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Seas MADRAS 3600 090. “| 
கணபதி துணை. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

அகத்தியமகாமுனிவா 

திரடடியருளிய 

தேவாரத்தாரட்டு. 
  

இ ல் al 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

அறுமுகநாவலாவாகள 

மூன்னிலையிற் பர்சோதித்து, 

மேற்படியூர் 

சதாசிவப்பிள்வாயால 

செனனபட்டணம 

வித்தியாநுபாலனயந்இு.ரசாலையில் 

அச்ற்பஇிப்பிக்கப்பட்ட து. 

  

ஆரம பதிப்பு. 

" ஜய் காததஇகைமிீ”. 

 



சூச்பத்திரம்; 

இருஞானசம்பச் தகர்த்திநாபனூ. 

பஇகம், 

      

பக்கம்.| பதிகம், பக்கம். 

இருப்பிரமபுரம. ௩, திருவெழுகூற்றிருக்கை, ௨௨ 

இருந்றறுப்பதிகம். ௮ DESL OHI OWED. ௨௪ 

பஞ்சாக்கரத்திருப்பதிகம், ௧௦ இருவாழ்கொளிபுழ்தூர், ௩௧ 
நமச்கவொயசத்இருப்பதிசம். ௧௧ இருப்பூந்தராய், ர 
இருக்ரத்திக்கோவை. ௧௬, கோளறுபதிகம், அட 

இருகாவுக்கரசுகாயனா. 

ப.இ... பக்கம், | பதிக”. பக்க... 

இருவதிகைவீரட்டானம். ௯) இருப் (உண 4. ௨௭ 
ஈமச்சிவாயத்திருப்பதிகம், ௧௩ | நருவதிகைவிரட்டானம். ௩௩. 
இருக்ஷச்திக்கோவை. க.ர' ப்ரிகைலாயம, ௩ ௯ 
கோயிற்றிருவிருத்தம், ௨௫ திருவாரூர்த்திருவிருழ்தம், ௭௬ 

FE BO (Lp த் இராயனார். 
பதிகம். பக்கம். பதிகம். USED. 

இருவெண்ணெய்சல் லூர். ௭ !திருப்புன் கூர். ௩௫ 
திருப்பாண்டிச்கொடுமூடி. ௧௪ | இருக்கழுக்குன்றம். ௫௯௨ 
ஊர்த்தொகை, ௨௧ திருததொண்டத்தொகை, ௪ 
திருக்கடர்மயானம். nol 

இருச்சிற்றம்பலம்,



வ. 

வீ ரலர் று. 

ராதி முத்த சித்துருவாயெ முதற்கடவுள் சிவபெருமானே 

என்று ஆன்மாக்கள் துணிந்த வழிபட்டு உய்யும்பொருட்டுப் பல 

அ௮ற்புதங்களினாலே சைவசமயச்தைச் தாபித்தருளிய திருஞானசம் 
ப$தமூர்தீதிசாயனார், இருநாவுக்கரசுசாயனார், சுந்தரமூர்த்இராயனார் 

என்னும் சமயாசாரியர்கள் மூவரால் ௮ருளிச்செய்யப்பட்ட தமிழ் 
வேதமாகிய தேவாரம் ஒரு லக்ஷத்திரண்டாயிரந் இருப்பதிகமு 

டையது. அவைகளுள் எழுழாற்றுத்தொண்ணாறறேழு திருப்ப 

இசம் ஒழித்து ஓழிந்தவை இறந்துபோயின. எஞ்சி நின்ற எழுநூற் 

றுத்தொண்ணுற்றேழு தஇருப்பதிசங்களையும் திருவாரூர் அபயகுல 
சோழமகாராஜாவடைய வேண்டுகோளின்படி. இருகானாயூர்ப் 

பொல்லாப்பிள்ளையாருடைய மாணுச்சராகய சஈம்பியாண்டார்சம்பி 

ஏஎழுதஇிருமுறைகளாக வகுத்தருளினார். ௮வவேமும் அடக௩்ூய திரு 

முறை அடங்கன்முறையெனப்படும், 

கல்வியறிவொழுக்கங்களாற் சிறப்புற்று விளங்க சிவாலய 

முனிவர் ௮வவடங்கன்முறையினது மமையையும் அதனைசாடோ 

றும் விதிப்படி சிரத்தையோடு பாராயணஞ்செய்யின் முத்தி சித்தி 

க்குமென்பதனையும் அறிந்து, தாம் அப்படிப் பாராயணஞ்செய்ய 

ஆசைகொண்டார். ௮து நிறைவேறுதல் கூடாமையால் வருத்தமு 

நறு, சிதம்பரத்தை அடைந்து, கனகசபையின்கண்ணே ஆனநர்ததா 

ண்டவஞ்செய்தருளும் சபாராதரை வணங்க, தமது கருத்த முற்று 

ம்பொருட்டு நெடுங்காலம் அ௮ருந்தவஞ்செய்தார். அப்பொழுது சபா 
நாதருடைய திருவருளினாலே, ““சிவாலயமுணிவனே நீ பொதியம 

லையிலிருக்கின்ற ௮அகத்தியமுனிவனிடத்தே போவாயாயின் உன்க 

ரத்து நிறைவேறும்” என்று ஒரசரீரிவாக்குத்தோன் றிற்று, ௮துகே 
ட்ட ஏிவாலயமுனிவர் மனம௫ழ்ந்து, சபாராதரை வணக, விடை 

பெற்றுக்கொண்டு சென்று, பொதியமலையை ௮டைரச்து, ௮கத்தியம 

காமுனிவரைச்சிந்தித் த, மூன்றுவருஷகாலம் ௮ருந்தவஞ்செய்தார்.



௨, வ ரல று, 

அகத்தியமகாமூனிவர் அ௮வருக்குவெளிப்பட்டு, ௮டங்கன்மூறை 

முழுதையும் அவருக்குபதேசித்து, அதினின்றும் இருபத்தைர் ஐ 
இருப்பஇிகங்களை எடுத் துத்தொட்டி, “இவைகளை நாடோறும் பாரா 

யணஞ் செய்பவர்கள் அடங்கன்முறை முழுதையும் பாராயணஞ் 

செய்பவர்களாவர்கள்'' என்று தருவாய்மலர்நது, மறைந்தருளினா . 

சிவாலயமூனிவர் அப்படியே இல்விருபத்சைக்து இருப்பஇிகங்களை 

யும் நெடுங்காலம் பாராயணஞ் செய்* சிவபெருமானுடைய 

இருவருளைப்பெறறூர். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



a. 

கணபதி துணை. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

அகத்தியமகாமுணிவர் 

திரட்டியருளிய 

ஓ 69 

தேவாரத்துிரட்டு, 

சேதவாரநுதலியபெபொாருள். 

கேரிசைவெண்பா. 

குருவுருவும் வெண்ணி நெழுத்தஞ்சுங் கோயி 

லரனுருவ மென்றலைமே லாக்கும்--திருவடியுஞ் 

சிட்டான வர்ச்சனையும் தொண்டுஞ் சவாலயர்க்கென் 

திட்டா ரகத்தியனா ரெட்டு, 

  

இருப்பதிகக்கருத்துறை. 

நிலைமண்டலவாூரியப்பா. 

தோடு கூற்றுப் பித்தா மூன்றும் 

பீடுடைச் தேசிகன் போரு ளாகு 

நீற்றுப் பதிக நிகழ்த் துங் காலை 

மாற்றுப் பரையின் வரலா முகுந் 

அஞ்சல் காதல் சொற்றுணை மதறு 

மஞ்செழுத் துண்மை யருளிய தாகு 

மாரூர் இல்லை காட்டர் மூன்றுஞ் 

£ீரார் கோயிற் நிறமைய தாகு 

மோருரு வரிய பாளை வடிவே 

மருவா ரென்ற வண்டமி ழைந்தும்



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

இருவார் மேணிச் செய்திய தாகும் 

பொடியுடை யரவணை யந்த ணாள 

னடியிணை தந்த வருளே யாகும் 

பத்து வேற்றா Dares Nowa மூன்று 

நந்தலி லருச்சனை காட்டிய தாகும் 

வேய் குலம் தில்லை யெனுமிவை மூன்று 

காயனு மடிமையு காட்டிய தாகு 

மிட்பரி ௪கத்திய மூணிவ ணிருகிலத் 
தொப்பரு மூவ Gorges arr 

மூழுதையுஞ் சிவாலய முணிக்கறி விதப் 

பழுதிலா வவையுட் பரிந்தெடுசத் திருபத 

தைகதுயர் பதிகமு மறிவுறத் இரட்டி. 
பயெண்ணரு மடங்க வியாவையு முணரும் 

புண்ணிய மிவைகொொடு பொருந்து மென்றவன் 

றனக்கருள் செய்தனன் றகசவுற வகனாற 

நீதிலா வகத்தியத் இரட்டினை யுலகி 

லோதின சடங்கலு மோதின ராவசே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



உ 

தஇருச்சிற்றம்பலம், 

திருஞானசம்பந்தமூர்த் இமாயனார் 

திருப்பிரமபுரம். 

பண் நட்டபாடை, 

    

குருவருள். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

தோடுடையசெவியன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிகுழ.க 
காடுடையசுடலைட்பொடி. பூசியென்னுள்ளங்கவர்கள்வ 

னேடுடையமலரான்முனைகாட்பணிக்சேத்தவருள்செய்த 

பீடுடையபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (௫) 

முற்றலாமையிளகாகமோடேனமுளைக்கொம்பவைபூண்டு 

வற்றலோகெலனாப்பலிதேர்ர்தென துள்ளங்கவர்கள்வன் 

கற்றல்கேட்டலுடையார்பெரியார்கழல்கையாற்றொழுதேச்தப் 

பெற்றலூர்ந்தபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன் றே, (௨) 

நீர்பரந்தநிமிர்புன்சடைமேலோர்நிலாவெண்மதஇகுடி 

யேர்பரர்தவினவெள்வளைசோரவென்னுள்ளங்கவர்கள்வ 
னூர்பரக்தவுலகன்முதலாரயவோரூரிதுவென்னப் 

பேர்பசந்தபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (௩) 

விண்மடூழ்ந்தமதிலெய்ததுமன் றிவிளங்குகலையோட்டி. 

லண்ம௫ூழ்ச் துபலிதேரியவந்தென தள்ளங்கவர்கள் வன் 

மண்ம$ூழ்ந்தவரவம்மலர்க்கொள்றைமலிந்தவரைமார்பிற் 

பெண்மடழ்க்தபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (௪) 

ஒருமைபெண்மையுடையன்சடையன்விடையூரும்மிவனென்ன 
வருமையாகவுசைசெய்யவமர்ந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன் 

கருமைபெற்றகடல்கொள்ளமிதந்ததோர்காலம்மி தவென்னப் 

பெருமைபெற்றபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (௫) 

மறைகலர்தவொலிபாடலோடாடலராமெழுவேந்தி 

யிறைகலந்தவினவெள்வளைசோரவென்னுள்ளங்கவர்கள்வன் 
கறைகலந்தகடியார்பொழினீடுயர்சோலைக்கதர்சிந்தப் 
பிறைசலந்தபிரமாபு மேவியபெம்மானிவனன்றே, (௬) 

சடைமுயங்குபுனலன்னனலன்னெரிவீசிச்ச திர்வெய்த 
வடைமுயங்குமரவோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர்கள்வன்



அகத்தியாதேவாசத்திரட்டு, 

கடன்முயங்குகழிகுழ்குளிர்கானலம்பொன்னஞ்சிறகன்னம் 
பெடைமுயங்குபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (<r) 

வியரிலங்குவரையுர்தயதோள்களைவீரம்விளைவித் த 

வயரிலங்கையரையன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர்கள்வன் 
றுயரிலங்கும்முலலற்பலவழிகடோன்றும்பொழுதெல்லாம் 
பெயரிலங்குபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்நே, (௮) 

சாணுதல்செய்திறைகாணியமாலொடசண்டாமரசையானு 
நீணுதல்செய்தொழியச்கிமிர்்தானென துள்ளங்கவர்கள்வன் 

வாணுதல்செய்மகளீர்முதலாயெவையசத்தவரேத்தப் 

பேனுதல்செய்பிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன் றே, (௯) 

புத்தசோடுபொறியில்சமணும்புறங்கூறகெறிநில்லா 

வொத்தசொல்லவுலகம்பலிதேர்க்தென தள்ளங்கவர்கள்வன் 

மத்தயானைமறுகவவுரிபோர்ச்ததோர்மாயம்மி தவென்னப் 

பித்தர்போலும்பிரமாபுரமேவியபெம்மானிவனன்றே, (௧௦) 

௮ருகெறியமறைவல்லமுணியகன்பொய்கையலர்மேய 
பெருநெறியபிரமாபுரமேவியபெம்மானிவன்றன்னை 
யொருதெறியமனம்வைத் துணர்ஞானசம்பந்தன்னுரைசெய்த 

இருகெறியதமிழ்வல்லவர்தொல்வினைதீர்தலெளிதாமே. (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருகாவுக்கரசுகாயனூா 

இருவதிகைவீரட்டானம். 
  

பண் கொல்லி. 

குருவருள். 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

கூற்ராயின்வாறுவிலக்கடிலர் 

கொடுமைபலசெய்தனரசானதியே 

னேற்ருயடிக்கேயிரவும்பகலும் 
பிரியா துவணங்குவனெப்பொழு தும் 

சோறந்ராதென்வயிற்நினகம்படியே 

குடசோடு தடக்கிமுடஃடியிட 
வாற்றேனடி.யேனதிகைக்கெடில 
விரட்டானத்தறையம்மானே. (௧)



அகதஇியர்தேவாரத்தாரட்டு, ௫ 

கெஞ்சம்முமக்கேயிடமாகவைத்தே 
னினையாதொருபோதுமிருந்தறியேன் 

வஞ்சம்மிதுவொப்பதுகண்ட நியேன் 

வயிற்றோதுடக்கிமுடக்கியிட 
ஈஞ்சாகுவந்தென்னைஈலிவதனை 
ஈணுகாமற்றுரந்துகரம் துமிடீ 

ரஞ்சேலுமென்னீரஇகைக்கெடி.ல 
வீரட்டானத்துறையம்மானே. (௨) 

பணிக்தாரனபாவங்கள்பாற்றவல்லீர் 

படுவெண்டலையிற்பலிகொண்டுழல்வீர 3 & 
அணிச்தேயுமக்சாட்செய்துவாழலுற்றுற் e 

சுடுகின்ற துகுலைதவிர்த் தருளீர் 3 ௫ 

பிணிக்தார்பொடிகொண்டுமெய்பூசவல்லீர் iG 

பெத்றமேத்றுகச்சர்சுற்றும்வெண்டலைகொண் E, a 
டணிச்$ரடிகேள திகைக்கெடி.ல 5 ஓ 

வீரட்டானத்துறையம்மானே. ௫ 2 @ 

முூன்னம்மடியேன ஜியாமையினான் (0 ட 
முனிர்சென்னை௱லிகச் தமுடக்கியிடப் $ ௫) 

பின்னையடியேனுமக்காளும்பட்டேன் 1 இக ட 
சுடுகின்ற தசூலைதவிர்ச்தருளீர் we 

தன்னையடைந்தார்வினை தீர்ப்பகன் ரோ 
தலையாயவர்தங்கடனாவ ததா 

னன்ன நடையார திகைக்கெடில 2 
வீரட்டானத் துறையம்மானே. (ச) 

காத்தாள்பவர்காவவலிகழ்ந்தமையாற் 

கரைநின்றவர்கண்டுகொளென்றுசொல்லி 
நீத்சாயகயம்புக_நூக்கியிட 

நிலைச்கொள்ளும்வழித் துறையொன்ற நியேன் 
வார்த்தையிதுவொப்பதுகேட்டறியேன் 

வயிந்ரோடு துடக்கிமுடக்கியிட 

வார்த்தார்புனலார திகைக்கெடில 

விரட்டானத்துறையம்மானே. (ந) 

சலம்பூவோடுதூபமறக்தறியேன் 

றமிழோடிசைபாடன்மறந்தறியே 
னலக்தீககிலுமுன்னைமறர்த நதியே 

னுன்னாமமென்னாவின்மறந்ததியே 
௨



ப் அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

னுலக்தார்தலையிறபலிகொண்டுழல்வா 

யுடலுள்ளுறுசூலைதவிர்த்தருளா 
யலக்தேனடியேன தஇிகைக்கெடில 

வீரட்டானத் துறையம்மானே. 
உயர்ந்சேன்மனைவாழ்ச்சையமொண்பொருளு 

மொருவர்தலைகாவலிலாமையினால் 
வயந்தேயுமகச்காட்செய்துவாழலுற்றால் 

வலிக்கின்ற துகுலைதவிர்த்தருளிர் 

பயந்தேயென்வயிற்நினகம்படியே 

பறித்துப்புர ட்டியறுத்தீர்த்திடகா 
னயர்ந்தேனடி.யேனதிகைக்கெடில 

வீரட்டானத்துறையம்மானே. 

வலித்தேன்மனைவாழ்க்கைம௫ூழ்ந்தடியேன் 
வஞ்சம்மனமொன்றுமிலாமையினற் 

சலித்தாலொருவர் துணையாருமில்லைச் 

சங்கவெண்குழைக்கா துடையெம்பெருமான் 
கலித்சேயென்வயிற்் றினகம்படியே 

கலக்கிமலக்கிட்டுக்கவர்ச் தன்ன 

வஓத்தேனடி.யேன இசைக்கெடி.ல 
வீரட்டானச் துறையம்மானே. 

பொன்போலமிளிர்வதொர்மேனியினீர் 
புரிபுன்சடையீர்மெலியும்பிறையீர் 

துன்பேகவலைபிணியென் றிவற்றை 
ஈணுகாமற்றுரந்துகரந் துமிடீ 

ரென்போலிகளும்மையினித்தெளியா 
ரடியார்பவெதிதுவேயாகு 

லன்பேயமையும்மதிகைக்கெடில 
வீரட்டானத் துறையம்மானே. 

போர்த்தாயககொரானையினீருரிதோல் 

புறங்காடாங்காரடமாடவல்லா 

யார்த்தானரக்கன்றனைமால்வரைக்க 

ழடர்த்திட்டருள்செய்தவ.துகருதாய் 
வேர்த் தும்புரண்டும்விழும் தும்மெழுக்தா 
லென்வேசனையானவிலக்டியிடா 

யார்த்தார்புனல்குழதிகைக்கெடில 

வீரட்டானத் துறையம்மானே. 
இிருச்சிற்றம்பலம். 
 



அகத்தியாதேவாரததஇரட்டு, எ 

FEST மூர்.தீதிராயனார் 

இருவெண்ணெய்நல்லூர் 
  

பண் இந்தளம். 

குருவருள். 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

பித்தாபிறைகுடிபெருமானேயருளாளா 

வெத்தான்மறவாதேநினைக்கன் நேன்மனச் துன்னை 

வைத்தாய்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்ரால்லூரருட்டுறையு 

ளத்தாவுனச்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (௧) 

சாயேன்பலகாளுநினைப்பின் நிமனத்துன் னைப் 

பேயாய்ச்திரிந்தெய்த்சேன்பெறலாகாவருள்பெற்றேன் 

வேயார்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்கல்லூரருட்டுறையு 

ளாயாவுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (2) 

மன்னேமறவாதேநினைக்கன் றேன்மனச் தன்னைப் 

பொன்னேமணிதானேவயிரம்மேபொருதுந்தி 

பின்னார்பெண்ணைதக்சென்பால்வெண்ணெய்கல்லூரருட்டுறையு 

ளன்னேயுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (௩) 

முடியேனினிப்பிறவேன்பெ றின் நவேன்பெற்றஞூர்£ 

கொழ யேன்பலபொய்யேயுரைப்பேனைக்குறிக்கொண்ணீ 

செடியார்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்கல்லூரருட்டுறையு 

ளடி.கேளுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (௪) 

பாதம்பணிவார்கள்பெறுபண்டம்ம துபணியா 

யாதன்பொருளானேனறிவில்லேனருளாளா 

தாதார்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்நல்லூரருட்டுறையு 

ளாதீயுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (௫) 

தண்ணார்மதிகுடீதழல்போலுந்திருமேனி 

யெண்ணார்பு மூன்றுமெரியுண்ணஈகைசெய்தாய் 
மண்ணார்பெண்ணை த்தென்பால்வெண்ணெய்கல்லூர ருட்டுறையு 
ளண்ணாவுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே. (௬) 

ஊனாயுயிரானாயுடலானாயுலகாஞாய் 
வானாய்கிலனானாய்கடலானாய்மலையானாய் 

தேனார்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்நல்லூரருட்டுறையு 
ளானாயுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே. (௭)



A அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

ஏற்ரார்புரமூன்றுமெரியுண்ணச்சிலைதொட்டாய் 
தேற்றாதனசொல்லித்திரிவேனோசெக்கர்வானீ 

சேற்றாய்பெண்ணைச்தென்பால்வெண்ணெய்கல்லூரருட்டுறையு 
ளாற்றாயுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே, (௮) 

மழுவாள்வலனேந்$மறையோ,£மங்கைபங்கா 

தொழுவாரவர் தயராயின ர்த்தஓனதொழிலே 
செழுவார்பெண்ணை த்தென்பால்வெண்ணெய்கல்லூரருட்டுறையு 
ளழகாவுனக்காளாயினியல்லேனெனலாமே. (௧) 

காரூர்புனலெய்திக்கரைகல்லித் திரை க்கையாற் 

பாரூர்புகழெய்தித்திகழ்பன் மாமணியுந்தச் 

சீரூர்பெண்ணைததென்பால்வெண்ணெய்ரல்லூரருட்டுநையு 

ளாரூரனெம்பெருமாற்காளல்லேனெனலாமே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

திருஞானசம்பர்த மார்.த்இகொயனார் 

இருவாலவாய்த் இருநீற்றுப்பதிகம். 
  

பண் காந்தாரம், 

பரையின்வரலாறு, 

  

இிருச்சிற்றம்பலம், 

மத்திரமாவ துறு வானவர்மேல து£ீறு 

சுந்தரமாவ துீ.று ததிக்கப்படுவ துநீ.று 

தந்திரமாவ துநீறு சமயத்திலுள்ள துநீ.று 

செந் தவர்வாயுமைபங்கன் நிரு வாலவாயான் திருநீறே, (க) 

வேதத்திலுள்ள துகீறு வெர் துயர்தீர்ப்பதுரீறு 

போதந்தருவ துகீ.று புன்மைதவிர்ப்ப தநீறு 

வோதத்தகுவதுநீறு வுண்மையிலுள்ள துகீ.று 
சீதட்புனல்வயல்குழ்ர்ததிரு வாலவாயான் நிருகீறே. (௨) 

முத்திதருவதுமி.று முனிவரணிவ துநீறு 
சத்தியமாவது£று தக்கோர்புகழ்வ துரீறு 
பத்திதருவ தநீறு பரவவினிய தூறு 

சிச்திதருவ த.றுதரு வாலவாயான் நிருமீறே, (௩.)



அ௮கத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

காணவினியதுநீறு கவினைத்தருவதுநீறு 
பேணியணிபவர்க்கெல்லாம் பெருமைகொடுப்ப துகீறு 

மாணந்தகைவ துகீறு மதியைத்தருவ து£.று 

சேணந்தருவதுநீறுதிரு வாலவாயான் றிருநீறே, 

பூசவினிய துரீறு புண்ணியமாவதுகீறு 
பேசவினியதுகீறு பெருந்தவத்தோர்களுக்கெல்லா 

மாசைகெடுப்ப துறு வந்தமதாவ து£.று 

சேசம்புகழ்வதுநீறுதிரு வாலவாயான் திருநீறே, 

அருத்தமதாவ துநீ.று வவலமறுப்ப துநீறு 

வருத்தர்தணிட்பதுரீறு வானமளிப்ப gt p 

பொருத்தமதாவதுநீறு புண்ணியர்பூசும்வெண்ணீறு 

திருத்தகுமாளிகைசூழ்ந்ததிரு வாலவாயான் திருநீறே. 

எயிலதுவட்டதுரீ.று விருமைக்குமூள்ள துநீ.று 

பயிலட்படுவ துநீ.று பாக்கிெயமாவ தநீ.று 

துயிலைத்தடுப்ப துரீறு சுத்தமதாவ துறு 

வயிலைப்பொலிதருசூலத் தாலவாயான் நிருமீறே. 

இராவணன்மேலதுகீறு வெண்ணத்தகுவ துமீறு 

பராவணமாவதுநீறு பாவமறுப்ப துநீறு 

தராவணமாவதுமீறு தத் துவமாவதுகிறு 

வராவணங்குந்திருமேனி யாலவாயான திருநீறே, 

மாலொடயன நியாத வண்ணமுமுள்ள துநீ.று 

மேலுறைதேவர்கடங்கண் மெய்யதுவெண்பொடி.நீறு 

வேலவுடம்பிடர்தர்க்கு மின்பந்தருவ தநீறு 

வாலமதண்டமிடற்றெம் மாலவாயான் திருநீறே, 

குண்டிகைக்கையர்களோடு சாக்கியர்கூட்டமுங்கூடக 

கண்டி.கைப்பிப்ப துமீ.று கரு தவினியதுறு 

வெண்டிசைப்பட்டபொருளா ரேத் துச் சகைய துநீறு 
வண்டத்தவர்பணிந்தேத்து மாலவாயான் திருநீறே. 

ஆற்றலடல்விடையேறு மாலவாயான் நிரு£றறைப் 

போற்றிப்புகலிரிலாவும் பூசரன்ஞானசம்பந்தன் 
கேற்றித்சென்னனுடலுற்ற இப்பிணியாயின ரச் 

சாற்றியபாடல்கள்பத் தும் வல்லவர்ஈல்லவர்தாமே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௪) 

(௪)



௮கத்தயாதேவாரத்திரட்டு, 

தருஞானசம்பர்தமூா த் இராயனார் 

பஞ்சாக்கரத்் இருப்பதிகம். 
  

பண் காந்தாரபஞ்சமம், 

௮ஞ்செழுத்துண்மை. 

  

இருச்சற்றம்பலம். 

அஞ்ச லுக் தஞ்சலிலாதபோழ்தினு 

நெஞ்சகநைந்துகினைமினாடொறும் 

வஞ்சகமற்றடி.வாழ்த்தவந்தகூற 

றஞ்சவுசைத்தனவஞ்செழுத்துமே. 
மந் இரநான்மறையாகிவானவர் 

சிந்தையுணின்றவர்தம்மையாள்வன 

செந்தழலோம்பியசெம்மைவேதியர்க் 

கந்தியுண்மந்திரமஞ்செழுத் துமே, 

ஊனிலுயிர்ப்பையொடுக்கியொண்சுடர் 

ஞானவிளக்கனையேற்றிநன்புலத் 

தேனைவழிதிறந்தேத் துவார்க்கட 

சானகெடுப்பனவஞ்செழுச் துமே. 

ஈல்லவர்தீயரெனா துஈச்சினர் 

செல்லல்கெடச்சிவமுத்தகொட்வெ 
கொல்ல5மன்றமர்கொண்டுபோமிடத் 

தல்லல்கெடுப்பனவஞ்செழுச் துமே. 

கொங்கலர்வன்மதன்வாளியைந்தகத் 

தங்குளபூதமுமஞ்சவைம்பொழிற் 

றங்கரவின்படமஞ்சந்தம்முடை 

யங்கையிலைவிரலஞ்செழுத் தமே. 

அம்மலிருமரறொடர்க்தபோழ்தினும் 

வெம்மைஈரகம்விளைந்தபோழ்தினு 

மிம்மைவினையடர்த்தெய் தம்போழ்தினு 

மம்மையினுந் தணையஞ்செமுச் துமே, 

வீடுபிறப்பையறுச் தமெச்சினர் 

பீடைகெடுப்பனபின்னைகாடொறு 

மாடுகொடுப்பனமன்னுமா௩ட 

மாடியுகப்பனவஞ்செமுச் துமே. 

(சு)



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு,. குக 

வண்டமசோதிமடந்தைபேணின 

பண்டை.யிராவணன்பாடியுய்ந்சன 
தொண்டர்கள்்கொண்டு ததித்தபின்னவர்க 

சண்டமளிப்பனவஞ்செழுச் துமே. (௮) 

கார்வணனான்முகன்கானுதறகொணாச் 
சீர்வணச்சேவடி.செவவிகாடொடறும் 

பேர்வணம்பேசிப்பிதற்றும்பித்தர்கட் 
கார்வணமாவனவஞ்செழுத் துமே, (௯) 

புத்தர்சமண்கமுக்கையர்பொய்கொளாச் 

சித்தத்தவர்கடெஸளிர் ததே. றின 

வித்தகரீறணிவார்வினைப்பகைக் 

கத்தரமாவனவஞ்செமுச் துமே. (௧௦) 

ஈற்றமிழ்ஞானசம்பந்தனான் மறை 

கற்றவன்காழியர்மன்னனுன்னிய 

வற்றமின்மாலையீரைந்துமஞ்செழுத் 

துற்றனவல்லவரும்பராவரே. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருஞானசம்பர்் தழூர்.த் தராயனார் 

நமசீரிவாயத்் திருப்பதிகம். 
  

பண் கெளகம். 

அஞ்செழுத்துண் மை. 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

காதலா௫க்கூர் துகண்ணீர்மல்கி 

யோ துவார்தமைஈன்னெஜிக்குய்ப்பது 

வேதகான்சினுமெய்ப்பொருளாவது 
காசனாமகமச்சிவாயவே. (௧) 

நப 
வம்புமாண்மலர்வார்மதுவொப்பது 

செம்பொனார்திலகம்முலகுக்கெலா 

கம்பனாமகமச்சிவாயவே. (௨) 

கெச்குளார்வமிசப்பெருடுகினை ௩ 

தக்குமாலைகொடங்கையிலெண்ணுவார்



௧௨, அ௮கத்தியர்தேவாரத்திரட்டு, 

தக்கவானவராய்தீதகுவிப்ப து 

நக்கனாமஈமச்சிவாயவே. 

இயமன் நூசருமஞ்சுவரின்சொலா 
னயம்வர்தோதவல்லார்சமைகண்ணினா 

னியமநர்தானினைவார்க்கினியானெற்றி 

ஈயனனாம௩மச்சிவாயவே. 
கொல்வாரேனுங்குணம்பலஈன்மைக 

ளில்லாரேனுமியம்புவராயிடி 

னெல்லாத்தீங்கையு£ங்குவரென்பரா 

னல்லார்காமஈமக்சிவாயவே, 

மந்தரம்மனபாவங்கண்மேவிய 

பந்தனையவர்தாமும்பகர்வரேற் 
சிர்தும்வல்வினைசெல்வமுமல்குமா 

னக்திராமகமச்சிவாயவே, 

நரகமேழ்புககாடினராயினு 
முரைசெய்வாயினராயினுருத்திரர் 

விரவியேபுகுவித்திடுமென்பரால் 

வரதனாமாமச்சிவாயவே, 

இலங்கைமன்னனெடுத்தவடுக்கன்மேற் 

றலங்கொள்கால்விரல்சங்கர ஞூன்றலு 

மலங்வொய்மொழிசெய்தவனுய்வகை 

ஈலங்கொணாமஈமச்சிவாயவே. 

போதன்போதனசண்ணனுமண்ணறன் 

பாதந்தான்முடிகேடியபண்பரா 

யாதுங்காண்பரிதாகயெலந்தவ 

சோதுகாமாமச்சிவாயவே, 

கஞ்சிமண்டையர்கையினுண்கையர்கள் 

வெஞ்சொன்மிண்டர்விரவிலரென்பரால் 

விஞ்சையண்டர்கள்வேண்டவமுதுசெய் 
நஞ்சுள்கண்டனமச்சிவாயவே, 

ஈந்திசாமகமச்சவொயவெனுஞ் 

சந்தையாற்றமிழ்ஞானசம்பந்தன்சொற் 

சிந்தையான்ம$ழ்ந்தேத்தவல்லாரெல்லாம் 

பந்தபாசமறுக்சவல்லார்களே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௬)



அ௮கத்தியாதேவாரத்திரட்டு, ௧௩ 

இருகாவுக்கரசுசாயனூா 

தமச்சிவாயத்திருப்பதிகம். 
  

பண் காக்தாரபஞ்சமம், 

அஞ்செழுத். துண்மை, 
  

திருச் சிறறம்பலம். 

சொற்றுணைவேதியன்சோதிவானவன் 

பொற்றுணைத்்திருந்தடிபொருந்தக்கைதொழக் 

கற். றுணைப்பூட்டியோர்கடவிற்பாய்ச்சினு 

ஈற்றுணையாவ துகமச்சிவாயவே. (௧) 

பூவினுக்கருங்கலம்பொங்குதாமரை 

யாவினுக்கருங்கலமரனஞ்சாடுதல் 

$்கோவினுக்கருங்கலங்கோட்டமில்ல.து 

நாவினுக்கருங்கலகமச்செவொயவே, (௨) 

விண்ணுறவகெயயெவிறகின்வெவவழ 

௮ண்ணியபுலைவையொன்றுமில்லையாம் 

பண்ணியவுலகினிற்பயின்றபாவத்தை 
நண்ணிகின் றறுப்ப துமச்சிவாயவே. (௩) 

இடுச்சண்பட்டி ருக்கினுமிரக்தியாரையும் 
விடிக்கிற்பிரனென்றுவினவுவோமல்லோ 

மடுக்கற்கீழ்கடெக்கினுமருளினாமுற்ற 

நடுச்கத்தைக்கெடுப்ப து5மச்சிவாயவே. (௪) 

வெந்தநீறருங்கலம்விரதிகட்கெலா 

மந்தணர்க்கருங்கலமருமறையாறங்கக் 

இங்களுக்கருங்கலக்திகழுரீண்முடி 

நங்களுக்கருங்கலஈமச்சிவாயவே. (௫) 

சலமிலன்சங்கரன்சார்க்தவர்க்கல்லர 

னலமிலனாடொறுகல்குவானலன் 

குலமிலராஇனுங்குலத் துக்கேற்பதோர் 

நலமிகக்கொடுப்ப துமச்சிவாயவே. (௬) 

வீடினாருலகினில்விமுமியதொண்டர் 
கூடினாரந்நெறிகூடச்சென்றலு



௧௪ அகத்தியாதேவாரத்தரட்டு, 

மோடினேனோடிச்சென்றுருவங்காண்டலு 
காடினேனாடி.ற்றுஈமச்சிவாயவே, (௪) 

இல்லகவிளக்க தவிருள்கெடுப்ப.து 
சொல்லகவிளக்கதுசோதியுள்ளது 

பல்லகவிளக்கதுபலருங்காண்பது 

நல்லகவிளக்க து௩மச்சிவாயவே, (௮) 

முன்னெதியாகயமுதல்வன்முக்கணன் 

றன்னெறியேசாணாத.றிண்ணமே 

யந்நெறியேசென்றங்கடைந்தவர்க்கெலா 
நன்னெ தியாவ துமச்சிவாயவே. (௧) 

மாப்பிணைதழுவியமாதொர்பாகத்தன் 
பூப்பிணை திருக்தடிபொருந்தக்கைதொழ 
நாப்பிணை தழுவியஈமச்சிவாயப்பச் 

சேத்தவல்லார்்தமக்இிடுக்கணில்லையே. (௧௦) 

இருச்சிந்றம்பலம், 

  

KES TAP F HETL yn 

தஇருப்பாண்டி.க்கொடுமுடி, 
  

பண் பழம்பஞ்சுரம், 

௮அஞ்சதெமுத்துண்மை. 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

மற்றுப்பற்றெனக்கன் றிரின் நிருப்பாதமேமனம்பாவித்ரேன் 

பெற்றஇம்பிறந்சேனினிப்பிறவாதசன்மைவந்செய்தினேன் 

கற்றவர்தொழுதேச் தஞ்2சர்க்கறையூரிற்பாண்டி.க்கொடுமுடி. 

நற்றவாவுனைகான்மறக்னுஞ்சொல் லுகாஈமச்சிவாயவே. (௧) 

இட்டனும்மடியேசத் துவாரிகழ்ந்திட்டகாண்மறந்திட்டநாள் 
கசெட்டகாளிவையென்றலாற்கருதேன்சளெர்புனற்காவிரி 

வட்டவாகைகொண்டடிதொழுதேத் துபாண்டி.க்கொடுமுடி 

ஈட்டவாவுனைகான்மறக்னுஞ்சொல்லுகாகமச்சிவாயவே, (௨)



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, கடு 

ஓவுாளுணர்வழியுகாளுயிர்போகுகாளுயர்பாடைமேற் 
காவுமாளிவையென்றலாற்கருதேன்சளெர்புனற்காவிரிப் 

பாவுதண்புனல்வந்திழிபாஞ்சோதிபாண்டி.க்கொடுமுடி. 

நாவலாவுனைகான்மறக்கினுஞ்சொல் லுமாகமச்சிவாயவே. (௩) 

எல்லையில்புகழெம்பிரானெந்தைதம்பிரானென்பொன்மாமணி 
கல்லையுதிவளம்பொழிந்திழிகாவிரியதன்வாய்க்கரை 
ஈல்லவர்தொழுதேத் துஞ்சர்க்கறையூரிற்பாண் டி.க்கொடுமுடி. 

வல்லவாவுனைரான்மறகனுஞ்சொல்லுகாஈமச்சிவாயவே. (௪) 

அஞ்சினார்க்கரணாதியென்றடி.யேலுகான்மிகவஞ்சினே 

னஞ்சலென்றடித்சொண்டனேற்கருணல்கிழய்க்கழிகின் நதென் 
பஞ்சின்மெல்லடிப்பாவைமார்குடைந்தாடுபாண்டிக்கொடுமுடி. 

ஈஞ்சணிகண்டகான்மறக்கனுஞ்சொல் ஓகாகமச்சிவாயவே. (௫) 

ஏடுவானிளந்திங்கள்குடினையென்பின்கொல்புலித்தோலின் மே 
லாடுபாம்பதரைக்கசைத்தவழகனேயக்கண் காவிரிப் 

uO gam yor vat agus ஞ்சோதிபாண்டிககொடுமுடிச் 

சேடனேயுனைகான்மறக்கினுஞ்சொல்லுகாகமச்சிவாயவே. (௬) 

விரும்பிரின்மலர்ட்பாதமேரினைந்தேன் வினைகளும்விண்டன, னெ 

ருங்வெண்பொழில்குழ்ச்செழில்பெற நின்றகாவிரிக்கோட்டிடைக் 

குரும்பைமென்முலைக்கோசைமார்குடைச் தாபெ “ண் டி.க்கொடுமுடி. 

விரும்பனேயுனைகான்மறக்கினுஞ்சொல் ஓகாகமச்சிவாயவே, (a) 

செம்பொனேர்சடையாய் திரிபுர யெழச்சிலைகோலினாய் 
வம்புலாங்குழலாளைட்பாகமமர்ச் துகாவிரிக்கோட்டிடைக் 

கொம்பின்மேற்குயில்கவமாமயிலாடுபாண்டிக்கொடுமுடி 

நம்பனேயுனைமான்மறககினுஞ்சொல்லுகாகமச்சிவாயவே, (௮) 

சாரணன்றந்தை யெம்பிரானெர்தை தம்பிரானென்பொன்மாமணி 

பேசெணாயிரகோடி தேவர்பிதற் றிநின் றுபிரிலொர் (யெனறு 

காரணன்பிரமன்மொழுங்கறையூரிற்பாண்டிக்கொடுமுடிக் 

காரணாவுனைகான்மறக்கினுஞ்சொல்லுகாகமச்சிவாயவே. (௯) 

கோணியபிறைகுடியைச்கறையூரிற்பாண்டிக்கொடுமுடி. 
பேணியபெருமானைப்பிஞ்ஞகப்பித்தனைப்பிறப்பில்லியைப், பாணு 

லாவரிவண்டறைகொன்றைத்தாரனைப்படப்பாம்பரை, காணனைத் 

தொண்டனூரன்சொல்லிவைசொல் ஓவார்கஇல்லைத்துன்பமே. () 

இருச்சிற்றம்பலம், 
 



௧௬ அ௮கத்தியாதேவார த்திரட்டு. 

இருஞானசம்பர்த மோர் தீதநாயனார் 

இருகேகஷேத் இிரக்கேகோை வ. 
  

பண் இந்தளம், 

கோயிற்றிறம் 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

ஆரூர்தில்லையம்பலம்வல்லஈல்லம் 

வடகச்சியுமச்சிறுபாக்கஈல்ல 

கூரூர்குடவாயில்குடர்தைவெண்ணி 

கடல்குழ்கழிப்பாலதென்கோடி.பீடா 
நீரூர்வயணின் றியூர்குன் றியூருங் 

குருகாவையூர்காரையூர்ந்கொனப் 

பேரூர்சன்னீள்வயனெய்த்தானமும் 
பிதற்ராய்பிறைகுடி தன்பேரிடமே. (௧) 

௮ண்ணாமலையங்கோயுமத்திமுத்தா 

றகலாமுதுகுன்றங்கொகெகுன்றமுங் 

கண்ணார்கமுக்குன்றங்கயிலைகோணம் 
பயில்கற்குடிகாளத்திவாட்போகடியும் 

பண்ணார்மொழிமங்கையோர்பங்குடையான் 
பரஙகுன்றம்பருப்பதம்பேணிகின்றே 

யெண்ணாயிர வும்பக ஓுமிடும்பைகீ 

கடனீர்தலாங்காரணமே. (௨) 

அட்டானமென்றோதியகாலீரண்டு 
மழகன்னுறைகாவனைத்தும் துறைக 

ளெட்டாந்திருமூர்த்தியின்காடொன்பதுங் 
குளமூன்றுங்களமஞ்சும்பாடி. நான்கு 

மட்டார்குழலாண்மலைமங்கைபங்கன் 

மதிக்கும்மிடமாயெபாழிரூன்றுஞ் 

சிட்டானவன்பாருரென்றேவிரும்பா 

யரும்பாவங்களாயினதேய்க்தறவே. (௩) 

௮றப்பள்ளியகத்தியான்பள்ளி3வள்ளைப்பொடி.ப்பூசி 
நீறணிவானமர்காட்டுப்பள்ளி 

சிறப்பள்ளிசராப்பள்ளிசெம்பொன்பள்ளி 

திருஈனிபள்ளிசர்மகேர்இரத்.தப்



அகச்தியாதேவாரத்தாடமு, 

பிறப்பில்லவன்பள்ளிவெள்ளச்சடையான் 
விரும்பும்மிடைப்பள்ளிவண்சக்க ரமா 

அறைப்பாலடபோற்றக்கொடுத்தபள்ளி 
யுணராய்மடகெஞ்சமேயுன்னிகின் றே. 

ஆறைவடமாகறலம்பரையா 

றணியார்பெருவேர்விளமர்தெக்கூர் 
சேறை துலைபுகலூரகலா திவை 

காதலித்கானவன்சேர்பதியே, 

மனவஞ்சர்மற்றோடமுன்மாதராரு 

மதிகூர்திருக்உடலிலாலவாயு 
மினவஞ்சொலவிலாவிடைமாமரு.து 

மிரும்பைட்பதிமாகாளம்வெற் நியூருவ் 
கனமஞ்சினமால்விடையான்விரும்புங் 

கருகாஷர்ஈல் லூர்பெரும்புலியூர் 
தனமென்சொலிற்றஞ்சமென்றேகினைமின் 

ஐவமாமலமாயினதானறுமே. 

மாட்டீர்மடப்பாச்சிலாச்சிராம 

முண்டீச்சரம்வாதவூர்வாரணாசி 

காட்டர்கடம்பூர்படம்பக்கங்கொட்டுங் 
கடலொற்றியூர்மற்றுறையூர வையுங் 

கோட்டூர்திருவாமாத் தூர்கோழம்பருங் 

கொடுங்கோவலூர்திருக்குணவாயில். 

குலாவுதிங்கட்சடையான்குளிரும்பரு இிரியமம் 

போற்றூரடி.யார்வழிபாடொழியாத் 
தென்புறம்பயம்பூவணம்பூழியூருங் 

சாற்றூர்வரையன்றெடுத்தான்முடிதோணெரிக்தா 

னுறைகோயிலென்றென்றுநீகருதே, 

கெற்குன்றமோத்தூர்கிறைகீர்மரு ௧ 

னெவோயில்குறும்பலாநீடுதிரு 

நற்குன்றம்வலம்புரசாகேச்சா 
ஈளிர்சோலையுஞ்சேனைமாகாளம்வாய்ஷர் 

கற்குன்றமொன்றேக்திமழைதடுத்த 
கடல்வண்ணனுமாமலசோலுங்காணாச் 

சொற்கென்றுந்தொலைவிலாதானுறையுங் 

குடமூக்கென்றுசொல்லிக்குலாவுமினே. 
& 

Sor 

(௪) 

(௫) 

(௭) 

(௮) 

(௧)



௧௮) அகத்தயாதேவாரத்திரட்டு, 

குத்தங்குடிவேதிகுடிபுனல்குழ் 
குருந்தங்குடிதேவன்குடி.மருவு 

மத்தங்குடி தண்டிருவண்குடியு 
மலம்புஞ்சலர்தன்சடைவைத்துகந்த 

நித்தன்னிமலனுமையோடுங்கூட 

கெடுங்காலமுறைவிடமென்றுசொல்லாப் 

புத்தர்புறங்கூ நியபுன் சமணர் 

நெடும்பொய்களைவிட்டுகினைச் தய்மினே. (௧௦) 

அம்மானையருந்தவமாடிரின்ற 

வமரர்பெருமான்பதியானவுன்னிக் 
கொய்ம்மாமலர்ச்சோலைகுலாவுகொச்சைக் 

இறைவன்சிவஞானசம்பர்தன்சொன்ன 

விம்மாலையீரைக் துமிருகிலத்தி 
லிரவும்பக லுநினை க்தேத்திரின் று 

விம்மாவெருவாவிரும்பும்மடி.யார் 
விதியார்பிரியார்சிவன் சேவடிக்கே, (க்கி) 

திருச்சிறறம்பலம். 

  

திருகாவுக்காசுகாயனா 

திருக்ஷேத் திரக்கோவை. 
  

திருத்தாண்டகம், 

கோயிற் நிறம், 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

இல்லைச்€ற்றம்பலமுஞ்செம்பொன்பள்ளி 

தேவன்குடி.ஏராப்பள்ளிதெங்கூர் 

கொல்லிக்குளிரறைப்பள்ளீகோவல் 
வீரட்டங்கோகரணங்கோடிகாவு 

முல்லைப்புறவமுருகன் பூண்டி. 
முழையூர்பழையாறைசத்திமுற்றங் 

கல்லிற்றிகழ்€ரோர்காளத்தியுங் 
கமிலாயகாதனையேகாணலாமே. (௧)



௮கத்தியரதேவாரத்திரட்டு. 

ஆரூர்மூலட்டானமானைக்காவு 
மாக்கூரிற்றான்றோன் நிமாடமாஞர் 

பேரூர்பிரமபுரம்பேராஇரும் 

பெருக் துறைகாம்மீலிபிட ஐர்பேணுங் 

கூரார்குறுக்கைவீரட்டானமுக 

கோட்டூர்குடமூக்குக்கோழம்பமுங் 

காரார்கழுக்குன்.றுங்கானப்பேருங் 
கயிலாயநாசனையேகாணலாமே. 

இடை.மருங்கோயிராமேச்சர 

மின்னம்படசேரிடவையேமட்பேறூ 

சடைமுடி சாலைக்குடி தக்கஞர் 

தலையாலங்காடுதலைச்சங்காடு 

கொடுமுடி. குற்றாலங்கொள்ளம்பூதூர் 
கோத்தட்டைகோட்டாறுகோட்டுக்காடு 

கடைமுடி.கானூர்கடம்பந்துறை 

கயிலாயகாதனையேசாணலாமே, 

எச்சிலிளம?ேமகல் லூ 

ரிலம்பையஙகோட்டூரிறழையான்சேரி 

யச்சிறுபாக்கமளப்பூரம்ப 

சாவடுதண்ஜெொெையமுச்தூ.ராறை 
கச்சினங்கற்குடிகச்சூராலக் 

கோயில்கரவீரங்காட்டுப்பள்ளி 

சச்சிட்பலதளியுமேகம்பத் துங் 

கயிலாயகாதனையேகாணலாமே. 

கொடுங்கோஞாரஞ்சைக்களஞ்செங்குன் நூ 
கொங்கணங்குன் தியூர்குரக்குக்காவு 

நெடுங்களஈன்னிலகெல்லிக்காவு 
நின் றியூர்ரீடூர்கியமஈல் லூ 

ரிடும்பாவனமெழுஞமூரேமூர்தோே 
செறும்பியூரேோராருமேமகூடக 

கடம்பையிளங்கோயிறன்னினுள்ளுங் 
கயிலாயகாதனையேகாணலாமே, 

மண்ணிப்படிக்களைவா ழ்கொளிபுச் தூர் 

வக்கரைமந்தார ம்வாரணாசி 

வெண்ணிவிளத்தொட்டி வேள்விக்குடி. 

விளமர்விராடபும்வேட்களத்.தும் 

& Ga 

(2) 

(௩)



அகத்தியர்தேவாரத்திரட்டு, 

பெண்ணையருட்டுறைதண்பெண்ணாகடம் 
பிரம்பில்பெரும்புலியூர்பெருவேளருங் 

கண்ணைகளர்க்காறைகழிப்பாலையும் 

கயிலாயகாதனையேகாணலாமே, 

வீழிமிழலைவெண்காடுவேங்கூர் 

வேதிகுடி விசயமங்கைவியலூ 
சாழியகத்தியான்பள்ளியண்ணா 

மலையாலங்காடுமரதைப்பெரும் 

பாழிபழனம்பனர்தாள்பாதாளம் 
பராய்த் துறைபைஞ்ஞீலிபனங்காட்டூர்தண் 

காழிகடனாகைக்காரோணத் தங் 

கயிலாயகாதனையேகாணலாமே, 

உஞ்சேனைமாகாளமூறலோத்தூ 

ருருத்திகோடிமறைக்காட்டுள்ளு 

மஞ்சார்பொதியின்மலைதஞ்சைவழுஷர் 

வீரட்டமாதானங்கேகாரத்தும் 

வெஞ்சமாக்கஉூடன்மீயச்சுர்வைகா 

வேதீச்சுர ம்விவீசரம்வெற்றியூருங் 
கஞ்ச னூர்கஞ்சாறுபஞ்சாக்கையுங் 
கயிலாயகாதனையேகாணலாமே. 

நிண்டீச்சாஞ்சேய்ஞலூர்செம்பொன்பள்ளி 

தேஷர்சிரபுரஞ்சிற்தேமஞ்சேறை 

கொண்டீச்சரங்கூந்த லூர்கூழையூர்கூடல் 

குருகாஷர்வெள்ளடைகுமரிகொங்கு 
௮ண்டர்தொழுமதிகைவீரட்டான 

மையாறசோகரந்தியாமாத்தூருங் 

கண்டியூர்வீரட்டங்கருசாவருஙி 

கயிலாயகாதனையேகாணலாமே. 

கறையூரிற்டித்$ச்சரகள்ளாறு 

காரையூர்காகேச்ச கல் லூர்நல்ல 
துறையூர்சோற்றுச்துறைசூலமங்கை 

தோணிபுரச் தருத்திசோமீச்சர 

முறையூர்கடலொற்றியூரூற்றத்தூ 
சோமாம்புலியூசோரேடகத்தங் 

கறையூர்கருப்பறியல்கன்ருப்பூருங் 

கயிலாயராதனையேகாணலாமே, 

(௬) 

(௪௦)



அ௮கத்தியர்தேவார சதிரட்டு, ௨௧ 

புலீவலம்புத்தூர்புக லூர்புன்கூர் 
புறம்பயம்்பூவணம்பொய்கைகல்லூர் 

வலிவலமாற்பேறுவாய்மூர்வைகல் 

வலஞ்சுழிவாஞ்சியமருகல்வன்னி 
நிலமவிகெய்த்தானத்தோடெத்தானத்து 
நிலவுபெருங்கோயில்பலகண்டாற்றொண்டா 

கலிவலிமிக்கோனைக்கால்விரலாற்செற்ற 
கயிலாயராதனையேகாணலாமே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

சுங்தரமார்த் தகாயனார் 

oar it & 0) ST OD &. 

பண் பழம்பஞ்சுரம். 

கோயிழ் நிறம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

காட்டூர்க்கடலேகடம்பூர்மலையேகானப்பேரூ.ாய் 
கோட்டூர்க்கொழுந்தேயழுர்தூரரசேகொழுஈற்கொல்லேறே 
பாட்டூர்பலரும்பபவப்பவொய்பனங்காட்டாரானே 

மாட்டரறவாமறவாதுன்னைப்பாடப்பணியாயே. (௪) 

கொங்கற்குறும்பிற்குரக்குத்தளியாய்குழகாகுற்றாலா 

மங்குற்றிரிவாய்வானோர்தலைவாவாமட்மூர்மணவாளா 

சங்கக்குழையார்செவியாவழகாவவியாவனலேந்திக் 
கங்குற்புறங்காட்டாடீயடி.யார்கவலைகளையாயே, (௨) 

நிறைக்காட்டானேகெஞ்ச த்தானேகின் தியூாரானே 
மிறைக்காட்டானேபுனல்சேர்சடையாயனல்சேர்கையானே 

மறைக்காட்டானே திருமார் துறையாய்மாகோணத்தானே 
யிமைக்காட்டாயேயெங்கட்குன்னையெம்மான்தம்மானே. (௩) 

ஆரூரத்தாவையாற்றமுதேயளப்பூரம்மானே 

காரூர்பொழில்கள்புடைகுழ்புறவிற்கருகாஷரானே 
பேரூருறைவாய்பட்டிப்பெருமான்பிறவாகெறியானே 
பாரூர்பலரும்பரவப்பவொய்பாகசூரம்மானே. (௪) 

மருகலுறைவாய்மாகாளத்தாய்மதியஞ்சடையானே 
யருகற்பிணிகின்னடியார்மேலவகலவருளாயே



௨௨ அகத்தியாதேவாச ததரட்டு, 

கருகற்குமலாய்வெண்ணிக்கரும்பேகா னூர்க்கட்டியே 

பருகட்பணியாயடியார்க்குன்னைப்பவளப்படியானே. 

தாங்கூர்பிணிரின்னடியார்மேலவகலவருளாயே 

வேங்கூருறைவாய்விளமர்ஈகராய்விடையார்கொழியானே 
நாங்கருறைவாய்தேங்கூர்ககராய்கல் லூர்ம்பானே 

பாங்கூர்பலிதேர்பரனேபரமாபழனப்பதியானே. 

தேனைச்காவல்கொண்டுவிண்டகொன்றைச்செமுத்தாராய் , 

வானைக்காவல்கொண்டுநின்றார தியாகெறியானே 

யானைச்காவிலானேபரனேயண்ணாமலையானே 

யூனைக்காவல்கைவிட்டுன்னையுகப்பாருணர்வாரே. 

துருத்திச்சடசேகெய்த்தானத்தாய்சொல்லாய்கல்லாலா 
பருத்திநியமத் துறைவாய்வெயிலாய்ப்பலவாய்க்காற்றானாய் 

இருத்தித்திருத்தவர்சென்ஏந்தையிடங்கொள்சயிலாயா 

வருத்தித்துன்னையடைந்தார்வினைகளகலவருளாயே, 

புலியூர்ச்சிற்றம்பலத்தாய்புகலூர்ப்போதாமூதூரா 
பொலிசேர்புரமூன்தெரியச்செற்றபுரிபுன்சடையானே 

வலிசேரரக்கன்றடச்சையைஞ்ஞான்் ௧கடர்த்தமதஇகுடீ 
கலிசேர்புறவிற்கட ஷராளிகாணவருளாயே, 

கைம்மாவுரிவையம்மான்காக்கும்பலஷர்கருத் துன் னி 

மைம்மாந்தடங்கண்மதாரமன்னமொழியாண்மடச்ங்கடி. 
தம்மானூரன்சடையன்சிறுவனடியன்றமிழ்மாலை 

செம்மாந்திருந் துதிருவாய்திறப்பார்சிவலோகத்தாரே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
  

இருஞானசம்பதமூர்த் திகாயனார் 

திருவெழுகூற்றிருக்ைக. 
  

சிவனுருவம். 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

ஒருருவாயினைமானாங்காரத் 

தீரியல்பாயொருவிண்முதல்புதல 
மொன்றியவிரிசடரும்பர்கள்பிறவும் 
படைத்தளித்தழிப்பமும்மூர்த்இகளாயினை 
யிருவசோடொருவனாகிரின்றனை 
யோசானீழலோண்சழவிரண்டு 

(20)



அகத்தியாதேவாரத்இரட்டு, ௨௩ 

முப்பொழுதெச்தியகால்வர்ச்கொளிகெறி 

காட்டினைகாட்டமூன்றாகக்கோட்டினை 

யிருகதிய/வமோடொருமதிகுடினை 

யொருதாளீரயின்ஷூவிலைச்சூல 
சாற்கான்மான்மறியைநக்கலையசவ 

மேந்தினைகாய்க்தமால்வாய்மும்மதத் 

இருகோட்டொருகரிமீடழித் தரித்தனை 

யொருதனவிருகால்வளையவாங்கி 
மூப்புருத்தோகொனிலமஞ்சக் 

கொன்றுசலக் தறவவுணரையறுத்தனை 

யைம்புலனாலாமச்தக்க ரண 
முக்குணமிருவளியொருங்கயெவானோ 

சேத்தநின்றனையொருங்கியமனத்தோ 

டி. ருபிறப்போர்ர் தமுப்பொழுதுகுறைமுடித்து 
நான்மறையோதஇயைவகைவேள்வி 

யமைத்தாறங்கமுதலெழுத்தோதி 

வரன்முறைபயின்றெழுவான் றனைவளர்க்கும் 

பிரமபுரம்பேணினை 

யறுபதமுர லும்வேணுபுசம்விரும்பினை 

யிசலியமைக் துணர்புகலியமர்ந்தனை 
பொங்குகாற்கடல்குழ்வெங்குருவிளங்கினே 

பாணிஞமுூவுலகும்புதையமேன்மிதந்த 

தோணிபுர த் துறைந்தனை தொலையாவிருகிதி 

வாய்ந்தபூர் தார ரயேய்ந்தனை 

வரபுரமென்றுணர்சிரபுரத் துறைந்தனை 

யொருமலையெடுத்தவிருதிறலரக்கன் 

விறல்கெடுத்சருளினைபுறவம்புரிக்தனை 

மூஃகீர்த் துயின்ரோனான்முகன நியாப் 

பண்பொடுகின்றனைசண்பையமர்நர்தனை 

யையுறுமமணருமறுவகைத்தேரு 

மூழியுமுணராக்காழியமர்ந்தனை 
யெச்சனேழிசையோன்கொச்சையைமெச்சினை 
யாறுபதமுமைக்தமர்கல்வியு 

மறைமுதனான்கு 
மூன்றுகாலமுந்தோன்றநின்் நனை 
யிருமையினொருமையுமொருமையின்பெருமையு 
மறுவிலாமறையோர்



௨௪ ௮கத்தியர்தேவார த்தரட்டு, 

கழுமலமு துபதிச்சவுணியன்கட்னொ 
கழுமலமு தபஇக்கவுணியன நியு 

மனையதன்மையையாதவினின்னை 

நினையவல்லவரில்லைகீணிலத்தே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருஞான சம்பக்தமூரத் தாயனார் 

இருக்கடவூர்மயானம். 
  

பண்காந்தாரம. 

சிவனுருவம். 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

வரியமறையார்பிறையார்மலையோர்சிலையாவணக்கி 
யெரியமதில்களெய்தாசெ றியுமுசலமுடையார் 

கரியமிடறுமுடையார்கடஜர்மயானமமர்ந்தார் 

பெரியவிடைமேல்வருவாரவரெம்பெருமானடி.களே. 

மங்கைமணந்தமார்பர்மழுவாள்வலனொன்றேக்திச் 

கங்கைசடையிற்கரந்தார்கடஷர்மயானமமர்ந்தார் 

செங்கண்வெள்ளேதேறிச்செல்வஞ்செய்யாவருவா 

ரங்கையேறியமறியாரவரெம்பெருமானடி.களே. 

ஈடலிடபமிசையவேறிமமுவொன்றேந்திக் 
காடதிடமாவுடையார்கடஜர்மயானமமர்ந்தார் 

பாடலிசைகொள்கருவிபடுதம்பலவும்பயில்வா 
ராடலரவமுடையாரவரெம்பெருமானழ்.களே. 

இறைநின் றிலங்குவளையாளிளையாளொருபா லுடையார் 

மழறைநின் நிலங்குமொழியார்மலையார்மனத்தின்மிசையார் 

கறைகின் நிலங்குடொழில்குழ்கடவூர்மயானமமர்ந்தார் 
பிறைகின் றிலங்குசடையாரவசெம்பெருமானடிகளே. 

வெள்ளையெருத்தின்மிசையார்விரிதோடொருகாதிலங்கச் 

துள்ளுமிளமான்மறியார்சடர்பொத்சடைகடுவங்கக் 
கள்ளாகுவெண்டலையார்கடஷவர்மயானமமர்ந்தார் 

பிளளைமதியமுடையாரவரெம்பெருமானடி.தளே, 

(௪) 

(6)



அகத்தியாதேவார த்திரட்டு, 

பொன்று துதிருமணங்கொள்புனைபூங்கொன்றைடனைர்தா 

சொன்றாவெள்ளேறுயர்த்ததுடையார தவேயூர்வார் 
கன்ராவினஞ்சுழ்புறவிற்கடவூர்மயானமமர்க்தார் 
பின்றாழ்சடையாரொருவரவரெம்பெருமானழ.களே, 

பாசமானகளைவார்பரிவார்க்கமுதமனையா 

ராசை£இரச்கொடுப்பாரலங்கல்விடைமேல்வருவார் 
காசைமலர்போன்மிடற்றார்கடவூர்மயானமமர்ந்தார் 
பேசவருவாரொருவரவரெம்பெருமானடிகளே. 

செற்றவரக்கனலறத்திகழ்சேவடிமெல்விரலாற் 
கற்குன்றடர்த்தபெருமான்கடஷவூர்மயானமமர்ந்தார் 

மற்றொன் நிணையில்வலியமாசில்வெள்ளிமலைபோற் 
பெற்றொன்றேறிவருவாரவசெம்பெருமானடிகளே, 

வருமாகரியினுரியார்வளர்புன்சடையார்விடையார் 

கருமானுரிசோலுடையார்கடஜர்மயானமமர்க்தார் 
திருமாலொகொன்முகனுந்தேர்ந்து ங்காணமுன்னொண்ணாப் 
பெருமானெனவும்வருவாரவசெம்பெருமானடிகளே, 

தூயவிடைமேல்வருவார் துன்னாருடையமதில்கள் 
காயவேவச்செற்றார்கட ஐர்மயானமமர்ந்தார் 
தியகருமஞ்சொல்லுஞ்றுபுன்றேரரமணர் 
பேய்பேயென்னவருவாரவசெம்பெருமானடிகளே, 

மரவம்பொழில்குழ்கடஜர்மன்னுமயானமமர்ந்த 

வரவமசைத்தபெருமானகலமறியலாகப் 
பரவுமுறையேபயிஓம்பக்தன்செஞ்சொன்மாலை 

யிரவும்பகலும்பரவிநினைவார்வினைகளிலரே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

இருகாவுக்கரசநாயனார் 

ேேகாயிற்றிருவிருத்தம். 
  

பண சொல்லி, 

  

சிவனுருவம். 

  

திருச்சித்றம்பலம். 
பாளயுடைச்சமுகோய்டப்பன்மாடகெருல்கயெங்கும் 
வாளையுடைப்புனல்வர்தெ திவாழ்வயற்றில்லைதன் ஐ 

௨௫ 

(௧) 

(௧௪)



௨௬ அகத்தியா்தேவாரசத்தாட்டு, 

ளாளவுடைக்கழற்ரித்றம்பலத்தரனாடல்கண்டாற் 

பீளையுடைக்கண்களாற்பின்னைப்பேய்த்தொண்டர்காண்பதென்னே. 

பொருவிடையொன்றுடைப்புண்ணியமூர்த்திபுலியகள 
னுருவுடையம்மலைமங்கைமணாைைனுலகுக்கெல்லாக் 
திருவுடையந்தணர்வாழ்டன் றதில்லைச்சிற்றம்பலவன் 

இிருவடியைக்கண்டகண்கொண்டுமற்றினிச்சாண்பதென்னே,. (2) 

தொடுச்சமலசொடதூபமுஞ்சாச் தங்கொண்டெப்பொழுது 

மடுத்துவணங்குமயனொமோலக்குங்காண்பரியான் 
பொடிக்கொண்டணிந்துபொன்னாடூயதில்லைச்சிற்தம்பலவ 

னுடுத்ததுல்கண்டசண்கொண்மெற்றினிக்காண்பதென்னே. (௩) 

வைச்சபொருணமக்காகுமென்றெண்ணிகமச்சிவாய 
வச்சமொழிச்தேனணிதில்லையம்பலத்தாடுகன்ற 

பிச்சன்பிறப்பிலிபேர்கந்தியுந்தியின்மேலசைத்த 

கச்சினழகுகண்டாற்பின்னைக்கண்கொண்டுகாண்பதென்னே, (௪) 

செய்ஞ்ஞின்.றரீலமலர்கின் றதில்லைச்சிற்றம்பலவன் 

மைஞ்ஞின்றவொண்கண்மலைமகள்கண்டும௫ழ்ம்தஙிற்க 

செய்ஞ்ஞின்றெரியும்விளக்கொத்தநீலமணிமிடற்றான் [னே. 

கைஞ்ஞின்றவாடல் கண்டாறபின்னைக்கண்கொண்டு காண்பதென் 

ஊனத்தைநீக்செயுலக நியவென்னையாட்கொண்டவன் 

றேஜனெத்தெனக்கினியான் நில்லைச்சிற்றம்பலவனெங்கோன் 

வானத்தவருய்யவன்னஞ்சையுண்டகண்டத்திலங்கு 

மேனத்தெயிறுகண்டாற்பின்னைக்கண்கொண்டுகாண்பதென்னே. () 

தெரித்தகணையாற்றிரிபுரகூன் றுஞ்செர்தீயின்ஞூழ்க 
வெரித்தவிறைவனிமையவர்கோமானிணையடி.க 
டரித்தமனத்தவர்வாழ்கின்ற இல்லைச்சிற்றம்பலவன் 

சிரித்தமுகங்கண்டசண்கொண்டுமற்றினிக்காண்பசென்னே. (௪) 

சுற்றுமமரர்சுரபதிகின் நிருப்பாதமல்லாற 

பற்றொன் நிலோமென்றழைப்பப்பரவையுணஞ்சையுண்டான் 
செற்றங்கரங்கனைத் விழித்தான் றில்லையம்பலவ 

னெற்றியிற்கண்கண்டகண்கொண்டமெற்றினிக்காண்பதென்னே. () 

சித்தத்தெழுந்தசெழுங்கமலத்தன்னசேவடிகள் 
வைச்சமனத்தவர்வாழ்டின்றதில்லைச்ரிற்றம்பலவன் 

முத். தும்வயிரமுமாணிக்கந்தன்னுள்விள ங்க தூ 
மத்தமலர்கண்டகண்கொண்டமெற் நினிச்சாண்பதென்னே, (௧)



அகத்தியாமதவாரத்தாட்டு, 2. 6f 

தருக்குமிகுத் தத்தன்றோள்வலியுன்னித்தடவரையை 

வரைக்கைகளாலெடுத்தார்ப்பமலை மகள்கான் ரித் த 

வரச்கன்மணிமுடி பத் துமணிதில்லையம்பலவ 

னெருக்மெதித்தவிரல்கண்டசண்கொண்கொண்பதென்னே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

திருசாவுக்கர சுகாயனூர் 

இருப் பூ வணம். 
  

திருத்தாண்டகம், 

சிவனுருவம், 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

வடிவேறுதிரிகுலங்தோன்றுந்தோன்றும் 
வளர்சடைமேலிளமதியச்தோன் றுந்தோன்றுங் 

கடியேறுகமழ்கொன்றைக்கண்ணிதோன்றுங் 

காதில்வெண்குழைதோடுகலர்துதோன்று 

மிழியேறுகளிற் றுிரிவைப்போர்வைதோன்று 
மெழிதிகழுக்தருமுடியுமிலங்கித்தோன்றும் 

பொடியேறுதிருமேணிபொலிட்துதோன்றும் 

பொழிறிகமும்பூவணத்தெம்புனிதனார்க்கே. (4) 

ஆணாடப்பெண்ணாயவடி.வுதோன்று 

மடியவர்கட்காரமுதமாடுத்தோன்று 
மூணாூயூர்திரிவானாடுத்தோன்று 

மொற்றைவெண்பிறைதோன்றும்பற்றார்சம்மேற் 

சேணாகவரைவில்லாலெரித்தனோன்றுஞ் 
செத்தவர்சமெழும்பினாற்செறியச்செய்த 

பூணாணுமரைகானும்பொலிச்ததோன்றும் 

் பொழிறிசகமும்பூவணத்தெம்புணிதஞனார்க்கே,. (௨) 

கல்லாலினீழற்கலர் ததோன்றுங் 

சவின்மறையோர்ரால்வர்க்குநெறிகளன்று 
செ1ல்லாகச்சொல்லியவாதோன்றுந்தோன்றுஞ் 

குழரவுமான்மறியுந்தோன்றுக்தோன்று



அகத்தியாதேவாரத்இரட்டு. 

மல்லாதகாலனைமுன்னடர்த்தறோன்று 

மைவகையாணினைவார்பாலமர்ச் துதோன்றும் 
பொல்லாதபுலாலெலும்புபூணாய்த்தோன்றும் 

பொழிறிகமும்பூவணத்தெம்புனிதனார்க்கே, 

படைமலிக்தமமுவாளுமானுக்தோன்றும் 

பன்னிரண்டுகண்ணுடையபிள்ளைதோன்.று 
நடைமலிந்தவிடையோடுகொடியுக்தோன்.று 

மான்மறையினொலிதோன்றுஈயனந்தோன் று 
மூடைமவிர்தகோவணமுங்களேக்தோன்று 

மூரல்வெண்சிரமாலையுலாவித்தோன்றும் 

புடைமலிர்தபூதத்தின்பொலிவுதோன்.றும் 

பொழிறிகழும்பூவணத்தெம்புனிதனார்க்கே, 

மயலாகுந்தன்னடியார்க்கருளுந்தோன்று 

மாசிலாப்புன்சடைமேன்மதியக்தோன்று 

மியல்பாகவிடுபிச்சையேற்றறோன் று 

மிருங்கடனஞ்சுண்டி ருண்டகண்டந்தோன்றுங் 
கயல்பாயக்கடு்க லுழிக்கங்கைஈங்கை 

யாயிரமாமுகத்தனொவொணித்றோன்றும் 
புயல்பாயச்சடைவிரித்தபொற்புத்கோன்றும் 

பொழிதிகழும்பூவணச்செம்புனிதனார்க்கே. 

பாராழிவட்டத்தார்பாவியிட்ட 
பன்மலருகறும்புகையும்பரச் துதோன்றுஞ் 

சீராழித்தாமரையின்மலர்களன்ன 

தரும்இியமாகிறச்தசேவடிகடோன்று 

மோராழித்தேருடையவிலங்கைவேந்த 
ஜுடறுணித்தவிடர்பாவங்கெடுப்பித்தன் நு 

போராழிமுன்னீக்தபொற்புத்தோன்.றும் 

பொழிதிகழும்பூவணத்செம்புனிதனார்க்கே, 

தன்னடியார்க்கருள்புரிச்தசகவுதோன்றுஞ் 

ச .துர்முகனைத்தலையரிர்ததன்்மைதோன்று 

மின்னனையுண்ணிடையாள்பாகந்தோன்றும் 

வேழத்தஇனுரிவிரும்பீப்போர்த்தறோன்றுச் 

தன்னியசெஞ்சடைமேலோர்புன தும்டாம்புச் 
தூயமாமதியுடனேவைத்தறோன்றும் 

பொன்னனையதிருமேனிபொலவிம் துதோன்டறும் 

பொழிறிகழும்பூவணச்செம்புனிதனார்க்கே. 

(>)



அகத்தியர்தேவாரத்திரட்டு, 

செதிகழலுக்திருவடியுக்கோன்றுந்தோன்றுந் 
இரிபுஉத்தையெரிசெய்தசிலையுந்தோன்று 

நெறியதனைவிரித் தரத்தகேோர்மைகோன்று 
நெந்திமேற்கண்டோன்றும்பெற்றக்கோன்று 

மறுபிறவியறுத்தருளும்வகையுந்தோன்று 
மலைமகளுஞ்சலமகளுமலிம் துதோன்றும் 

பொதியரவுமிளமதியும்பொலிக் தசோன்றும் 

பொழிதறிகழும்பூவணத்தெம்புணிதனார்க்கே. 

அ௮ருட்போட்டுமுலைமடவாள்பாகந்தோன்று 
மணிகிளருமுருமென்னவடர்க்குங்கேழன் 

மருட்போட்டமணிவயிரக்கோவைதோன்று 
மணமலிச்சஈ௩டந்தோன்றுமணியார்வைகைச் 

இருக்கோட்டினின்றகோர்திறமுந்தோன்றுஞ் 
செக்கர்வானொளிமிக்குத்திகழ்ந்தசோதிப் 

பொருப்போட்டிநின் நதிண்புயமுந்தோன்றும் 

பொழிறிகமும்பூவணத்தெம்பணிதனார்க்சே. 

ஆங்கணைக்சசண்டி.க்குமருளியன்று 

தன்முடிமேலலர்மாலையளிச்தறோன்றும் 

பாங்கணைந் துபணிசெய்வார்க்கருளியன்று 
பலபிறவியறுத்தருளும்பரிசுந்தோன்றுங் 

கோங்கணைச்சகூவிளமுமதமத்தம்முங் 
குழற்கணிக்சகொள்கையொடுகோலச்தோன்றும் 

பூங்கணைவேளுருவழிக்கபொற்புத்தோன்றும் 
பொழிதிகழும்பூவணத்தெம்புனிதனார்க்கே; 

ஆருருவவுள்குவாருள்ளத் துள்ளே 

யவவுருவாய்கிறகின்றவருளுக்தோன்றும் 

வாருருவப்பூண்முலைஈன்மங்கைதன்னை 
ம௫ழ்ச்தொருபால்வைத் துகக்தவடிவுதோன்று 

8ீருருவக்கடலிலங்கையரக்கர்கோனை 

நெறுகெறெனவடர்த்திட்டகிலையுந்தோன்றும் 
போருருவக்கூற். றுசைத்தபொற்புத்கோன்றும் 

பொழிறிகமும்பூவணத்தெம்புனிதனார்க்சே. 

திருச்சித்றம்பலம். 

 



௨௦ அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

சு௩்ச.ர மார்த்இகாயனார் 

திருக்கடவூர்மயானம். 
  

பண் பழம்பஞ்சுரம், 

  

இிவனுருவம். 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

மருவார்கொன்றைமதிரசூடிமாணிக்கத்தின் மலைபோல 

வருவார்விடைமேன்மாதோமெ௫ழ்ச்துபூதப்படைசூழத் 

இருமால்பிரமனிச்திரறகுந்தேவர்காகர்சானவர்க்கும் 

பெருமான்கடஷர்மயானத்துப்பெரியபெருமானடி.களே. (௧) 

விண்ணோர்தலைவர்வெண்புரிநான்மார்பர்வேதகேத்தர் 

கண்ணா நுதலர்ககுதலையர்காலகாலர்கடஜர 

செண்ணார்டரமூன்றெரிசெய்தவிறைவரிமையோரொருபாகம் 

பெண்ணாணாவர்மயானத்துப்பெரியபெருமானடி.களே, (௨) 

காயும்புவிமினதளுடையர்கண்டரெண்டோட்கடஞரா 
தாயுந்தந்தைபல் ஓயிர்க்குக்தாமேயாயதலைவனார் 

பாயும்விடையொன்ற துவேறிப்பலிதேர்ந் அண்ணும்பர மேட்டி 

பேய்கள்வாமுமயானத் தப்பெரியபெருமானடி.களே. (௩) 

நறைசேர்மலரைங்கணையானைஈயனத்யோற்பொடிசெய்த 

விறையாராவரெல்லார்க்குமில்லையென்னாதருள்செய்வார் 

பறையார்முழவம்பாட்டோபெயிஓந்கொண்டர்பயில்கடஷர்ப் 

பிறையார்சடையார்மயானத்துப்பெரியபெருமானடிகளே, (=) 

கொத்தார்கொன்றைமதிகுடி க்கோணாகங்கள்பணாக 

மத்தயானையுரிபோர்த் துமருப்புமாமைத்தாலியார் 

பத்திசெய்துபாரிடங்கள்பாடியாடப்பலிகொள்ளும் 

பித்தர்கட ஷர்மயானத் தட்பெரியபெருமானடி.களே. (௫) 

அணிவார்€ளுூங்கோவணமுமச் துதைச் துசடலைட்பொடி.யணிந் து 
பணிமேலிட்டபாசுபதர்பஞ்சவடி.மார்பினர்கடலவூர்த் 

இணிவார்குழையார்புரமூன் றுக்தீவாய்ப்படுச்சசேவகளனார் 

பிணிவார்சடையார்மயானத்துப்பெரியபெருமானடிகளே. (௬) 

காரார்கடலினஞ்சுண்டசண்டர்கடஒருறைவாணர் 
தேராரரக்கன் போய்வீழ்ர் துிிதையவிர லாலூன் நின



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, ௩௧ 

ரூர்தானாவ துலகேழுமுடையார்க்கொற்றியூராளூர் 
பேராயிரவர்மயானச் துப்பெரியபெருமானடி.களே, (௪) 

வாடாமுலையா டன்னோமெ௫ழைம் துகானில்்வேடுவஞனாய்க் 
கோடார்கேழற்பின்சென்றுகுறுவிசயன் றவமழித்து 

நாடாவண்ணஞ்செருச்செய்துவாவநாழிநிலையருள்செய் 

பீடார்சடையார்மயானத்துப்பெரியபெருமானழூகளே. (௮) 

வேழமுரிப்பர்மழுவாளர்வேள்வியழிப்பர்சிரமறுப்ப 
ராழியளிப்பரரிதனக்குவானஞ்சுகப்பரறமுரைப்ப 
ரேழைதலைவர்கடஷரிலிறைவர்சிறுமான்மறிக்கையர் 

பேழைச்சடையர்மயானத்துப்பெரியபெருமானடிகளே. (௯) 

மாடமல்குகடஷரின்மறையோரேத் துமயானச் தப் 

பீடைதீரவடியாருச்கருளும்பெருமானடி.கள்சர் 
நாடி ரரவலாரூரனம்பிசொன்னகஈற்ற்மிழ்கள் 

பாடுமடி.யார்கேட்பா£ர்மேற்பாவமானபறையுமே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருஞானசம்பஈத மாத் தசாயனார் 

திருவாழ்கொள்ிபுத்தூர். 
  

