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ஒப்புமுயர்வு மில்லாப் பேரின்ப வீட்டை, அடையும் பொருட்டு தாச 

மார்க்கம், சற்புத்திரமார்ச்கம், சகமார்க்கம், என்மார்ச்ச மென்னும் நான்கு 

வகையில் பெருங்கருணைத் தடங்கடலாடிய பரசிவப் பிரபுவை வழிபட்டுய்ச 

தார் பலபெரியர். அவவழிபாடு தாத் இற்கேற்றதாம். சிலா 1*அன்பிற்பெருயெ 

ிறப்பின்மிச்சு, அர்ச்சனைபாட்டே. யாகு மாசலான் மண்மேல் ஈம்மைச், 

சொக்றமிழ் பாக்? என்று 4! இருவருட்டுறை?? இறைவர் ஆளுடைய சம்பிக 

ஞரக்கு கட்டளையிட்டவண்ணம் தோ Ire; Qed gi gon ts 

இற்றைக்குச் சுமார் சாற்பத்தைர்து வருடங்களுக்குமுன் சென்னையில் 

இவொறுபூதிச் செல்வராய்ச் சிவபெருமானைச் செர்தமிழ்ப்பாக்களாற் று.இித்த 

நிரவநட்பிரகாச வள்ளலா” ரென்னும் '*சிதம்பரம் - இராமலிங்கசுவா 

மீகள் விளங்கி யிருர்சனர். அவரிடம் ஒரோர் விடயத்தை மாத்திரமறிர்த 

பல மாளுக்கரிருந்தனர். முற்று முணர்ந்தாரிலர். இர். நூலாசிரியர் மாளணுச்கர் 
களில் சிரோரத்தினமாடயும், சுவாமிகளது பூரண இரொபையைப் பெற்ளுரா 
யும், அறிதற்கரிய விடயங்களை யெல்லாம் சுவாமிகளிடத்இ லறிர்தா.ராகியம். 

விளங்கெயவரிவரொருவரேயாம். *மகனநிவு தந்தையறிவு?? என்று தம்மா 

திரியராற் புகழப்பட்டவர். ஆசிரிய பத்தியிலும் வழிபாட்டிலும் முதிர்ர்து 
கனிர்து செக்குருடப் பலவருமைப் பாக்களா லவரைத் துதித்துப் பொறித்து 

வைத்தனர். என்கருகியோ வெளியிடாது விட்டனர். 

அடியேன் சுமாரையாட்டைப் பிராயத்தனாம் வடலூரிவின்றும் இவரு 

டன் சென்னை: சேர்ந்தவன் பல்வகைய இடையூரு லத்திசைகோச்கவேலாது 

சென்ற குரோதிஞம் தைப்பூச மகோச்சவத்தைத் தரிசிக்க வினைதுரப்ப 

ழே. சுவாமிகள்மீ து இவரியற்றிய திநப்பள்ளியேழச்சியில் இரண்டு பாசு 
ரங்களையும், மங்கல வாழ்த்தையும் லகுலேசமாக ௨வ௪9ட் டென்சொண்டு 
சென்று, மாதுக்ச நீங்கலுருவீர் மனம்பற்றி வாழ்மின், சாறுச்கள் மிச்£ரி 

றையே வந்து சார்மின்சளே'! என்றதற்ணெங்ச அங்குச் கூடியிருந்த சாதுச் 

களுக்கும் அச்சாலத்தேயே சென்னையிலுள்ள சாதுக்களுக்கு எனது சகோத 

ரந தோழவூர் - வே, சேங்கல்வராய முதலியாரைக் கொண்டும் வழங்க 
water இப்பாக்கள் முற்றும் பெற்றிலமென்று வற்புறுத்தக் சண்டேன், 

மேல் எர்தையாரது அபிமானிகள் பலர், முக்கியமாய் சென்னை, பிரவ!
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டென்ஸி காலேஜில் தமிழ்ப் பண்டிதராக விருக்கும், மகாமகோபாத்தியா 

மர், பிரமஸ்ரீ வே. சாமீதாதையாவர்கள், இப்பிரபர்தங்களை விரைவில் 

இரட்டி யோர் புத்தகமாச வெளியிடும்படி எவிக்கொண்டிருர்தனர். எர்தை 
. . . ar OW os. os . 

யார் சுவாமிகள்பாமாக சதபங்கி இயற்றியதாகச் சொல்லியதுண்டு, ஆவாது 
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சுவடிச் சட்டெளில் காணப்பெற்றிமன். பிறகு, சித்தாந்தஈரபம், ம-ஈஃஈ-ு ரீ 

பூவை - அஷ்டாலதானம்-சீலயாண சுந்தர மதலிமாரவர்கள் அது gwd 

குச் தெரிர்சதோ ரிடத்திருர்து கைதப்பியகாக வரர் தி அதை மறுபடி சவத 

ரிக்க முயன்று வருகின்றனர். அம்ரன்றி மறர்கற்பாலதன்று. சடைச்ததும் 

வெளியிடப்படும். 

இவ்வருமைப்பிரபர்தங்களைத் இருவாய மலர்ச்தருளிய எர்தையா£ து 

சரித்திரச் சுருக்கமும், ஸ்ரீமத் இரரமவிங்கசுவாமீகளது சரித்திரச் சுருச்ச 

மும் பல இஷ்டர்கள் இப்புத்தசத்தி லிருக்ச்வவேண்டுவ தவரிய மென்று வரி 

புறுத்த ஒருவாறு எழுதிச் சேர்ச்கப்பட் டன. இல்லிரு ஈரித்திரங்களது விற் 

வும் பின்னர் வெளியிடப்படும், ( இன்னும் சுவாமிகள் சரித்திரம்கிற்சான ஆத 

ரவுகள் இல முச்யெமாய் வேண்டி யிருப்பதால் தற்சமயம் சுருக்சமாக விடப் 

பட்டது, 

இவ்வரிய பாமாசிரிய பணிவிடை டக்கு சேர்ந்த ௪ இடையூறுகளும், மனத் 

தாங்கல்களும் சுவாமிகளே யறிவர், வரது கருபையாலேயே இஃதோர் 

வகையாகப் பூர்தீியாயிற்ற. டே பாமாகிரியன் ஜிருவடிகளை **அரியஞர் 

ரீர்பாதர்சாங்க வமைரிரமும், நரியஞர் சீர்பாடலாராவும் - ஆரியஞார் மெம் 

மொழியே இர்இக்கு செஞ்சர்தருர்சயமே, யெம்மையினும் வாழ்கலினித த் 

என்ற வெற்ரையார் சட்டளைப்பட வணய்ி யுய்மவனாச, ரை ள் 

உரையின்றி யமையாதாசகலின்பின்னர்ச் தனியாய் வெளிவரும், 

“மீலாயுக ச்சர மம், / 
று ப கிராமம், இப்படிக்கு, 

[912௨ ஜனவரி. : அடியார்க் கடியன், 

¥ 
San

e 
ப 

தோய் வே - திரநாகேவரன்.



உ 

சிவமய, 

கணபதி துணை. 

—(*)— 

திருவருட்பிரகாச வ௱ளலார் 
என்னும 

சிதம்பரம் - இராமலிங்க சுவாமிகள் 
ட 0 ௦ சரித்திர ர் சுருக்கம். 

1-084 )(4 

LS ty. a Ae 

அகாஇிமல முத்சனனை பரூவெப்பிரபு தன 'தருளிச்சைவழி, ஆன் 

மாச்சளுய்யவேணடி, படைத்தலுக்குப் பிரமனையும், சாத்தற்குத் திநமாஷை 

ud, சிருஷ்டித்து மேலெஞ்சிய சம்சாரம், திரோபவம், அனுச்சரச மென் 

use hows sous Hyd, சறுகரண புவன போகங்களைச் கொடுத்து 

அறகச்த நணையாலும மறஃகருணையாலும், முழுமுதற்க்டவுளாய தம்மை வழி 

பட்டுய்ய வகுச்து, அதற்சான நிலவுலசப்பரப்பை ப் பல் வறு பாகங்களாசப் 

பகுத்தஇிற் புண்ணியம் பலித்த பரதகணடத்தை வகுக்க வருளிலீர், ௮ன் 

மாச்சளாவர் எக௨ர் பிரளயாகலர் விஞ் ஜானகலர் என்பராம்; இவர்களுய்யு 

ரெறி,தா.தமார்ச்சம், சற்புத்ிரமார்க்சம், சகமார்ச்சம் சன்மாரீத்தமெள ரால் 

வகைத்தாம். இரசெறியானே தேவர், மானிடர், புள், விலங்கு, . ஊர்வன 

முதலிய வழிப்பட்டிய்/த சதைகள் பல செவபுராணங்களுள் பரககககாணற 

பாலதாம், மானிடருள். சாற்தலததரும, பஞ்சம, Sf HBO Dy விராத்திய, 

பிர திலோமமுதலியர் பலருளா, இஉர்களில தவமேனிகாங்கி இணங்கி) 

வெளிவந்த ஆளுடைய பிளளையார், அரடைய வரசுகஸ், ஆடப் 2 நம்பி 

கள், தட் அடிகள், பட்டினத்தடிகள், ௮ இிராவடிகள், கபிலர், பூ 

தாயுமான, பே ரமாண், மூதலியர்வாடக, மானச கற்றி 0 

செய்துயர்தனர், அவரைப் பின்பற்றி ௮ த$தசால Carat g surah See 

Sans § திருவருட்பரங்காயினுர் பலருள், சியானுபூதிச்செல்வராய், ‘Beg 

மூத்தி வியச்இு உபாயக்களை விளக்கு ion Blane ris, usgeae ப்ப 

கர் தலையெடித்தோட்களும்,3 வகாருண்ணியம் Lith sam கக் 

மம் தழைத்சோங்கவும் பல்வழியிலுபதேரித்ததயாளூவ்ரம வேதச்ரமிரிம் நி. 
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௪5. சரித்திரச்சுரு க்கம், 

நிடதச் கருத்தடங்கெ இருவருட்பா மலர்வாய் மலர்ச்சவரும், சுத்தசன்மாா 

யொஇய அளூடைய வடிகளறு மூத்திப்பேர்றை யுள்ளபடி. *அன்புருவம் 

பெற்ததன்பின் ஈுநளுநவ மடை ஈது பின்ன, சிபிபுநுல மாயினை நீ யெழில் 
வாத பூரிறையே,, எனவம், உயிர பவ முற்றிடி. லதனிடச்தே யோக 

GH பவ முறுமச்செயி னல் லறுபவத்றிலே சுச்ச சிவவற் பல முறு 

மென்ளாய்,, என நாடைய பிள்ளையா ரநு£கிரகமும், சர்சானமுறைமை 

யையும் தெள்விதிற்றெரிர்த சேரிசோந்தமறும். விளம். இநிறைக்குச் 

சுமார் மாறியது opt ans மூன் சென்னை (மதராஸ்) யிற் சகளீகரித் 

இரும், & EM ரவர், சஜி, யத் திரு வரட் Seite AMM carey 

Sacuid-QatcCus sorks ஈது அற்புதச் சரித்திரச்சுருச்சம் இ சிறியே 

வத மிர்றறிலிர் கெட்டியவண்ணம், ட ஏற்தருழர்ந்தி இரு௨ருட்டிணே 

wind Lor Vig. A ae QerdhouuhPog. were g சரிதமென்று பெரியர் 

முதலிய கொள்ளப் பிரார் ரகப், பகியறொர்கள். , 

CF QL DF சிறப்பு ws 1 oe 

காட்ட ரண், மலையான் ராண் முரவிய சாப்புடன்,சய்சம், முல்லை, 

மருதம், முறிய?) பாலை முத நல்ய. வயமை நிலம்சளாம் இலையவைச்குரிய 

ட்ரிப்பொருள் கருப் பாருர் மல்க, செழித்து, தவத்தர், முனிவர், முதலி 

யர் வ௫ிக்ரு மிடங்கள் மே ழிட்து எப்மாலத்மம் மாரி: எம்) நிலவளம், குடிவ 

எம் முதலிய முமறலின்றிப் பார்ப்போர் கேட்போராய மம்களாச்கு களிப்பை 

விளை தீப் பூமகளுக்சோர். இலசம் போன்றதாய் சைவமணமும், பத்தி, 
Bers, cite முதல்யவர்றில் மேம்பட்டுச் ரறையாச் செல்வத்தோடு 

கூடிய நல்லாசாற் காம்கப்பட்டி விருகிர்கும் சோணாடென்பா தம், 

அற்றும் சிறப்பு, 

SRT LL ODL. _ weet Qe யத் Caanlsror am fuugCwr, ஆல்லது 

girlie CrantSsrter வமிபட்டபடியோ, மாரிச் காலத்தும், சோ 

டைச்காலத்தும், செழுமை சலக், சரைபாண்டு, முற்று, சந்னம், யானை 

மருப்பு, கரும்பும் இ rae மறை யிருகையாறு மேற்றும்கொள்வோர் 

தரத்நிற்கேற்றலாறு பாஜ்ரவிர் நம்சொண்டு, ''தேவரிற் பெரிய மாமகிழொளி 

Oy Sau முனியன் கறைம்ரெட்ட புண்ணிய தீர்த்தங்களை விளச்கம் கவேர 

விருடியின் புச்ிரியாடு அஃருநுமுணிவன்ம த் இருக்து சையமலைநின் நும்கீங் 

_ இித்தேவர்கோன் இடும்ஈண்£ர்த்ன, சன்னையடைர்சார்யால் ராயினும் அவரவர் 

விருப்பத்தை நிறைவேற்றி, இருமரும்குஞ் சைவஈ்சோயில்களால் பெருமை 
பெற்று, மிச்ச புனிதத்தீர்த்சமதாய், போன்னி, காவிரி எனப் பெயர்வாய்ர்த 
தெய்வசஇி யொண்றுன்?9, அதன் பெருமை ராவாலளப்பரிதாம், ் 

மரதாரச் சிறப்பு 
இவ்வகைய ஈஇ பரவிடும் சாட்டில் ஸ்ரீ உபமன்னிய பசவானத பிதா 

வாகிய வியாக்ரெபாதர் பேரன்புகெய்து பூசித் இருக் து நித்தந் இருஈடங்கும்



மத் இராமலிங்கசுலாமிகள் ௭௩ 

பிரிக்சாரணச்தாற் பெரும்பற்றப் Hainan Carr ர் காரணராமம்பெற்று, Ray 
பெருமான் சொரரய வடிவமாய் எழுக்சருளி geet ஸரீ Agour ware 
கே்ச்சிரத்தின் சார்பில் ஐர்இணை சேரகச் சமிழின் நுறைறுகர்ர்து புறத 
துறையின், வர்த பொருளவை சொண்டு செய்வனசெய்,, மாக்கள் மலிந்து 
பலவளங்களுடன் சிறப்புடைய மருசாரெவலும் ர் செய்யச் இரு gap 
ee 

இராமைய பிள்ளை யவர்களின் சரிதம். 

அத் தெய்வத் தருப்பதியுள், குருலிங்ச சங்கம பத்தியும், சல்லி 

சேள்வித் அழும் சிவபணியும் வெத்திபான மு.இர்ச்சிய முடையராய் ம யி 

ிகதல நீபமாய்ப், பழைமைப்பட்ட (1 ஆலமகாரிஷி கோத்திரத்தில், ௮வ 

தரித்து இரரமையபி்ளே,, என்னும் பெயருடைய வோர் பெரிய ரிருக் 
தனர், | 

் அவர்ச்கு வாழ்ர்கை$ தணைாாலனாக ஐவர் பன்னிய ரிரு Gig ிவபதம் 
பெத்சனர். மேல் பொன்னேரி யென்னுங் சொமத்து ஈர் சாமானி வியா£ரும், 

கற்பிற் கருந்ததியும், பொறைக்ருப் பூமிசேலியும், ந௱ச்கிற் சாமர்சண்ணி 
யம், கற்பி லருச்சதியும், பெழுமையி ல் நருயையும் நிக/ தீர, (செய்வம் தொ 
மாள் கொழுசஈற் ஜெழுசொழுயாள், பெய்யெனப் பெய்யும், 1தற்காத் 

அத் சற்கொண்டாற் பேணித்தகை சான்ற, சொற்காத்துச் சோர்விலாள் 

பெண்,, என்னும் பொய்யாமொழிச் இெம்காடு விஎம்சயெ இன்னம்மையாம் 
இருரிங்காசச் பசின்னம்மை,, என்னும் மாசரசியார் அவர்க்கு *இல்வாழ்வா 
னென்பா ஸியல்புடைய மூவர்கீகுரல்லாற்றினின்ற நீணை,, 1! துறர்தார்ச்குக் 

அவ்வாதவர்க்கு மிரரதார்க்ரு மில்லாந்வான் றணே,, என்பது நிறைவேற 

ஆராந்தாரமாய் அறாத அசரயொத்து இல்லற மிலம்பட ஈடத்தி சாளவம் 

படாது சோற்று “ae 

சின்னம்மையார் தவமும் புத்திரப்பேரும். 

Oumar deepsea, உள் ஊர் வெளியூர்களில் சல்விபயிற்றல், 

கிராமகணக்கெழுதல் முசலிய உத்தமர் சச்தியவழி யூ கியம் பெற்று ௮வ 

மார்க்க sag த திவமார்ச்சய் கைசக்மிலொண்டு சாடோறும் gp Ou இத்றம்பல 

முடையார்க்ருப் பச்திசெய்து, பெறுமவற்றுள் யாமறிவ கில்லை. யறிவறிர்த 

மக்கட்பேரல்லபிற,, **எழுபிறப்புத யவை தீண்டாபமிபிறங்காப், பண்புடை 

மச்கட்பெறின்,, ''படைப்புப் பலபடைச்துப் மலரோடுண்ணு, முடைப்பெ 

OG செல்வராயினு மிடைப்படச், ௮6௮ கடந்து இிறுகைநீட்டி, யிட்டு 

தொட்டுங் செ)ளவியுச்துழர்து, செய்யுடையடிசின் மெய்படவிதிர்த் து, மயத 

குறு மச்களை யில்லோர், பயக்ருறவில்லார் தாம்வாழுசாளே,, என்பனவற் 

றைச் இர்இத்றுச் சற்புற் இரப்பேறுவேண்டி எல்லாமுடையானை வேண்டி. 

வ்ர்தனர். “வேண்வொர் வேண்டிற் நீயும் விண்ணவன், இச்தவத்தம்பது 

சளக்கு சபாபதி பிள்ளை, 'பரசுராமபிள்ளை,, எனும் ஆண்மக்க ளிரு



ME ஈரம்ே 

ப மூடியும் GS: சிவளிர் தனையோடும் அக்கருவைப்: போற்றிவக்தனர். 

எச ன ச்ரிர் இரச்சருக்கம்,. 

நிரையும், 61 குந்தாம்மான்,, பஉண்ணாழலையல்மாள்,, எனும் பெண்மக்க 

நிருவனர்யும், இருவருள் பாலித்தனர். 

சின்னம்மையார் சிவயோசியர்க் கமுதாட் டியதும் 

- அரள்பெற்றதும். | 

மேற் சல பசல்சழிய: புலியுரித்த வர்தணன் இர்ச தமிமுலக முப்ய 

இெண்ணியோ சின்னம்மை ஈற்றவமு இர்ர்சி உலகுணர வர்தபடியோ சைவர் 
ப் , ்், 

. சழையவோ பாதோூிவறுள்ளம் யாமுணரேம், ஓர் மாளுச்சப்போ று, இரும 

ப 

போகப்பட்டிரை, நுச்சமணி குண்டிகை முசலிய தாங்கி, ஐர்செழுக்தெண் 

ராவினாாய் முரியவோர் சிவயோடியர், ஆறப்பசியாற்றளர்ச்த கோலங் 

னிமுழுதும் இிருவெண்ணீ, ற எண்ணித்து, புலிர்தோல், யோசநன்டம்) 

காட்டித் தம்பரிக் கன்னமிட வம்மையாரை வேண்டி நின்றனர். அவ்வம் 

மையார். இல்சைவர் இரு ரி LOMO HO HS Si COTE ETD CIMT alsvev 

ற் 4 ஈரிவராமென உட்கொண்டு பல படத், ஈம் தவர்தை மெலி, சம்சண வரி 

வரை யச்சாலச்றுக் சாணப்பெற்ரு ரிலலமயயென வெண்ணித், தமக்கி 
“fe 7 க. ப . . 9 . உ 

பன்ற வண்ணம் சாலாரத் ease, ucdha ுட்கொண்டோ ருயர்ந்த 
ீடத்திருத்தி, அருக்கெ பாத்திய மலிய உரி, பாதோரக முட்கொண்டு, 

அராவன்பிற்பூசிச்ன, இருத்தமமைர்ச பரிகல்ர் இருத்தி, அறுஈவையுடன் 

கூடிய இன்னடிசிலால் ரென்முளையும் மாவடிவு மூட்டிய வொப்பற்ற தாய 

ரைப் போன்று கனிர்தண்டிர்கும் சனிர்ரனர். இம்வகையில் மெய்யடிய 

ரண்பிற்கும், தொண்டி நிகம், இ ) cor Gor ep. Anig ''முழுவிருர்சாய,, சிவயோ 
Sui பசிசணிய வுண்டரளி யுளம் ரித் ஐ நிரம்பக் கருணையாற் சையித் நிரு' 

வெண்ணீறெடத்து அம்மே நின்தாத்திற் கேற்றதிஐ,, வென மொழிந்து, 

விரைவிலென்போன்ற வோராண்மகப்பெறுகி என் றணுக்ரெ௫ச்று நெற்றி 
ச் 

ும பரவசக்தராய். வயோடி யர் பாதர்ண்டிக் கண் a தாழ்ந்த, 

இருவெஸ் வீற்றை. இருகரத்தேர்தி யுட்கொண் டகமகஇிழ்ர்துத் தங்கணவர் 

வந்தபோது ஈடர்த் வரலாற்றைம் கூறிக் களித்திருர்தனர். 

Sn erg Meow Wet ang afl ச் செல்வு நிச்மொண்றார், saws. அவ்வம் 

திருவருட்பிரராச வள்ளலார் திருவவதாரம் 

பின்னர் சின்னக்மையார் முத்இச்களைச் கருவில் வைத்த செல்வச் 
செற்கரும்புபோல் வயிறுவாய்த்த அச் சரு வளர வளர மேனி விளர்த்துப் பச் 

ரீடிச் சண்பசர்து குழிய மயச்சப் பொய்த் துபில்கொண்டு புளிக் 

  

“Boe னம் யத் அத், இங்க மாகவே அவ்வம்மையார் கலி ௪௧௨௫: ல், 

“og கபால? சட்சளயன் ம் வருஷ்ரு அ: புரட்டாபொ. 2:50. F500 

பக்ஷம்: தியை ஆ, இவ ரீம் உதயா சி 2. Ss OD ய “மீனலச்னெம் சித திரைகட் 

eB ல்ஃங்கால்; “gore ro கூடிய (Daas 1923-@aD yeu



ஸ்ரீமத் இொமலிங்கசலாமிகள் எடு 

போபர்பர் ba) சுபதினத்தில், உலூல் பல்வசைய ஈல்லொழுக்கம் பரவச் 

"செய்யவே யருட்டிருமேனி கொண்டு சிவஞான பாலுவாய் **மசன்றர்தைக் 

சாற்று முதவியிவன் றர்தை யென்ஜேற்றுன் சொல்லென்னுஞ்சொல்,, என் 

னும் பொய்யாமொழிச் இ திலச்சியமாய வோர் சுபுத்திரப்பேறுண்டாயது. 

. இல்வாறு பெற்லரும் அருமை மைர்தனைப் பெற்ற பிசாவானவர் புத் 

இரப்பேற்றி ற்குரிய பல்விழாச்களையும், ஜாதகன்மம் முதலி யவற்றையுங் ரெ 

மப்படி, நடத்தி பந்து Ng Pars ox cor அப்பிள்ளைப் பெருமானுக்கு “இரா 

மலிங்கம்,, என்னு மியற்பெயரைச் சூட்டி... யழைத்துக் களித்தனர். பின் 

னர் இப்பிள்ளைப் பெருமானும் செங்கீரை, தால், சப்பாணி, அம்புலி, முத்தி 

தம், வாரானை, சிறுதே ரர “டல், சிற்றிலழித்தல் முதலிய பருவங்களை 

முதையே கடர் வருவாராயினர். அக்காலத்து பெமலருமகவைப் பெற்ற 

இராமையபிள்ளை சிவபசமடைய, மேலிவர் மூத்த சகோதரராகசய சபாபதி 

பிள்ளை அவர்கள் சென்னை சேர்ர்து அவ்விடத்து பிரபல வித்துவானாடி 

யிருந்த 2 உரையாசிரியர் - கரஞ்சிட [ரம் * ௪பாபதீ முதலியா ரிம் கல்வி 

Sear gy தேர்ச்சியடைர்து ஆங்குள்ளவோர் வித்தியாச லையில் உபாத்தியா 

யராயமர்மது அ இல்வரும் ஊா இயங்கொண்டு தங்குடி ம்பத்தைப் பாதுகாத்து - 

வருவாராமிஞர். புசாணப் பீ எஸ்கமும் செய்து வர்தனர். , 

அது சாலத்து இவர் ஐர்று வயதில் முறையே விச் இியாப்பியாசஞ். 

செய்யப்பெற்றுப் பின்னர்தீதம்சமையனாலாயே விச்தியாகுருவாகச்சொண்டு 

அவரிடம் செர்தமிய் (pb மல்கிபயின் று வந்தனர். ர் லெறியாரைம்ப இிலுந் 

தெரியார்,, என்பதற் தேற்மம் சுவாமிகள் மிக்க aad gua கற்றே வந் 

2 oor ர் ச 

உவாமிகள் தேவோபாசனை. 

இலர்க்குப் பூர்வவாஎனை : கை-உடலால் குருவிங்கசங்கம பத்தியும், 

பதன்னையுடையார் சனித்தலமையை யுடையார், என்னும் ஞானமுதிர்ச்சி 

பும்பிததத்குணங்கள் வளரவும், தமையஞரிடம் பபிலுய்கல்வீயிற் றெளிச் த ஏக 

சந்தக் சரொக்கெச்செய_த்சன்மையும் யடைந்து, தநவருள் கைகூட, தமையன் 

பெழிலைபெத தாமும் பெற்று, சரியை திரியை யோச ஞானவாய்ப்ப 

ந்து ஆளுடைய பிள்ளையார் சந்தான அகமுக குருதிட்சைபெற்றுச்: திந 

வெஸ் ணிற்றுப்பை, திநந்திரச் சிறுபுத்தகம், அக்கமாலை இவை சொ 

ண்டு Raisins eG om இளையபிள்ளையாரை 2-u0 6 6) wb goo he ல் 

வுபாசனை பலத்தால் எச்கலையும் ஐயச்த இரிபற வோதாதுணருஞ் ௪ச்நுபெற்று 
-அலெவயும் “அவ்விளையபிள்ளையாரருளானே நிரம்ப, சேதாந்த, திச்சார்த ( Ws 

லிய வாறத்தங்களின் முடிபுணர்ர்து அவைகளிற் ° சா துரியமாகவம், அழுத்த 

மாகவும், இனிமையாகவும் ௪ம்பாஷிக்சவும், ஆன்மார்த்ததெய்வத்தை Pp é 

தணிகைப்பதீகம்,, முதலிய பாக்களால் வாயாரத் துதித்தச் வொனந்த 

் வெள்ளம் அம்மூர்த்திவிளச்சியருள a gual ig துங் களித் திருந்சனர்.



எ ரித்திசச்சருக்கம், 
- திுவொற்றிழு page பந் த்தி தீசேய்த 5%, | 

பூலோக சிலலோக,, மென்று ஏம்ம; மைத் திழ்வெண்சாட்டடிகள் 

போற்றியுயத “திநவோழ்றி,. யம்பஇியின் அருமை பெருமைகளைப் பெரி 

“யோர்கிள்பால்' Cat pig நியமமாச சாடோறுஞ் சென்று. '“எழத்தறியும் 

| பெநமா3ை,, வணவ்டத் தோர்தரித்து are some 

சற்குரு தெரிச னம் 
| இவ்வகை Quimper: ளில், ம்னம்,, என்னும் மதயானையின் வசம், 

£09 He aru pO ypu வொருபற்றுமில்லை யென்னை யுடையவனே, எனச் 

இவளிடம் தம்மை யொப்பித்றுச் சற்குருதரிசனமும் அணுச்ரெசமும் எதிர் 
பார்த் தித் தமது, பாசனாமூர்த்தி, வணக்கஞ் இறக்கச் செய்து நின்றனர். இவ் 

வழிபாட்டிற் இரய்கெய முழுமுதற்தடவுள் தவக்குறை மு; மூக்கவந்தாரை யும். 

.விச்சவேண்டி, ௪டைமுடி, மான்மழு, காளகண்டம்; இரிரேத்திரம் " ழூதவலிய 
மறைத்து. மானிடச்சட்டைசசாத்தி சால்வர் சடாகள் புடைறாழ். அச்சைவக் 

"கோயிலின் , தர் அறத்து இவர் வரயுமோக்க யி Gian. திருவருள் LOAVES 
வழச்சம்போல் தீமது சேசரு_ன் EME SH Gum வர் தம்வினை சழிர்ததபோல 

வன் வருவாரும் இகைதப்பத் தாம்தனித்து உற்ருருமர்த்தியைச் தரி௫த்து 

ஆனந்தக் கூத்தாடி) வலம் வர்நு பணிச்று, வசமிுத்து, மெய்ச்சிலிர்த்து, 

ஆராமை காட்டி, உய்வகை STL Cai abr ip. a Mii bp: ஓம், அச்குருசாயனும் 
*'அரச்சனைபாட்டே! மாதம்,, ஆதலால் பரமசிவப் பிர்புவைத் இனமும் றிய 
இயாகத் தேரத்தரிக்சம் உடவயையெனகச் கட்டளேயிட்டுக் கடைத்சணித்து தம். 

