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a. 

பசப்பிர்ம் மணேசம: 

சிறப்புப் பாயபரிரங்கள். 
அஷ்ட? 

சிதம்பாம் ஸ்ரீசபாகாயகர் காலசக்திக்கட்ட்ளை 
ஸ்ரீமத் வே. தில்லைகாயகமுதலியாசவர்கள் 

இயற்றியது. 
a பு வவவக்ய 

கேரிசைவேண்பா, 
கூடலையாற் நாருடைய கோமான்றன் மெய்ம்மைச்சர்க் 

கோடலையார் மும்மை மணிக்கோவைப்--பாடலையே 

பட்டன் LJ FLD சீனி வாச னனுந் தொன்மறையோன் 

ன் sO so" “பெருகு மாறு, 

ora 

திருவேண்காட்டைச் சாக்த Gu ருங்தோட்டம் 

வித்வான் ட ட 

ஸ்ரீமத் Gs. சி- துரைச்சாமிபின்ளைய 
வர்கள்” 

இயற்றியவை 

ஆககவ 

அ௮றுசராசிரிய விருத்த ம். 

செய்வளர் கதிர்ச்செஞ் சாலி செங்கரும் பென்ன வோக்கும் 

Huss லூரின் வாழ்2வா னருமறைச் இிழவ னான 

மெய்வளர் பிச்சு வய்.ப வேஇயன் சிவன் ளுன்னிச் 

செய்தவர் தன்னால் வர்2 €னிவா சய்ய னெனபோன். (க) 

பாடலைச் கேட்பான் பண்டு வன்றொண்டாப் பரிர்த ழைத்த 

கூடலை 

  

ஈற்றார் வள்ள லார்க்குக் கோகனத ஜோன்பிற் 
காடலை யிழ்ற்றி சரக்கு ரும்மணிக் கோவை யன்பால் 
டேலை யுலழி லென்று நிலவுறப் புனைச்தான் மன்னே, (2)



POT பாயாங்கஸ்.- 

சி தம்பரம் செந்தமிழ்ச் சங்க 
வித்வான் . 

os தரு. ஞா; சண்முகத்தம்பிரான் அவ்ர்கள் 
இயற்றியவை. 
ஷம: 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
படலை யாற்றொழு தேகிமிஞ் சாப விகிதர்கள்ளூழ் 

கூடலை யாற்.றார்த் தமிழ்மும் மணிக்கோவை கூத்துகத்தா 

சாடலை யாற்று வன்பா லியற்றி யணித் துபுகம்ப் | 

பாடலை யாற்றுற லாலு௮ மின்பம் பரு ன. (௧) 

une யுந்தமிழ்க் காப்பியம் பாடும் பரும்புலவர் 

பூவிரி யம்புசம்க் காவிரி மாஈதி போக்தணிசெய் 

மாவி. யும்மசை வேளைவ ஈல்.லூர் வளர்மறையே 

நாவி. ய்ந்தகை wri ol வாசன் னணாவல மீன, (௨) 

சிதம்பரம் சேந்தமிழ்ச் சங்க 
வித்வான் 

ஸ்ரீமத் கு . வேங்கடாசலம்பிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியது 

கேரிசையாசிரியப்பா. 
ாாணியெறு சகடல்சலா௮ம் வசாஜரெமிர் சிலக்உட் 

பசுந் தமிழ் பசும் a] இயவை Weve ay 

அவற்றுள் 

THES SI POG! DF சார்ருகர் வாழுரந் 

தும்கக் தமாதலஞ் இல்சல சடருமால 

அன்னுுதி, 
லல்காப் புலனு2 அண்மார் Hepa 

மெடொல்காப் பியமுதற் ரோன்ற லருஷனிய 

வசப்பொருள் பிறவு மாய்குகர் Her ages 

FSG SO Horan Hoar மன்னோ 

ஆதலின்,” 

முற்புக லியாவு முழுதொரும் குணரீ இச் 

சிற்பா னருள்பெறூஉஞ் இறப்பின் மேய '



௧௫ 

௨௦ 

RQ) 

கூடு 

சிறப்புப் பாயிரங்கள். 
காவல் லுகர்தா கானிலக் இன்றோ 

என்னா ௪ல்கை எய்த லியார்க்குக் 

ன்னா Kors BD hee தம்மா 
SrA களப்பங் கஞல்சோ ணுட்டில் 

தாவிரி பதுசஞுள் காயக இலகமாய்ச் 

சொற்கிடத் இகழு மற்றமி லைவ 

தல்.லூ சதனி னான்மடறை யோரும் 

MGS குழுவினி லொப்பச் தோன்றி 

யாதியம் பசனருள் இஇலா கடைந்த 

பிச்சு வையணு முச்சிசன் றன்பா 
௮ச்சகா ளோங்க விச்சா கரணுப் 

வந்து பிறந்தான் வண்டமிழ்க் குருமணி 

செர்கமிம்ச் சதாகாச் சுர HUDSH 

ஆச ாஉ௰பி தானமே ஸ்ரீகி 

வாஸென் ிறவரும் பேசுவர் inte ar 
ef ry ¢ 

ஆனதழ் BAB CEG Lf Lose) யண்ணல் 

௫ டன் தென்றமிழ்்௪ சிர்துநிர்கி கடந்தே 

ஆறிவெனுஞ் சேதுவி னமாந்தமை யுலகற் 

கரிதிக ழொளியோற் கெழுமிய பரவத் 

தமிழ்ச்சுவை யொமுகுமூச் சங்ககற் புதரிற் 

சுரந்து செறுமிய கரையிலா கித். இலங் 

சொழித்தனன் மூம்மணிக் கோவையா யன்பால் 

யாண்டெனின், 

மூத்தினைப் பொழிமணி முக்சன் னதஇயஞ் 

சுத்ததென் னீருருச் சுவேசவெண் ண இியு 

மெய்த்தகு வடிவமொன் றெனவே யொளிர் கலரி 

கூடலை wit D pt செனவுரை CET EBL 

பாடலை யகர்தே யாடலைப் புசிந்கருள் 

இர்க்கன வல்லப நிமலன கருட்டணே 

ஞானமெல் லடிமே னாளு 

மூனமி லவன்பு.க ே மால்வொ மியவே



௧(0 

கழு 

௨௦ 

௨௫ 
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 கலிய்மலை 
ஸ்ரீமத் ௩. சந்திரசேகர நாயகர் 

இயற்றிய.அ. 
நேரிசை யா௫ிரியப்பா. 

பாற்சடற் ஜோன்றிய பரிது வானவன் 
ஞாட்பிருட் SQ UT GOOG mG தாங்கு 

Cronu® ys Sar Cu ell w&i>par 

மூறையுளி படாது ஹரிரீச் வையம் 

காய்வயிற் றிருக்து:;தாய மெய்தி 

BOL LONE செல்லுரு ணற்படை நவின்று 

பசைப்புச மழி.பா பழிச்சுச சோம்பா 

வீகைச் ச௪சற்_வக மேயாறக் தாங்க 

காத்ய நின்ற கரிகாற் செம்பியன் 

இருகில வாம்பா மெழிறரு வெண்ண இப் 

பால்ச சொளிர்தரும் பாடல் சான்ற 

மூல்லையு மருகமு மெல்லையில் வளச்கரும் 

நல்லிசைப் புலவோர் Gus BD gy 

யாற்றார் மேய வான்றிரு வடிக்கு 

காவிரி புசக்குங் காவிரி நாட்டின் 

மெறய்வர் தக்கிய இறல்விளங்கு மேதூர் 

வல் லூசெனு மரும்பஇ தனக்கே 

தொல் குடிச் சுட்டிய தொடாவினைப் ப்ற்றலா் 

மூற்றிய வறத்தின் நுறைமை யாளர் 

காப் கடுஞ்”னக் கடிக இடு காட்டுயர். 

தொன்மை வழிவரு அகமர் செல்வர் — 

சேஷாத் இரியெனுஞ். Fils வாய்க்க 

டச்சு வையரும் பீடு வடமீன் 

கற்யிற் சான்ற salen ar ளமம்மையாஞ் 

F sr லக்குமி செய்திச் தவத்தின் 
பயனாப் வந்த பழிதர செல்வன். 

சைபொத்்இப செம்மை வையத் 

தாசை _நான்மஇ யன்மையன் மாழ்கி. - 

அன்னிக சைம்புல வடங்கலர் செகுப்ப



on 

௯0 

௪௦ 

சிறப்புட் பாயிரங்கள். 

 செதியி னில்லா நிலைமைய ளக . 

கல்லார் Cap Qu ru 9B Gada 

வல்லா சோதி we ps oon Bans 

வார்தனப் புணைதழீஇ வழியி ே Oi exis 

சுரத் இமி வேலைச் சூழ்வளிப் பட்ட 

வங்கல் கடுப்ப வல்கினை படர் திர் 

மின்னி னிலையில மன்னுயி ராகிக் 
வெறுக்கையிற் செறுக்கி விண் சாற்றி 
லாணா எடைப்பான் வல்லுலர்தேடி. 

பிருந்கன னெய்த்து வேக்டிப் போர்சண 

னென்னைப் புரத்த னுஞ்சர் பல்கல் 

௪னஈனி பழிச்ச வெவ்வர் தாங்கே 

யல்கலை யறிவு வன்மை யழிபசி 

வருத்தம் விீழ்ப்பேம் வல்லுசல் கொளீஇ 

பாலை பட்ட படுமாம் பெயற்றலைத் 

சடு தஸிர்த்தால் காகந் தளிர்க்தனை யிருந்து 

Go) 

செவிவா யாக கெஞ்சுகள னாகப் 

பெட்டாக் குண்ணுஇ பேதைமை சுவிர்தி 

யெனவரக் கருத்இ பென்லுறு வேர்மையுக் 

தவிர்த்த வலித் சாகில் Fig Ba 
கண்ணின் மனத்திற் சலம.௪ நின்ற 

பாவலர் போற்று சாலிரி யாசான் 

சினி வாசச் செந்தமிழ்க் குரிசில் 

மும்மணிக் கோவை முற்றிய பண்பின் 

மாதிசங் களிக்க மாசற வளித்தன 

ஜாமி யூழி காலம் 

வாழி யவன்புகம் மண்மிசை தானே- (௪)



சிறப்புப்பாயிரங்கள் 

தே. விருதாங்ககல்லூர் 
ஸ்ரீமத் த. சுப்பராயப்பிள்ளை 

இயற்றியது; 

எழுசரோசிரிய விருத்தம்; 

பூக்களார் பொழில்சேர் கூடலை up dpi 

புனைட. and gai த்ர pp 

பா க்சொளு Lot DG மும்மணின்' காவை 

பசர்ர்தனன் பத்தின் புலவ 

ons sibs AG மைவகல் அரசா 

  

னந்தணன் பிச்சுவை யன்சேய் 

கோக்குறு தமிழா, இ னுவலுமென் or | 

னோன்றவச் சீனிவா FEC oor, (௪) 

சி தப்புப் பாயிசக்கள் 

முற்றுப்பெற்றன, 
pepe ய்கிற.



உ 

சிவமயம், 

தலத்தைப்பற்றிய குறிப்பு, 
AR 

இத்திருக்கூடலை பாற்று; 2ரன்னுர் தலம் நகொட்டிலே லெ 

ளாறென்னுஞ் சுவேதரதியம் திருமணிமுத்த ஈஇயும் கூடுமிடத்இ 
அள்ள. ஸ்ரீ சுந்தாமூர்த்தெவாமிகளாற் பதிகம் பெற்றது. 
சேவசோட்டை சத்திரம் ஸ்ரீமாந் றாம். அரு, அருனாச்லஞ் 

மசட்டியாரவர்களால் மேற்கூறிய சங்கமத்திற்குக் சீழ்பா 

நா தனமாயச் கட்டிலிக்சப்பெற்று அவர்களால் நித்ெயபூசையும், 

சவெரேசர்களும் பூமான்சளுமாகிய பாளையங்கோட்டைசரவனப் 

பிள்ளையவர்களாலிம்: டேருர் கிருஷ்ணப்பிர்ளையவர் 
களாலிம் ரைமித்திக பூசையஞ் செய்யப்?பறுகிறது, இதன் 

மொன்று வடமொழியி லுண்டென்ப, மகிமைகளடங்கய புசாண 

கைப் போருளுடையார் தென்மொழியிற் பாடுவித்தல் உள்சம 

சிவபுண்ணியம் புசமுபாகும், 

இங்ஈனம், 

வல் ர் பி. ீரிவாஸய்யன்.



உ. 

ஒம் பரப்பிர்ம்மணேசம? 

கணபதிதுணை. 

இருக்கூடவலயா ற்றூர் 

மும்மணிக்கோவை. 
See 

விநாயக வணக்கம். 

வேண்டமா; 
இங்கள் விளங்குஞ் சரத்தான்சே யானைமுகன் 

அங்கப் பசங்க ணெரல்கும்--பொக்குஞ்சீர்க் 

க௯ூடலைபாற் றாரசண் குணித்தல்வல் லாற்கவணான் 

பாடலையாற் pips: BR பாம், 

நால்; 
OLS EAT. 

திரு மலி க ற்ப்பி ooh i GRR wc spb) 

EUW HL. சித்த 0 பம்பா? ுலகமாம் 
a ரூ . பரு 4 ட சு 

பம வலு வைபப்ம (1 பட்ட படம்னு தனே 

- வருச்கவை யோம்பிச் மெசருக்கான மறைந்மீத 

ஆற்றும் வினப்பய னவைதாக் கருக் இனை 

போற்று மவைக்குப் பொலன்பத நல்ை 

இநஙன மிறைவ வெல்லா நீசசெய 

ஈல்வினை யில்லை னானெனக் கொண்டு 

செல்கதிக் குறுதி செய்யிய வெண்ணேன் 

௧௦ பொன்னொூி மண்ணும் பொருளும் வேட்டுக் 

௧௫ 

கணமுகில் லாத கறங்கெனச் ஈற்று 

மாசுமலி மனத்இ னீசனாய் நின்றேன் 

என்னறி விருந்த படியையென் சொல்சேன் 

விண்ணோ சேத்தும் வியத்தகு செல்வமொடு 

மாடமலி கொடிகள் மங்கு ஜோயும் 

பாடல் சான்ற கூடலை யாற்றூர் 

ஆடல் வல்லோ யடியனே லுப்பச்



HV 
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திருக்கூட்லையாற்றார் 

சீரியர் சாளுஞ் சிர்தையிற் கொள்ளும்: 

வாரிச மலரி னோனி யமைந்த 

அடிகளை யரு௫ூஇ யருஞ்ரு வோயே, 

வேண்பா. 
ஓதநீ சோவா தொழுகுமணி முத்தஞ்சு 

வேச ஈதிசேரும் வித்தகத்தாற்--சேதனர்கள் 

கூடலையாற் றாராக் குறித்தவிட மேயோயான் 

கூடலைய? மன்மனத்இழற் கொள, (2.) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 
தரள்ளை யுறச்சொலு மீனவ னாயும் கொடுமுடியின் 

மள்ளற் இரிமிசை மாதவ னாயு மதிநுதல்பால் 
ஈள்ளிருட் தன கண்ணின -னாய ஈடனவலன் 

வெள்ளை மணிகொளு வ் கூடலையாற்.நூர் விரும்பினனே. (௩) 

ஆசிரியப்பா: 
விருப்போடு வெறுப்பு முருக்னெ சாஇத் 

இருச்சகு வேத வுருக்க ணவின்று 

சைவினை குயிற்று மைவசை வென்று 

(௧) 

ஒருமூன் றவித்து வுண்மை௰லை யொன்றிய 

இருவா பலருர் இசைதொறும் போந்து 

மால்வசை பயந்த நீனிற வொருத்தியும் 

" பாற்கடற் பிறந்த பலாபுக ழவளும் 

மேற்பட கலையின் விதங்கொ ணர்சையும் 

யாறுரு வினராய் வீ.துிபறப் புணரும் 

துக்க மோட்டுத் தக்ணெப் பிரயாகையாம் 

தானம் குறுகித் தகுமுறை பாடிப் 

பல்கரு மங்களம் பத்தியின் முற்றிப் 

பொன்னினு மணியினும் புனைக்தகிய Cleve sil fan 

புண்ணியச் சனகாம் புக்கு வலஞ்சசயா 

வாள்பட வீழ்ந்த வண்டுனை மாம்போத் 

சென்னி யிருகிலந் அன்ன வீழ்ந்து 

வணங்ளெ செழுந்து நுணங்கிய வுடலர் 

தலைமிசை யிருகார் தாங்கக் செம்பொன் 

மலைமக டலைவ மான்மமுக கரக்த



\ 
b_O 

2 

m0 

‘Ape ae asohhy, mh 

சங்கா நெடிய ௪துமுக விச 
எண்குண பண்ணவ விறைவ வெய் சகன் 

சயம்பு வியல்குண சாரண சம்போ 

புனித புராண போத மெய்ப்பொருள 

YAU ௮றவ அனந்தரா மத்த 

எனப்பல் லாற்ருன் மனங்கோளப் பாவி 

விமுப்பயன் கொள்ளும் பழிப்பில் eT eB 

பாடமுமலி விழவின் கூடலை யாற்.றார் 

நிருத்தன மொய்ம்போய் கெதியறி பேனை 
மலப்பெருல் கடலின் விலக்கி யெடுத்ேேத 

௮ருட்சா சரத்தே மருட்கெடச் சேர்க்கும் 

ஒரேவசம் வேண்டினன் பருவலித் தடக்கை 

யானையுரி போர்த்த வுனமி லுனையே, (௪) 

ஓவண்பா. 
உன்னைக் கலைக ரரூவரு வென் ரூ. இய 

என்னைப் பலவா யிபலழித்க--பின்னறிந்தேன் 

ரோடலையுக் காதினுப் சொற்ற சரதமவை 
கூடலையாற் மாராய் சூழி, (டி) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 
குறையே Bays soo கோல்வளைப் பாங்கியான் கூறுகறி 

nw 

BO PCU SNipss Kobi wos sre bag get 

மறைய புருவான் மணவா ததனான் மலிந்துறையப் 

பொறைபே தகுவதோ கூடலை யாற்றார்ப் புரவலர்க் 2௧. (௬) 

ஆசிரியப்பா. 
புரைகூர் மனனே புரசைகூர் மனனே 

நன்மதி புரைப்ப னயந்து Caan 

ஈன்னிலைப் படாத சென்னிலை மனனே 

தக்சாப் பிழைத்தனை தரும மறஈதனை 

பிறர்டெ,டள் வவவினை யறமனை முனிச்தாய் 

பிறமனை it er WBE சுழன்றனை 

பொய்... 18) புசுன்றனை மெய்ம்மொ ழி யசன்றனை 

காமப் ட. சங்குழி மூழ்கிக் களித் தனை 

வெ. ல ஸ் "காட்டி வேண்டினை பெரிதும்
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திருக்கூடலையாற்றார் 

இளமை வியர்சகளை யாக்கை யோம்பினை 

சேட்ட மூழ்க்களனை விட்டினை பல்லுயிர் 

அள்ளொடு சூதும் சலக்தனை பொய்க்கரி 

விள்ள லாயினை விசகம் பித்தளை 

செய்க்கள் றி மற் அனை தீயோரசச சார்க்கனை 

சால்லாம் வல்லவ னில்லை வெணன்றனை 

புண்ணியம் பாவம் புகல்கதி ஈரக 

முண்டெனக் கூறு முூலகை வெது க கனை 

அகண்டசே காட்டு கொண்டசேே கோல 

முண்டசே போச மாடம்பா ever paar 

Os Bur Oo Bu eg gy os pm Bice 

பொய்பசி மகளிர் புணர்முலை நசையர 

லக்சேோகோ near HO gid us gis 

எண்ணா சனவெலா மண்ணி யெண்ணிமய 

அணம்பல யுகமாக sab gue காறும் 

வாடி யுழன்றனை வஞ்ச மியற்றினை 

யுன்னின் மிக்கா சொப்பா ருன்னலை 

யிிர்கா செத்தக் கழிங்தகன வாயுள் 

| அதனால், 
UN GT LS) காலம் நல்வனம் புக்கு 

வெலையி றவல்க னியற்ரினும வான 

கஇமுகற் பலவா ஈன்னீ சாடினும் 

கடெய்து மாறு கூவெ தரிகால் 

ஆதவின், 

செல்லு தேத்அக் குறுவினை சேணீ 

கழனியிற் பு.அரீர் கட்டு சோதையு 

மூழவர் கலிப்பு முழுக்இயர் முழக்கமும் 
வித்தகர் அம்மையும் விளங்கு சேரவலர் 

மூல்லையங் குழவி னல்விசைப் பெருக்கு 

£மாய்ச்சிய சசோவிலைப் பேசுடி னொவியு 

LOG SENT THLDIO DM tos BT os Kou Qy id 

டல்படை, வீரர் பயிறரு மோகையும்



௪0 

டுடு 

- மூம்மணிக்கோவை, டூ 

ஆவண விதியின் மேவு சொலியும் 

விரவின சென்று வெண்டிரைப் புணரியி 

னாப்பை யவீக்கு மாப்புகழ் மூதூர் 

அதுதான், 
ஏடவிம் மரையி லென மணஞ்கெயும் 

(டமா வாவிக் கூடலை யாற்நூர் 

ஆங்கு, 
விரைந்தனை யோடி, வெண்ணிப் பாங்கர் 

மணிழுத் தாறு மணக்கு மிடந்தனிற் 

பேய்க் துவான் ரோய் ஐகளற முடித்த 

நிர்த்தன வல்லபன் பொற்றளி புக்கு 

வலம்பல வரது நிலம்பட வணங்கி 

தொண்டர் நாச வண்டமிழ்ப் புலவ 

செழுமதி யணிச்தோப் தன பர்துவே 

வேதப் பொருளே வீனையி னீங்கியோய் 

ஒதுதற் கரியோ யுனகணணை யில் 2லோய் 

எனப்பல வியம்பி யிகவா வன்புடன் 

வதிவையே ஓுனச்கு வான்பத னிலையே. (er) 

மவண்பா. 
நிலவுலக மெல்லா நெறியிற் படைத்தோன் 

கலைமக ளோடுங் கருது--நிலைத்தவத்தாற 

கூடலையாற் or குனித்தல்கண் டேயுய்ந்தான 

ஆடகத்தின் மன்றஈடித் தாங்கு, (௮) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
ஆனந்த வெள்ளத் தழுந்தவெண் ணாம லனுதினமும் 

மானந்த நோக்கின் மகளிர்த மின்ப மூழ்கச் துின்மேன் 

ருனக் தமில்லாத் தமிம் மனி பூசை தனக்களித்த 

தேனந்து கூடலை யாற்றா ௬றைகரு தேனே. (௯) 

ஆசிரியப்பா. . 

