ்சே 
புணையாகக் கோடன் மடலன்றி பேறு பொருளில்லையே. (௧௧௮) 

(பி-ம்:) செம்பொற்றியாகர். 

பாங்கிக்த உலகின்மேல் வைத்துரைத்தல, 

சுழியொன்று நீர்ச்சடைச் சொணத் தியாகர் துறைசையன்னாய் 

மொழியொன்று கேண்மட வார்காம வெள்ளத்தின் மோதலுற்றார் 
கிழியொன்று கைப்பிடித் தேமட லேறுவர் கேண்மையற்ரார் 

பழியொன்று மெண்ணில சாய்ப்பறம் பேறிபும் பாய்வர்களே, (௧௧௯) 
(பி-ம்;) கேண்மையறறால். ர



20 திருவாவடுதுறைக் கோவை, 

அதனைத் தன்மேல் வைத்துச் சாற்றல. 

தூவேத வாயர் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையன்ன 
வேவேய்கண் ணாளைக் கிழிய டெழுதிக்கொண் டேயினிகான் 
பூவே யெருக்கென்பு பூண்டுவெண் சாந்தமும் பூசிமடன் , 
மாவேறி நாளை வருவேளும் மூர்க்குண் மடமயிலே, (௧௨0) 

(பி-ம்;) எருச்செனப்பூண்டு, 

பாங்கி தலைமகள் அவயவத்தநமை சாற்றல. 

துவ்வா விடமுண்ட செம்பொற் றியாகர் தறைசைவெற்பா 
வவவாண்மை நன்று படமீ தெழுத வவண்மருங்கு 
லிவவா றிருக்கு மெனவுண ராயன்றி யிர்ம்பவளச் 
செவ்வா யெழுதி னமிர்கமபெங் கேயினித் தேடுவையே. (௧௨௧) 

தலைமகன் தன்னைத் தானே புகழ்தல். ப 

ஆசாச வென்றன்னை நீர்கினைஈ தீரென் னருமைசற்றும் 
பா.ரா துரைத்தனிர் பாருமிப் போதுபொற் பார் துறைசை 

யூராளுங் கோழுத்தி யிச ரருளா ஓருவெழுதி 

வாரார் முலைமட வீருயிர் கூட வருவிப்பனே, (௧௨௨) 

பாங்கி அரளியல் கீளத்தல. 

வெள்ளாக் குருகிட்ட முட்டையுங் கோடி வியன்குடம்பை 
யுள்ளா ரிறகன்றிற் பிள்ளையுந் தூக்கணக் ொண்கினையுக் 
தள்ளாநற் கோமுத்தி மீசன் றுறைசைச் சயிலத்தோ 

கொள்ளார் பனைமடன் மாகெஞ்சி லேயருள் கொண்டவரே, (௧௨௩) 

இதுவுமது, 
வில்லார வேழத்தன் காகள வீக்குச் செவிலியென்னு 
மல்லார் கொடியின் கரும்பார்ப்பு வாட வவநெறியிற் 
செல்லார்கள் வாழுந் துறைசைத் திரியத் தியாகர்வெற்பா 

புல்லானாக் கோற லருளுடை யாரக்குப் புகழல்லவே, (௧௨௪) 

பாங்கி கோண்டூநீலைகூறல. 

பிறைவார் நு தன்முலைப்பெண்ணையிப் போது பெருவிடிற்கண் 
ணிறைவாங் குரும்பை முலைப்பெண்ணை நீகொண்டு சின்குறையை 

யிறைவா முடிமதி செம்பொற் றியாகாக் கினியபொன்னித் 
அறைவாய்முத் தாருர் திருவா வடுதண் டுறைககர்க்கே, (௧௨௫) 

(பி-ம்;) இருவாவடதண்டுறைக்கரசே. 

தலைவியிளமைத்தன்மை பாங்கி தலைவற்தணர்த்தல, 

முடித்திட பென்குழல் பற்றாது சற்று முலைக்குறிகள் 
பொடித்தில முத்தங் குமுதக் திலசண்கள் புன்களவு 
படி.த்தில கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்வெற் பாவுடைகொய் 
துடுத்திட வும்மறி யாட்கென்னை டீயிரந் தோ தவதே, (௧௨௬)



பாங்கியித்கூட்டம். oe 

தலைவன் தலைவிவநத்தியவண்ணழரைத்தல. 

வெங்கட் கரிவச் தெஜர்ப்படி லீன்றவவ் வேளையிலே 
சிங்கக் குழவி யடுமாறு கேட்டுக் கெரிந்தலையோ 

அங்கப் பொருவிடைச் செம்பொற் தியாகர் அறைசையனனாய் 
மங்கைக் கரசியன் ஜோவென்னை வாட்டிய வாணுதலே, (௧௨௭௪) 

பாங்கி தலைவி சேவ்வியநமை சேப்பல். 

கொய்யாள் குவளையு முல்லையும் பூர்தொடை கூந்தலின்மேல் 
வையா டுறைசைக் கனகத் தியாகர் வரையிலிடை 

பொய்யா ணறுந்தளிர் மெய்யாளபக் தாடப் புனத்தி௫டை 
செய்யாள்செய் யாளனை யாட்கெந்த வாறு தெரிவிப்பதே, | (௧௨௮) 

தலைவன் சேவ்வீியேளிமை சேப்பல். 

தென்னா சூர்வளர் செம்பொற் றியாகர் சிலம்பின்மின்னே 
பொன்னனை யாளுக்கி யான்வந்த வாறு புகலுதியேற் 
பின்னடை யாளங்கள் கேளா எெழுக்து பிரியமுடன் 

சொன்னதின் வாயிற் கனசமு மூக்துஞ் சொரிர்திடுமே. (௧௨௯) 

பாங்கி என்னைமறைப்பின்எளிதேன நததல். 

தண்ணஙஈ குழுதமு மால்வண்டு Cuore Des தாதுறுந்தேன் 

விண்ணம் பொலிஈல வின்றியுண் ணாது வீயன்றுறைசைப் 
பண்ணஞ் சொலாளொரப் பிலாமுலை பாகர்வெற் பாவுனதுள் 

ளெண்ணக் தனைமுடிகத் தற்கேலு மோவிங் கெனைமறைத்தே. (௧௩௦) 

| அந்நகை போறது அவன் புலம்பல். 

உள்ளிட் .டூனர்தொழுஞ் சொர்ணச் தி தியாக ர௬ுறைதுறைசை 
நளளீட் ட் டியபொரு என்னாள் பொருட்டு நலிதல்கண்டும் 
வள்ளீ ட்டி குத்திய புண்மேன் ம முறுவலும் வாளெைரிதோய் 
வெள்ளீட்டி யிட்டதொப் பாமங்கை நீசெய்த வெண்ணகையே,(௧௩௧) 

பாங்கி தலைமகனத் தேற்றல. 

மின்னோது மிட்டிடைப் பாக்கியர் பற்பலர் மேவினுந்கா 

னென்னோக்க மெப்படி யப்படி யேவரு மெங்கள்செல்வி 
தொன்னோ யொழித்தருள் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையுற்றார் 
பின்னோர் குறையில ராலினி யேங்கல் பெருந்தகையே. (௧௩௨) 

(பி-ம்:;) இனியெங்கள். 

பாங்கி கையுறையேற்றல். 

ஒங்குமெங் குன்றத் திறையாஞ்செவ் வேளை யுயிர்த்தருஞக் 
தேங்கும் புனல்வயற் கோகழிச் செம்பொற் நியாகர்பன்னி 
யாங்குங் குமமுலை யாளைத் தரும்வெற் படு த் 5 கலினால் 
வாங்கு கடனுண் டரோவைய நீதரு மாந்தழையே. (௧௩௩)



௨௨ திருவாவடுதுறைக் கோவை, 

கீடழிவோன் ஆற்றல். 

காழிமன் னர்க்கருள் செம்பொற் நியாகர் கவின்றுறைசை 
வீழியஞ் செங்கனி வாயாளுக் காந்தழை வேண்டிக்கொண்ட 
தோழிதன் வாண்மூகச்ஃசெந்தா மராகண்டு சோகமற்று , 
வாழிபிப் போதென்ற ளளச் சுரும்பு மகிழ்வுற்றதே, (௧௩௪) 

இறைவன்றனக்தக்குறைநேர்பாங்கிடுறைவிக்தஅவன்துறையுணர்த்தல். 

குழையேறு காதரெற் சோமழுத்தி யீசர் குளிர்துறைசை 
மழையேறு சாரலின் மாதே யொருவர் வருவர்வர்தென் 
னணழையே யடுப்பர் முகம்பார்த்து நிற்பர்பின் னொன்றுரையார் 

தழையே மிகத்தரு வாசான்னை யாஞ்செயத் தக்க. துவே. (௧௩௫) 

இறைவி அறியாள்போன்று தறியாள் கூறல். 

ஈலம்பாவு நம்பொருப் பெல்லாமுக் தூழி னடிக்குமந்திக் 
குலம்பாய முத்தஞ் சொரிர்து நிலாக்கொப் புளித்திடலா 
லலம்பாய் கழனி ய.ரசூரர் கோழுத்தி யப்பர்வெள்ளிச் 
சிலம்பா யிருக்கின்ற தாலேல வார்குழற் றேமொழியே. (௧௩௬) 

பாங்கி இறையோற்கண்டமை பகர்தல். 

சுரும்பாடு தும்பையர் செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பில் 
விரும்பா தவரின் மறைப்பதென் னேயென் விளங்கிழையா 
யிரும்பா சிலைபிடித் தன்றுவர் தார்தம்மை யின்றுகண்டே 
னரும்பார் தருமுக்தி யானத்தி னாம்பண்ணை யாடிடத்தே, (௧௩௭) 

- ம்;) சுரும்பார்கொன்றைச்சடைச்சொர்ண த் இயாகர். 

பாங்கியைத் தலைவி மறைத்தல். 

மடங்காத போருட் கோமுத்தி யீசர் வளர்துறைசைத் 
தடங்கா கிரித்திரு நாட்டி லடாதசொற் முன்குடங்கைக் 
கடங்கா விழிவஞ்சி சொல் வதுஈமக் காவதன்றே 

கடங்கால் கரிதிரி காவிற்செல் வோர்களைக் கண்டுவர்தே, (௧௩௮) 

பாங்கீ என்னைமறைப்பது என்னேனத்தழால, 
மைவண்ண வார்குழன் மாதே பரிவு வரவுராத்து 
மவ்வண்ண மேது மறிந்திலர் போலணி யார்.துறைசைச் 

செவ்வண்ண வார்சடைச் செம்பொற் றியாகர் செழுங்கிரிமே 
லிவ்வண்ண நீமறைத் துண்பைசொல் லாததென் னென்னுடனே,. () 

(மி-ம்;) தியாகர் சரவெற்பில். 

பாங்கி கையுறைபுகழ்தல. 

பிடிக்கத் தகும்பொருள் செம்பொற் றியாகர் பிறங்க லுள்ள 
தொடிக்கத் தகுவதன் ருலா வடுதுறை யொண்புலவோர் 
படிக்கத் தகுங்குள கக்கவி போலவிப் பைந்தழைந 
முடிக்கத் தகுழமுன் னரசிலை யோடு முகிழ்ககையே, (௧௪௦) 

(பி- ம்;) ௮ரசிலை யோடெங்கண் மொய்குழலே,
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தோழீ கீழவோன் துயர்நீலை கிளத்தல். 

ஆயினங் கோகழிச் செம்பொற் றியாக ரடுக்கலிந்றே 
னீயினம் வீசிக்கை யேற்றுக் களிறொன் நிரும்பிடியின் 
வாயினங் கட்டிடக் காணூஉ மயங்குபு மற்றெனையும் 
பாயின மேகலை பார்த்தயர் வானொரு பார்த்திபளே, (௧௪௧) 

(பி - ம்;) காணா. 

மறுத்தற்கநமை மாட்டல். 

௮னமும் பிடியு மனநடை யாயடி யேனுடைய 
மனமுக் துறைசையும் வாழ்மாசி லாமணி வள்ளல்வெற்பர் 
தினமுர் தனிவர்,து வாடுதல் காண்டலிற் சேர்ந்ததினைப் 
மும் பொரறாதினி மேலினி கானென் புகல்வதுவே, (௧௪௨) 

(பி-ம்; தொழுஈடை. செய்யதினை. 

தலைவன் தறிப்புவேறக நேறிப்படக்கூறல். 

ஆயவெண் ஸணீறெருக் கங்கம் புனைந்தர சூரணைத்த 
நாயக னார்திருக் கோலமு மாய்ப்பொன்னி காட்டிறைவன் 
தூயவஞ் சிக்கர சாரம் பரிக்கத் துணியுங்கொலோ 
மாயம் பிறிதென்ன செய்யுங்கொ லோவினி வாணுதலே, (௧௪௩) 

(பி-ம்:) பறிக்க, 

தலைவியை (par Hav, 

வடுப்பான்மை யாயெ வம்ப ஓமுமல் வகையறிக்தே 

தடுப்பார்க் கருளுதி யெம்பெரு மாட்டி தந் தொண்டரைவற் 
தெடுப்பார் துறைசையெங் கோமுத்தி யீசரை யேத்தலர்போல் 
விடுப்பா யினியென்னை யான்சொன்ன தீங்கொடு மெல்லியலே.(௧௪௪) 

தலைவி பாங்கியை ழனிதல. 

: வேய்வர் த தோண்மங்கை நீயேவல் செய்தி. மேவிபெங்கும் 
போய்வுந்திர் நாள்வரை மொன்றா யிருக்கவிப் போதொருதா 
யாயவக் தருளச சூர்த்திருக் கோமுத்தி யப்பரவெற்பில் 
வாய்வந்த சொல்வதென் னோவென்றுன் வார்த்தை மறுத்ததுவே, () 

தலைவி கையுறை யேற்றல். 

தழையெடுத் தாலலர் தாமெடுப் பார்தமர் தாங்கெமேற் 
றழையெடுத் தார்பின் மடலெடுப் பார்தையல் சாற்றுவன்னித் 
தழையெடுக் குஞ்சடைச் செம்பொற் றியாகர் தடக்.துை றசைத 

தழையெடுப் பாமென்னு முன்னேகை யே ற்நிடத் காவினவெ,.(௧௪௯௬) 

(பி - ம்;) தாவியதே.
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டுறைவி கையுறையேற்றமை பாங்கி இறைவற்தணர்த்தல். 

GT oar SBN Sus'olo gp Gr சொன்னத் Bure செழிற்றுறைசை 

புன்னூர்த் தழைதர யான்போம்க் கொடுத்தன னொண்ணுதலாண் 
 மின்னூர் வடமணி யானையி லேற்றித்தன் மெய்ம்மறந்து 

் தன்னூரு முற்றும் வலம்வரச் செய்து தரித்தனளே, (௧௪௭) 
(பி-ம்;) ஊதியமென, 

பாங்கி தலைமகற்தக் தறியிடங்கூறல். 

இலங்கிய வாவடு தண்டுறைக் கோழுத்தி யீசர்வெற்பா 
வலங்கிய வாரத்து னீனிறப் பெளவத் தவிர்மதிபோற் 

அுலங்கிய பாசடை யூடேசெர் தேனடை தோன்றுங்கண்டாய் 
பலங்கொளும் யாங்கள் பகல்விளை யாடும் பசும்பாழிற்கே, (௧௪௮) 

(பி - ம்;) பசும்பொழிலே. 

பாங்கி தறியிடத்து இறைவியைக் கோண்டுசேறல். 

நந்தா வளத்தர சூர்மா சிலாமணி நா தர்வெற்பின் 
முந்தாவி மூழ்கி மயிலாடல் பார்த்து முருகவிழ்ந்த 

செர்கா தலர்குற்றுப் பொன்னாச லாடிச் சிலம்பெதிர்கூய்க் 
கொந்தார் QB lar யாடுகம் வாவெங்கள் கோமளமே, (௧௪௯) 

பாங்கி தலைவியைக் தறியிடத்துய்த்து நீங்கல். 

செழிக்குர் துறைசைக் கனகத் தியாகர் சிலம்பிலுன்னின் 

மொழிக்குடைர் திட்ட விறாற்றே சனா டுகி முழமுகியறை 

வழுக்கிய தாற்றைய னீயிங்கு நீற்க மலாகளுகன் 
விழிக்குடை காவியும் போய்க்கொய்து கானிங்கு மீள்குவனே,(௧௫௦) 

இறையோனிடத்து எதீர்ப்படூதல். 

இன்பார் துறக்கமிப் பூதர மாக்கி யெனையுசமாரு 
நன்பாரி சாக மெனநீனைக் தோபொன்னி காடர் தொழு 
மன்பா வடுதுறைச் செம்2பாற் றியாக ரடுக்கலீனென் 
றன்பார்வை காண வொருகாம வல்லி தனிசின்றதே, (௧௫ 

இயைதல். 

இருக்தா ரணிபுகழ் கோமுத்தி யூரில்வர் தேத்தினர்பின் 
வருந்தா தருள்புரி செம்பொற் றியாகர் மணிவரைமேற் 
நிருந்தா ரணங்வெள் செவ்வாய்வற் ரூ௩றுந் தேஞ்சுனையா 
மருக்தாகர் தீர வருந்தீடு கானொ சவாக்களிறே,. (௧௫௨) 

(பி-ம்:) தேன்சுனை,. 

e
e
”
 

புகழ்தல். 

துறைசையுண் மேவிய சொர்ணத் தியாகாமுன் ரோணிபுரத 
இறையவ னார்சொன்ன செந்தமிழ்க் சாக கினிதளித்த 
நிறையுல வாக்கிழிச் செம்பொற் றனமது நேரிழையாய் 
குறையினு முன்பொற் றனமொரு நாளுங் குை panes. (௧௫௩)
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ஆயத்துவிடுத்தல். 
மல்லார் மலைவில்லா் சொர்ணத் இயாகரா வாழ்த்தலர்நெஞ் 
சல்லா யிருண்ட eu aor oT குழலியுன் னாயந்தன்னை 

வில்லாரஞ் சேர்கரைக் காவிரி சாட்டினின் மேதகு? 
ல்லா நகர்க்குமிக் காமர சூரென்ன வெய்துகவே. (௧(இ௪) 

(I - 0:) இருண்டமலர்க்குழலாயுன து. ப 

பாங்கி மேலலியற்சார்ந்து கையுறைகாட்ட்ல. . 

வடியிட்ட தேன்மொழி யான்கொணர்ந் தேன்பிண்டி வண்டனிர்பார் 

தொடியிட்ட கின்கைக் கணைதோன் pus போதிவை சோதியுண்கண் 
படியிட்ட வுற்பலப் போதிவை காண்டி படிவத்தில்வெண் 
இபாடியிட்ட கோகழிச் செம்பொற் றியாகர் பொருப்பினின்றே, () 

(பி-ம்:) இணைகார்தள், 

பாங்கி தலைவியைப் பாங்கிற்கூட்டல. 

செம்பாத பத்ம ரரசூக் தரவியத் தீ தியாகர்வெ ற்பில் 
வம்பான் மறைத்த வனமுலை யாய்பன் மலர்களுமுன் 
னைம்பா னிறைய வலங்கரித் தேனம. தாயமின்னார் | 
தம்பால் விரைந்துசெல் வாமினி நாமிந்தத் தாவகன்றே, (௧௬) 

பாங்கி தலைவீயைநீங்கித் தலைவற்த ஒஓம்படைசாற்றல. 

சிரிய லாவடு தண்டுரைச் செம்பொற் றியாகர்வெற்பா 
வீரிய மாயென்று நீயுன் னருள்பெற்ற மின்னினையு 
நேரிய லாக வருமொழி யோடு நிலைமொழிக்கோர் 
சாரியை போனடு நின்றே னையுமெண்ணித் தாங்குகே ப. (௧௫௪) 

(பி-ம்:)ற ஆரியை பாகர் துறைசையெங் கோழுத்தி யப்பர்வெற்பா. 

பாங்கீ தலைமகனை உலகியன்மேம்பட விநந்துவிலக்கல. 

தேனுங் pags இப்போ னகமுஞ் செழித்தமறி 
யூனு மருந்த விருந்திடு வமவை புண்டளகை 
Lor gore துறைசைக் கனகக் தியாகர் வரையிலெம்மூர்க் ய ்ஃ 
கூனு மிலைப்பெய் குடிற் 5 pa யேகுவிர் கோககர்க்கே. : | _ (௧9௮) 

ப விரந்திறைகிநம்பல் ட் 
Bairap தரணர சூர் ்த்திருக் கோமுத்திச் செல்வர்வெற்பிற் 
கொண் வனைய குழன்மட வீருங்கள் கொவ்வைச்செவவாய் 
வெண்மீரல் கண்டு விடாய்தணிர் தேனின்னு மென்நினைச்சூட் 
டுண்மூ ரலுமற்று நீரளித் தாலும்ப ரூணெனக்கே. (௧௫௯) 

'பாங்கியிற்கூட்டம் முற்றிற்று, 
ப்ட்) of on டட



௨௬ இருவாவடுதுறைக் கோவை, 

பகற்குறி. 

கிழவோன்பிரிந்துழிக் கிழத்தி மாலையம்போழதுகண்டிரங்கல். 

பாரோவலிண் ணோர்பணி கோமுத்தி நாதஈம் பன்றுை றசை 
யூசோது வார்வினை வீழ்ந்தென வாழியொன் லுள்ள தடந் 
தேரோன் கருங்கடல் வீழ்க்தொளித் தானன்பர் சேணகன்றார் 
வாரா டிஈன்முலை யாய்பையுண் மாலை வளைந்திட்டதே, (௧௬௦) 

(வி-ம்) சேய்த்தகன்றார். 

பாங்கி புலம்பல். 

விடவாள் விழியன்பா் நீங்கவென் Bae pr வினாந்திழுத்துக் 
குடவால். வளையொலி கூர்மாலை ஈண்ணக் குடகடல்விண் 
கடவாவுற் நீர். துறை சைக்கோ கழியாற் கண்ணலர்போல் 
வடவா நலத்தின் வெதுப்புறு வீர்பச்சை மாவினமே, (௧௬௧) 

தலைவனீடத் தலைவி வரந்தல. 

சொன்னலக் தாங்கெ சொரணத் தியாகர் துறைசையனனார் 
மன்னலங் கையுறை காணுமூன் காண வருகிலரா 

லென்னலர் தாமைம் புஎன்களு மார கினிதருந்தி 
சென்னலம் போதச்தி வெய்யோ லுடன்சென்ற கெஞ்சிெனரே,(௧௬௨) 

டூதுவுமது, 

சூளா மணியெங்கள் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையன்பா் 
வாளார் மடற்கண்ட னீழல்வர் தென்னை மணந்தகன்றார் 
மீளாரென் கண்ணுங் கடல்போ லுறங்கில மீன்படுக்குக் 
தாளாண்மை யெம்மையர் இண்டிமின் மீளுமித் தண்டுறைக்கே.(௧௬௩) 

தலைவியைப் பாங்கி கழறல. 

கூத்தாட வல்லவர் செம்பொற் றியாகர் குவட்டிறைவர் 
நீத்தா ரெனையென்று Gama த தெனிறை கெஞ்னெற்கக 
காத்தார் துறைசை யரசொன்றல் லாது கயல்கிழியாய் 

பூத்தாங் கரசென்ப தெல்லாம் பிரிந்தெங்கும் போய்வருமே. (௧௬௪) 

தலைவி மன்னிலைப்புறமோழீ மோழிதல, 

அப்பற்ற செம் யிற் பசுங்கூ ழெனகெஞ் சயர்வதொன்றே 
யொப்பற்ற பன்ன ரொருவிலென் னாமுயர் வான்றுறைசை 

யெப்பற்று மற்றவர் காண்பாசி லாமணி யீசர்வெற்பிற 
செப்பற்ற முற்றவர் போலுரைப் பாருள்ளர் தேர்கிலமே. (௧௬௫)



பகற்குறி. 26 

தலைவி பாங்கீயோடு பகர்தல். 

தீனத்தோ டணையினும் புல்லாப் பொழுதினுச் தம்மடியார் 
மனத்தோ மகற்றி யருண்மாசி லாமணி வள்ளல்கதி 
Rar gC sri கிருகட் சுடர் தருக் தன்மையு மெய்அவிப்பார் 
கனத்தோடொக் குங்குழ லாய்திருக் கோகழிக் காவலரே. (௧௬ ஈ) 

தலைவியைப் பாங்கி அச்சுறுத்தல். 

மருவிய காதலர் பான்மனம் வைத்தென்னை மற்றிருவர் 
அருவியுங் காணருஞ் சொர்ணத் தியாகர் துறைசைவெற்பி 
லருவியஞ் சார லிருவியுர் கோற்றின வல்ஓமெல்லுங் 
கருவியங் கைந்ஈமா வேட்டந் திரிவர் கனங் குழையே. (௧௬௭) 

(பி-ம்:) மேன்மனம்வைத்துமென், 

நீங்கற்கநுமை தலைவி நீனைந்திரங்கல. 

சிலைமேரு வாக்கொண்ட செம்பொற் நியாகர் செழுந்துறைசை 
மலைமேற் கணவாரப் பிரிர்தார் தனித்து வருர்தமின்னார் 
தலைமேற் கொழுக னெழுதுங் கரவினைத் தானறிந்தே 
கலைமே யவளவன் வாய்த்தால் விடாளெந்தக் காலமுமே, (௧௬௨௮) 

(பி-ம்:) வருந்துமின்னார். 

தலைவித்த அவன்வரல பாங்கிசாற்றல, 

வார்தங்கு கொங்கைகின் கண்ணீர் துடைத்தருள் வான்றுறைசைச் 
சீர்தங்கு செம்பொற் நியாகேசர் பாதச் சிலம்பொலிபோ 
லேர்தங்கு தார்மன்னர் தோமணி யோசை யிருசெவியும் 

வேர்தங்கு மாறென வீம்குஈ கேட்டருள் வெள்வளையே, (௧௬௯) 

தோழி சிறைப்புறமாகத் தலைமகட்தச் சேறிப்பறிவுறுத்தல். 

மாட்சியென் சொல்லுவல் சொர்ணத் தியாகர் வளர்துறைசைக் 
காட்சியின் மிக்க மடமான் கஇளிக்கதர் காட்டியப்பான் 

மீட்சியில் லாம னமக்குர் தனைக்கும் விடைகொடுத்இங் 

காட்சிகொள் வேங்கை விடைதரும் போலும்பின் னாண்டசைக்கே. () 

*.. தோழி ழன்னிலைப்புமமோழிமொழிந்து டுற்சேறிப்புணர்த்தல். 
நாவியூம் பூங்குழ லெம்பெரு மாட்டியை ஈந்தமக்கோ 

ராவியன் னாளென்று சொன்னார் மறக்கினு மஞ்சுகங்காள் 
வாவிய மரனினங் காளெம்மை நீவிர் மறக்கப்பெறீர் 
மேவிய பூந்துறை சைக்கோ கழியரன் வெற்பிடத்தே, (sere) 

(9 -:) மேவிய கோகழி முத்துத் தியாகர்தம், 

பாங்கி தலைமகன்ழன்னின்று டற்சேறிப்புணர்த்தல், 

மன்றேறி யாடிய செம்பொற் றியாகர் வளர் துறைசைக் 
குன்றே நிருங்கணி யார்போது சாட்டக் குறித்தெமர்க 
ளொன்றேன லங்குர லொன்றேனு மின்றி யொருங்குகொய்தா 
ரின்றே யொழிர்தனம் யாம்புனங் காவ லிறையவே ன், (௧௭௨)



௨௮] . ,  இருவாவடுதுறைக், கோவை. 

பாங்கி தலைமகன் ழன்னின்று இற்சேறிப்பூணர்த்தி ஒம்படைசாற்றல். 

மையார் கருங்கண்டர் செம்பொற். றியாகர் மகிழ்க்தெனையு : 
மெய்யாமற் காத்த்ருட் கைதரு மீச சொெழிற்றுறைசை 
யுய்யானஞ் 'சேர்தரு காடிவள்,யானொரு வேலிடென்றும் 
பொய்யா தொழுகும் புனற்பொன்னி நீமன்ன 6 ராற்றுகவே, (௧௪௩) 

(பி-ம்;) சேர்திருநாடு, 

தலைமகன் தஜ்சம்பேறது நெத்சொடுச: த்தல். 

