


G) 5 OW add g- சிறது. 

திருநேல்வேலித் தாலூகா, ஈரசிங்கநல் லார் 

வ. நா௩ காமாட்சிநாதன் செட் டி.யார் 

அவர்கள் இயற்றியது. 

சுவாமி ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் பேரிலும், 

குறுக்குத் தூறை மூருகக்கடவுண் மீறும் 5 அம்; 

பூரீ காந்சமெரெயம்பிமைபேரிற் சக் நப்பளுச மரம், 

HL ict, 

EE Trees one 

திருசெல்வேலி 

ஸ்ரீ காக்திமதி விலாஸம் பிரஷில், பஇப்பிக்சப்பெற்றது. 
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பிழைதிருத்தம். 
பக்கம் வரி பிழை திருத்தம் 

Lo TD ws mS pu er 
12 6 நீளபழு ் மழு, 

13 12 வ.ழி மெழில் 
16 9 ris Of 5 6 

32 18 வுற்றிக பெற்று, 

மெட்டு நிர். 6 மூதல் 17. 3 முதல் 14.



FORE WORD 1063 

Efe உ) 
  

The sweetness of music is enchanting even to reptiles 

not to speak of its deep elevating influence or mei. [t is 

commonly Jaid under obligation to stir mans lower nature 

instead of the higher. In the following musical compost- 

tion addressed to the deities presiding at the well-known 

temples of Tinnevelly and Kurukuthurai, the deservedly 

popular Kavapiciintau and TairupuGa SantTuara tunes 

are aptly used by the author, V N Kamatchinathan 
Chettiar, to the great advantage of its free use. The 
style is flowwmg as well as lucid and sound. and sense 

hormoniously blend into each other. This composition 

seems to be an exception to its kind, in avoiding obscenity 

of expression such as is usually met with in the light 

vernacular literature !t may be safetly used theretore by 

persons of both sexes and of all ages on all happy occa- 

sions to the delectation of the hearers. The piece of liter- 

ary. and musical performance does credit to the author's 

scholarship and piety and eminently deserves therefore 

proper encouragement at the hands of all patrous of the 

sage Agastyars tongue. 

BR. Gopalakrishnier.. 

  

* திருகெல்வேலிஜில்லா கோப1லசமுததிரம் ஹைஸ்கூல் 

ஹெட்மாஸ்டர் பரம்மஸ்ரீ & கோபாலகிருஷ்ணய்டரவர்கள் 

‘B.A, LT. or முதிய (Aad aypans.



சாத்துகவி, 

  

கல்லிடைக்குறிச்சி 

ப்ரம்மரி வேதாந்தபாகவதரவர்கள் இயற்றிய ௮. 

நேரிசைவேண்பா. 

சுண்டுபயர் தேனென மவ BP MM வோரவேண்டக் 

சண்டுபயத் சே PIM ES aT GUS G6: ண்டி. சை WI SF 

௪5 தகமும் போற்றுமெல்லைச் சம்கரர்க்றும் 2வலவர்க்கு 

BS னன்கா மாட்டுநா த ன, 

emperor 

தருகெல்வேலிப் பேட்டை. 

ee neat கி, மு. சுப்பிமணியபிள் ளேபவர்கள் 

இயற்றியது. 

இருவார கின்றதா சல்ககல் லூ£லாழ் 

(one BU வல்லகா மாட்டுசா த ன்முன் 

பொருகைஈதி வளமிகுெல் வேலீதிக மழந்தாய் 

பூங்குழலி காந்திமதி பாகரன வரதர் 

பெருமைமிகு தருகோயில் கொண்டருள் வியப்பும் 

Gum war ab Bow Loh சஇிடுவிழா வளனு 

மருவ. யகெல் WEG த பாடியருள் பெற்றான் 

மற்றறிஞர் கேட்கின்மன மகிழ்வறுவர் மன் னோ, 

சிந்துபூர்துறை தெட்சணாமூர்த்திமடம், 

ஸ்ரீமத் வேதமாயகசுவாமிகள் இயற்றிய. 
க ட «a 2 4 க . 

asa கெல்லைககர்க் இறைவ னன்பும் 

காக்இமதி கருணையுமே க௫.து Garrae 

மதிவளாந்தன் னவருவக்கச் இந்து சர்தம் 

லழுத்தின எறிஞர்மஇழ்ச் தார்வ மோக்க



க் jen oe a ¢ ட க் ‘ 7 fr ் நி திவா ரூ நரச: தரா வைகும் 1/ 0 b3 

SaiovAu குலத்தவிர்கா மாட்டு காதன் 

றுஇவளரிக் சுவிரலத்தின் வண்மை வாளளி 

சொழ்றிறமென் றறைவதற்?கா ரையமின் 2ற. 

திரநேல்வேலி ஜில்லா சிவதேவஸ்தானம் கமிட்டி மேம்பர், 

திருதெல்வேலி 

Lowa ar வக்கில் ]'. 5. சுப்பிரமணிய.ிள்ளையவர்கள் இயற்றியது. 

நேரிசை வேண்பா. 

சொல்லரிய பேரினபற் அய்ப்பர் நரசிங்க 

நல்லூர்வாழ் காமாட்சி காதகலி--மெல்லைவளர் 

முப்பன்மேற் Ai gto ௮ம்மைமேற் சம்தமுஞ் 

செப்பியூழைக் கேட்போர் தினம், 

  

திரு ெல்வேலிப் பேட்டை 

ப்ரீ பெல்லையப்பர் கோவில் தர்மகர்த்தா 

மக ஈ-௭-ஸ்ரீ வெ. மு. சிவசுப்பிரமணியபிள்ளையவர்கள் இயற்றியது 

லித்துரை. 

ஓசா யிரங்சல்வி கற்றலி னல்லறி வோம்கெயென்பி 

னீரகெல் இச்சிர் துரைத்து மகிழ்ர்தா னிறைதவத்தா 

னாசா யணச்செல்வன் பெற்றொளீர் காமாட்சி சாதனென்னும் 

பேரா னரசிங்க சல்லூரன் பாவலன் பெட்பினனே, 

eee 

திருநெல்வேலிப் பேட்டை 
மக-ஈ-௱-ஸ்ரீ த. ஆறுமுக௩மினார் பிள்ளையவர்கள் இயற்றியது. 

கலித் துரை, 

காமாட்சி ராதக் கவிஞ னரசிற்கைக் காவலன்பா 

காமாட்சி நெல்லைச் சிர்தாம்பல் சர்தப்பாக் கழறினனன் 

காமாட்சி செயதுள சொற்பொரு ளன்பின் கனிவுஈன்காக் 

காமாட்சி தல்கட வுள்கழற் காக்குங் கலிகணன் 2.



சாசத்துகவி, 

உடம்புக் குறு அணை யாகுமில் லாண்ம்க்க ளொண்டிருக்கொள் 

ஈடம்புக் குயரின சென்பார் பலாவா காணரல்ல 

தடமபுக் கறிவு தல் லாங்கல்வி வேட்டுச் கரு EAE OF 

யிடம்புக் கசையாலு மோ்கின னெல்லைச்சும் 5 இர ன. 

  

திருநேல்வேலி ஜில்லா கோபாலசமுத்திரம் 

மகா-ா-ஸ்ரீ ௪. சண் மழகதாச பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது. 

நேரிசை வேண்பா 

காமாட்சி 2சாசெலலைக் காந் சிமதி நகாசன்மிசை 

காமாட்சி காதன் சழறினான்.-றேமாட்ச 

யுள்ள திருப் பாற்கடலி ஜூாடெழுந்து முன்வந்த 

தெள்ளமுதம் 8போன்றதமிழ்ச் கரத, 

  

இந்நூலாசிரியர் குமாரர் 

சாசாயணன் செட்டியார் இயற்றிய. 

நேரிசை வெண்பா, 

சீரார் வளங்கொணா இங்ககல்லூ சென்பாட்ட 

னாய ணமுகிலி னற்புதல்வன்-- பேராளன் 

காமாட்சி நாதக் கவீஞன-ன மெர்தையெழிற் 

பாமாது மெச்சும் படி 

பூங்கா aor eh ost புகழ்செல்லை மாசகசா 

மாகா ரரனகுமர னம்பிகை?மற--பாங்காகப் 

Ui yoy ae சிக்துசர் தப்பா aU CLP 8 GO) @) Th ® 5 

கூடியது போன்ம௫ழ்ச்சி கொண்டு. 

