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சறகுருமணிமா வு. 
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யாழ்ப்பாணத்து வட்டுக்கோட்டைக் 

கடிர்காசியமைதரும 
a ச 2 க * டி 

சைவப்பிரகாசவி$ியாசாலைப் பரதிஷ்டாப bien Blas 

௮. அ/ரபலவரண காவலர் 

ெசெய்த.து. “ ~~ iH 
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ஊ- புஷ்பாதசெட்டி. அண்டு கம்பினியாரது 

கலாரதாரகரம் என்னும் 
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அச்சுக்கூடம்இற் பஇப்பிக்கப்பட்டது. 
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மட 

Gla மயம், 

நணபஇ துணை, 

இருச்சிற்றம்பலம், 
° 

சற்குருமணிமா வூ. 
cs tee A ட் பதியை. வைய யனைய கதத, 

காமு, 

பூவலயஞ்செய்தமாதவமோருருப்போம்துவம்த 

நாவலசற்குருமாமணிமாலைஃயஈதியலப் 

பாவலகம்பிக்கருண்மாமுறையுண்மைபாலித்தநங் 

காவலநாையி பொல்லார் ப ழலிணைகாப்பதுவே, 

இருவேபருட்செலவமேவமே9ித சக மே 

மருவேமருவின்மலரோமலர்க்கற்பகவனமே 

கருவேயிரித்தெமையாணடிடநீயுருக்கண்டனையே 

குருவேயெம்மாறுமுகநாவலசற்குருமணியே, (௧) 

நாயேனையாளவொர்மாதுடக்கோலகயந்துபெற்ற 

தாயேயெனைமனிபாராட்டியன்பிற்றழீஇயெடுத்து 

மாயாவறிவமுதூட்டினையேயின்பவாழ்வுறுவான் 

கூயாளெ ம்மாறுமுகநாவலசற்குருமணியே, (௨) 

புன்னெறிக்கேயறிவில்லாப்பருவத்திற்புக்குழன் று 

பன்னரகாழவிருந்தேனையின்னருட்பார்வைநல்கத் 

தொன்னெறிகாட்டியதாதாய்மெய்யின்பக்தொகுத்தலென்று 

கொன்னெறியாறுமுககாவலசற்குருமணியே, (௩) 

பொறியேமனஞ்செலயானதன்பின்சென்றுபூங்குழலார் 

மறியேய்கடைக்கட்ொயாகிமாய்ந்தனன்வாய்ந்தவன்பும் 

பறியேகொடுத்தனன்பார்ப்பதென்மோறின்பதமலர்க்கீழ்க் 
குறியேயெம்மாறுமுகமாவலசற்குருமணியே, (௪)



2. சற்குருமணிமாலை 

கல்லேனன்னூலவை ந.றுணர் ந்காயதங்கழகக் இனுடு) 

செல்லேனறிவன்பருள்பொறையாதியல மொன்று 

மில்லேனெட்தா யுப்யுமாஷொருபா யமிசைப்பழென்று 

கொல்லோவெம்மாறுமுககாவலசங்குருமணியே (Gi. 

தண்டேன்மலர்ச் குழன்மா சரும்பொ; எனு ரவர்யா ப்ப 

பண்டேவருமுபபபைதவி/த்தாண்ட ரள்பலிப்பது 

(மண்டேயருல் கநின்றொண்ட[தம்பாலனபுபவுரிபை 

கொண்டே ம்மா அழுராமாவல௫ / பூர ணி பே (em) 

பூவாரயனரிய। ரையும் சாமப்புபைவமு மோ 

Cuore Bos copa விசய /தம்பமாட டினமிம்ம னா 

தேயவேகின் பேர்சொலிற்/றண்டனிட்டேமுவர்தேர்ட்தம்யரங் 

கோவேமயம்மா று ப நலச் ந்ரு ருமணியே, (௨) 

வீருவெண்டிகொ Md hol ply முமணயாசனமே 

Cowl Hogre ரன் வதிவன்றுன்னிணையப கழ் 

மாறாதவன்பொடுப்ச்சை /யன்ோக்கனன்வாவென்றெனைக 

கூறுயெம்மாறுமுாக (பலசம்குருமவ்யே ()) 

காலோய்பஇலனமப்சையேய்கிலனயன்சன்மசன்மப 

பாலோய் மிலன் சென்றும்ள்வதுமாயினன்பாவிபல 

தூலோய்ந்திலனகற்றுமயம்ந்திலஞானநுவலருட்செய் 

கோலோயெம்மாறுமு1 ரவலச ம்முருமணியே. (க) 

எத்தாதமாவுமிறையூச ।கதலையுமெண்ணாத 2யசுங் 

காத்தாண்டநின்னுருக்காணாுதசணணுப்கருகச டந்த 

மீத்தானமாள்பொருளேயெளியேம்சூவிதித்தனையே 

கூத்தாவெம்மா (Lp J tol வலசம்குருமணியே, (40) 

தொண்டர்தஞ்சரினைய/ ததுவைத்தார்பரிக 5 a0 Ch ooo! 

