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இிலமயம், 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

ws OB 
ஆறுமுகநாவலர் சரிதீ இம், 

இ௯்று 
சேற்றார்ச் சமஸ்சான ஆசாரியரவர்சள் 

ஸ்ரீமத் சிதமபாரதேககெரவர்கள் கட்டளையிட்டருளியபடி 
ஷே. ௪மஸ்தான வித்துவான் 

இராமசாமீக கவிராயாவர்கள் குமாரநம், 
இருவாஉடுதுறையாதீனச்துச் சின்னப்பண்டாரச் சக்கிதியாயெ 

ப்ரீமுபரீ ௩மவொயதேூக சுவாமிகள் 
மாணாக்கரிலொருவருமாகய 

சிவகாசி - அருணாசலக்கவிரரயரசால் 
இய றறப்படடு, 

இருநெல்வேலிசசில்லா ம ௱-௱-பஸ்ர், மகாவித்துவான் 

வெ. ப. சுப்பிரமணிய முதலியாரவர்கள் 
பரிசோதனைச்குள்ளடங்கி, 

ழே. சேறளாரச் சமஸ்தானம் மானேகரவர்கள் 

ம-ர-ராஃஸ்ரீ, இராக்கப்ப பிள்ளையவர்கள் 
பொருளுதவியால், 

சென்னை: . ச் 
அல்பீனிபன் ௮ச்சுக்கூடத்தலைவர் 4 இ 

சா, யோ, சவுரியப்பா அவர்களரல் y ச் 
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டை 

இவமயும், 

விநாயகர் துதி. 

சீர்திசழுங்கலைமதிவேணியன்ருனெல்லாம்வள்ல்ச்கனென்றும் [ன் 
பேர் திசழுமிசிகுறியாப்பெற் மனன்காரணககுறியாப்பெற்றதன்றெ 
தேர்திகழுமறிஞாரொலாங்காணவவன்பூவிரதமிவரச்செய்த [ம். 
கூர்திகழுமொருகோட்டுக்குஞ்சரத்தினடிமுடிமேற்சொண்டவொழ்வா 

  

முருகக்கடவுள் வணக்கம், 

ஒகையறுமாமலைமலையாப்பகைபெருக்கமிசவருச்துவதுகண்டோர் 
பகையுமிலையிக் திரனுக்கென வசுரர்குலமறு சதுப்பதியும்வாழ்வு [மாப் 
மிகையுமுதவியதறழ்கோர்கைமமாமுவவன் றவச்சான்மேளனாட்பெற்ற 
திசையுறுபூஙகொடியைமண ஞ்செய்தவேறருமானிருசரணங்காப்பாம். 

  

குருவணக்கம். 

கலித்தூரை. 

௮ம்பலவாணயனமெனுமாதரவாமலியும் 
அம்பலவாணவமுழற்ேனையாட்கொண்டருள்புரியும் 
அ௮ம்பலவாணர்பரவுந்துறைசையமாருட்டர் 

௮ம்பல்வாணகுருபரன் செம்பொற்பதாம்புயமே, 

  

வித்தியாகுரு வணக்கம்; 

Gai mI. 

௪,ச்தசத் துணராவிச்தச்சழக்கனை ச்சன்பாலாக்கி 

ச்தரைதனிற்போதித்தானெவனவனெல்லாம்்வல்ல 
ச்சனென்றிடவெம்குண்மைசெருட்ட£ர்செழ்கோருச்.இ 

முத்சனூமரிவாவமூர்ச்திசாண் மூடியுள் வைப்பாம்,



இ௫்.தால் வரலாறு. 

  

நிலவுல்வ்லொருமதியநில்வியசென்றேகிசழ்சசப் 
பலசலையுகிரமபியாழ்ப்பாணமெனும்பாறகடலி 
லிலகியெழீஇசாஉலரென் நியமபுபெயரெவாபெ நினும் 
குலவுதமையேகுறிகசசககொண்டபெருங்குலப்புச ழா. 

சண்ணியசோசருசைவ௩தழைததோஙசே சகேயெடுப்ப 
வெண்ணியசறமேறநூலேனைகத பவெளியேசறியெற்கள் 

புண்ணியமேயெதாவகசாநபோலகஈத போதிககு 
சண்ணியமெயயாறுபசசாவலஉாகறசர/சம, 

வசனகடையிற்கிறிதம உழுவாதுஉரைந்சறியா 
* ஓசனனபொனலீிரவிரு சலோரனைமவுயாகவிக 
ணிசமிகும்யாழ்ப்பாணசதனினறஜப்பகோகதெவரும் 
விசனமறவா௩கயி தமெயயெனனமிசவியஈதார 

அன்னவருட்பாண்டிசாட்டமாசேறையமபதிசகு 
மன்னவனசு5தரசாசமசராசபோசவளள 
லென்னரியதகதையிடச தினறம் மேசேரிரைஉளிவன் 

தனனரசுதழையவருடருகுருவாமொருதககேோர, 

சருணையோருருவாகெகணணோட் டம்கட் சணியாம் 
பொருளெனககொணடாகமதநூறபொருளெலாமபேசதவுள 
செருள்புனிச லசைஉசதமபரசேசச ரெனபா 
நிருமையு5றபயனுசவுமில்வசன மென றருளி, 

எத்தனையோவுயர்சவிஞரிருக்கவுங்கற்றிலாவெனைததம்” 
பததரொடுசோக்சவுளமபதஇிதசோநீபாடுவா 
யு, சதமமாஞ்செய்யுணடையொழுஙகாகவெனவொருவாச் 
இததரையிலருளிஞரிைமறப்டாரெவரமமா, 

அத்தகுவாக்கே துணையாவடியனேன் ர றமிவிற் 
சொச்சபடிபாடலுறஹேனுளவகொள்கவுயாநிஞர் 
சுத் சமிகுபொருட்சுலையஞ்சொற்சுவையஞ்சோர்வுறினுஞ் 
சித் தமிசைகிலபெறற்குச்செய்யுணடைசமர்ததென்றே, 

(௧) 

(6) 

(௬) 

(௪) 
  

* உசனன் ௭சுகசராசாரியன், 
வ்வவள்ளு (௮



இந் நாலச்சியற்றுதல் வரலாறு: 

சேடி வைத்தபுதையலெனவாறுரூகராகல்ன்8ர் தெரிச்து சம் 

மாற், பாடிவைத்தசெய்யுஸால்சண்டெடுத் தப் படி ச்சோர்பற்பலருஞ் 
சென்னி, சூடிவைத்தமகுடமெனக் கொளலாகும்பொஜளிதெனச் 

சொல்லிப்பன்ளனாட், கூடிவைத்தபேரன்பாலாயிரம் புத்தகமாகக் 

சொடுச்சான்மன்னோ, (௧) 

செயற்கரியசெய்வர் பெரியோரென்ன வள்ஞவர்முன்செப்பற் 
Ga pu, வுயற்கரியவுறு இிபெறவில்வுதவிசெய்தவன்யாருணர்த்தாயெ 

ன்ரூற், கயற்கரியகண்ணியரசொடுமுடியுஞ் செங்கோலுங்கைக்கொ 

cw BET er, மயற்கரியமால்பிரமன்காணரியானரசுசெய்தவமுதிசாட் 

ழ். (௨) 

ஒங்குபுகழ்வளரும்வெங்கடேசுரெட்டனிளைசைசசருயர்வேளா 
ளர்,பாங்குபெறுகுலத்துதித்தோன்சைவநெறிவழாதுபச்திபழுக்குஞ் 

சீலர், சாங்குமதியூககமிமுணருமென்போல்வார்க்செலாச்சருவேவான் 

விட், டீங்குமனுவுருவெடுத்துக்கொடை தரஉக்தாற்போலுமென்றும் 
வள்ளல். (௯) 

மேற்றாருர்தம்மூராய்விடவனர் தங்கலைதேர்பாவேர்தர்மல்குனு, 

சேற்றூருமெழுமலையுமானேசரதசொரஞ்செலுத்துந்தென்றற், காற்றா. 

ருமதணிகரும்பேரெழிலாலனொருகால்வர்கட்குமுன்ன, மாற்தூருமம 

ர்ந்தபிரான்்சழலேத்தும்பெருஞ்செல்வமமையப்பெற்றோன்... (௪) 

இர்தவிருசகர்க்கு மொருபோரசாஞ்சுக்தர.சாசேர்தலென்பான், 
சொச்தமிகும்பிர திகிதியாடிமிச்சாளரசபுரிதுரையென்றோச, tga 
னாம்பேரைஈகர்காசயசாமிக்கோமான்மன த்.தஎன்பு, :  தீக்தமதிமக்இரி 
யாய்விளங்குமிராக்சப்பனெலுர்சமிழ்வல்லோனே..... இ).



சாற்றுக்கவி, 

omnes 

₹இர௦ ல் வேலி ஸ்ரீ அன உரசதானசாதர்வாயில் 

மகாவித்துவான் 

ம்.ஈ-ர-ஸ்ரீ நேலலையப்பன் கவிராஜரவர்களியற்றியது. 
[ன 

செர்சமிழின் உரம்புணரும்சென்பாண்டிவளகாட்டி.ற்சேற்றூருக்கு 

கர்சமுகமெனுமுசவூரிராமசாமி.சவிப்பாவல்லோனன்பிழ் 

ற தமசார்மூவருக்குண் மு. சல்உளாய்ப்பலகலையு சவமேலோங்சப் 

பர்தமகற்றிடுதுரறைரைப்ப தீரமரிவாயகுருபரன்பாற்க ற்று, (a 

சிவகாவொடியாய்ப்பதிற்றுப்பத்தர்தா இ இரிபர் சா நி 

யுஉமானமில்லாசபுராணமுடன்மாலையதற்குஞறறி2மலாம் 

தலமாகுந் திருப்பரங்குன் றத் துறையுமுருகர்பிள் சேத்சமிழும்பாடிப் 

பவசானசறச்திருச்செங்கோட்டக்தாதியும்பாடிப்பரஉச்செய்தோன், 

ஆயசமிழ்த் திறமைமிசருமருணாசலக்கவிகேள£ல்பெல்லாச் 

அயசயகவிப்புலஉர் சமைகிறுச்குர் தலையென்ன ச்தோன்ருரின்ற 
ஞாயமிகுயாழ்ப்பாண ஈல்தூர்வாழாறுமுககாஉலன் சீர் 

பாயசரிச்திரஞ்சொற்றான உன்புசகழ்போலிவன்புகழும்பரவற்பாற்றே,



  
யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

ஸ்ரீ ( ஸ்ரீ 

ஆதறுமுகநாவலா சரித் இரம். 

  

EIT ov. 
கங்சைசேமுடியிறைவன்றிருவருளேபொருளென்னக்கலைகளாலோ 
தங்கைசேராமலகமெனத்தெளிந்தன்பொருவடிவமாகயென்று [ஈச 
சங்கைசேராசையொழிநகைட்டிகமாராறுமுககாவலார்பூ 
மங்கைசேர்சல்லூரிலவதரிச்த தாதிய£ர்வமுத்தல்செய்காம். (௧) 

வேவறு, 
இலங்குமீழம்பொன்னெலும்பரியாயத்தாலின்பச் 
தலங்குபூச் திருமடந்தையாழ்ப்பாணம்பஃறு இயு 

உ மலங்குமனனவட்குயர்வலக்சண்ணதன் மணியா 
சலங்குலாவிப்பேரொளிவிளங்யொல்லூர், (2)



யாழ்ப்பாணத்து FO Sy T 

கலைகிரம்பலாற்காரினிதனக்குயர்வான 
நீலையடைக்திடுதெளிவினாற் றண்ணியநீரா 
லுலைவில்வெண்மதியொச்சதாயினுகல்லூர்க்கோடி 

யலைவிலாமைய முண்மறுவிலாமையுமதிசம், 

பாடுபல்கலைச்சங்ச மூ2பயுமின்பவள 

மூடலொய்ச்சழையுச் திருப்பெறுங்கனமுற்று 

நீடுமின்பயன் படுநில மடுக்குமிக்நீரா 
ஞூபொற்கடல்போன் றதியாழ்ப்பாணச் துல்லூர். 

மாற இீரிறைமாகிலையாவுறவளையு 
மேறுபல்லுயிர்க்காசையேமிகவிளைச்தெமுசல் 
லாறுகாட்டுமாவல்ரையுக்தாங்குமில்வழகா 
னாறுபூம்புகழ்மேருவேயென்னலாகல்லூர். 

புகழ்வலாரியங்கூர் தருகனச்செரிபுல உர் 

நிகழ்சல்கற்பச ச்சையலர்கிறைசனன்னேய 

மிசழ்விலெவ்வகைப்போசகமும்விளை தலாமியல்பா 
லசழ்சுலாவுகல்லாரசொருபொன்னுலகாமால், 

சேருமின்படைசச்தியங்சைகசஞ்செயலா 
லாருமிச்சிசாவளமுறவேறலாலந்தங் 
கூருஈல்லிருமாதரைமருவு£ர்கொளலா 
னாருலாங்குமரனைய மகிகர்ப்பதுகல்லூர், 

குலவுசங்சமங்கைப்பற்றஞ்சச்சரங்கொள்வார் 
நில்வுமேன்மையால்வைகுந்தகிசர்க்கனுகீ த 
பலவுலாவுஈல்லூரினிற்படியளப்பார்க 
எலூலொரம்கனணொருவனேயவனுமாலானோன், 

ம்யர்விலாமலெச்சன்மையுமவிதலால்வல்லோ 
ருயர்வினோம்குமிச்சசகாசல்லூரெனவுரர்க்கும் 

(௧) 

(௬)



ஆறுமூககாவலர் சரித்திரம், ஆ 

பெயரினு ண்மையேமான்மியமுழுவதும்பேசு 
மயர்வுசான் றநாமினைச்தெனப்பாடுவ சதிகம், (௯) 

G ar mi, 

ஆயவிர்ககரில்வாழ்வாரகில்ம்யாவையுங்கைம்மாறு 
பாயரமுங்கருசாசென்றும்பாதுகாச இடுங்கார்காத்த 

தூயவேளாளரன்னாதொல்குலம்விளங்கததோன்றும் 
வாயமைசர்சால்பாணடி.மழவர்தங்குடியேமல்கும், (௧௦) 

மல்குமக்குடி முன்செய்சமாதவத்சாலேயன்பு 
பில்குமெய்ப்பொருள் சேர்ஞானப்பிரகாசரெனும்பேர்பெற்றுத் 

தொல்குலககொழுந்துபோலததோன் நினாரொருவர்யார்க்கு 
கல்குமிப்ே பரியர்தஞ்சோசவினறிடவலலர்காமோ, (4s) 

ஆயினுமாசையாற்சற்றறைருவமறத்சாநன் நிப் 
ப்யிரும்பற நடுக்சாரர்பற்றியாழ்ப்பாணம்வாழ்காண் 

மாயிருங்குடிகாளெககோமானுணவழங்கலவேண்டு 
நீயிரும்பசுவொ வ்வொன்றுகோமெனகிருமித்தாரால், (௧௨) 

என்செய்வோமென்செய்வோமென்றிரங்கியக்குடிகளெல்லா 
முன்செய்திவினையென்றெண்ணிமுறைமுறைகொடுபோய்முன்றக் 

தின்செயலொன்றுச்தேரா இருககுகாளிவர்நாளெய்தப் 
புன்செயலீ துகாமும்புரி௨ தசகா துபோ லும், (sa) 

ஏன்றுகைர் தருயொவொன்றிக்சகர்க்ையாமீனன் 
கொன்றுசாப்பிடும்பொருட்டுக் கொடுக்கனும் பாலங் கூடு 
மின்றுகாமொருவர்காணாதிவண் விட்டேகுதலேஈன்றென் 
றன்றுதாமிரவிலேயெருட்டிதம்பரமடைச்தார், (௪௪) 

௮த்தலத்துள்ள தீர்த்தமாடிரீர்மிளகருக் இப் 
பத்தராம்விரதம்பூண்பொசி2 தசா ந்பத்தைர் து 
வைத்சசாளம்மைசோயின்மருங்கருக்தருள்சைவாங்க 
யச்ததேயர்கன்னுளயர்செளடச்தையுற்றார். (௧௫)



5௦ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

மறைமுூணியொருவராங்குமகார்ச்குமிமாஞ்சைதர்க்க 
முூறைவியாசரணமாதியோதுவித்திடல்சண்டுள்ள 

நிறைதரவவற்றைச் அரகின்றுகித்தியமுங்கேட்பர் 

குதையறுமிவசைகெஞ்சுட்குறிச்தொன்றுமவருங்கூருர், 

அச்நிலைகிசமுகாளிலனையவாிரியர்கற்பார் 
தீர்நிலைசோ இக்குங்காற்றகும்விடைதராதுகின்றா 
ரிச்கிலையுணர்ச் ௪.தாரத்தெய் இரின் நிடுமிம்மேலோ 
ரெர்நிலைமையுச்தேர்ர்துள்ளாரென் மழைச் தியம்பலுந்றார், 

இங்குரீவரதசாடொட்டெம்மிடங்கேட்டவெல்லாந் 
தீல்குமாறியம்புசென்னத்தாச்செரிச்தவைசண்மூற்று 
மங்குமாணாக்கருள்ளமதிசயித் இடச்சொற்றார்சேர்ச் 

செங்குதண்ணறிவின்மேலோரேயுயர்ந்தனரென்றெண்ணி. 

போதகர்நீமேமேலாம்பூசரனெனபட்புகழ்ர்து 
பேசமிலாமன்ஞானப்பிரகாசர்சமசகுப்பின்ன 
சோசலாமுறைசற்பித் சாருயரறிவுறுமாணாக்க 
ராதல்கண்டனரேற்கற்பியாதெவரிருப்பரம்மா, 

ேசமிமாஞ்சைதர்ச்கம்வியாகாணங்களாதி 
யாசரஉாகச்சர்றாரசற்பிளஞிரியரையா 
நீத மிழ்சாடுசேர்வாய்கிறைபயனங்குகின் றோர் 
மேதகலெய்்,வென்னவிடைகொடுமீண்டேர்ச்தார். 

சேரர் சபின்புயவொப்பில்லாத் திருவண்ணாமலையா தீனஞ் 
சார்ச் தருண்மயமாஞானாசாரியன் றன்பாற்காவி 
யார்ந்ததூசேற்றுச்சக்கியாசமுற்றருட் சித்தார்த் 
கூர்ச்சதால்பல்செளிட்தகொண்டனர்குறையொன் நில்லார், 

பின்னருஞ்சதம்பாம்போய்ப்பிறிலிலா துறைச் தியாரு 
முன்னரும்வடழாறன்னிஐுளபவுட்சரமுன்னூல்கீ 

(5௮) 

(2.0) 

(௨4)



ஆறுமுகநாவலர் சரித்திரம், 

வஜின்னரும்வியாக்யொனமெழுதியுமதிற்கின் னூல்ச 
ளென்னரும்வியச்சச்செய்துமிருச்தனரிம் மட்டேயோ, 

சீர்ச்குமேலான வின்பந்திகழ்சிவஞான௫ இ 
யார்ச்குமோருரைசெய்சப்பாலவையெலாந்தமதா இன த் 
தோர்ச்குமேதசவுண்டாககொப்பித்தாரங்களோர்ச்து 
பார்ச்குரீர்மையரெல்லீரும்பார்மின்க ற்பனைமீதன்றே, 

தெரிதருமினையநாலா௫ரியர்பின்சிசம்பாத்தி 
லுரியதம்பெயராலோங்குமொரு திருக்குள மூள்ளன்பா 
லரிமுதலோருந்தீர்ச்தமாவொனமைச்தாரென்றும் 
பெரியதாமதுவேஞானப்பிரகாசமெனப்பிறங்கும், 

இஉர்சிதம்பரஈமீடசரிருஞ்சரணிடைப்புகுங்காற் 
கஉர்தருஉரச்தினாலோகரு துதம்மரபிற்கற்ற 

தஉர்பலர்முன் செய்மெய்ம்மாதவச் கினேதமச்குப்பின்சா 
ரவர்பலருளுஞ்சிறந்தோராயவர்கர்சரென்பார். 

அனையரில்லறத் திற்கேற்குமருட்சிெலகாமியாரா 
மனை வியா சமைமணந்துமனையறம்பூண்டுவாழ்சாட் 
டனைநிகர்சைவமோங்கச்தமிழ்தலையெடுப்பத்தாமே 
புனையும் வேதாகமங்கள்பொற்பொடுமபொலியமன்னோ, 

௮ருட்படுசைவமன் நியகன் புறச்சமையமாங்கா 

ரிருட்படுகுழியில் வீழ்ச் சாரினிவிழகினை வாரியாருந் 
தெருட்படும்௨கையீடே றச்சிவமயமெங்குச்தேல்ச 
மருட்படும்சமயவாதம்௨லியழிர்தோடமன்னோ, 

புவிபுசழ்சிவபுராணபோசதாற்பொருடெரிக்து 
குவீழனங்குதுகலிப்பக்கொளுங்கழகங்குலாவச் 
செவியினாற்பெயருங்கேளாத்திறன்மறைக் இருச்தசர்சால் 
கவிஞர் அூலுரையனைள்.அுங்சற்றிலார்சாமுங்காண, 

ED 

(௨௨) 

(௨௩) 

(௨௫) 

(௨௪) 

(௨௮)



௪௨. யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூ£ 

கற்றலுங்கற்றற்சே ற்பக்கரு துசாற்பயன்கைக்கொள்ள 

கிற்றலுமிவைபிறர்ச்குநினைவினினீங்காவண்ணஞ் 
சொற்றலுமிவையேகற்ற தூயவர்க்கழகாமென்ன 
முற்றலுமெம்போல்வாருமுன்சண்டிம்முறையினிற்ப. (௨௧) 

சைவமேகிறுத் தஞ்சைவாசாரியர்கால்வரோடுங் 
கைவருமெச்சநூலுங்கண்டுரைகற்£ரார்ச்கின்்பஞ் 
செய்வகையெழு 7 வல்லா௫றியர்சணால் வரோடு 

மைஉராமென்னயார்ககுமதிசயம இகமாக, (#0) 

இன்னமுமின்னவின்னவென் நிடப்படாசசன்மை 
யென்னவுகாளுமாஈதமெபீஇததலையெடுப்பயாமேற் 

சொன்னவோர்கக்தரெனனுக்தூயருக்குணையாநிற்கு 

மன்னமன்னவராங்கர்பினருட்வசாமியாரும், (௬௧) 

,தஇிருவமர்சாசலான் மூன் செய்சலப்பயன் றிரண்டு 
கருவமர்சரலுமூள்ளங்களக் தகசெச்குருசக்காணும 

பருவமாறிரண்டுக்சாங்இப்பாரெலாம்பரவும்பால 

சொருவரைப்பெதருர்யாண்டுமுயர்தவமபோலொன்றுண்டோ, (௬௨) 

பிறர்தவப்பொழுசேமைந்தர்ப்பெற்றவர்முன்னம்பெட்பாற் 
சிற், சமாதவமென்செய்சார்செரிர்தவர்செப்புவீரென் 
௮றக்சஉனபெழீஇச்குமிஇயகவொவ்வொருவருமேதம்மை 
மந சனர்களிப்பின் கழ்வெலப்புயச் துடிக்கமன் னோ. (௬௩) 

மைக்தர்தோன்றியசாள்சாலிவாகன் சசாத்தமென்னு 
சச் தமாயிரத்?சழ்தாற்றுகாற்பச்தைச்தெண்ணிஞடி 
வந்த் திரபானுற்றமார்கழிமதியைக்தே இ 

சிந்தலில்பு5 ணிராவிற்சிங்கலக்கெஞ்சிறக்க. (௩௪) 

உசையலக்ளெத் இற்கைச்திலுதையன்சேய்புர் இசுங்கன் 

ததையுறுமிராகோரா றிழ்சர்தரனேழிற்சார்மன்



ஆதுமுகராவலா சரித்திரம். டசி 

ப்தைபுகழ்சனியொன்பானிற்பச்தினணிற்பொன்பன்னொன் திற் 
சிதைவறுசேதுகூடித்திகழ்ச்சனர்சிறர்்துதோன்ற. (௩௫) 

பூரூவபச்சத்சைந்துபொருர்தியதிதியவிட்டம் 
பாருறுகரணந்தன்னிற்பால்வசரணம்பார்க்ட 
லோருவமையுமில்வச்ரயோகமுமொன்றுகூடிச் 

சிருறசுபராளென்றுதெரிந்சனர்செளிச்தமேலோர். (௩௬) 

இலையெலாஞ்சாசகன்மமெழுதவோரெழுசச்செய்து 
சுவையணஷட்டலா திசொற்றிடுங்ஈருமம்யாவை 

யவைமுழு துரியகாலத்தள விலாச்சிறப்பிஞளான் ரோர் 

சவைபுகழதரவியற்றலசாற்றலாந்சகைமைத்தன்றே, (௬௪) 

ப 

மைச்சரைக்கண்டா£கேட்டார்மகிழ்ச்சிபன் மடங்குபொக்குச் 
சந்சனைச்கெட்டாதென்றாற் சசய்தவப்பயனாலீன்ற 

தம்ைதாய்மகிழ்வெறராமோசனையரைப்பயக்தார்தம்மு 

விர்தகல்லிருவாபோனமம்றெவர்பெற்ருரியாண்டுமினறே, (௩௮) 

உலகினிற்பெறுமவற்றளுயரறிவு றுமகார்போ 
னலமுறுபேறின்றென் றுமாயனார்சவின் றதித்தப் 
பலழமுறுபாலர்போலும்பாலரையென்றுபார்மேற் 

கிலான் நிப்பலருககாணத இகழ்ச்தனர்சிறப்பினன்றே, (௬௧) 

அ௮சலிடமெங்குஞ்சைவமாக்குசம்பக்சனாரைப் 
புசலியிற்பெற்றாரிச்தப்புதல்வரைப்பெம்றார்போல்வ 
ரிகலிலாச்சல்விகேளவியிருஞ்செவபத்துயா இ 
மிசலினாலெங்குஞ்சைலவிளக்கஞ்செய்விசச்தான்மன்னோ. (௪௦) 

மூருகவேள்கொண்டவாறுமுகமெனமொழிபேர்சாங்கற் 
கருகராம்பாலரென்றேயறிஞரிட்டமைச் தள்ளல் பு 
பெருகமாமகஇழ்ச்சர்ச்தார்பிதாவினும்மிறைபோனாளு 

மொருகவலேனுமின் தியோங்குபுவளர்தலுற்றார். (௪௪)



யாழ்ப்பாணத்து ஈல் லூர் 

ேவேறு, 

மூச்தியாரம்பராபான்மொய்கழற் 
பததியாரம்பலபுனையாதம 
னத*தியாரம்பனாடலினம்மைக்சர் 

வித்தியாரம்பமேவல்விளம்புவாம். 