தேவர் கோன்றன் மேவருஞ் இறப்பு 

மேனைய விறைவர் மானப் பதங்களு 

மலர்ச்சணை மார ஓுலப்பி னலலும்
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வலிதே வரினு ஈலிதரு மிவையென 
லேண்டலச் மாண்ட விமுமி யோசே 

யானே, 

பெரும்பொரு ணசையாற் கருந்தா தனைய 
கெஞ்சின Go Qa கெஞ்சன னின்று 

மீசைய நிருக்துழி யிருந்து மறியா 

வு2லாபரை யுபர்ர்த வோரெழு வண்மைப் 

பெருமக் களெனத் திருந்தப் பேசியும் 
வீசர் புகழ்சொல வாருயிர் சோரும் 

பேடரை விமப் பெருவலி யோசேனச் 

சாற்றி வஞ்சரைச் சாதுக்க ளென்றும் 

வனப்பொரு சிறிதும் வாய்ந்திடா சாரை 

மனச சென்னச் இனந்தொறு முரைத்தும் 
இரிந்தன னல்லாற் பெரும்பொருள் பெற்றி2லன் 

ஆதலால், 

உருகெழு சிறப்பின் நிருவிழை ஈகரரம் 
கூடலை யாற்றூர்க் கோவே யென்ற 

னிலம்பா டொழித்து யாவதும் வெஃகா 

வுளந்தரல் வேண்டு முத்சம வெளிய, (௪0) 

ேண்பா. 
(வள்ளைக் கரியாய் விளங்க ரவப்பூணாப் 

வள்ளற் பெரும வளாமுத--வெண்மணிமுத் 

தாறுவர் தோவே?ற யானுவர்தோ கூடலை 

யாறுவந்தா யானறியச் சொல், (௧௧) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 
(தரல்லார வயற்கூ டலையா அவர்க துணைவனகம் 

பொல்லா தவிந்தப் புரைசெய் யுமாலைப் பொழுதுகண்டும் 

எல்லா மவனாக வெண்ணி யுளேன்பா லிரங்கலைபா ற் 

கல்லோ விரும்போ கழறுக சேடி a9. Basan, (௧௨) 
ஆசிரியப்பா. 

கடிமரை தந்த முடிரான் கவன்றன் 

றுல்வழிப் போந்த பல்சலைர் குரிலொள்



௧0 

கறி 

[ 

ல
்

 

மும்மணிக்கோவை. a 

காத்தி யாயனன் வாய்தஇ.௮ கல்வி 

காத்தல் காணாக் சாலம் பலவாய்ப் 

புன்சு ணோக்காது ஈன்கனம் பயின்று 

கைவரும் காதற் றெய்வ மொழிக்கலைப் 
பயிற்சி குன்றப் பழவினை தானோ 

பிறி2தா வே.து தெரித லிலலே 

னெனசனி யாற்றி மனநிலை மாறி 

விண்டல மொரீஇ மண்டலம் புகாறு 

முல்லைய மருதழு நல்லியல் புற்றுக் 

HIM (LPH கழனியுல் Hay oh OF HOG QUE 

வாழைபயுங் கழு.தர் தாழ்குலைத் தெல்கு 

மாவும் பலாவுஞ் சூழ வாங்கிய 

கூடலை யாற்றூர் நேடின னடைந்து 

வுல?கலா மத்திப பொலன்புன லாடி 

கோட்டக் குறுகி நாட்டமன்றுடையோய் 

மாமறை பயஈத தோபறு மணியே 

மையறு இறப்பின் வானவ ருயியே 

கங்கை2வ ணிபனே மங்கைபா கத்? காய் 

கலைக்கண மெற்சகர் நகிலைக்கண மாடப் 

புல£ற வருளெனப் பலபக நுஇித் ஐப் 

பெற்றன னன்ஜேர கற்றையஞ் சடையோய் 

யானும், 

HUM படர்ந்து அரும்புன லாடி 

இம்மையா டெவைக்கு மின்பம் பயக்கு 

மேதகு வித்தை போதே யடையத் 

இருவரு ளீகுதி தெய்வத மணியே. (௪௪) 

ேவேண்பா. . 

மணிவா சகசம்2வட்டோ மாப்பிட்டு வேட்டோ 

௮ணிமண் சுமந்தடியும் பட்டாய். கணிகூ 

டலையா றுடையா யவையென் WES BD 

ஜொலையா வியற்றுஞ் சகம், (௧௪)
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திருக்கூடலையாற்றார் 

கட்டளைக் கலித் துறை. 
சுணங்குற்ற கொங்கைத் அணைவி துளையின் அுறைர்திடுமச் 

கணங்கற்ப மாகக் கழிக்கன் றனளாற் கரு.துிபொென 
வணங்குற் றசுக வரு்துணை யீர்நீ ரஇவிசைவிற் 

குணம்பெற்ற கூடலை யாற்றுறை கோவுக் குரையுமி?ன. சட 

ஆசிரியப்பா. 

உவரி மண்ணகத் அறுபல யோனிகள் 

பிழைக்.து மானிடம் பெறுக லரீதே 

கானவர் குறும்ப ரானவ ரிடமொரீஇத் 

தீம்புன னாட்டிற் செனித்த லரிதே 

uber a gal ரடிவில் 2வடரா 

மிழிகுலம் பலவு மெய்த லொழித்து 

நல்ல தொல்குலம் புல்ஐுக லரி”த 

கருங்குழன மாதர் மருங்கிற் சுற்று 

முருவின் மிக்க வுடம்புத லரிதே 

பல்பொருள் வருகை செல்கை யுணர்த்து கி 

கல்வி கேள்வி கலந்திட லரிது 

மான முடையசாய் மாண்மனை புல்லீத் 

தனமுர் தவமூச் தாஞூசெய லரி2ச 

இங்கன மாசுத் துகசமா னிடத்தை 

யெய் தினை மனன யிருஞ்சுசர் பரவ 

வானூர் மதியம் வசார்சடை வைக்துக் 

கூடலை யாற்றூ ராங்குல Gos SD 

கோயில் கொண்ட தகாயினைத் தந்தையை 

யெள்ளா வன்புட னள்ளிருட் பகலும் 

பாம் பணிய காடி லை யென்னே, (௪௯) 

'வேண்பா. 
என்னைப் படைக்று னியலடிய னாக்கொண்டா 

யுன்னருட்குங் கைம்மா ௮ளதேயோ--பொன்னவயையிற் 

கூடலையாற் மாசிற் குலகடனஞ் செய்தாயென் 
சேடன் விழுமம் விலக்கு, (ser)
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கரழ்மணிக்கோ விவி ௬ 

கட்டளைக் கலித்துறை, | 
விலங்கலை மான வெகுண்ட தகன்வந்த வேளையிலே | 

மலங்கி.ப பார்ப்பனப் பிள்ளைக் கு.றுகளி வர்திடவே 
் கலல்கலை யென்னக் கடிமல/ப் பாதக் கடை விரலாற் 

குலைஈ இட வெற்றி.ப கூடலை யாற்றூர்க் குருமணி 2ய. (௧௮) . 

ஆசிரியப்பா | 
குடவளைக் கலங்க “டடமணி uf gy a 

தொ௫கெட லன்ன முடங்செ ons Sy in 

'வெங்கதிர்ப் பரிதியொ3ி இக்களஞ் செல்வர் 

தீங்கதி மறைத்த போக்குபே செயிலுச் 

இிறல்கொ ளாணு மற்ங்கொள் பொறிகளு 

முற் குல மூறங்கு மகற்புகை மாடமும் 

பண்ணுறப் பாடு மெண்ணுது மறையோ 

டெண்ணெண் கலைகெரி மண்சுரர் af Buyin 

போர்முகம் பெறாஅ சீர்முகம் வாடு 

மேரு pi மன்னா பேருறு மறுகும் 

பாண்டு (மள்ள வேண்டும் பொருட்ககக் 

BIC BG FNS BOG FMA தந் த.று 

வகைகெரி வாி.பா வளக்தலை மயக்கிய 

௮சைசரு மருள மங்காடி விஜயும் 

தாளாண் மைமிகு வேளாண் டெருவும் 

பல்்?வறு மாக்க ணல்வேறு விதியும் 

மாலைபாய்ப் பொலியு மாலவாய்ப் பதிச்சண் 

முட்டாச் சிறப்பின் முதியோர் வழுத்தும் 
கூடலை யாற்றார்க் கொற்றவ நீயே 

ஆடலோ மெட்டெட் டருளினை யாதலி 

னெமங்கு Aopen புக்கப் Cun GO ar ene 

சங்கைபற வுணர்ந்தேன் மங்கை பாகனே. (௧௯) 

மீவண்பா. 
பாகுஞ் சுவைகெடும் பத்தி யொடுகாமம் 
வாகுறவே சொற்றுல் வூமனனே--யா குலங்ச 

ளோட மல2?மாடு முன்ச லனமோடும் | 

கூடலையாற் முனைக் குறித்து, 2.0)



Bi. 
திருக்கூட்லையாற்றார் 

| கட்ட்ளைக் கலித்துறை. 
குதித்த பணிர் திலன் கூடலை யாரா கொழுமணி2?ய 

மறித்தும் பிறரது மரிக்கும் வகையே படழ்ந்தனனாற 

பறித்த வவலிடைப் போக்க செழும்பொருட் பண்பினினருப் 

, வெறித்த புலவர் வெறுமைச் சுரங்கெட வித்தகனே, (௨௧) 

5௦ 

அசிரீயப்பா. 
விண்ணவர் மண்ணவர் விழுமச் துடைச்கு 

நீர்தொலை வற்ற வோரஈனி பழுத்த 

காவிரி புசக்கு மாபுன ஞாட்டில் 

வழங்க லுந்தவா வளங்கெழு காழிப் 

பதியினில் வைஇகப் பார்ப்பன சாய 

செவெபாத விருதயர் செய்தவப் பயனாய 

பகவதி யார்தம் மகமஎ௰ழ் தூக்க 

தரனில மேனி௰ ஈயந்துவாழ்த் தெடிப்பச் 

இருவவ தரித்த வருந்தமி மாகாற் 

ககவை மூன்றி லத்திருப் பதியின் 

மேனை புதல்வி ஞானவழு தளிதுந் 

இருக்கற வாட்டுக் இருக்கோலக் காவிற் 

கற்றவர் போற்றப் பொற்றுள ஈல்ஓயும் 

கருவறத் துடைக்குர் இருவாத் துறையின் 

ச௫ முத்தின் னொழிற்கள் முற்றிய யானமுவ் 

௨௫ 

குடையுஞ் சின்னமு மடைவுட ஸீந்தும் 

வாச்சியங் கறஙகும் பாச்சிலாச் சாமக் 

கொல்லி மழவன் மசல்வப் புதல்வியின் 

முயலக நோயை வியனமர் பதிகஞ் 

சிறக்க வேற்று லிறக்க வருளியுஈ 

இருக்கொடி மாடச் செங்குன் நாரி 

லடியவ சாதியர் ௭£த்தை யகற்றியும் 

படடீச் சுரத்திற் பந்த ருதீவியு 

மாவடு அுறையி லையாவேள் விக்குக் 

கேட்ட பொன்னி னீட்டக் தர்.தம் 

மருகலி னாவான் மாண்டகாய சற்கு 

அரிஇனு மரிய பெருவுயி ரளித்தும்
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.மூம்மணிக்கோவை, Sih 

விழி மிழலையிற் பாழ்க்கருப் பகல 

பாசோ ருவக்கப் படிக்காசு கல்கியும் 

வேச வனத்தளி விபன்கத வல்கள 
இறக்கக் கவிக்கச் றக்க வி.பற்றியுஞ் 

Ces ship வளர்த்த பஞ்சவன் கூடலில் 

மங்கையாக் காசியுத் தங்குகுலச் சிறையு 

மிறும்பூ செய்ச விபலறு சமணப் 

பதக சொழியப் பல்வா மாற்றியூக் 

கொள்ளம் பூதூர் வெள்ளம் போக்கக் 

கொட்டமே கமழும் பாட்டுகள் பெற்றும் 

போஇ மங்கையின் புத்த ககன் 

சரமிடி கொறாளத் இருவுள முற்றும் 

ஆண்பனை பெண்பனை யாக வருளியும் 

மயிலையி னென்பை மங்கை யாக்கயும் 

பாசா வாரப் பாசோ ருய்யக் 

கன்னிச் சமிழினிற் சொன்னய மாஇயா 

நன்னயஞ் சார்க்கத 9பொன்மறை யருளியும் 

ஈல்.லூர்ப் பெருமண நற்பதஇத் இருமுன் 

வத வைக் கோலங் காணிப வந்2 

பலமாக் களொடும் பாகி சென்றும் 

மற்று மளவில கொற்ற முற்றியம 

நீமய யவனா யவனே நீயாய் 

நின்றரு ளாடலை மன்ற வகத்துள் 

நினை 9தொாழும் நினைதொறும் வினயெலா மவிர்து 
சொற்ற மாறிப் பற்றற விட்டு 

கெஞ்சகெக் குரு கிற்ற லல்ல. 

யாகஙனம் பணிக்கே னிபற்றுவ தறியேன் 

வடிவுடை, மழு?வாய் கொடியிடை பாக 

கூடலை யாற்றி றாடிடுங் கோவே, (௨௨) 

வேண்டா. 

ஏதகமனப் பேயே யியம்புவன கொள்லெயால் 

மாதர் முலைவேட்டாய் மாள்வதற்சே--போ தர்க்கா



-திருக்கூடலையாற்றார் 

யாடசலம் பண்டா, னனவாதர் சாண்டவஞ்செய 

கூடலையா Des BN 'குணம். | (௨௩) 

கட்டளைக் கலித்துறை. . 
குணமே மணந்த குயின்மொழி வஞ்சிக் சொழுக்கொடிக்குத 

துணையிலை யென்பது கொண்டந்த வேடன் சுசெங்கள் 

கணந்மிதாறு நாமுய்க் கடத்தின னென்னக் கரும்பொழில்க 

ஸிணைக்இடு கூடலை யாற்றிறை வன்செவிக் 'கேற்ரமினே. () 

ஆசிரியப்பா. 
மின் நிகம் விசுமபி னன்னீர் பெருகிய 

பெண்ணை மாகதி பண்ணையிற் சூமுக் 

இருமூனைப் பாடியார் இகழ்ரன் னாட்டிற் 

ிருவா மரின் வருவே ள சண்குஒப் 
லி. புண்ணிபப் புகமனா செண்டலப் பயனாய் 

... மேதினி மதிக்கு மாதினி மாஇன் 

விருவபி றுஇத்க இல,ச வயின் 

பின்னாப்ப் பிறக்க சொன்மரு ணீச்சியார் 

சமண்மக மெச்டச் சார்ந்தனர் வதிய 

௧0௦ முன்னோ ளதஇிகை முன்னவர்ப் போற்றி 

யெம்பிபுன் ஜெண்டனா மின்னரு டருகெனப் 

பவள மேனிபிற் றவளநீ றணிவான் 

Sauron AE GOI னவப்பெருஈ தழியாம் 

பொய்ச்சமண் போக்கி மெய்ச்சைவ ராக்கி 

௪௫ நாவுக் கரசென காமமூ கல்டைப் 

.. பெற்றனர் ரூலப் பெற்ற விலச்் னை 

தூங்கானை மாடத் தோங்கப் பெற்றுக் 

இருஈல் லூரிற் றேவர்ச் கரிய 
மசைமல ॥டிபைச் சிறமுற வடை தந் 

௨0 இல்களூர்த் தொண்டராஞ் செல்வவப் Ly BI 

. னசவக் தீண்டிய திருமகற் றந்தும் 

மிழலையிற் காசு வமுவற வேற்றும் 

மறைப்பதிக் கதவம் இறக்கப்.பாடியும் 

uae Cae uta) பசியட 

உட பகவன் மறையோன் 'படிவின னாகித்.



௩௦ 

FO 

மூம்மணிக்கோவை, கந 

இருவரு Sig தீம்புனற் பொய்கையு 
களிர்மாச் சோலையு ஈல்டெப் பெற்றும் 

ஒக வுலவா வுத்தமச் சிறப்பின் 

கைலையைக் காணும் காதலிற் செல்ல 

அசவா பரண aks னாடு 

கெறிபிடைக் ரகுறுகியன் னினைவரை யெனக்கேட் 

டி.ப்பெரு வாவியி னிறல்கியா டென்ன 
வாடின னெழுமிட மையா நதனைக் 

GN BCD IT வணக்கியும் கவின்பூர் துருத்தியிற் 

- காழிபர் கோன்வர மேழிபர் பெருமான் 

யானஞ் சுபக்க ஞானசம் பக்தர் 

விரைக்குன ரிழி5 திட மிகுபத் இயராப் 

வணககவே இயரும் வணக்கப் பெற்றும் 

பூம்புசக லூரிற் புசார் சுசன் கோயிலி 

னுழவா சரப்பணி யுஞற்றிி மமைபம் 

பொன்னு மணியுக் துன்னின வற்றை 

மண்ணொடு கல்லென மனத்தின் மதித்தும் 

எம்பிரர னேய வும்பராச் மாத்ரு 

நாண வவர்சமை ஈயவா தொருவியும் 

பாண்டசங் சன்றன் பதஇிதொறுஞ் சென்று 

மாண்டமி மாந்திருத் தாண்டகத் தொடுபிற 
இலையுங் கரைவுறு கிலையதாய்ச் செப்பியும் 

இன்னன வியற்றிய மீறிலின் பத்.து 

வான்பதந் தோய்ந்த வண்மையா னெஞ்சே 

சக்க. னடியர்க் கன்புசெய் கவு 

_ மிங்தெர் தொண்ட Pep sr pp gi 

வசன்முறை யுணர்ந்து வாமே வன்ற் 

னாலயந் தொழுவது சாலவு நன்றும் 
509 oor, 

napus Ca ut கிறைவுறக் குயிற்றும் 

வேள்வியி னெழுந்த நீள்புகை காணா 

மல்கு லென்ன மஞ்ஞைக era Op 
கூடலை யாற்றார்க் கொழும்பதி குறுக 

ஆடல்வல் லானைப் பாடிநீ பணியே, ... (6டு)
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௧௦ 

௧௫ 
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திருக்கூடலையாற்றார் 

மவண்பா. 
புனிப்பங சயனாய்ப் படைத்தளித்தாப் மாலாய 

தனிச்சங் கானாப்த் தலங்க-டுளிப்படுத்தாய் 

Bor aps மணிக. டயாறு 

போமா றெனக்குப் புகல். | (௨௬) 

கட்டளைக்கலித்துறை. 
புகலே.த மில்லேன் பொருளறி யேனைப் புசர்தருள்வா 

wears anf ox gaps வேசா யமாருறு : 

விகலான சூ னெமன்னக ரேற வினிதளித்,தாய் 

நகமா.து வந்திடக் கூடலையாற்றி னடிப்பவனே. (௨௭) 

ஆசிரியப்பா. 
நல்லுல குவப்பத் தொல்வளம் பழமுகிய 

நந்தஇமால் வயி னந்தண் சாசலின் 

வானம் வழக்கே வளநீர் முத்தின் 

ஆ பெனப் பல் லருவியாய்ப் பெருக 

கண்ணிற் சறர்த பெண்ணைப் பெயரி 

னதியுரு வாகப் புதமலர் முதலாக 

கல்லினுங் கானினும் புல்லும் வளன்கொடு 

பண்ணையிற் சேர்க்கும் பலர்புகழ் மூ.தர் 

இருமுனைப் பாடியா மொருபெரு காட்டி 

லாவிபல மொய்த்ச சாவலூ ரகனி 

லாதி சைவ வக்தணர் குலத்தில் 

நடையா லுயாந்த சடைய ISS 

கான தவத்தான் ஞானியா சகட்டில் 

ஈன்மையிற் றோன்றிய ஈம்பியா ரூரசை 

வெண்ணைப் பதியி னண்ணிபாட் கொண்டு 

வன்றொண்ட காமம் வழங்கி யருளினை 

அ௮.திகையி னடிகளை யவர்சிரம் வைத்தாய் 

ஆரூ ரிற்பே சன்பளாய் மொழிக்தாய் 

மூறையினோகயெ பரவை மாதின் 

தூசலம் வேட்டவர் தாதனு மாயினை 

கோளிலி யூரிற் குண்டையூர்க் இழார் தரு 

கென்மலை பாவை நினைப்பிற் சேர்த் தனை



உற 

m.O 

௪௦ 

சி 

௫௦ 

மும்மணிக்கோவை, 

இருப்புக ஜூரி னுருத்திகழ் பாவைச் 
கரும்பொருள் வேண்ட வாண்டெ செக்சல் 

ஆடக மாகப் பிமிற வளித்் தனை 

பாச்சிலாச் எரமப் பஇக்கணு மீக்காய் 
மூஅகுன் அுறுவான் முன்னின சேகசிய 

வரற்றிடை. வேஇய சேற்ற வருக்கொடு 

விளித்தனை கொண்டுன் வியன்றளி புகுச்தி 

வடிவுடை. யென்னும் வண்டமிழ்ப் பதிக 

Cie pap wor Su} மின்முது குன்றின் 

பொன்பனீ சாயிசம் போற்றக் கொடுக்கவை 

மணிழுதக் சாற்றி னணிபெற விடவித் 
சாரூர்க் கமல வாவியிற் றந்தனை 

குருகா வூரிற் பெருங்கச் சூரில் — 

வன்னமறை யோனா யன்ன நீர்நிழல் 

சங்கு சா இயர் சோர்வற வளிக்தகாய் 

காக்கன் றளியிலுங சாஞ்சன மீச்தாய் 
ஒற்றியூர் வேளா ணுபர்குலச் சங்கிலி 

மாடம் தூதாய் மணம்புரி வித்கனை 

கிற்பிரி யபேனெனச் Crapo, of BR 
்ஞ்செலப் பார்வை மறைந்சகற் கழுக்கக் 

கச்சி்ப கத்தனும் கமலைப் பதியினு 

கோக்க மிரண்டு கோவற வருளினை 

சகிலியார் வின்பதை யுணர்ந்து 

பசவை யெய்இப சிறுமுனி வாற்றினை 
இருப்பெரு மங்கலச் இருவரூட் டொண்டசாம் 
எயர்கோமன மிரங்கின சாகி 

எக்தயா நிதியை யேமை மாகற்பாற 

௪ந்கா வனுப்பய சுந்தரற் காண்டல் 

விழுமிய கன்றென வெகுண்டன ரிருக்க 

இறைவ யவர்பா லீருஞ்சூலை யேவி 

கம்பியா ரூனை ஈட்டா லிலதன 
ஒதியுஞ் சுக்கா ருறவேண் டார்பால் 
Boro ser னனுப்பிபய தோசாக் 
கு௮ம்பிடிக் குயிரைக் சொடுத்தனர் டந்த
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திரு க்கூட்லையாற்றார் 

கவிக்கா.ஈனணாை லக்க வெழுப்பி 

இருவரும் புணரு மருவினை புசிச்காய் 

தாகையம் பதியினாவலூ ற்குப் 

பொன்னெடி பணிகலணன் பொலன்.றா சளிப். 

