


ஸ்ப டர ட் 

த்தை லிவா கலரி 
உ 

கடவுள் துணை. 

சங்கத சந்திரிகை. 

பம 0.28 ட்ட அவ ௩ 

சேலம் சுகவனமுதலியாரவர்கள் 
குமாரும் 

இரண்டாவது கிரேட் வக்கலுமான 

சங்கஇரி துருக த்திலிருக்கும் 

வ. மாணிக்கமுதலியார் 
டயழ்றியது. 

    

லாசிரியர் சகோதரரான 

சே. மாரியப்பமுதலியாரவர்கள் 

விருப்பத்தின்படி 

மேற்படியார் மருகரான 

பு. வே. சபாபதிமுதலியாரால் 

தம்முடைய 

ென்னை : 

சந்திரிகா ௮ச்சியநீதீரசாலையி5 

பதிப்பிச்சப்பட்டது, 

1902. 

ஆனவரை, 

alll Bights Reserved. 
PRICE Re, 5. விலை ந, 5 

ககாமகோபாகத்றாற, டான். 

உ. வே. சாமிசாதையர் ஈஸ் 1 யம் 
அடையாறு, சே”
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ப Ohl pray, | ஆி 

பண் ஹ் ( ay 
«soo "gn பணி an? ட் a by ய ழ் 

ஞி ட்ட 5% 90 ட் 

பஷிர் லட 660 கணபஇி.துணே. 

௦௪4 உரிமையுரை, 

ம-ஈ.ஈஃஸ்ரீ 

சேலம் சுகவனமுதலியாரவர்கள் 

பெளத்ரலும் 

நாலாசிரியர்தம் அரமைப் புத்ரசிகாமணியுமான 

சிரஞ்சீவி 
௦ ௦ சங்கரவிஜயம் 

என்னும் பாலியனின் ஓழுக்கஈலத்தையும் 

கல்விரலத்தையும் பற்றி ௮வற்கு ௮.றிவுறுத்தல்கருதி 

இந்நூலாசிமியரம் 

சேலம் மாரியப்பமுதலியாரவர்களின் சகோதநரும் 
இரண்டாவது கிரேட் பிளீடநமான 

சங்ககிரியிலிருக்கும் 

வக்கீல் Ss. மா ணிக்கமு தலியாரால் 

சங்கே சந்திரிகை 

என்னும் பெயர்பூண்ட இவ்விசைத்தமிழ் நூலான 

௮.த்யந்தப்ரியத்துடன் 

தம்மைந்தற்கு 
உரிமையாக்கப்பட்டது. 
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௮ 
ஆ. * (4) 

டை 

சிறப்புரை, 

இஃது 

சென்னைக் இிரிள்டியன் காலேஜ் 

தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிகர் 

பிரமஸ்ரீ. வி, கோ, சூரியநாராயண சாஸ்திரியாரவர்கள் பி, ௭, 

எழுதிய சிறப்புசை. 

“ அசலல்கு றோள்கண்ணென மூவழிப் பெருகி 

நு.தலடி. நுசப்பென மூவழிச €றுஇிக் 

கவலையாற் காமனும் படையிடு வனப்பின் ”' 

என்று முல்லைக் கலியுட் கூறியாங்கு, மகளிர்க்கு மூன்றுறுப்புக் 

கள் பெருத்தும், மூன்றுறுப்புக்கள் சிறு? துமிரு த்தல் வனப்பாம். 

ஆதலின் இவவியன் முறையை யொட்டி ஈர்தமிழணங்கற்கும் 

மூன்றுறுப்புக்கள் பெருத்திருக்கல் வேண்டுமென்றே அவை 

தாம் இய லிரை சாடக மென்லும முத்தமிழுமாமென எர் நிர 

ரிறையிற் கொள்க, அ௮ங்கனங் கொள்ளுமிடத்து இசைக் தமிழ் 

ந் தமிழ்மாதின் கொங்கைகள் போலுமெனல் போதரும், Par 

ழியின்கண் உமாதேவியாரது இருமுலைப் பாலுண்ட பெருமையா 

னன்றோ நர்.தருஞான சம்பந்தப் பெருமாலும பண்கனிந்த இன் 

னிசைக் தேவாரப்பதிகங்கள் மொழிஈத.தூஉமென்ச. இவ்வண் 

மை நங்கூற்றினை வலியுறத்துமாறு காண்க. 

இத்துணைச் ஈறப்பினதாக மதிக்கப்படும் ௮வ்விசைத்தமி 

ழமிழ்துண்டாரே இசைநால் வல்லோர். இங்கனம் இசைப் 

பாலூட்டி, வளர்த்த ஈர் தமிழ்த்தாய்க்கு ஈம்மலராவார் நன்றி 
பாராட்டுதல் இயல்பா மன்றே, ௮ன்றியுர் தமிழ்த்தேவியின் திரு 

மேனியில் முன்பு விளங்கிய ௮ணிகலன்க ளெல்லாம் புதுக்கப் 

பெரூது அழிந்து பட்டனவாக ௮ஃதுணார்ர்துகொண்ட இசை 

நால் வல்ல தமிழர் சில புச்கணிகளாதல் புனைந்திடுதல் தக 

வுடைத்தாம அன்றே, ஆதலின் ௮வலாறே இசைத் தமிழ்ப் 

பாலுண்டு வளாநத நாது சேலஈகா மாணிக்கழதலியாரவாகளும்



(4) 

தீம்மா லியன் றமட்டில் நம்மனைவர்க்கும் பொதுத்தாயாகிய தமிழ் 
மகட்குச் சங்கீத சந்திரிகை யென்றதோ ரணிகலஞ் செய்திட் 

டமை யாவரும் மதிக்கத்தக்சதே, 

இதகிற்க இச்நூல் மூன்றுபாகங்க ளுடைத்து, முதற்பாகம் 
ஸ்வரப்பிரகரண மென்னும் பெயரிற்றாய், இராகங்களின் இயல்பு 
பாருபாடு முதலியவற்றை விரித்துக் கூறுவது. இப்பகுதி மேள 

கர்த்தாலை யொட்டி பியற்றப்பட்டிளது, இரண்டாம்பாகம் தாளப் 

பிரகரண மென்னும் பெயரித்ராய்த் தாளங்களின் வகை பண்பு முத 
லியவற்றை விரித்துக் கூறுவது, இகன்கண்ணே பரதத்திற்குரிய 

தாளவகைகளுங் கூறப்பட்டு, மூன்றாம்பாகம் பாடப்பிரகரண 

மென்னும் பெயரித்முய், இசைபயிலும் மாணாக்கர்க்குப் பயிற்சி 
முறையைப் பல்வகைய உதாரணமுகத்தான் விவரித்துக் கூறுவது. 

இவை யனைத்தும் யாவருக்கும் பொருள் விளங்கத்தக்க தெளி 

வான இனிய தமிழ்ஈடையில் எழுதப்பட் டிருக்குந்தன்மை மிக 

வும் பாராட்டற் குரியதே, நாலினமயைப்பும் ஒழுங்கும் யாரும் 

கண்டு கொண்டாடத்தக்கன, மற்று இகனைப் பேரதிவாளராயி 

னார் ௮ன்புடன் பேணிப் போற்றுவார்க ளென்னுர் துணிவுடன் 

இச்சிறப்புரை வரைவான் புகுந்தேன். 

சென்னை, 
1-11-1909. ் வி. கோ, சூரியநாராயண சாஸ்தீரியாரீ, பி, ஏ,



செ. செல்வரங்கராச, 
“ தமிழில்லம்? 

(B) Cor puis கல்லாரி அஞ்சக், 
சென்னை-25, தமிழ்நாடு. 

௨, 

கடவுள துணை, 

முகவுடைர, 

  

சங்கே சாஸ்தீரத்திலுள்ள பல முக்யாம்சங்களைச் கண்டறி 

யும்படியாக இதுவரையில் எவ்வித.நாலும் தமிழில் எழுதப்பட் 

டிருக்கவில்லை யாகையால், சங்கீதசந்திரிகை யென்னும் இந்தா 

லைக் தமிழில் எழுகலானேன். சங்கத சாஸ்த்ரமும், சங்தேமும் 

கற்கும்பொருட்டு இதுவரையில் சிலரால் தெலுங்கு முதலான 
பாஷைகளிற் சில சங்கே புஸ்தகங்கள் அ௮ச்சிடப்பட்டுவக் இருக்கா 

௮ம், அவைகளில் விவரிக்கப்பட்டிராக ௮௫௧ விஷயங்களைச் 

சங்தேப்பயிற்டு படைபவர்களும், சங்கீதப்பயிற்சியடைய விருப்ப 

மூடையவர்களும், சங்கத சாஸ்தரச்தையும், சங்த வித்தையை 

யும் சுலபமாய்க் கற்கும்பொருட்டுச் சங்கே சாஸ் தரத்தைப் பல 

வருஷகாலம் ஆராய்ந்த நீண்ட பரிசோ தனையைக்கொண்டும், சங் 

இகவித்தையைப் பல வருஷகாலம் ௮றுபவித்த நீண்ட ள்வாநுப 

வத்தைக்கொண்டும், இக்நூாலானது என்னாற் கொஞ்சம் விரி 

வாய் ௮தஇ ஸ்ரத்தையுடன் எழுதப்பட்டிருக்கின் றது. ் 

ற் இர் நாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பல ராமதேயங்களுக்கும் 

லக்கங்களுக்கும் மற்றவைகளுக்கு முள்ள காரணங்கள் ஆங்காங்கு 

விவரிக்கப்பட் டிருப்பதுடன், விரிவாயுள்ளவைகளைச் சுலபமா யதி 

யூம்பொருட்டுச் சுருக்கமான பல சக்சங்களும் ஆங்காங்கு அமை, 
க்கப் பட்டிருக்கின்றன. 'ராக.த்தின் பெயரைக்கொண்டு ௮இன் 
அசோஹணாவரோஹணத்தையும், தசோஹணாவரோஹணத்தைக் 

கொண்டு அதின் ராகத்தையும் சுலபமாய்க் தெரிர்துகொள்ளும் 

பொருட்டு, ஆயிரம் ராகாகராதியும் ஆயிரம் ஸ்வராகராஇடிம் 

தனித்தனியா யெழுசப்பட்டிருக்கின் றன. 

விணை மேளம்செய்யும் விதிகள் விவரிக்கப்பட் டிருப்ப தில் 

ஸ்ருதிக்ஞானமுள்ளோர் ஸ்ருதிக்ஞான த்தைக்கொண்டு மேளம். 

செய்யவும், ஸ்ருதிச்ஞானமில்லோர் ௮ளவு ப்ரமாணக்கைக்கெ 

நகாரசோயான்றாற உ௱]டர் 

௩. வே. சாமிநாதையர் ஈரல் நிலையம்



() 
ண்டு 2மளம் செய்யவும், இரண்டுவிதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக் 

இன்றன. வீணாதண்டத்திலுள்ள தொண்ணூற்றாறு ஸ்வரஸ்தா 

னங்களும் ௮வைகளிலுள்ள ச்ம ஜ்வரஸ்தானங்களும் குறிப் 

பிட்டு விவரிக்சப்பட்டிருக்கின்றன. ராகப்ரலஸ் தாரத்தைச் சஹஜ 

மாய் எவ்வளவுக்கு ப்ரஸ்தரிக்கக்கூடுமோ அவ்வளவுக்கு மீறியே 

ப்ரஸ்தரித்திருப்பதுடன், தாளப்ரஸ்தாரமும், சப்தாங்கப்ரஸ் தார 

மும்,௮வ்டமேரு சங்கை முதலிய பல தாளவிஷயங்களும் எழுதப் 

பட்டிருக்கின்றன. 

இர்.தாலை வாடுப்போரும் கற்போரும் இர்.நாலின் கடைசி 

யில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் பிழைதிறாக்ச அட்டவணையின்படிப் 
பிழைகளைச் இருத்திக்கொண்ட பின்னரே வா௫ிப்பதும், கற்பதும் 

நன்று, 

தேவாரம், திருவாசகம், திருவருட்பா முதலிய நூல்களின் 

பாடல்கள் மிகவும் உ£ஈஈதமானவை யென்பதை யெவரும் மதுக் 

கார்கள், அவையெல்லாம் தாளக் சட்டுப்பாட்டுடன் அமைக்கப் 

பெற்றன அல்லவாயினும், ௮ப்பாடல்களைத் தாளக்சட்டுப்பாட் 

டுக் குட்படுத்திப் பல ராகங்களில் யாவரும், பாடவும் வாத்தியங்க 

ளில் வாடக்கவும் வர இப்படுத்திவைத்தல் யாவரும் கொண்டாடத் 

தீக்சு ௮ரிய விஷபமேயென எனக்குப் புலப்பட்டு, மூவர் தேவா 

ரம், இருவாசகம், இருவருட்பா, கைவல்யுஈவநீதம், திருமந்திரம் 

பெரியபுசாணம், திருவிளாயாடற்புராணம், சசிவன்ன போதம், சிவ 

ஞான சித்தியார்,சிவப்பிரகாசம, இருவுக் இயார், சிவரகசியம், ஞான 

வாசிஷ்டம், காலாபிரப்பிரபற்தம், குமாரதேவர் சாஸ்திரம், தாயு 

மானவர்பாடல், திருக்குதிரிசியவிவேகம், கர்தரறபூதி, பகவத் 

ததை, பிரமக$தை, ரிபுகததை, பிரபுலிங்கலீலை, பட்டணத்தார் 

பாடல், சித்தர்கள்பாடல், மஸ்தான் சாகிபுபாடல் முதலான சுமார் 

60 க்ரந்தங்களிலுள்ள விருத்தம, வெண்பா, கலித்துறை முகலிய 

பல பாகவினங்களில், சுமார் 060 அருமையான பாடல்களைப் பொ 

ருக்கித் இரட்டி, ௮வைகளை ௮ப்யாசிகளும் மற்றையோரும் சுலப 

மாய்க் கற்கும்பொருட்டு, அப்பாடல்களெல்லாம் ஸ்வரசாஹித்ய 

மாக மிசவுர் தெளிலாய் எழுதப்பட்டிருக்கின் றன,



(1) 
தாளக்ஞான மிருர்தும் ள்ருதிக்ஞான மில்லாதோர் Gore 

யிருப்பினும், ஸ்ருதிக்ஞான மிருந்தும் தாளக்ஞான மில்லாதோர் 

பலருண்டு, ௮வர்க ளெல்லோரும் இக்நாலால் விசேஷ ப்ரயோ 

ஜனமடைய இடமிருக்கின் றது. தரம்பத்தில் ௮ தீயாவேசத்தட்ன் 

சங்தேங்கற்க ஆரம்பித்து சிலகாலங் கழிந்தபின்னர் அடியோடு 

கைவிட்ட ௮ப்யாசிகள் அரநேகருண்டு, சூரஷூமம எதிலிருக்கற 

தென்ற நுட்பத்தையறியுமுன் கைவிட்ட பலஹீனஸ் தர்களே 

யவர்கள், சங்குதங் கற்பதற்கு ௮த்யாவஸ்பமான பொருமையும் 

விடாமுயற்சியும் அற்றவர்களே யவர்கள், ௮ர்நோருடைய ப்ர 

யோஜனாரத்தத்தை முன்னிட்டும் இதிந் பலவிஷயங்கள் தங்கா 

ng dats தெழுதப்பட் டிருக்கன்றன. ஆதியில் தாங்கள் 

கோரிய ப்ரயோஜன த்தை யிர் நாலால் அவர்கள் அடையக்கூடும், 

இடப்ரயத்தனப்பட்டும் இம்.ராலா லவர்கள் கிஞ்சித்தும் ப்ரயோ 

ஜனத்தை யடையாதபக்ஷத்தில், உள்ளபடி யவர்களுக்கு நிஜ சங் 

தத க்ஞானப்ராப்தம் இல்லையென்றே நிராகேஷபமாப்த் தீர்மா 

னிக்கவேண்டும். அப்படியாக ஆயிரத்துள் ஒன்றுதான் இருக்கும், 

மற்றையோரெல்லவரும இச் நூலைக் கைக்கொண்டு ஏராளமாய்க் 

குணப்பவொர்க ளென்பஇற் சந்தேகமேயில்லை. 

இர் நூலை மூன்றுபாகங்களாகப் பிரித்து, முதற்பாகத்துக்கு 

ராகப்ரகரணம் என்றும், இரண்டாம்பாகத்துக்குத் தாளப்ரகரணம் 

என்றும், மூன்றாம்பாகத்துக்குப் பாடப்ரகரணம் என்றும் பெய 

ரிடப்பட்டு, பாகம் 1-ல் 82 அம்சங்களும், பாகம் 8-ல் 80 

அம்சங்களும், பாகம் 8-ல் 103 பாடங்களும் எழுதப்பட்டிருக் 

இன்றன. 

4 ஓரா தெழுதினே னாயினு மொண்பொருா 

யாராய்ந்து கொள்வ கமிவுடைமை--சரோய்க்த 

குற்றங் களைந்து குறைபெய்து வாசித்தல் 

SOP MGS wrist sen” அகையால்,



(8) 
அன்னப்பகமியைப்போல் பேரறிவாளர்கள் குற்றத்தைப்போக்டுக் 

குணத்தைமட்டும் கைக்கொள்வார்க ளென்றும், இர்.நாலின் அபி 

'விர்த்தியை விரும்புசின்றவர்கள் ௮தற்கானபடி விஷயங்களைச் 

சிற்றகினனான எனக்கு உதவுவார்களென்றும் ஈம்பி மிகவும் வண 

க்கமா யிதையெழுதி விடுக்கலானேன். 

£ சந்தனத் தாருவைச் சார்ந்திடு வேம்புர் தகைமணமே 

தந்திடு மென்பவச் சால்பெதற் காமிர்தத் தாரணியில் 

'அர்தமில் கேள்வி யறிஞரை சாளு மடைர்தவென்சொல் 

சந்தமு முதிர் தாற்றவ ரார்வையிற் சார்வதுவே."” 

'சங்ககிரிதுருகம். | 
1902 ஷூ 8. மாணிக்கழதலியார், 

ட றவம்பர்மீ' 1௨.



(6) 
அடக்கம் 
  

இிறப்புளை 

முகவுரை 

௮டகசம் 

மூல்குறிப்பகராதி 

தாளக்குதிப்பகராதி 

ராகக்குறிப்பகராதி 

சாதீதுக்கவிகள் 

(1) சப்த ஸ்வரங்கள் 
(2) ஷோடச ஸ்வர சம்யோகங்கள் 

(8) த்வாதச ஸ்வா ஸ்தானங்கள் 

(4) சப்தஸ்வர நாமதேயங்களுக்குச் காரணம் 

(5) சப்த ஸ்வா தவனிகள் 
(6) சப்த ஸ்வரங்களுக்குக் காரணம் 

(7) ஷோடச ஸ்வரங்களுக்குக் காரணம் 

1-வது பாகம். ஸ்வரப்ர-ரணம், 

(8) தீவாத சஸ்வர ஸ்தானங்களுக்குக் காரணம் .. 

(9) ஷோடச ஸ்வர சம்யோகங்களின் வரிசை க்ரமத் 

அக்குக் காரணம் 

(10) ஷோடச ஸ்வர வரிசை க்ரம சக்ரம் 

(11) ஷோடச ஸ்வர சம்யோகங்களின் நாமதேயங்க 

ளுக்குக் காரணம் 

(12) ஸ்வர சப்த பேதங்கள் 

(13) ஸ்வா சஞ்சார பேதம் 

(14) ஸ்தாயி 

(15) ஸ்ருதி 
(16) சசவிச சமகம் 

(18) எகவிம்௪தி மூர்ச்சனைகள் 

(18) தவாவிம்சதி ஸ்ருஇிகள் 

(19) வீணை மேஎஞ்் செய்யும் லக்ஷணங்கள் 

1, ஸ்ருதிப்ரமாண லக்ஷணம் 
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(0) 

2. அளவு ப்ரமாண லக்ஷணம் 

(20) வீசைண்_ச்திலுள்ள் 90 ஸ்.த-ன த்தின் 

1, ஸ்லவரப்பெயர் wee 

2, விட்டு லக்கம் 

3. ஸ்வர விட் லெக்கம் wee 

4, ஸ்வர சம ஸ்தான விட்டு லக்கம் வக 

(21) ல்வரப்ரஸ்தாரம் 

(98) ஸ்வர ப்ரஸ்தாரக்ரமம் vee 

(28) ராக பேதங்கள் 

(24) சாக ப்ரஸ்தாரம் 

1. சுத்த சம்பூர்ணம் 

2. வக்ர சம்பூர்ணம் 

8. சுத்த ஷாடவம் 

4, வக்ர ஷாடவம 

௦. எதீத ஓடம் 

0. லகர ஒள டவம 

ப்ரஸ்தார மொத்தம 

ப்ரஸ்தார ஒஓட்டுமொ த்தம 

(95) வரிசை க்ரமமாக 72 மேளகர்த்தாக்கள் 

(20) எழுபத்திரண்டு மேள கர்த்த சக்ரம் 

(27) எழுபத்திரண்டு மேள கர்த்தர்களுக்கு£ காரணம் 

(28) கடபயாதி சங்கை 

கடபயாதி சகரம் 

(29) எழுபத்திரண்டு மேளகர்த்த ராகாகராகு ... 

(80) மேளசர்த்க ஜன்ய ராகாகரா இ 

(81) ஜன்யராக ஸ்வராகராதி bes 

(82) ராக விமர்சனைகள் wee 

1. ௮று ராகங்கள் 

சன ராகம் னு 

. மீதள்ய ராகம் 

, நயராகம் 
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பக்கம், 

0. தமிழிசை ராகம் : ட 127 

7. ஸ்ரீராகம் புருஷராகம் தூதிராகம் புத்ரராகம் 128 

8. உதயராகம் ves 128 

0. பரான்ன ராகம் ves 129 

10. மதீயான்ன ராகம் bes 129 

11. அபரான்ன சாகம் து 129 

12. சாயான்ன ராகம் த 129 

19. மூன்ராத்ரி ராகம் டட 129 

14, மதியராத்ரி ராகம் bee 129 

1. பின்ராகீரி ராகம் eos 129 

10. வசந்தகால ராகம் படட 190 

2-வது பாகம், தாளப்ரகரகாம். 

(1) தாளம் vee 130 

(2) தாளப்ரமாணம் Les 130 

1]. காலம் tas 130 

2, மார்க்கம் ப 180 
£. கரியை ட 131 

4, அங்கம் ses 181 

'சப்தாங்க சக்ரம் ves 198. 

சப்தாங்க விநியோக,” " | 138 

சப்தாங்க சய்யோக ஷோடசாங்க சக்ரம் 133 

D. STQDD - 134 

0. ஜாதி டட 184 

7. சமா vee 134 

8. லயை eee 134 

9, யதி ட 134 

ஷட்யதி விலாம் த 135 

யதி நாமதேயத்துக்குக் காரணம் ee 135 

யதி ப்ரஸ்தாரம் ves 136 

10. ப்ரஸ்தாரம் wes 136 

(6) 

(8) 7-85.175-தாள சக்ரம் வ 187



(0) 

(4) 7-35-தாள உதாரண அலங்காரங்கள் 
. சதஸ்ரஜாதி சப்ச அலங்காரங்கள் 
. திஸ் ரஜாதி சப்த அலங்காரங்கள் 
. மிஸ்ரஜாதி சப்த அலங்காரங்கள் 
கண்டஜாதி சப்ச அலங்காரங்கள் 

. சகூர்ணஜாதி சப்த அலங்காரங்கள் 
175 தாளங்களுக்கு உதாரணம் 

(5) 89-தாள சமாகூஷ£ர கால சக்ரம் 
(6) 175-காள சமகளாகால சக் ரம 
(7) பஞ்ச தாளங்கள் 
(8) நூற்றெட்டு தாளங்கள் 
(9) நூற்றெட்டு தாள அலங்காரங்கள் 

ர் in கான மொத்த ங்க சக்ரம் 
தாளங்களின் விவரம் 

(12) தாற்றெட்டு தாள சமாகூஷரகால சக்ரம் 
(19) 5-108-தாளாகராதி 
(14) 72-சாளங்களின் விவரம் 
(15) 72-காள மொத்தாங்க சக்ரம் 
(10) 72-சாள சமா௯ஷஷகால சக்ரம் 
(17) 72-சாளாங்க சம்யோக சக்ரம் 
(18) 72-காளங்களின் வரிசைக்ரம விவரம் 
(19) ப்ரஸ்தரர க்ரமம் 
(20) சப்தாங்க ப்ரஸ்தாரம் | 
(21) சப்தாங்கப்ரஸ்காராங்க லக்க சக்ரம் 
(று அதுக்குக் மேரு சக்ரம் 

20) தருதமமரு சகரம் 

(24) தீருத சேகா மேரு சக்ரம் 
(25) லகு மேருசக்ரம் 
(26) குர மேரு சக்ரம் 
(27) ப்லுத மேரு சக்ரம் 
(28) காகபத மேரு சத்ரம் 
(89) சய்யோக மேரு சக்ரம் 
(30) காள ப்ரஸ்தாரம் 
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x
o
 

O39
 b
o 

4 

8-வது பாகம். பாடப்ரகரணம், 

பாடப்ரகரண விவரணம் 
பாடங்கள் 
அட்டவணை 

பிழைதிருத்சம்



(2) பாட் ப்ரகரணச்தி லெடுசத்சாண்ட 

நால்களின் (பேயநம் பாடலமோத்தழம். 
  

நூல்குறிப்பகராதி பாடல், 
1. அகப்பேய்சச்தர் 8 
2. அத்ுவிதவுண்மை 4 
8 அ௮ப்பர்தேவாரம் 33 
4, இருவருட்பா 08 

௦. உபஙிடதம் 2 
6. சடுவெளிச்சித்தர் 9 
7. கந்தபுராணம் 2 
8. கந்தரநுபூதி 4 
9. இருக்குறள் 15 

10. கைவல்யகவநீதம் 58 
11, சசிவன்னபோசம் 8 
12. சம்பர்தர்சேவாரம் 88 
18, சவஞான?த் இயார் சபக்ஷம் 2 
14. சவஞான?த் இயார்பரபக்ஷம் 8 
15. இவெப்பிரகாசம் 2 
18. சிவரகசியம் 2 
17. சிவவாக்கயொ் 8 
18. சுத் சசாதகம் 4 
19. சுர்தரர்தேவாரம் 26 
20. சொருபசாரம் 4 
21. ஞானவாசிஷ்டம் 16 
22. ஞானவெட்டி 2 
29. தாயுமானவர் 31 

  

  

நூல்குறிப்பகராதி பாடல், 
26 தஇருப்புகழ் 4 
27. இருமந்இரம் 12 
21. இருவாசகம் 18 
290. திருவாய்மொழி 64 
80, திருவிளையாடல் 4 
81. இிருவுர் தயார் 5 
92. ஈந்தனார்சரித் இரம் 33 
95. நூலாூரியர் 12 
34, usa seg 4 
8௦. பட்டணத்தார்பாடல் 9 
36. U Sugurea@er sa. 4 
87. பழனாபுரிமாலை 5 
88. பழனிக்சோயில்விண்ணப்பம்!7 
89. பாம்பாட்டிச்சித்தர் 5 
40. பிரபுலிங்கலிலை 4 
41 பிரபோசசரச்திரோசயம் 4 
42. பிரமகசை 8 
43. QuPwy rani 27 
44. மஹாராஜாதுறவு 4 
4௦. மஸ்தான்சாடபுபாடல் 11 
46. மிட்டாய்கண்ணி 7 

47. ரிபுதை 2 
48, விஞ்ஞானசார£ம் 4. 

24. இருக்குதிரிசியவிவேகம் 4 ணன் 
2௦. இருச்சந்தவிருச்சம் ட் பாடல் மொத்தம் 647. 
  

(8) பாட ப்.ரசகரணச்கி லெடுச்சாண்ட 

தாளங்களின் பேயநம் பாட மோத்தழம். 
  

தாளக்குறிப்பகராதி பாடம். 
1. கண்ட ஏக உ) 3 

2, கண்ட ஏகம் 2 

8. சதுஸ்ர அடசாபு 1 
4. சதுஸ்ர அடசாபு உ௫ 1 

5. ச.துஸ்ர ஏக உ 15 
6. சதுஸ் ர ஏகம் 44 

7, சதுஸ் ரத்ரிபுடசாபு 8 
8, சதுஸ் ரமட்யசாபுஉ9 
9. ச.துஸ் ரரூபகஉ௫ de 

10. ச.துஸ் ரரூபகசாபு 1 
11. சதுஸ்.ரரூபகசாபு௨௫ 9 

12, சதஸ். ரரூபகம் 6 
18, இஸ். ரஏகஉ9 15 
14, இஸ்.ரஏகம் 21   

சாளக்குறிப்பகராதி பாடம், 

13. இஸ்ரத்ரிபுட 1 
16. இஸ் ரத்ரிபுடசாபு 4, 
17. இஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉச 22 
18. இஸ் ரமட்யசாபு 1 

' 19, 'இஸ் ரமட்யசாபு௨ சி 4, 

20. இஸ் ரரூபகசாபு 8 

21. திஸ் ரரூபகசாபு உச 3 
22. இஸ் ரரூபகம் 2 

23. ew gor 52H 2 

மொத்தம் 168 
129-வ.து பாட ௮தஇிக தாளம 1, 

போக பாடமொத்தம் 162 
 



(F) பாட ப்ரகரணத்தி லெடுச்சாண்ட. 

ராகங்களி ௬ பெயரும் பாட மொத்தழம். 
  

ராகச்குறிப்பகராதி பாடம். 

1, அடாணா 

2 ஹம்சத்வனி 

8, ஹரிகாம்டோ இ 

&. ஆபோடு 

ஆரபி 

. அனந்தபைரவி 

உசேணி 
கமாஸ் 

. கரஹரப்ரிய 

10, கருடத்வனி 
11, கல்யாணி 
12. கன்னட 

18. காமி 

14, காமவர்த்தனி 

1௦. காம்போதி 

16. ”ரவாணி 
17. குரஞ்சி 

18. கேதாரகெளளம் 

19. கேதாரம் 
20. கோூலைத்வனி 
21. கெளரீபந்து 

22. கெளள 

28. சஹானா 

24, சக ரவாகம் 

2௦, சீரிகராபரணம் 

20. ஜஞ்சுரடி 

21. சாம 

29. சாரங்க 
29. சாவேரி 

80. ஸ்ரீராகம் 
81. சுச்சசாவேரி 

92. சுத்ததேசி 
33. சுத்தநாட 

64, சுத்தமத்யமம் 

3௦. கரடி 

80. சுரானந்தினி 
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87. 

85, 
89. 

40, 

41- 
42. 

43, 

44. 

40, 

46. 
47, 
48. 

49. 
50. 

ol, 

52, 

58. 

௦, 
oD. 

௦0. 

57. 

08. 
59, 

60. 

61. 

62. 

68. 

64. 
65. 

66. 

ராகக்குறிப்பகராதி 
தன்யாசி 

தீரசங்கராபரணம் 

தோடி 

நாகஸ்வ ராவளி 

நாட 

நாடகு ரஞ்சி 

காதநாமக்ரிய 

$ீலாம்பரி 

UGE” 
பிலஹரி 

புன்னாகவராளி 

பூபாளம் 

பூர்ணசந்த்ரிக 

பூர்வகல்யாணி 

பேகட 

பைரவி 

பெஎளி 

ப்யாக் 

ப்ரவாளசோ தி 

மச்யமாவ இ 

மலஹரி 

மலயமாருதம் 

மாயாமாளவகெளள 

முகாரி 

மோஹனம் 

யதுகுலகாம்போ இ 

யமுனாகல்யாணி 

வசந்த 

வராளி 

விலாசினி 

பாடம் 
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மொத்தம் 174 

98-00-00-வ.து பாடக்களில் 12 

அ.திக.ராகங்கள் போக அணஷ்க்த 

பாடமொத்தம் 162, 
*ைன்ளிகு 

 



சாத்துக்கவிகள், 

—() 
மஹாவித்வான் 

  

கும்பகோணம் காலேஜ் தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் 
பிரமஸ்ரீ, வே. சாமிநாத ஐயரவர்களிய றிய 

ரத்தம், 

இக்காலத் துறவருகி வழங்குமிசை யிலக்கணங்கள் யாவுஞ் 

சாலதி, தொக்காரச் சங்கே சந்திரிகை யெனுமொருழால் துலங் 

கச் செய்தான்; மிக்கார்சேர் சேலாக ௬றைந்திடுவோன் மாரியப்ப 

வேளின் பின்னோன், தக்கார்ப! லன்புடையன் மாணிக்கமென் 

னும? தானத் தோனே. 

இரைக்குரிய வழியிஃதென் அிரை நூல்க ளாய்ந்துகன்பேர்க் 

கிசையுமாறு, ஈசைக்குரிய விர நாலை யாக்கயமா ஸணிக்கமெனு 

நாமத்தாற்கும், தரைக்குரிய புகழ்மிகுக்,த விதனையெளி கெவரு 

மூறச் செய்தசெல்வன், வசைக்குரிய வழிதவிர்ந்த மாரிபப்ப 

வட்குங்கைம் மாறென் னேயோ, 

  

சென்னைக்கிறிஸ்தியன் காலேஜ் தலைமைக் தமிழ்பண்டித! 

பிரமஸ்ரீ. வி. கோ. குரியநாராயணசால்திரியாரவர்கள், 8... 
இயற்ிப விருத்தம். 

அஞ்ஞான்று பாற்கடன்மால் கடைர்தபொடு தெந்தமதி 

யடைவின் வானோர், ஈஞ்ஞாலத் துள்ளார்க ளெவ்வெவர்க்கு மின் 

பவொளி ஈல்குமாபோ, லிஞ்ஞான்று மாணிக்க வள்ளலிசைக் 

கடல்கடைய வினிதெழுந்து, சுஞ்ஞான வொளிபாப்பிச் சங் % 

சந்திரிகை துலங்கிற்றம்மா, 

தமிழ்ப்பண்டி தர் 

பிரமஸ்ரீ. தி. வேங்கடராம ஐயங்காரவர்களியற்றிய 

விருத்தம். 

பாலமுது கைக்குமென வீணைரச மெமக்களித்த பண்பின் 

மிக்கோன், சாலவுமே நியாயவகை யிரண்டுடனிலுஞ் சாதிக்குஞ் 

சதரவாதி, சேலாகர்ச் சுசவாத்தின் சேபொளிரு மாணிக்க மபெ 

னீப்ச்த, காலாயச் சங்கே சந்திரிகை கானரசச் சடற்குக் கண்ணே,



2 

மன்னாகுடி. மிஷன் ராலேஜ் தமிழ்ப்பண்டித! 
ஸ்ரீ உபய. வே. *. &. கநஷ்ணமாசாரிய ரவர்கள் 

Qu» Hu gi. 
தேனோரு நிறையின்ப முறுநுகர் தற் கொருபெரிய செல்வமாக 
வானோரு மக௫ழிசையை௪ சங்கே சந்திரிகை வாயிலாக | டானால் 
ஏனோரு மகிழ்க்துகொள மாணிக்க மெனுமிசையா னிசைத்திட் 
ஈனேராுச் கரியவிர். நா லிசைநால।! நிலவுறு,௪ லியற்கை யாமே, 

சென்னைக் இரிக்தவ காலாசாலைத தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டி தர் 
பிரமஸ்ரீ - வி, கோ, சூரியராராயண சாஸ்இரியா ரவர்களது 

மாணாக்கருளொருவரும், 

கடலூர்க் கலாசாலைகத் தமிழ்ப்பண்டி தருமா 
பிரமஸ்ரீ - ந. பலராம ஐயரவர்கள் 

சொல்லிய 
அறுசீர்க்கழி நெடிலடியாடிரிய விருத்தம், 

BPO gr wad su Gp so Ar Po no a சுவைகொ 
டீர்தேன், பெ!இகரவா னிரையமு.ஈ வொளிபரப்பிப் புலியினி 
டைப் பொருவிலாதசு, சதிடூறுங் உ ௦சசஇ ரிகையிலங்கத் தகை 
மையுடன் றந்தானோங்கு, மதில் புடைசூழ் சேலஈமர் மாணிக்கப் 
பெயருடைய மதிவல் லோனே. 

ஆரணிரகர் சமஸ்தான வித்துவானும், அத்துவிதசித்தார் த 
மகோத்தாணரும், மாயாவாத தும்லகோளரியும் ஆகிய 

யாழ்ப்பாணத். மேலைப்புலோலி 
ஸ்ரீமான். நா. கதிரைவேர்பிள்ளை அவர்களியற்றிலது. 

இறப்புப்பாயிரம், 

௨... 1உலகெல்லா மூணர்வரிய பர௫வன் ற னருளாலிக் குயிர்கள் 
போதத், தலகிடத்தகொண் ஹாற்றாறங் குலிஈடுவி னாதாரச் இசை 
யும் விந்துத், தலமதினின் ஜொருகாகம் புறப்படீஇக் அரியவகை 
சார்ந்து சான்கு, குலவாக்கி னொளியணுக்கள் கூடவே யேழெ 
PSHE GQ மன்றே, 

1 தொண்ணூதருறங்குலி--பூகவுட ம்பு. ஈடு--மூலாதாரம், ஒவ் 
வொரு சரீரத்தினளவுக் தன்கையினால்தொண் ணாற்மு௮ அங்குல 
முடையது என்ப. இதனால் தொண் ஞூற்ராறு தீதிதுவமென்னு 
முண்மை தெற்றெனவிளங்கும். கொண்ணூற்றா௮ு அங்குலத்தில் 
மேலே காற்பத்தெழரை யங்குலமும், கீழே நாற்பச்தேழரை யங் 
குலமும்விட்டு நடுநின் ற ஒரங்குலமே மூலாதாரம் என்னார் இசைநு 
ணுக்கநாலார். ஆகாரம் என்றது மூலாதாரத்திற்கு மேலே கால் 
விரல்கிட்ட கச்.தர த்தானமாகயெ பின்னாகாரத்தை யென்க. விக்து- 
பரகாதமாகய சிவ தத்துவத்தினின்றுர் தோன்றிய சத்திகத்துவ 
விந்து. 
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2 ௮ன்னவையா எத்தியாய்ப் பின்னிசையாய்ப் பன்னொன்ரு 
Wap மத்தோ, டுன்னுதொள்ளா யிரத்தொன்பா லூற்றொன் 
qué கிரியையிடத்துறழ்த லாற்பண், புன்னுமிங்ங னளவிலிசை 
சுத்தமுமேன் மைபுமாகிக் துலங்கு மென்றும, பன்னுவதுங் 
கேட்பதுவு முர்ணர்வதுவு மகன்பயனே பாரீர் பாரீர். 

 ஏழ்பிறப்பி னுளவுயிரு மெண்ணரிய சடப்பொருளூ மித 
னைக் கேட்டே, காழ்சிறக்குக தமதுருவுங் கரைந்துருகும பத்தி 
மிகுங் சாணா வொன்றைக், தாழ்விறப்ப வின்பமதிற் றங்கியிடு 
மேதினிக்குர் சுட்டா தொன்ளுய், வாழ்பானு மிசைக்கன்றோ 
வுருவுநீஇச் திருவருளை வார்க்கன் னால். 

! கோடுடைய செவியனென வேசமகசைச தொட்டன 
தொல்லோர் பரட்டிற், பிடுடைய விசைஈன்றே யென்றனரிவ் 
விசைப்பெருமை புகலப் போமோ, நிடைய வொருவகையர் பிர 
மமெனப் பேசிடுவர் நேரி லி.ஐூ, விடுடைமைக் சேதுவான் வட 
மொழிய மெம்மொழியும் விரிக்கும் கோடும். 

் செந்தமிழின் முதம்றலைச் சங் கப்புலவர் நபரதர்நற் சிகண்டி 

சுத்தா, னர்தவெழிம் கவியாமி வரர்பயாமர் மற்றயரு மாற்று 

pos, ளெர்சுவிடக் துற்னகவோ பட்டனவோ யாங்காண்ப 

சென்றோ ஜென்று, சஈசவிய டைகஈழ் புலவரெனு மாம்பலவை 

சாம்புங் காலை. 
  

2 அள ச்தி--காட்டாளத்தி, நிறஅள த்தி, பண்ணா க்தியென 
மூவகைப்படும், இசை--ஈரம்பினடைவால் வரும பதினோராயிரத் 
துச் தொள்ளாயிரச்துச் தொண்்ணஞாற்றொன்ராடய அதியிசைகள், 
அவற்றை “உயிருயிர் மெய்யள வுரைத்த வைமபாலினும்'' என வரூ 
உஞ் சூத்திரத்தான மிக. கிரியையிடதீது உ௰ழ்கலால் திரியைக 

ளெட்டானும், பெருர் சான மெட்டிலும்பண்ணலால் பண்ஆயிற்று, 

காணா - வினைமுற்று. 

* ஒருவகையர் - சத்தப்பிரமவாஇகள், 

் சற்கப்புலவர்செய்சன - பெருகாரசை, பெருககுருகு முத 
லாயின, சாரதராகயெ தேவவிருடியாற் செய்யப்பட்டது - பஞ்ச 
பாரதீயம். செண்டிமுனிவனா செய்தது-இசைநுணுச்கம். சுத் 
தானர்தவியற்சவியர் இயற்றியது - ஈத்சானந்தப் பிரகாசிகை, 
அதிவனாசிரியர் அருளியது - பஞ்சமரபு, யாமர்-யாமளேோந்திரா 
ரியர், இ௫லர்செரீகது இர்தரகாளியம். மற்றையர் நால்க 
சென்ற. தாளவகையோத்து, வியாழமாலை, வெண்டாளி, முறு 
வல், சயக்தம், முதலியவற்றை,
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குசைப்பாலி னுண்ணுணர்வோர் செதிசேலக் இரித்துருக் 

கச் குடபான்மேலி, னிசைப்பாலின் வருண்மதிற் பூபாலன் சுகவ 

னத்து வேந்த னோற்ற, விரைப்பாலிற் பாற்கடலி னெழுமதியக் 

கொழுர்செனமின் னிடைபாழ் ஜோன் .தித், திசைப்பாலி னிசைக் 

£.தக் கலைசளவை தன்சணிறைச் கெழுந்தோ னின்லும். 

யோழ்குழல்சீர் மிடறுகள ச் தேன்றுமிருவகைப்பாட லியக்க 

நான்சி, னாழ்பாணி விகற்பமுடக் தேடிகர்தாக் இவையாய்க்தி 

யாழிற் பாருர், தாழீர்சாற் கலைவிசத்தி லிசையெழுப்பி யளிக்கு 

லத்திற் சாரவேழொன், ராழ்காட்டிக் கேட்பவரை யுளப்படுத்து 

'மிசைப்புலவ சொண்மை சார்ந்தோன், 

ஆங்கிலமுர் தேகெழு மறிர்த ஈன்னி யாயதுரர் தானந் தே 

வதீ, தாங்குமொரு வேற்பரனின் அிருவடியே கதியெனக் கொண் 

டொழுகுஞ் சாக்தன், பாங்கியலு ஈன்மொழிசேர் மாரியப்பீவள் 

ளு ணைப் பண்போன் தே, மோங்கியசம் இரன்மாணிக் கப்பெ 

ருவே ளென்றொருவ னுள்ளான் மாதோ, 

முன்னையரி னால் சிவணத் தண்டமிழிற் புத்தமிழ்தாக் தே 

முற்றும், பின்னையரோர்ர் துளங்களிகொண் டன் நீஇ மலந்த 

புக்கப் பிறங்குமாரித், தன்னையனன் னயன்முயற்சி தனைக்கொ 

-ண்டே. சட்சமுதற் சுரய் கடான, மன்னவைபேர் தொனிகருவி 

இரமவகை சஞ்சார மார்ச்ரை மெட்டு, 

தன்சொலினு மினியதென வொருமுதலு மடிமையெனச் 

சரிக்கு மூவர், சன்சொலினும் மர்திரத்தெர் ஈலம்வயங்கு பெரும் 

புசண.நையா துன்னு, மின்சொனிறை ய2ஐ.பூதி யேல்புகழ்சித் 

தாந்தமென வெண்ணு நாலிற், ஜறென்சொலினிற் சிறந்துளமற் 

ஹையழூலிற் பாக்களவை இரட்டி மூன் மில். 
  

் ர் வண்ணக்கூறுர் தாளவகைகளும், தாளம் - தண்ணு 

மை, முடம்--பண், பாணி, தூக்கு இவற்றின் குற்றங்கள், சர் 

காற்கலை--எட்டுக் கலைத்தொழில்கள். அலை: பண்ணல், பரி 

வட்டணை, ஆராய்தல், தைவரல், செலவு, விளையாட்டு, கையூழ்; 

கு௮ம்போக்கு "என்பன. ஏழொன்று -- இசைக்கரணம் எட்டு, 

அவையாவன--வார்தல், வடித்தல், உந்தல், உறழ்தல், உருட் 

டல், தெருட்டல், அள்ளல், பட்டடை பென்பனவாம்,
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என்னவரும் பாடுமிசை யன். றிவே றெனவியம்பு மிசைகள் 

காட்டி, பன்னவய்றைச் சுரப்படுத்திராகதாளங்களொடு மமைத்து 
ஞாலம், என்னவோ விப்புலமை யென்றும்யாங் கண்டிலமென் 

திதும்பூதெய்த, மன்னவைக்,த முதுக்குறைவுக் கென்செயுமிவ் 

வுலகமத மற்றோர் பாகம், 

ஈரம்பியல்சக் கரங்காதி கமகமிரை யநுதமிழி னல்லராகநி 

கரமவற்தினாண்பெண்முளை முன்றாளம் பிரமாணங் காலஞ் சாரர், 

தரங்கரியை சாதிகளை லயைவீடு தானமொடு சார்க்த யாவும், வச 

ங்டெக்குஞ் சசக்கட்டான் ஈ௬£த சந் இரிகை வாழ்க மன்னோ, 

திருமயிலை வித்துவான் 
ஸ்ரீமான். சண்ழகம்பிள்ளையவர்கள் பாடியது, 

நாலடி.த்தரவு கொர்்ஈர்களிப்பா, 

கானமரும் பூங்கொன்றை கவின்சடையெம் பெருமானன் 

முனகருணை யிற்பாணற் கன்றுதிரு முகமு.கவத் 
சானணுகி யிருகிதியர் தனைவேட்பச் கைந்நீட்டும் 

வானவரம் பன்காக்கும் வளசாடம் மலைநாடு, 

இர்சாட்டி. லிறையேவ விருங்கடக்க புழக்கை யிவர்ர் 

தீர்சாணம் மாரூரர் பெருமானோ டகன்கயிலை 

மன்னாருஞ் சிலம்படை.ந்த வள்ளியோன் றமர்கண்ட 

தென்னாரும் பொழின்மாதூர் சேலாக ராமன்றே. 

இன்னாகர் வயினெம்மை யாளுடைய விலங்கயில்வேன் 

மன்னுகரச் தொருகுமரன் மயிலுகைக்குக் தனிமூதல்வன் 

தன்னுடைய வலுசர்வழி தாரணியில் வர் சவனிறைவன் 

பொன்னடிக்கன் புஞற்றுசுக வனராதப் புண்ணியனே, 

இனையபெருர் தகைபுரிக்த விருச்தவப்பே றெனச்சாலக் 

கனைகடல்சூ முலகொருங்கு கரையவவதரிதீதனரால் 

தனையனையமகாரிருவர் தமின்மாரி யப்பனெனப் 

புனையுமபி தானத்தோன் புண்ணியமே இரண்டனையான். 

பிற்ரோன்றல் குணஞ்செயலும் பிறங்குர்தன் பேர்க்கியைய 

முற்றோன்றும் பெற்றியினிம் மூ.துலகினிடையவனைப் 

பெற்றோர் மாணிக்கமெனப் பேசனர்மற் றவன்€ர்ததி 

யெற்றேயென் னொருராவாலெடுத்துசைக்குந்தகைத்தன்றே,
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முத்தமிழ் கொருகுறுமா முனிவனிலக் கணம்பகர 

இத்சரையி னன்னலற்றி' னியலானாப்புலமைமலி 

வித்தக ச்தொல் சாப்பியனே புள்ளிட்ட மேசனசயோர் 

சத்சரூல் வளர ச்சனர்மற் றவைலழக்குர் சமழ்க்சனவே. 

சிமைய வசைத்தடஞ்சிலையாச் செங்கையிற்கொண் டோங்குகிற்கு 

மூமைமணவா எனுமிசைக்சே புள்ளுருகுமென்முன்றோர் 

அமையவுசைக்சன ரேனு மருகவழக்கஃ்கோர்ந்து 

கமையினிசை ஈனிநிறுதக்தச் கடைப்பிடித்து மாபினால் 

அருகிய வழக்கத்சா மவ்விசைஈ। டகக்கடமிற் 

பெருகிய சீரிசைதன்னைப் பெரும்புவியோர் நனிபயிலப் 

பரிவினொடுஞ் சங்கத சர் இிரிகை யெனப்பகரக் 

கருதியொர்ழா லிஞஞான்று சழதினன்றான் ஜெடுத்சம்மா. 

விளரிமுத லேழ்காமும் விளம்புமவற்நின் வகையும் 

வளமலிதா எங்களொரேழ் வகையுமவற் தினவிரியும் 

பளகறுமி ராகப்பிரத் காரக்ரம முமபடிமேல் 

உளவவையிற் மின்வசையு மோங்கய்கப் பிரத்தாரம் 

என்றுசொல்லப்பவெனவு மிலங்குறுத் காங்கமூமற் 

௮ுன்னுகிற்கு மிவையனைத்து மொருங் காடியிற் செறித்த 

ஈன்னர்பொரு ளெனர்செலித்து ஈம்மனோர்க் செழிலியென த் 

தீன்னமில்பே ர.சலி செயத்தானொருகைம் மாறுள்தோ, 

  

புதுவை மகாவித்வான் 

ஸ்ரீமான். ஆ. பேரியசாமீப்பிள்ளை யவர்கள் கூறிய 

விருத்சம், 
இயனிறைர்த சுசகவனமா லிழைச்சகவப்பாற்கடலி லினித 

தோன்,தி, வயனிறைர் ௪ சேலமதின் மாணிக்கப் பெயர்புளைர ௧ 

மதியமொன்று, பயனிறைந்க வமுசமெனச் சங்கத. சந்திரிசை 

பரப்பிரல்ல,. செயனிறைக்க வலகனர்கள் Reams bad sok gy es 

கச் செய்தசன்றே, 

ச்



ற்றார் சமை தான வித்வான் 
விராஜாவர்கள் Gor Ge 

ரண்ட உரையா ரியருமாகிய 

ஸ்ரீமான். எம், ஐ, கந்தசாமீக்கவிராயரவரகள் சோலலியது, 
நீர்சேரும் பொதியவரை நேடிவருங் குட மனிக்குக் 

கார்சேரு மணிகண்டக் கடவுளருள் புரியுமுன்பே 

சீர்சேரும் படியிருக்கச் தெப்வழனி யாற்கிறந்த 

வேர்சேருர் தமிழ்மான்றா Duden ror டகமென்ப, 

அன்னவற்மி னாதியந்க மாயவிய னைடகக்கு 

நன்னரின்றி யமையாமை நடுவிருந்து ஈனிதேற்றுந் 

தன்னிகரி லின்னிசையின் நன்மையென அரைவரைத்கோ 

மன்னுதமிழ் முச்சங்கம் வளர்மதுரைப் ப।ணாபிரான். 

    

மெட்டேறப் புரிச்து தந்தி மீட்டுமிசை கேட்டவுடன் 

மட்டேறங் கடுக்கையணி மணிமுடியிற் நுணிவிறகுக் 

கட்டேறப் புனைந்தரியுங் காணாத பசம்புவியிற் 

பட்டேறப் பரமன்வரும் படிபுரிந்த பண்பின தால், 

எண்ணுறுமிவ் விசைத்தன்மை யெடுத்திசைக்குச் தமிழ் நால்க 

ணண்ணுபெருங் குருகுபெரு சாரைமுக லியவென்ப 

பண்ணுறுமிப் பெயர்கேட்சப் பட்டவலா லினையவென க் 

சண்ணுறுவான் முயன்றன நீர்க் கரையினன் மிக கண்டிலமே. 

என்புரிவா மெனவிரங்கு மிஞ்ஞான் ௮ நல்வாணர்க் 

கன்புருவாய் வர்தெனச்்ச ரமர்சேலக் இருககரிற் 

பொன்புரிவா யெவர்க்குமருள் புண்ணியவான் சுகலனம்பேர் 

மன்புரிமா தவப்பேறு லாய்த்தரென க Caren pg) bape. 

கம்பனிவ னெனப்பாடுங் சவித்திறமு நாற்றிறமும் 

பம்பியுறுர் தமிழ்க்கடன்மாம் பழக்கவிசசிங் கேறுமுக 

லம்புவியிற் பலபுலவ ரன்பெனுமோர் பெருஞ்செல்வச் 

சம்பனனா மாரிபப்ப சாசமா தமிருக்துணைஉன், 

அங்கிலழு மாரியமு மாந திரமு மருதெனினும் 
பாங்கெவென் பசுந்தமிமும் படித்தறிர்த படிரடப்போ 

னோங்கலவ ணோதகச்தி வுவர்நீக்குிப் பொழிபுயல்போ 

னாங்கெவ ராகாமே நல்குபெருங் கவிசையினான்.



இலகிவுச் சட்செகளு மிலற்கலை 

நலவலிவுச் சட்டின்.றி ஈவில்களை 

கலககிலை மெய்விரித்துக் காட்டி 

  

Copier a groan i syste pv ண்ணா: 

சூமிபிடைப் புதையல்கண்டார் போற்புலவர் களிதூங்க 

மேமமாட னெக்களியு மின்னிரையா ற் ஜினிதுய்ப்போன், 

கற்றவர்சூழ் சமூகத்தான் சமழுமவன சமுகத்தான் 

கொத்றவர்மெச சுந்தரத்கான் குலவுபெருஞ் சுர்தரத்தான் 

பொற்றருவாய் கற்பகதக்கன் புகழ்பெறுசங் கற்பகத்தன் 

மற்றமுபர் இருகாமன் மாணிக்கக் இருகாமன். 

எர்சாளு மிசைபெறுதற் இன் நியமை யாகவொன்று 

முன்னாகச் செயமனத்தின் முன்னியிளை பயில்வார்்கள் 

பன்னாளுக் சனையுளகும் படியியற்று மொரு நூலின் 

தின்னாமஞ் சங்கே சந்திரிகை யாமிது சான், 

முப்பகுப்பிற் றன்னவற்தின் முதங்பகுப்பிற் சப்சகரம் 

பெட்புறுமச சாரபேசகம் பேசுசரப் பிரஸ்தாரம் 

தீப்பலிலி ராகப்ரஸ் தரரமெழு பத்திரண்டா 

வைப்புடைய மேளகர்ச்கா மற்றவற்றின் பிறப்பவற்மில் 

பிறந்கசசஸ் இரராகம் பெறுமாரோ சகணத்துடனே 

யூறர் தவவ ரோகணமு மொன்றுவர்ச்ரா வர்ச்சமுமாச் 

இறந்தவிரா கத்தியல்பு செப்பியே சு திக்யான 

மறக தவரும் வீணைசன்கு வாசிக்கும் வழிகாட்டி 

மறுபாகத் இனினன்கு வருமேழு தாளங்கள் 

பெறுமவற்தின் விரிவவற்றின் பிரஸ்காரஞ் சப்தாங்க 

(றுவிவர மற்றவவை யுற்றபிரல் தாரமுமே 

ழிவுதநுமை யேழ்.நாற்றோ டடுக்தழுக்காற் சகமென்லும் 

தாளங்க ஞூறுவிவர சக்கரமு நாந்றெட்டுத் 

தாளவிவ ரமுமவைக்கு காரணமா மணிகளுஈன் 

மேளகர்த்தாத் கொகைதக்தாள விவரமுத லாம்பலவுஞ் 

சூளுடையார் திம்முடியும் துளக்கும்வகை விளக்கியபின்,
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கடைப்பாகத் இர்.தாலிற் கருத்துவைத்துப் பயில்வார்கொ 
ணடைப்பாகம் பற்பலவு ஈனிவிளங்கக் சாட்டினனிக் 
கொடைப்பான்மை மாணிக்கக் கொண்டலிசை கங்கைபுனை 
விடைப்பாகன் நிருவருளான் மேன்மேலும் வாழியவே, 

கதிகொடுக்கும் படிசால காலன் மலர்க் கால்பரவித் 
துதிகொடுக்கு மாணிக்கக் தூயதமிழ்க் கட ற்றோன்று 
மதிகொடுக்கப் போக்துலகு மகிழ்ச்சகொளப் புரிகலினிக் 

தீதிகொடுக்குஞ் சங்கத சர் இரிகைப் பெயர்த்திர் தால், 

இன்னிசையு மிர். நாலு மியற்றினலுஞ் நெப்பெய்த 
ஈன்னரிச்சா எச்சியற்மி ஈவிற்றுமிர் நா லியாத்தவற்குச் 
துன்னுபெருர் துணைவனெனச் சொலப்பெலுஞ்சீர் மாரியப்ப 

முன்னவனும் பரன்கருணை முற்றுமுற்று வாழியவே, 

நாகூர் தற்காபுலவர் 

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ வா. தலாம்காதிறு சாவல ரவர்கள் இயற்றிய 

விருத்தம். 

விரிகடல்சூழ் நெடும்புவியி லகன்பரத கண்டத்து விளங்குர் 

தொல்ல,சரிகமப தநியென்னு மக்கரத்தானிகழிசையைச் சார்தா 

ளத்தைத், தெரிகடலிற் பெருகாரை பெருங்குருகை யோதேடித் 

இரிவே மொன் ௮, புரிகவொரு படி.க்காநா லென்றுகில கனவான் 

கள் புகழ்ந்து வேண்ட, 

பாடாத நரப்புவிதி யிருபத்தொன் 3ிரண்டில௫ பதினா நேழிற் 

கோடாத கவின்பேரி மகரஞ்ச கோடஞ்செங் கோட்டியென்ன 

வாடாத யாழ்ரசான்கின் வெதிராதி யாலியற்றும் வங்கி யத்தின் 

சாடாத கண்டத்தின் வழிப்பயக்கு மிசைமுழுதுர் தகவிற்காட்டி, 

காட்டுநிறம் பண்ணென்ற வாளத்தி புட_னுரோ கணமு “மற் 

றை, காட்டுமவ ரோகணமு மினையவென ஈனிகெளிய ஈன்குகாட் 

டிப், பாட்டுவகை பிறழாமல் வரப்பியற்அிப் பலவிதிகள் பரப்பிப் 

பின்னர், மாட்டுவருங் கொட்டசைதாக் களவென்ற தாளத்து 

வகையு காட்டி, 

தூங்குமிசை விதிவல்லோர் அம்புருவே யிங்கிதனைச் சொன் 

னா னென்ன, ஏங்குமிய லின தாகச் சங்€,5 சர்திரிகை யெலும்பேர் 

வைத்து, வாங்குமிசை யினைத்தென்ன வரியாருங் காக்தருவ 

வகையாராகத், தீங்குதபு மிர் நூலைச் சொலற்கரிய விதமாகச் 

செய்தான ம்ம,
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சங்கலோ தமிழ்ப்பாஷையினிற்றெலுங்கு பாஷைமினு மெங் 
கு மில்லோ, .தங்கிலோ பாஷையினு மாங்கலோ விணையிசையா 

லருக னென்று, பாங்கிலார் குகர்சிரக்கம் பத்துடனல் வாயாரப் 

பரிர்து வாழ்த்தும், தீங்கலோர் ஈடுமணியாய் விளங்குமொரு திரு 

வளரச் Bowe wid. 
i 
ச் 

தகை இர்க்கு நீதிவிசா ரணை த தலத்துகியாயதுரர் தரனாமின் ௮, 

பகை இர்க்கும் வல்லவனென் றெண்டிசையும் பரவுபுகழ் படைத் 

தோன் மானா, மிகை தீர்க்கும் வளஞ்சான் ற திருச்சேல மெனுகக 

Aa Cuan ari ss, SoS STS GH சர் த்இபுனை சுகவனமா லினி 

தளித்த ஈன்மைப் பாலன். 

பாணிக்க முடியாத விரத்தினர் தா னிவனென்று பலரும் 

போற்றிப், பேணிக்க வனமறவே கொண்டாடு தகுதியெலாம் பெ 
Loge னார்தா, சாணிக்க வனமடையப் பிரகாசித் இடுமரியா 

னசனை யில்லா, மாணிக்க மகிபனெலுஞ் சங்கிதா சிரியனாம் வன் 

மையோனே, 

அத்தகைய வருமர்ச நாறன்னை மாற்றரிய வச்சி லாக்க, எத் 

தகைய வறியாரு மெளிதியப் படுத்து அம்யா மென்று செய்தான், 

முத்தகைய வெந்நூற்கு நிதிமாரி பொழிநர்துதவு மூகன்மையா 

ளன், இத்தகைய னெனத்திரு. நா லாக்கியோன் சோ தானா யிலங்கு 

சீரான், 

பெறுகிலவு கான்றமுகச் சுகவனமா லினிகாகப் பெற்றமைச் 

தன், குறுநிலமன் னவ/பலருங் கொண்டாட வருங்கருணைக் குல 

மாணிக்கம், மறுசிலவு மனப்பகைஞர் வணங்கிவழி படவியற்றும் 

வல்ல இங்கம், வறுகிலமும் பட்டினமாய் வளம்பயப்ப வச்சேலம் 

வாழுஞ் சீலன், 

இல்லாமை தெரிவிப்பார்க் கல்லையென்று சொல்லாம லியுங் 

கன்னன், கல்லாமை யுடையாளாக் கனவிடத்து நே௫யாக் கலாபி 

மானி,கொல்லாமை முதலாய தபவியல்பூண் டினிதொழுகுக் குண 

மால் செல்வம், எல்லாமை யந் தீர வந்குடி. யினிதிருக்கு மிருங்கு 

போன்,
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9ல்படைத்து மன்மதனே யிவனென்று மயக்க 
'றகுணத்தான் பலகல்லி யிலுந்தேர்க்ச மான் 
முக்கமுளா னுபகார மெனுமாலை குலுங்குர் 
ீ£,ச்திமலி மாரியப்ப குமுணனெனுர்துரையா 

  

சென்னைச் சைவடுத்தார்த சஞ்சீவி சபையின் 

கெளரய ௮க்கிராசனாதிபதி ஆ௫ய 
ஸ்ரீமான் நே. பாலசுப்பிரமணியழதலியார் நர, &, அவர்கள் 

இயந்திய 
எண்?ர்ச்கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

எவ்வுயிர்க்கும் பொதுவரகி பெங்குமிருர் தென்று 
மெல்லாமா யல்லவுமா யின்பமதங் குகவிச 

செவ்வியால் லறவின்பச் கொருபொருளை நேரச் 
சீர்மிகுக்க வியற்றமிழ்க்கு ஈ1டகக்கும் வேண்டு 

மவ்வியமில் பொருளாகி விஈதுவினிற் ரோன்று 
மவற்றானம் பரசிவத்தி னஏழகுபொலி யிசையி 

ஜனொவ்வியசங் தேவிய லிக்காலக் கேற்ற 
வு.தவுமொரு சர்திர்கை கண்டுவகை யுள்ளேம், 

நாயகமாய் முதலியா்தங் குலத்துதித்த 

ஈயமிகுபல் லிசையுணரு ஈயத்தின் மிக்கான் 
அாயவள மலிசேலத் துறைமாணிக்க 

சுந்தரனா வலர்மதிக்குஞ் சுகுணமேலான் 
பாயவளர் செலவிக்கினிமை பயக்குங் கீதப் 

பண்புறுமிவ் வரு.நால்பற் பலரும வேண்ட 
கேயவட மொழிநுட்பரந் தயங்கி யின்ப 

நிலவுபசுர் தமிழ்மொழியா னிறுவினானே. 

  

சேலம் முனிசபல் காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டிதர் 
ஸ்ரீமான் சரவணப்பிள்ளை யவர்கள் இயற்றிய 

விருத்தம், 
சுகவனத் தவனுஞ் சுகவன் தவனுஞ் சுகவனத் தவலுந்தா 

னாகுஞ், சுகவன த் தவன்பொன் மலரடிபணிவோன் சுகவன முகில 

ருள் பாலன், சுசுவனக் கவிஞர் விழைமழை சாமத் தோன்றல்பின் 

னுஇத்தவன் மலரா, சுகவனப் புறுவே எனையமா ஸணிக்சச் துய 

பேர் படைத்தச ரியனே,
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தர்திரிகை யாற்றடலிச் சரிகமப 

முந்திரிகை யும்பிறழா முறையா 

மர்திரிகை யறத்தெரித்த வளங்கு 

சந்திரிசை யாவரையுஞ் ௪சகோரு 

  

கோயமுத்தூர் ஜில்லா காங்கயம் 
ஸ்ரீமான் ௮ஷ்டாவதானம். வே, சேஷாசலநாயுடூ அவர்களியற்றிய 

சிரப்புப்பாயிரம், 

அதர்ச்கழிநெடிலடி. யாசிரியவிருத்தம். 

பூமேவு தேறல்மிகப் பொங்கிமண்ணிற் படிர் துறைந்து பொ. 

லிகண்டங்கள், மாமேவு வயிரமென வயங்குபழ னிப்பதிமில் வாணி 

தன்னை, சாமேவு கல்வியிலிர் சாட்கம்ப னென்றபெயர் சாட்டுஞ் 
சர்த்்இப், பாமேவு கவிச்சிங்க ராவலனென் ஜொருபெரசிய பட்டர் 

தன்னை 

வாதுபதி மனத்தினராை வாட்டுஜெய சிங்கமுயர் வண்ணம 

தன்னி, லேதுபதி னாலுலகி லிவர்க்ணேபென் ஸும்புகழான் 

இணையில்லாத, சேதுபதி சமூகமெச்சிச் தரவடைர்தோன் றன் 

பெயனாத் தினமுஞ் இந்திக், கோதுபதி தருங்கவிசொல் லும் 

படிசெய் மாம்பழப்பே ருடைய மேலோன். 

தனக்கொருயிர்த் தோழனவன் சிங்கார மாரசமஞ் சரிக்கு 

நல்விற், பனத்துடனே பொழிப்புசவு முரையாசா னவனாலே 

பாடப்பட்ட, இன த்தழிழை பச்சினிலிட் டிரைகொளுவான் சுக 

வனமா லீன் றசேயன், மனக்கினிய மாரியப்ப மதியூகி தனக்கிளைய 

மணியாழ் வல்லான், 

அணிக்க னகத்தாலே யிசைத்துமணி குயிற்றுமதி எரணம் 

விண்ணோர், காணிக்கப் பாலுமூறக் சகண்ணிமையா தக்கவினைச் 

கண்டுசீராப், பாணிக்கப் பலவுடுக்கள் படி.தலினாற் சேலமெனப் 

பன்னுமூரில், மாணிக்க மூெனுயர் வாணிக்கோர் சூடிகையாய் 

வயங்க மாதோ. 

சத்தசு த்த சுரங்களும்சோ டசகரரை யோகங்கள் தருமீராறு 

FESFIS தானங்கள் சுரராமக் காரணங்கள் சோடசத்தி 

லொத்தசுரங் களுக்குக்கா ரணர்துவாத சச்சுரங்க ஞூயருமத்தா 

னத்தமார்த காரணஞ்சோ டசசுரசை யோகத்தி னற்கரமத்தின்,
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காரணமுஞ் சுரத்தின௮ு பேதமுஞ்சஞ் சாரத்தைக் காட் 

டும் பேசும், சாரமிகும் ஸ்.தாயிகம கங்கள்ஏக விம்சதியார்ச் சனை 
கள் மற்றும், பாரதுவா விஞ் சதியின் சுருதிகள்விீ' ணையைமேளம் 

பண்ணு மாறும், தாரசுரப் பிரஸ்தார மதின்கரமம் ராகப்ரஸ் தார 

மின்னும், 

சரிமேளக் கர்.த்தாவின் காரணம் யிரம்பிரிவாம் சன்யராகம் 

விரிவான தாளமதின் பிரமாணம் சத்தாங்க விபரமேலும் 

பரிவாக யதிராம தேயக்கா ரணம்ஏழ்முப் பத்தைர் தப்பால் 

புரி தற் மியெழுபக்தைர் தவைக்குரியசக்கர மும்பொரு த்திமேலே, 

பலவலகையாந் தாளத்தி னலங்காரம் விவரமுடன் பகர்ப்ரஸ்காரம் 

இலகுமனு துரிதந்து ரிதர்துரித சேகரமோ டிலகுமற்றும் 

குலவுகுரு புலுதக்கா சகபதஞ்சை யோகமிவை கூடிரின்றே 

நிலவியமே ருச்சக்க ரங்கள்முகற் பலவிபரம் நிறம்பத்திட்டி, 

சங்தே சந்திரிகை யென்றபெயர் புனை$்தொரு,நால் தந் இட்டானால் 

இங்தேன் பெருமைதனையெவர்வியவாரியாழ்முனியும் இனியதும்பு 

ருங்தே சாரமுணர் விஞ்சையரு மிதன்சாரம் நுகர விர் நால் 

எங்கீத ரக்தெரிவா மெனநிதமும் வேண்டுவரே வியம்பலியாதே, 

நெடுராளா மிசைத்தமிட்கு நிறைந்தலிலக் கணமிலையிக் நில , 

தீதி லென்று, தடுமாறி வருந்தினர்க்குச் சஞ்சலமாம் பேரிருளைத் 

தடியக் காந்தி,யொடு£தேப் புலவர்கடம் முள்ளமெனும் பாலாழி 

யுவந்து மேற்பொங், கிமொருய்ச் சங்தே சந்திரிகை யுதித்தெழு 

ந்த இலங்கி மாதோ, 

சென்னையிலிருக்குக் தமிழ்ப்பண்டி தர் 

ஸ்ரீமான் காஜ்சீபுரம். இராமசாமீநாயுடூ அவர்கள் 

சொல்லிய விருத்தம். 

பெருகாரை பெருங்குருகு முதலியதம் பெயர்க்கேற்பப் பிற 

க்க மாதி, யிருராஓு மாதிரத்து மிரிர் துபறர் திடச்சேலச் தெழில் 

பெற் ஜொங்குர், தருசாணு கரனிசைநா னரலையெனு மாணிக்கத் 

தனிப்பே ரோன்செய், குருராறு சங்கே சந்திரிகை சோன்மை 

யெயவர் குணிக்கற் பாலார்.
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அணிக்க ஈகலில்லாற் கடிமைபூண் டொழுகியால் லருர்தவத் 

தால், நாணிக்க மதனுறுநஞ் சுகவனத்தே தோன்தியென்று 

ஈனியி லங்கும், மாணிக்க மொன்றுவெயி நருதறவிர்ர் திம்மகி 

யோர் மகிழுமாறு, பேணிக்க வின்செயுஞ் ஈ௫ தேசந்தி ரிகைதந்த 

பெட்பு ஈன்றே, 

  

சென்னைக் கிரிஸ்டியன் காலேஜ் தமிழ்ப் பண்டிதர் 

ஸ்ரீமான் ஈக்காடூ டுரத்தினவேலுழதலியா ரியற்றிய 

அறுசீர்க்கழிநெடிலடி. யாசிரியவிருத்தம், 

பூமகளம் பகமென்னப் பொலிசேல ஈகரதின்முப் புரம்பொ 
டி.த்தோன், வாமமுறு மலைமகள்கா லூபுரத்தின் வருவீர வாகு 

ர்த்தி, யாமாபி லங்குதித்தோன் சுகவனஈ லபிதான மடைந்த 

தோன்றல், சேமமுறச் செய்தவத்துப் பயனெனவே யிவ்வுலகற் 

செதிர்த சீரார். 

மாரியப்ப மகிபனெலும் வாய்மைபன்பிற் றோன்தியோன் 

வக்€லென்னுஞ், சரியலெள கெமுடையான் றண்ணளியான் சவ 

பதமே சிர்ைசெய்வான், கூரியமா மதியுடைய மாணிக்கக் கோபு 

லவர் குதுகலிக்க, ஏரியல்சம் €தசந்தி ரிசையிர்நா ளீந்துபுக ழே 

ற்று னன்றே, 

கட்டளைச் கஸித் துறை, 

சர்சங்ககிரிச்சுகவனமாரியப்பத்தினன்பின் 

கேர்வேர்தமாணிக்க த்திங்களுலகிருணீ 6 விடப் 
பார்மிசைச்சங்சேதசர்தரிகை தன்னைப்பரப்பியதால் 

௮ர்மிக்கசங்தேேம்வல்லசகோரங்களார் த்தன வே, 

  

சென்னை ௮ஷ்டாவதானம் 
ஸ்ரீமான் பூவை, கலியாணசுந்தர ழதலியாரவர்கள் இயற்றிய 

விருத்தம், 
வடமொழியி லுந்தெலுங்கி னும்ராக ஈனிதேர்க்த வண்மை 

யாளர், ௮டரழட னிதுபோலு மொருபனுவ னம்மவர்களர் தோ 

செய்யா, இடாடைர்தா ரென கெஞ்சி ஸேதமு மென்ணியெண்ணி 
யேக்கங் கொண்டு, படரழுக்கா றங்கடைர்து மர்தரங்கச் தேபுச 
மூம் பான்மை கொள்ள, '
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செந்தமிழி னயமுடனே பலங்காரச் சுவையனைத்துர் தேர் 

நீத மிக்கோர், இர்தசாள் வரையினினம் மொழியதனி லிருந்த 

குறை யிரியப் பெற் 2ராஞ், சிர்தைமகழ் வடைர்தேமா லெனவுன் 

னிச் சிறப்பளைத்துர் திகழ்தற் கேற்ப, முர்தியசங் சந்தி ரிகை 
யினைக் கொண்டாடி முடிமேல் வைக்க, 

இிகழ்சேலத் தொளிர் திலக மாஞ்சுகவ னக்கோமான் சேயா 

ய்க் கற்றோர், ௮அகம௫ழ வார்த்தைரொலு மாரியப்ப மேலோன் 

பின் னவத ரித்துச், சகமதில்வக் லேக்இ யோகத்தி Ca nig 

_ ௨ தத்தில், மிகுபுலமை வாய்ர் தமா ணிக்கவிற்ப னன் சொற்றான் 

வியக்கற் பாற்றே, 

  

திருக்கயிலாசபரம்பரைப் பொம்மபுரம் 

ஸ்ரீ - சிவஞான பாலைய தேக ராஇனத்துச் 

சிதம்பரம்-சசரனியமடம் 

ஸ்ரீமச்- இராமலிங் ! சுவாமிகள வர்கள் 

மாணாக்கருள் ஒருவராகிய 

ஸ்ரீமான் ௧, வ. திருவேங்கடநாயடு அவர்களால் இயற்றப்பட்ட 

அறர்ச்சழிநெடி.லடி. யாசிரியவிருச்தம். 

உ... நறைமணந்த கறுங்கொன்றைச் சடைப்பெருமான் நலை 

நின்று ஈன்குபோற்ற, விறைமணக்த சங்கத்து ணிலவுழும்மைச் 

தமிழின்க ணிசைா லிர்சாட், குறைமணர்த தென்றகுறை குறை 

ந்திடவே சிறார்களுஈன் குணர்வா லுன்னிப், பொறைமனர்த சுக 

வனப்புண் ணியக்குரிசில் செய்தவத்திற் புவிக்கண் வந்தான்.(௧) 

மாரியப்ப வள்ளலினுக் கசையவனா மாணிக்க*மகிப னன்மை 

சீரியநா லுணர்வுடைய கெள்ளியோன் கவிகள் மஏழ் செஞ்சொல் 

பேரியலுஞ்சங்கே சர்திரிகையென் னுமொருபெட்புமிக்க வாணன் ' 

கேரியழா லினிதளித்தான் சேலாகர்ச் லேன் £€ர் நிகழ்த்தலாமே. 

  

இரிசிரபுரம் இலக்கண உபாத்தியாயர் 
ஸ்ரீமான் ஐ. கா. பிச்சை யிபுறுசிம் புலவர் இடற்திய 

அகவல், 

ஏழ்சுரரினா ச், யாழ்மறைக் கடலில் 

வெண்கசிர்த்திங்கள் சாணிய பட்டாங்
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கோவறுதிறத்த தகொருராலதுதான் 

ரூவிலின்பத்துத் தலையாய்ஞ்ஞின் ற 

திமைக்குஞ் சங்கே சந்திரிகையென 
வமைக்குர்துவத்தினன் யாரெனிற்கூறுதும் 

யாழ்வேதியர்ஈலம் பாழ்படுத்தவர் கம 

இருகரமுச்சி கூப்பினர்தகொழீஇய 

சாலப்புகழ்வளர் சேலப்பதியிற் 

சுகவனசுமுகனன் மகவெனச் தோன்றித் 

தந்தைமகற்காற்று முதவியின் முந்தி 

யதா அன்று 

அரைத்தனநியாய நிரைத்கசாலையில் 

வாயஅவெலச்சொன் னாயதுரந் தர 

ன.றந் தலைப்பட்ட நான் கினுமுறையே 

யிறர்துகடைபோகு மியல்பிற்கெடா௮ 

மாணிக்கமசப னெனப் பேணிய 

வுலகெலார்தன்பெய ரிலகியோனே. 

டவண்பா, 

எழ்பட்ட பலவகைய வினணிசையு மை கணையாற் 

போழ்பட்ட வேழ்வகைய தாளமும்---சூ ழிலய 

மன்னியமுப்பால காலமூ மிக் நூற் 

சொலற் ப।லவல்ல பிற, 

தமிழ்ப்பண்டி தர் 

ஸ்ரீமான் சே. த. விசாகப்பேருமாள் ழூதலியா ரவர்கள் இயற்றிய 

நேரிசை யாூரியப்பா, 

சடல்விரியாடை கவினுறவடீஇ 

யடல்கெழுமன்னுயி ரடங்கவயங்கய 

மாநிலர்தன்னின் மன்னர்மதித்துக் 

தேனிமைமாலையொடு செம்பொன்மாலையு 

ஈல்கிடுமாட்சியெஞ் ஞான்றும்விளங்க 

மல்கெயகவிவலர் மற்றுமிசைவலர் 

யாவருமெச்ச மாவளபரத 

தாலினிற்றெளிவாய் நுவன் றவொண்பாவஞ்
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சால்பியலிராச தாளமெனுமான் மி 

லெத்திறக்கார்க்கும் இன்னமு துட்டு 

மத்திரப்பாகக் தாயபின்னிரண்டும் 

பாமாபண்டிகர் பற்பலர்கதேறக் 

சோமறுமிசையோர் சொற்றகளாகநிதி 

பரரிஜாகம் பகரருலோ௫சன 

மூரிஈகன்னாம மூலமாயியத் மிய . 

விசைநாற்பொதுள விருப்பினும்விரிவா 

யிசையா இருக்கலி னெங்கணும்பரவ 
சாகுஞ்சுருதி WWI Te BO 

Cu S60 shams Dion Sr 7 Alen s 

CPs Broa yew cope 19 w iptio 

லிகமார்விபஞ்சி யின்னிசைகஇக் 

கரலிகிகத்திற் சண்ட வழமூஉக்களைக் 

இரசமமேலிட வெழுஅபுகிறைவாஞ் 

சங்கீ தசற்தரிகைப் பொங்குபோ்கநிறுவினன் 

வாணியினருளான் மாயிருஞாலம் 

பேணிப்புகழப் பீரிடையாமிலும் 

விரைவேசாந்த மிளிர்கிக்காக்கக் 

.. ரைகாண்தசையினுங் சசடறுதேதர்ச்சியு 

மெவருமுணரசா வியதறமிழ்க்குரிய 

நவைசகவிர்செய்யு ணானாவிதத்தின் 

மூளவமைப்புஞ் சரிவரக்கண்டு 

நீளவிசைக்க சேருர்தேர்ச்சியு 

மாக்இரமிங்கிலீ வஷரசுக்கேற்ற 

காரந்இரச்சட்டத் தமையுறுர்சேோரச்சுயும் 

வாய்ச்தரண்டாங்கிமோட் வக்கீடலன் ன 

வாய்ரந்தபுகழ்பெகீஇக் சனகபிகானத்தி 

ஜொளியுறழ்புவியி லொளிரப்பெக்சோரோன் 

சுகவனவாவி சுகவனமேவிச் 

சுகவனகாதர் BI VHC FOE 

சுசவனமாறருக் ௮அகமாககயன் 

௮கமலாமாரி யப்பமாசுமுகதற்
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SFOS Wig. SBT yh gw 

நனியலர்கொடுமிகர் நராடொறுக்தூஉய்த் 

அ .திபுரிரியமஞ் சோர்வறகெஞ்சிற் 

பதிமாணிக்கப் பெயரினன் 

என்னுமாமுகிலா மன்லுமாண்பினனே. 

அறு£ர்க்கழிகெடில் விருத்தம், 

பேணிக் கமைர்தரச மிணையாகா தெனவுலகர் பேச கொப்பில் 

வாணிக்க இலமதினேர் யாழ்மீட்டிச் சுவையூட்டி வரலாற் சேடன் 

ராணிக்ச லக்கமொடு ழோனா னேனவிசையோர் நவிஓஞ் சீரார் 

மாணிக்க மாலினிய சங்கீத சந்திரிகை வழங்கி னானே, 

சேரிசைவெண்டா, 

சந்திரிகை நேர்வதுபோற் சந்ததமுர் தண்பிரகா 

சந்திரிகை யற்றுதவச் சங்ேே-- ரர் இரிகை 

மாவிசையோர் கொண்டாட மாணிக்க மாலீந்தான் 

பூவினின்மாண் பாரும் பொலிந்து, 

  

ஸ்ரீமான் சேலம், பா. ௮ங்கழத்து ழதலியா ரவர்கள் சொல்லிய 

லெண்பா, 

இசை ழாலவாவா மிருளதனைப் போக்கத் 

இசை ழாலாய் மாணிக்கச் சிர்தில்--ஈரசையான 

இங்கேமாக விலங்கி யுதித்ததாற் 

சங்தே சர்திரிகை சான். 

  

திருச்செங்கோடு - வி3வகதிவாகரன் பத்திராதிபர் 

ஸ்ரீமான் ழந்துசாமீக்கோனூவரிகள் சொல்லிய 

விருத்தம். 

தேன்றுளிச் தொளிரும் பசுந்துழா யலச்கற் அிருமரு மார் 

பனிற் காப்போர், ஆன்றரா ரதனை வெருட்டலுராண மடைர்து 

விண் வாணிசொ லெண்ணி, யூன்திடு கான விந்துவால் கூகை 

புழையொரு நூற்றைம்ப தாருய்த், தோன்றுமா யிரமாண் டிசை 

பயின் றெழிலச் சு,சனவை முனமடைந் தனனால்,
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இன்னிசை ஈன்கு கற்திலை யிருபத் தெட்டதாஞ் சதுர்புச 

மதனின், மன்னுத்வா பரச்திற் கண்ணனா வெழுச்து மறுகிகின் 

னிசைபயில் விப்பே, மென்னலு மகன்று மகபதி பிரம னிடையி 

சை யிசைவலார்ச் குறுகி, சொன்னகாட் காறு முனியுள முருடச் 

சோர்விலா மற்பழ ளனெனே. 

விற்றிருந் தருளுங் கண்ணன்மெ லடியை விரைமல ரவன 

ருண் முனிவ, னேற்றிட சாம்ப வதிமுகன் மனையா ரெண்மர்பா 

லினுமிரு சான்காண், டாற்றலா யறிய விருத்திய பின்ன ரரியொரு 

வற்சர நுணுக்கஞ், சாற்றிதும் புருவோ டொ.த்தனை யென்றான் 

றகுமுனி புளமகம் பூக்தான். 

சரதமா மிவவா ரருமைசே ரிலிங்கர் தனிலொரு சரிகமன் 

னுதலாற், கரதலா மலக மாவெடுத் தெளிகிற் காட்டுசங் தேதா 
லன்றுஞ், சாரதல மதினு மிலையென வோர்ந்து சுருக்கமா விதை 

வகுத் தளித்தான், வர கனா மவனை முந்நில முயரு மாணிக்க மென் 

றிசைப் பாரே, 

வேறு, 

௮ணிக்க னகப்பொதுவலா னடியவர்க்கு மெனக்குமிக வன்ப 

னான, மாணிக்க வள்ளலன்றே சங்கீத சந்திரிகை வகுத்துளா . 

னேல், காணிக்க லங்காம னாதமா முனிகானே ஈலமாய்த் தேர் 

ந்து, சேணிக்க வின்புவியெ லாமகிழ மகதியிசை செய்துய்வானே. 

eS NR 

மதுரைதில்லா முறையூர் 

ஸ்ரீமான் பழ. 9, சண்முகஞ் செட்டியாரவர்கள் 

சமுக வித்துவான் 

சொட்டாம்பட்டி ஸ்ரீமான். எம். கடப்பையாப் பாவலரியந்றிய 

நாலடி.த்தரவு கொச்சகக் கலிப்பா, 

நீலமணி மிடறுடையா னீறுடையா னேறுடையான் 

மூலமணி யாவிளங்கு மூர்த்திசுக வனப்பெருமான் 

கோலமமர்திருக் சோயில் கொள்ளெழிலு மாதர்விழி 

சேலமெனு மழகுமுயர் சேலமெலுர் திருசகர்வாம்,
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சுகவனப்பேத் தோன்றலுக்குக் தோன்றலெனத் தோன்ற்லுற 

பகவனடி. மலர்தொழுமாம் பழக்கவிஞற் கன்புபெற்ற [றப் 

மிகவனப்பன் மாரியப்ப வேள்புலவ ரியம்புவெண்பா 

௮சவனற்பா வளைத்துமுண ரறிவுடையான் திரு தீ. துணை வன். 

நீதிக்குக் குறைரிறிது நேராம னெறிமுறையே 

வாதிக்குர்திறமைபெ.ற வக்லோ மதியூகன் 

ஓதிக்கு நிகர்மொழியா ௬ருவமதன் பல்புகழான் 

மாதிக்கு முழுதுஞ்சொன் மாணிக்க மெலுகாமன், 

மாலா௫த் தமிழாகு மர்தரத்தா லிரையென்னும் 

பாலார்ஈல் வாரிதியைப் பயன்பெறவே மதித்திட ஓங் 

கோலாக லத்தொடுசர் குறைவின் தி நிறைநிலவு 

சாலார்ந்த சங்தே சந்திரிகை புதித்ததுவே. 

௮ர்தமதி தாளமிசை யவிரிசைரி லாவிரித்துச் 

சந்தமதித் இடவல்லார்தம்மன த்தி னிருளக ற்றி 

மந்தமதி யுடையார்க்கு மகழ்ச்டிவிளைக் இடுமி௦தக்காண் 

எந்தமதின் பத்தினையீண் டெடுத்துரைக்க வியலாவே. 

தமிழ்ச்சக்ரவ/ த்தியாகெய பழானாபுரி 

ஸ்ரீ-ல-ஸ்ரீ மாம்பழக்கவிச்டுங்க ராவலரவ1 களின் 

LOT Cy) SEIT Bs 

வித்வான் - கிநரஷணசாமீழதலியா ரவர்களியற்றிய 

ஆரிய விருத்தம். 

நீல்கொண்ட கடலாடை புடைகொண்ட புவிமீது 

நிறைதமிழ் வழக் கெல்லையு 

ணிற்குமிசை தூல்விருப் புள்ளா ருளங்களி 

நிரம்பவொரு தக்க நாலைச் 
சில்கொண்ட பாஷையாம் தமிழினி லியற்றிச் * 

சிறப்புடன் சங்கத சர் 

இரிகையென் னும்பெயர் கொடுத்தசை விளக்கினான் 

சேலநகர் சுகவனேக் தீரன் 

மேல்கொண்ட தவமெலா முபர்புதீர வடிவாக 

மேதினியி லவதரித்தோன்
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மேன்மைபெறு முன் ச்புக் காட்டுப் பிளீடரின் 

மெச்ூிடும் வாய்ச்சா லகன் 

மால்கொண்ட விங்கிலீஷ் கமிழார் இரங்களின் 

மகாபண்டி தக்குஞ் சரம் 

வயிரமும் பிற்போக வொளிவிடும் பிரகாச 

மாணிக்க வள்ள ரூனே. 

இக்.நாற் பிரசுராஇபர் மருகறும், ககாமஞ்சரியின் 

ஆூியரும், சென்னை சந்திரிகா ரஸ் தலைவருமாகிய 

பு. வே. சபாபதீழுதலியார் 

விதைந்துரைக்ச Bae. 

இருவளர் புவிக்குக் திலகம தாகும் 

பருவரா ஓகளும பாசடை வரவிக 

ளெங்குஞ் செரிக்க வெழிலுடைப் பொழில்க 

ள ங்கம் வாய்த்த வாம்பல துறையுடை 

சேல ஈகராக் இருவளர் பதியான் 

பானலார் தமக்குப் பருவிருர் தாவான் 

அனகாற் கவிசொ லரும்புல வர்க்கும் 

ஏதமில்கீத மிசைபுல வர்க்கும் 

சங்கர னடியைச் சாரடி யர்க்கும் 

பங்கப் படுத்தும் பசிப்பிணி யடைந்து 

சங்கை யடைந்த சால்பி லவர்க்கும 

தருவை நிகர்த்த காவறு சையான் 

பரவை ஙிகர்கத பாரப் புகழான் 

வள்ளிக் கொடிபோல் விள்ளற் கரிய 

கொள்ளுவ் கிளைக்குக் கொழுக்கொம் பானோன் 

ஆங்கில மூ,.கல வாம்பல கலைக்கடல் 

இீங்கனொ வாயால் திகழக் கடந்தோன் 

இம்மாண் புகழுடை யம்மா னாகும் 

பெம்மன்மா ணிக்கப் பேரா இமியன் 

யாத்தசங் கேசர் இரிகை யமெனப் 

போ்த்ச நாலைப் பெரிதுளங்களித்துப்



ப் 
கல்வ 

போற்றிக் சற்போர் புலமைய ராடுத் 

தேற்றொடு திகழ்வ தன்றி 

ஏற்றுமா சரியரா யிருக்க லாமே, 

soi ast sarah சகோகரராகிப 

Gore சே. மாரியப்பழநலியாரவ1கள் இபற்றிய வாழ்த்துக்£வி, 

கொச்சகக்கலிப்பா, 

இருவளரு மினிபதமிழ்ச் திரைமுழுதும் பயனெய்த 

மருவளரு மிசை ராலுண் மஇிக்கரிசா யெளியோரும் 

பருவளரும் விதியோடு படி.த்தறிவு பெறும்பொருட்டே 

பொருவளரு மரிய நா லுஞறவா மெனவெண்ணி, 

பபிலெழுக்தொ சேழ்வழியிற் பலவகையாய்ப் பிரிர்தமரும் 

மயிலாதி யோசையுடன் வருங்குரலே முதலான 

! இயலிரையி னத்தனையு பெழுவகைத்தா எழும்வகையுங் 

 கயிலமரு மாமலகக் கனி£3பாலக் காட்டியே, 

மாற்றமிப விசகமாச வைத்தமைக்து வல்லவராற் 

சரற்றரிய சங்கே சர் திரிகை பெனப்பெயரிட் 

டேற்றரிய விர் நாலை யினிதியற்௮ நன்களித் கான் 

வேற்றரிய விதம்போக விளங்கிவரு Ques pio, 

முடுக்கூறு நரர்மலியு முன் €புக் கோர்ட்டினின்று 

ஈடுக்கூறும் ப்ளீடரென நான்ருதிக்கும் பெயர்கொண்டோன் 

-இடுக்கூறும் படி த்கமிமுர தெலுங்குமிங்கலீ ஷாங்கற்வனோன் 
வடுக்கூறும் வகைசறிதும் வாராக நெரியுள்ளோன். 

சு5மனமா லாமெந்தை சுரர்தகவஞ் செய்களித்த 

மகவனமா மூவருளு மாணிக்க மிவனாமென் 

றகவனமா யெல்லாரு மாரர்தங் கொளவந்தோன் 

பகவனமா வருளிலவன் பன்னாளும் வாழியவே. 
  

1 இயலிசையின் என்பதை- இசையியலின் என் மாற்றிப் 

பொருள் கொள்க, 

 ஐயில்-கையில் என்பதன் போலி,
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மூலாகிரியாதம் ௮ருமைப் புத சிகாமணியான 

சிரத்சீவி சங்கரவிஜய பாவியன் 

தனக்காகப் பாடப்பெற்றுதக் தந்த 

பாயிரம், 

  

சீலமார் நடைதிகழ்க் திருமண நிறைக்க 

செலமா ஈகர்புகழ்ச் செல்வனே யானச் 

சுகவன னீன்றசீர் சுகுணனென் றக்தை 

பசையினர் காமுகே! பணியுகற் ப்ரபலன் 

மீகாருநம் பண்பெலாங் குவிர்தமேன் பாடோன் 

மாரியப் பன்றன் மகிமுக சோ கரன் 

நுணுச்கமேர் தெரிக்கதொளிர் நண்ணி வாளன் 

அணு த்துணை யாயினு மகன்மிடாச் சலன் 

எத்தொழிலெக்கலை யெவ்வகை //கினும் 

அத்தொழி லக்கலை யவ்வகை சிறந்தோன் 

படாது படினும் பருக்துள் நுழைக் தரன் 

விடாது முயலும் வெர்மிவேல் வீரன் 

தக்கோர் யாருஞ் சபாஷவென மெச்சும் 

வக்ூல் வேலை வகிக்கசொல் வாய்மையன் 

வேணு கானம் வேறிலை யென்னவே 

விணை யொலிக்கும விசிதர் விற்பனன் 

எங்கே நாலென எனக்கெர்சை மயீர்ச 

சங்கே, சந்தரிகைக் தமிம்நால் சன்னுள் 

ஸ்வரப்ர கரணஞ் சொரிந்தது ஸப்த 

ள்லரத்து விமர்சையுஞ் சொல்லள வன்று 

தாள ப்ரகாணந் இர்க்கது சகல 
௮ 

காள வரிசையுக் த ' தங் இலாது 

பாட ப்ரகரணம பகர்ந்தது பன்னூல் 

கூடச் செய்யுளைச்-குவியல்மேற் குவியலாப்
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சுததகாக தஞ்சீர் சிறக்கவே தாந்தம் 

சத்காம் ப்ரபலச் சமரச தூல்பல 

பொழிந்தன வின்னிசை பொழிர்கன பல்லபம் 

ஒழிக்தது கடையா தொன்றும் மென்னவே 

பாணிக்க வொண்ணாப் பரமவென் பிதாவா 

மாணிக்க மடபன் மகஒழ்க்தெனக் கன்பாய்ப் 

புரிந்ககொம் பிற்மிறன் பொழிகர்் அசர் ததும்பும் 

விரிக்கரான் மேன்மை வியபபிலும் வியப்பே. 

சிழப்புப்பாயிரம் 

ழந்றிற்று,



ட உ 

ஸூ [ள் அணை, 

ரங்குத சந .திரிகை, 

OR 

ST WI—Grvoon uss 

Phi gh FoI சோல முயாலா யிர் பிறவு 
தாஙகுமொ டி ராகன தனைவணங்கிகட ௧௫0 குமிழ் 
THB FB) ooo; தன்னை விரித்துரைபபேன 
இங்கீச மாக வியைஈது, 

1-வது பகம். 

ஸ்வர ப்ரகரணம், 

(1. us ஸிவரவ்ட ॥, 7 

வா மிககை, ஸ்வா விவ, 

கோ agin, 
ரி வ ர்ஷப i. 
உ கை ]ரந்தாரம, 
ம் ——— மத்யமம் 
ப வ் புத்ரம், 
தி எவை இதலுதம், 
a நீஷாகம், 

(2. ஷோடா லிவா சம்யோ நங்கள, 16, 
ஸவர சமிக்கை, எவர விவாம, 

Fi —— aii nue, 
ரி, *சதரிஷபம அலல 3 1-வது Magu, ரி, சது ஸருதி ரிஷபம் அல்ல தி 2-வது ரிஷபம், fh ——— ஒட் ல்ரு.தி ரிஷபம் வில்லது 8-வது நிஷபம், 

உ, 

a ச, 

+ OB, O
o
 
b
o
r
e
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ஸ்வா சமிக்கை, ஸ் 

சுத்த கார்தாரம் 

சாதாரண காந்தா ப ரம். 

HOST Gre grag 

சுத்த மத்யமம் ௮ 

ப்ரதி மத்யமம் ௮௨ 

een 

saree bene 

னைக 

Spe rene 

+ 

ச் ச். 

கைவளை பஞ்சம LOe 

nna 

னை வாளைக். 

கனவை க 

கலவையையும். 

cote 

௧௮௧௧௮. 

ch. che 

aT. &, 

அ. ட. 
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FES ைவதம் ௮ 
ஈது ஸ்ருதி தைவத | 

ஷட் ஸ்ருதி தைவசம், இல்வது $-வனனிகய்தம், 
சுத்த நிஷாதம் அல்லது lea gi நிஷாதம், 

கைக நிஷாதம் அல்லது 2-வது நிஷாசம், 

காசலி நிஷாதம அல்லது 9-வது நிஷாதம், 

2 e
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(9). த்வாதச ஸ்வா ஸ்தானங்கள், 18 
  

         

    

  

      

    

1. 11/௩6 ௩) பா் 

டத, el | ௪, 19, 
| 

௪. [௪. பரி. a, ௮, ௪, ப்ர, பூ, | கி. ௧௩ | ரர் 
A | Fe lL gw | ue ttn, க, சு, கை நி 

| | க, ட | கி, | நி, 
{ ‘ 5 | 

  
  

நோட்: வாத்தியங்களாலன்றி ஸ்வர ஸ்சானஙகளை விவரித்தக்காட்டு 

வ.து சுலபமல்ல வாகையாலும், வாத் தியஙகளில் வீணாவாசத்தியம் மூசன்மை 

யானதாலும், இவ்விட தீதில் வீணை யின்படி உரையப்பட்டத, தந்தியே 

தக்கு ஷட்ஜமாய் நின்றபடியால் அதற்கு ஸ்வர ஸ்சானங் சாட்டாதபடி க்கு 

FS EMAL SH Glam Fa ஷட்ஜம் வரையில் உள்ள 16-ஸ்வரங்களின் 12- 

ஸ்வரஸ்கானங்கள் காட்டப்பட்டன. ஹெச்சு ஷம்ஜத்துக்கு உபரி 

ஷட்்ஜ மென்றும் பெயா், 

  

(49. சப்த ஸ்வர நாமதேயங்களுக்குக் கா ரணம். 

ஒட்டம் என்றால்--(1) இதிலிருந்து பிறக்கிறது, (2) BD பிறக் 

கிறது, (0 நாசி, கண்டம், ஹ்ருதயம், தாடை, நாக்கு, பல், 

2 ஸ்வரத்திற்கு மேலே புள்ளியிருக்சால் ௮ து ஹெச்சுஸ் தாயி ஸ்வரமெ 
ன்றும், ஜே புள்ளியிருந்தால் ௮ தச்குஸ்.தாயி ஸ்வரமென்றும், புள்ளியி 

ல்லாமலிருர்தால் அது மச்யஸ்.தாயி ஸ்வரமெனறும் அறிக, (14) லச்கத்தில் 

லிவரம் பார்க்க, ் 

  

eta ie



மூதல்பாக.ம-ஹ்வரம்- 

HG Qa 2.௮௮ இடங்களி விருந் தும் பி றக்கிறபடியால் ஷெட்ஜ 
மென்று பெயர்.(2)ஷட்ஜக்தின் பின் வருகிற .ஆறுஸ்வரங்க 
ளும் அதிலிருந்து பிறக்கிறபடியாலும் ஷட்ஜமென்றுபெயர், 

ரிஷபம் என்றால்--(1) ரிஷபத்தின் ஸ்வரம், (8) பிரவேடக்கப் 
பட்டது. (1) ரிஷபக் கூச்சலைப்போ லிருப்பதால் மிஷப 
மென்று பெயர். (2)ஹ்ருதயத்தில்பிவே௫ிப்பகாலும் ரிஷப 
மிமன்று பெயர், 

காந்தாரம் என்றால்--(1) *கா' என்பதைக் தரிப்ப.அ,(2) ஸ்ருதி 
பெற்றுக்கொள்வஜு. (1)கா' என்றும் எழுத்தைச் தரித்துக் 
கொண்டிருப்பதால் காந்தாரமென்று பெயர், (8) மக்கிர 
தந்கி இதைப் பெற் ௮க்கொள்வ தாலும் காந்தார மென்று 
பெயர், தீம்பூரில் (ரசத்தை ஜீவாளம் வைத்து மீட்டிப் 
பார்த்தால் அதில் அதர காந்தாரம் பேசும் விசேவூர் 
தெரியும். 

மத்யமம் என்றால் (1) மத்ய ஸதானம், (2) மக் தியிலிருர் துபிற 
ப்பது. CG) சப்க ஸ்வர ற்களின பத் இயிலிருப்பதால் மத்யா 
மென்று பெயர், (8) வசக்ஷஸையும், கண்டத்மைய மடைந்து 

மத்ய ௮வயவமான நாபியி னின்று பிறப்பதாலும் மத்யம 
மமன்று பெயர். 

பஞ்சமம் என்னால்--(1)86, தாவது ஸ்தானம்,(8) ஐர்.து இடங் 
களிலிருந்து பிறப்ட 1B, (3) விஸ் கரிக்கப்பெ.௮. (1) சப்த 
ஸ்வரங்களில் பஞ்சமள்கான த் இலிருப்ப, தால் பஞ்சமமென் று 
பெயர், (2) நாபி, உரசு, ஹ்ர சயம், கண்டம், சரசு ௮கிய 
G06 gr இடங்களி லிருந்து பிறப்பகாலும் பஞ்சம மென்று 
பெயர், (3) குயிலினால் விஸ்தரிக்சப் படுவதாலும் பஞ்சம 
டுமன்று பெயர், 

தைவதம் என்றால்--(1) தழுவிக்கொண்டு வருவது, (8) புததி 
மான்களால் பாடப் படவெ.து, (ய) நாபி முதலிய ஸ்கான் 
களைக் தழுவிக்கொண்டு வருவதால் 'தைவகமென்று பெயர், 
(2) புத்திமான்களால் சாதுர்யமாய்ப் பாடப் படுவதாலும் 
மைவத பென்றுபெயர், 

நிஷாதம் என்றால்--சேரப் பெற்றது, ஷட்ஜ முகல் ஆனு ஸ்வரங் 

களும் தன்னிடம் சோப்பெற்றதால் நிஷாகபென்று பெயர், 

  

(5). சப்த ஸ்வா தீவனிகள், 7. 

பயில் ஷட்ஜ கீவனியையும், ரிஷபம் ரிஷபு தவனியையும்,



4 சங்கத சந்திரிகை 

மேஷம் காந்தார தவனியையும், க்ரெளஞ்சபகரி மத்யம தவளி 
யையும், கேர்கிலம் பஞ்சம தீவனி யையும், குதிரை தைவத த்வனி 
யையும், யானை நிஷாத கவனி யையும் உச்சரிக்கும், 

  

(0). சப்த ஸ்வரங்களுக்குக் கரணம். 

பின்னால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின் ற ஒருஸ்காயிக்குள் மேலே 
சொன்ன சப்த ஐர் துக்களின் தீவனிகளுக் கதிக லக்கமாசப் பேசா 
தாகையாலும், அப்படிப்பேனாலும் பற்ற ஜந்துக்களின் கவனி 
கள் ழூ. சப்,க த்வனிகளுக் குட்பட்டவைகளா யிருப்பதாலும்,ழை. 
சப்த ஜர்துக்களைத் தவிர இதர ஜர்துக்கீனின் தீவனிகள் அவை 
காப்போல் கொடாச் HS cay பொரு & தமில்லாசுவைகளா பிருப்ப 

காலுர், Walt Haar ar Lprud BH & i காரணமேற்பட்ட அ. 

(7. ஷோடச ஸ்வரங்களுக்தக் காரணம், 

அள்வித ஸ்வரங்கள் மயிலின் கீவனிக்குள் ஒன்றும், ரிஷபக் 
இன் soon ds Har எழன்றும, பேலுத்தின் AO sods (How CLP om MILL, 

கெொளஞ்சபகமிபின் நவனி/ருள் இரண்டுர்,கே கலத்தின் க வனிக் 
குள் மூன்றும், குதிரையின் தவனிக்குள் மூன்றுர், பானையின் 
தீவனிக்குள் சமன்றும் நுடங்கி பிருப்பதால் ளவாசர்யபோககால 

RONG, யிருக்கக் சாரண மமற்பட்டது, 

(8. தலாதச ஸ்வர ஸ்நானங்களு£தக் காரணம், 

மேற்கண்ட. ஸ்வரங்கள் பின்னால் சொல்லப்படும் ஒரு ஸ்சாபி 

அளவில் பன்னிரண்டுதான் அடரங்கி யி, நப்பகாலும், Cun meres an 

ஷோடச ஸ்வா சம்யோகங்களும் இந்தப்பன்னிரண்டு ள்வா ஸ்தா 
னங்களுக்குள்ளாகவே .டங்கயிருப்பதாலும், ஸ்வா ஸ்தானங்கள் 
பன்னிரண்டாயிருக்சக் காணமேற்பட்டது. 

(9). ஷோடச ஸ்லா ரம்யோகங்களின் வரிசை 
க்ரமத்துக்குக் காரணம். 

மேலேசொன்ன பன்னிரண்டு ஸ்வா ஸ்கானங்களின் வரிசை 
க்ரமம் ப்ரத்யகூஷமா யறியக்கு டிய தாயிருக் காலும், அசக்தப்பன்னி 
ரண்டுள்்வர ஸ்தானங்களில் பதினாறு ஸ்வரங்க ளடங்கியிருப்பதால் 
இந்தப் பதினாறு ஸ்வரங்களின் வரிசை காரபத்தையும் ௮றியவேண் 

டிய அவஸ்யமிருக்கின்றது, மேலே விவரித்தபடி. சான்கு ஸ்வரங் 
கள் ரான்கு ஸ்தானங்களில் ௮இகமாயடங்கி யிருக்கின்றன, ௮தா 
வது,சுத்த காந்தாரமும் ச துஸ்ரூதிரிஷபமும் ஒருவிட்டி ஓம், சாதா 
ரண கார்காரமும் ஷட்ல்ருதி மிஷபமும் ஒரு வீட்டிலும், சுத்த



நள் மதல்பாகம்-ஹ்வாம்: ப 

நிஷாதமூம் சதுஸ்ருதிதைவதமும் ஒருவிட்டி லும, கைசிக ர்ஷாத 
முறம் ஷட்ஸ்ரு இதைவசமும் ஒருவீட்டிலும் MoU இருக்கின் றன, 
பின்னால் விவரித்திருக்கிறபடி ஒரு ராகத்தில் சப்த ஸ்வரங்களுக் 
சுதிகமாய்ப் பேோக்கூடாதாகையாலும், அந்த கரமத்தின்படி 72 
மேளகர்க்காக்கள் தான் ஏற்படுதறபடியாலும், ௮ரக பேளகர்த் 
காக்களின் வரிசை கரமத்தை யனுசரித்றுச் சுச்ச காந்தாரக்துக் 
குப் பின் சதுஸ்ருதி மிஷபமூம், சாதாரண காக்கராத்துக்குப் 
பின் ஷட்ஸ்ருகிரிஷபமும், கத்த நிஷாதத்துக்குப்பின் சதஸ்பு இ 
தைவகமும், கைகெசிஷாகக்துக்குபபின் ஒட்ளருதி தைவகமும் 
என்று வரிசை க்ரமம ஏற்படுதிறத, அரன்படி பிவ்னால் சக்ரம் 
எழுதப்பட்டிருச்ெ றது, 

(10). ஷோடஈ ஸ்ர வரிரை க்ரம சக்ரம். 
  

  

  

    

| ஸ் 7B én ் . . . 
Ge ஸ்வா சறிக்சை ஸ௫ரங்களின் பெயா, எண், சந்தை 

: _—_ 

(1. 8, | விட்றா, | ], 

| 0. | உ, ரி. GH ob ரிஷபம், 2. 

|, diy die ॥்க்டமாறசராம். oe 

4 A, rob, சது ஸ்ருதி மிஷபா், A, 
| 5 | சா, ௪, Tr BT at HG BMI, | 5, 

| 6. OF ர். கேட் ள்ரூஇரிஷபம், 0, 
பர். | WS HOIT EUG BEML, wn 

(1, | th, LD | ௪ச்த பாதியமா. 8, 

(2. பா.ரா. ! ப்ரஇதியமா, 9, 
| 

cl. 1.) பஞ்சமம், 10. 

| 2. | ர, 5. | சுத்த தைவதா. 11. 
| 9. | a, id, | Hh நிஷாதம், 19. 

J 4, Be) EB ஸ்ருதி கைவதர், | 18, 
| 5. ! OG. », ! கைசிக SALT BL , 14. 

| 6, ஷூ 4, ஷட் ஸ்ருதி சைவதம், | ]8. 
(7. | ao, | ates) Hage gir, 10, 

| | 
  

நோட்:-- பின்னால் விவரித்திருக்கும் பஞ்சம மத்யம ஸ்ருதிசளுக்கு 

ஷட்ஜமும், சுத்த மத்யமமும், பஞ்சமமும் எரு ஸ்வரஙகளா யிருப்ப 

தால் இந்தச்சச ரத்தில் அவைமுசலாகப் பாவித்து ஸருதி 670 ஈங்சையும் 

போடப்பட்டது,



சங்கே சந்திரிகை 

(11). ஷோடச ஸ்வர சம்யோகங்களின் நாமதேயங்களுக்கக் 

காரணம், 

1, ஷட்ஜம்.--முன் (4)-ம் லக்கத்தில் சொன்ன காரணத்தால் 

ஷட்ற மென்று பெயரிடப்பட்டது. . 

2. சுத்த ரிஷபம்.-- ரிஷபாழன்றிம் முதல் ரிஷபமாகையால் சுத் 

கரிஷப பெனப்பட்ட ௮, 

2. சுத்த காந்தாரம். காந்தார மூன்றில் முதல் கார்கார மாகை 
யால் சுத்க காந்தார மெனப்பட்டது. 

4. சதுஸ்ருதி ரிஷபம். --ல்ருதி eur இய கெட்டு ஸ் ஈஇயாரம்ப 
மாக இது நான்காவது ஸ்ரூ தியாகையால் சதுல்ருதி ரிஷப 

_ மெனப்பட்ட Sl, 

5. சாதாரண காந்தாரம் --ரிஷபக்தோடு இது சாதாரணமாய்க் 
கலக்கக் கூடியதா யிருப்பதால் சாகாரண கரர்காரபெனப் 

பட்டத, 

0. ஷட் ஸ்ருதி ரிஷபம்,--ஷட்ஜ ஸ்ரூதி யாரம்பமாக இது அரு 
வது ள்ருதியாசையால் ஷட் ஸ்ருதி ரிஒ.பமெனப்பட்ட து, 

ர. அந்தர காந்தாரம். மறற இரண்டு கார் தாரங்களைப்போல் Hag. 

பத்தோடு கலந்து நிற்காமல் இது அக்தாமாய் நிற்பதால் ஆற் 
தர கார்காரபெனப் பட்டது, 

8, சுத்த மத்யமம்,-- மத்யம மிரண்டில் இது முதல் மதயமமா 

கையால் சுத்த மத்யம மெனப்பட்டது. 

9, ப்ரதி மத்யமம். சுத்த மத்யமத்துக்கு இ இது ப்ரதியாகையால் 

ப்ரதி மத்யம மெனப்பட்ட து, 

10. பஞ்சமம்,--முன் (4)-ம் லக்கத்தில் சொன்னகாரணத்தால் 
பஞ்சம மெனப்பட்ட து. 

11. சுத்த தைவதம். --தைவதமூன் நில் இது முதலாகையால் 

சுத்த தைவதமெனப்பட்டது. 

12, சுத்த நிஷாதம்--ரிஷாத மூன்றில் இது முதலாகையால் 
சுத்த நிஷா தமெனப்பட்ட து, 

19, சது ஸ்ருதி தைவதம்.-- ஸ்ருதி ஸ்வரமாகப பஞ்சம ஸ்ருதியா 
ரம்பமாக இது கான்காவது ஸ்ருதியாகையால் சது ஸ்ருதி 
தைவத மெனப்பட்டது,



வரம், 

௮ க்கு 0 ds FF Lo ௮லலழு உசச 

  

    
   
   

ம ளருதியாரமபமாக இது 
ட் ஸ்ரூதி தைவத மெனப் 

மன்றில் இது மிகவும பது 
(மெனபபட்டது. 

bp பேதங்கள், 7, 

லக்கம, பேதங்களின்பெடர், உதாரணம, 

1. | சம்பூர்ணம, | சரிகாபகுகி 
2. ஷோடனம, சரிகமபத, 

9. ஒளடவம, ் ரமிசமப, 
4... ஸவராநதம, சரிகம, 
9. சாமிகம். சரிக, 
6. சாதிகம, சரி, 
7. ra Fate, | &, 

இதில் எழு ஸ்வாத்துக்கு சம்பூர்ணமென்றுப, ௮௮ mars 

துக்கு ஷாடவமென்றும், ஐ௩து ஸவாத்துக்கு உளடவமென்றும, 

நான்கு ஸ்வரர் துக்கு ஸ்வராரதமென்றும, மூனறு ஸ்வரத்துக்கு 

சாமிகமென்றும், இரண்டு ஸ்வரத்துக்கு காதிகமென்றும், ஒரு 
ஸவரத்துக்கு ஆரச்சிகமென்றும பெயரிடப் பட்டிருக்கின்றத, 

ளகக ௪ *ணனகை 

(19. ஸ்வர சஜ்சார பேதம், 4. 

  ர 

| 

லக்சம், | சஞ்சாரபேதம், உதாரணம, 

  

[' சரிசமபதகிச, ரிசமபதரீச், 
1. வாதி... 4 கமபதரிச், மப தரச், 

ட பதநிச், தநீ௫, நிச், ச்,      



  

லக்கம், ! சடரார பேதர். 
| 
  

2. ரம்வாத்.... 

2, வீலாத்-- 

fi, அனுவாதி --         

((4, ஸ்தாயி 8. 

ஷட்ஜ பருசபரங்களமைந்து (5) லக்கததில் கண். 12 ஸ்வர 
ஸ்தான அளவுள்ள த ஸ்காயி யென்று சொல்லப்படும், ஸ்தாயி, 
மந்மரமென்றும், மத்யபென்றும், காரமென்றும், ௮வைமுறையே 
திக்கு என்றும், பக்ய மென்றும், ஹெர்சு என்றும் ஜூன்று வகை 
ப்பமெ, ஹ நதபக்தி லிருந்து பேசுவது பகா ஸ்தாயி யென்றும், 
கண்டக் திலிருந்து) பேசுவது மத்ய ஸதாயியென்றும், மர்த்தத்தி 
லிருந்து பேசுவது தாரல தாயி யென்றும் சொல்லப்படும், சங்தேக் 
தல் ஸ்காயிமூன்றாகர சொல்லப் பட்டிருந்தாலும், விணையில் 
இவைகளுக்கு மீறி ௮னுமர்தர ஸ்தாயி சம்மந்தமு மேற்பட்டிருக் 
கின்றது. ௮தின் விவரத்தை எ.ருதியின் £ழ் பார்க்க, மேலே 
சொன்ன ஸ்தாயி சன்றும் பிரஸ்தார க்ரமத்தில்-- 

1. மந்தீர பரதீரபென்று ப, 9. மத்ய பதய பென்றும், 
1 உட ஃ . ௪ 5 . . ச 
2 மதா தய பென்று, 6, LD Hus Br (oi wom pitt 

3 LOG BI காரபொன்றும், 7. STs மர்த்ரபென்றும, 
A * ச 6 ௪ ச 5 ச ச ச 

. மதீய மர்தாமென்றும், 5. தார மத்யமென்றும், 
1 ர மென்றும், ஈவபேதங்களை கின், . தார தார மென்றும், நவபேதங்களை யடைகின்றன, 

  

(15). ஸ்ரத், 2. 

ஸ்தாயி அபைப்புக்கு ஸ்ருதி யென்று பெயர். இது அந்தந்த 
ans Du PEGS தச்சுபடி யமைக்கப்பட்டிருக்கும், அந்தந்த 
வாத்தியமதுக்குக் தக்கபடி சந்திக ளமைக்கப்பட்டும், yous 
ளுக்குப் போர்கள் சொடுக்கப்பட்டு மிருக்கின்றன, தம்பூருக்கு



மு தல்பாகம்-ஹ்வரம்ச 0 

நான்கு தர்திகளமைக்கப்பட்டு, மீட்டுக்கு முதல் தர் தியைப் பஞ் 

சமமென்றும், அதற் கடுத்தகைச் சாரணையென்றும், அதற் கடுக 

கதை அனுசாரணை யென்றும், அதற் கடுத்த த மந்த்ரபென்.றும் 

பெயரிடப்பட்டிருக்கே து, அவை முறையே ஒரு பஞ்சம மாகவும், 

ரண்டு ஹெச்சு ஷட்ஜர்க ளாசவும், ஒரு தக்கு ஷடஜ மாகவும 

ன ணைர்து ற்கும், ட் wy BO PODS ர 

வீணைக்கு ஏழு,தந்இக ளமைக்கப்பட்டு, தம் பூரைப்போல்மீட்டு 

வரிசை க்ரமக்இல் முகல்தந்இக்கு அனுமந்த்ரமென்றும், இரண் 
டாவதுக்கு மந்த்ரமென்றும், ரூதன்றாவதுக்குப் பஞ்சமமென்றும், 
நரன்காவதுக்கு சாரணைேெயன்றும், ஸந் காதுக்கு அனுசாரணை 

அல்லது தாளமந்த்ர மென்றும், GOH BIS (H ஹேச்சு பஞ்சமம் 

அல்லது தாளபஞ்சம மென்.றும், வழாவதுக்கு ஹெச்சு சாரணை 

அல்லது தாளசாரணை பென் றும் பெயரிடப்பட்டு ருக்கிறது. அவை 

முறையே அ௮னுபந்தீர பஞ்சமம், மந்தர வூட்ஜம், மந்தர பஞ்சமம் 

மக்யஷூட்ஜம், பத்பஷட்டம், ாத்ய பஞ்சமர், தார ௩ ,ட்ஜமென 

இரைந்து கிற்ளும், பாசல் சான்கை வாஇப்பு கர்திசளென்றும் 

மற்ற ஏறன்றை தாள தர்இகளென்் றார் சொல்லப்படுர். 

இதன், ஈடவடி மை நில் பஞ்சாஸ்௬ கி யென்றும், ப்த்யம 

ஸ்ருதியென்றும்,ஸ்ரூ.இி இரண்ட வகைப்படுப பஞ்சமள்ருதி ஹெச் 

சாயும், மத்யமல்ரூ இ கக்காயுமிருக்கும், 

சஹஜமய்,புருஷாள் பாமென்ரு நதியைப் பஞூ௪மள் ௬ தியென் 

இம்,ஸ்தீரிகள் பாடும் ள்ருதியை பதியால்ருதி யென்றும் சொல் 

லார்கள், பஞ்சம ஸ்ரஇயின் பஞ்சமத்தைச் ச தத பத்யம மாக் 

திக்கொண்டால் ௮ுது மத்தியாஸ் நதியாகும். 

தலைவ வமா வளக். 

(10) தஈனித கமக). 10. 
  

௬ 

ர் 

லக்சும், | கமகபபெயர்.. | உதாரணம், காக்பரியம், 

a   
  

}. AG ரரஹணம். 

2, |அவரோஹணம், 

பாறு, 
&, . ஸ்புரிதம். 

சரிகமபதகிச், ஏறுவது, 
ச்நிதபாகறிச, இறங்குவது. 

சபாசமாசசா, |லிட்டுவிட்டடிப்பது, 
சசரிரிககபம, ) 5... 

3 0ிததபப.ர Raat, துரிதம். 
பாபபபபபப, கடுக்கும். 

சரிரிககபமப, [ஒன்றுக்கொன்று 
முூட்டிக்கொளளல், 

2 | 

5. | கம்பிதம். 

6. | அஹசம்.   

ப
,
 

ட
 
ட
்
ட
 

A
 

R
A
R
E
,
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| 
லக்கம்,| கமசப்பெயர், | உதாரணம், | தாத்பரியம், 

  

7. ப்ரச்யாஹதம், | ச்கிநிததபபம, ழரதச்கெதிசிடையாம் 

  

      
இரு ம்பிமுட்டிக் 

கொள்ளல், 

8  [தீரிபுள்சம், சசசமிரிரிகசக. நூன் ுமன்ரகச்சேர் 
நீச கூட்டம், 

நீதோளம், ரப . . 
9 அர்தோளம் சரிசபாப, ந ஊஞ்சலாடல், 

சரிசமாம, 
. ர்ச்சனை, ரிமபதச் 

10. |மூ . ae ராகஸ்வரூபம், 
ச்நிகபமகரிச௪,   
  

விவரணம்:--(1)அசோஹண கத்தில் தானமாக,அதாவ து 

அகார வகையில், பிர்ச்சா வாங்குவதற்கு அரோஹணமபென்று பெ 
யர், (2)௮வரோஹண HIgh Bev அம்மா திரியாகப் பிர்க்காவாங்கு 

வதற்கு அவரோஹண மென்று பெயர், இர்த இரண்டு கமகங்களுக் 
கும் பொதுவில் பிர்க்கா என்றும் பெயர், (8) தர்தியை மீட்டின 

வெகு அற்பகாலத்திற்குப்பின் உடனேஒரு ஸ்வரத்தை உதாரணச் 
இற் கண்டபடி. பேசுவிப்பதற்கும், ஒரு ஸ்வரத்தை ஆரம்பத்தில் 

உள்ளுக்குச் காண்பித்து முடிவில்மற்றொரு ள்வாத்தைவெளிக்குப் 
பேசுவிப்பதற்கும் டாலு என்றுபெயர்,(4) ஒஉரிச்கையாக இரட்டை 

வரிசை பேசுவிப்பதற்கு ஸ்புரித மென்று பெயர், (5) ஒரே ஸ்வாகத் 

தில் நடுங்கக்சொண்டு தாபதித்.து நிற்பதற்குக் கம்பித மென்று பெ 

யர், (0) அசோஹண காமத்தில் ஒரு ஸ்வரத்தலிருக்து மற்ஜொரு 

ஸ்வாத்துக்கு ௮டி கீதுக்கொண்டுபோகும் ரீ திக்கு ஆஹதமென் று 
பெயர். (2) அம்மாதிரியாக அவரோஹண க்ரமத்தில் பேசுவிப்ப 

தற்கு ப்ரீத்யாஹத மென்று பெயர், (8) ஒரிக்கையாக மும்மூன்று 
ஸ்வாங்களைப் பேசுவிப்பதற்கு த்ரிபுஸ்ச மென்று பெயர், (9) மூன் 

னும் பின்னுமாக ஜாருபேசுவிப்பகற்கு அந்தோளமென்று பெயர், 
இதற்குப் பொதுவில் ஜாரு என்றும் பெயர், ஸ்புரிதம், கம்பிதம், 

அஹதம், பரத்யாஹதம், தீரிபுள்சம் அகிய இக்த Vig suse 

களுக்கும் பொதுவில் ஒரிக்கை என்றும் பெயர். (10.) ராகத்தின் 
அசரோஹணாவரோஹண கிரமத்தில் ராகத்தின் களையைக்காண்பிப் 
பதற்கு மூர்ச்சனை யென்று பெயர், 

அதிக ஒரஷ
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(17) ௭௧ விம்ஸ்தி மர்ச்சனைக£ட, 91, 

  

          

உத்தாமர், த்ரபு 
ரஜனி, 
உத்தராயதம். இ 

சுத்தஷட்ஜம்] 
மத்ஸரிக்கு த, 

ஹிருக்கதம், 
செளவீரி, 

மார்க்கம், 

Dae raf, 
ஹ்ருஷ்யகம், 

நந்தம். 