ஒங்குமைச் துபிராயம்வஈ் தற்றிடத் 
தாம்குமை,துசருங்கலை தந்தையார் 

சோங்குமைச் தறததோன்றுஈல்லோரையி 
லாங்குமைச்சருணரவமைச்சனர். 

உன்னுமைச்சர்ச்குணாசதிடஉல்லனாம் 
பின்னுசச்சுப்பிமணியன் பெய 
சென்னுமாசிரியன்னிடத் தின்புடன் 
மன்னுபல்கலைகற்பராகஉழமுவற, 

கற்குங்கால்ச் திலேதமிழக்கல்வியுண 

ணிற்குமாறுகிரமபககற்பேனெனுளு 
சொதந்குன்றாதல்வாஞ்சையட்சேோவிலா 
மற்குனருமெனவோங்கிவள வே. 

வாக்குண்டாமுூசனி திவரம்பினே 
யாச்குதூல்களுமாயுங்கணிதமூ 
கோக்குமெப்பொருட்கும்போறுவன் திடு 

தேக்குசாகிசண்டுச்செளிஈசார்செல்கஉர், 

தெரியுமின்னவைக ந்றத்செஸிர் தபின் 

பரிவுமேவியநைடதம்பாரத 
மரியகாந்தமறைசையங்தா தியா 
மரியன் ஜூலுரைகசேட்கஓுற்றனர், 

கேட்டசெய்யட்பொருளைச்ளெர்கெஞ்சள் 
ளேட்டசத்தினெழுதுவரீ சன்றி 

ப * இயார் குறுச்சல்விகாரம், « 

(௪௨) 

(௪) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 

(௪௭)



ஆறுமுககாவலா் சரித்தீரம், 

வர்ட்டமேவிமறச் துமயஙடுயு 

மிட்டறிர் திலர்யாரையும்வேண்டி.யே, 

கூடக்கற்குஞ்சிறுர்ச்குர்தங்கோட்டொரு 
ணிீடக்கற்பிப்பர்கேர்விளங்சாமந்த 
மூடப்பிள்ளைகட்குப்பன் முறைபின்னு 

நாடப்போதஇப்பர்சோர்வின்றிசாடொறும், 

தம்மைப்போதபிறர்தம்மனர்தன்னையு ஞ் 
செம்மைத்தாக்குஞ்செயலினராய்ச்கல் வி 
யிம்மைக்கும்பயனென்றுமறுமைச்சு 
மெய்ம்மைத்தாம்பயனென்றும்விளக்குவார். 

ஒஇலாரொருகாளுமூளச்திறும் 
பூதியன் றபுகழ்பொருள்பூசைழமான் 
னாதியாமிவையொன்றுமடைர் இலார் 

8ீதியாமென்றவர்க்குகிகழ்ச்துவார். 

புத்தசாடெொறும்யார்க்ரும்பொருர்தப்போ 
இத் இடும்பிவர்செய்சைகண்டோரெலா 
மித்திரத்தசன் மைச் சரையீன் மிடு 

மெய்த் இருக்குல்மேவிளங்கும்மென்பார். 

மேவறு, 

அமைதருகல்விகேள்வியான் றதன் றம்பியார்சங் 
சமையறிவடச்கம்வாய்மைகண்டெங்களிச்துமூத்த 
சமையனார்தியாகராசசற்குணசாலியன்பு 
சமையமாமலைபோலோங்சச்செலுச்தனனினையசெய்தான், 

விளையுமின்பபிரைசாளுமெய்தெரிவார்மேற்றரோன் று 
மூளையிலேசெரியுமென்னுமுதிர்பழமொழியுள்ளோர்ச் தள் 
எளையுமன்பமையு நல்வேலாயுதனெலும்டேரண்ண 
ஐளையுயர்கல்விசேறற்சொப்பித்தானிளையார்தம்மை, 

கடு 

(௪௮) 

(௪௧) 

(௫0) 

(62) 

(Ge) 

(௫௩) 

(௫௪)



௧௭௬ யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

அன்னவன் றன துமைர்சனானசம்பர்தனோடு 
மின்னமைந்தரையும்வைச்சேயிலக்கணவிலக்கியங்க 
ளென்னரும்வியக்குமாறங்செளிதினிற்கற்பித் தட்டான் 
பன்னரும்௨உயசப்போதுபன்னிரண்டாயிற்றன்றே, 

ஈததேர்முன்னோன் ஐம்பியிளேயவனெனினுமூத்சோ 
னோத தா ற்சல்வியாலென்ஜொப்புயர்விவனுக்கிங்கே 
யேதுகானிராசபாலையென்னுமிககலிசுமேயிப் 
போ துசற்பிப்பனென்றுபொருவிலாமகழ்ச்ூபூச்.த, 

ஆற்றருமன்பாலச்காளங்கலெவிச்யாசாலைப் 
மீ.ற்றர்பார்சிவலெளும்பேர்பெர்றபா திரிபா ற்பேணு 
மேற்றமாரிவரையுய்ச் சங்கெளிதினிழகற்பிச்திட்டான் 
சாற்றருமதுகிரம்பத்தாங்க ற்கும்தனையர்தாமும், 

இன்னுஞ்செர்சமிழேராளுமேற்றமாக்சற்கலேண்டு 
மென்னும்பேரஈசையாலேயியன் ரஈசேனாதிராயன் 
மன்னு ஞ்சீர்ச்சல்விகேள்விபவிசரவணமுாசசென்னத் 
துன்னும்பேரவனும்பாடஞ்சொல்லுமாசிரியரா௪. 

சந்றனர்செளிவாகன் ஞூற்காண்டிசைவிருச் இியோடு 
மற்திரகுவமிசஞ்£வகிக்தாமணிமுன்னாத 
லுற்றவைங்காப்பியங்களுயர் திருச்கோவையார்சர் 

பெற்றவள்ளுவரேயா இப்பெரியதூல்பலவும்பின்லும், 

இவ்விருகலைகடம்மிலிலர்கசணேயில்லையென்னச் 
செவ்வி தினுணரச் தபின்னர்ச்௨புராணங்களெல்லா 
மெளவியமில்லாமேலோராலயந்தனிலருச்,௪ 

(௫௫) 

(௫.௬) 

(Ra) 

(௫.௮) 

(௫௧) 

மெவ்விதஞ்சொல்கன்றார்கேட்டிவெமென்றெண்ணிச்செல்வார்.. () 

சென்றுகேட்டிடுமப்போதாட்சேபச் தக்டெமாயுள்ள 

ேொன்றைபும்விடாமலெண்ணியுயர்பிரசல்யொரை



ஆறுமுககாவலர் சரித்திரம், 

நன்றுறுமுடிவிற்கேட்பர்சன்கவர்சவின்றாற்கொள்வ 

தின்ழெனிற்றச்சவாறங்கன்பொருள்விளககியீவர், 

தேர்சிறுபருவத்தேயித் திறம்பிறர்செரியாரென்று 
பார்வெலறிக்திரண்டும்படிப்பிக்கும்படியேவேண்டக் 
கூர்சிலகாலம்வேண்டுகோளுக்காக்கூவ்கொள்ளா 

* தேர்சிருர்பலர்க்குங்கற்பிசதிட்டலரிணையிலாமல், 

ஆயகாள்பத்தொடொன்பதாண்டவர்வயசியாழ்ப்பாணம் 

பாயலைப்்பெங்குமெல்லாமபடித்தனரிவர்க்கொப்பாக 

வேய2ேரறிவின் மேலோரிலையெனும்பெயரேயாச 

மேயபார் சிவலுந்தேர்புவியர்அுவிம்மிதமேற்கொண்டான். 

கொண்டிவாதம்மாற்பைபில்குணப்படச்சமிழிற்றற்குப் 

பண்ட் சராகவைத்துப்பைபிலைப்பலவுமோர்ச் 
'யெண்டிசைபுகழுமாறங்கெயவினிற்றிருச். த மென்றான் 
றெண்டிரையுலகோர்மெச்சத்திருத் இனார்திரு சஅங்காலை, 

வைவசலாசஇறித் தமதமெங்கும்பரவவாய்மைச் 
சைவமாமதஞ்சுருங்கச்காங்கண்சிதரியாராகி 

யைஉரையடக்குஞ்சீர்ச்சித்தாச்தநூலனைச் HHS Dw 

மெய்வருமுளஈதெளிகச்தார்மிகவுமுன்னையின்மேலாச, 

உவமையில்கருணையாலேயுயிர்கட்குட்பொதுச்சிறப்பாச் 

இவபிரானருள் செய்வேதசவாகமக்செளியவேண்டி 

யவசியம்வடஅாலெல்லையறிச்தவையுணர்நர்தவற்றின் 
கிவள்பொருளெனத்சேவாரதிருவாசசமுச்தெளிச்தார். 

'இயவிக்சலைசண்மூன்றுமறிர் துயர்ச்சனரசன் றி 
யேயசாசத்இிரங்கட்கெல்லாமிறையவரிவரேயென்னத் 

* ஏர்சிரூர்-எதுசைசோக் யியல் பாயிற்று, 
2 

SET 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௧) 

(௬௪) 

(#@) 

(௪௬)



௧௮ யாழ்பபாணதது ஈலலூர 

தூயபேர்பரஉயாருந்சோத்திஞ்சொலவிச்த தத்துப் 
பாயமல்விடயம்யாவும்படித் திட சதலைப்பட்டார்கள். (௬ ௪) 

அண்வோர்தங்கட்செல்லாமரனுயிரமம்விடாமன் 

மண்பொவஞ்சுவர்ச்சகரகொமெறுபிறப்பு 
மூண்டுகீர்காண்மினென்னாவுணர்த தினாருணர்க்தோரி து 

பண்சொங்கண்டுங்கேட்டும்படி ச திலோமெனப்பயின்றார். (௬௮) 

இன்ன நூன் முழு தமெங்கேயெவரிட ச்சென்றுசற்றா 

ரென்னவாச்சரியமெய் தியிவரிட ச்தன்பெல்லாரு 
முூன்னம்வைச்த சற்குமேல்வைசகொழுகுதனமுறையென்னேர்ந்தா 
ருன்னருமறிஞர்பாலன் புராவறிவுள் ளேராயாரே- (௬௯) 

இப்படி.நிகழுங்காலத்திருபதோடி ரண்டுசெர்ந்த 
கவொப்பறுபிராயமெய் இயுயர்பயனுலகமெய்தத் 
தப்்பறுசருவிநால்கள்சமயதூாலோடுதாமே 
செப்பமார்சிறார்சில்லோரைச்சேர்த்தபசே் தட்டார். (௪௦) 

வேசனம்பெறாஇவ்வாறுமேம்படக்கற்பிப்பாராம் 
போதகர்தமைச்சென்னைக்குப்போய்வாவழைச்ுப்போணான் 
பாதகமிலாமலச்சிற்பைபிலைப்பதிக்கவேண்டி 
மாதமிழ்விரும்பும்பாசிவற்பெயர்வாய்ந்சோன்மாதோ, (௪௧) 

வேவறு, 
சென்னைககர்சென்றவுடனங்குள்ளாரிவர்வரவு தெரிர்துசொ 

ண்ட, முன்னையாழ்ப்பாணத்்திற்றமிழறிஞரரியரெக்சமூறையாற் பை 

பி, றன்னையிவர்திருத் இினாரிங்குளபண்டி.தர்சமுகந்தனில் வாடிச்இர், 
மின்னை யி. துபிழையிலையென் ரொப்பேறிலச்சியற்றப் பெறுமேயென் 
ரூர், 

. இவையெலாம்சேட்டபார்சிவ ஓுள்ளச் சர்ர். து சனதயல்வல்லா 
ரை, யலையில்ரம்கேற்றுங்கானன்கும இத் தச்சரியென்பாரோவன்தி, 
சவயென்பாரோ வென்னநாந்திருத்துமிதிலேது ஈவின்றாராயிற்,



ஆறுருதகராவலர் சரித்திரம், ௧௯ 

சுவையுறுசெர்சமிழ்மேற்கோள்காட்டியொப்பேற்றுதமென்னத்து 
-ணிர் துசொன்னார், (௪௨) 

அப்போ துகிறந்தவித் துவான்மகாலிங்கையரவனரையன்னோ, ரிப் 
பா.து£$விரிவர் திருச்தியபைபிலைச்சரிபார் த்தியம்புகென்ன, கொப் 

பாதும்படி மூழுதும்பார்ச.த.ரிகவசனஈடையுயர்ச்சியு ற்ற, தெப்போ 
தமிதுபோலத்இருச்தமுருாதஇிவ்வா றச்சிடுகவென் ற, (௪௪) 

செள்ளுசமிழ் யாழப்பாணத்தினிறசிறச் ததினியிவரா ற் சிறப்பு 
மேன்மே, லுள்ளுறவோங்கிரமென்னவோ இனர்யாவருமொப்பலுற்ற 
சோர்ச் ஐ, ஈள்ளுறுபா திரியாரும்பண்டி தருமச்சியற்றிககரநீங்கு, யள் 
ளுறுகாதலின் விரைவின்யாழப்பாணம்வச்தினிதர்கமாச்தாரப்பால்,() 

தம்மூட்ன்கற்முரிருவர் சின்னப்டா தல்லைசாசப்பெர்பூண்டோர், 

மம்மாமதியாற்குறிச் துமதப்பிரவேசஞ்செய்யமதஇச்தசோர்ச்தங், கம்ம 
வதுபொய்ம்மசமாஞ்சைவமேமெய்ம்மகமெனறனந்தமாகத், தம்மதி 
யாற்றிட்டாந்தமுடன்காட்டி.த்தடுத்தனாசதடுச்சசெய்தி, (௪௯) 

தம்மைப்பண்டி சராசப்பெற்றபார்சி௨லறிர் துதகுஇயாகீர், செம் 

மைப்பண்பினரிருஉர்சமைச்தசெசலெனவிஞய்ச்சினவும்போதி, வி 

ம்மைக்கும்பயன்மறுமைக்கும்பயனா ஜ்சைவசதினியல்புகாட்ட, லெ 
ம்மைக்குங்கடமைஈமச்னிறும்பாற்பண்டி தராயிரேனென்டகிட்டார். 

பாதிரியங்வொரவைராக்யெரூணர்ச் துதன தமதம்பரம்பச்செய்த 

ற், சேதிரிவர்வாயடச்கும்பகையெனினுச்தமிழ்போ இத் தடுத த௮ர்௪, 
மா இரிியார்பண்டி தரைப்பெறலரிதாதவின்மிசச்சமாசானஞ்செய், 
தாதிரிலோகமும்புகழுரபொறுச்திங்கருக்கவெனவன்பின்வேண்ட, 

பின்னுமதற்குடன்பட்டுப்பரசமய விருளகற்றம் பெருஞ்செஞ் 
சோ,.தி,யென்னுமவர்தங்கடமைஈடாச் திவந்தார்சடச் திவருமிதன்மே 

teri, மன்னுக சசாமியால்யத் திலொரு மகோற்சவச்.இல் வர்சக் 
கோயி) நுன்னுசிவாசமவிரோசப்படச்செய்திருப்பதனைச்சுழ்ச்தாரா 

peg. (௪௧)



௨.0 யாழ்ப்பாணத்து ஈல் லூர் 

மூலஜூர்த்திசளாதி வேற்படையாயிருப்பதுன் மூறையன்றென 
னச், சாலவணர்ச்சம்மட்டோி௨ இீக்கையிலாராராதனைசெய்சற்குப், 

பாலரலொன்பதுக்சேர்ர் தச்கோயில திகாரிபாற்போ இர்தார், ேமி 
லாவவஞுமசற்கடன்பட்டானலனிணியென்செய்வதக்தோ, (௮0) 

என் ரங்கசகன்றுசைவச் தண்மையொன்ற மறியாமலெண்ணிலார் 
சள், சென்றர் சஃஇறிச் தமசப்படுகுழியினுள்விழுஞ்செய்இிகண்டு, 6 
ன்றன்றேய்ணிஈமது செலசமயசண்பயெலா கஈம்மஷோர்ககோர், 
மன்றக்சமுறுமிடத் திற்றாபிச தப்புகல்வமெனமனகத் தினோர்ச் த,(௮௧) 

வண்ணார்பண்ணையிலிருக்கும்வைச்தியநாசன்சோயில்வர் ட்செ 

ன்று கணணாரசர்சிசதஉசர்சமண்டபச திலங்கட்சண்டோரெல்லா, 

மெண்ணாலேமதிப்பரியசபையொன்றகூட்டியபின் பியங்குஞுசைவச், 
துண்ணாடுபிபாருளுமதனுண்மையும்போதிச்சனர்யாருவவாதாசே. () 

'இந்தவிதமொவ்வொருசுக்கிரவாரச்திரவினணிலுமினிமையான,செ 
க் தமிழின் பிரசங்கக்சாஞ்செயல்போற்பிறர் சமையுஞ் செய்யச்செழ், 
ச், கந்சசுவாமியினல்லூராலயததினகுர்றமஙக்குச்காட்டினாராங், கெ 
தவிதருர்தெரிக்சோர்சரியென்ராடலமூடரிகழ்ர்தாரன்றே, (௮௩) 

வயசிருபத்தைர்சாமப்போ இர்சப்பிரசங்கம்வ ந்துசகேட்டோ, ரய 

விருச்தகேளவி.புமறோரகேகருககுப்பயன்பட்டசந்தோவிக்சச், செய 
வினர்முன்னிருக்கனரேற்பொய்ம்மசமிதசேயத இற்சிறிதானாலு, மூ 

யலடையாசென்செயலாழுயிர்கள செயுங்கள்மச துக்குலகின் மிதே,() 

எண் டிச்குஞ்சவமதமேபரம்புசற்கும் பரமச,ச இலெலாம்பொயெ 
ன்று, சண்டிக்குமதற்குபவேண்டுவன பிரசங்கஞ்செய்காலம்சன்னில், 
* விண்டிக்கும்புகழ்பெருகுமாறுமுசகாவலரைவியக்சாரேனு, மூண் 
த.ச்குப்போதனைசெய்பாதிரிமார்பார்சிவல்பாலோடிச்சென்று, (௮௫) 

, காங்களிக்குவரும்போதுமதற்குமுன்னுமில்லாத ஈடக்கசையெல் 
ore, தாங்களபிமானம்வைச்சபண்டிதர்போதிச்தானஞ்சமயர்தா 
  

* விண்டிச்கும்- தகாயமாகயெ திசையும்,



ஆநுமுககாவலா சரித்திரம், ௨௪ 

ன்மே, லோங்கலெவ்வாறினியிவரைப்பண்டி சராநீர்வைச்தலுதவா 
தென்ன, வாங்கவனும்பண்டி,சரைவரவமைச் தவினவுவான நியான் 
போல. (௮௬) 

எிவன்கோயிறணில்வெள்ளிக்கிமுமைசைவப்பிரசக்கஞ் செய்கன் 
தீரா, மெவன்கூறுமெனவுமதுசடமைகளிற்குறைவிசனாலெதுவெ 
ன்தின்னோ, ரவன் சேட்சவுரைச் கிடலும்பேசாமன்மெளனமாயமர்ச் 

துசென்றோ, துவன்போம்பா திரியீர்ரீமிவர்போ ற்பண்டி தரிடையா 

துலகிலென்ருன். (௮௪) 

பின்னுமிவர்வழச்சம்போற்பிரசங்கங்கேட்பார்க்குப் பெரிதுஞா 
னம்,பன்னுவசாப்பலநாவின் சாரமாமறுமையிமமைப்பயன் களெல்லா, 

மன்னுவதாச்செய்வதுகேட் டுயர்க்தவிச்தவான்சண்மறை வல்லமே 
* e ர. ௬ ௩. ் ட e * ௫. 

லோ, ரென்னுமனக்தம்பேருமதிசயித்சார்பிரசங்கமேதேதென்னில்,. 
ச்” 

நித்தியமாஞ்சை௨சமயமுமர் சச்சமயிசளர்கிலையினின்று, usB 
செயுங்கடவுளுமப்பத் இசெய்வார்க்கங்கமொபெயனுமிட்ட, இத்தி 
சிருவாலயசேவையும்வேசாகமவியல்புஞ்சிவபிரானைப், புத்தியினி 

ன்மறவாததொண்டரியல்பாதியபுண்ணியமும்போலும். (௮௬) 

இல்வளவுமக்கயமாம்விடயமெலாகியாயமொடுமெடுத் தக்காட் 
ட, மவ்வளவுசேட்டவர்க்குண்மாமிசபோசன ஞ்செய்தோ ரதனைவிட் 
டா, ரெல்வளனுமழிக்குமதபானஞ்செய்தோரதனையிகச்தார் திக்கை, 
செவ்வனுற்றுமறக்தவர்மீட்டும்பெற்றுச்சச்திமுறைசெய்யலானார், () 

உருச் இராச்சம்புனையாதிருக்தவரெல்லாம்புனைச்சா ௬ரு,ச்திரன் 
பாற், கருத்திராப்பதசகரெலாஞ்சிவாலயஞ்சென் ழெதிர்வணங்கிச்சம 
லத்தாளுள், ளிருத் தினார்சோச்தரஞ்செய்யாரதுசெய்சார்பிறரையீர் 
தீஇம்மார்க்சம், இருத்தினார்பூ தியணியாரணிநஆ்தார் விரதசவஞ்செய் 
யார்செய்தார். ட் (௧௬௧) 

. ல்சவமததாலெல்லாம்பொய்யெனனும் பா .திரிமார் தம்மைப் & ல். 
ரால், வைவரதன்பின்வேதரிவாசமல்கள்சிவனாரான்மாச்சட்சாசச்,ச.   



2.2. யாழ்ப்பாணத்து ஈலலரா 

ய்வ௨ரானுரென்ற செளிர் தகொண்டாித்தாக்தர் இசழ்பன்னூ லு,மெ 
ய்வரவோரச்தவாடியாசெய்ததெனவாகிசதா£விசுவாசிததார். (௯௨) 

மறையெனும்வேதாசமநூற்றெளிவெனத்சேவார திருவாசசங்க 

ண், முூறையறியாரஃ்சறிஈ 5 நெட்டுருசசெய்தோசலுுருா மும்மூர்த 
இக்கு, மிரறைவராஞ்வெபெருமானொருவரேயவர்உழிபாமயற்றுவோ 
சே, கறையினெறிச்சிச்தாந்சசைவ ரென்ச்சணிதசதுவேசாசலிசதா£ 

சிவாலயவஈதனைமுறைமைதெரியாமறசெய்சகுற்றஞசேராதாக, 

வவாமிகவேசெரிஈ துசெய்தாபெசசசிலைகனினமமுூளறியாவணணச, 
தவாதிருந் தமச இரிலைதணிற்றப முணமையடசகுஈதமபிரான்பா, லு 

வாமவி.பன்பா1॥று?சதகு தியெனசசெயதனஈதரொழுகினாரே, (௧௪) 

ஒழு *சமறியாரெலாமலஃ ச.றிகதாரஈங்கடவளற்சவங்கொண், ட. 

மூக்சகலகெ முசசருள்வசானமாஈகட்காகவெனவாயகதகசால, மூழூ 
சகமனமபுறமபோகாசெதிர்சணடுபணிா தநனிமுதிருமனபு, பழுக்க 

வருட்€பாதகதாங்கனொர்பறபலாயாமபகரறபாறறோ, (௧௫) 

அககளையன்பில்லாமலடி சதஉர்தாமவைடவலோகசதினின் ஜிம், 
மாச்சளுலஇனில்வர்தவெனறுமவையவபவசதினமல்கு5தேல, ரூகச 

மிகுமுனிவாவச்தன்ற தவுஞசவபெருமானுவப்பினா-௪, சேக்க 
னிசவ்வியமைர்துதவுவனவாமெனறுந்தெனிகதகொண்டு (௧௬) 

பூசையன்பினாற்புரிந்து புன்முசலியனவுசவிப்போற்றிவந்தார், 
கரசைவீண்செலவாகச்சவறு௪தர௩ககதிற்சைவிட்டோகண்,மாசை 
விளைவிச்குமிலயையெனவிகச் துசம்சனாசன்மாககந்தன்னி, லாசை 
யுடனடம்சவர்சொன்னல்வழியிற்செலவுசெய்சேயானச்தித்தார். () 

இவ்வாறுசனங்களெலாக்திருச்சமுறுவதுசண்டங் யெனாவல்லா, 

ரெவ்வாறும்பாமதத்திற்புகாவண்ணஞ்சமயநூலெல்லாங்சற்கு, மவ் 
வரறசகுச்தகல்விச்சாலயொன்றுதாபிப்பதமையுமென்று, செவ்வா 
அங்கில்வண்ணார்பண்ணையிலங்கனஞ்செய்தார்சிறப்பு்றோங்க, ()



ஆறுமுககாவலர் சரித்திரம், ௨௩ 

இவ்£விதசஞ்சைவசமயிகட்கெலாம்போதனைசெய்் திடவுஞ்சைவ 
ச்,செவ்விய£ர்ப்பிரசங்கஞ்செய்இடவும்வாளாளைச் செலுச்துவோமெ 
ன்,றெவ்வியலுக்(?சருமிவர்பார்செற்குததமிம்போ இித்திடல் கைவிட் 
டார், திவ்வியசஞ்சோதரர்க டடைசெயவுமதனையொருிறிதங்சொ 
ள்ளார். (௬௯) 

பெருந்தொகையாம் வேதனமூ மதியாமற் பாதிரிபாற்பெயரும் 
போதி, லிருந்தவய$ூருபச்தாருமசன்மேற் றம்மொடுஷ்டூரிட்டுத்தம் 

. : . 9 @ 4: . 
மாற, நிருக்சமுனங்கிறிச் நமசப்படுகுழியில்வீழாச இல்லைசாதற், ௧ 

ருக் தமிழ்தூவிலக்கண முமிலக்கியமுங்க ற்பிச்சாரளவிலாமல், (௧௦00) 

எவர. சவியேனுமின்றியித்தொடக்கந்தொடங்குமிவ ரெவரானா 
ஞ், சிவபெருமான்விதித்சவிதிசனச்குமாராகடக்தாற்னெமேற்கொ 

ண்டம் ,கவவரைக்கண்டிப்பாராசவினாற்பொராமைசனம இகப்பட்டுதீ 

தவறுறுபற்பலவிடை பூறிவர்க்ெற் நிஞார்தோதயையிலாரே, (௧௦௧) 

எவ்விடையூறெவர்செயினுஞ் சிவசமயம் வளர்விச்குமின்னோர் 
தீம்பால், வெவ்விடையாரன்கருணை.திசலால்விரோதமொன்றுமேவ 
லில்லை, யவ்விடையவ்வி2ராசஞ்செய்தவரெலாம்பின்னர்கட்பு ற்றடு 
த்துச்சுழ்ச்சா, ரிவ்விடையநிறைவேற்றச்சிலசிலபுக்சகங்களிலா திருத் 
தீல்கண்டார். (௧௦௨) 

சேடிவரவழைத்சனச்சஞ்செர்தமிழேட்டுப்பிரதிச் செய்யுளெல் 

லா, சாடியவைகளில்வழுக்சளில்லனவாச்சோ இத் துசவமாசத்தாங், 

கூடியவாறே சிலநூல்களைச்செய்துமவை பதிக்குங்குமிப்பினாலே, நீ 
டியவசசியர் தரமொன் றவ௫யம்வேண்டுவசெனவுண் ணினைந்தாரன் 
ழே, (௧௦௧. 