பண் தக்கராகம், 

இருவடி.கள, 

  

திருச்சிற்றம்பலம், 

பொழியுடைமார்பினர்போர்விடையேறிப்பூதசணம்புடைசூழக் 
கொடியுடையூர்திரிந்தையங்கொண்பெலபலகூ நி 

வடிவுடைவாணெடுங்கண்ணுமைபாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர்க் 

கடி.கமழ்மாமலரிட்டுக்கறைமிடற்றான டி.காண்போம். (௧) 

அ௮ரைகெழுகோவணவாடையின்மேலோராடரவம்மசைச்தையம் 

புரைகெழுவெண் டலையேச்திப்போர்விடையேறிப்புகழ 
வரைகெழுமங்கையதாகமோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர் 

விரைகமழ்மாமலர் தூவிவிரிசடையானடி சேர்வோம். (௨) 

பூணெடநொகமசை த்தனலாடிப்புன்றலையங்கையிலேந்தி 

யூணிடுபிச்சையூரையமுண் டி.யென்,றுபலகூறி [rs 

வாணெடுங்கண்ணுமைமங்கையோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூ 
சாணெமோமலரிட்டுத்தலைவனதாணிழல்சார்வோம். (௧.)



௩௨ அகத்தியாதேவாரத்இரட்டு, 

தாரரிரிகொன்றையோர்வெண்மதிகங்கைதாழ்சடைமேலவைகுடி 

யூரிடுபிச்சைகொள்செல்வமுண்டியென்றுபலகூறி 
வாரிடுமென்முலைமாதொருபாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர்க் 

காரிமொமலர்தூவிக்கறைமிடற்ரானடிசாண்போம். (௪) 

கனமலர்க்கொன்றையலங்கலிலங்கக்காதிலோர்வெண்குழையோடு 
புனமலர்மாலைபுனைக்தூர்புகுதியென்றேபலகூறி 

வனமுலைமாமலைமங்கையோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபத் தூ 
ரினமலரேய்ர்தனதூவியெம்பெருமானடி.சேர்வோம். (௫) 

அளைவளர்காகமசைத்தனலாழி.யலர்மிசையந்தணனுச்சிக் 

களைதலையிற்பலிகொள்ளுங்கருத்தனேகள்வனேயென்னா [த் 
வளையொலிமுன்கைமடர்தையோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுச்தூர் 
தளையவிழ்மாமலர்தூவித்தலைவனதாளிணைசார்வோம். (சு) 

அடர்செவிவேழத்தினீருரிபோர்த் துவழிதலையக்கையிலேர்தி 

யுடலிடுபிச்சையோடையமுண்டியென்றுபலகூ நி 
மடனெடுமாமலர்கீகண்ணியோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர்த 

தடமலராயினதூவித்தலைவனதாணிழல்சார்வோம். (௪) 

உயர்வரையொல்கவெடுத்தவரச்கனொளிர்கடகக்கையடர்த்து 
வயலிடுபிச்சையோடையமார்தலையென்றடி போற்றி 

வயல்விரிரீலநெடுங்கணிபாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர்ச் 
சயவிரிமாமலர்தூவித்தாழ்சடையானடி.சார்வோம். (௮) 

கரியவனான்முகன்கைசொழுதேத்சச்சாணஓஞ்சாரலுமாகா 

வெரியுருவாசியூரையமிடுபலியுண்ணியென்றேத்தி 

வரியரவல்குன்மடக்தையோர்பாகமாயவன்வாழ்கொளிபுத்தூர் 

விரிமலராயின தூவிவி௰ர்தன சேவடி சேர்வோம். (௯) 

குண்டமணர்துவர்க்உறைகண்மெய்யிற்கொள்கையினார்புறங்கூற 
வெண்டலையிற்பலிகொண்டல்விரும்பினையென்றுவிளம்பி 
வண்டமர்பூங்குழன்மங்கையோர்பாகமாயவன் வாழ்கொளிபுத்தூர்த் 

தொண்டர்கண்மாமலர்தூவத்தோன்றகின் ரானடிசேர்வோம். (5௦0) 

கல்லுயர்மாச்சடனின் றுமுழங்குங்கரைபொருகாழியமூதூர் 
நல்லுயர்மகான்மறைமாவினற்றமிழ்ஞானசம்பந்தன் 

வல்லுயர்குலமும்வெண்மழுவாளும்வல்லவன் வாழ்கொளிபுத்தூர்ச் 
செரல்லியபாடல்கள்வல்லார் துயர்கெதெல்லெளிதாமே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

 



அகத்தியாதேவாரத்்திரட்டு, ௩௩ 

தருகாவுக்கரசுகாயனா 

திருவதிககைவீரட்டானம். 
rete 

  

தருவடி.த்திருக்காண்டகம. 

இருவடிகள். 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

அரவணையான்்இத்தாற்றும்மடி. 

யருமழையான்சென்னிக்கணியாமடி 
சரவணச்தான்கைதொமு துசாரும்மடி. 

சார்ந்தார்கட்கெல்லாஞ்ச.ரணாமடி. 

பரவுவார்பாவம்பறைக்கும்மடி. 

பதினெண்கணங்களும்பாடும்மடி. 

விரவுரீர்த்தென்கெடிலகாடன்னடி. 
இருவீரட்டானததெஞ்செல்வன்னடி. (௧) 

கொடுவினையாரென்றுங்குறுகாவடி. 

குறைர்தடை.க்சாராழாமைக்காக்கும்மடி. 

படுமுழவம்பாணிபயிற்றும்மடி. 

பதைத்செழுக்தவெங்கூற்றைப்பாய்ச்சவடி. 

கடுமுரணேறார்க்தான்்௧கழற்சேவடி. 

கடல்வையங்காப்பான்கரு தம்மடி. 

கெடுமதியங்கண்ணியணிக்தானடி. 

நிறைகெடிலவீரட்டரீங்காவடி. (௨) 

வைதெழுவார்காமம்பொய்போகாவடி. 

வஞ்சவலைப்பாடொன் நில்லாவடி. 

கைதொழு துகாமேத்திக்காணும்மடி. 

கணக்குவழக்கைச்கடக்தவடி 

நெய்தொழுதுகாமேத்தியாட்டும்மடி. 

நீள்விசம்பையூடறுத் தின் றவடி. 

தெய்வப்புனற்கெடிலகாடன்னழ. 

இருவீரட்டானத்தெஞ்செல்வன்னடி. (௩) 

௮ரும்பித்தசெய்ஞ்ஞாயிழேயக்கும்மடி. 
யழகெழு தலாகாவருட்சேவழி 

சுரும்பித்த௨ண்டினங்கள்குழ்ந்தவடி 

சோமனையுங்காலனையுங்காய்ச் தவடி.



8.2 அகத்தியாதேவார தஇரட்டு, 

பெரும்பித்தர்கூடிப்பிதற் றும்மடி. 

பிழைத்தார்பிழைப்பறியவல்லவடி. 

இருந் துநீர்த்தென்கெடிலகாடன்னடி. 

இருவீரட்டானச்செஞ்செல்வன்னடி. 

ஒருகாலத்தொன்றாகறின்றவடி 

பூழிதோதூழியுயர்க்தவடி. 
பொருகழலும்பல்சிலம்பும்மார்க்கும்மடி 

புகழ்வார்புகழ்தகையவல்லவடி. 

யிருகிலச்தாரின் புற்றங்கேச் தம்மடி. 
யின்புற்ரூரிட்டபூவேறும்மடி. 

இருவதிகைத்தென்கெடி.லகாடன்னடி. 

திருவீரட்டானகத்செஞ்செல்வன்னடி.. 

இருமகட்குச்செந்தாமரையாமடி. 

கிறந்தவர்க்குத்தேனாய்விளைக்கும்மடி. 
பொருளவர்ச்குப்பொன்னுரையாய்நின் றவடி. 

புகழ்வார்புகழ்தகையவல்லவடி. 

யுருவிரண்டுமொன்றரோடொன்றொவவாவடி 

யுருவென்றுணரப்படாதவடி. 

திருவதிகைச்சென்கெடிலகாடன்னடி. 
திருவீரட்டானத்தெஞ்செல்வன்னடி.. 

உரைமாலையெல்லாமுடையவடி 
யுரையாலுணாப்படாதவடி. 

வரைமாதைவாடாமைவைக்கும்மடி 

வானவர்கடாம்வணங்வொழ்க் தம்மடி. 

யரைமாத்திரையிலடங்கும்மடி. 

யகலமளக்கிற்பாரில் லாவழ. 

சரைமாங்கலிக்கெடி.லராடன்னடி. 
சமழ்வீரட்டானக்காபாலியடி., 

கறுமலராய்சாறுமலர்ச்சேவடி, 

நவொயுலகரசாடாயவழி. 
செ.றிகதிருச்திங்களுமாய்நின்றவடி. 

தித் தரளாயுள்ளேதிகழ்ந்தவடி. 
மறுமதியைமாசுகழுவும்மழ. 

மந் இரமுந்தந்தஇரமுமாயவடி. 

யெறிகெடிலகாடர்பெருமானடி. 

திருவீரட்டானத்தெஞ்செல்வன்னடி.. (௮)



அகத்தியாதேவாரத்தர ட்டு. உடு 

அணியனவுஞ்சேயனவுமல்லாவடி. 
யடி.யார்கட்காரமுசமாயவடி. 

பணிபவர்க்குப்பாங்காகவல்லவடி. 

பத்றற்றார்பற றும்பவளவடி. 

மணியடி.பொன்னடி.மாண்பாமடி 

மருந் சாய்ப்பிணிதர்க்கவல்லவழ. 

தணிபாசெண்கெடிலகாடன்னடி. 

தகைசார்வீரட்டச்சலைவன்னழ். (௯) 

௮தாமரைப்போதலர்ந்தவடி. 
யாக்கனையுமாற்றலழித்தவடி. 

முக்தாடுமுன்னேமுளை ததவடி. 

முழங்கழலாய்சீண்டவெம்மூர்தீதியடி 

பந்தாடுமெல்விரலாள்பாகன்னடி. 
பவளத்தடவரையேபோல்வானடி. 

வெந்தார்சுடலைநீருடும்மடி 
வீ. ரட்டங்காதல்விமலன்னழ.. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

KES CAPT த் தகாயனார் 

திருப்பு ன் கூர: 

பண் தக்கேசி, 
  

een 

திருவடிகள், 

  

  

இருக்சிற்றம்பலம். 
அ௮ந்தணாளனுன்னடைக்சலம்புகுத 

வவனைக்காப்ப துகாரணமாக 

வந்தகாலன்றனாருமிரதனை 
வவவினாய்ச்குன்றன்வண்மைகண்டடியே 

னெந்தைநீயெனைகமன்்றமர்கலியி 
லிவன்மற்றென்னடியானெனவிலக்குஞ் 

சிச்சையால்வக்துன் றிருவடியடைக்தேன் 

செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. (௧) 

வையகமுறறுமாமழைமறந்து 

வயலினீரிலைமாகிலக்தருகோ 
முய்யக்கொள்கமற்றெங்களையென்ன 

வொளிகொள்வெண்முூலாய்ப்பரந்தெகங்கும்



Bide ௮க்ததியரதேவாரத்திரட்டு, 

பெய்யுமாமழைப்பெருவெள்ளந்தவிர்த் துப் 

பெயர்த் தம்பன்னிருவேலிகொண்டருளுஞ் 
செய்கைசண்டுநின் நிருவடியடைச்தேன் 

செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. 

ஏதன்னிலமீரறுவேலி 
யேயர்கோனுற்றவிரும்பிணிதவிர்த் துக் 

கோதனங்களின்பால்கறந்தாட்டக 
கோலவெண்மணற்டவன்றன்மேற்சென்ற 

தாதைமாளறவெறிர்தசண்டிக்குன் 

சடைமிசைமலாருள்செயக்கண்டு 

பூதவாளிகின்பொனனடியடைந்தேன் 
பூம்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. 

நற்றமிழ்வல்லஞானசம்பக்த 

-னாவினுச்கரையனாளைப்போவானு௩ 

Sh pe sen bs Téeusn Aang 
. கண்ணப்பன்கணம்புல்லனென் றிவர்கள் 
குற்தஞ்செய்யினுங்குணமெனக்கருதுங் 

$ கொள்கைகண்டுநின்குரைசழலடைந்தேன் 
் பொற்றிரண்மணிக்கமலங்கண்மலரும் 

x
!
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கோலமால்வரைமததெனகாட்டிக் 

கோளரவுசுற்றிக்கடைக்தெழுக்த 

வாலகஞ்சுகண்டவர்மிகவிரிய 

வமரர்கட்கருள்புரிவ தகர இ 
நீலமார்கடல்விடந்தனையுண்டு 

சண்ட்த்தேவைத்தபித்தநீசெய்த 
சீலங்கண்கொென் நிருவடியடைச்சேன் 

செழும்பொழிற்திருப்புன்கூ.ருளானே. 

இயக்கர்சன்னரர்யமனொ0ுவருண 
ரியங்குதீவளிஞாயிறுதிங்கண் 

மயக்கமில்புலிவானரசாகம் 
வசுக்சள்வானவர்சானவரெல்லா 

மயர்ப்பொன் றின் றிரின் நிருவடியதனை 

யர்ச்சித்தார்பெறுமாரருள்சண்-டு 

தஇிசைப்பொன் தின் நிநின் நிருவடியடைர்சேன் 
செழும் பொழிற்திருப்புன்க.ருளானே,



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

போர்த்தரீள்செவியாளரச்தணர்க்குப் 

பொழில்கொளானிழந்ழேறம்புரிட் து 
பார்த்தனுக்கன் றுபாசுபதங்கொடுத் 

தருளிஞய்பண்பெ€ர சன்வேண்ட 
வார்த் துவர்திழியும்புனற்கங்கை 

நங்கையாளைநின்சடைமிசைக்கரந்த 

தீர்த்தனேநின்றன் நிருவடியடைந்தேன் 
செழும்பொழிற்றிருப்புன்கருளானே, 

மூவெயில்செற்றஞான்றுய்க்தஷூவரி 

லிருவர்நின் ஜிருக்கோயிலின்வாய்தல் 
காவலாளரென்றேவியபின்னை 

யொருவனீகரிகாடரங்காக 
மானைகோக்கியோர்மாஈடமகிழ 

மணிமுழாமுழக்கவருள்செய்த 
தேவதேவகின் நிருவடியடைந்தேன் 

செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. 

அ௮றிவினானமிக்சவறுவகைச்சமய 

மவவவர்க்கங்கேயாரருள்புரிந் த 
வெறியுமாகடலிலங்கையர்கோனைத் 

துலங்கமால்வரைக$ழடர்த்திட்டுக் 

குநிகொள்பாடலினின்னிசைகேட்டுக் 
கோலவாளொகொள துகொடுத்த 

செறிவுகண்டுநின் நிருவடியடைந்தேன் 

செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானே. 

கம்பமால்களிற்றின்னுரியானைக் 
காமற்காய்ர்ததோர்கண்ணுடையானைச் 

செம்பொனேயொக்குந்திருவுருவானைச் 
செழும்பொழிற்றிருப்புன்க.ருளானை 

யுட்பராளியையுமையவள் கோனை 

பூரன்வன்ரொண்டலுள்ளத்தாலுகக் 

தீன்பிஞுற்சொன்னவருச்சுமிழைந்தோ 

டைச்தும்வல்லவ.ரரு வினையிலரே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 
  

oT 

(s0)



௩௮ அகத்தியர்தேவார த்திரட்டு, 

திருஞானசம்பக்த மூர்.த்இராயனார் 

திருப்பூந்தராய். 
  

பண் காந்தாரபஞ்சமம், 

  

அருச்சனை, 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

பர் துசேர்விரலாள்பவளச் துவர்வாயினாள்பனிமாமதிபோன்முகத் 

தர்தமில்புகமாண்மலைமாதொடுமாதிப்பிரான் 
வச்துசேர்விடம்வானவரெத்திசையும்கிறைர் துவலஞ்செய் துமாமலர் 
புர்திசெய்திறைஞ்சிட்பொழிடூக்தராய்போற்று துமே. (க) 

காவியங்கருங்கண்ணினாள்கனித்தொண்டைவாய்க்கதிர்முச்தநல் 
வெண்ணகைத், தூவியம்பெடையன்னஈடைச்சுரிமென்குழலா 

டேவியுந்திருமேஸீயோர்பாகமாயொன் நிரண்டொருமூன்றொடுசே 
ர்பதி, பூவிலந்தணனொப்பவர்பூக்தராய்போற்று துமே, (௨) 

பையராவருமல்குன்மெல்லியல்பஞ்சீன்னேரடிவஞ்கொணுண்ணி 

டைச், தையலாளொருபாஓலுடையெம்மிறைசாருமிடஞ் 

செயயெலாங்கமுநீர்கமலம்மலர்த்தேறலூறலிற்சேறுலராதாற் 

பொய்யிலாமறையோர்பயில்பூரந்தராய்போற்று துமே, (௩) 

முள்ளிசாண்முகைமொட்டியல்கோங்னெரும்புதேன்கொள்குரு 

ம்பைமூவாமருந், துள்ளியன்றபைம்பொற்கலசத்தியலொத்தமுலை, 
வெள்ளிமால்வரையன்னதோர்மேணியின் மேவினர்பதிவீமருதண் 

பொழிற, புள்ளினக்துயின்மல்கெபூர்தராய்போற்று துமே. (௪) 

பண்ணியன்றெழுமென்மொழியாள்பகர்கோதையேர்திகழ்பைக் 
தளிர்மேணியோர், பெண்ணியன்றமொய்ம்பிற்பெருமாற்கடம்பெய் 

வளையார், சண்ணியன்றெழுகாவிச்செழுங்கருரீலமல்யெகாமருவா 
விநற், புண்ணியருறையும்பதிபூர்தராய்போற்.று துமே, (௫) 

வாணிலாமதிபோனுதலாண்மடமாழையொண்கணாள்வண்டாளம் 

நகை, பாணிலாவியவின்னிசையார்மொழிப்பாவையொடுஞ், சேணி 

லாத்திகழ்செஞ்சடையெம்மண்ணல்சேர்வ துகரப்பெருங்கோயில் 
சூழ், போணிலா.நுழையும்பொழிற்பூந்தராய்போற்று துமே, (சு) 

காருலாவியவார்குழலாள்கயற் கண்ணினாள்புயற்காலொளிமின்னி 
வாருலாவியமென்முலையாண் மலைமா துடனாய் [டை



அ௮கத்தியாதேவாரத்திரட்டு, ௩௯ 

நீருலாவியசென்னியன்மன்னிரிகருநாமமுன்னான்குநிகழ்பத 
போருலாவெயில்குழ்பொழிற்பூர்தராய்போற்றுதுமே, (<r) 

காசைசேர்குழலாள்கயலேர்தடங் கண்ணிகாம்பனதோட்கஇர்மெ 

ன்முலைச், தேசுசேர்மலைமாதமருந்திருமார்பகலத் 

தீசன்மேவுமிருங்கயிலையெடுத்தானை யன்றடர்த்தானிணைச்சேவடி. 

பூசைசெய்பவர்சேர்பொழிற்பூந்தராய்போற்று துமே, (௮) 

கொங்குசேர்குழலாணிழல்வெண்ணகைக்கொவவைவாய்க்கொடி 

யேரிடையாளுமை,பங்குசேர்இருமார்புடையார்படர்தியுருவாய், மங் 

குல்வண்ணனுமாமலரோனுமயங்கமண்டவர் வான்மிசைவக்தெழு, 
பொங்குரீரின்மிதந்தஈற்பூர்தராய்போற்று துமே. (௯) 

கலவமாமயிலாரியலாள்கரும்பன்னமென்மொழியாள்கதிர்வாணதற் 
குலவுபூங்குழலாளுமைகூ.றனைவேறுளரையா [கத் 

லலவைசொல்லுவார்தேரமணாதர்களாக்கனான்றனை ஈண்ண ஓகல்கு 
புலவர்தாம்புகழ்பொற்பதிபூந்தராய்போற்று தமே. (௧௦) 

தேம்பனுண்ணிடையாள்செழுஞ்சேலன கண்ணியோடண்ணல்சேர் 

விடச்சேனமர்,பூம்பொழிறிகழ்பொற்பதிபூக்தராய்போற்ற தமென், 

ரோம்புதன்மையன்முததமிழ்கான்மறைஞானசம்பந்த னொண் டமிழ் 
மாலைகொண், டாம்படியிவையேச்சவல்லாக்கடையாவினையே. () 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

தருகாவுக்கரசுகாயனா 

ஸரீக யில 7 wi WD. 
  

இருத்காண்டகம். 

அருச்சனை, 

  

இருச்சிற்றம்பலம், 

வேற்றாடுவிண்ணாடநின் ரூய்போற்றி 

மீளாமேயாளென்னைக்கொண்டாய்போற்றி 
யூற்றுசயுள்ளேயொளித்சாய்போற்றி 

யோவாதசத்தத்தொலியேபோற்றி 

யாற்றாகியங்கேயமர்ந்தாய்போற்றி 

யாறங்ககால்வேசமானாய்போற்றி 
காற்றாடியெங்குங்கலந்தாய்போற்றி 

கயிலைமலையானேபோம்றிபோற்றி, (ச)



௧0 அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

பிச்சாடல்பேயோகெக்தாய்போற்றி 
பிறவியறுக்கும்பிரானேபோற்றி 

வைச்சாடனன்றுமுகந்தாய்போற்றி 
மருவிென்சிந்கதைபுகுந்தாய்போய்றி 

பொயச்சார்புரமூன்றுமெய்தாய்போற்றி 

போகாதென்டிந்தைபுகுந்தாய்போற்றி 

க்ச்சாககாகமசைத்தாய்போற்றி 

கயிலைமலையானேபோற்றிபோற்றி, 

மருவார்புரமுன்றுமெய்தாய்போற்றி 

மருவியென்டிந்தைபுகுக்தகாய்போற்றி 

யுருவாகியென்னைப்படைச்தாய்போத்தி 

யுள்ளாவிவாங்கயொளித்தாய்போற்றி 

இருவாடிரின்றஇறமேபோற்றி 
சேசம்பரவட்பவொய்போற்றி 

கருவாகியோடுமுகிலேபோற்றி 

கயிலைமலையானேபோற்றிபோறறி, 

வானத்தார்போற்றுமருந்சேபோற்றி 

வந்தென்றன்டுர்சைபுகுர் தாய்போற்றி 

யூனத்தைநீக்குமுடலேபோற்றி 
யோங்கியமலாய்கிமிர்க்தாய்போற்றி 

தேனத்தைவார்த்தசெளிவேபோந்றி 

தேவர்க்குக்சேவனாய்கின்ராய்போற்றி 
கானத்தியாடலுகந்தாய்போற்றி 

கயிலைமலையானேபோற்றிபோந்றி, 

ஊராகின்றவுலகேபோற்றி 
யோங்கெழலாய்கிமிர்ந்தாய்போற் றி 

பேராூயெங்கும்பரச்தாய்போற்றி 
பேராதென்௫ிஃ்தைபுகுக்சாய்போற்றி 

ரீராவியானநிழலேபோற்றி 

கேர்வாசொருவரையுமில்லாய்போற்றி 

காராடகின்றமுகிலேபோற்றி 
கயிலைமலையானேபோற்றிபோற றி, 

சில்லஓருவாய்ச்சென்றுகாண்டாய்போற் றி 

தேவசதியாததேவேபோற்றி 

புல்ஓயிர்க்கும்பூட்சிபுணர்த்தாய்போற்றி 

போகாதென்டிந்தைபுகுந்தாய்போந்றி 

(2)



அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

பல் ௮யிராய்ப்பார்தோறுகின்ராய்போற் தி 
பதறியுலகைவிடாசாய்போற்றி 

கல்லுயிராய்நகின்றகனலேபோற்றி 
கயிலைமலையானேபோற்றிபோற்கி. 

பண்ணினிசையாூகின்ருய்போற்றி 

பாவிப்பார்பாவமறுப்பாய்போற்தி 
யெண்ணுமெழுச் தஞ்சொல்லானாய்போந்தி 

யென்௫ூிக்தைநீங்காவிறைவாபோந்தி 

விண்ணுகிலனுக்தீயானாய்போற்றி 

மேலவர்க்குமேலாூரின்றாய்போற்றி 
கண்ணின்மணியாூநின்றாய்போந்றி 
கயிலைமலையானேபோற்றிபோற்றி, 

இமையாதுயிராதிருந்தாய்போற்றி 
யென்சிர்தைநீங்காவிறைவாபோற்றி 

யுமைபாகமாகத்தணைத்தாய்போற்கி 
யூழியேழானவொருவாபோற்றி 

யமையாவருநஞ்சமார்ந்தாய்போந்தி 
யாதஇிபுராணஞாய்கின்றாய்போற்றி 

கமையாூகின்றகனலேபோத்தி 
கயிலைமலையானேயபோற்றிபோற்றி, 

மூவாய்பிறவாயிறவாய்போத்நி 
முன்னமேசோன் நிமுளைத்தாய்போற்றி 

தேவாதிதேவர்கொழுகச்தேபோற்றி 
சென்றேறியெங்கும்பரந்தாய்போற்றி 

யாவாவடியேனுக்கெல்லாம்போற்றி 
யல்லனலியவலந்தேன்போற்றி 

காவாய்கனகத்தரளேபோற்றி 
கயிலைமலையானேபோற்றிபோத் றி. 

நெடியவிசும்பொடுகண்ணேபோறந்றி 

நீளவகலமுடையாய்போற்றி 
யடி.யுமுடியுமிகலிப்போற் தி 

யங்கொன்றறியாமைகின்றாய்போத்றி 
கொடியவன்கூற்றமுதைத்தாய்போற்றி 
கோயிலாவென்சிக்சைகொண்டாபய்போற்தி 

கடியவுருமொடுமின்னேபோற்றி 

கயிலைமலையானேபோம்றிபோம்றி. 

டு 

FS 

(௪) 

(sr) 

(௮) 

(௬) 

(௪0)



௫௨ அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

உண்ணாதுறங்காதிருர்தாய்போற்தி 

யோதாதேவேதமுணர்ச்சாய்போற்றி 
யெண்ணாவிலங்கைக்கோன்றன்னைப்போறறி 

யிறைவிரலால்வைச் துகக்தவீசாபோற்றி 

பண்ணாரிசையின்சொற்கேட்டாய்போற்றி 
பண்டேயென்டந்தைபுகுந்தாய்போற்றி 

கண்ணாயுலகுக்குரின்றாய்போற்றி 

சயிலைமலையானேபோற்றிபோற்றி, 

இருச்சிறறம்பலம். 

  

சுந்தர மூர். த்தொயனாா 

திருக்கழுக்குன்றம 
  

பண் நட்டபாடை. 

  

அருச்சனை, 

  

இருச்டிற்றம்பலம், 

கொன்றுசெய்தகொடுமையாற்பலசொல்லவே 

நின்றபாவவினைகடாம்பலநீங்கவே 

சென்றுசென்றுதொழுமின்றேவர்பிரானிடங் 

கன் நினோடுபிடிகுழ்தண்கழுக்குன் றமே. 

இறங்செசென் றுதொழுமினின்னிசைபாடியே 
பிறங்குகொன்றைச்சடையனெங்கள்பிசானிட 
நிறங்கள்செய்தமணிகணித்திலங்கொண்டிழி 

கறங்குவெள்ளையருவித்தண்கழுக்குன்றமே. 

நீளகின்றுதொழுமினித்த ஓுநீ தியா 

லாளுஈம்மவினைகளல்கயழிம்திடத் 

தோளுமெட்டமெடையமாமணிச்சோதியான் 
காளகண்டனுநையுந்தண்கமழுக்குன்்றமே. 

வெளிறு £த்தொழுமின்வெண்பொடியாடியை 

முூளிறிலங்குமழுவாளன்முந்தியுறைவிடம் 

பிளிறு £ரப்பெருங்கைப்பெய்மதமூன்றுடைக் 

களிநினோடுபிடி ரூழ்தண் கழுக்குன்.றமே. 

புலைகடீரத்தொழுமின்டன் சடைப்புண்ணிய 

னிலைகொள்குலப்படையனெக்தைபிரானிட



அகத் இயொதேவாரத்திரட்டு, 

மூலைகளுண்தெழுவிக்குட்டியொடுமுசுக் 

கலைகள்பாயும்புறவிற்றண்கழுச்குன்றமே, 

மடமுடையவடியார்தம்மனதச்தேயத 

விடமுடைய.ிடறன்விண்ணவர்மேலவன் 

படமூடையவரசவன்ரறான்பயிலுமிடங் 

கடமுடையபுறவிற்றண்கழுக்குன் றமே, 

ஊனயில்லாவடியார்தம்மனத்தேயுற 

ஞானமூத்்திடட்டமாடிஈவிலுமிடங் 

சேனும்வண்டுமதுவுண்டின்னிசைபாடியே 

கானமஞ்ஞையுறையுக்தண்கழுக்குன்றமே, 

௮ந்தமில்லாவடியார்தம்மனத்தேயுற 

வர் துநகாளும்வணங்கமொலொகொன்முசன் 
சிர்சைசெய்தமலர்கணித்தலுஞ்சேோவே 

சந்தநாறும்புறவிற்றண் கழுக்குன்றமே, 

பிழைகடீரத்கொழுமின்பின்சடைப்பிஞ்ஞகன் 
குமைகொள்காதன்குழகன்றானுறையும்மிட 

மழைகள்சாலக்கலித் துமீடுயர்வேயவை 

குழைகொண்முத்தஞ்சொரியுந்தண்கழுக்குன் றமே. 

பல்லில்வெள்ளைத்தலையன்றான்பயிலும்மிடங் 
கல்லில்வெள்ளையருவித்தண்கழுக்குன் நினை 
மல்லின்மல்குதிரடோஞரன் வனப்பினாற் 

சொல்லல்சொல்லித்தொழுவாரைத்தொழுமின்களே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருஞானசம்பந்த மூர்த் தகாயனா 

ககோளறுதிருப்பதிகம். 
  

பண் பி.பர்தைக்காந்தாரம். 

SF} Up. GD 1d, 

  

திருச்சிற்றம்பலம். 

வேயுறுதோளிபங்கனள்விடமுண்டகண்டன் 
மிசஈல்லவீணை தடவி 

மாசறுதிங்கள்கங்கைமுடி மேலணிர்தென் 

ளமேபுகுர்தவதனான் 

Fh. 

(6) 

(௭) 

(௮) 

(5) 

(௧௦)



௪௪ அகத்தியாதேவார ததிரட்டு, 

ஞாயிறுதிங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழம்வெள்ளி 

சனிபாம்பிரண்டுமுடனே 
யாசறுநல்லகல்லவவைகல்லகல்ல 

வடியாரவர்க்குமிகவே, 

என்பொடுசசொம்பொடாமையிைமார்பிலங்க 

வெருதே நியேழையுடனே 

பொன்பொதிமத்தமாலைபுனல்குடி.வந்தெ 

னுளமேபுகுந்தவதனா 
லொன்பதொடொன்றொடேழுபதினெட்டொடாறு 

(PL. CDW TET Sor coal sir 

மன்பொடுகல்லகல்லவவைஈல்லகல்ல 

வடி.யாரவர்க்குமிகவே. 

உருவளர்பவளமேனியொளிரீறணிந்து 

வுமையோடும்வெள்ளைவிடைமேன் 

முருகலர்கொன்றைதிங்கண்முடி.மேலணிந்தெ 

னுளமேபுகுந்தவதனாற் 
Dusen stow gyi Be wor gp) 

இசைதெய்வமானபலவு 
மருதெதிரல்லகல்லவவைகல்லஈல்ல 

வடியாரவர்க்குமிகவே. 

மதிதுதன்மங்கையோடுவடபாலிருந்து 
மறையோ துமெங்கள்பரம 

னதியொடுகொனள்றைமாலைமூடி.மேலணிக்செ 

னுளமேபுகுந்தவதனாற் 
கொதியுறுகாலனங்கெமனோடுதூதர் 
கொடுகோய்களானபலவு 

மதிகுணல்லால்லவவைகல்லநஈல்ல 

வடியாரவர்க்குமிகவே. 

ஈஞ்சணிகண்டனெந்தைமடவாடனோடு 
விடையேறுஈங்கள்பரமன் 

றுஞ்சிருள்வன்னிகொன்றைமுடி.மேலணிந்தெ 

ளைமேபுகுந்தவதனால் 
வெஞ்சினவவுணரோடுமுருமிடியுமின் னு 

மிகையானபதமவையு 

மஞ்சிடுரல்லல்லவவைஈல்லால்ல 
வடி.யாரவர்க்குமிகவே. 

(௧) 

(௨) 

(௪) 

(கு)



அகத்தயாதேவாசத்தரட்டு, 

வாள்வரியகளதாடைவரிகோவணத்தர் 

மடவாடனோடுமுடனாய் 
நாண்மலர்வன்னிகொன்றைநதிகுடிவந்தெ 

ளைமேபுகுந்தவதனாற் 
கோளரியுழுவையோடுகொலையாளைகேழல் 

கொடுகாகமோககரடி. 

யாளரறிநல்லகல்லவவைகல்லநல்ல 
வடியாரவர்கீகுமிகவே. 

செப்பிளமுலைஈன்மங்கையொருபாகமாக 
விடையேறுசெல்வனடைவா 

சொப்பிளமதியுமப்புமுடி மேலணிந்தெ 

னுளமேபுகுர்தவதனால் 

வெப்பொடுகுளிரும்வாதமிகையானபித் தம் 

al eer wit cor au தலியா 

வப்படிஈல்லல்லவவைகநல்லஈல்ல 

வடி.யாரவர்க்குமிகவே. 

வேள்படவிழிசெய்தன்றுவிடைமேலிருக்து 

மடவாடனோடுமுடனாய் 

வாண்மஇவன்னிகொன்றைமலர்சூடிவந்தெ 

னுளமேபுகுந்தவ.தனா 
லேழ்கடல்குழிலங்கையசையன் னோடு 

மிடசானவந்துஈலியா 

வாழ்கடனல்லகல்லவவைநல்லஈல்ல 

வடியாரவர்க்குமிகவே, 

பலபலவேடமாகும்பரனாரிபாகன் 
பசுவேறுமெங்கள்ப.ரமன் 

சலமகளோடெருக்குமுடி.மேலணிந்தெ 

னுளமேபுகுக்தவதனான் 
மலர்மிசையோனுமாஓமறையோடுதேவர் 

வருகாலமானபலவு 
மலைகடன்மேருஈல்லவவைகல்லகல்ல 

வழி.யாரவர்க்குமிகவே. 

கொத்தலர்குழலியோடுவிசயற்குகல்கு 

குணமாயவேடவிகிர்தன் 

மத்சமுமதியுமாகமுடிமேலணிக்தெ 

ளமேபுகுக்தவதனாற் 

௪டு 

(௪) 

(௮) 

(௬)



௪௬ அகத்தியாதேவார ததிரட்டு, 

புச்சசொடமணைவாதிலழிவிக்குமண்ண 
இிருகீறுசெம்மைதிடமே 

யச்சதகுமல்லகல்லவவைரஈல்லால்ல 

வடி.யாரவர்க்குமிகவே, (௧௦) 

தேனமர்பொழில்கொளாலைவிளைசெட்நெறுன்னி 
வளர்செம்பொனெங்குநிகழ 

நான்முகனாதியாயபிரமாபுரத்து 

மறைஞானஞானமுனிவன் 

ரீனுறுகோளுகாளுமடியாரைவந்து 
நலியாதவண்ணமுசைசெய் 

யானசொன்மாலையோதுமடியார்கள்வானி 
ல.ரசாள்வ.ராணை ஈமதே, (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருகாவுக்கரசுகாயனா் 

திருவாரூர்த் திருவிருத்தம். 
——— 

    

பண் கொல்லி. 

அடிமை, 

  

இருச்சிற்றம்பலம். 

குலம்பலம்பாவருகுண்டர்முன்னேசமக்குண்டுகொலோ 
வலம்பலம்பாவருதண்புனலாரூர விர்சடையான் 

கிலம்பலம்பாவருசேவடியான் நிருமூலட்டானம் 

புலம்பலம்பாவருதொண்டர்ச்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே. (௧) 

மற்றிடமின் றிமனை துறந்தல் லஓுணாவல்லமணர் 

சொற்றிடமென்று துரிசுபட்டேனுக்குமுண்டுகொலோ 
விற்றிடம்வாங்கவிசயனொடன்னொருவேடுவஞய்ப் (மே. 

புத்நிடங்கொண்டான்றன்றொண்டர்க்குத்தொண்டராம் புண்ணிய 

ஒருவழ.வின் றிரின்றுண்ருண்டர்முன்னமச்குண்ட்கொலோ 

செருவடிவெஞ்சிலையாற்புரமட்டவன்சென்றடையாத் 

இருவுடையான் நிருவாரூர்த்திருமாலட்டானன்செங்கட் 
பொருவிடையானடி.த்சொண்டர்ச்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே, ()



அசத்யரதேவாரச்தரட்டு ௪௭ 

மாசனையேறியமேனி௰ர்ன்கண்ணர்மொண்ணரைவிட் 

டீசனையேகினைந்தேசறுவேனுக்குமுண்டுகொலோ 

தேசனையாரூர்த்திருமூலட்டானனைச்ரிர்தைசெய்.து 
பூசனைப்பூசரர்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே. (௪) 

அருந்தும்பொழுதுரையாடாவமணர்திறமகன்று 

வருக்திகினைக்தரனேயென்றுவாழ்ச் தவேற்குண்டுகொலோ 
திருந்தியமாமதிலாரூர்த்திருமூலட்டானனுக்குப் 

பொருக்துந்தவமுடைத்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம் புண்ணியமே, 

வீற்யெதோள்களுக்தாள்களுமாய்கின் றுவெற்றரையே 
மூங்கைகள்போலுண்ணுமூடர்முன்னோமக்குண்டுகொலோ 
தேங்கமழ்சோலைத்தென்னாரூர்த்திருமுலட்டானன்செய்ய 
பூங்கதழலானடி.ச்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே. (௬) 

பண்ணியசாத்திரப்பேய்கள்பறிதலைக்குண்டரைவிட் 

டெண்ணில்புகழீசன்றன்னருள்பெற்றேற்குமுண்டுகொலோ 

இண்ணியமாமஇிலாளூர்த்திருமூலட்டானனெங்கள் 

புண்ணியன்றன்னடி.த்தொண்டர்ச்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே, () 

கரப்பர்கண்மெய்யைத்தலைபறிக்சச்சுகமென்னுங்குண்ட 

ருரைப்பனகேளாதிங்குய்யப்போச்சேனுக்குமுண்டுகொலோ 
இிருப்பொலியாஞர்த்திருமூலட்டானன் நிருச்சயிலைப் 
பொருப்பன்விருப்பமர்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே. 

கையிலிடுசோறுநின்றுண்ணுங்காசலமணரைவிட் 

டுய்யுநெறிசண்டி.ங்குய்யப்போந்தேனுக்குமுண்டுகொலோ 
வையனணிவயலாளுூர்த்திருமூலட்டானஜுக்குப் 

பொய்யன்பிலாவடித்தொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே. () 

குற்றழூடையவமணர்்திறமதுகையகன்றிட் 
டூற்றகருமஞ்செய் தய்யப்போந்தேலுச்குமுண்டுகொலோ 

மற்பொலிதோளாஸிராவணன்றன்வலிவாட்டுவித்த 
பொற்கழலானடி.த்சொண்டர்க்குத்தொண்டராம்புண்ணியமே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ene



௪௮ அகத்தியாதேவாரத்திரட்டு, 

சுந்தர மூர். த்திகாயனார் 

திருத்த்தொண்டத்தொகைக. 
  

பண் கொல்லிக்கவவாணம், 

அ௮ழூ.டைம, 
  

இருச்சிற்றம்பலம். 

இல்லைவா ழந்தணர்த மடியார்ச்கு மடியேன் 
றிருரீல கண்டத் துக் குயவனார்க் கடியே 

னில்லையே யென்னாத வியற்பகைக்கு மடியே 
னிளையான்றன் குடி.மாற னடியார்க்கு மடியேன் 

வெல்லுமா மிகவல்ல மெய்ப்பொருளுக் கடி.யேன் 

விரிபொழில்சூழ் குன்றையார் விறன்மிண்டற் கடியே 
னல்லீமென் முல்லையந்தா ரமர்நீதிக் கடியே 

னாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. (௧) 

இலைமலிர்த வேனம்பி யெறிபசத்தம் கடியே 

னேனாதி சாதன்ற னடியார்க்கு மடியேன் 
கலைமலிக்த 2ர்சம்பி சண்ணப்பற் கடியேன் 

கடஜரிற் கலயன்ற னடியார்க்கு மடியேன் 
மலைமலிர்த தோள்வள்ளன் மானக்கஞ் சாற 

னெஞ்சாத வாட்டாய னடியார்க்கு மடியே 

னலைமலிந்த புனன்மங்கை யானாயற் கடியே 
CGT CHEE லம்மானுக் காளே. (2) 

மூம்மையா லுலகாண்ட மூர்த்திக்கு மடியேன் 

முருகனுக்கு முருத்திர பசுபதிக்கு மடியேன் 
செம்மையே திருமாளைப் போவாற்கு மடியேன் 

திருக்குறிட்புத் தொண்டர்தம் மடி.யார்க்கு மடி.யேன் 
மெய்ம்மையே திருமேனி வழிபடா கிற்க 

வெகுண்டெழுந்த தாதையை மழுவினா Oasis 
வம்மையா னடி.ச்சண்டிப் பெருமானுக் சடியே 

னாரூர ஞரூரி லம்மானுக் காளே. (௧) 

இருநின்ற செம்மையே செம்மையாக் கொண்ட 
இருசாவுக் கரையன்ற னடியார்ககு மடியேன் 

பெருகம்பி குலச்சிறைத னடியார்க்கு மடியேன் 
பெருமிழலைக் குறும்பற்கும் பேயார்க்கு மடியே



அகத்தியாதேவாரத்தரட்டு, 

ஜனொருகம்பி யப்பூதி யடி.யார்க்கு மடி.யே 

ஜொலிபுனல்கசூழ் சாத்தமங்கை நீலகக்கற் கடியே 
னருநம்பி ஈமிநந்தி யடியார்க்கு மடியே 

னாசூர னாரூரி லம்மானுக் காளே, 

வம்பரு வரிவண்டு மணகாற மலரு 
ம.தமலர்நகற் கொன்றையா னடியலாற் பேணா 

வெம்பிரான் சம்பந்த னடியார்க்கு மடியே 

னேயர்கோன் கலிக்காம னடியார்க்கு மடியே 
னம்பிரான் திருமூல னடியார்க்கு மடியே 

னாட்டமிகு தண்டிக்கு மூர்க்கற்கு மடியே 

னம்பரான் சோமா மாறனுக்கு மடியே 
ஞாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. 

வார்கொண்ட வனமுலையா ஞரூமைபங்கன் கழலே 

மறவாது கல்லெறிந்த சாக்கயற்கு மடியேன் 
சீர்கொண்ட புகழ்வள்ளல் சிறப்புலிக்கு மடியேன் 

செங்காட்டங் குடிமேய சிறுத்தொண்டற் கடியேன் 

கார்கொண்ட கொடைக்கழறிற் றறிவாற்கு மடியேன் 

கடற்காழிக கணகாச னடி.யார்க்கு மடியே 

ஞர்கொண்ட வேற்கூற்றன் களச்சைக்சோ னடியே 

னாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. 

பொய்யடிமை யில்லாத புலவர்க்கு மடியேன் 
பொழிற்கருஜர்த் துஞ்சிய புகழ்ச்சோழற் கடியேன் 

மெய்யடி.யா ன.ரசிங்க முனையரையற் கடியேன் 
விரிதிரைசூழ் கடனாகை யதஇிபச்தற் கடியேன் 

கைதடிந்த வரிசிலையான் கவிக்கம்பன் கலியன் 

கழற்சத்தி வரிஞ்சையர்கோ னடி.யார்க்கு மடியே 
னையடி.கள் காடவர்கோ னடியார்க்கு மடியே 

னாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. 

கறைக்கண்டன் கழலடியே காப்புக்கொண் டிருந்த 
கணம்புல்ல ஈம்பிக்குங் காரிக்கு மடியேன் 

னிறைக்கொண்ட சிந்தையா னெல்வேலி வென்ற 
நின்ற€ர் நெடுமாற னடியார்க்கு மடியேன் 

றுறைக்கொண்ட செம்பவள மிருளகற்றுஞ் சோதித் 

தொன்மயிலை வாயிலா னடியார்க்கு மடியே 

னறைக்கொண்ட வேனம்பி முனையடுவாற் கடியே 
னாரூர ஞாரூரி லம்மாலுக் காளே. 

& Se 

(௪) 

(௬) 

(௭)



அகத்தியாதேகாரத்திரட்டு, 

கடல்சூழ்ந்த ஏலகெலாங் காக்கின்ற பெருமான் 
காடவர்கோன் கழற்சிங்க னடியார்க்கு மழ.யேன் 

மடல்சூழ்க்த தார்ஈம்பி யிடங்கழிக்குர் தஞ்சை 

மன்னவனாஞ் செருத்துணைதன் னடியார்க்கு மடியேன் 

புடைசூழ்ந்த புலியதண்மே லரவாட வாழ. 
பொன்னடிக்கே மனம்வைத்த புகழ்த் துணைக்கு மடியே 

னடல்குழ்ந்த வேனம்பி கோட்புலிக்கு மடியே 
னாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே, (க) 

பத்தராய்ப் பணிவார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

பரமனையே பாடுவா ரடி.யார்க்கு மடியேன் 

கித்தத்தைச் வன்பாலே வைத்தார்க்கு மடியேன் 
றிருவாளூர்ப் பிறக்தார்க ளெல்லார்க்கு மடியேன் 

முப்போதும் திருமேனி இண்டுவார்க் கடியேன் 
மூழுகீறு பூரிய முனிவர்க்கு மடிமேன் 

னப்பாலு மடிச்சார்ந்த வடி.யார்க்கு மடூயே 
னாரூர னாரூரி லம்மானுக் காளே. (௧௦) 

மன்னிய£ர் மறைகாவ ஸனின்றஷர்ப் பூசல் 
வரிவளையாண் மானிக்கு கேசனுக்கு மடியேன் 

றென்னவனா யுலகாண்ட செங்களுர்ச் கடியேன் 

றிரு£ல கண்டத்துப் பாணனார்க் கடியே 

னென்னவனா மாரனடி.யே யடைச்திட்ட சடைய 
னிசைஞானி காதலன் நிருகாவ லூர்க்கோ 

னன்னவனா மாரூர னடிமைகேட் டுவப்பா 

ராரூரி லம்மானுச் சன்பரா வாரே, (௪௧) 

இருச்சற்றம்பலம். 

  

அகச்தியமகாமுனிவர் திரட்டியருளிய 

தேவாரத்திரட்டு முற்றுப்பெற்றது. 

 



அ௮கத்தியாதேவாரச் இரட்டுப் 

பாட்டுமுசறகுறிப்பகராதஃ 

பாட்டு, பககம், 

அஞ்சினார் ௧௫ 

அடர்செவி ௩௨ 
அட்டானமெ ௧௬ 
௮ணியனவு ௩டு 
அண்ணாமலை ௧௬ 

அந்தளுள me 
அர்தமில் PH. 
௮ந்தாமரை ௩௫ 

அமமானை க 
அரவணை ௩௩ 

அருத்தம் & 
௮ருநெறி ௪ 
அருந்தும் ௪௭ 
௮ருப்போட்டு ௨௯ 
அரும்பித்த ௩௩ 
அரைகெழு ௩௩௧ 
அளைவளர் ௩.௨ 
அறப்பள்ளி ௧௬ 
அறிவினான் ௩௨௭ 

ஆங்கணைந் ௨௧௬ 
ஆணாடூப்பெ ௨௭ 
அருருவ ௨௧௯ 
அரூரத்தாவை ௨௧ 
ஆரூர் தில்லை ௧௬ 
ஆரார்மூலட் ௧௬ 
அறைவடமா ௧௭ 
YD DL. & 

இகசேசண்பட் ௧௩ 
இடைமருதீ ௧௯ 
இட்டனலும்மடி ௧௪ 
இமையாது PS   

——*K > 

    

பாட்டு, பக்கம், 

இயக்கர்கின் ௩௩௬ 
இயமன்நூத ௧௨ 
இராவணன்மே ௯ 
இலங்கைமன்ன ௧௨ 
இலைமலிர்த PH 
இல்லகவிளகக ௧௪ 
இறங்கச்சென் ௪௨ 
இறைநின்றில ௨௪ 

ஈடலிடபமி ௨௪ 

உஞ்சேனைமா ௨௦ 

உண்ணாதுறற ௪௨ 
உயர்ந்தேன் ௬ 
உயர்வரையொ ௩௨ 
உருவளர் PH 

உரைமாலை ௩௪ 

ஊ ராஇநின் ௪௦ 

ஊனத்தைநீ ௨௬ 
ஊனமில்லா ௫௩ 
ஊஞனாயுயிரா Gt 
ஊனி ஓயிர்ப் ௧௦ 

எச்சிலிளம ௧௯ 
எயில.தவட் ௯ 
எல்லையில்பு ௧௫ 
என்பொடு ௪௪ 

எவொனிளர்தி கடு 
ஏதன்னில ௩௭௬ 
ஏற்றார்புர ஷி 

nena   

பாட்டு, 

ஒருகாலத் 
ஒருமைபெ 
ஒருவடி.வின் 

ஒருருவாயினை 
ஒவுராளுணர் 

கஞ்சிமண்டை 
SL VG PES 

சம்பமால்களி 
கரப்பர்கண் 
கரியவனான் 
கலவமாம 
கல்லாலினீழ 
கல்லுயர்மா 
EO DESC 
கனமலர்க்கொ 

  

சாசைசேர் 
காட்டூர்க்கட 
சாணவினிய 
காதலாடுக் 
காத்தாள்ப 
காயும்புலியி 
காரார்கடலி 
சாருலாவிய 
காளுர்புன 
ETA GOT GO) GOT 
காவியங்கருங் 

  

குண்டமணர் 
குண்டிகைக் 

குத்தங்குடி. 

பக்கம். 
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பாட்டுமுதற்குறிப்பகராஇ, &. 

பாட்டு, பக்கம், 

முலம்பலம்பா ௪௬ 
குலாவுதிங் ௧௪ 
குற்றமுடை ௪௭ 

கூற்றாயின ௪ 

கைம்மாவுரிவை ௨௨ 
கையிலிடு PT 

கொக்கலர் ௧௦ 
erie oe ௨௧ 

கொங்குசேர் ௩௯ 
கொடுங்கோ ௧.௯ 
கொடுவினை ௩௩ 
கொத்தலர் ௪௫ 
கொத்தார் ௩.௦ 
கொல்வா ௧௨ 
கொன்று ௪௨ 

கோணிபபிறை கடு 
கோலமால் ௩௬ 

FOO! pl Bi - 

சலமிலன் ௧௩ 
சலம்பூவோ @ 

FTL OM CT க 

சித்தச்தெழு ௨௬ 
சில்லுருவா ௪௦ 

சுற்றுமமரர் ௨௬ 

செப்பிளமு ௪௫ 
செம்பொனேர் கட 

செய்ஞ்ஜின்ற ௨௬ 
Or Dep gy ௨௯ 
செற்றவரக்கன” உடு 

சொற்றுணை ௧௩   

பாட்டு, 

தீண்ணார்மதி 
தீருக்குமிகு 
தன்னடி.யார்க 

தாங்கூர்பிணி 

தாணுதல்செ 
srh@Qer 

  

இண்டீச்சர 

திருநின்ற 
திருமகட்கு 
இல்லைச்கிற்றம் 
இல்லைவா 

  

அஞ்சலுந் * 
துணிவார் 

தும்மவிரும 

துருத்திச்சு 

தூயவிடை 

தெரித்தகணை 
  

தேம்பனுண் 

தேனமர் 
தேனைக்கா 

  

தொடுத்தம 

தோடுடைய 

  

நஞ்சணிச 

நந்திநாம 
நஈம்புவார்ஈமர் 

ஈரகமேழ்புக 
நல்லவர்தீய 

ஈறுமலராய் 

நறைசேர் 
நறையூரிழ் 
கத்தமிழ்ஞா 

ஈற்றமிழ்வல் 

பக்கம், 

er 
Le 
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௩௦ 
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பாட்டு, பக்கம், 

நாயேன்பல ௭ 

நிறைக்காட் ௨௧ 

நீர்ப ரந்த ௩ 
நீளநின்று ௪. 

கெக்குளார்வ கக 
நெஞ்சம்மு டு 

நெழியவிசும் ௪௪ 
கெற்குன்ற ௧௭ 

படைமலி ௨௮ 
பணிக்தாரன டு 
பண்ணியசா Por 
பண்ணியன் Sy 

பண்ணினிசை ௪௪ 
பத்தராய்ப் (௦ 
பர் தசேர்வி ௩௮ 
பலபலவே PUR 
பல்லில்வெ PR. 

பாசமான உ௫ 

பாதம்பணி or 
பாராழிவட்டத் ௨௮ 

பாளையுடை ௨௫ 

பிச்சாடல் ௪௦ 
பித்தாபிறை ௭ 
பிழைகடீர ௪௩ 

புத்தரோடு ௪ 
புத்தர்சமண ௧௪ 
புலியூர்ச்சிற் 22 
புலிவலம் ௨௪ 
புலைகடீரத் ௪௨ 

பூசவினியது ௯ 
பூணெரொக 6. & 
பூவினுச்சரு ௧௩



    

பாடடுமுதற்குறிப்ப
கராதி, 

பாட்டு, பக்கம். 

பையராவரு 
th 

பொடியுடை 
௩௧ 

பொய்யடிமை ௪௯ 

பொருவிடை 
௨௭௬ 

பொனபோ 
ச 

பொன்றுததி டு 

போதன்போ ௧௨ 

போர்த்தரீள் ௩.௪ 
போர்த்தாயங் 

௬ 

மங்கைமண 
og 

மடமுடைய PR 
மண்ணிப்படி ௧௪ 

மதிநுதன்ம PP 

மந்தரம்மன 
௧௨ 

Lo BIT BI sat 5௦ 

மந்திரமாவ 
த 

LUTE & உ 

மரவம்பொழில் 
௨௫ 

மருகலுறை ௨௧ 
மருவார்கொ 

௩௦ 

மருவார்புர ௪௦ 

மழுவாளவல Sy 

மறைகலர்த ௩. 

மற்திடமி 
௬௬ 

மதறுப்பற் 
௧௪ 

மனவஞ்சர் ௬௪ 

  

  

பாட்டு, 

மன்னிய? ir 
மன்னேமற 
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மாடமல்கு 

மாட்டோார்மட 

மாப்பிணைத 

மாலொடய 
ee 

முடியேனினி 

முத்திதருவ 
முமமையால

ு 

முள்ளிகாண் 

app Daten 

முன்னம்மடி. 

முன்னெறியா 

  

மூவாய்பிற 

மூவெயில்செ 

apap 
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anu pa! 

வரி.பமறை 

வருமாகரியி 
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பக்கம், 
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பாட்ட, பக்கம். 

வார்கொண் றத 
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௨௪ 

வேதத்திலு 
ழ் 
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வேதருகி ௩௯ 

வைச்சபொரு 
உ௭௬ 

வைதெழுவார். ௩௩ 

வையகமு உடு 

பாட்டுமுத ற்குறிப்பகராதி முற்றிற்று, 

N,V, SW a. 
BESANT NA 

  

HAH AM AHOPADRY NYA 

AMINATHA IYER COBRA 

GAR, MADRAS - 600 660,



ட்ரிப் 

0.11, பெரிசா பர் பப்பட் 

BESANT NAGAR, MADRAS «600 Q80, 
கணபதி துணை. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

சைவசமயாசாரியராகிய 

மாணிகீகவாசகசுவாமிகள் 

அருளிச்செய்த 
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கணபதி துணை. 

சிவமயம். 

தமிழ்வேதமாகிய 

இருவாசகம். 
அணை மு ஒர; னு 

al DF wiry. 

சேரின ச வெண்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கொல்லை பிரும்பிறவிச சூழுக்களை நீக்க 
யல்லலறுக் கானக்க மாகீகியதே---யெல்லை 
மருவா நெதியளிக்கும் வாசகலு செங்கோன் 

Baar ௪கமென்னுர் சேன்.



a. 

சிவமயம். 

சீவபுராணம்: 
  

சிவனததாதிமுழறைமையானபழமை. 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

கலிவெண்பா. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

*மச்சிவாய வாஅழ்ச நாதன்றாள் வாழ்க 
விமைப்பொழுது மென்னெஞ்சி னீக்காதான் மூள்வாழ்க 
கோகழி யாண்ட குருமணிதன் ருள்வாழ்க 
வாகம மாரின் றண்ணிப்பான் ரூள்வாழ்க 
வேக னகேக னிறைவ னடிவாழ்க 
வேகங் கெடுத்தாண்ட வேந்தனழட. வெல்க 
பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞசன்றன் பெய்கழல்கள் வெல்க 
புறத்தார்க்குச் சேயோன்றன் பூங்கழல்கள் வெல்க 

கரங்குவிவா ர௬ுண்ம௫முங் கோன்கழல்கள் வெல்க 
சிரங்குவிவா ரோக்குவிக்குஞ் ரோன் கழல்வெல்க 
வீச னடி போற்றி யெக்தை யடிபோற்றி 

கேசனடி. போற்தி சவன்சே வடிபோற்றி 
கேயத்தத கின்ற நிமல னடி.போற்தி 
மாயப் பிறப்பறுக்கு மன்ன னடி.போற்றி 
சீரார் பெருக் துறைஈர் தேவ னழடிபோற்றி 
wrongs Ser மருளுமலை போத்தி 
சிவனவனென் சிர்தையு ணின்ற வதனா : 
லவனரு ளாலே யவன்றாள் வணங்ங்கச் 
கந்தை ம௫ழச் சவபுரா ணந்தன்னை 
முந்தை வினைமுழுது மோய வுரைப்பனீயான் 

கண்ணுதலான் றன்கருணைச் கண்சாட்ட வர்தெய்த 
யெண்ணுதற் கெட்டா வெழிலார் சழலிறைஞ்சி 
விண்ணிறைர்து மண்ணிறைநக்து மிக்காய் விளக்கொளியா 
யெண்ணிறச் செல்லை யிலாதானே கின்பெருஞ்சீர்



சிவபுராணம். 

பொல்லா வினையேன் புகழுமா னொன்றறியேன் 
புல்லாடப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாடப் 

பல்விருக மாடப் பறவையாய்ப் பாம்பாக 

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய் 

வல்லசா ராச முனிவராய்த் தேவராய்ச் 

செல்லாஅ௮ நின்றவிச் தாவர சங்கமத்து 

ளெல்லாப் பிறப்பும் பிமக்திளைச்சே னெம்பெருமான் 

மெய்யேயுன் பொன்னடி.கள் கண்டின்று வீடுற்றே 
னுய்யவென் வுள்ளத்து ளோங்கார மாய்நின்ற 
மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்க 

ளையா வெனவோகங்க யாழ்க்தகன்ற நுண்ணியனே 
வெய்யாய் தணியா யியமான னாம்விமலா 
பொய்யா யினவெல்லாம் போயகல வகச்தருளி 

மெய்ஞ்ஞான மா மிளிர்கின்ற மெய்ச்சுடரே 
யெஞ்சான மில்லாதே னின்பப் பெருமானே 
யஞ்ஞானக் தன்னை யகல்விக்கு ஈல்லறிவே 

யாக்க மளவிறுஇ யில்லா யனைத்துலகு 
மாக்குவாய் காட்பா யழிப்பா யருடருவாய் 
போக்குவா யென்னைப் புகுவிப்பாய் நின்றொமும்பி 

ஞற்றத்தி னேரியாய் சேயாய் ஈகணியானே 
மாற்ற மனங்கழிய கின்ற மறையோனே 
கறந்தபால் சன்னலொடு கெய்கலக்தாற் போலச் 

சிறந்தடியார் சிந்தனையுட் டேனூறி நின்று 

பிறந்த பிறப்பறுக்கு மெங்கள் பெருமா 

னிறங்களோ ரைந்துடையாய் விண்ணோர்க ளேத்த 
மறைந்திருக்தா யெம்பெருமான் வல்வினையேன் றன்னை 

மறைந்இட மூடிய மாய விருளை 

யறம்பாவ மென்னு மருங்கயிற்றாற் கட்டிப் 

புறந்தோல்போர்த் தெங்கும் புழுவழுக்கு மூடி. 

மலஞ்சோரு மொன்பது வாயிற் குடிலை 
மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையைச் செய்ய 

விலங்கு மனத்தால் விமலா வுனக்குக் 
கலக்தவன் பாச் கசிர்.தள் ஞருகு 
நலக்கா னிலாத சிறியேற்கு ஈல்இ 
நிலந்தன்மேல் வர்தருளி கீள்கழல்கள் காட்டி. 
நாயிற் கடையாய்ச் டெந்த வடி.யேற்குத் 
தாயிற் சிறந்த சயாவான தத். தவனே



சிவபுராணம், 

மாசற்ற சோதி மலர்ச்த மலர்ச்சடரே 

தேசனே தேனா ரமுசே சஏிவபானே 

பாசமாம் பற்றறுத் துப் பாரிச்கு மாரியனே 

கேச வருள் புரிந்து நெஞ்சில்வஞ் சங்கெடப் 

பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே 
யாரா வமுதே யளவிலாப் பெம்மானே 
யோராதா ருள்ளத் தொளிக்கு மொளியானே 

நீரா யுருக்கியென் னாருயிராய் நின்றானே 
யின்பமும் துன்பமு மில்லானே யுள்ளானே 
யன்பருக் கன்பனே யாவையுமா யல்லையுமாஞ் 

சோதியனே துன்னிருளே தோன்ருப் பெருமையனே 
யாதியனே யந்த நடுவாச யல்லானே 
யீர்த்தென்னை யாட்கொண்ட வெந்தை பெருமானே 

கூர்த்தமெய்ஞ் ஞானத்தாற் கொண்டுணர்வார் தங்கருத்தி 

ஜனோக்கரிய கோக்கே நுணனுக்கரிய நுண்ணுணர்வே 
போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் பண்ணியனே 
காச்குமெங் காவலனே காண்பரிய பேரொளியே 

யாற்றின்ப வெள்ளமே யத்தாமிச் காய்கின்ற 

தோற்றச் சுடரொளியாய்ச் சொல்லாத நுண்ணுணர்வாய் 
மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவவேறே வந்தறிவாக் 

தேற்றனே தேற்றத் தெளிவேயென் சிந்தனையு 

ஞூற்ரூன வுண்ணா ரமுசே யுடையானே 
வேற்று விசார விடக்குடம்பி னுட்கிடப்ப 
வாற்றேனெம் மையா வரனேயோ வென்றென் நு 

போற்றிப் புகழ்த்திருக்து பொய்கெட்டு மெய்யானா. 
மீட்டிங்கு வர்.து வினைப்பிறவி சாராமே 

கள்ளப் புலக்குரம்பை சட்டழிச்சக வல்லானே 
கள்ளிருளி னட்டம் பயின்ராடு நாதனே 

இில்லையுட் கூத்தனே தென்பாண்டி. சாட்டாளே 
யல்லற் பிறவி யறுப்பானே யோவென்று ் 

சொல்லற் கரியானைச் சொல்லித் இருவடிக்கழ்ச் 
சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் 

செல்வர் சிவபுரத்தி னுள்ளார் சிவனடி.க்கழ்ப் 
பல்லோரு மேத்தப் பணிந்து, 

இருச்சிற்றம்பலம். 
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சிவன .துதிருவருட்புகழ்ச்சிமுறைமை. 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

நிலைமண் டலவாஇிரியப்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இல்லை மூதூ ராடிய இருவடி. 
பல்லுயி ரெல்லாம் பயினறன னாகி 

யெண்ணில் பல்குண மெழில்பெற விளங்கி 

மண்ணும் விண்ணும் வானோ ருலகுக் 

துன்னிய கல்வி தோற்றிய மழித்து 

மென்னுடை யிருளை யேறக் அுரக்து 

மடியா ர௬ுளளத் தன்புமீ தூரக் 

குடி.யாக் கொண்ட கொள்கையுஞ் இறப்பு 

மன்னு மாமலை மகேந்திர மதனிற் 

சொன்ன வாசமக் தோற்றுவிச் தருளியுக 

கல்லா டத்துக் சலக்இனி தருளி 

கல்லா ளோடு ஈயப்புற வெய்தியும் 

பஞ்சப் பள்ளியிற் பான்மொழி கன்னொட 

மெஞ்சா இண்டு மின்னருள் விளைத் தங் 

இராத வேடமொடு இஞ்சுக வாயவள் 

விராவு கொங்கை நற்ற_ம் பழிந்துங 

சேவேட ராக் கெளிறது படுத்து 

மாவேட் டாக் வாகமம வாகஇயு 

மற்றவை தம்மை மகேந்திரத் இருக் 

துற்றவைம் முகங்க ளாற்பணிக் தருளியு 

ஈத்தம் பாடி.யி னான்மறஹை யோனா 
யக்தமி லாரிய னாயமர்ர் தருளியும் 
வேறுவே றுருவும் வேறுவே தியற்சையு 

நூறு.நா ரூயிர மியல்பின தாக 

யேறுடை யீசனிப் புவனியை யுய்யக் 

கூறுடை மங்கையும் தானும்வம் தருஸளிக்



£ா்தஇத் திருவகவல். 

குதிரையைக் கொண்டு குடசா டதன்மிசைச் 

சதுர்படச் சாத்தாய்ச் சானெழுக் தருளியும் 
வேலம் புத்தூர் விட்டே ஐருளிக் 
கோலம் பொலி காட்டிய கொள்கையும் 

தர்ப்பண மதனிற சாந்தம் புத்தூர் 
விற்பொரு வேடற் £ந்த விளைவு 
மொக்கணி யருளிய முழுத்தழன் மேனி 
சொக்க தாகக் காட்டிய தொன்மையு 

மரியொு பிரமற் சளவறி யொண்ணா 
னரியைக் குதிரை யாக்கிய நன்மையு 
மாண்டுகொண் ௨ரள வழகுறு திருவடி. 

பாண்டி யன்றனக் குப்பரி மாவிற் 
நிண்டு சனக மிசையப் பெரா௮ 

தாண்டா னெங்கோ னருள்வழி யிருட்பத் 

அரண்டு சோதி தோற்றிய தொன்மையு 
மந்தண னாக யாண்டுகொண் டருளி 

யிந்திர ஞாலங் % காட்டிய வியல்பு 

மதுரைப் பெருஈன் மாநக ரிருந்து 
குதிரைச் சேவக னாய கொள்கையு 
மாங்கது தன்னி லடியவட் காகப் 

பாங்காய் மண்சுமம் தருளிய பரிசு 

முத்தா கோச மங்கையு எளிருக்து 
வித்சக வேடங் காட்டிய வியல்பும் 

பூவண மதணிற் பொலிந்திருக் சருளித 
தூவண மேனி காட்டிய தொன்மையும் 

வாத ஐரினில் வந்இணி தருளிப் 
பதச் சிலம்பொலி காட்டிய பண்பும் 

இருவார் பெருக்துறைச் செல்வ னா௫க் 
கருவார் சோதியிற் கரச்ச கள்ளமும் 

பூவல மதனிழ் பொலிந்தினி தருளிப் 

பாவ காச மாக்கிய பரிசும் 
தண்ணீர்ப் பக்தர் சயம்பெற வைத்து 

கன்னீர்ச் சேவக னாகிய நன்மையும் 
விருக்தின னா வெண்கா டதனிழ் 
குருக்தின் &ழன் றிருந்த கொள்கையும் 
பட்ட மங்கையிற் பாங்கா யிருந்தங் 

3 இச்தரசாலம் இந்தரஞாலமெனத் இரிந்தது. 

er
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கட்டமா அத்தி யருளிய வதுவம 

வேடுவ னாக வேண்டுருக் கொண்டு 
காடது சன்னி௰ஐ கரக்க கள்ளமு 

மெய்க்காட் டட்டு வேண்டுருக் கொண்டு 

கக்கா னொருவ னாகிய தன்மையு 
மோரி யூரி னுகந்தினி தருளிப் 

பாரிரும் பாலக னாகிய பரிசும் 

பாண்டூர் தன்னி லீண்ட விருக்தும் 

சகேஜர்ச் தென்பாற் நிகழ்தரு திவிற் 
கோவார் கோலங் கொண்ட கொள்கையும் 

தேனமர் சோலைச் தருவா சூரின் 
ஞானர் தன்னை ஈல்கிய ஈன்மையு 

மிடைமரு ததனி லீண்ட விருந்து 
படி.மட் பாதம் வைத்தவப் பரிசு 

மேகம் பத்தி ணியல்பா யிருந்து 

பாகம் பெண்ணோ டாயின பரிசுக் 

இருவாஞ் சியத்திற் சீர்பெற விருந்து 

மருவார் குழலியொடு மூழ்க்த வண்ணமுஞ் 

சேவக னாடுத் இண்டிலை யேந்தப் 
பாவகம் பலபல காட்டிய பரிசுங் 

கடம்பூர் சன்னி லிடம்பெற விருந்து 

மீங்கோய் மலையி லெழில2 காட்டியு 
மையா றஐதணிற் சைவ னாகயுக் 

அருத்தி சன்னி லருத்தியோ டி.ருக்துக் 
இருப்பனை யூரில் விருப்ப னாகியுங் 

கழுமல மதனிற் காட்சி கொடுத தங் 

கழுக்குன் றசணில் வழுக்கா திருக் தும் 

புறம்பய மதனி லறம்பல வருளியுங் 

குதறா லத்துக் குறியா யிருந்து 
மர்தமில் பெருமை யழலுருக் கரந்து 

சுங்கரவேடச் தொருமுத லுருவுகொண் 

ழூ.ந்திர ஞாலம் போலவர் தருளி 

யெவவெவர் தன்மையுச் தன்வயிற் படுத்.துத 

தானே யாகிய தயாபச னெம்மிறை 

சந்இிர தீபத்துச் சாத்திர னாக 

யநர்தரத் இழிச் துவக் தழகமர் பாலைய ட் 

சுந்தரத் தன்மையொடு துதைத்திருக் சருளியு



தீர்த்திச்திருவகவல, ௭ 

மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்ப 

னந்தமில் பெருமை யருளுடை யண்ண 
லெந்தமை யாண்ட பரிசது பகரி 
ஞற்ற லதுவுடை யழகமர் திருவரு 

நீற்றுக் சோழ. % நிமிர்ந்து காட்டியபு 
மூனந் தன்னை யொருங்குட னறுக்கு 
மானம் தம்மே யாரா வருளியு 

மாதிற் கூறுடை மாப்பெருங் கருணைய ு 

னாதப் பெரும்பறை நவின்று கறங்கவு 
மழுக்கடை யாம லாண்டுகொண் டருள்பவன் ஓ % 

கழுக்கடை தன்னைக் கைச்கொண் டருளியு உ 3 
மூல மாகிய மும்மல மறுக்கும் 
தூய மேனிச் சுடர்விடு சோதி $ m & 

காதல னாடக் கழுநீர் மாலை ee G 

யேலுடைத் தாக வெழில்பெற வணிந்து ஒரூ 

மரியொடு பிரமற் களவறி யாசவன் o BR A 
பரிமா வின்மிசைப் பயின்ற வண்ணமு ௫. சா 

மீண்டு வாரா வழியருள் புரிபவன் g A | 
பாண்டி. காடே பழம்பதி யாகவும் ட a 

பத்திசெய் யடியரைப் ப.ரம்பரத் துய்ப்பவ ஸு 

னுத்தர கோச மங்கையூ ராகவு 5 

மாதி மூர்த்திெட் கருள்புரிர் தருளிய 6 

தேவ தேவன் நிருப்பெய ராகவு © 

மிருள்கடி.ந் தருளிய வின்ப வூர்தி 

யருளிய பெருமை யருண்மலை யாகவு 
மெப்பெருக் தன்மையு மெவவெவர் திறமு 

மப்பரி சதனா லாண்டுகொண் டருளி 
மாயி னேனை ஈலமலி தில்லையுட் 
கோல மார்தரு பொதுவினில் வருகென 

வேல வென்னை யீங்கொழித் தருளி 

யன்றுடன் சென்ற வருள்பெறு மடியவ 

சொன்ற வொன்ற வுடன்கலந் தருளியு 

மெய்தவக் திலாதா ரெரியிற் பாயவு 

மாலது வாச மயக்க மெய்யும் 

பூதல மதனிற் புரண்டுவீழ்ச் தலறியுங் 
கால்விசைத் தோழி.ச் கடல்புக மண்டி. 
  

% கொடி, கோடியென நீட்டல்விகார ம்பெற்று நின்ற த,



திருவண்டப்பகுதி, 

நாத நாத வென்றமழு தரற்றிப் 

பாத மெய்தினர் பாத மெய்தவும் 

பதஞ்சலிக் கருளிய பசமகா டகவென்் 

றநிதஞ்சலிப் பெய்தநின் ஹேங்கெ சேங்கவு 

மெழில்பெறு மிமயத் தியல்புடை யம்பொற் 
பொலிதரு புலியூர்ப் பொதுவினி னடஈவில் 
கனிதரு செவவா யுமையொடு காளிக் 

கருளிய இருமுகத் தழகுறு சிறுகை 

யிறைவ னீண்டி.ய வடியவ ரோடும் 

பொலிதரு புலியூர்ப் புக்கினி தருளின 
னொலிதரு கைலை யுயர்திழ வோனே. 

இருச்சிற்தம்பலம். 

  

தஇருவண்டப்பகு து. 
  

சிவனது தூலசூக்குமக்தை வியந்தது. 

தில்லையிலருளிச்செயட்பட்ட து. 

  

இணைக்குறளாரியப்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

அண்டப் பகுதியி னுண்டைப் பிறக்க 

மளப்பருந் தன்மை வளப்பெருங் காட்டு 

யொன்றனுக் கொன்று நின்றெழில் பகரி 

னூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன 

வின்னுழை கதிரின் றுன்னனுப் புரசையச் 

இ.றிய வாகப் பெரியோன் றெரியின் 

வேதியன் றொகையொடு மாலவன் மிகுதியுக் 

தோத்றமுஞ் சிறப்பு மீற்றொடு புணரிய 
மாப்பே ரூழியு நீக்கமு நிலையுஞ் 
சூக்கமொடு தூலத்துச் சூறை மாருதத் 
தெ.தியத வளியிற் 

கொட்கப் பெயர்க்குகி குழகன் முழுவதும் 

படைப்போற் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை



திருவண்டப்பகுஇ. 

