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(காளரியும், சைவசிதநாந்த மகாக1பமழு மாகிய 

யாம்பபாணதது பேலைபபுலோலி 

சதாவதானம் 

நா, கதுரைவேற்பிள் வ வாக 

சரித்திரம், 
sh 

கூ ளை பகாகளின மாணவா௰ சனனணை இ nus Pt Lem! 

ஸ்ரீ பால சுப் [மணிய பக்த உன சபையின 

நிடுவாக சபையாு சிளாருவமுமாய 

இரு. வி. கலியாணசந்தம முதலயா 

எழுதியது, 

சென னை இக கா இர்ப KD Ot. a, 

2வதா,மோக்த சைவசித்தாந்த சபையார் 

வெளியிட்டனர். 
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சிவமயம், 

நானமுகம். 
ச ம் . . ச் உச « ச . . v 

“DNF GuwvaMuas orségseguw மிவம்ப் / சாக் ச ம.பிர்சம் பஹ யோ 

  

நிம்| ததாதி மத்தியாச விடகமேகம் விபும்”ச7கந்சம ரூபமத புதம் 1! உமா 

ஸகாயம் பரமேஸவரம் ப்ரபும் தீரி2ல சகம் ரீலகண்டம் ப்ரசாந்மம்,” என 

நற் ரொடக்கசதனவாக யகா வேதார் 2 இற் பபிதிபாதஇக்கப்பட்ட Us cal 

cn சீர்மையைச் சனனசரதே உரிதுடைச தாம் மேருகிரி முடி.களுள் ஒன் 

ய இலங்காபுரிக்கோ ரெழின்மூ௩மா யிலங்கும் யாழப்பாண துதித்துச் 

சிசந்தமம் நாடெங்கறும் சென்று புறச்சம௰க் காரிருகக் கழிந்த தலா 

ந்த பானுக்களுட் சிறக்சார் கதிரைவேற் பிள்ளையெனுங ௧ remot) அவ 

1860 cps Do Copa 8 QO AMEDD cob sort, அப்பெருந்தகைக்குக் 

சண்ணிமை போன்ற கெழுசசை £ண்பாரய் விளங்கினார் சென்னை ந்தா 

இரிப்பேட்டை வேதாகமோக்ச சைவடித்தார்ச சபையினர், ௮ச்சபையார் 

பச்சிமபுலவகானப் பாவலப க் சைவடுச்தாந்த மகாசரபத்தின் சரி தைய 

ஈத்தியரூபமாகச் ஈருக் வரைய அடியேற்முப் பணித்சன/, அப்பணியை 

மணிமயெனச் ாமேற்றாங்கு யுற்ற என்னுள்ளச்செழும் போவா யென 

னைப் பிடர்பிடி, ம தும்திய து. 

பிள்ளையவர்கள் வரலாற்றைச் 2 ரியேன் வரையத் தொடங்கியது 

யுணர்க்ச அன்பர்கள் தங்ஈட்கு மாயாவாத தும்ஸகோளரி மனமூட்து 

விடுசச கடிதயகளிலுள்ள கமலபந்தம், இவிங்கபக்சம், இரதபச்தம், நாக 

பந்தம், சதுரங்கபக்சம், மய ரபந்தம் முதலிய சிச இரக்கவிசளையும், ரில 

டைக் கவிரளையும், பிறகவிகளையும், சரிதச்தி ணிடையிடையே யின்றி 

யமையாச விடங்களிற புனைக்குமாறு அனைத்சையும் மயெனக்களனுப்பின 

(2ரனும், அன்னோர் விழைஈதவண்ணம் யான் செய்யாது சரிசச்சையம 

FINes ஈருகீனேன்., எற்றுக்கெனில் அங்கன ,யற்ரின் ௮ம். துவிச 
சித்சாந்த மசோத்தாரணா சரிதம் வாரிபோற் பெரிதும் விரிந்து பங்குனி 

மகச்திற்குள் வெளிவாரா தாகலால், ௮ச்சவி ரச்னங்களைப் பவியுள்ள சவி 

ர்கள் போற்றிப் புகழ்ர்தணியப் பின்னர் பிரஈரிப்பல், 

மதுரைத் சரிழ்ச்சங்கப் புலவராயிருக்த பிள்ளையவர்கள் !நிரிவாற்றா 

மைக்காகப் பிரபல வித்வரிரோன்மணிகள் பாடிய பாக்களள் வேதாசமோ 
$3 ora lignes சபையார்க்குக் வெடச்ச கவிகளே இக்நூ லிறுஇயிந் 

சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, மற்றைய கவிகளை ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, பு,சை பாலச தர 

ஈாயகர் வெளியிடுதன்ரா என்று கேட்டுப் பெரிதும் மகிழ்யவெய்தினேன், 

அறிவினுங் கல்வியினுள் சிரியேழாய யான் யாத்த இச்பிறு நூலைச் 

சொன்னயமுடைய ஈன்னயப்புலவர்கள் அன்னம்போற் கொள்வார்களாக, 

இடஙனம்; 

திரு, வி, கலியாணசுந்தான்.



©1 

ரு ச 

WS QuinuHe, 

இம்மா லாக்கியோ அயற்றிய கதிரைவேல் 

ச்ரித்தா சாரம. 

எண்சீர்க்கமி (நடிலடி யாசிரிய ஸிநத்தம். 

Arid gyi ws SE GLO ஆரா கப்பர் 

உ ருன்கதிரை வேற்முரிசில் கொல்வே wt tani 

கல்னிமிகு ந வலாமா ணுக்க/ மா ட்டு 

கலைகளெலாங் கற்றுணர்ந்து கற்பின் மிக்க 

செல்விவடி வாம்பிகையை மணர்து சென்னை 

செர்ந்தேகேமோ யாவாத இமிர மோட்டி 

உல்லிரிக்குக் கண்டிகைநீ றெனறே நாட்டி 
aed DICH M 4; குறிப் ச்ச்க மாம ரர 4 (க) 

புத்தகமாக விருரக்பெ புலவ மாநன் 

Qi it NI CMI ST LUMA HG தலையை பூண்டு 

14 Bape யேயருட்பா யெ நீதி 

பஇவியக்க விதிகாட்டி யபபா விற்கும் 

சகுதியமா யுற்சவங்க ளியழ்றி மிங்குத் 

குமணிபுக ழவகசான ஆ சகமு மாற்றி 

சிக்யெளி நீலகிரிக குவறார்க கேடச 

வெனடிக்கீம். சேருமபொரு சீ/பெய் மூே, (2)







  

    
   





டை 

சிவமயம், 

திருச் சிற்றம்பல 

கதிரைராயகன் நுணி 

சதாலதானம் 

படூலபம்- நா: கதிரைவேற் பிள்ளையவர்கள் 

சரித திரம். 

  

காப்பு, 

சேன்மாமணி தகழுமமலர் ச இருமாரெழின மருமன் 
மான்மாமணி மருகன் சபை மருவுஞ்செவ ச இரை 

வேன்மாமணி சரிசஞ்சொல விரிநீருல சச்சே 

வான்மாமணி மமமாவருண் மலாச்சாள்பணிந இடவொம் 

கடவுள் வாழ்த்து: 

சிவபேதமாள். 

அனேழம பெருமானா ரரியேறுங கரியவனா ரளிக ளேறுக 

சேனேறுஈ இருமலரிற் பிசையேறுஞ் ச துமுகனார் செயல்க ளேற 
மானேறுங கரமசைய மதியேறுஞ் சடையசைய மன்் லேறும் 

வானேறுக சடவுளர்தம வாழ்ததேறுஞ் சிவனடியை வணஙகு வாமால், 

உமாதேவியார். 

எச்தேவர் செய்தொழிறகு முதற்பொருளா யிலஙகுமற விறைவ ளர்ச்கும் 

வித்தா யிருபொருளை விழைஈதளி சப் பொருளாக விளங்கும் சேவி 
சத்தாய பெருமாட்டி Aagster yan sols s செல்வி யென்றுஞ் 
தித்சாந்ச வொருமுசல்வி சிவகாம ௬௩௪ரிதாள் சை செய்வாம்,



சா கதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிததிரம, 

வீ நாயசா 

நாரணனா ருருமாறறி நலலரவா யோகரு5 த ௩ணண வனனோன 

பூரணபபே ருருவளிசதுப புகழருளு உபுணணியததைப புனித மிகக 
வாரணகசே சனனலேணட வனததன நமைமீன௱ லளளிச தாயமுன 

வாரணமாய வ$தசனி யததுவிக வருமபொருளை வணக வாழவாம 

சுப்பிரமணியர் 

ஒருமயிலை வலசசானை யொருமயிலை யிடசசானையு ந௩கை வேணடுந 

இருமயிலை யளிசசானைச சாமயிகூப பதிடானை௪ சை செயவோன 

ஐருமயிலை௪ தநதானைத சபிழமயிலை வளாசசானைச சளிகச சோகைச 

கருமயிஉ யூவானைக கரமமிக௫௪ தரிதகானைக கருசதுள வைபபா.ம 

சமயாகசார்ய சுவாமீகள 

சாபூச,ச காழிககாச வெஞான சமபஈசா இநசசாள போஈரி 

காபூச,ச கடன பிசகக கவின புக TFT கழலக போற 9 [ mal! 

Gury ss Ags od srom_6 OsromsS Fae Qdots o பூ£சாள போ 

யோபூச,ச மாணிக்க யாசகனா ரிணையடி2௨ oaror wo Cur mS 

F567 Naettu goriwa w 

சிவஞான போசஞ்செய இருவெணணெய OG owscor Cas eror Cun wd 

சிவஞான செதெதியளி ரததாஈதி யரு ண£இ சிவன ரள போ௱றி 

சிவஞான மறைஞான இருவாளன செடயவிண ச திருசசாள போறறி 

சிவரானப பிரகாசஞ செழிசசபுமா பதிககுரவன செசாள போழறி 

வ்க்க்யா தாவா 

Geng Sip woot ou Gurdon d Fla oaon ரரசே போறறி 
யி௩சமா நிலசதி ௨ளளோரக கெழில நட ural aywe o 
த௩திட வுறற வெரசை சயரவா சகனே போற்றி 
க௩தவேள சபைக்கு மாசு கமிரைவே௱ குரவ போறறி 

நூல. 

கிரைவேலா காசினி கண்டதூ. 

அசணடாகார 8௪௪ வியாபக அழ௱சோ இப பிழ௦பாகிய அ௦லனுடன 
அபபி௱றன மைழடென அபேச மாயிலஙகும இமபிசையின அருளருதுண 
டோன அருடபாககளை யணிஈ 9ிசாளிருக திருகசோணவரையு5 இருக்கே 
தீசமு௩ திசழபபெறறதாய, சிறகாரமேலா து௨க௩௱கோயிலக Glar a & son)



கதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிகதிரம a1 

மோபகும எழ்வ்னையுடைததாய, ௮. ழதினுமனிய த ழண உ௰னுககோ 

அ௮ருமபீடமாய, முத மககடலை முழுவதூஉமுணட உசசமபபுுவாகடகு 
உறபகதஇிச சறமாய, சலநில வளஙகளை௪ சாலவும வெசசாய ஸளிரும 

இமிழஇிரைப பரவை ௩ மகாடடி௰ல, மேதாவிய வாழ மூமலைபபுலோலி 

பிலே, 9ொனறுசொடடு நிலவு தூவேளாள மசபபிறரோன ரிப புதுசசாநி 

இபபுனிதவேள பூயகோயிற் றாமமாதசத துவ? பூணடு, அபபபருமாறகு 

அலலும பகலும அழிமைதசிதாணடியறறும MBMonsjsu Der wens 

கொணமிடாழுகும  1/சபப பிளளை யனபா ஈலலறமாம இஉலறசதை 

கணணி க.டாததுகாள ௨உமககோராண மகவின்றி, 2 எமமணியாஙவ கதாகாமக 

கதினஜை2வறசடவுள சாநிதியணடக கமுணை கு5। அருணகிரியா Hohe 

டி.ரபபுகைழ யே இஃ *5னிநதுஈகு2 அடியவாசடகுக கருணை iH bi 

காஙசேய! எமகசீகாரணமக வருளல வேணமெ'' ஈஎனறி/நது, இல்ல + 

Boils சாரணிம௰உ 1 HO ழககற ப1லனவரஈ வி தஙகளுட டலமை 

புடை தானு சடடிவிர பதை பனடைடிபுது வாரனா இம? மறுமைப் 

பயன்களை மியளிதி "புவலல இவஉரிய கோனபை யவயநற, ௮ஸ்இற 

குரிய அறுமுகனருளால ௮வா$ம ௮ மைக கறபசசியாககுக கருபபமமய 

இப !ரிரசோறபதியாணடு, மாரகழிமதி, குருவாரம 8உககு௪ சமமான 

1860 ஷு ஈவமபாமி” ௮ருடபூடண வுணமையவனியி Gravee, so. 

பி7மவாச அலகைசள அ.நியவும, குணடாகள கொட! ங குறையவுக, 

வேளாளா சேனமை விளக£வு௦, உணமையருடபா இஃ்மென வுலகுண 1 

சதுயடவுஉ ஜா மாணபு டய ஆணகுரவி பீமாசது அகருழவி «Slew 

வேற கடவுளின அருளாற காசினி கல டமையால அதாகுச “கத்பை 

வேல” எனனுப கவினாம சுடடினா கணணுதலடியாா, அருமருக 

தனன சுதனை பனனையும, பிதரவும பனனிருகரததனைப மூபாரரி வளாப 
பாரசாயினா 

பள்ளியிலமாந்து பணடிதராயது. 
(ரிறையயென வளரும (ிளளைபபபெருமான பளளியிலமரும பருவமே ற 

றதை காசபபாகணடு ஈனியுவபபபெயதி; சக /வட 2பறறைச சைவவிர தியா 

சாலையில ௮மாதகினா, ௮வண ௮ஙகுருகாதா 957 ம இலககிய விலகக் 

cor ET WAGs சால ப்சுகனி௰பன வுணாதன , (ினனா, பிறைமதி 

கடிய விறை௨ற புை புய கறையி லாடரியாப ல மனமது ககுட தீககை 

கள பெறறு, ஈலலூதோன்ரிய நாவமாசிட ந. றாத பாழபபாணதது 

கலதுரா - மகாவித துவான, தியாகராசட ரிளளையலாகள முழுலிமயா மாட 

டு, தொலகாபியமாகசி இலககணபஙகளையும, ௪௩௧௨ நூலகளையும, தருககசாத 

இரஙகளையும, சசகரச சார. இரஙகளையும, வடிமாழிக இரநத களையும் 
செவ்வனே கறறுணாஈது, ஈலலூா - சதாசவபபிளளையவாகள ன சா௩தேகம 

பு தெளியப பெறறனா, படஇடமனடடாணடுள பாவலரூம காவலரும பர 

வுமபண டி.த சரோனமணியாய உண டிக்கு மேதத விலஙனொ



oy கதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிததிரம 

இலலறமாம் நலலறமேறறது, 

கற 2முாாமதிக்குங காளையாஙகதிரைஉேறபெருமான “*இலலநமே வாடி 

வினுசகு முூயாகஇிககும விததமாா துறவறசஇன வேருமாம” உனனும 

ஆரணமிமாழியின உளளககட ககையைக களளமறகசற7 கவிஞா பெருமா 
னாகலான தமபதிவாத கே1விகதபிளசளை2யனுவ குண ககோன கோதிலாத 

தவததுதிதது, ௮றிவில அயன சறவியையும, க. Seo டமீனையும, கவி 

ஸணில சரஙாடரியையு௦, கருணையிய காமாட யைய ஓ) திருஈத வடிவாம 

(ரிகை சியனனுஉ சழிமமாககோதையைக கனிஈசளிகதேரா களிபபக கல் 

யாணஞசெயது, 2காடலா இலலததசை நீதியுனாறரி வககனா ௮ாககு 

ஈஙகையாககரசியே யிறறதையோருருகச்கொ இ வஈசாலோபட ஒ பேண 

மகவு செனிததது அத.இருககு£விககுச வெளானாமபிகை யெனனு “ரிய 

பெபரளிதசனா கூரியமநியினா 

சென்னை சோந்து செந்தீழ் வளாததது. 

செசசையபப ஸிருதாளை யுசமியிலணிரது, பசாம புலல கான bag 

தில பைஈகசொடி சீயா டினிதுறை த எமபெருவாழவை அராரீயபால டயில 

விழுது மதிமயஙட யீர1த 6 ஙகள புணணியப பயனகள செனனையமபதி 

க்கு வலிததன (சீசயவிளம பரிதியயெனச செனனை சே ஈ% ௦சவமேளமி 
பா செரககாசசெவிவிகள செடபும ஸ்ரீலஸ்ரீ - சடாபகி நாவஉரிட௩ கெழு 

தகை ௩ புகொணடு, அவ பால அவமான மழிககுளு ரவா னபாடிய ச 

பெறறு, அததிருபபாடி டன உணமைகளை யுளளகஈ க கெலலிககளி 

2ப7 ஓணாாதனா அதுகாலை அததுவிதசதசாச போசகாிரியராய 

பிறஙஇய “'வைதஇசசை௦ தாத சணட மாருசம்' ஸ்ரீலஸ்ரீ, சோமச த 
நாயசரலாகளபாஓ ௦ ௮னபு பா ஈடடி.வ௩சனா ம தொரு பாகனாம வேச 
நாயகன பாதபதமஙகளை* -7௪௪இருஇ. பததி மலாதூவி பராவும சில 

வேடஈ சரிசத சவவேட சா வேணடுகோடபடி.ச வக்க திராலய 
மகோறசவவிளககம, இருமானசமபகஞாததஇி சலா கள சரிதவசனச 

ஈருககம, ஏகா541/பபாரணசதிறகு அருமபதவுரை முதலியன முதியோ[ 

பகரதங கஇிரைவேறபிளளை யவ[களாலியறறபபட டன 

இவையிறறைக கண்ட கறநவரு ௦), 1றறவரும, மநறவரும மவறரி 

சீவறபோறறுஙகுறற லா ஃஙகூவரையடை. து “குறுமுனியே இககுவல 

ய்த்துறராென விளங்குஙகுணககுனறே! த ழககடலையுஸ ... தவயபேதே!! 
ெசநத 3 ரணவகினுகதச நத சுத(கள புருளரேனும, ௮அவாகள அன 

ணனையாய கனனிச்கேறறன ஆறறினாரிலை அபபிரா டியி னகமுவபப 
அருமபே ரகராஇயென மூககலிவணமெ. omg விது பனமுறை 

கேடப, ௮வாதம விழைவைத தழைபபானுன்னித தாளாணமை 1௧௧ 

வேளாளா தமழப பேரகராதியொனறு த0ழநாடடிற குபகரிததுத த



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், ௯ 

ழ்த்தாய்க்குத் தலைமகனா யிலங்கினர், அவ்வகராஇயின் அருமையைப் “பூவி 

விடை கடையாதி மயெழதந்தின்முன்பே ௬ுறப்பதிகச புத, கங்கள் - யாவு 

மிடை கடையெனவே யாழப்பாணப் பு£லாலிஈக ரினின்மா ர்த்தி - பாவு 
புதுச் சம்நிதியா னருட்கதிரை வற்புலவன் பதித மேனமை-மேவுமகரா 

GIs முதலதெனற் கிழன்பெயரே விளக்கு மன்றே” என்று தன்சை, 

சதாவதானம் பிரமஸ்ரீ - ஈப்பிரமணிய ஐயரவர்கள் புகழ்ந்சமை காண்க. 

(பிறரும் ஜபர்மொயறியை மணிமியனவணிர்தனா, அ௮இவீர ராமபாண்டியரரு 
ளிய கூாமபுராணத திற்கு உரையுஙககணடனா கண்டிசையணிஈத கஇரை 

வேலர், பின்னர்பிள்ளையவாகள் மற்ற துற;த முணியா பெருமானாம் பட் 

ழனத்சடிகளா£ புராண_தை முன் னொருவர் முதணூற் சிந்தியாது மமொழி 

$கமையால், அப்புராணாதுள் முத ஷாற்கு முரணாகச் கூறும் பாக்களை 

நீக்கி முத னூற்றழுவிப் புபாக்கள் பாடிச் சோகதுப பதிப்பிர சனர், ௮ 

லெம்பெருஈசமை மியற்றிய செய்யுணடை ககரியப்பமுனிலா செய்யுண 

டையைக் கடுக்கும், 

மாயாவாத மருளை மாய்த்தது, 

இங்கனம் வண்ட ]ழ்க் சனனியின் சணடரிழ்ச்சுசர்களுட் டலைமை 

வ்கிசது, முன்னறத்தை மூரணாஇயற்றும் வேளையிற் குளைகாயகர் வேளை 

வணங்கும் வேலை விளிதது “*கந்தனைக்கருதுங கதிரயைவேலே! எமதுயாக் 

கை வீக்குற்ற விக்கால் நராரணனியாக் காரணனருளிய ஆரண ீற்றைப் 

பூரணமாயுணமா நாம்பிரமமென்னும் வேம்டிபாத்த சோம்பர்கள் சைவநிந் 

தனை புரியா நிற்மின்றனா, அம்மட்டிகளின் கொட்டங் குறைப்பதுங்கட 

னாம்” என்ன,அவ்வமுசவாக்கைச் செவிமடுச்ச எஞுரீரியர் '“மறைசணிந்தனை 

சைவநிந்தனை பொருமனமும” எனனும் ஈ௩இழயெம்பெருமான் பரத மறுக் 

கும் வார்த்தையைச் ௮கஇழ்துச் ச்தாதிரிப்பிபட்டையிற் 9வனயாம் என் 

னுக் இீக்கரிகள் குழுவில் அரியெனப்புக்குப் பொரித்த வினாக்கட்கு ௮ன 
ஜோர் விடையளிக்காது அவைகூலைச்சன 1, மதமிராருகாள் காசி! வா) - மகா 

வித் தவான் சிரதாந்ச 3ம் ஸ்ரீலஸ்ரீ செந்திராதகவாமகள் அக்கிரா 

சனத் இன்டூழ் பிக்கசோர்சபை தக்கவாகளாற் சே/க்கப்பட்டது, அப்பேர 

வையில் அத் துவி (GF செழிக்கவந்த அறிஞர் ba BOB பிநழாது சுருக்க 

மாகக்கடாவிய வினாக்கட்குச் செவ்வனிறை யிருக்காது வி.நித்தனர்வேதரக் 

இகள், அதைம்கண்ட அ௮க்கிராசனர் முக்கணனாம முழக்கி மக்களுய்யவக்த 

மாதவப் பெருக்தகைக்கு “மாயா வாநதும்ச(காளரி"யென்னும் மாண் 

பட்ட மளித்சனர். இலக்கிய இுககணச தருக்க நூல்களில் வல்ல புல 

வர்களும் புலோலிப் Noss புண்ணியனைப் புகழ்ஈதனர், அவ்வெற்றி 

யைக்கேட்ட செற்றட்லா காயகாக்குற்ற ச.நிபேருவகையை மீண்டுவிரிக் 

இற்பெருகும்.



ம் கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரிததிச்ம 

ஆரணி சமத்தான வித்துவானாபது, 

நாமபிரமமெனனும நகாகஙகட இடியென இலநகய பிளளையவாகளின 

வெற்றியைககேட்ட பெறறி/( குத ஆரணியாசா எமதாசிரியப பெருக 

தகையை பமைததுச சைவமணியே ! நசமததானசதுககுச தாஙகள 

வித துவனாய விளஙகலவேணடு"'மெனக களஙக! வரவுளங கொணடுரைச 

தனா அ௮ஙஙனே யவரகமடழ “*நுஷசம தானக இறகு வித துவானா.ப விளங 

குவல” என விதசகா விடைவிளமபப் புளகம போதசனன தாசதனைப 

Gur opens ௮னறுசொடடு ௮சசமசதானமடைஈது அரசன் சிரா 

கடகும, பிறாகரும ௮௩5 1)மழ இலகிய இலககணஙகளை அ௮றிவுறுததி௨ஈச 

னா ௮ஃ்தஙஙனமாக அவணபோகஈதுநிதம அத துவிதமென்ப பச திய ர்கழு 

மாயா வாதததை ஒயாமறபே/திதது வாச லா சாததிரியாரிடம பாதஇரப 

2 வி மனபபணியும மாயாவாத துமசகோளரியை வாதிபபான, மனனனவிடு 

பப, ஆததிருபபணிமமகன அ௮வனிதோனரிய எமசையா சாததிரியா நாத 

இிகககொளகையை சாத இபைககுளோட டி, ௮ன்னவாககு 93 Hos Q 

ககணததை யறிவுறுததின , ௮ல்சை கேரிறகணட ௮ரசரால எஙகுருகாத 
£ககு **அத்துவிந சீந்நாந்தமதோத்நாரணரம்” எனனும அரிய டடம 

அ௮ணியப்படட து, 

பூதிமாட்சி புகன்ற மேனமை, 

நாயாவாத துமசசகோளரி, ஆரணி ஈ௧ரச ॥ஸதான விததுவான, ௮2 

துவிதசிசதா2 மசோததாரணா என௮ம படடஙகளைபபெறறுப பலபபல 

விடஙகளிலுறறுப பிரசஙகம ரிமிடொழிஈது சைவ உானபயிரோமபசசெயது 

வ்ருஙகால ௮வரியறரிய சைவபூடணசகதிரிகையில, feos mW oy afl 

யவன்றரிரதல கணடிகை€றெனபது அழவாராதிகள உளளக&...சகை 
யென்றும, அதநகுககரியாக “சரியமேனி சை வெளிபநீறு சிரிசேயிடும- 

பெரிய கோலதசட௩கணணன விணணோ பெருமானறனனை-யுரியசொல 
லாலிசைமாலைக ளேததியுளளப பெறசே ற-கரிய துணடோவெனக இனறு 

தொட்டு 1னிமயன றுமே” எனனும பிரபகதச சசெயயுளை மேற்கோளாகக 

காடடி மணகுறியிடையில உணடாயசென றுமவசைஈததுமுறறிலுங குறற 

மெனறு அழயெமணவாள இராமா ஏகாஙகிபாரைத தலைவர1கசகா 

ண்டு வாதிககழிவழுஈசனா வைணைவாகள, பீளளைபபெருமான ஏகாபடுயரா 
ககுப பின்னிடாது பிரமனராமை பூதியணிகம புணணிய மூ சதியெனப 

(9ிரபஈாதததஇி னினறும, வணணவுபைகள ஈணணிலகாட டிப பிரசஙகவாயி 

லானும, பததிரிகை வாயிறானும நிறுவினா, 

இவவிவாதமமானறுமதிகாலம ரீணட து, இறுதியில சசெனனை வேணு 

கோபாறசவாப அரஙக மணடபததில, அததியாசசிரம பாலசரஸவதி 

ஸ்ரீலஸ்ரீ ஞகானைநீந்சுவாமீகள் ௮அக௫ராசனததின ழே ஈட்டிய மாபெருப



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், மக 

கூட்டத்தில், ஆயிரக் கணக்கான விச் துவஜனர்களின்முன் ௮ துவித&த் 

சாந்தி வேசாகமபுராணேதி காசங்களையும், இருவருட்பாக்களையும், இரு 

வாய்மொழியையுக் சமுவிக் கண்ணன் சண்ணுதலடியாரென்றம், அவர் 

அக்கமணியையும், அருநீற்றையும் அன்புடன் ௮ணிர்து இன்புட னொழுகு 

இன்றனர் என்றுங் கனனல் விசானழ்தில கள் மாரிபபொழிர்மாலென்ன 

உபஃ்கியாச மாரிசபொழிர் த, உண்மை யடியவர்களை யவகைக் சடலிற்ஜோய் 

க்சுனர், பின்னர் பிள்ளையவர்கள் சைவபூடண சநர்தஇரிகையில் விட்டுணு 

விபூதி ரூததிராக்க தாரணரசென்பதற்குப் பல ப! சரட்கள் சாலாயிரப் பிரப 

ந்தசதிலேயே திரட்டிப் புனைசது அதனை இரண்டாமூறை யச்சிறு/இச் 

சென்னை செங்கான்கடை ப் பர்தரிம் மகாவிச் துவான புரசை ஸ்ரீம்: பால 

சுப்பிரமணிய முதலியார், எம். ஏ, அவர்களைச் சபாசாயகரா யமர்ச்தி யரங் 

கேற்றினர், இஃதுடன் வைணவ விவாசம் முற்றுப்பெற்றது, 

விண்டுமூர்ததி விபூதி ரத்திராக்கசாரணரே யென்று நிறுவி வெற்றி 

யுற்றபின்னா எமது பற்றிலா பவக௫ிக்குஞ் வரிப் புராணச்திற்குச் ற 

ந்த விருத்தியுரை விளக்கின! ; தடங்கருணைப் பெருஙகடலாய யிறையுட 

னிரண்டறக்கலர்ச அடியவர் இருச்சரிதங்களைக் கெட்போர் மனங்கனிந்து 

ரகப் பிரசிங்இத்து வருவாராயினர், ௮துகாலை யவாக்கோர் சேயுதிச் தச் 

சேயடி. சேர்ந்தது, Moog செவ்மே ளருளாமெனச் சிந்இததுச் சிச்தார் 

கஸ் செழிக்கச் சறிதுக் தளர்ச்தாரில்லை, 

ஆவினன்குடி. யாத்திரை செய்தது. 