விசாலம். 

சுமுக, 
சித்ரம். 

Agro Si, 
சுகம. 

லாபம், 

  

ஓஃவது 
4-வது 
9-வது 

0-வது 
[வது 
6-வது 
9-வது 

99 மக 

99 மரம 
உடம்ப 

டூ wh — $5 

9 Lie 5 — i) 

ஹு மத்.௪   9 மத் fl
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. * க ரூ 

10-வது காச, மத்--க முதல் தார-- கீ வரைஆரேர- அவரோ, 
11-வது 9 மதீ--ம >? தாரம் 99 99 

12-வது ஒ மதப் 79 ஜாப் 35 73 

18-வது உடமதி த + TIS 2 9 

4-வது, மத்கி டட தாரு 5 ய 
19-வது  தாரா-௪ உதறரகுமேல் ,, ப 

ர்சசனையைப்போல் தாரத் 

   

   
      

   

   
   
    

   

ணங் களை யுடையவைகள், 

இல் பாவது ௮சாதஇயமா 

| ஈந் தப்பட்ட முல் பதினாலு 

ர்கத LNG (HEF LL தப்பட்ட 

(ப் மறற ஏழுமூாசசனைகளும 
ப, ன் பட்டவை Quer gin சொல்லப் 

| டய ரள காயி அரமபமாகையால் 
(டிரினிழன் அம, இரண்டாவது ஏழு 

ரம் ரரசையால SESE 

ர்சையால ல் அனைசளும்கும 

ர்க/ள கொடுக்கப படடன. 

ம. முறையே நந்த்யாவர்த்த 

மென்றும பெயர், பேலே 

பான பதினான்கு ஐ 9 சனை 

சாகலிடென் றா சாந்தார 

கான்குபேதங்களை யடை 

Saar. 22, 

தீதுககு 9 ஸருதியும, காக 

க்கு க ஸ்ருதியும், பஞ்ச 

லருதியும்,கிஷா த த்துக்கு 

த, ஆயத, கருண, Lo (1h i, 

கின்றன. You Meo Move to 

டிருக்கிறது,
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ay 

6 அந்திம 

   

  

  

     

  

      

   

    

பரிதி 
ஸ்வரம், லக்கம், ஸ்ருதி. ரதி 

௨ be 
1. ஜ்வர த ப்தி. பி 

ச, | 2. குமுத்லதி, அதிக. 
9, மந்த, ம் 

41, TB தே ரவ.இ மதி 

[் 9. தியாவ. Sth 
ரி, 4 0. ரஞ்சளி. மதி 

ட 7. ய இக, ர 

த S. ரெள த்ரி, இட் 

் i 0, கரோதி, J 

10. areolar, இ : 

1]. ப்ரசாமிணி, அபத, க 

a 12. ப்ட் இ. (ர Bl, ம், 

ன 45, மார்ஜனி. மத்ய, 
14, கூறிதி, LDC Bi 

7 15, ரத்தி. மத்ய, 

டு | 10. FB QE. அயத, ப். 

17. அலாபிளி கருண. 
( 18, குர்தி, கருண, >} 

த, 4 19, மோ ரஹிஎி, ஆயத, ் த, 

ட 20. ரம்ய, மதீய, J 

நி 21. உத்ர, இப்த, a 

. i 22. கேதாபிணி,  மத்ம, ் 

(19) வீணைமேளத்சேய்யும் லக்ஷ்ணங்கள், 2. 
1-வது. ஸ்ருதி ப்மாணலக்ணம், 

வீணையின் ஸப்த தர்இிகளின் காமதேயங்களைப் பற்றி விவச 
மாய் முன்னிட்டே (15) லக்கத்தில் ஸ்ருதியின் 8ழ்ச்சொல்லப்பட் 
டிருக்கிறகல்லவா? அதன்படி. அனுபர்தரம், பக்தீரம், பஞ்சமம்,சா 
ரணை, தாளமர்த்ரம், காளபஞ்சமம், தாளசாரணைஆயெ தர் திகளை ஸ்ரு 
திசெய் துகெ ரண்டுவீணையின்்சாணையைமீட்டி ௮ர் தத்தர் தியில்எச்த 
ஸ்தானத்தில் நாளசாரணை அல்ல நர ஹெச்சு ஷட்ஜத் SIEGE ௪ம 
தையான ஸ்வரம் பேசுகிறதோ ௮ந்த ஸ்தானத்தின்€ழ் வீணாதண் 
ட த்தின் மெழுகில் ச்-என்னும்மெட்டைப்ப திக்சுவும்,௮டியில் வலா 
ந்திருக்கும் வீணை சாரணைதந்தி படத்தைக் கவனித்துக் கொண்டு 
மேளம்செய்யவும். ௮தேசாரணையில் எந்த ஸ்தானத்தில் தாளபஞ் 
சமம்அல்லது ஹெச்சு பஞ்சமத்துக்குச் சமதையான ஸ்வாம்பேசு 
கிறதோ அந்த ஸ்தானத்தின€ம் ப-என்னும் மெட்டைப் பதிக்க
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வும்,இர்த மெட்டினமேல் பஞ்சமதந்தியைப்பிடித்து ௮ந்தஸ்வரத் 
HGF tum gure nar goss சாரணையிற் கண்டுபிடித்து௮ர்.த 
ஸ்தானத்இன்6ழ் 9,ரி-எ ன்னும் மெட்டைப் பதிக்கவும்,இர்,சமெட் 
டின்மேல் பஞ்சம சந்தியில் பிடித்து ௮தற்குச்சமதையான ஹெச் 

ச் ஸ்வரத்தைச் சாரணையிற் கண்டுபிடித்து ௮ர்தஸ்தானத் தின்8ழ் 
2, த-என்னும்பெட்டைப்பதிக்சவும். இரத மெட்டின்மேல் பஞ்சம 
தர்இயில் பியர் அ அசுற்குள் சமதையானஸ்வரத்தைச் சரரணை தந் 
இயில் கண்டுபிடித்து ௮௪ ஸ்தானத்தின் €ழ் 8.க-என்னும்மெட் 
டைப்பதிக்கவும, இர்த மெட்டின்மேல் பஞ்சம தந்தியில் பிடித்து 
அ௮.தற்குர்சசதையானஹெச்சு ஸ்வாத்தைச் சாரணையிற் கண்டுபிடி 
SHWE ஸ்தானத்தின்கழ் 8,%-என்னும் பெட்டைப்பதிக்கவும், 
இர்தமெட்டின்மேல் பஞ்சம தந்தியில் பிடித்து அதற்குச் சமதை 
யானஸ்வரத்தைச் சாரணையிற்கண்டு பிடித்து ௮ந்த ஸ்கானத்தின் 
ம் 2,ம-என்னும் மெட்டைப் பஇக்சவும்,இர் தமெட்டின் மேல்பஞ் 
சமதக்இயிற்பிடித்து அதற்குச் சமகையான ஸ்வரத்தைச் சாரணை 
யில்கண்டுபிடித்து.அரத ஸ்தான த்தின்£ழ்].ரி-என்னும்பெட்டைப் 
பதிக்கவும், இந்த மெட்டின்பேல் பஞ்சபதந்தியில் பிடித்து அதற் 
குச்சமசையான ஹெச்சு ஸ்வாத்தச் சாரணையிற் கண்டுபிடித்து 
அர்த ஸ்தானத்தின் 8ம் 1,த-என்னும்மெட்டைப்பதிக்கவும்,.இர்த 
மெட்டின்மேல் பஞ்சமதர்தியில் பிடித்து அதற்குச் சமதையான 
ஸ்வரத்தைர் சாரணையிற் கண்டுபிடித்த ௮ந்த ஸ்தானத்தின் 8ம் 

2, க-என்னும் மெட்டைப் பதிக்கவும், இர் தமெட்டின்மேல்பஞ்சம 
தீந்தியிற் பிடித்து ௮தற்குர் சமதையான ஹெச்சு ஸ்வரத்தைச் 
சாரணையில் கண்டுபிடித்து அந்த ஸ்தானத்தின் €ழ் 9,58-என்னும் 
மெட்டைப் பதிக்கவும். இந்த மெட்டின்மேல் பஞ்சமதர்தியில் 
பிடித்து அதற்குச் சமதையான ஸ்வரத்தைச் சாரணையிற் கண்டு 
பிடித்து ௮ந்த ஸ்தானத்தின் £ம்1,ம-ஏன்னும் மெட்டைப் பதிக்க 
வும், ஆகவே இப்போது பதிக்கலான பன்னிரண்டு மெட்டுகளும் 
சேர்த்து சாரணை தர்இயில் மத்யஸ்காயி ஒன்று சம்பூர்ணமாய் ஏற் 
பட்டிருக்கறது, அசாவ.து மேற்படி. பன்னிரண்டு மெட்டுகளும் 
மேலே பதித்தபடி யாயின் அடியிற் கண்டபடி நிற்கும். 

  

a விணைசாரணைதந்தி. b 

Lo | | வல 4141 64 ட | 
mt NN டே மெ rt MN GN oO 

a b 

சாரணைதர்தியே தக்குஷட்ஜத்தையும், 1,ரி-சுத்தரிஷபத்தை 
யும், 2ரி-சுத்சகார்தாரம் அல்லது சதுல்ருதி ரிஷபத்தையும்,2.௪-
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சாகாரணகாக்தாரமஅல்ல துஷட்ஸ்ருதி ரிஷபத்தையும்,?,க-அர்தர 
கார்தாரத்தையும், 1. 1-சுத்தமதியமத்தையும, 8,ப-ப்ரதிமத்யமத் 
தையும், ப-பஞசமத்தையும், 1,த-சுத்ததைவதத்கையும,2,க-சுத்த 
நிஷாதம் அல்லதுச தஸ்ருதிதைவத த்தையும், 9, கைசிகரிஷாதம் 
அல்லதுஷட்ஸ்ருஇிதைவ தத்தையும்,9.ரீ-கரகலி$ஷாத ததையும்்- 
ஹெச்சுஷட்டத்தையுப குதித்து சிற்கின்றன.மேலேஎ ழுதயிருக்கும் 
தர் திபடத்தில் புள்ளிவைத்திருக்கும வீடுகள்கான பிரதம சரளி 
வரிசைகள் வாக்கும் வீடுகளாகும, இர தப்பன்னிரண்டு Our Ox 

க்கும் சாதையான ஹெசசு வைரங்களைச்சண்டுபிடிக்.து, பற்றப் 

பன்னிரண்டு மெட்டுகளும் இவைகளை த் தொடாந்து பதிக்சப்பட் 
டால் அவை விணைக்குரிய இருபத்தினான்்கு மெட்டுகளு மாசின் 
றன, வீணையின் வலதுபுறமிருக்கெ (0) குதிரையும, அதாவது 
பானையின்பேல் தந்திசள 9ற்கும மெட்டும், இடது புறமிருச்சிற 
(புகட்டையும், ௮காவது கண்டியின் பேல்கோடியாகிய மெட்டும், 
மேலே சொன்ன இருபத்தினுன்கு மெட்கேளும் கரமராய்ர 
செய்யப் பட்டும் பஇக்கப்பட்டு மிருக்குமாபின், சாரணைக் கென் 
றமையும் இருபக்தினான்கு வவரஸ்கானங்களைக்காட்டுமஇருபத்தி 
சான்குமெட்டுகளும், மறறமூன்று 35 திகளாபெ vesting ZF GL, 
மர்தீரத்துக்கும, அநுமந்தீாரக் அகும் லகஷூனாத்தின் படியே அமை 
யும், அதாவது, அநுமக்கரத்தில் தக்குமர்கர ஸ்தாயி சுத்த தைவ 
தமுதல் மத்ய எ.தாயி பஞுசமம வரையிலுள்ள இருபத் தினான் கு 
ஸ்வா ஸ்தானங்களையும,பர் தா தில் மந்தீரஸ்தாயிசு ச் கரிஷப முதல் 
தாரஸ்தாயி ஷட்ஜம வரையிலுள்ள இருபத்திநொன்கு ஸ்வரஸ்தா 
னங்களையும், பஞசமத்தில் பரதர ஸ்தாயி சுத்த தைவதமுதல் தார 
ஸ்சாயி பஞ்சமம வரையிலுள்ள இருபத்தினான்கு ஸ்வாஸதான௱ 
களையும்,சாரணையில் மத்யல் காயி 4 த்தரிஷபமுதல தாரஸ தாயிஹெ' 
௪சு ஷட்ஜமவரையிலுள்ளஇருபத்தினான்கு ஸ்வாஸ்தானங்களையும், 
வீணையிலுள்ள இருபத் தினைகு மெட்டுகளும முறையே காட்டி 
கிற்கின்றன, ஆகவே வீணைமேளஞசெய்பும முதல்விதம் சம்பூண 
மாயிற்று, அடியில் வசைந்்இருக்கும வீணைபைப் பார்க்க, 

  

2- வது. துளவு ப்ரமாண லக்ஷணம், 

... இதற்குமுன் வீணைபேளம் செய்யும்விதம்சொன்ன த ஸ்ருதி 
ஜ்ஞான முளளவர்களுக்சேயன்றி அன்னிபர்களுக் கல்ல, ஸ்ருதி
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ஜ்ஞானமில்லாதவர்களும் எளிதில் வீணை மேளஞ் செய்யும்பொருட் 
அடியிற் கண்ட லிதத்தையுங் கூறலாயிற்று.அடியில் வரைக்திருக் 
கும் வீணை சாரணைதச்தி படத்தைக் கவனித்துக்கொண்டு மேளம் 

செய்யவ. 

சாரணையை காவது HBT SHV FTI CoM Ki Bl எவவளவு 

நிற்திறதோ௮ர்ச நீளக்தை,௮தாவது £ முதல் ட் வரையிலுள்ளகீள 
த்தை இரண்டு சபபாகபாகப்பிரித்து அர்தள் தானத்தின் 8ம் F- 
என்னும் மெட்டைப்பதிக்கவும், இந்த இரண்டு ஈ.பாகங்களரில் 
வலதுபுறத்திலிருக்கும் ஒரு (+-b) பாகத்தை இரண்டு சமபாக(மர 

கப் பிரித்து ௮2 ஸ்சானக்கின்கம்ஸ்-என். னம பெட்டைப்பதிக் 
சவும், மற்றொரு (ஈ-4) பாகத்தையு இரண்டு ரமபாகமாகப் பிரி 
த்து,௮ந்த ஸ்தானக்தினைகீம் 1.ப-என்னும் பெட்டை ப்பதிக்கவும், 
க்-க்கும் 8 -க்கும இடையிலுள்ள நீளத்தை, அதாவது ௪-ஷ் நீளத் 
தை, அதாவது 1/-ஷ்வை இரண்டு 1 பாகமாகப்பிரித்து ௮ர்தஸ்தா 

னத்தின்கீழ் 1,ம் - என்னும் மெட்டைப் பதிக்கவும். ]1,ம - 1,ம்- 

வைஇரண்செொபாகமாகப்பிமித்து அர்த ஸ்சானத்தின்கீம் 2-0 
ன்னும் மெட்டைப்படுிக்கவும், 4-9, யில் அரைவரிரை பளவிற்கு 

ஷீ-விலி நகு சழ்ப்புஙா், அகால; இடது! (றமாக, 5 17-என்னும் 
மெட்டைப்பதிக்கவும், 2 3-9 தய இரண்டெமபாகமாகப்பிரித்து 

அர்தள்தானத்தின்£ழ் 3,&-என்லும் மெட்டைப்பஇிக்கவும்,ர்-24, 
க்ரு இரண்பெங்கு அளவிற்ரு இடதுகைப்புறம கண்டின்கடை 

சியிலி ருக்கும் கட்டை (8) யிலிருந்து மேற்! /றமாச, ௮தாவ.து வல 
துபுறமாக, 5,க-என்.னும் மெட் டைப்பதிக்கவும் 2,௧ -9,க் - எவ 
இரண்டு சமபாகமாகப்பிரித்து ௮ம் ஸ்தானத்தின்ழ் 1,த-என் 
அஇம்பெட்டைப்பதிக்கவும். 1,த -ர் வில் ௮ரைவ ரிசையளவிற்கு ஷ்- 
விலி HY gi இழ்ப்புறமாக 1,தீ-என் வுர்மெட்டைப்ப திக்கவும்.] ,த- 

1.தீ-வை இரண்டு சமபாகமாகப்பிரிக் து ௮ர்தல்தான த்தின்£ழ், ரி 
என்னுமெட்டைப் பதிக்கவும், 4-1,-க்கு இரண்டுபங்கு அளவுக்கு 
இடதுபுறமிருக்கும் சடை (0) யிலிருந்து மேற்புறமாக 1.மி-என் 
னும் மெட்டைப்பஇிக்கவும். 1,ரி-1.1ி - யை இரண்டு சமபாகமாகப் 
பிரித்து ௮ர்சஸ்கானத்தின் 6ம் 2, ம-என்னும் மெட்டைப்பஇக்க 
வும், 1,ம - 3,ம-கீகு அரைவரிசையளவிற்கு ],ம் - விலிருந்து மேற் 
புறமாக2,ம்-என்னும் மெட்டைப்பதிக்கவும், 2.ம-2-ம் வை இரண் 
டுசமபாகமாகப்பிரித்து௮ர்களதானத்தின் &ழ் 5,3-என் னும்மெட் 
டைப்பதிக்கவும், 8. 2-/்-க்௫ ௮ரைவரிசையளவிற்கு ஷ்-விலிருந் து 
கழ்ப்புறமாக 8.9-என்னும்மெட்டைப்பதிக்கவும். 8,நி - 8 4-யை 
இரண்டு சமபாகமாகப்பிரிக்து அர்தஸ்தானத்தின்£ம் 8,க - என் 
னும் மெட்டைப்பதிக்கவும், 9.௧ - 3.ம-க்குஇரண்பெங்கு அளலிற்கு 
2.க-விலிருர் மேற்புறமாக 8 க - என்னும் மெட்டைப்பதிக்கவும, 
9,௪-8.கீ வைஇரண்செமபாகமாகப்பிரித்து ௮ர்தஸ் கான த்தின்£ழ்
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2-8-6750 Bid மெட்டைப்பதிக்கவும், 1.த- 9,த வில் அரைவரி 
சை அளவுக்கு 1,2-விலிருந்து மேற்புறமாக 2,5 - என்னும் மெ 
ட்டைப்பஇக்கவும், 2,த - 2,ம வை இரண்டுசமபாகமாகப்பிரிதது 
அ௮ந்ச ஸ்சானதஇன் ம் 2, - என்னும மெட்டைப்ப இக்கவும், 

1.ரி - 8ி.க்கு இர ண்பெங்கு அளவுக்கு 1, ih nual Reg மேற்பும 

மாக 2.ரி என்னும் மெட்டைப பஇக்கவும் 2,ரி-2.ரி யை இரண்டு 
சமபாகமாகப்பிரிறு்து ௮ந்த ல்தசானஃஇன் சிம் ப-என்னும் மெட் 

டைப்பதிக்கவும், 2,ம - ப வில் அரைவரிசை யளவிற்கு 2ம் - வி. 

லிரு£து மேற்புறமாக ப்-என்னும் மெடடைப்ப க்கவும், 

அகவே மேற்சொன்ன [|,ரி, 2.8, 2.6, 3.4) | Dy ம், 
uy Le, 2.6 2.8, 3.84, 1m, 240, 24, 3.4, 1.2, 2ம், 
ட்டி 1 தீ 2.55 2.1, 3.1) G2, எளனும் இருபத்திஞன்குமெட்டு 

களும் மேற்சொன்ன படி பதிக்கப்படடால், இதேவரிசைக்ர மம் 
இல் அடியிற்கண்ட பழு. நின்று அவை ம, dw தார ல்தாயிகளின் 

இருபச்சின்கு ஸ்வ. ரஸ்சானங்களையும் காட்டு கின்றன, 

  

விணே Fi or & ba. b 

| | , பளு — 

1 ee be ee Ded Loe! Bi 
Bia Nom atch wm aw a ANH AN ma No இ 

a b 
——a 

(20) வ்ணா 4, 6001 L_ BB at இருப இனை ன்ஞ, மெட்டுகளால் 

ஏற்படும 96 ஸ்வர ஸ்கானங்களைக் காட்டும் சக்ரம். 
  

(வீடுகளின் 

சங்கை, 
(9-வது தநதி)। (4-வது தாத) | 
மந்தர ததில, |அதுமநதர.ததஇல 

(2-வது தந்தி) (2-வது தந்தி) 
சாரணையில. பஞ்சமதறில, 

wn ctl a nw 

  

  
    

1-வீடு சுரி சுத சுரி அதி 
2வீடு | ௪. ரி,சு. க| ௪.த,கூ.நி| & fa & ௪. இ, சுநி 
3-வீடு ல. ரி, சா. கிஷ. த, கைடிஷ.ி,சா. க (ஷ. தகை, ய் 

வீடு ௮-௫ ST — il YS BT ih) 

2-வீடு சும ௪ சும ௪ 
௦-வீடு| ப்ரஃ-ம சரி ப்ரம் சுரி 
7-வீடு LJ 8. ரி, சு.க ப F ரி, de. & 

8-வீரி சும் lan. flyer 6) கத [oe A, org 
9-வீடு | ௪, தச. நி ௮-௧ | ௪,த,சு.நி ys               

3
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வீணூதண்டழ் இலுள்ள இருபத்தினான்கு Gut aorta oy SUG 

96 ஸ்வர ஸ்தானங்களைக் காட்டும சகரம் 

    

  

  

      
    

(தொடாச்சி) 

[26களின்| (1-வ.து 58) |(2-0g சதி) (3-வது சரதி) | (4-வது ௪௩) 
சஙகை. | சாரணையில, | பஞசமததில. | மநதர,ததில, |அதுமநதரததில 

1()_வீடு ஷ.,கைகி ain jag $Me, i hemp 
11- வீடு கா. நி பரவு கா-நி Lig — tp 
12.94) ச் ப ச் ப 

19- வீடு கைர] பைத் சுறி சுத 
14-வீடு ௪.ரி, சு.க | ௪. ப, கூரி] ௪.ரி, ௬.௧. ௪, த௬, நி 
15-a9@ lap. 1, #0. diaz. டிகை.நிஷீ ரி,சா.௧(ஷ.த,கை, நி 
]16-வீடு ys bit —» 15} னக &r— 7) 

17-வீடு ச்ம் ச் Gram if 2 

18-86) wy ob சுரி பரம gam 
19-வீடு ட் g fh, ow. & ப் & fy a, & 

20- வீடி சம. as fen 6] சம. ரி சா,க 
21-84) e go. 9) g—s Jaa, a 4 அஃ 
22 வீடு ௨. டூ கை. டி Tom | AL. டிகை, Al கடு 

23-A | gpm in} பரம் கரடி ப்ரம் 
21 விடு ச் ப் q ப   
  

Ce sé chr 55 உபயோகப் படுஃதியிருக்கும் ஸ்வர ச௬மிக் 

கைகளின் தாசபரியம் (2) லக்கமீட்ட ஷோடச ஸ்வர சம்யோக 

oer b Bev தெரினிக்கபபடட ருக்கிறது. 

மேலேவரை( சக்ரம்மையே வீடடி ன லக்கம் வீளங்க அடி. 
யி ழி கண்ட படி. வரையலாயிய்று, 

4.05 

A oe sd 

மர்த்ரடி 

பஞ்சமம் 

அறு 
சாரணை 

2. வீணு நண்ட தகரம். 
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& விணாழண்ட சக்ரமாய முன்னெழுதியஇலுள்ள 
96 ஸ்வர ஸ்தானங்கள், 
  

மொ வீட்டுலக்கம, 
தீத்ம், 

வக்கம். ஸ் வரத்தின். 
அவை 
  

  

  
19180(421498161 7800 
14/31/43 50 03 70 91 
15} 32/44/51 163180) 98 
16|33) 45 | 52164, 81) 93 
17194) 4612805182 04 
18189)47 5410018805 
1013014855 07184106 

சு. ௪, 20} 24| 371 56'68 173] 85 

௪. சூ௪. நி 21 | 261381 57 | 69 | 741 86 
Qd. Fy One, th, 10 | 22) 27) 89) 58170175] e7 

கா, நி 11 23196/40159171 701 88 

௪, 12/24)29) 41 | 60/72/77) 89 

&. i, g. &, 

௨. ரி, சா ௧, 

அடல், 
சு.ம, 

ப்ர, ம, 

ப் 

| 
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4, மேலே கண்ட சக்ர நஇலுள்ள 8 ஸ்வரங்களில் 

சம ள் மான விமிகளைக் காட்டும் சக்ரம், 
  

* சம ஸ்தான வீடுகள. 
  ஸ்வா ஈதின். | 
| மதய ஸசாயி, | சார ஸ்தாயி, | மகதர ஸ்தாயி, 

  

11 கரி 1;3061,901 149). 1... 079, 
2.) € fy ee. |(381,09,901, 14, 49, | 80, 79. 
8.) ap A, er. a | 8, 82, 68,92! 16, 44, | 51, 60, 

௮; &, Ary 335 64, 93. 16, 45, 52, 81, 

a. Ud. Ds B45 65, 04, 17; 46. | 535 82, 

Urvw. | 6, 88, 66,95.) 18, 417. 544 83. 

| Lh 7, 86, 67, 96, 19, 49, 55, 84.   
&. (8) 87, 06. 25. 56, 85, 

௪.௬௪நி | 9, 88, 69. 26, 57, 86. 
10 ஷீ? él, 10; 89, 70. 27, 58, 87. 

11.1 சா.நி, 11,4071, ட 28, 59, 88. 
12. | ௪. 29, 60, 89.) 12, 41, 72. 

£9
 6

0 
I 
O
S
 

  

  

    

      

சம ஸ்தானமென்றால் ஓரே ஸ்தாயிக்குச் சமமஈ்தப்பட்ட 
ஒசே ஸ்வர மென்று சாத்டரியம், அதாவது 1, 80, 61, 90, ஆய 
நானகு ஸ்வர ஸ்தானங்களும் மத்ய ஸ்தாயி ௬ுத்தரிஷபங்களென் 
fin; 18, 42, ஆகிய இரணடு ஸ்சானங்களும் தார ஸ்தாயி சுத்த 
ரிஷபங்களென்றும் ; 49, 78, ஆதிய இரணடி ஸ்தானங்களும் 
மகர ஸ்தாயி சுத்த ரிஷபங்களென்றும் மாதல்வரியின் தாத்பரி
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யம். மற்றவரிகளுக்கும் இப்படியே தாத்பரியம் டுக்க, மிகுதி 
.வீடிகளாகிய 80, 81, 92, 29, 24, 75, 74, 75, 76, 77, இந்த பச் 
துக்கும் சமஸ்கானங்களில்லை. 

(91) ஸ்லர ப்ரஸ்தாரம். 7, 

ஸ்வர சமூஹர் இலுள்ள ஸ்வரங்களானவை ௮இகம் அல்லது 
குறைவுபடாமல ஸ்தானபேதங்களை மட்டும் சம்பூரணமாய் அடை 
யச் செய்வதற்கு ஸ்வா ப்ரஸ்காரமென்று பெயா், 

அது ஆர்ச்சிகமென்றம், காதிகமென்றும், சாமிகமென்றும, 
ஸ்வராந்கரமென்றும், ஒளடவமென்றும், ஷாடவமென்றும், சம்பூர் 
ணமென்றும் ஸ்வர பரஸ்சாரம் ஏ மூவ கப்படும, 

ஆர்ச்சிகமென்றால் ஏகஸ்வரதமை வைத்து ப்ரஸ்தரிப்பது. 
காதிகமென்றால் இரண்டு ஸ்வரங்களை வைத்து ப்ரஸ்தரிப்பத.. 
சாமிகமென்ால் மூன்று ஸ்வரங்களை வைத்து பாஸ்கரிபபது.ஸ்வ 
ராந்தரமென்டுல் நான்கு ஸ்வரங்களை வைழ்து ப்ரஸ்கரிப்பது . 
ஒளடவமென்முல் ஐந்து ஸ்ரங்களை வைத்து ப்ரஸ்; ரிப்பது, ஷாட 
வமென்றால் ுஅஸ்வரங்களை வைத்து பீரஸ்பரிப்பது. சம்பூர்ண 

மென்ரால ஏழு ஸ்வாங்களை வைத்து பா£ஸ்கரிப்பது. 

  

(22) ப்ரஸதா ! காமம், 

], ப்ரஸ்காரகதுக் கென் று ஏற்படும் ஸ்வர சமூஹச்தி 
ள்ள ஸ்வரங்களை (தலில் ௪, ரி, ௧, ம, ப, ந, மி என்ற வரிசை 

க்ரமத்தில் எழுதி, முதலிலுள்ள ஸ்வரங்களை அப்பட. யப்படி மே பு 

யெழுஇக் கடைசி இரண்டு ஸ்வரங்களின் பேசங்களை யெழுதி, 
அதன்பின் கடைசி மூன், று ஸ்வரகளின் பேதங்களை யெழுதி, 
௮.ன்பின் கடைச் நான்கு ஸ்வரங்களின் பேதங்களை யெழுஇி, 
இம்மாதிரியாக அந்த ஸ்வர சற கழ்திலுள்ள எல்லாஸ்வரங்களின் 
பேசங்களையும் எழுஇ, அந்திய ப்.ரஸ்தாரமானது முதல் ப்ரஸ்தா 
ரத்துக்கு நேர் தலைகீழாக முடியவேண்டும். 

2, பாாஸ்தார க்ரம உதாரணழம் ப்ரஸ்தாரமோத்தழம். 

அடியிலெழுதி யிருக்கும் வஷயததை வாடிப்பதில் அதன் 

அளளைப் புறத்தில் எழுதஇயிருக்கும் ப்ரஸ்தாரக்தைக் கவனித்து 

வா௫க்கவும், ஏக ஸ்வராத்தில் ஒசே பேதமாகையால் அதில் விவரிக்க 

L ச ஒன்றுமில்லை. இரண்டு ஸ்வரமாயே ௪ ரியை 
வரிசை கீ ரமமாடெழுச அது ௪ ரி-என்றே முதல் 

1. சரி ப்ரஸ்தாரமாய் நின்றது, அதைத் தலை 
931 fa எமக ரி என்று இரண்டாவது ப்ரஸ்காரமாய் 

° ர * இின்கைட வண்டு ஸ்வரத்தில் ௩. விரண்டு 

 



முதல்பாகம்-ண்வரம்; 9] 

    

  

    
   

  

   
   
   

    
   

தாரக் தவிர ௮இகமில்லை. ரரிகஃ என்ற 
॥ன்றுஸ்வர ப்ரஸ்தா.ர$இல் வரிகை கரமமாயெ 
ச அது ௪ ரி கஎன்றே முதல் ப்ரள்சாரமாய் 
2 றது, இகன் கடைசி இரண்டு ஸ்வா இல் 

ன் காட்டியதுபோல் இன்னும் கஒருப்ரஸ் நார் 
£ன உள்ளதாகையால், ௪ ௧ ரி-என்பதை இரண் 
£வது பரஸ்தாரமாய் எழுசப்பட்டது. இந்த 
க ரி.யென்பதில் கடைசி இரண்டு ஸ்வரமாகயெ 

-என்டதை மாற்றி எழுதுவகாபின் ௮து முன் 
ih துபோலவே வருமாகையால் ஷீ குன் LIT ஸ்தா 

அச்கோடு முடிவுபெற்றது.  இம்ந இரணடு 
| ஸ்தா. ரங்களிஓ.ம், Fm GOO) (மதலில் வைகது 

சிப்பட்டது. இப்போது f-cous (மாலில் 
வ்து! எழுத, அது ரி ச கூரன்று குூனமுவது 

8 ரிசமக ட்ரஸ்காரமாய் நின்றது. இஇன் கடைஇ யிரண்டு 
9. மிகச ஸ்வரஙகளைய/ம மாறறியெழுத 2 Bl ரிகச- என்று 

10. ரிகம௫௪ ஈானகாவது பரஸழமாரமாய நின்றது. அகவே 
11. சிமசக வது 4-வது ப்ரஸ்குரபங்களில் மி-மு. தலில் வை 
12 ரிமசச து எமுசப்படடது, ச்ரி கஎன்ற மூன்று 
12: க சரிம் ஸ்வாங்களிலுக் உ ரி- ன்ற விரண்டு ஸ்வரங்களை 
14. @ eum ff யம (0 தலில் வைது எ முதி மேடிவானப்டி யால், 
15: கரிச௰ தடைடியாக கவை முருலில் வைழ்து க ௪ரி- 
16. கரிமச 5-வது ப்ரஸ்காரமாக எழுகாபட்டது, 45 OO 
17. கமசரி ஒடை இரண்டு ஸ்வரங்களையும் மாற்றி பெமுச 
18. கமரிக௪ அது ௧ ரி ச-என்று 6- வதுபிரஸ்தாரமாய் நின் 
19. மகரிக றது அகவே THE - ஏன்ற மூன்று ஸ்வரத் இல் ் 
20. oe & A ABO wm wp. பிருக்கூும ஆறு ப்ரஸ்தாரங்கள்தான் 
2]. மரிகுக உண்டாயின tee fl & in ~ என்ற கான்கு ஸ்வரங் 

மரிக்க ளில் சுவை மூகலில் வைத்து மேலே காட்ஒய 
23. nae fl துபோேலரிகமஃவை ப்ரஸ்தரிக்க, மேலெழுதியி 
24. 0a he 

ருக்கும் முதல் அறு ப்ரஸ்தாரங்களுண்டாயின, 

அதைப்போலவே ரி- யை மாதலில் வை/அசகம- வைப்ரஸ் 

தரிக்க இரண்டாவது ஆறு பீரஸ்தாரங்களுண்டாயின. b= Mar 
க “ * ட 4 ௪ 

மேசலில் வைக்கு ச ரி மஃவை பரஸ்தரிக்க 'மூனமுவது ௮௮ 

ப் ரஸ்காரங்களுண்டாயின. ம- வை முதலில் வைத்து ௪ரி க- 

வை ப்ரஸ்தரிக்க நான்காவது ஆறு ப்ரஸ்தாரங்களுண்டாயின ஆக 

வேசரிகம.- என்ற நான்கு ஸ்வரங்களிலும் இருபத்தினான்கு 

ப்ரஸ்தாரங்களுண்டாயின,அகவே ௪.வை வைத்து பரஸ்தரிக்க ௪- 

வென்றும், ௪ ரிஃயை வைத்து ப்ரஸ்தரிக்க ரி ச-வென்றும், ௪ ரி க-
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வை வைத்து ப்ரஸ்தரிக்க கரி ச-வென்றும்,௪ ரி. 
-ப்ரஸ்தரிக்க ம க ரி ச-வென்றும ப்ரஸ். சாரங்கள் 
இது போலவே சரிகம ப.என்ற ஐந்து ஐ 
Loren if bg தால், இவைகளில் gpa sev) 
மத்த நான்கு ஸ்வரங்களாக்கும இ 
பட், மொத்தச்! எஸ். 120 பே 

@! ன்ற or (tp awa 

ஞுண்டாகின்றை 

ஆகவே, 

qd in குஃலி 

a i % toe 

சரிகம பூல் ஆ 

சரிகமப ரூல் 4. 720 வக ) 
சரிகமப தரிடல் 5040 bee உண்டாகின்றன. 

9. ஸ்வர சழூஹபகளை டரஸ்நரித்பே ப்ரஸ்தார சங்கை 
யைக் கண்டறிய மல் சுலபமாயக் கணடறிய விஇ; — 

Linens ie வுக்கேசிக்கும ஒரு ஸ்வர scram kia எ்சனை 
ஸ்வரங்க எடஙியிருக்கின்ரனவோ அதனை லகசங்கள் வசையில் 
ஒனறு முகலெண் ‘600, அதனை லக்கங்களையும் ஒன்றோடொன்று 
டெருக்குவகால் (ஹே. பரஸ்.நாரம்இன ௪வகை யேற்படுகினற.து :-4- 

உதாரணம். 

(a) சரிகமப க௭எனம ஷாடவதிதன் ப் ரஸ்காரசங்கை 
மொகததகை அ.தியவேண்டுவதாயின இதில் ஆஅ! ஸ்வாங்களி 
ருப்பதால் ஒன்று மம ஆதவசையிலெண்ணவேண்டும. இப்படி 
யெண்ணிய ]1,%, 5, 4, 5, 6, வன்ம இங்க ௮௮ லக்கங்களையும் 
ஒன்மோடெ ர்ன்று பெருக்க, 

Lx2x8x4x5%x 62720 என்று ப்ரல்தாரப இன 

மொகதங் கணட றிகிரோம். 

(h) aCe மாதிரியாக சரிகமப த நி.என்ற சம்பூர்ணத் 

ன் பரஸ்மாரமொர்கம்.-ஃ 

1%2%32%4%5%6 %1 ௩ 5040 என்று கணடமிரறோம், 

மேலே சொன்ன விதியானது ஸ்வர இரட்டி.ப்பில்லாக ப்சஸ் 
தாசத்துக்குச் சொல்லலாயிற்று, ,
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 டைக்கணா நிற் ப க 
ம இரடடி 1 Hiou 6 Bhs Qin 

0 நு 

யனா பரம் வரையில 
(பெருகடி வருபவைகளால 

PTO Cho rey ory Bom 

3 பெயர ஏமூஹ Ben 
2 வணகிவ ரயி இதில் 
BOY ப/தூவரையிகெஸு ண் 

3, 4,5, 6, 7, 8,9, 10, 
121 DO eWou rip இசணடு 

mee Kaus 3 pT UNo)ov ever wok Ly பெருக்க 
i | ட. இருப்ப தால் ] மேதல 

கதா நிமி. 4 எனபது இ.சணடு 
a யில் ட ரையிலெணபளிபபெருகக 
¢ நண்மை விலலையாகையால அவை ட 

A 

ள் my 

Br os 1d ப்ப ்னஞல டெரு 
4 ட்ப்ஸ்நார இல, 

<8 x9 x 10 oan p27 ~~ = 151200 

ge கனம ஒனப்து 
அரயின ௮இல, 

oe = 18120 Cer su 

i FLU. ch &f hITOV oY ch oI LILD 

ம அல SY JOT LUD UID, Fm 

) அ, தனபடியும, பெருக்கி 
iy 

ரது தில ஒரு Lure LTE 
றி கணடற்யவிஇ ;..
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எந்த பரஸ்தாரசதை எத்தனையாவது 
கண்டறியவேண்டி யிருக்கிறதோ அந்த ப்ரஸ் 
ஸ்வரகதுக்குப் Gore, GIA AGT EMOTES 
அத் சனை எண்களை ஒன ூதலெண்ணிப 9 
ருக்கும் ௮சகனை வ்வசஙகளிலும் எதனை 9 
Linen ist rs Ben மதல் ஸ்வரத துக்கு முன்னிட 

வோ அ௮மமனையாவது எண்ணால் CnBe பெ 
ணைப்பெருக்கிவை3துக் கொள்ளவும். இது 
முதல் ஸ்வரத்ைப் பறறி௪ சொலலப்பட்டது. 
கப் பினனாலிருகரும் ஒவ்வொரு ஸ்வரத்துக்கும 4 
ol ண்களையும் வைத்தும் கொள்ளவும், இப்படி. பர 
எல்லா எண்களுட ன ஒன்று என்னும் WES 460 ட் 

கூட்டி வரும் லக்கமாதைு மஹே. ப்ரஸ்தாரஃஇன் 
கம்சைக் குறிபபசாம ஏற்படும், 

BLM I BOT LD, 

(0) 6M US F Loe sren Bin Vy ow AT Tl 
6[தமனையாவது ப்ரஸ் நாரமென்று கண்டறி 

(நல் ஸ்வரமாகிய ,-க்குப்பின் னல்(ஜ 
இன்றன, இந்த ஐது ஸ்வரங்களில் ௪ ரி க் 

ஸ்வ.ரங்களும் வறிகை கரம், 3. தில ஹே. ஷை. சக்கு, ள்) 

யிருக்கிறபடி யால், மேம் சொன்னபடு டு, “ot 

$82.3 (4. 5 009. 

இ) சண்டாவது ஸ்வரமா கிய நித்து 

களிருக்கின்றன. இக rena ் | 

ஸ்வர$தான ன் படியால் மேழ் 

சொனனபடி. பெருக்க, 

1 69 (9 மம ந 

மூனருவது! ஸ்வரம ல் ஸூ னத்! ஸ்வரங் 
கள் மானிருக்கின்றன. | கரங்களும் ழே. டக்கு 
oom neurite இசொன்னபடி. பெருக்க, 

° 9 , 

நான்௧ரவது ஸ் ன்னால் இரண்டு ஸ்வ, 
ரங்கள் சானிருக்க ர 7 ஸ்வரங்களில் ௪.எனனும் 

ஒரு, VA Th Di om erway it தாயிருச்ிறபடியால் 
மேக்சொன்னப ( 

் 

ப் 
அத பின்னால் தருக்கள் 

(isan ular arent 

1 

ஜூ நதாவ oy 

ருக்றெது, இந்த
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மே. சக்கு முன்னிட்டதாயிருகெபடியால் மேற் சொன்னபடி 
பெருக்க, 

1) 60௬0 ஆகறது, 

அறுவது ஸ்வரமாகிய மக்குப் பின்னல் 0 ஸ்வா%தானிருக்கு, 
றது. இர்த பூஜ்யம் ஸ்வரத்தில் பூஜ்ய உ ஸ்வரந்தான் மே. முக்கு 
மான்னிட்ட தாயிருக்கிறபடியால் மேற்சொன்னபடி பெருக்க, 

000 0ஆகிடது. 

அகவே மேலே வந்த மொகைகளாகிய 600, 94, 18, 2, 0,0 
இவைகளுடன் மேலே சொனனபடி 1ம் சேர்த்துக் கூட்ட 
PAUSED THD ப்ரஸ்காரமானது ஷாடவ /இல் 043-வது 

ப்ரஸ் காரமாகின்றது. * 

(6) இம்மாகுரியாகவே 7௭௦/௧ ச.ஏன்னும் ப்ரஸ்தார 
மானது, 

    

   

    

   

      

1௦8௭84 65,241 = 120) 
41623 (இ. = 01) 129. 
+1x2 6.3 71 = 6 | வது ப்ர 
ஆ] எ எ] = 2b = wars 

+1x0 = | மாடி 

0 0 = 0 DB 

+ 1 = 1] 

(6) இமமாதிரியாகவே ரி பம கரி என்னும் ப்ரஸ்தார 
மானது, 

12% cox & <6 = 4320) 
+ix 2x 3x4 6d, 9 = 600 
t1lx2x8 <4 ~4 = 9g) 1000. 
+ 1x 2x 8 x 8 = 18$="% 
we Bx 2x 2 = 4 ne 

+1, x 1 = 1) 4 
im வன் 1] ண் 

$ரமததையும் கணக 
ரிபிவிடம் விவரிததுச் 
மிகோடு சொல்லி முடி 

ராகங்களென்றும், 
சத்ரு சாகங்க ளென 

8
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(1) அசோஹணாவரோஹணங்கள் சுத்த சம்பூர்ணங்களா 
யிருட்பதற்கு மேளகர்த்தா வென்றும், அபபடி. யல்லாகசற்கு ஜந்ய 
மென்றும் பெயர, 

உ தாரணம்,-- 

, மேளகாத்தராகம், ஜர்யராகம். 
மாயாமாளவகெளள. பிலஹரி, 

சரிகமப நிச்,ச்கி உபமசமிச;. சரிக! 7௪, ச்நிடபமகரிச. 

(2) சப்த ஸ்வரங்களாமுளள ராகத்துக்கு சம்பூர்ண மென் 

அம்,ஆறு ஸ்வரங்களுள்ளதற்கு ஷாடவ மென்றம்,ஐந்து ஸ்வரங்க 

ளுள்ள ஈற்கு ஒள்ட வ மென்றும் பெயா், 

உதாரணம்... 

சம்பூரணராகம். ஷாடவராகப , 
மாயாமாளவகெளள, ் வச, 

சரிகாப நிச, சரித. மமகரிச, சரிகமககிச், சீநிதமகரி௫, 

Gyo Lo TELL. 
மேஹா, 

சரிகப ச், சீ ரபகரிக, 

(8) ஸ்வரங்கள் முன்பின்ஞக இல்லாமல் வரிசை க்ரமம। 
யிருப்பதற்கு சுத்த மென்றும், ஸ்வரங்கள் வரிசை கரமழ்தில் 
விட்டும் விடாமலும் அல்லது விடாம௮ம விடடும் இருப்பதற்கு 

வக்ரமென்றும் பெயா். வக்ர ஸ்வர ததுக்கு முன்னுள்ள ஸ்வரமே 
பின்னுமிருக்கும். வக் ரங்களின விவரத்தை ராக ப்ரஸ்சார + elev 

செவ்வையாய்க் கண்ட றியலாம், 
கரனை 

   
   

      

   

    

   

oa uy bye y thy 
மு jes 
ae ப பூ பராம். 

ch IT ELD. 

மோஹனம். 

(4) சால்த்ரோக் 
அனயராகக் சாயையுள்ளீ 

டம் மில் ரமாயுள்ள தம்ர௬4 

Gibb TT ELD | 
ஹம்சத்வனி 

ஈரிகபநி௪, ச்நிப.
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(5) வ ராகத் சப் பாடின வுடனே மற்றொரு சாகத்தைப 

பாட ஸோடப்க்கும் ராகததுக்கு மித்ர ராகமென்றும், அப்படி. 
ஸோ?க்காத ராகத்துக்கும் சத்ரு ராகமெனறும் பெயா, 

உதாரணம், 

ம். 7 ராகங்கள், 
நாட, கெளள, 

FDU SI GBB, 

போடி,கல்யாலர். 

(24) ராக ப்ரஸதாாம். 

ராக ப்ரஸ் நார கீரமசஇலுளள உடபிரிவுகளை நீக்க சவனிக் 

கும்போது, (1) சமபூணம், (8) ஷாடவம், (3) ஒளட வம நய 

இவை மூன்றும முமையே, (1) ௪5 சம்பூணம், (8) வக்ர சம 
பூணம், (8) ௬௧3 ஷாடவம, (1) வகர ஷாவும், (5) ஈம்,2 

ஒளடவம், (6) வக்ர ஒளடவம் ஏன ௨5 பேதங்களை படை கின் 

றன, அரோஹ ணுவரோஹண சமயோகங்களால் ன்னும இவை 

பின்னல் சொலலபபகிடி 86 பேபங்களை யடைகன் றன. மேழ் 

சொனன 0 பேதஙகளிலுள்ள பரஸ்தாரங்களாவன் 
  

  
  

            

5 
é ப்பி அசோஹணம் | ௮வரோஹணம் 5 : 

| a1 3 

1 சஎம்பூரணமிசரிகமபதகிச் ச்கி/ பமகரிச 

2 loud சம்பூச கரிகமபழகிர் ச்கி ,பாபகரி 54 may 
ரணங்கள் |சரிமகமபதறிச் |சரிதபமகமரிச க 

் கரிசபமபநிச் ச்நிதபமபகரிச ம 
சரிகமதபதகிச் FO SUT. Hehe ப 

சரிகமபநிதநிச் |ச்கிசரிபமகரிச த 
சரிகமபதச்நிச் [|சீசிச் - பமகரிச தி 

சரிசகமபதநிச் \Fo sunseie ரி 
சரிகரிமபதகிச் |ச்கிதபமரிகரிக க 
சரிகமகபதரிச் ச்நிதபகமகரி௪ ம் 

சரிகமபம தச் ச்நிகமபமகரிச ப 

சரிகமபதபகிச் சரிபகபமகரிச 5 
SH 0118) BF ச் மரிதபமகரிச தி 
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. ; ட. 1 3 9 
6 ராகபேதம் அமோஹணம்। | ௮அவேோஹணம் ல் 4 

ே 6 

2 தொடர்ச்டு சகரிகபமபதிச் ச்ரிதபமபகரிகச ff uo 

சகரிகமதபதகிச் ச்ரிசபதமகரிக௪ ரிப 
சகரிசமபகிதடிச் ச்ரிதநிபம்கரிகச ia 
சகரிகமபதச்கிச் (சரிச்சபமகரிகச Aa 
சரிமகமதப.தநிச் சீகிதயதமகமரி௪ கப 
சரிமகமபநிதகிச் |ச்கிதநிபமகமரி௪ கத 
சரிமகமபதச்நிச் ச்ரிச்சபமகமரி௪ am 
சரிகபமபநிதநிச் [க்கிதரிபமபகரிச மத 

‘ FAB EF FOE SIDLIGAT மரி 

சரிகமதபதச்டிச் ச்ரிச்சபதமகரி௪ பநி 

சரிசகமகபதகிச் |ச்கிசபகமகசரிச ரிம 
சரிசகமடம கிச் ச்கிதமபமகசரிச ரிப 
சரிஎகமட பறிச் (சீரியதபமகசரி௫ as 
சரிசகம பப தகிதச் ச்தரிதபமகசரிச ரிரி 

சரிகரிமபமதநிச் (சரிதமபமரிகரிச கப 
சரிகரிமபபநிச் |ச்ரிபசபமரிகரிச ௧௮ 
சிகரிமபதநிதச் ச்தரிசபமரிசரிச க்நி 
சரிகமகபதபநிச் |ச்கிபசபகமகரி௪ மத 
சரிகமகபசநிதச் ச மநிதபகமகரிச பநி 
சரிகமபமதகிதச் சீதறிசமபமகரிச பதி 

சகரிகபமடநிசநிச் |ச்கிதநியமபகரிக௪ ரிமத 
சகரிகபமபழச்கிச் FOE BLUSH SE ALi 

சகரிகமசபதச்நிச் [ச்கிச் சப தமகரிக௪ ரிபநி 

சரி௫கமகபதபறிச் சநிபதபகமகசரி௪ ing 
FF SOSU GOES: |§ 5D BUSSE ரிமகி 
சரிசகமபமதகிதசிச் தநிதமடமக்சரி௪ ரிபகி 

8 சமம் ஷாடசரிகமபகச் ச்சபமகரிச நி 
வங்கள் சரிகமபநிச ச்கிபமகரி௪ த 

சரிகமதகிச் ச்நிதமகரிக ப 
சரிகபதநிச் ச்நிசபகரிச ம     
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« 
. 

. 4 3 டு |(சாகபேசம் அரோஹணம் அவசோஹணம் | 8 ஷ் 
9 a 

3 (ொடாச்சிசரிமபகுநிச் #8) at ihe க 
சகமபதநிச் ச்நிநபமகச ரி 

4 வகர வாட [சகரிகமபுச் சீ பமகரிகச கிரி 
வங்கள் |சரிமகமபகச் ச்தயமகாரிப நி ௧ 

சரிகபமபழச் ச HOLI fe கி ம 
சரிகம பச் Fb) soa hy நி | 
சரிகமபச தச * சச்டமகரிக நி! த 

Fall SID FELIC b Dae Jb it) 
சரிமகமபநிச் J BUD ote S| & 
ச ரிகபமபநிச் ச்நிடா பகரிச தீ ம 
சரிகமநிபநிச் ச்நிபநிமகரி த ப 
சரிகமபப நிச் ச்நிர்பமகரிச த நி 

௪கரிஃம 544 FY in aig ul A 
Flinn 4A #8) sine fle ட [க 
சரிக தமதநிச் ச்கிமதகரிச ப ம 
சரிகமநி நிச் ச்டி சரிமகரிச ப (த 
சரிகம oF OF ச்நிச் சமகரிச ப | நி 

TEMG GDF FB) ylt& tee. ம் ரி 
டி . KML AG FO) alist ihe ம க 

சரிகமபதநி 'சீநிஃபசகரி௪ ம[ ப 
THs LAE 1சரிஃநிடகரிச wl] 
சரிஈட ச்நிச் FOE Aiea. ம । நி 

சமரிமபதநிச் சீரி. பமரிமச கு if} 
சரிடமபதநிச் சகி Lie fle க ம 
சரிமசப GF FHA gine. & ப 
சரிமடநிதநித் ச்ரிதகிபமரிக க ஞ் 
சரிமபதச்நிச் ச்ரிச்சபமரிக க நி 

௪மகமபதநிச் ச்நிப்பமகமச ரி & 
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௭ * e 3 "3 

& (ம? கபேதம் அரோஹணம்  ௮வரோஹணம் | 5 ழி 
6 a 

4(மொடாச்சிசக। மப றச் ச்நி)பமபகச ரி ம 
FELD BU cb DF ச்நிதபதமகச ரி ப 

சகமபநிதகிச் ச்நிதநிபமகச ரி த் 
சகமபமச்நிச் ச்நிர்தபமகச ரி கி 

சரிசகமபச் ச் ;பமகசரிக நி ரி 
சரிகரிமபதச் ச்சுபமரிகரி௪ நி க 

கரிகமகபமச் ச்தபகமகரிக நி ம 
௪ரிகமபம.ச் ச் சமபமகரிச நி ப 

சரிகமபடபச் ச்பதபமகரி௪ நி| த 

சரிக-கமட நிச் ச்நிபமசசரிச தீ ரி 

சரிகரிமபகிச் ச்நிபமரிகரிச தீ க 
சரிகமகபறிச் ச்நியகமகரிச௪ தீ ம 

சரிசமபமதிச் ச்கிமடமகரிச தீ ப 

சரிகமபநிபச் சீ பரிபமகரிச க நி 

சரிசகம சிர் ச்கிச/மகசரிச ul @ 
சரிகரிமதகிச் ச்நிதமரிகரிக ப க 

FEDS LOE ib b BOSH) ப In 

சரிகமதம திச ச்சிமசமகரிச ப தீ 

கரிகமதகிறச் ச ரரிமமகரிச ப நி 

சரிசகபத9ச் ச்நிழபககரிச ம ரி 
சரிகரிபததிச் ச்நிடபரிகரிச ம ஃ 
FNS HBS ச்நிமகபகரிச ம ப 
சரிகப படிச் சீரிய பகரிச ம் த 
சரிகபதநிதச் ச்ரநிதபகரிச ம | நி 

சரிசயபதகிச் ச்நிதபமகரி௪ க ரி 
சரிமரிபதநிசி ச்நிதபரிமரிச க ம 
சரிமபமதநிச் ச்கிதமபமரிச க ப 
சரிமபதபறிச் ச்ரிபதபமரிச & சீ 
சரிமபதநிதச் ச்தநிதபமரிச கடகி             
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& சாகபேசம் அரோஹணம் | ௮வரோஹணம் ம் ம 
ே @ 

4 கொடர்ச்சிசசசமபதகிச் ர்நிதபமசகச ரிக 
சகமகபதநிச் ச்நிழபகாமகச fl | w 
௪சகமபமச நிச் , ச்நிதமபாமகசக ரி ப 

FELL BLIGE ச்நிபதபமகச fl | s 
சகமபதநிரச் ச தநிஃபமகச ரி 1 நி 

சகரிக! மபதக (சீ பபமபகரிகச ரி ரிம 
சகரிகமகப ந.சி FL DEN GE கி (ரிப 

gat BLUE oh F சீ ரசீபமகரிக௪ நி [நித 

சரிமகமதபத ச சப மகமரிச நி | ஈப 

சரிமகமபச்ர 47 ச்தச்பமகபாரி ச நி கத 

FASO Id EF ச்ச் பமிபகரிச நி | மத 

சகரிகபமபகிச் ச்நிபமடகரிகச s | Mw 
FEN GID ELAS ச்கிபநிமகரிகச & | fu 
சகரிகமபச் நிச கநிச்பமகரிகக தீ டரிகி 

சரிமகமகிபகிச  |ச்நிபதிமகமரிச த கப 
சரிமகமபச்நிக். |சநிச்பமகமரி௪ & | «A 
சரிசபமபச்நிச் |ச்நிக்பமபகரிச த | மநி 

Fala git aaa ச்நிசமக்கரிக௪ tl flu 

esfanhabs (¢Fshinshleg ப (ரித 
சகரிகமதச்சிச் ச்நிச் தமகரிகச a | ha 
*சரிமகமநி கிச் சீநிககிமகமரிச ப | சத 
சரிமகமதச்கிச் ச்நிச்சுமகமரிச ப | ககி 
சரிகம மச்கிச் கிச்தமசகரிச ப | மநி 

சகரிகதபதகிச் |ச்நிதபதகரிகச ம (ரிப 
சகரிகபநிதநிசக்  சநிதநிபகரிகச ம | ரித 
சுகரிகபழச்கிச் சீநிச்தபகரிக௪ ம | ரிகி 
கரிபகபரிதகிச் க்நிதநிபகபரிக ம டகத 
கரிபகபதச்நீச் jt PF guaule மூ | கதி 
சரிககபமசீநிச் |சநிச்தபதிகரிக ம (பகி 
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௮ [8 
சாகபேதம் அரோஹ்ணம் | அவரோஹணம்| 8 | 3 

ே a 

தொடர்ச்சிசமரிம 5பதநிச் ச்நிசபசமரிமச க | flu 
eofloubsed |சநிதநிபமரி/௦௪ க [ரித 

சமரிமபதச்நிச் சகிச்தபமரிமச க | ரிகி 
சரிபமபநிதநிச் |சநிதநிபமபரிச க (மத 
சரிபமபதச்நிக் |ச்நிச்தபமபரிச க | மநி 
சரிமதபதச்நிச் |கிச்தபதமரிச க | புகி 

௪மகமதபதநிமச் |ச்கிதபதமகமச | eu 
சமகமபகிதநிச் |ச்கிதநிபமகமச ரி (கத 
சமகமபதச்சிர் |ச்நிச்தபமகமச: ரி | கதி 
சகபமபநிதநிச், சநிதநிபமபகச௪ ரி | மத 
FEUDU SESS சநிச்சதபமபகச ரி | மகி 
சகமுபமச்நீ/ மேநிச்தபதமகா ரி | பரி 

சரிசகமகபதக் |சதபகமகசரிச நி | ரிம 
சரிசகமபமதச்  |சதமபமகசரி௪ நி |ரிப 
சரிசகமபதபச் |சபதபமககரிச நி | is 
சரிகரிமபமசச் |e gnuuiladie நி கப 
எரிகரிமபதபச்  ச்பதபமரிகரிச நி | சத 
சரிகமகபதபச [சபதபகமகரிச நி | மத 

சரிசகமகபநிச் |(ச்நிபகமகசரிச ச [ரிம 
சரிசகமபமகிச் |ச்கிமபமகசரிச & | flu 
சரிசசமபரிபச் |ச்பநிபமகசரிச sg | ia 
சரிகரி 2பமநிச்' |(ச்கிமபமரிகரிச த (கப 
சரிகரியஃபகிபக் சபகரிபமரிகரிச த | ககி 

சரிகமகபநிபச் |ச்பநிபகமகரி௪ s | of 

சரிசகமகததிச் |ச்நிதகமசசரிச u | fw 
சரிசகப தமகிச் |ச்கிமதமகசரிச ப | ரித 
சரிசகமதகிசச் [க தநிதமகசரிச ப [ரிகி 
சரிகரிமதமநிச் |ச்சிமதமரி:ரிச ப (ச 
சரிகரிமதநிதச் |ச்தநிதமரிகரிச ப | தரி 
சரிகமகதநிதச் |ச்தகிதகமகரிச ப | of 

   



  

    

      

  

  
    

    

முதல்பாகம்-ஸ்வரம்; ப 

௮ | இ 
ராகபேசம் அரோஹணம் | அவரோஹணம் | 8 a 

0 ெ 

4[தொடர்ச்சிசரிசகபகதநிக் ச்நிதகபகசமிச w |) fu 
சரிசகபதபநிச் (சநிபதபகசரி௪ ம | ரித 
சரிசசுபசநிதச்  (ச்தநிதபகசரி௪ ம | ரிதி 
சரிகரிபதபநிச் |ச்நிபதபரிகரிச ம ( கத 
சரிகரிபதநிதச் ச்தநிதபரிகரி௪ ம | தரி 
சரிகபசகதகிஈச் |ச்தநிககபகரிச ம | பதி 

சரிசமபமதநிச் ச்திதமடமசரிக யச 

சரிசமபதபநிச் |ச்நிபசடமசரிச க | ரித 
சரிசமபகநிதக் |ச்தநிதபமசரி௪ க | is 

சரிமரிபகபநிச  |ச்நிபசபரிமரி௪ க 1 மத 

சரிமரிபகதிரக் |ச்ததிபரிமரி௪ க ( மநி 
Finn sas |ச்சநிடமபமரிஎ & | us) 

சகசமபமதகிச் |ச்கிதமபமசகச ரி கப 
௪௧௪மபபநிச் |ச்கிபதபமசக௪ ரி கத 
சகசமபநநிசச் 25 நிதபமசகச௪ ரி சதி 

சகமசபதபநிச் (ச்நிபதபகமகச ரி மச 

சகமகப(ரிநச் சழநிதபகமகச ரி | பதி 
சகமபமசகிபச் ச்சகிகம்பமகச A | of 

FENG ANE HE |ச்சச்பமபகரிக௪ நி | ரிமத 
சகரிகபமபச்நிச் ச்கிச்பமபகரிக௪ & | fog 
FENG AO DEBE FOF BL GBM EE ப | pow 

சகரிகச புச்நிச் |ச்நிச்சதபதகரிக௪ ம | lod) 
சமரிமதபதச்கிச் |ச்சிச்சபதமரிமச ரிபநி 
சமகமசப.ஏச்நிச் ச்நிச்சபடமகபச SLB 

சரிசகமகபதபச் |ச்பசபகமகசரிச ரிமத 
சரிசகமகபரிபச் சீபநிபகமக௪ரி௪ ரிமகி 
சரிசகமகநகிதச் |[சிறிழகமகசரிச ரிமகி 
சரிசகபகதநிசச் |ச்பநிதகபகசரி௪ ரிபகி 
சரிசமபமதகிதச் ச்தநிதமபம௫ரி௪ flu él 
௪கசமபமதகிதச் |ச்தநிகமபமசக௪ கபடி   
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௮ 9 

டூ சாகபேதம் அசமோஹணம் (௮அவசோஹணம் | 8 | 5 
a 6 

| 
51[சுசத ஒளசரிகமபச் ச்பமகரி௪ zB 

வங்கள் |சரிகமரச் ச்தமகரிச us) 
சரிகமகிச் ச்கிமகரி௪ பச: 
சரிகபதச் ச்சபகரிச மகி 
சரிகபநிச் ச்ரிராகரிச மத 

சரிககநிச் ச்நிதகரிசு மப 
சரிமதபச் ச்பதமரிச கரி 
சரிமபநிச் ச்நிபமரி௪ கழ 
சரிமதகிச் ச்கிதமரி௪ கப 

சரிபதகிச் FB UME கம 

சசமபதச் ச்சபமகச ரிநி 
சகமபநிச் ச்கிபமக ரித 
சகமககிச் ச்நிதமகச ரிப 

சகபதகிச் FS FUSE ரிம 
சமபதநிச் ச்கிதபம௫ ரிக 

6/வக்.ர ஓள ௪கரிகமபச் ச்பமகரிக௪ sel ff 

டவங்கள் (சரிமகமபச |ச்பமகமரி௫ தகி, ௧ 
சரிகபமபச் ச்பமபகரிச குநி | கீ 
சரிகமச்ப௫௪ ச்பச்மகரிச தரி | ப 

சகரிகமதச் ச்தமகரிக௪ ப. ரி 
சரிமகமதச் ச்தமகமரிச பரி | ௧ 
FNS 510 FE ச்சமதகரிச பரி | ம 
சரிகமச்தச் ச்சச்மகரி௫ பகி | த 

சகரிகமகிச் ச்நிமகரிகச பத ர் 
சரிமகமகிச் ச்நிமகமரிச பத க 
சரிகநிமகிச் FB pba tle us |, to 
Fae AS சீநிசமசரிச பத கி 

௪கரிகபதச் ச்ச்பகரிக௪ மரி | ரி 
SA BL pF ச்தபகபரிச மகி | ௧ 
சரிகதபதச் FeLi geste மரி | ப             
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G சாக பதம் அரோஹணம் அ௮அவரோஹணம்। 8 | 

| . a 2 

௦ தொடர்ச்சிசரிகபச்சச் ச்தச்பகரிச மரி | த 

சகரிகபகிச் ச்நிபகரிச௪ மக | ரி 
சரிபகபறிச் ச்நிபஃபரிச ing | & 
சரிகநிபநிச் சீநிபநிகரி௪ மத [ப 
சரிகபச்கிச் FOE GE: மத நி 

சகரி௫பநிச் ச்நிககரிக௪ மப | ரி 
FANGS AE ச்நிககதரிச மப (க 
சரிககிதகிச ச்நிதநிகரி௪ மப த் 
FNS BEB. ச்கிச்தகரி௪ மப | நி 

- சமரிமபதச் ச்சபமரிமச கரி ரி 
சரிபமபதச் சதபமபரிச௪ கநி ம் 

சரிமதபதச் ச்பபதமரிச கரி: ப 
சரிமபச௪தச் ச்ச்ச்பமரிச ao | த 

சமரிமபகிச் ச்சிபமரிம௪ கத | ரி 
சுரிபமபநிச் ச்நிபமபரி௪ SS} ம 
சரிமகிபநிச் ச்கிபகிமரிச SH | ப 

சரிமபச கிச் ச்நிச்பமரிச கம் நி 

சமரிமதகிச் ச்கிஈமரிமச கப (ரி 

சரிதமதகிச் Flo) BLD sé ee Sy | w 
& fw 8) sé சநிழநிமரி௪ கப் தீ 

FD cee ச்கிச்துமரி௪ தப | நி 

௪டரிபதறிச் FB GLIA Ie: ain | ரி 
சரிதபதறிச் ச்சி பதரிக ain | ப 
சரிபரிதகிச் FB shuns ain | த 
சரிபதச்றிச் FOES UMS: கம | நி 

சமகமபதச் ச்தபமகம௫௪ ரிநி| க 
சகபமபதச் ச்சபமபகச Ag | ம         
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சமகமதிச் ச்கி-மகமச Au | க 
FE SIDA BE FA BLD LES ரிப ம 
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சகபநிதறிச் சீரிரிபக fin தீ 
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then Gly & ச்தநிதகசரிச மப | ரிநி 
ama + oad ர் சநிதரிகரிச மப | கறி 
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FEED HO che ச்சநிதமசகச ரிப | கநி 
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3 0, G G மொத் 3 அசோஹண் அவரோஹண தம், 

21 | வகீர ஷாடவ சத்த ஷாடவங்கள் od 

22 9 வக்ர ஷாடவங்கள் 20,186 
23 > சத ஒளடஃஈங்கள 2160 

24 ” வகர ஒளடவஙகள் 30,240 

2௦  சு,ர்த ஒளடவ சுத்த சம்பூர்ணங்கள் . 15 

26 ” வக்ர சம்பூர்ணங்கள் 570 

27 ” சுத்த ஷாடவஙகள் 80 

20 ” வக்ர ஷாடவஙகள் 2160 

29 ல சுக்கு ஒளடவங்கள் 225 

30 5 வக்ர ஒளடலங்கள் 3160 

21 1) வகர ஒளடவ சுதா சமபூர்ணஙகள 210 

32 ” வக்£ சம்பூர்ண௩கள் 7990 

33 ” சத ஷாடவங்கள் 1260 

வ ” வகர ஷாடவங்கள் 90240 

a0 ” ச,ஈத ஒளடவங்கள் 8100 

36 » | aST G oT awsor 44100 

| ஆகமொத்தம்,., 171996 

  

மறுபடியு மிந்த 10 பேதங்களைச் சருக்கிச் சொல்வதாயின்; 

1) கர்பாண ராக மென்றும், (2) ஷாடவ ராக மென்றும் 
ஸ் 3 af ந் 

3 கஊள்டவ ராகமென்றும், ல்வரசங்கையை மட்டும் 3G 
ய் 4 ம் 

ரிர்து மூன்றுபேசங்களாஇன்நன, இக்க மூன்றுபேசங்களிலம், 

(1) சம்பூர்ண இல் ——— | பேதமும், 

(2) ogre a: i Bev ——— 6 பேதங்களும், 

(3) ஒட 

அதாவது |, 

2. 

வ/%இல் ௮ 1) பேதங்களும், 

சரிசமப நரிச்-- என்கிற 1 பேபமும், 

சிகமயதச் ) 
Fle நிச் 
சரிகமதநிச் 

சரிகப றிக் 
சரிமபதறிச் 
சகமப தறிச் | 

—
—
—
 
—
—
 

b —er el 6 பேதங்களும்,
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8.  சரிகமபச்] 
சரிகமதச் 
சரிகமறிச் 
சரிசுபதச் 

சரிகபநிச் 
சரிகதறிச் 
சரிமபதச் 

சரிமபநிச் $ — என்ற 15 பேதங்களும் 

eins ie ஏற்படுகின்றன. 
hue oe 

சகமபசச் 
சகமபதிச் 
சகமதகிச் 
FEU BSF 
சமபதநிச்   

மீஷாடச ஸ்வா ப்ரஸ்தார க. ரமதரா லேற்பட்ட, பின்னால் 
விவரிக்கப்பட்டி ருக்கும் 72 மேளகர்த்காக்களிலும, மேற்சொன்ன 

1. சரிகமபதநிச் -- 72 மேளகர்த்தாக்களிலும், 

2. சரிகமபதச் — 36 ற 

சரிகமபரிச் . 3 ச் 

சரிகமதரிச் — 72 » 

சரிகபதநிச் — 80 » 

சரிமபதநிச் — 36 9) 

சகமப நிச் — 36 » 

3, சரிகமபச் — 12 » 

சரிகமதச் — 36 » 

சறிகமநிச் — 36 ப 

சரிகபதச் — 18 ” 

சரிகபநிச் — 18 

சரிகதநிச் — 36 

சரிமப்தச் — 18 ற 

சரிமபகிச் — 18 

சரிமததிச் — 36
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சரிபதநிச் — 18 மேளகரச்தாக்களிலும், 

சகமபதச் — 1s ” 

சகமபறிச் — 18 ,) 

FELD BOE அவை 30 9 

சகபதநிச் — 18 ப 

சமபதநிச் — 12 3 

அதாவது (1) சம்பூர்ணம் 1-ம் எப 72 தரமும், 
(2) ஷாடவங்கள் 0-ம் = ——— 202 srcpi, 
(9) ger_amac [hn ——— 848 தரமும், 

மேற்படி. 72 பேளகர்/ தாக்களில் ப்.ர வர்த இக்கின்றன. 

பின்னால் (57) லக்க,ச் தில் சொல்லியிருக்கறபடிக்கும், முவ் 
னாவ் (8) லக்க) இல் சொல்லியிருக்கி படிக்கும்; ரிக-வில் 0-பேத 
மும், வில் பேதமும்; குநி-யில் 6-பே.தமும், மிடயும் க-வும்-சே 
ர்ந்து வராமல் நி-யின்றி க-மட்மொவது கச.யீன்றி மி-மட்டு 

மாவது தனித்து வரும்போது, ரி-க்கு 8-பேதமும் கக்கு 8-பேத 
(மம்; இச ன்படியே த-சனித்தும் நி. தனித்தும் வரும்போது, சக்கு 

3-பேதமும் நிக்க. 9-பேதமும் இருக்கிமபடியால், அதுபோல் 
கணக்கிட்டுபபெருக்க வந்தபடிக்கு அந்சந்த ஸ்வரசமூவாம் இக் 
தளை யித்தனை மேளகர்த தாக்களில் பாரவரா்க இக்கின்றதென்று! 

மேலேகண்ட மொத்தங்சள் போடப்பட்டன; 

ஒட்டுமொத்தமா (மன் கணக்கிட்டி ருக்கும் 0 பேதங்களி 
லுள்ள 414 ப்ரஸ்காரங்களில், 

(1) சுதத சம்பூர்ணம் 1-க்கு வக்ர சம்பூர்ணம் 88-ம் 

(2) ஈத்த ஷாடவம் 0-க்கு வக் ரவாடவம் 144,அல்லது 
சுத்தஷாடவம் 1-க்கு வகீரஷாட வம்24-ம் 

(8) சுத்சஒளடவம் 15க்கு வகர ஒளடவம் 310,அல்ல து 
சு$்தஒளட வம் 1-க்கு வகர ஓள._வம் 14.ம் 

ஏக கணக்கே ற்படுவதில், ஆகமொத்தம் 

(1) சம்பூரணங்கள் -- 39-ம் -- 2806-2 மும், 
(2) ஷாடவங்கள் — 150-1 — 0990. காரரும், 
(8) ஒளடவங்கள் -- ௦-ம் — 2220- தரமும், 

ப். ரவாத்திக்கின்றன. 

முன்கணக்இட்டிருக்கும் 'பசஸ்தாரங்களின் ஒட்டுமொத்த 

மாயே 171,89.'-யும் பகுத்.துப்பார்க்கும்போது, அவைகளில்
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(1) 80711 அல்லது 89 % 789-சமபூரணங்களும், 

(2) 90000) அல்லது150 x 600-ஷாடவங்களும், 

(9) 9002) அல்லது 225 % 225-ஒளடவங்களும்,அக 
மொ_கம்--] 7 396—uia6 ஸ்சாரங்களிருப்பஇல் மேற்படி 

(1) சம்பூணங்கள் 99 - 7589-ம் 2215512 தரமும், 
(2) ஷாடவங்கள் 190 % 6000 9810000 தரமும், 
(9) ஹா வங்கள் 889) % 225-0 1174500 கரமும், 

வகமொழ்ராம.. 7200012 தாமும், 
ப்ர்வ [ம இக்ினெறன, 

மேலேகண்.. தர பெ 4 ஈங்கள்வ க தரணக்கின வ்வாஙகள் 

சொல்வரயின மிதவும் விரிபுறரகையாலும், அத நணக்கின் 

விவரங்கள @ anal. ம் எழுகுவேண்ட யநு அவல்பமாயேம் [ட 

வில்லையாகைய। லும், அப்படி எழுஇனலும் 6ஆனம் காபிர கம? 

o7 ன்ற நிய b BT ல் அப்பவும் ர்! (வலி கரக்கல்லவாகை 

யாலும்க்ரமப்படு கண tc ஸு b 4b» மாச கழ்றைமாந்தி 

ru குறிக்கபட டது 

கு : , 78 

ஆகவே ராஃப்ரஸ்தார தில் இதுவரையிலே௦பட்ட ராகம் 

காரின் மொ rh BLD 72,000,012 oF oO DLIL | Al, 

மேற்சொன்ன சம்பூண தாடவ ஒளடவ பேசங்களில் ரல 

சொன்ன சுத வகர பேங்களல்ல(மலும, ஸ்வராந்தரமெனறும் 

"ஸ்தாயிமார்ககமென் டம் 4) லயே. தங்களு ( றண்ட ரகையால், 

இவைகளின் படியும் கணக்கிடப்புகின அது விபரிதமாகுமென 

£ ராகம் அனந்தம்? என்று ஈறவே ஞாகளாற் பொதுவாய்ச்சொலலி 

முடிக்கலானமை இ” ப ॥வில் மடடிமாவது கணக்கிட்டுமுடிக்கலா 

யிற்று. 

71கப்ரஸ்தரர கீரமல்கள் யாவும 

முற்றிற்று,



முதீல்பாகம்-ஹவரப: 

(25) வரிசை கரமமாக 72 மேளகர்த்தாக்கள 
  

  

    
  

  

  

  

  
  

  

3 காதமாவின பெயர் 3 மார ராவ பெயர 

6 6 

1 88 * கனசா௩கி [29 5 ... ர சங்கராபரணம 

268 970 ரதஞஙட 0) ரு... நாகானநதி 

௩8 கானமூாததி 11) கு யாகபரிய 

4) ag வனலபதி 2] ௩... ]ராகவாசனி 
உட வ்ரஜ. (மானவறி Tok  காஙகேமபூஷணி 
0 ஈர் கானரூபி 4. எ... வாசாஸவரி 

7[ 3௮ Cerone fs 5] கி சலினி 

8 ஸம் (ஹனுமசோடி ௦0] Se சலநாட 

0) ௫2 சேனுக 7| Wee சாலக 

10) wre நமாட்கபரிய 8] ter ஊலாணவம 

11) 878 கோகிலபரிய 9] rw ஜாலவராளி ் 

12) Sea ரூபாவ 40} ¥x Bae கம 

13) ௩௯  காயகபரிய 1 ஒல... பாவனி 
141] இ வகுளாபரண்ம 42 Saw TG பரிய 

15 ௭௩ |மாயாமாளவகெளள [4 ர 1௭௩௦. கவாயபோதி 

Lo) ays சகர வாகம (i பி லவ பவபரிய 

111 6 காயகாகசம 4) ல்க சுபபநதவராளி 

15] ஷஹாடகாமடரி [80 35௦ /ஷடவிசமாணி 

L!| %pos> sues “வன! 41} ல்க Fea GOES 

20} Sd நடபைரவி 16 as, திவயமணி 

21) & ரவாணி $4 ஐ 5உளாமபரி 

22] ஓரி ாஷரப்னு 00 ஷ் நாமகாராமணி 

2) 3  கெளரீமனேஹரி 11 ௭ல். காடிவாதனி 
241 50 'வருணடரிய 21 ஜு ராமபரிய 

2) Se மாரரஞ்சனி 53) xa கமனடரிய 

20, ஷு சாருகேரி 01 2900 விஸவமபரி 

271 95 Sr ers 45 Fos ஸ்யாமளாஙகி 

28) 30 ஹரிகாமபோதி 30} Sean ஷணமுகபரிய 

  

    
  

* பினனுல (28) லககததில சொலலபடோகும ௮கஷ£ரககணக்குக்கர்க் 

மேசலிரணடு அக்ஷரஙகள செலுஙலும எழுசபடட்டன.



  

              
  

48 சங்தே சந்திரிகை 

(25) கொடாச்சி, 

671 53௦ இமஹோதாமதமமம |66) Boss |மேசகலயாணி 

8) ர் ஹேமவதி 08) ௮௫௨ இதராமபரி 

09) 88% |தர்மவதி 67, to சுசரிதா , 

60, 89 நீதிமதி 6) 546 ஜ்யோதிற்வருபினி 
61) ஏ! காநதாமணி 89) எல் ாதுவர்சனி 

02| 85, ரிஷபட்ரிய 70) wd நாச்சொபூஷனி 

63) emo லதாகடு 71) 879 (கோசல 

64) ஷீ. வாசஸ்பதி 12] 56 ரடிகப்ரிய | 
் = 

(3) எழுபத்திரண்டு மேளகர்த்த | 3 3 
சக்ரம், é 2 

qo 02994 3 

டிரபக மே ராவ, ப ம் ல் “40 d| 6 ௨௬ 

ஷசி (4 1149 
foenarn | 7| BY*s 

ba 13.) 44) 45 oe | er 

13 | 14 டு 7 
49} 501 5 | A 

19 | 20 j 2b 4 

53 | 568 | 57 மதல் 

21% 27 
62 | 63 * | 

2) 33 | 34 | 35 | 36 
8} 69} 70} 71 | 72) 14 

ள் ள். ம், ச், | ௬, 

உ, | கா, கை, கா, | கா. 
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் % 

௭௩௧ மேளகர்த்தாவின் சக்க விக்ருதிஸ்வரங்களின் விவரக் 
தெரியவேண்டுமோ, ௮₹த மேளகாததாவின் லக்கத்தை மேலெ 

முதியிருக்கும் Fart Bo கண்டு, ௮தம்கு கேர் வலது புமமிருக் 

கும் கடைடி இரண்டு வீடுகளால் இனனின்ன ரிஷபகாந்தாரங்க 

ளென்றும்,ழே. லக்கத்துக்கு நேர் ஏழேயிருக்கும் கடைசி இரண்டு 
வீடுகளால் இன்னின்ன சைவசரிஷாதங்களென்றும், மே. லக்கமா 

ஊது 80-க்கு மேற்படாகுதாயிருக்தால் சுத்தமத்யமமென்றும், அ.து 

80-க்கு மேழ்பட்ட தாயிருந்தால் ப்ரதஇிமர்யமமென்றும் கண்ட நிய 
வும். ஷட்ஜபஞ்சமங்கள் வல்லா மேளகர்த்தாக்களுக்கும் பொது 

வானதால் அந்த ஸ்வரங்களை இந்தச் சக்ரத்தில் ுமைச்தல் ௮னா 

-வஸ்யமாயிற்று, 

(27). எழபந்திரண்டு மேளகர்த்தர்க்களுக்தக் காரணம், 

எல்லாமேளகர்ஷ் நாக்களிலும அசோஹணாவரோஹ ணங்கள் 
சுக்ச சம்பூரணங்களாகவேயிரு£து,௭.த.தவி க்ரு.இகள் மட்டும் விததஇி 

யாசப்பட்டு நிற்கும் ராகங்களாகிய மேளங்கள் மற்ற ஜன்யராகங்க 

ளுக்கு கர்க நாவாய் நிற்பதால் இவைகளுக்கு மேளகர்த்தா வென்று 

பெயர் கொடுக்கப்பட்டது. இவைகளை மேளம் என்.றும் சொல்வார் 

கள், தாய் ரக் மென்றும் சொல்வார்கள, KS FTL ES யென்னுல் 

அந்தந்த ராகத்துக்குரிய ரி, ௧, ம, த, நி, ஸ்வரங்களின் உட்பிரிவு 

ஷலா, 

முன்னே சொல்லி யிருக்தெபடி. ரிஷபத்தில் மூன்று பேதம் 
களும் காந்தபா இல் மூன்று பேங்களு மிருப்பதில் அவை சம் 

யோகப்பட்டு வரும்போது, 

[---சுத்த ரிஷபமும் ௬4௮ காந்காரமூம், 

குத்கரிஷபமும் சாதாரண காந்தாரமும், 

3ொசுத்தரிஷபமும் ௮ங்தர காந்தாரமும், 

4 சதுஸ்ருஇரிவபமும் சாகாசணகார்தாசமும், 

5--சதுஸ்ருஇரிஷபழும் ௮ந்கரகாந்தாசமும், 

0--ஆட்ஸ்ரு இரிலபமும் ௮ சரகார்தாரமும், 

என்ற ஆறுபேதங்கள் உண்டாஇின்றன, 

7
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இதே மாதிரியாக தைவதகிஷாதங்களின் சம்யோகத்தால் 

1--சததைவதமும சுத்தநிஷாதமும்? 
2-சுத்தைவதமும் கை௫ிகரிஷாதமும், 
9--சுத்ததைவதமும் காகலிகிஷாதமும், 
4-சதுஸ்ருஇழைவதமும கைக நிலாதமும், 

IF IGM (th BOD வதமும் காகலி நிஷாதமும், 
0--ஒட்ல்ருதிரைவநமும் காகலி கிஷாசமும், 

> 

எனம ஆறுிபேதங்கள் உண்டானெமன, 

அகவே ரிஷபகா ந்தூர தவதகிஷா தங்களின் சம்யோக 
are 6 x 6 = 36 பேதங்களுண்டாகின்றன. மத்யமத்இல் சுதித 
மதியமமென்றம், ப்ரதிமயமமென்றும் இரண்டு பேதங்களிருப 
பதில், பேசுமில்லா ஷீடஜடஞ்சமங்களோடு கூடிய ௪பச ஸ்வரங் 
களின் சம்யோக கால், 86 X 2 = 72 பேதங்களுண்டாகின் மன, 

ணவ அமைகலைளனடி 

(28). கடபயாதி சங்கை, 

காஇரவ, டாஇவ, பாஇபயச௪, யாத்யஷ்ட என்றபடி, Qs oy 
ங்கு பாஷையிஅள்ள மெய்யெமு துகளில், மாதல்த (5) ஆரம்ப 

மாக ஓத்து ஜ ( 3) வரையிலுள்ள ஓன்பசெ மு துகளும, ஒன்று 
(சல் ஒன்பது எண்களை முறையே குறிப்பதாகவும்,முமல் ட (6) 

ஆரம்பமாக கடையி த (%) வரையிலுள்ள ஓன்டதெழுத் துகளும 

ஒன்று முதல் ஒன்பது எண்களை முறையே குறிப்பதாகவும், முதல் 
ப (5) ஆரம்பமாக ம வரையிலுள்ள ஐுதெழுத துகளும் ஒன்று 
(தல் ஐந்து எண்களை முறையே குறிப்பதாகவும், ய ஆசம்பமாக 
ap வரையிஇள்ள எடடெழுத்துகளும் ஒன்று தல் ஏட்டெண் 
களை முறையே குறிட்பதாகவும, மற்ற எழுத்துகளாகிய ௩, நன, 
ற)ள; க்ஷ (௫ 8, 6), 9) &,) இவைகளில் ஒவ்வொன்றும் பூஜ்யத் 
தைக் குறிப்பதாகவும், வரிசைக் ரமமாய்ப பாவித்து மேளகாத்தரக் 
களின் (மதலிரணடு எழுத்துகளிலுமுள்ள இரண்டு ப்ரதான மெய் 
பெழுத்துகளுக்கும் இதன்படி. ஏற்படும் இரண்டு எண்களையும் 
கணடுபிடித்து, அந்த இரண்டு எண்களையும் முன்னும் பின்னு 
மாக மாற்றி வைத்துப் பார்க்க, ஏற்படும் இரண்டு எண்களடம்ிய 
லக்கங்களே மேளகர்த் ராக்களின் வரிசை க்ரம லக்கங்களைக் குறிப் 
பவைகளாகும். இது மேளகாத்தாக்சளுக்கே யன்றி ஜன்யராகங்க 
ஞூக்குப் பொருக்காது, மேற்சொன்னபடு. எழுத்துகளையும் எண் 
களையுமீ காட்டும்படியான சக்ர.ந்தைத் கமிழ் பாலையில் எழுஇக் 
காட்டச் சரிப்படாததாயிருப்பகால் சூசனையாக பின்னாம்கண்ட 
படி. எழுஇக் காட்டலாயிற்று,
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(30) மேளகர்த்த ஜன்ய ராகாகராதி, 

% இதக் குறிப்புப் போட்டவைகளெல்லாம் மேளகர்த்த 

சாகங்களென;ு ம, அவைகளின் அரசோஹணாவசோஹணயகள் 

சுந்த சமபூரணங்களென்றும் அறியவும், அ-வாக்கத்தின Bip 
Worse pin, ௪ வாக்கநதஇன் கீழ் ஸ-ஜூமி-வாக்கமும, £-யின் 

£ழ் ஸ்ரீ யும், அஈசட்த உயி1மெய்யெழுத்தின கடைசியில அஈதந்த 
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| ம் சகமபறிச், சீரிபமகரிச 20 

சரிமபழச், ச்கி)பமகரிச 8 

SIGS CHILD FPuouds 9s, 9 4.wewhe | 29 

ள ம்-மேற் இணி சரிகமதகிச, ச் ரித ware | 19 
ர-விலுள்ள “மம சரிகமபழகிச், க்கிமகச௪ 46 
நிற்ஹெது, ரிணி சரிகமபதறிபச், ச்கிபதமகரிச | 89 

அகவே Wool FHinuahe, FA Gos E 2() 
வதுமேள [ணி]. FELIDU DBE, FL SUSE 65 

ப்ரிய ரணம் 1சரிகமபதநிச், சீநிபமகமரிச 95 

எனறு யம் ௪ /கமபச், க்நிதநிபமரிச 90 
1] தா சகமபகிதச், ச்கிதபமதபமகரிச 592 

12 us யு சரிகமபுச், ச்சி,யகமகரிச 25 , 
13 இிமசக பாதி சரிகமதறிச், ச்நிழபமரிச 14 

14 (ஹம்சகரி சரிசமப நிச, சரிபதநிபமகச | 78 
1௦ (ஹம்சகாவாணி சரிகமபதச், ச்சபமகச Oo 
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18 aide Fes rin சரிகம.நிபச், சீரிபதநிபமகரிச| 42 
19 [ஹம்ச௪ழ்வனி , சரிகபடிச், ச்கிபகரிச 29 
20 (ஹமசஈடனி சகமபச், சபமகரிச 18 
21 |ஹமசகாதம் சரிமபதநிச், சீகிதநிபமரிச ௦0 
22 ஹம்சகாராயணி சரிகமபச், ச்நிபமகரிச 51 
25 (ஹமசநரீலாமபரி ,  சரிகமதறிச், ச்நிபதமகரிச 99 
24 (ஹம்சபஞ்சமம் .  |சகமடகிதநிபச், ச்நிதமகரிச | 21 
25 (ஹம்சபூஷேணி சகமழகிச், ச்நிபகரிச 24 |            
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Zl த . 18 8 
் ராகத்தின் பெயா. | அரோஹணாவரோஹணம். ல் ் 

26 ஹம்சபூபாலம சரிகமபச், ச்கிதறிபமகச 24 
27 |ஹம்சபோடு சரிகமதகிச், சரிதபமகரி௪ 98 

ஹமசப்ரபாவளி சரிகமபதகி, தபமகரிகச 9௦ 
29 *றமசப்.ரமரி சரிகமபதச், சநிதபமகரிச 98 
‘ ல் மம் சர சாளி கரிகமதபதநிச், ச்கிதபமகச | 41 

& “])ஹமசவ்லேதினி சரிகமதகிச், ச்கி)மகரிச 29 
92 |(ஹமசவேளாவளி சரிகமபமபரிச், ச்நிபமகரிக | 42 
33 ஹமசானந்தி சரிகமகிச், ச்நிதமகரிச 9 
od ஹரிகாமபோஇ * சமபூரணம் 28 
30 Mets uso சரிகமபபதகிச், ச்நிபமகரிச 22 

36 ஹரிபரிய சரிசமபச், ச்சிதபமசச 27 
37 an Bw p79. * சம்பூரணம் 8 
96 | நஹிரி சமகமபதிச், ச்நிதபமகரிச௪ | 17 
29 | yan) Amr சமகமபதகிச், ச்நிதபமாகச 29 
40 அஹோரி சரிகமபதச், ச்கிச பமகரிச 2() 
41 அ இபஞ்சமம சரிபநிச், ச்நிதரிபமகரி௪ 48 
42 | 9 Goorin af ககமதநிமச், சகிசபமகரிக 20) 
43 | yt graf சரிம்பநிச், ச்நிதமரிகமரி௪ 28 
44 இபிரு பதிெமகம, பமகசநித 47 
AD | Qu சகமபநிச், ச்கி)பமகரிச 20 

, 40 | போடு சநிகமழச், சீதமகரிச 22 
47 | அமபஞ்ச மா சரிகபதகிச், ச்நி;மக௪ 46 
48 | gine eG) சகமபழகிழச், ச்தநிபமகச 02 
49] தரி, FM ou oF, ச் பமகரிச 29 
௦0 | 47 59 CG சகமபதகிச், ச்தபமகரிச 1௮ 
ol- ஆலாபி கரிகமபருகிச், ச்சி நிபமகரிச | 87 
௦2 | ஜனந்தடைவி சகரிகமபச், சநிதபமகரிச 20) 
589 | ஆனந்தபோடு சரிகமபநிதகி, ஏ பமகரிகறி 42 
௦9% ஹாடகாமபரி * எம்பூணம் 18 
OD இஈதுகணடாரவம் சகமபததிச, *தபமகரிச 20) 
56 இந்துசாவாணி சரிகமபச், ச்நிபதநிபமகரிச | 42 
54 (இந்துசாரங்ககாட சரிகமபஅமதநிச், சதபமகரிச 6 
96 (இட்து? பல சரிகமபதநிதச், சசகிபமகரி௪ | 4 
og Beg souct) சரிகமசமபழ௫ிச், ச்நிதபமகச | 21.           

 



  

        

முதல்பாகம்-ஹ்வரம்; 5 

2) esas 3 8 | ராகத்தின் பெயா, | ஆரோஹணாவரோஹணம, |8 4 
6 O 8 

60 'இர்துதவ்யாகி சகமசநிச், சரிதப தமகரிச 46 
61 (இந்துபோகி சகரிகமபதச், க்ரிசரிபமகரிச௪ | 40 
09 (இந்துமதி சசபாஜகிச், சீநிகபமகச ol 
03 (ஹி ura) wor சரிகமபறிககிச், சரிபமகரி௪ | 18 

04 |ஹிதப்ரிய சரிசமகுறிச், க்நிகநிபமரிமக௪ | 28 

65 [ஹிந்கோளகன்னட ௪கமககிச, சீநிப3௦௧௪ ol 
66 ஹிஈ்தோளகாபி சரிகமபச், சீரிதபமகச 32 

67 (ஹிந்தோளசாரங்க சரிகமபச்நிசதிரபநிகமகமரிச। 52 
08 |ஹிங்சோளசாவேரி |/சகமபமததிச், ச்கிபமமரிச 30 
69 (ஹிந்தோள பாரு சகமபச், ச்கி,பாம/ ௪ oo 
70 |[ஹிர்தோளகேசாகூஷி (சிசரிகமபத, நிதபமகரிச 08 
1 (ஹிஈதோளதேசிக சமரிகமபதநிம், பரி மகரி௪ | 10 
72 (ஹிந்தோளகாய்இ சாகமபச், ச்நிகபமகமரிக ov 
73 (ஹிந்தோளமாளவி  சமபதநிதச், ச்கிதமபமரிச௪ 30 
74 jad c@ stor சமகமகநிச், ச்கிகமகச 20) 

7 (ஹிந்தோளவச௫/ , சகமபதகிகச், ர்நிதபம௲மகசு| 0 
76 (ஹிமாங்கி சரிகமப நிதச், எரிபஃமகரி௪ | 8 
77 ஈ சூரி சரிகமப தரி, தபமகரிசறி 09 
78 ஈக்கெளள சமகமபதகிக்ச் டடதமகரிச[ரிச௪ 7 

79 ஈசமனோஹரி சரிகமபநிநிச், ச்சிதடமகமரிக| 98 

80 ௨தயரவிச* ரிக சரிமபச்நிச், ச்ரிபமகமரி௪ 90) 
81 ash சகமப LG, FALSE 64 

R2 உமாபரணம சரிகமபதகி, ச்சிபமரிசமச௪ | 28 
83 (ஹுசேனி சரிகமபநிகிச், ச்கிதபமபகரிச| 22 
84 (ஹெஜ்ஜுஜ்ஜி சரிகமபதச், ச்நிதபமகரிச 13 

> 85 ஹேமவது “சம்பூரணம் 58 
86 (ஹேமாம்பரி சரிகமபதநிச், ச்பமகரிச 58 
87 ககனசர€ர௬ஹம் சகரிகமபதகி, த.பமகரிசநி 58 

88 ககனபூபாலம் சமகமபதறிச், ச்கிசமகரிச 9] 
39 ககனமோஹினி சகபதநிர், ச்கிபமக௪ 04 
90 (ஃகனரஞசனி ௪கமடஈ, ச் நநிபமகரிச 66 
91 கங்கணுல௩காரி சகபதநிச், சிரிதயமகரி௪ 52 
92 |கங்காதரய்கிணி சரிஃமபச், சீநிதபமகமரி௪ do 
93 கடகப்ரிய சகரிகமபழபகிச், ச்தபதமகரிக| 1                   

 



  

    

    

56 சங்தே சந்திரிகூக 

4 டல. 6 
டி 1௧% இன் பெயர், ஆசோஹணாவரே! ஹணம், é s 
3 ் 

94 கணிதலீலேனி சகமபகிச், சகிசபமகரிச 16 
959 ௩ண்டா சரிகமபகிச், ச்கிதபமகரிச 2 
90 (கண்டாணம் சரிகமப தகிச்,ச்கிதமகரிச ௦7 
97 கண்டாரவம் சரிசகமபகிச், ச்நித பமகரி௪ ம் 

98 கட$தர்வசனனட சரிகபதச், ச்நிரபமகமரிச 91 
99 (கந்தாவகாராயமி  |சமபதறிச். சநிசநிபமச 24 

100 கந்த்வமஷேஹரி சரிமபச், ச்கிகமகரிச 20 
101 (கந்தர்வம் மபதமிசரி, கரிசமிப 9 
102 |swae rink gin ௪௧. பகிச், ச்கி)பமகரிச AS 
108 (கமகப்ரிய சரிகமபகி2ச், Fu பமகரிச 91 
104 (சகமலகாராயணி சரிமபதகிச், சரிதபமகமரிச | oo 
105 (கமலவச?₹ச சரிசமப நிச், சீநிதபமகரிச | 37 
106 [கமலா உரங்கிணி சரிகமபதநிச், ச்நிதபமரிச 20 
107 |கமலாபர ணம் சரிகமபகிதச், ச்கிகபகிதமகரி௫| 45 
108 |கமலாமனோஹரி சகமபறிச், ச்கிதபமகச 27 

109 (கமனக்ரிய சரிம /கநிச், ச்கிதபமகமரி௪ | Od 
110 |கமனப்சிய *சம்பூரணம் Dov 
L1t (sore சமகமபதகிச், ச்கிதபமகரி௪ | 28 
112 [sco rere. சரிகமபதகிஞஸ் சநிஃபமகரிகச | 30 
113 (கம்பிரிஷணி சரிகமபதநிதச், ச்நிதபமகரி௪ | 29 

1114 [கரஹரபரிய *சம்பாணம 22 
115 1கரிசக்யம ிிசகபாமதகி, சமபகரிசடி 96 
116 (கருட வனி சரிகமபநிச், ச்தபகரிச 29 
117 |கருணாகரி சமபசதி/ச்,ச்ரிசபமச 08 
118 |காஜம் சகமதகிச், ச்நிதபமகரிச 17 
[19 காணாடக ஆக்தாளி |௪கரி2பதறிச், ச்தபமகரிச 14 
120 (கரணாடக சரடி சரிகமபதச், ச்கிதபமரி௪ 4 

12] கர்ணுடக கரங்க |சரிகமபகிச், ச்பமகரிச bl 

122 கர்ணாடகதேவகாம்மாரிசீகமபதச், ச்நிதபமகரிச 91 
139 (கலஹம்ஸ சரிமடதகிரச், ச்ரிதபமரிச 91 

124 (கலகட சரிகமதநிச், ச்நிதபகரி௪ 13 
12௦ (கலகண்டி சரிமபதநிச், ச்நிதபமரிஎ 13 
126 jawasé s சகமபதகிச், ச்நிபமகச௪ 43 
127 1கலாபசணி சகரிகமபரிதநி, தபமகரிசநி | 59       
 



நுதல்பாகம்-ஹ்வரம். 

  

  
  

  

    

  

ட. 

8 ராகத் இன் பெயா,. அசோஹணாவசோஹணம். 3 a 

2 ட 6 
198 கலீகவசர் s நாயகி ரநிபமரிச 1 

199 ஈல்ஹாரு சரிமரமபதபச், /சபாரிச 9 

130 (ஃல்.க/ ~ d /லபபுநி i, GA at ile 13 

131 /கல்யாணகேடிரி சரிக, ரபி; சீசபபக/1ப 13 
189 கல்யாண க கப தறி, ச்நிதபமகரிச 9] 
138 | sewiTean dta@eins she, ச்நிதபமபச Re 65 

194/கல்லோலசவேரி சிம்பு hd. J நிசுபமாக hee 5 

185 (சல்லோல। பங்கான சரி நிகம், நிபககரிர 3 

186 | svGavr ow) aPinghé, TA get #1 18 

137 ஙாம்சே இ Xe aul பூரண AS 

138 | 20777 Geni] Frees FB Bhe 8 

180 1களாள் உ yd சரிகமபககிபசி, 2நிபமகரிக 22 
1401௧ ராகிஇ சரிகமப பதறிச், சரி, பஙகரிக 99 
141 eet rep) DR flog Rats, GB But ait 44, 

142, BOW I oy சரிமப ஸ், ச்தபமகச 16 
143 |e 690 சரிகமபச்கிச். ச்நிபநிபமக௪ | 66 
144487 62 rot wiv ச்ரிம மதகிக், ச்தபமரிக 67 

145 கன்ககுசுமாவளி ௪ரிகாயப ச் ச பாமகரிச Oly 

1 4G | 2er Ba De | ர்வமி சுகம்டநிஎ, க்ரிசபமரிச 61 

] 47 [கன BL iF 5 6001 19 ச கமபசி, சிரிரநியமரி௪ 60 

148 *னசஜ்யோஇன் மடி (சமபசநிஷ் ச்சிதபாச 72 
149 eae Pos ri சகமப டடநி, பமக [சி AS 
150 l|aen sere repos சரிகமப நிச், ச்கி)பபாசரிக | 62 
191 கணககி1ம ந & AGC, 63 y FB BL INGE 67 
152 |aare@ வாளி ginGine KMS, &PLurMeE 66 
#153 |aar a. a2Tovefl ESD TBS, FEL IDEM 58 
15) கனகரசாளி சரிக உநிஸ், சீசுபமகரிக 51 

155 [san wave i FE DIST, FAS! nsile 90) 
[1201 கன காங்க * சம்பூ/ணம * 1 

1597 கனகாம்பரி சகரிகமபமகிதச், ச்கிதடமதரி௪। 1 
158 கன Pe a சம௫மப தறிகள். சீரிதபமகரிக | 15 

159 கனலஸ்யாமல ௪கமபதச், ச்நிரபமசரிச 9 
160 | sen 670d சகமறிக ரிச், க்நிதபமகரிச௪ | 00 
161 கன்ன: சகமப௰தநிச; சநிசசபமபகமரி௪ | 29        



  

58 சங்கீத சந்திரிகை 

3 இன்ே . 18-9 5 ராகத்தின் பெயா. ( அரோஹணாவரோஹணம், (8 8 

உட 5 
169 1கன்னட கூர ஞ்சி சசரிகமபதகிச், ச்தபமரிச 49 
168|கன்னடகெளள | ரம்சரிக௦பகிச், க்கிரபமகச 98 
164/கனனட செளராஷ |சமிமகமதபதறிச், ச்கிசபமக௪ | 10) 
165 lesen சாபாரு சரிக தபசி, ச்ரிதடமரிச 33 
166 கன்னட இ ரு சாவா தரி 7. FE) Ltd bl DE He AA, 

167 கன்னட பங்கா சகமதநிதச், சகபா௰கரி௪ 15 

168|கன்ன। ப ஜ்சம்ப சரிகமபறிச், ச்கிரநிபமகச 96 
169 1உன்னட.மீடாட சரிகமபநிகநிச், சீநிநமகரிகச | 50 
170 1கன்ன।_மல்லாரு FEL SE, FB) IDES 2) 

171 கன்ன. மாருவ சகமபநிச, 9கிசபமகச 58 

172/கன்னட வேளரவளி Wile ila மப, LDS HF HE hud AS 

179]காங்கேயபூஷீவ % சம்பூரணம் "| 93 

1741காம் ராவி % சம்பூரணம் [ச 01 

175 \anr சரிகமபநிச; சசநிபமபதநிபமரிகமரி| 99 

176 காபிகாரரபை சரிமபநிச், ச்றிர தபமகரிச 98 

177 jon war racofi & எப்பூரணிம் 5] 

178 காமரூபி ௪கமபாம நிபச், சீநிதபமகரிச | 55 

1/9காம்பிர்ய்கோஷ 0: சகரிபம நிச், நிதபமகரிகச | ந9 

180 கரம்போதி Alain ry oA seine 98 

181 காயகப்ரிய * சம்பூணம் 13 

1891 காலதிரஷு' ௨ சகமபநிதக், க்டமகரிச Io 

188 jarotlé & சமகமபசீ, ச்கி யமகமி௪ 99 
1841கானட। சரிகமபமதடிச; சநிச,கநிபமகமரிச | 90 

185 கானா தத * சம்பூர்ணம் 6 

186 கரனவாரிஇ சமரிகமப தநிச், க்சகிபமரிச | 35 
18971கானனப்ரிய ச1/கமபமநிச், ச்தநிபமகரி௪ | 69 

188 சரணா வளி சரிகமபதரிச், ச்பமகரி௪ 21 

189 |@r wx) சரிகமபஙிசநிச, FO DDE GE 51 

190 |@ far walle சரிமப டிச், ச்நிமபமக ரிக 3 
191 | Bieta சரிகமபச், ச்நிகநிபமச௪ 72 
19917 வளி சரிகமட:ச, ச்நிபமகரிச 99 
199 ச தஈடனி சரிமகமபதகிச், ச்கிதபமரிச 53 

194 ஜேப்ரிய சரிகமபதகிச், ச்சபமகரிச 13 
195) 2சமூ/கஇ சரிகமபதகிச்? ச்நிதபமச௪ 39   

  

  

  

    
  

 



  

  

  

  

றஹேதலபாகம்-ஹ்வரம், og 

3 ராக,இன பெயா | அசோஹணாவசோஹணம, 6 4 

196 கரவா * FLDIpT P0111 91 

194 கீர். இப்ரிய சரிமபதச௪, சீரி)பமகரி £ 14 
1981கா.க இவிஜய சரிகமபடிசச், க்நிதபமகரிச 01 
1991சாவா ao சரிகரிமகமகறிபநிசச, சநிசபமகரிச, 48 

200 குஹப்ரிய சரிசமசபமபநிச், ச்டுரிபமசச | 10 
201 குசிமகல்லே/லா சபமரிகமபச், டிபபகமரிச 32 

202 (Hole & flee சரிமகமபதகிம், சீட்பமரிச 32 

208 |@qaune ome Finn நறிச், சீரிச பமகரிக ௦0 
204 குசு மஜ்யோதஇலுுஈ.இ சரிமகமபச நிச், ச்தநிஃ,பமரிக 09 

2()5 குசுமபவானி கர்மப தக ச்நிதமபமரிக 68 
206 குசுமபோ i சரிகா தநிச், ச மநிதமகரிகச 50 

2071குசுமப்.ர ஈரி சரிகமபம நிச், சசிதபமரி௪ 94 
206ஞுசுமப்பிய சரிகமப நிக, சநிபமகரிச 27 
209 குசுமாஙகு GLb ety Finely 16 
210 (Gy FLD Todo சகமபதச், சீரி” பமகரிச 71 

31 | (குஜ்ஜரி சரிக தீ, ச கநிதபமகரிச 15 
212]குிம்ரனி சகம சப நிச்; ச்சிபமகரிச 04 
212 குண்டக்ரிப சரிமா ரிச், சநிபசபமகரிச Jo 
214 சூச்தவ சரிகம ததிச், சிதுகிடமகமரிச | 16 
21D ei to sooo meri சரிகம டி க்சிபமரிச 70) 
216 குமமலகாமபோது (Fsun-4fid, sues 13 

017 குந்தலசாவா ப சரிகமபச்நிஃடி ச௪பமபமகரிச (06 

215 (குந்சலகுஎமாவளி  |சரிமமபச, 68 purse 05 
210) குக்ரலசிம்ஹாரவம சரிவு மததிச், 4 ,யமரிச 69 
22() TF LVF Heov01 1 bi நிச்) க்நிபமகரி௪ 65 

221 \a)baop§a epee  |சரிமடறி மி) சகிநபமகரிச 63 
222 குற்சலஸ்உார£வளி  |சகமபதகிச, ச்சி Bus wifi 4G 
223 |@jbaovacnu ito) சரிசமபமழநிம், க்சிதநிபமகரி௪| 17 
994, Hopvsu sly FW ISG) TH SNLIDaGSE Ad 

22௦ (கும் சலபவாணி சரிகமபச், க்கிதநிபமரிச 07 
220 (கூந்தவபோி கரிகம  பகிஷ், ம்நிதுநிமகரிச 41 
997 @»A4 லம் சரிகமப தநிதஃ, / ி5)பமகமசரிச 6] 

2௮09 (ரூ.6 தல ரசி ௪மசமபததிச், ம்கிபதகிபமகச | 00 
229 (கு தலவராளி சமபரகிஏச், ச்நிசபமச 28         
 



  

  
  

        

60) சங்கத ச ந்திரிகை 

டட 

4 ராகர்இன் பெய். | அசோஹணாுவரோஹணம் 18 ம் 

ட ே 

230 ம குழுதப்சிய சரிசுப1 ச், ச்கிசநியமசச 22 

2௦1 குரு சாபரணம் சரிசமபகிதச்; ச்சநிபமசரிச 58 
2921) ர்மசாம்போஇ சரிக , சநிதச், ச்நிதபமகரிச 15 
233 |e; குர மரி சரிகமப த; தபமகரிசக 29 
234 Gem 6 shu) நிசகமபதரி;மபமகமிசகி ob 
294 (ருகுப்சிய சரிகமதகிச், ச்நிமாமகரிச 04 
236 சூலப.எி 2ரி ௪கமதபநிஸ் ச்நிபமரிச £8 
937 (HO pap03 ர் சரிகமபநிக், ச்சபமகரீச 21 

298 குவலயானமஇ சரி மநிதகிபறிச், ச்நிசமச ௪ 10 
289 கேசரி சரிகமபம சபசக்ச்நிதபமகரிச[ 29 
240) கேதகப்ரிய சகப பிஸ் ச்கிகபமகரி௪ GA 

21ம் சகமபறிஏ்? சநிபமசரிக௪ 20 

942 \Ca an 7 Oxon sn சரிமபறிச்? ச்நிதபமகரிகச 28 
94.3 Ca gira wr. ghee Sud, Fee wshe டர் 
244 கைகவசி சரிம! திக், ச்கிபமசரிஈ 60 
215 (கைவகி சரிசுமபதமிச், 4கிபமகரிச 58 

௦40 |கோகிலகந்தாவம் சகம சக், ச்சபமகரிசச 2 
947 மீகாகலவோரணி சரிகமபதச், 4 நிமகரிச A. 

948 (Ga @vavartrotl!  சரிஃமதகிம், ச்சமகரிச Ad. 

249 கோகிலிபகம் FD BEF, ச்நித மகரி௪ 63 

950 கோகிலபரம் சிகமகிசச், ச்நிதமகரிச 43 
25] கோகலைம்வனி சரி ச தநித ஸ், ச்கிச நியம சச 98 

292 கோகிலபஞ்சமம் ச ரிஃபசகிஷ் FO BURG 39 

598 கோகிலட ரஷிய சுரி,மபதநிச், ச்நிபமகமரிச 29 

254 கோலைப்ரமாபம் சகமபமசரிம், கிபமசச 20 
OD) கோகிலப்ரிப 36 சம்பூ ரணம் . Ll 

96 (Gas Sevag tor eiletous sé, ச்நிகநிபமரிகரிச | 20 

957 கோகிலா வம் சீரிகரிமசநிச், சநிசபமசபமகரிச 1] 

256 [கோகிலானா இ FSD EES, EDT IGE 56 
259 கேரசல * FIL ff T5001 Lb 71 

200 1கேரஷவர, சா கமபதநிதட்ச்நிசபமகமரிக 16 

201 கோரா! ச/மபழுச், மரி -பாமகரி௫ 63 
202 1கோபஇ சரிகமபததி; பமரிகரிச 49 
263 Cari? 61 cen g சகமதபகிதகிச், சீறிதபமசச | 20 

   



  

  

  

  

முதல்பாகம்-ஹ்வரம் ட்! 

வ ய : ப் ae 4 6 ‘3 
8 roa, b Bes பெயா், 6 TT UD 000) ato ரர ௮/0 a ய் 
3 த் 

படட 1 ப்ப ட 

904 கோலி கரிசுமபநிதபபச், ச்தரிமகரிச | 63 
260 1G போரலாஹலப ௪பமகமபதமிச், ச்நிசபமசரி௪ | 29 
2001கெளஸ் துபப் ய சரிகமபசநிச. சச மகமரிச | 71] 
207 1கெள்ட மல்லாரு சரிமா சுர $6 gl ina Pa 29 

968 |(Qearord ச/கடபசல், சீநிதபமஃரிச 11 
209 கெளமோ » சாரிஃமநிச், பஙிமகரிச 60) 

௦70 |கெளரி சார்மபமிச், ச்ரிரபமகரிச 1d 
971 Gaon ha Aus சகமப சறிசீ,ர்நிதநிபாகப 60 

272 கெளரீதாந்தா! சபப/கம..றிதஸ் சநிதபமகரிச 2 
73 loan PF w 6 இலி சம தகி, ச்கியம ௪ 70 

QA lGlaor Bag r sin sad, SABA I BY 71 

275 கெளா£பங்சாள திகர்மபக்கி, சீபம்கா்/ச Hh Bes 9 

276 கெளா£பந்து கரிமபநிச்; ச்நிசபமதபமகரிச 151 
271 கெளாமனேதைரி Hf பூர்ணம் 93 

275 கெளர்மாருவ சரிம தச், ச்நிதபமசா/தச ௮0 

979 \Gserar gi ube, J Btu dou le 1D 

980 (கெளளசந்தரிக சிம்பு 45 சநிதடகரிச 7 
96] கெளளப.ஞ்சம்ப ௨. சரிபடடுிம், ர்நிபமாகரிச ¢ 

2582 கெளளமானவ ரரிகப சநிபநிக,ச்ப 9 நிடமகரிச। 6 

255 பெளளிபற்து சரிமடநிம், சீரி ரபம மமகரிச 15 

261 சஹான் சரிகம 'மசநிச்; ச்சகபமகமரிக | 98 

26௦0 FHL) HU FIDL pT ODI 16 

O86 [eave rrr ext) சாரிசமபதநிச், சரிர்தபமசரிக 20 
987 ஈரிப்ர காசினி சரி மப SOE, ச்நிதபா ite lb 

086 [சஜ்ஜனானம இ ரிம் பதறிச், சீநிதம, ரிச் 63 
௨60 ச்டுந்ில னி சீரிகமடநிச். சநிசநிடமச ! ௪ 1 

200 (௪) ரகபபோத சபமததி், Feo Sis le 98° 

90] சதுர Wa ம.நிச், ச்நிகநிபகமகரிக | 66 
292 |e fuse pare orsit சகமப தடிச், பநி/பமசச 71 
293 & puseu §) Flu gh body ச்நிசபமகமரிச | 07 

94 soa PHLOEM, Ho SUL NE 63 
205 ௪௩4 காந்தம் சரிகமபநுநிக், ச்நிகநிபமசரிச | 05 
196 bit enk go gi Shauds Faloahe 8 

907 ச்ம். கரி சகமபமதறிச்; ச்நிதநிபமகமரிச| 10          



62 சங்கேத சந்திரிகை 

  

  

    
  

    

  

‘ be ° 

3 r7&, sot Gun. | .yOas aD @ayoud rreuo coin, ட் 3 

5 ‘8 

2991௪ உரசூடப்ரீய ௪கமபறிதநி௪ , ச்நிபமமிசி 18 
299 jad 4.9 Gur 8) சரி பசல், சப பம கரச 31 
B00 jab dr Cr a சாகாபதச், ர்நிதமகரிச 58 
BO Lee 5 Aaa aon ar EMBOLI Bas ச்மபமரிச 8 
502 சமபுக்ரிய ககரி௦பநிச், ச்றிமசரிச 29 

DOB lee TUG *% சமபூா ணம் 27 

B04 சரசர i சரிகமதநிச், ரீநிதபமகரிக Ac 

305 ௪.ரஸ்வதி சரிய பசக், சீநிசபமரிச (4 

306 les emu fw ey oy 1) சரிஃமதச், சீ பநிபமகரிஎ 28 
8071௪7 இட்துபதகி 7 ர/மபறிசநிபச், ச்நிதபமகரிச 64 

308 எரமயுஇ சரிகமப, Gb suing Ae Qu 

309 le rot ae சரி கநிச, ச்நிதபடிக 57 

310 |eeven: x சம்பூர்ணிம 36 

911 ஜகன்மோஹனம் கரிமபறச்றிஸ், சீமிதபமகரிச | 38 
212 ஐசன்மோஹிி SHLD, FBI LD aE lo 
515 ஜய்கா ர ழ்லளி % சம்பூரணம் 19 

911 /ஐங்காரப்ர மி salar shad, ths unsiis| 19 
21௮ ஜங்காரி 9ரிகமபதச், சதக் ௪ 19 
21௦ ஐஞ்சுரபு தசரிகமப நி) தபமகரிசமிதப। 28 
911 ஐடா தரி ரகரிமபழுநிச், ச்நிதபகரிச 2 
318 Bema ri} risiithad,d sunPsrr | 68 
319 ஜயசாவேரி gir 5c 1518, bLILnam gs D 
530) ஜய? ay ரரிபசிய/ப௪, ச்நிதபநிதபகரிச | 59 
321 ஜயர ரரி மபதநிச், சநிகபமபகரிச | 21 

592]/ஜயமாராயவை! சரிகமபதச், ச்நிசபமகரிர 22 
323 ஐயம் தஸ்ரீ ரகம்தநிர், சரிதமபமக ச 20 

924 ஜயக்கசே ன சகபபதம், ச்நிதபாகர 2°, 
92௦ ஐயவேளாவளி Fhe gi sae, Agnes | 48 
926 ஜயா 1a vor} ௪ தபசு, ச்நிகபமரிச 27 
27 ஜலஜவாடினி சகம்பறிச், சரிகபமரிர 27 
26 ஐலார்ணவம் ஃ ரம்பூணம் 38 
999 ஜனசம்மோஇ.! ரிரபதுநிச், ச்நிதபகரி£ 98 
830 |gar sr epecol cA gun ihe, & rola 29 
981 ஜனாகர்வ ணி! சரிகபமதறிச், சநிதபமகதமகரிச 16     
   



  

  
    

  

  

  

  

  

      

    

    

      
  

முதல்பாகம்-ஸ்வரம், ப: 

F ராகத்தின் பெயா. | ஆமோஹணுவசோஹணூம், fe ° 

a 2 6 

Bon lag விகஸ்கை வ leaf gun 9, சநிசபாதரி7 63 
3333 ஊட் விகுமாரகி at] 9 ௮0] பூரணம் ‘As 
3௮4 ஷண்பாக மிய HFN, Ter 56 

Soy) [FI l Kova! ர் ப FRA 5B. EB BI Ay 16 

0 சாபகண் எரவம் சகமாபுநி, BIDS 3 9) 

ood | Frir FRM CISA, க்க. ராநரிர 28 
338 | F rin g0x er சரிமா ஈநிச. நித மரி] 17 
3839 சரமஞுரஞ்டுி 72 பதுநிச், நிகநிடபா நிர 2 
SAO |arin stare FP autid, dQ gue OS 23 

94] 1சரராஸ்வராவளி ரரிகாபுநிறசி, ச்துப gine Pg 43 
842 | சாமசாராயவி சிமபகுநி/. சதநிபாாமி] 15 
4 சாப ்தராளவ ஏ] ப (துச், yt in» fy 91 

S44 arin’ Farin vi Dairy its GAG FB Std F 64 
B45 | 7 110 b el how சரிகமபகுநிச், சரி! (கநிபமகமரிச| 39 

240 சாமங்தமல்லாரு ரகமபநிச், ச்நிபா ககர 17 

347 சாந்தம் Fic Kitt) FO, 96 oe ing PA 30) 
348 |r tinh SC ast veil TDD BUI de » 5 GE ung 4 [4 

௦49 உர மவராளி ரரிபபதநிச்; ச்நிகபபாகரிகர 3 
350 சாமுண்டி. சகரிமபறிகச், சீசுநிபகரி௪ 63 

51 சாயாகெளரி சரிமகமபநிதநிச் சீநிசபபகமரிச| 7 

௮2 சாயாகெளளா FGI OS FOF, FO BILD GI 15. 

