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மக்கிய கம்ப, 
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வேதாந்தக் கும்மி. 
நிர் Bacar i 

ic 5) சச 2 

கடவுள் அதி, 

3... செந்தமி ழாலுறும் வேதாற் தக்கும்மி 

சிறப்புடனே மிகப் பாடுதற்குப் 

பந்தம கற்றுகம் வன்னிவி நாயகர் 

பாதாம்பு யத் ணை சகாப்பாமே, 

உட. பூதல மிதி ஒயாவா னமிகப் 

பொற்புள வத்துவி தமாகும்
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வேதாந்தக் கும்மி. 

3 4. ௩ க "ம சா * a 

வேதார் தக்கும்மிவ எம்பிட ஒண்டு 

வேலா uy தன்பதங் காப்பாமே. 

தற்றவத் தோ ரணர் மவேதாக்தக் கும்மிப்பா 

(GIT CLP டே னநால் பாடு SHG 

பற்றுவிட் டோரக்கருள் கொற்றவா ஸீசர் 

பாசாம்பு யத்துணை காப்பாமே. 

HRM பதக்க எமைந்்அயர் கும்மியை 

Homi. Corman gy uO sO HS 

Bedeovde mruB UM wee 4 பத்தனை 

[ர இதீது வாழ்த்திரின் றேத்இி னனே. 

த தது 8 8 oe ச 
கோ யரா i. கரியகாம் பழ மார்ல கும்மியைக 

5" % it . கணிப்பு டனேநாம் பாடு தற்கு 

அண்டவ மேவி OM IED (Lp gD 

லயன் இருவம. காப்பாமே, 

Gar gor ே வதாந்தக் கும்மியைப் பாடிட 

கோவிலூர் சன்னி லேயு றையுஞ் 

சாகார்சணானபெ ரியோர் இருவடி 

ON Fae (Fab சிதுறின் வேர் இன. 

ஏக 2 SbF BB) னீதறாநல வாக்கியம் 
fia egy f 4 * எத் மினா இக் ரூம்மியைப் பாடு GDH 

Py RAD BRR LIT OT புயக துணை. 

He Bt Gee als og BB ன் மெ த்தி ன மீன.
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ரூரல். 

CASTS gr ges Gard aps st 

வேதனை நீங்கவே யாசை சொண்டு 

சாசன ரான்கும டைர்?த குறுவினைக் 

சார்ர்தவ னாமடி ஞானப் பெண்ணே! 

திருக்கு தீருசிய மானமி ரண்டினில் 

செப்பருர் திருக்கு என்னு மது 

சுருக்கஞ் சாதிலி சாதிசு வகதம் 

தோன்றா தவத்து நித்திய மாம், 

ஒருஞ் சுசாதி விசாஇ சுவகதம் 

உள்ள தஇருசிய மாசூம் பொருள் 

தேரும் பொழு தூ அசத்திய மாமென்று 

தெளிவது வேமிகும் ஞானப் பெண்ணே! 

அத்தியா ரோபம் ௮பவாத மென்பது 

ஆசாயர் தறிகின்ற பூத்இயி னால் 

இத்தத் துறுபர்சு மோக்ஷம் தெரிவது 

சீரான வேதாந்தம் ஞானப் பெண்ணே! 

௪த்துசித் தானந்த நித்திய பூரணர் 

தானை வஸ்து வாரு மதைப் 

புதீதியி னுலுணார் இன்பமுர் துன்பமும் 

பொரு தாதோன்வேதார் திஞானப்பெண்ணே! 

தேஹாதி களிலபி மானங்கள் வைப்பதே 

தீர்க்கமாப் பற்றிடு பந்தம் தாம்
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வேதாந்தக் கும்மி, 

மோக ம தமபி [கானம் HONS & 

மும்தியென்றெண்ணடி ஞானப்பெண்ணோ 

Gyo. upp டர்சனி லேயங்கு 
: try ர ‘ 1, 
இகழ்கின்ற காககிமய சானென் றெணிச் 

சரியாயு OTH SOSH BAT gai ufo 
. ors க 

ஜித்துவ மாவது ஞானப் பெண்ணே! 