மண்டுசலஇயெங்குன்றையர்காவவர்வாலிதின்யாயங் 

கண்டிடகீயதுபாத்தளித்தாயெங்கலிமயார்ம்த 

கொண்டலெம்மாறுமுகமாவலசற்குருமணியே. (௧௧) 

அபாயமின் றஹேயுமகுபாபனைவைத்தருண்முறைக்கே 

புபாயங்கொண்டார்குன்றைகாவல/$ீயவையும்றுமன்ன 

வுபாயப்கொள் ளாததுபாத்தளித்தாயிருவோருமொன்றாுய் 

குபாயங்கொளாறுமுககாவலசம்குருமணியே. (#2)



சற்குருமணிமாலை, 

தேம வமெயநநாவலந (மத்தைபபற்றிச்சிறந்தனர்முன் 

பாலாணார்பங்கதுறின், னைப்பற்றியபா எமையினா 

டாவாகின! ரதுரூடிபென்றேடிந%தா பதருட் 

சோவேமியம் sry (PE! Turd 1G thine Cw, 

அண்ட ம 1107 Moat og 11 60H) oof Gls Wi va நின்னருண்மரபை 

ol eo wr oie est oat 1 + ம 1ண்டிங்கபேத 1 Bl hb Gi 8) 6m Lat wD 

பண்ணார * odd LiLE wit பு ரின்றிமுற்றப்பணிக்கவருள் 

அகடண்ணு ச வமமா பபடா டாரா வலம் மணியே. (9) க PAH 

Bodhi + ண்மணி2ய 'Cruerer+ a2 boi omuinGs 

a mii coos பைவமெங்கேகமிழ்வேதமெப்கே 

தூறி.. லியிலஞ்சமானி௰௩ள் வர் துதோன்றிலையேந் 

கூற்ருளாறுமு உாவலசம்குருமணி Cw, 

Cea eves Cups i gies ns Gurdon Borg uf ay Con mi 

கரசொடுவந்ததை।! ண். அண்டஞ்செய்சசாட்சிவலி 

யீசநினம்கெொர் அபருமையதோவஃதிசைக்கவென்னாக் 

கூசுமெம்மாறு ுகராவலசற்குருமணி யே, 

மாதரைககண் மெயயகா 3 லவரவாழ்வுகின்பா 

லாதரவிம்பபறுமாதவஞ்செய்கிலனன்பிலராம் 

பாத்கர்க்ெ ப புமறிவரியோயன்பர்பாக்குயமே 

கோகதொழியாறுமுகமாவலச ந்டுருமணியே. 

அன்றேயென்் ேதுமவவம்புதப்பாட லழகியசின் 

மன்றேயுடை பவர்பூசையினயருள்வாய்மலர்ந்த 

இன்றேயுயு ள்கினன்கண்டேயென்மோதவினித்ததருட் 

குன்மேயெம்மாறு பூககாவல சம்குருமணியே, 

hi னவொழமுக்கம்வறம தட் டக்கலிநாளில்வடது 

ரானவொழுககப்பிரசங்கமாமழைஞாலமெல்லாய் 

கானமென்ப்பொழிந்தா மதாயருட்புட்கலாவர்த்தமே 

கோனமதாறுமுடகடரவலசம் மணியே. 59 LWY- அரு 

தண்டாவருட் பிரசய்கப் பெருமழைகத்கண்ணமுதைக் 

(sm) 

(௧௪) 

(௧௫) 

(௧௬) 

(௧௭) 

(௧௮) 

(௧௯) 

கொண்டோர்கொண்டுய்யமற்தெஞ்சியதோகொள்ளை கோத்தபன் 

கண்டார்கழகமென்கால்கள்குளங்களிற்கட்டிவைத்தாய் 

கொண்டாடெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே. 
[ஜூல் 

(2.0)



சற்குருமணிமாலை. 

அஞ்சுமுகமதுகதோன்றிடிலாறுமுகம்வருமென் 
நெஞ்சலிலாமொழிதந்தாய்மலைக்கிலக்கேயதன்னு 

கெஞ்சினுணின்றது தட்தகொலுவுங்கண்ணேர்நின்றதெய் 

குஞ்சரவாறுமுககாவலசற்குருமணியே. 