தண்டா Eh dom செம்பொற் றியாகரைக் கண்வ ஸாக்கோ 
தண்டாமன் ருவெனப் போற்றன்பர் வாழ்துறை ௦ சைப்பொருப்பிற் 
றண்டாம லேனலைக் காத்தமின் Ct Boar's தார்களவள்லி ப 

தண்டா னலாதிங் கினியாரைக் காண்பம்வக் தானெஞ்சமே. (௧௪௪) 

பகற்குறி முற்றிற்று 
_....௮.௨-௨ 

பகற்குறி இடையீடு 

a} 

இறைவனைப் பாங்கி தறிவாலவிலக்கல். 

மருதாளு மூரசொங் கோமுத்தி யிசர் வளர்துறைசை | 

விருதாள வல்ல விறன்மன்ன மேமென் றினைக்குரல்கொய் 
தொருதாளு மின்றி யுடங்குழு வாரெம ருப்புனக்தி 
An sre, Caracas தென்பல காலுமக் கென்சொல்வதே. (௧௪௫) 

இறைவியைப் பாங்கி தறிவரலவிலக்கல். 

௮ம்பலம் புஞ்சடைச் செம்பொற் றியாக ரணியாசூர்க் 
கொம்பலங் காரக் கொடியிடை மயாயுட் குறிப்பறியேன் 
வெம்பலங குற்றன்னை வெய்துயிர்த் தாளவிளை யாடமூன்போல் . 
வம்பலர் மாதவிப் பந்தரின் வாயினி வாரற்கவே. (Ser ar) 

டஓுறைமகள் ஆடிடநோக்கியழீதல். 

புள்ளிப் புலியதட் செம்பொற் றியாகர் புகழ்த்துறைசை 
கெள்ளிப் பொருப்பு மருவிச் சுனையும் விரைப்புனமுர் : 
தெள்ளித் தரளத் திழைத்தவிச் சிற்றிலஞ் சோந்துபின்னர்த் 
தள்ளிப் பிரிந்தவர் கெஞ்சிலுண் டோவொரு தண்ணளியே. (௧௪௭) 

_ பாங்கி ஆடிடம்வீடுத்துக்கோண்டு அகறல். 

ஈம்மனை யார் துறை சைத்திருக் கோமுத்தி காதர்வெற்பி 
லம்மனை யானவ ளாணையி னாலணி யார்மயில்கா 
ளெம்மனைக் கேகுதும் யாமிப் பரணிடத் தெய்திவருஞ் ட 

டுசம்மனை யாமலெஞ் சிரா ரிதுவென்று செப்புமினே, (௧௭௮) 

t



. இரவுக்குறி... 2.௯ 

பீன்னுள் நேடுந்தகை தறிவயின் நடுசென்றிரங்கல். 

ஈஞ்சமு தாக்சொண்ட செம்பொற் றியாகர் ஈறுந்துறைசை 
யஞ்செழுத் தெங்குரு காதன் றனதடி யார்க்கொழித்த 
சஞ்சிதம் போலத் தினைமுற்று. மாளத் தளர்வடைந்தர் | 
மஞ்சிவர் பூம்புளங் காளென்கொ லோவத்த வாறுமக்சே, (௪௭௯) 

(பி-ம்,) என்குருகாதன். | 

| தலைமகன் வறுங்கள்நாடி மறுகல. 

தினைபோகத் தாள்வைத்துச் சென்றன ரோதென் அறைசைவெற்பிற் 
சுனைபோய் வரும்பம ரங்காண் மதனன் MIS HET | 
ளனைபோ ஓருள்புரி செம்பொற் றியாகருக் கன்புசெய்வார் 
வினைபோல வெய்த்திட நானிங்கு வாழ்க்த விலாக்கொம்பரே, (௧௮0) 

ஷ தலைமகன் தலைமகள் வாழம் ஊர்நோக்கி மதிமயங்கல். 

மதிவைத்த வார்சடைச் செம்பொற் நியாகர் வளர் துறைசைப் 
பதிவைத்த தீபமன் னள ரிதுசெயற் பாலதின்று 
னிதிவைத்த விஞ்சிப் புரத்தோர் வறியனின் றேல்கயென்ன 
விதிவைத்க வாறறி யாதென்ற னாவி மெலிசஏன்றதே. (628) 

பகற்குறிஇடையீடூ முற்றிற்று. 
_._ 4௨௨ 

இரவுக்குறி 

” இறையோன் டுரட்தறிவேண்டல. 

மாற்கந் தீரணியிற் காணவொண்் ணாதிருண் மண்டுகங்குற். 

(Oss தீரம்பெயுஞ் சொர்ணக் தியாகர் துறைசைச்சங்கம் 
Gut Dem தரமுடை பிரத னாலும் பொருப்பினில்வாழ் | 
வேற்கர் தரன்பன் விருந்தாய்வந் தே.னுட வியன்பதிக்கே.ட: (௧௮௨) 

(பி- ம்:) உங்கண்மென்பதிக்கே, ட 

பாங்கி நேறியினதநமைகூறல. 

பருங்கங்கு லாவுகைச் செம்பொற் றியாகர் பதியசசூர் 
வருங்கங்கு லாங்கறை வேலண்ண லேகரி வாய்க்கவரி 
பொருங்கங்கு லாவுஞ் கிலைமால்வெர் தியி னருமுகுக்குங் ட்ட 
கருங்கங்கு லானதில் யார்வரு வாரொக் கடி.ஈகர்க்கே, (௧௮௩) 

தலைவன் நேறியினது எளிமைகூறல. 

டி த்துக் தியான்மிக வல்லனங் காயுங்கள் செல்விரிதம் 
பத்துக் கிடைக்குக்கொங் கைக்குக் குழற்குப் பணிந்தபுயங் 
கத்துக் கரிக்குக் கரிக்கந்த காரத்துக் கஞ்சலன்கா | 
முத்திப் புதிக்குட் சனகத் தியாகர் முதுகுன்றிலே, 7 | (௧௮௪)



௩௦ திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

பாங்கி அவஞட்பணி இயல் வீதைல். 

பொன்னணி யாது புனையாடை யாது புதுமலரு 
நன்னூற் பூசுங் களபமழும் யாது ஈறும்பொழில்யா 

தின்னமு தேயன்ன சொர்ணத் தியாக செழிற்றுறைசை 
மன்னவ ரேயுங்கள் காவீரி சாட்டுறை மங்கையர்க்கே. (௧௮௫) 

தலைவன் அவணட்டணி டூயல் விறுதல. 

தொங்கலைம் பான்மங்கை சொர்ணத் தியாகர் துறைசையைச்சூ 
ழெங்கள்பொன் னாட்டி னணிபியல் கூறியின் றென்பயன்கா 
ணுங்கண்மன் னாட்டின் மடவாரக ளாடிட மபொண்கலன்பூ 
மங்களப் பூர் தழை சாந்தொடெல் லாஞ்சொல்லு வாயெனக்கே, () 

- ம்) உக்கண்மண்ணாட்டின், 

தலைமகந்தப் பாங்கி தன்னுட்டணி இயல் சாற்றல். 

சூட்டழற் கண்ணுதற் சொர்ணத் தியாகர் துறைசைவெற்டா 
சேட்டிளங் காந்தளுஞ் சந்தனப் பூச்சுஞ்செம் மாக்தழையுங் 
கோட்டுமுத் தோடு குருவிந்த மாலையுங் கொண்டணிகர்தென் 
னாட்டுறை மாதர் விளையாடுஞ் சோலைஈன் ஞுகங்களே, (௧௮௭) 

பாங்கிதலைமகட்தத் தலைமகன் தறையறிவுறுத்தல். 

இறைவளை யாட்தென் நுறைசையெங் கோமழுத்தி யீசாவெற்பி 
னறையடைச் தேறி யதிர்கருங கொண்டலை யாங்குலவுப் 
கறையடி. தாமென்று கண்டீர வங்கள்கண் டீர்க்ததிரு 
நிறையிருட் கஙகுலின் வாய்வரு வான்பன்னு கின்னிடத்தே, (௧௮ ௮) 

நேராதிறைவி நேக்சோடூகிளத்தல. 

தீரையவர் மாதரைப் பேதைப சென்னுஞ்சொல் கதகெஞ்சே 
நிரைசெறி வேங்கைகள் பாய்கசிற் றதரி னெடுந்துறைசை 
யமையத ளாடையர் செம்பொற் றியாகருக் சன்பிலர்போற் 
புரையிருள் வாயன்பர் தாம்வர லொப்பினள் பூங்கொடி யே, (௧௮௯) 

(பி-ம்;) வாரவொப்பினள், 

தலைமகள் நேர்ந்து பாங்கீயோடூரமைத்தல. 

நர்தலை வாவித் துறைசையெங் 'கோமுத்தி காதாவெற்பி 
லைந்தலை நாக மகன்ழமுழைக் கண்டஞ்சு மன்றுதங்கை 
தக் தலை யேலென்றொர் மந்திரங் கூறித் தடுத்தளித்த 
வெந்தலை வர்க்கனி நான்சொல்லு மாறென்கொ லேந்திழையே, () 

தலைமகணேர்ந்தமை பாங்கி நேடுந்தகைக்தணர்த்தல. 

வாம த்தி லோர்பெண்ணர் கோழுத்தி யீசர் வளர் துறைசை 
நாமத்தை வேலண்ண லுன்பொருட் டாக நயப்பினிற்றை 
யாமத்தென் பாவைக்குக் கற்றவெல் லாஞ்சொல்லி யானிரர்தேன் 
தாமத்தைம் பாற்றலை சாய்க்கப்பெற் றேனற் றயாவிளையே, (௧௯௧)



இரவுக்குறி, ௩௧ 

பாங்கி தலைமகனைக் தறியிடத்துநீறுத்தீத் தாய்துயிலறிதல். 

யிலாய சொல்வல்லி செம்பொற் தியாகாதங் கோமுத்தியூர்க் 
கயிலாய வெற்பிற் பணிப்படங் ண்டு கவண்களுக்கு 
வெயிலார் மணிதர் த தோகைக டேக்கின் வியன்குடம்பைத் 
துயிலாத வண்ணங் களிறஜொன் அரிஞ்டிச் சுலாய்வருமே, (௧௯௨) 

பாங்கி தலைமகட்தத் தலைமகன் வரவறிவறுத்தல். 

எண்கோட்டு சாரல்வர் தின்புற் றகன்றவ ரின்றுதந்தி 
வெண்கோட்டு வேலி மனைக்கேவர் தாசரன்றன் வெவ்வினைகோய்த் : 
திண்கோட்டி தீர்த்த துறைசைத் திரவியத் தியாகர்வெற்பிற் 
ற்ண்கோட்டுச் சாந்தர் தருந்தழை தந்தவர் தாழ்குழலே, (௧௯௩) 

(பி-ம்:) ,சழைதந்தனா. 

பாங்கி தலைமகளைக் தறியீடத்துக்கோண்டூசேறல். 

கையாழி கன்மணித் தீபத்தில் வந்தனர் காதலர்போர் 
செய்யாழி மாற்கருள் செம்பொற் நியாகர் தி திருத்துறைசை 
யையாழி னின்மொழி வாவொல்லைப் போதுக மாதரவாய் 

மையாழி நீருண்ட மஞ்சின் மயில்கள் வளர்பொழிற்கே, (௧௯௪) 

(பி-ம்;) கண்வளர், 

பாங்கி தலைமகளைக் தறியிடத்து உய்த்துநீங்கல். 

உரற்காற் கரிமருப் பார்முலை யாயுன் செவ் வாய்க்குடைந்த 
வரக்காம்ப லீங்கிவை காணினி நானரு ளாகமநற் 

சர்க்கார் துறைசைக் கனகத் தியாகர் சயிலத்துன்றாள் 
பொரக்காட்டு மாம்பல் லவங்கொய்து வந்து புனைகுவனே, (௧௯) 

தலைமகன் தலைமகளைக் தறியீடத்து எதிர்ப்படூதல. 

இடையா வருக்குக் தெரியாய் ம திரின் னெ ழின்முகத் த்துக் 
குடையா வகன்றன னோவத னாலுன் gpa pias pp 
மடையா திருந்தது வோமாசி லாமணி யாரருள்போற் 
நூடையாது மின்றிவர் தாபர சூர்வரைத் தண்டலைக்கே, (௧௯௬) 

தலைமகள் ஆற்றினது அருமை நீனைந்தீரங்கல. 

BOLI GK சூரன் மண்டிய கான்யாறுந் தீய பரனெறியும் 
வெ வஞ்சூ சூர் வழங்கு மிசும்புங் கடந்திருள் வேலையிடைத் 
BK Gor மில்லிடைச் சொரணத் தியாகர் துறைசைவளர் 

மஞ்சூர் பலையன்ப நீவர்த வாறெங்கன் மாலறவே. (௧௯௭) 

(பி-ம்;) கடக்திவ்விருளெவரும், 

தலைமகன் தலைவியைத் தேற்றல. | 

Poort முகின்மின்.லுங் கைவேற் சு ன் னீயெறிந்த 
காலார்திக் குற்ற கவண்மணிக் காந்தியு நானிலத்.து



ke = இருவாவடுதுறைக் கோவை. 

மேலா எடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பி ' 
னணூ£லான அண்ணிடை யாயந்த காரத்தை _நுங்கெவே, (௧௯௮) 

(பி-ம்:) அநுங்கவயெதே, | 

| புணர்ச்சியின் மகிழ்தல். 

சோக் தவி! த்தருள் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையக்தேன் 
பாகர் தருஞ்சொல் லிவளைப் புணர்தொறும் பண்டையிலுந் 
தாகந் தவிர்ஈக மேற்பட லாற்கொங்கை தன்னுளதஇ 
போகர் தருகற் குளிகைவைத் தான்கொலப் போதயனே. (௧௯௯) 

ட. புகழ்தல். 

இகத்திலு மெய்தும் பரத்திலு மன்பர்க் கருர் துறைசை 
யகத்திருக் தின்பருள் செம்பொற் றியாக ரசலத்திந்து 
முகத்தினல்' லாயுன் மிடற்றெழில் கண்டபின் மூரிஞுர்நீர்ச் 
சகத்திடை யில்லை முகஞ்ஃரி யாதகற் சங்கங்களே, (௨௦௦) 

தலைமகனைத் தலைமகள் தறிவால்வீலக்கல. 

குவலையந் தாங்குங் குவலையத் தோளன்ப கோளரிபா 
யவலையுந் தாண்டி வீனையேன் பொருட்டா சூரன்பர்பா 

சவலையைத் தீர்த்தருள் செம்பொற் நியாகர் ஈயிலத்தில்வேய்க் 
கவலையி னாடு கவலையின் வாரலிக் கங்குலிங்கே. ் (௨௦௧) 

தலைமகன் தலைமகளை டூலவயின்விடூத்தல். 

கற்பா ௬ுமைபங்கர் செம்பொற் றிபாகர் கலைமுழுதுங் 

கற்பார் துறைசைக் கரும்பன்ன சொல்லிநின் கைக்தளிராற் 
கற்பார் முகையுக் தளிருங்கொய் யாதுன் கமலவில்லிற் 

கற்பா ரடிவைத்துச் சென்றுசெய்ம் மோவினிக் கண்படையே, (௨0௨) 

பாங்கி தலைமகளையேய்திக் கையுறைகாட்டல. 

முற்றா முலைக்கு ஈகைக்குகின் வாய்க்கு முழுப்பகையாம் 
பொற்றா மரைமுல்லை சேதாம்ப ஓங்கொய்து போந்தனன்காண் 

மற்றா ரணங்குநின் வார்குழற் காமெழு வான்பொழித்கும் 

பற்றாக் துறைசையெங் கோமுத்தி யீசர் பருப்பதத்தே, (௨௦௩) 

- பாங்கி தலைமகளை டூற்கோண்டகறல. ப 

செங்காவி வாவித் துறைசைத் இரவியத் இயாகர்வெற்பி 

லிங்கா ரிருளி லினபாங் குவளைகொய் Bohr oor pom Coot 

யங்கா மனந்தற் குவளை விழித்தச் சுறுத்துமுன்ேர 

நங்கா யுனது திருமனைக் கொல்லை நடந்தருளே, (௨௦௪) 

பாங்கி தலைமகனைப் பின்சேன்று வரவுவிலக்கல். 

ஆட்டுகர் தாடும் துறைசையெங் கோமுத்தி யப்பாவெற்பச் 1 
கோட்டிருஞ் சாந்து ம௫லுங் குறவர் குறைத்தெரிவாய்



- இரவுக்குறி இடையீடு, ௨.௧. 

மாட்டும் புகையிற் றிகைதெரி யாவெல்லி வாரலிங்கே 
பூட்டிடும் பொன்னுறை கோயிலுக் காயிரம் பொற்கதவே. | (௨௦௫) 

தலைமகன் மயங்கல், 

எண்ணும்,புகழ்த்துறை சைத்திருக் கோமுத்தி மீசர்வெற்பிற் 
கண்ணு மணிபுமொத் தம்மானு நானும் கலந்துகல 
முண்ணும் பரிசை யுணர்க்தரெல் லிக்கனி யூடுஈஞ்ச 
ஈண்ணுமெட் டிக்கனி யிட்டனை போலு ஈறுநுதலே. (௨0௬) 

தோமீ தலைமகள் துயர்கிளந்து விடுத்தல். 

அறியாமை நக்குந் துறைசையெங் கோழுத்தி யப்பர்வெற்பா 
நெறியாஅ மின்றிக் கருங்கேழல் €ண்டிடு நீண்டவிருள் 
செறியாம முன்னிகை வாளுய்ய நின்னகர்ச் சோர்தபின்னர்க் 

ஈகுறியாவெம் பாவைக் கறிவிக்க வேண்டுகின் கோட்டொலியே.(௨௦0௪ ) 

திநமகட்புணர்நீதவன் சேறல். 

உருவார்வண் டின்பெயர் பெற்றன வொன்றற வொன்றடிலும் ர 
வெருவாதெம் மூர்செலற் கையமின் றேதையன் மெய்யடியார் 
மருவா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் வரையின்மங்கை 
தருவாய் ஈகைவெண் ஸணிலாவிருள் சீத்திடுஞ் சென்னெறிக்கே, () 

இரவுக்குறி முற்றிற்று, 
— 

இரவுக்குறி இடையீடு, 

இறைவிீக்த இதளை இறைவரவுணர்த்தல். 

பிடி.வள மென்னடை யாயேது வென்னைகொல் பேட்டுடனே 
கடி.வளர் புன்னையங் காவிற் றுறைசைக் கதிர்மகுட 
முடிவள வன்றொழுஞ் செம்பொற் றியாகரை முன்னலர்போல் 
விடிவள வுந அயி லாதலம் வந்தன வெள்ளன்னபே, (௨௦௯) 

தான் தறிமநண்டமை தலைவி பாங்கிக் தணர்த்தல். 

மாண்ட்கு பூங்குழல் வந்தே னயர்க்துமற் றோர்குறியை 
யாண்டகை யின்குறி யாமென்று சென்றணி யார்துறைசை த் 

- தாண்டவ மாடிய சொரணத் தியாகர் சரணமலர் 
காண்டலில் லாத கசடனாப் போலக் கருத்துடைந்தே, (௨௧௦) 

பாங்கி தலைமகன் தீங்கேடுத்தியம்பல். 

எனியார்க் இரங்குர் துறைசையெங் கோழுத்தி யீசரடிக் 
களியார் மலரிட் டறியா தவரி னணக்குறின்கண் 
டுளியாரத் தோள்வளை சோரகெஜஞ் சாரத் அுணிக்திரவிற் 
றெளியாக் குறியினைத் தீயோர் ஈமக்கின்று செய்தனரே, (௨௧௪) 

 



me திருவாவடு அறைக் கோவை. 

தலைமகன் புலந்துபோதல, 

என்புகல் வேனுன்னை யேழைகெஞ் சேசள் ளிருளிலென்னை த் 
துன்புற மற்றவ ணெஞ்சுரின் போலெனச் சூழ்க தறியா 
தின்புற வெண்ணித் துறைசையெங் கோமுத்தி யீசரடிக் ஈ 
கன்புசெய் யாதவர் தீவினை போல வலைத்தனையே. (௨௧௨) 

புலர்ந்தபின் வறுங்களம் தலைவிகண்டிரங்கல. 

ஆர்ப்பர வஞ்செய் தடி.தாழச் சங்க மலாஈகையாற் 
கார்ப்பர வைத் துறை வாழ்புன்னை காள்கைதை காடுறைசை 
யூர்ப்பரன் கோமுத்தி யீசற்கு நேசரி னொண்கழித்தண் 
சேோப்பான் போடெல்லி வந்தன சோவுண்மை செப்புமினே, (௨௧௩) 

ஆர தலைமகள் பாங்கியோடூரைத்தல். 

கடப்பந் தொடையரிற் கைவே லொடுமன்பர் கானலிற்போந் 
தடப்பம் பொழினின்று சொன்னவை யாவும்பொய் மாயினவாற் 
கெடப்பந்த நீத்தருள் செம்பொற் றியாகர் கிளர்துறைசைத் 

தடப்பங் கயமுகப் பாவாயுன் சிற்றிடைக் தன்மையொத்தே. (௨௧௪) 

தலைமகளவலம் பாங்கிதணித்தல், 

சென்னிக் கருள்செய்த சொன்னத் தியாகர் செழுந்துறைசைப் 

பொன்னித்தெண் ணித்தமு ஈம்மன்பர் வாய்ச்சொல்லும் பொய்ப்பதின்றா 
ஓன்னிக் குறிபிழைக் தாரென் நிரங்க லொளிவளையாய் 
கன்னிப்புன் னைக்கருங் காவிச்செங் காவியைக் காவியதே. (௨௧௫) 

இறைவன்மேற் பாங்கி தறிபிழைப்பேற்றல. 

இங்கேத சாகரத் தெங்களை வீழ்விக்தங் கேசிச்சொன்ன 
சங்கேதர் தப்ப விருக்தனை யேதண் டுறைசைமங்கை 
பங்கேயுஞ் செம்பொற் றியாகர்வெற் பாவுன் பதிவினவி 
யங்கே வரவெண்ணி னோம்பொன்னி யாற்றினுக் கஞ்சினமே. () 

இறைவீமேல் இறைவன் தறிபிழைப்பேந்றல். | 
விறப்பறி யாமையை நீக்கியென் நீவினை வேருடனே 
யறப்பறித் தாண்ட துறைசையெற் கோழுத்தி யப்பாவெற்பிற் 
சிறப்பறி வுள்ள திருமா தயர்ப்பினுஞ் சேயிழையான் 
மறப்பறி யேன்மண்ணி லின்னுமொர் சன்ம மருவினுமே, (௨௧௪) 

தலைமகள்தறிமநண்டமை தோழி தலைமகற்தணர்த்தல். 

செறிதேம் பொழிலிற் சுனைக்கெண்டை பாய்தொறுச் தெள்ளிருளிற் 
பிறிதேது நின்குறி யேயென்று சென்று பெருங்கரத்தின் 

மறிசேர் துறைசை யணைத்தெழுர் தாரருள் வாய்த்திலர்போல் 
வெறிதேபின் மீண்டன எளானின்று பார்த்தன்ப மின்னிடையே, ()



இரவுக்குறி இடையீடு, ௩௫ 

அவன்மோழீக்கோடுமை சேன்று ௮வள் அவட்கியம்பல். 

வார்க்கும்ப மென்முலை சானுவெல் லாமெண்கு வண்குரு ம்பி 
பேர்க்கு மிருள்வந் துறஙகாது புள்ளினம் பேட்டொட்மிக 
தார்க்கும் படிசெய் தலம்வந்து கோமுத்தி யப்பரர 
சூர்க்குப்பின் போயின மென்ருருன் னாசை யுடையவரசே, (௨௧௯) 

என்பிழைப்பன் றேன்றிறைவிநோதல. 

தேமாங் கனிதண் கயத்திடை வீழ்தொறுளஞ் சிர் தித்தெண்ணி 
யேமான் மனத்தொ டிருந்தனன் யானள் ஸிரவிலிங்கே 
மாமா சிலாமணி யாரர சூரன்பர் வந்துகொன்னே 

போமாறு செய்தன ரென்றா லினியென் புகல்வ.துவே. (௨௨௦) 

தாய்துக் சாமை. 

வெள்ளிப் பிறையணி செம்பொற் றியாகர் வியன்றுறைசை 
யுள்ளிப் பணிந்தறி யார்கெஞ் சழுக்கி னுலகடங்க 
வள்ளிக்கொள் வன்ன நிறையிருள் யாமக்.து மன்னைகண்க 
ளெள்ளிற் பகவள வுந்துஞ்சி டாவஞ்சி யென்செய்வமே. (௨௨௧) 

நாய்துகிசாமை. 

சியாது செய்வனிப் பெண்ணென் பிறவிக்கென் செல்வர்வரத் 

தூயார் துறைசைஈஞ் சொரணக் தியாகர்க்குக் தொண்டுசெய்யாப் 
பேயான வாதிகள் வாய்குரைக் தாங்கிப் பெருங்கங்குனா 
யோயாதை யோகுரைத் தாயதுஞ்சி னா முறங்கலவே. (௨௨௨) 

ஊர் துஞ்சாமை, 

தொழக்கேத நீத்தருள் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையுருர் 
சழக்கே யுரைத்துச் சிலைத்தலை மானத் தயங்குவெள்ளி 
திழக்கே யுதிக்கும் வராயுமில வூரர் கெழுமிமத 

வழக்கே யுரைத்துறங் கார்மறங் காலயின் மைக்கண்ணியெ, (௨௨௩) 

காவலர் கடூததல. 

செப்ப்றை பூண்முலை செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
யொப்பறை வேன்மன்னர் தேரொலி கேட்கவொட் டாமனிதி 
வைப்பறை காப்பவர் மானவிவ வூர்வளை staat gi 
கைப்பறை யோசைக் கடுங்கனல் ali ip im காதகத்தே, (௨௨௪) 

நீலவுவேளிப்படுூதல. 

வெட்டும் படைக்கண்ணி கோமுத்தி யீசர் விரைமலர்த்தாள் 
பெட்டும்பர் போற்றுந் துறைசைஈம் வேந்தாதம் பேரொலித்தேர்க் 
கட்டும் பரிகள் கடர்தெங்க னேவருகங் சகண்டதிக்கோ 
ரெட்டுங் கதிர்வெண் ணிலாவலை வீசி யிருக்கின்றதே. (22@)



௩௬ இருவாவடுதுறைக் கோவை, 

ப கூகை தழறல். 

ஈகையர் வாழுர் துறைசையெங் கோழுத்தி யீசாமெய்க்நா 
லோசையிற் றேரப் பெருமத்தர் பித்துரை யொத்துமின்னே 
வாகையி லேறிசம் முள்ளச் திடுக்கிட மல்கிருள்வாய்க் 
கூகையெல் லாங்குழ முகிற்கு மானற் குறியல்உவே, (௨௨௬) 

கோழி தூரற்காட்டூதல். 

சேவார் பதாகைத் துறைசைத் திரவியத் தியாகாவெற்பர் 
பூவா ரயிலொளி கண்டே பொழுது புலார்தசென்றோ 
வாவா வதிசயம் பானா ளிரவி லகனகனாக் 
கூவா வெழுப்புஞ்செஞ் சூட்டுமுட் டாள்வன் குருகுகளே, (௨௨௭௪ ) 

இரவுக்குறி இடைமீடூ முற்றிற்று. 

வணாதல் வேட்கை. 

தலைமகளைப் பாங்கீ பநவரல்விஞதல். 