பமி்யொடு சுரிகையும் பண்பி னல்கினாய் 

கண்டியூர் தன்னிற் காவிரி & gs B10 

மண்டின தொடுக்க வண்டமிழ் பாட 

இருபிரி வாச்கி யிபனெறுி ரூ. HHT 

புருசன் பூண்டியின் ராடி மன்ன வீட்த 

SOMITE கள்வர் கைக்மீசாட் பட்ட 

பெரும்பொருள் ட்டும் பெட்ப௪ வளிக்காய் 

புக்கொளி யூரி ஊிடககாவாய் புக்க 

வெதயன் பாகனை வியக்கத் ௧௧,௧௬௭ 

அஞ்சைஃ களத்தி னைரவதக (சினை 

அஞ்சத் மிழ் பறை LISTS BLD 27/ ப 

சேமாண் (ம, சை திறக்கக் முகப்புப் 

6T ost GUILD Gem oI Cap aus a0 & i Du 

2] ECD, 
சண்ணாகன் பசப்பின் மண்ணா மடம்து 

தவப்பய ணாண தா வில் விழ. சர்க் 

கூடலை யாறறிற் ரூ.வலப (பப 

ஈரடகஞ் செய்வாய் காயி. புய SoS wk or 

அடியவர்க் கெளிப னாவ பம்மி பண் 

ந்ர்சுவார் ஈச்சவ ரல் சே லர re மிசன் 

அனைத்தும் வலை அகப் துமி ண் 

பைக தமிழ்ப் பசிப் பட முறி Oni 6S pow 
et | a 4 

. afl, ம் aye த 

எளியே gap ரிணைச்சசோ குகப்பகம் 

காளுர் அ௮தம்கு ஈசையின ஞகவும் 

மனணமமாரு கெறியின் மன்னிற் மில்லையால் 
மற்றதன் சலன மாற்றிடல் வேண்டும் 
பலவகைக் சோற்றத் தெவ்வகைப் பிறப்பும் 
பிறர்இறர் இளைக்த:ப் பேூற லஞ்னென்
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மும்மணிக்கோவை. 8௭ 
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வெறிக்க காமச் இறுதக்கல் செய்ம்மார் 

கடத்த கமலக கடன தாகக் 

கூடத்து வாம்பல் வடிக்க தாக 

விரு வினைகமம் புரிமூன் அடுத்த 

பூசலக் கடவுளர் காதலி னீர்விட 

Amit, இருக்கு ஈறும்பூஞ் சேக்கைப் 

பெரும்புள் ளார்த. ஐப் பெயாடட பொங்க 

ஈறும்புல் கல்லாக் குறும்பல் விளைஞர் 

கோமலைச்கனர் மான.ப்பிட 

வினைபுிி கம்மியர் மனை தெறு மறுக 

குடானுர்ச களி௮ு படா௮கஇணனிமிரந்தக 

வெயிற்கதி சழுவப் பயிர்ப்பு மழுங்கிய 

செக்கச் மேனி யக்குறு கண்டம் 

தெய்வங் கமழ மைவிதஇர்து இரிய 

மலையச சுயிராதகு விரச பூங் கனப்பிற் 

செய்கவி CRUE Creal Boar apy. 

மூதிர்கலை மயி னவிர்கலை சேர்த்இய 

குமையெதர் நடக்கு நுழமைவேற் கண்ணி 

பாகா தக வாகக் இழையும் 

மைர பெரி தான்ற சிரு மூற்கிறை 

பசசிய வேண்ட மூசசியன் மூ௦ருதநீர் 

குற௮ுவுழுர் தளவிற் சிறுபொழு தருக இய 

வுணரா௫ செருக்கி வண.சா கோக்கு 

மொபெரு விண்டின் பருவலி யிகக்த 

கமழுமிமழ் படீசம் பழகிறை சறு௨ளி 

சென்பொது யருளிய தொன்முது சடவுட் 

பின்னமரண் இறந்த மன் றெருண் Cp BMS unt 

மாணிபல வெறியா அணிகணாத் தசையா 

moe சேோோட்டவுங் காட்டவு writen oS
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@o 

மி 

oO 

சு௫ 

நாடிருர தழியெலால் கானி றெக்க 

காடிருந் அுழிரயலா காரெனி இறக்க 

பு.அரீர் விழவிற் பறைகலித் தோந்க 

வார்கலிக் கிவர்ந்த மேர்தோன்று வரிசையின் 

காற்றே யெதிசாக் கடுக்கலித் தெழுர்ச 

கைதவ மிழர்த மெய்சவண் ஙைசையும் 

நானில வளனு மேனனி பொலியு 

மண்டாம் சடங்கின் விண்ணோ ங்ரூ புரிசை 

கிசைநிலை மாடக் முறைதவி ராவணம் 

சாறுஈனி குழியா தாறுபடக் டந்த 

காதம் பலசரல் வாத மறுகின் 

விண்டேத் தவரு ஈண்ணிய ஈசையுர் 

தேரூர் புலம்பல நூறுபடுத் இ 

மாரார் புலம்பல வீறு படுத்த 

யிருபெரு வெந்தரும் ேளிரூ மவிய 

பொருபடை யலையிற் பொலிர்திட வெடுக்க 

ஜஞெமன்கோ லன்ன சமன்றால் நிறீஇ 

தா௮ ளாண்மையின் மாளாப் பொருள்பல 

வேட்டவேட் டாங்கு தான்பல கொடுத்து 

விறறாக கிருந்த மீனம் மிசை இ 

வசைபோன் மார்வத் இறலோக்கு புயத் 

இன்னளி யிசை இய தொன்ருறை நிம்பத் 

ஜா ர்நனி துயலப் பேர் இசை நிறுத 

காமக் கழலின் வாம பாதத் 

தறன்றவ நிறீஇ மறன்றபத் தொலையா 

வ.ரசுமுறை யோச்*ய வழுஇப சாலவாய்ச் — 

சொல்லோங்கு மன்றச் தெல்லோங்கு புகழின் 

வசமாய் பலகையின் விரகுடன் பொலிய 

வேறுபுல மக்க ளரசைசசா யுறினு 

மாற்றலுர் தோற்றமு மசையா தாகி 

யூயி பலவாய்க் காமுடனின்று 

ஆய்ந்தோர்க் இனிமை ய்சர்வச் இர். 

அல்வழக்கெ அவல்வழக்கினு
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மோத்துபல நிரம்பி சர்ச இபல நிறீஇ. 

௪0 யரசு வைகிய வருந்தமிம் மாஇன் 

வடக் ணேணியா மிடற்படப் பொறித்த ' 

வசகன்ற வேங்கடம் Lf HOOT DT OT Los 

வேதம் பழுகிய மாதவன் முதலோர் 

காணா வறைகழல் பேணுதல் 

௪௫ தாயோர் நகையா வேயே யெனலே 

வெண்பா, 
ஏழின் மூசலளியி சேர் வேம் கடப்பொருப்பிற் 

ரழி யளைந்தாற்குச் சாற்றுவி--ரூ.ழமியென 

ஐதப் புனல்குளிச வொண்குயில்கள் வாய்சோச 

ஏகப் புனல்வற்த தென்று, @ 

கட்டளைக் கலித் துறை, 
எண்டக்கு வேங்கடதச் தெம்மிறை யோனம்மை யேதிலரின் 

றண்டக்க கில்லா மனர்தந் தனனினிச் தாழ்த்தலின்றிப் 

பண்டங்கு பெண்ணைப் பருமட லே௰ிப் பலசறிய 

புண்டங்க வூர்ர்திட னம்பணி மற்றென் புகல்வதுவே, ௬ 

அிரியப்பா, 

ப/லம்பல போக்து நலஞ்செல வியன்ற 
புசைகூர் மனனே புசைகூர் மனனே 

பழுமச முள்னிய பறவை மான 

வசையா ஸனியன்ற சசையா அுணீஇய 

௫ நட்ட கேளீர் விட்டனர் வெறுக்க 

வாரம் பட்ட தாரக கறுப்ப 

பைகநுதன் மோந்து பலன்படப் wore Qu 

பைங்கூ ழென்னப் பனித்தே யோம்பிய 

குழவி சினந்து நெட்டிடை ஙாக 

௪௦ கோழை வாச காழை யூன்றி 

இசைகதிர் மாய்க்கு ஈசைமுதி Morena 

குடரும் கெரழுவுகங் குரு இயு மென்புர் 

௦ SIL நரம்பாடு மீதா லு மிடையிடை



மும்மணிக்கோவை 

வைச்ச தடி.ய% வழும்பு மாய 

கறி புன்னுனி நீர்மையு மின்னலின் பொய்ம்மையு 

௨௫) 

௩.௫ 

tin O 

௪௫ 

முன்னும் யாக்கை யோய்வில் .லவே 

கொலைக்கொடுக் கூற்றம் மலைதல் புரிய 

வொரி இ யுய்ர்சார் .சரைமிசை யுள மே 

யபிற்றென வுணரு மெல்லை யுளகொலோ 

sex ner af ps gserer Bim wer னென்ன 

கூக்கன் புறஞ்செல காற்றவ் டெக்த 

கிணக்கலை யாக்கைப் பிணந்தலை யாகும் 
தண்ணர் ௪ம் இம்படக் கேட்டிலை கொல்லோ 

வியன்ற யாக்கை யியனெறி கடந்தாய் 

சோட்கோப் புணர்க்திலை ஞாட்புஅ நெறிக்சே 

பகடெமீஇப் பொலிந்து சகடஞ் செலுத்திய 

Bova ares தரைகின் றழுங்கிக் 

கவலைப் பசவைப் பவர் தலை மாய்க்க 

பிசையாக் கொண்டி, ஈசையாற் கொளவுங் 

குண்டு கடந்துழி மண்டற லாக்கு 

மாற்று௮ு வினையைப் போற்றுஞ் செல்வம் 

இலந்கதொடை கருவியின் புலந்தனை யளித்தா 

யுடலை மறியா நடலை பறித்சு 

மன்_றயி லொருவிய வொன்றுணர் கோளர் 

ஈன்று புணர்ர்திலை பொன்றுறு மான மின 

வாய்மைப் பகையை தோய்தசக் கிளந்தாய் 

முக்கா லச்தினு மொத இய லாகிய 

விக்தியல் பொருளைச் சிச்சம் போக்கினாய் 

மூலைவிலை சாற்றி கலைகெகிழ் மாதர் 

ஈஞ்சுபொதி கோக்கிற் கெஞ்சா அழன்று 

யம்ம வம்மவென் றசற்றொலி கேட்டும் 
பரியா தகன்ற பவர்தொலை தவர்க்கும் 

osu நிசயம் பொய்யா தவிரவு 

முடறறி வினையை வெறிபடப் புகன்று 

சுடிசுவை யென்னாக் களித்தனை கொண்டாய் 

sour ளிலமாய் வழிவழி யாகக்.
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கைவினை குயிற்றி சைவரு மனனே 

ar Su Gul gid amen Cary. 

பணக்தலை நிலைஇய நனந்தலை வையத் 

தான் றோர் பழிச்சும் வான்றிசை தெய்வக் 

கங்கையல் காலன் மற்குல் நிறததன் 

மமையழாதிர் வேங்கடம் மணமுறக் கொள்வை2ய 

லமி.பாப் பதநினக் கோழியா நிலையே (or) 

oo) Mesa LIT. 

இிலையாச் FOE LIL நீலகிறத் கண்ணால் 

கலையாரும் மேங்கடத்மதைக் காத--லலையாமல் 

கோக்குர் இருவனையாய் நோக்கா னனவசத 

மேய்க்கும் பணியவர்க்கு மிக்கு. | [ 

கட்டளைக் கலித்_துறை, 

மிஞ்சுங் செவிக் குயின்மொழி வஞ்சியென் மென்மைகண்டு 

கஞ்சத் தவிசவ னெஞ்சாற் நுஇக்குங் கரும்பொழில்சூம் 

மஞ்சந் தவழ் திரு வேங்கட மாமலை வள்ளலின்னே 

were Gow gs sot யாழிசம் சேடு யஸணாகுவனே (45) 

ஆடிரியப்பா. 
அகன்ற வான மிககத சமயம் 

கலித்த வருவி விழுத்தகப் பல்கு 

மெக்குலக் கரிகளூ மிணை யென வொண்ணா 

மூன்று கூடத் தான்றவர் பழிச்சு 

மொருபெரும் பதலைத் சருகிமிரர் தவிரும் 

வேனில் புகினுவ் கானல் புகாத 

மழமழைழூூல் படருர் தழைநிமிர் சோலை 

சண்ணகன் பரட்பின் விச்சலித் Os apg 

மூட்பொதி பசுர்தாண் முளரியர் தடத்.து 

OTE EH வெற்பி COT hom Bul சிவணிய 
நிழல்சுளி மதமா நீராட் டயர 

வெஞ்சின விடங்கர் ஈஞ்ணொங் கொதஇயா.த்
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அஞ்சிடப் பற்றி யஞ்சா தர்க்க 

யாண்டுபல செல்ல வமர்புரிர் தயாற்து 

ஏழ்டொழின் மூவினை (2யாய்விலா தம7நீத 

பூதகாரண மாதவப் பொருளே 

மடலை யொருவிய படல வோத்தி 

னிருஞ்கை யமர்ந்த பெருர்தனி ராயக 

வாதர் தனந்த aut Seip eur 
வஞ்சினன் கஞ்சக் கண்ணருள் புரிவாய் 

எனவாங்கு | 

சொண்மூ வு ப்பின் விண்டு,த லிப் 

புமைக்கை யெடுத்து மழைக்கண் வார 

விளிபகர் காலை யளிமலி மனத் இன் 

பன்னக மொருவிப் பாவையை யொருவிப் 

பொன்னர் இகிரி ஈன்கரம் நிறிஇ 

செர்கக மிசை3யோர் மைந்கக மெழுக்தென 

காலிற் கடுகிய மாலிருஞ் சறகர்ச் 

செற்தலைக் சலழ னுற் இனை யளித்தாய் 

... அதனால் 
அதி பகவனீ யாத றெளிர்தேன் 

உடல்பொரு ளாவி புனவே பெனுமயர் 

Cur ge கொண்டனன் பாதச் த்ருதி 

வித்தகப் பொதும்பர் வேங்கடப் பொருள. [a0] 

வெண்பா, 
பொருளாரும் வேம்கடத்திற் புண்ணியன்மற் றென்னை 

மருளாட்டித் தான்சென்றான் மன்ற-.-செருளாளர் 

போற்றும் புயல்காணும் போனல் லெழில்புனைர் த 

eit» லுரைமி னவற்று, [ss] 

கட்டளைக்கலி த்தறை. 
அஞ்சும் இறலன் றசமுகன்மாய்கை யழிர், தகவே 

மிஞ்சும் பகழியைக் கோத்தவ னெக்கோன் மிலைந்ததுழாய் 

விஞ்சும் பொழிற்றிரு வேந்கட Aire விதம்பலவா | 

பஞ்சும் பசழிலர் தென்செயும் arial 3 காற்றுவனே. (௧௨)
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அசிரியப்பா, 

லம மருது மா லுடன் பெயரு 

ரூருக்கமை வுற்ற வொண்குழை சினந்த 

வசங்குடி, யமைர்து வசர்களனி மாண்ட 

வயராற் பகைஇய சயலார் கடைக்கண் 

புலம்புமுத் துறைப்ப ஈலர்.துதற் இனையா 

பொ.ப்ம்மாண் மருங்கு னைம்மார் பணைக்க 

சலம்புணர்க் தோங்கிய வலம்புணர் வெற்பின் 

கலர்தணர் தோக்கிய கண்ணமை கொம்மை 

வருமுலை ரோக்கி வண்டொடி, கெ௫ிழ்த்தாத் 

தோடலவிர் விரல்கள் மாடகர் அுறர்துஞ் 

சூடகப் பூங்குழல் பாடல் துறந்தும் 

விண்பூ மீனின் பண்பூச் சொறிந்த 

வொண்டபூம் பாய லெண்டீ யென்றுங் 

கருவினைக் கம்மிய னுருகிமிர் களத்திற் 

றோல்கா லன்ன மால்கா லெறிந்து 

மசவுரி யியன்ற கரைஇய கலிங்கம் 

பசை தீர் மேனி வசைஈவின் றொருவியும் 

நைவா ரசவின் பைவாய் மதியின் 

மாசுறா வாணுதற் றேசினை யிழர்தும் 

கோக்கெ நோக்கெ வாக்கிய வான்பொருள் 

நின்னி னுன்னா மன்னக் சளக்குக் 

தானீ யாய தேனார் பனிமொழி . 

நின்னீர் மையளே நின்னீர் மையளே 

கைம்மா பிடியொடு களிக்குஞ் சாரல் 

விண்டோய் வேங்கடப் பண்டாழ் அளவச் 

சூர்முலை ஈயக்த கார்மலி மேனி 
யுலத் தினும் கடிய வலந்தரு வுளத்இன் | 
மாயோய் நின்றன் மாணளி ரன்றே, | (௧௩)



௫ 

௧0 

கறி 

மும்மணிக்கோவை ii 

வெண்பா. 

தர்து பலவளனு ஈகல்குதஇரு வேங்கடத்திற் 

பர்த வினையகற்றும் பாரளந்தோய்--மைந்துடைய 

செங்சண்மா லென்கண்மா நீர்த்திடுிவா னின்செவ்வி 

யங்சண்டா சம்புவியின் கண்; (௧௪) 

\ 

கட்டளைக் கலித் துறை, 
கண்ணொன்று தாமரைக் காரொன்று மேனிக் கடல்புரளுர் 
சண்ணொன்று செஞ்சுனைத் தாசொன்று வேக்கடத் 

தானையொன்று 

விண்ணொன்று மாதவம் வேண்டடு லேனினி வேறென்செய 

பண்ணொன்று தாதுடைப் பாதாம் புயம் பசாங்கஇியே கடு 

ஆசிரியப்பா. 

Hur Crom நுதியாற் சுவருவ் 

கச்சம் கண்ணிய கழலூர் பதமொடு 

இருயெ செத்துத் Bp giv புளிஞர் 

நளியு௮ு கனியை யளியுட னெடுக்கு 

மாகத் தண்டலை வேங்கட காயக 

கருவூர் வினையை மருவா தளிக்கு 

மரிமலாக் கழலா Od ஓரு ளுர்தியுஞ் 

சூறையின் வரூஉங் சார்புசை யவுணன் 

உடறவ ழுயிசை யடருறப் பறித்தும் 

முத்தேர் முறுவ னத்தேர் களத்ுத் 

தாய்கோல் கொள்ள வாய்இறக் தன்று 

விண்ணொடி மண்ணு ஈண்ணிய தெரித்தும் 
புறவர் தங்குறுல் கறவை புரப்பான் 

மழைபச் இரமாய்க் சழைக்கல் லெடுத்தும் 
பத்தினிக் கடவுள் சி. தனொர் தயர 

நாணா னவைக்கண் பேணா வளிகத்தும் 

அழுக்கா றிருந்த முழுக்கார் மனத்து 

ஈஞ்சப் பாந்தள் விஞ்ச விசித்தோன் 

வரந்தலை Cunt apn se சிறக்க
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வல்லல் இடர்த கஃலதர் .போயெ 

வான்செல் புசைய। கோன்சால் கடக்கை 

நல்லேர் மணந்த வில்லே ரூழவ 

or Fine வேணி ம.இயடன் மிலைர்த 

தொழுவார் பூக்கு மழுவா Coorg. Sur 

னுருக்கிய ஆச இயர் அறப் புரிந்த 

வ௫ிகூர் கோக்கிற் சசிகூர் மைந்தன் 

மாசம் கடவி வாகை புனைந்த 

garg Maur dors suger 

ROK படுத்து காகம் நிறுவிய 

வெழுகா வுண்பான் பழுகீர் அடவை 

யளிஈனி யேற்று துளிமலி காத்த 

மாண்டவம்புகன்ற காண்டீ. வற்கு 

பசவையி னிமிர்ந்த வுரைபுக வொண்ணா 

விழுப்புண் oe Gus கொழுப்புண் வேற்கை 

௪.௫ தரைபுண ரசசர் கறைஇர் வெள்ள 

வ் 0 

௪௫ 

Hans Ser பேய்மக ணெக்கையஞ் 2்தமீ.இ 

யஞ்சுவரு யூப மெஞ்சா தாட 

வோடாக் களத்து னாடா தலவிப்பான் 

சுதியாதி போடிய விதிமாண் பற்ற 

கொடிப சுவல விமெயிரத் அரச 

முளவுகோ லளர்து பளகலா தமாந்து 

பாசதப் போரின் மாசதல் கடவிய 

நின்றனை யன்பர்க் கன்பனென் அ௮ணர்ர்தே 

னடையார் முறுக்கி படையாரப் Lyre Ge 

அுளிமுகின் Gueh wah eur யெனவே. (௧௬) 

வெண்பா, 

எனக்குற்ற வெம்பழிக் செண்ணாது வெம்புண் 

டனக்குற்ற கோலிற் றளர்வே--னுனக்குற்ற 
வெல்லா மெனக்சென்றே யே வேள் கடத்தருர்தான் 

வல்லார் தொழுர்சகையன் மாண்பு, [wer]
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வல்லுற்ற மாமுலைக் கொம்பசன் னாப்சின வாகைபுனை 

செல்லுற்ற மாமுகிற் செக்தனிப் புண்மிசைச் செகுறமிவ 

கல்லுற்ற Sawa s Bono ea ois gens கைக்கொடிகின் 

அல்லுற்ற பூங்குழும் சூரிவ னிக்க னணிமையசன  [க.௮[ 

ஆசிரியப்பா. 