-மிசைவழிக் சரர்தனர், 

| திருவருட்பாடாடி யது 

அக்குருவாணையை மேற்கொண்டு தீம் “Pram பீரகாசவள்ளல்,, | 

ஆடுப் பிரகிதினமும் திருவொ ற்றிச்குச் தம அன்மகேயர்களுடன் சென்று 
நியமமாகவும், முறையாசவும், எழுத்தறியும் தியாகப் பேரமானை, மனமொ 
மிமெய்களாற் நு.இித்று வருவார். ஒருசாள், இரவு பரிப்பிணி வருத்தத்துபி 

ஓுறும்போது எல்லாம் வல்ல சித்தர் :குறாக்கள்பபால்,, வேடர்தாங்கி வரது: 
தயிலுணர்த்திப் படச்... சன்ன மிட் டனுக்கிரடித்தனர். "இத்தன்மையை 
இவர் செஞ்சறிவுறததவில், “அன்றேரநாணம் மசிகண்டந்தோ தரியாது, 

"நன்றிரவிற்சோறளித்த நற்றய்கரண்,, என ஆராமையால் "வெளிப்படுத்தி. 

| யுய்ந்தனர்.. இவ்வகையானே: பலவ கையபாவினங்கள்£ல்!'தீநவரட்பா,, என் 

ge கிருமுழைகள் ஆலையும் அருளிச் சேமத்செய்து வைத்தனர்டி 

ிதமணம். 

 



Sos இிராமலிக்சசுலாமிகள் ௭௭ 

ப்ல்வகையில் விலக்சவும் anc தாரது மனக்குறை நிலைக்கக்சண்டு, SOKO, 
பிள்ளையார், வெபாதலிருசயர் வேண்டுசோட். இணெங்வெபடி. இணங்டு மின். 

றனர். அதன்மேல் இவரது சமக்கை புத்திரியாரை மணமுடித்து அசச்சகரண 
- சேட்டைஙீக்டுச் ௪டங்கியற்றிப் பிறகு பள்ளியறையி ஓம்மாது ஐ ஸ்ரீயை தீப 

மெடுத்து பூமியில் வைத்சல் வேண்ட, ௮வ்வம்மணி கூடி யொதறம்சச் தாமே 

எடுத்து வைத்துக்கொண்டு மேலு்சரீயம் வாங்டத் தரைமிசை "விரித்துக் 
SD 'திரவா சசம்,, பாராயணஞ் சகெய்ஈருளினர். மேலம்மாது உலச 

போக விச் சையறியாது Mirae ds Polar Aau gid பெற்றனர்; ் 

போதகாசிரியராயது 

a 31 இல்வகையாற்று ரானே தாம் பர்சவழிப்படாது சொந்த வழிப்பட்டு 
வாழ்க ர ராகித் சம்மை் சாடிவச்ச, ஸ்ரீனிவாசவர, தாசாரியர், சம அரல்லம்மான் 

புதல்வர் பொன்னேரி -.கூர்தாம்பிள்ளே, காயா.ற-ஞான சர்தா ஐயர், நரரிம் 
கபுரம் - வீராசாமி முதலியார் முதலியர் இணக்க, இலச்யெபாடங்களையும், 
-இருவாசகம், got லொடுசாம் முதலிய ஞானஜ்ுாச் இரங்களையு மோதத் 
தெளிஉடைய வ: ane & Gla Gl Blom woort . இவரியற்றிய நாறிகள் 6 -லசமறியும். 

பரிசோ இத நீதிவையும் அற்றே, அதை sheds பெருகும். ஒதுவித்தலில் ஐயந் 
,இரி பறப்பச்குவம் பார்த்றுப்பகிர்ர்சளிர்ச.று யாவர்க்கும் இவரது கருணையை 
விளச்கெபடீயாம், ட 

-எந்தையா ரடி. மைபூன்டது 
.... இவ்வமையத்த,"இச்சுவாமிகள் எனது பாட்டனாராம் தோழயவூர் - 

சேங்கீலவராய ழதலியாரக்கு. அன்மரேயராம், எமது பாட்டனார் வாணிப 
மேற்கொண்டு பூடிரொமஞ்சென்ற சிவபதமடைய *ர்தை வரும்: இலெள 

கேமுட்டுப்பாடாக. சென்னை திரும்பி மிகவும். சிச்சனமாசக் குடித்சனஞ் 

'செய்.து வருசாளில், காளவாய், - தப்பண்ண முதலியாரென்னும் பெரியர், 

கடவுளருளால் எந்தையாரைசம் சுவாமிகளிடம் அனுமதிபெற்றுச் சேர்த்தார். 

அதுசாலத்தில்- சுவாமிகளும் எர்தையைநோக்கித். தீரமறிர்து “புதியவனல் 
லன். என்பில்னே எ: க்குக் கடைத்தது? என்று மசனமபாராட்டி ஏற்றுக் 

கொண்டனர். மேல் எர்சைச்கும்' மற்றையர்க்கும் சாம் போஇச்சவேண்டிய௰ 

விடயங்களை வெகுவாய் ௨.பர்நியாச வாயிலாகவே போதித்த தர் தவிர, எர் 
CO, GCOS சோதித்து, குளவி புழுவைத் சன்னிறமாச்சலையோடித்து (இளைய 

பிள்ளையார் உபாசனையை முறையே யுபதே?த்து சாதாரண மாளுச்கன் 

போலப், டாவியாத, குரு£ட பரம்பரையிற்றானேசொண்டு தாமறிந்த பேற் 

றையும்: பிறவற்றையும் அறிவறித்தி வர்தனர். இருவருக்கும் சடர்த வரலாற் 

தைப், பின்னர் வெளிப்படும் 'இசீசுவாபிகள் சரித்திர. விரிவிற் காணலாம்; 

வத்தில் இவர்: தாயார் சிவபதமடைர்தனர். 

_ தலயாத்தீ திரை சேய்தத 

தச்சவாழிகள் சென்னையிற் தம்குங்' காலத்தில் பரம்பரைச் செல்வ 

ராய. பாளையம் : சோமசுந்தாம். சேட்டியா gated, "இருமனையில் 

 



TSH afd தீ, God % HEE, 

- இன்பு நிறைந்த பெரிய புராணம் பிரசய்இித்து வருவார். அதற்சப் பிரபு 

'தக்சபடி பணிவிடையை இவரறியாவண்ணம் நடத்தி வந்தனர். பின்னர் 

இவரது சகோதரர் பர்சுராமப்பின்னே யவர்கள் பிணியால் வருந்த அதை 

திவர்த்இச்ச சிதம்பரம் சோச்டிச் சென் மமர்ந்தனர். மேல் டடக்குங் கருமம் 

கருதி Rade வயத்தராய் மற்றைய தலயாத்திரை செய்ய 'வெண்ணிச் 

சென்று 'தரி9த்ஆச் துதித்து கிரு ஓுச்சவத்திற்ருத். இருப்பா திரிப்புலி 
யூர் வந்தனர். ௮ன்றைப்போதில் பிரமசமாஜக& கேோரட்பாடுடைய ஒருவர் 

aig வாதிச்ச. அலர்ச்குவேண்டிய சமாதானமும் aes ம்புசட்டி யஜுப் 

பியர்...' 

திதம்பரக்தெரிரித்த பரங்குழியடைதல் 

அங்கிருர்து Manure ஞ் சென்று பொன்ன ம்பலச் இற் றிருசடங் கும் 

பிட்டு [ஜரதுபேரறிவுங் சண்களேகொள்ள,, என்னும் பெரியப்ராணச் திரு 

  

MG sss Her reve suse பம் பவிக்கத் தரிரிந்துப் பரவசமாக யரிதுபுறம் 

Curt Aas Quran ge தாடும், தமது” பிறப்பிடமாயெ மருசூர்க்கு வற்று 

சிவபதமடைர்த சமது எசோதரர் பரசராம பிள்ளை யவர்களுக்சகான சை 

வச்டிரியைகளை முடித்து பலவற்புதங்களை உடர்ிகசொண் டங்இருந்தனர். 

பின்னர் தாங் eb (Lp) hl முழியி லமர்ம்து தள கி SUI,» என்பா .சொரு 

வர்க்கும், பிராமணசர்நியாசமூர்த இ யொருவர்ச்கும் உண்மைமையுணர்த்தித் 

Cabbage னங்கமர்ந்திருர்சனர். 
[4 

திருவருட்பா வேளியாயத, 

இச்சுவாபிகள் தங்குரு வருளாணையாலும், துணையாலும்,வலியாலும்ச 

பிரேரணையாலும், சசசவ நுபவ மேலீட்டாலும், உலகத்தான்மாச்சளிடத்துத் 
"கருணையாலும் ஆவ்வமயய்களில் ததும்பித் சோத்தரித்துப் பொறித்துச் சே 

மஞ்செய்து வைத்த !*வரட்பாக்களில்?? ஒரோர்பகு இிகளை யடுத்திருர்தார் 
தாங்சண்டவாறு பாராயணஞ்செய்து பரவச் செய்தனர். அவற்றிற் நில 

அச்சிடப்பட்டு வழங்கின, ஆனால் (நேற்றும், ஒருவரும் 'ஒஇ யுணர்ர்தனரல் 

லர். ஏனெனில் (*அளவாத போரன்புசெறிர் தருளைவிளைவித்துச், தளவா 

ருகைக்சயற்சட்டைய லிடம்சொண்ட பிரான், “வளமாரும் சழன்மலரோ 

டி ரண்டறுத்து வாழ்விச்கு முளவாலே யருட்பா வென்றொரு சாமம் பூண். 

டதுவே ':என்றெர்தையார் மேற்படி CPR aie wT வரலாற்றித்?? கூறிய 

படி. இருப்பெயர் கொண்டு விளங்கியது. அது நிற், முற்றும் சென்னை 
யிலும் புறத்து மிருக்கும், சுவாமிகளது அடியர்களும், பரிபாகிகளும், ஐ.இ 
புணர வேலாதகுறையை நிவர்த்திப்பான் வேண்டி, செல்வராய மூதலியார், 

| இரத்தின. முதலீயார், மயிலை - இச்சட்டி - சோமசுர்தரம் செட்டியார் முதவி 

டயர் பிரயத்தின பூர்வமாய் எர்தையாரைச்சொண்டு திருமுறைகளாக வகுப் 

2 பித்து அச்சிட்டு வெளியிட்டனர். மற்றையபடி காரணங் கருதிய பெயரால் 

- விளம்சாது திருவருட் பா, வென்று: இத் திருமுவைகள் இக்நிலவுலகத்து' நில



சரித்திரச்சுருக்சம். ௯. 

வ.வா னேனெனின், ஈன்று கடாமினாய், மருளாலே சிலசென்போன் மரு 

ளாலே மயங்இயுணர்ர், சருளாலே யுரைச்ததென ௨ருட்பாவினுரை கொண் 

டார், தெருளாதேன் சர்தைதனைத் தெளிவித்துச் சவெமாக்கு, மருளாலே 

யுரைத்ததென வநட்பாவிறுரை சொண்டாம்,, என எச்தையார் வரலாற்றி 

லுய்த் துணரவைத்த தஇங்கறியற் பாலதாம்- மேல், ஆறு திருமுறைதளாக 

வகுத்தமை யெற்றுசக்கெனில், கூறுதும். (அத்தகைய திருவருட்பா வுபா 

சனை லீலைகண் முமைமை, யுய்த்தறியச் சோத்தமொடு சாத்திரமா யுறுதலி 

@b, சுத்தமுற வெப்பொருளும் விளக்கெழுவாய்த் தொல் லெழுச்தை 
வைத்த வெழுத் தைர்தினுண்மை மலர்விக்கும் வாய்மையினால்,, **அற௪ம 

யத் துள்ளாரு மயலாரு மவரறியப், பெறபொருஞூ மளவாத பெரும்பொரு 

ow காட்டலினா, இறு இிபெறு மத்நுவா வதன்மேலாயுறு பொருளை, மறு 

வறக் காட்டு சையாலு மற்றாறு முறையாக), “பிரிந்து பிரியாதருளின பெற் 
நிமிக்குப் பிணச்சறுமா, தெரிந்து முறை செய் தருளுஞ் சிறப்பானே £5 

‘ ய 

வநட்பா, வீர் ந்தழறையாறேன வே மெய்யருளின் ரொடர்பாட்டாற், பரிர் 

துன்ப ர௬லகமெலாம் பழிச்சு புகழ் நிலவியதே,, எனவும் வரும் எந்தையார் 

கூற்றுக்களா லறிகஃ 

௮வ்வாறு தஇருமுறைகளில், *நரறாவது முறை யாரியனார் தம்மரு 

ளானே, வேளோர் சார்சேமுற்றன் றெம்வினைவிளைபாகம், தேருப் பருவம் 
சேர்ந்தென்றினோருது நிற்க, வீரார்மற்றை முறை வெளிவர்தமை விரிசெய் 

am, என்றபடி. ஆறாவது திருமுறையை மச்சி முதன் சான்கு இருமுறை 

களை யச்9ட்டு வெளியிட்டனர், ஐர்தாவது இருமுறையும் தகுமற்ற சோச்டி 

முப்போது நிறுத்தப்பட்டது. 

இருவருட்பா வாதம், 

் இம்மா திரியாகத்தானே, திரவநட்பாவின் சான்று இருமுறைகள் வெ 

ளிவர்ததும், ௮ச்சாலைபில் ஈழநராட்டினின்றும் சென்னை வர்து வித்துவா 

னாகி வந்திருந்த, நல்லூர் - ஜறுழக நாவலரவர்கள் அபிமானிகள் Hers 

கும், சுவாமிகள் ஆபிமாணிகள் சிலர்க்கும், பத்திரிகைவாயிலாகவும் மற்ற 

வகையாலும் பலவசைய வாதம் நிகழ முடிவில் “போலி யநட்பா மறப்பு, 

என்னும் ர் குதர்ச்சம் நிறைச்த சுவடியொன்று மாவண்6ர்-தியாகேச முத 

லியா ரியற்றியதாக முசபத்திரத்துடன் வெளிவந்து பரிபாகெள் பலர்க்கும் 
மனத்தார் நலை யுண்பெண்ணி யுலவியது. அதைச்கண்டார் யாவரும் எந்தை 

யாரைப் பன்முறையிலும் வேண்ட இவரிசைந்து “போலி யரட்பா மறுப் 

பேன்ஜம் ததர்க்காரணிய நாசமகாபரசு,, என்னுமோர் புத்தக .மெழுதஇ 

௪மரச வேச சன்மார்க்சத்தின ரியற்றியதாக வெளியிட்டு அதைச்கண்டித்து, 

உண்மையை யாவருமுணர்ந்துய்ய நிறுவினர். அதன்மேல் HES TAIT AT Ser 

..  ௮பிமானிசளிற் லர்.இராஜாங்க வாயிலாக வழச்கெடுப்ப ௮து நிறைவே 

og ஒடுங்கி யொழ்ந்தது. அதோடு ஆவ்வாதம் முற்றுப்பெற்றது, சாவல் 

சவர்களும் தஞ்:சொர்த. நாடே௫ச் இலகாலம் வஇச்து செவபத மடைச்சனர்,



௧௦ ஸ்ரீமத் இராமலிம்ச சுவாமிகள் 

இவ்வகைய விருவகை வழக்கிலும் ஈமது சுவாமிகள் தாக்கற்று தமது வானு 
பூதியி லமர்ர்து உண்மைரெறியைத் தம்மை யடைந்த பத்தர்க்கும் பரிபாடு 

களுக்கும் அறிவுறித்தி வந்தனர். 

வடலாரிலும் மேட்டூக்குப்பத்திலும் நிலைத்தல், 

பின்னர் சில ஆன்மகேயர்கள் வேண்டுகோளின்படி கூடலூரில் Roar 

லர் தய்கி யிருந்து சில தீராப் பிணியாளர்களது தீவினைகளை த் திருவெண் 

'ணீறு ஒதி யளித்து நிவர்த்தித்து நீறுபூத்த ரெருப்புப்போன்று தங் குருவ 

ரளை காடிக்சொண்டே சக௪நிட்டை கூடி யானர்டுத் இருந்தனர். மேல், 

திதம்பரம் கான்கு கோபுரமு மொருங்கே தோன்று மெல்லையாகய வடலூ 

ரில் தமது 45-ம் வயதாயெ பிரபவ 60 வைசாெ! ௧௧௨ குருவாரத்தன் த. 

சன்மார்க்க விளச்சமுதற் பிரிவான வ காநண்ணிய வோழக்கத்தை 

தூலாக வமைத்து அதைச் Panur LAS சொருவரைக்சொண்டு பூச் 

சச்கெய்து, சத்தியத்தரமர்சாலை, சத்திய ஜானசபை, சமாசவேத பாட 

சாலை, சன்மார்க்காங்கத் திருக்கோயில், நிநத்தசித்தி விநாயகர் ஆலயம், 

முதலிய. நிருமிக்கவேண்டித் தருமச்சாலையைத் தாபித்து அற் ரமெழுக் 

தருளி யிருர்.து பல்லாயிரஞ் சனங்களுக்கு முறையே அன்னமிட்டுச் களித்த 

னர். பிரமோதூத த்தில் வடலூருக்குச் சுமார் மூன்றுமயில் தெற்டருக் 

கும் மேட்டூக்தப்பத்தில, சித்திவளாகம்,, என்னும் ஆச்ரிரமம் வகுத்து 

௮.தில் நிட்டைகூடி. மிற்கையில் '*அநட்பேநஜ் சோதியைத், தரிசித்து 
“அநட்பேரத்சோதி மகவ,, லென்னும் நூலை வரைந்த வைத்தனர், 

அவ்விடத்து பலவடியர் கூடினர். ௮துகாலத்தில் சுவாமிகள் அங்குள் 

ளாரை ரோக்$ விர் எல்லாம்வல்லரும், எங்குமுள்ளவரும், சர்வசாட்குண்ய 

ஈவவடிவிறர்த சோ இயாக எச்சமயங்கட்கும் துணையாஇச் தூரமாடுப் பொது 

வாடச் சிறப்பாஇத் தத் துவா$ீதமாகி நிலவும் முழமதற்கடவளைக் காணவிரும் 

பின், இது தொடங்கிப்புலை, கொலை, கள், காமம், பொய், கத, வஞ்சம் 

முதலிய விலக்கிச் 2வசாருண்ணியம் பெற்று ஈசுரபத்தியை வழுவாது நடத் 
இவாழ்மின்,, என்று உபதேரித்து வர்தனர். அவ்வகை ஈடையினர்க்குப் 

பாசவைரர்க்கியம், பிரம்மக்கியானம் என்பவை உண்டாச்குர் தன்மை 
திருவருள் கூடுங்காலத் துண்டாம் எனவும் வற்பறுத்தி வர்தனர், மேலும் 

தமது ௪க்சவறுபவ மு.இர்ச்சியைப் பலவகையிலும் பரிபாகெளாணரும் வண் 

ணம் எடுத்தோதி வந்தனர், 

ஞானசபைக் கட்டிடம். 

ஸ்ரீசுவாமிசள் வடலூரில் 40-காணி வில்தீரணத்திற்கு உத்தரஜான 

- சிதம்பர மெனப் பெயரிட்டு, பிரஜோற்பத்திஷ ஆனிம்? தொடங்க யடுத்த 

சைமாதத்திற்குள் தட்டகோணத் தாமரை போன்ற வடிவில் தர் உபையை 

விதித்தப் புடைகின்றாரை நோக்க இச்சட்டிடம் சடவுள௱ளால் முடியும், 

அதுசாலத்து அவர் எல்லாம்வல்ல சித்தனாய்ச் செத்தானை உயிர்ப்பித்தலுடை



சரித்திரச்சுருக்கம், ௧௪ 

யனாய்ச் கூடாவொழுக்கெரைத் தண்டிப்பவனாய் வெளிவருங் சாலம் நெருய் 

கும் என வற்புறும். இனர், ஆயினும் தற்குழ்ந்தார் தாம் முடிச்சவருளவேண்ட 

லும் அதற்கு (அது முட்டாகும், முயற்சித்துப் பாருங்கள்,, என வாளாவிடுத் 

தனர். இச்சபையின் அர்தரார்த்ச விடயங்களைப் பின்னர் வெளிவரும் இவ 

சது சரித்திரவிரிவிற் பரச்சக்காணலாம். ௪மரசவேத சன்மார்க்க சங்கக் 

சோட்பாட்கெளும் மற்றைய விடயங்களும் அற்றே, ௮ச்சபைச் சகாராதனை கற் 

பூர தீப ஆர்த்தி யொன்றேயாம். 

திருவுரு மறைத்தல். 
இவ்வகையானே ஞானயோச சமாதியில் கிலைத்தானர்தித்த ஸ்ரீசவாமி 

தள் தம்மருஇருக்கும் ஈண்பர்களை கோக்க, *(அன்பரே நாம் மேற் ல ௪௫௬ 

மங்கள் முடிச்ச வெண்ணியுள்ளேம், அதுகாலத்து ஈம்மேனி உலகரூனக் 

கண்ணிற் கெட்டாது மறையும். இத்சேகத்தை நும்மி லொருவருர் தீண்ட 
வாவது வேறுவகை செய்யவாவதேலாது. சத்தியை யடைந்து நெடுங்கால 

மிருக் து பிறகு 1,ஜாநசம்பந்தக்தருந்துவ,, பசவியைப் பெறுவோம். விர் 

இவ்வறையைப்பூட்டி முத்திரித்துத் இறவுகோலை இதற்குள்ளேயே ஊக்கி 

விடுவீர் எனப் பணித்தனர். 

மேல் தம்மேனியை யருட்டிரூ மேனியாக்கச் சன்மார்ச்க சாதன 

மூதிர்ச்சி கைகூட மேற்படி. மேட்டுக்தப்பம், சித்திவளாகத் இருமடத்தில் 

ஞானநிட்டை யமர்ர்து கலியாப்தம்-௪௯௭௮-ல் நிகழும் ஸ்ரீமத் தைம் 

௧௯௨ சுக்லெபக்ம் சுக்கரவாரம் புனர்பூச ஈட்சத்திரங் கூடிய இனத்திரவு 

மேற்கூறிய நிட்டை யமர்ந்து தம இர்திரியக் கதவை, மூடிப் பூட்டி நின்ற 

னர். இக்குறிப்பறிர்த எர்தையார், ஆர்-குருச்கள் என்னும்: ௪பாபஇ சிவாச் 

சாரியர் முதலியர் வெளிக்கசவைப் பூட்டி SEN gS, இிறவுகோலை குரு 
வாணைப்படி ௮வ்வறைச்குள்ளேயே ஊக்கிவிட்டனர்... 

பின்னர், அ.இகாரிசுளால் வலிந்து அவ்வறை திறச்சப்பட்ட போது 

சுவாமிகளருளியவண்ணம் வெறும் வெளியாகக் கண்டார் இசைப்பும் ௮௪௪ 

முங் கொண்டசன்றனர்., இன்றும் ௮அவ்வறை பூட்டியே பூரிக்கப்பட்டு வருகி 

இது. இம்மடத்திற்குச் தெற்குப்புறம் சுவாமிசள் எப்போதும் வீற்றிருச்கு 

மிடத்தில் அவரால் தாபிக்கப்பட்ட ''சத்தீயஞானதீபம்,, விளங்கி வரன் ' 

Pg 
இச்சுவாமிகளது அற்புத சரித்திரம் அறிந்தார் பலர்க்கும் ஆரந்தர் தர 

வதாமினும புல்லஐறிவாளளய வெம்போல்வார்க்கு நினைத்தற் கரியகிற் சரிய 

தாம், ஆயினும், ஆசைழாண்ட ஒருவாறு சொல்லிப் பெரியர் கருணையால் 
நிரம்புமென்று தலைவணங்கி நிற்கின்றனன். 

சுவாமிகள் வாக்குவன்மை. 
மது சுவாமிகள் அடிசாட்களில் “திநவாசகம்,, *தாயுமாஜர்பாடல், 

'திநமந்திரம்,, ஆூய விர்ராற்களை இடைவிடாது ups வந்தன ரென்பது 

கேள்வி யுணர்ச்சி, அதலால், இவரது வாச்கும் அவைகளைப் பின்பற்றியே



Be. ஸ்ரீமத் இராமலிற்கசுவரமிகள் 

செம்பாகமாகப் படிப்போர்க்கும், கேட்போர்க்கும் இன்பம் விளேத.த, மனச் 

oss கவருங் குணமுடைத்தாய் நிலவுகின்றது. அப்பாச்களித் பொ௫ர் 

அள்ள கருத்துக்களை யாராயப்புகின் அவை மனுடதரசத்சசன் ற. என்னை? 

WDE gS சாத்திரங்களின் றுறைகளைச் சுவாமிகள் நம்மனோர்க்குக் கருணை 

யானே பேரஇப்பான் வேண்டி யற்றசோச்டத் தொகுச்தம், விரித்தும் 

விளக்கியும், பு.துக்கியும், மயங்காமை திருத்தியும், வரன்முறை வகுத்தும், 

பல துறை ஆய்ச்துர் தெளிய வைத்துள்ளனர். ஆதலின், கருத்துக்கள் மிக 

, வாழ்ர்துச் சொள்வோன், சொடுப்போன், அறியோன், அறுபவிப்போன் 

முதலியர் தராச்டிற் கேற்றவாறு புலப்படுகின்றன. இ.து வேதாகமச்கின் 

றன்மைகளாம். ஆகவே,இத் *திநவநட்பா,, வும் வேதாகமத்தின் பாற்பட்ட 

தென்பசே தேற்றம். 

சாத்திரக் கோள்கை. 
சுவாமிகள் இருவாய்மலர்ர் தருளிய ''திநவஈட்பா,, அறர்த நால்களின் . 

மூடிபுகளை மேற்சொல்லியபடி யடக்ட மிருச்சையாலும், (1) சாங்கியம், 

(2) யோகம், (8) நீமாயம், (4) பூரவமீமாஜ்சை, (5) உத்தரமீமாஜ்சை, 
(6) வைசேடியம், (7) சாத்தேயம், (8) காபைத்தீமம், (9) வைஷ்ணவம், 

(10) சைவம், (11) கேளமாரம், (12) வை£வம் முதலிய சமய an Ba 

ளனைவரும் தாச்தாங்கொண்ட கருத்துடன் ஆராயுக்கால் அவ்வவர்க்கேற்ற 

வகைகளையும், மேற்கோட் பிரமாணங்களையும், விவரணங்கள், விருத்திகள்! 

சூர்ணிசைகள், பாடியங்கள் முதலியவைகளை விளக்சிச்சொண் டிருப்பதாகச் 
சர்சோஷிச்ச்றனர். இதுமிச்சு வற்புசமே. மானுடத்தரச்சசாசக் கொள்வ 

செய்வகை, இதுவே சுவாமிகள் விரிச்சவெண்ணிய சமாசவேத சன்மார்ச் 

௪4 சொள்கையெனச் கில பெரியர் தேரில் சுவாமிகளிடம் அளவளாவின சா 

லத்துச் தாம்ஊகித் துணர்ந்சதாகத் தெரியவருகிறது. ஆபினும், சின்னாட் 

பல்பிணிச் சிற்றறிவினையுடைய ap Cus) worl soe இந்தித்தற்கு மரி 

ய லரியதாம். பெரியோர்கள் தம் சுவானுபூதியி லறிர் இன்புறுவர்கள். 

சுவாமிக ளியற்றிவை 

சேய்யள் நடை. 

அய 
திருவருட்பா -- ஆறு திருமுறைகள், 

வசன ௩டை. 
-௫9- 

இருவருட்பாகிற் சேர்ந்தன: ட 

'மெய்ம்மொழிப் பொருள்கிளச்கம்,



சரித் திரச்சுருக்கம், ௧௩ 

ஜீலகாருண்ணிய வொழுச்கம்: 

சித்திய விதி, 
தினிவசையா புள்ளன:--- 

gaps ௮கராதி. 

தீத்துவக்கூறு உபந்நியாசம் 

மதநுமுறை கண்ட வாசகம், 

இவற்றில் சேராத பல செய்யுணடை, வசனரடைப் பிரபச்தங்கள் பல 

வுள்ளன வாயினும் அவைகள் இன்னம் அடியேனுடைய சைக்குக்கிட்டில. 

கிடைக்கின் வெளிப்படுத்தப்படும். மேலும் சனிவகையா யுள்ளனவற்றை அச். 
சிடத்தகுர்த வேற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன. 

அது நிற்க, 

கேரிசை வேண்பா, 
ஆரியனார் சீர்பாதர் தாங்க வமைகிரமூம் 

ஆரியனார் சீர்பாட வாராவும்---.ஐரியனார் 

செம்மொழியே இிர்திக்கு நெஞ்சுக் தருந்தவமே 

யெம்மையினும் வாழ்க வினிது, 

என்னும் எந்தையார் கூற்றாற் று.இத்துய்வேஞச. சுபம்! சுபம்!! சபம்!.. 

திருவருட் பிரகாச வள்ளலார் இருவடிர் வாழக, 

Carer ys DFA gin’ இங்கனம், 
திறுகடல் கிராமம், | 

191] அப்க்டோபர்மி' 80௨] சுவாமிக எடிமைச்சடிமை, 

தொழுஷர் - வே. திருநாகோரசுவன். 

 



ட. 

இவமயம், 

கணபதி துணை, 

க 

இத் நூலாசிரியர் 
6 “sn ஐ 2 டட 

சரித்திரச் சுருக்கம். c 

<a (+ a 

இந்நூலாசிரியர் திருவவதாரம். 

வேழ முடைத்து மலைகாடு மேதக்க 

சோழ வளநாடு சோறுடைத்துப்--பூழிய்கோன் 

தென்னாடு முத்துடைத்துத் தெண்ணீர் வயற்றொண்ட 

ஈன்னடு சான்றோ ரடைத்து.,, 

என்று ஈமது ஒளவைப் பிராட்டியாரும், ''தூயவளப் பேரியோர்வாம் 

துண்டீரமண்டலம்,, என்று இருவெண்சாட் டடிகள் புராணம் பாடியவரும் 

பரிவிற் புகழ்ர்த தொண்டமண்டலத்துச் குறும்பரசைச் சளைர்சாண்ட 
ததோண்டமான் சக்கிரவர்த்திக்தத் துளுவசாட்டினின்றும் படைத் துணை 
வந்த நற்குடி நாற்பத்தெண்ணாபிர வேளாளர்கள் குடியேறிய ஆறுகான்கு 

கோட்டத்துள் மூன்றாவதாம் ஈச்சாட்டுக்கோட்டச்சைச்சார்ர்ச * தொழவூர் 

கிராமத்தில், பூவிரர்தவல்லி மாபு, சதாசிவமஹரிஸி கோத்திரம், போதா 
ன சிவத்த்திசம், வாத்தியார் வீடெனள் இறந்த குடும்பத்திற் பிறர்சாராய் 

வியாபாரநிமித்தம் சென்னை வர் சீலைத்த குடும்பத்தில் ௪கல நற்குணங்க 

எமைந்த தொழயூர் - சேங்கல்வராய முதலியாநக்தம் அவர் தர்ம. பத்தினி 
யார் ஏலவரர்தமலி யம்மைக்தம், 1882-0GR ஆசல்டுமிரத்திற்குச் of 

யான சாலிவாகனசகம் ௪௭௫ ௪-ச்கு மேற் சொல்லாரின்ற நந்தன) ஐவ 

ணிமு 8௨ அசுவினி ஈட்சத்திரம் கூடிய குருவாரத்தன்று செய்சல்பட்டு 

ஜில்லா, இருவள்ளூர் தாலூச்சா, 85-ம் ௫ சுரோத்திரியம் * mad 
கீராமம், வேலாயுத ஐச்சிரமம்,, என்னு மில்லத்தில் அம்மரபிற்கும், 
a agree   

* இச்ரொமங்கள் சென்னை 'தென்மசாராஷ்டிர ரெயில்வே, செவ்வாய்ப் 

பேட்டை, ஸ்டேஷனுச்சு ஒரு மைல் தரத் இலுள்ளன,



சரித்தாச்சருக்கம், ௧0? 