தடுத்துரை யாதல் லாயத்துண் டோசெய் தவறுகெஞ்சங் 
கடுத்தன ளோவன்னை சொர்ணத் தியாகர் கவின்றுறைசை த் 
தொடுத்தவெண் முல்லை யிலம்பகஞ் சூட அுறக்தனைகெஞ் 

சடுத்ததிங் கேது விடுத்தருள் வாய்பெண் ணரசெனக்கே. (௨௨௮) 

தலைமகள் அநமறைசேவிலி அறிந்தமைகூறல. 

நீதித் துறைசைஈங் காதலர் தம்மை நினைந்துசினைந் 
தாதித் தனைக்கண்ட வம்புலி போல வயர்ந்துமுகம் 
பேதித் திருத்தலிற் கோழுத்தி யீசர் பிறங்கலன்னை 
சோதித் தறிர்தவள் போலறிர் தாணர் தொடக்கனையே, (௨௨௯) 

தலைமகள் தலைமகன்வரந்தோழிற்கநமைசாற்றல. 

சொரிர்தசொல் வாயன்னை ஞாளியிவ வூர்விமி அஞ்சினுமூர்த் ' 
இரிந்தவெங் காவலர் சிறுவர் கான்றிடுக் திங்கணிலா 
வரிக்தமென் கொங்கை குடிஞையுங் கோழியும் வாயடையா 
பிரிர்தனங் கோமுத்தி யீசன் றுறைசையெம் பெட்பனையே, (௨௩௦) 

தலைவி தலைமகனூர்க்தச்சேல்ல ஒரப்படூதல். 

அருங்கடி யாயி னெடுங்காவ னீவிஈம் மாசைதள்ள 
கெருங்கடி யார்தண் Ban றசையெங் கோமுத்தி நித சர்வெற்பின் 
மருங்கடி யார ஈடந்துவர் தென்னை மணர் தவளூர்க் 
இருங்கடி. யார்குழ லாய்செல்வு மோவுட னெய்துதற்கே, (௨௩௧)
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பாங்கி இறைவ£னப் பழித்தல். 

கடுக்கண்ட னையனங் கோமுத்தி யீசன் கவின்றுறைசை 
வடுக்கண் டனைய விழிமொழி யாய்மற வார்மறந்தே 
யிடுக்கண் உனைவிளைக் தாரினி யாரரு ளெல்லிவழி 
நடுக்கண் டனையறி யாதெய்தி காமங்கு ஈண்்ணுவதே, (௨௩௨) 

தலைமகள் டுயற்படமோழிதல். 

துறந்தன ரேயென் நினையனமின் னேசண் சொரிமழையு 
நிறந்தபு மேனியு நீங்கா விருளு கினை ததலின் றிச் 
சிறந்ததென் னாவடு தண்டுறைச் செம்பொற் றி.பாகர்வெற்பர் 
மறந்தது வேறில்லை யாற்றொல்லை நாஞ்செய்த வல்வினையே, (௨௩.௩) 

தலைமகள் கனவுநலிவுரைத்தல். 

௮ரிதாந் துயிலொன் றதிசய மாய்வர வங்௩னம்யான் 
பெரிதாய் வருந்தப் பிரிந்தார்வர் தொன்றும் பெற்றின்புரு 
தெரிதாங்கு கையர் துறைசையெங் கோழுத்தி யீசர்வெற்பிற் 
சரிதாங்கு கைகொ டமளிதை வந்தனன் ராழ்குழலே, (௨௩௪) 

கவினழிபுரைத்தல. 

தவத்தின்மிக் காமென் றலைவருண் ணாமற் றடுத்தடையே 
பவத்தின்மிக் காமென் னலத்தையெல் லாமிப் பசலையுண்டே 
இிவத்தர சூர்வளர் செம்பொற் றியாகரைச் சேர்க்திறைஞ்சா 
வவத்தசைத் தேய்க்கு மருவினை போல வரிக்கின்றதே. (௨௩.௫) 

தலைமகள் தன்று-பர் தலைவற்தணர்த்தலவவேண்டல. 

ஆரத் தலர்முலை யாயிழை யூரற் கலம்புபொன்னித் 
இரத் தலர்தென் றுறைசைத் திரவியத் தியாகர்வெற்பிற் 
பீரத் தலர்சில கொண்டின்ன ளாயினள் பெண்கொடியென் 
றீரத் தறைகுசர் தாமுள சேலுய்யு மென்னுயிசே. (௨௩௬) 

துன்புறுபாங்கீ சோலலேனச்சோல்லல. 

கெறிவார் குழலி திருவா வடுதுறை நேசரென்னை 
முறிவாங்கி யாட்கொண்ட செம்பொற் நியாகர்ஈம் முத்தர்வெற்பர் 
பிறிவாரி னீங்கயென் னுள்ளே யொளித்தென் பிணியைமெல்லா 

மதறிவா ரவர்க்கென்கொல் யான்புதி தாவின் றறிலவிப்பதே. (௨௩௭) 

தலைமகள் அலர்பார்த்துற்ற ௮ச்சக்கிளவி, 

செய்யலர் வாசத் அறைசைத் திரவியத் தியாகர்வெற்பின் 
மையலர் வீழு மதர்விழி யாயடன் மாமதனுந் 
தையல ருங்கையின் வாயிற் றொடுத்தீடுக் தையலாக்குக் 
கையலர் வண்டுக மைகிழித் தோடுமென் கட்புனலே, (௨௩௮) 

(பி - os) 'வண்டெமைக்கழித் தோடும், ட ட



9 திருவாவடு துறைக் கோவை. 

ஆருபார்த்துற்ற அச்சக்கினவி. 

Avs சினத்தரி மார்க்கின்ற சாரலி லாடருவி 
யாரா யிரங்கடர் தன்பர்வந் தேகி லணங்கராசூ 
ராறாறுக் கப்புற மாய்நின்ற கொழுத்தி யப்பர்வெற்பி 
லாரா ரிருட்டுணை யாவர்கொல்் லோவென வஞ்சுதுமே, (௨௩ ௯) 

காமமிக்க கமிபடர்கிளவி. 

பானலம் போற்கண்டர் செம்பொற் றியாகா பதியரசூர்க் 

கானலம் போதினங் காள்வண்டு காள்கண்டல் காளெனையின் 

றேனலம் போக வழுதியென் னீர்ஈன் நிருர். துறைவன் 
ருனலம் Cur sé Soraya நாளென்று சாற்றுமினே, (௨௪௦) 

தன்னுட் கையாறேய்திடுகிளவி, 

ச.த்தாமெய் கோமுத்தி மீசன் றுறைசைத் தடக்துறைவாய்ச் 
கொத்தார்பைஞ் ஞாழல் கரியாப் புளினத்திற் கூடிஈம்மை 
யெத்தாற் பிரிந்தவர் வாரா விடிலிங் கினிகெஞ்சமே 
தொத்தா ரழற்றளி ராவதல் லாது சுகமுளதே, (௨௪௧) 

தலைமகள் நேறிவிலக்தவித்தல. 

தோட்டா கதுப்பிளர் கோகாய்பொற் பாதந் தொழுதுபொன்னி 
ரசாட்டா வடுதுறைச் செம்பொற் றியாகர் ஈடஈவிலுங் 
காட்டார் கழுது மியங்கா விழுதிருட் கங்குலின்வாய் 
வாட்டானை வேந்தர் வருமா றொழிஈம் மனையகத்ேத, ர i Vv 

தலைமகள் தறிவிலஃதவித்தல. 

௮ளைவா யரவும் பிறையுஞ் சடைக்கணிகர் தன்பாதுன்பத் 
தளைவாங்கு கோமூத்தி யீசன் றுறைசைச் சயிலத் தன்னை 
விஃவார் தினையின்னுங் காக்கச்செல் கென்றனண் மெல்லியலா 

யுளை வா யனாயிருள் வாரன்மி னென்றன்பர்க் கோதுகவே, (௨௪௩) 

.... வேறிவிலக்தவித்தல. 

உயருக் தவத்தினர் சொர்ணத் இயாக ரொராயிரநற் 
பெயரும் பரசுந் துறைசைஈன் னாடன் பெரிதருளாற் 
௮யரும் படிசெய்த கோயறி யாதன்னை சூழ்வெறியாட் 
LW மணங்கணங் கிற்றன் றெனவுரை யாயிழையே, (௨௪௪) 

பீறரிவிலக்தவித்தல், 
முத்தலை வேலர் துறைசையெங் கோமுத்தி முத்தர்வெற்பிற் 
பைத்தலை நாகர் தருமணிப் பேழை பலவங்கொண்டே 
யத்தலை வர்தன சேதில ரென்ன வழற்பகழி 
தைத்தலை மானுமென் காதா டினவண்டு தாழ்குழலே, (௨௪௫)



வரைவுகடாதல், ௩௯ 

தரவரை வரைவேதிீர்கோள்ளுவித்தல். 

நிந்தை யுறாமனங் கற்பா நிமித்தமு நீகுகற்குத் 
தர்தைாங் கோழுத்தி யிசன் றுறைசைத் தடஞ்சிலம்பி 
லெந்தையும் யாயு மறிவா னுமாத்தி யியம்பலையேற் 
சிந்தைவெர் கோயிற் பழியுயிர்க் கேதமுஞ் சேருமின்னே. (௨௪௪௬) 

வராதல்வேட்கை முற்றிற்று, 
ஆடை 

வரைவுகடாதல், 
கையக வைிஜயயயயாை 

வினவியசேவிலிக்த மறைத்தமை விளம்பல். 

௮றைவாயி லன்னைமின் னேயயர் வேதென்ன வாரணங்க 
ளறைவான் அ௮ுறைசைக் கனகத் இயாகர்அவற் பார்பளிங்கி 
னறைவாய் மிதித்து விளையாடத் காள்கொப்பு ளாயிற்றென்றா 
ளறைவார் கழலண்ண லேபின்னை யென்செயு மாரணங்கே. (௨௪௪) 

அலரறிவுறுத்தல். 

காரொன்று காலனைக் காய்ந்தருள் கோழுத்திக் கத்தர்பைஞ்சூற் 
காரொன்று சோலைத் துறைசைவெற் பாவெங்கள் காரிகைக்கு 
நாரொன்று கொண்டலர் நீதொடுத் தந்தவர் நல்லருளா ' 
ஞுரொன்றி லாம லலர்தொடுப் பாரிச ஈகரவசே, (௨௪௮) 

தாயறிவுறுத்தல. 
கிளியா கமங்கள் கிளத்திடப் பூவைகள் கேட்டுருகு 
மளியா வடுதுறைப் புதீரத் தியாகர்வெழ் பாவளித்த 
வெளியார் பருதி யிளங்கதிர் நாணவில் வீசுமணி 
யொளியாற் களவையெல் லாமுணர்ந் தாளன்னை யுப்பொழுதே, () 

வேறியச்சுறுத்தல். 

மணிப்பாந்த ளாரத்தர் சொர்ணக் தீயாகர் மலத்தளையைக் 
துணிப்பார் துறைசைவெற் பாமுன்பு நீத்ந்த சூழ்மயக்கைப் 
பிணிப்பால வென்று பெருஞ்சங்கை பூண்டெம் பிராட்டிமெய்க்கோய் 

தணிப்பான் ரொடங்கென ரால்வெறி யாடலைத் காயர்களே, (௨௫௦) 

பிறர்வரைவுணர்த்தல. 

வயலாம்பல் புன்கலர் வண்டொலி தீப்பொரி மந்திரமா 
வியலா யனமணஞ் செய்பொன்னி காட வெழிற்றுறைசைக் 

சுயலாய கண்ணிக்குச் சொர்ணத் தியாகரி ற் காணஈல்க 

எயலார் கருதுகின் ரார்முயல் வாயுன்னி னாவ தின்றே. (௨௫௧)



௪0. இருவா வடுதுறைக் கோவை, 

். வரைவெதிர்வுணர்த்தல். 

இழிவழி காடி யிளை த்தேனை யாண்டவெங் கோன்றுறைசை 
வழிவழி மாலயன் றொண்டுசெய் கோமுத்தி வள்ளல்வெற்பா 
பிழிவழி தார்மமற யோருட னீதுன்னிற் பின்னருன்றன். 
மொழிவழி கிற்பரோக் கேளிளால் லாரு முகமலர்ந்தே, (௨௫௨) 

வரையுநாளுசைத்தல. 

ஆராயு சாண்மற்றென் வேங்கைகள் வேங்கை யளித்தனவேல் 
வீரா துறைசையிற் செம்பொற் றியாகர்தம் வெண்குழையை 
வாரார் சடைக்கொன்றை மாலைமுன் னான்று வளைந்ததொப்ப 
வே.ரார்வெண் டிங்களு மார்கோ எடுத்துவர் தெய்தியதே, (௨௫௩) 

தலைமகளறிவு தலைமகற்த அறிவுறுத்தல். 

பண்ணையம் பார்க்குர் துறைசைப் பரமாநற் பாண்டரங்கம் 
பண்ணையர் கோமுத்தி யீசர்வெற் பாவுன் பழியையன்னை 

பண்ணைமின் னான வேயறி யாவகை பார்த்தெனையும் 

பண்ணையுர் தேமொழி நாணா மறைத்தனள் பாங்குறவே. (௨௫௪) 

தறிபேயர்த்திடூதல். 

கோன்மாறி டாவில்லர் செம்பொற் நியாகர்தென் கூடன்மன்றிற் 
கான்மாறி யாடிமுன் காத்தார் துறைசைகண் ணார்வினைகள் 
போன்பாறி மாறி வருவார் சிலருண்டி.ப் பூம்பொழினீ 
தான்மாறி வேறொர் பொதும்பர்சென் முடத் தயவுசெய்யே. (௨௫௫) 

| பகல்வநவானை டூரவுவரகேன்றல், 
ன்னக் தடவை விற்கொண்ட கோமுத்தி கமூர்த்தியெங்கோன் 

பொன்னர் தடந்துறை சைக்கா விரிப்புனல் போர்த்தநெய்தற் 
பன்னர் தடம்படி முத்தின முட்டை பலமறைய 
UMHS Fay துறைவா பகல்வரி னாம்பழியே, (௨௫௬) 

இரரவுவரவானைப் பகல்வருகேன்றல். 

இலவங்க மாலையா செம்பொற் தியாகர் திருத்துறைசைப் 
பலவங்க மாருங் கடற்றுறை வாவின்னும் பைர தளிர்போற் 

லவங்க மாதின் மொழிக்கடை கள்ளைக் குழாம்பயிலு 
மல லவங்க வெற்பிற் றினைகாத்து நீவர் தெமக்கருளே, (௨௫௭௪) 

பகலிலும் டூரவினும் பயின்றுவரகேன்றல், 

புகலுக் து திக்கருள் செம்பொற் தியாகாதம் பூர்துறைசை 
பகலும் பராரை தீ தடஞ்சிலம் பாமைக்க ணாலிசிந்த 
விகலுங் கரும்பன் பெரும்போர்க் கிளைக்கு மிவள்பொருட்டாற் 

- பகலு மிரவும் பயின்றுவர் தின்னருள் பாலிப்பையே, (௨௫௮)



வரைவுகடாதல், : 

பகலிலும் இரவிலும் அகலிவணேன்றல். 

பொற்பயன் மால்பணி புத்ரத் தியாகர் புகழ்த்துறைசை 
வெற்பய னீவரல் வேந்தே பகலெங்கும் வீணலரா 
மிற்பய நீக்திடுங் காவலர் கொட்புற் நிராத்துயிலார் 
ஈற்பய னே .துமின் முலிரு போதினு ஈந்தமக்கே. (௨௫௯) 

உரவோனடூம் ஊரம் தலனும் மரபும் புகழம் வாய்மையும் கூறல். 

இருமைக்கு. மின்பருள் செம்பொற் தியாக செழிற்றுறைசை 
யொருமைக் குணத்தர் மருவுகின் னாட்டிற்கு மூர்க்குமுங்க 
ளருமைக் குல த்திற்கு மாமர பிற்கு மளவில்புகழ்ப் 
பெருமைக்கும் வாய்மைக்கு மேலாது கொண்ட பெற்றிமையே, () 

ஆறுபார்த்துற்ற அச்சங்கூறல். 

காதாடும் வெண்குழைச் செம்பொற் நியாகர்பைங் காத்துறைசைச் 
சீதாரி aT EG செறிவெற்ப நீயெல்லி சிற்றதரிற் 
பாதாள மட்டவற் கான்யாறு நீந்தியெம் பால்வரலா ப 
லேதாம் பழிகொலென் றெண்ணா தனவெண்ணு மிட்டிடையே, () 

- ஆறிறத்தன்மை ஆற்றக்கூறல். 

தயங்கும் பிரசத் திருன்மான் குளம்பினிற் ருய்த்துவை த்திட் 
டியங்கும் பொருப்ப துறைசைத் Bit Seon யேத்தலாபோ 
அயங்கும் படிவெய் அயிர்க்கும் விழுமெழு முள்ளுரு 

மயங்குர் தெளியும் வளைசோரச் சோரு மலாக்கொ wou, (௨௬௨) 

காவன்மீகவுரைத்தல. 

இக்காடை யாக்கொண்ட கோகழிச் செம்பொற் றியாகர்வெற்பா 
வக்கா.ர மென்மொழி யாள்பொருட் டாவரி யேற தீர்ந்து 

மைக்கா ரிருள்வல்சி தேோரவேரர் ற் மாறதர் வாரறுடிக் 

கைக்கா வலாதுஞ்சி னாலுந்துஞ் சாளன்னை கண்முகிழ்த்தே. (௨௬௩ ) 
(பி-ம்;) இக்காலை யோசைத் துறைசையெக் கோழுசத்தி யீசர்வெத்பா, 

காமமீகவுரைத்தல. 

நன்மா னிடம்வைத்த செம்பொற் நியாகர் ஈறுந்துறைசைப் 
பொன்மா மணித்துறை வாவுன தன்பின் புனன்மடுத்து 
நின்மார்ப வெற்பண்ண வெண்ணும்வெங் காம நெடுங்கனலான் 
மென்பார் தளிர்வண்ணம் வெண்கொண்ட லாக மெலிபவளே.(௨௬௪) 

(பி - ம்) என்மா லொழித்தருள் சொணச் தியாக ரெழிற்றுறைசை. 

..... கனவுநலிவுராத்தல். 

Gio sgt தரித்த Hm pone திரவிபத் தியாகர்தந்த 
வரத்தா அ தித்தென்ன வந்தவட் கோர்துயில் வந்திட£ 
கர.த்தா லணைக்கமூன் கண்டன எாய்ப்பின்னைக் கண்டிலளாய | 
மரத்தா லியன்நதொர் பாலையொக் தேங்கனண் மன்னவனே. ()



௪௨ திருவாவடு துறைக் கோவை. 

கவீனழிபுரைத்தல். 

தவமேரு வாந்தொண்டர் வாழ்திரு வாவடு தண்டுறையிற் 
சிவமே தருமெங்கள் செம்பொற் நியாகர்தென் னஞ்சிலம்பா 
ஈவமே கலைமங்கை கொங்கைபுல் லாமையி னாளுக்குகா 
ளவமே தொலைகன்ற தாற்பசும் பீருண் டணிரலமே, (௨௬௬) 

வரைவுகடாதல் முற்றிற்று, 

ஆட 

ஒருவழித் தணத்தல். 

தன்பதிக்ககற்சி தலைவன்சாற்றல். 

ஒற்றைப் ௦ பொருவிடைப் புத்ரத் தியாக ர௬ுறைதுறைசைக் 
கிற்றைத் தினஞ்சென்று காவிரி யாடி யிரவுதங்கி 

மற்றைப் பகலிங்கி யான்வரு கேன்வரு மட்டுமின்னே 
கற்றைக் குழலி கலங்காம லாற்றுங் கடனுனக்கே, (௨௬௭) 

பாங்கிவிலக்கல். 

உன்னருஞ்  சொர்ணக் தியாகேசர் கோழுத்தி யூர்மயிலு 
மன்னமு£ மன்னவ எல்குற் பெ ருங்கட ar Leven 
யின்னமும் மூர்வயின் வேறெ ன் மூடு மிடமுள?ே Sp 

றன்னமும் யாங்க டவிர்க்கறி யேஞ்செல்லுக் தாழ்வின்றியே.(௨௬. ஐ) 

தலைவன் நீங்கலவேண்டல். 

இடர்கெடுத் தாளக் தறைசையெங் கோமுத்தி யீசர்வெ 
சுடர்விளக் கன்ன மடர்தைகல் லாயொரு தொல்வினையே ். 
பிடர்பிடித் துந்தலி னெம்மூ ரகஞ்சென்று பின்னருச் 
யடர்கதி ரோன்வரு முன்வரு வேன்மனக் தையுறலே, (௨௬௯) 

தலைவனைப் பாங்கிவிடுத்தல். 

அழுந்தவிங் கேதுமக் கியான்சொல்லு மாறென்று மாரருணீர் 
செழுர்தளிர் வல்லிக்குப் பெய்கொண்ட னீரிது தேறிரிலாக் 
கொழுந்தணி வேணியர் கோமுத்தி மீசர் குளிர் துறைசைக் 
கெழுந்தருள் வீரன்ப ரேயெம்மை நெஞ்சி லெழுதிக்கொண்டே. () 

பாங்கி தலைவிக்த அவன் சேலவுணர்த்தல். 

வாளொன்று கண்மட மாதேயொன் ௮ட்கொண்டு மன்னாஈம்மை 

நாளொன் நிடைகிட் டகலவும் வேண்டினர் நந்தலில்லாத் 
தாளொன்று கஞ்ச த் தயன்மால்புத் தேளிர் தடமுடிப்டொற் 
மாளொன்று பாதத்தர் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையிலே, (௨௪௧)



ஒருவழித் தணத்தல்: ve 
தலைவி நேஞ்சோடூபுலத்தல். 

தொண்டா நமைக்கொண்ட சொர்ணத் தியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
கண்டாரொன் ரூயென் முலைத்தட மூழ்கியென் காமகல 
முண்டா ரளித்தஞ்ச லென்றாரொன் னெஞ்ச முறுசவலை 

விண்டாரிப் போதொளித் தாரென்கொ லோவினை யாட்டவர்கச்கே, () 

சேன்றேனீடலிற் காமமீக்க கழீபடர்கிளவி. 

கூற்றாண்மை மாற்றிய கோமுத்தி மீசரைக் கோதிலன்பர் 
போற்றா வடுதுறைப் பொன்னித் துறைவர்க்குப் பொற்பசலை 
யேற்றா ளரூடம்பெங்கு நீத்தா டுயிலிடை யெல்லியிவ 

arm pap ஸினித்துய ரென்றுரை யீர்துஞ்” மஞ்சங்களே, (௨௪௩) 

தலைவியைப் பாங்கி ஆற்றுவித்தல. 

“வேண்டும் பதந்தருஞ் சொர்ணத் தியாகர் விரைமலர்த்தா 
ளீண்டும்பா் போற்றுச் துறைசை யுறாரி னினையலிவ்வான் 

கீண்டு நெடுமணற் குன்றேறி நாமன்பர் தேர்வரவு 
காண்டும் கனங்குழை வாவயர் தார்வம்புங் சந்தித்ததே. (௨௪௪) 

பாங்கி தலைமகட்தத் தலைமகன்வந்தமையுணர்த்தல். 

தங்குவர் தாரணி மேலுயிர் தாங்கித் தரித் தினிரா 
மங்குவந் தாரிய சாடுசென் ரார்மயி லாடுபொழிற் 
கொங்குவர் தார்தென் றுறைசையெற் கோமழுகத்திக் கூத்தர்வெற்பி 
லிங்குவந் தாருன் பசலையு நோயு மிரிர் திடவே. (௨௭௫ 

வந்தோன்றன்ஜேடூ பாங்கி நோந்துவிதைல். 

மழுவல னேந்திய செம்பொற் றியாகர் மருவியபொற் 
கொழுவலஞ் சேர்வயற் கோழுத்தி யூர்க்கொண்க கோல்வளையை 
யுழுவலன் போடு மணப்பாயெவ் வாறங் சொழிந்திருந்தாய் 
தழுவல ரோதிகண் முத்தர் துடைத்துத் தணந்தபின்னே. (௨௪௬) 

தலைவன் பாங்கீயோடூ நோந்துவினதல. 

இருவீற் றிருந்த துறைசைத் திரவியத் தியாகர்கஞ்ச 
மருவீரத் தாளை வணங்காரின் பாதர்கள் வாயிடத்திற் 
பெருவீ ரை ஈஞ்சம் பிறந்தென்னத் தோன்றிடும் பேரலசோ 
டிருவீரு மெம்மைவிட் டெவ்வண்ண மாற்றி யிருந்கனிரே, (௨௪௭) 

பாங்கி தலைவியை ஆற்றுவித்திநநீத அநமை தலைமகற்தச் சோல்லல். 

ஏணித் தடங்கையா கோமுத்தி யீச ரெழிற்றுறைசை 
வாணித் திலங்க ளெறிபொன்னி காடகின் வாய்மொழியைப் 
பேணித் தனியிளம் கொம்பினை நீயுன் பெரும்பதியிற் 
பாணித் திருந்தமட் டும்பாது காத்தனன் பாலிருந்தே, (௨௪௮) 

ஒருவழித்தணத்தல் முற்றிற்று, 
ப அந்ய
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arent alent ona és st! பொருள்வயிற்பிரிதல், 

என்போரட்பிீரிவுணர்த்து ஏந்திழைக்கேன்றல. 

மாவேரிக் கொன்றையர் செம்பொற் நியாகர் வளர் துறைசைப் 
பூவேரி நாட்டகம் போயுமர் வேண்டும் பொருள்கவர்ந் து 
தூவே ரிலங்கிழை யாய்பொன் முகந்து சுமர்துவருங் ப 
காவேரி போல்வரு வேனிது கூறவள் காதினுக்கே, (௨௪௯) 

பாங்கி நீன்போநட்பிரிவுரை நீய்வட்கேன்றல. 

அள்ளும்பொன் மான்கைய/ செம்பொற் றியாகர் துறைசைவெற்பா 
வுள்ளு மெவையுகின் மேலன வாகஞ்ச மொத்தவெண்ணர் 
தெள்ளு மமிழ்திற் கனிர்தசொற் பாவை திருவு எத்தி 
கொள்ளும் படி.வல்லை யேற்சொல்லி யேகு குறிக்ததற்கே, (௨௮0) 

நீடேனேன்றவன் நீங்கல். 

தோடே௮ கன்னத்தர் சொன்னத் தியாகர் துறைசைப்பொன்னி 
நாடேயொப் பாய்பரித் தோ்பண்ணி யின்று நடுச்சுரம்போய் 
மாடே யிருகிதி யீட்டி நங் கேளிர் வழுத்தநும்மூ 

ரூடே வருகுவல் யான்மாலை யம்பொழு அுண்மையிதே, (௨௮௧) 

பாங்கி தலைமகட்தத் தலைமகன் சேலவு அஈர்த்தல். 

மெல்லத 5650 கனையேயுன் கொங்கை விஓைக்குகிதி 
பல்லத ரத்தங்கள் செம்பொற் நியாகர் பதியரகுர்ச் 
செல்லத ரத்தம் பொலிதழல் வெப்பஞ்சிச் சோந்தறியாக் 
கல்லத ரத்தங் கடந்தார் துணிர்துஈங் காதலரே, (௨௮௨) 

அடுமென் ரோகை யனையாய் துறைசை யர௫டத்தி 
னீடுமென் செம்பொற் றியாகேசர் வெற்பினென் சேசமுகமங் 
கோடுமென் ரோசொல்லிற் கூடவர் தென்னுயிர் சொன்னெறிக்கண் 
வாடுமென் றோவன்பர் வாளா கடந்தனர் வன்சுரமே, (௨௮௩) 

. (பி-ம்;) ஆடம் பணிக எணிமாச லாமணி யார்துறைசை, நீடும் தடச் 
துழை செங்கயற் கண்ணி. 

பாங்கி கோடூத்சோற் சோல்லல், 

உலம்பும் பருமணித் தேரேறி யன்பரின் அன்பொருட்டுச் 
திலம்புஞ் சிலம்படிச் செம்பொழ் தியாகர் திருத்துறைசை 
யலம்பும் பருமகல், லாயகன் ருரதற் கஞ்சிமிகப் 
புலம்பும் ப சன் வறிதேயில் வூரலர் பொங்கையிலே, (௨௮௪)



வனணாவிடைவைத்துப் பொருள்வயிற்பிரிதல், ௪௫ 

தலைவி கோடூக்சோற் சேர்ல்லல். 