அ/விசொளி பிமைக்குங கவரிணர்க் கூந்த 

லிமையா ரோக்கத் தமையா வனப்பி 

னாக மடைர்தைய ராகத் இயல 

அண்ணுருக் சுவரும் விண் ணுறு கம்மிய 

னடங்கும் வானக் தடங்கொள் சல்லி 

QF war லூடகம் பொறித்த 

CFL ah BOG Bas Oa ட்டி 

னாவா யியங்கு. மோவாத் இரைவளங் 

கருவி மாமுகில் மருவிய நிமிர்க து 

மின்னிய சதென்னத் துன்னிய கப்பி 

னணங்கிறை யிருக்ச நணக்கெயி லாகப் 

பைவாம் துதிப் பணம்புளை யல்கூல் 

மையல் தவழ் தொய்யில் ASST (LPC 

யாவிப் புரைகூர் காவிப் புசைகண்: 

சட்டொனி வாப்ந்த வட்ட. வா ணுதன் 

மூல்லை சான்ற மூல்லையம் புறவி 

னாமூலை கவருவ் கோவியர் மணந்த 

வெல்லு மிரவும் புல்லிய தறியா 

மசன்பயி லூக் இவர்சமை மணியுஞ் 

இன விய சிர்துரத் இனமணி விளக்கும் 

வேங்கட டைன் விரும்பிடு சசண்மை 

இரையிமி மணலி ஓ,சைதெரி கல்லா 

வெண்ணி னிருர்£ன சொண்மட கவோ ப bi
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வெண்பா. 

மடஜஃவார்து புள்ளார்த மாமாய Car Gres 

தடம்புகுற்தான் யான்சாண்ப தெங்க--னுடம். விரு 

கெஞ்சிற் இனிதுற்ற நீர்மையளே வேங்கடத்தாற் 

கெஞ்சு மெனப்புசல்வா னேகு. (௨௦) 

கட்டளைக்கலித் துறை, 

ஏூலிய லும்பனிப் பூவிய லும்பழிச் தேகுகின்ற 

மாவிப லுந்தொலை சண்ணினும் வார்மு£லை மார்பினுமம 

பாவிப லும்புனற் கோதையி லும்பரிக் தாலிதருக் 

தூவிய லுர்இிரு வேங்கட நிசரு தூமலசே, (2.4) 

அரசிரியப்பா. 

[மலிக்திடு குடக்கண் பொலிர்திடு மமுதக் 

Brom Gen ou gua கேழுறு காடு 

மலைக்குஞ் சரந்தவிர் மலைக்குஞ் சரத்தின் 

கூனுடை மருப்பு தேனிருல் பிலிறற 

கொழுவா யாகி யுழூலாய் CHO 

மளியபின முசலத் துளிஈமுப் பெருக்கும் 

வடமார் கோவைத் தடமார் பளித்த 

கைவல் புசையுக் தையல் சினவிய 

கைவன் மகளிர் கைவரக் குற்றிய 

வகையார் சுண்ணம் வடி.தரத் இமிர்ரஈ் து 

சுணங்கணி வனமுலை சுரிகுழல் ௪இத்து 

வாடாத் தோடவிர் கோடார் மஞ்சரி 

யையச மகளிர் தர வாடுஞ் 
செம்மையர் போற்றுஞ் சேணறு நாற்றமும் 

வானத் தெய்வப் பேன ஈஇக்கண் 

மொய்யெ னக்கலந் தொய்யெனப் பரந்து 

தாளாண் மிகுச்ச வேளாண் மையரின் 
தோளிவர் புற்ற வேளிரின் பலவா 
மாச மணியுடன் காச மணியு 
மரிமா முழைஞ்சிற் கரிமாத் நீர்தமும்
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பாறை மருங்கிற் சாறையாய்ப் படுத்து 

தேக்கடி லாரம் போக்கிய ஞகந் 

காரைக் குசல்வாய் வேர லைவன 

மீடறச் செடுத்தப் பாடுறக் குதிக்கும் 

புடைதரு சுனைநீர் தடையறப் பெயரும் 

பண்டையோர் குழிஇய தொண்டகளஞு சிறர்த 

கடைகிலர் தீர்ப்போய் வடவேற் க... த்தோய் 

திருவுடைக் கடவுட் பெரும்பத மடையவும் 

பேதபூ தத்தின் மாதகு வலியு 

மோதிய வரத்இிற் நீதுரப்பொறுத்து 

மாக வவியுணா வாகையான் மடுத்துப் 

புறத்துறு மண்டமு மறத்துடன் செலுச்சாத் 

தலைமுதற் கடவுட் டானலா இன்றென 

தொன்முறை யாகத் தன்பெயர் செத்திய 

போழு மெயிற்றுப் பேழ்வா யரக்கன் 

சனகப் பெயரவன் மனங்கொதிச் தறைந்த 

தூணம் பிளர்2த காண மலிர்திட 

அதஇியுகிர் வாய்ச்த ௧இஈச வரியாய் 

மாவுல கண்டே யாமுறை பழிச்சிய 

வோச்துத்துற னறிர்த தோத்இர வடியவற் 

குலவா வன்புட னலவாம் வளித்த 

வெட்டு௮ு வெண்ணையி லுட்டெளி வாயே 

புங்கப் பொருளா யெங்கு நிறைரந்தோய் 

நின்னுறு பெருமை யுன்னலு மரிதே. (௨௨) 

வெண்பா, 

அப்சடமா வேக்கடத்துச் சற்கடுமா சக்கரத்துப் 

பொங்கடவி போதந்த புகவனே..- சங்கடமா 
சே.சச் தனையொருவும் பாதர் சனையளிப்பாய் 4 

போதர் தனை யுறவின் புற்று, | (௨௩
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உடு 

திருவேங்கட 

கட்டளைக்கலித்_ நறை, 
உகந்தொறுக்கானாப்ச்சசர் தனிக் காத்தவனுண்மைக் சென்று 

(பிசர்தொரு போது weer neu னில்லையெம் வேங்கடமாள் 

ஈசந்சொறுக் குற்ற ஈடுக்கப் புமைசண்ட நாயகன் பே. 

ருகர்தொரு போதள வன்னி... வென்னவா ஈறழ்வினை 2ப. 

ஆசிரியப்பா. 
விண்மழை மரு மொண்டுழைக் கரத்து 

முறஞ்செவி யலையுக் திறன்செறி லாசணம் 

பிடியொடு முயல்கிக் கறையடி பெயர்த்து 

துளியயழக் குடைந்து களியட ஸனாடும் 

விரிமலர்ப் பள்ளியி னரிதுயி லமருவ் 

SVMF arma Dow HEF சோலை 

கூற்றமும் போற்று மேற்றிய '2ஞ்ற்றக் 
௪ . ௪ ௬ ௩ 7 . 

கணையப் புடடில பண FM NINE GF BY 

கோலுறு பாணியிற் ard h daca, 
மஞ்சாக் இறலுடைத் அஞ்சாக் குறவ 

சருமா ஹஜோக்கிற் பெறாமா மடமக 

ளல்லியபி லுடங்கி முல்லையி னரும்பி 

யேன லிதணம் பானல் கெடவே 

கிஷிகடி. தோப்பிக் கணிமகிழ் மடுக்கும் 

போதங்கண்ணிய ராத வேட்கட 

மபிலை மாவலி கோனிலை கெடுப்பான் 

மூர்மீர்ப் புடவியின் மன்.ஏிய மூவடி. 

யெண்குற ளாக மண்டா வெனவே 

மீவாரிவில வருவாய் ௩ர்செல நிமிர்ந்து 

மூவுல களக்தாய் சேவடி யாலே 

கா.ர்இ விரசுப் பார்ப்பன மேனியா 

யறஞ்_செறி கெஞ்சச் இறைஞ்சலர்க் கேர 
னாசை யனைகத்திலு£் கேசை நிரிஇய 
வானக்கரவன் மானச் சேய்பா 
லறப்பய னனைத்து மவிப்பா யெனவே 

யம்பின் வாயுறு டப்பா லேற்றவற் 

குலயபிலா நலனை பளப்பில வி ந்தா



மும்மணிக்கோவை ரர 

பசசெலா மெறிக்த பரசுா மன்றான் 

சனெந்தனன் றந்த செயிரறு தநுவைச் 

௪.0 செச்கா மேற்றுப் பொக்குற வளையா 

விருக்கெலா மறிந்த தருக்குடை முனிவன் 
முயன்றன வெல்லா மயர்ந்தனன் சொடுக்க 
வொருசரந் தொட்ட பருவலித் தடக்கைப் 

பிறவாழி நீக்கு மறவாழி யந்தண 

சிறுமையிற் பெருமை காட்டு நின்றன் 
கொன்னுறு வாடலும் பன்னவும் பூ சம, (உ௫) 

7 ஐ 

வெண்பா. 
பஞ்சுற்ற மெல்லடியோ டஞ்சுற்ற கான்புக்க 
விஞ்சு முசன்மேனி வேக்கடவா--ஈஞ்சுற்ற 

பற்றலர்க்கும் ஈற்றவாக்கும் பாங்களித்த நின்னெஞ்சத் 

அற்ற மறைப்பொருளென் ஹோது. (௨.௬) 

கட்டளைக் கலித் துறை. 
ஓம்புற்ற சல்லியு ஞானமும் போற்றிய வுத்தமர்தர் 

தேம்பெற்ற பொன்னடிப்போதிற் பயன்லை தேறலுற்றேன். 

சாம்புற்ற போதலர் வேங்கட கினனருட் சண்ணும்பெற்2ிற 
னான்பெற்ற வாழ்வினுக் கே.துங் குறைவில்லை கானிலத்தே 

ஆசிரியப்பா. 
BT BO ஈலனு ஈந்தா நிறையும் 

பேனும் இறனும் பெட்புங் கவினி 

இதையா வுள்ளஞ் றந் இடு பான்மையின் 

வழுக்கைத் தபுத்தே யொழுக்கன் வாய்த்து 

டு வானச் சூன்மழை வாய்மொழி தரூஉம் 

யாணர் நோக்கி மாணப் புரியக் 
கானக் தோகைக் கவின்பெறு சாயல் 

வாசிவான் புசையும் வேரியார் கோதை 

கொம்மை வருமுலை குவடறு பொறையா 

40 @9n நுப்பிற் பேடுறு செலவி
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2.0 

& mC amas 

COLI BM 9. (Lp BO aw sh யஞ்சொ லாசொரடு 

rig. ts CHO dae கோட்டப் பொய்ம்மை 

யமுதவான் பெறினு மலமரல் கருதாச் 

சேணி னீக்கிச் செம்மையே புகலும் 

வாணா எடைக்கும் வாயஈநட் பார்ந்த 

பூசல் நின்ற தேசார் முழவின் 

அரண வரிதாய் மாண நிமிர்ந்த 

வலர்தரு தோளின் வண்மை யான் , 

பொறைகூர் மரபிற் போக்கயெ இக்தனை 

வெள்ஃாக் கோட்டி. விரும்பாக் கோளர் 

நில்லா வுலகத்து கிலைபே அன்னா 

வரியவு மாரியவும் பரிசற வி 

விழுப்பயன் கொள்ளும் பழிப்பிலார் வாழும் 

நாகஞ் இறத வாகார் சவட்டுப் 

போனக மாண்ட வானவர் தருவே 

முன்னிய இளப்பின் முறைதெரிக் தளித்து 
மென்ன விசரிக்கு மெழிலாச் கசத்தஇன் 

கோடா சொலியற் erent Dar AWE 

பொன்னினு மணியினும் புனைக்திய லொளிரும் 

௩௦ போக்கறு மாடக் கோக்கொர மறுகும் 

FO 

பொறிவழி போக்கா நிறைமொழி யேர் இய 

கள்ளப் பொலிவமி யுள்ளக் are Rast 

புளிமான் அடுத்த பொன்போன் மேனி 

மாசடை கில்லாத் C sean wr 

னெக்திறத் தார்க்கு மெழினெறி யளிக்கு 

முத்தீச் செல்வத்து முதுமறை தேருங் 

கோலி பாணிப் பாலிகி கலிக்கத் 

தந்தணாப் பளளிய மாத்துறு FT Covi th 

தூரியும் பேரிய மார்கலி யவிக்க 

மீவட்டல் கண்ணிய பாட்டிமிர் சாலையும் 

கொழுகெறி சான்ற விழுமிய சொள்கை 

திலனும் வானு நீள்புசம் Sos pe 

காலு மிடனும் வாலிகி னுணர்ந்த
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வ மிற்திலு மினிய. தமிழ்தெரி புலே வார் 

மோட்டியல் சிமயக் கோட் ட்டி. மண்டபமு 

மலையிற் கலந்தரு புலையறு கூலமும். 

பல் 2வது புலத்து மல்லல் வளத்து 

மிளிருறு பண்டமு மேலிப் பொலிதரு | 

மாவிய லறிந்த வோவியர் வியக்கு 

மம்மென் சும்மை யாவண வீதியும் 

படிப்பிணி ஈலியப் லபயென வுறுவார் 

ஈசைப்பட வுண்பா னன்றமை வறற 

பாரிடங் கொண்ட சோறிடு சாலையு 

மோயாப் போகச் சாயா யாக்கை 

கற்பகங் கமழும் பொற்புடை BT ET 

மாற்றல் சான்ற மாற்றரு மொழியி 

னலம்பும் புலம்புடை யைக்தெண் ணுற்ற 

புலம்புரி கோளரும் வலம்புரிர் தவசாய்த் 

தலையால் வணம்கிக் கலையாற் 0 Ges 

தொகுப்புடை யியங்கள் வகுப்புறக் கறக்கும் 

கோக்குர் சகையார் வாக்கிற் சமையா . 

மாணுச் சிறந்த யாணர் விழவரு 

நீனிற விசும்பி ஜூானமில் லளவை 

யெனைத்தன வறிவா னெழுர்த்து கடுப்ப 

கனைத்தெழுர் தார்த்துப் பனிப்பெய லளிக்கும் - 

பசும்புல் காட்டு மசும்புடை Qu a 

யிறையிருர் தாற்றுந் இறலுடை மதிலார் 

நூல்வழக் இருந்த பானெறி யோர்ந்தோ 

ருயிர்ப்பினை யெறிக்து பயிர்ப்டிட னோக்க . 
தெய்வஞ் சான்ற இறல்விளங்கு கம்மியன் 

மின்னினும் வெயிலிலுர் துன்னிய தென்னக 

கைதொழு உப் பழிச்சம் மொய்தரு நிலவின் 

Lo Buy கேளு மணிவிளக் காக 

வுலக மனைத்து மொருவழி போக்கும் 

செய்யார் கதவர் தைவரு வாயில் 

பொன்றேறம் தவரின் மன்னலுருச் இடிய
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திருவேங்கட 

புண்ணியச் னகரம் பொருர் இய aig st 

பற்றிலா ரியாரு மூறற வியக்கும் 

பாவருக் தமிழின் மேவிய துறைய 

லவையெலாம் கமழச் அவையெலா மமைகு.து 

பொனறரு வுலகின் மன்றத் தவிரு 

நின்ற னடியார் மன்ற வருளிய 

வோதல் சான்ற மேதகு மாலை 

Uf LIST தலுட னறுகான் முரலு 

முருகார் பதத்தின் மருவா கிற்கவு 

மூன்மலி யாக்கை {00H பயன்றரு 

மொழிக்திர னறியாது பழிகத்திறன் கண்டேன் 

பளகெலாம் பொழந்த பாவின் மாலை 

வயோர்க்கு நின்செவி யேோர்க்கா தாயினு 

மசப்பெயர் சொல்லா மாணுருக்கொண்டு 

கின்பதப் பெற்ற வன்பரு மூள 27 

யாதலின், 

௨உளமலி காதலி னுஞற்றிய Oa pap 

பாவின் பெளவதச் சாலிற் இடந்த 

பாப்பணை மீ௮ காப்புக்கைம் மிகவே 

பச்சையும் பவளமு£ம் மூச்சிதவ் கொள்ள 

வஞ்ச லளிக்கும் பஞ்சா யு.கங்கருநங் 

கல்லிற் றேரளையுல் சருப்பையிற் குழ விய/ 

மியாவைய மூட்டி மேவுறக் காக்கு 

(LpOS மனைக்அ மூயர்வா லீன்ற 

பனிமொழி யன்னைடம் பாங்கி லமச 

வுயாவெலா மூற்ற வுயர்கல முடையனா 

யயாவறு மமர்த மஇபஇ யாக் 

தய. ரு மலர் SBN) BHD வளிகது 
a ° cy . . ° ” 

போற்றுவார் போற்றும் பொருளாய் நின்த 

க௦ட௫ தானே யான கனிருதற் டொருளே 

போற்றி கின்றனன் பொலம்பதக் ௧௫௫ 
வான்றரு புகழின் வண்மை யோயே
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வெண்பா, 
வன்டிரைக்கத் தேன்சொரியும் வாழிவட வேக்சடத்தி 

லண்டர் பணிகசின்ற வாழியான--புண்டரிகப் 

போ தன்ன தாட்டணையைப் போற்றாத நாவென்னாங் 

ro senor an ல்கேட்காக் கால், ௨௯ 

கட்டளாக்கலித் துறை 
காலைக் கதிவன் வேலைப் புறத்தெழு காமசன்ன 

சோலைப் புறத்தெயில் சூழ்திரு வேங்கடச் சுந்தசற்கென் 

மாலைப் புறத்இட மாலை புளைந்தனன் மன்புவியிற் 
சேலைப் புறத் இர கண்ணிய ளுந்தருஞ் செர்திருவே, (௩0) 

இருவேல்கட மும்மணிக்கோவை 

முற்றிற்று, 

. “குற்றக் சுளை*௪ குறைபெய்து வாடிச்தல் இ 
கற்றறிந்த மார்ச் சடன்”



திருவேங்கட மும்மணிக் கோவை, 
    

1934. 

*லிராஜ பண்டிட் 
ஆத்தி, காசியப இம்மப்ப அத்தன



a. 

  

இஃது 

மதுரைக் தமிழ்ச்சங்கப் புலவரும், சேலம் நகரபரிபாலனக் 

கல்.லூரியின் தலைமைத் தமிழாசிரியருமாகிய 

கவிராஜ பண்டி தர், 

ஆ ந் திரக்காசியப திம்மப்ப அ.ந்தணனார் அவர்களால் 

இயற்றப்பட்டது, 

  

சேலம் குகைவாகியும், தேவாக்ககுல திலகரும், 

இர்.நாலாசிரியரது இயற்றமிழ் மாணவருமாகிய, 

திருவாளர். 1. ௮ண்ணமைலைச் செட்டியாரவர்களது 

அரிய போருளுதவியால் 

சேலம் ஸ்ரீ இலக்்மிவிலாச அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட து, 

1934. 

Copy right Registered | [acu 4 2160.



உரிமையுரை. 

எழுசீராசிரிய விருத்தம். 

[ நூலியற்றக் காரணம்.] 

கற்ற கன்பயன் கடவுளை த் CO) BT Lp 

ஸோட வன்புகம் கருதியே 

WY Do நால்களை யோத லும்பு இ 

தாவு OT SSO Oris Hg oor 

கற்ற வர்செய லாகு மாதலி 

னணாகன் வேங்கட வற்கொரு 

குற்த மற்றகன் மும்ம ணிக்கேோவை 

கஇறியன் கூறுவ னாபிசேன், 

  

கலி விருத்தம், 

[உரிமையுசை. ] 

இர்கமால் கோவைதா னென்னை யின்றரு 

ளெக்தையா மிரசாமசா மிப்பெ யர்கொளணாங் 

கந்தனை நகிகாத்தவன கழமற்கு மன்னையா 

மூர்துவேப் கடவிலக் ஞுமிக்கு phew su.