காட்போற காக்குங் கடவுள் காப்பவை 
கரப்போன் கரப்பவை கருதாக் 

கருத்துடைக் கடவு டி.ருத் தகு 
மறுவகைச் சமயத் தறுவகை யோர்க்கும் 

வீடுபே மூய்கின்ற விண்ணோர் பகுதி 

உடம் புரையுங் கிழவோ னாடொறு 

மருக்கனிற் சோதி யமைச்தோன் நிருச்தகு 

மதியிற் றண்மை வைத்தோன் நிண்டிறற் 

நியின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் 

வாணிற் கலட்பு வைத்தோன் மேதகு 

காலி னூக்கங் கண்டோ ஸனிழறிகழ் 

நீரி லின்சுவை நிகழ்க்தோன் வெளிப்பட 

மண்ணிற் றிண்மை வைச்தகோ னென்றென 

றெனைப்பல கோழி, யெனைப்பல பிறவு 

மனைத்தனைதச் தவ்வயி னடைத்தோனஃதான்று 
முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க 

தன்னே ரில்லோன் ரூனே காண்ச 

வேனகச் தொல்லெயி றணிந்தோன் காண்க 

கானப் புவியுரி மரையோன் காண்க 

நீற்ரோன் காண்க நினைதொறு கினைதொறு 

மாற்றேன் காண்க வந்தோ கெடுவே 
னின்னிசை வீணையி லிசைந்தோன் காண்க 

வன்னதொன் றவ்வயி னறிந்தோன் காண்க 

பரமன் காண்க பழையோன் காண்க 

பிரமன்மால் காணாப் பெரியோன் காண்2 

வற்புதன் காண்க வநேகன் காண்க 

சொற்பதங் கடர்த தொல்லோன் காண்க 
சித்தமுஞ் செல்லாச் சேட்செயன் காண்க 

பத்தி வலையிற் படுவோன் காண்க 

வொருவ னென்னு மொருவன் காண்க 

விரிபொழின் முழுதாய் விரிந்தோன் காண்க 

வணுத்தரும் தன்மை யிலையோன் காண்க 

விணைப்பரும் பெருமையி லீசன் காண்க 
வரியதி லரிய வரியோன் காண்க 

மருவியெப் பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க 

தூலுணர் வுணரா நுண்ணியோன் காண்க 

மேலொடு $ழாய் விரிக்தோன் காண்க



௧௦ திருவண்டப்பகு தி, 

வந்தமு மாதியு மகன்றோன் காண்க 

பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க 

நிற்பதுஞ் செல்வது மானோன் காண்க 

கற்பமு மிறுதியுங் கண்டோன் காண்க 

யாவரும் பெறவுறு மீசன் காண்க 
தேவரு மதியாச் சவனே சாண்க 

பெண்ணா ணலியெனும் பெற்றியன் சாண்க 

கண்ணா லியானுங் கண்டேன் காண்ச 
வருணனி சரக்கு மமுதே காண்க 

சுருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க 

புவனியிற் சேவடி. தீண்டினன் காண்க 
சிவனென யானும் தேறினன் காண்க 

வவனெனை யாட்கொண் டருளினன் காண்க 

குவளைக் கண்ணி கூறன் காண்க 
வவளுச் தானு மூடனே காண்க 

ப.ரமா னந்தப் பழங்கட லதுவே 

கருமா மூடிலிற் ரோன் றித் 
தருவார் பெருந்துறை வரையி லேறித் 
இருத்சகு மின்னொஸி இசைஇசை விரிய 

வைம்புலப் பந்தனை வாளர விரிய 

வெந்தயர்கீ கோடை மாத்தலை கரப்ப 

நீடெழிற் ரோன்றி வாளொளி மிளிர 
வெந்தம் பிறவியிற் கோப மிகுச்.த 

மூரசெறிந்து மாப்பெருங் கருணையின் முழங்கிப் 

பூப்புரை யஞ்சலி காந்தள் சாட்ட 

வெஞ்சா வின்னரு ஹுண்டுஸி கொள்ளச் 

செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசைதிசை தெவிட்ட வரையுறக் 
கேதக் குட்டம் சையற வோங்கஇ 

யிருமுச் சமயத் தொருபேய்த் தேரினை 
நீர்கசை தரவரு நெடுங்கண் மான்கணம் 

தவப்பெரு வாயிடைப் பருகச் தளர்வொடு 

மவப்பெருக் தாப நீங்கா தசைந்தன 

வாயிடை வானப் பேரியாற் றகவயிற் 

பாய்ந்தெழும் இன்பட் பெருஞ்சுழி கொழித் தச் 

சுழிச்தெம் பந்தமாக் கரைபொரு தலைத் இடித் 
தூமூ ழோங்கெ ஈங்க 

ளிருவினை மாமரம் வேர்ப றித்தெழுக்



திருவண்டப்பகுதி, கக 

தருவ வருணீ ரோட்டா வருவரைச் 
சந்தின் வான்சிறை கட்டி. மட்டவிழ் 
வெறிமலர்க் குளவாய் கோலி நிறையகின் 

மாப்புகைக் கரைசேர் வண்டுடைக் குளத்தின் 

மீச்கொள மேன்மேன் மடூழ்தலி னோக்கி 
யருச்சனை வயது என்புவித் இட்டுத் 

தொண்ட வுழவ ராரத் தந்த 

வண்டத் தரும்பெறன் மேகன் வாழ்க 

கரும்பணச் கச்சைக் கடவுள் வாழ்க 
வருக்தவர்க் கருளு மாதி வாழ்க 
வச்சந் தவிர்த்த சேவகன் வாழ்க 

நிச்சலு மீர்த்தாட் கொள்வோன் வாழ்க 

சூழிரும் துன்பந் தடைப்போன் வாழ்க 

வெய்தினர்க் காரமு தளிப்போன் வாழ்ச 

RAG கூ.த்தொடு குனிப்போன் வாழ்க 
பேரமைச் தோளி காதலன் வாழ்க 

வேதிலர்க் கேதிலெம் மிறைவன் வாழ்க 
காதலர்க் கெய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க 
ஈச்சர வாட்டிய ஈம்பன் போற்றி 

பிச்செமை யேற்றிய பெரியோன் போற்றி 

நீற்ரொடு தோற்ற வல்லோன் போற்றி காற்றிசை 
ஈடப்பன நடாய்க் உடெப்பன கடொழய் 

நிற்பன நிறீஇச் 

சொற்பதங் கடந்த தொல்லோ 

னுள்ளத் தணர்ச்சியிற் கொள்ளவும் படா௮ன் 
கண்முதற் புலனாற் காட்சியு மில்லோன் 
விண்முதற் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன் 

பூவி னாற்றம் போன்றுயர்க் தெங்கு 
மொழிவற நிறைந்து மேவிய பெருமை 

பின்றெனக் கெளிவக் தருளி 

யழிதரு மாக்கை யொழியச் செய்த வொண்பொரு 
ஸிீன்றெனக் கெளிவரம் திருக்சனன் போற்றி 

யளிதரு மாக்கை செய்தோன் போற்றி 

யூற்திருச் தள்ளங் களிட்போன் போற்றி 

யாற்றாவின்ப மலர்ந்தலை செய்யப் 

போற்றா வாக்கையைப் பொறுத்தல் புகலேன் 

மரகதச் குவா௮ன் மாமணிப் பிறக்க



5௨ இருவண்டப்பகுதி, 

மின்னொளி கொண்ட பொன்னொளி திகழக் 

இசைமுகன் சென்று தேடினர்க் கொளிதது 

மூழறையுளி யொற்றி மூயன்றவர்க் கொளித்து 

மொற்றுமை கொண்டு நோக்கு முள்ளத் 

துற்றவர் வருந்த வுறைப்பவர்க் கொளித் து 
மறைத்திற நோக்கி வருக்தினர்க் கொளித்து 

மித்தந் இரத்திற் காண்டுமென் திருந்தோர்க 

கத்தர் இரத்து னவவயி னொளித்து 

ழேனிவற கோக்கி ஈனிவரக் கெளவி 

யாணெனச் தோன்றி யலியெனப் பெயர்ந்து 
வாணுதற் பெண்ணென வொளித்துஞ் சேண்வயி 

னைம்புலன் செலவிடுச் கருவரை தொறும்போய்க் 

துற்றவை துறந்த வெற்றுயி ராக்கை 

யருக்தவர் காட்சியுட் டிருந்த வொளித்து 

மொன்றுண் டூல்லை யென்றதி வொளித்தும் 
பண்டே பயிஜொறு மின்றே பயிரொறு 

மொளிக்குஞ் சோரனைக் கண்டன 

மார்மி னார்மி னாண்மலர்ப் பிணையவிற் 

ரூடஸை யிடுமின் 
சுற்றுமின் குழ்மின் ரொடர்மின் விடேன்மின் 

பற்றுமி னென்றவர் பற்றுமுற் ஜொளித்,துக் 
தன்னே ரில்லோன் ரூனே யான தன்மை 

யென்னே ரனையோர் கேட்கவமச் இயம்பி 

யறைகூவி யாட்கொண் டருளி 
மழையோர் கோலங் காட்டி யருளது ' 

முூளையா வன்டென் புருக வோலமிட். 
டலைகடற் நிரையி னார்த் தார்த் தோங்குத் 

தலைதடு மாரு வீழ்க அபுசண் டலறிப் 

பித்தரின் மயங்க மத்தரின் மதித்து 

நாட்டவர் மருளவுங் கேட்டவர் வியப்பவுங் 

கடக்களி றேற்றாத் தடட்பெரு மதத்தி 

ஞற்ஹே னாக வவயவஞ் சுவைதரு 
கோற்றேன் கொண்டு செய்தன 
னேற்ரார் மூதுூ செழினகை யெரியின் 

விழ்வித் தாங்கன் 

ஐருட்பெரும் தீயி ன்டி.யோ மடிக்குடி. 

லொருத்தரும் வழாமை யொடுகனென்



தஇருவண்டப்பகுதி, ௧௩ 

றடச்கையி னெல்லிக் கனியெனசக் காயினன் 
சொல்லுவ தறியேன் வாழி முறையோ 

தரியே னாயேன் ரூனெனைச் செய்தது 
தெரியேனாவா செத்தே னழ.யேற் 

கருளிய தறியேன் பருகயு மாரேன் 
விழுங்கயு மொல்ல இல்லேன் 
செழுக்தண் பாற்கடற் நிரைபுரைவித் 

துவாக்கட னள்ளுநீ ருள்ளகக் ததும்ப 

வாக்டுறந் தமுத மயிர்க்கா Gop pe 

தேக்கிடச் செய்தனன் கொடியே ஞூன்றழை 
குரம்பை தோறு காயுட லகத்தே 

குரம்பைகொண் டின்றேன் பாய்த்தி நிரம்பிய 
வற்புத மான வமுத தாரைக 

ளெற்புத் துளைதொறு Cop der ange 

துள்ளங் கொண்டோ ருருச்செய் தாஙகெனக் 
கள்சர மூக்கை யமைச்சன னொள்ளிய 

கன்னற் கணிதேர் களிறெனக் கடைமுறை 
யென்னையு மிருட்ப தாக்கின னென்னணிற் 
கருணை வான்றேன் கலக்க 

வருளொடு பராவமு தாக்கனன் 

பிரமன்மா லறியாட் பெற்றி யோனே. 

இருச்சிற்றமபலம்.



௧௪ 

போறறித்திருவகவல. 
  

சகத்தினுற்பத்தி. 
இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

கிலைமண்டலவாதிரியப்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

நான்முகன் முதலா வானவர் தொழுதெழ 
வீரடி. யாலே மூவுல களந்து 

தாற்றிசை முனிவரு மைம்புலன் மலரப் 

போற்றிசெய் கதிர்முடித் இருநெடு மாலன் 

றடி.முடி யறியு மாதர வதணிழ் 
கடுமூர ணேன மாக முன்கலக் 

தேழ்தல முருவ விடந்து பின்னெய்த் 

தூழி முதல்வ சயசய வென்று 
வழுத்தியுங் காணா மலரடி, யிணைகள் , 

வழுத்துதற் கெளிசாய் வார்கட லுலஇனில் 
யானை மூதலா வெறும்மீ ரூய 

aor லியோனியி னுள்வினை பிழைத்து 

மானுடட் பிறட்பினுண் மாதா வுதரத் 

இனமில் இருமிச் செருவிணிற் பிழைத்து 

மொருமதித் தான் கியி னிருமையிற் பிழைச்து 

மிருமதி விளைவி னொருமையிஜழ் பிழைசத்.து 

மூம்மதி தன்னு ளம்மதம் பிழைச் 2 

மீரிரு இங்களிற் பேரிருள் பிழைத்து 

மஞ்சு திங்களின் முஞ்சுதல் பிழைத்.து 

மாறு திங்களி னூறலர் பிழைத்து 

மேழு திங்கஸிழ் ரூழ்புவி பிழைத்து 
மெட்டுத் இங்களிற் கட்டமும் பிழைச் து 

மொன்பதில் வருதரு அன்பமும் பிழைக் துக் 

தக்க தசமதி தாயொடு தான்படுக் 

தக்க சாகத் தயரிடைட் பிழைத்து 

மாண்டுக டோறு மடைக்தவக் காலை 

யீண்டியு மிருத்திய மெனைப்பல பிழைச் துங் 
காலை மலமொடு கடும்பகற் ப௫ிநில



போற்திதீதருவகவல. கடு 

வேலை நித்திரை யாத்திரை பிழைத் தங் 

கருங்குழற் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கார்மயி 
லொருங்கிய சாய னெருங்கியுண் மதர்த் துக் 
கச்சற நிமிர்ந்து கதிர்த் து முன்பணைத் 

தெய்த்திடை வருந்த வெழுந்து புடைபரந் 

நீர்க்டை போகா விளமுலை மாதர்தங் 

கூர்த்த ஈயனக் கொள்ளையிற பிழைத்தும் 

பித்ச வுலகர் பெருகச் துறைப் பரப்பினுண் 

மத்சச் களிறெனு மவாவிடைப் பிழைத்துங் 

கல்வி யென்னும் பல்கடற் பிழைக் தஞ் 

செல்வ மென்னு மல்லலிற் பிழைச்.து 

ஈல்கு£ வென்னுச் தொல்விடம் பிழைத்தும் 

புல்வ.ரம் பாய பலதுறை பிழைத்தும் 

தெய்வ மென்பதோர் சித்தமுண் டாகி 

மூனிவி லாததோர் பொருளது கருதலு 
மாறு கோடி. மாயா சத்திகள் 

வேறு வேறுதம் மாயைக டொடங்கன 
வாத்த மானா ரயலவர் கூடி. 
காத்திகம் பேசி காத்தழும் பேறினர் 

சுற்ற மென்னும் தொல்பசுக் குழாங்கள் 

பற்தி பழைத் துப் பத.ரினர் பெருகவும் 

விரத மேபர மாகவே தியருஞ் 

சரத மாகவே சாத்திரங் காட்டினர் 

சமய வாதிக படத்த மதங்களி 

லமைவ தாக வரற்றி மலைந்தனர் 

மிண்டிய மாயா வாத மென்னுஞ் 

சண்ட மாருதஞ் சழித்தடி.த் தா௮ர்த் 
தலோகா யகனெனு மொண்ழடிறற் பாம்பின் 

கலாபே தத்த கடுவிட மெய்தி 

யதிற்பெரு மாயை யெனைப்பல சூழவு£ 

தப்பா மேதாம் பிடித்தது சலியாத் 

தீழல.து கண்ட மெழுகது போலத் 
தொழுதுள முரு? யழுதுடல் கம்பித் 

தாடியு மலறியும் பாடியும் பரவியுங் 
கொடி.றும் பேதையுங் கொண்டது விடாதெனும் 

படியே யாகெல் லிடையரா வன்பிற் 
பசுமரத் தாணி யறைச்தாம் போலக்



போற்றித் திருவகவல். 

கசிவது பெருகிக் கடலென மறுக 
யகங்குழைச் சனுகுல மாய்மெய் விதிர்த் துச் 
சகம்பே யென்று தம்மைச் சிரிப்ப 

நாணது வொழிக்து நாடவர் பழித் துரை 
பூணது வாகக் சோணுத லின் நிச் 
ச.துரிழந் தறிமால் கொண்டு சாருக் 

கதியது பரமா வஇ௫சய மாசக் 

கற்று மனமெனக் கதறியும் பதறியு 
மற்றோர் தெய்வங் கனவிது நினையா 

திருப. ரச் தொருவ னவனியில் வந்து 
குருபர னாக யருளிய பெருமையைச் 
சிறுமையென் நிகழாதே இருவடி. யிணையைப் 

பிறிவினை யறியா நிழலது போல 
மூன்பின் னாகி முனியா தத்திசை 
யென்புகைக் தருக செக்குநெக் கேட்ட 

யன்பெனு மாறு கரையது புரள 

நன்புல னொன்றி காதவென் தரற்றி 

யுசைதடு மாறி யுரோமஞ் சிவிர்ப்பக் 
கரமலர் மொட்டித் தரதய மலரக் 
கண்களி கூர நுண்டுளி யரும்பச் 
சாயா வன்பினை நாடொறும் தழைப்பவர் 

தாயே யாக வளர்த்தனை போற்றி 

மெய்தரு வேதிய னாக வினைகெடக் 
கைதர வல்ல கடவுள் போற்றி 
யாடக மதுரை யரசே போற்தி 
கட லிலங்கு குருமணி போற்றி 

தென்றில்லை மன்றினு ளாடி. போற்றி 

யின்றெனக் காரமு தானாய் போற்றி 

மூவா நான்மறை முதல்வா போற்றி 

சேவார் வெல்கொடிச் சிவனே போற்றி 
மின்னா ௬ுருவ வி௫௰ர்தா போற்றி 

கன்னா ருரிச்த கனியே போற்றி 
காவாய் கனகக் குன்றே போற்றி 

யாவா வென்றனக் கருளாய் போற்றி 

படைப்பாய் காப்பாய் துடைப்பாய் போற்றி 

யிடளைக் களையு மெந்தாய் போற்றி 

யீ௪ போற்றி யிறைவ போற்றி



போறந்தித் திருவகவல், கள 

தேசப் பளிங்கன் நிரளே போற்றி 

யரைசே போற்றி யமுதே போற்றி 
விரைசேர் சரண வி௫௰ர்தா போற்றி 

வேதி போற்றி விமலா போற்றி 
யாதி போற்றி யறிவே போற்றி 
கதியே போற்றி சனியே போற்றி 

நஇசேர் செஞ்சடை நம்பா போற்றி 

யுடையாய் போற்றி யுணர்வே போற்றி 
கடையே னடி.மை சண்டாய் போற்றி 
யையா போற்றி யணுவே போற்றி 

சைவா போற்றி தலைவா போற்றி 

குறியே போற்றி குணமே போத்றி 
கெறியே போற்றி நினைவே போற்றி 

வானோர்ச் கரிய மருந்தே போற்றி 

யேஹணோர்ச் கெளிய விறைவா போற்றி 
மூவேழ் சுற்ற முரணுறு ௩ரகடை 
யாழா மேயரு ளரசே போற்றி 
தோழா போற்றி துணைவா போற்றி 
வாழ்வே போற்றியென் வைப்பே போற்றி 

மூத்தா போற்றி முதல்வா போற்றி 

யத்தா போற்றி யானே போற்றி 

யுரையுணர் விறந்த வொருவ போற்றி 
விரிகட லுலகன் விளைவே போற்றி 
யருமையி லெளிய வழகே போந்றி 
கருமுக லாகிய கண்ணே போற்றி 
மன்னிய திருவருண் மலையே போற்றி 

யென்னையு மொருவ னாகி யிருங்கழற் 

சென்னியில் வைச்ச சேவக போற்றி 
தொழுதகை துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி 

யழிவிலா வானந்த வாரி போநறி 
யழிவது மாவதுங் கடந்தாய் போற்றி 

முழூவத மிறந்த முதல்வா போததி 
மானேர் கோக்க மணாளா போற்றி 

வானகத் தமரர் தாயே போற்றி 

பாரிடை யைநர்தாய்ப் பரர்தாய் போற்றி 

நீரிடை கான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி 

தீயிடை மூன்றாய்த் இகழ்ச்தாய் போற்றி 

ஸி .



கு போற்தித் திருவகவல், 

வளியிடை யிரண்டாய் ம௫ழ்க்தாய் போற்றி 
வெளியிடை யொன்ருய் விளைக்காய் போற்றி 
யளிபவ ருள்ளக் தருதே போத்றி 

கனவிலுக் தேவர்க் கரியாய் போற்றி 

ஈனவிலு காயேற் கருளினை போம்றி 
யிடைமரு துறையு மெக்தாய் போற்றி 

சடையிடைக் கங்கை தரித்தாய் போற்றி 
யாரூ ரமர்ச்த வரசே போற்றி 
சீரார் தருவை யாரா போற்றி 

யண்ணா மலையெம் மண்ணா போற்றி 

கண்ணா ரமூதக் கடலே போற்றி 

யேகம் பத். துறை யெந்தாய் போற்றி 

பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போற்றி 

பராய்த். துறை மேவிய பரனே போற்றி 

சிராப்பள்ளி மேவிய சிவனே போத்றி 

மற்றோர் பற்திங் கறியேன் போற்தி 

குற்றா லத்செங் கூத்தா போத்றி 
கோகழி மேவிய கோவே போற்றி 
யீங்கோய் மலையெம் மெந்தாய் போத்றி 

பாங்கார் பழனத் தழகா போற்றி 

கடம்பூர் மேவிய விடங்கா போற்றி 

யடைக்சவர்க் கருளு மப்பா போற்றி 
யித்தி தன்னின் கழிரு ஞூவர்க் 

63894 கருளிய வரசே போற்றி 

தென்னா முடைய சிவனே போத்தி 

யெக்காட் டவர்க்கு மிறைவா போற்றி 

யேனக் குருளைக் கருளினை போற்கி 
மானக் கயிலை மலையாய் போற்றி 

யருஸிட வேண்டு மம்மான் போற்றி 
யிருள்கெட வருளு மிறைவா போத்தி 

தளர்க்தே னடியேன் நமியேன் போற்றி 

களங்கொளக் கருத வருளாய் போத்தி 
யஞ்சே லென் றிவ் கருளாய் போற்றி 

கஞ்சே யமுதா ஈயக்தாய் போற்றி 

யத்தா போத் றி யையா போற்றி 

நித்தா போற்றி கிமலா போற்றி 

பத்கா போற்றி பவனே போத்தி



போற்றித்தருவகவல். 

பெரியாய் போற்றி பிரானே போற்றி 
யரியாய் போற்றி யமலா போற்றி 

மறையோர் கோல கெறியே போற்றி 

முறையோ தரியேன் முதல்வா போற்றி 
யுறவே போத்றி யுயிரே போற்றி 

சிமவே போற்றி சிவமே போற்றி 

மஞ்சா போற்றி மணாளா போற்றி 

பஞ்சே ரடியாள் பங்கா போற்றி 
யலக்தே னாயே னடியேன் போற்றி 

யிலங்கு சுடரெம் மீசா போற்றி 
கவைத்தலை மேவிய கண்ணே போற்றி 
குவைப்பதி மலிந்த கோவே போற்றி 

மலைகா டுடைய மன்னே போற்றி 

கலையா ரரிகே சரியாய் போற்றி 
திருக்கமுக் குன்றிற் செல்வா போற்றி 

பொருப்பமர் பூவணச் த.ரனே போற்றி 

யருவமு முருவமு மானாய் போற்றி 
மருவிய கருணை மலையே போற்றி 

Shug Apis சுடரே போழ்றி 

தெரிவரி தாகிய தெளிவே போற்றி 

தோளா முத்தச் சுடரே போற்றி 

யாளா னவர்கட் கன்பா போற்றி 

யாரா வமுதே யருளே போற்றி 
பேரா யிரமுடைப் பெம்மான் போற்றி 

தாளி ய.றுகன் ரூராய் போற்றி 

நீளொளி யா£ய நிருத்தா போற்றி 
சந்தனச் சாந்தன் சுந்தர போற்றி 

இர்தனைக் கரிய சவமே போற்றி 

மக்திர மாமலை மேயாய் போற்றி 

யெந்தமை யுய்யக் கொள்வாய் போற்றி 
புலிமுலை புல்வாய்க் கருளினை போற்றி 

யலைகடன் மீமிசை நடச்தாய் போற்றி 

கருங்குரு விக்கன் றருளினை போற்றி 
யிரும்புலன் புல.7 விசைந்தனை போற்றி 

படியுறப் பயின்ற பாவக போற்றி 
யழ.யொடு ஈடவீ ரூனாய் போற்றி 
கரகொடு சுவர்க்க மாணிலம் புகாமற் 

& 5a



௨௦ திருச்சதகம், 

பரகதி பாண்டியற் கருளினை போற்றி 
யொழிவற நிறைந்த வொருவ போற்றி 
செழுமலர்ச் சிவபுரத் தரசே போற்றி 
கழுநீர் மாலைக் கடவுள் போற்றி 
தொழுவார் மைய றுணிப்பாய் போற்றி 
பிழைப்பு வாய்ப்பொன் றறியா நாயேன் 

குழைத்தசொன் மாலை கொண்டருள் போற்றி 
புரம்பல வெரித்த புராண போற்றி 

பரம்பரஞ் சோதஇப் பரனே போற்றி 

போற்றி போற்றி புயங்கப் பெருமான் 
போற்றி போற்றி புராண காரண 

போற்றி போற்றி சயசய போற்றி, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திரு சீசதகம். 
  

  

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

பத்தி வைராக்கிய வி௫த்திரம். 

கட்டளை க்கலித் துறை, 

மெய்தா னரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விரை யார்கழற்கென் 

கைதான் றலைவைத்துக் கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பியுள்ளம் 

பொய்தான் றவிர்ச்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னுங் 

கைதா னெூழ விடேனுடை யாயென்னைக் கண்டுகொள்ளே. (5) 

கொள்ளேன் புரச்தரன் மாலயன் வாழ்வு குடிகெடி.னு 

நள்ளே ஸினதடி. யாரொடல் லானர சம்புகனு 
மெள்ளேன் நிருவரு ளாலே யிருக்கப் பெறினீறைவா 

வுள்ளேன் பிறதெய்வ முன்னையல் லாதெங்க ஞூத்தமனே. (௨) 

உத்தம னத்த னுடையா னடியே நினைந்துருக 

மத்த மனத்தொடு மாலிவ னென்ன மனகினைவி 

லொத்தன வொத்தன சொல்லிட ஓஐளூர் திரிந்தெவரும் 

தத்த மனத்தன பேசவெஞ் ஞான்றுகொல் சாவதுவே. (௩) 

சாவமுன் ஞட்டக்கன் வேள்விச் தகர்தின்று ஈஞ்சமஞ்சி 
யாவவெச் தாயென் றவிதா விடுஈம் மவரவசே



திருச்சதகம், ௨௧ 

மூவரென் றேயெம் பிரானொடு மெண்ணிவிண் ணாண்டுமண்மேற் 

றேவசென் றேயிறு மார்தென்ன பாவம் இரிதவரே, (௫) 

தவமே புரிக்திலன் றண்மல ரிட்முட் டாதிறைஞ்சே 

னவமே பிறந்த வருவினை யேனுனச் கன்பருள்ளாஞ் 
சிவமே பெறுக்இிரு வெய்திற்றி லேனின் நிருவடிக்காம் 

பவமே யருளுசண் டாயடி. யேற்கெம் பரம்பரனே. (௫) 

பாந்துபல் லாய்மல ரிட்டுமுட் டாதடி. யேயிறைஞ்சி 

யிரந்தவெல் லாமெமக் கேபெற லாமென்னு மன்பருள்ளங் 

கரந் துகில் லாக்கள்வ னேநின்றன் வார்கழற் சன்பெனக்கு 

நிரந்தர மாயரு ளாய்நின்னை யேத்த முழுவ துமே. (௬) 

முழுவதுங் கண்டவ னைப்படைச் தான்முடி. சாய்த்துமுன்னாட் 

செழுமலர் கொண்டெகங்குக் தேடவப் பாலனிப் பாலெம்பிரான் 
கமுதொடு காட்டிடை நாடக மாடிக் கதியிலியா 
புழூவையின் ரோலுடுத் தன்மத்த மேல்கொண் டுழிதருமே, (a) 

உழிதரு காலுங் கனலும் புனலொடு மண்ணாம்விண்ணு 

மிழிதரு காலமெக் காலம் வருவது வந்ததற்பி 
னுழிதரு காலத்த வுன்னடி. யேன்செய்த வல்வினையைக 

கழிதரு சாலமு மாயவை காத்தெம்மைக் காப்பவனே, (௮) 

பவனெம் பிரான்பனி மாமதிக் கண்ணிவிண் ணோர்பெருமான் 
சிவனெம் பிரானென்னை யாண்டுகொண் டானென் சிறுமைகண்டு 

மவனெம் பிரானென்ன மானடி. யேனென்ன விப்பரிசே 
புவனெம் பிரான்றெரி யும்பரி சாவ தியம்புகவே. (௧) 

புகவே தகேனுனக் சன்பருள் யானென்பொல் லாமணியே 

தீகவே யெனையுனக் காட்கொண்ட தன்மையெப் புன்மையரை 

மிகவே யுயர்த்திவிண் ணோரைப் பணித்தியண் ணாவமுதே 
கவே தகுமெம் பிரானென்னை நீசெய்த நாடகமே. (௧௦) 

  

அறிவுறுத்தல். 

  

தரவுகொச்சகக்கலிப்பா. 

நாடகத்தா லுன்னடியார் போனடித்து கானடுவே 

வீடகத்தே புகுர்திவொன் மிகப்பெரிதும் விரைசன்றே 
ஞாடகச்சீர் மணிக்குன்றே யிடையமு வன்புனக்கென் 

னூடகத்தே நின்றுருகத் தந்தருளெம் முடையானே. (௧௧)



௨௨ திருச்சதகம், 

யானேதும் பிறட்பஞ்சே னிறப்பதனுச் கென்கடவேன் 

வானேயும் பெறில்வேண்டேன் மண்ணாள்வான் மதிச் தமிரேன் 
றேனேயு மலர்க்கொள்றைச் சவெனேயெம் பெருமானெம் 

மானேயுன் னருள்பெறுகா ளென்றென்றே வருந்துவனே. (5௨) 

வருச். துவனின் மலர்ப்பாத மவைகாண்பா னாயடியே 

னிருச்துகல மலர்புனையே னேத்தேனாச் தழும்பேறப் 

பொருந்தியபொற் சிலைகுனித்தா யருளமுதம் புசியாயேல் 

வருந்துவனத் தமியேன்மற் றென்னேகா னாமாறே, (௧௩) 

ஆமாறுன் நிருவடிக்கே யகங்குழையே னன்பருகேன் 

பூமாலை புனைந்தேத்சேன் புகழ்ச் தரையேன் புத்தேளிர் 
கோமானின் நிருக்கோயி நூகேன் மெழுசேன் கூத்தாடேன் 
சாமாறே விரை௫ன்றேன் சதராலே சார்வானே. (௧௪) 

வானாகி மண்ணா வளியாக யொளியாகி 

யூனாச யுயிரா£ச யுண்மையுமா யின்மையுமாய்க் 

கோனா௫ யானெனதென் றவரவரைக் கூத்தாட்டு 
வானா நின்றாயை யென்சொல்லி வாழ்த்துவனே. (கு) 

வாழ்த் தவ தம் வானவர்க டாம்வாழ்வான் மனரநின்பாற் 

ரூழ்த்அவதுர் சாமுயர்ம் து தம்மையெல்லார் தொழவேண்டிசச் 

குழ்த் தமத கரமுர லுர் தாரோயை நாயடியேன் 
பாழ்த்தபிறப் பறுத்திரவான் யானுமுன்னைப் பரவுவனே, (௧௬) 

பரவுவா ரிமையோர்கள் பாடுவன நால்வேதங் 
சூரவுவார் குழன்மடவாள் கூறுடையா சொருபாசம் 

விரவுவார் மெய்யன்பி னழி.யார்கண் மேன்மேலுன் 
னரவுவார் கழலிணைகள் சாண்பாரோ வரியானே. (௧௭) 

அ௮ரியானே யாவர்க்கு மம்பரவா வம்பலத்தெம் 

பெரியானே சிறியேனை யாட்சொண்ட பெய்கழற$€ழ் 

விசையார்ந்த மலர்தூவேன் வியந்தலறே னயந்துருகேன் 
றரியேனா னாமாறென் சாவேனான் சாவேனே. (௧௮) 

வேனில்வேண் மலர்க்கணைக்கும் வெண்ணசைச்செவ் வாய்க்கரிய 

பானலார் கண்ணியர்க்கும் பதைத்துருகும் பாழ்நெஞ்சே 

யூனெலா நின்றுருகப் புகுக்காண்டா னின்றுபோய் 

வானுளான் காணாம்நீ மாளாவாழ் இன்றாயே, (௧௯)



திருச்சதகம, ௨௩ 

வாழ்ன்ருய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட் 
டாழ்சன்றா யாழாமற் காப்பானை யேத்தாதே 

சூழ்கின்றாய் கேடுனக்குச் சொல்டன்றேன் பல்காலும் 

வீழ்கின்ருய் நீயவலக் கடலாய வெள்ளத்தே, (௨௦) 

  

சுட்டறுத்தல். 

எண்?ர்க்கழிரெடிலடியாசிரியவிரு த்தம். 

வெள்ளந்தாழ் விரிசடையாய் விடையாய் விண்ணோர் 

பெருமானே யெனக்கேட்டு வேட்ட கெஞ்சாய்ப் 

பள்ளந்தா முறுபுனலிற் €ழ்மே லாகப் 

பதைத்துருகு மவர்நிறக வென்னை யாண்டாய்க் 
குள்ளந்தா ணின்றுச்சி யளவு நெஞ்சா 

யுருகாதா ஓுடம்பெல்லாங் சண்ணா யண்ணா 

வெள்ளந்தான் பாயாதா னெஞ்சங் கல்லாங் 
கண்ணிணையு மாமாக்ீ வினையி னேற்கே. (௨௧) 

வினையிலே கடந்தேனைப் புகுந்து நின்று 

போதுமான் வினைக்கேட னென்பாய் போல 
வினையனா னென்றுன்னை யறிவித் தென்னை 

யாட்கொண்டெம் பிரானானாய்க் இரும்பின் பாவை 
யனையகான் பாடேனின் மூடே னந்தோ 

வலறிடே னுலறிடே னாவி சோரேன் 
மூனைவனே மூறையோகா னான வாறு 

மூடிவறியேன் முதலந்த மாயினானே. (௨௨) 

ஆயரான் மறையவனு நீயே யாத 

லறிக்தியா னியாவரினுங் கடைய ஞய 
நாயினே னாதலையு நோக்கிக் கண்டு 

காதனே நானுனக்கோ ரன்ப னென்பே 

னாயினே னாதலா லாண்டு கொண்டா 

யடி.யார்தா மில்லையே யன்றி மற்றோர் 
பேயனே னிதுசானின் பெருமை யன்றே 

யெம்பெருமா னென்சொல்லிப் பேசு கேனே. (௨௩) 

பேற்று மீசனே யெந்தா யெக்தை 
பெருமானே யென்றென்றே பேப் பேப் 

பூசிந்றான் நிருரீழே நிறையப் பூசிப் 

போற்றியெம் பெருமானே யென்று பின்றா



திருச்சதகம், 

கேசத்தாற பிறப்பிறப்பைக கடந்தார் தம்மை 

யாண்டானே யவாவெள்ளச் கள்வ னேனை 

மாசற்ற மணிக்குன்றே யெந்தா யந்தோ 

வென்னைநீ யாட்கொண்ட வண்ணம் தானே. 

வண்ணந்தான் சேயதன்று வெளிதே யன்ற 

கேகனேக னணுவணுவி லிறக்தா யென்றங் 

கெண்ணந்தான் நடுமாறி யிமையோர் கூட்ட 

மெய்துமா றறியாத வெர்தா யுன்றன் 

வண்ணந்தா னதுகாட்டி வடிவு காட்டி. 
மலர்க்கழல்க எவைகாட்டி. வழியற் றேனைத் 

திண்ணந்தான் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டா 

யெம்பெருமா னென்சொல்லீச் சிஇக் கேனே, 

சிந்தனைநின் றனக்காக்க நாயி னேன்றன் 

கண்ணினைரின் நிருப்பாதப் போதுக் காக்கி 

வந்தனையு மம்மலர்க்கே யாக்கி வாக்குன் 

மணிவார்திசைக் காக்கிமைம் புலன்ச ளார 

வந்தனையாட் கொண்டுள்ளே புகுந்த விச்சை 

மாலமுதப் பெருங்கடலே மலையே யுன்னைத் 
தந்தனைசெர் தாமரைக்கா டனைய மேனித் 

தனிச்சுடரே யிரண்டுமிலிச் தனிய னேற்கே, 

கணியனேன் பெரும்பிறவிப் பெளவச் தெவ்வத் 

சடர்திசையா லெற்றுண்டு பறனொன் நின் நிக் 

கணியையேர் துவர்வாயா ரென்னுங் சாலாற் 

கலக்குண்டு காமவான் சுறவின் வாய்ப்பட் 
ழூ.னியென்னே யுய்யுமா மென்றென் றெண்ணி 

யஞ்செழுத்தின் புணைபிடித்துக் இடக்கின் றேனை 

மூனைவனே முதலக்த மில்லா மல்லற் 
கரைகாட்டி யாட்கொண்டாய் மூர்க்க னேற்கே, 

கேட்டாரு மறியாதான் கேடொன் நில்லான் 

இளையிலான் கேளாதே யெல்லாங் கேட்டா 

னாட்டார்கள் விழித் திருப்ப ஞாலத் துள்ளே 

நாயினுக்குத் தவிசிட்டு சாயி னேற்கே 
காட்டா தனவெல்லாங் காட்டிப் பின்னுங் 

கேளா தனவெல்லாங் கேட்பித் தென்னை 

மீட்டேயும் பிறவாமற் காத்தாட் கொண்டா 
னெம்பெருமான் செய்திட்ட விச்சை தானே, 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௭) 

(௨௮)



திருச்சதகம், oR 

விச்சைதா ol gQariun துண்டோ கேட்டன் 
மிகுகாத லடி.யார்தம் மடி.ய னாக்கி 

யச்சந்தீர்த் சாட்கொண்டா னமுத மூறி 
யககெகவே புகுந்தாண்டா னன்பு கூர 

வச்சனாண் பெண்ணலியா காச மாட 

யாரழலா யந்தமா யப்பா னின்ற 

செச்சைமா மலர்புரையு மேனி யெங்கள் 
சிவபெருமா னெம்பெருமான் றேவர் கோவே. (௨௯) 

தேவர்கோ வறியாத தேவ தேவன் 

செழும்பொழில்கள் பயந்துகாத் தழிக்கு மற்றை 

மூவர்கோ னாய்நின்ற முதல்வன் மூர்த்தி 

மூதாதை மாதாளும் பாகத் தெர்தை 

யாவர்கோ னென்னையும்வச் தாண்டு கொண்டான் 

யாமார்க்குங் குடியல்லோம் யாது மஞ்சோ 

மேவினோ மவனடியா ரடியா ரோடு 
மேன்மேலுகங் குடைந்தாடி. யாடு வோமே. (௩௦) 

  

ஆத்துமசுத்தி. 
அறு?சர்ச்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம். 

ஆடு இன்றிலை கூத்துடை யான்கழற் கன்பிலை யென்புருகப் 
பாடு இன்நிலை பதைப்பதஞ் செய்கை பணி௫லை பாதமலர் 

சூடு கின்றிலை சூட்டுச் றதமிலை துணையிலி பிணகெஞ்சே 

தேடு கன் நிலை தெருவுதோ றலதிலை செய்வதொன் நறியேனே, () 

அறிவி லாத வெனைப்புகும் தாண்டுகொண் டறிவதை யருளிமே 
னெறியெ லாம்புல மாக்கிய வெக்தையைப் பந்தனை யறுப்பானைப் 
பிறிவி லாதவின் னருள்கள்பெற் நிருக்துமா ரூடுதி பிணநெஞ்சே 

கிறியெ லாமிகச் €ழ்ப்படுத் தாய்கெடுத் தாயென்னைக் கெடுமாறே,() 

மாறி நின்றெனைக் கெடக்டடந் தனையையெம் மதியிலி மடநெஞ்சே 

தேறு இன்றில மினியுனைச் சக்செனச் வெனவன் நிரடோண்மே 
னீறு நின்றது கண்டனை யாயினு கெக்கே யிக்காயங் 

று ன்றிலை கெடுவதன் பரிரது கேட்கவுங் ல்லேனே. (௩௩) 

இற்ற வாமன மேகெடு வாயுடை யானடி. நாயேனை 
விற்றெ லாமிக வாள்வதற் குரியவன் விரைமலர்த் இருப்பாக 
மூற்தி லாவிளக் தளிர்பிரிந் இருக் துரி யுண்டன வெல்லாமுன் 

னற்ற வாறுநின் னறிவுகின் பெருமையு மளவறுக் சில்லேனே. ()



௨௬ திருச்சதகம், 

அளவ றுப்பதற் கரியவ ணிமையவர்ச் கடியவர்க் கெளியானங் 

களவ றுத்தரகின் ரூண்டமை கருத்தினுட் கூக் துணர்ச் திருக்தேயு 

மூளக றுத்துனை நினைந்துளம் பெருங்களன் செய்தது மிலைநெஞ்சே 
பளச றுத்துடை யான்சழல் பணிந்திலை பரகதி புகுவானே. (௩௫) 

புகுவ சாவதும் போதர வில்ல தம் பொன்னகர் புகப்போதற் 
குகுவ தாவ.த மெக்தையெம் பிரானென்னை யாண்டவன்கழற்கன்பு 
கெகுவ தாவது நித்தலு மமுதொடு தேனொடு பால்கட்டி. 

மிகுவதாவ துமின்றெனின்மற்றிதற்கென்செய்கேன்வினையேனே.() 

வினையென் போலுடை யார்பிற ராருடை யானடி. காயேனைத் 

இனையின் பாகமும் பிறிவத இருக்குறிப் பன்றுமற் றதனாலே 

மூனைவன் பாதன் மலர்பிரிந் இருர்.துரான் முட்டிலேன் றலை$றே 

னினையன்பாவனையிரும்புகன்மனஞ்செவியின்னதென்றறியேனே. 

ஏனை யாவரு மெய்திட ஓற்றுமற் றின்னதென் றறியாத 

தேனையானெயைக்கரும்பினின் நேறலைச்சவனையென் சவலோகக் 
கோனை மானன கோக்சென் கூறனைகச் குறுலே னெடுங்கால 

மூனை யானிருக் தோம்புன் றேன்கெடு வேலுயி ரோயாதே,(௩௮) 

ஒய்வி லாதன வுவமனி லிறந்தன வொண்மலர்த் தாடக்து 
நாயி லாயெ குலத்தினுங் கடைப்படு மென்னைஈன் னெறிகாட்டி.த் 

தாயி லாய வின்னருள் புரிர்தவென் நலைவனை ஈனிகாணேன் 
நீயில்வீழ்லேன் நிண்வரையுருள்லேன்செமுங்கடல்புகுவேனே. 

வேனில் வேள்கணை இழித்திட மதிசுடு மதுதனை நினையாதே 

மாணி லாவிய கோக்ூயர் படி.றிடை மத்திடு தயிராகத் 

தேனி லாவிய திருவருள் புரிக்தவென் சிவனகர் புகப்போசே 

sore லாவியை யோம்புதற் பொருட்டினுமுண்டுடச் இருந்தேனே. 

  

கைம்மாறுகொடுத்தல். 

கலிவிருத்தம், 

இருகை யானையை யொத்திரும் தென்னுளச 

கருவை யான்கண்டி. லேன்சண்ட தெவ்வமே 

வருக வென்று பணித்தனை வாலுளோர்க் 
கொருவ னேடற்றி லேன்௫ற்ப னுண்ணவே. (௫௧) 

உண்டொ ரொண்பொரு ளென்றுணர் வார்க்செலாம் 

பெண்டி. ராணலி யென்றறி யொண்டுலை



திருச்சதகம், 

தொண்ட னேற்குள்ள வாவரந்து தோன் நினாய் 

கண்டுங் சண்டி.லே னென்னசண் மாயமே. 

மேலை வானவ ரும்மறி யாததோர் 

கோல மேயெனை யாட்கொண்ட கூத்தனே 
ஞால மேவிசம் பேயிவை வச்துபோங் 

கால மேயுனை யென்றுகொல் காண்பதே, 

காண லாம்பர மேகட் இறந்ததோர் 

வாணி லாப்பொரு ளேயிங்கொர் பார்ப்பெனப் 

பாண னேன்படி.ற் ராச்சையை விட்டுனைப் 

பூணு மாறறி யேன்புலன் போற்றியே, 

போற்றி யென்றும் புரண்டும் புகழ்ந்துறின் 

ரற்றன் மிச்சவன் பாலழைக் கன்றிலே 
னேற்று வச்தெஇிர் தாமரைத் தாளுறுங் 
கூற்ற மன்னதொர் கொள்கையென் கொள்கையே. 

கொள்ளுங் இல்லெனை யன்பரிற் கூய்ப்பணி 
கள்ளும் வண்டு மருமலர்ச் கொன்றையா 

னள்ளுங் £ழுளு மேஓளும் யாவுளு 

மெள்ளு மெண்ணெயும் போனின்ற வெந்தையே, 

எந்தை யாயெம் பிரான்மற்று மியாவர்க்கும் 

தந்தை தாய்தம் பிரான்றனக் கஃ திலான் 

முந்தி யென்னுள் புகுந்தனன் யாவருஞ் 

சிந்தை யால மறிவருஞ் செல்வனே. , 

செல்வ நல்குர வின்றிவிண் ஸணேோர்புழுப் 
புல்வ ரம்பின்றி யார்க்கு மரும்பொரு 
ளெல்லை யில்கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் 

கல்வ கைமனக் தேன்பட்ட கட்டமே. 

கட்ட றுத்தெனை யாண்டுகண் ணாரகீ 

றிட்ட வன்பரொ டி.யாவரும் காணவே 

பட்டி. மண்டப மேற்றினை யேற்றினை 
யெட்டி. னோடீரண் டும்மறி யேனையே. 

அறிவ னேயமு தேயடி சாயினே 

ன.றிவ னாகக்கொண் டோவெனை யாண்டது 
வறிவி லாமையன் றேகண்ட தாண்டகா 

எ றிவ னோேவல்ல னோவரு ளீசனே. 
  

(பக த 

(௪௨) 

(௪௩) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௮) 

(Go)



௨௮ திருச்சதகம், 

அ.நுபோகசுத்தி, 

  

அறு£€ர்க்கழிநெடிலடி.யாகிரியவிருத்தம். 

ஈச னேயென் னெம்மானே யெந்தை பெருமா னென்பிறவி 
நாச னேகான் யாதுமொன் றல்லாப் பொல்லா நாயான 

நீச னேனை யாண்டாய்க்கு நினைக்க மாட்டேன் கண்டாயே 
தேச னேயம் பலவனே செய்வ சொன்று மறியேனே. (௫௧) 

செய்வ தறியாச் சிறுகாயேன் செம்பொற் பாத மலர்காளுப் 
பொய்யர் பெறும்பே றத்தனையும் பெறுதற் குரியேன் பொய்யிலா 

மெய்யர் வெறியார் மலர்ப்பாத மேவகச் சண்டுங் கேட்டிருக்கும் 

பொய்ய னேனா ஸுண்டுடுத்திங் இருப்ப தானேன் போரேறே,(௫௨) 

போ?சே றேநின் பொன்னகர்வாய் நீபோந் தருளி யிருணீக்ட 

வாரே நிளமென் முலையாளோ டுடன்வம் தருள வருள்பெற்ற 
சீரே றடியார் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டுங் கண்கெட்ட 

வரே ராயிங் குழல்வேனோ கொடியே னுயிர்தா னுலவாதே. (௫௩) 

உலவாக் காலம் தவமெய்தி யுறுப்பும் வெறுத்திங் குனைக்காண்பான் 

பலமா முனிவர் ௩ணிவாடட் பாவி யேனைப் பணிகொண்டாய் 
மலமாச் குரம்பை யிதுமாய்க்க மாட்டேன் மணியே யுனைக்காண்பா 

னலவா நிற்கு மன்பிலே னென்கொண் டெழுகேனெம்மானே. () 

மானேர் நோக? யுமையாள் பங்கா வந்திங் காட்கொண்ட 

தேனே யமுதே கரும்பின் தெளிவே சிவனே தென் றில்லைக் 

கோனே யுன்றன் நிருக்குறிப்புக் கூடு வார்நின் கழல்கூட 

வனார் புழுக்கூ டி.துகாத்திங் இருப்ப தானே னுடையானே. (௫௫) 

உடையா ஸனேநின் றனையுள்கி யுள்ள முருகும் பெருங்காத 

ஓடையா ருடையாய் நின்பாதஞ் சேரக் கண்டிங் கூர்காயிற 
கடையா னேனெஞ்் சுருகாதேன் கல்லா மனத்தேன் கசியாதேன் 

முடையார் புமுக்கூ டி.துகாத்திங் கருப்ப தாக முடித்தாயே, (௫௬) 

முடி.த்த வாறு மென்றனக்கே தக்க தேமுன் னடியாரைப் 

பிடி.த்த வாறுஞ் சோராமற் சோர னேனிங் கொருத்திவாய் 

அடித்த வாறும் துலவிறையே சோர்ந்த வாறு முகங்குறுவேர் 

பொடித்த வாறு மிவையுணர்ந்து கேடென் றனக்கே சூழ்ச்தேனே: 

தேனைப் பாலைக் சன்னலின் றெளியை யொளியைத் தெளிர்தார்த 
மூனை யுருக்கு முடையானை யும்ப ரானை வம்பனே



திருச்சதகம், ௨௯ 

ஞனீன் னடியே னீயென்னை யாண்டா யென்று லடி.யேற்குத் 
தானுஞ் சிரித்தே யருளலார் தன்மை யாமென் றன்மையே, (ட௮) 

தீன்மை பிறரா லறியாத தலைவா பொல்லா நாயான 
புன்மை யேனை யாண்டையா புறமே போக விவோயோ 
வென்னை கோக்கு வார்யாரே யென்னான் செய்கே னெம்பெருமான் 
பொன்னே திகழும் திருமேனி யெர்தா யெங்குப் புகுவேனே.(௫க) 

பகுவே னெனதே நின்பாதம் போற்று மடியா ருண்ணின்று 
₹குவேன் பண்டு தோணோக்) காண மில்லா நாயினே 
னெகுமன் பில்லை நினைக்காண நீயாண் டருள வடியேனுக் 
தருவ னேயென் றன்மையே யெந்தா யந்தோ தரியேனே. (௬௦) 

  

காருணியத் திரங்கல். 
  

அறுசர்க்கழிரெடி லடியா௫ரியவிரு சதம். 

தரிக்கலேன் காய வாழ்க்கை சங்கரா போற்றி வான 
விருத்தனே போற்றி யெங்கள் விடலையே போற்றி யொப்பி 
லொருத்தனே போற்றி யும்பர் தம்பிரான் போற்றி இல்லை 
நிருத்தனே போற்றி யெங்க ணின்மலா போற்றி போற்றி, (sa) 

போற்றியோ ஈமச்ச வாய புயங்கனே மயங்கு இன்றேன் 
போற்றியோ ஈமச்சி வாய புகலிடம் பிநிதொன் நில்லை 

போற்றியோ நமச்சி வாய புறமெனைப் போக்கல் கண்டாய் 
போற்றியோ நமச்சி வாய சயசய போற்றி போற்தி, (௬௨) 

போற்தியென் போலும் பொய்யர் தம்மையாட் கொள்ளும் வள்ளல் 
போற்றிநின் பாதம் போற்றி நாதனே போற்றி போற்றி 

போற்றிநின் கருணை வெள்ளப் பு. துமதப் புவனநீர்திக் 

காற்றிய மானன் வான மிருசுடர்ச் கடவு ளானே. (௬௩) 

கடவுளே போற்றி யென்னைக் சண்டுகொண் டருளு போற்றி 

விடவுளே யுரு£9 யென்னை யாண்டிட வேண்டும் போற்றி 
யுடலிது சளைக்கிட் டொல்லை யும்பர்தர் தருளு போற்றி 
சடையுளே கங்கை வைதத சங்கரா போற்றி போற்றி, (௬௪) 

சங்கரா போற்றி மற்றோர் சரணிலேன் போற்றி கோலப் 
பொங்கரா வல்கும் செவ்வாய் வெண்ணகைக் கரிய வாட்சண் 
மங்கையோர் பங்க போற்றி மால்விடை யூர்தி போற்றி 

மிங்வொழ் வாற்றடுல்லே னெம்பிரா னிழிச்திட் டேனே. (௬) 
ஷ்
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பாட்டு. 

குறைவிலா 
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பாட்டு, 

ச.துரை 

சந்திரனை 

சலமுடைய 

சாடியவே 
சாதல் 

சாதிகுலம் 

சாவமுன் 

௪.த்தமேபுகு 
கந்தனே 
சிந்தை 
திரிப்பார் 

திரிப்பிப்ப 

சீரார்திரு 

சரார்பவ 

சலமின் றி 
சீவார்க்தீ 

  

சுடர்பொற் 
சுந்தரம் 
சுந்தரநீ 

சுருள்புரி 

  

சூடகந்தோ 
சூடுவேன் 

சூரியனார் 

செங்கணெடு 

செங்கணவ 

செடியாராக் 
செப்பார் 

செம்மை 

செய்த 
செய்யவாய் 

செய்வதறி 
செல்வகல் 
செழிசன் 

செழுக்கமல 
செதியுமி 
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&. 

பாட்டு பக்கம், 

செறியும் SO 

சேரக்கருத ௧௧௯ 

சொல்லிய ௧௨௪ 

சோதியாய் ல்க 
சோதியே ௬௩ 

சோலைப்ப எடு 

ஞாலமிந்தி ௮௪ 
ஞானக்கரு (நி௩ 

ஞானவா ௧௨௦ 

தகைவிலா ௧௦௪ 
FEE) ௬௭௪ 

தக்கனையு ௬௧ 
தீச்சுவிடு ௬ 

தீந்ததுன் YE 
தரிக்கிலே ௨௯ 
தவமே ௨௧ 
SHOE A SOP 

தனித்து ௪௦ 
தனியனேன் ௨௪ 
தன்மை ௨௯ 

தாதாடு ௪௪ 
தாதாய்மூவே ௬௦ 
தாமேதம ௧௧௯ 
தாயாய் G28 
தாசகை ௪௧ 
தாராயு ௩௨ 
தா.சாவருளொ ௬௯௯ 
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இண்போர் ௬௫ 
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திருமாலும் ௫௪ 
இருவார் Go



௩௨௨ திருச்சதகம், 

ரச்சத் தாலே யாழ்க்திடு சனெழே னாரூரெம் 

பிச்சைத் தேவா வென்னான் செய்கேன் பேசாயே, (௮௧) 

பேசப் பட்டே னின்னடி. யாரிற் நிருநீறே 

பூசப் பட்டேன் பூதல ராலுன் னடியானென் 
றேசப் பட்டே னினிப்படு இன்ற தமையாதா 

லாசைப் பட்டே னாட்பட் டேனுன் னடியேனே. (௮௨) 

அடியே னல்லேன் கொல்லோதானெனை யாட்கொண் டிலைகொல் 
வடியா சானா ரெல்லாரும் வந்தன் மாள்சேர்ந்தார் [லோ 
செடி.சே ௬டல மிதுநிக்க மாட்டே னெங்கள் சிவலோகா 

கடியே னுன்னைச் கண்ணாரச் காணுமாறு காணேனே. (௮௩) 

காணு மாறு காணே ஸனுன்னை யந்காட் கண்டேனும் 
பாணே பேசி யென்றன்னைப் படுத்த தென்ன பரஞ்சோதி 

யாணே பெண்ணே யாரமுதே யத்தா செத்தே போயினே 

னேணா ணில்லா காயினே னென்கொண்டெழுகே னெம்மானே. () 

மானேர் கோக யுடையாள் பங்கா மறையீ றறியா மறையோனே 
தேனே யமுதே தந்தைக் கரியாய் சிறியேன் பிழைபொறுக்குங் 

கோனே கிறிதே கொடுமை பறைந்தேன் வமா ஈகர்குறுகப் 

போனா ரடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போக்தோமே, (௮௫) 

புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானு மெய்யன்பு 

பெறவே வல்லே னல்லா வண்ணம் பெற்றேன்யா 

னறவே நின்னைச் சேர்ந்த வடியார் மற்றொன் றறியாதார் 

சிறவே செய்து வழிவரச்து சிவனே நின்றாள் சேர்ர்தாரே, (௮௬) 

தாரா யுடையா யடியேற் குன்றா ளிணையன்பு 
பேசா வுலகம் புக்கா ரடியார் புறமே போக்தேன்யா 
னாரா மிலைக்கக் குருட்டா மிலைத்திங் குன்றா ஸிணையன்புக் 
காரா யடியே னயலே மயல்கொண் டழுகேனே. (௮௪) 

அழுகே னின்பா லன்பா மனமா யழல்சேர்ந்த 

மெழுகே யன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல்கண்டு 
தொழுதே யுன்னைத் தொடர்க்தா சோடுந் தொடராசே 

பழுதே பிறந்தே னென்கொண் டுன்னைப் பணிகேனே. (௮௮) 

பணிவார் பிணிதீர்த் தருளிப் பழைய வடி.யார்க்குன் 

னணியார் பாதங் கொத்தி யதவு மரிதென்றாற் 

நிணியார் மூங்கு லனையேன் வினையைப் படொடியாக்௫த் 

தணியார் பாதம் வக்தொல்லை தாராய் பொய்தீர் மெய்யானே.(௮௧)



இருச்சதகம, A.B. 

யானே பொய்யென் னெஞ்சும் பொய்யென் னன்பும்பொய் 

யானால் வினையே னழுதா ஓன்னைப் பெறலாமே 

தேனே யமுதே கரும்பின் றெளிவே இத்திக்கு 

மானே யருளா யடியே னுனைவந் துறுமாறே, (#0) 

  

ஆனநதந்தாகீதம். 
    

எண்சீர்க்கழிநெடிலடி.யாசிரியவிருத்தம், 

மாறி லாதமாச் கருணை வெள்ளமே 

வச்து முந்திரின் மலர்கொ டாளிணை 

வேறி லாப்பதப் பரிசு பெற்றநின் 

மெய்மை யன்பருன் மெய்மை மேவினா 
ரீறி லாதநரீ யெளியை யா௫வக் 

தொளிசெய் மானுட மாக நோக்கஇயுங் 

றி லாதநெஞ் சுடைய நாயினேன் 

கடைய னாயினேன் பட்ட &£ழ்மையே. (௬௧) 

மையி லங்குகற் கண்ணி பங்கனே 

வர்தெ னைப்பணி கொண்ட பின்மழக் 

கையி லங்குபொற் ண்ண மென்றலா 

லரியை யென்றுனைக் கருது இன்றிலேன் 
மெய்யி லங்குவெண் ணீற்று மேனியாய் 

மெய்மை யன்பருன் மெய்மை மேவினார் 

பொய்யி லங்கெனைப் புகுத விட்டுநீ 

போவ தோசொலாய் பொருத்த மாவதே. (௧௨) 

பொருத்த மின்மையேன் பொய்மை யுண்மையேன் 

போத வென்றெனைப் புரிச்து நோக்கவும் 

வருத்த மின்மையேன் வஞ்ச முண்மையேன் 

மாண்டி, லேன்மலர்ச் கமல பாதனே 

யரத்த மேனியா யருள்செ யன்பரு 

நீயு மங்கெழும் தருளி யிங்கெனை 
மிருத்தி னாய்முறை யோவெ னெம்பிரான் 

வம்ப னேன்வினைக் றுதி யில்லையே, (௬௩) 

இல்லை நின்கழற் கன்ப தென்கணே 

யேல மேஜுகற் குழலி பங்கனே 

கல்லை மென்கணி யாக்கும் விச்சைசகொண் 
டென்னை நின்கழம் ecru CSB ep



திருச்சதகம், 

யெல்லை யில்லைகின் கருணை யெம்பிரா 

னேத கொண்டுகா னேத செய்யினும் 

வல்லை யேயெனகீ இன்னு முன்கழல் 
காட்டி. மீட்கவும் மறுவில் வானனே. 

வான நாடரு மறியொ ணாத 

மறையி லீறுமூன் ரொடரொ ணாதகீ 

யேனை நாடருக் தெரியொ ணாதரீ 

யென்னை யின்னிதா யாண்டு கொண்டவா 

இனை காடக மாடு வித்தவா 

வருக கானுனைப் பருக வைக்கவா 

ஞான நாடக மாடு விததவா 

கைய வையகச் துடைய விச்சையே. 

விச்ச தன் நியே விளைவ செய்குவாய் 

விண்ணு மண்ணக முழுதும் யாவையும் 

வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்ச கப்பெரும் 

புலைய னேனையுன் கோயில் வாயிலிற் 
பிச்ச னாக்கனாய் பெரிய வன்பருக் 

குரிய னாக்கினாய் தாம்வ ளர்த்ததோ 

நச்சு மாமர மாயி னுங்கொலார் 

நானு மங்நனே யுடைய சாதனே. 

உடைய நாதனே போற்றி நின்னலாற் 

பற்று மற்றெனக் காவ தொன்றினி 

யுடைய னோபணி போற்றி யும்பரார் 
தம்ப ராபரா போற்றி யாரினுங் 

கடைய னாயினேன் போற்றி யென்பெருங் 
கருணை யாளனே போற்றி யென்னைரின் 

னடிய னாக்கனாய் போற்றி யாதியு 

மந்த மாயினாய் போற்றி யப்பனே. 

அப்ப னேயெனக் கமுத னேயா 

னந்த னேயக கெகவள் con Cs 
ஜொப்ப னேயுனச் குரிய வன்பரி 

௮ரிய னாயுனைப் பருக நின்றதோர் 
தப்ப னேசுடர் முடிய னேதுணை 

யாள னேதொழும் பாள ரெய்ப்பினில் 
வைப்ப னேயெனை வைப்ப தோசொலாய் 

மைய வையகத் செங்கண் மன்னனே. 

(௧௭) 

(௯௬௮)



நீத்தலவிண்ணப்பம். ௩டு 

மன்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனை 

மாலு நான்முகத் தொருவன் யாரினு 

முன்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனை 
மூழேதும் யாவையு மிறுதி யுற்றகாட் 

பின்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனைப் 

பெய்க ழற்கணன் பாயெ னாவினாந் 

பன்ன வெம்பிரான் வருக வென்னெனைப் 

பாவ காசநின் சீர்கள் பாடவே, (௬௯) 

பாட வேண்டுகான் போற்றி நின்னையே 

பாடி. நைந்துகைச் துரு கசெக்குகெக் 

காட வேண்டநொன் போற்றி யம்பலத் 

தாடு நின்௧கழற் போது நாயினேன் 

கூட வேண்டுகான் போற்றி யிப்புமுக் 

கூடு நீககெனைப் போற்றி பொய்யெலாம் 
வீட. வேண்டுநான் போற்றி வீடுதக் 

தீருளு போற்றிநின் மெய்யர் மெய்யனே. (௧௦௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
  

நீத்தலவிண்ணப்பம்: 
  

பிரபஞ்சவைராக்கியம். 

உத்தரகோசமங்கையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

கட்டளைக்கலிக் துறை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கடையவனேனைக்கருணையினாற்கலந்தாண்டுகொண்ட 
விடையவனேவிட்டிதெசண்டாய்விறல்வேங்கையின்றோ 
லஓுடையவனேமன்துமுத்தரகோசமங்கைக்காசே 
சடையவனேசளர்ச்தேனெம்பிரானென்னைத்தாங்கெேகொள்ளே.(௧) 

கொள்ளேர்பிளவகலாத்தடங்கொங்கையர்சொவ்வைச்செவ்வாய் 

விள்ளேனெனினும்விதிகண்டாய்நின்விழுத்தொழும்பி 

னுள்ளேன்புறமல்லேனுத்தசகோசமங்கைக்கரசே 
கள்ளேனொழியவுங்கண்டுகொண்டாண்டதெக்காரணமே, (௨)



dir நீத்தல்விண்ணப்பம், 

காருறுகண்ணியரைம்புலனாற்றங்கரைமரமாய் 
வேருறுவேனைவிடுதிகண்டாய்விளங்குக்திருவா 
ரூருறைவாய்மன்னுமுச்சரகோசமங்கைக்காசே 
வாருறுபூண்முலையாள்பங்கவென்னைவளர்ப்பவனே. (௩) 

வளர்கின்றநின்கருணைக்கையில்வாங்கவுநீங்கியிப்பான் 
மிஸிர்னெறவென்னைவிடுதிகண்டாய்வெண்மதிக்கொழுந்தொன் 

ளெளிர்கின்றநரீண்முடியுத்தாரகோசமங்கைக்கரசே 
தெளிகின்றபொன்னுமின்னும்மன்னதோற்றச்செழுஞ்சுடரே. (௪) 

செழிஏன்றப்புகுவிட்டிலிற்சின்மொழியாரிற்பன்னாள் 
விழுன் தவென்னைவிடுதகண்டாய்வெறிவாயறுகா 

லுழுன்றபூமுடியுத்தரகோசமங்கைக்காசே 

வழிநரின்றுகின்னருளாரமுதூட்டமறுத்தனனே. (௫) க ஸி
 

மறுத்தனன்யானுன்னருள நியாமையிலென்மணியே 

வெறுத்தெனைஙீவிட்டிிகண்டாய்வினையின்றொகுதி 
யொறுத்தெனையாண்டுகொளுத்தர கோசமங்கைக்கரசே 

பொறுப்பான்றேபெரியோர்சிறுகாய்கடம்பொய்யினையே, (௬) 

பொய்யவனேனைப்பொருளெனவாண் டொன்றுபொத்திக்கொண்ட 

மெய்யவனேவிட்டிதிகண்டாய்விடமுண்மிடற்று 

மையவனேமன்னுமுத்தாகோசமங்கைச்சரசே 
செய்யவனேசிவனேூறியேன்பவந்தீர்ப்பவனே. (er) 

தீர்க்கின்றவாறென்பிழையைகின்ரோருளென்கொலென்று 
வேர்க்கன்றவென்னைவிடுதிசகண்டாய்விரவார்வெருவ 
வார்ச்சின்றதார்விடையுத்தாகோசமங்கைக்கரசே 

யீர்கின்றவஞ்சொடச்சம்வினையேனையிரு தலையே. (௮) 

இருதலைக்கொள்ளியினுள்ளெறும்பொத்துகினைப்பிரிந்த 
விரிதலையேனைவிடுதிகண்டாய்வியன் மூவுலகுக் 
கொருதலைவாமன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 

பொருதலைமூவிலைவேல்வலனேச்திப்பொலிபவனே. (௯) 

பொலிகன்றநின்ராள்புகுதப்பெற்றுக்சையைப்போக்கப்பெற்று 
மெலிகசன்.றவென்னைவிடு தகண்டாயளிதேர்விளரி 

யொலிகின்றபூம்பொழிலுத்தாகோசமங்கைக்கரசே 

வலிநின்ற தண்சிலையாலெரித்தாய்புரமாறுபட்டே,. (௧௦) 

மாறுபட்டஞ்சென்னைவஞ்சிப்பயானுன்மணிமலர்த்தாள் 

வேறுபட்டேனைவிரஇசண்டாய்வினையேன்மனததே



நீத் தல்விண்ணப்பம், ௩௭ 

யூறுமட்டேமன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 
நீறுபட்டேயொளிகாட்டும்பொன்மேனீரெடுந்தகையே, (௧௧) 

நெடுச்தகைரீயென்னையாட்கொள்ளயானைம்புலன்கள்கொண்டு 

விடுந்தகையேனைவிடுதிகண்டாய்விரவார்வெருவ 
வடுந்தகைவேல்வல்லவுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 
கடுந்தகையேனுண்ணுச்தெண்ணீரமுதப்பெருங் கடலே. (௧௨) 

கடலினுளாய்ஈாக்கயாங்குன்௧கருணைச்கடலினுள்ளம் 
விடலரியேனைவிடுதிகண்டாய்விடலில்லடி.யா 
ருடலிலமேமன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்காசே 
மடலின்மட்டேமணியேயமுசேயென்மதுவெள்ளமே,. (௧௩) 

வெள்ளத் அணாவற்றியாங்குன்னருள்பெற்றுத்துன்பத்தின்றும் 
விள்ளக்கிலேனைவிடுதிகண்டாய்விரும்பும்மடி.யா 

ருள்ளத்துள்ளாய்மன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 

கள்ளத்துளேற்கருளாய்களியாதகளீயெனக்கே. (se) 
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வெளிவக்திலேனைவிடுதிகண்டாய்மெய்ச்சுடருக்கெல்லா 

மொளிவந்தபூங்கழலுச்தாகோசமங்கைக்கர சே 
யெளிவந்தவெர்தைபிரானென்னையாளுடையென்னப்பனே, (கட) 

என்னையப்பாவஞ்சலென்பவரின் றிரின்றெய்த்தலைந்சேன் 
மின்னையொப்பாய்விட்டிடுதிசண்டாயுவமிக்ன்மெய்யே 
யுன்னையொப்பாய்மன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 

யன்னையொப்பாயெனக்கத்தனொப்பாயென்னரும்பொருளே, (௧௬) 

பொருளேதமீயேன்புகலிடமேநின்புகழிகழ்வார் 

வெருளேயெனைவிட்டிடஇிகண்டாய்மெய்மையார்விழுங்கு 
மருளேயணிபொழிலுத்தாகோசமங்கைக்கரசே 

யிருளேவெளியேயிகப.ரமாகியிருந்தவனே. (௧௭) 

இருச்சென்னையாண்டுகொள்விற்றுகசொளொற்றிவையென்னினல் 
விருர்தனனேனைவிடுதிகண்டாய்மிக்கஈஞ்சமுதா [லால் 

வருந்தினனேமன்னுமுத்தாகோசமங்கைக்காசே 

மருர்தினனேபிறவிப்பிணிப்பட்டுமடங்னெர்க்கே, (௧௮) 

மடங்கவென்வல்வினைச்காட்டைநின்மன்னருட்டீச்கொளுவும் 
லிடங்கவென்றன்னைவிடுதிகண்டாயென்பிறவியைவே 

சொடுங்களைந்தாண்கொளுத்தாகோசமங்கைக்கரசே 

கொடுங்கரிச்குன் றுரித்தஞ்சுவித்தாய்வஞ்சிக்கொம்பினையே, (௧௧)



௩.௮ நீத் தல்விண்ணப்பம், 

கொம்பரில்லாக்கொடிபோலலமக்தனன்்கோமளமே 

வெம்புன்டேனைவிடுஇகண்டாய்விண்ணர்கண்ணுடில்லா 

வும்பருள்ளாய்மன்னுமுத்தரகோசமங்கைக்கரசே 
யம்பரமேகிலனேயனல்காலொடப்பானவனே, (௨0) 

அனைவெம்போரிற்குறுச்தூறெனப்புலனாலலைப்புண் 

டேனையெரந்தாய்விட்டிடுதிகண்டாய்வினையேன்மனத்துக் 
தேனையும்பாலையுங்கன்னலையும்மமுதத்தையுமொத் 

தூனையுமென்பினையும்முருக்காநின்றவொண்மையனே. (௨௧) 

ஒண்மையனேதிருகீற்றையுத் தூளித்தொளி.பிளிரும் 

வெண்மையனேவிட்டிடுதிகண்டாய்மெய்யடியவர்கட் 
கண்மையனேயென்றுஞ்சேயாய்பிறர்க்கறிதற்கரிதாம் 
பெண்மையனேதொன்மையாண்மையனேயவிப்பெற்றியனே. (௨௨) 

பெற்ற துகொண்டுபிழையேபெருக்கச்சுருக்குமன்பின் 
வெற்றடியேனைவிடுதிசண் டாய்விடிலோகெடுவேன் 
மற்றடியேன்றன்னைத்தாங்குரரில்லையென்வாழ்முதலே 

யுற்றடியேன்மிகத்தேறிகின்றேனெனக்குள்ளவனே. (௨௩) 

உள்ளனவேஙிற்கவில்லனசெய்யுமையற்நுழனி 
வெள்ளனலேனைவிிகண்டாய்வியன்மாச்சடச்சைப் 

பொள்ளனல்வேழத்துரியாய்புலனின் கட்போதலொட்டா 

மெள்ளனவேமொய்க்குகெய்க்குடந்தன்னையெறும்பெனவே. (௨௪) 

எறும்பிடைகாங்கூழெனப்புலனாலரிப்புண் ட லந்த 
வெறுந்தமியேனைவிடுதிகண்டாய்வெய்யகூற்றொடுங்க 
வுறுங்கடிப்போதவையேயுணர்வுற்றவரும்பரும்பர் 

பெறும்பதமேயடி.யார்பெயராதபெருமையனே. (௨௫) 

பெருகீரறச்சிறுமீன்றுவண் டாங்குநினைப்பிரிந்த 
வெருநீர்மையேனைவிடுதிகண்டாய்வியன்கங்சைபொர்ங்கி 

வருநீர்மடுவுண்மலைச்சிறுதோணிவடி.வின்வெள்ச கீ 
குருகீர்மதிபொதியுஞ்சடைவானக்கொழுமணியே, (௨௬) 

கொமுமணியேர்ஈகையார்கொங்கைச்குன் நிடைச்சென்றுகுன் றி 

விழுமடி.யேனைவிடுதிகண்டாய்மெய்மமுழு.தங்கம்பித் 
சீழூமடியாரிடையார்த் துவைச்சாட்கொண்டருளியென்னைச் 
கழுமணியேயின்னலுங்காட்டுகண்டாய்நின்புலன்கழலே. (௨௪) 

புலன்கடிகைப்பிக்கயாலுக்திகைச்திங்கொர்பொய்ர்நெறிக்சே 

விலங்கு்ழேனைவிடுதிகண்டாய்விண்னுமண்ணுமெல்லாங்



ரீத்தல்விண்ணப்பம், ௩௯ 

கலங்கமுச்நீர்கஞ்சமு துசெய்தாய்கருணாகானே 

துலங்குசின்றேனடியேனுடையாயென்றொழுகுலமே. (௨௮) 

குலங்களைந்தாய்களைக்தாயென்னைக்குற்றங்கொற்றச்சிலையாம் 
விலங்கலெந்தாய்விட்டிடுதிகண்டாய்பொன்னின்மின்னுகொன்றை 

யலங்கலர்தாமரைமேனியப்பாவொப்பிலாதவனே 
மலங்களைக்தாற்சுழல்வன்றயிரிற்பொருமத் தறவே. (௨௯) 

மத் தறுதண்டயிரிற்புலன்றீக்க துவக்கலங்கி 

வித் து.றுவேனைவிதிகண்டாய்வெண்டலைமிலைச்டக் 

கொத்துறுபோ துமிலைர் துகுடர்கெமொலைசுந்றித் 

தத் துறுரீறுடனாரச்செஞ்சார்தணிசச்சையனே. (௩௦) 

சச்சையனேமிக்கசண்புனல்விண்கானிலரநெருப்பாம் 
விச்சையனேவிட்டிடுதிகண்டாய்வெளியாய்கரியாய் 
பச்சையனேசெய்யமேனியனேயொண்படவரவக் 
கச்சையனேகடர்தாய்தடந்தாளவடற்கரியே. (௩௧) 

அடற்கரிபோலைம்புலன்களுக்கஞ்சியழிர்சவென்னை 

விடற்கரியாய்விட்டிடுதிகண்டாய்விழுத்தொண்டர்க்கல்லாற் 

சொடற்கரியாய்சடர்மாமணியேசுடுதீச்சுழலகீ 

கடற்கரிதாயெழுகஞ்சமுதாக்குங்கறைக்கண்டனே. (௩௨) 

கண்டதுசெய்துகருணைமட்டுப்பருகக்களித்து 

மிண்டுெறேனைவிடுஇிகண்டாய்கின்விரைமலர்த்தாள் 
பண்டுதந்தா ற்போற்பணிச் தப்பணிசெயக்கூவித்தென்னைக் 

கொண்டெனெர்தாய்களையாகிகளையாயகுதுகு தப்பே. (௩௩.) 

கு.துகு துப்பின் நிரின்றென்குறிட்பேசெய்் தநின் குறிப்பில் 

வி அவி தப்பேனைவிடுதிகண்டாய்விரையார்ந்தினிய 

'மதுமதுப்போன்றென் னைவாழைப்பழத்தின்மனங்களிவித் 

தெதிர்வதெப்போ துபயில்விக்கயிலைப்பரம்பரனே, (௩௪) 

பரம்பர னேரின்பழவடி.யாரொடுமென்படி.று 
விரும்பரனேவிட்டிடுதஇகண்டாய்மென்முயற்கறையி 

னரும்பரகேர்வைத்தணிர்தாய்பிறவியைவாயரவம் 
பொரும்பெருமான் வினையேன்மனமஞ்சிப்பொதும்புறவே. (௩௫) 

பொதும்புறு$ட்போற்புகைந்தெரியப்புலன் நீக்க துவ 
வெதும்புறுவேனைவிடுதிசண்டாய்விரை யார்ஈறவச் 
தீதம்புமந்தாரத்திற்ருரம்பயின் றுமந்தம்முரல்வண் 
டதும்புங்கொழுந்தேனவிர்சடைவானத்தடலரைசே, (௩௬)



௪௦ நீ தீதலவிணணபபம், 

அ௮ரைசேயறியாச்சிறியேன்பிழைச்கஞ்சலென்னினல்லால் 

விரைசேர்முடியாய்விரிதிகண்டாய்வெண்ணகைக்கருங்கட் 
டி சைசேர்மடக்கைமணந்ததிருப்பொற்பதப்புயங்கா 

வரைசேர்ந்தடர்ச்தென்னவல்வினைதான்வந்தடர்வனவே, 

அடர்புலனானிற்பிரிர்தஞ்சிெயஞ்சொனல்லாரவர்தம் 

விடர்விடலேனைவிடுதிசண் டாய்விரிச்சேயெரியுஞ் 

சுடானையாய்சடுகாட்டாசேதொழும்பர்ச்சமுதே 
தொடர்வரியாய்தமியேன்றனிரீக்குந்தனிச் தணையே, 

தனித் துணைநீரிற்சயான்றருக்கித்தலையானடச்ச 

வினைத் தணையேனைவிடுசண்டாய்வினையேனுடைய 

மனத்துணையேயென்றன்வாழ்முதலேயெனக்கெய்ப்பில்வைப்பே 

தனைத் துணையேனும்பொதேன் றுயராக்கையின் றிண்வலையே, (௩௧) 

வலைத்தலைமானன்னகோக்கயர்கோக்கின்வலையிற்பட்டு 

மிலைத் தலைந்தேனை விடுதிகண்டாய்வெண்மதியினொற்றைக் 
கலைச்தலையாய்கருணாகரானேகயிலாயமென்னு 

மலைத்தலைவாமலையாண்மணவாளவென்வாழ்முதலே. 