353 lo 1us1 ne Bl Fan I ge, ச்தபமகரிர 19 
054[சாயாசை£குவ் ரரிநமப ரபநிச், ரதநிபாகரிர | 1] 

395 1சாயாதரங்கிணி சரிமகப நிச், FH Biogas | QB 
5506 சாயாநா। சரிகமபச், ர்நிகநிபமரிச 84, 
927 [சாயா ராயஸ, ரபமப நிச், ச்நிதநியமகரி 6 
958 (சாயாபெளளி சாரிகமாபப தநிச்.சீரிபதமகரிச। 8 
520 சாயாமாருவ சகரிகமதநிசச௪, சநிதமநரிச | 49 
௦601சாயாமாளன் சகரிகமபதநிதச் ச்நிஅபபகமரிச| 7 
01 சாரங்க சரிகமபகுநிச், ச்சபமரிநமரிச 65 

907 1 சாரங்ககாார் சரிபமபறிச௪, ச்நிகபமகரிச 90) 
503 சார ங்ககாட ஈரிமபதச்நிச், FOF Gusts | YB 
904 1சா.ரந்கபெள்ளி சமக தநிக2, சநிகபமகரிச | 10 
௦05 1சாரககட் சமி FDL a SF, FO GiNLGA ௦6 
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64 சங்தேசந் திரிகை: 

3 ட. . * 5 3 3 ராகதின் பெயா. | அரோஹணாவரோஹணம், | 4 4 
3 9 

866 | 719 a0 sin Tow FF aL FOE, FO SIN ISAT 44 
9067 (சாரங்கஉளித சமிதாரிங நிச், FBS AF 3 

9081 கர ப்ரிய சரிம நப சரி7) சீநிபகமகரிச௪ | 5 

300177ர தாரணம் ரமகபாாதநிச், சீநினவஙாமரிக | 84 
870 |+r0&) சரிகரிமபதச், சீரிபகபமகரிச | 06 
371 |r rao AsO BAF, FOB BT 2) 
872 சாருகேசி ¥ FIN TERN "6 
373 சாலக் * சாபூர்ணம 37 

974) ஈரலகசவேளாவரி ஈரிதங நிசுநிச் ச்நிரபாகர | 4d 
975 1உரவேரி சரிவாதசி, /நிரபாறகரிர le 

570 உளகபைரன் Pin HF, FB sing Py 2 
BUC |r rari Hb ஈரி ree. & btidi' | ]2) 
378 | rire சகரிகாபருநிழுக்ச்நியபப கரிகச 21 
379 gM 1s Bat FMinis } 9. FS se tur if 25 

50) ஜால ரளி * சம்பூரணம் 39 

88] இகானர்தி சரிகம நிச், ர்நிசநிபமகமரிச | 80 
882 (இ /ஸ்வா ௮! சரிக தநிச், ச்நிகபமகமரிச | 90 
888 திச்ுசேன சஃரியாபச்,சீரிகமபஈரிகரிச 25 
384197 ௧7ஞ்சனி FP sing, # ai ued) x fa 19 
385 DS) pariah 38 பானம் 66 

886196 #TL0 201) IN EL TI GOF ச்கரிபமகரிச। 7 

387 ட ரம வ ரக ப்பதநி, Bis oes) 59 

866 இக் து ரமபச், ச்நிதபபபகரிச 29 
SEBO ID b pia coor. veri: THM GOUGE, ச்தமகரிச 37 

390 |F* gy sen oni ரமகமரிகமபச், சரிதபமகமிச| 28 
891 இரதுசெளரி சதரிகாபச். ச்சபமகரிச 7 
802ர.துக்ரிய சரிகமபமதகிக்ு, ச்கபமகரி௪ | |] 
3093 சிஈதுசாளன் சமபதநிதச், சீநிநபமகரிச 19 
3941R துடுட்தா பணி சரிமகமதபதச், சீ மபமகரிச 0 
5905 ரது சன்யாடி சகமபநிச், ச்நிதம ,மகமி௪ 20 
௨96 சிந் துதேஸ்யம் சரிசகமபநிச், சீரிகபமகரி௪ | 88 
807185 துகாட சகரிகமநிதநிச, சீநிதகரி௫ 37 

398 [Pb gio Greys சரிகமதிதச், சீநிகபமகரி௪ | 40 
399 சட் துபை வி மபதநிசசரிகம கரிசரித்பமகு 10 

   



  

      

    
  

முதல்பாகம்-ஷ்வரம். 65 

“3 nea: _ le 
% சாகதஇன் பெயர், | அரோஹணாவசோஹணம். (8 

400 |@6 gins a0 சரிகமபச், சகிதபகமதபமரி௪ | 90 
40] (இ%துமாருவ சரிகமப, ச்நிதகிட மகரிக 54 
402 நதுமாளவி சரிகமபககிபகிச், ச்கிபமரிச 6 

40093 [இஈதுரா மக்ரிய சகமபதநிச். ச்கிபகடமகரிகச | 15 
AOL Anas awasergeD aval) சகம௰கநிச், ச்ரிபமக௪ 04 

405 )சிம்ஹவாஹினி சஃமபதநிச், சரிஃபமகரிச 27 
400 சிம்ஹாரவம் சரிமப சச், ச்கிபமரிகரிச௪ 58 
407 |PinGams,«.7inpuole |e Fray corn 57 
408 ஈம்ஹேளகாபீ சரிமட நிச், சீகிதநிபமக௪ 24 
409 |@inGaner en oul சமகம ,ககிச், ச்கிதகிபமகச௪ | 30 
41()/சம்ஹேளபாகவீ FEW IDE, FO SU ENE 23 

40] இம்வேளம் சரிசமபகுறிச், ச்நிபமகரிச௪ 18 

412|[சம்ஹேளவச%த சரிகமபம கிச், கடிபமகரி௪ | 9 
418 இிம்ஹேளவராளி சரிகமப மதமிச், சசபமகமரிச | 26 
414 வொன இ சமகமட தநி, தபமாகரிசறி 10 
4] 5னமயி சரிகம மதரிச், ச்கிதகிபமகரி௪| 16 
410 ஜிங்ல சமரிமபநிதநிச்,ச்கிககிடமகரிக 20 
41 7|ஜிம்லாடை ரவி ௪கமபமதச், ச்கிதபமகமரிச௪ | 32 
418|ஜிஞுவளி சகரிகா பதநிதச், ச்நிசபமகரி௫ 89 
410 ஷிகாரி சுகரிகமப தநிகச்; ச்நிதமகரிச | 56 

420 ஷித்.ராக்ஷி சரிமகரிமபசநிச்; சநிபதபமகரிச | 46 

421 (தரி சரிகமபதநிச், சசகிதபமகச | dD | 
422 சிமரஇனி சரிகமபதகிச், ச்பமகரி௪ 51 
423 மிலாங்கி சகமபதிச், ச்கிபமகச 65 
424 ஜிவ₹இனி சமபசகிச்; சீநிபமகச 48 

425 2 வா ஞ்சனி சரிசமபதகிச், சீதபமகரி௪ 2 
420 ஜீவரத்னபூஷணி சரிசமபநிதச், ச்கிமபமகரிச | 88 
427 ஸ்ர்கண்டாணம் சகமபநிச், தபமகரிகச 20) 
428 ஸ்ரீகண்டி சகமபதகிச், ச்நிதபமகச 40 
429 ஸ்ரீகரி சரிகபதநிச், ச்கிசபமகச 92 
480 ஸ்ரீமஞ்சுள சரிகபபதநிசூ, சிகிதநிபமகரிச | 36 

491 ஸ்ரீமணி சரிகபதச், ச்நிதபசரிச 2 
489 (ஸ்ரீமதுகரி சரிகமபதநிச், ச்நிதமகரிச 50 
498 ஸ்ரீமனேஹரி சகரிகமபதச், ச்சபமகரிச 22           
 



  

  
  

  

04 சங்தே சந்திரிகை 

3 4 
‘ ராகத்தின் பெயர், | அசோஹணாவசோஹணம், | 3.3 

( 

494 ஸ்ரீமாளவி சரிகமபகிதநிபச், சபமகரிச 6 
435 ஸ்ரீரஞசனி சரிசமநிச், ச்நிதமகரிச 22 
436 ஸ்ரீராகம் சரிமபகிச், ச்கிபநகிபமரிகரிச | 22 
A437 ream FU BBS, FO 4. மகசரிச 52 
438 சுகஸ்வராவளி சரிகாபதநி, பமகரிசநி 48 
439 | & tarcotl சகமபதநிதச், ச்சநிபமகரிச 93 
440 ஈகரிலாம் பரி சரிகமபதச், ச்ரிடபமகரி௪ 4() 
441 |சுகப்ரிய சகரிகமகிச், சநிதம?ரிச 40 
442 gar aif சமப2 நிச், ச் சபமகரிச 4 
௫43 சுகுணபூஷணி சசமபமதநிச், சநிதபமகமரிச௪ | 99 
AAA சுக ரஜ்யோஇ சரிகமபதகிச், EDU GONE 26 
AAD lore A ar சமபூரணம் 67 

446 சுஜஸ் காவளி FOB Dh OFF BBD ௪ 13 

447 சுஜனாஞ்சனி சகமிமபசநிச், சீநிதபமரிச 63 
448[ஈசாசாம்போ இ சகரிமபநிச், ச்சிபமகரிக 14 

440 சுசகஉத்தரி சரிஃமபத, தடமகரிசநி (9 
420 கச்தகண்டாணம் சகமபதச், ச்நிதபமரிச 34 
451 சுக்சகளாகிதி சபி) தபமகரிசமி 63 
452 சுக்ககன்னட சமபதமிக், ச்சிபமகச 18 
423 சச தகா௩காரி ரரிகமகிச், ச்நிதநிபமரிச 18 

454(சக்களோவ। ணி சரிக ம2பதறிச், ச் தபமகரி௫ 41 
‘A455 |G 5G a1 Fev சகமபச, ச்நிதமகரிச 65 
456 ஈத்சகெளரிக்ரிய ௪5மபநிதநிச், ச்ரிதடமகச 00 
457 Goh SSMU சரிபமபதச, ச்சபமகரிச 15 

498 சுஃத௪1 மந்தம் Sehuugs, suo he 8 
469 சு.சசசாரங்க சகமபறிச்; ச் தபமகரிச 62 
400 ௪,க் சசாவேரி சரிமபதச், ச்தபமரிச 29 
461 |g. ae 1 ora சகமபறிச், சரிபமரிச 20 
462 ௪,4.கசிம்ஹார வம சரிமகமபதநிச், ச்சநிநப பரிச | 67 
403 (௬௧, ஜிங்ல FELIO SOE, FO LDIF 99 
464 ககம சமர் இனி சரிக பதச், ச்தபமகரிச 8 
(65 சு.க்சஸ்யாமல சகபத.நிச், ச்நிகபமகரிச 16 

400 சுத்சஸ்ருகொஞ்சனி சரிமபதகிதச், ச்கிதபமகமரி௫ 08 
407 ஈ5கன்வராவளி சக ௦பமதநிச், ச்ரிகமக௪ Ady       
   



  

    

  

முதல்பாகம்-ஸ்வரம். 67 

3 : 6 வி 

மூ. | சாகத்தின் பெயா. | அரோஹணாவரோஹணம். 3 4 
6 

408 |சுக்சஜ்யோ திமதி !சகமபச், ச்நிதபமகரிச 01 
409 சு 4,த. தரங்க சகமபறிச், ச்நிகமகரிச 20) 
470 சகச்கதன்யர்சி சகம்பநிச், ச்நீபமகச 20 
471 சுத்ததேடி சரிமபதநிச்,ச்நிதபமகரிச PAU 
472 சுத த5வரிதம் சரிகமதகிச், FAuwa he 59 
4789௬4௧௩௭௨ FED NDE, FID bE 36 
474 \556 Oren g சரிகமபதநிபச்,ச்நிபமசச 66 
475 சுத தநீலாம்பரி ௪ மரிகமபச், ச்ரிதபமக௫௪ 38 
470 சுத்தபங்காள சரிமபதச், ச்க பமரிகரிச 22 
ATT |e 5, 9 COL oft FS WUASE, £5 FOENE 22 
17/8 சுத்தபோகு சரிகமபகிதச், ச்தநிபமகரிச௪ ,| 87 
479 ச தம மஞ்சரி சசகமபமதகிச், ச்கிபதமகரிச௪ | 11 
460 சுத்தப த்யமம் சரிமபதநிச், ச்தபதநிதபமகரிச 28 
48} சுச்சமலஹரி சரிகபமதச், ச்தபகரிச௪ 1௦ 
462 ௪.க சமனோஹரி சரிகமபதச், சீநிபமரிக்க 22 
489 சுத்தமாருவ சகமபதச், ச்தபமரிகரிச 8 
484 ஈச மாளவி சசரிகமபதநிச், ச்ரிதபமசுரி௪ | 18 
465 சுத தமுகாரி சரிகமபதமிச், ச்கிசமகரி௪ ம 
486 |g சரசாளி FENUIGF, FS DAME 538 
0 சுத்ரம்னபாலு சரிகமபச், ச்நிடியமச௪ 65 
488 சுத ச ராகம் சரிகமபகிச்; சரிபமகச 57 
489 சுததலலித சபமதரிச், ச்நிச்தப ப௭ரிச 11 

490 ஈக்தவசந்த சரிகமபதநிச்,ச்ரிதமதபமகரிச௪ | 29 
491 ஈத தவராளி சரிகமதறிச், ச்கிதநிபமகச ப் 
$92 சுத் சவேளாவளி சரிமபகிச், சீறிதநரிபமகரிச 22 
408 சுநாதப்ரிய சரிகமபச்) ச்நிதபமகரிச 57 

494 சுகாதவ்கோதனி சகமதநிச், ச்நிதமசச 65 
495 lau ger rer சசம்பூணம் 45 
406 சுபாங்இ சமரிகமபசகி, தபமகரிசறி 29 
497 சுபாஷிணி தீநிசரிகமபட மகரிசநிசத 16 

406 சுபூஷணி சரிசமபதகிதச், ச்தகிபமரிச | 40 
499 சுப் கானி சரிகமபச், ச்நிதநிபமகரிச 92 

500 சுப்ரகாபம் சபமபதநிச் ச்நிதபமகரிச 52 
501 சுட்ரதீபம் சரிமபதஙிச், ச்ரிசபமகமரிச | 17 
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68 சங்£தசந்.திரிகை 

4 ௮ 
3 சாகத்தின் பெயர், | அசோஹணாவசோஹணம், |8 8 

002 are gi சமகமபதநிதச்,ச்கிதபமரிகரிச 15 
509 (சரசேன சரிமபதச், ச்ரிதபமகரிச 27 
504 ariren tb Bex சரிசபதகிச், ச்கிதபகரிச 20 

505 lary சரிமபகிச், ச்நிச பமகமரிச 28- 
506 சரடி.மல்லாரு சரிமபகிச், ச்கிதபமகரிச 3 

507௪ ரபூஷணி சரிசமபச், சீநிதரிபமரிச 4, 
508 le பைரவி சரிடமபதநிச, ச்கிதபமச 28 
509 சுரவராளி சமபதடிச், ச்நிதபமச 13 
510 சுவர்ணாங்கி & சம்பூர்ணம 4/7 
511 ஜு௩தாஹூளி சகபபதஙிச், சதநிசபமகச 19 
512 ஜ-ஜாவந்தி சரிமசமபநிதச், ச்சபமகரிக௪ | 28 
519 ஜு௩லாவு பநிசரிஃ மட) பமகரிசநிப 29 

514 சூக்ஷ்மருபி சபமரிகமபச், ச்கிதபமச 28 
515]சூர்ணிகாவினோ தினி சரிகமபதகிச், சநிதநிபமகரிச | 66 
516 சூரயகாந்தம் * சம்பூர்ணம் 17 

517 சூலினி x சம்பூர்ணம 30 

518 (சேகர சந்த்ரிக சரிகமகிதகிச்;, சகிதமகரிச 40 
519 சேகரி சரிகமபதநிச்) சதநிபமரிகச௪ | 80 
520 சேஷகாதம் சரிகமபதச், ச்நிதபமகரிச 67 
521 சேனாக்ர ணி hatin oie, ச்நிதபமகரிச 7 

522 /சேனாஜயாத சரிகமபதநிச், ச்தபமகரிச 67 
429 (சேனுமணி சரிகமபதச், ச்றிதபமகரிச 17 
584 சேனுமனோஹரி சரிகமபதநிதச், ச்நிதபமகரிக௪ | 47 
5 (சேனுவதி * சம்பூர்ணம் 7 
526 சை சவகெளள சரிகமபதநிச், ச்நிகமகமரி௪ 7 

527 சைந்தவி நிசரிகமபதநி, தபமகரிசநித 22 
528 [சைலதேசா க்ஷி சரிகமபமதகிச, ச்கிபமகம/௪ | 99 

529 Gen sour ral Fal, SLU She 9 
560 சோமகண்டாணம் சரிகமகிதகிச், F ON 1 LC ae 40) 

94 சோமகிரி நிசரிசமப த, பமகரிச நி 21 
532]/சோமக்ரிய சபமரிகமதடிச், ச்தபமகமரி௪ | 91 
533 (சோமத ரங்கிணெி சசமபமதநிச; சநிசதபமகமரிச 17 
௦84 (சோ மதிபகம் சகபதகிக், ச்நிபமகச 94 
585 ,சோமதிடரம் சகமபமதநிச) ச்தபமகமரிச | Bd       
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3 . By ஷீ ராகத்தின் பெயா், | அசோஹணாவசோஹணம். ட் ட 
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௦௦0 (சோமபஞ்சரி சரிமபதகிதச், ச்கிபமரிகரி௪ | 62 
O37 (சோமபூபாளம் சரிம। மதச்) ச்தநிபமகரிச 30 
5538 |சோம்டைரவி சரிகமபச்) ச்கிபதரிபமகரிச௪ | 12 
589 (சோமட்்ரதாபம சபமதறிச்; ச்நிதபமகரி௪ 20 
540 சோ மப் பாவளி சரிகபபதச், ச்சபமகரிச 37 
541 சோமமஞ்சரி சகமபகச், ச்சபமகரிச 07 
542 சே மமுகி சகமபதநிச், ச்நிதபமகமரிச | 27 
945 /சோம.ராகம் சரிமபமதரிச், ச்ரிசமகரிச 14 
944 (செளர தாய சரிகபமதநி, பமா ரிசநி Oa 
545 (செள ராஷ்ட்ரம் சரிமகமபதநிதச்,ச்நித பமகரிச| 17 
௦40 செளவீரம் சரிமபதகிச். ச்நிபதபமகரிச | 47 
547 ஜெளடகாந்தாரி சரிகமபதச், ச்நிதபமஃரிச 08 
548 |ஸ்சாயாகெளள சரிமகமபறிச், ச்நிச/பமகரிச | 1d 
940 |ஸ்யாமகல்யா வி சமகம .தரிச்,ச்கிபதநிபமகரிச 12 
550 1ஸ்யாம௫ந்தாமணி சரிமபதச், ச்நிபதமகரிச 14 
9௨1 |ஸ்யாமகலாம்பரி சரிகமபதநிச், ச்பநிசமகரிச | 4] 
0052 lemusrenev சுகரிகமபசமிதச், சரிதபமகரிச 55 
99 81ஸ்யா மளாங்கி % சம்பூர்ணம் 99 
994 ([ஸ்ருங்கா.ர மணி சரிகமபச், ச்ரிகபமகரி௪ 6 
965 (ஸ்ருங்காரிணி சகரிஃமபச், ச்நிதபமசரிச 93 
5௦0 ஸ்ரு.இிரிரஞ்சனி சரிகம. சகி, நிதபமகச 0] 
587 ஸ்ருதொஞ்சனி சரிகபதறிச், ச்பமகச 90 

558|ஸ்வசகள நிதி சமகம:தறிச், ச்நிதநிபமரிகச | 23 
559 (ஸ்வர டந்தாமணி சரிகமபகிதநிபச். ha cue | 28 
560 |avarr Lax ora) சகமபதறநிச், ச்ரிசபமரிச 22 
561 levers 7 Greco! சரி மதநிச்; ச்கிபமசமரிச 22 
502)ஸ்வராப.ர ணம் ௪சகமப தடிச், ச்நிதபமச 49 
508 |ஸ்வராவளி சமகமபநிதநிச், ச்நிபதமகரிச | 28 
504|ஸ்வர்ணகாந்தி FEUD EOE, FHL War 63 
9059 1ஸ்வேசாம்பரி சரிகமபமதநிச், ச்நிபமகரிச ஆ 
566 [ஜ்யோ.திஸ்வருபிணி % சம்பூர்ணம் 68 
567 ஜ்யோதிஷ்மதி சரிகமபச், ச்நிதமபமகரிச 68 
508 (டக்ஃ சசபமதநிச், நிசபமகரிச 9 
669 (சபஸ்வினி சகமபறிச்) ச்மிதபமகச 52   

  

  

     



  

    

    

70 சங்கே சத்திரிகை 

4 து டட 
3 சாகத் தன் 9 wi, | அசோஹணாவசோஹணம். é 4 

570 கபோல்லாகினி சமரிகமபதறிச், ச்தபகரிச ] 
௦71 தரங்கிணி சரிமபதச், ச்நிதபமகரிச 20 
572 தருிப்ரிய சகரிகமபநிதச், ச்ரிபமரிச 64 
278 [தாடாரு சரிமபதநிச். ச்ரிதடமகமரிச | 29 
574 தர்மவஇ *% சமபூரணம் 59 

275 தாமாணி சரிசமதறிச், சீநிதமகரிச 49 
576 | saver am.) சரிமபதச், சநிசபமகரிச ௦7 
2771தவளசர சருஹம் [சரிகமதபறிச், ச்நிதமகரிச 4 
978 மவளாங்க சமகமபதநிதச், ச்நிதபமகரிச | 49 
579 (கவளாம்பரி % சம்பூர்ணம் 49 
980) ,கனபாலினி சரிகமபச், சீநிதபமதமகரிச | 16 

58] 4 iB சரிமபறிச், ச்நிதநிபமகமரிச 6 

௦82 கன்யா ௪கமபநிச், ச்நிசபமகரிச 8 

585 |தாதுப்ரிய சரிபமபதச், ச்நிதபமசமரிச௪ | 63 
964 தா துமனேஹரி சபமபதகிச், ச்நிபமகரிச 22 
585 |சாதுவர்கனி சம்பூரணம் 09 

980 (கான ரஞ்சனி சரிகமபதபக், ச்நிச்தபம*ரிச 08 
98/ தானரூப0 % சம்பூர்ணம் 6 
588 இலகப்ர காடினி FN wt நிச். ச்நிபமகரிச 6 

389 |திவ்யகாக்தாரம் சமரிபதநிஸ், ச்தமிபமகசரிச௪ | 18 
500 இிவ்யகாந்தாரி சகரிமபதச், ச்தநிபமகரிக௪ 20 

59] [திவ்ய தரங்க வ! சரிகமபச், ச்சிதபமகரிச 17 
௦92 |திவ்வபஞ்எமம் ஈரிஃமபநிச், ச்நிசபமகரிச 27 
593 இவ்யமணி ட சம்பூர்ணம் 48 

994 [திவ்யாபரஸம் சரிகமபநிச, ச்நிபமகரிச 21 
505 (திவ்யாமபரி சசரிகமபதபநிக்ச்கிதபமகரிச| 27 
596 (தினக. காக்தி சமகமபளச் ச்நிதபமகச் 27 
507 [தீபகம் சகமபதபச்) ச்நிதரிபமகரிச | ol 
௦98 (தீபரம் சறிகமபதறிச், ச்நிதநிபமகரிச | 10 
5999 (தீரகுக்.தலி சமபதநிச், ச்நிதபமகரிச 59 
600 தீரசங்க.ராப.ரணம் ஆ சம்பூர்ணம் 29 
60] |தீர சாவேரி சரிகமப நிச், ச்தபமகரிச 69 
002 தீர ஸ்வரூப் எளி சரிகமபதறிச், ச்தநிதபமகச | 49 
603 (தீரமதி சரிகமபமகிதச், ச்நிபமசரிச | 29         
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‘g ட 9 
* சாசகுஇன் பெயா. | அரோஹணாவசோஹணம a eo 

6 

004 இீராகாரி சரிகமபதமிச், ச்தறிபமகரி௪ | 50 
005 | தீவ்ர வாஹினி சரிகமபகபறிச், ச்ரிகபமகரிச௪ | 46 
000 | து£துபிப்பிய சரிகமபதநிச், ச்நிபமகரிச 48 
607 | ஈாவாங்க சரிமபதச், ச்நிபதபமகரிச 0) 
006 சேசாகூஷ சரிகமபதச், ச்நிதமகமரிச 98 
009 (சேசாக்ஷிரி சரிகமசச், ச்நிகபமகபரி௪ 85 
010 சேசா வளி சரிகமசநிதச், ச்நிதமகரிச 55 
011 சேசிகா rea sor சரிகபமதறிச், சசபமகரிச 8 
012 தேசிகாருக்ரி சமரிகமடநிச், ச்கிப தமகரிச 9 
013 தேஸ்ய 9,8௧1 சரிகமபநிகச்; ச்சபமகரிச 0 
014) சேஸ்யகானவரிஇி |சரிகமபதகிபச், ச்கிச்பமகரி௪ | 60 

015 சேஸ்யகெளரி சரிகமகபதிஃ, ச்தநிபமகரி௪ 5 

01() (சஸ்யகெளள சரிபகநிச, ச்நிதபரி௪ 15 
617 Gace rig. சமரிகமபதகி, பமகரிசநி ( 
0181தேஸ்யகாடகுரடி |சரிகமபதபகிச்,ச்நிபதபமகரி௪| 55 
01916சல்யகாராயணி [சரிகமபநிச், ச்நிதரிபமரிச 6 
020 கேஸ்யபேகட சகமபச்; ச்நி)பமசகரிச 10 
021 /கேஸ்யமாருவ சரிகமநிச், ச்நிபமகரிச 54 
629 (கேஸ்ய முகாரி சரிகமபதறிதச்; ச்நிதநிபமகரிச| 95 
623 மேஸ்யசேகுப்த சரிகரிமபதநிச்; ச்தநிகபமகச | ]5 
024|தேவகாதாரி சரிமகமபதநிச், ச்றிகபமசுரி௪ | 99 | 
0253 (வரி சரிமபசச், ச்நிதபமகரிகச 40) 
020 | , வாவா-ி சகரிமபச், ச்பமகரிச 06 
027 (தேவகுசுமாவளி சமகமபச்; ச்நிபமகரிச 60 
028 சேவக்ரிய சரிகமநிச், ச்நிதபகமகரிச 9 
029 தேவசாலகம் சகமபதறிச், ச்தநிபமகரிச ௦5 
680 சேவமனோஹரி சறிமபதநிச, ச்கிதநிபமரிச 99 
06911சவ மாளவி சரிகமபதநி, நிசுபமகரிசநி 56 
082 ]சேவமுகாரி சரிமபதரறிச், ச்நிசுநிபமரிச 18 
688 மே வாஞ்சனி சகரிமபதறிச், ச்ச ।மகரிச QQ 
68418 sours omrin சகரிகமதறிச், ச்நிதநிபமகரிச | 40 
685 [தேவாம்ருதவாஹினி |சகமபறிதநிச், ச்கிதநிபமசசிச | 64 
636 |Cz me % சம்பூணம் 9 

637 (தாயமுகுி சரிகமபதச், சீரிபமபரிகரிச 9   

  

      
 



  

  
  

  

72 சங்€த சந்திரிகை: 

3 | சாகத்தின் பெயர், ஆசோஹணாவரோஹணம், é % 
6 

638 Gsraprossrovcan4ug hes, ரிசநிதபம் 638 
089 தோடி. சரிகமதகிஎ், ச்நிதமகரிச 8 
040 தெளதபஞ்சமம் சரிகமபநிபச், சநிதபமரிகமரி௫। 09 
04] சகெளம்யசாகம் சரிகமபதச்; க்நிதபமகரிச 59 
042 தரிமூர்தஇ சரிகமதநிச், ச்ரிசமகரிச 56 
046 |தர்யம்பகப்ரிய சமரிகமபச், ச்நிச்தபமகரிச 3 
644 | 507 pret & சரிரகமபதநிச், ச்நிசபமகரிசச 28 
045 (சிவை சிந்தாமணி சகமதநிச், ச்நிபதமகரிச 26 
640 |தவைசபரிபூர்ணி  சரிகமபத்தி; பமரிமகசநி 28 
647 |ச்வை, சான௩இ சரிகமபச், ச்கிசுநிபமரிச 28 
648 jose காடினி சரிகமபதநிதபம், ச்தநிபமகரி௫| 52 
649 ஈடகாராயணி சரி, மகநிதச், ச்சிகடல்கமரி௪ | 28 
(50 ௩டடைரவ $ சம்பூர்ணம் 20 
051 ௩டன இபரம் சரிகமதநிச், ச்ரிமகரிகச 41] 
0592 ஈடன ப்ரிய சகரிசமதகிச், ச்நிபமகரிச 22 
0௦8 நடனவேளாவளி சரிமடதகிச், சநிபமகரி௪ 39 
654 leer corto சரிகமபதபறநிச்,ச்நிகபமசமரிச। 10 
055 ௩போமணி சகரிகமபச், ச்நிரபமகரிச AQ 
656 |sGuriwri sR ext FELD SBF, ESULGME 16 
057 ஈயனபாஷிணி சரிகமபகிதகிகச்கிதநிபகமசச| 52 
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081 5 இரி FED 1h Fy FD IDGE 71 
G3 | Bra oar சரிகமதநிதச் ச்கிதபமகரீச௪ | 55 
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727 |சிஷாஃப்ரிய சரிசமபரிகச். சரிபமகரி௪ AQ 
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701 (பால், ஷி சரிகபமநிதச், சக்நிதபமகரி௪ | 22 
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767 பானுகெளள தசரிகமப சரி, சபமகரிசநிதப[ 7 
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024) ரவம் FMS SHE, Fou  கரி௪ (7 
82 டைரவி சகரிகமப தநிச், ச்நிரபமகரிச | 90 
8901 wre y mire gu FEU vu, EHO walle 61 
827 போகசாவேரி சரிமபதரி, தபமகரிச 37 
696 (போகூரட்தாமணி சரிபமப கிச், ச்தபமகரி௪ 1 
9-_9/போககனயாகி சக பநிச், சீநிபதடிபமகரிக | 48 
830 Gum ரசாளி சரிக ௨௧ நிச். ச்நிதநிபமகரி௪ | 38 

831 (Gur லீல சகமப ரச், சநிதபகரிச 27 
18990ோ வசந்த சரிகமசகிச், சகி. மகரி௪ vl 

883 /போசவராளி சரிகமபநிச், ச்சிபமகரிச 19 
834 ோகி சகமப தடிச், ச்சிச/பமகச 7 
835 |G 1Aaegy Fora he, Fl wing 48 
836 |@ Bova Freusieé, Flauushe | 64 
887 2 ளளி சரிகபதநிசச். ச்கிதபகரிச 15 
888 ட்யாக் சகமபகிதநிச், ச்கிஏடமபகரிச | 89 
959 ப. ரீண வாகாரி பநிதநிசரிகம, பமகரிசநிதநிப| 64 
840 ப். ரதாபஹம்சி சகமபநிதறிச், ச்கிதபமகமரிச | 81 
641 ப்ரசாபகோடில ௪பமபதரிச், ச்கிப ௧௪ 80             
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: 3 
3 ராகதஇன் பெயர், ஆசோஹளுவசோஹணம், 3 8 

8 

842 ப்ரகாபசாரங்க கத் ச்நிதபமகச 11 
8 ப் ரதா.சிக்தாமணி /சகமபமதரிச், ச்நிசபமகமரிச | 88 
814|ப்ரதாபநாட சரிகாகபகறிச், ச்கிகபமகச௪ | 28 
845 பரதாபம் சகமபதநிச், ச்கிதபமசரிச 90 
946 ir aru mall சமசமபதநிச், ச்சிபமகமரிச | 28 
B47 (ir ate leh s சமரிஈமபகிச், ச்கிபமரிச 12 
848 ப்ரதாபவசாளி சரிமபச், ச்சப ஈகரிச 28 
519 (ப்ர இஃம்யமம் சரிமபதச், ச்ழபமஃரிச 41. 
850 பரபாதரங்கணி சமரிகமபச், ச்ரிதபமகரிச 19 
8 1 ப்ரபாவளி சரிமபமறிச், ச்நிதமபமரிகரிச | 41 
852பரமரஹபடு சரிசம நிச், ச்கிதபமகச 57 
813 ப்ரமரவுந்தரி சரிகம 1 BE y ச்தபமரிச 98 

0541ப்.7 உரகுசுமம் சகமபகிச், சகிதபமகரிச ௦6 
85ப ரமா கோல சரிமபகிதகிச், ச்நிதபமரி௪ ௦7 
856|பராமாசா ரங்க சரிகமபமதகிச், ச்க மகரிச | 96 
357 1ப்ரமரசுட சரிக ௦பதறநிச், ச்தபமகரிச 57 
தே8|பரமர ம்வனி சகமதகி4, ச்தரிபமகரிச o4 
859 [Curing mrs risass') சரிகமபநிதரிச், ச்ரிமகரி௪ 54 
800 ப்ரமாரபோக மபதடிசரிக, மகரிசகிதப Ad, 
861 ப்ரமோஇனி சகமபதச், ச்சபமகச 65 
02 பரவாளசோஇ சரிமடதகிச், ச்நிதநிபமகச 28 
908|ப்ரு்காவனகன்னட |சகமபதச், ச்தபமகரிச 69 
864|ப்ருந்தாவனசாரங்க [|சரிமபறிச், ச்நிபமரிச ௦4 
368 ப்ருந்தாவனசாலக சகரிபபநிச், ச்நிபமரிகச 22 
300 ப்ருந்காவனகேசாக்ஷி சரிகம மதச், ச்சபமகரிச 02 
807 |ப்ர௬ுரவி ௪கரிகமதகிச், ச்சிசபமகரிச | 20 
868 மங்களகரி சரிபமபதகிச், ச்நிடுபசரிச 64 
S69 lIndenomaha சமகமப, ச்நிதபமகரிச 15 

870 | ங்களகெளரி சமபழசிச், ச்ரிபதமகரிச 3 
671 (மம்களதேசிக சரிகமபகிதச், ச்ரிபதமகரிச 9 
8721ம௩களபூஷணி பதிசநிசரிகமப, மகரிசறிதப 0 
578 | ஈஞ்சரி சரிகமபகிதநிச், ச்சிதபமகரிச௪ | 22 
974 |மஞ்சுள ede hei, walled gu 27 
8175 மணிமயு whens, Uinehed 27        



  

  

  

  

  

முதல்பாகம்-ஸ்வரம், 19 

3 ஷி 
4 சாகததின் பெயா, | ஆசோஹணாகரே! வாணம், ட் ட் 

ே 

810 [மணிரங்கு சரிமபறிச், ச்நிபமகரிச 22 
577 மண்டமாரி சரிகமபதநிச், ச்நிதமரி௪ 22 
578|மதுகரி சமகமப)தகி, பமகரிசறி 2 
79 சகோடில சரிபதகி, தபரிச 28 
8-0 மச்ய சாவது சரிமபகிச், ச்கிபமரிச 22 
RQ] rh auo | Feotl சரிகமபமதகிச; ச்நிழபமகபரிச! 52 
682 மக்தாரி சரிகமபறிச், ச்ரிபமகரி௪ 5] 
883 மலஹரி சரிமபதச், ச்தடமகரிச 15 
984 மலயமாருகம சரிகபதரிச், சீநி,பகரிச 1 
655 மலாரு ௪ரிமபநிச், ச்கிச பமகரிக 28 
586 மனஇஜப்ரிய சரிக பபமதநிச், ச்தநிபமகரிச௪ | 16 
887 |G @, ail சகமபதகிச், ச்நிதபமக௪ 28 
388 மஷஞோஸ்சனி சரிமபதநிச், ச்நிதபதமகரி௪ ட 
089) ாகதஸ்ரீ சகரி௦யதள், ர்கசநிபமகரி௪ | 10 
890 மாஹுரி சரிகரிமபநி, சடமகரி௪ 29 
89] மாஞ்சி சகரிகமதநிதறிச், ச்கித। மபகரிச। 4 

802 மா தவமனோேஹரி சசரிகமபகிதநிச், ச்கிதமகரிச௪ | 22 
893 மாதவி ௪மகமபதகிச், ச்நிசபமகரிச 91. 

994 மாது1யராகம் பறிசரிகமப, மக௪நிதப 27 
9D மாயாதர ங்கிணி சரிமகபமரகிச், ச்சி பமகரிக 28 

890 மாய மாளவகெளள * சம்பூணம 15 
597 மா ரநாராய] சகரிகமபதச், சீ சபமகரிகச ௦0: 
௦94 மார ரஞ்சனி * சம்பூணம 20 
“99 மாரவி ௪கமபறிச், ச்நிதபமகரிச 26 
900 சருவ ௪௧ “டநிச், ச்கிசமபமகரிச 15 
901மாருவகனனட சரிமகமடநிஞ் ச்நிபமரிகரிச 1d 
902 மாருவகானடா சரிகமபதநிபச், ச்நிபமரிச 35 
909| ஈருவகெளரி சகரிகமபகநி, த.ம கரிசநி | 46 
904 மாருவகெளள சரிகபமதநிச், ச்ரிரபமகரிச௪ | 43 
905 மாருவசர்மரிக சரிகமபதநி, நிதபமகரிக௪ 38 
906| ஈருவச। ரங்க சரிகமபமதநி, தபமகரிகச 47 
907 மாருவசன்யாடி சகமபசச், ச்நிசயமதபக[க | 22 
904 மாருவதேசி சகரிகடிபச், ச்பசநிபமகரிச 48 
909 மாருவதே௫க சகமபதபநிச், ச்நிதபமகரிச | 11            
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ச ra 
4 சாகத்தின் பெயர், | ஆசோஹணாவசரோஹணம். ட 

910 மாருவகாராயணி சரிகமபசச், ச்ககிபமகரிகச | 47 
9111மாருவபங்க எ ௪பமப.தடிச், ச்கிசபமகரிச 39 
912 மாருவலலித பதிரிசரிகமப, பமகரிசநிப AQ, 
019 மாருவவசந்த சமகமபதகிச், ச்நிபதமகரிச | 45 
914 மாக்கஹிர்தோளம் சரிகமபஅகரிச், ச்கிதபமகச 20 
915 மார்க்கமே « சரிசபச், சீசுமபகரிச 5 
9]6(மாவீனி ௦கரந்தம் சரிமபகிச், ச் சிபமரி௪ 35 

{917 joven aud ௪ ௦ஈமபகிசநிபதரிச், ச்நிகமகச। 39 

9 81மாளவி சரிசமபமதநிச; சநிதநிபமகமரிச | 28 

919 மானவதி * சம்பூர்ணம் 5 
920 com @o Ls 7 avail சரிகபமததிச், ச்சிகபமகரிச ப 
921 தர. வி சரிகமபதகிச், ச்சபமகரி௪ 15 
922 மிதராஞ்சனி சரிகமபத ச், ச்கிசயமகரிச | 25 
923 மீனலே சனி Fanos Os, FO a walle b 
924[மாகாரி சரிம;தநிசச், ச்கிசபமகரி௪ 90) 
925 முக்க [ம பரி சரிகமபறிச், ச்நிதமகரி௪ [ரிச | 
926 முக்கரவளி சரிமபதநிச், ச்கிககியதமபமரிக। 55 
927 -கஸ்யாமல ௪கமபதநிதபச், ச்தநிபமகரி௪ | 52 
028 (மேகமல்ல-௬ சகமபநிச், சிகிதபமகமரி௪ | b 
929 மேகாஞ்டு சரிகமகிச்) ச்கிமகரிச 15 

| 980 மேகராகம் சரிமட.நிதச், ச்கிதடமரி௪ 18 
021 மேசகல்யாணி ர சம்பூர்ணம் 65 

982 (மேசகனனட சம தகிச், ச்ரிசபமகச 50 
[ 999 மேசகாங்கி சரிசமபதபகிக், ச்கிபதபமகரிச௪। 58 
094 மேசகங்தாரி சரிகமபதநீச், ச்நிதரிபமகமரிச 84 
935 மேச ஈம்போதி சரிகமதநிச், ச்நிபதமகரி௪ 43 
086 |மேசச1வேரி சரிமபநிச், ச்நிபமகரிச 4) 

1937 (மேசகாராயணி Fhenugad ச்தநிபமரிச Bd 
998 |(மேசநீலாம்பரி சகமபதமிச், ச்நிபமரி௪ 34 
999 )மேசபங்காள சரிகமபநிச், ச 0 she 44, 
040 (மேசபெளளி சரிகப,தச், ச்ரிசபமகரிச 15 
041 (மேசமனோேஹரி FEU Sls, ச்நிதமகரிச 45 
948|மைத் ரபாவினி சரிகமபதரிச், ச்தபமகரிச 65 
948|மோஹனம் சரிகப தச், ச்சபகரிச 28     

 



  

  
    

  

ருதல்பாகம்-ஸ்வரம். 8] 

4 } 3 
ஷூ | சாகத்தின் பெயர். | அசோஹணாவரோஹணம், é ஷீ 
௨“ 3 

944 மோஹனமல்லாரு (சரிகமதநிதச், ச்தநிதபமகரிச |] 
949 /மோஹனவராளி சரிகமபநிதநிச், ச்ரிபதமகரிச | 57 
946 [மெளல்தாகனயாசி |(சகமபறிச், ச்நிதபமகரிச 10 
947 யதுகுலகாம்போதி சரிமபதச், ச்நிதபமகரிச 28 
048 யமுனாகல்யா லலி சரி பமபதச், ச்சபமபகரிச௪ | 65 
040யாஈப்ரிய * சம்பாணம் ol 

050 யோகானகதி சரிகபமபதறிச், ச்கிதயமகச | 52 
951 (யெளவனி சரிகமபநிதறிச், ச்தபமரிமகச | 81 
952 மகுப்ரிய % சம்பூர்ணம் [மகரிச 42 
05) ரகுலில சமரிபகமபறிச்,ச்சிதனிபமகமரி| 43 
954 சக்இமார்ணி சபமதஙறிச், ச்நிதபமபகரிச 62 
955 சகளாகிதி ௪பமதநி, தபமகமரிசநி 16 
950 ரசமஞ்சரி சரிகமபதநிச், சீரிபமகரிச 72 
957 ரசவினோ இனி சகமபதநிதக், சநிதபமாச 52 
958 ரசாளி சரிமபதரிச்) சசபமரிச 4 
050 ரிகப்ரிய 38 சம்பூர்ணம 72 
060 சஞ்சினி கரிகமகச், ச்நிதமகச௪ ௦0 
961 |r Be ௪கரிகமப தறிச், சநிதபமகரி௪ | 447 
002 ர.க்னகரந்து சரிகமபறிச், ச்கிபமகரிச 08 
908917 தனபானு சரிமபறிதகிச்) ச்நிகபமகரிச[ ச| 02 
004 தனம சமகமரிகமபதநிச், ச்நிகபமபிக 97. 
005 (ரக்னூகரி சகமபநிதகிச், ச்நிசபமரிச 28 
066 ஈகனாங்கி * சம்பூரணம் 9, 
967 கடை ரி சரிபதநிச், சீரிகபகச 27 
0908 ச,சனாம்பரி ௪கமபச், ச்நிதபமரி௪ 64 
969 | rtp cot! சகமபறிச், ச்கிதபமகச 63 
970 சம்யப ஞ்சமம் சரிகமபதடிக், ச்தமகரிச 25 
971 மவி௫ர.ி சகமநிதநிச், ச்நிசுபமகரி௪ 16 
972i rhetahs சரிகமதச், ச்கிதமகரிச 28 
979 வில் வளூபிஸி சகமபதரநிச்; ச்நிதபமகச 3 
974 ரவிப்ரபாவளி சரிகமதச்; சீசபமகரிகச 38 
975 மாகசூடாமணி சரிகசமபச், ச்நிதமரிகச 58 
976 சாசபஞ்சரி சரிமபகிதச்) ச்நிதமரிச 28 
977 மாகவசந்த சரிமபகிஈச) ச்நிதமபமகரிச | 14             
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82 சங்கத சந்திரிகை 

9 f g 
ட் சாகததின் பெயா, | அரோஹணாவரோஹணம, ட் ப 

‘ 8 

978 சாகவாதனி * சம்பூர்ணம் 32 
979 மாகவாஹினி சபதநிச், ச்பரிரநிபமகரிச 44 
990 சாஜமஜனேஹரி சரிகமபதநிதச், ச்கி) பமகரி௪ | 98 
981 (சாமகலி சரிகபதச்; ச்நிதபமகரிச AS 
982 ராமூரி சரிமகமபதகிச்,ச்தநிதடமகரிச। 08 
983 சரமகுசுமாவளி சமபரிச், சநிசபமகரிச 0] 
984 (ராமகுட்தலி சரிகமபதநி, தபமகரிசநி [ரிச 07 
98 (சாமச்ரிய ரரிசமபதரிச், ச்நிச்சபமதமக| 51 
980 |சாமப்ரிய ஈ சம்பூர்ணம 52 
98/ ராமமனேஹரி ௪கம;பநிச், சீநிதபமகச 32 
086 ரிஷபப்ரிய % சம்பூணம் 02 
969 ரிஉபவ। ஹினி சரிகமபதறிச், FAL safe | 49 
900 சிவடாங்கி சரிமபநிச், சரிகபமகரி௪ 2 
091 ரீங்காரி சரிபகமபநிச், ச்சீபமரிச [சிச| 82 
992 ரீதிெளள சகரிகமகிதநிச், ச்கிசமசமபமக| 99 
993 |P Ret ches சரிசமபதச், சநிதபமகரிச 52 
994 ரீ.இமல்லாரு சரிகமபச், ச்கிபதநிபமகச 72 
995 (ரசமணி சகமபதநிசசீ, ச்தபமகரிச 02 
990 ரூ.5. ரகாந்தாரி சரிகமகிச், ச்நிதகிபமகச 48 
997 Hares சரிகமரிச்; ச்ரிபமாரிச 22 
999 ரூபாவஇ * சம்பூணம் 12 
999 மே காவதி சரிகமபநிதச்; சீநிதபமகரிச | 12 
1000மகுட்இ சரிகபச், ச்தபகரிச 8 
1001/செளட்ய௩கம சமபதநிச்; ச்நிபமகரிச 12 
1002)லதாங்கி * சமபூர்ணம் 08 
10081லலித சரிகமதகிச், சநித மகரிச 17 
1004 |ov68 266 arent சரிகமபதஙிச், சரிபகநிச 30 
1005 லலிதகாந்தாரி Filan i6F, ச்நிபமகமரிச 22 
100லலிசகோசல சரிகமபதநிதக் ச்ரிசபமகமரிச| 60 
10071லலிதகெளரி சரிகமபதகிச், சதபகரிச 15 
1008லலிதக்ரிய சரிகமபமதநிச், ச்நிசமகரிச 15 

1009லலித*ம்ஹாரவம் |ederuds ¢Muvete 59 
10)10லலிசஸ்ரீகண்டி சரிகமபதறிச், ச்நிதபமகமகரிச| 9 
LOL bs Surin சரிகமபதநிச்; ச்நிதநிபமகரிச௪ | 49              



  

      

              

முதல்பாகம்-ஸ்வ்ரம், 83 
ப 9 
8 சாகத்தின் பெயர், | அரோஹணாவசோஹணம், 3 2 

. ட 

101அலலிகசோடி. சரிகமபச், ச்கிசமகரி௪ 3 
101 8)eve8l 4 ge und சரிகமதநிச், சநிதமடமகரி௪ | 15 
1014பலிசமனேஹைரி சகமபதநிச், சீநிபமகரிச 96. 
1015 லலிதமாருவ சரிகமபதறிச், சரிசமகரிச 37 

1010 லீலாதரங்௪ எளி சகபறிச், ச்நிதபகச௪ 20 
1017லிலாரஞ்சனி சமரிகமபச், ச்நிதபமகரிச 4 
1()1 8லீலாள்னோ இனி சரிகமபதநிகச், சகி கபமகரிச| 08 
LOINC Surin சரிமபநிதநிச், சநி-மபமகரி௫ 40 
103)லோகரஞ்சனி சகமபமதறிச், ச்கிதநிபமகரிச | 89 
1021)/வகுளாபரணம் % சம்பூர்ணம் 14 
102 வசத ௪கமதகிச், சநிதமகரிச 17 

1029 வ௪ர்தகன்னட சரிகம பகி) தமபகரிசநி 10 
\O 24ers 5 Bi cur cool) Fhanudse, €S0 Lae 90 
1023 வசஈ தகாராயணி சரிகமபச், ச்நிரபமகரிச 1] 
1020 வ௪ந்தபூ worn சரிக.பதிச், ச்ரிகபமகமகரிச | 9 
1037வசந்தபைரவி சரிகமதறிச்; ச்நிதரிதமபமகரி௫ 14 
1028 வ௪% தப்ரிய சரிச£ஃபதபமிச், ச்கிபமரிச 15 
1029வ௪% தமனேஹரி FH sin SAF, FO sas ஓ 
10980வ௪* தமாருவ சரிகமபதநிதச், ச்சபமகச 5] 
193lluri sips FOG Os FG SILA 14 
1092வ௪%தவராளி சரிமபதச், சநிதபகரிச 0). 
1089 வசகரி சமிகமபதநிச், ச்நிதமகச 56 
10941 வஜ்.ந காந்த சக௦பநிச், ச்நிசபமகரி௪ 99 
108வராளி சகரிகமபதநிச், eho wafe | 39 
L086) augment oA % சம்பூர்ணம் 9.4 
10871வாசனி சசமபதநிச், ச்நிபதபகச 11 
103 8}overen &) | % சம்பூர்ணம் 4 

1089 வாக £ஸ்வரி * சம்பூரணம் 34 
1040)வாகீஸ்வரி சரிகமபதச், ச்தபமகரிச 1 
104]/வாசஸ்பதி த் சம்பூர்ணம் 64, 

104 விஜயசோசல சரிகமபச், ச்நிபமகச 00 
004அவிஜயகோராரி சரிகம௮பறிச், சீநிதபமகரி௪ 62 
1044)/விஜயச.ர ஸ்வதி சகமபதநிச், ச்நிபமகரிச 57 
104ிவிஜயசாமந்தம் சகமபதச், ச்நிகமகரிச 58   
 



  

  
  

  
  

84. சங்கே சத்திரிகை 

3 ட ட 5 
4 | மாகத்தின் பெயா, | ஆரோ ஹணுவரோஹணம், ் 5 
6 

1040 விஜயசாரங்க சரிகமபறிச், ச்நிதபமகச 58 
104//விஜயஸ்ரீ சரிகமபநிச், ச்நிபமகரிச 4] 
1048 விஜயஸ்ரீகண்டி. சகமபச்; ச்நிதமகரிச 59 

149) விஜயதீபிக சரிகமபநிதச், ச்தநிபமகரிச | 01 
1050 விஜயகாகரி சரிகமபதச், ச்தபமகரிச ௦9 
1051 விஜயபூஷாவளி சரிகமபச், ச்நிசத பமகரிச 43 

1052 விஜபர ச்நாகரி சரிமபதநிச், ச்நிபமகச 60 

1058 விஜயவ௫௪% த சீம்பத நிச், ச்நிபமகச 54 

105கிவிஜயாபரணி சரிகமபசகிகச், ச்கிதபமகரிச| 04 
1055 விஜயாபிரு ௪சரிகமபநிதச், ச்தபமகரிச | 46 

1950 விஜயோல்லாசினி  !கரிகமபமநிச், சீநிதபமகரிச | 14 
1057 வில்வமபரி சமபூணம் 5A 

1058 a (LDL oral) FSU she, ச்நிதநிபமகரிச௪ | 04 
1059 வீமலி சரிகமபதநிதச், சீநிதபமகச | 84 
1000 விலாசினி சரிகமபகிச், ச்நிடமகரிச 20 
1061 விவர்தனி சரிமபச், சீரிசபமகரிச [=| 29 
1069 வளம்பினி சமகமபகிதடிச், ச்நிதநிபமகமக 50 
1008 வீஞே இனி சரிகமறிச், ச்சிதமகமிச 15 
1064 விணாதரி சரிகபதடிச், ச்நிசபமகரி௪ 10 

1065 விரவசந்த ச5ரிமபச், ச்றிச பமகரிச j 24 

1000 லீரவிக்ரமி சரிகமப/தறிச், ச்நிபசமகரிச 4 
1067/வேகவாஹினி சரிசமதநிதச். ச்நிதபமகரிச | 16 
1068 வேதகே reve. LF) தநிசரிகம) பமகரிசடிதறிப 28 

1069 வே ரஸ்வரபி சரிகமபதகிபச், ச்நிதநிபமகச | 52 
1070 வேளாவளி சரிகமபதள், ச்நிதபமகரிச [௪। 28 
107] வைசாகம் சரிகமபதநிழச்,ச்கிசநிபமகமரி | 54 

10794 வைசுக்ரி சரிகமபதரிச்,ச்நிபநிபமகமீரிச | 54       
  

* மேளகர்சசா 79, ஜன்யம 1000, ஆக 1072 சாகஙகள,



முதில்பாகம்-ஸ்வரம்: 

(81), 1000 ஜன்யராக ஸ்வராகாரதி,* 
etme 

  

      

    

  

  

3 ஆசோஹணாவசோஹணாகரா இ ஜன்யராக௩கள், 
௦ 

(1), கனகாங்கி ஜயம். 9, 
1 |சரிகமபதகிச், ச்நிதமகரிச சந தழமுகாரி 
2 |சரிகமபதச், ச்தபமகரிச வாகீஸ்வரி 
8 |சரிகமபுநிச், சீநிதமகரிச மிக்தாம்பரி 
4 |சரிகமதறிதச், ச்தநிகபமக ச |மோஹனமல்ல௬ 
9 |சரிமபதச், ச்கிதபமகரிச காத இபரிய 
0 சரிபமபதடிச், ச்தபமகரிச போகிட்தாமவரி 
£ (ஈசரிகமபகபநிச்; ச்தபசமகரிச |கட்கப்ரிய 
8 |சகரிகமபதநி௰ச், ச்ரித..மகரிச |கனகாடி ரி 
9 சமரிகமபதநிச், ச்தபகரிச கபோல்லாரினி 

(2). ரத்தங்கி ஜன்யம். 10. 
10 |சரிகமபதகிதச், ச் தநிதபமரிச | பூபாளசிட்தாம மி 
11 (சரிசமபதநிச், ச்சபமகரி௪ oS OUT OhFoD! 
12 |ஈரிகமபகிச், ச்நிதப 1 eile கண்டா 
19 (சரிகமதநிச், ச்கிஉமகரிச வச் [மனோஹரி 
14 [சரிக பமதநிச்,ச்நிதபம ரிச புவ்பவசந்த 
1௦ |சரிகபதநிச், சீநிதபமதமகரிஈ !வச௩பூபாளம 
10 |£ரிகபசச், ச்கிதபகரிச pj co voor! 
17 (சரிமபதகிச், சீரிதபமகரிச ரிஷ்ப1 ங் 
18 |சரிமபதநிச், சீகிகமகரி௪ பேனச்புஇ 
19 சமரிகமபதநிதச், ச்நிகபமகரிச | கெளரீகாந்தாரி 

(9). கானஞார்த்தி ஜன்யம் 8, 

20) |சரிகமரிமபநிச், ச்கிதபமரிச சாரங்கலலித 
21 (சரிகமபச், ச்நிதமகரிச லலிசகோடி. 
22 (சரிமபதடிச், ச்நிதபமகரிக௪ சாமவராளி 
23 |சரிமபதறிக், ச்நிதபமகரிச இரிகாணிக 
24 |சரிமபறிச், ச்நிதபமசரிச சுரடி.மல்லாரு 
2) சகமபதரிச், ச்ரிதபமகரிச பீன்னபஞ்சமம் 
20 சமரிகமபச், ச்நிக்தபமகரிச த்ர்யம்பகப்ரிய 
27 (சமபதமிச், ச்நிபசமசகரிச மங்களகெளரி 

  

* ஸ்வர£சராதியின் வரிசை கரமம சரிகமபதநிச; சீநிதபமகரிச, 

 



  

      

    
  

  

  

86 சங்தே சந்திரிகை 

§ ஆசோஹணாவரசோஹணாகராதி ஜனயராகங்கள், 
3 ‘ 

(3), வனஸபதிீ ஜன்யம், 9. 
28 (சரிகரிமபச்) ச்நிதபமகரிச பானுமதி 
29 |சரிசமபமதநிச்; ச்நிப / சரிச ஸ்வேகாம்பரி 
30 சரிகமபதநிதச்; ச்சநிபமகரிச௪ | eg Foo 
31 சரிகமபதநிச், ச்நிபதம£ரிச வீரவிக்ர மி 
92 சரிகமபதச், ச்நிதபமரிக கர்ணுடக்கரடி 
29 சரிகமபச், ச்நிதநிபமரிச FIL pap Gv! 
84 சரிமபதகிச், ச்தபமரிச rere) 
30 Fuflewud, க்கிதபமகரிச லிலா. ரஞ்சனி 
36 [சமபதநிச், சசபமகரிச Gan gi 

(8) மானவதி ஜன்மம், 9. 
a7 |பதசமிசரிகமப, மகரிசநிதிப Lome (pap oval) 
88 |சரிகமபதநிபச், ச்கிதமகரி௪ மீனலோ௫௪னி 
89 சரிகமபரிசச், ச்ரிபதமகரிச nme As 
0 1சரிகமபச், ச்தகிக பமகரிச பூர்வகன்னட 
41 சரிகமபச்சிச், ச்தபமதமகரிச பூர்வளிந்து 
,42 |சரிகமதபறிக், ச்தநிடமகரி௪ சேஸ்யகெளரி 
49 சரிமபகுறிச், ச்கிடபதமகரி௪ மனோ ஞ்சனி 
44 (சகமபகச், ச்நிதபமகரிச கனஸ்ய।(மல 
49 சமரிமமபதநி, தபமகரிசநி ஜயசாவேரி 

(6) தானநபி ஜன்யும். 9, 

40 கரிசமபதநிபகிச், ச்நிபமரிச இந்துமாளவி 
47 1சரிகமபதநிபநிச், ச்பசநிபமகரிச (கேளளமாளவி 
46 சரிகமபதகிச்) சீரிபமகரிச இலகப்.ரகாசினி 
49 சரிகமபநிதநிபச்; ச்பமகரிச 'ஸப்ரீமாளவி 
50 
51 
52 
92 
54 

D5 
56 
57   சரிகமடநிச், சரி சநிபமரிச 

சரிகமபச், ச்கி;பமகரிச 
சரிமடறிச், ச்நிசநிபமகமரிச 
சமரிகமபதநி, பமகரிசடி 
சபமபதகிச்,ச்நிதநிபமகரிச 

தசரிகமபதநி, தபமகரிசநிதப 
சரிகரிமதநிச், ச்நிதபமகறிச 
சரிகமசமபதநிச், சீதநிபமகரிச   

 ேஸ்யநா சாயணி 
ஸ்ருங்கா. ரமணி 

தனுசேத்தி 
தேஸ்யசுரடி. 
சாயாநாராயணி 

(1), சேளுவதி ஜயம், 10. 
பானுகெளள 
சேனாக் ரண் 
Fé ST Lp oni! 

   



  

    

  

  

தல்பர்கம்-ஹ்வரம், 67 

J ் + . டட 
a அசோஹணாவரோஹ்ணாகராதி, ஜன்யச-கங்கள், 
6 

௦8 |சரிகமபதகிச், ச்கிதமகமரி௪ சைந்தவகெளரி 
09 |சரிம-மபநிதகிச், சகிதபமகமரிக ! சாயாகெளரி 
60 |சரிமபதச், ச்ரிதபகரி௪ கெளளசஃரிக 
01 |சகரிசமபதநிதச், சநிதடமகமரிச! சாயாமாளவி 

62 |சகரிகமபச, ச்தபமகரிச சிர் துகெளரி 
08 |சகமபதநிதச், ச்கிசபமகச போகி 
04 சமகமபதறிச், ச்தபதமகரிச ஈசகெளள 

(8), ஹ்னுமநோடி ஜன்யம். 19. 

65 தசரிமபத, ம்பமகரிச | Feb BPTI BIN 
66 \defanu, uoshed ys 'புனஞகசோடி 
67 Def aod, நிகபமபகரிச 'புன்னாசுவராளி 
08 |சரிகமக், ச்தமகரிச FBS THE b1 TL 
60 |சரிகமசபமதறிஎ், சநிசமகரிச | சாயாபெளளி 
70 |சரிகமபம்நரிக, ச்சுபமகரிச இ்துசரல் கட 

சரிகமப .தநிஃச், சநிபதிமகரி௪ 

சரிகமபதச், ச் சபமகரி௪ 
சரிஃமபதச், ச்தபமரிச 
சரிகமபநிச், ச்கி;டமகரிச 
சரிகமதநிச், ச்நிதமகரிச 
சரிசபமதகிச், ச் சபமகரிச 
சரிகபசச், ச்சுபகரிச 
சரிகபநிச், சீரிபகரிச 
சரிமபதச், ச்நிதபமகரிச 
சகரிஈமபத, தபமகரிச௪ 
சகமபதக், ச்தபமரிகரிச 
சகமபநிக் ச்நிதப மகரி௪ 
சமதநிச், ச்நிதமகச 

திசரிமபதறி, தயமகரிசகிதப 

திறிமாங்கி 

சு$தசீமக்இனி 
சம்த்ரிகாகெளள 
நாதம் ] ளி 

கோடி. 
தேசிக! பங்காள 

ரேகுப்தி 
களாசாவேரி 
அ௮சாவேரி : 
நாகவராளி 
சுக்தமாருவ 

குன்யாரி © 
பானுசநத்ரிக 

(9), தேனுக ஒன்யம். 10, 

கெளரீபங்காள   சரிகமபறிச்; ச்நிசபமதமகரிச 
சரிகமபதச், ச்நிபமபரிகரிச 
சரிசம பநித௯ ச்தபமகரிச 
சரிமகம௫௪பதச், ச்தபமகரிச   லலி,கஸ்ரீகண்டி 

தைர்யமுகி 
சேஸ்யஆந்தாளி 
இந் துசர்தாமணி   

  -
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3 , 

4 (| அரோஹணாவசோஹணாகரஇ. ஜன்யராகங்கள். 
6 

80 (சரிமபநிச, ச்சுபாமகரிச பின்னஷூடஜம 
90) (சசமநி, தபமகரிச சோகவராளி 
0] |சகபமதகிச், நிசபமகரிச Lbs 
92 சமரிகமபடிர், ச்கிபதமகரிச தேசிகாரு மரி 
98 |சமகமதகிச்; ச்நிதபமகரிச பூரவபருஜ- 

, ் (10). நாடகப்£ய ஜன்மம், 11. 

091 |மபதரிதசரி?ம, கரிசநிதபமக  சிதுபைரவி 
05 (சரிகமபசுபகிச், ச்கிதபமாமரிச |(நடாபரணம் 
96 |சரிகமபதநிச், ச்நிசரியமகரிச Bustin 

O7 iefanuse, FO 4uu ane நிரஞ்சனி 

08 |சரிகமபநி, தமபகரிசரி வசர தகன்னட 
09 |சரிகமபநிதகிசு, சநிபதமகரிச பூவராமக்ரிய 

  
சரிமக ஈதபதறிச், ச்நிதபமகச 
சரிமபதச், சநிநிபமகரிச 
சகமபறிச், ச்நி/பமகரி௪ 

சகபதகிச், ச்நிதநிபமகரி௪   
  

  

கனன!_செளராஷ்ட£ம் 
மாக BO ° 

மெளல்தாதன்யாடி 
சமரிகமபபதடிச், ச்பிதமகரிர | ஹிம்சோளதேூக 
சமகமபசகித௪, சரிசபமகரிக  சாரங்கபெளளி 

(11). கோகிலப்ரிய உன்யம் 9, 
சரிகரிமதறிச், ச்கிதபமபமகரிச।கோடலாரவ௨ம 
சரிசமடமதநிச,) ௪தபமரிச இந்துக்ரிய 
சரிகமபதபகிஸ்) சநிபமகரிச !சாயாசைந்தவி 
சரிகமபதச, சீநிதபமகரிச கெளமாரி 
சரிகமபச், சகிதபமகரி௪ வச சகர ராயணி 
சகமபமதகசிச், சசிபமமகரிர சுக. சமஞ்சரி 
சகமபழபடிச், சீநிதபமகரிச LoT UC 4 Ae 
சகமபரநிச்) ச்றிப2பமசச வாதனி 
௪சபமதகிச், சறிசதபமகரிச Si dt BOVEY os 

(12) நபாவகி ஜன்யம், 9, 
சரிகமபநிசச், ச்நிதபமகரி௪ சேகாவதி 
சரிகமபநிச; ச்கிபமகரிச போசவராளி 
சரிகமபச், ச்நிபதசிபமகரிச சோமபைரவி 
சகமபத௫ிச், சீதநிபமரிக௪ பூரணஸ்வராவளி 

சாமகுரஞ்சி 
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3 ட 
“8 

119 
120 
121 
122 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
191 
182 
139 
134 
135 
136 
137 
138 

139 
140 
141 
142 
118 
114 
145 
146 
147 
148 
149 

ஆசோஹணாவசோஹணாக.ரா.இ. ஜனயராகங்கள். 

  

சமரிகப பறிச், ச்நிபமரிச 
சமகமபதகிச், ச்நிபதரிபமகரிச 
சபபதநிச், ச்நிபமகரிச 
சமபதகிச், ச்தநிபமகச 

சரிக ௦பகநி௫, ச்சபமகரிச 
சரிகமபதச், சீநிசபமகரிச 
ஈரிகமதநிச், ச்கிநபகரி௪ 
சரிகபமதச், ச்தபமகரிச 
சரிகபதறிச், ச்நிதபகரி௪ 
சரிகபதச், ச்தபமகரிச 
சரிம..தரிச் ச்நிதநிபமரிச 
சரிமபததிச், ச்சிரபபரிச 
சரிமபதநிச் ச்பசிபமரிச 
சரிமபநிதச், & Font ome 
Filius, 2) Fouls 
சகமபதகிகச், ச்நிதபமகச 
சகமபதகிச், ச்தநிதபமகச 
சமகமபதகிச், ச்தநிதபமசச 
FLU BAH, EAGLE 
சபம .தநிதச், ச்கிகபமகரிச 

(14) லதளாபாண 

சரிகமபமடிச், ச்கிசபமகரிச 
சரிகமசநிச; ச்கிசகிதமபமகரிச 
சரிகமதநிச், ச்கிதபமரிச 
சரிமபமதகிச், ச்ரிரமகரிச 
சரிமபதச், ச்கிபதமகரிச 
சரிமபகிதச், ச்ரிகசமபமகரிக 
சகரிமபநிச், சீதபமகரிச 
சகரிமடறிச், சகிபமகரி௪ 
சகமபதநி, தபமகரிசநி 
சமகமபதறிச், ச்கிதபமகரிச 
சமபதகிச், ச்நிபமரிக௪   

ப. ரதாபவசநத 
ஸி்யாமகல்யா ணி 

செளப்யகசசம் 
பானுகோடில 

| 
: 

(13). காயகப்ரிய ஜன்ய்ம 16, 
8 

)கீதப்ரிய 

ஹெஜ்ஜ-ஜ்ஜி 
சலகட 

BOUT EF ரிக 
GOV BL 

கல்யாணகேசரி 

@ தவழு்கா ரி 

{Bove evr ip. 

சாமநாராயணி! 

மேகராகம் 
நாகசா மீதம் 

கு௩சலகாமடோ இ 
ஜா Tarver) 

ஜஸ்காவளி 
Grou rer) 

Lye + HG 5 Lo ewe!) 

ஜன் யம், 11. 

விஜயோலலாசுனி 
வசந் POUT வி 

ஹம்சகாம்போ இ; 
சோமசாகம் 

ஸ்யாமசிந்தாமி 

சாகவசந்த 
காணாடகஆகந்தாளி 
சுசாசாம்போதி 

பூர்வ தாசி 

வசந்தழமுகாரி 
நிட லட்.சகாசினி 

  

ence ம அவையய் படபட... வய எவை வ்வலவள் | 
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i ஆசோஹ்ணாவரோஹளணுகராஇி ஜன்யராகமங்கள். 

ே 
(169. மர்யாமானவகேளள ஜன்யம், 44, 

150 |சரிகரிமபதகிச், ச்தநிதபமகச |சேஸ்யசேகுப்த 
151 சரிகமபமதகிச், ச்நிதமகரிச லலிதக்ரிய 
102சரிகமபச; பமகரிச பூர்ணபஞ்சமம் 
158(சரிகமபதபநிச், ச்கிபமரிச வசந்தப்ரிய 
194|சரிகமபதகிச், ச்கிதபமசச காயாகெளள. 
125சரிகமபதநிச், ச்சபமகரிச மிச்சகரணி 
156 |சரிகமபதகிச், ச்சபகரிச லலி சகெளரி 
157 சரிகமதநிதச், ச்கிதபமகரிச கும்மசாபபோத 
148 |சரிகமகநிச், ச்கிகபமகரி௪ பூர்வி 

159 சரிகமதகிச், ச்கிசமபமகரிச லலிதபஞ்சமம் 

160 சரிக£தகிச்; ச்கிதமகரிச வினோதினி 
161 சரிகமகிக், ச்கிமகரிச மேகரஞ்சி 
169 |சரிகபமதச், ச்தபகரிச சுத்தமலஹரி 
168(சரிகபதநிதச், சரிதபகரிச பெள 
164|சரிகபகச், ச்கிசபமகரிச மேசபெளளி 
165 சரிகபதச், ச்தநிசபமகரிச குஜ்ஜரி 
100 |சரிகடதச், ச சபகரிச பூபாளம் 
167 சரிகபகச், சமமபகரிச௪ மாரக்கதேிக 
1681சரிமக௦பதகடிச, ச்கிகபமகரிச |காதமாமக்ரிய 

| 1691சரிகமபதகிச், ச்கிதபமகச சாயாகெளள ---- 
170 /-ரிமகமபநிச் ,ச்கிபமரிகரிக மாருவகன் னட 
1/1|1சரிமபதச், ச்கிதபமகரிச சாவேரி 
179]சரிமபகச், சீ தபமகரிச மலஹு ॥ 
179]சரிமபதச், சஉபகரிச சாளங்ககாட 
174|சரிமபதச்ரிச், சகிச்சபமகரிச  |சாசங்ககாட 
175 சரிமபகிச், ச்நிதபமதமகரிச கெளளிபந்து 

176|சரிமபறிச், ச்கிசபமகரிச கெளரி 
177 /சரிமபநிச், ச்கிபதபமகரிச குண்டக்ரிய 
] 78|சரிமபகிச், ச்நிபதபமரிச யாழ். 

1709 /சரிமபடிச், ச்நிபமரிகமரிச கெளள 
1801சரிபமபதச், ச்ச,பமகரிச சுச்தக்ரிய 
18] |சரிப,சகிச், ச்நிதபரிச சேஸ்யகெளள 
1891சகரிச 2பகிச், ச்சிச்சபகரிச பிந்துமாலினி 
1881௪5ம தரிச், ச்நிதபமகரிச பருஜ- 

  
 



  

  

  

  

    

  

முதல்பாகம்-ஷ்வ்ரம். 91 

ட ஆசோஹணாகரோ ஹணாகராதி, ஜனயராகங்கள், 

184 |சகமபதறிச், சரிபதபமகரிகச (சிந்துராமக்ரிய 

18d சுகம தகிச், சீதபமகரி௪ wi die sis 
1801சகமடறிச், ச்கிசமபமகரிச மாருவ 
187|சகமபநிச், ச்நிபமகரிச ஜகன்மோஹினி 
1881சகமதகிதச், ச்கபமகரிச கன்னட பங்காள 
1891௪மகமப, ச்கிதபமகரிச LOGI ON COE 
1901சமகமடதகிதச், ச்நிதபமகரிச |, ன௫ந்து 
19] சமகாபதரிழச், ச்ரிகபமரிகரிச சுரந்து 

(16), சக்ரவாக ஜன்யம், 87. 
192|பதஙிதசரிகமபத;பமகரிசநிதநிபபூர்ணகாந்தாரி 
193 தநிசரிகமபடடி மகரிசநிசத சுபாஷிஎி 
194 சரிகமசபமததிச்,'ச்தகிபமகச  குஹப்ரிய 
195 சரிகமபமசறிச், ச்கிககிபமகரிச (இன்மயி 
196 சரிகமபமதறிச், ச்கநிபமகீரிச மனூஜப்ரிய 
1971சரிகமபதறிச், ச்கிதபகரிச ச௫ப்ரகாசினி 
19 :1சரிகமபத நிச், சீமரிபமகமரி௪ குந்தல 

199 சரிகமபச், ச்நிதபமகமகரிச தனபாலினி 
200 சரிகமகநிதச், சீசசெபமகரிச (வேகவாஹினி 
201 சரிகமதறிச், ச்கிதமகரிச புஜங்கணெி 
202 சரிகமகி _ நிபநிச், ச்நிசமசச (குவலயா ன௩தி 
209 சரிகபமத சச், ச்நிதபமாஈ தமகரிச'ஜனாகர்ஷணி 
204 |சரிகபதகிச், ச்கிரபமகரிச வீணாதரி 
205 |சரிகபதநிச், ச்நிதபகரிச மலயமாருதம் 
200 |சரிம சச், ச்தப௦கச களாவஇ 
9071சகரிம தகி, ச்கிதநிபமரிச சாந்தஸ்வருபிஸி 
2031சகமபமதகநிச், ச்நிதநிபமகமரி௪ [சந்த்ரசிர ணி 
9091௪கமபதநிச், ச்கிதபமகமரிச பக்தப்ரிய 
9210 சகமபதரிச், ச்சபமகரிச நபோமாடணி 
211 1சகமபகிச், ச்நிசயமகரி௪ கணிதவ்ே @ Boo! 
12 \sanda6s, ¢Aezunahe ரலிரெணி 
218 ஈகமரிகச், சகிபதமகரிச புவன மோஹினி 
2141சகபதகிச், சகிதபமகரிச சுச்தஸ்யாமல 
215 சமகமபதசி, தபமகரிசறி சிவான௩$இ 
216 சமகமபதகிதச், ச்நிதபமகமரிச கோஷ்ணி           
 



  

  

      

92 சங்கே சந்திரிகை 

3 
4 | அசோஹணாவரோஹணாகராதி, ஜனயராகங்கள். 
ே 

217 (சபமதநி, தபமகாரிசநி களாக 
2181௪பதகிச், ச்ரிச பமகரிச குசமாங்கி 

(17). சூர்யகாந்த ஜன்யம். 18. 

219 சரிகமபதகிச், ச்தப கரிச பைரவம் 
220சரிக௦பமச், ச்சிகபமகரி௪ சேனாமஎரி 
221 சரிகம )சீ, ச்ரிகபமகரிச Bois rhs) voll 

222 சரிகம ககிச், ச்ரிதமகரி௪ லலி - 
225 சரிமகம நிச், ச்நிசுபமரிச சாமகன்னட 
9224 சரிமகம ப தநிதச், ச்நிதபபகரிச [செளராஷ்ட ரம் 
225 சரிமபசநிச், ச்ரிதபமகமரிச௪  (ுப்ரதபம் 
220 சகமபமதமிச், ச்கிச்,பமகமரிச (சே. மதரங்க-! 
207 சகமபகடூிச், ச்ரிகபமகச மாகசூடா மணி 

2968 சகமபகிச், ச்கிப தமசரிச சாமக் சமல்லாரு 
9209 சகமததிச், ச்கிஃ/ ப மகரிச காஜம 

280 சகம.ககிச், ச்நிதமகரிச வசத 
231 சமகமபதகிச், சீநிதபமகரி௪ ஆஹிரி 

(18) ஹாடகாம்.ரி ஜுயம். 1. 

982 |சரிகமபதஙிச், ச்நிப । கரிச சிம்ஹேளம் 

233 சரிகமபநிதநிச், சீரிபமாரி௪ ஹிதப। ஷி! 
234 சரிகமபறிச், ச்கிபதநிபமகச டா & 5 TEIG) DI! 

935 சரிகமபச்) ச்நிதகிபபகரிச டானுசூடாமணு 
296 சரிமபடகிச், ச்கிககிடமகச )ல்லோலம் 

937 சரிமபகிச், FASS: மகமரிச பூபாள ரங்கு. i 

238 Fae sn SOE, ச்கி,)பமகரிச சும்தமளவ் 

239 சகமபநிதறிர், ச்நிபமரிச ச£த்.ர சூட ப்ரிய 
90 ௪கமபச், *பமகரிச௪ ஹம்ச௩டனி. : 
241 சமரிபகிச், ச்கமிபமகசரிச் இவ்யகாங்காரம 

949 1சமபதச், ச்நிபமகச Ir GE OO cL 
(19). ஜங்காரத்வனி ஜன்யம், 10, 

243 சரிகமப, சகபமரிகரி௪ Fs ரஞ்சனி 
244 சரிகமபதச், ச சட ௦கரிச ஜங்காரி 
2425 சரிகம தடிச், ச்தகிதபமகரிச அமருததரங்கிண் : 

240 |சரிமபதச், ச்கபமகரிச சாயாகிந்து     
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முதல்பாகம்-ஸ்வரம். 

3 அசோஹணாவரசோஹனுகராதி. ஜன்யராகங்கள், 

ே 

247 /சகரிகமபதநிதச், ச்நிதபமரிச |ஜங்காரப்ரமரி 
9248 /சகரி :மபச், ச்நிதபமகரிச பூரணலலித 

249 சகமபச், ச்நிதபமகரி௪ ேஸ்யபேகட 
௦501௪,%மககிச். ச்ரிசபமரிச பூர்வசாளவி 
25] எமரிகமபச், ச்கிழபமகரீச பரப தரங்கிலி 

92(சமபககிதச, ச்றிதடபமகரிச Bib gig eral 
(20). pLamimal pectruta. 41. 

279 ]1சரிசகமபகிச், ச்நிசபமகரிச கண்டாரவம் 
294|சரிகரிமட சகிகச்,ச்நிருநி மரிகரிசகோகைவராளி 
950 சரிகமப 25, நிதபமரி௪ நாககாம்தாரி 
256 கரிகமப சநிதச், F bts கரிச நிலவேமை 

257 சரி, மபதகிச், ச்நிச/பமகச மாரச்கஹிந்தோளம் 
258$|சரிகயபதநிச, ச்கிதபமரிச கமலாகரங்கிை! 
59 ]சரிகம் தடிச், ச்நிடமகச சாரமதஇ 
200) |சரிகமப தச், ச்கிதமகரிச ஆஹோரி 
20] சரிக £ பரிச், ச்நிபமகரிச பூரணஷட்ஜம் 
2091௪ரி மநிதநிச், சரி மகரிச பூர்வபைரவ் 

2031சரிகமகிச், ச்நிப பதமகரிச |தேவக்ரிய 

201/சரிமபதகிதச், சீரகி)பமகரிச மூகாரி 

205/சரிமபகநிர், சீநிகபமகரிச சுத்ததேடி 
60|சரிமபதகிச், சீநிசமகரிச அம்ருகவாஹினி 

2671சரிம ரச், சீரி” பகரிச 'வசந்தவராளி 

2081சரிமடநிச், சநிகபமகச புவன காந்தாரி 

909) சரிமபச்றிச், ச்நிபமகமரிச உதயரவ்சந்தரிக 

970)சரி. ம நிச், ச்கிசபமகரிச சாரங்க பா] 
271 சகரிகமப சகிச், ச்சிகபமகரிச௪  |பைரவி 
272சகரிகமபச், ச்நிதபமகரிச ICT GEOL I abt 

21/3சகரிகம,சகிச், ச்நிதபமகரிச ப்ருரவ் 
274எகரிகமகிதநிச், ச்கிகபமபகரிச மாஞ்சி 
21சகரிமபதகு சீசநிபமகரிகச் Gamat orf 
276lesuus: AF, ¢Asuwahe ௩, ராயணதேசாஇ 
977 சகமபதகிதச், ச்கிதபமகு ௦௧௪, ao gran ag 5 

27 9சகமபதறிச், ச்சபமகரிச Ot gsc rr aun 

279 ean sé, eH gwag கனடமல்லாரு   
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94 Fue 65 Bidens 

அ os 
8 ஆசோஹணாவசரோஹணாகராதி, ஜன்யராகங்கள். 

280 சகமபநி, தமகரிச சாபகண்டாரவம் 
281 சகமபகீதச், ச்நிதபமகரிச கனகவசடத 
282 ௪கமடநிச், ச்நிதயமகரிச அபேரி 
283 |e sn நிச், ச்நிகமபமகரிச தந்து தன்யாசி 
284 ௪கமபநிச், ச்கிதமகரிச சுத்தச.ரம்கணெி 
295 |சகமபரிச், ச்நிபமகரிச அக்னிகோபம் 
290 சகமபகிச், ச்கிபமகச சுத்ததன்யாசி 
267 |சகமபறிச், ச்சிபமரிச சும்த்சாளவி 
268 |சகமபநிசு, த மகரிக௪ ஸ்ரீகண்டாணம் 
289|ஈகமதபகிதறிச், ச்நிதபமசச  கோபிகாவசர் த 
290 சகமதகிதச், ச்நிதபமகரிச அ இபைரவி 
291 சகமதடிச், ச்நிதமபமகச ஜயா த்ரீ 
209 சமரிமபநிதநிச், ச்கி. நிதமகரிச Sue 
292 ௪மக.௰தகிச், ச்கிசமகச ஹி்தோளம் 

(21). காரவாணி ஜன்யம். 14. 
294 நிசரிகமபத, ப மகரிசடி சோம ரி 
295 சரிகமசமப நிச், ச்நிதபபகச இ துதவாரி 
290 சரிசமபத நிச், ச்கிதபமபகரிச ஐயஸ்ரீ 

201 சரிகமப.தநிச், ச்பமகரி௪ 'இரணாவளி 
298 சரிகமபதச், சநிதபமகரிச சாமற்தசாளவி 
299 சரிகமபறிச், சநிதகிபமகரிச SORE ait coll 
900 சரிகமபகிச், ச்கிபமகரிச தவ்யாப.ரணம் 
௦01 (சரிகமபறிச், ச்சபமகரிச குலபூஷ ணி 
802|சரிகமபச், சரிதமகச௪ நாக தீபகம் 
909|சகமபதக், ச்நிசபமகரிச காளணுடகதேவகாம் தாரி 
804 சகம:,நிதகிபள், ச்நிதமகரிச (ஹம்சபஞ்சமம் 
809 ௪ , மதறிச். ச்நிதபப கரிச கல்யாணவச$த 
200 சமகமபதகிச், ச்கிதபமகரிச மாதவி 
9017 சமகமபதநிச், ச்கிதமகரிச ககன பூபாளம் 

(92), காஹாப்ரிற் ஜன்யம். 68. 
308 நிசரிசம.தரி, ௫ மகரிசநித சைதவி 
809[சரிகமசமப ரிச், ச்சிதபட்கரி” 'களாநிதி 
810 சரிசமரிமபதறிச், ச்கிதபமட - பஃவத்ப்ரிய 
911 (ஹரிகாரசாயணி 

) 
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முதல்பாகம்-ஸ்வரம். 

௮ 
ம, அசோஹணாவரோஹணாகராதி. ஜதன்யராசுங்கள், 
ே 

819 )சரிகமபதகிபச், ச்கிபமகரிச களால்வரளுபி 

918 சரிகம கிச், சநிகமரி௪ மண்டமாரி 
514(சரிகமபதச், #3 a walle ஜயரா ராயணி 
815|சரிகமப சச், ச்கிபமரிகச சுத்தமே வஹரி 
916|சரிகமபகிததிச், சகி,பமபகரிச |(ஹுசேனி 
3171சரிகமபகிதகிச், ச்கிதபமகரிச௪ (மஞ்சரி 
818|சரிகமபநிச், ச்கிதபமகரிக௪ ௩ாதத.ரங்கிணி 
519|௪ரிக.2பகி௪, சரிபமகமரிஏ லலித கதாரி 
990 சரிகமபறிச், சுதநி.பபதறிபழரிகமரிச (கா Ly 

991 சரிகமபச், ச்கிககிபம, ச குயுதப்ரிய 
999 சரிகஃபசீ, ச்நிப கரி இலா வளி 

923 சரிகமதகி் ச்ரிடமகரிச ஸ்ரீரஞ்சனி 
994 /சரிகமதநிச், ச்ரிபம மரிச ஸ்வரரஞ்சனி 
995 ஈரிக ௦தச், ச்தமகரிச அபோகி 

926 சரிகமநிச், ச்ரிபமகரிச௪ ரூத.ப்ரிய 
997 சரிகபமநிகச், ச்கிசடமகரிச பாலகோஷி 
998 சரிமக ( பதபச், ச்சபமரிச சுல்ஹாரு 
9290 சரிமபசகிதபச். ச்கிச்சபமரிகரிச காயகி 

380 சரிமடதகிள், ச்ரிதநிபமரிச தேவமனேஹரி 
381 சரிமப சதிச், ச்கிசபமகச நாகரி 
332 சரி ௦பதநிச், ச்மபதஙிதபமகரிச சுக்தமச்யாம் 
333 சரிமபதச், ச்ரிதபமகரி௪ சாளகபைரவி 
3984 /சரிமபதச், ச்தபமரிகரிச KE tb! WH Ot 
835 (சரிமபகிச ச்நிதரிபமகரிச சுத்தவேளாவளி 
336 eM fe) Fh SA whee ஸ்ரீராசம் . 

991 சரிஃபநிச், சீநித்மகரிச நவரத்னயிலாசம் 
998 சரிமபநிச் ச்பிபமசரி௫ மணிரங்கு 
999 சரிமபரித், சீரிபமரிச மத்யமாவஇ 
340 |௪ரிசபநிச், £85) walle ப்ஞ்சமராகம் 
941 சகரிகமபதச், ச்சிடமபமரிகரிச௪ [சித் சேன 
342 சாரிஃமபசச் ச்சபமகரிச ஸ்ரீமனோஹரி 
846 (சகரிகமபகிதநிச், ச்நிதமகரிச மாகவமனோஹரி 
344 சசரிகமதறிச், சரிபமகரிச நடனபரியு 
5949 சகரிகமநிதறிச்; சநிதமகமபமசரிச ரீ தகெளள           
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a அசோஹணாவசோஹணாகரஇி, ஜனயசரகங்கள, 
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98401௪ ,ரிமபசநிச, ச்தபமகரிச தேவரஞ்சனி 
947 ஈகரிம நிச். ச்ரி .மரி)௪ ப்ரும்தாவனசாலக 
346|சகம. ௦கறிச், ச்நிதபமசமரிச 'சுகுணபூஷணி 
8409 |௪கமபதநிச், ச்கிதபமரிச ஸ்வ.ரபூஷி 
8901௪௧ம ,௪கிசு ச்நிதமகரிச பாலசர்த்ரிக 
8௦1 [raw sds, FA roads val 508 ey amd 
B02leeouede, Fswshe பூணகளாநிதஇ 
3௦9 சக௦பதச், சத மதமகரிர மாருவதனயாசி 
89 1/சகமபதச்; ச்கிதபமகச ஜயர கசேன 
395 சுகமபநிதச், ச்சிதமகரிச சுத்தபைரவி 
990 சகமபக௫ிச, ச்சி-பமகரிச வஜ்ரகாந்து 
997 /௪கமநிச், சநிபமரிக௪, நாதஞூாத 
9௦9 (சகம௫ச்), சநிதபமஃமரிச பலமஞசரி 

399 (சமரிகமபக ரி, தபம a fle: ௬பாங்டு 
5960 1சமகமபததிதச், ச்சிபமகரிச பூரவமுகாரி 
1|கமகாபதகிச், சரிதகிப௦ரி ர ஸ்வரகளாநிதி 

362) F Go நிதநிபதரிச், ச்சிதமசச மாளவஸ்ர் 
8091௪௦/ம ச், ச்சிதமகரிச காளிந்து 

S64 eu ௪ரிச், ச்சிபமகரிச மாதுமனேஹரி 

809௪ம்) சபரிதபமகரிக௪ சாதவராங்கிண் 

(291. கேளரீமஷனேைரி ஜன்யம், 9, 

506 சரிகமபதகி, ௪, ச்நிதபமகரிச௪  |கமபிரிணி 
807 |சரிக (பசீ; சீநிதபமகரிச வேளாவளி 
868 சரிகம ௪ ச்சிதடமகரிச சாமசாளவி 
869 ௪ரிகம௪, ச்தெப ஈகரிர ஹம்சதீ கம் 
870 |௪ரிக ஈரிச், ச்சிமகரிச நாகபூபாளம 
971 /சரிம அ ௪ சநிதபமரிச சாளவிபங்காள 
9/2[சகமபதச், ச்கிதமகரிச சிமஹேளபைரவி 
878 |சகமதகிச௪, ச்சி மகரிச கோூலதபகம் 
974[சமப்சிதச், ச் மமகரிச நாகபஞ்சம ௦ 

(24), வரணப்ரிய ஜன்யம, 9. 
67/5 சரிகமபதநி ச்ிபமரிச பானு பகம் 
376 சரிகமபச், ச்கிதநிபமகச ஹம்சபூபாளம்: 
977 /சரிமபதகிச்; ச்கிடநிபமக.ச சிம்ஹேள காபி     
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8 | x@rranexaGCrranensrn&, | ஐன்யராகங்கள். 

378 சரிமபகிச், க்கிபமகரிச௪ கெளளபஞ்சமம் 
O79 சஃரிமபச், ச்கிதபமகரி௪ வீரவச£த 
380 |௪க:௦தபுதநிச், ச்நிபமரிச ௩வகிசபஞ்சமம் 
361 (சகமதறிச், ச்நிபகரிச வரம்சபூஷணி 
562 (சகபதநிச், ச்நிபமகச சோமதிீபகம் 
882 (சமப நறிச், ச்கி சநிடமச௪ கந்தர்வகாராயணி 

(25). மாராதசனி ஜன்யம். 10, 

984 சரிகமபமதபதச், ச்சிசபமகரி௪ | கேசரி 
280 |சரிக௦பமகநிச், ச்சபமகரிச சிம்ஹேளவசம்த 
389 |efamu aud, ச்கிசப ௦கரிச மித் ரரஞ்சீனி 
387 சரிகமபதச், Osuna sie சரத்யுஇ 
288 (சரிகமப நநிதச், ச்ரிரிநிபமகரிச 'பேஸ்யமுகாரி 
8809 [ஈரிகமபககிச், ச்தமகரி௪ சம்யபஞ்சமம் 
390 (சரிகமபச், ச்நிதபமமகரிச ஹம்சகாந்தாரி 
391 |சரிமபதச், ச்நிகபமகமி௪ கல்லோலசாவேமி 
392 சசமபதநிச், சீ தநிபமகரிச தேவசாலகம் 
393 (சமகமபசச், சீமபமகரிச பானுப்ர தாபம் 

(26). சாநகேசி ஜன்யம், 9. 

394 |சரிகமபம,ரகிச், ச்சபமகமரிச  [சிம்ஹேளவராளி 
99௦ (சரிகமபதஙிச், ச்கித பமகமரி௪ சிதஸ்வருபிலி 
896 |சரிகமபதஙிச், ச்கிபகமரிச சுக்ர ஜ்யோதி 
397 (சரிக 2பகிச், ச்ரிதரிபமக௪ கன்னடடஞ்சமம் 
398 [சரிமபதச், ச்நிதடமகரிச தரய்டு ணி 
999 சரிமபச், ச்கிதமகரி௪ at pia ere ஹரி 
400 எகமபமதநிச்; சீநியமகச கோகிலப்ர ; தாபம் 
401 (சகமபகிர, ச்நிசபமகரிச மாரவி 
402 (சபமதநிச், ச்நிதபமகரிச சோமப்்ரதாபம் 

(27). சாசாங்கி ஜன்யம், 80, 

403 (பறிசரிகமப, மகசநிதப மாதுர்யராகம் 
404 பச்சிசரிமகப், மகரிசநிதப மஞ்சுள 
405 சரிகமபமததிச், ச்ரிச்தபமகரிச ஈாதவினோ இனி 

OG le நிசம Eile நயனரஞ்சனி 
மணிமய 

  

பின்னகாந்தாரி    
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409 சரிஃமப கிச், ச்ரிச/பமக௪ பத்மராகம் 
410 (சரிகமபதசிச், ச்நிபமகரி௪ குசமப்ரிய 
411 [சரிகமபகிபச், ச்பெமகரிச கேதா.ரகாட 

419 |சரிகமபறிச், ச்கியபமக 1௪ இவ்யஞசமம் 
413 |சரிகமபச்; ச்ச9ிதபமக௪ ஹரிப்ரிய 
414 (சரிகபமபச, ச்கபமகரி௪ ௩ரகாபர வி 
415 |சரிகபமதநிச், ச்தெபமக॥ச மானா..ரணி 
416 சரி்மகமபறநிச், ச சிபதமகரிச சாரசப்ரிய 
417 |சரிமபசச், ச்சிதபமகரிச aos om 
418 |ஈரிபத$ச், &o ouseE ர. ஞி 
419 [ஈகரிகமபதபரிச், ச 9,பமகரிச | தவ்யாமபரி 

420 கரிமப், ச்நிபமகரிச நளின கா௩இ 

49] (சகமபமதகிச், ச்கிதகரிக சாகஸ்வரபி 
429 சகமபதூச், ச்சிதடமகமா/௪ சே மழுடு 

493 சகமபத ரம; ச்சிதபமகர் ச சம்ஹவாஹினி 
494 சகமபதரிர், Fh gue le போகலீல 
425 [ஈகமபசிச், சகிஐபமாச சமலாமனோேஹரி 
426 சகமபூச், ர்சிதபமரி௪ ஜலஜவாகினி 
47 சகம்பச், ச்சிதபமரி௪ ஜபாபரணி 
498 ஈகம.கிச், ச்சிதபமகரி௪ பானு ரணி 
429 |ஈமசமரிகமபநச௪, ச்நிரபமரிகச | ர $்னமி 
480 (ஈமகமபதநி, பமகரிசகி Lala? 
481 |Finginn 684) Fo uucae நாதப்ரிய 
439 [சமகமபச், ச்தெபமகச இனகரகார்த 

(85) ஹரிமாம்போதி ஜன்யம், 59, 

493 |தீரிசரிகம, பமகரிச ிதறிப வேத்கோவப்ரிய 
454 (கசரிகமபதரி, கபமகரிசகித ப |[ஜஞ்சுரடி 
439 (சரிகமபமககிச், ச்சிதநிபமகமரிச | மாளவி 
480 -ரிகமபமதிச், ச் ரபமகமரிச  1சஹானா 
437 [சரிகமப தர, ச்சிபமரிகமரி௪ உமாபரணம் 
438 (சரிகமப சி, பமரிமகசறி திவைதபரிபூர்ணி 
489 சரிகமபதச், ச்நிதபமகரிச காம்போதி 
440 (சரிகமபதச்; ச்கிதமகமரி௫ தேசாக்ஷி 
441 சரிகமபதிதகிபச், ச்நிதபமரி௪ |ஸ்வரி£ 
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| 
442 (சரிகமபரிதறிச், ச்சிதபமகமரிகரிஈ சமஜேஹரி 
445 சரிகமபநிச், ச்நிசபமக௪ | சுிகன்னடடகெளள 
444 சரிகமபச், ச்சிதசிபமரி௪ மீவைதானம்துி 
415 சரிசமதபதறிச், ச்தெபமகச . (ப்ரதாபகாட 
416 (ஈரிகமதகிதச், ச்கிதநிபமகரிச கோடுலக்வனி 

417 (சரிகமகதிதச், ச்நிதபமகமரிஈ நடராராயி 
448 சரிகமதநிச், ச்சிதகி ose சுழ்தவராளி 
419 (ரரிசமதநிக், ச்சிதசியபமரிமகச  (ஹிதப்ரிய 
430 |சரிகமதச், சீரிதமகரிச ret she 
451 சரிகமதச், ச்தசிபமகரிச சரஸ்வதி னோ ஹரி 
82 [சரிகமநிதகிபதசிச்) சீிகிகசமகச  /நாடகுரஞ்ி 
433 சரிகபதகிச், ச்கிசபநரி௪ ஜனசம்மோதினி 
454 |சரிகபதரச், ச்தபகரி௪ மோஹனம் 
455 சரிமகமப கிச், சீிசிகபமகரிகச |தவிஜாவந்தி 
456 ஈரிமகமபசிதச், ச்தபமகரிகச |ஜுூஜாவக்இ 
ANT கரிமக பூச், சீகித;பமகரி௪ சாயாதரங்கிஸ! 

48 (ஈரிமகபமகிச், ச்சிதபமகரிச மாயாகுரங்கின 
4509 | pA a fe, Ou Oumar ir anrot Ce 1 8) 

460 \efuust, 8 aus le யதுளுலகாம்போ தி 
AS] சரிமபதச், ச்சிதபமரிமகச பலஹம்ச 
402 சரிமபதச், ச்கிதமரிச ராசாயணி 
498 சரிமபதச், ர் 2பமகரிச சாம 
404 |சரிமபகிதகிர், ச்கியபமகரிச உாமாயணகெளள 
405 (சரிமபநிதர், ச்நிசமரிச ராகபஞ்சரி 
406 |சரிமபகிச், ச்நிச்சபமகரி௪ காபிநாரராயலி 

Ag? |e Muu de, ச்நிரப .கமரி௪ ஈரடி. 

408 சரிமபகிச், சீரிதபமகரிக௪ கேகாரகெளள 
409 |சரிமபறிச், ச்கிதபமகரிக மலாரு 
470 [ஈரிமபசிச், ச்சிசமரிகமரிச அங் தாளி 
471 சரிமபச், ச்தபமகரிச ப் ரசாபவராளி 
479 சரிமபச்நிச்) ச்டிதப cafe நவர சகளாகிஇ 
479 சரிபமப.தநிச், ச்ரிதபமச சரபைரவி 
474 சரிபதகி, தபரி௪ மச தகே லெ 
476 சகரிகமப.தரிச், ச்நிதபமகரிச |பூஷவணி       
 



  

  
  

  

    
  

  

100 சங்தே சந்திரிகை. 

“g 
ட அசோஹணாவரோவாணாகராதி, ஜனயராகங்கள், 

476 (சகமபமதரிச், ச்கிதபமகமரிச |ப்ரதாபடுந்தாமணி 
4/1 [ரகமபதகநிச், ச்நிகபமகச Ber amt] 
478 ஈகமதபநிச், சீரிபமரிச Gora ef 
419 சகமபதச், ச்தபமகச நாகஸ்வராவளி 
480 (சகமபச்) ச்நிசமகரி௪ கவரசகன்னட 
48] சசமபநிதகிச், ச்நிதபமரிச சக்னூகரி 
462 [சகமதபதநிச், ச்நிபமகச பஹ காரி 
489 சகமதநிச், ச்ரிபதமகரிச AO Bal HH TLD vol} 
484 சமகமரிகமபச், ச்கிதபமகரிச  (சட்துகன்னட 
465 சமகமபததிச், ச்நிதபமகரி௪ BLOTS: 
460 (சமகமபசதரிச், ச்நிபமசமரி௫ ப்சதாபருக்ரி 
487 (ஈமகமபநிதநிச், சீரிபதமகரிச |ஸ்வராவளி 
468 |(சமபதநிதச், சநிகபம௪ கு 6 ரலவராளி 
489 சபமரிகமபச், சீநிசபமச சூூமரூபி 
490 (சபம$ூச், ச்நிபநிமகரிச ௪ஞ்சுகாம்போது 

(29). தீரசங்காரபரண ஜன்யம். 42, 

491 பதடிசரிசமப, பமகரிசநிதப | ஈவரோஜு 
492 (பறிசரிதமப; பமகரிசநிப [ மகச| ஜுலாவு 
499 சரிசமகமபநிதமபநிதறிச், ச்நிசநிட| நரகம்வனி 
494 சரிகரிமபகி, தபமகரிச மாஹஃரி 
495 சரிகரிமபச்,ச்ரிதபநிதமகரிச |ஜயூிந்து 
496 (சரிகமபமதநிச்,ச்கிச்தநிபமகமரிச| கானடா 
497 (சரிகமபமகிதச், ச்நிபமகரிச இரமதஇி 
498 சரிகமபத; தபமகரிசநி (GI CHA 
499 |சரிகமபதகிள் ச்ரிச்சபமகரிச  |சங்கராபரணம் 
௦00 சரிகமபதநிச், ச்கிதமசபமகரி௪ [சுத்தவசந்த 
501 சரிகமபதகிச், ச்ரிடபமகமரி௪ கோகிலபாஷிணரி 
௦02 சரிகமப.தநிச் ச்சபகரிச கருட ச்வனி 
908 சரிகமபகிபச், ச்ரிபமரிகரிச பங்காள 
504 [சரிகமபகிச், ச்சிபதநிபமரிகச | நிலாம்பரி 
505 (சரிகமபகிச், சரிபமகமரி௪ பூரணசம்ம்ரிக 
௮906 சரிகமபநிஸ் சீநிபமகரிக விலாசினி 
207 சரிகமபறிச், ச்சபமரி௪ ஜனரஞ்சனி 
508 சரிகமபச், ச்கிதபகமதபமரிச சிந்துமக்தாரி   
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209 |சரிகமதறிச், சீகிச மகரிச ஹம்சவினோ தினி 
௦10 |சரிகபதநிச்; சீநிசபகரிச சு.ரானங்இனி 

911 சரிகடதகச்,) ச்கிசபமகரிச யிலஹரி] 
912 |சரிகபநிச், ச்நிபகரிச ONDE Koy sl} 
918 |சரிபசமபதநிச், ச்கிதபமகரிச நேவதாந்தாரி 
214 சரிமகபதநிச், ச்நிதபமகரி௪ பூர்வகெளன 
19 |சரிமபதறிச், சீநிதபமகமரிச௪ தர்பாரு 
916 (சரிமபதகிச், ச்கிதபமக 1௪ நர ராயணதேசாகூஷி 
917 |சரிமபதறிச், ச்சபமரிச நாகபூஷணி 
918 |சரிமபசச், ச்நிதபமகரி௪ கெளடமல்லாரு 
௦19 சரிமபதச், ச்நிபதபமகரிச தூர்வாங்டு 
௦2௨0 (சரிமபச், ச உடமகரி௪ ஆரபி 
921 |சநிமபதச், ச்தபமரிச Gb ben Goud) 
322 |சரிமபூசநிச், ச்சிதபமகமரி௪ (அடாணா 
923 சரிமபச், ச்நிதப2கரி௪ A out coll 
524 சகரிகமபதநிதபச், சீரி,பமகரிச | பேகட 
525 சகரிமபகிச்; ச்கிமகரி FDL bit 
526 |\vanuw ses, FEF wus sinha Goo orl 
527 |lvranudable, FAatumusie | Curd 
528 (சகமபகிச், ச்நிபமகரிக௪ கேதாரம் 
329 சகபடிச், ச்கிசபகச லிலாதரட்இிலளி 
530 |(சமகமபதநிச், சீரிசபமகச௪ ஆஹிரிமாட 
531 (சமபதச், ச்டிமபமகரிச இந்து! 
582 ௪பமகமபதறிச், ச்நிதபமகரி௪ கோலாவூ லம் 

(901, நாகநந்தி ஜன்யம். 9. 

09௦ |சரிகமபதறிச், ச்நிபகரிச OG 4 Gb குரவம் 
534 (சரிகமபச், ச்கிதகிபமரிச ADDF SH Siow 
935 சரிமபமதச், ச்தநிபமகரிச சோமபூபாளம் 
590 |சரிமபதள்; ச்நிதரிபமகரிச நிரமலாங்கு 
037 [சகரிகமதறிச், ச்நிபமரிச நாகபாமிணி 
௦98 |சமகமபதகிச், ச்கிதநிபமகச௪ சிம்ஹேளசாவேரி 
689 சமகமபதநிச், ச்நிதபமகரிச சாமந்தம் 
௦40 சமகமபதடிச், ச்கிபதநரிபமரி௪ |பானுக்ரிய 
54] (சபமபதறிச், ச்கிபமகச ப். ரசாபகோகில        
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J . உட 
F அசரோஹணாவரோஹணளுக. ராதி) ஜன்யராகங்கள். 

6 
(31). பாகப்ரிய ஜன்யம், 0 

542 |சரிகமபநிதறிச்;, ச்தபமரிமகா யெளவனி 
545 |சரிகபதச்), ச்சிசபமகமரிச 2ந்சர்வகன்னட 
544 |சரிமபதரிமச், ச்கிசகபமரிச கலஹம்ச 
த&45 (சரிமபத$ச், சீமகிபமரி௪ டாககந்தர்வம் 
540 |சரிமபநிச், சீரிய 2மகரிச கல்லோலபங்காள 
547 |சகமபறிழகிச், ச்நிச/பமகமரி௪  (ப்தாபஹம்சி 
548 சகமதநிச், ச்நிபசமகச ஹிந்மோளகன்னட 
ந40 சகமரச், சீ) பமகரி/௪ கோதிலகநத7வம் 
550 |சஈபமரிகமசநீச், சீசபமசமரிச௪  |சோமக்ரிய 

(92). ராக்வரதனி ஜன்மம். 10. 

251 (சரிகமபநநிச். ச்சிபமநியமக மரிஏ| சாமச்தஜில்ல 
552 1சரிகமபச், ச்நிதடமாச ஹிந்தோளகமாபி 

5592 |சரிகமபச், சீகிரமரிசச TT BFL MLD) 
951 சரிகமபச்நிச், ச்நிதபரிகமகமரி௪ | ஹிந்சோளசாரங்க 
555 [சரிமகமபததிச், சீதபமரி௪ குசுமசம் ரிக 
950 (சரிமகம ,நிர, சீரிபமரி௪ ர்ங்காரி 

557 (சகமபமதச், ச்நி;பமகமரி௪ ஜிய்ல பைரவி 
5589 |சகமபுகிச், ச்கிநபமகச ராமாஷனேஹரி 
559 |சகமபச், ச்கிதபமரி௪ ஹிர்கோளதாப-( 
560 (ஈபமமிரமபச், ச்சபமகமரிச குசுமகல்லோலம் 

(88). காங்கேயபூ$ணி ஜன்யம், 9. 

201 சரிகமபமகுறிச், ச்நிபமகமரிச சைலதேசா கூரி 
908 சரிசகமபகபச், ச்கிஈபமரிச கன்னட தர்பாரு 

௦08 சரிகமபநிச், ச்ரிதபமகச Fy epi. Bi 
௦04 |சரிகமபச், சீரிஈபமகமமிச கங்காசரங்கிணி 
௦65 (சகமபமததநிச், ச்ரிட தமரிச ஹிஈ்கோளசாவேரி 
906 |௪கம ச், ச்நிசபமரிச நாகஹிர்தோளம் 
௦04 [சகபமதகிச்; ச்சிபமகச* சு,ச்தஜிய்ல 
௦68 |சமகமபச், ச்கிதயமச மரி௪ ஹிந்தோளராயகி 
269 (சமபதகிரச், ச்நிதமடமரிச ஹிந்தோளமாளவி 

(84) வாகதீஸ்லரி ஜன்யம், 10. 

210 சரி மபமதகிச், ச்ரிசபமரி௪ குசுமப்.ரமரி 
௦41 சரிகமபதகிதச் சீநிதபமக௪ விமலி 
9/2 சரிகமபதநிச், ச்கிதகிபமகமரிச மேசகா6தாரி 
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573 சரிகமபநிச், ச்கிபமரிகரிச பானு ஞ்சரி 
574 1௪ரிகம.ச், ச்நிதகிபமரிச சாய நாட 
57௦ சகமபதநிச், ச்நிபமரி௪ மேசரிலாம்பரி 
270 [சஈகமபதச், ச்நிகபமரிச 1 /நகண்டாணம் 
577 சமரிசமபச், சீதபமகமரி௪ பானுபரம் 
578 சமகமபமரமிச், சிரியயபமரிர | ere ge பாமை 
579 சமகமப நிதச், ச்நிதபம ச ofle | wale 1G 

(85. «of om tuo. 10. 

980 சரிகமபதபறிச், சகிபமரிச LMT (IB AU TT OT 
581 je lawus dé, 78 iwanile YOUN FG WILT CON LD 
௦92 |சரிசமபதநிச், ச்தசியமரிக௪ சேகரி 
583 சரிகமபதச், ச் கிபமரிச Oreo russel 

981 சரிகமபகிதச், ச்நிதபமரிர vole ஹம் 2) 

265 சமிகமதச்; சகி உபமகமரி௪ Bega ang) i) 
366 சரிமப நிசி, ச்நிபமரிச உரவினிம ட்ரம், bid 

987 சகமபம கிச், ர மபமகமரிச போமா பரம 
588 சமரிகமபததிச், ச்பநிபபரிச கானவாரி 

2989 சமரிகமபச்; சநிதபமக௫ ஈம ரிலாமபரி   
(80). ரலநர்ட ஜயம், 7. 

590 (சரிகமபதிச், ச்ரகிதசிபமகமரிஎ 19 தானந்தி 

391 சரிகமப கறிச், ச்நிதநிபமசரிச po} Lb HIN 
eer 

299 சரிகமபகரிச், ச்சிதபமகரிகச  [சம்பிரகாட 
603 |சரிசமப தடிச், ச்கிபமரி௪ நட 
991 |சரிஃப நிச், ச்பமகச ஸ்ர இரஞசனி 
௦05 [ஈகமபநிச், ச்கிபமகச Ti bb ETL. 
296 |ஈமகமபதரிச், சீரி ,பமகச ராகந்லாமபரி 

(87) சால ஜயம், 11. 

397 (சரிசமபரநிச், ச்கிரபமகரிச கமலவசந்த 
598 சரிகமபதகிச், ச்நிதநிபமகரிச௪  அலாபி 
299 சரிகமபறிச், சீநிசமகரி௪ லலிதமாருவ 
600 (சரிகமடதச், சதப கரிச சேமப்ரபாவளி 
601 |சரிகமபநிதகிச், சீரிபதமகரிச  மோஹனவராளி! 
002 |சரிஃமபநிதச், ச்தநிபமகரிச சுத்நபோகி 
003 (சசிமபதரி, சபமகரி௪ போகசாவேரி        
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3 அசோஹணாவசோஹணாகராஇ, ஜன்யராகங்கள். 

604 (சகரிக பகி, தபமகரிசகி நாதப்ரமரி 
005 |சகரிகமபதிதச், சரித. மகரிக௪ | சாளவி 
600 |சகரிகமசச், ச்தமகரிச சி/ துகண்டாணம் 
607 [சகரிகம௰ி 5கிச், (2 கிதழஎ” சிந்துகாட 

(881. ஜலார்ணவ ஐயம், 9, 

008 |சரிகசமபநிச், ச்ரிதபமகரி௪ | ந்துதேஸ்யம் 
(609 |(சரிசமபதகி, கி ,மகரிகச மாருவசந்த்ரிக 

610 |சரிகமபதகிதச் ச்சிதபமகரிச |ஜீவாத்னபூவி 
011 |சரிகமபகிதச், ச்தநிபமாரிக ுமேதாபரண்ம 
612 சரிஃமதபநிக், சீகிடிரிபமகரிச !போகரசாளி 
018 (சரிக ஈதறிச், ச்ரிகமிமகரிக௪ TS HID LD 
614 |சரிசமதகிக், ச்நிதபமகரிச ஹம்சபோடு 
015 |ஈரிகமசச், ச்கபம far ரவிப்ரபாவளி 
016 |சரி௦பதச்சிச், ச்சிமபமக ௪ ஜகன்மோஹணம் 

(39). ஜாலவராளி ஐயம், 10 

017 (சரிகமபகசி, சபமகரிசநி நாகபோடு 
018 |சரிகமபதிபச், ச்கிபதமகரிச அம்ரு ரவ/ஷிணி 
619 (சரிகமதகிச், ச்கிபசமகரி௪ ஹம்சரீலாம்பரி - 
020 சரிமபதநிச், ச்நிபமரிச நடன வேளாவளி 
021 (சகரிகமபதநிதச், ச்நிசதபமகரிச 'ஜினவளி 
092 (சகரிகமபதறிச், ச்9ி7 பமகரி௪ வராளி 

028 |சகரிகமபசச், ச்பதமகரி௪ । பூபாளபஞ்சமம் 
084 சகரிகமகிதச், ச்கிதமகரி௪ | நாககண்டாணம் 
625 சகரிகபசகிச், ச்கிதபமகரி௪ ' கோடலபஞ்சமம் 
626 jewu a 8, ச்சிசபமகரிச | மரருவபங்காள 

(40), sass ஜன்யம், 9, 
629 |சரிச பபழநிதச், ச்ரரிபமரிச சுபூவணி 

1628 சரிகமபதச், ச்நிசுபமகரிச சுகரீலாம்பரி 
020 (சரிகமபகிதச், ச்கிபமகரிச நிஷாதப்ரிய 
680 |சரிகமதநிதச், ச்கிகபமகரிச Rb ger Gr EFA 
691 சரிகமகிதடிச், ச்கிபதமகரிக சேமசண்டாஸம் 
689 சரிகமதச், ச்கிசமகரிச ஈரகவேளாவளி 
685 |சகரிகமடச்; ச்நிதபமகரிச mum oan)   
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094 

  

  

090 கடன் 

651 சரிகமபதகிச், ச்நிதரிபமகரிச BO x Bua co 
6592 |சரிகமபதரிச், Fai susie ரிஷபவாஹினி 

058 (சரிகமபநிபச், ச்நிபசநிபமகரிச |ஹம்சதீபரம் 
054 (சரிசமபநிதநி. தபமகரிசநி ஆனந்தபோகி 
055 [சரிகமபச், ச்நிபசநிபமகரி௪ gE Four oll 
656 oA und ச்கிபமகரிச௪ |ரிசிமேசன்வேரி 

657 |சமரிபகமபநிச், ச்நிதநிபமகமரி மக) ரகுலீல 

(48). கவாம்போதி ஜன்யம், 10, 

658 சரிகரிமகமதநிபகிதச்,ச்ரிதபமகரிகரவா ண் 
059 |சரிகமபதச், ச்கிமகரிச Gi கோடில££வாணி 
600 4-ரிகமபகிதச், ச்சயமமகரி”ச  சாமஸ்வராவளி 
661 |(சரிகமபச், ச்நிதபமகரிச விஜயபூஷாவளி 
662 |சரிகமதிபதநிச், ச்கிதமகரிச ஜயவேளாவளி 
608 |சரிகமதறிச், ச்நிபசமகரி௪ மேசகாம்போ இ 

சகரிகமகிச்; ச்கிதமகரிச சுகப்ரிய 

சமபதநிச், ச்நிதப 9 மகரிச Barre Goo 
(0). பாவனி ஜன்மம். 11. 

சரிகரிமப தடிச், ச்நிரபட ரிக. (ிதாம்பரி 
ப் ; oes 0 0) Ae. yi fe ட ௪ 
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106 சங்கீத் சந்திரீகை 

8 ஆசோஹணாவரோஹ்ணாகராதி ஜன்யராகக்கள், 

டட 
004 |சரிகமகிதச், ச்நிகமகரிச கோகில தீடரம் 
665 |சரிகபமதமிச்; சீநிதபமகரிச மாருவகெளள 
006 (சகமபதகிச், ச்நிபமக௪ ககலவசத 
667 (சகமபதகிச், ச்நிபமரி௪ கலிகவச£ ச 

(449. பவப்ரிய ஜன்யம், 11, 
668 மபதீடிசரிக, மகரிசநிதப ப் ரமர போகி 
069 நிசகரிகமபச், ச்நிதபமகரிச Barr lpi FH 
070 (சரிசமபகறிச், ச்ரிதமபம்கரிச |பிகாகோவணி 
071 (சரிகமபறிச், ச்தபமகரி௪ மேசபங்காள 
072 (சரிகமதபசச், ச்தநிபமகரிச சாமம் கவேளாவளி 
073 சரிகமகபநிச், ச்நிகமகரி௪ தவளச.ர7ருஹம் 
67 சரிகமதகிச், சநிகப தமகரிச கன்னடபேரம் 
073 (சரிகமதநிச், ச்கிசபமகரி௪ சர சீருஹம் 

070 |சமிகமதநிச், சீரிகமபகசிச சாரங்கமாருவ 
677 |சரிகமதடிச், சகிதமகரி௪ பவானி 
673 |சபகூச; ச்பநிதநிபமகரி௪ சாகவாஹினி 

(45), சுபபந்துவராளி ஜன்யம். 11, 

679 -ரிகமபதநிச், ச்ரிதபமகமகரிச |பந்துவராளி 
080 |சரிகமப கநிச்) ச்கிதமகரி௪ பானு வாணி 
061 |சரிகமபகிதச், சநிதபரிதமகரிச /கமலாப ரணம் 
682 (சரிகமரிசநி, ச பமகரிசநி பானு தன்யாடு 
085 (சரிகமஙிதநிச், சநிதமகரிச சேகரசங்2.ரிக 
084 |சரிகபதச், ச்நிதபமகரி௪ ராமலி 
085 |சகமபமதநிச், ச்9ிதமகச சுதஸ்வசாவளி 
686 |சகமப,தபறி, கபமகரிசநி ENED LIT LD 
687 (சகமபதபகிச், ச்கிதமசரி௪ மேசமனேஹரி 
088 |சகமபநிச், ச்கிதபமகமி௪ கமகசாமக்சம் 
089 சமகமபதநிச், சீநிபதமகரிச மாருவவச%த 

(40). ஷட்விதமார்கிணி ஜன்யம், 9, 

௦90 (சரிகமபதபநிச், ச்ரிதபமகமி௪ | திவ்ரவாஹினி 
09] |சரிகமபநிதகிச், ச்கிசமபமகரிச |லோகதீபாம் 
092 |சரிமகரிமப)தநிச், ச்நிபதபமகரிச (ஷிச்ராகூஷி 
693 |சகரிகமபதநி, தபமபகரிசநி மாருவகெளரி 
094 |(சகரிகமபதச், ச்நிதநிபமகரிச |இஙட்துபோகி         
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00௦ சகரிகமபநிதச், ச சபமகரிச 
090 (சகமபதநிச், ச்கிதகிபமகரிச 
007 FEI GAS, ச்சிதபமகச 
098 (சகமதறிச், ச்நிசபதமகரிச 
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POO in oils: 
117 |சகமபறிச், ச்கிபதரிபமகரிச 
[18 (சமபதநிச்) சநிதரிபமக௪ 
719 சமபதநிச்; சரிபமகச 

720 |சபமபதரிச், சீநிதநரிபம௪ 

721 கரிகமபதகிச்; ச்சநிசபமகச 
722 சரிகமதநிச், சீதபகரிச 
729 சரிகமதறிச், சநிதமகரி௪ 

சரிமபதச், ச்நிதடமகரிக௪ 
[25 (சகரிகமபதநிச், ச்தபமரி௪ 

eatin 

  ‘eh 

  
r ப 

at மீ I 

iy Ay 
shee 

(49). தவளாம்பரி ஜ 
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8 ஆசோஹணாவரோஹணாகராதி ஜன்யராக௩கள், 

6 a 

720 (சகரிகமபதச், கதபமகரிக௪ vaurs.gyb exci 

(ae சகரிகமதநிதச், ச்கிதமகரிச 'சாயாமாருவ 
728" 1சகரிகமதறிச்; ச்நிதரிப மகரிச சேவாபரணம் 
729 சதடிபுதகிச், ச்நிதப்மச OUT NIT OD 
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143 சரிகமதநிச, சநிதமகரிச 

  

Cur sore y: 

749 |efewedé, teuunate கனகரசாளி 
750 (சரிமபகிச், சீநிழபமசமகரிச கெளரீபர்து 
751 [சகமபதபச், ச்கிதநிபமகரி௪ இபகம் 

759 (சகமபதபச், சீதநிபமகரிச போகசாமந்சம் 
758 சகமதகிச், ச்நிதபமகச இந்துமதி 

(52). மாமட்ரிய ஜன்யம், 26, 

754 (பதிநிசரிகமப, பமகரிசநிதப (பவித்ரி 
722 சரிகமபமதரிச்; ச்நிதபமசமரிச wes ann Gost 
756 |சரிகமபதகிபச், ச்நிதநிபமகச Carsoraven 9 

' Le Le ர ட்        
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3 
4 | அரோஹணாவசோஹணாகராஇ, ஜன்யராகங்கள். 
6 

7௦7 சரிகமபதகிகபச், ச்சநிபமகரிச |[ககப்ரகாசினி 
7௦8 (சரிகமபதநி2ச், சீநிதபமகரிச ராஜமனோஹ 
790) (ரரிகமபதச், ச்நிசபமகரி௪ Piet she 
760 |சரிகமபநிதறிச், ச்கிதசிபசபகச நயன (பா ஷி௮ 
761 சரிகமப, சநிசநிபமகரிச சுப்ரகாரினி 
103 |சரிகபமபதநிச்; ச்கிதபமகச யோகானர்தி 
708 |(ஈரிகபமதகி, பமகரிசநி செளங்கர்ய 

704 சரிசுபதநிச், ச்நிசபமகச ஸ்ரீகரி 
105 |சகரிகமட டநிசநி, தபமகரிச3 BUT odo] 
706 (சகரிமபசகிச், ச்நிநபகரிச ' ஜடாதரி 
707 |சகரிபமதநிச் ச்கிதபமகரிசச  1காம்பிர்யகோவணி 
[06 (சகமபமகநிபச், ச்நிகபமகரிச erent 
769 (சகமபமநிர், ச்கிதநிபபகரிச |லோகரஞ்சனி 
770 [சகமபதறி, தபமபகரிசநி இந்தாரமலயி 
71.1 சகமபதநிநபச், ச்சடிபமகரிச  |மேசஸ்யாமல 
772 FHID 1 hoe, ச்நிதபமசச சசவ்னோ இனி 

779 சகமபதநிச், சீநிதபமகமரிச  |மேகமல்லாரு 
771 சகமபநிதச், ச்நிதயமகபமகரிச ஊம்சகமனி 
[75 [சகமபநிச், சநிதபமகச FL eat ost) 
116 கபககிச், க்நிதபமகரி௪ கங்கஞ)உங்காரி 
777 (*பமபதகிச்; ச்சிசபமகரிச சுப்ர தாபம் 

778 சபமசடிச், ச்ரிசபமபசரிச r& Gorn ® soil 
770 சபதநிச், ச்நிதபமகசரிக சுககரி 

(58). சமனட்ரிய ஒன்யம, 10, 

780 சரிகமபதபறில் ச்நிபதபமகரி௪ (மேசகாங்க 

781 (சரிசமபதகநிதபச்; ச்தபமகரிச௪  |பூர்வகல்யாலப] 
782 சரிகமதநிச், சநிதமசரிச ஹம்ஸானந்த- 
789 (சரிமகமபதகிக, ச்ரிதபமரிச கீதடனி 

18% சரிமபதகிச், eB sey role கமனக்ரிய 

185 |சகரிகமபதநி, தபமகரிசநி ககனசர €ீருஹம் 
780 சகரிகமபச், ச்கிதபமகரி௪ ஸ்ருங்காரி௮ 
787 (சகமபசநிக், ச்நிதபமகக கன்னட மாருவ 
788 சகமபதக் ச்சபமகரிச சுத தரசாளி 
789 |(சகமபறிதச், ச்சநிபமகரிச சுகத்வனி       
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க்கள் 

3 ஆஅசரோஹணுவரோஹணாகராதி ஜன்யராகங்கள, 
“3 டட 

— (4, விஸ்லம்பரி ஜன்யம, 9, 
700 |சரின்'*பதநிதச், சீரிதகிபமகமரிச/வைசாகம் 
791 (சரிக ப தநிச், க்கிதநிபமகமரி௪ |(வைசுக்ரி 
[092 சரிக நிச், ச்நிபமகரிச பூஷாகல்யாணி 
795 சரிக” பநிசநிச், ச்நிமகரிச ப் மரகரராயஎசி 
194 lef பச், ச்நிதநிபமகரி௪ சிடதுமாருவ 

795 |சரிகமகிச், ச்சிபமகரிச 'கேஸ்யமாருவ 
790 (சகமபச், ச்கிதகிபமரிச நாகசர€ருஹம 
791 சகமதகிச், ச்சநிபமகரிச ப். ரமா ந்வனி 
798 |சமபதநிச், ச்நிபமசச வ் ஜயவசத 

(851. ஸயாமலஸாங்கி ஜன்யம, 9, 

799 சரிக ௦பதப$க, ச்நிபதபமகரிச |தேஸ்யகாட குரஞ்சி 
800 (சரிகமபதநி) தபமகரிகச ஹம்ஸபரபாவளி 
801 சரிகமபதறிச், ச்தநிதபமகச௪ சிநகிரணி 
803 |சரிகமபதச், ச் பமக௪ AMINE ST a soi) 

803 (சரிகமதகிகச், சீநிதபமகரிச — |\vTSBtayr ard) 
804 |சரிகமத$ச், ச்நிதமகரிச தேசரவளி 
805 |சரிமப௮றிச், ச்கிதபமகமரிச கமலகா ராயணி 
806 (ஈகரிகமபதநிதச், ச்கிதபமகரி௪ |ஸ்யாமல 

807 |சகமபசறிச், க்ரிஉமகரிச நரகப்ரபாவளி 
(80). ஷண்முகட்ரிய ஜன்யம. 19, 

808 (நிசகமபதகி, தபமகரிசநி குருகதய 
809 நிசகபமதரி, தமபகரிசறி கரிகதயம் 
810 |சரிகமபமதமிச்; சதபமகரிச ப் ரமரசாரங்க 
811 சரிகமபதகி, நிகபமகரிசகி தேவமாளவி 
812 சரிகமபதகிச், ச்நிகமகச வசுகரி 
618 (சரிகம தநிச், ச்கிரமகரிச த்ரிமாத்இ 
514 |சரிமபதநிச், ச்நிசபமகரிச குசுமசாரங்க 
619 (சகரிகமபகிதச், சீரிசமகரிச ஷிதாரி 
916 |சகரிகமபநிதச், ச்கிதபமகரி” |பாஷிணி 
917 சகமபநிச், ச்நிதபமகரிச ப்ரமரகுசுமம் 
818 |சசமதநிதக், ச்ரிகெபமகச (கோகிலானம் இ 
819 |சமபதநிதச், ச்நிதபமகச காரங்கப்ரமரி 

(271). சிம்ஹேந்த்ரமத்யம ஜன்யம், ], 

890 |சரிகமபதறிச்; சநிதமகரிச , |கண்டாணம் 
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௮ 
1 ஆசோஹணாவசோஹணாகராதி, ஜனயராகறங்கள். 

821. சரிகமபதறிச், ச்தபமகரிச Jr ra Bl 
822 சரிகமப.தநிச், ச்பமகரிச Poh Basil 
895 |சரிகமபதச், ச்கி,பமகரிச சேவீகாமம 
824 சரிகமபறிச், சரிதபமகச ப்ர பசஹம்சி 
825 |சரிகமபகிச், ச்கிபமகச௪ ஈுத்தராகம் 
826 (சரிகமபச், ச்நிதபமகரி௪ கரதப்ரிய 
827 |சரிகமதநிச்; ச்.தபமகச Lig u (pS 
826 (ஈரிமபதச், ச்ரி)பமகரிச துவளஹமளி 
329 (சரிமீபநிதகிச், ச்நிதபமரி௪ ப.ரமரகோகில 
830 (சரிமறிச், ச்ரிகமகச சாவாங்கி 
3௦1 சகமபதறிச், சீசிபமகரிச விஜயசரஸ்வஇ 

(69). ஹேறவடி உஎஈயம். 11. 