நரவலர்பாவலர்ஞானிகள் யோகுகணாமென லே 

காவலகாட்டிலிர்காள்பலர்வாழுங்கும மெல்லாம் 

பூவலயஞ்செய்தபாக்கியநீ௨௰ ம்புண்ணியங்க [எர 

கோவலவாறுமுக௩ா வலசம்கூருமணியே. 

(௨ 

(௨௦ 
இருவேறுலகத்தியற்கையென்பார்க்கினியன்சொலலுமேன் 

றிருவோறின்வாயிலைக்காக்தனண்ஞானத்இருகின்மடக் 

குருகா£ ந்தபல்லிகள்வாயிலைக்கா ,தனள் கோமளமே 

குருவேயெம்மாறுமுககாவலசஜ்குருமணியே I 

ஞானவசோதயதீனதய1ப.ரகாதஞ்ண 
கானதிராவிடவேதபர॥ யணகா முணிச 

பானசுகாகிதிசாலலோகாதீதப।/வடன் 

கோனருளாறுமுகமாவலசற்குருமணியே, 

வைதஇிகசைவநிலைதளராதுவளர்க்கவ த 

மைதவீர்கண்டத்தெம்வாழ்வேகின்போஷமஇக்கிலிந்தப் 

பொய்தஇகழ்ஞாலத்தில்யா சேயுளர்பல்புரைநெறிகள் 

கொய்தெழுமாறுமுகநாவலகற்குருமணியே, 

யாரேவருகுகர்நின்போலயாரறிவிஃகு௩[மழ் 

தியாரேயிகழும்புகழெனப்பூணுூமரொன்றுமொன்று 

யாசேநியமங்கடைபோகவுய்க்குமர்ஞானமதஇக்் 

கூளேயெம்மாறுமுககாவலசந்குருமணியே. 

பொய்யா மணிவிளக்கேகின்றனாமம்புகன்றவர்பரற் 

செய்யாளமருமரோகந்திடநிலை£லமரு 
ணையாதசொல்வலிஞானமுண்டாமிதுநன்றுகண்டால் 

குய்யாவெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே, 

அடி.த்தடித்துவக்காரமுன்றீற்றியவற்புபத்தைப் 
பிடித்துய்கிலொார,துகோபமென்றேசிலர்பேயருண்மை 

விடுத்திறம்தார்தலைமேலெழுத்தார்தமைவிட்டத்தோ 

சொடுத்தமெய்யாறுமுககாவலசற்குருமணியே. 

(௨௬ 

(௨௪) 

(உடு) 

(௨௯) 

(௨௭) 

(௨௮)



சற்குருமணிமாலை 

ஐயரநின்னாவினி ல்வைதரலுமஃதொரரும்பெறலென் 
om e ௪ ம் ச ஈச * * ெெய்யாதுகின்னடிகாத் இருந்துய்ந்கனரெத்தனைபேர் 
ரையாகசப்பதன்றேநே மியளிதிற்றவிர்ப்பதஇ 
குய்யா வெம்மரறுமுநாவலஈற்குருமணியே. 

£n oh a5 றி 19 ங்றேராதவொ eur ible மொழியா 

Cine our i Aig mud ap, nou) ரவரின்னருணின் 

காடனியேற்றிடினேரா தவ ரவர்கரட்சிதந்த 

Carnes வழு கந வலைச ு்சூருமணியே, 

வைஇகநால்பொதுசை வஞ்சிமப்பெனனும்வாய்மைகெறி 

பொய்இகழாதுவாம்புசெப்காய்புளிபுண்ணியர்கள் 

மொய்தி HD Mol 661 e07 19 AAS oun Lp % L667 pil ii Ole a) 

கொய்செழுமாறுமுகடாவலசற்குருமணியே. 

அருளாரெய்காழி நதுரைமுமனாலவ ரருவிச்செய்க 

பொருளாரகாஇதசாபா! வேர நதைப்போம்றுகெறி 

கெருள।ம்ரமன்வரம்புசெய்பய்சைவதேசிகவெய் 

குருவேயெம்மாறுமுகமாவலச ம்குருமணியே. 

நரன்மறைபூட் டியநம்கழவ தனைநா ரூனி 

மேன்முறையோரஞ்சிவேறகன்றுர் விரகார்மெய்த் தமிழ்ப் 

பான்மறையே 2 ற்தட்ட ஏலம்முட் பரமதென்னே 

கோ மாழை! TIL Tih வலசம்குருமணியே. 

