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ஆருட்பா விசென வறித்தகனே - பழியாக களடரைக (Acne gear 

மங்கலை மாதவி ரூலினியே - மாதம ஏரப்பரி பாலினியே, 

ஸ்ரீருமாரர்கடவுளன். 
சுநரச்கருள் செய்தி யவனே . நடப்மையிலாகாரிசாயவனோ 

வள்ளிமணம் தருண் மாமணியே . வானவர்க் ௪ (0,00 LA aires coh Gry 

தானவர் வேவேரறக் களைர்தவனோ - வாரனவர்ரி சு செய au th gh Ce Gar 

குமாகோட்ட மணியே குருமணியே - அமரர்கள் வாட்டம் நுவிரமணியே 

பன்னிரு முமைச மூ.ருமுலையே - பகர்மறு ரூமைகள் பெரு றையே 

என்பற தெளிவிச்த கதிரேசா . of lig. wait கசிழுள் பலாாசா 

சஇிரைவேம் புலவணைக் சாத்றதவம-ஈரமநில் வேலினை? சேர bea a 

FoF UE WUITT ELLIS OMA Kerr 

Yaw og ger FHT a0 - Goer மெமச்சரு வின்பந்தா 

முதலாம் திருமூமை செய்முதலே - ௪ழமா மான்னமல் பாரிலே 

வரபா கெளணிய தவபஇயே - வஈசெமல் Ft நளபஇயே 

நாவுந்காசெனும் பெருந்தகையே. உண்ணாலர்ம் கரிறுன் னருட்டொகைழே 

வாசேப் பெருமான்றனையே - வர்இத் Gog Ben போம்வினையே 

சுந்தர மாத்தி திருவடி.யே - தொழுதாம் போம்நம் பலவமிடியே 

ஆரூ ராண்டகை *யற்புதனே - மம்புதஞ் செய்திடு டம்பதனே 

வாதவூர் வள்ளலை வாழ் 3 Mane Onis BH shape sips BAom ty 

இருட்ேெ பர் ஸ்ட fil 60" ற்யிழ் 2 Asst a0 - முட் பெரும் தல மம gi Pay an ,



13 

திருவருட்பா, 
uml; Baap யருட்பாவே - யன்னிய மறுமுறை மருட்பாவே 

சிரியா சொல்லுவ தருட்பாவே - சீரிவர் சொல்வது மறுட்பாவே 
மேவா ரர்தமை நாவெமே - சிவணு ரடியினே பாடுவமே 

மசதமிழ் வேத தேவாரம் - என்பது வேச தாசாரம் 

நால்வர்சன் வாயவரு சஎற்பாயே - நல்லருட் பாவெனத் தோர் திடுவீர 

டங்னிரு இரு முறைப் பாமாரமே - என்னிலத்தோர் சட்குமீசரமே 
அருட்பபவென்பதை ய மிசதிடவே - தெரிப்டாஞ்செயச்சொடி. றச் திடவே 

மீவழச் தருட்பா வெழுர்சனவே - வெறுமையர் மருட்பாகவொழிம் தனவே 

இருமுறை யும்சவர் தரிசித்தோம் - நியகொ ழிச்தருள் பரிசித்தோம் 
காஞ்சித் இருமுறை யுழ்சவமே - மாஞ்செனருள்பெறு சம்சுகமே 

பன்னிரு இருமுறை வாழியவே - பகர்ச்தோ ரென்றும் வாழியவே 

a... 

இல மயம், 

இருச்சிம்மம்பலம், 

அருட்பாவெற்றிக்கையுறை வாழ்த்து: த 

gaat OO ng ஷன்! 

ஸ்ரீயிசடசக்சரவிஞாயகர், ஸ்ரீஃ ச்சியேசம்பர், ஸ்ரீசாமாட்டெம்மை 
குமாரச்கட புள் என்னுமிவர்து இ, வண்ணவிருத்தம், 

ஞான மும்மத போத்கன் றிட நங்கள்சச் சியி லேயமர் 

கசரினமென்லிமி யுள கர்ச்சனை யன்பியம்.மிய மாயஞர் 
ககுசுதர்சனா மிடயுரும்மிய மெய்யெலாம்வளை நடசேசா 

தானவித்தம சாயசன்மலை மல்கையின் றன மாவடு 

தீருசைமுன் வலா யணை தழும்பிவை யன் றியெவ்வ0 வேயிலார் 
திழையுமர் இர வடி.வரம்மறை தச்தமாந்தறா நிழலாரே 

மோன நன்மொழி யானதர்தையி னஞ்செலிச்குவை பூரண 
Buse A வியையுமெய்க்குரு முக்துசந்தனை யீனொரூ 

முதல்வியன்பினை வி.நி.பினம்மையெ னிர்தரால்வரை முலனுவாமே 

தினநின் பிர ராமலிங்கன செய்யுளங்கவை யேடிறு 
திருவை சச் இிர மதினியைர்தி தெவ்வழக்கவை யோடவே 

இடமுறுத்கொரு பனிருமெய்ம்முறை செப்பமாட்டியவருளாலே



இத்திபசக்காவர்த் தி, சக்கெவர்த் தினி வாழ்.ரீ.தூ. 
உலகமெம்குஞ் செங்கோலைப் புரிசக்ரவர்த் திநுடி. யுடையேழெட்வார்ட் 

ஈலகனெலா மன்னவர்க்குங் சேசரியிர் தியதேச கலத்தா ரெல்லர 

மிலகுசங்கண் மதங்காக்கப் டெருங்கருனே யிருத்தியர சியற்றுங்கோமாண் 

கல்சமின்றியலெக்சாண்டி ராவனையோ டெப்போதும் கலந்து வாழி 

சென்னை நிபாயதலச்ரிரேட்ட நீதிபதிவாழ்த் ௩ 
மகமதிய சாதியினி லுயர்ந்தமா பினிழ்பிறச்து வண்மை £லஞ் 

சசமதிக்கு மீசைபொமை சத்தீயகல் லமிவுடைமை தரமேயல் பு, 

வசமதியஞ் செல்வமெலாமடைந்துதன்மன் மொ ியினன் ியாச் திரத்தோ: 

இ.சமதிக்கு மாங்கலமு ஈச்தமிமு மினிதுதெரிம் திருக்குமேச்தல் 

கூடடலூர்ப் பகு திடிப்டிக் கலெக்டராயிரும்தபுஈம் கொண்டோ ஸனத்தாம் 

Comm சாங்சமடூழ்ர் களித்தபெரும் கலேக்டரெனுஞ் சீர்ச்சடேலை 

யாடலாம் பார்த்தெவர்ச்கு மின்புருத்து மண்ணலெங்கள் சைவத்தோர்கள்: 