குடும்பத் திற்கும் பெருங்கோத்தி விளைச்க வவதரித்தனர். இவாது பெரிய 
பாட்டனார் வேலாயுத முசலியார் Haug பெற்ற தினத்திரவு பிற்கு சார 

ணச்தா விவரக்கு வேலாயுத முதலியார் என அவர் இருளமமீடப்பட்டல. 
இவருக்குப் பின் சபாபதி முதலியாரெனச் சசோதாரரொருவரும், அம்மன 
பம்மாளெனச் சகோதரி யொருவரு முண்டாயினர். இல்லிருவரும் இவருக்கு 
Cat முரணான குண செய முடையர்க ளென்பது பர்துக்களும் நெருங்கிய 

கேசர்களுர் தெளிர்ததேயாம். 

இவர் ஐந்து வயதில் பள்ளிக்கு வைக்கப்பட்டு நாம்பக்இில் தெலுங்கும் 
சமுஸ்கிருதமுங் கற்றுப் பிறகு தேர்ச் சியுள்ள ஒரு aude இல் சமிழ் பயின்று 

வர்சனர். இவர் டூ ளமையிர்றானே, அன்பு, அடக்கம், பொறை, வாய்மை, 

னாய்மை, Usa, gens, இன்சொல்,பெரியோர்கேண்மை,மன ச்சுத்தம்,யுக்இ 
முதலிய ஈற்குணங்களமையப் பெற்றாராய்த் தர்தையைசக் களிப்பித்து வர் 
தார். ஒத்த வயதில் சர்தையுடன் வியவகாரம் பபின்று வருபவர் ஓரமயத்து 

அவருடன் வாணிப மேற்கொண்டு பூடிக்ரோமக் இற்குச் சென்றபொழுது 
தந்தைக்கு இராஜ.ிளவை சாண ங்கு அவரை யிழந்து சென்னைச்குத் 

திரும்பி சமுசார பாரம் பொறுத்தார். பிநகு ஜீவளோபாயம் மூட்டுப்பட்டு 
பிதிராச்சிதங்களில் வசிக்கும் வீடொன்றே நிலைத்தது, 

௮க்காலையில், '*பூவுலகிலி சிவலோக மென்றே மெய்ச் தீவர்சோ 
ரோ துர் இரு வொற்றியூர்?? என்று நருவெண்சாட்டடிகள் புகழ்ர்து (Pai, இ 

பெற்ற திருவொற்றியரூுடைய படம்பர்கவாணருக்குப் பத்இ செய்வாராய்ச் 
செல்வாராயினர். அப்போது இவர் தந்தைக்கு ஆன்ம சேயர்களி லொருவ 
ரான காளவாய் - குப்பீண்ண முதலியார் இவர் அறிவின் தீவரமறிர்து, இவ 
ரை ௮க்சாலத்தில் சென்னையில் முருகக்கடவுள் வரப்ரீரிரசா இயாடியும் சவா 

னுபூதிச் செல்வராஷியும், முத்தி, சத்தி, வியக்தி யுபாயங்களை விளக்க வந்த 
குருமூர்த்தியாகிய தீநலநட் பிரகாச வள்ளலா ரேன்றாம் சிதம்பராம்-டஇரா 
மலிங்க சுவாமீகளிடம் சேர்த்தார். அவர் இவர் வரவை யெகிர்பார்த் திருச் 
தவரானபடியால் அ௮ன்புடனேற்று புதியவனலலனள் என்பிள்ளை எனக்தக் 

கிடைத்தது? என்று அருமை பாராட்டினார். இவரும் , தமதாிரியரிடத்து 
எல்லா விடயங்களையும் &பர்நியாச வாயிலாகத் தெளிர்து விளங்இஞர். இவ 
ரை அவர் பலவகையிலும் சோஇத்து இளையபிள்ளையார் உபாசனை ௫ழ்இக் 
கச் செய்தார். மேலும் சக்ஷிப் பிரதிசக்நி வகுத்து இவரை வாதில் வெல் 
லுர் தேர்ச்சி செய்வித்து தமத மாணாக்கருட் சிறர்தவராக்இனர், 

பிறகு இவர் தமது குலகுருவாகிய வயலெல்லா செல்லூர் - இரத்தின 

குருக்களிடம், சமயம், விசேடம், நிருவாண முதலிய சைவ Gon eter 
முறையே பெற்று சைவ தார்தச்சை மேற்கொண் டொழுகினர். இவர் 
அன்பிற் பபருகய சிறப்பின் மிச்ச அருச்சனை பாட்டேயாகும் ஆதலால் 
மண்மேல் ஈம்மைச் சொற்றமிழ் பாடுக? என்று தேவர்பிரான் ஈம.து ஆளு 
டைய ஈம்பிகளுக்கு அனுக்சரகிக்தசைச் கடைப்பிடி.ச.த, பவெபெருமாவைப் 
பல செதர்மிழ்ப் பாக்களாற் று.இத்து வந்தனர். 

அச்சாலையில் மைசூர் இராஜ்ஜியத்தைச் சார்ர்த பெங்களூரில், இருக் 
கலசை - கிருஷ்ணசாமி முசலியா. ரென்பவருக்குத் தவப்பேறான 2ீரங் 
கம்மாள்!? என்னும் கற்பிற்சரசியைச் குலகுருவின் சகாயத்தால்மணமுடிச்து 
பெங்களூரிலேயே சிலகாலம் வாசஞ்செய்தார். அடுத்தடுத்து சென்னைக்கு



௧௭௬ இந்.நால சிரியர் 

‘ 
வைத்த ஆஅருர்தமிழ்ப்பாக்களை வாலாற்றுடன் பரிபாகிகளுக்கு உபயோக 
மாம்படி அச்சிட்டு வெளியிட்டனர். 

இது காரணமாக அக்சாலத்தில் சென்னையில் விச்வாளூகி வதிந்த 
யாழ்ப்பாணம் - ஈல்லூர் - அறுமுக சாவல ரவர்கள் அபிமானிகளுக்கும் இரா 
மலிங்கசுவாமிசள் அபிமாணிகளுக்கும் பல்வகைய வாதம் பொருமையால் 
Fos (pede “Cure யருட்பா பறுப்பு?? என்னும் குதர்க்க பத்இரிகை 
வெளிவா, அதற்கு மறுப்பாசு இவர் “போலி யநட்பா மறுப்பேன்றும் 
தநர்க்காரண்ம நார ॥மஸாபரசு:? என்னும் புத்சகமெழுதி உண்மை யாவரு 
மறியும்படி செய்தனர். அதோட அவ்வாதம் முற்றுப்பெற்றது. பிறகு இருவ 
௬ுட்பிரகா௪ வள்ளலார் பார்வசபுர மென்னும் வடவூரிலிருர்த பொழுது 
இவரும் தமது குடும்பத்துடன் ஆரிரிய பணிவிடை செய்சையில், இவா.து 
செந்சமிழ்ப்பாச்சளை அவர் வரவழைத்து பலவிச்வான்கள், பண்டிதர்கள், 
அறிவோர், அ௱வோர், ௪மரஈ வேத சன்மார்க்க சங்க விச்வான்கள் முதலி 
யோருடன் ஆராய்ந்து ௮ச்சங்கத்து மகத்துச்கள் முன்னிலையில் இவருக்கு 
உபயகலாநீதிப் பேநம்புலவர்!? என்று தீஷாசாம மிட்டுச் சளித்தனர். 
இதற்கு வேண்டிய ஆதாரம் அடியேனிடம் தற்காலச்திலு முள்ள து, 

மேல்வருங் சகருமம்கோக்கி வள்ளலார் இச்நில வுலகச்தாரது ஊனக் 
கண்ணுச்கெட்டாது மறைய, இவர் சமது பத்தினியும் எனது அன்னையுமா 
இய ரங்கம்மாள் முதலியர் சிவபதமடைய, அவ்விடமிருந்த ஒன்றுக்கும் 
பற்றா வென்னைச் சைப்பிடித்து, ஈ$வில் பல விடுக்கண்களை யனுபவித்து 
சென்னை வர்து சேர்ந்தவர் இளைய ௪கோதாரது வஞ்சனைக் காற்றா; அவ 
சை விட்டு விலகி, பாளையம்-சோமசந்தர செட்டியார், சாகை - சண்ணு - 
இராமலிங்கம் பிள்ளே, கூடலூர் - கனசசபை பிள்ளை முதலிய ஆன்ம சே 

யர்கள் ஆதரவில் சென்னை முக்தியாலுப் பேட்டையிலும், தண்டையார்ப் 

பேட்டையிலும் வ௫த்து வந்தார். ௮அவ்வமயச்தில் பூண்டி - அரங்கரசாத முத 
வியார். எம்-ஏ, என்பவா சேசம் நேரிட, அவரும், சோமசுந்தர செட்டியா 
ரும் மற்றவர்களும் இவரை சென்னை பிரவம்டென்வி காலேஜில் தமிழ்ப் 
பண்டி சராம்படி செய்தார்கள். அக்காலேஜில் தமிழ்ப்பண்டிதராக பத் துவ 
ர௬ட காலம் தமிழ்ப்புலமை ஈடாச்தி, மறுமண முடித்து அடியேனுக்குச் 
௪சாயமாக தொழுவூர் - வே. சேங்கலவராம மதலியா ரென்னும் ஒரு 
கண்மணியை வை, 1580-ம் ஹூ பிப்ரவரிமி? 22உக்குச் சரியான சர்வ 

சாரிஷூ மாசம்? 12௨ சுக்செவாரதினம் சனத ஆன்மார்த்தமாகிய படம் 
பச்ச ராதரத இருவடிநீழலைச் சேர்ர்தனர். இவரியற்றியுள்ள செய்யுள் ஈடை, 

வசனஈடை நூல்கள் பலவுள. அவற்றை ஓவ்வொன்றாக இணி வெளியிட 
உத்தேசம் கொண்டுள்ளேன். அவற்றில் முக்கிய்மானவைகளி னட்டவணை 
யொன்று சேர்த்திருச்சன்றனன், இவரது இரண்டாம் மனைவியாரும் ஜீவர் 
தரா யடியேனிட மிருச்சின்றனர். இவருடைய சரித்திர விரிவு பின்னர் 
சனிப்புத்தசகமாக அச்சிட்டு வெளிப்படுத்தப்படும், 

வேண்டுகோள் 
இவரது புகழும், நூல்களும், சரித். இரமும் நீடூழி நிலவுமாறு 'எல்லாம் 

வல்ல சித்தராய பரசிவப் மபிரபுகருணை புரிவாராக, சுபம்! சுபம்!! சுபம்!!! 

“Goring அச்சிரமம்'' 
... இறுகடல் இராமம் | 

தொழுவர் போஸ்ட் | 

1912a5) oan aut 157 அடியார்க்சுடியன், 

ன தோழுவூர் - வே. திருகாகேசுவரன், 

இ.ப்படி.ச்கு,



டை 

சவ மயம், 

6 ௦ 3 

சிறப்புப் பாயிரம், 

விருத்தாசலம் - தியாகராயக்கவிராயாவர்கள் 

புத்திரரும் 

மதராஸ் ௮சவுண்டாண்ட் ஜெனரல் ஆபீஸ் பென்ஷனருமாகிய 

விருத்தாசலம் - கலியாணசுந்தரம் பிள்ளை-8£, த, 
அவர்சகளாற் சொல்லப்பட்டது, 

அறுசீர்க்கழி - நெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

லரைமொமி சாகாக்கலையுலகோ ரறிச்து முதற்கேடு£$க்கிக் மூலன் ay முக்த 
காலஞார்தமை வெல்வானகட்மிரைக ஞரைத்தாண்ட கருணைவாரி 

Cane ரருள்பெற்று விமலஞர்பதத்துணையால் வினைகளே ட்டுஞ் 

சீலஞாருளொளிசேர் செல்வன ரிராமலிங்சச் செம்மல் ர்த்தி. (௧) 

எல்லோரு மறிர்துய்யச் தோசத்இரப்பாக்களிற் கறியிசைகொண்டானா 

வல்லோருமிடியாவங் சேளரவமென் நடுங்கும்வனா செய்வல்லோன் 

பல்லோரும்புகம் தோழவூர்ப்பதி வருபண்பனைச்.௮ு மொருபடிவங்கொண்ட 
ஈல்லோன் வேலாயுதப்பேர்கொண்டு தலைமைப்புலமை டத் தினோனே. 

சித்தார்சசரபம் - அஷ்டாவதானம் 

பூவை - கலியாணசுந்தா முதலியாரவர்கள் 

இயற்றிய 
பன்னிநசீர்க்கமீ நேடிலவிரத்தம். 

பாற்கடலைக் கடைந்தெடுத்த வமுதத்தி னுஞ்சுவையே பயந்த சொற்கள் 
பதிர்தசவி னிறைர் ஐவருட் பெருஞ்சோதி யிற்றிளைக்கும் பயனை பூட்ட 

நாற்கவிசேர் இருவருட்பா வருளியாம் மிராமலிங்க ஞான வள்ளல 
நற்கர்த்தி மயினைப்பாடிக் கொண்டாடி யுயர்கருணை ஈண்ணற் சேற்ப 

அரற்புலமை வடமொழிதென் மொழியிரண்டி னுஞ்சூழ்ர்த நுண்மைவாயச்சு 
அுகர்வயற்குழ் தொழுஷர்வே லாயுதசா வலர்பெருமா னுவன்ற போதச் 

சூற்புயலை நிகர்த்தசர் நிகுமுறையை யிவன்றனயன் நுலங்க வச்ூற் 
மோன்றிடவேசெய்தளித்தான் நிருராகேச்சரப்பெயரான்றாய்மையோனே. 

a yee 

பதிகம். 
நேரிசை யாகிரியப்பா, 

பா.ர்மலிபத்தர் பணிர் இடும் பரிசாய்த் 

தோண்டர்சீர்பரவுவார்!? தோன்றிச் சொன்மைச் 
தொோண்டநன்டைதிற் ரொழுவூர் மேய 
வேளாண்குலத்து வேளென லீறிய



௧௮ பதிகம், 

சேங்கலவராயச் செம்மறனக்குச் 
சேயெனப் பெயரிய சேமச்£ர்ச்சியான் 
்மசன்றர்தைச் காற்றுமுசவியிவன் றர்தை 
யென்ஜேற்றான்கொல் '₹லென்னுஞ் சொல்லைத் 
இடம்பெறச் தெரித்த இறமையாளன் 
ஈற்குணம்பமுத்த சிற்குணவறிவன் 

இன்ணறாசெய்தாரை யொறுச்சலவர்சாண 
ஈன்னயஞ்செய்துவிட லெணுக்தமிம்மறை 
ஈடைபெறசடர்து ஈன்னயம் சாட்டினோன் 
ஒற்றியூர்மிமய வுத்சமன் பத்இியால் 
வித்தசம்பொலிர்த சித இரச்கவிஞன் 
கைய இத்தார்தத் தெய்வக்சொள்சையன் 
மெய்யையளித்தென் மெய்க்குருவானோன் 
௪மரசவேத சன்மார்க்க சங்கத்துப் 
பெரும்புலவரெலாம் விரும்பியளித்த 
பட்டப்பெயராய்ப் பாரிஸிற் பரவிய 
(உபயகலாநீதி?? சபையகலாகிகி 
'வேலாயுதனும்!' மேலாம்புலவன் 
தீராவார்வத் தேகராயன் 
மத்தியுஞ் சத்தியும் மூவாவியக் இயம் 

மெய்மையிற் பெற்றுமேவிடலுறு இ 
யாமெனத்தெளித்த வருட்குருவானேன் 
எர்தை தர்தை தந்தைக்கு முர்தை 
ஓஒழிவிலொடுக்கதீ தோங்கிய வறிவோன் 
மாயாப்பிறவி மயச்க மறுத்தோன் 
மண்ணிணிற்றிண்மை வலித்தோன்மாசறு 
சிநம்பரம்?? வர்சதிறம் பெறுமுனிவன் 
அரட்பிரகாசன் போநட்கநவூலன் 
விநளட்டதேசன் மநளட்டகாசன்?? 
(இராமலிங்க, ஸிணையடி மறவாப் 
பத்இிபிற்கனிர்து பாடினன் புகமைச் 
(-ற்குருதுஇரற் பள்ளியெழுச்சி 
பெற்றிடு ஈமஸ்ஸங்கர்த்தனஞ் சாணம் 
அருணை மச்.இராமிர்தமொடு மளப்பருச் 
இவ்வியநாமாமிர்தமே சீர்சால் 

போற்றி ஸங€ர்த்தனம் பொருவில் முறைமீடு 
குறையிரத்தலற் பித்தலிருங்கழஜற் ௪ந்நிதி 
முறையுறை விண்ணப்பமாமெழில் மங்கல 
வாழ்த்தே வஞ்சித்துறைகணேர்படு 
மலங்கார மடைவுடன் சம்சிதிமுறையா 

பூழி பூழி புயர்ந்சே 
யுலகமோம்புகவே யுலகமோம்புகவே. 

 லைைவ;னவகை. 

் இப்பதிகச் செய்யுள் செய்தான் இர்தாலாசிரியன் மூத்தமசன் திரநா 
சுவா னென்றறிக, 

வவ இவத



a. 

சிலமயம். 

கணபதிதுணை, 

அநட்பேநஜ்சோதி தனிப்பெநங்கநணை. 

mec 0 op TPO 

திருவருட்பிரகாச வள்ளலாரென்னும், 

சிதம்பரம் - இசாமலிங்க சுவாமிகள் 

6 சந்நிதிமுறை. 

0 ௦ 

சற்குரு துதிகள். 

இருச்சிற்றம்பலம். 

சோமகிங்காரஈம தூயசந்தோடாம 

சூழுறும்வேதமுடி சூடரும்பா தறம 

காமசங்காரசம காதலன்பாருமவர் 

காதலின்காறுமமர் கானென்பாதநம 

நாமமங்கோ தினர்க ஞா மின்றாகியுய 

நாடரும்வீடுதரு ஞானசெம்பாதாம 

ராமிபங்காளஈம நாஜுயும்வாறுவரு 

ராமலிங்காயரம ராமலிங்காயஈம, 

பராபரங்கோதகலு மகாமயம்போதநிலை 

பகாநலம்வாதமறு சுகோதயம்பாதிதமி 

னிராமயங்சாரகம திலாதசஞ்சீவிதா 
னிராசைசொண்டாருடைய நிகே தனஞ்சூதமுறல்



2. திருவருட்பிரகாசனார் 

வராதவின்பாரவெனை முனளில்வர்சேயருளி 

மகாபலஞ்சே ரவருள் விராவுசெம்பா தநம 

விராமலிரந்தார்மனதி னிராதசந்தோடஈம 

விராமலிங்காயஈம விராமலிங்காயகம, 

இசாமலிங்கச்சுடரேற்றுபுகோய்செயென்றொன் மைமல 

- இராமலிங்கண்ணியபுன்மையுளம்விளக்கு. வீடும்பை 

இராமலிங்கன்னெடுத் தட்படுத்தாண்டவெழிற்கருணை 

இசாமலிங்கச்குருராயனற்பொன்னடியென் முடியே. 

இருச்சிற்றம்பலம். 

குருதுதிமுற்றிற்ற,. 
வைய இதுகளை 

இருவருட்பி
ர ane @yi 

இருப்ப
ள் ளியெ

ழுச்சி
, 

தஇிருச்சிற்றம்பலம் : 

போற்றிமாலயன்மறைபுக இறும்புகலே 

புண்ணியத்தவங்களசெய்புண்ணியப்பயனே 

தோற்றருஞ்செவப. சோ தியேசுடரே 

சுடரவன்குணகடற்மேன் Donors Ce 

மாற்றரும்வல்லிருள்புலார்க துசழல்கள் 

வழிபடுக்தொண்டர்கள்வாய்தலினின்ு7 

ரீற்றொடுமுதலிலாவருட்பிரகாச 

லெம்பெருமான்பள்ளியெழுக்சருளாயே, (௧) 

ஆணவவல்லிருட்படலங்கள்கிழிய 

வைந்தொழிற்கரணச த் இக டமைவிரித் து 

மாணுறுதிருவருட்க திரவனன்பாம் 

வாரிவந்தெனக்குணகடலக ட்டெழுந்து 

காணுறஞாயிறுமெழுந் தஇங்கெங்கள் 
கலியிருளொதுங்கிடக்கற்பகக்கனியே 

யேணுடையொற்றியெபருட்பிரகாச 

வெம்பெருமா ன்பள்ளியெழுர் தருளா யே, (2)



சற்நிதிழுறை, 

சேவலத்தனிபிருள்கெடவொருசகலக் 

கிளர்மதிமமுங்கவெவ்விடயஞானப்பர் 

தாவறமுழுதுணர்கதிர் புடைபரப்பித 

தண்ணருட்பானுவிற்சண்டவெங்கரணன் 

பூவுறுமுயிர்த்கொகையின் புறவுதயம் 

பொருரந்தினன்புள்ளலம்புற்றன புலரி 

யேவருக்தொழவர்தாரருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள் ஸியெழுர்தருளாயே. 

மலவிருளறவருமாண்புமுன்னுணர்த்தும் 
வண்கொடித்தேவரினண் புமுகோழி 

கிலவியகுருகின மலம்பினசங்க 

நீடுநின்றார் த்தனசின்னமுமூழங்கும் 

குலவடி திதொழும்பர்கள் குரைக ழற்பணிக air 

குயிற்றுநர்குறிவமிநின்றனர்வே ட்டங் 

கிலகருட்பிரகா சவெழிற்றணிசேச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழுந்தருளாயே, 

மூதனடுமுடிவொன் றுமின்றியா வையுமா 

முத்தர்கண்முத்தனேமுனிவனேமவா 

அதிடுனைசேவடிவிளக்கிடுந்தொண்டர் 

திறாவருட்குறிப்பினைக்குறித் தனர்கின்றார் 

சுதமறுபுலிமுனியாமுனியேத்த,த் 

தூயபொன்னம்பலந்துலங்குறகடி தீதங 

இதெழுயிர்க்சினிதருளருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழுர்சருளாமே, 

பாலனமென்மொழிப்பாவையுகீயும் 

பரிக்தன்பர்பழங்குடி ற்கெழுர் தருள் புரியச் 

சாலவுர்தக்கதிச்சாலம்வெண்மதியுஞ் 

. சாய்ந்தது௪சங்கற்பத்தாகைதொலைர் த 

கோலமார்குணதிசைவெளுத்ததுமுக்கட் 

குருமணியேயெங்கள்கோமளக்கொழுந்தே 

யேலவெனாளுடையருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழுர் தருளாயே, 

(௫)



திருவருட்பிரகாசனார் 

ஒற்றியூர்மேவியவொளிமணிவண்ணா 

வும்பர்கோனான்முகன்வம்புலார் துளவச் 

கொற்றவன்முன்னவாமுனைவரர்க்யெங்கள் 

கொண்டுகின்றார்மறைக்குலமெழுந்தார் த்த 

ப.ற்றிலாக்கருள்பராப.ரவெளையுடைய 
பசுபதிபழம்பொருள்பாவநாசாமன் 

நிற்றனிகடர்தருமருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழுர்தருளாயே, 

பிணக்குறுமதிபெறுகணக்கறுசமயப் 

பித்து. றுமாலைக்கட்சிற்ெறெழையோர்கள் 

வணக்குறுசிறுதலைவாயிலூன்மனைதோ 

௮ழலுபுசிறுதேவர்வழங்குறுபயிக்க 

மணக்குறுபொருளெனக்கொள்கின்ளுடியோம் , 

வள்ளனின்மலர்க்கழல்வான்ப தம்பெ௮வா 

னி ணக்குறன்பாம்பலியருளருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழுந்தருளாயே, 

காலனாருயிர்கொளீட்டியயதத்தோய 

சண்ணகன்ஞாலமேற்கா தலித்தவர்கள் 

பாலனுன்புண்டுபழமறையேத்தப் 

பண்ணவர்சிரர்தொடுவண்ணவான்கழல்கள் 
ஞாலமாமசண்முடி புளைந் திடச்சூட்டி | 

நாயடியோங்களுக்கருள்புரிகயப்பான் 

ஏலவார்குழலியோடருட்பிரகாச 

வெ ம்பெருமான்பள்ளியெழு ந்தருளாயே, 

மட்டவிழ்குழலியோர்பங்குடைத் இல்லை 

வ.ரதனேயொற்றிவாழ்மாணிக்கமலையே 

வட்டவார்சடைமிசைமதிக்கண்ணிவைத்த, 

மைச் தனேமுச்சணமாசிலா மணியே 

பட். னேயென்னைப்பறிர் துவர்.தாண்ட 

பனவனேஈவநிலைகடர்தருள்சைவ. 

வட்டமூர்த்தியாமருட்பிரகாச 

வாரமுதேபள்ளியெழுந்தருளாயே, 

(௮) 

(+) 

(#0)



சற்கிதிமுறை, 

மோனக்தவா! தழு வர்கான்முழைகள் 

மூற்றுணவற்றுமேற்புற்றெழுந்தோங்கக் 

கானந்தகின் றனர்கண் டனர்க்காணெங் 

கடைச்சிறுகாய்க்கடைக்குங்கடையானெம் 

பானந்தல்கேடிலாப்பா தமண்டடவப் 

பமிந்தருள்கொழித் துவர்திருக் தருடில்லை 

யானரந்தராடனேயருட்பிரகாச 

வாரமுதேபள்ளியெழுச் தருளாயே, 

மந்திரங்கலைப தமெழுத்.துவான்புவன 

மண்டியகருவிகண்முற்றும்போய்நின் ற, 

சுந்தரச்சேவடியிருரிலந்தோயத் 

தூயமா தவங்கள் செய் தாழும்புகொண்டரு ள்வான் 

வந்தமானிடமணியொற்றியூரமர்ந்த 

வசதமாலயன்சிரமாட்டுருவமல 

வத்தமாதியுமிலாவருட்பிரகாச 

வாரமூதேபள்ளியெழுச்சருளாயே. 

ஏழையேன் செய்பிழையனை த்தையும்பொறுத்தென் 

னிடர்ப்பிணிபொருதவென்னெய்ப்பிலாவைப்பே. 

யூழிவானவர்பதாச்சுருவண்ண 

முயர்பொருள்விரித்தவென் ஓூயிர்க்குயிரேசர் 

வாழியென்றேத்தவாய்வலிதருள்புரிர்த 
மாணிக்கக்கூத்தனேமறையவன்மகவா 

னாழியான்காணருமருட்பிரகாச 

வாரமுதேபள்ளியெழுர்தருளாயே, 

மறுத்தவென்பிறழயொறுத்தருளியென்மடமை 

வைக்கவுட்பொருதருள்வா ய்மையான்வலிதே 
யுறத்தகுபிரணவத்துண்மையைவிரிக்க 

| வுவர் தவவெ ஈற்றியூரூத்தமராயேன் 

பெறத்தகுபேறினியனித்திடசின்ற 

பெருங்கருணைக்கடலேமுக்கண்ஜூர் த்தி 

யறத்தனிராயகவருட்பிரகாச 

வாரமுதேபள்ஸியெழுர்கருளாயே, 

(௪௪) 

(௯) 

(௧௩) 

(௪௪)



௬ இரு arm Go are னா 

நிளப்பொடுமறப்பெனுமுடுத் திகழ்கங்கு 
னிறைர்தமாயாவுடற்பிரவஞ்ச த் துள்ளே 

தனித்திகழ்பழம்பொருள்விளக்கியவடியார் 

திதி துவவுளச்சகடற்சார்தமா மலைமே 

னனித் திகழ்கழற்கதிருதயமாகுறரா 

ணயந்தனர்கின்றனர் ஞாயிறும்வந்தா 

னெனைத்தனியாளுடையருட்பிரகாச 

வெம்பெருமான்பள்ளியெழு ந்தருளாயே, (௧௫) 

திருச்ஏிற்றம்பலம், ் 

தருவருட்பிரகா ௪னார் திருப்பள்ளியெழுச் தி. 

OD pm. 

  

திருவருட்பிரகாசனார் 

நமஸ்ஸஙக7த்தனம், 
இருச்சிற்றம்பலம். 

இருத்தகுமாரணவாகமசிர த்தொளியேவெளியேயென 
தியக்கறவாயுரைநாடருறப்பினொமானிடகாடக 

வுருத்திசகழ்காரணசேயர்களுள தகனியா லயமேவீய 

வுருக்கவலாயறியாவறிலொளிக்சுவலாயெனையாளென 

இருத் தியவானவரேமுதலெவர்க்குமொணாவியலார்பணி 
யெனக்கெனவேபொ துவோவுறவிசை த்தீடுபா தமோஈம 

௮ருத்தியினோர் மடவாண்மகிழறத்தனிமால்விடையாய்கம 

வருட்பிரசாசநமோமமவருட்பிரகாசஈமோஈம, (௧); 

வழக்கர்களாமறுவோரவர்மருட்டிகம்பாசகவாசக 

மதித்தவமேபெறுசாள்கழிவழச்சறவேகன தாளிணை 

முழக்குறுசீர துவேபுனைமுழுத்தவரேோவலையேரித 
முயற்றுறவோர்மதியேவரமுளைத்தவெதைஈகமோரம 

விழுக்கறுகாரணகாரியமிசக்கறியாவடி வாயுல 

கெவைக்குமொர் தாயகமாகியவிணைப்பததா மரைநாண்மலர் 

அழுச்கடைபேல தயெஷோமுடியமை த்தருணாமெதோவினம் 

அருட்பிரகாசரமோதமவருட்பிகாசநமோஈம, (௨).