மூதலைச்செவவாய்ச்சியரவேட்கைவெர்டரிற்கடிப்பூழ்ட 

விதலைச்செய்வேனைவிடுதிகண்டாய்விடக்கூன்மிடைந்த 
இதலைச்செய்காயம்பொறேன்9வனேமுறையோமுறையோ 
இதலைச்செய்பூண்முலைமங்கைபங்காவென்சிவகதியே. 

கதியடியேற்குன்கழறந்தருளவுமூன்கழியா 
விதியடி.யேனைவிடுஇிகண்டாய்வெண்டீலைமுழையிற் 

பதியுடைவாளரப்பார்த திறைபைத் தச்சுருங்கவஞ்சி 

மதிநெடுகீரிற்குளித்தொளிக்குஞ்சடைமன்னவனே. 

மன்னவனேயொன்றுமாறதியாச்சிறியேன்ம&ழ்ச்சி 

மின்னவனேவிட்டிதிகண்டாய்மிக்கவேதமெய்ர்.நூல் 

சொன்னவனேசொற்கழிர்தவனேகழியாத்தொழும்பர் 

முூன்னவனேபின்னுமானவனேயிம்முமுதையுமே 

முழுசயில்வேற்கண்ணியசென்னுமூரித்தழன் முழுகும் 

விமுதனையேனைவிடுஇிசண்டாய்நின்வெறிமலர்ததா 

(௪௦) 

(=) 

(௪௨) 

(௪௩) 

டொழு,தசெல்வானத்தொழும்பரிற்கூட்டிடுசோத்றெம்பிரான் 
பழு துசெய்வேனைவிடேலுடையாயுன்னைப்பாவெனே. 

பாடி.ற்றிலேன்பணியேன்மணிரீயொளித்தாய்க்குப்பச்சூன் 
வீடிற்நிலேனைவிடுதிகண்டாய்வியர்தாங்கலறித் 

(௪௪)



திருவெம்பாஸைவ, ௪௧ 

தேடி.ற்நிலேன்்வனெவ்விடத்சானெவர்சண்டனசென் 

ஜொடி.ற்நிலேன்டந்துள்ளருகேனின்றுழைத்தனனே. (௪ட) 

உழைதருகோக்கயர்கொங்கைப்பலாப்பழத்தீயினொப்பாய் 
விழைசருவேனைவிடுதிகண்டாய்விடின்வேலைஈஞ்சுண் 

மழைதருகண்டன்குணமிலிமாணிடன்றேய்மதியன் 
பழைதருமாபரனென்றென்றறைவன்பழிப்பினையே, (௫௬) 

பழிப்பினின்பாதப்பழந்தொழும்பெய்திவிழப்பழித் து 

விழித் தருந்தேனைவிடுதகண்டாய்வெண் மணிப்பணிலங் 
கொழித் துமர்தாரமக்தாடுனிநுந் தும்பந்தப்பெருமை 

கழிச்சிறைமீரிற்பிறைக்கலஞ்சேர்தரு காரவனே. (௪௪) 

தாரகைபோ லுந்தலைத்தலைமாலைத்தழலரப்பூண் 
வீரவென்றன்னைவிடுதிகண் டாய்விடிலென்னைமிக்கா 
ராரடியானென்னினுத்தரகோசமங்கைக்கரசின் 

சரடி.யாரடியானென்றுகின்னைச்£ரிப்பிப்பனே. (௪௮) 

சிரிட்பிட்பன்€றும்பிழைப்பைத்தொழும்பையுமீசற்கென் று 
விரிட்பிப்பனென்னைவிடுதிகண்டாய்விடின் வெங்கரியி 

னுரிப்பிச்சன்றோலுடைப்பிச்சனஞ்சூண்பிச்சனூர்ச்சுசொட் 
டெரிட்பிச்சனென்னையுமாளுடைப்பிச்சனென்றேசுவனே. (௪௧) 

ஏசினும்யானுன்னையேத்தினுமென்பிழைக்கேகுழைந்து 

வேசறுவேனைவிடஇகசண்டாய்செம்பவளவெற்பிற் 

றேசுடையாயென்னையாளுடையாய்ற்றுயிர்க்சங்கிக் 

காய்சனவாலமுண்டாயமுதுண்ணக்கடையவனே. (௫௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருவெம்பாைவ. 

சத்தியை வியந்தது. 
திருவண்ணாமலையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

வெண்டசஎையான்வந்த இயற்நரவிணைக்கொச்சசக்கலிப்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஆதியுமந்தமுமில்லாவரும்பெருஞ் 
சோதியையாம்பாடக்கேட்டேயும்வாட்டடங்கண் 

மாதேவளருதயோவன்செவியோறின் செவிதான் 

மாதேவன்வார்கழல்கள்வாழ்த்தெயவாழ்த்தொலிபோய் 
௧௦



திருவெம்பாைை, 

விதிவாய்க்கேட்ட லஓுமேவிம்மிவிம்மிமெய்ம்மறக்து 

போதாரமளியின்மேனின்றும்புரண்டிங்ங 
னேதேனுமாகாள்டெந்தாளென்னேயென்னே 
யீதேயெந்தோழிபரிசேலோசெம்பாவாய். (௧) 

பாசம்பரஞ்சோதிக்கென்பாயிராப்பகனாம் 
பேசும்போதெப்போதுப்போதாரமளிக்கே 

கேசமும்வைத்தனையோகேரிழையாய்நேரிழையீர் 

சயிவையுஞ்சிலவோவிளையாடி. 
யேசுமிடமீதோவிண்ணோர்களேத் துதற்குகி 

கூசுமலர்ப்பாதந்தந்தருளவகந்சருளுக் 

தேசன்சரவலோகன் நில்லைச்சிற்றம்பலத் து 
ளீசனார்க்கன்பார்யாமாரேலோசெம்பாவாய். (௨) 

முத்சன்னவெண்ணகையாயமுன்வச்செதிரெழுந்தென் 

னத்தனானந்தனமுதனென்றள்ரூறித் 
இத் திக்கட்பேசுவாய்வர் துன்கடை திறவாய் 

பத் துடையீரீசன்பழவடியீர்பாங்குடையீர் 

புத்தடியோம்புன்மைதீர்த்தாட்கொண்டாற்பொல்லாதோ 

வெத்தோகின்னன்புடைமையெல்லோமறியோமோ 

சித தமழகஏயொார்பாடாசோகஞ்சிவனை 

யித்தனையும்வேண்டுமெமக்கேலோசெம்பாவாய். (௩) 

ஒண்ணிச்திலககையாயின்னம்புலர்ந்தின் றோ 
வண்ணக்கிளிமொழியாரெல்லாரும்வந்தாரோ 

வெண்ணிக்கொடுள்ளவாசொல் ஓுகோமவவளவுங் 
கண்ணைத்துயின்்றவமேகாலத்தைப்போக்காதே 

விண்ணுக்கொருமருக்தைவேதவிழுப்பொருளைக் 

கண்ணுச்னியானைப்பாடிக்கசிர் துள்ள 
முண்ணெக்குரின் நுருகயாமாட்டோறரீயேவர் 

தெண்ணிக்குறையிற்றுபிலேலோரெம்பாவாய், (௪) 

மாலறியாகான்முகனுங்காணூமலையினைசாம் 

போலறிவோமென்றுள்ளபொக்கங்களேபேசும் 

பாலூறுதேன்வாய்ப்படி நீகடை திறவாய் 

ஞாலமேவிண்ணேபிறவேயறிவரியான் 

கோலமுாம்மையாட்கொண்டருளிக்சோதாட்டுஞ் 
சீலமும்பாடிச்சிவனேசிவனேயென் 

ரோலமிடினுமுணசாயுணராய்கா 
ணேலக்குழலிபரிசேலோரெம்பாவாய். (க)



திருவெம்பாைைவ, ௪௩ 

மானேநீநென்னலைகாளைவர் தங்களை 

கானேயெழுப்புவனென்றலுகாணாமே 

போன தஇசைபகரராயின்னம்புலர்ப்இன்றோ 
வானேரிலனேபிறவேயறிவரியான் 

ருனேவச்தெம்மைத்தலையளித்தாட்கொண்டருளும் 
வான்வார்கழல்பாடி.வந்தோர்க்குன்வாய்திறவா 

யூனேயுருகாயுனக்கேயுறுமெமக்கு 
மேஜோர்க்குந்தங்கோனைப்பாடேலோரெம்பாவாய். (௬) 

அன்னேயிவையுஞ்சலவோபலவமர 
ருன்னற்கரியானொருவனிருஞ்டோன் 

சின்னங்கள்கேட்பச்சவெனென்றேவாய்திறப்பாய் 

தென்னாவென்னாமுன்னக்தீசேர்மெழுகொப்பாய 
யெ 'ன்னானையென்னசையனின்னமுதென்றெல்லோமுஞ் , 
சொன்னோங்கேள்வெவ்வேரூயின்னம் துயிஓுதியோ 

வன்னெஞ்சப்பேதையர்போல்வாளாடடத்தியா Q 
லென்னேதயிலின்பரிசேலோரெம்பாவாய், 8 

சோழிசிலம்பச்சிலம்புங்குருசெங்கு E 
மேழிவியம்பவியம்பும்வெண்சககெங்குங் 5B 

கேழில்பரஞ்சோதிகேழில்பரங்கருணை 
கேழில்விழுப்பொருள்கள்டாடினோங்கேட்டிலையோ 

வாழியீதென்னவுறக்கமோவாய்திறவா 

யாழியானன்புடைமையாமாறுமிவவாரோ 

வழிமுதல்வனாய்கின்றவொருவனை 

யேழைபங்காளனையேடாடேலோசெம்டாவாய், “0
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மூன்னைப்பழம்பொருட்குமுன்னைப்பழம்பொருளே 

பின்னைப்பு துமைக்கும்பேர்த் ஓமப்பெற் தியனே 

யுன்னைட்பிரானாகப்பெற்றவுன்£ரடி.யோ 

முன்னடி.யார்சாள்பணிவோமாங்கவர்க்கேபாங்காவோ 

மன்னவரேயெங்கணவராவாரவருகந்து 
சொன்னபசிசேதொமும்பாய்ப்பணிசெய்வோ 

மின்னவகையேயெமக்கெங்கோனல்குதியே 

லென்னகுறையுமிலோமேலோரசெம்பாவாய். (௯) 

பாதாளமேழினுங்€ழ்சொற்கழிவுபா தமலர் 

போதார்புனைமுடியுமெல்லாப்பொருண்முடிவே 

பேதையொருபாநற்றிருமேனியொன்றல்லன் 

வேதமுதல்விண்ணோருமண்ணாந்துதித்தாலு 
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ச்சி திருவெம்பாைவ. 

மோதவுலவாவொருதோழன்றொண்டருளன் 

கோதில்குலத்தரன்றன்்கோயிதபிணாப்பிள்ளை கா 

ளேதவனூரேதவன்பேராருற்றாராரயலா 
சேதவனைட்பாடும்பரிசேலோரெம்பாவாய், 

மொய்யார்தடம்பொய்கைபுக்குமுகேரென்னக் 
கையாற்குடைந்துகுடைச் துன்கழல்பாடி 

யையாவழியடி.யோம்வாழ்ந்தோங்காணாரழல்போந் 

செய்யாவெண்ணீறாடிசெல்வாடிறுமருங்குன் 
மையார்தடங்கண்மடச்தைமணவாளா 

வையாநீயாட்கொண்டருளும்விளையாட்டி 

னுய்வார்களுய்யும்வகையெல்லாமுய்க்தொழிந்தோ 
மெய்யாமற்காப்பாயெமையேலோரெம்பாவாய், 

ஆர்த்தபிறவித் துயர்கெடசாமார்த்தாடுந் 

தீர்த்தனற்றில்லைச்சிற்றம்பலத்தே யோடும் 

கூத்தனிவ்வானுங்குவலயமுமெல்லோமுங் 
காததும்படைத் துங்கரர் தம்விளையாடி. 

வார்த்தையும்பேசிவளைசலம்பவார்கலைக 

ளார்ப்பரவஞ்செய்யவணிகுழன்மேல்வண்டார்ப்பப் 
பூத் திசமும்பொய்கைகுடைச் தடையான்பொற்பாத 

மேத்தியிருஞ்சுனேரீராடேலோரெம்பாவாய். 

பைங்குவளைக்கார்மலராற்செங்கமலப்பைம்போதா 
லங்கங்குருனெத்தாற்பின்னுமரவத்தாற் 

றங்கண்மலங்கழுவுவார்வர் துசார்தலினா 
லெங்கள்பிராட்டியுமெங்கோனும்போன் நிசைந்த 

பொங்குமடுவிற்புகப்பாய்க் துபாய்ச் தஞ் 

சங்கஞ்சிலம்பச்சிலம்புகலந்தார்ப்பக் 

கொங்கைகள்பொங்கக்குடையும்புனல்பொங்கப் 

பங்கயப்பூம்புனல்பாய்ந்தாடேலோசெம்டாவாய், 

காசார்குழையாடட்பைம்பூண்கலஞுடக் 

கோதைகுழலாடவண்டின்குழாமாடச் 

சதப்புனலாடி.சீரிற்றம்பலம்பாடி. 

வேதப்பொருள்பாடியப்பொருளாமாபாடி.ச் 
சோதிதிறம்பாடி.ச்ருழ்கொன்றைத்தார்டாடி 

யாஇதிறம்பாடியர்தமாமாபாடிப் 

பேதித்துகம்மைவளர்த்தெடுத்தபெய்வளைசன் 

பாதத்திதம்பாடியாடேலோசெம்பாவாய். 

(௧௦) 

(௪௪)



திருவெம்பாை வ. ௪௫ 

ஒசொருகாலெம்பெருமானென்றென்றேசம்பெருமான் 

சீரொருகால்வாயோவாள்சித்தங்களிகூச 
நீிரொருகாலோவாகெடுக்தாரைகண்பனிப்பப் 

பாசொருகால்வந்தனையாள்விண்ணோசைத்தான்பணியாள் 
பேரரையற்வெஙனேபித்தொருவராமாறு 

மாசொருவரிவவண்ணமாட்கொள்ளும்வித்தகர்தாள் 

வாருருவப்பூண்மூலையீர்வாயாரகாம்பாடி. 

யேருருவப்பூம்புனல்பாய்ந்தாடேலோரெம்பாவாய். (௧௫) 

முன்னிக்கடலைச்சுருக்கயெழுர் துடையா 
ளென்னத்திகழ்க்தெம்மையாளுடையாளிட்டிடையின் 

மின்னிப்பொலிந்தெம்பிராட்டி. திருவடிமேற் 

பொன்னஞ்சிலம்பிற்ிலம்பித்திருப்புருவ 
மென்னச்சிலைகுலவிகந்தம்மையாளுடையா 

டன்னிற்பிரிவிலாவெங்கோமானன்பர்க்கு 
முன்னியவணமக்குழுன்சுரக்குமின்னருளே 
யென்னப்பொழியாய்மழையேலோரெம்பாவாய். (௧௬) 

செங்கணவன்டாற நிசைமுகன்பாற்றேவர்கள்பா 

லெங்குமிலாததோரின்பகம்பாலதாக் 

கொங்குண்கருங்குழலிகந்தம்மைக்கோதாட்டி. 

யிங்குகம்மில்லங்கடோறுமெழுச்தருளிச் 
செங்கமலப்பொற்பாதந்தந்தருளுஞ்சேவகனை 
யங்கணரசையடியோங்கட்காரமுதை 

ஈங்களபெருமானைப்பாடி கலக் திகழப் 

பங்கயப்பூம்புனல்பாய்ந்தாடேலோரெம்பாவாய், ௧௭) 

௮ண்ணாமலையானடி.ச்கமலஞ்சென் றிறைஞ்சும் 
விண்ணோர்முடியின்மணித்தொசைவீறற்றாற்போற் 

கண்ணாரிரவிகதிர்வர் துகார்கரப்பத் 

தண்ணாரொளிமழுக்கித்தாரகைகடாமகலப் 
பெண்ணாயொணாயலியாய்ப்பிறங்கொளிசேர் 

விண்ணாடமமெண்ணாகியித்தனையும்வேருடக் 
கண்ணாரமுதமுமாய்கின்றான்்கழல்பாடிப் 

பெண்ணேயிப்பூம்புனல்பாய்ச்சாடேலோசெம்பாவாய. () 

உங்கையிறபிள்ளையுனக்கேயடைக்கலமென் 
ங்கட்பழஞ்சொற்புதுக்குமெம்மச்சத்தா 

லெங்கள்பெருமானுனக்சொன் றுரைப்போங்கே 
ளெங்கொங்கைகின்னன்ப£ல்லார்தோள்சேரற்க



௪௭ தஇிருவம்மானை, 

வெங்கையுனக்கல்லாதெப்பணியுஞ்செய்யற்க 
கங்குல்பகலெங்கண்மற்ரொன்றுங்காணற்க 

விங்கிப்பரிசேயெமக்கெங்கோனல்குதியே 
லெங்கெழிலென்ஞாயிறெமக்கேலோசெம்பாவாய், (௧௧) 

போற்தியருளுககின்னாதியாம்பாதமலர் 
போற்றியருஞுகரின்னக்தமாஞ்செந்தளிர்கள் 

போற்றியெல்லாவுயிர்க்குந்தோற்றமாம்பொற்பாதம் 
போற்தியெல்லாவுயிர்க்கும்போகமாம்பூங்கழல்கள் 

போற்றியெல்லாவுயிர்க்குமீருமிணையடிகள் 

போற்றிமானான்முகனுங்காணாதபுண்டரிசம் 

போற்றியாமுய்யவாட்கொண்டருளும்பொன்ம லர்கள் 
போற்றியாமார்கழிரீராடேலோரசெம்பாவாய், (௨0) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

இருவம்மாவண. 
  

அனந்தக்களிப்பு. 

இருவண்ணாமலையிலருளிச்செயப்பட்டத. 

  

ஒப்புமைபற்றிவந்தவாறடித்தரவுகொச்சகக்கலிம்பா, 

இருச்சிறறம்பலம், 

செங்கணெடுமா ஓுஞ்சென் திடக் துங்காண் பரிய 

பொங்குமலர்ப்பாதம்பூதலத்தேபோந்தருளி 

யெங்களபிறப்பறுத் இட்டெர்தரமுமாட்சொண்டு 
தெங்குதிரள்சோலைத்தென்னன்பெருக் துறையா 

னங்கணனர்தணனாயறைகூவிவீடருளு 
மங்கருணைவார்கழலேபாடு துங்காணம்மானாய். (௧) 

பாரார்விசம்புள்ளார்பாதாளத்தார்புறத்தா 

ரா.ராலுங்காண்டற்கரியானெமச்கெளிய 

பேராளன்றென்னன்பெருச் துறையான்பிச்சேற் றி 
வாராவழியருளிவச்தென்லுளம்புகும்.த 

வாராவமுதாயலைகடல்வாய்மீன்விரறும் 

பேசாசைவாரியனைப்பாடு தங்காணம்மாஞனாய், (௨)



இருவம்மானை, 

இக்திரனுமாலயனுமேனோரும்வானோரு 

மந்தரமேநிற்கச்சிவனவனிவந்தருளி 

யெர்தரமுமாட்கொண்டுதோட்கொண்டநீற்றனாய்ச் 

சிந்தனையைவந்் தருக்குஞ்€ரார்பெருக்துறையான் 

பந்தம்பரியப்பரிமேற்கொண்டான்றந்த 

வந்தமிலாவானந்தம்பாடுதங்காணம்மானாய். 

வான்வந்ததேவர்களுமாலயனோடிந்திரனுங் 

கானின்றுவற்றியும்புற்றெழும் துங்காண்பரிய 

தான்வர் தமாயேனைத்சாய்போற்றலையளிக்திட் 

டூன்வர் துரோமங்களுள்ளேயுயிர்ப்பெய்து 
சேன்வச்சமுதன்றெளிவினொளிவந்த 

வான் வந்தவார்கழலேபாடு தங்காணம்மானாய். 

கல்லாமனச் துக்கடைப்பட்டகாயேனை 

வல்லாளன்றென்னன்பெருந்துறையான்பிச்சேற்றிக் 
கல்லைப்பிசைச் தகனியாக்கிததன்கருணே 
வெள்ளத்தழுத்திவினைகடி.ட்தவேதியனைச் 

தில்லைககர்புக்குச்சிற்றம்பலமன்னு ் 

மொல்லைவிடையானைப்பாடு தங்காணம்மானாய். 

சகேட்டாயோதோழிூ நிசெய்தவானொருவன் 
நீட்டார்மதில்புடைகுழ்தென்னன்பெருக் கறையான் 

காட்டாதனவெல்லாககாட்டிச்சிவங்காட்டித் 

சாட்டாமரைகாட்டி த்தன்கருணைத்தேன்காட்டி, 
காட்டார்சகைசெய்யராமேலைவீடெய்த 

வாட்டான்கொண்டாண்டவாபாடு துங்காணம்மானாய், 

ஒயாதேயுள்குவாருள்ளிருக்குமுள்ளானைச் 
சேயானைச்சேவகனைத்தென்னன்பெருக் துறையின் 

மேயானைவேதியனைமாதிருக்கும்பாதியனை 
நாயானநந்தம்மையாட்கொண்டகாயகனைத் 

தாயானதத் துவனைச்சானேயுலகேழு 

மாயானையாள்வானைப்பாடு துங்காணம்மாஞாய், 

பண்சுமந்தபாடற்பரிசபடைத்தருளும் 
பெண்சுமந்தபாகத்தன்பெம்மான்பெருர் துறையான் 

விண்சுமந்த£ர்த்திவியன்மண்டலத்திசன் 

கண்சுமந்தநெற்றிக்சகடவுள் கலிமதுரை 

Por 

(௩) 

(௫)



௪௮ Bw wo wo oer, 

மண்சுமக் துஉலிகொண்டக்கோவான்மொத் துண்டு 

புண்சுமந்தபொன்மேனிபாட துங்காணம்மானாய், 

அண்டப்பிறையான்மறையான்பெருக் துறையான் 

கொண்டபுரிநூலான்காலமாஷர்தியான் 

கண்டங்கரியான்செம்மேனியான்வெண்ணீற்ரூ 
னண்டமுதலாயினானந்தமிலாவானர்சம் 

பண்டைப்பரிசேபழவடியார்கூர்தருளு 

மண்டம்வியப்புறுமாபாடு தங்காணம்மாஞாய். 

விண்ணாளுக்தேவர்க்குமேலாயவேதியனை 
மண்ணாளுமன்னவர்க்குமாண்பாகிரின்றானைத் 

தண்ணார்தமிழளிக்குந்தண்பாண் டி.ராட்டானைப் 

பெண்ணாளும்பாகனைப்பேனுபெருந்துறையிற் 

கண்ணார்கழல்காட்டி மாயேனையாட்கொண்ட 

வண்ணாமலையானைப்பாடுதுங்காணம்மானாய், 

செப்பார்முலைபங்கன்றென்னன்பெருக்துறையான் 
றப்பாமேதாளடைசந்தார்கெஞ்சுருக்குக்தன்மையினா 

னப்பாண்டிமாட்டைச்சவலோகமாக்குவித்த 
வப்பார்சடையப்பனானக்தவார்கழலே 

யொப்பாகவொப்புவித்தவுள்ளத்தாருள்ளிருக்கு 

மப்பாலைக்கப்பாலைப்பாடு தங்காணம்மானாய். ” 

மைப்பொலியுங்கண்ணிகேண்மாலயனோடி.ந்திர னு 
மெப்பிறவியுர்தேடவென்னையுந்தன்னின்னருளா 
லிப்பிறவியாட்கொண்டினிப்பிறவாமேகாத்.து 

மெய்ப்பொருட்கட்டோற்றமாய்மெய்யேகிலைபேரறா 

மெப்பொருட்குந்தானேயாயாவைக்கும்வீடாகு 
மப்பொருளாகஞ்சிவனைப்டாடு துங்காணம்மானாய், 

கையார்வளைசிலம்பக்காதார்குழையாட 

மையார்குழல்புரளத்தேன்பாயவண்டொலிப்பச் 
செய்யானைவெண்ணீறணிந்தானைச்சேர்ச்தறியாக் 

கையானையெங்குஞ்செ திந்தானையன்பர்க்கு 

மெய்யானையல்லாதார்க்கல்லாதவேதியனை 

யையாறமர்க்தானைப்பாடு துங்காணம்மானாய், 

ஆனையாய்க்£டமாய்மானுடராய்த்தேவரா 

யேனைப்பிறவாய்ப்பிறச் இறந்தெய்த்தேனை ' 

யூனையுகின் றுருகயென்வினையையோட்டுகர்து 

(sm)



இருவம்மானை, ௪௯ 

தேனையும்பாலையுங்கன்னலையுமொத்தினீய 
கோனவன் போல்வச்தென்னைத்தன்றொழும்பிந்கொண்டருளும 
வானவன்பூங்கழலேபாடு துங்காணம்மானாய். (4௪) 

சர் ரனைத்தசேய்த்தருளித்தக்கன்றன்வேள்வியினி 

விர்திரனைத்தோணெரித்திட்டெச்சன் றலையரிச் 

தந்தாமேசெல்லுமலர்கதிரோன்பற்றகர்த் துச் 
சிந்தித்தசைதிசையேதேவர்களையோட்டந்த 
செந்தார்ப்பொழில்புடைகூழ்தென்னன்பெருர்துறையான் 

மந்தாரமாலையேபாடு தங்காணம்மானாய். (௧௫) 

ஊனாயுயிராயுணர்வாயென்னுட்கலந்து 
கேனாயமுதமுமாய்த்தீங்கரும்பின்கட்டியுமாய் 

வானோரறியாவழியெமக்குத்தக்கருளுச் 

தேனார்மலர்க்கொன்றைச்சேவகனார்ரொளிசே 

ரானாவறிவாயளவிறந்தபல்லுயிர்க்குங் 

கோனாஇூநின் றவாகூறு துங்காணம்மானாய், (௧௬) 

ரூடுவேன்பூங்கொன்றைகுடிச்சிவன் றிடோள் 
கூடுவேன்கூடி.முயங்கமெயங்கிகின் 

றாடுவேன்செவவாய்க்குருகுவேனுள் ரருஇத் 
தேடுவேன்றேடி.ச்சிவன்கழலேடந்திப்பேன் 
வாடுவேன்பேர்ச் துமலர்வேனனலேந்தி 

யாவொன்சேவடி.யேபாடு தங்காணம்மானாய். (௧௭) 

இளிவர்தமென்மொழியாள்கேழ்ளெரும்பா தியனை 

வெளிவக்தமாலயனுங்காண்பரியவித்சகனைத் 

தெளிவந்ததேறலைச்€ரார்பெருக் தறையி 

லெளிவந்திருந்திரங்க்யெண்ணரியவின்னருளா 

லொளிவரச்தென்னுள்ளத்தினுள்ளேயொளிதிகழ 

வளிவந்தவந்தணனைப்பாடு தங்காணம்மாஞாய், (௧௮) 

முன்னானைமூவர்கீகுமுற்றுமாய்முற்றுக்கும் 

பின்னானைப்பிஞ்ஞகனைப்பேனுபெருர் துறையின் 
மன்னானைவானவனைமாதியலும்பா தியனைச் 
தென்னானைக்காவானைத்தென்பாண்டிமாட்டானை 

யென்னானையென்னப்பனென்பார்கட்கின்னமுதை 
யன்னானையம்மானைப்பாதெங்காணம்மாஞாய், (௧௯)



௫௦ திருப்பெபொற்சுண்ணம்,. 

பெத்திபிறர்க்கரியபெம்மான்பெருச் துறையான் 
கொற்றக்குதிரையின்மேல்வந்தருளித்தன்னடி.யார் 

குற்றங்கணீக்சிக்குணங்கொண்டுகோதாட்டிச் 

சுற்றியசுற்றத்தொடர்வறுப்பான்றொல்புகழே 

பற்றியிப்பாசத்தைப்பற்றறராம்பற்றுவான் 

பற்.றியபேரானர்தம்பாடு தங்காணம்மானாய், (௨௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருப்பொறசுண்ணம். 
  

ஆனந்தமலனோலையம். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

அநுசீரடியாடிரியவிருத் தம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

முத்துகற்றாமம்பூமாலை தூக்கி 

முளைக்குடர் தூபஈற்றீபம்வைம்மின் 

சத்தியுஞ்சோமியும்பார்மகளு 
மாமகளோடுபல்லாண்டி.சைமின் 

சித்தியுங்கெளரியும்பார்ட்பதியுங் 

கங்கையும்வக் துகவரிகொண்மி 

னத்தனையாறனம்மானைப்பாடி 

யாடப்பொற்சண்ணமிடித் துராமே, (௧) 

பூவியல்வார்சடையெம்பிராற்குப் 
பொற்றிருச்சண்ணமிழி.ச்கவேண்டு 

மாவின்வடுவ௫ரன்னகண்ணீர் 

வம்மின்௧கள்வந்துடன்பாடுமின்கள் 

கூவுமின்றொண்டர்புறகிலாமே 
குனிமின்றொழுமினெங்கோனெக்கூச்தன் 

றேவியுக்தானும்வர்தெம்மையாளச் 
செம்பொன்செய்சுண்ணமிடி.த்.துமாமே, (௨) 

சுந்தரகறணிந் தும்மெழுகத் 

தூயபொன்ந்திநிதிடரப்பி



திருப்பபொற்சுண்ணம், டுக 

யிந்தரன்கற்பகராட்டியெங்கு 

மெழிற்சுடர்வைத் தக்கொடியெடுமி 
னந்தரர்கோனயன்றன்பெருமா 

னாழியானாசனல்வேலன்ராதை 

யெக்தரமாளுமையாள்கொழமுநற் 

கேய்ந்தபொற்சுண்ணமிடி த் துகாமே. (௩) 

காசணிமின்களுலக்கையெல்லாங் 

காம்பணிமின்கள்கறையுரலை 

சேசமூடையவடியவர்க 
ணின்றுகிலாவுகவென்றுவாழ்த்தித் 

சேசமெல்லாம்புகழ்ச்தாடுங்கச்சித 

இருவேகம்பன்செம்பொற்கோயில்பாஜ. 

பாசவினையைப்பறித் துமின் று 

பாடிப்பொற்சுண்ணமிழத் துமகாமே. (௪) 

அறுகெடுப்பாரயனும்மரியு 

மன்றிமற்திச்திரனோடமரர் 
நறுமூறுசேவர்கணங்களெல்லா 

ஈம்மிற்பின்பல்லதெடுக்கவொட்டோஞ் 

செறிவுடைமும்மதிலெய்தவில்லி 

இருவேகம்பன்செம்பொற்கோயில்பாடி. 

முறுவற்செவவாயினீர்முக்கணப்பற் 

காடப்பொற்சுண்ணமிழ.த் துமாமே, (௫) 

உலக்கைபலவோச்சுவார்பெரிய 

ரூலகமெலாமுரல்போதாதென்றே 

கல.க்கவடி.யவர்வரச்துநின்ரார் 

காணவுலகங்கள்போதாதென்றே 
நலச்சவடியோமையாண்டுகொண்டு 

நாண்மலர்ப்பாதங்கள்கூடத்கந்த 

மலைக்குமருகனைப்பாடிப்பாடி. 

ம௫ழ்ர் தபொற்சுண்ணமிடித்.துகா மே. (௬) 

சூடகக்தோள்வளையார்ப்பவார்ப்பத் 
தொண்டர்குழாமெழுக்தார்ப்பவார்ப்ப 

நாடவர்ஈக்தம்மையார்ப்பவார்ப்ப 

ரசாமுமவர்தம்மையார்ப்பவார்ப்ப



௫௨ தஇருப்பொற்சுண்ணம், 

பாடகமெல்லடி.யார்க்குமங்கை 

பங்கனனெங்கள்பசாபரனுக் 

காடகமாமலையன்னகோவுக் 

காடப்பொற்சுண்ணமிழ.த். துமாமே, 

வாட்டடங்கண்மடமங்கைகல்லீர் 

வரிவளையார்ப்பவண்கொங்கைபொக்கத் 

தோட்டிருமுண்டக் துதைர்திலங்கச் 

சோற்றெம்பிரானென்றுசொல்லிச்சொல்லி 

காட்கொண்டகாண்மலர்ப்பாதங்காட்டி 
நாயிற்கடைப்பட்டஈம்மையிம்மை 

யாட்கொண்டவண்ணங்கள்பாடிப்பாடி 

யாடப்பொற்சுண்ணமிடி த் துமாமே, 

வையகமெல்லாமூரலதாக 

மாமேருவென்னுமுலக்கைகாட்டி. 

மெய்யெனுமஞ்சணிறையவட்டி 

மேத்குதென்னன்பெருந்துறையான் 
செய்யதிருவடி.பாடிப்பாடிச் 

செம்பொனுலக்கைவலக்கைபற்றி 

யையனணிதில்லைவாணனுக்கே 

யாடப்பொற்சண்ணமிடி.த் துகாமே. 

முத்தணிகொங்கைகளாடவாட 
மொய்குழல்வண்டினமாடவாடச 

சத்தஞ்சிவனொடுமாடவாடச் 
செங்கயற்கண்பனியாடவாடப் 

பித்தெம்பிரானொடுமாடவாட 

பிறவிபிறசரொடுமாடவாட 

வத்தன்கருணையொடாடவாட 
வாடப்பொற்சுண்ணமிடி.த்.துகாமே. 

மாரெகைவாணிலாவெறிப்ப 

வாய்திறந்தம்பவளந் துடிப்பப் 

பாடுமினந்தம்மையாண்டவாறும் 
பணிகொண்டவண்ணமும்டாடிப்பாடித் 

தேடுமினெம்பெருமானைத்தேடிச் 

சத்தங்களிப்பத்திகைத் துத்தேதி 
யாடுமினம்பலத்தாடினானுக் 

காடப்பொற்சுண்ணமிடித் துசாமே, 

(௪0)



திருப்பபொற்சுண்ணம்,. @a. 

மையமர்கண்டனைவானகாடர் 

மருந்தினேமாணிக்கக்கூத்தன்றன்னை 

யையனையையர்பிரானைகம்மை 
யகப்படுத்சாட்கொண்டருமைகாட்டும் 

பொய்யா தம்பொய்யனைமெய்யர்மெய்யைப் 

போதரிக்கண்ணிணைட்பொற்டொழடி.ச்சோட் 
பையரவல்குன்மடந்தைநல்லீர் 

பாழடிப்பொற்சுண்ணமிடி.த் துநாமே, (௧௨) 

மின்னிடைச்செக்துவர்வாய்க்கருங்கண் 
வெண்ணகைப்பண்ணமர்மென்மொழிமீ 6 

சென்னுடையாரமுதெங்களப்ப ச 

னெம்பெருமானிமவான்மசட்குச் 69 
தன்னுடைக்கேள்வன்மகன்றகப்பன் 8 

றமையனெம்மையன்றாள்கள்பாடிப் 4 5 
பொன்னுடைப்பூண்மூலைமங்கைகல்லீர் 5 

பொற்திருச்சுண்ணமிடி த் துகாமே. et 

சங்கமரற்றச்ெம்பொலிப்பத் B 
தாழ்குழல்குழ்தருமாலையாடச் ஒ 

செங்கனிவாயிதமுஈ தடி.ப்பச் q 

சேயிழையீர்சிவலோகம்பாடிக் 8 (ளு 
கங்கையிரைப்பவராவிரைக்குங ஓ 

கற்றைச்சடைமுடி.யான்கழற்கே த் ~ 

பொங்கியகாதலிற்கொங்கைபொங்கப் ஸ் 

பொற்றிருச்சண்ணமிடித் துமாமே. ் 

ஞானக்கரும்பின்றெளியைப்பாகை 

காஉற்கரியகலத்தைநந்தாத் 
தேனைப்பழச்சுவையாயினானைச் 

சித்சம்புகுர்துதித்திக்கவல்ல 
கோனைப்பிறப்பறுத்தாண்டுகொண்ட 

கூத்தனைநாத்தழும்பேறவாழ்த்இப் 
பானத்றடங்கண்மடந்தைகல்லீர் 

பாழ.ப்டொற்சுண்ணமிடி.த் துமாமே. (௧௫) 

ஆவகைகாமும்வந்தன்பர்தம்மோ 

டாட்செயும்வண்ணங்கள்பாடி.விண்மேற் 

றேவர்கனாவிலுங்கண்டறியாச் 
செம்மலர்ப்பாதங்கள்காட்டுஞ்செல்வச் 

கக



ae திருப்பபொற்சுணணம், 

சேவகமேந்தியவெல்கொடியான் 

சிவபெருமான்புரஞ்செற்றகொற்றச் 
சேவகனாமங்கள்பாடிப்பாடிச் 

செம்பொன்செய்சண்ணமிடித் துகாமே. 

சேனகமாமலர்ச்கொன்றைபாடிச் 

சிவபுரம்பாடித்திருச்சடைமேல் 
வானகமாமதிப்பிள்ளைபாடி. 

மால்விடைபாடிவலக்கையேக்து 

மூனகமாமமுச்சுலம்பாடி. 
யும்பருமிம்பருமுய்யவன் று 

போனகமாகநஞ்சுண்டல்பாடிப் 
பொற்றிருச்சுண்ணமிடி.த் தாமே, 

ஆஅயன்றலைசொண்டுசெண்டாடல்பாடி. 

யருக்கனெயிறுபறித்தல்பாடி.க் 

கயந்தனைக்கொன்றுரிபோர்த்தல்பாடி.க 
காலனைக்காலாலுதைத்தல்பாடி. 

யியைந்தனமுப்புரமெய்தல்பாடி. 

மேமையடி.யோமையாண்டுகொண்ட 

நயந்தனைப்பாடிநின்ராடியாடி 

நாதற்குச்சுண்ணமிடித் தசாமே, 

வட்டமலர்க்கொன்றைமாலைபாடி. 

மத்தமும்பாடி.மதியும்பாடி.ச் 

சிட்டர்கள்வாழுந்தென் நில்லைபாடிச் 
சிறறம்பலத்தெங்கள்செல்வம்பாடிக் 

கட்டியமாசணக்கச்சைபாடிக் 

கங்கணம்பாடி.க்கவித்தகைம்மே 

விட்டுகின்றாமொவம்பாடி. 

யீசற்குச்சுண்ணமிழி.த் துகாமே. 

வேதமூம்வேள்வியுமாயினார்க்கு 
மெய்ம்மையும்பொய்மையுமாயினார்க்குச் 

சோதியுமாயிருளாயிஞர்க்குக் 
துன்பமுமாயின்பமாயினார்க்குப் 

பாதியுமாய்முற்றுமாயினார்க்குப் 
பந்தமுமாய்வீடுமாயினாருக 

காதியுமந்தமூமாயினாருக் 
காடப்பொற்சுண்ணமிடி.த்.தகாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

(கச) 

(௧௭) 

(6-9)
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திருக்கோத்தும்பி. 
  

சிவனோடைக்கியம். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டத, 

நாலடி.தீகரவுகொச்சகக்கலிப்பா, 

திருச்சிற்றமபலம், 

பூவேறுகோனும்புரக்தரனும்பொற்பமைந்த 

நாவேறுசெல்வியுகாரணனுகான்்மறையு 

மாவேறுசோதியும்வானவருந்தாமறியாச் 

சேவேறுசேவடிக்கேசென்றூதாய்கோத் தம்பீ. 

மானாரென்னுள்ளமார்ஞானங்களாரென்னையாரறிவரா 
வானோர்பிரானென்னையாண்டிலனேன் மதிமயங்கி 

யூனாருடைதலையிலுண்பவிதேரம்பலவன் 

நேனார்கமலமேசென் நூதாய்கோத் தும்பி, 

தினைத்தனையுள்ளதோர்பூவினிற்றேனுண்ணாதே 
நினைத்தொறுங்காண்டொறும்பேசு்சோறுமெப்போது 

மனைத்தெலும்புண்ணெகவானந்தத்தேன்சொரியுங் 

குனிட்படையானுக்கேசென்றூதாய்கோத் தும்ம. 

கண்ணப்பனொப்பதோரன்பின்மைகண் டபி 
னென்னப்பனென்னொப்பிலென்னையுமாட்கொண்டருளி 

வண்ணப்பணித்தென்னைவாவென்றவான்க௧கருணைச 

சுண்ணப்பொன்னீற்றற்கேசென் நூதாய்கோத் தம்பீ. 

அ௮த்தேவர்தேவரவர்சேவரென்றிக்ஙன் 

பொய்த்தேவுபேடிப்புலம்புசன்றப தலத்தே 
பத்தேதுமில்லாசதென்பற்றறகான்பற் றிநின் ற 

மெய்த்தேவர்தேவர்க்கேசென்றூதாய்கோக் தும்பி, 

வைத்தநிதிபெண்டீர்மக்கள்குலங்கல்வியென்னும் 

பித்தவுலசற்பிறப்போடிறப்பென்னுஞ் 

ஏித்தவிகாரக்கலக்கந்தெளிவித்த 

வித்தகத்தேவர்க்கேசென்றாதாய்கோத் தம்பீ.



Glas திருக்கோத்தும்பி, 

சட்டோகினைக்கமனத்தமுதாஞ்சங்கரனைக் 

கெட்டேன்மறட்பேனோகேடுபடாத்திருவடியை 
யொட்டாதபாவித்தொழும்பரைகாமுருவறியோஞ் 

சிட்டாயிிட்டற்கேசென் நூதாய்கோத்தும்மீ. 

ஒன்றாய்முளைத்தெழுந்தெத்தனையோகவடுவிட்டு 
நன்றாகவைத்தென்னைகாய்சிவிகையேற்றுவித்த 

வென்றுதைதாதைக்குமெம்மனைக்குக்தம்பெருமான் 

குன்றாதசெல்வற்கேசென்றூ தாய்கோத் தும்பீ. 

கரணங்களெல்லாங்கடந்துநின் றகறைமிடற்றன் 

சரணங்களேசென்றுசார்தஓுமேதானெனக்கு 

மசணம்பிறட்பென் நிவையிரண்டின் மயக்கறுத்த 

கருணைச்கடலுக்கேசென்றூதசாய்கோத் தும்பி. 

சோயுற்றுமூத் துமானுக் துகன் ரூயிங்இருக்து 

தாயுற்றசெல்வகயந்தறியாவண்ணமெல்லாக் 
தாயுற்றுவர்தென்னையாண்டுகொண்டதன்கருணை ச் 

தேயுற்றசெல்வற்கேசென் நூதாய்கோத் தும்மீ, 

வன்னெஞ்சக்கள்வன்மனவலியனென்னாதே 

கன்னெஞ்சருக்க்கருணையினாலாண்டுகொண்ட 

வன்னந்திளைக்குமணிதில்லையம்பலவன் 

பொன்னங்கழலுக்கேசென்றூதாய்கோத்தும்பீ. 

நாயேனைத்தன்னடிகள்பாடுவித்தராயகனைப் 

பேயேன துள்ளப்பிழைபொறுக்கும்பெருமையனைச் 
யே துமில்லாசென்செய்பணிகள்கொண்டருளுக் 

தாயானவீசற்கேசென்தூதாய்கோத் தம்மீ. 

நான்றனக்கன்பின்மைகானுந்தானும்மறிவோக் 
தானென்னையாட்சொண்டதெல்லாருக்தாமறிவா 

ரானகருணையுமங்குந்தேோதானவனே 
கோனென்னைக்கூடக்குளிர்க்தூதாய்கோத் தும்டீ, 

கருவாயுல௫னுக்கப்புறமாயிப்புறத்தே 

மருவார்மலர்க்குழன்மாதினொடும்வந்தருளி 

யருவாய்மறைபயிலக்தணனாயாண்டுகொண்ட 
தருவானதேவற்கேசென் தூதாய்கோத் தம்பீ. 

நானுமென்சிக்தையுகாயகனலுக்கெவ்விடத்தோர் 
தாலுந்தன்றையலந்தாழ்சடையோனாண்டிலனேல் 

(௧௧)



திருத்த்தெள்ளேணம், Gar 

வானுந்திசைகளுமாகடலுமாயபிரான் 

வேனுந்துசேவடிக்கேசென்றூதாய்சோச் தம்பீ, (௧௫) 

உள்ளப்படாததிருவுருவையுள்ளு ச ஓங் 

கள்ளப்படாதகளிவந்தவான்்௧ருணை 

வெள்ளப்பிரானெம்பிரானென்னைவேறேயாட் 
கொள்ளப்பிரானுக்கேசென்றூதாய்கோத்தும்பீ. (௧௬) 

பொய்யாயசெல்வத்தேபுக்கமுக்திநராடோறு 

மெய்யாக்கருஇக்டெக்தேனையாட்கொண்ட 
வையாவென்னாருயிரேயம்பலவாவென்றவன்றன் 
செய்யார்மலரடிக்கேசென்றூதாய்சோத் தம்டீ. (௧௪) 

தோலுந்தகலுங்குழையுஞ்சுருடோடும் 
பால்வெள்ளை£றும்பசஞ்சார் தும்பைங்கிளியுஞ் 

குலமுந்தொக்கவளையுமுடைததொன்மைக் 

கோலமேகோகிக்குளிர்ந்தூதாய்கோத் தும்பி. (௧.௮) 

கள்வன்கடியன்கலதியிவனென்னாதே 

வள்ளல்வரவரவக்தொழிக்சானென்மன சத்தே 

யுள்ளத்துறுதுயரொன்றொழியாவண்ணமெல்லாந் 
தெளளுங்கழலுக்கேசென் நூசாய்கோத் தும்பி, (௧௧) 

பூமேலயஜோடுமா ஓம்புகலரிதென் 

றேமாநிரிற்கவடியேனிறுமாக்க 
நாய்மேற்றவிசிட்டுகன்ராப்பொருட்படுத்த 
சமேனியானுக்கேசென்றாூதாய்கோத் தம்பீ, (20) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருத்தெள்ளேணம்; 
  

சிவஷனேடடைவு. 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட 2, 

இதுவுமது. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

இருமாலும்பன் நியாய்ச்சென்.றுணராத்திருவழியை 

யுருகாமறியவோரக்தணனாயாண்டுகொண்டா 
ஜனொருகாமமோருருவமொன்றுமில்லாற்காயிரச் 

இருகாமம்பாடி.மாக்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௧)



Ba BGO 8 aC om om w. 

இருவார்பெருக் தறைமேயபிரானென்பிறவிக் 

கருவேரறுத்தபினயாவரையுங்கண்டதல்லை 

பருவாயுருவமுமாயபிரானவன்மருவுக் 

இருவாரூர்பாடி.ராந்ததெள்ளேணங்கொட்.டாமோ. (௨) 

அரிக்கும்பிர மற்குமல்லாததேவர்கட்குக் 

'9ிதரிக்கும்படி. த்சன் நிரின்றசிவம்வர் த௩மமை 

யுருக்கும்பணிகொள்ளுமென்ப துகேட்டுலகமெல்லாஞ 

கிரிக்குந்திறம்பாடிச்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௩) 

அவமாயழேவரவகதியிலமுக் ராமே 
பவமாயங்காத்தெனனையாண்டுசொண்டபரஞ்சோதி 

ஈவமாயசெஞ்சுடாஈல்குசலஐுகாமொழிக்து 
ிவமானவாபாடிச்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௪) 

அருமந்ததேவரயன் றிருமாற்கரியவ 
முருவந்துபூதலததசோருகப்பெய்தச்கொண்டருளிச் 

கரவெந்துவீழக்கடைக்கணித்தென் ஐளம்புகுந்த 

இருவக்கவாபாடித்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ, (@) 

அரையாடுகொாகமசைத்தபிரானவனியின் மேல் 

பரையாடுமங்கைதன்பங்கொடும்வந்தாண்டதிற 

முசையாடவுளீளொளியாடவொண்மாமலர்க்சண்சளினீ£த் 

இரையாடுமாபாடி.த்செள்ளேணங்கொட்டாமோ,. (௬) 

அவாவரியயனிர்இரன் வாஜோர்க்கரிய சிவன் 

வாவாவென்றென்னையும்பூதலத்தேவலித்தாண்டுகொண்டான் 
பூவாரடி.ச்சுவடென்றலைமேற்பொறித்தலுமே 

சேவானவாபாழத்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௭) 

கறங்கோலைபோல்வதோர்காயப்பிறட்போடி.றட்பென்னு 
மறம்பாவமென்றிரண்டச்சந்தவிர்த்சென்னையாண்டுகொண்டான் 

மறக்தேயுந்தன்சழனான்மறவாவண்ணால்யெவத் 

திறம்பாடல்பாடிமார்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௮) 

கன்னாருரித்தென்னவென்னையுக்தன்௧கருணையினாற் 
பொன்னார்கழல்பணித்தாண்டபிரான்புகழ்பாடி. 

பபின்னேர் நடங்கிடைச்செர். துவர்வாய்வெண்ணசையீர் 

தென்னாதென்னாவென்றுதெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௯) 

கனவேயுச்தேவர்கள்காண்பரியகனைகழலோன் 
புனவேயனவளைத்தோளீயொடும்புகுக்தருளி



திருத்தெதெள்ளேணம், 

ஈனவேயெனைப்பிழி.த்தாட்கொண்டவா£யந்துநெஞ்சஞ் 

சினவேற்கணீர்மல்கச்செள்ளேணங்கொ.ட்டாமோ. 

சயன்மாண்டகண்ணிதன்பங்கனெனைக்கலர்சாண்ட ஓுமே 

யயன்மாண்டருவினைச்சுற்றமுமாண்டவனியின்மேன 
மயன்மாண்மெற்றுள்ளவாசகமாண்டென்னுடைய 
செயன்மாண்டவாபாடித்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. 

முத்திக்குழன்றுமுனிவர்குழாஈனிவாட 
வத்திச்கருளியடி.யேனையாண்டுகொண்டு 
பத்திக்கடலுட்பதித்தபரஞ்சோதி 

இத்திக்குமாபாடி.த்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. 

பார்பாடும்பாதாளர்பாடும்விண் ணோர்தம்பாடு 

மார்பாடுஞ்சாராவகையருளியாண்டுகொண்ட 

கேர்பாடல்பாடி நினைப்பரியதனிப்பெரியோன் 
சர்பாடல்பாடிகாச்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ, 

மாலேபிரமனேமற்றொழிர்ததேவர்களே 

நாலேநுழைவரியானுண்ணியனாய்வந்தடியேன் 
பாலேபுகுர் துபரிச் துருக்கும்பாவகத்தாற் 

சேலேர்கண்ணீர்மல்சச்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. 

உருகப்பெருடியுளங்குளிரமுகர் தகொண்டு 
பருகற்கினியபரங்கருணைத்தடங்கடலை 
மருவித்தெழ்சென்னன்வார்கழலேநினைந்தடியோக் 

இருவைப்பரவிகாக்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. 

புத்தன்புரக்தராதிய்யயன்மால்போற்றிசெயும் 
பித்தன்பெருச் துறைமேயபிரான்பிறப்பறுத்த 

வத்தனணிதில்லையம்பலவனருட்கழல்கள் 

சித்தம்புகுக்கவாதெள்ளேணங்கொட்டாமோ, 

உவலைச்சமயங்களொவ்வாதசாத்திரமாஞ் 
சவலைக்கடஓளனாய்க்கடர் ததமொறுங் 

கவலைச்கெடுத் துக்கழலிணைகடந்தருளுஞ் 

செயலைப்பரவிமாரக்செள்ளேணங்கொட்டாமோ, 

வான்செட்மோருதமாய்க்தழனீர்மண்கெடினும் 
தான்கசெட்டலின் றிச்சலிப்பறியாத்தன் மையனுக் 
கூன்செட்டுயிர்கெட்ணெர்வுகெட்டெனுள்ளமும்போய் 
சான்கெட்டவாபாடித்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ,. 

(௧௨) 

(௧௪) 

(௧8) 

(௧௬) 

(௬௪) 

(௪௮)



௬௦ தஇருச்சாழல, 

விண்ணோர்மூழுமுதல்பாதாளத்தார்வித்து 

மண்ணோர்மருக்தயன்மாலுடையவைப்படி.யோங் 

கண்ணாரவந்துநின்றான்௧ருணைக்கழல்பாடி.த் 

தசென்னாசென்னாவென்றுதெள்ளேணங்கொட்டாமோ, (௧௧) 

குலம்பாடிக்கொக்கிறகும்பாடி.க்கோல்வளையா 

ணலம்பாடி.நஞ்சுண்டவாபாடி.மாடோறு 
மலம்பார்புனற்றில்லையம்பலக்சேயாடுகின் ற 

  

  

சிலம்பாடல்பாடி.மார்தெள்ளேணங்கொட்டாமோ. (௨௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

SRF rrpa. 

8 ௫ 

சுவனுடையகாருணியம். 

இல்லையிலருளிச்் செயப்பட்ட த. 

இதுவுமது. 
இருச்சிற்றம்பலம். 

பூசுவ தும்வெண்ணீறுபூண்பதுவும்பொங்கரவம் 

பேசுவது இருவாயான்மறைபோலுங்காணேடீ 

பூசுவதும்பேசுவ தும்பூண்பதுவுங்கொண்டென்னை 

யீசனவனெவயுயிர்ச்குமியல்பானான்்சாழலோ. (௧) 

என்னட்பனெம்பிரானெல்லார்க்குந்தானீசன் 

றுன்னம்பெய்கோவணமாக்கொள்ளுமதுவென்னேடீ 

மன்னுகலை துன்னுபொருண்மறைகான்சேவான்சரடாகத் 

தன்னையேகோவணமாச்சாத்தினன் காண்சாழலோ. (௨) 

கோயில்சுடுகாடுகொல்புலித்தோனல்லாடை 
தாயுமிலிதந்தையிலிதான்றனியன் காணேடீ. 

தாயுமிலிதர்தையிலிதான்றனியஞாயிடினுங் 
காயிலுலகனைத்துங்கற்பொடி.காண்சாழலோ. (௩) 

அயனையநங்கனையந்தகனைச்சர் இரனை 

வயனங்கண்மாயாவடுச்செய்தான்காணேடீ 
நயனங்கண்மூன்றுடையகாயகனேதண்டித்தாற் 

சயமன்ோவானவர்க்குத்தாழ்குழலாய்சாழலோ, (௯)



திருச்சாழல், 

தக்கனையுமெச்சனையுந்தலையறுத் தத்தேவர்கணக் 

தொகச்கனவந்சவர்தம்மைத்தொலைத்ச துசானென்னேடீ 

தொக்கனவரந்தவர்தம்மைத்தொலைத்தருளியருள்கொடுத்தங் 

கெச்சனுக்குமிகைத்தலைமந்றருளினன்காண்சாழலோ. 

அலரவனுமாலவனுமதியாமேயழலுருவாய் 

நிலமுதற்தேண்டமுறகின்ற ததகானென்னேடீ 

நிலமுதற்ழேண்டமுறநின் நிலனேலிருவருர்சஞ் 
சலமுகத்தாலாங்காரந்தவிரார்காண்சாழலோ, 

மலைமகளையொருபாகம்வைத்த ஓமேமற்றொருத்தி 

சலமுகத்தாலவன்சடையிற்பாயுமதவென்னேடீ 
சலமுகத்தாலவன்சடையிற்பாய்ர்திலளேற்றரணியெல்லாம் 

பிலமுகத்தேபுகப்பாய்ந் தபெருங்கேடாஞ்சாழலோ. 

கோலாலமாடக்குரைகடல்வாயன்மெழுந்த 

வாலாலமுண்டானவன்ச தர்சானென்னேடீ 

யாலாலமுண்டிலனேலன்றயன்மாஓள்ளிட்ட 
மேலாயதேவரெல்லாம்வீடுவர்காண்சாழலோ, 

தென்பாலுகரந்தாடுந்தில்லைச்சிறறம்பலவன் 

பெண்பாலுகச்தான்பெரும்பித்தன்காணேடீ 
பெண்டா லுகர்திலனேற்பேதாயிருநிலத்தோர் 

விண்பாலியோகெய்தஇவீபெர்காண்சாழலோ. 

தானர்தமில்லான்றனையடைந்தநாயேனை 

யானந்தவெள்ளச்சழுச் துவித்தான்காணேடீ 

யானந்தவெள்ளத்தழுத் தவித்ததிருவடிகள் 

வானுர் துதேவர்கட்கோர்வான்பொருள்சாண்சாழலோ. 

ஈங்காயிதென்னதவகரம்போடெலும்பணிந்து 

கங்காளந்தோண்மேலேகாதலித்தகான்காணேடீ 

கங்காளமாமாகேள்காலாந்தரத்திருவர் 

தங்காலஞ்செய்யத்தரித்தனன் காண்சாழலோ, 

கானார்புலித்தோ லுடைதலையூண்கசாபெதி 
யானாலவனுக்கிங்காட்பவொராரேடீ 
யானாஓங்கேளாயயனுந்திருமாலும் 
வானாடர்கோவும்வழியடி.யார்சாழலோ, 

மலையரையன்பொற்பாவைவாணுதலாள்பெண்டி ௬வை 

யுலகறியத$வேட்டானென்னுமதவென்னேடீ 

on & 

(௧௧)



௬௨ திருக்௪ாழல், 

யுலகறியத்தீவேளாதொழிக்சனனேலுலகனைத் தங் 
கலைஈவின்றபொருள்களெல்லாங்கலங்கிடுங்காண்சாழடிலோ. 

தேன்புக்ககண்பணைகுழ்தில்லைச்சிற்றம்பலவன் 
ரூன்புக்குடட்டம்பயிலும தவென்னேடீ 

தான்புக்குடட்டம்பயின்றிலனேற்றரணியெல்லா 
மூன்புக்கவேற்காளிக்உட்டாங்காண்சாழலோ... 

கடகரியும்பரிமாவுர்தேருமூகந்தேராதே 

யிடபமுகந்தேறியவாமெனக்கறியவியம்பேடீ 

தடமதில்களவைமூன்றுக்தழலெரித்தவக்காளி 

விடபமதாய்த்தாங்கனொன் நிருமால்காண்சாழலோ. 

நன்ராகரால்வர்க்குரான்மறையினுட்பொருளை 
யன்ராலின்£ழிருந்தங்கறமுரை ster en core. 
யன்ருூலின்£ழிருந்தங்கறமுைத்தானாயிடினுங் 

கொன்றான்காண்புரமூன்றுங்கட்டோடேசாழலோ, 

அ௮ம்பலத்தேகூத்தாடி.யமு துசெயப்பலிதிரியு 

நம்பனையுர்தேவனென்றுஈண்ணுமதுவென்னேடீ 

நம்பனையுமாமாகேணான்மறைகடாமறியா 

வெம்பெருமானீசாவென்றேத்தினகாண்சாழலோ, 

சலமுூடையசலர்சரன்றனுடறடிந்தால்லாழி 

ஈலமுடையகாரணற்கன் நருளியவாறென்னேடீ 
தலமுடையகாரணன்றனயனமிடந்தரனடிக்க 

ழலராகவிடவாழியருளினன்காண்சாழலோ. 

அம்பரமாம்புள்ளித்தோலாலாலமாரமுத 
மெம்பெருமானுண்டச துரெனக்கறியவியம்பேடீ 

யெம்பெருமானேது0த்தங்கேமமுதுசெய்திடி னு6 

தம்பெருமைதானறியாத்தன் மையன்காண்சாழலோ. 

அருந்தவருக்காலின்£டீறமுதலாகான்௧கனையு 
மிருந்தவருக்கருளும.துவெனக்கறியவியம்பேடீ 

யருந்தவருக்கறமுதனான்௧கன்றருளிச்செய்திலனேற் 

றிருந்தவருக்குலகயற்கைதெரியாகாண்சாழலோ, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௧௫) 

(sa)



நை. EH LIE 
‘ வலி பதித் 

நவம்” 

  

மாயாவிசயநீக்குதல். 
இல்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

இதுவுமது, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இணையார்திருவடி.யென்றலைமேல்வைத்த லுமே 
துணையானசுற்றங்கள த்தனையுந் துறந்தொழிந்தே 
னணையார்புனற்றில்லையம்பலத்தேயாடுசன்ற 
புணையாளன்ர்பாடிப்பூவல்லிகொய்யாமோ. 

எந்தையெந்தாய்சற்றமற்றுமெல்லாமென்னுடைய 
பந்தமறுத்சென்னையாண்டுகொண்டபாண்டிப்பிரா 

னந்தவிடைமருதிலானந்தத்தேனிருந்த 
பொச்தைப்பரவிராம்பூவல்லிகொய்யாமோ,. 

நாயிற்கடைப்பட்டஈம்மையுமோர்பொருட்படுத் துத் 

காயிற்பெரிதுக்தயாவுடையதம்பெருமான் 
மாயப்பிறப்பறுச்சாண்டானென்வல்வினையின் 

வாயிற்பொடியட்டிப்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

பண்பட்ட இல்லைப்பதிக்கரசைப்பரவாதே 

யெண்பட்டதக்கனருக்கனெச்சனிகச் துவனல் 
விண்பட்டபூதப்படைவீரபத்தரராத் 
புண்பட்டவாபாடி.ப்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

சேனாடுகொன்றைசடைச்சணிச்தசவபெருமா 
ரனாடி.மாடி வந். துள்புகுச்தானுலகர்முன் னே 
நானாடியாடிரின்றோலமிடஈடம்பயிலும் 
வானாடர்கோவுக்சேபூவல்லிகொய்யாமோ. 

எரிமூன்றுதேவர்க்கரங்கெருள்செய்தருளிச் 

சிரமூன்றறத்தன் நிருட்புருவகெரித்தருளி 
யுருமூன்றுமாகயுணர்வரிதகாமொருவனுமே 
புசமூன்றெரித்தவாபூவல்லிகொய்யாமோ. 

வணங்கத்தலைவைச்துவார்கழல்வாய்வாழ்த்தவைத் 
இணங்கத்தன்£ரடி.யார்கூட்டமும்வைத்தெம்பெருமா 

(2) 

(க) 

(௬)



௬௪ திருப்பூவல் லி, 

னணங்கொடணிதில்லையம்பலத்தேயாடுின்ற 

குணங்கூரப்பாடிமாம்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

நெதிசெய்தருளித்தன் ரடியார்பொன்னடிக்கே 
குறிசெய்துகொண்டென்னையாண்டபிரான்குணம்பரவி 
முறிசெய் துமம்மைமுழு துடற்.றும்பழவினையைக் 
இறிசெய்தவாபாடிப்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

பன்னாட்பரவிப்பணிசெய்யப்பாதமல 
ரென்னாகர்துன்னவைத்தபெரியோனெழிற்சுடராய்க 

கன்னாருரித்தென்னையாண்டுகொண்டான்கழலிணைகள் 
பொன்னானவாடாடி.ப்பூவல்லிகொய்யாமோ. 

பேராசையாமிர்தப்பிண்டமறப்பெருர்துறையான் 

சரார்திருவடியென்றலைமேல்வைத்தபிரான் 
காரார்கடனஞ்சையுண்ககெர்தகாபாலி 

போரார்புரம்பாடிப்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

பாஓமமுதமுக்தேனுடனாம்பராபரமாய்கீ 

கோலங்குளிர்ச் துள்ளங்கொண்டபிரான்குரைகழல்கண் 
ஞாலம்பரவுவார்ஈன்னெறியாமக்கநெறியே 

போலும்புகழ்பாடிப்பூவல்விகொய்யாமோ. 

வானவன்மாலயன்மற்றுமுள்ளசேவர்சகட்குங் 

கோனவனாய்நின் றுஉடலிலாக்குணக்குறியோ 
ஞணைனைகெடுக்கடலாலாலமமுதுசெய்யப் 

போனகமானவாபூவல்லிகொய்யாமோ. 

அ௮ன்ருலநமீழற்ழருமறைகடானருளி 

நன்ருகவானவர்மாமுனிவர்காடோறு 

நின்ராரவேத் தநிறைகழலோன்புனைகொன்றைப் 

பொன்றாதுபாடிகாம்வவலிகொய்யாமோ, 

படமாசவென்னுள்ளேதன்னிணைப்போதவையளித் இங் 

இடமாசக்கொண்டிருந்தேகம்பமேயபிரான் 
றடமார்மதிற்தில்லையம்பலமேதாணிடமா 
நடமாமொபாழப்பூவல்லிகொய்யாமோ, 

௮கங்யெருக்சனிராவணனந்தகன்கூற்றன் 
செங்கணரியயனிக்திரனுஞ்சர்தஇிரனும் 
பங்கமிறக்கனுமெச்சனுந்தம்பரிசழியப் 

பொங்கிய?சர்பாடி.மாம்பூவல்லிகொய்யாமோ. 

(௮) 

(௧௦) 

(௧௧) 

(௧௨)



திருவுந்தியார், 

திண்போர்விடையான்சிவபுரத்தார்போசே.று 
மண்பான்மதுரையிற்பிட்டமுதுசெய்சருளித் 
தண்டாலேபாண்டியன்றன்னைட்பணிகொண்ட 
புண்பாடல்பாடி.நாம்பூவல்லிகொய்யாமோ. 

முன்னாயமாலயனும்வானவருந்தானவரும் 
பொன்னார்திருவடி.தாமறியார்போழ்றுவதே 
யென்னாகமுள்புகுக்சாண்டுகொண்டாணிலங்கணியாம் 

பன்னாகம்பாடிமாம்பூவல்விகொய்யாமோ, 

சீரார்திருவடி.த்திண்சிலம்புசிலம்பொலிக்கே 

யாராசவாசையதாயடியேனகமகழத் 
தேரார்ந்தவிதிட்பெருந்துறையான் நிரூடடஞ்செய் 

பேரானந்தம்பாடிப்பூவல்லிகொய்யாமோ. 

அத்.ியுரித்த துபோர்த்தருளும்பெருச் துறையான் 
பித்சவடி.வுகொண்டிவ்வலகற்பிள்ளையுமா 

முத்திமுமுமுதலுத்தரகோசமங்கைவள்ளல் 

புதீதிபுகுக்தவாபூவல்விகொய்யாமோ, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

இருவுந் குியார். 

ஞானவெற்றி. 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

  

கலித்தாழிசை, 

திருச்ஏிற்றம்பலம், 

வளைந்த துவில் லுவிளைந்த தபச 
இளைந்தனமுப்புரமுந்தீபற 
வொருங்குடன்வெக்தவாறுச்£பற. 

ஈரம்புசகண்டி.லமேகம்பர்தங்கையி 
லோரம்பேமுப்புரமுக்தீபற 

வொன்றும்பெருமிகையும் பற, 

தச்சுவிடுத்தலுச்சாமடியிட்டலு 
மச்சுமுறிக்ததென்றுந்திபற 
வழிர்தனமுப்புரமுர்திபற, 

௧௨ 

(௧௭) 

(௪௮) 

(௧௧)



இருவுந்தியார். 

உய்யவல்லாரொருமூவரைக்காவல்கொண் 

டெய்யவல்லானுக்கேயுக்கீபற 

விளமுலைபங்கனென் றுந்தீபற, 

சாடியவேள்விசரிந்திடத்தேவர்க 

ளோடியவாபாடியுந்தீபற 

வுருத்திர காதனுக்குக்தீபற. 

ஆவாஇிருமாலவிப்பாகங்கொண்டன்று 

சாவாதிருந்தானென்றுந்தீபற 

சதுர்முகன்றாதையென்றுக் தபற, 

வெய்யவனங்டவிழுங்கத்் திரட்டிய 

கையைச்தறித்தானென்றும்$ீபற 

கலங்கிற்றுவேள்வியென்றுந் தபற. 

பார்ப்பதியைப்பகைசாற்றியதக்கனைப் 

பார்ப்பதென்னேயேடியுந் தீபற 

பணைமுலைபாகனுக்குர்சபற. 

புரந்தரனாரொருபூங்குயிலாகி 
மரந்தணிலேறினாருந்தீபற 

வானவர்கோனென்றேயுக்தீபற. 

வெஞ்சினவேள்விவியாத்திரனார் தலை 

துஞ்சினவாபாடியுச் பற 
தொடர்ந்தபிறப்பறவுந்தீபற. 

ஆட்டின்றலையைவிதிக்குத்தலையாகக் 
கூட்டியவாபாடியுச் சபற 
கொங்கைகு லுங்கநின்றுக்தீபற. 

உண்ணப்புகுக்தபகனொளித்தோடாமே 

கண்ணைப்பறித்சவாறுந்தீபற 

கருக்கெடகாமெலாமுர்திபற, 

நாமகணாூசிரம்பிரமன்படச் 

சோமன்முகனெரித்துக்தீபற 

தொல்லைவினைகெடவுர்தீபற. 

நான்மறையோனுமகத்தியமான்படப் 

போம்வழிதேமொறுந்தீபற 
புரந்தரன்வேள்வியிலுந்தபற. 

(௧0) 

(௧௧)



திருத்தோணோக்கம், So GT 

குரிய0னார்தொண்டைவாயினிற்பற்களை 

வாரிநெரித்தவாறுந்தபற 

மயங்கிற்றுவேள்வியென்றுந் பற, (கட) 

தக்சகனான்றேதலையிழக்தார்தக்கன் 
மக்களைச்சூழநின்றுந் கபற 

மடி.ந்ததுவேள்வியென் று பற, (௧௬) 

பாலகனார்க்கன்றுபாற்கடலீச்திட்ட 

கோலச்சடையற்கேயுக்தீபற 
குமான்றன்றாதைக்கேயுந் பற, (௧௭) 

ஈல்லமலரின்மேனான்முகனார்தலை 
யொல்லையரிர்சதென்றுந்தபற 

வுகிராலரிந்ததென்றுக்தபற, (௧௮) 

தேரைகிறுத் இமலையெடுத்தான்சிர 
மீரைர்துமிற்றவாறுந்தீபற 

விருபதுமிற்றதென்றுர் தபற. (௧௯) 

இருச்சிற்றம்பலம்,. 

இருத்தேோஹோக்கம், 

பிரபஞ்சசுத்தி. 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

  

நாலடி. த்தரவுகொச்சகக்கலிப்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பூத்தாரும்பொய்கைப்புனலிதுவேயெனக்கருதப் 

பேய்த்தேர்முகக்குறும்பேதைகுணமாகாமே 

இர்த்தாய்திகழ்தில்லையம்பலச்தேதிருகடஞ்செய் 
கூத்தாவுன் சேவடி கூடும்வண்ண ந்தோனோக்கம். (௧) 

என்றும்பிறந்திறர்தாழாமேயாண்டுகொண்டான் 

கன்ரால்விளவெறிந்தான்பிர மன்காண்பரிய 

குன்றா த£ர்த்தில்லையம்பலவன்குணம்பரவித் 
துன்றார்குழலினீர்தோணோக்கமாடாமோ, (௨) 

பொருட்பற்றிச்செய்செறபூசனைகள்்போல்விளங்கச் 
செருப்புற்றேடி.வாய்ச்கலசமூனமுதம்



௬௮] தருத்தோமணோக்கம், 

விருப்புற் நுவேடனார்சேடறியமெய்குளிர்ந்தங் 
கருட்பெற்றுநின்றவாதோணோக்கமாடாமோ, 

சற்போலஓுகெஞ்சங்கசிந்துருகக்கருணையினா 

னிற்பானைப்போலவென்னெஞ்சினுள்ளேபுகுந்தருளி 
ஈற்பாற்படுத்சென்னைகாடறியத்தானிங்ஙன் 

சொற்பாலதானவாதோறணோக்கமாடாமோ. 

நிலநீர்நெருப்புயிர்கீள்விசும்புகிலாப்பகலோன் 
புலனாயமைந்தனோடெண்வகையாய்ப்புணர்ச்துகின்றா 

னுலகேழெனத்திசைபத்தெனத்தானொருவனுமே 
பலவாடகின்றவாதோணோக்கமாடாமோ, 

புத்தன்முதலாயபுல்லறிவிறபல்சமயர் 

தீத்தமதங்களிற்றட்டுளுப்புப்பட்டுநிற்கச் 
சிக்சஞ்சிவமாக்கச்செய்கனவேதவமாக்கு 

மத்தன்கருணையினாற்றரோணோக்கமாடாமோ. 

தீதில்லைமாணிசிவகருமஞ்சிதைத்தானைச் 
சாதியும்வேதியன்ருதைதனைத்தாளிரண்டுஞ் 

சேதிப்பலீசன் நிருவருளாற்றேவர்தொழப் 

டாதகமேசோறுபற்றினவாதோனோக்கம். 

மானமழிந்தோமதிமறந்தோமங்கைசல்லீர் 

வானந்தொழுச்தென்னன்வார்கழலேநினைந்தடியோ 

மானந்தக்கூத்தனருள்பெறினாமவ்வணமே 

யானந்தமாகரின்றாடாமோதோணோக்கம். 

எண்ணுடைமூவரிராக்கதர்களெரிபிழைத் தக் 

சண்ணுசலெக்தைகடைத்தலைமுனின்றதற்பி 
னெண்ணிலியிந்திரரெத்தனையோபிரமர்களு 

மண்மிசைமால்பலர்மாண்டனர்காண்டோறனணோக்சம். 

பங்கயமாபிரம்பூவினிலோர்பூசக்குறையத் 

தங்கணிடந்தரன்சேவடிமேற்சாத்சலுமே 

சங்கானெம்பிரான்சச்கரமாற்கருளியவா 
றெங்கும்பரவிராக்தோணோக்கமாடாமோ, 

காமனுடலயிர்சாலன்பற்காய்கதிரேர் 
ஞமகணாசரம்பிரமன் கரமெரியைச் 

சோமன் கலை தலைதக்கனையுமெச்சன்யுக் 
தூய்மைகள்செய்தவாதோணோக்க்மாடாமோ. 

(௫)



திருப்பொன்னூசல். ௬௯ 

பிரமனரியென் நிருவருந்தம்பேதைமையாற் 

பரமமியாம்பரமமென்றவர்கள்பதைபபொடுங்க 
வரனாரழலுருவாயங்கேயளவிறந்து 

ப.ரமாகிரின்றவாதோணோக்கமாடாமோ, (௧2) 

எழைத்தொழும்பனேனெத்தனையோகாலமெல்லாம் 
பாழுக்கிறைத்சேன்பரம்பரனைப்பணியாதே 
யூழிமுதற்ிந்தாதன்மணிவந்தென்பிறவித் 

தாழைப்பறித்தவாதோணோக்கமாடாமோ, (௧௩) 

உரைமாண்டவுள்ளொளியுத்தமன்வர்துளம்புக ஓங் 

கரைமாண்டகாமப்பெருங்கடலைக்கடச்ச லுமே 

யிரைமாண்டவிகச்திரியப்பறவையிரிந்தோடத் 

துரைமாண்டவாபாடிச்கோணோக்கமாடாமோ, (௪௪) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

திருப்பொன் லூசல். 
  

அருட்சுத்தி. 
தலலையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

ஒப்புமைபற்றிவர்த ஆறடி.த்தரவுகொச்சகக்கலிப்பா. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

சரார்பவளங்கான்முத்தங்கயிராக 

வேராரும்பொற்பலகையேறியினிதமர்ந்து 
நாராயணன நியாகாண்மலர்த்தாணாயடி.யேற் 

கூராகத்தந்தருளுமுத்தரகோசமஙகை 

யாராவமுதினருட்டாளிணைபாடிப் 

போரார்வேற்கண்மடவீர்பொன் னூசலாடாமோ. (க) 

மூன்றங்கெங்குகயனத்தன்மூவாத 

வான்றங்குதேவர்களுங்காணாமலரடிக 

டேன்றங்கத்தித்தித்தமுதூ தித்தான்றெளிர்தங் 
கூன்றங்கின்்.றுருக்குமுத்தரகோசமங்கைக் 

கோன்றங்டைமரு தபாடிக்குலமஞ்ஜணஞை 

போன்றங்கனஈடையீர்பொன் ஞூசலாடாமோ,. (2) 

முன்னீறுமாதியுமில்லான்முனிவர்குழாம் 

பன் ஜூறுகோடியிமையோர்கடாகிற்பத்



௭௦ திருப்ப்ெபொன்னூசல். 

தன்னீறெனக்கருளித்தன்கருணை9வள்ளக்து 

மன்னூறமன்னுமணியுச்சர கோசமங்கை 

மின்னேறுமாடவியன்மாளிகைபாடிட் 

பொன்னேறுபூண்முலையீர்பொன்்னூசலாடாமோ. 

ஈஞ்சமர்கண்டத்தனண்டத்தவர்ராதன் 

மஞ்சுதோய்மாடமணியுத்தரகோசமங்கை 

யஞ்சொலாடன்னோடுங்கூடி.யடி.யவர்க 

ணெஞ்சுளேரின்றமுகமூறிக்கருணைசெய்து 

அஞ்சல்பிறப்பறுப்பான் நூயபுகழ்பாடிப் 

புஞ்சமார்வெள்வளையீர்பொன் ஞூசலாடாமோ,. 