கெல்லைச்சிஈ தெனனுமிதி சனாற்ற சிற்றின்பச் 

சொல்லினறி நெல்லைத் ததிவள மும் ல்லெலிசர் 

சாதுரிப வாக்காற் சமைந்துளது கற்புடைய 

-மர.தர்சளும் பாட ம£ழ்ந்து, — 
ae, som



BAHAMAHORA 
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தெல்லைச சிநீது. 1647 

ஸ்ரீ நெல்லையப்பர் மீது இபற்றியது. 

1. தெள்ளுதமிழுக்குதவு சலன்என் றமெட்டு, 
  

செம்பு நத நீர்மருவு சாலி சூமுஞ் 

சேத்கிரமெலுக் கிருகெல் வேலி மு திற் 

சித் திரமாரமூங்லெசனிற் பத் இரமாய்நீண்டுமிளிர் 

தவே யெனையாமீவ 

வேதசர்மா காயவைத்த சாலி தளை 

மேக்களை யாமலருள் வேலி கட்டி 

மெச்சுமதிபச்சமுடன் ரக்ணைசெய்திட்டரெலை 

வேதா மறை காதா 

திதுபுரி முப்புரத்தார் திருக்கும் அரி 
தேவர்முதன மாலயன்றன் செருக்கும் அறத் 

தில்லைக்கிறையுன் வெள்ளைப் பல்லைக்கொடுமுன்மெள்ளச் 

சிரித்தாய் புரமெரித்தாய், 

வண்மைமிகு சோதியெனக் காலஞ் சங்கை 

வாயினில்வைத்தூ துகெடு மாலும மலர் 

வாணியுறுகாவையுடை யோனுமறியாதடரு 

மாயா ஈஞ்ஈண்வாயா, . 

அத்தியிலணங்கைவர வழைத்தோன் சீலை 

பத்தியின் மிதக்கத் தமிழ் இழைத்தோன் இவ 

சாடியபாமாலைதனை நீடியமார்மீதுபுளை 

யாதி பரஞ்சோதி,



. 1 pm 

கெல்லைச்சக்று, 

(, முன்று குகதர தலையே செல்லையா என்று 

அழை ம்துப் பிரணவத்தைச் சொல்லையா என 

அுன்புடனவனறை த மர் தரமதையுகந்த 

ஐபே மழுக்கையனே. 

.. செச்சைமரை செண்பகமார் மலரும் தாழை 

பிச்சியி ௩ வாச்சிமுல்லை யலரும் அதன் 

மேமருவிறீடிஉல்ல காலுலவிசாறுகெல்லைத் 

தேவா யென்றான் வாவா. 

8, வாகுமுப்பழமரங்கள் அளிக்குங். கனி 

வாசகாட்டிலெங்கும்பரி மளிக்கும் அதன் 

மாமிகுந் த ols Gv Cav 1B ரூடுறைக்தரநல்லபெரு 
* ரூ 

மானே யருட்டேனே. 

2. பொன்னுலவு சிவ்விகுள என்றமெட்டு, 

  

1. ஆயன்முன்பு கொண்டுசென்ற பாற்குடம் இடறயிட்ட 

தாலவன் சொதறிக்கம் சாத்தியே பெறு 

மாலயன்றுதிக்கவரு மூர்த்தியே கெல்லை 

யாருகாயக னானழேவுளை 

நாளு மேபணி கேயாவிமிற 

அன்புடனருள்செய்ன்ற gL Bou மிகு 

வம்புறு நற்கொன்றையஸி சோதியே, 

2. சீர்மருவு கூடலிலுன் மாமிதனக்காக எழு 

சிந்துவை யழைத்தசொசக்க காதனே கொட 

தந்தியை யுரித்தகா நீத முன் 

நீிய௮ண்டச வாய்புகுந்தழி 

சேயையுயக்திட வேரலம்புரி, 

சிலனுக்செைச் துசென்ற தூதனே வரி 

தேடியுங் காணாமனின்ற பாதனே, 

9, ஈன்மதுரைச் தென்னவன்முன்உன்னடிமைவேதியர்க்காய் 
நரியைப் பரியென்வே சாட்டினாப் பின்பு 

பரியை நீரியெனவெ QL FL இம



காககசாதலியானநா ரியை 

வேசனாதிய சோதியேகதொழ 

ஈற்சிலம்பு மீதுமணஞ் GoD அந்தச் 

சிற்பரைக்கு இன்பரசம் ஊட்டிஞய், 

&.  உம்பாமுதற்றுனவரும் பம்பரங்கொண் டொப்புசுதை 

ய்பபரற் கடைந்திலகும் போனில் பெரு 

வன்றிகடு நுனனகடன் மீதினில் விழு 

வனமாயெழு ஆலமானது 

காதமேபுரி யாலுகாவெனா 

வோலமிமிம் ௮ண்டாமொழி கொண்டவா கொண் 

டாலமெல்லாம் வாரியெடுச் துண்டவா. 

  

6 செந்தனெமாமக ரந்தனின் என் றமெட்டு 

  

1. செஞ் சரோருக மங்கையும்வாணியுஞ் 

சேர்.திருகெல்வேலி வாசா அயி 

லார்விழியம்பிகை Caer wa 

தென்பணமபினை கொன்றைமாலிகை 

FEL Fons OW LH Dean கு ழ் ஜி jf Pe 

தெய்வமே.படி யென்புவிமேற்செய் ஐ 

திவினோதிர்த தரு ள்சா உம்பர் 

கோவினைக்கா கதவில் லாசர், 

5, ௧௮ மமா ர்குழற் Bit ந்திமதிதனைக் 

கடிமணஞ்மெொய் தவிர் நாதா அன்பர் 

செடியிருணக்குகன் வதா திகழ் 

கஞ்சவஞ்சிம னெஞ்சகானமுச 

னும்பரினபுற வர்நசரொரு 

சாலைச்தூககெற் றில்லையிலாமிம் 
கனகசபை TVET பலி 

பன தற்தொழுது புகழ் ஈசா,



1 Os rts Fa ga. 

1. தங்சையார்சடைக் கண்ணுதலே யெனைக் 

காப்பது நின்றிருப் பரரம் 

சேர்ப்பது நின்னுடை யிரம் 

கந்தமொன்றிய விந்தவேகளு 

நர் து தங்கிய செங்கையோடவிர் 

கண்ணனானவ ஸஅுஞ்செய்யமரறக் 

சனற்பிளம்பானகற சோதியே 

கர்வத்தை நீக்கிய நீதியே, 

&, எந்தவேளையு நின்னடி தன்னைசா 

னெண்ணும்படிக்குளத் துன்னுவாய் 

யின்றிமற்றார்கதி பனலுவாய 

லின்செ றிர் தூஇ ளம்புமாலொடு 

கங்கை, தங்கிவி சாங்குநீள்சடை 

யிர் தசேகா னேபஞ்சபாணனை 

யெரிவிழியாலன்று தீயத்தவா 

வருமொரு புலிதனை மாய்த்தவா, 

5.  பங்சகயாசன னால்வருஜென்மமிப் 

பாரினில் கானெடுக் காமல் 

கார்நிறக்கூற்றடுக் காமல் 

பங்கிலொன்றிய சங்கராதிக 

முன்கவின்பெறு பிங்கமேவடி, 

பற்றிசான்கதி பெற்றிடச்செய்தருள் 

பால்விடைமேல்வரு நாதா 

மால்விம்தோன்றுகற் பாதா, 

  

52 

௮யன 

உண 

எனைக் 

உமை 

திரு 

i என்னடி நான்பெற்றமங்கை என்றமெட்டு, 

  

1, வண்மைமிகுர்தவிர்மானே ஈ.றுந்தேனே யின்றுகானேகெல்& 

மாவளஞ்சற்று செரல் வேனே 

மனதிற்கனி வதுவுற்றிட 

நினைவிற்றுஇ வினையற்றிடு 

இசை



மாதே யிதுநல்ல காலங் கேட்கும் 

போதே வருமிகு ரிலம், 

௪ 

பூம்பொழிலின்மலர் Sry wuld FT| w ரூயில்கூவு நறும் lu 

பூமணம் பொன்னகர் மேவும் நெல்லைப் 

புரமீதுறு தமிழ்வாணர்க 

ணவில்பாவிசை செவியேறிய 

பொதிகை முனிமன நாணு மற்றப் 

புலவர்க்கெல்லாமன்பு பூணும். 

ச் 

3. செல்லைசகர்தனில்வாசன் உமைசேசன் பவரகாசன் றை 

கேசித்தவர்க்கரு ளீசன் நல 

நெறி யுநிறிவ னிருபுட்கர 

பதநத்திய அடியர்க்ளெ 

னீங்கும்படி க்கருள் புரிவா னா நல 

மே (BLD Jig GUT தருவான, 

= கத்துகடலெனக்கேதம் ௮தனாதங் கேட்குங்காதம் சல்ல 

சார்மலியைப்பட மாதம் னுளிற 

anuriGa லும்பார்வதி 

யுஞ்சாறுறி கழ்ர்தானபின் 

கல்யாணஞ் செய்வது தோணும் கைச் 

காணக்கண்ணாயிசம் வேணும். 