சந்தி Bape ற், ய்” 

மலத்துழலோர்சிறுடபதன த்தகுபேதையைவா வென 

மயக்க றுசிரடியேபுனைவளப்பணியாளர்குழூஉவிடை 

விலக்கறவேயிருநாமுளைவிடுக்கலமேலீளிவீணிளின் 
மிருத்திலையேனிலைவா யெனவிதித்தவனே வீளையேனு 

நலத் தனியாலயனேமறைகவிற்றருசோ தீயெனாயக 

ஈகக்கொடிமாதரசாரணிஈயத் தணிபா இதயாகிதி 

அலக்கணெலா மறுமாறருளறத்தனிவானவனேசம 
வருட்பிரகாசகமோகமவருட்பிரகாசசமோசம, (௩) 

குணக்தெமேல்குடபாலிதுவென த்தெரியேனொருகாயது 

குணத்திலுமேகடையாகியவெனச்கனையேையுமோர்பொருள் 

கணக்குசெய்லாய்புலவோரொடுகருக்சறவேற்னை யேநினை 

கவற்றிருலாளர்கண்ஞானியாகண த் இடையாயவர் தாமெண 

இணக்குறுசீரிதுதானுறவிசைத்தருளேசெ.துதானெளி 

லெணிக்குணிமா ௮ளதோவுன இயற்புகழோ பெரிதாரிய 

அணக்குறுவார்சரராதியரருட்கடைசேரியறேடுபு 

வருட்பிரகாசரமோஈமவருட்பிரகாசுமோஈம, (௪) 

எனை ச்தெரியேனெனையோபொருளெனக்கொடுமாலலர் மேலய 
னெனப்படுவார்பெரியாரவரியற்கரி தாகியச£டி. 

தனித் துணையேயுறுமாரியாகவதது ௮வாயென வேவலி 
தவக் கனியேயுனரேனினகினற்றிருவாசருளோரியல் 

மனித்தருள்போலியனாதலின்மதித்தறியேன ருள்வாய்மையை 
மயக்குறுவேனவமேயினிவழக்குளவோசிவனே௫வ 

அனித்தமெலாமறம ரனிட பணித்தவனேயரு சைல 

வருட்பிரகாசரமோரமவருட்பிரசகாசகமோம, (@) 

வடி தீ சனிவேல்கொடுமாபலைமதத்தனிமாமுசனாசற 

மலைத்தவனேமலயாளர்கள்வளர் த்தவளாசையனேகுச 

குடித்தெழுவாரிகினாதருள்குளித்தவமாமுனியாரிய 

குணக்கடலேகொடியேனெருகுடிக்கிறையேகுரவாவெனப் 

படி.த்திலனேரினிஜோர்புகழ்படிற் அ ழல்வேனவமேடேனில் 

பகட்டிரையாள் வரினருயிர்பதைத் திடுமேயென கோவதென் 

அடிச்சிறுநா யனையேனினியருட்படியா கபராபர 

'வருட்பிரகாசமோரமவருட்பிரகாசுமோ ரம, (௯)



௮ திரு வருட்பிரகாச்னா 

படைத்திடுலானறியாநெடுமுடிச்சடைமேலாவேர்டொஎி 

பனிச்சிறுமா மதிபா தியைபழிப்பறவேடனைவாயெனில் 

விடைத்தனிசே தனனேயெளை மிறைப்படுபேதையெனாவெணி 

AsO or ang ம்லிலொதக்கடமேபெறுமேபல 

கடைப்படுவேனிசையேனுடல்க திக்கசைவாய்சலலோர்பகல் 

கருத்துனின மதர் வகைகணித் தறிலாயிசையாகன 

'அடைத்திடலாரருளாவனவமைத்தருளர்ரியநாயக 

லருட்பிரகாசந்மோரமவருட்பிரகாசந்மோநம, (cr) 

மறத்தொழிலோவருமாமதில்வளர்த்தெழு தீபிடைவேவுற 

மதித்தொருமவரையேவல்கொள்வள த் தவனேமலையாண் மூழ் 
திறத்தவனேகருணாலயதிகை ப்பறவானிழன்மேவுபு 

திருத்தவர்ரால்வர்களாசறதிருச்செவியாரவுணாவருள் 
குநக்கொடிமாமவிமா சலகுலத்திறையோர்மருகாவென 

குடிக்கொருமாமுதலேயெமுள்குடிக்சொளுவாய்$வதாசிவ 

அறத்தனிசா ததிலாபுரியரூட்பொதுவாளஈமோஈம 

வருட்/ரெகாசசமோசகமவருட்பிரகாசசமோஈம, (௮) 

சயற்கடுவேல்பழிடீல்விழிசனித்துவர்வாய்மடவார்முலை 

கலிற்றலைகோவுறவேவிடிபடப்படுமோ வினமேல்வரு 

துயர்க்குளெலாமரசாகியசொலப்படுசாவெனுமோர்பகை 

அணுக்குறலேவருராளினிற்றுணைப்பகவொருளசோ புவி 
யியற்பலமபே தமெலாமெணியிடர்ப்படுவேனலதாசற 

வினைப்பருசரடியோர்புக ழினை த்தொழுமாறெதுவோமல 
சயற்கருமாமறையோடுநலரிக்சரியாயெளியாயெடக் 

கருட்பிரகாசர்மோசமவருட்பிரசாசநமோ ஈம, (௯) 

விரித்தனைமாமறையாகமம்விதித் தனையாருயிர்யாலையு 
மிகுத்துயுமாறருளாயினும்விழற்சொடியேனுணரேனை 5g 

திரித்தனனாப்மனமோடுபுதெருக்கடையேபுழல்வேனொரு 

றுத்தபுலா திகளேயுறச்சிரித்தகுபேதையெனாயிடில் 
தரித்தனையேமதியேர்டுபுல்சலத்த்வமர் மமளோடுறத் 

சவப்பயனேதமியோர்பிழைதனைக்குறியேலுடையாய்வ 

அருட்டுறையாயறவாழியவறத்தனிராயநொயக 

வருட்பிரகாசசமோஈமவருட்பிரகாசநமோஈம, (௧௦)



சந்நிதிமுறை, & 

ேேவறு, 

பிணிப்புறுமூலவாணவப்பெயர்ப்புறவேதமோதுபு 

பிணக்முறுபேதவாதியாபிதற்ற துசாடியேயுழல் 

வணத்தெனைகேடிவாவெனவலித்தென தாவியோடுடல் 

மதித்திகொயம்யாவையும்வசப்படவேகொளாதிய 

கணக்கறு£வபேதமுமிணக்குறுபா ததாமரை 

கடைப்படுபேதையோர்முடி.கருத்துளுமாகவேபுனை 

வணித்தருளா தியோரமவரட்டனையாளுவாய்நம 

வருட்பிரசாசனேஈமவருட்பிரகாசனேசஈம, (௧௧) 

இருச்சிற்றம்பலம். 

இருவருட்பிரகாசனார் ஈமஸ்லங்£ரத்தனம் 

wpb pp. 
  

திருசிற்றம்பலம், 

திருவருட்பிரகாசனார் 

ச.ரணமஞ்சரி, , 

சாமசண்டாயசரணஞ்சாதுசந்தானசரணர் 

தாவிலன்பாகுமவர் தஞ்சார்பினின்றாடிசரணம் 

காமகண்டாயசரணங்காலசண்டாயச. ரஷ 

காளகண்டாயசரணங்காளிகண்டாயசாணம் 

வாம௫ங்காரிம௫ழுர் தாமமர்தாரசரணம் 
மாமசங்காரசரணமீமசஞ்சாரசரணம் 

நாமமந்த்சேசசரணம்ராமலிங்கேசசரணம் 

ஞானபண்டீதசரணம்நாதமுண்டீசசரணம், (௧) 

மாரசர்தாபசரணம்மா துபங்காளசரணம் 

மாயசம்பேதிசரணம்மாலெனம்பேவிசரணம் 

கா.ரணங்காதிசரணங்காலமுந்தேகசரணங் 

காயமின்றாதிசசணங்காணரும்போதசரணம் 

ஆரணர்ே தடிசரணமாகமங்கூறிசரண 

மாசரும்வேதிசரணமாவிசஞ்சீவிசரணம் 

நாரமுஞ்சூடிசரணராசமுங்கறிசரணம் 

ராமலிங்காயசரணம்ஞானபண்டீத௪ரணம், (௩) 

2



இருவருட்பிரகாசனார் 

அடுறும்பாதசரணமா திகங்காளசரண 

மாலினன்றோ.துமுடிபின்சோ தியெர்தாதைசரணம் 

வாடுறும்போ தினெனையும்வாவெனுஞ்சீதவருளின் 
வாறெனென்றோதவடியன்பாடுறும்பாடல்பரிசின் 

ஈடரும்பாதசரணமேதரன்றாதிசரண 

மேழையென்மோகசரணமேசகம்வாசசரணம் 

நாடரும்பீடிசரணராரிீசிங்காரசாணம் 

ராமலிங்காயசரணம் ஞானபண்டீ.தச.ரணம். 

மானுறுங்சோலசரணம்மாணுறுஞ்லசரணம் 

வாதறும்போதமதனின்வாழுறும்பாதசரணம் 

ஊனரும்யோககிலையுர்தானரும்பாதசரண 

மூசனின்றாடுமள தினாடருஞ்சரசாணம் 

வானறுங்காலுமறலுந்திமணும்போ அமுயிரும் 

மாறரும்பானுமதிபுமானவெண்டேச௪ரணம் 

நானறுங்காலாணுகுரசானுறும்வேளையக லும் 

ராமலிங்காயசரணம் ஞானபண்டீத௪ரணம், 

ஈனசஞ்சா ரம இனின்.ரானசெஞ்சோரியுடலர் 

தானரும்பேறதெனுமென்னீனபுன்்சோகமதியின் 

றேரலிர்தோடவருளின்வானரும்யாறுபுவியின் 

பானறுங்காலினுறலின்யானெனும்போ தமுடிவின் 

தாூநறுஞ்€தசரணம்யானணிந்தோதமுடியின் 

மேனடும்போ துமரணந்தூரரின்றோடமிகவும் 

நானிலங்காணவெளியின்மானிடஞ்சூடுசிபுண 

ராமலிங்காயசரணம் ஞானகம்பிரச.ரணம், 

கூறருக்தியாகசரணகங்கோலமன்றாடிசரணங் 

கோதைசெம்பாதிசரணங்கூடலின்?லசரணம் 

வாறரும்போகசரணம்மாளிசன்மானசரணம் 

மாலினின்றோடிசரணமா சருஞ்சோதிசாணம் 

பா றுமுன்பாடஈடவும்பாவலஙகாரஈசரணம் 

பாடும்பாடசரணம்பாலினின்றேன௪ரணம் 

நாறுபுன்றேகமுயிருநாடுசெந்தா துகவரும் 

சரமலிங்காய௪ரணம் ஞானகம்பிீரசரணம், 

(௩) 

(௪) 

(௫) 

(௬)



௪ ந்நிதிமூறை, 

சேோமசிங்காரசரணற்தோழவென்றாயச.ரணர் 

தூயசெஞ்சோதிசரணஞ்சோ திசெஞ்சோ திசரணம் 

மாமனென்றோடிசாணம்வா துன ராடி சரணம் 

மாலயன்றேடிசரணம்மாபகஞ்சாடிசரணம் 

தாமவண்டா ரசராணஞ்சா தமுஞ்சூதமுறலுக் 

தானறும்வாழ்வுகருமென்சாமியென்சாமிசசணம் 

நாமமர்தேசசரணம்நாடருந்தேசசரணம் 

ராமலிங்கேசசரணம் ஞான ௪ம்பிரேசசரணம். 

தாயகஞ்சாமிரின தின்றாவரும்பா சமலசென் 

முவஃசொண்டார்கள்பணியுக்காமவண்டாயசரணம் 

சாயகர்தூயவரியென்றேடாஞ்சாடுநகையின் 

ப7ரவகம்பேசமதுவுஞ்சாருபென்போ தவளவன் 

நேயகம்வாடுமரியன்பா ஓுமிங்கே துபுரியும் 

வாறதென்றாதைசரணமீறில்சந்தோ டச ரணம் 

நாயகம்வேற துளதென்ஜோர்விலன்காணிச ரணம் 

ராமலிங்காய௪ரணம் ஞானபண்!௨த௪சரணம். 

ஜேலமந்த்ரா பசரணமோடியெண்டோளியுருகும் 

மோக டம்பாயசரணம்மோதகர்தாயசரணம் 

சீலதந்தராயசரணர்தேஜமுண்டாயசரணம் 

தேவ௫ூங்காயச.ரண 0G தர் தாயவறிவின் 

யபாலசந்தீராயசரணம்பாவசம்வாயிசரணம் 

பாகசம்யாமசரணம்பாபச௪ம்காரசரணம் 

ஞாலமிந்தரா திபரவும்நாகபந்தாயசரணம் 

ராமலிங்காயசாணம் ஞானச ம்வேதசரணம். 

பாசபஞ்சாரவரமும்பாறுமஞ்சாயதொழிலும் 

பாரில்விஞ்சாதவணமுன்பாடுகின்றார்களெவரும் 

மோசநர்தானதுறவர்தாளுமென்சாமிசரண 

மூடனென்கோ தமுழுதஞ்சாடுசெம்பாதசரணம் 

வாசகம்போயவொருசஈன்மா துரந்தோயுகிபுண 

மாஈடர்தேருமுகளவாரிசம்போதசரச 

ராஜசங்கூடியொளிரும்தேவரர்தேவச௪ரணம் 
ராமலிங்காயசரணம் ராமலிற்காயசாணம். 

Wan 

(ஆ) 

(௯) 

௫)



திருவருட்பிரகாசனார் 

நாகர்மண்டேயர்கனகநாடர்வக்தேதம்கல 

நாடிரின்றார்கள்பணியுரா சஈஞ்சாதிசாணம் 

மோகமங்காருமதியின்பாலகன்றேயுகிகமும் 

பூணன்சோதியெனவும்மூசரும்பேரசரணம் 

்் ஈரகபிங்கே துமென்றின்றாளூ.றும்வா றிதறவின் 

con ந்கோடமுடியின்்சூடுறும்பாதசரணம் 
ernst Pu Lop தும்பா டவென்றாலக௱ளும் 

egy மலிங்கா ய௪.ரணம் ராமலிங்காயசரணம், 

மாடகம்போகமனையும்மாயமங்கே துமுடிவின் 

மாச தின்றாயதிறைவன்மாணுறும்பா த2மனமன் 

வாடகர்தேடியுமலும்வாரகெஞ்சோடி.புகுறும் 

மாதிடங்கோளிசரணம்வா இடும்காளிமயலும் 

நாடகந்தூயவெளிரின்றாடி சங்கே தசமயம் 
நாடறாம்வேதமுடியின்பிருறும்பிடசரணம் 

ஏடகங்காழிவடலுமேரகம்வேதகரியு 

மேமமன்றோடுமருவுமீசதர் தீச சரணம் 

பாதமந்தாரமரு தீஞ்சோகபுன்னாகவகுளம் 

பாடலங்கோஸிபனசர்தாலமஞ்சாடிபடிரம் 

சூதவங்கோ லஅருமம்சாகசஞ்சாளிவிரவுஞ் 

சூழனர்தா திபுரிபின்மா துசெம்பா Re seat 

கேதசந்சேகதிரிபும்மூடமும்வா துமொருவும் 

சேடரும்போ தமருளுங்கேள்வியங்காதிசரணம் 

நாதமும்வேதமுடிவுஞ்ஞான மும்யோககிலையு 

நான தும்போயவொருஈன்னாயகந் தூயச ரணம். 

ஞானபண்டீதசரணகாகர்தம்வாழ்வுசரணம் 
நாதம்விர்தோடுகலையென்னாடகன்றாடி சரணம் 

மோனர்தா திசரணமூவலின்றாஇசரண 

மோனிசிர்தாயசரணஜூ தசண்டாயசரணம் 

வானூர்தாயசரணம்மாகதம்பாயசரணம் 

மாயுரம்வீரசரணம்வாலைசன்பாலசரணம் 

தீனபந்தாதிசரணஞ்சேவலக்தோகையுயருஞ் 

சீரசெந்தூரசரணந்தேவார்தேவச ரணம், 

(2) 

(0௨) 

(0௩) 

(We)



சற்றி தழு D. ) Wiki. 

ே வ் றி. 

சிந்தாமணியேசரணஞ்சரணர்திருவேமருவேசரணஞ்சாணம் 

கர்தாகனியேச ரணஞ்சரணங்கதியேமதியேசரணஞ்சாணம் 

எந்தாயிறையேசரணஞ்ச ரணமினியாய்தனியாய்சரணஞ்சரணம். 

முந்தாமுறையேசரணஞ்ச ரணமூனியேசனியேசரண ஞ்சரணம். 

ேே வறு, 

வட்டமானவம்புமுலையமிட்டசோ திபைம்பொனணியும் 

ட வைச்சகா திலங்குகுழையும்மட்டுலாவுகொர்தளகமும் 

ஒட்டியாணபர்தவிடையுமுற்றதாமசர் தமணியு 

முத்தரியதொங்கலதுவுமுச்சிமேவுமர்தபதமும் 

சிட்டரானவன்பருளமுமொக்கவாடமுன்புபுரியு 

மத்ததாளமங்கை ம௫ழுஞ்சித்தவே டமபொன்றிசாணம் 

நட்டளொர்கணம்பசரணம்நச்சுராயெனெஞ்சில்ச.ரண . 

நட்டராமலிங்கசரண௫ஈட்டமாடுசம்பு௪.ரணம், (War). 

சுட்டிலா தவெர்தைசரணந்துச்சமான௫ர்திசரணர் 
தொக்கநேயமைந்தர்மனமுஞ்சு த்தவேதவங்கமுடியும். 

மட்டுலாவுகஞ்சசரணம்வைத்செனாசைபர்தவிபுலம் 

வைத்திடா திசுழ்ர்துசிதமுமத்தனேனைவர்துபருவம் 

பட்டகாலமிங்குசிறிதும்பற்றுறா தபண் புபலஷீம் 

பக்ஷ$மோடுமின் ௮பகலின்பக்கமே புரிச் துவலியும் 

அட்டமானவிம்பசரண மத்தராமலிங்கசரண 

மத்ததாளநங் கைபகிழுமற்புகா வசண்டசராணம். (War), 

வறு. 

சிரித்தெயில்களெரியும்படிக்கவுரைமலையுர் 

தெரித்தசிலையெனமுன்வளை த்தகரசரணம் 

விரித்தமு.துமறையும்படி.க்கரியபுகழ்மென் 

பதத்தையொருகுறளின்வெரித் தீலையினுலவும்: : 

பொருத்தமதுபுரியுங்கருச்சசயசாணம் 

புனிற்றுமறிவிழிபங்கொருத்தசயசரணம் | 

நெரித்துவிறலவுணன்வரு த்தழுறகிறுவு 

நிருத்தபதசரணம்மிருத்தசயச.ரணம்., (Dx)



ae இருவரு ட்பிரகாசனார் 

வடி. க்சபழமறையின்சிரத்தினடனவிலும் 

கிருத்தசயசரணம்வரித் தவுலகெயையும் 
படித்தபுகழ்முழுதுற் துதிக்கவரமுதவும் 

பழுத்ததமிழ்விரவும்பயத் தமுலையொருபெண் 
கொடிக்கனியச ரணங்கொழுத்தமலர்புனையும் 

குடிக்குமொருமுதலென்குலத்தொடெனைமுழு இம் 

ஈடி ச்தகழன்முறிகொண்டெழிற்கனச௪பையி 
னடிச்தப;தசரணம்நடத்தசயச ரணம், (0௯) 

சனத் ததனசிவசங்கரிக்குமகிழ்வாவெம்: 

கணத்தொகுதிபுடனம்ப௫த்தினடபணியுஞ் 

சினப்புலியினடிசெம்மனத்தவலுமுருகுஞ் 
சிறப்பினியறகுசெஞ்சஹுக்குச னுசணுதக் 

தனத்ததனதனதந்தனத்த கன தன தந் 
தீருக்குசகுதகுதிந்திமித் திமீதிமிதிதிர் 

தினச்செகுகுசெகுசெஞ்செணுச் சுசெணுவெனமுன் 

நிருத்தகடாவிலும்பதத்தசயசரணம்.. (உ௰) 

ேவேறு. 

தேடியவேதா தருவின்கிழவன்சேயிதழ்மேலார்மசகளின்கொமுகன் 

றேவருரசாலாமறையும்புகழுஞ்சேவகமூவாவொருவம்பலநின் 

றேடியல்பூவார்குழலின்விழிசெஞ்சேலதுவோடாவுகளின்பவெள: 

மீடறமீதேபெருகும்படியன்றேவருமாராவசையின்மூமுகும் 

தாடனதாதா தனனந்தனனந்தாதகுதீதீசெகுசெஞ்செகுசெக் 
தாதிமிசேசே தகுதந்தகுதர்கானனதானாதனனர்தனவென் 

ருடியபாதாசரணஞ்சரணமாரியகா தாசரணஞ்சரண 

மாகமபோதாசரணஞ்சரணமாஞளஞுடையாதாசரணஞ்சரணம், 

ேே வறு, 

மாயசஞ்சாரசனனம்மரணம்வால தவர்தாருநெறியின்றொருவும் 

வாய்மையிங்கேழைபெறவுந்திறாவும்வா ழ்வுதந்தாளினியலும்படிஈன் 

னேயவன்பானசுடலின்முழுகுந்நீ தீதொண்டேசெய்பவர்தங்குழுவி 

னீசனென்கோ துகழுவுக்தரமன்ராகவுந்தான துறவந்தருளும் 

ஞாயமின்றே துமறியன்பெரியனாதரின்சே திசிறிதன்ற வு [வின் 

நானுமக்கோ துமென துர் தணவும்போ அமன்றோசொடு ற்ரியும்மென 

ஞயசங்கே தீவுளவிங்க ருஞம்ராமலிங்காயசரணஞ்சாரண 

மாதனென்றாதைசரணஞ்ச ரணமாடுசெம்பாதசரன்ஞ்சாணம்.



சந்கிதிமுறை, ௧௫ 

ேே உறு, 

ஒடுகீரொடங்ககொ கறுசோதியோடிரண்டுசாற்று 

மோசைவானபண்சுசார்க்தமோதுமா தனென்றுகாட்டு 

நீடுகாலிரண்டுநோக்ககோலமாயிருந்ததீர்க்த 
நீலனாசவர்துசாத் துரேயமாயசம்புபோற்றி 

வேடனலூனையண்டவாத்தவேதியாவெனண்டபோற்றி 

லேதமாசிலம்பபோற்றிவேணிமீதிலம்பபோற்றி 

ஆடலேறுகர் சசா ட்யொரியாவெனன்பபோற்றி 

யாளிராமலிக்கபோற்றியாடுபா தரம்பபோற்றி, (௨௩.) 

ேே வேறு, 

கரைத்செனானானமூர்ச்சைகருத் தினுதேசநீத்து 

கணிப்பிலா சாசைலாட்டியிருச்துபாதாயபோற்றி 

யுரைத்துகாவாலுமாட்டாப்பெருச்தவானாதிபோற்றி 

யொருத்தனாயாதுமாக்காத்திருத்தபோ தபோற்றி 

யிரைத்தமாவாரிதீர்த்தமிருக்குகோடீரபோற்றி 

யிசைக்குமாவேதவாக்குவிரித்ததாளாளபோற்றி 

நிரைத்தமாயாசகாரச்சகிறுத்தகோலாயபோ றி 

நிருத்தராசாயபோற்றிகிருத்தபா தாயபோற்றி, (௩௪) 

இரு ச்சிற்றம்பலம், 

திருவருட்பிரகாசனா சாணபீஞ்சரி 

முற்றிற்று, 

திருச்சற்ற ம்பலம். 

இருவருட்பிரகாசனார் 

அருணாமமத்திராமிரதம், 
அர்தமாதியுமகன் றருமறையி 

னழீலச்சென்னியுமாகமச்சரமுஞ் 

சர்தமாலயனாதியவானோர் 

சடங்கொள்சேகாமுந்தடவரிதாய்ச் 

இர்தைமெய்ம்மொழியாலுமிங்கெளிதாய்த் 
தீயனேற்குவந்தசப்பட்டசெர்கா 

ளெர்தையோஞ்செவஷண்முகசுவவோ 
மிராமலிங்கவோஞ்சிவாயசற்குருவோம், (#)



திருவருட்பிர்கா சனார் 

பாசம்யாவையுங்கழன்றுபொய்கமுவிப் 

பருவெலா கெடவென்னுளக்கோயில் 

வாசமாகவந்துட்குடிகொண்ட 
வாசராண்மலர்ப்பாதவண் புகழைப் 

பேசமாமறைபெரித்யர்த்திட்ட 

பேசுமா ற்வன்போருட்பிரகாச 

வீசவோஞ்செவஷண்முககவவோ 

மிரா மலிம்கவோஞ்சிவாயச ற்குருவோம், 

மூலமாயையிற் நாங்கெவென்னை 

முழுதுணர் த் திடச்கெழுமியவுடல 

ஞாலம்யாவையும்வை தீதிருள்விளக்கு 

ஞானமாமயகாண்மலாடிகள் 

சிலமார்புகழ்செப்பவந்தருளுந் 

தேவர்சிங்கமேதிருவருட்பிரகாச 

'கேலுமோஞ்செவஷண்முகசவவோ 

மிராமலிங்கவோஞ்சிவாயச க்குருலோம், 

salou sae புருதவென்னெஞ்சக் 
கருங்க லுங்கனியாய்ப்புலனுகரா 

தொல்லைமாய்வுறவிமுங்கியின்புருவா 

யுரைக்குக்ே தாறுமென்னுடலெலாமினிக்குஞ் 

செல்வத்தாமரைத்தாண்ம லர்க்கெனையுந் 

தேர்ந்துகொண்டருள்செய்பருட்பிரகாச 

வெல்லையோஞ்வெஷண்முகவேவோ 

மிராமலிங்கவோஞ்சிவாயசற்குருவோம், 

சாணுவாரிருகண்களுமனமுங் 

கரைர்துதங்களைக்காணிலராக 

மாணுலாச்திருவருளினால்விழுங்கிவைத் அ 

மாசறக்கழுவிபின்பூட்டுக் 
தாணுவாசயசரண்வாரி௪மென் 

றலைக்குமாமுடியாக்கியவமல 

வேணினோஞ்செவஷண்முகசுவவோ 
மிராமலிகசவோஞ்சிவாயசற்குருவோம், 

(௩) 

(௪) 

(௫)



ச ந்சிதிமுறை, 

கண்டகாட்டுயுங்காணுறுபொருளுங் 

காணுகின் றதுங்கா ட்டுகின்ற தவுக். 

கொண்டமாமறையுபசிடக்கோயில் 

கொண்டிருந்த துங்கொடியனேனுள த்தைப், 
பண்டையேவிழுங்குற்றுமீட்டுமிழாப் 

பண்புமிக்கதுமாங்கழல்பதித்த 
வெண்டங்கோஞ்சிவஷண்முகசவவோ 

மிராமலில்கவோஞ்சிவாயசற்குருவோ ம். 

இன்னலற்றுயிர்களின்பமாங்காங்சே 

யெய்தியெய்துறவ.துவதவாஇ : 

மன்னியோய்வில்லாவான்சுவையமுதாய் 

மானிடங்காட்டிவலி,.துவர்தெனக்கே 

தன்னிகர்வைப்பிற்கிடைத்திடுசெக்தாட் 

டாமரைப்புகழ்சாற்றுமாசாறறும் 

என்னையோஞ்சிவஷண்முகசுவவோ 

மிராமலிங்கவோஞ்சிவாயசற்குருவோம். 

வானநாடருமைந்தருமோன 

வரருகாடருமாண்பதாய்ப்பொதுவின். 

ஞான நாடககவிற்றிமெம்யடியர் 

ஈலங்கொள்சிர்தைப்பூங்கோயி ல்கொண்டருளு. 

மானவார்கழற்புகழ்வழிவழுத்த 

வந்தகப்பட்டமாநிதிமறைக 
ளீனுமோஞ்சிவஷண்முகசிவவே 

மிராமலிங்கவோஞ்சிவாயச ற்குருவோம், 

பத்தியுண்டுதொண்டானவர்பெசிய 

பளகறுக்கவேயருட்கொடிகட்டி 

முத்திமாமகள்களிப் புறவாழு 

முழுஅமெய்யறிவின்பமாங்கழல்கள் 

வைத்துவைத்துளர்தலைவிழியணைக்க 
வந்தகப்பட்டவலிதெனக்கந்தோ 

வித்தினோஞ்சுவஷண் முகசிவவோ 

மிசாமலிங்கலோஞ்வொயசற்குருவோம். | 

3, 

கன. 

(௪) 

(௪) 

(௮) 

(௯),



all திருவருட்பிரசாசனார் 

வாய்மணக்குறமனமெலாமணக்க 

வையம்வானகமற்றநுளமணக்கத் 

தூப்மணத்தமாமறைமுடிமணக்கத் 

(தூயவாகமத்தொல்சிரமணக்கத் 

தாய்மணக்குறுங்கரணையினாயென் 

நலைமணக்குறத்தரித்தபூங்கழல்கள் 

எய்மணத்தஷண்முகசிவகுருவோ 
மிராமலிங்கவோஞ்வொயசற்குருவோம். (௰ 

இிருச்சிற்றம்பலம், 

திருவருட்பிரகாசனார் ௮ருணாமமந்திராமிர்தம் 

மூத்றிற்று, 

,திருச்சிந்றம்பலம், 

இிருவருட்பிரகாசனார் 

இவ்வியதாமாமிரதம், 
கலைவது 

வேதியோமன்புவிளக்யெசழல்கள் 
வீகமொமறைச்சிலம்பணிந்தொளிரும் 

பாதவோம்பரம்பரசிவசவவோம் | 

பங்கயத்தனுமங்கைமார்பகத்து 
நீ தறுர்தொழுநிதவோமெங்க 

ணெஞ்சமேலியதஞ்சமோமளவா 
வாதியோ.மரகரகரசுவவோ 

மருட்பிரகாசவோஞ்ஜெயஜெயஜேே. (௪) 

சொல்லினனமுடி வீற்றிருர் தருளுக் 
தூயவோம்பரஞ்சோதியோம்கெஞ்சக் 

கல்லைமென்சனியாக்கெயெஹன்று 

சண்ணவோமருட்கண்ணவோக்காத 

லெல்லையோமெனையாளுடையிரா ம 

லிங்கவோம்பகலிரவொன்றுதானு 

மல்லையோமாகரகரசெவவோ 

மருட்பிரகாசவோஞ்ஜெயஜெயதேகதே. (2.)



 whbBepenp: 
Lops த்மெய்யன்பின்சுவைமுழு அண்ட, 

பாதவோம்பசுப திவெசிவவோம் 

முழுத்தமூடனேனுளங்குடிகொண்ட 

மூர்த்தியோமருட்டீர்த்தவோஞ்சுவவோம் : 

விழுத்தகுந்திருத்தில்லயம்பலத்.து 
வேதியோமுத்திவித்தசவன்பு 

aps pear unsere 9RouCaur 

um Grars ar gsoguosguG Gr, ப 

என்னையின்னிதாயாண்டுகொண்டருளு 

மீசவோம்பாசநாசவோஞ்செகோம் 
முன்னைவல்வினைமுற்றுமோ wa} oP en 

யுரைக்குமூர் த்தியோ ம் தர்த்தவோஞ்செவோம் 

தன்னையேகிகருந்தயவுடைய 
சம்புராமலிங்கப்பெயர்தரித்த 

அன்னையோமரகரசரசிுவவோ 

மருட்பிரசாசவேர்ஞ்ஜெயஜெயஜேஜே. 