ஆணோவலியோவரிவையோவென் நிருவர் 

சாணாக்கடவுள்கருணையினாந்றேவர்குழா 

நாணாமேயுய்யவாட்கொண்டருளிரஞ்சுகனை 
பூணாசவுண்டருளுமூத்தரகோசமங்கைக் 

கோணார்பிறைச்சென்னிக்கூத்தன்குண ம்பரவிப் 

பூணார்வனமுலையீர்பொன் னூசலாடாமோ, 

மாதாபொகத்சனுச்தாகோசமங்கைத் * 

தாதாடுகொன்றைச்சடையானடியாருட் 

கோதாட்டிநாயேனையாட்கொண்டென்னொல்பிறவித் 

தசோடாவண்ணந்தஇகழப்பிறப்பறுப்பான் 

காதாடுகுண்டலங்கள்பாடிக்கரிந்தன்பாற் 
போதாடுபூண்முலையீர்பொன் ஜூசலாடாமோ, 

உன்னற்கரியதிருவுக்கசாகோசமங்கை 

மன்னிப்பொலிக்திருக்தமாமறையோன்றன்புகழே 

பன்னிப்பணிந்திறைஞ்சப்பாவங்கள்பற்றறுப்பா 

னன்னத்தின்மேலேறியாடுமணிமயில்போ 

லென்னத்தனென்னையுமாட்கொண்டானெழில்பாடிப 

பொன்னொத்தபூண்முலையீர்பொன் ஞஜூசலாடாமோ, 

கோலவரைக்குடுமிவ£ தகுவலயத்துச் 

சால்வமுதுண்தொழ்கடலின்மீதெழுக்து 

ஞாலமிகப்பரிமேற்கொண்டகெமையாண்டான் 

₹லந்திகழுந்திருவுச்.ரகோசமங்கை 

மாலுச்கரியானைவாயாரராம்பாடிப் 

பூலித்தசங்குழைர் தபொன் ஜூாசலாடாமோ,. 

(er)



அன்னைப்பத்து, ors 

தெங்குலவுசோலைத்திருவுத்தசகோசமங்கை 

தங்குலவுசோதித்தனியுருவம்வச்தருளி 
யெங்கள்பிநப்பறுத்திட்டெர்சரமுமாட்கொள்வான் 
பங்குலவுகோதையுக்தானும்பணிகொண்ட 
கொங்குலவுகொன்றைச்சடையான்குணம்பரவிப் 

பொங்குலவுபூண்முலையீர்பொன் னூசலாடாமோ. (௯) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

அனணீப்பத்து. 
  

அத்துமபூரணம். 

இில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கலிவிருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வேகமொழியர்வெண்ணீற்றர்செம்மேனிய/ 

மாதப்பறையினரன்ளேயென்னும் 

நாதட்பறையினர்கான்முகன் மாலுக்கு 

நாதரிர்நாதனாரன்னேயென்னும், (௧) 

கண்ணஞ்சனத்தர்கருணைச்கடலின 

ருண்ணின் நுருக்குவரன்னேயென்னும் 

முண்ணின்றுருக்கியுலப்பிலாவானந்தக் 

கண்ணாீர்தருவராலன்னேயென்னும். (௨) 

நித்தமணாளர்நிரம்பவழூயர் 

சித்தத்திருப்பராலன்னேயென்னுஞ் 

சித்தத் திருப்பவர்சென்னன்பெருச் துறை 

யத்தரானந்தராலன்னேயென்னும். (௩) 

ஆஅடரப்பூணுடைத்தோல்பொடி.ப்பூசிற்றோர் 

வேடமிருந்தவாறன்னேயென்னும் 

வேடமிருந்தவாகண்கெண்டென்னுள்ளம் 

வாடுமிதுவென்னேயன்னேயென்னும். (௪) 

நீண்டகரத்தர்நெறிதருகுஞ்சியர் 

பாண்டி ஈன்னாடராலன்னேயென்னும்



௪௨ குயிற்பதச்து, 

பாண்டிநன்னாடர்பரந்தெழுடிர்தையை 

யாண்டன்புசெய்வராலன்னேயென்னும். 

உன்னற்கரிய£ருத்தரமங்கையர் 

மன்னுவதென்னெஞ்சிலன்னேயென்னு 
மன்னுவசென்னெஞ்சின்மாலயன்காண்டுலா 

ரென்னவதிசயமன்னேயென்னும், 

வெள்ளைக்கலிங்கத்தர்வெண்டிருமுண் பத்தர் 

பள்ளிக்குப்பாயத்தரன்னேயென்னும் 

பள்ளிக்குட்பாயத்தர்பாய்பரிமேல்கொண்டென் 

னுள்ளங்கவர்வராலன்னேயென்னும். 

தாளியறுனெர்சர்தனச்சாந்தின 

ராளெம்மையாள்வராலன்னேயென்னு 
மாளெம்மையாளுமடி.களார்தங்கையிற் 

ருூளமிருந்தவாறன்னேயென்னும். 

தையலோர்பங்னெர்தாபதவேடத்த 

சையம்புகுவசாலன்னேயென்னு 

மையம்புகுந்தவர்போதலுமென்னுள்ள 

கையுமி தவென்னேயன்னேஇியன்ளும். 

கொன்றைமதியமுங்கூவிள மத்தமுக் 

தன் நியசென்னியரன்னேயென்னுக் 
துன் நியசென்னியின்மத்தமுன்மத்தமே 

யின்றெனக்சானவாறன்னேயென்னும். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

குயிறபத்து. 

  

  

ஆத்துமவிரக்கம். 
இில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

YR Aus a hs Sw. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

€தமினியகுயிலேகேட்டியேலெங்கள்பெருமான் 
பாதமிரண்டும்வினவிற்பாதாளமேழினுக்கப்பாற 

சோ திமணிமுடி.சொல்லிற்சொல்லிறச் தின் றதொன்மை 

யாதிகுணமொன்றுமில்லானர்தமிலான்வரக்கூவாம்,



குயிற்பத்து, 

ஏர்தருமேமுலகேத்தவெவ்வுருவுர்தன்னுருவா 
யார்கவிகுழ்தென்னிலங்கையழகமர்வண்டோதரிக்குப் 
பேரருளின்பமளித்தபெருக் துழைமேயபிரானைச் 

சீரியவாயாற்குயிலேதென்பாண்டி.மாடனைக்கூவாய், 

நீலவுருவிற்குயிலேரீண்மணிமாடநிலாவுங் : 
கோலவழடறழ் நிகழுங்கொடி.மங்கையுள்ளுறைகோயிற் 
சீலம்பெரிதபினியதிருவத்தரகோசமங்கை 

ஞாலம்விளங்கவிருந்தகாயகனைவரக்கூவாய், 

சேன்பழச்சோலைபயிலுஞ்சிறுகுயிலேயி துகேணீ 
வான்பழித்திம்மண்பகுர் தமனிதரையாட்சகொண்டவள்ள 

அன்பழித் துள்ளம்புகும்தென்னுணர்வ துவாயவொருத்தன் 

மான்பழித்தாண்டமென்னோக்மெணாளனைநீவரக்கூவாய், 

சுந்தரத்தின்பக்குயிலேகுழ்சுடர்ஞாயிறுபோல 

வந்தரத்தேநின் நிழிர்திங்கடியவராசையறுப்பான் 
முந்துகடுவுமுடி வுமாகயமூவர நியாச் 

சிர் தூச்சேவடியானைச்சேவகனைவரக்கூவாய், 

இன்பக்தருவன்குயிலேயேழுலகும்முழுதாளி 

யன்பனமுகளித்தூறுமானந்தன்வான்வர் ததேவ 

னன்பொன்மணிச்சுவடொத்தகற்பரிமேல்வருவானைக் 

கொம்பின்மிழற்றுங்குயிலேகோகழிகாதனைக்கூவாய், 

உன்னையுகப்பன்குயிலேயுன் றுணைத்தோழியுமாவன் 

பொன்னையழித் தன் மேணிப்புகழிற்றிகழுமழகன் 

மன்னன்பரிமிசைவந்தவள்ளல்பெரும் துறைமேய 

தென்னவன்சேரலன் சோழன்சீர்ப்புயங்கன்வ.ரக்கூவாய், 

வாவிங்கேநீகுயிற்பிள்ளாய்மாலொகொன்முகன்றேடி. 

யோவியவருன்னிரிற்பவொண்டழல்விண் பிளந்தோங்கி 

மேவியன்றண்டங்கடச்துவிரிசுடராய்கின்றமெய்யன் 

ரூவிவரும்பரிப்பாசகன்றாழ்சடையோன் வரக்கூவாய். 

காருடைப்பொன் றிகழ்மேணிக்கடிபொழில்வாழுங்குயிலே 
சீருடைச்செங்கமலத்திற்றிகழுருவாகயசெல்வன் 

பாரிடைப்பாதங்கள் சாட்டிப்பாசமறுத்தெனையாண்ட 

வாருடையம்பொனின்மேனியமு தினைநீவரகீகூவாய். 

67 %. 

(4) 

(௬)



௭௫௪ திருத்தசாங்கம், 

கொக்தணவும்பொழிற்சோலைச்கூங்குயிலேயிதுகேணீ 
யக்தணனாவெர்திங்கேயழயேசேவடி.காட்டி. 
யெந்தமராமிவனென்்றிங்கென்னையுமாட்கொண்டருளுஞ் 

செந்தழல்போற்றிருமேனித்தேவர்பிரான்வரக்கூவாய், (௧௦) 

, திருச்சிற்றம்பலம், 

திருத்தசாங்கம்; 

அடிமைகொண்டமுறைமை. 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

  

சகேரிசைவெண்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஏராரிளங்கிளியேயெங்கள்பெருச் துறைக்கோன் 
£ரார்இருகாமந்தேர்க்துரையா--யாரூரன் 

செம்பெருமான்வெண்மலரான்பாற்கடலான்செப்புவபோ 

லெம்பெருமான்றேவர்பிரானென்று. (௧) 

ஏதமிலாவின்சொன்மரகதமேயேழ்பொழிற்கு 

காதனமையாளுடையானாடுரையாய்--காதலவர்கீ 

கன்பாண்டுமீளாவருள்புரிவானாடென்றுந் 

தென்பாண்டி நாடேதெளி. (௨) 

தாதாடுபூஞ்சோலைத்தத்தாய்கமையாளு 

மாதாடும்பாகத்தன்வாழ்பதியென்--கோதாட்டிப் 

பத்தரெல்லாம்பார்மேற்கிவபுரம்போற்கொண்டாடு 

முத்தரகோசமங்கையூர், (௩) 

செய்யவாய்ப்பைஞ்சிறசற்செல்லீகஞ்சிந்தைசே 

ரையன்பெருந்துறையானாறுரையாய்--தையலாய் 

வான்வந்தடிந்தைமலங்கழுவவக்திழியு 

மானந்தங்காணுடையானாறு. (௪) 

இஞ்சுகவாயஞ்சுகமேகேடில்பெருர் துறைக்சோன் 

மஞ்சன்மருவுமலைபகராய்--நெஞ்சத் 
திருளகலவாள்வீசியின்பமருமுத்தி 

யருளுமலையென்ப BET CHUL Bg. (@) 

இப்பாடேவந்தியம்புகூடுபுகலென்ஏளியே 
யொபட்பாடாச்€ருடையானூர்வதென்னே--யெப்போதுக்



திருப்பள்ளியெழுச்சி, எடு 

தேன்புரையுஞ்சிர்தையராய்த்தெய்வப்பெண்ணேச்இசைப்ப 

வான்புரவியூருமூழ்க் து. (௬) 

கோற்றேன்மொழிக்கிள்ளாய்கோதில்பெருச் துறைக்கோன் 

மாற்றாரைவெல்ஓும்படைபகரா--யேற்றா 

சழுக்கடையானெஞ்சுருகமும்மலங்கள்பாயுங் 

கழுக்கடைகாண்கைக்கொள்படை. (cr) 

இன்பான்மொழிக்ளெளாயெங்கள்பெருந்துறைக்கோன் 
முன்பான்முழங்குமுசசியம்பா--யன்பாற் 

பிறவிப்பகைகலங்கப்பேரின்பத்தோங்கும் 

பருமிக்ககாதப்பறை, (௮) 

ஆயமொறிக்கிள்ளாயள்ஞூறுமன்பர்பான் 

மேயபெருக்துறையான்மெய்த்தாரென்--றீயவினை 
ரசாளுமணுகாவண்ணகாயேனையாளுடையான் 

ரூளியறுகாமுவந்ததார். (௯) 

சோலைப்பசுங்கிளியே தூநீர்ப்பெருந் துறைக்கோன் 

கோலம்பொலியுங்கொடிகூறாய்--சாலவு 

மேதிலார் தண்ணென்னமேல்விளங்கியேர்காட்டுங் 

கோதிலாவேருங்கொடி.. (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருப்பள்ளியெழுச்சி. 
  

திரோதானசுத்தி. 

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

ஆ௫ிரியவிருத்தம். 

இருச்சிற்தம்பலம். 

போதறியென்வாழ்முதலாகயபொருளே 
புலர்ந்த துபூங்கழற்கணே துணை மலர்கொண் 

டேற்றிரின் நிருமுகத்தெமச்சகருண்மலரு 

மெழின கைகொண்டுகின் நிருவடிதொழுகோஞ் 
சேற்றிதழ்க்கமலங்கண்மலருக்சண்வயல்கூழ் 

திருப்பெருந் துறையுறைசிவபெருமானே 

யேற்றுயர்கொடியுடையாயெனையுடையா 
யெம்பெருமான்பள்ளியெழுச்தருளாயே. (௧)



எள் திருப்பள்ளியெழு௪9, 

அ௮ருணனிச்இரன் திசையனுனெனிருள்போ 
யகன்ற துவுதயநின்மலர்த் இருமுகத்தின் 

கருணையின்சூரியனெழவெழாயனக் 
கழி.மலர்மலரமற்றண்ணலங்கண்ணாம் 

இரணிரையறுபதமு.ரல்வனவிவையோர் 

இருப்பெருர்துறைய/றைசிவபெருமானே 
யருணிதிதரவருமானந்தமலையே 
யலைகடலேபள்ளியெழுந்தருளாயே, 

கூவினபூங்குயில்உூவினகோழி 
குருருகளியம்பினவியம்பினசங்க 

மோவினதாரகையொளியொளியுதயத் 

தொருப்படுன்ற துவிருப்பொடுகமக்குத் 
தேவகற்செறிகழற்றாளிணைகாட்டாய் 

இருப்பெருக்துறையுறைசவபெருமானே 

யாவருமறிவரியாயெமக்கெளியா 
யெம்பெருமான்பள்ளியெழுக்தருளாயே. 

இன்னிசை வீணையரியாழினரொருபா 
விருக்கொடுதோத்திரமியம்பினரொருபாற் 

றுன்னியபிணைமலர்க்கையினரொருபாற் 

ளொழுகையரழுகையர் துவள்கையசொருபாற் 
சென்னியிலஞ்சலிகூப்பினசொருபாற் 

திருப்பெருர் துதையுதைஏிவபெருமானே 

யென்னையுமாண்டுகொண்டின்னருள்புரியு 

மெம்பெருமான்பள்ளியெழுர்தருளாயே. 

பூதங்கடோ.றுகின்றாயெனினல்லாழ் 
போக்கலன்வரவிலனெனகினைப்புலவோர் 

தீதங்கள்பாடுதலாடுதலல்லாற் 

கேட்டறியோமுனைக்கண்டறிவாரைச 
சீதங்கொள்வயற்றிருப்பெருர்துறைமன்னா 

இந்தனைக்கும்மரியாயெங்கண்முன் வம் 

தேதங்களறுத்செம்மையாண் டருள்புரியு 
மெம்பெருமான்பள்ளியெழுந்தருளாயே. 

பப்பறவீட்டிருக் தணருகின்னடி.யார் 
பரந்தனைவந்தறுத்தாரவர்பலரு 

மைப்புறுகண்ணியர்மானுடத்தியல்பின் 
வணங்குன்ருரணங்னெமணவாளா 

(௨)



இிருப்பள்ளியெழுச்9, 

செப்புறுகமலங்கண்மலருர்சண்வயல்கசூழ் 

இருட்பெரு் துறையுறைஏவபெருமானே 
யிப்பிறப்பறுத்தெமையாண் டருள்புரியு 

மெம்பெருமான்பள்ளியெழுக்தருளாயே. 

அதுபழச்சுவையெனவமுதெனவறிதற் 
கரிசசனவெளிசெனவமசருமதியா 

ரிதுவவன் நிருவுருவிவனவனெனவே 

மெங்களையாண்டுகொண்டிங்கெழுக்தருளு 
மதுவளர்பொழிற்றிருவுத்தரகோச 

மங்சையுள்ளாய்் திருப்பெருக் துறைமன்னா 

வெதுவெமைப்பணிகொளுமாற தகேட்போ 
மெம்பெருமான்பள்ளியெழுந்தருளாயே. 

முூக்தியமுதனடுவிறுஇயுமானாய் 
மூவருமறிகலரியாவர்மற்ற நிவார் 

பர்தணைவிரலியுகீயுகின்னடி.யார் 
பழங்குடிறொறுமெழுந்தருளியப.ரனே 

செக்கழல்புரை திருமேனியுங்காட்டி த் 
இருப்பெருக் துறையுறைகோயிலுங்காட்டி. 

பந்தணனாவதுங்காட்டிவந்தாண்டா 
யாரமுதேபள்ளியெழுக்கருளாயே. 

விண்ணசத்சேவருகண்ணவுமாட்டா 
விழுட்பொருளேயுனதொழுட்படியோங்கண் 

மண்ணகத்தேவக்துவாழச்செய்தானே 
வண்டிருப்பெருந்துறையாய்வழியடியோங் 

கண்ணகச்தேரின்றுகளிதருதேனே 
கடலமுதேகரும்பேவிரும்படியா 

ெண்ணகைத்தாயுலகுக்குயிரானா 
யெம்பெருமான்பள்ளியெழுந்தருளாயே. 

புவனியிற்போய்ப்பிறவாமையினாணாம் 
போக்குன்றோமவமேயிக்தப்பூமி 

சிவனுய்யக்கொள்கின் றவாறென்றுகோக்கித் 
தருப்பெருந்துறையுறைவாய்திருமாலா 

மவன்விருப்பெய்தவுமலரவனாசைப் 
படவுரின்னலர்க்தமெய்கீகருணையுகியு 

மவணியிற்புகுர்த்குமையாட்கொள்ளவல்லா 
யாரமுதேபள்ளியெழுந்தருளாயே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

க்& 

௭௪௪ 

(௮) 

(௧) 

(0)



௭௮ 

கோயின்மூத்த திருப்பதிகம். 
  

அதநாதியாகியசற்காரியம். 

தில்லையிலருளிச்செமப்பட்ட த. 

ஆூரியவிருத்தம், 

திருச்சிந்றம்பலம். 

உடையாளுன்றனடுவிருக்குமுடையாணடுவுணீயிருத்தி 
யடி.யேனடுவுளிருவீருமிருப்பசானாலடி.யேனுன் 

னடியார்நடுவுளிருக்குமருளைப்புரியாய்பொன்னம்பலத்செம் 

முடியாமுதலேயென்கருத் துமுடியம்வண்ணமுன்னின்றே, (௧) 

முன்னின்றாண்டாயெனைமான்னமியானுமதுவேமுயல்வற்றுப் 
பின்னின்றேவல்செய்கன் றேன்பிற்பட்டொழிந்தேன்பெம்மானே 
யென்னின் தருளிவரரகின்றுபோர் இடென்னாவிடிலடியா 

ருன்னின் நிவனாரென்னாரோபொன்னம்பலக்கூத்.துகந்தானே. (௨) 

உகந்தானேயன்புடையடிமைக்குருகாவுள்ளச் தணர்விலியேன் 

சகந்தான நியமுறையிட்டாற்றக்கவாறன்றென்னாரோ 

மகர்சான்செய் துவழிவந்தார்வாழவாழ்ச்சாயடியேற்குன் 

முகத்தான்ராராவிடின்முடிவேன்பொன்னம்பலத்தெம்முழுமுதலே. 

முழுமுதலேயைம்புலனுக்குரூவர்க்குமென்றனக்கும் 

வழிமுதலேநின்பழவடியார்திரளவான்குழுமிக் 

கெழுமுதலேயருடர்திருக்கவிரங்குங்கொல்லோவென் 

றழுமதுவேயன் நிமற்றென்செய்கேன்பொன்னம்பலத்தரைசே. () 

அரைசேபொன்னம்பலத்தாமெழுதேயென் றுன்னருணோக்கி 
யிரைசேர்கொக்கொத்திரவுபகலேசற்றிருந்சேவேசற்றேன் 

கரைசேரடியார்களிசிறப்பக்காட்சிகொடுச் தன்னடி.யேன்பாற் 

பிரைசேர்பாலிசனய்போலப்பேசாதிருந்தாலேசாரோ, (நி) 

ஏசாநிற்பசென்னையுனக்கடியானென்றுபிறரெல்லாம் 

பேசாகிற்பரியான் ருனும்பேணூகிற்பேனின்னருளே 
தேசாசேசர்சூழ்ந் திருக்குந்திருவோலக்கஞ்சேவிக்க 
வீசாபொன்னம்பலத்தாடுமெர்தாயினித்தானிரங்காயே, (௬) 

இரங்குஈமக்கம்பலக்கூத்தனென்றென்றேமாந்திருப்பேனை 

யருங்கற்பனைகற்பிச்சாண்டாயாள்வாரிலிமாடா வேனோ



கோயிற்திருப்பதிகம், ௭௯ 

கெருங்குமடியரர்களுநீயுகின் றுகிலாவிவிளையாடு 
மருங்கேசார்ர் துவரவெங்கள்வாழ்வேவாவென்றருளாயே. (er) 

அருளாதொழிந்தாலடியேனையஞ்சேலென்பாராரிக்குப் 

பொருளாவென்னைப்புகுர்தாண்டபொன்னே பொன்னம்பலக்கூத் 

மருளார்மனத்தோடுனைப்பிரிர் தவருந் தவேனைவாவென்றுன் [தா 

நெருளார்கூட்டங்காட்டாயேற்செத்தேபோனாற்சிரியாரோ. (௮) 

சிரிப்பார்களிப்பார்தேனிப்பார்திரண்டுதரண்டுன் நிருவார்த்தை 

விரிப்பார்சேட்பார்மெச்சுவார்வெவ்வே நிருக் துன் நிருகாமக் 

தீரிப்பார்பொன்னம்பலத்தாடுந்தலைவாவென்பாரவர்முன்னே 

நரிப்பாய்காயேனிருட்பேனோமம்பியினித்தானல்காயே. (க) 

ஈல்காதொழியானமக்கென்றுன்னாமம்பிதற் நிகயனநீர் 

மல்காவாழ்த்தாவாய்குழருவணங்காமனத்தானினை/ துருடப் 
பல்காலுன்னைப்பாவித் துப்பரவிப்பொன்னம்யலமென்றே 

யொல்காநிற்குமுயிர்க்சங்கெயருளாயென்னையுடையானே. (௧0) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கோயிறறிருப்பதிகம். 

அ.நுபோகவிலக்கணம். 

தில்லையிலருளிசசெயப்பட்டது. 

  

  

ஆ௫ிரியவிருத் தம். 

திருச்சிறறம்பலம், 

மாறிரின்றென்னைமயக்கிடும்வஞ்சப் 

புலனைந்தின்வழியடைத்தமுதே 
பூதிரின்மென்னுளெழுபரஞ்சோதி 

யுள்ளவாகாணவந்தருளாய் 
தேறலின்நெளிவேரிவபெருமானே 

இருப்பெருச் துறையுறைசிவனே 

யீதிலாப்பதங்களியாவையுங்கடந்த 
வின்பமேயென்னுடையன்பே. (௧) 

௮ன்பினாலடியேனாவியோடாக்கை 
யானந்தமாய்க்க?ந் தருக 

வென்பரமல்லாவின்னருடர்தா 
யானிதற்கிலஜனொர்கைம்மாறு



HO கோயிற்றிருப்பதிகம். 

முன்புமாய்ப்பின்புமுழுதுமாய்ப்பர ந்த 
முத்தனேமுடி.விலாமுதலே 

தென்பெருக்துறையாய்சிவபெருமானே 
சருடைச்சிவபுரத்தரை சே. 

அரைசனேயன்பர்க்கடியனேனுடைய 
வப்பனேயாவியோடாக்கை 

புரைபுளைசணியப்புகும் துகின் றுருடப் 
பொய்யிருள்கடிந்தமெய்ச்சுடரே 

திரைபொராமன்னுமமுதத்தெண்கடலே 

இருப்பெருச் துறையுறைசவனே 

யுசையுணர்விறக் துகின்றுணர்வதோருணர்வே 

யானுன்னையுரைக்குமா நுணர்த்தே, 

உணர்ந்தமாமுனிவரும்பரோடொழிந்தா 

ருணர்வுக்குந்தெரிவரும்பொருளே 

யிணங்கிலியெல்லாவுயிர்கட்குமுயிரே 
யெனைப்பிறப்பறுக்குமெம்மருந்தே 

இணிர்ததோரிருளிற்றெளிச்ச தூவெளியே 

இருப்பெருரச் துறையுறைஏிவனே * 
குணங்கடாமில்லாவின்பமேயுன்னைக் 

குறுனேற்னணெியென்னகுறையே, 

குறைவிலாநிஹறைவேகோதிலாவமுதே 
யீறிலாக்கொழுஞ்சுடர்க்குன்றே 

மறையுமாய்மறையின்பொருளுமாய்வந்தென் 

மனத் திடைமன்னியமன்னே 
கிறைபெராடூர்போற்சிக்தைவாய்ப்பாயும் 

திருப்பெருக் துறையுறைசவனே 
யிறைவனேநீயென்னுடலிடங்கொண்டா 

யினியுன்னையென்னிரக்கேனே. 

இரச்திரக் தருகவென்மனத்துள்ளே 

யெழுசன்றசோதியேயிமையோர் 

கிரந்தனிற்பொலியுங்கமலச்சேவடியாய் 
இருப்பெரு6 துறையுதைசவனே 

நிரந்தவாகாயரீர்நிலந்தீகா 
லாயவையல்லையாயாங்கே 

க.ரந்ததோருருவேகளித்சனலுன்னைக் 

கண்ணுறச்கண்டுகொண்டின்றே, (௬)



கோயிற்திருப்பதிகம். 

இன்றெனக்கருளியிருள்கடிஈ் துள்ள த் 

தெழுன்றஞாயிறேபோன்று 
நின் நநின்றன்மைகினைப்பறகினைந்தே 

னீயலாற்பிறிதுமற்நின்மை 
சென்றுசென்றணுவாய்த்சேய்ச் துதேய்க்தொன்ருர் 

இிருப்பெருந்துறையுறைஏவனே 

யொன்றுகீயல்லையன் றியொன் றில்லை 

யாருன்னையதியகற்டாரே, 

பார்பதமண்டமனைத் துமாய்முளைத் துப் 

பரந்ததோர்படசொளிப்பரப்பே 
நீருறுதயேகினைவதேலரிய 

நின்மலாநின்னருள்வெள்ளச் 
சருறுச்தையெழுர்ததோர்தேனே 

இருப்பெருக் துறையுறைசவனே 

யாருறவெனக்கிங்காரயலுள்ளா 

ரானந்தமாக்குமென்சோதி, 

சோதியாய்த்தோன்றுமுருவமேயருவா 
மொருவனேசொல் ஓத றகரிய 

வாதியேகநடுவேயந்தமேபந்த 

மறுக்குமானந்தமாகடலே 

இதிலாநன்மைத்திருவருட்குன்றே 

திருப்பெருந் துறையுறைஏவனே 

யாதுகீபோவதோர்வகையெனக்கருளாய் 
வர்துநின்னிணையடி.தச்தே. 

தந்ததுன்றன்னைக்கொண்டதென்றன்னைச் 
சங்கராவார்கொலோசதர 

ரந்தமொன்றில்லாவானந்தம்பெற்றே 

னியா துரிபெற்றதொன்றென்பாற் 
சிந்தையேகோயில்கொண்டவெம்பெருமான் 

நிருப்பெருச் துறையுறைசிவனே 
யெக்தையேயீசாவுடலிடங்கொண்டா 

யாணிதற்கலனொர்கைம்மாநறே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

௮/3 

(எ) 

(௮)



௮௨ 

செத்திலாப்பத்து. 
  

சிவானந்தமளவறுக்கொணொாமை. 

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

ஆசிரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பாய்யனேன ககெகப்புகுந்தமு தூறும் 

பு துமலர்க்கழலிணையடி பிரிக் துங் 

கையனேனின்னுஞ்செத்திலேனக்தோ 

MH s Days gor or 645 Ger pss 

னையனேயரசேயருட்பெருங்கடலே 
யத்தனேயயன்மாற்கறியொண்ணாச் 

செய்யமேணியனேசெய்வகையறியேன் 
றிருப்பெருக் துறைமேவியசிவனே. (௧) 

பந்றுமாய்மரமாய்ப்பனல்காலே 

யுண்டியாயண்டவாணரும்பிறரும் 

வற்றியாருநின் மல ரடி.காணா 

மன்னவென்னையோர்வார்த்தையுட்படுத் தப் 

பந றினாய்பதையேன்மனமிகவுருகேன் 

பரிகிலேன்பரியாவுடறன்னைச் 

செத்நிலேனின் ஐந்திரிதருகன்றேன் 
அிருப்பெருக் துறைமேவியஏிவனே. (௨) 

புலையனேனையும்பொருளெனநினைக்் துன் 

னருள்புரிஈ்தனைபுரித ஓங்களிச் தத் 
தலையினானடர்சேன்விடைப்பாசா 

சங்கராவெண்ணில்வானவர்க்செல்லா 

நிலையனேயலைநீர்விடமுண்ட 
நித்தனேயடையார்புரமெரித்த 

சிலையனேயெனைச்செத்திடப்பணியாய் 

இருப்பெருச் தறைமேவியசிவனே. (௩.) 

௮ன்பராமெற்றருந்தவமுயல்வா 

சயனுமாலுமற்றழுறுமெழுகா



செத்திலாப்பத்து, 

மென்பராய்நினைவாரெனைப்பலர் 

நிற்சவிங்கெனையெற்றினுக்காண்டாய் 
வன்பராய்முருடொக்குமென்௫ந்தை 

மரக்கணென்செவியிரும்பினும்வலி து 
தென்பராய்த் துறையாய்சிவலோகா 

இருப்பெருக் துறைமேவியசிவனே. 

ஆட்டுத்சேவர்தம்விதியொழித்தன்பா 

லையனேயென்றுன்னருள்வழியிருப்பே 

ஞட்டுத்சேவருகாடரும்பொருளே 
காதனேயுனைப்பிரிவுருவருளைக் 

காட்டி. த்தேவநின் கழலிணைகாட்டிக் 

காயமாயத்தைக்கழித்தருள்செய்யாய் 

சேட்டைத்தேவர்தக்சேவர்பிரானே 

இருப்பெருக். துறைமேவியசிவனே. 

அறுக்கலேனுடறுணிபடத்டப்புக் 

கார்கிலேன் நிருவருள்வகையறியேன் 

பொறுக்கலேனுடல்போக்கடங்காணேன் 

போற்றிபோறறியென்போர்விடைப்பாகா 

விறக்கிலேனுனைப்பிரிக் தினி திருக்க 
வென்செய்கேனி தசெய்கவென்தருளாய் 

கிறைக்கணேபுனனிலவியவயல்குழ் 
இருப்பெருந்துறைமேவியசிவனே. 

மாயனேமறிகடல்விடமுண்ட 

வானவாமணிசண்டத்தெம்மமுதே 

நாயினேனுனைகினையவுமாட்டே 

னமச்சிவாயவென்றுன்னடி.பணியாப் 
பேயனாகலும்பெருகெறிசாட்டாய் 

பிறைகுலாஞ்சடைப்பிஞ்ஞகனேயோ 

சேயனாூரின்தலறுவதழகோ 
இருப்பெருச் துறைமேவியசிவனே. 

போ தசேரயன்டொருகடற்டெந்தோன் 
புரந்தராதிகணிற்கமற்றென்னைக் 

கோதுமாட்டிகின்குரைகழல்காட்டி.க 
குறிச்சொள்கென்றுகின்றொண்டரித்கூட்டா 

யாதுசெய்வதென் நிருந்தனன்மருக்தே 
யடி.யனேனிடர்ப்படுவ தமினிசோ 

hi 

(௪) 

(௬)



AP அடைக்கலப்பத்து. 

சசவார்புனனிலவியவயல்குழ் 
திருப்பெருந் துறைமேவியசிவனே. (௮) 

ஞாலமிர்திரனான்முசன்வானவர் 
நிற்கமற்றெனைஈயந்தினிதாண்டாய் 

காலனாருயிர்கொண்டபூங்கழலாய் 

கங்கையாயங்குதங்மெகையாய் 

மாலுமோலமிட்டலறுமம்மலர்க்கே 
மரக்கணேனையும்வர் இடப்பணியாய 

சே ஓடீலமுநிலவியவயல்குழ் 
இருப்பெருந்துறைமேவியசிவனே. (௧) 

Hons gu bo gars Era aves cp orl 

யச்சந்தீர்த்ததின்னருட்பெருங்கடலிற் 

திளைத்துக்தேக்கியும்பருஇயுமுருகேன் 

இிருப்பெருக்துறைமேவியசிவனே 

வளைக்கையானொடமலரவன றியா 

வானவாமலைமாதொருபாகா 

களிட்பெலாமிகக்கலங்குன்றேன் 

சயிலைமாமலைமேவியகடலே. (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

அடைக்கலப்பத்து. 
  

பக்குவநிண்ணயம். 
இருப்பெருர்துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கல வைவப்பாட்டு. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

செழுக்கமலத்தரளனரின் சேவடி சேர்ச்தமைந்த 
பழுத்தமனத்தடியருடன்போயினர்யான்பாவியேன் 
புழுக்கணுடைப்புன்குரம்பைப்பொல்லாக்கல்விஞானமிலா 
வழுக்குமனத்தடியேனுடையாயுன்னடைக்கலமே. (a) 

வெறுப்பனவேசெய்யுமென்சிறுமையைநின்பெருமையினாற் 
பொறுட்பவனேயராப்பூண்பவனேபொங்குகங்சைசடைச் 
செறுப்பவனேரின் நிருவருளாலென்பிறவியைவே 

சறுப்பவனேயுடையாயடியேலுன்னடைக்கலமே. (௨)



அடைடைக்கலபபத்து, 

பெரும்பெருமானென்பிறவியைவேரறுச் தப்பெரும்பிச்சுத் 
தரும்பெருமான்ச தூட்பெருமானென்மனத்தினுள்ளே 
வரும்பெருமான்மலரோனெடுமாலறியாமனின்ற 

வரும்பெருமானுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

பொழிகின்றதுன்பப்புயல்வெள்ளத்தினின் சழற்பணைகொண்் 
டிழிசின்றவன்பர்களே நினர்வான்யானிடர்க்கடல்வாய்ச் 

சுழிசென்றுமாதர்த்திரை பொரக்காமச்சறவெறிய 

வழிகின்றனனுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

சுருள்புரிகூழையர்சூ ழலிற்பட்னெ றிறமறச்திங் 

இருள்புரியாக்கையிலேகடர்தெய்த்தனன்மைததடங்கண் 

வெருள்புரிமானன்னகோக்கிதன்பங்கவிண்ணோர்பெருமா 
னருள்புரியாயுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

மாழைமைப்பாவியகண்ணீயர்வன்மத்திடவுடைக்து 

தாழியைப்பாவுதயிர்போற்றளர்ந்தேன் ஐடமலர்த்தாள் 

வாழியெப்போ துவர்சதெர்சாள்வணங்குவன்வல்வினையே 

னாழியப்பாவுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

மின்கணினாறுடங்குமிடையார்வெருளிவலையிலகப்பட்டுப் 
புன்கணனாய்ப்புசள்வேனைப்புரளாமற்புகுக்தரு ளி 
யென்கணிலேயமுதூறித் தித்தித்தென்பிழைக்கரங்கு 

மங்கணனேயுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

மாவடவூரன்னகண்ணிபங்காநின்மலரடிக்கே 

கூவிடுவாய்கும்பிக்கேயிவொய்நின்குறிப்பறியேன் 

பாவிடையாடுகுழல்போற்கரம் துபரக்த துள்ள 

மாகெடுவேனுடையாயடியேனுன்னடைக்கலமே. 

பிறிவ நியாவன்பர்கின்னருட்பெய்கழற்றாளிணைக்£ழ் 

மறிவறியாச்செல்வம்வர்துபெற்றாருன்னைவந்திப்பதோர் 

நெதியறநியேனின்னையேயறியேனின்னையேயதியு 
மறிவறியேனுடையாயடியேஷஒன்னடைக்கலமே. 

வழங்குகன்ராய்க்குன்னருளாரமுதத்தைவாரிக்கொண்டு 

AG) 

(5) 

விழுங்குசின்றேன்விக்னேன் வினையேனென்விதியின் மையாற் 
றழங்கருந்தேனன்னதண்ணீர்பருகத்தக்தய்யக்கொள்ளா 

யமுங்கு்றேனுடையாயடி.யேனுன்னடைக்கலமே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

(5௦)



௮௬ 

அல சப்பத்து, 
  

ஆக்்துமவிலக்கணம். 
இருப்பெருந்துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

ஆ௫ரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கருடக்கொடியோன்காணமாட்டாக்கழற்சேவடியென்னும் 
பொருளைத்தந்திங்கென்னையாண்டபொல்லாமணியேயோ 
விருளைச் தரந்திட்டிங்கேவாவென்றங்கேகூவு 

மருளைப்பெறுவானாசைப்பட்டேன்சண்டாயம்மானே. (க) 

மொய்ப்பானரம்புகயிராகமுளையென்புதோல்போர்த்த 
குப்பாயம்புக்கிருக்ககல்லேன்கூவிக்கொள்ளாய்கோவேயோ 

வெப்பாலவர்க்குமப்பாலாமென்னாரமுதேயோ 
வப்பாகாணவாசைப்பட்டேன்சண்டாயம்மானே, (௨) 

சீவார்ந்தீமொய்த்தமுக்கொடுதிரியுஞ்சிறுகுடிலிதுதையக் 

கூவாய்கோவேகூத்தாகாத்தாட்கொள்ளுங்குருமணியே 
தேவாதேவர்ச்கரியானேசிவனேூறநிசென்முககோக்கி 

யாவாவென்னவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே. (௩) 

மிடைக்தெ லும்பூத்தைமிக்கழுக்கூறல்வீறிலிகடைக்கூடம் 

தொடர்ச்சதெனைரஈலியத்துயருறுகன்றேன் % சோத்தமெம்பெருமா 

யுடைக்துகைம் தருயுன்னொளிகோக்கியுன் றிருமலர்ப்பாத [னே 
மடைந்துநின் றிடுவானாசைப்பட்டேன்௧கண்டாயம்மானே. (௪) 

அ௮ளிபுண்ணகத்துப்புறந்தோன்மூடியடி.யேனுடையாக்கை 
புளியம்பழமொத்திருந்தேனிருந் தம்விடையாய்பொடியாடீ 

யெளிவக்தென்னையாண்டுகொண்டவென்னாரமுதேயோ 
வளியேனென்னவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே. (௫) 

எய்த்தேனாயேனினியிங்கருக்கடில்லேணிவ்வாழ்க்கை 
வைத்தாய்வாங்காய்வானோர றியாமலர்ச்சேவடியானே 

முத்தாவுன்றன் முகவொளிகோக்கிமுறுவன்னகைகாண 
வத்தாசாலவாசைட்பட்டேன் கண்டாயம்மானே. (௬) 

பாசோர்விண்ணோர்பரவியேத் தம்பரனேபரஞ்சோதி 
வாராய்வாராவுலகந்தர் துவந்தாட்கொள்வானே 
  

% சோத்தம்--இழிந்தார்செய்யுமஞ்சலி,



அதிசயப்பத்து, ௮௪ 

பேராயிரமும்பரவித்இிரிந்தெம்பெருமானெனவேத்த 

வாராவமுதேயாசைப்பட்டேன்சண்டாயம்மானே, (௭) 

கையாற்றொழு துன்கழற்சேவடிகள்கமுமச்தமுவிக்கொண் 

டெய்யாதென்றன்றலைமேல்வைத்தெம்பெருமான்பெருமானென் 
றையாவென்றன்வாயாலரற்றியழல்சேர்மெழுகொப்ப 

வையாற்றரசேயாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே. (௮) 

செடியாராக்கைததிறமறவீசிச்செபுககர்புக்குக் 

கடியார்சோதிகண்டுகொண்டென்சண்ணிணைகளிகூரப் 

படி.தானில்லாப்பரம்பரனேயுன்பழவடியார்கூட்ட 

மடியேன்காணவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே, (௯) 

வெஞ்சேலனையகண்ணார்தம்வெகுளிவலையிலகப்பட்டு 
கைஞ்சேனாயேன்ஞானச்சுடரேகானோர்தணைகாணேன் 
பஞ்சேரடியாள்பாகச்தொருவாபவளத்திருவாயா 

லஞ்சேலென்னவாசைப்பட்டேன்கண்டாயம்மானே. (௧௦) 

இருச்சிற்நம்பலம். 

  

௮ திசயப்பத் து. 

முத்தியிலக்கணம். 
இிருப்பெருக்துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

ஆ௫ிரியவிருத்தம, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

வைப்புமாடென்றுமாணிக்கச்தொளியென்று மனத்திடையுருகாசே 

செப்புகேோர்முலைமடவரலியர்தங்கடிறக்்திடைரைவேனை 
யொப்பிலாசனவுவமனிவிறக்சனவொண்மலர்த்திருப்பாதத் 

தீப்பனாண்டுதன்னடி.யரிற்கூட்டியவதிசயங்கண்டாமே, (4) 

நீதியாவனயாவையுநினைக்கலேனினைப்பவரொடுங்கூடே. 
னேசமேபிறக்திறர் தழல்வேன்றனையென்னடியானென்று 
பாதிமாதொடுங்கூடியபரம்பரணிரக்தரமாய்கின்ற 

வாதியாண்டுதன்னடி.யரிற்கூட்டியவ திசயங்கண்டாமே. (௨) 

முன்னையென்னுடைவல்வினைபோயிடமுக்கணதுடையெர்தை 
தன்னையாவருமறிவதற்கரியவனெளியவனடியார்க்குப்



AA ௮ திசயப்பத் து, 

பொன்னைவென்றதோர்புரிசடைமுடிதனிலீளமதிய துவை தத 
வன்னையாண்தென்னடியரிற்கூட்டியவதஇசயங்கண்டாமே, (௩) 

பித்தனென்றெனையுலகவர்பகர்வதோர்காரணமிதுகேளீ 
சரொத்துச்சென்றுதன் நிருவருட்கூடிடுமூபாயமததியாமே 

செச்துப்போயருகர இடைவீழ்வதற்கொருப்படுசின் றேனை 

யத்தனாண்டுதன்னடியரிற்கூட்டியவ தசயங்கண்டாமே, (௪) 

ப. வுவாரவர்பாடுசென்றணைடலேன்பன்மலர்பறித்தேற்றேன் 

குரவுவார்குழலார்திறக்தேகின்றுகுடிகெகென்றேனை 

யிர வுநின்றெரியாடியவெம்மிறையெரிசடைமிளிர்சின் ற 

வரவனாண்டுதன்னடியரிற்கூட்டியவதஇிசயங்கண்டாமே, (௫) 

எண்ணிலேன் றிருகாமவஞ்செழுத்தமென்னேமழைமையதனாலே 

நண்ணிலேன்கலைஞானிகடம்மெடுகல்வினை5யவாதே 

மண்ணிலைபிறக்திறம் துமண்ணாவகற்கொருப்படுகின்றேனை 

யண்ணலாண்டுதன்னடியரிற்கூட்டியவதஇிசயங்கண்டாமே, (௬) 

பொத்தையூன்ச வர்புழமுட்பொதிர் துளுச்தசம்பொழுகயபொய்க்க... 

பை,யிச்தைமெய்யெனக்கருதிரின் நிடாக்கடற்சுழித்தலைப்படுவேனை 
முத்துமாமணிமாணிக்சவயிரத்தபவளத்தினமுழுச்சோதி 

யத்தனாண்டுதன்னடியரிற்கூட்டியவஇசயங்கண்டாமே. (cr) 

நீக்கிமுன்னெனைத்தன் எனொடுகிலாவகைகுரம்பையிந்புகப்பெய்து 

கோக்கிறுண்ணிபகொடியனசொற்செய்துநுகமின் நிவிளாக்கைச் 5 

தூக்கிமுன்செய்சடெ-ய்யறத்துகள றுத்தெழுதருசுடர்ச்சோது ' 

யாக்கியாண்டுதன்னடியரிற்கூட்டியவஇசயங்கண்டாமே, (2) 

உற்றவாக்கையினுறுபொரணறுமலசெழுதருகாற்றம்போற் 

பற்நதலாவதோர்கிலையிலாப்பரம்பொருளட்பொருள்பாராகே 

பெற்றவாபெற்றபயன த.றுகர்ச்இடும்பித்தர்சொற்றெளியாமே 

யத்தனாண்டுதன்னடியர்ற்கூட்டியவ இசயங்கண் டாமே. (௪) 

இருடிணிந்தெழுரந்திட்டதோர்வல்வினைச்சிறுகுடிலிதுவித்தைப் 

பொருளெளச்களித்தரு£ரகத்திடைவிடிப்புகுகின்றேனைச் 

தெருளுமூம்மதினொடிவரையிடி.தரச்சினப்பதத்தொடுசெந்தி 

யருளமெய்ச்கெறிபொய்க்நெறிரீக்ெயெவதிசயங்கண்டாமே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

 



௮௯ 

புணர்சீசிப்பத்து. 

அத்துவிதவிலக்கணம். 

திருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

ஆசிரியவிருத்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம். 

சடர்பொற்குன்றைத்கோளாமுத்தைவாளாதொழும்புகந்த,கடை 
பட்டேனையாண்டுகொண்டகருணாலயனைக்கருமால்பிரமன், றடை 

பட்டின்னுஞ்சாரமாட்டாத்தன்னைத்கந்தவென்னாரமுதைப், புடை 
பட்டி ருப்பதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்க்தே 

ஆற்நசில்லேனடியேனரசேயவணிதலத்தைம்புலனாய 

சேற்றிலமுக்தாச்சிந்தைசெய்துசிவனெம்பெருமானென்றேத்தி 
யூற்றுமண ந்போனெக்குகெக்குள்ளேயுருயோலமிட்டுப் [தே. 
போற்றிரிந்பதென்றுகொல்லோ வென்பொல்லாமணியைப்புணர்ம் 

நீண்டமாலுமயனும்வெருவகீண்டகெருப்பைவிருப்பிலேனை 
யாண்டுகொண்டவென்னாரமுதையள்ஞாறுள்ளத்தடியார்முன் 

வேண்டுந்தனையும்வாய்விட்டல றிவிரை யார்மலர் தூவிப் [சே. 

பூண்கெடப்பதென்றுகொல்லோவென்பொல்லா மணியைப்புணர்ம் 

அல்லிச்சமலத்சயனுமா ஓமல்லாதவருமமரர்கோனுஞ்,சொல்லீப் 
பர வுகாமத்தானைச்சொல்லும்பொருளுமிறந்சசுடரை, நெல்லிக்கனி 

யைச்தேனைப்பாலைநிறையின்னமுசையமுதின்சுவையைப், புல்லிப் 

புணர்வதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ந்தே. () 

திகழத்திகழுமடியுமுடியுங்காண்பான்€ழ்மேலயனும்மாலு, மகழப் 
பற் துங்காணமாட்டாவம்மானிம்மானிலமுழுது,நிசழப்பணிகொண் 

டென்னையாட்கொண்டாவாவென்் றநீர்மையெல்லாம், புகழப்பெறு 

வசென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ச்தே. (இ) 

பரிக் துவம் தபர மானர்தம்பண்டேயடியேற்கருள்செய்யப் 

பிரிர்தபோச் தபெருமாகிலத்திலருமாலுற்றேனென்றென்று, சொரி 

ந்தகண்ணீர்சொரியவுண்ணீருசோமஞ்சிலிர்ப்பவுகந்தன்பாய்ப், புரி 

அரிழ்பதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ந்தே, (௬) 

நினையப்பிறருச்கரியகெருப்பைரீரைக்காலைகிலனைவிசம்பைத் [டங் 
கனையொப்பாரையில்லாத்தனியைகோக்த்தழைச் துத் தீழுத்தகண் 

௧௪



௯௦ வாழாபபத்து, 

கனையக்கண்ணீரருவிபாயக்சையுங்கூப்பிக்கடிமலராற், புனையட்பெ 
ுவதென்றுசொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ச்தே. (௪) 

கெக்குகெக்குள்ளுருகியுருகரின்றுமிருர் தங்டடர் துமெழுக்து 

நக்குமழு துந்தொழு தும்வாழ்த்திசானாவிதத்தாற்கூத் தவிற றிச் 

செச்கர்போலுக்திருமேனிதிகழகோக்கிச்சிலிர்சிலித் தப் 

புக்குநிற்பதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ந்தே, 

தாதாய்மூவேழுலகுக்குக்தாயேகாயேன்றனையாண்ட, பேதாய்பி 

றவிப்பிணிக்கோர்மருந்தேபெருந்தேன்பில்கவெப்போது, மேதாம 

ணியேயென்றென் றேத்தியிரவும்பகலுமெழிலார்பாகப், போதாய்ம் 

தணைவதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணியைப்புணர்ந்தே, () 
காப்பாய்படைப்பாய்கரப்பாய்முழுதுங்கண்ணார்விசும்பின் விண் 

ஹணோக்ெல்லா, மூப்பாய்மூவாமுதலாய்கின்றமுதல்வாமுன்னேயெ 

னையாண்ட, பார்ப்பானேயெம்பரமாவென்றுபாடிப்பாடிப்பணிந்து 

பாதப், பூப்போதணைவதென்றுகொல்லோவென்பொல்லாமணிபை 

பபுணாந்சே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

வாழாப்பத் து. 
  

முத்தியுபாயம். 
திருப்பெருந்துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

AA Au fms sw. 

இருச்சிற்றம்பல ம. 

பாரொடுவிண்ணாய்ட்பரந்தவெம்பரனே 

பற்றுகான்மற்றிலேன்கண்டாய 
ச ராடிபொலிவாய்சிவபுரத்தரசே 

திருப்பெருந் துறையுறைசிவனே 

யாரொடுகோகேனார்க்கெடுத்துரைக்கே 

னாண்டம்யருளிலையானால் 

வாகடலுலடூல்வாழ்லேன்் கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புரியாயே. (4) 

வம்பனேன்றன்னையாண்டமாமணியே 

மற்றுமான்பற்றிலேன்௧ண்டா 

யும்பரூமறியாவொருவனேயிருவர்க் 

குணர்விறர் துலகமூடுருவுஞ்



வாழாபபத்ு. 

செம்பெருமானேசிவபுரத்தரசே 
திருப்பெருக் துறையுறைசிவனே 

யெம்பெருமானேயென்னையாள்வானே 

யென்னைரீகூவிக்கொண்டருளே. 

பாழ.மால்புகமும்பாதமேயல்லாற் 

பற்றுகான்மற்கிலேன்சண்டாய் 

தேடிரீயாண்டாய்சிவபுரத்தரசே 

இருப்பெருக்துறையுறைகிவனே 

யூவெ துன்னோடுவப்பதுமுன்னை 

யுணர்த்துவ துனக்செனக்குறுதி 
வாடினேனிங்குவாழ்கலேன்கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புரியாயே. 

வல்லைவாளரக்ீகர்புசமெரிச்சானே 

மற்றுகான்பறறிலேன்கண்டாய் 

இில்லைவாழ்கூத்தாசிவபுரத்தரசே 
இருட்பெருக் துறையுறைசவனே 

யெல்லைமூவுலகுமுருவியன் நிருவர் 

காணுகாளாதியீறின்மை 

வல்லையாய்வளர்ந்தாய்வாழ்திலேன்.கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புரியாயே, 

பண்ணினேர்மொழியாள்பங்ககீயல்லாற் 
பற்றுசான்மறறிலேன்கண்டாய் 

இண்ணமேயாண்டாய்சவபுரத்தாசே 

இருட்பெருக் துறையுறைசிவனே 

யெண்ணமேயுடல்வாய்மூக்கொடுசெவிகண் 

ணென்றிவைகின்௧ணேவைத்து 

மண்ணின்மேலடியேன்வாழ்கலேன்கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புகியாயே. 

பஞ்சின்மெல்லடியாள்பங்கநீயல்லாற் 

பற்றுமான்மற்றிலேன்கண்டாய் 

செஞ்சவேயாண்டாய்சவபுரத்தரசே 

இருப்பெருக் துறையுைசிவனே 

யஞ்சினேனாயேனாண்டுசீயளித்த 

வருளினைமருளினான் மறந்த 
வஞ்சனேனிங்குவாழ்லேன்கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புரியாயே. 

(௨) 

(௬)



வாழாப்பத்து, 

பருதிவா ழொளியாய்பாதமேயல்லாற் 
பத றுசான்மறறிலேன் கண்டாய் 

திருவுயர்கோலச்சிவபுரத்தரசே 
திருப்பெருக் துறையுறைஏவனே 

கருணையேகோக்டிக்க?க் தளமுருகெ 
கலந் துநான்வாழுமாறறியா 

மருளனேனுலஇல்வாழ்கிலேன்கண்டாய் 
வருகவென்றருள்புரியாயே. 

பந்தணைவிரலாள்பங்கநீயல்லாற் 
பறறுசான்மற்றிலேன்சண்டாய் 

செந்தழல்போல்வாய்சிவபுரத்தாசே 
இருப்பெருர்துறையுறைஏவனே 

யந்தமிலமுதேயரும்பெரும்பொருளே 
யாரமுதேயடியேனை 

வந்துயவாண்டாய்வாழ்கலேன்கண்டாய் 
வருகவென்றருள்புரியாயே. 

பாவராசாவுன்பாதமேயல்லாற் 

பற்றுசான்மற்றிலேன்சண்டாய் 
தேவர்தந்தேவேசிவபுரத்தாசே 
திருப்பெருர் துறையுறைவனே 

மூவுலகுருவவிருவர்€ழ்மேலாய் 
முழங்கழலாய்நிமிர்ந்தானே 

மாவுரியானேவாழ்கலேன்கண்டாய் 
வருகவென்றருள்புரியாயே, 

பழு.திரொல்புகழாள்பங்கமீயல்லாற் 
பற்றுமான்மற்றிலேன்கண்டாய 

செழுமதியணிக்தாய்ரிவபுரத்தரசே 
திருப்பெருந் துறையுறைஏிவனே 

தொழுவனோபிறமைத் துதிப்பனோவெனக்கோர் 

தணையெனகினைவனோசொல்லாய 
மழவிடையானேவாழ்லேன் கண்டாய் 

வருகவென்றருள்புரியாயே. 

தருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௭)



Fo. 

அ ருட்பத்து. 

மகாமாயாகத்தி. 
திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரியவிருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சோதியேசுடரேசூழொளிவிளக்கே 
சுரிகுழற்பணை முலைமடந்தை 

பாதியேபரனேபால்கொள்வெண்ணீற்ரூய் 
பங்கயத்தயனுமால றியா 

ரீதியேசெல்வத்திருப்பெருர் துறையி 
னிழைமலர்க்குருந்தமேவிய?£ 

ராதியேயடி.யேனாதரித்தழைத்கா 
லதெந்துவேயென்றருளாயே. (௧) 

நிரு த்தனேநிமலாநீற்றனேதெற் நிக 

சண்ணனேவிண்ணுளோர்பிசானே 

யொருத்தனேயுன்னையோலமிட்டல றி 
யுலகெலாமச்தேடியுங்காணேன் 

அஇிருத்தமாம்பொய்கைத்்திருட்பெருச் அுறையிற் 

செழுமலர்க்குருந்தமேவியசீ 

ரருத்தனேயடியேனாதரித்தழைத்தா 
லதெக்துவேயென்றருளாயே, (௨) 

எங்கணாயகனேயென்னுயிர்த்தலைவா 

வேலவார்குழலிமாரிருவர் 
தங்கணாயகனேதக்கனற்காமன் 

னைதடலழலெழவிழித்த 

செங்கணாயகனேதிருப்பெருகச் துறையிற 

செழுமலர்க்குருச்சமேவியச 
சவ்கணாவடி.யேனாதரித்தழைத்தா 

லதெர். தவேயென்றருளாயே. (௩) 

கமலரான்முகனுங்கார்முகினிறத்.துக 
கண்ணலுஈண்ணுதற்கரிய 

விமலனேயெமக்குவெளிப்படாயென்ன 
வியன்றழல்வெளிப்பட்டவெந்தாய்



அருட்பதது, 

தமிலகான்மறைசேர்திருப்பெருக் துறையிற் 

செழுமலர்கீகுருந்தமேவிய? 

மலனேயடியேனாதரிச்தழைச்சா 

லசெந்துவேயென்றருளாயே. 

அுடிகொணேரிடையாள்சுரிகுழன்மடந்தை 

துணைமுலைக்கண்கடோய்சுவடு 

பொடிகொள்வான்றழலிற்புள்ளிபோலிீரண்டு 

பொங்கொளிதங்குமார்பினனே 

செடி சொள்வான்பொழில்கூழ்திருப்பெருக் துறையிற் 

செழுமலர்க்குருந்தமேவிய£ 

சழ களேயடியேனாதரித்தழைசதா 

லிதக்துவேயென்றருளாயே. 

துப்பனே தூயாய்தூயவெண்ணிறு 

துதைச்?தழு துளங்கொளிவயிரத் 

தொட்பனேயுன்னையுள்குவார்மன த்தி 

னுநுசுவையளிக்குமாரமுதே 

சசப்பமாமறைசேர்திருப்பெருச் துறையிற் 

செழுமலர்க்குருர் தமேவிய£ 
பப அனேயடியேனாதரித்தழைத்தா 

லசதெந்துவேயென்றருளாயே. 

மெய்யனேவிகர்தாமேருவேவில்லா 

மேவலர்பு7ங்கண்மூன்றெரித்த 

கையனேகாலாற்காலனைக்காய்ந்த 

கடுக்சழற்பிழம்பன்னமேனிச் 

செய்யனேசெல்வத்திருப்பெருந்துறையிற் 

செழுமலர்க்குருந்தமேவிய€ 
ரையனேயடியேனாதரித்தழைத்தா 

ல தர் தவேயென்றருளாயே. 

மூத்தனேமுதல்வாமுக்கணாமுனிவா 
மொட்டருமலர்பறித்திறைஞ்சிப் 

பத தியாய்நினைந்துபரவுவார்தமக்குப் 

பரக .திகொடுத்தருள்செய்யுஞ் 

சித்தனேசெல்வத்திருப்பெருக் துறையிற் 

செழுமலர்க்குருர்தமேவிய£ 

சத் தனேயடியேனாதரித்தழைத்தா 
லதெந் தவேயென்றருளாயே. 

(ஸி)



தருக்கழுக்குன்றப்பதிகம், ௯டு 

மருளனேன்மனத்தைமயக்கறசோக்கி 

மறுமையோடிம்மையுங்கெடுத்த 

பொருளனேபுனிசாபொங்குவாளரவவ் 

கங்கைஙகீர்தஙகுசெஞ்சடையாய் 

தெருளுகான்மறைசேர்திருப்பெரு ர். துறையிழ்' 

செழுமலர்க்குருந்தமேவிய€ 

ரருளனேயடியேனாதரித்தழைத்தா 

லதெச்துவேயென்றருளாயே. (௯) 
இருக்துவார்பொழில்குழ்திருப்பெருர் துறையிற 

செழுமலர்க்குருக்தமேவியச 
ரிருந்தவாறெண்ணியேசருநினைக்திட் 

டென்னுடையெம்பிரானென்றென் 

றருந்தவாகினைந்தேயாதரித்தழைத்தா 

லலைகடலதனுளேநின் நு 

பொருந்தவாகயிலைபுகுநெறியிதுக-ண் 

போதராயென்றருளாயே. (௧௦) 

இருச்சிறறம்பலம், 

இருக்கழுக்குன்றப்பதிகம். . 

குருதரிசனம். 
இருக்கழுக்குன்றத்திலருளிச்செயப்பட் டது. 

  

  

ஆசிரியவிருத்தம். 
இருச்சிற்றம்பலம். 

பிணக்கிலாதபெருச் துறைப்பெரு 

மானுன்னாமங்கள்பேசுவார்கீ 
இணைக்லொத்தோரின்பமேவருக் 

தன்பமேதுடைத்தெம்பிரா 

னுணக்கிலாததோர்வித் தமேல்விளை 

யாமலென்வினையொத்தபின் 
சணக்கிலாத்திருக்கோலறீவந்து 

காட்டினாய்கமுக்குன் நிலே. (௧) 
பிட்டெகேர்படமண்சுமந்த 

பெருந்துறைப்பெரும்பித்தனே. 
சட்டதநேோர்படவநர்திலாத 

சழச்கனேனுனைச்சார்ந்திலேன்



Ke Tir திருக்கழுக்குன்றப்பதிக ம், 

சிட்டனேசவலோகனேூறு 

காயினுங்கடையாயவெங் 

கட்டனேனையுமாட்கொள்வான்வந்து 
காட்டினாய்கழுக்குன் விலே. 

மலங்கனேன்்சண்ணினீரைமாற்றி 

மலங்கெடுத்தபெருக்துறை 

விலங்கேன்வினைக்கேடனேனினி 

மேல்விளைவததிக்திலே 

னிலங்குகன்றரின்சேவடி.க 
ளிரண்டும்வைப்பிடமின் றியே 

கலங்கனேன்கலங்காமலேவநக்து 
காட்டினாய்கமுக்குன் றிலே. 

பூணொணாததொரன்புபூண்டு 
பொருந்திராடொறும்போற்றவு 

நாணொணாததொர்காணமெய்தி 

நடுக்கடலுளமுச்இரான் 

பேனொனாதபெருக்துறைப்பெருச் 

சோணிபற்றியுகைத்தலஓுங் 
காணொணாத்திருக்கோலநீவந்து 

காட்டினாய்கழுக்குன் றிலே. 

கோலமேனிவராகமேகுண 

மாம்பெருர் துறைக்கொண்டலே 
FaGu gu fs Gor sGevesr 

சிர்தைவைத்தசிகாமணி 

ஞாலமேகரியாகரானுனை 
ஈச்சஈச்ிடவந்திடுங் 

காலமேயுனையோதநீவக்து 
காட்டி.ஞாய்கழுக்குன் NACo, 

பேதமில்லதொர்கற்பளித்த 

பெருச்துறைப்பெருவெள்ளமே 
யேதமேபலபேசநீயெனை 

யேதிலார்முனமென்செய்தாய் 
சாதல்சாசல்பொல்லாமையற்ற 

தனிச்சாண்சரணாமெனக் 
காசலாலுனையோதரீவந்து 

காட்டினாய்கழுக்குன் நிலே. 

(கு)



கண்டபத்து, ௬௭ 

இயக்மொரறுபத் துகால்வரை 

யெண்குணஞ்செய்தவீசனே 

மயக்கமாயதொர்மும்மலப்பழ 

வல்வினைக்குளமுந்தவும் 

துயக்கறுத்தெனையாண்டுகொண்டுநின் 

மூய்மலர்கீ்கழறக்தெனைக் 

கயக்கவைச்தடியார்முனேவந்து 

காட்டினாய்கழுக்குன் றிலே. (er) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

கண்டபதீது. 
  

நிருத்ததரிசனம். 
இதில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இக்திரியவயமயங்கியிறட்பதற்கேகாரணமா 

யந்தரமேதிரிர் தபோயருகரடல்வீழ்வேற்குச் 

சிர்தைதனைக்தெளிவித் துசசிவமாக்கயெனையாண்ட 

வர்தமிலாவானந்தமணிகொடில்லைகண்டேனே. (௧) 

வினைப்பிறவியென்டின்றவேதனையிலகப்பட்டுத் 

தனைச்சிறிதகினையாதேதளர்வெய்தக்டடப்பேனை 

யெனைட்பெரிதுமாட்கொண்டென்பிறப்பறுத்தவிணையிலியை 

யனைத்துலகுந்தொழுக்தில்லையம்பலத்தேகண்டேனே. (௨) 

உருத்தெரியாச்காலத்சேயுள்புகுந்தென்னுளமன்னிக 

கருத்திருத்தியூன்புக்குககருணையினாலாண்டுகொண்ட 

திருத் துருத்திமேயானைத்இத்.இிக்குஞ்சிவப,சத்தை 
யருத்திமினானாயடி.யேனணிசகொடி.ல்லைகண்டேனே. (௩) 

கல்லாதபுல்லறிவிற்கடைபட்டகாயேனை 
வல்லாளனாய்வச் தவனட்பெய்தியிருக்கும்வண்ணம் 

பல்லோருங்காணவென்றன்பசுபாசமறுத்தானை 
யெல்லோருமிறைஞ்சுதில்லையம்பலத்தேகண்டேனே. (௪) 

சாதிகுலம்பிறப்பென்னுஞ்சழிப்பட்டுத்தடமொறு 

மாதமிலிகாயேனையல்லலறுத்தாட்கொண்டு



HH பிரார்த தனைப்பத்து, 

பேதைகுணம்பிறருருவம்மானெனதென்னுரைமாய்த்தக் 
கோதிலமுதானானைக்குலாவுதில்லைசண்டேனே, (௫) 

பிறவிதனையறமாற்றிப்பிணிமூடப்பென் றிவையிரண்டு 

மூறவினொடுமொழியச்சென்் றுலகுடையவொருமு தலைச் 
செறிபொழில்குழ்தில்லைககர்த்இருச்சிற்றம்பலமன்னி 

மழறையவரும்வானவரும்வணங்கிடகான்்௧ண்டேனே, (௬) 

பத்திமையும்பரிசுமிலாப்பசுபாசமறுத்தருளிப் 

பித்தனிவனெனவென்னையாக்குவித் துப்பேராமே 
சித்சமெனலுர்திண்கயிற்ரூற்றிருப்பாதங்கட்டுவித்த 

வித்தகனார்விளையாடல்விளங்குதில்லைசண்டேனே. (௪) 

அ௮ளவிலாப்பாவகத்தாலமுக்குண்டிங்கறிவின் நி 

விளைவொன்றுமறியாதேவெறுவியனாய்க்கடப்பேனுக் 

களவிலாவானந்தமளித்தென்னையாண்டானைக் 

களவிலாவானவருக்தொழுக்தில்லைகண் டேனே. (௮) 

பாங்கொடுபரிசொன்றுமறியாதகாயேனை 

யோங்கியுளத்தொளிவள ரவுலப்பிலாவன்பருளி 

வாங்கவினைமலமறுச் தவான்௧ருணைதந்தானை 

கான்குமறைபயிறில்லையம்பலத்சேசண்டேனே. (௯) 

பூதங்களைச்காடுப்புலஎனாடுப்பொருளாூப் 

பேதங்களனைத்துமாய்ப்பேசமிலாப்பெருமையனைக் 

கேதங்கள்கெடுத்தாண்டகளரொளியைமரகதத்தை 

வேதங்கடொழுதேத்தும்விளங்குதில்லைகண்டேனே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

பிசார்தீசவளப்பத்.து. 
  

சீதாமுத்தி. 
இருட்பெருச் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட _து. 

ஆசிரியவிருத்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

கலந்துநின்னடியாரோடன்றுவாளாகளித் திருந்தேன் 
புலர் துபோனகாலங்கள்புகுச் துகின்றதிடர்பின்னா 

ஞலர்ர்தபோனேனுடையானேயுலவாவின்பச்சடர்காண்பா 
னல் தபோனேனருள்செய்யாயார்வங்கரவடி.யேற்கே, (a)



பிரார்தீதனைப்பத்து, ௬௯ 

௮டியார்சிலருன்னருள்பெற்ராரார்வங்கூரயானவமே 
மூடையார்பிணத்தின்முடி.வின் நிமுனிவாலடியேன்மூக்கன்றேன் 
கழியேனுடையகருவினையைக்களைந்துன்௧கருணைச்சடல்பொங்க 

வுடையாயடியேனுள்ளத்தேயோவா தருகவருளாயே, (௨) 

அருளாரமுதப்பெருங்கடல்வாயடியாரெல்லாம்புக்கழுந்த 

விருளா ராக்கையி தபொறுச்சதேயெய்ச்சேன்சண்டாயெம்மானே 

மருளார்மனத்தோருன்மத்தன் வருமாலென் றிங்கெனைக்கண்டார் 

வெருளாவண்ணமெய்யன்பையுடையாய்பெறநான்வேண்டுமே, () 

வேண்டும்வேண்டுமெய்யடியாருள்ளேவிரும்பியெனையருளா 

லாண்டாயடியேனிடர்களைந்தவமுதேயருமாமணிமுத்தே 

கதூண்டாவிளச்கன் சடரனையாய்சொண்டனேற்குமுண்டாங்கொல் 

வேண்டாதொன்றும்வேண்டாதுமிக்கவன்பேமேவுதலே, (௪) 

மேவுமுன்றனடியாருள்விரும்பியானுமெய்ம்மையே 

காவிசேருங்கயற்கண்ணாள்பங்காவுன் றன்கருணையினாற் 

பாவியேற்குமுண்டாமோபரமானந்தப்பழங்கடல்சேர்ந் 

தாவியாக்சையானெனதென் றியா துமின் நியறுதலே, (௫) 

அற்வேபெற்ருர்கின்னன்பரந்தமின் நியககெகவும் 
புறமேடடேந்துபுலைகாயேன்புலம்புசன்றேனுடையானே 

பெறவேவேண்டுமெய்யன்புபேராவொழியாப்பிரிவில்லா 

மறவாரினையாவளவிலாமாளாவின்பமாகடலே,. (௬) 

கடலேயனையவானந்தங்கண்டாரெல்லாங்கவர்ந் தண்ண 

விடரேபெருக்கியேச ந்றிங்கிருத்தலழகோவடிநாயே [தேன் 
னுடையாய்நீயேயருளுதியென் நணர்த்தாதொழிக்சேகழிந்தொழிக் 

சுடராரருளாலிருணீசகச்சோதீயினித்கான் றுணியாயே, (௪) 

துணியாவுருகாவருள்பெருகத்தோன் நுந்தொண்டரிடைப்புகுக்து 
இணியார்குறங்கிற்சிச்தையேன்சிவனேகின்றுதேய்கின்றே 

னணியாரடியாருனக்குள்ளவன்புந்தாராயருளளியத் 

தணிபாதொல்லைவர்தருளித்தளிர்ப்பொற்பாதந்தாராயே. (௮) 

தாராவருளொன் றின் நியேதர்சாயென்றுன்ற மரெல்லா 

மாராநின்ராரடியேனுமயலார்போலவயர்வேனோ 

ராரருளாற்கிக்தனையைத்திருச்தியாண்டசவலோகா 

பேரானந்தம்பேராமைவைக்கவேண்டும்பெருமானே. (௬) 

மாஜனோர்பங்காவக்இப்பார்ம துரக்கனணியேமனகெகா 
மானோர்சோளாச்சுரையொத்தானம்பியித்தால்வாழ்ந்தாயே



௧௦௦ குழைழத்தபத்து, 

யூனேபுகுந்தவுனையுணர்ச்தேயருடுப்பெருகுமுள்ளத்தைக் 
கோனேயருளுங்காலந்தான்கொடியேற்கென்றோகூடுவதே, (௧௦) 
கூடிக்கூடியுன்னடியார்குணிப்பார்சிரிப்பார்களிப்பாரா 
வாடி.வாடிவழியற்றேன்வற்றன்மரம்போனிற்பேனோ 
வடியூடியுடையாயொடுகலநக்துள்ளுருடிப்பெருககெச் 

காழி.யாடியானர்தமதுவேயாகவருள்கலச்தே. (௧௧) 
திருச்சிற்றம்பலம், 

குழைத்தபத்து. 
ஆத்துமநிவேதனம். 

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

  

ஆ௫ரியவிருத்தம். 
இருச்சிற்றம்பலம். 

குழைத்தாற்பண்டைக் கொடுவினை கோய் காவாயுடையாய்கொடு 

வினையே, னுழைத்காஓுறுதியுண்டோதானுமையாள்கணவாவெனை 

யாள்வாய், பிழைத்தாற்பொறுக்கவேண்டாவோபிறைசேர்சடையா 

ய்முறையோவென், றழைத்தாலருளாதொழிவதேயம்மானேயுன்ன 

டியேற்கே, (5) 

௮டி.யேனல்லலெல்லாமுன்னகலவாண்டாயென் நிருக்தேன் 

கொடியேரிடையாள்கூருவெங்சோவேயாவாவென் றருளிச் 
செடி.சேருடலைச்சிதையாததெத்துக்கெங்கள்சவலோகா 

வுடையாய்கூவிப்பணிசகொள்ளாசதொறுத்தாலொன்றும்போ துமே,() 

ஒன்றும்போதாராயேனையுய்யக்கொண்டசின்கருணை 

யின்றேயின் றிப்போய்த்தோதானேழைபங்காவெங்கோவே 

குன்றேயனையகுற்றங்கள்குணமாமென்றேகீகொண்டா 

லென்றரான்கெட்டதிரங்கிடாயெண்டோண்முக்கணெம்மானே.. (௩) 

மானேர்கோக்மணவாளாமன்னேநின்£ர்மறப்பித் திவ 
ஒனேபுகவென்றனை நூக்கியுழலப்பண்ணுவித்திட்டா 

யானாலடியேன றியாமையறிம் துரீயேயருள்செய்து 

கோனேகூவிக்கொள்ளுகாளென்றென்றுன்னைக்கூறுவதே. (௪) 
கூ.றுசாவேமுதலாகக்கூறுங்கரணமெல்லாநீ 

தேறும்வகைநீஇகைப்பு5 தீமைகன் மைமுமழு தீ 

வேரோர்பரிசிங்கொன் நில்லைமெய்ம்மையுன்னைவிரித் துரைகீடற் 
தேறும்வசையென்ரிவலோகாதிகைத்சாற்றேற்றவேண்டாவோ. ()



உயிருண்ணிப்பத்து, ௧௦௧ 

வேண்டத்தக்கத.றிவோய்கீவேண்டமுழுதுந்தருவோய்நீ 
வேண்டமெயன்மாற்கரியோய்நீவேண்டியென்னைப்பணிகொண்டாய் 
வேண்டிரீயாதருள்செய்தாயானுமதுவேவேண்டினல்லால் 
வேண்டும்பரிசொன் ௮ண்டென்னில ுவுமுன்றன்விருப்பன்றே. () 

அன்றேயென்றனாவியுமுடலுமுடைமையெல்லாமுங் 
குன்றேயனையாயென்னையாட்கொண்டபோசேகொண்டிலையோ 
வின்றோரிடையூறெஷைக்குண்டோவெண்டோண்முக்கணெம்மானே 
ஈன்றேசெய்வாய்பிழைசெய்வாய்கானோவிதற்குமாயகமே. (௭) 

காயிற்கடையாகாயேனைகயர்துநீயேயாட்கொண்டாய் 
மாயப்பிறவியுன்வசமேவைச்திட்டிருக்கும தவன் றி 

யாயச்கடவேனானோதசானென்னதோவிங்கதிகாரங் 
காயத்திவொயுன் ஓுடையகழற்£ழ்வைப்பாய்கண்ணுதலே. (௮) 

கண்ணார் நுதலோய்கழலிணைகள்கண்டேன்கண்கள் களிகூர 
வெண்ணாதிரவும்பகலுகானவையேயெண்ணுமதுவல்லான் 
மண்மேல்யாக்கைவிடுமாறும்வர் துன்கழற்கேபுகுமாறு 

மண்ணாவெண்ணக்கடவேனோவடிமைசாலவழகுடைத்தே. (௯) 

அழகேபுரிசக்திட்டடிராயேன ரற்றுனெழறேனுடையானே 
இகழாரின்றதிருமேனிகாட்டியென்னைப்பணிகொண்டாய் 
புகழேபெரியபதமெனக்குப்புசாணமீதந்தருளாதே 
குழசாகோலமறையோனேகோனேயென்னைக்குழைத்தாயே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

உயிருண்ணிப்பத்து. 
  

சிவானந்தமேலிடுதல். 
இருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

கலிவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பைந்ராப்படவரவேல்குலுமைபாகமதாயென் 
மெய்ச்காடொறும்பிரியாவினைக்கேடாவிடைப்பாகா 

செர்காவலர்பரசும்புகழ்ச்திருப்பெருர் துறையுறைவா 

யெந்நாட்களித்தெநர்நாளிறுமாக்கேனினியானே. 