392 சரிகமபதநிச், ச்நிபமகரிச கைவ 
833 சரிகமப நரிச், 4தபமரிச Ly DAS Bill 
834 சரிகமபதநிச், ச்பமகரிச ஹேமாம்பரி 
895 சரிகமபதச், சீநிதபமசகரி ஹம்ஸப் ர மரி 
836 [சரிகமபசச், ச்நிசமகரி௪ ai 37698) 
887 |சரிகமபரிச், சீநிதபமக௪ வ்ஜயசாரங்க 

858 (சரிமபதகீம்,சீநிககிபதமபமரிகரிசமுக்சாவளி 
839 சரிமபதறிச், ச்நிககிபமரி௪ நளினப்ரமரி 

540) (சரிமபகிச், ச் பெமரிகரி௪ சிம்ஹாரவம் 
841 சகமபதகிச், சரிபமகரிச கனகபூஷாவளி 
342 சகமபதச், ச்நிதமகரிச விஜயசார ங்க 

(59), தர்ம்வதி ஜயம். 9, 
843 சரிகமப நிச், சீதநிபமகரிச (தீர rer 

844 (சரிசுமபதச், ச்றிதபமகரிச (தெளம்யராகம 
645 |சரிகமபதச்; ச்தபமகரி௪ விஜயகாகரி 
840 (சரிகம /கிதச், ச்தநிபமகரி௪ வச சர்வா ணி 
847 (சரிகமபச், ச்நிபமகரி௪ லலி 4 சிம்ஹாரவம 
646 சரிகமதநிச், ௪கிபமகரிச சுப தமவநீதம 
849 சரிகமகச், ச்கிசமகச SORES 
850 சகமப&, ச்நிசமகரி௪ விஜயஸரீகண்டி 
891 சமபதநிச், ச்சிதடமீகரி௪ இரகு£ தலி 

(00), நீதிமதி ஜன்யம். 1]. 
952 (சரிகமபதடிபச், ச்நிச்பமகரிச (தேஸ்யகானவாரிதி 
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் ் அசோஹணாவரோவாணாகராஇ, ஜன்யராகங்கள், 

853 சரிகமபதரிச், ச்நிபதநிபமகச |granet iia 
854 சரிகமபச், ச்கிடகிபமரிச கனகஷ்ரீகண்டி 
855 சரிமபதநிச், ச்கிழுநிபமரிச QD ie UT BLO + 

620 (சரிமப ரநிச், ச்கிபமகரிச கசைகவடுி 
857 சரிமப நிச் ச்கிடமா௪ விஜயரச்ளூ ரி 

858 (சகரிமதச், ச்ரிமமபநிபமகரிச  நிஷாதராகம் 
829 |சகமபதநிச், ச்கிதரிபமகக கெளரிக்ரிய 
800 சகமபநிநகிச, ச்கிதபமகச நத தழெளரிக்ரிய 
801 ஈமகமபதநிச், ச்நிபமகிபமகச  (குழ்தலரஞ்சனி' 
802 (சமகமபுச். ச்நிபமகரிச (தேவகுசுமா வளி 

(61), காந்தாமணி ஒன்யம 9. 

808 (சரிரமபத$, நிதபமகச ஸ்ருஇிசிரஞ்சனி 
80% |சரிஃமபதகிதச், ச்கிதபமகமரி௪ \ayb pow 
805 |சரிஃ மபதச், ச்தபமகரிச கனககுசுமாவளி 
800 |சரிகமபகிதச், சீகிகபமகரிர ள் ந இவிஜய 
867 (சரிகமபஙிதச், ச்சநிடமகரிச வீஜயப்க 
808 |சரிகமபஸிச், ச்பமகரி௪ கர்ணாடகத ரங்கிணி 
809 சகமபகிச், சநிதபமகரிச சாமருசுமாவளி 
870 சகமபறிச், ச்கிசபமரிச கனளக௫ிம்ஹார வம் 

841 (சகமபச்; ச்கிதபமகரிச சுகமஜ்யோ இஷ்மஇ 
(62). ரிஷபப்ரிய ஜன்யய, 10. 

872 ஈரிகரிமபதகிச், க்நிதபமகரிச |கனககாசாமணி 

8798 [ஈமிகமபமதச், ச்தபமகரி௪ Ligh». neuen wei Fab 
874 |shewus, suus lei சுத்தவு த சரி 
875 சககமப she FG ca tle Ud Lo #1 &) 
870 |சரகமபகிச், ச்சிதபமகரிச வ்ஜயகோகராரி 
877 சரிமபதநிதச், ச்நிபமரிகரிச சோமபஞ்சரி 
878 சமிமபகிதரிச், ச்நிதபமகரிச ரமன பானு 
879 (சகமபதகிதச், ச்கநிபமகச gor sO of) 
880 சகமபசநிதச், ச்தபமகரி௪ ருகரமணி 
981 |சகமபுநிச், ச்தபமகரிச சுத்தசாரங்க 

(63). தாங்கி ஜன்யம், 27. 
889 (பதகித்சரிகம, பமகசரிசநிதப பூர்ணநிஷாதம் 
898 (பதிரிசக, ரிசகிதபம தோல. ரஹிதாஸ்வரூபி            
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ட் ஆசோஹனணாவரோஹணாகராதி, ஜன்யராகங்கள், 

: 
884 |சரிகமபமதகிச், ச் தநிபம£ரிச  (கானனப்ரிய 
965 |சரிகமபதபச், ச்நிச்தபமகரிச (தான ரஞ்சனி 
886 சரிகமபதகி, பமகரிசநி பின்னகிஷாதம் 
887 (சரிகமபதநிதச், ச்கிதபமகரிச  |லீலாவினோதினி 
968 |சரிகமபதநிச்) ச்கிதமகரி௪ சஜ்ஜனானந்இ 
689 சரிகமபகச், ச்நிதபமகரிச நவரத்ன பூல! 
690 சரிகமடகிதமபச், ச்தரிமச ௪ (கோமலி 
891 (சரிக 2பநிதச், ச்சபமரிகரிச ஜணாகாமி 
892 சரிகமபகிச், ச்நிடமகரி௪ ரழ்னகாநதி 
898 சரிகபமதறிச், சீநிம்பமகரிச நாகவாஹினி 

894 சரிகபதச், ச்நிதபமகரி௪ | சபூபகல்யாணி 
595 (சரிமகமதபதசு ச்கி,பமகபமகரி கைமப்ரிய 

800 (சரிமபதச், ச்நிதபமகரிச Car soni 

897 சரிபமபதச், ச்நிசபமகமரிச தாதுப்ரிய 
808 (சகரிகமரிச், ச்ரிதபமகரிச வீடவி சஸ்வருபிணி 
809 |சகரிமபதகித் ச்நிதபமரிச சுஜனசரசனி 
900 ஈசரிமபகிசச், ச்தநிபமகரி௪ சாமுண்டி. 
901 |சகமபமரிபச், ச்ரிசபமகரிச Fhe oll 
902 ஈசமபதகிச், ச்சிதபமகச விஸ்வளுபிஸு 

908 (சகமடநிதச், ச்பமகரிச காலகிர்ணிக 
904 |சகமபதிச், ச்நிதபமகச ரமி 
905 leant sugie, eI aunehe (கனகாயடி 
006 சகபமதநிச், ச்நிபமகச ஸ்வர்ணகாகஇ 
907 jrausd, தபமகரிசநி சுத்தகளாநித 
908 (சமபதகிகச், ச்கிதபமச கருணூகரி 

(64). வாசஸ்பதி ஜன்யம், 24. 

009 பநிதநிசரிகம, பமகரிசறிதநிப ப் ரணவாகாரி 
910 (சரிகமபதநி, தபமபகரிசநி பஞ்சமூர்த்தி 

911 |சரிகமபதநிதச், சநிதபமகரிச (விஜயாபாணி 
912 |சரிகமபதச், ச்நிதபமகரிச பூஷாவளி 
018 |சரிகமதநிச், ச்கிசமகரிச குருப்ரிய 
914 (சரிகபமதகிச், ச்நிபமகச பரிமளானந்தி 
915 |சரிகபதடிதச், ச்கிதபமகரி௪ போடஸ்வரி 
916 |சரிமபதச், ச்நிதபமரிச சரஸ்வதி     
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3 ஆசோஹணுவரோஹணாகராஇ. ஜன்யராகங்கள், 

8 

017 |சரிமபநிச், ச்நிபமரி௪ ப்ருர்சாவனச1 ங்க 
918 |சரிபமபதஙிச், ச்நிதபசரி௪ மங்களகரி 
919 (சகரிகமபநிதச், ச்சிபமரிச தருணிப்ரிய 
990 சகமரிகமதநிதச், சரிகமகரிச (பா்பர 
92] |(சகமபமதநிச், சீரிதபகச௪ சாமந்தசிகாமணி 
099 சகமபககிச், ச்நிகமகச உத தரி 
925 |சகமபகிதநிபச், ச்கிகபமகரிச  (சரஇந்துமுடி 
094 (சகமபறிதகிச், ச்கிதகிபமகரிச , மேவாம்ரு சவாஹினி 
995 |சகமபகிச, ச்நிதபமகரிச கதகப்ரிய 
026 (ஈகமபச், ச்கிதபமரிச TA Cloud) 
9௦7 ஈகமதபதகிச், ச்நிபமகரிச குடும்பினி 
098 சகமதநிச், ச்நிபமகச சிம்ஹஸ்வரூபிணி 
920 (சகபமதடிச், ச்தநிபகமகரிச பலதாயகி 
990 /சகபதகிச், ச்நிபமக௪ ககனமோஹினி 
93] சகபகிதகிச், சீநிதகிபமகரி௪ விஜ்ரும்பிணி 
939 (௪பமபதூச், ச்நி,பமகச நாதப். ரம்ஹம் 

(06). மேசகல்யாணி ஜன்யம், 14, 

988 (சரிசமபுதநிச், ச்கிதநிபமகரிச  1சங்தரகாந்தம் 
994 (சரிகமப ஈநிச், ச்நிதபமபகரிச (கல்யாணி 
0935 (சரிகமபதகிச், ச்சபமகரி௪ COLD dT Lin a aot 
936 lefanushe, ¢sunfeohe சாரம் ச 
937 (சரிகமபச், ச்நிசகிபமச௪ (குக் சலகுசுமாவளி 
988 சரிகமபச், ச்நிதபமகச சுச்சரத்னபானு 
939 |சரிகம௰ச், ச்கிமகரிச கெளமோத 
940 சரிகபமபதச், ச்தபமபகரிச யமுனாகல்யாணி 
941 சகமபதகிக், ச்நிபமகரிச குந்தலஸ்ரீகண்டி 
049 ௪கமபதச், ச்சபமக௪ ப்்ரமோதினி 
948 (சசமபகிச், ச்கிபமகச சிலாங்இ 
944 (சகமபச், சரிசமகரிச ச, தகோசல 
045 |சகமககிக், ச்ரிகமகச சுமாதவ்னே இனி 
946 |சகபமப ிச், சீசதபகமகரிச ஹமீருகல்யாணி 

(66). சித்ராம்ப்ரி ஜன்யம், 10, 

947 சரிகரிமபதச், சீநிபதபமகரிச சாரதி 
948 |சரிகமபதகிபச், ச்டிபமகச சுத்தரிர்மத     
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8 ஆசோஹணாவரோஹணாகரராஇி. ஜன்யராகங்கள். 

= 

049 |சரிகமதகிச், ச்ரிதநிபமகரிச சூர்ணிகாவிீனோஇனி 
950 சரிகமபகிச், ச்நிபதரிபமகரி௪  |[காககுந்தலி 
951 சரிகமபச், சரிபமகச விஜயகோசல 
952 (சரிகமபச்நிச், ச்நிதநிபமக௪  (கனகூரி 
953 (சகரிமபச், ச்பமகரிச தேவ€ாவாணி 
994 சாமபச், ச்கநிபமகரிச ககனரஞ்சனி 
955 (சமகமபதகநிச், ச்நிபமரிச கனகபவானி 
950 |சமகமபகிச், ச்கிககிபகமகரி௪ சதுரங்கிணி 

(67. சுசரிதீார ஜன்யம், 9, 

957 சரிகமபமதச், ச்நிதபமகரி௪ & O01 GIG TLD 55 
098 சரிகமபதகி) தபமகரிசநி சாமகுர்தலி 
959 |சரிகமபதநிதச், ச்நிதபமகமரி௪ பானுஜ்யோ திஷ்மதி 
900 |சரிகமபதநிச், ச்தபமகரிச சேனாஜயந்இி 
961 (சரிகமபச், ச்கிதநிபமரிச குந்கலபவானி 
962 சகமபதச், ச்சபமகரிச சோமமஞ்சரி 
968 (சரிமகமபதநிச், ச்தநிதபமரி௪ச சுத்தசிம்வரா.ர வம் 
904 சரிமபமதடிச், ச்சபமரிர கனககாவாணி 
965 சரிமபதநிசச், ச்சிகெபமகமரிச [தத்யவதி 

(08). ஜ்யோதிஸ்வநபிணி ஜன்யம், 9. 

966 |நிசரிகடீபச, நி.தபமகரிச ஹிந்தோளதேசாகூஷி 
907 (சரிசமபதநிச், ச் தமபமகரிச குந்தலகீர்வா எலி 
968 |சரிகமபதச், ச்கிதபமகரிச தெளட காந்தாரி 
969 (சரிசமபதச், ச்சபமகச புவனகுந்தலி 
970 சரிகமபச், ச்நிசமபமகரி௪ ஜயோதிவ்மஇ 
971 |சரிமசமபதநிச், ச்தநிதபமகரிச (ராம௫ரி 
972 (சரிமபதறிதச், ச்ரிசபமகமரிச சுத்தஸ்ருதிரஞ்சனி 
973 சரிமபதச், ச்கிசமபமரிச குசுமபவானி 
974 சரிமபறிதநிச், சநிசபமகரிச குந்தலஸ்ரீரஞ்சனி 

(69). தாதுவர்தனி ஜன்யம், 9, 
975 |(சரிகமபமதச், ச்மிதபமகரிச பத்மபவானி 
976 (சரிகமபதகி; தபமகரிசகி me Be) 
971 (சரிகமபதநிதச், ச்கிதபமசமரிச |லலிதகோசல 
978 சரிகமபததிச், ச்தபமகரிச தீரசாவேரி 
979 |சரிகமபகிபச்; ச்கிசபமரிகமரிச     தெளதபஞ்சமம்   
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d 
3 அரோஹணாவசோஹ்ணாகராதி ஜனயராகங்கள், 

080 சரிசமபச், ச்கிதநிபமரிச ஈளினகுசுமாவளி 
08]1சரிமகமபதநிச், ச்தநிதபமரிச (குசுமத்யோதிஷ்மதி 
089சரிமபமதறிச், ச் தபமரிச (குந் தலசிம்ஹாரவம 
939சகமபதச், ச்தபமகரிச ட்ரு/சாவனகனனட 

(10). நாசிகாபூஷ்ணி ஜன்யம், 6. 

084/சரிகமபகநிதர், ச்நிதபமகமரிச |ஹம்ஸகோசல 
083]சரிகமபகிச், ச்ரிபமக௪ கெளரீ சமர் இனி 
0809)-ரிகமபச், ச்நிதநிபமரிச BT TTL sor) 

0871சரிகமபச், ச்ரியமரிச குநதலகண்டாணம 

088 சகமபதரிச், சீரிதநிபமரிச கிகமசஞ்சாரி 
089 சமகமபதநிச், ச்தரிபமகச நீஇகுர்சலி 

(11). கோசல ஜராயம், 0. 
000/சரிகமபதநிச், ச்சபமக மரிச கெளல்.துபப்ரிப 
091)சரிகமபமச், ச்நிர பமகச ப்ரசாபசாரங்க 
009௪கமபதபச, ச்தபமகச ora Bil) 

009சகமப.றிச், ச்நிதபமகச சம்யபூஷணி 
004சகமபதச், ச்நிதபமகரிச குசுமாவளி 
095சகமபடிதச், ச்கிநகிபமகச* கெளரீரிஷ। 2ம் 

(72). சிசப்ரிய ஜன்யம், 5, 

006சரிகமபதடிச், கிபதடிபமகச |ஹம்ஸகிரி 
097சரிகமபதரிச், ச்நிடமகரிச ர்சமஞ்சரி 
0981சரிகமபச், க்நிதசிபமகச கிரிகுந்தலி 
099 சரிகமபச், ச்சிப, தநிபமகச ர் இமல்லாரு 

1000 சமபதநிச், ச்9ிதடமச கனகஜ்யோ இஃமதி 
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(32) ராக வீமர்சனைகள் பதினாறும ௨ தாரணங்களும். 
1. அநுராகங்கள். 
  

அங்கி, (16) 
ஹிமாங்க 
கன காங்கதி 

குசுமாட்டு 
Freya 

FT OUT BIG) 

சாமளாங்கி 

சீலாங்கி 

சுபாங்க 

சுவாணுங்கி 
ஸ்யாமளாங்கஇ 
;,தவளாங்கி 
தா£வாங்கி 

நிர்மலாஙடு 

மேசகாங்கி 

ரிலபாங்டு 
லதாங்கு 

அஃபரி. (17) 

ஹாடகாம்புரி 
ஹேமாம்பரி 

கனகாம்பரி 

Abo minut) 
ஸ்வேகாம்பரி 

(சவளாம்ரரி 
இவ்யாம்பரி 
மூக்தாம்பரி 
சதீனாம்பரி 
விஸ்வம்பரி 

நீலாம்பரி 
(ஹம்சநிலாம்பரி 

சுகரீலாம்பரி 
சுர்தநீவாம்பரி 
ஸ்யா மநீலாம்பரி 
நாகநீலாம்பரி     

Ging Soomro A 

ஷீ. (19) 
மலஹரி 

சுத் தமலஹரி 
மனேஹைரி 
ஈ சமனோஹரி 
க௩்காவமனோே ஹரி 
கமலாமனோேஹரி 
கெளரீமனோேஹரி 

  

  ero § uC @ ami 

ஸ்ரீமனோஹரி 
சுத்தமனோேஹரி 
சேனாமனேஹரி 
BT gio @ anil 

தேவமனோேஹரி 
மாகதவமனேஹரி 
மேசமனேஹரி 
சாஜமலேஹரி 
ராமமனோஹரி 
லலிதமனோ awe 
வசந் மனோஹரி 

  

ஆர்தாளி. (8) 
கரணாடக தந்த ரளி 

மேஸ்யந்தாளி 
௩வ.ர௪ஆக் தாளி 

  

ஆபரணம், (1 |) 

உமாபரணம 

கமலாபரணம் 

GY தாபரணம் 

சங்கரசாபரணம 

சாரதாப ரணம்   

ஸ்வராப.ரணம் 
இவ்யாப.ர ணம் 

இரசங்கராபரணம் 
தேவாபரனம் 
நடாபரணம் 

வரூளாப.ரணம் 

ஆபாணி (0) 
கலாபரணி 

SWI LIT ose 

Gr ers aol 

மானாபரணி 
சசனா பரணி 

வ்ஜயாபர ண 

ஆபீந. (8) 
ANF 0 
விஜயாபிரு 

ஆனந்தி. (9) 
ஹ ம்சான௩$இ 

குவலயானக்இ 
Ga Gover en i &) 

F233 @) on 6 G) 
கானி 
சிவான இ 

திவைதான[(இ 
பரிமளானந்தஇ 

யோகானந்இ 

ஹிந்தோளம், (2) 
காகஹிந்தோளம் 
மார்க்கஹிந்தோளம் 

ஈஸ் வரி, (3) 

CurGenad 
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1. அனுராக்ங்கள் --(தொடர்ச்சி), 

வாகஸ்வரி லலிதகந்தாவம் சூர்யகாந்தம் 
வாகஸ்வரி —— —— 

—— கல்யாணி, (1) க்ர்ந்தாாம், (8) 

உத்தரி, (2) ஹமீருகல்யாணி சந்தரகாந்தாரம் 
FL BOY th Bil ஸ்யாமகல்யாணி | திவ்யகாந்தாரம் 
ரமரவு த்குரி பூதாகல்யாணி 

_._- பூபகல்யாணி கர்ந்தரரி, (16) 
உல்லாசினி, (2) (பூர்வகல்யாணி ஹம்சகாக்தாரி [சி] 
சபோல்லாசினி மேசகல்யா ணி காணைகமேவகாந்தா 
விஜயோல்லாசினி |யனாகல்யாணி aw Pané arf 

கன்டாணம், (9) | கல்லோலஸ் (5) சகர 
ஹம்சகண்டாணம் |* ல்லோ லம்... இவ்யகாந்தா A 

கும்தலகண்டாணம் குசுமகல்லோலம் தேவகரம்தரீரி 
சி துகண்டாணம் sora fs. (6) ஈவரசகாம் தாரி 

ஸ்ரீகண்டாணம் . . நரககாந்தாரி 
சதமுகணடாணம் சுக்தகளாகிதி பின்னகாங்நாரி 
சோமகண்டாணம் |ஸ்வரகளாநித புவனகாந்தாரி 
நாககண்டாணம் 5வரசகளாகிதஇ பூர்ணகாந்தாரி 

பட ப பூர்ணகளாகநிதி மேசகாம்தாரி 

கண்டாரலம், (9) | 7சிகளாநிதி mais ari srl 
இ%துகண்டாரவம் கன்னட, (11) லலிதகாம்காரி 

FOIE TT OND ஹிந்தோளகன்னட ae ie 

சண்டி (6) கந்தர்வகன்னட coment த 
சாமகன்னட 9 ் 

கலகண்டி. சி$துகன்னட இனகரகாம்இ 
ஸ்ரீகண்டி சுத்சசன்னட களினகாந்த 

கனகஸ்ரீகண்டி. நவ ரசகன்னட பத்மகாந்தி 

Scbaocny) (wissen  மத்னாததி 
Smupacing, — | HRararen aston | HBTS மாருவகன்னட 

உ டட மேசகன்னட௨ காபி. (8) கநீதர்வம், (4) வசர்தகன்னட ஹி்கோளகாபி 
ADE Sh Taio சா.ரங்ககாபி 
கோ கீலகந்தர்வம் ... காந்தம் (9) சிம்ஹேளசாபி 
நரக்கதாவம் Flo TERT BID nana        
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1. அனுராக்ங்கள்.--(சொடர்ச்சி), 
  

: 

காம்போதீ, (8) 
ஹம்சசாம்போதி 
ஹரிகாம்போஇ 
கு்தலகாம்போதி 
கும்மகாம்போதி 
சஞ்சுகாம்போது 
சுசாகாம்டோதி 
மேசகாம்போஇ 
யதுகுலகாம்பே/ இ 

கானடா, (2) 

கானடா 

மாருவகானடா 

  

காரணி. (5) 

சட்ம் ரகர ணி 
சிசி 

பானுர ணி 
மித். ரகர ணி 

rely Br ool) 
பவள கான்காளிளள?ர. 

கீரி, (7) 

[ஹம்சூரி 
ar A 
aman fh 
Gerw&ih 
தேவகி 
நாகரி 

rosa 

தந்தலி. (7) 
Bet aod) 
தீரகுந்சலி 
நவரசகுந்த 
நாசகுந்தலி 
நீ Bat கத்லி     

புவனகுந்தலி 
ராமகுக்தலி 

தாஜ்சி. (5) 
சன்னடகுரஞ்?ி 

சாமகுரஞ்சி 
இந துநாடகுரஞ்சி 
சேல்யாகாடகுரஞ்டு 
57.௨ குச நி 

கேசரி, (2) 
கல்யாணகதேசரி 
சேசரி 

கேரகில. (4) 
பரனுகே) கில 

ப்.ரதாபகோடில 
ப். ரமரகோகில 
மந்தகோகில 

கோசல. (4) 
ஹம்சகோசல 
சுத கோசல 
லலிதகோசல 
விஜயகோசல 

  

கோஷணி (9) 
காம்பிர்ய்கோஷணி 
பிகரகோலவூஸஷி 

  

கோத்ராரி. (2) 

கோதராரி 
விஜயகோத்ராரி 

  

கேளரி, (6) 

சாயாகெளரி 
இர். துகெளரி 

  

  

சேஸ்யகெளரி 
மங்களகெளரி 
மாருவகெளரி 
லலிதகெளரி 

கேளள, (14) 

ஈசகெளள 
கனனடகெளள 

. தாரகெளள 
சம் 4 ிகாகெளள 
சாய கெளள 
OOF FIO) BE OT 
ஸ்சாயாகெளள 

சேஸ்யகெளள 

காராயணகெளள 
பாணுசெளள 

பூர்வகெளள 
மாயாமாளவகெளள 
மாருவகெளள 
ரீதிகெளள 

க்ரிய், (18) 

கமனக்ரிய 

குண்டக்ரிய 

கெளரிக்ரிப 
சம்புக்றிய 

Hib geil 

Fb irr wh 
Sth BE 
சுகதகெளரிக்ரிய 
சோமக்ரிய 

தேவக்ரிய 
நர நரமக்ரிய 

பானுக்ரிய 

பூர்வராமக்ரிய 

சாமக்ரிய    



120 சங்கே சந்திரிகை 

1, அனுரர்கங்கள்.--(தொடர்ச்௪), 
  

லலிதக்ரிய 

  

சந்த்ரிக. (18) 
உசயரவிச்பசிக 
Hag Ahh 
கெளளச$த்ரிக 
Cras r bale 
நவம் ிசந்தரிக 

நவரசச(ம்ரிக 
DN GNF Ie 
சாலசந்த்ரிக 

Lin De bo he 
Lp Toor il Fg 
மாருவசங் b fe 

ரவிசட்த்பிக 

Parts fla 

#7 pant, (3) 

ககன௪.ரசருஹம் 

கவச சருஹம் 

ஈரக௪ர 9ருஹம் 

  

ஷட்ஜம். (2) 

பின்னஷட்ஜம் 

பூர்ணஷட்ஜம் 

  

சரிமந்தம். (9) 

கமகசாமந்தம 
Sh FET gD 
நாகசாமாதம் 
Curae) wh gD 
விஜயச। மந்தம் 

சாரங்க், (8) 

ஹிந்தோளசாரங்க 

குசுமசா.ரங்க     

சுத்தச। ரங்க 
பரதாபசாரங்க 
ப். ரமரசாசங்க 
ப்ருஈ்தாவனசாரங்க 

மாருவசா. ர யல 

விஜயசாரங்க 

சாலம, (2) 

சேவசாலகம் 
LICH Toil 501 FM GUBL 

நுதவகைகவகழளராவள் 

சாவே. (10) 

yea Gout 
ஹிந்கோளசாவேரி 
கல்லோலசாவேரி 

களாசாவேரி 
ஜயசாவேரி 
சிம்ஹேள௪; வேரி 
சுதகசாவேரி 
தீரசாவேரி 

போக்சாவேரி 

மேசசாவேரி 

சாளவி, (6) 
சரமசாளவி 

சாம beer] Gn ait 

Ra Bie tonal 

Sr SE TOT 
பூர்வசாளவி 

_ சிந்து, (0) 
சனசுந்து 

epi Fm 
FIT ED gy 
KTR SI 

பூர்வசநது 
போகுது   

சிம்ஹாரவம். (4) . 
கனகடம்ஹ வம் 
கு$சலசிம்ஹாரவம் 
௬7 தசிம்ஹாரவம் 
லலிதசிம்ஹா ரவம் 

ஜிங்ல. (2) 

Fi மந்தஜிங்க 
சுக கஜிங்க 

* 

இமந்தினி, (8) 
கெளரி சி.மக்இனி 

Gb BTW இனி 

ஸர் () 
ஐ.யஸ்ரீ 

BUI by 

LI & 
மாளவஸ்ரீ 

வீஜயஸ்ரீ 

சுக. (2) 

நளிகசைகி 

ப். ரமரசுஇ 

  

  

சுரடி, (8) 
காணாடககரடி. 

ஐ௫ச.ரடி. 
தேள்யசுரடி. 

சேன, (8) 

ஜயக்தசேன 
தித் தசேன 
சுரசேன 

சைந்தவி. (1) 
சாயாசைந்தவி 

   



  

  

  

  

  

  

    

முதல்பாகம்-ஸ்வரம். 121 

1. அனுரகங்கள்.--(கொடர்சச), 

2சளாராஷ்ட்ரம். (2) தர்டாந. (8) தேசி. (8) 

சன்டைசெளராஷ்ட் ad iC ar err சீர்பாரு அம்ப்ரே oA 

செளராஷ்ட்ரம [ரம் கன்னட தர்பாரு சுச்ததேசி 
-— —— மாருவதேசி 

ஸ்யாமல, (8) தன்யாசி. (7) 
கன்ஸ்யாமல இந்து த னயாசி கே சிக, (6) 

சுச்சஸ்யாமல குந்தல.தன்யாசி ஆர்த்ரதேகெ 
மேகஸ்யாமல சுத்துதன்யாசி ஹிந்தோளதேக 

ட பானுதன்யாகி மங்களதேடிக 
ஸ்வரூபிணி. (8) |போகதன்யாசி on maa Ae 

களாஸ்வருபிணி மாருவதனய "சி மார்க்கதேசசெ 

ஷட்வி கஸ்வளுபிஸ! மெளல்தாதன்யாசி 
சாந்தஸ்வரூபிணி — தோடி, (9) 
சிம்ஸ்வரூபிணி : fist, (5) ஹனுமதோடி. 
சிம்ஹஸ்வரூபி ணி ark 5ம். புன்னாகதோடி. 

ஜ்யோதிஸ்வளூபிணி காகிலதி ம லலிததோடி. 
இரஸ்வரூபிணி சோம தீபகம் ட 

சவிஸ்வளுபிணி நாகதிபகம். த்வனி, (6) 
பானுதீபகம் : . 

a 9 ஹம்சத்வனி 
ஜ்யோத். () Car Gey sous 

ei grgGur தீபரம். (10) singer ono 
சுக்ரஜ்யோது ஹம்சதீபரம் iis re 

டப கன்னட இீபரம் eS ead 

தாங்கிணி. (18) | குந்தலதீபரம் ணை 
௮ம்ருச த. ங்கி ணி ன கிலதீபரம் சதவ 
கங்கா தரங்க Filip BUT ie 
கமலாதரங்கிணி நட eh நடனி. (2) 

கர் COL SI ங்சிணி | ere fu ரம் ஹம்சஈடனி 

சாயாதரங்கணி பானு £டரம் தீசடனி 
சத்ததரங்கிணி லலித தடம் கனகவ 

சோமச ரங்கிணி லோகூபரம் நவநீதம். (2) | 

இவ்யத.ரங்கணி ——— சுத்தஈவநீதம் 
நாகத.ரங்கிணி தேசாக்ஷி. (4) நவநீதம் 
௩। தத. ரங்கணி இறிந்தோளதேசா —_— 
பூபாலதரங்கணவி | சைலகேசாக்ஷி [க்ஷி நாகரி, 2) 
ப்ரபா தரங்கிணி கா. ராயணதேசாக்ஷி | நாகரி 

மாயாதரங்கிணி ட்ருந் தாவன சேசாகூஷி விஜயகாகரி         

16



  

    

  

122 சங்கே சந்திரிகை 

1. அனுராக்ங்கள்.--(சொடர்ச9). 

நாசாமணி, (2) பரம ரநாராயணி (காகபஞ்சமம் 
கனகநாசாமணி மாரகாராயணி பின்னபஞ்சமம் 

நாசாமணி மாருவகாராயணி பூடாலபஞ்சமம் 
—_—— மேசகாராயணி பூ ணபஞ் சமம் 

நாட. (11) வசர sora ணி ரீ ம்யபஞ்சமம் 

ஆஹிரிகாட லலிசபஞ்சமம் 
gy துசா.சங்ககாட நீஷா தம், (8) 

கம்பிரகாட கெளரீரிஷாசம் uss eR (2) 
Ca srr ea பில ன்னநிஷாதம் சோமபஞ்சரி 
சலநாட பூர்ணகிஷாது Sip ராகபஞ்சரி 
STOTT TL ௨... 

சா.ரங்ககாட நமத. (2) பதி. (9). 
சாளககாட கனகஙிர்மத கோபதி 

Bb gore 5h $B 1B) Lo வனஸ்பதஇ 

சத்திர ட. பங்காள, (9) வாசஸ்பதி 

LID மாப. கல்லோலபங்காள —— 

—e கன்னடபங்காள பந் து. (8) 
நாதம். (2) கெளரீபங்காள கெளரீபந்து 

ஹம்சகாகம் சாளவிபங்காள கெளளிபந்து 

சேஷகாதம் Gd, BETO ~ 
சா தேிகொபத்காள பநஜ (2) 

நாயகி. (8) நவ ரகபவகாள பி ° 
ஹிந்கோளகாயகி ுவபல்காள kp POUL ER 

கன நாயகி மேசபங்காள பவானி. ( 4) 

நாராயணி, ( த் us சமம்... (17) சனகபவாள் 
| ஹமசகாராயண அம்ரு தபஞ்சமம் குசுமபவா 

ஹரிசாராயணி ஹம்சபஞ்சமம் குட்சலபவானி 

சந்தாவநா.ரஈயணி அ இபஞ்சமம் பதமபவானி 

கமலநாசாயணி அமபஞ்சமம் — 
காப்காராயணி கன்னட பஞ்சமம் பவித்ரி, (2) 
ஜயநாராயணி கோ டிலபஞ்சமம் Goud i ரி 
சாமநாராய om கெளளபஞ்சமம் பவித்ரி 
சாயாகாராய இவ்யபஞ்சமம் — 
தேஸ்யகாராயணி தள தடஞ்சமம பாஷிணி, (9) 

நடகாராயணி ஈவநீசபஞ்சமம் ஹிசபாஷினி 
நாமநாசாயணி ௩ளின பஞ்சமம் கோகிலபாஷிணி       
  

   



நேதல்பாகம்-ஸ்வரம். 

1. அனுராகங்கீள்.--(சொடர்ச்சி, 
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சுப்ரஷி Wa! 
ஈயனபாஷிணி 

நாகபாஷிணி 

பூஷ்ணி. (18) 
வாம்சபூஷீ ணி 

காங்கேயபூஷணி 
குல ஷீ ணி 

சத்யபூஷணி 
ஜீ வரத்ன பூரி 
Fr F607 ஷீ ணி 

சுபூஷணி 
சுரபூஷணி 
ஸ்வரபூஷணி 
நவரதன பூவணி 
நாகபூ ஷண! 
நாசிகாபூஷணி 
மங்கள பூவணி 

பூபாளம், (9) 
ஹம்சபூபாளம் 
ககனபூபாளம் 
சோம பூபாளம் 

நாகபூபாளம் 
வசந்தபூபாளம் 

Guar. (2) 
பேசட. 
சகேஸ்யபேக.ட 

பைரவி. (12) 
ஆதஇபைரவி 
ICT FOI TAY 
சாளகபைரவி 
சந துபைரவி 
சிம்ஹேளபைரவி 

[ஜிங்லாபைரவி 
சுத்தபைரவி 
சு ரபைரவி   

சே, மபைரவி 
நடபைரவி 

பூர்வபைரவி 

வச௩தபைரவி் 

போகி, (9) 

ஹமசே ரதி 

அஆனந்தபோகு 
இ£துடோடு 

கன்னடபோடு 

குசுமபோகி 

கு&்தலபோடு 

சுத்தபோடு 
நாகபோகி 
பரமா போடி 

ச் 

பேளளி, (3) 
சாயாபெளளி 

சா ரங்கபெளளி 

மேசபெளஸி 

ப்ராகாசினி, ம) 

௪டிப்ரசாரினி 

சுப்ரச | சினி 

இலகப்.ர காசினி 
நகப்ர காசினி 

நிட லப்ர காசினி 

ப்ரதாபம், (4) 
கோடலைப்ர தாபம் 

சுப்ர தாபம் 
சோமப்ர தாபம் 
பானுப்ரதாபம் 

ப்ரமரி. (6) 

ஹம்சப்.ரமரி 

குசுமப்.ர மரி   

ஜங்காரட்ரமரி 

சாரங்கப்ரமரி 
களினப்்ரமரி 
நாதப் ரமரி 

ப்ரிய். (48) 

ஹரிப்ரிய 

றிகப்ரிய 
கட்கப்ரிய 

கமகப்ரிய 

க. ரஹரப்ரிய 

காயகப்ரிய 

கானனப்ரிய 

இதெப்ரிய 

சம் இப்ரிய 
குஹப்ரிய 
ச் பீ ப்ரிய 

குழுசப்ரிய 

குருப்ரிய 
கேதகப்ரிய 

கோூலைப்ரிய 
கெளல்துபப்ரிய 

ச௩ச்சசூடப்ரிய 
ஷண்டயாகப்ரிய 

சார சப்ரிய 
RELA 

சுகாதப்ரிய 

,தீருணிபரிய 
தாதுப்ரிய 

துநீதுபிப்ரிய 
தாீயம்பகப்ரிய 
உடனபரிய 

நாடகம்றரிய 

நாதப்ரிய 

நிஷாதப்ரிய 

சமைமப்ரிய 

   



  

  

  
    

124 ச்ந்தேசந் திரிகை 

1. அஜராகங்கள்.--(தொடர்ச0). 

பசவத்பரிய | நாகசூடாமணி மல்லரந. (1) - 
பக்தப்ரிய பானுசூடாமணி கன்னடபல்லாரு 
பவப்ரிய இந் காமஎளி கெளடமல்லாரு 
மனஜப்ரிய Gb gi Fb Two or) சாம$தமல்லாரு 
யோகப்ரிய ஸ்யாமசிந்தாமணி சுரடி.மல்லாரு 
சகுப்ரிய over Alb git wo oval) மேகமல்லாரு 
சஇகப்ரிய தவைதசிந்தாமணி  மோஹனமல்லாரு 
சாமப்ரிய புஜதடிந்காமணி ரீ.திமல்லா ௬ 
ரிவபட்ரிய பூபாளம் தாமணி ப 
ருச்ரப்ரிய போககிர்காமணி மாநவ. (9) 
வசந்தப்ரிய ப்ரதாபசிர்தாம ணி கன்னட மாருவ 

வருணப்ரிய ராகசிந்தாமணி கெளரீமாருவ 

வேதகோஷப்ரிய —— சாயாமாருவ 
——— மதி. (9) சாரங்கமா ௬ுவ 

ஐசரி. (6) இ%துமதி சி௩துமாருவ 
சுத கமஞ்சரி ௪1. ரமஇ . சுத்தமா ௬ுவ 
சோமமஞ்சரி நீ.திமதி கேள்யமாருவ 
பலமஞ்சரி பா மதி லலி SULT (THO 

பானுமஞ்சரி ஜ்யோதிவ்மதி வசந்தமாருவ 
7 சமஞ்சரி சனகஜ்யோதிஷ்மதி —_—— 

சுமுகஜ்யோ இஷ்மஇி மார்கிணி, (8) 

மஜ்சுள (2) |சுத்தஜோதிஸ்மதி | ஷட்விதமார்ணெி 
ஸ்ரீ மஞ்சுள பானுஜோ இஷ்மதி நபோமாரகிணி 

மஞ்சுள ணை 7 & Fors &) vai) 
—_— walsh. (2) —_—— 

_ went. (23) ஸ்ரீமதுகரி மாளவி, (1) 
EN SILO oor] மதுகரி ஹிந்தோளமாளவி 

ஸ்ரீமணி டரா கெளளமாளவி 
| சே னாமணி மத்யமம். (8) சாயாமாளவி 
இவ்யமணி சிம்ஹேட்த்ரமத்பமம் | 9ந்துமாளவி 
௩போமணி சுத தமத்ய மம ஸ்ரீமாளன் 
நாசாமணி ப் ர இமத்யமம சுக் தமாளவி 

ரத்னம் எனனை சேவமாளவி 
ரமணி மந்தாரி, (2) ——- 
Gb 2517 Lo wat) He Ginter ழகார், (6) 
ஸ்ருங்கா ரமணி மந்தாரி சும்சுமூகாரி 

௬ரமணி —_— தேஸ்யமுசாரி     
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1. அனுரடகங்கள்.--(தொடர்சச), 
  

தேவமுகாரி 
பூ ரவமுகாரி 

வசநதமுகாரி 

  

முகி. (4) 
௪.ரஇ£ துமுடு 
சோமழமுட 
தைர்யமுடு 
பழ்மமுகி 

தேர்த்தி, (6) 
களாஷூர்த்த 

கானமூர்த்இ 

மூர்த்தி 
தரிமூர்க்தி 

காதமூர்ததி 
பஞ்சமூர்த இ 

மோஹனம், (8) 

ஜகன்மோஹனம் 

மோஹனம் 

மோஹினி, (8) 

ககனமோஹினி 
ஜகன்மோ ஹினி 
புவனமோஹினி 

  

ரசர்ளி, (4) 
ஹம்சரசாளி 
கனக ரசானி 
சுத்தாசாளி 
Cures erat} 

ரஜ்சனி (31) 
ககனரஞ்சனி 
கு£கலரஞ்சனி 

  

  
| 

ஜன. ஞ்சனி 
இத ஜ். ஞ்சனி 

ஜீவா க௪னி 
HQT ChE 
ப்ரீரஞ்சனி 
anh BT Ch சனி 
ஸ்வராஞ்சனி 
கானரஞ்சனி 
தேவா ஞ்௪னி 
நயன ரஞ்சனி 
நிரஞ்சனி 
மலே ரஞ்சனி 

மாராஞ்சனி 
ம்.த் ரஞ்சனி 
லீலாரஞ்சனி 
லோகாஞசனி 
ஸ்ருஇரிரஞ்சனி 
சும்சஸ்ருதிரஞ்சனி 
குத லஸ்ரீர ஞ்சனி 

ரத்னபானு, (8) 
சுத்தரழ்னபானு 
ர தனபானு 

நபி. (6) 
காமளுபி 

சூக்ஷ்மரூபி 
தானறாபி [9 

தோ ஹிதால்வரு 
நாதஸ்வரூபபி 
வேசஸ்வரூபி 

  

  

சேதப்தி. (2) 

தேஸ்யசே குட்த 
மேகுப்இ       

லலித. (4) 

சாரங்கலலித 

சுத்தலலி 
பூர்ணலலித 

மாருவலலித 

  

வில (2) 

Cur sav ov 

7 குலில 

  

வசந்த (16) 

கலவச௩ச 
ane gn ornare 

கபலவசந்த 

கலிகவசர்த 
கல்யாணவசந்த 

கனகவசமட்த 

Cans structs 
சிம்ஹேளவசந்த 
FD DUES 
புஷ்பவச£ த 
போகவசந்த 
ட் ர தாபவசந்த 
மாருவவசஈத 

2 ரகவசநத் 

விஜய/வச$த 
வீர வசந் த 

  

வதி (10) 
Cam wou) 
sora 
சழ்யவதி 
சரஸ்வதி 
சேஞ்வதி 
தீர்மவ 

மானவஇ    
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1. அனுராகங்கள்.--(தொடர்ச), 

ரூபாவஇ குசுமாவளி திவ் ரவாஹி னி 
ேகாவதி கனககுசுமாவளி தேவாம்ருதவாஹினி 
விஜய உரஸ்வதி கு$தலகுசுமாவளி | சாகவாஹினி 

_— தேவகுசுமாவளி ரிஷபவாஹினி 
வராளி. (16) நளின குசுமாவளி வேகவாஹினி 

கும்கலவராளி ராமகுசுமாவளி —— 
கோகிலவராளி ஸ்வ. ராவளி வாணி, (19) 
சாமவராளி கு$தலஸ்வராவளி 12ரவாணி 
ஜாலவராளி கோகிலஸ்வராவளி 12: ணி 
சம்ஹேளவராளி |சாமஸ்வராவளி இந்துசர்வாணி 
Gh Ou Fert Sr b BEWOIL 1 OY off] ஹம்சகாவாணி 
சுபந்துவராளி சுகஸ்வராவஸி சனகாவாணி 
சாவராளி மாகஸ்வராவளி Gb aeBiour ool 
சோகவராளி பூணஸ்வராவளி கலைவாணி 
நாகவராளி பூதாவளி சுததர்வாணி 
பந்துவராளி கனகபூஷாவளி Osa Gitar oral) 
புன்ஞகவராளி வீஜயபூஷாவளி Tee AT ணி 
போகவராளி ப். ரடாவளி பானு வாணி 
ட்ரதாபவராளி சோ மபசபாவளி சம் தோவாணி 
மோஹனவராளி ஹம்சபரபாவளி 
oer Sou aren) TSLITLIT ASH) வாரிதி, (8) 

சிப. ரபாவளி கானவாரிதி 

வர்தனி. (4) வேளாவளி ஷேஸ்யகானவாரிதி 
சாமவர் னி ஹம்சவேளாவளி , 
ST Blot Boon கன்னடவேளாவளி விஜேதினி, (17) 
ராடிவர்தனி ஜயவேள வளி 
விவர்தனி சாமந்தவேளாவளி [82 ம்சவினோ தினி 

__ ‘Coyonneref) | 22 Ba oy Slooh சாலகவேளாவ 
வளி (96) சுகதவேளாவளி சரச ன் ஜேதி னி 

கரணாவளி கடனவேளாவளி  (சூர்ணிகாவினோதினி 
சுஜஸ்காவளி நாகவேளாவளி காதவீனோ இனி 
தேசாவளி —— 7 சவினோதினி 
ப்ரபாவளி வாஹினி. (7)  (வீலாவினேதினி 
முக்தாவளி | அம்ருதவாஹினி —_—        
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(2) கன ராகம், 10 

  

காட 0. கேதாரம் 
கெளள 7. நரராயணகெளள 

வசாளி 6. ரீதிகெளள 
or 9 9, சாரங்கநாட. 
ernst 10. பெளளி 

(4) தேஸ்ம ராகம், 9 

| ஷ் ஹமிருகல்யாணி 7. யமுனு 

5. காபி 5, பேரின: 

6. தர்பாரு | 9. ஹமீர் 

  

(4) நய் ராகம். 

மழ்ற எல்லா. ராகங்களும் ஈய ராகங்களாம, 

(5) நவரச ராகம். 9 

1. ஸ்ருங்கார ரசத்துக்கு - பூபளம 
2. aren: TF H&G ~ uri gs 
3. கருணா ரசர்துக்கு - பலமஞ்சரி 
4, வீர ரகத்துக்கு _ நாட 
5. பய சத்துக்கு - மரளவி 
6. துக்க சத்துக்கு - ஸ்ரீராகம் 

7: செளர ரசத்துக்கு - பைரவி 
8. அற்பு ரசத்துக்கு - பமிகாள 
9. சாந்த ரசத்துக்கு - எல்ல ராகங்களும் 

(6) தமீமீசை ராகங்கள. 11. 

1, வெண்டாவிழ்கு - சங்கராபரணம் 

2. அகவல், தாழிசைக்கு - தோடி. 
9. கலிப்பாவுக்கு - பந்துவராளி 

4. கலித் துமைக்கு - பைரவி 

5. 2.601 GY EG, - செளராலஷ்ட்ரம் 

6. விருத்தத்துக்கு - வேண்டியராகங்கள் 
7. தோடயத்துக்கு - செளராவ்டரம்,மாட 
8. மங்களத்துக்கு - மங்களகெள௫ிகம் 

9. தேவாரத்துக்கு - பூபாளம் 
10. பிள்ளைககவிக்கு - கேதாரகெளளம் 

11. ப.ரணிக்கு . சண்டாரவம்
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( 7) ச் 
  

    

  

  

        
      

ஸ்ரீசாகம், புருவீராகம். | தா இராகம், பு.௪ர.ராகம், 

ேவக்ரிய . (சாபி 
மேகாஞ்சி பைரவி கன்னட iG Le 
Gree 7" 
லஹரி தே சாக்ஷி 

மலஹரி பூபாளம் தேவகார்தா[நீலாம்பறி 
பாடி ரி 

ஆந்தாளி , மாருவ 
பல்லஇ py ors தேரி ea 
[23-0337 a ver] 
தேச ( சாரங்க 

. நீதாரி 
முகாரி | பலமஞ்சரி அச வேரி ப்ப 
லலித 

(கேதாரம் , 

ராமக்ரிய மாரி, லலித, 
to ச ழு, தன்யா 

மோனி | வசால் மோஹனம் 1 2, weriwonl, 

(கெளரி 
குண்ட க்ரிய பந்துவராளி 

குஜ்ஜரி மாளவ் a) 6G sitar வராளி 
பெளளி கெளள 
கல்யாணி பூவி, சாவேரி 
oy al fi டங்சாள போகி Guar 

சாவேரி பெளளி 

கண்டாரவம் 

காம்போதி நாட வேளாவளி ( மனேஹரி 
சங்கராபரணம் (யமுனா 

(8) உதய ராகம், 9 

1. தேவகாங்தாரி 4, தேவக்ரிய 7, தன்யாசி 
2. தேசாக்ஷி 5. கெளள 8. மக்தாரி 
8. பாடி 6. பூபாளம் 9, மாருவ
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(9) பரான்ன ராகம், 10- 

    

1. பிலஹரி 6, ரேகுப்தி 
2 ராமக்ரிய 7. பைரவம் 
8... கண்டாரவம் 8. ஜுஜாஹுளி 
A, ween fl 9, குரஞ்சி 
6. முகாரி 10. யமுனு 

(10) மத்யான்ன ராகம், 8, 
1, மேகாஞூ 5. தேரி 
9, சாரங்க 6, மங்களதே?ிக 
5. பல்லி 7, நீலாம்பரி 

4, மத்யமாவதி 8. ஸ்ரீசாகம் 

(11) அபரான்ன ராகம். 7. 
1, சங்கராபரணம் 4, கல்யாணி 
2 வசந்த | 5, காபி 

3. மோஹனம் | 6, aren 

i. பூர்வி, 
(19) சாயான்ன ராகம், 9 

ஹிந்கோள 4, கெளரி 7. செளராஷட்ரம் 

தோடி 5,  பக்துவரா?6 8. மாசாயணி 
ராமகலி 6, ஹுசேனி 0 மாளவி 

(19) parse? ராகம், 6, 

1, லலித 8. செளலீரம 
2, காம்போதி 4, Gua 

5. வேளாவளி 

(14) மத்யுராத்ரி ராகம்: 95 

பங்காள 4, நாட 7. குண்டக்ரிய 
பெளளி 5. மங்களபை€ச 8, கேதாரம் 

ஆஹிரி , 6, மனோஹரி 9. புன்னாகவராளி 

(15) பின்ராத்ரி ராகம், 4, 

1, கர்ணுடகசுரடி. 3. மோஹனம 
2... மஞ்சரி 4  சுத்தவேளாவளி 

(16) வசந்தகால ரர்கம், 2 

1, சாவேரி | 2 தன்யா 

ஸ்வர ப்ரகரணம் 

முத்திற்று, 

ந்காடசோாத்ராார் ட
ாக்டர் ர 

| நால் திலைங் 
௬ வே. சயம், (வபர் ரலி நி 

௨௦ 
் ன் டக 90. 

17



a 

2. வது பாகம். 
தாள் ப்ரகரணம்; 

Paneer 

  

(1) தாளம், 

கையிணையிட ம துச் சையே.க வீயோகங்களடைட்து சப்ரா 
POW (ICO யுடையது தாள மெனப்படம். 

(2) தாள ப்ரமாணம், 10, 

1. காலம் 6, ஜா இ 

5, மார்க்கம் 7. களை 

8. க்ரிய 8. லயை 
4, அங்கம் 9. யத 

9. கீரஹம் 10. பரஸ்தாரம் 

1. காலம்:--தாமரை இதழ் நாறு அடுக்க அஇிலோரிதழில் 
ஊடி செலுத்துநேரம கண மெனப்படும். 

கணம் எட்டுகொண்டது - லவம், 
லவம் எட்டு கொண்டது - கால்டம், 
சாஷ்டம் எட்டு கொண்டது . நிமிஷம், 
நிமிஷம் எட்டு கொண்டது - துடி, 

துடி. இரண்டு கொண்டது - தருதம், 
நீருதம் இரண்டுகொண்டது - லகு, 

லகு இரண்டு கொண்டது - கு௫. 
லகு மூன்று கொண்டது - பலுதம, 
லகு கான்கு கொண்டது - காகபதம். 

பின்னால் வீவரிக்கப்பட்டிருக்கும் பஞ்சலகுவில் ௪துஸ்ர லகுவே 
(மூதன்மையாகையால், லகு வென்று பொதுவாய்ச் சொல்லுமி 
டங்களிலெல்லாம் சதுஸ்ர லகு வென்றே பாவ்க்க, 

2. மார்க்கம் --தக்ஷணம், வார்த்திகம், தரம், சரம், 
அர்த்தசிதீரம், அதரம் என மார்க்கம் ஆறுவிதமாம், 

எட்டு மாத்திசை ஓர்களையாகக் கொண்டது  தக்ஷணம், 
நான்கு மாத்திரை ஓர்களையாகக் கொணடது - வார்த் இகம், 
இரண்டு மாச்இரை ஐர்களையாகக் கொண்டது - இத்ரம், 
ஒரு மாத்திரை லாகளையாகச் கொண்டது - இித்ரதரம, 
அசை மாச்இரை ஓர்களையாகக் சொண்டது - Hi GAA ரம், 
கால்மாத்திரை ஓர்களையாகக் கெ॥ண்டது - ௮இத்ரம், 

இவை ஆறையே ஷட்கால மென்றும சொல்லப்படும், த்கூணம்
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ஸ்த அ௮ரூங கால மென்றும, வார்த்திகத்தை ஐந் தாங்கால மென் 
அ, ௪த.ரத்தை நான்காய் கால மெனறும், சித் ரதரம்தை மூன் 
Gu கால மென்று£, அர்ம்தசிம்.ரததை இரண்டாங் கால மென் 

௮ம், ௮.இரத்ரக்சை முதற்கால மெனறும் சொல்லப்படும், 
நானககூஷரரகாலத்துக்கு மாத்திசை யென்று பெயா. 

9. கீரியை--மார்க்கர், தேசிகம் என கரியை இரண்டு 
வகைப்படும. இவற்றள் நிசப்தம், சசப்த மென மார்க்கம இரண்டு 
வகைய। ம், 

அல பம் - விரல்களை மித்தல், 

வீக்ஷேபம் - விரல்களை இறத்தல், 

பரவேசம . - வலதுபுறங் கொண்டு வருதல், 

நிஷ்க்ராமம - உயரமாய்க் காண்பிந்தல், 

என நிசப்தம் ௩-ன்கு வகையாம் 

வம் - நடிகை போடுதல், 

சம்யம் - வலதுகைமேல் இடதுகையால் காதை டோடுதல், 
அதவது அடித்தல், 

தாளம  - இடதுகைமேல் வலதுகையால் காதைபோடல், 

ச£நிபாதம-இசண்டுகையாலும் சமமாய் காசைபோடல், 
என சசப்தம் நான்கு. வகையாம். அக்ஷரகாலம் எ ண்ணாமலோ 
அங்கம் விளக்காமலோ மொததாகாரமாய் துருசுகாலக இல் காதை 
மட்டும் போடும் தாளங்களுக்குப் பொதுவாய் சாபுதாளமென்று 

பெயர், 

த்ருவகம் - நிஸபதமான சிடிகை, 
சர்ப்பிணி - வலறுபுறத்துக்குக்கைநீட்டுதல், 

க்ருஷ்ய  - இடது புழழ்துக்குக் கை$ீடடுதல், 
பத்மினி - தலைகீழாகக் கைநீட்டுசல், 

விசாஜிகம் - பிழிந்து வெளியே வ௫றுதல், 

வீக்ஷிப்தம் - விட்டு மூதெல், 

பதாகம் - உயரமாயெடுததல், 

பஇதம் - இடதுபுதத்துக்குள்ளே கொண்டு வருதல், 
என தேகம் எட்டிவகையாம், 

4. அங்கம்;--அனுதருதம் அல்லது வீசாமம்,த்ருதம்,லகு, 
குரு, பலுசம், காகபகமென அங்கம் ஷடாங்கமாம், வை முறை 

யே], 2, 4, 8, 12,16, ௮கூடரகாலங்களாம், த்ருதசேகரதகைச 
சோத்து சப்தாங்கமென்று சொல்வாரும் உளர், அதுவும் பொ 
ருந்தும். ௮க்ஷரசாலத்சையும், லகுகாலததையுல் குறிக்குமபடியாக
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அங்கக்களேற்பட்டிருப்பதசல், 1) 2) 8) 4, லகுக(லங்களை முறை 

பே குழிக்கும்பொருட்டு எர குரு, ப்லுதம்) காகபகப னோம் 
பட்டிருக்க தென்று ஒத்துக்கொள்பவர் முறையே ஷே. 1,2,5,4 
அக; ரகாலங்களைக் குறிக்குமபெ ருட்டு ௮னுகருதம், சீரகம், 
தீருகசேகரம், லகு என்றேற்பட்டிருக்கற காக தருதசேகரம் 
தையுஞ்சேர்த்துச் சொல்வது பொருத்தமில்லாமையன், லகு 
Shr wip ௮ங்சங்கள் ஜாதபேதத்தால் ௮கூரகாலம் விழ்இயா 
சப்படுவதில்லை, லகுமட்டும் சதுஸ்ரஜாஇயில் 4 அக்டரகாலமா 
யும், திஸ்ர ஜாதியில் 8 அக்ட.ரகாலமாயும், மிஸ் ஜாஇயில் 7 ௮ 
கூ ரகாலமாயும், கண்டஜாஇயில் 5 ௮க்ஷரகாலமாயும், சங்கோண 
ஜாதியில் 0 அக்.ர காலமாயும் நின று லகு ஐவகைப்படுிம், A, 3, 7, 

9) 9) 6, 8, 10, 12, 16 அகூ.ரகாலககளை முதையே குறிக்கும் 
படியாக மனுஷ்ய, ஸ்வர்க்க, ஹப, தேஸ்ய, இ.ர, இவ்ய, சிம்ஹ, 
வர்ண, வாச்ய,காணாடங்களென லகுக்கள் பத். துவகைப்படுமென 
றும் சிலர் சொல்வா, 0 ௮க்ஷரம இஸ் ரம்ப காலததிலும, 8 ௮ 
க்ஷரம் சதுஸ்ரமத்ய காலத்திலும், 10 அக்ரம் கண்டமத்ய சால 
ச்திலும்; 12 அக்ரம் இஸ்ரத்ருத காலத்திலும், 16 அக்ரம சது 
ஸ்ரத்ருத காலத்திலும ௮டங்கியிருப்பகால், கடைசி ஐ௩து லகுக் 
களையும் நீக்கி, முதல் ஐந்து லகுக்களை மட்டும் ௮அனுஷ்டிபபது 
கியாயமாம். விளம்ப, மத்ய, தர. காலங்களை லயத்இன்€ழ் பார்க்க, 

சப்தாங்க சகாம், 

  

    
  

. 4 Lal 
4 அங்கப்பெயர் 4 33 அங்க விவரம், ee ட் ட் 

1 ஒனுத்ருதம் | பூ | ப (1 அனுத்ருதம். 113 

2 |ச்ருதம் ௦ (௦ 8 அனுத்ருதம். 51% 

8 (க்ருகசேகரம்| 6 | 6 |1ருசம்,1அனுத்ருகம் 8 | $ 

4 (லகு | | | {Ll we. 13 

5 (குரு 8 | 2 les 2 தருதம. 8| 2 

0 (ப்௮தம் 8 Q 2 லகு; 2 தீருதம். 12 9 

7 காகபதம்* | 4 | + லகு, 16 4                           
% காக்கையின் டா.தம்டோன் றதுசாகபதம, ர & 4, 7, 6, 9. 1 சணக்குபடி ,
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சப்தரங்க விற்யோக விவாம், 

அனுத்ருசுத்னை உ ஒரு காதையாலும், SHSLOS HHS! 
தை ஒரு விசாஜிதத்தாலும், தருகசேகரத்கை இரண்டு கா 
தை ஒரு விசர்ஜிதத்தா லும், லகுவை ஒரு சாதை (ஜாதியை யனு 
சரித்து முறையே) 05 2 0, 4., 8 ன். ரல்களாலும், குருவை ஒரு 

சரதை ஏழு வீரல்களாலுப; பு ரச்தை ஈலக.ர காலங்கள் 
கொண்ட ஒரு காதை ஒரு கருஷ்யை ஒரு சர்பபிணியினா லும், 
காகபதத்தை நாலகர காலங்கள் கொண்ட ஒரு காதை ஒரு 

பதாகம் ஒருக்ருஷ்யை ஒரு சர்ப்பிணியினாலும் வழங்கவேண்டும, 

சப்தர்ங்க் சய்யோகத்தால் ஏற்பட்ட ஷோடசாங்க சகரம், 
  

      

  

  

  

ட் அங்கள் இன் பெயர். 3 as fg 
8 ° உக 30 

11 அனுதருசம் one eee nee ய | 1 4 

2 | க்ருதம் wes O 2) 4 | 

8 | தீருதவிசாமம் (தருதசேகரம்) § | 8] 2 

A] COG seek te | | 4} 1 

9 | லகுவிராமம் 8 5 | 1g 

6 | லகுச்ருசம் | ம 6 1$ 

£ | லகுத்ருதவிராமம் ௦ v | 1? 

8 குர... வ 8 8138 

9 | குருவிராமம் 3 9 | 24 

10  குருக்ருகம் 3 10 | 23 

11. | குருச்ருதவிராமம் 8115 
12 (ப்லுதம் =a. ave oes 81128 

13 ப்லுதவிராமம் .., ane ட் 19 54 

14 | ப்லுதத்ருதம் ,.. 141 48 
15 | ப்லுதத்ருசவிராமம் 3 15 | 32 

16 | காகபகம் பட ப 4+ | 16 4                
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இர்ச ஷோடசாங்கங்களும் ப்.ரஸ்தாரக்ரமத்தில சுலபமாய் 
சமிஞ்ஞஜை ஏழற்படுத்தக்கொள்ளும்பொருட்டு உபயோகப்படும். 

9. க்ரஹம்:--௮ தி.தம், அனாுஹகம், சமம், விஷமம் என 
க் ரஹம நான்கு வகைப்படும, 

குரல் முன்னும தாளம் பின்னும்வருவது - அதீதம், 

Gro Dor Dip சாளம் முன்னும் வருவது - ௮னாஹதம், 

(FI Dib DION (OF சமமாய் வருவது . சமம், 

இவை மூன்றுங்கலந்து வருவது! - விஷமம், 

அதிதம், அனாுஹதம், சமம் இவை மூன்றும் அல்லாதது விஷம 
மெனப்பலர் சொல்வா, இவை மூன்றும் அல்லாதது எதுவும் 
இல்லைய கையால் இவை கலந்துவருவதே விஷமமாம: அதீதம், 
அனாஹதம், வீஷமம் இவை மூன்றுக்கும் டொதுவாய் உ௫ 
என்றும் பெயர். 

0- ஜாதி:--சதுஸரம்,; தஸ் ரம், மீஸ்ரம், கண்டம், சங்கே 
ணம் என ஜாத ஐவகையாம், இவை முறையே. 4, 8, 79, 
அவ ரகால முள்ளவையாம. நான்கு கொண்டதால் சதுஸ்ர 

மென்றும, மூன்ற கொண்ட சால் இஸ்ரமென்றும், சதுஸ்ரமும் 
திஸ் ரமுங் கலந்ததால் மிஸ்ரமென்றும், இஸ்ரதீதையும் மிஸ் 
தையும் கண்டிக்கதால் கண்டமென்றும், தஸ்ரமிஸ்ர சப மந்தப் 
பட்ட கண்டத்துடன் சதுஸ்ரழுஞ் சேந்து எல்லாங் சலந்ததால் 
சங் சோணமென்று'௫ சொல்லப்பட்ட து. 

7. களை:;--மேலே சொன்ன அங்கங்களின் ஒவ்வொரு ௮ 
கஷூரகாலத்துக்குள்ளும் அடங்கிநிற்கும் உளளடக்க அக்ஷரகா லம் 
களையெனப்டடும. அப்படி யடங்க நிற்கும் எல்லாக் களைகளின் 
சேர்க்கையானது ௧இ எனப்படும், ௮து சதுஸ்ரகதி, இஸ்.ரக௫ு, 
மீள்ரகஇ, கண்டகஇ, சங்ரேோணகதி யென ஐவகையாம். மேலே 
gia சொன்ன அக்ஷ£ரகாலங்களின் சங்கையே இவைச 
ளின களைகளுச்கும் பொருமக்தும், 

8  லமை:விளம்பம்; மமச்யம், தீருதம் என லயை மூவ 

கைப்படும். வீளம்பம் ரட்டி.ச்க.து மத்யமென்றும், மத்யம் ரட் 
0.555) த்ருதமெனறும் சொல்லப்படும், மேலே சொன்ன ஷட் 
காலங்களில் முதலாமிரண்டாங் காலங்களை விளம்பகாலமென் 

அம், மூன்றாம் நான்காய் காலங்களை மத்யகாலமென்றும், ஐந்தா 

மாராங் காலங்களை ச௬தகாலமென்றும் சொல்லப்படும். 

0. மதி:-பிபிலிகம் அல்லது சமம், விஷமம், ம்ருதங்கம், 

வேதமச்யமம்,கே।புஸ்சம், ஸசோகோவஹம் என யத ௮று வகை 
ப்படும்,
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ஷட் யஇயின் வீவசம், உதாரணம், 

1. மெட்டங்கமாயினும் குற்றங்கமாயினும் 
ஒசே விதமாய் வருவது பிபிலிகம் ௮ல் £ ||) woo 
லது சமம், 

2. எல்லா அங்கங்களும் க்ரமம் தப்பி வரு] 

) வது விஷமம், 8016 

8. முதலிலுங் கடையிலுங் குதிதங்கமு, 
இடையில் நெட்டங்கமும், வருவது ம்ரு௧% பட$00 
ங்கம், 

இடையில் குற்றங்கமும் வருவது வேதமத் 
WILDLD, 

4,  மூதலிலுங் கடையிலும் நெட்டங்கமும், | 
முதலிலே கெட்டங்கமும் ஈழ்றிலே குற்றங் 
கமுமாய், முறையே நேர்ந்து இறங்கி நிற் 6310௦0 

பது கோபு OW FLD, 

ம
ொ
 

0. முழததலிலே குற்றங்கமும் ஈற்திலே கெட்ட 
ங்கமுமாய், முறையே நேரந்து ஏறி 2] vol88 
பது ஸ்ரோசோவஹம், 

நெட்டங்கமென்ரால் பெரியது. சுற்றங்கமென்றால் சிறியது. 

யதீ நாமதேயத்துக்தக் காரணம், 

பிபிலிகம் அல்லது எறும்பு தாரையைப்போல் ஓசே மாதி 

ரியரய்சீ சமமாக வருவதால் ஆதை 1 G19 an அல்லது சமயஇ 

யென்றும்; ஒரு வாராக வராமல் க்ரமம் சப்பி வருவதால் அதை 

விஷமயதஇயென்ற.ம், ம்ருதங்கத்தன் ஈடுபெருக்து ஈறுகள் இறு 

தீது இருக்கிறது போல் வருவ ரால் ஆதை ம்ருதங்கயதஇயென் 

௮ம், உடுக்கையைப்போல் ஈறுகள் பெருத்து ஈடு ஆழம யிருப்ட,து 

போல் வருவசால் அதை வேதமத்பமயதி3யென்றும்,பசுவின் வால் 
௮டி. பெருத்தும் வரவர நுனி இறுத்தும் வந்தருப்பதுபோல் 

வருவதால் ௮தை கோபுஸ்சயதியென்றம், ஸ்சோதம் அல்லது 
வெள்ளத்தை வஹித்துக் கொண்டிருக்கும்படியான ஈஇயின் தலை 
யாகிய மூலம் றுச்தும், வரவரப் பின்னால் ௮.தன் முடி.வு பெரு 

தீதும், வருவதுபோல் வருவதால் அதை ஸ்ரோதே। வஹயஇயெ 

ன்றும் சொல்லப்பட்டது,



186 சங்தே சந்திரிகை 

ஷ்ட்ய்தி பின்னும் பதினைந்து வகைப்படும். 
  

  
  

              

4 யஇயின் பெயர். உதாரணம், 

] | சம விஷமம் ees eee ௨௦068 -பய 
2 | சமம்ருதங்கம்,., டட nee §8-1 11-88 
8 , சமவேதமத்பயமம் ,,, bee +» | 88-00-88 
4 சமகோபுஸ்சம் 1. oe 88-88-11-௦௦ 
2 சம ஸ்சோதோவஹம் wee . | OO-II-88-88 
6 alt agin மருதங்கம் க்கச் wee U88-08-U88 

7 (விஷம வேதமத்யம்,., ... + | O18-UEO-O18 
8[1விஷம கேபுஸ்சம் 2. .., 891-186-61௦ 
9 | வீஷமஸ்ரோதோவஹம் ..,  ... [810-188-98| 

10 ' ம்ருதங்க வேதமத்யமம்.., eos I8Sl-Olo-18] - 
11. | ம்ருதங்க கோபுஸ்சம் வ ௨ 18)-816-௦082௦ 
12 |ம்ருதங்ச ஸ்ரோசோவஹம் .,,, ௦60-818-[8] 
18 | வேதமத்யம கோபுஸ்சம் ...  ... | 898-919-18] 
14 | வேதமச்யம ல்ரோதோவஹம்,.. I8I-818-888 
15 | Gaereve cvG rr gr cram + | 180-818-88I     
  

10. ப்ரஸ்தாரம்:--ஈஷ்டம், உத்இஷ்டம், பாதாளம், மஹா 

ப:தாளம், ௮னுத்ருகமேரு, த்ருகமேரு, தருகசேகா மேரு, லகு 

மேரு; குருமேரு, ப்௮ுதமேரு, காகபதமேரு; சய்யோகமேரு, 

கண்டப்ரஸ்தாரம், யஇப்ரஸ்தாரம் என ப்ரஸ்தாரம் பதிநான்கு 

வகைப்படும். 

(1) ஒரு ப்ரஸ்தாரம் இத்தனையாவது ப்ரஸ் தாரமென்று 
கணக்கிடுவது ஈவ்டம்.!2) இக்சனையாவது ப்ரஸ். தா.ரம் இதென்று 

கணக்கிடுவது உத்இஷ்டம், (8)ப்.ரஸ்.காரங்களிலுள்ள எல்லா ௮வ் 

கங்களிலும் குறைவான அங்கமட்டும் எத்தனைதரம் வர்இருக்க 

நதெனக்கணக்கஇடுவது பாசாளம். (4) எல்லா ௮ங்கங்களும் எத் 
தனை தரம் வந்இருக்கெறதென ஒரும் த்துக் ணக்கிமிவது மஹா 

பாதாளம், (5) சமசங்கையுள்ள ஒஓரேவகை அங்கம் எத்தனை ப்ர 

ஸ்தா. ரல்களில் வந்இருக்கதத்தென அனுத்ருதத்தைக்கணக்கிடுவது 

௮னுத்ருக மேரு, (0) த்ருதச்தைக் கணக்கிரிவது தருதமேரு. 
(7) த்ருகசேகரச்டைக் கணக்கிடுவது தருசசேகரமேரு. (6) லகு
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வைக்கணக்கடுவது லகுமேரு. (9) குரவைக்கணக்கிடுவது குரு 

மேரு. (10) ப்௮தத்தைக் கணக்கிடுவது ப்லுதமே௫. (11) காக 

பதத்டைக்கணக்கடுவது காகபதமேரு, (12) சமசங்கையுள்ள பல 

வகை அங்கங்கள் எத்தனை ப்ரஸ்தாரங்களில் வங்இருககிறதெனக் 

கணக்கிடுவது சய்யோகமேரு.(18) அங்கங்கள் ௮ழிவுபடாமல் இட 

பேதங்களைமட்டும் அடைய ப்ரஸ்தரிப்பது கண்டப் ரஸ்காரம, 

(14) மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கும யஇகளுக்கணங்க வகுப்பது 

யஇப்சஸ்தாரம், இவற்றிம்கு உகாரணம் பின்னால் சொல்லப்பட 

டிருக்கும் (19) லக்கம் ப்ரஸ் தார க்ரமத்இல் காணலாம் 

  

(3) 

", 85 175-தாளங்களின் விவரத்தைக்காட்டும் 

சக ரம், 

  

  

  

  
  

  
  

          

  

  

      

  
      
      

        
    

    

[12/81/2401 516(7 
ட 

: 3193118111 யி J ச -) 3 JT 3 
5 5121318௩11: 
a ரவைகளை 

155928 8 ழ் 912 Oo;%, 0; 9}7 
ஷ் வைய 

௮க்ஷர காலம், 14 | 10 6 7/8/12] 4 

ல் [1] சதஸ்ரகதகளை, 56 | 40 94 28 | 32) 48 | 16 
J ஸ் ‘ அமைக 

6 2. இஸ்ரகதிகளை, 42 | 80/18 | 21 | 24} 36! 12 
ஷி - — ren nn 
6 | 3 | eos eater 98110 | 42 | 49 | 66 | 84 | a8 

ச. கண்டகதிகளை 70 | 50 30 | 35 | 40 | 60 “20 

9. சங்ர்ணகதிளை, [196190 541 6817211090 39%.                                   

18
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7, 89) 1/௦-காளங்களின் விவரக்சைக்காட்டும் 

சக்ரம்--(தெ டர்ச்சி.) 

4 
[1121814516 7 

© erences. 

§ el¢ialglalag). 
(813814 4 5 

& 5121536131) 4 (௩13 Pye; sy 2 

S}- a] ~ 0 
8102 0:80 0 - ் = 

gms srod, (11) 8/6) 6/7 / 10/8 

1. ச.தஸ்ரசதிகளை. 44) 3 20 24 28 (406 
உட... — aj பப படடடட.௨ 

Es | 2,| Seuss Bator. 83} 4/15) 18] 21/30] 9 
ty [=m மவ] வ யய 

& [8] மில்ரகதிகளை. 71] 61 85 | 42 | 49 70 | 21 

ல (4! கண்டகதிகளை. 56 | 40 | 25 80 85 | 50 | 15 

5 சங்ரெணகதிகளை, | 99 | 72 | 45154] 63190] 27 

அக்ஷ£ காலம், 23/16; 9 | 10) 11 18 | 7 

1] சசஸ்ரகதிகளை. 99164196140144179 | 99 
be | me een 

a, நிஸ் ரகக. 6014812780) 88 64/91 

3 8, Benes Bator 61/1 2) 68} 70} 77/126} 49 

® | 4.) sans @ater, 115] 80/ 5 | 60/55 1901 8 

$.] சங்ச்ணகதிகளை, 4207 144, 81/90/99௨6                 
  

4 
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7, 05, 1759-தாளங்களின வவர க்தைக்காட்டும் 

சக்ரம்--(தொட ர்ச்சி,) 

189 

  

      

  

    
        
  

  

  

  
      

  

  

  

    

      

    
        
  

  
    

  

  

  

      
  

    

    

                    

3 
[11913 ட 6 | 6 | 7 

| 
! 

‘§ “efog ig fg | 34 j 

: 113 1211 
6 123/6 6/௩ | 4 
Ry, 

[ட 

[0:60 8 3 _ 
ஷ் ~ 

அகர காலம். 7 12189 116 

g 1.|[ சதஸ்ரசதிகளை, 63 | 48 | 28 | 82 | 86 | 66 | 20 
& I வையக வவளான | தகவ 

1 2. இஸ்ரகதிகளை. 51 | 36/21) 94/27 | 42) 6 

ட 8.) மிஸ்ரகஇிக$ள, 119] 84 | 49 | 56 | 63 | 98 | 35 

* 4] கண்டகதிகளை. 85} 60 | 35 | 40 | 45 | 70 | 25 

6] சங்ர்ணகதிகளை. (6௦1106 68 12/81! 12614 

அகர காலம், 19190 11/12) 18199] 9 

௫, 1! சதஸ்ரகதிகளை. '16| 80 | 44! 48 | 52 | 88 | 86 
ஜட. fo _._ 

2. Bevre Bester. 97 | 60 | 33 | 36 30 | 66 | 27 
| 

வ | 8: eure eter, 208/140} 77 | 84 91 | 164 63 
$ ப. ணய 

௮ 4] சண்டசநிகளை. 146 | 100) 65 | 60 | 65 | 110] 45 
8] சக£ர்னகசிகளை  [96| 190| 99 108 117198 61      
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மேற்சொன்ன சப்தகாளங்கள1 யெ த்ருவம், மட்யம், ரூபகம 
ஜம்பெ, சரிபுட, ௮ட, ஏக என்னுந்தாளங்கள் ஜாதி பேதத் நா6 
85 சாளங்களா, அவை பின்னும் கதி பேதத்தால் 175 தாளங்/ 
ளாகின்றன. ஜாதயானது &, 8, 7, 5, 9 என்றரதுக்ஷரகால லகு 
களையும், கதியானது4, 8, 7, 5, 0 என்ற களாகால அக்ஷர காலா 
களையும் உடையன, ஜாஇ பேதத்தை லகு ஓன்.ற மட்டுமேயடை 
யும், கதி பேதச்தையோ சப் தாங்கங்களு மடையும். 

(4) 
மேற்சோன்ன 71-86-தாளங்களுக்கு உதாரண அஃங்காரங்கள். 

ஒவ்வொரு அலங்கார 4இன் சலைப்பிலும் தாளத்தின் லக்க 
மாம், ஜாதியும், பெயரும், அங்கமும், ௮அகூரகாலமும் எழுதப்பட் 
டி.ருக்கின்றன. பின்னிட்டு ௮நுலோம ப்ரஇலோம க்ரமழ்இல் ௮ல 
ங்கா ௮டி.கள் எழுசட்பட்டி ருக்கின்றன, ஆரோஹண ரீதயில் நிற் 
கும வரிசைக்ரமழ்துக்கு ௮றுலோமமென்றும், அவசோஹண ரீதி 

யில் கிற்கும வரிசைக்ரமத்துக்கு ட்ரதிலோம மென்றும் பெயர, 
அலங்காரங்களைச் சுலபமாய்ப் பாடம் செய்யும்பொருட்டு ஒரு நிய 

மம் । ரயோடிக்கப் பட்டிருக்கெது, என்னவெனில், ஒருதாளத் 

துக்குள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தின் முதலகூர காலத்தைச்குறிக் 

கும்பொருட்டு, அங்கங்களின் முதலக்ஷரகாலம் வரும் இடங்களி 

லெல்லாம் ஓசே ஸ்வரம் வரும்படியாக, ௮துலோம ப்ரதிலோமய் 
களிலுள்ள ஒவ்வொரு அலங்கார வரிசையிலும் நியமமாய் ஸ்வர 

ங்கள் அமைக்கப்பட்டி ருக்கின்றன, 

ஏதாவதொரு அலங்கார வரிசையை யெடுத்துக்கெ1)ண்டு, 

௮.து எந்த தாளததுக்கு உரியது, அந்த தாளத்தின் அங்கங்கங்க 
ளென்ன; ௮௩௧ அங்கங்களின் முதலக்ஷரகாலம வருமிடங்களிலெ 

ல்லாம் வந்த ஸ்வரமே வந்தஇருக்கிறசா யில்லையா, என்பதை கவனி 

த்துப் பார்த்தால், பாடம் செய்வதத்குள்ள சுலபாநுபவம் விளங் 
கும், இக்க நியமமுடன் அலங்காரங்கள் கற்பிக்கப்பட்டி ர பல், 

எதாவது ஒரு அலங்காரத்தின் ஒரு ஸ்வரவரிசையைப் பரர்த்த 

வுடன் ௮.து இன்ன ஜாதி என்றம், அதற்கு இன்ன ௮ங்கமென் 

௮ம், அதற்கு இத்தனை அக்ஷரகாலமென்றம், ௮து இன்ன தாள 

மென்௮.ம் இடமாய்ச்சொலலலாம்,



இசண்டாம் பர்கம்-தாள ம். 14] 

தலா வது சதுஸ்ா ஜாதி சப்த அலங்கராங்கள். 

1. சதுஸ்7 தருவ தாளம். ||. அக்ஷர காலம் 14, 

ப்ரதீ லோமம், 

ச்கிதநி சகி 
நிசபத நித 
தீபமப தப 

அஙுலோமம, 

FAS சரி 
ரிகமக ரிக 
கமடம கம 
மபப மப 

பதநித பத 

“சகரிக 
ரிமகம 

கீட்ம்ப 

மதபத 

பநிதகி 

சரிகம 
ரிகமப 
& ous 
மபதரி 
பதநிச் 

யபம்கீம பம 

மகரிக மக 

EGOS FAG 
நிபதப கிதபம 
தமபம தபமக 
பசுபக பமகரி 

மரிகரி மகரி௪ 

2. சதுஸ்ர மட்ய தாளம, |. ௮கூர காலம் 10, 

சரிகரி 
Meu & 

கமபம 
மபதப 
பதநித 

சரி 
fas 
௧௦ 
ம்ப 

பத 

சரிகம 
fle ou 
SOUS 
மப.தகி 
பதறிர் 

FO ch) 
OBL 
தபம்ப் 

பமகம 
மகரிக 

ச்நி 
நித 
gu 
யம் 

thé 

ச்சிதப 
நிதபம 
ச்பமக 
பமதரி 

மகரிச 

3, ௪துஸ்ர ரூபக தாளம், QO]. Yass சாலம் 6, 

  

  

சரி சரிகம | ச்நி FB ges 
ரிக ரிகமப | நிதபம 
௧ம கமப.த தப Buns 
மப மபதகி பம பமகரி 
பத பதறிச் மக மகரிச 

4, சதுஸ்ர ஜமபெ தாளம், |8, ௮கூ.ர காலம் 7, 

உசரி;ரி சரிக Fash ச்நித 
flaws Rew நிதபத நிதப 
சமபம SUL தபமப தபம 
மபதப மப பமகம பயக 
பதிக பதறி மகரிசக மகரி 
தீரிச்கி be கரிசரி கரிச 

5. சதுள்்.ர தரிபுட சாளம், |. அகர காலம 8. 

சகரிகு சரி ௪ம ewe டச்நி FU 
ரிமமம ரிக ரிப ிபதப நித Be 
கபமப கம தத தமபம தப தக 
மகபத மப மகி பகமக பம பரி 
பரிதநி பத பச் மரிகரி மக மச
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6. சதுஸ்ர அட தாளம், ||. ௮ஷ்ூர காலம் 

சகரிக சரிகரி சரி சம ச்தநித சநிதரி ச்கி ச்ப 
ரிமகம ரிகமக ரிக ரிப நிபதப நிதபத நித நிம 
கபமப சுமபம கம க்ச தமபம தபமநூ தப தக 

மசபத மபதப மப மறி பகமக பழசம பம பரி 
ues பதறித பத பச் மரிகரி மகரிக மக ௦ 

7. சதுஸ்ர ஏக தாளம், | அக்ஷர காலம் 4, 

சரிகம ப 
ரிகமப நிதபம 
@LDU sb தபமக 
மபதகி பமகரி 
LU Bae மகரிச 

இரண்டாவது திஸா ஜாதி சப்த அலங்காரங்கள, 

1, Slavs தருவ தாளம், 111. அக்ஷர காலம் 11, 

சரிக சரி சகரி சரிக | சநித ச்கி FSS) 
fen fe floes Man | Asu Bs Mug 
கமப கம கபம கமப [தயம தப தமப 
மபத மப மதப மபத [பமக பம பககம 
பதரி பக பநித Use) |மகரி மக மரிக 
she oh தச்நி தநிச் | கரிச கரி சுசரி 

2. இஸ்.ர மட்ய தாளம, |]. ௮௯௨7 காலம 8, 

சரிக சரி சரிக சீநித சரி Fhe 
ரிகம te Resto நிதப நித நிதப 
கமப கம கம்ப தபம தப தபம 
மபத மப மபத பமக பம பமக 
பதநி பத பததி மகரி மக மகரி 
abs 50 த்நிச் | கரிச கரி கரிச 

9. இஸ்ர ரூபக தாளம, 1. ௮கஷர காலம் 8, 

சரி சரிக ef) ச்தித 
Ae ew நித நிதப 
கம தமப தப தபம 
மப  மபத பம LDS 
பத பததி மக  மகரி 
aA abe கரி eile 

ர்ந்த 
நிதப 
தபம 
பமக 
மகரி 
கரிச
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க] அப 
கி௪ Lo 
அப தக்க 

பம பரி 

LD & LID 

wD, A FELD ரல ௦. 

கி ச்கிக #16) அப 

ins” GO) ets து... Sto 
jF Lous pesto ஆடப் அங்க 

டக பமக LID wii 
yo? a5 Loe fT} டக Loe 

1 அலச. காலம 2, 

joes 
“Bt LD 
பமக 

Le fi 
Bihar 

சப்த அஉங்காரங்கள, ஏ 

LOL]. அகுஃச காலம் 23. 

பப், 

ர்க Fil BTLor 

eS Tica மிகாமாபா 

மாபா BLOT IT BIT 

பாதா Losi ae 

ze பகாகீசா
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&n Bsa 8 ga ் 
கி தபச அர க 
BUILT Laur தடகள, 

ட ன சமான ஓ 77௮22௫ [அண தின் 2 

LDT EF Er 1D & 

2. Hove wt_us காள 

அ ர்கரரி FA அரிக்க 
las Tound eT Aa 
BLL TI DY Bt ' 

LOLIT SBULIT tory 
கரக்க பகு 

2. thleng பச தர எழ 

சரி 
ரிக 

SLO 
LOLs 

ட, 

STL LST 

BLOTCLIT ST 

tory ser € 
Ld EG Fir 

SP aT ior 
41 T LO LsT 

BLOTLsT BT 

LOLIT 67 
gers Fr 

   
4. Devr 2dOu weil 

\ &Ffanrf சரிக 
ரிகாமாகர 77௧௮௦ 
SOT LIT tar கம்ப 
உ்௰்பபர கு௫சப LOLI DB 

tr Br பகி 

5. மிஸ்ச ஃரிபட௨ ன 

FET ர 

A OT aT CDE 
SLI LOW aT 

LOT LIT ET 
WE sr 

arr ae 

சரி Ft ட் 

fl xs ரட் 
BLY & 

Lo 4 LD 

பண 

ர்    



சகாரீகா சரரிகார் சமி 

Bra gt—mb பாதம்-தாளம் 

6. மிஸ்ம அட தாளம, | நர, அக்ஷர காலம் 18, 

* * 

ச்தாடீதா காநிகாநீ சகி 
கிபாகாபாநீஃபாகா நித 
தமாபரமா பாபமாபா தப 
பகாமாகா பாமசாமா பம 
மரீகாரீ.. மாகரீகா மக 

நக்க 1 ராவா! i 

ர்ந்தாபா 

கிதாபாமா 
அடாபாகா 

பமாகாரி 

(ome 

நான்காவகடகாணட மாகி ஈப்த துல உடாங்கன் 

௪ம் 

ரிமாகாமா ரீகமாசா ரிக ரிப 
கபாமாபா கரமயரமா கம கத 

மதாபாதா மாபதாபா மப மகி | 
பநீகாநீ பாகநிதா! பச பர் 

7, (Qowe gre Bari, |e 

சரிகாமா 
நாபா நிதரமாப 

அறாபாதா 

ம்பாகாநீ 

பதாநீசிர 

1. கண்ட / றவ தாபம், 

சாரீசா சரி சாரிகா சரிகம 

Maroc fe ரீசபா ரிசமபா 

கமாபா கம காமபா கமபதா 

மபாதா மப நாபா மபககி 

பகநீ பக பாதநீ usher 

உ கண்டிமடப ஏவ, 

gi gi சரி சரிகமா 

ரிகாமா திக ரிகம்பா 

குமாபா கம காகா 

௦பாகு1 ஸ்ப Dug 

பதாரி.. பத. பதறிசா | 
உர் . 

3. ற. பக காளம், 

ஆ 
K சுரிகமா 

ர்க் Hector 

ain BOLI | 
பை... (DUG 
Ved Usb o 

19 

11. அக. காமம 17, 

Thar ff 
நிகாபா நித நீதபா 
கபாமா சப 
பமாசுர 
nar 

ALN 

[ரக மாரக? மக 

lol. அரகர காலர் 19, 

GA par ச்நி ச்நிச பா 

நிசாபா. நித. நிதபமா 
தபாமா தப திடுழகா 

பமாசா.. பம "te, 

மகார மக கரிசா 

மு. ௮௯௩7 காலம் 7, 

FE ச்நிதப 

நித நிஃபம] 

ற்ப ல்பாடகா 

Lath பமக! 

மா Maes 
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*. 

ச்ப 

An 

bth 
ர் 

பரி 

Johar +8 aud 
நிசயமா 

ரஈபமா சாகர 

பாரீபாகா பமகரீ
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4, கண்ட ஜமபெ தாளம், 18. 3௬௪ காலம் 8, 

. erat சரிக |éeigr ச்நித 
ரிகாமா ரிசம |நிதாபா நிதப 
கமாபாஜ கமப | BUTT தபம 
மபாகா மபத |பமாகா பமக 
Ligth பதறி |மகாரீ wall 
ehér gi !சரீசா கரிச 

உ கண்ட கரிபட தாளா, மழு. அதா காலம் 9, 

EN wil 
ரர 

1 eLGa 

CBT LALOT 

IPT Lit 

பாதிதா 

ar சம 

Ne Au 
BID கத் 

ம மதி 
பம் பச் 

காக் சரி diy 
ந்பகதா.. சித Bin 

காமபார் தப. ௧௪ 

| பாகமச ம புரி 

ட மார்கா.. மக மா 

6. கண் மட தாள, ||. அரூர காலம் 14, 

சரிகா சாரிகா 
ரிகாமா ரீகமா 
கமாபா காமபா 
மபாஜா மாபசா 

பதாநீ பாத்தி 

சரி சீய் 

Fa ரிப 

கு Bab 

மப மறி 
பத பசீ 

| The ethan ச்கி du 
கிராடா Saur நிழ நிம 
பாமா தாூபமா தப தக 
பமாசா பாமகா பம பரி 
மகார மாகரி மத ம௫௪ 

7 கண்ட ஏக தாளம், |, அக்பாகாலம 5. 

சரிகமா 
ரிகமபா 
ுமபசா 
LD!) 2b | 

PIRES 

EE Lua 

நிசபமா 
BLD ST 

Lei 

ine | 

  

ஐந்தாவது 9ங்கர்ண ஜாதி ரப்த அலங்காரங்கள்: 

1 சங்கேண தறல சாளம், (இ. அக்ஷர காலம் 99, 

சாரிகாமகாரி 
ரீகமாபமாக் 
காமபாகபாம 
மாபதாரிசாப 
பாத்ரிச்சித 

அநுலோமம், 

சரி சரீகமரகரி PsP auoe 
ரிக ரிசாமபாமகா ரீசாமகாமபா 
கம கமாபதர்பமிச குஹாபமர்ப தா 
மப. மபறசரிகபா ம்பாத்பா தரி 
பகு... பதாகிசாதிதா Lai ea eT



சாநிதாபதாகி 
உ கபாமபாம 
தாபமாகமாப 
பாமகாரிகாம 
மாகரீசரீக 

9 

இசண்டாஈம். பா்கம்-தாளம். 

FA 

நித 

ம்ப 

பம 

(Le 

ப்ரந்லோமம். 
‘ தி nN 

FE GLI BH 
தொபமாப 1 
ம்பாமகாமபா மீபாமபாமகா 

ற் 

LID THT SLI பமாசமாகரீ 

மகாரிசாமிகா மகாரிகாரிசா 

௮நுோ மம். 
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உரு ™ 

Fb Bb bur 

சி சாப சாபமா 

2. சங்றேணே மா ய நாளம், [Cf ௮௯௨7 காமம். 90, 

சாமிகாமகா 8 சரி சர 'துரீவபா 
ரீகமாபம/ க ரிக ரிகாமகாமபா 
காமபாசபாம ம கமாபமாபதார 
மாபமரநிசகாப மப மபாதபாதநீ 
பாதகிச்கிரு ப பதாசி தாநிச்ர 

ப்பாதிலே மம்; 

FIG AIG» FB ச்க்த தபர 
நீதபாமபரம தித ib) A TLS eb TLS EDI 
தாபமாகப/ப தப பாமபாமகர 
பாமகாரிகாம பூம பமாகமாகா 
மாகரீசாக iD (பகாரிகாரிசா 

3. tS Tero பக் boll, Ql, YangI tron | |, 

சரி FP SPSL o/b] $6 SE BUN 
ரிக ரிகாமகாமபா நித மாபதாபமா 
கம கமாபமாபதா தப தபாமபாமகா 
மப மபாதபாதநீ பா LIT BLT 
பத பதாகிதா Sur LOE மகாரிகாரிகா 

1. சங்இர்னா ஜம்பெ தாளம், 

| 

IS: ௮ காலம் 12, 

$B LTO GE £6) 
நிதாப।தபதா  நிதப 
திபாமாபமபா. தபம் 
பமாகாமகமா பமக 

மக. ரீகரிகா மகி 
[4] 7) 

கா்காரிசா SAGE 

5. சங்கீர்ண மீரிபுட நாளம், |OO. ௮௯௩7 காலம் 18. 

சர்காரிகரி சரிக 
ரிகாமாகமகா ரிகம 
்ட்௦7 பார ம ப்டட்ர BGLII 

மபாதாபதபா மபத 
"பதாநீதகிதா பதகி 
Lbs LSE 

சகாமகாரிகா.. சரி சும 
ரிமாபமாகமா பிக மிப 
SUT FLUID கமுக 
மதா நிதாமுதா மப மறி 
wh ek Rowe 6 பழ பக் 

ச்தாபழாகிழா.. சரி 
நிபாமபாழபா இத 
தீமாகமாபமா தப 
பகாரிகாமகா. பம 
மரீ எரீகரீ மச 

ச்ட 
நிம 
BS 
பரி 

மச



  

அ ந a 
என்ர அளம் ad gs. தம் rn re: 4 

0, கற்சீர்ண ௮ட தாளம், ||ஐ௫. அக்ஷ காலம் 22 
‘4 aeGarww. 

ச்காமகாரிகா சரரிகாமகாசி சரி ௪ம 
ரிமாபமாகமா ரீகமாபமாக fe Au 
ஃ்பாஃ்பா மபா கரமபாதபாம கம கத 
மதாநிகாபதா மாபதாநிசாப மப inal 
பநீச்டூதமீ பாதநீச்ரீத நு பச் 

ப்ர த் கோமம்,. 1 

ச்சாபதாநிமா சாகிதாபதாநி ச்நி தப 
நிபாமபாந$பா நீதபாமபாத Ba Bin 
ALOT BLOT LILO தாபமாகமாப SU தக 
பகாரிகாமகா பாமகாரிகாம பம ஏரி 
மரீசரீகரீ மாகரீசரீக மக ie 

7. சன்றோணே பூக தாளம. |. syeaps காலம 9. 

சரீகரீகமா ச்$ீகரீசபா 
ரிகொாமகாமபா நிதாபதாபமா 
அமாபமாபதர திபாமபாமகா 

மபாதபா தூ பமா கமாகரீ 
ue Berea | மகாரிகாரிசா 

176 நாளங்களுக்க உதாரணம். 

மேலே சொனன அலஙகா.ரங்களால் ௪பத தாளங்களும், 
ஜாடி பேதங்களா லேற்படட 85 மாளங்களும வீவரிக்கப்பட் 
டன, இனி ௧இ பேதங்களா லுண்டான 175 மாளங்களையும 
பிவகரிட்போம், 

மேலேகண்ட 96-ல் 8-வது அலங்காரமாக அடியிழ்க 
ண்ட அ௮லங்காரச்தைக் கவனிக்கவும். 

சதுஸ்ரஜாதி ரூபக தாளம், ஓ. ௮௯$ர*காலும் 0, 
அநுலேோ மம், ப்ரதிலோம.ப, 

சரி சரிகம ச்நி Fh Sti 
Me ரிகமட நித grup 
கம் தமபத 1, தப பமக 
ம்ப மபதநி / யம ube 

பச பதறிச் | மக மகரிச



ச்ம் தாளம் thd 

இகக.அலங்காசமானது ஒரு ௮க்ஷர காலத்துக்கு ஒரு ஸ்வ 
சமாக நிற்கின்றது. இந்த வெரவ்வொரு ௮௯7 கலத்இலும் 
நன்னான்கு களைகள் பேசும்படியாக மே. அலங்கா ரதஇன் முதல் 
அனுலோமத்தை அடியில் கண்டபடி. சதுஸ்ரகஇயில், 

  

geese ரிரிரிரி ௪௪௪௪ ரிரிரிரி ௧௧௧௧ மமமம ' 

என்றெழுதுவோம், இந்த அடியிலுள்ள 24 களைகளுக்கும் 
சமானமான 24 ஸ்வரங்களை.பும் மேலே கண்ட வொவ்வொரு 
சஷி கால/இன் முகல் களையைக் குறிக்கும்படிய:க ௮இின் முத 
ல் ஸ்வரததையும், மற்ற மூன்று களைகளையும் குறிக்கும்படி.யாக 
Ybs ஸ்வரத் இன் ௮கா.ரங்களையு௦ வைத்து, 

௪௮௮௮ ரி இஇஇ ௪ ௮௮௮ ரிஇஇஇ ௧ ௮௮௮ ம ௮௮௮ 
என்தெழுதுவோம். இகையே குறிக்கும்படியாகப் பின்னுஞ் சுல 
பமாய் அடியிற் கணடபடி, 

ர் என்றெழுதுவோம். இ42 அலங்காரம் பூராவையும இம்மா 
இரியாய ௪ 1ழுடுக் காட்டுவோம். 

அநுலே1மம, பரதிலேர்மம, 

௪...ரி...| ச..ரி...௧, ம்ம், 4,..நி.. ச்...ரி...த...ப... 

ரி...க...] ரி,...ஐ.டம,.ப நி... ரி... ்/, ம... 

க...ம்...] &,.,00,.,U, «Does Deol, ஹிஸ் ம்ம, ணி 

மி, ப. Weve! tree Bool, LU,..D,, uj உமி * fle. 

thea GF of ப், ம் கிப்ஸ் in 7 &. . (2, சிரி சிவ 

இதன்படி. உச்சரித்தாலது ஈதுஸ்ரஜாதி சதுஸ்்ரகஇி ரூபக 

பாளமெனப்படும், 

..... , வலங்காராழ்ழை சஸ் ரஜாதி இஸ்ரகதி ரூபகநாள 

மென்று சொல்ல, 

அநுலோமம், WIG Gorn with, 

களிட] Fi, Pr oB ells, | கி] ச்..நி. மய] 

ரிக. ரிக. மப. Bay. நி, ச.பம,] 

கவ] க..ம., ப.இ] திவ] pe. td Doe Bio | 

மடபட 20. ப. திரிவு] ஆம] Ld, DB alll, | 

பதிய | bt 5 8F..| tp. Beef td. திரில் | 

இதன்டடி உச்சரிக்கவேண்டும்,



150 ச்சே சந்திரிகை 

இந்த தலங்கரசமதை மேகண்ட சறுஸ்ர், இஸ்:சஇகளில் 
போலவே மற் மிஸ்ர சண்ட சல்ரோண கஇகளிலும் உச்சரிச்சலா் 

மாசையால், 
இந்,வொசே அலங்காரமானது, 

(1) சதுஸ்7 ஜாதி சதுஸ்ர ௧இ ரூபக தாளமெனறும், 

(2) சதுஸ்ர ஜா.இ இஸ்ர கதி ரூடக தாளமென்றும, 
(8) சதுஸ்ர ஜாஇ மீஸ்ர ௧இ ரூடக தாளமென்றும், 
(4) சதுஸ்ர ஜாஇ கண்... கதி ரூப தாளமென்றும் , 
(9) சதுஸ்ர ஜாஇ சம்ரோண ௪இ ரூபக காளமென்றும் ஐவ 

ககபபடடது, 

இம்மாதிரியாகவே மற 84 அலங்காரங்கள் டிவ்வொன 
Jd ஐவகைப்படுவதால் அலங்காரங்கள் 175 ஆயின அவை 
மூறையே மேற்சொன்ன 17௦ தாளங்களையும் ௨ தகரிக்கன்றன, 

99 தாளஙகளை, 1759 பேதயகளாக்கி பஞ்சசதஇி பேதங்க 
ளில் சாஹிதயங்க ளஎமைந்இருக்கினமனவோ பனச் சர்தேபெ 
போர், மியாகயயரின் சாஹிக்யம்களாகிய, 

(1) எகது தாகயடோ ஸ்ரீராமுகு 

என்னுந்தோடி ர /பனையானது சதுஸ்7 ஜாதி பிஸ்ர ஈதி ஏக 
மாளத இலும், 

(2) நிறுவிட ர்க்முகாம 

ஏன்னும் தோடி கோரஃதனையானது சறுஸ்.7 ஜாஇ டுஸ்ர கதி ஏக 

தளத்திலும், 
(9) சதுபதே ராமா ராக்ஷச பிமா 

எனனும் சஹா சோதி மனையானது ¢gions 208) Baws of +f 

Lyt_ rari gyn, 
(4) தொலி ஜன்மமுன ஜேயு துமிகு தெலிசெறு ராம 

என்னும் பி௨ஹரி £ரடசனையானது சதுஸ்.£ ஜாதிகண்ட ௧இி ஏக 
தாள;திலும, 

(9) லாவண்ய ராம கதுலா.ர ஜடடவே ௮ 

என்னும் பூர்ண ஷட்ஜ சரத்தனையானது சதுஸ்ர ஜாதி இஸ்ர கதி 

Baye staré 8) gin, 

(6) நீவசட சேசான 

என்னும் சாரங்க சர்ச்தனையானது சதுஸ்ர் ஜாஇ சண்ட of ஏக 

தரஸ்த்திும் ட. ;
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(7) சா, ஜீவாதாரா ௩ கோமு பலமு 
ஏன்னும் பீலஹரி சர்த்தனையானது சதுஸ்£ ஜாதி சதுஸ்ர கதி 
த்ரிபுட தாளத்திலும, அமைந்தருபபவைகளைக் கண்டு தெளிய 
வும், இகை வேறு தாளங்களிலும அமைக்தஇிருக்கின்றன என்ரு 
லும் இவை ௮வைகளிலேயே அமைக்தனவெனறும இவைகளி 
லவமையவேயில்லை யென்றும் ஸ்இரப்படுச்சல் கூடாமையாகை 
யரல் ௮படடி.ச் சொல்வது ஒவ்வாமை 

(8) 
மேலேசொன்ன 85 தாளங்களில் ௪மா௯ஃர காலமுள்ள 

குரளங்களைக் காட்டும் சக்ரம், 
  

  

          

  

  

உட்டு ணை. 9 
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3 0 0 (00 மீஸ் ஏக கண்। opin | em | ஏக 

or ப டு 0 ௦ 

| 

மேலேசொன்ன 86 தாளங்களில் சமாகூர காலமுள்௭ 

தூளங்களைம் காட்டும் சக்ரம்--(கொட ச்சி) 
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pe "சங்தே சந்இிரிகை 

மேலேசொன்ன-17% தாளங்களில். சமகளா 

காலமுள்ள தரளங்களைக் காட்டும் சக்ரம். 
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தாளம்... [ae | mul age | oO ட ௦ 0 

| ஜாதி... [சது ‘Bar| Bev Bai gait] | 0 

௨48] கதி, க Adv திஸ் மிஸ் திள் Aa ரகு ஓ 

தம். த்ரி] எச | ஏக ரூப| ௦ “9 
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[ ஜாதி, சது [சது| Bev! Sev | Bev} o | o 
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| தாளம், சீரிழமட் ஜம். ௦ | 01௦ ௦0 

( ஜாதி, பட்ரதிஸ் (மிஸ்;(சங। ௦ | ௦ 2° ௦ 

ஒல ௧. .. | gov | Bev] Bar ௦ | 0 | ௦ 9 

(க தாளம், sa. | FG தீரு ரூப| ௦ (0 | ௦ (௦ 

. : 2 | : 4 “eh ‘ 

( rh... [eg |Bov | Bev) Ber கண்ந்சண்| ௦ 

4 நி சடை ு ௫ | ச மிஸ் உர ப 

rie ee 4 சதி, படட ட மண் மிஸ் cor | Gener என றி 

 



  

    

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

      

  

  

    
  

  

        

154 சங்கே சத் திரிகை, 
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உ] ——- —_—|——, ் 

ட சாளம, ரூப சரி மட்|அட(ஜம। ௦ | ௦ 
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109 தாளங்களுக்த உதாரண அலங்காரங்கள். 

அலங்கார ௮அறுலோமங்களின் மூதலாவாத்தங்கள் மட்டும் 
இங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. சுலபமாய்ப பாடபசெய்யும 
பொகுட்டு, 85 தாளாலங்காரங்களில் (1) லச்சத்திலே கு௮ித்ச 
நியமி இவ்வலங்காரங்களிலும ப்ரயோகிக்கப்பட்டிருக்் றது, 

(1) ததஇிதாஎம்- | - அ்ஷ£காலம் I. 

௮லங்காரம்.--சரிகம. 

(2) தற்பணம - ௫08 - அக்ஷ£காலம் 12. 
(அ-ம்.) சரி, சரி, சரிகமகரிகம, 

(8) சர்ச்சரி -061061081081081081081௦8) - ௮ஆம் 73. 
(௮-ம்) சரி, Fila, shaw, cA, az, shaw, FA, shea, 

சரிகம, சரி, ரரிக, சரிகம, சரி, சரிக, சரிசம, சரி, 
cha, Thaw, TH, Thar haw, oA, As, chau. 

(4) சிம்ஹலீல - || - ௮க்ஷரகாலம் Lf. 
(௮-ம்.) சரிகரி, சரி, ௪௪, சம, சரிகம, 

(8) கந்தர்ப்பம - பழ188 - ௮அக்ஷரகாலம் 24, 
(௮-ம்.) சரி, ௪க, சரிகரி, சரிகமகரிகம எரிகமரரிகம, 

(6) சம்ஹவிக்ரமம - 88618982 - ௮4 காலம் 04. 
(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, ரமிசமகரிகம, சரிசமகரிகம, சரி 

கரி, சரிகமகரிசமகமகம, சகரிர, சரிசபகரிகம, 

சுரிசகமகரிகமகமகம, 

(7) ஸ்ரீரங்கதாளம - ||818 - ௮௬8ரக।லம 98. 
(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரிகமகரிசம, சமகம்), FH SWS 

சமகமகம. 

(8) ரதிலில - ||88 - ௮௯ூரகாலம 24, 

(௮-ம்.) சரிகரி, ஈகரிக, சரிசமகரிகம, சரிகமகரிகம, 

(9) ரங்கதாளம் - 2008 - அக்ஷரகாலம் 10, 

(௮-ம்) சரி, ௪க, சரி, சம, சரிகமகரிகம, 

(10), பரிக்ரமம் - ௮19 - அக்ஷ£ரகாலம் 20. 

(௮-ம்.] சுமி, ௪௪, சரிகரி, சகரிச, சரிகமகரிசம, 

(11) ப்ரத்யாங்கம் - 95 | - ௮க்ஷரகாலம் 82, 
(௮-ம்.) சரிசம்கரிசம, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரி 

கரி, சரிகம, 

21
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(12) ஜகலில- |||1பூ - அக்ஷர சாலம 17, 
(அ-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சமகம், சரிகம, ௪. 

(18) தரிபின்னம் - |50- ௮ சஷூரசாலம 24, 
(௮-ம,) சரிகரி, சரிசகமகரிகம, சரிகமகரிகமகமகம, 

(14) விரவிக்ரமம - 1008 - அக்ஷ£காலம 20. 

(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரி, சக, சரிகமகரிகம, 

(15) ௮ன்னலீல - (பூ1பூ - அகரகாலம 10, 

(௮-ம சரிகரி, ச, சகரிக, ௪. 

(16) வானபின்ன - ௫018 - அகரசாலம 10. 

(௮-ம;) சரி, சக, சரிகரி, ரரிகமகரிகம, 

(17) சாஜசூடாமணி - ஐ௮ு1|19518 - ௮அக்ஷரகாலம 82. 
(௮-ம.) சரி, ௪௪, சரிகரி, சகரிக, சமகம, சரி, ௪௧, சரிகம, 

சரிகமகரிகம, 

(18) ஈகசதயோதம - 86518 - ௮௭$ரகாலம 40, 
(௮-ம,) சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரி 

கரி, சரிஈமகரிககமகம, 

(19) ர!ஜதாளம - 8200818 - Hara au 48. 

(௮-ம.) thai shaw, சரிகமகரிகமகமகம, சரி, ௪௧, சரி 
கமதரிகம, சரிகரி, சரிகமகரிசமசமகம, 

(20) சிமஹகிக££டம - ||9818816 - அக்ஷ£காலம 08, 

(௮-ம.) சரிகரி, சகரிக, சரிகமகரிகமகமகம, சரிகமகரி 
கம; சமகம; சரிசமகரிகம, சரிசகமகரிகமகமசம, 
சரிகம, சரிசகமகரிகமகமகம, 

(21) வானமாலி - ௫௦00011008 - அ௯ரகாலம 28, 
(௮-ம,) சீரி, சக, 77, eu, ahah, raha, சரி, ௪௧, சரி 

கமகரிகம, 

(22) சதுவரவானம - 81002 - ௮க்ஷ£காலம 28, 

(௮-ம்.) ரரிகமகரிசும, சரிசரி, safe, ch, சக, சரிகம 
GH Si, 

(23) Baur வானம் - 1506] - அக்ஷ£காலம 24, 

(௮-ம்) சரிகரி, சரி, ௪௪, சரிசமகரிகம, சசரிக, சரிகம, 

(4) மிஸ்ரலர்னம் - ர0050005000668009918 - ௮ -79. 
(௮-ம்) ச்ரி,சக,சடசரித, சரிக், சமிசரிக, சரி,௪க, சம, 

சரிச,சரிசமசரிகமசமசம, சரிஏமகரிக்ம சரி, Fa, 
சரிசமகரிசம, சரிசம்கரிசம சரிகரி, சரிசமசரிசம,
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(25) ரங்கப்ரதிபம - 89188 - அக்ஷ£காலம 40, 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரிகரி, சரிகமகரி 
கம, சரிகமகரிகமகமகம, 

(20) ௮ன்னகாதம- |8008- ௮க்ஷ£காலம 98, 
(௮-ம.) சரிசரி, சரிகமகரிசமகமசம, ரரி, சக, சரிகமகரி 

கமகமகம, 

(27) சமஹராதம - |8818- அக்ஷரசாலம 98. 
(௮-ம.) ரரிநரி சரிகாகரிகம, ரரிகமசரிரம, சகரிக, சரி 

கமகரிகம, 

(28) Love 51 Cur & Bin - [OOOO - அகஷசாலம 16. 

(௮-ம.) சரிகரி, சகரிக, ஈரி, ரக, சரி, சப 

(29) ஈபாலீல - ||00001| - ௮௬ூரகாலம 24, 

(௮-ம) சரிகரி, சகரிக, சரி, ௪௪, சரி, ரம, மகம, சரிகம, 

(30) ரங்காபரணம - 88]|8- ௮௬தர காஉம 86, 

(௮-ம.) சரிகமகரிகம, ரரிகமசரிகம, சரிகரி, சகரிக, சரி 
கமகரிகமகமகம, 

(21) துரங்கலில-ர01- அகூரசாஉம 8, 
(௮-ம.) சரி, ஈர, ரரிரப 

(32) சமஹசாதனம - 8818180088181881-- - அ - 128. 
(௮-ம.) சரிகமகரிகம, ரரிகமகரிகம, சரிகரி, சரிகமகரி 

கமகம, சகரிக; சரிகமகரிகம, சரி, ௪௪, சரி 
கமகரிகம, சரிகமகரிகம, மகம, ரரிசமகரிகம 
கமகம; சரிசம, சரிகமகரிசமகமகம, சரிகம 
கரிகம.சரிகரி, சசரிக, சரிகமகரிகமகமகமகரிகம, 

(98) ஜயஸ்ரீ- 81818 - ௮க்ஷ£ரகாலம 32. 

(௮-ம,) சரிகமகரிசம, சரிசரி, சரிகமகரிகம, சசரிக, சரி 
க.மகரிகம. 

(34) விஜயசாகதனம - 1889 - ௮சஷரகாலம 32. 
(௮-ம.) சசிகரி, சகரிச, ரரிகமகரிசம, ரரிகமகர் கம, சரி 

க.மகரிகம. 

(85) ப்ரீதிசாளம்- || - அக்ஷாகாலம 18. 
(அ-ம்.) சரிசரி, சகரிக, சரி, ௪ம, 

(86) gi Buau- |QQ- அக்ஷ£காலம 8. 
(அ-ம்.) சரிகறி, சரி, சம,
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(87) மஹானர்தம்- ஐற1118 - அக்ஷரகாலம் 24. 
(௮-ம்.) சரி; ௪௧, சரிகரி, சகரிக, சமகம, சரிகமகரிகம. 

(88) @i SA srem- [9289/8 - ௮௯ூ௩ரகாலம் 48. 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகமகமசம, சரி 
கமகரிகம, ச௪கரிக, சரிகமகரிகமகமகம. 

(39) விஜபதாளம்- 8869 - அசூர காலம் 40, 
(அ-ம்.) சரிகமகரிகமகமகம, சரிகமகரிகம, கரிகமகரிகம 

கமகம, சரிசமகரிகம, 

(49) ஐபமங்களம்- ||8|18- அக்ரசாலம் 32, 

(௮-ம்.) சரிசரி, சகரிக, சரிகமகரிகம, சமகம, சரிகம, 
சரிகமகரிகம. 

(41) ராஜவித்யாகாரம் - |8ப00)- அக்ரகாலம் 10, 

(௮-ம்.) சரிநரி, சரிகமகரிகம, சரி, சம, 

(42) மட்யம் - | (80௦0௦0 “ அக்ஷரகாலம் 24, 

(௮-ம்) சரிசரி, சகரிக, சரிகமகரிகம, சரி, ௪௧, ஈரி, ௪ம 

(43) ப்ரசாரமட்யம் - 118] - அக்ஷரகாலம் 28, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சமகம, சரிகமகரிகம; சரிகரி, 
சரிகம. 

(44) gustan ir - |BIOOR- அக்ஷரசகாலம் 30, 
(௮-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகம, ரகரிக, சமசரு, சரி, ௪௪, 

ரரிகமகரிகமக.மகம, 

(45) குடுக்ககாளம்- பற || - ௮௯9உரகாலம் 12. 
(௮-ம்,) சரி, சக, சரிகரி, சரிகம, 

(46) நிஸ்லாருஹம் - ||பூ- அக்ஷ£காலம் 9, 
(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, ௪. 

(47) க்ரீடதாளம் - ர6- ௮க்ஷரகாலம் 6. 

(௮-ம்.) சரி, சரிக. 

(48) தீரிபங்கி- (918 - ௮க்ஷ£காலம் 24, 

(-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகம, சகரிக, சரிசமகரிசம, 

(49) கோடலப்ரிய - த] ௮கூரகாலம் 94, 

(௮-ம்.) சரிசமகரிகம, சரிகரி, சரிசமகரிகமகமகம, 

(90) ஸ்ரீசேத்தி - 88) - ௮௯உரகாலம் 24, 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரிகரி, சரிகம,
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(51) பிந்துமாலிக- இற௫௦08 - அக்காலம் 24, 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, சரி, ௪௧, சரி, சம, சரிகமகரிகம, 

(52) சமதாளம் - ||08- ௮கூரகாலம் 18. 

(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரி, சரிக, 

(53) ஈந்தனம்- |1008 - அக்ஷர காலம் 24, 

(௮ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரி, ரக, சரி; மகரிகமகசமகம, 

(4) மதிகுரு - 8008 - ௮அ௯உகாலம் 20, 
(௮-ம்.) ரரிகமகரிகம, சமி, சக, Taina lsu, 

(39) உத்யக்ஷணம்- |)8- அக்ஷ£காலம் 10. 

(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரிகமகரிகம, 

(90) ஆதிமட்டிக- ஐ81| - அக்ஷ£காலம் 18. 

(௮-ம். சரி, சமிக, சரிகரி, ஈமிகம, 

(57) டங்கி- இ19- அவ காலம் 20, 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, சரிகரி, ஈரிசமகரிகம, 

(58) வர்னமட்டிக - ||091௦௦0- அகஷரகாலம் 20, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சகரிக, ரரி, சக, சமகம, சரி, ௪ம, 

(59) ௮பிஈர்தனம் |ம108- அ௯காகாலம் 20, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரி, ரதி, ரகு, ஈரிகமகரிகம, 

(60) அச்தரக்ரீட - 50 - அ௯்ஷா நலம் 7. 

(௮-ம்.) சரி, சரிக, சம, 

(01) மல்லிதாளம்-]||108 - அக்£ரகாலம் 21, 

(௮-ம்) சரிகரி, சகரிக, சமகம, சரிகம, சரி, சரிக, 

(02) தீபகம்-ப01|88- ௮கூரகாலம் 26. 

(௮-ம்.) சரி, ௪௧, சரி/ரி, சகரிக, சரிகமரரிகம, சரிகம 

கரிகம, 

(08) அனங்கதாளம்- |8|1969 - அஷ.ரகாலம் 44, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகமகமகம, சகரிக, சமகம, சரி 
கமகரிகம, சமிகமகரிகமகமகம, 

(64) விஷமதாளம் - ௫3020௦5008 - அக்ரகாலம் 18, 

(௮-ம்.) சரி, ௪க, சம, சரிக, ஈரி, ௪௧, சம, சரிக, 

(65) ஈர்திதாளம் - || 189 - அக்ஷரகாலம் 36. 
(௮-ம்,) சரிகரி, சகரிக, சரி, ௪௪, சமக, சரிகம, சரிகம 

சரிகம, சரிகமக்ரிசம,
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(66) முகுச்தம்- (௫௫18 - அக்ஷ£காலம் 90, 
(௮-ம்.) சரிசரி, சரி, ௪௧, சமரிம, சரிசமகரிகம, 

(67) ௮ன்யமுகுஈதம- |ர3008- ௮ச்ஷரகாலம 90, 

(-ம,) சறிகரி, சரி, ஈக, சரி, சம, சரிசமகரிகம, 

(68) கர்துகம- |||18- ௮அக்ூரகாலம இக், 

(அ-ம.) சரிகரி, சகரிக, சமகம, சரிகம, சரிகமகரிகம, 

(69) ஏகதாளம - - ௮கஷரகாலம 2. 
(௮-ம,) சரி, 

(70) பூணகங்காளம - ஐ௫23௦8) - ௮அக்ஷாகாலம 20, 

(அ-ம.) சரி, ஏக, சரி, சம, சரிகமகரிகம, சரிகம. 

(71) சண்டகங்காளம- 228 - ௮அக்ஷரகாமம 20. 

(௮-ம்.) சரி, ௪க, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, 

(72) விஷமகங்காளம - |89- ௮3உரகாலம 20. 

(௮-ம.) சரிகரி, சரிகமகாரீகம, ரரிகமகரிகம. 

(73) சமகங்காளம- 951 - ௮௯உரகாஉம 20, 
(௮-ம.) சரிசமகரிகம, சரிகமகரி சம, சரிகம. 

(74) சதுஸகாளம - BQ00- ௮அஷரகாலம ]4. 

(௮-ம.) சாரிகமகரிகட,சரி, ரக, ஈம 

(75) டொமபிளி- |||பூ- அர்ஷரகாஉம 18. 

(௮-ம;) ரரிகரி, ரநரிக, மாம, ச, 

(70) ௮பஙகதாளம - |6- அக்ஷரகாலம 10. 
(௮-ம.) சரிகரி, சரிகமகரிகமகமகம, 

(77) ராஜஹொங்காளம - இதர - ௮க்ஷரகாலம 94, 

(௮-ம்) சரிகமகரிகம, சரிசரி, சரிகமகரிகம, சரி, ௪ம. 

(78) லகுசேகரதாளம |பூ- அக்காலம் 8, 
(௮-ம்,) சரிகரி, ௪, 

(79) தீருசசேகாதாளம்- 8 2 அஜிதாசாலம 9, 
(௮-ம்) சரிக, 

(60) ப்ரசாபசேசாம - இர - ௮கூஷ£காலம 17, 
(௮-ம்) சரிகமகரிகமகமகம, சரி, சரிக, 

(81) சேசரஜம்பெ - 66 - அக்ஷர.சாலம 18, 
(௭ம்) சறிகமகரிகம, சரி, சரிக,



(82) 

(88) 

(84) 

(85) 

(86) 

(87) 

(88) 
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சதுர்முகம் - 1818 - இி௯தரகாலம் 28, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரிசமகரிகம, சகரிக, சரிகமக "கமகமகம 

பின்ன௪.தர்முசம் - இ] - அஷரகாலம் 10, 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகமகமகம, சரிகம, 

த்ரிகுர்தீதக - நீ - ௮௯ஷாகாலம் 12. 
(௮-ம்.) சரிசமகரிகமகமகம, 

ஜம்பெ -௫8] - அரூ£ரகாலம் 9, 

(௮-ம்.) சரி, சரிக, சரிகம. 

ப்ரதிமட்யம் - ||98]| - ௮௩காகாலம் 82, 
(௮-ம்.) சரிகசி, சகமிக, சரிகமகரிகம, சரிசமகரிகம, சம 

கம, சரிகம, 

தீரிதியகாளம - ௫௦5 - ௮க்ஷரசாலம் 7, 

(அ-ம்.) சரி, சக, சரிக, 

வசந்ததாளம் - |||898- ௮௯௨ரகாலம் 36, 
(௮-ம்.) சரிசரி, சகரிக, ஈமகம, சரிகமகரிகம, சரிகமகரி 

கம, ரரிகமகரிகம, 

லலிததாளம் - 108 - ௮௯௨ர௧॥லம் 9, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரி, ரரிக, 

ரதிதாளம் - |8- ௮௯உரகாலம் 12, 
(௮-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகம, 
கருணாயதி - 00௦ - அ௯காலம 8, 

(௮-ம்.) சரி, ௪௪, சரி, ௪ம, 

ஷட்தாள FOO 

(௮-ம்.) சரி, Faq 

ரச்ன தாளம் - பரத 

(௮-ம்) சரி, சகி 
வருளுயதி - (97 
(௮-ம்.) சரிசரி, கமகரி 

௧மகம௫ 

ராஜராராயணி - -olgis- ௮௯௨ரகாலம் 28, 

(௮-ம்,) சரி, ௪௪, சரிகரி, சரிகமகரிகம, சசகரிக, சரிசம 

சரிசம, 

மதங்கதாளம் - ருரு - ௮௯்தாகாலம் 12, 

(௮-ம்) சரிகடிசரிசம, சரி, சம,
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(97) பார்வதிலோசனம் -ஐ0110௦81811181| - ௮ - 64, 
(௮-ம்.) சரி, ௪க, சரிகரி, சசரிக, சரி, சம, சரிசமகரி 

கம, சமகம, சரிகமகரிகம, சரிகரி, சகரிக, சமசம, 
சரிகமகரிகம, சரிசரி, சரிகம, 

(98) விப்ச,சாளம்- 6981088௦0௦ - ௮௯$ரகாலம் 50. 
(௮-ம்,) சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம, சரி 

சரி, சரி, சரிகமகரிகம, சரிகமகரிகம; சரி, சம, 

(99) சாருதிகாளம் - 008 - அ௯ஷரகாலம் 9, 

(௮-ம்,) ச்ரி, சக, சம, சரிக, 

(100) ஸ்ரீரர்தனம்- 8116 - ௮சஷாரகா லம் 28. 

(௮-ம்.) சரிகமகரிகம, ரரிகரி, சகரிக, ரரிகமகரிகம..ம 
BLO, ‘ 

(101) ஜசன்மோஹன த।எம் - |BIQOR~ Hemraraw 92, 
(௮-ம்.) சரிகரி) சரிகமகரிகம, சகரிக, சரி, சக, சரிகம 

Gl SIDS OSL, 

(102) #Pasrario-OlOg~- aayrareuw 20, 

(௮-ம்.) சரி, சரிகரி, சக, சரிகமகரிகமகமகம, 

(108) விலோகதக் - |80086 - ௮க்ஷரகாலம் 28, 
(௮-ம்.) சரிகரி, சரிகமகரிகம, சரி, சக, சரிகமகரிகமகம 

சும, 

(104) லலிதப்ரிய - ||818 - அரக லம் 96. 

(௮-ம்) சரிகரி, சகரிக, சரிகமகரிகம, மகம, சரிகமகரி 
கம. 