௩ உ உ ௪ ச் ஏ ° * ௩ 

உரல்வர்பைருமைப்பிரசய்ஈப்பாலை)யந்தன்னைநின் 

பால்வருவா/ படைப்பா வருவேனிளஎம்பாலனைகம் 

LE Wo (th oun யென்றுன்பாலழைப்பாயையபண்பருட்செய் 

கே ரல வருமாறுமுக உவை, DG (noo Gu I, 

அஞ்சிவருவறுமில்லையுபை . யாரருட்டமாரன் 

செ ஞ்சொழ்சுரு இயதுபவகின்னருட்செய்கைகளின் 

மஞச்க ண்கூடெனம்கண்டனம்பேர ருள்வாயர்தமத 

குஞ்சர வாறு tan வலசமழ்குருமணியே. 

அத்தா நினக்குத்தெரியுமன் மேசண்பையங்கணர்முூன் 

கைமதாளக்கோலகத்தர்கல்லூரொன்றோஇயகா.ரண மென் 

சிம்தேபல்லாயிரர்க்கேவீடுகொள்ளைசெறித்ததென்௫ர்க் 

கொத்தாரெம்மாறுமுககாவலசற்குழுமணியே. 

(௨௯) 

(m0) 

(௩௧) 

(௩௨) 

(௩௩) 

(௩௪) 

(௩௫) 

(௩௬)



ள் சற்குருமணிமாலை. 

அ சசேசொல்வேக்தர்மறைவாயிலைக் இறந்தாரற்ஙனே 
விரைசேர்பொழில்வெங்குருகாதர்பூட்டினர்வேறிலோ 

யிருவோரும்வாய்மூரியைட்் தனர் தம்முளியன் ததன் னே 

குரைதீரெம்மாறுமுககாவலசம்குருமணியே. (to, 

நாதாமுன்னாவலர்கோமான்மன்கூனினலிங்துசண்ணின் 

றீதோய்தரச்சிவன்பாலிர௩்தாரொன்பசே/பிஙவிப் 
போகதாருமப்பிணியேனோர்க்குப்போச்கினரோபாலவென் 

கோதீசெம்மாறுமுககாவலசங்குருமணியே (௩.௮ 

சிச்சேசொல்வாதபுரிப்பெருமான்றன் பான்றென்மறைர்கா 7 

தொத்தாரிசழியரேசென்றவரதுகூம்க்இலராய்ச் 

கத்தாவென்றப்புறங்கண்டனரேயென்னைசாரணப।ுத/க் 

கொத்தாரெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே. (௩௯ 

அருளேமுன்னாலடியோசுரரருவாசரர்மா / 

கொருசீர்க்குமானைத்திவி நியாயிலரிகமாமுதுவே 

முருகார்குமரனைத்தந்ததென்முலிஇஸ் மு மமிதன்னே 

குருவேயெம்மாறுமுககா வலசற்குருமன் யே. (௪௦ 

நாலகத்துளார்கனறுசீதறியா/ஈம்மனோர்பல/நி௮ 

பாலர்க்குப்போ தய்கொளுத்துமநீசெய்பபண்பினரு 

ஹூலெக்தனைஈகனிகாலத்தசீலத்தகோன்மையநு 

கூலத்தவாறுமுகநரவலசர்குமும! யே. (௪௧) 

முப்பானிரட்டியின்மும்மைகொள்வரெம் மு புதல்வ 

வைப்பார்மடல் கள்குருபூசைகள அபரவைபவந ப 

ளப்பாவங்கயகுவழ ப்க்வை ம்திய அ்னருள் வண்மையென் 

குப்பாயம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே (௪௨) 

மூன்றேபகார்க்தஞ்சுத்தாத்துவிதம்முாடிவென்று பறை 

தேன்ோய்மறைத௩இரமிரண்டும்மொத்துச்செப்புமுண்மை 

வான்றோய்மெய்கண் டவழிப்பயனாமெனவாய்மைவைத்தாய் 

கோன்மோயெம்மாறுமுகமாவலசற்குருமணியே. (௪௩) 

நீருநெருப்புமுணரச்செய்தார்தமிழ்கேர்மையொர்சாழ் 

பேசருட்காழியிறைவரவர்கொள்கைபேணியநீ 
பார்நிலமுற்றுகெமுணரச்செய்தபான்மையென்னே 

கூரகுளாறுமுககாவலசழ்குருமணியே. (௪௪)