எண்ணுமெண்ணரங்களெண்ணியவண்ண் 

மினிதுணர்ந்தேலை முயோங்களுக்கருளும் 

வண்ணவோமருள்வண்ணசெவ்வண்ண 

மாய்வர் தகப்பட்டமாகழன் முடியாப் 

பண்ணரல்லருள்பண்ணியவெங்கள் 
பண்ணவபழமறைமூழுதேத்து 

அண்ணலேர்மரகரக.ரசவ்வோ 

மருட்பிரசாசவோஞ்ஜெயஜெயதேகே. 

ஏத் துவாருளத்தின்புருவாதி 
யிருக்கும்பா தீவோமெங்குலம்விளங்கப் 

பார்த்துக்கண்ணருளா௮ளம்விளக்கும் 

பரமவோம்பழமலப்பிணியகிழ்க்கச் 

சோத்தமாலைகளுக்குளங்களிக்குஞ் 
சோதியோந்தில்லையா தியோமரவோம் 

௮, தீசவோமரகரகரசிவவோ 

மருட்பிரசகாசவோஞ்ஜெயஜெயஜேகே, 

(௪) 

(௫) 

(௪)



திருலருட்பிரகாசனர் 

முடிவிலன்பினருள்ளப்பூங்கோயின் 

முழுமண்ச்சுடரோஞ்செவவெவேர்ம் 

படியிலென்றலைதீட்டியசெர்தாட் 

'பங்கயப்பரஞ்சோ தியோம்காயேன் 

குடியெலாம்கிளங்கப்பெருங்கருணை 

கொண்டகோலத்துக்குருபரவேவோம் 

அடிகளோமரக. ரக ரசிவவோ 

மருட்பிரசா சவோஞ்ஜெயஜெயதேதே, 
பொய்யதேமுழுதும்வடிவாகயெ 

புலையளேன்பொய்ப்புரைமுற்றும்போக்கெ 

மெய்யருள்கொழிக்குங்குருராயவோம் 

வேதவாகமமோதுசெட்பாதவோம் 

பையமானிடங்கா ட்டியலாளுடைப் 

பரமவோம்பரமாபரஞ்சோதியோம் 

ஐயவோமரகரகரசிவ 2வா 

மருட்பிரசாசவோஞ்ஜெயஜெயஜேஜே. 

ஞானநாடகங்கட்டியாருயிர்கண் 
ஞாலம்யாவைய,டிப்பித்தரலத்து 

மோனவார்கழற்பங்கயமுனியோ 

முதலுமீ.ற மிலாதமுதல்வவோ 

மீனனேனெஞ்சினென்றும்பிரி ர்திடா 

வெர்தையோமருட்டந்தையோந்தாயோம் 

மருட்பிரகாசவோஞ்ஜெயஜெயஜேஜே 

பத்தியூருக்கப்புறம்பதின்காதப் 
பரப்புக்கப்புறம்போயக்குடி.பிருந்த 

பத்தனேன்றலைக்கேவலிதன் ற 
மலர்க்கழல்வைத் துமள்மெலாங்கழுவச் 

சிக்தமேகுடிகொண்டருள்செ ய்த 

செல்வமே௫வனே ரா பலிற்க 
அத்தவோமரகரகரசிவவோ 
மருட்பிரசாசவோஞ்ஜெயஜெயஜேே, 

திருச்சிற்றம்பலம். 
திருவருட்பிரகாசனார் இவ்வியநர்மாமிர்தம் 

முற்றிற்று, 

(sr) 

(௮) 

(௯) 

ட



eh Bapan ps ப்தி 

... திருச்சிற்றம்பலம், 
திருவருட்பிரகாசஞர் 

Pear Davis Big worth. 

  

தருக்ககுமார்பதுரத்தினிதழ்த்தலிசே திலாழ்த்த 
திதிக்கொருசே யராக்சமதைத்தெறுநாகர்போற்று 

மருத்தகுபோ துமாற்தியுருத்திகழ்பா தபோற்றி 
மறைத்தனிராதபோற்றிமதிப்பருசோ திபோற்றி 

கருத்தருபாசநீக்கிக்கதித்தருரேசபோற்றி 
சணக்கறுவா தர்பாழ்த் தக் தற்றொழிமா றுகாட்டி. 

யருத்தியினீசனேற்குணடிப்பணிபோ தவாக்கு | 

மருட்பிரகாசபோற்றியருட்பிரகாச்போற்றி, (௧) 

கலிப்பகைரர் சமாக்க்க்கடிக்கமழ்பா தபோற்றிக் 

கலக்கறவாளுமாக்கிக்கழ்ற்பணியானவாற்றப் 

புலப்பகைவீசியேத்துமியற்றருமீசபோற்றி 

பொருப்புவினணிபாப்பினிசை தீதுழல்சேர்வைவர்ட்டிச் 

சலிப்பறுமவர்சாக்கவலொருப்படுநீ தபோற்றி 

ச்துர்த்தசலோகமார்த்த்தவத்தனிரா தபோற்றி 

அலக்கணிலாதவாழ்க்சையளித்தருளா திபோற்றி 

அருட்பிரகாசபோ ற்றியரு ட்பிரகாசபோற்றி, (௨) 

மயக்குறுகூலகோய்க்குமருத்தெ.னுமாஇல்ர்த்தி 

வழுத்ததியாதவோச் அமருட்கொடுநேடியார்கசப் 

பயிர்ப்பதிலர் அம த்தபரூக்க்வல்சேறிவாழ்க்கை 
பசைப்பிலதாசவீழ்த்தவெலுப்படைநாயினேற்றுக் 

கயக்குறுே வனெனாத்தகடைப்படுபேதையோர்க்கிற் 

கழற்கணிதாகுபேற்றையினிப்பெ௮காளெனாக்கு 

பயர்ப்பறுசேோர திபோற்றியவத்தொழிசைபோற்றி 

அருட்பிரகாசபோற்றியருட்பிரகாசபோற்றி, — (ஸ்ட 

விதிக்குமுதர்றுசாட்டவனைக்களவாதநோச்செய் 

தெனக்குயர்பேறதாற்றல்வினைக்கொகொலகூற்றுக் 

சதத்தினிலே.துறீத்தக்கணத்தினிலோடுகூட்டைக் 

ச்இக்கினிதாசியேற்ற தணைக்கொளுமாறொரேற்ற



Re. இருவருட்பிரகாசனார் 

வதிததனையோர்கொப்பொய்மடப்பிடிபோலியார்க்கு 

மயக்குறுபேயஞற்றுமதி த் இறமேதன் சீர்த் தி 

யதிற்புகுமாறதாக்கப்பதப்பணிசாலுமாக்க 
வருட்பிரகாசபோ ற் றநியருட்பிரகாச்போ ற்றி, (#) 

அுறைத்துறைழால்கள்பார்த் துச்சுழற்படமேய்ப்பத் 
அுடிப்புறுவேனைநோக்கித்துகட்கெடவாள தாக்கி 

ம றச்சிரநேடியா ற்றவரற்றுறுமாறுகா ட்டி 

மயர்ப்ப றமாசுபோக்வெளர்த்தருள்பர்தபோ ற்றி 

சிறைப்படுமாயவாழ்க்கைத்திறத்துளமர்லல்வீழ்த்துன் 

திருப்பணிசர் ஓமாற்றப்பெறிற்குருகாதபோற்றி 

அறத்துறைவாழவாழ்த் துமவர்க்குறவாதிபோற்தி | 

யருட்பிரகாசபோற்றியருட்டுரகாசபோற்றி, . (௫) 

பழிப்பறுவே தவாக்கனியற்கருவாகிகோக்கு 

பவர்க்கறிவாகியோர்க்குமொளித்தனிராதபோற்றி 
யிமுக்குழல்பேதையா த்தபுலைச்சிறுபோதமாற்றி 

யினைப்பருபாதமேத்அமெழிற்பரபோதபோற்றி 

விழு த்தொ ழின்மூவர்போர் ற்றுமுதற்பொருளா திபோ ற்தி 

விரைக்கழலோ அவார்க்குத்தனித் துணையா திபோற்றி 
யழுச்கடைராயினேற்குனடிப்பணியாகலார்த்த 

வருட்பிரகாசபோற்தியருட்பிரகாசபோற்றி, (௬) 

மலைத்தனிமா துசீர்த்தலினிப்புடைபா திபோ 

மணிப்பணிசூடிபோற்திமகத்ெ தாழில்சாடிபோற்றி 

சலத்தவமா அுகூர்த்ததனிச்சடையாளபோற்றி 

தவத்தர்கள்வாழ்வுபோற்றிசசத்தொருதாலை தபோற் றி. 

சொலைத்திகழ்சூலவேற்கைக்குருச்-டர்மேவுநோக்கின் 

குணக்கடலாதிபோற்றிகுகற்ளுயரா திபோற்றி 
அலைப்படுரீலமார் த்தவணிக்களகாதபோற்றி 

அருட்பிரசாசபோஜற்றியருட்பிரகாசபோற்றி, (er) 

களித்தரல்வா.ரர்வாழ்த் துமரைப்பொருதாளபோற்றி 

கலைத்தலைமேவுசர்த்திகலித்தொளிர்பா தபோ ற்றி 

மனித்தருள்போலிவேற்றுவகைப்புகல்யாதுகோற்பல் 
மடச்கொடிபாதிபோற்றிமறைக்குருராதபோற்றி



சந்நிதிமுறை. ௨௩, 

அனிக்கிகலாதிபோற்றிதுணைத் அணையா திபோற்றி 

சுகக்கடலாதிபோற்றிசொலற்கரிசாதிபோற்றி. 
அனித்தமிலாதவாற்றலளித்தருளாதிபோ ற்றி 

யருட்பிரகாசபோற்றியருட்பிரகாசபோற்றி, (ஷ் 

விடைத்தனியேறுசூட்டுவிறற்கொடியாளபோற்தி 
மிகுத்துரைகூறுமாந்தர்விடற்கருவாரபோற்றி 

கடற்கரிதாகியார்த்தவிடத் தணவாளபோ ற்றி 
கயற்கணிமா து£ர்த்த துணைப்பொருளாதிபோற்றி 

மடற்புனைதாமமார்த்தசடைப்பிறையாளபோற்றி 

வடற்பதிவாணபோற்றிமனத்துணையா திபோற்றி 

யடற்பவ்டசூலமாக்கொளழற்புனைகோலபோற்றி — 
யருட்பிரசாசபோற்றியருட்பிரகாசபோற்றி (௯) 

படப்புடைவாணபோற்றிபகைப்புரநாசபோற்றி 

பணிப்புகழாளசேத்.துபகுக்கருசோதிபோற்றி 

தடப்புனல்சூடிபோற்றிதவத்துறவாதிபோற்றி 

சசத்தொருகாதபோற்றிசகத்திரநாமபோற்றி 

வடற்பதிவாசசோற்றிமணிக்கொளியாதிபோற்றி 

வழக்கர்கள்காணலாற்றில்வழுக்தரு தூயபோற்றி 

அடற்கருகாலனாக்கமழித்தருள்பாசபோ ற்றி 

பருட்பிரகாசபோ ற் நியருட்பிரசாசபோ் ற் றி, (6 

திருச்சிற்றம்பலம்., ‘ 

திருவருட்பிரசாசஞார் 

போற்றிஸங்€ர்த் தனம். 
மத்தித்து. 

.திருச்சிற்றம்பலம். 

க, திரு வருட்பிரகாசனார் 

. முறையிட் Dal coir over Ch 

விடையத்தமுத் தருய்யும்படிக்குவீடுங்காட்டில்லிர் — 

அடையவென்னையவலப்படுத்தலழகோவருட்கையா 
கடல்சூழ்வையம்பரவப்படுவீர்கண்ணேகளைகண்ணே . ' 

வடலூசொடுமென்னெஞ்சங்கொண்டீர்வாழ்ர்தபோதிசே, (க)



௨௪ திருவருட்பிரகாசனா் 

அறவும்விடுக்கருறகல்லருளுட்புகுதல,தவொட்டீ. 
ரறமுன்சொன்னீரென்னையவலப்படுத்தலவழகேயோ 
கறவைபுனிற்மேடுலவும்வட லூர்கண்ணேகளைகண்ணே 

மறமன்னியவென்னெஞ்சுங்கொண்டீர்வாழ்ந் அபோ தீர. (=) 

உமக்காட்படுத் தரிடையேகள்ளவினையுற்றாள வே 

யமைவுற்றிருர் தீரன்னையவலப்படுத்தலழகேயோ 

சமச்சூன்முகில்சேர் பொழில்சூழ்வடலூர்கண்ணேகளைகண்ணே 
மமதையுஅமென்னெஞ்சங்கொண்டீர்வாழ்ந் தபோ தீரே, 0 

கெடவேயுலகஈடையிற்செலுத்திர்கேடில்பதந்தாரீர் 
அடைபேரருளீரென்னையவலப்படுத்தலழகேயோ 

கடனஞ்சுண் டீர்வானோருய்யக்கண்ணேகளைகண்ணே 

வடலுங்கொடியேனெஞ்சுங்கொண்டீர் வாழ்ந்துபோ தீரே. (௪). 

நினையா திருக்கவொட்டீர் நீராயுருக்கியுயக்கொள்ளீ 

. ரனைமேவியநீரின்னமவலப்படுத்தலழகேயோ 

கனைவானுளிஞ்சும்பொழில்கசுழ்வடலூர்கண்ணேகளை கண்ணே 

வனையாகநெஞ்சமிடங்கொண்டிருர் தீர்வாழ்க்துபோ தீரே, (௫), 

தாற்லேபடுத்இத்தாழ்க்தாற்பொதுக்காதெடுத்நீரெடுத்தாக்கே 
யாள்வானிசையீரின்னமவலப்படுத்தலழகேயோ 

காழ்மாமாஞ்ரூழ்வடலூரிருர்தசண்ணேகம்ாகண்ணே 

வாழ்வானருளீர்வாளாங்கிருந்தீர்வாழ்ர் போ தீரே, (a), 

வீணேயடிஎ மயெனப்பேர்பட்டேன்மெய்ம்மைநெறிகாணேன் 

ஆணுய்ப்பிறர் தவவவலமுழர்ேதேனழகோவருட்கையா 

காணீர்போலுமென்னோய்வடலூர்கண்ணேகளைசண்ணே 

மாணாவென்னெஞ்சடங்கொண்டிருந்தீர்வாழ்ர்துபோதீரே, (ar). 

கெட்டாலவமேகானேநீரேபழிப.ட்டீராளப் 

பட்டேயொ ழிர்தேனின்னமவலப்படவேபடுபேயோ 

கட்டார்புனல்சூழ்வேலிவடலூர்க்கண்ணேகளைகண்ணே 

மட்டாகரவென்னெஞ்சங்கொண்டீர்வாழ்ர்துபோதீரே, (௮) 

பிறரதர்தரமொன்றெண்ணேன்பிறிதுமதியேன்பொருளாக 

அறமன்னியசேவடியல்லானானவலப்படுவேனோ 

"கறுவில்கருணைக்கடலேபுலியூர்க்கண்ணேசளைகண்ணே 
- மனுவில்வடலுனெஞ்சுங்கொண்டீர்வாழ்ர் தபோ.தீரே, (௯).
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மறக்சான்மறக்சப்படுமோவுமைரான்வடலூர்வாழ்ர் துள்ளீர் 

அறந்தானுரைத்திராலகிழலிலவலங்களையிரோ 
கறக்தான்கன்றோடுலவுபொற்றிக்கண்ணேகளைகண்ணே 

மறக்காழ்நெஞ்சில்வாளாங்கிருர்தால்வாழ்ர்.துபோ தீரே. (ய), 

எ அநான்செய்கேன்யாரேகளைகண்ணெளைமுன்னாட்கொண் (ர் 

பு. அமாமுகப்பேலுயுமாறுளதோவவலம்புகுவேனே 

சஅவாதென்னுள்ளமர்க் தீர்தணிகைக்கண்ணேகளைகண்ணே 

மதுவார்பொழில்சூழ்வடலூரிருர்தீர்வாழ்ர் துபோதீரே. (Wa) 

| திருசிற்றம்பலம். 
திருவருட்பிரகாசனார் முறையிட்டுகிண்ணப்பம் 

மேற்றிற்ற.. 

AGFA no wuss. 

இருவருட்பிரகாசனார் 
ட ௦ 

குறையிர நதவிண்ணப்பம், 
nee ணர் 

  

அ௮ப்பாவாரமுதேயழசாவணியம்பலத்அள் 

செப்பார்கொங்சையொடுஈடமாடியசேவ்கனே 
மைப்பாவியகண்டத்தாய்வடலூருறைமாமருந்தே 
யிப்பார்தன்னிடையேயெனையென்செயவெண்ணினையே. (a): 

அ௮ன்னேயாருயிரேயணிமம்பலத்தாரழகா 

கொன்னேராள்சழித்தேன்கொடுங்கூற்றுயிர்கொள்ளை கொள்ள 
மன்னேமாகவமேவடலூருறைமாமருந்தே 

யென்னேதிருவுளர்கானெனையென்செயவெண்ணினையே,  (2.): 

அணியேயா ரழகாவருளம்பலத்தென்னரசே 
யபிணியேன்கினையமா ட்டேன்வுனபெய்ச ழல்பேய்மதியால் 

மணி? யமாகிதியேவ டலூருள றமாமருந்கே | | 

எணியேரைதல்செய்வேனெனையென்செயவெண்ணினையே, (௩) 

அயயாவாரழகாவடியார்தம்மனச்சவனே 

பொய்யானபலவும்புரிர்தேயவம்போக்குசன் றேன் 

மையாரசண்ணிபங்காவடலூருறைமாமருக்தே 

சுய்யாவாறுரையாயெனையென்செயவெண்ணினையே,.. (a7); 

A,
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அனிடத்தஞ்சுமாமெணியம்பலத்தாரழகா 

வூனிடத்தாசைவைத்தேன்வுனையோ தல்கினை த தல்செய்பேன் 

மானிடக்கோலங்கொண்டாய்வடலூருறைமாமருந்தே 

ஏனிடர்ப்பாடுவைத்தாயெனையென்செயவெண்ணினையே. (௫) 

அஞ்சலென்றாண்டவனேயம்பலர்திகழ்செம்பொற்குன்றே 

பஞ்சடிப்பாவைரல்லாளுடனடை.யபண் டங்கனே 
மஞ்சணிபொன்மிடற்னுப்வடலூருறைமாமருக்தே 

எஞ்சலிலா தவனேயெனை யென்செயவெண்ணினையே. (௬) 

அன்றயன்மாலறியாவடியேன்றலைக்கேமுடியா ப 

ஈன்றணிர்திட்டவனேபொதுவாடியஈம்பரனே 
வன்றுயர்ரீக்கவல்லாய்வடலூருறைமாமருக்தே 

என்றனியாருயிரேயெனையென்செயவெண்ணினையே, (sr) 

அரியவனேயரசேயணியம்பலத் தாரமுதே 

தெரிலென்சின்னையின்னம்செ நியு்கெறிதேவதேவே 

வரியரவார் த்தவனேவடலூருறைமாமருந்தே 

இருவினைவல்லிபூண் டயெள்ே யன்செயவெண்ணினையே, (௮) 

அரனேயம்பலவாவழலாடியவாரமுதே 

மரனேர்வன்கணன்கல்மனமோவுருகாவலீ.து 

வ.ரனேர்மங்கைபங்காவடலூருறைமாமருந்தே 

இரவேன்வுன்னையெந்தாயெனையென்செயவெண்ணினையே, (௯) 

அற்றவர்க்கற்றறனேயழகம்பலத்தாடல்செய்வாய் 
குற்றமெலாம்படிகொள்கொடியேனிற்குதித்துக்கொள்ளேன் 

மற்றுங்கெடகிருந்தேன்வடலூருறைமா மருந்தே 
எற்றினிவிண்ணப்பிப்பேன்யெனையென்செயவெண்ணினையே, 6) 

ஆதனையாளுடையாயம்பலந்திகழாரமுதே 
வோதலினியவனேவொழ்தியூருறைவுத்தமனே 

மா திடங்சொண்டபிரான்வடலூருறைமாமருந்தே 
யேதினிச்செய்யவல்லேனெனையென்செயவலெண்ணினையே, (wa) 

இருச்சிற்றம்பலம், 

திருவருட்பிரகாசனார் 

குறையிர நீதவிண்ணப்பம் 

மூற்றிற்று,



சந்நி திமு ற். BG! 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவருட்பிர்காசனார் 
oO ரூ.5 ௦ 6 ௦ 

அறபித்தவிண்ணப்பம், 
je 

தண்ணாகொன்றையினாயதமிழ்மெய்ப்பயனானவனே 

அண்ணாவாருயிேோயணிமன் ற்வவாரழல்போல் 

வண்ணாவானமுதேவடலூருறைமாணிக்கமே 
எண்ணாயேழைகுற்றமெம்பிரானென்னையேன்றுகொள்ளே (௧) 

சேலாடும்விழியர்ளவள்செய்தவங்காணவன்று 

நூலார்மார்பினனாய்நுணுகும்க்டைகொண்்டவனே 

மாலேர்டயனறியர் வடலூருறைமாணிக்கமே 

ஏலாயேழைகுற்் றமெம்பிரானென்னை யேன்றுகொள்ளே, (௨) 

கந் தாகற்பகமேகடையேனிருகண்மணியே 

நந்தாமணிவிளக்கேராயினேனைப்பொருட்படுத்து 

வர் தாய்மானிடனாய்வட லூருறைமாணிக்கமே 

யெந்தா ய்குற்றமெண்ணேலெம்பிரானென்னையேன். றுகொள் ளே, 

தாயேதத்துவனேதர்தையேயெந்தயாகிதியே 

சேயேசெழுர்அணையேசிவனேசிவலோகத்த ன 

மாயாமாயம்வல்லாய்வட லூருறைமா ணிக்கமே 

யேயேவேழைகுற்றமெம்பிரானென்னையேன் ுகொள்ளே, (௪) 

குருவேகோமளமார்கொடியேரிடைக்கொம்பனையாள் 

திருவேதெள்ளமிழ்தேசிறியேனுளச்செ ய்யமலர் 

மருவேமன்றுடையாயவடலூருறைமாணிக்கமே 

யிருவேறெண்ணலெதந்தா யெம்பி.ரா னென்னையேன்றுசொள்ளே, 

சொடியேனெஞ்சகமேகோயில்கொண்டகுருமணியே 

படிமேலொன்றுமிலாப்பாவீயேனைப்பொருட்படுத்து 

வடிவோர்மானிடனாம்வடலூருறைமாணிக்கமே 

அடிகேள்குற்றமெண்ணேலம்மானென் னையேன்றுகொள்ளே, 

ஊழ்மாமுளையமுதமூண் டலெம்முடையுச் தமனே 

பாழ்மாமைய ஓுராவ்கையி ற்பரிர்தாண்டுகொண்ட 

வாழ்வேமாமணியேவடஒாருறைமாணிக்கமே 

ஏழாயென்னவெள்ளேலெப்பிரானென்னையேன்றுகொள்ளே.



உழு திருவருட்பிரக £சனார் 

ஊஞயுயிரானாயொளிர்ஞாயிறுதண்ம தியம் 

வானாய்தீகிலனீர்வளியானமாகதமே 

மானார்கண்ணிபங்காவடலூருறைமாணிக்கமே 

ஆனாவாசமுதேயடியேனையுமேன்றுகொள்ளே, (4 

ஆலநறுகிழலும்பணிதண் குருந்தின் னிழலும் 

போலவென்புன்றலைமேற்புனைவித்தபொலங்கழலாய் 

மாலலோர்மானிடனாம்வடலூருழைமாணிக்கமே 

யேலக்குழலிபங்காவெப்பிரானென்னையேன்றுகொள்ளே, (௯ 

போதேபோ 56800 8 pov வமேவெறும்புன்மைகளால் 

'யேதேசெயக்கடவேனினியேதுலீலேயுமா 

வாதேதுள்ளுளவென்வடலூருறைமாணிக்கமே 

யிதோகருணையெர்தா யெம்பிரானேன்னையேன் கொள்ளே, (மி 

இருச்சிற்றம்பலம். 

தருவருட்பிரகாசஞார் 

அற்பித்தவிண்ணப்பம் 

pp Pp. 

இருச்சிற் றம்பலம், 

இருவருட்பிரகா சனார் 

இருக்கழறச ந நிதிவிண்ணப்பம், 

  

Cie 

  

கொடிக்குக்கா ய்கனங்கொலெனுங்கோலவருண்மொழியுக் 

குணம்பெறவீங்கிவன்பாலிரக்கம்வரவிலைவெம் 

மிடிக்கொருமாமருந்தாம்பொன்னம்பலத் தன ருளால் 

விளங்குஈகடங்காணாதவேற்றுமையானென்றங் 
கடுத்தருளிச்செய்தவருளப்பாமொங்கே 

யலைவருட்கரத்தாலேகைபிடி த்தவாறுந 

தடித்தமன FF pC pam pu PHC von Se 

தீவிக்கவீடேலேன்றுகொலாய்௪ ந்குருமாமணியே (௧)



FEE இமுறை, 

அண்ட நாள் ஞ்ச்லென். றவரு ட்டி.றமு மாங்கே 

யருண்மொ ழ்மேலொருபொ ியின்றெனக்க ருளூதிறனும் 

யா ங்குறப்பினாங்கா ங்குபருவரல்களுறு ங்கரற் 

பரிக்தவருளுள ப்பாடும்பா வியனையி ங்கு 

வீம்பறவென் மடப்பிள் வாயவதரித்தாயென்ன 

விளம்பிய துங்கா உனுனை யணுகலிலையென்ன 

வோம்படுத்துச்சொன்னதொருமொியு 

முண்மையுணர்கில்லேனுடையானேகடையேலுக்கரங்கே, 

அ௮ன்றொருபுன்கனவினிடையருளா லேவந்தென் 

ஞுதைவுனோக்காவாங்குருவரையென்னுை ரக்கு 

கன்றுபொருண்மொழிந்தனைராடாமேமறதந்த 

நவைநோக்கா துடையானே ஈனவினுநன்கருளி 

'வென்றிபெறக்கருணைசெய்யும்வேதியனே துரையே 

வியலுமருட்பிரகாசமேதக்கமணியே 

நின்றுலகமொருமூன் றுமேத்்துமணிமன் ற 

நின் றவனேகுன் றவீல்லிரீள்கருணைக்கடலே. (௩) 

திரு ச்சிற்றம்பலம். 

இருவருட்பிரசாசனார் திருக்கழற்சக்கிதிவிண்ணப்பம் 

Y PO pm. 
Pereeeninarer net 

இருச்சிற்ற்ம்பலம், 

திருவருட்பிரகா சனார் 

மமங்களவாழ்த் து: 

புளினமாபாதுபங்கினன்பொருவில்சூராடுகண்டகளன் 

புதல்வனேயாகவற்துறும்புனிதபாலாயா மங்களம் 

கனிசெய்காமா தியந்தகன்கழியபா தாரவிந்தமுன் 

க.ரணையானேகிமிர்க்திடுங்கனகவாகாயமங்களம் 

விளிவிலாலாலசுந்தான்விரைவினாசாரமுன் நரும் 

விடமுமேனாள்விருர் ததின்மினசகிரீவாயமங்களம் 

நளினமீதேயியந்தவனளினமாதா வியுந்தொழு 

ஈலபதாரா மலிங்கவென்னடநபாதாயமங்கள ம், (௧)



ww) திருவருட்பிரகர்ச்னார் 

தசவிலா தேளையுங்கொளுர்தருணமீதாகவந் ததன் 

சரண்வாரீசமுந்தருக் தயலிஞய்ரர்மலிங்கவென் 

அ௮கலிலோர்சாமமும்புனைஈ் துவமையாேே 5 apn Door Dyas 

கொருவனாபாசநெஞ்ச்கமொருவிலாயோகமிம் குறுஞ் 

சுகசொருபாயமங்களஞ்சுருதியா தார்மங்களந் 

துதிசெய்வா ர்பாலமங்களஞ்செ ரலவொணாசோதிமங்களம் 

நகமினாதா யமங்களம்ஈடவினோதாயமங்களம் 

நடஈராசாயமங்களம்நடஈபர் தாயமங்களம், (2. 