மூக்வுைர, 

திருவேங்கட மும்மணிக்கோவை யென்னுகச்தொடர், அழகிய வேங் 
கடத்தைப்பற்றிய மும்மணிக்கோவை யென்னும் நூல் என விரியும், 
(திரு 4 வேங்கடம்) பண்புக்கொகை, (வேங்கடம் + மும்மணிக்கோவை) 
இரண்டாம் வேற்றுமை யருபும் பயனும் உடன் ரொக்க தொகை, 

' திரு! - என்னும் பலபொருளொரு சொல் - வடமொழியிலே ஸ்ரீ 
என்பதுபோல, தமிழிலே, தேவர்கள், கொண்டர்கள், ஞானநூல்கள், 
மந்திரங்கள், புண்ணிய ஸ்தலங்கள், புண்ணிய தீர்த்தங்கள் முதலிய 
மேன்மையையடைய பல பொருள்கட்கும் விசேவண பதமாக, அவற் 
றிற்கு முன்னே மகிமைப் பொருளைக் காட்டி நிற்கும். ஸ்ரீமகாவிஷ்ணு, 

ஸ்ரீ பக்இசாரர், ஸ்ரீ ராமாயணம், ஸ்ரீ ௮ஷ்டாக்ரம், ஸ்ரீரங்கம், ஸ்ரீகை 
ரவிணி, ஸ்ரீபாதம் எனவும், இருமால், தஇிருமழிசைப்பிரான், திருவாய் 
மொழி, இருவெட்டெழுத்து, திருவரங்கம், திருவல்லிக்கேணி, இருவடி 
எனவும் வழங்கு மாற்றாலறிக. இது வேங்கடத்துச்கு அடைமொழி) 

மும்மணிக்கோவைச்கு அடைமொழியாகவுமாம், 

வேங்கடமென்பது - திருமாலின் இவ்விய கேசங்கள் நூற்றெட்ட 
ளை ஒன்றும், வடகாட்டுக் இருப்பதிகள் பன்னிரண்டினுள் முதலதும், 
் கோயில், திருமலை பெருமாள் கோயில் என்று நிறப்பாக எடுத்துக் 
கூறப்படுகிற மூன்று ஸ்சலங்களுள், இடையதுமாயெகலம், தன்னை 
யடைர்கவர்களுடைய பாவடனைத்தையும் ஒழிப்பதனால் ! வேங்கடம் ' 
எனப் பெயர்பெற்றது; வடசொல், வேம் - பாவம், கடம் - எரித்தல் 
எனப் பொருள் 'காண்க, (இதனை, : ௮த்திருமலைக்குச் €ரார் வேங்க 
டாசலமெனும் பேர் வைத்தன ரதுவே தென்னில் வேமென வழங் 
கெழுத்தே, கொத்துறபவக்தைக் கூறும் கடவெனக்கூறிரண்டாஞ், 
சுதீகவக்கரங் கொளு த்தப்படுமெனச் சொல்வர் மேலோர்,” “Gamer 
டும் பவங்களெல்லாம் வெர்திடச் செய்வதால் ஈல், மங்கலம் பொருர்துஞ் 

ரர் வேங்கடமலையானதென்று " என்னும் புராணச் செய்யுட்களாலுமறிக, 

அன்றி, வேம் என்பது - அழிவின்மை, கடம் என்பது ஐசுவரியம் ; அழி 
வில்லாத ஐசுவரியங்களைத் ( கன்னையடைசதார்க்குத்) தருதலால் வேங் 
கடமெனப் பெயர் கொண்டது ' என்று வராக புமாணகத்திற் சொல்லப்பட் 
டவாறுமுணர்க, இக்கருத்து, 4 மருவிடுமடியவர் மாண்புறு நிதியம், உற் 
நிடலானும், உறுபவர் பவவினை யிரிதர லானு, மொருபேர் வேங்கடம், 

மிளிர்ர்தது ? என, இர்நூற்கண் வர்திருத் தலைக் காண்க,
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மும்மணிக்கோவையாவ.து-ஆிரியப்பாவும், வெண்பாவும், சேசசை 
யும் நிரையசையுங்கொண்டு எழுக்தெண்ணிப் பாடும் கலித் துறையும் (கட் 
டளைக் கலித்துறை) முறை முறை தொகை முப்பதுபெற அடுக்கி WG 

தாதித் தொடையார் பாடுவது. 

இதனை, (அகவல் வெண்பா வசையெண் கலித்துறை, 

தொகைமுப் பதுபெறச் சொற்றொடர் நிலையிற் 

கூறு தன் மும்மணிக் கோவை யாசும் £ 

என்னும் இலக்கண விளக்கச் சூத்இரத்தானறிக, வெவ்வேறுவகைப் 

பட்ட மூன்று மணிகளை மாற்றி மாற்றிக் கோத்த வடம்போல, வெவ் 
வே வகைப்பட்ட மூன்று வகைப்பாக்களை மாற்றி மாற்றி வைத்துத் 

தொடுக த ௮னமக்கப்படுகலால், இவ்வகைப் பிரபர்தம் இப்பெயர்பெற்ற 
தென்க. அகவே உவமவாகுபெயசால் வரத பெயராகும்.  இக்த மும் 
மணிக்கோவை காப்பு நீங்கலாக முப்பது செய்யுட்களை யுடையது. 

மூம்மணிக்கோவை யென்னும் பிரபர்தம் ஈம் தெய்வச் செந்தமிழ் 
மொழிக்கண் மிக அருஇஃய வழங்கி வருவதைப் புலவரியாவரும் நன்கறி 
வர். அதிலும் வைணவ சமயத்தில் இத்தகைய பிரப*த மிருப்பதைக் 
காண்டல் மிக அரிது. இக்குறையை நீக்கும்பொருட்டும் தமிழ் கற் 
கி தனாலாய பயனையுறு தற்பொருட்டும் இரு 2வங்கட மும்2ணிக்கோவை” 

யெனப் பெயரிய விர்நூலை யியற்றுவேமாயினேம். * தோத்திரப் பிர 
பரக இரட்டு' என்னார் கொ.கஇியை வெளியிட்ட பின்னர், எங்குல 
தெய்வமும், சரணாகக ரக்கனுமாகய இிருவேங்கடச் செம்பெருமான் 

எமக்குக் கனவிடைக் காட்சி தர்கருளிக் கடாக்ஷிச்தனனாகலின் உடனா 
கப் பயபக்இயு மிறும்பூ த மொருங்கே கொண்டு விரைர்இர்நூலைப் பாடி 

நிறைவே௱்றினேம். 

கொங்கு நாட்டிலுள்ள ஈ?ராடென்னுக் தலத்திற் றருமப் பிரபு 
வாக விளங்கக் £ர்த்திபெற்ற இருவேங்கட சாயகரவர்கள அ முதற் குமார 

ரும் தென்மொழியாற்றலோடு வடமொழிப் பயிற்சி பெரிதுமுடையா 
ரும், வைணவ சமயக்தாராய்ச்சியடன் அம்மத நூற்களில் மிக்க ஈடுபாடு 
பெற்றவரும் * மகனறிவு தந்தையறிவு? என்றற்கேற்பத் தம் ததை 
யைப்போன்ற தரும குணம் சான் ஐவரும் எமதுமுவலன்பருமாகிய 

ஸ்ரீமான் ஈ, வே. இருஷ்ணசாம் காயகரவர்களிகனை கோக்க மிக வியந்து 
பாராட்டிவேண்டிய உதவி புரிர்தார்கள், அங்ஙனமே முன் எம;து தோச் 
இரப் பிரபர்த.த் இரட்டை யச்சடற்குப் பொருளுதவி புரிர்த எமதியற் 
மிழ் மாணவரும் பரோபகார சீலருமாஇிய இரு, 17, ௮ண்ணாமலைச் செட் 
ட.யாரவர்களும் இர்தூல் வெளிவரற்கு வேண்டிய பொருளுதவி புரிந்தார் 
கள். எமகொருசாலை மாணவரும் ஆர்.இ.ர திலகருமாய ஸ்ரீமத் 5.5. வேல் 
கடரமணையர் அவர்களும், எமது கல்லிச் சாலையிம் கலை பயின்ற எம்
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மாணவர் சிரஞ்சீவி சாகராஜ ஐயங்கார் ௮வர்களும் இக்.நால் விடயத்தில் 
தீம்மாலியன்ற உதவியை யாற்றினர். இத்தகைய பாமோபகாரப் பகதி 
மான்களை யென்று மறவாதவர்கள் இறத்து மிக ஈன்றியறிதற்கடப்பா 
டுடையேம். 

தமிழ்த் தெய்வம்போல் விளங்கும் சென்னை மகா மகோபாதீயசய 

டாக்டா. ௨. வே. சாமிகாத ஐயரவர்கள் எமது வேண்டுகோட்டுணங்கி 
யிச்நாலுக்கு,தி தக்கதோர் தகவரை வழங்கயெமை குறித்துப் பெரிதும் 
கன்றி பாராட்டுகன்றேம், 

உரையாசிரியச் சக்கரவர்த்தியும் எத்தகைய தமிழ் தால்கட்கும 
எல்லா விலக்கணங்களும் பொருர்த உரை யெழுதுவதில் மகா நிபுணத் 
வம் வாய்ர்தவரும் எமது நெடுசாளைய ஈண்பருமாகிய திருவல்லிக்கேணி 
பிரஹ்மஸ்ரீ வை. மு. கோபாவகஇிருஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமிகளவர்கள், 

எம.து வேண்டுகோட் ணெங்கு, முன்னர் விராயகர் மும்மணிக்கோவை 
க்கு ௮பிப்பிராயமளித்ததுபோலவவே இக்தாூற்கும் தமது அபிப்பிராயத் 
தை அனுக்கிரகித்தருளினார்கள். இம்மகானுக்குச் செயக்கடவ கைம் 

மாறியாத ? ப 

எமது ஈண்பர் இலகமும், கணிதம், ஆங்லெம், ஆரியம், சரித்திரமா 
இயவற்றிற் சிங்க நிகர்த்த பேராற்றன் மிக்கவரும் ஈரோடு மகாஜன உடர் 

த.ரக்கழகம், இருசசெங்கோடு போர்டு உயர்தரக் கழக முதலியவற்றிற் 
மலைமையாடிரியசாயிருர்து தற்போது இருஈணா வென்னும் பவாளியிலி 
ருந்து இளைப்பாறுபவருமாகிய பிரஹ்மஸ்ரீ ப. வே. இராமசாமி சாஸ்திரி 
யாரவர்கள் இந்நான் முழுதும் படித் தப் பார்த் தத் கக்கதோர் தகவுரை 
யை யாங்கிலத்தில் வரைர் தூதவிய ஈன்றியை யெக்காலு மறவேம். 

சேலம் ஈகர பரிபாலன உயர்தரக் கழகத்திலு தவி யாசிறரியராகத் 
இகழ்பவரும் கமர்ஷியல் பாடப் பகுதிகளைப் புகட்டுவதில் பேராற்றல் 
மிக்கவரும் வைணவ சம்பிரதாய grea Apes பயிற்சியுடையவரும், 

குணரிலையமும் எமதாப்த Bear cpio Bu பிரஹ்மஸ்ரீ லக்்மிராராயண 
ஐயங்காரவர்கள் நானமுற்றும் படி.தீ.தப் பார்த்தூத் தமதரிய அபிப்பிரா 
யத்தை யகம௫ழ்க்களித்தமைஎயப் பெரிதும் பாராட்டுகன்மேம். 

வழக்கம்போல் எமது கல்லூரி மாணவரும், உயர்தரக் கழகச் டர் 
களும் இர்.நாலை யாம் பகரக் கேட்டுவர்து எமது தோத்திரப் பிரபந்தத் 
இரட்டில் ஒவ்வோர் பிரதி பெற்று ௮த்தொகை யிதற்குதவும்படி புரிக 
தார்கள். அவர்கள் ஈன்றி மிகப் போற்றற்பாலது. 

எமதியற் றமிழ் மாணவரும் இந்நூலை யச்சிடற்கு வேண்டிய உதவி 
புரிர்தவருமாயெ ஸ்ரீமத் 1, ௮ண்ணாமலைச் செட்டியாரவர்களது பெரு
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சன்றியை மிகப் பாராட்டி, ஈரஸ்.து.தி பாடும் வழக்கற்ற யாம் ௮வரைத் 
தெய்வாம்சப் பண்புடையாரென மஇத்து ஓர் ஈவமணிமாலையை யன் 
னார்க்குவர்தளித் தள்ளேம், இதற்குப் பின்னரஃது சேர்ச்கப்பட் 
டுளது, ப 

எமது தமிழ் விதீவ ஈண்பர்களாகய வெள்ளாளப்பட்டி, இரு, 
ஓ. கிருஷ்ணசாமி ஐயர், சென்னை வரகவி திரு. of, சுப்பிரமணிய 
பாரதியார், ஜலகண்டபுரம் திரு. ௮, வ£தாஞ்சைய பிள்ளை, சேலம் இரு, 
எம். எஸ். இருமலை ஐயங்கார், ஓமலூர் இரு. தே, வீரராகவ ஐயங்கார், 
புழலை திரு, இருசாவுக்கரசு முதலியார். ஈரோடு இரு. சுப்பராயலு ரவுத் 
அகாரு, திண்டிவனம் திரு. பழனிசாமி சிவாச்சாரியர், செவ்வாய்ப் 
பேட்டை இரு, 7], சுப்பராயச் செட்டியார் முதலியஉர்கள் மிக்க அன் 
புடன் இந்தூற்கு யாம் விழைர்தவாறே தத்தம் அபிப்பிராயங்களை ச் 

செய்யுள் ஹேலமாக எழுதியனுப்பினார்கள், அவர்கட்கு எழுமையுங் 
கடப்பாடுடையேம், 

இ*நாலை யச்சுவாகனச் தேற்றிய பின்னர்ப் பன்முறை கவனித் சுப் 
பரிசோதனையை மிக்க ஊக்க துடன் Cal gats எமதியற் ரமிழ் 
மாணவர் இரு. $, சிவோகம் ஐயர் அவர்களது உகவியை மிகக் கொண் 
டாடுகின்றோம், 

எம.து வேண்டு கோட் ணெங்ட இக் நூலை Dean அழகாக அசிட் 
டுக் கொடுத்த ஸ்ரீஇலஷ்மிவிலாஸ் பிரஸ் சொர்தக்காரர் திரு. J. நாரா 
யண ராவ் அவர்களுக்கும், மானேஜர் இரு. %. வாசுதேவன் சாயர் அவர் களுக்கும் எமது ஈன்றி உரியதாகுக, 

இதி தகைய முயர்தியில் எமக்குக் ளெர்சீயை யுண்டுபண்ணும் 
சேலம் 680 பரிபாலனக் கழகத் துறப்பினர் இறத்துச் சாலவும் ஈன்றி 
பாராட்டுகன் ம், 

அறிஞராயினார் குற்ற நீக்க குணங் கொள்வாராக, 

இங்ஙனம், 

ஆக்திரக்காசியப திம்மப்ப அந்தணனார்,



ஈரோடு மகாசன உயர்தரக் கழகம், திருச்செங்கோடு போர்டு 

உயர்தரக் கழகம் முதலியவற்றிற் நலைமையாசிரியரா 

Ung இதுகாலை இளைப்பா.றுபவரும், வடமொழி, 

ஆங்கெம், கணிதம், சமித் தரமா தியவற்றிற் 

பெரும் புலமை வ௫த்திலகுபவரும், எமதரும்பெறல் £ 

நண்பருமாகயே பிரஹ்மஸ்ரீ ப, வே, இராமசாமி சாஸ்திரியார் 
அவர்கள் அளித் தருளிய அபிப்பிராயம், 

Brahma Sri Pandit 5. R. Thimmappa lyer, was 
kind enough to send me a copy of his latest work 
திருவேங்கட மும்மணிக்கோவை, This is the first attempt 
in the Tamil Literature at this kind of composition in 
praise of the Lord, who presides over Thiruvengatam, 
the shrine sacred toall India, though there are some 
similar works on Iswara by the saints and poets of 
the Saiva school. I read one ortwo other works by him. 

My acquaintance little as itis with Tamil Litera- 
ture, began with association with my friend and a few 
men of his type. And from what I have heard from 
them as well as from my humble study, I can recognise 
the distinct ring of the Tamil Saint poets and the sweet 
odour of the classics in his compositions. 

The learned Pandit and my humble self have been 
moving most intimately with each other for the last 
twenty-five years. His studies in the vast field of Tamil 
Literature, his genuine and deep scholarship in all 
branches of the same, and his lucid and sweet exposi- 
tion of the Tamil classics have ever been on my lips, 
and, in fact, he has been the type of a scholar anda 
student which I used to set before my pupils during my 
career as a teacher. 

I have on many occasions requested him to turn his 
attention to original composition so that the coming 
generations might be benefitted by the example of a 
real scholar of the old type imbued with and influenced



x 

by modern ideas and sentiments. Iam now glad he 
has begun well in accordance with the canons and ideals 
of our ancient land, viz., - composing hymus and songs 
in praise of the Almighty, and has in his life set an ex- 
ample of the truth of the maxim of the Saint and Poet 
of the Tamilagam - Thiruvalluvar of happy memory. 

கற்றசனா லாய பயனென்கொல் வாலறிவன் 

நற்டு டொ.மா௮ Crates.” 

1 1006 that the appreciation of his present works 
by the Tamil public would be so encouraging as to 
prompt him to further activity to enrich our literature in 
all its branches 

(Sd) B. V. RAMASWAMI SASTRI, BA. LT. 

பண (Late Headmaster, B. H School, 
25-9-'33 Tiruchengode & Mahajana High 

School, Erode.)
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எம.தாசிரிய பரம்பரையைச் சேர்க்க கவிஞர்பெருமான் 
திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமத் மீனாட்செர்தரம் பிள்ளையவர்களது சீடரும், 

மகாவித்வானுமாகிய மகாமகோபாத்தியாய தாகதிணாத்॥ 
கலாநிதி, டாக்டர் பிரஹ்மபூநீ ௨, வே. சாமிநாதையரவர்கள் 

அ௮ன்புடனருளிய அபிப்பிராயம், . 

சேலம் கா?லஜ் தமிழ்ப் பண்டிதர் மகா-ஈ..ஃஸ்ரீ திம்மப் 
பையரவர்கள் இயற்றிய * திருவேங்கட மும்மணிக்கோவையைப் 
படித்துப் பார்த்தேன், இதில் அங்கங்க பத்துப் பாட்டு, திவ் 
யப் பிரபர்கம் முதலிய பழைய நால்களிலுள்ள கருத்துச் 
களும் சொத்றொடர்களும் பிற்காலத்து _நால்களாகிய அஷ்டப் 

பிரபந்தம் முதலியவற்றிலுள்ள பிரயோகல்களும் அ௮மைந்துள 
ளன, வேக்கடத்தின் பெருமையையும் ஆழ்வார்கள் முதலிய 
இருமாஷியார்களின் சிறப்பையும், திருமால் தமிழிலன் புடையவ 

சென்பதற்ேற்ற வரலாறுகளையும் இதில் இவர் எடுத்துக்கூறி 
யிருத்தல் பொருத்தழமுடையதாக இருக்கின்றது, பழைய 
தமிழ்ப் பிரபர்தக்களைப்படித்தறிர்து இன்புற்றுவரும் இவர், தா 

மும் அத்தகைய நால்களை இயற்றவேண்டுமென்னும் ாவமு 
டையவராகி ஊக்கத்தோடு உழைத்து வருதல் பாசாட்டுதற்குரிய 
தாகும், இங்கனம், 

(64.) ௨, வே, சாமிநாதையர், 

உரையாிரியச் சக்கரவர்த்தியும், சென்மொ.ழி வடமொழிக் 
கடலை நிலைகண்டுணாக்ச பெரியாரும், உபய வேதாச்த 

நிபுணரும், எமது உழுவலன்புடைய உத்தம ஈண் 
uuu திருவல்லிக்கேணி பிரம்மஸ்ரீ 

வை. மூ. கோபாலகிருஷ்ணமாசாரிய சுவாமிகள் 
அவர்கள் அனுக்கிரகித்தருளிய அபிப்பிராயம், 

தங்கள மும்மணிக்கோவை, சிலேடை, திரிபு, யமகம் முத 
லிய ௮ணிகளோடு சொர்செறிவும் பொருட் பொலிவு முடைய 
தாய்ப் பண்டைய சரித்திரங்களைத் கன்னுட்கொண்டு மூர்த்தி 

வேறுபாடில்லாச் சமரஸம் ஒருபால் ததும்ப, மற்டுறாருபால் வை 
ணவ மெய்யடியார்களின் சொற்பொருட் கருத்துக்களோடு மெய் 
யன்புக் ததும்புவதுகண்டு மிக மகழ்க்தேன், 

தங்கள் விதேயன் , 

(ஒப்பம்) வை, மூ, கோபாலகிருஷ்ணன்,
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சேலம் முனிசிபல் உயர்தரக் கழகத்துக் கமாஷியல் பாட ப்பகுதி 

யாசிரியரும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாய _நால்களிற் 

தறர்த பயிற்சி பெற்றுள்ள பக்தரும் எமன் | 

புள்ள நண்பருமாகிய ஸ்ரீமத் தி, லச்ஷ்மிநாராயணையங்கார் B.A. 

அவர்கள் தந்தருளிய அபிப்பிராயம். 