ேேவறு, 

இனையபோதகாடரியர்மாணாக்கருளெவர்ச்கு 
முனைவனாஞ்ச சாசிவப்பெயர்கொண்டமூதறிஞன் 
றனையுங்கடட்டுபுசென்னைமாசகர்தனைச்சாரு 

நினைவினாற்பய ணம்பு£ப்பட்டனர்கேர்ச். த, (sow)



௨௪ யாழ்பபாணதது ஈலலூா 

வேதம்பூசிச் தப்பூட்டியசதசவினைவிமலன் 
பாதம்போற்றியேயப்பர்தாந்திறஈ் இடப்பாடும் 
போதஞ்சோதலமபுககனாவணஙூனர்போனார் 

நாதன்றேவிமாமயிலஓருககொணடல னைகரில், 

அம்குநின்றுமபோயெங்குல்குருஉரசாட்டு 
தீங்குசீர்ததிருவாவடுதுறைபீனைசசா£கது 
பொங்குமாமறப்பூசுரற்காமிமபொனமுன் 
னெற்குசல்லிசையபறதசருமிறையைவாதிதது. 

இருமடத்சைவக் சடைச் துபின்ஞானசேசிகர்சண் 

மருமலர்ப்பதம்வண ஙனரிவாவருவதன் முன 
பெருமையுறறுயாகலவியாறகேளவியாற்பெரிது 

மரூமைபெற்றிடும்வல்லரென றககுளாரறிகதார். 

ஒங்குபற்பல்விலச்கணவிலக்கியசதுள்ளூர் 
தேங்குசைவசசசாகசசாத இரச தினுள சிலலோர் 

பாங்குபெற்றவாட்சேபஙகளஎபணணினாபலவா 
ருங்குசொற்றனாவிடைகளொவ்வொனறுக்குமமை௰. 

சுரு தியாதிமூன்றிறுச்குமொச இருச் தமை தணிரதங் 
கொருதினஞசைவப்பிரசஙகககேட்டிடவுள (வ 

கரு திசல்குருசேசிகரருளசெயக்கல்வி 
தீருதியாகருமங்யனஞசெய்தனர்தசவே, 

தாமிதற்சென ச்துணிஈ்தவர்மறப்பரோதகுஇ 

யாமிலக்சணம்பதிபசுபாசஙகட்கமைஈத 
தேமிகுத்திடப்பிரசங்கஞ்செய்தனரெவரு 
சாமிதற்குமுன்கண்டுசேட்டிலமென சவின்றார். 

புத்தியில்லகர் தமச்குமெய்ப்பத்தியைப்பயிற்று 
மித்திறத்தசற்பிரசம்சம்பத்தழசெய்தி 

(௧௦௫) 

(௧௦௬) 

(௧௦௪) 

(௧௦௮) 

(௧0௧) 

(௪௪௦)



ஆறுழககாவலா சரித்திரம், 

யுத்திமுப்பதிற்நிண்டொடுமதங்களுமோரேழ் 
வைச் திருப்பதெக்சன்மையுமுளதெனமஇத் து. 

உபயசச்கிதானமு $இருவுளத் தளெயுவர்சச் 
சபையுளோர்க்குமுன் பிரசங்ஈஞ் செயுமிவர்தமக்குச் 
சுபமிகுர் சசாவலரெனுமபெயர்சொல சகுமென் 
றஐபயகல்லருள்காட்டினரி தபெறலரிச. 

ஆருமப்பெயரால்ழைச் திட்டனாரசன்் பின் 

போருசாவலர்சென் 'னமாகார்தனை புற்று 

கேருறுஞ்செளச்்சரியல-*ரியொடகிகண்டு 

கூருஈல் ஓுரையர்சினிற்ப திப்பிச துக்கொண்டு, 

ல தினம்பீன்னுமங் இரு$தச்சிெயக்தாமொன் 
றலூலாவவியுடையசாமிகு விலை பளிசதிவ் 

வுலகின்்மேம்படவாங்கியெக்கலையினுமுயர்ந்த 
வலமைமேவியநாவலரதைவிட்டுவருஙகால். 

அலைகொள்வாரிதிகூழ்புவிபுகழ்டுருவண்ணா 
மலையென்றோதுமா$ீன சதிலருளொருவடிவாய் 

கிலைபெறுஞ்சின்னப்பட்டமாயிரும்சசச்கிதானத் 

இலையமின் றியேகாணநேரிட்டதங்கிதன் மேல். 

இருக். துகல்வியின் றிறமையுஞ்சமயச் தின் றெளிவும் 
பொருக்துமாறுகண்டுவ ந்துசம்மடச் இினிற்புகுக்தங் 

இருந்துசில்பகல்கழிந்தபின்போமெனவிசைப்ப 
வருச் துதித்தமிழ்மாவலரசற்டுசையாரால், 

எர்தவேதுவினாலெனிற்றாமெடுத் திட்ட 
வந்தரன்மூயற்கெளும்யாழ்ப்பாணத்திலரேகர் 

முக்த? வபரமசசத்தினிழ்புகாமையுமுடிய 
விர்தவெண்ணம்யாம்க்கேலுமிங்கெய் துமோவிச்சாள், 

உடு 

(௪௪௪) 

(௪௧௨) 

(oom) 

(௧௧௪) 

(ககட) 

(௪௪௯) 

(௧௧௪)



௨௬ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

இனனம்பின்ஏருவேனெனத்தேிகர்க்சசைய 
மூன்னஞ்சொல்லியகககன்றுசாவலரெனுமு இஞர் 
பின்னஞ்சார் தராயர் தரர் சனைக்கொண்டுபெரிது 

மன்னஞ்சார்வயல்சூழும்யாழ்ப்பாணம்உந்சடைந்தார். 

மனச்குமாமகிழ்லெய்திடக்கொடுவ* தகருவி 
தனச்குவித்தியாநுபாலனயச் திரசாலை 

யெனக்கு? தொாருபெயரிட்டு ச்சாபித்தங்கியல்விற் 

பனக்குழாம்புகழ்சருசிலபுச்சகம்பதிப்பார், 

அவ௫யஞ்சையசமயிகட்சாவனவனைத்து 
தவமதாசவும்புராசல்/ மூள்ளவுல்லோ 
ருவமையில்பிரயோசனமுூள்ளவென்றோதக் 
சவனமோடுதாம்பதிததெங்கும்பரப்பினார்காண. 

இன்ன நூல்களாற்சு௨மதக்சலையெடுத்திடல்சண் 
டுன்னருங்கொலைமறுச்சனன் ரைலுரையடனே 

யென்னபற்பல.நால்களர் திருசஇுயசகிட்டா 
சன்னபோசவர்க்காயுளுழுப்பதான துவால், 

இறித் தமார்க்சத்திற்பற்பலவமுக்சளாங்கேடு 

குறிச்தச்சண்டித் துயக் திரர்சனணிலொருகும்மி 

பொறித்துவிட்டனரம்மசத்சவர தபொருமன் 

மு.றிச் துவிட்டிடச்தொடங்கர்பல்வித முயற்சி, 

அயர்ச்சியின் றியில் வியந் திரரிலைபெறற்சான 

நூயற்சியெம்பிரான்௧ருணையால்வளர்வதான் முறிக்குஞ் 
செயற்சிஃறியவாகினைவொளன்றும்பலிச் திடாத்திறத்தான் 
மயற்சியெய்துபுதாங்களுங்கடி தங்கள்வரைக்ு. 

கீ.திச்சைக தூாடணங்களேயெங்கெங்குகெருக்டப் 
போதித்சார தரா உலர்தாங்க er Quin apd 

(௪௪௮) 

(௧௪௧) 

(5௨௦) 

(௪௨௧) 

(422) 

(௧௨௩)



ஆறுமுகநாவலர் சரித்திரம். 

வாஇத்சோட்டிடவச்சாசண்டப்பேர்வரைந்தோ 

ரா இப்புச் சகம்விடுத்சனாடங்கினாவரும், 

அக்தமட்டினில்லாதவேற்படையமரங்கைக் 
கந்தர்தாமொருசடவுளரல்லர்நேர்சரு இ 

சிலக்தமொப்பவரிருமனையுடையவரென்றுந் 

சந்தம்வாயினிலவந்தனசாறறிவந்தனரால், 

சகறிரதகாஉலரிவரடங்கவுமிவர் நற் 
போசனைக்குளேமயங்கியலெர்க்கு ளபுக்இ 

கோதகையநீங்கிடவுகன்னிய/யங்கணுவல 

வாதரந்தருபுச்சகமெழுதியொன் நமைப்பார், 

அறுமுசப்பிரானசச்சசாதுக்சகளாலமைக்்இங் 

இறுமடற்சுமையெடுச்தவரலர்;மதியற்கை 

யுறுமருட்டிருமேனிகொண்டுற்றனருவக்து 
பெறுமுறைக்இயைமனை வியரிருவரும்பே௫ில், 

இரியையிச்சையாஞ்சச் இகள்கரஙகளிற்ளெரு 
முூரியலாயுசம்ப தினொன் றம்பத்தினே டொன்றாம் 

பெரியருத்திரர்குருரங்கிழிச்த?வல்பிறங்கு 
மரியஞானமாஞ்சத்தியேயாவருமறிமின், 

என்றொர்புத்தகஞ்சப்பிரபோசமாமெனப்பே 

சொன்மவைததெங்கும்விடிப்பவமொளித் தனரன்னோ 

ரன்றுமற்றவரனைவருக்செஸிக்திவையறியோ 
மென்றுமிப்பொழுத றிக்தனமென வியச்தேழ்றார். 

ஏற்றுச்சிற்லெர்விசேடசாளினுஞ்ெரென் று 
நீற்றுததேசொளிமேனியராய்ச்சென்றுகின் று 
போழ்றிக்சச்சகவேள்பூசைசெய்்சனாதுபோழ் திற் 

ஜோேற்றுட்போயினபா இரிமார்பலர் துவன்றி, 

(௪௨௪) 

(௧௨௫) 

(௧௨௬) 

(௧௨௭௪) 

(௪௨௮) 

(௧௨௯) 

($4.9)



2 Dy யாழ்ப்பாணத்து நல் ஓரா 

வெட்டவெட்டமேற்றழைர் இிடுமமெனமேஜலும் 
பட்ட௨ணசத் தளேதடணஞ்செயசதலைப்பட்டார் 
கட்டமேயநுபவிப்பவர்தாஞ்சுசங்கரு து 
மிட்டமேசவர்க்க;சொழிலானதாலென்றும், 

கண்நொவலர்சைவ தாடணபரிகார 

மண்டுமன பி! லெழுத புவிடுச் சனர்ம௫ூழ்சட 

கொண்மெல்வ2 யகுறைவிலாச செல்வமாககு?ச துத் 

தொண்செசெய்துவாழ்காளினிறசிலாவந்துசொல்வார். 

தாங்களில்லறம்புகுவ தவேண்டுமச்சன்மை 
ரசாங்கள்சொல்வதேதிருகசன்றநதெனப்பலசஈவிலத் 
தீங்கண்மன்மதன் விகாரரு ரறவரிடஞசெலுத தம் 
பூங்சளம்புகாவிதமறுத்தார்பலபுகன்று, 

ச.ற்று.மில்லறம்புகுசற்குச்சம்மசக்சரேமப் 
பற்றுவிட்டதாறசிவாச்சனையன் பொடிபண்ண 
லுற்றுங்காலங்கள்ச ழிச்திரிவோமெனவுபாவு 

பெற்றுவைகுந்தம்முடனசதாசவபபெயர்ப்பெரியோன். 

தனையுங்கூட்டிக்கொண்டகன்குற நாட்டினைச்சார்ச் து 
தினைகெலார்தமாசாரியரிடச் தினினிகழ்ச தி 
மனையில் வைகினொமறறைகாட்காலையிலவ£தா 

சனையர் தூரசேசதசவரவாவரவுரைப்பாம், 

பழிசவிங்கங்களிரண்டுவிற்பதற்ச துபரமர்க் 
கடியராயெராகலரறிந்தவைகளையாய்க் 
தொடிலிலாவருட்குருமுனஞ்சோதஇிசதொவ்வொன்று 

முடியவோர்ச்சனர்பஞ்சகுச்திரவி திமுறையால், 

தன்றுமாத்திரல்குற்றமில்லாசசாயுயரு 

சன் துபெற்றிமிலச்கணமுள்ள தாய்சான்சா 

(௧௬௧ 

(௧௬௨) 

(௪௬௩) 

(௪௧௪) 

(௪௩௫) 

(௧௩௭௬)



ஆநுழுககாவலர் சரித்திரம், 

மன் றுசொல்வருண ச்சவர்பூூக்குமியல்பு 
நன்றுமேன்மையற்றிருர் கதியா இனுச் நாய் த. 
| 
1சாதிப்பார்திறங்கண்டவாசாரியர்சருங்கப் 
'பா திப்பாருயாகாலலீ ஈடையமாபூ ௦௪ 
'திப்பார்புகழ்ராசெயீரெனிலனபு BI 6 Up 

'வஇிப்பா தனிஓடையவர்பூசைசெய் தடுவோர். 

என்னகைட்டிகப்பிரமசாரிபகவொழுஈடணனிலே 

மன்னலாயினாராசலாலகற்கச்சம்மதிசகா 

ரன்னபூசையுமவாதமாணு கமரா டடுதசாரா 

பின்னமில்கணிகவி BB LY ow F uy மசெயப்பெற்றார்? 

பபத்றங்கேசிலகாளிரும்திருவருமபேணிப் 
பற்றககேளவியாற ,சையிலேமிகப்பழகி 
பறறங்கேடடையாமலயாழ்ப்பாணமவ ஈதடைச்தார் 

மற்றங்சேவருங்காலெணணான2வரதுவயசே; 

ேே வறு, 

இப்படி. நிசமுராளிவரிலேக ற்றோ 
செப்படியும்புகழில்லறத இணின 
மெய்ப்படியேபிரவேசிததாலாொ 

செப்படியாரொடி.யாத இரைசென்றார் லர், 

தம்சமிழ்வித்தியாசாலையோங்கயே 
யெக்சராளுககிஷூயெய்ச.ம்படி. 
முக்தவேடிருபங்கண் முடித்துவிட்டன 

சர்தசன்னிருபமேழ் நவரசேகருள். 

இலங்கையின் நலேகரெலுங்கொமும்பினி 

லிலங்சையமருமபிர பெவர்ச்குமிச்தி0 

2. da 

(4 mer) 

(௧௮) 

(௪௩௯) 

(௪௪௦) 

(௧௪௧) 

(௧௪௨)



யாழப்பாணத்து ஈலலூ 

நலங்கையாரியற்பெயாஈன்னிசசம்பியா 

நலககையாரறுப்பினர்சாறசதச்செம்பொன. 

அததொசையேமுூதலாசவைசதுசதம் 
வித தியாசாலையின் பிசகபோதனை 
யுய்ததனர்வரசதுகேடடோரெலாகிதி 

BAA - யனறதுத ௩ தசெனறனா. 

இரவியமிகஙனஞசேரசசெய்தகற 
பிரபுபால்வேதனமஅபறறுப்பிளளை கட 

குரமிகுமதிஞு ராமுபாத தியாயருட் 

சரவிலாதனபுடனகறபிததாு ரோ. 

தருமமாம்விசதியாசாலையில பொரு 2 

டொருபெருவர்சதசசாகையதசம 
விருஙிதியீஈ தகொணமடி ரணடுசாகயும் 
பெருமையேமல்கு* தமபெயரைப்டெ றறவா 

திருஈதுமாணாககரா செட்டியாரிட த 
இருக திடவொப்புவிசசெழுகதுசெனனை பாய 
வருந் திறரமணெணுபுமறைகள் வசழனை 

பொருகதமார£மியத துடபோறறிப்பகமனா 

இத்தல்மாதியாக்சலங்களே தஇச்சென 

௮ ததமசசிறப்புப்்பரொனறுதாம்பெற 

வை ததசச்கிதானகள்வாழ்வுமல3டுஞ் 

ச ச்சமாமாவததுறையடைச்தனா, 

பொங்குமன்பெழவெழப்போ த்திப்பூசைசெய் 
தங்குகற்சம்கிதியாச்சேப்படி 

(௧௪ 

(௧௪ 

(கர 

(47% 

(களஏ 

(௫௪௮, 

    

* சம்பெயர்பெற்றவர்-அ.றுமுசச்செட்டியார்,



AM PSST MT FAs BTL, 

தஙகுசைகப்பிரசங்கர்சாந்திசை 
மெங்குமேபரவலச்செய் இருஈஇிட்டார்சனாள். 

பிரசந்கங்கேட்டதம்பிரான்களோதுஉார் 
வரசங்கஞசாததிரிமார்பிரபுககண் 
டூரசங்கசாமீபாலவேரூழகருசெத்தமி 
மரசங்ககாவலாகசருமைசெய்தனா, 

பின்னரவ்விடம்விட்டுப்பெயர்ர் தபேர்பெறு 

மனனவாபணிசருமபாமவந்தன 

ரன்னவாகனபணடாரச்சக்கிஇ 
தன்னமாபூஙகழறசரணமபோ ற்றியே. 

ஆயசஈகிதானசல்ல்ருள்பெற்றககணுக 

தூயகற்பிரசஙகஈது இிககச்செய்சன 

சேயகாளலகழிர் திட்ட பின்னெ_2இ 

நாயனணாசமபஈதாககரசண்ணினார். 

பேணிபப்பரைச்சமண்பிரித அக்கூட்டிய 

தகோணியப்பரையிருஞ்சுவைகொளபாறகுகேர் 
காணியப்பரையரைஈ-கனகமாமய 
வேணி௰யப்பரையருள்வேண்டிப்போயினர், 

பதஞ்சலிவியாகரெபாதர்கீகாகவே 
நிசஞ்சலியாஈடசிதெசாசெய்தல 

மதஞ்சவிசெய்வமென் றணைச் துபோற்றிமே 
லெதஞ்சலியா தமின்ெெெெனவிருக்தனர். 

சேசமாரத்சலகின் நுநீங்கெயெத் 

சேோமும்புசழ்சென்னைசேர்ச் தமாணிச்ச 
வாசகரருழு.ருவாசகத்தொடு 

அசசல்கோவையார்சோஇச்தாரப்பால், 

(௧௪௯) 

(௧௫௦) 

(௧௫௧) 

(௧௫௨) 

(௪௫௧) 

(26௪) 

(«@@)



௩௨ யாழ்ப்பாணத்து கல்லூர் 

இலூலபுத்தகர் தினமுஞ்சோதித்து 

வலமிகுசதாசிவவள்ளல்பேரிஞூற் 
பல்மு.றவச்சினிற்ப தித்தியாவரு 

மிலதெனாவிதம்வெளியேற் றினாரன் p. 

ம வறு. 

அர்ராளித் ... 9செல்வமள விலாசொருங்கமைந்தோ 
னெர்காளுங்கவிவாணரியதறிறமைச்சேற்றபடி. 
பொன்னாலுமணியாலு / போசம௫ிழ்புரி௩கடுவோன் 
மன்னாமமெவ்வலகுந்தான்பரவவவதரிததோன்; 

எதமிலாவள்ளலெனுமீகைபயின் திரம்ராம 

தாசபுரக்கனிலரசுடாத்து துரைராசனுக்குப் 

போதனைசெய்ம்மர் திரியாம்பொன்னாச்சாமிப்பெயரோ 

னீதலுறமிவர் திரமையிவர்செய்ர்நூலினிற்கண்டான். 

சண்கொவலரோடுங்கலஈ தசருச்தானரந்தங் 
கொண்டு திருஉள்ளாவர்சற்கோவையாருரையுமறி 

வண்டுசாக்கசங்கரகமன்னம்பட்டியமூமவை 

பண்டுளதோமறப்டார்த துப்ப திப்பிககும்படி.யாக, 

மிச்சதிரவியங்கடருவேனென்றுவேண்டுதலு 

மக்கணமேயதற்சசைவுற்றவைகளைப்பார் சதச௪ிட்டுத் 

தீக்கவர்கடஞ்சமுகக்தமக்குத்தாமேவிடுச்தா 

ரெச்கலையுமுணர்ச்தார்ச்செல் தவியப்போவியம்புங்கால், 

அதன் ?றப்பெல்லாக்திருவாவடு நுறையிலருளுருவாய் 

மதன் நிறத்சேசாசமசிவாயமூர்ச் இிசண்மடச்,இ 

கலெதன் செப்புக்செரிர் துணருமினியவித்துவானென்லுஞ் 
சுன் *றப்பார்மினாட்செர் சரசாவலன் சொல்லும், 

(௧௫௬ 

(௪௫௪) 

(௧௫௮) 

(௧௫௧) 

(௧௬௦) 

(sas)



ஆநதுமுகநாவலர் சரித்திரம், ௩௩. 

நன் றபாயிரத்துள்ளுமவர்மாணாக்கரிற்பு த்.இி 

மான்றமிழ்நாலினிலெனகாவலர்பல்ருமதித் துவக்கு 

2தன்றதும்புமாலையணி தியாகராசச்செட்டி. 
நான்மனிசொல்பாயிரத தச் தமிழ்விரகர் தாமுணர்வார். (௪௬௨) 

இ தற்கசகடராசமெழுக்தருளுஞ்சிதம்பரத்தின் 

1௦ துசைவப்பிரகாசமுக்துவிசதியாசாலை 

பதுவைக்குமாசைமிகவதன்ப.பனுமகற்குதவி 
ஈ துவிச்செய்வார்பயனுங்கண்கொவலர்கையால், (௪௬௩) 

ிசவைக் தபத்இிரிகைகெ ளியிட்டார்மேன்மையெலாம் 

புகலரியதிருமயிலைப்புரிசனி?லபோசமிக த் 

திகழ் திருவண்ணாமலையாஇஜீனத் இன்றிலகமென 
'வகலாமவிருக்தருளுமாறுமுகதேசிகரால், (௧௬௪) 

திறிர்தலவோதுவாராலழைத்தங்கவர்வாயிற் 

195 தறியா சமர்சைவப்பிரசங்கம்பிறர்பொய்ம்மத 

முறிச்திடச்சேட்டிவரறிவின் மம இர ன மொழிம்தவர்க்குச் 

செறிர்சதமதுருத்திசஞ்்யமெதெதச்திருச்சரத்தால், (௧௬௫) 

சாத் திரொவலரையுபசரித்தனுப்பத்தாமவரை 

யெத்தியயாபலசலமுமிறைஞ்சுபுகல்லெழறிற் றில்லை 
சோத்திஞ்செய்சருணடஞ்செய்சுவாமியையுங்கைதொழுதுள் 

ளாசத்தரமோடேதுறைசையடைச்துகுருவடிபணிக்தார், (௧ ௬௪) 

சற்குருவம்பலவாணசாமியாலச்சாமி 
பிற்கு ருசுப்பிரமணியபெம்மானாற்பெரிதுரதச் 

கற்குணகற்செய்கைஃளைகன் குமகிழ்கலம்பெற்றுர் 
சற்குமவரேபெரியர்காகினியிற்கனம்பெறற்சே, (௧௬௭) 

அமைலியச்துகனஞ்செய்யுஞ்ச ற்குருதே௫கர் சம்மேச 

மையளவும்பிரியாழலிலச்சகண தாலில்கமயெ.தா 
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௩௪ யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூ£ரா 

லமைசைவடுித்தாக்தவாகமநாலச்தனையுங் 
சகமையறிலாலாராய்ந்துகாலஙகள்சிலகழிசதார். 