59. தென்சமனை வென்றபாதன் மலர்வேதன் ஜொழு$தன் அரி 

தேவர்புகம் நெல்லை காதன் வளர் 

திருவாலய மதிலேகலை 

ரவியானதில் ௮லுவாவினிற் 

றீபம் பல்லாயிரந் கோணும் பலி 

தெழீசிக்கி லவன்ீழி நாணும், 

0. பிச்சியலர்மலிசேட்டர் தனினீட்ட முளவாட்ட மதிற் 

பெட்பாயநடக்குந்தே ரோட்டம் வடம் 

பிடி த்தேபல ரிழுத்தேகறி 

திவெற்போவென மிதித்தேறிட,
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1, 

2. 

ர 
a, 

கட 

கெல்லைச்சிட து 

பேோக்தெழுர் 2தாடுமக் 

பேர்களுக்குண்டனு 

arena 

கோலங் 

கூலம், 

சண்ட 

8. வன்னத்தினைமாவை என்றபெட்டு, 

ரெ ஸ் லை க் ர் ou F Cp ந 

தமையனை எனனால அனையன், 

கேம்ழையாள் தொழு 

நீள மு த்சாங்கிய 

ஐபனே 

மெய் wi er 

OS UC OT 

நிசர்வேழமு தலையாலுறு 
ரூ : % a 

SMU OTE Lp ow eon ows a WJ 

& sv su aor sor செ (tp ந் 

தாலம்விளகுக 

இன்பந் தரும் புக 

2 

a ry lf ட ப் மி னின் கோவிலின் 

ளே தறி கீ wit OT 63 & 

Ge was Ser 

அய்யே 

மாவீயே 

ices Sus 

கூவிய. 

யெ (Lp ut Ful னொலி போன் மிகு 

௮ நியோதுக லடியார்நுக 

ரி ன்ப ப் Lf Sor ன் tt லி 

துன்பக் கொல்வச௪ 

பாணம் ௮ யில்விடன் 

ari வைடு fil னவ்மாதனா 

Lia & GB நின் 

aus BB ws 

Ai வியே. 

சத்தியே 

உத்தியே 
ட ராடு பத்தியே 

பவாசான்முகன் மகனாசக 

னிவரவேலையி லடையா தவிர் 
¢ “wd * ட 

LIGV SIT wt To L4G { fi tor 

டாலிக்குமாவரு 

ஈயுமட்டு£ வெல்லக் 

வீயாவிடின்மட 

நியம்பியெனக்குடீ 

விழிவாடுகள் மனமாதர்களண் 

மயலாழியி லழியாதடி 

முத்தியே 

ளத்தியே, 

கட்டியே 

மட்டியே 

எட்டியே 

உம 

மலை 

கண்டத் 

& (io 

எஙக 

௮வர் 

யன்ன 
சீ . 

Wi oui 

பெறப் 

பெ ரு 

யென் 

யென



யேனிறையாமுனை யட்டியே யின்றி 

பேற்றவருள்சளக் கட்டிய, 

3, ஐபாலெனக்குளைக் ட a2 . ap ua ol ON Bh (Fy க கார்ட ம்வர யெலாை 

யானக்தவாரியி லாட்டுவா யாட்டி. 

யன்பர்குழாத்தினிற் கூட்டுவா Sls ot Guo 

லணிசூழ்பு வி தனைநீமொ 

சடியாயள விமொதவ 

னறியாப்ப தமலர் Gi Oar Quip 

கருட்பிரசாதத்கை யூட்வொய். 

9 செம்தூர்வளர் மூருகதாதா என் றமெட்டு 

1. நெல்லை௮ளமித்துமுக — மானே மெடியகுழ 

Ors oF aw வேனுமொழி சேனே யெழி 

நெற்றிபிறை யத்தமனா 

LD DFM (Ips HV 

சகேர்மையுடலாடகல்கண் மீமன GT GT ULM (Th 

கேரிழையேகேளடிசொல் வேனே, 

_  தலயத்திற் பொற்றாமனை காணும் அதுற்படிக்தா 

லாசகலும் ௮த்தனருள் பூனும் பின 

னங்கவிரும் பைங்கிளிக 

ளின்சொல்புக லும்பகர்க 

லாயிரக்கான் மண்டபமுர் தோணும் sem sone 

லாடுமிடம் பார்க்க நாறு வேணும். 

8... வெள்ளிமலைபோல கந்தி யாரும் அவனைத்தொழ 

வெய்யவினைநீங்கு ஈலஞ் சேரும் மயன் 

வேலையென நாலுருவ 

மாலயழு னாருமசன 

விசி திரம் பார்ப்பவர்க ளாரு மனமுவந்து 

மேவுவிழிசோக்கிறிற்க கேரும், 

கருமாறித்தீர்த்தமொன்று ' உண்டு முனிசாபத்தாத 

சஜமானஇந்த்ரத்தூய்மன் பண்டு மலைக் 

சாட்டிடையி னின்றறுகு 

ல



விட்டிடமு யன்றவுடனிீ 

சண்டுவினாம் 2தாடியேம ரண்டு அ தில்விழவும். 

கயமெய்விண்டு பகுதானருள கொண்டு, 

௦. ஒப்பில் வசந்தமண்டப நீடும் ௮. தனருகி 

DP PUN BI Ly மூடும் மண 

மொன்றியில குங்கொடிகள் 

நின்றுமிளி ௬ுஞசெடிகள் | 

ஒண்மைதருஞ்சீ தகி கூடும் அ௮ங்குசற்று 

உற்றி ருக்தால்வெப்பமெல்லா மோடும் ் ப 

6. செப்புமொரு நாற்றெழு..ச் தொன்று பரிவரகற் 

மேறவதைகள் கோவில்தனி இண்டு அதன் 

தேசுறவெ காளுகெறி 

யோடுசல பூசையது 

சேமமுடன்செய்லான்பு கொண்டு அதனாற்றினம் 

சிர்கயிலைநாகவளக் அன்றும். 

  

10. பொன்னுலவு சின்னிருள என் றமெட்டு 

  

1. அ்தமிகுபூவுலகி லிர்தநெல்லைமாககர்ஈல் 

லண்டர்பாரம்போல்விள யங்கி நீடு 2ம இதைக் 

சண்டவர்கலியகல வோடு2ம சுற்றி 

யாருங்காவிளி னாறும்பூவினி 

லூறுந்தேனினை யீரஞ்சேரளி 

யன்புடனுகர்ந் துராகம் பாடுமே அதற 

கானரஈ்தங்கொண்டேமயில்க ளாடுமே. 

2.  மஞ்சுலாவு சோலைதனிற் தீங்கனியைத்தின்றுபல 

வானசங்கணித்தநூச லாடுமே சேவல் 

வாஞ்சைகொண்டுபேடைதனைத் தேடு?ம பகர் 

மஞ்சுறும்பல பஞ்சரங்களி 

_ லங்ககம்பல தங்கியுப்க்இடு 

மாமலரின் ஆவியெங்கு சாறுமே யிசை 

சேமமுடன் கோகிலங்கள கூறுமே, .
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3. தேங்களிபறிக் ததென்று மள்ளர்சங்கு கொண்டெறியத் 

இீங்கனிசள் கொண்டெந்தி வீசுமே அந்தச் 

செய்சைகண்ட புள்ளினங்க Gar # Sto al FF 

25 அசால்கனி தக்குபூமியி 

லங்கு2சர்பலர் Bam meta sd 

செய்து கலகந்தானெனறு சொல்லுவர் பின்னுச் 

இிக்சனிசகள் கொண்டிசேரி செல்லுவர், 

ட. திக்வசிகுகண்புனன்மிச் மெர்சணும்பெருக்கெடுத்துச 

SN DRS A Ly ols 1 (th தி யே டுமே அதிற் 

(FPF BI oy SF ol so Bi ளாடு2ம பிகு 

சும நரம்பெறு சர துகன் செயில் 

வர் தடைந்திட வும்பதங்கொணெற் 

சுத்தமாய் alt Car & a Sev Epo sw அதன் 

௮த்துகள் தெரிந்திடாமற் சாடுமே, 

ஆரணன்மரபில்வர த வானவசெனத்திகழும் 

௮ந்தணர்வாழில்லமெக்குங் காணுமே ena 

விர்தவிதியாலயமாயத் தோணுமே என்றும் 

ஆவியானதை நாசமேபுரி 

யாதுநீறது பூசுமேலவ 

சாானசைவா வா மும்வீதி எங்குமே சிவ 

கானநற்றேவாரப்பாமு ழங்குமே. 