கானாரடியணைவானொருகாயக்குத்தவிஈட்டிங் 
கூனாருடல்புகுக்தானுயிர்கலந்தானுளம்பிரியான் 

கடு



௧௦௨ உயிருண்ணிப்பத்து, 

றேனார்சடைமுடியான்மன்னுதிருப்பெருந்துறையுறைவான் 

வானோர்களுமதியாததோர்வள மீச்தனனெனக்கே, (௨) 

எனைகானென்பதறியேன்பகலிரவாவ துமறியேன் 
மனவாசகக்கடந்தானெனைமத்தோன்மத்தனாகூச் 

சினமால்விடையுடையான்மன்னுதிருப்பெருக்துறையுறையும் 

பனவனெனைச்செய்தபடி.நறியேனபாஞ்சுடமே, (௩) 

வினைக்கேடருமுளரோபிதர்சொல்லீர்வியனுஜக 
லெனைத்தான்புகுந்தாண்டானெனதென்பின்புரையுருக்கப் 
பினைத்தான்புகுர்தெல்லேபெருந்துறையிலுறைபெம்மான் 

மனத்தான்சண்ணினகத்தான்மறுமாற்றத்திடையானே. (௪) 

பற்றாங்கவையற்நீர்பற்றும்பற்றாங்க துபற் நி 

நற்றாங்ககியடைவோமெனிற்கெடுவீரோடி.வம்மின் 

நெற்றார்சடைமுடியான்மன்னுதிருப்பெருந் துறையிறைர் 

கற்ருங்கவன்கழல்பேணினரொடுங்கூடுமின்கலந்தே,. (௫) 

கடலின் நிரையதுபோல்வருகலக்கமலமறுத்தென் 

னுடலும்மென துயிரும்புகுந்தொழியாவண்ணகிறைந்தான் 

சுடருஞ்சுடர்மதிகுடியதிருட்பெருர் துறையுறையும் 

படருஞ்சடைமகுடத்தெங்கள்பரன்றான்செய்தபடி.றே, (௬) 

வேண்டேன்புகழ்வேண்டேன்செல்வம்வேண்டேன்மண்ணும்விண் 

வேண்டேன்பிறப்பிறப்புச்சிவம்வேண்டார்தமைசாளுக் [ஷம் 

இண்டேன்சென்றுசேர்ந்தேன்மன்னு திருப்பெருக் துறையிறைதாள் 
பூண்டேன்புறம்போகேனினிப்புறம்போகலொட்டேனே. (௪) 

கோற்றேனெனக்கசென்கோகுரைகடல்வாயமுதென்கா 
வாற்றேனெங்களரனேயருமருரந்தேயெனதரசே 

சேறருர்வயல்புடைகுழ்தரு திருப்பெருக் துறையுறையு 
நீற்றார்சரு திருமேனிரின்மலனேயுனையானே. (௮) 

எச்சம்மறநிவேனானெனகி௫ருக்கின் றதையறியே 

னச்சோவெங்களரனேயருமருக்தேயெனதமுதே 
செச்சைமலர்புரைமேனியன் நிருப்பெருக்துறையுறைவா 

னிச்சம்மெனகெஞ்சின்மன் னியானாககின் ரானே. (௯) 

வான்பாவியவுலகத்தவர்தவமேசெயவவமே 

யூன்பாவியவுடலைச்சுமந்தடவிமரமானேன் 

ஹேன்பாய்மலர்ச்கொன்றைமன்னுஇிருப்பெருச் துறையுறைவாய் 

நான்பாவியனானாலுனைஈல்காயென லாமே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
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அச சப்பத்து. 

ஆனத்தமுறுதல். 
இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

ஆசிரியவிருத் தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

புற்றில்வாள ரவுமஞ்சேன்பொய்யர்தம்மெய்யுமஞ்சேன் 

கற்றைவார்சடையெம்மண்ணல்கண்ணுதல்பாதஈண்ணி 

மற்றுமோர்தெய்வந்தன்னையுண்டெனநினைந்செம்பெம்மாற் 

கற்றிலாதவரைக்கண் டாலம்மமாமஞ்சுமாறே, 

வெருவரேன்வேட்கைவக்தால்வினைக்கடல்கொளினுமஞ்சே 
னிருவரான்மாறுகாணாவெம்பிரான்றம்பிரானாந் 

திருவுருவன் நிமற்றோர்தேவசெத்தேவரென்ன 

வருவராதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே, 

வன்புலால்வேலுமஞ்சேன்வளைக்கையார்கடைக்கணஞ்சே 
னென்பெலாமுருகநோக்கயம்பலத்தாடுகின்ற 
வென்பொலாமணியையேச்தியினிதருள்பருகமாட்டா 
வன்பிலாதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே. 

இளியஞர்ளெவியஞ்சேனவர்றிமுறுவலஞ்சேன் 

வெளியகீராடுமேனிவேதியன்பாதஈண்ணிசக் 

துளியுலாங்கண்ணராடத்செொ முதழுதுள்ளகெக்ிங் 
களியிலாதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே, 

பிணியெலாம்வரினுமஞ்சேன்பிறப்பினோடி.றப்புமஞ்சேன் 
றுணிகிலாவணியினான்றன்றொழும்பரோடழுந்தியம்மா 
திணிகிலம்பிளச் துங்காணாச்சேவடி.பரவிவெண்ணீ 
றணிலொதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே, 

வாளுலாமெரியுமஞ்சேன்வரைபாண்டி.டி.னுமஞ்சேன் 
ளோளுலாமீற்றனேற்நதன்சொற்பதங்கடந்தவப்பன் 
ரூளதாமரைகளேச்தித்தடமலர்புனைச் தரையு 

மாளலாதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சமாறே,



SOF திருப்பாண்டி ப்பதிகம், 

தகைவிலாப்பழியுமஞ்சேன்சாதலைமுன்னமஞ்சேன் 
புகைமுகக்தெரிகைவீசிப்பொலிச்சவம்பலத் துளாடு 
முகைஈகைக்கொன்றைமாலைமுன்னவன்பாதமேத்தி 

யககெகாதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே. (௪) 

தீ.றிசெறிகளிறுமஞ்சேன்றழல்விழியுமுவையஞ்சேன் 
வெறிசமழ்சடையனப்பன்விண்ணவர்ஈண்ணமாட்டாச் 

செறிதருகழல்களேத்தஇச்சிறர்தினிதிருக்கமாட்டா 

வறிவிலாதவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே, (௮) 

மஞ்சுலாமுருமுமஞ்சேன்மன்னரோடுறவுமஞ்சே 
னஞ்சமேயமுதமாக்குமம்பிரானெம்பிரானாய்ச் 
செஞ்செவேயாண்டுகொண்டான் திருமுண்டச்தீட்டமாட்டா 

தீஞ்சுவாரவரைக்கண்டாலம்மகாமஞ்சுமாறே, (௯) 

கோணிலாவாளியஞ்சேன்்கூற்றுவன்€ற்றமஞ்சே 
னீணிலாவணியினானைநினைக் துகைந்துருசரெக்கு 

வாணிலாங்கண்கள் சோரவாழ்த்திகின்றேத்தமாட்டா 
வாணலாதவரைக்கண்டாலம்மமாமஞ்சுமாறே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

திருப்பாண்டிப்பதிகம். 

சிவானந்தவிளைவு. 

இருட்பெருக் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

  

கட்டளைக்கலிச் துறை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பரூவரைமங்கைசன்பங்கரைப்பாண்டியற்காரமுதா 
மொருவரையொன்றுமிலாதவரைக்கழற்போதிறைஞ்சித் 

தெரிவரநின்றுருக்ப்பரிமேற்கொண்டசேவகனா 

சொருவமையன்திபுகுவதியாதென்றனுள்ளமதே, (௧) 

  

    
   

ச.தலமறந்தரிமால்கொள்வர்சார்ந்தவர்சாற் றிச்சொன்னோங் 

இதிரைமறைத்தன்னசோதிகழுக்கடைகைப்பிடித்துக் 
குதிரையின் மேல்வக்துகூடிடுமேற்குடிகேடுகண்டீர் 
மதுரையர்மன்னன் மறுபிறப்போடமறித்திடுமே, (2



திருப்பாண்டிப்பதிகம், 

நீரின்பவெள்ளத் துதீந்திக்குளிக்சின்றநெஞ்சங்கொண்டீர் 

பாரின்பவெள்ளங்கொளட்பரிமேற்கொண்டபாண்டிய௰யனா 

௧௦௫ 

சோரின்பவெள்ளத் துருக்கொண்டுதொண்டரையுள்ளங்கொண்டார் 
பேரின்பவெள்ளத் தட்பெய்கழலேசென்றுபேணுமினே. 

செறியும்பிறவிக்குஈல்லவர்செல்லன்மின்றென்னனன்னாட் 

ழூறைவன் ளெர்கின்றகாலமிக்காலமெக்காலத் துள்ளு 
மறிவொண்கதிர்வாளுறைகழித்தானந்தமாக்கடவி 

யெறியும்பிறப்பையெதிர்ந்தார்புரளவிருநிலத்தே. 

காலமுண்டாகவேகாதல்செய்.தய்மின்கருதரிய 

ஞாலமுண்டானொகொன்முகன்வானவர்ஈகண்ணரிய 
வாலமுண்டானெங்கள்பாண்டிப்பிரான்றன்னடி.யவர்க்கு 
நூலபண்டாரம்வழங்குகின்ரான் வர் துமுர்துமினே. 

ஈண்டியமாயாவிருள்கெடவெப்பொருளும்விளங்கத் 

தூண்டியசோதியைமீனவனுஞ்சொல்லவல்லனல்லன் 

வேண்டியபோதேவிலக்கிலைவாய்தல்விரும்புமின்றாள் 

பாண்டியனாரருள்செய்கின் றமுத்திப்பரிச துவே, 

மாயவனப்பரிமேல்கொண்டுமற்றவர்கைக்கொள லும் 

போயறுமிப்பிறப்பென்னும்பசைகள்புகுர்சவருக் 

காயவரும்பெருஞ்சருடைத்தன்னருளேயருளுஞ் 
சேயமநெடுங்கொடைத்தென்னவன்சேவடிசேர்மின்௧ளே. 

அழிவின் திரின்றதொரானர்தவெள்ளத்திடையழமுத்திக் 

கழிவில்கருணையைக்காட்டிக்கடியவினையகற்றிப் 

பழமலம்பற்றறுத்தாண்டவன்பாண்டிப்பெரும்பதமே 

மூழுதுலகுந்தருவான்கொடையேசென்றுமுக் தமினே. 

விரவியதிவினைமேலைப்பிறப்புமுநீர்கடக்கப் 

பரவியவன்பரையென்பருக்கும்பரம்பாண்டி.யனார் 

புரவியின்மேல்வரப்புந்திகொளப்பட்டபூக்கொடியார் 
மரவியன்மேல்கொண்டுதம்மையுக்தாமறியார்மறந்தே. 

கூற்றைவென்றாங்கைவர்கோக்களையும்வென் திருந்தழகால் 
வீற்றிருக்தான்பெருந்தேவியுக்தானுமோர்மீனவன்பா 

லேற்றுவந்தாருயிருண்ட. இறலொற்றைச்சேவகனே 

தேற்றமிலாதவர்சேவடி.சிக்கெனச்சேர்மின்௧களே, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

(5) 

(௪) 

(௮) 

(௧) 

(60)



௧௦௬ 

பிடிதீதபத் த. 
  

முத்திக்கலப்புரைத்தல். 

திருத்தோணிபாத்திலருளிச்செயப்பட்ட த. 

AR Au DHS Fw. 

இருசீசிற்றம்பலம், 

உம்பர்கட்காசேயொழிவறகிறைந்த 
யோகமேயூற்றையேன்றனக்கு 

வம்பெனப்பழுத்தென்குடி.முமுதாண்டு 

வாழ்வறவாழ்வித்தமருந்தே 

செம்பொருட்டுணிவே£€ருடைக்கழலே 
செல்வமேசிவபெருமானே 

யெம்பொருட்டுன்னைச்சிக்செனப்பிடி.த்தே 
னெங்கெழுக்தருளுவதினியே. (௧) 

விடைவிடா துகந்தவிண்ணவர்கோவே 

வினையனேனுடையமெய்ப்பொருளே 

மூடைவிடாதடியேன்மூத்தறமண்ணாய் 

முழுப்புமுக்குரம்பையிற்டெக் து 

கடைபடாவண்ணங்காத்தெனையாண்ட 

கடவுளேகருணைமாகடலே 
யிடைவிடா துன்னைச்ரிக்கெனப்பிடி த்தே 

னெங்கெழுந்தருளுவதினியே. (௨) 

அம்மையேயப்பாவொப்பிலாமணியே 
யன்பினில்விளைச்சவாரமுதே 

பொய்ம்மையேபெருக்கிப்பபாழுதினைச்சுருக்கும் 
புழுத்தலைப்புலைேயனேன்றனக்குச் 

செம்மையேயாயசவபதமளித்த 

செல்வமேசிவபெருமானே 
யிம்மையேயுன்னைச்சிக்கெனப்பிடி த்தே 
னெங்கெழுக்தருளுவதினியே. (௩) 

௮ருளுடைச்சடசேயளிந்ததோர்கனியே 
பெருக்திறலருந்தவர்க்கரசே 

பொருளுடைக்கலையேபுகழ்ச்சியைக்கடந்த 
போகமேயோகத்தின்பொலிவே



பிடி தீ. தபத்து. 

தெருளிடத்தடி.யார்டிந்தையுட்புகுக்த 
செல்வமேசிவபெருமானே 

யிருளிடச் தன்னைச்ரக்கெனப்பிடி த்தே 
னெங்கெழுக்தருளுவதினியே. 

ஒப்புனக்கில்லாவொருவனேயடியே 

லுள்ளத் தளொளிர்டுன் றவொளியே 
மெய்ப்பதமறியாவீறிலியேற்கு 

விழுமியதளித்ததோரன்பே 

செப்புதற்கரியசெழுஞ்சுடர்மூர்த த 
செல்வமே௫வபெருமானே 

யெம்ப்பிட த் துன்னைச்சிக்கெனப்பிடி.த்தே 

னெங்கெழுந்தருளுவஇிணியே. 

அறவையேன்மனமேகோயிலாக்கொண்டாண் 

டளவிலாவானந்தமருளிப் 

பிறவிவேரறுத்சென்குடிமுழுசாண்ட 
பிஞ்ஞகாபெரியவெம்பொருளே 

இறவிலேகண்டகாட்சியேயடியேன் 
செல்வமேசிவபெருமானே 

யிறவிலேயுன்னைச்சிக்செனப்பிடி. தே 

னெங்கெழுக்தருளுவதினியே. 

பாசவேரறுக்கும்பழம்பொருடன்னைப் 

பற்றுமாறடியனேற்கருளிப் 

பூசனையுகக்சென்டிச்தையுட்புகுக்து 
பூங்கழல்காட்டியபொருளே 

தேசுடைவிளக்கேசெழுஞ்சுடர்மூர்த்தி 
செல்வமே௫ிவபெருமானே 

மீசனேயுன்னைச்க்செனப்பிடித்தே 

னெங்கெழுந்தருளுவ தனியே. 

அ௮த்தனேயண்டரண்டமாய்கின்ற 

வாதியேயாதுமீறில்லாச் 

சித்தனேபத்தர்சிக்செனப்பிடி.த்த 
செல்வமேசவபெருமானே 

பித்தனேயெல்லாவுயிருமாய்த்தழைத் தப் 
பிழைத்தவையல்லையாய்கிற்கு 

மெத்தனேயுன்னைச்சிக்செனப்பிடி தே 
னெங்கெழுந்தருளுவதினியே, 

௧௦௪௭ 

(௭) 

(௮)



க் திரு வேசறவு, 

பானினைந்தூட்டுக்தாயினுஞ்சாலப் 
பரிர் துகீபாவியேனுடைய 

வூனினையுருகீகியுள்ளொளிபெருக்கி 

யுலப்பிலாவானந்தமாய 

தேனினைச்சொரிர் துபுறம்புறம் திரிந்த 
செல்வமேசிவபெருமானே 

யானுனைத்தொடர்ந் துரிக்செனப்பிடி.ததே 

னெங்கெழுச்தருளுவ தினியே. (௬) 

புன்புலால்யாக்கைபுரைபுரைகளியப் 
பொன்னெடுங்கோயிலாப்புகுக்தென் 

னென்பெலாமுருக்கெளியையாயாண்ட 
வீசனேமாசிலாமணியே 

தன்பமேபிறட்பேயிறப்பொடுமயக்க? ந் 
தொடக்கெலாமறுத்தகற்சோதி 

யின்பமேயுன்னைச்சிக்செனப்பிடிச்தே 

னெங்கெழுர்தருளுவதினியே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

தஇருவேசறவு, 

சுட்டறிவொழித்தல். 
இருப்பெருர் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கொச்சகக்கலிப்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இரும்புதருமனத்தேனையீர்த் தீர்ச்தெனென்புருக்கிக் 

கரும்புதருசுவையெனக்குக்காட்டினேயுன்கழலிணை & 

ளொருங்குதிரையுலவுசடையுடையானேகரிகளெல்லாம் 
பெருங்குதிரையாக்கயெவாறன்றேயுன்பேரருளே. (௧) 

பண்ணார்க்தமொழிமங்கைபங்காரின்னாளானார்க் 
குண்ணார்ந்தவாரமுதேயுடையானேயடியேனை 
மண்ணார்ந்தபிறப்பறுத்திட்டாள்வாய்நீவாவென்னக் 
கண்ணாரவுய்க்தவாறன்றேயுன்கழல்கண்டே. (2) 

Zs PoSurer$ pS prover gywogs7@ 
லார்சமருமின் நிேயமுந்துவேற்காவாவென்



திரு வேசறவு, 

ரோதமலிஈஞ்சுண்டவுடையானேயடியேற்குன் 
பாதமலர்காட்டியவாறன்ழேயெம்பரம்பரனே. 

பச்சைத்தாளரவாட்டிபடர்சடையாய்பாதமல 

ருச்சத்தார்பெருமானேயடி.யேனையுய்யக்கொண் 

டெச்சத்தார்்சிறுதெய்வமேத்தாதேயச்சோவென் 

சித்தத்தாறுய்ர்தவாறன்றேயுன் நிறகினைச்தே. 

கற்றறியேன்கலைஞானங்கசிர் தருகேளாயிடினு 
மற்றறியேன்பிறதெய்வம்வாக்யேலால்வார்கழல்வந் 

துற்றிறுமாந்திரு்தேனெம்பெருமானேயடி.யேற்குப் 

பொற்றவிசுகாய்க்டுமாறன் றேரின்பொன்னருளே, 

பஞ்சாயவழ.மடவார்கடைக்கண்ணாலிடர்ப்பட்டு 
ஈஞ்சாய துயர்கூரஈடுங்குவேனின்னருளா 
ஓய்ஞ்சேனெம்பெருமானேயுடையானேயடி யேனை 
யஞ்சேலென்றாண்டவாறன்றேயம்பலத்தமுதே, 

என்பாலைப்பிறப்பறுத்திங்கிமையவர்க்குமநியவொண்ணாச் 
தென்பாலைத்திருப்பெருச் துறையுறையுஞ்சிவபெருமா 

னன்பானீயககெகவேபகுக்தருளியாட்கொண்ட 
தென்பரலேகோகயேவாறன்றேயெம்பெருமானே. 

மூசிதானேமூவாதமுதலானேமுடி.வில்லா 

வோத்தானேபொருளானேயுண்மையுமாயின்மையுமாய்ப் 
பூத்சானேபுகுந்திங்குப்புரள்வேனைக்கருணையினாற் 

பேர்த்தேகீயாண்டவாறன்றேயெம்பெருமானே. 

மருவினியமலர்ப்பாதமனத்தில்வளர்க்துள்ளுருகத் 

தெருவுதொ.றுமிகவலறிச்சிவபெருமானென் தேத்திப் 

பருயெரின்பரங்கருணைத்தடங்கடவிற்படிவாமா 

றருளெனக்கிங்கடைமருதேயிடங்கொண்டவம்மானே. 

சானேயோதவஞ்செய்தேன்9வாயகமவெனப்பெற்றேன் 
றேனாயின்னமுதமுமாய்த்இத்திக்குஞ்சிவபெருமான் 

ரூனேவச்தெனதுள்ளம்புகுக்தடியேற்கருள்செய்தா 
னானாருமுயிர்வாழ்க்கையொறுத்தன்றேவெறுத்திடவே, 

தருச்சிற்றம்பலம், 

  

௧0௯ 

(௩) 

(௪)



௧௧௦ 

இருப்புலம்பல: 

சிவானந்தமுதிர்வு. 
இருவாரூரிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

  

கொச்சகக்கலிப்பா, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பூங்கமலத்தயனொடுமாலறியாதநெறியானே 

கோங்கலர்சேர்குவிமுலையாள்கூ.ருவெண்ணீருடீ 
யோங்கெயில்குழ்திருவாரூருடையானேயடியேனின் 

பூங்கழல்களவையல்லாதெயவையா தும்புகழேனே. (௧) 

சடையானேதழலாடீதயங்குமூவிலைச்சூலப் 

படையானேபரஞ்சோதீபசுபதீமழவெள்ளை 

விடையானேவிரிடொழில்சூழ்பெருர் துறையாயடியேனா 
னுடையானேயுனையல்லாதுறு தணைமற்றறியேனே,. (௨) 

உற்றாரையான்வேண்டேனூர்வேண்டேன்பேர்வேண்டேன் 
சற்றாரையான்வேண்டேன்கற்பனவுமிணியமையுங் 
குற்றாலத்தமர்ச் துறையுங்க_த்காவுன்குரைகழற்கே 

கற்றுவின்மனம்போலக்கர் துருகவேண்டுவனே. (௩) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

குலாப்பத்து. 
அனுபவமிடையீடுபடாமை. 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

  

  

கொச்சகக்கலிப்பா, 
இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒடுங்கவந்தியுமேயுறவென் நிட்டுள்க?ம் து 
தேடும்பொருளுஞ்சிவன்கழலேயெனத்தெளிடக்து 
கூடுமுயிருங்குமண்டையிடச்குனித்தடி.யே 
ஞடுங்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. (௧) 

துடியேரிடுடைத் தூய்மொழியார்தோணசையாற் 

செடியேறுமைகளெத்தனையுஞ்செய்திடி லு 

முடியேன்பிறவேனெனைத்தனதாண்முயங்குவித்த 
வடியேன்குலாத்தில்லையாண்டானைச்கொண்டன்றே. (௨)



குலாப்பத்து, 

என்புள்ளுருக்கியிருவினையையீடழித் தத் 
துன்பங்களைந்து துவர் தவங்கடூய்மைசெய்து 

முன்புள்ளவற்றைமுமுதழியவுள்புகுந்த 
வன்பின்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. 

கு.றியுநெறியுங்குணமுமிலார்குழாங்கடமைப் 

பிறியுமனத்தார்பிறிவரியபெற்றியனைச் 

செறியுங்கருத்திஓருத்தமுதாஞ்சிவபதத்தை 
யறியுங்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே, 

பேருங்குணமும்பிணிப்புறுமிப்பிறவிதனைத் 
தூரும்பரிசுதுரிசறுசத் தத்தொண்டரெல்லாஞ் 

சேரும்வகையாற்வென்கருணைத்தேன்பருஇ 

யாருங்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. 

கொம்பிலரும்பாய்க்குவிமலராய்க்காயாடு 

வம்புபழுத் துடலமாண்டிங்ஙன்போகாமே 

நம்புமென்டிந்தைஈணுகும்வண்ண கானணுகு 

மம்பொன்குலாத்தில்லையாண்டானைச்கொண்டன்றே. 

மஇக்குந்திறலுடையவல்லரக்கன்றோணெரிய 

மிதிக்குந்திருவடி.யென்றலைமேல்வீற் றிருப்பக் 
க.இக்கும்பசசுபாசமொன் றுமிலோமெனக்களித் திங் 

கதிர்க்குங்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. 

இடக்குங்கருமுருட்டேனப்பின் கானகத்தே 

நடக்குந்திருவடியென்றலைமேனட்டமையாற் 

கடக்குந்திறலைவர்கண்டகர்தம்வல்லாட்டை 

யடக்குங்குலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே, 

பாழ்ச்செய்விளாவிப்பயனிலியாய்க்டெப்பேற்குக் 

£ழ்ச்செய்தவத்தாற்கழியீகேர்பட்டுத் 
தாட்செய்யதாமரைச்சைவனுக்கென்புன்றலையா 

லாட்செய்குலாச்இல்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. 

கொம்மைவரிமுலைக்கொம்பனையாள்கூறனுக்குச் 
செம்மைமனத்தாற்றிருப்பணிகள்செய்வேனுக் 
இம்மைதரும்பயனித்தனையுமீங்கொழிக்கு 

மம்மைகுலாத்தில்லையாண்டானைக்கொண்டன்றே. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

க்க 

(௧) 

(௧௦)



அறபுதப்பத்து, 
அனுபவமாறருமை, 

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

ஆசிரியவிருத்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மையலாயிக்தமண்ணிடைவாழ்வெனுமாழியுளகப்பட்டுத் 

சையலாரெலுஞ்சுழித்தலைட்பட்கொன்றலைதடுமாருமே 

பொய்யெலாம்விடத்தருவருடச் தசன்பொன்னடி.யிணை காட்டி. 
மெய்யனாய்வெளிகாட்டி.முன்னின்்றதோரற்புதம்விளம்பேனே. (௧) 

ஏய்ந்தமாமலரிட்டுமுட்டாததோரியல்பொடும்வணங்காதே 

சாக்தமார்முலைச்தையனல்லாரொடுந்தலைதடுமாரூடுப் 

போந்தியான்றுயர்புகாவணமருள்செய்துபொற்கழலிணைகாட்டி 

வேக்தனாய்வெளியேயென்முனின்றதோரற்புதம்விளம்பேனே. (௨) 

ஈடி.த துமண்ணிடைப்பொய்யினைப்பலசெய்துகானென தெனுமாயக் 

கழி.த்தவாயிலேநின் றுமுன் வினைமிகக்கழ.றியேதிரிவேனைப் 

பிடித் தமுன்னின் றப்பெருமறைதேடியவரும்பொருளடி.யேனை 
யடி.த்தடி.த் துவக்காரமுன்றீற்றியவற்புதமறியேனே. (௩) 

பொருந் தமிப்பிறப்பிறப்பிவைகினையா தபொய்களேபுசன். றுமோய்க் 

கருங்குழலினார்கண்களாலேறுண்டுகலங்கயேடட்டேனைத் 

இருக்துசேவடிச்சிலம்பவைசிலம்பிடச்்தருவொடுமகலாதே 
யரும் துணைவனாயாண்டுகொண்் டருளியவற்புதமறியேனே, (௪) 

மாடுஞ்சுற்றமுமற்றுளபோகமுமங்கையர்தம்மோடுவ் 

கூடியங்குளகுணங்களாலேறுண்டுகுலாவியேதிரிவேனை 

வீடுதந்சென்றன்வெக்தொழில்வீட்டிடமென்மலாக்கழல்காட்டி. 

யாடுவித்தெனதசம்புகு$தாண்டசோரற்புதமறியேனே. (௫) 

வணக்குமிப்பிறப்பிறப்பிவைநினையா தமங்கையர்தம்மோடும் [னைக் 

பிணைக் தவாயிதழ்ப்பெருவெள்ளத்தமுக்திரான் பித்தனாய்த் திரிவே 

குணங்களுங்கு நிகளுமிலாக்குணக்கடல்கோமளத்தொடுங்கூடி. 

weer és துவர்தெனையாண்டுகொண்டருளியவற்புதமறியேனே. (௪) 

இப்பிறப்பினிலிணைமலர்கொய் துமானியல்பொடஞ் செழுத்தோதித் 
தப்பிலா துபொற்கழல்களுக்கடா துமான்றடமுலையார்தங்கண்



சென்னிப்பத் து, ௧௧௩ 

மைப்புலாங்கண்ணாலேறுண்டுிடப்பேனைமலரடியிணைகாட்டி. 
யட்பனென்னைவக்தகாண்டுகொண்டருளியவற்புசமகியேனே. (௪) 

ஊசலாட்டுமிவ்வுடஓயிராயினவிருவினையறுத்தென்னை 

யோசையாலுணர்வார்க்குணர்வரியவனுணர்வுதந்தொளியாகஇப் 

பாசமானவைபற்றறுத் துயர்ந்ததன்பாம்பெருங்கருணையா 

லாசை$ீர்ச்சடியாரடிக்கூட்டியவற்புதமறியேனே. (௮) 

படொச்சையானவிப்பிறவியிற்டெச் துநான்புழுத்தலைகாய்போல 

விச்சையாயினவேமையர்க்கேசெய்தங்கணெங்கயேதிரிவேனை 

யிச்சகத்தரியயனுமெட்டாதகன்விரைமலர்க்கழல்காட்டி, 
யச்சனென்னையுமாண்டுகொண்டருளியவற்புதமதியேனே. (௧) 

செதியுமிப்பிறப்பிறப்பிவைநினையா துசெ றிகுழலார்செய்யுங் 
இிறியுங்கழ்மையுங்கெண்டையங்கண்களுமுன் னியேகடப்பேனை 
யிறைவனெம்பிரானெல்லையில்லாததன்னிணைமலர்க்கழல்காட்டி. 

யறிவகர்தெனையாண்டுசகொண்டருளியவற்புதமறியேனே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

சென்னிப்பத்து. 

  

இவவிளைவு. 

திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

ஆ௫ிரியவிருத்தம். 

இருச்சிற்றம்பலம்,. 

தேவதேவன்மெய்ச்சேவகன்றென்பெருக்துறைநாயகன் 

மூவராலுமறியொணாமுதலாயவானந்தமூர்த் தியான் 
யாவராயினுமன்பரன் தியறியொணாமலர்ச்சோதியான் 

ூயமாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னிச்சுடருமே. (௧) 

அ௮ட்டமூர்த்தியழகனின்னமுதாயவானந்தவெள்ளத்தான் 
ஏட்டன்மெய்ச்சிவலோககமாயகன்றென்பெருர்துறைச்சேவகன் 

மட்வொர்குழன்மங்கையாளையோர்பாகம்வைத்தவழகன்றன் 

வட்டமாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன் னீமலருமே, (2) 
௧௬



௧௧௪ சென்னிப்பத் து, 

நங்கைமீ?ரனைகோக்குமின்னங்கணாுதனம்பணிகொண்டவன்,றெ 
ங்குசோலைகள் குழ்பெருக் துறைமேயசேவகனாயகன், மங்கைமார்கை 

யில்வளையுங்கொண்டெம்முயிருங் கொண்டெம்பணிகொள்வான், 

பொங்குமாமலர்ச்சேவடி.க்கணஞ்சென்னிமன் னிப்பொலியுமே. (௩) 

பத்தர்குழப்பராபரன்பாரில்வர் துபார்ப்பானெனச் 
சித்தர்சூழச்சிவபிரான் றில்லை தூர்்ஈடஞ்செய்வா [ன் 

னெத்தனாவெந்தில்புகுந்தெமையாளுங்கொண் டெம்பணிகொள்வா 

வைச்சமாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னிமலருமே, (௪) 

மாயவாழ்க்கையைமெய்யென்றெண்ணிமதித்திடாவகைநல்கனொன் 

வேயதோளுமைபங்கனெங்கடி ருப்பெருந்துறைமேவினான் 

காயத்துள்ளமுதூற;றரீகண்டுகொள்ளென்றுகாட்டிய 

சேயமாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னித்திசகமுமே. (௫) 

சித்தமேபுகும்தெம்மையாட்கொண்தெவினைகெடுத்தய்யலாம் 

பத்திதந்ததன்பொற்கழற்கணேபன்மலர்கொய்துசேர்த்தலு 

முத்திதக்திச்தமூவுலகுக்குமப்புறத்தெமைவைத்திடு 
மத்தன்மாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னிமலருமே,. (௬) 

பிறவியென்னுமிக்கடலை£ந்தத்தன்பேருடந்தருளினா 

னறவையென்றடியார்கடங்களருட்குழாம்புகவிட்டுகல் 

௮றவுசெப்தெனையுய்யக்கொண்டபிரான்றனுண்மைப்பெருக்கம-க் 

தறமைகாட்டியசேவடிக்கணஞ்சென்னிமன் ஸிச்.இகமுமே. (௪) 

புழுவினாற்பொதிந் திடுகுரம்பையிற்பொய்தனையொழிவித்தடு,மெ 

ழில்கொள்சோ தியெம்மீசனெம்பிரானென்னுடையப்பனென்றென் 
ற, தொழுதகையினராடத் தூய்மலர்க்கண்கணீர்மல்குர்சொண்டர்க் 

கு, வழுவிலாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னீமன்னிம௰லருமே. (௮) 

வம்பனாய்த்திரிவேனைவாவென்றுவல்வினைட்பகைமாய்த்திடு 

மும்பரானுலகூடறுத்தப்புறத்தனாய்ரின் றவெம்பிரா 

னன்பரானவர்க்கருளிமெய்யடியார்கட்டின்பக்சழைத்திடுஞ் 

செம்பொன்மாமலர்ச்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னித்தகமுமே. () 

முத்தனைமுதற்சோதியைமுக்கணப்பனைமுதல்வித்தினைச் 
கத்தனைச்சவெேலோகனைத்திருகாமம்பாடி.த்திரிதரும் 

பத்தர்காளிங்கேவம்மினீ ருங்கள்பாசச்$ீரட்பணிமினோ 

சத்தமார்சருஞ்சேவடிக்கணஞ்சென்னிமன்னித்திகழுமே, (40) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 



ககர 

இருவாரீத்தைத, 
  

அறிவித்தன்புறுதல். 
திருப்பெருந் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட து. 

ஆ௫ரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

மாதிவர்பாகன்மறைபயின்ற 

வாசகன்மாமலர்மேயசோதி 

கோதில்பரங்கருணையடியார் 

குலாவுநீதகுணமாககல்கும் 
போதலர்சோலைப்பெருக் துறையெம் 

புண்ணியன்மண்ணிடைவக்திழிஃ 
தாதிப்பிரமம்வெளிட்படுத்த 

வருளநிவாசெம்பிரானாவாரே. (க) 

மாலயன்வானவர்கோனும்வக் து 

வணங்கவவர்க்கருள்செய்தவீசன் 
ஞாலமதனிடைவரந்திழிம் து 

நன்னெறிகாட்டிஈலந் திகழுங் 

கோலமணியணிமா டநீடு 

குலாவுமிடவைமடரல்லாட்குச் 

சீலமிகக்கருணையளிக்குக் 
இறமறிவாரெம்பிரானாவாரே. (௨) 

௮ணிமுடியாதியமார்கோமா 

CCT ET ER. FB OW Que wis id 

பணிவகைசெய்துபடவதேறிப் 

பாரொடுவிண்ணும்பரவியேத்தப் 
பிணிகெடகல்கும்பெருச் தறையெம் 

பே ரருளாளன்பெண்பாலுகந்து 

மணிவலைகொண்டுவோான் மீன்விசறும் 

வகையறிவாரெம்பிரானாவாரே. (௧) 

வேடுருவாடுமகேந்திரத்து 

மிகுகுறைவானவர்வந் ததன்னைத் 

தேடவிருந்தஏவபெருமான் 
சிர்தனைசெய்தடி.யோங்களுய்ய



௧௧௬ திருவார்த் ைத. 

வாடலமர்ந்தபரிமாவேறி 

யையன்பெருக்துறையாதியக்கா 

ளேடர்களையெங்குமாண்டுகொண்ட 

வியல்பறிவாசெம்பிரானாவாரே. 

வந் திமையோர்கள்வணங்கியேத்த 
மாக்கருணைக்கடலாயடியார் 

பர்தனைவிண்டறகல்குமெங்கள் 

பரமன்பெருக்துறையாதியந்ரா 

ளுக்துதிரைக்கடலைக்கடந்தன் 

Cop Gu Bel a men ews est 

பந்தணைமெல்விரலாட்கருளும் 
பரிச றிவாரெம்பிரானாவாரே. 

வேவத்திரிபுரஞ்செற்றவில்லி 

வேடுவனாய்க்கடி நாய்கள்குழ 
வேவற்செயல்செய்யுந்தேவர்முன்னே 

யெம்பெருமான்ருணியங்குகாட்டி. 
லேவுண்டபன் றிக்ரேங்கயீச 
னெந்தைபெருக்துறையாதஇயன்று 

சகேவலங்கேழலாய்ப்பால்கொடுத்த 

இடப்பறிவாரெம்பிரானாவாரே. 

நாதமுடையதோர்ஈற்கமலப் 

போதினினண்ணியரஈன்னுதலா 

சோதிப்பணிந்தலர்் தூவியேத்த 

வொளிவளர்சோதியெம்மீசன்மன்னும் 

போதலர்சோலைப்பெருக்துறையெம் 

புண்ணியன் மண்ணிடைவக்துதோன்றிப் 

பேதங்கெடுத்தருள்செய்பெருமை 

யறியவல்லாசெம்பிரானாவாசே. 

பூவலர்கொன்றையமாலைமார்பன் 

போருகர்வன்புலிகொன்றவீரன் 
மா துகல்லாளுமைமங்கைபங்கன் 
வண்பொழில்குழ்தென்பெருக்துறைக்கோ 

னேதில்பெரும்புகழெக்களீச 
னிருங்கடல்வாணற்குத்£யிற்றோன்று 

மோவியமங்கையர்தோள்புணரு 

முருவதிவாரெம்பிரானாவாரே.



எண்ணப்பதிகம். ௧௧௭ 

தூவேள்ளைநீறணியெம்பெருமான் 
சோதிமகேந்திரகாதன்வந்து 

சேவர்தொழும்பதம்வைத்தவீசன் 

றென்னன்பெருந்துறையாளியன்று 
காதல்பெருகக்கருணைகாட்டித் 

தன்கழல்காட்டிக்கிந் தருகக 

கேதங்கெடுத்தென்னையாண்டருளுங் 

சகடப்பறிவாரெம்பிரானாவாரே. (௯) 

அங்கணனெங்களமரர்பெம்மா 

னடியார்க்கமுதனவணிவக்த 

வெங்கள்பிரானிரும்பாசந்தீர 

விசபரமாயதோரின்பமெய்தச் 

சஙகங்கவர்ந்துவண்சாத்தினேடுஞ் 

ச துரன்பெருக் துறையாளியன்று 

மங்கையர்மல்குமதுரைசேர்ந்த 

வகைய நிவாரெம்பிரானாவாரே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

எண்ணப்பதகம். 

ஓழியாவின்பத் துவகை. 

இல்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

  

ஆசிரியவிருத் தம். 

இருச்சிறறம்பலம், 

பாருருவாயபிறப்பறவேண்டும்பத்திமையும்பெறவேண்டுஞ் 

ருருவாயசிவபெருமானேசெங்கமலமலர்போ 
லாருருவாயவென்னாரமுசேயுன்னடியவர்தொகைநடுவே, யோருரு 
வாயகின் நிருவருள்காட்டியென்னையுமுய்யச்கசொண்டருளே, (8) 

உரியேனல்லேலுனக்கடி.மையுன்னைப்பிரிக்தங்கொருபொழுதும் 
தரியேனாயேனின்னதென்றறியேன்சங்கராகருணையினாற் 

பெரியோஜெருவன்கண்டுகொளென்றுன்பெய்கழலடி.காட்டிப், பிரி 

யேனென்றென்தருளியவருளும்பொய்யேஈவெங்கள்பெருமானே.



௧௧௮ யாத்திரைப்பத்து, 

என்பேயுருகரின்னருளளித் தன்னிணைமலரடி.காட்டி. 
முன்பேயென்னையாண்ெகொண்டமுனிவாமுனிவர்முழுமுதலே 
யின்பேயருளியெனையுருக்கயுயிருண்டின்றவெம்மானே 
நண்பேயருளாயென்னுயிர்காதாரின்னருணாணாமே. (௩) 

பத்திலனேனும்பணிநர்கிலனேனுமுன் னுயர்ந்தபைங்கழல்காணட் 
பித்திலனேனும்பிதற்றிலனேனும்பிறப்பறுப்பாயெம்பெருமானே 

முத்தனையானேமணியனையானேமுதல்வனேமுறையோவென் 
றெத்தனையானும்யான்றொடர்ந் துன்னையினிப்பிரிச்தாற்றேனே. (௪) 

காணுமகொழிந்சேனின் நிருப்பாதங்கண்செண்களிகூரப், பேணு 

மதொழிகந்தேன்பிதற்றுமததொழிக்சேன் பின்னையெம்பெருமானே, 

தாணுவேயழிந்தேனின்னினைக்தருகுக்கன்மையென்புன்மைகளாற் 

காணும3தொழிந்தேனீயினிவரினுங்காணவுகாணுவனே. (@) 

பாத்றிருநீற்றெம்பரமனைப்பரங்கருணையோடுமெதிர்க்து, தோற்றி 

மெய்யடியார்க்கருட்டுறையளிக்குஞ்சோ தியைமீதியிலேன், போற்றி 

மயென்னமுதேயெனரநினைந்தேத்திப் புகழ்ந்தழைத்தலறியென்னுள் 

ளே, யாற்றுவனாகவுடையவனேயெனையாவவென்றருளாயே, (௬) 

தருச்சிற்றம்பலம், 

  

யாத்துரைப்பதது. 
  

அனுபவாதீதமுரைத்தல். 

இில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

ஆசிரியவிருத்தம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பூவார்சென்னிமன்னனெம்புயங்கப்பெருமான்சிறியோமை : 
யோவாதுள்ளங்கல துணர்வாயுருக்கும்வெள்ளக்கருணையினா 

லாவாவென்னப்பட்டன்பாயாட்பட்டீர்வந்தொருப்படுமின் 

போவோங்காலம்வந்ததுகாண்பொய்விட்டுடையான்கழல்புகவே, () 

புகவேவேண்டாபுலன்களினீர்புயங்கப்பெருமான்பூங்கழல்கண் 
மிகவேரினைமின்மிக்கவெல்லாம்வேண் டாபோகவிடுமின்க 
ணகவேஞாலச் தள்புகுச் துராயேயனையஈமையாண்ட 

தீசவேயுடையான்றனைச்சாரகத்களராஇருப்பார்தார்தாமே. (2)
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தாமேதமக்குச்சுற்றமுக்சாமேசமக்குவிதிவகையும் 

யாமாரெமதார்பாசமாரென்னமாயமிவைபோகக்,கோமான்பண்டை 

த்தொண்டரொடுமவன்றன்குறிப்பேகுறிக்கொண்டு, போமாறமைமி 

ன்பொய்டீகடிப்புயங்கனாள் வான்பொன்னடி.க்கே, (௩) 

அ௮டியாரானீரெல்லீருமசலவிடுமின்விளையாட்டைச் 
கடி சேரடியேவந்தடைம் துகடைக்கொண்டிருமின் திருக்கு நிப்பைச் 

செடிசேருடலைச்செலநீக்சச்சவலோகத்தேரமைவைப்பான் 

பொடி சேர்மேனிப்புயங்கன்றன் பூவார்கழற்கேபுகவிடுமே, (௪) 

விடுமின்வெகுளிவேட்கைகோய்மிகவோர்காலமிணியில்லை 
யுடையானடி க்£ழ்ப்பெருஞ்சாத்சோ டுடன்போவதற்கேயொருப்ப 

டுமி, னடைவோராம்போய்ச்சிவபுரத் தளணியார்கதவசடையாமே 

புடைபட்டுருகிப்போற்றுவோம்புயங்கனாள்வான்புகழ்களையே. (௫) 

புகழ்மின்றொழுமின்பூப்புனைமின்புயங்கன்ராளேபுர்திவைத்திட் 

டி.கழ்மினெல்லாவல்லலையுமினியோரிடை யூறடையாமே 
இகமுஞ்சீரார்சவபுரத் துச்சென் றுசிவன்றாள்வணங்கிொ 

நிகமுமடியார்முன்சென்றுரெஞ்சமுருகிந்போமே, (௯) 

நிற்பார்கிற்கரில்லாவுலனில்லோமினிசாஞ்செல்வோமே 

பொற்பாலொப்பாந்திருமேனிப்புயங்கனாள்வான்பொன்னடி.க்கே 

நிற்பீரெல்லாந்தாழாதேநிற்கும்பரிசேயொருப்படுமின் 

பிற்பானின்றுபேழ்கணித்தாற்பெறுசற்கரியன்பெருமானே. (௭) 

பெருமான்பேரானந்தத் துப்பிரியாதிருக்கட்பெற்றீர்கா 
ளருமாலுற்றுப்பின்னைரீரம்மாவழுங்கியா நருதே 

இருமாமணிசேர்திருக்கதவர்திறந்தபோதேடிவபுரத் தத் 

இருமாலநறியாத்திருப்புயங்கன் நிருத்காள்சென்றுசேர்வோமே, (௮) 

சேரக்கரு இிச்சிந்தனையைத் திருந்கவைத் GF Gs Odor 

போரிற்பொலியும்வேற்கண்ணாள்பங்கன்புயங்கனருளமுத 
மாரப்பருயொராதவார்வங்கூரவழுச் துவீர் 

போரப்புரிமின்வென்கழற்கேபொய்யிற்டெர்துபுரளாசே. (௯) 

புரள்வார்சொழுவார்புகழ்வாராயின்றேவரந்தாளாகா£ர் 

மருள்வீர்பின்னைமதிப்பாரார்மதியுட்கலங்கெயங்குவீர் 

தெருள்வீராடுலிதசெய்மின்வெலோகக்கோன் திருப்புயங்க 

னருளார்பெறுவாரகலிடத்தேயந்தோவந்தோவந்தோவே, (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 
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தஇருப்படையெழுச்சி. 
  

பிரபஞ்சப்போர். 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

கலிவிருத்தம. 
இருச்சிறறம்பலம. 

ஞானவாளேச்துமையர்காதப்பறையறைமின 
மானமாவேறுமையாமதிவெண்குடைகவிமி 
னானநீற்றுக்கவசமடையப்புகுமின்கள் 
வானஷூர்கொள்வோகாமாயப்படைவாராமே. 

தொண்டர்காடூசசெல்லீர்பத்தர்காள்்சுழப்போ€ 
சொண்டிறல்யோகெளேடேரணியுந்தீர்க 
பூண் டி.றற்சித்தர்களேசடைக்கூழைசென்மின்க 
எண்டர்காடாள்வோநாமல்லற்படைவாராமே, 

இருச்சிற்றம்பல£். 
  

திருவெண்பா. 
  

அணைந்தோர்தன்மை. 
இருப்பெருக் துறையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

கேரிசைவெவண்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

வெய்யவினையிரண்டும்வெந்தகலமெய்யுரு?ப் 
பொய்யும்பொடி.யாகாதென்செய்கேன்--செய்ய 
இருவார்பெருச் துறையான்றேனுக்துசெர்த 
மருவாதிருக்தேன்மனத்து,. 

அர்க்சோவரற்றுகோவாடுகோபாடுகோ 

பார்க்கோபரம்பரனேயென்செய்கேன்--றீர்ப்பரிய 
வானந்சமாலேற்றுமத்தன்பெருர் துறையான் 
ரூனென்பாராரொருவர்தாழக்து. 

செய்தபிழையதியேன்சேவடி.யேகைதொழுதே 
யுய்யும்வகையினுயிர்ப்பறியேன்--வையத் 
இருக் துறையுள்வேன்மடுத்தென்டிந்தனைக்சேகோத்தான் 
பெருர் துறையின்மேயபிரான்.



திரு வெண்பா, 

முன்னைவினையிரண்டும்வேரறுச் துமுன்னின்றான் 
பின்னைப்பிறட்பறுக்கும்பேசாளன்--றென்னன் 

பெருக்துறையின் மேயபெருங்கருணையாளன் 

வருக்துயரந்தீர்ச்குமருக்து. 

௮றையோவறிவார்க்கனைத் துலகுமீன்ற 

மறையோனுமாலுமால்கொள்ளு--மிறையோன் 

பெருக் துறையுண் மேயபெருமான்பிரியா 

இருந் துறையுமென்னெஞ்சத்தின் நு. 
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பித்தென்னையேறறும்பிறப்பறுக்கும்பேச்சரிதா 

மத்தமேயாக்கும்வர்தென்மனத்தை--யத்தன் 

பெருந் துறையானாட்கொண்டுபேரருளானோக்கு 

மருந்திறவாப்பேரின்பம்வக்து. 

வாராவழியருளிவந்தெனக்குமாறின் றி 
யாராவமுதாயமைந்சன்றே--£ரார் 

இருத்தென்பெரு$துறையானென்டக்தைமேய 

வொருத்தன்பெருக்குமொளி. 
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யாவர்க்குமேலாமளவிலாச்்€ரூடையான் 
யாவர்க்குங்கழோமடியேனை--யாவரும் 
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பெற்றறியாவின்பத் துள்வைத்தாய்க்கென்னெம்பெருமான் 

மற்றறியேன்செய்யும்வகை, | 

மூவருமுப்பத் துமூவருமத்றொழிந்த 
தேவருங்காணாச்சவபெருமான்--மாவேறி 

வையகத்தேவந்திழிர்தவார்கழல்கள்வந்திக்க 

மெய்யகத்தேயின்பமிகும். 

இருக்தென்னையாண்டானிணையழ யேடிந்தஇத் 

இருக்திரர்தசொண்ணெஞ்சேயெல்லாக்--தருங்காண் 
பெருக் துறையின்மேயபெருங்கருணையாளன் 

மருந்துருவாயென்மனத்தேவந்து, 

இன்பம்பெருக்யிருளகற்றியெஞ்ஞான்றுக் 

துன்பந்தொடர்வறுத் தச்சோதியா--யன்பமைத் துச் 

சீரார்பெருச் துறையானென்னுடையசிக்தையே 

யபூராகக்கொண்டானுவந்து. 

திருச்சிற்தம்பலம். 

  

க௨க
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பண்டாய நான்மை ற், 
  

அனுபவத்துக்கையமின்மையுரைத்தல் . 
திருப்பெருக் துறையிலருளிச்செயப்பட்ட த. 

கேரிசை வெண்பா, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

பண்டாயகான்மறையும்பாலனுகாமாலயனுங் 
கண்டாருமில்லைக்கடையேனைத்--தொண்டாசக் 

கொண்டருளுங்கோகழியெங்கோமாற்குநெஞ்சமே 

யுண்டாமோகைம்மாறுரை, 

உள்ளமலமூன்றுமாயவுகுபெருக்தேன் 
வெளளந்தரும்பரியின்மேல்வந்த--வள்ளன் 
மருவும்பெருர் துறையைவாழ்த் துமின்கள்வாழ்த்தக் 
கருவுங்கெடும்பிறவிக்காடு, 

காட்டகத் தவேடன்கடலில்வலைவாண 

ஞாட்டி.ற்பரிப்பாகனம்வினேயை--வீட்டி. 
யருளும்பெரு$ துறையானங்கமலபாத 

மருளுங்கெடகெஞ்சேவாழ்ச்் த, 

வாழ்க்தார்களாவாரும்வல்வினையைமாய்ப்பாருக் 

தாழ்க்துலகமேத்தத்தகுவாருஞ்--குழ்க்சமரர் 
சென்றிறைஞ்சியேத்துக்இருவார்பெருர் துறையை 
ஈன். றிறைஞ்சியேத் தமர், 

ஈண்ணிப்பெருர் துறையைஈம்மிடர்கள்போயசகல 
வெண்ணியெழுகோகழிக்கரசைப்--பண்ணின் 
மொழியாளோடுத்தரசோசமங்கைமன்னிகச் 
கழியாதிருந்தவனைக்காண், 

கானுங்கரணங்களெல்லாம்பேரின்பமெனப் 
பேணுமடி யார்பிறப்பகல&--காணும் 
பெரியானைகெஞ்சேபெருந்துறையிலென் றும் 
பிரியானைவாயாரப்பேசு, 

பேசும்பொருளுக்லெக்கெமாம்பேச்சிறந்த 
மாரின்மணியின்மணிவார்த்தை--பே௫ப் 
பெருக் துறையேயென்றுபிறப்பறுத்சேனல்ல 
மருத்தினழியென்மனத்தேவைத்து, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

(௪)



௧௨௩. 

திருப்படையாட்9. 
  

சீவோபா தியொழிதல். 
தில்லையிலருளிச்செயப்பட்ட து, 

ஆசிரியவிருத்தம், 

திருச்சிற்றம்பலம், 

கண்களிரண்டுமவன்கழல்கண்டுகளிப்பனவாகாதே 

காரிகையார்கடம்வாழ்விலென்வாழ்வுகடைப்படுமாகாதே 
மண்களில்வரச் துபிறர்இடுமாறுமறக்திடுமாகாதே 

மாலறியாமலர்ப்பாதமிரண்டும்வணங்கு துமாகாதே 

பண்களிகூர்தருபாடலொடாடல்பயின் நிடுமாகாதே 

பாண்டி.ஈன்னாடுடையான்படையாட்டிகள்பாடு துமாகாதே 
விண்களிகூர்வதோர்வேசகம்வர் தவெளிப்படுமாகாதே 
மீன்வலைவீசியகானவன்வச் துவெளிப்படுமாயிடி லே. (a) 

ஒன்றினொெடொன்றுமோரைந்தினொடைந்துமுயிர்ப்பறுமாசாதே 

யுன்னடியாரடியாரடி.யோமெனவுய்க்சனவாகாதே 
கன்றைநினைந்தெழுகாயெனவந்தகணக்கதுவாகாதே 

காரணமாகுமனாதிகுணங்கள்கருச்துறுமாகாதே 

நன்நிதுதகெனவந்தஈடுக்ககடச்தனவாகாதே 

காமூமேலாமடியாருடனேசெலாண்ணுதுமாகாதே 

யென்றுமெனன்புகிறைந்தபராவமுதெய் துவதாகாதே 

யேறுடையானெனையாளுடைகாயகனென்௮ள்புகுக்திடிலே, (௨) 

பர்தவிகாரகுணங்கள்பறிக் துமறிந்திடமாகாதே 

பாவனையாயகருச்தினில்வந்தபராவமுகாகாதே 

யந்தமிலாதவகண் டமும்முளகப்படுமாகாதே 

யாதிமுதற்பரமாயபாஞ்சுடரண்ணுவதாகாசே 

செந்துவர்வாய்மடவாரிடரானவைசிந்திடுமாகாதே 

சேலனகண்களவன் திருமேனிதிளைட்பனவாகாதே 

யிந்திரஞாலவிடர்ப்பிறவித் தயரேகுவதாகாதே 

யென்னுடைகாயகனாூயவீசனெதிர்ப்படுமாயிடிலே. (௩) 

என்னணியார்முலையாகமளைந் துடனின்புறுமாகாதே 
யெல்லையின்மாக்கருணைக்கடலின் நினிதாடு தமாகாதே 
கன்மணிராதமுழங்கயெனுள்ளுறகண்ணுவதாகாதே 

*தனணித்திருநீற் நினைநித்தலுகண்ணுவதா காதே 
|



௧௨௪ திருப்படையாட்டு, 

மன்னியவன்பரிலென்பணிமுக்துறவைகுவதாகாதே 
மாமறையும்மறியாமலர்ப்பாதம்வணங்கு;மாகாதே 
யின்னியற்செங்கழுகீர்மலரென்றலையெய் துவதாகாதே 
யென்னையுடைப்பெருமானருளீசனெழுந்தருளப்பெறிலே, (௪) 

மண்ணினின்மாயைமதித்துவகுத்தமயக்கறுமாகாதே 
வானவரும்மதியாமலர்ப்பாதம்வணங்குதுமாகாதே 
கண்ணிலிகாலமனைத்இனும்வந்தகலக்கறுமாகாதே 
காதல்செயும்மடியார்மனமின்றுகளித்இிடுமாகாதே 
பெண்ணவியாணெனகாமெனவந்தபிணக்கறுமாகாதே 
பே ரதியாதவனேகபவங்கள்பிழைத்சனவாகாதே 
யெண்ணிலியாகயத் இகள்வக்செனையெய் தவசாகாசே 

யென்னையுடைப்பெருமானருளீசனெழுக்தருளப்பெறிலே, (௫) 

பொன்னியலுக்திருமேனிவெண்ணீறுபொலிர்திடுமாகாதே 

பூமழைமாதவர்கைகள்குவிர் துபொழிந்திடமாகாதே 

மின்னியனுண்ணிடையார்கள்கருத் தவெளிப்பமொகாதே 

வீணைமுரன்றெழுமோசையிலின்பமிகுத்திமொகாதே 

தன்னடியாரடியென்றலைமீதுதழைப்பனவாகாதே 

தானடியோமுடனேயுயவர்துதலைப்பமோகாதே 

யின்னியமெங்குகிறைட்தினிதாகவியம்பிமொகாதே 

யென்னைமுனாளுடைமீசனெனத்தனெழுக்தருளப்பெறிலே. (a) 

சொல்லியலாதெழுதூமணியோசைசுவைதருமாகாதே 

அண்ணெனவென்னுளமன்னியசோதிதொடர்ந்தெழுமாகாதே 

பல்லியல்பாயபரட்பறவந்தபராபரமாகாதே 
பண்டறியாதபரானுபவங்கள்பாந்செழுமாகாதே 

வில்லியனன்னுசலார்மயலின்றுவிளைந்திடுமாகாதே 
விண்ணவரும்மறியாசவிழுப்பொருளிப்பொருளாகாதே 

யெல்லையிலாதனவெண்குணமானவையெய்திடுமாகாதே 

யிர் துசகாமணியெங்களையாளவெழுக்கருளப்பெறிலே, (or) 

சங்குதிரண்டுமுன்றெழுமோசைதழைப்பனவாகாதே 

சாதிவிடாதகுணங்கணமமோசெலித்திடுமாகா தே 

யங்இதுஈன் றிதான்றெனுமாயையடங்கிடுமாகாதே 

யாசையெலாமடியாரடியோமெனுமத்தனையாகாதே 

செங்கயலொண் சண்மடச்தையர்சிந்தைதிளைப்பனவாகாதே 

ரடியார்கள்சிவானுபவங்கடெரிக்திமொகாதே 

யெங்குநிறைந்தமுதூறுபரஞ்சுடசெய்துவதாகாதே 

யீற நியாமறையோனெனையாளவெழுக்தருளப்பெறிலே. (௮) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 



க௨டு 

ஆன த தமா, 

சிவானுபவவிருப்பம். 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

BAA uw Ds sw. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

மின்னேரனையபூங்கழல்களடைந்தார்கடக்தார்வியனுலகம் 

பொன்னேரனையமலர்கொண்டுபோந்ராநின்றாரமரரெல்லாங் 
கன்னேரனையமனக்கடையாய்க்கழிப்புண்டவலக்கடல்வீழ்ந்த 

வென்னேரனையேனினியுன்னைக்கூடும்வண்ணமியம்பாயே, (௧) 

என்னாலறியாப்பதக்தர்தாயானத நியாதேகசெட்டே 
னுன்னாலொன்றுக்குறைவில்லையுடையாயடிமைக்காசென்பேன் 
பன்னாளுன்னைப்பணிந்சேச் தம்பழையவடியரொடுங்க.டா 
தென்னாயகமேபிற்பட்டிங்கருர்தேனோய்க்குவிருக்காயே. (௨) 

Faller நிகோன்பின் நிச்செ றிவேயின் நியறிவின் நிச் 

தோலின்பாவைக்கூத்தாட்டாய்ச்சுழன்றுவிழுச் தடெப்பேனை 
மாலும்காட்டிவழிகாட்டிவாராவுலககெறியேறக் 
கோலங்காட்டியாண்டானைசக்கொடியேனென்றோகூடுவதே, (௩) 

கெடுவேன்கெடுமாகெடுஇன்றேன்கேடி.லாதாய்பழிகொண்டாய் 
படுவேன்படுவதெல்லாகான்பட்டாற்பின்னைப்பயனென்னே 

கொடுமாகாகத்தழுச்தாமேகாத்தாட்கொள்ளுங்குருமணியே 
நடுவாய்கில்லாதொழிக்தக்கானன்றோவெங்கணாயகமே. (௪) 

தாயாய்முலையைத்தருவானேதாராதொழிக்தாற்சவலையாய் 

காயேன்கழிர்துபோவேனோசம்பியினித்தானல்குதியே 

சாயேயென்றுன்றாளடைக்தேன்றயாமீயென்பாலில்லையே 

காயேனடிமையுடனாகவாண்டாய்கான்றான்வேண்டாவோ. (ட) 

கோவேயருளவேண்டாவோகொடியேன்கெடவேயமையுமே 
யாவாவென்னாவிடிலென்னையஞ்சேலென்பாராரோதான் 

சாவாரெல்லாமென்னளவோசக்கவாறன்றென்னாரோ 
தேவேதில்லைஈடமாடீதிகைத்தேனினித்தான்ழேற்றாயே. (௬) 

ol



௧௨௬ ௮ச்சேோப்பதிகம், 

நரியைக்கு திரைப்பரியாக்கஞாலமெல்லாநிகழ்வித் தப் 
பெரியதென்னன்ம துரையெல்லாம்பிச்சதேற்.றும்பெருர் துறையா 

யரியபொருளேயவகாசியப்பாபாண்டிவெள்ளமே 
தெரியவரியபரஞ்சோதீசெய்வதொன்றுமநியேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

அச்சேசோப்பதிகம். 
  

அனுபவவழியறியாமை. 

தில்லையிலருளிச்செயப்பட்டது. 

கலிவிருத்தம். 

திருச்சிற்றம்பலம். 

முத்திரெறியறியாதமூர்க்கரொடுமுயல்வேனைப் 

பத்திநெறியறிவித் தப்பழவினைகள்பாறும்வண்ணஞ் 
சத் சமலமறுவித் துச்சிவமாக்கியெனையாண்ட 

வத்தனெனக்கருளியவாருூர்பெறுவாரச்சோவே. 

நெறியல்லாகெநிதன்னைகெறியாகரினை வேனைச் 

சிறுகெறிகள்சேராமேதிருவருளேசேரும்வண்ணங் 

குநியொன்றுமில்லாககூத்தன்றன்கூத்தையெனக 
கறியும்வண்ணமருளியவாரூர்பெறுவாரச்சோவே. 

பொய்யெல்லாமெய்யென்றுபுணர்முலையார்போகத்தே 

மையலுறக்கடவேனைமாளாமேகாத்தருளித் 

சையலிடங்கொண்டபிரான்றன்கழலேசேரும்வண்ண 

மையனெனக்கருளியவாரார்பெறுவாரச்சோவே. 

மண்ணதனிற்பிறந்தெய்த்துமாண்டுவிழச்கடவேனை 
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காதலின்மிக்கணியிழையார்கலவியிலேவிழுவேனை 
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பாட்டு, 

உம்பர் 
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ஊசலாட்டு 

ஊனாயுயிரா 

  

எங்கணாயக 
எச்சம்மறிவே 

எண்ணிலேன் 

எண்ணுடை 
எந்தையா 

எந்தையெ 
எம்பிரான் 

எய்தலாவ 

எய்த்தே 
எரிழன்று 

எறும்பிடை 
எனைகானெ 
என்பாலைப் 

என்புளளுரு 
என்பே 

என்னணி 

என்னப்ப 

என்னாலறியா 

பாட்டுமுதற்குகிப்பகராத, 
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பாட்டு, 

குறைவிலா 
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௨. சேக்தனார், 

.. திருவீழிமிழலை ௧௧ 
. திருவாவடுதுறை ௧௪ 
. திருவிடைக்கழி, ௧1 

௩. கருவூர்ச்தேவா, 
.. கோயில், ௧௭ 

.. இருக்களந்தையாதித் 
சேச்சாம் f கக 

. திருக்கீழ்க்கோட்டூர் 
(ம்ணியம்பலம், f ௨௧ 

. Bayes am. ௨௪ 
. திரைலோககயசுந்தரம், ௨௬ 

. கங்கைகொண்டசோ 
் ளேச்சரம் ] உறு 

... இருட்பூவணம், ௩௦ 
 இருச்சாட்டியக்குடி, ௩௨ 

. தீஞ்சையிராசராசே | 
[ச்சாம்,] ௩௪ 

க்௮ 

  
      

௪, பூர்துருத்இெம்பிகாடகம்பி. 
க, இருவாளூர், BH 

2, Garda. i. 

டு, கண்டராதித்தர், 
& கோயில், ௪௦ 

௬. வேணாட்டடிகள். 
& கோயில், PS 

  

௭, இருவாலியமுதஞார். 
௧, கோயில்-பாதாதிசேசம். ௪௨ 
௨. கோயில்- பவளமால்வரை௫௪ 

௩, கோயில்-அல்லாய்ப்ப 

[கலாய்.ந ௪டு 
௪. கோயில்-கோலமலர்,. ௪௭ 

  

௮. புருடோத்தம்ஈம்பி, 

  

௧, கோயில்-வாரணி PS 
௨. கோயில்-வானவர்கள், ௫௦ 

௯. சேதிராயா, 
௧. கோயில், (௧ 

சேந்தனார் திருப்பலலாணடு, 
௧, கோயில், Qa.



a 

திருச்சற்றம்பலம், 

இருவிசைப்பா அருளிச்செய்த ஒன்பதுசாயன்மார் திருசாமமும் 

திருப்பதிகவகையும் பண்ணின்வகையும் தெரியுமடைவு. 

செம்பொன்மணியம்பலத்துநிருத்தனார்க்குத் 

இருவிசைப்பாவுரைத்தவர்தக்திருப்பேர்சொல்லிற் 
பம்புபுகழ்செ நிதிருமாளிகைமெய்த்தேவர் 

பரிவடையசேந்தனார்கருஒர்த்தேவர் 
நம்பிகாடவர்சோனற்கண்டராதத்தர் 

ஈன்குயர்வேணாட்டடிகடிருவாவியமுத 

ரம்புவியோர்புகழ்பருடோத்தமர்சே.திராய 
ராகவிவரொன்பதின்மர்சாமுறைகண்டடைவே. (௧) 

அடைவுறுமாளிகைத்தேவர்கான்குசேர்த 
ரன்புறபல்லாண்டொன்றோடிசைப்பாமூன்று 

திடமுடையகருடிரர்பத் துவீறிற 

சிறந்தகாடவரிரண்டுகண்டர்வேணாடர் 

படி.புகழொவவொன்றுதிருவாலிகான்கு 

பன்னுபுருடோத்தமனாரிரண்டுசே திராய 

ருடையதிருக்கடைக்காப்பொன்றாகவிருபத்சொன் 
பானோதுசெய்யுண்முக் நூற்றறுபதினோடைந்தே. (2) 

ஜர் துடனால்வருமுரைத்த திருக்கடைக்காப்பிறபண் 
ணறையின்மாளிகைத்சேவர்கான்லொன்றுகாந்தார 

முந்துகருஷார்பத்தினிரண்டுபுற$ர்மை 

மொழிச்திகொர்சாரமொன்றுகாடவர்கோனீரண்டி. 
னந்தலில்சாளரபாணியொன்றுவேணாட்டடிக 

ணவின்றதொன்றுபுறரீர்மைதிருவாலியமுதர் 
பந்தமறச்சொன்னான்ளனொன்றுநட்டராகம் 

பகர்ந்திடினென்றிந்தளமற்றெயையும்பஞ்சமமே. (௩) 

  

சில திருப்பதிகங்களிலே 

சில திருப்பாட்டுக்கள் இறந்துவிட்டன,



a 

கணபதி துணை, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

இருவிசைப்பா, 

திருமாளிகைத்தேவர் திருவி சப்பா. 

க. கோயில். 

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

ஒளிவளர்விளக்கேயுலப்பிலாவொன்றே 
யணர்வுகுழ்கடந்ததோருணர்வே 

தெளிவளர்பளிங்கன் ஜிரண்மணிக்குன்றே 

சித்தத் துட்டித்தக்குந்ததேனே 
யஸிவளருள்ளத்தானர்தச்கனியே 

யம்பலமாடரங்காக 

வெளிவளர்தெய்வக்கூத் துகந்தாயைத் 

தொண்டனேன்விளம்புமாவிளம்பே. (௧) 

இடர்கெடுத்தென்னையாண்டுகொண்டென்னு 

ளிருட்பிழம்பறவெறிக்செழுக்த 
சுடர்மணிவிளக்கினுள்ளொளிவிளங்கு% 

தூயகற்சோதியுட்சோதி 

யடல்விடைப்பாகாவம்பலக்கூத்தா 

வயனொமொலதியாமைப் 

படசொளிபரப்பிப்பரம் துகின்றாயைத் 

தொண்டனேன்பணியுமாபணியே, * (௨) 

தற்பரம்பொருளேசசிகண்டசிசகண்டா 

சாமகண்டாவண்டவாணா 

ஈற்பெரும்பொருளாயுசைகலந்துன்னை 

யென்னுடைகாவினானவில்வா 

னற்பனென்லுள்ளத்தளவிலாவுன்னைசத் 
தந்தபொன்னம்பலத்தாடீ 

கற்பமாயுலகாயல்லையானாயைத் 

சொண்டனேன்கருதுமாகருதே. (௩)



௨ , திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா... 

பெருமையித்சிறுமைபெண்ணொடாணாயென் 
பிறட்பிறட்ப.றுத்தபேரொளியே 

கருமையின்வெளியேகயற்கணாளிமவான் 
மகளுமையவள்களைகண்ணே 

யருமையின்மறைகான்்கோலமிட்டாற்று 
மப்பனேயம்பலத்தமுதே 

யொருமையிற்பலபுக்குருவிகின்றாயைத் 
தொண்டனேனுரைக்குமாறுரையே. 

கோலமேமேலைவானவர்கோவே 

குணங்குறியிறர்ததோர்குணமே 
சாலமேகங்கைகாயகாவெங்கள் 

காலகாலாகாமகாசா 

வாலமேயமு துண்டம்பலஞ்செம்பொற் 
கோயில்கொண்டாடவல்லானே 

ஞாலமேதமியேனற்றவத்தாயைத் 

தொண்டனேனனுகுமாஈணுகே, 

நீறணிபவளக்குன் றமேகின்ற 

நெற்றிச்கண்ணுடையதோர்நெருப்பே 

சவேறணிபுவனபோகமேயோச 

வெள்ளமேமேருவில்வீரா 

வாறணிசடையெம்மற்புதக்கூத்தா 

வம்பொன்செயம்பலத்தாசே 

யேறணிகொடியெம்மீசனேயுன்னைத் 

தொண்டனேனிசையுமாறிசையே. 

தனசனற்றோழாசங்கராசூல 

பாணியேதாணுவே௫வனே 

கனகாற்றதூாணேகற்பகக்கொழுந்தே 

கண்சண்மூன்றுடையதோர்கரும்பே 
யனகனேகுமரவிகாயகசனக 

வம்பலத்தமரசேகரனே 

யுனகழலீணையென்னெஞ்சினுளினிதாத் 
தொண்டனேனுகருமாநுகரே. 

இறம்பியபிறவிச்சிகதெய்வநெறிக்கே 

இசைக்ளனெறேன்றனைத்திகையாமே 

நிறம்பொன்னுமின் னுகிறைர்தசேவடிக்கீழ் 
கிகழ்வித்தநிசரிலாமணியே 

(௭)



திருமாளிகைத்தேவர் இருவிசைப்பா, 

யறம்பலதிறங்கண்டருந்தவர்க்கரசா 

யாலின்£ழிருக்சவம்பலவா 
புறஞ்சமணபுத்தப்பொய்கள்கண்டாயைத் 

கசொண்டனேன்புணருமாபுணரே, 

தீக்கனற்றலையுமெச்சன்வன் தலையுக் 

தாமரைரான்முகன் றலையு 

மொக்கவிண்டுருளவொண்டிருப்புருவ 

கெறித்தருளியவுருத்தரனே 

யக்கணிபுலீத்தோலாடைமேலாட 

வாடப்பொன்னம்பலத்தாடுஞ் 
சொக்கனேயெவர்க்குந்தொடர்வரியாயைத் 

தொண்டனேன்றொடருமாதொடரே. 

மடங்கலாயக்கனகன்மார்புண்டானுக் 

கருள்புரிவள்ளலேமருளா 
ரிடங்கொண்முப்புரம்வெந்தவியவை கத்தே 
சேறியவேறுசேவகனே 

யடங்கவல்ல.ரக்கனருட்டி ருவரை 58 
ழடர்த்தபொன்னம்பலத்தரசே 

விடங்கொள்கண்டத்செம்விடங்கனேயுன்னைத் 

தொண்டனேன்விரும்புமாவிரும்பே, 

மறைகளுமமரர்கூட்டமுமாட்டா 

தயன் றிருமாலொடுமயங்ட 

முூறைமுறைமுறையிட்டோர்வரியாயை 

மூர்ககனேன்மொழிந்தபுன்மொழிக 

ளறைகழலரன்£ரறிவிலாவெறுமைச் 
சிறுமையிற்பொறுச்குமம்பலத்து 

ணிறைதருகருணாகிலயமேயுன்னைத் 
தொண்டனேனினையுமாகினையே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

 



திருமாளிகைத் தேவர் திருவிசைப்பா. 

௨. கோயில் - உயர்கொடியாடை. 
  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம. 

உயர்கொடியாடைமிடைபடலத்தி 

னேமைதூமப்படலத்தின் 

பெயர்நெமொாடத்தூறைபுகைப்படலம் 

பெருயெபெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

சியரொளிமணிகணிரந்தசேர்கனக 

நிறைக்தசிற்றம்பலக்கத்தா 

மயர்வறுமமார்மகுடந்தோய்மலர்ச்சே 

வடிகளென்மனத்துவைத்தருளே. 

கருவளர்மேகத்தகடுதோய்மகுடக் 
கனகமாளிகைகலக்தெங்கும் 

மெபெருவளர்முத்சோன்மறைத்தொழில்சா 

லெழின்மிகுபெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

இருவளர்தெய்வப்பஇவ இநிதியக் 

இரண்டசிற்றம்பலச்கூத்தா 

வுருவளரின்பச்சிலம்பொலியலம்பு 

முன்னடிகீ$ழதென்னுயிரே, 

வரம்பிரிவாளை.பிளிர்மடுக்கமலங் 

கரும்பொடமாந்துமேதிகள்சேர் 

பரம்பிரிசெர்கெற்கழனிச்செங்கழுகீர்ப் 

பழனஞ்சுழ்பெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

சிரம்புணா்முடிவானவரடிமுறையா 

விறைஞ்சுசிற்றம்பலக்கூத்தா 

நிரக்கரமுனிவர்நினை இதிருக்கணைக்கா 
னினைந் துநின்றொழிர்சதென்னெஞ்சே. 

தேர்மலிவிழவிற்குமழலொலிதெருவிற் 

கூத்தொலியேத்தொலியோத்தின் 

பேரொலிபரர் துகடலொலிமலியப் 
பொலிதருபெரும்பற்றப்புலீயூர்ச் 

சர்நிலவிலயத்திருஈட த்தியல்பிற் 

றிகழ்ந்தசிற்றம்பலக்கூத்தா 

வார்மலிமுலையாள்வருடி.யஇிரண்மா 
மணிக்குறங்கடைந்ததென்மதியே.



திருமாளிகைத்தேவா திருவிசைப்பா... 

நிறைதமைவாழைகநிழற்கொடி.கெடுநக்தெங் 

திளங்கமுகுளங்கோொணீள்பலமாப் 

பிறைதவழ்பொழில்குழ்ிடங்கிடைட்ப தண 
மூ.துமதிற்பெரும்பநறப்புவியூர்ச் 

சறைகொணீர்சகரளத்திள்கொணித்திலதத 

செம்பொற்கிற்றம்பலக்கூத்த 

பொறையணிகிதம்பட்புலியசளாடைக் 

கச்சு நூல்புகுக்ததென்புகலே. 

அ.துமதியி துவென்றலந்தலை நால்கற 

றநழைட்பொழிக்தருமறையறிக்து 

பி தமதிவழிரின்றொழிவிலாவேள்விப் 

பெரியவர்பெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

செதுமஇச்சமணுந்தேருஞ்சேராச் 

செல்வச்சிற்றம்பலக்கூத்த 

ம தமதிவெள்ளத்திருவயிற்றுந்தி 

வளைப்புண்டென்னுண்மக௰ிழ்ந்த துவே. 

பொருவரைப்புயத்தின்மீமிசைப்புலித்தோல் 

பொடியணியூண நாலகலம் 

பெருவரைபுரைதிண்டோளுடன் காணப் 

பெந்றவர்பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
இருமருவுகரத்தார்்திசைமிடைப்ப 

நடஞ்செய்சிறறம்பலக்கூத்த 

வுருமருவுதரத்தனணிவடந்தொடர்க்து 

இடக்கதென்னுணர்வுணர்ம் துணர்ந்சே. 

கணி3யெரிவி௫றுகரச் துடிவிடவாய்க் 

கங்கணஞ்செங்கைமற்றபயம் 

பிணிசகெடவிவைகண்டரன்பெருகடச்திற் 

பிரிவிலார்பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

இணிமணி£லகண்டத்தென்னமுதே 

ீர்கொள்சிற்றம்பலக்கூத்த 

வணிமணிமுறுவற்பவளவாய்ச்செய்ய 

சோஇயுளடங்கிற்றென்ன றிவே. 

இருகெடுமாலிர்திரனயன்வாஜோர் 
இருக்கடைச்காவலினெருக்கிப் 

பெருமுடி.மோதியுகுமணிமுன் திற் 
பிறங்யெபெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

(௫)



௭ * தருமாளிகைத்தேவர்' திருவிசைப்பா, 

செருகெடுமேருவில்லின்முப்புரச்தி 
விரித்தசிற்றம்பலக்கூத்த | 

கருவடி.குழைக்சகாதமலச்செங்கமல 
மலர்முகங்கலக்ததென்கருத்தே. 