தேசாருமிவர்கல்விச்திறசதாற்றேசிகர்மடச்தி 
லேசார்வகால ஞுநீரிருந்துலகுணசலல் ௪.இ 
யாசாலைதாபிசசவமையமெனவசரகொன்றும் 
பேசாரெங்குஞ்சைவ ப்பிரகாசமபெறுமபொருட்டே., 

we a 

அசைமறுசதச்சன்னாட்சென் றங்ககன்றம்மார்சகசசஇற 
ததையுமருட்சிவபிரானரலஙககளபலசா£ஈ தவ 
கதைபயீல ஈதிரூுசகாகைகக ரோணஙகைதொழுது 
Fos Seda race ச.திசழ்பிரசஙகஞசெயதார், 

மவித மிழின் பிசங்கமழைகண்ட மார்தரெலாஞ் 
சவியாமவினிசசைவாச?கூயெ௫சகுமெனவிதாஈதா£ 
ஈலியா வர்சகரகன்றுகாவவருகாமபுசு 
மொலிசடல்குழ்யாழ்ப்பாண மூற்றாரம்பூர்மகிழ, 

உற்றகாள் வயசுமுப்பசசொன்பசாகய ௪யாவு 
பெற்றசசம்பரம்சல்விப்பெருஞ்சாலைபெறும்பொருட்டுக் 
கற்2வராறபெருர்தனஞசேகாஞ்செய்டவுளயகருதி 
மறிறவர்தாமுன்னமேவணணு ( பணணையில்வைதத, 

தீமதுவிசதியாசாலைசன்னிலொருசபைகூட்டி. 
யமர்தருசல்விச்சாலையாற்றலாலாயபயன் 
சமனிலையிற்பிரசல்கச்தாலெடுத்தச்சாற்றுதலு 

மெமர்புகழவிருகிதியமிர்தனர்கேட்டோரெல்லாம், 

சுசமேமல்யெபருத்தித் தறைவளருஞ்சித்திவிசா 
யகர்சோயிலினிலிதபோலம்கொருகாட்பிரசங்க 
மிசகெசெய்சார்கேட்டோர்மிச்சகி திவியர் சளித்தார் 
2சமையொன்றுமேற்பசே திவழுவாதகொடுத் ௮வச்சார், 

(௧௬௮) 

(௧௬௯) 

(௧௪௦) 

(௧௪௮) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

(௪௭௪)



ஆதுமுகசாவலர் சரித்திரம், ௩௩௫ 

உயர்சமயஇக்கையுமில்லோரைக்கண்டஃ துற்றோர் 
மயர்வசலுமவண்பூ திவாககுசலும்வணங்குசலு 
மயர்வில்சிராச தங்களினிலழைப்ப துஞ்சிவார்ச்சனைகள் 
செயகியமிப்பதுமச்தோசிவாசகமவிரோதமென்று. (௪௭௫) 

ஒவ்வொர்பிரசங்கச் துமுறுதியுடன்போதிச்க 

வெவ்வெவருமதுசெய்யா இருர்சனர்வைதஇகராய 
உவ்வெவரும்பிராமணர்சாமாமென்றுள்ளகக்சரித் துத் 

தெவ்வெறிவேல்போலிவரைச்சினங்கொண்டுமிந்தித்தார். (௧௪௪௬) 

அர்சமட்டோகவோகமகிச்தையுஞ்செய்தாரச்தோறித் 
தந்தமைகிக்இத்தாலுர்காம்பொறுப்பர்தம்பெருமா? 
னந்தரு.றுமஉ யவரையாகமத்தையிகழ்ச் தனரே 

லெச்தவிச மும்பொருரென் செய்தாரிவரென்னில், (௧௪௭) 

மறையெலாம்பொதுவாகமங்களெலாஞ்சிறப்பாச 
விறைவகுத்தான்வை இகர்தாமெய் துவர்புண்ணியலோக 
மறைசைவமார்ச்சச்தோரடைவர்மாச் இயிரண்டையுமென் 
றுறைபிரமாணங்காட்டியொருபிரசங்கஞ்செய்தார். (௧௪௮) 

வர்திதுகேட்டிடுமக்தவைஇகப்பிராமணர்கள் 
சிந்திசமனோரதசிச் இயும்வ்ளைககுஞ்சிவாசமத்தோர் 
தர்திருத்தாள்வணஙகிடவுர் தாம்பரார்த்தம்பூசை 

uy 6 தியச்செயவும்விதிபோசவுண்டாமெனப்புசன்று, (4௭௯) 

பற்பலகாற்சபைகூட்டிப்பயில்வீண்வாய்ப்பரையறைநக்தார் 
சொற்படி. சாட்டாமையினாற்றன் றியபல்சனத்தொகுஇ 
யறர்புதசாவலர்சொல்லுமதுவேநாற்சம்மதமாங் 

க ற்பனையன்றெனத்தெளிச்துகசைக்சொண்டார்சண்டவரே, (2௮0) 

இலசில்வை இசமறையோர்சிவ திக்கை செயப்பெற்றார் 
சில்லை இசமையோர்சிவபூசைசெயப்பெற்ரூர்



(hdr யாழ்ப்பாணத்து 56) Que T 

சில்லெவை திகமறையோர்சிவாகமத்தேர்ச்சியையடைந்தார் 
சில்ிலவை இகமறையோர்திருமுறையெல்லாச்தெஸிக்தார், 

வைநதிகமார்ச்சசிதினிலெண் மடங்குசைவமார்க்கமே 
யுய்திபெறத்தழைச்தெங்குமோங்கியதாலுறுமிதற்கென் 
தெய்.தியகாவலர்சோத திமென்னென்பேமெம்பிரான் 

செய்திருநல்லருள்போ ஓஞ்செப்பலாந்தகைததன்றே, 

Gam. 
அன் றகாஉலர்க்காயுளுநாற்பஃ் சானபின் 
சான் றவித் இியாசாலையும்வாததசசாலைய 
மேன்றதம்மி_ங்ச ழ்றமாணாககனெனச்சொலுச் 
தோன் றலாம் இிலலைநாதனைப்பார்ககச்சொலிவிட்டூ 

'சென்னபட்டண சென்றுதிரும்பகற்சிக்தைசெய் 

சென்னமேன்மையுமெய்துதிருவிராமேச்சுர 
முன்னஞ்சென்று௨ணங்குபுசே துவின்ஞூழ்கிப்பின் 
மன்னர்போறறுமதுரை௨வணையகமதிமதனா. 

இராமகாதபாத் தக்குப்போயங்கிருக்கின் ற 
நீராதலம்புகமுக்துறைசைமடந்தனனிலவாம் 
பரசாயசர்கொளவிசுவலிங்கப்பெயாப்பண்ணவன் 
விராவுமன் பீனில்வேண்டவிருக்சனர்மேவியே. 

அச்சகார்ச்றையாகயிச்காளாசாட்சசெய் 
மன்னர்கோமகன்சர்ச தியையார்சொலவல்லவர் 
பன்னருங்கலைபற்டலவாய்ந்தப்படி௰ற்கும் 
கன்னர்வாய்மையிரக்கக்கொடைஈன்னடையுளான். 

கீறுசண்டிசையேபொருளென்றுகினைச்தணிம் 
அ.றுமன்பினிலோசைபெறவைந் தழுச்சரித் 
தே.று£ர்ச்பூசைபுரியுமியல்பினாம் 

.  கூறுமுச்தியடையவவாவியகொள்சையான். 

(2௮2) 

(௧௮௨) 

(௧௮௧) 

(sae) 

(௧௮௫) 

(௧௮௬) 

(௪௮)



ஆதுமுககாவலர் சரிதஇரம், ௩௫ 

சேதமானஞ்செய்தோர் தனைவ ந் ததெரி௫த்தா 

லோதுபேறுண்டெனுமொருகார்த்தையுலசெலாம் 
போதுமாறுபுகழையடைக்தபுரவல 
னே தபுண்ணியஞ்செய்தனனோவிசம்கெண்ணியே, (௪௮௮) 

பொல்குசைவமச முமஃ துபொலிவுறச் 
தஙகுசைவிசசார் சமுஞ்சங்கத் சமிழுமே 

யெங்குமாகமணிசவழி.வூமத துல 
குங்குவாழ்பல்லுயிர்ச்குமோர்தாரெயனவுற்றுளான். (௪௮2௯) 

மாரவேளுமருண்டுமடர்சையராகயே 
யாரமாரவணியும்புயாசலத்தன்புடன் 
சேவெண்ணுமபெருவனப்பெய்துஞ்றப்பித்பூ 

.பாரரமெண்கிரியெண்கரிரீங்கப்பரித்த ளான. (௧௬௦) 

அளந்துகல்வியளவுபொருண்மரியாதையோ 
செங்களிக்ககம்போவியர்கசயுமு துகண்டோ 
ரிளம்பிராயத் திலேகற்றிலஞ்செய்வதென்னென்றுட் 
டளர்ச் துசோர்தரவென்றுமிச்செய்சை தவறுருன். (௪௧௪) 

கற்றமேலோர்கழகம்பல்நகரங்களி 
ன த்றமிழ்விளங்கும்படி வைக்குகலர்சர 

லுறறபாற்கரசேதுபதியெனுமொண்பெயர் 
பெற்றவன் றிசைசாணுஞ்செங்கோல்சொண்டபெத்றியான், () 

பெருக்குஞ்சரிவ்விறைக்குப்பெரியபிதாவெலுக் 
தீருக்குகேர்பொன்னுச்சாமிரரேச்திரன்றன்னைக்கண் 
டுருக்குமன் பிலராயினர்முன்சென்னையுற்றிரு 
வருச்குமெய்துமொருமனத்தாபமதித்தரோ, (௪௧௩) 

ஹூ்ரராதிபனாவலர்வரஈ்ததமிர்தன 

னென்னராயினுஈஞ்சமத்தான த்திலெய் இனம்



யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூர் 

மூன் னாவர் இல ராயினரில்லைமு திஞரா 
மினனர்கச்தில்ரென்வியப்பென்றுள ச்தெண்ணியே, 

வெருவமாநிறன திடச்துள்ளஈல்வித் துவா 
னெருவன்பாலிதுணர்ச்சலுமபோயறிச் தங்குகான் 
கருகரேேனென்றவன் சொலிசாவலர்வைகட த் 
தருகல்வர்திருந்தன் புசெ ஓத்தியளவளாய். 

இன்னுமிர்ஈகர்மனனனைக்கண் டி டவில்லையோ 
வென்னும்போதிலதற்ட்டமில்லையெமகசென்ளூர் 
பபின்னுமிர்ஈகர்வந்திருக்கின்்றவோர்பெற்றியான் 
பின்னுறீர்சண் ிிபோசன்முறையென்றுமிண்டனன். 

௮ரசன்பாற்சென் றவையனைச் தஞ்சொல்லினானவன் 
பரசுசாவல்ரிகசெய் திரம்மையும்பாத இடா 
அரமொடேனெமக்கவமானமுறுமொரு 

தரமினஞ்சென்றவர்வரச்செய்விர்சமிழ்உலீ£ 

என் றனுப்பலுமேடுப்பிரசங்கச்இன்ன ரட் 
குன் ॥மொப்பஉர்தம்மைக்கலந்த பின்கூறுவா 
ஜென் றயாரிங்குறினுமெவர்ச்கு முசவுமெம் 
மன் றனைக்சண்டுபோசலெரச்காளும்உழக்கமே, 

ஆன சாலவற்சாணநுமக்கன்படாமலே 
போனதற்பு சமாமஃசன் றிப்பொருவிலா 
ஞானசாவலராகுமுமக்குகலமன்றே 
தானறிர்ச தசாற்றினனென்றலுச்தாஞ்சொல்வார், 

ஒருவர்க்சாணவிருப்பமில்ரர் சமையற். றுகீர் 
மருவிச்சாணும்படிசொல்வ தன்மதியுமன் 
திருமைச் சாமன் பிலாதவொன்றைச்செய்வ தமெமச் 
இருமைச்கும்பயனொன் றுமின் தென்னலேூனென், 

(௪௯௪) 

(௧௯௫) 

(௪௧௪௬) 

(௧௯௭) 

(௪௧௮) 

(௧௯௯) 

(900)



ஆறநுழககாவலர் சரித்திரம், ௩௬ 

ஏடுிவேந்தனைச்கண்டிர்நிகழ்ச்தவெலாஞ்சொனான் 
யூகியாடிெயகாவலர்பாலின்னுமோர்தரம் 

போடப்பார்ச் கிங்குவம்மெனக்கூறினன்புர் இமே 
லாசியோர்தமைச்சாணவெயர்ச்கன்படாததே. (208) 

வேச்சனாணைமறுப்பதற்கஞ்சியிவ்விச், தவான் 
போச்தனன்மறுகாளினிவைலர்போர்தவற் 
காந்தன்மையொன்றுங்க றிலாஃ தறிர்சப்புறளு 
சார்தமன்னன்வவிமையுமேன்மையுஞ்சாற்நினான், (௨௦௨) 

அவையனைச்தையுங்கேட்டருணாஉல்ராகியோ 
ரிவைகட்கஞ்சிவரவிசையேனென்றிறைவன்செய் 
கவைமீனை சசையுஞ்சொல்விக்கணடி ததனர்காவல் 

' ரெொவைசொனாலும்வராரெனவேச்தற்வென்சொல்வான். (௨௦௩) 

இத்தகைத்திறமிங்கெய் தியாருமிசைத்திலர் 
கிச்சமார்சருகின்னதிகாரஞ்செலுச்தென்றா 
னுத்தமத்திறமன்ற துசெய்வநுயாச்சியே 
யெத்தகைதஇறச் தும்பெற்றவரவர்ககின்னினி. (௨௦௪) 

பகையெதேனுஞ்செய்தானமக்கேசம்பவித்இடு் 

தொசையில்கேடிங்கனெய்தும்பிறவிசதுவானகணேர் 
தகையினாலர்சாமேவலிந்துதழுவியெவ் 
வசையிலாவதழைப்பதுவேஈன்ம தியென்று, (௨௦௫) 

ஒருபாயங்கருதிவயிணவமோதுபு 
தேருஞ்சாத் திரிமார்களைக்கொண்டதெஸிவினிற் 
சாருஞ்சைவசமயப்பிரசங்கஞ்சா ற்றினா 

லாருங்காணவதனைமறுப்பமசன் நதியும், (௨௦௬) 

திறையில்வைண ௮மார்க்சமுயர்கென் றுதாபிப்போ 
மிறையவைச்களச்சென்றொர்கடி சமெழு த.வி



௪௦ யாழ்பபாணகத்து கல்லூர் 

துறையுகாவல்ருச்சனுப்பிச்சனனுற்றதன் 
மூழறையுணர்ச் துமிகப்பரிகாசமொழிந்தரோ. 

அச்கரப்பிழையின் நியெழுதவுமாய்க்திலா 
மச்சளோசஞ்சமயததைவாசஞ்செய்வாரென்று 
மிச்கவாசசமபேததிருப்பிவிடுத தனர் 

தச்சவா.றுசெயரினைச்தான்பொன்லுச்சாமிவேள், 

சன்று தாயைப்பிரியினுக்சாய்ப்பசுக்கன் நினைத் 
தன்றுமன்பொடுபாலுவர்தாட்டுஞ்சுரர் துநா 
மொன்.றுகுற்றமறியா தியற்றியுள தெனி 
லின்றுதாமும்டுெபாறுதஇங்கெமுவ தியநகையே, 

என்னுமிப்பொருள்கொண்டகவியொன் நியற்றுபு 
பின்னும் சமவிததுவானிட மிஈதனுப்பிசசனன் 
மன்னுநகாவலாவாககயப்பாடலைவாசிஃதே 
யின்னுமன்பினொருவாவலிந்தழைததிட்டுகாம். 

போகலாமைசிறப்பன்றெனவெண்ணிப்போவதற் 
காகவேயோரமைதிசெய்தாரசரணமனைக் 

சேகலாமவர்செயகட்டுப்பாடொன்றுமின்றென 
யோககாவலரிட்டப்படியங்கணுற்றனர், 

ஆயபோ திலருச்தமிழ்சாவலரையெதிர் 
போயழைச்துப்பு/வலனுட்சொடுபோர்தபின் 
னேயவோராசனத திலிருசஇியியல்பல் 
மேயகல்விப்பிரசங்கஞ்செய்திடவேண்டினன். 

ஆயுசாவலரன்னவன்் வேண்டுதற்காகநற் 
ருயுமானவாசொல்லியசைவசமயமே 
யேயுமெய்ச்சமயம்மெலும்பாடலெடுச் இசைச் 
தோயுமா தில் பிதப்பிறப்பில்சடவுள்சிவன், 

(௨௦௪) 

(20%) 

(௨௦௧) 

(௨௧௦) 

(௨௪4) 

(௨௪௨) 

(௨௪௯)



ஆறுமுககாவலர் சரிததரம். கீ 

ஒருவரேயவர்தம்மையமிபடுவோரெலா 
மருவுசை௨சமயமேமெய்ச்சமயமென்று 
கருகும்விண்டுமதததைநியாயம்பல்காட்டுபு 

பெருகுசாச்திரிசகண்முனங்கண்டி.த்துப்பேசனார். (௨௧௪) 

ஓஒ துமப்பிரசங்கம௫ழ்ச்தங்குயரிரு 

சாதுராகையமைத தத்சமிழ்ப்பிரசாரே 

ரேதுமன் பிந்கொடுப்பதுகொள்வ தியல்பெனு& 
போ துமன்னவனன்பினமு இர்ச்சிபுறங்கணடு, (௨௧௫) 

வேவறு, 
ஆஃ5வென்றனராதலால்வன் றனருங் கொகைக்கையினாலெடுதத 

வர் சம், வாணிந்தனனாகயேட் டிணிலே வரையும்வல்ல தால் பல்பல 
வாய்ர்த, கேகமாம்பயனுலகினுக்கெய்த நீவிரச்ிடெவேண்டுமிச்கியதி 

க், கோகையானிதியுதவுவலென்றா னோமென்றேற்றுத்தம் முறையு 
CF Dp orgie. (௨௪௬) 

மற்றகாட்டிருவுத்தரகோச மங்கையுற்று மாமகேசனை வணங் 
இ, ஈற்றவம்பயின் முனிவரன்மடத்தசை நாடிப்பின்னருஈணியதைவிட் 
டுப், பெற்றமூர்பவரறபததகான்கு பிறங்குமாடல்கள்செயப்பெறும் 
பதியை, யுறறமர்ந்தனராயுளுராற்பத் தொன்றுசென்றதாலுயருகா 

வல்ர்க்கு, (௨௧௭) 

சங்கவாணர்வாழச்சலத்தரசன் றனக்குவெப்பகோய்தவிர்த்தருள் 
புரியுக், துங்கமாமறையோர்மடச்தன்னிற் றுலங்குதேசெசுவாமிக 
ளோடு, மங்கண்வாழ்சைவப்பிரபுக்கள்வேண்டு மதற்கசைக்துன் 
ஞளினிதமர்க்து, தங்கணாயகர்கோயிற்குநிதம்போய்ச் தரிசனஞ்செ 
ய்து சாம்வரலானார். (௨௪௮) 

அரசுசெய்தரு எங்கயற்கண்ணி யம்மைசம்கிதானச்இல்ச் தலச் 
இன்,* பெருமையிர் திரனரும்பழியகற்றும் பிஞ்ஞகன் திருவருட்பெ 
ரும்பெருமை, பரவசைவ?த்தார்தச்தன்பெருமை பலவுமோர்தினம்



#2. யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர் 

பயில்பிரசக ச, மூரைசெய்தாரிவைகண்டுசேட்டறியா தள்ள கென்றி 
யாருங்களிப்புறவே, (௨௧௧௯) 

கோயிலர்ச்சகரம்மைக்குச்சாத் இக் சொண்டுவந்தபூதியைக்கை 
யிற்கொடுத்து, வாயின்வல்லகாவல்வர்தந்தலையின் மன்னுசர்ப்பரிவ 
ட்டமுஞ்சூட்டித், தாயின்மிக்கபேரன் பினான்மாலை தரிக்கப்பெற்று 
மேதகுசிறப்புடனே, யாயிலின்னதென்றளப்பிலாப்பெருமை யமை 
மடால்ம தனால் ௮ம் சமர்ந்தார். (௨௨௦) 

மீட்டெங்கொருகாட்பிரசங்ச மிசச்செய்தாரதுவிரும்புபற்பல 
ரங், கேட்டுச்சைவசமயமுமச்சமயங் செழீஇயசம்பிரான்ரனுங்சே 
மன்றி, சாட்டுமேன்மையுற்றவையென வுணர்ந்தார் ஞானதேசகராய 
ருணல்கு, மீட்டுபல்புகழ்மசாசச்கிதான மியங்குசஞ்செ யியிட்டவே 

L- 5S, (௨௨௧) 

திருக்கரங்களாலெடுச இிவர்செவியிற் சேர்ச்சல்கண்ட சின்னச் 
சம்நிதான, மூருககமோடுதம்மாறுகட்டிகளை யுடனெடுக்தணிக் துவ 
கசையுட்சொண்டு, தருச்சஞாயமாரிலகசணக்கொத்திற் றங்குமையக 
கடவிர்ச்தனர்கேட்டம், இருக்குமாளினிற்பூ௨ணம்போய்வச் தேட்ச 
மூதலியதலமெய் தி, (௨௨௨) 

வணங்கெந்தபின்றெய்வயானையைமுன் மணஞ்செயெம்பிரான் 
வாமுமாமலைசென், றிணங்யெனபுடன்றொழுதுசனஞாளங் இருந்து 
பின்னருமதுரையிலேட, யுண।௩ூவக்சவர்ச்கருள செயுங்குருவா முப 
யசச்நிதியுத்தரவுயரா்ஈற், குணங்ளெர்தரவளர்க்கு சாவலர்கைச்கொடு 
ஜிருப்புச் தூர்சென்றுகைகுவித்து. (௨௨௧) 

வேவறு, 

செண்டிரையுலசம்போற்றுச் திருவண்ணாமலையாஇனம் 
சொண்டிருந்திசெற்குன்றக்குடியினைச்கு நித் துவர்தங் 
அண்டியமடாலயத்திலருட்குருவடியைச்சார்ர் து 
தொண்டியல்புற்றுர்சன்னட்யேதேசெர்சொத்சோளால், (௨௨௪)



ஆறுமுகராவலர் சரித்திரம், 

தீங்குமாளருட்பண்டாரச்சர்நி இிதாஞ்சித்தாந் தத் 
தெங்குமாட்சேபஞ்செய்யவிவருங்கேட்டவைசட்கெல்லா 
பங்குஈற்சமாசானஞ்சொற்றசேசசாளசற்றியோர்காட் 
பொங்குசாத்திரிகண்மிக்கபுராணிகர்முதலோர்முன்னம், 

தடையறுசைகடித்தாக்சத் துயர்வையுஞ்சார்க்தோர்க 

ளடையுறுபயனையுர்தம்மாலளச்சறிர் சமட்டுங் 

கடன்மடை திறர்சசென்னக்சண்டவர்வியச்குமாநம் 
சடைவொடுபிரசங்கித்தாரவரையொப்பாவாருண்டோ, 

சமைகிசர்பிறவா தீனந்தஙகுசேிகர் சாமேனு 
மமைசருபல்ல்க்சேறியகெறியணுகவொட்டா 
வுமையொருபாகநீத்திங்கு ற்றசச்கிசானமோங்குங் 

சமைபெறுமிவர்தேர்மிச்சகல்விவன் மையினைக்கண்டு, 

இருமலிசிவிகையேற் நிச்சிறச்சசாத் திரிகளாதி 
மருவுதம்பிரான்களோ துவார்கள்பற்பலவயங்கும் 
விருதுகண் மூன் புசெல்லவியன சர்வலஞ்செய்வித்தார் 

பொருவில்பன்னாளிருச்சப்புறம்விடைபெ ந்றுப்போஞனார், 

றர்தமண்கூடையீசன்றிருமூடியேறச்செய்தார் 
பிறந்தமாஈகருட்போயெம்பிரான் கழல்பெரிதந்சாழ்ச்தங் 
சறந் சவா துறைகோமுச்தியா தினமடத்திலன் பின் 

றிறந்த௨ரா தன்னாள்செலவிருந்தனரிச்செய்தி, 

தீமிழ்மறையெலுச்சேவாரர்தனைப்பலசாஞ்சோதித் தள் 
எமிழ்தெனயாருங்சொள்ளவச்சடிச் த தவுமன்ப 
னிமிழ்திரையுலகெலாம் 2தரிராமசாமிப்பேரேச்தல் 
சிமிழ்முலைமடவாராசைரறிதந்தேரான் தெரிர்து, 

சென்றுரசரவலர்பாற்சேட்டுத் திருவிளையாட றன்னிற் 

றுன்றுசச்சேசர்தர்த்சான்.றுகளில்வன்றொண்டச்செட்டி. 

Rh. 

(௨௨௫) 

(௨௨௬) 

(௨௨௭) 

(௨௨௮) 

(௨௨௯) 

(௩௬௦)



௮௪ யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூர் 

Quire nee ஞூல்விருச்தியுரையிற்சக்தேேகமொன்ற 
மென்றுமின்றென்னக்கேட்டானிதற்பினிர்ஈகர்விட்டேகு, (௨௬௧) 

தொண்டைமான்புதுக்கோட்டைக்குத்துதியுடன் குழவர்தா 

சண்டையினாட்டுக்கோட்டையரியஉர்ச்தகரனந்தர் 

பண்டைதூல்வல்லார்வம$தபான்மைபற்பலகாறகசேட்டுக் 
கொண்டகம௫ழ்ச்துவம் தகுழீஇநெடுங்குடியிற்செய்யும், (ama) 

புரிசெய்கும்பாபிடேகப்பொருட்டழைத்திடலும்போவா 

**ரரிமளவாலயச்இில்ங்குளார்யாரும்வேண்டத் 
இரிபுராக்தசர்சஞ்சீருஞ்சவனடியார்தஞ்சரும் 
பெரியதோர்சிவஏன்ன த்தின்பெருமையுமெடுத் தப்பே) (௨௧௯) 

அச்ன்னந்சாங்குமவர்கண்மாமிசமருஈ்த 

லிச்சியா திருச்கவேண்டுமெனப்பிரசங்கே திட்டார் 
மெய்ச்சியங்ததெகேட்டோர்மாமிசமுணல்வெறுத் துவிட்டா 
ருச்சிமேற்கொளுமின்னோரு முயர்கெடுல்குடி பூருற்று, (௨௩.௪) 

சிவபிரான் சேவையோடுசிவப்பிரசங்கமுஞ்செய் 
தெவரும்வர் தபசரிச்சவேற்றக்தநஈசர்விட்டேடு 
யுலமையில்லாவானைக்காவுயர்ராப்பள்ளியோடு 
தவமவிதஞ்சையாஇிதலங்களைச்சார்ச்துபோற்.றி. (௨௩௫) 

மாமகவிசேடல்சொண்டுவையெதலத்தில்வர் த 

சாரமகலாதிருக் சார்தஞ்செய்திதனைக்கோமு ச இச் 
கோமகராசயோகல்சொண்டசற்குருவென்றோ த 
லாமசாசச்சிதானமறிர் துதம்மடால்யத் இல், (amar) 

வித்துவானாயிருச். த விரும்புதே வாரமேய 
வ.ச்சமவிசேடமுற்றவுயர்பலசலங்கட்கோங்கும் 
பாணா கரு 

% அரிமளம்.ஒர் நீல்ம், «



ஆநுமுகராவலர் சரித்திரம், 

புச்தமுதனையபாடற்பராணஞ்செய்போசமாருஞ் 
சுத்தநற்குணமினாட்டுசும்கரத்தோன் றலோடு, 

ஒதுவார்சிலரையுஞ்சேர்த்சொருங்குடன் சென் று£ரிப் 
போது சாவலரைகம்பாற்புகுவியும்போமென் ரோதச் 
சாதுவாமவருஞ்சென்றுசைவபோதகமாைச்கூட்டித் 
இ ததர்மடத்தில்வர்தார்தேசிகர்தமைச்சேவித் த, 

போதகரிருக்குசாளிற்பு றமதப்புரட்டுப்போஃ 
வேசவாகமூச்சாச்சகவிரோதமிலவிதமதாக 

வேய்தமிழ்ப்பிரசங்கத்தாலிலக்கணவிலக்கியச்இன் 
வாதஞ்செய்வார்கட்கையமறைத்தலான்மகழ்தனினார், 

இச்தலமகன்றுபின்னரியங்குபுள்ளிருச்குவேளூ 
ரதி தீரைவணங்கியென்பாலரிவைசெய்தவர்பிறஈத 

5 திசேர்தலம்வணங்கசெசசம்பரஞ்சென்றுபோற்றி 
நித்தசன்னடனஞ்செய்வார்நிறைபெருங்கருணைநீரால், 

வித்தியாசாலையொன்றுமேலைவீ தியினிற்கட்டி 
வைத்துஈன்முகூர் சதக சன்னில்வர் தமாணாக்கரெல்லாஞ் 

சபெற்றிடச்கற்பிச்சச்செய்தனர்சிறார்களெல்லாம் 

புச்தியான்முன்னஞ்செய்தபுண்ணியம்போலுமன் றே, 

கருவிதூல்பலஉற்ரோசெண்டவர்சளிச்குமாறு 
பொருவிலாச்சமயதாலும்போதிக்கும்பொற்பினாலே 
மருவியகல்விச்சாலைவைத்தவர்சமைமதிததே 
யிருமையும்பெறலாமியகேயியல்கற்றுெனவிசச்தார். 