அரியும், அயனும், ௮க்ூணியும், அவனியரசியும், ஆவும், ஆதித்தனும் 

அருர்சவம் செய்து அறுசமயக்கடவுளை யருச்சித துப் பெருச ற்கரிய பெரும் 

பேறை பெற்றதும், மலர்தலையுலடல் மன்னும் மாகசமயு ரன் மாச்தலங் 

களும்... லையாய் மருவுவதும், கலிமிக்க விக்காலச்தினுய கண்டு கொழு 

வோர்க்கு வேண்டிய வரங்களையருள வல்லதூஉமாய _பரித் தலபுராண 
க்குப் பஇனைந்து இனத் இல் எம்பாவல கொமணி விருத்தியுரை வரைக்கு 

பதப்பிக்கச் செய்தனர், ௮ஃதைப்பதித்த பி, கா, தெம்பரமுசலியார் அந்தி 

ததவண்ணம் பழகிப்பதியிலேயே வெளியிடக்கருஇச் சென்னையினின் றும் 

வெளிச்சிட்டனர்வேலர், அவர் அவினன்குடியை காடிவருவதை யவணிரு 

ந்த அந்தணரும், அடியவர் குழாங்களும், அரசாங்க உத்தியோகச்தர்களும் 

அறிட்து அறிஞ எதிர்கொண்டழைப்ப, எங்குருகாகர் ௮ன்னவர்கள,டன் 

பன்னிருபுயாசலப் பரமனார் பொன்னிறச் கோயிலைச் சென்னியற வணங் 
இத் திருக்சோயிலைட் சென்று பெருமானையும்,பெருமாட்டி களையுச் தரிரிர் து 

ஒர் கிலயத்திருந்கனர். மறுதினம் மாயாவாததும்ச கோளரியால் பழிநித் 
தலப்புராணத்திலோர் சருக்கஞ் சித்தாந்த நயந்தோன்ற (அிரசிங்டிக்கப்பட் 

டது, அப்பிரசங்காமுசைச் செவிமாந்ச சிவனடியார்கள் 82 தார் தமணிக்குப்



We. கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

பரிவட்டங்கட்டிச் சர்வ வாத்தியங்கள் முழக்கத்துடன் ௮௨ரைகச் இரி 
வலஞ்செய்வித்து, வாழ்த்தி, யோகஷூர்த்தொலயத்துக் கழைச் தச்சென் று, 

அறுமுகம் சண்ணலார்க்கு அருச்சனை செய்வித்தார்கள். மாதவப்பெரும் 

சிகையும் அகத்தொளிருங் குகத்தேலைக் குனிந்து வணங்டுச் சம்நிதிவிட்டு 

முன்னிருக்க மந்திரத்இற் றங்க, அடியவர் வேண்டுகோட்படி. அவண் 

ob gore agi» சென்னை ஈண்ணிச் செவ்வனே வாழ்ந்தஇருக்கனர் 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க மாண்புலவராய தும் 

புத்தமதப் புன்மை விளக்கியதும். 

பழரித்தலததிற் பரிவட்டம் தரிக்கப்பெற்ற பண்டிதர் கோமான் இரி 
புர மரித்த விரிசடைக் கடவுளும், குன்றமெறிந்த (வென்றி வேலரும், தவத் 

இற்கதித்த அகத்தியனாரும், கணக்காயர் மைந்தரும் கன்னித்தபழ் வளர்ச்ர 
மதுரைச் ஈரிழ்ச்சங்கப் புலலமணியாய், எப். ஏ, பி, ஏ, வருப்புகட்குச் சோ 

தனைக் கர்த்சராய்ச் துலங்குங்கால், தூலடியார் பலர்சேர்ந்து அவர்பால் 

அணைந்து ₹ ௮ன்பருவாயஜய ! சின்னாட்பல்பிணிச் சிழ்தறிவினராப ல 

கோடி கணி.ரிச்சர் இருவருளையே இருமேனியாசக்கொண்டு, திருமறைகளை 

யருளிய சிவபெருமானிடம் இச்கைப்பெற்றுச் வஞானபோத உண்மையரி 

ந்து சிவமாய் விளங்குச் இருவாசவூரரா இ தினசரர்களான் விலக்கப்பட்ட 

புதீச விருளிற் புண்ணியக் குறைவாற் சிலர் ஈண்ணிப் பித்தந்தலைச்கேரிப் 

பத்இிகெறி நில்லாத, மு.ச்இசேர்ர்த முதியோர்களையும், அவர்க்கன்பு பூண் 

டொழுகும் அடியவர்களையும் எள்ளி ஈகரையாடுகின்றனர்; அவர்கட்கு ஈல்ல 
றிவுச் சடர்கொளுத்தி யாளவல்ல அறிஞர் சேவரீ யன்றி வேறியாவர் 7” 

என்று விண்ணப்!அித்தனர், அல்வார்த்கதைகளைக் கேட்ட ஆரணிககர சமச் 

தான வித்துவான் அன்றிரவே *புக்தமதசண்டன மென்னு மோர் புனித 

நூலியற்றி, ஆறுகினச் துக்குள் அச்சுவிமானமேற்ரி,அனல்பட்ட. அத் இயை 

அங்கம் பூம்பாவையாச்கயே அருளற்புசம் நிகழ்ர்த திருமயிலாப்பூரிலே, பிரம 

மகோற்சவகாலக்கிலே, பிக்ஷாடன மூர்த்இ யுற்சவசத்தன்று அரங்கேற்றஞ் 

செய்தனர்; சென்னை இராயப்பேட்டை பெளத்த ௮ச்சிரமச்தின் பாங்கர் 

பெரிய பாளையச்தம்மன் பெரியமண்டபத்இில் அரியதோர் உபந்நியாசமுன் 

செய்து புத்தமதத்திற் றச் தவ மின்மையை விளக்இனர், 

வேளாளர் வருணம் விளங்க வுரைத்தது, 
அடுத் ததினம் சென்னை விடுத்து இறைவன், இறைவி, இளயோன் 

இவர்களாற் புரக்கப்பட்ட மதுரைத்தமிழ்ச் சங்கச்றுக்குச் சென்றனர், 

அவண் காராளரை மன்னர் பின்னரென்றும், அங்ஙனே நிஃண்டு கஉறுறெ 

தென்றும், அதனைப்பாரட்டி நான்காம் வருணச்சாரென்று அ௮ச்சிட்டனர் 

ஆறுமுகராவலரென்றுங்க. றும் வருண?ிர்தாமணி விடயமாகப் பலப்பல 

விவாதசபைகள் சேர்ந்தன ; அவையிற்றில், காலிமெல்லாங் சாமனைக்காய்



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், Dm. 

ஐ சோமசுக்சரனைச்சோக்ச சுச்தராம் ஸ்ரீலஸ்ரீ, அறுமுககாவல பெரு 
மானை யிகழ்ந்தனா உண்மை உணரார், அவ்வசை வாசமங்களைக்கேட்ட 

அவர் மாணவரின் மாணவராய ௮ரு$தவப் பெரு $சகையார் அங்கயற்கண் 

ணம்மை மன்றல் மண்டபத்தில், வட ம (தியினும் 9தன்மொபுியினும், பிற 

மிமாஸநிகளினும் வல்ல சங்கப்புலவர்கள் ஏவக “மேளாளா நனகாம் வருண 

தகவே” என்று சுமா 0-மணிமாமம உபச்சிய) து,வைகறை மயழுச் து 

வைகையில் மூழ்கி, அறுபான்ரான்கு அருளாடல்கள் புரி* ச ௮மகனையும், 

அங்கயற்கண் ணங்கைபையும் அ௮ங்கருற வணங்கி செனனைசோக் ஈனா, 

சேர்ந்ததும் செயற்கரிய செய்து சிெதார்சமுதஇசெர்ந்ச செக்நிழாராதி 

ெரிமியார்கள் இருவருளால் இரவாய்மலர்$தருளிய அரு.வால்கட்கு மூ 
ஞை வேளாளரை வைரியரெனவஞுக்கும் நூவினும், அதனை இரதியா 

தும், கண்ணுராதும், பண்டிதர்கள் பாடிச் சுடிய சாத்துகவிகளினும் மஙிர் 

pets மாசசளை மணிகடற் சுலவும் மாரிலவைரை ப்பிலஓுள்ள மற்றவர்கள் 

கண்டு மனம௫ழிப் பத்திரிகையிற பிாசுரிச்சனர், 

புராணமுரைக்கும் புண்ணிய மேற்றது, 

அவர் சல்வியாற்றலை யரிந்த ஸ்ரீமத - பாகப்பிரமணிய மூசவியார் 

எம், ஏ, இருமயிலை மசாவிக்வான சண்முகம்பிள்ளை முதலிய முதியோர் 

விழைந்தவண்ணம் விதசகர் வட மொழிக்கடலையும், தென் மொழிக்கடலை 

யும் நிலை-ண்டுணர்ச்ச ॥/வானசவ மிகள் மாணவருட்! றந்த ஸ்ரீமச-ககரி 

யப்பமுனிலா பச்சைமடார னருளாற்பாடிய சணிஃ சப் புராணத்ைம் தன 

ப.இிகள்வாழுங் கனபசியாஞ்சென்னைக் கர்சவா யாலய வசர்தமண்டபழி 

இற்பிரதி அதிவாரத்இனும், சிந்தா சிரிப்பேட்டை வேரகமோக்த சைவடிழ் 

தாந்த சபையடியவருள் ஸ்ரீமர்-வேமாசலமுசவியா விரும்பியபடி. விளங்க 

மழையாளருள் பெற்ற பரஞ்சோதிமுனிவர் பாடிய இருவிளையாடற் புரா 

ணத்தையும், சந்தனருளாற் கம்சியப்பிவாசாரியசவாம எள் அருவிய சம் 

புசாணத்தையும முறையே புசவாரததினும், சணிவாரத்தினும் பிரசங்கித்து 

வருவாராயினர், இப்பி,சங்காமுத ஈறுஞந்சுவையை அகர்ஈசோர். நூலா 

DTH WIG ப்குக்த நுண்ணறிவாளபே , 

அருட்பா மேன்மை அவனியில் விளக்கயெது. 

இவ்வண்ணம் மாயனிடும் புசசவிருள் விலக்கிய சேயவிளம்பரிதியாம் 

மாயாவாத தும்ச கோளரியின் மச் செர்ரமிழுலகம ட ஸிரயசைச் கண்ட 

போலிப்புலவர்கள் பொருமற் பொறாமையால் புதுச்சர்நிதியனைப் போற் 

றும் புலோலிட் புலவரே ற்ரின் புகழொளியைச் சிறுக்கப் பலச் ips Ker 

செய் தும், ௮வை பயனிலவாயின, பின்னர், பிள்ளையவர்களை யாழ்ப்பா 

ணச் ஏிங்கமென்றும், சைவம் வளாஃகுஞ் சம்பந்தர் தியே ஈம்பர்சங்கழி 

க்க நாகப்பர் சுதராயுற்றனரெனறும், சோமசுந்தர ராயசர்க்குப்பின் சுச்சா



Oe கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

த்துவிச சைவரித்சாக்ஈத்தைச் செழிப்போரில்லையென வாடிய எங்களுள் 

ளங் களிதுளம்பச் சோமஞார் சென்னார். சூரியனார் தோன்றினர் என்றுலக 

முரைப்ப உதித் கதிரைவேலென்றும், சைவ சாக்சக் கோட்டையைச் 

திகர்க்கவரும் புறச்சமய வீரர்களின் -]ரங்களைக்கொய்யச் சைவபூடண 

சர் இரிகையனும் பாளாயுததை ஈமக்களித்த நாயகரென்றும் பலவாறு 

போற்றிய பண்டித ரத்னங்கள் வினையயத்தான் ள்௪ கெம்பினர்களாக 

: ென்னையிலுள்ளார் பலர் வடலூரரை வள்ளலாசவும், அவர் பாக்களை 

யருட்பாவாகவுங் கொண்டுள்ளமையானும், அவரோடு நேரில்வாதிச்து 

௮வர்பாக்க ளருட்பாவாகாசென கிறுவினர் ஆறுமுககவலராகலானும், 

அவர் மாணவரின் மாணவர் அத்துவிஈ ிச்சாந்த மதோத்சாரண ராகலா 

னும், அவர் தொகுத்த அசராதியும் அருட்பா என்பது திருமுறையே யென 

Hooper றமையானும், விவாத சபைகள் சேர்ச் து இராமலிங்கபிள்ளையை 

யும், அவர்பாக்களையும் மருட்பிரசாசபொள்ளலென்றும், மருட்பா என்றும் 

மனமஇழ்ர்துரைக்கும் யாழ்ப்பாணிகளைக் தாழ்த்திக் கூறின் எதிர்வேவில் 

லாதுலவுங் கதிரைவேல் ஈம்மைக்கண் டி.க்க மவெழுவர், சென்னைச் செல்வர் 
சள் மாயாபாத தும்சகோளரிக்கு மாற்றலராய் விடூவர்கள் ” என்னும் 

உள்சயோசனைகளை ெஞ்சிற்றாங்கு முல்லாவிதியில் ஒர்சபைசேர்த்து எங் 

குருநாதனையும், ௮வர் பரமாசாரியரையுர் தூடித்து, இராமலிங்கபிள்ளை 

பாட்டை யருட்பாவென்றும், ஜந்தாம் வேதமென்றும், அவரை ஐக்தாங் 

குரவரென்றும் உபந்நிய?ித் இனர், அக்கரப்பிழையின்றி யறைய ஆற்ற 

வில்லா மக்களை யோர்பொருட்படும்திக் கதிரைவேற்பிள்ளை யவர்கள் எதிர்த் 

தாரில்லை,பின்னர் ௮ழுக்காறுடையார் செந்தமப ழ்க்கல்வி நிரம்பப்பெற்றரித் 

தாந்த செல்வர்களைக்கொண்டு தஇிருமுறைகளைக் இருவருட்பா வென்போர் 

இமையிற் பிறர் 2தார் என்று பிரடிங்கக்கச் செய்யின் பித்தமதமெனப் புச் 
மதத்மைப் பேரிய புலோவியார் தாமதிக்காது வாதத்திற்கு வருவர் என்றுச் 

தேடித்து, மகாவித்வான் ஸ்ரீமத் - ஆலால சுச்தரம் பிள்ளையவர்கள் பாலே 

'சந்தர ! புறச்சமயக் களைகளை யறச்களைந்து சொல்லரிதாச் தணிகைப்புரா 

ணத்தை ஈல்லிசைப்புலவர் மூன் ஞாயிற்றுக்மெமைதோறும் ஈன்னயமாகப் 

பிரசிங்கத் தவரும் கன ரவேலையே வல்லவரென்று வர்இக்கன்றார் பலர், 

அவரின்னுஞ் ஏின்னாளிவண் நிலைப்பரேல் ஈமது வித்துவப் பட்டங்கள் 
செத்துவிடு மென்பது சத்தியம், இிருமுறைகளைத் இருவருட்பாமெனல் 

பெருமையல்ல வென்றும், வடலூரர் பாக்களையே அ௮ப்பெயரா லழைக்கப் 

பட வேண்டு மென்றும் தாங்கள் உபர்நியசிப்பின் கணக்கர்பாக்களைக் கறை 

ப்பாக்க ளெனச் கழறுங் கதுரைவேலைத் துதிப்போரும் பிணக்குறுவர், சங் 

கப்புலவருச் சன்னாடுசேர்வர் ' என்றியம்ப உரையாடரியர் உற்றுநோக்டுப் 

'பழ்றறுக்கும் ரீற்றையணியும் ஈற்றவம் வாய்க்கப்பெற்ந இவர்களே இறை 

யருள் கொழிக்கும் முறைகட்குக் குறைகறச் தொடங்குவரேல், சிவ 
நெறியார் தவகெறியைச் சேரும் புண்ணியங் சைவரப் பெருக்கைதவர்



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், மட 

கள் ௮ருட்பாவை நிந்தியா அிதாழிவரோ கலியின் வவிமையே வவ 

மை" என்றுன்னி வர்தவர்கட்கு முகமன் மொழிர்தாற்போல :அரட் 

பாவி னருமையை அன்பர்களிக்க உபர்நியரிக்குதும்" என்றிசைர்து ௨௭ 
தாதிரிப்பேட்டையில் பந்தமிமாழிக்கும் பன்னிரு முறைகளின் மேன்மை 

களைப் பண்டிதர் வியக்கப் பிரசங்கித்சனா,. புண்ணிய .ல்லாப் போலிப் 

புலவர்கள் தேவாராதி திருமுறைகளின் பெருமையையே சுந்தரர் பேன 

ரன்றி வ.லூரா பாக்களின் மாண்பை மனமகிழ்ர் நுரை சாரில்லை என்று 

விசனித் த, 

இலகா விருளலகை போலிகலே பேசு 

மூலகா யதன்பா ஓரா -பலகாலுர் 

சாம்பிரமங சண்டவாபோற் றம்மைக்கண் டாங்க துலே 
நான்பி/ம மென்பவர்பா னண்ணா22-யூனறனக்குக் 

மகொன்றிடுவ தெல்லாங் கொலைபல்ல மிவன்றுகுரிர 

தென்றுமற மேதெய்வம் மென்றென்று-வென்ரிப் 

பொறையே யெனும்புத்சன பொல்லாக ன்சொன 

பிறையே விரும்பி விழா2ச-/றைமேவி 
வாழ்பவர் போன் மண்ணுல மன்னுமுசோ மம்பரிழ் தத 

சாழ்வுநினை யாது துிரானகற்ி-யாம்விக்கு 

மஞ்சு மடககு மதுமுததி யென்றுரைக்கும் 

வஞ்சமணன் பாழிமருவாதே-செஞு்சொலா 

லாதிமறை யோதி யதன்பயனனொன் mioin Swe 

வேதியர் சொன் மெய்யெனறு Comms swt Pale ees 

ஓற்றதிரு & ger வொலயமு முள்ளத் நச் 

மெசற்ற புலையர்பாற் செல்லாதே-ஈற்றவஞ்சோ 

வேடமுடன் பூசையருண் மெய் ஞான பல்லா 3g 

மூடருடன் கூடி முயங்காதே-டீட 
wid ao Jou தறியா தரனைப் 

பழிச் த. திரிபவரைப் பாராதே." 

ன்று பெற்றான் சாம்பானுக்கும், முள்ளிச்மசடி.க்கும முததியருளிய 

உமாபதி ஏிவாசாரிய சுவாமிகள் அருமைத திருவாக்கை யொருஈஜிது 

மோராது மாயாவாஇகள், வைணவர்கள், டு௪/ கள், வேளாளரை வைய 

ரென்போர் அய இன்னவர்களுடன் குந்து, பன்னிருமுறைகளையும், பர 

மாசாரிய சுவாப களையும், நாவலர் பெருமானையும் நூடி.ச்சனர், 

சைவத்தின(?மற் சமயம் வேறில்லையெனறும், அச்சமயாசாரிய சவரம் 

களே ஜெகச்டிருக்களென்றும், அவர்சளருளிய பாக்களே இருவருட்பா 

என்றும் பிரசங்கவாயிலானும, பததிரிகைவாயிலானும், புசரகவாயிலானும் 

கரதலாமலகம்போற் காட்டிய வைஇகசைவ ித்தரந்த சண்டமாருதம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சோமசுாதர நாயகரவாகளாற் மூபிக்கட்பட்ட சென்னை இந்தா



W an ஈதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிததிரம 

திரிபபபடடை வேதாகமே கத சைவ- ௪27௩2 சபையா£ ௮ர௬டபா fol lb GO). 

யைச் கேட்டு சசியாது புலவரேறறை யடைஈது * நஷசபைத தாபகருஈ 
தீலைவருமாய நயசரவாகள ந௦பனடி ந_முகிய பினனா நாவலமணியாய 

திஙகளையே தலைவராகக கொண (ெளேம , செனனைக கணுளள சிலா 

முனனிரு al dar un Lae eof முூரைகளைப பண்டை காலகதொடஙடப 

பரனடி.யாகளான வழயகபபட்டு வ(௨௩ ச ருவருடபா உனனுமை பெய 

சாலடைபபது பாவசிமனப பக ஈத பாவபதாகாள கினறனா, கறஜோ 

அலலாச மறறையோ ௮வாதம சிபொயயுரைகளை மயயெனக கொளா 

வணணம திருமுறைஈகுத இருவருடபா எனுக இபூப்பெயா தொனறு தொ 

(டு நனரோகளான வடுஙகப பட்டு வருரெரைப போதிய சல் வேணடு?”' 