(105) ஜனகதாளம் - |||1881188 - அக்ஷ£காலம் 50. 
(௮-மீ,) சரிகரி, சகரிக, கமகம, சரிசம, சரிகமகரிகம, சரி 

கமகரிகம, சரிகரி, சகரிக, சரிசமகரிகம, சரிகம 
ah ein, 

(106) லக்ஷம்சம் - ||௫68 - ௮ ௩வகாலம் 95, 

(ம்.) சரிகரி, சகரிக, சரி, சரிக, சரிகமகரிகமகமகம, 

(107) சாஜவர்ச்சனம் - 068 - அத$ரகாலம் 17, 

(௮-ம். சரி, சரி௪, சரிசமகரிகமகமகம, 

(108) பெத்தாபரணம் - 6) - அக்ஷரகாவம் 90, 

(௮-ம்.) சரிகரி, சரிசமகரிகமசமகம, சரிசம,
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(10). 108 காளமொததாக்ச சக்ரம, 
  

    

      
    

  

8 பெயர் apiece, oon அஷ! மாத்த 
6 | தம், | 41: seal 

1 | அறுத்ருதம் மூ 6 6 11 

2 |தீருதம் ௦ 170 340 85 

8 ( தருசசேகரம் 9 27 81 20} 

4 | ove 1 | 195 | 780 | 195 

5 குரு 9 | 124 | 992 | 248 

0 (டலுகம த 42 304 | 126 

7? | காகபதம் 4. 1, 16 / 

| _ 

ஆகமொத்தம். 665 | 9719 | 6792                   
  

(11). 540 தாளங்களின் விவரம். 

இந்த 108 தாளமும் ௪துள்ரஜா திக்கென்மே ௮மைக்கப்பட் 

டிருப்பதால், இதற்கு சதுஸ்ரஜாதி 108 ச ளமென்ற பெயா, இம 

மாஇரியாகவே மற்ழகான்கு ஜா.இகளுக்குக்கூடப் பொருந்துமா 

கையால், | 

(1) சதுஸ்ரஜாது 108 சாளங்கள், 

(3) இல் ரஜாதி 108 த. எங்கள், 

4) மிஸ்ரஜாதி 108 தாளங்கள், 

(4) கண்டஜாதி 108 தாளங்கள், 

(5) சற்ரேணஜதி 108 தாளங்கள், 

என தாளங்கள் 540 என்றும் சொல்ஃப்படும், 
29
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(19), மேலே சொன்ன 108 தாளங்களில் சமாக௩ர காலமுள்ள 

தளங்களைக் காட்டும் சச்ரம். 
  

  
  

  

          

g rE 2 |< 3 1 
sig JSP] 5 54/4) 2/4] 

உ 1081: 9141 5௩% (க 191/%&16[81%௩ 619/1 
ட” — 

2091] 74 211011) 1 7 
3719111101) 9 71/94) 5115 26 
4; 1) 1 16 8 97 
5147 | 9 78 13 33 

78 4] 98 34 
71601 Q 55 U9 40 

7 75 37 86 

8) 31! 3 83 49 94 
80 17112 8 4,8 101 

| 9 8 49 96180) 4 
9146 | 4 107 50 4 

8h 18/ 64) J 51 65 
89 20} 10 | 1b 53 88 
99 | 14 68 40; 18) 9 

101]5 | 1 Bd 77 39 
12; 217 57 106 41} 25] ] 

85 5S 98} 21) 9144/°63) 1 
4d 59 29 48; 19) 2 
84, 66 43 38 
9() 67 62 50; 98} 1 
92 70 89 56/105) 1 
96 7] 05 611 619 

18; 52) 4 12 100 97 
56 73 108 086120 1 
75 98 104 72) 3) ] 
81 ட. 1109 82) 7 11/10) 984) ) 

14. 4 | 2/2/1108 il 128) 82] 1                      
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(13). மேத்சொன்ன 5-108 சாளாகராஇி. 
  

  

  

  

HE STEP ஜனகதாளம் மட்யம 
௮பங்க சாசபுடம் மசங்க 
அபிநந்தனம் Foam 616 தனம் மதிகுரு 

அனங்க சிமஹாதம மல்லிகாமோ ரகம் 
OY OT TH GF LD சி 7ஹலீல ம்ல்லிதாளம் 

அன்யமா குடம் சிம்ஹவிக்ரமம் பிஸ் ரவானம் 
அனனலீல சிமஹவிச்ரீ*ம (குந்தம் 
அ இதாளம் ஸரீசோச்தி TES NLD 
ஆஇமட்டிக ப்ீமந்தனம் சங்கச்மோதம் 
உம்சட்டம் ரீ ரங்கதாளம ரங்கப்ர £பம 
உதயகஷணம் சேக.ரஜமபெ ரங்காபரணம் 

ஏகதாளம் டங்கு ச இதாளம் 
கணடகங்காளம் டொம்பிளி ர இலில 
கநதர்ப்பம் அம்பணம் ச சன நாளம் 
கந்துகம் இஸ் ரவானம ராஜணனொரங்காளம் 
கருணாயகி இகம் சாஜசூடாமணி 
காருதி துதியகம் ராஜிபாளம் 
ாம்திதாளம் துரங்கலில TT BOTT TU) aol 
டிக்க தரிதீயமாளம் TT OUT y & ST 

Be: இலபரிய தரிபங்கி ராஜவிம்யாதரம 
க்ரீடதாஎம் ல்ரிபின்னம லகுசேகரம 
gal oy தீரிமூர் இக லக்ஷ்பீசம் 
ஜசன்மோஹனம் கரு சேகரம் லலி, 
FF df பிம் Bib pb GOI LD லலித பரிய 

ஷட்தாளம் me B) Pov srantn 
lage eit gda.n | Seven T (MOULD வசத 

சுதுள்காளம் பரிக்ரமம் வருணாயஇ 
சதுஸ்ரவானம பார்வதிலே சனம் “ வர்னபீன்ன 

சதுர்முகதாளம பந்துமாலிக வானம ட்டிக 
ச7ச்சரி பீன்னச.தடுகம் வான மாலி 
FLITOS ov பூர்ணகங்காள விஜய 
சமகங்காளம் பெழ்தாப. ரண விஜயாக்கனம் 
சமதாளம் ட்ரகாசமட்யம் வ்காமகங்காளம் 
சம்பதவேல்டகம் டரீதாப?௫௪க.ர விலும் 

ஜம்பெ, ப. இமட்யம் விப்ர தாளம் 
ஜயஸ்ரீ பரத்யாங்கம் வீலோகிதம் 
ஜயதாளம் ப்ரீஇதாளம் வி.ரவ் க்ரமம் 
ஜயமங்களம் மஹாரர்சனம் — mew       ணக 
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(14). 72 காளங்களின் வீவரம். 

சங்தே சந்திரிகை 

  

  

  

    

    

  
Korb th Bo Bo 

  

    

ம தாளத்இன் பெயர், ௮ம்கங்கள், ட 8 

(6 6 
][னகாங்கி 

783௩0] VOB | 3 

ர்தீனுங்கி “ 
2 SS wok 818! 5 
கானமூர்த்தி 

B sion 8 பட188ப 
வனஸ்பதி 

4 $8 “yo louBul§ 

ந் மானவதி 
ஸ்ரீல [8118 
கானருபி 

6 WS id பே 

சேனாவதி 
7 4058 BSO1U18 

ஹனுமதோ 
8 meres * 8UvI080! 
தேனுக 

9 beet 8UV0 

10 நாடகட்ரிய 
95608 ௧௦05 ௦௦௦௦ 

1] கோூலப்ரிய 

958௨௧௦ 8211௦ 

குபாவதி 
12 Srarsa (61016 

13 காயகப்ரிய 

nt ௬5 ௩௦ ௦௦௦ 

14 வராபரணம் 

59% 5௯௦ |ப௦௦1ப088 

15 மாயாமாளவசகெளள 
Sir dir Se SRY [S86 1§ulul8u 

16 FES QTE iD 

மரண (811௦18 
கூர்யகாந்தம் 

17 060005     
    

P
i
e
.
 

“
ண
ு
 

                

  

         



இரண்டாம் பாகம்-தாளம் 178 

(14), 72 தாளங்களின் விவசம்.--(தொடர்ச்ச). 

  

  

  

  

        

3 ; Sd fg § 
ஏ | தாளர்இன் பெயர், அங்கங்கள், டே ட்டு 

=| ஒடி. 
ஹா டரி 
ணை 800818 07 0 

ஜூம்கார தவனி 
19% எடி 888880U 36 | 9 
9 நடபைரவி 
0992 86610 19 | 43 

31 சீவாணி 

“" Board 861௦1௦ 18 | 44 

கரஹூரடரிய 
22 PSE BOs 668810 24 6 

q|Qeer? oC ரி 
Qrbmetong I8|1O88U8 37 | 92 

2 ருணட்ரிய 
2 sora 06௦1௦ 20 5 

மார ரஞ்சனி 

20 4:80௧ற IS888UU 28} 7 
) பு சாருகேசி 
20-33 88101௦ 92} 53 

ச.ரசாங்தி 
27-30 8680) 29 | 73 

|ஹரிசாமடோதி 
29 393௩௮7 8ப8888ப 41 | 104 
29 திரச௩கராபாணம் 

559௦8 -0:762௦ 88688011ப666 50 | 123] 
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(14), 78 தாள௱களின் விவரம்... தொடாச்9), 

  

  

  

  

      
  

    

ட தது Ssig 
[3 தாளததின் பெயா, அங்கங்கள் 6 உட 
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ard Ble 12] 8 
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6 னய (65௦ 15 | 99] 
Too 
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(14) 78 காளங்கவின் விவசம்..-(தொடாச்). 

    

  

   
   

  

   
   
   

  

     

  

  

         
      

    

    

   

      
   

3 காளமஇன் பெயா, ce ra 

sqrt 16| 4 

ககக 17 4 
கிட. 27 08 
38 எவராக. 23] 64 

கனாக் 97 | 6] 
யக் ௦881௦89896... (09 (13 
ண my oluls 30} 7 
vo anor F islolulg 30] 74 
60) இத்த ௦1606 9 வு 
61] 88lolo 28 4.7 
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ம ப வடு 3 சத 
le 7 1910 
(9 3 | 9 

70 ் 32 1 8 
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711. va 26 { 64 
7 ர்ஸிகட்ரிய 
[டி (த்த 20 5     
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(17) 72 தாளாங்க சம்யோக சக்ரம், 
  

  

1. 1841) &[ 421617. 18 | 9, 0. 
  

; P| 4 ஜ் |ஜ்। & 
௫1) ௫195௫) (9) ௫) 
ட் (ட் (ட் பட ண் ததத 
©) | (5) | @) Il) 10) A) & 

  Gig | or} 9g |e ௦ 
(@) 0) () (a)| (2) | (b) | °                         

(18) 72 தாளாங்கங்களின் வரிசை க்ரமமேந்பட்ட விவரம், 

எழுபத்திரண்டு மேளகர்த்தாக்களின் காமதேயககளே இர் 

தீதி தாளங்களுக்கும் ௮மைக்கப்பட்டிருப்பசால் ஷே மேள கார்த் 

தாக்களின் வரிசை க்ரமத்தைப்பற்றி (50) வ௮௫ பக்கத்தில் சொல் 

லியிருக்கும் விதியே இந்தச் தாளங்களுக்கும் பொருந்தும். 

இர்த எழுபத்திரண்டு தாளங்களின் சாமதேயங்களி awe 

யிருக்கிற அகூரங்களைப் பொறுத்தே ழே. தாளங்களின் அங்கம் 

களமைக்தப்பட் டிருக்கின் றன. 

அதெப்படி. யெனில் :--அறுபத்தெட்டாவது காளமாயெ 
தயோதிஸ்வநபிணிக்கு- பூம்] அங்கள்கள் ௮மைர்த Baz
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மாவது:--ஜே. சாமதேயத்தில் ஐயோ -தி-ஸ்வ- ந- பி. ஹீ- 

என்ற ஆறு தெலுங்கு ௮க்ஷரங்க எிருக்கின் றன, 

ஜ்யோ - என்னும் முதலெழுத்தில் &-ய்4ஒ என்னும் மூன் 

தின் சேர்க்கை யிருக்கன்றது. மேலேகண்ட. சக்ரத்தின்படி 

ஜய் ஐ க்கு 84148 அல்லது 17 என்று லச்கம் ஏற்படு 

நின்றது. 

அதேமாதிரியாக, 

G= 3+ 9=6+1=7; 
valor +P HH ett Ll; 
eh=T + per=2-+- QE; . 

Qa4@=1t+1=2. GU GIT Vs 
3 

ணி-ண் 4. 3) = 5 1௨0; 

என லக்கம் ஏற்படு 

ழை. ஜயோதீஸ்லநபிணிக்கு 1747412442 0 லக்சமா 

இறது, ஆகவே இர்ச ஆறு லக்கங்களில் சப்தாங்கங்களின் 

௮க்ஷாகாலத்தின்படி. சதுஸ்ரஜாதியில் உயர்விலிருர்.து சமப்படி. 
குறைவுக்கு ௮ங்கங்கள் லகுக்கும்போது ஷே. தாளத்துக்கு + yy, 

18 8 2௦, 1, என்ற அங்கங்கள் ௮மைசன்றன, அவ்வாறு 

Jeon s விவா மெவ்வாறென்றுல் ;-- 

முதல் ௮க்ஷ£மாகிய (ஐயோ) வின் லக்கம் (17) என்று ஏற் 

பட்டதில் சப்தாங்கங்களில் உயர்ந்த அங்கம் ஜே. (17) ல் எது 

அடங்கி யிருக்கிறதென் ௮ கவனிக்கும்போது (1) காகபதமாசிய 

(16) ௮கஷரகால ௮ங்கம் ௮டங்கநின்று மிகுதி (1) நிற்ெது. 
இந்த (1) ல் மே. சப் தாங்கங்களில் உயர்ந்த அங்கம் எ.து ௮டங்கி 

யிருக்கிறசென்று சவனிக்கும்போது (பூ) ௮துத்ருதமாகிய (1) 

அக்ஷரகால அங்கம் அடங்கிறிற்கெறது, அகவே ஜே (17) ல் 

(4பூ) என்ற அங்கங்கள் அடங்கி நித்சின் மன. 

இரண்டாவது அக்ஷ£மாகய (தீ) யின் லக்கம் (7) என்று 
ஏற்பட்டதில், சப். தாங்கங்களில் உயர்ர்ச ௮ங்கம் ஹே. (7) ல் எ 

அடங்கி யிருக்கிததென்று கவனிக்கும்போது (|) லகுவாசிய (4) 
5 ட்டி ச « + Hoplsra spore S sas 1 GE Bory Hes (8) dp
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இறெது. இத்த (8) ல் ழே சப்தாங்கங்களில் உயர்க்த் அங்கமாகிய 

(8) தருதசேகாமேன்னும் (8) அக்ஷரகால அங்கம் அடங்கி நிற் 

இறது. அகவே (7)ல் (இ) என்ற அங்கங்கள் ௮டக்கிறித் 

கின்றன. 

அதேமாதிரியாக ஸ்ல அல்லது 12ல் (8) என்ற ௮ங்கமும். 

ந அல்லது 4ல் ()) என்ற அங்கமும். 

பி அல்லது 2ல (ஐ) என்ற அங்கமும். 

ணி அல்லது டல் (9) என்ற அங்கங்க 

ஞூம் ye Berg Grp ஒயோதில்நபிணிக்கு ப 188101௦ 
என்ற ௮ங்கங்க ளமைர் தன. 

இம்மாதிரியாகவே (57) வது தாள மாகிய சிம்ஹேநீத்ரமத்ய 

மம் என்னுர் தாளத்துக்கு 

சி-ம்ஹேம்-நர-ம-த்ய-மம் என்னும் தெலுங்கு அக்ஷ£ங்களும், 

ச்ட-ம்ஹ்எம்-த்ர் ௮-ம்௮-நய்௮-ம்வும் என்னும் உள்ளடக்கக் 

களும் 

. டம Dy 8, 4, 5 - 8, 2; 1- Os 1 - 01,1- Dy 1, 5, 67 oor 

ணும் லக்கங்ககளும், ் 

6 25, 11, 0, 11, 11, என்னும் அக்ஷரகாலங்கஞம், 

8-413- 88- 1௦-69-09 என்னும் ௮ங்கங்களுமாக மொத் 

தத்தில் ஷே தாளத்துக்கு 8--10861086986 என்ற அங்கங்க 
ளமைந்தன. இம்மாதிரியாகலே மற்த எழுபது தாளங்களுக்கும் 

அங்கங்கள் ௮மைந்தவிதம் காண்க, 

இ சதுஸ்ரஜாதி 72 தாளமாகையால், மற்ற கான்கு ஜாதி 

களில் ஒவ்வொன்றிலும் 72 தஇளமாச, தாளம் 360 என்றும் 

சொல்லப்படும்.
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(19, ப்ரஸ்தார க்ரமம். 

  

4. | இவிடம் சதுஸ்ர லகுவை வைத்து ப்ரஸ்தரிக் 
தபூ] கப்பட்டது. இந்த அங்கத்துக்கு ரேர் குற்றங்கம் 

றம தீருதசேகரமாகையால் லருவின் கீழ் தருதசேகரத் 

5 Ov தையெழுதி மிகுர்த ஒன்றை ௮/தைத்தொடர்ந்து 

6-- படம HHI BH SWS எழுதப்பட்டது. திலே (gy) 

7-- பம மென்லும் இரண்டாம் ப்ரஸ் தாரமாயிற்று, இந்த 

“பபப பரஸ்தாரத்தின் கடைசி ௮ங்கமானது எல்லாவற்தி 

௮ம் சூறைக்த குற்றங்கமா யிருப்பகால் அதைவிட்டு ௮தற்கு 

முன்னிருக்கும் முதலங்கமாகிய (6) தைக் குறைக்கப்பட்டது, 
இக்த (8) த்துக்கு நேர்குற்றங்கம் (ஐ) மாகையால் அதை மூன் 

ரூம் ப்ரஸ்தாரத்தின் முதல் ௮ங்கமாக எழுது, (9) த்தல் கழி 

வான இந்த (ஓ) போக மிகுதி ஒரு ௮௯ூஷததத இரண்டாம் 

ப்ரஸ்தாரத் இன் இரண்டாவது ௮ங்கமாகிய (ப) த்துடன்சேர்த்துக் 

கூடியமொத்தமாகிய இரண்டக்ஷ£த்துக்குப்பதிலாக ர) த்தை 

    

முன்றாவது ப்ரஸ்தாரத்தின் இரண்டாம் அங்கமாகத் தொடர்ந் 

தெழுதப்பட்டது. மூன்றும்ப்ரஸ்தாரச்தின் கடைசி யங்கமாகிய 
(EC) மானது எல்லாவற்.றிலுங் குறைவான குற்றங்கமல்லவாகை 

யால், அதை (பூ) மாகக்குறைத்து ௮தன்€ழ் எழுதி மிகுக்ச ஜாக்ஷ 

ரக்தை மற்றோர் (பூ) மாக ௮தைத்தொடர்ந்தெழுதப்பட்டது. 

ஆகவே 4-ம் ப்ரஸ்காரம் (பப) மென்றெழுதப்பட்டஅ. இதின் 

கடைசி இரண்டங்கங்களானவை எல்லாவற்றிலும் குறைந்த குற் 

ஐங்கமாகையால் அதைவிட்டு அதற்கு முன்னிருக்கும் (ஓ) கதைக் 

குறைத்து அதற்கு நேர்குற்றங்கமாகிய (பூ) த்தை ௮தின் ஜெ 
முதி, மிகுந்த ஒன்றை அந்த (ஐ) ததைத்தொடர்க்த மற்றிரண்டு 
(ப) திதுடன்சேர்த்துக் கூடிய மூன்றக்ஷ£த்தை (6) மாக ஷே. 

(பூ) திதைத்தொடர்ந்து (பர) மென்று 8-வது ப்ரஸ்தாரமாக 

எழுதப்பட்டது. இதின்கடைகி ௮ங்கத்துக்கு நேர்குற்தங்கமா 

Bus (CQ) sms அதன்€ழெழுஇ), மிகுந்த (பூ) ததை இதைத்தொ 

டர்ந்து 0-வது ப்ரஸ் தாரமாக (பூடப) மென்று எழுதப்பட்டது, 

இதின்கடைசியங்கம் எல்லாவற்றிலுங் குறைந்த குற்றங்கமாகை 

பால் அதைகிட்டு அகையடுத்த (௦) த்தின்€ீழ் அதற்கு நேர்குற் 
நங்கமாெ அறுக்ருகத்தை எழுதி மிகுர்ச ஒன்றை (௮) சதைத்
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தொடர்ந்து 0-வது ப்ரஸ்தாரத்திலுள்ள (0) த்துடன் சேர்த்துக் 

கூடிய இரண்டசஷரத்துடன் 7-வது பரஸ்சாரத்தை (பபடு) மென் 

தெழுதப்பட்டது. இதின் கடைடியங்கத்துக்கு Car குற்றங்க 

மாபெ (பூ) sens user BO pap, Wess ஒன் றுடன் 8-வ. ப்ரஸ் 
தாரத்தை (பபபபூ) மென்றெழுதப்பட்டது. இவைகளுக்குக் 

குறைந்த குற்றங்கங்களில்லை யாகையால் இர்.த லகு ப்ரஸ்தாரங் 

கள் இதோடுமுடிவுபெற்றன. ப்ரள்தாரங்களின் முதலங்கமுள்ள 

ப்ரஸ்தாரங்களெத்தனயோ அத்தனையையும் ஒரே தொடர்ச்சி 

யாய் எழுதும் பொருட்டு ப்ரஸ்தாரங்களின் முதலங்கங்களை முத 

லில் குறைக்காமல் ஈற்தங்கங்களிலிருக்து முதலங்கம் வரையில் 

இரமமாய்க் குறைத்து ப்ரஸ்தரிக்கப்பட்டன. 

1, இப்படியாக ப்ரஸ்தரித்த ப்ரஸ்தாரங்களில் (பூபறு) மா 
னது 7-வது ப்ரஸ்தாரமென்றும், மற்றவை இத்தனையாவது ப்ரஸ் 

தாரமென்றும் கணக்கிடுவதற்கு நஷடமென் றுபெயர், 

2, 5-வது ப்ரஸ்தாரம் (6) மென்றும், இத்தனையாவது இத் 

தனையாவ௫ ப்ரஸ்தாரங்கள் இந்த இர்த ப்ரஸ்தாரங்களென்றும் 

கணக்கிடுவதற்கு உத்தி ஷ்ட்மென்றுபெயர், 

3. மேலே குறித்த லகுப்ரஸ்தாரங்களிலுள்ள அங்கங்கள் 

எல்லாவற்றிலும் குறைந்த குற்றங்கமா கிய (ப) ௮றுத்ருதம் 19 

தடவை வர்இிருக்றெதெனக் கணக்கிடுவதற்குப் பாதாளமென்று 

பெழர். 

4, ழே. ப்ரல தாரங்களில் எல்லா ௮ங்கங்களுஞ்சேர்ந்து 10 
௮6௧௭௧ள் வர்திருக்கிறதெனக் கணக்கியவெதற்கு மஹாபாதாள 
மென் ௮பெயர், 

5, மேற்படி ப்ரஸ்தாரங்களில் 1-வது 9-வது ப்ரஸ் தாரங்கள் 
௮நு.த்ருதஹீனமேன்றும், 2-வது 8-வது ப்ரஸ்தாரங்கள் ஏக 

௮துத்ருதமேருவென்றும், 4-வது 0-வது 7-வது ப்ரஸ்தாரங்கள் 

இரண்டு ௮ ந.த்ருதமேருவென்றும், 6-வது ப்ரஸ்தாரம் சான்கு 

அதுத்ருதமேருவென்றும் கணக்கவெதற்கு அநுத்நதமேந என்று 

பேயர். 

0. 1-வது 2-வது 5-வது 0-வது 7-வது 8-வது ப்ரஸ்.தாரங் 

கள் த்ருதிஹீனமென்றும், ஆவது 0-வது 7-வது ப்ரஸ்தாரங்கள்
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ஏகத்ருகமேருவென்றும், 8-வது ப்ரஸ்காரம் இரண்டு தீருதமேரு 
வென்றும் கணக்கிடுவதற்கு தநதமேந என்று பெயர், 

7. 1-வது 8-வது 4-வது 0-வது 7-வது 8-வது ப்ரஸ்தாரற் 

கள் தருதசேகரஹீனமென்றும், 9-வது 5-வது ப்ரஸ்தாரங்கள் 

ஏகத்ருகசேகாமேருவென்றும் சணக்கிடுவதற்கு த்நதசேகாமேரு 

சன்று பெயர், 

8. 9வது 8-வது 4-வது 5-வது 0-வது 7-வது 8-வது ப்ர 

ள் தாரங்கள் லகுஹீன மென்றும், 1-வது ப்ரஸ்தாரம் ஏகலகுமேரு 

வென்றும் கணக்கிடுவதற்கு லதமேர என்.று பெயர், 

9. ழே. எட்டு ப்ரஸ்தாரங்களும் குருஹீனமென்று கணக் 
கிடுவதற்கு தநமேந என்று பெயர், 

10. ஷூ எட்டு ப்ரஸதாரங்களும் பல கதஹீனமென்று கணக் 
இடுவதற்கு ப்லுதமேந என்று பெயர், 

11. ஷே எட்டு ப்ரஸ்தாரங்களும் சாகபதஹீன மென்று 
கணக்கிடுவதற்கு காகபதமேந என்று யெயர். 

12. 1-வது ப்ரஸ்தாரம் ஏக அ௮ங்கமேருவென்றும், 2-வது 

2-வது 5-வது ப்ரஸ் தாரங்கள் இரண்டங்கமேருவென்றும், 4-வது 

0-வது, 7-வது பாரல்தாரங்கள் மூன்றங்கமேருவென்றும், 8-வது 

ப்ரஸ்தாரம் சான்கங்கமேருவென்றும் கணக்கிடுவதற்கு சய்யோக 

மமேந என்றுபெயர், 

18. | என்ற ஒருலகு இரண்டு தருதங்களானவை |ஞ்று; 

2௦:௦௦) என்ற மூன்று விதமான ஸ்தான பேதங்களையடையச் 

செய்வதற்குக் கண்டப்ரஸ்தாரம் என்று பெயர், முன்னால் சொல்லப் 

பட்டிருக்கும் ஸ்வர ப்ரஸ்தாரத்துக்கும் கண்டப்ரஸ்தாரமென்றே 

பெயர். 

14, மேலே லகு ப்ரஸ்தாரங்களில் 1-வ.து 9-வது 8-வது ப்ர 

ள்தாரங்கள் பிபிலிகம் ௮ல்லது சமயதியென்றும், 0-வது ப்ரஸ் 

தாரம் ம்ருதங்கயதியென்றும், 1-வது 4-வது ப்ரஸ்தாரங்கள் கோ 

புஸ்சயதி யென்றும், 5-வது 7-வஅ ப்ரஸ்தாரங்கள் ஸ்ரோதோவ 

ஹயஇயென்றும் வகுப்பதற்கு யதிப்ரஸ்தாரம் என் ௮ுபெயர். 

ஆகவே ப்ரஸ்தார க்ரமங்க ளிவ்வளவில் சொல்லி முடிக்க 
லாயிற்று,
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(21) சப்தாங்க ப்ரஸ்தாராங்க லக்க சக்ரம், 

8 @ ன் . 8 . - | ‘Bs 
Sql: a |g | & J lug |. sao ep se] eles) Belk RTE, 

உ [34 8461518481 45 6 4 16 
ப 11 1 க 

௦ 2 5 1 al 
இளைக்க ரி Seen எஸ்டி. ee 

8 | 11) 51 91 1 1 1] 

8 | 109 204 1861 62) 281 11... 1.. | 591 

8 | 1519] 5860 8805 (1894) 68018 11... 10068] 

4 91927 0098251886 (25176 12177 630 | 89 | 1 196180 
ணை | ணை னை | ணக | சைவ ணட என்ன்ன வாக | 

த 99870 1113504154784 (90575 112896 (650 | 29 | 1 207898     

இந்தச் சக்ரத்தின் விவரம் என்னவென்றால், (ப) ௮ு.த்ர.த 

ப்ரஸ்தாரத்தில், 1 பேதமும், ] அறுத்ருதமும, 1 மொச்தாங்க 

மும் என்றேற்படுகிறத, (--) காகபத பீரஸ்தாரத்தில், 91227 

பேதமும், 100982 அது த்ருதமும், 51880 தருதமும், 95170 

தீருத சேகாமும், 12177 லகுவும், 030 குருவும், 28 ப்லுதமும், 

1 காகபதமும், 190189) மொத்தாங்கமும் என் றேற்படுதிறது, 

ஆக சப்தாங்க ப்ரஸ்தாரத்தில், 22870 பேதமும், 112504 அது 

தீருதமும், 54784 தருதமும், 20575 த்ருத சேகரமும், 12880 
லகுவும், 050 குருவும், 29 ப்லுதமும், 1 காசபதமும், 207988 

மெ்த்தாங்கமும் என்றேற்படுெது,
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சங்களைப் பார்க்க. இந்த ௮றுத்ருதமேரு சக்ரத்தின் தாதீபரிய 

மென்னவென்றால், -- சழ்ரெட்டிலுள்ள லக்கங்களால், -- fon



இரண்டாம்பாகம்-தாளம், 189 

வைதீது பரஸ்தரித்தால் ப்ரஸ்தார மொத்தம் 21297 என்றும், 

௮றுத்ரு தமில்லாக ப்ரஸ்கார மொத்தம் 204 என்றும், 1 gos 

ருதமுள்ள ப்ரஸ்தார மொத்தம் 822 என்றும், 16 ௮றுத்ருத 

முள்ள ப்ரலஸ்தார மொத்தம் 0 என்றும், 10 ௮றுத்ருதமுள்ள ப்ர 

ஸ்சார மொத்தம் 1 என்றும்; $ ழ்நெட்டால், 6-தை வைத்து 

ப்ரஸ்தரித்தால், ப்ரஸ் தார மொத்தம் 1519 என்றும், ௮ுத்ருக 

மில்லாத ப்ரஸ்தார மொத்தம் 42 என்றும், 12 அதுத்ருதமுள்ள 

ப்ரஸ்தாரம் ] என்றும்; இதே மாதிரிபாக 8-வின் ப்ரஸ்தார விவ 

சம் ஐ-கெட்டின் கீழும், மற்ற |, ந ர, பூ-தின் விவரம் ௮வை 

களின் &மும் விளங்கும், மற்ற 7-மேரு சக்ரங்களின் விவாமும் 

இப்படியே கரஹிக்கவேண்டியது. 

(28) தநத மேர சக்ரம். 
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(30) தாளப்ரஸ்தாரம். 

தாளப்ரஸ்தாரத்துக்கு ப்ரஸ்தார க்ரமமே முக்ய மானதால் 
அதைப்பற்றி முன்னால் சொல்லப்பட்டது. முன்சொன்ன சப்தா 

ங்க ப்ரல்தார க்ரமத்தைக்கொண்டே வேண்டிய தாளங்களை .துவ 

இகமானவிடத்து ப்ரஸ்தரித்துக்கொள்ளலா மாகையால், ௮தை 

யிலிடம் விவரிக்கப் புகாமல் இத்தோடு முடிக்கலாயிற்று, அவ்வா 

றன்றி ௮தையிவிடம் விவரிக்கப்புசின், தாளப்ரஸ்தாரத்துக்குமுன் 

தாளங்க ளித்தனையெனக் கண்டறியவேண்டும், தாளங்க ளித்தனை 

பெனச் கண்ட நிவதற்கோ, துங்கழனீவர் சொல்லியபடி, 

வேண்பா, 

தீன்றல் வடிவுஞ் சிவனா திருவடிவு 

ன்றல் வடிவு மதன்வடிவுங்--குன்றா த 

த்வயி னிரைவடிவும வேதவடி வுங்காண 

   

  

   ROTI ar ST எங்காண லாம 

தாள ப்ரகரணம 
6 6 

pip bm, 
 



Qn 

உ-வதுபாகம், 

பாட ப்ரகாணம், 

  

பாட ப்ரகரண விவரணம். 

(1) பாடல்கள்.--ஓவவொரு பாடத்தின் முதலில் பாடல்கள் 

எழுகப்பட்டிருக்கின்றன. ழே. பாடல்கள் அடங்கிய புஸ்தக 

மிருந்தால், ௮ச்தப் புஸ்ககத்தின் பெயரும், Hanser Low sa 

தன் அசிரியர் பெயரும் குறிக்கப்பட்டிருக்சின்றன., ஜே. பாடம் 

எந்த தாளத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ ௮ந்த களத் 

துக்கணெங்க அந்த பாடத்தின் பாடல்களெல்லாம் சீர்பிரிச் 9 ag 

தப்பட்டிருக்கன்றன. சற்திபிரித்துச் சொல்லினும் தாளி. | 

இணங்க இருக்கும் இடங்களிலெல்லாம் பாடல்கள் 0 gen” 

மையாய்ச் சர்திபிரித்தே எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. சநதிபிரித் 
அச்சொன்னால் தாளத்துக்கு இணங்காத இடங்களிலும், காது 

க்கு இனிமை குறையுமிடங்களிலும், சந்திபிரிச்சாமலு மெழுதப் 

பட்டிருக்கின்றன. நுல்களிலுள்ளபடி. பாடல்கள் தொடர்ச்சியா 
பெழுதப்படாமல் பொருள் விசேஷத்தைக் கருதியும், தாள 

இணக்ககத்தைச் கருதியும், பாடல்கள் இங்குமங்கும் பொருச்சப் 

பட்டிருக்கின்றன. 

(9) ராகதாளங்கள்.--ஒரு பாடமானது எந்த ராகத்தில் ௮ 

மைக்கப்பட் டிருக்கின்றதோ அந்தராகத்தின் தாய்ராகமாகிய 

மேளகர்த்தாவின் லக்கமும் பெயரும், ழே. பாடம் அமைக்கப் 
பட்டிருக்கன்ற ராகத்தின் பெயரும், ஷே. ராகத்தின் மேளகர்த் 

தாவுக்குரிய ஸ்வர ஸ்தானங்களைக் காட்டும் மேளகர்த்த சக்ர 

படமும், ழே. பாட மமைக்கப்பட்டிருக்கும் தாளத்தின் ஜாதி 

யும், தாளத்தின் பெயரும், தாளம் பேசும்படியான சர்தக்குழி 

ப்பு இணக்கமான களாகால தாளவாய்பாடும் எழுதப்பட்டிருக் 

இன்றன. தாளத்தின் ௮க்ஷரகாலத்தைச் தாளத்தின் பெயரி 

லிருந்தும் அ௮க்ஷரகாலத்தின் களையை தாளவாய்பாட்டினாலும் 
கண்டுகொள்ளவேண்டியது, சாபுதாளம் போட்டிருக்கு மிடங்
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களில் ழே. சாபுதாளத்திற்கு உள்ளடக்கமான ௮க்ஷரகாலத்தைப் 

பாடத்திற்குக்கழ் எழுதியிருக்கும் டி.ப்பண (100-006) க்குதிப் 
பில் விவரிக்சப்பட்டிருக்ன்றதஅ. மேளகர்த்தா, ஸ்வரஸ்தானம், 

தாளம், ஜாதி, ௮௯ஷகர்லம், களை, சாபுதாளம், ௨௪, முதலிய விவரங் 

களை ௮ட்டவணையைக்கொண்டு அக்காக்கு பார்த்துக்கொள்க, 

(8) தாளவாய்பாடூ.---சர் தக்குழிப்பு இணக்கமான களாகால 

தாளவாய்பாட்டில் த-ன-என்ற இரண்டு அக்ஷரங்கள் உபயோகப் 

படுத்தப்பட்டி௬க்கன்றன. ஒரு தாள த்திற்குரிய ஒவ்வொரு ௮ங் 

கத்தின் முதல௯உரம் அல்லது முகல்களையைக் குறிக்கும்பொரு 

ட்டு ச- என்னும் எழுத்தும், மற்ற அக்ஷரங்கள் அல்லது மற்ற 

களைகளைக்குதிக்கும்பொருட்டு ன-என்னும் எழுத்தும் போடப் 

பட்டிருக்கின்றன. வாய்பாட்டைப்பார்த்தும் தாளத்தின் ௮ங் 

கிதை தீ? இசைக்கலாம். 

(4) ஸ்வரசாஹித்ய பாடங்கள்.--சாஹித்யம் போகும் வாக் 
சில் சாஹித்யத்தின் குறில் நெடிலுக்குத் தக்கபடி ஸ்வரங்கள் எழு 

தீவேண்டிய சரமத்தில் சாஹித்பபாடம் முன்னும், ௮தன் ழோக 
ஸ்வரபாடம் பின்னும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. முதல் பாட் 

டின் முதலிரண்டடிக்கு ஸ்வரம் எழுதப்பட்டிருந்சால், ௮தன் 

பின்னிருக்கும் மிகுதிபாட்டுகளின் ஒவ்வொரு இரண்டடிக்கும் 

அதே ஸ்வரத்தை யமைத்துக்கொள்ள வேண்டியது, பாட்டின் 

கெடில் குறிலுக்குத்தக்கவாறு, ஸ்வரங்களையும் நெடில்குறிலாகப் 

பொருந்தும்படி மாற்றவேண்டிய இடங்களில் மாற்றி, அங்காங்கு 

வேண்டியபடி. அமைத்துக்கொள்ள வேண்டியது. தாள sar 

வைக்குறிக்கும் பொருட்டு, சாஹித்யபயாடமும் ௮தன் ஜழோக 

ஸ்வாபாடமும், பிரித்துப் பிரித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. 

தாள அளவைக் காட்டும் பொருட்டு சாஹித்யபாடத்தின் ஒரு 

துண்டுக்கும் மற்றொரு தண்டுக்கும் இடையில் இடம் விட்டெழு 
தப்பட்டிருக்கன்றது. தாள ௮ளவைச்காட்டும் பொருட்டு ஸ்வர 

பாடத்தின் ஒருதுண்டுக்கும் மற்றொருஅண்டுக்கும் இடையில் 
ஒரு கோடு குறுக்சே - |- இம்மாதிரி போடப்பட்டிருக்கின்றது. 

(5) தாளம்போடல்.--ஒரு தாளத்தின் அங்கத்தை விளக்கும் 
பொருட்டு, தாளத்தின் முதலக்ஷகால்திஷதச் குறிக்கும்படியாக்
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ஒரு காதையாலும், மற்ற அ௮க்ஷரகாலங்களைக் குழிக்கும்படி. 

யாக விரல்களாலும் தாளம் போடவேண்டியது. இதை இன் 

னும் சுருக்கும்பொருட்டு, ஒரு ௮ங்கக்தைக் குறிக்கும்படியாக 

காதையைமட்டும் போட்டு, விரல்களை எண்ணாமல், விரல்களை 

எண்ணும் காலலுளவை பாவளைசெய்து கொள்ளலாம். காதை 

யைச் குறிக்கும்பொருட்டு வீணையில் சுண்டுவிரலால் தாள தந்தி 

களை மீட்டவேண்டியது. இரந்த காதைஃய கையிணையினாலோ 

வீணையின் தாள மீட்டினாலோ போட்டால், ௮து தாளம் போடுவ, 

தாரும், மேலே சொன்ன - |- இரத கோடானது ஸ்வாபாட 

வரிசையில் எங்கெங்கு போடப்பட்டிருக்கன்றதோ அங்கங்கு 

அச்ச சோட்டுக்குப்பின்னால்வரும் முதல் ஸ்வரத்துக்குத் தாளம் 

போடவேண்டிய. ஸ்வாபாடத்தின் முதலில் இந்த கோடு 

இல்லாமலிருப்பதால், தாளம் போடாமலே ல்வாத்தை யாசம்பித் 

அ; கோடு எங்குவருகின்றதோ ௮தன் பின் தாளம் போடவேண் 

டிய. இப்படித் தாளம் போட்டுக்கொண்டே போனால், ஸ்வர 

பாடத்தின் முதல்வரியின் கடைசியில் ழே. கோடு இருந்தால், 

HS Masur முதல்வரியைச் திருப்பிப்பாடும்போது, இர்த 

சணக்கின்படி ஸ்வாபாட ஸபூதல்வரியின் முதல்ல்வாத்தின்மேல் 

தானாகவே தாளம் வச்துவிழும். முதல்வரிமுடிர்து, ஸ்வாபாடத் 

தின் இரண்டாவதுவரியை முதல்முதல் பாடும்போதே இரண் 

டாலதுவரியின் முதல்எ.வரத்தின்மேல் தாளம் தானாய்வந்து 

விழும், சாஹிதிப பாடத்திற்கமைந்த ஸ்வர பாட மாகையால், 

லிவரபாடத்திற்குப் போட்ட சாளமே சாஹித்ய பாடத்தக்குர் 

தானாயமையும். மேலே சொன்ன - 1- இர்த கோடானது, மே 

சொன்ன விவரப்படி, தாள வாய்பாட்டுக்குங்கூட பொருத்தமாகப் 

போடப்பட்டிருக்கின் றது, 

(6) ஸ்வர சாஹித்ய அக்ஷர காலங்கள்.--மேலே சொன்ன தாள 
அளவின்படி ஒரு சாஹித்ப அண்டு அல்லது அக்கடாவின்£ழ் 

ஸ்வர துக்கடா எழுதியிருக்கிறபடியால், ஜே. ஸ்வா துக்கடாவுக் 

குள்ள அ௮௯ஷ௲ரகாலமே ௮தன் சாஹித்ய அக்கடாவுக்கும் இருக் 

கும். அக்ஷ£காலம் கணக்கடும் விதியானது ஸ்வாத்துக்கும் சா 
ஹித்யத்துக்கும் ஒன்றே, எப்படியென்ருல், ஒரு குற்றெழுத்தா



ம சங்கே சந்திரிகை 

னது ஒரு ௮௬ரகாலம், ஒரு செட்டெழுத்தானது இரண்டா 

காலம், ஒரு மெய்யெழுத்தானது ஒரு அக்ஷர£காலம், அதாவது; 

ஒரு நெடிலுக்கு இரண்டு குறில் சமம், ஒரு குறி௮க்கும் ஒரு 

ஓற்றுக்கும் ஒரு நெடில் சமம், ஒரு குறிலுக்கும் இரண்டு ஒற்றுக 

கும் ஒரு நெடிலும் ஒறு கு.றிலும் சமம், சமயம்போல், Fran sus 

தின் ஒரு நெடிலுக்கு, ஸ்வரத்தில் இரண்டுகுதில்க ளிருக்கலாம், 

சாஹித்பத்தின் இரண்டு குறில்களுக்கு, ஸ்வரத்தில் ஒரு நெடி.ஓு 

மிருக்கலாம். மேலே சொன்ன விதியின்படி சடீமாகும்வகையில் 

எப்படிவரினும் வரலாம். 

(7) பிறைக்குள் எழுத்துகள்.--சாஹித்யபாடத்தில்-( )-இம் 

மாதிரியான 'இரண்டுபிறைக்குள் எழுத்துகள் எழுதப்படடி ௬ 

தால், பிறைக்குள் இருக்கும் எழுத்துகளைக் கணக்கில் தள்ளிவிட 

வேண்டியது, ௮காவது, பிறைக்குள் இருக்கும் எழுத்துககா உச 

சரிப்பதற்குக் காலங் கொடுக்காமல், பிறை யில்லா எழுத்துகளை 

புச்சரிக்கும் காலததுக்குள் பிறையிலுள்ள எழுத்துகளையும் 

2சர்த்து உர்சரித்துவிடவேண்டி யது. உதாரணம்.--உதி(ர்)ஈ.து- 

என்றெழுதியிருக் தால், பிறையி ஞள்ள எழுத்தை நிக்கி அதற்கு 

1,1,1,1, ஆகக அக்ஷ£காலமாகின்றது, உதிரந்து-என்ற நால 

காலமுள்ள வார்த்தையை உச்சரிக்க எவ்வளவு காலம் கொள்ளு 

டமா அவ்வளவு காலத்துக்குள்ளாகவே, ௨.திர்ஈது - என்கிற 68 

சகஷரகாலமுள்ள வார்க்சையை உசசரிததுவிடழீவண்டியது, 6- 

என்னு மெழுத்து வதால் ௮ய்-என்றும் மாற்றிக்கொள்ளலாம், 

(உ-ம்) கவலை---கவலய். 

(8) நீட்டல், குறிக்கல்.--இசையின் பொருட்டு விளம்பகால 

sae GO நீட்டியுங் கொள்ளலாம், அுரிதகால்த்தில் நெடிலைக் 

குதிக்கியுங் கொள்ளலாம். (உ-ம்) 8யனே-என்பதை விளம்பமாய் 

யானே-என்னலாம், துரிதமாய் ௮யனே-என்னலாம். இர்தவிதி 
யால் இசையில் கொஞ்சமேலும்இனிமை குறையாமல் பொருர்தி 

யேவரும். இனிமை குறையு மிடத்தில் இர் சவிதியை புபயோடிக் 
SLL Zils 

(9) அகாரங்கள்.--ஒரு சாஹிதீயஎழுத்து அல்லது ஸ்வர 

எழுத்து வந்து, அசை நீட்டிச்சொல்லவேண்டியதாயிருர்தால்,



மூன ரும்பாக்ம்-பாடம், ரீம் 

As நீளும்காலம்வரையில் ௮அதேயெழுத்தைத் திருப்பித்திருப் 

பிச்சொல்லாமல், ௮க்தசாலம்வரையில் ௮தறகுப்பதிலாய் Mis 

எழுத்திலுள்ள உயிரெழுத்தைமட்டும் உச்சரிப்பதற்கு அகாரம் 

பாடுவதென்று பெயர். சாஹித்யபாடத்திலாவது, ஸ்வரபாட த் 

இதிலாவது ஓரிடத்தில் ஓரெழுத்துக்கு ௮காரங்கள் வர்தால், ௮ர்,த 

எழுதீது ஆாம்பமுதல் அதன் அகாரங்கள் முடி.யுங்காலம்வரை 

யில், அவைகளை ௮காரவகையில் ஓரே நெட்டெ முச்தைப்போல் 

தொடர்ந்து உர்சரிக்கலேண்டிப.து. 

(10) ஸ்வரசாஹித்யங்களை இணக்கிக்கோள்ளல்.--சதுல்ர ஏக 
மாகிய, 4- அக்ஷ£காலமும், 8-களாகாலமுழமுள்ள தாளபாடத் 

தில், ப்யாக் ராகத்தில், 

(௨-௦) பரமஞானமே- என்று வக்ககற்கு கபச்சச்ச்£. 

என்று ஸ்வரமெழுகப்பட்டி ருந்தால், ௮ந்த சாஹித்ய வானமேட் 

பள்ள இடத்தில், 

தீனதயாளா-என்று வந்தால் அகற்கிணங்க-சாமபர்ரசா என்றும், 

  

ஜக தீசசமோ ———— கமபாச்ச்சா. ட 

பராபரமன் றி ——— சமாபச்சாச் 

இரா(ப்) தீரா(ய்) இ BOLTED 2 

ஒளிம ணிவண்ணா —_—- கமபச்சாகா.. mw 

பபதா(ம்)புயாவன (ப்) ஏவ GITIIGNET 

தேவதேவஜச௪ ——— GUULLITEGE 2 

ஒருமரமதிலிர(ண்) கமபச்ச்ச்ச்சு = 

உசிதமாய் ஸ்வரங்களைப் பொருத்தி ௮மைத்துக்கொள்ளவேண் 

டியது. இது சாஹிதீயத்துக்குப்பொருந்த ள்வரங்களைச் சரிப்ப 

டுத்திக் கொண்டதற்கு உதாரணம், 

ஸ்வரத்துக்குப் பொருர்த சாஹித்பத்ைச் சரிப்படுத்திக் 

கொள்ளவும் ஆவ௫கம் நேரிடும்போது, 

(உ-ம்) பரமஞானமே - என்று வந்ததற்கு கமபச்ச்ச£ - 

என்று ஸ்வர மெழுசப்பட்டிருர்தால், Hous ஸ்வர லர்னமெட் 

டிள்ள இடத்தில்,



%6 Res Ff fo tlong 
இன தயாளா - என்று: வந்தால் ௮தை இஇனதாய(ா)ளா - 

என்று இணக்குயும், 
ஜக தீசசமோ 2... ஜகதிசாரமோ ய 
பராபரமன் சி ம... பர(ர)பராம(ன்)தீ - 

தீரா(ய்) தீரா(ய்) ௮... திஇராய்) தீஇரா(ய்) - 
ஒளிமணிவண்ணா ப... ஒளிமணீவ(ண்0ணா - 
பதாம்புயாவுன(ய) —~  பதாரம்புயாவுனை - 

சேவதேவஜக —— QsaQsargar - 

ஒருமரமதிலிர(ண்) ---  ஒருமரமதிலிர(ண்) - 

(மாற்றமுடியாது) 
உ௫தமாய் சாஹிதீயத்தைப் பொருத்தி யமைத்துக்கொள்ளவேண் 

டியது. 

ஸ்வர சாஹிதீயத்தில் ஒன்று மாற்ற முடியவும், மற்றொன்று 
மாற்றமுடியாமஅ மிருக்குமிடத்தில், மாற்றமுடியாத ஸ்வரம் ௮ல் 

லது சாஹித்யத்திற் இணங்க, மாற்ற முடியும் ஸ்வரம் அல்லது 

சாஹித்யத்சை மாற்றி இணக்கிக்கொள்ளவேண்டியது. இரண் 
டில் எதுவும் மாற்ற முடியாதிருப்பின், ௮ர்த mas Frag sul 

பொருத்தமில்லாத தென்று தள்ளவேண்டியது. 

(11) புள்ளிஸ்வரங்கள்.--€ழே புள்ளி யிருர்தால் ௮வை மர் 

தீர ஸ்தாயி ஸ்வரங்கள். €மும் மேலும் புள்ளி யில்லாமலிருந்தால் 

௮லை மதியஸ்தாயி ஸ்வரங்கள், மேலே புள்ளி யிருந்தால் ௮ுவை 

தாரள தாயி ஸ்வரங்கள். 

(உ-ம்) தக்குஸ்தாயில்வரங்கள் -சரிகமபதிநி 

மத்யஸ்தாயிஸ் வரங்கள் -ச௪ரிகமப தநி 

ஹெச்சுள் தாயிஸ்வரங்கள்-ச் ரிக்ம் ப்தீகி 

(18) ஸ்வரக்குறிப்புகள்.--பாடத்திலுள்ள ஸ்லரங்களைப் பிரி 

க்கும் விவரங்களைப்பற்கி பாடத்தின்£ழ் எழுதப்பட்டிருக்கும் 

டிப்பணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன. எந்தஸ்வரத்தைப் 

பற்றி விவரம் சே சொல்லப்பட்டிருக்கன்றதோ ௮௪ ஸ்வாதி 

அக்கு முன்னால் குமிப்பு போடப்பட்டு, ௮ந்தக்குறிப்பு கீழேயும் 

குறிச்சப்பட்டிருக்கும், இரண்டு ஸ்வரத்திற் கடையில் ஒருகுமி 
ப்பு போடப்பட்டிருந்தால் ௮ர்த குறிப்பானது அந்த குமிப்புக்
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டப் பின்னிட்ட ஸ்வரத்தைக் குித்ததேதவிர அதற்கு முன்னி 
ட்ட ள்வரத்தைக் குறித்தலல்ல, 

(19) அடித்தல்--ஒரு ஸ்வரத்தை அடிப்ப தெப்படியென் 
ரல், ௮ர்தஸ்வரத்துக்கு அதிகப்படாமல் ௮ஈதள் வரத்தை ௮தட் 

டிப்பிடிதீதல், ஒரு ஸ்வரம் ரட்டித்துப் பேசும்போது முதல் 

எ வரகிதைவிட்டு இரண்டாவது ஸ்வரத்கை ௮தட்டிப்பிடித்கலா 

இய ௮டி.த்தலே விசேஷமாய் நேரிடும், 

(உ-ம) ex, iil, கக, மம, வைடி தீதுப்பிடிக்கும் 

போது, சச்ஹ, சிர்ஹி, சக்ஹ, மம்ஹ என் று பேசும், 

(14) உதைதல்.--ஒரு ஸ்வாத்தை உதைத்த லெப்படியென் 

GO, IGF ஸ்வரத்தை உதைத்துப் பிடிப்பதில் ௮௫௧ ராகத்தில் 

அந்த ஸ்வரத்துக்கு அடுத்த மேலிட்ட ஸ்வரம் எதுவோ அதைப் 
பேசும்படியாகச் செப்வது, 

(உ-ம்) சங்கராபரணத்தில் சரிகமபதறிச் - வைப் பிடித்து, 

ல்ரி-யையும் த-வையும உதைந்து பிடிததாலது சசகமபநிரிச்- 4 புமத் பு a த 

என்று பேசும். 

(15) இட்டல்.--ஒரு ஸ்வரத்தை ட்டலெப்படியென்றால், 

அர்த ஸ்வரத்திலேயே தங்கி முன்னும் பின்னுமாக soem gi 

கொண்டுநிற்றல், ௮தாவது நடுக்கக்கொண்டுநிற்றல், 

(10) இழுத்தல்.--ஒரு ஸ்வாத்தை இழுப்பதெப்படியென் 

ரூல், அந்த ஸ்வரத்திற்கு மேல்௮ுல்லது£ழ்உள்ள மற்றெதா 

வது ஒரு ஸ்வரத்திலிருந்து இழுத்துக்கொண்டு ௮ந்த ஸ்வரதீ 
BOG vs ge pr gi. 

, (017) இழுத்தப்பிடித்தல்--ஒரு ஸ்லாத்தை இழுத்துப்பிடிப் 
பதெப்படியென்றால், ௮௧ ஸ்வரத்தை இழுத்துப்பிடிப்பசனால் 
அந்த ஸ்வரத்திற்கு ௮ரைஸ்வரம் மேலாகவும் அதற்கடுத்த மேல் 
ஸ்வரத் துக்கு ௮ரைஸ்வரம் ழோகவும் பேசுவிப்பது, ஒரு ள்தாயி 

அளவில் பன்னிரண்டிலொருபங்கு அளவுள்ளதற்கு ஒருஸ்வர 
மென் ௮. கணக்கு.
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(18) வர்னமேட்ட.--ஒரு பாடலை ஒரு குறிப்பான ராக தா 
ளத்தில் அமைத்துப் பாடும் ரீ திக்கு வர்னமெட்டு என்று பெயர், 
பலபாடங்கள் பல வர்னமெட்டுகளில் அமைக்கசப்பட்டிருக்கின் 
றன. ஒரு பாடத்திலுள்ள பாடல்களை மற்ற பாடங்களிஞுள்ள 
வர்னமெட்டுகளிலும் அமைத்துப்பாட பலவிடங்களில் வசதியிரு 

க்கும், வசதிக்கும் ஒற்.றுமைக்கும் தக்கப்படி. இசைநுணுக்கர்தெ 
ரிந்து பலவகையில் அமைத்துக்கொள்ளலாப. இர்தஞான மு 

டையவர்கள் இர் நாலிலடங்கியிராத மற்ற நால்களிலுள்ள் பல 

பாடல்களையும், இர்.நாலில் புகட்டப்பட்டி டுக்கும் பலவர்னமெட் 

டுகளிலும், புகட்டப்படா க பலவர்ன மெட்டுகளிலும, மற்ற நா 

தனவர்னமெட்டுகளிலும், பொருத்தமாயமைத்துப் பாடிக்கொள் 

ளல் சாத்தியமே, 

(19) ஸ்வரடாடரீதி.--சங்கேத்தில் பாட்டுகளை சங்க நிபோட் 

டுப் பாடுவது பெரும்பான்மையா யிருந்தாலும், இர் நூலின் ஸ்வர 

பாடத்தில் சங்கதிபோட்டுப் பாடும் விமர்லை *சொல்லப்படவே 

யில்லை. ஏனெனில், இர் நாலின் மூன்றாம்பாகத்தில் சொல்லியிருக் 

இறபடி ஸ்வரபாடங்களைச் சுத்தமாய்ப் பாடவோ வாசிக்கவோ 
லகழியம்தெரிர்துகொண்டபின்னிட்டு, மற்ற முதலிரண்டுபாகங் 

களில் சொல்லியிருக்கிற சால் தீரவிஷயங்களாயெ லக்ஷணமும் 

சுத்தமாய்த்தெரிந்துக்கொண்டால், சங்கதி போட்டுப் பாடும் ௮ 

ந்தள்துக்கு மேலான வித்வத்கொஷ்டியிற் செர்ர்தவர்கள (வார்க 

ளென்பது திடமே. 
(80) சோல் அல்லது விஷயம்.--இர்ழூலின் எந்தபாகத்திலா 

வது ஒருசொல் ௮ல்லது விஷயத்தின் விவரம் தெரிந்துக்கொள்ள 

வேண்டுமானால், இர் நூலின் கடைசியில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் 

அட்டவணையைப் பார்த்தால் ௮து இருக்குமிடத்சைக்காட்டும், 

இக்ச ௮ட்டவணையான து மிகவும் ப்ரயோஜன மாகும்படி கவனித் 

தெழுதப்படிருக்னெறது. இர்க அட்டவணையின் தலைப்பி லெழுதி 
யிருக்கும் குதிப்பையுங் கவனித்துக்கொள்க, 

வைணவ
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பாடம் ம, 
நூலாசிரியர் சோந்தம். 

20, தீரசங்கராபரணமேளம். சதுஸ்ரஏகம் (தனன்ன| வாய்பாடு, 
  

  
| [ரி] [கம] |ப| Tel [aye] 

iter (a) குசதர விக்னவி நாயக 
மா பா | பபமக| மாபப | wiring | 

பதமல ரடிக(ள் ஈ மோஜ இபவ 
ரிரிகச। மபமக[| ரீ Wy uF 1) 

பந்தம Pegi தங்க(ள்)பொ ருர்திட 
சாமக| ரீ சரி! சா ரி ரி| சாநிநி। 

பாலித் தரு(ள்)புரி வாய்ய் யிவிக் 
பாதா| sale A | or gl yar | 

னேசா கணநா தாகரி தந்தா 
மாபா। பமகா। மாபப| மாகா| 

யிட()கவி ரும(ப், தன யா நின 
ரிகக। மபமக। ரீமீ| யிசநி! 

திருபச மலாரனு தினமும ஸிக்தேனன்) 
சசமக| ரிரிசதி।| சசரிரி| சா நி. | 

எழிலிச(ய) யொடுபணிர்) சேஏ ஏ ஏ 

UES |B de ரி। சாது ஆது! 
கூசா இந்த(ய)யு வர்துபெ ங்ககுடி 
மாபா பாமக | மாபப। அபமக| 

சொண்டுரி ன்றுனடி யாரர் ர்ர்மன(க) 
Poe wl spss! Pull Pe A | 

குற்(ய்)க(ள்)தெ ரிர்திட(ர) (ள்) A(t) a 
௪௪ம் & | F F | a oF wt 

தொழுகிய குஞ்சா முகபிம் பா௮ அ 
நி நிதி த) பாத த। நிச ரீ] FTA) Boy | 

ஆசா பாசம தடக்கு சுபத்ம 
மாபா! பாமக! மமாப| பமாக! , 

பதத்த(ப்) யெனக்கு நீமீ யியீ(ர) 
ரிகாம) பமாக! ரீயி। Ger | 

தீரு(ள்) வ நிதியே திருவடி சதியே 
bein க) ரிசநி। சசரிரி| ௪ சநீ| 

யழகிய கணபதி யேஏ ஏஎ 
WBE நிசி! சாத! ஆது 

a
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பாடம் 2, 

சம்பந்தஸ்வாம் தேவாரம். 

(1) சாணவுள்குவீர் 
வேணுநற்புரத் 
தாணுளின் கழல் 
பேணியுய்மினே. 

(2) சாதனென்பிர்காள் 
சாதலொண்புக 
லாதிபாதமே 
யோதியுய்மினே 

(3) அங்கமாதுசோ 
பங்கு யவன 

வெங்குருமன் னு 
மெரிகளீரனே. 

(1) வாணிலாச்சடைக் 
தகோணிவண்டுச் 
தாணிரற்பொனைக் 
கா ணுமின்௧ளே. 

(0) பாந்தளார்சடைப் 
பூர்தராய்ானு 
மிார்துசகொங்கையாள் 
வேர்கனெனள்பரே, 

28, ஹரிகாம்போதிமேளம், 

  

(6) 

(10) 

அரனையுள் குவி ர் 

பிரம sree ம் 
பரனை யமனம் 

| ரவியுயமி2 SO, 
கரியகண்டனை ச 
Gari jo & polo 10 
அ௮ரசைகாடொறும் 

। ரவியுப்மினே. 
ஈறவமார்ெ!ழில் 
(றவரற்பதி 
யிறைவனாமமே 
॥றவனெஞ் சமே. 
அயனுமாலுமாய் 
முயலுங்காழியான் 
பெயல்வையெய் திநின் 
அியலுமுள்ளமே. 
கொழுமன தீதவர் 
கமூமலத்துறை 
பமுதில்சம்பக்கன் 
மொழிகளபத்துமே. 

சதுஸ்ரநபகம |தன[தனனன।| வாயபாடூ 

ராகம் மோஹனம், 

ரி a | a |   

கா ணவுள்கு வீ இயிர் வேணுஈற்பு ரா 
சா।1த சாரி! “கா ௮௮ பா। க 2ரீ ச|8தா। ௮! 

கா ணுவின்ச ழல் ல்இல்ல் பேணியுய்மி னே Gl GF G7 

சாக AP ef 2ரீ। யியியி! *தா। பகா ரி] Fel of y HI 
அர ன(ய்)யுள்கு வீ இமயீர் பிர மனூரு ளெம் ம்இம்ம் 
ரிச। Wg சாரி | “கா! AY தப। க5ரீச। தா | ௮ஆ௮| 
பர ன(ய்)யேமனம் ம்இம்ம் பர வியுய்மினே எ ஏஎ 
சாதக 3ரீ ௪ ரீ 1யியியி| 0சத। பரகாரி| சா | ௮ஆ௮ | 

1. தி-வை அடிக்க. 
2. கரஈ ரி-யை அட்டு௪, 
8. தா-வை ௪ 

“Oa 4 

4, தா-வை றி-யிலிருந்திழுத்த 
ye Os, 

லிருர்திழுத்து 5 தா வை ௪ - விலிருந்திழுக்க, 
. /0,ச்-வைரி-யிலிருர்திழுத்ச,
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பாடம் 8, 

சம்பந்தஸ்வாமி” தேவாரம். 

(1) மாதர்ம டப்பிடி பு மட வன்னமு மன்ன தோர் 

நடை புடைம் மலை மகள் துணையெ னமகிழ் வ! 

பூகவி னப்படை நி ன்.றிசை பாடவு மாடு வர் 

௮வர் படர் சடை நெடு முடிப 8நார்புன லர் 

வேதமொ டேழிசை பா டுவ ராழ்கடல் வெண்டி ரை 

இரைர் நுரை கரை பொரு ஜுலிம்மி நின்றய லே 

தாதலிழ் புன்னைத ய ங்கும லர்ர்சிறை வண்ட றை 

எழில் பொழில் குயில் பயில்த ரூமபு ரம்பதி யே, 

(2) பொன்னெடு நன்மணி மா ளிகை ரூழவி ழவம்ம லி 

பெ ர புனல் இரு வமர் புகலி யென்.றுல கில் 

கன்னொடு சே/பிற வில்பதி ஞானம் பந்த னல் 

துசெர் கமிழ்க் தடங் கடற்ற ௬மபு ரம்பதி யைப் 

பின்னெடு வார்சடை. யில்பிறை யும்மா வும்மு டை 

பவன் பிணை துணை கழல் கள 2பணு தலுமி யா! 

இன்னெு ஈன்னுல கெ ய்துவ ரெய்திய போச மும் 

aw ans ari (Pant) துயர ணைவில ரே, 

  

  
  

29. ஹரிகாம்போதிமேளம். கிஸ்சகம் |(கனன னனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் யதுதலகாம்போத் 

[ரி] கம! |ப) ந]த/சி| fe] 
ம(ர)த(ர)ம பட(ப)பிடி யூ௨ உமட 
ப ம. க ம்ப ம்] (STD அபத 

வ(ன்னமு ப(ன்ன௮ Carn ஓர் 
சட். ச் தநித| பா ௮ Bd | 

நடை புடை மலை மகள் 

தம். 1தபா| மதா Fw aml 

னண(ய்)யெ னம௫(ழ், வா௮ ஆர் 
‘6 ரி ர சரி மாஅ YS | 

1. மாவை உதைக, 4, துவை நி-யிலிருக்திழுக்க, 
2. ச்-வை த-விலிருர்திமுக்க, 5, மாவை பாவிலீறர்திமுக்க, 
8, துவை 4-விலிருந்திமுக்க, 0, ௪-வை அடிக்க,



#12 சங்கேத சந் திரிகை 

பாடம் 4, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮நட்பா, 

(1) பாட்டுவர்து பரிசளிஃக பதியையருட் பதியை 

பசபதியைக் சன சசபா பதியையமா பதியை 

தேட்டமிகும பெரும்பதியைர் சிவபதியை யெல்லாம் 

ரெய்யவல்ல தனிப்பதியைத் இகழ்தெய்வப் பசியை 

ஆட்டி யல்செய் தருள்பாம பதியைஈவ பதியை 

அனர்த நாட்டி னுக்? கார் அதிபதியை அரசைக் 

காட்டியெனை மணம்ப।மிமசென் கைபிடி கக பதியைக் 

கண்டுகொண்டேன் கனிர்துகொண்டுிடன் 

சலந்துகொண்மடேன் களிக்க, 

(2) மதித்த லரியவொரு மரணிக்க மணியை 

வபங்கியபே சொளியுடை யப வச்சரமா உணியை 

அதித்திடு£வ தாகமச்தின் முடி முடி நீஈ பணியை 

சுயஞ்சோதிக் திருமணியைச் ஈ.த்தசவ மணியை 

விதித்தல்முதல் கொழிலியற்றும வித்தகுரு மணியை 

விண்மணியை யம்மணிக்குள் விளங்கியமெய்ம் மணியை 

கதித்தசக மபமணியை/ இத்கசிகா மணியைக் 

கண்டுகொண்டேன் colts துசொண்டேன் 

கலர்நுகொண்டேன் களிக்க, 

15. மாயாமாளவகேளர.  சதுஸ்ாநபகம் (தன[;தனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் மலஹரி, 

ரி) 1 jelel telat] | felel 
பா(ட)0வெ(ர்)தூ பரிசளி(த்)தா பதிய(ப்)யருட் பதி யையி 

சா |ரிச'தா। சச।மிச'தா। சச।॥ிச1தா।| சமி| மாது! 

பசு பதியை சன சசபா பதியையும பதியையீ 

சரி| மபதா| பதபமகரி। சமி]மாகரி। கரிசா௮ | 

1. தா-வை ௪-விலிருர்திழுக்க, 

2, மா-வைரி- பிலிருர்திழுக்க,
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பாடம் 5, 

அநணாகிரிநாதர் திநப்புகழ் 

(1) எக்தைவருகரகு நாயகவருக 

மைச்சவருகமச னேயினிவர க 

என்சண்வரு ரன தாயுயி। Met துர மா, 

(3) இங்குவரு GMT 2 7 வரு ந(மறலை 

புண்தவமுதமலர் (Fly tI Mh 

என்றுபரிவினொடு 2காரலைபுகல--௮ மா யன். 

(3) சிர்தைமகிழுமறு காருறவரிள 

வஞ்சிமருவும்௮ழ கா௮மரரசிறை 

சந்த டஉார்கிளை வெடி ப-- அடு ரா. 

(1) திங்களரவுஈதி ரூடிபபரமர் 

ந் குருபர அலை பேகரைபொருக 

செர்திககரிலினி 2 ஈபருவிவள [பெருமா மெ, 

20. நடபைரவிமேளம். சதுஸ்ாஏகம் | தனனனனனனன। வாய்பாடு, 

ராகம் சுந்ததேசி. 

| 1சிக[ |ம| |ப]த[ [el tél ₹் 

  

ஏந்த(ய)வருசரகு நாயகவருகா 

சாசசசசசஈ | ரீமமபபபா | 

மை(ந் ந்) தவரு தமக னேயினிவருகா 

பாபபபபதப | மாபமகரிர்] 

என்சு(ண்)வருகஎன தாருயி(ர)வருகா 

ரீமமபபதசப| muna ll P| 

அபிராஆ௮௮ 09 9 2] YQ 
Fg PG Aw | பமகரிசாஅ |
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பாடம் 6, 

மாணிக்கவாச்கர் திநவாசகம். 

போற்றித் திருவகவல். 

பாரிடை யைந்தாய்ப் பரர்தாய் போற்றி 

நீரிடை ரான்காய் நிகழ்ந்தாய் போற்றி 
இயிடை மூன்ருய்த் இகழ்ர்தாய் போற்றி 

வளியிடை யிரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி 

வெளியிடை. பொன்முய் விளைந்தாய் போற்றி 

௮ளிபவ ருள்ளத் தமு?த போற்றி 

கனவிலுர் தேவர்க் கரியாய் போற்றி 

ஈனவிலு காயேற் கருளினை போற்றி 

இடைமரு துறையும் எந்தாய் போற்றி 

சடையிடைக் கங்கை தரித்காய் போற்றி 

ஆரூ ரமர்ந்த அரச போற்றி 

Port திருவை யாழு போற்றி 

அண்ணா மலையெம் மண்ணா போற்றி 

கண்ணா ரமூதக் கடலே போற்றி 

ஏகம் பத்துறை யெந்தாய் போற்றி 

பாகம் பெண்ணுரு வானாய் போத்தி, 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம். FROST Sb (கனனன| வாய்பாடு, 

ராகம் மோஹனம். 

| tf] jefe] [ப] தரி] [él 
பாரிட(ய்) அ௮(ப)ச்தா(ய்) பர(ர்)தா(ய்) போற்றி 

காகக | பா பா | கக கார | பாஅப! 

நீரிட(ய்) சானன்)கா(ய்) நிக(ழ்ர்)தா(ய்) போற்றி 
காத்தி பா சா | ரி. ரி ரீ | காக! 

தபிட(ய்) மூனன்)மு(ப்தி) தஇக(ழ்ச்)தா(ய்) போற்றி 

சாசக 1] தா பா | கக ௪௪ | ரீயிரி| 

வளியிட(ப்) யிர(ண்)டா(ம்) ம௫(ழ்ந்)தா(ய்) போ(த்) தீ 

பபகரி | சப சா | க.க ரீ | சா சா 

 



மூனரும்பாகம்-பாடம், 15 

பாடம் ர, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா. 

(1) 
கருவிற் கலக்க துணை ய யென் கனிவிற் குலச்சு அமுதே யென் 
கண்ணிற் கலச்த ஒளியே யென் கருத்திற் கலர்த களிப்பே யென் 
உருிற் கலந்த அழகே யென் உயிரிற் சலர்த உறவே யென் 

உணர்விழ் கலந்த சுகமே யென் உடைய ஒருமைப் பெருமா ளே 

தெருவிற் கலந்து விம்யாடும் சிரியேன் தனக்கே மெய்ஞ்ஞா ன 

சித்திய ளித்தபெ ருங்கரு ணைச் தேவே யுலகச் தரளெல் லாம் 

GAS FOES வாழ்வதற் கு வாய்த்த தருணம் இது வென் றே 

வாயே பறையாய் யறைகின் றேன் எந்தாய் கருணைவ லத்சா னே, 

(2) 
ஐலா துண்டுப டுத்துறங் இ புணர்ந்து விழித்துக் கதைபே க 

யுடம்பு சோவா துளடடக் கா சோகோ நோன்பு கும்பிட் டே 

சாவா வரமுஞ் சித்தியெ லார் தழைத்த நிலையுஞ் சன்மார்க்க 

சங்கமஇப்பும்பெற்றோறோனென்சதர் தான்பெரிகென் சரித்திர சதை 

யரவா நினைக்கி லதிசய மென் னப்பா வரசே யமுதே யென் 

னாவிச் இனிப துணையே பென் னன்பே யறிலே பருட்சோ தித் 

தேவா லிதுநின் செயல யிர் செயஸறி ளைக்குர் கொருமென து 

சிர்தைக னிந்துக னிர்துரு கச் தெள்ளா ரமுதம் அனது வே, 

29. தீரசங்கராபரணமேளம். சதுஸரஎகம் |தனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் கன்னட, 

பரி) கம) te] tal [ate 
கருவிற் கலந்த துணயே யேயென் 
FE FT| சககாசு। ககமா) பா௮ ம] 

  

  

கனிவிற் கலந்த அமுதே யேயென் 
தநிசா| தபாம! பகமா| ரீ மீ| 

கண்ணிற் கலர்சு ஒளியே யேயென் 
சாமா| தபாப| பகமா। ரீ மீ! 

கரு(தி.திற் கலந்த களி(ப்)பே யேயென் 
சகசா | gar) ff P| சா]
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பாடம் 8, 

நூலாசிரியர் சோநீதம். 

(1) தேடினனே திசைபலவும் இயங்கினனே தியங்கித் 
திரிர்தனனே பரிர்தனகத் திருவடிகண் டேகூதி 

காரடினனே திருவடிகொண் டாடினனே யாடி 

யணிச்தனனே பணிந்தனனே யன்புடனே யடியைச் 

ரூடினனே சுரந்கனனே சுகித்தனனே சுகுணச் 

சுந்தரனே மர்இரனே சுபம்பெறவே. சூடிக் 

கூடினனே கொண்டனனே குறிக்தனனே கொண்டு 

குலாவினனே யெலாமுரினக் குகந்ததிருக் கூத்தே, 

(2) சாடினனே ஈயந்தனனே நாட்டரிய நடுவு 

ஈற்றுணையே பொற்பணியே ஈடிக்குமிணை ஈம்பிப் ' 

பாடினனே பணிந்தனனே பண்படனே பணியப் 

பற்றினனே டிற்சுகமே பதர்தரவா பரனே 

வாடினனே வணங்கினமீன வன்மைவினை போக்க 

வல்லவமீனை ஈல்லவனே வயங்கவருள் வடிவைச் 

சூடினனே சூழ்முடிமேல் சமர்தனனே முகச் 

சுந்தரனே யுன்கிறனைர் சொல்வகெளி தெளி தா. 

29. தீசங்கராபரனமேளம்.  திஸ்ரஏகம் | தனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம தரஞ்சி. 

| ரி tefel fel 
தேடினனெஎ தஇச(ய்)பலவும் 

மாபபமக|] /மபபமகு[ 

  

5 ் 

  

[| 

திய(ங்)னனெஎ ஏஎ .இய(௫)கி 

ரிரிககமக| ரீயிசச௪ றி | 

திரி௫),சனனே பரி(ர்) தனக 

சசரிசரநி। சசமிகமக| 

இருவடிகண் டேஎகூத் 

ரிரிகரிசரி சா௮சா௮
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ரடம் 9, 

சம்பந்த்ஸைவாம் தேவாரம். 

(1) கடலிடைவெங்க டுகஞ்சமூண்ட சடவுள் விடையே றி 
புடலிடையிற்பொடிப்பூ சவல்லா னுமையோடொருபா கன் 
அடலிடையித்சிலைதாங்கியெய்த அம்மானடியார் மேல் 
ஈடலைவினைத்தொகைத(க் துகர்தா னிடசானாயூர்தா னே. 

(2) வலானமர் இவ எளிடீர்நிலனாப் வழங்கும்பழியா கு 
நூனரின்னுயிர் தீதி குகுற்ற முறைவாற் wo) Hao தி 
நானமரும்பொரு ளாகிரின்ருன் திருகாரையூரொக் ந 
கோனவனைக்குறுகக் GIST கொலெல்லினை கா னே. 

(8) ஊழியுமின்ப முங்காலமாகி புபருக்தவமா கி 
யேழிசையின்பொருள்வ।! மும்வாழ்க்சை வினையின்புணாப் 
நாழிகையும்ப லஞாயிருகி ஈளிர்சாரையூர்தன் னில் (பா.இ 
வாழியர்மேதருமைர் கர்செய்யும் வகையின்விகா வா மே, 

(14) பாடிபலுர்தி ரைசூழ்புகலித் திருஞானசம்பர் கன் 
சேடியலும்புகழோங் குரெம்மைக் திருகாரையூரான் மேல் 
பாடியதண்ட மிழ்மாலை தீதும் பாவிதக்நிரிர்சா ௧ 
வாடி.யசிர்ரையினார்ச் HF BHD HUMVEE VHT னே. 

29. தீரசங்கராபரணமேஎம். சதுஸாஎகம்।| தனனன| வாயபாடூ, 

ராகம் கநடத்வனி, 

பரி ம) |] த] [4 € 

  

  ச் |   

கடலிட(ய்) ய்வெ(க்)கது ௫௨ ௨, ஈ(ஞ்)ரமு(ண்).. 
Fis 5 [கம | VP uD 7 ai ௪ ரி ர ரி) 

Laan) யிட(ய்யே நீயி மீ மி 

sia tr, x» FIP Fro wl 

யுடலிட(ப்) யி(ற)பொடி (பு சா ௮௮ வ(ல்)லாஅ 

சரிரிரி | நி 1ரி 1ரி ரி) 1ரீயிரத। நி சர சதி 

னும(யியொடொ ஒருபா கா. ஆரன் 

உ fh & 2 |அச]ரீ। rr gl ௮௮ | 
அடலிட(ய்) ய்யி(ற)சியி லையியி த(க)கியெ(ய்)த 
weirs} sous) Pui) ௪ரி ௪ரி | 

பாட்டின் மற்ற ஒன்றரை அடியையும், ஸ்வரத்தின் 2,0; 4 
அடிகளைப்போல் பாடுக, 

1, ரீ-ரி-யை அட்ட, | 3, F- ma க. விலிருச்திழுக்க. 
9, தீ-நி.யைஉதைக, 14, க-வை ப-விலிருந்திழுக்க, 

3
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பாடம 10, 

சமபந்தஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) வீட லால வாயி லாய் விழுமி யார்க ணின்க ழல 

பாட லால வாயி லாய் பரவ நின்ற பண்ப னே 

காட லால வாயி லாய்க வாலி நீள்க டி. மம இல 

கூட லால வாயி லாய்கு லாய தென்ன கொள்கை யே, 

(2) குற்த நீகு ணங்கள் நீ கூட லால வாயி லாய் 

சுற்ற நீபிரானு 8 கொ.ரஈதி லங்கு ஜோதி நீ 

FOO KOS hig நீய ரகத மின்ப மென்மி வை 

முற்று நீட நழ்கது முன்னு ரைபப சென்ரு கமமனே. 

(8) கறையி லங்கு கண்ட னேக ர௬கதிலாக்க ரங்க டல் 

துறையி லங்கை மன்ன னைச தோள டச வூன்மினாய் 

மஉறையி லங்கு ப! லாய் மதுரை யால வாயி லாய் 

நிறையி லங்கு கெஞ௫ னால்நி ளைப்ப சேரி யம மே, 

(4) Guru Bras on a@sr emu பொரு னல்பு கலி யான் 

பாய கேள்வி ஞான சம பத னலல (பண்பி னால 

ஆய சொலலின் மாலை கொண் டால வாயி லண்ண go 

இய தா எண்ணு வராகள் ௪) யாய தேவ மோ. 

20 தீரசங்கராபரணமேரஎம். திஸ்ரசகம் |, கனனனனன। வாய்பாடு. 

ராகம் கன்னட 
    

    | j@| [es தழ (கி 
வீட லால வாயி லாய் விழுமி wit (ir) 3% ணின்க மல்ல் 

காம பாப| காம தா௮ ததத பாப 7தாம ரீயி 

wi} fo | 

  

ச் | 
  

பாட லால வாயி லாய் பரவ நின்ற எண்ப னேள 
காம பாப சாம ful sre PAL eri sr all 

காட லால வாயி லா(ய்)க வாலி நீ(ள்)க டி.ம்ம தில்ல் 
பாப Bare, OO நீ நி) [தாரி சா£நி| சாத பாது! 

கூட லால வாயி லா(ய்)கு லாய கென்ன சொள்க((்)௪௪ 
'காமதாதிபாகமாரி। சாக ரீ ச |தாநிசா| 

1. கா-வை ப-விலிருர்திமுக்க, | 8. சாவை ப-விலிருந்திழுக்க, 
2, பா-வை ரி-யிலிருர்திழுக்க, A, தா-வை ரி-யிலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 11. 

சுந்தரஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) பொன் னார்மே னியே புலித்தோ லையனாக் சசைத்து 

மின் னார்செஞ் சடை மேல் மிளிர்கொன் றையணிக் தவனே 

மன் னேமா மணியே மழபா டியுள்மா ணிக்சமே 

அன் சனேயுன் னையல்லா லினியா பைநினைக் கேனே. 

(2) கண்ணாயே முலகுங் கருத்தா ப௮ருத் தழுமாப் 

பண் ளூரின் தமி ழாய்ப் பாமா யபரஞ் கடரே 

மண் ணுர்பூம் பொழில்சூழ் மழபா டியுள்மா ணிக்க2ம 

அண்ணாநின்னை யல் லா லினியா ரைகினைக் ரன. 

(1) சா ளார்வர சணுகி ஈலியா மூனமின் றனக் க 

Homans mis PG ary Su னையுமேன் ௮கொள்கிீ 

மா ளாகா ளஎருளு ம்பழபா டியுண்மா ணிக்க(2ம ளார் OS ழ் ன் 7 

ஆளாநுன் னையல் லா லினியா ரைநினைக் கேன. 

(4) ஏரார்முப் பரமு மெரியச் சில்கொட் டவனை 

வா ரார்கொங் கையு டன் மழபா டியுள்மே யவனைச் 

சி ரார்ஈ। வலர்சோ னார ரலுனைச் ததமிழ் 

ur Berd தவல் லார் பர3லா ஈத்திருப் பாரே, 

99, தீரசங்நராபரண திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி தனன[தனதனதனன[தனதன 

ராகம் ஈங்கராபரணம், 
  

  

| [@l fale] ju} jel [ele] 

பொன் si ax(t)Sin னியனே ஏ ஏ புலி(த்) 
மா | 1தமப/| தம்பா! அ குறி 

தோ லர(ய்)யர(ய்)க் கச(ய்திதூ ஊஊ ஊ 
rl @ su rl wo ச ரீ| மியி! மி 

மின் னா(£)செஞ் சாடை மேஏ(ல்) மினிரர்) 
பா ue aol wt Pl at gl «fb 

கொன் த(ய்யணிர் தவனே ௭. ஏ ஏ 
பா | ம சரீ | சமிசா। அது ௮ 
  

1. சமபா-வில் 59, 8 அக 7அ௮க்ஷகாலம் அடக்கம், 

உபா-வைரி-யிலிருந்திமுக்க,
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பாடம் 12, 
ராமலிறுகளிவாழிீ ௮நடபா. 

(1) சிதிவளர் நிலமே கிலம்வளர் சிதியே கிதிரிலம் வளர்தரு நிறைவே 
மதிவளர் நலமே நலம்வளர் மதியே மதஇகிலம் வளர்தரு பரம 
க.திவளர் சிலையே கிலைவளர் கதியே கதிரிலை வளர்தரு பொருளே 
பதிவளர் பரமே பதம்வளர் பதியே பதிபதம் வளர்சிவ பதியே. 
நடம்வளர் ஈலமே நலம்வளர் ஈநடமே ஈடகலம் வளர்தரும் ஒளியே 
இடம்வளர் வலமே வலம்வளர் இடமே இடவலம் வளர்தரும் இசையே 
,கடம்வளர் உளமே உளம்வளர் இடமே இடவுளம் வளர்தரு இருவே 
கடம்வளர் உயிரோ உயிர்வளர் கடமே கடமூயிர் வளர்சிவ பதியே, 

(8) உரைவளர் கலைய கலைவளர் உரையே உரைகலை வளர்தரு பொருளே 
விரைவளர் மலரே மலர்வளா விரையே விரைமலா வளர்தரு ஈறவே 
கரைவளர் தருவே தருவளர் கரையே கரைதரு வளர்ளெர் கனியே 
பரைவளர் ஒளியே ஒளிவளர் பரைாயே பரையொளி வளர்சவ பதியே, 
சவம்வளர் தபையே தபைவளர் தவமே சவகிறை சயைவளர் சதுரே 
நவம்வளா பா£மே பு.ரம்வளா ஈவமே ஈவபுரம் வளர்தரு முறையே 
துவம் வளர்குணமே குணம்வளர் துவமே துவகுணம் வளர்தரு இிகழ்வே 
சிவம்வளர் பதமே பதம்வளா சிவமே சிவபதம வளர்சவ பதியே, 

8. ஹனுமதோடிேளம். சீதுஸ்ரஏகம் [தனனன| வாய்பாடூ, 
ராகம் தோடி. 

Lf] je] fe} tele] [al [4 
நிதிவள (ர) நிலடே நில(ம)வள (1) நிதியே 
சரி/க்ரி சிர நீட ரி 1ந 1 1 ரிசி 

நிதிநிலய(ம) வள(£)தரு நிற(ய்) வே ஏ ஏ 
கதிநிலை வலா தர பொருளே ஏய 
சிக்ரி ஈரி 1க்ரி|ரச் “தார | ௮௮ 

மதிவள(॥) ரல சல(ம)வள(ா) மதியே 
பதிவ (1) பரமே பத(2)வள(£) ப தியே 
நிச்மிச்| சிச்தா। 39 சரி. ச ரிச்தா। 

மதிகல(ம) வள(1)தரு பரம ய ஏ 
பதிபத(ம) வள(£)சிவ பதியே ஏ ஏ 
நிச்ரிச நிதபம| பதீச்। அ! 

கதிவள (ர) நில(ப்)யே நில(ப்)வள(£) க தியே 
தநிச்ரி | கீரிதா| /கீரி/கம் | கிசா | 

*இந்தபாட்டின் அடிகள் எந்தவரிசைச்ரமத்தில் மேலே சாஹித்ய பா 
டத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதோ அ௮ந்தவரிசைச் ரெமத்திலேயே €ழே 
ஸ்வரபாடத் இல் எழு இயிருப்பதையும்பாடி, அந்தந்ததுண்டின்€ழ் போட்டி 
ருக்கும் ஸ்வரத்தை அந்தந்ததுண்டுக்குப் பாடிக்கொள்க, ஒருவகை ஸ்வ ரம 
பொதுவில்பேசும் பாட்டின் துண்டுகள் ஒருமிக்க சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன, 

(2 

e
a
l
 

(4 

S
e
 

  

  

  

1. & 6, dr- one ஆட்டு. 8. நி-யை உதைக, 
2. தா-வைநி- பிலிருந்திமுக்க. | 4, ச் - வை நி- யிலிருந்திழுக்க.
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பாடம் Ld, 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) தண்ணார் திங்கள் பொங்கர வந்தாழ் புனல்கசூ டிப் 

பெண்ணா யை பேரரு ளாளன் பிரியா த 

கண்ணார் கோயில் கைகெழு வோர்கட் கடர்பா வம் 

ஈண்ணா வாகும் ஈல்வினை யாய ஈனுகும் மே, 

ச் 

(2) கந்தமர் சந்துங் காரகி ஓந்தண் கதிர்முக் தும் 

வர்கம் தெண்ணீர் மண்ணிவ எஞ்:281/ வபயலவ்மண் டிக் 

கொர்தலர் சோலைக் கோலை மாடக் குவி.வண் (9 
(ராய) Ca. செந்திசை பாடுஞ் சீர இசழ் கண்ணார் 

(1) செங்கம லப்3பா தில்திகம் பெல்வன் திருமா லும் 

அங்கம லக்சண் ணோக்கரும் வண்ணக் கழலா னாள் 

FRG லக்கண் ணாதிஈழ் கோயில் தமதுள் எத 

தங்கம லக்கோ PSH வண்டத கபரவா ரே, 

(4) காமரு கண்ணா/ சீநாயிலு ளானைக் GALA த 
பூமரு சோலைப் பொன்னியல மாடப் புகலிக் கோ 

மரு கொன்மைக் தன்மையுள் ஞான சம்பம் தன் 

பாமரு பாடல் பத்தும்வல் லாமல் பழிபோ மே, 

29. தீரசங்கராபரணம். சதுஸ்ரஏகம் (தனனன னனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் பூர்ணசந்தரிக. 

பரி [க)ம] fel tel சி) 
  

  

தண்ணார்) திங்கள் பொங்கர வந்தா(ழ்) புன(ல்) ரூ டீஇப் 
பரபர மாகா மாபப பாமா। மிகமா காது 

பெண்ணா ணாயா பேரரு எளாளன் பிரியா தாது 
மா ரீ சாறி சாரிரி காமா! ரிரிசா சாது 

"கண்ணார் கோயில் கைதொழு வோ((ர)கட் கடெ(ர)பா வம்இம் 
பாபாமாகாமாபபபாரமரா| மிகமாஃகாத 

நண்ணா வாகும் ஈல்வினை யாயா ஈணுகும் மேஏ 
மாரீ சாறி! பாகிரி சாரீ। கம ரீ சாது
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பாடம் 14, 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) பர்தத் தால் வர்தெப்பால் பயின்று நின்ற வும்ப ரப் 

பாலே சேர்வா பேனோர் காண் பயில்கண முனிவர்க ளும் 

சந்தித் த வர்திப் பச் சிலம்பின் மங்கை தன்னோ டும் 

சேர்வார் மாணா நீள்கயி லைத் திகழ்தரு பரிசதசெ லாம் 
. . ர . 8. ந. ரி ந. 

சந்திக் தே யிரதப்பார் சனங்க ணின்று தங்க ணால் 

தாமே காணா வாழ்வா ரத் தகவுசெய் தவனதி டம் 

கந்தத் தா லெண்டிக் கும் கமழ்ர்தி லங்கு சந்த னக் 

காடார் பூவார் சீர்மே.வும் ுமூமல வளாக ரே, 
Se 

(2) பத்திப்போர் வித்திட்ே பரர்தவைம்! | லன் கள்வாய்ப் 

பா?லபோசகா மேகாவாப் பகையறுவகைநினை யா 

முத்திக்கே விககத்2க முடி க்குழுக்கு ணங்கள்வாய் 

மூடாவூடா நாலர்நக் கரணமுமொருகெமி யாய்ச் 

சித்திக்கே புய்த்திட்டுத் இகழ்ர் தமெய்ப்ப ரம்பொருவ் 

சேர்வார்கா2ம கானாக/ செயுமவனுறையுமி டங் 

கக்திட்டோ சட்டங்கங் கல இலங்கு ஈற்பொருள் 

காலையோவா கா/மேவுங் சமூமலவளாஈக ரே, 

29. தீரசங்கராபரணம். மதுஸ்ரஏகம் (கனனனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் சுரானந்தினி, 

| [ரி 

பரதக் தாற௮ுல் வர்தெப் பாதல் பயின்று நின்றா வம்பா ரா௮ப் 

GIST UIT HI lor ar ur gl eer ée நீ நீ| தாதா பா௮ு। 

பாலை சேர்) வா யேனே (£) கா௮ண் பயி(ல்) கண முணிவ(ர்)க 

காசா தாபாட/காகா FF PG pe ha had ga 
ஞும்உம் உம்உம் 

FT Sg BS! 
  

1. கா-வை ப-விலிருந்ட. 

2. eT -வை நி-மிலிருர்திழுக்க்,
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பாடம]5. 

சுந்தரஸ்வாமீ தேவாரம். 

4 

(1) பித் தாபிறைசூ டிபெருமா னேயருளா ளா 

தீ தால்மறவா தேறினைக்கின் மீறன்மனத்துன் ளே 

வைச் தாய்பெண்ணைச்தென் பால்வெண்ணெய்ஈல் ays che. 

அத் தாவுனக்கா ளாயினியல் லேனெனலா மே, [டுறையுள் 

(2) சா ேன்பலகா ஞநினைப்பின் நிமனத்துன் னைப் 

பே யாய்தீதிரிந தெய்கதேன்பெற லாகா௮ருள்பெற் றேன் 

வே யார்பெண்ணை தென் பால்வெண்ணெய்ல் லூரருட்டு 
ளா யாவுனக்கா லாயினியல் வேனெனலா மே, (றை ுள் 

(3) மன் னேமறவா (2தரினைக்கின் றேன்மன)்துன் னைப் 

பொன் னேபணிதா னேவயிரம மேபெருதுச் இ 

Der ei Qn ante sO ser பால்வெண்ணெய்சல் லூரருட்டு 

Han னேயுனககா arrwWetuc CaQererar Cur. [றை யுள், 

        

    

   
     
     

    
   

   

(1) முடி. யேனினிப்பிற வேன் தின்று. 
4 

LD pep Bi 
கொ டி?யான்பலபொய் யேயுரைப்பு இகாள் நீ 

செடி பார்பெண்ணைதசென் பால் 

Ay கெளுன ச்சா ளாயினியல i 

28, ஹரிகாமபோதி. திஸர௭க௨சி 4 

ராதம் 

| ரி, கம 
பித் Br 9 (1) Lg | ருளா ளா 

ப Aion) கா 

2ற(ன்)மன(த) அன் னையி 

me os A Nw ரட் காத 

  

  

ர்] மாக ரிசா | 

எத் தா(ல்) மறவா நீ ் 

P| unm to to torr, 
  

  

] ந்திழுக்க, 
Be



24 சங்கேத சந்திரிகை 

பாடம் 16, 

சுந்தரஸ்வாமீ தேவாரம். 
(1) மத் தயானையே நிமன்னர்சூ ழவருவீர்கா ள் 

செத் தபோதிலா முமில்லைச்சிஈ/தை யபுள்வைம்மின்கா ள் 
வைச் தவுள்ளமாற் றவேண்டாவம் மின்மன த்தீரே 
௮.ச் தர்கோயிலெதிர் கொள்பாடியென் பசடைவோமே, 

(2) வாழ் வர்கண்மீர்ஈம் முளைவர்வஞ்ச உன த்தீரோ 
யா வராலுமிக ழப்பட்டிங்கல்ல லில்வீழாதே 
ஹே வராயுமிரு வசாயுமு.தல் வனவனேயா ம் 
தே வர்கோயிலெதிர் கொள்! ராடியென் பதடைவோமே, 

(3) இன் பமுண்டேல்அுன் பமுண்டுஏழை மளைவாழ்க்கை 
முன் புசொன்னான்மோ மைமையான்முட் டைமன த்தீரே 
யன் பரல்லாலணி கொள்கொன்றையடி. களடிசேரார் 
என் பர்கோயிலெதிர் கொள்,பாடியென் | சடைவோமே. 

(1) தர் தையாரும்தவ வையாரும்எட்ட னைச்சார்வாகா ர் 
வர் துநம்மோடுள் எளாவிவா னநெறிகாட்டு ஞ் 

சிர் தையிரேரெஞ் சினீரேதிகழ் மதியஞ்சூடு ம் 
எந் தைகோயிலெதிர் கொள்பாடியென் பதடை வோமே. 

15. மாயாமாாவகேளள. தீஸ்ரசகஉசி னன! தனனனனன| தனனன 

ராகம் நாதநாமக்ரிய. 

[fl | jelel [ela] | ]நி 
  

  

  
ச் | 

மத் தபான(ப்)யே அிமன்ன(7) 
Pt mathe tl மிசா 

ரூ parma (r) aa ௮ஆள் 
Vary naw dd gay HY SA 

செக் தபோதிலா ருமில்ல(ய்ச்) 
Pol marches) மிசாரி 

இ(ந்) த(ப்) யு(ள்)வை(ம்)மி(ன்) கா ௮ ஆள் 

A of i et Me rl gps 

வை() தவுள்ளமா(ற்) மவே(ண்)ட 
| | மகாரிசா த நி. ௪ 

வ(ம்மினன்) மன(திதோ ௭ஏ௭ 
௪ ப. | DEP ET] gay 

அத் த(ர்கோயிலெதி(ர்) கொள்)பாடி 
சா சரி7மாமமம।! ம் ம. ரம 

யென் பதட(ய்/வொமே or @ or 
ar| @em da r| ௮௮௮ 
  

1, பா-மா- வை ரி. யிஜிருந்திம்க்க,
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பாடம் 17, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அருட்பா, 

(1) அப்பாகான் வேண்டுதல்கேட் டருள்புரிதல் வேண்டும் 

ஆருயிர்கட் கெல்லாரான் அன்புசெயல் வேண்டும் 

எப்பாரும் ஏப்பகமும் எங்கணுசான் சென்றே 

எற்தைரின தருட்। (கழை யிபம்பியிட ரவண்டும் 

ரெப்பாக மேல்நிலை3மேல் சுத்க௫ிவ மார்க்கம் 

இசழ்ந்தோங்க அருட்சோதி ரெலுத்தியபிடல் வண்டும் 
நப்பேது சான்செயிலும் நீபொருக்தல் வேண்டும் 

தலைஉரினைப் பிரியாத நிலைமையும்வேண் டுவனே. 

(2) ௮லாேநான் ச வண்டுதல் ?ஈட் டருள்புரிகல் வேண்டும் 

௮ருட்பெருஞ்ே! தியைப்பெற்£ற பகமதிழ் கல்வேண்டும 

வரைசேரெவ வலகமுமே லொழுச்கமுறல் வண்டும் 

படி.ர்தாரை மீளவுரான் வருவி,கதல் வேண்டும் 

புரைசேருங் கொலைரெரியும் பலைகெியுஞ் சிறிதும் 

பொருக்தாம லெவவுயிரும் புரி துவத்கல் வேண்டும் 

உரை ?சர்மெப்க் திருவடி வி Gar’ Gira oir gyn 

ஒன் (VB யெஞ்ஞான் ௮ம் ஓங்குகல்வேண் டுவனே. 

28. ஹரிகாம்போக்மேளம். கிஸ்ரசகம் |, கனனனனன। வாய்பாடு, 

ராகம் கமாஸ், 

| ரி; |க/ம) |/ப| [ale] fel 
௮ப்பாரா(ன்) வே(ண்)த(ல்)கே(ட்) 

  

  

காகாதா| தார க க கு ர | 

டரு(ள்)। (ிசல் வெ௪ (ண்)டும்உம் 

uu gs Peal 8 wi 8 ௮ | 

ஆருயி(ர்) கட் செள(ல்)லாகா 

பாதநிச்ா।நிதபாமா| 

னஅ௮(ன்)புசெயல் வெ௪(ண்)டும்உம் 

பச்நி தபா |ம le wrt அ| 
  

1, க-வை இழுத்துப்பிடி க்க.
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பாடம் 18, 
ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா. 

(1) சொல் லவனேபொரு ளவனேசுரி யபததச் தவனே 
தூ யவனேரே யவனேசோ தியுரு வவனே 

நல் லவனேரன் னிதியேஞா னசபா பதியே 
நா யகனேதகா யகனோண் பவனே யனைத்தும் 

௮ல் லவனே௮ னவனே௮ம் மையப்பா என்னை 
யா ண்டவனேதாண் டவ?னையருட் குருவே எல்லாம் 

வல் லவனே௫வ காமவல் லிமண வாளா 

மன் னவனேயென் னவனேவரந்தி Qader? x, 
(2) பதி யேயெம்பர னேயெம்பரம் பரனே யெமதுப 

ரா பரனேயா ஈந்தப்பதர் தருமெய்ஞ் ஞான 
நிதி பேமெய்ர்நிறை வேமெய்ரநிலை யேமெய் யின்ப 

நிருதீ தமிரர்,சனிச் கலைமைறிபு ணமணி விளக்கே 
சதி யேயென்கண் ணேயென்கண் மணியே யெனது 

கரக் தேயென்கருத் திலுற்றகனி வேசெங் கனியே 
அதி யேயென்.றுரை SuQuics ay ழாஎன் got EC & 

சுத் தரடம்புரி கன்றகசிக்க சிகாமணியே, 
20. தீரசங்கராபரணம். திஸ்ரஎகஉசி என[தனனனனன[தனனன வா-ட, 

ராகம் சங்கராபரணம். 

| [ரி] |க[ம| jJel- fal [ele] 
சொல் லவனேபொரு எவனேதுரியபதா௮ுத்தவ னே 
தூற யவனே GruaCe Car & wy ee oma ao Cor 
ராஜ யகனே தாயகனேரண்பவனேஆ ன(ய்த்தும் 
த(ண்) டவ?னைதா(ண்) டவனேயரு(ட்) "குருவே ௭௭ எல் லா(ம்) 
Fil | *ரிகமககரி)சர்நிசா சச। *ரிகமக!கரி| ௪ *றி சடா 

ஈல் லவனோன் னிதியேஞா னசபாஅ௮ பதியே 
வல் லவனே௫வ க௮மாவல் லிமணா௮ வஅளர 
சா! *ரிசசாகா| கக சாரீ! கமமாரீ | ரிக*சா 

௮ல் லவனே௮ னவனே௮ம் ம(ய)ய(ப்),பாது எஎ(ன்னை 
சா|। பமக*ரிகா। மபபார்கா|। மப தோ௮ | பம கரி 
மன் னவனேயென் னவனேவர(ர)தி டெவிர(யர்) தே ௭ஏ ௭ 
சா| *ரிகமககரி। சறி *பார்நிச! *ரி க மபரீரி | யிசாஅ 

  

  

  

ரி-நி.ஃயை உதைக, 
1. கவை அடிக்க, உஊகா-வைபு. 
2. ரீ-யை க -விலிருச்துழுக்க. 0.- தா - வை ஆட்செ. 
8. ரீ-யைம-விலிருந்திமுக்க, 7. பா-வை நி.யிலிருந்திழுக்க. 
4, சா-வை க-விலிருந்திழுக்க, 8. ரீ -யை ப- விலிருந்திழுக்க,
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பாடம் 19, 

மாணிக்கவாசகர் தீநவாசகம், 

(1) 
கண்களிரண்மெ வன்கழல்கண்கெ ளிப்பனறுகா தே 

காரிகையார்கள்தம் வாழ்விலென்வாழ்வுக டைப்படுமாகாகே 

மண்களில்வர்துபி றர்திமொறும நந்திமொகா தே 

மாலமியாமலர் பாதமிரண்டும்வ ணங்குதுமாகா தே 

பண்களிகூர்கரு பாடலொடாடல்ப யின்கிடுமாகா நே 

பாண்டிஈணபிடை யான்படையாட்டுகள் பாடுதுமாகா தே 

விண்களிகூர்வதோர் வேதரும்வர்துவெ ளிப்பமொாகா தே 

மின்வலைவிசெய கானவன்வர்துவெ ளிப்படுமாயிடி லே, 

@) 
ஒன் அி2னாடொன்றுமே! ரைந்தினேடைந்துமு யிர்ப்பறுமாகா 

புன்னடியாரடி. யாரடி. யோமென வுய்ர்கனலாகா சே தே 

சன்றைநினைர்தெழு தாயெனவர்தக ணக்கதுவாகா தே 

காசணமாகும னாதிகுணங்கள்க ருத்து௮மாகா தே 

நன்றிது தென வர்தரடுக்கச டந்தனவாகா கே 
நாமுமெலாமடி யாருட?ன செல மண்ணுதுமாசா தே 

யென்றுமெனன்புநி றைர்தபராவமு கெய்துவகாகா நே 

யேருடையானெனை யாளுடைகாயகஉ னென் னள்புகுர் இடி. லே. 

20. நடபைரவிமேளம். திஸ்ரசகம் | நனனனனன। வாய்பாடு, 

ராகம் ஆனந்தபைரவி. 

| பரிச [ம] |] சி] 
க(ண்)களிர(ண்)0ம வ(ன்)கழ(ல்) 5 (abr) O x 

சப மகரி/ி1௪ கரி 1௧ மப] 

ளி(பி,பன௮௧௮ OS GT as 61 

பமகரிகரி | சா௮௮௮ | 

க(ர)ரிக(ய்)ய(ார்)க(ள்)த(ம்) வராழ்விலெனன்)வ(ழ்)வுக 

ம நி த. ப ப ம | ப ச் IW) & & & | 

ட(ய்ப்)படு(ம்),௮௧௮ 0த௭௪௭௭௪௪௭௪ 

ம் கீரி சீரி த । பமகரிரநி| 

  

  

  

1, நி- த: ம-நி- யை உதைக,



28 சவத சந்திரிகை 

பாடம் 20, 

சுந்தரல்வாமீ தேவாரம். 

(1) தண் ணாமதிசூ ௨ தழல்போ லுந்திருமே னீ 
எண் ணார்புரமூன் ும்எரியுண் ணஈகைரெய் தோய் 

மண் ணார்பெண்ணைத்தென் பால்வெண்ணெயால் லூரருட் 

அண்ணாவுனக்காள ரயினியல் லேனெனலா மே டிறையுள் 

(2) ஊ னாயுயிரா னாயுடலா னாயுலகா னாய் 

தே ஞாபெண்ணைத்தென் பால்வெண்ணெய்ஈல் லூ£ருட்டு 

௮ ஞயுனக்கா ளாயினியல் லேனெனலா மே, [றை புள் 

3) எற் மார்புரமூன் அுமெரியுண் ணர்சிலைதொட் டாய் 

தேற் ருதனரொல் லித்திரிவே னோசெக்கர்வா னீ 

சேத் முப்பெண்ணைத்தென் பால்வெண்ணெய்சல் லூரருட் 

ஆற் முவுனக்கா லாயினியல் லேனெனலா மே. [(டுறை war 

(1) மழு வாள்வல?னர் தீமறையோ இபங்கைபங் கா 

ட... தொழு வாரவர்துய ராயின சீர்ச் சலுனதகொழி லே 

செழு வார்பெண்ணைச்சென் பால்வெண்ணெய்கல் gyro cL. 

அழ காவுனக்கா லாயினியல் லேனெனலா மே(டுறை யுள் 

22. கரஹாப்ரிய. திஸரசகஉசி என[தனனனனன[தனனன வாய்பாடூ, 

  

பரிச |] /ப] |த/ரி| |ச்| 
  

சண் ணா(ர்)மதிசூ மீசழ(ல்)போ லந்திருமெய af uP 

ச1 | பாபபமா | “ரீதபூசோா| மாககரிச। ரீ யி 

எண் ணா(ர்)புரமூ(ன்) அும்எரியுண் ணாக((்)செய் தோய்ய 

சா 1)1பாபப கா! மாகரிரிக மாகரிகசரி।/௪ா 
  

1. பாவை ௪- விலிருந்திழுக்க. 

2. ரீ -யைம:'- விலிருந்திழுக்க. 

3. கா- அந்தரகார்தாரம். இதை ப - விலிருக்இிமுக்கு,



>
 மூன்ரும்பாகம்-பாடம், *2 

பாடம் 2], 

தமாரதேவர் மஹாராஜாதுறவு. 

(மனைவிக்கும் அரசனுக்கும்.) 

(1) அரி வையர்கள் தமச் கலர்சணங் கறுதூ லகனிலத னையெல்லா 

முரி மையதாவுடை யவளாமினி யமனைதொடாரச் தே$யுரு இகின்று 

பரி வினுடனடி கள்பணிந்தாற் நியேபதை பசைத்துப்பனி கண்பாய ச் 

தீரி யனுமைவிடுச் தலகமச னிலொருகண மேனுஞ்சா வேனென்றுள், 

(2) என் னுடையநா யகனைசின நுள்ளேயற நோக்இிற் கமாட்டா 
துன் னுடையரா மகனென்றென் றனையேகரு இஃயுழல் வதென்னே 

மின் னனையஇடை யாய்கேள்அனை வருக்குரா யகணனோமே லாம்ஈசன் 

அன் னவனையே தேடிப்போ கன்றேனென அரசற்கரி வைசாற்றும், 

(8) ஞா னமானது பொதுவேநா லசனில்நுற வசற்குகவிமல் வதில்லாள் 

ஆ னமாதினை யலவோவிடு கவெனஅறை யுடீபதியா னவுன்னை 

ஈ னமாவிடு கவென௮றை யுமதோதுற வறமிக்கெனஃ கென்சொல்ல ம் 

ஆ னசாலுமை யொழிச்நுகஇி யிலையேயென எணி.பான்௮டுச் தேனெ 

|ன்ரா ள், 

(4) ஆ கமத்தின்விதி தவரு சறைர் சனைரவிவே இயேயா வாயானு ர் 

தே கழுதல்பிர பஞ்சமச னினசைவிடுத் துவனஞ்செல் லாகின்றே ன் 

நா கமூலையா யெனுரைசடுத் தலுன்றன்விர சமலநா டுசன்னி ல் 

போ குதியென்றவளைவிடுத்கே திலரைப்போலகன்றுபோகாகின்றான். 

28. ஹரிகாம்போதி, திஸல்ரசகஉசி னன |தனனனனள। தனனன் வாட, 

ராகம் யதுதலகாம்போதி. 

| tel fefel fel telat fel 
  

  

௮ ரி வ(ய்)ய(ர) கள் தம(க்) ௧ கில(க) காணங் கூ னா ஆர 
பப குரி ஈச ரி) மமபா பம பப தா 2 57 | 

00; a 3 HY ன(ய்)யெல்ல்லா ஆ ஆ 
சதசபா மப GEO S31) ஆ ௮ 

மு ரி ம(யயதாவுட(ய்) யவளாமினி யமணதொடருச்) 
மப] தச்ச்நித | [தப்பா 1ம| தச் பேோமக| 

சேய ரு இரின்ன்றா ஊஊ 
1கரிசா *தத। சசரிரிமா। ஆ 
  

1. மஃ வை உதைக, (9: பா-வை த-விலிருர்திழுக்க, 
உதா- தஃரீஃயைட்டுு, 4, தற. தி- வை இடிக்க,



#3) சங்தே சந்திரிகை 

பாடம் 99, 

சுந்தாலிவாமீ தேவாரம். 

(1) பொன் செய்தமேனிபனீர் புலித்தோ லையரைச் சசைத்தீர் 

முன் செய்கமூ வெயிலு ம் எரித்தீர் முதுகுன் நமர்ந்தீர் 

மின் செய்கறுண் ணிடையா ள் பரவை யிவள் தன் முகப்பே 

பென் செய்தவா ற்டிகே ளடியே னிட்டளங் கெடவே. 

(2) ௨ம் பரும்வா னவரு ம் உடனே நிற்கவே யெனக்கு ச் 

செம் பொனைத்தந் தருளி த் இகழும் முதுகுன் றமர்ந்தீர் 

வம் பமருங் குழலாள் பரவை யிவள்வா டுகன்றா ள் 

எம் பெருமா னருளீ ரடியே னிட்டளக கெடவே, 

(9) மங் கையோர்கூ. றமர்ர்தீர் மறைரான் கும்லிரித் துகர்தீர் 
இங் கள்சடைக் கமர்ந்திர் இகழும் முதுகுன் தமர்ந்தீ ர் 

கொங் கரல்லாள் பரவை குணங்கொண் டி.ருந்தால் முசப்பே 

um கணனே யருளா யடியே னிட்டளங் கெடவே, 

(1) கொர் தணவும் பொழில்சூ ழ் குளிர்மா மதில்மா ளிகைமே ல் 

வச் தணவும் மதி?ஈர் சடைமா மூதுகுன் றுடையாய் 

பந் தணவும் விரலாள் பரவை யிவள்தன் முகப்பே 

பர் தணனே யருளா யடி.யே னிட்டளங் கெடவே, 

25. ஹாகாம்போதீ. தீஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி தனன[தனதனதனன/தனதன 

ராகம் கமாஸ், 

டா வு] அ 10) 
பொன் செ(ய்)தமே ஸியனீ மியிர் புலி(த்) 
ப. ர)1மகமா)। தபதா ஆஅ நி த 

சோ ல(ய்)யா(ய்)க் கச(ப்தி)தீ மீ மியி! 
le &@ த sur) gurl ௮ 

மின் செ(ய்)தமூ வெயிலூ ஊஉம் எரி(த 
பா| ப ப Dace so சா ஆ அ oe) 

இர்) முனுகுன் தம(ரச்) த மி மீ யி(7) 
“சா | ததர்சா | பபமா | ஆமா| ஆ 

  

1, மகமா. வில்) 28 ஆச 7 ௮க்ஷரகாலம் முடக்கம், 

2 சா-ஹெச்சு சா- ஐுல்ல,
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பாடம 99, 

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல், 

(1) காரா திதாரமடி. அகப்பேப்தூர முமில்லை படி 
பாரா மற்பாரடியோ அகப்பேய்பாழ்வி ளை தரவென்றால், 

(2) உண்டாக் இக்கொண்டகல்ல அகப்பே ப்உற்ற துசொன்னே 

கண்டார் கள்சொல்வாரோ ௮சப்பேப்கற்ப னையற்றதடி,|னே 

(3) ராலு மறைகாணா அ௮கப்பேய்சாத ளையார்காண்பா 
சாலு மறைமுடிவில் அகப் பேய்கற்கு ரபா நாடி , 

(4) மூல ஸூரமில்லையடி. அகப் பேப் மப்பொ ரூளில்லையடி. 

மூல முமுண்டானால் ௮கப்பெப்முக்தி புமுண்டா 2ம, 

(5) இந்தி ரஜாலமது அகப்பேய்எண்பத் தொரறுபதரும் 
R மர்தி ரமப்படியே அசப்$பேய்வாயைக் இறவா. 

(0) பாழா க£வேணுமென்ருல் அகப் 2பப்பாட்த்த சைம்பாதே 

சேளா மற்சொன்னேனே அகப் 2பய் கள் வி யுமில்லையடி , 

(7) ஜாதி பேதமில்லை அகப் ப.ப் கானா கநின்றவர்க்கு 

ஒதி புணர்ர்தாலும அகப்பேய்ஒன்றுர் தானில்லையடி, 

(8) சூழ வானமடி அகப்பேய்சு ற்றி மனக்காவல் 

2வழ முண்டசனி அ௮கப்பேப்மெப்ப துகண்டாயே. 

20. நடபைரவி. திஸ்ரஏ௩உசி|னன | நனனனனன[||தன்னன[வா 6, 

ராகம் ஆனந்தபைரவி, 

| J#i[e] [| [ப[த| [8] 
துர திதுரமட அ௮க(ப்)பெஎ(ப்)துர முமி(ல்)ல(ய்)யடீ யியீயி 

௪ச௪। சசச௫ிபா। ௮ ப தபமப।) மக ரிச ரீ। யியியி 

  

  ச் | 

௪ச|। சசசச/பா। பச்நி தப பமக ரி ௪ ரீ| யியியி 

பரம( தி)பரடியோ அக(ப்)பேபரா ip) al ன(ய்) திரலென்)ர ௮ஆல் 

கரிச மபபமா।/அ கரி3நிசம।4கமகரிச௪ா।௮௮௮ 
  

1. பா-வைரி- யிலிருந்திழுக்க, 

9, நி - க- வை உதைக,.
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பாடம் 94, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அருட்பா. 

(1) படமுடியா தினித்துயரம் படமுடியா தரசே 

பட்டதெலாம் போதுமிர்த பயக்தீர்த்தி ப்பொழுதென் 

உடலுயிரா இயவெல்லாம் நீயெடுத்து க்கொண்டுன் 

உடலுயிரா இபவெல்லாம் உவர்தென க்கே அளிப்பாய் 

MLM BAD றம்பலத்2த வாழ்வாபென்கண்ணுள் 

மாமணி2ப குறுமணி8ய மாணிக்க மணிய 

ஈடனூிகொ மணி?யபென் ஈவமணி2ய ஞான 

ஈன் மணியே பொன்மணியே நடராஜ பணிய, 

(2) பணிர்தறியே னன்புடனே பாடுகலு ம்௮றியேன் 

படி.க்தறியேன் கேட்டதி3யன் பத்தியிற்பூ மாலை 

யணிச்கறியேன் மனமுறாகக் சண்களில்நீ [பெரூக 

அழுத மியன் தொழுகி8ப oa wars GED wi 

கணி 5 Suen Fa I suicn FHHUUT Fa lpi 

தானறியே னுமுர்தடித்க தடிபதுபோ லிருக்? தன் 

துணிச்தெனக்குங் கருணைசெய்த துரையேயென்னளக் 

சுத்காடம் புரிகின் ஐ சித்திரா மணி2ய. [os 

29. தீரசங்நகராபரணம், சதுல்ரசகம் | கதனனனனனனன| வாய்பாடு, 

{| [4 | ow | | | 

படமுடியா௮ தஇனி(த்) துயரம்இம் 
சசகசகா௮ | மபமகரீ ய் | 

  

ஸ். 
ர் 

  

  ந்தி 

படமுடியா௮ ௮ தரசேஏ 
சமபபபா௮ | 1பாமகரீமீ | 

பட்டதெலாஇம் பே [தமி(த்) தா ம 

சாகசகாத। *பாமகரீமி | 

பயர(ந்) தீ(ர்த்) தீபீ இப்பொழுதென் இன் 
நிசரீகாத [ரீ ச நிசா ௮ | 

1. பா-வைரி- IAG Rapes. 

2. பா-வைம-விலிருக்திழுக்க, 

8. நி- யை உகைக,
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(பாடம் 95, 

சிவவாக்கியர் பாடல, 

(1) ஒடியோடியோ டியோடியுட் கலர்தமீஜு தியை 

ரா டிநாடிரா டிநாடிகாட் களுங்கழிந் துபோய் 

வா டிவாடிவா டிவாடிமாண் டு? பானமாந் Bl GM 

மகா டிகோடிகோ டிகோடியெண் ணிறர்சுகோ மய. டூ ழு ‘ ட 

(2) BN அபால்முலைப் {BT BOLI கவெண்ணை(21௰/ புகா 

உடைர் துபோன.ரங் கினோசையுயி/ களுமுட 0) கா 

லிரிக் கபூவு airs குகாயு மீண் டு பாய்மாம் | ja 

இறர் பதப் தில்லையில் லையில்லையில் லையே. 

0 (3) ஆ வதும்பாத் துளே௮ழி வதும்பாத் துளே 

போ வதும்பரத் துளேபுகு வதும்பாத் துளே 

2௪ வரும்பசத் துளேதிசை களும்பாத் துளே 

பா வரும்பரத் துளேயா னுமப்பாக் gion, 

(1) ௮௫ ளிருர்கவெளி யிலையருச் கனின்றஇரு ளிலே 

பொரு ஸளிருச்சகழி யி2லபாரண் டெழுர்கவிழி யிலே 

தெரு விருக்ககலை ISH Rum Hoon waiter Ian 

குரு விருந் தவழி பினின் ௮ஹ-மு வும்ஹீவும்ஆ ன தே, 

29. ஹரிகாம்போதிமேளம். திஸ்ரரகஉசி னன[தனனனனன[தனனன, 

ராகம் மோஹனம். 

[| ]/ரிழ [க[ம| || tela] fe 
ஒடியேோடியோ டியோடியுட் கலச்தஜோ இயையி 
சா[ரி/காக!/கா। க1/காகரீ। கபாபதா | பரி யி 

நா டிநாடிரா டிசாடிகா(ட்) களுங்கழிர் துபேபய் 
சா। ரிகாரிசா। ச]தா]தசா। ச1ரீரிகாா சபாது 

  

  

வா டிவாடிவா டி வாடி.மா (ண்) மபபோனமா(ர) த(7)காள் 
கா। பாதாச்சா। ச்சாச்ச் £|ரிகாப்் காரி 7 

கோ டிகோடிகோ டிகோடியெண் ணிறஈ்சகோ டியே 
சா |ரி/காரிசா।[தபாதச்ா | சிதாபகா | ப]ரீயி 

௨ 1. கா-தா-தி-ரீ-தா-தீவை ஆட்டுக, ட 

2, ரீ-யை க-விலிருந்திமுத்து அட்டுக, 

89 
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பாடம் 90, 

அநள்நந்திதேவநாயனார் சிவதானசித்தியார் சுபம். 

(1) புறச் சமய நெறி நின்றும் ௮கச் சமயம் புக் கும் 

புகல் ஸ்மிருதி வழி யுழன்றும் புக லுமாச் இர ம 

ANS MOO" MMU UD FBI HHS Samson ரிம் தும் 

அருங் கலைகள் பல தெரிந்தும் ௮ ரணங்கள் படித் துர் 

சிறப் புடைய புரா ணங்க ளவை புணர்ந்தும் வேத 

சிரப் பொருளை மிகத் கெளிர்தும் சென் முலும் ரை வத் 

இறத் தடைவ ரிதிற் சரியை கிரி பையொடி. யோ கம் 

செலுச் தியபின் ஞா னத்தாற் சிவ னடியைர் Cer aii. 

(9) இருக் கோயி ௮ற் திருக்கும் திடு பேனி தன்னை 

சிவ னெனவே கண் டவர்க்குச் சிவ னுறைவன் ௮ கே 

உருக் கோலி மர் இரத்தால் என நினையும் ௮வர்க் கும் 

உள னெங்கும் இல னிங்கும் உள னவனென் பர்க் கும் 

விருப் பாய வடி வாடியிர் தனத்தின் எரி போல் 

மர் இரத்தில் வம் துதித்து மிகுஞ் சுரரிக் கெங் கப 

உருக் சாண வொண்ணாத பால் முலைப்பால் லிம் மி. 

பொழுகுவது போல் வெளிப்பட் டரு ஞவனன் பர்க் 

29. கரஹரப்ரியமேளம். திஸ்ரநபகம் |தன[தனன! வாயபாட, 

ராகம் ஸ்ரீராகம். 

  

|பரி[ச| [ம] /ப|[ |த/சி) le! 
  

/ஐ(௪) சமய கெதி நின்று மக(ச்) சமய(ம்) /௨(௧) கும்ம் 

தி ரி] மம! i wut ப ப] பபப ப நி பானு 

புக(ல்) (ஸ்)மிருதி வழி யுழ(ன்)௮(ம்) புக ஓும௮(ச்) சிர 10.24 
u 6 ச் ரிரி)ச்ச்நரி நி ப | ததிபமரி | கரி) சா௮|
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பாடம் 97, 

ராமலிங்கஸிவாமீ அருட்பா, 

(1) ப 
HOF திடைபுங் சொடி ua குடிச் கனத்துங் கொடி யேன் 

குறி சளிலுங் கொடி யனன் றிக் குணங் களிலுங் கொடி. பன் 

மலக் திடையயே புழுத் த௫ிறு புழுக் களிலுங் கடை பேன் 

வன் மனத்துப் பெரும் பாவி வஞ் சகெஞ்சப் புலை பேன் 

நலக் திடையோ ரணு வளவும் ஈண் னுகிலேன் பொல் லா 

நாய்க் குகை கோன் றநின்றேன் பேய்க் குமிக விழிர் சேன் 

நிலத் திடைகா னேன் பிறந்தே னின் கருத்தை யி பேன 

நிர்க் குணனே ஈட ராஜ நிபு ணமணி விளக் சே, 

௫) 
௮ர சரெலா மதித் திடப்பே ராசை யிலே யர சோ 

டா லெனவே மிகக் களைத்தே னரு ளியாக் கடை யேன் 

பர சமரம் போல் பருத்தே னெட் டியெனச் தழைத் தேவ் 

புங் கெனவும் புளி யெனவும் மங் கியுதிர் இன் றேன் 

1॥ ச௪ும்வகை தெரிந் துகொளேன் கெரிர் தாரைப் பணி பன் 

பசை யறியாக் கருங் கல்மனப் பாறைசுமர் அழல் வேன். 

விர சுநிலக் சேன் பிறந்தே னின் கருத்தை யமி பேன் 

வி:பக் குமணி மன் ரோங்கி விளங் குபாம் பொரு ளே, 

  

  

8. ஹனுமதகோடியமேளம். திஸ்ரநபகம்| தன[தனனன) வாய்பாடூ, 

ராகம் தோடி. 

[ரி] [க] |ம| |ப[த| |நி| fF 
  

ருல(த) திடபுங் கொடியனொரு குடி (த்) 500 (5) துங்கொடியேஇன் 

ப த ।நிதபா(பப |பதபாமத |பமகாரி சமா ஆ 

குறி களிலுங் கொடியன (ன்) திக்குண(௫)களிலுங் கொடியேஇன் 

சரிிசசகா[மம।மமகார |ரி ரி சமகா[ரி Ale © gt 

FAlaaarliowl|mnmoar | + lsd Bra நிசா 

சரி) ககமா।ப த)பமசா |ரி ம।சரிசாதி நி [er gl 

சரி;ககமா।(ப த[நி.நிச்£ |கி. த/பமகா।ரிரி|சா௮
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பாடம் 98. 