* a ச a * a * 

பஞ்ச கோசக்இன் பகுப்பையு ஊர்க்தங்கு 
சடக் 5 க 

பார்ப்பது ெமிரு ஞான மதாம் 

உஞ்சும் படிச்குண சாமற் நிரிவறு 
௪ 4 ர ௪ (d உத்தம மல்லடி. ஞானப் பெண்ணே! 

௩ . ’ * " a டட rs ட 

Hagens இரயச்துஞ் சாலிசா னென்பகசை 

Df DLAI Lb லிருக்தலஞ் ஞானத் இஞல் 
. எத . ம் 6 

பவன த்தி மலபல வாகப் புலம்பும் 

புலப்பதீல தக்கேளாதேஞானப்பெண்ணே 

வேதாந்த நூற்கஇ காரிகா னில்லென 

விவேக மில்லாத விளம்பிடுிவார் 

சாதனாரு சைத்இட்ட நூல்வ ழிச் செல்லா தாச 

மெய்யினைப்பொய்யினைமெய்யாயுசை த்.இடும் 

வேதாந்த நாலினைப் போன்ற தொரு 

வயந்த விர்த்தருள் ஆனர்க நூல்வே.று 

அவனியி லேதடி. ஞர்னப் பெண்ணே!
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KM IGA UT GG A னைத்தும்' 

காரண மானதோர் வஸ். விலே 

சொற்பனம் போலவே தோன்றின காசே 

ணிர்த கொள்ள. ஞானப் Glow ear ‘hl i. Gh 

ச் ச or . ow oN ry 

அசவதாப்க் கபிறது தோன் றுசல் போலயே 

அத்து விதமாஞ் 0 சொருப மத 

கமா மலர ஸ் கதா யத்! ்் PAT Oe) 2 At OM rons 

பொன்னும் பணிாளாய்த் தோன்றுதம் பொலவே 

பொ (Bio ON PB oh BW LS ob ட இர் 74 அட்லி 

நன்னய மாசாச் சகமது வேறே 
பட க டட ட கட்டட . உ er 

நாடுக ப கொன் Dew OF GH sor பெண ணே: 

” aol | தன்மையை யுணர்ல தற்கு 

பாக்கிய மானவே தார் spy vor NCW 
a ந அம் . “ “6 

பகாவோர் நாலேது ஞானப் பெண்ணே? 

விவர்த்த பட்சம் என்பது வோவது 

வேதார்த பட்சமே யாகு மம இ 

கட wre ம் ¢ » ச் . ம் உச ட . 

பவத்தை யபொழிக்குமப் பட்சத்தைப் பார்ப்பதே 

பட்சததின் மேலாகும் ரானப் பெண்ணே 

ஆனையைக் கண்டவக் குருடரைப் போலே 

அறியாத சமயிக ளாங்கு டர்
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வேதாந்தக் கும்மி. 

ஊனினைச் சத்திய மாகக்கண் டாரோ 
டுறவினை விட்டிடு ஞானப் பெண்ணே! 

ware பட்சம் யாதென் றறியாது 

இயங்கடும் பல்வகைச் €வ சொடு 

மோகாதி யிற்சிக்கி முயங்கா இருப்பது 

முத்இக்குமார்க்கமாம் ஞானப்பெண்ணே: 

மாமறை கூறிடிம் மாவாக்கி யங்களின் 

மகிமை புணசாத மாக்கள் பலா 
‘yt ௪ * woe , 

கேமம தில்லாக நூல்பல பார்த் துமே 
( நிரயத்.துக் சாளாவார் ஞானப்பெண்ணே 

ஞானத்துக் குப்பத்தி சாதன மாமல்லால் 

நலிலும் பரமுத்திக் கேது விலை 

அனாதம் தாபட்சம் பதமுக்இ பத்தியால்! 

ஆதலு முண்டடி. ஞானப் பெண்ணே! 

அதி.துவி தம்விசிட் டாத்துவி தீமோ 

டவனியிற் றுவித மாவ தன்றி 

மற்ற தற்குஈற சூத்த பாடியம் 
வழங்கவே யில்லேடி. ஞானப் பெண்ணே! 

சுத்தாத் விதித் தார்த சைவ மாய்ச் 
சொல் லுதற் குயாந்த _நால்க ளிலை 

வித்தைபதி ஞன்டும் சொல்லாத தைப்பற்றி 
மேவுரூர் பெரியோர்கள் ஞானப் பெண்ணே:
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சிவாகட் கருலாலே வேகார்௪ பட்சமே 
௩ . ny ல . 