மென (2வணடினா, அடி.பாரக ௦உகளியவன அடியைப பே. றம id io Weert 

சபையாரை Cress “umuCer Jawan cermutla விடையளிதத 

அனறு சாட்டு அருடபா eer g தஇிருமுறைிய அயனறும, ஈருடபா 

டனபது முக்குண வயசான முறைமறா சறையம இககாலப புலவாபாக 

களே யெனறும பசுமபசசாணி போந பாபகணடசதி னாடட விரத௩ 

மிகொாணடனா. /]காதிரிப2ப_௭ட யினும, பிரவிடஙகளினும கூடிய 

விவார சபைகடோறுட.. செனறு நறமபலா தடட பெறாமூாதியே 

அருடபி உ சவளளலெனறும, காழ்யி)டேன 9௧ சணககிலாச ரிவரைக 

கடையேறறிய கேள்ணிபா பெழுமானாஇு கரணைவளளலகள தஇிருவாய 

மல by mew இரமுறைகளே இருவபடப/வெனறம, இராமலிஙக 
பிளளை யரூடபிரகாச வளளலாகா மரென்று௦, ஆவா பாகசள அ௮ருடபா 

ஆகா JOT ML ஆரண ஆகம ௮. ஈலகளையும, மறரைய தெயவீக சாத 
தஇிரஙகளையுங க டடிச சாட; சனா, அவவுபஈநியாச அமுதைச செவிமட 

சசபுணணிப ரினபுறமுா பூரியா தனபுறருாா ஸ்ரீம,-அலாலசாத.ரம பிளளை 

யவாகளு2 அருடப செனபது திருமுறை? யெனறு அகமலாச௫ியுட 
றம, மூசமலாசரியுடனும அனபாகடடுப Gui Meas மிதொடஙக ஆரணி 

நகர சமசசான விததுவானிடம மெழுசகை நடப பாசாடடினா 

ஆஸாலசு5தமபிளளை ய௨ களும டீமசாசிரியாபககல ஈணணியதைக 

கணட ஆுமனைய வன சன சர்கள வடலூபபிளளையை ௨ளளலென் றும, 

௮வ பாககளை யருடபா ௨உனறும ராடட வேணடுமென வெழுஈத சோககத 

சை யாலே 2யா.நிததுககதிரைவேற் பிளளை யவாகடகு இனனவ விளைகாத 

தொடஙனெ பனனிரு புயாசலஙசளையுடைய பகவனாரைச செனனியுற 

வண௩கசச 9௪௧௪ put ere go Shu ககுப பூரியாகள புரியும் புன்கு 
றுமபு௪ செயலகள 6ளசெயயும? ௮வைகள பரிதிமுறபட்ட டனியெனப 

பறாஈசன, இக ளணிாத சஙகரனருளாற ஜறெயவத திருவாளாகள திரு 

வாயமலாாசருளிய தஇருமுறைகளே திருவருடபா மிவனறும மறறையோர் 

பாககள மருடபர் Gace mo Guu சஙகஙகளிற செனறு அருஞ்சஙகப 

yoor செயத உ ,ஈநியாச சாரஙகளைப பினவருவா£ககுபகரிபபானுனனி



கதிரைவேறபிளளை அவர்கள சரிததிரம Wer 

வேதாக மோகக சபையாாகள ௮அடையிறறைத இர.௨டி அசசுவிமானமே 

நறிப புததகமாககி அதறகு இராமலிஙக பிளளை பாடல ஆபாசராபபணம 

அல்லது மரு... ா மறுபபு உனனும எழினாம (மீஈ து, உலகனனை ( யொ 

புன்னையின £8ழ-ஈ சசனனியாறுடையானை- செனனியுறசத சாழாது 6௩ 

இகத வரஇரது வறிபடப பெறற மயிலையமபதியிலே, க £லிச சரததிற 
ககெதிரிலே சிதகாஈக ௦ஈ௫ிரம எனனுங BrsaGs0 சகதிரைவேற பிளளை 

யவாகளைக கொணடு அரநகேறகிப பிரசுரிச தனா 

மருடபா மறுபபைகசகணட ம*சளுள மாதேவன ம௰ரடியையெனறும 

மனநாதாஙகி, மறை பாகமவழி நிறகும ேேசாவிகள அனாத வாரிஇயிலாழா 

சனா பூரவபககிகள “கிணறு வெடடடபோய பூசா புரபபடடாநபோல 

யாழபபாண தசானைக சாமகதவேணடி. யாஙகாசலி பப இராமலிஙகபிளளை 

பாடல அபாசஙகள வெளியாயினவே இவவணணம நிக ழமெனக கனவி 

லுங கருதவிலலைேப, சாம KET More oT Jor sper my Hers sor owt, என 

செயவது என ரிய பயக யேறரும ஆகுலககடலில Yy Gaon 

“சுமமாவிராச சஙகை புதிகெடதசா ஞணடி. ' ஈனரறடோல வரளா 

விருர வணட பிழக கதிரைவேலை வலிய வாசசதிறசழைதத, வடதூரா 

மாணபையம, அவாபாக்களின அபிவிருசதியையும அழிதசனரே பாவி 

கள எனறும, செனனைப புலபாகடகும, பிறாககும புலே! லிபபுலவன 

புகை ௧௧0௧௧௧ கருததுணடேல இராமலிஙக பாடலை மியறறிநகோ 

இடையி லிமுகசக வேணமெ உனறும, இராமலியகபிளளை பாட? ஆப 

சம வெளிவஈசசறகுக காரணாகள செனனைப புலவாகளே எனறும, 

கலியுகத லிவ!சள கலியாணகாடகெ கதிரைவேலை வலிது ௨1௫2 

மையாலனறரரோ பனனரிதாம னனிருமுறைகளின மேனமை பாரெஙச 

ணும பரவியது, யாவும இறையருளேயாகும என்றும, பலா பலவிஜமாகப 

பகராநினறனா சமா முபபதிறறைஈது வருடசதுககு முனனா வடதா 

நில ஈடாதேறிய விடயஙகளை இககாலசதில மெயபமிசசல பக்க கடின 

மெனறும, வழககெடுபபின பிளளையை வளளலெனபோர மீளா 3ரகததஇிற 

காளாவாரெனறு கரையுங கதிரையவேலா பபஈது கடன மதஇயிலுளள 

தனனாடேகுவா, அலலது பிளளையபை வளளலெனறும அவாடாககளை யருட 

பா எனறும ஓததுககொளலா எனறு Cures g விளமபினா வேறுசிலா 

மருட்பா மறுபபில 27-விடயஙகள பொயயாக வரையபபடளெளன உனறு 
1904-0 ஜூனமீ” செனனை டவுனபோலீஸ கோடடில இராமவிஙக 2 
பிளளை தம.பன தனயராய வடிவேறபிளளை யவாகளரல வழககுததொடுக 
கப்பட்டது காலணடா ஈமபா 84008-1901, செனனை ஹைகேோரட வா 
சால கியாயதுரஈதர சிறகஙகளாயெ பிரமஸ்ரீ வி விசுவகாசசாஸஇரியா- 

8 &, 31, அவாகரம, பிரமஸ்ரீ Friogma BA, BI, அவ் க்ளும சவியிற 

ரிருமுறையி னுணமையை வலியுறுத வாச பெருஈசகைசகாச aut Bu 
பான ரீபெதிமுனனா கினறு 27 விடயஙகளுள 20 விடயஙகள இராமலிங 

C



ம்ம கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

கர் பாக்களில் வெள்ளிடை மலைபோல்விளங்குவசைக் காட்டினர்கள், எஞ் 

சிய ஏழும் போலியருட்பா மறுப்பு, குதர்க்காரணி.ப காச மகாபரசு சண்ட 

னம், இராமலிங்கம் பிள்ளை படி.ற்றொழுக்கம், முக்குணவயச்தான் முறை 
மறந்தறைதல், சத்துவபோதினி, கச்துவவிவேிினி, தச் துவவிசாரணி, 

இனவர்த்தமானி, சுர்தவசனி, ஞானபானு, நேட்டிங்பப்ளிக் ஓபினி௰ன், 
அற்புதப்பத்திரிகை, வர்ச்சமானவிமிர்சனி, இராவிடப்பிரகாசிகை, பா 

வலசரித்திர£ீபம், மூசலிய புத்தகங்களையும், பத் இரிமைகளையும், விளம்பரங் 

களையும் கொண்டு, வடலூர்மேட்டுச் குப்பத்திற்குச் சென்று இராமலிங் 

கர் செய்கைகளை நேரிற்கண்ட &ரியர் களைக் கொண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டன, 
அலவ்வழக்கைச் சுமா ஆறுமாதகாலம் விசாரித்த ரீதிபதி கனம் - அஜீஜு 

டின்சாயபு பவறதார் அவர்கள் 1904-ோ நவம்பாமி” 21௨ ஆடயகார்த்இி 
கைச் சோமலாரப் புண்ணியத்தினத்தன்று சள்ளிவிட்டனர், அர்நியாயா இ 

பதியவர்களால் எங்குருமாதற்கு மாயாவாச தும்ஸகோளரி என்ற பட்டம் 
உறுதிப்படு?சப்பட்டத. அவ்வெற்றியைச் கேட்ட கற்றறிந்ச நற்றவர்கள் 

வரம்பிலா இறும்பூதெய்தினர், கிவனேகதி யவனே பதியெனக் கொண்டு 

சைவம் வளர்த்த சிவஞான சம்பந்தராதி இருவருட்செல்வர்சள் செம்ம 
லர்த்தாளை ஈம்பிய ஸ்ரீமதானந்த முத்துக்குமாரசுவாப' பச்தஜன் சபையா 

ரும், சைவசித்தாந்த சங்கச்தாரும், சைவசமய பகச்தஜன சபையாரும் ஒரு 

ங்குசேர்ந்து ஸ்ரீமுச் துக்குமாரசாமியார் ஈற்ரிருக்கோயிலிலே 1904 ஷூ ஈவ 

ம்பர்மி* 27௨ ஞாயிற்றுச்கிமுமை எக்தையாம் கர்தவேட்கும், பரமாசாரிய 

சுலாமிகட்கும் அபிடேக அலங்கார ஆராதனசெய்து, அ௮ருட்பாக்களையும் 

அன்புடன் பூரித்து, அழயெ விமானத்தி லெழுக்சருளுவித் த, திருவீதி 
வலு செய்வித் த, அரசாங்கமேரி அருட்பாவினுண்மை விரிச்ச அத்து 

வித சித்தார்த மதோத்தாரணரைக் கொண்டு “: இருமுறைகளின் மான்ம 

யததைப் பிரசங்கிக்கச் செய்விததுப் பெருதற்கரிய பெரும்பேற்றை யிம் 

மையிலே யடைச்சனர்கள், அடுச்சக ௮இவாரம் எமது ஸ்ரீபாலசுப்பிர மணிய 

பக்தஜனசபையின் பிரதம வருடோற்சவத்தன்று, சுந்தரேசப்பெருமானார் 

இருவாலயத்தினின்றும் அடியேம் ஆகிரியரை யெதிர்சொண்டழைப்பக் 

கஇிரைவேந் பெருந்தகையுங் சடையேமை யொருபொருட்படுசதி யெங்க 
ளுடன் அளவளாவி சபைநிலயமடைந்து, ௮ ராசனம்வ௫ச்து வருடோற் 

சவத்சைப் பெருமையாய் டத்தனர், சபைதகாயயதரிசியம், எமதுதமயனா 

ரும் அகிய இரு, வி, உலககாத முதலியாரவாகள இயற்றிய திருவருட்பா 

விஜயகாமாவளி சவெனடியார்க்கு விரியோடுக்சப்பட்டது. புரசை பரசிவ 

தீமிழ்வேசபாராயண பக்தஜன சபையாரும் 1904ஹூ டி.சம்பர்மி 18உ 

பானுவாரம் ஸ்ரீகங்காதரேசாரர்க்கும், பங்கசாட்டி யம்மையார்க்கும், பரமா 

திரிய சுவாமிகட்கும் மகாபிடேக ௮லங்காரமாதி நடத்திப் புண்ணியத் திரு 

வருட்பாக்களைப் புட்பச்சிவிகையில் எழுந்தருளுவிச்துத் இதருவீதிமகோற் 

சவம் ஈடாத்தினர்,



சஇிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் ahs Bow, Dae 

இங்ஙனஞ் சென்னைச் உவனடியார் இருக்குழாங்கள் பன்னிரு முறை 
கட்கும் பசதியாயுற்சவஞ்செய்து பரமானக்சராய்ச் செய்த வந்தனோபசாரங 

களையும், பரிசுகளையும ஏற்ற உகுருகாஐர் ௮ருட்காமக்கொடியின் அங்கயற் 
கண்கள் களிக்கப் பாதந்தூக்கிப் பாசத்தாற் சகட்டுண்டுழலும் பசுக்கள்டே 

றப் பரமன் பள்சகிருக்திய நடம்புரியுஞ் தெம்பரசதிற்கு ஆரோத்இிராதரி 

சனச இற்குச் சென்றன, இல்லைவாழ் ௮ந்தணா பெருமானகளும், இருமட 
தீதுத் சம்பிரான் சுவாப்களும், தேவாரபாடசாலை ஓதுவார் மாப இகளும், 

இருவாதிரைதக் தரிரினத்திற்காக ஒந்திருந்த வனடியார்களும், /வஞான 

திபச்தைக்கண்டு, அகங்குளிர்ந் து, முகமஙார்சனா, ௮வ்வாணடு, அம்ரா த 

இராதரிரனெத்திற்கு ௮0௨ தினமாகிய (24-12-01,) ஆதிவாரம ஸ்ரீசமயா 

சாரியசவாபிகட்கு அபிடேக அலஙகார அராசனட௩கள்செய்து, அமபலப் 

பாக்களாம் ௪௫௬ ' பாக்களை யனபுடன் பூரிதது, அரசுவாவாகிய அழ்இயின் 

மீது எழுந்தருளப்பண்ணி, கெ.டி, குடை, சாமரமாதி சாவோபசாரங்க 

ஞூடன் புறப்பட்டு, இரு அமாழித இருவருட்பக் கோஷூசோடு மாடவீதி 
இருவுலாவக்து, திருமுறைகளைக் களத் தினினறும, ஹரநாமசோஷூழும் கர 

தாள கோஷமுந் திசைக?ிடாறுள் செவிபெடச் $976 MIB, ஆரசசபை 

யாம் ஆயிரத்கான மண்டப இல் வீற்பிருச்கக் செய்தனர், அத்தியின் Sen 

னா ௮ஸ்செழுத்சோதி வந் ௮சதுவிச கச தாந்தமதோசதாரணரை அன் 

பர்கள் இன்புறுமாறு அருட்பாவுண்மையை அ௮ம்மண்டபத்தி Ruedas 

க்க ௮க்தணசிகாமணிகள் ஆவ ரபிக்க, அவரும்வனனவர் ஆணையைச் ர 

மேற்ராங்கி அருணாதன் மசாமண் ட..பச தில் சமா 8,000 அனபாகள் மத்தி 

பில் அருட்பாவுண்மைபை யுபககிய/சசனா, இருமுறையுற்சவஸ் செய்த 

பெருமறையோர்களால் எம்!ரிராற்குப் பூமாலை கடப்பட்டுப் பட்டுப்பரி 

வட்டமுஞ் சாததப்பட்ட த. 

அவ்வருமையைக் கணட அபருமையிற் நந்த rw Os sence 

செட்டிமாகள் தஙகள் சேலையம்பதிக்குச் தாக்சமணியை யழைத 
அச் சென்று, ஸ்ரீமினாக்ஷிசுந்தரேோசப்பெபருமாளார் ஆலயதக திலே, இருமுறை 

சட்குத் இல்லையம்பதியில் செய்தவண்ணம மகோற்சவ. செய்தராாகள், 

அன்றிரவு வென்றிவேற் போற்றும் பீள்ளையவ1களால் வள்ள ண்மணக் 

Gi திருமுறை மேன்மை யுபந்கிய?க்கப்பட்டது. இறுதியில் மாயாவாத 

அம்சகோளரிக்கு மாலைசாத்திப் பட்டுப்பரிஉட்ட ந்தரிச து மாலையொழித த 
னா வணிகமாக்கள், அலையிற்றை அகமகிழ்ந்து குகனடி யன்னியேற்றுச 

சென்னை யடைச்தனா செச்காப்புலவர், 

தொண்ணிடநாட்டுச் சிவதலஙகளுட் சிறந்த இருக்காஞ்6ச் ”வகேசத 

திருக்கூட்டத்தாரும் ிதம்பரததில் இரண்டாமுறைநடச்சேறிய இருவரு 
ட்பா வற்சவம்போல், இருவேகம்பத்தினும் ஈநடத்தவேண்டுமென விழை 

ந்து, நங்குருபாலணைக்து, “*நம்பனருளால் நாகப்பர்தவத்து திச்சகாயகமே!



௨0 நதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிததிரம 

இசகாலத தமசகசநம இணிவருவோரும இனபுறறுயய உணமையருடடாக 

கள இரமுறைகளே எனறு, அரசமனறமேறி யறிவிதச ஆணடகையே ! 

செமமறையோ! அ௮மபலததில ௮ருடபாவுறசவஞு செயது ஆனாஈசமடை 

நததறகுக காரணராயிருகத சதிபைவேலாசே ! அடியேம அருடபாவெறறி 

யைக குரிததுத இருககாஞியில மகோதசவம நிகழகத மகி கது2ளம, 
மாதவபபெருகதகை யாணடெழமுாாதருள வேணடுமன வேணடினா, 

மீவணடும அடியவாகடகு வேணடி.ப ௨ர பக யூ தாணடவனை வழிபமே ஈ 

தாீளாணமை மககவேளாளமணியும sat Cac OCar Geo ve ue 

இியோவாமும அநஙகாஎசயை யணாதனா, கதிரைவேற பெருமான 

காதனச்ம *டட1ு காட ரிககு வருவமைக்கேடட கறைகணடனடியா 

கரையில இறுமபூசிதயதித சிகருக்கமிட றும பூமபநசாகளும, சோரணங 

களு உ நாடடி வழிபாசடிநகதனா அ௮வவீதகடோறும அனபாகள ௮௧ 

மகிழசசிசனறு, அனனவாகள பானுவைககணட பஙகயமென முகமலாநது 

செயத வரகனோபசாரஙகளையேறறு ஜா அனபாரிலயமடைஈதனா, அடுதத 

காள (22-1-09) திநககடட பத. ர ஏகாமபரபபெருமானா ஆல பததிலே 

சமயாச ரிய சுவா கட கும, சேகடிமா£ டிபருமானுககும அபிடேக அவை 

காரு செயது, அருடபாககளை யச?) து லய அரசுவாமீது ஆபோ 

கணிஃகச செயதனா யானைய 2, குமபபகோட _த.துககஜமும, ஸ்ரீவாதரா 

ஜபமெருமாள வேழமும மி௨ணசாமரமவீச இபாசவீதி?காககி நடஈதது 

௮௩தணா வேதவொலிய ௦) அருநரவாகள அருடப!வொலியும, அதா 

ேேடகெளின மூழ£க்கரூம, வாசதியகோஷமும இசைகளைச செவிமிபடுத 

தின, அவவுரசவத இி.ரககோலததிலே ௮னபாகள மததியில எனபணி 34 

இறைவனேயென இனா எஙகுருராசா, இராசவிதியிலே இருகாஓம 

இ.ுமுறைகளை முறைபபடி பாராயண டகசயயும பலபபல பகசஜனசபை 

யாகள தததஞ்சபை5ட கெதிராகத த௩திவநதபோ து, செஈதப் ம வேத 

பாராயணததுடன யானையை avs g பா1ழபபாணப பெருவாழவிறகுப 

பூமாலைகள சாதி கணணரிசாம புணணியதசைக கணணிமைபபொழுதில 

கசைவரபபெதறன , இவவணணம மிபருஙகோஷூடிகளுடன வருஙகஜவ 

கள ஆயிரசக னமணடபததை யண ன ௮௩ரணாகள அருடபாவை அத 

தியினினறும பததியுடனிரகசெ சபாமணடபதகில வீறறிருககசசெயத 

னா, கதிரைவேறபெருசகையைக கணடரியாத எணணிநாத புணணியா 

கள அங்கே ஈணணிக சதிரைவேறபிளளை பாவா யாவா ௨6னறு ஒருவரை 

யொருவா வினவிய ஒலி2ம யெடகுமலி.பா நினறது அ௮துகாலை ஆரியம 

வலல வீரியா ஒருயாநத பீடததினமீ திச ரிவகாமசஙகாததன முழக்க, 

௮னபாகளுங சணணாறககணடு துனமிபாரிதகாகள, உடனே அருடபா 

மான ப்ய ம ஆசிரியரால உபநநியசிசகபபடடது உறசவமசெயது உறசாக 

மையதிய உணமைச வேயாகளால இராமலிஙக பிளளைபா_ல ஆபாச 

தாபபணவிஜய மகாசரபம முதலிய புததகஙகள பசதாசடகு விநியோ



கதி ரவேறபிளளை அவாகள சரி கிரம 

கெகபபடடன, ஷாபகசினனததிறகாக சாகபபா சுதாககு ௮ரதாம பதிதத 

'கெளரிசஙகர கணடி யளிககபபடடது, உறையா சைவம் தசரத சபையா 

ரூம யாழபபாணததுபபகதாகாம வாசபைக ரமமாகசமைதகதுச செனறு 

உணமை யருடபாக்கடகு மேற்குரித வணணம உ௱வஈ” செயது, Sau Car 

யவாகடகுச சனமானன செயதனா இரவருடபாவிளககம எனனுமோ 

பிரபரதமும இயதரிபபுனிதாக குபகரிககபபடடது, இருவணணாமலை, Fa 

காழி முகலிய ௧௫௩௧ குச சு௨வா* சரிசனகஇறகாகப பரிசனஙகளுடன 

ஸ்ரீபாலசு ..பிரமணிய பஃசஜன்சபைததாபகா செனறகாலையில ஆங சங்கே 

அனபாகள அருட்பா வுசவஎசெயது ரா வமணிடை வா ததினா 

கள செத 1ுலதஎசெய_ வாதனைகளையேற? செஈகாப்புலல சென்னை 

2ீசாநது கநபசுவா யா வசாசமஸ । தல ஏணிமைபபுராணமும, ந 

தாரதிரி/பேடடையிற காதபுமாணமும திருவிளையாடறபுராணமும பிரசிஙய 

கிச துவரதனா 

அநபாய சோழமகா ஈசன மச॥ 1 அருட்பா வுறசவப பெநஙகோல 

ததை யிககாலததுளள 0556-66 காடழ. யிணையில/ப பேருமதிழசா 

யெயதுவிதத பெரியாரைப பெறழுரும, உறரூராம, சஈநறதசாரும, பிறரும 

சுதேசகதிறகு பருமாறு இருமுகவகள விடு/ரனா அவையிறறைச 
6% Qeentot Coutél GFL we “ler eon Geo Wits g, 74 Hoa 1G 

ans Su wells aris sadcr பரிசடபான புரோவிககுச சென்று 
9 மிடிவல ” எனவிசைச து அனனவாகளபால விடைபெறறு, அ௮ருஈதத 

யனைய கறபரசியாருடனும, புதலலாசவடம புபபடடனா இடையில 

விடையவராடும த௦_ரம, சேகாழி, புளளிருககு வேட் £, இருககோல 

க்கா, இருசசெ௩கோடு திழுமயிலாடுதறை, இருவாலவாய, இருமஈலவேவி, 

இராமேசசாம மூசவிய இருபபதிகளிந நஙட யா௩காஙகே யுளள தாததங 

களில தே யாது, மமார.இிசசோச கணடு ௨ண௩௫, அடியவாகள ௮னபின்மே 

லிடடாற செ.ப) பணிகளை மணியயன Sang, அவாகள அகமகிழநது 

Aen pss வணணம அத துவித தகா மகோபாரியாச மாரியைப பிரம 
மேசமபோற போழிநது, வீணாசான நகசரையடை னா அ௮நதணடைக 

கணட அ௮கதணாகளும, ஆசிரி பாகளும, அனபாகளும ௮ருடபா மூழககத 

துடன எதிாவரக கதிரைவேலரும கணணுசனாம சஙகாசசன செயது, 

அவாகளுடன குநது, அவா உபாசனா மாத இி.யாம உபயக இாசாமப பெரு 

மான அ௮ரூடகோயிலுட சசனறு உமைமசனை யளளசகிரு தி gen nes 

கதையா மாதிரமடைநதனா, புபபலச சைவ!ததாகதச2 திருககஉட 

டததினாகள தத; ஙகோடடங்கடகுண தாளாணமை டக்க வேளாளரை 

WEFT gL. MOPS Hp HUM பா வுறசவ௩சள செயது தீமையொ 

ழிதசராகள, டறபல விடஙகளில மாயாவாத துமலகோளரியைக கொணடு 
உபநஈகி.டாசஙகள செயவிதசராகள, ௮வவுபாநியாச௩களைக கேடட எஈகுரு 

நாதரின குடு காதாகளே * எமதரஈரியப டெருஈரலகயாம காவலாபெரு



௨௨ கதிரைவேறபிளளை ௮/வாகள சரிததரம 

மான பிரகயகாமுதைச சுமா காறபது ௮ணகெளாகச செவிமடுககாது 

வாடிய எஙகடகு இறறையடினம ௮ஃ்தை யுபகரிதத தடஙகருணைப் பே 

ருஙகடலாய சஙகரனருளை யெஙஙகனம வியகக வலலேம ' என்று மகழாது 

விய புகழஈதனரெணனின, ஏனைய புலவாகள க ஹ5தமையை டீணடுவிரி 
ககவு.1 வேண்டுமோ! “போலியருடபாப பிரப,ச நிரககநத Boras கண 

11 டன பிரசணடமாருதம,” * சைவசிகதகா:ம மகாசரபம ” எனனும அரியபட 

டஙகள பெரியோகளாற கடபபடடன 

இணையிலாப புலவ பெருமான "ழராடடில வாழுஙகால, வடிவேற 

பிள்ளை போ ஸ நிபாயாஇபகி புகனறசாபபு பிழையுளள9தனறுசெனனை 
WANTS அப 3சலெடுததன , ௮சனைப பததிரிகைகளானும, கெழு 

தலை ஈணபா்கள SOs ¢ சழ சஙகளாவும அறிது சசனனைசேர யுனனி 

னா இ.உ9ரன்று விசாரணை தொடங்கினா அ௮ரசாஙகசது நியாயாதிபதிக 
MTL கனம AIT WM GENT யவாகளாம, கனம மூதுரை யவாகட1ம, 

வேதாகடே சத சைவ சபையா£ பிரமஸ்ரீ வி இருஷணசாடஜய 

ரவாகளையு 2, பிரமஸ்ரீ விஸவகாசசாசதிரிபா ரவாகளையம கொணடு வாதி 

5௧, பெனனை பபா (ஸ கோட தீாமானம குநறமறறெனறு (21-11-05 ) 

வகை. தளளிவிட டன. ரீதிபதிகள சபையரா உடனே த *சபாகாய 

காக்கு தாதியடி/ பன இவவிரணடாமுறை வெறரியைக கேட! ஏத 

லா. 'சதிரைவே॥க(டழ.லிருநதாலெனனை [ மாடழ.லிருகதாலெனனை? 

வீட டிலிமா தாலெனனை 1 இவவழககற கவரோா முனனிலைசஈஉடடேயனற 

ஜேறகாரணரலல , முழுமுஃற பொருளே இவவழமககெகு பிரதிவாது 

எனறுளமளழங காதன மிதிடடான மிமாழிரதனா, ஹை 2கரடடினும 

IOV) oes UN 5 மிகாறறவா சமயாசாரிபசுவா /கள இரு௨ருளை 

யுனனியுனனி ஆன வுருவராயினா, சசெனனைச வெனடியாரகளைக கா 

ணப மீபாவாகசகொணடு மாடு விடுதுத திருவாவடுதநை யடைகஈது 

Goo waar aor wes, இருமபுகையில ஸ்ரீபணடார சநநிதிகள விழைகத 

படி * சகதானபரமபரை ” யெனனா அரிய விடயதழை யுபககியசதெதுப 

பரிசுமிபைறறு௪ சதமப[மடைகது னனா .. பறபிணிச €றறறிவினாகளுய 

வான கறறை௪ சடைய£?சயக காலதரககிக சருணை௩ட 67 செயயும பெரு 
வாழவைககணடு சரித துப பனமுறை வணஙகச செனனை கணணினா 

பானுவைக கணட பங்கயமபோல பனனிருதிருமுறை சபையினா முதலி 

போ! முகஙகள மறலாநசன 

வாடாவஞ்சியில வாழ்ந்த ௫ றப்ப, 

உடல பெர்ருளாவி மூனறையும உ௪௰ம௪ சி;தாகத சைவததஇிறகாக 

அ௮ாபபணசெயத அத துவிதரிசதாகத மததோததாரண SOE EM ss 

தாரணமலரை யலஓமபகலும ிஈதையிலிருததிப பழய வைக சைவபபிர



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரிக்இிரம், ௨௩ 

சங்கங்கள் பலச்செய்து கொண்டு வாழ்வாராயினர், கதிரைவேனாவலர் 

அங்ஙனம் வாழுங்கால் கடைச்சங்கச்இ லமங்கேற்றப்பட்ட சிலப்பதிகா 
ரத்சைச் செய்த இளங்கோவடிகள், அச்சங்கப் புலவராயிருச் து சவி 

யரங்கேற்றிய கோஷர்க்ழொர், கருவூர்கீமொர், ஒங்காப்பெரும்புகழ் தொல் 

காப்பியத்திந்கோ ர௬ுரைாகண்ட ஆரியர் சேனாவரையர் முசபிய கெர் 

தமிழ் மணிகள் வதிர்ச வாடாவரஞுசியாங் கருவரிலே சனம் இளைடன் 

(Rev. Clyton) அரையவர்ஈ. கோர் தபிழ்ப்பண்டிசர் வேண்டியதா 

யிருந்ததை யறிந்து, ௮ச் துரையவர்கட்கு விண்ணப்பப்பத் இர மனுப்பினர், 

அஸ்து துரையவர்சஎளான் அங்கேரிக்கப்பட்டது, சென்னைச் சிவகேயர் 

சட்குப் பலதேறுதல்கள் க... ரிச் காரிழையுடனுங் சன்னியுடனுங் கருவரை 

யடைந்தனர், மூன்றுமதிக்குள் எமதுசபை யிரண்டாம் வருடோற்சவம் 

நெருங்க அவ்வுற்சவச்சை யற்சாகமாய் நடச்ச ௮வணின்று சென்னை 

யணைம்து பன்னிருகரர்கோன் பக்தஜனசபையின் வருடோற்சவச்சை 

யினி த௩டாத்தி எறிபர்சர் வாழ்ந்த எழிலூர்க்கு மீண்டனர், உச்சியோச 

கால மொழிந்த மற்றகாலங்களில் தமிழ்வளர்க்மும் பெருமான் சவஞான 

பாடியத்திற்குச் சிறந்த குரிப்புரைகள்வரைர்து கொண்டிருர்சனர் அஃது 

மன்றி சப்பிர.மணிய பராசக்சோமமமென்னும் er Au med பெரியராலாக்கப் 

பட்டது. சிவஞான சுவாமிகள் பவஞானமழிக்கும் வியாக்யொனங்களி 

னுண்மை கந்றோர்க்கன். ரி மற்றையோர்க்குத் செற்றெனப் புலப்படாவாக 

லான், ௮வையிற்றைத்திரட்டி யாவர்க்கும் பயன்படுமாறு எளிதான சமிழ் 
நடையில் தெளிவாக எழுஇனர். ௮ஃதியாவர் பாலடைர் துளதோ அறி 

யேம்; அறுமுகனே ய.றிவன், வேனிற்கால விடுமுறைகாள் உறவே இல்லா 

ளுடன் கல்லாரல்லாறல்லார்கரு துங் ச௫ரைவேற்பிள்ளை சென்னையடைச் ௬, 

பன்னிருதிருமுறைச் திருவருட்பாப் பாராயண பக்சஜனசபையின் பிரதம 

வருடோற்சவச்சைப் பெறறியாய் நடாத்தி, மருட்பாமறுப்பின் வழக்டுல் 

அவருக்காக வாஇத்த வாசாலகியாயதுரந்சர சிகாமணியாம் விசுவகாசசாத் 

இரியாரவர்கட்கு ஞாபகரின்னமாகச் சில சன்மானஙாள்செய்து பூவாவஞ9ி 

யெனப் புலவர் புகழ்ந்த கருவர்ச்கேனெர், 

அ௮ச்இிருப்பதிக்கணுள்ள பத்தாகு நாங்கள் பண்டித ச்ரோனமணிபா 

லணுூ “*இனிக்கருவு.ரா வண்ணங் கருவுரில்வதியுங் சண்மணியே இத்தல 

மான்மியத்சை யெவரும் எளிதில் தெளியுமாறு கத்தியமாகச் செய்யவே 

ண்டு ”மென வேண்டினர், அவர் வேண்டுகோளுச் கஇரங்கெவேளடியார் “கர 
௦॥ர்மான்மியம் ? என்னுமோர் பனுவலியற்றிப் பசுபதீச்சரப் பெருமானார் 

இருச்கோயில் சூம்பாபி?டகஇினத்தி லரங்கேற்றினர், அம்மான்மியச் திர் 

செம்மாள்மருகன் செம்மலர்த்தாளைச் கருதுங்ககிரைவேற் ௪டிறிய கவிகள் 

பலவுளவேனும், ௮வையிற்றுள் இரண்டுசிலேடைச் செய்யுள்களைச் சிவ 

னடியார்களிச்க ஈணடுக்சாட்டுதும்,



௨௪ கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

எறிபததநாயனார்க்கும், கருவூர்க்கும், ஆம்பிரவ இகதிக்ரும், சீவ 

பெருமானுக்கும், விமாயகக்கடவுளுக்குஞ் “Caen. 