சற்குருமணிமாலை, 

மறைபிகுசைவஃ்இினிக்தைபெ! ரூகமனமுதலா 

வழைப.இனாறுமுன்ே வண்டிக்கொண்ட £ரருணந்தியென்ப 

A» rua ab dps Caron dco Cura பம்மிருளிரிம் துக் 

முறைக ரிராறுருதர £வலசற்குருமணியே, 

ரைச்சுட்டினாம் உள்ள பட்டி$கொடும்;ொளணிய/ 4 

மெய்சக்ரு ட்டினாடாலை /சமிழ்/கோட்டின்விரிர்ரசம் 

11௬ டனானனிகாடடிலைமமா யங்க லிமவிர்ம்குக் 

குச்சு டமிமரறுமுர I Tol oUt UG HI ண் யே 

. 7 . . ண் . ௪ 

இரணியனின் மெயம்மாபபுரறைடெம் நெடுய்நுச் 

சொன்மே ன்மனை பா ரடுதைபுமிலலாஇஃ பர்துப b@ tbo 

மன்னேயெனனிவாழவை 4211 ருள்வட மு v 

செரன்னேடு ALS OFT ol Wodhol hii UT டர பரவச் (Jy (ALD 686 lotr, 

ஆரேடையாவ் பனை பனவபபை Cueto Gort Hen org 

முளிணைபேயுறுதஞ் ஈய எப /பைழ்நுரிங்பச் 

குளு? எறிபிபப டுமா டவாழ்விம் ட சினவெய 

கோளரிபாறுமுக வயச குகூம, யே. 

(௪௫) 

(2௯) 

(௪௪) 

(௪௮) 
௮ன்னேயருண் ெப/ சிவஞானபே/தங்வெண்டானிழம்கழ்த 

தென்னே/முகம்னெழுராமாயிரு/ 2 92 னுவே 

யெவ்னேரமுகின்ன மூட் 5 று அயமச் da wi fiw 

(ol nt oot Woot ob FU LF | MU (Lpd | Tee I ப்ரம் யே, 

G ப 
சேகர ovl bovJon? AT EF நக்மா கோப hy 

o . ™ 
IDI! bY Tao! ப்பி நிவா எப 

ர 
ல் ova fy) Ltn nsf oir 7 LULL bill சக 

dn. ov ir வெம்ப ] அரு Hb? ove FG) Ibu ணி lie 

FOOT CON 1b ALDOV (மன்பின்ளை ணு உவர்மங்கா லில்விதுி 

கண்ணீ) % பமலமளிம் ோன்மகனமலைம்கண் fl Guin 

வண்ணாவந்தகோமம்றமைந்திலதேயஃிதன்னையருள் 

௨ ண்ணாமவம்மறுமுகநாவலச ழ்குழுமணியே. 

முப்புரஞ்செம்றுமென் ஹோர் பதைமாட்டிமுடித்ததெல்லா6 

த்ப்பிலரமுவரையெய்ப்பி லர்வேலைஃகூ$மக்கவரென் 

(௪௯) 

(௫௦) 

(௫௧) 

தப்புறங்கொண்டமையொப்புறவோர்மனமாவிதென்கொல் 

குப்புர வாறுமுஈமாவலச ந்குருமணியே. (௫௨)



ob] ச்குருமணிமாலை, 

ஐயஞ்சிலாடியார்க்கெளியன்னென்றருக்கமிழ்ப்பாப் பொய்யஞ்சுகொற்றங்குடிபுகுக்தார்க்கும்த்தபொற்பிதன் னே பையஞ்சினார் தூதலோர்மன் வணின்றதைப்பார் 4௨ 1 சல குய்யஞ்சொலாறுமு£ ? சாவலசற்குறுமணியே (௫௩ 
மீளலிலாமுதழ்தியென்றருண்மன் இன் விகி தரவ 
சாளைவிழுங்கிகொலம் ௨ UIT vu our dat Qusewa 1 | மாளச்செய்துட்கொண்டட இ, கொண்டாரி ன்வாபுஐுட பொ கோ ரரைய று ாரவலச7/ மி ருமணியே (2 

ரூ ழி r ars 
சி ரீ 

ஆள் விழுச் கொருளவா ளெனவற் சவற்புகுடட ரு 
கோளிலழகுசிற்ஈம்பலகராரொடுக ! டுிறவி 
© om Gini Gras) Fi heen i Cres eflan7 wa em CE ழ் கோள ரியாறுமு ர வம்பற்குருமரரியே (@@) 
BOOT ovil 6m (18s COA@u mbes ir. ANOy, ரன்றாஏ 
கொண்டி நோனமவொளிாட டிரை பவ) ிகொள்பயனு் 
தண்டலிலாதுசமமாவ பக ப) ம்ம்மையவை ATW) 
கொண்டலெமமா ழு காவ ச புருமணியே (௫௪) 
மூப்போடிளமை! றிவினிலன் றிபபொய்மொ பயுடல 
யாப்பாலிலையென்றி. நி சை OM i (மூ தளைபு ர் 
வாய்ப்பாடமில்லின் ம$ியே rani bing மவைழ்தாய் கோப்பா ரெம்மாறு பூ சரவ (Chur eof । (@er) ச க ப டர வேதத் தனத ipa Col pe ry; விய பொடு ற் போதததின திம்பு 6B y சறிரூவ போழமி 
நாதத்தெய்பனறிபவல- rola 1@d) Glow ய 
Csr Bie sur pEparran eve apne? Qs, (௫௮) 
தேவா சமெனதருடென்மமைதூலைம் B ey up aor ou 
சரவரவிலமகய்சளாவகு சாரெளதாரியபழை * ச ௮ 