எங்குல்குருவாதீனமென்னுங்கோழுத்தியா தி 
தங்குபற்பலவா இினசச்கிதானங்கள்சைகம் 
பொரச்குஈல்லொழுக்சமிச்சபுகழ்ப்பிரபுச்சண்மற்ரோ 
ரிக்குன்னடேசர்பாசமிறைஞ்சடெவரும்போதெல்லாம், 

௪டு 

(௨௯௪) 

(௨௩௮) 

(௨௩௯) 

(௨௪௦) 

(௨௪௧) 

(௨௪௨) 

(௨௪௪)



௪௭௬ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

அன்புடன்சல்விச்சாலையடைக்துபிள்ளைகளையங்கே 

மூன்புறகிறுத்தித்தக்கமுறைமுறைபரிசோதக் கப் 
பின்புகாவலர் சாம்பெற்றபேறேபேறென்றுபே௫ 
யின்புறுபுத்தகங்களியல்பரிசெனகேமீகார், (௨௪௪) 

சாவலர்தரிசனத்தானாகைக்காரோணமகாடிப் 
போவதுபுரிர்தாரங்கேபோந்தமைதெரிக்துபூவாழ 
wera Sor 0௧௦௧ ட்டைவர்த்தகர்சிலர்கள் உந்து 
மேவரப்பே௫த் இல்லைவித் தியாசாலைமேன்மேல். (௨௪௫) 

சடைபெறவேண்டுமென் நுன்னிதிகல்கவாங்கிக் 

கொடையுளங்கொடிருவேட்டககுடியுற்றுக்கும்பிட்டேத் இ 
யடைதிருக்கடவூரேகயங்சணாருள்பெற்றன்பே 

யிடையருச் திலலைம தூரெய்தினரிருச்தாரிக்காள். (௨௪௯) 

தில்லைவாழ்சோயிற்புசைசெம்குகர்டலர் தரண்டல் 
கெல்லையில்கவாகமஙச ளியம்புதிசசையினாலேது 
மில்லைமெய்ப்பயனீ தாலேயிதுபெராதிருககின்றோமென் 
றஜொல்$லைறிர்தித்தாரொன்றுமுணர்ச் திலார்க்குணர்வுண்டாமோ,  () 

இன்னுமவ்வாலயத் இிலியற் றுறுங்ரியையெல்லாக் 
அன்னும்வை திசமாமென்றேசொழ்றனரச்சொற்சேட்டோ 
சென்னுகன்மதிச.ற்றேனுமிலர்சிலர்மெய்யேயென்ரூர் 
மன்னுசைவப்பயிர்ச்கோர்மழையெனவருசாவல்லார், (௨௪௮) 

திமகைருமுதுங்கேட்டுச்தரித்திலராசெசைவ 

மாமலர்மலருஞ்சாலைவைப்பினின் மதிஉல்லோர் மூன் 
னேமமார்விதிவிலக்ணெயல்பெலாமெடுத்தக்சாட்டிப் 
பாமரர்வாயடல்கும்படி பிரசங்கஞ்செய்வார். (௨௪௯) 

லை இசச்சரியைசொல் ஓமறைபொதவான ழாலா 

முவ்திறமுச்தியின்பநு தவரு துயருர்இிக்கைச்



ஆதுமுககாவலா சரித்திரம், 

செய்இயுச் இரிபதார்த்சச்செயலுஞ்சொல்சிவாகமங்கள் 
மெய்தஇிகழ்பரார்த்தபூசைவிதியுஞ்சொல்டிறப்புநூலாம், 

ஆன தாலவைகள்சொல்லுமருட்சிவ £க்கையாவு 
மேனையிக்கைச்செல்லாமேற்றமாமிதுவல்லாம 
லூனமாம்பாசமூனறுமோட்டுமிவ்வுயர்ச்சியோர்ச் து 
தேனலர்கமலவாவிததில்லைச்சிற்றம்பலச் துள், 

அருட்சிவசத்திகாணும£கடமன்பிழ்கண்ட 
திருப்பசஞ்சலியாரிர்சச்சிவாலயகிரியைசெய்த ற் 

கொருப்படுஞ்ிவாகமச்சாலோங்குபசததயொன்றுள்ள 
இருப்புடன் செய்தாரிக்தவிளைவுமுன்மிச வுணர்சம் ப, 

Be நில்லைவாழக்கணரெலாமன் புமேற்கொண் 
1g 6 DGa தீக்கைகளுற்றுறைம் க. ர்களாமிப் 

போதுகாழ் வார இன்றிப்பூசிச்சல்பொருவிலாவிம் 

மீ துயரிரண்டுநூ ற்கும்விரோசமாமெனவிளம்பி, 

அதிபிரபல்ஞாயத்தாலவர்களைக்சண்டி சசந் சப் 

பதிரிலகாளிருச்தப்பாந்சென்னபட்டணஞ்சென் 
ஜெதிருமன்பரைகேடித்தல்கருக்தனரீ துகிற்க 
ச இர்புசாவளஎஞ்சுழ்சொலைக்கருங்குழிசசரில்வைகும், 

பேர்பெறுமிராமலிங்சபிள்ளையென்பவர்் தாம்பேணுஞ் 
சீர்பெறுசிவாுுபூ இச்செல்வசென்றுரைச் துஞ்சித்தத் 
தேர்பெறவோதாதாய்ந்தோரென்றுமெங்கெங்குமுள்ள 
வூர்பெருமயக்கமெய்தவுணர்த்தினாரிஃ்தசொன்றோதான், 

ரானசம்பர்தமார்த் திராயனாராதிகல்லோ 
சானசிவாறுபூதியடைச்தவரருளிச்செய்யத் 
தானமையருட்பா வெல்லாந்தவிர்த் துத்சம்பாச்சடம்மை 

மீனமில்விழாக்சாலத்தமிருவசைப்பூசையில்லும், 

Fer 

(2@o) 

(௨௫௪) 

(௨௫௨) 

(உடு௩) 

(௨௫௪) 

(௨௫௫) 

(உட)



௪௮ யாழ்ப்பாணத்து கல்லூர் 

சந்தியாகால் த்துஞ்சில்சனங்களையோதச்சாத்.றி 
வச்திடலானாரப்பால்வா சவூரடி கள்வாயா 
ஓர்தியவாசகத்தோயெர் திருக்கோவையாரை 
யர்தினஞ்சபாகடேசரன்மெழுதியதைப்போல, (௨௫௭) 

இயம்புதங்சகவிகளெல்லாமெழுதுவரெழுசற்கேற்ற 
கயம்படகருவியேகொஞ்செயும்ரசவாதத திவ 

வியன் பெறுபப.ன்னார்செய்யவேண்டுமபின்மிஞ்சுமச்தச் 
செய் சருபொன்னாழ்பார்பதிபுரமெனப்போசெப்பும், (௨௫௮) 

ஆலயமொன்றுமுள்ளேயவையொன்றங்கட்டியங்கே 
சீல்மார்சிதம்பர,ச 2.ற்றிருகடஞ்செய்வார்சம்மைச் 
சாலவக் தயர்கிருதகஞ்சகலருச்சரிசசசேசத 
கேல்வேசெயசசெய்வேமென நியமபினரிம்மட்டேயோ, (உ௫௯) 

இத்றனர்மாருமான்மாவெய்சவுமினியமைந்தர் 
பெற்றிலார்பெரவுமஙகம்பின்ன மூறரோரப்பின்ன 
முறறிலராகவுஞ்செய்வோர்உண்ணீருறறிதசபம 
பற்றி றெர்யுமாறுபண்ணினமென வும்பார்மேல், (௨௬௦) 

அரிபிரமாமுன் ஞாஜனோர.றிவருக்தம்பிரானார் 

பர்வொெட தசென்பைட்டண ததெருவிற்பா இ 
யிரவினிழ்றம்மில்வா பிலினைத்திறப்பித துமைக்தா 
தரமுடன்வாங்குசென்னசத்தமககொன்றுதச்தாரென்றும், (௨௬௪) 

fui. pac ஞ்குழ்எ9கூ இல்லைத்தலத் இல்லாழ்ரபாஈடேச 
ருடனிரண்ட றக்கலந்த வுயர்வாசவூார்போல,த் 
இடமுடன்றாமுமக்கன்் சேருவமெனறும்பின்னும் 
படர்செய்பல்பயனில்சொல்வாய்ப்பறைபலவடிப்பாரா9, (௨௬௨) 

ஊறுமிர் திரசால்ஞ்செய்வோரிவர்தமக்சொப்பாரே 
தஏர்லி.௦ச்தரத்தான்மிச்சசமர்,சசர்தாமென் றச் சம்மை



ஆநுமுககாவலர் சரித்திரம், 

எளர்திருவ்ருட்ப்ரசாசவள்ளலாரென்றும்வாய்விண் 
குளறியல்பேசலுற்றார்குமித்திலாமேற்கோளொன்றும், 

திரமுறுசல்விச்செல்வஞ்சரூர்க்கருடியாகராசப் 
பிரபுவாஞ்சிவப்பேறன்பிற்பெற்றகாவலரிபபெந்றி 
புரமெலாமபரவல்கண்டும்பொறுப்பரோபுலமைமிககார் 
வரவெதிரவையினின்றுமதுரவாசகஞ்சொல்வாரால், 

மறையினுமுயர்தேவாரமலிதிருவாசகங்க 

ணிழைசிவகரணம்பெற்றுகிகழ்பசுசரணநீங்கு 

முூறைசெரிகாயன்மாரான்மொழிசருமுசனமையாலே 
யிைபயில்கோயிலாதியெஙகுமோ இடற்சாமென்றும், 
4 

அம் இமாமதியும்பாமபுமணிமுடிச்சடையெம்மண்ண 

ஐம். திருவாச்சாறசொல்வேதததினுக் தமக்கு நாளு 

முக்தியபிரியமேன்பேலுளவிவையென்றுமைககு 
மூச். தியரசசியதஇன்மொழிக்ச துமுதலாஞ்சானறு, 

பிறவுமங்கெடுத் ஐக்காட்டி ப்பிள்ளைபாப்பெரியரோதாத் 
திறமுறச்செய்தாரிர்தச்செய்தியாவுர்தெரிர்தங் 

குறவுறுபிள்ளைபாற்கற்றோைருறுவசோரா 

7றமுறுமிவரை?ச் இததாரவர்பவமெற்றாமோ,. 

அர்தரிர்கனையொன்மேனுமருட்சிவனடியரானார் 
தீர்தமான்மியக்தோடேவேதாசமவியல்புஞ்சாற் பி 
வர் சனராதலானாவலர்தமைவருசத்தவில்லை 
யிக்தசாளாயுளாறேழெய்திய இவருக்டுப்பால், 

மேல தாஞ்சைவமோங்கும்வித்தயொாசாலைமேய 
பாலர்சள்படிச்சமூன்ரும்பாடம்வேண்டுதலாம்பற்டல் 
லில்மபர்வொகமங்கள்செழுமறைசிவபுராண 
லாவ்ணமரீதியெல்லா அட்பமோர்ர்தொருங்றாுசோச்ச, 

4 

(௨௬௬) 

(௨௬௪) 

(௨௬௫) 

(௨௬௬) 

(௨௬௪) 

(௨௬௮) 

(tam)



௫௦ யாழ்ப்பாணத்து 5ல். லூர் 

வாச்செயரூபமா்கவரைர்த தன் நூடிவில்ெளவை 
வாச்யெல்வாச்குண்டாகல்வழியுஞ்சீர்வல்லகல்வி 
சேச்யசிப்ரகாசர்செய்சகன்னெ றியுஞ்செம்மை 
சேச்ியெவுரைகளோ௫் இகழ்சரச்சேர்த்தச்சிட்டார், (௨௭௦) 

சர்பெறுவசனமாகத்திருவிளை யாடல்சாந்தம் 
பேர்பெறுசாயன்மார்களபெரியபுராணம்பின்னு 

மேர்பெறக் ஈப்தங்கச்சிலிட்பெக்சுனரிடுங்சாற் 

கூர்பெறிசவனஞ்சென் நகொள்கையால்வருத்தங்கொண்டார்.(௨௭௧) 

உடன்மெலிஷண்கெறுப்போடுறச்சமின்மையுமுண்டாகக் 
சடமைகண்முற்றறாதசருசஇினராய்ச்சில்காலம் 
படர்முழுதசல்வான்சும்மாபயினறுபின்பழஞ்சிகேகத் 
இடமிகுபொன்னுச்சாமிதசேவமன்வேணடல்செய்ய. (௨௪3) 

சேதுபுராணம்பார்த்சசச பற்றினாசன்மேற்தேர்வா 
ேோதஞரானக்கோழுத்தியுயர்குருவாயன்பு ற்றோர் 
பேதுராவண்ண ஜ்செய்சுப்பிரமணியப்போவளள 
லேதகட்டளையிட்டாலுமெவர்மறுத் இடுவரம்மா, (௨௭௧) 

அ௮ளியினாலருளிச்செய்யவறிஈ் சசாவலருமங்க 
ெளி௫ தவெனவிளமபாவிலக்கணவிளக்சச்சுரூ 
வளியிலக்கணசகொதசெ.லலாம்வல்லவர்ப௫முமேலாச் 

செளியொல்காப்பியச்சூச் திரவிருத்தியஞ்சோ இத்து, (௨௭௪) 

அச்சினிவிட்டுக்கார்தமதனொூம்வே௱கேச 
மெச்சியனூல்களெல்லாம்வெவ்வேறுமிசப்பதப்பித் 

இச்சியாகின்ரோர்ச்செல்லாமெங்கெங்கும்வெளியேற்றிப்பின் 
பூச்சிேல் நிஞர்கொள்ளுமுயர்சிெம்பரம்வர் தரூர், (௨௪௫) 

ங்சாளச்சாடெங்குமள்ப்பிலாமாரிபெய்ய 
யகொக்கொருதினச்தமிறக்தன ரெண்ணிலாதார்   



ஆறுமூககாவலர் சரித்திரம், 

பாயவிச்கொடுமைகண்டோர்பயப்படாவண்ணம்பல்கான் 
மாயனாலறியாரம்மான்மளமையையெடுத்துவாழ்த்தி, 

பொற்புறப்பிரசங்கெத்துப்பொழு தபோச்குவரப்போது 
நற்புகழ்ப்பிராயந்தானுசாற்பத் துசான்காகமபோ 
லற்புறப்படி.ப்பார்தம்மையடைக்தடிலரியகல்வி 
வற்புறுத்திப்போ இப்பார்மசழ்சென்னைவர்தாரப்பால், 

அ,த்திருககரிலுள்ளவருட்சிவபச்இிமான்கள் 
பித்திரித திர ற்சைவப்பிரசல்சமபெரிதுஞ்செய்யு 
மித்திறம்பிரார் ச்இத்தார்களிவருமங்கனஞ்செய் இட்டார் 

சுச்தியொவருமங்கெய்சச்சக்சரவாரக்தோறும், 

இச்பச்தஇிமான்சளிற்லெர் திரண்டெழுர்த 
மெச்சியற்றொண்டைகாட்டில்விளங்குசேவாரம்பெற்ற 
ஈற்சிவசலங்கள் சேர்ரேணர்தவிர்தரஈன்னாளிழ் 
பொதற்சிறுகாசுசேர்சககும்பொருட்டொருசவைபு தக்கு, 

பிறந்திறர் துழலுஞ்செய்கைபெருச்சிவ பிரானைப்பாடன் 
மறர்திடாமால்உரோழிவருமொருவராகுமென்னுர் 
திறக் திசழ்தருசித்தார்சந்செளிச்தசாவல்ரைவேண்டி. 
ws திறம்பாச்சபைக்கங்க திப தியாக்சிக்கொண்டு, 

ச௨புண்ணியத்தின்?ல்க்செளிவுறச்செப்புகென்ன 

(௨௭௭) 

(௨௪௭) 

(௨௪௮) 

(௨௪௯) 

(௨௮0) 

விவர்சடாம்வேண்டிச்சொள்ளவிதற்கென்னதடையொன்றில்லை 
யல ரவெவிதிற்றாமேயறியுமாதனைவருக்கு 
முவமையில்பிரசங்சஞ்செம்திடலுற்றாரொப்பிலாசார், 

வேவறு, 

(௨௮2) 

சங்சடங்கள் சமயமூமச்சமயத்இன் 2 வலுமத்தலவன் ம் 
ன்னை,யிள்சமரான்மாச்சகள்உழிபரொையுமிதையச்சவிலறவனே ற்று



௫௨ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

24) தங்கமிகுசகருணைசெயுநுறைமையுமோர்ச்தோர்ந்தபடிசுத்சரானோ 
ர், பங்கமிலாச.நுட்டிச்கும்பான்மையுகங்கடனாகும்பாரின்மீதே, () 

சைவெெனுஞ் சொற்கருசதச் சவனைவழிபடுவரென் றறகுமச் 
சைவ,ைவராமர் தியசைவருங்கூட்டியறுகரெனலாமவர்க்குண், மெ 
ய்வளருமாதிசைஉரநா இசைவராய்விளங்கும்விமலஞாத்தி, தெய்வமு 

சமைந்தில் ருமுணிவர்கோச்திரச்"ிஉவே தியராமன்னோ, (௨௮௩) 

மசாசைவர் வை திசப்பிராமணருட் 8௨ £ச்கைவாய்ச்தோராவர், 

சகாயமிகுமதுசைவர்மன்னர்வணிகருளசனைச்சார்ந்தோராவர், sen 
தாரமுறுமவாச்தரசைவரல் த. குத்திரராஞ்சோர்வு, மிசாதபிரவரசை 

வராறநுலோமருளுமதுவிளயகு மோசே. (௨௮௪) 

௮ர்தியசைவ ராவார்களொழிர் இடுமெல்லாச்சாதியார் தம்முள் ளூ, 
மூச் தியகற் வ திச்சைபெற்றகர்களேயிகனான்முக்கண்மூர்த்தி, யெர் 
நையைவேதியராதிபுலையரீ ருயவரெல்லாமேத்திச், சிரதைசெயற்கு 

ரியரெனல்பெறப்பட்டதாயினுகாக்தேருஙகாலை, (௨௮௫) 

வழிபடலாங்கிரியைவருணந்சதோறும்வெவ்வேறுவசையாமுக்க 
ண்,விழியிறைவன் சிவலிங்கமுதறமிருமே ணியுந்தன தமெய்ம்மைத் 

தொண்ட, ரழிவறுவேடமுமபுறதசேயிடமாசக்கொண்டுகின்றமக'த் 
தேயான்மா,வொழிவிலி... மாக்சொண்டுநின் றருளுஞ்செலிங்கமோரிர 
ண்டாம். (௨௮௯) 

ஆன்மார்,ச்தம்பரார்ச்தமெனுமவ் விரண்டின் முன்னையதாசான்பா 
லேத்றுச், தான்மாற்றந்தவராமம்றன்பொருட்டுப்பூடிக்சத்தக்கதாகு, 
கான்மாற்றம்புகலரியபரார்த்தச்தான் பிறர்பொருட்கெயக் தநல்லோர், 

மேன்மாற் றமுறைப்படி பூசிப்பச அகோயிவினுள்விளல்வில்சம், () 

அங்வீலிலங்சஞ் சுயம்புகாணச்தைவிகமாரிடமா லுடமென்றைச் 
சாஃமில்லிலிக்சலடி வாகுஞ்சிவபெருமான் திருவடியையெய்துமார்க்க 
இதி வ்வியமாஞ்சரியைரியையோசக ஞானமெனத்திசமுகான்சா,மெள 

ல்லுருவடிகைமோக்செசெய்சொண்செரியையாமன்றே,  ()   



ஆதுமுககாவலா் சரித்திரம், Oe. 

இரியையருவுருவடிவைகோக்இயேகத் தும்புறத்துங்களருங்சொண் 
டா,மருவழிவைகோக்யெகத் தொழிவினாறசெயுமவழிபாட தவேயோ 
கம்,விரியுமறிவுத்தொழிலாலம்மூன்றுவடி.வுககுமவேருய்கிறகும், பெ 
ியசச்சிதொனந்தவடிவினிடஞ்செயுர்தொணடுபிறங்குஞானம். () 

எங்கும்வியா பகமாய்கிற்பினுமிலிங்க நமுதற்றிருமேனியு மெய்த் 
தொண்டா, தங்குதிருவேடமுமாமிரணடிட ததுந்துபிசினெய்போற்ற 
யங்காநிற்பர், பொஙகுமருடசவபெருமான்பிறவிடமெல்லாம்பாலுட் 
புக்கசெயபோ,லிங்குவெளிப்படா நிற்பராதலினாற்சைவசமயிகளெல் 
லோரும், (௨௧௦) 

இறழையவனையிலிங்கமுஞ்சங்சகமமுமா மிரண்டிடத்துமிறைஞ்ச 
வேண்டுவ், 'கறை.பறுமிம்முறைசரியைமுதலியகான்மார்க்கருஞ்செய் 

கடமையாகு, தறையின் மலநீங்யெஞானிகளுமுச் தமாமலமோய்தா 

சகாமைக்கு, மூறைமுறைமேன்மேற்சிவானந்தம்வளர்தற்குமிதுமுடி 
த்தல்வேணடும், (௨ ௬௧) 

உறங்குவாசைப்பொருளவரையறியாதுநீக்குதல்போலுயர்வொ 
ப்பில்லா, வறயகுறிச்கொணஞாணிகளுச்இச்சான்குக்தாமேயங்ககல்வ 

வன்றிக, கறங்குமனந்தவிருமவர்தாக் சவிர்ப்பாரலர்்தவிர்த்தாற்கணக் 

இல்கால, மிறஙகுஈரகத்இனுள்வீழ்ர் இிருவசெனவுண்மைதாலியம்பும 

ன்றே, (௨௧௯௨) 

ஒருபிரபுபணிசளுளஞட்டொழில்செய்வோர்புறத்தொழிற்குமுரி 
யராவர், மருவுபுறததொழில்செய்வோருட்டொழிலுச்குரியரல்லாலா 
றுபோல, வருவுருவமுருவருவமுடையபிரான்மேற்பணிசெய்வார்£ 

மூற்றுப், பெருகுபணிககுரியர்€ழ்ப்பணிசெய்வார்மேற்பணிசெய்பெ 
ரியராகார். (௨௯௩) 

ஆன தனாழற்.றிருக்சோயில்கொண்டருளுஞ்செவலிங்கவமலன் றன் 
அன, ஞானமைதியசான்கு திறத்தாரும்வழிபடனன்னடக்சையாகுர், 
தினமிலாச்சிவாறுபூதிப்பெருவாழ்வுடையசைவரூரியர்கால்வர், கூன 
ன்மதிமிலைச்தானை ச் சலர்தொறும்போய்ப்பாடிவ ணங்குவ துசான்ரூமி



Qe யாழ்ப்பாணத்து கல்லூர் 

அருண்மயமாஞ்சிவலிங்சகவழிபாகொன்குபாசத்தாராலு, மரளற 
கேசெயப்பமோயினுமசவரவர்சருத்தவசையால்வேரு, மிருளுறுமம் 
மிடத்திழைவனருள்புரியுமுறைமையுமவ்வியல்பேயாகுர், செருளுற 
யாமவையெலாம்விரித் துரைப்பாமுசற்பாதச்செயலினின்றோர்,  () 

பரு ச சறிதலில்லாமற்சிவலிங்கமுச ஓருவேபரமென்றன்பு, மிகு 
த்.துவுதி)ூவப) அத்ச்கெம்மிறையுமருள் செய்யும்வெளிப்படாமற், றொ 
குத்தவருஉப்பொருளாஞ் சிவபெருமான் மந்திரத்தாற்றுசகளிலாமன், 
வகுச்தசிவலிங்கமு சலியவருக்சொண்டாரென்றுமனத்திற்றேர்ந்து. 