ஐம்போருட்சிலேடை. 

பரசு கொளலாற் பவானிய௰ிட மார்ந்து 

வி.வுஈவி இர் சசலான் மேற்பணியால் வி 

யறியத்சம் பத்சச்த னுறுமுனோ னன்ன 

வெறிபம்சன் ரூள்பணிவோ மே. 

கும்பாபீடேக இற்கும், கருவூர்க்கும், ஆம்பி வதியாற்றுக்கும, 

பசுபசீசப்பெருமானுக்மும், பிரமனுக்கும், இருமா ஓக்கும், 

திமம்க்கும், ஆரியவேச த் இற்கும், சடிழ்வேத ச் இற்கும், 

மயகுரவருக்குஞ் கிலேடை. 

பதின்போருட்சிலேடை, 

வாரம் வபலால் வருகுவனங் கோடலாற 

சாரம் செரிதலாற் சாரகஇயாற்--ரகரு 

வூரா றானயன்மா 'ிலாண்டமிழ்பே சங்குரவர் 

கேராங்கும் பாபிடேச சேர், 

இச்சிலேடைச் செப்யுள்களைம் கண்ட கருவூர்ச்சிலேடைச் சிங்கமும் 

பிள்ளையவர்களை புள்ளிற்போற்றியது, கருவூர்த் தேவர்க்குப் புராணசா ரஞ் 

செய்யுமாறு வேண்டிய தாண்டவமூர்ச்தியி னடியவர் ஈளிக்க ஓர் விருச் 

தீமுஞ்செய்தனர், கருவூக்கனவான்களும்,சனவான்களும் கதிரைவேற்பிள் 

சாக்குக் கெழுசகை ஈண்பராயினர், அலுவலொழிகந்த காலந்தவிர மற் 
றைய காலங்களில் கற்றைச்சடையான் கெற்றியிந்ரோன ரிய வெற்றிேற் 

குசன்றாளை யகச்சாங்கி யலதானப் பழக்கஞ் செய் தகொண்டு வாழுங்காலை, 

யவர்மனைவியார் வடி வாம்பிகையோர் ஆண் மகவீன்று,ச வராம முச்சரித்துக் 
கொண்டே சச்சிதானகச ஏற்சோதியிற கலக் தனர், ௮ஸ்.தும் எஃ்கவேலன் 

இருவருளா மெனவுன்னிச் சுதையையும், சுனையும் தம்மைப் பெற்றோர் 

பால் சேர்க்கவேண்டுமெனச் தீர்மாணித்து,யாழ்ப்பாணம் கோக்கனர், மத்தி 

யில் திருச்செங்கோட்டிற்றங்க :அரனேயறுமுகன்”உன்னுமரிய உபர்கியாச 

மாரி பொழிச்சனர், அதைக்செவிமடுத்த அடியவாகளடைக்த ஆனந்தழ்திற் 
கோர் வரம்பின்று, மூன் றுமாள் அத் இருப்பதியில் பச்தியாயிருந்து பின்னர் 

வேளாளர்வாழும் வீணாகான புரமடைந்தனர், 

ஆங்கே இருமொழிக் கடலையும் பரு யேப்பஃடும் ுலவாபெருமான் 

கள் முன்னர், சர்நிதிவேள் ஆலயத்தினும், புலோவி பசுபசச்சரப் பெருமா 

னார் ஆலயக்இனும், பிள்ளேயவர்களால் சோடசாவசானமும், ௮ஷ்டதசா 

வதானமும் செய்யப்பட்டன, இங்கனஞ் சிவநாதனருளால் ௮வதானஞ்



கதிரைவேறபிளளை ௮வாகள சரிததிரம 

செயக் தவகாதரைப புகா விவாகஷசெயது கொளளுமாறு பெறரோரும, 

மறை போரும வேணடினாகள அனனவா முகரோகக “அன்புடை 

யான சென்னைக்கேசச சொனனயமுடைய ஈனனயச 4 வகேயாகள வரம 

பிலா இறுமபூசெயதும வணணம சதாவகானரசெயது மீணடும ௮அயகளைக 

காணச செங்கை வேலன ரிருவருளிருபபின, பாரவிவாகம புரிநது மம 

மைப புளசமபோரபபச செயவல'”' எனறு மொழிய, தாமையும, துணைவ 

ரம, குரவாகளும காவுலாகது மறுமோழி பகரவும வாயெழாது நீரநிரமபிய 

கணணுடையரானாகள,. தஎசோதிடதசை யவாகடகுக காட்டி 

“மூஇாதமு, தவமுடை முனிவ ராயினும 

பொதுவறு இருடொடு பொலி ராயினு 

மதியின ர ய/னும விய ராயினும 

விதியினை யாவரே மிவலலு நீாமையரா ' 

எனறவானடுமார அமுதத இநவாககினபடி விதியை மதியிலேன ௭௩ 

௨னம வெலஓவேன ”” ம[॥ம ம ௨ாழவை மெயபெனஃ கொளவரனொ 

மயஙகவேண டும, முருகனருள விட டவழிஈடககும; ௮வ/௪றக'' எனறுபல 
வுறுதிமொழிகளை உறா மூசல௨யோக குரை.துக கொண டிருகரனா, 

அதுபோ௮ கராஷாச துரையவாகள ககிரைவேற று ரயை நீல௰ரிக குன 

ராக்கு வருமாறு கடி சம விடுசசனா, மாழும எமது சபையின மூனமும 

வருடோறசவதசை முரணாது மூறறுப பெறுவிககச செனனைககுவிஜய ௫ 

செயயுமாறு கடிதம வரைகதேம அவவிரணடு ஃடி.த௩களையம சஙகரா 

தாங, உடனமோனரிய உதத யை யருகழைதது “அமம! எனது புலவி 

யாய கிவஞானாமபிள சுயையும, புததிரனாய இருகாவுசகரசையும செல 

வாகள பேல பாதுகாதசலவேணடும யானசென்னைசெனறு !*னகுள_ 

ரில சனனாள ௧௩௧ மீளுவல'” எனறுரைதது ௮வா மாடடுச சிறு யை 

யு.) உ றுவனையு உ ஒப்புவிசத௪ செலவியை கோகூத இலதவதியே! நின 

னருமைச சோத/ன தஇருநாவு£கரசைப பசதிரமாயப பாதுகாககவுமய ன 

ஸ்ரீபாலசுபபிரமணிய பகத ஜனசபையின மூனரும வருடேோறசவசதை 

யினிது ஈடாததஇச சகாவகான எ கெயயச செனனைககுப மிபாகினறேன” 

எனறுகூறி விடைபெறறு வெளிககி! டனா வேலா, 

ஐயாறறைககண டறுமுகனசபை சேர்ந்தது. 
தாணடகவேதாககுகத உணகையிலைச தனிககோலசசைசதறுபரசவ 

சிறபரை யோடருளபபெறற பளசாசததைபபா ககப பனளளாக வுளளத 

தெழும் பேரவாவானது பிடாபிடிதது5த,) டிய்ல ர இடையல பு கவண 

BS oes, திருவைய! ற்றை கோகச செனறன, தீலலையில இரண 

டாமுறை யுறசவ௫ செயத கலலை காவலாமாணவரின மாணவா வரவைக 

கேட்ட வளளலடி.யாகள வரமபிலா இறுமபூதெயதி” “எநகள சவமே 

தீவம”' என்றியமபி, ஆலய ௮ரசுவ கசணமீது பூமாலை, பனனீ£, சகசனம, 

பரிவட்டம முதலியன ௮மாததி யெதாவநது கதிரைமேநகு வாதபேபைசா



௨௭௬ கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

ரங்கள் செய்தனர்கள், அவ்வடியயர்களுடன் அகம்பிரமவாதக் கரிகளை 
யஹித்த அரியும் ஜயாற்றுப்பெருமானையும், பெருமாட்டியையும சரி௫த் த 

அனகந்தவுருவாயது ; பின்னா சியுவுருவாய் விளங்கிய சித தாக்2.எ் செல்வர் 

கள் விழைந்தபடி சைவ?தெதாந்த மகாசரபம் அத்திரு ததலமானபயசதை 

யுபந்நிய)த்தது, மீண்டும் ஆலயச சைச்சண்டு வணங்கவுண்௭ மச் ப வனடி. 
யார்கள்பால் விடைபெற்றுப் புகை௨ண்டியேறிப் புண்ணியர் வாழுங் 
ஈண்ணியச்சென்னை சேர்ச்சன,, அடுத்த காள் (17-2-01,) வருடோநற் 
சவம் தொடங்கப் பெற்றது, அன்றுகாலை குன்றவில்லேந்தக் GM BES 
யால் திரிபுரமெரித்த விரிசடைச் சுக்சரேசர் சுந்தரவாலபதஇ லெழுக்த 
ருளியுள்ள கந்சனாம் எந்ரைக்கு அ௮ந்சணாகளைக் கொண்டு ஆகமவிதி 

யொருசிறிதும் வழாது அபிடேக அலங்காரங்கள் செய்விச துச் சங்கார 

ஊவலரை,5 தங்கவிமானத்டு லெழுந்தருளுவித துத் இருவீதி மகோற்சவம் 
௩டத்தப்பட்டது, பூதியணிஈத வேதியர்கள் சிவகாம சங்கர்த்தனச் சந்தடி. 

யம், பலப்பலச் சைஊரித்தாந்த சபைகளின் தம ழ்வேதபாசாயண முழக்க 

மும், வ. ரதிய சோஷமு௨ பேட்டை யெங்கணுமு், செவிடுபடுச்தின. 
மரகச மயூரன பின்னர் மறையோதி வந்த இறையடியார் குழுவில், கிரை 

வேலர் அனறுவிளக௩்கிய மேன்மையை டீன்னென்று விரிப்பேம், மாலய 

னிந்திரன் மந்றையவாஜோர் முனிவர்கள் போற்றக் சயிலையங்கரியில் வீற்றி 

நந்தருளாங கஙகாதரனே யெனக்கண்டேோ கழறவிலங்ெர், இங்கனம் 

எழுந்தருளிய பெருவாழ்வைக்சகண்ட ஈம் பேட்டைவாடிகள் கதிரோனைக் 

கணட கமலம்போல் அகமுகமலாந்து, த சமல்லங்கடோறும் பத்தியாய்க் 

கசலிவிருக்ஷயகறரம், கேணனங்களும், பக்தர்களும், தோரண ங்களும் காட் 

டிப் பூரிபரல்லாச் ஈீரியர் புகழும் புனிதக்குரவாக்குப் பூமாலை சாத்திப் புள 

கம்போர்ததனர், அன்பர்கட்குச் சர்க்கரை, கற்கண்டு, கனிவகைகள் வழங் 
கப்பட்டன. மகோற்சவம் முற்றுப்பெற்றவுடன் வெற்றிவேலர் மாலையை 

எமது வெற்ரிவெலர்ககுச் கட்டி, வாசதியச் சோஷச்துடனும், இருவரு 

ட்பா விஜயகாமாவளி முழக்கத்து_னும் சபாகிருகத்இற்குச் சென்றனர் 

பாலசுப்பிரமணிய பக்தர்கள், ஆரியர் அறுமுகன் சபையடைந்து ஒர் 

அரும்பிடத்தில் ௮ம/ந்ததும், அவரடிகளை முடிமேலணிரச்தனர் மடி.யிலா 

மேதாவிகள், பிற்பகல் மசெஸ்வரபூஜை ஈடந்தவுடன், கூடியபெருள்சபை 

க்கும் அக்கிராசனம் வ௫ர் து வருடோற்சவச்தைச் செவ்வனே ஈடாத்தி 

னர், அன்றிரவு இராயப்பேட்டைக் கணுள்ள செல்வர்களை யமைப்பிழது 

“அன்புடைச செல்வர்காள்! இற்றைப2 தனம் இயண்ஈ।_ந்சேறிய வுற்ச 

உத்தின் மாண்பை யெம் மாலெடுக் தியம்பற்பாலதன்று; இங்கனம் பிரஇ 

யாண்டினும் ஈடத்தவேண்டியதுங்கடமை, சபைக்கு மண்டபம், மணி, 

முதலியன இல்லாதிருத்தல் பெருங்குறைவாயுளத, அவையிற்றை விரை 
வில் பூர்த்திசெய்து சபைக் கு.கரிக்கவேண்டுவ தூஉ௨ நங்கடமை,” என்று 
மொழிக்து, ௮ங்கத்தவர்களைசோக்ு “நான்சாம்வருடோ ற்சவத்திற்கு ௮௬9



கதிரைவேற்பிள்ளை அவாகள் சரித்திரம், ௨௭ 

சாசனம் ABU நாயகன் எவரைவிஇச் துளனோ அறியேம்'' என்று க்லங்கு 

முளதசராய்க் கரைந்து, சிந்சாதிரிப்பேட்டைக்குச் சென்றனா கதிரேசற் 

பிரியாக் கதிரைவேலர், 

சதாவதானஞ் செய்த மாட்சி, 

அடுத்ச ஆதிவாரம் (24-2-07,) சென்னை இலக்கு?! விலாச மண்டப 

தி.தில் ஆடகமன்றாடிக் குமானாங்குன்றாடி ண இருவடிக்சண் இடையரூப் 
போன்புவாய்க்ச பிள்ளையவர்கள।ற் சமாவசான செய்யப்படுமென வே 

தாரகமோக்த சைவத்தாந்த சபையாாகளால் பசதிரிசைகள் பரப்பப்பட் 

டன, Hoa Dens ser அ௮னபர்கள் 12 மணிக்கே காடகமண் டபத்தி 

ற்கு விஜய செய்சனர், அம்பகாசபைக்கு அத்தியாச்ரெம பாலசரஸ்வதி 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சானானந்சசுவா,௦கள் அ௮ச்கிராசனம் வ௫ி்சார், அப்பேரவையில் 

விற்றிருந்த முத்தமழ்சகல்வி நிரம்பப் பெற்ற முதியோர்கள், ஆரியக்கலை 

களில் வல்ல சூரியாகள், ஆங்கிலபாடையிற்றேரி வி தியாப்பட்டஙகள் 

பெற்ற வககல் சகாமணிகள், சணிதசாததிரிகள், பூகோளசாத்இிரிகள், 

ககோளசாத்திரிகள், சச துவசாத திரிகள், இன்ஸ் பிபக்டர்கள், எட்மாஸ்டர் 

கள் முதவியபண்டிதாகள் அவரானப்பரீக்ஷிகர்களாக ஏற்பட்டனர்கள், 

௮ல்வித்துவமணிகள் பொரிதச வினாக்கட்கு மாயாவாச தும்சகோளரி 

யவர்கள் வேலுமயிலுக் துணை, 2வலுமயிலுக் துணை என்னும் இிருகரீமததை 

முழக்க்கொண்டு, தகுட்ச விடைகள் விளம்பினா. ௮ங்விடைகளைக் கே 

ட்ட அவதானச் சோதனைக் கர்த்தர்களும், ௮ச்சிராசனரும் அவதானியைப் 

1)சம்ந்சதை ண்டு வரையப்புகின் ஈண்டுவிடுமமனக் ௧௫ இ விடுககின் ரூம், 

அவதானட்பரீசஷிசாகள் கடாவிய வினாக்களையும், ௮வரவர் அபிதா 

னங்களையும், அலைகட்கு ௮வதானச்ரிங்கம் ௮ளிதசவிடைகளையும் இவண் 

விரிக்கிற் பெருகுமாயினும், ௮வையிற்றி ஜோர்பாகமாய கவிபேதங்களை 

மாதிரம் புவியுள்ளார்களிக்க ஈங்குக்காட்டு தம், 

பரீக்ஷிகர்--இருமயிலை வித்துவான் மிவள்ளியம்பல வுபாத்தியாயா 
குமாரா சோமசுந்தரம்பிள்ளை யவர்கள், 

வினா--கபாலிக் குளத்தில் பூ சரமசரமாய் விக் கொத்திசசது சுட்டது 
எனும் பொருள் தரக் ஈலிசதுறையிு பாடவேண்டும், 

விடை. உளத்திற் றுயருறும் வானவ, காமனை யு 2;வன்னான் 

srg BD rappel காபாலி முன்னொரு கன்னல்வில்லா 

இழக்கச் சரன்சர மாப்பூ விழுப்பதி யாலபத்துக் 

குளத்தில் சரருப்பக் கொதிசச து ஈட்டது குற்றமனறே, 

(ப-ர்) காஞ்்புரம பி, செ, முருகேசமுதலியா ரவர்கள், 

விஞ--முருகனுக்கும், கவவீரர்கரம், காஞ்சிக்கும 
ரசிலேடையாய் ழ வென்றெடுத்துக் த வன முடியும் கேரிசை 

வெண்பாவாகப் பாடல் வேண்டும்.



உ கதிரைவேறுபிளளை ௮வாகள சரிததிரம, 

விடை, மூவாத தனமையினால மோகததை நீககுதலால 
காவார வைததலால கணணுசலிற--பூவா. 
நிறறலால வேனமுருக னேரி னவவீரா 

சசொறகாஞசி நேடரனவே சொலகு, 

(ப-ா) மயிலை ௮ரஙகசாப் நாயகா, 

வினா--கோஉம என, தாட௩கி, பா உனமுடிய/ 2ஜா கேரிசைமவணபா 

வில, சைவ தாகத தாலனற மு பதிிடைககாதெனும பெரு 

ளசையடககிப பாடவேணடும. 

விடை, கோலயுசோ சைவமெனுங கொளகை யர௩கபபோ 

மேலஓுமோ சாமயைசோ மேலவ ன-- ஸாரலமதில 

ஈததாகச சான bos sgorD waar eGo 

பததிமுததஇி 2சராட் பா 

(ப-) யாழபபாணதது? தெலலியம2பதி இராகரத தனம பீளளையவாகள, 

வினா--- சபாமண_பபமடெயருமி சாச்காத இிகையாயிறறெனறுமு, பசுபுலி 

யைததினறதெனறும சொறபொருடபின வருகிலையணியமை௫ த ௪ 

உனததொ_டஙடு ஏ எனமுடியும ஆச் ரியபபாவாகப பாடவேணடும 

விடை--ச௩தமா ரிலககு ர விலாச மெனனும 
இகதான மணடபத இருஈஇடும புலவருள 

நூலரி தகுதிய வவ கேணமோ 

இறநுமபூ தனன வியஓ_ந உம பலகால 

வான்பொயத இமங்கடுத துறலா மாத 

மாசியென மதியுங சாதஇகை யாமே 

புலிபபூண டுசைமான பொதுவிக ra 416 

புவிவளிப படுததப புல்கடட டடைதத 

புல பைப புலியால a TH@Gu 1 Us 

தினறதோ பு.துமைத இன ரியல பறிதியே 

(u-7) உரையாூரியா கா, ஆலால சுகதரமபிளளை யவாகள 

விஞணா-- சிவபெருமானுக்கு, அவதானசை கக 2, சமுதஇ.த இறகும சிலே 

டையாய, மூனராம அடியில எசவரிததாரதக சருததுடையமாய 

சங்கப்புலவ எனறெதெது ர் எனமுடியும ஜாநேரிசைவெண பா 

வாகப பாட வேணடும, 

விடை ச௩கப புலவமணி £17800 றத துவததால 

தஙகக கலைமஇியகு சாதலாற-..-று கமதாற 

பேராற ௪தசத தடககலாற பெமமானும 

கேரவையும வேலையுமே கோ



கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

நீலஏரிக்கேகி நீலகண்டராயது. 

சண்முகனருளாற் சடா£வதானஞு் மெய்கத சைவரித்சாந்த மகாசரபஞ் 
தளத் இருகோக்கத்துடன் நீலச்சிகியோன் இருக்கோயீல் கொண்டுடழூர் 

தருளியுள்ள 8ீல௫ரிக்குன் நூர்க்கேடுயுத் இியோகத்தை யேற்றுக்கொண்டது, 

அத்திருப்பதிக் கணுள்ள பத்தர்களாம் வித்துவ ிரோன்மணி சொக்க 

லிங்கம் பிள்ளைமுதலியோர், “* ஈழகாட்டிற் ரோன்றிச, சோழரஈாடு முதலிய 

தீமிழ்ராடுகள் வாழச்தெய்வத்திருவருள் கைவர்து டெர்த சைவத்திரு 

வாளர்களருளிய இருமுறைகளின் மாண்பைக் கலிம்க்க இக்காலத்தில் 

இராசாங்கமேறி வலியுறுத்திய பெருமான்௩ம் கீலூரிக்கெழுந்தருள சாம்புரி 

ந ச புண்ணியமென்னோ !' எனவிசைத்துச் கதிரைவேலர் பாலணைந்தார் 

கள். அன்னவர்சளைக் சண்டமன்னர் நன்னயமாக '( ஈண்பீர் 1! சைவ? 

தாரக்ச சபையொன்று சாபித்தல்வேண்டும்; அச்சபையில் சைவபுராணப் பிர 

சங்கங்கள் ஈடைபெறல்வேண்டும்; இங்கேயுள்ள குளிர்காற்று ஈந்தேகத் 

இற்குத் தீங்கு நிகழ்த் துெனக் கரு துகின்றேம்; இரண்டுமதிக்குள் இவண் 

குளிர்முகச் துடன் உலவும்வாயுபகவான் எமக்கு கேயனாவனேல், ,எங்கண் 
முன்சசாவதானமு செய்துகாட்டுவல்” என்றியம்ப, பூதியணிந்த புண்ணியா 

கள் 'சோதிபோல் தாங்கள் சொற்றபடி இப்பங்குனி மதி கழிந்தவுடன் 
வருடப்பிறப்பன்று அடியேங்கள் ஒர்சபைதாபிகீகன்றேம்; மத்தியில் இளை 

யான் குடிமாந நாயனார் புராணத்தைப் பிரெடுக்குமா.று பிரார்த் இக்கன் 

நேம்” எனக்கூறினார்கள். அத்துவித ஏித்தாக்ச மதோத்சாரணர் அவர்கள் 

வேண்டுகோட்ணெங்கி பிர௫ிங்கித் து வக்தனர். அக்காயனார் டெருமான் ௮௬ 

மைத் திருப்புராணம் முற்றுப்பெறுவதற்குள் வெங்குளிர்சுரம் எங்குரு 
நாதரைத் தாக்கிபது. சொக்கலிங்கம் பிள்ளையவர்கள் காவலர் பிரஸிலுள்ள 

ஸ்ரீலஸ்ரீ சதாசிவம்பிள்ளையவர்கட்குத் தர்தியடி.த்தனர், இளைடன் துரை இந் 

தாதிரிப்பேட்டைச் செல்வர்க்குச் சந்திகொடுத்தனர், சரகோயாந் பீடிக் 

கப்பட்ட ௮க்காலத்தும் ௮வரைக்காணவந்த பெரியோர்கட்ருச் சிவமான 

மியங்களையே எங்குரவன் போதித்தனரெனின், ௮ன்னவரின் தவப்பெற் 

றியை யறிவிலி எங்கனம் வகுப்பேம், என்றும் கோய் சண்டறியார் கோய் 

கண்ட ஜஐச்தாகாள் கம்ஈண்பராய, சொக்கலிங்கம் பிள்ளையையும், Rat 

தமயனாரையும் அருகமைத்து,)டைபெற வேண்டிய இலைளகக விடயங்க 

ஊசைச சிலமொழிகம்து, இருவையாற்றிற கயிலாய தரிசனச்சைச் காண்டவ 

மூர்த்தி காட்டியகாலை தாண்டக வேக்தரருளிச் செய்த “* மாதர்பிறைக் 

கண்ணியானை" என்னும் அருட்பதிகத்தை யோதி அருகிருந்த அரனடியார் 
களிக்கப் பொருளும் விரித்துப் பராபவஹூ பங்குனிமி' 18௨ செவ்வாய்ச் 

இழமை மகநாக்ஷத்திரங் கூடிய தூவாதரித் ததியிலே, அகண்டாகாரப் 

பொருளாஞ் சிவத்துட னிரண்டறக் கலந்தனர், தந் திசமாச்சாரங்சள் தம 

முலகெங்களு முலவின, சென்னைச் பெசேயர்கள் யாவரும் ஸ்ரீகபாலீச 
சுரப் பெருமானார் கண்டிகையும் திருரீற்மையும் பொருளாக்கொண்ட அறு



mw கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், 

பான் மும்மைராயன்மார்களுடன் இருவிதிவலம்வக்து, இருக்கோயிறுட் 

'ரகாரத்சைச் சுற்றும் இருக்கோலத்தைத் தரிரித் துக் கொண்டிருந்த காலை 

சென்னைக்குக் கஇிரைவேலர் கபாலீச்சுரனுடன் கலந்தார் என்ற சமாசாரம் 

எட்டியது. கபாலீசா கபாலீசா என்னு சச்சடி, கதிரைவேலா கதிரை 

வலா எனமாரியது, சொண்டைநாடு, பாண்டியராடு, சோழகாடு, ஈழகாடு 

முதலிய காடுகள் துக்கசாகரத்திலாழ்ர்தன, த௲னூரியையும், அத் செஞ்ச 

பனமும் குன் நுரில் நடைபெற்றன. ௮க்தியேஷ்டிமுதலிய சரியைகள் யா 
ம்ப்பாணத்்தஇிலேகடந்தேறின. ௮க்கமணியையும், அருணீற்றையும் ௮ன்புட 

னணிந்து, பன்னிருமுறைகளைப் பாராயணஞ்செய்யும் பக்தஜனசபையார் 

கள் சதிரைவேற்பிள்ளை யவாகள் அற்புதச் திருவுருவப் படங்களைச் சத்தம், 

சபைகளினும், இல்லஙகளினுக் தாபித்து, மெய்ப்பத்தியுடன் பூத்த வாம் 

தின்றார்கள், 

  

வாமி விநந்தம் 

பன்னிரு முறைகள் வாழ்க பாரினி லவற்றின மேன்மை 

சொன்னநற் கதிரை வேலெஞ் சுந்தரக் குரவன் வாழ்க 

வன்னவ னூல்கள் வாழ்ச வரு சடை பலவு நங்கள் 

பன்னிரு புயத்தோன் பால பகவனார் சபையும் வாழக, 

  

கதிரைவேற் பிள்ளையவர்கள் சரித்திரம் 

முற்றுப்பேற்றது, 

& ’ 4 

கதிரைவேலன் கழலிணை வாழ்க,



ட 

சிவமயம், 

த்நசி சிற்றம்பலம் 

  

யாழ்ப்பாணத்து மேலைப்புலோலி 

”தாவதகானம், 

ஸ்ரீலஸ்ரீ-நர. கதிரைவேற்பிள்ளை யவர்களின் 

பிரிவாற்றாமைக்காகப் 

பல வித வசி ரன்மணிகள் இயற்றிய 

செயயுள்கள. 