உ 
மாவாழ்மன்றாரொன்பெர ருமைபலிதவவாயகப ery pad 
Cor Co Quudier gps e i uve @ mney, (௫௯) 
நாடோறுமன்றுள் வரு வா/கம்பாம்ச நிறுமாவசைம் ர Cari -வருமதையின்றிமன்னுடமிழைவரன்பர 
மாடேசென்றங்கை வரு தவெழுதியவாய்மையெவ னே கோடா செம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே (௬௦)



சற்குருமணிமாலை. 

மூன்னேபிறந்ததருள்வாசககந்தமூவர்மொழி 

பின்னேபிற$ததுபேணுமிவற்றைமுன்பின்னெனவே 

மன்னே ரொளநம்பிபாண்டார வரும் சனர்வாப்மையென்னை 

கொ ்னேரெம்ம (று முகநாவலசற்குருமணியே. 

ற > . ௪ ௩ 

ெொல்லாதரைவற் இருமுறை சூழுலைச்ிசொலலியுமல் 

பொஸ்லாகபல்ளைமியனவொருகாமம்புனைந்தவர்தாஞ் 

ொலாரணனினடை7/ நு யராவர் /பாமிற்பொல்லார் 
¢ ஸ்ர (Sy Up 

கொலமோவெம்மா புழு Hiro WF Ch Thine Cus, 

பெற்றோ! கம நுபொலலாடபிள்ா பெனினும். நெ 

ச ்றேகய* நமன்கொண்டாடவேமம்தைழாயும்வெள்க 

வர்முதைவக்இிருமுறைச்ூழலவரு தெப்ப 

ொழ்முவெம்மாறுமுககாவலச ப்சூருமணியே. 

பஅிருமுூறைக evar ig. Bl Ir + ரஇராச மன் சதகென்னிவளளல 

BU Th LP oD 0 UD ov al.) னவிற்பொலலாதப்மாளை பயினிரம்பத 

ம்ருமுறையாவ/ மிசாலவலலுநர்யா/க।துதாவிலசமால் 

GH (POM OUT Di (LPH UV DG (hwo! Cw, 

என் ஞூண்டை பப்பமவனுளிகேரமி GON (Lp Hove 

வள்ளியுட் கொண்டமிதாராவந்தமோபிள்ளேய தரவா 

கள் ளம்வெ.ரிவரவுள் சூறுமாப/ றைகாட்டிர்மறென்னே 

கொள்ளருளரறுமுக ,ரவலசழ்குமுமணியே. 

பொல்லாதபின்ளையினால்வருகன்மைபுகு£துரைடகிழ் 

சொலலாலளவிடலாமேநல்வவெணமிணய் ச்சுவேதவமர்க் 

கொலலேமைவா மழுற்றுமளிஃத வும் வியென்ன 

கொலலோ வெம்ம றுமு£ஃகாவலசற்குருமணியே, 

மாலவர்தமிழவைகாவ் மறைக்குள்ளுறைகான்மறையே 

நால்வரவற்றைவெளியிடன்மாக்திராடணணினரே 

நாலவரவர்சிவளிற்ச த்இிதான்வந்தமாதர்களே 

கோலவெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே. 

சிவமேயருட்சத்திசாதாக்கியமைந்துசெம்முகமாய்ப 

பவமாரதோமுகத்தாறுமுகமவைபற்றியவை 

தவமாரவொன்றெனமானுடமாய்ச்சண்பைசார்க்ததன்றே 

குவமாரெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே, 

(௬௧) 

(௬௨) 

(௬௩) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௬) 

(௬௭) 

(௬௮)



௧0 சறகுருமணிமாலை. 