திநமழீசையாழ்வார் திநக்சந்தவிநத்தம், 

(1) பூரிலாய 8 அமாப் | னற்சணின் ற நான்குமாய்த் 

தீரில பப மூன்றுமாய்ச்சி றந்தகாலி ரண்டுமாப் 

மீநிலாய தொன்றுமாகி வறுீவறு தன்மையாய் 

நீரிலாய வண்ணனின்னை ப ர்நிளைக்க வல்லே, 

(2) காகமேர்து மேருவெற்பை காகமேந்து மண்ணினை 

நாகமேந்து மாகமாக மாகமேந்து வார்புனல் 

மாகமேரற்து மங்குல்கியோ வாயுவைந்து மைகதுகாத் 

தேக(மரதி நின்றகிரமை நின்கேயி யன்றதே, 

(9) அதியான வானவாக்கு மண்டமாய வப்புறச் 
இ Sr Buren oon ard ur Hun on wy Ss 

அதியான வானவாண ரந்தகால நீயுரைச் 

தாஇயான க॥லநின்னை யாவர்காண வல்லரே, 

(4) கன்னுளேதி சைக்தெழுஈத ரங்கவெண்க டங்கடல் 

கன்னுளே திரைத்தெழுந்த டங்குகின்ற சன்மைபோல் 

நின்னுளேபி றர்இறந்து நி ற்பவுந்தி ரிபவும 

நின்னுளே படங்குகின்ற நீர்மைநின்ச ணின் றே, 

15. மாயாமாளவகேளளமேளம். தீஸ்ரஎகம் | கனனனனன। லா டூ. 

[fl | [சம] telat | jaya 
பூரிலாய௮(ப)கதுமா(ப்)பு ன ற்கணின் ற நா(ன்)குமாய்(5க) 

'தாகிதாதுபா தபா க।மாதபாமகாரிகாத | 

  

feos wu மூனன்)றுமா(ப்ச்)சி றக்தகாலி ரண்டுமாய் 

PAPAL ப மகார Al சாநிதாநி।) சாசசா௮ | 
emercimencare ran plete ars அகவல். அலகை. 
  

1. தா - ரீ-யை ஆட்டுக, 

2. பாவை அடிக்க.



ன்ரும்பாகம்-பாடம். #37 

பாடம் 29, 

| பட்டனர் பகவத்கிதை, 

£ வர்களுறிற் கவதுகா !ரின 

உ கருதூமா ஈக/களெல் லார் 

உ வினைெய்ய। சஉமையினா (சீல 

fo ன்வா னுலக(2ீம வுவர்கள் ரீபல் (Cine, 

அழுயிர்வா முமவரா லும் 

11 களழியா மையறிய। பே! 

மூநிகழ்சா னுநெறித ரில் 

பா ுலஇிலென் piper Bin சாண், 

உடம் பதனுள்நின் ற்பெருள்பொன் ர 

நியற் கையொடுநிய் குமியஃபைக் கேள் 

bing! பருவம் ip ol SLL RIP I Pray 

-லா பினுமுயிர்ம் இபல்பதன் 2ற, 

TI ௮ன் னவகையா ஓருவழிர் அவரும் கே 

என் வுருவமாம் அறிவிறந் துபிறல। கால் 

பின் ன திவா முடலழிர் துபிரிபே! தும் 

தன் னதெனஏ து3மார்ரலிப் பதியா னால். 

29. தீரசங்கராபரணம். திஸ்ரநபகசாபுஉசி தன(கனன தனதனன வா-ட, 

  
| [a & | 

Fr வதில(ய்)யா வ(ர்)களுரிற் கவதுகறு னேள 

மா। தபமகா|) #16 Fl gaana | ரீ யி 

மா(ப்) வரெனகி கருதுமா ரத(ரகளெள லாம் 

சா | ரிசசசொ | ரிரிரிகா | மகரி சறி। சாறு



#38 Fmt s சந்திரி 

   

    
   

    

     
     

    

    
    

  

பாடம் 80) 

சம்பந்கஸிவாமி தேவார 

(1) மறை யுடையாய் தோ லுடையாய்வார்। 

பிறை யுடையாய்பிஞ் ஞக௲னேயென் J 

குறை யுடைபார்குற் தமோராய்கொளி 

சிறை புடைபார்இட / களையாப்கெடுக்| 

(3) மலை புரிந்தமன் னவன்றன்மக கா ul 

பலை புரிக்ககங் கைதங்குமவிர் ௪ யி 

தீலை புரிந்தபலி மகிழ்வாய் கலை வரின் நீ 

நிலை புரிக்காரிட/ களையாப்நெடுங் கதி 

(3) கூ றுகொண்டாய்மூன் றுமொன்றா 

மா றுகொண்டார்புர மெரித்கமன் 

லே றுகொண்டாய்சார் தமீதென்ே 

நீ றுகொண்ட ரிட் களையாய்நெடு, 

(4) குன் அினுச்சிமெல் விளங்குங்கொடீ 

பன் Mos OMNI HOSOI OM 

என் ுநல்லவாய் மொழியாலேத் 

நின் அ௮ரைவாரிடர் களையாப்கெடுங] 

16. சக்ரவாகம், சதுஸ்ரநபகசாபுஉசி ன 

ராகம் மலயமாந2 

|| 
மற(ய்) புட(ய்)யா(ய்)தொல 

S551 68 61 A el uw eu Ff 

வ௮(ர்) சட(ய்)மே(ல் உள ரும்உம் 

தரி ச்நிதா பர பா 

பிற(ய்) புட(ய்)யா(ப்)பிஇ(ஞ் ஞகனே 

௪௪। ரி ௧ப.॥ த. .த| பகீ 

எ௭(ன்) நுன(ய்ப்)பேசின(ல்) லாஅல் 

er | #@ Bug Sl சாது



 வாகம்-பாடம். #39 

ம் 81. 

இ பழனிக்கோயில் விண்ணபபம 
hy 

லுச்தியு ப இ, மறுபெழுமபசைகவென் நுகலுப 

புச்திகொர்டுதினே , வந் இதந்தாே னே கலுனச்சரை நல நாமின 

மர்திரத்துதித்த இர்தின்கஇத்த வாழ்வுபெற்றிடுமபடி. யுகித்த 

செந்திலம்பதியாய் தக் திரளிதியாய் சிவசரிக்குமரதே செகனே, 

() 
என்னினைவுளஞ்சற்றி ரவ்கிலாயடதே। 

    

ஏழைகானென்ன செய் குவனின் 

சன்னிதிகனில்வு கவரெவரோனினுஈ 

சளர்ர்துபின்வருகதுறத் ககுபோ 

கன்னியுமொருபால் சவினவான் கடவுள் 

கங்கையும்கடுக்கையும் பிறையுா 

சென்னியிலிலங்கச் இகழ்க்கான்பே! லுப 

சிவஇிரிக்குமாதே சிகனே. 

(3 
மனமுழுலாப முனமெழுகோப மரரரமபற்ப।ல கப்ப 

ரனவினுமூடக் சனவிலுங்கூட. ஈலிவன வவைபறந் 9௪ 

உனதிருபாத நினைவருள்£த வொளிரிலவழகுகுன் (ரூ.௧ 

கனகரனுலவுங் கனபொழில்குலவுஞ் சிவகிரிக்குமாே சதமின, 

28.ஹாகாம்போதிமேளம். சதுஸ்சகம்  நனனனனனனன| வாயபாட, 

பரி கம) |) [ale] 
அர்தியு(ம்)பகலும் மு௨உ(ந ]திரி(ன்) மிகலும் 
மாக பப்பா] த ச்ர்நித பர 

அலுபெரு(பிபக(6 ய்)களெ (ன்) கைலும்உம்ம ப 

ம் ரிகம் ப ப। மசரீயியி] 

புந்தி சொ (6) 3 தனே 01.91(6) 5.4(5) 51 Can 
கமசகசமதாதா|) பதப பமக ரீ| 

புகலுன(க்)கட(ய்க) சல ஈசானேஏஏ 

சசரிரி சமக ரி| சிரிசா௮2 | 
மவ சனம் அன்டி செல et ire 

1. நி, க/கலிரிஷா தம், 

  

# | 

  

  
Sarre myriads, lr ae meserasnmaansamann x Ae amie



#40 சங்கீத சந்)    
   
   

    

பாடம் । 

தமாரதேவர் அத்து 

(0 
கிானுண் ட(கில உலகுண் டாம தி ண்டாம் 

கானுண் டாகில் பரமு ண்டாம தானுண் டாகில் வீடுண் ரம 

கானுண் டாகில் பஞ்சதொ ழில் தானுண் டாகும தனையன் த 

சானுண் டோமற் றலையகச னால தானே யனைத்தும வேதில் லை. 

(2) 
மரத்தைநோககின் மதகரி யு மறைநது விளங்கு மதைநோக் கின் 

மாதிகை மறைக்துக கான்விளங கும வறு போல ஜகமுழு துப 

பரதிதகை நோக்கின இல்மறைர் து பாரமாய் விளங்குஞ் ஜகநோக்கில் 

பரதிதைமறைத்துத் தான் விளங் கும்பரமேயனை தீது மா தலினால். 

(3) 
உருவ Gis Fares EH Qn son Beran GmBer w1u 
wha brine Kerbs Go ஒருதன் நிலையே நின்றது வபா 

உருள நாமம் ௮வையிரண் டும ஒருதன் வடிவே யெனக்கா ணில 

உருவ சாம சானே யா யொளிரும அதுவே (கத்திய மாம். 

(4) 
தன்னை யறிய। இயற்கையி னில் சதீதே போல விளங்கியி Or 

தன்னை யமிநத a ars BTUs தானே விளங்கும் இவவுல ௧/௦ 

கன்னை யறியு மளவுமி வை கன்னை விடவே அிலையென வே 

குன்னை நோக்கி பிடினவை யு தானாய் விளக்கும் முடிவத னில், 

99. கரஹரப்ரியமேளம். சதுஸ்ரஎகம் |தனனன। வாய்பாடூ, 

| |ரி)ச| fel je] Jalal] fel 
தாலனுண் டாகில் உலகுண் டாம 
பாபா! பாபா! beer, ச் Jl 

  

  

தானுண் டறகில் உயிருண் டா௮ம 
நீதா|। பம!மா।) பதநித।) பாது 

தானுண் டாசில் பாமுண் டாழும் 
PoP | ரீசா। மமபா। மாது 

சானுண் டாகில் விஇடுண் டா௮ம 
காரரீ) சாரரீ| கமத:ரி சாத 
  

1. மா- லை அடிக்க,



(1) 

CLpaar GP LDLITHLD-LITLtb, #41 

டம் 24. 

நம்மாழ்ச ர் திரவாய்மோமி. 

உணர்ந் துணர்ற் திழிர்தகன் அயர்ர்துரு வியந் தவிர் நிலைமை 

உணர்ர்துணார் துணரிலு மிறைநிலை யுணர்வரி துயிர்காள் 

உணர்ற்துணர்ர் துரைத்துரைக் கரியய னானென்னு மிவரை 

உணர்ந்துணர்ர்து துரைத்துரைக் திறைஞ்சுமின் மனப்பட்ட 

[தொன் GD. 

ஒன்றெனப் பலவென அஹிவரும் வடிவினுள் Bet wo 

நன்றெழில் நரரணன் மான்முகன் ௮ரனென் னு மிவரை 

ஒன்றும் மனத்துவை ததுள்ளிசம் மிருபசை பழுத்து 

ஈன்றென ஈலஞ்செப்வ கவனிடை. ஈம்முடை காளே. 

பிணந்தற அறுவகை -ஈமயமும் Oe Duero யுரைத்த 
கணக்கறு ஈலக்கன ன்அ௮ர்தமில் லாதியம் பகவன் 

வணக்குடைத் தவநெறி வழிரின் ௮ புறரெி களைகட் 

டணெக்குமின் பசையற அவனுடை புண/ கொண் டுணர்ர்தே. 

யுமோர் நிலமைய னெனவி வரியவெம் பெருமான் 

யாருமோர் நிலமைய னெனவி வெளியவெம் பெழுமான் 

பேருமோ ராயிர ம்பிறபல வுடையவெம் பெருமான் 

பேரு 2மா ருருவழு மள இலை யிலதிலை பண்கே. 

25. ஹரிகாம்போதி. சதுஸல்ரசகம் எனனனன[தனனனனனனன[தனன, 

ராகம் பாவாளசோக் 

டசி] கம] |) [alél 14] 
உணர்ச்) துண(ர)ர் தீழிர் தாகா gor guilt) gem 

ச் நி த நீ | பாமபாகாரா|) அரி மாரி மா 

வியந்தஅவியி(5) நில(ய்)ம(ப்) 

பாபாபமகம| ப. த. நி 

உணர்) துண(7)ந் தாணாரீ லூ உம்இறைறிலை 

ச். ச்.ச். சா | ரீம்காக்ா ஆச் நீ தநி। 

  

  

யுஉணஅ(ர்) வீறுரியி துயி(ர்)க(ாள்) 

ச்நரிதநிபமகசம[ ப த. நி 

#6



#49 சங்கே சந்திரிகை 

பாடம் 84, 

சம்பந்தஸ்வாமி தேவலாம். 

(1) மர்திரமாவது நீறு வானவர்மேலது நீறு 

சுந்திரமாவது நீறுது திக்கப்படுவது நீறு 

தர்திரமாவது Soe மயத்திலுள்ளது நீறு 

செர்துவர்வாயுமை பங்கன் திரு-வாலவாயான் திரு நீறே, 

(3) வேதத்திலுள்ளது நீறு வெந்துயர் தீர்ப்பது நீறு 

போதந்தருவது நீறு புன்பைதவிரப்பது நீறு 

வோதக்தகுவது நீறு வண்மையிலுள்ளது நீறு 

சிதப்புனல்வயல் சூழ்ர் திரு வாலவாயான் திரு நீத 

(3) முத்திதருவது நீறுமு னிவரணிவது நீறு 

சத்தயமாவது நீறு கஃகார்புகழ்வது நிறு 

பத்திகருவது நீறுப ரவவினியது நீறு 

சித் இதருவது நீறு இரு வாலவலாயான் இரு நிறே, 

(4) பூசஇனியது நீறு புண்ணியமாவது நீறு 

பேசஇனியது நீறுபெ ருர்கவத்2தார்களுக் செல்லாம் 

அசைகெடுப்பது நீ௮ு ௮ர்தமதாவது நீறு 

சேசமபுகழ்வது நீ௮ுதிரு வாலவாயான் கிரு நீறே, 

98. ஹரிகாம்போகி மேளம். கிஸரஏகம் |] நனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் யதுகலகாம்போதி 

| ரி tele] tel /க/8| fe 
  

  

ம(ர்)இரம(ர)வது நீமா௨௨ வ([£)னவ(ர்)மெலது நீ pr esr 

ரிகரிச/ச ச। 3ரீமாமக] மப மகரி௪ | 3ரீகாத। 

சு(ந)தரம(ர)வது ரீ.றாஉது தி(க்)க(ப்)படுவது நீ றா ea 

RAP Ato | தோர்பாமக| ப மக சரி ௧] ere gl 
  

1. சவை த - விலிருந்தடித்தி \4. w- a உதைக, 
க்க பா -வை த. விலிருந்து 

  

2. P+ gr வை ஆட்டுக. தைர்திழுக்க, 
9, மா-வை அடி.த்தும-விலிருர்து6. ப- வை ரி - யிலிருர்திழுக்க, 

ச - வரையில் எட்டி வருக, (7, ச-சா-வை நி-பிலிருர்திழுக்க



முனரும்பாகம்-பாடம். #43 

பாடம் 85. 
கடவேளிச்சித்தர் பாடல. 

HT பஞ்செய்யா திருமன மே-ராளைக் 

கோ பஞ்செய்?த யமன்கொண் டோடிப்பபோ வான், 
(1) ஈர் தவனச் திலோராண் டி.- ௮ுவன் 

சா லா௮மா தமாய்க்குய வனை2வண் டு 
கொண் டுவக்தா னொருகோண் டி -மெத்தக் 

௯௧ காடிக்கூக் தாடிப்பிபாட் டுடைத்காண் டி, 

(2) சச் சேசமில் லாசுசங் கம் - அதைச் 
சாரர் துகொண்டா லதுதாழ் வில்லாப்பொங் கம் 

Ys தமில்லா தவோர்துங் கம் - எங்கும 
ஆனந்தமா கறிரம் பியபுங் கம் 

(3) ஆன் மாவாலா டிடும்துட் டர் - தேஃத் 

தான் மான௮ுற்ற போமிதேய। மூடல்வாட் டம் 
லான் கதிமீ தி?லராட் டம் - நாளும் 
வை பிஏஓனக் குவரு மேகொண்டாட் டம, 

(1) இர் தவுல கமுமுள் சூ - ஈத்றும் 
இச் சைவையா மலையெர் காளுக்கள் சூ 

செம் தேன்வெள்ள பதைமொள் சூ - உன்றன் 
சிர் தைதித்திக் கத்தெவிட் டவுட்கொள் சூ. 

21.கீரவாணி.திஸ்ரத்ரிபுடசாபு௨சி தனன[தனதனதனன[தனதன[வா-6, 

| பரிச] ம) [பத | ]சி]ச்| 
ப ர பஞ்செய்யா திரு மன மேஏ காளைக் 
ந ந் தவன த் திலோராண் டியி யவன் 
சா] ம க ரீ|[ரி சரி ரி.ரீயி|ரி ரி 

கோ பஞ் செய்தே யமன்கொண் டோடிப் ப! வலாதுன் 
ஈ ரலாறுமாதமாய் க் கு யளனைவேண்டி. பி 
ரீ [கமப ரா தம ர[ பம க ரி)ச நி 

1 ரபஞ்செய்யா தி ர மன மேஎஏ காளைக் 
கொண் டுவர் கா னொருதோண் டி மெத்தக் 
தாாரர[நிசசம। க ரி ரி ry Pahl A ரி 

கோ பஞ்செய்தே யமன்சொண் டோடிப்போ வான் 
கூச தாடிக்கூத் தாடிப்போட் டுடைத்தாண் y யி 
சரிகமப த।நிச்ச் நித பம க ரி ர 

  

  

  

  

*இர்,ச வரியிலுள்ள ஸ்வரங்களில் முறையே 
219298)292129148) 2 2 ௮௯௨காலம் உள்ளடக்கம்,



14 

(1) 

(2) 

சங்கீத சந்திரிகை 

பாடம் 80. 

தாயுமானஸ்வாமீபாடல். 

பாடுகின்ற பனுவலோர்கள் 

தேடுகின்௩। செல்வமே 
நாடுகின்ற ஞானன் 2 
லாடுசின்ற அ௮ழஈனே. 

AS EGG oo ற நின்னை 2ய 
1தீதிசெய்து பனுவலால் 
பிர்தனின்று பேசவே 
வைக்கதென்ன வாமே, 

கஇரதையன்பு ரேவ 
நைநதுநின்னை சாடினேன் 
அநதுவகது ளின்பபோ 
தர்திரங்கு கா ணுவே. 

அ௮ண்டாண்டம் யாவும? 
கொண்டுநின்ற கோலே 

கொண்டர்கண்டு சொரிகணிர 
கண்டநெஞ்சு கரையுமே. 

௮ன்னைபோல ௮ரளமிகுதது 
மன்னுஞான வரதனே 

என்னையேயெ னக்களித்த 
நின்னையானு நினைவனே . 

௦ * ° ர் 

15. மாயாமாளவகேளளமேளம். தீஸ்ரஎகம் தனனை! வாயபாடூ, 
  

1, ரீ-யை ௪- விலிருச்திழுக்க,. 

jefe] [பத | [ale 
படுகின்ற பனுவலோ(ர்)க(ள்) 
பபதபாம| கக ம ரீ ரி] 

கெ௭டுகின்ற செஎ(ல்)வமே௪ 
சுகம'ரீரி|சசசசாது| 

ந௮டுகின்ற ஞ௮னமன் தி 
ரிசரிகாம| பப தநீரி | 

ல௮டுகின்ற ௮ழகனேள 
EER Al Sumer wl



மூனரும்ப। கம்-பாடம், ட்ட 

பாடம் 84. 

பாம்பாட்டி *சிந்தர் பாடல. 

(1) தெளிக்துகெளிர்துதெளிக் தாபாம்பே-சிஏன் 
சர்பாகங்கண்மிடாமென் ரடுபாம்பே 
ஆடுபாம்பேதெளிர் தாடுபாம்பே - சிவன் 

ரணைகண் 2ட 1 மெல pe அடியிணைகண் 2ட1மென் ரடுபாம்பே, 

(2) ராகர்முடி?மலிருக்கு நாகப்பாம்பே 
ஈச்சிப்பையைவைத்திருக்கு ஈல்லபாம்3 | 
பாதலத்திற்குடி! (ரும் பைகொள்பாம்பே 
பாடிப்பாடிரின்றுவிளை யாபொம்பே. 

(1) குற்றமற்றசிவனுக்குக் குண்டலமானாய் 
கூறுர்கிருமாலினுக்குக் குடையுமானாயு 
கற்றைக்குழல்பார்வதித்குக் கங்கணமானாப் 
கரவாமலுளங்களித் சாபொம்பே, 

(1) மண்டலத்தைக்தாங்குமிகு வல்லமைகொண்டாய் 
மாயனுக்குப்படுக்கைக்கு வண்ணப்பாயானாய் 
சண்டபடைநஈடுங்கிடக் Breuer Ors ony 
கண்ணேசெலியாசக்கொண் டாடுபாம்பே, 

(5) ரர் திரனை க்ரூமியனை த் சாவித்தீண்டினாய் 
சங்கானுக்காபாணந் தாலுமா கினாய் 
மந்திரக்திற்நடங்னொய் மண்டலமிட்டாய் 
வளைந்துவளைந்து நின் Out ors. 

22. கர்ஹரப்ரியமேளம். சதுஸ்ரஏகம் | நனனனனனனன। வாய்பர்டூ, 

| |ரி[க| jet tet தரி) fel 
கெளி(ஈ) துதெளி() ததெளி(௫) க()டுபா (ம்)பேசிவ(ன்) 
ரி க.மக fF li) x | & wise ir ww | 

சி(ர)பாத(ங்)க(ண்)டுகெளி() த()பொ(ம்)பே௪ 
பப பமக ரி ௪ |கமகரிசா ௮) 

அபொ(ம்)பேகெளி(ந) த(ா)பொ(ம்பேஎ௭ 
நி த5நி3நிச்ச்நிநி |நித4நி2நிசா ௮ | 

அடியிண(ய்)க(ண்)டெ. £ஈமென்று ஆடுபா (4) பெ௭௪ 6/ 
ரி ரி ச் ச் றி தப ம |பபமமகரிசக/நி| 

  

  

1. நி-க-னை உதைக, 

, நி-யை ஆட்டுக,



ச் ச் ந் #46 சங்கேத சந்திரிகை 

பாடம் 38, 

ஒப்பிலாமணிதேசிகர் சிவரகசியம் 

(1) பாசபந்த நிக்கியடி யார்கள் ௮ன்பக் துடைக்கும் 

பாவரா சாபாவிப் பார்மனத்தி ல்உறையும் 

சரவுமை நேசகயி லாசவரை வாச 

சருவேச பரமேச ரவிகோடிப்ர காச 

அரையுடை. யாய்ஈவுரி யாரையா யடியார் 

ஆசையறு பூஜையினி லாசையுடை யோனே 

தானே பயெனப்பரவு மவர்க்கனந்து சளித்தல் 

ரெப்பருநற் நருமமிவை செப்புகின்றே னுமக்2க- 

(2) அ௮ருணூா லா நரி [நாதா சிவனே 

wert ou Baris Sous விடைகொடியாப் ரமன 

smemerr 6585) 3u யென ்துதியே செய்து 

FMM T UVF Yor Fit yhujeo 

இருவாளர் இடம்புகுதே வவர்கள் கா மிருக்க 

திக்குரோக் கஇதெண்ட னிட்டுவணங் கூவையால் 

உருவாழ்வு தரும்பூகி கண்டிகைபூண் டிறையை 

யுளத்திலுன்னு வோரிடத்தில் உறமன தீதில் நினையேல். 

கர்ஹரப்0ய மேம். திஸ்ரஎகம் |] நனனனனன| வ!யபாட, 

ராகம் போக். 

  

பரிச] [ம] [et [ale] [ச்] 
  

பாசப(ர்)தா நீ(க)கியடீ யா(ர)க(ள்) த(ன்)பர் துட (ய்க்)கும்உம் 

ரிசமகமா| மககரிரீ |ரி உ மதக ரி ரி உ ரீ. ழி.) 

பவ ரா சறுப௮விப் பா(ர்)மன(தி)தில் உற(ய்) யும்உம் 
ரிசமதச்ா |ச்சமகரீ| சமகரிசா1[தத சா |



மூன்ரும்பாகம்-பாடம். #47 

பாடம் 39, 

சம்பந்தஸ்வாம் தேவாரம், 

él) ஆதி பந்தமாயி னாயால வாயிலண்ண லே 

ஜோதி யக்கமாயி னாய்ஜோதி யுள்ளோர்ஜோதி யாய் 

இதம் வர் தவாய்மை யால்கிளர்க ருக்கனா/க்க லா 

லோதி வந்தவாய்மை யாலுணர்ந்து ரைக்கலாகு மே, 

(2) கால மாயமிள்ம இற்கூட லாலவாயி லாய் 

Lie QUO Gram செய்துபண்டு மின் அமுன்னை யே 

நில மாயகண்ட னேங்ன்னை பன்ியம்க லுஞ்சகோபி 

சீல மாயசிர்தை யில்தே/வ தில்லைகேவ ரே, 

(3) பொன்ற யங்லெங்கொ ளிக்ஈலங்கு on) fs தபுன்ச டை 

பின்த யங்கஆடு வா ய்பிஞ்ஞ BIG mG oF 

சொன்றை பம் U9 GW me லாலவாயி லாய் ற பமழுடிய னா 

நின்ற பங்கியாட லேநினைப்ப சென்ரநியம Pro. 

(1) தேற்ற மில்வினைத்தொ ழில்தெ ரஞ்சமண ரும் 

போற்றிரைத்துநின்க ழல்புகழ்ரது புண்ணியங்கொ ளார் 

கூற்று தைத்ததாளி னாப்்-ூட லாலவாயி லாய் 

நாற்றி சைக்குறர் த்தி யாடரின்ற சென்னான்மை யே, 

௦1.காமவர்தனிமேளம். கிஸரஎகஉசினனன[தனனனனன/கனன|வா-டூ, 

Lf] | te] feletal | ச் | 
அ.தி யர்தமாயி னா ௮ யால வாயிலண்ண லேள 

  

    

சாரி| கா1மபா!'ம| காரி பாம காரிசா]நி| சா௮ 

ஜோ தியர்கமாயி ஷயைஜோதி யுள்ளோ(ர்)ஜொஓதி ப௮௮((்) 

சா றி கா'மபாது 3நீச்நித ur lo த ப ole fd 
  

1. ம, ரி. வை உதைக, 

உரி யை gt Os,



#48 சங்கீத சந்திரிகை 

பாடம் 40, 

மாணிக்கவாசகர் திநவாசகம். 

(1) பூசுவதும் வெண்ணீறு பூண்பதுவும் பொங்கரவ ம் 

பேசுவதுர் திருவாயான் மறையபோலுங் காணேடி 

பூசுவதும் பேசுவது ம்பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை 

யீசனவ னெவ்வுயிர்க்கு மிபல்பானான் சாழலோ 

(2) கோயில்சு கொடு தொம்புலிக்கோல் ஈல்லாடை 

தாயுமிலி கர்தையிலி தான்சனியன் காணேடி 

காயுமிலி கந்தையிலி கான் சனிய ஞபிடினுங் 

காயிலு லகனைத்துங் கற்பொடி காண் ராழலேட, 

(3) மலைமகளை யொருபாச ம்வைத்தலுமே மற்ஜொருக்தி 

சலமுகத்தா லவன் உடையில் பாயுமது என் னேடீ 

சலமுகத்தா லவன் சடையில் பாய்ஈதிலளேல் கரணிபெலாம் 

பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெருங்கேடாஞ் சாழலோ. 

(4) தானந்த மில்லான் தனையடைந்த நாயேனை 

அனந்த வெள்ளக்க முத்துவித்தான் காம 

௮னந்த வெள்ளத்த முத்துவிக்த திருவடிகள் 

வாலுக்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள்காண் 51 wp Pour, 

253.ஹ* நாம்போதி.திஸ்ரநபகசாபுஉசி தனனன[த௫தனனன[தன வா-டூ, 

ராகம் நாகஸ்வராவளி. 

| ரி] |க1ம) fet Jalal fel 
  

  

  

புசுவது(ம்) வெண்ணீ.றா ஊபு(ண்)பதுவு(ம்) பொங்கரவம் இம் 

பதச்த | /பாமகச்சா।௮ ச௧க௧ம |1பா!ய/ப/பா) 

பெசுவது(ம) திருவாயா(ன்) மற(ய்)பொஒலுங் காணேடீ மீ 

க பதச் |ச்ச்கா ம் | க ம்.ம் சா| 1சாதா!பா। ௮ 
  

1, பா, ப, ம், ச், கா -வை ஆட்டுக, 

2, FT - oa & - விலிருர்திழுக்க. 

உ க்-வைஉதைக,



மூன்மும்பாகம்-பாடம், #49 

பாடம் 41, 

திருழலர்திநமந்திரம். 
1) மாச் சைமறைக் கதுமா பகயா னை 

மாத் இல்மறைந் கதுமா மகயா ளை 

பரக் தையறைக் கதுபார் முதல்பூ கம 
பசக் இல்மறைம் தபா! (முதல்பூ கயே, 

(2) பொன் னைமறைக் சதுபொன் னணிபூ ஷணம் 
பொன் னில்லை றந் கதுபொன் னணிபூ ARM ம 
அன் னைமறைக் கதுகன் நாணங் நளாய 
hen னில்மவறம் Hol dor ராண ந. 

(2) தன்னையறி பக்ன Gan Gea டி ல்லை 
ன் னையதகி பாமல்கா 'சீனகெடு Blam aperi 
ன் னய, ஜியா man Di a Ven 
பன் னையேயர்ர் சிக்கா னிருக்கா Bon, 

(1) அன் னையதி. இடுக்கம் ூவஞா னிகள் 
pon Soar fh Sane பின் முடி ர சையயிழ்ப் பர்கல் 
பின் sor alt Gar யைப்பிடி.க் துப்பிளை வர்கள் 

சென் னியில்லைக் கவ HOT od, 

2 ஹாகாம்போகி கிஸ்ரந்ரிபுடராபுஉசி தனன|கனகனகனன|தனதன. 

ராகம் கமாஸ். 

கம] jet. fafa ச்] 

மாத சைமறைக் கதுமா மதிய ளை 

உத) தத கா கததா। தத்தா | நித 

மரத் இல்மறைம ததுமா மதகயா னை 
பப । பபப | தரிச்| நிதபா | மம 

ப தீ தைமறைக் ததுப!॥ முதல்பூ ௧ம 
ச் ௪ ® க + . 

nfm ரி ரி டார் ரநிகு/தி [சச் 

பரத் தில்மறைச் கதுபா/ முதல்பூ கமே 
. 4 in e கீ நி ௪ நி Ip 

TE{ a F நீ | தசா [நிதபா |ம 
  

1 க-க-தா-என்பதில் 2,2, 2, ௮௪ 7௮கஷாநாலம் உளளடக்கம், 

நீஃயை ஆட்டி, 

உச் -வைம- விலிருக்திமுக்க, 

*7



#50) சங்கே சந்திரிகை 

பாடம் 42. 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮நட்பா. 

(1). துன் பக்தலிர்ச் சது தூச் கந்தொல்க் தது 

இன் பம்சிடைக் ததென் றுந்தீபற - என் 

எண் ணம்பலித் ததென்றுச் Sup. 

(2) ஞா னமுதித் த.துசா தமொலித் ௧ 
இ னந்தவிர்ந் ததென்றுர் தபற - திருச் 

சிற் சபைகண் டேனென்றுர் தீபற, 

(8) உள் ளிருள்நீங் கிற்றென்உள் ளொளியோங் கஇிற்.றுக் 

கெள் எமுதுண் டேனென்றுச் தீபற -மிகு 

இத்திக்க வண் டேனென்றுச் தீபற, 

(3) தம் தையைக்கண் டேனான் சா காவரம் பெ4"ஈன் 

இர் சைகளிச் தேனென்றுக் பேற-பர 

சிக் தெலாம்வல் லேனென்.றுந் தேபேற, 

(5) முத் தியைப்பெற் றனம்முத் த உல் ஞான 

இச் இயையுற் ஜேனென்றுர் Sup - பர 

சச் கனுமா னேனென்றுர் தபற, 

2%.ஹரிகாம்போதி. திஸாத்ரிபுடசாபுஉசி நனன|[தனதனதனன தனதன. 

ராகம் காம்போதி. 

| 1ரி) ][ச[ம] |ப| tale] [él 
துன் பந்தவிர்ந் கதுதாக் கந்தொலைர் தது 

  

or Jui |பதச்ா)நி தபா foe 

இன பஙகடைக தமிகன்றுட ந ப ரு என 

மா)பம கா 1௪ ச ரீ ப ககமா]ரிரி 

எண் ணம்பலித் ததென்று் தீ ப மு ௮ 

போ|மகசா|ரி கம | seen | ௮ 
  

1, மமபா என்பதில் 5, 2,8, ௮௪ 7 ௮௬௨காலம் உள்ளடக்கம், 

உ௱-சா-வைர- யிலிருர்திமுக்க. ப 

உபா-வை ரிஃயிலிருந்திமுக்க,



மூன்ரும்பாகம்-பாடம், *51 

பாடம் 18, 

௮ப்பரஸ்லாமி தேவாரம். 

(1) 2வதகா யகன்வே இயர்சா யகன் 
மாதிரா யகன்மா தளர்கா யகன் 
௫ யகன்௮ இரைசா பகன் 
இகர பகன்புண் ணியஜூர்த் இப, 

(2) யமீன பழி p 

  

   
   

    

   
   

     

    

   

  

   

  

   

     
   

   

  

ந யன ல இய 

PTT FSR. com 
rs ல்சூழ் கழிப்பு லையெம 
யருளென் ay Pir, 

bt பி ut 24 றலை 

னை யவுு வனை 
ளிக்குன் அிபிறங் கிய 
ரன் மறக்கிற் பேன. 

Vid! Gaara ri செயும் 
க்குணப் பெருங்குன் றினை 
ரல் வனைமூ விலைர் 
ண்டர் கொழற்பா ல, 

இஸ்ரத்ரிபுடசாபு௨சி (தனதனநனன| வா-டூ. 

ரகம் தோடி, 

tay [aye 
சியா யக(ன்) இன் 
11/1 // 71 த 1 ஷி | 

ம! தவ(ர்) ர யக(ன்)இன் 
| சசசா[ரித ஆ | 

(யச யல ன) இன் 
[மார] ௫ து 

ரதி ண்ணியமூ(7த்) தியெயே 
Fol fin SP | ரச] 

i> தைத 

7:



02 சங்கே சந்திரிகை 

fife th 14, 

71மலிங்கஸ்வாமீ ௮நடபா. 

(1) ச௪யஈதநட நாயகருன் நாயகரே யெனினுப 

நாடி.யமந் இரங்கள் கில கூடியுளை யிடவே 

வியந்தமற்றைக் தேவரெலாம் வரவுமவர் (நேய 

விரும்பாசே யிருப்பதென்டீ யென்டிழுய் கோழி 

வயச்தருமிர் இரர்பிரம/ சாரணர்கா ரணர்சமா 

மற்றையரா்கள் பற்றையர்கள் மற்றையர்க ள் வாக்கும் 

பயர்தகுடி யல்லடி.ரான் இருச்சிற்றம 110,58 5 

பதிஈடஞ்செய் படிப்பணிக்கே பதித்தகுடி யதியே, 

(2) அற்ங்குலவு தோழியிங்கே நியுரைக 2 வாதை 
waa Puri art son FO) னாலெனிலிஉ மொழியேள் 

உறங்குவதும் விழிய்பதுப்சன் வ௮ுண்ணுவதும் இறத்தல் 
௫ 

உறுவதுடன் /ெக்கல்பல பெழுவதுமா புழலூர் 

மறங்குலவும் ௮அணுக்கள்பலர் செய்களிர ஆத்தால் 

கத்கலைமை பகக்கலைரை DULG KENT YR BMI Uv 

இறங்கலிலென் Cis sor Qavesrr si Sey t-@hOru! 

யிறைவாடிப் புகழ்பேரி பிருக்கெோன யான, 

28: ஹர்காம்போதிமேளம், கிஸ்ரஈகம் (களனனனன। வாய்பாடு, 

IN dh Meare, 

(சி [shel ப] சரி] ச்] 
wus) சட। காயகருன் காயகரே யெனினூஉம் 

கு கரரிநா। காககம௫| 1ரீசரிமக। * rer | 

நாடியமச் திர(&்)க(ள)சிலா கூடியுர(ய்)யிடா௮வெளஎ௭ 

காபதச்ா।| sun ging | Peis ol சாஅநிதப 1 

1. ரீ - யை அடித்தாட்டுக, 

9. ge FT - Mal he யிலிருர் இழுக்க, 

5 தவை டிக்கு ஈ 7 a AI 19. a



கூன் மும்பா 

(1) நலலாடா 

AM ve 

if க 

ஈலலா/க 

நராகடி 

of VATA be 

என்னா 

(2) YOM aif art BS dh WIG, 

யகுளமு(2 த யரு லட 

யிருள்சடி ஈசன் உள முட 

யென்௮3712௮ பென்உயி 

UM Gly உ மாமணிமிய மா, 

பன்திலநட 10 புரிகின் 2 மண 

கெருளளித்க இழுவாவ। ஞான, 

தெய்வாடத் தர(2சசான் ரெய்பொழ 

20. தாசங்கராபாணம். கீஸாசகஉசி னனனன/கனன OO GOL 

ராகம் பிலஹரி, 

ரா ர 
ச(ல்)லா(ர்க்)கு(ம்) கற்றள(க்) ழும் சளி) பருளுப 
ர ட மட்கு learn & TIA] Grrr au a | 

eu noll(rsy@rs of 
“Pog haar [௮ 

ச(£)ணா(ர்க்)கு (ம) சண்ட (ர்க்) கும் உண்ணனளி।க்) க. 

ச் சார். சா) ர [நீ |; 77 

ஊம்ச(ண்) னெ ol 

2501 B25 | மி 

ed 

  

1. நி-நீ- யை இழுத்துப்பிடிக்க. 

2 1 - தா நாஃ நீ ழை ஆட்டுக, 

9. - வை ரி யிலிருந்இமுக்க,



திரிகை 

HIST 

அமகிழ்ஈ கரு. 

pp? & 

யாத் தம்ப | 

புசையாச சனில 

saat ge காலே 

ஊவா ராணியே 

முத்தே யொவியாத வெளிய 

,வி செய் பெரு ககையே 

,பவாடச சாேயென் சிரபெழியேற oem oar. 

ுபோகிமேளம். சதுஸ்ரசகம (நனனனனனனன। வாயபாடூ 

ராகம் மோஹனம் 

ரி| [ச] 1] ]த]கி| 
  ச) + | 

  

HHS! UGHIC ie of tp srs oss ir p(w su ot oF a 

your | gir yal!) rg PIF Sap rr Fr Mess | 

quar | Purge? | சசரீயிசதா | சசசா சரீ | 

1௮,சா மேனீயில(ப்)நின் திற(ங்)கா௮அதா நிற(ய்)வே எஎய 

Maur தாசாஅ௮ரிகா(சிரிசாறுதபா]ககரீயிகபா] 

Prague ga yet | ao et Pale oo pu PD asus | 

தா -ளைச்- விலிருந்திழுக்க. | 3. P - ou க-விலிருந்கிழுக்க. 
பரவை இஃ விலிருந்திழுக்க. | 4. 7 - ow &- PAHs Sapsa, 

ரி -யைப- விலிருந இழும்ல, 

ந
 

த்
 
அ
ம
ை
 

‘



பூன்று. 

(2) வட டிபேச 
வட். டி 

பட் Wg பேல 

பெட டியைநிர/। , 
பட டினிகிடப பாரை 

ப 1ழங் நளஞடிய। யில 
எட டிபோலவாழ் கின் ஈரா 7 

ராத் தணசொள என் பக 

29 தாசங்கராபரண கஸரதாபுடராபுஉசிகன[$ 

| 1சி] கம] tej fel | 
  

உட டோடெகனக கதோடேடஉாழ் கின ரென் | 
* ரீ மகரிஈ | 39 ௪ P plan a Bri | a 

உண் ணொடேகரூத தோ(்டகருத கனை, இ 
Poy da a Ae pad er PP Yee aR ry os 

பட் டொடேபணி யோடேஇரி கின்றாதெரு வில 
Lor] & in it tt | பம்தகுகு [கய் ப ts (| பர 

¢ ர் 

ப இ யோட வச தோரைபரா) சவுநே ரீ 
tuo, oa fe | மிகப். | தரிசா। ஏ 
  

* முறைய | 22121)222122314 அக்ஷ£காலம ௨௪ 

1. ம- வை க-விலிருஈஇழுக் ௧. 

2. நி- யை உதைக. 

3. சா - வை ரி-யிலிருக்தமுக்க, 

4. பஃ-வை ॥ி-யிலிருந்திமுக்க. ச,



2 97 

ரகொட்ட 

a Bla லென் 

லார் ப ழிக்கிலென் 

pope Oi gu Om 
PI Qs millon. Bus, 

கிஸிரத்ர்புடசாபு;கனனகனதன।வா-டூ 

ராகம் பநஜுி, 

  

| 
(ம்) | | ப | 3 ் எரா 

7 aT 

TR th. டு மியா 

து Na hg 
ர் ந் 

  

ளு 

லி ர் p அ] (Ups Ou 

wer 51st) laze! a | 
whoa மீ௰் திப்பி ணமென்று மிபரிட்டுச் 
TRY ote ints | ipa et} | 
£ மாட்டிடை. சொண்டுபோய்ச் சுட்டிட்டு 
॥ பதுரகிச। க். மி ச். | [தீ துப 
னில் ppg ளனைப்பொழிர் கார்களே 

_ச்ச் | VP | oT tt it | sheh | 

TH BLO க ர் னெ ச் ம் 

B tp | 14 5B) | 

னளேதொர்தம் 

rv 
மனதானா 

சா அரி) தபரக 
சரா Core 

“F FT & tp | பமகரி | சார ௮] 

த-என்பஇில் 8,2,2௮க 7 ௮க்ஷரகாலம் உள்ளடச்கம், 
]. குறிப்புகளை HDs. 
2. குறிப்புககா உதைக. 
உசா வை ப- விலிருர்இழுக்க,
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பாடம் 49, 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) 
தோடு டையசெவி யன்விடை யேறியொர் நூவெண் மதிசூ டிக் 
காடு டையசுட. லைப்பொடி பூசியெ னுள்ளங் கவர்கள் வன் 
ஏடு டையமல ரால்மூன சாள்பணிர் Casa அருள்செய் ௧ 
ரீடு டையபிர மாபா மேளிய பெம்மா னிவனன் றே. 

2 
முற்ற லாமையிள சாகமொ மீடனமு ளைக்கொம பவைபூண் டு 
வற்ற?ிலா கெல னாப்பலி தே!ந்தென துள்ளங கவர்கள் வன் 
கற்றல்கே ட்டலுடை யார்பெரி யா/்கழல் கையாற் அிருழுதேக் 
பெற்ற ர்ஈகபிர மாபுர மேவிய பெயமா னிஉனன் றே. [தப் 

௫) 
ஒருபைபெ ண்மையுடை பன்்ரடையன்விடை யூரும்மிவனென் ன 
அருமையா கவுரை செய்ய மாக்தென அள்ளங் கவர்கள் வன் 
ருமைபெ ற்றகடல் கொள்ளமி கர் ககொ। காலம் மிதுவென் னப் 
பெருமைபெ ற்றபிர மார மேவிய பெம்மா னிவனன் றே, 

(9) 
மறைகல ரந்தவொலி பபலொ டாடல ராகி மழுவேர் தி 
பிறைகல 5 seen வெள்வளா சோர வுள்ளக் கவர்கள் வன் 
கறைகல ஈதகடி யராபொழில் நீயெர் சோலைக் கதிர்க் தப் 
(ரறைகல நதபிர மார மேவிய பெம்மா னிவனன் (2ற, 
22. கரஹரப்ரியமமேளம். சதுஸரைஎகம் |தனனன| வாய்பாடு, 

[சிரச] [el tel கரி] fe] 
காஜடு ட (ய்)யசெவி யன்விட(ய்) ேதியொ(ர) 

பாயப | ப பர]தப | மாமத | மா கரி] 

பாபப | ச்ச்நி ந | பாமக] மா கமி | 

geGacr nh se, wy Que wh 
ரிகமா! கரிகரி। மிசரீ। wh P| 
ரிசமா| நரிகரி) ரிசரீ। மியி 

கா௮டு ட(ய)யகட ல(ய்ப்பொடி புஉசியெ 

  

  

Paw| unlgul na w*e | மாகி 

சாசசி சசநித। நீ. க.௰ி. | ச சரிரி। 
gears சுவ(ர)கள் வன்இன் இன்இன் 
ரிசுமா। ao heh | சநிசா | ௮ ஆ | 
ரிகமா। கரிகரி। சூரிசா। த ஆ | 
  

1. சுத்த தைவதம். | 8. நி- காகலி நிஷாதம். 
2), க- வை அந்தாரகாந்தாரமாய்ப் பிடித்து உகைக, 

#8
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பாடம HO, 

திநவள்ளுவநாயனார் தீநகதறள. 
தறள் லேண்பா. 

29. தீரசங்கராபரணம். ராகம் கேதாரம். சதுஸிரஏகம் |தனனன। 
  

  

| ரி) |/ச)ம।) [et jal [ele] 
(1) ஈன்றிம றப்பது ஈன்ற(ன்)௮ ஈன்ற(ல்)ல 

iri | aah | Po 4a | சாதிய 
Sono மற(ப)பபது நன்று ஊஉஎ 
roar) saa | UP rt | gag 

29. தீரசங்கராபரணம்,. ராகம அடாஹு. சதுஸ்ரஎகம் (தனனன।! 
A 

(2) (oor) come (W))us Qa om 1san(T) 3 (0) 8 c7(4) cup & (gi) Br (ain )@ 
Bois in is தத்த ரு படட பு 1 கப்ப] 

பு(ண்)ணுட(ப்)ய(ர்) ௪(ல்)லா,க வர்இர் இர்இ/ 
ம ப. த. உ )பபா ப ராது அது] 

8. தறனுமதோடி , ராநம் தன்யாசி, _ சீதுஸ்ரஏரம் |தனனன] 

1 1 lel 12] [4] 
(3) ச(ல்)லாக ௮(ன்)சொ (திக! மு௮ுத(ல்)மு ல(ப்)யிர (௪ 

ச்ச் நி)யி தப. ॥ )தபமத | உ ப ப ப) 
மி(லிலாக ஈ(ள்)பெ(ண்)கா முற்றற் on est 
Boeri: | ot oar in | Ba P| rey 

21. கீரவாணி, சதுலரஏகம்| தனனன| 

பபரிரக| [el [பத] | |சி]ச்| 
(4) செலி(க)குண வில்லா தபோது சிறிது 

் பப தப | மாரா ககாரி।சசநீ। 
வயி(த்).௮ற(&)கு மிப(ப்)ப டும்உம் உம்்உம் 
௪௪ மி க |மாகரி)சா௮ | ௮1 

2. ஹரிகாம்போதகி. ராகம் மோஹனம். சதுரைஏகம் |கனனன| 

பரி] கம) |] Jalal [4] 
(5) எண்ணித் தஅுணிச௮ கருமச் துணி(ர*) கபி 

'தாசா |ரிரிகா | கககா| க க கரி] 
னெண்ணுவ மென்ப முக்கு௨ ஊ ஊ 
க £ப ப|பாபப | தோபா | *ரீசா | 

  

  

  

  

  

  

1. ரீ-ப-ஃ தா வை அடிக்க, 8, தா-நீ-கா-கு-பாடவை ஆட்டுக. 
2. + MA உகதைக, 4, ரீஃயை க- விலிருந்திமுக்க,
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பாடம் 31. 

திநவள்ளுவநாயஜர்திநகதறள். 
தறள்லேண்பா. 

15.மாயாமாளவகேளள.நாதநாமகரிய,திஸ்ரதர் புட்சாபு; தனனத்னதன। 

ரி 1 [அ] tels} | |சி[ச்] 
  

(1) கெய்வகதொ ழாள்கொழு ஈற்பெழு கெழுவாள் 
ர் டச். ச் [நீ தப |[காபம]க ரி நி | 

பெய்யெனப் பெய்யும ழையி பீ யி 
ரா ரிரி 1மாகரி சாவு] ஆ௮| 

22. கரஹரப்ரிய, ராகம ஐபோக. திஸ்ரதர்புடசாபு | நனனதனதன | 

ட Tel [௪/௪] 14] 
(2) கொல்லான் லாலைம அுத்தானைக் கைகூபபி 

ச் ர் ச் |ததோதமு சாம [ரி ஈரி] 

யெல்லர்௮ு யிருர்தொ மும்உம் உம்உ௰ 
ior BA Lee HH 1 vo wy 1 My | 

25. ஹரிகாம்போதி. ராகம் சஹா. திஸாத்ர்புடசாபு | Bm ca Gor Bhar | 

பரி) [சம] tet [த/சி| fs 
(3) FEEDS TMT DIG SIT CY (1 BH LPlh 

fo OP | Pdaelior th ys pint க.ப) 
அற்தநீ ரார்ந்தேயு எா௮ Boo 
Png, Ps wo PP why wad 

98. ஹரிகாம்போதி.ராகம்காம்போதி. திஸிரந்ர்புடச £பு | நனனதனதன।| 

| | A | கம] Jor | | தரி] | = | 
4 ra 

  

  

  

  

  

  

(1) அடுத்தது காட்டும்ப ளிங்குபோல் நெஞ்சம்க 
உ மகம[ பாப கு | சா நி SB Lu toe | 

டுக்கது காட்டுமு ௧மஇம் இம்இம 
மமபமிகாரிர[ரீதா[அ ஆ 

15, மாயாமாளலவகேளள. பூபாளம். தீஸ்ரதீர்புடசாபு | தனனதனதன[ 

ரி | tele) jets | lela 
(5) ௮காமு தலவெழுக் செல்லா மா இ 

ககுகக1பபபக | பாரதா | தாபா] 

பகவன்னா தற்றே யுலகு௨ ஊஊ 
பதபக।ரீ சா| ரிக£பா| ஆ | 

  

  

  

  

1.நி-யை if - யிலிருக் இழுக்க. 4, ச் - வைத-விலிருச்திழுக்க. 

9.சா-வைச் -விலிருந்திமுக்க, 2. ஜா ஃ- வை yi Ba, 
ஆ ௩ . 

J. B= am Bw GH. 0,பா-லை ௪-விலிருந்திமுக்க,
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பரர்டம் 52, 
'நவளளுவநாயனஞார் தீரக்குறள. 

  

குறளவேண்டா, 

ராகம் நாட, கபட எகம் | தனனனன 

je} [el t fale] 4 
  

1னிது என்பார்) கம் மக்கண்ண் 
ந | உ ப ப ர! பாமாது | 

;) மகளாத வர் இர் ர் இர்்இரரீ 
சகாமாக| சா௮௮ | ௮௮௮ | 

ு கேளள. கண்டகம் | தனனனன 

jut ei] | (கிச் | 
(ற்) Herc pair) wie. 

(OP rr rar dio lin foe 

விக்குஊ உளக. 

TT YB | 
-F Hip | Sor orexror 

_ | ]சி[ச் | 
।)பொரு ஸில்லா (7). 

» 28 4 | நீ தாவு 

ர்) Ir 2 ஊளஜனல 
Tor Dy | ஆஆஅ! 

  

  

  

ores, கண்டஎகம் | தனனனன 

ரிச் ட ட ர ர is | 

௪ விக்குவ(ப்)யி யகழும்ம் 
மாக்க. 1] ரீ. பம.) ரிசரீயி | 

ம மா(ற்)றலரி _நா ஊஉ௨ ஊஊ 
TA tor க ரிரி)சா௮௮। ௮ஆ௮( 

ராகம் ஸ்ரீராகம். கண்டஎகம் | தனனன; 

௪1! fel tel [த/ரி| fe 
rn வேள (ய)யெழு() தென்பவிவ விர(ண்)டும் 

a poem ou 48 ச IP A er 138388 or » 

--_ஈணெண்ப வாழுமுயி(ற்) ௫௫௨௨௨௨ ஊ eae 
ட தா நி)பாமரிரி | கரகரிரிச| சா௮௮| 

  

  
2க-க-வை அடிக்க. | 2. க-ம-நி-யை உதை 

6, ee சு-நி-யை OO
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பாடம் 98. 

திநவேங்கடஸ்வாமி பிரபோத சந்தி. யம். 
(விவேகன் வனம்புகு சருக்கம் 

(1) jan 

றஃ லறநடுங் கியதுமா சவமொடுங் ug 

அல் உலில்மயக் கியகதொழுக் தநிலைகுன் 2) 2 கெழுவா? 

கொல் லையியமா இயெனும்யோ si punio | 3 A lg 

டெல் லையில்புரா ணழமுமடங Bur gre wus 
(2 4 ௮/௮ 

மங௫்மையர் நள் கற்பழியவா ம்குடி.௦ பை TP gy | தனை) 

கி ey கங் கலினெடும் பொறைககர்ந் 5 5.0 ரஞ் ர, 

திற் கலுதலுற் றதுபசாந் தியொதொச் இயொ. 

பொங் கியமயித் திரிய/2பட் சையமுளமா முதி 

| | பட ட்டு 
தீம்பமெனநின் றகுலமார்வரையுளோ ர் கள்நிலை 
வெம் படறையோர் கள் /ரிவேள் விமுதலா யது 

பம் பரமெனும படி ஈழன் றகறவோ ரிசுயபங் 
ச் ம் * (1 ழ் ௫ » 

டிம் பருலகுங் குலைகுலைம் தலையமண் (PBF CF 

, பற 
இச ககையகா கியுலசே மினுடனே மும்றுழலி 

மெச் தலெயிலூ டலையுமென் பிலதுபோல் மிக௨ 

சத் துருவிரோ சமடமுங்கொடுமைகண் OSs wy 

துத் தமசி2ரா மணிவிலெ கனொஞுசார் சனியெ 

20. நடபைரவி மேளம். கண்டயேகஉசி னன।;தனன$6 

ராகம் ஐநந்தபைரவி, 

ரி ப][த 

நல் லறஈடுங் தயதுமா சவமொடுபூ 

  

| பப்பகா | பமகமா|) மமமபா A 

கியதுஞா னநெரியும் ம் ம்ம் 
மகரிசா | wan er} வ 

௮ல் லலி(ல்)மயங் கெயதொழுக் குநில(ய்) குன் 
ரி] Ad Der) சகசகமா। பபபமா] 

தியதொரட் டவிதமா 6 & & 
ககரிசா | மகரிசா। அத
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பாடம் 54, 

தத்துவராயஸ்வாமீ பிரமக்தை,. 
(தேவர்கள் ப்ரம்மாவை தறி௫த்சல்) 

ச் ச் ‘ e (1) 5 க 

ப.ரா௩ஞானமாம் பாற்கடல்பண்ணிய பரமமசேயடிபோற் இி 
கரதறாமல கத்தினேர் ப ரவொளி காட்டி ரகற்ழல்போற் a 
pcg பர மன்றிரியொருவ.னு மாகியவொளிபோரத் 
(ரசஃரண சங்கரபோற் சியெம் பெருமநின் .சமபோற் பி 

2 
அகிலமாயகி லத்தினுக்கஇபனா யகிலமுமலஒன் தின் ௮ 
நிசமூஞானமாம் நிமலனே போ ற்றிநீ நினைந இடுமிடமெல் லாப 
முச்மதாயுனக் கெ!ருமுகமின் 3ியே யிருக்கு ran (pa ug மு 
இ மும்உன்ஒளி யால்திஃழ்ர்திலங்கிய சின்மயமவொளிபோற் 3 

5 
Cm sCur Su விமலம் pad சே காஈதமெய்ப்பெ!ரள்போ 
ரதுமாபிற விக்கடல்ஃடதீதுறின் கழலிணைப்புணைபோற்தி [நமி 
ர்தலும்பிறப்  |து.அற்அிருஈ தள சம்) /2வசழல்பொற் அ 

யாதுமாயினாப் போறபியோரளளிலா இன் பமகழல் பற் சி, 

(4) 
தோத்திரஞ்ரெயப் 1 Oamous Og 5 91b dt @ கி 
யேத்திரிற்பள னாகியேயிருர்துளன இறைவனே உழல்போற் ௮ 3 
காத்திரர்தனையெ டாவகைமெய்யினைக் காணம௰வநினைவோரசக் கு 
கேத்திரற்கொடுத் தருஸியங்கவர் துய/ நிக்குரின்டலபோற் சி. 

    

29.தீரசங்கராபரண மேளம். சதுஸ்ரசகம(நனனனனனனன] வாய்பாடூ, 

ராகம் பியா, 

ரி] க][ம| ||| க] [ala 
பரமஞானமா(ம்) பா ( தி சட(ல்) பண்ணிய 

  

  

கமபசாச்சா| 91 FF F Fr F F | 

wr n Ger wy Gir (p) அிஇயியியி 

aoc fh fia a & o | deter gf 

கரதலா௮மல கத்தினெ(ர்)பரவொளி 
sous HFG) 1/பா பபமகமரி]| 

கா(ட்)டிடு()கழ(ல்)போ(றி) றீயீயியி 
பா ப GHW S| சா] 
  

1. பா-வை த- விலிருச்திமுக்க, 
உ ரா = ma ரி: பிலிருச் இழுக்க,



மூனரும்பாகம்-பாடம். *(5 

பாடம் 95, 

கோபாலகிநஷணையர் 

நந்தன1சரித்திரக்சீர்த்தனை 
கண்ணி, 

(1) களையெடாமல் ஜலம்விடாமல் 

கதிரொருமுழங் சாணுமாம் 

களிக்குதுபயி மிருக்கு து௮-ைகல் 

ரட்கெட்டவ (ீகாணுாாம். 

(2) பழுதிலாா 8ீலரிகுளங்கல் 

பள்ளமேடு கண்ணியாம் 

பாமசிவளைப் பனியும் கன் 

பயிரிடும் இருப் பண்ணையாா, 

(3) கனவில்வஃது ௮ரவமாஇ 

ந(மணைமா ரி சண்டவன் 

GOP 5. Fy வேதியமிட ப 

சாணவென்௮ சொன் றவன், 

20. நடபைரவிமேளம், HOTT Bib |S ww னன லாய்பாடு, 

ராகம் இநந்கபைரவி 

ரிக [ம] telat [4 
  

  

  

களெயெடா ம(ல்) ஜல(ம்)விடாம(ல்) 
~ 

பப்ப பாரா! | ப ப.க. பர ம] 

5திரொழுமுழ(ங்) சாணுமாங் 

Lp ib td to & If | 1நாகமா௮| 

களி(க)கு.தபயி ரிரு(க்)கு.ற௮0 

சகரிகமம | பமகரி சமி | 

௧௮(ட்)கெ(ட்)டவெ தோணுமாம் 

சம க ரிக ரி|சாசசாத | 
  

1]. கா-வை ஆட் Oe. 

2, க-நி- யை உதைக, 
க் ந
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பாடம் 66. 
நந்தர் சரித்திரக்கீர் த்தனை. 

(1) தில்லையம்பலத் தலமொன் திருக்கு காம்௮.து கண்டபேர்க்கு 
ஜென்மமான பிணியைக்கருக்கு தாம், 

(2) உயரும்சிகரக் கும்பந்தெரியு தாம்௮.து பார்த்தவர்க்கு 
உள்ளங்குளிரக் கருணைபுரியு தாம். 

(3) பண்ணவாயன் மாலுந்தேடு மாம்௮ந்தக் இல்லைர்காட்டில் 
பாம்பும்புலிக்கு நிரு தீதமாடு மாம், 

) அரியபிரமன் எழுத்தைத்தல்ளு மாம்எங்கும் ஆரையும.து 
ஆனம்கமுமுக் காட்டிக்கொள்ளு மாம், 

) பபோய்வருபவர் |/ண்ணியசாலி யா/ர்ஜய தருமராஜன் 
புறத்தில்பழுது வர் துகேலி யாம். 

) உருலில்லாத குருவொன்ஷஜிருக்கு தாம்௮.து மூலக்கனலை 
ஊதியெழுப்பிக் காணப்பெருக்கு காம், 

(7) உருவமாக வெளி2யவருகு தாம்௮து சால்மறைக்கும் 
உணர்விலாகு காட்டுகருகு காம். 

(8) போய்வருகவுக் காரர்காரு மேஉன்றன் பொன்னடித்தூல் 
போற்றுவேன்கண் ணுலேபாரு மே. 

(4 

(9 

(6 

  

    

22/கரஹரப்?யமேளம். திஸ்ரஎகம்  கனனனனன। வாய்பாடூ, 

mah 2.Gaat, 

யய யானா 
இஇல(ய்)ய(ம்)பல(க்) தலமொனன்)திரு(ச்)கு 
॥ கம கரிச௪ | மி கம ப பது 

தா௮ம்௮து சண்டபெள (7௧) கு 
wT oH oii 1காரமகரிச| 

ஜென்மமஅன |9ணிய(ப்க்)௧௬(4)க 
ரீ கசும்பம! 1 "தமக மி தி | 
BT DH Dib lb ம்ம்ம்ம்ம்ம் 
சா௮௮5ிர|) ரிகமகரிச 

உபரு(ம்)சிகர(க) கும்ப()தெரியு 
பதநிதப3ம| பாத$நின் “நி। 
.. தாழும்அது பாரர்திதவா(க)கு 

Fro Huw) 7கரமகரி௫ 
உள்ள(ங)குளிர(க்) — & (1 oor (wi). yu, 
ரீ உ மப ம | Islene hdl 

கார௮௮ம்ம் ம்ம்ம்ம்ம்ம் 
சா௮௮2நிச। ரிக மகரிச| 

1. காஃ்க-வை ஆட்டுக, 

உைகி-ம-நி-யை உதைக, 

 



(1) 

(3) 

(4) 
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பாடம் 57. 

அப்பர்ஸ்வாமீதேவாரம். 

பத்தனாய்ப் பாடமாட்டே ன்பரமனே பரமயோகி 

எ.த்தினால் பத்திசெய்கே னென்னைட யிகழவேண்டா ம் 

முத்தனே முதல்வாதில்லை ௮ம்பலத் தாடுகின்்ற 

அ௮.க்தாவுன் அடல்காண்பா ன்அடியனேன் வர்கவாறே. 

கருத்தனாய்ப் பாடமாட்டேன் காம்பன தோளிபங்கா 

வொருச்கரா லமியவொண்ணா க்திருவுரு வடையஜோ தீ 

இருக்தமார் தில்லைகன்னு ள் திகழ்ச் தற் றம்பலத்கே 

நிருக்கசான் சாணவேண்டி நேர்பட வர்தவாறே, 

கண்டவா திரிர்துகாளு ம்கருத்தினால் நின்றன் பாக ம் 

கொண்டிருர் தாடிப்பாடி க்கூடுவேன் குறிப்பினாலே 

வண்டுபண் பாடுஞ்சோலை மல்குகிற் றம்பலக்தே 

எண்டிசை யோரும்ஏத்த இறைவநீ யாடுமாறே, 

மண்ணுண்ட மாலவனு ம்மலாமிசை மன்னினானு ம் 

விண்ணுண்ட திருவுருவ ம்விரும்பினார் காணமாட்டா ॥ 

இண்ணுண்ட திருவேமிக்க தில்லைச்சிற் றம்பலத்சே 

பண்ணுண்ட பாடலோடு ம்பரமநீ யாடுமாறே, 

22கரஹாப்ரிய. சதுஸ்ரசகஉசி எனனனனனன| தனனனனனனன। தன 

  

| ]ரி|க| [ம] [ப] [ale] te] 
பத்சான௮(0) பாடஅம௮()டே 
சாபாதப। மாபமகரிகா | 

இன்பரமஅனே பரமஅயொஓுச மி 

ஆசசரிகமா। சமகரிசநிசா | ௮ 

யெக்தீனா(ல் பத்த செய்கே 

கஉாரகாரக ர| மாபா மாமர। 

ஏென்னை நீ யிகழஅவெஎஸண்)டா ௮ம் 

ஆகரிகாமா| கமகரிசநிசா | அ 

*9
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பாடம் 58. 
சுந்தரஸ்வாமீதே வாரம். 

1 
மற்றுப் பற்றெனக்கின்.றி நின் திருப்பாத மேமனம்பாவித் தேன் 
பெற்ற லும்பிறந்தேனி னிப்பிறவாக தன்மைவந்கெய்தி னேன் 
கற்ற வர்தொழுதேத்துஞ் சீர்ச்கறையூரிற் பாண்டிக்கொடுமு டி 
நற்ற வாவுனைரான்ம நக்கினுஞ்சொல்லு காஈமர்சவாய வே. 

இட்ட வும்மடியேத்து வாரிகழ்ஈ திட்ட காள் மறந் திட்ட காள் 
கெட்ட நாளிவையென்ற லால்கருதேன்கி எர்புனற்காவி ரி 
வட்ட வாசிகைகொண்ட டிகொழுகேக்து பாண்டிக்கொடுமு டி 
ஈட்ட வாவுனைரான்ம றக்கினுஞ்சொல்லு ஈாசமாசிவாய வே, 

8 

ஒவு ப॥/ஞுண/வழியு நாள்உயிர்போகு சாள்உய। பாடை மேல் 
காவு காளிவையென் த லால்கருதேன் ச எர்புனற்காலி ரிப் 
பாவு தண்புனல்வநதி மிபரஞ0ஜே। இ பாண்டி க்கொடுமூ டி. 
நாவ லாவுனைநான்ம றக்கினுஞ்ெ16! ராஈபரசிவாய வே, 

எல்லை யில்புகழ்என்!9 ரான்எ௩கம9 ரான்என்பொன்மாம ணி 
கல்லை யுர்திவளமபொ ழிஈதிழிகாவி பிப சன்வாப்க்க ரை 
ஈல்ல வர்கொழு?சத்துஞ் சாக்கறையூரிற் பாண்டிக்கொடுமு டி. 
வல்ல வாவுனைகரன்ம றக்கினுஞ்சொல்லு காஈமச்சிவாய வே. 

8. ஹனுமதோடி. சதுஸ்ரநபகசாபுஉசி தன[தானனதன[தானன வா-ட, 

  

  

ராகம் தோடி. 

ffl fel te] jets} let [el 
ம(தி)௮(ப்) பற்றென (4)கி(ன்) 3 
க | ப ரப ப ப பு 

நின்திரு(ப்)ப(॥)க மேமன(ம்)ப(£)வி 
Ud SUM) oe es fh gx 

பெ(ற்ி)ற லும்பிற(ர்)தெனி 
உரி |) காரமமபத | 

னிப்பிறவ() க தன்ம(ப்)வ(ர)தெ(ய்)தி னேஎன் 
மோகக "சம | ரீ ச நி த நி | சா௮து 

(கிழ தேஎன் 

| ர் 2கர௮௮ 

  

1. பா-வை த-விலிருந்திமுக்க, 
2. கா- வை ம-விலிருர்திமுக்க, 
உமா- வை ப- AAG Raps. 
4, & + gal ரி - யிலிருந்திமுக்க. 

2. ரீ - யை க-விலிருந்இமுக்க,



மூன் மும்பாகம்-ப।டம், *07 

பாட்டம் 50, 

௮பபரஸ்வாமீதேவாரம. 

(1) அரியானை ய) கணர்கஞ் சர்தையா னை 

அருமறையி னசத்தானை யணுவையாக் (ம் 

சகெரியாத தத்துவனைத் கேனைப்பா லைதி 

இகழொளியைத் தேவர்கள் கம் கோனைமற் றைக் 

கரியானை சான்முகனைக் கனலைக்காற் ஹைக் 

கனைகடலைச் குலவரையைக் கலர்துநின் ற 

பெசியானைப் பெரும்பற்றப் புலியூரா ளைப் 

பேசாத நாளெல்லாம் பிறவா! ளே. 

(2) அ(ருர்துணையை WILLE BLD YR FA (HID 

அருமருர்சை யகல்ஞாலத் தகத்துள்சொான் 37 

வருக்துணையுஞ் சுற்றறுடன் பற்றும்விட் டு 

வான் பலன்கள் அகத்தடக்கி ம வாரோ டும் 

பொருச்கணைமேல் வரும்பயணப் பே/கமாற் இப் 

பொதுநிக்கித் தனைநினைய வல்லோர்க்கென் றும் 

பெருந்துணையைப் பெரும்பற்றப் புலியூரா னைப் 

பசாக சாளெல்லாம் பிறவாரசா ளே, 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம். தீஸ்ரநபகராபு | தனதனன | வாய்பாடு, 

ட வவ ei ea 
A TERETE Y tnt iy, 

  

      

y Museo (us) யந்தகண(ர) த(ம) சிர்த(ப்)யா ளை யி மீ 

UG oe el eee Su lumi sr UT DH Ql 

அருமற(ப்)யி னக(த) த௮ன(ப்) யணுவ(பி)யா(ரக்) கும்ம்ம்ம் 
உய த பம்்[ க mM ttl wm & |ரிக உபா | பார௮௮௮ | 

தெரியாத தத்துவன(ய்தி சதெளன(ய்ப்)ப௮ லை யி. யி 

தீறிச்ச்|[ ச் £ சீ ச்ச் [நி தறிரி ரி|ச்ா௮| 

இகழொளிய(ய்) தேவ(ா)க(ள்),த(ம்,கொஒன(ய்)யிம(ற்) றை யியி 
தீநிச்ச் 19 1௪ £ ரி த. தப பமக ம [போது 
  

1. ரி-யை அடிக்க, 

9, பாஃவைமஃ௦ விலிருந் திழுக்க,



468 சங்கே சந்திரிகை 

பாடம் 00, 

உய்யலந்ததேவநாயனர் திநவுந்தியார். 

(1) கிடர்தகி ழவியைச் கிள்ளியெ முப்பி 

உ டந்தையு டனேறின் அுந்திப ற 

உன்னையே கண்டதென் றுந்தீப ற. 

(2) எட்டுக்கொண் டார் தமைத் தொட்டுக்கொண் டேரினறார் 

விட்டாரு லகழிமன் அந்திப ற 

வீடேவி டாகுமென் அுந்திப ற, 

(8) விட்டிலி ருக்கிலென் நாட்டிலி ருக்கிலென் 

கூட்டில்வாள் சாத்திநின் ுந்தீப ந 

கூடப்ப டாததென் றுந்தேப ற, 

(4) ௮வனிவ னான வனரு ளாலல்ல 
இலனவ னாகானென் m6 Su ற 

என்றுமி வனேயென் றுந்தீப ற, 

(9) காயத்துள் மெஞ்ஞானக் களளுண்ண மாட்டாதே 
மாயக்கள் ஞுண்டாரென் அர்தீப ற 

வரட்டுப்ப சுக்களென் அுந்தீப ற, 

28, ஹரிகாம்போத் மேளம். தீஸ்ரதரிபுடசாபு | தனனதனதன| வா-ட, 

ராகம் கமாஸ். 

| |சி| [கம] |ப| [சசி] fe 
திடர் தக ழவியைக் கிளளியெ முப்பிஇ 

1தததத। தாதத।| தாதத। தாநித। 

உடநதையு டனேநின் றர தப Mp ௮ 

பபபப | பாதநி। ச்ரநித। பா 

  

  

உன்னையே சகண்டகதென் றுந் தீப ரூ ௮ 

ச்ரரித। பாமப | தபமக।| or gl 
  
1. தததத। தாதத। என்பதில் 1 22 2) 8221 ஆக 7171। அக்ரகா 
2 சா -வை ப- விலிருச்திமுக்க, [லம் உள்ளடக்கம்,



மூன்றாம்பாகம்-பாடம். 01) 

பாடம் 01, 

அரள்நந்திதேவநாயனர் சிவஞானசித்தியார் பரபக்ஷம். 

(உலகாயதன் மத மறுதலை) 

(1) 
உள்ள தாவதுகண்ட தென்றுரைகொண்ட சென்றுலகத்து நீ 

பிள்ளை யாய்வளர்கின்ற நாளுனைப்பெற்ற காயொடு தந்ைத யைக் 

கள்ள மேபுரிகால னாருயிருண்ண இன்ஜெருகாளை யாய 

மெள்ள வேயுளரென்று கொண்டுவிரும்பு மாறுவிள ம்பி டே. 

(2) 
தோலி ரத்தமிறைச்சி மேதையெலும்பு மச்சைசுவேத நீ 

சாலெ டுத்தமுடைக்கு ரம்பையமுக்கி னோடுபுமழுக்கு ழாம் 

an Oar முக்கிடருிகோழை யீரல்நுரைக்கு மூத்திரபாத்தி ரம் 

சேல டர்த்தசண்ணார்க ளென்பதுதேர்ம லத்திரள் திண்ண மே, 

(3) 
காம மாதகுணங்க ஊைச்சுகமென்றனு கொண்டனை காதலால் 

தும மாரழல்லுங்கி €தமலிரந்த போதுசுகந்த ௬ம் 

ராம மார்தரு€தம் வெம்மைகலிர்த போதுதருஞ்சு கம் 

சேம மாகியஇன்ப மாமிகுதெப்வ ஈன்னெறிசோ வே, 

௦1. காமவர்தனி. திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி தனன! தனதனதனன! தனதன, 

1ரி 1 | |ப]த[ [ [ela 
உள்ள தாவதுகண்ட தென்றுர(ய்)கொண்ட 

arial காகமபாம er ho Aer A | 

  

  

தென்றுலகத்து நீ யீ 

சாசறிசாரி। சாத 

பிள்ள(ய்) யா(ப்)வள(ர்)கின்த காளுன (ப்ப்)பெற்ற 

சாரி! காகமபாத &€ ef er & | 

தாயொடுத௮(ர)த(ய) யஅயியி 

தாபமதபம [| கரிசநி



*7() சங்கே சந் திரிகை 

பாடம் 02. 

சிவவாக்கியர் பாடல். 

(1) மண்ணும்நீ விண்ணும்நீ * மறுகடல்க ளேமும்நீ 

௮ண்ணும்டீஎ முதீதும்நீயி * சைர்கபண்ணி னோசைடீ 

கண்ணும்நீ மணியும்கீ * கண்ணுளாடும் பாவைநீ 

ஈண்ணுநீர்மை நின்றபாதம் * ஈண்ணுமாற ருளிடாய், 

(2) வடிவுகண்டு கொண்டபெண்ணை * மற்ரொருவன் ஈத்தினால் 

விவெ?னோயி வனையின்னம்* வெட்டவேணும் என்பனே 

ஈடுவன்வர்த ழைத்கபோது * காறுமிர்த நல்லுடல் 
சடலைமட்டுங் கொண்டுமபாய்த் *தோட்டிகைக்கொ டுப்பமர, 

(3) மண்கலங்க வரஈமபோது * வைத்துவைத்த டுக்குவார் 

வெண்கலங்க வர்ர்கபோது * வேணுமென்று பேணுவார் 

நங்கலங்க விழ்ந்தபோது * நாறுமென்ற௮ு போலொர் 

மாண்கலந்து நின்றமாயம் *என்னமாயம் ஈசனே, 

(1) காரகார காரகார * காவலூழி காலலன் 

போரபோச போரபோர * போரில்நின்ற புண்ணியன் 

மாரமார மாரமார * மரங்களெழும் எய்தஸ்ரீ 

ராமராம ராமராம * சாமமென்னும் BTW. 

209. தீரசங்கராபரணம. சதுஸ்ரஏகம் | தனனனனனனன | வா-டூ, 

ராகம சுரானநீதினி, 

| ரி] tele] tet ta] [ele 
மண்ணும்றீடி விண்ணும்நீயி யிர்மருகடல்கா ளேழும்நியியியி 

காகா1சாஅ | தோநிதபாத। அர்தநிசரிரீ| ரீரி சறி௪ரி। 

  

  

எண்ணும்நீயே முத்தும்கீயி யி* ச(ய்)ந்தபண்ணீ னோசைரியியியி 

சாகாகாகா 1காகாகா£ரீ1யிர்காகபாபா| *தாாபாகரிசரி | 

* இர்த பாடத்திலுள்ள மற்றெல்லாச்சீர்களையும் சமத்தில்பாடி. 
Diss குறிப்புள்ள ஒவ்வொரு ரையும், வாய்பாட்டின் 
2-வது அக்ஷரகாலத்தில்வரும்படி பாடவும். 
  

1. சா-வை ரி-யிலிருந்திழுக்க, |8. ரீ-யை ௧- விலிருக்திழுக்க. 
2. தீர -லை நி-யிலிருந்திமுக்க, 14, தா - பா- வை .ஐட்டுக,



௬ 

மூன்றும்பாகம்-பாடம், val 

பாடம் 08, 

நம்மாழ்வார் திநவாய்மோமி. 

(1) உயர்வற வுயர்தல முடையவ னெவன.ன் 

மயர்வற மதில மருளின னெவனவன் 

அயர்வறு மமராக ள தபதி யெவனவன் 

துயரறு சுடாடி கொழுதெழென் ॥னனே, 

(2) நாமவ னிவனுவ னவளிவ ளுவளெவல் 

sina Rama ரதுவிது வுதுவெது 

விமவை யிவையுவை யவைகலந் Gh ib! HD ad 

ஆமவை யாபவை பாய்நின் ற வரே, 

(3) அவரவர் கமகம கிவி வகைவகை 

௮ வரவ ரிறையவ ரெனவடி படைவர்கள் 

அவரவ Meo mus ani குறைவில பிறையவர் 

அவரவர் விதிவழி படைவரின் றன, 

(4) உளனெனி லுளனவ ஸுருவமிவ ௮ருவுகள் 

உளனல னெனிலவ வுருவமிவ வருவுகள் 

உளனென விலனென விவைகுண முடைமையில் 

உளனிரு தசகமையோ டொழிவிலன் பரர்தே. 

22. கரஹாப்ர்ய, சதுல்ரசகஉசி எனனனனன[தனனனனனனன [தன 

ராகம் சுத்கமத்யமம், 

#la| [jw] jul fe 

உயாவரு வூயாநஅலா ஆமுடையவா மனவானுவன னன 

சரிநிசா1 PP Age, மிரிமாகமா| 3மாகாரீரிம க ரி 

மயர்வரு மாதீகஅலா அமரூளினு னெஎவ௮ன௮வன் ன்ன 

ரிமாரிமா। பாபாதநிச்ா| ஆதநீதபா | ம'கமபமகரிம க? 
  

௨டி-க-வை உதைக, 

_மா- வைப-விலிருந்திமுக்க, 

ட கா-வைம-விலிருந்திழுக்க, 

ரீ -யை க, விலிருந்திழுக்க, 

oo
 
b
r
 

ஆ
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பாடம் 04, 
தமாரதேவர் விந்ஞானசாரம். 

ர ரள! 
தற்ைதனது சு தர்கையில்முன் தந்தபொருளைத் தானேபின் 
இர்தைமகழ்ச்சி புடனிசக்கும் செய் திபோல மூவடிவாய் 
வர். துவெமே யிரப்பாக வாங்குர்கன.து மாயையினை 
இர்தவகையை யுணர்ந்தீயின் இரியும்வினைக ளென்றறிவாய். 

2 
BST SLOT SOIL கன்னால , களையேயனேக மாய்க்காணும் 
தன்தஅுஞானா தன்னாலே தனை யேயேக மாயக்காணும் 

தனதுசத்தி பிலையிரண்டும் சதீதிமானார் தனையன் நி 
தினது சத்தி வேறாகா தகனாற்றுனே கானிகமழும், 

3 

உண்டாயென்று மெவவிட.த்தும் உள தாயிருக்க Qa +g? s 
உண்டாயென்று மெவ்விடத்தும் உள காய்விளங்க லென்டத்கே 
உண்டாயென்று மெவ்விடத்தும் உளகாமின்ப மென்னின்பே 
உண்டாயென்று மெவவிடத்தும் உள காமென்னுள் wren i) ip 

[கேன் 

(4) 
சுணங்கன் தனது TFNO se0C m Caren pa Dur Os gitoGer sas 
இணங்கிமகிழும் ௮தன்இன்பம் எய்தும்வழிகா ணாுதென்போல் 
பிணங்களெல்லாஞ் சுகமென்றே பேணிப்போகர் தனைவிரும்பும் 
குணங்கொள்ஞானி யொருவனுமே கொள்ளான்இன்புண் டென 

  

[ப்போகம், 

58, கமனப்ரயமேளம். சதுஸாஏக௩ம் | தனனனனனனன | வா-ட, 

ராகம் பூர்வகலயாணி, 

ரி | is] tele tal [ele] 
  

தர்தைதனதூ சுத(ர்)க(ய்)யி(ன்)முன்இன் 
கமபாபபபா ப ப ப ப ப் ர ௮) 

தந்தாபொருள(ய்)க் தானேபின்இன் 
'மபதாப!'மபா| பூமகரிகாத 

Bon mB ps) யுடனிர(க)கும்இம் 
ரீ ரீ.ரி.ரிரீ1) கமபமகாத| 

செய்தீபோல௮ மூ*வடிவாஇய் 
ர் ர் ரீ. ப ம்) கமகரிசாஆ | 
  3 1. ம- வை உதைக,



கன மும்பாகம்-பாடம், 

பாடம் 604. 

பாஜ்சோதிழனிவ1 திநவிளையாடல். 

(1) 

"75 

Lan MFG Log (PiyGO BUS WOM PUG GIT GI BUT 
மறை3யரஈமது வாகனபா மல றரியரமது pir! பரமா 

ம்: 2 2பமமது கோவணமார மறையேசமது விழியாகு 
பறையேசமது மொழிய கு மறையபேமது வடிவாகு 

க்கி 

i. 

வதகக்கா?ன ஈம்மகாணைச் சகஇவடி வ1ப் வி௫விலக்காய்ப் 
போதங்கொளுக்தி நிலைரிருத்திப் பெ.கங்கொடுத்துப் பல்லுயிர்க 
2/கஞ்செய்யும் பிணியவிழ்ததெம் பிரிபாவீடு கருவ?தல் [கும் 

a ஈரகஞ்செப்புர் தார்2வர?க GO BOTH ST @ Halt (win. 

(3) 
அர்தமறைகள் தமக்குறுஇ யாவாரந் ரால் வழிகலிநோய் 
சர்தாகத்தி வளர்க்தெபபால் சரகரொலுத்தும் ௮ர்கணராம் 
Qi simp யார் வேள்விமமைக் க துவாகும் இவ/ தம்மை 
மைர்கஇகழ்ர்து கைவிட்டாய தனால் மாமி மக்கன் ரல். 

(+) 
முமமைப்புவனங் நளு முய்ப முக்திவேட்கும் இவர் தம்மை 
ஈம்மைப்2போலஃ கண்டெழுகி காளுசானா ௮றமபெருக்கிச் 
ரெம்மைதருமக் கோலோர்கிக் இகஇிரியுருட்டி. வாழ்தியென 
வம்மைப் பயன்பே லெளிவா 5[॥ உலவாக்கிறழியொன் அுதவுவார், 

23. ஹரிகாம்போதிமேளம். தீஸ்ரசகம் |நானனனன। வாய்பாடு, 

ராகம் மோஹனம். 
  

| tf] [ele] fel [தரி] 
மற(ய்)பெமது பீடிக(ய்)யா மற(ய்)பெஈமது 
1தரிசச௪ச!/௪ ரீரிகசாா|। கக/கபபப| 

மற(ப்)பெமது வாகனமா மற(ய்)யெஈமது 
'கரிச௪சச௪ச/ச௪ ரீரிககா। & 1a gu LI 

wo(wjQusog Caraarior மற(ப்)யெகமது 
'கரிச௪௪1ச|) sreeer| Fle hes) 
ம ஐ(0)0 பசமது மொழிீயாகு மற(ய்)பெஈமது 
குத]தரிச்ச் | த'தாசாச்। கசகதபப | 

1. ௪-௪- த. தா-வை அடிக்க, 

2. ரீ-பைப - விலிருந்திழுக்க, 
3, உ- வைச் - விலிருந்திமுக்க, 

*10 

ட் | 
ப £துக(ய்)யா 
AP hae wr 

மூபுரமா 
PA a & 

விழீயாகு 
lager gr ul 

வடீவாகு(ம்) 
பர்காக])
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பாடம் 00. 

மாம்பழக்கவிச்சிங்கநாவலர் பழனிக்கோயில்விண்ணப்பம், 

(1) மதித் தபடிகொடிப் பொழுதில்மனக் கவலையொழித் தீதிக 

ததித்தமிழின் இயற்கவிகள்சொலக்கனிவுகொடுத்தருள்செய் 

குதிச் தமார்தொழப் புனிதகுணப் பரமனுதற் கணிடை 

யுதித் தசவகிரிக் குமரவுனக் கபயமுனக் கபயம். 

(2) ௮ளப் பரியமகச் துவரினடித் துணையையடுத் தவர்கள் 

சளப்.படுவதிலைச் சகலசவுக் கியமுமுறப் பெறுவர் 

வளப் பவுலகினிற் பெரியவழக் கமிது. மலைக் குகவெ 

னுளப் பயமதகற் மிபருளுனக் கபயமுனக் கபயம், 

(3) அமைக் குமுனதுளப் பெருமையளப் பதெவர்தமக் குமரி 

இமைக்குமுனமெனைக் தொழிலுமியற் நிடுவைகினை க்தென து 

சுமைக் கவலைதவிர்ப் பதஇசுருக் கமதில்மயக் கமென 

வுமைக் கினியதிருப் பு,தல்வவுனக் கபயமுனக் கபயம், 

(4) ௮ரைச் கணமுமினிச் சிரியனகக் கவலைச$௫க் கரிது 

்.... தரைக் கணுயர்வுறக் கருணைதனைப் புரிதிகமிழ்ப் பொதிய 

வரைக் கலசமுனிக் குமுனமஇத் கமியமறைப் பொருளை 

புரைக் KOU BoM ss குரவவுனக் கபயமுன்க் கபயம், 

65, மேசகல்யாணிமேளம். திஸ்ர்நபகசாபுஉசி தன (தன்னதன(கனன 

ராகக் சாரங்க, 
  

  

| ரி] ]க] [மப] [த] [சி[ச்| 
2சி(.ி) தி) கபடி Baral") பொழுதினன்) 

னி கவல(ய்)யொழி(த்) த தி. ம் 

Io G@| & Ne & த | ப 

_ அதி(ி)தமிஜினிய(2) கவிக(ள்) 
. eee en aa) பத 

சொல(க்) கனிவுகொடு(த்) தரு(ஏ)செ(6) 
நி ௪ | தப 3மரிக|) ம ரி 

],.ம- த-நி-யை உதைக, 

உம் * சுத்தமதியமம்,



(1) 

(3) 

(4) 

மூனரும்பாகம்-பாடம். #25 

பாடம் 07. 

ஆளவந்தார் ஜானவாசிஷ்டம். 

(மாயாவிசித்ரம் ப்ரத்யகூமான தறிவித்தல்) 

of (lp வகையாம்பூ மியினால்பே [றும் பிரம 
து மாயையேற் றங்கேண்மோ 

விழு மருுலவ ணன்தன்மெய்ம் மறக்து 
முன் கண்டவிர் தச்சார ல் 

மு வமனக்கண் ணாடி.பயில் கின்ற 
வட. லொடும்போய்ப்பா[க் தில்கண்ணி ல் 

தழு வுறங்கொலெனு மமைச்சருட னெண்ணிக் 
தா னையுடன்்சமைச் துபோனான். 

சென் மஅிசைசென்றனன் மிட்டுந்திக் குளிஐ 
யஞ் செய்யச்செல் வான்போல 

முன் இகழும்விர் ததிரிமுன் பட்டான் 
டக் கொழிக்கமூன் முதிக்கி ல் 

துன் அிவளர்வன மெல்லாஞ்சுற் அனா 
னனி சொக்கான்கு மூலொன்றி ல் 

௮ன் அகருதிய கருத்துவடி வெடுத்த 
தெனப் பழையஅட விசண்டா ன். 

கா லனக/நிக ராம்௮க்கடி பவனச் 
துல ௮லுங்கடை.. பர்செய்கை 

போ லவன்முன்சஞ் சரித்ததலங் களுமச் 
சே ரிகளும்பொருர் தக்கண்டா ன் 

சா லவியர்சன னர்கக்கடை யர்கடைச் 
சியர் குடில்கள்தப் பாவண்ண ம் 

ஞா esr ons ராக்கிவியப் பினால் 
மன மயக்காண் ணிநின்ரா ன். 

கருத் கயருச்துயர் கரைப்பக்கண் கரைந்து 
மெய் கரைந்துகக மரின் ற 

ARs தையர் தங்கூட் டத்தில்மிக மெலிவால் 
வாய் விட்டுவிம் மிவிம்மி 

யொருச் திமுதல்கா of pis sex Bor @RT 
பெய ரெல்லாம்உரை யாநின்று 

பெருதீ கசெடுங்குா லாலேயிவ் வாறு 
புலம் பினைபே தமாக,
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(5) 

(6) 

(9) 

சங்கேத சந்திரிகை 

மா முனவிதி யாலென்மடி. விட்டு 

மடிர் துபோமைக் கர்காளோ 

வே ரு௫ூயெக் தூரம்ஏ கினீர் 

யார் முகத்தேவிழிக் கின் ஜீரோ 

கூ றுனசெய் குன்நின் மணி மாலைக் 

சோ ளாலேகுளி ப்புல்லி 

௮ ருனஎன் கெருப்பையாற் ௮வா 

யோ மகளேயகர் கதோறுந்கோ. 

முன் னஞ்செய்தவத் இனால்கே டாக 

மா நிதிபோல்முன் வகந்தெய்தி ப் 

பொன் னனாநின் குலக்தோ ரவர் மயல்விட் 

டென் பகளைப்புணார் துவாழ்க்த 

மன் னனாமரு Los oor ino கதனையோ 

மதி முகக்தைவர் துகாட்டாய் 
டு . . e ட் 3G) . fd ஓ ட 

பின் னமுறும்படி யுனக்கென் பே கைசெயுஞ் 

Ay பிழையல்பே தித்தாயோ 

வன் பிறவிப்! ராற்மில்வல் வினையா 
குர் திரைகளவர் தூகூடி த 

கன் பிறவியர சியற்கைதவிர்ச் கெமது 

தை யலுக்குக்கலை வனாகி ப 

jor பிறவிப்புலை பரைப்போல்பூ தலக்துப் 

பரந தானும்புன்மை பூண்டான் 

மின் பிறவிநிற் கரிதுமிகக் கொடிது 

மிகக் கொடிதுவிதி யேயென்௫ள், 

என் றழுது௮வள் புலம்பியிசைக் கவெலா 
ஈனி கேட்டலவ ணன்ஆங்கே 

நின் ௮ளகன்சே டியராலவள் துயரம் 

ston st ONC யத்தோடு ங் 
கன் மியநின்னிட சோதுநீ யார்நின் 

மக ளார£ரின்கா தகலோரார் 

ஒன் அும்ஓழிவற மொழியென் திவன் வினவப் 

புலைக் கழத்தியுரைப் பகானாள்,



“I
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(9) ஈ துபுலைச்மிச ரியிதிலொரு புலைய 
னென் கணவனிவ ஸுக்கிங்கே! 7 

மா பிறந்தன ளவளையிம் இரன்போ 
லொரு மன்னன்வர் துசெர்ந்தா ன் 

மபா துநெடும்புணர் வித்தவிதி பாலே 
பவள் மூன்றுபுகல் வர்ப்பெற்று ள் 

ஏ துறுால்வினை போலக் oor aus 
தென் கிகாஞரிறர் துபோனா ர். 

(1) கசெடுங் காலம்வாழ்க் குதன்பின்நீ லமுகில் 
துளி வறண்டுநில னீர்சுண்டி க் 

கடுங் காலனிகர் கலியால் பிசை இசையோய்க் 
கடை பரோலாங்கழிர் துபோனா / i 

நடுங் காநின்றன துபருந்கனி பையுமே 
துணை யானேகாங் களென்ன 

௮டுங் காலவேல் வேர்சன்௮மைச் சரைப்பார்த் 
ததி சபிதீதானவ ஈனாகி, 

(11) சேண் வனகொடுத் இவளைவெர் துயர் தீர்த் 
கர் நகரில்மீண் டுமேவி 

கிண் டவுலகத் இயல்புமா யையின்வல் 

லப மும்அவன்மெடி. அகண்டான் 
காண் டகையபரம் பொருளு ரா முளைப்! 

௮ிந் சமைர்கான் ௧௫ ணைவள்ள ல் 
ஈண் டியலிம்ம। ாரயைகடப் பரிய 

வன் மோகமியற் அுங்கண்டா ப், 

25. ஹு காம்போதிமேளம்.கண்ட௩௨உகினன[தனனனன[தனன வா-ட, 

ராகம் ஜத்சுரடி, 

| ரி lato] Jul 1[த/ரி। fe] 

அழு வக(ய)ய(ம்)/௨ மியின(ல்)பெறு(ம்) பிரமமிது 
TMP a wow oe | ee © Aw oF | Boned | 

ம௮ய(ய்)யே(ற்) ஐ(ஙிகே(ண்)மோ இலு 
தப ப தாச VP தா 

வி மு மழுறுலவ ண(ன்)றஅ௮(ன்)மெய்(ம் ) மற(ர்)துமுன் 
1ரிரி| மேமமமம| ம ப ம க த. | நமமேகக்சரி]| 

கண்டவிர் த(ச்)சாரல் இல்ல் 
சாசசா|ச!ரிகா|அறு 

  

  

1. ரி-ரீ-சா-வை அூட்டுக, | 2. த-ப-ம-௧க-வை டிக்க, 

ட ம-வை டித்து ம- விலிருந்து க-வை எட்டிவருக,
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பாடம் 06, 

சிவஜானதேசிகர் பதிபசுபாகவிளக்கம். 

(1) கங்கையிற்ப டிர்திட்டாலும் கடவுளைப் பூசித்தாலும் 

மங்குல்போற் கோடிகானம், வள்ளலாய் வழங்கினாலும் 

சற்கையில் லாகஞான சால்திரமு ணர்ந்திட்டாலும் 

பெரங்குறும்। | லால்புசிப்போன் போய்கரக டைவனன் றே, 

(2) சலையெலா முணர்ந்தானேனுங் கரிசறத் தெளிர்தானேனும் 
மலையென வுயர்ந்கானேனு மனமய லகன்ரானேனும் 

உலசெலாம் புகழப்பல்லோர்க் குகவிய கையனேனும் 

இல$ூய இரக்கமின்றே லெழுகர கடைவனன்றே, 

(5) சொலையிலா லுதவுமன்னங் கூறிற்பே ரமுதமாகும் 

கொலையின னளிக்குமன்னங் கூறில்வல்விடமாதாகும் 

கொல்ையின னளிக்குமன்னங் கொடும்பவ மளிக்குரு£லம் 

கொலைஞர் தம் மனையிலுண்பான் கொலைஞனே யாவனன்றே, 

(4) இத்திற னருள்கைப்பற்றி யுயி/க்கெலா மிகக்கைச்செய்க 

சத்திய மிரக்கமின்றேள் முத்தியைச் ஈார்லொர்கற் 

பத்தியா லியோகஞ்சரும் யோகத்தல் பரமஞானஞ் 

சித்தியா மிகற்காதாரஞ் வகா ௬ண்யமன்றே, 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம். தீஸ்ரஏகம்| தனனனனன। வாய்பாடூ, 

பரி) [கம] |] ]த18ீ] 17] 
  
  

கங்க(பி)யிற்ப டிர்தி(ட்)டாலு(ம) கடவுளைப் பூசி(கி)தாலு(ம்) 
சா"சகாக| மாக சரச | சசசநிதப।| தாநிசா௮ | 

மங்கு(லி போற் கோடிதான (ம்) வள்ளலாய் வழ(ங்)கினாலு(ம்) 
fr Flere | wru wr wo | srereP P| ge 3 hare | 
ட ணை 

1. க-கா-வைரி-யிலிருது உதைர்துபோச, 
2 சா-வை ரி-யிலிருந்திழுக்க, 

9. மா-ரீ-ரி-யை உதக,
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பாடம் 69. 

சோநபானந்தர் சோநபசாரம். 

லெண்பா. 

(1) நேற்தின்று நாளையென நிச்சயிக்க ராப்பகலை 
மாற்றிச்சு யஞ்சோதி வடி.வாக--யேற்றபடி 
யென்றுமொரு காளாஇ ருக்குக்குரு நாளைச் 
சென்றுகொழு வாரே வம். 

(2) சேகால யத்திற் சிதாகாச தேவதையை 
யாகாய சார்திமல ராலே--யேகாச்த 
மந்திரத்தால் பூசைசெயு மாதவரை யாகரித்துச் 
ரந்ககம்வாழ் வார்க்கார்௪ ரி, 

(3) முக்கனியும் பாற்சோறு முன்பிருக்க நாயருந்திக் 
கக்கிய(௮ச்) சோற்றைக் கருதுவா--ரெக்கலக்கு 
மெல்லாப்பொ ௬ுட்ருமிரும் பொருள்ய। பென்னாமல் 
வல்லார்க் கடிமைபுகு வார், 

(4) தன்னிடத்தி லேதோற்றித் தள்னிடத்திலே மிருந்து 
தன்னிடத். தேகூடும் ரகத்தெலாம்-- தன்னைவிட 
வேறன்றெனச் காண்பரல்லா விவ்வி டுபெற்றோர் 
மாறென்று காண்ப?2ரா மற்று, 

20. தீரசங்கராபாணம், திஸ்ரநபகசாபுஉசி தன[தனனகன|தனன வா-ட, 

ராகம் சங்காாபரணம், 

  

  

  
ராப ஏ 144 

கே(றி இின்றுரா எள(ய்)யெனறிச் சமி(தி.கரா(ப்) பகல(ய்) 
ior | பாபபா |) wing wr] 7 தபமசகசா | மகி 

மா(ற்) றநிச்சுயஞ் சோதிவடி வாகியே(ற்) றபடி 
சம) பாமகா। மக3ரிகசம। பாபபா| பபப 

யென் நுமொருரா எளாஇருக் Sl) திருடா எச் 
மா! ம eer, மிநிசா ரிச்ரநி/பா। பாப 

சென் நுதொழுவா ரேரகிவம் ம்இம்இம் ம்இம் 
ரீ| ரி. ரி ரிகா। மாபூரீ। யியிசா। ௮௮ 

தவை அடிக்க, 
_ரி- க: வை உதைக, 
8 - cou த- விலிருந்து உதைந்துபோக, 
பா- வை த-விலிருந்திழுக்க, 

9. ரீ-யை ப-லிலிருர்திழுக்க, 
(, £-யைக-விலிருர்திமுக்க, 

im 
s
o
b
r
e
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பாடம் 70, 

சச்சிதானந்தஸ்வாமீ திநக்கதிரிசியவிவேகம். 

வேண்பா. 

(1) குணபேத மன்றிக் குணிபத மின்றேல் 
ஈணுகாச் சடடித்து நாட்டம்--ஈணுகுவடுகன் 
பொன்னே பணியாகப் பொன்காட்டக் கோடணியு 
மென்னேவ ரதற்கிரை, 

(2) மண்வேட கீ தன்மிமனி காதிசிக் துருவால் 
ரண்ணு?மா பேதந்கான் காடுங்கால்--மண் ணுருவ 

மெல்லாமண் ணொன்றேபே லெர்கெர்த சித்துருவு 
மெல்லாமெொன் றென்றேயி 

(3) எந்தெர்த யோனிகனி லெர்தெந்து ௬வாகி 
Qui sas நாளாகி யீங்குற்2றன்---இக்.நநா 
னிவ்வ(மெ துவாவேனென்னும்பயச் தவிர்2.தன் 
ஒவ்வாறி லையதனை யுற்று, 

(4) ரானென்ப தேதென்று சானுன் னும் பேகெல்லாந் 
கானாகுஞ் சிற்சொரூபர் தான்விளங்க--வூனுகி 
அன்னியமல் லாதிருக்க ஆண்டபெ,ரூ ௨'8ன 
யென்னையுனை யென் றுரைப்ப தெங்கு. 

29. ஹரிகாம்போதி. திஸரநபகசாபுஉசி தன(கனனதன।|சனன வாஃடூ 

ராகம் கமாஸ். 
  

ர் | பரி ௪ 
குண பேதமன் நீக்குணி பேதமின் றேல் 

நி கு| SBD Fa | rr 8 FI நீ தபா! பாது 

  ம] [ப]       

  

  

bo காச்சட இத்துநா(மட்) டம்ம்ணு குவசெ(ன்) 
மம! பாதச் நிதபமக। மாறுநித। நி த ப 

பொன் னேபணீ பாக(ப்)பொன் நா(ட்)ட( திதோ டணி௰ 
'தார| ]நிச்17) கார ம்*ரிகி் ம் & Fr eS 

மென் னேவருஉ௨ தற்கிசை மியி 
ரி ச்| நிதபபம। பாத£மா। yo 
  

1. நீ-நி- ரீ- தா வை ஆட்டுக 

2, நி-ரி-யை உதைக, 

மு
 

. &i - onal if- யிலிருச்கிழுக்க, 

4, மாஃவைப MAKE Rupa si,
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பாடம் 7]. 

மாம்படிக்கவிச்சிங்கநாவலர் பழனுபுரமாலை. 

கலித்துறை, 

(1) மத் தத்தைவென் திருக்கின் றவர்போற் அமலர்ப் பதக்தென் 
சிக் சத்தையன் பிற்செலுச் தும்படிக் குத்திருச் தியினி 
யெத் தத்தையுர் தலிர்த்தீ டேற்றல்வேண் டுமிசை குயிலோ 
டத் தத்தையும் படிக்கும் பழனா புரியாண் டவனே. 

(9) எப் பாவிகள் உனைப்பா டி.லும்பாட் டி.ற்சரங் கியவ / 
தப் பானவை பொருத்தாள் வதன்றோ முறைசஞ் சலத்துள் 
வெப் பாரனற் புழூவொப் பாகநீ யெனைவிட் ளெகேன் 
அப் பாமன வெறுப்பா பழனா /ரியாண் டவனே,. 

(8) சாட் கொளசாட் கொளரல் லறிவின் திரடை Oe இ 
வாட் கொளறீண் டகண்ணார் வலைப்பட் மமனக் அனது 
தாட் கொளவுச் தெரியா துழல்வே ளைத்தரு ணமிதில் 
௮ட் கொளல்வேண் டுமையா பழனா புரியாண் டவனே. 

(4) தொலை யாவருத் தமிங்கார் சகிப்பார் தினந்தோ று மன ம் 
சிலை யாஇரக் கமிலை யாவுனக் கருள்செய் வதொரு 
மலை யாவெறுப் பென்சொலை யாகண்பா ரெனைமா ஈதிபொன் 
அலை யாலிறைக் தொக்கும் பழனா புரியாண் டவனே. 

20. நடபைரவி, தீஸ்ரதீரிபுடசாபுஉசி தனன | தனதனதனன | தனதன. 

ராகம் பைரவி, 

ட ரிக] ம] felal jel [él 
ம தீ தத்தைவென்விருக்கின் றவர்போற்றுமலர் ப்பசத்தென்இன 
Hens ச் ச் £ நித *நி |ச்ரி5ச் £ நித4தாக் ரி ரீ (மி 

சித் தத்தையன் பிற்செலுத் தும்படிக் குத்திருக் தியினீ யி 
*்ச்நி ச்ரிச்*நி| ச்ரிச் நி ச்ரிச்ரநி| தபமமப | *தர்நிச்। ஆ 

Qué தத்தையுர் தீவிர்த்தி டேற்றல்வேண் டுமிசை குயிலோ த 
ரிகீ| ம்5க்ம்£! மீரகீம்க ம் ப் ம் £ | கீரிச்சா(ம்க் ரயி 
டத் தத்தையும் படிக்கும் ப ழனா புரியாண் டவனே ஏ 
Pea ச்ரி ச்நி। ச்ரிச்5நி| FAP A siP os | her ஆ 

  

  

*சாச்ச் -ர்நிச்ரி-யில் 3,2, 2-1, 2,2,2- ge 7, 1, அக்ஷர 

காலம் உள்ளடக்கம், 

1. சா-வைப-விலிருந்திழுக்க. | 8. த- சதுஸ்ருதிதைவதம். 
2 ச்- தா-வை அடிக்க, 4, நீ- மா- வை ஆட்டுக, 

9. நி-டு- தவை உதைசு, 
*1]
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பாடம் 72, 

மாம்பழக்கவிச்சிங்கநாவலர் பழனாபுரிமாலை. 
கலித்துறை, 

(1) பாடி யபண்பெப் படியி ருந்காலுமென் பா மலர்த்தார் 
சூழ. வரம்பற் பலவுச் தந் துள்ளத் H யர்தவிர்ப் பாய் 
வாடி மயங்கச்ரெ யேல்வ ரை?தோறு ம கிழ்ந்துளி ௯ 

யாடி வரும்சிற்। ராப ழனாபுரி யா ண்டவ னே. 

(2) சோபத் தையும்பவக் துன்பத் தையும்கெட்ட து ட்டமனக் 
தாபத தையும்பகைக் காலப் பிசகையும் உண்டா மன் 
கோபச் தையும்பிணிக் கோரத் தையுமன கு றையையு மெவ் 
வாபத் தையுந்கவிர்ப் பாய்ப ழனாபுரி யா ண்ட னே. 

ங் 

(3) கோயொ ருபக்கர் துயரொ ருபக்கம் அ ழைக்தச லிப் 
பேயொ ருபக்கமலைக்க நொர்தேனெனைப் பே ணுகண் டாய் 
நீயொ ருபக்கம்வெ இச்சா லென்செய்வ து நேயவள் ளி 
யாயொ ரூபக்கமன் னும்ப மனா (மி யா ண்டவ னே, 

(4) பொறிச ளராமல் புலன்௮ லையாமல் பு கல்கர ண 
கெிபி ஈகாமல் கபமே லிடாமல்௮ச் நே ரநின் தாள் | வாய் 
குறித வருமல் தெளிந்துப் யவென்னைக் கை க்கொண்டருள் 
௮ ரிவு டையோமொய்த்து லாம்ப ழனா! 8 யா ண்டவ னே, 

15, மாயாமாளவகேளள,. திஸ்ரமட்யசாபுஉசி |நனன[தனனதன| வா-, 

ராகம் சாவேரி. 

[ft | tele! teiel | சி 
பாரடி யபண்பெப் படியி ரு) காலுமெனன்) 
பதப| மரீ ரீ சரிக! ரி ரீ ௪ தீதி | 7 

௬ 

  ட 

  

  

  

  

பாது அதுமலரர்த்ி) Si HY Myo 
ar ol F&F PF 2m uf தாது ௮ஆ | 

சூ.டி வரம்பற் பலவுந்) த(ரி)துள்ளத் 
Poo geo ee € hae] Ned sul 

துஉஉ உயர் தவிரப்) பா௮ அதும் 
பதப। மகரிபம| Wa Gerry | 
  

1]. ீஃ-யைக- விலிருர்திழுக்க, 

2 நி-ம-வை உதை, 

3. STs me ge Oa,
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பாடம் 78. 

பட்டணத்துபிள்னையார் பாடல். 

கலீத்துறை. 

(1) கைப் பிடிரா யகன்.தூங் கையிலே யவன்கை யையெடு த 

Sit jon Ser னிலசை யாமல்முன் வைத்தயல் வளவி ல் 

ஓப் புடன்சென் அுதுயில் கத்துப்பின் வர்துறங் குவளை 

யெப் படிரா னம்பு வேன்இறைவா கச்சியே கம்பனே. 

(2) கல் லாப்பிழை யுங்கரு தாப்பிழை யுங்கசிர் துருகி 

ரில் லப்பிழை யுநினை யாப்பிழை புநின்௮ஞ் செழுக்கை ர் 

சொல் லாப்பிழை யுந்துதி யாப்பிழை யுர்கொழாப் பிழையும் 

எல் லாப்பிழை யும்பொருத் கருள்வாய் கச்சியே கம்பனே. 

(3) பொன் ளைநினைர் துவெகு வாகத்தே டுவர்பூ வையன்னாள் 

தன் னைநினைக் அவெகு வாயுரு Hours ரணியி ல் 

உன் னைநினைர் இங்குளைப் பூசியா தவுலுத் தரெல்லா ம் 

என் னையிருர் துகண்டா யிறைவா கச்சியே கம். னே. 

(4) கா டோரெடி யேஈடற் யுநமோ கனமே மிகுக் த 

ரா டோகக ரோரகர் ஈநடுவோ ஈலமே மிகுர் த 

வி டோபுறக் இண்ணையோ தமியே வுடல்வீ' முமிட ம் 

நீ டோய்கமுக் குன்றிலீ சாவுயிர்த் துணைமின் பதமே, 

8, ஹனுமதோடி. திஸ்ரத்ரபுடசாபுஉசி தனன[தனதனதனன[|நனதன, 

ராகம் தோடி. 

(ரி) tel ம] /ப][த| ]சி| [ச்] 
ைப் பிடிநாய கன்தூங் கையிலே யவன்கை யையெடூ உ௨க் 

  

  

சா |மிதபா।கமபா|நிதபா|கமதா |நிச்கா। gy 

தப்பு றந்தன் னிலசை யாமல்முன் வைத்தயல் வளவில் இல் 

தா | il & & | | Site | 2A & wir 4 shen! a 

  

1. தாடி த-வில் 8, 2, 2 ஆக 7 ௮௯ஷாகாலம் உள்ளடக்கம், 

2உரி- சதுஸ்ருதி ரிஷபம்பிடி.த்துஉதைக,
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பாடம் 74. 
பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல், 

(1 
காம் பிணங்கும் பணைத்தோ seri gird அக்கும்கா சிலுச் 
தாம் பிணங்கும் பல. சையும்விட் டுத்தனித். துச்செத்து ட ப் [கும் 
போம் பிணர்தன் ளைத்திர ளாசக்க. டிப்புரண் டினிமே ல் 
சாம் பிணங்கச் துதையோ வென்செய்வேன் தில்லைச்சங் கரனே. 

2 
ஊட்டுவிப்பா னும்உ றக் ன் ஜரரொடொன்றை 

மூட் டுவிப்பா னுமுயங் குவிப்பா னுமுயன் றவினை 
காட் டுவிப்பா னும்இரு வினைப்பா சக்கயிற் நின்வழி 
ஆட் டுவிப்பா னுமொரு வணுண்டே தில்லையம் பலத்தே. 

3 
கையொன்றுசெய்யவிழியொன்றுகா டக்கருக்தொன்றெண்ணப் 
பொய் பொன்றுவஞ் சகரா வொன்றுபே சப்புலால் கமழு 
மெய் யொன்றுசா ரச்செவி யொன்றுகேட் கவிரும் புமியா ன் 
செய் கின்றபூ ஜையெல்வா அுகொள்லாய் வினை தீர்த் தவனே. 

4 
சா யாருஞ்சுழ் நமும்பெண் பவ விட்டுத்தாழ்ர் திநொ ள் 
நீ யாருரா னாரெனப் பகர்வார் ௮ந்தரே ரக்திலே 
நோ பாரும்வர் குடி கொள்வரே கொண்டோ யும்ஒரு 
பா யாருநீ யும்௮ல்லால் பின்னையே துநட்பாம் உடலே, 

22.கரஹரப்ரிய, திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி தனன| தனதனதனன| தனதன. 
ராகம் மத்யமாவதி, 

| |ரி/ச| je} |ப| [தகி |ச்) 
காம் பிணங்கும் பணைத்தோளா ர்க்கும்பொன் 
ரரி | 1நி சரீ ரி A Polo oo et 

னுக்கும்காசி லுக்கும் ம்ம் 
1ம ப நீ | பம$ூரீ | மீ 

தாம் பிணங்கும் பலசை யும்விட் 
ரீ | மபரநிச்| ரிம் 37 | ரி ச்சீநி। 

டுத்தனித் துச்செத்து௨ ஊ 
பம3ரீ 1|ரி ௪௪] ஆ 

  

  

  

* ரீநி ௪-வில் 8, 2, 2௮௪ 7 ௮௯௨காலம் உள்ளடக்கம், 
1. நி-மஃநி- யை உதைக. 
2, நீ- ரீ-ரீ-யை அட்கெ, 
உ ரீ-யைம-விலிருந்£ ரீ,
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பாடம் 75, 

கச்சியப்பசிவாசாரியஸ்வாமி கந்தபுராணம், 
(கவவீரர்களுக்குச் செங்குர்தமளித்தது) 

(1) உதிதரும் அத்திற ல்வீரர்து ரியணைமேல் 
அ௮ம்மையு டன்உறைந்த நாதன் 

பதமலர் கள்பணி ரீதெழலும் ௮வர்கண்டு 

பார்ப்பதி யைப்பரிவால் நோக்கி 

மதியுமி குதிறலு ம்எழில்மா னமுங்கை 

யெனப்பெ நுநம்மைந்தர் இன்னோர் 

புதியர்௮ லர்ஈந்தி தனிக்க ணத்தவரென் 

ருன்சுரு திப்பொருளாய் நின்றான். 

(2) தேவிய துகேட்டு மைர்தர்க்க யில்அருள 

அவர்க்கெல்லாம் சிவன்வெவ் வே.று 

தாவில்க டர்வாள்உ தவிவி பர்ப்பில்வரும் 

ஓரிலக் கர்தனய ரோடு 

நீவிர்ச ளுமொன்தி நுங்கட்கு றைவ 

னாகிய சேயைநீங்க லன்றி 

யேவல வன்பணித்த னசெய்தொ முகுஇர்என் 

மூன் ௮வ ரும்இசைர்து தாழ்ந்தார், 

28.ஹரிகாம்போக், சதுஸ்ரரகஉ௨சி னனனனனன[தனனனனனனன[தன 

ராகம் நாடதரஜ்சி. 

| ரி] கம] |/ப| tals] [él 
உதிதரூ(ம், ஆ௮த் திறல் இல்விரர் ௮ ரீயாணைமே(ல்) இல் 
கமாகமா | மாநீதாநீ। மீபாதா£ரி[ சா த.௮ஆ| ௮ 

அ௮ம்மையூ டன்ஊற(ய்)ர்கா நார௮௮௮ தன்இன்இன்இன் இன் 
தோாநீதா। நீபா தாகி சாத௮அ௮ சா ஆத! ௮ 

பதாமலர் கள் இள்பாணீ இந்தேழாலும் ஆல(ர்)க்கண்டூ ஊ 
தீரீதரி சா ரரீகாம்॥| அரிசாம்கார। சாசாசாச்£| ௮ 

பாரர்ப்)பாதி ய(ய்)ப்பாரீவா(ல்) ரோஜ ஓக் £ மி மீ மீ யீ 
ரீச்ரநீ।| தாபாதாநீ | ச்௮றீதா। மாதுகாசா| த 

  

  ஆ 

1. பா.- வை நி-யிலிருச்திழுக்க, 4, ரி - யை உதைக, 
2, நீ, ர், ரீ-யை ஆட்ட. 9. சாவை க் - விலிருந்திழுக்க, 
8, தா- வைச் -விலிருர்திமுக்க,| 0, ரீ-யை ப- விலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 70, 

தாயுமானஸ்வாமீ பாடல், 

(1) பொன்னை மாசசை ப்பூமியை காடிடே 

னென்னை சாடிய என்னுயிர் நாதனே 

யுன்னை சாவெ ன்்உன்னருட். 6 வெளி 

கன்னை நாடுவ ன்தன்னர்த னியனே. 

(2) சன்ன தென்றுரை சாற்றுவ னஎலாம் 

நின்ன தென்றனை நின்னிடச் தேதர்தேன் 

இன்ன மென்னை யிடருறக் கூட்டினால் 

பின்னை யுய்கிலே ன்பேகைய னாவியே, 

(8) ஆவி யேயுனை யான்௮.றி வாய்றின்.று 

சேவி யேன்கள ச்சிர்தைதி றைகொடேன் 
பாவி யேன்உள பான்மையைக் கண்டுநீ 

கூவி யாளெனை யாட்கொண்ட கோலமே, 

(4) கோல மின்றிக்கு ணமின்றி நின்னருள் 

சல மின்றிச்டு நியன் பி ழைப்பனோ 

ஆல முண்டும்௮ மிர்துரு வாய்வர்த 

கால மெர்தைக திநிலை காண்பதே. 

25. ஹரிகாம்போகி,சதுலாஎகஉசி னனனன[தனனனனனனன[|தனனன 

ராகம் சாம, | 

eet re தச] [ச 
பொன்னை மாஆதாரை யிப்புனமியை ரா அடீடேஏ ஏ 
தாசா।| ரீமாகா?ரீ| யீ சரீ க$ரீ| FT OPS et | AY 

  

  

னென்னை or Yio ur ௮௭௭ன்னுயிர் நாதுசானே ஏ ஏ 
'தாசா| சீமாகாரீ) மீ ௪ ரீ ௪ £ரீ। சாஅசாசா | ஆஅ! 

யூன்னை ராஆடுஉவா ஆனுஉன்னருட் 6ஊவேளீ யியியியி 
Sar orl ir guts P| uP ௪ ரீ க £ரீ| சாஅசாசா। சரி*மப| 

தன்னை ரா ஆடவன் இன்தன்னர்தா னிஇியானேஏஎ ஏ 
1தாரீ | ச். அதாபா | மபா தபா।| ம*க$ரீசா௮ | சாபா 
  

]. தா-தா-பா- வை அடிக்க, 
2. மா-வை ரி-யிலிருக்திழுக்க.. 
8. ரீ-தா-தா- வை ஆட்டுக, 
4, க: ம*வைஉதைச,
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பாடம் 77. 
தாயுமானஸ்வாமி பாடல். 

கண்ணி, 
(1) எங்செங்கும் பார்த்தாலு ம்இன்புருவாய் நீக்கமின் மித 

தங்கும்த னிப்பொருளை ச்சாருரா ளெர்காளோ. 
3) நீக்கப்பி Muth னைக்கம றக்கக்கூடாபப் 

போக்குவ ரவற்றபொரு எணைவ தெர்காளோ, 
(5) பேச்சுமூச் சில்லாத பேரின்ப வெள்ளமுற்று 

நிர்சுநி லேகாணாமல் நிற்குநா ளெர்காளோ. 
பண்டுங்கா ணேகான்ப ழம்பொருளே யின்றுமுனைக் 
கண்டுங்கா ணேனெனவும் கைகுவிப்ப தெர்காளோ, 

(5) கற்குணத்தைப்போன்றவஞ்சக் காரர்கள் கைகோவாமல் 
நற்குணத்தார் கைகோத்து கான் திரிவ தெரந்நாளோ. 

(0) வாலற்ற பட்டமென மாயாம னப்படலம் 
காலற்று விழவுமுச் கண்ணுடையாய் காண்பேனோ. 

(7) சேசஞ்ச திதுமிலேன் நின்மலனே நின்னடிக்கே 
வாசஞ்செ யஇரங்கி வாவென்றா லாகாகோ, 

(8) ஈரய்க்குங்க டையானேன் ஈாதரநின் னின்பமயம் 
வாய்க்கும்ப டியினியோர் மர்திரக்தா னில்லையோ. 

(0) என்னாசே கேட்டிலையோ என்செயலோ ஏதுமிலை 
தன்னாசு ரநாடாஇத் தத் துவங்கூக் தாடியதே, 

(10) காலால்வ ழிதடவுங் காலக்கே கண்முரைத்தாற் 
போலேயெ ன தறிவில் போர்கிவாய் நில்லாயோ, 

29, ஹரிகாம்போதி. திஸரஎக௨சி னனனன[தனனனனன[தன வா-டூ, 
ராகம் கேதாரகேளளம். 
  

  
  

| |சி) |க[ம| [ப] fale] [él 
எ(ங்)கெ(ங்)இ(ங்)கு(ம்) பார்தி) தாலும் இம் 
ரி ம பூ. | ச்ச்ச்ச்ச்ர | ௮ 

இன்)புருவ(ம்) சீ(கிசமினன்) சி இத் 
ரி ரிச். ச். | நீதபபார|] ௮ 

தீ(ங்)கு(ர),௧௮ ஸிப்பொருளை இச் 
ச் ச் த] பாமக $ரீ| யீ 

௪()௫௭௮ ளெர்ரதளோ ஓ 
சபமக!] *சாசசசா| ௮ 

  

1, நி-யை உதைக, 
"2, நி-யை ச்-விலிருந்திழுக்க, 
8. ரீ- யை ஆட்டுக, 
4, சா - வைரிஃயிலிருந்தமுக்க,
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பாடம் 78. 

மஸிதான்சாகிபு பாடல். 
கண்ணி. 

(1) பாணிக்க வொண்ணுப் பதம்பெறுதற் கென்செசைக் 
காணிக்கை வைத்தேனென் கண்ணேற குமானே. 

(2) பொய்யடிமை யாயினலுமுன் பொன்னடிக்கா ளாக்கியென்னை 
கையைக் கொடுத்தணைத்தாள் கண்ணேற குமானே, 

(3) போதமய மாகளங்கும் பூரணித்த காரணத்தைக் 
காதலித்து நின்றேனென் கண்ணேற குமானே. 

(4) வேட்டைபெ ரிதென்றே வெறிநாயைக் கைப்பிடித்துக் 
காட்டில் புகலாமோ கண்ணேற குமானே, 

(5) எண்படா செண்ணமெல்லா மெண்ணியெண்ணி கெஞ்சமொ 
சண்படா தலங்குவதோ கண்ணேற குமானே. (ரூ 

(6) ஒயாதோ என்கவலை யுன்னருளா ளென்கருவி 
காயாதோ யையாவென் கண்ணேற குமானே,. 

(7) ௮ணையிட் டேனானையிட்டே னையனே யுன்னருளைக் 
காணவெ னக்கருள்செய் கண்ணேற குமானே. 

(8) ஈற்பவள க்கொம்பே ஈவமணிக்கும் அற்புதமே 
கைய்பொருட்கு மெய்பொருளே கண்ணேற குமானே. 

(9) உள்ளக்க ரத்தா லுவந்துறவு கொள்ளாமல் 
கள்ளமனச் துள்ளுவதென் கண்ணேற குமானே. 

(10) உதிக்குழமு ணர்வன்றி யுணர்வோடு ணர்வொன்றிக் 
கதிக்குங்கு ணங்குடியென் கண்ணேற குமானே. 

29,தீரசங்கராபரண.சதுஸ்ரஎகஉசி னனனனனன|தனனனனனனன[தன. 

ராகம் சங்கராபரணம். 

| jf] tele] |ப| fal [ale 
பாணிக்கா வோஜஓண்ணா இப் 
கரிச!நிசா।| 3ரீசாகாகா[| ஆ 

பத(ம்பெறுதற் கெ௪௭௭(ன்)சிரசை மீ 
க1ரிசமபா]பீக க ரிரிசர। யி 

காணிக்கை வைமீ(தி)தெஎனென் இன் 
ரீ ரரி 2 | ரீ ரீ க மபா | ௮ 

கண்ணெஎற௮ கு௨உஉமஅனே ஏ 
தீப,மகரி௪| ரிபமகிகரிசா | ௮ 

  

  

  

1, நி-ரி-௪-வை உதைக, 3. க-லை ப -விலிருக்திழுக்க. 
உர் -யை ஆட்கெ, &, ரி-லை ௪ -விலிருர்திழுக்க,
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பாடம் 79. 
தாயுமானல்வாமீ பாடல். 