சித்தார்த LE Or LOOT தேறு தற்கு 

ராவினு லேஇிருத் தேவார வாசகம் 

ஈவின் றனனென்நெண்ணேஞானப்பெண்டை 

வருணத்தி னில்.லுயர் சங்கரா சாரியர் 

oss சைவரே யான தோடு 

நிருணய மான வத்துவி கத்தின 

நிலைநாட்டி, ஞாடி. ஞானப் பெண்ணே! 

சித்தாந்த சானவோர் மாயா வாஇகள் 

செப்புவ காவதென் றெண்ணி டி.லோ 

முத்தியில்மும்முத லுண்டென்றுமாத்துடும் 

மூர்க்க வெறியாரும் ஞானப் பெண்ணே! 

தீசமுள நால்வகைச் சாதிகள் தம்முடைச் 

சாதிக்கும் தக்கவாள் கரும முடன் 

பிரமமு ணர்ந்தவன் பிராமண னாமெனப் 

பேசிடு ஈன்னால்கள் ஞானப் பெண்ணே! 

விரசை வோரும் விரும்பு.வ.துமுயர் 

வேதாந்த சாஸ்தா மாவகைக் கான் 

பாரினில்வேறொன்றைப் டார்க் இடா சேயவர் 
பண்பது காணடி. ஞானப் பெண்ணே! 

HSH ASC ye wor Quid 

அ௮ண்ணலு டையதோர் நிச்சய மென்



36, 

ST, 

39, 

Ad, 

வேதாந்தக் கும்மி, 

அத்தம மான நால்களு ரைப்பதும் 

உண்மையென் றெண்ணடி ஞானப்பெண்ணே 

சுகு.தி யோடுக்கி ய. நுபவ வாயிலாப்ச் 

சொல்வதைக் சேட்டெவர் சொன்னா லும் 

கருியே நாமர்.த. வழியில் நடப்பது 

காரிய மாமடி. ஞானப் பெண்ணே! 

னூனசம் பக்தன் காவினுக் காசன் 

தல்வாத வூர்ப்பெரூ மானு டன்றா 

னான தோர் சுந்தரன் வைதிக சைவசே 

யாவென் றெண்ணடி. ஞானப்பெண்ணே 

வைதிக சைவ ராமவர் கால்வரை 

ம Rulers சமயிகள் தம்முடனே 

BAS wae ரைப்பது வோமிக 
. . i 

அவல மஇயடி. ஞானப் பெண்ணே! 

“har மாதி யானுரு வொன்றென்று 

அறியாம லேபல வாருசப் ப 

பொருளறி யாச்சில பூரிய ருரைப்பழு 

பொல்லாகங்கே யாமடி ஞானப் பெண்ணே! 

௮ர்தணர்க் கேமறை சொர்சு மென் முகுமம் 

அறைச்இடு வாக்கர் தெள்ளி தாக 

சுந்தர மூர்த்தியை வைஇக ரலசெனச்' 
சொல்லுவ தெம்மதி ஞானப் பெண்ணே!
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நால்வருள் மூவர்நற் ப்ராமண சரகவும் 

நால்வர் குருபூஜை நயத்திடு தல் 

மேல்வரு ப்ராமண ரைச்கொடு செய்வது 

வேதவி இயாகும் ஜனம் பெண்ணே” 

ஆ இசை வசென்பே தா ரற்புது.சா இயார் 

அண்ண லுக்குப் பூஜை செப்ப வர்கள் 

நீதிம றையுடன் ஆசம் நூறனை 

நேோசரகக் கொள்ளுவர் ஞானப்பெண்ணே” 

சைவ செனுமமோர் சாஇயில் பைல 

சாத யாளருஞ் சைவ சென்றே 

உய்வ தற்காக உரைப்ப சதன து 

உண்மை தெரிந்திடு ஞானப் பெண்ணே! 

பதிபசு பாசப் பருப்பையு ணார்தவன் 

பாரினிற் சைவனா மென்றிடு வார் 

விதியுண சாச்சைவ னவன்சைவ னாவது 

வேடச்தைப் பூண்டன்றோ ஞானப்பெண்ணே! 