மச் இரநியாசச்சால்வபிபடுவர்கிரியையெனுமார்க்கத் துள்ளோர், 
தீர்திரயோசம்புரியுகெறிகின்றோர்யோகெகெளிசயங்களெக்கு, மிந்தி 
ரவியெரிவிழியாரிருச்சல்போலிதிலுமிருந்தியெரென்று,*சம் இிரமூற் 

திவிக்சமன சச்சாத்தியமக்திரச திலருசசனைசெய்வாரால், (௨௧௭) 

இச்சவிரு இற ச்சார்க்குஞ் "வெபெருமான் சடைந்தபோதெ திரிற் 
ஜோன்றுஞ், செச்தசழதுங்சறக்சபோதிற்றோன் றும்பாலும்போழ்.நிகழு 
மவ்லம், மச்திரங்களால்ல்வவர்விரும்புவழிவாயவ்வச்சொருபத், sig 
முறஉங்வப்போதேதோன் நிகின்றுசமதருள் செய்வாரே, (௨௬௮) 

ஞானிகளிம்முச்திறத்தாரும்போலோரிடமாககாடிடாமன்,மேனி 
றயுமன்பின்மாத் திரையங்கேவழிபகொ.மிசவவர்க்குத, தேணிறை 
யுங்சொன்றைமுடி.ச்சிவபெருமான் சன்றைநினைச்திடுக்சாயான, வா 

ணின் முலைப்பால்போல்ங்சவ்வன் பேசாமாய்டின் றருள் செய்வாரே. () 

பசரும்விதியிதுவாகபரஞானமென்னுமறுபவஞான த்தைச், செ 
கமதிலோராதிருர்துமபரஞான்ம்மெலுஞ்சாச்திரஞானச்சை, கிகழ்கு 
*சச்சிதியிற்போய்ப்பெரு அஞ்சிற்லொசமைஞா னிகளென் ரோப், 
சுழ்சரியா இயையிகழ்ச் துபொகல்குமெரிலா wage Pye eer a7? நு 0) 

ன! ப்ட் ட் ப பண்ணி 
ணை வல் 7 em ” தார 

ச்ம் ™ wey



ஆறுமூககாவலர் சரித்திரம், Aa 

சேசியன்ஞானத்தின்மிகுக் இடுநாத்தி நெறியுமதைத்தெளிச்து 
செப்பு, மாரிரியர்தம்முளாயராசிரியரும்மிலையாலவர்தம்முள்ளும், பூசி 
யவெண்ணீ நியலுஞ்சமயதேசருயர்க்சபோதமுள்ளோர், மாசிலா 
வவர்திருவாச்சால்வருந்தேவாரதிருவாசகங்கள், (௩0௧) 

அதிதார்ச்தன் மனைப்புசழ்ஈது தன்னாற்சொல்வாச்டனிலு மதி 
சர் தன்பாற், பதிசாமக்தேத் தியர்வாய்த் தோன்றியவாக்கினில் விருப் 

பம்பற்றுமாபோன், மதிசூடு 6ஞ்செபெருமான் றமை*ப்கழ்ர் த தம்மாற் 

சொன்மறையினுஞ்சர்த், துதிபுரியங்தொண்டர்லாக்வவையென்றுமிக 
விருப்பஞ்சுரர் தகொள்வர். (௬௦௨) 

ஆசதலினாந் நிருப்பதிகம்பெற் றசிவதலங்களுயர் வவையேசேனு, 
சோத்சவுற்றிடிற் றீர்ச்சன்மிகுர் தவ தருமமென நாலின்மேற்கோள், 

பேசத்வெடுச் துக்காட்டிப்பூசைமுட்டுப்பாடுற்றாற்புக்கதாகுச், தீதனை 
தீதுங்சகாட்டியவைதவிர்ப்பவர்தம்பெரும்பயனுச் இரட்டி ச்சொல்வி. () 

பேரவையில்வச் இருந்தோர்யாவருக்குஞ் சவசருமம் பெறிதென் 
pay, சாரவையமேதுமின் திப் பிரசங்கஞ்செய் துமுடித் தனரதன்பி 
ன், 2ரமையிங்ஙனஞ்ன்னாட் சென்றபின்கூடவு மசற்சோர்திலகம் 
போலப், பாரவையம்புகழ்சருசாவலரிரும்த போதித்தபடியைச் சொ 

ல்வாம், (mow) 

இன்பமதிலேவிருப்புச் துன்பமதில்வெறுப்பு மூயிர்கயயெற்சையே 
னு, மின்பமிது தன்ப மிஃசென்றுணர்ச்து துன்பத் இ னெல்லை£ீக்9, 
யின்பருறுசெறியிஃதென்றுள்ளபடியறிச்ததனையெய்.ததற்கு, மின் 
பமுறுசுதந்திசத்இியையடையதல்லவஃ இிறைகற்கெய்தும், (௬௦௫) 

உயிர்பரசச்திரமூடைய திஃததிர்ெம்பிசான்௨ழிமி னொெழுளெ 
ன்திச், செயிருறு துன்பமுமின்ப முர்தெரிர் த.தன்பச்இிற் நீர்ர்தின்ப 
த்.திற், பயிலுவத.ற்யெலாவாகித்தியமாகயெபேரின் பர்தானயாசேற், நு 
யிதம்விழிப்புங்கடர்சமுச்தியொன்றேபிறவெலாச்.அன்பமன்றே, 0):



(௬ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர் 

பழியிலருட்சிவபெருமான் நனையடை சலவரைவி இப்படி.யன்பா 

௧, வழிபடலவ் வழிபாட்டுக்கே துரவஞானமிக்த வழிபாடொன்றே 
யொழிவின முத் திவீட்டுச்குவாயில் சவஞானமேமழுறுபகுப்பா, மொ 
ழியின் மூன்றார் தீக்கைபெற்றபின்புெஞானமுக்துநூலாழ், (௬௦௭: 

உயர்சைவத் தாந்தசாத்திங்கபளோதலோடோ துவித்ச, லயர்வி 
லவற்றின்பொருளைக் கேட்டல்கேட்பித்தல் கேட்டதைச்ிந்இிததல், 
செயறெகிதறெகிச்தபடியே நிட்டைசேர்சவிந்சச் சிவஞானத்துச், 
கியலுறுமேதுச்கள் சவாகமத்தில்விதிச் இடுஞ்சரியாதியமான் றெண் 

லும், (௩௦௮) 

வதருமமாமிழு திபுசல்யாகமுசலியவை€வதன்ம, முவமையீ 
லாயோசமின்றிஞானமுாஈற் இரியையினறியோகந்தானு, மஉமகலுஞ் 
சரியையின் நிச்சரியையுககைகூடாவாமஃதுகிற்க, தவமலியஞ் சரியை 
சே.தலியகான்குந்தரும்பலன்கள்சாற்றக்கேண்மின்,ஃ (௬௦௧) 

ஒளிர்சிஉசாலோகசாமீபசாருபசாயுச்சியங்கண், மிளிர்மகமாதிய 
பசுபுண்ணியங்சகளோசுவர்க்கததை மிகவுகல்கும், களியுளங்கொண்டி 
வைகளெலாமுணர்ந்துணாந்தபடிஈடததலகல்விகேள்விச், தெளிவு 

(மிகு தியினன் நிக்கடாவாமிதுகூடுஞ்செய்கையாக. (௬௧௦) 

பெரிதம்விச்தியாசாலைசாபித்தலொசசைவப்பீரசங்கங்க, டெரி 
தாச்செய்வித் சஓமேமிசச்சிறக்தபுண்ணியமிச்செய்கையாலே,யரியச 
வதருமமொடுசி௨ஞான மபிவிருத் தியாகுமென்று, விரிவுறு நான் மேற் 
கோள்கள்பலசாட்டியாவருக்கும்விளங்குவித்தார். (௩௧௧) 

பின்னரும்பற்பலவாறுபயனடையச் செவெசருமப்பெற்றிகாட்டி, 
யென்னருமுட்களிப்புறகற்பிரசங்கஞ்செய்தமூடி.த் திட்டாரிப்பான், 
மன்னரின்மாசறக்சற்றோர் சிறப்புடையரென்பதுகா வலர்பாற்சண் 
டே, முன்னருமற்புதமென்று து.திகள்பேரவையுளோ ருரைத்துச் 
சென்ருர். (௧௪௨)



அநுமுககாவலர் சரித்இரம், டுள 

அப்பாற்சர்தானாசாரியராகுந் தில்லைவாழக்தணர்கச்கு, ளொப் 
பாருமிலாதவு மாப இிரிவாசாரியர்தம்முண்மைவாக்குத், தப்பாமற்செ 
ய்சோயிற்புராணச்துக்கனியவுரைசாமேதீட்டி, யெப்பாரும் புகழவச் 
"கற்பதிச்தவெளியேந்றினாரிதற்குமேலும், (௩௪௩) 

௮மைசரு£ர்மழைஞானசம்பச்தசிவாசாரியார்செய்சைவ, சமய 

கெறிக்குரைசெய்து பதித் துவெளிப்படுச்தியபின் றமிம்வல்லோர்க் 
கோர், சிமையமெனவோங்குதொல்சாப்பியச்சேனாகீரையஞ்சசோதித் 
5628, சமைகிகர்வாருக்சஞ்சீர்தெரியவிஞ்ஞாபனம்பலவுஈடாத்.தி 
னாசே. (mae) 

இன்னைஞ்சில்பகல்கழிச்தபின்னர்யாழ்ப் பாணத் துக்கேசவே 
ண்டிச், சென்னைசஈகர்விட்டகன்று ஞானநடராசர்திருத்தில்லைசேர்ச் 
தா, .ரன்னபொழு திராமலிங்கபிள்ளை நண்பர்பலரையுமங்கடுத்துசம் 
மான், றன்னருளாற்சமயவாதஞ்செய்து வெற்றிகொண்டதற்குப்பி 

ன்னர். (௬௪௫) 

Gaim. 

ஒல்லைசென்றுமாயூரமுற்றங்குளாருவப்ப 
வெல்லையில்லருட்சிவபிரான்மமையுமிவர்வாய்ச் 
தொல்லையாகமவேதத்தின் மகிமையுந்சொண்டு 
வல்லைசெய்பவரெய்துறுபெரும்பயன்வளனும், (௩௧௬) 

பிரமன்மான் மு.தற்றேவர்சள்யாருமெம்பிரான்பால் 
வரமகேகமுன்பெற்றகாசையும்பலவாறு 
,சரமுறும்பிரசங்கங்களாற்சொலிச்சங்கார் 
கரமுளோன்பதியலனெனவே துக்கள்கரட்டி.. (௯௪௭) 

அ௮ன்னவன்னுபமன் ணியமாமுூணியருளா 

அன்னருஞ்சிவதிச்கைபெற்ற தமுதலுள்ள 

வென்ன சான்றுமங்கெடுச்செடுத்தோதினரெவரு os 

மின்னவைமறுச்திடப்படாகெனச்சரச்தேற்றார். (ms 4)



டூ௮ யாழ்ப்பாணத்து ஈல்லூர 

ஏற்றபின்பவர்போயபின்னித்சல்மிகக் து 

மாற்றருஞ்சிவசமயமேவளர்தருமபுர 

மாற்றலாக்கிருவிடைமரு தூம்பிறையாறு 

சாற்ற £ர்மலிசாரைக்காலா தியதலங்கள், 

சென்றுசென்றுயர்ெபிரான்றெரிசனஞ்செய்று 

கன்றுறும்பிரசங்கமுமியற்றுபுகன்மை 

அன்ற null GR pen ரட்டினையடைந்தனர் நாயோ 
ரென்றுமுள்ளவரெனும்புசம்பெற்றிடுமிவரே. 

அத்தலத்துளவாலயசருமகாசதாவாற 
ச22ஈட்புடன் வேண்டவோர்பிரசங்கஞ்செய்து 

பத்தரிமகறக் திட்ட நாவல் ம்யாழ்ப்பாண ச் 

அத்தமச்சிவன டி யவரெதர்கொளவுரருர். 

வாடுறும்பயிர்செழிப்புறமழைபொழிவான்போற் 
வேபெற்பலசனககறாட்டெஸிவுறக்தறசதாற 

பாடுற திரிபதாரசசலக்கணமெலாம்பகர்ந்தங் 
இடுவேறிலார்தம்மட ச்திருந்சனரிப்பால், 

அங்கண்வாழ்மறையவாமுதலறிவுளோர்யாரு 
மெங்கணாஉலரிடத்தினிற்புறச்சமயிசண்முன் 
தங்கள்பொய்ம்மதமெய்யென்ச்சாற்றினர்சகெக 

விங்சண்யாவருமிலரிதற்கென்செய்வேமினிமேல், 

தங்கள்வித்தியாசாலையிலேபலசரமு 
மெங்கண் ம இிரங்கச்சைவப் ]ரசங்கமிசைத்தா 

னங்கண்மம்மர்சோய்தவீர்க்தயலாமெனஈவின்றார் 
மங்சளம்பெறுபோதசகர தமனமஇத்தார். 

ஒன்னதானஞ்செய்கானிடம்படத் தவர் தடைச்தோ 
'சின்னறீரெனச்சொல்லுமுன்னவன் றவிர்த் இடல்போற் 

(௬௪௯) 

(௬௨0 

(a. 2 5} 

(௩௨௨) 

(௩௨௩) 

(௬௨௪



ADEE MOT FG Td. 

சோன்னபற்பலாமனத்அயர்கெடச்செவிச் தளைப்போய் 
மன்னலாஞ்சைவப்பிரசங்கவமுதினைவார்த்தார், 

ஆன தாலில்சருக் இனோர்சைவ தாலறிந்த 
ஞானமிக்கவராயினாரீ ழநன்னாடு 

தானடைக்சதேத௨மெனத்தக்கபோதசர்ச்குப் 

போன ஷாயுளீரிருபதோடேழெனப்புகல்வா, 

இச்சவாறுசைவப்பிரசங்கமுமியறேர்ச் 
ஆய்ச்சி சந் தமிழ்ச்சழசமுஈடாச் துசாருரயர்ச்ளி 

தீந்தவர்கசரங்கல்விஈ இயாசாலை 

அவர்சசைவம ணவர்கிலர்வர் தமாவலர்பால், 

ஐ.பயாந்திருரீ நணிர் 2தடனாலக்தோ 
லெய்யபாஇரிவெருட்டுளெ Oona Orla Fi 
செய்யலாவதசேதெனிலெமகஇன்னருள்செப்து 

மெய்யராச்சவவங்கிலவித இயாசாலை, 

"று தாபிசக்சவேண்டுமென் நிரக்திடவள்ள 
'ல்பூரிசகசாவலரங்கன௩டாச சற் 
ரறுவேண்டியமுயற்சிசெய்தமைச்சனரசன்மேர் 
ான்றுமாறிம்கோப்பாயொடுபுலோலியாம்புரத தும், 

ர்க்சசைவமேவிளங்குறும் வித்தியாசாலை 
நிச்கசண்பொ தொபித் த௩டாத்த காண்மேனாட் 

'டொக்கவின்னருள்புரிமலூர்க்கச்தசுவாமி 

புக்சவாலயச்சாரழைத இட ௨ங்கட்பேர்தார், 

போச்தபின்னரச்சிவாலயஞ்சிவாசமப்பொருத்தம் 
ஜிர்ச்தயாவையுந்தவிர்க்இடுமபடிசொலித் இரு 5,இ 
யாந்தமிழ்பபிரசங்கத்தாம் றிரவியமனச்.த 

மார்தர்பற்பலர்கொதிவர் துகொடுச்திடவாங்க, 

(௨௨௫) 

(௨௬) 

(௩௨௭). 

(௬௨௮) 

(௬௨௧) 

(௪௩௦) 

(mma)



௬௦ யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூர் 

செய்யவேண்டியதஇிருப்பணியா தியசெய்வித் 

அய்யவேயசப்பவியினையொழித்சனரொளிர்வே 
லையாபூசனையாசமவிதிப்படியமைத்து 

வையகம்புசழ்சைவடோ தகரங்குவாழ்காள், (௬௬௨ 

மூயலுமாணவாசந்சளைப்படிப்பிச் தமுச ஓக் 
கயலியற்றொகைச்சைவவினுவிடையரிய 
செயலி-9க்சகணசீசருச்கமாதியன ஞூல்செய்து 
மசேயலுறச்சிெவஞானபோசத இன்ிறறுரையும, (௬௩௬௬ 

விரிட்புராண மும்பரிசோதனைசெய்சங் 
குவமையற்றிடவாற வர் சம்வயசைம்பசதசொன்ரா 
மிவரத ற்பினல்லூர்ச்கக்சசாமிகோயிறறெற 

சவமகன்றவீதியிலுளமடத இனையடைட் த. (௬ ௬௪) 

அம்மையார் திருமுலைசரரஈ்சளிச்சபாலரு5;நி 
மூம்மைலையமுழுய்யவேபாடியருத றபாச 

செம்மைமாமறைப்பொருளெலாம்யாவருஈசெளிய 

கம்மையுங்க திக்சோத இடுபிரசகக வின் று, (௬௬௫) 

மேற்குறிச்தகேற்படையுடைவிமலஞனார்விழவி 

லார்க்குமுள்ளன் புவரும்படி. துறைசையாகனத 

தோர்க்குளேயுயரோ துவார்பலர்வரவுஞற் றி 
யேற்குசல்விழாக்கொண்டருள் வீ. திகளெக்கும். (௩௩௭) 

கீறுசண்டிகைபுனைச் சகராஇப்பின்னின்று 
சேறுமுூவர்தேவாரகசள்பாடிட ச்செய்யுச் 
சோறமற்புசமெய் திவேதியரெலாஞ்சுருஇி 
கே றுவேறுகின்றோ இினர்கண்டவர்வியப் .. (௬௬௭) 

இன்னவாஞ்வவேடச்இின் பொவிவொடுமெங்கு 

மன்சலார் இருச்கூட்ட ச் இின்சிபப்பைஈம்வாக்கா



ஆறுமுகநாவலர் சரித்தரம், 

லன்னைசொல்வதஞானசம்பர்சசரோடெய்தி 
மேன்னருற்றவெண்ணிராயீராசிறப்பினுமுக்தம், 

ப் 

இிவாகமப்படி இருவிழாமுடிர்தபின்52.ச 
தவாமிகுசதுநகைட கமொடுதிருவிளையாட 

றவாவிருக்கன் ரைன் மு சவி.பதிருச்சஞ்செய் 

அவாவருட்சிவாசசனையநுட்டானஞ்செய்யொழுங்கு, 

இி.திசெய்சே௫ிகன் டன்செய்விதிமுறைச்சிறப்பு 
விஇசருப்பணம்போசனஞ்சிராகசஞ்செய்விதியோ 

டதிசமார்நமிழ்வடமொழியினிலகராதஇ 

புதி நத தீட்டல்போதிசதலிரபோக்னெர்போழ் த. 

புல் விற்பச்சியோர்பேர றிவடைச் திடும்புலோலிக் 

சல்விசாலைமாணாக்கரைசசோ திக்கக்கருஇச் 

சொல்விச்தைக்கடலானவர்சென்றனர் தூய 

பல்விற்பன்னரும்பாடினரிவா்புசழ்பர வி, 

அ௮ச்சச்சாலச்தின்மழைகுறைச் இிட்டமையானே 
யெந்தத்சேச மும்்௨உற்கடமெய்தியதிதுகசண் 

டிர்தச்சேசச திலேழைகட்காப்பமென்றெண்ணிச் 
சொரச்தக்கைப்பொருளாம்் சஞ்வொர்ப்பிச்சச்சொன்னார். 

விரைவிறபஞ்சநீங்கிடுசலில்லாமையானமிக்க 
பிரபுக்கட்டுதபேசுவான் பிரசங்கம்பெரிதொன் 
'றுரவிற்செய்சவரவர்கடச் இிடும்பொருறாவக் ந 

சீரவிற்சம்புவின்னருளெனக்கறியன்னஞ்சமைத் 2, 

வர்தவேழைசள்ப௫ப்பிணிருமுவதுமா ற்றி 

யெர்சவேளையுஞ்சாருண்ணியமியைந்தா 
ரீர்சவாறுசின்னாட்செலப்பின்னுமங்சேட 

யர்தமாணவர்தங்களைப்பரீச்கைசெய்,சனரால், 

(௩௯௮) 

(௧௬௯) 

(௬௪௦) 

(௩௪௧) 

(mer) 

(௬௪௫) 

(axe)



௬௨. யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூா 

செய்சபின்பருட்செவசைவப்பிரசங்கஞ்செய்உா 
பொய்சழைக் இடுபுறச்சமயத் இனிரற்புஃக 

மெய்சவிர்ர்சசெட்டிச்ியாங்கண்ணடுமின்னை 
யய்சல்செய்இிடுமொருசெய்வமெனஉணங்குதஓம் (mee 

அவட்ரெண்பெச்சததிலுஞ்ிவறாமாரரைவை த் 

இவட்குகேரெனப்புசைசெய்க௫சஓ மிங்கள் 
உச் துரோக :ராபயனடையாரீமை செண 
றெலாச்குங்காட்டுமோர்பிரசஙகமமழைபொழிர் இட்டார், ௩௪௬ G திபா 

இம்மழைச்குகேரொருபெருபழைபொமிர்திட்ட 
மைம்மழைக்குலமுலகெலாளஞ்செழிசசவம்மனழயா 
லம்மளைக்குவாய்இ.றஈ சவன்சாணுச ஈகரியரா 
சம்மழைச்குமினனருள்சமிபிககவசசையம், (௬௪௪) 

UE SHAS eral a cor sort நிமாழ்ப்பாணம 
வர்சபின்சுரம்பீடிசகச ஈயார் லமருவு 

wisGaracoa al mmiGesas sant sa 
ரிச்சசோவடைச் $ரெனச்தமைக்குறிசஇிர௩ச, 

செரிந்துஞான சாவலரவர் சமையெலாச்சேற்றிப் 
பரிந் தபேசினர்சரீ ரரில்லாமையைப்பற்றிப் 
பிரிச்துபோன தாற்சரமுஞ்சின்னாளினிறபின்பு 
விசிர் தரீண்டவேணியன்புகழேவிளைவித்தார். 

புனற்றடாகத் இன்ஞானமுண்டவர்குருபூசை த 
தினச் திலோர்சைவப்பிரசங்கஞ்செய்தனர்திகழ்விற் 
பன ச் திலோங்யெசனங்களைப்பார் ச துரைபகர்வா 

மன ச்திலேனும்சைம்மா.றுசற்மெனுமுருவண்ணம், (௬௫௦) 

ேேவழு. 
உயருஈஞ்சமயத்தோரோடும்புறச்சமயத்தோரோ 

ர்பெரும்பசையெடுச்சேயாறைர்தோடிரண்டாண்டாச



ஆறுமுககாவலர் சரிக்திரம், ௬௩ 

வியல்சைங்சமயதக் தண்மை யெங்கெங்கு ம்போதிச்தேணனியான் 

மயரறுமெனகருப்பின்னேவளர்சைவமழையுமென்று. (m@s) 

பாதிரிமாரெஞ்ஞான்றும்பகர்்ருரகனாலென் போற் 

போதியாகிற்போர் சம்மைப்பூவில்பான்பொன்றுமுன்ன 

$கிரன்ணனெறிரின்றோங்ககேடுவீர்நீவி பெல்லா 
மோதியவையைக்சேட்டுமநுளஞ்சின முரு தங்கட்கே. (௬௫௨) 

சருமரின்றோங்குஞ்ரைவசமயபோசனைசெய்சக்கேரி 
சொருவரும்வராரென்போலவுயரறிவுடை யாரென் ஜிவ் 

விருகிலத் துள்ளசைவமெவருமிடேறவகந்த 

குருவெனுகாஉலோர்தாங்கூறினரன்புகொண்டு, (௯௬௫௩) 

எனக்குப்பின்சைவமெவ்வாறிருக்குமோஜவென்றென்றெண்ணி 
மனக்குத் துன்பெய்தவே ara ov ப வஙன்லாுந1/ ௮77 

பினற்குட்புக்கமுக்கே அவன்போலியத் தமிழ்வணர்யாரு 

மூனற்குப்போந்தியற்றும்பாலமுதிர்சசுயின் முடி வினா 2லா.. (௩௫௪) 

புறமசப்பாகர்செய்கபுண்ணியச்சாலோபூசைச் 

8 pape pFannw sé gio றம்புசாள்சோசகலாலேோர 

௮றமுறுசைவசன், பாலடங்குசாளகித்சலாலோ 

வறவுறுமடியார்பத்தியுமாசசாளுறுகல்லோ. (கூடுடு) 

தொல்விலக்கணமுமேலாச்சொல்லவிலஃ்கியமுக்சோன் ற 
ஈல்லிலக்குரையெய்காகராள வருகவையினறாலோ 

சில்வியற்புலவரெல்லாஞ்செருக்குசாள்சேர்சலாலோ 

புல்லியற்பரும்போதிக்கப்போதுசாள்புகுதலாலோ, (௩.௫௪) 

பாவிஞலெடச்தச்சொல்லப்படாப்பிறபலவற்ராலோ 

யாவிசோர்வுறுமாராகவசெளச்சயெமதகொண்டார்தக் 

கரவிலரீப்பூசைசைவாசாரியர்தம்மாற்செய்வித் 
ே LE gen BEM (௧௫௭) 

ர், 
டாக்ட wed a சாயா



௬௪ யாழ்ப்பாணத்து ஈலலூர் 

அருகுநின்றோர்தேவாரமா தியவருட்பாவெல்லா 
மூருகுமாரோதச்சொல்லியோ தமபோதொளிருர்தில்லை 
முருசுலாங்காச்குழ்காசிமு கற றலநீறுள்ளன்பு 
பெருகுமாறணிந்துகண்டிபேனுபுபெரிதும்பூண்டு, 

கற்கையினின் றும்வந்தசங்காத்சாலுட்கொண்டே 

யங்கைகள் ெரிற்கப்பியாருயிர்க்குயிராவுளள 
செங்சைமான்ஈமுவார்செய்ய திருவடி சளிலே௫க்தை 

சங்சையில்லாமலவைததுததமையுணாகதவரிற்சாாகதார், 

பகர்வயசைம்பத்தாறும்ப தினொருமதியுமான 
விகல்பிரமாதிசேளிலிருபசசொன்றாயதேதி 
புகலுறுமககாட்புககபுண்ணியகாலம்போதக 
திசழ்ஈடராசர்தங்குஞசசபதரீழல்சோக்தாா, 

அன்றுசுக்ரெவாரச்சோடரியசத சமியுங் கூடி. 

யொன்றுறமிராக்காலத்திலு திததராழிகையோரீரைம் 

தென்றுசொல் ஓவர்கண்டோர்களின்னகாவல?ேறிஙகன் 

(௬௫.௮ 

(௬௫௧ 

(௩௬௦) 

பொன் நினரெனினும்பொன்றார்பொல் றலில்புகமாலென றும.!௩௬) 

மெய்கண்டதே?சன் இருவடி வாழ்க. 

முற்றிற்று,



கட 

ஸ்ரீ டு ஸ்ரீ 
ஆறுமுகநாவலரவர்கள் 

ஸ்ரீசிதம்பா நடராஜப்பேநமானுடைய 

குஞ்செபாத நிழலை யடைர்தபொழுது 

பல் வித்துவான்௧களாலுஞ் சொல்லப்பட்ட 
௦ ௦ 

செயயுட்கள் வருமாது: 
வை அரு மானை 

சென்னபட்டணம் ம-௱-£-ஸ்ரீ, 

தி. வை. தாமோதரம்பிள்ளை. 

விருத்தம், 

வேதம்வவிகுன்றியது மேதகுசிவாசமவிதங்சள் வவிகுன் நினவ 

டற், சுூதன்மொழிமூவறுபுராணம்வலிகுன்.நிய,த சொல்லரியசைவ௪ 

மயப், போதம்வவிகுன் நியதுபொற்பொ தியமாமுணிபுஈன் மொழி 

Gor Nu S66, நாதனிணைஞால்மிசைராடரியவாறுமுககாவலரடைச் 

தீபொழுதே, (௧) 
வேண்பா. 

ஈல்லைஈச ராறுமுக காலர் பிறந்தில்ரேற் 
சொல்லுதமி ழெங்சே சுருதியெங்கே--யெல்ல்வரு 

மேத்.தம் புராணாகமங்க ளெங்கே ப்ரசங்சமெங்கே 

யாத்தனறி வெங்கே யறை, (௨) 

சிலேடைக்கலித்துறை, 

தகைசேர்தமிழ்க்குத்தனிமு தல் வனீகந்தவேள்குமர 

னகுவேறலமிசையான்புலவோன்குருகல்லைய நு 

முகராவல்னரனார்க்ியான்புசழ்மொய்ம்பனிம்ப 
ரிசல்சுர்மசப்பசைசெழ்நீசனாருல்செய்தினனே, (௬)



[2] 

நக்ஷத்திரவேண்பா, 

கார்த்திசை onsdnfba காசினிக்குச் சைவநிலை 
சேர்சக்திப் பாசமயஞ் சே இச்... £ர்ச்திமிக 
மேவுசமிழ் சந் தசந்த வேணல்லூ ராறுமுக 

தாவலர் வீடுற்ற இருராள், (௪) 

தறள், 
காயளுர் நாற்குரவர் நா௨லர்தென் ஞால்ருயம 
மேயினா ரீசனருண் மேல். (௫) 

உடுப்பிட்டி ம-௱-ஈஃஸ்ரீ, 

௮. சிவசம்புப்புலவர் 

நேரிசை வேண்பா, 
சேலரசு மெய்ச்மூற் மிறம்பலவு மாருயிருக் 
சாவலிறாம் போதிசத வாறுமுக-- நாவலர் 
சீர்மூகசசைக் கண்டவர்க டெண்டிரைப்பூ மண்டலச்தில் 
யார்முகத்சைக் காண்ப இனி, (a) 

சற்றார் பிறரெல்லால் காரினிப்பொய் வாழ்விலலைக் 

அற்றார் செயற்பால வுன்ரழராய்-- மும்ம 
நயத்சகைய வாறுமுக நாஉ௨லனே யென்றுஞ் 

செயச்சசைய செய்தான் றெளிர் த, (௨) 

எழபத்திரண்டுகீர்க்கழிநேடிலடியா சிரியவிநத்தம், 

தீருமேவுபொன்னுலககிசராஎ-நல்லைத் சல் திலமர்சந்தாமணி [வு 
சாகப்பனாட்சர் சவேள்செய் துவைச்சவொண்டவலவிதஇன் வர்.சவிளை 
சான்றமதுரைச்சங்கமூன் றுமிங்கொள்றாய்ச்தலைப்பட்ட பெரியசங்க 
சம்புபூசாகியமமேத்தியரைட்டிகர்தவறுருப்பிரமசாரி [கு 
சமல் ரு தபாஷாவியாசரணரிச்தாச்ததர்ச்ககேதார்சஙிலையர்



    ர்சயுறும்பதிபாசபசுலக்ஷணப்ரப6 (ஒசவாக மப்பொச்ஷெஞ் 
ச்ர்ச்தவர்தமக்கரியறுண்பொருட்குஸீங்தருஞ்சசல்சாஸ் தரசாகரஞ் 
£த்யசிவதர்மிணித் தீகஷாவிசட்டவாசாரியசமூகதிலக 

தண்டமிழ்ப்பரவையைமுகச் துயிர்ப்பயிர்களை த தமைவிச்சபருவமேச 
தீமிழ்நில்க்சனகவடபர்வசமுகட்டிற்றயங்குமாணிச்ச திபக் [a 

தன்னாணைவழியினிற்பச்சைவசாட்டை யொருசணிபுரச் இிடுமெயரசு 

சீழனிரையவாய்ப்புகுத்திடுமிதாசமயத்சமச் கனைப்பருகுமென் தூழ். 