நீட வேசெய்தத௫ப் பயளாகச் சென்னையினி னேர்ச்சான் மாதோ 

மாவனெனிம் சென்னையினிம் டோலிசும் தஇச்தலத்தி லிருக்குஞாய 

சாவலருண் முதல்வன் ஆ ஐகர்டீன் உசையின் மகம்மட்சான் சாகேப் 

பாவலர்கண்மெய்ச்சியிம் பெயருடையோனுண்மைகண்டுபதித்ததீர்ப்பை 

யாவவெவர் புகழ்லெலா ரிம்மருட்பா மறுப்பிறுண்மை யிவனேகண்டான் 
a 

சைவம்போ காதிருக்க மனுவென்டா ஊிவ்௮ருவிழ் சார்ச்தான் சொல்லோ 

தெய்வர்தா னின்றதுகோ இருவருட்பாக் செய்ததுவோ 8/சால் கந்த 

வையன்றுன் செம்சனனோ சமிசாலன் வர்தனனோ வமைத்ததீர்ப்பால் 

வையமெலாங் கொண்டாடச் செய்தவெக்க ணிீதிபதி வாழிவாழு! 

மருட்பா மறுப்பின்வாய்மைகாட்டி 
யருட்டாப் பன்னிருமுழறையென வறைக்து 
நிபாய தரர்தரர் நிலைமையாம்த் இயை 

தேனைச்சா மலர்சொடருச் சிச்தேச் தும் புண்ணியத்தைச் செய்தயு த 
வாளைக்கா வரசளித்த வருட்பிரகா சப்பெருமா னடியேபோற்றி 
வானைச்சாவைப்பெறலின் வைத்திலிக்க சாத் இிரிமன்வரத்தாழ்பெற்றோன் 
சேனைக்சாவலர்மதஇச்குறுண்ணுணர்வான்பலமொழியு ௫றப்பாச்ச நரேன் 

அரசாங்கப் பிரமாண மவைமெல்லாம் சரைசண்டோ னடுத்த மாந்தர் 
சிரசாகிக மெனவாழக்சை மேற்சொண்டே. தன்னதெனச் செழிர்தமதப் 

பிரசாங்கம் பொழிச்துவெழ்றி யுமச்செய்வோ னிழையறிவு பேணுதர்மல் 

Gras வழயெற்றை யுடையவனெஞ் சி௨ஊடியே சானுமன்பன்



செர்சமிய மாரியமூக் இராம் த ae, ALLEL, coat Cag el uk Roar Lim oor 
சக்கி சற்றி த ரிபுணஷெரு வாம் ‘ang Og ener Fai gf i 

ts wey aN (2 ந் oN) ge ay ௪ Beil oF & fi Hew ah F வால்லோணி வாய்மை 

யிர்தமா நிலமொன்( a duln ga sar ooulwd ¢ ap Eaor 
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oy . + 
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[ aor ho 
க உரு ் “8 ட © ek » கடட உண்ட 

இண்ட திம பயென்வெடி ச தானி.றல்குு வையி ரச் ha wT ERM 

ஈன்ற ழங்கு மிமை யால வாடுபயிபச rayon nea war oN ici La சாத்க 

சபா ங்கு UL மி] ip ait vin Gay Mid; பி, [44 டி OA 6a DOL Tb wb! மித a (3 i af 

4 ~ OF ] fn) bod aD On aud vio Bs swore se GCeLmenidin a ds von P regain tf 

ாங்சறநர் நகர்வு சன் வேசளிஇ உழுவாக மாண்பன் வேணிக் 

Reva ஜார் பரம்பாற்கு ஈயன்மா தவராய்செய் Fr geC paca 

வ சைகறர் மலாகீடு முலி வயிர இச. பீ எல்பட்ட நய தோனணால்வர் [சோ 

எகளபாட் உருட்பாகென் று. ற இிசெயம் பெரு ces yl a துமையோன் மா 

விக்தராம லிங்கசனவன் விடயமறும் பாலாரக்கை வேண்டும் போறு 
rut i pion us} ib Dib Wri pe crt gd இலென 2 பிபா Alig 

வேற்று avn Fiat Vd EZ Ovo Munn qomaw@er vent  [Cga 

காத்தங்சா OA MOUC sod sie giro D an ip gs gui w களிப்பாய் மா 

மருட்பா மறுப்புசெய் ராவலன் வாழ்த்து 

சமையஉழக் கதற்புருட்ராம் பலர விராட!  பொருனிரப்பு J a தானுகேரு 
மமையமலாம் விண்சமிய மல்கையெணப் பி௰ர்பழிப்ப ரச்தோகம்களு 
சிமையுடது மெற்றலுறநு யு uO gr hr ப மென்பபயந்த சோம்பர்போலா 

ல ட் உட்டு . - . “yt . 2 ANG oon ch Me Sib So Cupar a Hey sos oy மான்றாமிமாதேர 

Gina gy fe pGew வைட்டி ணவ மேகான்மம் Ly Poa Bun Cw 

யெல்லாம் கல் பிரமமெஸும் பெறும்பாவ மழதமிஐ ற்றை Win gw gal 
நல்லார்கள் வியக்கமைம் அக் ஈருங்கு மியான் மருட்பாட்மி ச௭க்கச்சர்ச்தி 

- வல்லான் மெய்ச் கலைவல்லான் சதிரைவே னாவலன்பேர்மலிர் த வாடி 

மருட்பாறிர்ச்கர்ச Series சண்டனப்பிரசண்டமாருத வாழ்த்து 

இருட்பா வுள த்த னிசாமலிங் கன்றன் 
மருட்பா மறுதீறு வழங்கு நாற் செய்து 

அருட்பாத் தெரித்த பாலசுர் சார்சோன் 
நெருட்பா வுளறத்தொடு றொ துவர (நியனே



இல்லை வாழர்தணா வாழக்து 

ஆஸி குரோ Gud ch லாதிலால்கு மம்றைசா 
(இ a ~ ' ப் > * 

wit oar (Da Bey OV Th Su G BUG) 1a GOP =m of I} SOT AW ட்வே 

ல்புக்தும் செயது ஈறி ரைமேலன் ப்ரசலிக ழூ 

மம், குல்ல ib oh GaP (LJ! ரப கிறு 
ot 

கருங்குழியிற் பிறர் தபொல்லா மருட்பாயைப் டாடியொரு சலசஜாட்டிப் 

பெருங்குறும்பிற பொய்புசன்னறு சம்பாதி யகெதிராசப் புதியமன் மு 

amie சர் வடலூரிழ் கட்டுமிரா மலியுகழ்ழோன் wa go 

உருங்குழிசேர் மருட்பாவென் மமிச்தெவர்க்கும் பெருவாழ்வைக் தர்தார் 
| (ப் ன் bp 10), 