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய ஈம: 

மான் தஇிம்மப்பய்யர் ஸ்வாமியோடு அடியேன் சேலம் 
கலாசாலையில் ஆசிரியத் தொழிலில் பல வருஷங்களாக அமர்க் 
இருக்கும் பாக்கியம் பெற்று காளது வரையில் சமயம் வாய்த்த 
போதெல்லாம் உவப்பதி தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிக்துவந்த இல், 
ஸ்வாமியின் அபரிமிதமான தமிம் வித்வத் இினிடையில் ஸ்ரீவைவ் 

ணவாபிமானமும் இறக்து விளங்குவதைக் கண்ட நாள் முதல் 
அவர்களிடத்தில் அடியேனுக்கு வி2சஷ ஈடுபாடு உண்டாயிற்று, 

சமீபத்தில் தம்மாராகிய சமயசங்கிலியில் எழுக்கருளியுள்ள கெய் 
வங்கள் விஷயமாய் அவர்கள் பாடியுள்ள கவிகளைக்கண்டு வியந்த 
ருக்கும்போது, மண்ணும் விண்ணும் தொழகின்ற திருவேங்க 

ட,க.து என்னானை யெனனப்ப னெம்பெருமானாகிய கெய்வ காய 

கன் அய்யசவர்களின் திருவுள்ளத்திற்புகுர் து.தன் திருப்ப திக்கு 
யாத்திரை செய்வித்து, அவர்களின் கவித்திறனெல்லாம் தன 
ப.ரமாக்கக்சொண்டு செஞ்சொற்கவிகளமைக்க இப்பிரபந்தக்ை 

எம்போலியாரின் செவிக்குஞ் சந்தைக்கும் உணவரக இயற்றுவித் 
தான், அய்யரவர்களும் தமது வாய்மையிழவாது நாப்படைக்த 
பயன்பெற்முர், 

இப்பாக்கள் தொண்டரர்க் கமுதுண்ணச் சொன் மாலைகள் 
தொடுக்க ஆழ்வார்களின் ஸ்ரீஸ9க் இகளையும் அவைகளுள் பரி 
ளிக்கும் அம்பொருள் களையும் கினைப்பூட்டுகின்றன, இப்பெரு 
நல்லுதவிக்கு நாச்சியார் வாக்கின் பிரகாரம் அடியேன் தலையல 
லாற் கைம்மாறிலேனே, வேங்கடத்துழைவார்க்கு ஈம என்னும் 
பெரியோர்க்கு ஈம என்று இடப்பதன்றி யாதொன்றுமறியேன், 

ஸ்ரீமாக் ௮ய்யரவர்கள் திடகாத் இரமாய் இங்கனமே இவ் 
வுலகில் நீடூழி எழுக்தருளியிருந்து, ஆங்காங்குத் திருக்கோயில் 
கொண்டிருக்கும் எம்பெபருமான்களை யெல்லாம் தமது திருவாக் 
னால் மங்களா சாணம் பண்ணிக்கொண்டு தாமும் GUT LD BI, 

அவ்வெம் பெருமான்களை பூம் அடியோங்களையும் வாழ்விக்க 
வேண்டுமென் தே மனப்பூர்வமாகப் பிரார்த் இக்கும் தாஸன், 

(ஒப்பம்) தி, லேக்ஷ்மிநாராயண ஐயங்கார், ந, 

சேலம், 10--12--1933,
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் பாலவிகோதினி ' பத தரிகாசிரியரும், உசைஈடைப் புத்தகக் 

I. 

களியற்றும் ஆற்றல் மிக்கவரும், எமது கெழு தகைமை 

கண்பரும், செந் திலாண்டவன் றிருவடிக்கண் 
முதிர்ர்சு ௮ன்புடையவருமாகய 

சேன்னை வாகவி 
இரு. ௮. சுப்ரமண்யபாரதியாரவர்கள் 

இயற்றியருளிய சாற்றுக் கவிகள் 

செர் திலாண்டவன் 

திருவடி அணை, 

[வெண்பா ] 

கண்டமிம் ஞானத் தலைவனட ராஜனடித் 
தொண்டிற் கலைபயின்று தூய்மைமிகக்--கொண்யோக்த 
வாந்திரக் காசியப வரந்தணகத் திம்மப்பன் 

மாந்தரிதக கொள்ள மதத்த, 

காசல் திருவேக் கடமும் மணிக்கோவை 
கேசக் தருக்கமிழி ளோகந்துலக--பேசுமொரு 
தூயபுகம் கொண்டான் றுயசொழிகர்த வின்பநிலைக் 

் காயவழி கண்டானிக் காய்ந்து, 

3s ஈன்றதன் றை யிராமசா மிப்பெரிய 
னான். ற தவமுடைய னாவனெனச்--சான்ற௮பகர் 
செக்நாப் புலவன் ஜெருண்ஞான த் திம்மப்பன் 

எக்காளு முய்க வினி, 

கற்றவரைக் கற$3ருர் கவிகிறைந்க ஈன் னூலைப் 
பற்றுவைக் தாதரிக்கும் பண்புடைமை--பெற்றா? 

பெற்றா ர௬ுயர்தவத்திற் பெற்றார்பே றென்றறித 

அற்ரானண் ணுமலைப்பே ரோன், 

௮,தலின் றன்னாசா னாக்கெயகன் ஜூலதனைக் 
காதலித் தச்டிட்டுக் கண்டுவஈ்து--மேதகுதன் 
தந் தைதொட் டண்ணனன் றித் தன்குலம மீடேற்றிப் 

பர்தமில்ச ருற்றானிப் பார்,
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சைவூத்தார்த மகாசமாஜ போஷகரும் செம்பியம்-மிராசுதா.ர 

ரும், கெளரவ மாஜிஸ்டி சேட்டும், எம.தன்பரு மாகிய 

பண்டி தரத்னம்-புழலை ஸ்ரீமத் 
இருதாவுக்கரசு முதலியாரவர்கள் 

தந்தருளிய கவிகள் 

அறுச.ரடி யாசிரிய விருத்தம், 

1. மன்னுபுக மோங்குதிரு வேங்கடமும் 
மணிக்கோவை மகிழ்மீக் கூரச் 

சொன்னயமார் பசியதமிழ் மணங்கமத 
மிசவமகாய்கத் துலங்கச் சொழற்ரான் 

தென்னவன் சீர் தென்மதுளைக் தமிழ்ச்சங்கப் 
புலவனெனுஞ் இறப்பி னோடும் 

உன் னரிய ஈற்2சல ஈகரபரி 
பாலனக்கல் லூரி தன்னில், 

2. பக்குவரற் றமிழ்த்தலைமை யாசிரியன் 
கவிரரஜ பண்டி தப்போ 

மிச்குயரு மாக்தி.ரகற் காசியப 
இம்உப்ப (2மன் மை யாளன் 

தக்கபுக பியற்றமிம்மா ணவனண்ணா 
மலைக்குரிசில் தகமை யாளன் 

றிக்கனைத்தும் புகம்பரவ வச்சியற்றிக் 
கர்திட்டான் றிகழ மாதோ, 

சேலம் ஜில்லா, வெள்ளாளப்பட்டி .வாசரும், சோ திடப் புல 
வரும் தமிழ்வித்வானுமாயெ ஈண்பர் 

பிரஹ்ம எஸ். கிருஷ்ண சாமிஜயரவர்கள் 
இயற்றியவை. 

| அறுசீரடி யாசிரிய விருத்தம்,] 

1, கற்பகக் கனியைத் இன் ற கவிகட்கு முணவு நல்கும் 
வெழ்பகக் கவிகள் வாழும் வேங்கடக்கிரிக்க னோக்கி 

மு. ற்பொலி தேவன் மீ.௯ மும்மணிக் கோவை யொன்று 
ஈற்புவி மகிமத் தந்தா னியாெனி னவில்வன் கேண்மின்:
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XV 

காரணி சவழுஞ் செய்ய சேலமா ஈகரக் சல்விச் 
ரணி சாலை தன்னிற் செர்தமிழ் வளர்க்கு மாசான் 
தாரணி மதுரைத் தெய்வச் FHS 50 புலமை யாளன் 
பேரணி மறையி ராம சாமிவேள் பெற்ற மைந்தன், 

மறுவறு கேர்மை யாளன் மாநிறை செல்வன் சீர்சா 
லறுபடை விட்டோன் வேண்ட வகலிட மளித்த கெஞ்சன் 
உறுபுக ழடியாற் கேற்ற தயாரச முற்ற சீலன் 
நறுநறை நிகர்த்த வாக்கான் றிம்மப்ப காவ மலோனே, 

ஆக்கிய மணிக்கோ வை.நா லருமையைக் கேட்டு முன்செய் 
பாக்கிய வசத்தான் மாயப் பவர்தரு குற்ற முற்றப் 
போக்கே வறிஞன் போற்றும் புகழ்க்கலை யருமை தேர்வான் 

ஹேக்கிய மதுகை யாளன் றேவாக்கக் குலத்தின் மிக்கான், 

வய்யகம் புகழுஞ் சேல மணிக்குகை GET anos 
௮ய்யமா நிறைச். ச மேலோன் தொட்டண்ண னருளு 

[மைந்தன் 
செய்ய தன் சீர்த்தி ராட்டுஞ் செயற்கருஞ் செய்கை வல்லான் 
அய்யனண் மைலைக்கோ வச்ிிலிட் டுகவி னானே. 

  

தோ. ரமங்கலம் வித்வானும், தமிழ்மொழியின் பல வகைத் 

1, 

அறைகளிலும் பயின்றுள்ள தோரச்டு மிக்கவரும், 

கவிஞர் திலகமுமாகிய 

உயர்திரு, ௮. வரதகஞ்சைய பின்ளையவர்கள் 
மனமுவந்து இயற்றியளித்த கவிகள், 

| அறுசிர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்கம், ] 

உரைசான் உ மாவலியா னிடங்கொண்டு புவிமிசைவா 
| ய.ர வோக்கிப் 

புரை தீர்கோ டுடன்றிகிரி யேக்துகையான் மலர்வனமேற் 
|பொலிதோற் தத்தா 

னிரைசேர்கார் முகின்மேவு முருவத்கா லுறுகமலை நேர்விழ் 
மாண்பால் 

விடைசார்செக் தாமசைக்கட் டலைவனையே யொப்பதுவேங் 
[| கடமாம் வெற்பே,
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2, அம்மலைவா ழொருகோவை மும்மணிக்கோ வைசூட்டி 
ப யார்வக் கூரச் 

செம்மைமிகு பசுக்தமிழி னியன்மணப்ப வனைர் தனனச் FA 
| யோன்ருன் 

அம்மைமுத லாமிருகால் வகைவனப்பு மமையவெண்பா 
[வாதி யாய 

விம்மிகமார் பாவும்பா வினமுமகப் புறப்பொருளால் 
[ விரிக்க வல்லோன் 

3.  செழுங்சமல முகைபுலந்த மங்கையர்தம் முகங்காட்ட 
| தேனார் தும்பி 

யெழுர்துடன்ரழ்ந் திசைமுரன்ன புல்லியவவு, 

| டலைத்தீர்க்கு மியல்பு காட்டும் 

வழிக் தம.து மலாத்தடஞ்சூம் சேலரகர்க் கல்.லூரி 
[மருவுமாசான் 

மொழிக்கரட ராசப்பே சாசிரியன் பாற்றமிம்.நான் 
[முகந்து கொண்டோன் 

4, செய்யதமிழ்ச் சுவைத்தேட்டை Qu Bis gar 
| வேற்கும்வையைத் தென்மாக்கூடற் 

அய்யராகாக் கட்பாண்டித் துரைவுறுகிஞ் சங்கத்தே 

[2கால்வு ரு.து 
மயயலறப் பண்டி தனாம் பட்டம்பெற்.றுளவறிஞன் 

| வழிபட்டீண்டும் 
வயயகமா ணவர்தங்கண் மதிக்குமிகக் கலைதரும்விண் 

[மணியே போல்வான் 

௦. அக்திரமா மறையவர்தங் குலதிலகன் காவிரிப்பாக் 
[ கறிவின் மிக்க 

மாஈதருறை சமயசங்கி லிப்பதியான் கேளாரு மஇத்.ஐக் 
[கேட்பப் 

போர்இனிய குரலானாம் பொருட்பிசசக் கம்புரியும 
ட [புனித வாக்கி 

யாாஈதமணிப் பணிப்பணியா மரன்ராளைப் பணியுர்திம் 
[மப்ப வேளே,
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6 அன்றகல்வி யுயர்செல்வத் தால்வளமா 
மெனவுசைக்கு மறிஞர் வாக்கின் 

சான்றெனவே யிக்.நூலை யச்சுவிமா 

னத்தேற்றிச் சால்புற் முனால் 
என்றகுகைப் பதிவாழ்சொட் டஉண்ணமக 

ப.திசுதனா மிருமைச் செல்வத் 

தகோன்றலண்ணா மலையென்னுக் திருகாமம் 
படைத் திலங்கு சுமுகன் ரூனே. 

  

செவவாய்ப்பேட்டை வைணவசமயத்தகன்பரும் எமதரிய 

ஈண்பருமாகிய கவிதாரத்தினம் 

இரு..தா. சுப்பராய செட்டியாரவர்கள் 
இயற்றியவை, 

[ வெண்பா, ] 

1, தென்சொல் வடமொழி யென்றிரண்டுஞ் சாதாக்கி 
நின்ற துலையி னிமிர்கிரிமே--னின் ற 
பெருமாளை வாழ்த்திப் பிரமன்றிம் மப்பக் 
இருவாள ஸுற்றான் நிரு, 

2. கம்மப்ப னாரணனை ஈன்றராக நாகந்தெளியத் 
திம்மப்ப வேள்செப்புஞ் செக்தமிழா-..-மிம்மும் 
மணிக்கோவை காக்கும் மணிக்கோவை யேக்தும் 
பணிக்கோவா மாயிசவாய்ப் பாம்பு, 

3 உடைகந்தெறிந்த தேக்கா யுறம்திங்க ளாமமன் 
றடைக்தகவி யப்பா லகலு--மிடைகுன் ற 
வேக்கடவற் காக்கு மிளிர்மும்ம ணிக்கோவை 
யாங்கருதி னின்னமுதே யாம், 

4, சகுறிஞ்சிச் கிழவன் குமான்கொண் டாட 
Boneh பெருமாளை யேத்தி. பறிஞ்ச தமிழ் 
மூம்மணியி னான்மறைதேர் முன்பன் முயலறத்தா 
மிம்மணிடை யேழ்மைக் கெதர்,
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5. மூம்மணிசே ரண்ணன் மூ௫ல்வண்ண ஞமரிச்கே 
மும்மணியாம் கோவை மொழிக் சதனைச்--செம்மையினா 
அரழிகில வும்புகழ்கொண் டொன்றியவச் சிற்பதித்தான் 
வாழியவ னண்ணா மலை, 

சேலம் லண்டன் மிஷன் உயர்தரக் கழகத்தின் றமிழ்ப் பண்டித 

ரும், கணிதக்கலை, ௮ங்ல மொழி யாதியவற்றிற் பெரும் 

புலமை வாய்ச் தவருமாகிய எமதரும் பெறல் ஈண்பர் 

பிரஹ்மபரீ ]ரி, $, திருமலைலயங்காரவர்கள் 

பாடியவை, 

[நிலைமண்டில வாகிரியப்பா...] 

கார்முகில் வண்ணன் கருணை வாரிதி 

யடைந்தாரப் புசக்கு மகில காயகன் 
அளவில்பல் லுயிர்பவ வளக்கரி Cor DD 
தூயத னடிப்புணை துணையாப் பற்றி 

5. யூய்க்திட ரன்ன ருலகனைச் தும்புகழ் 
வேங்கட மீமிசை வீறுடன் மன்னித் 
திகழ்தரு இன் றன ஞாதலிற் றிருஈ்தப் 
பம்மா னவற்கோர் பீடுடை மும்மணிக் 

கோவை யணிக்தே கற்றதன் கொள்பய 
10. வுறுவா னினைக் தந் நாலை யோதினன் 

மலாதலை யுலஇன் மன்னுயிர்க் G28 
பயக்கும் கேள்விப் பன் லூ லாய்நதோன் 
மாடறீண் மதுரை மன்னிய சங்கம் 
பரிவுட னளித்த பண்டிதப் UL Lape 

1௦- கத்றோர் மதிப்பும் பூண்ட சண்ணியன் 
சேலமா ஈகர்க்கண் டிகழ்கல் லூரியிற் 
றனித்தமிழ்ப் புலமை தகவுற நடாத்துஞ் 
சொற்றிற னேய்ந்த சொழற்பொழி வாளன் 
கன்னலும் விரைமலர்த் தேனும் கைத் இடக் 

20, கடி.தினிர் கவிபல கவினுறப் புனைவோன்
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அன்றோ ரவைக்க ணவிரமதி மானக் 
கண்டோர் களித் இடக் கழறுரஈல் வரக்கி 
கல்லுங் கரைந்து மெல்லநீ ருகுப்பப் 
பட்ட ம.ரமுர் தழைக்கப் பாடு 

2௦. மின்னிசைச் கண்ட னென்னெஞ் சுகலா 
வரும்பெற னண்ப ஸிரும்புவி யேத்துக் 
இம்மப் பனனெனுக் இண்கலை யோனே, 

[ சலி விருத்தம்.] 
வேங்கட மும்மணிக் கோவை வில்குகீர் 
தேக்கிய மாநிலர் திகழ வான்பொருள் 
பாங்குற வச்சடழற் 2௫௫ பண்பன்சர் 
PE ECR) மலைவள முற்று வாழியே. 

  

வைணவசமய அன்பரும், கம்பராமாயண அராய்ச்சியிற் 
சரியதோச்சி பெற்றவரும் எமது ஈண்பருட்டிலகம் 

போன றவருமாகய ஈசோடு 
திரு. ர. ௩, சுப்பராயலு ரவுத்து அவர்கள் 

இயற்றியவை, 

[ வெண்பா..] 

இருவினையின் மீங்ககல விவவுலகம் போத்றுக் 
திரு2வங் கடத்திற்கே செய்தான். கருநீக்குச் 
தெள்ளமுகு மென்றோதச் சர்மும்ம ணிக்கேவை 
யள்ளுந் தமிழ்மொழியி னாய்ந்து 

இம்மனிக் கோவைதனை யின்பமுட னேயிசைத்தான் 
இம்மப்ப வக்தகணனாஞ் சருடையோ-னெம்மதுரைச் 
செம்மைசோ சங்கத்திற் றோர்க கவிராச 
னெம்மையல கும்புகழ வேன்று. 

கல்விப் பொருடன்னைக் கண்யமென வேவுணரும் 

மல்குபுக ழணணா மலையண்ணல்--ஈல்கினா 
னச்சிலிட விந் மூலை யன்புடனே யாம்பொருளை 

யிச்சகமே போற்ற விசைந் த,



XX 

இண்டிவனம் உயர்தரக் கழகத்தின் தமிழ்ப் பண்டிதர், விதீவான் 

திரு. பழனிசாமிச் சிவாசாரியாரியற்றியது, 

(கட்டளைக் கலித்துறை) 

டுசம்மைப் படுக்கலை ஞான முயர்திரு சேரவரும் 

இம்மைப் பெருந்துய சேகும் பிறப்பு மி.றுதிபெறும் 

நம்மைப் புரந்தருள் வேங்கடத் தண்ணலி னற்றுதியாக் 

திம்மப்ப வாரியன் மும்மணிக் கோவையைச் செப்புமினே, 

எமதரிய ஈண்பரும் ஓமலூர் 7, 0, உயர்தரக் கழகத்தின் 

உதவித் தமிழ்ப் பண்டி தருமாயெ ஸ்ரீமத் 1), வீரராகவ 

ஐயங்காரவர்கள் தந்த அபிப்பிராயம், 

(கட்டளைக் கலித்துறை.) . 

எம்மப்ப னாண்டவன் வேங்கட னேசெழிற் மாட்குயர்க்த 

தம்மொப்ப ரில்லாத் தகையா றிருவர்தம் பாவெனவோர் 

மும்மணிக் கோவைபு வைந்தானம் மூர்த்தி முகமலாத் 

திம்மப்ப னார் திர வந்தணச் இங்கவிச் சங்கவேறே, 

 



  

  

10 

15   

[இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா.] 

சீரார் திருவேல் கடவெற்பின் செல்வன ற 

னேரா ரிணைக்கழன்மீ தென்றுமே--பேராரு 

மோர்மும்ம ணிக்கோவை Cur g 505 Gap pss 

தோரமருப்ப னுற்றுதவு மோரந்து, 

நூல், 

[சேரிசையாிிரியப்பா.] 

உலகனைத் தும்புக ழலூலாச் சீர்கெழு 
வண்டமிழ் மொழிக்கோர் வடவெல்லை யாகிக் 
தாவிலாக் கொடைசேர் மாவலி யின பால் 
மூவடி மண்பெற் றோவின் றுயாந்த 
நீல நிறத்.து நெடுமால் | நினைகிகர் 

வேல்கட. வெற்பினி லோங்கி விளங்கிடும் 

அப்ப 1! வென்ற ஜனொப்பிலா மணி ?ய ! 
குலவிடு வரர்,தருல் குலமுதற் தி அவ! 
மருவிடு மடியவர் மாண்புறு 
மூற்றிட லாலு முறுபவர் விளை 
யிரிதச லானு மொருபேர் வேங்கட 
மிளிரக்த தன் றிநின் னளிர்தடஞ் சாரற் 
சார்ந்த விலங்கி மார்ந்த சாதியு 
முத்தியை யுறுதற் கொத்த ஈநலஞ்சோ 
மகமை யனைத்துமிம் மகிவழு வின்றி
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கன்கெடுத் தியம்புமேற் புன்செய லெளியேன் 
மறத,தன் வளமை வழுத்துதவி யாங்கனம் ? 
ஆயினு கின்ற னடியிணை யுதவிய 
மதியினை மன ததகம் வயங்கப் 

20 பிணித்தொரு வகையாற் பேசலுற் றனனே, (1) 

[| இருவிகற்ப நேரிசை வேண்பா, ] 

உற்றிமிமோ 1] வல்வினைக ஞூன்று இரு வேங்கடவற் 
பற்றியிது தீசாகும் பார்க்கனது--ஈற்செயலென் 
மையப் படாதே யனைவர்க்கு மாய்நின்ற 
வையனவற் கன்புசெய்வா ரை, (2) 

[ கட்டளைக் கலித்துறை, ] 

வாசெயிற் கொண்டடாளிர் மாண்மின் று சங்காட்டி மன் 
. 