  

யாழ்ப்பாணத்துக கீரிமலை - சைவப்பீரசாாகாய 
டி ச a ° ‘ . 
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இயற்றியது, 

எண்சீர்க்கமி நெடிலடியாசிரிய வீநக்கம், 

2ர்பூத்ச மலைவளமுட் சரைவளமுங் கலங்களேற்றுள் 

சசெயல்பசச கடல்வளமுச் திகழும் தெய்வ 

ரீர்பூத்த தென்னிலங்கை ப 1ழவள யாழ்ப்பாண 

நிலம்பூத்த பிரிவாய வட. ராட்டிப் 

போ்பூதச்சு ககரஇபன் கொன்றையறு கரவினோேடு 

பிறைபூத்த சடாமுடியிற் பெருமை வாய்ந்த 

ஏர்பூசச கங்கைகுல பரம்பரையிற் ரிலதனாடு 

யெழில்பூச்த குலங்குடியி னேற்ற ட க்சோன், (a) 

அறுசீர்க்கழி நெடிலடியா சிரிய விநந்தம். 

மேலைப் புலவ ரவியுண்ண விருந்து கொடுத்து விளம்புமறை 

மராலப் புலவர் முதலாய நான்கு ௮ருணச் தவர்களுக்கு Ch 

சாலப் புலவ ரொவிதழைத்துத சயங்குு செல்வ கிதிரிறந்த 

மேலைப் பலாலி ஈகரதிபன் வேளாண் குலத்தை விளச்டுவோன,(௨) 

தென்னவன் பன் மெொடையடைவாம்ப் படையடையோ ஸனங்குல 

சேர தேய, மன்னவன்முர் மணமகலக் குவளைமலர் மாலையணி மருமம் பூண் 

டோன், பொன்னிவளச் துறையடையோன் கொடியிடைய மேழிவஜா



புனிதன் மும்மை, மன்னவர்கள் படைத்தொகையின் குடி.யடி.மைச் திறம் 

பூணு மாட்சி யாளன், (௬) 

காயா மாமென் றுதவாத கல்லாக் இறீஸ்து மதத்தோடு 

மாயா வாச வைட்டிணவம் வாட்டும் பெளத்த மாதியன 

பேயா மென்னப் புரட்மெதப் பித்தாட் டகன்று பிழைச் தய்யத் 
தாயா மென்ன வைதிக சைவம் வளர்க்கும் தன்மையினான். (௪) 

பலப்பல சபைச டோறும் பண்டிதர் புலவர் முன்னே 

Gece. (பாயா வாத தும்சகோ ளரியென் C@ gi 

நலப்படு பட்டம் தோடு ஈண்ணுமத் துவடித் தாந்த 
நிலைப்படு சைவம் மாட்டி நின்றவப் பெயரும் பெற்மோன், (@) 

இல்லையூர் காஞ்சி யோடு இிரிச்சிராப் பள்ளி சென்னை 

யெல்லையி நலங்க டோறு ம்ணையிலாத் இருவ ருட்பாச் 
சொல்லுமுற் சவக டாத்தித் தொண்டர்கள் போற்றி செய்ய 

av gee பகல மேத்து மதுவினோ தத்த னானான், (௬) 

மாகப் பிளளை சிறுவழுவால் வர்க ணைந்த தெனவாயந்ர 

காகப் பிள்ளை தவப்பயனாய* ஈண்ணு தெய்வ சுபக்ரேக 

யோகப் பிள்ளை குடிப்பிள்ளை யுண்மைச் சைவ குலப்பிள்ளை 

யாகப் பிள்ளை யெனவுஇத்த வண்ணல் கதிரை வேற்பிள்ளை, (௭) 

எண்சீர்க்கமி நேடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

தீருக்கள்பல வுடைமையினா விச்இரனைக் பாக்கச் 

தனதனைப்பன் னிதியாலும் தரத்சே யோட்டி. 
மருப்புடைய சுரபிகளால் வசிட்டன த பெருமையிறு 

மாப்பினையுல் ACs Bo மதியா னாடு 

விருப்புடைய விண்டுவவ தாரத்தை யத் தொகையால் 

மேலுநழு மவசானம் விளங்கச் செய்தே 
யுருப்படி.வ முழு துமறி வாலிங்கு வகுத்தனைய 

கதிர்வேலன் பெருமையெம்மா லுரைக்க வற்றோ, (௮) 

ஆயிரமார் தலைபடைத்திவ் வுலகுதாங்கு மாதிசேடன் 

றனதறிவைப் பூணமா யவதா னிச்சே 

மேயவொரு தலைகொண்டு சசாவதான மெவ்விடத்தும் 

விளக்கமுறப் புலவோரும் விரும்பிச் காண 

மாயிருமிஞ் ஞாலமதிற் சென்னைநகர் வர்தேரி 
மண்டபத்திற் பலர்குழுமி மகிழ்ந்து பேசப் 

போயிருந்து செயுச்திறனைச் சேடன்ரான் கேட்டழன்று 

போயொளித்தாள் பிலச் னுள்ளே மீளா னாக, (௯)



a 
பி 

இத்தகைய வ.றிவாண்மை கண்டதேவ ரினியிவனோ 

சகச்சிரமா மவதான மெண்ணச் செய்வான் 

சத் தியமா மிதற்குமுன்னே யெமது கோட்டி, 

தருவிப்போம் ரீலசரி சனிலே யென்று 

யத தியொடு பராபவமாம் வற்சரத்தின் மீனமாதத் 

தோங்கெபன் மூன்றுசே யுறும கத்தில் 

வித்தகமா முபசா£ர2 தோடவனைக் கொண்டே 

விமலனுல கதனில்வைத்தார் மீளா னாக. (#0) 

வேண்மா, 

எண்டிசையும் முட்டி யிடமின்றி யப்பாலும் 

மண்டுங் கதிரைவேன் மாபிள்ளை--கொண்டபுகழ் 

கூர்மவுரை செய்யுங் குகப ராக்கிரம 

மாபிவைகள் காட்டு மது, (௧௧) 

டு இடிய 

யாழ்ப்பாணத்து நீர்வேலி - மகாவித்துவான் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ - ச. சிவப்பிரகாச பண்டி.தாவர்கள் 

இய oo Out gw. 

  

கவலீ வேண்பா. 

எப்பா லகரு ப/யற்சொற் றபிழ்மொழியே 

யெப்பாலும் பேசு மெழினா--தப்பாது 

தேவார மாதி திருவருட்பா முக்கணுடைத் 

தேவாரச் தோது இதிருகாட--நாவாரக் 

கந்தபுரா ணா திமுறை கற்றுஈனி கேட்டுளமோ 

கந்தபுரா சப்பெருமை காணாடு...- இ$இரரு 

காடுவள யாழ்ப்பாண காடிதனி ஓத்தரத்துக் 

கூடுபுலோ விப்பதிக்கட் கூடாதார்--நீடுமதங் 

கோட்டப் பிறந்துமனச் கோட்டமறக் கற்றுணர்ந்தெக் 

நாட்டுக்கு ஈல்லிசையை காட்டியவன்--பாட்டியலார் 

பன்னா லுரைகணனி பன்னா லவயையச்சின் 
மூன். னூ விளக்கியருண் முன்னவனாம்--மின்னேர்ச 

சாவீதா னம்புரிர் து சாரவதா னம்பகைகை 

மேவவே செய்தவல (2மவு௫ங்க---சாவமெனும் 
பிள்ளை கதரவேற் பிள்ளைபுவி விட்டதனா 

ஓள்ளகணி சோருமாற வுள்ளீர்காள்--பிள்ளையவன்
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இப்பா ரருட்பா விசைகிறுத்தி யிங்கதெதனை 

யப்பாரு நாட்ட வடைக்ததுண்மை--எய்ப்பாருங் 

கொள்ள. ரெந்தையருள் கொள்ளைகொளச் சென்றனனென் 

அள்ளமகிழ் கொள்வீ ௬ற. 

வடு இவய 0-௮ 

நீலகிரிக் குன்றார் நமிம்ப் பண்டிதர் 

ஸ்ரீமந் - சொக்கலிங்கம்பிள்ளை யவர்கள் 

இயம றியது, 

ஒர வோடி மீகதவந்த கோசசக வோருபோது. 

அபான்பூத்த மேலைப் புலோவிவரு புண்ணியனே ! 

தென்பூதத சென்னை ச றக்கப் புகழ்படை பேய்] 

மன்பூதத ரேகம் விதெதுப் புவியகன்று 

மன்பூத்த வானிற்” மானே புகுந்த சென்னோ? 

மாக்கதிரை வேற்பிள்ளை4 மானே புகுர்சசெனஜனோ? (௧) 

கர்தனடி. போற்றுங் கதியைவேற் பிள்ளையையா 
தந்தையழு தேங்கச் சகோதராக டாமழுங்க 

செந்தம்ழ்தோ விதவ ச/காமணிகள் சோர்தனுங்க 

இக்சப்பூ ரீச துமே லேனோ வகன்றனைய் 

எங்கள் மனமேஙக வேனோ வகன்றனைநீ 1 (௨) 

சுதசசைவ ரித்தாந்தத சோடல் கடற்படிந்து 

தத்து மலை ழும் தாத்இரியி ஓள்ளமெய்சேர் 

விச்வ சனசமுக 'மெய்ச்சப் பிரச வகம் 

மெத்தப் பொழறிமுகிலே விண்ணா டடைந்தனையோ ? 

விதவக் கதிர் வலே விண்ணா டடைகதனையோ? (௯) 

OTD SVK PSs வையகசா ரெல்லாரு 

முன்னைய/க 'சிமய்ச்சி யுரைக்கும்வகை செய்வேனா 

னென்ன மெனக்கு தத வின்சுஇிரை வேற்பிள்ளை 

மன்னவனே யையா மமையச் செலலழகோ ? 

மாவிதது வானே மறையச் செலலழகோ ? (௪) 

௧௫ஈ₹ லஓுளனொருவ னின்றில்லை யென்னும் 
பெருமை யுடைத்துலக மென்றபெரி யோர்த 

முரைசே ர௬வமையா வுனையே யுரைத் இடுரீ 

அரைசே யசனுண்மை யாட்டமாகச் காட்டுதியோ? 

ஐயா கதிர்லேலே யாட்டமாக் காட்டுதியோ ? (௫)



Ca
t 

Pres ிவதலங்கள் செனறுசென்று வந்தநிறகுச் 

சோத்த வுடற்சுமையைச் ரா யிறக்கக்கார் 
பூ2சகரு நீலப் பபொருப்பையோ ஈாபியினிற் 
பூதத பிரமனன று பொய்யா மெழுதிவை2 தான் ? 

பூமான் கதிர்வேலே மிபாய்யா தெழுதிவைததான் ? (௯) 

எய்யு மெனாச ரவை மியன்னு மதுமிபாலச் 

செய்யவவ தான சிறக்க லொருநூறு 

சிசய்துமக்குக் காட்டுவனான இஙக ஸிரணடிலென 

லையமற்க கூறிய சால் லயா வயாந்தனையோ 1 

௮ன்பா£ கதிர்வேலன் னையா வயாநதனையோ 1! (௭) 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடியா சீரியவிநந்தம், 

ஒருவாம வினிய 9௨வன துரிமைமனை யொருமகனை மெொருமகட்பின 
பெருவாய்மையா ஸன்று (ிறகுதன் மொருகான்டுற் flog கனராள் 

சரியாக வமமகற்குத தஇருகாவுக் கரசென்ற Vere ot GE SH) 

மியாருதாயின வயிற் மலனா துடனவச வுசசடபா மிலாப்பு விதசேன.() 

நானுமவா பிரிர்திஙகு வந்இட்டேடே னவனினியிய கானி லாதி 

லூனமலாத திருகாவுக் க/சேயா வானெனயா மூணரச சொறடய் 

ராணிலமெ ஞாகப்ப பிள்ளையருக் சவப்பயனாய் ஈன்கு திர.௮ 
ரான. கு கதிரைவேற் பிள்ளையே யமமொழியை ஈயபபித் தாயோ? (௯) 

தீர்ஙகாது கோயா.ரீ தலைசாய்சத தினமுதலாச சலிய। துன்னைப் 

பாஙகாகப் பாரச்சவரு ஈண்பாகடம் மனஙகுளிரப் பரிவி ஜனோடுங 

காவகேயன் றனையளிசத கண்ணா கலரா பெருமையையே கழறு நீயும் 

போயமாலம போத துவோ புவிபுகழுவ கதிரைவேம் புலமை ப கீகோய்? 

பெறநபிதா வகம்வருஈதப் பிள்ளே£டம மனமுளையப் பெட்பி னுன்னோ 

டுந்றககோ தாரழு௩க வுன்னவாக ளகமுடைய வனசா£ கேட்ட 

மற்றவர்கள் மனசோகக கற்றவாகள க௫ந்துருக மறைநது நீதான 

நிற்றலழ கோகதிஸா வேலேமுச் சப மரியே ரீதி ப க்கோய், (௧௧) 

வேறு, 

தொண்டர் சரிதை கதிவேலே சொன்னி யென்ன யா௩கேட்க 
வெணடிக் கரிய வாக்களிததா யெம்மா னருள்சோ மொழ தேவர் 

கண்டி. னினிய வாக்காறசொல் கவினா ரிளையான் குடிமாறத 

தொண்டா காதை தொடஙகிமுற்றச் சொல்லா தேங்கு மறைம் தனைநீ, 

கற்றுக் கேட்ட பெரியோய்ரீ காதை சொல்லக் காதாரப் 

பெற்று மழ விருந்தேமைப் பிரிந்து சேற லடேயோ]
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பிற்றை யதனை சீதானே பேடி முடியென் றெனக்குரைத்தல் 

கட்ற கதிரை வேலேறீ சண்ட நீதிக் கடுப்பதுவோ, (௧௯) 

புதிய வருடக் கொண்டாட்டம் பொருந்தக் சொள்ளு வீர்களென்று 

முதிய மதியக் கதிர்வேலே மொழிகர்ச மாற்ற மெம்மனத்துப் 

பதிய வைத்துப் பண்பாகப் படர்ந்தாய் காரங்கள் ப் கவருந்த 

மதிய ஈதிய மமைழத்தசடை வள்ளல் தூக்கு மலரஒ.க்கே, (௧௪) 

கால னுயிரைச் கவர்ந்தேகச் கனலா ராக்கை நீருக்கப் 

பாலு மாற்றிற் கரைக்கவதைப் பண்பார் ஈஇயங் கொண்டே 
வேல னருளிவ் விசமானால் வித்தை பபகுசர் ஈற்கதிரை 

வேல வினியா மென்செய்வோம் மீட்டும் வவியோ வெமக்கிலையே. () 

பாரிற் புகழ்சேர் பஞ்சாதம் பார்க்கப் போவே னெனப்பல்கால் 

பூரிப் பூடனே புகன்றனைந் பொய்யா முடலை யபிவண்வைக்து 

அநரிற் காணச் சென்றனையோ நிமல னினிய தரிசனச்தை௮ 
தேரிற் காணே ஸணின்செய்கை தெரியச் சொல்லாய் கதிர்வேலே.(௧௬) 

வாக்கு மனங்கட் கெட்டாத மாதே வன்சே ரையாற்றை, 

வரக்கு மன்னர் வழுத்திய?ர் மாதர்ப் பிறையாம் வண்பதிகப் 

போக்கை யாஙக ஸினிதுணரப் போற்றி யுரைதத கதிர்வேனின் 
வாக்டிங் மிகங்க ளிருசெவியில் மணியே போல வொலிக்குதையா, () 

பன்னற் கரிய கோயானிீ படுக்கைக் கடக்க வப்போதும் 

ப்ன்னிற் நிகழுங் கபர்த்தமுடை. விமலன் பெருமை பல்லாமல் 

நின்னத் முல வேறொன்று நிகழ்த்சா வாறு மற்றதனை 
நன்னர்ப் பயிற்ரி வைத்திருக் ஈலம்போல் வேறு கண்டிலமால், (௪௮) 

கோச்சகக்கலிப்பா. 

௮ச் துவித சித்காந்த மரும் துணையை யிழச்த த காண் 

சுத்தமுறு இந்தமிழ்தன் இருச்சுதனை யிழந்ததுகாண் 

மெய்த்தசிவ சமயமுமெய் வித்தகனை யிழந்தது காண் 

வித்சகஈற் கதிர்வேலன் விமலனடி. யுறுபோழ்தே. (௧௯) 

நேரிசை வேண்பா. 

சேர்ந்த பராபவத்திற் சீர்மீனப் பூர்வபக்கத 
தார்ந்ததெய்தி பன்மூன்றி லாமகத்தி--லேய்ந்தசெவ்வாய் 

நாமாண் புலமையுறு கற்கதிரை வேற்பிள்ளைச் * 

இமான் சிவமாந் இனம், (௨௦) 

டுபுறுவ்டு டி
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யாழ்ப்பாணத்துப் புலோலி 

ஸ்ரீமந் - வே, ௬, முருகேசபிள்ளை யவர்கள் 

இயற்றியது, 

வலைதள ளளவமை. 

விநத்தம் 
ோபெருஞ சாலி யாயிரச செண ஸறாற றிருபது சோபதி னொனபான் 
பா£புகழர தேதது பராபவ வாண்டிற பஙகுனி பசதொடு மன றிழ 
காரெரிபூவத துவாசசித இதியிற கவிஞாரூழ புலோலியில வாமும 

பேருறு புலமைக கதிபைவேற பிளளை பியஞுகன பசநிழல சோகதான (௧) 

சேறுகவியசதமையாயிர சதெட்டுசசோநதிடுபராபவச திர 

ரிகமுபஙகுனிபதினமூனமெனுகதேதியிறசோபெளமவா, நிசியிந 
செல்மாககாளுட_டனசோடாலவமழமுறததிரிதியோசமமதனிலே 

செறினெறவளாபசசததுவ।! த ததஇிதியடிற செயய துலைலகனெ - திம 

சாரமேவுகைலையஙடரியிஓ றைகணணுதறகடவுளசணமுகனழ.களே 

கைதொழு ஞலேனாஙகறறவாககனபனாஙகருணேககுணககுனறமாங 

கலைவலலகிபுணனாமெதாபண டி.சாககெலாஙகாரிடியையொசத௫றக௩ 

கரு துயாழபபாணததுபபுலோலிஈகர்மேவியேசனபபிரசஙகஙகளசெயது 
பாரமேவுபுலவேரகளகலைவலலவேதியா களபணடோடுவஈ தபரவப 
பறபலவிலககணவிலககியமுதலாகபபகாசதாவதானமும 

பணணியேசோ ழவளகாடென்டாணடியுமபழைசேர மாடுமுதலாயப 
பகருமெ_சேசமுளசென றுதஞடாத திசளபர வறசசெயஉலலனாம 

தாரேறுமுழவாகுலதிலகனாஙகதிடைஷேேறசகலகலைதேோபண டி.சன 

தினயாமுதலாவுளளசுநறம் ததரரெலாஞ்சசேகமுறறலநவே 

தீருமுலசவாழவொருவிதசே௨ துக துபியாட்பசசஙகரன றிருவடிக€ழச 

சகசமா பானரதமய2பேுதாஞசுக சார துவாழாதிடடானரோ (௨) 

வே றி, 

ure முதலான பல்லோகள கணடுசதொழச 
௪௪௪ மொருமையுநச செலக்திரை வேறபிளளை 

வததன் பசுபதி னருடபததூற ரானடைந்து 

பத மைய? யானகச பரவசமா யுறறனனே, (௩)
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வித்துவான் 

ஸ்ரீமத் - ௮, சங்கரலிங்கம் பிள்ளை யவர்கள், 13. &. 

இயற்றியது, 

கலிநிலைத்துறை, 

மன்று ளாடிய ம௰௱ரடி முடிப சை பணக்க 

வின்று காண்முதற் ந.ப்ழ்மொழி தன்மண ப ழக்கச 

சசன்று சே. ஈசனன் 4 வனபதங் கதிரைேற் செம்ம 

ிிலன்று கேட்டவ ரியாவரு 2 ரங்குவ மீரஙகி, ez 

முதிச பழ்ச்துறை முற்றிய புலவர்சம முடியே 

வைக்த நல்லணி யாமென வையகம் புகழு 

முத்த மக்சவி யேயர னருள்கொடு கனிந்த 

பத்த னேயுனை யொப்ட உர் பலரென வறியேம், (௨) 

என்பு பூண்டவன் மறைசொட ரிருபதக திடமே 

யன்பு பூண்டவ னரும்புகம் பாடியும் பரப்பி 

யின்பு பூண்டகல் வாழ்வினி விணையிலா வுறுஇ 
வன்பு பூண்டவன் றன்பிரி வாற்றுமோ வையம் (௪1 

வடபழ 0 

திநமயிலை ஸ்ரீகபாவிஸ்வா பந்தஜனசபைத்தாபகராய 

வித் துவான் 

ஸ்ரீமந் - & மு, அரங்கசுவாமி நாயகரவர்கள் 

இயற்றியது. 

எழசீர்க்கழிதநேடிலடியாசிரியவிநக்கம், 

வான்புக ழேமக் கொடுமுடி யெனுமோர் 

வளம்பல பயக்குமா விலங்கைக் 
சான்படர் !'பத் தணிகெழு மேலைப் 

புலோவியாங் கவினகர் மேவும் 

மேம்படு சைவ ஈலர்இிகழ் வேளாண் 

குடியினி ஓுதிதசபாச் இயத்தோன் 

தேன்மொழி கொழிக்கும் தமழ்க்கடற் கடச்தோன் 
கஇிரைவேற் பெயர்மீ கச் சிறந்தோன, (4)
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நாூதபல வியறிப பிரசஙக வழியால ௮வலபுறச சமயிச ஞூரையைப 

பாறபட வொதுகக யாகம மவதப பயனுற லாதரிப Gini nen 

ஏறபுறு ம௨தா னயகளர செயதிய கேகயே செனனைவிட டஈதோ! 

போறறு௨உரா புணரப பெறாமலே மீட டம புகு,கனன பரககி மாதோ! () 

அயிககமுத றுலகோ வாழவே யில ரருமப௰ முயறசிகள புரிப 

மயககமுற நிகலிச சைவமா ஜனதமிமார மனனிரு கக்ஷியாய மலைக7சா 

வியபபினும பாட ॥ றென்றுபோயீ/ மலிஙசறகு விளக்கு ழெொரககும 

ஈயபபுட னனபு மலிபுக ப புலவன நானில ரீஙகின தமமா!! 

சலிந்துறை 

மணணுல கசசே யுயி£விடு சாலை மாபாசக 

கணணுறு சுறறங கவலுறு Gua sup கருமேகத 

தண றுறு ரீலக இரி சை யாவிச தனிசோ ஈராய 

விண ௧௮ துக கணிமைய செனரோ மேலோனே (௪) 

௨மவளா சோம சு5தர நாயன சிவமேவ 

வவமவளா சமயத் சவாஉவி யவோ ரியாரேயென 

றிவணுள மருளாச நெதனை யுறுவா க இரு "கடி 

யவிபொோனி யெழுமா லெனவெளி வாதா யறசோனே, (6) 

மறைபுகழ சைவச துறைமர பரியா மயலாலே 

குறைபடு வாசக கொடுமைக Dit. sa GW Ds 

sepals davt« கொடியது தூசு தூரீர றின 

மூறைகிலை காடழிச /வபத மூநராய முசியோமசின (சு) 

a கொலையை 

செனனைப பேமயெகசா னா ஆபிஸில அடிடபாக இருகதவரும, 
சறகாமம பெ கபபூரில் வபெபவரும, 

வைதிச சைய Me gregs சணடமாருகம, 

ஸரீலனா- சோமசுநீதா நாயகரவர்சள் மாணாசநமாகிய 

ஸ்ரீமந் - பசசையபப நாயகரவாகள 

இயறதறியது, 

ஆசிரியவிநத்தம் 

சொாகொணட கலியிலையாயி 7ததேழினித 

ஜிகழபராப௨வாணடினிற 

சோமீன சுகலைமபசசொன நுமூனருக 
தஇிகதிமஙகளவாரமாஞு 

2.