வண்டார் செருந்தி தியாகேசர் ஈல்குல 'வாக்கிழிபோற் 
றண்டா தவிழ்பொன் தருமர சூரர் தணந்திவளை 
யிண்டார் கடங்கடர் தாரென்டு லார்மற் றெனைப்பசப்புக் 
கொண்டாளென் பாரன்றி யான்படு நோயைக் குறித்திலசே, (௨௮௫) 

(பி-ம்:;) வண்டார்பொற் கொன்றை வனைமாசி லாமணி யார்துறை 
சைச், சண்டா தருவி சொரிவெற்ப ரின்று சணந்து, 

வநதவர்மீண்டேனப் பாங்கி வலித்தல். 

எட்டார் திருவுருச் செம்பொற் தியாக ரெயிற்குலங்க 
ளட்டார் துறைசை யணங்கய ரேல்செவ் வரக்குருக்கி 
விட்டா லனநெறி வெஞ்சுரத் தன்றில்விள் ளாமுயக்க 
முட்டாது காண்குவர் மீளவர்கண் டாய்கம் முதன்மையரே, (௨௮௬) 

பநவங்கண்டூ பேநமகள் புலம்பல். 

மருக்கொண் டிடக்கொன்றை வண்டொத் துயிர்த்ததன் மாமலர்போ 
ஓருக்கொண் டிடவென் முலைமயி லோகையுற் ராங்ககவத் 
திருக்கொண்ட கோகழிச் செம்பொற் தியாகர் சிலம்பிற்கொண்கூக் 
கருக்கொண்டு வந்ததின் னம்வர்தி லார்ஈமைக் காப்பவரே, (௨௮௪) 

டஓதளை வம்பேன்றல. 

ஐவனம் வித்திய செவ்வேட் ப.ராய்ஈம ரார்த்திட$ 
ரைவன மேகஞ் சொரிந்தது கோமுத்தி யப்பர்வைகு 
மைவன மாடத் துறைசையொப பாயணஈ௩ கேலதுகண் 
டைவனஜஞ் சேர்மயி லெல்லாஞ் சிறைவிரித் தாடினவே, (௨௮௮) 

டஇறைமகள் மறுத்தல். 

௮ங்கோ கழிரஈகர்ச் செம்பொற் றியாக ரசலத்துவரச் 
செங்கோட லுற்கையென் மார்கோப மாங்கதன் நீப்பொறியென் 
௮ங்கோ லிடக்கரை மீதேறு மோதமுள் வாங்கக்கண்டு 
மெங்கோதை யோதிவம் பென்றுய்சென் ருர்சொல்லி னீதுமொன்றே. 

அவரிதூதாகிவந்தடைந்தது இப்போழிதேனத் துணைவி சாற்றல். 

ஈஇற்கொடி வாமத்தர் கோமுக்தி நாதீர் ஈறு துறைசை 
யகிற்புகை காறுங் குழலாய் வெருவர லன்பரின்னே 
துகிற்கொடித் தேரின் வருவ ரவர்தூ துரைப்பமுன்னே 
முடிற்குலம் வந்தன காண்மின்ன லோடு முழக்கங்கொண்டே,.(௨௯௦) 

தலைமகள் ஆற்றல. 

ஒன்று மிருதலைப் புள்ளி னிருவர்க்கு மோருயிரே 
யென்றுசொன் ஞா்ஈம் வினையாற் பிரிந்தன ரின்ப.துன்ப 
நன்று மவர்க்கு மூளவாமிக் காரிடை ஈண்ணுவராற் 
ரசென்.றுதொட் டாட்கொளுஞ் சொர்ணச் தியாகர் துறைசையிலே,()



௪௬ ட திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

அவ்ன் அவட்புலம்பல. 

காரொத்த வார்குழல் சோரக்கண் ணீர்குடங் கைவழியே 
வாரத் தனித்து வழிதேயப் பார்த்து மறுகியர 
சூரத்தர் சொர்ணத் தியாகர்த் தொழாரிற் றுவளுமின்னை , 
யாரத் தருணத்தி லஞ்சே லெனவெடுக் தாற்றுவரே, (௨௯௨) 

மீண்டுவரநகின்றகாலத்துத் தலைமகன் பாகனோடூ சோலலல். 

சுத்தருக் கின்பருள் செம்பொற் றியாகர் துறைசையில்வாழ் 
சித்தர் தம் விஞ்சையின் வாசியைத் தாண்டினித் தேர்வலவா 
வெத்தனை யோவுண்மை சொல்லிவர் தேன்முன்ன மென்னுயிருக் 
கத்தனை சொல்லும்பொய் யாகாமற் செய்வதுன் னங்கைகளே,. () 

தலைமகன் மேகத்தோடூ சோலலல், 

இசவியர் தேரெழு மாவிறு மாப்பற வீர்த்திடுமெம் 

புவியந் தேரின்முன் போமுகில் காள்பொற் கிழியளித்த 
இிரவியத் தியாகர் திருவா வடுதுறை சேர்ந்துகின்றென் 
வரவியம் பும்பசம் பீர்பூத்த மேனி மயிலைக்கண்டே. (௨௯௪) 

பாங்கி வலம்புரிகேட்டூ அவன் வரவறிவுறுத்தல, 

சலம்புரி செஞ்சடை மேல்வைத்த கோமுத்திச் சங்கரன்வாழ் 
பொலம்புரி சைத்துறை சைப்பான்மின் னேயுன் பொருமலற 
ஈலம்புரி யன்பர் வருகின் றனரென்று ஈன்மைசொல்லும் 

வலம்புரி யோசை யமிர்தஞ் செவியில் வழிகின்றதே. (௨௯௫) 

வலம்புரிகீடித்தி வாழ்த்தல். 

மூலாக மங்கண் முழங்குர் துறைசையின் முக்கணனார் 
நாலா. ணஞ்சொன்ன சொர்ணத் தியாகர்கல் லூர்தியெனும் 
பாலாய சேக்கைப் பதத்தினில் வாழும் பணிலத்தினு 
மேலா யவர்மெய் யருள்போல் விளங்குக வெண்சங்கமே, (௨௯௬) 

தலைமகனவந்துழிப் பாங்கி தம்மை நீனைத்தமைவிததல். 

நந்திக் தனிவிடைச் செம்பொழ் றியாகர் நறுந் துறைசை ் 
வந்தித்துன் னாதவர் செல்லுங் கொடிய வனங்கடந்து 
சந்தித்த வவ்வய னாட்டுமி வாகையந் தார்புனைவீர் 
சிந்தித் து நெஞ்சி லறிதிர்கொல் லோவெங்கள் செல்வியையே,(௨௯௭) 

தலைமகன் நீனைந்தமைசேப்பல. 

சுவையா ரமிர்தன்ன சொர்ணத் தியாகர் துறைசைவெற்பி 
னவையாது மின்றி வளர்கொம்ப னீரும்மை நான்பிரிந்து 
கவையார் மனத்தொடு மச்ராட்டிற் சென்றுழிக் கண்டகண்ட 
வவுயா வையுநின் மடந்தையு நீயு மலா தில்லையே. (௨௯௮)



வாவுமலிவு. ௪௪ 

தலைமகளை ஆற்றுவித்திநந்த அநமை பாங்கிகூறல், 
ஈட்டும் வினைதகிர்த் தன்பர்க் கருளெனு மின்னமிர்த 
மூட்டிடுஞ் செம்பொற் தியாகேசர் கோமுத்தி பூரவெங்கண் 
மாட்டுற வேறொன்றுங் கண்டில முன்றன் வடி. வெழுதிக் 

காட்டிடு மென்பணி யும்பொன்ன ரைகண்ணிற் காண்பதுமே, () 

வரைவிடைவைத்துப் போருள்வயிற்பிரிதல் முற்றிற்று, 

நைய 

Ue T oy to a) ay. 

காதலன் ழலைவிலைவிடுத்தமை பாங்கீ காதலிக்தணர்த்தல், 

முடியாறு கொண்ட துறைசையெங் கோமழுத்தி முத்தர்வெற்பர் 
முடியா மெனுகின் முலைவிலை யாகம் முன்கடைக்கண் 
முடியா நிதிய மளந்து சொரிந்தனர் முல்லையந்தார் 
முடியா ரளகத்து மின்னிடை யாகுக முன்வண்ணமே, (௩௦0) 

காதலி நற்றயுள்ளமகிழ்ச்சியுள்ளல். 

மாமன்றற் கைதையங் கன்னிதன் பொக்குள் வனமுலைமேற் 
பூமன்றற் புன்னை யரும்புமுத் தேந்திடும் பூர் துறைவர் 
சோமன் றல்க்கணி சொரணத் தியாகா துறைசைவரி 
னாமன்ற னல்லணி கண்டின் புறுஈம்மி னன்னையுமே. (௩௦௧) 

பாங்கி தமர்வரைவேதீர்ந்தமை தலைமகட்தணர்த்தல், 

ப.ரசம் புயமலர்ப் பாவாய் பவளம் படரடம்பின் 
பிரச மலர்மண மாறாத் ௮௮ றவர்க்குப் பேதமில்லா 
தரசமா கோமுத்தி யம்மான் றுறைசை யணிகரகரின் 

மூரசறைச் தார்ஈம ருள்ளங் களிப்புற முன்னெதீர்ந்தே, (௩௦௨) 

தலைமகள் உவகையாற்றது உளத்தோடூகிள்த்தல, 

இன்றள வுஞ்சொன்ன விவவு, சலருமற் றேதக்களும் 
பொன்றகின் பாலுள ரை தீயெல் லாங்குடி போககெஞ்சே 
ஈன்றருள் கொழுத்தி நாதன் pian POOF Bes கண்ணனையார் 
மன்றன் மணமுூர சார்க்கின்ற தானம் மணிரகர்க்கே, (௩௦௩) 

(பி-ம்;) இன்றளவூரவர்தூற்தலர்வாட, 

தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல், 

மைப்போ தனமிடற் ரூர்மாசி லாமணி யார்துறைசை 
யொப்போது தையலுக் கப்போ தலர்புனை யுன்கைஈலங் 
கைப்போதில் வேலனும் வள்ளியும் போலுற்ற காட்சியினா 
லிப்போ தறிந்தன மாலென்றும் வாழி யிறையவனே, (௩௦௪)



௪௮. தஇருவாவடுதுறைக் கோவை. 

தலைவி மணம்பொருட்டாக அணங்கைப் பராநீலை பாங்கி தலைமகற்குக்' 

காட்டல், 

சு.ராதிபர் போற்றிய சொர்ணத் தியாகர் அறைசைவெற்பி 
லராவன்ன வல்குனல் லாளுன் பொருட்டுமெய் யன்புடளே 
மராவுக் குராவும் வளர்கின்ற சாரலில் வாழணங்கைப் 
பராய்வரம் வேண்டுதல் பார்த்தருள் வாயெங்கள் பார்த்திபனே, () 

அணங்கைப் பராநீலைகண்டதலைமகன் மகிழ்தல். 

முதுக்குறை விங்கிவட் கெவவண்ண முற்றது மூதரசூர் 
வினக்குறை சூடிய செம்பொற் றநியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பிர் ற் 
?பாதக்குை ற் தீர்ஈம் மணம்பொருட் டாசப் புரிகுழலாண் 
மதுக்குறை யாமலர் தூஉய்த்தெய்வம் வாழ்த்தி வணங்குதற்கே, () 

வளராவுமலிவு முற்றிற்று. 
—_efe— 

அறத்தொடுநிற்றல். 

  

கையறுதோழி கண்ணீர்துடைத்தல். 

நல்லோர் பரசுந் துறைசையெங் கோமுத்தி நாதர்வெற்பி 
லில்லோர் செயிர்த்திடு மேதுவொன் றில்லை யிழைத்தவண்டல் 
கல்லோலம் வரது கரைத்தன வோகண் கரைவதென்னே 
மெல்லோ திமஈடை யாயுள்ள வாறு விளம்பெனக்கே. (௯௦௪) 

(பி-.ம்;) நடையாய்வந்தகாரணம் விள்ளெனக்கே, ப 

தலைவி கலுழ்தற்காரணங்கூறல. 

சதுவேதர் செம்பொற் றியாகேச ராவடு தண்டுறையின் 
மதுவே யலங்கற் சுடர்வேல் வயங்கிட வந்தொருவர் 
பு.துவேங்கை நீழற் றனித்துமி யென்னைப் புணர்ந்தொளித்தா 
ரிதுவே கலுழ்கின்ற கா.ரணங் காணென் னிளங்கொடியே, (௩௦0௮) 

தலைவன் தெய்வங்காட்டித் தேளிப்பத் தேளிந்தமை எய்தக்கூறல். 

மெய்வரர் தந்தருள் செம்பொற் நியாகர் வியன்றுை றசை 
கெய்வழி வே ற்கொண்கர் தோயக்தவஞ் ஞான்றுமுர் நீர்த் துறைவாய்த் 
தெய்வமுங் காட்டித் தெளிப்பத் தெளிர்தனன் சிற்றறிவேன் 
பொய்வரு மென்றறி யேனவர் சொல்லினும் பூங்கொடியே. (௨௦௯) 

தலைவி தலைமகன் இகந்தமை டுயம்பல. 

சுகந்தாவி லாத்தமிழ் வேதங்க ளோதுந் துறைசைஈக 
ருகந்தாளுஞ் செம்பொற் தியாகேசர் காவிரி யொண்டுை றவா 
யகந்தாங் Shans கென்றே வருட்டி யருள்புரிச்சா 
ரிகந்தா ரினியணம் கேயவர் போலில்லை யேதிலரே. | (௩௧௦)



அறத்தொடுநிற்றல். ௪௯ 

பாங்கி டுயற்பழித்துமாத்தல். 

சேயழ லேர்திய செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
வாயழ காரு மரசினை நோக்கி மறைமொழிபோற் 

காயழல் வேலன்பர் யானக லேனென்று கட்டுரைத் து 
நீயழச் சென்றன சேநன்று நன்றவர் நீதியதே, (௩௧௧) 

தலைமகள் இயற்பட மோழிதல. 

அடிகளெங் கோமுத்தி யீசன்முன் போதி யருள்பெறுவா 
னெடியவ னின்றென நிற்குந் துறைசையெய் தற்புலம்பர் 

கொடியவ ராயினு மாகமுசர் நீரிக் குவலயத்திற் 
கடிகம ழோதி யவரே யெனதுயிர்க் காவலசே, (௩௧௨) 

(பி-ம்;) உயிர்க்காதலரே. 

தேய்வம்போறைகோளச் சேல்தவ்மேன்றல். 

மூவா மூதல்வரெங் கோழுத்தி யீசர் முருகலர்ந்த 
காவா வடுதுறைக் காவலர் தாஞ்செய்த கைதவத்தா 
லோவா வெகுளிகொள் ளேலெனத் தெய்வமு னொண்பலிதூடய் 
நீவா மியவென வேத்துவம் வாசென்று நேரிழையே, (௩௧௩) 

(பி-ம்;) முருச்சலர்ந்த, 

டஇுல்வயிற்சேறித்தமை சோலலல். 

நீருண்ட வார்சடைச் செம்பொற் நியாகர் நெடுக துறைசைக் 
காருண்ட வேலைக் கரைமணற் கொப்புறுக் கங்குலிலோர் 

தேருண் டெனவிளை யாடற் கினிப்புறஞ் செல்லலென்றாள் 
வாருண்ட கொங்கைகல் லாயன்னை கின்னுரு மாசுகண்டே, (௩௧௪) 

சேவிலி கனையிநளவலன்வாக் கண்டமை கூறல். 

தொடைத்தே னறாமுடிச் சொர்ணத் தியாகர் துறைசைப்பண்ணை 
மடைத்தேக் குவளைக்கண் ணாய்நென்ன லந்திமன் லூழையினோர் 
புடைத்தே மலங்கலந் தோளா னொருவன் புகுந்திடக்கண் 
டடைச்தேன் கதவென் றெனக்குரைத் தாளன்னை யையமுற்றே, () 

சேவிலி தலைமகள் வேற்றுமைகண்டுூ பாங்கியை விதைல். 

குறிதாம் பிறைமுடிக் கோமுத்தி மீசர் குளிர் துறைசைக் 
கறிதாவும் வெற்பிலென் காரிகை யாயிரு கண்ணுமெய்யும் 
பிறிதாய்க் கரியுண்ட வெள்ளிற் கனியெனப் பெண்ணமிர்தம் 
வறிதா யிருக்கின்ற தென்னோ வறிகிலன் வந்துற்றதே, (க௧௬) 

வேறிவிலக்கல். 

ஒருகேளவி கேட்ப லிவருடை யாவியை யுண்ணுதற்கோ 
ந 

வருகே தரும்பலி யாலிவள பண்டைய எாம்படிக்கோ



௫௦ . , திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

குருகேறும் வாவித் அறைசைக் கனகக் கொடையர்வெற்பின் 
முருகே யெளியர் மனைவந்த வாறு மொழிந்தருளே. (௩௧௭௪) 

(பி-ம்:) சேட்கலுற் ழேனுன்னை யிம்மை யுயிருண்ணவோ, 

வேறிவிலக்கியவமீச் சேவிலி தோழியைவிதைல். 

பஞ்சூட்டு மெல்லடிப் பாவாயென் சென்னியிற் பங்கயப்பா 
தஞ்சூட்டுங் கோகழிச் செம்பொற் றியாகரா் தடங்கிரிமே 
னஞ்சூட்டி, யன்னகண் மாதாமுன் சூர னடுங்கக்கொன்ற 
செஞ்சூட்டு வாரணத் தான்வர்த தேதென்ற சித்தமென்னே,(௩௧௮) 

தோமீ பூத்தநபுணர்ச்சியால் அறத்தோடூநீற்றவ. 

நீடுகின் கண்ணுக்கு நேரி பாரசென்று கின்மகட்கு 
சாடுமொ ராடவன் வர்தீறில் காவிரி ஈல்கினனாற் 
CaO mn நீள்செவிச் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையுள்ளா 
ராடுமவ் வாற்றின் றலையெழுத் தூடுகின் ரடிடத்தே. (௩௧௯) 

புனறரநபுணர்ச்சியால் அறத்தோடூநீற்றல. 

மாணார் கடும்புன லாடமின் னாருடன் மங்கைகொங்கை 
காணாக் குமிழி யுடையத்தண் ணீர்பகை காட்டிடுங்காற் 
சாணாடர் சூழ்கழம் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையின்கட் 

பூககை மாரத் தமீஇயெடுத் தானொரு புண்ணியனே, (௩௨௦) 

களிறுதரபுணர்ச்சயால் அறத்தோடூநீற்றல். 

கருப்பாசச் தீர்க்குர் துறைசையெங் கோழுத்திக் கத்தாவெற்பிற் 
திருப்பாவை கொங்கைக்குத் தன்காடு சோற்றவத் தெவவைமதப் 
பொருப்பா வயினொன்_று தீர்ப்பா னெதிர்வரும் போ இவளை 

யொருப்பா டுடனணைத் தத்தோல் பொருத வொருவருண்டே, () 

தலைமகள்வேற்றுமைகண்டூ நந்றய் சேவிவியைவிதைல. 

சீரு டரவர் துறைசைத் திரவியத் தியாகர்வெற்பில் 
வேரான சிந்தைய ளாயின ளென்மகண் மெய்யுங்கண்ணு 
மாரு யினமுன்னை வண்ணமன் ருற்கண் மணியனையாய் 3 
நூறா யிரமெண்ணு மென்னெஞ் சடங்க நுவலுகவே, (mee) 

சேவிலி நற்றய்க்த ழன்னிலைமோழியான் அறத்தோடூநீற்றல. 

திருமா ணரவர் துறைசைத் திரவியத் தியாகர்வெற்பில் 
வருகாண் மதிநு.த லாய்களி ரோடொரு மான்வினவிக் 
ருகாண் மலாப்பொழில் வர்துநம் மாணிக்கக் கொம்பின் 

யாருராண் ழூயங்கின ராலவிதி கூட்ட வொருசெல்வசே, (௩௨௩) 

அறத்தோநிற்றல் முற்றிற்று, 
—ofe—



உடன்போக்கு, இக 

உடன பேபோக்கு; 
_..... 

பாங்கி தலைவற்த உடன்போக்தணர்த்தல. 

அயிர மெண்ணமென் மின்னு ரூடனர சூர்க்கையநீ 
யாயிரங் குன்றும் கடந்தே குகசண்பை யாண்டகைக்கோ 
ராயிரம் பொன்னருள் சொ£ணத் தியாக ரருளினம்பொ 
னாயிர ஈல்கினுங் கொள்ளார் முலைவிலை யாவெமசே, (௩௨௪) 

தலைவன் உடன்போக்தமறுத்தல். 

கூற்றமு மஞ்சம்வெங் கானழ லஓுன்னிற் குடிகெடுந்தொண் 

ணூற்றறு காதத்துக் கப்புற மென்னகர் நுண்ணிடையாய் 

போற்றர சூர்வளர் செம்பொற் றியாகரைப் புக்திசெய்யா 
மோற்றறு கண்ணரின் யாரே ஈடப்பரிம் மாதுடனே. (௩௨௫) 

பாங்கி தலைமகனை உடன்படூத்தல். 

பரம்பு மலர்க்கொண்டை கொங்கையுக் தாங்கிப் பரற்பயம்பு 
முரம்பு மிதித்துச் சாரம்போதும் போதின் முறையுங்கற்பு 

வரம்புமுள் ளாளுக் கரசூரெங் கோமுத்தி வள்ளல்வெற்பா 
நிரம்பு முன தரு ளேகிழ லாவெக்கு கின் நிடுமே, (௩௨௬) 

தலைவன் போக்த உடன்படுதல். 

வெப்பார் வடவைக்கும் வித்தார் தழலத் த மெல்லச்செல்ல 
விப்பாவி நெஞ்ச மியைந்தன்று கோமுத்தி யீசர்க்கென்று 
மொப்பாச் துறைசையு என்னத்தின் pra யுறினும்பொன்னஞ் 
செப்பார் முலையா ரடிகூ சஈுதல்கண்டுஞ் சில்வளையே. (௩௨௨௭) 

பாங்கி தலைவிக்த உடன்போக்கு உணர்த்தல். 

௮ணைமலர்க் கஞ்சிய செஞ்சி ற்டிகல் லழல்வழிச்சென் 

நிணையிலைம் மூறர்ஈல் லரசினைச் சூழுங்கொ லென்றனர்பெண் 
டுணையுட னீடிய சொர்ணக் தியாகர் துறைசைவெற்பிற் 
பணைமுலைப் பாவை யறியே னவர்மனப் பாவனையே, (௩௨௮) 

தலைவி நாணழிபிரங்கல். 

வருமந்த மாதி யிலாமா சிலாமணி வள்ளற்பிரான் 
பொருமந்த காரி துறைசை யுருத புறத்தரைப்போ 
லருமந்த காணக் துறப்பது வேண்டலி லப்பிறப்பிற் 

றருமந்த வஞ்செய் திலேன்பெண் ணெலும்பவர் தள்ளுகற்கே. () 

கற்புமேம்பாடூ பாங்கிகூறல். 

உயிரிற் சிறர்கன்று சாண்மட வார்களுக் கோததனிற் 
செயிரற்ற கற்புச் A pi sor pI காண்செக்நெல் செங்கருப்பம் 

பயிரிற் சிறந்த துறைசையெங் கோழுத்திப் பண்ணவனார் 
வயிரத் தடவரை மேலெழு தாத மணிவிளக்கே, (௩௩.௦)



௫௨ இருவாவடுதுறைக் கோவை. 

தலைவி ஒரப்பட்டேழதல். 

வன்புடன் ஈட்டு விரன்மூக்கி னுச்சியில் வைத்துப்பெண்டிர் 

கொன்பழி தூற்றப் பயந்தார் சினத்தீக் குளித்துநின்றே 
னென்பரச வம்புனை செம்பொற் றியாக ரெழிற்றுறைசைக் , 
கன்பரொ டியான்செல்வ னிவவு ரொழிக வலார்சுமந்தே, (௩௩௧) 

பாங்கி சுரத்தியலுமைத்துமீத் தலைமகள்சோலலல். 

வெங்காள ஈஞ்சண்ட செம்பொற் றியாகர் வியன்றுறைசைக் 
கங்காளர் காவிரி நாடனை யாயிது கண்டிலை$ 
பொங்காலிவ வூரவர் நாவாற் சுடப்பட்ட புண்ணுடையேற் 
கங்கா ரழற்சு.ரங் கங்கா சலமென வாயிடுமே, (௩௩௨) 

பாங்கி தலைமகளைத் தலைமகற்தக் கையடைகோடுத்தல். 

ஒருதிருக் கோழுத்தி யூர்மா சிலாமணி யுத்தமனார் 
சுருதியின் வாய்மைய னீயென் நிவளைக் தொழுதளித்தேன் 

குருதிகொள் வேலண்ண லுன்னருண் மாறவுங் கூடியதேற் 

பருதியுர் திங்களும் காணப் பெருதிர்தப் பாரிடமே, (௩௩௩) 

பாங்கி வைகிநள்வீடூத்தல். 

புயலாய் மிளிர்கண்டர் புத்ரத் தியாகர்தம் பூர் துறைசை 
வயலாம்பல் வாய்ச்சியிவ் வைகரு ஸணீங்கண் மகிழ்க துசெல்லு 
மியலான தாரிவந் தெய்.துவல் யான்கிளாக் கேற்பவுராத் 
தீயலாற் பழிசொல்லு மவவவர் வாயை யடக்குவித்தே. (௩௩௪) 

தலைவியைத் தலைவன்சுரத்துய்த்தல். 

நிதிவளர் கோகழிச் செம்பொற் றியாகர்மெய்ச் நீற்றொளிபோ 
லதிசய மாவொளிர் வெண்மணல் யாறு மவாசடைநீர்க் 
கதிர்வெண் டுளியிற் குளிர்கூ ரிளமரக் காவுமூதிர் 

வெதிர்முத்த முங்கண்டு ரீமெல்ல மெல்லச்சென் மெல்லியலே, ப) 

தலைமகன் தலைமகளசைவறிந்திநத்தல். 

௮க்குர கம்புனை செம்பொற் றியாக ரடி வணங்கித் 
தொக்குர வோர்மன் நுறைசையன் னாய்நின் ௮ுணையடி.ப்பூ 
மிக்குர மானகல் வேல்போலத் தைக்க வெதும்பியதா > 
லிக்குர வர்தருக் 8ழிருப் பாஞ்சற் றிளைப்பறவே, (௩௩௬) 

தலைமகன் தலைமகளை உவந்தலர்சூட்டி உண்மகீழ்ந்துரைத்தல். 

நிவந்த மராமர நீழலிற் கோழுத்தி நித்தரொன்ராய் 
ஈவந்தரு பேதமு மானார் துறைசைஈல் லூரனையாள் 
சிவந்தபொற் காலு து.தல்வோவு நீவிச் செறிந்தவைம்பாற் 
குவக்தலர் சூட்டவும் யான்செய்த மாதவ மொன்றல்லவே, (௩௩௭)



கற்பொடுபுணர்த்த கவ்வை. . Gm 

கண்டோரயிர்த்தல். 

அகளனெகங் கோமுத்தி யம்மான் றுறைசை யசோவரிக 
ளுகளுமிக் கானிற்செல் வாரிவர் யாவர்கொ அம்பர்பிரான் 
மகளெனி னீங்கிவள் கற்பகஞ் சூடிலள் வள்ளலவன் 
களின் மருகனென் ருன்மார்பி னீபத் தொடையில்லையே, (௩௩௮) 

கண்டோர் காதலின்விலக்கல. 