வைஇக சைவ னாவது தானுயர் 

மங்கள சாஸ்இரத் தேர்ச்சியினால் 

இக மெய்யை யுணர்ர்தவ னாமென்று 

௮கத்தினிற்கொள்ளடி ஞானப்பெண்ணே 

மாயனுக்கு மிகு கேயனடி யுயர் 

மங்கை யுமைக்கறு கூலனடி.
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47. 

48, 

49, 

90, 

ol, 

வேதாந்தக் கும்மி: 

அயர்கட்கு..மிகு தூயனடி மிகத் 

தொண்டர்கட் சேபருள் தருவ னடி. 

சிவனை யரியயன் காணாச டியவன் 

தேவாதி தேவனே யாவ னடி. 

பவத்தை யடியாருக் கொழிப்பவ னாமவன் 

பங்கயத் தாளிணைச் சூட்டிடு வோம், 

மேலோ ருகக்குஈல் மேலோனடி, யவன் 

மெய்யினி லஓுமைபாதி யாள னடி 

சாலோசு சாமீபம் தருவான டியவன் 

சங்கா நாமந்த ரித்தானடி. 

வேறு, 

எல்லோர்க்கு மேலாம் இறைவ னடியவன் 

இங்கெ மானசொ ரூபனடி. 

நல்லோர் மனத்இலு இப்பா னடியவன் 

நாடற் குரித்தான கா.தனடி--௮வன் 

பாடற் குரித்தான பண்ப னடி. 

மதியைச் செரில் தரித்தா னடியவன் 

மங்கை மீனாட்டிக் குரிய னடி 

் நஇியைச் சேடல் வைத்தா னடியவன் : 

நரியைப் பரியாக்கும் ரா.தனடி--௮வன் 

கரிக்கு ௬வியைக் காத்தானடி., 

வேதத்தி னுட்பொரு ளானா னடியவன் 

மேவினார்ச் இன்பம் விளைப்பானடி.
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சீதளத் திங்கள்மு கற்துகல் லீர்சித்சம் 

தோர்ர்அ கும்மி யடியுங்கடி--அவனை 

ஓர்ந்து கும்மி யடியுங்கடி. 

வேத மோதுவ தேதுச் கடி--மி௫ு 

வேள்ளியுங் கேள்வியு மேதுக்கடி 

போதர் தருகங் கடவுளை யோர்ந்து 

புகழ்ர்து கும்மி யடியுங்கடி--௮கம் 

மகிழ்ந்து ரம்மி யடியுங்கடி, 

Big தொழி லுக்குமோர் இறைவனடியவன் 

அருளினால் வேதம் அறைச்தானடி. 
பம் தமகறறும் பரமனடி. யவன் 

பரம் சம்ம மான சொருபனடி--றுவ் 

வசம்பு வோர்க்கோ ௬ுருவனடி, 

சன்னை யொழித்தவர்க் கென்ன குறையவன் 

சத்தித்தா னர்தமா யாவா னாடி 

முன்னை வினைகளை யொழிப்பனடி. மல 

மூடாமற் கும்மி யடியுங்கடி--புலன் 

கூடாமற் கும்மி யடியுங்கடி, 

HUET மியாவு மகலஓுமம. ஈம 

தண்ணல்மே லன்பு வைத்இருச்தால் 

ஐங்காசத் அள்ளொளிக் (Haram Hes ே தயல்கு 

உகர்.த கும்மி யடியுங்ககி--௮கம் 

செடழாது சூம்மி யயபங்கம,



18 வேதாந்தக் கும்மி, 

06. எவெமே பாபென் முகுமடி. யிதைச் 

சாத்திச மறியாதார் தெரியாரடி 
பவ்தை யொழித்தவர் பார்ப்பதடி, யவர் 

பார்ப்பதே யூயர்ந்த ஞானமடி-- விளை 

இர்ப்பதே யுயர்ர்சு மடி, ச் UN a ட. 

ஸீ 
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ட முற்ற்ற, 3 

or 

 



தத்க்கிள்க்கிள்ளிளிப்ள்்ன்ள் ay 
oe = 
ஷிட் a. “ae 

இவமயம்,     

  

BOM LMI, 

LOS oA சுந்தரேசர் 

  

    

      பெரி. கண, பழ, 

விலாசத்தார் விருப்ப 6 Box (319. 