ஏர்கொள்கற்பகமொத் திருசிலைப்புருவம் 
பெருந்தடங்கண்கண்மூன் றுடையோன் 

பேர்களாயிர நூறாயிரம்பிகற்றும் 

பெற்றியோர்பெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

சர்கொள்கொக்கிறகுங்கொன்றையுச் துன்று 

சென்னிச்?ற்றம்பலக்கூத்த 

நீர்கொள்செஞ்சடைவாழ்மதிபு துமத்த 

நிகழ்ந்தவென்சிந்தையுணிறைந்தே, 

காமனைக்காலன்றக்கன்மிக்கெச்சன் 

படக்கடைக்கணித்தவனல்லாப் 

பேய்மனம்பிறிந்ததவப்பெருக்தொண்டர் 
தொண்டனேன்பெரும்பற்றப்புலியூர்ச் 

சேமகற்றில்லைவட்டங்கொண்டாண்ட 

செல்வச்சிற்றம்பலக்கூத்த 

பூமலரடி.க்கீழ்ப்புராணபூதங்கள் 
பொறுப்பரென்புன்சொலின்பொருளே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

௩. கோயில் - உறவாகியயோகம். 
  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

உறவாயேயோகமும்போகமுமா 
யுயிராளியென்னுமென்பொன்னொருகாட் 

சிறவாதவர்புரஞ்செற்றகொற்றச் 

சிலைகொண்டபென் றிப்பின் சென்றுரின்ற 

மறவாவென்னும்மணிகீர ரவி 
மகேந்திரமாமலைமேலுறையுக் 

குறவாவென்னுங்குணக்குன்றேயென் ஐம் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூததனையே, 

(௧௧)



தருமாளிகைத்தேவர் இருவிசைப்பா. 

காடாபெல்கணஞ்சூழக்கேழற் 

கடும்பின்னெடும்பகற்கானடர்த 

வேடாமகேக்திரவெற்பாவென்னும் 

வினையேன்மடக்சைவிம்மாவெருவுஞ் 

சேடாவென்னுஞ்செல்வர்மூவாயிசஞ் 
செழுஞ்சோதியக்தணர்செங்கைதொழுங் 

கோடாவென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுக் 
குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. 

கானேவருமு. ரணேனமெய்த 
களியார்புளினஈற்காளாயென்னும் 

வானேதடவுகெடுக்குடுமி 

மகேந்திரமாமலைமேலிருந்த 

தேனேயென்னுந்தெய்வவாய்மொழியார் 

இருவாளர்மூவாயிரவர்தெய்வக் 

கோனேயென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. 

வெறியேறுபன் றிட்பின்சென்னொருகாள் 
விசயற்கருள்செய்தவேக்தேயென்னு 

மறியேறுசாரன்மகேக்இரமா 
மலைமேலிருக்சமருக்சேயென்னு 

கெதறியேயென்னுகெறிரின்றவர்க 

ணினைக்கன்றநீஇவேதாக்தநிலைக் 

குறியேயென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங் 

குலாத்இல்லையம்பலக்கூ.த்தனையே. 

செழுந்தென்றலன் றிலித்திங்கள் கங்கு 
திரைவீரை $ீங்குழல்சேவின்மணி 

யெழுச்தின்றென்மேற்பகையாடவாடு 
மெனைநீரநலிவசென்னேயென்னு 

மழுக்தாமகேக்இரத்தக்தரப்புட் 

கரசுக்கரசேயமரர்தனிக் 
கொழுக்தேயென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுக் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. 

வண்டார்குழலுமைகங்கைமுன்னே 
மகேச்இரச்சா.ரல்வராகத் இன்பின் 

கண்டார்கவலவில்லாழ.வேடர் 
கழ.நாயுடன் கைவளைச்தாயென்னும்



னி திருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா, 

பண்டாயமலரயன்றக்கனெச்சன் 

பகலோன்றலைபற்பசுங்கண் 
கொண்டாயென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே, 

கடுப்பாய்ப்பறைகறங்கக்கடுவெஞ்சிலையுங் 
கணையுங்கவணுங்கைக்கொண் 

டுடுப்பாய்தோல்செருப்புச்சுரிகை 

வ. ராகமுன்னோடி.விளியுளைப்ப 

ஈடப்பாய்மகேந்திரகாதகாதாந்தத் 

தரையாவென்பார்க்குகாதாக்சபதங் 

கொடுப்பாயென்னுங்குணக்குன் ஹேயென்னுங் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத் தனையே. 

சேவேர்துவெல்கொடியானேயென்னுஞ் 

சிவனேயென்சேமத் தணையேயென்னு 

மாவேக் துசாரன்மகேந்இரத்தில் 

வளர்காயகாவிங்கேவாராயென்னும் 

பூவேக்திமூவாயிரவர்தொழப் 

புகழேச் துமன்றுபொலியகின் ற 
கோவேயென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங் 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. 

தரவார்புனஞ்சனைதாழருவித் 
தடங்கல்லுறையுமடங்கலமர் 

மரவார்பொழிலெழில்வேங்கையெங்கு 
மழைசூழ்மகேச்தஇரமாமலைமேற் 

சுரவாவென்னுஞ்சுடர்நீண்முடிமாலய 

னி. தரன்முதற்றேவர்க்கெல்லாங் 

குரவாவென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங 

குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. 

இருகீறிடாவுருத்ண்டேனென்னுக் 

தருசீ.றுமெய்த்திருமுண்டத்திட்டுப் 
பெருகீலகண்டன் றிறங்கொண்டிவள் 

பிதற்றிப்பெருக்தெருவேதிரியும் 

வருகீரருவிமகேக்திரப்பொன் 
மலையின்மலைமகளுக்கருளுங் 

குருகீயென்னுங்குணசக்குன்றேயென்னுக் 
குலாத்தில்லையம்பலக்கூத்தனையே. (௧0)



தருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா, 

உற்றாயென்னுமுன்னையன் நிமற்றொன் 
றுணரேனென்னுமுணர்வுகள் கலக்கப் 

பெற்ராயவைந்தெழுத் தும்பிதற்றிப் 
பிணி$ரவெண்ணீநிடப்பெற்றேனென் னுஞ் 

சுற்றுயசோதிமகேந்திரஞ்சூழ 
மனத்திருள்வாங்கிச்சு ழாதகெஞ்சிற் 

குற்றாமென்னுங்குணக்குன்றேயென்னுங் 

குலாத்தல்லையம்பலக்கூத்தனையே, 

வேருகவுள்ளத் துவகைவிளைத் 

தவனிச்சிவலோகவேதவென் றி 

மாருததூவாயிரவரையுமெனையும் 

மகிழ்ந்தாளவல்லாயென்னு 

மாருர்சகொமகேக்இரத் தன் 
னடியார்பிழைபொறுப்பாய்மாதோர் 

கூறாயென்னுங்குணக்குன்றேயென் லுங் 

குலாததில்லையம்பலக்கூத்கனையே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

௪. கோயில் - ணங்கிலாலீசன். 

பண்காநர்தாரம், 

திருச்சிறறம்பலம். 

இணங்கலொவீசனேசத்திருந்தரித்சச்தினேற்கு 

மணங்கொள்சீர்த்தில்லைவாணன்மணவடியார்கள் வண்மைக் 

குணங்களைக்கூருவீறிற்கோறைவாய்ட்பீறற்பிண்டப் 

பிணங்களைக்காணாகண் வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

எட்டுருவிரவியென்னையாண்டவனீண்டுசோத 

விட்டிலங்கலங்கற் றில்லைவேந்தனைச்சேர்ந்திலாச 

துட்டரைச் தூர்த்தவார்ச்தைச்கொழும்பரைப்பிழம்புபேசம் 

பிட்டரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

அருட்டிாரட்செம்பொற்சோதியம்பலத்தாடுகின் ற 

விருட்டி ரட்கண்டத்தெம்மானின்பருக்கன்புசெய்யா 
வரட்டரையாட்டுப்பேசுமழுக்கரைக்கழுக்களாய 

19ரட்டரைச்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

(52)



௧௦ இருமாளிகைத்தேவர் திருவிசைப்பா, 

துணுக்கெனவயனுமாலுக்தொடர்வருஞ்சுடராயிப்பா 

லணுக்கருக்கணியசெம்பொனம்பலச்தாடிக்கல்லாச் 

சிணுக்கரைச்செத்சற்கொத்தைச்சிதம்பரைச்£த்தையூத்சைப் 

பிணுக்கரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே, 

இசைக்குபிக்குலவு?ர்தஇத்இல்லைக்கூச் தகர் து.தீய 
நகச்கவெண்ணீறதாடுஈமர்களைகனுகாகாய்க 

ளக்கவாரியங்களோதுமாதரைப்பேதவாதப் 
பிசுக்கரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே,. 

ஆட ரவாடவாடுமம்பலத்தமிர்தேயென்னுஞ் 
சேடர்சேவடி.கள்சூடத்்தருவிலாவுருவினாரைச் 

சாடரைச்சாட்கைமோடச்சழக்கணப்பிழக்கப்பிட்கப் 
பேடரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

உருக்கியென்னுள்ளத்துள்ளேயூறலக்தேறன்மாருத் 

திருக்கு றிப்பருளுந்தில்லைச்செல்வன்பாற்செல்லஞ்செல்வி 
னருக்கரையள்ளல்வாயகள்ளசையவியாப்பாவப் 

பெருச்கரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

செக்கொத்திரவிநூறாயிரத்தரளொப்பாந்தில்லைச் 
சொக்கரம்பலவரென்னுஞ்சுரு தியைக்கருதமாட்டா 
வெக்கரைக்குண்டமிண்டவெத்தரைப்புத்தராஇப் 

பொக்கரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

எச்சனைத்தலையைக்கொண்டுசெண்டடித்திடபமேறி 

யச்சங்கொண்டமரரோடரின்றவம்பலவற்கல்லாக் 

கச்சரைக்கல்லாப்பொல்லாக்கயவரைப்பசழூல்கற்கும் 

பிச்சரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

விண்ணவர்மகுடகோடிமிடைக்தொளிர்மணிகள் வீசு 

மண்ணலம்பலவன்கொற்றவரசனுக்காசையில்லாத 

தெண்ணரைத்தெருளாவுள்ளத்திருளரைத்திட்டைமுட்டைப் 

பெண்ணரைக்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே. 

கிறப்புடையடி.யார்தில்லைசசெம்பொனம்பலவற்காளா 

முறைப்புடையடியா£$£ழ்க£முமைப்பர்சேவடி£ீராட ” 
ரிறப்பொடுபிறப்பினுக்கேயினியராய்மிண்டுமீணடும் 

பிறப்பரைச்காணாகண்வாய்பேசாதப்பேய்களோடே, 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

(௧௦)



கக் 

சேந்தனார் திருவிசைப்பா. 
  

௧. இருவீழிமிழலை, 

பண் பஞ்சமம், 

திருச்சிதறம்பலம், 

ஏககாயகனையிமையவர்க்கரசை 
யென்னுயிர்க்கமுதனையெதிரில் 

போகநாயகனைப்புயல்வணற்கருளிப் 

பொன்னெடுஞ்சிவிகையாஷர்ச்த 
மேகராயகனைமிகுதிரு வீழி 

மிழலைவிண்ணிழிசெ முங்கோயில் 

யோககாயகனையன் நிமற்றொன்று 

முண்டெனவுணர்கிலேன்யானே. (க) 

கற்றவர்விழுங்குங்கற்பசக்கனியைக் 

கரையிலாக்கருணைமாகடலை 

மற்றவரறியாமாணிக்கமலையை 

மதிட்பவர்மனமணிவிளக்கைச் 

செற்றவர்புரங்கள்செற்றவெஞ்சிவனை ச் 

திருவிழிமிழலைவீற் திருந்த 
கொற்றவன்றன்னைக்சண்டுகண்டுள்ளங் 

குளிரவென் சண்குளிர்ந்தன வே. (௨) 

பண்டலச்தொளியைவிலககயோனுகர்க்ச 

மருந்தையென் மாறிலாமணியைப் 

பண்டலரயன்மாற்கரிதுமாயடியார்க் 

சகெளியதோர்பவளமால்வரையை 

விண்டலர்மலர்வாய்வேரிவார்பொழில்குழ் 
இருவிழிமிழலையூு ஈளுங் 

கொண்டலங்கண்டக்தெங்குருமணியைக் 

குறுகவல்வினைகுறுகாவே, (௩) 

தன்னடிகிழற்ேேழென்னையுக்தகைத்த 

சசிகுலாமவுலியைத்தானே 

யென்னிடைக்கமலமூன் தினுட்டோன் றி 
யெழுஞ்செழுஞ்சுடரினையருள் சேர் 

௧௯



& 2... சேந்தனார் திருவிசைப்பா, 

மின்னெடுங்கடலுள்வெள்ளத்தைவிழி 

மிழலையுள்விளக்குவெண்பளிங்கின் 
பொன்னடிக்கடிமைபுக்கனிப்போக 
விடுவனோபூண்ட்கொண்டேனே, 

இத்தெய்வநெதறிரஈன்றென் றிருண் மாயப் 

பிநட்பராவிந்திரசாலப் 

பொய்த்தெய்வநெறிகான்புகாவகைபுரிர்த 

பு ராண௫ிந்தாமணிவைத்த 

மெய்த்தெய்வநெறிகான்மறையவர்வீழி 

பிழலைவிண்ணிழிசெழுங்கோயி 

லத்தெய்வநெறியிற்கிவமலாதவமு 

மதிவரோவறிவுடையோசே. 

அ௮க்கனாவனையசெல்வமேசிந்தித் 

தைவரோடமழுக்தியானவமே 

புக்கிடாவண்ணங்காத்தெனையாண்ட 

புனிதனைவனிதைபாகனையெண் 

டூ.க்செலாங்குலவும்புகழ்த் இருவிழி 

மிழலையான் நிருவடி.நிழற்£ழ்ப் 

புக்குநிற்பவர்சம்பொன்னடி.க்கமலப் 

பொடியணிநர்தடிமைபூண்டேனே. 

கங்கைநீரரிசிற்கரை யிருமருங்குங் 
சமழ்பொழிறமுவியகழனித் 

இங்கணேர்தீண்டடீண்டமாளிகைகுழ் 
மாடகீடுயர்திரு வீழி 

தங்குசீர்ச்செல்வத்தெய்வச்தான்றோன் றி 

நம்பியைத்தன்பெருஞ்சோதி 

மங்கையோர்பாகத்தென்னருமருக்தை 

வருர்தஇிகான்மறப்பனோவினியே. 

ஆயிரங்கமலஞாயிருயிரமுகீ 
கண்முககரசரணத்தோன் 

பாயிருங்கங்கைபணிகிலாக்கரச்த 
படர்சடைமின்னுபொன்முடி.யோன் 

வேயிருக்தோளியுமைமணவாளன் 
விரும்பியமிழலைகு ழ்பொழிலைப் 

போயிருக்தேயும்போற்றுவார்கழல்கள் 

Culp partys tsonBaver, 

(௫) 

(௮)



சேந்தனார் திருவிசைப்பா, 

எண்ணில்பல்கோடிசேவடிமுடிக 
ளெண்ணில்பல்கோடி தண்டோள்க 

ளெண்ணில்பல்கோடி. திருவருகாம 
மேர்கொண்முக்கண்முகமியல்பு 

மெண்ணில்பல்கோடி.யெல்லைக்கப்பாலாய் 

நின்றைஞ நாரற்றந்தணரேத் து 

மெண்ணில்பல்கோழிகுணத்தசேர்வீழி 
யிவர்சம்மையாளுடையாரே, 

தக்சன்வெங்கதிரோன்சலந்தரன்பிரமன் 
சந்தி ணிகந்தினெச்சன் 

மிக்ககெஞ்சரக்கன்பு£ங்கரிகருடன் 

மறலிவேளிவர்மிசைசெகுத்தோன் 

ிச்கெலாகிறைந்தபகழ்த் திருவீழி “ 
மிழலையான் நிருவடிநிழற்க£ழ்ப் 

புக்கருந்தவர்சம்பொன்னடி.க்கமலப் 
பொடி யணிகந்தடிமைபூண்டேனே. 

உளங்கொளமதுரக்கதிர்விரித் தயிர்மே 

லருள்சொரிதருமுமாபதியை 
வளங்கிளர்கஇயுமதியமழுஞ்சூடி. 

மழவிடைமேல்வருவானை 
விளங்கொளிவீழிமிழலைவேந்தேயென் 

(17 65 Vor EC EF 6S OF (17 OD F COU LIT COT 

களங்கொளவழைச்தாற்பிழைச்குமோவடி.யேன் 

கைக்சொண்டகனககற்பகமே, 

பாடலங்காரப்பரிசில்காசருளிப் 

பழுத்தசெர்தமிழ்மலர்சுடி. 
நீடலங்காரத்தெம்பெருமக்க 

ணெஞ்டினுணிறைதர்துநின்் ரானை 
வேடலங்காரக்கோலத்தினமுதைச் 

இருவீழிமிழலையூராளுங் 

கேடி.லங்கீர்த்திக்கனககற்பகத்தைக் 
கெழுமுதற்கெவவிடத்கேனே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

௮8 

fa) 

(௧௨)



௧௪ சேந்தனார் இருவிசைப்பா, 

௨. இரு வாவடு துற. 
  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

பொய்யாதவேதியர்சாச்தைமெய்ப்புகழாள சாயிரம்பூசுரர் 
மெய்யேதிருப்பணிசெய்சர்மிகுகாவிரிக்கரை மேய 
வையாதிருவாவடுதுறையமுதேயென்றுன்னையழைத்தக்கான் 

மையார்தடங்கண்மடர்தைச்கொன்றருளாதொழிவ துமா திமையே, 

மாதிமணங்கமமும்பொழின்மணிமாடமாளிகைகீதஇிகுழ் 

சோதிமதிலணிசாச்சைமெய்ச்சுரு திவிதிவழியோர்தொழு 

மாதியமரர்புராணனாமணியாவடுதுறைகம்பிரின்ற 

₹ இய நிகிலள்பொன்னெடுர்திண்டோள்புணரகினைக்குமே. (௨) 

நினைக்குநிரந்தரனேயென்னுநிலாக்கோலச்செஞ்சடைக்கங்கைகீர் 

கனைக்குகலங்ளெர்கொன்றைமேனயம்பேசுகன்னுசனங்கைமீர் 

மனக்ின்பவெள்ளமலைமகண்மணவாளசம்பிவண்சாந்தையூர் 

தீனகீகின்பனாவடுதண்டுறைத்தருணேந்துசேகரனென்னுமே, (௩) 

தருணேந்துசேகரனேயெனுந்தடம்பொன்னிச்தென்கரைச்சாந் 

தையூர்ப், பொருணேர்ந்தசிந்தையவர்சொழப்புகழ்செல்வமல்குபொ 

மகோயில,ளருணேர்க்தமர்இருவாவடுதுறையாண்டவாண்டகையம் 

மானே, தெருணேர்ந்தசித்தம்வலியவாஇலகறுதலிதிறத்திலே, (௪) 

திலகநுதலுமைநங்கைக்குந்திருவாவட துறைகமம்பிக்குங், குலகவ 

டி. யவர்க்கென்னையாட்கொடுத்காண்டுகொண்டகுணக்கட, லலதொ 

ன்றறிகசின் நிலேமெனுமணியும்வெண்ணீறஞ்செழுத்தலால், வலதொ 

ன் றிலனிதற்கென்செய்கேன்வயலக்தண்சாந்தையர்வேந்தனே, (௫) 

வேக்சன்வளைத்ததுமேருவில்லரவுகாண்வெங்கணைசெற்கணமால் 

போந்தமதிலணிழுப்புரம்பொடியாடவேதப்புரவித்தேர் 

சாக்தைமுதலயன்சாரதிகதியருளென்னுமித்தையலை 
யாந்தண்டி.ருவாவடு தறையான்செய்கையார நி௫ற்பாரே, (௬) 

இற்போமெனச்தக்கன்வேள்விபுக்கெடுத்தோடிக்கெட்டவத்தேவ 

ர்கள்,சொற்போஓுமெய்ப்பயன்பாவிசாளென்சொல்லிச்சொல் ஓமித் 
தூமொழி, கந்போன்மனங்கனிவித்தவெங்கருணாலயாவர்திடாயெ 
ன்ரூற், பெற்போபெருந்திருவாவடு துறையாளிபேசாதொழிவசே.)



சேந்தனார் திருவிசைப்பா, கடு 

உழிவான் நிலாவுண்மைவண்ணமுமுலப்பிலஞூ நின்பவெள்ளமு, 
மொழிவொன் நிலாப்பொன்னித்ர்த்தமுமுனிகோடிகோடியாஷூர்த் 
By, மழிவொன் றிலாச்செல்வச்சாந்தையூரணியாவடு துறையாடினா, 

ளிழிவொன் றிலாவகையெய்இகின் நிறுமாக்குமென்னிளமானனே.() 

மானேர்கலைவளையுங்கவர்ந்துளங்கொள்ளைகொள்ளவழக்குண் டே 
தேனேயமுதேயென்கித்தமேசவலோககமாயகச்செல்வமே 

யானேயலம்புபுனற்பொன்னியணியாவடுதுறையன்பர்தங் 

கோனேகின்மெய்யடியார்மனக்கருத்தைமுடித்இடுங்குன்றமே, (௯) 

குன்றேக்திகோசனதத்தயன றியாநெறியென்னைக்கூட்டினா 

யென்றேங்கியேங்கியழைக்கன்றாளிளவல்லியெல்லைகடர்சன 
ளன்றேயலம்புபுனற்பொன்னியணியாவடு துறையாடி.னா 

ணன்றேயிவணம்பரமல்லணவலோககாயகன்பாலளே, (௧௦) 

பாலுமமுதமுக்தேனுமாயானர்சக்தந் அள் ளே பாலிப்பான் 

போதுமெனாருயிர்ப்போகமாம்புரகாலகாமபுராந்தகன் 
சேலுங்கய ஓந்திளைக்குநீர்த்திருவாவடு துறைவேந்தனோ 

டாலுமதற்கேமுதலஓுமாமறிந்தோமரிவைபொய்யாதசே, (5) 

திருச்ிற்றம்பலம். 

௩. இருவிடைக்கழி, 

  

  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மாலுலாமனந்தச்தென்கையிற்சங்கம்வவவினான் மலைமகண்மதலை , 

மேலுலாக்தேவர் குலமுழுதாளுங் குமரவேள்வள்ளிதன்மணாளன், 

சேலுலாங்கழணித் இருவிடைக்கழியிற் றிருக்குராகீழந்€ழ்கின்ற, 

வேலுலாந்தடக்கை வேர்தனென்சேந்த னென்னுமென்மெல்லீய 

லிவளே. (௧) 

இவளைவாரிளமென்கொங்கைமீர்பொங்க வெழில்சவர்த்தானிளங் 
காளை, கவளமாகரிமேற் கவரிசுூழ்குடைக்கழ்க் சனகக்குன்றெனவ 

குங்கள்வன், றிவளமாளிகைசூழ்திருவிடைக்கழியிற திருக்குராகீழர் 

£ழ்கின்ற, குவளைமாமலர்க்கணங்கையானைக்குங்குழகனல்லழசன வ் 
கோவே, (௨) 

கோவினைட்பவளக்குழமணக்கோலக்குழாங்கள்குழ் கோழிவெல் 

கொடியோன், காவனற்சேனையென்னக்காப்பவனென்பொன்னை



௧௬ சேந்தனார் திருவிசைப்பா, 

மேகலைசவர்வானே, தேவினற்றலைவன் றிருவிடைக்கழியிற் நிருக்கு 
ரா நீழற்கழ்கின்ற, தூவிரற்பீலி மாமயிவூருஞ் சப்பிரமண்ணியன் 
ருனே, (௩) 

சானமர்பொரு துவானவர்சேனைமடியச்சூர் மார்பினைச்சடிந்தோன், 

மானமர்தடக்கைவள்ளறன்பிள்ளைமறைநிறைசட்டறம்வளரத், தே 

னமர்பொழில்குழ்திருவிடைக்கழியிற் நிருக்குராரீழற்€ழ்கின்ற, கோ 

னமர்கூத்தன்குலவிளங்களிறென்கொடிக்கிடர்பயட்ப துங்குணமே, 

குணமணி௰்குருளைககொவவைவாய்மடந்தை படுமிடர்குறிக்கொளா 

தீழகோ, மணமணிமமையோர்வானவர்வையமுய்யமற்றடியனேன் 

வாழச்,தணமணி3- டத் இருவிடைக்கழியிற்றிருச்குராகிழற்கேழ்கின் ற 

கணமணிபொருநீர்க்கங்கைசன்சிறுவன்கணபதஇபின் னிளக் சளையே. 

ளெயிளஞ்சேயக்கிரிதனைச்ண்டவாண் டகைகேடில்வேற்செல் 

வன், வளையிளம்பிறைச்செஞ்சடையபன்மதலைகார்நிறமாறிருமருக 

ன், நிளையிளம் பொழில்கசுழ்திருவிடைச்கழியிற் நிருக்குராரீழற்£ழ் 

நின்ற, முளையிளங்களிறென்மொய்குழற்சிறுமிச்கருளுங்கொன்மு 

ருகவேள்பரிர்தே. (௬) 

பரித்தசெஞ்சுடரோ பரிதியோமின்னோ பவளத்தின்குழவியோ 

பசும்பொன், சொரிந்தசிந்தூமோதூமணித்தாளோ சுந்தரத்தாசிது 

வென்னச், தெரிர்தவைதிகர்வாழ்திருவிடைக்கழியித் நிருக்குராநிழ 
ற்கீழ்நின்ற, வரிச்சவெஞ்சிலைககைமைந்தனையஞ்சொன்மையல்கொ 

ண்டையுறும்வகையே. (௭) 

வகைமிகுமசுரர்மாளவர்்துழிஞைவானமர்விளைத்ததாளாளன், பு 

கைமிகுமனலிற்புரம்பொடிபடுத்த பொன்மலைவில்லிதன்புதல்வன், 

நிகைமிகுகர்த்தித்திருவிடைக்கழியித றிருக்கு.ராரீழந்€ழ்நின்ற,தொ 
கைமிகுகாமத்தவன் நிருவடிக்கென்றுடியிடை மடரொடங்ெளே. 

தொடங்கண்மடலென்றணிமுடி த்தொங்கற்புறவிதழாகலுமரு 

ளா, னிடங்கொளக்குறத்திதிறத்திலுமிறைவன்மறத்தொழில்வார்த் 
தையுமுடையன், நிடங்கொள்வைதிகர்வாழ்திருவிடைக்கழியிற றி 

ருக்குராநீழற்£ழ்கின்ற, மடங்கலைமலரும்பன்னிருசயனத்தறுமுகத் 

சமுதனைமருண்டே. (௯) 

மருண்டுறைகோயின் மல்குஈன்குன்றப்பொழில்வளர்ம௫ழ்திருப் 
பிடவூர், வெருண்டமான்விழியார்க்கருள்செயாவிடுமேவிடலையே 
யெவர்க்குமெய்யன்பர், தெருண்டவைதிகர்வாழ்திருவிடைக்கழியிற 

நிருக்குராநீழற்ே்கின்ற,குருண்டபூங்குஞ்சிப்பிறைச்சடைமுடி முக 

சண்ணுடைக்கோமளக்கொழுந்தே. (௧௦)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, ௧௭ 

கொழுக்திரள்வாயார் சகாய்மொழியாகத் தூய்மொழியமரர்கோமக 

ணைச்,செழுர்திரட்சோதிச்செப்புறைச்சேந்தன்வாய்ந்தசொல்லிவை 
சுவாமியையே, செழுச்தடம்பொழில்குழ்திருவிடைக்கழியிழ் றிருக் 
குராநீழற்கீழ்நின்ற, வெழுங்ககிரொளியையேச் துவார்கேட்பாரிடர் 

கெடமாலுலாமனமே, (க 5) 

இருச்சிற்றம்பலம், 
  

் கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 
  

க. மே கோயில். 
பண் புறநீர்மை, 

தஇருச்சிற்றம்பலம், 

கணம்விரிகுடுமிச்செம்மணிக்கவைநாக் 

கறையணறகட்செவிப்பகுவாய்ப் 
பணம்விரிதுச்திப்பொறிகொள்வெள்ளெயிற்றுப் 

பாம்பணிபரமர்தநங்கோயின் 

மணம்விரிதருதேமாம்பொழின்மொழுப்பின் 

மழைதவமழ்வளரிளங்கமுகர் 

இணர்கிரையரும்புபெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
திருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே. (௧) 

இவ்வரும்பிறவிப்பெளவரீர்நீந்து 
மேழையேற்சென்னுடன்பிறக்த 

வைவரும்பகையேயார் தணையென்றா 

லஞ்சலென்றருள்செய்வான் கோயில் 
சைவரும்பழனங்குமைச்தசெஞ்சாலிக் 

கடைகியர்களை தருநீலஞ் 

செய்வரம்பரும்புபெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

தருவளர்திருச்சித்றம்பலமே. (2) 
தாயினேரிரங்குந்தலைவவோவென்றும் 
தமியனேன்றுணைவவோவென்று 

நாயினேனிருக்தபுலம்பினாலிர ங்க 
ஈலம்புரிபரமர்தங்கோயில் 

வாயினேரரும்புமணிமுருக்கலர 
வளரிளஞ்சோலைமாந்தளிர்செக் 

நியினே ரரூம்புபெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
திருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, (௩)



sy கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

துந்துபிகுழல்யாழ்மொந்தைவானியம்பச் 

தொடர்ச்திருடியர்கணந்துதிப்ப 
நந்திகைமுழவமுலெனமுழங்க 

நடம்புரிபரமர்கங்கோயி 

லந்இியின்மறைகான்காரணம்பொதிந்த 
வரும்பெறன்மறைப்பொருண்மறையோ 

சிந்சையிலரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்த 

இருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, 

சண்பனியரும்பக்கைகண்மொட்டித்தென் 
களைகணேயோலவென்றோவீட் 

அடென்பெைலாமுருகுமன்பர்தங்கூட்டத் 

தென்னையும்புணப்பவன்கோயில் 
பண்பலதெளிதேன்பாடிநின் ரூடப் 

பணிமலர்ச்சோலைகுழ்மொழுப்பிற் 

செண்பகமரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்த 

இருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, 

நெஞ்சிடாகலவகம்புகு௩்தொடுங்கு 

நிலைமையோடிருள்கிழி5 தழு$த 

வெஞ்சுடர்சுடரவபோன்றொளி தளும்பும் 

விரிசடையடிகடங்கோயி 

லஞ்சுடர்ப்புரிசையாழிகுழ்வட்டத் 

தகம்படி. மணீரிரை பரந்த 
செஞ்சுடாரும்பும் பரும்பற்றப்புலியூர்த 

இருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, 

தீத்தாளுருவஞ்செங்கதிர்விரியாப் 

புந்தியில்வர்தமால்விடையோன் 

௮ாத்தரட்பளிங்கிற்றோன் நியதோற்றந் 
தோன்றநின்றவன்வளர்கோயி 

னாத்திரண்மறையோர்ந்தோமகுண்டத்து 

ஈறுகநெயான்மறையவர்வளர்த்த 

நீத்திரளரும்புபெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
இிருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, 

சீர்த்ததிண்புவனமுழுவ துமேனைத் 

தஇிசைகளோடண்டங்களனைத்தும் 

போர்த்ததம்பெருமைசிறுமைபுக்கொடுங்கும் : 
புணர்ட்புடையடி.கடங்கோயி



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, ௧௯ 

லார்த் துவந்தமரித்தமாரும்பிறரு 
மலைகடலிடுதிரைப்புளித த் 

தீர்த்தரீரரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 
திருவளர்திருச்்சிற்றம்பலமே, (௮) 

பின்னுசெஞ்சடையும்பிறைதவழ்மொழுப்பும் 

பெரியதங்கருணையுங்காட்டி 

யன்னைசேன்கலந்தின்னமுதுகந்தளித்தாங் 
கருள்புரிபரமர் தங்கோயில் 

புன்னைசேன்சொரியும்பொழிலகங்குடைக்து 

பொஜறிவரிவண்டினம்பாடுச் 
தென்னதேனரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்,த் 

இருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே, (+) 

உம்பர்நாடிம்பர்விளங்கியாங்கெங்கு 
மொளிவளர்திருமணிச்சுடர்கான் 

தெம்பிரானடஞ்செய்குழலங்கெல்லா 

மிருட்பிழம்பறதவெறிகோயில் 
வம்புலாங்கோயில்கோ புரங்கூடம் 

வளர்நிலைமாடமாளிகைகள் 

செம்பொனாலரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

திருவளர்திருச்சிற்றம்பலமே. (௧௦) 

இருந்திரை த்ரளப்பரவைசுழ்கலத் 

தெண்ணிலங்கண்ணில்புன்மாக்க 

டிரக் துமிர்ப்பருவத்த றிவுறுகருஷூர்த் 
துறைவளர்,£ந்தமிழ்மாலை 

பொருந்தருங்கருணைப்பாமர்தங்கோயிற் 

பொழிலகங்குடைக் துவண்டுறங்கச் 

செருந்திரின் தரும்பும்பெரும்பற்றப்புலியூர்த் 

இருவளர்தஇருச்சிற்றம்பலமே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

௨. திருக்களந்தையாகதித்தேச்சரம். 

  

பண் புறநீர்ைம, 
இருச்சிற்றம்பலம். 

கலைகடம்பொருளுமறிவுமாயென்னைக்கற்பினிற் பெற்றெடுச்தெனக் 
முலைகடந்தருளுந்தாயினுஈல்லமுக்கணானுறைவிடம்போலு [கே



௨௦ கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

மலைகுடைந்தனையகெடுகிலைமாடமருங்கெலா மறையவர்முறையோத் 

தலைகடன்முழங்குமர்தணீர்க்களந்தையணிதஇகழாதஇத்தேச்சாமே.(௧) 

ச$தனகளபர் துதைந்தன்மேனித்தவளவெண்பொடிமுழுதாடுஞ் 

செந்தழலுருவிற்பொலிச் துநோக்குடையதிரு நுதலவர்க்டெம்போலு 

மிந்தனவிலங்கலெறிபுன்நீப்பட்டெரிவதொத்தெழுகிலைமாட 
மர்தணரழலோம்பலைபுனற்களந்தையணிதிசழாதித்சேச்சாமே, (௨) 

கரியசேயிடர்சான்செய்யரேயொருபாற்சழுத்திலோர்தனிவடஞ் 

சேர்த்தி, முரிவரேமுனிவர்சம்மொடானிழற்€ழ்முறைதெரிர்சோரு 

டம்பினரா, மிருவசேமுக்கணாற்பெருந்தடக்தோளிறைவரேமறைக 
ளுக்சேட, வரியரே யாலவரிடங்களக்தையணிடுசழாதித்தேச்சரமே 

பழையராந்தொண்டர்க்கெளியசேமிண் டர்க்கரியரேபாவியேன் 

செய்யும், பிழையெலாம்பொறுத்தென்பிணிபொறுத்தருளாப்பிச்ச 

சேசச்சராமிளிருங், குழையராய்வந்தென்குடி.முழுதாளுங்குழகரே 
யொமுகுகீர்க்கங்கை, யழகரேயாகிலவரிடங்களக்தையணிதிகழாதத் 

தேச்சாமே, (௪) 

பவள மேமகுடம்பவளமேதிருவாய்பவளமேதிருவுடம்பதனிற் 
றவளமேகளபந்தவளமேபுரிநாறவளமேமுறுவலாடரவக் [தி 

துவளுமேகலையுக்துலுமேசியாருபாறறுடியிடையிடமருங் கொருக் 

யவளுமேயாகலவரிடங்களர்சையணிதிகழாதஇத்தேச்சாமே, (௫) 

நீலமேசண்டம்பவளமேஇருவாய்நித் தஇலகிரை த் திலகங்செனெவே 

போுமேமுறுவனிறையவானர்சம்பொழியுமேதிருமுகமொருவர் 
கோலமேயச்சோவழூதேயென் நுகுழைவபேகண்டவருண்ட 
தாலமேயாகலவரிடங்களந்தையணிதிகழாதித்தேச்சரமே. (௬) 

இக்கடாகினைர் துகெஞ்சிடிந்துருகுந்திறத்தவர்புறத்திருந்தலச 
மைச்சகடாவனையவென்னையாள்விரும்பிமற்றொருபிறவியிற்பிறந்து 

பொய்ச்சடாவண்ணங்காத்தெனக்கருளேபுரியவும்வல்லரேயெல்லே 
யக்கடாவாடலவரிடங்களர்தையணிதிகழாதித்தேச்சரமே. (er) 

மெய்யசேமெய்யர்க்கிடுதிருவானவிளக்கரேயெழுதுகோல்வளை 

யாண், மையரேவையம்பலிதிரிர்துறையுமயானரேயுளகங்கலந்திருக் 

தும், பொய்யரேபொய்யர்க்கடுத்தவான்பளிங்வெபொருள்வழியிரு 

ள்ழித்தெழுக்ச,, வையரேயாகலெவரிடக்களர்சையணிதிகழாதித் 
தேச்சரமே, (௮)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. ௨௧ 

குழுதமேதிருவாய்குவளையேகளமுங்குழையதேயிருசெவியொரு 

பால், விமலமேசலையுமுடையரேசடைமேன்மிளிருமேபொறிவரிகா 

கங், கமலமேவதனங்கமலமேகயனங்கனகமேதிருவடிநிலைரீ, ரமல 

மேயாகலெவரிடங்களச்தையணிதிகழா இத்தேச்சர மே, (௯) 

நீரணங்கசும்புகழனிகுழ்களந்தைநிறைபுகழா இத்தேச்சரச்.து 

நாரணன்பரவுந்திருவடி.நிலைமேனலமலிகலைபயில்கருவூ 

ராரணமொழிகந்தபவளவாய்சுரந்தவமுதமூறியதமிழ்மாலை [யரே. 
யேரணங்கிருரான்கரண்டிவைவல்லோரிருள்கிறித்தெழுந்த சிந்தை 

திருச்சி ப்றம்பலம். 

  

௩. இருக்கீழ்க்கோட்ரோமணியம்பலம். 

  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தளிசொளிமணிப்பூம்பதஞ்சிலம்பலம்பச் 

சடைவிரித்தலையெறிகங்கைகச் 

தெளிரொளிமணிகீர்த் திவலைமுச்சரும்பி 

இருமுகமலர்க்தசொட்டட்டக் 

களசொளிமணிவண் டறைபொழிநபழனவங் 

கெழுவுகம்பலைசெய்கழ்க்கோட்டூர் 

வளரொளிமணிய௰ம்பலச் துணின் ரூடு 

மைந்தனென்மனங்கலக்தானே. (க) 

துண்டவெண்பிறையும்படர்சடைமொழமுப்புஞ் 

சுழியமுஞ்சூலமுரீல 
கண்டமுங்குழையும்பவள வாயிதமுங் 

கண்ணுதற்றிலகமுங்காட்டிக் 

கெண்டையுங்கயலுமுகளுகீர்ப்பழனங் 
கெழுவுகம்பலைசெய்€ழ்க்கோட்டூர் 

வண்டறைமணியம்பலச் துணின் ரூடு 

மைந்தனென்மனங்கலந்தானே. (௨) 

இரு நுதல்விழியும்பவளவாயிசமுக் 

திலகமுமுடையவன்சடைமேற் 

புரிதருமலரின்் ரூ துநின் நாதப் 

போய்வருக்தும்பிகாளிங்கே



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

கிரிதவழ்முடிலின்€ழ்த்தவழ்மாடங் 
கெழுவுகம்பலைசெய்€ேழ்க்கோட்டூர் 

வருஇறன்மணியம்பலவனைக்கண்டென் 

மனத்தையுங்கொண்டுபோ துமினே. 

தெள்ளுகீறவனீறென்னுடல்விரும்புஞ் 

செவியவன றிவுநால்கேட்கு 

மெள்ளவேயவன்பேர்விளம்பும்வாய் கண்கள் 

விமானமேகோக்கவெவ்வுயிர்க்குங் 

சள்ளைபூம்பொதும்பிற்கொஞ்சிமாம்பொழிற்கே 

கெழுவுசம்பலைசெய்கழ்க்கோட்டூர் 

வள்ளலேமணியம்பலச் துணின்றாடு 

மைந்தனேயென்னுமென்மனனே, 

தோழியாஞ்செய்ததொழிலெனெம்பெருமான் 
றுணைமலர்ச்சேவடி.காண்பா 

னூழிதோதூழியுணர்ச் தளங்கக் த 

கெக்குகைந்துளங்கரைந்துருக்குவ் 
கேழலும்புள்ளுமாகிறின் றிருவர் 

கெழுவுகம்பலைசெய்கழ்க்கோட்டூர் 

வாழியமணி.பம்பலவனைக்காண்பான் 

மயங்கவுமாலொழியோமே. 

என்செய்கோந்தோழிதோழிரீ தணையா 

யிரவுபோம்பகல்வருமாஇ 

லஞ்சலோவென்னானாழியுர்திரசையு 
மலமருமாறுகண்டயர்வன் 

கஞ்சுசமணிவாயரிவையர்தெருவிற் 

கெழுவுகம்பலைசெய்€ழ்ச்சோட்டூர் 

மஞ்சணிமணியம்பலவவோவென்று 

மயங்குவன்மாலையம்பொழுதே, 

தழைதவம்மொழுப்புக்தவளநீற்றொளியுஞ் 

சங்கமுஞ்சகடையின்முழக்குங் 

குழைதவழ்செவியுங்குளிர்சடைத்செண்டுங் 
குண்டையுங்குழாங்கொடுசோன்றுங் 

இழைதவழ்கனகம்பொழியுநீர்ப்பழனங் 

கெழுவுகம்பலைசெய்€ழ்க்கோட்டூர் 
மழைதவழமணியம்பலச் துணின் ரூடு 

மைந்தர்தம்வாழ்வுபோன்ற தவே, (௭)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

தன்னகமழலைச்சிலம்பொடுசதங்கை 

தமருகச்திருவடி திருகி 
ின்னகைமழலைகங்கைசோங்கிதழி 

யிளம்பிறைகுழைவளரிளமான் 
கன்ன ரமுழவமழலையாழ்வீணை 

கெழுவுகம்பலைசெய்€ழ்க்கோட்டூர் 
மன்னவன்மணியம்பலச் துணின்ராடு 

மைந்தனென்மனத்துள்வைத்தனனே. 

யாதுநீரினைவதெவரையாமுடைய 
தெவர்களும்யாவையுக்தானாய்ப் 

பா துகைமழலைச்சிலம்பொடுபுகுந்தென் 

பணிமலர்கீகண்ணுணின்றகலான் 
கேதகைநிழலைக்குருகெனமருவிக் 

கெண்டைகள்வெருவு£€ழ்க்கோட்டூர் 

மாதவன்மணியம்பலத் துணின்ராடு 

மைக்கனென்மனம்புகுக்தானே. 

அ௮நீதிபோலுருவுமக்தியிற்பிறைசே 
சழ சடையும்வெண்ணீறுஞ் 

சிந்தையாணினையிற்கிந்தையுங்காணேன் 

செய்வசென்றெளிபுனலலங்கற் 

கெந்தியாவுகளுங்கெண்டைபுண் டரீகய் 
இழிக்குந்கண்பணைசெய்க£ழ்க்கோட்டூர் 

வர்தசாண்மணியம்பலத் துணின் ரூடு 

மைச்தனேயறியுமென்மனமே. 
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Ag Bier ரூடுமரிவையர்தெருவிற் 

கெழுவுகம்பலைசெய்£ழ்க்கோட்டூர் 
மத்தனைமணியம்பலச்துணின் ரூடு 

மைக்தனையாரணம்பிதறறும் 

பிச்தனேன்மொழிர்தமணிநெடுமாலை 
பெரியவர்க்கசவிருவிசும்பின் 

முத்தியாமென்றேயுலகசேத்துவரேன் 

மூகமலர்க்தெதிர்கொளுக்திருவே. 

இருச்சிற்நம்பலம். 

(௧௧) 

  

2.0



உளி கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

௪. திருமுகத்தலை. 
  

பண் பஞ்சமம், 

திருச்சிறறம்பலம். 

புவனராயகனேயகவுயிர்க்கமுதே 
பூரணாவாரணம்பொழியும் 

.வளவாய்மணியேபணிீசெய்வார்கடரங்கும் 

பசுபதீபன்னகாப.ரணா 

வவணிஞாயிறுபோன்றருள்புரிக்தடியே 

னகத்திலுமுகத்தலைமூதூர்த் 
தவளமாமணிப்பூங்கோயிலமமர்க்தாய் 

தனியனேன்றனிமைமநீங்குதற்கே, 

புழுங்குதீவினையேன்வினைசெடப்புகுந் த 

புணர்பொருளுணர்வுநூல்வகையால் 

வழங்குதேன்பொழியும்பவளவாய்முக்கண் 

வளரொளிமணிகெடுங்குன்றே 

முழங்குதிம்புனல்பாய்ச்திளவ.ராலுகளு 

முகத்தலையகத்தமர்ந்தடியேன் 

விழுங்குதீங்கனியாயினியவான ந்த 

வெள்ளமாயுள்ளமாயினையே. 

கன்னைகாவுள்ளக்கள்வனேகின்கட் 

கசிவிலேன்கண்ணினீர்சொரியேன் 

முன்னகாவொழியேனாயினுஞ்செமுகீர் 

முகத்தலையகத்தமாந் துறையும் 
பன்னகாபரணாபவளவாய்மணியே 

பாவியேனாவியுள்புகுந்த 
தென்னகாரணநீயேழைகாயடியேற் 

கெளிமையோபெருமையாவ தவே. 

கேடி.லாமெய்ந்நூல்கெழுமியுஞ்செழுரீர்க 
இடையனாருடையவென்னெஞ்சிற் 

பாடிலாமணியேமணியுமிழ்ந்தொளிரும் 

பரமனேபன்ன காப. ரணா 
மேடெலாஞ்செசர்கெற்பசுங்கதிர்விளைர் து 

மிகத்திகழ்முகத்தலைமூதூர் 
நீடினாயெனினுமுள்புகுக்தடியே 
னெஞ்செலாகிறைந்துநின் Cu.



கருவர்த்தேவா இருவிசைப்பா. 

௮ச்கனாவனையசெல்வமே௫ந்தித் 

தைவசோடென்னொடும்விளைந்த 

விக்கலாமுழு தமொழியவர்துள்புச் 

கென்னையாளாண்டகாயகனே 
மூக்கணாயகனேமுழுதுலறைஞ்ச 

மூகத்தலையகச்சமர்ந்தடியேன் 

பகீகலானந்தமிடையறாவண்ணம் 

பண்ணினாய்பவளவாய்மொழிக்தே. 

புனல்படவுருகமண்டழல்வெதும்பிப் 
பூம்புனல்பொதிந்துயிரளிக்கும் 

வினைபடுகிறைபோணனிறைகந்தவேதகத்தென் 

மனகெகமூழ்க்தபேரொளியே 

முனைபடுமதின்மூன்றெரித்தகாயகனே 

மூகத்தலையகத்தமர்ந்தடியேன் 

வினைபடுமுடனீபுகுந் துநின்றமையால் 

விழுமியவிமானமாயினதே. 

விரியுநீராலக்கருமையுஞ்சாரந்தின் 
வெண்மையுஞ்செச்கிறத்தொளியுங் 

கரியுநீரூடுங்கன லுமொத்தொளிருக் 

கமுச்திலோர்தணிவடக்சட்டி. 

மூரியுமாறெல்லாமுரிக்தழயையாய் 

முகத்தலையகத்தமர்ந்தாயைப் 

பிரியுமாறுளதேபேய்களோஞ்செய்த 
பிழைபொறுத்தாண்டபேரொளியே. 

என்னையுன்பாதபங்கயம்பணிவித் 

தென்பெலாமுருகநீயெளிவக் 

துன்னையென்பால்வைத்தெங்குமெஞ்ஞான் று 

மொழிவறநகிறயைந்தவொண்சுடரே 

மூன்னையென்பாசமுழுவ.துமகல 

முகத்தலையகத்தமர்ந்தெனக்கே 

கன்னலும்பாறுச்தேனுமாசமுதங் 
சனிபுமாயினியையாயினையே, 

அம்பராவனலாவனில்மேபுவி௰ 
யம்புவேயிச் தவேயிரவி 

யும்பசாலொன்றுமதியொணாவனுவா 

யொழிவதநிறைந்தவொண்சுடரே 

உ௫ 

(௫) 

(௪) 

(௪) 

(௮)



௨௬ கருவூர்த்தேவர் இருவிசைப்பா, 

மொயம்பராய்கலஞ்சொன்மூத றிவாளர் 

முூகத்தலையகத்தமர்க்தெனக்கே 

யெம்பிசானாயொண்டசீமீண்டே 

யெக்தையுந்தாயுமாயினையே. 

மூலமாயமுடி. வாய்முடி விலாமுதலாய் 
முகத்தலையகத்தமர்ர்தினிய 

பாலுமாயமுதாம்பன்னகாபரணன் 

பனிமலர்த்திருவடியிணைமே 
லாலையம்பாரனனையசொற்கருவூ 

ரமு.துறழ்தீக்தமிழ்மாலை 
2லமாப்பாடுமடியவரெல்லாஞ் 

சிவபதங்குறுககின் Gr. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

டு. திரைலோக்கியசுந்தரம். 
  

பண்காந்தாரம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கீரோங்கெளர்கமலகீர்பொருந்தாத்தன்மையன்றே 

யாரோங்கமுகமலர்க்தாங்கருவினையேன் நிறமறந்தின் 

தூரோங்கும்பழிபாரா தன்பாலேவிழுந்தொழிந்தேன் 
சீரோங்கும்பொழிற்கோடைத்திரைலோக்கியசுந்தானே. 

நையாதமனத்தினனைரைவிப்பானித்தெருவே 
யையாநீயுலாட்போந்தவன் றுமுதலின். றுவரை 

கையாரத்தொழுதருவிகண்ணா ச்சொரிக்தாலுஞ் 
செய்யாயோவருள்கோடைத்திரைலோக்கயெசுந்தரனே. 

அம்பளிங்குபகலோன்பாலடைப்பற்ருயிவண்மனத்தின் 

முன்பளிக்தகாத லுகின்முகக்தோன்றவிளங்க்றுல் 
வம்பளிந்தகனியேயென்மருக்தேஈல்வளர்முச்சட் 
செம்பளிங்கேபொழிற்கோடைத்திரைலோக்கியசச்தரனே. 

மைஞ்ஞின்றகுழலாடன்மனந்தரவும்வளைதாரா 
இஞ்ஜின்றகோவணவனிவன்செய்ததஇயார்செய்தார் ' 
மெய்ஞ்ஞின் றதமர்ச்கெல்லாமெய்ஞ்ஞிற்கும்பண்பிலு.று 
செய்ஞ்ஞன் நியிலன்கோடைத்திரயாலோக்யெசந்தானே. 

(௩)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

கீவாராதொழிந்தா ஓரின்பாலேவிழுந்தேழை 
கோவாதமணிமுத் துங்குவளைமலர்சொரிரந்தனவா 

லாவாவென்றருள்புரியாயமரர்கணந்தொழுதேத்துக் 

தேவாதென்பொழிற்கோடைத்திரைலோக்கயேசக்தரனே. 

முழுவ துநீயாமினுமிம்மொய்குழலாண்மெய்ம்முமுதும் 
பழுதெனவேநினைந்தோராள்பயில்வ தரின்னொருகாம 
மழுவ துநின் ஜிறநினைந்தேய தவன்றோபெறும்பேறு 

செழுமதில்குழ்பொழிற்கோடைத்திரைலோக்கயேசுந்தரனே. 

தன்சோதியெழுமேனித்தபனி யப்பூஞ்சாய்க்காட்டா 

யுன்சோதியெழில்காண்பானோலிடவுமுருக்காட்டாய் 
துஞ்சாகண்ணிவளுடையதயர்தருமாறுரையாய் 

செஞ்சாலிவயற்கோடைச்திரைலோக்வெசுந்தரனே. 

அரும்பேதைக்கருள்புரியாதொழிச்தாய்நின்னவிர்சடைமே 
னிரம்பாதபிறைதூவுகெருப்பொடுகின்கையிலியாழ் 
ஈரம்பாலுமுயிரீர்ர்தாய்ஈளிர்புரிசைக்குளிர்வனம்பா 

இரம்போ தசொரிகோடைத்திரைலோக்கயெசுந்தரனே. 

ஆரூதபேரன்பினவருள்ளங்குடிசொண்டு 
வேருகப்பலர்சூழவிற்றிருத்திய தகொண்டு 
வீருடி.மிவளுன்னைப்பொ துரீப்பான்விரைந்தின்னர் 

தேருடென்பொழிற்கோடைத்திரைலோக்கயசந்தானே. 

சரிந்த துறெளர்ந்தவிடையவிழ்ந்தகுழலிளந்தெரிவை 
யிருந்தபரிசொருகாள்கண்டி ரங்காயெம்பெருமானே 
முரிர்ததடைமடந்தையர்சமுழங்கொலியும்வ ழங்கொலியுக் 
திருச் துவிழவணிகோடைத்திரைலோக்கயேசுந்தரனே, 

ஆரணத்தேன்பருயெருந்தமிழ்மாலைகமழவருங் 
காரணத்தினிலைபெற்றகருஷான் றமிழ்மாலை 

பூரணத்தாலீரைந்தும்போற்றிசைப்பார்காந்தாரஞ் 
பேணைத்தபொழிற்கோடைத்திரைலோக்யெசுந்தானே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 
  

௨௭ 

(சு) 

(௧௧)



கரூவூர்ச்தேவர் திருவிசைப்பா. 

௬. கங்கைகொண்டசோளேச்சாம். 
  

பண் பஞ்சமம, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

அன்னமாய்விசம்புபறந்தயன்றேட 

வங்கனேபெரியகீசிநிய 

வென்னையாள்விரும்பியென்மனம்புகுந்த 

வெளிமையையென்றுகான்மறக்கேன் 

முன்னமாலறியாவொருவனாமிருவா 

மூக்கணாக-ற்பெருக்தடந்தோட் 

கன்னலேசேனேயமுதமேகங்கை 
கொண்டசோளேச்சாத்சானே. 

உண்ணெட௫ழ்க் தடலகெக்குமுக்கண்ணா 
வோலவென்றோலமிட்டொருகாண் 

மண்ணினின்றலறேன்வழிமொழிமாலை 

மழலையஞ்சிலம்படி முடிமேற் 
பண்ணிரின்றுருகேன்பணிசெயேனெனினும் 

பாவியேனாவியுள்புகுந்தென் 

சண்ணினின்றகலானென்கொலோகங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்தானே. 

அற்பதத்தெய்வமிதணின்மற்றுண் டே 

யன்பொடுசன்னையஞ்செழுச்தின் 

சொற்பதத் துள்வைத் தள்ளமள்்ஞறுந் 

தொண்டருக்கெண்டிசைக்கனகம் 

பற்பதக்குவையும்பைம்பொன்மாளிசையும் 

பவளவாயவர்பணைமுலையுங் 

கற்பகப்பொழிலுமுழு துமாக்கங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்தானே, 

ஜயபொட்டிட்டவழகுவாணுதலு 
மழூயெவிழியும்வெண்ணீறுஞ் 

சைவம்விட்டிட்டசடைகளுஞ்சடைமேற் 

றரங்கமுஞ்சதங்கையுஞ்சிலம்பு 
மொய்கொளெண்டிக்குங்கண்டநின்றொண் டர் 
முகமலர்ந்திருகணீரரும்பக் ் 

கைசண்மொட்டிக்குமென்கொலோகங்கை 
கொண்டசோளேச்ச.ரத்தானே,.



கருவூர் த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

சுருதிவானவனாந்திருகெடுமாலாஞ் 

சுந்தரவிசும்பினிந்திரனாம் 

பரிதிவான௨னாம்படர்சடைமுக்கட் 
பகவனாமகவயிர்கீகமுதா 

மெரு துவாகனனாமெயில்கண்ஷூன்றெரித்த 

வேறுசேவசனுமாம்பின்னுங் 

கருதுவார்கருதுமுருவமாங்கங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்சானே. 

௮ண்டமோரணுவாம்பெருமைகொண்டணுவோ 

ரண்டமாஞ்சிறுமைகொண்டடியே 

னுண்டவஹணுனச்காம்வகையென துள்ள 

மூள்கலக்தெழுபாஞ்சோதி 

கொண்டசாண்டாம்பாம்பெருவரைவில்லிற் 

குறுகலர்புரங்கண்மூன்்றெரித்த 

கண்டனேகீலகண்டனேகங்கை 

கொண்டசோளேச்சரக்கானே. 

மோதலைப்பட்டகடல்வயி.று இத்த 

மூழூமணித்தாளமுதாங்கே 

தாய்தலைட்பட்டங்குருகியொன்ரூய 

தன்மையிலென்னைமுன்னீன்ற 

ரீதலைட்பட்டாலியானுமவ்வகையே 

நிசிசரரிருவரோடொருவர் 

காதலிற்பட்டகருணையாய்கங்கை 

கொண்டசோளேச்ச. ரத்தானே. 

தத்தையஙகளனையார்தங்கண் மேல்வைத்த 

தயாவைழாரூயிரங்க_மிட் 
டத்திலங்கொருகூறுன்கண்வைத்தவருக் 

கமருலகளிக்குரின் பெருமை 

பித்தனென்றனொருகாற்பேசுவரேலும் 
பிழைசக்தவைபொறுத்தருள்செய்யுங் 

கைத்தலமடியேன்சென்னிமேல்வைத்தகங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்தானே. 

பண்ணியதழல்காய்பாலளாகீர்போற் 
பாவமுன்பறைம் தபாலனைய 

புண்ணியம்பின்சென்றறிவினுக்க தியப் 
புகுக்கதோர்யோடுினிற்பொலிக் த 

(௮)



KO கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

அ௮ண்ணியையெனினுஈம்பரகின்பெருமை 
துன்னிடையொடுங்கரீவக்தென் 

கண்ணினுண்மணியிற்கலக்தனைகங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்தானே. (௯) 

அங்கைகொண்டமரர்மலர்மழைபொழிய 
வடிச்சிலம்பலம்பவக்தொருநா 

ஞங்கைகொண்டடியேன்சென்னிவைத்தென்னை 
யுய்யக்கொண்டருளினைமருங்கற் 

கொங்கைகொண்டனுங்குங்கொடியிடைகாணிற 

கொடியளென்றவிர்சடைமுடிமேற் 

கங்கைகொண்டிருந்தகடவுளேகங்கை 

கொண்டசோளேச்சர த்தானே. (௧௦) 

மங்கையோடிருந்தேயோகுசெய்வானை 
வளரிளக்இங்களைமுடிமேற் 

கங்கையோடணியுங்கடவுளைக்கங்கை 

கொண்டசோளேச்சரத்தானை 
யங்கையோடேந்தப்பலிதிரிகர ஐ, 

சறைந்தசொன்மாலையாலாழிச் 

செங்கையோடுலூலரசுவீற்றுருக் த 
இளைப்பதுஞ்”வனருட்கடலே. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

௪௭. திருப்பூவணம். 

  

பண் பஞ்சமம், 

திருச்சிற்நம்பலம், 

இருவருள்புரிர்தாளாண்டுகொண்டிங்ஙன் 
சிறியனுக்கிய தகாட்டிப் 

பெரிதருள்புரிந்தானந்தமேதருகின் 
பெருமையிற்பெரியதொன்றுளதே 

மருதரருங்கோங்கன்மாஞ்சாடி. 
வரைவளங்சவர்ச்திழிவைகைப் 

பொருதஇிரைமருங்சோங்காவணவீஇப் 
பூவணங்கோயில்கொண்டாயே, (௧)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

பாம்பணைத்துயின்றோனயன்முதற்றேவர் 
பன்னெடுங்காலநிற்காண்பா , 

னேம்பவித்திருக்கவென்னுளம்புகுக்த 
வெளிமையையென்றுகான்மறக்கேன் 

நேம்புனற்பொய்கைவாளைவாய்மடுப்பத் 

தெளிதருதேறல்பாய்ந்தொழுகும் 

பூம்பணைச்சோலையாவணவீதிப் 

பூவணங்கோயில்கொண்டாயே. 

கரைகடலொலியிற்றமருகத்தரையிற் 
கையினிற்கட்டியகயிற்றா 

விருகலையொருசாவியங்கவகந்தொருகா 
ளிருந்திடாயெங்கள்கண்முகப்பே 

விரிதிகழ்விழவின்பின்செல்வோர்பாடல் 

வேட்கையின்வீழ்க்தபோதவிழ்ந்த 
புரிசடை துகுக்குமாவண வீதிப் 

பூவணங்கோயில்கொண்டாயே. 

கண்ணியன்மணியின்சூ ழல்புக்கங்கே 
கலந் தபுக்கொடுங்கினேற்கங்ங 

னுண்ணியையெனினுகஈம்பரின்பெருமை 
அண்ணிமையிறக்தமையறிவன் 

மண்ணியன்மரபிற்றங்கருண்மொழுப்பின் 

வண்டினம்பாடரின் ரூடும் 
புண்ணியமகளிராவணவீதிப் 

பூவணங்கோயில்கொண்டாயே, 

கடுவினைப்பாசக்கடல்கடக்தைவர் 

கள்ளரைமெள்ளவே.தர்.து 

னடியிணையிரண்மெடையுமாறடைந்தே 
னருள்செய்வாயருள்செயாதொழிவாய் 

நெடுகிலைமாடத்திரவிருள்இழிக்க 

நிலைவிளக்கலகல்சாலேகம் 

புடைகடந்திலங்குமாவணவீதிப் 

பூவணங்கோயில்கொண்டாயே. 

செம்மனக்ழவோரன்புசாவென்றுன் 
சேவடி.பார்த்திருந்தலச 

வெம்மனங்குடிகொண்டி.ருட்பதற்யொனா 

சென்னுடையடிமைதானியாதே 

(௪) 

(௪)



௩௨ 

கண்டக, 

கருவூர்த்தேவர் இருவிசைபபா, 

யம்மனங்குளிர்காட்பலிக்கெழுந்தருள 
வரிவையரவிழ்குழற்சுரும்பு 

பொம்மெனமுரலுமாவண கீதப் 
பூவணங்கோயில்கொண்டாயே. 

சொன்னவின்முறைநான்்காரணமுணராச் 
சூழல்புக்கொளித்தநீயின்று 

கன்னவின்மனத்தென்கண்வலைப்படுமிச் 

கருணையிறபெரியதொன்றுளதே 

மின்னவில்கனகமாளிகைவாய்தல் 

விளங்ளெம்பிறைதவழ்மாடம் 

பொன்னவில்புரிசையாவணவீதிப் 
பூவணங்கோயில்சொண்டாயே, 

பூவணங்கோயில்கொண்டெனையாண்ட 

புனிதனைவனிதைபாகனைவெண் 

கோவணங்கொண்டுவெண்டலையேர்துங் 

குழகனையழகெலாநிறைந்த 

நிவணன்றன்னைச்செழுமறைதெரியு$ 

திகழ்கருஷூானேனுரைத்த 
பாவணத்தமிழ்கள்பச் தம்வல்லார்கள் 

ப ரமன துருவமாகுவசே, 

திருச்சிற்றம்பலம். 

  

௮. திருச்சாட்டியக்குடி. 
  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பெரியவாகருணையிளநிலாவெறிக்கும்பிறைதவழ்சடைமொழுப் 

பவிழ்க் து, சரியுமாசுழியங்குழைமிளிர்ந்திருபாறருழ்ந்தவாகா துகள் 
கரியவாதாமுஞ்செய்யவாய்முறுவல்காட்டுமாசாட்டியக் 

குடியா, ரிருகைகூம்பினசண்டலர்ச்தவாமுகமேழிருச்கையிலிருக்த 

வீசலுக்கே. (௧) 
பாந்தள்பூணாரம்பரிகலங்கபாலம்பட்டவர்த்தனமெருதன்பர் 
வார்ந்தசண்ணருவிமஞ்சனசாலைமலைமசண்மூழ்பெருச்சேவி 
சாந்தமுந்திருநீறருமறைேதேஞ்சடைமுடி சாட்டியக்குடியா, ரேச்தெ 

ழிலிதயங்கோயின்மாளிகையேழிருக்கையுளிருந்தவீசலுக்கே, (2)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, ௩௩, 

தொழுதுபின்செல்வசயன்முதற்கஉட்டந்தொடர்வனமறை கணா 
ன்கெனினுங், கழு அறுகரிகாடுறைவிடம்போர்வைகவந்திகைகரியுரி 
இரிந்தூண், டழலுமிழரவங்கோவணம்பளிங்குசெபுவடஞ்சாட்டிய 

க்குடியா, ரிமுதுகெய்சொரிந்தோம்பழலொளிவிளக்கேழிருக்கையி 
லிருந்தவீசனுக்கே, (௩) 

ப.இகரான்மறைசும்புருவுகாரதரும்பரிவொபோகொர்தர்ப்பர் 

கதியெலாமரங்கம்பிணையன்மூவுலூற்கடியிருட்டிருஈடம்புரியுஞ் 
சஇயிலார்கதியிலொலிசெயுங்கையிற்றமருகஞ்சாட்டியக்குடியா 

ரிதயமாங்கமலங்கமலவர்த்தனையேழீருக்கையிலிருக்தவீசனுக்கே, () 

இருமகன்முருகன்றேவியேலுமையாடிருமகண்மருமகன்றராயா 
மருமகன்மதனன்மாமனேலிமவான்மலையுடையசையர்தம்பாவை 

தருமலிவளனாஞ்சிவபுரன்றோழன்றனபதிசாட்டியக்குடியா [கே. 

ரிருமுகங்கழன்மூன் றேழுகைத்தலமே ழிருக்கையிலிருந்தவீசனுக் 

அனலமேபுனலேயனிலமேபுவனியம்பராவம்பரத்தளிக்குங், கன 
கமேவெள்ளிக்குன்றமே யென்றன்களைகணே களைகண்மற்நில்லாச், 

தனியனேனுள்ளங்கோயில்கொண்டருளுஞ்சைவனே சாட்டியக்கு 
pws, இனியசீங்கனியாயொழிவறகிறைந்தேழிருக்கையிவிருந்த 

வாதியம்பே. (௬) 

செம்பொனேபவளக்குன்றமேநின் ததிசைமுகன்மான்முதற்கூட்டத் 
தன்பரானவர்கள்பருகுமாரமுதேயத்தனேபித்தனேனுடைய, சம்பு 

வேயணுவேதானுவேடிவனேசங்கராசாட்டியக்குடியார்க் இன்ப 

னேயெங்குமொழிவறநிறைர்தேழிருக்கையிலிருந்தவாறியம்பே. () 

செங்கணாபோற்றிதிசைமுகாபோற்றிசிவபுரககருள்விற்றிருக்த, வங் 

கணாபோற்றியமானேபோற்றியமரர்கடலைவனேபோற் தி, தீங்கணா 

ன்மறைநூல்சகலமுங்கற்னோர்சாட்டியக்குடியிருக்தருளு, மெங்கணா 

யகனேபோற்றியேழிருக்கையிறைவனேபோற்றியேபோத்றி. (௮) 

சித்தனேயருளாய்செங்கணாவருளாய்வபுரஈகருள்வீற்றிருக்௪,வ 

த்தனேயருளாயமரனேயருளாயமரர்களதிபனேயருளாய், தத்்.துநீர் 

ப்படுகர்த்தண்டலைச்கசுழற்சாட்டியக்குடியுளேழிருக்கை முத்தனே 

யருளாய்முதல்வனேயருளாய்முன்னவா துயர்கெடுத்தெனக்கே, (௯) 

தாட்டரும்பழனப்பைம்பொழிற்பகெர்த்தண்டலைச்சாட்டியக்குடி. 

யா, ரீட்டியபொருளாயிருக்குமேழிருக்கையிருக்தவன் நிருவடி.மலர் 

மேற், காட்டியபொருட்கலைபயில்கருஷூன்கழறுசொன்மாலையீரைந் 

அ,மாட்டியசிர்தைமைந்தருக்கன்றேவளரொளிவிளங்குவானுலகே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

 



௩௪ கருவூர் த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

௯. தஞ்சையிராசராசேச்சரம். 
  

பண் பஞ்சமம், 
திருசீசிற்றம்பலம், 

உலகெலாக்தொழவந்தெழுகதிர்ப்பரிதி 
யொன்றுநூராயிரகோடி. 

யலகெலாம்பொதிந்ததிருவுடம்பச்சோ 
வங்ஙனேயழதோவரணம் 

பலகுலாம்படைசெய்கெடுநிலைமாடம் 
பருவரைஞாங்கர்வெண்டிங்க 

ஸிலைகுலாம்பகணத்திஞ்சிகுழ்தஞ்சை 
யிராசராசேச்சரத்திவர்க்கே, 

நெற்றியிற்கண்ணென்கண்ணினின்றசலா 

கெஞ்சினிலஞ்சிலம்பலைக்கும் 
பொற்றிருவடியென்குடி முழுதாளப் 

புகுக்தனபோந்தனவில்லை 

மற்றெனக்குறவேன்மறிதிரைவடபாற் 

DO yore sB vain paps te 

யெற்றுநீர்கடெங்கலிஞ்சிகுழ்தஞ்சை 

யிராசராசேச்சரத்இவர்ச்கே, 

சடைகெழுமகுடக்தண்ணிலாவிரிய 

வெண்ணிலாவிரிதருதரளக் 

குடைநிழல்விடைமேற்கொண்டுலாப்போதுங் 

குறிப்பெனோகோங்கரனைய 
குடைகெழுகிருபர்முடியொடுமுடி.தேய்ச் 

துக்கசெஞ்சுடர்ப்படுகுவையோங் 
இடைகெழுமாடத்திஞ்சிகுழ்தஞ்சை 

யி.ராசராசேச்சரத்இவர்க்கே. 

வாழியம்போதத்தருகுபாய்விடையம் 

வரிசையின்விளக்கலினடுத்த 

ரூழலம்பஸிங்கன்பாசலராதிச் 
சுடர்விடிமண்டலம்பொலியச் 

காழடுல்கமழுமாளிகைமகளீர் 

கங்குல்வாயங்குலிகெழும 
யாழொலிடலம்புமிஞ்சிகு ழ்தஞ்சை 

யிராச.ராசேச்சரத்திவர்க்கே.



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா. 

எவருமாமறைகளெவையும்வானவர்க 

ளீட்டமுந்தாட்டிருக்கமலத் 
தவருமாலவனுமறிவரும்பெருமை 

யடலழலுமிழ்தழற்பிழம்ப 

ருவரிமாகடலினொலிசெய்மாமறுக 

லுறுகளிற்றா சின தீட்ட 
மிவருமால்வரைசெயிஞ்சிகு ம்சஞ்சை 

யிராசராசேச்சர ச் இவர்க்கே, 

அருளுமாறருளியாளுமாரூள 

வடி.கடமழடியவிழியுங் 

குருளும்வார்காதுங்காட்டியான்பெற்ற 
குயிலினைமயல்செய்வதழகோ 

தரளவான்குன் றிற்றண்ணிலாவொளியும் 

தருகுவால்பெருகுவான்றெருவி 
_விருளெலாங்கிழியுமிஞ்சிகுழ்தஞ்சை 

யிராசராசேச்சரத்இவர்க்சே, 

தனிப்பெருக்காமேமுழு துதப்பிறப்பின் 

றளிரிறப்பிலையுதிர்வென்ரு 

னினைப்பருந்தம்பாந்சேறலின்றேனு 

கெஞ்ிடி.த் தருகுவதென்னோ 
சுனைப்பெருங்கலங்கற்பொய்கையங்கமுநீ£ச் 

சூழன்மாளிகைசுடர்வீசு 
மெனைட்பெருமணஞ்செயிஞ்சிசுழ்தஞ்சை 

யிராசராசேச்சர த் இவர்க்கே. 

பன்னெடுங்காலம்பணிசெய் துபழையோர் 
தாம்பலசேம்பவித்திருக்க 

வென்னெடுங்கோயினெஞ்சுவீற்றிருந்த 
வெளிமையையென்றுகான்மறக்கேன் 

மின்னெடும்புருவச்திளமயிலனையார் 

விலங்கல்செய்காடகசாலை 
யின்னடம்பயிலுமிஞ்சிகுழ்தஞ்சை 

யிராசராசேச்சர5இவர்க்கே, 

மங்குல்குழ்போதினொழிவறகிறைசக் து 

வஞ்சகர்கெஞ்சகச்தொ ளிப்பா 

ரங்கழற்சகடராமவர்க்கிளவேன 
லலர்கதிரனையவாழியரோ 

௨௧ 

உடு



௩௬ கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, 

பொங்கெழிற் நிரு£ீறதழிபொரிவனப்பிற் 
புன றுளும்பவிர்சடைமொழுப்ப 

செங்களுக்கினியரிஞ்சிகுழ்தஞ்சை 
யிராசராசேச்ச.ரத்திவர்க்கே, (௯) 

தனியசெத்தனையொராயிரவருமாச் 

தன்மையரென்வயத்தினராங் 

கணியரத்தரு தீங்கரும்பர்வெண்புரிநூற் 

கட்டியரட்டவாரமிர்தர் 

புனிதர்பொற்கழலர்புரிசடாமகுடர் 
புண்ணியர்பொய்யிலாமெய்யர்கீ 

கினியசெத்தனையுமிஞ்சிகு ழ்தஞ்சை 

யிராசராசேச்சரத்இவர்க்கே, (௧௦) 

சரளமக்தாரசண்பகவகுள 

சந்தனஈந்தனவனத்தி 
னிருள்விரிமொழுப்பினிஞ்சிகுழ்சஞ்சை 

யிராசராசெச்சாசதிவசை 

UO bes Gu avs tacos 

சறைக்கசொன்மாலையீரைந்தின் 

பொருண்மருந்துடை€யோர்சிவபதமென்னும் 

பொன்னெடுங்குன்றுடையோரே. (ax) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

௧0, திருவிடைமருதூர். 

  

  

பண் பஞ்சமம், 

இதருச்சிற்றம்பலம், 

வெய்யசெஞ்சோதி மண்டலம்பொலிய வீங்கருணெல்யாமத் 

சோர், பையசெம்பாந்தள்பருமணியுமிழ்ர் துபாவியேன்காதல்செய் 

காதி, லையசெம்பொற்றோட்டவிர்சடைமொழுப்பின ழிவழயெ திருக 

ற்று, மையசெங்கண்டத்தண்டவானவர்கோன்மருவிடச்திருவிடை 
மருதே. (௧) 

இஃ திரலோகமுமுவ தும்பணிகேட்டிணையடிதொழுதெழத்சாம்போ 

யைந்தலைசாகமேகலையரையாவகக்தொறும்பலிதிரியடி.க 

டர்திரிவீணைேமூம்பாடச்சாதிசன்ன ரங்கலக்சொவிப்ப 
மர்திரசீதர்சங்குழலெங்குமருவிடச்திருவிடைமருதே. (௨)



கருவூர்த்தேவர் திருவிசைப்பா, ௩௭ 

பனிபடுமதியம்பயில்கொழுக்தன்னபல்லவம்வல்லியென் றிங்ங 
ன், வினைபடுகனகம்போலயாவையுமாய்வீங்குலகொழிவறநிறைச் த, 

துனிபடுகலவிமலைமகளுடனாய்த்துங்கருணடுகல்யாமத்தென், மன 

னிடையனுடிநுணுடியுள்கலக்தோன்மருவிடந்திருவிடைமருதே, () 

௮ணி.புமிழ்சோதிமணியினுள்கலந்தாங் கடியனேனுள்கலந்தடியேன் 

பணிம௫ழ்க்தருளுமரிவைபாகத்தன்படர்சடைவிடமிடற்றடி.க ' 

டுணியுமிமழாடையரையிலோராடைசுடருமிழ் 2. ரவதனருகே 

மணியுமிழ்காகமணியுமிழ்ர்திமைப்பமருவிடர்தருவிடைமருதே, (௪) 

பந்தமும்பிரிவு்தெரிபொருட்பனுவற்படிவழிசென் றுசென்றேறிச் 

சிந்தையுக்தானுங்கலக்ததோர்கலவிதெரியினுந்தெரிவுரவண்ண 

மெக்தையுக்தாயும்யானுமென் றிங்ஙனெண்ணில்பல்லூழிகளுடனாய் 

வந்தணுகாதுநுணுஏயுள்கலந்தோன்மருவிடச்திருவிடைமருதே,(௫) 

எரிதருகரிகாட்டிடுபிணகிணமுண்டேப்பமிட்டிலங்கெயிற்றழல் 

வாய்த், அருகழனெடும்பேய்க்கணமெழுக்தாடுந்தூங்கருணடகல்யா 

மத்சே, யருள்புரிமுறுவன்முகழ்கிலாவெறிட்பவந்திபோகஷ் Ag ett 
திருமேனி, வரியர வாடவாடுமெம்பெருமான்மருவிடக்திருவிடை 

மருதே. (௬) 

எழிலையாழ்செய்கைப்பசுங்கலன்விசும்பினின்றுளிபடஈனைநர்து 
ர, யழலையாழ்புருவம்புனலொடுங்கெடந்தாங்காதனேன்மாதரார் 

கலவித், தொழிலையாழ்கெஞ்சமிடர்படாவண்ணர்தூங்கருணடுகல் 

யாமத்தோர், மழலையாழ்சிலம்பவந்தகம்புகுந்தோன்மருவிடக் திருவி 

டைமருதே. (௭) 

வையவாம்பெற்றம்பெற்நமேறுடையார்மாசவர்காதல்வைத்தெ 

ன்னை, வெய்யவாஞ்செந்தீப்பட்டவிட்டிகைபோல்விழுமியோன் 

முன்புபின்பென்கா, நமொய்யவாறென்னவந்துள்வீற்றிருந்தநூறு 

நூருயிரகோடி, மையவாங்கண்டத்தண்டவானவர்கோன்மருவிட 

ந்்திருவிடைமருதே, (௮) 

கலங்கலம்பொய்கைப்புனற்றெளிவிடத் துக்கலந்தமண்ணிடைக் 
இடந்தாங்கு, நலங்கலந்தடியேன்டந்சையுட்புகுக்தநம்பனேவம்ப 
னேனுடைய, புலங்கலக்தவனேயென்றுநின் நுருப்புலம்புவார வ. 
ம்புகாரருவி, மலங்கலங்கண்ணிற்கண்மணியனையான்மருவிடக்திரு 

விடைமருதே. (௯) 

ஒருங்கு ங்கண்ணினெண் ணில்புன் மாக்களுறங்கிருணடுஈல்ய[ம 

த்தோர், கருங்கணின் நிமைக்குஞ்செழுஞ்சுடர்விளக்கக்கலர்தென



௩௮ பூர்துரு த்திம்பிகாடகம்பி திருவிசைப்பா. 