பூமாரன் றேலவியும் போல்வரு வீரினன் புக்கொளித்தான் 
மாமா சிலாமணி யார்பூர் துறைசையை வாழ்த்திலாபோம் 

பேமா ரணிய மினிச்செல் லொணாது பெருமரைப்பால் 

வாமான் றசையுண் டி.ரா.த்தங்கு வீரம் மனையிடத்தே. (௩௩௯) 

கண்டோர் தம் பதிய்ணிமைசாற்றல். 

“தேன்.றுஞ்சு பூங் Gee செல்வியு நீயுந் தெரியும்வெற்பு 
மூன்றுங் கடர்.துசென் முற்குளிர் காவு முழுமதியூர் 
வான்றுங்க வண்ண மதிலுங் கிடங்கும் வளைந்தெதிரே 
தோன்றுங் கனகத் தியாக சரசுந் துறைசையுமே, (௩௪௦) 

| தலைவன் தன்பதியடைந்தமை தலைவிக்தணர்த்தல். 

வேர்சூழ்ர்த கானர் கொலைத்துவர் தெய்தின மெல்லியலாய் 
ர்சூற்க்த பொன்னியு மெய்ஞ்ஞானச் செல்வர் திருமடமு 
மேர்ரூழ்ந்த செய்குன்று மாடமூஞ் சூழ்ந்தொளி ர்ப்பதே தியே 
தார்சூழ்ந்த செம்பொற் றியாகேச ராவடு தண்டுறையே,. (௩௪௧) 

உடன்போக்கு முற்றிற்று, 
ஆடை 

கற்பொடுபுணர்ச்த கவ்வை. 

சேவிலி பாங்கியைவிீனுதல. 

கொங்குற்ற கூர்தலென் பிள்ளை மதி.ந.தற் கோகிலமின் 
நெய்முற் றதுதனி யேயொப் பிலாமுலை யேந்திழையோர் 
பங்குத்ற கோமுத்தி யீசன் றுறைசை பணிந்திலர்போற் 

சங்குற்ற செங்கைஈல் லாயென்கொல் வாடித் தளர்கின்றதே, (௩௪௨) 

பாங்கி சேவிலிக்தணர்த்தல. 

தாளையன் பர்க்கருள செம்பொற் றியாகர் சமரமத 
வேளைமுன் காய்ந்தவர் கோமுத்தி யூர்லிரும் பாரினன்னே 
வாளையர் மேகளிர் மறு த்தார் மணமென்று வள்ளிலைவேற் 
காளைபின் பாலைக் கடங்கடர் தாளுன் கனிமொழியே. (௩௪௩) 

(பி-ம்;) மணமென்று மங்கையங்கோர், காளைபின் மா£லகைச் கொண் 
சென் ரச் கலஞ்சு ரமே,



Ge திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

பாங்கியினுணர்ந்தசேவிலி தேற்றுவார்க்த எதிரழீநீது மோழிீதல், 

மஞ்சன பாட்டி முலையமிர் தூட்டி. மணிவிழிகட் 
கஞ்சனர் திட்டி யறிவே கொளுத்தி யளித்ததற்கோ 
வெஞ்சல மாற்றுச் துறைசையெம் கோமுத்தி யீசர்வெற்பீர் 
ஈஞ்சினொன் ரமுவெனைக் கண்டே ெளென் னறு.ந.தலே, (௩௪௪) 

சேவிலி தன்னறிவின்மைதன்?ன நோந்துரைத்தல், 

வேலைஈஞ் சுண்டருள் செம்பொற் றியாகர் வியன்றுறைசைச் 
சோலையம் பூங்குழ னாளையன் னேகுளிர் தோயமுறாப் 
பாலைவன் னிக்கு விடுவாயென் ருளென்னைப் பார்த்துநென்னன் 

மாலையில் யானச்சொ லோர்ந்திலன் பேதையன் வஞ்சமென்றே. () 

சேவிலி தேய்வம்வாழ்த்தல். 

பற்றேது மின்றி யலபரு வேளுய்யப் பையவஞ்சங் 
கற்ஹே திலன்பின் னடந்தாளை மீட்டின் று காட்டுதியாத் 
பெற்றேறு கோமுத்தி மீசன் றுறைசைப் பெருவரைமேற் 
குற்றேவல் கொண்டென்று மெங்களைக் காக்குங் குலதெய்வமே, () 

சேவிலி நற்றய்க்த அறத்தோடுநீற்றல. 
௮்காள் வருங்களி நட்டுயிர் காத்த வவனிருக்க 
விந்நாட் பிறாகைப் பொருளேற்று ஈல்க விசைந்தனமென் 
றுன்னாக் சனகத் தியாகேசர் கோழுத்தி யூரன்னகின் 
பொன்னா னவள் சரக் தூடே விடலைபின் போயினளே, (௩௪௪) 

நற்றய் பாங்கீதன்னேடூபுலம்பல. 

௮ன்றுமென் பூத்தர் தவற்குரி யேனென் றணங்குமாத்தா 
ளென்று... மையையியம் பாமலன் ரோசுரத் தேகவிட்டாய் 
நன்றுகன் று மதி கோமுக்தி நாகர் துறைசைகல்லா 

யொன்று நீனைக்கமற் றொன்றாய் முடிர்ததென் னாழ்வினையே, () 

நற்றய் பாங்கியர்தம்மோடூபுலம்பல. 

கல்லா ஓுகந்தவர் செம்பொற் றியாகர் கவின்றுறைசைத் 

தொல்லாய முற்று மிரங்கவெங் கானிற் சுடர்நெடுவேல் 

வல்லா னொருவன்றன் வாய்மொழிக் தெய்வ மதிமயக்க 
நில்லா தகன்றன ளோரசங்கை மீசென் னிரைவளையே, (௩௪௯) 

நற்றய் அயலார்தமமோடூபுலம்பல். 

தெற்றிய வார்சடைச் செம்பொற் றியாகர் திருத்துறைசை 
யுற்றிடு மாதவர் போலத் தவஞ்செய் தொருமகள்யான் 
பெற்திருக் தேனவ ளோர்காளை பின்பெருங் கள்ளியும்பால் 
வற்றிய பாலையிற் சென்றாண் மறுகவிம் மாஈகரே, (௩௫௦)



கற்பொடுபுணா ந்த கவ்வை, இடு 

இதுவுமது, 

௮ரங்கவை யேகொண்ட புத்ரத் தியாக ரரசடிக்£ழ் 
வ.ரங்கிடர் தேமை யுயிர்த்தே னொருமகண் மற்றவடோ 
ளு ரங்கெழு, காளபி னுள்ளினு முள்ளஞ் சுடுங்கொடுந்தீச் 

சுரங்கடர் தாளம்ம வர்தியென் பார்க்கத் துயரில்லையே, (௩௫௧) 

நற்றய் தலைமகள்பயிலிட ந்தம்மோடுபுலம்பல். 

ஈடமே செயவல்ல செம்பொற் நியாகரை ஈல்லரசூர் 
வடமேரு வில்லரை வாழ்த்தாரி னென்னைவைத் தாளெழுதும் 
படமே படம்வைத்த சிற்றில்ல மேநொச்டப் பர்தர்களே 
தடமே யுமதிட மேயாடு மோவின்னுர் கையல்வந்தே. (௩௫௨) 

நிமித்தம்போற்றல், 
பணிக்கட கம்புனை செம்பொற் றியாகர்பைம் போதிவனத் 
தெணிக்கட மான்பைர் கிணப்பலி யென்று மிடுவல்பசிப் ; 
பிணிக்கொடி யாதுண்ண லாமிரு கண்ணும் பிறமுமொரு 

மணிக்கொடி யேயென் மடக்கொடி தன்னை வரக்கரையே, |(m Gm.) 

நற்றய் சுரந்தணிவித்தல். 

ஈளியற்ற வெஞ்சுர நாடுதண் காவிரி நாடெனலாய்த் 
தெளியுற்ற நீர்த்தண் டுறைசைத் தியாக திருவருளா 
லொளியுற்ற கின்வலப் பார்வையி னாலுயங் காதவண்ணங் 
குளிருற் நிடச்செய்க மாகொடி யேன்பெற்ற கொம்பிலுக்கே, () 

நற்றய் தன்மகள்மேன்மைத்தன்மைக்கிரங்கல். 

சிரமாலை பூண்ட துறைசைத் திரவியத் தியாகாமுன்னாட் 
புரமாயக் கொண்ட குறுஈகை போலழல் பொங்குவெங்காட் 
டரமாய கற்றிரட் காற்நின வோபொன்னி னம்மனைசேர் 
விரன்மானின் பஞ்சிக்கு மஞ்சிப்பின் வாங்கிய மெல்லடியே, (கூடுடு) 

நற்றய் தன்மகள் இளமைத்தன்மைக்த உளமேலிந்தீரங்கல. 

ஆடவ ர்ர்குர வம்பாவை காளென் றழைத்துமுத்தஞ் 

சூடவ ரீரென்னு மென்னிளம் பாவை துறைசைமன்று 

ணடைக மாடிய செம்பொற் றியாகர்ஈன் னாட்டவன்பாற் 

பாடக மான தொடர்புற வெங்கன் பழகினளே. (௩௫௭௯) 

நற்றுய் தன்மகள் அச்சத்தன்மைக்க அச்சழற்றிரங்கல். 

வில்லிலங் கும்புரு வத்தா ணடக்குமவ வெஞ்சுரத்திற் 
கொல்விலங கொல்லென் ற்திர்குரல் கேட்டொறுங் கோட்டிமலத் 
தொல்விலங் கைத்தெறுஞ் சொரணத் தியாகர் துறைசையன்னாள். . 
பல்விலங் சுற்கண் வெரூ௨மென்றென் னெஞ்சம் பதைக்கனெறதே, ().



௫௬ திருவாவடுதுறைக் கோவை, 

கண்டோரிரக்கம், 

கார் தகொள் பூண்முலப் பாங்கிய ரேங்கிக் கவலைவெள்ள 
நீந்தறி யாரெமை நீத்தகன் ரூளென நீர்ச்சடில 

வேர்தகனெங் கோமுத்தி யீசன் றுறைசை விளக்கனையா 
ளேந்திளம் பாவையைக் கண்டுயிர் சோர்ந்திடு மீன்றவளே, (௩௫௮) 

சேவிலி ஆற்றத்தாயைத் தேற்றல. 

ஒள்ளொளி மன்றத் தலர்தூற்று மபாதர்முன் னோங்க.ளூர் 
வெள்ளொளி நீற்றுருச் செம்பொற் றியாகர்தம் வெள்ளிவெற்பின் 

றெள்ளொளி பாய்ச்த திகந்தமும் போய்ஈனி தேர்க்துகண்டியா 
னள்ளொளி மேகலை யாளைத் தருவ லணங்கலன்னே , (௩௫௯) 

ஆற்றிடை ழக்கோற்பகவராை விதல. 

செப்பரன் மாளிகைக் கோகழிச் செம்பொற் றியாகர்வெற்பின் 
மைப்படி நோக்கிளங் கொம்பொரு காளைபின் வன்சுரத்தே 
வெப்பழ லாற்றெதர் சென்றன ளேகுடை மேற்கலித்து 

மூப்பகை யுகெட முக்கோல் பிடித்த முனிவர்களே. (௬௬௦) 

| மீக்கோர் ஏதுக்காட்டல. 

வருணத்திற் போதுர் தருத்தரும் போது மலாந்தவந்தத் 
தருணத்திற் சூடுரர்க் கல்லா தவைக்கவை தாமென்செயுக் 
கருணைத் திரவியத் தியாகேசர் கோகழிக் காரிகையா 

யருணத் திலவித ழாருமர் நீர்மைய ரன்பினர்க்கே. (௩௬௧) 

சேவில் எயிற்றியோடூ புலம்பல். 

அயிற்றிரி சூற்படை யார்மா சிலாபணி யார்துறைசை 

வெயிற்றனி வேலொர் விடலையொ டென்மகள் வேட்கையென்னுங் 
கயிற்றினிற் கட்டுண்டிக் கான்போகக் கண்டனை யேபுலியி 

னெயிற்றிருந் தாலிக் கழுத்தி னெயிற்றி யெனுமகளே. (௩௬௨) 

சேவிலி தூவோடூபுலம்பல. 

விழிகாட்டு நெற்றியர் கோமுத்தி Cat விளங்குபொன்னிச் 
சுழிகாட்டு முந்தியெர் தோகையொர் தோன்றல்பின் ஜொல்குடிக்கோர் 
பழிகாட்டி யிர்தச் சுடுபாலை நீந்திப் படார்தவந்த 
வழிகாட் டிடாய்பல பாவைக ளோடிங்கு வாழ்குரவே, (௩௬௩) 

சேவீலி சுவடூகண்டிரங்கல், 

கவையே யழற்கண் ணெயினரி னஞ்சுங் களிற்றடிக 
ளவையேயெஈ சோமுக்தி மீசன் றுறைசையக் கள்வனடி 
யுவையேசெம் பாரிடைப் பொற்றா மரையி னலுதித்திருந்த 
விவையே வினையே னெடுத்தமின் பொன்னடி யின்சுவடே, (௩௬௪)



சேவிலி கலந்துடன்வதவோர்க் கண்டூகேட்டல். 

எம்போ லினங்களு மீன்றாளுர் தேடி யிடாழுந்த 
நூம்போல் வனப்பெய்தி யிச்சுரம் போயினர் நோக்கினிரோ 

வெம்போர் மழுப்படைச் செம்பொற் றியாகர் வியன் ௮றுறைசைக் 

கம்போ கமூகோ வெளுங்கழுத் தாளுமொர் காளைபுமே. (௩௬௫) 

கலந்துடன்வரவோர் புலம்பறேற்றல. 

௮தரெதி் யான்கண்ட சிங்கமன் னானு மழகியவென் 
மதர்விழி மான்சகண்ட மானனை யாளு மதிக்கிலன்னே 
கதழெரிக் கான்சென்ற வெப்பாறச் சீதளக் காவிரிதோய்ந் 
இதமுறக் கோமுத்தி மீசன் றுறைசையை யெய்துவரே, (௩௬௬) 

சேவிலி புதல்வியைக்காணது கவலைகூர்தல. 

தூண்டற் கருஞ்சடர் சொணத் தியாகர் துறைசையுருத் 
தாண்டற் கரும்வினை யோரிற் திரிக்து சலித்தவென்கா 

லிண்டற் புடன்கலந் தேகூார்ப் பார்த்துக்கண் ணிீடிழந்த 
காண்டற் கரிதரி தான்மட மானையிக் கானகத்தே, (௩௬௪) 

கற்போடூபுணர்ந்த கவ்வை முற்றிற்று, 

—feo— 

மீட்சி, 

தலைவி சேணகன்றமை சேவிலி தாய்க்தணர்த்தல். 

தண்டுறை சைத்திருக் கோமழுத்தி யீசர் தமைப்பணியாப் 
பண்டுசெய் தீவினை Cunt ep வாழும் பழுவத்தும்போய் 
வண்டுறை பூங்குழன் மாதைக் துரிஇயன்னை வாடிவந்தேன் 
கொண்டுசென் ருனெண் டி.சையுங் கடந்தொரு கொற்றவனே.(௩௬௮) 

தலைவன் தம்ழர்சார்ந்தமை சாற்றல்,. 

காம்பாரு வரையின்முன் னீதோய் சிவமது கங்கையிது 
பூம்பா திரிமலர் கொய்யும் பொழிலுவை பொன்னியிதே 
யாம்பாடுங் கோமுத்தி uf & oor றுறைசையை யேத்தலர்போற் 

றேம்பா தெழுந்தருள் சேல்விழி யாய்ஈர் திருககர்க்கே, (௩௬௯) 

geval ழன்்சேல்வோர்தம்மோடூ தம்வரல் பாங்கியர்க்க 
உணர்த்திவிடுத்தல். 

ஒருவது வைக்கிசை யானாத் தணந்துசென் ௮ற்றரசர் 

தீருவது சேர்திருக் கோழுத்தி யிசர் தமிழ்த் து ற்சைத் 
Boag லன் னுமற் றியானுமிக் கானக் தீர்ந்தினிதா 

வருவது Fa. DI (Lp oor செல்வீரென் யை மடந்தையாக்கே. (௯௭௦)



டு௮ ' திருவாவடுதுறைக் கோவை, 

ழன்சேன்றேர் பாங்கியர்க்த உணர்த்தல். 
முன்வாரக் கண்டறி யாதவொ ரோகையின் மூழ்குவிராற் 
பொன்வரக் கண்டன பூங்குழ லாளொர் புரவலன் றன் 
பின்வரக் கண்டனஞ் செம்பொற் நியாகர் பெருக்துறைசை 
மின்வரக் கண்டபொற் பூண்முலை மீர்கல் விருந்தென்னவே, (௩௭௧) 

பாங்கியர்கேட்டூ நற்றய்க்குணர்த்தல். 
சரியோ மறுகடை யென்றிருந் தேமச் சமழ்ப்பறவே 
யுரியோ னொருவன்பி னுன்மகள் கானிகர் தொண்பொழில்சூ 
ழரியோசை ஈம்பதிக் கம்பொற் றியாக சணிபரளூர்ப் 
பெரியோர் வருமென்று சொற்றனர் கேட்டின்பு பெற்றனமே(௩௭௨) 

நறறய் தலைமகனுளங்கோள் வேலனைவினுதல். 
மணந்தரு கோகழிச் செம்பொற் நியாகர் வரையிலெல்லா 
முணர்ந்தருள வேல சுரம்போகி மீளு மொருவனின் னே 
கொணாரக்திடு மோவென் பனைக்கேயென் மாதைக் குறைவில்வளக் 
தணந்தறி யாத்தன் மனையுய்க்கு மோவொன்று சாற்றுகவே, (௩௪௭௩) 

மீட்சி முற்றிற்று, 
அமத துயையய் 

தனமனை வரைதல், 
eg 

பணிமோழீ நற்றய் மணனயர்வேட்கையீற சேவ்லியை விதைல். 
காதரச் தீர்த்தருள் செம்பொந் நியாகர்கண் ணூாதுறைசைப் 
பூதர மேலன்பா் தாமாக மேவினும் பூங்குழையாய் 
மாதாரல் லாளைஈம் மாமனைக் சேவந்து மன் றல்செய்வா 
ஞூதர வாயவர் தாயருக் கோதிலெ னங்கணைந்தே. (௩௭௪) 

சேவிலிக்த டுதளை வரைந்தமை யுணர்த்தல். 
ஈற்றாப்க் கினியன்னை யென்னென் ஜிபம்புவ நாந்துறைசைப் 
புற்றா டரவணி புத்ரத் தியாகர் பொருப்பின்மன்ன 
ருற்றாக ளோடின்று நம்மட மாதை யுவர்.துநன்னாட் 
பற்றா வரைந்துகொண் டாரென்று தூதா பகார் தனரே, (௩௭௫௫) 

6 வரைந்தமை சேவிலி நற்றய்க்தணர்த்தல். 
ஆன்றவா வர்துநின் ரூ.ற்ற மணநல மங்கணெய்தித் 
தோன்றல்பின் @Q)E 5 GF சொர்ணக் தியாகர் அறைசையன்னா 
ளீன்றவட் காணிய விம்மனைக் கேவரு மென்று ஈல்லா 
யூன்றரு வாட்சில வொற்றர்முன் னேவர் துரைத்தனரே, (௩௪௬)



உடன்போக்கிடையீடு, ௫௯ 

தலைவன் பாங்கிக்த யான்வரைந்தமை நுமர்க்கியம்புகன்றல். 

பெருந்தவர்க் கின்பருள் செம்பொற் றநிபாகப் பிரான்றுறைசைத் 
திருந்தெம தாரகம் போய்மீண்டு வன்னிமுன் செவ்விளநீர் 
பொருர்தன பாரங்கொண் மங்கைக்குப் பொன்னாண் புனைந்ததிறங் 

கருந்தடங் &ண்ணிசின் கேளிர்க்கெல் லாஞ்சென்று கட்டுரையே. () 

பாங்கி தான் அது ழன்னேசாற்றியதுமைத்தல். 

செங்கைத் தினத்தர் துறைசைத் திரவிபத் தியாசர்வெற்பா 
மங்கைப் பருவ மயிலைக்கொண் டேடிநின் மாமனைவா 
யங்கைத் தலம்பற்றி நங்கேண்முன் னீபொன் னணிந்ததுநான் 

சங்கைப் படாதறிர் தன்றே யுரைத்தனன் முயருக்கே, (௩௭௮) 

தன்மனைவராதல் முற்றிற்று, 

உடன்போக்கிடையீடு, 

நீங்தங்கிழத்தி பாங்கியர்தமக்தந் தன்சேல வுணர்த்தீவிடுத்தல். 

என்போ டணியு£ துறைசையெம் கோமுக்தி பிசர்வெற்பில் 

வன்போ தகர்திரி கானங் கடந்தொர் வனை கழலான் 
பின்போ யினளென்று சொல்வீரெம் மாரச்செலும் பேரச்சணிர் 

துன்போ டிரங்கித் தெருமர் திடுமென் றுணைலியர்க்கே. (௩௪௯) 

தலைமகள் தன்சேலவு ஈன்றட்தணர்த்திவீடுத்தல். 

கையார நும்மைத் தொழுதிரந் தோதுவல் சாமரம்பு 
தையாத மாதவத் தாழ்சடை யீர்சென்று சாற்றுமின்யான் 
மெய்யாகக் கோமுத்தி காதன் ௮ுறைசையொர் வீரனொடே 
யையாறு தோமிசைச் செல்வதென் னீன்ற வவடனக்கே, (௩௮0) 

நற்றய்க்த அந்தணர்மோழீதல. 

பரிவேபருவி வரிசிலை Cus gone பார்த்திபனபின் 

பிரிவே கருதிப் புலிவழங் கத்ககன் பேதைசென்று 
ளரிவேதன் போற்றர சூர்மாசி லாமணி யாரையுன்னித் 
திரிவேது மின்றி யனையே யிருந்திடு தேற்றமுற்றே. (௩௮௧) 

நற்றய் அறத்தொடூநீற்றலின், தமர் பீன்சேறலைத் தலைவநிகுணர்த்தல். 

தேனக்க பூங்கொன்றைக் கோமுத்தி பீசணைத் தென்றுறைசை 

யானைப் பரசு மாசவிவ் வாரணி யத்திறவா 

தூனக்க வாண்மின் னுடன்பற் கடி.த்திடித் தொண்பகழிச் ! 

சோனைப் படைமுகில் பொற்றேர்ப் பரு தியைச் சூழ்கின்றசே, டட)



GO: . திருவாவடு துழறக் கோவை. 

தலைவியைத் தலைவன் விடுத்தகறல். 

கமசேயிக் கான்வருங் கானவ ராமைக் கடலையென்கைச் 
சமரோய் கணைத்தெய்வ மொன்றே குடி.த்திடுந் தையனல்லாய் 
குமரேச ரத்தர் துறைசையெங் கோமுத்திக் கூத்தர்வெற்பி 
னுமரேற் கொலைக்கஞ்சு வேன்செல்க நீயிது நோக்கிசின்றே.(௩௮௩) 

தமநடன் சேல்பவள் அவன்புற்நோக்கிக் கவன்றரற்றல, 

ஏதத் துடனஞ்சு மெற்புறங் காத்தலி னேத்தரசூரப் 
பூதத் இரட்படைக் கோமுத்தி யீசர் புவியெங்குமூர் 

வேதத் துரகத்தின் வாழிய வெம்மையர் வில்வளையாத் : 

இதக்தர் தோன்றிட வென்றந்த வீரன்றிண் டேர்ப்பரியே. (௩௮௪) 

உடன்போக்கிடைமீட முற்றிற்று, 
—_—fo— 

MU oT S ov. 

  

GeaGns ன்மீ ணடுூவந்து அந்தணரையும் சான்றேரையும் ழன்னிட்டூ 

வரைந்து கோண்டூழ்க் கண்டோர் மகிழ்ந்துகூறல, 

ஆனார் துவச னணைத்தெழு நாயக னாத்திமூடி 
யானா தாவுறுந கெ ன்னா வடுதுநை யாண்டகையபேோ 

லானாத காதலின் யார்மணம் Carton ராழிவைப்பி 
லானா னிவன் றி.ந மாலாயி னாண்மங்கை யச்ரெல்வியே, (௩௮(ந 

வரைதல் முற்றிற்று. 
—wfo— 

இல்வாழ்க்கை. 

  

தலைவன் தலைவிழன் பாங்கியைப்புகழ் தல். 

பேதாதி பேதங்கொள் சோபான நீத்துப் பிறழ்வரிதாம் 
ஆதார முற்று மலாத்தவி சேறினம் யாமரஞூா 

நாதாந்தர் செம்பொற் றியாகேசர் வெற்பிலர் காண்முதலா 
நீதா னெடுத்த வுழப்பினில வாறு கிலைபெற்றதே, (௩௮௬) 

தலைவனைப் பாங்கிவாழ்த்தல. 

முன்னாண் மறையென்ன நீசொன்ன வஞ்சின முற்றுவித்தே 

யிர்காட் கதிரவ னெங்கெழி லென்னெனு மின்பு,தந்தாய் 
பொன்னார் துறைசை யணைக்தெழு சாயகர் போற்பிரியா 
தெர்ராளு மெம்பெரு மான்வா மி வாழி யிவஞடனே, (௩.௮௪)



இல்வாழ்க்கை, 

வரையு நான்ளவும் வநந்தாதீநந்தமை பாங்கி தலைவியை விஷதல். 

வசையும்பொற் மாணும் பொருபுய னுன்னை வரையுமிந்ரகாள் 
வரையுமெவ் வாநிட ராற்றியிருந்தனை மா.தர்தொய்யில் 
வரையுக் தனத்தி துறைசையெங் கோமுத்தி வள்ளல்வெற்பில் 
வரையுமிக் கும்புரை தோளியர் தூற்றலர் வாளிசகொண்டே. (௩௮௮) 

தலைவி வருந்தாதீநத்தற்தக் காரணங்கூறல். 

ஏயும் விரக விடத் தீயெல் லாங்கொக் கிறகறுகு 
வேயுக் தறைசைக் கனகத் தியாகாதம் வெற்பர்தந்த 
பாயுங் கதிர்மணி யாலவர் சொன்ன பதமனுவால் 

நீயும் மொருமருக் தாயுற லான்மெல்ல நீத்தனனே. (௩௮௯) 

பாங்கி தலைமகனை வரையுநாளள்வும் நீலைபேறவாற்றிய நீலைமை 
விதைல். 

புரைவிடை யப்பகை வென்றார்க் கருடரும் பூர்துறைசை 

நரைவிடை யம்பொற் நியாகேசர் வெற்பிலிர் நாருளநீ 
வரைவிடை வைத்தக னாண்முத லாகவிம் மாதினவாக் 
Bardo கொண்டதெகங் கேநின்ற தெங்குன் றிருவுளமே, (௩௯௦) 

பாங்கி மணமனைச்சேன்றசேவிலிக்த டுநவரன்பு ழமாத்தல. 

தலைவனெங கோமுத்தி மீசன் றுறைசைகர் கண்கொடிமென் 
முலைமுகை காட்டி மூகமலாச் தார்வ முருகுபொங்கத் 
தொலைவரு செவ்விதழ்த் கேன்றர லாலன்னை கோயர்தன்பர்தா 
பலைவில் வண் டாயுண் டகமகிழ் கூரு மனுதினமே. (௩௯௧) 

பாங்கீ இலவாழ்க்கைநன்றேன்று சேவிலிக்தரைத்தல். 

ஆலடி. யார்தென் னரசூரர் கோமுத்தி யங்கணனா£ 
வாலடி யார்க்கன மிட்டில் லநத்தியல் வாய்ந் துகஞ்சம் 

போலடி நின்மக டன்கேள் வனையென்றும் பொற்கலத்திற் 

பாலடி. சின்மிசை வித்துடல் பூரிக்கும் பான்மையளே. (௩௯௨) 

மணமனைச்சேன்றுவந்தசேவிலி போற்றேடிகற்பியல் நற்றய்க் 
தணர்த்தல். 