    
சுண்டனூர், 

தா. பெ, நா. மு, முத்துராமையா | 

அவர்களாலியற்றப்பெற்ற.து, 

  

       
முடிகள் சைகைகள்.     

சேவகோட்டை 

“எஸ்டேட் பிரில்” 

பதிப்பிச்சப்பெற்றது, 

  

      

    

  

டூண்டாம் பதிப்பு, 
சனை பபடப் பபணனிவலைைபாைையைவைக் வைகை





சாறறுக்கவி, 

வேம்பத்தூர் சங்க வித்துவான்ச-ளிலொருவசாபெ 

சா. ஆ. செளத்தாபாரதியார் 
இயற்றியது. 

  

SP gy யா்வாக கண்டலூர் 

Hyves ania cS SILL nat 

பேரிற்கப் பற்பாட்டுச் செய்தான். 

பெருமை பெற்றத னவணிகத் 
தாரிலுயர் பிரமனிதி இயாட்ர 

சாசண மாஞ்சபையை யமைத்த 

Cai oper erp SB roman 
a me, . 

சிமானே பெங்கடவ பூமானே,



ne 

SNPPO HS PEHOOVO 
a உ 

  
கண்டனூர், 

[ர் மீனாட்டு சுந்தபேசுரர் 

BE படவகுடத்த0டய படடகது 

எலேலோ தத்தய்யா கப்பல் எலேலோ, 

சிர்வளருந்தனவணிகர்...- இகழுஞ் 

சிறக்தகண்டனாச தனில் 

ஏர்வீளர்மீனாட்செர்த---சேசற் 

சிசைர்த கப்பற்றமிமுசைக்த



3 கண்டனார் ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேசுரர் 

(6g) 
அளவிலாச்சுந்தனம்பிகைபுகந்தோ, னன் 

பருக்கருள்புரியுமானந்தவடி வோன், புளகமாககர 

வாரணத்துநுகயோகன், பொன்னுலகோர்முதற் 

போற்றும்வைபோகன், வளமானவல்லபையை 

யிடம்வைத்தமோகன், வாசாமகோசசமா௫ன்ற 

சொரூபன், உளதானகரிசைக்குமுன்னுற வண 

க்குமுத்தமர்க்கருள்புரியுமைங்கரன் நுணையே. 

(எ2லலா)(௧) 

தேசமெல்லாம் புகமுங்கண்ட--னூரிற் 

செல்வசுந்தசேசர்மீனாள் 

வாச(மள்ள கப்பலுமே--மிக்க 

மக2மரு போல் விள கும். 

(6s) 
வே,தமெலுக்கடலிலே செல்லுன்றதான, 

வீஸ்தார மாங்கப்பலாகமங்களாகும், போதமாம் 

புராணங்களேராவுமாகும், பொற்புமிகுசாஸ் இரக 

கட்டுச்களாகும், ஏதமில்லாமிரு இிபாய்மாமதாகு, 
மெழிலானதேதையுஞ்சுக்சானிதாகு, நாதனாஞ்சற் 

குருமாலியவானாப், தன்மையாம்வாதனைப்பாய்க் 

கட்டியோட்ட. (ஏமலைலோகப்பல்) (9) 

சோலைமிசச்சூமுங்கண்ட - ஜூரித் 

சுந்தாமீனும்பிகையாள்



கப்பற் சிந்து. 3 

சாலமிகுங்கப்பலுக்குத்-- தக்க 

சாதுக்களேயெசமா னாம். 

(மூடகு) 

தூலரசூக்குமமான srianCsee, சொர்த 

மாயபிமானம் வைத் துமேலடயஞ், சாலவேசென் 
அமிகுசாகத்துவேஷஞ், சலியாத காமமொடு 
குசோத லொபங்கள், ஏலமுளகோகமதமச்சாம 

ook, யிரிசைடம்பமுடனதற்பமாங்காரம்,கோல 

முளதப்புவஞ்சனைசோரமிடும்பை, கொலைமுதற் 
பாவிகளை யேற்ருமல்லிட்டு, (ஏலேலோ) (8) 

ம௫்சள.மாப்மகழுங்கண்ட-- தூரில் 

வள்ளல்சுர் தசேசர்மீனாள் 

அங்கமதாங்கப்பலுச்கு--ரிஷபத் 

துடுக்கான கொடிசட்டி, 

(மூக) 