முழக்கிச் 

சீசெழில் வேகத் Oar Ser fies C gem சேதருங்கார் 
Cr Se acer Dats AO Qasr Yor நிமிர் தரக்கொள் 
ஒசெழில் வேக்கடத் கோங்கு வளங்க சரைப்பரி25, (3) 

[Coors wrRAweud,] 

உரைழுக் காலழு மரிதி னறிந்துபி 
னூனுனித் துணார்த நண்ணிய மறிவுபோன் 
ஹோங்கி பயர்க்துள விங்குறு சிமயப் 
பொருப்பினின் இழிதரும் பொற்பமை யருவி 

5 மணிமலப் பணைத்ோண் மாநில மடக்தை 
யணிமுலை த் அயல்வரூ௨ மாரக கடுப்ப 
வருக்கைய மாவும் வாழையும் வழையுல் 
கருக்காற் குறிஞ்சியும் கணிகாள் வேங்கையு 
மாசமுஞ் சாந்து மணிய௫௰ற் இருக்களும் 

10 பால்வெண் கோட்டமு மேலமு மிருப்பையும் 
வேயும் வெட்டிய மாய்பூர் இல்லையு 
மொண்ளிணாப் பிண்டியும் வள்ளிதழ்க் கார் தளு 
நறுஞ்சண் பகமும் நறையு காகமும் 
வளளியு LOT MG Han ofa; Gy சூசலு 

15 மார்மா சோடமு மேரி லவங்கமுக்
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தனபாற மம்இத தாணு மாநது 

பாவை யிஞ்சியுல் கூவைச் சுண்ணமு 
மயிலடி பொருவு மாக்குர ஜனொச்சியு 
மைவனச் சாலியுக் கைவளார் கரும்பும் 

20 மஞ்சளுங் கிழங்கு மலிதிப் பிலியுஞ் 
சிம்றிலை நெல்லிச் இறுகாய்த் அணரும் 
பெருந்தேன் ரொடையலும் விசைந்து கொண்டளைஇச் 
தரைக்கணுள் ளோர்க்குத் தலைவயி னுயக்கும் 
கொடிவிலை wii sh னுகர்பொருட் கொண்டு 

25 நிலனிட னெளிக்இட கெடஇழ்க்து பாய்தரு 
வேங்கட முற்றமர் தீல்கடு தேவ! 
எல்லையி லா*ுறு தொல்லைப் பிறவித் 
துயர்தப கின்ற னுயர்திரு கோன்முட் 
டலைமிசைப் பொறித்துத் தமியேன் 

30 கவலை தணிப்பாய் கமலநேத் தரனே. (4) 

[ இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா,] 

இரமுறலாம் நெஞ்ச | திருவேங்க டத்தை 

யு ரமுடனே யுன்னி னுறுஇ--க.ரமவனை 
யேதொழுக கான்றிடுக வீர்ம்புனலைக் சண்ணிணைவா 
யேதொழுது வாழ்த்திடுக வே. (5) 

[கட்டளைக் கலித் துறை] 

வே சனை யிந்தவன் வேங்கட வாணனீள் வெந்துயர 
வேதனை நிக்கிப்பின் வாழவைக் குங்கோ வினையொழிக்கும் 
மேவதனை யானை விரும்பித் தொழுதிடு மவண்டுவன 
வேதனை யன்பான் மிகவும் வழங்குவன் வேதசசே, (6) 

[சேரிசை யாசிரியப்பா,] 

Cas மோதிடு Be Bah தணரு 
Cinder wer Oneal e, Hip se 
தார்த்திடு வேங்கட! நாரண! வமல! 
வேர்த?கா விர்த! காந்திமு குந்த] 

5 பக்தர் தவிர்க்கு நந்தன் தனையா!



—4— 

euis Dips Ga Oy ரைக்தலைப் பணியோய்! 
என்றமாற் றக்க ளொன்றியென் னெஞ்சகச் 
தழவினை யெஇர்கொ ளிழுஇனை கேர 
வன்பா.-யருக யின்பக் தழைப்ப 

10 வக்கண மெனைமறர் தொக்கவன் மயமாய் 
நளின த் தனைவெல் குளிர்மென் (ளும் 
Caps கைபழி வாழைக் குறங்குங் 
காக்தட் டுரக்இடு நாரந்தகக் கரமும் 

பொருப்பினைப் புழம்பழி வரைத்திரு மார்பு 
15 மெழுவினை யோட்டிய விமுத்திண் புயமுஞ் 

சுடரினை யிரிக்குர் தடமென் குழையு 
மறையொலி மடுக்கும் வார்கொள் செவியுங் 

குமிழினைக் கடிந்த தமிழ்மண நா௫ியு 
மன்பர்சு டமைவாழ்த் தின்பமர் வாயும் 

20 பவளச் இனையிகழ் பசிய விதழுக் 
தாள மொளித்திடு தந்த பந்தியுக் 
கருணையூற் றிருக்கு மருணய னங்களுஞ் 

சிலையினைப் பழித்த நில்கொள் புருவமு 
மறிவி னிலைக்கள மெனவே யறையத் 

2௦  தகுமென் லுதலும் ஈகுவெண் டிங்கள் 
நாணுத் குற்ற மாணமை முசமு 
மிந்திர நீல மிரிதரற் கொத்த 
குஞ்சியின் வனப்பு மெஞ்சுத லின்றி 
சேோர்படக் கண்டே நிலைதடு மாறி 

30 விதிர்விதாப் பெய்தி யதிசய மிகப்பெத் 
2வ௪ மாயின னடியேன் 
எனைவேங் கடவ! ஏற்றளிப் பாயே, (7) 

[இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா.] 

அளிப்பானு மாக்கி யழிப்பானு மன்பர் 
களிப்பினாம் றன்னையே காண... அளிப்பாலும் 
வேர லினமுத்து விண்டு திரும்-வேங்கடத்? த 
யார வமர்ந்தவரி யாம், (8) 

[கட்டளைக் கலித் துறை.] 

யாமழு குக்தனைப் பாடுதற் கேற்ற வெழிலுற்றனம் 
யாமமு மெல்லியும் வேங்கடச் தேரின்ற விர்ம்பொழில்வா 
யாமமு சுக்குல மார்ர்து இரிந் திடு மார்கருணை 
யாமமு தம்பொழி யப்பனை வாழ்த்துவ மாதரித்ேே, (9)



10 

15 

20 

29 

30 

35 
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[கேரிசையாசிரியப்பா.] 

௮௧௪ மிகுக.ரக் கோது மலர்க 
ளிலகுகந் தனவனம் பொலிய வமைகத்துத் 

இருப்பணி இருத்திக் கருப்பிணி யொழிர்கிட த 
இருநெடு மாலே யரும்பெருக் தலைவனெணன் 

மூன்ற ,நாோ தோன்றிய கழகத் 

தரியரு ளாலே விரிய வுரை துப் 
பொற்கிழி தானாய்ப் போந்து வசாந்திடப் 
பண்ணிய புண்ணியப் பட்டர் பிரானே 
கானணி மணஞ்சேர் தருதழாய்க் கண்ணி 
வடபெருங் கோயி லுடையாற் safle go - 

மற்றவ னருளாற் கற்றவர் மகிழ்கொளப் 
பாவை திருமொழி கோவை யுறவருள் 
புரிக்துமற் ஐவனிற் போருந்திய கோையேர? 
கொல்லிகா வலனாய்க் கொற்றம் படைத்து 

மூவேர் தார்க்கு முதன்மை wie 
சேரகா டதனைப் பே ரர சாண்டு 
வைணவ வன்பரி னுண்மையை வையம் 

பெரிகா மதித்திட வசவக் குடங்கொண் 

மிட்புகச் செலுத்திக் கரத்தினை யூன்றி 
யதுதீண் டாமையை யாஜற்ற வுணர்த இட் 

டி. சாம பக்தியை பயெழிலுறக் காட்டிய 

Goce கரனாம் பொலிவுடை வேக்தோ? 
1/கணமற் கருளிக் குணித்து மதங்க 

ora Dp தஇியல்பினை யைய மறக்கண் 
டொன்றிய சிவவாக் கியப்பெய cheer 
சைவ _நால்கில சார்க் தியற் மியபினர்ப் 
மபயாழ் வாசாற் பேதுற Dall 6 go 
சுக்திஹா ரற்குக் தூய்கவ ௪க்தை 
வாகா யீந்துகன் யோகார் விச்சையைக் 

காட்டிய கோடு காட்டு கொங்கண 

ASSN GEST னதக்துடற் ௮ுகளாயற் 
கல்லினை.ப் பொன்னாக் கித்தருவ் கலையைக் 
கற்பிச் தவன நனைப் பொற்பவாழ் வித்து 
வெஃகா வெழுக்தரு ளிறைதகான் வெஃகிக் 
தன்பின் மருடச வின்பமை தமிழா
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Dméesd vurgu DoRwlp wersOcuss 
நிறுவிய ரோசஇ கெடுக்ககை தானோ 7 
கேவ தேவியின் மையலிதற் விளைத்தும் 
மானம்பர மற்சே இனமெொப் பிக்க 

கொண்டர் தூளியாற் றாய்மை யுறப்பெற் 
.ரங்கனைக் கல்லு மி.ரக்கிடு பாக்களாற் 
ஜரொொண்டாம் நியபெருக் தொண்ட ரடிப்பொடி 
யென்னு மின் குண மண்ணடி us ou GB) P 

சாலியின் கஇரிற் ரூனவ தரிததே 

காம்குலச் சவனா லாழ்ப௫ி நீல்க 
வான்பா லாதிய போனக மார்ந்மசேத 

யாழின் வகையாற் முமா கரஈங்கனைப் 
பாடியுய்ந் திட்ட பாணர் பிராமீனா 0 
அண்டான் வடிவுமெய் wig WT CHa] 
மொளிப்பிமம் பென்ப துண்மை ரீய (LP MD 

மமன்றவா கமமொமி அன் மிய காட்டுக் 

- காட்டா வகுத்துக் கவின் மா றனைமுண் 

சோதியாக கண்டு தொண்ட னாக 
ய தசுவைக் கவியருண் மது. கவியோ? 
மங்கை யம்ப௮ மாண்ன னாக 
வாள்வலி கன்னான் மக்இுரக கொண்டு 
பெம்மான் பரிசம் பேருப 8 SE 
முற்றா நங்க முறமவ யமைத்துது 
தமிழ் உரை கமைக்க வமிழ்க கிகாத்த 
பனுவல்க ஸளியற்மிய பரகா லடனனும் 

பத்திப் பெருமிதப் பாவல னவேயோ? 
பொய்பமை யிரிகரப் புவியினர்க் கருளிய 
பபாய்கை பதிக்க பொய்கை ws 6 61S GP 
மாதவி மலரிற் போத மூதக்கத் 

தீ.தம வுதிக்த பூகவடி யவனோ? 
திருமயிலை யிற்செவ் வல்லிக் இருமலர் 
வந்தவ SH BSS (ph Sil as goa 
ப. சமனை மற்றைப் பாவல ரிருவர் 
பாடிய வதகனாற பார்க்தமை யருளிப் 
பெருங்கவி வகுத்த பேயாம் வாரோ? 
ஆரிய மறைகளி னாழ்க் தள துண்டபொரு 
ளிக்திம் மகிதல மறிகுள கூண்டன 
மன்னா ம௫ழ்ச்சி.பி னீங்கி மன்னிய 
நான மோன தானகி இனையும் 
Den meues றிருவருள் (HD Ma DM வமைக் தயத்
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கேளினும் பாலினுர் தீஞ்சருக் கரையினு 
Deh gs aor மாறா மனத்துய ரகற்றுந் 
சென்றமி ழதனிரழ் மிஞ்சுவை யொமழுகப் 
பாடி யருளி விடுபேற் றியல்பினைப் 

80 பனுவல்க ணான்சர னனியோல் இட வே 

தெருட்டி பருளிய குருகைப் பிரானோ 0 
தனித்தனி யவற்றின் சார்பொருள் விரித்த 
முன்னிய வேத முனிவர்க டாமோ? 
விசிட்டாக் துவிகக் கொள்கை விளக்கப் 

85 பாம்மரூத் தரமா பாடியப் பெற்றியைத் 
ககெள்ளிதி னியற்றிக் தெய்வ£ தைக்கோர் 
விரிவுரை நிகழ்த்திய வேசரா மானுச 
வுத்தம வித்சச வடையவர் தானோ? 

அரங்கம் வேங்கட மழகார் சோலை 
90 மலை நாற் ஜெட்டுத் திருப்பதி மாற்கோர் 

கட்டமு தங்கடியட்டப் பிரபந்தந் 

இருந்திட வமைத்த திவ்விய கவியாம் 
பிள்ளைப் பெருமா ளெனுமறைப் பெரியனோ? 
வேற்றுசா டுகளினும் விற்றுவிற் றிருக்த 

95 தத்த மொழுக்கற் apap fer Dus 
பத்தி யாற்றியே முத்தியை யுற்ற 
தொண்டர்க டாமோ? தூய விவர்களாட் 
செயற்கருஞ் செய்கை செய்தவ சார்கொ? 
னன்னர் விளங்கிட ஈவிலுமி னமாகாள் | 

100 அ௮ன்னவ ரருக்திறன் முற்று மறித 
டிலால்லா தேனு மொன் றிய வகையா 
லன்னோ ருணர்த்திய வருகெி கடைப்பிடி த் 
ews சங்க விரிந்து கழன்றிட 
வேங்கடச் சிலம்பினி லோக்கி விற்றரு 
ளெம்பெரு மானை யிறைஞ்சுதுந் 

105 கெளிக்திட வம்மின் செகத்துள ளீமே, (10) 

(இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா, 

உட்மடளிவை யாக்குதலா லண்ணீர்மை யோக்குதலாற் 
கட்டபுல னைவோரசைக் காட்டிடுநற்--புட்சிலம்பு 

நீர்நிலைகள் கொண்டதிரு வேங்கடத்தை நோ திடுமின் 
பார்வினைக ணீங்கும் பரிந்து, (11)
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(கட்டளைச் கலித் துறை,) 

பரிர்.து நெ௫ழ்ர்து பரவிய வன்பொடு பார்மகளை த் 
இரிக்திடு கோட்டிடைத் தேவ! வமைத்துப்பின் நீயசுரன் 
புரிர்தளிக் கப்பின் புவியை யளக்தனை புண்ணியனே |! 
சேரிந்திட வேங்கடச் சதா! செய்யாய் இருவருளே, (12) 

10 

15 

20 

25 

(நேரிசை யாசிரியப்பா,) 

இருவருள் Car Seas திருமால்! நின்கழல் 
தாங்கி மேற்கொண் டோல்கிய வேங்கடங் 
குவளை மடுத்துக் கொமெரநர் தாங்கித் 
காமரை யனந்தனைக் கான்பெற லாலஓுனைப் 
போன்று மிளங்கலை யணிபிறை பூத்த 
விலைவடி வேலங் கணிதலை யேந்றுப் 

பெருமித முறலா லான்றனை நிகர்த்து 
மோர்மா லாய்ப்பி னீர்ஞ்சசி தழுவி 

வச்சிர மாரந்துக னுச்சியிற் புகாமா 
வுறலா லிக்திரற் குவமை யாஇயும் 

வளளி புணாநதே மயின்மேற் சொண்டிட் 
டாறு முகமா யமைத லாற்சிவ 

குமரனைச் சிவணியு மமர்ந்து நாற்றிசை 
முூகமுத லாலெழி றிகழ்கலை யினங்கை 

யேறிட வாரணம் வளர்ந்இட வெண்கணி 
யங்குற லாலன முயர்த்த வயன் றனை 
கேர வமைந்தும் நிழலுற லானே 
யறாதலை மிளிரக்து பிறங்குகின் னியலை 
புன்னுர் தோறு மூற்றெனக் கண்ணீர் 
பாய்த.ர வுள்ளம் பரவச மாஇகல் 
லப்பொடு சேர்ந்த வப்பே போல 
வாயின னடியே னடியார்க் கெளியை 
கெளியுகர்ப் புரக்கு மனிமிக வடையை 
யென்ப துன் றனியற்கை யாகலிற் 
சரண்புக் கேனைச் சார்வாய்க் 
கடைக்கணிச் தருளிக் காத்தளிப் பாயே, (13) 

( இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா) 

தாயாய ம௫கவர்க்த பாவியைக் கொன்றுடனே 
பாயாய்ப் பரப்பியரு டக்கோனே! அயர
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விதனை யகம$ூழ்வர் வேங்கடவ! வான்றோர் 
நிதமுணரார் நீசர் நிசம், (14) 

(கட்டளைக் கலித் துறை,) 

நிசமறி யாதவர் நேயத்தை கெஞ்சமே! நீதவிராய் 
க௪மறிக் தோலிடக் காத்தமை யொன்றே கரிபுகல 

வசமறி யன்னவ ரந்தோ! வறியா சவலமன் ரோ? 
வசமறிர் தேன்வேங் கடவகின் னோங்கருள் வாழியவே, (15) 

(கேரிசை யாூரியப்பா,) 

வாழ்வீ டருளு மேழ்கிரி வேங்கடம் 
Or sis துயாந்த கரையி றவத்தோர் 

கேள்ளி கான்மமழை வேள்விச் சான்றோர் 
நைவினை யகற்று மைவகை மகம்புரி 

5 மனையற வாழ்க்கையின் மாட்டு யுயார்துளோர் 
கல்லற _நால்களி னயம்பல நாடி 

யுயிர்க்கொலை துறந்துபி னுயிரினும் விழுமிய 
வாய்மையின் வழாது மாய்வினை வளர்க்குங் 
Ser GB கவறுங் SIH 45.5. 

10 செற்றம் போக்க நற்றுழை நின்றோ 
சாணவ மறுத்திடு நீண்மா லன்ப 

சாதிய வான்றோர்ச் கரும்பயன் பலவு 
மளிப்பதே யன்றி யன்பிலாக் கயவர் 

புள் விலங் காய வெள்ளினக் கட்கு 
15 முத்தியை நல்கல் சத்திய மாகவு | 

மிப்பெற் றியினைச் தப்பறக் கொளா அது 
புதுவன வகுப்பான் புக்கசிற் போலிகண் 
முன்னே ரியாத்த ஈன்னூற் களின்க 
ணைய மிகக்கொண் டவற்றிற் காணும் 

20 பொருளினை பிகழ்க்து மருடலை மேற்கொண் 

டறத் தினைப் பழித்தன் மறமண காட்டல் 
சாதியா சா.ரச் தகைமையிற் நிருத்த 

மென்ற விவற்றினை யெண்ணிய வாமே 
புரிந்திட முயன் யர் தெய்வப் பொலிவினை 

25 யம வ யொழித்திட லுறுவா சாயின
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சென்னே யிவர்தஞ் சூழ்ச்சி யிருந்தவா 

நிருங்கலி யின்சீ ரிஃதாம் போறது 

மன்பநின் திருவுள முள்ளவா நறியே 

னடுதிலைப் புதீ2த ணீயே யாகலின் 

30 றகவல வற்றைக் தக்கவா மாற்றி 

(  தல்லோ ராயினு மல்லவ ராயினும் 

நிமல! வெவ?ச யாயினு நிரயம் 

புகாவகை நாடிப் புரத, 

னெடுந்தகை யச்சுத! நின்றலைக் கடனே. (16) 

(இருவிகற்ப நேரிசை வென்பா.) 