சொமங்கை யாண்டவர் செம்பொ ற் தியாகர் திருத்துறைசை 

வரமங்கை யாள்கற்பை யென்சொல்லு கேன்பனை வாழ்க்கையிற்கந் 
தரமும் பொழிகவென் ருற்றாரை கான்றிஒிஞ் சாய்க் துபட்ட 

மரமுர் தழைகவென் ரான் மலர் பூத்து மணக்தருமே, (௩௯௩) 

சேவிலி நற்றய்க்த மீனவாழ்க்கைத்தன்மையுணர்த்தல். 

வானும்ப ரன்புற்ற செம்பொற் றியாகர் வயல்வளை முத் 

தனுர் துறைசையி ஸீயுகின் கேள்வனு மேவல்செயும் 
யானு மிருப்பதின் மிக்காமில் வாழ்க்கையி னின்மகூஉத் 

தா.னுர்த னன்பனுக் தன்னைப் புணிகின்ற தையலுமே, (௧௩௯௪)



௬௨ ,, திருவாவடுதுறைக் கோவை. 

செவிலி நம்றய்க்கு இரவர்காதலும் அறிவித்தல். 
பல்கிய சீரா சூரொப்பி லாமுலை பாகர்வெற்பி 
லொல்கிடை யாளும் பிறிதொரு கெய்வ முளத்துமெண்ணாள் 
மல்கிசை யார்கடல் போல்வருச் தெம்முனை மாட்டுறினு 
மல்கி வரலறதி யாதண்ண நேோ்மற்றொ ரல்கலுமே. 

இல்வாழ்க்கை முற்றிற்று, 
௮௨-௨௨ 

ரீ 

(௨௬௫) 

பரத்தையிற்பிரிவு. 

காதலன்பிரிவுழிக் கண்டோர் புலவிக்கு ஏதுவிதாமிவ் விறைவிக்கேன்றல். 

விடைக்கண் ணெழுந்தருள் செம்பொற் நியாகர் வியன்றுறைசை 
யிடைக்கண் ணகல்வய லூரன் பவனி யினிதுவரப் 

படைக்கண் வலையிற் பகற்சூறை யாடிடும் பாவையாக்குக் 
கடைக்கண் ணருள்செய்த லாலாகு மாதயர் காரணமே, (௩௯௬) 

தனித்துழியிறைவி துனித்தழதிரங்கல். 
உமையா ளெனுமொப்பி லாழுலை நாயக ரோங்கரரூ 

ரமையாத காத லுரியோன் பிரிய வரியவெப்பாற் 
கமையாது கண்மழை யாலணை மம்கிடக் கங்குலெல்லா 

மிமையா தழுங்குகர் யாரெனைப் போற்சில ரேழையரே, (௩௯௭௪) 

ஈங்கிதுவேள்னே௱ப் பாங்கிவினதல். 
ச . * டு no) ட 0 ரி ச ~ 

எம்பர மானந்தர் செம்பொற் றநியாக ரிடயகொடிசை 
யம்பர நாதர் துறைசைநஈல் லூர னனுதினமுங 

கம்பமி லாமற் கவசம தாயுனைக் காக்க ab 
கொம்பரி லாத கொடிபோற் றவிப்பதென் கோமளமே, (௩௯௮) 

இறைமகன்புறத்தோழிக்த இறைமகளுணர்த்தல். 

சிள்ளையஞ் சொல்லிஈஞ் சொணத் தியாகர் கிளர் துறைசை 
புள்ளல ரிற்கொடி யேனையப் பொன்மார் புவகர்தளித்தான் 

பள்ள வயற்செந்கெல் வீழ்த்தேகி பே.திப் பகடருகே 
வள்ளை குதட்டி யருக்தூரன் சேரி மடர்தையர்க்கே, (௩௯௯) 

தலைவியைப் பாங்கீகழறல, 

உவருந்தி நீருண் டுலாவிய மேக முவந்து.தன்பால் 

கவரும் படிவரிற் பாற்கட லானது காய்ந்தீடுபோ 

துவருர்து வாய்மங்கை சொரணத் தியாகர் துறைசையன்ப 
1வரின்ன ரென்ப கற்பினிற் பாருக் கழகல்லவே, (௪௦௦)



பர.த்தையிற்பிரிவு, ௬௩ 

- சேல்வணியணிந்து சேடியைவீடூத்தும் அவ்வணி உழையர்கண்டூ 
அழங்கீக்கூறல. 

கலரா லறிதற் S&H wi) au கோமுக்திக் கண்ணுதலா£ 
சலராகி யன்ன கிடங்கெயில் சூழ்தண் டுறைசையன்னீர் 
மலராய் மணந்தரு அங்குல முல்லையில் வந்தவம்மா 
னலராம் பெரிய சரந்தொடுப் பார்க்கெங் சகப்பட்டதே, (௪௦௧) 

பரத்தையர்கண்டூ பழித்தல், 

இருங்கல னோடுகொள செம்பொற் றியாக ரெழிற்றுறைசை 
நெருங்கலங் காரநல் லூரனில் லக் துறை நேரிழையா 

ரருங்கல னாகிய நகாண்போக்கிச் சேரிவந் தாய்தொடியி 
சொருங்கலர் பூத்த முருக்கெங் கொம்பி னுதிக்தனரே. (௪௦௨) 

பரத்தையர் உலகியனேக்கீவீடுத்தலீன், தலைவன்வரவுகண்டேந்து 
வாயில்கண் மோழீதல. 

ஒண்ணந்தி கோழமுத்தி மீசன் றுறைசை யுரார்களின்மண் 
விண்ணந் தினுமழி யாதகற பாட்டி விடஈடந்த 

வண்ணந் திகழுருச் சேடியைச் சேரி மனையிற்கண்டு 
தண்ணந் திரைப்புன லூரன்வந் தானிது தக்கதுவே. (௪௦௩) 

தலைமகன்வரவு பாங்கி தலைவித்தணர்த்தல். 

சதிர்கொண்ட வர்க்குமொர் தாழ்வள தாந்தணந் தாரெனினு 
மதிர்கொண்டல் சூழ. சூர்மாசி லாமணி யார்க்கன்பாபோற்் 
கதிர்கொண்ட வேலன்பர் தோமீது வந்துன் சகடையினின்றா 

செதாகொண்டு போற்றவர் குற்றங்கொ ளாதினி யேந்திழையே, () 

தலைவனைத் தலைவி எதீர்கோண்டுபணிதல். 

கலந்தார் பெருகலங் கூறுந் தரமன்று காதலர்காங 
இலந்தான் பிரியிற் பசப்புமற் றேயின் கிளிமாழியா 
யலந்தாரைக் காக்கு மரசூரர் கோமுத்தி யப்பர்வெற்பிற் 
புலந்தாவ தெங்கனமுன் பொன்பூத்த கொங்கை புஎடித்ததே, 

புணர்ச்சியின்மகீழ்தல. 

துடியிடை யாள்கொங்கைக் கோக ளென்செங்கைத் தோணியதா 
மடிவறு மோதத் திரையென்ன (PF HI UL. HL BS 

கொடிமதிற் கோகழிச் செம்பொற் நியாகசைக் கூடியச 

ரடியவர் போலவின் முனந்த மாக்கட லாடினமே, (௪0௬) 

வேள்ளணியணிந்துவிடுத்தல. 

விரையார்ந்த மல்லிகைத் தாருமுத் தாரமும் வேய்ந்துபொன்னி 
நுூரையா மெ னும்வெள் ளுடுக்கை யுடீஇயன்பர் கோற்குஈல்லா 
திரையானெங் கோமுத்தி யிசன் றுறைசையிற் சேயுதைய 

முசையாட மாதாமுன் னோடின ரோகைகொண் டூரலுக்கே, (௪௦௪)



௬௪ தஇிருவாவடு_ துறைக் கோவை. 

வேள்ளணியணிந்துவிடூத்துமித் தலைமகன் வாயில்வேண்டல, 

இலவிதழ் மாதர்ஈல் லாருட னீசென் நிறைஞ்சியென்பாற் 
பலவித மாக்குறை யெண்ணி மருத படியரசூர் 
நிலவிய கோழுத்தி யெம்மான்கைம் மானை நிகர்விழியாள் 
புலவியை யாற்றுதி கூற்றுதிக் தன்னகட் பூங்கொடியே, (௪௦௮) 

தலைவி நெய்யாடியது இதளை சாற்றல. 

ஐயா னன த்தையா செம்பொற். றியாக ரருட்டுறைசைப் 

பையா டரவல்குல் பாலற் பயந்து பரிமளங்கூர் 
கெய்யா டினளவண் மெழய்யாற வேண்டு நிகழ் துனியுஞ் 

சையா சலம்பொரு மார்பா தணியவும் வேண்டுமின்றே. (௪௦௯) 

தலைவன் தன்மனத்து உவகைகூர்தல். 

பாராட்டு கல்ல தவஞ்செய்த நானவள் பச்சுடம்புஞ் 
சீராட்டு செங்கையிற் பாலனும் பான்முலைச் செப்பழகுக் 
தாராட்டு மார்பர் கனகத் தியாகர் தடந்துறைசை 

Curry நெய்யிட்ட கோலமும் காண்குவ னின்றுசென்றே. (௪௧௦) 

தலைவிக்த அவன்வரல டாங்கி சாற்றல. 

தென்கோ கழிரகரச் செம்பொற் றியாகர் சிலம்பில்வெள்ளை 
யென்கோலங் கண்டனர் சொல்லுமுன் னேகடை யெய்திரின்றா 
ருன்காலக் கையுங் குழவியும் காணம் மூரர்ஈல்லாய 
வன்கோடை யார்வெப்ப மோதட்ப மோயுன் மனத்துற்றதே, (௪௧௧) 

தலைவியுணர்ந்து தலைவனேடூபுலத்தல். 
முறுவற் படையிற் புரமாய்த்த கோமுத்தி மூர்த்தியெங்கோ 
னுறுவாக் கருளர சூரி ருமக்குரி யாரிடைப்போஞ் 

சிறுவற் பயர்தவென் மேனியினையவித் தேப்வைபடின் 
மனுவற்ற வும்முடை மார்பணி வீணே மறுப்படுமே. (௪௧௨) 

பாண?னமறுத்தல, 

மடக்கொடி பாகன் ௮ுறைசையெக கோழு த்தி வள்ளல்வெத்பர் 

தடுக்கரு மன்புகின் பாலுள சென்பதென் றண்ணறூம்பூத் 
தொடுக்குர் ,துறையிற் ஜொடாக்கள்ளி வீவிற்கக் தோன்றினையோ 
ha icy es னிப்புலை யாபோக வேறொரு வீடறிந்தே. (௪௧௨) 

வாயின்மறுக்கப்பட்ட பாணன் கூறல், 

அறிந்தில ரென்னக் கொதித்துப் புகையுயிர்த் தம்மவென்மே 
லெறிக்தகற் போது மினிக்கல் லெடேலெம் பிராட்டிபக்தம் 
பறிர்திடச் செய்தருள் கோமுத்தி யீசர் பதியசசூர்ச் 
செறிந்தவர் போலுன தாள்பணி வேன்கசச் தீர்ந்தருளே, (௬௧௪)



பர த்தையிற்பிரிவு, ௬டு 

விறலி வாயின்மறை, 

மூளா வழலினுள ளங்கனல் வேன்கண்கண் apo gud 
லாளாவன் றேயச ஞூர்மா சிலாமணி யார்புகழைக் 
கேளார் செவிபிற் குணம்போன தென்செவி கேழுலம்போற் 
மோளார்க் குகந்தவர பாற்பாடு பாடினி தோடியையே, (௪௧௫) 

கூத்தன் வாயின்மறை. 

வீரிய மாக வெனைப்பணி -ூ.த்திதென் வெவ்விருட்கோர் 
சூரிய னாகிய கோமூத்தி யீசன் ௮ுறைசையென்னும் 

பேரிய லூராமுன் சேரிப் பாத்தையர் பின்றொடா 
வாரிய நீயுன் னவினயக் கூத்தையங் காடுகவே, (௪௧௬) 

பாங்கி வாயின்மறை, 

தண்ணாா் சிறுபறை கொட்டி யுலாமித் தனிமசவைக் 

கண்ணாகப் பெற்றபின் செம்அபாற் நியாகர் கவின்றுறைசை 
யொண்ணா ரியாமுனின் றவவோசை கேட்டும் மூரர்வந்தார£ 

புண்ணான நெஞ்சடை யேன்பெற்ற பேறிது பொற்றொடியே. (௪௧௪) 

விநந்தொடுவந்துமிப் போறுத்தலகண்டு தலைமகன் மகிழ்தல. . 

போர்க்குஞ் சரவுரிப் புதரத் தயாகர்தம் பூர்.துறைசை 

யி TSB நடுநுழை யாமுலை யாளிடக் தெய்து துனி 

தீர்க்கும் படியவள் செங்கனி வாயிற் சிறுமுறுவல் 

பார்க்கும் படி.விருந் தாய்வர்க தாலென்பண் டைத்தவமே, (௪௧௮) 

விநந்துகண்டோளித்தவூடல பள்ளியிடத்துவேளிப்படத் 
தலைமகனோக்கிச் சீறேலேன்றவள்ச்றடிதோழதல. 

ஏறேறு கோழுக்தி மீசன் ௮ுறைசையி லெங்கடவப் 
பேறே யெனவரு பேராட்டி யின்றென் பிழையையெண்ணிச் 
சீறேலுன் சிறடி பற்றினன் யான்சிறி யோர்பிழையோர் | 
நூறே செயினும் பொறுப்பரன் றேயரு ணோக்கினரே, (௪௧௯) 

ட ஈது எங்கையர்காணின் நன்றன் றேன்றல. 

கங்கையஞ் செஞ்சடைச் செம்பொற் நியாகர் கவினறுறைசை : 
மங்கைய ராட மணங்கூர்பொன் னித்துறை வாவெனது 
கொங்கை முயங்க வணங்கிச் சிரத்திற்கை கூப்பிறிற்ப | 

தெங்கையர் செங்கழு நீர்க்கண்கள் காணி னினிதல்லவே, (௪௨௦) 

நீன்னலது அங்கவரியாரையும் அறியேனேன்றல. 

அவியொன் றேயிவ் வுடலிரண் டார்வ மறப்புலந்தாற 
பாவியென் னேசெய்வன் பைந்தொடி யேபடி யேயெழுதா 
வோவிய மேதிருக் கோமுத்தி யீச ருறைதுறைசைக் | : 
காவிரி தோய்ர்.துவப் பார்தோய்வ ரோூறு காற்புனலே. (ree)



௬௬ திருவாவடு துறைக் கோவை. 

காமக்கீழத்தியைக் கண்டமைபகர்தல். 

பொன்மறு கோடித் தனிவிளை யாடும் புதல்வற்புல்ல 
வுன்மக னேயிவ னையுற னியு முவனன்னையே 

நின்மனை யேயிது வாவென நாணி நிலங்கிளையாச் 
சொன்மறக் தேகனள் சொரணக் இயாகர் துறைசைமின்னே,(௪௨௨) 

தலைவியைப் பாங்கிபுலவீ தணித்தல். 

அடிச் சிவர்தருஞ் செம்பொற் தியாக; ருக் கன்பருன்றாள் 
சூடிச் சிவப்பொழி யென்னவும் பாராய் நுறைசைகல்லாய் 
சேடிச் சிறுமியர் eq plana குஞாரி தேங்கடம்பன் 
வேடிச்சி கொங்கை தபூஇவர்க போதும் வெறுத்திளே. (௪௨௩) 

தலைவ புலவிதணியாளாகத் தலைமகனூடல். 

கருங்காலற் செற்ற துறைசைமெங் கோழுத்திக் கத்தர்வெற்பிற் 
பெருங்காதல் பூண்டபர் பேதை2ஞ் சேவஞ்சம் பெற்றவிவ 
ளொருங்காய நீத்தன் துயிரத். துணை யாம் முடன்கலவா 
வருங்கான கத்தி லடிகோவ வர்க வமிர்தல்லளே, (௪௨௪) 

பாங்கி துஃ்பிலைகோடியையேன்று இணர்த்தார்மார்பனையிகழ் தல. 

பாம்பார்த்த கோழுத்தி மிசன் Dio PEL பனிவரைமேற் 
றேம்பார்த் தமிழ்தென்ன வந்தா எருந்தினிர் தேரிலிந்காள் 
வேம்பா யுவாக்த தீனி ரெங்கள் பொன் @y or Owen கோவியாகைத் 
தாம்பா லம. யுண்ட மாய அினாப் பீரும்ப தன மை, நன்ற, (௪௨௫) 

பாங்கி தலைவற்த மகப்போறைகூர்ந்தவண்ணழமராத்தல, 

நவ்வியங் கையமொங் சோமு தி யையாசன் னீர்த்துறைசைக் 
கொவ்வையஞ செங்கனி வாயாண் பகப்பொறை கூர்ந்தவந்தச் 

செவ்வியிற் றத்தநற் செள்வியைப் பெற்றன செவ்விலவு 

மைவீரி காவியு மாயோ னபளியும் வான்மின்னுமே, (௪௨௬) 

தலைவன் புதலவனைக்காண்டல. 

ஆடுர் திரவியத் தியாகேசர் கோகழி யந்தணர்க்கு 
மாடுங்கற் ஸாவு மளித்திமை ே யார்க்கு மலர்களும்விண் 
மூடும் புகையும்பெய் தெல்லோரும் வாழ்த்தச்செய் முற்றவத்தாற் 
கூடும் புகல்வனைக் கோவுங்கைக் சொண்டுகொண் டாடினனே.(௪௨௪ ) 

தலைவன் பள்ளியிடத்து அழங்கல. 

சுரும்புறங காத்தொடைச் சொர்ணத் தஇியாகா் அறைசைனனாட் 
டிரும்புற. வப்பதி யொப்பாம்செப் பான விருதனமுவ 

கரும்புறழ் தோளு மணையா ரணையக் கவினெழுதற் 
கரும்புற மானமெய் யோவீனை யேனளுக் கருளியதே. (௪௨௮)



ஓதற்பிரிவு. ௬.௪ 
காமக்கிழுத்தி வாயில்வேண்டல, 

மாரனை நீறு படக்கண்ட கண்ணர் வளர்துறைசை 

யாரனை யாதருள் கோமுத்தி யீச ரவர்க்குரிய 
போனை யாயூன் னகத்தே கறுப்புப் பிறத்தறகா 

தாரனை யாதுவப் பாயெங்க ணீர்மைகொ இுன்னருளே, (௪௨௯) 

மகனும் ஆற்றமையும் வாயிலாகத் தலைமகன்வந்துழித் தலைமகள் 
எதிர்கோடல, 

சூழ்ந்தார் சலியிற் பெருவேட்கை யோங்கினுந் அப்புரவோர் 
தாழ்ந்தா ரிடைமனக் காழ்ப்பாகொல். லோசன்ம சாகரத்தில் 
விழ்க்காரை யே ற்றுமொ BI Cay ge (சர் விரும்ப set 

வாழ்ந்தாரும் வாழ்த்து வயலார் காம பாதிப்பதன்றே, (௪௩௦) 
ஒ தலைமகன்புணர்ந்துநீங்கியபின். வந்தபாங்கியோடூ தன்மக£னப் 

புகழ்தல். 

உம்மைப் பிறவிக்சொன் னேயபோய வேழ்பவச் தொன்றுமின்பு 

மிம்மைப் பிறலியி லெய்கவர் தான்மைர்த னேந்திழையாய் 
சும்மைப் புனற்சடைச் சொர்ணத் தியாகர் _அறைசையொப்பாய் 

மூம்பைப் புவியும் பக “Lp ToS மீண்டு 1 யங்கிடவே, (௪௩௧) 

தலைவி தலைவ£னப் புகழ்தல். 

செந்நாப் புலவர் KHER தரவியத் தியாகரன்று 
மன்னா வடுதுறை மன்னா BIG மகிழ்காகம்பா 

லந்காளுண் டாயகநட் பீ ர்சாளு மோவில ரா களினா 
னன்னாளிற் கொண்டவன் Cut oat th கேவிரு நாடி லின்றே. (௪௩௨) 

பாங்கி தலைவ்யைப் புகழ்தல். 

புனஓுற்ற பூம்பொம் கை பான் தொமிமை புரிர்திவெல்லா 

மனமுற் றிடாமன் D2 கம் போட்டி வணஙகுதிலாத் 
றன தறற Ri ந்தை யா ர்ச் தப 4 வாவடு சண்டிழைவாழ 

கனகத் பொகர்கள் : ராரந ளேயன்ன காட்சியளெ, (௪௩௩) 

பரத்தையிற்பிரிவு முற்றிற்று, 
4௮4௨-௨ 

ஒதற்பிரிவு. 

கல்வியிற் பிரிவு பாங்கிக்தத் தலைவன் அறிவுறுத்தல். 

பொரு வான் றிலாத.து புண்ணியக் கல்வி புகன்றிடினேர் 

திருவு மமிர்துந் தருங்கடல் போலுக் ௦ தெரியிழையா 

யருவு முருவு (par ளார்மாசி லாமணிய ரர்துறைசை 

Las தவத்தினர் போல்வள ராநிற்பர் வாய்த் தவர, (௪௩௪)



‘Se Oy திருவாவடு துறைக் கோவை. 

தலைவிக்குப் பாங்கி அறிவுறுத்தல. 

சேதாம்பல் வாவிச் துறைசைத் திரவியக் தியாகர்செய்ய 
பாதாம் புயத்தைப் பரவப்பெற் atu gin பாக்கியமின் 

றோதா தவர்க்கில்லை யென்றுளைத் தேகன ரொள்ளழற்சான் 

வேதா ரணியமன் னாயுன்றன் மேல்வைத்த மெய்யன்பசே. (௪௩௫) 

கார்ப்பநவங்கண்டுூ தலைவிவரந்தல. 

கத்திகைக் கூர்தனல் லாயென்செய் கோவினிக் காத்துறைசைப் 
புத்தி தயாகரைப் போற்றார் மனத்திருள் போலக்கொண்ட 
லெதீதிசைக் கண்ணுமாற் ரறென்னா ருபிருண்ண வெய்தியதான் 

முத்திறக் கல்விக் கடனீந்கப் போனவர் முன்னிலசே, (௪௩௬) 

தலைவியைத் தோழி ஆங்றுவித்தல. 

மகரக் கருகட லாடன் றெழுர்து வரவிடமே 

Cans குயின்வந்க கேதுவென் றெரனை உ வடபொற்் 

இகரப் பொருப்புவிற் செம்பொற் நியாகா தருத்நுறைரைத் 

£555 குழலணங் கேயன்பர் தேரின்று சான்வரற்கே, (௪௩௭) 

ஓதற்பிரிவு முற்றிற்று, 
௮4௨௨ 

காவற்பிரிவு. 

காவற்பிரிவு தலைவன் பாங்கிக்ததுறிவுறுத்தல். 

தேக்கர் தருவெள்ள பார்ஈடைர் செம்பொற் றியாகாரு 
ளாக்கந் தழைத்த துறைசையன் னாய்ஈல் ஒறப்புறங்கள் 
காக்கவு மல்லவை நீக்கவுஞ் செல்வது சட்டசாயா 

மூக்கம் படைத்தினி தாகாடு காவ லுரியவர்க்கே. (௪௩௮) 

தலைவிக்தப் பாங்கி அறிவுறுத்தல், 

மலங்கா வகையுயி யாயவையுங் காத்து வளர்துறைசைக் 
தலங்காவல் கொண்டருள் செம்பொற் றியாகர் தமதருளா 
னிலங்காவல் கொள்ளு நீனைவின ராயினர் நீலமழைக் 
குலங்காவல் கொண்டவைம் பாலெம் பிராட்டிகங் கொற்றவரசே, () 

தலைவி கூத்ரிப்பநவங்கண்டூ வரந்தல். 

சுறைகொண்ட கண்டர் கனகத் தியாகர் கவின் றுறைசை 
யிறைகொண்ட கோல்வளை மால்பொழிர் தட்டபி னெஞ்சிரின்ற 
றைகொண்டு வாடை யலைக்குமிந் நாள்சற் றுணாந்திலர்கொ 

கொண்டு கோல்செலுத் தாகாடு காத்திடுஞ் சந்தையே, (௪௪௦)



தூ இிற்பிரிவு, ௬௯ 

தலைவியைத் தோழீ இற்றுவித்தல், 

சொல்லும் பெரும்புகழ்ச் சொர்ணத் தியாகர் துறைசையாபோ 
லல்லுர் தியமலர்க் கோகாய் தழைக வடியுறையா 

வொல்லுசர் வைத்தவு பொல்லார் விருது மொருங்குகொண்டு 
வெல்லும் படைமூர சோடன்பர் தேர்மிசை மீண்டனரே. (௪௪௧) 

காவற்பிரிவு முற்றிற்று, 

—_—_»jf-——. 

தா திற்பிரிவு: 

தூதிற்பிரிவு தலைவன் பாங்கிக்த அறிவுறுத்தல். 

நீந்தா நெடும்பகை கூர்ர்இிரு வேற்தாக ணோர்் தமரின் 
Lr BT வசைசென்னு மாற்றுகற் கேகி வருபளவுஞ் 

சாந்தார் வனமுலை செம்பொற் றியாகர் தடர்துறைசைத் 
தேந்தா மரைமுசகத் தாள்கவ லாவகை தேற்றுகவே, (௪௪௨) 

தலைவித்தப் பாங்கி அறிவுறுத்தல். 

போதார் புரிகுழற் பொன்னேவன் ரொண்டர்க்குப் பொங்கிரவிற் 
றாதாய் நடந்தவர் செரணக் இயாகர் துறைசைசமர் 

கோதார் மிகை கணி யாவிரு சோக்கள் (HO FSFE gs 

நிதாம் பகைதணித் தற்கேக ஓுற்றனர் சித்தம்வைத்தே, (௪௪௩) 

தலைவி ழன்பனிப்பநவங்கண்டூ வருந்தல். 

சுடுங்கார் விடமுண்ட சொர்ணக் இயாகர் துறைசையொப்பாய் 
கடுங்கா வலாபகை நீக்கப் பிரிந்தவர் கண்டிலரோ 

வொடுங்கா ரொடுங்கத்தென் நிக்கோட மேக முருக்கமலம் 

படுஙீகால மென்னக் கருகப் பெருகும் பனியினை யே, (௪௪௪) 

தலைமகளைத் தோழி ஆற்றுவித்தல. 

அங்குக் குமமுலை மபாதேவக் துற்றன ராழிவைய 

மெங்கும் பொழிக்திடு முன்பனி நாளென் னிருதய த்திற் 
pres துறைசைக் தியாகேசர் தாணினை யார்வினபோற் 

பொங்கும் பகைமனனர் போர்தணிப் பானன்று போனவரே, () 

தூதிற்பிரிவு முற்றிற்று. 

—rf-—



௭௦ இருவாவடுதுறைக் கோவை. 

அணைவயிற்பிரிவு. 

துணைவயிற்பிரிவு தலைவன் பாங்கிக்த அறிவுறுத்தல். 

இருந்துணை யாய்மன்னர் போர்முனை மேற்சென் நினிதினிங்கே 
வருந் துணை யுங்கயற் கண்ணாய் அறைசையில் வாழ்ர் துயிகட் 

கருந்துணை யாய்கின்ற கோழுறக்தி யீச ரருளெனக்கை 

தருந்துணை யாய்த்தைய லாளவரும் தாவகை காங்குகவே, (௪௪௪௬) 

தோழீ அதற்த உடம்படாமல மறுத்தல. 

சேந்தற்கு மாமன் மகனார் செருவி N நிகைக்குமெங்கள் 
சாந்தத் தனத்திக் குதவிசெய் , காலென்ன தாழ்வுழைக்கன் 

றேக்தத்தன் கோமுத்தி யிரன் முறைசையெண் ணுரின்வெம்போர் 
வேந்தாக் குதவிசெய் வான்பிரிந் தேகுமின் வேலஎண்ணலே, (௪௪௭) 

தலைவக்தப் பாங்கி அறிவுறுத்தல். 