6. தெற்ரெதவீதிதனின் மிக்கவெழிலோங்யெங்கு 

திகமுஈடராஜன.து மாடமே அதிற் 

Qe wa gb gu RCo Ss € 5Cu ௮த் 

தேவகானம தோடுநீடிய 

சீலமானதை நாடுமானிடர் 

செலிவிழிச்கள விலினபஞ் சேருமே அதன் 

ரரி கொலுமண்டப கேருமே. 

7, ஆண்மைநீதிஞானமுற்ற அங்கலதுரைத்தனத்தா 
சாட்சிசெய்யுஞ்சாலைபல நீடுமே ௮.தி 

லன்புரிதஞாயம்விளை யாடுமே யெக்கு
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மராமார்பல தாரு 2மவுக 

னீசொலைகள் தோனணு?மபதுி 

லக wi) gous சனங்க மோ குமே Dy 5 oT 

சு௩கரஜ்தைச்செபல்லவரி STS Sip. 

6. அங்கிலற்துலுக்குதமி ழாரியர்செலுல்கு பயி 

லஈமிகுசாலையெல் ௫5 சகோ ணு ம பரி 

யாற்றுமறச்சாலைகளு வ காணு2ம கர 

ரங்க$மவிய வன பமனோாய்களை 

யந்தமாகம ருந்துசயுக 

லன்டடைய சாலைகளும் ஆரு மே கும் 

௮த்தர்பனனீர்சர் 2 or LE Cf i ol, 

9. செக்கெல்சுற்றும் செல்லைசகர் தன்னின்மாலை al Bolas ta 3 6 

தஇிபமயமாயனக்தம் Go sou By Bir 

றேசுசண்டுவாலுடிக்கள் iv SD) oo யொளிர் 

செம்பொனாபொது மங்கைமார்சவ 

சம்புகாரியி னின்பமார்துதி 

செப்பியே நடிப்பரிதன் கானமே இரு 

செவிகளுக்கு நல்லமுத பானமே. 

10. மல்கலஞ்செறி* தகெல்லை யம்பதியினாஞம்பல 

வாத்தியங்களார FAL S @) b On கேட்குஞ் 

Ge gS HSS DUB சாதமே மிகு 

வன்னமார்பல பொன் னினுடைக ண் 

மின்னல்போலொளி மன்னுமாவண 

மார்க்கத்தினழகுமிகு மாட்டு?ய கலை 

யேற்சவருவோர்சமுகம் சாட்சிய, 

11. வானகமளவுபெருங் கோபுசமோரைக்தினையு 

வர் தனம்புரியவினை போகுமே வளர் 

CEB MUTOH UH BV மாகுமே மிகு 

மஞ்சுறுந்திற லம்பினின்றெழு 

சம்புவின்பத பங்சுயந்தளை 

வாழ்த்திநிதசெஞ்சினில்லைத் துன்னுவா யுன்னி 
Aan nut@ are w® ar மன்னுவாய,
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19, வெள்ளைமாட்டிலேறிவரு கெல்லை நாட்டுச் சய்சாளை 

வேண்டியேதுதித து கிதம் பாவொய் பவம் 

தாண்டி.யேபரகதியை நாவொய் கலி 

மேவுபூமியி னேனவாரியி 

னூடுலாவீமெய் நாசமாகுமுன் 

மேலவர்சொற்கேட்டுகெறி புல்.ஐுவா afl ay 

மேன்மையோவிலையோநீதான் சொல்லுவாய், 

13° ஆசைகொண்ட பேய்மனமே சோசமின் றிக்களளூட 

னபினபுகை சாமாயமாடிப் போகாதே போ 

யாக்கமற்றுத் தேகநைந்து சாகாதே யெம 

னாவிகொ ண்டவ ணேகுழுன்கொடு 

வாலமுண்டவர் காலினம்புய 

மார் னதைப்பணிந்துசுகம் தேவொய் பர 

மானச்தப்பமவையினி லாவொய், 

14. இ௫தமெல்லைக்கோவில்வளகு கண்டகண்கள்் வேறுதலம் 

வ ற்றமமெனக்கொள்ளாதென்றே யுன்வலாம் சுத்தம் 

வற்றெல்லை காட்டிலென்று பன்லாலாம் au 

மேற்றமுற்றதி கர்த்திபெற்றவர் 

ப்தி திபெற்ப்டு பாட்டிசைப்பவ 

ரிட் தகாட்டிலவாழ்வரிதன் wit AS உயர் 

வென்பதற்குக்ரும்பருனி சாட்சியே. 

1௦9. பத்திரஞ்_செர்கெலலைவள மத்தளையுஞ்சொல்லவாய்கள் 

பத்து நாறுபெற்றபாம்பா er Hor இதன் 

பண்பின மலிவுருமற போகுமா இக்கு 

பாறு LT (avi சரி. வேணு தனி 

. a O oh ” 

aShbT dD | மோதலாலி னம் 

பாக்கியம் பெருகிகெ ல்லை SOC to இதைப் 

ப ப டது பட et ah ட , பார்த தம்சபபோன்மனிம் : உ்டுமே ‘ + 

இன்னக க்



'நெல்லைச்சிம் து 

11. பாதிரரத்திரிவேளையில் என்ற மெட்டு 
nao, 

1. பஞ்சபாதகக் தீரத்தருணெல்லைப் 

பாங்கில்வாழகின்ற நாதா Gis go 

பானஞ் செ ய்முனி போதா மலைப் 

பாவையாடன்ச பேதா நின்னைப் 

பற்றித்தோத்தாரஞ் செய்யுமன்பர்தன் 

பங்கில்வாழ்கினற ந்தா. 

3. ௮ங்சண்மா னமழுப் LITE Ch ov 

ல்கைமீதணி மயாண்டவா திருச் 

சங்குகாதினிற் பூண்டவா மாலும் 

௮யனுங்காணாம வ்ண்டவா நெல்லை 

யம்பதியினிற் ராம்பிரசபை 

யதனிலாகெற் முண்டவா. 

5 காகவில்விஷ காகம்வன்மத 

ராகத்தோல்கொளு மெய்யனே அரி 

நாகமன றொழுக் துய்யனே வரி 

நாகத்தார்புக ழையனே வாணி 

நாயகனசி7 மைந்திலொன்றைமு 

னகத்தாற் சளெளிய கையனே, 

&. பாணிநின்று பறவையோட்டிய 

பாவைவள்ளிதல் மாமா பிர 

பஞ்சமீத்தருள் பூமா மறை 

பகருமாயிர நாமா கெல்லைப் 

பதியிற்காந்தி மதியெலுந் திருப் 

பச்சைவல்லியின் வாமா, 

5, எர்பெறுந்தமிழ் முனிவஞகத் 
தருந்திழிச்ததி வேவச.ல கொண் 

டெழுபொருகைப்ர வாகம் அதை
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யெட்டிப்பார்க்கிலறுஞ் சோசம் அ 

னிருமருகங்கிலுங் சாமலர்ச்சளுண் 

டிசைக்றாம் வண்டுபல் ராகம். 

6. சென்னைவாமை கழுகு மாவளர் 

சிதுபூர் துறை யோரம் வரு. 

செம்புமாகதி சார் son» 

றேகச் 2தாய்ந்திடக் கோரம் எனும் 

தியசன்றணி சேருமென்று ரல் 

செப்புமேயுப காரம், 

7. தாலமீதுறு சஈதிக்செலாம்பகம் 

தாமப்ரவன்னியே. யோக்கியம் சன் 

றண்புனல்வெகு9 லாக்கயெம் குளித் 

தார்பவர்க்கிடர் போக்கியம் Hen pe 

சடிலர்சன்னல பீகுவாரதன் 

சமீபம் வாழ்வதே பாக்கியம். 

12 அறுமுகவடிவேலவனே என்றமெட்டு, 

  

1. அம்புவியிற்பல வம்புசள்செய்தே. 

யலைர் து ழல்வன் மனமே உன்ற: 

ைவம்கிட்டான் பா தமலர்க்கும 

war ye wera ws தளமே, 

3. வம்புறுசொன்றைம லர்ச்சடையானெலை 

வாழ்பவனை த் இனமே. ம் 

வாழ்த்திடிலுன்பவ ஞாயிறுசண்டழி 

வன்பனியா மனமே. 