சிவமேயருட்ச $தவாசச த.) அவஞ்சோக்துயிருழ் 

பவமேதுடைப்பவிருமாயைதா ண்டிப்பகுதியொரீஇ , 

தவமார்கொலுவிருந்தப்பரென்றிஙா ன்றழைச் தன்றே 

குவமாரெம்மாறுமுககாவலசற்கருருமணியே, 

சுவமேயருடசத்தியாட யிற்ரோய்ந்த இருகியு றப 

துவமார்வியாசசாளத்தனாலாலாக்கானா। 

Ib GV LET II eo) evr 657 frit Us பகர டி டப்பம் ரர 
. v 

குவமா செம்மாறு மசமாவஉசர குரும் பே 

சிவமேயரு। | இன்பா ப bch / து 

பவமாருமாயைபகு இயைம்பு ப்ப , 2யாழமுவித 
D . க : 

தவமோற்சவா த புரிவற் துலா ( வுசழை ச ற 

குவமாரெம்ப ரி பூ நர் Ol eV UH Het ணி & | 

மாலவ/வரவொன்றுக, சி ஈுபாவய 7 por 1 
« * 7 ்₹ 

நாலவாவரஅவானறுாமமசே பப! வயிர WG mw 

நாலவர்வரவொயவறு। oF Tia bt ot acaGy 

கோலவெமம। பூ (Pa! yore! Dy nero G I, 

நால்வர்வாவொன்று று Listoueute னே 

நால்வாவரவவலைகாலவடைவத (௩1 பை 
a t 

Ib [லவழிநின் அறுக லவாபபொவ த bf ott GD LDU! CS Gn 

கோலமிவமமாப முக. ॥வ௯ச் ப்குருமணி௰ ப 

சிவமேயருடச தயா (Lp hous ol Foy Bir Lh! Gl Leo! wp ib 

தவமாரிருமைததனமாமமிா தந்சருமூமதயாலு 

சிவமேயிருமைச்சுடராமிருமை2 இரு வகுமா ப 

குவமாரெம்மாறுமுக௩ வலசதகுருமணியே. 

இருமைத் இருகல்குமீருணர்வாமிவ்விரச ய 

மொருமைத்திருவருவேய்ககருளாமின்புறுபயமா 

(௬) 

( எப) 

(௭௭) 

(௭௩) 

(௭௪) 

மிருமைககெழுமைககுமெமமைக்குமெய்களி முழூசெ லவமாபா 

குருமெய்த்தவாறுமுகமா வலசற்குருமணியே, 

நானேயறிகுவனச்செல்வமேன்மையங்கான் முகன்மா 

முனேகொடிப்பவன்றாமேயறிகுவர்தன்மயமாம 

தேனேயக௩கியச்செல்வருள்விட் டிற்றிளேப்பதன் ழே 

கோனேயெம்மாறுமுகமாவலசற்குருமணியே. 

(௭௫) 

(௪௬)



உம்ச.ருமணிமாலை, கக 

௮ செலவமாமருடபாலவேட்டெம்மாரமுளாகரவின் 

ப) செலவமாஞ்சண்பை ராவலர்செய்யருட்பால்வழியை 

யிச் செலலுலகினிலயாவர்வஉலா/சொலவெண்ணிடத்தான் 

(HF சசெலவவாறு A POT Wer 1 P@Hwost மே. (௭௭) 

இருபா. Lah ॥ வாருபாலைவே। 9] ம்மியற்சகண்பையா 

ரிருபா 81 'ிவாருபாற்பொருளையிறை௫ினரா 

யிருப! பம பரவாருப (ன்மொழியையெடுத்தொலித்தார் 

குருப் ராறு ரர ரவ சம்குருமணியே (௭௮) 

ரரொவிபபேதிவு உ நய பமியமுரஈமர 

மீ9ரொலியபே றை )ரபரகலைய (வையுமா 

மீரொலி்! பு,தி ம) திகளாமெபபொருள ஈளுமா ப 

கூரொலியா ய்து bros DG thine Gur, (௭௪௯) 

(Uf DOLD LGHtpuy 1G w ht Foloueat ே nol ILD (LP(LP (LPB ovens 

ரம்மையபப। வனறமு 211 கருளியழைத்தருளிச் 

0 )/பமையபபாலுண்।துதமி ாகி,ழெவிட்டிற்றன் நே 

கும்மையில। அழு ாவலச ப்ருருமணியே, (௮0) 

ருலைமியன்௮ம்றதுருலையனமேயதுபொலசிவததின் 

பரலதுவா ப்வயினபாலதுவாயரைபபாலதுவாய் 

வாலியழென்மமிப பபாலதுவாய்வந் தமாமறையே 

கோலவெமமாறுமுச £வலசறருகுமணியே, (க) 

வல்வஃசகன்றதுவலவற £கேயதுவான்பதிமன் 

ஜஷொலவழ. 2//பகியா *மதொடர்பினைழ்தூய்மைசெய்த 

வலவழ - ஷகேயதும। மறைமூலமன் மேமறுப்பார் 

கொலலெவராறுமுக ஏவலசற்குருமணியே, (௮௨) 