மருமேவுவெண்கமலவாணிஈடமகலாமகத்வப்ரதாபமீறிறம் % 
வழி௮ழிததலைரின் றபரமாப்சபரசிவமசாசாரதெய்வசொருப 
மாசவஈன்மாணவசர்சகெஞ்சகககோயிவில்வளர்ச் திடுஞ்சேமயைப்பு 

மாணிக்கவாசகர்முதற்குரவரோடறிஞர்வாழ்த்தியேத் தியமெய்ச்குரு 

உரடிம்பளப்பிணிக்கறுசவையுளுச் கின ஙவழங்கிடுங் காமசேனு 
வள்ளன்மையொழியா திலங்குமா௨ ம்பரமகாராசராசபிரபு 
மதுரப்ரசங்கவமிர்தத்தினாலுலகச்சைவாழ்வித்த சற்பாத் இர 

மாண்புபெறமுற் றியணெ௫ழ்ம் தின்பமாம வழிக் திடும்பத் திக் கனி 

la é திரப்பவர்குறைளெக்கமுன் வேண்வெ2ூழ்ச் அ சவபாரிசாதம் 
வாலறிவினஞோருட்பாடனுவொழமுகுறாஉமணிவளப்பூர்ணகும்ப 
மண்டல்மெலாம்பெரிதுமேற்கொளமெல்டக்குளிருமங்களசுசத்தபுஷ் 
வரசாதுசனசங்கபூச்யபூஷணநடுவில்வாய்ர்தமாயசாத் இனம், [பம் 

கருமேவுமுயிர்களுக்சானந்தமெய்க்நிலைமைகாட்டி.யதெருட்ப்ரகாசங் 
சவினும்வீனாபுரமயேதிகிரச்திஜெளிர்காஞ்சன மணிக்ரீடங் 
சல்லூரியூர்தொறுமமைச் தச்சிருர்ச்கினியகல்வியமுதூட்டுமன்னை 

கற்பியல்வழாவகைநிரம்பியவியுற்பனக்சுவிஞருகருகண்மணி 
காதலிற்பலசாஓுமோடிமெய்ச்கல்விச்சடற்கரைகள்கண்டவங்கங் 
கங்காகுலப்புனிசகூஷீரோததித்தலைக்காண்டகவுதிச்சமதியங் 

கலபமயிலூருமெம்மான்புகழ்ப்பணிகளமர்க திர்செயுமணிப்பேடகங் 
கலைஞராம்பொன்னுயர்வுதாழ்வுகடெரித்திடுல்காமரவரஞ்யொணி 
சலசப்பிரசங்கவிபசங்கமிடலெஞ்ிக்சலங்கச்செய்விசயரிங்கங் 
(கனிவுடைச்செந்சமிழ்க்கலை$லையெடுதமுச்களிப்புறச்செய்தவமு இ 

சமையறிவடக்சமுதலாஞ்செரமுடனெழுஉங்கன சுகுணமாபூசரக் 
சாவலர்களேனையர்கள்சாணிச்சையொடுசிதங்கைதொழுர்தேவாலயக்
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திருமேவுமனனவர்தமக்குமுத்திதரகத்திறர்சே ற்றுமதியமைச்சு 
தேசாபிமான மூஞ்சமயாபிமானீ மேஞ்சிதையா மல்வாழ்ர்தவாழ்வு 
சேர்ந்தவர்செயுங்குறையையன் ஹேமறக் திடுஞ்சித்தச த்தித்தயாளு 

இசழ்காசபரியச்சவிளை வெலாமுடியத்தெளிர் திடும்பெரியயோடு 
தேற்று றும்போசனாகியமசாமர்சதியசிரேட்டசன்மார்க்சபீடக் 
திரிபகல நாலுரைகள்டலவுலகுஉக்திடச்செய்தவ இியூகசாரஞ் 
சிற்றம்பலத்தாமொனந்தராடக தியானபுண்ணியஸ்ரீ(6் 
ஸ்ரீயாறு-றகமாவல்ன்வரசுகானுபூ தித்தகையசைவ முதல்வன் >) 
செறிதரும்பிரமா தவற்சரச்சேேண்ம தித்சேதியிருபத்தொன்றினிற் 

செயசுங்கவாரமகநாளபரபக்ச முறுதிதியெனுஞ்சத்தமியினிற் 
ேசோமயானந்தவாசாமகோசர திகம்பாசமஸ்சசுரபூ 
சதவலெசசதண்டகாதஙித்தியச ச தசிவபத ச்ெதய்தனானே. (௬) 

      

பன்னிநசீர்க்க ழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

மேவு தய்யமறையாசமவழக்கொடுகன்மச்சள் பயிறேசமதனில் 
வளர்தஙச்சாதியிலுதிச்திசாமசமுருமாபாச்யமாண்புகுலவித் 

தீரமேவுகலைமழுதுணர்ச துவாழ்வெனுமயழ்சாகரந்தப்பிமிடியிற் 
தளராதடக்ககிறைவாய்மைகொடையாதியதழீஇயுயிர்கண்மாட்டன்புநீஇச் / 

இருமேவுமருணடப்பதிபாசபசுவியறெரிம்துமெய்ப்பத் இிவாய்க் து 
சவபூசைசெய்துதமிழ்காட் ழனைச்தனியரசசெய் தபல தால்பரப்பி 

யுரமேவுசைவப்ரசங்கஞ்செய் கிளைஞர்சட்ருணாவுதருகழககிறு வி 
யோ்ருபுசழாறுமுகசாவலன் பெற்றவுயவொருசேரயார்ச்குமிலையே, 

எண்சீர்க்கழிநேடிலடியா சிரியவீநத்தம். 

ஒங்யெசொல்காப்பியத் நிற் குரைமுன்செய்தவு௮ப்பீனா ற்சில்ரு 
ரையாசிரியனென்ன,வாக்ளெம்பூணனைவியச்துரைச்சாரன்னோனவ் 
வரையுமிழிவின்சணமைர் சதம்மா, தாங்குபுசழ்சாவலனாஞ்சிறப்புப்பே 
சா. தன்னியற்பேருலச மெலார்தழைக்சகின் ஐ, வீங்வெள்செய்க் தா 
ஓரைசள்பலசற்றேலுமிழிவின்சட்பவெவென் தியாரியம்புவா0ே, (௫)



   

  

      

Qa ain co? pie ain ig ana will த இடாற் நாசும்வெண்ணசையு 
மபவித்திரமும் விளங்கக்காட்டி, இ ண 85 BWeriGun லிங்குள்ள 
வொருகலர்சாமுரைக்குமொழியுவர் தகொள்ளே, மண்ணீடுபுகழ்த் 
திருசாவலஸார்சொல்லும் வாசசகங்களெவையகையே வையமுய்யப், 
பண்ணீடுமொழிபங்கன்பகர்க்தவாச்காப்பணிச்தசொள்வே மிதுஈமச் 
குப்பயன்பட்டன றே, 

(௬) 
வித்தக மெய்ச்தூலுரைசடுகளிற்பல்9 விராய்க்? சச் தூவரம்பிகம்த 

விதங்கள்பல்வே, ஐ ச்சனையுமேடுகளின் முன்னர்க்கற்றவாசியாபெரி 
அணர்வரவைசன்ளுய்க து, சுச்சமுறச் இருத்தியச்ிவிடுவித் இயார்க்குச் 
தொலைவிலுணர்வு இப்பித்தான்னொல்லைச்ர்தி, ய ச்தமகாவலனவன் 
போலவ.ற்றையெல்லாமுய்த் துணர்க்துதிரு த்தவல்லாருலகத்தியாரே, 

கட்டளைக்கலித் துறை, 
மறையோரருட்சைவதேடிகர்பாவலர்வாழ்ச்தனர்தூற் 
றுறையோடுசைவ 8 தலைசாய்ந்திடக்கண்டு தூங்னெர்சா 
விறையோ ஜொரு,சணியேகின் றவற் றையெழுப்பிகிரீஇச் 
குறையோவறவைக்ததம்கென்கைம்மாறுகொடுச்தனரே, 

(௮) 

பாவலர்பற்பலர்செல்கர்கள் பற்பலர்பாரடங்க 
மேவினரேனுமவராலுலகுக்குமெய்ப்பயனென் 
ைலனாலிக்குகாளுக்குகாள் வச்சசன்மையெலா 
மேவருந்தேர்வரிவன்போல்்வருபவர்யாரினியே, (௯) 

என் பிரபர்தங்கள்கேட்டுப்புலமையிரு ஞ்சிறப்பீம் 
தன்பிரியாமற்பரிசுசெயுமென் றறைச்தெவர்ச்கு 
சன்பிரியத்திற்றலைமையெல்லாந்தர்தசாவலனா | 
ரின்பிறவரரிலத் தம்ரூரினித் தணையாமேமக்கே, (௧0) 

அரூரனில்லைப்புசலிய/கோணில்லையப்பனில்லைச் 
சீரூருமாணிக்கவாசசனில்லைத் இசையளர்த 
பேரூருமாறுமுகசாவலனில்$லப்பின்னிங்யொர் | ee 
நீருரும்வேணியன்டிரர்ச்சச்தைப்போ இக்கு£ர்மையரே, ட கே
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புல்லரையேயள்ள சொற் ழி *வும்புலவாதெரீ இ 
தல்லனவாகப்புனைர் தவிட் அனிய மென்செய்வேர் 
தொல்லியலாறுமுசநாவலனைச்சுரூ£கமறச் 
சொல்லியராமச।ட்செண்ணமுண்டேலென்றுஞ்சொல்லுகவே. (௧௨ 

ரு 
   

    

கும்பகோணம் ம-ர.ஈஃஸ்ரீ, 

“ப. ருருகேசபிள்ளை. 

  

வேண்பா 
அற. மூக காக ev ant யாருமூணராப் பொருளைத் 

Cs mapae கொண்டு செளிஈசானை-ஃமாறுமுக 

மென்றிருக்க வோர்முசமு பெங்கறரக்குச் தோற்ராமற 
சென்றொளித்சா னக்சோ ௨, (4) 

காணுங்கண்ணினனு மொன்று சண்டுகொண்டோ மென்றியாழ்ப் 

பாண மூழும் பருவத்தற்- ரா றுவெனுஞ் 

௪ங்கர பண்ழ தன்முன் சாய்க்தான பின்னாறுபூஃப் 

புங்கவநீ யும்மறைந்தாய் போய் (௨) 

ஆறுமுக சாவ௨ல்னென் மூலெவரு மன்புசொணடில் 
கேறுமுக மாயெம்மை யேற்றுவர்தா--ராறுமுக 
சாவல் னே யின்னினிய ஈமமை யொரு நகாயென்றும 

பாவனையும் பண்ணார்கள பார், (௩) 

திங்களணி செஞ்சடையான் ரேவனென வக்சதுவு 
மங்கவ ஷா ரைலா யமர்ந்ததுவு--மெங்குமிசை 
கொண்டியாழ்ப் பாணங் குலாவியது மாறுமூக 

வண்டர்பிரான் ௨ர்சபின்பே யாம், (௪) 

ஆரிருச்தென் ஞர்டிறக்சென் னாறுமுக கால்வன்போ 
லாரிருச் த போதிப்பா ரையையோ--வாரணிந்து 
சேச்குமதிச் செஞ்சடிலத் சேவருவ கொண்டாலும் 
வாச்சவனைப் போல வரா: (௫)



  

யெவ்விடமு நின்சொல்லே Quid யபோ--லெவ்விடமு 
' மெக்காலமுமில்லை பின்னினியார் சின்புகழ்க்கு த் 

- தீச்சார்சொன் னாவல நீதான். (௬) 

கந்தவேள் செய்சவம்போற் காணும் தவமுமவன் 
மைச்தனா நாவல்ன்போன் மைக்தர்க6 ஞூஞ்--செச்சமிழில் 
வல்லவர்ச என்னவன் போல் வர்இடுவதும் முல்? 2 

வில்லையில்லை யில்லை யினி, (ay 

கட்டளைக்கலிகத் துறை, 
மாமிக்குங்கொண்டமருடக்குஞ்சண்டைல! மாற்றியிர்தப் 
பூமிக்கு ட்சல்வியஞ்செல்வமுஞ்சேரப்புலவரெவர் 
தாமிக்கடைச்தவர்கின் றனைப்போவிர் தத்தன் மையினா 

னீமிச்சவனல்லைகாவல்னேயிதுகிச்சயமே. (௮] 

நீந்தாஸ்துதி விரந்தம். 
வாணித” ரவசப்படுச் இமலரயனைகான் முகனாய்மயங்கச்செய்து 
பேணியவளடி.பணிக் துபிரிவகற் நிப்புணர்ச்தவுனைப்பிரமக்தேர்க் த 

மாணியென் ஐநீதியுளானென்றுஞ்சொல்வகையெங்கெமாண்டின்ன 

காணுவதோவிறப்பதுவிங்காறுமுகநாவல்ே னேகமிப்பதன்றோ, (s) 

  

நீர்வேலி ம-ஈ-ஈ£-ஸ்ரீ, 

சிவப்பிரகாசபிள்ளை: 

தேற்றரவு வேண்பா, 
கையலிரோ னவயசத்திர் மாவல்ன்றான் போயினனென் . 
றையனவன்் முத்தி யடைச் சனனான்--மெய்யே 
நல்மடைர்தா னென்றே ஈணிம$ூழ்க யாரும் 
பலபுலம்பி யென்னோ பயன், (4)



  

செய்யபிர மாதியிணிற் Opener ei சச்தமியில் 
கையமுயச் சையம் வளர்த்தபிரான்--றுய்யபுச 
மூறுமுச சாவலன்றா னாஞ்சிவஞானத் சடைக்தான் 

CogRe சாயுச்சியம். 

  

அவரங்கால் ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ, 

சு. தமச்சிவாயபிள்ளை. 

வேண்பா, 

தேறுமூ.து சர்வகலை தேர்ந்த ஸ்ரீஸ்ரீ 
யாறுமுக சாமியே யப்பனே.கூறுமுதற் 

சற்குருவே ீனியே சர்க்கரையே கற்கண்டே 

யிக்குவலயம் விடுச்ச சேன், 

ஈசனினிச் சைவநிலை யிட்டுவர யாரிடத்து 
கேசமொடு வைப்பனதை நீயமிவா--யோசைச் 
இருவாய் மொழிக்து திடமில்லா காக்க 
ளொருகவாருறச்செய்வாயே, 

சல்ல்வநீதி சாட்டவுராம் பேயர்சில 

ரல்லவென்று தள்ளுவ சென்னாமென்று---வல்ல்பர 
காயப் பிரவேசங் கண்டதஇனின் ஜொன்றியற்றத் 

தேயத் தொளித்தாயோ செப்பு. 

சற்குருவே மெய்த்திருவே சண்ணளியே விண்ணொளியே 

சொற்கிருந்தா யெங்ஒருச்தாய் சொல்லாயே-நிற்குமுனங் 
குற்றமது செய்ழேமோ கோடூகெறி பெல்தேமோ 
'பெற்மியத வர்.த கவெளிபேசு, 

(4) 

(௨) 

(௪) 

(௪)
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பண்டி சர்சண் மாண்பகல்ப் பட்டாரே பாரிடத்தின் 
மண்டுகலை வாஊணியும்பின்' வாங்கெளே--சொண்டரெலாம் 
தீம்மாவி யற்றார்போற் சார்ச்சாரே யாறுமுகப் 
பெம்மானே நீபிரிக்த பின், (டு) 

ஆசிரியவிநத்தம், 

நாவலோரிறர் தாரென்றசொற்கேட்கொங்க ண்சிமய்ம௱ந்தமுதே 
பின், !னாவலாய்ச் சடங்கண்டாறுவமெனவந்தடுத்சபோதருமவனத் 
2௪, தீவிரசரமாமலர்ச்சியோடிருச் துதேரினிற்றெருச்சென்றுசற்றே, 
தாவிலாச்சடத்தைமறைத்தனை யையா சளர்ச்சனம்வெளிப்படுகுருவே. 

நாவலிபொறுத்தசற்குணமலையேகாடெலாம்புசழ்ம் தரின்றேத் 
துர், தேவனே சிவதூற்பொருள்களைச்தேற் நித்தெட்சணாகூர்ச் தியா 
யமர்க்த, காஉலனேயுன்சருணையைப்பிரிச்துகடையரேமிவ்வடம்புட 
னே, சாவதில்லாமலிருச்கலேங்கண்டாய்சாம்றுவாசமதச ற்குருவே. 

புத்தகத் சாலும் பூரணவொளியாம் போசமார்பிரசங்கத்தாலு, 
மித்தரையுள்ளா ரெம்முடனறியவிலம்குகண்டிகைநிருகீறா, மூத்த 

மசஉன்னங்களினுண்மையுபர்சைவமார்க்சத் தினுண்மை, வித்தகச் 

இருவாய்மலர்ச்தருள்புனிதாவிட்டசென்னெம்மைச்சற்குருவே, (௮) 

யார்பிறச்திரும்த மெதைப்படிச்துஞ்€ ரெவ்வரசெர்கிதிபடைத் 
pie, தேர்பிரபோசஞ் செப்பினுங்கொள்ளாச் £ரிலேமனங்சொண்டு 

தேற, மார்பினிற் நிருவைச்சோன்றொழமுஞ்சவெனேவையகம்யாவுச் 
குங்கடவு, ஸணேர்பிறரிலையென்றுரைத்துப்பின்னெம்மைநீக்யெதற 
மதோகுருவே. , (௯) 

பணச்செருக்காலும் பிறசெருக்காலும்பா சகர்சில்ர்பொய்த்தமதல் 
அ,ளிணக்சியில்விர் ததேசச் திற்பரப்பியெம்மனோர் சமைவஞ்சியாமற், 
கண.ச்சறுபசைகள்வரவுமெண்ணா துகளைந்தவைதஞ்சமாய்கினறாய், ௪ 
ணப்பறுதிடத்சாநெவரையத்்சகசையாத்தங்கவைத்தேதனைகுருவே...
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மண்ணையும்வேண்டேம் பொன்னையும்வேண்டேமற்றையடெ 
ருளையும்வேண்டேம், விண்ணையம்வேண்டேம் வேறிடம்வேண்ே, 
மவிளம்பரசா தியவேண்டேர். சண்ணளிச் திருவாய்மொழியமிர்2௦ 
சைசசரும்படிவேண்டினர்சந்தா, லண்ணலேபிழைப்பேமின்றெடி 
ஓலைவேமையகோலையசோகுருவே, (௧௪ 

மால்வகைச்சாஇ விருச்சர்சறறருணர்-ண்ணிகூழிருக் த சேட்ட 
Lee, erase. /பாசத்துள்றாம் வேண்டியசை சலம்பெ றமேலிருக் 
தருளி, சால்வகைச்சொல்லாஞ்செர்தமிழ்கெறி?யகாவலியடணுரை ம 
கருளி, கால்வகையாமாச்சிரமகாட்டியதை ஈமக்கியாரினிச்செய்வா: 
குருவே, (௧௨) 

உள்ளூறச் றவர்ச்சனைசெப யானவுண்மையாரொருமரக்கலத 
தீர், லள்ளலங்கொடியவினைச் சடல்கடர்தன்படைக் இறலா இறந்தா யைச், தெள் ஞரபட்டணச்செம்மடி.சண்முன்னறர்சானென் DD 65 Os ய்யளிற்புகழ்ச்சான், நள்ள ரும்புலஉரின் றென்ன செய்லார்சாற்றுவரட் 

௪.௬ ச ச் , ் மலர்ச்செங்கள்் குறாவே, (௧௩, 
சண்ணினுண்மணியே கரு தரு மறிவே கருச் திருட்டெறுஞ்சுட 

ரேகா, மண்ணினிற்காச்சசர்சைசாய்பிரியமாய்ர் இடுஞ்றமகார்போ 
லத, திண்ணமாமூன்னைதசேடிக்காணாது தேம்பியேபுலம்பவுஞ் கவ 
ஞம், பண்ணஉன்போலவெங்குகின் லம்வாய்பகர்ச இிடாய்ஞாயமோ 
குருவே, ப (௧௪) 

சீறருச்திராச்சமர்திரம்பூசைகிச் தியகருமமாகமங்ச, ளாறுளதிழ் 
கைமறையருட்பாச்சள ஈமிலக்கியவிலச்சணங்ச, ளேறியசர்ககமாநீ 
ய வெல்லாமிசைெ தர்மிணி9க்ஷப், பேறியனின்னோ டொளித்த 
டாவண்ணம்பெருவரமுவர்துதாகுருவே, (௧௫) 

அன்பெலாஞ் சூத்.தச் சோதிசேர்போசஞ்சொல் ஓுவாரீல்லை 
யெம்போ, லன்பரேயாமுமினிச்சொலோமெனமுன்னறைந்தனைபி 
ன்னுடல்விரொ, ஸின்படையருட்டாவோ துவாரோயவிம்மெனுங்கு நி 
பித்கைசாட்டிப், பின்புமோசச்செய் தடனகன்ராயிப்பெருங்குறிப் 
பச இலேங்குருவே. (௪௬)
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கலித்துறை, 

செர்சமிழாரியமாம்பலபாஷையி ற்சேர்ச் இருக்து 
ரர் தமலைபொருளையும்வாரியிச்மாட்டகத்தோ 

ருய்ச் இடக்சாட்டியடச்செரரவில்வல்லோர்மண்டையைச் 

சந்தவையோவெரிச்சாயோ௫வர்தசிவாக்னியே. (௧௪) 

பார்க்கும்பதிபசுபாசமெய்ஞ்ஞான ச்தைப்ப- படையார் 
யார்க்கும்பெறப்புத்தகமாக்கயீக் துள்யமனடுங்கி 
வேர்க்கும்படியுற்றகாவலாவாழ் இனவேலைதனை த் 
அரர்க்கும்வசையெங்குச்சற்றனையோசிவகஞுரியனே. (௪௮) 

A Aa ONS, 

சுன்னாகம் ம-௱-௱-ஸ்ரீ, 

௮. குமாரசாமிப்பிள் ளே. 
  

- 9வண்பா, 
செல்லும் பிரமாதி சேண்மதி மூவேழுபுகர் 
புல்லபர சச்சமியிற போச்தமகம்--ஈல்ல சமிழ்ப் 

பாவலராற் பாடப் படும்புகழா ஞ.றுமுக 

நாவலன்மோக் கழ் சடைந்தகாள், (௪) 

கலி வேண்பா, 

பூமாது வாழ்வுசெயும் பொன்னகர மென்னுகல்லைச் 

சமான் சிவன்பாசஞ் சிரழைசெயுங் கோமான் 

சீகம்புகழுங் கந்தவே டன்னிடத்தின் முர்திச் 

சுசம்பெறுமவ் வள்ளுவனார் சொன்ன. மகன்றந்தைக் 
சாற்றுமுதவி யருமைத் இருக் குறளுக் 
கேற்ற விலச்கியமா விங்கு தித் தச்--சாற்றரிய 
இிண்மைபெறுஞ் சைவ த்தார் த சாகரத்தின் 
ண்மை கலம் பருகச் சைவமெனு - முண்மையுள 
செஞ்சாலி யோங்சச் ௪2௪ பிரசங்கமழை
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யஞ்சாது பெய்ய மருண்முகலே--மஞ்சாருஞ் 

சோலைப் பெருங்காழித் சோன் றறிரு நாஉலர்சோன் 

வேலையிடைக் கல்லின் மிதந்து வந்தோன் - சலமிக்க 

வாசவூர் வர் சவன்றே வாரதிரு வாசகங்க 

ளோ இச் சிவபெருமா னொண்சழற்செம் போதைகினைக் 

துள்ளசெக்கு கெச்குருக வோட்டர் துடி. துடி.ப்பக் 

கொள்ள வுட குறுகேர்வை - வெள்ளமெனச் 

சண்ணீர்சொரியமயிர்ச் சால்சிவிர்ப்ப மெய்ச் நடிங்க 

வெண்ணாச் சமுசமுப்ப வின்பகெள்ளத்-- தண்ணாட 

மானந்த முற்றே யயர்த்துப் பரவசமாய் 

மோனச் வெதான் முறைப்படியே - ஞானமு£ச் 

செய்யுஞ் சலபூசைச் செல்வா ௪றியேனுக் 

குய்யு நெறிகாட்டு மூத்தமனே--.தய்யதமிழப் 

பாடை யிலக்கயும் பன்னு மிலச்சணமுச் 

தொடமறக் கற்றுணர்ந்த தோன் றல - பீிபெறும் 

பன்னூற் சடல்சடைந்து பாலர்பெற வின்னமூசச் 
சொன்னாடி ஈல்௨௪ன சூத் திரமாச்--சின்னாளி 

வித் தரையில் யாவர்செய்வா சென்னப் பலப்பலவாம் 

புத்தகங்கள் செய்தருளும் புண்ணியனே - பச்தியினா 

பாவக் தொலைத்சருளும் பஞ்சாக்கர aS Fit 

மாஉலொடும் பேசு மாறுமுக-- காவலனே 

யாற்றடில்்லை ளுற்றகல்லே னந்தோ கினைபிரி 

வாத்றஇல்லே னாற்றஇில்லே னார்க்குரைப்பேன் - திற்றமுடன் 

வந்த விடப்பனவன் வார்த்சைசக் கொடுஞ்சரத்தா 

னொக்சேற் கிரங்கெரு ணோக்கசனைத்-- தம். தவனே 

கூறும் பாசமய கோளரிகிய மெய்யுணர்ச்ச 

தேறு கினதருமை சிந்இக்குக் - தோறுமெலா 

மென்னை யயர்த்தே லெம்பெருமா னின்பெருமை 

தன்னைப் பெருஞ்சேடன் ரானிருக்து--பன்னாளாப் . 