கண்ணி, 
(1) சண்ணேக ருத்தேயெ ன்கற்பகமே கண்ணிறைக்த 

ண்ணே யானந்தர*ர் வியப்பேப ராபரமே, 
(9) பாராயோ யென்னைமுகம் பார்த்கொருகா லென்கவலை 

தீராயோ வாய்திறந்து * செப்பாய்ப ராபரமே, 
(3) எண்ணாத எண்ணாமெல்லா ம்எண்ணியெண்ணி யேழைகெஞ் 

புண்ணாகச் செய்ததினி*் போதும்ப ராபரமே, | சம் 
(4) எவ்வுயிரும் என்னுபிர்போ ல்எண்ணியி ரங்கவுநின் 

தெய்வ ர௬ட்கருணை * செய்யாய்ப ராபரமே,. 
(5) என்போலெ ளியவரு ம்எங்கெங்கும் பார்த்தாலும் : 

உன்போல்வ லியவரும் * உண்டோப ராபரமே, 
(6) அவெதும் பாடுவது ம்ஆனர்த மாகநின்னைத் 

கேடுவதும் நின்னடியார் * செய்கைப ராபரமே. 
(7) சேடினேன் திக்கனைத்து நதெண்டனிட்டேன் சர்தைகைந்து 

வாடினேன் என்மயக்கம் * மாற்றாய்ப ராபரமே. 
(6) தேடுச்தி ரவியமு ஞ்சேர்ர்தமணிப் பெட்டகமுங் 

கூடவ ருக் துணையோ * கூருப்ப ராபரமே. 
(9) சிற்பரமே தற்பாமே தெய்வச்சு ுதிரொன்ன 

அற்புத மேயன்பே * ௮றிவேப ராபரமே, 
(10) உள்ளபடி யாதுமென வுற்றுணர்ந்தேன் அ௮க்கண'2ம 

கள்ளமனம் போன வழி* காணேன். ராபரமே, 

28. ஹரிகாம்போதி. திஸ்ரசகஉசி னனனன|[தனனனனன[தன வா-ூ, 

ராகம் யதுதலகாம்போகீ, 

| Jf] fete] [el tale] lel 
க(ண்)ணேக ருத்தேயென் இன்க(ற்)பகமெ கண்ணிற(யர்),கா- ஆ 
Nu fl w |பாபபபா|அ த ச்நி.த| 'தாபபபா |) 

விணண்ணே௭ யாகந்தர அர்ச(ங்)கர௮ அச(ம்)புவெள ஏ 
“மபத த | பாமகிீரீ | யீ சரிமக। ஆ சரிமக। ௮ 

"விய(பிபெஎப ராபரேமே ஏ 
ரிரிகசரி। சாச்சா ௮ 

  

  

* ஸ்வரபாடப்படி - சங்கரா சம்புவே - என சேர்த்துப்பாடுக, 
1. தா-பா-வை அடிக்க, 
2. ம- வை உதைக, 
3. Pans gt Qa. 
4. விய - வின்மேள்ள ஸ்வரத்தைப்போல்பாடுக, 
6. ரிரி ் a ஒரு அக்ஷரகாலத்துள் பேசுவிக்க,
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பாடம் 80. 

மஸ்தான்சாகிபு பாடல, 

(1) கைக்குள்வெண் ணெயைவைத்து செய்க்கமுக பாவிகலை 

கற்றுமி வற்றபா வி 

ந்பகவி ௬க்ஷத்தி னடியில காஞ்சரங் 

காய்தேடி நின்றபா வி 

கொக்குப்பி டிக்கராய்க் குத்தெரியு மோவென்ற 

கொளகைகுடி. கொண்டபா வி 

குருடர்களி யானையைக் கண்டககை போலசற் 

குருவையறி யாதபா வி 

ர/க்கரைக ரும்புகற் கண்டமுதி ௬க்கக்க 

சங்குடிக் கின்றபா வி 

தலைசெட்ட பாவியடி யேனுமுமை ரம்பிேன் 

கயையைவைக் காளுதற் கே 

பங்காக ருக்குமண முள்ள! பின்தொடர 

வள்ளலிற சூல்லர,௧ வே 

வளருமருள் நிறைகுணங் குடிவாழு மென்னிருகண் 

மணியேமு கஇிய்யித்தீ னே, 

  

8. ஹனுமதோடிமேளம். தீஸ்ரநபகசாபு | தனதனன | வாய்பாடூ, 

ராகம் தோடி, 

ரி! க) [ம| [ela] [4] [|ச்| 
  

கை(க்)கு(ள்)வெண்ணெய(ப்)வ (ய)த்தரெய் ) க்கழுதபாவிகல(ய) 
தா நிக் ர | ச்.ச் ரச் நீ௪ரிச சாரச்ச்ச்) 

கற்றுமறி வற்றபா வியியி 
நீ ச்ரிச் | ச்£நிதறி। 2காஆ௮| 

கற்பகவி GULF sh oy GC mw or (os) Asm 
Ssrfe el serunr gol 7848288 ar, ou ru we | 

கா(ய்) தேடி நின்றபா வியிீயி 
கர ரீ 1நி| சாமகரி। சா௮௮| 

1. கி-ரியை உதைக, 
2. நீ-தார-நி-கா-வை ஆட்ச, 
8, சா -தார-வை அடிக்க,
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பாடம் 81, 

தாயுமானஸிவாமீ பாடல். 

(1) தெட்டிலே வலியமட மாதர்வாய் வெட்டிலே 

சிற்நிடையி லேஈடையி லே 

சேலொக்க விழியிலே பாலொக்,த மொழியிலே 

சிறுபிறைநு தற்கீற்றி லே 

பொட்டிலே யவர்சட்டு பட்டிலே புளைகர்த 

பொடியிலே யடியிலே மேற் 

பூரித்த முலையிலே நிற்கின்ற நிலையிலே 

புந்திதனை நழயவிட் ட 

கெட்டிலே பலையாம லிவிலே பொறையிலே 

நின்னடியர் கூட்டத்தி லே 

நிலைபெற்ற அன்பிலே மலைவற்ற மெய்ஞ்ஞான 

ஜேயத்தி லேயனிரு தாள் 

மட்டிலே மனதுசெல நின தருளு மருள்வையோ 

வளமருவு தேவையா சே 

வரைராச லுக்கருசண் மணியாயு தித்தமலை 

வளர்காக லிப்பெணுமை யே, 

15மாயாமாளவகேளளமேளம். தீஸ்ரநபகசாட। | தனதனன] வாய்பாடு, 

ராகம் சாவேரி, 

[fi | fete] |ப][த[ | |சி)ச்| 
தெட்டிலே வலியமட மாத(/)வா(ப்) வெட்டிலே 
பாபபம।!ரியிசசச। ரீ பப ம |!ரீசசா| 

சிற்றிட(ய)யி லேட(ய்யி் ல௭ எ 
ரீ பப ம | ரீரிரிச௪ | “தசரிகோ| 

சேலொத்த விழியிலே பாலொத்த மொழியிலே 
சரிமோப। 3ததததா பதபாம மகம ரீ | 

சிறுபிற(ய்)_ந 58 (p) மேல @ GT 

சச3தசரி। பாபாம।| Per a 

  

  

1. ரி-ரீ-யை க-விலிருந்திமுக்க, 

2. தவை அடிக்க, 

8. ௧- த- தா- வை ஆட்ட,
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பாடம் 82, 
ராமலிங்கல்வாமீ அநட்பா. 

(1) ஆணிப்பொன்௮ம் பலத்தே கண்டகாட் சிகள் 
௮ற் புதக்காட் சியடி - அம்மா - அற் புதகாட் யடி 

(2) சோ திமலை யொன்றுதோன் இிற்றதி லொரு 
வி இயுண்டாச் சுதடி - அம்மா -வீ தியுண்டாச் சுதடி(௮) 

(3) வீ தியிற்சென் ேனவல்' தஇிரடுகவொரு 
மே டையிருர் ததடி. - ௮ம்மா -மே டையிருச் ததடி. (௮) 

(1) மே டைமேலே நினேன்்மே டைமேலங் கொரு 
கூ டமிருந்தக டி.- அம்மா - கூட மிருர் ததடி (ஆ 

(6) கூடத்தைரசா ட௮க்கூ டமேலேழ் நிலை 
மா டமிருர் ததடி.- அம்மா -மா டமிருர் தத டி (௮) 

(6) ஏழ் நிலைக்குள் ளுமிருர் த௮இ சயம் [ல் வனடி (ஆ 
என் னென்றுசொல் வனடி - ௮ம்மா - என் னென்றுசொ 

(7) ர் நிலைதன் னிலொளிர் முத் துவெண் மணி 
சர் நீலமாச் சுதடி- அம்மா - சீர் நீலமாச் சுதடி. (ஆ 

(8) பா ரேர்நிலை யிற்கரு நீலம்செய்ய 
பவ ளமதாச் சுதடி-௮ம்மா -பவ ளமதாச் சுதடி (௮) 

(9) மற் ஜோர்நிலை யில்மா கதப்பச் சைசெம் 
. மா ணிக்கமாச் சுதடி- அம்மா- மா ணிக்கமாச் சுதடி(௮) 
(10) பின் ஜனோறிலை யிற்பெரு முத்துவஜ் ஜிரப் 

பேர் மணியாச் சுதடி.- ௮ம்மா - பேர் மணியாச் சுதடி(௮) 

28. ஹர் காம்போதிமேளம். திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி னன[தனதன[த வா-ட, 

ராகம் யதுதலகாம்போதி. 

| i#| tele] je] tale] fe] 
ஆணிப்பொன் னம்ம் பாலாத்தேகண்டா காட் கள்ள் 
தா1ச் தா |3பா௮| பாபா அதா சாதா | பா௮| பாபா। ௮ 

௮ற்பூசக்க £ ட்சீயாடீயியிீயியியியியீயி 
மா| பாகா!கரிச |ரீமக। "ரீயி| யியி| மியி| மீமி।) யி 

௮ ம்மாஆஆ௮௮௮௮௮ஆ3௮ ௮௮௮௮௮௮ ௮ஆ. BA 
“ரி*ரிமீமா௮ு ஆஅரீபதபமகாஅ |ஆஅ!*மப ம சரீ யீ(யீயிசாஅ!௮ 

Ao புஉத்தீ காட் சியிய டீ யி மியியியி யி யியி 
சா| ரிசாரீ | “ரியி| மிபமக। ?சா௮| ௮௮ 3௮! Bool I 

1 தா-வை ட... ட. இரீ-ரி-யைட்டுக, | 
2, பா-வை த-விலிருந்திமுக்க5. மா-வை ரி-யிலிருக் தடி.த்திமுக்க” 
9. கா-வை ம-விலிருர்திழுக்க.(06. சா - வை ரி - யிலிருர்திமுக்க, 

* இரச தண்டை மதீயமகாலத்தில் பாடுக ் 
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பாடம் (5, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா, 

(1) மதித்தச மயம தவழக் செல்லா மாய்ர்தத 

வருணாச்சி ரமமெனு மயக்கமுஞ் சாய்ந்தது 

கொதித்தலோ காசா ரக்குஇப் பெல்லாம் ஒழிந்தது 
கொலயுங்க எவுமற்றைப் ।லையு மழிந்தது. 

(2) குித்தவே காக மக்கூச் சலும்௮ டங்கிற்று 

கொ தித்தம னமுருட்டுக் குரங்குழு டங்கிற்று 

வெறித் தவெவ் வினைக ளும்வெரந்து குலைந்தது 
விந்தைசெய் கொடுமாயைச் சச்தையுங் கலைந்தது, 

(3) கோபமா காம முங்குடி கெட்டுப் போயித்று 

கொடியவோ ராங்காரம் பொடிபொடி யாயிற்று 

தாபமுஞ் சோப முர்தான் தானே சென்றது 

தத்துவ மெல்லாம்என் தன்வச நின்றது, 

(1) கரையாஎ னதும னக்கல் லுங்க ரைந்தது 
கலர்துகொ ளற்கென்க ருத்தும்வி ஷைர்தது 

புரையாறி லயி லென்பு் இயுர் SHE)» wo 

பொய்ப்படாக் காதல்ஈ தும்பிமேற் பொங்கிற்று, 

28. ஹாகாம்போதிமேளம். திஸிரதரிபுடசாபு தனனதனதன[வாய்பாடு, 

ராகம் கமாஸ். ் 

| ரி] [ச]ம[] [ப] 
மதித்தாசா மா அயா மா சா௮௮வழ(க்) கெல்ல()மா(ய்ர்) த.து 
பமாபாபா| 'பா௮ுமாகா। மா௮ஆபச்।|நீ தப. £ப ம | 

  

  

கரி] |e | 

வரூணா(ச்) சீ ரமாமேலூ மயக்காமூ ஞ்சஅய்ர்தது 

“சமாச்காமா| பதா£நீச்£ | AP Freer} ௮நிதபச்நித | 

  

1. பா- நீ-யை Os. 

2 கா-க-நீ-யை உதைக, 

8. சா-வை ப- விலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 84, 

கடூவேளிச்சித்தர்பாடல். 

(1) நீர்மேற் குமிழியிக் காயம் - இதுறில் 

லாதுபோய் விடும்நீயி மாயம் 

பார்மீ தில்மெத்தவு நேயம் - சற்றும்பற் 

ரூதிருர் இடப்பண்ணுமு பாயம்." 

(2) ஈது போ்சூழ்ர்திடுங் காடு - இந்த 

வர்க்கும் வரடைக்தடு நாடு 

முந்தி வருந்திக் தேடு - அர்த 

லமஜிர் இடிலாமுத்தி வீடு, 

(3) ௮ன்பெ லுன்மலர் தூவி - பரமா 

னந்தத்தே வனடியிணை மேவி 

இன்பொ டும்உன்னுட லாவி - நாளும்ச 

டேறத்மச டாய்ரீஇங்கேரு லாவி. 

(4) ஆற்றும் விடேற்றங் சண்டு - அதுக்கா 

னவழி யையலிந்துடீ கொண்டு 

சீற்ற மில்லாமலே தொண்டு - 4 Hele 

னுக்குச்செய் இடில்சேர்ந்திடும் கெண்டு, 

(5) எங்குஞ் சுயம்பிர காசன் - ௮ன்பர்இன் 

பஹ்ருத யத்திருக்திடும் வாசன் 

துந்ச அடியவர் தாசன் - தன்னை த்துஇத் 

தில்பத வியருளுவ னீஈன். 

65, மேச்கலயாணிமேளம். “ திஸ்ரமட்யசாபு௨உசி | தனன | தனனதன | 

ராகம் கல்யாணி, 

| Jl jel tele} sal fale] 
நீ(ரிமெ(2) குமிறியிக் உகாரய ம்இதுநில் 
க £ 1௧ | மிரிசசா। 3நிசரி| யியிகசரி| 

ல(£)துபொ(ப்) விடுநியகி மஅய(ம்) இம்ம்இம் 
6 த ப | “மகரிசரி $மக*ச।| gy x oy 

  

  
  

  
1, கா-௧க-வை ஆட்டுக, 8. ம-சுத்தமத்யமம், 
2, நி-ம-வை ௩தைக, 4, ௪- வளை ரி-யிலிருந்திமுக்க।



(1) 

(3) 

(4) 

(6) 

(7) 

மூன்மும்பாகம்-பாடம். *05 

பாடம் 65. 

அப்ப1ஸ்வாமீதேவாரம். 

ஓன்றுகொ லாமவ ர்சிக்தையு யர்வரை 

ஒன்றுகொ லாழுய ரும்மதி சூவெர் 

ஒன்றுகொ லாமிடு வெண்தலை கையது 

ஒன்றுகொ லாமவ ரூர்வது தானே. 

இரண்டுகொ லாமிமை யோர்கொழு பாதம் 

இரண்டுகொ லாமில ங்குங்கு மைபெண் அண் 

இரண்டுகொ லாழுரு வஞ்9னஅ மான் மழு 

இரண்டுகொ லாமவ ரெய்தின தாமே, 

மூன்றுகொ லாமவ ர்கண்ணுக லாவன 

மூன்றுகொ லாமவ ர்சூலச்தின் மொய்யிலை 

நூன்றுகொ லாங்கணை கையது வின்னாண் 

மூன்றுகொ லாம்புர மெய்கனர் wr Cur, 

ரசாலுகொ லாமவ ர்தம்முச மாவன 

நாலுகொ லாஞ்சன னம்முகல் தோற்றமும் 

நாலுகொ லாமவ ரூர்தியின் பாதங்கள் 

நாலுகொ லாமறை பாடின காமே, 

அஞ்சுகொ லாமவ ராடர வின்படம் 

அ௮ஞ்சுகொ லாமவ ர்வெல்புல னாவன 

அஞ்சுகொ லாமவ ர்காயப்பட் டான்௧ணை 

அஞ்சுகொ லாமவ ராடின தாமே. 

ஆ.றுகொ லாமவ ரங்கம்ப டைத்கன 

அறுகொ லாமவ ர்தம்மக ஞர்முகம் 

ஆறுகொ லாமவ ர்தார்மிசை வண்டின்கால் 

அறுகொ லாஞ்சுவை யாக்கின தாமே, 

ஏழுகொ லாமவ ரூழிப டைத்தன 

ஏழுகொ லாமவ ர்கண்டஇ ருங்கடல் 

எழுகொ லாமவ ர்ஆளுழு லகங்கள் 

எழுகொ லாழிசை யாக்கின தாமே,
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(8) எட்டுக்கொ லாமவ ர்ஈறில்பெ ருங்குணம் 

எட்டுக்கொ லாமவ ர்சூடு மின மலர் 
எட்டுக்கொ லாமவ ர்தோளிணை யாவன 

எட்டுக்கொ லார்இசை யாக்க தாமே, 

(9) ஒன்பது போலவர்வாசல்வ சூத்கன 
ஒன்பது போலவ ர்மார்பினில் நாலிழை 

ஒன்பது போலவ ர்கோலக்கு ழல்சடை. 

ஒன்பது போலவ ர்பாரிடந் தானே. 

(10) பத்துக்கொ லாமவ ர்பாம்பின்கண் பாம்பின்பல் 

பதீதுக்கொ லாமெயி ருந்நெ நிர் துக்கன 

ப,சீதுக்கொ லாமவ ர்காயப்பட் டான் கலை 

பத்துக்கொ லாபடி. பா/ரெய்கை கானே. 

29. தீரசங்கராபரணமேளம், சதுஸ்ரசகம்[நனனனனனனன வாய்பாடு. 

Parhewal , கா! » | 

ராகம் சங்கராபரணம், 

| ரி jele] [el [al faye 
  

  

  

ஒன்.ராகோஓ லாஆ மா வா அர்சிக்தைய யார்வா௮ரை 
ரீ ரீ மாகா! “சா௮சாசர| அ நீ சாரி ரீயிகா௮சா | 

ஒன்றாகொஓஓஓ லாஅமூயா அரும்மா தீ சூ௨ேவ/ 

99 | 

ஒன்று௨கொஓஓஓ ar Bul C ஊவெண்டாலை கையியா௮.தா 

ரிசமபதபமக| ட. கீர] 9 | 9 | 

ஒன்னாகோஓ லா௮மா௮வரூர்வா௮த௨ கா௮னேஎஏ 
PP Nw அ | மா௮மாஅ௮கா| மா௮பா௮மச | ரீயிகா௮சா। 

59 | 34 BT பாலகா LIT 1 &] 39 | 

  ee 

1. மா-வை க-விலிருந்திமுக்க, 

2. சா -வை மி-யிலிருந்திழுக்க. 

9, சா-வை-௧ விலிருந் இழுக்க,
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பாடம் 80. 

சம்பந்தஸ்வாமீதே வாரம். 
(1) மடையில் வாளைபா யமா தரார் 

குடையும் பொய்கைக்கோ லக்காவுளான் 

சடையும் பிறையுஞ்சாம் பற்பூச் சங்க 

முூடையுங் கொண்டவுரு வமென் கொலோ, 

(2) பூணற் பொறிகொளா வம்புன்சடைக் 

கோணற் பிறையன்குழ கன்காலக்கா 

மாணப் பாடிமறை வல்லா னையே 

பேணப் பறையும்பிணி களா னவே, 

(3) தழுக்கொள் பாவர் கள ரவேண்டுவீர் 

மழுக்கொள் செல்வன்மறி சேரங்சையான் 

குழுக்கொள் பூகப்படை யான்கா லக்கா, 

விழுக்கா வண்ணமேத் திவாழ் மினே. 

(4) ஈலங்கொள் காழிஞா னசம்பர்தன் 
குலங்கொள் கோலக்கா வுளாளையே 

வலங்கொள் பாடல்வல் லவாய் மையா 

ரூலங்கொள் வினைபேர்யோங் திவாழ் வரே, 

51. காமவர்தனிமேளம். திஸ்ரமட்யசாபுஉசி;நனன|தனனதன। 

[ரி] 1] je] (ம|/ப|/௪| | [ele 
மட(ய்)யில் வாள (0) ப௮௮ ௮யமாதரரர்) 
குட(ய்)யு(ம்) பொய்க(ய்கிகொஓ ஓ ஓ ல(க்)காவுள (ன்) 
ச௪௪௰ 1/௧கரக ம ம ।!காதுக ரீ ரி ௪ | 

சட(ய்)யு(ம்) பிற(ய)யு(ஞி)சா(ம்) ப(ல்)பூ(ச்) ௬()£யியி 
பப த [நி நி ச நீ 19 ரீ | ரிரரரிச்। 

மூட(ய்) (ங்) கொண்டவுரு வமென் கொலொஓஓஓ 
நி நி ௪ | *தாதரநிச்[நிதப| *மகரி ச£நி | 

  

  

  

ம-நி-நீ-ரி- ரீ -யை ஆட்டுக, 

௨ ரீ-யை க.விலிருந்திழுக்க, 

௨ரீ-யை மி-பிலிருர்திமுதீது க&-வரையில் எட்டிவருக, 

தா-வை நி-யிலிருர்திமுக்க, 

9. ரி-ம- நி-யை உதைக, 

#13 

99
 p
o
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பாடம் 87. 

மீிடடாய் ஈண்ணி, 

(1) 
'தேனாயமிா கர் தெளிவாயிருக் குது ீனிச்கற்கண் டுமிட் டாய் 

௫ ௬ . e e 

தீ தஜோன் மப மாயொளிபா Ms கு ந) 2தவர்களுண் ணுமிட்டாய 

(3) ॥ 

sor Fon யது கரும்புராமு டனே களிரரஈமொழு குமிட் டாய் 
காலனைவென் றது காணிகொண்...ம் பரங் காரணமா னமிட் டாய் 

. ச ச . (3) க க . ‘ ச 

முப்பத்துமுக் கோடி பேவர்வணங் கும் முப்பாமெரிக் கமிட்டாய் 
அப்பர்சுற்க ரர் எம்பற்கர்மா ணிரந்க ரவர்கள்பணிர் தமிட் டாய் 

6 ச (+) « . உ a * 

௮ண்டசரா ஈர மெண்டிரை பாவையப அறக்இப்பிழிர் தமிட்டாய் 

அடவியிலுள் எ ஈடைமானியோ ௫ப அன் படனுண் ணுமிட் டாய் 

(5) 
em Bore, Musi கிரணமுந்கா ஞய் ரமைந்றுவர்திட் டமிட் டாய். 
இந்திரா்முகலோ ரிடுக்கங்கள இம் உ இசைந்துவந்திட் டமிட்டாய் 

டி ௩ (6) 8. 6 ௩ ச * 

காலையுமா லையு மந்தியுந்துடி ரெயக் காட்கெற்கரு ளூமிட் டாய் 
பாலசந்த்ரோ தயம் போலவிளங் கடும் பகருதற்கரி யமிட் டாய். 

(7 [மிட் டாய் 
மெய்யினில்நீ றுங் கையில்ரத்ரா க்ஷமும் விளங்கச்செய்திட் ட 
லீயமிலா மலே தெய்வமிசே பென அ௮னைவருங்கா ஸணுமிட் டாய். 

29. தீரசங்கராபாணம்.  சதுஸ்ரத்ரிபுடசாபு | நனனனதன[தன।| வா-டூ, 
  

ட ரி] [கம] Jel tel [ale     

சேனாயமி() தர் கெளிவாயிரு(க்) குது 

Lor warts us | மக மமப ரப | மக 

தேவ(£)களுண் ணுமி(ட்) டாஅயீ மீ 

ரி கமய ர ம ௪. | ரீயீயி ]) மி] 

தேஜோன(ன்)மய மா யொளியாயிரு(க்) குது 

er Por F&F |நீ1;ச ர ரீ கப மக 

தேவ(ர்)களுண் ணுமி(ட்) டாமி மீ 

சாரிசுமா | ரி | சாத! அ!
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11]. 66, 

தாண்டவராயஸ்வாமி கைவல்யநவநீகம். 
(1) தன்பதி யல்லாப்டோக ள் சமையல்ல னல்லனென்று ள் 

அன்பனைக் கேட்டகநோ மறுவள்வெடகி மெளனமானா ள 

என்பது போலநீக்கி யிதன்3ிகன் றென. சேஷித்,ர 

பின்பரப் பிரமாதன்னை பே! ஈமு பேசுமவேத ம, 

(2) கன்னையு Soars s0 BIT ககலைவனை யுங்கண்டானே ல் 

பின்னைய 5 தலைவன் கானாய் பரமமாய்ப பிறப்புச் வன் 

உன்னைநீ யநிநகாயாகதி லுனககொரு £ஈடுமில்லை 

என்னைநீ கேட்கைபாலே பீ நப நெடு சகேனே. 

(3) இம்பரில் ஈஞ்சைஈஞராா லி Deh iP coor யிருவ ாலெய்யு ம 

அமபினை யமபாலா 1D il ௦அழுமகினை WIPES TEVLLTWLILS 

வம்பியல் மாயைஈசன்னை மாயையால மாய்பபாபின்னை ௪ 

தம்பமா மதுவுங்கூட ரரவஞடு கடி 2பாலபேயே 

(4) பஞ்சினை யூழிக்மிப்பெ லபலஜன்ம விவிரவிற்தா ம் 
ரஞ்சிக மெல்லாமஞான கநடூலஃட்டு வெண்ரீரறாக்கு ம் 

திஞகிகா காமிய தா னகிட்டாபல் விடடிப்போரு ம 

விஞ்சின ரொ 5 ௧இ ன்வினைய 1 18 GO 5 BH UW. 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம் )ஸ்ரசநஉசினனனன| கனனனனன। கன 

ராகம் கமாஸ். 

| [@t கம; |] Jalal fe 
தன்பஇயி ய(ல்)லா(ப்)போர) (ல) இன், சம(ய் ) ப(ல்)ல 

ச்நிதப) ம s 0 le wo (ஆப ப த நி। 

னல்லனெனன்)ு(ள்) இள 

சார நி bir | g 

அ(ன்)பண்(௧) கே(ட்)। .28ர(ம) இம௮வ(ள)லெ(ட) 

தீத நி3நி |சாிக்ம் | 10 ம். க். 0 | 

  

    

மெளனம(1)னாள் இள் 

era sual gw 
  

1. ௪-ரி-யை உதகைக, 

2 நி-யை ஆட்டுக,
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பாடம் 89, 

தாண்டவராயஸ்வாமீ கைவல்யநவந்தம். 

(1) தீராசய்ப் பிரமவித்தாய்ச் கெளிர்தவர் தெளியுமுன்னம் 

வாரமா யிருர்ததங்கள் வருணாச் சாடீஞ்சொன்ன 

பாரகா ரியமானாலும் பலர்க்குப காரமாக 

கேரதாச் செய்வர் தீர்க்க நிலைவிடாச் வேன்முத்சர், 

(2) காமமா திகள்வர்தாலுங் கணத்திற்போ மனத்திற்பற்றார் 

தாமரை யிலைத்தண்ணீர்போல் சகத்தொடும் கூடிவாழ்வார் 

பாமர ரெனக்காண்பிப்பார் பண்டிதத் இறமைகாட்டார் 

ஊமரு மாவருள்ளச் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர், 

(8) சென்றது கருதார்நாளைச் சேர்வது கினையார்கண்முன் 
நின்றது புசிப்பார்வெப்யில் நிலவாய்விண் விழுதுவீழ்க்து 

பொன்சின சவம்வாழ்ர்தாலும் புதுமையாவொன்றும்பாரார் 

ஈன்றுதீ தென்னார்சாட்டு நரவொன சவன்முத்தர். 

(4) சீவன்முத் தரைச்ரேவித்தோர் சிவன்௮யன் நெடுமாலான 
மூவரு மகிழநோன்பு முழுவதுஞ் செய்துஜன்ம 

பாவன மானாரென்று பழமறை முழக்குமிப்பால் 

மவருஞ் சீவன்முத்த! விதேகமுாத்தியு ரீகேளாய், 

15. மாயாமாளவகேளளமோளம். சதுஸ்ரநபகசாபு |தனதனனன। வா-௫. 

ரி) 1] tele] jeta}] | fete] 
இயிரறுர(£)ய் பிரமவி(த்)தாய் 
ததபமகம|!] பமகரிசநி। 

கெளி(ந்) தாவர தெளியுஉமு(ன்)ன (ம்) 
சரிசாகா| ம !தபம கம 

வ௮ராமா பருக க(௫௧(0) 
பதநீநி। & & A ச் 

வகருணஅ௮௮௮(ச) arugyQer (ete 
Shee s*h Fl 8 Su in & wl 

  

1. த-வைம-விலிருந்திழுக்க, 

2 ரீஃயைச்- விலிருந்திழுக்க, 

உ ரி-யைநி- யிலிருந்திழுக்க, 

4, நி-ஃ யை உதக,
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பரடம் 90, 

f தாண்டவராயஸ்வாம் கைவலயநவந்கம், 

(1) விவகார வேளையெ லாஞ்ச மாதியென்ருல் 

விகற்பமன்ோ மனமலைர்துவி பாதோ விட்டால் 

௮வதான ஈழுவுமன் ரோவென் ுயாதி* 

லகற்கொருதிட் டாரந்தங்கே ளாரை கொண்டு 
BUNT BL பரபுரு டன்றன் ளைக்கூடி. 

நயக்தசுக மதுபவிதக்க நாரி கெஞ்ரந் 

கவமாக மனைக்தொழில் கள்ரெய் யும்பேதும 

தழுவியது பவித்தசகர் தனைவி டாதே, 

(2) மனதுசத் துவசொரூ பமற் திரண்டு 

வந்துகலர் சனவவற்றை மாற்றி னல் பாம் 

தீனதுசன் மார்ர்கம்விடா இரும் தபா sg 

திமோகுணமும் ரசோ குனமுஞ் ரமிர்கும் பின்னைக் 

கனபரிணா மஞ்சலனம் போம்போ னம்சால் 

களங்கமற்று நின்றது காயம் போலும் 

நினதுளமப் படியாமப் பிர மத்தொன்ராய் 

நிருவிகற்பச மாதியிலே நிற்கு கானே. a 

17. தரயகாந்தமேளம். திஸ்ரஏகம் |கனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராநம் வசந்த. 

(ரி| 1 [கம] |] fal [at 
  

  

Hage ays வேேளையெல் லாம்சஅறு wit HOw (ar) cay (a) 

திரிசா அரி. தமகரிகம | கா௮ுரிச!நி| சரி உமா | 

விக(ற ) பம(ன்) ரோ மனமல(ப்ர்) துவி டா௮2த கால வீபி(ட்)டால் 

தம தத நீ |ச்நிச்ச்ச் நி | ரீயிச்ரிச। 'சா௮மிகம] 
  ட்! 

a
e
d
 

- BB+ OA உதைக, 
° 

BO
 

௨கா- நீ-யை ஆட்டுக, 

os
 

ரீ-யைச் -விலிருந்து க - வரையில் எட்டிவருக, 

க தாஃவைத-விலிருத்து ச் - வரையில் எட்டிவருக,
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பாடம் OL. 

தாண்டவராயஸ்வாம்ீ கைவல்யநவநீதம் 

(1) 
௮ன பாளிகஉ ளடைவன கரதங்க வசிய மானா ௮ம் 
தான மக்இர விரசுவோ மங்களால் தளிருமென் பதுபொய் யோ 
ஈன மாம்பல ஏன்மா சிதவினை யெத்தனை யானா லும் 
ஞான மாங்கனல் சுடிமென்ற மறைமொழி ஈம்பினால் வீடுண் டே. 

2 
றந் உ ரன்மையுக் இலையு Brat Qruka He, Oruaer Cap 
(றெர்தரிவர்களென்ரெப்வரவர்கள் மேல் பிழைசொலும்வழியேது 
gi so FA epg க இ! பயென் 3, ல்ஈருதி bil ல்பொருள்ம ராக்கம் 

மறந் தமூடர்கள்வா னிக்கும்ப்ரார். இகொண்மைகனேயதகேளாய், 
(0 

இகழ்ம் த ஈரணா[ 4 Reni. Wy Uj@h Y வ ஞா சிருட்டியு ம் வெவ்வே றே 

ஜகக்கனிற்பொது சானா சிருட்டிகள் ரராசரப்பொருளெல் லாம் 
YEO GUILD மானங்கள் (2சாபங்க வாரைக எஸிவையெல் லாம் 
இகழ்க்௪ வனா! சிருட்டி சள் அகுங்காண் ஈசனார் செயலன் தே, 

4 
Do iF ago ani y பகையெல1ம இவன் செய லல்லா மல் 
தக சவளுல் எறாமென்ற மூட உள் அகோசஇயடைவார் கள் 
இக்கர் ஏிவனால் வரும (| நயெலாம் இவன்செய லல்லா மல் 

AGES Gare லன்றெனும விலேகிக ளமலவி டடைவார் கள், 

29. தீரசங்கராபரணமே௱ம. சதுல்ரரநஉரி எனன|கனனன(க வா-ட, 

ராகும் சுரானந்தினி, 

பரி jalel fet fal சிசு] 
அ௮௮ன பாளிக ளட (பவன 55 & (th) & 

நிதி reg hl a ct x | if if) & | 

  

ள வசியமானமுலும்உம் உம்உம்ம் 
SEAM) P ou tian yl ter gl w 

5 Yo ni Bo (ar GQ. wesor(rer) 
her) saa, o6Gul iar Am | 

தவிருமெ(ன்) பதுபொய் ே யா QR PP ஓ 
௪ ௪ ரி ரி)ரிரிகப।| கா। சோாஅ ௮ 
  

1. கா-வைப- விலிருந்து அடி.த்திமுக்க, 

உ ரா வைரி-யிலிருந்திழுக்க,
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பாடம் 09, 

தாண்டவராயலிவாமீ கைவலஃயகஈவந்கம். 

(1) 
நலமெய்யையனே யெல்லவர்க்குச்தெய்வ காயரன்பொதுவா னால் 

சிலரைவாழ்விதீதல்சிலரொடுகொபிஃ்கல்ெய்வகெனென் ௬யேல் 

குலவுமக்களைத்தந்தைபோற்கிலசைந் குவி/ம் நு. அுட்ட ரைக்காய்வ 

கலைகணல்வழி வரச்செயுக் கண்டங் நரணையென் ஐமிவாயே/ன் 
9 
dood 

மனைவிலங்கற௮ மைர்கனேகற்பக பரங்றனல். (னன்ரான் றும் 

தனையடைர்தவர்வ.றுபையுஞ் ஈமுர்காகமுந்களி! தீதாளும்ி யான் 

HIM UT BY WOLF FHT oO risa a1 Foi Nari 4 acer Oy w 
. ‘ . ௪ ர்டி ௪ 

இனையகுற்றங்க ளெவர்ருற்றாகுபொன் வெண்ணி/ப Pam யே, 
3 

இர்கஞானர்கான் வருவநெப்ப ப) Quscel) of woah 1194 GIS) 

வந்தடைர்்இடும்ளி சாரக்த।னகெனின் மனாகிய/ ஞ். ரக் இல் 

இர்தரானெவன் சிக துஜறடமொது இரண்டுமொன்(& ட் டும் 
டு ட , பருமை மதுவீ CLO san a TTA Dov Blah Trae FI (Hin. 

போனஜன் மங்கள் சமிலநுஷ்டி தகமற் புண்ணியபரிபா நம் 

ஞானமாக்குமெவி ர1ரமெனென்றிடி னாராரை* டக ளாய் 

அனபுண்ணிய மீசுரார்ப। பணஞ்ரெயி ன சிமி பஞ்சசியா ரம 
ட 

மான தம்பினைவி சாரிக்றஞான கை மருவுமென் திலா யே, 

22. கரஹரப்ரியமே௱ம். சநுஸாஈகம் | நனனனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் pari, 

| ரிக] fo} ff fw fel |e 
ஈலமெ(ய்)யையனே பெல்லவ(74)குக்தெ(ய்) வ 
1ரிரிரிமாம/மா|। ப ர ப பப ரப ப | 

ரசாபக(ன்)பொதுவ௮ ன.௮௮௮௮௮(ல்) 
மாமமபதநி!த।| ர்நிதபமாஅ| 

சிலா(ப்)வா(ழ்)வி(க்) தல் சிலரொடுகொஓபி(க்)த(ல்) 
பபப தாரதச் ॥£|ச் நி தப மக ரிச | 

  

செய்வதெனென்ற௮ு மய ஏளஎயஎ 
'தாசரிபமகரி। சா௮ரிமகரி | 
  

1. மி-மாஃ- த.தா-வை புடிக்க,
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பாடம் 08, 

தாண்டவராயஸ்லாமி கைவல்யகவநீகம், 

() 
தினமுமண்ணுகர் ளெளைநோய்க்கிரங்கியேதீம்பண்டமெதிர்காட்டி. 
கன மருக்துக ளொளித்துவைத்கழைக்கின் ற கருணைநற்முய்போல 
மனையறங்கள் செய்மகங்கள் ரெய்சன்றென்றுமலர்ச்தவாசகஞ்சொ 
நினைவு2வ.றுகாண் ர வர்க்ககாமிகளர்தரிர்ணயர்தெரியாரே, | vw 

(2) 
போககாருயிர் கண்டதையுண்பதும் புணர்வதுமியல்பே காண் 
அசமங்களுஞ்சு பாவத்தைவிதிக்குமோ அத்தனைதெரியா சோ 
காகமேகறுத் இடுகெறுப்பெசுடு கசந்திடு?வம்பே நீ 
வேகவாயுவே பயரையென கொருவரும் விதித் திடல்வேண்டாவே. 

கள் ஞனுி விரும்பினால்மகங்கள்செய் காமத்தில்மனதா னால், 

கொல்ளும்பெண்டொடு கலவிரெயெனிலிவன் குறையெலார்கொ 
டானென் றே, கள்ளும்2வேகக்தின் சம்மகஞ்சகலமார் தவிர்வதே 
கருத்தாகும், விள்ளுமிள்விதி யென்னெனில்பூருவ நியமமாம்விதி 

(யன் றே, 

ட்ட த் 
மதுவிறைசெளுண்ணென் ற சுர இபின் மணச்துபா ரெனல்பாராய் 
மிதுன இர்சையும புக்ரோற்பத்தியால் விரும்பென்றவிதிபாராய் 
இதையும்லிட்டொழி யதிரயிஷ்டி கவாநிக் கிசழ்ச்சிெயற்றதும்பாரா 
JO GUMS Hat மங்கள் செய்யாதொழிர் தாரர்சமடைவாயே, (ய் 

29. தீரசங்கராபரண மேளம். சதுஸ்ரசகம் ( கனனனனனனன (வாய்பாடு. 

ராகம் ஹம்சத்வனி 

| [?#t lel! [el tal l4éle] 
இன முமண்ணுகர் பிள்ல(ய்)கொ(ய்க்)கர(ங்)கியெ 

ச் ர் ச்ரிறிபயா[க கரி. ரி.௪உ௪ நி ப| 

இம்ப(ண்)டமெதி(ர)கா(ட்) டீ. மீ யீ மி 

ச சரிரிககப ul ih Ger gy 

  

  

சனமருந்துகள் ஓளி(த்)துவ(ய்த்) தழ(பக்)கி(ன்) ற 

ககசகபாநிச்ா।ச் ரி. க & & fh ச் @ | 

கருண(ப்)ய(ரம்) தா(ய)பொ௮ ல௮௮௮௮௮௮௮ 
ரி“ச் “நி பச் நி பக |நிபகரிசரிசுப| 
  

1. ரீ-யை க-விலிருந்திழுக்க,



ரூன்ரும்பாகம்- பாடம். #105 

LUT LO ம் 04. 

தாண்டவராயஸ்வாமி கைவஃயநவநீதம். 

(1) ஈல்லவனேசே ளுலகுபகாரம் ஞானிகள் விவகா ரம் 

அல்லதுவேஜொரு பெறுபேறும்மிலை பகனல்பிணியுமி லை 

வல்லசிருஷ்டி.மு தல்பலகொழிலால் ௨ருபுண்ணியபாபம் 

எல்லவருக்கும ணு HT FORO TU iD Fem co. Blew Cor. 

(2) லீயாகேளீர் தத்.துவஞானியு மஞ்ஞானிகள்போ லே 
செய்யாநின்றேன் கண்டேனுண்டேன் சென்றேனெனலா 
பொய்யாம்விபரீ தங்களவற்றாப் போபினவென்றீ ரே (மோ 

மெய்யாம்பிரமவி சாரமிகன்றே மெ.ளியாவுரையி சே. 

(3) PUIG 5 Call A) BONA Lp) BBD G ியாதுவன் வாதனை யால் 

ஆப்ச்கமிவுற்றவ னப்படி.ரெப்ு/வ னாபரசனுமா கான் [வான் 

மாய்க்ககனுடல்வே மளவும்விண்ணவன் மநுடனெனப்படு 

விய்ந்கசிகாபா சன்போபளவும் விவசாரக்கொட ரும். 

(4) உத்தமகுறுவே யாரூடருமா யொருகதொழிலற்றவ ருள் 
சித்தமடங்குதி யானாதிகள் சிலர் செய்குவதென்னென் முல் 

இத்தலமருவும் ப்.ராரக்தப்பிி வெப்படியப்படி யே (னே. 

தேத்தரும்வெகுவிக மாகுவரென்பது முன்னேசொன்னே 

96. சலநாடமேளம், சதுஸிரஏநமப் | ஈனனனனனனன | வாய்பாடு, 

ராகம் சுத்தநாட. 

| | /சி/ கம jul | tales 
  

  

ஈல்லவனேசேே ரலகுபகாரம் 

கா மமபா பா | பப்பபபா ரபா | 

ஞானிக(ள்)விவகர ரம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் 

பாமகமமமா| மாபநிபமகச[| 

அல்லது 2வரொரு பெறுபெறும்மில(ப்) 

காமமபாநிநி। ச்க்ச்நிபாமக | 

யதனா(ற்)பிணியுமி லை யி மியி 

ம்குசாரசபமகு | சூர ஆ ஆ ஆ! 

#14
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பாடம் 05, 
தாண்டவராயஸ்வாமீ கைவலயநவந்தம். 

சொரூபஞானமும் விருத்திஞஜானமுமென்று ஜோதிஞானம 
திரண்டாம், சொரூபஞான மே விருத்தியின்ஞானமாத் கோன் 
௮ம் வேறிலைமைர்தா, சொரூபஞானபஞ் ஞான சத்துருவன் ௮ு 
சுமூத்தியிற்கண் டாயே, சொருபஞான த்தில்மருவு மஞ்ஞானத் 
தைச் சுடும்விருத்தியின்ஞா னம. (1) 

அருத்திமாயையைச் சழூ, த்தியில்க.டாகது சொரூபஞானந்தா னே 
விருத்திஞ £னமாய்ச் சுட்டதெ தப்படியெனில் வெய்யிலாலு௨கெங் 
பரித்தசூரியன் சூரியக [ந்தத்தில் பத்நியக்கினியா இ fous 
எரித்தவாறுபோல்சமாதியில்விரு த்தியாலெரிக்குமென் றறிவாயே. 

அருளுமையனே திரிவிககாணத்தா லாதியகதொழிலெல்லாம் 
கருமமல்லவோ விரு தீதிஞானமுமர்ததக் கரணக।ரியமன் றோ 
உரியகருமமஞ் ஞான த்தைக் கெடுக்குபென் ஜோதினாலாகாதோ 
பெரியஞானமென் றக கற்கொருபெ! யரிட்டபெறாுமையையுரையீ ரே. 

விருக்திஞான மர் தக்கரணத்தொடு விழுக்தியாகலுமைர் தா 
ஒருதீதிமக்களே தங்களித்படைக்கின் ஐதுஉகெங்குங்கண்டோமே 
கருத்தனாயெ புருடதர்இரங்களாங் கருமங்களவையபோ ல 
வருத்தஞானமோ புருடதர்திரமன்று வள் துதர் தரமா மே. (4) 

விடதாம்பரி பூரணெ சாரூபத்தில் விருக்திஞான தேங்கூ டிச் 
சேடமாகினா லகண்டமாமநுபவ சித்தியெப்படியென் ரால் 

. . * A . fe . ட் ச (6) டு . 

ஜாடிநீர்மண்ணைப் பிரிகத்ததேற்றாம்பொடி. தானுமண்ணொடுமாயும் 
ஊடிஞான முமறிவிலாமையைக்கெடுக் கொக்கவேகெடுர் கானே. 

51. மாயாமாளவகேளளமேளம். சதுஸ்ர சகம் நனனனனனனன| வா-ட, 

ராகம் கேளள, 

|ரி1 | tele} tela] | [ale 
சொருபஞானமும் a5( 5) Bey (r) an ep Our (sir) 
பபபமகமரீ| ௪௪௪௪ நி நி ப ப 

ஜோதிஞ(னமதா(ண்) டாஇம்இம்ம்ம் 
நீச ௪ரிரி wow fj சாத சரி | 

  

  

சொருபஞானமே விரு( (அிதியின்) ஞானம(7 கி 
சரிமபாபபா| WIP o wae wif Mf 

தோ(றி)று(ம்)வெமில(ய் )மை(்) தாது aa 

ச் ரிய மரி ¢ of | ergyg gl 

1, நி-ரி டுக, 
toa tt am. fur ட டாகீடர் 

ae Gat, enuf pico put நால் நிலையம் 

 



மூனரும்பாகம்-பாடம். *107 

பாடம 00, 
தாண்டவராயஸ்லாமீ கைவல்யகஈவநீதம் 

(1) 
Cantor Pu பேர்சகளையமியவே சேண்டினால்மகனே கேள் 
கூடமாமவர்சு பாவங்கள் சீலங்கள் HMSO WG SOUT ene 
ஓடியுங்குதித் அர தலை€ழ்கின்று முயர்ர்தகம்பத்தே நி 
யாடியும்பல கன்மங்கள்செய்யினு மவருண்மைதெரியா தே. 

5 
onl 

அளங்குதர்ப்பண மழுக்கறக்கைக்கொண்டு துலக்கனால்போமன் 
விளங்குபுத்தி Bur அலகிலார்துலக்கினார் விமலே த௫ிகமூர்த் & |e 
களங்கமாகுமஞ் ஞானமுமப்படிக் கருமத்தால்கமுவா மல் 
உளங்குஅித்தஞா னத் தினாலெப்படி யொழியும் கருவி ரே, 

(3) 
தர்ப்பணத்தினில் களிம்புவால் தமலஞ் சகஜமா தலின்பைர தா 

குர் த்பளிங்கினில் கருறி றஞ் சகஜமாக் கருத்தன் ரூரோ பம் (டும் 
தர்ப்பணத்தினி லழுக்கறவேண்டினால் சாகனத்தொழிலவேண் 

கற். ror iv Boor ரோபமேகறுப்பெனக கண்டிடமனம் போதும், 

(9 
மனை 5 3 Gal wa 5 $தபண் டங்களை மறக்தவன் வருட நாறமுதா லும் 
நினை த்துணார்தபின் இட்டுமப்படியிந்க மிர்மலவான்மா வும் 
அனர் த்தமான தன் பற இபைக்கெடுக்துத்தன் ன அிவினால்காணா ம 
கன த்தகாமங்கள் நாறுகஞ்செய்யினுங் காணுமோகாணா தே, [ல் 

99, ஜாலவராளிமேம். சதுஸ்ரசகம் | நனனன்னனனன| வாய்பாடூ, 

ராகம் வராளி. 
  

      (ரிக1 | | |ம/ப[த] | |)ச்] 
மேவேடமாதியா பே([)கள(ய்)யஅியவெ 
'பாரதபாப*பா | ke Gu kw wu | 

லே(ண்)டின (ல்)மகனே 3% Baron onan air 
பம 'க*கரிரி ௪59 | Fi yl ote? aun | 

கூடமாமவ()சு பாவ(க)க 5(4)ல( ங்)க(ள) 
பாதரீதீச்ரிச்| "நீ சச் தர த ப] 

GH ae (ris) தறியா மல்இல்இல்இல் 
Ss us Bn! க *கரிரி| FT HRM | 
  

1. பா-வைரி-யிலிருக்திழுக்க,(&, க -நீ-யை ஆட்டுக. 
2, பா-வை அடிக்க, 9. க-வை ஆட்டாமல்பிடிக்க, 
8, ம-நி.யை உதைக, 0, தா-வைநி-யிலிருந்திமுக்க,
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பாரம் 07. 

தாண்டவராயஸ்வாமீ நைவலயநவநீதம். 

LMG DDG Bi காணுஜில் புருடனும் வான்மலர்முடிசூ டி. 

இலகுகந்தர்ப்ப ஈசரிலேசுத்திகை ரஜிகக்தைவிலைபே க், கலக 

மாய்முயற் கொம்பினால்குத்தி?ப களைத்திருகருமாண் டார், ௮ல 

கையாயின ரெனும்விவகாரழ்தை யிந்தவன்மயங்கா னே, (1) 

மாயையென்ப.து பொய்யெனிலதுபெற்ற வகையெலாம்பொ 

ய்யா மே, தாபையன்றிபக் களுக்கொருபிற்வியுஞ் சாதியும்வே 

றுண் டே, ரேயசொர்ச்கரு நரகமுன்மையுர் கமையும்பாரா 

மல், தூயசத்துசிச் காரர் சபூரண சொரூபமாயிருப்பா யே, (7) 

சொற்பனர்தனில் சண்டதைப்பொய்யென்று சொல்வது 

பிழையானால், ௮ற்பமாயையில் தோன் பியஜகங்களை யசத்தெனல் 

பிழையா மே, சொற்பனந்தனில் சகண்டதைப்பொய்யென்று சொ 

ல்லலாமெனில்மைஈ ௧1), அ௮ற்பமாயையில்தகோன் நியஜகமெலாம் 

௮ ஈத்நதியமெனலா மே, (8) 

பூரிக்குங்கன ரரரித னர சுத்தில் பொய்ஜடர்துய/மூன் அம் 

தாரத்தாயிலுர் கோன்றுபாழ்விபரீ தந் துடைப்பதெப்படியென் 

நீரில்தோன்றுஈ தன் னிழல் சலை$ழே சாய்ரின் றலையினுநே ராய்| முல் 

பாரில்தோன்றிய தன்னைகோக்கிடி லற்தப் பாழ்நிழல்பொய்யா மே, 

29. $14 ங்நரராபரணமேளம். ரதுஸ்ர௭ நம்[தனனனனனனன [வாய்பாடு 

_ நீதம் ஆரபி 

| ரி iv] [al [ae 
gas தாணுவி(ற்ி)புருடனு(ம) 
பபபமரநகரீ| ரீ பமம [த ரி 7ரி| 

வா(ன்)மலர!ர்)முடிசூ டியியியியீ 
சாத்தசரிப மக | ரிச$ரீ யீமி। 

பிலகுகந்த(ர்பிபா நகரிலெசுத்திக (ய) 
ரிமப$தோச் ர மக் 3ரிரிச் நித த | 

ரஜித( ச்), ச(ப)கிவ(யிபே F uf யி யி 
பபம கரி ela) +B | TT HYG | 

    

      

  

1, க-நி-யை உதைக, 
2, த-வை அடிக்க, 
2, ரீ-ரி-தா-ரீஃரி- த- வை அட்டுக,
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பாடம் 06, 

தாண்டவராயஸ்வாமி கைவலயநவநீதம். 

இவ்வா ௮ுரைரெய்த சுகபேதங்களி னியல்பாமவைசொல மக 
னேகேள், ஒவ்வாரனவினி ௮ழன் வானிடர்கெட வறங்குஞ்சயன 
தீதி ஓு௮ுநேரம், செவ்வாமனமக முகமாமதிலொளிர் சித்தின்சுக 
நிழல் சேருங்காண், அ௮வ்வாறிவனுள ம௫ழ்வாமனுபவ மதுதான் 
விஷபசு கானந்தம், (1) 

ஈனந்தருசுக விடயர்திரிபுடி பிடாமெனமன மரையாமல், சே 
னச்சனதுகு லாயர்தனில்விழு செயல்போனித்திசை OF we aren, 
கானந்தமில்பர னுடனென்றுவனொரு தனையல்லதுபிற நினையா 
மல், ஆகந்தமயனு மாவன்சுகமிகு பது, தானுயர்பிர மாகந்தம். (8) 

உதவும்புவியினி லொருவன்௮.ந.பவ மொருவன் மனதினி லு 
தியாதே, மதியுங்நெடுதிற துயில்கொண்ட ஈந்த மயனன்றோசுக 
மூறுகன்றான், இறுவிஞ்ஞான மயனாஞ்சிர்ை கயி னினைவாய்வர் 
திடல்அழகன் றே, சுதைவிண்ணோர்புகம் குருவேரீரிது சொல்லீர் 
சகலமும் வல்லீரே. (3) 

கெய்யும்வெண்ணெயுமிருபேர்களுமறி நினைவிற்பிறிவறி வினி 
லில்லை, செய்யுக்கனவினி லிறுகும்மனதொடு சேருஞ்சின் மயவிஞ் 
ஞானன், நையுந்துயர்மன ஈழுவும்பொழுதுணர் ஞான ச்சுகமுணு 
மாந்தன், பெய்யுர்துளிகளு நிருங்குளமொடு பாரும்போலிவர் 
பிறிவன்றே. (4) 

22. காஹாப் பயமோ ஈம். சதுஸ்ரசகம்| தனனனனனனன। வாய்பாடூ, 

ராகம் ஸ்ரீராகம், 

| [ரிச| [மழ /ப| கரி! ச்) 
இவ்வாறுர(ய்ிசெ(ய்)த சுகபேதங்களி 
Pow clk &¢ AoA ரிரிசோசாச்ச்| 

னிய(ல்)பாமவ(ப்)சொல பகனேகே(ள) இள 
e383 7 FF NA) no Ber | 

ஒவ்வாகனவினி லுழ(ல்)வானிட()கெட 
பப நிச்பிரிக்பி | ச்ச் ச் ரநிநிபம | 

௮ற(ங)குஞ்சயன(தி)தி ௮ற௮னேரம்இம் 
ப தநீ ப மரிரி | ‘gta Ail er gp | 

  

  

  

1, நி-யை உதைக, 
2. சா -வைரி-யிலிருந்து அடித்திமுக்க, 
8. சா-வை அடிக்க, 
4, நீ-ச- வலை ஆட்க,
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பாடம் 00, 
தாண்டவராயஸ்வாமீ கைவலயநவநீதம், 

ஒன்றாகியபிர மானர்தன்சுக மொழிவானேன்வெளி வருவானே 
ன், என்றால்முன் செய்த கருமம்வெளியினி லிழுக்குஞ்சுழித் திவிட் 
டெழுர்தோனும், நன்ராயினசு2 மகலான்வெளியிலு ஈடலான்ம 
றதியும் பெறமாட்டான், அன்ராமெனவிருந் துறங்குஞ்சிலகண 
மதுவேவாசனை யானந்தம். 

அ௮ந்தக்கணமுட லகபென் நிடர்களி லலைஈதேசுகந்தனை மறக் 
தேம், முர்தைச்செயும்வினை சுகதுக்கந்தரு மோனசர்தருஈடு 
வடிவேகாண், எந்தப்புருடனு மொருடிக்தையுமற விருந்தேனெ 
னலறு பவமாகும், இநர்தப்படிசனு தாசினச்சுக மிதுவேநிஜமெனு 
LD FOOT Ib BLD. (2) 

நிசமானதுமுக் Sueur sg brenCaOGaeh Won srex 
வசமாமகங்கர மறைக்கானிசமது படி ஈதால்முக்கிய வகையாகும 
இசையார்திரிசய மறியா தே.துயில் செரியாதேயுடல் சரிபோலே 
௮சையாதேமதி சமமாகியநிலை யதுதான்முக்கிய அனந்தம். (3) 

மனுடன்மனுடகர் தருவன் தேவர் தருவன் பிதிர்பிற வித்தே 
வன், தனுடன்கருமசு ரன்சுரனிஈதிர னாசான் பிரஜா பதியானோன்; 
கனவிராட்டன் இரணியகரப்பன் கருதும்இப்பதி ஜனொருபேரின், 
பினஆனர்தங்கள் நரையாம்பிரளய வெள்ளக்கடல்பிர மானந்தம், 

எவனாகிலுமிர்தத் துரியாதீதத்திலேழாமபூமியி லிருஈகானேல் 
௮. வனா தன்சுகன் சிவன்மாலயன் முதலரி£வோரறு பவசுகபோதம் 
விவசாரதிர்சபமிதுவேபநபபமமெனமுன்சொல்லிய விவகாரி, உவ 
மானமுமறி மகனேயவனடி யுஇிரும்பொடிகளென் முடிமேலே.(8) 

29. தீரரங்கராபரணமேளம். சதுஸ்ரஎகம்| நனனனனனனன[வாய்பாடூ. 

ராகம் கேதாரம். 

| Jf] tele) jel jal கிச் | 
ஒன் டூகயபிர மானஈதன்் ௬௧ 
கமபாப!பமக। ரி!பமத!கரிச la 

மொழிவானே(ன்)வெளி வருவானே(ன்) இன் 
ச சரிரி“ரி.பமக। !ரிகரிசசா | 

என்றா(ல்)முன்செ(ய) த கருமம்வெளியினி 
சுக்மமபார3நி | சீச்ச்நிபோமக| 

லிழு(க்)குஞ்சுமு(தி) திவி(ட) டெழு(ர)தோலும்உம் 
ர் 3 பமக கரி௪௪ | !நிசரிக*ச௪ர ௮ | 

  

  

  

1. ப-௧ rs நி-யை அடிக்க, | 8. பா-வை நி-யிலிருந்திமுக்க. 
உெரி-நி-யைஆட்டுக, . 14, சா-வை க-விலிருந்திழுக்க,
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பாடம் 100. 

தாண்டவராயஸ்வாமீகைவலயநவநீதம். 
நித்யம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரமரி கானம்சார் தம் 
சத்யம்கே வலம்துரியம் சமம்திருக்குக் கூடள் தன் சாசநிபோ தம் 
சுத்தம்ல கஷயம்சநாக னம்றீவன் தத்துவம்விண் ஜோதீயோான் மா 
முக்தம்விபு சூட்சுமமென் றிவ்வண்ணம் விதிகுணங்கள் மொழி 

| பும்வே தம். (1) 
அசலநிரஞ் சனமமிர்த மப்பிரமமே யம்விமலம் வசனாத தம் 
அசடமகா மயமசங்க மதுலநிரர் தூரமகோ சரமகண் டம், 
அசமநந்த மவிரா.நிர்க்குணறிட் களநிரவ யவமகா இ 
அசரீர மவிகார மத்துவிக மெனவிலக்கா மரேகமுண் டே. (9) 

நிற்குணவல் துவின் குணங்க ளஞசைய்பதுதாய் மலடி.யென நிக 
சென்னாதே, சற்குணனே வல் அுவிநிலை புரையாம லறியவல்ல சது 
ரருண் டோ, ஈற்குணவே தங்களிர்தச் 2வன்முதக்தி பெறப்பிரம 
ஞானச்தோன் றர், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்களன்று 
பிரமமாஞ் சொ ரூபந்தா னே. (3) 

குளிரிளகல் வெண்பையென் ற பதங்களினால் நீர்மூன் று கர 
யிற்மோ,ஒளிதவனஞ் செம்பையென்ற ப,தங்களினா லக்கனியு மொ 
ருமூன்ரு மோ, வெளிமுகலாஞ சகமசத்து மூடமிட ரெனப்பிரித் 
அவிலக்கிவே தம், எளிகரிய முரண்மொழிந்த சத்தா தியெனும்பிர 
ம மேகந்தா னே. (4) 

இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்கணன்றாய்ச் சேர்ந்கொரு 
bs தெல்லாங்க. டிச், ரொன்னபொரு ளொன் றன்றி பிரண்டிஃ்லை 
யொருபொருலாச் சொல்லுஞ்சொற் கள், பின்ன. மாமதனால் 
சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரமமே கம், அன்னபொரு சளொரு 

  

மையறிர் தசண்டபரி பூரணமா யாவாய்நி யே. (5) 

05, மேசகல்யாணி. கஉயாணி. திஸ்ரசகஉசி னனனன[தனனனனன[சன 

| [ரி] [க| |ம)ப| [த] [ele]   
  

நி(தி)ய(ம்)பூ ரணமேகம் பரமா(ரத்) தம் பர(ப்) பிரமறி 
கரிச]நி। ரிரிரிககா। க1மப1மபா। ப1மககரீ | 

தான (ம்) சார் தம்இம்இம் இம் 
கரிநிரிரிரி। 2a 0 x Bl 

ச(திய(ம்)கே வல(ம்) துரியம்சம(ம்) திரு(க்) கு௨ (த)கூட௮(ஸ்) தன் 
ச1/மப ப )1மபதறநிசாப/நிரி சீரி த ப।3பதபமகரி 

சாகரிபொஓ தம்ம்இம்ம் இம் 
ரிசரிக*ரீ|। 5ரீபிசா௮| ஆ 

1. கி-ம-றி-யை உதைக, 4. ரீ-யைப -விலிருந்திமுக்க, 
2. கா- வை அட்டுக, 9. ரீ-யை க-விலிருந்திழுக்க 
8, ப- வை இடிக்க. 0. சா-வை ரி-யிலிருந்திமுக்க, 
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பாடம் 10], 
சேக்கிழார்ஸ்வாமீ பேர்யபுராணம். 
(சிறுத்சொண்டாயஞார் சரிதம்) 

நீரார்சடையா னடியாரை நேடியெங்குங் காணாது 
சீரார் தவத்துச் சருத்தொண்டர் மீண்டுஞ்செல்வ மனையெய்தி 
ஆராவின்ப மனைவியார்க் கியம்பியழிவெய் இடவஉரும் 
பாராதரிக்கும் திருிவடக் தொருவர்வந்க படி.பகர்ந்தார், (1) 

பூதியணிசா தன த்தவர் மன் போற்றப்பேதே னாயிடினு 
நாதனடியார் கருணையினா லருளிச்செய்வர் னென்று 
கோதிலன்பர் தமையமுது செய்விப்பதற்குக் குலப்பதியில் 
சாதலாலே தேடியுமுன் காணேன்தவத்தா லுமைக்கண்டேன்.(9) 

அடியேன் மனையி லெழுர்தருளி யமுதுசெய்ய வேண்டுமென 
கெடியோனறிபா அடியா கா நிகமுர்தவக்£ ௬ுமைக்காணும் 
படியால்வந்தோ முத்தரா பதியே।பெம்மைப் பரிர்தூட்ட [ரள 
முடியாதுமக்குச் ரெய்கையி தெண்ணாசென்று மொழிந்த (3) 

எண்ணா தடியேன் மெ!ழியேனீ ரமுதுசெய்யு மியல்பகனை 
கண்ணார்வேட. நிறைதவத்தி ரறுளிச07ய்யுங் கடிகமைக்கத் 
தண்ணாரிகழி முடியார்க மடியர்தலைப்பட் டால்தேட 
வொண்ணாதனவு முளவாகு பருமையில்லை யெனவுரைத்தார். (4) 

பண்புமிக்க ஏிறுத்கொண்டர் பரிவுகண்டு பயிரவரு 
ஈண்புமிக்க! நாமுண்ணப் படுக்குமபர ௮ ஈரபசுவ। 
முண்பதஞ்சு ப்ராயத்து ஞூறுப்பின் மறுவின் றேலின்னம் (மூர். 
புண்டெய்ரோவில்2வலெறிர் தால்போலும்புகல்வசொன்றெல (6) 

2, ஹரிகாம்போதிமேளம். சதுஸ்ரசகம் | நனனனனனனன। வாய்பாடு. 

ராகம் யதுகலகாம்போதி. 

| if] fete, fel /த/சீ[ fel 
நீரா()சட(ய)யா னடியாரை 
மா கரிரசரர| ரிரிமமபார| 

நேடீயெங்குங் காணாதூஊ 
பதச்ரறிகமா। பதநிதபாது! 

சீரா(ர) தவ(தி)தூ சிறு(த)தொண்டர்இர் 
மாகாபபதா।| ச்ச்றி தபா | 

மீ(ண்)டும்ரெல்லா மன (ய்)யெய்தீயீ 
பச்ச்பாமக ரீ | சரிமக!சாஅ| 

  

  

  

1. ச்-வை த-விலிருர்இமுக்க, 9. ரீ -யை அட்டுக. 
2, பா-வை த-விலிருந்திழுக்க.4, சா- வை ரி-யிலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 109, 

(சிறுந்தோண்டநாயனர்சரிதம் தோடர்ச்சி, 

காதல்மனையார் தாங்க றக் கணவனாருங் கா sar, யேதமகலப் 

பெற்றபே ரெல்லாமெய்தி னார்போல, நாதர். தமக்கங் கமுதாக்க 
ஈறுமென்குதலை மொழிப்புசல்வன், ஓசவணைந்த பள்ளியினில் உ 
டன்கொண்டெப்தக் கடி.ககன்ளூர். (1) 

பள்ளியினிற்சென் றெய்தலும் பாகரகங்கை மணியொலிப்பப், 
பிள்ளையோடி வர்கெதிரே தழமுவஎடுத் துப் பியலின் மேல்,கொள்ள 
அணைத்துக் கொண்டுமீண் டில்லம்புகுகக் குலமாதர், வள்ளலார் 
Sh (paren mn மைந்தன் தன்னை பெதிர்வாங்கி, (2) 

(PEs AOL BH கொடடையரைரகாண துகள 

நிக்கி, மஞ்சளஜிர்த வதற்கிரங்கி மையுங்கண்ணின் மறாங்கொதுக் 
கிப், பஞ்செஞ்சு மெல்லடியார் பரிந்து திருமஞ் சன மாட்டி, யெஞ் 
ஈலில்லாக் கோலஞ்பெொய் தெடுத்துக்கணவர் கைக்கொடுத்தார்.(8) 

அச்சமெய்திக் கசியமுதா மென்றுமதனால் அரும்பு கல்வன்,உச் 
சுமோவார் மார்பின்சண் ணணைகத்தேழாத்தர் தாமுண்ணார், பொச் 
சமில்லாத் திருக்தொண்டர புனித/ தமக்கு கமியமைக்க, மெச் 
சுமனத்தால் ௮க்களையின் மேவா வேறு கொண்டணைவார், (4) 

ஒன்றுமன தக்கா ரிருவர்களு முலகரறியா ரெனமறைவில், செ 
ன்றபுக்குப் பிளை தனைப் பெற்றகாயார் செழுங்கலன்கள், ஈன் று 
கழுவிக் கொடுசெல்ல ஈல்லமகனை யெடுத்துலகை, வென்றதாதை 
யார்தலையைப் பிடிக்கவிரைந்து மெய்த்தாயர், (5) 

இனியமழலைக் இண்டுணிக்கா லிரண்டுமடியின் புடையிடுக்கக், 
கனிவாய்மைர்கன் கையிரண்டுங கையாற்பிடிக்கக் காதலனு, ந 
னிநீடுவகை யுறுகின்றா ரென்றுமகிழ்க்து சகைசெய்யத், கனிமா 
மகனைத் தாகையார் கருவிகொண்டு தலையரிவா /[. (6) 

15.மாயாமாளவகேளள(மேளம். சதுஸ்ரஎகம் நனனனனனனன। வா-டூ, 

| ரி| | | கம |(பழத] கி 

காதல்மன (ய்)யா(/) தா(8)கூரு௮க்்சணவா நாரும்கா தலன (ப்)யியி 
linn gag fd ௪௪ நி|ஈரிகாம ( ஆ/மகமாபா"மா[கமகரிர்சரிகா | 
யேதாமஃலப் பெற்று ப ஏ றெல்லாமெய்தீ னா(ர)போலாஆ 
CP PARE | கமபம$கம$கரி!. en? Fe Parl Pere wy 

  

  

் | 
  

  

1. மா-வை ரி-யிலிருந்திழுக்க.4. மா-லை ப-விலிருக் இழுக்க, 
2. நி-யை இழுத்துப்பிடிக்க, 5, ௪-வை ரி-யிலிருந்திமுக்க, 
உக -வை உதைக, 0. ரீ-யை ௪-விலிருச்இழமுக்க, 

#15
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பாடம 104. 
(சிறுத்தோண்டநாயனார்சீரிதம் தொடர்ச்சி,) 

அண்ணல்திருமூன் பணைர்திறைஞ்சி யன்பர்மொழிவா ரடியேன் 
பால்,ரண்ணிடீரிங் கமுதுசெய வேண்டுமென்று கான்பரிவு,பண்ணி 
னேஞாய்ப் பசித்தருளத் தாழ்த்ததெனினும் பணிசமைத்தேன், எ 
ண்ணம்வாய்ப்ப எழுந்தருள வேண்டுமென்றங் கெடுத்துரைப்பார், 

சொன்னமுறையில் படுக்த।சந் தொடார்தவுறுப்பெல் லாங் 
கொண்டு, மன்னுசுவையில் கரியாக்கி மாணஅமைக் த ரேயென் 
ன, ௮ன்னமனையார் கலையிறைச்சி பழுதுக்காகா தெனக்கழித்தே, 
னென்னஅ௮துவுங் கூடரா முண்பபதென்றா ரிடர் தீர்ப்பார், (2) 

சிர்தைகலங்கிச் சிறுக் கொண்டா மனையா சீராடுந் திகைத்தய 
ரச், சர்தன சகா ரெலுக்தாதி பார்காமந்தத் கலையிறைச்சி, வரத 
கொண்ட. ரம அசெயும் பொழுதுநினைக்க வருமென் றே, முர்.த௮ 
மைத்?தன் கறியமுகென் றெடுத்துக்கொடுச்க முகமலர்ந்தரா. () 

au Bi Bip 5g) படை கீததன்பின் வணங்குஞ்சி௮ுத்தொண் ட 
மைநோக்கு, யிங்குமமக்குகி கனியுண்ண வொண்ணாதீச னடியா 
மிப், பாங்குநின் 1 கமைக்கொணாவிரென்றுபரமா பணித்தருள, 

ஏங்கிக்கெட்டே னமுதுசெய்ய இடையூறிதுவோ எனறினைவார். 
அகத்தின்புறத்துப் போயருள । லெங்குங்காணா ரழிர் கணைந்து, 

முகத்தில்வாட்ட மிகப்பெருகப் பணிர்துமுதல்வர்க் குரைசெய் 
வார், இகத்துமபாக்து மினியாரைக் காமிணன்யானுக் திருநீறு, ஈ 
கத்திலிடுவார் தமைக்கண்டே யிடிவேவென்று காழ் திறைஞ்ச.() 
உம்மைப்போல நீரிட்டா Ga சோவுண் fr bOren ao, செம் 

மைக்கற்பில் தருவெண்க। ட் டமமைதபமைக் கலகதிருத்தி, வெ 
ம்மையிறைடி சோறகனில் மீட்டுப்படையு மெனப்படைத்தா, 
தம்மையூட்ட வேண்டியவ ர௬ண்ணப் புகலுர் தடுத்தருளி, (6) 
8. ஹனுமதோடிமே௱ம். சதுஸ்ரசகம் | தனனனனனனன। வாய்பாடு, 

ராகம் கோடி. 

ரி fel [ம] |ப]த] சி) (ச) j 

  

அண்ணல்கதிருமுன் ant (s) Bi m(u@R) T uf 
71 P aaut) 6 & 8 8 rs wl 

யன்பாமொழிலா sy யே(ன்)ப அல் 

Gh en gal BR 1 sr xl 
ப் 22 10] : டி f torah in & pg Oru » 

தா3தோர்ச்ா। நிநிசச்1தாத | 
ந ம a . 

வே(ண்) 2மென்று௨ கா(ன்)பரிவூள 
ச்ரச்்ா/தாபத। நீ தப்த ரீ | 
  

1. தா-வை நி-யிலிருந்திழுக்க,|3. கா-வைம-விலிருர்திழுக்க. 
2, ரீ-யை த-விலிருந்திழுக்க. 4. ரீ-யை ௧-விலிருர்திழுக்க,
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pitt we LOL, 

(சிறுததோண்டநாயனர்ஈர் தம் தோடர்ச்சி) 

ஆ திங்க ளொழிர்துண்போம் உண்ணும்௮ளவுர் தரியா த, 
அகாளும் உண்ரர்முன் உண்பகென்னம் உடன்துயப்ப்1) மாதின் 
மக பெற்நீரேல் மைந்தன் தன்னை யழையுமென, ஈறும்முகலும் 
இல்லாதார்க் கிப்போதுதவா னவனென்ா. 1 

நாமிங்குண்ப கவன் ஈசா னாடியழைய மெனசம்், தாமங் 
கருளிச செயத்தரியா£ தலைவாமுது ரெய்தருள,  யாமிங்கென் 
செய் தாலாகு மென்பார்விரைவுற் றெழுக்கருளால், பூமென்குழ 
லார் சம்மோடும் புறாபோயழைக்கப் புகும்பொழுது, (2) 

வையநிகமுஞ் சிறுத்தொண்ட மைசதாவருலா யென௮ழைக் 
கார், தையலாருக கலைவர்பணி தலைநிற்பாராப்ச் தாமழைப்பார்; 
செய்யமணியே சீராளா வாராய்கெவனா ரபி பார்யாம், உய்யும்வகசை 
யா ஓடனுண்ண அழைக்கன் ருமென் ஷோலமிட. (3) 

பாமரருளால் பளனியினின் மேடிவமுவான் போல்வர்கு தர 
மில்வனப்பில் தனிப்பு,தல்வன் கன்னைபெடுத்துக் கழுவித்தங், கர 
முன்௮ணைத்துக் கணவனா மையில்கொடுப்பக் களிகூாரகதார், பர 
மூன்றெரித்கார் திருத்கொண்ட ர௬ுண்ணப்பெ்ர. மெனுமபொ 
லிவால், (4) 

வ் கமகனைம் கடி சில்கொண்டமுதுரெய்விப பன்வநதார், முக 
தலையப் பயிாலம | முதல்வரங்கண் மறை கரள ச, இரறைகலங் 
கிக் காணாது திகைத்த ஈவிழ்ககார் கெருமர்கார், வெசதஇறை௪ 
சிக் கமியமுதுங் கலக்கில்காணார் வெருவுற்முா. (5) 

29. தீரசங்கராபரணமேஎம். சதுஸ்ரசகம் | தனனனனனனன[வாயங்பாடூ, 

ராகம் கேகாரம். 

| [Aj [sje] fe] fal [alr 
¥xyoe Smma ளெ ரழி(ஈ) துண்போஒம 

eatogleredg| AP ean als Abe | 

  

  

உண்ணும்௮ள வு 5 ரியா தூ ஊ 

ரீமேக19 சர்நிச ee tte ஆ | 

சோறுஉந।லும உண்பி(ர)முன்ன்ன் 
பாசசரர4கிர| ரீ உரரீ உ ர | 

உண்பஅதென்னம் உட(ன்)துஉ(ப்ப்) ப! 
ரீ3மைக/சாசச| “நி சரிக ர [| bo

 
re 

  

1], 40 -F-ana! ரி-யிலிருச் இழுக் ந. [உம வைத- விலிருர்திழுக்க, 

2உரி-யை உத, A, பா-வைமி-யிலிருந்திமுக்க, 
,சா-வைக- வீலிருக் இழுக்க,
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ச பாடம் 105. 

(சிறுத்தோணடநாயனர்சரிதம் தோடர்ச்சி.) 

செய்யமேனிக் கருங்குஞ்சிச் செழுங்கஞ்சுகத்துப் பயிரவர்யா 
ம், உய்யவமுது செய்யாதே யொளித்ததெங்கே யெனச்தேடி, மை 
யல்கொண்டு புறத்தணைய மறைக்த௮வர்கா மலைபயர் த, தையலோ 
டுஞ் சரவணத்துக் தரதயரோடுக தா மணைவார். (1) 

தனிவெள்விடைமேல் நமெடுவிசும்பில் தலைவர்பூத கணநாதர், 
முனிவாமரர் விஞ்சையர்கள் முதலாயுள்ளோர் போற்றிசைப்ப, 
இனியகதியுர் திரு௮ுமுதும் ௮மைதீதார்காண எழுந்தருளிப், பனி 
வெண்திங்கள் முடி.துளங்கப் பரந்தகருணை நோக்களித்தார். (2) 

௮ன்பில்வென்ற தொண்ட ரவர்க் கமைத்தமனைவி யார்மைர்தர், 
முன்புதோன்றும் பெருவாழ்வை முழுதுங்கண்டு பரவசமா, யெ 
ன்புமனமுங் கரைந்துருக விழுக்தாரெழுக்கா ரேந்தினார், பின்பு 
பரமர் தகுதியினால் பெரியோரவருக் கருள் புரிவார். (8) 
கொன்றைவேணி யார்தாமும் பாகங்கொண்ட குலக்கொடியும், 

வென்்.றிகெடுவேல் மைர்தருக்தம் விரைப்பூங்கமலச் சேவடிக்கழ், 
நின் நகொண்டர் டீனைவியார் நீமெகனார் தாதியா, ரென்றுபிரிடா 
தேயிறைஞ்சி யிருக்கவு! ன்சகொண் டே தினார். (4) 

ஆஅமுடிமே லணிக்தவருக் கடியாரென்று கறியமுதா, யூரி 
லாத தனிப்புதல்வன் தன்னையறிஈ்தங் கமுதாட்டப், பேறுபெற் 
மூர் ரேோவடிகள் கலைமேற்கொண்டு பிறவுயிர்கள், வேறுகழதித் 

  

  

தறிவார்தம் பெருமைதொழுது வீள மபுலாம். (5) 
17. தர்யகாந்தமேளம், சதுஸ்ரஏகம் | தனனனனனனன।| வாயபாட, 

ராகம் வசந்த, 

ff] | 1க)/ம] |] fal (ele! 
செய்யமேனி(க் க்)கர(ங்) குஞ் சியியிச் 
'ச்ஈச்ச் £ச்ச்நி। தா?தாததம।| 

செழு(௫)க(ஞ்)௯௧(த 8) g(t) )பயி ரவ(ர)யாஇம்இம் 
க மக [ 6&6 | ha rr yw | 

உய்யவமுதுரெய் யா௮௮தே௭௭ 
wisn 555385) 3ரீயியி*ரயிச்| 

யோளி((த்), சதெங்கெயென(கி செஎஎடியியியி 
ச்ரி ச்ச் £ நி தநி | தூதாமகம தூரி 
  

டச்ர-வைப-விலிருந்திழுக்க. 
தா-ரீ-யை ஆட்கெ. 
க-நி-யை உதைக, 

௨ ரீ-யைரி-யிலிருந்து கீ- வரைஎட்டி வருக, 
உசா: தா- வை துடிக்க,
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பாடம் 100, 

நம்மாழ்வார் திநவாய்மோமி. 

(1) ஒடம்புள்ளேதி புலன்கொள்மாணாய் 
சூடும்தண்டுழாய் கிலம்கொண்டானே, 
நீடுளின்றவை (7) கொண்டானேழ்விடை 
ஆமெம்மானே. உண்டாவேழ்யையம் 

(2) அம்மானாய்ப்பின்னும் தீண்டாமஞ்செய்து 
எம்மாண்புமானான் எண்டானானானே. 
வெம்மாவீரய்க்கண்_ (8) ௮னானாளாயன் 
செம்மாகண் ணனே. மீனோடேனமும் 

(8) கண்ணாவானென்றும் ட்ட 
மண்ணோர்விண்ணோர்க்கு தானாயசக்சகே, 
தண்ணார்வேங்5ட (9) சங்குசக்கரம் 
விண்ணோர்வெற்ப 2ன. அங்கையில்கொண்டான் 

(4) வெற்பையொன்றெடுத்து எங்கும்தாளுய 
ஒற்கமின்றியே ட் 

கிற்குமம்மான்£ர் (10) காசன் ஞாலக்கொள் 
கற்பன்வைகலே. பாதன் என்னம்மான் 

(5) வைகலும்வெண்ணெய் ஒதம்போல்கிளர் 
கைகலந்துண்டான் வேதநீரனே. 
பொய்கலவாது உன் (11) நீர்புரைவண்ணன் 
மெய்கலந்தானே. £ர்சடகோபன் 

(6) கலந்சென்னாவி நேர்தலாயிரத்து 
நலங்கொள்நாசன் ஒர் தலிவையே, 

22, கரஹாப்ர்யமேளம். கதுஸ்ரஏகம் | தனனனனனனன) வாய்பாடு, 

| iets} ம) ப] fale} fe] 
  

  

ஒடும்புள்ளள நீயியியியியி சூடும்கண்டூ மூ௮(ய்)யியியியி 

1ரீரிரிகம*க। மாஅபதநிச்। நீதபமாகரி| சா ௮“ரிமகரி। 

நீ டூநின் மு வ(ய்)யியியியிபிமீ அடெஉமம்ம ௮௮னே௪௭௪௪ 

3நீதா!நி'நிசா| * தரிச்ிசா ) *ர்ச்நிதசாரி। தப$பா மகரிச। 
  

1. ரீ-நி-யை அட்டுக, க் 
க-ரி-நி-யை உதைக, 

௨ நி-யை அடித்து நி- யிலிருந்து ச் - வனாஎட்டி. ௮௬௧, 

ரீ-யைப-விலிருந்து அடித்திழுக்க. 

ச் - வை ப-விலிருந்து அடித்திழுக்க, 

பா-லை ரி -யிலிருந்து ௮டித்திழுக்க, O
o
 

ஓ”:
 ம
ே
 
2
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பாடம் 107. 

தாயுமானஸ்வாமீ பாடல. 

காகமோடுகழு கலகைகாய்கரிகள் 

சுற்றுசோறிடுது ௬த்தியைக் 

காலிரண்டுஈவ வாசல்பெற்றுவளர் 

காமவேள் கடன சாலையை 

மோக.சைமுறி யிட்டபெட்டியையு 

மலமிகுக்கொழுகு கேணியை 

மொய்த்துவெங்கிருமி தத்துரும்பியைமு 

டங்கலார்கிடை௪ ரத்தினை 

மாகவிக்தாரதனு மின்னையொத்திலகு 

வேதமோ தியகு லாலனார் 

வனையவெய்யகடி காரனானயமன் 

வந்தடிக்குமொரு மட்கலக் 

தேகமானபொயை மெய்யெனக்கருத 
யையவையமிரை வாடவோ 

தெரிவதற்கரிய பிரமமேயமல 

சிற்சுகோதயவி லாசமே. 

15. மாயாமாளவகேளஎ. சதுஸ்ரசகம் ( கசனனனனனனன!] வா டூ, 

ராகம் காவேரி. 

|ரி] |] |க[ம| |ப[த|] | {a 
காகமோடுகமு கலக(ய)கா(ய்)ஈரிக(எ்) 
ரீ மரீ ரிசரி। மகை மரி ரி சரி | 

௬ற்றசோறிடுது ருத்தியையியீ 
ina wif AA | 35 ci sr of gl 

  

௮
௪
 

| 

sTAsar@su வாச(ல்)பெற்றுவள(்) 
சாரிமாபதச்| சநிதபாமச்சரி | 

காமவே(ள) நடன சால(ய்)யையியீ 

சரித சாரிபம। 1ரீசசா௮௮| 

1. ரீ-யை க-விலிருக்திமுக்க. 
2. க-நி-யை உதைக, 
3. தி-வை அடிக்க, 
ட காஈ-மா.ஃ வை ஆட்டுக,
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பாடம் 108. 

உமாபதிதேவநாயனர் சிவப்பிரகாசம். 

(1) பலகலையா கமவேத ம்யாவையினும் கருத்துப் 
பதிபசுபா சந்தெரித்த ல்பதிபாமே யதுதான் 

நிலவும் ௮௬ வுருவன்தி க்குணங்குறிகள் இன் மி 
நிர்மலமா யேகமா ய்நித்தியம தாகி 

அலகிலுயிர்க் குணர்வாகசி ௮சலம தாகி 
அசண்டிதமாய் ௮னச்சு உருவா பன்றிச் 

செலவரிதாய்ச் செல்கதியாய் ச்சறிதாடஇப் பெரிதாய்க் 
இகழ்வதுகற் சிவமென்ப ர்தெளிர்து ளோரே, 

(2) எண்ணரிதாய் நித்தியமா ய்இருள் மலத்தில் அழுந்தி 
இருவினையின் கன்மைகளுக் கீடான யாக்கை 

அண்ணலரு ளால்ஈண்ணி அவையவராய் ௮.தனால் 
அலகில்டிகழ் போசங்க ள்அருந்தும் அற்றால் 

புண்ணியபா வம்புரிர்.து போக்குவர வுடைத்தாய் 
புணருமிருள் மலபாக ம்பொருர்தியக்கால் ௮ருளால் 

உளநிலவும் ஒளியதனா ல்இருளகற்றிப் பாதம் 
உற்றிடும்ஈற் பசுவர்க்க ம்எனவுரைப்பர் உணாந்தே. 

91. காமவர்கனி. சதுஸ்ரஏரகஉசி னனனனனன[தகனனனனனனன[தன 
ராகம் (கேளரிபந்து. 

ர] 11/௪) [ம]/ப[த] | ]ி]ச்| 
பலகல(ய்)யா காமாவேதா 
சறரிப மப ர। நீ நீச்.ரச் ரா] 

இம்யாவ(ய்)யினும் காருக்தூ ௨௨ உப் 
அ நீ ச்ச்ச் £| நீதாபாப!ம| கரி 

பதிப௪பா FEC GHG SIT 
rhage | rer ear Bb 

இல்பதிபரூ ம யஅது௨௧௮௮(ன்) இன் 
யீ சரி/மப தா | பதப1மகரிசா। ௮ 
நிலவு மரூ வூரூ வன் தீ 
பப நிநிநி। சாரசாரீச்ர | 

இக்குண(ங்)குறிகள் இன்இன்இன் றீ மீ 
A Arh tf கீாாடர்ச்£றிகா| g& 

oor Lo ow) Lor Quwiererera tina 
ப ாரநிநி நீ। ச்ரிச்நிசாபா। 

மிநிஇஇத்ததஅ ம௮௮௮ 8 மீ 
அபதபமகரி) ப ling Mer For} ௮ 

  

  

1, ம: வை உதைக,
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பாடம் 109. 

தமாரதேவர் சுந்தசாதகம். 

(1) 
பர் தமகன்று சூத்தமாயிருச்தல் பரமமாழுத்திய தென்றும் 

அர்தநல்லதிஷ் டானமதுதானே யாகுதல்முத் திய தென்றும் 

ஈந்தலில்சிவத்தும் கங்கமாயிருத்தல் ஈன்குறுமுச் திய தென்றும் 

தர் இரமறையுப கிடதமிம்மூன்றும் சாற்றுந் தா த்பரியநீ கேட்பாய், 

(2) 
தொம்பதம்விளங்கில் மேல்வினை மறைச்த தொல்லிருளகன்றுபோ யொளி 

தம்பதமான தத்பதம்விளங்கில் சஞ்சிசமாயைபோ யொளிக்கும் க்கும் 

அ௮ம்பதமான அூபெதம்விளங்கில் ௮ரும்பிராரத்தம்போ யொளிக்கும் 

செம்பரஅருளே வடிவதாயான்மா சிவததினுக்ஈங்மமாய் நிகழும், 

(3) 
பிரணவஅமுதே புரர்சனுஇனமும் பிரணவமயமதே யாடி 

மரணமதுறுமிம் மனிதரைப்போல வடிவமாத் திரமசே தோன்றிப் 

புரணஈல்லொளிக்கு மாயைக்குஈடுவே புகுக் இருந் திலங்குகற் குருவைச் 

சரணெனஅடைர்இல் கவ னருளாலே தரிஃ்சப்பெற்றங்5த.இ ollie. 

(4 
அறிவிலாக்குழந்தைப் பருவச் இல்முலை பா வருச் இடுக்குமாரங்கா ளையினி 

அறிவிலாம்குழர்ை யருந்துதல்கண்டும் ௮தில்-சகஜமா யிலறஇன் | ev 

அறிவிலாச்£வச் துப்பருவச் இல் அருச் இடுமாபையி னுணவை 

அறிவிலார் வ ரருந்துதல்கண்டும் ௮தில்நரசைகஜமா யின்ருமம். 

29. தீரசங்கராபரணமேளம். சதுஸ்ரஎகம்நதனனனனனனன (வாய்பாடு, 
ராகம் பிலஹரி, 

| ரி) [சம] |/ப| |க| [ele] 
பந் தமகன் மா சுத்தமாயிரு(த்)த (ல்) 
சாச்ரி/பாபா| தாபமராகரிரி | 

பரமம(ர)முத்திய தென்றுமஉம்உம் 
athe ster fh By காபா | 

அர்தரல்லதிஷ் டானமதுதானெ 
சாசபாபபா| தேரிச்கிதபாப | 

யாகுத(ல்) முத்திய சென்றும்உம்உம் 

கபமக$கரிசநி। 3A ger gy ஆ | 

  

  

  

1. ur - ona த் - விலிருந்திமுக்க. 
2. சா-வை தீ-விலிருந்திமுக்க. 
8. த-க-நி-யை அடிக்க.
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பாடம் 110. 
தத்துவராயஸ்வாமீ பிரமக்தை, 

(1) ஆதா வுடையமீர் கேண்மின் ௮ருமறைப் பொருளீ தென்றே 
யோதலா லஓுவமை யில்லாப் பொருளிதி லய முண்டேல் 
தீ.தற மழுவைக் காய்ச்சிர் ரெங்கையி லிடுவே னென்முன் 
சாதனா புலக மெல்லாம் படைக்குரான் முகனா யுள்ளோன். 

(2) அன்பசா யுள்ளீர் கேண்மின் அமிவித்த பொருள்மெய் யன் 
ஏன்சுரம இற்று வ் ழ்வ தென்றனன் இதவு பான் | 2 me 

பின்ப/2ம யளிக்கு மீ னிவ்வி! + (Be னில் வது 
கீன்பெருங் கருணை யாலும் கவாவறப் பண்ணு சின் டன், 

(3) அப்பொழு , கனலி லாத அழுளுரு வாய ஈசன் 

செப்பிடு மூவ Basa 5 இருவரு வடைய ஜதி 
யொப்பிலா மதியஞ் கூடி யுபையொரு கூற னாசி 
பிப்படி வாமிரை காணும படியுள இபய்பரில் வ கன், 
வானவ பாட அட மங்கையர் மரைகள் வீச 

டி = ச 5 GO ௪ இ 6 ச Cy . 5 

அனவா கலிக ளானார் ௮௫3௧5 இரங்கள் ரெ! 
ஈனமி லீசன் பாத பங்கய நினைந்து கோக்கு 
பானப। பிரகா Carp முனிகளே ti செயல தின் 9, 

ச
ா
ர
ு
 

ஷ
ை
 

N
e
”
 

29 தீரசந்நராபரணம் கிஸ்ரநீரிபுட। கனனனனன| கனனன| கனனன| 

ராகம் பேநட 
  

    | ரி) |க)ம] || fal [ele 
*அகாரா வுட(ப்)யி(॥) (a (aor) Bas 
மாரகாமா[ is re eto or | ர ராம. | 

Api rama) பொரு கென்ிற 
மபபம்கரமர![! பமா [| ந. 7] 

காலா ஓவமை யில்லா(ப்) 
மாகா மாரா | பப்பா | தர பர | 

பெ rca Bev Buso a2 onGr(ov) 

நிநிகாபா|। சாகி! ரீ xr a | 
இதாரு பழுலை(8) கா(ப்ர)சிச் 
சாநீசா। கீ கீர் |! சா] 

செங்கையில் இடுவே Cen ox ay (at ) 
foe rb | ததபா। கரத | 

TT ST @) யுலகம எல்லா (ம்) 
te SoTL. Gr grt tht wt | 

பட(ப்கி)உகா(ன்) ற்கனு யுள்ளோ(ன்) 

நிநிதாரப ர)! பழபா| ம.க ரீ | 
  

இர்தபாடம் பூராவும ஒரிக்கையாய்பபிடி க்கவேண்டும, 

16



#129 சங்கீத சந்திரிகை 

பாம் 11], 

நந்த்னார் சரித்திரக்கீர்த தனை. 

(0) ஈர் தாரீியே வெபச் தன் - உன்னை 
ஈம் பாமலே மோசமா னேனான் பித்தன். 

(3) பூமிக்குள்நீ யொருக் கன் - இந்தப் 
பூ மிக்குா னொருரால் தீரப்ரசித் சன் 

கா மிக்குள்ள வெகுமத் தன் - உன்னைக் 
கண் சிதெரி க தாரனை வருமுக் தன்--ரஈந்தாகி, 

ட் . ச ௪ . ‘ 

(3) படிச் துமென்ன வெங்கள் வே தம - ௮ல் 

பாராத ததில்லை யிர்கபக வனற்க கம் 
எடுத் துசசொன்னாப் சவபோ தம- அது 

ஏற் காமற்போச ஈதுயென் (பிடிவா கம்--நந் தாதி, 

(1) கெளிட்டாக?1 1 கயா னி - உக்தன் 
த கமுழு திலுஞ்வென் திமுமேனி 

பகை ப(தியஒருகூ னி - போலே 
பமுதீ கனா ஓயாத துபஞா னி--ரக்தா 9, 

(2) பல ராகரர் தாண்டிச்சென் முய் - உள்ளே 
பார்த் துணாக்துப் பரமா னந்தங்கொண் டாய் 

தவ மாமுனி போறின் எய் - இல்லைத் 
சாண் _வரா யனைக்கண் ணால்நீகண் டாய்--ஈர்.தரநி, 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம்.மிஸ்ரஏகஉசி னனன[தனனனனனன[தனனன 

ராகம் சுந்தசாவேரி. 

பரி) கம] |] த 
  

  | tél 
  

ந௮ம் தாநியெஏ €வ௮ப௮த் தன்இன்இஇன் உன்னை 

ச'தா। சாசாரிபா| மாமி்மரிசா| “ரீ மீ ad wh | தார்தா 

ஈ௮ம் பாமா லள மொசஅ௮மா௮ னே௪எஈ௮(ன்) பித்தன் 

தரி | சச் தா! த$தப/மபாத।ச் ர தப மரீ | "மீமரிச 
  

இா-ம- த-வை டிக்க. 

ரீ-தா- த-லை ஆட்டுக, 

2
9
1
9
 —4
 

« தா-வை ச் -விலிருந்திழுக்து அட்ச. 

ம- வை உகசைக, 

ட ம* வைரி- பிலிருந்திமுக்க, 

ஆ.
 

o
r



மூன மும்பாகம்-பாடம். #128 

பாடம் 119, 
நந்தனார் சரித்திரக்கீர் த் தனை. 

(1) ஆருக்குத்தான் தெரி யும்௮வர்ம கிமை--௮ுருக்கு. 

(2) தேவர்கள் பூ மழை கொண்டுசொரிக தார் 
இத்தவித்யா தரா | கண்டுமகிழ்ச் தார் 

பாவலர்ரா வலர் உள்ளங்குளிர் தார் 
பார்வதியம் மனுங் கூடஇருச் தார்.-- ருக்கு, 

(3) காதில்குழை யது விழுர்ததுகாட் டார 
கண்டிடும்௮ன் பரை விண்டிடமாட். டார் 

.பாதாளம்ஈடுங் கவே தாண்டவம்பேட் டா! 
பக்தியில்லா தவர் தங்களைக்கூட் டார்-- ருக்கு, 

(1) பாலக்ருஷ்ணன் பணிர் தேத்தும்ப்ரதா பம் 
பரந் இடும்பேர்க் கில்லை புண்ணியபா பு 

சிலகுணம ருவும் ஞானப்ரதீ பம் 
தேவமனோ ஹா மாகியரூ பம்-- அழுக்கு, 

51. காமவர்தனிமேளம். சதுஸாத்ரிபுடசாபு ( நனனனனன[தன| வா ட 

| A | | | a | மா [த] | நிச்] 

ஆரு(க்)கு(தி)௧௮(ன்) தெரி யும்ம்அவ(ர்)பெ ௬ம(ய்) 
உ௱௪௪ ௪ ரி | கிமி பாது/மகரி। ௪14] 

  

  

யி சரி. ரி 

தேவ(7)க(ள்)பூ மழ(ப்) கொண்டுசொரிர் தா(ர்) 
roam Fe © [ela laa fof # a ரீ | 

சித்தவி(தியா தா(ர) கண்டுமகி(ழ்)ச் தார்) 
ger fiaal 49 aa hee ty 2a 

ய்௮௬(ச்)க(தி)த௮(ன்) தெரி யும்உம்டம் உம் 
ம ம | குரி] ரர ௮1| அ । 

பாவல(4)சா வல(ர) உள்ள (ங்)குளி(ர்)க் தா(ர்) 
Jer AA aol Aetwl tn “த இ நி [ச் ர] 

பா(ர்)வதியம் Ln gp (tt) கு௨டஇருக த௮(0) 
சாச்ச்தோ| ப ம | பதப1மகரி| ela | 
  

  

1. ம-நி-யை உதைக, 4, சா- வை க- விலிருந்இமுக்க 
2, ம-கா- த-நீ-யை அட்டு] 5. சா - வை க-விலிருர்திழுக்க. 
9, நீ-யை இழுத்துப்பிடிக்க, | 0, தா-வை நி-யிலிருர்திழுக்க,



#194 சங்தே சந்திரிகை 

பாடு 115. 

நம்மாழ்வார் த்நவாயமோம். 

(1) ஒளிமணி வண்ணனென்கோ ஒருவனென் 2ததகநின்ற 
ஈளிாமதிச சடையனென்கோ நான்முகக கடவுளென்சகொ 
அளிமதிழ்ச துலகமெல்லா பபடைககவை யே த.தநின் ந 
தசரிமலா ச துள..னெபமா ன்சண்ணனை மாயனையே, 

(2) ௮ாசு தன் ௮மலனென்கோ ௮டி பலா வினைகெடுககு ம 
நசமா மருக்தமென் கா நலங்கட ல ௮ழுதமென்கா 
அரசவைக் கட்டியென்கா அறுசுவை யடிசிலென்கோா 
நெசசுவைத்2சறலென்்சோகனியென் காபா வென் கேமினா. 

(3) பங்குயக்கண்ணனென்கோா பவள சரெல்லாயனென் 2௧7 
௮ங்கதிரடியனென்கோ ௮ஞரஈவண்ணனென்கோ 
செங்கதிமுடியனென் க திருமஅமாபனென்கோ 

THREES EHO) ON DHT I) Gli ont] FG an BOW, 

(1) | கழுால் லொருவனென்கோ 0 ஈருவில்சா பூமியென்கே। 

இகமுஈ தண் பறவையென்கோ தீயென்கா லாயுவென்கோா 
நிநமுமா தாசமென்௯கோ நீளஈடரி ரண்டுமென்கோ 
இகழ்விலலிவ் வனைக.து மென்கா கண்ணனைக் கூவுமாறே, 

28 ஹரிசாம்போகிமேளம் சதுஸரைஅடசாபுஉசி)த)த[தன।தன।|வா-ட 

| lft fate] Jel [ale] te] 
  

  

உளிமணி எண் ணனெனன்) கோழ 

ப1பபப | பாம.) 2௧7] Zl 

ஓ. ௫. வனெனன்) 2ற(௧க) த கின்) ம x 
மு பம க | /ரார| ரி.க] அமர] அ] 

ஈ ஸளிர்) மதி(ா) சட(ய்) ய னெனன்) கோத 
ut ti] wel tee] AY w | ரீ | uP | 

(rer) (pp ee GL wf Garis) Gar w 
Ay af let) As) a x | சா | அ 
  

1, ம-வை உதைக, 

2. தார-மா-வை ஆட்டுக, 

0. ம-வை த-விலிருகது அடித்திமுக்க. 

&. சா-௪-வைரி-யிலிருந்திமுக்க, 

9, ரீ-யை ம-விலிருந்திமூத்து BOs,



மூனரும்பாகம்-பாடம். #12 
பாடம் 114, 

தீநுழல1 திருமந்திரம். 
(1) உள்ளத்தும் ௨ ள்ளன்பு றத்துள்ளன் என்பவாக் 

குள்ளத்தும் உள்ளன்பு றத்துள்ளன் எம்மிறை 
உள்ள த்தும இல்லைபு றஐத்தில்லை யென்பவர்க் 
குள்ளத்தும இல்லைபு றத்தில்லை கானே, 

(2) உள்ள த்தொ ர௬ுவனை யுளளு௮ ஜோதியை 
உள்ள ம்விட் டோரடி நீங்காவொ ௫ வனை 
உள்ளமுக் Bl gulp டனேயி ருக்கினும் 

உள்ள ம வனையு ரவ யாதே, 
(3) அவளை யொழிய ௮மரரு மில்லை 

௮வனன் 3௪ செய்யு மருந்கவ மில்லை 
அவனன்றி மூவரா லாளதொன் றில்லை 
௮ வனன் 9 யூர்புகு மாறி யேனே. 

(1) முன்னையொப்பா புள்ள மூவர்க்கு மூத்தவன் 
கன்னையொப்பா யொன்று மில்லாக கலைமகன் 
கன்னையொப்பா மென்னி லப்பலு மாயுளன் 

பொன்னையொப்பா கின்ற போககச் தின, 
தொந்தம் கானா னதா னேகானா னே 
தொர்தம் தானா னே. 

29. தீரசங்கராபாண மேளம். திஸ்ரஎகம் |கனன। வாய்பாட: 
ராகம் சங்கராபரணம், 

ரி] சம] ப] 
உள்ளத்தும் மள்ளன் பூ பூ றத்துள்ளன் வன்பாவர்ம் 

LL sw iuls Als g F | TF ர்ச் | 
குள்ளத்தும் முள்ளன்பூ YFG aa of Ion sy 
ds fh 1é@ 6 & | 48 A A | SMe & | 

உள்ள த்தும் மில்லைபூ றத்தில்லை யென்பாவர்க் 
1 ப பப | 1தரிச்|ரி ௪ ரி is நிச் | 

குள்ளத்தும் மில்லைபூ றத்தில்லை சா.௮னே 
ப ச் BO | sus] G6 wl al « 

ஏதொந்தம் தானா௮ மீனஏகா னேதானா 
௮ ௧ம | பாதநி|ச்£/நி| தப ம 

னேதொக்தம் தானு“ Cor or ஏ எ 
க 189 ௧ |மபா| ரீயி। சாது 

  

  க [al é| 8 

  

1, த-நி-ரி-யை உதைக, 5. ப-வை முடிக்க, 
2, நி-யை க்-விலிருந்திழுக்க, (0, ரீ-யை க-விலிருக்திழுத்து” 
8. நி- யை ரி- பிலிருந் திழுக்க. ஆட்டுக, 
4, பாலைச் விலிருந்தடித்திமுக்க, 7. சாவை ரி- -பிலிருக்திமுக்க,



#196 சங்தே சந்திரிகை 

பாடம் 115, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா. 

(1) கண்ணுறங்கே லுறங்கிலுமென் கணவரோடு கலக்குங் 
கனவே கண்டுள மகிழ் வேன் சன வொன் ரோரனவில் 

எண்ணடங்காப் பெருஞ்சோ தியென்னிறைவ ரெனையே 
யிணைர் திரவுபகல்காணாசின் புறச்செய்கின்ருர் 

மண்ணுறங்கு மலையுறங்கு மலைகடலுமுதங்கு 
மற்றுளவெல்லாழுறங்கும் மாரிலத்தேசமது 

பெண்ணுறங்காளென த் தாயர்பேசிம௫ிழ்கின் றார் 
,பெண்களெலாங்கூசுகன்றார் பெருக் தலஞ்செய்இிலசே. 

(2) பனையணைந்து மலரணை மேலெனையணைக்தபோது 
மணவாளர் வடிவென்று மெனதுவடிவென்றுர் 

தனைநினைந்து பிறித்தமிர்க இல்லையடியெனை தகான் 
சற்றுமமியேனெனில் பான் ஈற்றறிவகென்னே 

இனையள வாயினும் விகற்பவுணர் சசயென் பதிலையே 
இருவாளர்கலஈதபடி. செப்புவதெப்படியோ 

உனையணைர்காலிவவாறு நான்கேட்பேனப்போ 
sea or a மென்னிவுமோ ரறிவாங்காணே. 

16. சக்ரவாகம். சதுஸ்ரஅடசாபுஉசி தன|த[த[தனதன।$]த[நன வா-ட, 

ரி) | tejel [ப] fale] [Fl 
கண்ணுற(ங்)கே(ன்) உற(க்)னுமென் கணவரோடு 

சகா ।ம।|ப|பாபப।ப।)ப।/பா பபுதுகி சா 

  

ஊ௰ ௰ ஊஊ கல(க்)கும்ம்ம் உம்உஉஉம் 

] நிதுபமா கம்பி துரித பா|௮1௮1ஆ 

கனவெரஈகண் ளெ மகி(ழ்)வே(ன்) கனவொன்றோ 

மம।நி1யி] தா பய] த] ப1மா கமிப1ப[மா 

PP PP PK ஈனவிஇஇல் ல்ல்ல்ல்இல் 
கம/க।சி/சா மிரிப(௮1௮ பம!க[ரி1சா 

1. நி-யை ச்-விலிருந்திமுக்க, 

2, நீ-யை ம- விலிருந்திமுக்க. 

3. க: வை உதைக, 

4. பா- வைப விலிருந்து ம- வரை எட்டிவருக,
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பப. டம் 116, 

பட்டணத்தார் உடற்கூர்றுவண்ணம். 

(1) 
ஒருமடம £த மொருவனும £௫ யின்பசுகக் தரு மன்புபொரு ந்தி 

யுணர்வுகல க யொழுயெவி ந்து ஷீறசரோ ணித மீ.தகல ந்து 
பனியிலொர்ப ஈதி சிறுஅளிம £து பண்டியில்வந் துபு குந்து இர ண்டு 

பதுமஅரு ம்பு கமடமீசெ ன்று பார்வைமெய்வாய் செவி கால்கைகளென் 
உருவமும டி யுயிர்வளர்மாத மொன்பதுமொன் றுகி றைந்துமடந்தை [ற 

யுசரமக ன்ற புவியில்விமு நீ.து யோகழுவா ரமு நாளுமறி ந்.து 
ப களிர்கள்சே னை தரவணைய £டை மண்படவுர் தஇயு தைந்துகவிழ் ந்து 
மடமயில்கொ ங்கையமுதமரு ந்தி யோரறிவீ ரறி வாஇவளர் ந்து 

ஓளிஈகையூ ற லிதழ்மடவாரு வந்துமுகர் திட வர் ௫சவிழ் ந்து 
மடியிலிரு ந்த மழலைமொழி ந்து வாஇருபோ என சாமம்விள ம்ப 

உடைமணிய ஈடை அரைவடம £ட வுண்பவர் தின் பவர் சங்களொடு ண்டு 
தெருவிலிருந்து புழுதியளை ந்து மீதடியபா லரொ டோடிஈட ந்து 

அஞ்சுவயச £ட விளையாடியே. 

உயர்தரு உான குருவுபதே ௪ முந்தமிழின் கலை யுங்கரைக ண்டு 
வளர்பிறையெ ன்று பலரும்விள ம்ப வாழ்பதினா நுபி ராயமும்வ ந். 

மயிர்முடிகோ இ யறபதநீ ல வண்டிமிர்சண் டொடை கொண்டைபுனை ர் 
மணிபொனில ங்கு பணிகளணி ந்து மாகதர்டோ கதர் கூடிவணங்க [து 

மசனசொரூ ப னிவனெனமோ க மங்கையர்கண் டும ருண்டுஇிர ண்டு 
வரிவிழிகொ ண்டு சுழியவெறி ந்து மாமயில்போ லவர் போவதுக ண்டு 

மனதுபொரு ம லவர்பிறகோ டி. மங்கலசெங் கல சச் திகழ்கொ ங்கை 
மருவமய ந யிதழமு.து ண்டு தேடியமா முதல் சேரவழ ஈட 

ஒருமூதல ஈச முதுபொருள £யி ருந்ததனக் களும் வம்பிலிழ ந்து 
மதனசுக நத விசனமிசெ ன்று வாவிபகோ லழும் வேறபிரி ஈது 

வளமையும £றி யிளமையும £றி வன்பல்விமு ந்.திரு கண்களிரு ண்டு 
வயதுழு இர் ந்து ஈரை இிரைவ ந்து வாசவிரோ தகு ரோதமடை ர்து 

செங்கையினிலோ ர்த டியுமாகியே. 

வருவதுடோ வ தொருமுதுகூ னு மச்இயெனும் படி குந்திட ந்து 
மதியுமழி ந்து செவிதிமிர்வ ந்து வாயறியா மல்வி டாமல்மொழி ந்து 

துயில்வருநே ர மிருமல்பொரு து தொண்டையுகெஞ் சுமு லர்ந்துவற ண்டு 
துலுமிழ ந்து சுணையுமழி ந்து தோகையர்பா லர்கள் கோரணிகொண்டு 

கலியுகம் தி லிவர்மரிய ஈதை கண்டிடுமென் பவர் சஞ்சலமி ஞ்ச 
கலகலவென்று மலசலம்வ ம, கால்வழிமேல் வழி சா.ரஈட ந.து 

தெளிவுமிர ஈம லுரைதடும £றி சிர்தையுகெஞ் சுழூ லைந்துமரு ண்டு 
இடழுமலை ந்து மிகவுமலை ந்து தேறிரலா தார வேசெனரொ கந்து 

மறையவன்வே ச னெழுதியவ £ற வந்ததுகண் டமு மென்றதெளி ந்து 
இணனியெனக ண்ட மினியெனதொரந்ச மேதினிவாழ் வுரி லா இனிரி ன்ற 

கடன்முறைபே ௪ மெனவுரைந £வு றக்ூவிழுர் துகை கொண்டுமொழி ந்து 
கடைவழிக ஞ்ச யொழுடடெவ ந்து பூதமுகா லுசு வாசமுசி ன்று 

Osea sO ஈறி வருகே ரமே,
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வளர்பிறைபோ ல வெயிறுமுரோ ம முஞ்சடையுஞ் சிறு குஞ்சியும்வி ஞ்ச 

மனதுமிர ண்டு வடிவுமில ங்க மாமலைபோல் யம தூதர்கள்வ ந்து 

வலைகொடுவீ 9 யுயிர்கொடுடோ ௪ மைந்தரும்வந் நுகு னிர்தழகொ ந்து 

மடியில்விழு நத மனைவிபுல ம்ப மாழ்கிெரே யிவர் காலமறிந்து 

பழையவர்சஈ ஈணு மெனுமயலா ர்கள் பஞ்சுபறர் இட கின்றவர்ப ந்த 

ரிடுமெனவ ந்து பறையி_மூ ந்த வேபிணம்வே கவி சாரியுமெ ன்று 

பலரையுமே வி முதியவர்ச £மி ரும் தசவங் கழு வுஞ்சிலரெ ன்று 

பணிநடில்தொ மங்கல் களபமணி நீது பாவகமே செய்து நாறமூ௨ ம்பை 

வரிரைகெட £ம லெடுமெனவோ டி வந்.திளமைர் தர்கு னிச்துசம ந்த 

கடுரெட ந்து சுடலையடை ந்து மானிட வாழ் வென வாழ்வெனரொ ந்து 

விறகடைமூ டி யழல்பொடுபோ ட வெர்துலிழுந் துமு றிர்துசிண ங்க 

ளுருசயெலு ம்பு கருகெயட க்கி யோர்பிடிநீ றமி லாசவுட ம்பை 

ஈம்புமடியே னை யினியாளுமே, 

99.தீரசங்கராபரணம், தீஸ்ரமட்யசாபுஉரி | கனனதனன।|தன।| வாய்பஈடு. 

1] 1] 1] 1த 
  

  

| 
  

ச் 

  

ஒருமடமா ௮து மொருவனுமா ௮ ௫ 

Pia) er | 2 A) | ரிரிமக/ர | “நி ர | 

இன்பச கந் க ௫ பன்புபொரும் நீ. தி 

ரீமக/சா| “நிச ரீமக!உர| “கிச] 

உண(ர்)வுகலங் ங் கி யொழுபபெவிர ம் து 

ரிரிமமப | ௮ம|) தததமபா। ௮ப| 

ot mart om & Db HGOH GH gi 

பாமக ரா “திச | மதரசா] ப்தி 

அஞ்சுவய தர இ விள(ப்)யாடியெ ௭ 

Ping Ae | ௮59] தீபதாநிச௪ | ge 
$ 

  

1. சாஈபா - வைரி- WIAA pss. 

2. நி- யை உதைக, 

3. Fr - a தீ விலிரு* இழுக்க,
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பாடம் 117, 

௮ருணகிரிநாதர் கந்தரநுபூதி. 
(1) உருவாய ரூவா யுளதாயி லதாய் 

மருவாய்ம லராய் மணியாயொ ளியாய் 

கருவாயு யிரரய் கதியாய்லி இயாய் 

குருவாய்வ ரவா யருள்வாய்கு கனே. 

(2) வானோபு னல்பா!/ கனல்மாரு தமோ 
ஞானோத யமோ ஈவில்கான்ம ஹையோ 

யாோம ன?மோ எனையாண்ட விடர் 

கானோபொ ருளா வதுஷண்மு கனே. 

(2) உதியாம ரியா வுணராம றவா 

நிதிமால நியா விமலன்பு தல்வா 

அதிகா ஈகா ௮பயா௮ மரா 

வதிகாவ லசூ ரபயங்க ரமின. 

(4) வடிவுர்க னமும் மனமுங்கு ணய 

குடியுங்கு லமுங எடி Cri @ wert 

அடியச்க மிலா அயில்'சீவல ரர 

மிடியென்மெ ருபா விவெளிப்ப டினே. 

29. ஹரிகாம்போதி. திஸ்ரமட்யசாபு;நனனதன[தனன(।வாய்பாடூ, 

ராசம் சுரடி. 

| t#} [ele] Je] |[த]சி] [ச] 
உருலாய முவா யுளதாயி லதா(ய்) 
ர்ர்சாநி|) திநீ। ச்ச்ச்தரீநி) தபர] 

  

  

மருவா(ப்)ம லரா(ய) ம ணியாயொ orf wim (us) 

4 6 S| orl wle PAP | wor] 

கருவாயு யிரா(ய்) கதியா(ய்)வி தியா(ய்) 
ரிரிமாப| Per, NAS TAY suey 

குருவா(ய்)வ ருவா(ய்) அருமா (மிகு கனே 
பதநீ த!) பமர | 7௧ சாரி | tour | 
  

1. நீ-யை ஆட்டுக, 4. க- வை இழுத்துப்பிடிக்க, 
2. தா -வை நி-யிலிருக்கிழுக்க,] 5. நி-யை உதைக. 
9. நி-யை ௪-விலிருந்திழுக்க, |0, சா -க்குரி- யிலிருக்து 

உதை துவருக, 

11
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பாடம் 11௦. 

அப்பர்சுவாமீகள் தேவாரம், 
(1) ஞாலமே'விசும்பே ஈலஈதீ மையே 

காலமே கருத்தே கருத்தாற் ஜொழும் 
சீலமே திருவி ழிமிழ லையுள் 
கோலமே யடியே ளைக்குறிக் கொளே,. 

(2) தேனைப்பா லிளைத்திங் களைஞா யிற்றை 
வான வெண் மதிசூ டியமைர் தனை 
வேனிலா னைமெலி வுசெய் த யழல் 
rapt s தியைகான் மறக்கிற் பனே. 

(3) ஈமச்சவொ யவேஞா னமுங்கல் வியும 
நமச்வொ யவேரா னிவிர் ரையும் 
நமச்சவொா யவேரா னவின்றேற் றுமே 
நமச்சிவா யவோன் னெறிகாட் டு2ம. 

(4) பண்ணிலோ சைபழத் தஇனிலின் சுவை 
பெண்ணொடா ணென்றுபே சற்கரி யவன் 
வண்ணமில் லிவடி. வுவேரு யவன் 
கண்ணிலுண் மணிக்கச சியேகம் பன. 

(5) விண்ணுளா ரும்விரும பப்படு பவ) 
மண்ணுளா ரமதிச் சப்படு பவர் 
எண்ணினார் பொழிலசூ ழிடைமரு இனை 

நண்ணின ரைஈண்ணா வினைரா சமே. 

29. தீரசங்கராபரணம். திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி | தனதனதனன। வாய்பாடு. 
ராகம் ஆரபி, 

| tf] tele] fe] [al [lel 
ஞால?மே விசும்ப ஈலர்  மையேயே 
*கச்.தா। “த?த*தா। *த3த!தா। த ப அ 

காலமே கருத்தே கருத்தாற் மொழும்உம் 
பமபா| த௪ச!தா। தபமோ। 1௧ ரி மீ| 

சீலமே திருவி ழிமிழலை யுள்உள் 
ரிம5ரீ| 2ரிசசரீ) ரிச்சா] ௪௪௮ | 

கோலமே யடி.யே ளைக்குறிக் கொளேயே 
ரிரிமா। மீகமா।| பதரமா| *க ரி மீ | 

* தச். தா என்பதில் 3, 2, 8 ஆக 7 ௮௯ஷரகாலம் உள்ளடக்கம். 
1. தா-வை நி-யிலிருந்திழுத் 4, க-வை இழுத்துப்பிடிக்க. 

அப்பிடி ததிமுக்க, 5. சாவை த-விலிருந்திழுக்க, 
2. தீ-தாஃரி-ரீ-யை அட்ட. 6. மா-வை ம-விலிருர்து க-வரை எ 
உமா- வைப - விலிருர்து[£. க-வை உதைக, [ட்டிஇமுக்க, 

ச - வரை எட்டிஇமுக்க,8. ம- வை த - விலிருர்திமுக்க, 

  

    

  

   



மூன்ராம்பாகம்-பாடம். #13) 

பாடம் 119, 

நந்தனார் சரிந்திரக்கீர்த்தனை. 

நோண்டிச்சிந்து, 

8யேவொருசேதி மீக ளும் - உங்கள் 

அடுமைக்காரப்ப றையன் ஈடத்தையெல்லாம், 

வரவரக்கெட்டு போச் ௪ - சேரி ew 

வழக்கமில்லாக படி பழக்கமிட்டான், 

குடி யினியிருக் கமாட் டோம் - எப்பொ முதும் 

கூக்குறல்போடுகின் ர௬னே யாக்கமறர்தே, 

சிறிப்பான்ஒரு வே ளை - இல்லைச் 

சிதம்பாமென்று சொல்லி மதம்பிடி த்தே, 

சப்பான் வேளை - இக்கு மக்கல் SG. ஒழு BEG oY 

கொண்டவன் போலேயெ கையோ கண்டவன்போலே) 

கனிப்பான் ஒரு வளை - மாம் போல் 

கையசைக ஈல்கால சைக்கல் மெய்யசைக்கலும், 

இருக்காகொரு வேளை - தாளம் போட் 

டெக்கலிகொட்டியே கடி சிக்குட்புகுந்தே, 

லீயோகிவனே' யென் பான் - ழே புரண் 

டமுவான்யாவ மையுர் தொழுவானே, 

சிவனென்றுமூன்று வாட் டி - நாங் களும் - 

செப்பவேணும்௮ல்லா விடில் வப்பிலுதைப்பான; 

கோவிலுக்குப்போவோ மென் பான் - ஏங்க கையும் 

கும்பிடச்சொல்லியில் லாத வம்புபண்ணுலான்; 

சுற்றிவாச்சொல்லி யடிப் பான் - சிவன் பேரைர் 

சொல்லடா௮ச்சர்டி இயில் நில்லடாவென்பான், 

சொல்லித்தானேதுலைக் கவே ணும் - இல்லா விடில் 

சுக்குமாக் தடி. கொண்டு கொக்கிவிவொன்,



#182 சங்கே சந்திரிகை 

இதுவென்னகார ணமோ தான் - எங்க ளுக்கு 

ஈனமாயிருக்கு தவ மானமல்லவோ, 

கருப்பண்ணசாமி தர லும் - இருளன் 

காட்டேரிவீர னவன் விட்டேரியோ, 

பாவாடைதுரை தா மீனா - ரண 

பத்ரகாளியோய இயுன் மத்தவீரனோ, 

பூஜைகளைப்போட்டுப் பார்த் தொம் - ஒன்றி லேயும் 

போவதில்லைகாரியமு மாவதில்லையே, 

சேதியைச்சொல்ல வர் தோம் - நச் தனார் 

சேதியைச்சொல்ல வர் தோம். 

58. கமனப்ரியமேளம். சதுஸ்ரமடயசாபுஉசி;நனனதனன[தன।| 

ராகம் பூர்வகலயாணி, 

(ரி) |] [க] jelel fal [ele 
௮(ய)யெவொருசெதி கே ஞஊஊ உ(ங், (ள்) 

க தப மகம।| ரீி| சாத ௮ ௮ 

  

௮டும(ய்க் கர()ப த(ய்)ய(ன்) ஈட(த)த(ய்)யெ(ல்)லா ௮ம் 

இப 1ழ AP) We | 

வரவர(க்)கெ(ட்)ட(ப்) போ(ச்) சரூண செரி யிலெ 

கதப மகம| “ரீ | ergy] HI 

வழ(க)கமி(ல்)ல(ா)த படி பழ(க்)கமி(ட்)டா அன் 

StF FE IB) guy ம தபம3ரீ| மி| 

சமேபப ப is} ous Bin |ப 

சேதிய(ய்ச்)சொ(ல்ில வ ச சோஓஒம்கர் சன 

aoe eae fh | wt urs ooh) eal 

ர்செதிய(ய்சிசொல ல ந் தோஇம்இம் இம் 

Deh Ah slot ast sr y wl wl 
  

1. ம-நி-யை இமுத்துப்பிடிக்க, 

2. Pemua- விலிருக்திழுக்க, 

9, ம- வை உதைக,
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பாடம் 120, 
லோகநாதஸ்வாமீ ரிபுக்தை. 

அந்த மற்று கண்டப ரம்பொரு ள௮கமெனச்செயுந் இ 
யானபெ லத்தினா ல், சந்தை யுத்றவி கற்பம னைத்துமே சிறிது 
மின்றிச்சி தைந்துட னிப்பவ, பரதம் யாவும்வி டுத்துயர் முத்தி 
யை ப்பற்ற லாமென இங்குப கர்ந்திட ல், சுந்த ராகக்தத் தாண் 
டவ மாடுக ஞ்சுக்க ஈசன சண்டசொ ரூபமே, ] 

த பெளதிக மாதியனைத்துமே பொய்ய லாலிலை யில்லைய 
கென்னவே, நேதி செய்தபின் நித்திய நிஷ்கள நிருவி கற்பக மா 
னப ரம்பொருள், மீதியாயுள தென்றுர மாகவே மெய்ப்பொ 

ருள் கனை யிங்குவி எம்புதல், தீதி லாரக்கம் காண்டவ மாடுக 
ந்தேவ தேவன கண்டசொ ரூபமே, (2) 
20,நடபைரவி.திஸ்ரதீரிபுடசாபு௨சி தனதன[தனனதனதன[தனன வா.ட, 

ராகம் பைரவீ. 

| ரிக] [ம] பத 18) [ச்] 
அச்ச மற் ற௮ சண்டப ரம்பொருள் 

es el BO a) Away நீ நி நி | 
௮௮கமெ னச்செயும தியானபெ லத்தினால் இல் 
யீசுத।பாதச | “நீ தத|பாபப| & 

சந்தை யுற்றவி கற்பம னைத்துமே 
ப ம் | பாதப| மாபம காறரிச | 

ஏ௫ிமிது மின்றிசசி தைந்துட னிப்பவ Yy 
ஆரி ச] மாமம! மாம*க।| மாபம] ஆ 

பந்தம் யாவும்வி டுத்துயர் முத்தியை 
16 | Berl Piha | rw A | 

Dupo on@“wer Ways sito இல் 
Wee | TS ww | தாரிச்| நிகப | oy 

FBS ராநந்தத் தாண்டவ மாடும், 
பத। *நீச்ரி| "மாக்? “நீதபா। 

உம்சுக்க ஈரன கண்டசொ ரூபமே ௨௭௭௭௭௪௭ ஏ 
ஆப ச் |(*நீதபுமாப ம । 3காரிச। ரகரிகமபதநி। சா 

  

  

  

* ப த நி என்பதில் 2, 2, 8 ௮௪ 7 ௮க்ஷ£காலம் உள்ளடக்கம், 
1. நீ-நி-யை அட்டுக, 1. ம்-வைரி-யிலிருக்திமுக்க, 
2. நீ-யை ச்-விலிருந்திழுக்க. 6, கரிகமப தநி- என்பதுக்கு 
9. கா-வை ம-விலிருந்திழுக்க] 7 அக்ஷ£காலம், மற்றதுக்கு 
4, ௪-வை உதைக, உள்ளடக்கமாயிருப்பதுபோ. 
8. நீ-யை உதைந்து ஆட்டுக, லில்லாமல், வெளிப்படையா 
0, 4 -வைம் - விலிருந்திழுக்க, ! யிருக்கறது,
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பாடம் 121, 

ஆளவந்தார் கானவாசிஷடம். 