கடனளின முற்றாற்போம் கார்மேனி யங்க 
வடவேக்க டத்தேவே! out 6) — திடனா 
நரகவன னீணிசய மார்விக்கும் நல்2லார் 

ந.ரசுவன நாடாம னாடு, (17) 

(கட்டளைக் கலித் துறை,) 

நாடுக ஸிற்டிறர் ே தோக்குவ இர்திய ஈற்பதியாம் 
பாடுவண் டார்க்கும் மலரு ளரசு பதுமமலர 

ேடுறுக் தேவர்க டேவாய்ச் இறந்தவன் ௪ரரிதான் 

விடுறு வித்திடும் வெற்பினின் மிக்கது வேங்கடமே (18) 

(நேரிசை யாசிரியப்பா,) 

கடகரி யெருத்தக் குடமத் தகமிகப் 
பொலியவிற் திருக்கு மிலகொளி வேந்தரும் 
கருகாய் கவர்ந்த காலர் சஇதைகிய 
பானைய சாடிப் படுதிரை வையக 

5௦ காணவிம் மைக்கட் கழிய வையமேற் 
றுண்ப சாமெனி னொருபொருட் டாக 

வமைக்தாய் தரற்குச் செல்வ மாகுமே? 
யன 0; யாகலி னதன்க ணிச்சையைத் 
அறக் இட் மிய்யத் தூய்நெறி யொன்று 

10 கல்லா ஞானக கடையே Od Ds 

O 5168 Gem தொழும்பர் நன்முழை களினலங் 
காட்டிய தனையே காட்டாக் கொண்டென் 
Rem Ba கெட்டிய euro ip சிறி. தில் 

Sora Be விரும்புவ னமர்காள்| உவந்து 
15 பெருகதி குடைக்?தா ரருவிப் புனலகந்
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இளைத்திட லுறுங்கா லதனைத் தெழித்திடா 
சென்பதே போல வேற்கவேண் டுவனா 
லதுதான, சம்பர னதிமா யம்விட 
மாழ்ந்து புரோ௫தர் சூழ்க இடு வஞ்சகம் 

20 மாசுணம் பல்படை வார ணந்தழ 

லம்ப.ரல் கடுக்கா லென்றிவை யனைத்து 
மாண்டி லிளைய னறிவிற் பெரியோ 
யை பத்தி யான்ற பெருர்தகை 
பி.ரகலா தப்பே ரரும்பெற லடியனை 

25 யெள்ளத் தனைய முள்வருத் தாமே 
Boro Lj ober hp Caren Sur gg 
மரிய பெரிய தருமச் இரமாக் 
குலனரு டெய்வங் கொள்கை வெறுக்கை 

நீஸ் விசும் பிருகில மாதிய நிகழ்த்தித் 
50 அறப்ப ருக்துயர் தொலைத்திட் டன்பரை 

நித்திய சூரிக CHL @) SGT BIL 

பரம பதத்தினை யருளிக் காத்திடும் 
விண்ணவர் மண்ணோ விரைக்கணு இப்பே 
சன்பின் வழிபா டாற்றும் பண்புறு 

3௦ கம்வேங் கடவனாரா யணாவெளு 

மொருபெரும் புணையினை யொன்றி யறிவால் 
கோலினை யூன்றி யேலா விடும்பைப் 
பிறவிப் பெளவம் பெயர்ந்தவன் 
பொற்கழ லாங்கரை யுற்றிடு வதுவே, (19) 

(இருவிகற்ப சேரிசை வெண்பர,,) 

வேதர் தமிழ்செய்த விச்சசமா றன்பாக்க 
ளேதக் தவிர்க்கு மிருமருந்திக்--கோது திரேல் 

வேங்கடவற் கன்பாவிர் விள்ளுவினை பேரின்ப 
மாங்கணுகு மிஃதுண்மை யாம், (20) 

(கட்டளைக் கலித்துறை,) 

ஆக்தனைக் காலத் தரியை மறவே லரியகெஞ்சே| 
வேர்தனை வேங்கட வித்தக னையென் விமலனைகீள் 
காந்தனை மாணியைக் கம்ப முகுந்தனைக் கண்ணுறவே 
சாந்தனை யும்போந்து சார்பிணி யோடுஞ் சசதமிதே, (21)
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15 

20 

29 

30 

35 
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(Cohen s யா௫ரியப்பா,) 

௪.ரருனு வலினாற் Ohrys Owl 6s 
விரிசடைக் கடவுளாவ் கரியரு டேவளனு 
மாய நீவி ரிருவிரு மாற்றிய 
வருட்செயல் களிற்றிக தறபுகக காலிரு 
வருவே ரக விருப்பினு மாய்க் இடி 
ன வையொன் மாக யவிருமுடி வின் க 
Game! ME) Soul ow பூகியா மின் பக் 

இளைத்திடு மான்மோர் தெளிக்ககம் பொருளர 
மாகலி னவைதமு னா.ரர வராவகந் 
து. ரப்பென் னெஞ்ச முருகியே யொருகில 
வவ்வடி வுணர்த் திய வருடலைக் கொண்டே 
'யொருவி2வற் றுமையி ௭ரைக்கலுதி உனணாம் 
சைவர் இலர்க்குகு தகுதியின் வேராயத் 

கோன்றுமிஃ தாயினுஞ் சுகப்பே Hem 
நிட்டையி னின் மோர் கெறிதகனைப் பற்றிக் 
கூற்ரது விடுக்க்கன் கொள்கை கசூறிக்குவ 

லது காரன், றிருவருட் செல்வ னாகிய 
வண்பன்மா எரிக்க வாசகழ் காகிக் 
கயிலையை § 30a சானி போக்திட் 
டருளினன் முக்கண னொருபெருக் அழறையினி 
லடியார்க் கெளிய னாக லானே 
திருநெடு மால்!நீ தகழம்சகர பன்ன 
வாரந்திர பக்கு வக்கணன் (பாருட்டர 
நின்னிலை நீங்கி நிசழ்கானி ஷாவுழைச் 
சென்று சேவகக் கோலஞ் செறிக்தவல் 
குறுபொரு ளிறுததுன அருக்காட் டினையரா 
லொருக்கி ௪7த2த யவக அவீம் நிருப்பப் 
பாகக் துமையைப் பரிக்கன னரன்ரு 

னின் றன் கிடக்கையி னீள்சத் தருகா 
கிலமக ளிருப்பத் திருநிற நிறுத் இனை 

அருமறை யாரிய வரும்பொரு எத்தை 

மோனத் தவகிலை யுற்றுகான் மூனிவர்க் 
காலி னமர்வும் ஐன்றுரைத் கனன் இவண் 
௩ரகர ரணன விருவருக் Breas 
ushers சிரமப் பமுவப் பாங்க
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ருயாபெருர் தவத்தை யுஞற்நினை யொருநீ 
சங்கர நாரண னெனப்பெயர் தரித்து 
வியக்கும் வடிவுடன் விளங்கனன் பினாகி 

முகமா றுடைய முன்னவன் றலமெனப் 

பேசக் இடக்துபின் மாசு லுடையவா 

இ௫இரி வளைகளை நின்முன் நிகழ்ச் இட 

வமைச்த வளவினி லவைதமை யேற்றுத் 

இருமாற் கோலஞ் செறியநின் றனை£ 
அருச்சுன னடியுண் டகலமெ லாம்படப் 

ப.ரச்த தன்மையைப் பாரிக் தனன. 

ஞய்ச்சி மத்தா லடியுற் றேர் 

யுலசக னைப்பெற வுவந்து நின் றனை 

யலைகட லிந்த கொலைக்கடும் கடுவை 

பூயிர்களுப் தற்கா வுண்டன ணிறையோன 

மாச லன்புடைக் கேசவச் சாமி 

யெனுகல் லோன்பொருட் டெழிலவுருக் கறுத்துக் 

கடுவார்ம் ததனைக் காட்டினை யானி 

CaF, Curis Don pul coor நிப்பான் 

மாதொருத் தயரு வளை திகம் தனகரந் 

அணிக்கப் பெற்றரன் ாயரு ளூத்றனள் 
ரூதய ரங்கா லோது தன்னையு 

மறக்திறு மாந்துத னிடக்கையை நீட்ட 

மறுத்தனர் பிரசாத மாலருச் சகாகாஞ் 

சென்றிடச் சாத்துவிகச் செம்மனள் ளிரவி 

லாவணைச் செல்வ! தன் னருங்குறை தவிர்வா 

னமைச்சற் கொண்டுகை குழைத தலை யார்ந்தனன 

அருச்சுனன் வீம னரகரி யன்ப 

தைய வின்னோர் தீதறு அும்மிரு 

இருவடி போற்றி யொருவடி. வுண்மை 

தெள்ளிதி னுணர்க்துய சொண்பத மேயர்தன 

ராசலி னஃதுணாச் துய்க வகில 

மென்றது வேயா மாகலி னில௫கு 
மோங்கற நிறுவிய வேங்கட வாண! 

அருளே வடிவாச் தெருட்கலை யன்ப| 

பவத்தினை வேர்களை தவத்தினர் ஈண்ப! 

மூர்த்தி வேற்றுமை முற்று மொழிக்திட் 

டுய்வா னன்பா்க் குதவிடத் 

திருவுளங் கொள்ளாய் பெருந்தகை யோயே, (22)



(இருவிகற்ப கேரிசை வெண்பா,) 

தகைப்பரும் பாவங்க ணீத்துத் தருமத் 
தகைப்பரும் ஒங்காசக தாயை -வகையுணரும் 
வித்தகர்க்ே யுற்றுணச நின் மனையால் வேங்கடல] 
வித்தகம ரம்மான வே, (23) 

(கட்டளைக் கலித்துறை,) 

வேங்கட வாழ்பவ னைத்திருக் கோடி.ட வேண்டியடை 

வேங்கட வாரணக் கொம்பொடிதக் கோற்பற்ற விண்டுவினை 

வேங்கட வாதவ னூரருட்' போற்றுவம் மீண்டுதவ 

வேங்கட வாதனை விநதொழி யும்முற்ற மேன்மையரே (24) 

(நேறிசை யாசிரியப்பா,) 

மையரி நெடுங்கட் டி.ருவமர் மார்ப ! 
மையலை பிரித்தும் வெய்யிலை யொளித்தும் 
பைம்பொழ் றாவிடு பாக Buje 
சேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாயக் கேளா 

5 ரும்மா வலுட னுளஈனி வேட்ப 
மொழிவ தாஞ்சொ லென்ற மூாத்2தாா 
கூற்றினுக் கேற்ற குறியா யமைந்துகல் 

லிழுமெனு மொழியாற் பழுதறு ஞான 
போத கிரம்பிய கீதை யருளியு 

10 மைத்துன முறைமையின் மாண்விளை யாடலைக் 
களிக்க வயர்க்துங் கவின் விச யனைமுன் 

னகலா திருந?2த யாச வருளினை 
யிலங்கையி லொன்னா ரிலங்கயி லழியவக் 
கயவரசை மிகவுயர் கயவரை யெற்றியுங் 

1௦ கைதவ ரைப்பொரு கைதவர் வீழ்த்திய 
நாண்கைக் கொண்டவர் காண்கை தெறித்தெதிர் 
சுக முய்த்திட ௮௬௧ மாக்இயும் 
பகையறுத் திங்கனம் வகையற நிறுத்திய 
வன பே கலையே யின்ப வறிவே 

20 அண்மா ணுழைபுல ஈண்ணிய குறிப்பே



யெனுமிவை யொன்முய் மனுமுறை யறனொடு 
கவினுருப் படைச்.துக் காணகிற் றலைகோ 
வாயுகா தலன்றனை நேயமாக் கொண்டவம் 
கென்றுஞ் சிதையா வாணா ளீக் தனை 

25 பச்சிளம் பரல னச்சர வச்சொற் 
செவிசுட வக்சணக் தவிசு துறக்திட் 
டருங்கான் போக்துய சிரும்பெ ருந்தவ 
மாற்றிகின் னையக மாற்று துன்னிட 
வழக்கினை பெரும்பதம் வாசு தேவா| 

30 விண்ணவர் தலைவ! 2வங்கட மணியே! 
யென் றனை யாட்கொளும் பொன்றலில்மு தத! 
நினையடை யருநெறி நிகழ்வரி தாயினு 
மன்பர்க் கெளியை யாக லா 

யென்று மூன்ற னிணைத்தாட் 
பொறித்தென் சரத்திழ் பொலியவைப் பாய, (25) 

(இருவிகற்ப கேரிசை வெண்பா.) 

பொலியும் வலக்கைப் பொலந்திகிரி வாச 
மலிக் திலங்கும் பூர்துழாய் மாலே!---ஈலியிருளை 
நிக்கு மலர்க்கழல்கள் வேங்கடவ! தேோரவருனை 

வாக்குமன த் தாற்று இப்ப வர் (26) 

(கட்டளைக் கலித் துறை,) 

அதுப்பவ மைப்பெருக் தாய பதத்தினி௰ம் ரோன்றவமைக் 
துதிப்பவ ராகா வொருவ.ர கல்குவை சுற்றரவத் 
அதிப்பவ ரார்கா.் தொடுவிடங் காலத் துகைத்துறக்கத் 
து திப்பவ ரன்னார்த் தொலைவல் கடவ! வெற் சூம்க்தருளே (27) 

(ேரிசை யாசிரியப்பா,) 

அ௮ருளற முறத்திகழ் கருமுகில் வண்ண! 
அடைந்தாரப் புரந்து மல்லவாச் சவட்டியு 

மறத்தினை நிறுத்திய இறததமா Osea! 
அழியுகர் புறக்கொடை யயில்வா ளோச்சாக் 

5 கழிதறு கண்மையைக் கந்தசற் கிரங்கி! 
சாண்முதற் செருவிடை காட்டிய நாயக! 
நணிஈகு தற்பொருட் டன்று கட்டன் 
மிகுதிக் கண்ணே மேற்சென் நிடித்தற்
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35 

40 

45 

பொருட்டெனகத் தேவர் புகட்டிய பொருண்மொழி 

கோடச வேந்தன் கோடித் தவணையை 

ம.துவக மூழ்கியே வாரா னாக 

வுய் தியிற் கொடுவினை மெய்துமற் ற்வனை 

யெனவே யுன்னி யிலக்குவற் கொண்டவற் 

GY! Bus 519 (HMI (FO p தீர்த்தோய 

றன்னை விழைதலின் பெரும்படி பொராதே 

வேண்டு ஈன்மதி யிண்டிக் கொளுத்தியுக் 

கொள்ளா ஞை விளக்க லைக்கொண் 
டுன்னடி பற்றி யன்னி2ய யபயம 
புக்கவீ டணனைப் புகலளித் அவர்தோய 

மழபுல வஞ்ூயின் மாண்பினுக் கேற்ப 
விலங்கனு மனைக்கொண் டிலககையை யெரித்தோய 

பூவை நிலையெனும் பொலிதுறை யமைந் இடப் 
புவியிடை மானிட ஞகைப் பொருர்தியும் 

செருக்களக் கொருபெருக் தேவ னாகவே 

தசமூக னினைர்திடச் FBI @UIZ OU 
கொற்றத் தலைவனற் ! 2்காகண்ட வள்ளலை 

யேத்தித் தன் முன் னிரும்பதி ய;நிந்தமைக் 

இரங்கிய வதனா லோகொரற்ற வள்ளையை 

விடண னறிந்திட வீர முஞற்றியோய் 

ஆற்றற் கொண்ணா வரும்பிழை தன் னைகின் 

பசைஞன்பாற் கண்டருக் தகைய வரச 

வாகைக் கேற்ப வாறியு மற்றவன் 

றன்மன கெறிமய வன்மனப் பேய்போ 

லிருந்தன னா விறந்துகப் புரிந் அபின் 

வாகை காட்டி வாகை மிலைக்தோய் 

பொருண்மொழிக் காஞ்டிப் பொருளமை தியினைப் 
Curr சாண்டு பீடார் வையகம் 

பிறஙகடை தழைக்க பிறங்கிட வமைத்தோய் 

இனையகின் செயலினை யெண்ணுங் காஉைத் 

தென்சொற் கடந்தான் சர்வட சொற்கடற் 

கெல்லை தேர்ந்தா னென்ற வாசக 

கஞ்சனிற் பதிய நினைவேங் கடவ! 
நினைந்து நினைந்து நீரா யுருகி 

வாம்த்துவ னின் னருள் வாம்ககின் பொற்றாள் 
வாழிகின் னடியவர் வாழிபல் அழி 
யோகி யுலகளக் Quins 
இருநெடு மாலெனுச் திருப்பே ரோயே, (28)



(இருவிகற்ப கேரிசைவெண்பா,) 

பே.ரானு மெங்கும் பெயர்வானும் குல்லையர் 
தாரானு முத்தி தருவானு--மாரானும் 
போற்றப் படுமுயாஈற் புண்ணியமார் வேங்கடத்தே 
வீற்றிருக்கு wi 83 58a. (29) 

(கட்டளைக் கலித்துறை) 

6 தவேர் திரையுற தர! வன்பர்த் இகழவைப்பாய் 
தேவேர் தரன் மூதற் மறவரும் போற்றுர் இருவ! வுவக 

தேவேர் தஇரக்கஞ் செறிர்தவ! வேங்கடஞ் சேர்ந்தவ! வக் 
தே2வர் திரக்கத் இகிரி வளையருள் செய்தவனே, (30) 

[வாழ்த்து. ] (நூற்பயன்) 

| இருவிகற்ப கேரிசை வெண்பா, } 

மூர்த்திதிரு வேங்கடவன் ரமம்மணிக் கோவை நால் 

சர்.தீதியோடு வாழி சறந்துலக--லார்த்திமிக 
வோதுவோர் சிந்இிப்போ ருளளுருஇக் கேட்டிடுவோர் 

சூதகற்றி வாழ்கவுவர் து, 

இங்ஙனம் 

கவிராஜ பண்டிதர் 

ஸ்ரீமுக ஆண்டு ) ஆந்திரக் காசியப திம்மப்ப அந்தணஞார், 
சித திரை தீ நன தமிழ் விரிவுரை யாளர், 

முதில் காள, மூனிபல் கல்லூரி, சேலம்,



சேலத்தைச் சார்ர்த குகையெனும் பதியில் வர்த்தகப் பெருஞ் 

செல்வராய் விளங்குகின்ற திருவாளர் கொட்டண்ண செட்டி 

யாரவர்கள் திருப்பு தல்வரும், கலைவலாளரும், பிரபு , 

சிகாமணியுமாகய 

திருவாளர்]. ௮ண்மைலைச் செட்டியாரவர்கள் மீது, 
சேலம் ஈ௧ர பரிபாலனக் கல்லூரியின் தமிழ் விரிவுரையாளராகிய 

தந்திரக்காசியபதிம்மப்ப அந்தணனாரவர்கள் பாடிய 

நவமணிமாலை, 

(விசாயகர் காப்பு.) 

(இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா,;) 

திருவருணைச் செல்வன் றன் சேவடிகள் போற்றித் 

திருவளர்க்கும் பண்புகெழு சீமான் .-ஒருவரிய 

மன்குகைவா ழண்ணா மலைஈவம ஸணிம்மாலை 

துன்னவரன் மைந்தன் ,றுணை, 

(எழு£சாசிரியச்சர்த விருத்தம்) 

உலகன்க ணென்று முலையாத கீர்த்தி யுற்யு யர்ந்து மிளிரும் 
௮லூல்பன் மகமை யரனார் தமுள்ள மனபுத்ற ர௬ுள்செய்மொழி 

[கள் 
பலவுண்ட வற்றுண் மிகுமேன்மை பார்க்ன் பகர்வண் டமீழ்க்கு 

[ரியதாம 
இலகும்ஈ லன்ப! ௮ண்ணாமலை! யிதனை யேற்றாய்ந லூழ்ப 

[பில்வால் (1) 

(௮றுசாசிரியச்சர்த விருத்தம்) 

பயின் றத மிழ்ப்பயன் நூற்பல பயிறலும் கேள்வி மடுத்தலுமே 
குபின்றவி வற்ரோடு முற்கொடை வள்ளல்கள் கூறுவமைபெற்வே 

சயிலவ சன்றரு ஈற்பெயர் சான் றவ! சால வபைந்தனையா 
லயிலவ னல்லரு ளார/வுற் றிலகுக வல தலந்தனிலே (2)
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(சர். தக் கலித் துமை,) 

தனியாரு கிலையோங்குர் தெய்விசஞ் சேர்விரத் கண்டமிழிதன் 
கனிமானு கிறைசான் ற சுவைவீறு கால்விீசக் கண்டேயுளம் 
இனியாத விழலோர்த மிறுமாப்பை யிருஞ்செல்வ மென்போன் 

‘ | pat 
நனியார்ர்து மசிம்வோங்க வண்ணாம லை! நல்கி காற்றுவித்தாய்(3) 

வித சாயொர் மு.தலாக வெளியாகி வளியாகி விளைகனலுமாயத் 
தத்தார வாரங்கொள் புனலாகத் தரையாக தனியறிவுமாய்க் 
கொத்தா. ர மாலைவண் டுளபங்கு லாவும்மெல் கோமானுறும் 
வித்தார கிரிவேங்க டத்தன்பு விளைப்பாய்நீ யண்ணாமலை! (4) 

௮ண்ணாம லையன்ப! புலைஞர்க்கும் வலைஞர்க்கும் அசங்கொன் 

(தனி 
நண்ணாம லுவர்க்குக்கள் விலைஞர்க்குல் கொலைஞர்க்கும் 

[காடாமல்பல் 
கண்ணாவெண் பொற்காசு கண்டீயும் புல்லோர்கள் கைகாணுமா 

தெண்ணார்விற் பொற்.றாசு ஈற்காசு மெற்கந்து புகழேக்தினாய் (5) 

(அற ரடியாடிரிய விருத்தம்-) 

ஏந்தியவெழ் புடையபிரா னெழுந்தருளி 

af pO mse மெழிலார்.குன்றம் 
பார். தமறு வேங்கடமீ தோர்மும்ம 
ணிக்கோவை பகர வேயான் 

வேக்த! மகம் வடனோக்கி யச்சிடம்கு 
doris பொருண் முழுது மீந்தாய் 

காந்துமிதற் கொன் நீடா Ques guar gi ? 

கைமமாறண்ணாம லையாய் | (6) 

(எழு2ராசிரியச்சர்த விருத்தம்.) 

மலைவி லாற்கு மலைவி லாது மாம மைய ரும்பொருள் 
நில்மையோங்கத் தெளிய வோதி கேய மோடுறுத்தின 
கலைவ லாளன் கருணைவாரி கார்த்தி கேய னையண்ணா 
மலையென் ட! வணங்கு முன் றன் மாண்பு ஈன்று ஈன்றரோ (7)



(கட்டளைக் கலித் துறை.) 

ஈன்ரு யறிஞர்கணாடும் பொருளினை ஈன்குண்ர்ச்தே 
பின்றாவசைமுறை பெட்புட னோடுப் பெருமையதாய்க் 
குன்றா நடுகிலை ஈன்னர் விளங்கும் குறியினர்பா 

னின்முய் தெரித.ர வண்ணா மலையாய் கிலவுசவே. (8) 

(அறுசீரடியாசிரிய விருத்தம்) 

நிலவு புகழ்ச் சேலககாக் குகைப்பதியற் 
ஹேவாங்க நீள்கு லஞ்செய் 

குலவுபய னாயுதிச்த தொட்டணவே 
ளீன்றதவக் குமர னாக 

யிலகொழுக்கம் வாய்மை பணி யறம்பக்இ 
யாதியிவை யியல்பாய்த் தோன்றித் 

தலம்விளங்கத் திகழண்ணா மலைவள்ளால்! 
தருமா! நி ழி வாழி, (9) 

  

  

ஸ்ரீ இலக்்மிவிலாஸ் பிரஸ், சேலம்,



பிழையும் திருத்தமும், 

பக்கம், வரி, பிழை, திருத்தம், 

71 32 புரிந்தார்கள் புரிந் தார்கள் 

3011] 7 சாற்றுக்கவிசள் சாற்று கவிகள் 

XV 22 விருச்சம் விருத்தம் 

xvi 10 துரைவுறுகிஞ் gard pags 
xix 28 மல்குபுகதமணணா மல்குபுகழண்ணா 

2 26 மொண்ளிணாப் மொள்ளிணர்ப் 

6 34 காயாய் பாயாய் 

6 35 பாயாய்ப் தாயாய்ப் 

15 9 வாசுதேவா | are? seu | 

17 14 Erg BCud@ சீர்.தி.தியொடு 

ey



  

  

  

இந்நூல் கிடைக்குமிடம்: 

பண்டிதர் ரா, திம்மப்ப ஐயர், 

தமிழ் விரிவுரையாளர், 

முனிசிபல் கல்லூரி, 

சேலம், 

 