ஏவொனிலெச்தல9 து மேலாருர் 5) ிசம்பாத்தி வினி amis aad 

பாலினிலெக் ஈடராரப பெருகழரையார் யாடிலெரிம்த ப ண்பார் இல்லை 

மேவினிய வர்தவணர்வ் வழும்குவெண்றி ரிரித்தமகு வியப்பச செய்த 

BIS ous இரு வருப்பா NGS KH ME OM ob BE OOF பெ Th 3 மயி ௪ EN Lov ம்மா 

நங்கள் தெய்வசமா மால்லரிச்கு மபிடேக மடதி இயாங்குப் 

பம்சமில்பன் oil] நுமு ைறையர உத் (bal (ab LMP at eo BL. ULL பரிலிற்பூடித் 

தங்கமலது தார்புளைக at Tis dF choy bo el புரிவாய் மாட 

a 2 பதன் ட்ட a ee ad moa, p Bil Bd cb மலம் 0 இயலா ச் ol ga oh ct, will «df aul (Ef) 60 fe op (அபர நய tev 

LD) BEN OV oh ch tht sit L160) Og 4 இடா ரமி பாம உ ப வி போமோ ப்பா 

wed லத் fe அ ர் ண மட (எம்டி மம) ¥, றி ப ee? Us od] Lo top! wilt tr uh 4 wy [ச “ey ine io 

பும்கேயோ ராயிரக்சான் மண்டபற்றம் பிருவறுட்பாப் பொலிலும்ராமனா 

'பொகீஈமுள மருட்பாவின் மறுப்பு (மை புரிலிஜீசரர பெலிம் ஐவாழி 

‘ ் ் IN ay Oy ny PY 
GT ED Wy Lt T aol LAS (Fue வே றய] ai) ol en avo D) an Ds 

& Bang? ay GE) UB ESB of ஈண்டவுடன் முகமல் இம் காட்டி சாட்டிக 

ச. துரையருட் பாக்களுகம்கு வ வற த இல்லை 

LIBR iQ. ty (மீ hf றப் ட்ப & ரட் பா ப்பொ ஸி 

6) க யர்தணார் சாற் Bue wi Gio 

வண்டு. Of tb லிசி ont அ... டா OT ப ட்ப (My ott 

& ண்டியா வருமுயம் மாலொரா பிரமஎரி 

மண்டப்ப ) Gt afl gh Gant 6) By ழ் ae ug G ப றி இய 

விண ட்ப gp றி ம lp out lem i} சி ti லி wer a iv EX) “ay wile MS Gry 

thew men. gp Onegin iy 
Fi edf 2) end po BD bg Quy fi i ae ‘ 

aS) oxy a yt UD பெருங்கடம் வ் . யடி ஸ் ழ் a தினம் ரசி a fla a ஸ்ர am up 

பத்திமுத ம் 5G ர் மெம் Den etd Gl gil wae yar CP FO atl gar 

. 

வைத்தசிர்தி இல்லைமேறி தூவியும் பல பரிஸ் Cab gre iit இ 

ன் வணி 

A tan bs , வடம தர் பெட்ட ts ry oy 
வலி மி It & விப ய oT ap oie dal i gh ei aot Sh ui G ப, அமவ மரி, 

௩ ராச கூட இணங்க மலய எரு ற மம அடிய, டி ச வல ரஸ
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rn 1M oft & @y 7 om ஸ்ரீமத் சி. சுவாமிசாதபண்டி தர அவர்கள வாழ்த்து 

சேவாசமுசலாய திருவருட்பா வல்லசென்றுஞ் ரிறப்பில்லாத 
தாவாரும் ராமலிர்கனே குரவனவன்பாடல் சாற்றலாகு 

ஈவா சென்றுமிங்குச் லெபோலிச் சைகர்சளே ரடி.த் சாரத்தை 
பாவாகா சடுச்சாது தர்ப்பண ரால் வெளியிட்டா ரன்பாயன்றே 

மறுப்பெருதமூடியாது வழக்குவைக்சற் மம்ரன த் இன்படி யே யெம்மோர் 

வெறுப்பாச ராமலிக்கன் பாடலருட் பாவெனவே விள் வாரென் றல் 

சொறுப்பாக வழக்கிட்டா ரவார்கமது பொய்மையெலா மோடப்பத்தோ 

டிறுப்பாகு மிறாமுறையுக் திருவருட்பா வெனவொளிர வுய்த்சான்யாவன் 

செர்தார்கல் குகக்கடவு ளடி மறவாத் தலையன்பிம் றப் 2பானாளு 

நட்தூருங் சரத்தார்க்ரு மறிவரிய பரம்பரன் மனலத்தஞானம் 
வத்தூறுமெய்யுள த்தோன் வடமொழியுர் தென்மொழியும்௨ரம்பேசண்டோ 

உந்தூரின் யாழ்ப்பாணத் தொரறுசார்வண்ணைப்பதியோ னருளான்மிக்கோன் 

காஉலசம் பெருர்தகையார் மண ணொருவுச் துக்கமெலா ஈூங்வயோடப் 
பாவலருஞ் சித்தாக்தக் காவலரும் தலைநிமிர்க்சப் பத் தியோய்சப் 
பூவலயச் சோர்ஏிறக்கப் புலமைமிக்குச் சிச்தார்தப் பொற்டேமாட்ட 

வாவலித்த காவலனாஞ் சாமிராதப் பெரியோ னருளான் வாழி, 

உபகாரிகளின்வாழ்க் து. 
இருவருட்பாச் சரிலச்குமித்தருமக் யென்றபொருள் செ றிச்தோர்யார்ச்கும் 

திருவருட்பாச் /சொழற்றே செறிவித்தோர் முச்தியநால் என த்சராமன் 

நெருமருட்பா மறுத்தவிளம் பாங்களுடன் பத்திரிகை சிதைவில்லாமல் 
வருகிருபவ் சோட்டி.லளி யிவரக்செல்லா மென்செயுமோ மல்லன்ஞாலம் 

காஞ்சிபும் ஸ்ரீஏகாம்பரேச்சான்சொயிற் றருமகர்த்தரும், 

ஸ்ரீ செதாந்தவவெரேசத்இருக்கூட்டத்தின் ஈபைத்தலைவருமா கப 
ஸ்ரீமான் சா, மு. சுப்பராயமுதலியாரவர்சுளின் வாழ்த்து; 

எச்சிறப்பு மூளசச்ிப் பதிவாழு opaigas Cs pone 
ஞூச்சிதவே கம்பன்றன் நிருக்கோயிழ் ஐருமகர்த்த லுவச்ருஞ்சீர்த இ 
யிச்சசச்தின் மிக்குள்ளோன் சமிச்சாரொன் நிருக்ருமெம்ச ளேர்தலீகை 
வைச்சசரத் சோன்புலவயர் வழுத் துபா மாலைபல வயம்கப்பூண்டோன். 