(தசர தருக்கும் விஸ்வாமித் இரருக்கும்) 

காதலும்ப யமும்வம்பும் கதமுடன்பி ணியுமில்லா, மாதவன் 
இ விடம்வந்த வரவிதுபு துமையாகும், யாதுநீக ர௬தியன்ன இயன் 
றனன்்உ ணர்த்துகென்றான், மேதகுழு னிவன்கேட்டு மெய்புள 
கெ தஇிந்துசொல்வான். (1) 

‘ 
௮ருள்செயவல் லாநீயென்றே அரும்புகல்பு குந்தேனின்னை; 

வெருளுறும்ு லிபோல்மொய்ம்பன் விண்ணவர்க்கி றைபோல்வீ 
ரன், மருளுறும்௮ ரக்கர்காலன் வாய்மைநின்மு கன்மமைமைந்தன், 
தெருளுறுமி ராமனென்னும் சிகைமுடிச்சே யையீவாய, (9) 

முனிமொழிகேட் டேமன்னன்மு கூர்த்தமொன்ற யர்ந்து 
சோர்ஈது, தனியொருசி நுவன்மூவைம் பருவத்தன் சமர்கண்டில் 
லான், பனிசெய்வல்௮ ரக்கர்க்கா றன் பகையர்கள்காள் ௮ி 
தல்தேற்றான், ௮ளிகமொடே ஏ௫ியானே ௮வரொடும்௮ ர௬ும்போர் 
செய்வேன். (3) 

கருதியக வித்தனென்றே கழறியவாய் மைபொய்த்காய 
செருவுயர்சிற் கழமுமாநீ சிறுவிலங்கி யற்கைசெய்தாய், மருவியகி 
ஊஞரோடும் வாழ்தியாம் போதுமென்று, பெருமுனிமு னியமண் 
விண் பெரும்பயம்(9 டி.த்ததன்றே. (4) 

20. நடபைரவிமேளம். த்ஸ்ரஎகம் | தனனனனன | வாய்பாட. 

ராகம் ஆனந்தபைரவி. 

| ]ரி[ச| [ம] telat ]/சி| [él 
கா தலு(ம்பா யாமு(ம்) வ(ம்)பும் கதமுட(ன்)பி ணீயுமி(ல்)லா 
சா!பபசா [நீ த ப “ரீ | கமபப£மா| ae fo th | 

  

  

மாதவனீ விடம்ல(ந)தா வரவிது பூ தாம(ய்)ய(ா)கும் 
சாரிச/ரி| சகாரி'கா| *சமபப*மா। காரி ௪7௪ | 
  

1. ப-வை ரி- யிலிருர்திழுக்க, 
2. சா-வை ப-விலிருந்திழுக்க, 
8. ரீ-யைப- i 
4. மா-$ஃகா-வை ஆட்டுக 
5. கா-க-வை ம-விலிருக்திழுக்க, 
0. க-வை உதைக, 
/. சா-வை தி-விலிருர்திழுக்க,



மூன்றும்பாகம்-பாடம். #135 

பாடம் 198. 
அப்பர்ஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) வேதியர் வேதகத ர்விண்ணவர் ௮ண்ணாவென்றென் 
ஜோதியே மலர்கள்தூவி யொருங்கறின் கழல்கள்காண ப் 
பாதியோர் பெண்ணைவைக்தா ய்படர்சடை மீதியஞ்சூடு ம் 
ஆதியே யாலவாயி ல்அப்பனே யருள்சய்யாயே. 

(2) ஒருமருக் காகியுள்ளா ய்உம்பரோ டுலகுக்கெல்லா ம் 
பெருமருந் காகிறின்றா ப்பேரமு இன்சுலையாய் 
Shh GTB or ய்ஆளும்வல் வினைகள் தீர்க்கு ம் 
௮ருமருக் தாலவாயி ல்அப்பனே ௮ருள்செய்யாயே, 

() செயப்யநுன் கமலபாத ஞ்சேருமா தேவர்கேவே 
மையணி கண்டத்தானே மான்மறி மழுவொன்றேர்துங் 
கையனே சாலஞான ங்கற்றறி வில்லாரசாயேன் 
லயனே யாலவாயி ல்௮ப்பனே யருள்செய்யாயே. 

(4) ஈறுமலர் நீருங்கொண்டு நாடொறும் ஏத்திலாழ்த்தி 
செறிவன சிக்கம்வைக்து கீதிமுவடிர் சேரும்வண்ண ம் 
மிகடல் வண்ணன் பாகா மாமறை பங்கமாறு ம் 

௮திவனே யாலவாயி ல்௮ப்பனே யருள்செய்யாயே, 

29.தீரசங்கராபாண. சதுலாஏகஉசி எனனனனன|[தனனனனனனன[தன 

ராகம் நீலாம்பரி, 

| சி] |க)ம| |/ப| |த| |சி]ச்| 
CasSui CagrE sit இர் 
பாமாகா! மாபாபாபா।| ஆ 

விண்ணாவர் அ௮ண்ணாவென்றென் இன் 

'நீச்ரநீ। Wer BA, | ௮ 

C@sCu wea(r)esar graf யி 
3 4 மாகாமா। பப”தா”பாபா| ௮ 

  

  

Quit (a) தீநின் கழ(ல்) கள்காணா 

பபமரகர | 3ிரிகமாக்காசோ | 
  

1. நீ-யை ௧-விலிருந்து உதைந்திழுக்க. 
ட பா-வைநி-யிலிருந்திமுக்க. 
5. தா-ரி-யை உதைக,. 
4, பா-வை த-விலிருந்து உதைச்திழுக்க, 
5. கா-வை ரி-யிலிருந்து உதைச்திழுக்க, 
0, சா-வை ௧க-விலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 198. 

தாண்டவராயல்வாமீ சசிவன்னபோதம், 

(1) என தாடைபொன் பூமகன் தையல்பாய மாஇ 

பங் கண்முகங் கால்கைமெய் யென்னவென் றும் 

தன தாயுரைப் பான்வகுத் திர்தவூ ளைக் 

கசா னென்றயாக அம்சொலத் தக்கசன் றே, 

(9) சடச் குஞ்சரம் பண்ணியுள் நின்றொருச் தன் 

கை பாதகர் னங்கள்மெய் 'போலியக் கும்கி 

டக் குர்ஈடத் தாவிடத் இவவுடம் புங்க 

டக் கும்மொருத் கர்ஈடத் தாவிடக் தே. 

(9) சள ராதரச் துண்ணுமன் னஞ்சுடக் கை 

இட் டப்பொரு தேயிருர் தார்கிடர் கா] 

கள ராதுறுப் பொன்றுமுயிர் போகஅன் றேக 

ழற் பள்ளிம் துபின் wi THs Om, 

17. கர்யமாந்தமேளம். கண்டஎகஉசி னன[தனனனன[|தனன வாய்பாடூ: 

ராகம் aa hs, 

fi | jele} /ப]| 
  

| (|e |   

என தாட(ய)பொன் பூ மகன் தைய/(ல்)பா(ய்) மாயி 

கம தா ரிசா சாச்சா ச்ாச்ச் £ | ச்ச 

பங் கண்முகங் கா(ல்)க(ப)மெய் யென்றவென் றும்ம் 

arn be Pie £. க் ர் |ரீரிச் ர |சாறு 

சன தாயுர(ய)ப் பா(ன்)வகுத் இரதவூ ளைத் 

கம தாரநிச்£[। ரீ ரிக் £ |ாரிச்£। நீயி 

க௮ னென்றயரர்)த் தும்சொலக் தக்ககன் றேஎ 

தரி) ச்ரநி*தா | *தாமமா। கோாரிசா| சா௮ 

1. நி-யை உதைக, 

2. நீ-தா- கர-வை அட்செ:
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பாடம் 124, 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம், 

(1) விரிதருபு லியுரி விரவியவ ரையினர் 

இரிதருமெ யிலலை ।|னைகணையி னிலெய்த 

எரிகரு௪ டையினர் இடைமருத டைவுனல் 

புரிகரும னன! புகழ்மிகவு ள(£த, 

(2) மதிதிரைப Oar Bom Wes i 

ாஜிதிரைக ரைபொரு மிடைமருதெ லுமவர் 

செறிதிரை ரையொடு ரெலவிலரு லஉனில் 

பிறிரைபெ அரு_ல் பெருகுவக ரிதே. 

(2) BGI TH Ap ருவினா உணர்வருவ கையினர் 

அரைபொருபு லியக ஞூடைபினாஅ கன்மின 

பிரைமரும ரவின! இடை மருகெ னவுள * 

மூசைகள து டையவா (பமழ்மிகவு 12௧. 

(4) கலைமலிவி ரலினர் ௩டி ப? கார்ம முவொடு 

நிலைினா ர லமக ளூலவியர டைபினர் 

பலைமகள (மு லையிணை மருவியவ டி வின/ 

இலைமலிப டையவர் இ௨மிடைம ர௬தே. 

(5) அரியொமெ லரவ னெனவிவர டி.மூடி 
தெரிவகைய ரியவர் திருவடிகொ முகதெழ 

வெரிதருமு ரவர்க மிடைமருத டைவுறல் 

புரிதரும னனவர் /கழ்மிகவு ளே, 

29. தீரசங்கராபரணமேளம். சதுஸ்நபகம்|கன[தனனன | 

| [ரி] telet te} fal [ale] 
  

விரி தரூபு லீ யியுரி விர வியால ரை யீயின (7) 

பப| ச்நீது) பா। அரிரி। ௧௧। தபாமி sil ஆகக |, 

ail கீரூமெ யீ யிலவ(ய்) புன(ய்) கணையி னீ யீலெ(ய்) த 

க்கி ரிக்ாரி। சா। அடித। பப | தபாம। கா) YG & | 
#18



#158 சங்கே சந்திரிகை. 

பாடம் 126. 

மாணிக்கவாசகர் தீநவாசகம். 

(1) வளைர்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் 
உளைர்தன முப்புர முந் தீபற 
வொருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீப ற. 

(2) கச்சுவி டுத்தலு ம்தாமடி யிட்டலும் 

௮ச்சுமு இிந்ததெ ன்றுந்தீப ற 
அழிர்கன முப்புர முர்திப ற, 

(9) ரர்கர னாரொரு பூங்குயி லாகி 
மரர்கனி லேறினா ருக்தீப ற 
வானவர் கோனெனதே யயுந்தீப ற. 

(4) சூரிய னார்தகொண்டை வாயினில் பற்களை 
வாரிநெ ரித்தவா அுக்தீப ற 
மயங்கிற்று வேள்வியென் றுந்தீப ந. 

(9) சேபைநி நுத்திம லையெடுக் தான்சிர 
மீரைந்து மிற்றவா நுந்தீப ற 
இருபது மிற்றவென் றுர்தீப ற, 

29. தீரசங்கராபரணம். மீஸாஏகஉசி எனனனனன|தனனனனனன[த 

| ft tele| tel fal [ele 
eminent 

  

  

வள(்கி தாதூ விஈஇல் லூ உவிள(யற்)காதூ புணஊசல் ல் 
கககாகா| 1பதபாபா। ௮ப3பேதாதா। தநீ£பாபா। ௮ 

உள(ய்ச்) கானா முஉப்புஉரா ௮முர்தீபா றஆஆ.ஆ ௮ 
சககாகா| ககா£ரிகமா। அகாரீசா | ரிரீகா௮ு ௮ 

வொரு(ங்)கூடன் வெளர்தஅவா அறுச்தீபா EY BM SH 
சதை ௪ ரீ | கமசரிகர்சா। அதிரிபோதா। *சா௮ஆத ௮ 
  

ப-வை ௧-விலிருந்திமுக்க. 
ப-தீ-வை அடிக்க, 
பா-வை த-விலிருந்து அடி.த்திமுக்க, 
ரி- யை உதைக,. 
சா-வை ரி-யிலிருக்திமுக்க, 

_பா-வை நி-யிலிருந்திழுக்க, 
சா-வை ௪-விலிருது த - வரையெட்டிவருக, N

o
o
b
 
w
p
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பாடம் 120. 
சம்பந்தஸ்வாம் தேவாரம். 

(1) மின்னுலாவி ய சடையின[/விடை யினர் மிளிர் தருமா வோ டம 
மன்னுலாவி ய மறையொலிகா வினர் கறையணிகண் டத் ௧॥ 
பொன்னுலாவியகொன்றையச்தா ரினர் புகழ்மிகு£ழ் வேளா 
உன்னுலாவி ய சுந்தையர்மேல் வினை யோடிடவி டா மே, 

(2) நீருலாவி ய சடையிடையர வொடு மதிரரைநிரை மா லை 
வாருலாவி ய வனழுலையவ ளொடு மணிசிலம்பவை யார்க் ந 
ஏருலாவி ய இறைவனதுறை விடம் எழில்திகழ்கீழ் வே ளூ 
சீருலாவி ய சிர்தைசெய்தணை பவர் பிணியொடுவினை போ 2ம, 

(9) சேடுலாவிய கங்கையைச்சடை. யிடைத் தொங்கவைத்தழ HI 
ராடலாவி ய பலிகொளுரா தனார் ஈலமிகு£ழ் வே ளூர்ப் (௧ 
பீடிலாவி ய பெருமையர்பெருச் திருக் கோயிலுட்பிரி யா ஆ 
நீடிலாவி ய நிமலனைப்பணி பவர் நிலைமிசப்பெற௮ு வா சே, 

(4) குருண்டவார்கு ழல் சடையுடைகுழ கனை யழகமர்சீழ் வேளூர் 
இரண்டமாம றை யவர்தொழமும்பெருஈ திருக் , கோயிலெம் 

(பெரு மானை 
யிருண்டமேதி யி னினமிகுவயல் மல்கு ! /கலிமன்சம் /ஈ தன் 
தருண்டபாடல் வல் லா£வர்சிவ கதிபெறுவதுஇ; மா மே, 

8. ஹனுமதோடிமேளம் சதுஸ்ரந்ரிபுடசாபு; நனனனதன[தன।| 

ராகம் தோடி. 

sft fs} fol telat] [el |ச்| 
மின்னுலாவியா சட(ப்)பின (7)விட(ப்) பின (7) 
பாதபாப[பாப பப பப த நிநி| 

9 | ஒ! ன் | நிர] 

மிளி(ர்) தருமாவொஓ டும் உம் உமஉம் 
sa sumo si) rar yy) gl 
leg 99 Ll oy | 9 500% gir so loos | 

பன்னுலாவி யா மற(ய்)யொலிராவின (7) 
சாரிசாம மா பநிதபமா | oe | 

  

  

33 | 59 | 95 | $9 | 

கற(ய்)யணிகண் டக் தர் இர்இர் இ! 
saipfa m3 | ரீ | சா௮து | | 

சரிகம |] 99 Loos | 

  

1. ரி- சதுள்ருதிரிஷபம. 8. ரீ-யை க-விலிருக்கிமுக்க? 
2, sr- com gt Os. 4. ச்- வை அடிக்க, 

௦. க-வை உதக,
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பாடம் 127, 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம், 

(1) பாங் சனல்லார் படி மஞ்செய்வார் பா ரிடமும் பலி சேரத் 
gre சரல்லார் பா டலோடு தொழு கழலே வணங் கித் 
தாங் இநில்லா ௮ன் பினோடுந் தலை ஷின்தாள் நிழற் £ழ் 
நீங் இநில்லா ரிடர் களையாய் நெடுக களமே யவ னே. 

(2) கனைத் தெழுர்த வெண் டிரைசூம் கட லிடைகஞ் சுதன் னை 
தனைச் களையா மிடற் மில்வைத்த திருச் தியதே வரின் னை 
மனச் தகக்தோர் பா டலாடல் பே ணியிராப் பக லு 
நினைத் தெழுவா ரிடர் களையாய் நெடுங் களமே யவ னே. 

(3) விருத் தனாகிப் பா லனாகி லே கமொரரான் குணர்ச் gi 
கருத் தனாகிக் கங் கையாளைக் கமழ் சடைமேல் கரச் தாய் 
யருத் தறை ஆதிதேவ னடி யிணையே பர வு 
நிருக் தர் ரிடர் களையாய் நெடுங் களமே யவ னே. 

(4) லே ழவெண்கொம் பொத் தமாலும் விளங்கியரான் முக னு 
௫ ழலெங்கு நே டவாங்கோர் சோ தியுளா கிரின் ய் [ஞ் 

க ழல்வெண்கொம்பணிர் தபெம்மான் கே டிலாப்பொன் ன 
னீ ழல்வாழ்வா ரிடர் களையாய் நெடுங் களமே யவ னே.[டி.யி 

20. நடபைரவி மேளம். சதுஸ்ரநபகஉசி னன[தனனனனனனன[தன 

ராகம் பைரவி. 
  

| J@#}o} je] foetal சி) [1] 
141.39(61) Gorda 9 9(7) UT © U@hO Fues}9}.9/(7) 
uo 616 ge AFA sluroturudr 68 SL | 

IT ரிடாமு௨உ௨(ம) பாலிசெஎஎ௭ரா௮ ௮ 
மாமா। மாமாபதபமி காகா। கரிரிசரீயீ | யி 

அ௨(௪) சேல்லஐ௮(1) பா ௮ டாதஅலொஓஒடுஉ 
ரீ க | மாமாபதாப | மா*கா| மாமா$ம£மேகரி | 

ஊதொழு காழாலெஎஏ வ௮ணஅ௮(ு) ச மீ யீயியி 
சாரிக! மாகாரிசர்ி[ பமக ரி | FT YY ௮ 
  

1, தா- சதுஸ்ருதிதைவசம், 

உ கா - ௮ந்தரகாச்தாரம், இழுத்துப்பிடிக்க, 
8, ம வை ye Gs,
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பாடம் 195. 

ராமலிங்கஸவாம் ௮நட்பா, 

(1) களக்கமத ப்பொதுஈடநா ன்கண்டுகொண்ட தருணங் 
கடைச்சிறியே ஒளம்பூத்துக் காய்த்ததொரு காய்தான் 

விளக்கமுத ப்பமுத்திடுமோ வெம்பியுதிர்ர் திடுமோ 
வெம்பாது பழுக்கினுமென் கரத்திலகப் படுமமோ 

கொளக்கருது மலமாயை குரங்குகவாந் திடுமோ 
குரங்குகவ ராதெனது குறிப்பிலகப் படி னுர் 

அதுளக்கமற வண்ணுவனே கொண்டைவிக்கிச் கொளுமோ 
ஜோதிதிரு வுளமெதுவோ ஏதுமறிர் திலனே. 

(2) கண்டதெலா மறித்தியமே கேட்டதெலாம் பழுதே 
கற்றதெலாம் பொய்யேநீர் களித்ததெலாம் விமணே 

உண்டகெலா மலமேயுட் கொண்டதெலாங் குறையே 
உல$யலீ ரி.துவரையு முண்மையஙிந் திலரே 

விண்டதனாு லென்னினிகீர் சமாசரன் மார்க்க மெய்சநெறி 
கடைப்பிடித்து மெய்ப்பொருள்ஈன் குணரகதே (யைக் 

TOM FAD றம்பலக்தே யெர்தையரு எடைமின் 
இறவாத வரமபெறலா மின்பமுற லாமே. 

28. ஹாகாம்போதிமோம். சதுஸ்ரநபகஉசினன|[நனனளனனன்னன[தன 

ராகம் சாம, 

| 18] ste, [ol falar [ச] 
நள(க்) காமாரு௮ ௮ப்பொது நா௮டாகா இன் 
es | சாரிமா ஆமக [| 1ரியி3ரி 2ரீ] யி 

so 9) [ஒப்தீ | பமகாச்ரீ“ரீ| மீ 

சண் கொண்டா௮ தா௮௮ அரூ௨உணம் இம் 
சரி|சாசர3ரீயி। பாம கார்காஅரிசா | ௮ 

99 | 9 | wus | Su urinals] 

கட(யச்) சரியேஇன் ஊன எம்பூஉத்தா 
1 ம | பாதா்தா௮।| தாரி। சா3ர யி£ர் | 

காய்தீ தாதோஓரூ கா௮௮ (ப்) தா௮௮ஆ(ன்) இன் 
ம்ரரீ। சாதாபார்தா। பா௮ம| சா*£கா௮றிசா] 

  

  

  

1. ரீ-யை க-விலிருந்திழுக்க. 15. ம- வை உதைக, 
2. ரீ-தா- ரீயை ஆட்கெ, 6. பா-வை அடிக்க. 
8. பா-வைரி-யிலிருக்திமுக்க,] 7. பா-வை த-விலிருந்தடி2.து 
ம, கா -வை ரிஎயிலிருக்கிமுக்க, உதைந்துவருக,
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

சங்தே சத்.திரிகை 

பாடம் 129, 

சம்பந்தஸ்வாம் தேவாரம். 

எண்ணுமொரெ முதீதுமிசை யின்கிளவி தேர்வார் 

கண்ணுமுத லாயகட வுட்கிடம தென்பர் 

மண்ணின்மிசை யாடிமலை யாளர்தொழு தேத்திப் 

பண்ணினெலி கொண்டுபயில் கின்றபழமு வூரே. 

முத்தன்மிகு மூவிலைஈல் வேலன்விரி நாலன் 

௮த்தனெமை யாளுடைய ௮ண்ணலிட மென்பா 

மைத்தமைபெ ரும்பொழிலின் வாசமது வீசப் 

ப.த்தரொடு த்சர்பயில் கின்றபழு வூரே. 

கோடலொடு கோங்கவைகு லாவுமுடி தன்மேல் 

ஆடாவம் வைத்தபெரு மானதிட மென்பர் 

மாடமலி சூளிகையி லேமிமட வார்கள் 

பாடலொலி செய்யமலி கின்றபழு வூரே. 

வாலியபு ரத்திலவா வேவவிழி செய்த 

போலியவொ ருத்தர்புரி நாலரிட மென்பா 

வேலியின்வி ரைக்கமல மன்னமுக மாதா 

பாலெனமி ழற்கிஈட மாடுபழு வூரே, 

சாதல்புரி வார்சுடலை தன்னில்கட மாடு 

எமை யாளுடைய ஈமபனிட மென்பா 

(மொழி சொல்லிமறை யாளரிறை வன்தன் 

மவை யேத்தறிகழ் கின் றபழு வூரே, 

9ணர்க ளானமலை யாளரவ ரேத்தும் 

மலி சின்றபழு வூரானை யாரச் 

மிகு ஞானசம் பர் தனுசை பேணி 

வண மேததமவா வானமுடை யாரே,
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8, ஹனுமதோடிமேளம். தில்ரஎகம்;தனனனனன (வாய்பாடு. 

ராகம் புன்கைவராளி. 

[ரி] |] |[ம| [ets] [8] [ச் | 
எண்்இண்ணாமோரேஏஏ ஏ ஏஏ ஏ ஏ 
பாபாதா| பா'மா௮ு ஆ௮.த।| கர ரீ ரீ 

9 | » lo» Urlorarh| 

99 | Long LS] பமகரிசதி! 
| ,பதகீ| தபமகமிரி! 

    

72 | 59 

மூ௨த்தா மீசையி uP uP uP uh uP uP 
சாரிகா | Perg| ஆ௮அ| 7நியியி। 

யியின் ளாவியி மீ யீ யி மீ யீ மீ 
Fire gr | அக! ஆ அது | மாகாரீ| 

டமா! மாகாரீ। 

உட | » Go| பதபமகரி 
உகமபா| தபமகரிரி] 

99 | 99 

33 | 95 | 

௪௪௪௭ இர்வா* 3௮௮ அஆ 
ETP at] PET MB Bl MBM | 

கண்டஏகம் | தனனனன | வாய்பாடு. 

எண்ணுமொரெ முத்துமிச(ய்) யின்ளெவி தே(ர்) வார 
கண்ணுமு.கலாயகட. at Grim Oger uri 
eh oa h| erh he, &€AMA) haw a 

மண்ணினன்)மிச(ய்) யாடிமல(ய்) யாள(ர் தொழு தே(தி) தீபி 
ரி சுமமம [ura i} sr wo to io | ior OP ud | 

பண்ணினொலி கொண்டுபயி(ல்) கின்றபழு வூரெஎ௪ 
ர க மப | பாப தப । மாபபம | area 
  

1, மா-வைம-லிருந்து ச - வரை எட்டிவருஈ . 

2. கா-வை ம-விலிருந்திழுக்க. 
8உரீ -யை க-விலிருந்திமுக்க, 

4, நி-யை ஆட்டுக, இந்த பாடமுழுதும் கரிக்கையாய் 

பிடிக்க வேண்டும், 

ம். மி-ரீ - சதுஸ்ருதிரிஷபம், 

6, ரீ-யை க- விலிருந்து சதுல்ருதிக்கு இழுக்க,
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பாடம் 180. 
ராமலிங்கஸ்வாமீ அருட்பா. 

(1) எல்லாஞ்செய் வல்லதெய்வம் எங்குநிறை தெய்வம் 
என்னுயிரிற் கலர்தெனக்கே இன்பசல்கு தெய்வம் 

ஈல்லார்க்கு ஈல்லகெய்வம் ஈரலொன தெய்வம் 
நற்சபையி லாடுகின் ந ஈடராஜ தெய்வம் 

கல்லார்க்குங் கற்றவர்க்குங் களிப்பருளுர் தெய்வம் 
காரணமார் தெய்வமருட் பூரணமாக் தெய்வம் 

செல்லாத நிலைகளெல்லாஞ் செல்லுகின்ற தெய்வம் 
கிற்சபையி லாடுகின்ற தெப்வமதே தெய்வம். 

(2) என்னிதயக் கமலத்தே யிருர்கருளுர் தெய்வம் 
என்னிரண்டு கண்மணிக்கு விலங்குகின் ற தெய்வம் 

பொன்னடியென் சென்னியிலே பொருந்தவைத்த தெப்வம் 
பொய்யாத செய்வமிடர் செய்யாத தெய்வம் 

அன்னியமல் லாததெய்வம் ௮றிவான தெய்வம் 
Yaa Das கறிவாமென் னன் பான தெய்வம் 

சென்னிலையிற் செம்பொருளாய்கத் இகழ்கின் ற தெய்வம் 
சிற்சபையில் விளங்குசின் ற தெய்வமதே தெப்வம். 

26. ஹரிகாம்போகி மேளம். தீஸ்ரஎகம்/கனனனனன[வாய்பாடூ, 

| |சி] |க1/ம| |ப| ]த/ரி] ச்] 
  

எ(ல்)லா(ஞ்)செ(ப்) வ(ல்)லாதெ(ப்)வம் 
ச் ச் ர ச் | ச SP F Er | 

இம்எ(ங)குநிற(ப்) தெயியியிவம் இம் 
அரி தப.த | சீநிதப'தா। ௮ 

எ(ன்)னுயிரி(ம்) கல(ந)தென(க்)கே 
ம தப த | "wu gs wwe | 

ஏஇ(ன்)பரா(ல்)கு தெயியியிவம் இம் 
ஆரிபமக | ரிமகரிசா। ஆ 

கெயிவம் இம்தெயிவம் 
மதமோ] ஆகு u 3g r | 

இம்தெயிவம் தெயியியிவம் இம் 
அடிச் 7) ச்நிதபரதா। ௮ 
  

1. ச்-வைரி-யிலிருந்திமுக்க.[4. தா-லவை ப-விலிருந்து அடி 
2. சீ -மஃவை அடிக்க. தீது ம- வரையில் எட்டி 
8, ரீ-மா- தா வை ஆட்டுக, இழுத்து ஆட்டுக,
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பாடம் 181. 

சம்பந்தஸ்வாமி தேவாரம், 

வேயுறு தோளிபங்கன் விட முண்டகண்டன்மிக நல்லவீணை 
தீடமு, மாசறு திங்கள்கங்கைமுடி மேலணிர்தெ.னுள மேபுகுர் 
தவக னால், ஞாயிறு தங்கள் செவவாய் பு.சன் வியாழன்வெள்ளி 
சனி பாம்பிரண்டுமூட னே; ஆறு ஈல்லகல்லஅுவை ஈல்லகல்ல 
அடி யாரவர்க்குமிச லே, (1) 

மதிநுதல் மங்கையோடுவட. பாலிருந்துமறை யோதுமெங் 
கள்பா மன், ஈதியொடு கொன்றைமாலை முடி.மலணிககெ னுள 
மேபுகுந்தஅத னால், கொதியுறு நாலனங்கிரம னோடுதூ காகொடு 

ராய்களானபல வும், அதிகுண ஈல்லகல்லஅவை ரல்லஈல்ல௮டி. 

யாரவர்க்குமிக (வே, (2) 

65. மேசகல்யாணிமேம். சதுஸ்ரஎக௨உசி ஒவனைன[தான னன தானு 

ரகம் கல்யாணி, 

| lft tel tele] Jal கி 
  

ச் 

  

    

வேயு௮ தோளிபங்க(ன்)விட முண்டகண்ட(னன்)மிக 
1கரமப| பாபபாபபம| பாப பரப மப | 

நல்லவிண(ய்) ௪ட வியி 
தாததாதபம। பானு 

மாசறு திங்க(ள்)கங்க(ய்) முடி மேலணிகதெனுள 
காமப| தாதபாமநித। பாமகாரிஎமி। 

Cw GS YS MIMO 

ar ihe rif Bis| Fr 

ஞாபிறு இங்க()செவ்வ(ாப்)/,ச(ன்) (வ)யாழ(ன்)வெள்ளிசனி 
நீச்நி|தா பப ரம கம! பாப பட்ப ! of | 

பா(ம்)பிரண்டுமு.. ன ஏ 
Fre srulgél Fr 

ஆசறு ஈல்லால்லஅவ(ய்) ஈல்லஈல்ல ௮ி. 
sras| Pier Ato Alara eru uy gs | 

urso(r) gals Corar 
பாமகாரிரரி| காத 
    

மூதலடி செட்டில் 4,8,8,8,4 அக 92 அக்ரகால முள்ளடக்கம், 

இர்திபாடத்தில் ம - ஸ்வரங்களை உதக, 
. நீ-யை ப-விலிருந்இழுக்க, 
தவை உதைக, 
தா-வை ஆட்டுக. 

, ப-வை அடிக்க, 

*19 

° 
29
 
bo
 

o
b
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பாடம் 188. 

சம்பந்தஸ்வாமீ கேவாரம். 

(1) * ya விளைக்கிவ வினையா மென் சொ ல்லுமஃ தறிவீர் 

உய் வினைரா டாதிருப் பதுமுச் தமக்கூ னமன் றே 

கை விளைசெய் தெம்பிரான் கழல்போற் நுதுரா மடி யோம் 

Ari வினைவர் தெமைத்தீண் டப்பெரு கிருநீ லக ண்டம். 

(9) விண் ணுலகாள் கின்றவிர் சாதரர் களும்2வ திய ரும் 

புண் ணியரென் நிருபோ துந்தொழப் படும்புண் ணிய ரே 

கண் ணிமையா தனமூன் நுடையி ருங்கழ லடை நீூதாம் 

இண் ணியதீ வினைதீண் டப்பெரு இருநீ லக ண்டம்; 

(3) கரு வைக்ஈழிழ் இட்டலொழ்க் சைகடிர் துங்கழ லடி. க்2க 

புரு கூமலர் தொடுலந் துமை2பக் துதுசா மடி. யாம் 

செழு விலரஃ கனை/9 ரிலட [க நருள்செப் கவ பே 

இரு விலிக்த வினை ண் டப்பெரு திரு? லக ண்டம். 

(4) சாத் தமலர் மிசைரான் முகன்ரா ரணன்வா துசெய்து 

கோற் றமுடை ய அடி. புழுடி யுந்கொடர வரியீர் 

தோற் மினு தாற் றுந்தொழு துவணங் குதுநா மடியோம் 

2ற் றமதாம் வினைதீண் டப்பெரு திருக லக ண்டம், 

23. ஹரிகாம்போகி. கிஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉரி சசன|தனதனசனன[தனதன 

ராகம் காம்போதி, 

| சி] [கம] |] telat [él 
அவ் வினைக்கிவ வினையா மென்றுசோ ஓல்லும் 
'தா। ச்ச்ச்ா£ | ச்ச்தா। ச்நி தா [ப ம 

அஃ தறியி பியியீ யிலிஇர் ரர் 

கசா। மபஅ| தர்நி। தப! அது 

உய் வினைசா டாஇருப் பதுமுர் தமக் 
தா॥ ச்ச்நீ। தபதா। பமகா se] 

கூ TLD DH HM, Han mar or or 
Fir | A494 மகசா। ரி3௪ அ) | ௮௮ 

  

  

  

* இருச்செங்கோட்டில் பாடிய பதிகம். 

1. தா!ச்ச்-வில் 8,2, 2. ௮க 7 அக்ஷ£காலம் உள்ளடக்கம், 
2. ச-வைக- விலிருர்திழுக்க.
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பாடம 188. 

சம்பந்தஸ்வாமீ தேவாரம், 

(1) *வெர் தவெண்ணீ றணிக்து விரி ரால் சிகழ்மார னல்ல 

பர் தணவும் விரலா ளொருபா கமமர்ஈ Feds 
கொர் தணவும் பொழில்சூழ் கொடிமா ட ச்செங்குன் தார் 
௮ர் தணனைக் தொழுவா ரவலம் ஈறுப் பாரே, [நின் ற 

(2) வா ரறுகொய கைல்ல மடவாள் இகழ்மா/ பினண்ணும் 
கா ரூறுகொன் றையொடு௫ ககா கமபூண் டரூளிர் (௮22 ன அறிக வ ந ப். 
௪ ருறும்௮ந் கணர்வாழ் கொடிமா | ச்செங்குன் அர்நின் ற 
நீ ரூறுரெஞ் ஈடையான் கழல்ஏத் கல்ட் தியே. @ ஞீ மில் , ் 

(3) பொன் இகழா மையெபடு 1 pf) pir & இகழ்மாா பினல்ல 

பன் ஜியின்சொம் பணிந்து பணைத் 2கா வியோர்பா கமாகக் 
குன் றனமா ளிகைரூழ் கொடி மா டர்ரெங்குன் ழார்வானின் 

மின் திகழ்செஞ் சடையான் ஈழல் எக் சல்மெய்ப பொருளே. 

(1) ௮லை மலிகஈண் புனல்சூச நழதார் பகலிர் ஈக/ பேணும் 
தலை கமனா கிரின் ற ஈமிழ்ஞ। ன ரம் படிதன் 
கொலை மலிய விலையான் கொடிமா । ச்செங்குன் அமீரத்துப ரி ட. G JF 
நல மலிபா டவல்லார் வினைய। னற ரம, 

22, கரஹரப்ரிய. தீஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி தனன[நனதனநதனன[தனதன 

ராகம் காரி. 

டபரி|ச| [ம] fel tale) [él 
aaa வரவகு வகை வகையைக் 

  

  

வெர் தவெண்ணை றணிக்தூ ஊஊ ரரி 
Vior| @ Aer | ¢ Aw ௮௮! பப 

br ல்திகம் மார்பினல்லா அதது 

தா ச்ச்நீ | த 3த Lin | அது! ௮ 

பர் தணவும் விரலா து ௮ ளொரு 
பா। $தபமா| மபாகா। அரி ௪. நி 

பா கமமர்ந் தறுளீ யி யி. யி 
தா சரிமா! கரிசா| ஆஅ! ௮ 
  

* திருச்செங்கோட்டுப்பதிகம், 

௨மா। கரி-யில் 8, 2, 2 ஆக 7- அுஷரகாலம உள்ளடக்கம், 
. நீ-யை ௪-விலிருந்திமுக்க, 
. தீ -சுத்த தைவதம், 
ட கா-லைம- விலிருர்திழுக்க, ஜூ
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பாடம் 134. 

சம்பந்தஸ்வாமி தேவாரம். 

உற்றுமை சேர்வது மெய்யினை யேயு ணர்வது நின்னருள் மெ 
ய்யினை யே, சுற்றவர் காய்வது காமனையேக னல்விழி காய்வது 
காமனை யே, ௮ற்றம றைப்பது முன்பணி யேய மார்கள் செய்வது 
முன்பணி யே, பெற்றுமு கர்தது கந்தனை யேபி ரமபு ரத்தையு 
கந்தனை யே, (1) 

காதம ரத்திசம் தோடின னே கானவ னாய்க்கடி. தோடின 
னே, பாதம தால்கூற்று தைத்தன னே பார்த்தனு டலம்பு தைத் 
தன னே, தாதவிழ் கொன்றை ரித்தன னே சாரக்தவி னையத 
ரித்தன னே, போதம பருமூ ரைப்பொரு ளேபு கலிய மர்ந்தப 
ரம்பெ ரு ளே, (2) 

இச௫ள்சை பதும்புகை தங்கழ லே தேவர் தொழுவ துந்தங்க 
pea, Qapuai தாமொரு மானிட மேயிருச்கனு வோடெழி 
ல் மானிட மே, மிகவரு நீரடொளு மஞ்சடை யே மின்னிகர் கன் 
றது மஞ்சடை யே, தகலிர தங்கொள் வர்சுக்கா ரே தக்கத ரா 
யுறை சுந்தர ரே, (3) 

நின்மணி வாயது நீழலை யே கோம் தானவர் நீழலை யே, 
யுன்னிம ஈத்தெழு ரங்கம கேயொ ஸியத னோடுறு சங்கம தே, 
கன்னிய ரைக்கிவ முங்கள Cora Oa முண்ட ௪ ருங்கள னே; 
மன்னிவ ரைப்பதி சண்பைய 25 வாரிவ யன்மலி சண்பைய தே.() 

29. தீரசங்கராபரண மேம். சதுஸ்ரஎகம் |தனன|தன ன!|வாய்பாடூ, 

ராகம் கேதாரம். 
  

  

| [ரிழ| |ச[ம| |/ப| tal [els 
உ(றி௮ம(ய்) செ()வது மெ(ப்)யின(ப்) யெஎயு 
We wou (ium & lla ரி ௪ | led | 

ணை(ர)வது நி(ன்)னரு(ள்) மெ(ய்)யின(ய) யெ 
1ப௪ச௪|[1௪ கரி |5௪ ௪௪ | 1௪௮௮! 

க(ற்)றவ(7) க(ரய்)வது க(£)மன (ப்) யெஎக 

we wlio & & {se & & | IUNRE | 

ன(ல்)விழி க(ரய்)வது க()மன(ய்) Querer 
1] ச நி |ப சீரி பம duo] wath] 
  

1. இவைகளை அடிக்க, 
2. ௪- வைரி-யிலிருந்திழுக்க, 
8, ரி-யை ௨தைக,
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பாடம் 185. 

நந்தனார் சரித்திரக்கீர்த்தனே. 

தில்லவெளியிலே கலர்துகொண் டாலவர் திரும்பியும் வருவா ரோ 
எல்லைக ண்டபே ரினிபிற வாரன் தியம் பவ தறியா ரோ, (1) 

பெண்டு பிள்ளைகள் வெறுங் கூட்ட முது பேய்ச்சு ரக்காய்கோட்டம 

கண்டுகொள்வார்பெரி2ய1। ரழிவினி£லை கனகரபையினாட்ட ம்.() 

திருவா திரையில் தெரிசனங் காணச் தேடித் இரியா ரோ 

௮ரிதாகிய இக்க மானிடங் கிடை த்தா லானர்த மடையா ரோ, () 

குஞ்ச பாதத்தைக் கண்டா லொழிய குறையது மங்கா 27 

சஞ்சித குமரா இகளு டாடிய ரடலமுர் தாங்கா தே, (1) 

சேரியி டையி3ல குடியிரு நாலிச்சர ரென்மமுர் தொலையா தே 

சிதம்பரம் போவோர் பதமபெறு வோர் டை செய்வதும் அறியா 

  
  

சே. 6) 

25. ஹரிகாம்போதிமேளம். ஈதுஸ்ரசகம்|தனனன!வாய்பாடூ, 

ராகம் சுரடி, 

| ]சி] [க[ம| fe} Jala] |ச்| 

  

  

தில்ல(ய்)வெ ளி லே கல(௩)துசெ। (ண்) டாலவ() 

மாரி | Fret § ரி மம )பாசச் | 

இரு(மபியு(ம) வருவா மராஒ.ஓ ஓ 

நி தடி.௪ | நித'8$| “பாத! | 

வல்ல(ய்)௧க அ(ண்)டமப ரினிபிற வாரென் 

ரீ மம) பபச |ரிரநித। பாமம| 

திய(ம)புல ததிய௮ ரோஜ ஓ ஐ 
மமம$ககை| மமபம। 'ரீமி| FIT | 
  

1. நீ-யை ச்-விலிருர்திழுக்க. 

2 பா-வை த-விலிருக்திழுக்க, 

௦. க-வை உதைக, 

4. ரீ-யை க-விலிருஈது உதைகதழுக்க. 

௦. சா-வைரி-யிலிருந்து உதைகதிழுக்க,



*] 50 சங்தே சந்திரிகை 

பாடம் 150. 
சுந்தரஸ்வாம் தேவாரம். 

(1) தில் லைவா ழர்த ணர்தம் அடிய ர்க்கு ம்௮ டியேன் 
இருடீ ல கண்ட த்துக் குயவ னார்க்க டியேன்* 

இல் லையே யென்ற த இயற்ப கைக்கு ம்௮ டியேன் 
இளையா ன்றன் குடி.ம ரன் அடியார்க்கு ம்௮ டியேன்* 

வெல் லுமா மிசவ ல்ல மெய்ப்பொ ரளு க்க டியேன் 
விரிபொ ழில்சூம் குன்றை யார் விரல்மிண்டர்க்க டியேன்* 

அல் லிமென் முல்லை யந்தார் அமர்நீ தி க்க டியேன் 
ஆரூ ரன் ஆரூ ரில் ௮ம்மானு க்க ாளே,.* 

(2) பத் தராய்ப் பணி வார்க ளெல் லார்க் கும டியேன் 
பர மனை யே பாடுவா ரடி பாரக் கும டியேன்* 

சித் தத்தர் இவன் பாலே வைத் தார்க் கும டியேன் 
திரு வாரூர்ப் பிரந் தார்க ளெல் லார்க் கும டியேன்* 

முப் போதுர் இரு மேனி தீண்டு வார் க்க டியேன் 
முழு நீறு பூசி ய முனி வர்க் கும டியேன்* 

அப் பாலு மடிச் சார்ச் தாரடி பராக் கும டியேன் 
ஆரூ ரன் அ௮ரூ ரில் அம்மானு க்உாளே.* 

  

  

22. கரஹரப்்ரயமேளம். திஸ்ரசகஉ௨சி னனனன[தனனனனன[தன 

ராகம் காபி, 

| |ரி|ச| |[ம| jel |[த]கி| [el 
இல்) ல(ய்)வா ழந்த ணா) கம் 

Ff | ச௪ர | பாப பப. ர | 

அடிய அ௮ரர்கி) கும் உம்௮ டி.3ய௭(ன்) 
மமம। மப ர | மாக। ரி கரி | 

இருரி இல௮ சுண்ட ௮(திதுக் 
பபச்| தநித। பாசி மபா | 

Gua ௮னா ர்க்) க டியெஎ(ன்) 
மமம| மபா। மாக | நி & JA) | 

எ(ல்லா(ர்க்) கும்ம் ம்ம்ம ம்ஈஅ(னன் 
e & © | ரீயி। யியியி wD eld) | 

முடிவ ண(ங)கியி யடி ப ணி(ர)தே(ன்) இன் 
ரிசம।[ரி கரி|-ரிசச FF © | gy 
  

* இந்த ஈக்ஷத்திரமுள்ள இடங்களிலெல்லாம் 
£ எல்லார்க்கும்கான் எல்லார்க்கும் முடிவணங்கியடி பணிந்தேன் ”' 

என்பதை எள்வரபாடத்தில் கண்டபடிசேர் த் அப்பாடுக, 
1. நி-யை உதைக, 
உைரி-யை அடிக்க,
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பாடம் 187, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா, 

(1) அண்டவகை யெவ்வளவோ அவ்வளவு ம் வற்றில் 

அமைர்தவுயி ரெவவளவோ அவ்வளவு ம்அவைக ள் 

கண்டபொரு ளெவவளவோ அவ்வளவு ம்௮ுவற்றில் ற 3] | அவத, 
சல தகலப் பெவ்வளவேர அவ்வள ம்நிறைந்தே & அ | PE; 

விண்டகுமோர் நாகவெளி சுத்தவெளி மோன 

வெளிஞான வெளிமுசலாம் வெளிகளெலா ம்நிறம்பி க் ர (த, ற் 
கொண்டதுவாய் விளங்குகின்ற சக தசிவ பயமே 

குலவுஈடக் தர2சயென் குற்றமுங்கொ ண்டருளே. 

(2) ௮ண்டமெலாம் பிண்டமெலா முபி/களெலா ம்பொருள்க 

ளானவெலா மிடங்களெலாம் நீக்கமற நிறைக்கே [லுங் 

கொண்டவெலாங் கொண்ட வெலாங் கொண்டுகோண்டு மே 

கொள்வதற்கே யிடங்கொடுக்துக் கொண்டுசலி ப்பின்றி 

கண்டமெலாங் கடர்துநின்றே யகண்டமதா யதுவுங் 

கடர்தவெளி யாயதுவுங் கடந் ஈசனி வெளியா ம் 

POM FAH றம்பலத்ேே பெல்லாம்வ ல்லவரர 

யோங்குகின்ற கனிக்கடவு ளொருவருண்டே கண்டீர். 

22. கரஹாப்ரிய திஸ்ரரகஉசினனனன!/நனனனனன[தன வாய்பாடு 

ராகம் சுத்தமத்பமம், 

| [#te] fei tel fale] |ச்| 
  

  

அ(ண்)டவக(ப்) யெவ் வளலோ ௮வ வளவு ம் ௮வற்றில்உ 

ரி மரி ம ।பா பப்பா) மாபததா। நீ தபமா। 

அம(பர்) தவுயீ ரெவ் வளவோ அவ் வளவூ உம் ௮வ(ய்)கா இள் 

பப ச்நிதரிபா தமபா|மா“கமப। |மா கரி ரீ | மீ 
    

1. நீ-ஃயைச்- லிருந்திழுக்க, 

உக -வை டிக்க,



*]59 சங்தே சந்திரிகை 

பாடம் 188. 

அப்பர்ஸ்வாமீ தேவாரம். 

(1) சொற்றுணை வேதிய ன்ஜோதி வானவ ன் 
பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்தச் கைதொழ க் 
கழ்றுணைப் பூட்டியோ ர்கடலில் பாய்ச்சினும் 
ஈற்றுணை யாவது ஈவரச்சி வாயவே, 

(2) பூவினுக் கருங்கலம் பொங் Geri ons 
யாவிலுக் கருங்கலம் ௮ரனஞ் சாடுதல் 
கோவிலுக் கருங்கலங் கோட்ட மில்லது 
ராவினுக் கருங்கல ஈமர்சி வாபவே, 

(3) இல்லக விளக்கது இருள்கெ டுப்பது 
சொல்லக விளக்கது ஜோதி புள்ளது 
பல்லக விளக்கது பலருங் காண்பது 
ஈல்லக விளக்கது ஈமச்டு வட2வ, 

(4) முன்னெறி யாகிய முதல்வன் இஃகண ன் 
கன்னெதி யேரர ணாதல் திண்ணமே 
uta dD Ore pHs டைந்ச வர்க்கெலா ம் 
ஈன்னெறி யாவது நமர்சி வாயவே. 

23. ஹரிகாம்போதிமேம். விாம்பசதுஸாஏகஉசி னனன[தனனன[5 

ராகம் காம்போத். 

| பரி) கம) fel 
  

      | = | 
  

சொ ற)றுண(ய்) வெள திய(6) ன்ஜொழதி வானவ து 
தச் [சததநித பஅப/பத। சார்தீப | ௮ 

பொ(ற்) ணய திரு(5) கடி ௮பொரு(5) த(6) க(ய்)ய்மதாழ(க்) ௮ 
ம ப ப |பதமக।;௮ ப தச் | சத ப |S 

க(ற்) றண(ப்) புஉ(ட் ட்)டியொ(॥) ஒகடலி(ல்) ப(£)யி(ச்)சினும் ௮ 
ச ப & |& € A & lo 4a Ae 58 தப த |) ௨ 

ந(றி)றுண(ய்) யஅவது உஈம(ச்)கி வாயவெ or 

| 
  

தரி ச் Ae s's ௮நிதப। $காபிப ௮ . 

1, ப-வை க-விலிருர்திழுக்க, 5. நி- வைரி - லிருர்திழுக்க 
2. ee” 93 நி - 39 0, வட டப 99 

ல ப டடத 4 7. ச் ட்] ” 

4, &- 1» Fe ” 8. ar 9» US 99 

0.ப-வை கச் -லிருக்இழுக்க,
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பாடம் 180, 

பிரமோத்தாகாண்டம். 

(1) கண்ணுதலால் அயன் கோக்கும் சண்சவே sain yar 

கறைக்கண்டன் CHIN LHL கால்க ல் hl yay 

பெண்ணொருப। கனைப்பணியமட கலை கலைநள் 

ரிஞ்ஞ்கனைப் பூசிக்காம தைநரிள ழைரு வ் 
ந * . ௬ ௪ ௭ ஈ 

பண்ணவன்கண் எர்பாடும நல்டாவே மல் 

ser TAD CU PHB OCH IAM Bu பெவிகள் 

௮ண்ணல்பொலங் கழல்நினை க்கும நெஞ்ச2ம கெஞ்சம் 

அவனடி ab @ Lp அடிமை (கப அடிமை ய அடிமை, 

2 ஹாராம்போதிமேளம், ஈதுஸ்நபகஉசி ல கன௱ன/கன!/சனனன[த 

ராகம் நமாஸ் 

  

பரி வம] ப) 

    

  

க(ண்) ணுதகலா லய லை(9 ) a) சங நண் உ ல நர அ 2} 9] 001 & (eH ) 

ச் | சகபாமம க frre) SOS Aly yO wl vs 

oo | $9 [4 | 19 | ஒ] a5 | as | 4 நி ன் | பூ 

45 | 4 |, | “4 [ oss | ss day Het j நி று J} a! 

ரு 
» | 39 | a4 | 94 | 4s | 59 ly nly தி ம்! | th 

கற(ய்க்) கண்டன் 7நாயி(ல்) (கும p( ov) +n 5 9] 9 9.910 4 (oi) 

கத நீர் (ரீ aS Pdr wy TH 7 ிர்நிகப | 

உ] 99 | | ச | ஷி] 4 ் rr ia F 8) | tl 

ss | a9 | ss | “4 loo | 9 |பக]நிர்கிக | ப 

so | % 5 | டூ] ” loss | 3 Pena su | ம 

  
    

1. 8-7 -யை ஆட்கே. 
2, தத- மத்யமகாலமாய் (8பசுவைக் ௪, 

கா -வைம்-விலிருச்து அடிக்கிமுக்சு, 

4, ரி-ச்்- வை அடிக்க, 

*40



#154 சங்தே சந்திரிகை 
பாடம் 140, 

ராமலிங்கஸவாமீ அநட்பா. 

காணுறு பசுக்கள் சன்றுக ளாதி கதறிய போதெலாம் பய 
ந்தே ன், ஏணுறு மாடுமு கல்பல மிருகம் இளைத்தவை கண்டுள 
மிளத்தேன், கோனுறு சோழிமு சல்பல பறவை கூவுதல் கே 
ட்டிளங் குலை$தே ன், வீணுறு கொடியர் கையிலே வாளை விதிர் 
தீதல்கண் டென்னென வெருண்டே ன். ய 

வாடிய பயிரைக் கண்டபோ தெல்லாம் வாடினேன் பசியி 
னாலிலாத்தெ, விரிகொ அிரச்தும் பெயரு தயர்ந்த வெற்றரசைக் 
கண்டுளம் பதைக்தே ன், நீடிய பிணியால் வருர்.துன் ரோரென் 
னேருறக் கண்டுளம் அடித்தே ன், ஈடில்மா னிகளா யேழைக 
ளாய்கெஞ் சிலாத்தவர் தமைக்கண்டு மிளைத்தேன். (2) 

நலிகரு சரிய தெய்வமென் றையோ நாட்டிலே பலபெயர் 
நாட்டி ப், Ags அடு பன்திகுக் கிடங்கள் பலிக்கடா முதலிய 
வுயிரை ப், பொலிவுறச் கொண்டே போகவுங் கண்டே புந்தி 
நொர் துளஈடுக் குற்றேன், கலியுறு சிறிய தெய்வவெங் கோ 
பில் சண்டகா லத்திலும் பயந்தேன், (3) 

இதுவரை படியே னடைர்தவெம் பயழு மிடர்களுர் துன்ப 
மூ மெல்லா ம், பொதுவளர் பொருளே பிறர்பொருட் டல்லால் 
புலையனேன் பொருட்டல இதுநி ன், மதுவளர் மலர்பொற் ப 
குத்துணை யறிய வகுச்தன னடியனேன் றனக்கே, பெதிலுமோ 
ராசை யிலையிலை பயமு மிடருமற் திலையிலை யெர்தா ய், (4) 

$. ஹனுமகோடிமேளம், சதுஸ்ரஎகம் | கனனன। வாய்பாடூ: 

ராகம் தன்யாசி, 

(ரி) tel fel telat [8] 
காணுறு பசு௨(க்)க(ள்) கன்றுக ள௮ தீ 
சாச்ச்| நி தப ம | 1காகக| கமபா| 

கதறிய பொஒகெல(ம்) பய(ர்)தெஎ யின்இன் 
பரிகப। ம கம த lin eA | en gy | 

ஏணுறு மாடுமு தற்பலமிருகம் 
சாமம! பாபப | Ree | wus | 

இள(ப்தி)தவ(ப்) ௧௮(ண்)ள மிள(ய்தி.தெஎ யின் இன் . 
நி நி ச ரி |ச்நி தப நி தப ம | tans 

  

  

  

1. கா-வைம- விலிருந்திமுக்க, 
2, க-நி-யை உதைக, 
உ காகநீ-நி.யை அட்டு,
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பாடம் 147, 
ராமலிங்கஸ்வாமீ அரடபா. 

இவ்வுல கதிலே யிறையா சாட்சி யின்பத்து ப.ற்றையின் 
“பத்தும், எவ்வள வெனிலு மிச்சையொன் றறியேன் எண்ணு 

தோ றறுவருக் இன்றேன், ௮வ்வுல கதிலே பிந்திரர் பிரம ரரிமுத 
லோரடை கின்ற, கவ்வையின் பத்து மாசைசற் நறியே னெர் 
தையென் கருத்தறிர் ததுவே. (1) 
& இறக்கவு மாசை யில்லையிப் படிரா னிருக்கவு மாசையின் தி 
னிரான், பிறக்கவு மாசை யிலையுல கெல்லாம் பெரியவர் பெரியவ 
செனவே, சிறக்கவு மாசை யிலைலிசித் தரங்கள் செப்யவு மாசை 
யொன் நில்லை, துறக்கவு மாசை யிலைதுய ரடைந்து தூ௫கவு மா 
சையொன் நிலையே. (2) 

சற்சபைக் குறியார் தம்மொடுங் கூடித் கனித்தபே ron 
மெய் யறிவும், ஈற்சபைச் குரிய வொழுக்கமும் அழியா ஈல்லமெய் 
வாழ்க்கையும் பெற்றே, சிற்சபை நடமும் பொற்சபை mips 
தினந்தொறும் பாடிநின் முடித், தெற்சபை யுலகக் துயிர்க்கெலா 
மின்பஞ் செய்வதென் னிச்சையா பெந்தாய், (3) 

தங்கமே யனையார் கூடிய ஞான சமரச சுத்தமன் மார்க்கர், 
சங்கமே கண்டு களிக்கவுஞ் சங்கஞ் சார் திருக் கோயில்கண் டிட 
வு், தங்கமே பெறுஞ்சற் சங்கர டூழி துலங்கவுஞ் ஈங்கத்டு 
லடியேன், ௮ங்கமே குளிர நின்றனைப் பாடி. யாடவு மிச்சைக। 
Game gris, (4) 

65. மேசகலயாணி, சதுஸ்ரஏக௨சி னனன|[தனனன[த வாய்பாட' 

ராகம் யழதகைல்யாணி. 

| ரி] [க] jel) fal [ale] 
இ(வ்)வுல கதிலே யிற(யயா சாமீ யி 

சரி| சககா।|. Ielalata! நாரீ யி 
பி(ன்)ப(தி.து உம(ற்)த(ப்)பி(ன்) பத்தும் உம்உம் ம் 
கக ௧ |ப ம ப ம | தோபா! சாரீ।ுயி 

எ(வ்)வள வெனினும் மிச்ச(ய)யொ(ன்) நதியே ௪ 
௪௪ ச[ரிரி ரீ | உப மே | eh 

னெ(ண்)னுதொ ஐருவரு(க்) கின்றேன்) இன்இன்ன் 

௪ ௪ ரி |ககபரி | ரீர்சா | ஆத |து 

  

  

  

க-கா-தா-பா-வை ஆட்கெ, 
ரீ-யை க-விலிருந்திழுக்க, 
LD = A! QO GS. 
ரீஃயைரி- யிலிருந்து ௪ - வரைரில் எட்டியிமுக்க, 

9, சா-வைரி-யிலிருந்திமுக்க, 

அ 1 
2 
3 
4
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1 1டம 148. 

ராமலிங்கஸ்வாம் அரடபா. 

(1) அமக 2௮ல் நணையொன்ோ லீங்கணையும் விடுத்தான் 
அருலவடைய மாரையினா லாருயிர்தான் பொறுத்தாள 

இ்மதமோ சிறிதுமிலாள் கலவியிலே பெழுர்த 

ஏகி 2பாகவெள்ள த் இரண்பெபடா ளெனினும் 

மம எம்குலமோ என்றுநினைப் புளதேல் 

இவள மக மும இவள்குலமும் எல்லாமுஞ் சிவப 

சம்மதமீமா மிதவர் திரு வாய்மலா வேண்டுஞ் 
* பையில்கடப புரிகின்ற கனிப்பெரிய துரையே, 

(2) அர்கலிட்ட களக்மழகர் அம்பலவர் இருத்?தாள 

அளையெனும் பேயகற்த லாவகிலை யெனவே 

பொநிகலிட்ட தாய/முகர் தொங்கலிட்டுப் போனார் 

பூவை கம் பூக பால் பூரித்து படிழ்க்காள 

சற்களிவ்! ந இருவருள் மங் கலஞ்சூட்ட லன்றி 

பிரண்டுபட। சொன் டிக்கி யின் படைவிச் இட 2வ 
. . cs . ௬ 

SRA OMA 1 ப । துதிரு வாயமலர 2வணுிஞஷ 

சபையில் ம புரிகின்ற கனிப்பெரிய துரையே, 

2%, ஹாநாம்போத்மேளம், சதுஸாஎகம்[தனனன|வாயபாட, 

பரி) 
அபா ரிவடுள் கண(ய)யொன் 2ரஐ 
Pace, Parl A wou ot | பாது! 

  
செட் பட சசி 7] 

௮(ப)ங்க। ணையும் விடு(ச்)தா(ன்) இன்இன் 
பருநிகு। !தபமக। ரிசி 1 | ௮ அ. | 

அழுள௮ பை யுமுச(ய்)யி ன௮௮ல் 
ேரிசேரி| கேரிகரி| ரீக ரி ரிசரி | 

௮௮௬யி(ா) தா(ன்)பொரு(ச்) தாள்ள் இள்இள் 
Priw oe lig கரி | சா௮ு|.௮ | 

]. க-வை அடிக்க, 
3. ௧1 -வை மி-யிலிருக்து உதைந்திமுக்க, 
Oo, BEL HTION THB ALD, 

ரி- யிலிருந் திமுக சா -வைரி-பிலிருக்திழுக்க, 
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tid 146, 

ராமலிங்கஸிவாமீ அநட்பா. 

(1) தனித்தலைவர் வருகின்ற தருணமிது தோழி 

தனிக்கவெனை விடுநீயுர் தனிக்தொருபா லிருத்தி 

இனித்தசுவைக் இரள்கலர்,5 திருவார்,ச்தை நீயும் 

இன்புறக்2கட் ளெங்களிப்பா யிதுசாது நினக்கே 

மனிச்சர்கலோ வானவரோ Loar @ மாலோ 

மற்றையரோ என்புகல்2 வன் மகேசுரா இயருக் 

தனிக்கவொரு திருவார்த்சை கேட்பதற்கே கோடி. 

ம் SIC OTH Bowe yi ஈவஞ்செய்ச நிலத்தே. 

(2) மணலாள.! வருகின்ற தருணமிது மடவாய் 

மாவிகையின் வாயிலெலாம் வளம்பெறநீ புனைக 

குணவாள ரணையுமல ரணையகத்2த ரானே 

குலவுமணி விளஃகத்த! லலங்கரிக்கப் (குவேன் 

கணலாத சுகர்தருமென் தனிக்கணவர் வரிலோ 

சற்றுமபல் வாதனைகள் உற்றிடுதல் ஆகா 

அ௮ணவாக மன த்கவரைப் புறப்பணிக்கே விடுக 

அன்புடையார் களுக்கிகெ ௮கப்பணிசெய் திடவே, 

1மாயாமா-கேளள.சதுஸ்ரஏகஉசினனனனனன[தனனனனனனன[த 

  

ரி] | [சம telat | lel sl 

  

  

தனி(தி)தலைவர் வாரூகின்றா தருணாமீதூ தோவூமியீ யி 
ர் 

கதுகதாதா। பாதாபாகா| மமதாபாகா| மாபா ௮ 

கனி(கிகவேனை வீடூரியும் தனி(திதோரூபா லீருத்தியியியி யி 
மமமகாமா।பாதாநீசா|நிநி!ர ச் £ நீ | தாதாதநிதத |ப 

  

1. ர -யைநி- பிலிருர் திழுக்கு,
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பாடம் 144, 
ராமலிங்கஸவாம் அநட்பா,. 

(1) என்னிருகண் மணியனையா ர்என் ஓயிர்கா யகனார் 
என்னுயிருக் கமுதானா ர்எல்லாஞ்செய் வல்லார் 

பொன்னடிபொற் சபையாள ர்சிந்சபையா சென்னை 
(| நம்புணர்ந்தார் அகம்புணர்ற், கார்புறத்தகத்தும் புணா்க் 

அன்னிரல் லடியவரே யெனதுகுல தெய்வம் [தார் 
அருச்தலத்தாற் கிடைக்தகுரு வாகுமது மட்டோ ' 

மன்னுறுமென் தனித்தாயு நதர்தையுமங் கவரே 
மக்கள்பொருள் மிக்கதிரு வொக்கலுமங் கவரே, 

(2) தர்தையென்ராய் மகனென்ரு ய்மணவாள Glam oor cps 
தகுமோஇங் கிதுளவென்ன வினவு தியோ மடவாய் 

சிந்தைசெய் காணடிநீ இற்சபையில் ஈடிக்குர் 
“திருவாள செனைப்புணர்ந்த POS gamer ரவர்தாம் 
HSS முகலில்லா அரும்பெருஞ் சோதியரே 

ய்ண்டசரா சரங்களெலா ஙகண்டதுவே நிலையே 
எந்தவசை பொய்புசல்வே ன்மற்றையர்போ லம்மா 

ஈங்கவர் தர் திருமேனி கானுமென அ௮.ியே, 

29,தீரசங்கராபரண. சதுஸ்ரஎகஉசினனனனனன|தனனனனனனன[தன 

ராகம் விலாசினி. 

| ரி) [க[ம| fel [த| |சி|ச்| 
என்னிருகண் மணியானையா 
பாநிபச்ா | சச்சாச்ாறீ| 

இர்என்னுயி(ர்)நா யாஆகானா இர் 
eer fh AP Fr yerb| மீ 

என்னுயிருக் கரா தானா 

  

  

ச் ரரி சரி | FP & © wr ft 
Droraor(e Qe anQons 2} A(T) 
Sorin e Pr | ச்ரஆச்ரிச்நி| பா 

பொன்னடிபொற் சாபையாளா 
FL GEE H | காரகாகாகா]| 

Dr Go .1(w)ur(*) என்இன்இன்னை யி 
ஆக்ரம் ம்ப்[ | மாரகாகாார்। மீ 

பசண(ிகா() அக(டுபனடுக்க 
ச் சரி ரிரி GT ibm 

@iypla)ss(é) 50 பூளஎணார்)ந்தா இர் 
ஆக்க்ரிக்ரீ | சா அச்ரிச்நி பா
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பாடம் 140, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநட்பா. 

(1) பிரமமென்றுஞ் சவமென்றும் பேசுகின்ற 4லைகான் 

பெருகிலையே யிந்நிலையில் பேகமுண்டோ எனவே 

தீரமறிய வினவுகின்ராய் கோழியிது கேள்நீ 

FIFE மார்க்கநிலை சார்தியெனி லிவாய் 

இரமுறவா யினுமெல்லா மாகயெல்லா தாகுச் 

இருவருளாம் வெளிவிளங்க விளங்குகனிப் பொருளா 

சிரமுறுமோர் பொதுவுண்மைச் சவம்பிரம முடியே (ஞ் 

இகழ்மறையா கமம்புகலும் இறனிதுகண் டியே, 

(2) இலங்குகன்ற பொதுவுண்மை யிருந்தநிலை புகலென் 

அியம்புகின்றாப் மடவாய் கள் யானதியுர் தரமோ 

அலங்குமகை யுசைகத்திடவுங் கேட்டிடவும் படுமோ 

சொல்லள aur பொருளள சவா துன்ுமறி வளவோ 

விலங்குகின்ற தத்துவங்க எத்தனையங் கடந்த 

மேல்நிலையென் றக்கமெலாம் விளம்புசன்ற கன்றி 

வலங்கெ!ளும்அம் 2மல்நிலையின் உண்மையெது வென்றால் 

மவுனஞ்சா இப்பகன் ஜி வாய்திறப்ப தில, 

8. ஹனுமதோடிமேளம்:  சதுஸ்ரநபகம்[தனனன|தனனனனனனன| 

ராகம் தோடி. 

சு ௮4 ஏ ௪1 19 14 
பீரா மாதமென்றும் சீ யீ யிவாமென்றும் 
காரீ। 1ரீ யீ PF Pl ergy) BE Se oe | 

பேஏ சூகின்றுஆ நீ யீ யீலதாஇன் 
சாரீ காமாமா௮| கா] ஆரீ சாறி | 

பெருநில(ய்) யேந்நில(ய்)யில் 
சரிகம । மாகமகரிசா| 

பெஎதமு(ண்) டொவெஎன௮வெள 
ச றிகம | கரி$ரிகரிச௪ | 

  

  

      

1. ரீ-யை ௪-விலிருர்திழுக்க. 
2. கா-வைம-விலிருச்திமுக்க, 
உ. ௪-க-ரி-யை அடிக்க, 
4. நி-யை உதைக,
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பாடம் 140. 

கநணுகரஸ்வாமி உபநிஷதம், 

(1) பொன்போல இலங்குமனஞ் சஞ்சலத்தா ல்குரங்காம் 

புத்திலிசா ரித்தறியும் பொலிவதனா ல்௮ரவாம் 

கன் பால இலையெனலால் அகங்கார ம்மதமாம் 

தனைநிகராஞ் க்தமொரு கன்மையினா ல்காயாம் 

மின் போலுஞ் சலனமனம் அசையாம ல்நிறுத்தி 

விசாரிக்கும் ப தீதியினை மெய்ப்பொருட்பா ல்விடுக்து 

வன்போடு வருமகங்கா ரத்தினையு ங்கடிர்கால் 
வைத்தவிடத் திருந்துசித்த பாகத்துவமு கரும, 

(2) போற்,சியஇர் இிரிபமின் 2 விஷயமெலா GC GT aD (ay 

Burt Pst காணமின்றிப் பொலிவொடுகோ ன் 

சரற்றுகர ணமுஞ்ரிவன் இன்மியக்கா ல்தோன்றா (வால் 

சாட்டுயன் நி ஜிவனிலை தாணுணாவு தோன்மு 

காற்றலினால் இந்தியங்கள் விஷயடட்டு ம்௮றியும் 
அவ்விரண்டுங் கசரணமஹிச் திரமெவைஞூ ன் நினையுக் 

தேற்றமொடு ஜீவன றி வு.றுமவைகா னீ சையும் 

தெளிர்தசியுஞ் சாட்சியதீ கப்பொருளா மிதுவே, 

25. ஹூகாம்போகி மேளம். கிஸ் ஏகம்; நனனனனன(வாய்பாடூ, 

ராகம் காம்போதி, 

மி கம] | ப] la | a | + | 

பொன்போலா இல(ங)குமன் சஞ்சல(த்) கா அல்குர(ங்) கா(ம்) 

ler ee ea) நிசகிநிபதா| !சார்நிதா। ஆரி குபா | 

  

  

புத்திவிசா ரித்த மியும் பொலிவகனா ஆலரவா(ம்) 

3தாதத*மா | பாபமகா| 2சரிகமா। காரிசசா | 
  

1. ச் -வை ௪-விலிருந்திழுக்க, 
2, நி- காகலி நிஷாதம், 
உ தா-பா-வைரி- யிலிருக்திழுக்க, 

4. மா-வை த-விலிருர்இழுக்க, 
9. சுவைக AAG Rpts. 
6 . aT one அடிக்க,



ஜன ரும்பாகம்-பாடம். *101. 

பாடம 14. 

நந்தனு1 சர்த்திரக கீர்த்தனே 

ஆனச்சக்களிப்பு. 

காணாககண் சொனன கண் கணே 
விணான ஈண் பமிலசண் ணதுபுண் ணே. (காணா) 

(1) சொல் ஓபபெருளி நரசி பவப் ௮ மாக 
அல் ஓமபகலு மற்ற னக கபே போலி (நாகை) 

(2) பசி யாமருகத ளிகருபாபா பரக ய5இல் 

அரை யாமலே பாம றம பலா சனைந (காணாக) 

(3) நா சிரடுவி ௬௩32 நன 5। னென்று 
ஆ பே FTLO Dol சிய Ih SLD DEIN + (1 bE (of U (நாணாக) 

(4) என் னையனஇி மீபனென3கழக இப பே பனை 2 
கன் onl ந கனிய (60) நிக ரர aiden ன ழைக் கரை () 

(5) ரோற றுதது வததி யில கசாசபம ரன லெனன 
தரல்] அ ப் YAS BOB TOL wip Kon le Mal யில (நாணா) 

(0) சீ லக்ரமல முசசசிவ சாமிரன ராகம் 
4 

மிதா லகநனகன Dro LHP Hw bh IMG (HT ws) 

(7) பா லகறுஷ்ணன் நெ.முபபா கதைபபணிர கொரு 
நா ளிலுமபிற வாநல மி;வழி படி, (காணு த) 

15. மாயாமாளவ. திஸ்ரத்ரிபுடராபு௨உசி தனன[தனநனநனன।/கனஈன 

ராகம் நரதநாமக்க॥ய 

  

ரி | |ம) /ப/2) 1 கிர) 
கர ணாதாகண் ணெனனாசலா 0 Gy wp 
Fil Pearl) ao Por By ty wh மூ 

at ணானாகண் பாயில ணா ரண் உணு ந ரணாகா 

PP) மமமா] மாம) நம் க ரீ] ந் 1 பரி மி 

சொல் அமமேபோருளி ற்டதாதுரி யாவாடிள மா 

or} # ww wl wu mw 35) w br us in] YD & 

AX QUINN SQN பறற et SC Ostofl காணாத 
wt! & wi ol BFF) Osu] » மஇிசருமி மி 

1, ரிரிமா-என்பதில 2,2, 3 4. மா-வைம-விலிருநது க - 
ஆக 7 அதை அரி OVID உள்ளா வரை எட் டி. இழு. 

டககம, Dd. TT DUS - விலிருந் இழு nae 
2. மா-வை ரி-யிலிருஈதிமுசக, (0, ம- வை அடிக்க, 

9உடி-க-நியை உதக, ( சா-வை க-விலிருஈதிழுகக, 

*21
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பாடம் 146, 

*திநவள்ளுவநாயனர் கானவெட்டி, 

(1) கண் னுருவாய் க்கண்ட தல்ல காணா தல்ல 

சுருத் தாலும் மதித்த தல்ல மதியா தல் ல 

எண் ணுருவா ய்ரின்ற தல்ல நில் லா தல் ல 

எழு திமுடிர் த.ரிந்த தல்ல ௮றி யா தல் ல 

விண் ணுருவா யன தல்ல Y ST HH wv 

வே தமறை மொழிந்த தல்ல மொழியா தல் ல 

ஈண் ணுதலி ல்ரின்ற தல்ல நில் லா தல் ல 

ஈயம் பெறவும் சுயம்பெ னும்ப்ப காச மாண் டே. 

(2) மந் திரத்தா ல்கற்ப தல்ல கற் கா தல்ல 

வாத்து ௮றிர்க கல்ல ௮௮ியா தல்ல 

கர் திரத்தா லெடுக்க தல்ல எடுக் கா தல் ல 

கஷணச் துக்குள் ளிருப்ப தல்ல கன தே யல் ல 

சுந் தரமா ம்ரூப பல்ல ௮ ரூப மல் ல 

சொல் லாத வடி வல்ல ஜோ இர ப,ம் 

லர் தரமா ய்நிரா தார வெளி யி லே தான் 
அடி யிலொரு கொடிமுடியாய் நதழைக் த தாண் டே, 

28. ஹரிகாம்போதீ, விளம்பச துஸ்ரசகம் |தனனன[தனனன![வாய்பாடூ. 

ராகம் கமாஸ. 

| J#l tele} fel 
    

  

|e] 14 
  

கண் ணுருவா(ய்) இகண்ட தல்லா ஆகா ணா ௮ தா௮ல் லா ௮ 

தாச்ச்த॥1அ௮துச்|ச்தா। ஆதா!ச்தா। தாச்£ | ரீயியி மீ 

கரு(தி) தாலும் மதிப்ப கல்லா ஆமதி யா ௮ தாறுல் லா ஆ 

ச்ச் |நீதா। ததாதி! தரிச்। அகித| மாபா) சா நீ। தா௮| ௮ 
  

* இவர் 4 ஞானவெட்டி'' ஆடிரியால்லர், 

1. தா-வைச் -விலிருந்திமுக்க. 

2 மா-வை த-விலிருர்திமுக்க, 

உசா: வைப - விலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 149), 

சிவப்பிரகாசஸவாமீ பிரபுலிங்கலிலை. 

(1) மனமொ ருக்தன்வ சப்படு மேலவன் 

Dara ர௬ுக்தும்பி றப்பைய டைர்தி டன் 

மனமொ ருத்கன்வ சப்படா தோடுமேல் 

ஈனி பிறப்பிடை காளுஞ் ௪ ழலுமே. 

(2) அறவி னைக்கும ரும்பொரு ஸின்பொடு 

பெறுவ தற்கும்பெ ருங்கல்வி கற்றுப [ 

விறலி னுக்குகல் வீரச்க னக்குமொ ண் 

துறவி வுக்குர்து ணைமன மென்ப Sa, 

(3) ஈல்ல செய்து ரரையு பார்க்கவ ம் 

அல்ல செப்தங்க எற்திடை. அழ்த்தவு ம் 

வல்ல இந்தம னபல கதையனே 

இல்ல யென்ன(ி யம்பும றையெலாம். 

(4) கெடுஃக வல்லதும் மெட்டவ॥ தங்களை 

ஒடுக்க வல்லதும் இம்மன பென்றதை 

அடக்க வல்லவன் மேயப வகடல் 

கடக்க வல்லவன் அவன் கடி கூரா, 

3.ஹனுமதோடி. தீஸ்ரந்ரிபுடசாபுஉசி தனதன।தனனதனதன/தனன 

ராகம் புன்கைவராளி. 

ral Tal lel lolal சி [ச] 
மனமொ ருத்தன்வ ரப்பி மேலவன் இன் 
lrg Ph | 4சகாகக| ரீகக। ௧௧ |௮ 

  

பினைவ ருத்தும்பி றப்பைய டைச்இிடான் இன் 
'சகமா। பாசப| மாபப கரரி ரி |மி 

மனமொ ருத்தன்்வ சப்படா தோடுமேல் இல் 
'சசரீ | காரிரி| சாரிரி।௪ா ஈகி | மீ 

நனிபி றப்பிடை ராளுஞ்ச ழஓுமே ஏ 
1சரிசா। மாமம|] மாபப | காரிசு ௮ 

1, இர்தவரியில் 1,1,2। 8,2,218.8,215, 2,218 அக்காகாலம்” 
உள்ளடக்கம். 

9, இப்பாட்டில் எல்லா கா - க்களையும் நி-யையும் ஆட்டுக, 
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பாடமா 120. 

சம்பந்கஸவாமீ தேவாரம். 

(1) இரைகரு raven pin Fr Bs tp வயிரமும 

௧௮1௧0) மகலொடு சனவளை புகுகரும 

WI aM AT வெட்ப ஈம CU SBI பள்ளியுள் 

Tas a any WD enor பணிமினே. 

(2) வங்கா bo IW வழுகுமிய/னமிகு 

ஙகப॥ நலிபகில ரரூபுகை கமழ்கரும 

மங்கையே! । பஙெனப Cue Bo. பள்ளியுள் 

GI GO" GI Wd Teo Mal இணையடி Liat LE Por. 

இர ன் (3) ரதன் நரவன ந! [கழ் 3! பனொடும 

Po Dror ous. Dann ரயெம இறையவன் 

பரம பறைவல படே ரஇப புள் anu றா 

3 gi Der 9/7 ரன நியு பிணி gio eer. 

(1) லாம ட) [1 பூக ணி Cum § ப பள்ளியுள் 

BUI)! நழகடி ஞானப பரதன்ரொல 

ந(ய11 மிதுவென 6148 wow Goat tall 

உயர ரெ நொள் வப பணைலரே, 

29. தீரரங்கராபரணமோ ம் ரநுஸ்1எகம்| கனனன௱னனன| வாய்பாட, 

பாரம் ஆரபி 

| ரி) stele] jel tae} நிச] 
இர(ய) த ரூஊ பவள! பஉம 9(0)8 காறுள் வயிரா மூஉம் 

ரிரி/பா பாது பபபா பர! மாபா காத! பபமா 

கரா(ய்)தா ரூ.ஊ ம௫லோ 6 ஊ கனவா சை மீ புகுதா ரூ௨ம 
* 9 தீக£ச்ர ரா௮| கதா 'பரஅ| ரிமபா A2grgl wwe FPP 
  

1. பா-வை ஐ-விலிருகதிமுகக. 

2. தீ-வை ச் -விலிருஈதிமுக்க. 

8. ரீ-யை ௧- விலிருநதிழுக்க. 

4. சா -வைரி-யிலிருகதிமுக்க,



மூன்ரும்பா கம்-பாடம். *165 

fiTi_in 151. 

ராமலிங்கஸ்வ1மீ அரடபா, 

(1) 
மாழையடி UT GPAs or aly GF கூட்ட 

மரபினில் யாொரு௨ ன்ன ம்னு உதைபறுி மேனி ற 3 

ஏழை Oi tor Ment » கும் இரு லா! 7மம், peut 

DHE Grorg spiip soy Put Dai ai 11 166 BI ey 

மா ழைமணிப் பொது TL © ரெப்உ பல பானுனத்ரூ 

மகனல Camb Quen d 4 வரப்பு மையலையேோ 

சோ ழையுல குயி! ச நுயாபமி னிப் பெ) poe IC en (தே. 
கொடுத ருள் ரின் அருவெரளியை, சொடுககரு விப்பொழு 

(2) 
உன் னைமறந இ.டுசவ Sey i mis si D Cursing 51a 

> ui @ 'வேன்கணக ௪ ஃபன் உன்னா ணையிதுகி 

பென் னைமறர் இடுவா சீபா ௩ அடு ௮பயெனில்பான் 

aren @ rus CaiQlan in Indy DI Car Des art (HOOT I ிபனெககாய் 

அன் னையினுக த யவுடை யாய் & பற கயெனினும 

அகிலமெ லாம அனி சின் முலற ௮ரகென்றே 

பின் வுமிகக் ஐ of! 9 5 Hi Py (பி, hy b Bar (0? nein nGar 
இதுகரு iin YH பென ஆலி 1G Gy on, 

209 தீரசங்கராபரணம் OTAMHIAT a WIGLIG! B sorar] Sor oorcar or cor cor cor | 

ராகம் ரங்கரபாரண பு 

| சி fated tel fa 
வா௮, ழையாடீயீ வாது GHIp “CU Ierol 

நீயி] சாரீரீயி। ரீயி நாப] 

று அவக GF 8 (௪௫௨௨ உ(ட)டா 
2P ul | சரமா மபா re tipi io we PY 

Lo Deh! (6%) பாஜெர அன (ன் )27 
1நமகம| பர மூ றதி டர | 

வக(ப்)யறி பனியி() ௧௮ அ 

*நிரி சநி | பாபுதபமகரி 

Tala 

  ee te வயயவய் ae arta it gta Nera கிவாக்வள்கை, 

lL. நி-யைரி-யிலிருஈது அடி2து ஈ-வரை எட்டிவருச. 

2. PF - cou w- AA ym Dap sr 

2. சா-வை ரிஃ-யிலிருந்டுமுகக 

4, ௧-ம-றி-ப- வை உகைக, 

9 பா -வலை த-விலிருர் முக,



*100 சங்தே சந்திரிகை 

பாடம் 152. 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮ரட்பா. 

தனிற்கனிழுக் கனிபிழிஈ துவடிக் கொன்ரய்க்கூட்டி ச் 

ரர்க்கரையும் கற்கண் டின்பொடி யுமிகக்கலர்தே 

கனிக்கரறுர் தேன்பெய் அபசுப பாலின் தேங்கின் 

தீனிப்பாலும் 21 த்தொரு தீமபருப பிடியும்விரவி 

பினித்தரறு மசெய்யணைந் தேயிளஞ் ரூட்டினிறக்கி 

யெடுத்தசுவைக் கட்டியி னுமினித் இடுச்கெள்ளமு?த 

அநித்கமறத் திருப்பொது வில்விளங்கு ஈடத்காசே 

அடி.மலர்க்கென் சொல்லணி யாமஅலங் கலணிர தரள. 

15. மாயாமாளவ. சதுஸ்ரஏக௨சி னனனனனனன|[தனனனனனனன[த 

ணை பா பன் 
தனி(திகனீமுக் உானிபிழிக 

ரிசரிகாமா|) பாமாதரர்ீ| 

  

    ச் | 

தூஊணஊவடி (க) தொன்ரு(ப்ம)௩(ட்)டீ பி 

FT HB SL பக! பக மரீ யி 

ச(ர்)க்கரையும் GT DH DEW ஏண் 

ரிசரிகாமா! பரமரகாரீ| 

டின்இன்இன்பொடி. யுமிக(க)கலந்தே ௭ 

er oy நிச் | நிதயதபமகம ௧ 

sans) sora என்பெய்இப் 

ரிசரிகாம।| பரபாதாமர]| 

தூஊணனஊபசு(ம்) பாலின்தே(ங)கன் ன் 

UT ABU BG) பகபமகமபா। gs 

தனிப்பாலும் சே(ர்தி தொரு த(ம்) 

மகமபாதா।| நீ நீச் £௪ ர | 

இம்பரு(ப்)பிடியும் வியியியிரஅவி யி 

ஆகிச்ரிசபா | பதபமகமரீ | யி 
[. 

  

1. ரீ-யை க-விலிருர்இழுக்க,



மூனரும்பாகம்-பாடம். *167 

பாடம் 158. 
ராமலிங்கஸ்வாமீ அருட்பா. 

() 
பொன்பமியாப் புகல்வார்போல் மறைப்பதென்ன மடலாய் 

பூவையர்கா லையிற்புணா காணுவர்காண் என்முய் 

௮ன்பறியாப் பெண்களுக்கே நின்னுரை சம்மகமாம் 

அசைவெட்சு மதியாதென் நறுர்தலையோ கோழி 

இன்பறியா யாதலினால் இங்கனநீ யிசைக்காய் 

இறைவர் திருவடி.௮துகண் டிட்ட கருணச்தான் 

அன்பியாக். காலையென்று் மாலையென்றும் ஒன்றுர் 

கோன்றராது சுகமொன்றே தோன்றுவ தென் நதியே, 

(௫) 
அம்மாரான் சொன்மாலை தொடுக்கின்றே னிதா 

னார்க்கணிய ளென்கின்டு யமியாயோ கோழி 

இம்மகாலை யம்பலத்?க யெம்மானுக்கன்ஜி யார்க்கணிே 

னிதையணிவார் யாண்டையுளார் 1/505 

செம்மாப்பி லுசைத்தனையிச் சிறுமொழி பென்ரெவிக்கே 

தீறுழைந்தாற் போன்றது நின்சிற்தையு நின்னாவும் 

பன்மாலைத் தத்துவக்கா லன்றிரும் பொன்ராலே 

படைத்ததுனைப் பழக்கத்தாற் பொறுக்கன னென்றறியே. 

22. கரஹரப்ரிய. சதுஸ்ரநபகஉசினன[(தனனனனனனன[வா-ட, 

| [fle] jel jel [த/க 
பொன் பாரீயாறுப் பூகல் வாஇர்போஇல் 

௪ |நிதாபாது। தாரி।| சாரி சா | 

  

  

டட 

ச 
  

  

மாறை(ப்) பாதென்னாது மாடா வாஇய்யியி யி 
PoP | P&P ae hy gr lB FT BB | Bf 

பூையர்காஅ லையிற் பூணாூராது அது 
9323 ரா | FT SI ST STY) wir Low LITLITLET | Yo | 

நானூவர்காண் ௭௭௭என் றற௮முய்இஇஇஇ இ.இ 

காரீ சாரீ | கமகரி சநிதநிசரிகம। கரி 
  

1, நி-யை உதக, 

2. கா- அந்தரகாந்தாரம்,
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பாடம் 1294, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ அநடபா. 

பெருகிய சருளுடையா£ அம்பல, 0௧ நடிக்கும் 

பெருந், தகையென் ஈணவர் திருப் பேர் கலென் கின் முய் 

௮ருகர்பு, கத ராஇயென் பன் of பனென்பேன் ராரா 
யணனென் பன் அரனென் பன் ௮ வென் என் 2பன் 

பருகு தா சவமென்பேன் 75, Ra PL te ஸ் ட 3 Nao of toot I DD O'LL Gl odl o LIGIT 

பரமபென்பென் ரோமபென் பன் பரப்பிரம மென் பன் 

கு பிரமமென்£ பரி வென் பேல துருவுகுத்த பிரமமென்!2 பன துரியகிறை வென்பேன் 

சுத்தசிவம என்பன்இவை NH pod wre. (1) 

சிற்சபையில் ஈடிக்கின்ற ந,யநனா BU was 
சேர்நதபுறர சமா 11 பொரு) வா என் டிய் 

(ரிற்ரமயச் தாரபெயரறாம அவ!பெய'27 கண்டாய் 
ரக்சொன்ே பெய/படைக சாம கெப்பெயரொல் வாதே 

அச்சமயத் தேவா பட்டோ நின்பெயரென் பெயரும் 
அவர்பெய? ! பெவ்வுபிரின் பெயரும் நலா பெயபே 

சிற்சபையில் என்கன Brin பொரு ஞானச் 
Swings samara செவியுமிது சீகாழி, (2) 

21. கிரவாணிமே௱ம். சதுஸ்ரநஈம் | த௲னன[நனனனனனனன[வா-ட, 

ச் | சிக fel (பச | [8     
Birra Gus Biter 7 1 ety நடையா] 
ராசா | மிகி] ம் ரி) காரரரீயீ। 
Sy reat | Fre crop utarl Pore ek ae 

Hu Dir 11M HO BI of ஏ ஏராடிக்குப 
ரிஉா | மா!தார்மாறு ௮௮ ஆகாரீசா| 

ரீகா£| மா/தாச்மாது| ௮ ஆ! ௮/கமகரிச' தி 
சிபருந் ராமை பென் இன் BT) aT Fem இப் 
ரீசா[ மாரா | காபா | மா! தாமா | 

ரிகா மாப [பாறு பாதகி! தபமாபதபம| 
பேஇ/ பூகாலென்இன் & iW யின்இன்முஇய் 
தாரி | 'காமார்பா௮| மானு காரி சர றி | 

Tar P | A372 ar on oH | சம்பக] பமகமகரிச1த| 
  

1. நீ-கா-க-ரி-யைஉதைக, |] 9. கா-வைம-விலிருந்து அ 
ம 

  

2 ரீ -மா-பரஈகா- வை அட் டி.த்திழுக்க. 
டுக, 0. மா-வை ப-விலிருந்திழுத் 

3. பாவை 4 -விலிருந்திமுக்க, Gi VO BH. 
he 

4, தா-வை ப-விலிருந்திமுக்க, ப, பா-மாஃ-கா. வை வுடிக்க,
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பாடம் 155. 

நம்மாழ்வார் திருவாய்மோழி. 

(1) கண்ணன்கழலிணை பேயார்முலையுண்ட 
ஈண்ணும்மனமூன -யீர் வாயான்மாதவனே. 
எண்ணும் திருராமம் (1) மாதவனென்றென்று 
,இண்ணமராரணமே, ஓ.தவல்லீரேல் 

(2) காரணனெம்மான் தீசொன்றுமடையா 
பா ரணங்காளன் ஏதம்சா ராவே, 
வாரணம்தொலைத்த (8) சாராஏதங்கள் 
காரணம்தானே. நீ. ரார்முகில்வண்ணன் 

8) தானேயுலகெல்லாம் பேராரோதுவார் 
தானேபடைத் டந்து ஆராரமரரே, 
சானேயுண்டுமிழ்ந்து (9) அமரர்ச்கரியானை 
தானேயாள்வானே. தமர்சகட்கெளியானை 

(4) அள்வானாழி?$ர் அமரத்தொழுவார்கட்கு 
கோள்வாயரவணையான் ட் 
தாள்வாய்மலரிட்டு (10) வினைவல்லிருளென்னும் 
நாள்வாய்நாடி.ர முனைகள்வெருவிப்போம் 

(5) சாடீர்காடோறும் சுனைஈன் மலரிட்டு 
வாடாமலர்கொண்டு நினைமின்நெடி யானே. 
பாடீரவன்நாமம் (11) செடியானருள்குடும் 
வீடேபெறலாமே. படியான்சடசோபன் 

(6) Crowne Camaro நொடியாயிர த் இப்பச்.து 

காயாமலாவண்ணன் அடியார்க்கருள்பேறே, 

29.தீரசங்கராபரண.ஈதுஸ்ரசகஉசி னனனனன/தனனனனனனன[தனன 

ராகம் ப்யாக். 

ரி g | 

on oon (aor) Gr ழா ஆலீணை யியிரண்ணுப। 
காம்ப ‘at ge For Yd] HT 1D LIT | 

னாமூஉட (ப்)யிபி மீ / 
பாபா௮தநித। காது 

வண்ணு(ந்)தீ ரூரா௮அமர் நீர்கடின்ணர 
ae 4 க - eo*,e 

arid | boro esr| gop FS | 
57 Od) 3H HS 0 of of 

CBr uD 1B & | law 

1. கா-லை ப-விலிருந்திழுத் | 8. கா-வை த-விலிருந்திழுக்க, 
து உதைக, 4, நி-யை இழுத்துப்பிடிக்க, 

2, நி-யை க-விலிருர்திழுத் | 5. நி-யை உதக, 
து; இழுத்துப்பிடிக்க. 0. நீ-யை க்-விலிருந்திமுக்க, 

[. கா-வை ச்-விலிருந்கிமுக்க, 

  tee எனககக enema, 

#22
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பாடம 150. 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮ரடபா, 
ஷண்ழகர் கொம்மீ. 

(1) மாமயி லேறில ரூவாண்டியன்பர் 
வாழ்க்க வாங்களக ரூவாண் டி 

தீமையி லாதபு சழாண் டியவன் 
சீர்த்தியைப் பாடிய டி.யுங்க டி.௮வன் 
தர்த்தியை நாடிப்பி டியுங்கடி. 

(2) பன்னிரு தோள்களு டையாண் டிகொடும 
பாவிகள் தன்னைய டையாண் டி 

என்னிரு கண்கள னையாண் டியவன் 
ஏற்றத்கதைப் பாடிய டியுங்க டி.௮வன் 
தேற்றத்மைக் தேடிப் பிடியுங்க டி. 

(3) மேங்சைம ரமாகி கின்றாண் டிவர்த 
மேடர் க மையெல்லாம் வென்ராண் டி 

இங்குசெய் ஞானைக் கொன்றுண் டியாத 
இரனைப் பாடிய டியுங்க டி.அந்த 
விரனைச் சூடிய டியுங்க டி, 

28. ஹரிகாம்போதி. கிஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉச தனன[தனதனதனன[தனதன 

ராகம் கோகீலத்வளி. 

18 tele; jel fal | 
tor utd se BMarihar ஈண்டி யன் 

| 1பபபா பபபா! பப்பா ப்ப 

  5 | 
  

  

வாழ் ததவரங் கள் சுர வாண்ம_ யி 
e > 2 

கசா! ச்தநீ| பமர்சா! wes P| ow 

உ மையிலா தபுகழ 1 ot ie Walesr 
ni} 3கமதா | ததபர। பபமா। கரி 

Fig தியைப்பா டியடீ புங்கம யவன் 
சா| ரிகமா। கரிரா। சசசா| ச 5நி 

2ர்தி தியைரா டிப்பிடீ யுங்கடி யி 
ந் சா) ரிகமா | கரிசா | tegen] J, 

  

1. பபப - என்பதில் 2,8,8 ஆக 7௮௯ூரகாலமுள்ளடக்கம். 
3. கா-௪-ளை இழுத்துப்பிடிக்க, 
8. நி- காகலி நிஷாதம், 

1, ச-வை தி-விலிருர்திமுக்க,
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பாடம் 157, 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮நட்பா. 

நாமாவளிகள். 

(1) நடன சி காமணி ஈளமணி யே 
தஇடனக மாமணி சிவமணி பே 
நடமிடு மம்பல ஈன்மணி யே 

புடமிட செம்பலப் பொன்மணி ய, 

(2) 4 குணா நிகி wus குணநிதி us 

= Bion §FQus லாநிதி 2 ய 

கருணா திம ப Fans Bu 

முனியா ப இய tis) Cu, 

(5) சிகம்பாப் பட்டே Buus a 

ஏீவ/நள் பாட்டெல்லாம் சகெழுப்பாட்டு 
அம்பலப் பாட் ட யருட்பாட்டு 

ஏல்லாத பாட்டெல்லம் மரும்பாட் டு, 

(4) அம்பல வரணான கடின சீன 

அவனடி. யாரொடுங் டடின னே 
தம்ப, பாம்புகழ் பரடின னே 
தந்தன வென்றுகூக் காடின னே. 

(5) அருட்பெருஞ் 2 7 £தியைக் கண்டிட ன 

~ 60 நக்கு ௪௮ ar (Lp துண்ட ன 

இருட்பெரு மாயையை விண்டே. னே 
எல்லாஞ்செப் இக்தியைக் சொண்டே (சீன, 

29. தீரசங்கராபாணமே௱ம். சதுஸ்ரஎகம் (தனனன (வாய்பாடு, 

ராகம் கநடத வனி, 

| [ரி |க/ம| [4] Lal ele 
Goh காமணி ஈலமணி (Cw er 

தநிச்ச்| சாச்நி। ச்ச்ரிச்| தா 

Bots மாமணி ௫ிவமணி 2ே 

நிச்ரிரி। காம்கி NSM Fry 

  

  

நடமிடு மம்பல ரன்மணி பேஏ 

தநிச்ரி। காக்க்| காக்க | மர] 

புடமிடுஒ செம்பல பொன்மணி யே 

‘ise Teh y eu Dey RP |
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பாம 158. 

ராமலிங்கஸ்வாமீ ௮நட்பா. 

நாமாவளிகள். 

(1) அம்பலத் தர?ச யருமருக கே 
அன ரதம் கேனே பருள்விருு தே, 

(2) படனவி Cars: tits வதா 
நடன ௪ போகி நமபர காதர, 

(3) அம்பர பிமபடி தம்பர நாகா 
அஞ்சுக ரஞ்சித குஞ்சிக பாகா 

(1) இக்சமை கடந்திடில் அக்கரை யே 
இருப்பது சிதம்பரச் சக்கரை மே, 

(5) உத்தர ஞானசி தம்பர மே 
இக்தியெ OT Bi LOLI a OLD, 

(0) அாகா சிவசிவ மா2த வ। 
அருவமு ததிதர வாலா வா, 

(7) ஈடராஜ பலமது நம்பல மே 

நடமாடு வது இரு லம்பல Ore. 

(8) சான்ரொரன்ன பாடலுங் கேட்டா ரே 
ஞானி தம்பா நாட்டா ரே, 

(9) இறவா வரஈகரு ஈற்சபை யே 
எனமறை ।(/கழ்வது சற்ரபை யே, 

(10) சங்கர சிவசிவ மாதே வா 
எங்களை யாட்சொள வாவா வா 

(11) மலைகரு மகளே மடமயி லே 
மதிமுக வழு யிளங்குபி 0, 

(12) அ.நர்தகோபகரு ணாம்பகராதா 
ALP தரூபதரு ணாமபுஜபா தா, 

  

  

8 ஹனுமகோடிமே௭ம், சதுஸ்ரஎகம் | தனனன[வாய்பாடு 

ராகம் கோடி. 

ரி) |e} je} [ela 1 ப்ச்] 
அம்பல(தி) தரசே அருமரு(க்) ே ப்தி 
ச்ரச்ச் | ASST] SoS AR | 

a (6) (4) சண் weer) bey) 5௪ 
ர்.ச்.ச் | rhb ரி ரிரி | ச்



மூன்ரும்பாகம்-பாடம். *178 

பாடம் 159. 
ராமலிங்கஸிவாமி ௮நட்பா. 

கரு ணாநிதி யே௮ப யம்௮ப யங்கன காக.ர னே௮ப யம்௮ப யம் 

௮௬ ணாடக னே௮ப யம்அப WD Dip கா௮ம லா௮ப யம்௮அப யம் 

தரு ணாதவ னே௮ப யம்அப யந் தனி காயக னே௮ப யம்௮ப யம் 
தெரு ணாடுரு வா௮ப யம்௮ப யந்திரு வம்பல வாஅபயம்அப யம். (1) 

மரு ஞர்துய ருந்தவி ௬ும்படி யென்மன மன்றிடை நீவரு வாயப யம் 

இரு ளும்பவ மும்பெறு வஞ்சக கெஞ்சின னென்றிக ழேல்அப யம்அப யம் 

வெரு ஞுங்கொடு வெம்புலை யுங்கொலை யும்விடு மாறருள் வாயப யம்அப யம் 

அரு ஞூம்பொரு ஞந்தெரு ஞந்தரு வாய்அப யம்௮ப யம்௮ப யம்௮ப யம், 

அடி யாரித யாம்புய னே௮ப யம்௮.ர சே௮மு தே௮ப யம்அப யம் 

மூடி யாதினி நான்தறி யேனபய ம்முறை யோமுறை யோமுதல் வா௮பயம் 

கடி யேனல னான்௮ப யம்௮ப யங்கரு ணாகர னே௮ப யம்அப யம் 
தடி யேல்அருள் வாய்அப யம்௮ப யந்தரு ணாதவ னேஅப யம்௮ப யம். (8) 

மல வாதனை தீர் கலவா௮ப யம்வல வா இரு வம்பல வா௮ப யம் 

உல வாநெறி நீசொல வாஅப யம்உறை வாயுயிர் வாஇறை வா௮ப யம் 

பல வாகுல நான்தரி யேன்௮ப யம்பல வாபக வாபன வாஅ௮ப யம் 

    

    
  

நல வா௮டி. யேனல வாஅப யம்நட நாயக னேஅ௮ப யம்௮ப யம், (4) 

25. ஹரிகாம்போகி. திஸ்ரத்ரிபுடசாபு௨சி தனன[கனதனதனன/கனதன 

ராகம் சுரடி, 

| | | jafo{ ful] |e] al cal 

௧௬ @r 8 5) Cu ges பமஅப யம் 

ச்ச் 1சா£நிகு 2தீச்ச் | சரித “நீ 
கன காகர னே௮ப பம்அ௮ப பம் 
&$| ச்ரநித। *ச்£ரிமி | *சா£நிது। பா 

AH CHG னே௮ப யம்அப யம் 
ரிம। பரரநிச்। ரீரிரி | *ச்ரிக பா 

அழ கா௮ம லா௮ப யம்அப யம் 

மப] ச்£நித) பாமம | *ரீரிரி | பர 
    

1. சாரி த- என்பதில் 4, 1, 2 ஆக 7-அக்ஷ£காலம் உள்ளடக்கம். 
9, நீ-யை ஆட்கெ, 

. ௬ . ச ச cf . 

8. சர - வை 6 பிலிருந்துஉகைர்திழுக்ச. 
உசா -வைரி-யிலிருந்து உதைந்திழுக்க, 

நி- ம- வை உதைக, 
உபார- வை ப-விலிருர்து ம- வரை எட் டியிமுக்க, 

உரீ ஈயை க-விலிருந்து உதைர்திழுக்க, 

*.
 

A 
5 
6 
i
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பாடம் 100, 

மாணிக்கவாசகஸ்வாமீ திருவாசகம். 

போற்றிய ௬ளுகநின் ஆதியாம் பா.கமலர் 
போற்றிய ௬ுளுகநின் அ௮ர்கமாஞ செந்தளிர்கள் 

போற்றியெல் லாவுயிர்க்குர் தோற்றமாம் பொற்பாதம் 
பாற்றியெல் லாஉயிர்க்கும் '2பாகமாம் பூங்கழல்கள் 

போ ற்றியெல் லாவுயிர்க்கும ஈராம்இ ணையடிகள் 
போற்றிமா நான்முகனுங் நாணாக புண்டரிகம 

போத்றியாம் உய்யதஆட் கொண்டருளும் பொன்மலாகள் 
பேற்தியாம் மார்கழிநீ ராடே லா ரெம்பாவாய். 

15, மாயாமாளவகேளளமேளம். திஸ்ரசகம் |கன்னனனன(வாய்பாடூ, 

ராகம் பேளளி. 
  

(ரி 1 [கம] telat | |[சி[ச| 
போ(தி றிய 7 ரூ சூகறின் 

கர பாபா! பா பபுரீதாு 

J இய (ம) itl au av | 

Rog Rar ar | தா “நித ப] 

போ(ற்) றீ ய ஈரூளுகரின் 
பேர சுதாபா[ர்கா ரிசசா। 

அர் தாமா(ஞ்) செக் தளி) கள் 
சாரீ மீ | ¢ Paws ay 

பொலஓ(த்) நீபெல் லா வுயிர்க்)குக் 
F ரி star | கா ப Bae FP] 

ோ(ற்) முமா(ம) பொஓ(ற்) ப௮தம் 
ர் ர் சஉா[ ௪ ழி கரிசா | 

போ(ற்) றநீயெல் லா வுயிரர்க்கும் 
fe 7 goer} *8 நித பா | 

போ சு௮மா(ம) பூ(ங்) கழ(ல்கள் 

*தா பகர்ரீ | ௪. ர ரிகர்பா। 
  

* இந்தக் இப்புக்குப் பின்னுள்ள ஸ்வர சதை இதந்முன் 
னுள்ள ஸ்வரத்திலிருக திழுக்க, 

1. கா-வை ப-விலிருக்சி 
9, நி-கைசக நிஷாதம், 
8. பா-வை ௧-விலிருந்திழுக்க, 
A, சா-வை & - sah Sent aps. 
ஐகாமகோபாகன்ராற, டாக்டர் 

௨, வே, சாமிநாதையர் நால் நிலையம்
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பாடம் 16], 

நூலாசிரியர் சோந்தம், 

வாழ்த்து கவி. 

(1) வாழ்கவெஞ் சுடர்வெண் சுதிர்விண் கணம் 

வாழ்கவே தங்கள்வேள் விகள்வேந் தர்கள் 

வாழ்கவை யகம்வா முயிர்வான் முகில் 

வாழ்கசை வர்கள்வை ணவரெல் லவர் 

வாழ்கபஞ் சாூரஷ் டாசூரரா இகள் 

வாழ்சபூ இகண்டி. திருமண் பல 

வாழ்கபல் கோடி.க்தே வான்னு மங்கள் 

வாழ்கால் லடி.பார் நீவாழ் கவே. 

(2) வாழ்கசெந் கமிழ்சங் கச் தீரிகை 

வாழ்கஇன் னிசைபல் லய கங்கள் 

amr page நால்கற்போர் கேட்போர்கா னனர் 

வாழ்கஇர் நாலினா தரவா ளரார் 

வாழ்சநே யர்லிப்ரா இரால்வர் ணக்தார் 

வாழ்ககல் லறம்சா ரியர் நால் கற்பு 

வாழ்கான் மோரில்லாள் மைந்த! பர்தினம் 

வாழ்கசற் குருபொற் பதம்வா Cus, 

25, ஹரிகாம்போதிமேளம். திஸ்ரத்ரிபுடசாபு௨உசி |(நனதனதனன| 

| |சி] ]க/ம|] |ப| ]த[ரி| fe] 
வ(1)ழ்காவெஞ்ஞ் சூடர்வெண்ண் மஅதியிவிண்ண் காணம்இம்ம் 
ரிமபாபா௮ | பாபாமா௮ு|பதறித3ரி ௪। பாம$கரீயி। 

  

வ(£)ழ்காமீவஎ தங்கள்வேள் விகஇள் வேக் தர்கள்இள்ள் 
சிரி பாபா அ| ம 2ீசரிசா௮ | ரிபமகரீயி | சாசா*௮ 1 

மைலய, 

  

    அட வெத, பலவகை மலை ளைவவயையவய் கபய வவ வகைக், 6h hfe SNE, 

1. மா-லை ப-விலிருச்திழமுக்து உக, 

2, நீஃயைச்- விலிருக்திமுக்க. 

8. ௪-வைஉதைக, 

4. பா-வை க-விலிருந்திழுக்க, 

9. சா- வை ரி-யிலிருந்திமுக்க. 

டரீ-யை க- விலிருந்திமுத்து உதக, Cc
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பாடம் 102, 

நூலாசிரியர் சோந்தம், 

மங்கள கவி. 

மங்களம் மங்களம் ஹேஜயமங் களம் 
மங்களம் மங்களம் ஸ்ரீசுபமங் களம், 

(1) ௮ங் குசபக் தர்க்குச்சங் கரிமைர் தர்க்கு 
கங் கைநற்கா தற்குஎங் கணரர தர்க்கு (மங்களம்,) 

(2) சா வணபவ ருக்கு௮று முகயவ னர்க்கு 
ஸ்திர வள்ளிமே னைக்குப்பர கெய்வயா னைக்கு (மங்களம்.) 

(8) சங் கரசம புக்குத்திங் களாாகம் பர்க்கு 
சங் கரியை யைக்குத்துங் கவுமை யர்க்கு (மங்கள ம.) 

(4) அற் கடல்வண் ணர்க்குப் பத் மகற்கண் ணர்க்கு 

லக்ஷ மிசர்கம லைக்குப்பொற் புமாவிம லைக்கு (மங்களம்,) 
(5) பங் கஜசெழு ஈற்குச்செங் கலைகொழு நற்கு 

  

இர் செதவா ஸணிக்குச்சங் 8 ரபா ணிக்கு (மங்களம்,) 
(0) சச் சிதொரர் கர்க்குஉச் சிசசர் தர்க்கு 

௮ர் சதக தர்க்கு௮ச் வைதக் சர்க்கு (மங்களம்,) 
(7) Ars குண்றிஷ் Sarit wei & Ogre a 

நிஸ் சலநி[ஜ் ஜடடிர் ணயறிச் ய/க்கு (மங்களம்.) 

28. ஹரிகாம்போதிமேளம். திஸ்ரத்ரிபுடசாபுஉசி [ நனதனதனன]வா-ட, 
ராகம் சுரடி, 

| [ரி] [க[ம। [et [த1கி| |ச்| 
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தாளமந்தீரம் 9, 

தாளமொத்தாங்கசக்ரம் 160-170. 

தாளம் 180-191-*]. 

தாளம்போடல் *2, 
தாளவரிசைக்ரமம் 178, 

தாளாகராதி 171, 
தாளாக்கசய்யோசசக்ரம் 178. 

தானந்தமில் *%9, 
தானுண்டாடில் 40, 

தானேயுல *]069, 

,நிகள்கை *149, 

இகழ்ந்த *102, 
திங்களறவு *18, 

தில் ரஏகஉ9 *23.891.496 .. 06. 
29 - ¥3L - #88 - #47 55. 

*67-*80 . *00 . *111 - *150. 

*1௦1,
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இஸ். ரஏகம் *11 - *16 - 415-425 - 

*27-*00.442.ம4.௮40-52 ௮08 

64.-*73-¥78 -* 1 01-#125-* 184 - 

143-* 14.4~% 160-*174. 

fours 8) 184. 
திஸ். ரஜாதி 198, 
இஸ் ரத்ரிபுட *121, 
திஸ் ரத்ரிபுடசாபு *56-*59 ~ *68- 

#93. 

Bow rg fity_anyy 2 G19 -#30-#43- 

4.9-#50-#51% - 55 -*69 - *81 - 

59869 - #84. - #92 - #130-* 138 - 

#146 - 147 - *161-*163-*170- 

178-*175-%176. 
இஸ் ரமட்யசாபு *129. 

இஸ் ரமட்யராபுஉ9 ¥82-*94-*97 - 
*128. 

இஸ்ரம் 184. 

இல் ரரூபகசாபு $67*-*00-*091. 

இஸ் ரரூபகசாபுஉ௫ *67-*46.474.- 
9709-4680. 

இஸ் ரரூபகம் *94-*5. 
திருக்குதிரிசியவிவேகம் *50. 

திருக்கோயி *64, 
இருச்சந்தவிருத்தம் *30. 

இருச்செங்கோடு *146-* 147, 

இருத்தாண்டகம் %07. 

திருப்புகழ் *19. 
இருமந்இரம் $%9-*506-*12ம. 

இிருமழிசையாழ்வார் *60. 

திருமூலர் *40-*56.*]125. 
இருவள்ளுவகாயனார் *58 

*60-* 162. 
கிருவாசகம் #14 - *27-*48-* 138- 

11/4 

இருவாதிரை *140, 

திருவாய்மொழி *4]1*- 11- *117- 

*124-* 169. 

- #59 - 

  

  

திருவிளையாடல் *78. 

இருவுந்தியார் *08, 

திருவேங்கடஸ்வாமி *61, 

திரை தர *164. 

,இல்லையம்பலத் *04. 

தில்லைவாழ் 150. 

,தில்லைவெளி *1409, 
இவ்ய 182. 

'இனமுமண் *104, 

தீப்த 12. 

தீரசக்கராபரணம் *0-*32 - *97. 

*55-* 98 -* 123-* 137-* 138, 
E ors 100. 
Sas 3. 
Haar *B, 

துடி 180 182. 

அருத்தி *106. 
துளங்கு *107. 

துன்பர் *50, 

லா இராகம் 128. 

தூராஇி *8]. 
தெட்டிலே *01, 

தெய்வர்தொழாள் *59. 
செலுங்கெழுச் த 47-50-51-178, 

செவிட்டாத *122. 

தென்றல்வடிவும் 192, 
தெளிந்து *45, 

தென்றிசை *75, 
தேகாலயத் *79, 

தேகம் 181, 

சேஸ்ய 182. 

சேஸ்யராகம் 127. 
, தேடினனே *16. 

தேடினேன் #89, 

தேடுந் இர *60. 

தேனா *196. . 

சேவர்கள் *128.
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தேவர்கள்பிரமாவைதரிசித் தல்*02. 

தேவியது *6. 

Cs pps *47, 

தேனாயமிர்தம் *08. 
தேனைப் *160 
தைவதம் 5. 

தொம்பதம் *120. 

தொலையா *81. 
தொழுமனத் *10. 

தோடி *20 -*95-*51-700.485 - 

தோடுடைய *57. 

தோததிரஞ் ௩02. 

தோலிரத்த *09, 

த்ரிபுஸ்சம் 10. 
த்ரிபுடதாளம 137-135-189. 
ச்ருசகாலம் 184, 

சிரு. சசேகரமேரு 186-188. 

த்ருதசேகரமேரு சமரம் 190 

த்ருதமேரு 136-1838. 

தீருத்மேருசக்ரம் 180. 

த்ருதம் 180- 181-182-188-184. 
த்ருதவிராமம் 195. 

த்ருவசகம் 181, 

த்ருவதாளம் 187-195-199. 

தீவயோபேதம் 12. 
த்வனி 5, 

ஈஷ்டம் 180-198. 

ஈடம்வளர் *20, 

5_ ராஜ *172, 

நடன?ிகா *171, 

நந்தம் 11. 

நரதவனத் *145. 

நந்தன்சரித்திரம் *66. *04-*122- 

*128-*161.*140-*161. 

நந்தாநீயே *122. 

நந்த்பாவர்த்தம் 12. 

நமச்சி *180.     

நம்மாழ்வார் *41.*714117-*194. 
*]100. 

நயந்தநட *52. 
நயராகம் 197. 

நலககொள் *97, 

ஈலமெய் *108, 

நவிதரு *154. 

நலுங்கு வாரனமெட்டூ *28 - *«126- 

* 134. 

நல்லசெய்.து *168. 

நல்லவனே *105,. 

நல்லறநடுக *01. 
நவரசரராகம் 127. 

நவவீ ரர்செங்குந்தம *65, 
நறவமார் *10, 

நறுமலர் *185. 

நற்பவள * 56, 

நன்றிமறப் ௦5, 

நாகஸ்வ ராவளி 448, 

நாகமேந்து *306. 

நாடு *161, 

நாட *60, 

நாடகுரஞ்சி *85, 

நாடினனே *16. 
நாமா *]100, 

நாட்கொள *81. 

நாட்டுக்கு 1௦0. 
நாதநாமக்ரிய *24.*50.-1101, 

நாதர்முடி *4௨. 

ரசாதனென் 410. 
நாதன் 117. 

நாமவன் 371, 

நாமாவளி 171-172. 

erie *115, 

நாயேன் *28. 

நாய்க்கும் 887. 

நாரணன் *100,
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௫ 

சாலாச்காலம் 181-184. 
நாலுசொ *05. 

நாலுமறை *91. 

நாளார் *109, 

நாற்றமலர் *]46, 
நாளென்ப *80. 

நான்சொன்ன *172. 

eo 1. 

deg 181. 

wFionr *110. 

சிஷாதம் 8. 

ware crit 131 

கிதிவளர் *2(), 

கிதயம் *11]1, 

நிமிஷம் 180, 
arse oor das *176 

கிர்க்குணவஸ் *111, 

கின்மணி *146, 

நின்னுடை *20, 

நீக்கல் 187, 

நீட்டல் *ம, 

நீரார்சடை *119, 

நீருலாவிய *139. 

$ர்புரை 4117, 

நீர்மேல் *04, 

$லாம்பரி 185. 

தூலடச்கம் (0) 

grovel Aust *9-%16-*175-4 176. 

அல்குறிப்பகர। இ (1) 
நற்றெட்டுசாளங்கள் 157. 

அற்றெட்டுதாள அலங்காரங்கள் 
161. 

SM POngussexsror sé gi 137. 

Br ற்றெழுபத்தஞ்சுதாளவிவ 70140, 

நூற்றெழுபத்சஞ்சுதாள உதாரணம் 
148, 

நெடியான் 4169,   

நெடுக்காலம் 77, 

செய்யும் *100. 

செல்குச் துபாட்டுவர்னமெட்டு 5ம்2. 
சேசஞ் 487. 

நேற்றின்று 970, 

கொண்டிச்சிர்து 18], 

கோட் *10-515.418 . #19 - #22- 

*02-5187-*158, 

கோயொரு *9, 

ப, ], 

பகவத்சேதை 87, 
பங்கஜ * 76, 

பங்கயக் 1124. 

பசியா *161, 

பஞ்சதாளங்கள் 157. 

பஞ்சமதந் தி 9, 

பஞ்சமம் 8-0, 

பஞ்சலகு 182. 

பஞ்சினை 600, 

படமுடியா 352, 

படனவிவேக*172. 

படித் துமென் *129, 
பட்டணத்தார் *98.*94-2127. 

பட்டனார் *87, 

பணிச் தறியேன் 992, 
பண்டுங்கா 587. 

பண்ணவாயன் ௩0ம். 

பண்ணிலோ *180, 

பண்புமிக்ச 4112, 

பதம்வாரனமெட்டு *121-4135, 

பதாகம் 181, 

uggs 181. 

ப இபசுபாசவிளக்கம் * 78, 

ப தியேயெம் ௨96, 

பத்தராய்ப் *150, 
பத்தஞய் *06. 

பத் இப்போர் *22.
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ug geQar *96. 
பத்மினி 181. 

பர். தத்தால் 22. 

பந்தமகன்று %120. 
ப ரஞ்சோ இழமுனிவர் *78. 

பர:மஞான *62, 

பரமரருள் *115. 
பரான்ன ராகம் 129. 

பருகு *௦0. 

பலகலை *119, 

பவசாகர 3122, 

பழனாபுரிமாலை 81-82. 

பழணிக்கோயில் விண்ணப்பம் *80 - 

*74., 

பழுதிலாமல் *08. 

பள்ளியினில் *118. 

பன்னிரு *170. 

பாங்கனல் *140. 

பாசபந்த *46, 

பாசாங்குச *0, 

பாடல்நள் *]. 

பாழ.யபண் *99. 

பாடியலுச் *17 
பாடுஇன்ற *44, 

une Bass 12. 

பாணிக்க #88. 

பாதாளம் 186-182. 

பாந்தளார் *10, 

பாபஞ்செய்யா %49, 
பாம்பாட்டி ரடித்தர் 145, 

பாராயோ 80, 

பாரிடை %14, 

பாரேர் *02, 

பாலகிருஷ்ணன் &129. 

பாலஇருஷ்ணன் *101. 

பாழாக *31, 

பானை 12. 

  

  

*19] 
  

பிணக்கற $4]1, 

பித்தாபிறை *28, 
பி.ரவிகம் 185. 

பிரணவ *120. 

பிரபுலிக்கவீலை *168, 

பிரபோதசந்திரோாதயம் *0]. 

பிரமக€தை *27..121, 

பிரமமென்றும் *159. 

பிரமாவைதரிூித்தல் *02. 

பிரமோத்தரகாண்டம் *153. 

பிர்க்கா 10, 

பிலஹரி %53 *120. 

Senp Sig sau (a) 
பிறையெழுத்து ஈம, 

பின்ராத்ரிராகம் 129. 

பின்னோர் &02. 

புகமுரல் *124. 
புஸ் தகத் தன்பெயர் &1. 
புட்நோட் *2. 

புத்ரராகம் 128, 

புரந்தரன் 185. 

புருவ£ராக.௦ 125. 

புள்ளிஸ்வரம் 2-*0, 

புறச்சமய 484, 

புன்னாகவராளி *146-*108, 

பூசவினியது *4, 

பூசுவதும் *45, 

பூணற்பொறி *97, 

பூசபெளஇிக ௩188. 

பூதிபணி 5112, 

பூ லாய *80. 

பூபாளம் 950. 

பூமிக்குள் *122. 

பூரிகல்யாணி 372-*189. 

பூரிக்கும் 108, 
பூர்ணசந்த்ரிக *2]1, 

பூர்வகல்யாணி *72-*192,
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பூவினுக் *152. 

பெண்டுபிள் #149. 

பெரியபுராணம் *112 முதல் &110- 

வரை, 

பெருியெபேர் 108. 

பேகட *121, 

பேச்சுமூச் *87, 

பேதம் 7. 

eo ras *8 1-*138-*140. 

பொய்யடிமை *59, 

பொறிதள *682. 

பொன்செய்த *60, 
பொன்பறியா *107. 

பொன்போல *160. 

பொன்றயங்க ௨47, 
பொன்றிகழ் *147 

பொன்றுவ 187, 

பொன்னார் *10. 

பொன்னெடு *11, 

பொன்னை நி *85, 

பொன்னை மறைத *40, 

பொன்னைமாசரை *5ப், 

போகமார் *104, 

போதமயம் *99, 

போயர் ௩19 

போய்வருக *01. 

போய்வருபவர் *ம், 

போற்றியருளுச *174, 
போற்றியவிர் $100. 

போனஜன் *108, 

பெஎளி *174, 
ப்யாகட *12]. 

ப்யாக் $02.*169, 

ப்ரசாரிணி 13. 

 ப்ரஸ்தாரஉதாரணம் 20, 

ப்ரஸ்தாரகரமம் 20-181, 

ப்ரஸ்தாரசங்கை 22-28-24-25-42. 
  

ப் ரஸ்தாரமொத்தம் 20-22- 42-48- 
46. 

ப்ரஸ்தாரம் 186-184, 
ப். ரஸ் தா.ரஸ்தாயி 8, 

ப்ரஸ்தாரவிதி 22-28-24-25, 

ப்ரசமாங்கம் 182. 

ப்ர இமத்யமம் 0. 

ப்ர திலோமம் 140. 
ப் ரத்யாஹதம் 10. 

ப்ர, ம2, 

ப் ரவாளசோ இ *4], 

ப்ரவேசம் 13], 

ப்ரீதி 18, 

ப்லுகத்ருதம் 188, 
ப்லுசத்ருதவிராமம் 188, 

ப்லு சமேரு 187-188. 

ப்லுதமேருசக்ரம் 190. 

ப்லுசம் 180-182-138. 

ப்லுசவிராமம் 188. 

ம], 

மஹாபா தாளம் 186-152 

உஹாராஜாதுறவு *20, 

மக்கண் மெய் *060. 

மங்களம் *176, 

மங்கையர்கள் *01. 

மங்ரசையோர் *30. 

மஸ்.தான்சாஇபு *88-*00, 

மடையில் *07. 

மட்யதாளம் 187-138-139. 
மணவாளர் &157, 

மண்கலம் *70, 

மண்டலத்தை “44, 

மண்டலம் 12, 

மண்ணுண்ட *00, 

மண்ணும்நீ *[0. 

மண்வேடத் *60 

மதச்தி 18,
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மஇித்தசமய *09, 
ம.தித்தபடி. *74, 

மதித்திதெ *13, 

மதிநுதல் ¥145. 

மதுவிறைச் *104, 

மத்சரிக்ருத்து 11, 

மத்தத்தை 751. 
மத்தயானை *24, 

மத்ய 12. 

மத்யகாலம் 184. 
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