1௦ 

Qevenng gs Anson as 

Meo 2 Bo IS cv poe & GS 
இக்கெங்கணும்புகழியாம்ப்பரணமேேதயக இற் 

சிறக்குகாகப்பிள்ளை தன் 

செய்தவபிலங்கவருபுத இரசிகாமணி 

சசெய்யகுணகண கவமணி 

“வோச்கர்ஷப்ர இபாஇதமானசாள இர 
கெளிவுதஇகழ் 2 மணி 

வாச்விசோத்காரணாற்பு வமுகப்[கடனய 

செய்சபா சஞ்சித மணி 
இயமாயாவாதபசகப்புன் Og ¥ 

இ.* ரகண்டகதஇன மணி 

மபாசகொண்டஸ்பென்ஸரண்ட்கோவின்மாமீனஜராய்ப 

பிறஙகுமப்பாசா. யிண் 

படுந்றவிட்டிலுப்பட்நொற்காமாதம் 

பெருமடாலயததிடத் தம் 

பிரம்பூரவொர்க்ஷாப்கூப்பராதிமாயாவாதப் 

பெரியரு கடுங்கியே ஙகப் 

பேசுநயவசனசா தாயகோலாகல 

பாரகடனப் 7தாபூலன் 

பேசருவேகாகமபாராணே இகாசப் 

பிரவர்த்தகாசார்யராம் 

பபெரியர்மாயாவாகதும்ஸகோளரியெனும 

பெயர்சகரப்பெத்றக ரன் 

ப்ரக்யாதஸ்ரீலஸ்ரீ௮ுறுமுககாவலர் 

பிரகஸ்பதிக்குகிகராம் 
ப்ர்பலவைதஇகசை வ௫த்தாந்கசண்டம! 

ரு௰ய்பெறலரும்பெயர்கொளும் 

ஏர்கொண்டஸ்ரீலறுசோமசர்தரச்செம்ம 

லிவர்கணற்குண ம்பொவிந்தே 

ரஈனம/குவழுசப்புறச்சமயமதகரிக 

ளேங்கவருகண் டீரவம் 

எந்தை /வசஙகரன் கிருவடியைகா ரணன 

எட்டாதயர்க்தபரிசம் 

இணியசன்சண்பறிசதருச்சிச்தகேர்மையு 

பப்ரூக்காஇகூ 8 pa 

ஈதறியமாட்டாதபாஞ்சராத இரிகளா 

பிரும்பைகட் கசணியன்னான்
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ஏழைக்கிறிஸ்தவச்கொள்கையொருமசகமா 

வெண்ணிஆழ்து..! க்குரீரான் 

எழிற்றிருவரங்கத துவித்வ ஜன கோழிக 

ளெலாபிறும்பூ தகொள்வா 

னிசைப்பரா/ சசாவதானம்விளங்கும்படி 
யினி தடன்செய்தவறிடான் 

பார்கொண்டவுயிர்கள்/வமடையுஈன் னெ ரியினைப் 

பரிவினாற்காட்வொனிப் 

பாரில்வர்தருள்சமயகுரவர்வாக்கேயருட் 

பாக்களாமென்றுள்செத்தார் 

பலரையுமெழுப்புவன்வம்ட னித தியெனப் 

பத. திரிசாட்பறைசாற் ரியே 
பழிசுமர்தேசெத் சகருங்குழிப்பிள்ளையின் 

பாமருட்பாவேயென்றும் 

பண்பார்ந்தசென்னைமாலிஸ்டிரேட்கோர்ட்டி டல 

பகர்ர் இடு 6ஜெயப்ர காபன் 

4 ஙிசாருகீலகரிஸ்கூல் 2...! ழெட்மாஸ்ட்ட ies 

பரவுகதிரைவேலிவண் 

பரச/வாலயத்தருட்பாவுக்ஸவஞ்செய்்௮ 

பான்மைபொரவேசேவாதம் 

பவனசத் துமவ்வுச்ஸவஞ்்செய்யவேயளண் 

பரிவடன்படர்$் சனனரோ, 

அறுசீர்ககமிநெடிலடியா சிரியவிருந்தம். 

இலககியமு பாலக்கணமும் ஞானசாஸ் திரமனைத்து ஃலங்கக் கற்றே 

விலக்குவிதி யனுசரித துப் பூதியடன் கண்மணியும் விளங்கக் கொண்டே 

இலக்குமிகா os HG முறைவிடமாய்ப் பொலிவெய்தி யெவர்க்கு முற்ற 

கலக்ககற்றும் பாண்டித்ய கதிரைவேற் பிள்ளையே கண்ணா வானே, (௧) 

கண்ணாவாய் மாணாக்கா தமைத்்திருத்திப் போதிக்குங் கவியாற் நற்கோ 

திண்ணியபே ரன்பினொடு ."ன்மொழியா ஈ௩ன்னவரை2 சணிவித் சற்கோ 

மண்ணினதி பொறையுடைமைக் கோசச்ய வரிச்சக்த்ரன வாக aes: 

ஈண்ணிமுறை யிட்ட வர்க்குக் கன்னனைப்போலுசவிபுரி கன்மைக்கோசான், 

கோதானம் பூதீன முதலியதா னங்களுக்குட் கோதி லன்னம் 

மீதான மெனினுமசன் மேற்றான மாப்புகல்வர் வித்தை சன்னை [டே 

யீதாய்ச்தே யிருட்டுமிக்குங் குருக்சொழிலைப் பரிவினுட னேற்றுக் கொண் 

யோதாகிற் பாருக்குள் என்போடு் திறனோடு முணர்த்த லஓுக்கோ, (௯)
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உணர்வரிய பஇபசுபா சத்தியல்பு விரித் துரைக்கு முயர்சித் தாந்த 

நுணுக்கமெலாம? சர்தேக விபரீத மறக்கற்று நுதற்கண் ணானின் 

மணக்குமலர்ப் பதச்தன்பின் வழிபடுமெய் யடியவர்தாண் மனத்தேவைத்து 

வணங்டுமகப் பூரிச் துப் பூசித்து நே?ிக்கு மாண்புக் கோதான். (௪) 

மாண்பிறையு மில்லாத வள்சகப்புன் புறச்சமயர் வாது கூறி 

மாண்பிறையு ஈதியுயிளிர் செள்சடிலப் பெருமானை மதியா ராகில் 

வீண்போது போக்காதக் கணங்களிறு மேற்செல்லும் ano? wun | er, 

லாண்மையோ டன்னவர்பின் வாங்டெவே சென்றடர்க்கு மாற்றற் கோதா 

ஆற்றிலிட்ட வேடெதிர்த துச் செல்லவென்பு பெண்ணாக வரவு 8ீண்டிக் 

கடழ்.றுலக் சேர்ந்தமசன் வரப்ப_மன் பாதுசெலக் குணமின் மூகை (ன்று 

யாற்றவிடை சொலக்கருங்கன்.சிதந்திடக்செய் த பழ்மறையேயருட்பாவெ 
போதற்றியெவ ரும்புகழக் கோர்ட்டினின்று சாபித்த புண்யத் துக்கோ, (௬) 

புண்ணியமோர் இனத்தனையு மில்லாது விளக்கெரித்தேன் புனலைக் 

கொண்டு, கண்ணுதலோ டினிதுகலம் தானந்த மிகக்கொண்டேன் கடின 
பன்ரி, மண்ணுண்டார் தமையுயிர்ப்பித் தளிக்கவலேன் வம்மினென்றான் 

வாய்ப்பாட் டெல்லாங், கண்ணியயின் மருட்பாவென் றுயாகோர்ட்டிற் 

சாட்ரியுடன் காண்பித் தற்கோ, (௪) 

இன்னவற்று ளேதுக்சோ நினைநினைத துப் பேதுருவே னேக்கங் கொண்டு 

பன்னரிய நின்புகழிப் பார்முழுதும் பரர் அலவும் பரிசா லந்தோ 

உன்னரிய ஈண்பினரு முறவினரு மற்றோரு முனைக்கா ணாமே [ @. 

இன்னலுற்றுப் பொருமலுற வெங்கொளித்தா யினிக்காண்பசென்னோ மன் 

மன்னவனே வடிவுள்ள 8/வஞானாம் பிகையெனுநின் மகளு நின்போற் 

பன்னரிய பாவலனாய் வருமசலை மாருரின் பால னாக 
மன்னியாந் றிருகாவுக் கரசுநினை நினைத்தேங்க வாய்விட் டப்பா 

வென்றுபிசக் கதறிவிழி ரீர்சொரிய வெங்கொளித்சா யேனென் னாயோ, 

கும்பமுனி யுபமன்யு வெனுஞ்சைவத் திருவாளர் கோதிற் ரொண்டர் 

தம்பெருமை இருக்கயிலைத் தடவரையி லினிதமர்ந்து சாற்றக் கேட்ட 

வும்பரொடு சிவகணங்க ஸணின்வாக்கி னவர்சரித முவக்து கேட்பான் (கே, 

சம்பிரமத் தோடுன்னை யமை.ச்திடச்தான் சென்றனையோ சண்கை லைக் 

நேரிசை வேண்பா. 

ஆறுமுக நாவலர்பின் னஞ்சுமுகப் புன்மதச்ச 

சேறுமுக மாகா திறக்கினொன்---வீறுமுகச் 

சோமசக்தர னன்னோன்பின் றுய்ய கதிரைவேல் 

நாமனைக்சண் டேகொண்டே சாம்,
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காமேது செய்வயினி கற்கதிரை வேற்பிள்ளைச் 
பான் ிவபசசதைச் சேர்ந்தனராற் --பூமேலாம் 

புன்ம5ப்பி ரட்டப் புலவர் தலைநீட்டி 

வனகண் மிகப் புரிகு வார், 

கட்டளைக்கலித்துறை. 

வார்கொண்ட பூல்சடைப் பெம்மான் ஏிவபெரு மானுவந்சே 

வார்கொண்ட பூவைச் சமண்மேல் விழுந்து வா துமக்காள் 

வார்கொண்ட வள்ளி மணாளனை யேவி வளர்ச்சசைவம் 

கார்கொண்ட புல்லர்கள் கைப்படு மோகலங் சன்மனமே, 

மனமே மஹாகதிரை வேலின் போதப்வ் வையகத்திற் 

seria wat Hava செய்து கதிர்சனராற் 

மேவு புனளமகர துட்டரைச் Ns தைத இடுவர் 

இனமே கவலை கொள்ளாது செய்வாய் ிவ௫ந்தனையெ. 

ஏிந்சனை யான்ககிரை வேலைக் கைலையிற் சோச்த? வன 

தொந்தனை யாகவன் னோற்கிணை யாகவோர் அய்யவனை 

விட்ையி னாலுல கெல்லாங் ஈளிப்ப விதித இருப்பன் 

ந்தா குலங்கொள லெக்காலும* சைவஞ் /றக்இடுமே. 

serene cay, Cogan களைவா 

முத்தமிழ் ஈத்நாகாம் - மகாவிந்துவான் 

சைவண்ரீ - ம. இ, பாறுகவி யவர்கள் 

இயற்றியது. 

  

o எண் சீர்க்கமி நெடிலடியாசிரிய விநத்தம். 

சோறு சைவிகா மணியே நீற்ரின் 

றிறமேறு புகழ்பகர்ந்த செல்வா சுண்டிப் 

பேரேறு மறைவிழியின பெருமை யெல்லாம் 
பெரிதேற மொழுக்தகலை வல்லோ யந்தோ 

சேறு சடைமவுலிப் பெருமா னின்னை 

நிலத்தேற வையாது கயிலை யென்னுங் 

ர் 

கசாசே.று ரியசனி லழைச்சா னேனுங 

சண்ணேறு ரீருடையேங் சவிஞர் வேதே, (௧) 

ஏருமூ5ற் கதிரையேற் பிள்ளை யென்னு 

மெழிலுறுபே ௬டனிலங்க யிருர்தோ யென்றுஞ் 

£ருறுகற் புலவரெலா முள்ளிற் Cum pps 

இதமுறு த லுளதென்ப தந்தோ விக்காள்
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பேருறுவாழ் வ.துநீங்கிச் கைலை யென்னும் 

பேருல விறைபருளாற் பெயர்ந்தா யேனும் 

பாருறுவோ ாழுதிற?ம பகரு நின்னைப் 

பாரினீத் துறவிழையார் பாவ லோ, (௨) 

அறுசீர்க்கழி நேடிலடியாசிரிய விநத்தம், 

மண்ணமுறீர் ரீயழுங்கால் வானமுமேழ் இரியழுமவ் வாஜோர் தங்கள் 
எண்ணமுமற் றுள்ளனவா மெப்பொருளு மழும்புலவ ரிறந்தா லென்னும் 

வண்ணவுரைக் இலெக்யெரீ வானவர்சூ ளாமணிபால் வயங்கு கிற்கென் 

கண்ணமுத நீருமொரு கடலாகும் வேனிலளத&£ கறுத்த சந்சோ (௯ 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம், 

எப்பெயர்க்கு மேற்றதிறர் காண்மை கொண்ட 

வியற்புலவ 1! விறைமுன்ன ரிலங்கு நீயவ் 

வப்பணிச்ம பெருமானை முன்னங் காணு 
மதுமுசன்மைத் இறங்காட்டு மேனு நின்னை 

இப்படி.யெப் படி.யகன் று வாழு மந்தோ 

வீழத்தார் சவமணியே யிறை நா லெல்லா 

மமாப்பறக்கற் றேப்பம ட்ட பெரியோ யெச்நா 
ஞுனையினியாங் சாண்பமென வுலைஇன் ஜோமே, (௪) 

ந்தனைமயம் பெருமானை யன்றிச் செய்யாத 

இருவாளர் தமீலேயர் கோனை மேன்மை 

சியந்தமலை நாட்டெழுந்த விறனம் ண் டப்பே 
ரிறைவனைகல் வரிஞ்சையூர்ச் சத்தி தன்னை 

எந்தவிதத் தும்பொருவும் பெரியோய் கல்வி 

யெனுமவானு ளெழுநிலவா யிருந்த நின்னை 

யந்காமே யிடமாக நடிக்கும் பெம்மா 

னழைத்தமையி னழுத்தம்விட் டலைன் ரோமே, (க) 

ee: வெற்மையை 

சேன்னை டித்தியாலுபேட்டை பன்னிந€நமழறைத் த்நவநட்பாப் 

பாராயண பக்தஜனசபையின் அக்கீராசனநம், பாசமய 
திமிபானுவும் ஆகிய வித்துவான் 

ஸ்ரீஸ்ரீ- கோ. அப்பாசாமிச் செட்டியாரவர்கள், 
இயற்றியது, 

  

அறுசீரடியாசிரியவிதத்தம். 

தாரணி மீதி லோங்குக் தற்பர சிவத் இன் வாய்மை 

யாரண வாக மங்க ளருங்கலை பலவும் தேர்ந்த
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பூரணா தங்கி வாழும் புகழின்யாழ்ப் பாணம் சன்னி 
லேரணி (2மற்பு லோலி யிருக்கவே ளாண்கு லச்மே. க) 

சங்கர னருளைப் பேணுஞ் ச.ற்றுகா கப்ப வள்ளல் 

துங்கஈற் நவங்கள் யாவுந் தூயவோர் குமர னாக 

அங்கவ தாப செய்தே யருங்கலை பலவும் தேர்க்து 
சங்கையொன் றில்லா ஞானம் தச்தவ மூணர்ட்ச இரன், (௨) 

கற்றவர் பொலிந்து வாழுங் கடல்புடை யூடுச2 பாரி 

லுற்றபுன் சமய மெல்லா மொதுங்கிடச் செய்து சைவப் 

பற்றுறச் செய்து மன்றம் பலகாட்டி யோர்ச ணக்கன் 

சசொற்றபா வினங்க ளெல்லாரு; சோர்வுறச் செய்து காளும, (௯) 

வாதிக டம்மை வென்று வாசக முஃலா யுள்ள 

வோ துர் முறைகள் யாவு மோங்குமெய் யருட்பா வென்றே 

ரீதியோர் களிக்க பென்று நீள்சைவ ரேவர் சம்மை 

அதியாய் வணங்கி யேச்து மழகுறு௩ கதிரை வேலன. (௪) 

பராபவ வருடம் தன்னிழ் பங்குனி ரவியின் மக்க 
புசாதன பூர்வ பக்கம் புகல்பதின் மூன்றா தேதி 

விராவுமா மகச்தி லென்று பளிர் துவா தியா காளில் 

அ.ராமதி புனைந் தவேணி யரனடி. சேர்க்சான மாசோ (௫) 

>: ho கொலையை 

சதாவதானம் 

லஸ்ரீ - நா, கதிரைவேநிபிள்ளை யவர்கள் மாணவநம் 

சென்னை இராயப்பேட்டை 

ஸ்ரீபாலஃப்பிரமணிய பக்தஜன சபையின் காரியதரிசியும் 

சைவப்பிரசாரகருமாகிய 

இரு. வி. உலகநாதமுதலியா வர்கள் 

இயற்றிய. 

கட்டளைக்கலித்துறை,. 

கதிரைவே லைத.தினம் பூசை புரிச் துயர் காசினியிர 

கதிரைவே லைக்கடம் தெங்குரு காசனற் கண்ணியனா 

கதிரைவே லைச்சிலை தாங் யரக்கரைக் காய்ந்தருளூ௩ 

கதிரைவே லைக்கடு நஞ்சுண்ட தேவைச் கலர்சனனே, (௧)
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எழசீர்ச்கமிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம், 

விணணம। போறறுங கணணுதந கயிலை விறறகணக குழுவினை 

*௪.து, மணணினி லருணமா முறைகளின மாண்பை மாஈதருக குணாததிட 

வேணடிப, புணணியா வதியும புலோலியென ஸிடு௩ற பொறபுறு பதியி 

னில வஈதோய, ஈணணிய வெமமைப பிரிகதனை யிஃ தன னலலருட குண 
தி.தினுக கடிகோ, (௨) 

பராபவ வாணடி.ற பஙகுணி மதியிற பததொடு மூனறுறு தேஇ 

விராவுமுற பககம விததக மகழுசோ வேலவன மஙகள வாரரம 

பராபர னுருவிற படாநதனை ஈஙகள பணபுறு கதிரைவேற பெரியோய 

கராவுயி கொணட கரியவன புரககுங காசினி யெனசெய பினியே (௯) 

ஐயனே மூனரும வருடவுற சலததி லறிவுளோர பலரையும Sete as 

துயயாஞு சபைககு மணடப மமைககச சொலலிரீ சராதது முன நயோ 

மெயயநின வாககே ௨னமொழி யெனககசெ ண மே௰வா தொடஙனெபன 

செயயரின மொழிய சிதைய 2 ஓணடோ செததம! முலனி லமமா [நே 

வேதமா கெரியுய) சைவகற நுறையும விளஙட வஈதவெங குருவே 

நாதனா மெனு கஙகரக அடியே நலலருள வாசக மணியாம 

வாதவூ ரெஙகோன சோமகச சனெததில வளளலைக sem ber wrth 

பாதக ரெஙஙனரிஷரிவ் வுலறெ பாவல நாவல மணியே (௫) 

பனனிரு முறையைப பணணுடன யாஙகள பாரணஞ செயதபி னேயன 

பனனிரு தடகதோ ளஎணணலைப போறறிப பரமையின மடைதஇறக மாற 

நனனய வுபாகி யாசகம் புரியு ஈசசபை காயக வெமமை [போல 

யனனிய௰ய மாக விடுததுட் யகனரு யாதரி , பாரெவ ,றையாய (சு) 

அறுசீர்சச மீ நெடிலடியாசீரிய விநத்தம், 

£ஙகுரு மணியே ஞான காயக னாகத சோனி 

யெங்கட ௮ சபையின மேனமை மிவவுல கரிய நாடட.ப 

புஙகவாக ருணாசத வேணடிப போகதனை கொலலோ வைய 

இஙகுள வெங்க ளைய மேரே களைய நீரா£ (௭) 

உத்தம. புலவா தமமு HSS னாகத தோனி 
யுததமச சம.பக சமமு ரூசதமச சைவக தனனை 

யுசசம௪ சமய மெனறிவ வுலினி லெஙகு காட 
யுததமக குருவே யுமப ௬ததமன கழலை௪ சோநதாய (௮) 

சு தரக குருவே நத. ௪௩௪7௪ உட ராகுஞ 

சுநத.ரங களைநீ விட்டு௪ ச௩தரன சிலமபிந சோகதாய 

சாதரங சளக்கு அமபோற சுசரப புலமை யேற்ற 

௪5தரக கணசதி லொனறைத தொலபுவிக கனுப்ப னனறே, (௯)
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இரணடறக கலதகத லெனனு மெழிநபிர சஙகச தனனை 

தெருணடா புஙவா முன்பு மசெய்யவ தானது சன்று 

பரண மடிமேகம்ேே ரப பொழிகதுரி குன ரக கேகி 

யிரணடநாச கலா யையா விமயவ ரத மன னா (௧௦) 

ரிலமண்டில வாசிரியப்பா. 

ம௪சநசம்மச செலவி செமமலாச செல்வி 

தச பு நாமடெனச தஙகிய e @ 

பன்னவா புகழும பொனனவிர ராடு 

மனனவா வண கு மனனவி£ ராடு 

Trav G@esg re ”[ சாடு 

ப வு சொலயாழப பாணமா சசரில 

மேலைப புலோலி வேளாண மரபு 

வேலை gy புவியில விளஙதிட ௨ஈ(2, ய 

மாயா வாச துமச கோளரி 

சாயா ஈததுவி த. ததா தமோ 
சாரண ராரணி சமசதகான வித துவான 

காரண சாடிய நவினமது ௨ உ மச 

சஙகப புலவன சைவ? சார 

புஙகமாச சாபம போவி யருடபா 

பிரபகம நி/ககாக கிஎாசுக கண்டன 

பிரசண்ட மாருத மெழமுமைரும் பெரிய 

படட ங கரி பாரினிந ap me 

வடட மதியணி வளளலை uf spun 

பூரியா சஙகள பொயயுரை மாய 7 

2ரிய செனனைத இரு£2சள விலாச 

மண ப மதினில மனனிய௰ய புலவாமுன 

சணமாக னருளால சதாவ சானா 

மணமுகக துளள மனபசை வாழதத 

அரிதாயச செயக வருடபெொங ரருமே 
பெரியா ரோசஇ பேசும பெரியோய 

நினபிர சயஙக ரராமையுணா-௪ 

அனபுரு வோருக தூயவ ராணா 

பூதி யணியாப புலலா பலராம 

பூகி ப்ணியும புணணிய ஈர மற 

ஈண்ச இனறே யுனப பெருததோ 
னேட பு. ரதலை யொழிசதனா மனனே 

அன்னம் '2ரஙக வமசாசள வாழ 

சசனனியா நுடையான சேவடி சோரது 

0
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சபை வாழும் காவல வாழ்க 

௮ப செழுச தோது மறிஞ வாழ்க, (௧௧) 

அடிய 

உ எறயூர் - சைவசிந்தாந்த சபையின் தனசாலை அத்பர் 

ஸ்ரீமந் - பெரியசாமி பிள்ளை யவர்கள் 

இ ud ற் றி wt Bl, 

  

  

எனனுயிருக் குயிராய கஇுரைவேம் பெருமானை 

யிபூரது காயே 

சனன்னினியான் புரிவதற்கிவ் ஏடல்கொண்டி.ங இருப்பசென 

மிவண்ணி யினனே 

அசானனவில்வெங் கஉ£ரவாள்ளொண் டெல்போழ்ந்து வுயிா துறக்கக் 

குறிக்க இல்லேன் 

கனனவிலு கெஞ்சுடைய கடையேனுக் இவ்வுணாவு 

கீதிப்ப தாமோ, (க) 

தின்சனக்ச மறிவது9 ராய்த் சபிமானச தால்வாதல! 

சாதிச தெய்கும 

புனனெ்சத தவ்போலா துண்மைகெறி தலைநின் ற 

ony, தான 

பொன்னன்செள் சடைப்பெருமான நிருவடியிர் புக்கொளிரசல் 

புகலக் கேட்டிங 

கென்னெஞ்சம் படும்பா ட்டிற் கெல்லையுண்டோ விதுகண்டு 

1 ரஙகா யென்னே, (௨) 

அுடமடய00-ை 

சசாவசானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ-ரா, கதிரை வற்பிள் ளேயவர்கள அருயிரத்சோடிராய 

யாழ்ப்பாணத்துத் தேல்லியம்பதி 

ஸ்ரீமந் - தெ. ௮. இராசரத்தினம் பிள்ளை யவர்கள் ¢ 

இயற்றியது, 

கையறுநிலை, 

நேரிசை வேண்பா. 

௨ாதத பராபவ துச் சேோர்மீன மாமஇயி 

லார்ச்தபதின் மன் றுபெளம னாரிரண் டில் - arise DH 

நாவல/கள் போறறுமெங்கள் ஈற்ததிரை வேற்பிள்ளைப் 
பாவலன்பார் ரீத்தான பகர், (4)
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அறுசீர்கக மி நேடிலடி யாசீரிய விநநதம், 

முனனிசைமிகொாள குடமுனியம சேடனுமவான மிகனுநின 

முனனில V1 gy 

உதனனிசைகொள வரையிடததும பாரிடச தும புமரிடத தும 
மசணறு புக்கா! 