9. வான்மராூஞ்சுச வாரிசமாம்பல்கொள் 
வாலியம்பாயு | கெல்லை seller 

பன்னுமான்பத ராளும்பணிர் துமே 

வாழ்பவர்ச்சேது தொல்லை
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4, பொன்றகாகாரியெ லுந்திரியாசைப் 

புணரியிலாழு முளை யெமன் 

பொன்றிடச்செய்துயிர் சொண்டிடுமூன்னான் 

பூங்கழல் தன்னை நினை, 

13. சென்னிகுளதகர் வாசன் என்றமெட்டு, 
Thy ல 

1, மன்றலகமழ்வன uf pi வண்டு 

மைனாகுயில்களெப் போது நுவண் 

மாசற்றிடு மிசைகேட்டவர் 

சர்பெற்றிடு விரன்மூக்கனில் 

வைப்பா ரினபந்.துய்ப்பார், 

2. பண்ணவர்காடிது காலும் எனப் 

பன்னும்படி நெல்லை தோணும் அதிற் 

பாடூக்தொனி கேட்கின்முனி 

யாழும்புகழ் தோற்குமிமிழ்ப் 

பாகும் கசப்பாகும், 

3, நெல்வைகர்தனில் வாசா உணை 

கேசித் சவர்க்கரு oer இந்த 

நிலமெச்சீடு பொதிகைக்குறு 

முனிவர்க்குயர் சமிழ்சொற்றிடு 

நீதா வுமைகாதா, 

4. வன்னவிடையுந்து மீசா பலா 

வாலைமனோன்மணி Geer சுறு 

மதியம்பக இறகண்டச௪ 

முத்கம்புளை விரிசெஞ்சடை 

வாகா ஈல்விவகா, 

6, சென்னியீரைக் தள Cass gs ar ரினைச் 

செற்றபவம்பெறு காந்தன் கடற் 

தீரத்தினின் மீறுற்றுளை.
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ரேசத்தொடு பூசித்திடர் 

தீர்ச்தான் இன்பமார்ர் தாண். 

0. அந்தக்கிரீடிமுன் அனறு Bp. 

avr of wt Ga) &% ay சென்று அம 

ராடிச்சிலை யான்மொத்தது 

நீபெற்றவ”னாசைக்கணை 

யளித்தா யின்பம்விளை த்தாய், 

பூமிமெச்சிடு மண்ணாமலை என்றமெட்டு, 

— 

1, வையமகிழந்துதுதி செய்யுர்.திருகெல்வேலி. 

வாசனே உமைகேசனே பவகாசனே கையின் 

மானுமழுவுஈள்கு தோணும்படி விளங்கும் ஈசனே. 

௮.ங்கிங்கெமமைலே யெங்சணுமேசமா 

யுற்றவா துயரற்றவா மிகுஈற்றவா சத் 

யாரும்புயனகாளி Cat gist Brass BD Gum par. 

பூமனனம்கனமன வாதைபுரியாக்கதி காட்டுவாய் 

விளையோட்டுவா மின்பம்சட்டுவாய் உன்றன் 

பொங்கமருவுவருட் டுங்கச்கடலிலெனை யாட்டுவாய். 

நாமின்பதியுறுவன் மாமின்பதியுந்சொழு 

நாதனே யதிநீதனே மலா்ப்பாதனே உனை 

ஈம்புமடியவர்ச ளின்பம்பெறவருளும் வேதனே. 

தாருகாமாதர் மயல்கொளும்ரூபமாய்ச் [ ava 

சென்றவர கரியைவென்றவா புலியைச்கொன்றவா 

சங்குங்கணப்பன ன்பாய்த் தர் த;விறைச்தெனைத் fen pas r, 

6: அக்குமாலைதிகழுஞ் சொச்சரமேனிகொளெங்கள 

ஐயனே சூலச்சையனே ஈல்லசெய்யனே SL. 

லப்பிற்சிலைமிதச்சச் செப்பியவர்புசமுச் துப்யனே..



to
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1, 
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os க சூ 

அதில்ல ம ஆர 

சென்னையீர்துபலா மாமை வன்னவாழை 

் இடி (OT LILD Wb Coir றேன்வடிர்இடி (2.77 ன் ர இர் 

வானரம்கடன் வாயிலின்ிபாமே 

செலவிட்டும் படிபுகட்டும். 

15. பவணகிரியசனலுட்டானே என்றமெட்டு: 

அதிற்: 

Son Carts ர யின்பங்கொண்டு எண்ணில்வண்டு பெருக்: 

கசாவிஞாதர் யாழிலேயெழு 

கானமோவென வோ ழுசீரிசை 

காணும் இனபம் தோணும், 

கெல்லைஈகர்ஈடுவிற் னே மன்னுவாணே 

நீமிவாரியி ூடலைர்தழி 

யாதுசானினி மாஈலம்பெற 

bow எண்ணுவாயே. 

இருசரெற்பொலியுகெல்லை மீசே பதுமமாதே 

தேசுபெற்றதி சிரிலங்யெ 

வேய்வன தததி லேயெழும்பிய 

தேவே யெனையாவே. 

அரவப்பணி புனைச்ச வாகா அம்மைபாசா 

-ஆதிடின்சிறு பாதயக்கய 

மேலியின்புற ரீயுவர்தெனை 
யாளா யெழிற் ரோளாய், 

பவா 

வளர் 

௮மலக்ளெப்பரித்தேர் வீரன் சகன்னனமாரன் றொடு: 
ஆலபாணம. தான்மருண்ட தி 

காமவாரியி லூடுறைர்தழி 

யாதே ௮ருளென்மீதே, . 

ன்னள் தரும்புவியின மேலே எண்ணிமாலே. கொளும் இ தரும்பு ளும். 
-ஏழைகானினி வேதனால்லரு. 

_ காயமார்புவி மீதெடாதரு 

னீவா யென்முன்வாவா,
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8. உவணக்குதிரையுர் தம்விரன் மணுண்டதரன் ௧ட 

லூமிவொான்பணி மீது தாங்கரி 

நாதன வேண்டிய ஆழியிக்தரு 

Chay Car ுன்பாதிருவே, 

ree a 

16. ேமமா ய்ப்பணியண்ணாமலை என் நமெட்டு 

இருக்குமா. 

  

i. வன்னமுப்ப (மப i தென்னைமிகமலிக்து மன்னிய 

ரங்கும்வளோர் து துன்னியே வளர் 

மாமைமருவுநெல்லைச் சாமிதனைப்புகம்நீ பன்னிய, 

2,  கந்தமரையிறைவன் றந்தபுலாலெலுமிக் காயமே 

நிலைகிற்ப தூ மாயமே யெனக் 

கருத்திலெணியரன்றன் நிருத்தபதம்பணிதல் ஞாயமே. 

9, செம்பொன்ற௮சலைமின்னை ஈம்பியுலவுகன்ற ஜென்டீமே 

௮ தனால்வருங் | கன்மமே அறச் 

செய்யகெலையிறைக்குத் துய்யபணிபுரிதல் தன்மமே, 

4, இணையிதுபாசங்கைதன் வினயையடுபொருகைத் தரமே 

மிளிர்புசத்தி ஷோமே திகம் 

திருகெல்வேலியுறை செல்வர் தாள்பணித லீரமே. 

5... செக்கென்மருவுநெல்லை யண்ணலருளைநிதர் தேடுவோய் 

தொண்டரினத்.திற் கூவாய் இரச 

ஜெகத்தின்டயக்கமதையகழ்.றியவன்புகழைப் பாடுவாய். 

6. செப்புபுயிற்பவ ௮ப்பிறுழலு்ற சத்தமே 
இனியுகர்து 8ீ.த்தமே செல்லைத் 

தேவின்பாதந்கொழு பாவமகலுமிது சத்தமே. 
yeas



௦4 கெகல்லைச்சீந்து 

17. மஞ்சு திகர்குச்தள மின்னே என்றமெட்டு, 

3, ஈத். ஐவளைமேவு sigis தவளமிற மாதுதனை 

நாரவதனில்வைத்த LI SDE) ea 

நண்பனுஞ்சிகி யுந்துகாதலும் 

அங்குசம்புனை செங்கை வேழமு 

நாடவருள்கூரு மாதியே ௮னவரச முனதுபது 

கம்பிறோரையாளு 6 Bow. 

to
 கத்துகடல். ல முண்டலா எழுகலியை பயயின்முனிக் 

கண்டுபோற்றமிழ் முன் விண்டவா கமழ் [குக் 

கஞ்சவேதிய னஞ்சியேயழ 

முன்புமோதிய கந்தகாதனைக் 

சண்மணிபோலன்றுபெற்றவா திருநெலையில் வளர்கவுரி 

காந்திமதிபாக் மற்றவர். 