Batu வெஃகம் வலந்திரிக் தேமன்னர் தெம்முனைமேற் 

கோவாத முத்தனை யாய்படர்ம் தார்நமர் கொண்டலுலாளஸ் 
சோவா வடுதுறைச் சொர்ணதி இயா D oN & ரூழ்சிலர்போன் 

மேவா ரிடுகொச்சி யாதுகொ லாச lon @ on pe தீ, (ero) 

தலைவ பின்பனிப்பநவங்க டூ வநந்தல. 

gen FSMHM CSIUPHE. நாதன் ௮தைரைக் Cu FSCS 

Teta sees தம்பெ அட யோடி, னு nD துஞ்சி ட்டர் 

பனித்திர 7ங்கவென் கண்ணுற காமற் பனித்த ரற்கித் 

தனித்திருர் தேங்குக வென்று.பிரம தானைத் தாய்சுமந்தே.(௪௪௯) 

தலைவ்யைத் தோமீ ஆற்றுவித்தல். 

என்பனி யென்முதி ராமுலை கொழுத்தி பிசனன்பர்க் 
கன்பனி மாசலை கேள்வன் அறையை யாதரியா 

வன்பனி யாயரைப் Curse நடுக்க ஞ்செய் வாடைமி௪ தும 

பின்பனி நாளின்வக் தார்முன்பு நம்மைப் பி. 7 Ab wou or, (௪(ந௦) 

துணைவயிற்பிரிவு முற்றிற்று, 
—o}e—— 

பொருள்வயிழ்பிரிவு, 

போரன்வயிர்பிரிவு தலைவன் பாங்கிக்த அறிவுறுத்தல். 

Qasr னிலத்தில்லை யேமத்தின் மேம்பட்ட தட்டிலது 

தன்னா லெவருஞ் சிறப்பின்மிக் காவர் தடந் துறைசை 
ஈன்னா வியங்குழ லாயொப் பிலாமுலை நாயகரும் 
பொன்னாலன் றோபுகழ்ப் பேர்படைத் தாண்டனர் பொற்பரசே. ()



பொருள்வயிற்பிரிவு. ஈக 

பாங்கி மறுத்தல், 

நிரைக்கும் பகிரண்ட கோடியர் கோழுத்தி நின்மலனார் 

இனாக்கு மரிவளர் தென்னர சூர சிறையளிசூழ்ச் 
தரைக்குங் குழலி யுரையாழ் தனக்குன் நிரண்டுபெற்று 
முரைக்குர் தனத்துக் கருஞ்சரம் போக வுரைப்பதென்னே, ௪(9௨) 

தலைவிக்தப் பாங்கி அறிவுறுத்தல். 

தழலக்க மேந்திய செம்பொற் றியாகர் தமிழரரூர் 
நிழலக்த மன்ன கபோலத்தி சாத நெடிக்கொள்ளார் 
விழலத்த பன்னரென் பெண்ணிண் டேனாவலெம் மான்புனலென் 

DUP gs நீந்தலுற் முரு யேபொன்னென் ஜரோதினசே, (௪௫௩) 

தலைவி இளவேனிற்பரவங்கண்டூ வநந்தல. 

)தக்கின்ற பேற்கண்ணி தென்னா சூர்த்தம தன்பரைத்தாள் 
வைக்கின்ற கோழுத்தி யீசர்த் தொழாத வரினமக்கோர் 
தக்கின்று வேறினி யர்தோ களி! ததுச் சிறைகிறைந்த 
கொக்கின் றலையிற் குயிலின மேறுபு கூ.வினவே, (௪(டு௪) 

தலைவியைத் தோழி ஆற்றுவித்தல், 

தொம்மென வாட்டயர் சொர்ணத் தியாகர் துறைசைகல்லாய் 
ஈம்மனங கனவசந் தத்திரு நாளிது சாட்டெவரும் 

வம்மினென் ரங்கவன் காகள மார்ப்பது வார்செவிகேட் 

டிம்மெனு முன்னணைநர் தார்பொருட் கேகி யிருச் வரே, (௪(இட) 

தலைமகளைக்கலந்திநந்ததலைமகன் ழகிலோடூ மகீழ்ந்துகூறல். 

மருவளா கோதை பயிலனை யாள்கொங்கை வண்டாளக் 

குரூவள ராக முயங்கினம் யார்திருக் கோமுக்தியூ 

சொருவன் றிரவியதக் தியாகேசன் பல்லுயிர்க் குஞ்சுரக்குக் 

திருவருள் போல வினிப்பொழி வாழி செழுங்கொண்டலே, (௪0௬) 

பொருள்வயிற்பிரிவு முற்றிற்று, 

__ டெ 

வாழி இருவர சூரொப் பிலாமுலை வாழிபொன்னி 
வாழி தரவியத் தியாகேசர் பொன்னருள் வாழியன்பர் 
வாழிய வெங்களபஞ் சாக்கர தேசிகன் மாமரபு 
வாழி துறைசைத் திருச்கோவை வாழிய வாழியவே, (#@sr) 

RO RO 

இருவாவடுதுறைக்கோவை முற்றிற்று, 

திரச்சிற்றம்பலம். 

 



டே 

அரும்பதவுமை, 
௨.௮௨ 

விநாயக வணக்கம். 

௧, கோவையன்ன - கொவ்வைக் 

சனியையொத்த. கோவை அக்கு - 

கோக்சப்படுதலையடைய அச்குமணி 

ser, wer snp கோ - மனமா 

இய அறையிலெழுந்தருளிய சிவபெரு 
மான், 

௨. அறைசை. திருவாவதுறை, 
கோ- பசு, அழடூய நற்குஞ்சாம் - 
அழூய விகாயகர், 

நூல், 

௨. அமோசத்தவரும் மயலாதலு 
றும், கோமுத்தி - திருவாவரதுறை. 

௩. போதும்போதும்போதுமென | 

உமதாசமூன்றந்தத்சை - உம்முடைய 
மாாபினிடத்தேயுள்ள யானைச்சொம்பு 
போன்ற சனங்களை, உமக்கே யுரித் 

எண்ணும்மை விரிக்க, இல் - இல்லை. தாகக் கொடும் தபொருளை, 
௪, பொன்னாழி-இருப்பாற்கடல், 

மின்னார்கடல் - தலைவியின்கண்கள். 
இரண்டு - விடமும் apa apy. 

டு, வம்பிற்புதைக்குந் தனக்கள்- 
சிலேடை, 

௬, இறவு - இருமீன், 
௮. கொல்லியம்பாவை - கொல்லி 

மலையில் அமைந்துள்ள பாவை, மே 
கம் - கூந்தல், மின் - இடை, 

௬௯, நூல் - நூல்போன்ற இடை 
யும் படி.த்த.ந்குரிய நூல்களும், இருள- 
கூந்தல், கண் 

௧0, கள் தா£, கட்டா- சட்டி, 
௧௧, கோகழி- இிருவாவ௫துறை, 

சண்டீரவம் - சிங்கம், பிற - ௮சை, 
உகம்-யுகம். இடைதல் - பின்னிடல், 

௧௯௬, கால்விழுந்ச செல்லார் - கா 
விறங்யெ மேகம், வணங்கெ பசைவர், 
அசோகம் - சோசமின்மை, ஒருமரம், 
பேர்க்குணம் - கற்பு. 

௧௪, வனம்-நீர், காரி, அத்தம் - 

கை. கோ-சண்கள், பசு, சவபெருமான் 
அம்பிகையின் பசுவடிவத்தை நீக்கி 
யருளியகையை இக்கவியில் ௮மைத் 
அக்கூறியஅழகு மிச வியக்கற்பாலது, 

௧௫. வைத்திருக்குமுழுவதும் - 
கூரிய சண்கள்முழுவசையும், வைத் 
திருக்கும் எல்லாப் பொருள்களையும், 

- மாலையும் வலையும், 

௧௬, புத்திமான் - புத்தியாகிய 
மான், அறிவுடையவன் (தன்மை), 
சண்வலை - சண்களாகஇிய வலை, சண் 
சளையுடைய வலை, ஓட்டந்தர - ஒட, 
ஒட்டம் - உதடு, எப்போது உண்பது, 

௧௭, அணர் - அன்புடையவர், 
மகனார் - மன்மதன், 

௨0, மருங்கு ௮ண்ணி, கொம் 
மைக்கோட்டை - கொங்கைகளாகயெ 
கொம்பினை, வட்டமாகிய கோட்டை 
யை. கை- கையும் சேனையும், 

௨௧, மட்டு -கள், அளவு, 

௨௨. சக்கரவாகம் - கொங்கைக்கு 
உவமமான ஒரு பறவை, 

௨௬. புனைய வாய்த்ததென்ச, 
௨௪. ிற்றிடை - விளி, 
௨௬. பால் - நல்வினை, , 
௨௭. என்னுக்கு - யாதிலுக்கு, 

சுடர் - தீபம், 
௨௮. பறவாக்குளவி - மலைமல் 

விகை, அல்லது மலைப்பச்சை, வண் 

டோடு - வண்டுகளோடு, வளவிய 
தோடு, பணித்திட வருவலென்ச. 

௨௯, நஞ்சிக்கு-௩மது ச்சை, சொ 
டி யிடை - விளி, 

௬௦, தேப் பானலங்கண்ணி - 
சேனையுடைய கருங்குவளை மலர்போ 
ஓங கண்களையுடையாய்,



அரும்பதவுரை. 

தேற்றுவித்திட்டி - கெளி 
தேற்றாங் கொட்டையால். 

நீர் - 

௩௧. 

வித்து, 
உரைக்க - சொல்ல, தேய்ச்சு. 
குணம, புனல், 

௬௨. நத்து -சங்கு, மின் ௮த் 
தர்- உமையை இடபபாதியிலுடையார். 

௪௨, வாசம் - மணம், தங்குதல். 
பொறி - யந்இரம், 

௪௪, சித்தசன்றேர் - சென்றல். 
௪௫. கூந்தல் -விளி, இருகான்கு 

கண்ணான் - பிரமன், பன்னிருதோ 
என் - முருகச்கடவுள் ' 

fo. Bags ட ஈணிய தீர்த் 
தம், மருத்துப்பயே. ௧ர..-அமு.த த்தை 
யுடைய கொங்கை, காற்றோடு கூடிய 
மேகம். அநங்காக் - சாமத்தி. 

௪௮, வடிச்தோ -. ஆராய்ந்தோ, 
௪௯, பேரெழிலி - பேரழகை 

யுடையாள், பெரியமேகம். 
டு ௦, நிலவரசு - படர்ந்த ௮ரச 

மரம் அல்லது சொடியரசு. ௮ம் சை 
வலம் - அழகசயெபாசி, 

டு௧. கோகனகை - இருமகள். 
௫௨. சன்னி - ஒரிராசி. தேசிகப் 

பொன் - ஒருபொருட் பன்மொழி, 
ஊிவை - ஊசியின் கூர்மை. 

௫௩. குற்றும்- பறிக்கப்படும், கோ- 
கண்கள், சலன் - கப்பல், 

டு௪. சூல் - சூலம். அரசு - ௮௪ 
மாம், தலைவன், மின்மால் - மின்ன 
லையுடைய மேகம், தலைவியாலுண் 
டாகிய காம மயச்சம், 

டு௫,. குளம் - வெல்லம், 

௫௬. போதி - அரசு. ஒறுக்கும் 
போதில். சொடுமரம் - வில், மேரு, 
கோல் - அம்பு, இருமால். ௮ம்போதி- 
கடல், வம்போதி - மணத்சை யுடைய 
கூர்தல். 

டு௮. பளிக்கறை - பளிங்குப் 

பாறை, வாழ்வான் - வாழும்பொரு 
ட்.6ி, என்ன நிற்றி, 

௬௧, பதி- அரசன், 
௬௨, தடம் - மலை, வழி, 
௬௩, கோய்கள் பலவற்ழள்ளும் 

Apts கோயாவது காமம், ஐவாயில்- 
ஐம்பொறி, 

௧௦ 

  

௭.௯ 

௬௪, பக்கம் குறையாத சோமன்- 
சலைவனுச்கும்சக் தரனுக்கும்”லேடை. 

BG. தென் - அழகு, தென்னை, 
௬௬. இதழி - - இசழையுடையாள், 

சோரும் உயிர் புரக்கும் சஞ்சீவினி - 
மிருதசஞ்€வினியென்னும் ஒஷதி, 

௬௮. செங்டெையார்- செர்கெட்டி, 
௬௯, ஆல்- ஆலமரம், நேமியான்- 

இருமால், 
௭௦, புடை - பருத்தல், 
௭௧. அவ்வெழுத்தின்-௮கரத்தோ 

டு. ௮வைக்கு-அவ்வெழுத்துக்களுக்கு, 
௭௨. கா விரி- சோலைகளில் விரி 

நத. இருக்கு ஆலும் - வேதங்கள் 
மூழங்கும். 

௭௬. மழை - கூந்தல், கந்தம் - 
மணம். எழுவகைத் தன்மை - மழை 
தருங்கந்சம் மு. சலியன, 

௭௪. கோடு - பன்றிக்கொம்பு. 
எடு. மூச்சோ - மூன்றுசண்கள், 

சொக்கு - பேரழகு, 
௭௬, முத்தம் - 8முதடு, இக் 

கோவை - இச்சண்களை. ௮க்கோவை 
யதா - அந்தக் கொவ்வைக்கனியாக, 

௭௮, முருக்கன்பூ - ழ் உதடு, 
௭௯. நடக்குமொருவரை - யானை, 

கொம்பாற் குத்திற்று, 
௮0. ித்திர தபம் - தலைவி, 
Am, மாராயம் - ம$ழ்ச்சி, 
௮௪, பத ஆரணம் - பதங்களை 

யுடைய வேதம், இத வார் ௮ணவும் - 
இனபச்சைச் செய்யும் கச்சைப்டொரு 
ந்திய Fa - வலி, செதவாரணம் - 
வெள்ளிய சங்சம், கையான் - திரு 
மால். மத வாரணம - மதயானை, 

AG. சே யானம் - இடபமாகய 
ஊர்தி, புனத்தால் - புனத்தின்௧ண், 
பாயாத வேங்கை - வேங்சைமரரம், 

Hat, பொன் ஓடி - பொன்மலை; 
மேரு. வில் அத்தா, வன்றி - ver 5. 

௮௮. Sop இடை ஆரும் 98) - 
அத்தி-யானை 

௮௯௬. வரை ஆரங்கள் - - மூங்கிலிற் 
றோன்றிய முத்தங்கள், 

௬0. முதுமையானை, 
௬௯௧, முறி - சளிர,



௭௪ அரும்பதவுணை, 

௬௨, வள்ளிக்கொடி - வள்ளியம் ௧௫௫, படி.- ஓப்பு, 
மை. செய்வப்பிடி - தெய்வயானை. ௧௫௯, மூரல் - பல், சோறு, 

௬௯௩. சைம்மலை - யானை. ௧௬௧, என்றின் தேர் - சூரிய 
௬௪. காயத்திருஞ்சிறை - சேக!னுடைய தேர், 

பந்தம். சிதாசாயம் - ஞானாகாயம்,, ௧௬௨, ர - நிறைய, வெய் 
நாகம் - மலை, காய் அத்தி - காய்த்த । யோன் - சூரியன், கொடியோன். 
௮ச்திமரம், கோபிக்சப்பட்ட யானை, ௧௬௬௩, எம் 8யர் - எனது சமை 

௯௫, ஆம்பல் - யானை, 'யன்மார், திமில் - மீன் பிடிக்கும் படகு. 
௬௯௬, ஒற்று - ஒற்மியெடுத் சவை. ௧ ௬௪.பூச் தாங்கு ௮ாசு-பூமியைத் 
௬௭. தாராகணமழ்சைக் கழற்ச் தாங்கும் ௮ரசன், மலர்சளைத் சாங்கும் 

காயாகவும் இிங்களைச் கண்ணாடியாசவும்! அரசென்பது ம ந்றோர் பொருள்,       
கடைந்து கொடுக்க வல்லேன். ். ௧௬௬, ஈட்சுடா் - சந்திர சூரியர். 

௬௮. தள்ளாடும் - துள்ளும். தருந்சன்மை - தட்பமும் வெப்பமும், 
௬௯, திருமகள் - தெய்வயானை. ௧௬௮. தால் - 
௪௦௦, மங்கை யார, ௧௪௦, வேங்கை, .வேங்கைமரம், 
௧௦. வல்லார் - வல்லமையுள் | | இது பூத்தால் இனைக்கதிர் கொய்வர். 

ளார், வல்லமையில்லார் | ௧௭௨ கணியார் - வேங்கைமாம், 
௧௦௮. சரி- ஒப்பு, சோதிட நூல் வல்லார், போது - மலர், 
௧௦௯, வெப்பம் நீங்கரிது, காலம். குரல் - கதிர், 
௪௧௪, ஆதரவு கருதசொப்டாம். ௨௧௪௪, தண் தாச) - தண்ணிய 
௧௧௩, சஞ்சீவனி - மிருதசஞ். திருவாத்திப்பூ. வரைச்கோ தண்டா - 

£ீவினியென்னும் ஓஷதி; (மோனை.) : மலையைவில்லாக வுடையாய். தண்டா 
௧௨௦. வெண்சார்தம் - திருநீறு,மல் - தணியாமல், வல் இசண் 
௧௨௬, வெள்ளாகங்குருகு - கெய்த , அலாது - வலீய பாணை யல்லாமல், 

னிலத் துக்கு உரியசோர் பறவை, .  க௭௫ட, மருது ஆளும் 2 ௨ ரர் - இரு 
௧௨௪, வேழத்தன் - மன்மசன்.! விடைமருதார், தாள் - அடி, 

காகளவீ - குயிற்பசவை. கொடி ் ௧௭௮, செம்மல் நையாமல் - தலை 
காக்கை. புல்லார்: புறக்காழையுடைய। | வன வருந்தாச வண்ணம். 
பனை, புன்மையை யுடையார். | 60H, அஞ்செழுத் தெங்குரு 

௪௨௫. முல்லைப் பெண்ணை - நாதன் - ஸ்ரீபஞ்சாக்க தேூகர், 
சற்பையடைய தலைவியை. பெண்ணை-| ௧௮0, பமரம்-வண்டு, மதன 
பனை, மதி - மூன்னிலையசை, னுடையதுரகசம் - இளி, 

௧௬௧, உள்ளீடு - அறிவு. ௧௮௪ இஞ்சி- மதில், 
௧௬௬, பன்னி- பத்தினி, தரும் ௧௮௨, கந்தரம் - கழுத்து, கர் 

வெற்பு - இமயம், சருடைய அன்பன், 
௪௬௪. சாழிமன்னர்- திருஞான! ௧௮௬. பரு சம்- பருத்,ச தலை, 

சம்பந்த மூர்த்தி, கக்கு (பருந்து) உலாவும் கரைவேல், 
Ema, உத்தியானம் - சோலை. அரி - சிக்கம். ஒருங்கு ௮க்கு உலா 
௧௪௪. இன்னம்: gu, வும், மால் - மேகம், 
௧௪ ௩, வஞ்சிக்கு அரசு ஆரம்-பனை.। ௧௮௪, இடை இரண்டடிகளம் 
௧௪௬, அலர்- பலரறிந்து கூறும் | நிரல் சிறை, முதுகுன்ழு - விருத்தா 

பழிமொழி. வன்னி சழை - வன்னி சலம். 
மரத்தின் இலை, ௧௮௭, நாசம் - சுரபுன்னை, 

௧௪௭, ஊரு - துடை, ஊர், EAH. அறை - பாறை, கண்   
௧ ௪௮. சேனிருலுக்கு மதி உவமம். | தீர்க்து - சாட்சணியமொழிகந்த, 
கடு ௩, தோணிபுரம் - சீகாழி, ௧௯0௦, கைதந்து ௮லையேலென்று,



அரும்பதவுரை, 

௧௯௬, எண்கு- கரடி, கோடு - 
தந்தம், இளை. கோட்டி - கூட்டம், 
துன்பம், தந்தவர் வந்தார், 

௧௬௯௪. ஆழி - மோதிரம், சக்க 
ரம், கடல், .8 யாழின் இன் மொ 
A4ypeu யாழோசை போலும் இனிய 
சொல்லாய், பொழிற்குப் போதுசம், 

௧௯௫, பல்லவம் - தளி, 
௧௯௭, சூரல் - பிரம்பு, பரல் - 

பருக்கைக்கல், சூர் . செய்வப்பெண், 
இசும்பு - வழுச்குரிலம்; ஏற்றிழிவை 
யுடைய கிலமுமாம். 

௧௯௯. குளிகை -சித்தகுளிகை; 
, அத மாத்திரை வடிவாக வுள்ள து. 

௨0௦௧. குவலயம் - பூமி, குவளை 
ப்பூ. ௮வல் - பள்ளம், பாசமாகிய 
வலையை, கவலை - கவர்த்த வழி, 

துன்பம். 
௨௦௨. கற்பு தர் உமை, கற்பார் - 

படிப்பவாகள், கற்பு - முல்லைக்கொடி, 
சல் பார் - கல்லையுடைய பூமி. 

௨௦௩, முதலிரண்டடி ப் ரனிறை, 

௨௦௪, அ௮னந்தற்குவளை - துயிலுச 
லையுடையகண்ணழாய குவளை; உருவகம். 

௨0௦௫, இகை - இசை, 
௨௦௭, கோட்டொலி-கொம்பின் 

ஒசை, 
௨0௦௮, வண்டின்பெயர் - தும்பி, 

அரியென்பன, பெற்றவைகள் முறை 
யே யானையும் க்கமும், 

௨௦௯, வளவன் - கோச்செக்கட் 
சோழகாயனார், 
௨௧௬, சக்கம் அடி.தாழ. 
௨௧௪, கடப்பர் தொடையர் - 

முருகக்கடவுள். 
௨௪௫. கருங்கா - கரிய சோலை, 

செங்காவி - செங்கழுநீர், காவியத - 
சுமந்தது, 

௨௧௭. விறப்பு - நடுக்கம், ௮ற- 

அறும்படி, 
௨௧௯, சானு- மலைப்பக்கம, குரு 

ம்பி - புற்றாம்பழஞ்சோறு, 
௨௨௦, எண்ணியே மாலுகின்ற 

மனத்தொடு, 
௨௨௧, வெள்ளி- வெள்ளை, 
௨௨௨, €- இகழ்ச்சிக்குறிப்பு, 

௭௫ 

௨௨௬. எசழக்கு- வழக்குக்கு மாழு 
பட்டது. சிலைத்தல் - முழங்குதல், 
வெள்ளி - சுகன், 

௨௨௭, கூவா- கூவி, முள்தாள் 
வன்குருகுசள் - கோழிகள், 

௨௨௮, கடுத்தனளோ - ௫யமுூற் 
ரூளோ. மூல்லை இலம்பகம் - முல்லை 
மலராலாகயெ கெற்றிமாலை, 

௨௬௩௦. தங்கள் நிலாக் சான் நிடும், 
வரிந்த - கோலஞ்செய்த, கொக்கை- 
விளி, குடிஞை - கோட்டான். பெட் 
பன் - விருப்பமுடைய தலைவன்,     ௨௬௧. அருங்கடி - அரியகாவல், 

| அடியார் நெருக்கு, மருங்கு - இடம், 
பக்சம், 
(௨௬௨, கூக் சண்டன் ஜயன், 
,வ௫ிவைப்போன்ற விழியையும், சண் 
'டைப்போன்ற மொஜழியையுமுடை 
யாய். இடுக்கண் தனை - துன் பத்சை, 
நடுக்கண்தனை - நடுவிடதடை. ௮ 
Osi நாம் ஈண்ணுவது யாாமுள், 
ட ௨௬௪, சரி- கைவளை, சைவர் 
தீனன் - சடவினேன். 

| ௨௬டு, வம் -ஈன்மை, மக்களம், 
gags - பொய்யர், வீணர், 
| ௨௬௬. பீரத்தலர் - பீர்ச்கம்பூ ; 
இது பசலைக்குவமம், 
| ௨௬௭. முறி - அடிமையோலை, 
| பிறிவாரின்- பிரிவார்போல; (எதுகை,) 

௨௬௮. செய் - வயல், மையலர் 
வீழும் - கருங்குவளை மலனாயொக் 
கும். மதன்கையாற் ரறெொடுத் திடும் 
மலர்ப்பாணம்; சையலா (மகளிர்) வா 
யாற் ரெொடுத் இடும் பழிமொழி; சைய 
லர் - தைக்கும் மலரம்பு, தங்கும் பழி 
மொழி, வண்டு - வளையல், 

௨௬௩௯. ஆருறுக்கு - முப்பத்தாறு 

தத்துவ இற்கு. அரசூர் நின்ற, ஆ. - 
வழி. இருட்டுணையாவர் ர், 

௨௪௦. பானல் - கருங்குவளை 

மலர், கானல் - கடற்கரைச் சோலை, 
நலம்போக என் ஒழுதி, துறைவன் 
றான் அலம்பு ஒதச்கமா, 

௨௪௧. ஞாழல் - புலிஈசக்கொன் 
(றை, எத்தால் - ஏய்ப்பால், 
| ௨௪௨, கழுது-பேய், இழுது-கெய், 

  

 



௭௬ 

௨௪௩. அளை-புற்று, தளைவாச்கு- 
பர. தத்தை நீச்குன்ற, உளைவாய் - 
வருத்தமுடைய.ராய், 

௨௪௪. ஆயிரம்பெயரையும் sags 
தினர் பரசும். அணங்கு ௮ணங்கற் 
றன்று - தெய்வம் வருச்தவில்லை. 
௨௪௫. முர்தலைவேல் - சூலம், 

மணிப்பேழை - மாணிக்சப்பெட்டி. 
௨௪௬, நிமித்தமும் நீ உரைத்தி, 
௨௪௭. அறைவாயில்- அறையின் 

வாயில். ௮றை வாய் - பாறையின்சண். 
ஆஹழை - ஒலிக் ற, ப 

௨௪௮௮. நார் - மலர் தொடுக்கும் 
நார், அன்பு, அலர் - பூ, பழிமொழி. 

௨௫௪. gurus Furs, get Gur 
ரியாக, ஒலி மந்இிரமாச, காணம் - பொ 
Pare. 

2 @ ௬, வேங்கை-ஒருமரம்,பொன், 
௨௫௪. பண்ணை அம்பு ஆர்க்கும் - 

வயல்களில் நீர் முழக்கும், பண் ஐயர். 
பண்ணை - கூட்டம். பண் கையும் ~ 
இசை வருந்தும், 

௨௫௬. பல் ஈந்து அடம்பு அடி - 
பலசக்குகள் அடப்பமரத் தினடியில், ! 

௨௫௭, மொழிக்கு இடை - 
சொல்லுக்குத் சோர்ற. காத்தும் - 
காப்பேம், 

௨௬௪, சீதாரி - ஒருவாசனை மரம். 
அவல் - பள்ளம், 
௨௬௨. தாவிச் குளம்பினில் இரு 

லைச் துவைசத்திட்டு மான் இயங்கும் 
பொருட்பு. 

௨௬டு, ஆர் தரித்த - அத்தப்பூ 

~ 

வை யணிர்த, | 
௨௬௭௬, மீர் - பசலை, 

அரும்பதவுனா. 

செல்லத - மேசமானது; அது - பகு 
இப்பொருள்விகுஇ. அத்தம் - செம் 
மை. கல் அதர் அத்தம் - கற்கள் 
செறிந்த வழியையுடைய காடு, 
௨௮௪. உலம்பும் - முழங்கும், 
௨௮௫. செருந்தி - ஒருமீரம். 

இண்டு - ஒருவ்கை முட்கொடி. 
௨௮௮, ஐவனம் - மலைகெல், 

பராய் - வழிபட்டு, ரை ௮ழடகியமேக 
ம் சொரிந்தது. ஐவனமாடம் - அழ 
இய எழுத்துக்களையடைய மாடம், 
ஐ வனம் - ஐந்த நிறம், 
௨௯௩, விஞ்சை - வித்தை. 
௨௯௬. சே.கை பதத்தினில் 

இடபத்தின் கையிடக் தில். (சேக்கைப் 
பதுமத் தில்? என்றும் பாடம், 

௩௦௦. முடி ஆறு சொண்ட - 
திருமுடியில் ஆகாய கச்கையை யணி 
ந்த, மூடி-இரீடம். முடியா-அழியாத. 