. தாரமர்விவேகனொடுருபசன் பெசறுமை, 

சர்ே தாட -னொசெமன்றமன்கிசாகன்றான், தர் 
மருவுமிபமாதியெண்மர் சத்துவனும், அமுத 

சிலன்சாந்திலிசாரசர்தோடன், ஏர்மருமயித்இரி 
முதிதைபொடுபேட்சை, யியல்பானகருணையுள 
மூத்தர்களையேற்றி, ஒர்மறுவிலாதபரிபூசணவூருக் 

குடனேசென்றிரங்க மிகவானர்தமுற்றார். (ஏ)(4)



4. கண்டனார் ஸ்ரீ மீனாக்ஷி சுந்தரேசுரர் 

தனவணிகாசூழுங்கண்ட--னூரில் 

சம்புசுந்தரேசர்2ினாள் 

வனமுளகல்யாணமது--நடத்த 

மாணிக்கக்கப்ப ஓம. 

(மு6கு) 
வங்காளம் வெம்பாயிபட்டண மிலங்கை, 

மாரகர்போய்வசமாதஜன்றாகும், கங்கைபோற் 

செலமதைப் பிப்பாயடைத்துக், கணக்குடனரிச 

முதற்சாமான் சமைத்துச், இங்காமானதோர 

பாய்தனையெடுத்துத், இடமானகயிறுகளைச்செம் 

மையாயிறுக்கி, எங்குமீனக் கொடியிலங்கவேகட்டி. 

॥ரிதமானமார்க்கத் இற் எக்கானைத் திருப்பி அங்க, 

முளமானகப்பித்தான்௧ளைாய தட்டி, யன்புடன்மீனா 

ட்சியையகத் தினிற்கொண்டாடிக், தங்காமலோல் 

கிவருமலைகளைப்பார்த்.து, தண்ணீரைரெட்டைக் 

குழல்வேம்பாயாம்றட்டிப், பொங்கியேகடலுசங் 

கொள்வதைப்பார்த்துப், பொலிவானவிடமஇல் 

நங்காரத்தைப் போட்டுத், துக்கமுளசவுச்சகாவைப் 

பார்த்துமேயோட்டு௪், சூழவதோணிசுரப்பேோ 

டுடன்கூட்டு, மங்காதசீனிக்கண்ணாடியைப்பார 

த்து, மட்டிலாப்பிசங்கேவேட்டுகளைத்தரத்துச், ௪ல் 

கமாய்ப் பாறைமலையாஇயைச்சார்ந்து, தட்டா 

மல் மகரமீன்முட்டாமலோட்டு, இங்கொருமூலை 

யிற்றோணுதொருகப்பல், எக்காமலதைநோக்கிச் 
சுக்கானைத்திருப்பு, பிங்கலர் இசை தனிற்பிசகாமற்



ய் « oka ் , ர் 

கப்பற் ரு இ ர் 

பார்த்துப், பெருக்கானதண்ணீரிற் சுருக்காக 

விட்), வாங்காளம்துறைமுகம்வர், we. -ப்பாரு,வழி 

யாயிரங்கிமிகச்சாமான்௧ளை வாங்கு (or Pol லா) ௫ ») 

கழனிமிகச்சூழுங்கண்ட-- ஜாபில் 

கன்னிமீஞட்சிசொக்கர் 

வழியானகப்பலுக்குச்--தெளிவாய் 

வாங்குகின் றர.கனவகை 

es 
இந்திசன்றன்னால்வலாசூரன்முன்னா, ofl pi 

இடவவ னடலெறும்பெலாம்பண்டு, Gh RTGS 

இனால்ரத்தினுமாகிச், சமைர்தனவோடேகிலத் 

இலுண்டான,சுர்தரமாய்தே தாற்றுமிவையெலரீம் 

பார்க்கச், சுடசொளிவிட்டிலங்கு தஈ தீகமேயாக, 

சர் இரன்போல்விள ங்கும், Bi க்தானி வோ, க்கை 

மையார் தாத்துக்குடிச் சமுக இரச்திலுண்டாம், 

அர்தமதாமிர் சவயிரே பிக மதிகமாஞ்சிங்கப் 

பூர்பினாங்கலமரிக்கா, சொந்தமுளமாணிக்கமாரு 

மிறுமெத்த, துலங்ஒடும்ரெங்கோன்௮வாவுசீன த் 

தில், தர்திரமாய்க்டைச்சுசாமிர்தக் கோமே, 

திகமதுமகப்படாத்தசணியிற்குருக்காய், வற்ததிர் 

தப்பவளமதுதானுமேயெங்கும், வாக்சவுமகப் 

படாவங்காளமன்றி, ஈந்தமதாகும்வை€ரியமெய் 
கும், காளுக்குகாள்வில்கூடவேயர்கும், - பந் 5 Bu 