அ௮ன்பர்ஈத்தும்இன்ப வெள்ள்$ம பவக்கடல்க டத்திவி Cs
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௮ன்புமலிஞான வள்ள மே நிவ [டும் 

லம்பொன்மாதுக ஈம்புவானது | 

வ்ண்டமாதவா பஙுகமாகிய 

அல்லைறீக்கும்வல்ல பானு2வ செைவனத்தின் ௬ cparcpten 

௮னவரததான தாணுவே, [த்த 

4. விண்மேரையுந்தி வர சவன் மலர்ச்சரங்கொள் பவன் மரு 

மேதியுஈ துமால்கி றைந்தவன் ் புரி [ப்பு 

வினையினால்வரு துயரமானது : ' 

யெளையுருதினி ௮ருளிசாயனமுன் 

வேண்டவளர்மகா லிங்கமே இதழிதும்பை ஈதியறுகு 
பூண்டவெழில் தோன்று ப் oy i b Si, 

cere,
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முருகக்கடவுண்மீது இயற்றியது. 

  

1, இருவுற்றிலகுகங்க என்றமெட்டு 

கிலா. 

  

1, அருள்பெற்றி லகுசசம்பு ஈதிமத்தியின மிகுர் 2 

௮ழருற்றதிலுறைக்த வாசன உனைந் 

தொழு ந்தா பவபத்தி சாசனே வியன் 

அறுவானமதி சீறுநாகம்வெ 

ணீறு மான் மழு ஆரமாதிகள் 

அவிரக்கொள் இறைதர்தத சேயனே அவன் 

செவியிற் பிணவஞ்சொல் வாயனே, 

2. அுமுதக்கடனடுவில் ௮ரவச்சயனமிசை 

ுமலக்கண் வளாபவன் மருகோனே அன்பர் 

தமிழைப்புயவமாயி லணிவோனே யெழி 

்.. லாதியேர்கர மீது£ர்பெறு 

மாவினோர்கனி யான3?தபெற 

௮ சலைச்சிகியில்வலம் வரு2 வானே Ws 

லசுரத்தாரளை வெலு முருகோனே. 

9. மலயமலை பெற்றிடு பொருரைப்புனன் மொய்த்த 

மதிலுயராலய ப வாசனே உனைத் 

துதசெயும் அன்பர்த சேசனே யி. 

மாதர்சேர்புப மீதுசர்தரு 

நீபமாலிக யோடுநீடிய | 
மாஏயிலார்முரு Cae Ser தமிழ் 

மலயமுனிச்சரு ore னை,



செ ல்லைச் சர் தூ, 

புவியிற்ழவனெனலும் உடல்பெற்றுத்தினைப்புனப் 

புறத்தில்வள்ளியைச்செ று கண்டவா அந்தக் 

குற்த்திகொடுத்த மாவை யுண்டவா உண்டு 
'பொக்குதேயிட? மல்குதேயுயி 

'சென்செய்வேனினி சிரததாவெளப் 

பொய்கையில் வள்ளியை விட்டவா அந்தத் 

ையலைமன் றல்செய் திட்டவா, 

செருக்கத்தியுரித்தவர் கருப்பத்தில் வருமொரு 

மருப்பத் திக்களையகு மாரனே பல 

பொருப்புற்று வாழ்குக வீரே முன் 

றஹேவராதியர் காவனோயற 

வோதுசூரன்மெய் மாளவேல்விடு 

தேவே திருச்செந்தார் வாசமே யெனை 

யாவே யவுணர்குல காசை, 

வலையன் புதல்விபெற்ற முனிவனுவர் துசொற்ற 

மாபாரதம் பொறித்த "வேதனை ui we 

சீர்பார் புகழுங்கண நாதனை அன்று 

வாகுசேர்குற மாதுகானிடை 

யீதியேயுற யானையாகமுன் 

வாவென்றழைத்த கும Cresar _ 6 2 

மேவும்குறுக்குத்துறை வாசனே, 

அஞ்சையடக்கியுன்ற னடியைப்பரவஎற்கு 

னருட்பிரசாதத்தை . ஊட்வொய் இனிச் 

கருப்பை WETS SB காட்வொய் முன் 

ஆயனாமரி மாயமோதிட 

நாசமாயவ னாகவேறுவ 

லாரியைபெற்றருண் மெய்யனே குற் 

ராரிகைபற்றிய கையனே. 

அரிமசை ராபியில் வரும்விதி பீரணவத்' | 

தருத்தஞ்சொலாமையாலவ் வேசனே அழச் 

சரத்திற் புடைத்தசர  '. .நாசனே பயணி



யானகாசம ஸனீயுமாமக 

ளாகுமானொடு வேடமாசெ.லும் 

அ௮ரிவையர்பதியுளைப்: போற்றுவாம் உண 

தடிமலர் ரெசின்மே Gap par. 

2. சந்தவரைவந்தகுக என்றமெட்டு, 

செம்புஈதி யூரிவளர் — சீலா சசி 

-.. சிந்துபணிதாங்குமான் பாலா கமழ் 

செங்கடப்பர்தாரணிர த கோலா 

தண்டைக்காலா அ.நுகூலா ௮னபர் 

செய்யுள் புனை வாகுமலை. வேலா. 

தானவர் குலத்திரட்குப் பங்கமே செய்த 

தகுவர்குல கரிக்குச் சிங்கமே இரு 

சமையலர் ஈடுவிலுற்ற ௮ங்கமே 

திருத்தங்க3ம புகழ்த் தங்கமே அவல் 

சருலபுலவருக்குச் சங்கமே, 

். தருமப்பழம்பமுக்குக் தருவே தந்தச் 

சருமம்புனையிறைக்குச் குருவே வளரச் 

சன்மார்க்சு நெறிக்கொரு கரு$வ 

அ௮ன்பர்திருவே சமழ்மருே: கூடற் 

FMS (ip MSc ts முரு2வ:. 

செந்தினசர் மீதகிருஞ் சேயா. வுயர் 

செங்சகனசம்போலொளிருங் காயா முன்பு 

ேேசவர்சிறை மீட்டிவீட்ட சாயா 

பவளவாயா சொண்டர்சேயா திருச் 

செங்கரத்தில் வேல்பிடித்க . தூயா, 

பன்னிருகிழிமருவு -: .. தேவா ஈல்ல 

-பச்சைமயிலேறியென்முன் வாவா _ வந்தென் 

பாத்இருந்து. ஈாஞமெனைச் . காவா 

.. மினியெனாவா.. லெழிற்பாவா... Got 

பாடுதற்கு ஈல்லதுணை. யாவாய்,
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6. 

3: 

செலலைச Rit go. 

சிற்றமொடு ஈமனென்னை வலை2ய வீசிச் 

செற்றிடுமுன் வாபணாம தலையே ஈலஞ் 

செய்யாவிடில் வேறுகதி யிலையே 
குணமலையே ஈனிகலையே அன்பர் 

செடியற டும் ௮. ளலையே. 

பாளைவாய்கமூகில் வச்.தார் என் றமெட்டு, 

ஆயராமனைதோறுஞ்சென்று பால்தயிரகெய்வாரியுண்ட 

ஆரணமுகுந்தன்மகிழ் மருகோனே கையில் 

வாரணக்கொடி.பிடித்த முருகோனே. 

தாரணியிற்போர்க்களத்திற் பார்த்தலுக்குத்தேர்விடுத் ௪ 

சாரதியின்றங்கைபெற்ற மைர்தனே செந்தூர் 

வாரிசராமேலுறைர் த சர்தனே, 

செங்கனி-ளீயும்வன ஈன்கவிர்குறுச்குத் துறைச் 
செம்புஈதிமீதமாக் ௪ சேயனே இளம் 

பங்கயனெொளி நிகர்த்த காயனே. 
உம்பருக்கு வம்பிழைக்ச அும்பிமுகத் த।னவனை 

யோல்மயேவேலாலெறிந்து கொன்றவா காட்டில் 

வேக்கைமாமாஇ முன்பு நினறவா.. 

கங்குகராயின்றியன்பர் முன்புசெய்த பாவமென்னலுங் 

காரிருளை நீக்குஞான ப தீபமே Sy LIS. 