கீகலந் துணர்கருஷூர், தருங்கரும்பனையந்தமிழ்மாலை_சடம்பொழின் 

மருதயாழுதிப்ப, வருங்கருங்கண்டத்தண்டவானவர்கோன்மருவி 
டக்திருவிடைமருதே. (௧௦) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

துருத்திநம்பிகாடநம்பி திருவிசைப்பா. 
  

க. திருவாரூர், 
பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

கைக்குவான்முத்தின் சரிவளைபெய் துகழுத்திலோர்தணிவடங்க 

ட்டி, முக்கணாயகராய்ப்பவனிபோக்திங்ஙகன்முரிவதோர்முரிவுமைய 

ளவுர், தீக்கசீர்ச்கக்கையளவுமன்றென்னோதம்மொருப்பாடுலகதன் 

மேன், மிக்கரோரூராதியாய்வீதிவிடங்கராய்ஈடங்குலாவினரே. (௧) 

பத்தியாயுணர்வோர ருளைவாய்மடுத் தப்பருகுதோறமுதமொத்த 

வர்க்கே, இத்தியாவிருக்குந்தேவர்காளிவர்தந்திருவுருவிருர் தவாபா 

ரீர், சத்தியாய்ச்சிவமாயுலகெலாம்படைத்ததனிமுழுமுதலுமாயதற் 

கோர், வித் துமாயாரூராதியாய்வீதிவிடங்கராய்கடங்குலாவினமே.() 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௨.௦ காயில், 

பண் சாளரபாணி. 
திருச்சிற்றம்பலம், 

முத் துவயிரமணிமாணிக்கமாலைகண்மேற் 

றொச்.துமிளிர்வனபோற்.நூண்டுவிளக்கேய்ப்ப 

வெச்இசையும்வானவர்களேத் துமெழிற் றில்லை 

யத்தனுக்குமம்பலமேயாடரக்கமாயிற்றே. (௧) 

கடியார்கணம்புல்லர்கண்ணப்பரென்று 
னடியாரமருலசமாளமியாளாதே 
முடியாமுத்தவேள்விமூவாயிரவசொடும் 
குடி.வாழ்க்சைகொண்டுநீகுலாவிக்கத்தாடினையே. (௨) 

அல்லியம்பூம்பழன த் தாமூர்காவுக்கரசைச் 
செல்லெறிவகுத்தசேவகனேதென் தில்லைக் 
கொல்லைவிடையேறிகூத்தாடால்காகச் 

செல்வகிறைந்தரிற்றம்பலமேசேர்ந்தனே யே, (௩)



பூர்துருத்தும்பிகாடஈம்பி திருவிசைப்பா, 

எம்பந்தவல்வினைகோய்தீர்த்தட்டெமையாளுஞ் 
சம்பந்தன்காழிய/கோன்றன்னையுமாட்கொண்டருளி 
யம்புந் துகண்ணாளுந்தானுமணிதில்லைச் 

செம்பொன்செயம்பலமேசேர்க்திருக்கையாயிற்றே. 

களையாவுடலோடுசோமானாரூரன் 
விளையாமதமாறாவெள்ளானைமேல்கொள்ள 
முளையாமதிகுடிமூவாயிரவரொடு 
மளையாவிளையாடுமம்பலநின்னாடரங்கே. 

௮கலோகமெல்லாமடியவர்கடற்குழப் 
புகலோகமுண்டென்றுபுகுமிடரீதேடாசே 
புவலோகநெறிபடைச்சபுண்ணியங்கணண்ணியர?ர்ச 
சிவலோகமாவ தவுர்இல்லைச்சிற்றம்பலமே, 

களகமணிமாடஞ்சூளிகைகுழ்மாளிகைமே 
லளகமதிநுதலாராயின ழயார்போற் நீ சைப்ப 

வொளிசொண்டமாமணிசளோங்கருளையாங்ககற்றுர் 

தெளிகொண்டதில்லைச்சிற்றம்பலமேசேர்ந்தனையே. 

பாடகமுழாபுரமும்பல்சிலம்பும்பேர்ந்தொலிப்பச் 
குடகக்கைஈல்லார்தொழுதேத்தத்தொல்் லுலக 
டைகத்தின் கூத்மைநவிற்றுமவர்நாடோறு 

மாடகத்தான்மேய்ச்சமைந்தவம்பலரின்னாடரங்கே. 

உருவத்தெரியுருவாயூழிதோறெத்தனையும் 

பரவி£டெர்தயனுமாலும்பணிக்சேச்த 

விரவிச்குசேராகியேய்ந்திலங்குமாளிகைகுழ்* 
தரவிக்குமம்பலமேயாடரங்கமாயிற்றே, 

சேடருறைஇல்லைச்சிற்றம்பலத்தான்ற 
னாடலதிசயத்தையாங்கறிந் தபூக் துருத்திக் 
காடன்றமிழ்மாலைபச் தங்கருத்தறிர்து 
பாடுமிவைவல்லார்பற் றுகிலைபற்றுவரே. 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

ர



௪0 

கண்டராதித்தர் திருவிசைப்பா. 
  

கோயில், 

பண் பஞ்சமம், 

இருச்ஈற்றம்பலம், 

பின்னாருருவமேல்விளங்கவெண்கொடிமாளிகைகுழப் 
பொன்னாரகுன்றமொன்றுவந் தநின்ற துபோலுமென்னாத 

சென்னா 9வென்றுவண்டுபாடுக்தென் றில்லையம்பலச் த 

ளென்னாசமுசை9யங்கள்சோவையென்றுகொலெய் தவசே. 

ஒவாமுத்தியஞ்சவேள்வியாறங்கசான்மறையோ 

சாவேபடுப்பாரக்தணாளராகுதிவேட்டுயர்வார் 

மூவாயிரவர்தங்களோடுமுன்னாங்கேறிரின்்ற 

2 சாவேயன்றன்க-ூச் துக்சாணக்கவெதென்றுகொலே-. 

முச்தியாளர்கான்மறையர்மூவாயிரவர்நின்னே 

டொத்தேவாழுந்தன்மையாளரோதியநான்மறையைத் 

தெத்தேயென்றுவண்டு ாடுஈ்தென் றில்லையம்பலத்.து 

ளத்தாவுன்றனுடல்காணவணைவ துமென் றுகொலோ, 

“மானைப்புரையுமடமென்னோக்கிமாமலையாளோடு 
மானைஞ்சாடுஞ்்சென்னிமேலோரம்புலிருமரன் 

(2றனைப்பாலைத்தில்லைமல்குசெம்பொனினம்பலத்துக் 

கோனைஞானக்கொழு$ துசன்னைக்கடுவதென்றுகொலோ, 

களிவானுலகிற்கங்கைகங்கைகாசலனேயருளென் 

ஜெளிமான்முன்னேவரங்கெக்கவுன்னடியார்க்கருளுக் 
தெளிவாரமுதே இல்லைமல்குசெம்பொனினம்பலத த 

ளொளிவான்சுடரேயுன்னைகாயேனுறுவதுமென்றுகொலோ,. 

பாசோர்முழுதும்வர்திறைஞ்சப்பதஞ்சலிக்காட்டுகந்தான் 

வாரார்முலையாண்மங்கைபங்கன்மாமறையோர்வணங்கச் 

சீரான்மல்குதில்லைச்செம்பொனம்பலத்தாடுகின்ற 

காரார்மிடற்றெங்கண்டனாரைச்காண்பதுமென்றுகொலோ, 

இலையார்கதிர்வேலிலங்கைவேச்,சனிருப துதோளுமிற 

மலை தானெடுத்தமற்றவற்குவாளொகோள்கொடுத்தான் 
 தலையாற்புரமூன்றெய்தவில்லிசெம்பொனினம்பலத்துக் 

கலையார்மநிபொற்கையினானை க்காண்பதுமென்.றுகொனோ,



வேணாட்டடிகள் திருவிசைப்பா, ௪௧ 

வெங்கோல்வேந்தன்றென்னனாடுமீழமுங்கொண்டஇிறற் 
செங்கோற்சோழன்கோழிவேர்தன்செம்பியன்பொன்னணிந்த 

வங்கோல்வளையார்பாடியாடுமணிஇல்லையம்பலத்து 

ளெங்கோனீசனெம்மிறையையென் றுகொலெய்் துவசே. (௮) 

நெடியானோகசொன்முகனும்வானவருகெருங்க 

முடியான்முடிகண்மோதியுக்கமுழுமணியின் நிரளை 

யடியாரலகனாறநிரட்டுமணிதில்லையம்பலத் தக் 

கடியார்கொன்றைமாலையானைச்சாண்பதமென்றுகொலோ, (௯) 

$ரான்மல்குதில்லைசசெம்பொனம்பலத்தாடி சன்னைக் 

காரார்சோலைக்கோழிவேக்தன்றஞ்சையர்கோன் கலந்த 
வாராவின்சொற்கண்டராதஇத்தனருக்தமிழ்மாலைவல்லார் 

பேராவுல௫ஏற்பெருமையோடும்பேரின்பமெய் துவசே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

வேணாட்டடிகள் திருவிசைப்பா. 
  

கோயில், 

பண் புறடீர்ைம, 

திருச்சிற்றம்பலம், 

துச்சானசெய்திடி னும்பொறுப்பரன் றேயாளுகப்பார் 

கைச்சாஓுஞ்சிறுகசலியிலைவேம்புங்கறிகொள்வா 
செச்சார்வுமில்லாமைநீயறிர் தமென துபணி 
நச்சாய்காண்டி.ருத்தில்லைடம்பயிலுஈம்பானே, (௧) 

தம்பானைசாய்ப்பற்ராசரென்னுமுதுசொல்லு 
மெம்போல்வார்க்கல்லாமையென்னளவேயறிக்தொழிந்தேன் 

வம்பானார்பணியுகத்திவழியடி.யேன்றொழிலிறையு 
ஈம்பாய்காண்டிருத்தில்லைடம்பயிலுஈம்பானே. (௨) 

பொசியாதோடழ்க்கொம்புநகிறைகுளமென்றதபோலத் 

இசைகோகூப்பேழ்கணித் தச்வெபெருமானோவெனிலு 
மிசையானாலென் நிறச் துமெனையுடையாளுரசையாடா 

ணசையானேன் நிருத்தில்லைஈடம்பயிலுஈம்பானே.  ' (௩) 

ஆயாசசமயங்களவரவர்கண்முன்பென்னை 
கோயோடுபிணிரலியவிருக்கின் றவதனாலே 
பேயாவித்தொழும்பனைத்தம்பிரானிகழுமென்பித்தாய் 

நாயேனைத்திருத்தில்லை௩டம்பயிலுஈம்பானே. (௪)



௪௨ இருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா, 

நின்றுகினைந்இிருக் தூடந்செழுக் துதொழுக்தொழும்பனே 

னொன்றியொருகானினையாஇருந்தாலுமிருக்கவொட்டாய் 
கன்றுபிரிகற்ராட்போற்கதறுவித்தவரவுநில்லாய் 

நன்நிதுவோதிருத்தில்லைஈடம்பயிலுஈம்பானே. (ஸி) 

படுமதமுமிடவயிறுமுடையகளிறுடையபிரா 

னடியறியவுணர்த்துவ துமகத்தியனுக்கோத்சன்றே 

யிடுவதுபுல்லே -ரெரு துக்கொன் தினுக்குவையீடுத 

னடுவிதுவோ திரு த்தில்லைடம்பயி லுஈம்பானே. (௬) 

மண்ணோடுவிண்ணளவுமனிதரொடுவானவர்க்குங் 
கண்ணாவாய்கண்ணாகாதொழிதலுகான்மிகக்கலங்கி 

யண்ணாவோவென்றண்ணாக்தலமந்துவிளித்தாலு 

நண்ணாயாற்றிருத்தில்லை௩டம்பயிலுஈம்பானே. (௪) 

வாடா வாய்காப்பிதற் நியுனேநினைக தகெஞ்சரு8 

விடாஞ்செய்குந்றேவலெற்றேமற்றிதுபொய்யிற 

கூடாமேகைவக்துகுறுகுமாறியானுன்னை 

தாடாயாற்றிருத்தில்லை5டம்பயிலுஈம்பானே. (௮) 

வாளாமாலயன்வீழ்க் துகாண்பரியமாண்பிதனைத் 

தோளாரக்கையாத்துணையாரத்தொழுதாலு 
மாளோநீயுடைய துவுமடியேனுன் மூள்சேரு 

நாளேதோதிரு 9 இல்லைடம்பயிலுஈம்பானே. (௯) 

பாவார்ந்ததமிழ்மாளைபத்தரடி.த்தொண்டனெடுத் 

தோவாசேயழைக்கின்றானென்றருளிஈன் றுமிகத் 

தேவேசதென் திருத்தில்லைக்கூத்தாடீ காயடியேன் 

சாவாயுகினைக்காண்டவினியுனக்குசத்தடுப்பரிதே, (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

இருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா. 
  

௧. கோயில் - பாதாதிகேசம். 
பண் பஞ்சமம், 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

மையன்மாதொருகூறன்மால்விடையேறிமான்மறியேக்தியதடங் 

னக&ையன்கார்புரையுங்கறைக்சகண்டன்சனன்மழுவா 

னையனாரழலாவோனணிகநீர்வயற்றில்லையம்பலத்தான் 
செய்யபாதம்வந்தென்சிந்தையுள்ளிடங்கொண்டனவே. (௧)



தருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா, ௪௩ 

சலம்பொற்றாமரைதாழ்ச்செழுந்த தடமுந்தடம்புனல்வாய்ம ais 
யலம்பிவண்டறையுமணியார்இல்லையம்பலவன் [s@ 
புலம்பிவானவர்தானவர்புகழ்ச்சேச்தவாடுபொற்கூத்தனார்கழற் 

சிலம்புகங்ணெியென்சிர்சையுள்ளிடங்கொண்டனவே, (௨) 

குருண்டவார்குழற்கோதைமார்குயில்போன்மிழற்றிய கோலமாளி 

திரண்டதில்லைகன்னுட்டி ருமல்குசிற்றம்பலவன் [கை 

மருண்டுமாமலையான்மகடொழவாடுங்கூத்தன்மணிபுரைதரு 

இரண்டவான்குறங்கென்சிந்தையுள்ளிடங்கொண்டனவே. (௩) 

போழ்க்தியானைதன்னைப்பொருப்பன்மகளுமையச்சங்கண்டவன் 

ரூழ்ர்ததண்புனல்குழ்தடமல்குசிற்றம்பலவன் [ஜனொடு 

சூழ்ர்தபாய்புலித்தோன்மிசைத்தொடுச் துவீக்கும்பொன் னூறன்னி 
தாழ்ந்தகச்சதன்றேதமீயேனைச்தளர்வித்ததே. (௪) 

பந்தபாசமெலாமறப்பசுபாசகீககயெபன்முனிவரோ 
டந்தணர்வணங்குமணியார்இில்லையம்பலவன் 

செக்தழல்புரைமேனியுர்திசழுர்திருவயிறம்வயிற்.றினு 

ளுந்திவான்சுழியென்னுள்ளத் தள்ளிடங்கொண்டனவே. (௫) 

குதிரைமாவொடுதேர்பலகுவிச் கீண்டு தில்லையுட்கொம்பனாரொடு 

மதுரவாய்மொழியார்மூழ்ந்தேத் துசிறறம்பலவ 

னதிரவார்கழல்வீசிரின் நழகாகடம்பயில்கூத் தன் மேற் 

றிகழுதரபந்தனமென்னுள்ளத்துள்ளிடங்கொண்டனவே, (சு) 

படங்கொள்பாம்பணையானொடுபீரமன்பரம்பாமாவருளென்று 

தடங்கையாற்றொழவுந்தழலாெற்றம்பலவன் 

றடங்கைகான்குமத்தோள்களுக்தடமார்பினிற்பூண் கண்மேற் திசை 
விடங்கொள்கண்டமன்றேவினையேனைமெலிவித்ததே. (Ga 

செய்யகோடென்கமலமலர்குழ்தரு இல்லை மாமறையோர்கடாந்தொ 

வையமுய்யகின்றும௫ழ்க் தாடுகிற்றம்பலவன் [ழ 

செய்யவாயின்மூறுவலுக்இகழுர்திருக்காதங் காதினின்மாத்திரைக 

ளோ, டையதோடுமன்றேயடி.யேனையாட்கொண்டனவே, (௮) 

செற்றுவன்புரக்யெழச்சிலைகோலியாரழலூட்டினானவ 
னெற்நிமாமணிகளெ நிநீர்த தில்லையம்பலவன் 

மற்றைசாட்டமிரண்டொடுமலருக்திருமுகமுமுகத்தினு 

ணெற்றிகாட்டமன் றேநெஞ்சுளே இளைக்கின் னவே. (௯) 
* 

உ 8, Oe * * ௪ $ ° 

தொறுக்கள்வான் கமலமலருழக்கக்கரும்புஈற்சா.றுபாய்தர 

மறுக்கமாய்க்கயல்கண்மடைபாய் தல்லையம்பலவன்



௫௫ தருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா, 

முறுக்குவாசிகைதன்னொடமுகழ்த்தவவ்வகத்தி மொட்டொடமத்த 

மும்,பிறைக்கொள்சென்னியன் ஹேபிரியாதென்னுணின்றனவே, () 

தூவிரீரொடுபூவவைதொழுதேத் துகையினராசமிக்கதோ 

சாவியுண்ணிறுத்தியமர்ச் தூறியவன்பினசாய்த் 

சேவர்தாச்தொழவாடியதில்லைக்கூத்தனைத்தருவாலிசொல்லிவை 

மேவவல்லவர்கள்விடையானடிமேவுவரே, (௧௧) 

திருச்சிற்றம்பலம், 

  

௨. கோயில் - பவளமால்வரை, 

  

பண்டட்டராகம், 

தருச்சிற்றம்பலம். 

பவளமால்வரையைப்பனிபடர்க்தனையதோர்படரொளிதரு திருகி 
றுங், குவளைமாமலர்க்கண்ணியுங்கொன்றையுக் துன்றுபொற்குழற்றி 

ருச்சடையுர், திவளமாளிகைகுழ்தரு தில்லையுட்டி.ர௬ுஈடம்புரிகின் ௦, த 

வளவண்ணனைகினைகொறுமென்மனந்தழன்மெழுகொக்கன்றதே.() 

ஒக்கவோட்டந்தவர் தயுமதியமுமலைஃடலொலீயோடு 
கெக்குவீழ்தருகெஞ்சினைப்பாய்த ஓரிறையழிக்திருட்பேனைச் 
செக்கர்மாளிகைகுழ்தரு இல்லையுட்டிரு௩டம்வகையாலே 
பக்கமோட்டந்தமன்மதன்மலர்க்கணைபடுந்தொறுமலந்தேனே. (2) 

அலக் தபோயினேனம்பலக்கூச்தனேயணிதில்லைககராளி 

சிலக்தியையரசாள்கவென்றருள்செய்ததேவதேவீசனே 

யுலர்க்தமார்க்கண்டி.க்காகெச்காலனையுயிர்செகவுதைகொண்ட 
மலர்ந்தபாதங்கள்வனமுலைமேலொஜழ்றவந்தருள்செய்யாயே, (௩) 

அருள்செய்தாகெல்லம்பலக்கூத்தனேயணிதில்லை£கராளீ 

மருள்செய்தென்றனைவனமுலைபொன்பயப்பிப்பதுவழக்காமோ 

இரளுமீண்மணிக்கங்கையைத்திருச்சடைச்சேர்த் தியச்செய்யாளுக் 

குருவம்பாகமுமீச் துகல்லக்தியையொண்ணுசல்வைத்தோனே, (௫) 

வைத்தபாதங்கண்மாலவன்காண்டுலன்மலரவன்முடி சேடி. 
யெய்த் துவச்இழிந்தின் னமுக்துதிக்ன்றாரெழின்மறையவற்றாலே 
செய்த்தலைக்கமலம்மலர்க்தோங்யெதில்லையம்பலச்தா னைப் 

பத்தியாற்சென்்றுகண்டிடவென்மனம்பதைபழைப்பொழியாசே, ()



தருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா, ௪டு 

தேய்ர் தமெய்வெளுத்தகம்வளைந்தரவினையஞ்சித்தானிருந்தேயுங் 
காய்ச் அவர் தவச்தென்றனைவலிசெய் தக இர்ரிலாவெரிதூவு 
மாய்ந்தகான்மறையந்தணர்தில்லையுளம்பலத்தரனாடல் 

வாய்ச்தமாமலர்ப்பாதங்கள்காண்பதோர்மனத்தனையுடையேற்கே,() 

உடையும்பாய்புலித்தோலுஈல்லரவமுமுண்ப தம்பலிதேர்ர் ௪ 

விடையதூர்வ துமேவிடங்கொடுவரையாகறுமென்னெஞ்ச 

மடைகொள்வாளைகள்கு திகொளும்வயற் நில்லையம்பலத் கன லாடு 
முடையகோவினையன் திமறராரையுமுள்ள௨ உறியேனே, (௪) 

அறிவுமிச்ககன்னாணமுகிறைமையுமாசையுமிங்குள்ள 

வுறவும்பெற்றகற்றாுயொதெர்சையுமுடன்பிறந்்தவரோடும் 

பிசியவிட்னேயடைர்தனனேன்றுகொள்பெரும்பற்றப்புலியூரின் 

மறைகணான்குங்கொண்டந்தணரேத்தரன்மா௩டம௰ழ்வானே. (௮) 

வானகாடுடைமைந்தனேயோவென்பன்வந்தருளாயென்பன் 

பானெயைக்துடனாடியபடர்சடைப்பால்வண்ணனேயென்பன் 
மேனமர்பொழில்குழ்தருதில்லையுட்டி ௬ ௩டம்புரிகன் ற 
வேனமாமணிப்பூணணிமார்பனேயெனசக்கருள்புரியாயே, (௯) 

புரியும்பொன்மதில்குழ்தரு தில்லையுட்பூசுரர்பலர்போற்ற 

வெரியதாடுமெம்மீசனைக்காதலிததனையவண்மொழியாக 

வரைசெய்மாமதின் மயிலையர்மன்னவன் மறைவலதிருவாவி 

பரவல்பத்திவைவல்லவர்பரமனதடி.யிணைபணிவாரே. (௧௦) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

‘mp. Can ul aw. 

பண் இந்தளம், 

திருச், ற்றம்பலம். 

௮ல்லாய்ப்பகலாயருவாயுருவாயாராவமுதமாய்க் 

அல்லாணிழலாய்சயிலைமலையாய்காணவருளென் நு 

பல்லாயிரம்பேர்பதஞ்சலிகள்பரவவெளிப்பட்டுச் 

செல்வாய்மதிற் நில்லைக்கருளித்தேவளைடுமே. (க) 

அ௮ன்னஈடையாரமுதமொழியாரவர்கள்பயிறில்லைத் 

தென்னன்றமிமுமிசையுங்கலச்த௫த்றம்பலக்தன் ஓட் 

பொன்னுமணியுகிரந்த தலத் தப்புலித்தோல்பியற்கட்டு 

மின்னினிடை யாளுமையாள்காணவி௫ர்கனாடுமே, (௨)



௪௬ இருவாலியமுதனார் திருவிசைப்பா, 

இளமென்முலையாரெழின் மைந்தரொடுமேராரமளிமேற் 

நிளையுமாடத்திருவார்தில்லைச்சிற்றம்பலந்தன்னுள் 

வளர்பொன்மலையுள்வயிரமலைபோல்வலக்கைகவித் துநின் 

றளவில்பெருமையமரர்போத்றவழகளாடுமே. 

சந் துமகிலு$தழைப்பீலிகளுஞ்சா திபலவுங்கொண் 

டு தியிழியுகிவவின்கரைமேலுயர்ந்தமதிற றில்லைச் 

௪ர்திப்பரியதெய்வப்பதியுட்சிற்றம்பலக்தன்னு 

ணச்திமுழவங்கொட்டஈட்டகாதனாடுமே, 

ஒமப்புகையுமகலீன்புகையுமுயர்ச தமுகரோயத் 
இிமெய்த்தொழிலார்மறையோர்மல்குசிற்றம்பலந்சன் னுள் 

வாமத்தொழிலாரெடுத்தபாதமழலைச்சிலம்பார்க்கத் 

இமெய்ச்சடைமேற்றிங்கள் சூடி. த்தேவனாடுமே. 

குசவங்கோங்கங்குளிர்புன்னைகைதைகுவிட்தக சண் மேற் 
றிரைவந் துலவுகஇல்லைமல்குசிற்றம்பலந்தன்னுள் 

வரைபோன்மலிக்தமணிமண்டபத் துமறையோர்ம$ூழ்க்தேதத 

வரவமாடவனல்கையேஙந்தியழகனாடுமே. 

சித்தர்தேவரியக்கர்முனிவர்தேனார்பொழிற் தில்லை 

யத்தாவருளாயணியம்பலவாவென்றென்றவரசேத்த 

முத்துமணியுகிரக்சதலத் துண்முளைவெண்மதிகூடி.க் 

கொத்தார்சடைகடாழநட்டங்குழகனாடுமே. 

அதித்தவரக்கனெரியவிரலாலடர்ச்தாயருளென்று 
துதித்துமறையோர்வணங்குந்தில்லைச்சிற்றம்பலந்தன்னு 

ளுதித்தபோழ்திலிரவிக்கக:போலொளிமாமணியெககும் 

பதித தசலதச்துப்பவளமேனிட்பரமனாடுமே. 

மாலோடயனுமமரர்பதியும்வும் துவணங்டரின் 

ரூலசண்டாவரானேயருளாயென்றென்றவசேசத்தச் 

சேலாடும்வயழ் நில்லைமல்குசற்றம்பலக்தன்னுட் 

பாலாடுமுடிச்சடைகடா ழட்பரமனாடுமே, 

ரெடியசமணுமறைசாக்கியருகிரம்பாட்பல்கோடிச் 

செடியுந்தவத்தோரடையாத்தில்லைச்சிற்றம்பலக்தன்னு 

ளடிசளவரையாளூர்கம்பியவர்சகளிசைபாடக 

கொடியும்விடையுமுடையகோலக்குழகனாடுமே, 

(௧) 

(௧௦)



திருவாலியமூதனார் திருவிசைப்பா, ௪௭ 

வாலனோர்பணியமண்ணோரேத்தமன்னிஈடமாடுர் 
தேனார்டொழில்குழ்தில்லைமல்குடிற்றம்பலத்தானைத் 

தூரான்மறையானமுதவாலிசொன்னதமிழ்மாலைப் 

பானேர்பாடல்பத் தும்பாடப்பாவகாசமே, ் (௪௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

௪. சேகோயில், 

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

கோலமலர்நெடுங்கட்சொவவைவாய்க்கொடியேரிடைமீர் 
பாலினையின்னமுதைப்பரமாயபரஞ்சுடரைச் 

சேலுகளும்வயல்குழ்தில்லைமாககர்ச்சிற்றம்பலத் 

தேல்வுடையெம்மிறையையென்றுசொல்காண்ப தவே. (க) 

காண்பதியானென்றுகொல்கதிர்மாமணியைக்கனலை 

யாண்பெண்ணருவுருவென்றறிதற்கரிசாயவனைச் 

சேண்பணைமாளிகைகுழ்தில்லைமாககர்ச்சிற்றம்பல 

மாண்புடைமாநடஞ்செய்மறையோன்மலர்ப்பாதங்களே. (௨) 

கள்ளவிழ்தாமரைமேற்கண்டயனொடுமால்பணிய 

வொள்ளெரியின்னடுவேயருவாய்ப்பாந்தோங்யேர்த் 
தெள்ளியதண்பொழில்குழ்தில்லைமாஈகர்ச்சிற்றம்பலத் 

துள்ளெரியாடுகின்றவொருவனையுணர்வரிதே, (௩) 

அ௮ரிவையோர்கூறுகந்தானழகன்னெழின்மால்கரியின் 
னுரிவைநஈல் ஓத்தரியமுகந்தானும்பரார்தம்பிரான் 

புரிபவர்க்னருள்செய்புலியூர்த்திருச்சிற்றம்பல த் 
தெரிமூம்க்தாடுன் நவெம்பிரானென்னிறையவனே. (௪) 

இஹறைவனையென்கதியையென்னுளேயுயிர்ப்பாககின்ற 
மறைவனைமண்ணும்விண்ணுமலிவான்சுடராய்மலிந்த 

சிறழையணிவண்டறையுக்இல்லைமாநகர்ச்சிற்றம்பல 

நிறையணியாமிறையைநினைத்தேனினிட்போக்குவனே. (டு) 

நினைத்சேனினிப்போக்குவனோகிமலத்திரளைகினைப்பார் 

மனத்தினுளேயிருந்தமணியைமணிமாணிக்கத்தைக் 

கனைத்திழியுங்கழனிக்கனகங்கதிரொண்பவளஞ்் 
சினச்சொவெந்தெறியுக்தில்லைமாககர்க்கூத்தனையே. (௬) 

௨௨



FH புருடோத்தமகம்பி திருவிசைப்பா, 

கூத்தனைவானவர்தங்கொழுக்தைக்கொழுச்தாயெழுந்த 

மூத்தனைமூவுருவின்முதலைமுதலாகிரின்ற 
வாத்தனைத்தான்படுக்குமந்தணர்தில்லையம்பலத்.து 

ளேத்தகின்றாடின்றவெம்பிரானடிசேர்வன்கொலோ. (௭) 

சேர்வன்கொலோவன்னைமீர்திசமும்மலர்ப்பாதங்களை 

யார்வங்கொளத்தழுவிடணிரீழென்முலைக்கணியச் 

சீர்வங்கம்வந்தணவுந்தில்லைமாககர்ச்சிற்றம்பலத் 

தேர்வங்கைமான்மறியனெம்பிரானென்போனேசனையே. (௮) 

சேசமூடையவர்கணெஞ்சுளேயிடங்கொண்டிருர்த 
காய்சனமால்விடையூர்கண்ணுதலைக்காமரு?ர்த் 

சேசமிகுபுகமோர்தில்லைமாககர்ச்சிற்றம்பலதி 

இசனையெலவுயிர்க்குமெம்மிறைவனென்றேத் துவனே. (a) 

இறைவனையேத்் துன்றவிளையாண்மொழியின்றமிழான் 

மறைவலகாவலர்கண்ம௫ழ்ந்தேத்துசிற்றம்பலத்சை 

யறைசெர்கெ ல்வான்கரும்பினணியாலைகள்கு ழ்மயிலை 

மறைவலவாலிசொல்லைம௫ூழ்க்தேத் தகவானெளிதே. (௧௦) 

திருச்சிறறம்பலம், 

  

புருடோத்தமதம்பி திருவிசைப்பா. 
  

௧. கோயில். 
பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

வாரணிஈறுமலர்வண்டுகெண்டுபஞ்சமஞ்செண்பகமாலைமாலை, 

வாரணிவனமுலை மெலியும்வண்ணம் வக்துவர்இவைஈம்மை மயக்கு 
மாலோ, சேோணிமணிதிகழ்மாடமோங்குஇல்லையம்பலத்தெங்கள்செ 

ல்வன்வாரா,னாரெனையருள்புரிக்சஞ்சலென்பா ராவியின்பரமென்ற 

னாதாரவே. (௧) 

ஆவியின்பரமென்றனாதரவுமருவினையேனைவிட்டம்மவமம, பாவி 

வன்மனமி தபையவேபோய்ப்பனிமஇச்சடையான்பாலதாலோ 
ரீவியுகெகிழ்ச்சியுநிறையழிவுகெஞ்சமுந்தஞ்சமிலாமையாலே 
யாவியின்வருத்தமிதார திவாரம்பலத்தரு௩டமாடுவானே. (௨) 

அம்பலத்தருகடமாடவேயுமியா துகொல்விளைவதென்றஞ்சிகெஞ் 

௪, மும்பர்கள்வன்பழியாளர்முன்னேயூட்டினர்கஞ்சையென்றேயுமு 
ய்யேன், வன்பலபடையுடைப்பூதஞ்சுழவானவர்கணங்களைமாற்றி



புருடோத் தமாம்பி திருவிசைப்பா, ௪௯ 

யாங்கே, யென்பெரும்பயலைமைதரும்வண்ணமெழுக்தருளாயெங்ச 
ள் வீதியூடே. (௩) 

எழுந்தருளாயெங்கள்வீதியூடேயேதமின்முனிவரொடெழுர்த 
ஞானக், கொழுந்ததுவாயெகூத்தனேரின்குழையணிகாதினின் மாத் 

திரையுஞ், செழுர்தடமலர்புரைகண்கண்மூன்றுஞ்செங்கனிவாயு 

மென்சிக்தைவெளவ, வழும்துமென்னாருயிர்ச்சென்செய்கேனோவ 
ரும்புனலலமருஞ்சடையினானே. (௪) 

அ௮ரும்புனலலமருஞ்சடையினானையமரர்களடிபணிந்தரற்றவக்கா 

ட், பெரும்புரமெரிசெய்தரிலையின்வார்த்தைபேசவுநையுமென்பே 

தைகெஞ்சங், கருககடமலர்புரைகண்டவண்டார்காரிகையார்முன் 
பென்பெண்மைதோற்றேன், நிருந்தியமலாடி.ஈசையினாலேதில்லைய 

ம்பலத்தெங்கடேவதேவே. (௫) 

இில்லையம்பலத்செங்கடேவதேவைத்தே நியவந்தணர்சிக்தைசெ 

ய்யு, மெல்லையசாயேவெழில்கொள்சோதியென்னுயிர்காவல்கொண் 
டிருந்தவெந்தாய், பல்லையார்பசுந்தலையோடிடறிப்பாதமென்மல7 

ழூகோவநீபோ, யல்லினிலருஈடமாடிலெங்களாருயீர்காவலிங்கரிது 

தானே. (௬) 

ஆருயிர்காவலிங்கருமையாலேயந்தணர்மதலைநின்னடி.பணியக், 

கூர்நுனைவேற்படைச்கூற்றஞ்சாயக் குரைகழல்பணிகொளமலைந்த 

தென்ர, லாரினியமரர்கள்குறைவிலாதாரவரவர்படு துயர்களையநின் 

ற, £ருயிரேயெங்கடில்லைவாணாசேயிழையார்கீினிவாழ்வரிதே. (௭) 

சேயிழையார்க்ெிவாழ்வரிதுதிருச்சிற்றம்பலத்தெங்கள்செல்வ 

னேர, தாயினு.பிகால்லையென்றடைக்தேன்றனிமையைநினைகலை௪ 
ங்கராவுன், பாயிரும்புலியகளின்னுடையும்பையமேலெடுத்தபொற் 

பாதமுங்கண், டேயிவளிழந்ததுசங்கமாவாவெங்களையாளுடைமீச 
னேயோ. (௮) 

எங்களையாளுடை யீசனேயோவிளமுலைமுககெக முயங்கிரின் 
பொற், பங்கயம்புரைமுககோக்கிகோக்கிப்பனிமதிநிலவதென்மேற் 
படரச், செங்கயல்புரைகண்ணிமார்கண்முன்னே திருச்சிற்றம்பலமு 

டனேபுகுக்து, வங்குன௫பணிபலசெய்துகாளுமருள்பெறினகலிடத்தி 

ருக்கலாமே, (௯) 

அ௮ருள்பெறினகலிடத்திருக்கலாமென் றமரர்கடலைவனுமயனுமா 
ஓ, மிருவருமறிவுடையாரின்மிக்காரேத் தூன்றாரின்னமெங்கள்கூ 
த்தை, மருள்பமெழலைமென்மொழியுமையாள்கணவனைவல்வினையா 
ட்டியேனா, னருள்பெறவலமருநெஞ்சமாவாவாசையையளவறுத் 

தாரிங்காரே, (௧௦)



௫௦ புருடோத்தமகம்பி திருவிசைப்பா, 

ஆசையையளவறுத்தாரிங்காரேயம்பலத்தருடமாவொனை, வாச 
ஈன்மலரணிகுழன்மடவார்வைகலுங்கலக்செழுமாலைப்பூசன், மாசி 
லாமறைபலவோதுராவன்வண்புருடோத்தமன்சகண்டுரைத்த, வாசக 

மலர்கள்கொண்டேத்தவல்லார்மலைமசள்கணவனையணைவர்தாமே. 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

௨.௦ காயில். 
  

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம். 

வானவர்கள்வேண்டவளர்கஞ்சையுண்டார்தா 
மூனமிலாவென்கையொளிவளைகள்கொள்வாரோ 
தேனல்வரிவண்டறையுக்இல்லைச்சிற்றம்பலவர் 

நானமசோவென்னாதேராடகமேயாடுவசே. (௧) 

ஆடி.வருங்காசரவுமைம்மதியும்பைங்கொன்றை 

குழி.வருமாகண்டேன்றோள்வளைகடோந்றாலுந் 
தேடியிமையோர்பரவுந்தில்லைச்சிற்றம்பலவ 

சாடிவரும்போதருகேகிற்கவுமோவொட்டாரே, (௨) 

ஒட்டாவகையவுணர்முப்புரங்களோரம்பாற் 
பட்டாங்கழல்விழுங்கவெய் துகந்தபண் பினார் 
சிட்டார்மறையோவாத்தில்லைச்சிற்றம்பலவர் 

கொட்டாஈடமாடக்கோல்வளைகள்கொள்வாரே. (௩) 

ஆசேயிவைபடுவாரையங்கொளவந்து 

போரேடியென்றுபுருவமின்றார் 
தேரார்விழவோவாத்இல்லைச்சிற்றம்பலவர் 

தீராகோய்செய்வாரையொக்னெருர்காணீரே. (௪) 

காணீரேயென்னுடையகைவளைகள்கொண்டார்மாஞ் 

சேணார்மணிமாடத்தில்லைச்சிற்றம்பலவர் 

பூணார்வனமுலைமேற்பூவம்பாற்காமவே 
ளாணாின்றவாகண்டுமருளாரே, (௫) 

ஏயிகரேவானவர்க்கும்வானவரேயென்பாராற் 
ருயிவரேயெல்லார்க்குந்தக்தையுமாமென்பாராற் 
தேய்மதியஞ்சூடியஇல்லைச்ரிற்றம்பலவர் 
வாயினகேட்ட நிவார்வையசத்தாராவாரே. (௬)



சேதிராயர் இருவிசைப்பா. டுக 

ஆவாவிவர்தக்திருவடி.கொண்டக்சகன்றன் 

மூவாவுடலவியக்கொன்றுகந்தமுக்கண்ணர் 

தேவாமழைபயிறதுந்தில்லைச்சிற்றம்பலவர் 

கோவாவினவளைகள்கொள்வாரோவென்னையே. (௭) 

என்னைவவலிவாராரென்றவிலங்கையார்கோன் 

மன்னுமூடி.கணெரித்தமணவாளர் 

செக்கெல்விளைகழணித்தில்லைச்சிற்றம்பலவர் 
முன்னந்தான்௧ண்டறிவாரொவவாரிம்முத்தசே. (2) 

முத்தர்முதுபகலேவச்சென்றனில்புகுக் து 

பத்தர்பலியிடுகவென்றெங்கும்பார்க்கின் ரூர் 

கித்தர்கணம்பயிலுக்தில்லைச்சிற்றம்பலவர் 

கைத்தலங்கள் வீசிநின் ரூடுங்கானோக்காசே. (க) 

கோக்சாததன்மையானோக்சிலோமியாமென்று 
மாற்காழியீர் துமலரோனைநிந்தித் துச் 

சேக்காதலித்தேறுக்இல்லைச்சிற்றம்பலவ 

ரூர்க்ேகேவந்தென்வளைகள்கொள்வாரோவொண்் ஷு தலீர். (௧௦) 

ஒண்ணுதலிகாரணமாவும்பர்தொழுதேத்தும் 

சண்ணுதலான்றன்னைப்புருடோச்சமன்சொன்ன 
பண்ணுதலைப்பத் தும்பயின்றாடிப்பாடினா 

ரெண்ணுதலைடப்பட்டங்கெிதாவிருப்பாரே. (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 
  

சேதிராயர் திருவிசைப்பா. 
  

கோயில். 
பண் பஞ்சமம், 

தஇிருச்சிற்றம்பலம்,. 

சேலுலாம்வயற்றில்லையுளீருமைச் 

சாலகாளயன்சார்வதஇினாலிவள் 
வேலையார்விடமுண்டுகந்தீரென்று 

மாலதாகுமென்வாணுதலே. (௧) 

வாணுதற்கொடிமால துவாய்மிக 

"நாணமற்றனணான நியேனினிச் 
சேணுதற்பொலிதில்லையுளீருமைக் 
*சாணிலெய்ப்பிலள்காரிகையே, (௨)



சேஇராயர் இருவிசைப்பா. 

காரிகைக்கருளீர்கருமால்கரி 
யீருரித்தெழுபோர்வையினீர்மிகு 

சீரியத்றில்லையாய்சிவனேயென்று 

வேரிகற்குழலாளிவள்விம்ரமுமே. 

விம்மிவிம்மியேவெய் துயிர்த்தாளெனா 

வும்மையேநினைந்தேச் தமொன்றாடலள் 

2சம்பலோர்பயிறில்லையுளிெங்க 

ளம்மலேஇயயர்வுறுமே, 

ஆயர்வற்றஞ்சலிகூப்பிபக்ேதோவெனை 

யுயவன்?ச-ன்றையக்தாரருளாயெனுஞ் 

சயலுற்றா?மஇற் நில்லையளிரிவண் 

மயலுற்றுளென்றன்மாதிவளே, 

மாதொர்கூறன்வண்டார்கொன்றைமார்பனென 

ரோொதிலுய்வனொண்பைங்கிளியேயெனுஞ் 
சே இத்தீர்சிர கான்முகனைத்தில்லை 

வாதத் $ரென்மடகீொடி.யையே. 

கொடியைக்கோமளச்சாஇயைக்கொம்பிளம் 
பிடியையென்செய்திட்டீர்பகைத்தார்பு7 

ம்ழூயச்செஞ்சிலைகால்வளைத் ரென்று 

முடியு£ீர்செய்சமூச்சறவே, 

௮றவனேயன்றுபன் றிப்பினேக௫ய 
மதவனேயெனைவாதைசெய்யேலெனுஞ் 

சிறைவண்டார்பொழிற்றில்லையுளீரெனும் 

பிறைகுலாததற்பெய்வளையே. 

அ௮ன்றருக்கனைப்பல்விறுத்தானையைக் 

கொன்றுகாலனைக்கோளிழைத்த$ரெனுக் 
தென்றலார்பொழிற்றில்லையுளீரிவ 

ளொன்றுமாகலளும்பொருட்டே. 

எயுமாறெழிற்சேதிபர்கோன் நில்லை 

நாயனாரைகயக்துரைசெய்தன 

தூயவாறுரைப்பார் துறக்கத்திடை 

யாயவின்பமெய்தியிருப்பசே, 

இருச்சிற்றம்பலம். 

  

ஆ திருப்பதிசம் - ௨௮. 

திருவிசைப்பா முற்றுப்பெற்ற.த. 

(ச) 

(௮) 

(40)



a 

கணபதி துணை, 

திருச்சிற்றம்பலம், 
  

சேந்தனாருளிச்செய்த 

இருப்பலலாண்டு, 
      

  

கோயில். 

பண் பஞ்சமம், 

இருச்சிற்றம்பலம், 

மன்னுகதில்லைவளர்காம்பத்தர்கள்வஞ்சகர்போயகலப் 
பொன்னின்செய்மண்டபத் தள் ளேபுகுந்துபுவனியெல்லாம் விளங்க 
வன்னாடைமடவாளுமைகோனடியோமுக்கருள்புரிக்து 

பின்னைப்பிறவியறுக்ககெறிதந்தபித்தற்குப்பல்லாண்டுகூறு தமே, () 

மிண்டுமன த்தவர்போமின்கண்மெய்யடி.யார்கள்விரைர் தவம்மின் 
கொண்டுங்கொடுத் தங்குடிகுடியீசற்காட்செய்மின்குழாம்புகுந் 

தண்டங்கடர்தபொருளளவில்லதோரானந்தவெள்ளப்பொருள் 
பண்டுமின் றுமென்றுமுள்ளபொருளென்றே பல்லாண்டுகூறு துமே, 

நிட்டையிலாவுடனீத்தென்னையாண்டரிகரிலாவண்ணங்களுஞ் 

சிட்டன்சிவனடி.யாரைச்சராட்டுக்திறங்களுமேசிந்தித் 

தட்டமூர்த்திக்கென்னககெகஆறுமமிர்தினுக்காலகிழற 
பட்டனுக்கென்னைத்தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டுகூறு துமே, 

சொல்லாண்டசுருதிப்பொருள்சோதித்த தூய்மனத்தொண்டருள்ளீர் 
சில்லாண்டி.ற்சிதையுஞ்சிலசேவர்சிறுநெறிசேராமே 
வில்லாண்டசனகத்திரண்மேருவிடங்கன்விடைப்பாகன் 
பல்லாண்டென்னும்பதங்கடந்தானுக்கேபல்லாண்டுகூறு துமே. (௪) 

புரந்தரன்மாலயன்பூசலிட்டோலமிட்டின்னம்புகலரிசா [ன்றுங் 
யிரந்தரர்தழைப்பவென்னுயிராண்டகோவினுக்கென்செயவல்லமெ 
கரந்துங்சரவாதகற்பகனாகிக்கரையில்கருணைக்கடல் 

பரந்.துநிரரீ தம்வரம்பிலாப்பாங்கற்கேபல்லாண்டுகறுதமே. (ட)



டு௪ சேக்தனூருளிச்செய்த திருப்பல்லாண்டு, 

சேவிக்சவந்தயனிர்திரன்செங்கண்மாலெங்குந்திசைதிசையன 

கூவிக்கவர்ச் துகெருங்கிக்குழாங்குழாமாய்நின் நுகூத்தாடு 
மாவிக்கமுதையென்னார்வத்தனத்தினையப்பனையொப்பமரர் 

பாவிக்கும்பாவகதச்தப்புறத்தானுக்கேபல்லாண்டுகூறு துமே. (௬) 

சருக்திருவம்பொலியச்சிவலோககாயகன் சேவடி க்ே 
மூரும்பெருதவறிவுபெற்றேன்பெற்றதார்பெறுவாருலக 

ஓருமுலகுங்கழறவுழறியுமைமணவாளனுக்காட் 
பாரும்விசும்புமறியும்பரிசுகாம்பல்லாண்டுகூ.று துமே. (௪) 

சே ஓுங்கய லுந்திளைக்குங்கண்ணாரிளங்கொங்கையிற்செங்குங்குமம் 
போலும்பொடியணிமார்பிலங்குமென்றுபுண்ணியர்போற்றிசைப்ப 

மாலுமயலுமறியாகெறிதக் தவர்தென்மனத்தகத்தே 

பாஓமமுதமுமொத் துகின்றானுக்கேபல்லாண்டுகூறு தமே. (௮) 

பாலஓுக்குப்பாலகன்வேண்டியமுஇடப்பாற்கடலீந்தபிரான் 

மாலுக்குச்சக்காமன் றருள்செய்தவன்மன்னிய தில்லைதன்னு 

ளாலிக்குமக்தணர்வாழ்கின்றசிற்றம்பலமேயிடமாகப் 

பாலித் துட்டம்பயிலவல்லானுக்கேபல்லாண்டுகூறு துமே. (௯) 

தாதையைச்தாளறவீசியசண்டிக்குமண்டத்தொடுமுடனே 

பூதலத்தோரும்வணங்கட்பொற்கோயிலும்போனகமுமருளிச் 

சோதிமணிமுடி ச்சாமமுகாமமுந்தொண்டர்க்குகாயகமும் 
பாதகத் துக்குப்பரிசவைத்தானுக்கேபல்லாண்டுகூறுதுமே, (5௦) 

குழலொலியாழொலிக.த்தொலியேச்தொலியெக்குங் குழாம்பெரு௮ 

விழவொவிவிண்ணளவுஞ்சென்றுவிம்மிமிகுதிரு வாரூரின் 

மழவிடையாற்குவழிவழியாளாய்மணஞ்செய்குடிப்பிறந்த 

பழவழியாரொடுங்கூடியெம்மானுக்கேபல்லாண்டூறுதமே. (௧௧) 

ஆரார்வந்தாரமரர்குழாத்திலணியுடையாஇிரைநா 

ளுராயணனொககொன்முகனங்கியிரவியுமிக்இர னுந் 
தேரார்வீ தியிற்றேவர்குழாங்கடிசையனை த் துகிறைக் து 

பாரார்தொல்புகழ்பாடியும்மாடியும்பல்லாண்கெறு துமே, (2) 

எந்தையெந்தாய்சுற்றமுற்றுமெமக்கமுதாமெம்பிரானென்றென்று 
சிர்சைசெய்யுஞ்சிவன் £ரடியாரடி.காய்செப்புறை 
யர்தமிலானக்தச்சேக்தனெனைப்புகுந்காண்டுகொண்டாருயிர்மேற் 

பந்தம்பிரியப்பரிர்சவனேயென் றுபல்லாண்டுகூறு துமே. (௧௩) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

  

இருப்பல்லாண்டு முற்றுப்பெற்றது.



டெ 

திருவி சப்பாப் 

பாட்மிமுத றகுறிப்பகராதி. 

  

பாட்டு, பசும், 

௮கலோகமெல் ௩௧ 

௮க்கனா-டென் ௨டு 
௮க்கனா-டமு ௧௨ 
அங்கைகொண்ட ௩௦ 
௮ணியுமிழ்சோ ௩௭ 
௮ண்டமோரணு ௨௧௯ 

௮தித்தவரக்க ௪௬ 
௮துமதியிதுவென் ௫ 
அ௮க்திபோலுருவு ௨௩ 
௮ம்பராவனலா உடு 
௮ம்பலத்தரு௩ PSH 
HOU BGI ௨௬ 

அயர்வுற்றஞ்சலி Ge 
௮ரிவையோர்கூ, ௪௭ 

பாட்டு, பக்கம், 

ஆடிவருங்கா ௫௦ 
ஆயாதசமயஙக PS 
ஆயிரங்கமல ௧௨ 
ஆரணத்தேன் ௨௭ 
ஆருயிர்காவ ௪௯ 
அசேயிவைபடு Go 
ஆவாவிவர் டக 
ஆவியின்பரமெ PS 

ஆருதபேரன்பி ௨௭ 
இடர்கெடுத் & 
Qarm@erSs ௯ 
இத்தெய்வநகெறி ௧௨   இந்திரலோகமு ௩.௬ 
இருச்திரைத்தர கக 

அருட்டிரட்செம் ௬) இலையார்கதிர்வே ௪௦ 
அரும்புனலலம ௪௯ 
௮ரும்பேதைக் ௨௭ 

அருளுமாறருளி ௩௫ 

இவளைவாரிளமெ கட 
இவ்வரும்பிறவிப் ௧௭ 
இளமென்முலை ௪௬ 

௮ருள்செய்தாடு ௪௪| இறைவனையென் ௪௭ 
௮ருள்பெறினக ௪௧ ' இறைவனையேத் ௪௮ 
அ௮லந்துபோயி ௪௪।உடையும்பாய் ௪௫ 
௮ல்லாய்ப்பக 
அல்லியம்பூம்பழ ௩௧ 

அற்வனே ௫௨ 
அறிவுமிக்கான் ௪டு 

ஒற்புதத்தெய்வ ௨௮) 
௮னலமேபுன ௩௩ 
௮ன்றருக்கனை (௨ 
௮ன்னநடையா ௪௫ 

௮ன்னமாய் * பெறு 
ஆசையையளவ ௫௦ 
அடரவாடவாடு 50 

௪௫! 

  

உண்ணெடும் 2H 
உம்பர்நாடிம்பர் ௧௯ 
உயர்கொடியாடை ௪ 
உருக்கயென்னுள் ௧௦ 
உருவத்தெரி ௩௯ 
உலகெலார்தொ ௧௩௪ 
உளங்கொளமது ௧௩ 
உறவாயெயோகமு ௬ 
உற்றுயென்னு ௯ 
எங்களையா ௪௯ 

எச்சனைத்தலை 50       

பாட்டு, பக்கம், 

எட்டுருவிரவி க 
எண்ணில்பல் ௧௩ 
எம்பந்தவல்வி ௩௯ 
எரிதருகரிகாட் ௩௭ 
எவருமாமறைக கூ. 
எழிலையாழ் ௩.௭ 
எழுந்தருளா ம்... 
என்செய்கோர் ௨௨ 
என்னையுன்பாத உடு 

என்னைவலி டுக 
ஏகமாயகனை கக 
ஏயிவசேவான ௫௦ 
ஏயுமாறெழிற் Ge 
ஏர்கொள்கற்பக ௬ 
ஐயபொட்டிட்ட ௨௮ 
ஓக்கவோட்டந்த ௫௪ 
ஓட்டாவகை ௫௦ 
ஏஒண்ணுதலிகா Qe 
ஒருங்கருங் ௩௭ 

ஒழிவொன்றிலா கடு 
ஒளிவளர் க 
ஓமப்புகையு ௪௬ 
ஓவாமுத் Suge #0 

கங்கைநீரரிசிற் ௧௨ 
சடியார்கணம் ௩று 
கடுப்பாய்ப்பறை று 
கடுவினைப்பாசக் ௩௧ 
கணம்விரிகுடுமி ௧௭ 
கணியெரிவிசிறு ௫ 
கண்ணியன் ௩௧ 
சண்பனியரும்ப ௧௮ 
கமியசேயிடர் ௨௦



  

2. 

பாட்டு, பக்கம், 

கருவளர்மேகத் ௪ 
கரைகடலொலி ௩.௧ 
கலங்கலம்பொ mer 
கலைகடம்பொரு ௧௯ 
களகசமணி ௩௯ 
களிவானுலகற் PO 
களையாவுடலோ ௩௧ 
கள்ளவிழ்தாம” ௪௭ 
கற்றவர்விழுங்கு ௧௧ 
SHO TEAST LP 
காடாபெல்கணஞ் எ 
காணீரேயெ @o 
சாண்பதியா Per 

தாமனைக்கால Sir 

காரிகைக்க ' ௨ 
கானேவரு ௪ 

இத்திரின்றாடு ௨௩ 
இளையிளஞ்சேய ௧௬ 
இற்போமெனச் ௧௪ 

குணமணிக்குரு ௧௬ 
குதிரைமாவொடு ௪௩ 
குழுதமே ௨௧ 
குரவங்கோங் ௪௬ 
குருண்டவார்கு PR 

குன்றேந்தி ௧௫ 
கூத்தனை ௪௫௮ 

கேடிலாமெய்க் ௨௪ 
கைக்குவான். WH 
கொடியைக் ௫௨ 
கொழுந்திள் aa 
கோலமலாரசெ Fa 
கோலமே 2. 
கோவினைப் கடு 
சடைகெழுமகுட௩௪ 
சர்தனகளபரந் ௨௦ 

சந், தமகலுக் oe 
சரளமந்தார ae 
SAisg@peris 2a 
சலம்பொற்றா ௪௩ 
இத்தர்தேவரிய ௪௬ 
சத்தனேயருளா ௩௩. 

பாட்டு, பக்கம், 

சிறப்புடையடி.யா £0 
ேரான்மல்கு PS 
சீர்த்ததிண்புவ ௧௮ 
சுருதிவானவனாச் ௨௯ 

செக்கரொத்தரவி ௧௦ 
செங்கணா A Fi. 
செம்பொனே ௬௩ 
செம்மனச்டுழ ௩.௧ 
செய்யகோடுட ௪௨௩ 
செழுக்தென்ற GT 
செற்றுவன்புர PK. 
சேடருறைதில் ௩௯ 
சேயிழையார்க் ௪௧ 

சேர்வன்டுகா PS 

சேலுலாம்வய (இக 
சேவேரந்துவெல் ௮ 
சொன்னவின் ௩௨ 
தக்கனறறலையு ௩ 
தக்கன்வெங்க ௧௩ 
தக்தையங்கனை ௨௯ 

தம்பானைசாய்ப் ௪௧ 
தீரவார்புனஞ் Sy 
தருணேந்தசே ௧௪ 
தீழைதவழ்மொ ௨௨ 
தளிசசொளிமணி ௨௧ 
தற்பரம்பொரு & 
தனதனற்றோ ௨ 
தனிப்பெருந்சா உடு 
தனியரெத்தனை ௩௬ 
தன்சோதியெழு ௨௭ 
தன்னகமழலை ௨௩ 

தன்னடிநிழறூ ௧௧ 
தாட்டரும்பழன ௩௩. 
தாயினேரிரங்கு ௧௪ 
தானமர்பொருது ௧௬ 
இக்கடாநினைந்து ௨௦ 
இசைக்குமிக்குல ௧௦ 

திருரீதிடாவுரு ௮ 
இரு நதல்விழியு ௨௧ 
இருகெடுமாலி @ 
இருமகன்முருக an   

பாட்டுமூதறகுறிப்பகராதி, 

பாட்டு, பக்கம், 

இருவருள்புரிம் 
இலகறுதலுமை 
இல்லையம்பலதி 
இறம்பியபிறவி 
துச்சானசெய்தி 
துனுச்கென 
துண்டவெண்பி 
துக் துபிகுழல்யா 
தூவிரீசொடு 
தெள்ளுகீறவ 
சேய்ச் துமெய் 
தேர்மலிவிழவிற் 
தொடங்கெண் 
தொழுதபின்செ 
தொறுக்கள்வா £m. 
தோழியாஞ்செ aa. 
நிறைதழைவாழை ௫ 

நினைக்குகிரந்தா ௧௪ 
நினை த்சேனினி ௪௭ 
கின்றுகினேர்தி ௪௨ 
£ரணங்கசும் 28 
நீரோங்வேளர் ௨௬ 
நீலமேகண்டம் ௨௦ 
நீவாராதொ ௨௭ 
கீறணிபவளக் ௨ 

கெஞ்ிடரகல கறு 

நெடியசமணு ௪௬ 
நெடியானோடு ௪௪ 
ஜெற்றியிற்கண் ௩.௪ 
சேசமூடையவர் ௪௮ 
ககையாதமனத் ௨௬ 
கோக்காசசன் Ge 
படங்கொள ௫௩. 
படுமதமுமிடவ ௪௨ 
பண்ணியத ௨௯ 
பஇகரான்ம ௩௩ 

பத்தியாயுணர் ௩ 
பந்தபாச , Ph. 
பந்தமும்பிரிவு - ser 
Unb soe ore ௧௬ 
பவளமால்வ oP



பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி, 

      
  

Re 

பாட்டு, பக்கம், பாட்டு, பககம், (பாட்டு, பக்கம், 

பவளமேமகு ௨௦(போழ்ச்தியானை ௪௩|மோதலைப்பட்ட ௨௪ 
பழையராக் ௨0।|மங்குல்குழ் உடு|யாதுகீநினைவ ௨௩ 
பனிபடுமசிய ௩௭|மங்கையோடி ௩௦(வகைமிகுமசுரர் ௧௬ 
பன்னெடுங்கால -.டு। மடங்கலாய்க் ௩உ(வண்டார்குழலு ௭ 
பாடகமுதூபு ௩க|மண்டலத்தொ ககவரம்பிரிவாளை ௪ 
பாடலங்கார க௩(மண்ணோடு ௪௨|வாடாவாய் ௫௨ 
பாந்தள்பூணார ௩௨।(மருண்டுறை க௬।வாணுதற்கொடி. டக 
பாம்பணைத்து ௩க)மறைகளுமமரர் ௩ிவாரணிஈகறும FH 
பாரோர்முழு  ௪௦)மாதிமணங்கம க௪।வாழியம்போதத் ௩.௪ 
பாலுமமுதமு ௧௫ மாதோர்கூ, ௫௨।| வாளாமாலய ௪௯௨ 
பாவார்ந்த ௪௨[மாலுலாமனந்த க௫(வானநாடுடை ௪௫ 

பின்னுசெஞ்ச கக(மாலோடயனு ௪௬|வானவர்கள் Go 
புரியும்பொன் சடு(மானேர்கலைவ கட) வாஜனோர்பணிய ௪௭ 

புவனகாயகனே ௨௪([மானைப்புரைய ௪௦(விண்ணவர்மகுட ௧௦ 
புழுங்குதவினை ௨௪ மின்னாருருவ ௪௦. விம்மிவிம்மி ௫௨ 
புனல்படவுருகி உடு[முத்தர்முதபக இகவிரியுராலக் உடு 
பூத்திளுருவஞ் ௧௮ முத்தியாளர் ௪௦।வெங்கோல்வே ௪௧ 
பூவணஙகோயில் ௩௨ முத்துவயிரம ௩(வெய்யசெஞ் ௩.௬ 
பெரியவாகரு ௩௨[முழுவதுகீயாயி ௨௭ வெறியேறு ௪ 
பெருமையிற் ௨|மூலமாய்முடிவா ௨௬।வேந்தன்வளைத் ௧௪ 
பொ௫ியாதோ ௪கமெய்யரேமெய்ய ௨௦(வேரறுகவுள்ளத்து ௧ 
பொய்யாதவேதி ௧௪ மைஞ்ஞின்ற ௨௬(வைத்தபாதங் PHP 
பொருவரைப் ௫। மையன்மா ௪௨;வையவாம்பெ ௩௭ 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருப்பல்லாண்டுப் 

பாட்டுமுதற்குறிப்பகராதி. 

பாட்டு, பக்கம். பாட்டு, பக்கம். பாட்டு. பக்கம் 

ஆரார்வந்தார ௫௪ சேவிக்கவர் ௫௫௪(।புரச்தரன்மா ௫௩௨ 
எந்தையெர்தா டூ௪|சொல்லாண்ட டூ௩।(மன்னுகதில்லை Be 
குழலொலி “௫௫ தாதையைத்தா டூச|(மிண்மெனச்சவ ௫௩ 
சீருந்திருவும் ட௪;நிட்டையிலா ௫௩ 
சேலுங்கயலு ட௪!பாலுக்குப்பால ௫௪



௨ 

இருச்சிற்றம்பலம். 

பெரியபுசாணச்செய்யுட்டிாட்டு. 
அணைலடு 02௫ வெ 

இருச்சிற்றம்பலம், 
உலகெலாமுணர்ந்தோதற்கரியவ 
னிலவுலாவியரீர்மலிவேணிய 

னலூல்சோதியனம்பலத்தாடுவான் 

மலர்சிலம்படி.வாழ்ச்திவணங்குவாம். 

எடுக்குமாக்கதையின்றமிழ்ச்செய்யுளாய் 
நடக்குமேன்மைஈமக்கருள்செய்திடத் 
தடக்கையைந்துடைத்தாழ்செவிநீண்முடிக் 

கடக்களிற்றைக்கருத் துளிருத் தவாம், 

ஆதியாய்நடுவுமாயெளவிலாவளவுமாூச் 
சோதியாயுணர்வுமாித்தோன் றியபொருளுமாடப் 

பேதியாவேகமாகட்பெண்ணுமாயாணுமாடுப் 

போதியாகிற்குக்தில்லைட்பொது௩டம்போற்றிபோற றி, 

கற்பனைகடர்தசோதிகருணையேயுருவமாக 
யற்புசக்கோலநீடியருமறைச்சிரத்தன்மேலாஞ் 
சிற்பரவியோமமாகுக்்திருச்சிற்றம்பலத் துணின்று 

பொற்புடனடஞ்செய்கின்றபூங்கழல்போற்றிபோநற்றி. 

தண்ணளிவெண்குடைவேந்தன்செயல்சண்டுதரியாது 
மண்ணவர்சண்மழைபொழிச்தார்வானவர்பூமழைபொழிக்தா 

ரண்ணலவன்கண்ணெதிரேயணிவீதிமழவிடைமேல் 
விண்ணவர்கடொழநின்றான்வீதிவிடங்கப்பெருமான். 

சடைமருங்கிலிளம்பிறையுக்தணிவிழிக்குக்திருற2.ல 
மிடமருங்லுமையாளுமெம்மருங்கும்பூதகணம் 

புடைகெரூங்கும்பெருமையுமுன்௧ண்டரசன்போற்றிசைப்ப 
விடைமருவும்பெருமானலும்விறல்வேந்தற்கருள்கொடுத்தான், 

௨௩.



௨ பெரியபுராணச்செய்யுட்டிரட்டு, 

வையகம்பொலியமறைச்ூலம்பார்ப்பமன்றுளேமாலயன்றேட, 

வையர்தாம்வெளியேயாடுகன்றாரை யஞ்சலிமலர்த்திமுன்போற்று 
ங், சைகளோதிளைத்தகண்களோவந்தக்கசணமோகலந்தவன்புந்தச், 

செய்தவம்பெரியோன்சென்றுதாழ்ர்தெழுந்சான் நிருக்களிற்றுப்ப 

டிமருக்கு. 

ஐ துபேரறிவுங்கண்களேகொள்ளவளப்பருங்கரணங்களான்குஞ் 
சிந்தையேயாகக்குணமொருமூன் நுக்திருந்துசாச் துவிகமேயாக 

விச்துவாழ்சடையானாடுமானக்தவெல்லையிறனிட்பெருங்கூத்தின் [ர், 
வந்தபேரின்பவெள்ளத் தட்டி ளைத்துமாறிலாமடழ்ச்சியின் மலர்ந்தா 

செண்ணிலாமலர்ந்தவேணியாயுன்றன் நிருஈடங்கும்பிடப்பெற்று 

மண்ணிலேவர்தபிறவியேயெனக்குவாலிதாமின்பமாமென்று 

சண்ணிலானர்தவருவிகீர்சொரியச்கைம்மலருச்சிமேற்குவித் தட் 
பண்ணினானீடியறிவரும்பதிகம்பாடி.னார்ப/ வினார்பணிட்சார். 

சொல்லுவதறியேன்வாழிதோற்றியதோற்றம்போதறி 
வல்லைவக்சருளியென்னைவழித்சொண்டுகொண்டாய்போற்றி 

யெல்லையிலின்பவெள்ளமெனச்கருள்செய்தாய்பேற்றி 

இல்லையம்பலத்துள -டுஞ்சேவடி போற் றியென்ன. 

ஆனாயர்குழலோசைகேட்டருளியருட்கருணை 

தானாயதிருவுள்ளமுடை யதவவல்வியுடன் 

கானாஇகாரணராங்கண்ணுதலார்விடையுகைச் து 

வானாறுவந்தணைச்தார்மதிமாறுஞ்சடைதாழ, 

இசைமுழு துங்கணகாதர்தேவர்கட்குமுன்னெருங்கி 
மிசைமிடைச்துவரும்பொழு அவேற்றொலிகள்வி7 வாமே 
யசையவெழுங்குழஞசத்தஞ்செழுத்தாற்றமைப்பரவு 

மிசைவிரும்புங்கூச்சனாசெமுர்தருளியெதிர்நின் ரூர், 

நன்மைபெருகருணெறியேவர்தணைம் துல் லூரின் 
மன்னுதிருத்தொண்டனார்வண்ங்கெடழ்ம்ெழும்பொழுஇ 
ஓுன்னுடையகினைப்பதனைமுடிக்ன்றோமென் றவர் சஞ் 

சென்னிமிசைப்பாதமலர்சூட்டி என்வபெருமான். 

அ௮ண்ணலேயெனையாண்டுகொண்டருளியவமுதே 
விண்ணிலேமறைந்தருள்புரிவேசசாயகனே 

கண்ணிஞனற்றிருக்கயிலையிலிருந்தநின்ேகோல 
£ஈண்ணிகான்றொழகயர்தருள்புரியெனப்பணிரஆ்தார்,



பெரியபுராணச்செய்யுட்டிரட்டு, 

வெள்ளிவெற்பின்மேன்மாகதக்கொடியுடன்விளங்கு é 
தெள்ளுபேரொளிப்பவளவெற்பெனவிடப்பாகங் 
கொள்ளுமாமலையாளுடன்கூடவீற் திருந்த 

வள்ளலாரைமுன்கண்டனர்வாக்னெமன்னவனார். 

சிவனடி.யே௫ந்திக்குந்திருப்பெருகுசவஞானம் 

பவமதனையறமாற்றும்பாங்கனிலோங்கயெஞான 

மூவமையிலாக்கலைஞானமுணர்வரியமெய்ஞ்ஞான ம் 

தவமுதல்வர்சம்பந்தர்தாமுணர்ச் தா.ரந்நிலையில், 

கையதனாலொற்றறுத் துப்பாடுதலுங்கண்டருளிக்கருணைகூாாகத 
செய்யசடைவானவர்தமஞ்செழுத்துமெழுதியசெம்டொற்றாளங்க 
சையரவர்இருவருளாலெடுத்தபாட ஓுக்கசைந்தவளவாலொற்ற 

வையமெலாமுய்யவருமறைசீசிறுவர்கைத்த லத்துவர் வன்றே, 

நச்சியின்றமிழ்பாடியஞானசம்பந்த 

ரிச்சையேபுரிந்தருளியவிறைவரின்னருளா 

லச்சிறப்பருள்பூசமுன்விரைச்தகன்மீடக் 

அச்சிவைத்த தபசும்பொனாயிரக்கிழிபொன் று. 

ஆலமேயமுதமாகவுண்டுவானவர்க்களித்துக் 

காலனைமார்க்கண்டற்காக்காய்க்தனையடியேற்கின் று 
ஞாலநின்புகழேயாகவேண்கொன்மறைகளேத்தஞ் 
£லமேயாலவாயிற்கிவபெருமானேயென்ளுர், 

சைகளுந்தலைமீதேறக்கண்ணிலானந்தவெள்ள 

மெய்யெலாம்பொழியவேதமுதல்வரைப்பணிச் தபோ ற்றி 

யையனேயடி.யனேனையஞ்சலென்றருளவல்ல 

மெய்யனேயென்றுவீடலாலவாய்விளம்ப லுறரூர், 

வாசத்திருமஞ்சனம்பள்ளித்தாமஞ்சார்தமணித் தூபர் 

தேூற்பெருகுஞ்செழுந்தீபமுதலாயினவுக்திருவமு.து 
மீசர்க்கேற்றபரிசினாலருச்சிச்தருளவெக்காளும் 

பூசைக்கமர்ர்தபெரு ங்கூச்சர்பொற்பார்சிலம்பினொலீ.பளித சா. 

மறவாமையானமைத்தமனக்கோயிலள்ளிரு்இி 

யுறவாதித னையுணருமொளிவிளக்குச்சுடரேற்றி 

யிறவாதவானந்தமெனுந்திருமஞ்சனமாட்டி. 

யறவாணர்க்சன்பென்னுமமுதமைத்தர்ச்சனைசெய்வார்.



௪ பெரியபுசாணச்செய்யுட்டிரட்டு, 

வெள்ளிமால்வரைகீகயிலையில்வீற்றிருர்தருளித் 
துள்ளுவார்புனல்வேணியாரருள்செயத்தொழுது 

தெள்ளுவாய்மையினாகமத்திறனெலாந்தெரிய 

வுள்ளவாறுகேட்டருளினாளுலகையாளுடையாள். 

எண்ணிலாகமமியம்பியவிறைவர்தாம்விரும்பு 

முண்மையாவதுபூசனையெனவுரைச்சருள 

வண்ணலார்தமையர்ச்சனைபுரியவாதரித்தாள் 

பெண்ணினல்லவளாயினபெருக்தவக்கொழும்து. 

நங்கையுண்ணிறைகாதலைகோக்கொயகன் றிருவுள்ள த் தும௫ழ்க் 

சே, யங்கணெய்தியமுறுவலுக்தோன்றவடுத்ததென்கொனின்பா 
லெனவினவ, விங்குகாதகீமொழிச்சவாகமத்தினியல்பினா லுனையர்ச் 

சனைபுரியப், பொங்குகின்ற 9தன்னாசையென் றிறைஞ்சிப்போகமார் 
தீதபூண்முலையினாள்போற்ற, 

கெஞ்சமீசனைக்காண்பதேவிரும்பிரிரந்தரர்திருவாக்கனினிகழ் 
வ, சஞ்செழுச்துமேயாகவாளுடையவம்மைசெம்மலர்ச்கைகுவித்த 

ரளித், தஞ்சமாகியவருந்தவம்புரியத்தரிப்பேயவடனிட்பெருகக 

ணவர், வஞ்சமீக்கியமாவின்மூலத்தில்வர்துதோன் றினார்மலைமகள் 
காண. 

கொய்தபன்மலர்கம்பைமாகதியிற்குலவுமஞ்சனகநிலவுமெய்ப்பூச் 
சு, செய்தருங்கொழுக்பேதூபங்கணிறைக்தசக்தையினீடியவன்பின், 
மெய்தரும்படிவேண்டினவெல்லாம் வேண்டும்டோதினிலுதவமெய் 
ப்பூசை, யெய்தவாகமவிதியெலாஞ்செய்தாளுமீர்கள்யாவையுமீன் ற 

வெம்பிராட்டி. 

கரந்தரும்பயனி துவெனவுணர்ந் துகம்பமேவியவும்பர்காயகர்பா, 
னிரந்தகாதல்செயுள்ளத்தளாகிரீடுஈன்மைகளியாவையும்பெருக, வ 
ரந்சரும்பொருளாமலைவல்லிமாறிலாவகைமலர்க்தபேரன்பாற், சிர 
ம்பணிந்தெழுபூசைகாடோறுந்திருவுளங்கொளப்பெருயெதன் றே, 

வேததநெறிதழைத்தோங்கமிகுசைவத் துறைவிளக்கப் 
பூதபரம்பரைபொலியப்புனிதவாய்மலர்க்தழுத 
£தவளவயற்புகலித்திருஞானசம்பந்தர் 
பாதமலர்தலைக்கொண்டுதிருக்தொண்டுபரவுவாம். 

வேதகான்முகன்மால்புரந்தரன்முதலாம்விண்ணவரெண்ணிலார் 
மற்று, காதலான்மிடைர்தமுதற்பெருந்தடையாங்கதிர்மணிக்கோ 

புரத்துள்ளான், பூதவேகாளப்பெருங்கணகமாதர்போற்றிடப்பொ.தவி 

னின்றாடு, காதனாராதிதேவனார்கோயினாயகனந்தியெம்பெருமான்.



பெரியபுராணச்செய்யுட்டிரட்டு, டு 

நெற்றியிற்கண்ணர்காற்பெருந்தோளர்நீறணிமேனியா சேகர், பெ 
நிறமேல்கொண்டதம்பிரானடியார் பிஞ்ஞகன்றன்னருள்பெறுவார், 

'மத்தவர்க்கெல்லாந்தலைமையாம் பணியுமலர்ச்கையிற்சுரிகையும்பிரம் 
புங், கற்றைவார்சடையானருளினாற்பெற்றான்காப்பதக்கயிலைமால் 
வரைதான். 

மாமறைவிதிவழாமன்மணத் துறைக்கடன்களாற்றித் 

அமறைமூதூர்க்கங்குன்மங்கலர் துவன் றியார்ப்பத் 

சேமருதொடையன்மார்பன் நிருமணக்கோலங்காணச் 

காமுறுமனத்தான்போலக்கதிரவனுதயஞ்செய்தான், 

௮ண்டர்பிரானுந்தொண்டர்தமக்கதிபனாக்கியனைத் துகா 

முண்டசலமுமுடுப்பனவுஞ்சூடுவனவுமுனக்காகச் 
சண்டீசனுமாம்பதந்தந்தோமென்றங்கவர்பொற்றடமுடிக்குத் 
துண்டமதிசேர்சடைக்கொன்றைமாலைவாந்ச்குட்டினார், 

கொண்டுவர் துமனைப்புகுக் துகுலாவுபாதம்விளக்கியே 
மண்கொதலினாசனத்திடைவைத்தருச்சனைசெய்தபி 
லுண்டிராலுவிதத்திலாறுசுவைத்திறத்தினிலொட்பிலா 
வண்டர்நசாயகர்கொண்டரிச்சையிலமு துசெய்யவளித்துளார். 

மண்ணினிற்பிறந்தார்பெறும்பயன்மதிசூடு 

மண்ணலாரடியார்தமையமுதுசெய்வித்தல் 
கண்ணினாலவர்ஈல்விழாப்பொலிவுகண்டார்த 
தஇுண்மையாமெனினுலகர்முன் ருசெனவுரைப்பார். 

௮ல்லார்கண்டத்தண்டர்பிரானருளாற்பெற்றபடிக்காசு 

பல்லாறியன்றவளம்பெருகப்பரமனடியாரானார்க 
ளெல்லாமெய்தியுண்கவெனவிரண்டுபொழு தும்பறைநிகழ்த் தச் 
சொல்லாற்சாற்றிச்சோறிட்டார் தயர்கர்வறுமைதொலைத்திட்டார், 

தனிவெள்விடைமேனெடுவிசும்பிற்றலைவர்பூதகணகாதர் 
முனிவரமரர்விஞ்சையர்கண்முதலாயுள்ளோர்போற்றிசைட்ப 
வினியகறியுந்திருவமுதுமமைத்தார்காணவெழுக்தருளிப் 

பனிவெண்டிங்கண்முடி துளங்கப்பரந்தகருணைநோக்களித்தார். 

இருச்சிற்றம்பலம். 
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