பேசுன முற்றுப் பெறுமோ பெருச்தசையே 

மீசன் பெருங்கருணை யிப்படியோ - பேசிபென்ன
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ம்ண்ணே யெனதிரண்டு சண்மணியே காவலனே 
மண்ணாதி யாமுடம்பு மாய்க்காலு--மெண்ணாருன் 

கீர்த்தி யுடம்பு கெடுமோ இளக்குமுண்மை 

வார்த்தை யரிச்சச்சர மன்னவனே - போர்த்தவிரு 
ணீச்குஙல் ரிவிளச்கே நின்னினெமச் கோர்குரவர் 
வாய்ச்குரா ளெர்நகாளோ மற்று, 

கலித்துறை, 

கல்விச் களஞ்சியங் சற்றவார்க்சேறு கருணைவள்ளல் 

சொல்வித் துவப்பிர சாரகன்பூது துலங்குமெய்ய 
னல்லைப் பதியின னாறுமுகப்பெரு காவலனுச் 

தில்லைப்பதியி னடராசன் சேவடி சேர்ச்சணினே. 

ழன்மடக்தப் பின்ழடது வேண்பா, 

சைவப்ர சாசனர்ச டம்வா யிஸணிசடக்குஞ் 

சைவப் காச வித்யாசாலைமன்ன--னுய்வடைந்தா 
னர்க்கனக் இணிக்சகணத்த னச்தமுச்த மிக்கருளாம் 
பார்ச்கனக சனச்கன் பதத்து, 

பின் ழடூ தவேண்பா. 

என்சடித மென்சவிதை யார்க்கு மினிதென்று 
ஈன்கு.றவே பாராட்டு சாவல்னா--ரெங்கேயோ 
கங்கைமுடிச் சங்கரன்பொழற் சஞ்சமலர்ச் செஞ்சரண் விட 
டிங்குவர வுங்கருத்தோ வென், 

வினுவுத்தா வேண்பா. 

ஐக்தின்பின் னுவதென்ன வானனச்தின் பேரென்ன 
wig ஈடுவீன் மொழியென்ன--விச் இரற்கு 

மாறுகொண்டோன் பேரென்ன வாக்இன் மிசவல்ல 
வாஹறுமுக சாவலனே யாம். ப 

ண ணை] 

(௬) 

(௪)



தி 

ஊரெரு மரஃாஃஸ்ரீ, 

சைவ உதயபானு பரா இபா 

சு. சரவணமுத்றுப்பிள்ளை, 

யு (வ J 7 ர் 1 அசிய்பவிநத்தம், 

௮ருமறையாகமரமுறைசளறாலக லோங்கவடியனணுள்சஞ் ஜான இ 
Mime, பெருமையொடுதவவிரசமுலகோர்தாஙாப்பிடில்பாசமய 
குழாமிரிர்தேயேங்க, கவொருலமயொடுகல்லைகரு இிச்ேவாரவுச்த 

மரல்லாறுமுஈப்பெம்மானே நின், னிருமைபெறு இருவாசக்மனருமை 

தன்னையின்பமுடன் மேட்பதினியெ6 சான, (4) 

சிவம்பழுசசெஞ்சுவையேசேனேபாகேசெவிட்டாசதெள் எமிர் 
ந ௩ . க க மு J oh yy படப் een fe . 

தீத்திளேமேலாச், : சலம்பமுச்சசணிவடிவேதிருவெண்ணரி றுகயங் 

ட்டியத்துவிசசு தத OE BOS oT oy com மை, வம Lan Bao UT OR & mL 

டிச்சைவரகாட்சொவல?ேேகினைச்காணுகாளெக்காளே, (௨) 

சே னாறும்வாசகமோராறு நூறுந்திருக்கோ கையென்னுமகப்பொ 

ரள்சேர்செய்யு, ணானூறுமுரைத்த திருவாசஷாஷூவலர்கோன்காழிய 
* * ச [சச] a ச * . . 

ர்கோனல்வாகசன், போனீறுமைர்செுக்தஞ்சைவறா ஓம்புவியினி 
டைசணிவிஎக்கும்புனிசாமேலை, வானேழம்பொழினல்லைசேருகன் 
னாவலப்பெருமானினைச்சாணுகசாளெக்காளே. (௩) 

எத்திசையுங்கரிதீபம்போலச் சோ தியெறிர்குமருட்பிரகாசஉள் 
லாலின்ப, மூச். இிவழிச்குரியகெறியித சானென்றேமூழல்சோருண 
சவதுமுறையேகாட்டிப், புச்தமிர்தமனையவருட்பாக்களோஇப்பூச 
 ஊேயிசனுக்யெற்றல்பொருளாக்சொண்டோய், ஈத்தமருர்சடால்லைக. 
 கீரில்லச்சசாவலனேகினைச்சாணுசாளெர்சாளே (௪):



5] 

வேறு, 

செல்லூருமபுருகூதன்சேளுடுபோல்விளர்குஞ்சர்த்திமிக்க, ஈல் 
லூரினவரித்சஞானகுருராஉலனேஞானமுய்ய,வெல்லாதலாகமீத் 
இன்பொருளுணர்த் அம்விச்சகனேவிதுராநின்னை, மெல்லேருமெர 
ருங்கிழக்சேபின்னுமுனைச்காண்பதுண்டோவென செய்வேமே, (௫) 

a 4 ரு. ae 

கட்டனளைக்கலிந்துறை, 
» e டி ee Ba cyr evan & HB GHG Gm BI Fh G0 GV 6. oF 

லெல்லாதால்வியுஞ்செல்வ மூமேவினை 2மதினிய/ 
லெல்லாருமேசக கிடரற்குணபபுண்டனை மென்பதனைச் 

. y ௯ *: ‘ * * . ‘yd 

ச்ல்ம்லாரிஉண்செயு யசல்விச்செருக்கணிம்மிறர்சசனனே (௬) 

மூன்னாளிற்கம்பன்கவிகாள் ows ips Dyan 

 'ராஉலிமையைகமாட்டினமேயன்றிச்சைஉ 95ி 
ாஒலப்பெருமானுனைப் 2 பானணிமாட்டினரோ 

Braheykijar ca ர்இிரிவா:பலென்பயனே. (a) 

தேனோசகனியோவெனவேசுகைக்குஞ்செழுக்க.சிழிற் 

ருனேதனகணையாகியு தித் துயர்சற்குருவாய் 

வாஜேோர்புகழ்சல்லை௨ர்தருணாவலன்வான்புகழை 
சானோசொலவலன் சேடனுங்கூமிடகா ஷுவனே, (௮) 

pq, “er 

மல்லாகம் மஃரஃ£ஃஸ்ரீ, 

ச. செழ்திநாதையர் 
 எணகைகரககைவளவவப 

வேண்பா. 
வன்றொண்ட னாவலர்கோன் வாழ்வா வதுமாய 
மென்றுரைச்சதேவாரத் தின் டொருளை-- நன்றியுடன் 
சிர்சைசெய்தே னாவலனே சேர்ச்சாய்ரீ மயென்பதனாற் 

$/திநொந்து ஐக்சமிக்ச போது, (3)
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கன்னடக்கைப் பத் திரிகை காவலனே நீயனுப்ப 
வென்னசவஞ் செய்சேனே யானறியே.-னன்னசனு 
ஞூள்ளசில வாசகங்க ளுற்றுணரும் போசெல்லாம் 
வெள்ளம் பொழியும் விழி, (2) 

சுன்னைக் குமாரசுவாமியிடச் சோர் கடி.த 
முன்னைக் குறிச்சனுப்பி யுள்ளுவந்தேஃனன்னதுன்பாற் 
சேருமுன்ன காவலனே சென்றாய் சவலோகம் 
யாநம் பதைபதைக்க விம்கு, (௧) 

கட்டளைக்கவித் துறை, 

தேவாரம்யான்சொல்க்கேட்டுமகழக் தஏரச்சையுடன் 
பூவாதிகொண் பிபுரிரிவபூசைப்பொ லிவழகும் 
பாவாணாமெச்சச்செயும்பமிரசங்கமும்பார்த்தினிரா 
னவாரவாழ்ச்திடசாளுமுண் டோகல்லைசாவலனே, (௪) 

  

கொச்குவில் ம-ஈ-ா£-ஸ்ரீ, 

ச. சபாசத்தினப்பிள்ளை, 

  

கலித்துறை, 

நாமகணாவிற்றுபிலுசையாலலர்கான் மூகனாய்த் 

தேமலைமாதிடஞ்சேர்தலினாற்றிருமாயவஞய் 
மாமறையாகமபோதனையபூட்டலின்மாணானாய்ப் 
பூமிசைமேவியநாஉலபூபதிபோயினரே, (a) 

விநத்தம், 
”௫சமயகமல்மதைத்சமிழ்சாடாந் திருமடவிற்செ றித்தல்ர் தஇப் 
பவமயறச்தால்கணுற்றபரசமயவிருள்சரடமைப்பதறகோட்டி. த் 
தீவகெறியாக்தேரினிடைத்தனியூர்ர் ததற்பரனாமாழிசார்ச்தா 
னவமசல்வுலகுபெறுமாறுமுகசாவலனாமனலியோனே, (௨)



இரு Se Cave! ip« ft ராக, 

க. வேவேவுப்பிள் ளை 

வேண்டா. 

ஏறுபிரமாதிசணி னெய்து புர்ழுக்கார்த் திகையி 

கூறுப ச்ச்தமியாவ கொழிழிற் து ணைய! ப)(2 ழீ 

மாறு றக சாவவண் oh செல்வ மில குழு 

ce g இரு மேணியு மற் [ணி ஸரி, is) 

AD HY ரரு 
AON ib இ 112 

a FTAs Gs Pvyw oe yo ip Dut LF yous மெங்கும் 

விதிம்மாய்பாமப] sea oo Gwe 2 a பறம. ஸதி 

ஈதித்தாய்பின்றாறு மேக்காவலச மிரு ௬ுமணிசி 

சதித்மாய்பாமபு ஈமடியேமென்றுகாண்ருவமே, (a) 

உருவடம்பாறு மூக்காவலன்ல விடுத்சோங்குலுச்இ 

மருவ்ட ம்பாக்்சொண்டவால் 2வனபராவென்பர்மற் சழியா 

ரருவடம்பாியொருோ யுமா BQ MET LY pas 

Sgauwuurer gb Jsivi gs ps Hew, (௩) 

விநந்தம். 

இருவாளன் ur திருவெழுத்தைக் அடையருதொவிக்குமெழில் கிரு வாச்குஞ்சற், குருபாதங்கரு நளமும் வி ப்தி இயொளிதயம்ருதிருமேனி 

யஞ்சொற், பொருளாழுர்திராவிடசின்மலமறைகொடிருச்சரமும்போ லிக்சகல்லை, யருளாளனாறுமுககாவலனெங் குருபரனுக்கடிமைசெய் 

வாழ், (௪)
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சால்வணங்குராவல்னைசக்காண்பசன்முனேனழைச்தாய் 
சேல்வளநீர்சஇல்லைச்சசம்பரச தில்வாழ்ரிவமே, (௪௧) 

அறுமாசசாவலனையைச்சாங்காவனருட் 
பேறுசண்டுதுள்ளாமூனபெற்றமுடையானழைத்த 

வேறும்விதததார்றிருப்புகழோன் செப்புமிவை 
கூறுமவர்பலருங்கூர்ழன்்வழககெய்தாரே, (௧௨) 

  

WiC wh 
சாஉலரஉர்சளடைய மருகரும் மாணாக்கரும 

வித்துவசிரசோன்மணியுமாகய 

பரீமத் ௪. பொன்னம்பலபிள்ளை: 

நிலைமண்டில ஐசீரியப்பா. 

இருமகள்சொழுகன் கருமனச்சழுக்கா 
ல்ரூணணிஈருதா தகடதைமேவி 

யெருச்சததிலலகு பருத்சமருப்பும் 
பணைத்துக்குறு ௧2 SOS GA" CG 
BiOib se G a6 go F oor. 0 Gy wi 
குன்றிச்சண்ணு கீலமேனியம 
பொலிந்தகேழற் பொலனுருவெடுத்துப் 
பாதலக்்துரீஇக காமூப்பா தமும் 

புண்டரிகத்துறை யண்டப்புததேேள் 
சிறுசணுமங்குச முறமுர்துண்ட 0 
மாஇரமளக்குச் தாவில்சிறையும் 
புயங்கமெட்டுர் இயங்கிக்சலங்கள்
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கொழுவிக்கிழிக்கு மூ௫ரார்தாளும் 
பொ௫ுப்பினைப்பொரீஇச் சருக்குமேணியுப் 
குலவுபுண்டாமா யிலகுசேண்போ 
பண்ட ரண்ட மளந்துங்காணாக் 
கூவிளமறுகு கொன்றை தும்பை 
மாவிணாமச்தம் வதஇமதிருடியு 
மூடையச௫ங்கர ஹொண்மலரடியை 
யகத்திலிருச் இ யருச்சணேபுகிக்தோய 
செய்வவிரசளுக் தய்யனேய்க்கு 

ஈயிட்டி.கப்பிரம சரமிந்யெணிணுச் 
தஅிகவெனறிகையை ul spo sal Gus 
பல்லுயிர்க்கருளாஞ் செல்வணைத்தக்கேத 

சிவனடியவரா பவமில்விருக்தைப் 

புறச்தந்திடலாற் ிறச்சவலிஞு 
ரில்லகச்சோன்மம் ரிவனெனக்குழீஇச 

சொல்லிவழுச்2 மல்கு தாயோ 

மயெம்பர்தமறுச்குஞ் சம்ப சகாமணு 

மாலமர்சடவுளா மால்விடையோனணை 
யைங்கஇப்பரியிற் றங்குவித்தோனு 
பிடங்கர்வாயி லடங்குமறையோ 

னுபவீதமன்ற ஓறவிதித்தோணு 
மூம்மதக்களிறு சன்னைவம்இக்கப் 
Lintsr aha Sg as Got Fev soy 
மொருவடிஷவெடுக்தசெனெ வருளொடுபொலிக்தோய் 
கொடுங்கோவில்லாக் கடுங்கோன் உழுஇயார 
னடைபெற்றுலவிய கடையில்காட்சித் 
தலைச்சங்கச் துக் கலைப்புலவொராக் 
இரிபாமெரிச்ச விரிசடைச்சடவுளுங் 

குன்றமெறிரஈ்ச குமாசாயசனுஞ் 

சக் தனப்பொதியச் செர்சமிழோனு 
மஇத்தபுல்மை சதஇச்சமேன்மையோ



யைந்சையடசடி யாறைகெணன்றே 
மெயொணனண்ைபு௱வுணாக் ச மழையொருவினே 

பிலகணரையிறகொடுங கால் சலங்காசோச்சுபு 

LOD BET @ OFT ob 6 0) NEI B io GOT HF 

குடியாயுள் ளே feo mus 1 Oana Car 

சாண்கணமன்பா Ws (tp oss @ oil & ¢ Ov 

Ca cm OQiuom Dong ese வெம்பணிமரும 

COO 1 pI bs Co) og fi (by ச்ச்ல KooN DOT ENBEG S 

யிப்பவவாரசா 2௪௪ கி.ரூச௪லுவ கொடி செணாத 
இருகெலசகவியா௩ சன ரர 7வகி 

Ue gi Goma vem மூதககரற்பொவிபங் 

கவடசேதேசம விகயி டை புட 

வாரியமாகும் பாரியபரவை 

௯. ஐழப்பரு ப் மிராம் சரும ில்ர 
மகசதறவுடசே புறசதவடைகந்தகு 

வாரசருநானணப் பிரசாசஉனனால் 

டிறக்சையுரற்ற ௨ றங்கெயுமரசேோ 

படியவருசாசகற குடியாயிரு௪௪ வி 

60 Sima ஊக்கு ou Foose SES 
CE ow aiwiemus ௪னமமெணப்படு 

மூம்மதஇ.௪ நாண மூழமுசசமனண கையாற் 

பொடிபட்டொழிய வடல்பார் மேண்மையிண் 
வாதகணைபுரியும் kp ¢ Gaur #19 ual 

பாலொடுபருகிய ரீணி௰மாயோண் 
செங்கருங்காலகளிற் சர்செறியுங்கர 
மொண்றாவிருகுவ டஉண்மேக் தியசென 
வக் தியொழுககேக் இய கிக்கதையிலம்மச் 

அங்கரிதனையொர் பக௫னி/ல வைத்த 
கிர்க்குணகினமல் கிச் திபானக்த 

க*ற்பரசனணாளஞூிவ சம்புகிசர்தேசோ 
யசனழ.யவரி னஇகனணாகலவித்
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Oe wing ae pg #79 சயில்மாசவிற் 

அிருமச ட. (2 லிஸி HK Th, கமைமோ a ol 

னுலகளச் துண்ட Oar mae sn gC gow 

சாமகன்சாறாறு கொரம்ச எத Fal sor 

வேசவியலை விளங்கவிரிக்கலஸிற் 

போ சலியஸலார் (fav Kost Osa ea ஜய் 

தொல்காப்பியஷ மொவ்காப்பு கழுறு 

Cf sof ey gam TF மிப ர coh aS aor am மோர் 

மகன் விணைவெளெய்பின். முூதணிலையியர் Cp 

Quay cnc FG BGAN W909 Coo ebo & 

யுட்டெனரிவுடைய பட்டணாச்கடிகள் சேபோ 

லணன்போயையடி பலிக் சாரரிம் இட் டோய் 

செகண்சககோரலை பபண் ஒரூ ாராரிதகர்வா ழ் 

மெிக்கெொம யோர் வாழ்னிற்குலாவ 

வவகரிகச்விட்ட ஐ CRIB BONE Bb விமா GB) 

மாமா வியல்பிழ் மே ஹு கராய 

CLO sb ow iL "EC QU ea) Ls ரத் கலை யலா நு.சறிறு 

LE BO & BM CS GH Beda FC ant 

புனப்புவிப்போதிகா மணப்புவிரு தவி 

பெற்றிடியெற்றி யற்றடிமிமீர்ச் 4௮9 

சாவணரு£ச்து மூசவியாம்புலவனுக் 

மேகடியபல்பு மானணணவயடைய 

வின்னுகிற்பனவிப் பெருமணன்புகமைப் 
பொலம்பெறச்தமீஇய ஈலங்கொள்பேறாலேனச் 
சொற்பயில்பண்டிதகர் மெச்சுசர்த்தியோய் 

செக்காப்புலகராஞ் சர்சான்மணிக 

ளோவவின்றி யுறுமாகர மேதி 

மிசன்மொழியசணிற் அன்னியவணிசே 

ரிரஞுவம்.சப்பெய ரியையிலககியத்தைகத் 
Ae pollu pS) aor sco FB 

வஉசகேசரியாம் புரையின்மேதையல்குச்
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சேட்டனணாய வாட்ட மில்கவிகைப் 
பாராசசேசர ஜனெணனனும்பற்ருர் 
பணியமரசம் கணிசோணகரமு 
மாலயைால்லையாம் பேரியககஞுறை 
$f Swag gio விச்சகவவேளாள் 

GSN LutQuer Povalluae tsa 
aS nuydlts aeteaE coerure 

ei2ente uno mi காண் முனையாக 

யாறுமுகனெணும் பெயராசரித்க 
WTS வரமிஞு்லைய 
பாறரினைககாங்கு பணுடவிபயபொறுசத்த 
சேடணன்று இச்சு வேலாச்ர் ச இய 

பதுசரைசகாஙகுமமெய் பயில்காருண ணிய 

ல்?்தகாமணியே ஈக்காவிளக்கே 
கண்னேகருசசே வயெண்மணேயமிர்சே 

யபியருக்குயிமே யுலவாவொனியே 
பசுபதஇுமசத்தசதை வகம இலிறுவி 

பவனருள் வேதா கமங்களினரும்பொரு 
சோமையேமையக் தஇரிபற்றுணர 

Wea Ba Ml, www யியம்புமெக்தகா 

யாமெலராரம் 
மீன்ன டியேமென வன்னப்பெலினும் 
பணிகரிகுயிலென் ஐணிபெறு மூன்றையும் 
புமிலிம்காணின் மாவிற்பகுகு இய 
எ.ற்றிடைப்பணைமுலைக் சேமொழிமடவார் 

அண்ணெனுங்காலவே லெண்ணினுழைய 
கெஞ்சமிர்த நிலையமாஇப் 

பாழகாவவிற ப.மிழன் கிட்டனம். 

<2} B GOO 
sienmtuls ¢g¢ Henwacen..¢ #7uS so 
மன்னையையத்கனை மன்னியவொக்கலைப்
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பொருளெனக்சொளாதுன் சடழலேபேணி 

நின்னடி ச்சொண்டே மன்னிகழ்ச்திய 
சகாசிவனாகுர் தாஞ்செறிசொழும்பனை 
யொளிகசொடிருவுளத் துள்ளாதிகந்தே 
யாயிரச்செண்ணாற் நிரண்டெனவறையுஞ் 
சாவிவாசனசகவற் சரகிகழ் 
சாரமார்கின்ற பிரமாதிவருடதி 
செருச்கான்மஇயிரு பத்தொருதே திசேர் : 

களங்கமில்லாப் பளிங்கின் வார மு 
மபாபச்கத் சமைசச்சமியும் 
வடவறுகிறப்பிற் கொடுறுகசாளு 

மட்டிலொளிசேர் விட்கம்பயோகமுூ' 
நிலைஇயமேன்மை யுலவாவேல்வையி 
ல்வனேசானே யா௫யொனடி, 

நீழவினிச்தியா னச்சம்பெிஇக் 
செம்மார்திருச்தல் சரோவுனக்சே, (௪) 

வேண்கலிப்பா. ் 
தூயநல்லைச் திருஈகரிற் றுளக்கமற aa sh s gy 

LOT LMAO DUTFOL O19, We CF omer ON Lk BF 
சங்கரனாருட்சமயர் தழைக்கவொளிர்பிரசங்க 
பிங்செமக்£ீந்தருள் குருவா மெழிலாறுமுசவாநின் 
னருள்விழியும் இருநீச்றி னழசாருமூசமதியுங் 
கருமலக்சையறப்பாற்றும் சமலச்செஞ்டியு 
நினையாமன்மகளிரல்கு னிரையச் திலமிழ்ச்தினம்யா 
மினையமயலேகு௨ செப்போது, (௨) 

வேண்பா.. 

செஞ்சடையன் வெண்ணீற்றன் சிற்றம்பல மூதல்வன் 
மஞ்சடையுங் சண்டனடிமறவா... கெஞ்சடைய 
வாறுமுக வையற்கே யாட்செய்யப் பெற்றனழ்யாம் 

“ம றறங்கள் வேண்டாவெமச்று, ரூ. (௬)



ஆ ௬ 
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சங்கேந்து மாற்கரிய சங்கானைக் தன்னணிதய 

பங்கேருகம்வைச் பண்பானை--யெங்கோளை 

யாறுமுக காவலனை wits சடிபணியிற் 
பாறும் பவநோய் பறிந்து, 

தாடலைபோரம் சங்கானைச் சார்ர் சடங்கு நின் ர்டுசின் 
பாடலையா நர்பசசகசமசைப் பாடளியா--லாடலையா 

வாறுமுக நாவல? ரத்தகிற்ப நாயடியெம் 

வீ .மின்ப வீட்டை தன்மெய், 

கவிக் துறை, 

இருவஞ்செழுச்இன் நிசழ்ச்சியெங்கேசெபசண்டியெங்கே 
யுரு௨ஞ்சிறச்சலொளிவிடுகிற்நினுயாச்சியெங்கே 
யருஉம்படைத்தமசனாந்றலட்டவறுமுகனா 

மொருவன் ெமதம்போல்யேசுமார்க்கத்சையுன்னிடினே, 

சற்றவர்பற்றுங்கனியைக்சணிப்பிலறம்புரியப் 
பெற்றவர்பெற்றபயனைப்பிறவிசகடல்கடக்க 
வுற்றவர்க்கென்றுமுதவுறுமோடசதசையாறுமு௪ 
கற்றவவெர்தையைப்போற்றிடி ம்கூற்றுகடுங்கிரிமே, 

அமார்ச்சரியவமலனையன் பர்க்செளியவனைக் 
குமரச்கடவுடன்றாமையைச்கூற்றையுசைத்தவனைத் 

தீமாப்பெருஞ்சீர்ப்பதுயெனச்சா இஃ்குஞ்சைவமதை 

யெமர்சட்கருளுமறுமுகவெர்தையையேத்துமினே. 

௩ ற ° 

சிந்தியல் வேண்பா, 

கூறுமின் கூறுமின் கூறுமின் கூறுமின் 

வீறுலவு யாக்கை விழுமுன் னமரங்கா 

ளாறுமுக வையன் புகழ், 

(சு) 

(௭) 

(௬)



(ர 
தர) கோக்சகக்கலிப்பா, 

மவளரும்பொழினல்லவைவசம்பதியில்வ இக சரிக் 
ச இயுதவமறமுகசாவலவெம்தைஈழல்பணிக்தோர் 

வி. தியயியாமிருதேவர்வியோமம்பார் துரிஇக்சாணாச் 
ச. தியலவுபத9வசங்கரனுலகிற்றயங்குவரே. (௪௦) 

தநோரசைழதலாகவந்த கட்டனளைக்கலிப்பா. 

அத் திமாருலைமாதுன்்சமலிணையன்றுகண்டறியாசவள்கண்டளி 

கத்தமாஉளகஞ்சரிச்தெவிழச்கா துமன்மசப்பாவியம்பாலழிச் 

தெய்ச கவெம்மையளாகியிரங் செல்லின்பவுண்டி வெறுச்தரன்றாளிடைப் 

பச்தியாரநல்லையாறுமுகாவறம்பார்த்சவாவெளைப்பாரென் நல்றுமே, 

ஈற்றடிமீக்குவநீத நான்கடிக் கலித்தாழிசை, 

பூ மைவுமாம்பொழறிவிற்போருமிளமாக்குயிலே 

மாமேவுவா இன்கண்வலியேசுமசமழித்த 

பாமேவுசீராறுமுகபரமகுமஉனெனுங் 
சோமேவபுண்ணியன் ரன்றுணினைக்துகூவாயே 
கோலகல்லைமாரூணிதாள்யான் மகழக்கூவாயே, (௪௨) 

புவபிரான் நிருவடிவாழ்க,