சீர்பயிர்க்கு நீரிறைக்குள் கூபமே. 
SHA Cy De) Dé. wart a க்கும் வில்லினாலடி.த்தவர்க்குக ங் 

காலிஞன்மிதித தவர்க்கும் இன்பமே தந்த 

நீலசண்டன பெற்றளித்த 'விம்பமே, 

ரீபபலர்த்தோலெங்க மாபுர்ப்பதமிலல்க. - 

ரீலமயின்மீஜுசர்.து | வருவாயே வந்துன் 
சர்லையுன்னுர் தாசர்க்ளெபர் தருவாயே, 

தோஷமென்லும்பாவவெள்ள மூழேலெளையுளருட் 
'போணிசனிலேற்நிக்சலர் .. விவொயே முத்திக் 
சர்ணிடில்த்துடிருச்சு.. திவாயே, 

6 
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ஸ்ரீகா ம்திமதியம்பிகை பேரில் cae 

சந்தப் பஞ்சகம், 
ee SORE Gna 

I 
SOM IO SHO FES SOO TM SH SS 

SON SM SIU SES தனதான, 

(சருவினுரு லாலெர்.த) 

வரிமருவு' பூவிலன்று ஏிறுமதலை யாகவற்து 

மணிபெருக வேவளர்ர் து .விடமேபோண் 

மருவுவிழி மாதர்மண்பொன் மயலலையி. லேத.தம்பி 

மலையுமடி. 3யேனுனன்பு. பெற்வாசாய் 

திருமருவு மார்பன்விர்ச wal gry Cu sir ame 

இகழ் விமலன் வேலிணைக்த புபன்மேலோர் 

செழுமையவி சாயிரங்க ணிறைமுனிவர் காகரும்பர் 

இசழ்ச்மலை வாணிரர்தி தொழுமாதே 

யருள்வடிவ மாயிலங்கு னழகுமலி தாளிறைஞ்சி 
் யருணெறியை காடுசொண்டர் பெருவாழ் வ 

யசலவிறை மாதுசொகங்கை நுகாறுமி யாய்கிளங்க 

யசளைமண மேபுரிர்து வளர்தாயே 

விரிசடலி னீரையுண்ட முனிவன்மலை மீதிருந்து 
விழமுபொருசை ரீர்பொருர்ச _ திலமேலே 

மிளிர்பயிர்ச ளாதிகங்கு கனமாயிலையெ ஞவிளங்க 

விள திருசெல் வேலிதங்கு .... முமையாணே. 

It 
SIM SO STO TES தன்தன் தானதந்த 

தான்சள சானதர்ச' : சனதானா, 
...... (சாசணமதாசவர்த), ் 

வாசிக. பூவினன்கு : மாசனெளன.வேவிளக்கி 

-மாவளகை-சாதனேன்று Geretati 
மாவிலக வாழினுர்செ 'வேமன்விடு. grivig 

ara dears . னிகுசாழி
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சோரமது வாகுமென்று கூறமுடி யாதகவிர். 

நீஞடலை விணினம்பி யழியாசே 
நீத.முறு சாரியுன்பொ னோடி யை சான்வணங்க 

நீநருளை யாயிரங்கி யருள்வாயே 

பாரமயி லேறியுர்து மாறுமுக வேளைமுன்பு 

Li avd) om aor வேபயச் த. வளை பேரீள 

பாலலையி லூடெழுர்த சரமுச மாயியம்பு 

பரவலர்கள் பாவணிர்:த புயமானே 

Sorel பாகறெங்கு சாவல்வட மாசடம்பு. 

வேய்சமுகு தாழைதுன்று மழ?கோ டே 

மேன்மையுறு பூவின்? ணாுறுபொழிலானதுங்கொள் 

வேணுவன மீதிலங்கு 

war 

11 
தாசான தானதன தானதன தானதன 

த்ர்தான SUK SH தானதன தானதன | 

த்ச்தான சானசன தானதன தான.சன $ன ரான . 

(லம்கார மார்பிலணி) 

சஞ்சாச மார்வனச விமிடைய வேதனமிகு. 
சிங்கார மாகமமலர் வாளியுறு மாரன இ 

சங்கார வேலையிறை யானசமஞார்புரியும் வினையாலே. 

சங்காடு வாரிவளை கேமிசனி லேழைபல 

தன்பாறு மாகமது மேவிபது போதுமிடர் 

தம்சாச ரையினி யானடைய நீசருணை புரிவாயே 
யஞ்ச த of TG நாகம்வளை யாரிதழி 

யென்பால Lod oor op al grag ad urdeuyd 

யம்பூதி சேருமிறை யோனிடது பாசமுழு பெருவாழ்ேே 

யஞ்சாச வேழமுக னாம்சரன் மாள்வொரு 
கொம்பான்முன் விசிகிளை யாடிய.வி சாய்களை: 

யன்பாச வேமதலை யாயுதவு மேன்டையுது மெழின்மாதே 
மஞ்சேறு QUT Faron வானவரை வாய்மையறு.. 

பஞ்சாச நீசவமப. ராடியரி. சர்சார்சன், 

முூமையாளே,



வன்றேக சாசமுற வேகினைசெய் வேலுருவ மூடையாளே 

மங்காத சீகுலவு நீள்கயிலை iS eo 
னண்பாக நீமுனவ்ளை யாடுபொழு தோர்பொய்மொழி 
வம்பாக வேசோவமு ராரிபணி யாகதநுவல் 

)சஞ்சாலி சூழ்மது!! Lh fo ev" CH mo ap B 
துஞ்சாது மீடகல நிறு தல் நீளபனுவல் 

செம்பாகு போலமொழி மேய்நுகர ஞானவமு தருடாயே 

செங்கால்கொளேசெனெ வாவ்நதி யோடைமட | 
நன்கறு கோவிவணி Cum ul LES asp 
$ங்கார மார்திருகெல் வேலிகக ரூமவள ருமையாளே, 

iV 
தீனத்தர் தானன தானன தானன 

தீனத்தந் தானன தானன தானன 

வடிவாளே 

நீனத்தர் தானன தானன தானன தனதானா. 

(௮னிச்சக் சார்முகம்) 

விரைச்செர் தாமரை போன்முக நீடவு 
மெறிக்கும் பூசண மாடவு மாலறு 
விளை க்கும் பாவனை மேவிய வேசையர் .மயலால்வேள் 

வ்டுக்கும் பாணம தாலய ராதிமிழ் 
கருப்பஞ் சாறென கானிசை பாடவும் 
வ்ரித்துன் சரது கூறவு நீயருள் புரிவாயே 

மருக்கந் தாமரை யாளவளர் வாயனு . 
மணிச்சக் கார்வளை சேர்கர் மாயனும் 
வரிப்பங் கேருக கோகழல் சமுடி யறியாசே 

மறைத்தந் தோவென நீடிய நாயக 
னகைக்குக் இீகொடு மூபர நீதெழ 
வலித்தன் றேசரர் கோயற வாடிய 

செருக்கஞ் சாதவல் வாலியி னாருயிர் 
'தொலைத்தம் பாலொரி ராவண னீஞடல் 
சிதைத்தன் பானவி பிடண னானவ 

இிரைச்ரிர் தூடவன் வாழவு மாமுடி 
கொடுத்தின் பானவி ராசுவனாரமு , 
திருததக் காளெலு மாபா யேபுகி 

சுரர்க்கஞ் சாதவி ரோதிக ளானவ 
சுரக்கும் பானதை நீடிய வேல்கொடு கு 
gine. 5465 SeCoter வோதிய சேயை பருடாயே 

சிவன்மாசே 

னழியாசே 

தீருமானே
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துதிக்கும் பாவலர் பாமொழி தேமு 
முழக்கும் பேரிகை தூசிப மானவை 
'தொனிக்குங் கானமு ரீடிகெல் Gael னுமையர்ளே, 

அண் 

V 
தன சனசத்தன தர்தானா தன 
தனதனதத்தன தந்தானா தன 
தனதனதத்தன தர்தானா சன சனதானா, 

(மலடிவயிற்று), 

அலைகடல்சுற்றிய மண்பாலே யொரு 
மசவெனவுற்ற9 னன்பாலே யனை 
யணிதனமுற்றிகி வெண்பாலே தா வதனாலே 

ய இவலியுற்றபி னின்போடே பல | 
வுணவுபுசித்தும தன்போலே யுட 
லழகுமிகுத்துவ எர்ந்£தம டிய மயலாலே 

யிலகிடுமத்தமண் மின்பாலே சசை 
சொடுமனமொத்ததி னண்பாலேயுன 
திருபதபுட்கர மன்போடே தின ளனெயாதே 

யிகமிசைபற்பல துன்பாலே மிச 
வயர்வதுவுற்றிடு மென்பாலே wy sr 

- திதமுதுகட்கொடு பொன்கோாதா ய0ர௬ு ளொடுபாசாய் 

மலையிறைபெற்றகு ருர்தேசீர் திகழ் 
சசிதரனமெச்சிய கங்காயமா மகண் 
மருவுமரிக்கொரு SUSTUG oF TD ஞூடையாளே 

வறுமையொழிக்கும ண 2கமே லவர் 
கவலைதனைக்கொலு ஈஞ்2௪த யவர் 

வலியையறுக்குமொ ரம்பேமா தவர் பெருவாழ்3வ 

சலைமுழுதுற்றவிர் பண்பேதா சர்சண் 
மகிம்வொடுகத்துக லினபேகூ மிசை 
கமகமெனக்கமழ் வமபேநீ.தியொ டொளிர்வாளே 

கலைமகளொத்திடு ஈன்ரோடே யுயர் : 
நிதிமகணித்திய மின்போடே வளர் 7 
கனமதுபெற்றிடு ஈன்கேயார் செலை யுமையாளே,



1 
2, mh— 9 5B sor. 
4, சோ கிரூரியன் ; காலும்-- 

ஒளிரும் 

ந் கு எலும்பு) லை தல்; 

௮,ூ--சரமு்ரியம், 

7. மேம--வாஈனை/;கால..சாறறு, 
ச 

1. lar — apa Bar 5 வமபு--வா 

சனை, 

2 கூடல்--மதுரை ; சர்து-சரூ 
திடம்; தணபசம மூலை. 