இரநிலகதுப புலவருனக கெ௫ரிலையென Core Gia 

Goss Crop 

பொன்னிததுப புலவருடன வாது? சயயப போதனைந் 

புகலவா யே 

அபனிடசமே யதிச9தழாது குறுமுனிஎய பாசரஉா 

யடைாது போது 

பரவுத மபபாணழியரினபலகை ௭௪ பழிநதுபினனா 

பண்டைச் தாகும 

வரகிறைகச வடமொ.நியை வரிச இனிய |மலவியல 

வள ஙஇ ரீகை 

27 சிவமாச ச ட்முணஙகு சவிசதஇடர் சணசஇதெல 

தாம மேயோ 

கவிந்துறை 

Enger Cups J ணபணியேசத ண ராயகம ¢ 

தற்பர கானக களு ய oxeadl uiaersGs 

யநபுத மேச ச ஸணுடு ரிபாறறு மருமணி2ய 

விறபன மேகதா ேலென் சானம விள பதிடுமே 

முனனாளிற சம..ஈ2 மாணிககா பினனும முசனமைபரர 

மனனாகு மபப ரொடுச | ரசைவ மாணபுபநுரா 

பினனாளி மத சறுமுக ராவன போவடகரா 

னிஈகாளி “ஙகுனக காரிணை யாவரிப பூதலசதே 

பணடி.சன பாவலன ராவு னேனறு பகாஈதுபொயயாபக 
கணடிதம பேசமகசட[தமல பைக கடிதடைசது 

மணடிமெ மாப மயக்கொழிர சேயரன மாணபசசசை 
ட் o~ t 

யணடிடச செய்தனை 2 யனறறை வாருன்ற னனபாகளே 

( நறுறாவுக செய்யுள், 

oral ave ஒழியா வரரபெற ?யாரிருநதரா 

ஐயோ மரணம வரு னல கிசசய மாச லீனால * 

பொயயான வாழவும புலையாடடும விடமகெம பூசலதது 

மெ.பயான வாழவடைஈ தானகதா வேலெனு மேலவனே 

(ா) 

(௫) 

(# ) 

(௪)
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கலீவிநந்தம், 

அண்டா போறறிடு மமபலச காடிஎய 

acon. Cig BL. ang வரனறனைச 

தாணடு பூணட (9சாழுமபனெம வேலனைக 

ஈணடு கெப்சம களிககட லாடுமால, (௮) 

na GEC eee 

ச்ச் வானம் 

ஸ்ரீலனா7 - நா, கத்ைவேறபிள்ள யவர்கள் மாணவநம், 

சைவபபிரசரா ரகருமாமெ 

ஸ்ரீமத் - சோமசுந்தர முதலியாரவாகள் 

இயற்றியது, 

  

நேரிசை வேண்பா 

॥னனும பராபவச? வறசரமா மீனம$ம 

பளனும புராபவர்ம பஸ துை_யான் -- எனி ப 

வேறடலவன கொணடனனபேரினப குருகக்திமை 

இருககதிரை வேர புலவற கோது, (௧) 

எழசீர்சசமீ நெடிலடியாசிரிய offs ot, 

வளமமிபறு இருகசே ரசசரஙய மகாண மல யொடெங சமபநத கரா 

5, உளயகொள._. பதிக முரைக (ராண மேன்மை யுறுலங களையுடைச 

சான, தளமமெெறு Pp ரடடினிற புலவோர தைச தொலி? தலாற 

புலோ ப்யெனா, விளமபுறு பதியிற பணடைஈற றவாசதான மேழியா 

௫12 இலவ துததசே, (௨) 

௮ததிாரப பதிகச ணெழுகதருள புதுசசா நிதஇ௧௧ஈ௮ னடி.பிணை தொ 

முத; மெயததிடுந தவஙகள விதிபப,. புரிஈசே விளங்கு £ ராகப்ப மே 

ரீலாற, கொதசாற றவ தின பயனென ௦௧௨ Tt aut! a ஈகரனசன மா 

௧௧, மெ இசை யினும்?பயட் பராவியே விளயக விளஙகதி ரோனென 

வு திகதோய! (௯) 

உதிததுமே யிளலம யிரகலென நெளவை யுரைசசநன முதுமொ 

பிப படியே, பதிசசவீ ரொனபாள வயஇனுண முறையே பகரிலக கண 

விலக இயமாக, கதிசசநு vorg gu சச௪டறப பயினறு கரு துமெயஞ் 

ானநூன் முழுதும, விதிச தகன மாபாற் சொளீஇயுணாக திவணீ விளங 

தினாய கதிரைவேன மேலோய! (௪)
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மெலிவண புந விளமபியெம மிபாலவா£ விருசஇியெயய இட ॥ ல முது 

சாலர் இருதி விளககியே ப.துககச , மனை யையகோ வினிரின [நூல 

டபாலவா ரெமககிங குறுதுணை மயெமையப (வியினிற ம sali Gra 

ஏலுடூமா நினைந்த 9த௨வண(5 தரிபப பணையிலாப வாமா மணிம்ய! (ல 

அறுரீர்கசம் சொடிலடிய।ச்ரிய வீருத5ப 

மணிவண ட மததென *"சைமுழுது ராயா வாக சோளரியென 

றணியும படுமபே ஈடன பாமே பதும டசு சா ணியாமசகச்கா 

டுணிய சருகச மிெரிமுரையாச றுவ 18 மாமகி யபை ரலாம 

பணியும படி “ யிவணிராத பரிசு நீனைக£ப படு?மயோ, (௪) 

சைவசிப ாஈதமணா ச பமெனப அிபாவரிதசிச ரணிர் யிர யன 

உமயவ* ச தாநசமுணா புலவாகு னிரவைக!ண மேன் மமியாடு 

ogUa ஓ தாசர் இச ச/ரவ_ரனமபுரிஈ 24 இரணை உ டடிச 

சைவ த ராஹ Fo Howors Haye enw gles atu Ca (er) 

பூவுலகு ௦ மவேத5 சிபமுறையைப புளி) லாம புசழகது போறற. 

ப வலர் ஈதுமைய டு॥ பலசா ஈ௨ புத 1 துட பரபடம பான்மை 

மசவகணா 27 நசவ்ணற ரிருசச உபச்சாொ சறகி௨ சீன இறறா சிமனறு 

நாவலரிற கொளவ2ரணி ஞாயககின பெருல மதனை ஈவிலற பாறச்ரா. (௮) 

.ணிகொணட தை ம£ர வாரிபுடை சடிபுவிமா வவாபமீன முனனாப 

பணிசகொாணட நுலபலவு உ பாவலர் பேயுரை செய பவனா மமெனறு 

இணிசொண _ நினனரமை/ இருவாசகாந றேவஃரலா இரு ர ணிபடே 

ரணிசகொாடைடபுராணமுசற செவிமடுபடானா-௨£இடன௭ ॥/ சரா பெல்லோ 

கதிரோனமே ஓகசக ஷான3! கானி பிறடகு மாபோ 

கதிரையே ஒட பான காடினி பிறஙகிற awl SCI 

கடரோனமேற கராத பானே மா ணி.ற௩கா என 2( 

கடிரை வேற ஈராம உானறே கானி பிரகா ராசசே, (௧௦) 

சாதரப பு௮வபேதது 1 சதரன பாச சரா.த 

ஈ௩ரரக கவிட Cig Gt சாழரக குர நினபாற 

க்தி lev & all IFLI™ oh Fag LD GROOT Qi T EN 

சுரா... நாத வாறளறச காதர அரைககற பார2 , (௧௧) 

நிலைமண்டில வாசிரியபபா 

வாழிய வாழிய வாழிய வாழிய 

வாழி? ௬லக மாழி உ ஸ்ழலகம 

௨னபபீந மிபால்நத மககட டோகுதயுமு 

இனபபெரா சே ரிருடியா குழாமு 

சறரோ ரனைவருங கலவியா திருவு
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pve 7 இய வயரமு. யாரகளும 

வாழிய வாழிய வாழ்ய வாழிய 

பெருநில மடரந்சைக் கெரூழமுக மென்புவா௮ரி 

2ருகே சீசசரக் தகுஇருக் கோண 

மலைகஇர காம மருவியே யிீல௩கு 

(மீறகன் னாட்டி. லெழில்பெறும புலோவி 

arpa அஇதக்சே உய(சீக மைகந்தஇற் 

௫ிரூவாத நரா சோமக இன இற 

கருவா தை ரீச்கிய கடஇரைவேற் புலவன் 

வாடிய வாடிய வாழிய arm jus 

சவத இருமுறை சமை௫சதெழமர் சோவக 

swag, இருவிழமாச் ப றப்புற oP Bus 

ஈறறவணன் வாமக ஈலமுடண் பல நூ 

லக்றவென்் போல்வார்க குணர்ச இனனோன வாழ்க 

விரிவக ராஇ விளஙவகிய சொற்களை த 

மிெெரிவக ராஇயாம்ச் ரி/பபெறக இருத்தி 

யியற்பைப்ழ்ப் புலமிவா ரிறும்பு தெய்சக் 

கூயிற்ியே யெமம்குக் கொடுசகதோன வாழ்க 

கூடாராம புராணக் குறிப்புரை தெரிஈ து 

பார்டு சைப் புலமிவார் பயன்பெறு மாறு 

கல்லுரை யியற ரி ஞாலமீ தஸிதச 

வெல்ல ர உாத இ விநலோன வாம்க 

பூதிகண் டிகையின பொருணணி மெசெரிசதே 

*இயாய்ச் சைவ நெரிழியலாம் விளஙகச 

சைவ பூண சாதரிகைய ஈ தணிதூல் 

சசய்24/௦க களிகச இறலோன வாழ்க 

இரவா சகக்தே வாரமிம முதலா 

அவாருவாதக தூல்பு வவப்புடன அுலக்கி 

விச வடி பார் வியப்புறப் போவி 

யருட்பா மறுப்போ உதனவறித தான 

Ohi மறுட்ப வண்கஇர் காமக் 

கலம்பகம் பெளதச கண்டன முூடண்பி 

புவிங்க வீலை புகனை டச வரை 

FaGmas இராலயச் ிறப்புஅமய் விளக்கம 

சவசகேககம் இரைகா த. புரா ணங்சுப் 

பிரமணி யபராக் கிரமம் பெருமைசேர் 

கருவூர் மான்மயங் கந்த புராண 

சாரச் செய்ய டாயுமா னவருடன்



ரர 
௮ 

பட்டின தடிகள் பழையமான் ப்யவுரை 

இட்டமா யினனன வின 2பல நூல்கள் 

புதுககியு up Sud ys gens யெழுதியு 

றஇக்கவீண் உாதநல் வள்ளல் வாழ்க 

gore ver fig Su மழிவிலாப் பதவியு 
மெனனோன் புறுமா வியல்புடன வ1ழ்ச 

மற்றவன் பாற்மலை கற்றமா ணவாகளு, 

முற்றாண் பேயா வுயிபோ னேயரு 

acta ணி “இய தவ டு Fond vil). 

சிவன ॥ ளாரே eis gar pula, (4௨) 

--௭௦-09௫00- 

சென்னை இராயபபயேபேட்டை 

ஸ்ரீபாலசுப்பீரமணிய பக்நஜன சபை உபகாரியகரிசியும் 

பச்சையப்பன காலேம் தம் துவவிசாணை சயக து 

(4060014101 55௦0-7101) காரியதரிரியுமாகிய, 

௪. சச்சிதானந்தப்பிள்ளை யவர்கள் 

இயற்றியறு, ப 

எழசீர்ககழி நெடிலடி யாசிரிய லீநந்தம். 

சைவமெ னும்பயி£ சாரணி மீதுத வழுக்கச் செய்ச சன்னியனே 

கைவடை ஈநசமழ் ௮அண்பொரு டம்௰மா யக்சச சொல்லு காயலவோய் 

மைவனச் கந்தான் மெய்யடி யாகண்மனததில் வதியு மாமணியே 

வய்வது முண்டுகொ லோவடி. மயேங்களு முன்னை யிழந்து முயிபோல்வாய, 

முச்சனு முத்திய ளிசதருள் செய்முழு முல்வோ னெமமான மூசக்கணனைப் 

பிச்தமனதசதுட னெரதிய லைணலா பின்னிட் டோடப் பிளந்திட்டாம் 

கத்திய புத்தரின் சச்சைய டக்கர் கண்டாய் சண்ட னஙகடி.இிர் 

சுத்தர லறிவினா மெச்ிடு புலவநின சூரன் சிரியேன சொலியாமோ, (௨) 

இன்றொரு கடவுள ரெமமினு மேலவ ரெனுமா சங்கட் இடியொசசதாய் 

மன்றன்ம திச்சடை யான்புகழ பேசுறு மாமுறை பததொ டிரண்டல்லா 

லென்றெவர் பாவும ருட்பா வாகுத வின்றா மெனறே யிருத்தனையாற் 

SO Og ST MG di js ழென்றுங் கதிரை வேலோய் காரிளிய௰ில், (௯) 

முன்னொரு sade a1 JU ats nar முனிவோன் மற்றை முதல் 

வோர்கள், பன்னரு மாண்புடை ஈசம யம்பரி பாலிச் சாரப் பண்பேபோ, 

லின்னல்க ளெண்ணில தன்னியு மேங்குச லின்றே சைவ பரட்சிசதா, 

யன்னரு மைச் திற முயர்குணங கொண்டெவ ரறுவா ரினியா ருரையாயே



24 

தமிமுடை நந்சயிழ்ச் சலநிதி யுண்டெழு தபனம் தீர்ந்த சணிப்பேறே, 
யப peng மட்டிடு பொருள்கள்சு வைக்கும ருங்கவி பொழ்பே ரம்புதமே, 

தமிழ்மொழி முன்னுநல் வேண்டுமென நுனனிய ஐமிழ்மா மகளின் றலை 

மகனே, இ.ர்ழ்திரை 2வலைகொள் புவியினி நின்னையி நந்திம் மாசென் 

செய்வாளே (Gi) 

நவிநிலை நறுறை, 

சொல்லாய் ரீசொல் சான்றவ! செய்யும் தொழிலாய்ரீ 

பல்லாய் நீசொல் நான்மறை யாகம வளநூவி 

அல்லாய் ரீயண் மைச்செவ னடியார் நாவிலெனக் 

கெல்லா ரீயே யெனறும ட.ற%7ச னென்செய்சேன (௪) 

எளியார் தஙசட் கெளிமைய ஞா. யியல்லோய்நீ 

களியா£ நின்பால் வருகொடு பகைக் கரிசடகோர 

வளியா£ வலிகொ ளரியென வுருவாய் வள்ளாமீ 

தளியா ரரிவோய் கதிரைவே லோய்கிற் கழகன்றோ, (or} 

எழசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய of hea. 

AM 1 ODE / துவே மெனப்ப லரிவோ துஇக்கு மரசே 

Gime காம்துண் மு.ழுமிக் கொணர்க்து Yash னவம்பு சொரிவல் 

பவமாம் வெயிற்க ஸூலாாப் பயிர்க்கு நிகரா மெமக்கு மழையே 

wars pes வெமையே விெ.து மமாவானில் புக்க சமகோ? (] 

தென்னா டுமுன்ன விக்கா ஸ்ரதித்ச திறல்கொண் டதேவ வருளோய் 

நின்னோ டிசைர்ச சொருகா ளஎேதனு நினைவின் மறக்” வசமோ 

மன்னா வுன்பாதம் பன்னாட் பணிந்த மாபா வியான வரியே 

னென்?னோ புகன்் றன் றுயரா றுயபேணிங் கெம்தா யுனைப்பி ரிர்மே.. (௯) 

a) Fe 

பச்சையப்பன் கலாசாலைச் ௩, ழ்ச்சலைமைப பு॥மை ஈடாச்திய விச் துவான் 

ஆ. சுப்பயாயப் பிள்ளை யவர்கள் பேளத்தான், 
ந . - a7 . . 

ஸ்ரீமந் - ஆ. ௪. பூமாரவடிவேல் பிள்ளை யவர்கள் 
யற்றியது, 

அறுசீர் விநந்தம், 

மாவளமார் கவியையா யிரச்தேபநில் பராபவமா வாணடு மீனம 

தூவளமாா தேஇபஇன் மூன்றாகும் பூர்வபக்க் சத்த மான 

பரவளமார் garg wat மகத தீழ நாடுஇச்ச பாகல் லோனாம் 

நாவளமா । கதிரைவேற் சரபங்கை லைதன்னை ஈ௩ண்ண நாமிள, (4)
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கொச்சகக்கலிப்பா, 

₹ீறுசண்டிசை விடய ரீணிலச்இ வியாவருக்குங் 

கூ. றுமெய விற்.ன்ன?ம் குரவனே சிவபெருமான் 

வி.றுதனை நாட்டியசோர் விச்கசனே யடியனேற் 

சாறு சலை அய7கால மனபுடனே பன்னுவைபோ (௨) 

கலிவிநக்தம். 

சஇிரான மெய்ச்சமய சைவ மிமன்றே 

கதிரவன்போ விவ்வுலகிற் களிட்புண் டாச்குங் 

சஇிரைவே னாவலனார் கைலை யுற்மூர் 
மூதிராச புலவிரெலா முன்னே நிற்பார், (௯) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

ஈட்டுகல் வித்த மறவழி டட்டி யிருவினையும் 

ஒட்டுகல் லாசான் சதிரைவேற் பிள்ளை யாவனிசை 
தீட்டு மய் யைக்சொண்் டுடற்டமைப் பாநுறு5) செுங்கலையர் 

கோட்டி.யில் வேண்டிடச் சீர்ச்ிவ லோகங் குறுகினனே, (4) 

அழுவுற இடப 0௮ 

சசன்னை, ஸ்ரீபாலசப்பிமணிய பகச்சஜன சபையின் 

நிருவாக சபையினருள் ஒருவரும், 

சதாவதநானம் 

ஸ்ரீலபரீ - நா கதீரைவேற்பிள்ளை அவர்தனின் மாணவதமாகிய 

௮, ரிவெசங்கரமுகலியா ரவர்கள் 

இயற்றியது. 

நேர்சைவேண்பா. 

ிபான்னைப் புசல்வ/களை ப் பூவிலுள்ள வெட்பொருளை 

மன்னைப் பெறலாகு பா-வனே-யுன்னைப்போ 

ரிலர்குருவை யென்றடைவே ஸிப்பிறப்பி லென் வயி? 
பபர்கதிரை வேலவனே பேசு. (4) 

BLL ot ba oO Hawn. 

8 . . ௬ . . ச. ஒ 

சண்முக ஸீர்பெயா சாந்றவுங் கல்லாச் சழக்கமெனனைச 

சண்முக னார்சபை சேர்ச்சரு எச்ச தணிக்குவ 

கண்முசனாரடி கண்டனை யிங்குக் கலங்கவிட்டு 

மண்முக மேலிணி யாருள சென்மயல் மாய்ப்பத ற்கே, (௨)
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அறுசீர்க்கமி நெடிலடி யாசிரிய விநந்தம். 

சன்னி சாடற் சிவணவின்று ெெனா ரடியா ரகங்களிப்ப 

பன்னி ரண்டு திருமுறையாம் பரமனருட்பா வுற்சவச்சைப் 
ிபொண்ணி காடும் பிறாரடும் பொலிய புரிக்த புண்ணியகின் 
மன்னி யிலங்கு நறுஜ்£ர்த் இ மலரு முலகல் மணக்குமன்றே, (௯) 

தந்தை தாயா ௬டன்பிறர்த தமையன் சுற்றம் தமிழ்விசு 
நிந்தை யில்லா நெறிக்குரவன் 8.இ யன்பர் நீயென்றே 

௪/ர்தை பதிதத ெறியேனைச் சிறிது கோக்கஞ் செய்யாதே 

யெச்தைக் கயிலைக் கெழுக்தனையா லேழை யிங்குச் செய்வசென்னே, 

கோக்சகக கலிப்பா. 

வசமயஞ் செழிப்போர்கள் செகக்தணிலே பலரெனினும் 

4 வசமயப் பே.ப்கள்வரி னகங்கலங்இ யவர்வழியே 

தவசமய மெனவுரைச்துச் சைவச் ரழிக்கன்றார் 

ிவசமய முனைப்போலச் செழிப்போர்க ஸஜினியாரே. (௫) 

உனையன்றி யொருவரையு மூயர்குருவாய்ச் கொள்வதிலை 

யெனவுரைத்க வென்மொழியை யிருவிசும்பிற் கரந்திலங்கி 

மனமகிழ்ந்து சோதிக்க மறைத்தனையோ இருவுருவைக் 

கனசனசகை மதியாச கதிரைவேற் சண் மணியே, (௬) 

நரிவச௪ வேண்பா. 

சங்கரானா ரின்னருளாற் சம்பந்த ராதியோ 

ரிங்கீர்த நன்முறையி னின்பொருளை - ஓங்கம் கு 

சால்லுலகிற் சொல்லிச் சுரலோகத் தூயோர்க்குச் 

சொல்ல வெழுர்சனையோ சொல், (௭) 

கடு இடும் 

சநாவதானம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ - நா, கதிரைவேற் பிள்ளை யவர்களின் மாணவர் 

சைவணஸ்ரீ - மா. நீலகண்டமுதலியா ரவர்கள், 

இயற்றியது, 

  

நேரிசை வேண்பா, 

மன்னும் பராபவரன் மீனமதி யாமதனில் 

மன்னுகுச னாளன் மசமதஇல்-இன்ன மீர் 

சந்தவேட் டொண்டன் கதிரைவே ம வலவன் 

கந்தன் கழலுறமுன் காண், (4)
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இன்னிசை வேண்பா, 

அ௮கணை ரளக்கா சு ழம்புவியி னான்ற 

புகரில் புலவராம் புண்ணியர்கள் போற்றுங் 

குகனாங் குருபானெங் கோனடியற் up oder 

அகனார் கதிரைவே லன், (௨) 

“ அறுசீர்ககமீ நேடிலடி யாச்ரிய விநத்தம். 

செருவினிற் சூரைச் செற்ற தேவனற் சேனா கர்த்தன் 
நிருவினைத சபர்யனுக்குத் திருத்தமா மெ துச் சாற்றும் 

பொருவரு புலவர் போற்றும் புண்ணிய புருடா வுட்ச 

னிருமல ரடியென் னுள்ளத் இடைவிடா இருத்தினேனே, (௯) 

மேவ ஹு, 

கல்லைப் போன்ற கடி யமனங் கள்ள வள்ளங் கருமையுற்ற 

௮ல்லைப் போன்ற வஞ் ரான மகங்கா ரமூமே யான் கொண்டே 

அல்ல இக்தே பாளாகி யலையு மமயத் தவைபோக்கிச 

சொல்லற் கரிய சுகப்பேறாமு சுடர்க்கொழுர்ரைச் சுட்டினையே, ச்] 

மேவறு, 

ஞானசச்தி கைததலக்தி லுற்றவனே நகாதனென ஈமபி னானை 

கானரித்தி யித்தலச்தி லுற்றுய்ய காசென ஈம் கானு / 

£னபுத்தி யிற்றுயுத்தி யிற்றகத்தே யிறைவனென வேத இப் போறரி 

மோனமுததி முத்றவெற்றி யுற்ரிகததே முறையாக முன்னு வேனே. (௫) 

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா. 

மூதவா ரமபுகழ இருக்தலக் இகழும் 

நாவாய் நீந்து ஈல்லிடு ஈரட்டில் 

யாதனை யகற்றும் யாழ்ப்பா ணத தில் 

(2மதையர் மேவு மேலைட் புலோலியுள் 

கலியுக வரசனாங் கந்தன் மரீஇய 

உலக ரூகக்கு முபய கதிர் காமம் 

புலவர் போற்றும் புதுச்சம் நிதிக்கு 

கலந் திகழ் தரும கர்த்த னாகட்ப 

வேளாண் மூபன் விருப்புட னீன்ற 

காளை யெங்கோன் கதிரைஷே Caves 

பதிற்று மூன்றுடன் பயில்மூ வைந்தில் 
சதியாங் கந்தனைக் கலந்தன னென்னே, ! (௬)
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கட்டளைக் கலிப்பா, 

வாத பரிட்டவம்பர் வாடவே நல்ல 
வாத பிட்ட. வசையற்ற நன்மாயா 

வாத தும்சகோ எளரிமருட்பா மால் 

வாததசால் மறுத்திட்டமா வள்ளலே 
நாதார் தத்தி னடம்டு நம்பண்சிர 

நன்கு நாட்டுஞ்சித் தாந்தமாசரபம் 

வெசாக் தத்தியல் பின்னதென- சாற்றும 

விச்தகனேசற் சமாவதானியே, (sr) 

கலிவிநந்தம், 

கதாகா மததுநங் கந்சன சழல்வாழி 

காகா மத துகங் கந்தன் ஈழலடை 

கதிர்கா மததுகீ கதிரே லனவாமழுரி 

காகா மத்தைக் கரு துவோர் வாழிய, (௮) 

த் 
(DT LIT UT & தும கோளரி 

FF Te BMG WD 

ஸ்ரீலஸ்ரீ-நா. கதிரைவேற் பீள்ளை மவர்களின் மாண வநம், 

சென்னை 0ந்தாதிரிப்பேட்டை வேமாகமோக்த சைவ ித்தாந் சடை 

யடியவரு ளொருவருமாகய 

௦௪௪. சச்சிதானந்த முதலியார் 

இயற்றியது. 

அறு$ர்க்கமி நேடிலடி யாசீரிய விநந்தம், 

பெண்ணொரு பாக! வாழும் ிறங்கலை நீத்து கால்வர் 

பண்ணவி ரருட்பாச் சீர்த்தி பாரினிற் பரப்] நாட்டப் 

புண்ணியப் புலோல் யென்னும் பூம்பதி வரத கோவே 

கண்ணிய வென்னை விட்டு கல் ஓருக் கரச்தா யென்னோ. (க) 

கனவிலு மென்பேர் சொல்லுவ் கண்மணி சதிலா வேல 

கனவினி லெனைம றந்து ஈண்ணலர் புரங்கள் செற்ற 

கனமா மேரு வில்லி கழலடி. ஈலந்தா யிங்ஙன் 

கனைசட ஓுலட லிந்தக் காரிய மழகோ கூரும், (௨)
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கோவினைத 2௪ டாகது செலலுங குணமுள சனறைப Cura 
£உு ரீபோ ஈலல ஈகரெலா5 மொடா தே னையா 

பாவியேன குன் ஈக கேசப பரிஈதிலே னஈதோ 1 அதோ 11! 

ஆவி3ய செயல தென ன யராலமா யோசொற கூருய, (௯) 

ஆரண முடிவினுணமையர௱ி£ பவ ரிய மவாணணாக 
சாரணன ரூமே யெனனு௩ சசடுநு மாயா வார 

வாரணக குழுவை வீடடும வாளரி யரியே யிட ஞன 

பூரண வுருவைக காணப joey olin ௪ டும, (௪) 

_கைதாய தமயன சுற் சறகுபு 8ீ9ிய 2யனறு 

“ஈதையிங வைத யானு 2லலிய௦ பதியி னாரு:7 

சுர புசஙகா ணாது குடிக்கு துய, ஈ நாபபாய 

அ௮ஈ௩இ௮ ன சடையெமமணை ுரளடியை ta Ce Gar (௫) 

மீரரிசை வெண்பா 

Raw பா வன்றிதனை 97 லலுலகு௩ ௨ த 

கஇிமாசன கோயினிங கணடு--துஇகசெயது 

லேண 1° நணிவதுணடோ விசசக யானுனனை 

வொணகுருபாக கொணடி௰ரன லோத (௬) 

டணமடிககும போறறு மெழிறகதிபை வேனமணிமே 

வண £ குரததுடனே © 71ps , ey DG4— கணடி கையு 

Fp wail es» Ter. ராமை நினைஃகுஙகா 

லாறுமோலவன வைள மறை, (or) 

எழகீர்ககமி நெடிலடி யாசிரிய வீநநதம் 

பலலீயம பகது முனறனை மறவா மிதததிடு கணபராட றத 
சதலலவியம பதியின ரோடி ஈய இளைய ௪3௨ ௫ம படுதயா களையாய 

ஈலலையம பதியி னாஉலா பெருமா னறகு॥ மாணவா சீட 

இலலையம பஇியிற ரிருஈடம புரியுஎ (1வனுடன மலகசமென ௫ருமே (௮) 

முக்குண உயததான முறைமற $ூறையு மாகரைச தேவென5 

கொணடு, & ககுறு மனமீனஞா மிச. ரிய பாமை இருர௫ுடபா வெனூா 

சிதரிப1, மகக௭ ௧ கரியா ம /வ விர cri ிறவியன் மறறு, கக 

bor மலாததாட மஈன்புசெய பணிமய வமெனக கொணடனன் 

றப் யேன, (௬) 

மணணைய 2 ஜேணடேன மனனையும 3ேவணடேன மறறுள மிபாரு 

ஊயும வேணடேன, வினணையு॥ மேணமிடன விறலையும் வேணடேன் 

விததக மாமணி விளககே, கணணினுண மணியே க.திஷாவே ஐரசே சுழல
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டி.க கன்புசெ யன்பர், புண்ணியர் நட்பே புவியிடை வேண்டும் பொரு 
ளெனக் சொண்டனன் மன்னோ, (ம) 

சென்னை, இராயப்பேட்டை ஸ்ரீபாலசப்பிரமணிய பக்சஜனசபையின் 

கணிதபரிசோதகர் 

[துவை - கல்யாணசுந்தர முதலியார் 

இயற்றியது, 

நேரிசை வேண்பா. 