பரமபோ தாயமங்களம்பவதிலோலாயமங்களம் 

பவளரூபாயமங்களம்பசுவினேரறாயமங்களம் 

சரபகோலாயமங்களம்சசலமாலா யதுன்பறுஞ் 

சரசசலாயமக்களஞ்சகுணலீலாயமங்களம் 

வரப் தாபாயமங்களம்மதில்கள்கோபாயமகங்களம் 

மயலஓுலோபாயமங்களம் மகவிலாபாயமங்களம் 

நரனெனாரா மலிங்கனென்றொருபொனாகாமவங்கித 

ரணியெனாளாவுவந்திடு௩டஈபா தாயமங்களம், (௩ 

சகமிலா சாயவம்பரமதனிலா சாயலென் றிடுர் 

தனிவிலா சாயமங்களம்ச்பையுலாசாயமங்களம் 
சுகசுரேசாயமங்களம் அயா விதேசாயமங்களம் 

சுகுணவாசாயமங்களம்துரியதேசாயமங்களம் 

மகவினாசாயமங்களம்மதுரவாசாரமங்கலை 

மணநேசாயமங்களம்மதிளினாசாயசந்திடும் 
ஈகவினாணாமுகஞ்ச ரமரியுமோர்சார்பதென்றிடு 

நடலையாய்.ரா மலிங்கவென்னடஈபா தாயமக்களம், (௪ 

சசலவேதாகமங்களுக் தலைமைராடாவணங்கிடும் 

சமரசாசாரவிங்கிதர் தழுவுமேலா யசங்ககின் 

றஇலகோனாமையுய்ந் இட வருளுவானாகமொன்றணிக் 

தமலமாநாடகஞ்செயுமமுதகோலாயமங்களம் 

இகலருதாமதங்களென்பவையெலர் மேர்கியம்புலி 

பினிய£பாதபங்கயமியையுசாவாமையொன்றுற



சந்நிதிமுறை, உ 

நகலிலாவாழ்வுவர்தருணகமினாதாயமகங்களம் 

நடஈராசாயமங்களம்சகடகராசாயமங்களம்., (@) 

திருச்சிற்றம்பலம். 

திருவருட்பிரகாசனார் 

மங்களவாழ்த்து முற்றிற்று, 

வாழ்த்துத்திருவிருத்தம். 
திருவிருந்தீடு தெய்வத் தாமரைச் செய்ய 

a Hann BO பதமல ரவப்பினென் றலைக்கே. 

பெருலிருந்திடு மருட்பிரகாசஞர் பெருஞ்சீர் 

வருகிருர்திடும் வாயதே வாழிநீடழி, 
இருச்சிற்றம்பலம், 

வாழ்த்துத் திருவிருத்தம் 
பூற்றித்று. 

இருவருட்பிரகாசனார் 

அலங கராம், 
ன ரி 

காப்பு, 
அறபீர்க்கமிநேடிலடியாசிரிய விநத்தம், 

ஒளிசெய்தல்லக்காய்மதிப்பிஞ்சுநீரலருரகமொட்டுற ச் தில்லை 
வெளிசெயும்பொ துமன்றிடையருட்பெரும்விழுக்கனிகளிவேச 
வளிசெயாநந்தத்தேன்சொரிகற்பகத்தருகற்பைங்கொடிபூத்த 

சளிசெய்யோதகத்திருமலர்த்துணையுளமாலைகட்டுறுகினறே, 

  

அல்: 

கட்டளைகீகலிப்பா.. 

கையின்மூக்கசவொன்றிலாமாலையாக் 
காமராசனளகில்வடமூர்க் து 

பையவந்தான்மலர்க்கையாயெங்கூடில் 
பரிந்தகையுடுவின்னோசைகைகையாய்ச் 

செய்யபாயல்பொருந்துகையின்றிப்பால் 
சேர் த்தகஞ்சிமண்ணோடுகள்ளார்சையா 

அயகையின் றியயற்கைகைகைகைகை 

யு௮மருட்பிரகாசவுய்ம்மாறென்டன, (a)



திருவருட்பிரகாசனா 

சைதலம்மிதவன்றுசண்ணாரநி 
கண்டுயிர்சைதலன்மருகாகவே 

வைசையர் துறைவாழ்லித்தரசின்னுலா 

, வசத்தளாகவோர்மாத்திரைசேர்காலாற 

பை யல்வேளுமறக்கைகொண்டானந்தோ 

பார்க்கையின்றிமறக்கைகொண்டாளெம்பா 

லையசெங்கையரு ட்பிரகாசனே 

யருள்வ சோகையென்றாகையென்றோகையே, 

கைக்கணிள்குழல்வெம்முலைக்கார்சுளே. 

சாலத்ெ தர்ன்றுமலைமலைங்கைதன் 

பொ ய்க்சகணீணடுப்பூணுக்கோர்ம்ர'த்திரைப் 

போச்சக்கொண்டதைரின்பாதியாளாக. 

வைக்கைகண்டுமதப்பயல்பூக்கையால் 

வாரிக்கொண்டிருகையுமறைக்சையால் 

விக்கையோருகைமேற்குகைமேற்குகை 

விளம்புமாறென்னருட்பிரகாசனே,. 

சைச்சிருகதுந்தித்திச்சசகனதனக் 

காவின்பின்மிகையிற்கைகழீஇயிட்டாள் 

மெச்சுநின்சவிவா ழப்புவிபினை 

வித் திட்டுச்சகநிற்றுயலிற்பின்கண் 

டச்சையான்முன்னெழுத்அரா ஓக்குஞ்சேர்த் 

இங்குகின்றதகையுளங்கொள்கைகை 

வைச்சிலாயெனில்வாகைவேள்சைக்குக்கை. 

வாம்க்கையாகுமருட்பிரகாசனே. 

சையிழர் தவம்மாரனார்காகளக். 

கை த்தாயின்னிடைப்பெண் கரரூண்பெயர்ச் 

செய்யபந்தர்வாயந்நொடியின்கடை 

தர்ர்தகொண்டாடுநேரத்திற்செங்கைமான். 

பையவேமறைத்திட்டகின்்சோலங்கை 

பலிக்சையும்மம்மொழிக் கை ை யநீத்ததா 

யையறிவைக்கைதர்தனள்சாண் க, 

யென்றருட்பிரசாசசையாதை கயாளனே,, 

(௬) 

(6)



சக்கிதிமுறை, 

கையிற்சோற்றுக்கோர்கலம்வைத்துக்கொண்டறங் 
கெளரிசெய்யலிருரா ழி௫ரென்முனம் 

பையத்தந்தாய்பரிந்தவர்பெய்ெலாம் 

பார்க்கவேவெளியாக்கினையிதலால் 

ஏய்யவந்தெதாவேடனைப்போ க்கினை 

யேத்தும்பார்த்தன்முன்வேடனானாயென்முல் 

ஐயவென்பெண்ண நிந்திலள் Cur gud 

தருட்பிரகா சபேராசைகொண்டிட்டதே, 

விடலிலோர்கலத் துக்குறைகொண் டண்ட 

மேவுமச்சராசரமளிக்கவைத்தீர் 
கடலுந்தூணிபதக்காசைவைத்தார 

காற்காணிமேலொருகஈக பெற்றார் கள்யார் 

படலையிட்டீர்மதலைவயிற்றைவிண் 

பரிவின்முன்வளர் த்துக்குறைத்துள்வைத்தீர் 

வடவுள்வாழ்வீர்தருவொற்றிமாணிக்க 

வள்ளலாவீர்க்கிதுவுமோர் மாண்பதே 

சைவரானீர்சமணெமையாக்குத 

றகுதியோகண்டார் தாஞ்சிரியா வகை 

பொய்வசாசநால்வர்தளித்தால்காமப் 

போக்கனின்றுபுகுமோஈங்கூட்டத்.தள் 

உய்வராவோமுமக்கோர்குறைவிலை 

யுடையயோமுற்றும்வெற்றரையானீர்போல் 
செய்வராஓுகளும்வடலூரில்வாம் 

செல்வசேதிருச்சிற்றம்பலவரே, 

உலகுணரவெழுவாயா ப்ப்போவெண்ணீ 

அற்றமேனியிரண்டவுருபின்ன் 

றிலகுமொன்தின்8ழ்கின்றொன்று கையிசை த் 

ரிரண்டைமற்றொன் றற்கிட்டூர BD Bison gH 

சொலினமெய்ப்பா தீயினாக்கொ றின்பொருட் 

டுய்யராயேழ்அதலுற்றுமெட்டினைக் 

கலகமாரப்பயல்செயவிட்டதென் 

கழறுமல்வழியில்வட லூசே 

2 

(ச் 

(௮) 

(௯)



திருவருட்பிரகா சனார் 

மெய்வராதொருபோ அதும்பானேயம் 

மேவினார்க்கென்பதெ ன்னுமக்கோர்பெயா 

பொய்வரா தசிந்தையவரபூட்டி ஞா 

புக றலையாஞ்சலவசென் றேயானால் 

கைவராவிலவடுக்கண்ணிநம்முரைக் 

கருத்தறியாள்விரு துவீண்கட்டினாள் 

தெய்வராயபேசீரொற்றிவா ழ்வடற் 

றியாகராயரே திரவுளஞ்செய்யுமே, 

இருவரியாரொருவரிபோ al 

பு.ரப்.பினாலிரவா ர்வருவார்பிச்சை ௪ 

தருவரேற்றடுப்பாரிங்கோருவரியார் 

தாராரைத்தாரீமேற்றருமாயமும் 

வருவரியாருங்குறுகுங்குவளைகை 

வைத்துச்சூடுவர் நீள்போலியார்தரு 

பெருகநீர்மை ழபெய்யும்வடலுறை | 

பெரியரேயொற்றிகின்றபிரானிசே, 

மகரமாடக்கொடியவன்மெய்யுரு 

வன்கண்டீச்சுட்டும்வாங்குமெய்கோல்பெறச் 

தீகரவெண்ணிறகுளிர்சிரம்வாடா மே 

தந்தையார் சமயன் நிமிழ்மாமுனி | 

சிகரத் துண்ணிலைமா ற்றுநீர்பாய்ச்சவத் 

தீயனென்பேற்பொரவுகசம்பற்றா 

திகரங்கூட்டியகரங்ககொண்டான்போலு, 

மருளுவீருய்வருட்பிரசாசே 

வானச்சந்திரனின்னடிப்பட்டவவ் 

வஞ்சர் 2ரமகிச்சந்தின்பெனட 

தானச்சந்திரராவன றுங்கனி 

தீகவிலூட்டிமகிழ்போதென்னேசுட்டான் 

மானச்சந்திரதிக்குத்தா லிதர்தீர் 

மற்று மக்ல்லைபோலுமெம்பாவைபால் 

கானச்சந்திரவிற்கேட்கவென்சொல்கோ 

6லிலுமொற்றியருட்பிரகாசரே 

(௧0). 

(sai), 

(௧௩), 

(௧௩)



ச்ந்கிதிமுறை, ௩௨௫ 

ஒற்றைக்கண்கூடிஞர்களிகொள்ளப்போ 

யொருபுறத் தறவென்பெண்போல்வாரை3வல் 

வெற்றிக்கண்மடமா சர்விழிக்குப 

மானங்கண்டுகளிகொளுதேற்றிரா 

ற்றைக்கண்ணுறுமைதுடைக்கச்சென்றேம் 

வருந்திளைறத்தோடுநின்றாடூக்க த் 

அற்றமா த்திரைநீக்குகின்றாள்வட 

௮த்தமரேயுமக்கும்தொ க்குமே, (௧௪) 

கருப்புக்கே துயராகவிசைவிலார் 

கருத் துக்கேயிசைவாகவுளார்வடல் 

இருப்புக்கே துணிவா ய்ச்சென்றுசொ ல்லடி. 

யென்ன்பாவமீதெம்பாவைசாற்சந்த 

நெருப்புக்கே துணமாரனார்தேவருண் 
ணீளுண்டிக்குக்குறுகுமவராக 

விருப்புக்கே துவறிகிலோந்தந்தைதன் 
விழுக்குணம்மகற்கில்லா ததென்னென்றே., (௧௫) 

குளங்கொளா?ர்கண்ணாற்சுட்டசித்தசக் 

கோலமைந்தனுங்கோதானஞ்செய்திட்டான் 

றுளங்கொளாயிழையும்வடக்காகக்கா 

அன்னுமேயெதிர்வர்தினியாயினு 

(முளம்கொளாய்தொடையிற்சேர்மதலையை 

யுவர்தனுப்பும்வருவலுண் டேலின் நேல் 

வளங்கொளாளூரினம்பியையாயினு 

மற்றனுப்பிவரச்செய்துகொள்ளுபே. (௧௬) 

'சொலைவிடுசுதாண்மதச்சோம்பலேறிநீள் 

சொலையடுத்தானுடல்வளைவா கவேள் 

தலையெறுத்தா டமைபெருத்திட்ட்வெண் 

கலைபிடித்தானிரவலனாய்மக 

ணிலையொழித்தாள்புலனைர் துசோரவன் 

னிலைதொடுத்தான்றனிப்புலன்கை தர 

'மலையெடுக்கவில்லாக்கவெடலொற்றி 

wT HSS MNT SHU vat Gor, (க ar)



திருவருட்பிரகா சனா 

பகைத் தவர்புரவீயாகவர்களைப் 

பண்டைரகாள்வளர்த் ததசையாளர்நீர் 

தசைத்தநும்முலாக்கோட்பட்டுச்சாரூபஞ் 

சார் தகையாலம்பேயம்பாப்பெய்துமுன் 

பசைத்தவர்புரவீயாகவந்தளை 

பரிவினின் றவளர்த்தே ரர்குறுணியைத் 

தகைத்திடையிற்பெறுஈசையாளிவ 

டாரணிலகையென்வடலூரசே, 

கன்னிவாளை தரைத்தலைச்கண் டத்தைக் 

கறுத்தத்தாணிரடுக்கலிசாடிப்போய் 

மன்னிகீடழைப்பெய்யாநீர்க்காய்வீழ்த்தி 

வருக்கைத்தூர்களிதூர்க்கும்வயல்சுலாம் 

பொன்னினிஞ்சிப்புை டசூழுமொற்றியிற் 

புக்கிரு் தீர்வடலூரில்வாழ்ர் துள் 

சென்னையோதிருவுள்ள மிவட்கினி 

யெய்துமேலவவிடைக்கவினும்மினே 

கனிகற்கண்டோர்நாள்பிள்ளேச்கன்னையெடஉக் 

சர் துள்ளிட்டசையூராயங்கண்டுகொண் 

டினிவெங்கள்ளுண்வா ய்க்காதில்நாணற்றவர்ச் 

தினியனெங்கும்வெளிசெய்வன் வ ந்சென்றே 

ரனியழகடைப்பல்காட்டிச்சென்றனர் 
நானறிந்த துராடறிகிற்குமே 

தனிசென்றம்மயிறற்காத் துக்கொள்ளிரோ 

சதியிதாம்வடலூர்மன்றவாண மே, 

மூவசாயுமுதற்பொருளேயொற்றி 

முனிவரா யவழகசேசிர்வடற் 

றேவராயேதென் றில்லைமன் றினி ற் 

நலைவராயேஇக்கெட்டுந்தோளென்றால் 

யாவராயுமணைப்பரினைப்பரோ 

வணிமுன்றானையால்வானைமூடவெண்ணிப் 

போ வராயினர்காலுட்பனிகண்டு 

பொருமியேமனப்பா அண்டபூலையே, 

(௧௮) 

(௧௯) 

(20)



சக்கி திமு ற். 

இர்தீரதிசைக்கோண ச்திடத்தாசை 

யிருக்துசாலா£கேர்ர்தே இர்நின்றிடச் 

சந்திரதிசைசேரமா தாப்போர்வை 

சானிட்டர்ல.துதானிவட்காக்குமோ 

வர்திர திசையமுலைதோய்க் சுவன் 

att ps FO) sui gon prem ines Cap 

மர்திரதிசையாவும்புகழ்வ்டன் 

மரு சவாணமேவர்தருள்செய்மினே. 

தாதிதேத்குத்தித்தித்தகச்சதத்தை 
கச்சத் அச்சுத்சச்அச்சச்கக்துச்சக்க 

தூகதோ தி திதிதித்தீதிதி 
தூதிதாகா த்தச்சுதேதிதிததி 

தேதத்காசகத்திக்திச்திசிக்ததா 

சேததித்தித்தித்தித்தச்சசாதொத்த 
தததோத்சேத்துதைத்தோச்சச்ததொத்த: 

திசத்தகாதச்துத்சேசைதாசைகே, 

மாதர்கன்னொற்றிரட்டிசைபெற்றாபேன் 

மகிழ்ச் தணந் துவரிசைபலசெய்து 

போ தராரெனிலோபகிழ்சொனப் 
பொருக்துமோபெயர்பூவலராயிடிற் 

காதல்செய்தவர்கைவரவேமடல் 

சா தலித்தெடுப்பாரிசற்கையமேன் 

லேதகாதசேவிண்மண் புகழொற்றி 

விகிர் தரோவடல்வித்ககவள்ளலே 

வம்பிட்டமுலைபூரித் திறுமார் தூ 

வளர்ந் அவாளாயேபாந்தங்குலஞ்சியாச் 

செம்பட்டாை டயுடுத்தவிடையரைத் 

தெய்க்கவஞ்சித் திருவடி முன்னின்று 
கும்பிட்டகைகுறையுறலாகுமோ 

குறிப்பறிக்ததுரைக்கென்னகூறுவேன் 

அம்பிட்டசகண்ணாளல்லலையல்லீலே 

யடைந்துபாருமருட்பிரகா சசே 

(௨) 

(am) 

(௨௪) 

(௨௫)



திருவருட்பிரகாசனார் 

மெய்ச்சர்பாடுமர்சாவலர் தம்பிரான் 

விரைஈடைப்பட்டினிக்கா ற். ரீராகியே 

கச்சூர் வைப்பிற்றிரிர் ஐபிச்சையேற்றுக் 

கனிவிற்சோறளித்தீர்வடல்வாணரே 
மெய்ச்சீர்கேட்டலற்றித்தேடியென்பயின் 

மெலிர்திடைப்பட்டினியாற்றாள்காணிரோ 

கச்ஞர்வைப்பிருந்இப்பிச்ைைசநீக்கயே 

கருதித்தர்தருளீர்மலைச்சோற்றையே 

துள்ளிக்கொண்டேவந்ததென்றற்கன்றொக்கவே 

அடித். துக்கொண்டக்குயிற்சின்னம்வேள் கூவ௬் 

கொள்ளிக்கொண்டுசிறுவெள்ளைப்புத்தியுங் 

குறித்துக்கொண்டுகொளுத்தவன்றிற்றலை 

கிள்ளிக்கொண்டோடிப்போவதுபோனிர்தை 

இளத்தகேட்டுக்கொண்டித்தனைபட்டதும் 

௮ள்ளிக்கொண்டொருமுத்தமங்கொளக்கண்டீ. 

ரமியோம்பேதையணிவடலுூரசே, 

தோலு நாலுக்துழ.யுமெரியுங்கை 

சூழ்ந்தபாம்புக்கொளவல்லகாண்மகள் 

பாலுஞ்சோறுமுலைமூன்றினாட்காகும் 

பஞ்சவன்கோலத்தாராய்ப்பாவித்தது 

மாலுமா லஓுமவவெற்றரையாகியெம் 
வாசனின்றேற்றபோ துபல்காட்டினீர் 

போலுமாமப்புரஞ்சுட்டபுன்னகை 

போச்தரன்்மைச்சேகாண்வடலூரசே, 

வேடனெச்சில்விருக் துண்டதன்றியும் 
வீணுக்குப்பிள்ளை யையரிவித்த அம் 

அடுபாம்பசையிட்டதுங்கோவண 

மருமறைசெய்ததுங்களவாண்டதும் 

நாடிலாரிச்சைகொள்ளுவரச்சின்றி 

ஈச்சினாளிவளபிச்சியேயா தலால் 

வீடுகாட்டுமென்றாற்காலைத் தூக்கினீர் 

விழுமிதோவடலூர்மன்றவாணரே, 

(2-4) 

(௨௪) 

(௨௮)



சந்ரிதிமுன ற, ௩௯ 

அன்னங்காணாகசைமேனிடாய்பனை 

யவளும்பா தியடலாயினாளென்றால் 

இன்னம்பெண்ணுச்சேனிச்சைவலீதுசெய் 

இழுக்கின் ரீர்வச்தகாலென்னைசெய்வீர்காற்க 

முனன பேயிடபம்பலமாயில்லாண் 

முழுப்புரத்துக்குடி வர இர an Duss 

துன்னற்கோவணமின் றிமடமாகர் 

சூழ்ந்தகூஒ ற்கொண் டீருண்டிபிச்சையே, (௩௦), 

பிட்டைக்கொ arb ru uy. as mbt 

பேயரோர்தவத்தாற்பெற்றபெண்களைக் 

கட்டிக்கொண்டென்னசெய்வீர்வட்டக்காசு 

காழிப்பிள்ளைக்குமுன்றர்தாதோளாசை 

யெட்டுக்கொண்டுபொ ழிலேழுகொ ண்டென்ன 

வெருதுமொற்வறயூராரூர்காணியொற்றி 

வட்டுக்கொண்டமுலையார்பிச்சையேற்றும் 

வந் தீரேகுடிவீரொடாகவே, (௩௧) 

அனளிலாமலோராளாசைப்பட்டுச்சென் 

ரூட்கொண்டீர்புதிதேபோலுங்கொண்டபின் 

வாளாவோரிரவெல்லாமவரில்லாள் 

வைத்சவூடலகற்றநும்மில்லாளை ச் 

கேவானாரிலையேதனிவிட்டுப்போய்க் 

திறிசெய்தீர்முன்னமின்னமேன்பெண் மயல் 

வேளா Bx) BD te wal?” டானேவெ ட்குற்று 

விணயேற்றதென்னோவடலுூரரே, (m2); 

நமனுமஞ்சிவடக்கெ திராயினா 

னங்கைபோல்வடக்காயின்வரையாடு. 

தமையுமெய்தழையாவகைமேயுமென் 

றறிந்தன்றேயின்றுகா றும்பிரிர் இலன் 
எமதுபொ ற்ருடியாணிலையாங்கூ.ற 

லென்னுமக்இருந்தீரத்திசைநோக்கத் 

தமரத்தண்கடலொற்றித்தியாகரே | 

தமிழ்வடலுறையுஞ்சங்கவாணசே, (௩௩)



ew திருவருட்பிரகாசனா 

வல்லிட்டமுலையாள்பா இராமட்டும் 

வருத்திட்டமலவரங்சணையையெண்ணி 

wader Gem ear an ait an Bur cash 

யமைத்திட்டவீதியேதோ போய்ச்சொல்லென்று 

சோல்லிட்டசெய்தியோடுதெண்டனிட்ட 
சொல்லிவிட்டேலுஞ்சித்தமெம்பா க்கியம் 

மல்லிட்டபெரும்பற்றப்புலியூர்வாழ் 

வள்ளலேவடலிட்டமன வேர 

இன்னமென்னித்தனைப்பொழுதிற்கடை 

யெய்துவாசென்பார்பல்லாண்டாகவந்த 

சொன்னபோ துர்துணியாளெழவுழி | 

யாகுமென்றெண்ணிமயதுடிப்பாள்பேசாள் 

பின்னையேன்வீணுரைப்பதுகண்டாலும் 

பெருமுருவெளியோகனவோவென்பாள் 

என்னமையலிதுவடலூருறை 

யிறைவசேமுலைமுல்லைமொ ட்டன்னாளே. 

ஏதுக்கன்னமுஞ்சோ கனையோ சனை 

யேதுக்கண்முற்றும்வா தனைவேதனை 

மா.துக்கர்தனிலேமுடிவிற்செலும் 

மாதுக்கர்தோமருச் சாவதில்லைாகாண் 
சா.துக்கள்குழமுமும்வடலூரில்வாழ் 

சைவரேநீளுஞ்சா துக்கஞ்செய்யவே 
போ துக்கானிரவெல்லா மதப்போக்கன் 

புகலுமெப்போதுக் கோவரலெண்ணமே, 

கையிற்பொன்மலைவைத்் திருக் தும்மென்ன 
கருத்துக்காண்பலிக்கென்றேழையோர்கள்பால் 

பையவர்திங்கிதங்காட்டிப்பன்னியே 

படி.க்கின் மீர்பழமர் இரம்வீணையேற் 

றையசேயுமக்£தழமகோவட 

லழகபேபிச்சைபுச்குப்பெண்டாளவோ 

- செய்யுஞ்சூதினிப்பூரைமீனாற்றிலோக் 

தேவரீருய்வழிகாட்டிச்சென்மினே, 

(உக 

(௩௫) 

(௩௯) 

(௨௭)



அக்கி திருறை. ச்ச 

மையிலாரியக்கோன் றக்தமான் மன்றம் 

வாழ்வதென்றுவடலுரர்வந்தெம்பெண்டு 

னையமென்றாலழகிரண்டுமொன்றே 

ou Blau னா னிசண்டென் ரர ara eal am 2) 6 

தையவுசச்சேகமேயென்னவன்றெனக் 
6 எ. 

தன்மைப்பன்மையுளப்பாட்டினாங்குறிப் 

பெய்துமேற்பெயருளின்னியைபின் னிய 

லிதழிதர் தபோமென்றாற்புலப்பமத, (௩௮) 

ஐயனேநடவர தஞ்சிற்றம்பலத் 

சுமார்துசெய்தளையின்றுக்கனகனோே 

பொய்யிரோழனணுளவறிந்துபாடும் 

பொருவினுவ ரச க்கும்மிழலையில் 

வெய்யபஞ்சத்தோர்காசன்றிமேலொளன்றும் 
வியமிலையேயடுக்கைகையற்றுற் தான் 

ர் ‘ 

மெய்யரைநிருவாணமாகப்பிச்சை 

வேண்டியேன்வடன்மேயதென்னாசையே, (48) 

கரம் துறைப்பாட்டு, 

நெரிஞ்சிவைச்சத்தாரென்னப்பேரிட்டுக்காய் 

கெருப்பைவெண்கதிரவிீசுமுற்றத்துயயாம் 

பரிஞ்சிட்டுப்பலதீமைசெய்வர்: உம் 

பண்ணுவாரி லிகுளை யர் தன்மைய 

தெரிஞ்சிராமுழு அஞ்சுட்டவேலட 

லிருந்துளாரெங்கிருந்துளாசென் றிகிம் 

தெரிஞ்சவெங்கமிரைக்செவன்செப்புகோ 

தெரிவைபிங்காங்குறள்சிகைசெய்யம, 

இசனுட்பாலமைர் க ரு௱ன். 

நெட்சத்தார்காகலவராகவெய்துண்ட 

லஞ்ச தும்வேபாக்களிக் து. ் (Fu } 

மருவுச்துப்புவேறுண்டில்லிவட்குவை 

மக்தபுத்திவரவங்கள்ளிவைக்துத் 

தெரிக் தகோடலன்றெக்கேளிர்வெட்சற்றுற் 

தெரிப்பர்விட்டிம்வையத்தெண்ணியிங்கந்தோ



௪௨ திருவருட்பிரகா சஞார் 

aif (IF 5 pa eno. 69 (ip se a a Ft Bi 

செய்தேயதொ ல்வடலிங்க ணழகரே 

முருக்சடிமைக் ௮அசகரள்வேணகை யத தி (5 

முறைக்கடைக்காப்புமுன் னி பகிழ்உளே , 

இசனுள்ளமைந்த இருக்கடைச்சாப்ப, 

- டர . . ° . ச . 

2),60,6o1_ WD ani Con at Bhs HEC guaw Hy.-uaDy- Gib gon th, 
é 

திர் சிறுறம்பலம்.. 
ர் 

மருந்து வேண்டில்லிவை மற்திரங்சள்ளிலை 

புரிடத கேட்கப்படும் புண்ணியங்களிலை 

இழுந்து தேவன்ருடி. தேவரே வெய்திய 

வருக்தவத்தோர்மதாழமு மடிகள் வேடங்களே, ( ௪௧) 

திரம்சிறிம்பலம். 

ஏ இலாரிலெழில்வடலன்றுறைந் 

கேழையாவீக்கோராகரஞசேர்ப்பின்றேல் 

பாதிராவோர்பெயல்பெய்தனென் புக்தூள் 

த படருக்கத்தம்புபெற்றுன்போராமகன் 

வாதுசெய்தார மி ராகோயாலிங்கிகம் 

மறர் துமாகருமாருமருவருத் 

தோதுூதிங்குளங்கொள்ளிர்சியென்னகா 

னூரைச்செல்குவேனவாசகமெண்ணீயே. 

இசறன்ளைைந இருவாச்சம் 

இருச்தசாங்கம்- அடி anu ga ண்டமுறைமை 

் ts ௩ ர o fo ம நேர்சைவேண்பர-தீநம்சி பறம்பலம். 

ஏராரிள௩்கிளியே யெங்கள் பெருந்துறைக்கோன் 

சீராச்திருகாமக் தேர்ச்துரையா-- பாரான் 

செம்பெருமான் வெண்மலரான்பாற்க டலான் செப்புவபோ 

லெப்பெருமானறேவர்பிரானென்று, (௪௨) 

Phd wy wits. 

மையலோம்பவர்கைிச்ீதம்ன்னதை 

லாய்ச்கதென்பசறியேவ்வேருய்க்கொனனே
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பாயயிலுண்ணிடை மாகரசாசெய்யயலாம் 

போர்க்குக்கை தரவெண்ணிலவ BBG ov arr 
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செய்யக் அன்பம்வடஓறைவள்ளலே 

தெய்வவாசகமின்னேசொலுமின்னே, 

wos ட்ப , en ப ர் . . 
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தையலோர்பங்கினர்காபதவேடக்க 
. ல உ . 

ரையம்புருவராலன்னேயென் 2 

மையம்புகுக்கவர் போசு மென்னுள 

மையுமிது2வன்னே யன்னே யென்னும், (௪௩) 

திநச் சிற்றம்பலம். 

வாடிமின்னினி am LGN IDE 5 GOH Gi) றி 

மாரனோகொடுக்காள்பொய்யில்லைப்பின் 

சேடிகற்றனகைகாட்டியேபல 

செய்தவல்லை மவீணிலெரியேற்றச் 

சூடுதன்னையுண த்திரியுண்ணுங்கொற் 

சூட்டி # பபிலிசைந் துவறிதான 

நாடிலேசுழ்கா tua pv aap 

நம்பவவ்விசைப்பாவெண்ணுவாமன்றே, 

இதனுள்ளே ற்ற இருவிசைப்பா. 

. சேதிராயா-கோயில்-பண்-பன் சமம். 