லணர்ர்்இடப் போகுமோகிர்சப், புட்பராகந்தா



0 கண்டனார் ஸ்ரீ.மீனாக்ஷி சுந்தரேசுரர் 

னுங்கிடைத்இதுமாத் இரஞ், இந்தையில்கினையா த 

வர் தஇந்தரீலம், தேவலோகத்தி. லுண்டான.து. 

போற்சொல்வர்,  பர்தமாமாசதப்பச்சையிதன் 

பெருமை, பசர்வதற்குக்சேடலும்போதாதுபார்த 
தால், எர்தவுலகத்தினுங்கிடையா இதெல்லா, மிப் 

போதுடைத்ததுமீனாட்சிருபை. (ஏலே) (6) 

சண்டலூருவர் ; திருக்கு--மெல்கள் ப 

கன்னிமீளட்சுந்தரர் 

@ சாண்டர்புகழ்கப்பலிலே--வருஞ் 

சுயமானசசக்குவகை, 

ட (மூகு) | 
சுக்கு.இப்பிலிமிஎகுவெங்காயப்பூண்டு, ao 

மாளவெர்தயங்கம்குசற்பூசம், அவராளகடுக்காப் 
சதகுப்பையோமம், சொல்லொனுப்பெருங்காயம் 

அபினியொகெஞ்சா, மிக்கால்மிளகாய் கல்லுப் 
புடன்மிளகு, வெட்பாலையரி9ச gwen sir, ஏலம், 

மேலான .சா.இக்சாய்சா இப்பத்திரியும், வேசமுள 
இராம்புடன்வாய்கிளங்கம.துவுர், தக்க.அக்ரகாரம் 

அ.இவிடையமன்சள், சடாமஞ்சி. லவங்கமொடு 

தாளிசபற் இரியும், தக்கோலம்வலம்புரிக்காய்கொ 
- தீதமல்லி, தன்மையுள?சகமாத்தையொடுகூகை, 
பாசமூளகோதுமைகொத்தமலியரிஏ, பசரொணாம் 
சவ்வரிபெர்சரிமெஞ்சள், பண்பானபோரீச்சம்பழ 

மோடுமுர்இரிப், ... பழமெலாம்வந்துமே .பரிவுட 

off HS. .. (ஏலேலே). (7)
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மன்னுல 3கார்மீபாற்றுங்கண்ட--னூரில் 

' மகிழுஞ்சுநதசேசரமீனாள் 
தன்னயமாங்கப்பலி2ல--வர்,த 

நயமானபட்டுகளாம். . 

முது. 
அணியான மேகலை 21639 கும்பகோணம், 

அழுத்தமளநாகமடிப் பட்டிடன்மதுசைத, இணி 

யான பொற்சரிகைச்சேலையொடுவர்னச், சேலை 

களுஞ்செல்வமீனட்சிக்குக்கொடுக்கத், தணிலான 

சகமிரட்டி. வேலுதார்ப்பட்டுத், தூய்தானச௪ம்பம் 

இக்காகுமிதுகட்டு, பணியாகப்பாடுமிந்தப்பெண் 

களுக்குயர்ர்த, பஞ்சவர்னச்சேலைபார்த் துமேயுவ 

ப்பக், கணிதமுளநாத் மொர்க்சாகுமிந்த௫த்ா,கண் 

டிச்சேலையையெடுத் துச்கட்டுடன்பத்திரம், மணி 

பானமாமிமார்க்காகுமிர்தச்சிந்தா,. . மணிச்செலை 

வரங்ியேவகையுடன்சேர்க்கத், தணிவிலாக்கோல 
மிடுஞ்சாச்இமாரணியத, . தக்கஇ.துசவுக்காளிகட 
லைப்புட்டாணி, மகுணியானபாங்கெர்க்குவங்காச 