ஆரசினர் சன்மானத்தோன் செளாவநீ இச்தலத்தினஇபன் மெய்ச்மைத் 
தருமவழிக் கூடலுயிரைச் தானளிப்போ னிய வழக்குச் சசாயன்யாண்டு் 
ஈருமமொண்றை யெடுத்தக்கா ல துமூடி த்துப் பெரியவெம்றி சண்டோன் 
பொருசுப்பரா 1G ev eoor Ops லிப்போச்சீமானிக் டூ வந்தேலாழி, [மேன்மை 

நரகல்,



ly 

ht ஏடி பாகக் FELL லே ஈர ப்ர Aes. யி ய் d i ii htt th aA 
Oe Se ( re 

ஸ்ரீமக் ர, ச, சாமிகாத தோலியார் கர்கள் வாழூர்று, 

ஙிர்;மா. மொழுதேத்துங் கரசி யிணிற் குமான்பா வினைப்போன் 5 vel é 

குர்சமா நிற்குமொரு செங்குக்ரர். குலர்இல்வரு மா ண்மை சான்றோன் 
t 

jeer + 

கர்ரபா லேசாரன்கோா விற்ற ரம கர்ச்சணெனும் ௩௫ ோ ஊம்மா 

. * ச " ~ க் ட Cc ம். . 

ணச்சியா வருக்தொழுமெஞ் ரிவரான யோகுயமர் works ai ட்டோன் 

3 : ச ட தது . ன coe + “hos 

தணி விப்ர மியமுமரைக்க ௪ அரபு (மூதி லிசொய்கார் டி கோன றி 

க “7% . (it ட உம் ° iow 

லணிகைமான் பெரூமாற்கொ ரடிமைஇரு வருட்பாலி னன்போன் மில்ல 
. * ச . oy ப் 2 ft ta ~ay 

பணிகைமா ர௬டிகொண்டோ ஸில் வழக்கற ருசவிசெபும் பண்போனான 

அணிசைமா லெனுஞ்சாமி காஈப்பேர் முதவியுக மமர்ர் ம்ம வாழி 

காஞ்ரிபூம் ஸ்ரீ சத்யணாசேஸ்வரர் கோவில் தர்மகர்ச்தரும் ஸ்ரீகாஞ்சிச் 

இழ்தாக்க இ ages இருக்கூட்டத்இின் லக்முஸனா இபஇயுமா இய |. ப்ர, 

அப்பாஸாமீ செட்டியா ஈவர்களதும், ஸ்ரீகாஞ்சிச் இத்தாக்க இலவரேசத் இருகி 

mS A wu wa yin, cpa Oss say abil ov mina elas Lit LO yA. 

Of LAT OD FB ICD FON w 1 WAU சாறும் வாழ்ற. 

பக்கிம்கோர்விைசாக்ரன்குணச்குன்டோன்றி (aH aC காயி
ர்பணியேபூ Gin BL. 166) 

சம்ிபணப் uTemde Oeip@us தலன்றனாணுச் சணவா வன்பு 

விக்நைபொறை யுடையானன் முனிூப்பல் சவுன்டலன் மெய்விரு, ப்பான்பமிக்க 

வுத்தமல்பா லஈந்தரணுஞ் செய்்.புஈவிக் செல்லையின்றே யுவத்து வா ழி 

இரிசிரபும் ஸ்ரீசாயுமானேசார் கோயில்தர்மகர்த்தரும் ரீ எஞ்சிச்சிச தாரா வ 

கேசக்இரும்உட்டத்தின் செளரவ.௮ரரஸனா இபஇயுமாயெ ஸ்ரீமட் கா, BIG Ky 

மேசலியாரஉர்கள நும், நூ ல்மளிகை ஐ.ஒ.இயப்பரு ரலியாரவர்கள் தும், ITIP hile 
“ye . . ர , . டா 

செல்வர்இப் பெருமான் சருமகற் ரலேமை செறிந்சவன் வாக்கிணிரசிறக்சோன் ‘ cw or ‘ 8 8் f 

டு றல் வற் இச் தீடங்கும் பெருமையன் சங்கா கரனெனச் சொறிம்ஈ வன் ராணு 

மொல்வந்த சான்றுக் முரியவய ஜோ யப்பான் முதலியுமுவற்சே 

செய்வந்த நன்றி சொலுச்சரத் தன்றே ரியர் வாழிய A mae s 

மாயாவாததும்சகோளரி, ஸ்ரீமந், நா, ச௫ிரைவேற்பிள்ளை. அவர்கள் மாணவரும 

ஸ்ரீகாஞ்சிச் இத்தாந்த வெகேசத் இரும்கூட்டச் ஈபையாருள் ஒருவருமாயெ 

ஸ்ரீமந் பெ. கோவிகந்கராஜ மூரலவியார் அவர்கள் வாழ்ச் மு, 

மாவிந்த னலிசெலவைச் தடுமிந்தக் காஞ்சிரகர்கி கரு ௮ும் வேளாண் 

மாவிர்தக் குலமணிரம் பெருமாண்முன் னவன்மைக் ஈன் மறுவில் ர்த்தி 
a க ல் oc. . டி உ . . 

சேவிர்ச னரவிந்சன் செறிரந்சன் றெரிவரிய இருக்கோ விந்தன் 

நாலர்த புரமுந்த  ணடியுந்சன் மனம்பஇிக்த நலக்தோன் மாதோ 

சேசன்றே வாரமுதற் நிரூவருட்பா ரேசனக்கஸ் இிறக்ககேயன் 

வாசங்கான் மலர்த்இிருவின் வாசன்மாற் மலர்நாசன் வழுர்ஆங் கல்விப் 
“ty ட . wt ae . ம் . ms ee . 7 ன my . . 