திருச்சிறுறம்பலம்) 

வாணுதற்கொடிமாலனவாயமி.ர 
. f+ 

நாணமற்றனணான றியேனினச் 

சேணுதற்பொலிதில்லையுளீருமைக் 

காணலெய்ட்பிலள் காரிகையே, (௪௪) 

திறுச்சிறுறம்மலம்



fF Bone mG 1 B15 @y it 

மங்குலுங்கங்குஓுங்கு இியாயிங்கு 

மாசமும்மண்ணடும்மெங்கறாக்தேரிய 

பொங்கொளிச்சணிமைப்பில்புலவர்க்கே 

போகலா தசெமிகிறிசேரக்கிய 

மங்சையாமேன்போதுர்கெஞ்சையம்ம 

மாறகண்ணிவடஇற்றுறுமன்னுன் 

பங்கிற்கூடு ரரதபக க்றுளளமுன் 
ayy, . ௫ 5 . fo பா௮ுமொட்டிறுளனுமிளை சகேக்துமே, 

sone De Gk இருப்பமல்லாண்மி, | 

சர, au” ௪ . . . ௫ 

FB hi GUT = LOOM ~ LI GH LOLB 

fs Famer at. 
* [க 

சேலுங்கயலுக் இளை க்ஞுங் கண்ணாரிள் கொகங்கையிற் செங்குங்குமம் 

போலும்பொடியணி மார் பிலங்குமென்று Lj ண்ணியர்போற்றிசைப்ப 

Lor gy மயனு ம Dune றிதாது வந்தென் weer FF GSH 

ui guips மொத்துரின்றானுக்கே பலலாண்டு கூறு துமே, (௪௫) 

Ye 9 o 5 
தீ நச்சிற்றம்ப Cie 

ஊறிடைஈ சவுருவினனப்பிவ 
pa) 9; ௫ 6 . . ட . 

ஞூனபுயம்பெறாவெம்முலையப்பிடச் 

சாறுடைடநதங்கிழிதரவவ்வயற் 

றவழச்சாங்கமாமா தருலவீயே 

வீறுநஞ்செல்வப்பொன்வடலொற்றிக்கண் 

மேவுகாடொட்டின்றேயுமய்யையோபார் 

தேறிரெதிற ॥கான்காணேம்பொய்பிடை 

தேவா ச்ர்மெய்ம்மொ Woe, 

Qagn fy-Qulwey 71 ea wb. 

சேக்கிழார்-கலிவிருத்தம்.இருச்சிற்றம்பலம். 

ஊனடைந்த வுடம்பின் பிறவிய 

கானடைந்த வுறுதியைச் சாருமா 

மன டைந்த மலர்ப்பொழியுற் நில்லையுண் 

மாநடஞ் செய்வரகர் பொற்றுடொழ, (௪௯) 

திரும்சிற்றம்பலம்,



6) (LPs. WG 

எப்பேயிப்போர்விறிச்சிக்கடுத்ததே 

யினியெவ்வாறறுமன்னர்தண்ணீருங்கைக் 

கிப்போதெட்டுப்போ இன் நியயன்னகுறை 

/பிரந்தணிர்துழைகின் அபொ ரு௩தென்றாற் 

பொப்யோ வொள்ளுயிர்க்காக்கவடலெம்மைப் 

° புரியநேரியபுண்ணியனை பிழை 

செப்பாமன்னுபர்காரைச் கராய்சாணாய் 

சயென்றேமர்இரஞ்செப்புமென்னையே, 
oe 

Qeamurs Hous Oaiw 

இருமூலர்-௩. ஆ-க-வது தர்இரம் 

-வது அதிகாரம்- ச்சிற்றம்பலம், 18-வ௫ அதிகாரம்-திருச்சிற்ற 
என்பேவிறகாவிறைச்சியஇத்திட்டுப் 

பொன்போலெரியிற்பொரியவறு ப்பினு 
உ டி தி டட. து உட 

மன்போடுருகியகங்குழைவார்க்கன் ஜி 

யென்போன் மணியினையெய்தவொண்ணாதே. 

திநம்சிற்றம்பலம். 

ஆன தாலோநிலைகிடைத்தாதிய 

ரனைவருமியலேவேறதாகவே 

போனகாரணமென்னியேகோதலிப் 

பூவைபெற்றதேதாமம்மஞாயமே 

யேனொனாச்சசிதீமதனோருந்தெற் 

கிற்சுலாவியழுமக்தம்போதாதோ 

வானகம்புகழும்வடஓளளையா 

வழுத்துறும்மறுபூ திமதித்தமே, 

இப்பாவிற்கரம்ச கர்தானுபூ இ. 

அருணகிரிநா தர்-இருச்சிற்றம்பலம், 

அதாரமிலே னருளைப் பெறவே 

கீ சானொருசற்று நினைந் தலையே 

வேசாகம ஞான வீனோதமனே 

திதா ச௪ரலோக சிகாமணியே. | (௪௮ 

திருக் சிற்றம்பலம்.



ச்சு திருவரு LAG IETF GOT 

இடுக்கிற்கன் னிக்தரியதுணை தேடா 

வீட்ட்ப்பின்னெஞ்சோர்சே ஈசகுமின்றா ததின் 

முடுக்கக்கொண்டய்யாபோயினும்யாம்வடன் 

ுவிதவைப்பாளயாதுங்கழ றிலம் 

படுக்கிற்புக்காரரசே திதிக்கின்றோர் 

பார்க்கன்ழோர்கள் பற் 8 apa கள்மற்றோர்களுக் 

தடுக்கிற்கிள் Corea Move CaO ag om on nF 

சாற்றுவகிளை தாயு மானாராமே, 

3 சையெணும் - இருச்சிற்ற ம்பலம், 

கொடுக்கின்றோர்கள்பாற் ௫ுறைலையா தியானெனுங்குதர்க்கம் 

வீடுக்கின்றோர்கள்பாற் பிரிகிலா துள்ளன புவிடாதே 

யடுக்கின்ரர்களுக் கிரற்கிடுக் தண்டமிழலங்க 

ரெடுக்கின்றோர்களைச் சோதியா ததுபரஞ்சோதி, ... (௪௧௯) 

திருக் சிற்றம்பலம் 

ஒருவ;ியதியாண் மகள்வா (திய 

வுவத் தவல்லவடலேகுடியர௰க் 

கருவ; நியவேமேயாயா யாகியே 

கையு தலிப்பொய்செப்வா ர்முறைமெய்யிற் 

றருதொழிற்கொளுநுன்ளைவீடுத்தூ மன் 

சார்பிலகுவேன்றன்னையாள்விகதக 

சருமொய்யன் அகிரநித்தாய்கருணைப்பாம் 

சழறியங்குள்ளேபற்றினள்கள்னியே, 

இல்சரச்துறைக் கட்டளைக்கலியள்ளமர்ர்த 

௮, ஞடையார்-திருவருட்பா-9-ம்- இருமுறையில் 

தீனித்திருவிரு சதங்கள் - இிருச்சிற்றம்பலம், 

ஒழியா மயல் கொ ண்டுழல்வே னவமே 

யழியாவசையய யருள்வாயருள் வாய்



a en 

சந்நி சிறை. ௪௭ 

மொழியா மறையின் முதலேது த2லய் 

விநியாய் விழியாய் வினை தாள்படவே, =
 ல்
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~
~
 

திருக்கிறறம்பலம். 

TED H Greil I, 

௬. ரர ௬. ௬. ன” வணமைகன்னினக்க. எணுவண்மந 

3 ௩ ட்டி ௪ “4 ரிலகல்கோரகர்ச்சேரன்னகர்க்கள் 

நரணாம ் குற் தர்க்க i TUL VOUT LL FBG BIS BM Si 5 
. ர aq) ட ச 70 o . « . ஈதம்விகளவவேமுன்னசமாக்கக 

சேணைமிலண்டசேளன் ஹில் அதல் 
ம ட . SS ட . ce உட . 

ல சொல்சைவவராத்திர்ந்தகமிக்க து 
. e 

தேணையாவறியாகத்துறமும்பொய்ப் 
ip ப 

SAO cur ம்மகாக்கு9பொற்சேவையே, 

இசனுட்சார்த தேவாரம் 

அடைய வரசுகள- திருகலலம், 

திருக்ளு BS) 51 ons இருச்சிற்ற ம்பலம், 

பொக்கம்பேசிப் பொழுது சுதியாதே 

துக்கர்டார்வகை சொல்லுவன் Ca art 3 ey 

சக்கன்வேள்வி தகர்த்த கழல்வரை 

னக்கன் சேர்நல்ல கண்ணுத என்மையே, (Qs) 

இருச்சிற்றம்பயம், 

கூடசறுக்கம், 

வட்டமென்முலைக்கீகாருழற்கோ வீடை 

வர்சியஞ்சப்பஞ்சிற்குழைவேகேர்பாய் 

முட்டொன்றுற்றசருவருப்பாயுடன் 

றம 'ம்பெண்ணகிறகப்பிடிசோெ ர் U GI Lp\o/ Lt BRT GoD பட்டு. LY முழுதெலும்பெண்ணுகிற்சப்ப 
தொட்டப்பாகெட்டேனுளெண்மதிக்கவா 

சொல்லவாமெல்லவ ரலவைகணீவடற் 

பட்டபாடொருகோடியுண்டேகடைக்கண்ணற் 

பார்சற்றுப்பாலைபிழைக்கவே, (௫௨.)



திரு வரு ட்பிரச £சனார் 

கோரூத்திரி, 

மாரணைடைலதுவொழிவாகுமே 

மா தீனுடலைவாமததீருமே 

கோரமாவிருளானவிடியுமே 

கோலமாவடலூரவருளனே 

வரரராடலிதுபழியா குமோ 

மாலினாளிலையோமன தரமே 

கூரவாவிவளாசைவிஇபுமே 
௫ ட்டி கோதைமாரடமிரமருவினே, | (@r.} 

முரசபந்தம், 

வானமேலியலாமூயோவட 

ருூனராடகவேதசெனாயனே 

காநமேவியவாமதியோவட 
ரூனராடகவேகதெஞயனே 

மான மேவியவரமதியோவட 

ருனராடகவேததெனாயனே 

ஞானமேவியவா மதியோவட 
ருனகாடகலே ததெனாயனே. (Ge) 

மாலைமாற்று, 

மேதலேதியமமேலையமாபனே 
கேடனேவட லூரவனா தனே 

யோதவாலாவகனடிவாழிவா 

வுூனேகவி,தமோதினதமா 

wor gon ZC unr ga cB am voy 

வாழிவாடினதவலாவாதயோ 

Cor geo gy Can Cav 
சேயமாயாலமேயஇிவேசமே, (டுடு) 

OFT GD, 

மாலையம்பார்ப்பதிபுரவாசக 

மாதுநட்டவிஷயகவாதியே 
டத ட உச 

மாலையம்பார்ப்பதிபுரவா௫சு 

மா தட்டவியைசவா திய



eh Sapes p. & & 

மாலையம்பாரப்பதிபுரலாசக 
6 0 cA மாதுநட்டவியைகவாதியே, 

1 e ந ச 

மாலையம்பார்ப்பதிபுரவாசக 

மாதுஈட்டவியயைகவாதியே, 

சக்கரமாறழு, 

மருவிவண்டர்கலக் குங்குழலிக்கு 

வச.ர்தினமுனகரம்வைக்கவாய்மதன் 

பொருவில்லம்பார். ச் துப்போர்க்காயிரவரப் 

புதியதிங்களுங்காயநெருப்பென 

முருகுவைத்தவப்பள்ளீமுள்ளாமுனி 

VIVA WHAT UT SH A FFD LOT hy 

cmon Oa ga hh paw on oO) gam i! a ex 

எணிசெயமுத்தள்சொலப்பொறுத்தாளு2ம, (௫௭) 

(இது) ஈரியேவகரறின்று குறட்டிகுமேல்-குரவாசரண்-எனடின் நு
. 

ஆர்மேல் பதினைர் தெழுத்தாயச்சூட்டின்மேன் மெய்புட்பட 

முப்பத்தாநெழுத்தாய்-முற்றுப்பெற்றது. 

Gee



டு௰ திருவருட்பிரக ரசனா 

சருப்பதோபத்திரமிடையிட்ட 

இரிபங்கி, 

௮ ணிளொர்சீரார். டனேயாவாரா 

ராவாயானேமதியழலேவீச 

மணிவளரூராமலர்யானுனோவா 
வானோனாயாதிதகெறியேதோ.து 

தசணியியல! யாநிலைவானோமாதா 
riot னோவாவிதிவகைச£ராக 

கணிவகையேதேபணார்ராவாதாகா 

காதாவாராகிதமயினேரவே. (௫.௮) 

இத னுளைளடங்கிய செய்யுட்கள் 

வஷ்சித்துளை, 

அணிகள௱சிரார்வடல் 

மணிவளரூரா மலா் 

தணியியலாயாறிலை 

கணிவசையேதேபணி, (௧) 

  

  

  

    
        

  

  

      

  

  

  

      

    

          

கே | யா | வா ரா | ரா | er | wr | னே 

| சசரக ட் 
யா | னா நோ | வா | வா னோ ©) யா 

ட்ரை வவ வக வ பைவ ணை 
வா Ce | மா தா | தா மா | ஹோ வா 

| a ணை 
ரா வா | கா | கா | கா ar | வா ரா 

| ட | fo 7 
or |) Gur on : Git * கா தா வா ie 
a | 

வா | Co | wi | தா | gn | மா னோ | வா 

| of ~ 
wr | னா னே | வா | வா | னோ னா | wir 

சச ~~ OO 
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வ௫விருக்சம், 

மதியழலேவீச 

திகரெறியேதோது



சநநிதிருறை, டக 

வித௫கைசோக 

நிதிமபினேரவே. (௩) 

சுரதிகுளமுள் ளிட்ட-௮ ட்டபங்கி, 

சட்டளைக்கலிப்பா. 

பதிவிதுமாயாகாயாமதஈதி 

பாயாவோடாவகமதிரேகாவார் 

திதிதிதிவாமாவாகாதது.து.து 
தயாபூவோககககமாயதாவா 

விதிவடனேயாமாயாக துவை 

சேமாயாயாமகதியினேயாய்கா 

அதிடனதினேவாமாதி CNY F 

தூவேதீபாதிசகயினென்னேமானே. (டுக்) 

இ கனுள்ளடங்கிய பாவினங்கள் 

சுறிகுளவஷசித் துறை , 

ol SILT UT eT 
» 

இதிதிதவாமாவாகா 

Al Rar oor wim tom ws 

அதிடனதினேவாமா (௧) 

மதரதிபாயாவோடா 

ததுதுது£பாபூவோ 

நஈதுகவைவேமாயாயா 

SHoue grea Sur (௨) 

வகமதகினேக oun r 

HESS STOUT 

மகதியினேயாய்கா 

இக௫டியிரென்னேமானே Cap 

அறுசீர்ச்சழி நெடிலடியாசிரியச் சர்சவிருச்சம். 

பதிவிதுமாயாகாயா மதஈதிபாயாவோடா 

திதிதிதிவாமாவாகா ததுததுதியாபூவோ 
விதவடனேயாமாயா நதுகவைவேமாயாயா 

அதிடன தினேவாமாஇ.து வைக தூவேடபா, (௪)



திருவருட்பிரகாசனார் 

வெள்ளொழ்தாழிசை, 

க 

பதிவிதுமரயாகாயா மதநதிபாயாவோடா 
+o , “0 தி௫திதிவாமாவாகா ததுதுதுதீயாபூவோ 

ய. மேேயாமாயா நறுகவைவேமாயாயா 

oa oy . ws 6 Bow BS om art it Fg. 

இன்னிசைசடூர்தியல் வெண்பா. 

ry ட ௫ ௩ 

வகமனேகாவார் ககககமாய்தாவா 

. “UO 
மக யிமனயாய்காவைககாவேதிபா 

இல யிைனைனே எசமானே 

a moyen Gas gran 

மாஇதுவைக தூ வேதி 
ச » ro 

பா திகையினென் U ost cor Baar. 

தசபங்கி, 

கட்டளை க்சவிப்பா, 

வெண்ணிலாவே தியைவீசு ம்மீன ம்ம 

யர்த்தோன்விரைந் தசெய்கைமேனர் இய 

எண்ணபேதோபாயிளங்காருனண்ணி 

உண்ணம்புளைந்கம்பேனிவானம்பெறு 

புண்ண சாக்கன்ஷேய்விளை க்சக்கோல்் மன்ன 

பொன்னைப்புசிரது மீரரரமானம்வடல் 

நண்ணிஷயேய! ய்வசெென்னுகானென்ன 

செய்வன்பரிக்தேவாழிவாகம்பியே, 

இதனுள்ளடங்பயெ பாவினம்கள் 

வஞ்சித்துறைகள், 

வெண்ணிலாவே 

எஏஎண்ணமேதோ 

புண்ணதா க்க 

தஇயைவீசும் 

waa er ae 

(@)



FHA Bupa p. 

ஜோய்விளைத்க 

அய்வதென்னாம் 

மீனம்முூயர்த்தோன் 

(ரனண்ணிவண்ணம் 

சகோன்மன்னபொன்னை 

நானென்னசெய்வன் 

விரைந்தசெய்சை 

புரை ந்கம்ே மனி 

yh gan om 

பரிந்தேவாழி 

2 மேனர்திய 

வான ர்பெறு 

மாநம்வடல் 

வாநம்பியே 

வஞூவிருத்தம். 

வெண்ணிலாவே தஇயைவீசும் 

எண்ணமே3தா பாயிளங்கால் 

புண்ணதாக்கன் னோய்விளைத்த 

நண்ணினாயே யாய்வதென்னே. 

கேரிசை வெண்பா; 

வெண்ணிலாவே தீயைவீசம் மீனம் முூயர்த்தோன் 

எண்ணமேதோ பாயிளங்காறு--னண்ணிவண்ணம் 

புண்ண தாக்கன்னோய் விளத்தச்சோன் மன்னபொன்னை 

நண்ணிஞயே யாய்வதென்னாம். 

வஞ்டிலிரு தத ம்ஃ 

விரைந்த செய்கைமே னந்திய 

புரைந்த மேனிவானம் பெறு 

புரிந்து கேராமானம் வடல 

பரிந்தே வாழிவா தம்பியே, 

௫௩. 

(4) 

(கி) 

(gr) 

(sr)



Qi திருவருட்பிரசாசனார் 

நானென்ன செய்வன் என்பதுகூன் 

இலுதியிற் கூறுக, (௮ 
சட்டளைக்கலித் துறை, 

வெண்ணிலாவே தீயைவிசும்மீனம் முயர்த்தோன் விரைந்த 

எண்ணமேதோ பாயிளங்காறா னண்ணிவண்ணம் புரைந்த 

புண்ணதாக்கன்னோய்விளை ச் சக்கோன் மன்னபொன்னைப்புரித்து 

நண்ணினாயேயாய்வதென்னா நானென்னசெய்வன்பரிந்தே. (ga 

வன்கணமடக்கு, | 

கோததாக்கத்தேகத்தைக்கார்க்கட்பொற்சொற் 
கோத்தபோதுசிறுகாற்சகடத்தோற் 

கோ .துசத்இச்சற்றிச்ச௫க்கூட்டத்இற் 

கொப்பாதேசக்றிவைப்பிடத்தாடிகேட் 

காதுபோற்பற்றற்றுறை$தேதோ.து 

கசாதற்பட்டாற்பெறுதகைத்திதுகோற் 

சாதுக்கட்சோத்தத்தித்திப்பத, ததை 

தாததாதடுக்க தீதத் கித்தேக்கூற்றே. (௬௧) 

On Gr & Goo LoL. sh (Te 

மோனமாமுனிமன்னினமின்னன்மே 

முனிமூரேகோன்மாமாமாமாமா நூன 

ஞானாண்ணுமானம்முமைமன்னினன் 

ஞானிமன்னறின்னாமகினை மானான் 

மேனிமேன்மீனமன்னனேமுன் னுனை 

மென்மைதநென்னனன நீஈகண்ணன் மண்ணின் 

மானமாமானமாமனமம்மனை 

மனைமுனன்னைமாமுன்னனினைமினே; (ரு ௨) 

இடைக்கணமடக்கு, 

யாவமேயிவளாய்வையோவவல்லார் 

யாவசேயியலாரவுரைவலா 

ரீவபரேயேயவெல்லாவுபிரருள் 
யாயில்வாழ்வீராராவவையேவிரா 

கோவலோவிலையாலோ விருள்வரு 

வேள்வைவேலேவுயர்வலிவாவலா



சந்நிதிமுறை, 

யாவலாளரையேவல்லவாவலி 

யல்லலேயெல்லையில்லவியைவவே, 

ய்மகங்கள். 

சந் தமாலைப்பலசூலவொர்சளச் 

சந்தமாலைக்கெடுச்கவடலில்வ 

சந்தமாலையலங்காரச்சோபனச் 

சர்தமாலையம்வாழ்மணவாளப 

சந்தமாலையுடல்கொளப்பாவைவர 

௪ர் சமாலையமாமெனுநிந்தைநி 

சந்தமாலையநெஞ்சர்சொல்வாரக்தச் 

சந்தமாலையமாகச்தழுவுமே, 

தங்கமலைக்கோர்பங்கா க்்செய்யபா 

SEE ONES கிறைகாணாவாசெய்து 

,தங்கமலைக்கேவற்பேரிட்டேகரந் 

தங்க மலைக்குமப்புறஞ்செற்றுச்ச 

தங்கமலைக்கக்கோடீரக்தக்துமா 

தங்கமலைக்கருந்தோ லடையீரே 

தங்கமலைக்கெடுக்கும்வடலின் மா 

தங்கமலைக்குமாரனைக்காணீரே. 

சுங்குச்சிக்கிசக்சிரைமட்டமாகவே 

தலையெடுக்காவகைதலைப்பட்டாசை 

தங்கச்சிக்கக்கொண்டாளும்வலைக்குளே 

தையலாளினியுய்யும்வகைசொல்லீர் 

தங்கச்சிக்கியறென் புலியூர்கிடைத் 

தனிவடல்வெளிவீ ற்றிருச் தீருள்ளக் 

தங்கச்சிக்கிடைதர் ததெங்கட்கையர 

சங்கவாணமேதங்க மலையே, 

பாரபந்தனவைக்தருபாதிரா 

வா௫யும்படுக்காண்மலர்ப்பாயலில் 

பாரசந்தன லேபனவெம்முலை 

பார்க்கின்றாள்பிரமிக்கின்றாள் சலிக்கின்றாள் 

பாரசந்தனங்காணாசுசாதியால் 

பாங்மொர்தங்கள்காரியக்கண்ணினிற் 

(நிரு 

( a.) 

(௬௪)



இிருவருட்பிரகாசஞர் 

பாரசந்தனரையற்குடையார்சை 

பார்க்கவாய்த்ததென்பாள்வட லூரே, 

பாலனஞ்சகியாவருகூற்ற$ம் 

பாதவொற்றிட்படம்பக்கனேசண்டப் 

பாலாஞ்சகிளர்வடலூருறைப் 

பட்டனேயினியென்னான் விண்ணப்பிப்பேன் 

பாலனஞ்சகியாணீண்மலடியாற் 

பரிச துமுன்வளர்த்திட்டபூவைகிளி 

பாலனஞ்சகிமாரையும்பார்த்திலாள் 

பற்றுர்மேலாம்பரியுமினுப்பவே- 

மதித் துப்பாருஞ்சடையெழில்காட்டப்பொன் 

மன்றுளாடும்வரதரேவேள்சைசம் 

மதித்துப்பாரும்பறைமுழக்கஞ்செய்தா£ 

மலயக்கா ஓுமறுக்கஞ்செய்தவெய்ய 

மதித் துப்பாருமயங்குவரேகல்றஇு! 

மரமுகெக்குவிட்டுக்கண்ணீர்வாருவே 

மதித்துப்பாரும்புகழ்வடலூர்வர். 

மகிழ்ந் துபாருமகள்படும்பாட்டையே, 

அ௮ப்பப்பாரதமுன்னிட்டொத்தபாட்டுக் 

ELUNE HTL [PSL oy or 

அப்பப்பார தனுவிற்சர் திப்பானோ 

வன் றிவாரிச்சொரிவானோவேள்சம்மா 

௮ப்பப்பார தனமும்விங்கிப்புடைத் 

தன்னக்கஞ்சிசெலாகெஞ்சுலர்ந்ததால் 

அப்பப்பாரதவிப்புபோமென்றது 

மையோபேசகையறிர்தலளென்னையே. 

முயல்வலைக்கேகராறிக்களிற்றைப்படுத் 

திடவருர் திமுழுசாளவையெலா 

முயல்வலைததுத்தமையோம்புவாரென 

முருர் துவேட்டமு௮வல்வளங்கள் விம் 

மூயல்வலைககுத்திசை யொன்றினொன் றிரண் 

டினைமுதலிடைவைத்ததிசைே க்க 

(௬௭௪) 

(௬௯) 

(a1)



சந்நிதிமுறை. (Her 

முயல்வலைக்கோங்கைமாகரோடுற்றனண் 

முயங்கநும்மைமுக்கண்ணுடைவளளலே (எக) 

அக்கக்காசணியாக்குமழகபொன் 

னம்பலம்வடவொற்றியமர்நெற்று 
e டி டி 4 

அக்கக்காசாசாழிவைத்தானையு 

மாடல்காணுமோகண்டாலிப்பெண்டுயர் 

அக்கக்காச துவேண்டுமோவேறிஸ 

மாட்டங்காண்பாயெமைமன்றனுட்டங்கொண்டே 

அக்கக்காசகியேயிவரெ soot Gear) LD sar 

னாய்ச் துபாரடியேய்க்துள்ளுளவையயே (௭௨) 

காவென்மோகை கருங்களமாசவக் 

காமனார்க்குமுழங்குமாரசைகான் 

காவென்றோகையுயிரையென்ளுலது 

கனியுமோகடுவின்றேதன்பேர்க்குப்போ 

காவென்ஜறோசைமதியுமெழுந்தகே 

கவிக் துக்கொண்டெ சதிசையையுமையகோ 

கர Quan Opens eu, மன்திலும்வடத் 

கண்ணாளாசன்னிதானும்பெறுள கே (௭ 5.) 

கம்மிக்கொண்டல்சொலயவெழவையோ 

கண்டபோதுககெடுப்பாகிமோ 

கும்மிக்கொண்டகைக ஈணாளளியளாய்ச் 

காணக்காமப்பய லுங்கைமிகுக் து 

கம்மிக்க்கொண்டனுக்கண்ணொருகோலன்்றிக் 

காணேமார்க்கவிம்மிவிம்மயேதகொண்டை 

கம்மிக்கொண்டதுகாண்வடலூரர்நீர் 

கருத்துட்கொண்டதென்னேகடை போகவே (௪௪) 

கட்டக்கெ ரள்ளைகிலாவெழுந்தேபுலன் 

கனற்றவாற்றுள்பகறியேயெங்களை க் 

. கட்டிக்கொள்ள வேகாங்கள் சிலசில 

கையாலானமமட்டுக்கணித்திட்டும் 

கட்டிக்கெ ரள்விலுக்கிட்டமாச் சுப்புசங் 

காட்டிற்றிக்காரியங்கரும்பட்டவக் 

கட்டிக்கொள்ளெருவர க்கும்வடஓறை



டு திருவருட்பிரகாசனார். 

சண்ணாளாவிதுவென்கடைச்சண்பாரே, (௪௫) 

நிடராட்டகம், 

தங்கிலங்கைக்கெலிறைஞ்ச த்தனிச் 
சக்க.ரர் தர் தத்தண்டிலலையாடினா 

யிங்கிலங்கைக்கத்தக்கதாய்கிற்கண்டே 

மேழைதாங்தியலிச்சைகேளாயந்தச் 

சங்கலங்கைக்சைக்காழியாடலாச்சே 
தாரணித்தலையேதினியாங்கதி 

நற்லெங்சையறச்சென்னெறிகாட்டாய் 

நாரியின்னலைரங்கிளத்தலென்னே (67 ௬] 

சந்தத்ததலைதாங்கத்தனத்தைகின் 
சையகேரசலத்தவரேசத்தா 

..னந்தத்திதலைக்காலக்காலைங்கணை 

நாதனேதாரைநாயகனர்திநே 

ரந்தத்திதலை£ழாகரின்றன 

ரசையனேதில்லையாடலழகனே 

யிர்தத்திதலையாயாகன்னிக்கினி 

யெந்தச்சார்திசெய்கேனெங்களீசனே, (என) 

நரிக்கலக்காயிடககரஞ்செய்தாப் 

நல்லரியினினர்தினர்ச£ளிர்நாள் 

திரிக்மலக்காசணிஈகிலத்தினர் 

செழித்திட்டகழைச்செஞ்சிலையிற்ச ர 

தரிக்கலக்காய்நிலாத்தென்றலைச்சகாய் 

தானாக்கித்தணியாச்செத்தானேரின் 
நெரிக்கலக்காயினளையனேதைய 

லிங்கனாளாயிதேச தியேர்தலே ப (௭.௮) 

சர் தரத்திதலையிட்டத்தலைத் 

தானீ ராக்யென்றானெஞ்சையேயையா 

நந்திரத்திதலைக்கேறலல்லாதே 

நாடிரங்கையரெல்லாக்தேடிச்செய்த 

தர் திரத்கீதறலேயிலையிலை 

தனித்ததில்லாடச்சாசேதையற்



சந்நிதிமுறை, 

கந் தரத் தீக்கலைக்காற்றிலென் விலை 
யறியார்யார்காணறையக்கடனின்றே 

கலையடக்கந்தச்சாயகர்தாயகங் 

கனலச்சிந்தனையிலேயிராக்கன்னி 

தலையடக்கநான்கண்டேனல்லாதேயான் 

தனியடக்குர் நெறிம்கட்டகாலக்இக் 

நிலையடக்கதன்கையிடையயா 

நின்றிசைத்திலநீயறியா தல 

நிலையடக்கஈடஞ்செய்தி றத்தனே 

செக்கரஞ்சடைஈக்காலகத்தனே. 

அந்தித்தாளச்சதிக்கிசைர்தாடியே 

யடியேங்கன்னியல்லலைக்கண்டிட்டாய் 
சிர்தித்தாணினை யேறினையேயையா 

இசைக்கக்சாண்டறிறத்ததன்றேகினக் 

இத்தத்தாரணிக்கேயிரண்டாஙிலை 

யெய் தினான் இிலாக்கின்னல்சிலர்க்கென்னே 

சந்திக் தானலனாயரசங்கிலா த் 

தனிரடையடைந்தானைநிகர்த்தன்றே. 