கண்டி, குணமானசேடியர்க்குச். சொர்னமுகிச் 

சேலை, பிணியானதைகிீக்கு விழிமிரட்டிச்சேலை, 
பேதைவெள்ளாட்டிக்குக் கொடுக்கலாம் பேணு, 

இணையிலச்சிட்டர்களுக்காகுமிர்.தசால்லை, பெல் 
ருமேயகப்படாவங்காளமன் தி,மணவரைக்காகுமிக் 

தக்குண்டஞ்சிச்சேலை, வாங்வை,த்தபோதுகொடு 

க்சலாசேர்த்இி, பிர்யாத்ரும்வையொதோம்ப
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ரங்கள், பெரியோகட்சாகுமிதுபேணியேகொடு 

கச், துணையானமன்னர்க்குக்கொடுக்கத்தானுயர் 

io, துப்பட்டாகெண்டைச்சீர் தப்பாமலிருக்க, 

மணியானபட்டணஞ்சேலகாமக்கல்,  வங்காளங் 

ரும்பகோணத்திலுளதான, கனிசமுள புடவை 

யிதசுந்சரர்மீளாட்சி, கல்யாணமுன்னிட்டுவாங்கி 

வட்கதிதுவே, (ஏலேலோ) (9) 

மேலானர் போற்றுங்கண்ட-- னூரில் 

விமலர்கர்தசேசர்மீஞள் 

மாலானகப்பலிலே--யொழுரங்காய் 

மன்னாவரும்வரிசைகளாம், 

மூகு) 
௮ன்புமிகு அங்கமருணம்முடனவர்து, ஆர் 

இரமிலாடமிகுயவன மொட்டியமுங், சன்னடங் 

கன்னுடம்காசங்கால்மீரங், காந்காரங்காம்போ 

சங்கருசமுடன்கலிங்கக, கொன்னுதவுகோசலவ 

குருகுருடசஞ்சேர்,. குச்களங்குருவிந்தங்கூர்ச் 

சசங்கொல்லர், தென்னவன் சொடமொசொல்ஙவஞ் 
ஈவ்விரஞ், சிங்களஞ்சகஞ்சரெதுனகொங்கணமும் 
சொன்னதயமாஞ்சோழசோனகர்துளுவஞ், சூர 

சேனர்திசாவிடம்தெங்கணமும், நின்மலமதான 

தோர்சிடதகேசயமும், நேர்பாளபாஞ்சாலபப்பா 
பல்லவமும், மன்னுபோடம்புவிர்தமக தமொடுமச் 

சம், மாளவமராடஃமொடுமலையாளம்வங்கம்,. ஈன்ன
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யமதாயுகந்தவங்காளம்விதாப்பம், சாட்டாகான 
ச 4 . 4 ry ரூ.௩ பத்தாார்பேரும்வர்தனே. (a Seger) (9) 

சுந்தாமாய்விளங்குங்கண்ட---னூரில் 

FH தரமீனாம்பிகையா ள் 

அந்தமுளகப்பலிலே--வந்த 

அபிம ஷுசச்சாமானாம். 

(மூடகு) 
சஈ்தனங்குங்கும ங்களபசஸ் நாரி, தகைமை 

யாம்புச்சக்கற்பூரஞ்சவவாத, அர்சுநூளகோரோ 

சனைகொச்ிமஞ்சள், அருமையுளசெர்தூம்வல் 

காளம்பச்சை, இம். நமி தசாம்ப்ராணிக்தயிலஞ்சம்ப 

ne, சிறப்பான வெம்பாயிப் ப் ளீரும்புழுகும், 

கர்தநுளவெட்டிவேர்ய்லாமிச்சைவேரும்,கணக்டு 

லமையா ததாலிணக்கமாய்வைக்க, 

(எலேலோ) (10) 
paneer 

கல்விமிகவிளங்குங்கண்ட-- னூரில் 

Kay PS CyB Hh BT 

செல்வமதுவளர்ம்கீ துறக்- கருணை 

சிறக்குங்கப்ப ற்பாட்டி துவே, 

(Gs) 
Car தப்பிசாமணர்கள் மிகவோங்கவா ழி ப 

வெண்குடையரசர் தஞ்செங்கோ லும்வாழி
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