போசன்மோ ஸிர்ரரா ரஈப்பெயர்ப்பா வலணிரைந்து. பொழு மாண்டான் 
. ‘eet ப ~,* ல் ப . ் ச OTE LY eT (a, Hall i) Re6 wf ONY Di SO! GOI AY Gc uv roi an” i) 
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ம! wha jie fy அ ய் பியர் 3 Liles 4/0) (OCR LEN fF ச ய் ஸ்ரீ அகம் 

சிப்நோட்டிரக்கூட்ட்கின். காரியதரிசிபு மாகிய 

ஸ்ரீடான், பி. ரெறாறுகேராவியாரவர்கள் வாழ்ச் து, 

GO Fa AO a0 Hk ருயிய்னவு ஸ் சாம் இர ந இற்குடலெனவுமக் சழைப்போ ளும் 

GOS MAE MA கடி anlclo, cL Faery பெருங்கூட் டம் பதிக்கும் நேயன் 

பொய்வைக்ச பரும்பாயிற் இழ, பங்ஞூஸ் மூருகேசப் yoeanan ates த் 

செய்யப்போற் செ.புமுதவி மறம்ருமோ வையமவன் சிறந்து வாழி 

CBD Sone sco Gl si. பனி பம்பிபிலல ஸ்ரீஏகாம்பரேஸ் வரர் கோவிலில் 

அரியா வேம ue ஸ்! ஸரி ts por | ஈத யெழுக்சருளப்பண்ணி22-1- 05 oy fet Hd 

ருஷி m 10a.» றர 9 வாரஈபஇன மே. இருவருட்பாவிறயமகோற்சலம் 

CO) PUI 5 165A பர் ரிக்சா வக! இருக்கூட்டச் தீரர் வாழ்க்க , 

முத்இிமியழ். pomsori Ge இறந்மிசொயிருங் காஞ்சியினின் மொய்ருறோ தி 

யோதி aro gw Gus) Lh) near 6S) ian ng நஇீராறொன்றா 

வைத்கருறையம் இருவமும்பா பமோற்சவ்காம் இல்லையிந்போல் வயமாமீலு 

விக்க Bil: ர் ha யுங் bit, (1 i) f 9] la BF tk fn, நம்கூட்டம் விளங்கிலாழி 

இத்னெத்தி எநாவம்போற் தாயுியிணிற் ஈண்ட இல்லை யிசைந்தகட்ட 

Ws Darke) ணிணைர்சார்போ லெக்காவு மியைந்த இலை மீராறான 

பத்தியருட் பாமபெைப் பிராங்க மரைப்போலப் பார்ச்சோமில்லை 

ஈத்தியயரா ணன்பா்களே யிலையருட்பாப் பெருமையெனச் சாற்றலாமே 

சோசதியார் காஙுசியிணிஞரல்வருக்கு. பபிடேகந் துஇிச்சச்செய்தே 

யாதியாய Canis slurs ளேற்றுவிசதுப் பவணியார்ந்து 

கோதிலா யிரக்காலோர் மண்டப னருட்பாவின் மமைச்கோட்டி. 

இலொ தாக்குவித்துச் இருமுறையி ஸுர்சலச்தைச் செய்தோர்வாழி 

சென்னை இந்தாச்திரிப்பேட்டை, ஸர் ௮ங்.எளபரமேஸ்உரிகோயில் தர்மகத்சரும் 

சர்ச் அப் ஸ்யட்மாண்மி மிஷின்பாடராலை உபாத்தியாயரு மாகிய 9, 

மூணிசாமிஉபார்தியாயர் அவர்கள்வாழ்த்து, 

சென்னையினிற் ரைவநலம் இசழ்சிர்கா இரிபேட்டை சிறச்சவாழ்வோ 
. * 8 * woe . “6 « ae . 

னன்ையங்கா எம்மை.புறை யொருசோவிற் றருமகர்த்த னடுச்தோர்ட்போற்று 

பதன்னமனற் ஏியபாணப் படைர்ம முணிசாமிக் குரிசில் செய்த 

வின்னலெனம் சொழுத்துரைக்க முடியுமோ வவன்டூர்த்தி யிலங்கவொ.ி 

சென்னை சிந்தாடிரிபேட்டை வாரமும் பன்னிருதிருமுறைத் இருவருட்பாப் 

பரிபாலன ளொழுவரும், பே யெம்சாமினர். ஆபிஸ்உச்தியோலக்கரு 

மாய ஸ்ரீமர், ஆயலூர், வோ௱லமுசலியார் அவர்கள் வாழதது, 
உ . a ட « fd * 

ஆயா ஸரழவா்றாலச் கருக்கவ் இனி பயருறு 9 வடைரந்ே தானாகப 

LIT Ley) J அருவ ற், ஸ்ர Gol ant ரிய பெய்கையில்எப் பனிப்போன்சைல த் 

(ம ய மறி (த (4 ர பதி ர டது h, ம் ey ப. watt ப oval (03. ௩; ) நோன் மைச் 
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(ர (பார்ம் நட்டம் ய fy ME wall இர புட ம துக் இளை க்கு மு ரேயன், red 
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பேயெக்சா மினர்ம்சந்தோ ராசாங்பப் பெரும்பவரியிர் Cac umd yg Con 

ஞாயன்மார் கழலடிக்கு மறவாக ிர்ைலைய் க ஈலர்சொன்ரென்னைக் 

சாய௫ந்தா இரிப்பேட்டை வாழும்வே காஈலத்தெ மண்ணல்செய்த 

தாயகமா நன்றிக்கோ ரளவின்றே யன்னவன்8ர் சாற்றின், 

பன்னிரு இருமுறைக் இருவருட்பாப்பர்டுயினரும், அவ்வை :இர் இரர்ணாயட 

ணைழைச்சவருமாகிய முர-ர- ரிடுராமரா புரம் கெள்சாயமோவர் அவர்கள் ஆம, 

இந்தாதிரிப்பெட்டைவாரரும்மசாராஸ்பாங்கியுக;யோமதாருமாடுய ம-ரஃரஸ்ரீ 

ஆயலூர் குமாரசாமிழுகஙியார் ௮உர்சகள ணும், வாழ்ர் ர 

கட்டுமையுங் சடலுக்கோர் மரையுமெனம் மலச் றுசயி களிப்பாச்ரெய்க 

வுட்ரிலிலா வுளச்கோன்வொர் சோயதேவக் ருரிரிலுமிம் வரின் வாழுற 
சீட்பமுள ரைவரலம் பரவுவிக்கு மெய்ந்தலர்தோ ஞாயலூராச்ரார் 