ஏதராடலையேழையேங்காண்டில்லை 

யினியகாடகஞ்செய்தனையேகழைத் 

இிதைடைலைக்காணார்நிகர்த்தீட்டாற் 

செய்கெயேகெங்க.்.கெங்கனேயாககின 
னீதமாடலைச்சாகாத்தக்களை 

கோந்திட்டதிசையின்னில்லத்தேகிற்றே 

யாதனாடலையேற்றககா ண்டந்திரத் 

தியலேறியதிசைத்தாள்கடனதே, 

கழைக்காணல்லிறையாகியகள்ளனிக் 

காசினிக்கண்ணண்ணாகரன்கரந்திட்டே 

யிழைக்காணல்லெழிலாரையினத்தினா 

லெம்கனேசெயஞ்செய்தானிதேனிற்க 

தழைக்காணத்தண்டலைசேர் தில்லைடஞ் 

சார்ந்தராயகதையலிர்காளென்னை 

(௪௯) 

(௮0) 

(48 

(௮௨)



சாமி திருவருட்பிரகாச ர் 

யழைக்காணரச்சராச்சற்றஞ்செய்கின்றன 

சாந்தச்செய்தியறியக்கிளத்திரே, 

கஞ்சிக்கேயிக்கடற்றரையேச் இிழைக் 

காரிகையார்கணக்கென்றாற்கைகாணா 

விஞ்சிக்சேசரியன்றேகழைக்காரற் 
கென்னகாரியத்தேதலையிட்டனள் 

தஞ்சிக்கேதகையிர்சையிசையக்காண் 

டண்டில்லைகடசேயண்டர்க்காயற்றை 

ஈஞ்சிக்கேயிர தஞ்செய்தரா தரே 

நாராயாளகயந்தரலத்தரே, 

யம கம். 

சந்திக்கேதிரிர்கேனின் Var & Hill 

தானெல்லாக்தனியேகிடக்தாள்கானோ 

சந்திக்கேதிங்கிலையிலைநீர் தரச் 

சரதங்கண்டீர்கனிநடத்தையோ 
சர்திக்கே தஞ்சரிகெஞ்சினுள்காண்டாற் 

மூங்கிலாளிதழிக்கண்ணிதாரீர்தே 

சந்திக்கே தடையகல்லிசையதாஞ் 

சாற்றலென்னான் றயாநிதிட. ரன்றே, 

படியக்காலையமட்டிறுமீயெனப் 

பனிமலரணைவைத்தவதகற்கொண்டு 

விடியக்காலையமட்டும்பு துகிலா 

வெண்ணெருப்பெனவுண்ணமுக்குற்றனள் 

கொடியக்காலையமட்டுறுமக்கெதர் 

கூடியன்றோவருமிவள்பான்மூவர் 

முடியக்காலையமட்டிமணிவடன் 

முதல்வரின்றேலிவளென்பன்பாக்குமே. 

தடி.த்தும்மென்னப்பொழியமுகிலெழிற் 7 

ருங்குமோக்கடூங்கநமுவுங்கை 
பிடி.த்தும்மென்னனையெங்கென் நமுமொரு 

பிள்ளைக்செங்கென்றிப்பேரசைதோன்்றிழ்ரோ 

முடி.த்தும்மென்னகக்தேயக்குழலையம் 

முற்றத்துத்தனித்தற்றுள்பழங்கதை 

(om) 

f a 
AF | 

(௮௬)



சந்நி திமுறை, 

படி.த்தும்மென்னமேலிப்பெண்பிச்சைவாங்கிப் 

பகர்வடலிறைபெண்பிர்சைதாருமே, 

தப்பப்பாவிதவஞ்சமதனைமுன் 
ூன்பிழைப்பித்ததுவான தன் விபுஞ 

செப்பப்பாவிதனப்பனுக்கும்மவன் 

சரியோ ற்குக்திணே யிரண்டீந்தனிர் 

ஒப்பப்பாவிதவ ற்ுவில்லம்பினை 

புதவுகின்றாரவரிவன்சைக்குக்கை 

யப்பப்பாவிதனைப்போற் கண்டதிலை 

யரசொன்றம்பலம்வாழ்வடலூாமே, 

மண்ணாடுவாரிளையரென்செ.ப்தாலும் 

வைகின்றா.ரன்னை மாருமயலாரும் 

புண்ணிவாருளத்துக்கோலாற்குத்திப் 

போர்திலாரி லையேவடலூசர்த ங் 

கண்ணடுவார்சராசனன்செய்தபுண் 

கடி.யவேதுக்கவரம்புபக்கொண்டென் 

எண்ணடுவார்களைக்கவீங்கும்முலைக்கிடுவா 

சென்பாளினியென்செய்வமே. 

பாரதப்போரைக்கேட்டூள மானாலிப் 

பார்மதன்போரைப்போற்கண்டஇல்லைமுன் 

பூரதப்போரிறவிரலூன் பிய 

புன்னகையாற்புரம்பொடித்தாய்வட 

ஒரரதப்போரவிதோதருணக்தகா 
னுண்டிலையெனக் கோல்பாய்ர்தெம்பெண்டுலை 

மாரதப்போரகசியமல்லகாண் 

வர்.துபாரங்கிடைக்குமேலிட்டதே, 

இருள் சற்ற ம்பலம், 

~oopaoo—~ 

திருவருட்பிரகாசனார் அலங்காரம், 

மூ ற்றி ற்று, 

Pee 

or & 

(௮௭) 

(௮௮) 

(௮௯, 

(mo)



dhir 2-4 தருவருட்பிரகாசஞர் 

sm Gri ans Coy ar ute 

அரியனார் சீர்பாதந்தாங்க வமை௰ரமும் 

ஆரியனார் €ீர்பாடவாநாவும்--அரியஞர் 

செம்மொ.ழியே சிந்திக்குநெஞ்சுர் தருந்தவமே 

யெம்மை யினும் வாழ்கவினி து, 

அஜி (4) அஜி 

திருவருட்பிரகாசனார் சந்ரிதிமுறை, 

முற்றிற்று, 
வயகள்.



Ne f thay | 
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அகி. உ. ள், விற. 
அரன் - (௬, முனிவர். 
அட்டமூர் ரி - பாமூவென். 

அணி: அரு, அபாண ம், 

Sy SORT BOM A) ~ SAT oF GOT செரும Bove 

அராமயம் - Msi T 9 Br. 

YE et - பொய், “Pav ID Fle 

YR GEST - LOG. 

அமாறல் - பெ TBR BM 

YLDGVID ~ (& ID ML OM Aye 

SY LOLIGUL - ய, 

Fe) LIT De 

அயர் தல - தளர்தல், 

அயன் - பிரமன். 
ef I Lo be GOT 

அரவிந்தம் - காமரை, 
cATGY ~ பாமபு, 

அரண் - வென். 

(BSE) - அமை, 
அருளப்பாடு - கருணையால் 

ரதத வார்த்மை. 
அருள் க்ருபை. 

அர்சிஇயம் - 

- @) SRY GOT e 

LO SID ZO) DF HN. 

அலக்கசண் - துவிபம். 
அலம்பல் - ஒவித்தம். 

அவம் - பயணின்மை. 
அவலம் - வருத்தம், சோய். 
fy LOGUITLO. - Glau Gor» 

அளகம் - மயிர்முடி. 
அளித்தல் - ஈதல், காத்தல், 

அளியன் - கொடுக்கத்தசகயன். 
அறம் - தருமம், 

“2 
ஆசமம் - பதில்வன்வாக்கு, சைவச் 

இற்முப் பிரமாண நூல், 
அக்கம் - இலாபம். செல்வம். 
சாரம் - ஒழுச்கம், 

ஆன் - குத்தில். 
அடகம் - பொண். 
ஆணவம் - ஆங்காரம், மூலமலம்£ 

ஆதன் - ஞரூ, அறிவிலான். 

இறப்புவலைபான் 

அணுக்கி 

| 
| 

| 

| 

Nae 9 

PO 
ம் ் ட் 

ஆதிரா ம - நிவை உதவி, 
ay * gor - BSS 60. 
~ . 

அரணம் - வேசம், 
௫ ச 

ஆரியன் - இுறிவுடையஅன், ரு. 

வர்கம் - நிறைதல், 
வடா cr 

YT BID - CONF FVe 
க் உசார் ட் . i 

yoo - CsanGerdle, ed. 

ஆப ஸ். - ஆனி 2 . 
ry 

அபியான் - athe een சயுடையவல ர 

விண்டு, குரியன். 
உ ny ஈஸ் ~ ond. 

94 rh LD - பேரின்பம், 

அண் - பட 

ர) படு ரம் ் கு றிப்பு, 
், oO ei Dh ° 

COE th En பே Liv SNe 
பப ஆ

 

ுடர்ப்பா? - ண்பம், . இடும்பை, 

அிணிபம், அச்சம், 
இடை - பக்கம, படிப்பு. 

இணாக்கு - உடன்பகித ற ,பொருத்து 

ணா - ஓப்பு, 5 UENO, (OF SOF 

இவ் - இசை, டை, 

இ Téa - கிருபை, இயல், 

லகல் - Si bt PG Fue 

பலம்கம் = Urerk wav. 
பறை - ore wt ன், சயவுள், சிவன். 

இனம் - ரூமம், கடம்டம், சாகுயொ 1 
ரஸ, 

be 

Lay atl , கரு, 

- CLP Lo. ay, 

சன் 

FE று 

2. 

DBM - கடக்சல், ர இத்தல. 

FTA - ஆராய்தல், கேட்டல், 

டட - நட்சக்இரம், 

உத்தமன் ழ் மலானவன், 
. . ee 

உத்தரீயம் - மேம்போர்வை. 

உபநிடதம் - வேகறுட்பம், ஆவை 
108 - இம். வேதா ற், த மெனி 

மொக்கும், 

உம்பர்கொள் - ஆய் தேவேந்திரன்.



Sn & அரும்பதவிளக்கம், 

  

உய்தல் - பிழைத்தல், | 
உரம் - வன்மை, வல்லமை, மார்பு, 
உரிஞ்சல் - உராய்தல். 
உலகு - உயர்ஈசோர். 
உலவல் - உவாவு தல். 
உல்லாசன் - உள்ளக்களிப்புள்ளவன். 
உயதிதல் - மர் 

உவமை - ஒப், 
உம௰ச்சல் - LILES. 
௨ மூலல் - ச மலல், 

உறல் - பொரும்துதல். 

Oot 
ஊக்கம் - உற்சாகம், 
ஊசல் - அசைதல், 
ஊன் - மாமிசம், 

் oT 

எஞ்சல் - குறைதல், மிரு இ, 
எயில்கள் - மஇல்கள். . 
ஏய்ப்பு - துன்பம், 
எழில் - அழகு, வண்ணம், 
எழுத்து - அக்கரம், இலக்கணம், சத் 

Bri. 
எள்ளல் - நிர்தை, அவம.இத்சல், 

௮ 
'எதம் - குற்றம். 
ஏக - காரணம், 
ஏத்தல் - து இசுதல். 

TAS - ஆணே: லுத்தல், 

ல 

ஐர்சொழில் - படைத்தல், காத்தல், 
ஆமித்தல், திரோபவம், அனுக 
இரகம் என்னும் இிவபெருமா 
ன ஜர்து காரியங்கள். 

6p 
ஒருப்படல் - சம்மதஇத்தல், 
ஒரு வல் - நீங்கல், 

ஒளித்தல் - மறைதல், 
ஒளிரல் - பிரகாடித்தல். 
ஒன்றல் - பொருர்தல். 

1 

| 
| 

தி a 
ஒங்கல் - இர௪ன, மலை. 

இதல் - வ, 

FSS - 
ஓம்படுத்தல் - எம்ம 
ஒவின - மறைச்சன. 
இவுறல் - வருந்தல், 

ரூ 

கங்காளன் - சிவன், எலும்பைத்த. 
தவன், 

கங்குல் - இரவு. 

கஞ்சம் - தாமசை, 
கடையான் - 8ீம்மைப்பட்டஉன், 
கணம் - கூட்டம். 
கணிச்சல் - எண்ணல், மதஇத்தல் 
சண்டசன் ore eis 

பவன். 
கண்ணகன் - விசாலமான. 
சண்ணி - பூமாலை. 

கதம் - கோபம். 
க.இத்தல் - எழுச்சி, ஒவித்தல், 
க இரவன் - ஞூரியன். 
'கதிர் - இரணம், 
கறுவல் - கலங்குதல். 
சலிப்பகை - வஞ்சகம், 

கவலல் - வருந்தல். 
கமலல் - விலகல், 

கழல் - பரதம். 
சளித்தல் - சந்தோவரித்தல், 
களைகண்”- அதரவு, உதவி. 
கறு - விடம், கோபம். 
கற்பகம் - வேண்லெகொ௫ுச௫ம் இ 

இரன து ஈர்தவனம். 
கனி - பழம், 

கா 

காசு - குற்றம், பொன், 
சாட்சி - பார்வை. 
காதல் - அசை, விருப்பம், 
காதி - செடுத்தவன். 
காயம் - தேகம், 
சாரகம் - வெப்பம், 
கால் - காற்று, 
காளகண்டன் - இவபெருமான். 
காளி - பார்வதி, கருஙிறமுள்ளவள்; 

அவள் தேவியினமிசம். 

தி 
இரணம் - ஒளி, ao Sits 

உடம் - புழு, 

G 
குகன் - ருருான், 
குடபால் - மேற்குச் இசைப்பச்கம், 
குடில் - சிற்றில், குடிசை,



அரும்பதவீளக்கம், ௬௫ 

  

குணகடல் - இழக்குச் சமுத்திரம், 
குயிற்றல் - செயதல். 
குரவன் - குரு, தந்ைத 

குருகு - கோழி. 
குருபரன் - பரமகுரு. 

குருரரயன் - மேலானகுரு.ஃ 
குழல் - இசை க்கருவீ, தலைமயிர், 
குழு - கூட்டம், 

குழை - குண்டலம். 
குறள் - சிறுமை. 

Tn. 

கூடு - பறவைக்கூடு. 
கூர்தல் - MR seve 

(5 
கேசம் - ன்பம். 

சேவலம் - தனிமை. 

கொ 
கொழித்தல் - வாருதல். 
சொழுான் - சலைவன். 
கொற்றவன் - அரசன், 

கோ 
கோடன் - எடைமுடியுடையவன்! 

கோது - குற்றம். 
கோமளம் - இளமை, ஆழகு. 
கோலம் - அழகு, அலங்காரம். 
கோளி - வல்லமையுடையவன். 

ச் 

சகத்இரம் - அயிரம், 
கலம் - எல்லாம். 
சங்கம் - கூட்டம், சபை, 
சங்கற்பம் - எண்ணம், மறோகிச்சயம் 
சங்காரம் - அழித்தல், 

சங்கேரம் - குறிப்பு, குமூ௨க்குறி, ௧ 
ட்டுப்பாடு. 

சண்டன் - காலன், சூரியன், ஈமன். 
சந்தானம் - கற்பக விருக்ஷத்ி ஜெ 

ன்று, சந்தி. 
சமயம் - காமம், மதம். 
சமரசம் - ஈமாதனம்; 
சம்பு - சிவபெருமான். 
சம்போதன் - அமைக்கத்தகுந்தவன், 

ஞானி. 
௪லம்- கோபம், மீர், 

| சா 
சாடல் - கொல்லுதல், அடித்தல், 

சார்தம் - பொறுமை. 

சாமி - கடவுள், குரு; 
சாயகம் - அம்பு, வாள், 
சால - மிசவூம், 
சாற்றல் - சொல்லுதல்ச 

3 

சிங்காரம் - அலங்காரம். 
இட்டார் - பெரிமயார். 

இலை - வில், கம். 
திவம் - ஈன்மை, முத்தி. 
சிற்றெமை - பெண், 
சன்னம் - ஆடையாளம், காளம், 

கப 

ப 

சர்த்இ - மிகுபுகம், 

dr 

சுகோதயம் - இன்பமுண்டாகுமிடம் 
சுடரவன் - சூரியன், 
சுட்டு - குறி. 
சுதம் - தேடு, 

சாரர் - தேவசைகள். 
சுரேசன் - தேவேர்துரன், 

ரூ 

டல் - தரித்தல். 
ரதம் - மாமரம், வண்டு, 
ரூல் - கருப்பம், 

குழல் - ஆராய்சல், இடம். 

செ 
செர்தாரம் - சண்ணப்பொடி., 
செறிசல் - நெருங்குதல், 
சென்னி - தலை, முடி. 

சே 
சேகரம் - தலை, மடு. 

சே. - சமாச்சாரம், புனம். 
சேர்வை - கூட்டம். 
சேவகன் - வீரன், 

சோ 
சோகம் - இன்பம், 
சோ இ - ஓளி, இவவ. 
சோத்தம் - இழிந்தோர் செய்யும் ௮ 

erro). 
சோமன் - சர்இரன். 
சோரி - இரத்தம். 

ரர 

ஞாயிறு - சூரியன், 
ஞாலம் - பூமி,
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ஞானம் - அறிவு. 

த் 
தஞ்சம் - - பத் அக்கோடு, புகலிடம், 
திணத்தல் - மீங்கல், போகல், 
தத்துவம் - உண்மை, 
தியாடிதி - தருபையுள்ளவன், வன் 
தவிசு - பாய், ஆசனம், 

தா 
தாது - மகரர்தப்பொடி. 
தாழை - சசப்பன். 
சாபம் - துன்பம், வெப்பம், 
தாமம் - பூமாலை. 

சாயகம் - இருப்பிடம். 
தாரசை - ஈட்௪ச்இரம், 
தீர் - மாலை, பூ. 

தாலம்.- உண்காலம், பூமி, 
தாவில் - குற்றமற்ற, 

ன் 

இகழ்தல் - பிரகா௫த்தல். 

இகைப்பு - மயங்கல், 
இயக்கு - கலக்கம், 
இயாகம் - கொடை. 
இரித்சல் - கெடுத்தல். 
இரிபு - வேறுபாடு, 

இரு - செல்வம். 
ற D 

தீர்த்தன் - உபாத்தியாயன், இவன். 
தினபர், ௫ - கரித்திருடைய ரேச 

ன், வென். 

aos 
HET ~ SLL, புழுதி" 
ணு கு - ஆச்சம், 

அதித்தல் - வத த்தல், 

அருமம் - மரம். 
அலங்கல் - ஓளிசெய்தல். 
அவர்வாய் - சிவர்தவாய், 
துறவோர் - ௪ந்நியாடிகள், 

தூயன் - பரிசுத்தன். 

தெ 
தெறல் - செரித்தல். 
ச தே. 

தொ 

  

தேசு - ஒளி.   தொரு இ - கூட்டம், இரட்டி, 

தொக்கல் - குறைதல். 
தொங்கல் - பூமாலை, ஆபரணம், 
தொழுதல் - துஇத்தல், வணம்குதல் 
தொழும்பர் - அடி.மைகள், 
தொன்மை - பழமை, 

தோ 
தோகை - மயில், இற்கு 

தோய்தல் - கலத்தல், 
தோன்றல் - மகன், ௮ாசன், பெரு 

மையிற் திறர்தோன். 

ந 
ஈகம் - மலை, பூமி: 

(GD - அபரணம், இகழ்ச்சி, இன்ப: 

ம், பல், சிரிப்பு, 
ஈச்௪ல் - விரும்பல். 
நச்சு - விடம், ஆசை. 
நடம் - கூத்து. 
ஈடனம் - கூத்து 
ஈடி.சீதல் - கூத்தாடல், 
ஈணுசல் - நட்டல். 
ஈண்ட - சிசேசம். 
ஈந்தல் - ரொடுதல், நிம்தைஃ 

நம்பன் - இவன். 

நயத்தல் - விரும்பல், 
நயப்பு - ஆசை, 
ஈவிலல் - சொல்லல். 
ஈவிற்றல் - சொல்லல், 
நவை - குற்றம், கெழ்ச்கை 

நளினம் - தாமரை 

நனவு - தெளிவு, ere Qin 

pT 

நாகர் - வாஜோர். 
நாடல் - தேடல், 
நாணி - வில்லின்கயர், 
நாண்மலர் - அன்றலர்ந்த பூ, 
சாதம் - ஓசை. 
காசன் - அரசன், குரு, கவன். 
நாமம் - பெயர். 
நாயகன் - எப்பொருட்கு மிறைவன். 

தலைவன், இவன். 
சாரம் - gly, oT, 
காரி - சாணி, பார்வதி, வாசனை. 

ழி 
நிசர்த்சல் - ஒத்தல், 
நிகேதனம் - இருப்பிடம், தேலர்கோ 

ல்...
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நிதம் - ஈஞ்சு, நித்தியம். 
நிபுணன் - அறிஞன், மிகவல்லோன். | 

நிமிர்தல் - நேராகநித்தல். | 
நிராசை - ௮வாவின்மை. | 

நிராமயம் - பரிசுத்தம், கடவுள், 

நிரு த்தம - கூத்து. | 

நிலவல் - ஒளிசெய்தல், 

நிறுவல் - நிலைபெறுத்தல். 

நினைப்பு - கருத்து, மறவாமை? 

நீ 
நீசன் - €ம்மசன், 
நீசன் - நீதிமான். 

நீத்தல் - பிரிதல், நீங்கல். 

நுகர்தல் - புரித்தல், அனுபவித்தல், 

தெ 
நெரிச்சல் - பொடி செய்தல், கெடுத் 

Sas 

தே 
சேசன் - சிரேகன். 
சேடல் - தேடல், 

மகேயம் - இரேசம், 
நேர்தல் - வேண்டல், கொடுத்தல். 

நை 
நைதல் - இரங்குதல், வாட்டமுறல். 

tJ 

பக - எருது, எருமைக்கடா, 
பகட்டிறை - எமன், 
பகர்தல் - சொல்லுதல், 
பகல் - சூரியன். 
பகுச்தல் - பங்இடுதல், கொடுத்தல், 
பங்கயம் - தாமரை, 
பங்காளன் - பங்கலுடையவன், 
பசுபதி - இவன், ஆதமாக்களுக்குத் 

தலைவன். 
பசைப்பு - பசுமைநிறம். 
படலம் - கூட்டம். 
படி.தீதல் - வாடுத்தல். 
படி.ரம் - உயரம், இவப்பு 
படிற்று - வஞ்சகம். 

படைத்திவொன், - பிரமதேவன், 
பட்டன் - சத்ரு, ஞானி, 

பணி - வேலை. 
பணியாள் - வேலையாள். 
பண்டங்கன் - தவன்.     பண்டு - பழமை. 

பண்ணவன் - குரு, திண்ணியன். 
பண்பு - குணம். 
பதம் - சால், பாதம், வழி, 
பதஇத்தல் - நிலையாக வைத்தல். 
பரதம் - கட்டு, 
பயிக்கம் - பிச்சை, 

பயிர்ப்பு - அருவருப்பு, அசுத்தம், 
பரஞ்சோதி - கடவுள், 
பரண் -: இதணம, 

பரப்பு - அகலம். 
பரவல் - வழிபடுதல், வணங்குதல். 
பராபரம் - மேலான பொருள், கட 

வுள்- 

பரிசு - ஈகை, 
பருவம் - காலம், 
பருவரல் - துன்பம்£ 
பலி - பிச்சை, விண்ணோருணவு. 
பவஇ - பார்வஇ. 
பழிப்பு - நிந்தை. 

பளரு - குற்றம். 
பற்றிலா - விரோதியர்,ஞானிகள், 
பனசம் - பலாமரம், 
பனவன் - பார்ப்பான், 

பா 

பாசகன் - அக்கினி, சமையற்காரன். 
பாசம் - அன்பு, கயிறு. 
பாடலம் - பாதிரிமாம்,' குதிரை, 8 

வப்பு. 
பாடல் - வரடித்தல், 
பாலன் - மகன், பிள்ளை, 
பாவகம் - இயல்பு, கருத்து, 
பாவராசன் - பாவத்தைப்போக்கடிப் 

போன், சிவன். 
பாவை - பெண், 
பாறல் - நீங்கல். 
பானு - சூரியன், 

பிடி - பெண்யானை. 
பிணக்கு - மாறுபாடு. 
பிணி - சோய், 
பிரணவம் - ஒங்காரம். 

பிரவஞ்சம் - உலகம், 

LS 

பீடு - பெருமை, 

புகலல் - சொல்லல்,
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புடை - பச்சம், 
புண்ணியம் . அறம், தீருமம், 

புரை - குற்றம், 
புலரி - விடியல், 
புலர்தல் - வாடல், 

புலவோர் - வாஜோர். 
புலன் - அறிவு, இக்திரிய வுணர்ச்சி, 

, புவனம் - உலகம், 
புளினம் - மணற்குன்று. 
புற்று - வன்மீசம், 
புனிதன் - பரிசுத்தன். 
புனைதல் - அலங்கரித்தல், 
புன்னாகம் - புன்னைமரம், 
புன்மை - ஈனம். 

ஷ்ஷ் 
பூணல் - அணிதல். 
பூர்ணன் - வன், கடவுள், 

பெ 
பெருமான் - குரு, இவன், 

பே. 
பேதை - அறிவில்லான். 
பேறு - இலாபம் 

பொ 
பொருப்பு - மலை. 

போ 
போதம் - அறிவு: 
போற்றி - வணங்கல். 

LD 

மகம் - யாகம், 
மகவான் - இந்திரன், 

_ மென் - தலைவன். 
ம௫ழ்தல் - களித்தல். 
மஞ்சாடி - ஓர்வகைமரம், 

மஞ்சு - குற்றம். 
மடமை - அறிவின்மை, 
மடவாள் - பெண். 
மட்டு - அளவ, வாசனை, 
மண்டிய - நெருங்கிய. 
மதம் - கருத்து, செருக்கு, 

மதி - சர்இரன், அறிவு. 
ம இித்தல் - கடைதல் வரையறுத்தல். 
மதிசன் - சகளிப்படைர்தவன். 
மந்தரம் - அரண்மனை, கலக, 

வீடு, 
மரணம் - சாவு. 

மருள் - உன்மத்சம்,. 

      

மலம் - அழுக்கு. 
மலிதல் - நிறைதல், 
மலைதல் - எதிர்த்தல், 
மழுங்கல் - பொலிவழிதல், 
மறத்தொழில் - கொலைக்காரியம். 
மறம் - கொலை, பாவம். 
மறை - வேதம். 
மறையவன் - பிரமன். 
மன்னல் - பொருர்தல், 

மரீ 

மா - ஆழகு, பெரிய, செல்வம், மாம 
ரம், வயல், வண்டு, 

மாசு - குற்றம், அழுக்கு. 
மாடகம் - வீணை முறுச்காணி. 
மாண் - மாட்சிமை, 
மாண்பு - அழகு, மாட்சிமை. 
மாயம் - வஞ்சம், தீமை, பொய். 
மாயை - வஞ்சம், பொய், இச்்.திரசா 

லம், 
மான் - மன்மதன் 
மால் - விஷ்ணு, மயக்கம் 

மிசை - உயர்ச்சி, மேடு 
மிசைதல் - உண்டல் 
மிடறு - கழுத்து 

மூடில் - மேகம் 
முக்கணன் - சிவன் 
முடி - டம், தலை 
மூத்தர் - பக்குவர் 
மூயலல் - முயற்சசெய்தல் 
மூருகு - வாசனை, தேன், கள் 

மழக்கல் - சத்இததல் 
முழை - மலையினுட்குகை 
முளைத்தல் - உண்டாதல் 
முனிவன் - தவத்தர் 

ட ட மே 
மூலம் - வேர், ஆகிகாரணம், முதல் 

ப மம 
மெய்ம்மை - உண்மை 

மே 
மேதச்ச - விசேடமாகய 
மேவல் - பொருச்தல் 

மோ 
“மோகம் - மயக்சம்



அரும்பதவிளக்கம், 

“மானம் - வாய் பேசாமை 
“மோனவார் - மெளனஞ் சாஇக்குர் 

தவத்தர் 
பயோ 

'யோசம் - அதிர்ஷ்டம், உபாயம; ௨ 
ச் சாரம், கூட்டம் 

ga 

சாஜசம் - மந்தம் 

Gar 
'லோலன் - மிகவும் அழுர்தினவன் 

வய 

வகுளம் - மகிழமரம் 
வட்டம் - வளைவு, பரிவேடம் 
வண்ணம் - அழகு, ஈன்மை, நிறம் 
வம்பு - புதுமை, கச்சு 
வரதன் - 'தவன், வாமளிப்போன், al 

ஷ்ணு 
வரித்தல் - கட்டல், பூசுதல் 
வல்லி - கொடி.” 
வழக்கு - வழக்கம் 
வழர்கல் - கொடுத்தல், சொல்லல், 6 

டத்தல் 
வழுத்தல் - து இத்தல், வணங்கல், 
வளம் - அழகு, மாட்சிமை 
வளவன் - சோழன் 
வளி - காற்று 
வள்ளல் - வரையா அகொடுப்போன்- 

வார 

'வாசகம் - வசனம் 
வர்தம் - காற்று, தருக்கம் 
வாம் - இடம், வழி, மெய், வாக்கு 
வரய்தல் - வாயில், வழி 
வாய்மை - உண்மை, மெய், சொல் 
வாரி - கடல், நீர், மழை 
வாரரிசம் - தாமரை 
வாலை - இளம்பெண் 
வாழ்க்கை - செல்வம், மனைவி 
வானகம் - தேவலோகம் 
வானவர் - தேவர்க்கள் 

oir Se 

வான் - ஆகாயம், பெரியது 

விஞ்சல் - அஇகப்படல் 
விடயம் - காரணம், சாணப்பட்டது 
விடை - எதிர்மொழி 5 
விண்ணப்பம் - வேண்டுகோள் 
விதித்தல் - உண்.டாக்சல், செய்தல் 
வித்தசன் - அறிவுள்ளவன், ஞானி, 

வைரவன் 
வித்து - விதை 
வீர்து - நீர்த்துளி, புள்ளி 
விம்பம் - பிரதிவிம்பம், வட்டம் 
விரவல் - கலத்தல் 
ANITA GH - சலத்தல் 
விரித்தல் - பரப்பல், சொல்லல் 
விருத்தன் - முதுமையாளன், 

லோன் 
விலக்கு - மாறு 
விறல் - வெற்றி, வீரம், பெருமை 
வினையேன் - தொழிலுடையவன், ஈீ 

னன் 

மே 

af 

a SECU - கட்டல், 

வீடு - மனை, மோக்ஷம், 

வெ 
வெரிச் - முதுகு. 
வெலுப்படை * வெல்லுதற்கான ௮ 

Wy) SDs 

வெளி - காயம், 

வெள்ளம் - மிகுதி, நீர்ப்பெருக்கு, 

| வே 
வேட்டல் - விருப்பம், விவாகம். 
வேணி - சடை, 
வேதா - பிரமன், 

வேதியன் - 8 FOUN பிரமன்; 
வேளை - சமயம், காலம். 

வ 

வைப்பு - இடம், பெருமை 
வையம் - பூ 

அரும்பத விளக்கம், 

pop pg.
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