முடி ஆர் அளகம் - முடி.த் தலையுடைய 
ஆரிய கூந்தல், 

௩௦௪, மைப்போது - கருங் 
குவளைமலர். 

௯௦௬. விதுக்குறை - சந் இரகலை, 
௩௦௭. கல்லோலம் - அலை. 
௬௧௦. சுகம் - இளி, 
௬௧௫, நூழை - சிரவாயில், 
௬௪௬  கறி- மிளகுகொடி, கரி- 

யானை யென்னும் பெயரினதொரு 
நோய், 

௬௧௭, இம் வருடை ஆவியை-இந்த 
ஆட்டினுயிரை. 

௬௧௮. பாதம் சூட்டும், 

௬௧௯, ஈறில் காவிரி- சாவி; அது 
கருங்குவளை, அவ்வாறு காவி.]யென் 

௨௭௩. இடை எல்லி - பாதியிரா, பது; தலையெழுத்து - கா-சோலை, 
௨௭௪, இனையல் - வருந்தாதே, 

கந்தித்தது - மணம் வீசியது, 
௨௭௪௫. ஆரியசாடு - வடச்குள்ள 

தோர் தேயம். 
௨௭௬. சொழு அலம்- சொழுவை 

யுடைய கலப்பை, 

௨௭௮, ஏணி- மான், பாணித்த- 
தாமதித்து, 
௨௮௨. மெல் ௮தரத்து ௮ங்கனை 

யே. பல்லச.ர-பலவற்றைக் கொணர, 

௬௨௧, மதப் பொருப்பு - யானை, 
தெவ்வைத் தீர்ப்பான் -பகையை ஒழிக் 
கும் பொருட்டு, ஒருப்பாடு - ஒருமைப் 
பாடு, 

௬௨௬. ப 1 - பள்ளம். முர 
ம்பு - பருக்ல ,களாலாகிய மேடு, 

௬ ௬௨, ம் - கருமை. 
௬௬௪, தாரி- வழி, 
௬௩ ௬, சொக்கு-கூடி. உரவோர- 

அறிவுடையோர். உரமான - வலியை



அரும்பதவுரை. 

யுடைய. பூ வெதும்பியதா, குரவர் 
தரு - கு.ராமரம். 

௬௯௬௯௮. ரோ - ஒசை, 
௬௬௯. மாரனும் தேவியும், பேம்- 

அச்சம். 
௬௪௨, சங்கு - வளையல், 
௬௪௯௬, வாள் ஐயா - வாட்படை 

யையுடைய தமையன்மார், 
௬௪௫ தோயமூருப் பாலை வன் 

னிக்கு விடுவாய் - நீர் கலவாத பால் 
னைச் இளிச்கு விவொய்); நீரில்லாத 
பாலை நிலத்தின் தீவெப்பச்தில் என் 
னைச் செல்லவிடவோய் என்பது மற் 
ஜொருபொருள், 

௬௩௪௬. பெற்று - இடபம், 
௬௪௭, விடலை - பாலைநிலத்தலை 

வன், 
௩௪௯. வாய்மொழித்தெய்வம் - 

மந்திரம்; சிலப், நாடு- ௧௦0, 
௬௫௦, காளை-பாலைநிலத் தலைவன். 

௩௫௩, cleo - எண்ணி. ஓடி 
யாது - மெலியாமல், ஒருமணிக் 
கொடி - ஒரு கண்மணியையுடைய 

காக்கை, 
௬௫௫௪, வலப்பார்வை - சூரியன், 
௬ட ௬. குராமாத்கின் பூவைப் 

பாவையென்றல் மரபு, (௬௬௯௩) 
௬௬௦. செப்பம்- செம்மை, முப் 

பகை = சாமவெகுளி மயக்கம். 

௬௪ ௧. வருணம் -ரீர், 
௬௩௬௬. தோன்றல் - பாலை£?லத் 

தலைவன், 

௩௬௪, கள்வனென்றது தலைவனை. 
௩௬௯, செவெமதுகங்கை -ஒருசர்த் 
தம், பொன்னி - காவிரி, 

௬௩௭௨, மறுடைச் சரியோம். 
சமறழ்ப்பு - நாணம். 

௬௩௭௪௪, காதரம் - அச்சம். 
௩௭௮, செங்கைத்தினம் - இரு 

வாதிரைகாள். 
௩௭௯, என்பையும் ஓட்டையு 

மணிர்த. போதகம் - யானை, 
௬௮௨. இறவாது - கடவாசபடி, 
௩௮௪, தீது அத்தம் - வெம்மை 

யையுடையதாகய அருகெறி, 

௩௮௫. ஆத்திமுடியான். ஆசரவு 

      

  

௭௭ 

றும். அனாத - அமையாத, இவன் 
இருமாலானான். மங்கை அ௮ச்செல்வி 
யாயினாள். (செல்வி - திருமகள்.) 

௬௮௮. வரை - மலை. இகங்காள் 
வரையும் - இர்காள்காறும். தொய்யில் 
வரையும் - கோலயெழுசப்படும். வனா 
யம் இக்கும் - மூக்கிலும் கரும்பும். 

௬௯௦. புரை- குற்றம், 
௬௩௯௨. வால் - தூய்மை, 
௬௯௫, பல்கிய - பெருகய, 
௬௩௯௬, ஊரன் - WOR SI gs tev 

ae, us recom - ve NOanarear, 
௩௯௭, சமையாது - பொருது, 
௩௯௮, இசையம்பரகாதர் - இகம் 

பார், 
௬௯௯. கொடியேன் சைய, செக் 

நெல் தலைவிக்கும் மேதிப்பசடு தலைவ 
னுக்கும் வள்ளை பாதமைக்குமுவமை, 

௪௦0௦. உவருந்தி- உவரையுடைய 
சடல் ; உவர்ச்கடல் பரத்தைக்கும் 
மேகம் தலைவனுக்கும் பாற்கடல் தலை 
விக்குமுவமை, 

௪௦௧, கலர் - ீழ்மக்சள், குல 
முல் கையில் - குலமாதகிய மூல்லைநிலத் 
இல். மானென்றது தலைவியை, சாம் - 

அம்பு. 
௪௦௨. ஓட்டினை உண்கலஞனாகச் 

சொண்ட, முருச்சிளங்கொம்பு - முண் 
முருக்கையின் இளக்கொம்பு, 

௪௦௫, இலம் - அற்பம். 
தார் - மெலிந்தார், 

AVE 

௪௦௭, உடீஇ-உடுத்தி. நல்ஆதி 
ரையான்-ஈல்ல திருவா திரைகாளையுடை 
யவன், 

௪௦௯, சையாசலம் - சையகிரி, 
௪௧௨, உறுவர் - முனிவர், கீய 

வித்தேய்வை - சிறுகககை அகலாத 
துக் கலந்தகுழம்பு; ஐய இத்தேய்வை 
யெனப்பிரித்து, நின் மேனியிலுள்ள 
அழிய இந்சச் சந்தனச் குழம்பெனி 
னும் பொருந்தும். 

௪௧௫. பாடினி - 
சோடி - ஐரிராகம், 

௪௧௬, கூத்து இது என், 
௪௧௮, தீரக்கும்படி, பார்க்கும்படி 

தவம் விருர்,தாய்வந்த த, 

பாபெவள்,



௭௮ அரும்பதவுரை, 

௪௨௧, படி - ஒப்பு, ௪௬௭, குயின் - மேகம், 
Pom, இவப்பு-கோபம். செய்வ | ௪௪௦, உறை துளி, 

குஞ்சரி - தெய்வயானை, கடம்பன் ப ௪௪௧, ஓல்லுரர் - நட்பினர், ஒல் 
முருகக்கடவுள். வேடிச்சி - வள்ளி। லார் - பகைவர். 
யம்மை, ௪௯௩, வன்ரொண்டா - ஸ்ரீசுந்தர 

௪௨௪, அன்று - உடன்போன மூர்த்தி நாயனார், இருகோக்கள் - இச 
அக்காள். CRN LENSE,   ௪௨௫. சேம்பார்த்து.இடசோச்ி,। ௪௪௪, மேகம் தென்றிக்கு ஒடச் 
உவர்த்சனிர் - வெற தர், மாயன் - | கமலம் கரக, 
சண்ணன். உம்ம - உம்முடைய, ட ௪௪௭, சேர் சன்-மூருகக்கட வள். 

௪௨௬, மூன்னமே தலைவியின் ; மசனா் - மனமதன், உழைக்கன்று - 
அதரம், கண்கள, வபிற, இடைஎன் ; மான்சன்று, மின் வேல் - ஒளியை 
னும் சான்இற்கு௩. சோற்று அழகிழர் யுடையவேல், 
திருக்ச செவ்விலவம்பூ முதலிய சான்| ௪௪௮, படர்ந்தார் - சென்றார். 
கும் இவள் கருவுற்ற இர்காளில் சமக் சோ - மதில், நொச்சி - மதில், 
குரிய பண்டை கவின்பெற்றன; இவ; ௪௪௯. குணித்தருள் - - ௩டித்தருள் 
ளூறுப்புச்கள் வேறுபட்டிருர் சன என் : இன்ற, குரீறுக் குலம் - குருவியி 
றபடி. டணினம். பனித்து - நடுங்கி, 

௪௨௭, மாடு . பொன, புகை - ௪௫௦, என்பனி - என்னபனி, 
ஓமத்.கிற் புகைர்சப்படும் பொருள சள; அன்பன், இமாசலை (உமை) கேள் 
ஆகுபெயர், வாழ்த்தக் கைக்கொண்டு, வன். வன்பு அனியாயரை. 

௪௨௮. புறவப்பதி- -சகாழி. அணை ௪டுக. ஏமம்- பொன், புகழ்ப்போ- 

யார் - படுக்கை, இச்செய்யுள் புறங் சொன்னத் தியாகரென்பது, 
காட்டற றுறையென்றங் கூறப்படும். ௪௫௨, உனணாயாச் தனச்குன்று - 

௪௨௬, ரன் - ஆத்திமாலயை கொங்கைகள், உரைக்குர்தனம் - 
யுடைய சோழன். பேர், மாசிலாமணி. டொன், 
யென்பது, பே, னையாய் - குறறமறற. ௪௫௩, அச்தம்- கை, சண்ணாடி, 
மாணிக்கம்போ& வாய், "பொன், காடு, ௮ருகெறி, வெண்டோ. 

௪௬௦, தப்புரவு- தாய்மை, தாழ் கானல், 

ப்பர் கொல்லோ - 2ங்சச் செய்வாரோ, ௪டு௪, சொச்கு - மாமரம், ஓர் 
௪௩௯௬, தனகு - விடயச்களிப்பு, பறவை. 
௪௬௬, கஜ்திகை - பூமாலை, மச் ௪௫ட௫- அவன்காகளம் - குயில், 

இறக்கல்வி - இயலிசைநாடகம,



செய்யுள் முதற்குறிப்பகரா தி 
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இன்றளவும் 

PF. 

ஈகையாவா 
FLO uw alten 

௨. 

உம்பர்க்காசென் 
உம்மைப்பிறவி 

உமக்சேமுன் 
உமையாளெனு 
உயருந்தவத் 
oul pA pe 
உரச்கும்வண் 
உரற்காற் 

உருவார்வண் 
உலம்பும் 
உவருக்தி 
உள்ளாரை 
உள்ளீட்டினர் 
உன்னருஞ் 

பக்கம். 

௬ ௮ 
௧௫ 
டு௮ 
௬௦ 

௬௨ 

௬௪ 

F 2 

௬௧ 

௧௯ 

எடு 

௬ 

௧௨ 

Sr tm 

௪ 

௨ 

௨௮௯ 

௭௪0 

FE 

௨௪ 

43 

#O 

௬௦ 

2. 

F ol 

fn Sr 

& ol 

௧௪ 

௬௪ 

௧௮ 
௬௨ 

௬ ௮! 
டுக 

௧௨ 

௬௧ 

௬௯௬ 

HP 

௬௨ 

௧௬ 

௪௨     

சேய்யுள். 

GF. 

எட்டாந்திரு 
எண்கோட்டு 
எண்ணிய 
எண்ணும்பு 
எம்பாமா 
எம்போலீனங் 
எளியார்கஇரங் 
என்பனி 
என்புகல் 
என்போடணி 
என்னூதிய 

ஓ. 

ஏணிச்தடங் 

ஏ,க.தஅட 
ஏயும்விரக 
ஏறேறுசோ 

ஐ. 
ஐயானன 
ஐவனம்வித் 

ஒ. 
ஒண்ணக்கதி 
ஒருகேள்வி 

ஒருதிருக் 
ஒருவ துவை 
ஒள்ளொளி 
ஒற்றைப்பொரு 

ஒன்றுமிரு 
ஓ. 

ஒங்கியசெம் 
ஒங்குமெக்கு 
ஒராழியங்கை 

க், 

கங்கையஞ் 
கட்டாரணி 

கடப்பந்9 சாடை 
SOE SOOT L_ 

தத திகை 
SoC Is 

கருங்காலத் 
கருப்பாசந் 
கல்லாலுக 
கலந்தார் 

பக்கம். 

௪௫ 
௬௧ 

௧௬ 

௬௬ 

௬௨ 

௫௭ 

௬௩௬ 

௭௦ 

௬ 

@ & 

உ 

௧௪௬ 

௬0 

eS 

௬௫ 

or 

-G@ 

௬௯ 

௯ 

௫௨ 

௫௭ 

இச 

௪௨ 

௪டூ 

௨௧ 

௧௪ 

௬௫ 

௮ 

௬௭ 

௬௮ 
௬௦ 

௬௭௬ 

டு௦ 

டு 

௫



0 

சேய்யுள். 

கலராலறி 
சவையேயழ 
கற்சண்டு 
கற்பாருமை 
கறைகொண்ட 

கா, 

காதரந்தி 
காதாம்மெவண் 
காதும்பரச 
காந்திசகாள் 
காம்பார்வனா 

snus BG 
காரகாட்டு 
சாரொத்த 
காரொன்று 
காழிமன்ன 

a &. 
இள்ளையஞ் 
இளியாக 

தூ 
குயிலாய 

குயிற்குல 
குவலயர் 
குழையேறு 
குறிசாம்பிறை 

குனித்தருள் 
கூ. 

கூத் சாடவல் 
கூற் ற்முமஞ்சு 
கூறருண்மை 

கை. 

கையாரறும் 
கை யாழி 

கோ. 
கொங்குற்ற 
கொய்யாள் 

கோ, 
கோங்கேரிள 
கோன்மா றி 

௪. 
சத தாமெங் 
ச.திர்சொண்ட 
சதுவேதர் 
சரியோமறு 
சலம்புரி 

  

        

  

          

சேய்யுள். பக்கம். 

௬௬ சி 

டு ௬ | சட்டர்கொண் ௪ 
௮ | சித்துக்கியான் ௨௯ 

m2 Arg gon ௧ 

௬௮ சிரமக்கை ௬௧ 
சிரமாலை @@ 

௫௮ | லவங்க ௪௦ 
PE சிலைமேரு ௨௭ 
௧௮ ழி 

டு ் 
@ or | Furs ௩௫ 
௪ ஐ சீரியலா ௨௫ 
க சீரேறுயா & SH 
௪௯௬ ரொப்பில் GI 
௩ ௯ ரோடரவர் டு௦ 

௨௨ ச, 

சுகர் தாவி ௪௮ 
௬௨ சுடுங்கார ௬௯ 
௬௯ சுத்தருச்சன் PF 

சு.ரா.இபர் ௪௮ 
௩ ௧! சுரும்பாடு ௨௨ 

oI | FY OB சுசு 
௬ ௨[சுவையாரழிர ௪௬ 
௨௨ சுழியொன்று 5 & 
F oe | FO Owain கட 
TO | FP Depry. ௧௦ 

௪ டி ச. ௨௬ சூட்டம்பு ௪ 
௫.௧  சூட்டழற்க ௬௦ 
௪ ௩ | சூடாமணி ௧௭ 

குலேந்தசெம் ௧௦ 
டு ௯। சூழ்க தார்கலி ௬௭ 

௩ ௪ சூளாமணியெங் ௨௭௬ 

சே, 
டு ௩|(செங்காவி ௩௨ 
௨௧ செச்கைத் ௫௯ 

செக்காப்புல ௬௪ 
க எ|செப்பான் @ oe 
௪ 0 | செப்பறைபூண் ௬௫ 

செம்பாதபத் ௨டு 
௩௮ | செம்மலாமா ௬ 
௬ ௩ | செய்யலர்வாச ௬௭ 
௪௮|செழிக்குந்தறதை ௨௪ 
டு௮|செறிதேம்பொழி ௬௪ 
௪ ௬ | சென்னிக்கரு 3     

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி, 

பக்கம், சேய்யுள். 

Ge, 
சேதாம்பல் 

Cris DG 
சேயழலேக் 
சேயானமே 
சேலாெண் 
சேவார்பதா 
சேவேறுசெம் 

சோ, 
சொரிந்சசொல் 
சொல்லும்பெரு 
சென்னலந் 

சொன்னேசருச 
Gea. 

சோசக்சவிர் 
சோணாடர் 

தச்கோர்பணி 
தீங்குவர்தார 
சடக்கும்பராசி 
£93 geonun 
தண்டாதடி 
தண்டுறைசை 

தண்ணக்குமுச 
தண்ணாிறு 
சயங்கும்பிரச் 
தரையவர் 
தலைவனெங் 
தவத இினமிக் 
தவமேரு 

தீழல,த,சமே 
தழையெடுத்தா 
சனத்சோடணை 

தா. 
சாயிலுமின்ப 
தாளையனபா் 

த். 
தஇிக்காடை 

திண்ம. ரண 
இருக்காவிரி 

திருத் சத துறை 
இருரசாணரவர் 
திருவாவடுதுறை 

தருவீற்றிருந்ச 
னாயார்புனழ் 

பக்கம், 

௬௮ 
௭0 

87௯ 

கம 

௮ 
[in Se 

கன 

௬௭ 

it Ty 

2. Fr 

கு௨. 

௧௯ 

௪௯௬ 

௧௪ 

௬௬ 

௨௮ 

௫௭ 
௨௧ 

௬௫ 
௪௧ 

௬௦ 

௬௧ 

hh of 

௪௨ 

௭௧ 

௨௬ 

2. of 

க்க 

இ 

FS 

2. @ 
௧5௫ 

இ௦ 

22௬ 

கடு



செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி, 

பக்கம்.' சேய்யுள். 

௭ 5. கிலச்சோர்பசும் 
க எ:நீவந்தமராமர 
௬டு  நன்றுரைசை 

Tr . 

க ௬; நீடுநின்௧கண் 
௧௯ EG) 5 BICOL OOF 

 நீந்தாரெடும் 
௩௮ ரீர்கொண்ட 

௪௭. ஈீருண்டவார் 

௪௪. ரீலார்முகின் 

௯. நந, 
௪ ௯ நெறிவார்குழலி 

ப, 
௪ ம. பஞ்சடிதாம 
௨௯, பஞ்சூட்டுமெல் 

௬ ; பண்ணையம் 

க்க பணிச்சடகம் 

௬ பதவாரணத்த 

ட பதியாசென் 
௭ பாசம்புயமலர் 

௩௦ பாம்புமலர் 

௨௮. பரிவேமருவி 

௪ ௬ பருக்குந்தன 
௨௮ பருஙகககு 

௧௯ (We uF 
i, , , 

நல்லாவடுது.., ...ஈளிக ௨ பல்லாரவண்ட 

  

செய்யுள். பக்கம். செய்யுள். 

இனைக்காகொக் ச சு சொம்மென 
'இனைபோக ௨௯ தொல்லாவடு 

. 'தொழக்கேத 
தீவாயவெஃ ௭ 0 தொழுதவர்ச் 

து, தொழும்புசெய் 

துடியிடை சு ௩தசொளிகொண்ட 
துண்டப்பிறை 2 தோ, 
துத் தியயாவணி ௩ தோட்டார்கது 

துஇப்பார் க ச(தோட்டெருக் 

துதியைப்பெறுங் கக 'சோடேறுசன் 
துப்பார்திரு ௫! சோணாலிரண் 
துய்யவெண் க ௯ சோத றமுங்கேடு 
துவ்வாவிட ௨௦ ந. 
அள்ளும்பொன் ௪௪ ௩ூர்கொடி 
துளவேயணி க பாஞ்சமுதா 
Bp sores ௩ எ. ஈஞ்சிக்கொ 
அறைசையுண் ௨௪ நடந்சொண்ட 

நா, நடத்திற்கிறக் 
தூண்டற்கரு ௫இஎ ஈடமேசெய 
தாவேதவாசி உடிஈத்துறையா 

தே, ஈந்தலைவாவி 
தெற்றியவார் ௫ ௪5ந்தாவள த 
சென்சோகழி ௬ ௪ ுக்தித்தனி 
தென்ன சூர் ௨ ௧ 5மமனையாக 

தென்னவிர் க த நம்மாசிலாமணி 

தென்னைடு துறைச் 
செம்...... சிலம் எகல்லாவடுது...... 

சென்னாவடுதுறைச் 'ஈல்லோர்ப:! 

செம...... செழுங் ௨ ஈலம்பாவாம் 
தே. 'ஈவ்வியங்கை 

தேக்க தரு ௬௮ நளியற வெஞ் 

தேமாங்கனி ௩ டு 5ற்பலசேவ 

கடணிவீதி as Bho waked 
தேன் ரு ௧௦0 நுறைக்கோலை 

தேன்றுஞ்சு டு நறையாரிதழியர் 

தேனக்கபூக டுக ஈன்மானிடம் 

தேனுங்கிழங்கு உடுஈன்ன2 இன் 

தை. நா, 
தைக்னெறவேற் ௭௧ மாகத்திரு 

மூதா. காவியம் 

சொங்கலைம் ௬ 0கானேதுமெண் 

தொடுக்குக் டு , 
தொடைத்தே ௪ ௯ நி.திவளர்கோ 

தொண்டாரமை ௪ ௬ிந்தையுறாம 

தொத்திட்ட & @ நிரைக்கும்பகி 

௩ பற்றேதுமி 
௪௮. பன்னாமத்செய் 
௨௨ பனிச்சந்திர 

௬௬: பா. 

டு ம. பாட்டரியாவி 

எ ;பாதலமோ 
௫௮ பாம்பார்த் ச 

க பாராட்டுகல் 

ச ௯ பாரோர்விண் 
PE ப பானத்துலா 

சு ।பானலம்போ 
| 

| பி. 
௨ பிடிக்கத்தகு 

௨ ௪ (பிடிவளமென் 
௮ | பிரியாதுவள் 

பிறவாறெறி 
௫௨  பிரைவார்நுத 
௬௯ 
எக     ட்டு 

புகலுந்துதி 

HS 

பக்கம், 

Fe 

௫ ௨ 

க் 

ட௦ 

௬௭ 

Sr Fm 

க் 

F & 

hh & 

௬௪௭ 

௧௭ 

டூ௦ 

௪0 

டு ௫ 
௧௪ 

& @ 
௪௭ 

இக 

@ & 

& 

௨௯ 

௬௨ 

௬ 

Re 

௯ 

&& 

Sn Ge 
௬௮ 
௨௭௬ 

௩௮ 

2 2. 

fn 

கடு 

௨௦



௮/௨ 
௩ 

  

  

செய்யுள். பக்கம் செய்யுள். 

புயலாய்மி @ 2 மன்னிருவாணி 
yyeorad cot ws ௬ ௪ மனையாவடு 
yer fied us ௨௮ மா, 
புனலுத்றபூ ௬௪ மாசிலைக்கா 

பூ. மாட்சியென் 

பூமாரன்றே டு ௩ | மாண்டகுபூ 
பே. மாணாகடு 

பெண் ஹுழை ௧ ௩ மாமன்றற்கை 

பெருச்தவர் டு ௯, மாமேனிக 
ப், மாரனைநீறு 

பேதாதிபேதக் ௬ 0| மாவேரிக் 
பை, 'மாற்சந்தரணி 

பைஞ்சூரன் ௬ 5 மீ. 

பைம்டோதி க 0.மின்னுக்கதிர 
போ, மின்னோத 

பொருவொன் Se GT | ip, 
பொஜழ்பயன் ௪ க!முடித்திட 
பொத்றோ ௫। மூடியாறு 

பொன்மறுகோ ௬௬, மூ.த்தமிழ் 

பொன்னணியாது ௬௦ முத்தலைவே 
பொன்னோதி க ௫: மு,ச்தியென் 

போ. 'முதுச்குறை 

போதார்புரி ௬ ௯ முத்றாமுலை 

போர்க்குஞ்ச.. ௬ ௫! மூறுவற் படை 
ம, முன்வரக்கண் 

மகரக்கருங் ௬௮ 'மூன்னக்தடவனா 
மஞ்சனமாட்டி டு ௪!முனனாண்மஜை 
மடச்சொடி ௬௪. Ip. 
WL BET Ss ௨௨ மூப்பாயிளை 
மணந்தரு Bay கூலாக மங் 

மணிப்டாக் ச ௬ ௯ மூவாமுதல்வ' 
மதிவைத்த ௨ ௯ மூளாவழலி 
மயில்போனட கக ம, 
மருச்கொண்டிட ௪டு மெய்வரகந் 

மருசாளுமூ.ர ௨௮! மெல்லதாத் 
மருவளா்கோதசை ௭௧ மை, 
மருவியகாதலர் ௨௭ மைப்போசன 
மல்லாாமலை ௨ ட௫। மையார்கருக் 

மலங்காவ்சை ௬௮! மைவண்ணவார் 

மமுவலனேந் தி Fh வ, 
மழைதரு க ௩) வடிக்கணல் 
மறைகட்கரிய & oF ee 

.மன்றேறி ௨௭ வடுப்பான் 

செய்யுள் முதற்குறிப்பகராதி. 

பக்கம். 

ற் 
கீஸ் 

சேய்யுள். 

வண்டார் 
வண்டிலதா 
வண்ணச்சடா 
வயலாம்பல் 

வருணத்திற் 
வருமந்சமாகி 
வரையும்பொற் 
வன்புடன் 

வா, 

வாடாதபோ 
வாமத் திலோர் 
வார்ச்கும்ப 

வார்தங்கு 
'வாழிதிரு௨.ர 
வாளொன்று 
(வானும்பான் 

௨௦: பி, 

௪ .விடவாள் 

௮. .விடைச்சண் 
nr Hf விடையார் 
& FP விண்ணாற்ற 

௪௮ !விரையா£ 
௬௨ 'வில்லாரவே 
௬௪ 'வில்லிலங்கு 
டு௮ விழிசாட்டு 
௪௦ விளக்கமரு 
சு ௦ 'விற்படும் 

'விறப்பறியா 

௬: வீ, 
© Fa ணர்க்கருமை 

௪ ௯ வீரியமாச 

௬டு. வே. 
'வெங்கட்கரி 

௪௮ வெக்காள 

௪௪ வெட்டும்படை 

'வெப்பாவட 
வெள்ளாங் 

Gavel of Seo 

வே. 
வேண்டும்பத 
வேய்வந்த 

வேர்சூழ்க் த 

வேலைநஞ்சு 

Hy 

உ 

fm ifm 

௫௦ 

௪ 

க ௬ 

௬௦ 

PH 

௨௯ 

௫ 
2.6   

  

௪௭ 

௨௮ 
௨௨ 

௧௭ 

௨௫ 
௨௫   

துணைவந்த க்ணபதிதுணை, 
  

பக்கம். 

௪டு 
௯ 

Ff) 

௬௯ 
௫௬ 

@ « 

௬௪ 

டூ௨ 

௨ 
௬௦ 

௬டு 
௨௭, 
௭௧ 
Pe 
சுக 

௨௭௬ 

பது “ர 

௧௨ 

Gir fin 

௨ பி 

@ @ 
டு௬ 

& 0 

& AH 
௬௪