ஈட்பினஜனோர் குமாரசா மிப்பெயரின் மாராலோனணு நாரரம்வாழுி, 

சேவாரமுசலிய இருவருட்பாப்பர்தியினழும் அரசாங் வுரிநியோகக்கரு பாடிய 

சி்சாஇிரிப்பேட்டை ம-ர-ர-ஸ்ரீ இங்சாயவேறு முகலியார். அவர்கள் வாழ்த்து * 

தீங்ரார முச்சமிழ்ப் பன்கிரு மாமுறை கமெணுஞ்ர்க் 

துங்கார மூன்னருட் பாவழஃ சானலை சொல்லு வெற்றி 

யிங்சாரத் சந்தர் சங்காரமேன் ௦ விப்பெடரோன் 

பங்காத மற்றைய செல்வரும் வாழ் படிம்க்சென்ற மே, 

சென்னைச் சபையார்கள் வாழ்த்து, 

கல.றையாகமவுக்க சிஃதாக்க சபைராயட்பேட்டைகாடுந் 

SUIT சுப்ரமண்ய பக்ரசன சபையாராுச் சமிர்குமேன்மை 

வலமுசத்தூக் குமாரசா மிப்பெயரின் சபையாரும் புரரைவாய்ந் த 

நிலவுசபை நங்கள்சைவ இர்தாந்த சங்கமம் நிஸ்றேவாயி, 

யாழ்ப்பாணத்து வேளாளகுலதில5ரம் ரைவசசச் அ. col rut en 

காரச்செல்வரும் ஆகஇயதெல்லியம்ப DoF 05, 0,50 nau Sok Sor yan eon a. Ls sp) 

வேளாள ரலமூபன் பாழ்ப்பாணம் தெல்லிரரர் வியா ராவி 

தாளாள ஸுபகாரப் பெருங்குரிசி லிசைலன், சாற்றங்கேம் வி 

CG சளாளுங் கருணைதனைச் ரோக்ஈஷர்ச்ரு மூயிர்சொடும்ரு nol A Sai 

நாளாளுங் கதிரேசம் பிள்ளையண்ண நா.நிசொறு நயக்ாி, 

ஸ்ரீஏகாம்பரசிவயோடுிகள்மாணாக்கரூம் ஈாஞ்சிச்சிச்தார்தசிவரேச்திருக்உூட்ட 

தீதின் கெளரவப்பிரசாரகரும் உரையாசிரியருமாயெஸ்ரீபம், சா, லால ஈந்தார் 

பிள்ளை அவர்கள தும்பெருககர்ப் பிரசங்நரமிர் ஈரும் ளைலப்பிர.சாரணரும் 

ஆடூய, வித்துவான், பெரு-இரச்சின ரமூாவியார் yard sor gpuioa.aebs wo. 

வித்துவா ளாலால சுந்தரவேள் சொய்ஈகண்றி 

நத்துவாஞ் சைவமதை நாட்டொன் - பூச் புமிர்த 

மென்னப் பிரசங்ச மே ற்றி Dew மாரு சவி 

மன்னன்சீர் வாதியலே என்,



பு 

சென்னைப்பிரரபகியாயாலவாசால நியாய தரர்சாராடுய 

ஸ்ரீ யர், ron el ovtu cootlcn shar Gar 14 - எ, பி யல், அவர்கள்வா pa". 

நிவமண்டில வாடிரியப்பா, 

இரைபணியகொழிய்குபுபெருவளம்பொலிர்க, வாரிகு றிலங்மையினவிரியாழ்ப்பா 

பேழுியர்ருலக்துர்தோன்றியோன்மிர்கநியாயதரக்கனேரியோன்டர்த்தி (ஸா 

யான் நபண்டேம்கு புவவிமியபி றய்ரு, மாண்டமை யலி பினு்சமோருனமா சோ 

பிரையாணிசபர்ச்சப்பெறுந்சமைப்பெயரொடு ளசி ணிழடெனச்காணர்ப 

தோலாகாவின் பேலவரரைம் , ஊிலாணியெனுமலண்மையோர்பாசை | 2. 

வாான்ரசர்ருபதாரிமான் புறிந்து வஈவிகடமக்கி் எளவிலை யன்ஷனோன் 

அவ்பருர்படைச்சவற?இன்செல்லியார், பார்வகிபாசணின்பொலிசவிந்கிலச் 

௨. (சே. 

இ. Ng ree? fo ப கே Q ரே ட விரு CLG Lf) BT PF ol பமா வி பவம், 

ப்ரீ விஈடரல்கா விமாயகர் துதி, 

கரு வறுட்பா. விளாக்கமணைம் கண்டொருப்பா மிறும்குமெங்கள் சஇித்சசால்வர் 

இருவருட்பாடமோர்சம்ஸாச்செய்யொருப்பாடிக்சவிங்குச்ொளிக்குமாலோ 

(௮ருவருட்பா வியாச்கியம் சிர் பாக்கி பரும்பாவின் விழுக் தமான ச் 

சொறுவருட்சா விாகிடுபுயர் பரருட்பா புளம்இிரட்பாச் செறிடமுமாலே. 

tt 
(ரீ எசாம்பரநாதர் ததி, 

கம்ப றண் பலாக்காக்றாம் கம்பணப்பொ ம் கம்பனை மேட் கம்பினானைய 

கம்பனை வாண க மாப்பூங் சொர்பலை யோர் பங்கனைமாக் கம்பிஞனை 2 

en யொண்் சன்ணரற்பூ கம்பனை ௫ம் சம்பளையிற் கச்சியா ரே 

sine Cut sue wine கம்பனையாக் கம்பெருக்கம் சண்டுவாழ்வாம். 

OUND KO TA Fb STH MIM GO FUNG STG HF பரமரம் கானா 

ராரிய சுவாமி ஞூ oy முள் ளி பெ ly. BHD முத்தியளி திதஸ்ரீஉமா 

பதி நிவாராரிய  கவாமிசள் திருமுறைகள் பன்னி£.வ்டின் 

மீறும்வைக்க போன்புகாரணமாக, இழுமுறைகண்டபரணம், 

சேகடிழார் நாயனார் புராணம், என்னுமிவவரு மால்கள் செய்து 

வம்மையெல்லார் கெளிவித்தருளினார்... அவற்றுள் சேக்கிழார் 

(prt GTO Luh SES கிழார் பெருமானையும் அவாரருளிய பன்னி 

ரண்டார்திருமுறையாகிய பெரிய ।/ராணத்திருவறாட்பாவையும் 

நதம்பாற் தில இற்றைக்குர்சுமார் அமிரத்துமுன்னூறு வரு 

டங்கட்கு முன்னே ய னைம்து எழுந்தருளச்ளெய்து அபாய 

சோழுமகரரா தர அவர்கள் தாமே சாமரம் விட மமகசாற்ரவங்
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ண்ட ரடினார் என்று இருவாய்மலர்ந்கருளியுள்ளார். ௮ள்வா 