3, கெள்னறன--பாண்டியன் ; 
இசாக்காக வீ பராவதி) 
சில.பு - மலை. 

4, பமபரம - மந்த, இரி; ஈழை 
பால ; ௮ம்பரம்---டல்) ஊன் 
றி-பாபபு) GA — Sas ; 

க[தம்--மிசாலை, 
0 

சபோருகம்-தாமஸா; சென் 
பண 2--அழூயபாம் 4 ; பிணை 

மான ; தை - வெண்மை, 
. 0-டி--பாவ2௦, சஞ்சவஞ்சி.- 
இலச்குசி, விர்ரம--தரமரை 

"ஈம இநபை , நத சங்கு 
4. Dom — 1p oor a; மால- பெரு 

மை; எரிவிழி--நெர.றிசசண, 
0 பகஃபாசனன். பிரமன் கூ, 

ற்று- எமன ; பிலகம்- இெப்பு. 
7 

புட்ஈரம்-தாமளா, 
அன் -காது; கம்பு-சம்கு 5 
சாறு திருவிழா. 
சமன் --எமன ; சலைரவி-ழை 
மாதம ; உ௮ர-- அமாவாசை, 
சேட்டம்--ஆணி மாதம் ; வாட் 
டம் தெரு ; கிதிவெற்பு-சிபா 
ன மலை. 

—
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8 
1. வளை-ஈக்காம், 
2 ஆவி -லாசனை; எதம்-பாலம், 
5 ரநாசகன்--எமன் ;) அததி-- 

La), 

4. கனக்கட்டிஃ-பொன்கட்டி, 

  

  

0 

1, நீகம் மேகம்; கேணா-வில் 
அதம் -கை; மரை-தாம 
கா ; நகை--பல் ; அட்கம் - 
பொன். 

4 அறகு--சிங்கம் ) கயமெய்-- 
யானையுடல் 

6. நாகம்--மலை, 

10 

1. ஈரம்--அழகு ; அளி--௮ண்டு. 
உ ஞ்ச முழ்கு 1). பஞ்சரம்-- 

சுருவிக்கூடு; ௮ ₹௧ம--அழ9 
ய குருவி; அவி--வாசனை ; 
சகோலெம- குயில். 

. சவி-- குரங்கு, 
4, பத்ம்-- அழகு. 

் விர்தவிஈ---பிரமன், 
0. ௮ரி- Os Prom. 
1. ஆவணமார்ச்சம்- கடைவீதி ; 

சலை- அடை ) சமுசம்-- கூட் 
டம். 

11. மஞ்ச--௮ழகு ) அம்பு-- மும் 
இல், 

1. சலி--- துன்பம் ; ஏனவாரி-- 
பாகை ஈடல், 

15. பாறை சூரியன் ; ஈசம்--9௬ 
பை ;நீர- கடல் 

11 
1 சிர்து--சமுத்காம் ; 
3. நாகளில்--மலைவில் ; சாகல் 

தோல் -யானைததோல ; சாச 
மன்---ேலலோக அரசன், 

4, பிரபஞ்சம் --மாயை, 
5, சமிழ்முனி--௮5ஸ இயன்) er 

கம்--மலை 

6. நாரம்--தண்ணீர ; 
BEST GOLD 

அ௮ணி-- 

] 9 
உனை்ப- வாசனை ; ஸஞூயிறு-- 

சூரியன். 
லான் மரை- வெண்டாமரை ; 
இஞ்சுசலாரிசம் -செர்தாமரை; 
ஆம்பல்--அல்லி 5 அம்--௮திஏக்க 

ft: 

4, புணசி-சமுத்திரம்,



G
3
 

5 
1. மன்றல் லானை , 

4. மதியம்: -சர்ரன் , 
(சொக்கு ; ௮ண்டசம் -பாம்பு ; 

உக்கம் --கிறுனோக, 

இரீடி-ுர்ச்சுனன் ; அவிய 
ன்-வேடன் ; மொத்து- அடி, 

ந 

உசத்தி அவலாயகம். 
. பூபன் - பிரமன் ; அனம்சன். 

Dell 1D ROM 
ச அ/*௬ூமா Og) --° 9 Gee aime KOT 

தலை 

பகம் 

க
ம
 

oC 

லெ 3: அட்பு-- தண்ட So 

mw ov. 

Ws 

மாழை--மாம ம், 

. பதுமமாது--இலக்குமி, 
J. அமலம் அழகு; ஆலம் பவ 

பம், 

ல உவணம்--௪ கு ட்ன் க வான். 

HDG. 
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16 

. LOT EDD —~ 910 Be 
, அசலை பூமி. 

. தே பூரி. 

 அிப்பு--கடல், 

‘ 7 

d. “த்துக்கு DM --5E STD; 
-இக்தராண் ; சிதி 

சனல் 

5, கலி--கடல் ; சஞ்சலேதியன் 
பிரமன். 

8. உசம்-- பூமி; ரம்பு--விஈப்பம். 
4. விண்டு--விஷ் ணு ; 3 மருப்பு-- 

கொம்பு 7 மேதி--௪ருமை ) ; 

மால பெருமை ; ச இதழி-- 

கொன்றை, 
முருக்ச்ச்டவண்ட்து இயந்றியது. 

2. சல் பூமி, 
3. கீபமாவிகை--சடப்பமாலை; 

மலயருனி---௮சஸ்.தியர், 
4, ரத சண்ணீர். 
5. ஒருமருப்பத்இ--விராயகர், 

    
  

ம் 

அரும்பத விளீச்சீம்.. 

i. ஆரியை-ஈபார் வதி, 

8, விதி--பிரமன் ; நாகமன்-? 5 
வேங்திரன். 

2 ட 

1. ச சர்திரன் ; 8: அதம் 

கை ; பணி பரம்பு ) லாகு-- 
புயம், 

2. திசவர்--அதரர், 

3. தம்கிச்சருமமஃயானேத்தோல்; 
கூட்டல் ம, 

0. ௭ஐ.--.பாலும் ; ௮லை--சமுழ 

இர, ‘ 
| ் 3 
ட 1. வாணம்டசோமி, 

“1, பங்கயன் - சூரியன். 

a, கூபம்-- இண ற, 

7. நீபமஉர்--சடட்பமலர் ; நூபுர 
ம்--இலம்பு. 

சாப் பஞ்சகம், 
| 

at— gg 5 wrt — 96g, 
11 

வீரை--வாழமை; பாகல்-- பலாமரம்; 
௮டம--அலமபம். 

JIT 
EGRET TD— லாசனை : எனசம்--தா 
மரை; சேமி- பூரி; அகம்--உடல்; 
அஞ்22ன் -அழகியசர் கிரன்; உளை 

சக்கு; ஆர்--ஆச்இி; இதழி 
கொன்றை; area, A yal 21ல்; 
பூரு 2று; ந்சாசரர்கள்-. அசுரர்; 
மூராரி- லஷ்ணு ; பணி- பாம்பு ; 

எூனம்-.௮ன்னம் 
a 

விரை.-வாசனை ; கம்-- ஜெள்ளை 
மணி... அழகு; ௮ளை -சக்கரம்) அரி - 

ALG; LID DSH FD தாமரை) நா 

ய் துன்ப; ஆடிய- சசய்த ; திரை 
சிந்து . விலை டல், ர 

அ௮த்தம்- பொன் ; mame. sane ; 
புட்சரம் தாமரை ; குநர்.த. குழர் 
மை 5 சசி3ுரன் - ன 7 கூ. - பூப்] 

வம்பு வாசனை, 

ட்ட தண