செந்தமிழே யெஞ்ஞான்றுஞ் சேடியருஞ் செப்புமொரு 

கந்த னுபய ஈதிர்காமம் - சர்த௲த ! 

௩ங்கஇரை நாயகனே நாளு மூறைவத றகோ 

சங்கரனா ரினனடி சார்ச் தாய், (௧) 

கோச்சகக் கலிப்பா. 

மன்னதனை விழைக்இட்டே மலர்ந்தறியா மியாருகவியும் 

பொன்னதனைப் பொருட்படுத்திப் புகழ்ந்தரியா யொருவரையும் 

என்னகுறை செய்தனமோ யெழிலிழந்த தமீழ்மாக்கள் 
மன்னகவி யுனைப்பிரிந்தே மனங்கலந்து மயஙக௫டவே. (௨) 

ிவ௪மயத் இருமுறைகள் எறப்பறிக்கச் 6. றுகணக்கர் 

அ௮வசமயச் சனிற்ளெம்ப அவர்கெடுசத அண்டகையே 

அவனியுளா ரொருபவமோ அவமதனி னொருதவமோ 

இவர்ச்தேரீ புகழிாத (பில்வுலகை யகன்ற தவே, (௯) 

நாங்களெலாஞ் டிறிய௰ர்கள் ஈலம்பலவு , ' யையாதார் 

பாங்கெமக்கு வழங்காது பரந்திட்6 ரூலகருந்டே 

2ங்குகளெர் சமிழரஏற்குத் சீயவர்க ஜிழைச்திட்டால் 
ஏங்கமன பிளைப்பதலா லெளியேங்கள் புரிவசென்னே, (௪) 

கங்காள னிருபாதங் கதியெனவே யடை.க இர 
இங்காள யெழுமுயற் யெழில்வேலே யுன்றுணையை 

இங்காள வேண்டுமென மிவணுறுங்கா லேகனையே 
வங்காளப் புலவரைப்போல் வார்த்தையினிற் பெரியோனே,(6) 

மன்டி. மனபபடி.யய வளாகயிலை டடைர் இட்டாய் 

என்றாறு மெங்கள்மன .பிரங்குதலை யொழியவிலை 

குன்றாத புவியதற்குக் குணமிக்கார் வேண்டுமையா 
மன்றாடிக் கேட்டிவொய் மனங்களிக்கச் செய்திடமே, (சு)
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சதா வதானம்-ஸ்ரீலஸ்ரீ-நா. கதிரைவேற்பிள்ளையவர்கள் மாணவரநம் 

சென்னை இராயப்பேட்டை ஸ்ரீ பாரசப்பிரமணிய பம்சஜன 

சபை நிர்வாகசபையாரு ளொருவருமாகய 

இருவா். வி. கலியாணசுந்தரமுதலியா ரவர்கள் 
ய நிறியது, 

& 09 ( auctor LIM, 

மாதவனும் வேதியனும் வானவருர் தானவரு 

Lote QC மானுடரு மற்றவரு--நாசவென 

கின்று துதி நின்மலனா உட்ிலைமா மேருவெனு௩ 

குன்றததி னோமுடியாங் கோணவரை--நன் றிட ௫ 

? நூல் வல்ல நிபுணர்மாழ் கேச 
மாதிதிரு வாலயங்க ளாங்காங்கே--சோதியா 

2யாங்ழே நாடதனி லொப்பில்வேற் சம்கிஇிவேள் 

பூங்கந்த வெற்பொத் த பொற்கோயில்--தாங்குமொ௱ா 

மேலைப் புலோலியெனு மேலோ மொழிபதியி 
னாலாங் குலம்புரிந்த ஈற்றவமுஞ்--6ல பிகு 

தென்னாடும் பொன்னாடுச் செந்சபாழு மாரியமு 

மெச்சாடுஞ் செய்தவமு மேகியொன்ராய்--மன்னாடு 

காகப்பர் நற்றவத்தி னான்மறையின் £ர்விளங்க 

வாகமவாய் மைவிளங்க வாரியையோர்--பாகரரு 

ளாங்கு திருமுறையி னண்மையெல் லாம்விளங்கப் 

பாங்குறு குசன் பகர்மு துநூல்--ஈங்கொலிக்க 

வெள்ளை விடையுிரும் வித்தக ளாரடியா 

ருள்ள முவப்ப வுதிக்தோனே ! --வள்ள 

லறக்கொடியோன் போன்ற வரட்குருவை ஈண்ணிப் 

பிறப்பொழிக்குக் ீக்கையெலாம் பெற்றோய் !- துறங்சோர்சொல் 

நல்லைஈக ராறுமுக ஈாவலர்தம் மாணவர்பாற் 

சொல்லுத ॥ி மாரியகற் றாமொழியில்--வல்லோர்செய் 

கோதி விலக்சகணமுங் கூறு (மிலகீகயமு 
மோதிமய னீங்க வுணர்ச்தோனே ! --ரீஇமிகு 

சென்னைமா ஈன்னகர்க்குச் யே பிருளொழிக்கச் 

.துன்னசைஇ ரோனெனவே தோன்௱ியவா ! --நன்னீறுங் 
ஆன்மணியாங் சண்டிகையுங் சண்ணன் நரித்சொழமுகு 

முண்மை விளக்கு முயராழ்வார்--வண்மைமிக் 

வாய்மொழிக்கு மாறாக வாதச் தொடங்கெயபல் 

வாய்மையிலா வைணவர்தம் வாயடகடுச்-- தூய்ர ற்றி
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ண்மை யவரிக்தே யுய்ய மறைவிதிக 

டி.ண் மையாய்க காட்டும் இறலோனே ! --மண்முக இ 

னம்றவச்கோர் போற்றுமெழி னாயகரா கால்வாருள் 

உவழ்ரியருட் பாவோதும் வித்தகரே--.ற்ற டலாத் 

தீர்தைதாய் சுற்றக் சமய omer éecr Bs 

பர் 2 வினைகளெொலாம் பற்றறுத்தோய் ! --சந்தசமு 

நாங்கள (சசய்வமெனுஞ் சாலச் கரிகளெலா 

மமேங்கியழிட் சோட வெதிரேறி-ங்குப் 

பிரசங்கம் கர்ச்சனைசெய் பேரரியே ென்றே 

யரசாஙகச சராபுகழ்ந்த வண்ணால் ! --தரையின்மிசை 

யச் துவித (த்தாந்த வட், சமயத தாபகனென் 

றுதசமர்கள் போற்ற மொளிர்ச்சோனெ 1!--ப./சமதப் 

பிசீதா விடுச்ச பிழைமலிக் 2 நூல்களை யெங் 

கச சனடி. பார்களிசக்கக் கண்டி சசோய் !--அச்தியணி 

யண்ட் பிராற்கிணிய வர் ச.ிழெ னுங்கடலை 

யுண்டமூக தோரு ரயர்ந்தோனே ! --பண்மொழியா 

ளங்கயற்கண் ணம்மை யரசுபுரி மன்மதுரைச் 

சங்கப் புலவச் தணிமணியே ! --மிங்குள்ள 

FIST DICTATES தாயதப் ழின்னமுதைச் 

சக்ததமு மஷூட்டுநற் சற்குருவே ! -- சுந்தரனார் 

சார்இரததி ஏ“ட்பொருளைச் சாரணியி லன்பருக்கு (காக்கு 

மாச்திரைக்குட் சொல்லவல்ல மாண்புடையோய்! --நாத்.இ 

நாசன் சிவனெனவே காட்டி யவர்மூகச்தற் 

பூதி யணிந்தாண்ட புண்ணியனே ! --கோதினாசம 

பாக்சளருட் பாவென்னும் பாமரர்தற் கொள்கைகளை 

மாக்களுய்ய CONST SF மாசவனே 1! - வீக்க சம 

ரீதிர் தலசிது நிறுதிய வக்காலை 

“தி பலகழரி ரீசாத--வாதம் 

பரிதிப் பனணியெனவே பற்றறுச் கீராராய் 

விரிந்த வருண்முறையே மேன்மை--யருட்பாடிஉன் 

நெம்பெருமா னன்பரெலா மெங்கணுமே போற்றிசெய 

வும்பர்கள் வாழ்த்த வுறுதியாய்--வம்பில்லா 

தி பதிவியக்க சேராக மேல்விதஇகள் 

?சாதி யெனச்சொற்ற தூயோனே ! --கோதிலாச 

இல்லை திருக் காசி சிராப்பள்ளி தேவைககர 

செல்வமலி சென்னை ॥ிவனெங்கோ-- னல்ல இரு, 

வாலயங்கண் மன்னு வரும்பதஇக ஸில்வா மங் 

கோல மிகுவடியார் கூட்டமாச்-லமொ
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டன்றுகின் பாலேக யன்புடனே வாழ்க் இியொரு 

வென்றியெமக் கந்த விறலோனே ! --யென்றுன்னை த் 

தத்தம் பதிக்கமைத்துச் தங்க விமானமஇற் 

றக்துவ வின்னருட்பா தாபித் துச். சத்தியமாய் 

வேதியரும் வாழ்த்தியமை வேழ ச்இன் மீருச்தி 

வீதி வலம்வரவே வேழம்பி--னாதியடி. 

யார்குழுவி லாறுமுக வண்ணலெனக் கைகூப்பிப் 

பாருளோா போற்றிசைக்துப் பண்பாடச்- சீராக 

வு்செழுத் தோதஇவஈத வன்பரசே ! யம்பலவன் 
செஞுசொல்வே தாக்கக் தெளிவாகு--ஈமு்சைவசி 

செஞ்சாவி யோங்கச் செழும்பிர சங்கமழை 

யஞ்சா துபொழி யருண்முடிமல ! --செஞ்சடையன் 

ொண்டர் பெறுமைமியலால் சொல்லச் ச வசபைக 

ளண்டச் துறச்செய்த வாண்டகையே !--கண்டோ 

கருவூர்த ஸிக்குங் கருவூரிற் சின்னாள் 

FOS SE அ க்சக் சருஇப்--பெருமானை 

யுள்ளத்தாற் பூதி துறுபாசம் வீட்டி கின்ற 

வெள்ளலிலா நல்ல வெஹறின்முணியே ! --புள்ளிமயிய் 

செல்வன் நிருவருளாற் சென்னையினி௰் செக்ச்! ம்மாக் 
கல்வி றந்த கவிஞுரா--ஈல்லோர்கு 

ஹோர். நா றஐவதான முண்மையாய்ச் செய்துபுகழ் 
பாரில்விரிக தோங்குவித்த பண்போனே !--யேர்ம் குந்த 
சல வருணகரிச் செக்தபரிழ்ப்பா பெற்றுள்ள 

8ீலகிரிக் குன்று ரி ணீன்மலனா---8ீலசண்டன் 
செம்பொ னடிக்கன்பு செய்கணங் கள்கொணர்க்து 

வம்பொன்றே ரேறியுண்மை யன்பெலாம்- சிவம் ிகிற்ககி 

கற்ளோர் கரக் கலைவாணி மே, இயம்ச் 

சுற்றத்தார் சூழ்க்திரங்கச் சோதரனும்--பபெறறவணும் 

வாய்சொட்டி. வீழ்ந்தழவே வாடா வுளத்தரமக் 

தாயிழக்து பாரிற் றவிக்சின்ற--சேயெனவே 

யெஞ்சபையு மற்றனவு மேங்கியழ வேதமலா 

கெஞ்சரு கேயரு நின்றிரங்கத்- தஞ்சமென 
வந்த வரைக்காகரும் வண்கதிரை டேற்புலவா | 

தந்ஹைதா யில்லாச் தனிமுகலா--யச் ௪ மு 

Low Buy ஸமில்லா வரும்பெருக? சோதியாய் 
வேதவே தாக்த விரிபொருளாய்ப்--போதமாயப் 
பெண்ணா ணலியாய்ப் பிறப்பிலியாய்ப் பேசரிதாய் 

மண்ணீ ரனம்காற்று வானாக--யெண்ணரிதா 

5
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யொன்றிரண் டென்னாச வோங்கொளியி லொன்றினையா 

லென்றுமையாங் காண்பே மினி, (௧! 

நேரிசை வேண்பா. 

மெய்யருட் பாவெங்கே மெய்கண்ட நூலெங்கே 

தெய்வீக ₹நறெங்கே செர்தமிழின்--மெய்யெங்சே 

கந்தனடி. போற்றுங் கரைவே னாவலரீ 

யிந்தநிலம் தோன்றாயே லிங்கு, (௨) 

உன்போ லிலக்கணமு முண்மை யிலக்கியமு 

சன்ஞான நூல்களுஞ் ஞாலத்தி--லென்றனக்குச் 

சத் இியமாய்ப் போதக்குள் சற்குரவர் வேறில்லை 

பித்தனே னென்செய்வல் பேசு, (௯) 

சங்கரனைப் போற்றிநிதமு சாக்கெயரைக் காய்ச் துமன்னர் 

சங்கம் தனைஈண்ணிச் சார்மசச்இி-லங்கயிலைப் 

புக்க கதிரைவேற் புண்ணியனைப் புன்னெஞ்சே 
யிக்கால வாசகனென் ழேக்து. (௪) 

கட்டளேக் கலித்துறை. 

மேலைப் புலாலி யெனும்பதி மேவிய வேலவஞார் 

காலைக் கதியெனக் கொண்ட கதிரைவேற் கண்மணிர் 

மாலையோர் பங்கன் மலரடி. மன்னினை மற்றினியார் 

வேலை நிலச்தெழி னால்வர்த் £ரறை வித்தசரே. (௫) 

சங்கரி கந்தனை யாள்பதிச் சங்கத் சணிப்புலவ 

சங்கரி கந்தனைச் சூடரன் ரூண்மலர்ச தங்னையாற 

சங்கரி கந்தனை யேறங் குமானார் தாரகனைச் 

சங்கரி கந்தனை யெஞ்சபை நாதன் சகத்தினியே, (௬) 

அறுசீர்க்கழ்ீ நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம், 

தென்னாட்டுச் செந்தமிழே சிவகெறியோர் தவநெறியே 

இருவே தேனே 

யிக்காட்டுப் புலவருக்குத் திருமுறையி னுண் மையெலா 

மெடுத்துக் காட்டிப் 

பொன்னாட்டுப் புலவருக்குப் போ இப்பான் போர்தனைமியா 
'புலவ சேநே 

மன்னாட்டு முனக்டுனி௰ குகச்சபையை மறச்தேகல் 

வழக்கோ சொல்லாய், (௭)
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முன்னாளி லெக்குரவற் கென்னபவஞ் செய்தேனோ 

மூட சாயே 

னிச்நாளி விளமையிலே யுனையிழர்து வாடு£ன்றே 
னெந்தா யெந்தா 

யெக்காளி ஓனைச்சாண்பே னெழின்முசச்தைக் காட்டாயோ 
வெங்கே சென்றாய் 

மன்னாவோ மன்னாவோ மாநிலதது மாணவரை 

மறந்தாய் கொல்லோ. (௮) 

1: எத்துயர மணுடினுங் ரருபத்தி தவராக வெழிலோ ” யென்று 

 நத்இடும்யாப் (அியல்பயிற்று ம பயனதனை யொருபாவி னாட்டி வாழும் 

உத்தமம் சகுணச்தோய் கல்யாண சர்தரப்பே ர௬ுந்றோ ” யென்றுமு 

சத் தியனே யினியெளக்குச் கடி தங்கள் விடுப்பவருஞ் சகச்தி லண்டேோ.,() 

ஜெனனத்னம் - கட்டளைக் கலித்துறை, 

போமபிர சோற்பதிப் பீடுறு மார்கழிப் பே௫ிருகான் 

கார்பிர கற்பதி வாரமுற் பக்கா லைப்பிசியிற் 

சரபிர சங்கம் பொழிக இ ரைவேற் சிறப்புடையோன் 

சார்பிர மன்றரு வராகடற் மூரணி சார்ர்சனனே (ய) 

திநநக்ஷத்தீர வெண்பா, 

பன்னு பராபவத து.ு் பங்குனிப்ப இன்ன றில் 
மன்னுமுசழ் USS oh CHI மாமகத்தில்--மீன்னு 

கதிரைவே லன்றாதைகச் கான்மலர்க்£ழ்ச் மீசாந்தான் 

கதிரைவே னாவலவன் காண், (Wa) 

அழ: 

சதாவதானம் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ - நா, கதியைவேற்பிள்ளை யவர்கள் மாணவநம், 
பரசமய இம. ரபானுவாிய வித்துவான் 

ஸ்ரீம் - கோ, அப்பாசாமிச்சேட்டியா ரவர்கள் குமாரரும், 

சென்னை முத்தியாலுப்பேட்டை பன்னிரு இருநுறைத 
தருவருட்பாப்பாராயண பக்தஜனசபைக் காரியசரிரியுமாயெ, 

கோ. ௮, திருஞானசம்பந்தச் செட்டியாரவர்கள் 

இயற்றியது, 

நேரிசை வேண்பா. 

கந்தன் நிறமெங்கே கண்டிகை நீறெங்கே 

பர்தமொழி நல்லருட் பாவெங்சே--நிந்தையிலா
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வுண்மைகெறி யெங்சே யுயர்கதிரை வேற்குரவன் 

மண்ணில்வா ரானேல் மடழ்ச்து. (௧) 

கலிவேண்பா. 

பொன்பூச்ச மாமேரு பொன்முடி.க டம்முளொன்று ங் 
கொன்பூச்ச கோணவரை கோதிலா--மன்பூத 

GaSe மாதிதிருக் கேடி.ற் சவதலங்கள் 

சோதியா யோங்ழே தூகாட்டில்--வேதியர்வாம் 

மேலைப் புலோவியொளிர் வேளாண் மரட இத்து 

வேலை சுவரவொரு வேல்விடுத்தோன்---காலை யென்றும் 

பூசிக்கு நல்லடியார் பொன்னடி.யைப் போற்றியரி 

C583 goa 2 FO mC p—CuGW acm 
நாம்பிரம மென்னு ஈலைபெருக்குங் குண்டர்களைச் 

சாம்பிரம மென்றே தலைசாய்சத் து--வேம்பொத்த 

புத்த மதம்புகுந்த பொய்யர்கள் வீறடக்கி 

யத்தனா ராடு மரண்மதுரைச்--சுத்ததமிழ்ச் 

சங்கப் புலவனாய்ச் சம்பந்த ராதியோர் 

சங்கரனா ரின்னருளாற் சாற்றிட்ட-- துங்கம் கு 

நல்லருட்பா மேன்மைகளை ஈம்பனடி யார்களிக்கத் 

தொல்லுலூற் சொல்லிச் தகளறுச்துச்--சொல்லரிய 

சத தியர்கண் முன்பு சதாவதா னஞ்செய்து 

பத்தியா யெங்குற்றாய் பாவலனே ! --இத்தலத் தில் 
ஈங்கள்பாற் குற்றமுண்டோ ஈற்கதிரை வேற்பெரியோய் 

இங்கெமக்குச் சொல்லு மினி, (௨) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

பன்னிரு சோளன் பதமல ரென்றும் பதிச்தநெஞ்ச 
என்னிரு கண்ணு ஸிலங்கிடு மேர்மணி யேதமிலாப் 

பொன்னிரு நாட்டிற் கெழுந்தனை யிங்குன் புகழ்விரிக்கும் 

பன்னிரு மாமுறைச் £€ர்சபை யென்செயும் பாரிடச்சே, (௯) 

அறுசீர்க்கழ் நெடிலடி யாசிரிய விநத்தம். 

பன்னிரண்டு கரத்தனருட் பக்தஜன சபையடியார் பரவி வாழ்த்தும் 
பன்னிரண்டு முறையருட்பா பக்தஜன சபையிரண்டும் பார்வை மிக்ச 

வுன்னிரண்டு கண்களென்றே யுரைச் துலகை யுவப்பித்த வுண்மைச் சைல 

வுன்னிரண்டு கண்களிவணொளிரவுட லெங்கொளித்தா யுரைத்தி மன்னே. 

பராபவத்துப் பங்குணியிற் பதின்மூன்றார் தினநேரும் பகா முற் பக்கம் 

பராபரனார் பரிஈடத்துஞ் சேவகனா யாண் டவள்ளல் பரம ஞன 

புராதனச்சர் மகராளிற் புங்கவற்குச் சித்தாந்தம் புசலச் சென்றாய் 

தராதலத்தி லென்குருவே யுனையிழந்தே னென்றிரங்இத் சளரேனம்மா,()



சைவகிலை 

தெய்வநிலை 
மெய்மையு௪ 

mua s PE 

இரைகடா 

புரை த்த.த6 
கரைகண்ட 

நிரைதலிரு 

எக்காலும் 

இக்கால 

மூக்கால 
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யனமேவே தரணிதனிற் றருக்கமுடன் சாற்றி னாயரீ 
7.து இவினையா ஓனையிகழ்ந்தார் சிலலோ ரந்தோ 

மாந்த உபலவாறு வடைந்தமிதாரு வேலை நேரென் 

ரைவேனீயுரைத்ச மொழிக்ெங்க வுரைப்பாருண்டோ, 

புவியதனிற் பெளச்சமுத லாஞ்சமயச் தெரிக்கு மூண்மை 
அண்மையருட் பாவின வுலகமமலாமொளிரச் செய்தோ 
லவிகா மணியேச் யரியவெலாங கனிவா யாற்றி [ய் 

யாக்திருக்கச் சம்2தியா தகன் றனையோ நீர்மை ம க்கோய், () 

ர துகன்மை யியற்றுமொரு வருட்டொழிலே யினணிமையென்று 

ஜியிங்கே வியற்றுவதற் கரியதொன்று மிலையே யென்று 

ணர்ந்தவிண்ணோர் நகரடைந்து சைவகலம் மொழியச் சேன் 
எக்காலுக் தளராம லித்தொழிலே புரிவதுன்ற ஸியல்போ வையா, (ராய் 

கயப்பாக்கம்- வித்துவான் 

ஸ்ரீமந் - சதாசிவ செட்டியா ரவர்கள் B.A, 
இயற்றியது, 

  

இருமறு மார்பத தொருதனிச் தேவு 

SHOES SOU GTO PES Fein oor Qo 

பானுநாட் டத்து வானாட் டமரும் 

முற்றத் அறர்த ஈற்றவ முனிவரும் 
மந்திரை மறைவள ரந்தத தொகுதியு 

மெண்ணில் சாலம் ஈணணினர் தேடியு 

மின்ன தன்மைய னென்ன வுணர்கலா 

பசுபதிப் பெயரிய பண்ணவன் மூனே 
பசுபதி யாம்பரி சுணர்வீ ரெனவுங் 

கரணங் சடந்த கறைமிடற் றண்ணல் 

சரணஞ் சேர்ந்தவன் ரானே யாடுத் 

தந்தொழி லிழந்த தனிப்பெருங் கடவு 

ளறந்தொழி லியற்று மருளாள ராக் 

காழியில் வந்த கவுணிய ரிறைமுதற் 
சைவா சாரிய தலமை யாளரே 

மெய்யா சிரியர் மேவுவீ ரெனவும் 
அன்னவ ரருளும் ௮ருட் பாசுரமே 

பன்னருட் பாவெனப் பகர்வீ ரெனவுங் 
கற்றவர் புலவரு மற்றவ ரெனையருக் 

தெற்றன வுணர்தரத் தெருட்டிய மெய்யன் 

ung Bre சிவமெனப் பகர்தரு தெய்வு
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erg Bri பிரசாரஞ் செய்கருட் ஈதுரன 

gers Swans பல்காப்பிய முண * 

BVA aE MAA LAY GH CHEAT 

மைதிகழ் சண்டன் மாணடி பரவு 

சையப் பரிசுணார் சபைபல நிறுவிேன் 

அ௮கராஇ புதுக்கி யச்ளீடு விச(8ீதான 
பகராஇ பசுவன் பரிதி; மாலய 

விளக்க (2மழமுதல் மெய்க்நூ வியற் ஷேன 

சிசாற்சிடாரு ளணிமுபற் scowls Pui துன 

பற்பல நூற்குப் பகருபை கண்டோன் 

கூவாகடல் சூழ்ந்த மீகாணமா மலையும் 
நிரைபகம் CFF Fraga Mtr Oa 

Baio cen Te LOE BVM ip 0B 
விளங்க யாழ்ப்பாண மேலைப் புலெச்வி 

கன்னக ாழ்து காகப்பப் பிள்ளை 

பன்னருக கவதுப் பண்பெனத சோறு ரிர்யான 

மாயா வாத அம்ச பிகாளர் 

seals பி்தாக்க மோத மாரணனண 

செச்துமு சாவாச ஈறபபுஸ ப புணணியன 

கதிரை வேற்பிள்ளை சரிதிஇிரர் கதையை 

1 இழுற வெரறதிவித் சசசியி மலற்ரினா 

“oe GD Cot? சிந்த a இரிப்பேட் டைய றா அசி 

வதா ஈமோக்ச சைவங்த் தார்பு 

கோதிலாச் சபை?்யா முணர்நுடன் மா75 

வாடி விந்தம். 
காரணன் கெளரி anys) & «Goi சழுசன் வாழி 
தீாரராணி யருட்பா மேன்மை err & Blanc fa ae 
ஏணி மூவன் வாஸ்ரி யேறிற்ிய ச௪ல்பசள் யாவு 
ஆரண பாக மோகச வரு/சடை வாழி மனதே. 

இருசிித்நம்பலம், 

swe 

௫ இ 0 FI gh Gt) பத்தி Tip. 

பக்கம். வரி. பிழை, Shae. 
ue 1660 187] 

ச் பக செர்ச்சேமா (சர்மா 
oT & 7 [800 வப வம்பா 18/1 ஓசம்ப 
ag ௨௬ el ear gprs வின்றுன 
a4 Ky வுருவாய் வருவாய், 

கணணவிய் துவள அள்லவகயய ப சிகவ