மூய திருமுறைமகொோற்றல மகாவிபலம் இன்னும GL FBS gy co 

பமோவென்று செவரேயர்ொய்வர்கள் இருர்தகாலை, கருங்குழி 

இராமலிங்கபிள்ளையின் பாடல்களை மறுத்து, தேவார Bay 

வாசக முதலிய பன்னிரு இருமுறைகளே இருவருட்பா என 

நிறுவிய ₹ இராமலிங்கபிள்மா பா௨லாபாசதாப்பணம் அல்லது 

மருட்பா மறுப்பு''என்னும் புச்தகவிட ய:மாகம் மென் னை கரரதி 

சாரநியா UW Gov GH NO) காண்டுவர் தவழ ச்குப்பன் னிரு இருமுறைத் 

திருவருட்பாக் காரராகிய கங்கட்ரு ஒருபெருஞ் ஏயமாகவும் 

இராமலிங்கர் கட்டியொர்க்கு அபஜெயமாகவும் மாடிர்நமையால் 

அர் தச்திருவருட்பாப் பெருவென்றிருமிக்று மேல்வரும் தலங் 

களிற்விருவருட்பா மகோற்சவங்கள் கொண்டாடப்பட்்டன. 

முதலாவது இருவருட்பா மகோற் னம். 

சென்னை குிலிச்சடுக்ச ஸ்ரீமுத்துக்குமாரசுவாமியார் இரு 

க்கோயிலிலே ரென்ற (27--11--04) ஞாயிற்றுக்கிழமை 

Li hth Gh GOO Hib; ஸரீபாமாராரியசவாமிகல்.. நரல்வர்க் 

ரூம் WHT VAL அலங்கார அராதனஞ்செய்து செவார முத 

லிய பன்னிரு இருமுறைகளையும் அலங்கரித் று ப்பூமைபுமிற்து, 

சசலவைபவ &பரரரங்களுடன் இசத்னவிமானத்தில் எழும் 

PROS FMF wD 7வத்திரு கூட்டங்களும் சபையார்களும் 

புடைசூழ, தேவாராதி பாராயரகோடடித்துடன் மாடவிதிப் 

vaca gs, அவற்மின் பெருமைகளும் உபந்யாடிம்கப்பட் 

“டன. இவற்றைச்ரெய்ோோர் ரென்னை ஸ்ரீமதானர் த முத்தும் 

குமாரசுவாமி பக்தனை ஈஎபையாரும், ரைவடுத்தார்க மங்கத் 

தாரும், ரைலரமய பர்தஜனசபையாருமாவர், 

இரண்டாவது மகோற்ரவம், 

சென்னை இராயப்பேட்டை. ஸ்ரீஈர்தசேரப்பெருமான் நல 

யத்திலே ( 4--12--04 ) ஞாயிற்றும்ெமை மேற்குித்தவாறு 

சகல விபவங்களும் ரெய்யப்பட்டன. இது செய்தோர் இராயப் 

பேட்டை ஸ்ரீபாலசப்ரமண்ய பர் சஜன.பையாமாவர்,



முன்றாவது மகொழற்ரவம். 

ரென்னைப் புரரைல் கங்காகேசுரப்பெருமான் ஆலயத் 

இலை (18—12—04) அதுிவாரம் Liha WEE BS TFT (hb (ld, 

பங்கராட்சியம்மையார்க்றாம், ph risers oT DG OHS (HD, 

மகாபிஷேக முதலியன கடசி பன்னிரு இருமுறைகளையும் 

புஷ்பப்பல்லர்கில் எழுந்தருளாுவிஈ Coo Duss OO Gi FG 

ப்பட்டன. இறு ரெய்தோர் பாரரைப்பரிவ தமிழ் 2வதபாரா 

யணா சபையாராவர். 

நான்காவது யானைலாகன மசேோற்ஈவம். 

ஸ்ரீ சிரம்பாமகாே க்ஷ்ற்இிர BOO iret Si Hews iH) Gm 

wont & LOS" 10a ( 14—19—0-4 ) சனி t கிழமை யாகிய 

அருத்திராகரிரன க்கிர்க்கு. அடுத்தசாளிலே, லேசு சிவாகம 

புராண தார்க வியாகரண மகாவிற்பன்னர்களாிய தில்லைவாழர் ந 

ணார பெருமான்கள ரன ப்ரம்மா மது இ- 80- குங்கறாமி இ ie க்ஷி 

ஸம் அவர்கள், ப்ரம்ம LI LD 9- ஜா BOL இகஷி தர் அவர்கள், 

ப்ரம்ம ஸ்ரீமத் 0- தண்ட Lato CB kal, கர் அவர்கள், ப்ரம்ம ஸ்ரீமத் 

௫. கோபாலசாமி > Spl அவர்கள், ப்ரம்ம ஸ்ரீமத், இன- தங்க 

எரமிதிகஷிதர் அவர்கள், ப்ரம்ம ஸ்ரீம், K He ற டுபா- மூப்பு மாமி 

இக்ஷிதர் அவர்கள் ; முதலான ௫ ni ஈப்பெருமான்களால் விள்ம்பா 

மிடப்பட்டு அன்றுகரலை ஸ்ரீரமயாராரிய சுவாமிகளுக்கு மகார 

பிஷேக அலங்கார அரரகனங்கள் ரெய்யப்பட்டு, அவர்களால் 

தேவார திருமுறைகள் பன்னிரண்டினையும் அலங்கரித்துப் 

பூசித்து .கோயில் அரசுவாவாகெய யானைபணிர்து வல் கொடுக்க, , 

அதன் ம்.து எழு தறாளப்ப.ன்ி, கொடி, கூடை, சாமாம், முத 

லிய சர் லோொபசாரங்களுடன் பூறப்பட்டு, இருமொழி திருவரு 

ட்பாக்கோஷர் இரைகடோறும் ரெவிடுபட மாடவிதித் இரு 

வலாவந்து, இரார சபையாஇய அபிரக்கான்மண்ட Ug Boo 

இருமுறைகளை விற்விருர்கச்பெ ய்கனர். அதன்பின் ஸ்ரீமத் 

ரா- சறிரைவேற்பிள்ளை. அவர்சளைக்கொண்டு பன்னிரு இரு 

முறைக் இருவருட்பாமகிமை, கருங்குழி இராமலிங்கபிள்ளை 
* * ட ” J . ௪ 

பெய்க சிகம்பாதூஷணம்,  சவரங்கையில் விழக் தாலை உடம்
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புக்துகிலு நனையாமல் ஈடசாரப்பெருமானெடுத்துப் பொற்பூவா 

ணிர்தார் என்று இராமலிங்கபிள் ரோருனரைகத்தபொய், அளர்பாடல் 

இருவரு பா, இருமுறை அகாஎன்பறு என்னுமிவவிஷயங்கள் 

சுமார் (9000) எண்ணுயிரம் சிவரேயர்ரெல்வர்கள் மத்தியில் 

பலப்பல பிரமாண சியாயங்களுன் கேட்போர் யாவரும் அனர் 

துவாரிதியின் முமுறாமாறு  பிரரங்கஞ் ரெய்விக்கப்பட்டது. 

உடனே Gaile சலாமிரள் யாவமும் ஏனைய பெயர் 

ரொல்வர்சளும் உபக்ியாசகர் கூறியவெல்லாம் சத்தியம், ரத்தி 

WALD 5 (prar gen 7G Bu w என்னு அனந்த முற்று பூமாலையி:் 

டுப் பட்டுப்பரிவட்டம்தரித்தும் ரன்மானமளித்து ஆசி வினா. 

அகன்பின் ஸ்ரீமடரா௱ப்பெருமானுர்ரு அன்னப்பர வாடை.யாரா 

கனம் நடத்தப்பட்டது,  இதுரொய்மீதார் ப்ரம்ம ஸ்ரீமத் இல்லை 

வாழக்கண/ பெருமான்களும், ம Gro) GOUT wy ஸ்ரீமத் இ- வர 

மிரா தபஃன் 9 Gt அவர்களும், இதம்பாம் அறுபத்துருதவா் ருரு 

பூரைமடம் ஸ்ரீமத், செல்லப்ப மதி தர்௮அவர களும், உண் (PBT GT 

aaron 9%FGuiBrr@®s soar விருத்தாரலம் ஸ்ரீம௰் 

வி- சதாசிவம் பிள்ளை அவர்களும், சிதம்பரம் தேவாரபாடசாலை 

உபாத்தியாயர், ஸ்ரீமர் உடராஈஐ.துவாமூர்த்திகள் அவர்களுமாவர், 

ச தாவறு பகோற். ரலப£ 

தேவ கோட்டையிலே ஸ்ரீமீனாக்ஷி சுர் நர ப்பெருமான் 

அலயத்திலே ( 80--18--04) வெள்ளிக்கிழமை அபிஷேக 

அசாதங்களும் பன்னிருதிமுறை மசோற்ரலமும் கொண்டாடப் 

பட்டன. இரவு ஸ்ரீமற் நா- கதிரைவேற்பிள்ளா அவர்களால் 

இருவருட்பாமகிமையும், கருங்குழியார்பாடல்களின் மறுப்பும் 

உபக்தியாடுக்கப்பட்டன.  உபர்மியாஸ முடிவில் ம/யாவாததும் 

சகோளரியாம் அவர்க்கு மாலையிட்டு பட்டுப்பரிவட்டமு தலிய 

சன்மானங்கள் செய்தார்கள். அவவுபக்நியாச மகோற்ரலங்க? 

யநுவதிர்து மகாவித்துவான் ஸ்ரீமச் F- சுவாமினார 

அவர்கள் வியந்து பேசியபின், தஞ்ரை வித்லான்- 

பிள்ளை அவர்கள், உமெலைப்பேட்டைம் கல்விச்ர 

ரி ர... ரரபகவி:. பதீழுராமி மெட்டியார்



மதுரை வித்வான்- பாஷ்யம் இராமநுஜ தாசர் அவர்கள, வல் 

வைககர்- கணபஇப்புலவர் அவர்கள், மூதலாயினோர் பாமாலை 

ரூட்டியதன்றி, இராமலிங்கபிள்ளை பாடலைக்கண்டித்தும் பேட 

னர், இது ரெய்தோர் தேவகோட்டை மேனாளகை ஸ்ரீமந், அரு, 

அ௮ர- ரோம, சோமசுந் தரச்ரெட்டியாரவர்சள். 

ஆறுவது கரரருடமகோற்ர-லம். 

ஸ்ரீகாஞ்டிபு£ த்/ லேஸ்ரீஏசாம்பரேர்சாபெருமானார் அலயத் 

லே நாளது னவரிமி” 99௨ அசிய குரோதி தைம்” 10௨ 

ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்ரீ ஈமயாசாரியருக்கும், சேக்கிழார் பெரு 

மானுர்ரும். மகாபிஷேக அலங்கார அராதனங்கள் செய்து 

தேவாரமுதலிய பன்னிரு திருமுறைத் இருவருட்பாக்களையும், 

கொயில் இரரரகசமீது மகாலங்கார ரர்வோபராரங்களுட.ன் 

எழுந்தருளுவித்து, அந்தணர்கள், ஐதுவார்கூர்த்திகள்,; இரு 

க்கூட்டத்தார் பலப்பல சபையோர்கள் புடை ரூழ வேககோஷங் 

கள் விம்ம, வாத்தியங்கள், அதர்வேட்டுகள், பாணங்களின் 

ஒலிகளரற்திரைகள் செவிடுபட, இராசவீதித் இருவுல வரது 

ஆயிரக்கால்" மண்டபத்திலே விற்ழிருக்கர்ரெய்து ஸ்ரீமத் 

சுதிரைவேற்பிள்ளைஅவர்களால் இருவருட்பாபிரபரவ”பக்சியாரம் 

நடத்தப்பட்டது. உபர்கியாரமுூடிலிலே இராமலிங்கபிள்ளை 

பரடலாபாசதர்ப்பணவிரயமகாசாபம், ஸ்ரீபாமாசாரிய சுவாமிகள் 

கட்டியா கள்,காஞ்சித்திருமுறைமகோற் ரவா மாவளி, அருட்.பா 

வெற்றிக்கையுறைவாழ்த்து, திருவருட்பா மகோற்சவவிபவம் 

என்னும் இப்புத்தசங்களை சவெனடியார்களுக்கு வினியோகிக்க 

ப்பட்டன. உபற்கியாரமுடிவில் இவ்வழக்கு வெற்றிச்சின்னமாக 

மாயாலாததும்ரகோளரி ஸ்ரீமந், கதிரைவேற்பிள்ளை அவர்க 

வுலாஉளக்கு ஸ்ரீகாஞ்சிர்சிக்தார்தசிவரே ஈத்திருக்கூட்டத்தினரால் 

இருமுறைகடிஞற்செய்து ௮ரதனம்பதித்த கெளரிரங்கர உருத்ரா 

ரா- கதிரைவோன்மானஞ்செய்யப்பட்ட௮. 
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