வேறினியென்னேவிளம்புவமன்றினுள்வேதஇயர் தா£ 

மேபவழுதியவொவ்வோரெழும்துஞ்சிவலிங்கமே 

பேறருள்வாச ! மாமறைஞமலம்பிறங்கிழ்றதன்றே 

கூறருளாறுமுகமாவலசறகுருமணியே. (௮௩) 

தோடென்றறிவிப்பதேயென்றுமுற்றுறுதொன்மொழியின் 

பீடுயர் மாரகம்வேதமென்றாம்பொருட்பெற்றியுளப் 

பாடுவல்லாரருட்பாடுவல்லார்சிவப்பாடுவல்லார் 

கூடருளாறுமுககரவலசழ்குருமணியே, (௮௪)



௧௨ F PG GMC wor G0. 

நரடுமிவ்வேதுவினான்மறைக்குள்ளுறைாான் மறையே 
தோடுடைத்தென்றமிழ் நால்வர் மொழியென்ற காட்ரையினை ப 

பீடடையோர்கொள்வரூழ்ஈன் கிலா சவர் பேயர் 2/௨/ 

கோடுவெராறுமுககாவலசழ்குருமணியே, (௮. 

நாலுசிவங்களெக்காட்டினில்ய்கருணம் பைய்ப்ற 

நாலுபிறட்பிலெழுதோற்றக்தெண்ப 1 துகான் டல 

நாலுயிர்மாத்இரமோவரியா இகாகாவு! வே 

Fr. VO UDOT MII PST VME | (AU eral Cus ( 9/8) 

க்க்ம்வியாகரணம்மாஇசா்தரசரபல ம்ப தரு od 
மொருக்கிமுடிஈ்தமறையிட ம சமதை duro மீழு 

னிருக்கினிலேயவைபூட்டியபூட்டையிரிய தவன் றே 

குருக்கொளெம்மாறுமுககாவலச_ஃகு ரும் யே. (௮௪) 

௮ற்புதமொன்.றுகொல்பல்ே ரடியாவிரிக்கணடமெொெலாம 

வைப்பெனலாம்பிரமா ணவலியினைவாப் இற் 4 

செப்பவுமொப்பிலர்தென்றமிழ்க்கியாரிவாதயர்செடடேோேன 

ப்பொலியாறுமா? ரவலசர ம யே. ர அழு POY ஸி] 

சோ இயிற்றாம்புக்கதொன் ஜேவவானசொரறுபாகவென்றே 

காதலிற் சொள் ளையளி% கன்றகத்்திற்கள வியல்செப் 

நாதரிற்சேய்தன்றமிழ்மேலதாமெனகாட்டி நன்றே 

கோதகலாறுமுககாவலசற்குருமண/ யே. (௮/௯) 

காக்குந்தலைவர்க்குச்சாரூப்பிய bb GH) Mb Hs 0601 Ga” 

தாக்கும்பனைகட்குப்பெண்ணீக்கியா ண்மை மம _து 

மோக்கம்புகுத்துதமிழ்மேன்மையெய்ருமுடிம்க 2மமா 

கோக்கந்தவாறுமுககாவலசம்குருமணியே. ( 400) 

காசினிக்கேகரனாய்கின்றுகாட்டியகள்ள மெலலாந 

தூசில்வெள்ளானைப்பவனிசெய் காலையிற்றொல்லுலக 
மாசின்றுணர் சரவெட்டவெளியினில்வகததன்் றே 

கூசெர்ழியாறுமுகமாவலசம்குருமணியே, (௯௧) 

வெளியேயும்வந்துபின்வெள்ளக்கள்ளம்மென மேவுங்சொலென் 
ஜொளியேமோகமதெற்கினின்றுழ்ழதென்றுண்மைசொன்னா॥ 

களியாருபமன்னியகுருகாதர்கைம்மாற தற்கென் 

கெர்ளுவார்கொலாறுமுகமாவலசற்குருமணியே, (௯௨)



சற்குருமனரிமாலை, ௧௩ 

ச ரூ ” நி 4 ச a 

உண்ண எடஸ்யி 3 ர யைகக்கைரமுரைத்துக் 

oN ௪ உ + ( , ச் ச ௪ » 

Ped of ya ரு ளபாலி க உமாமுனிசெப்பிற்றின்றேற் 

i097 SW) இரு Pool plosre dt [டை பபெவ்வாறெவர்பற்றவல்லார் 

கொண்ணம்ப3 று [நரடரவ VED GH Hino! Gu. (௯௩) 

செய்க) 9௪ பறற ப்பைபயனி%திநங்கடம்மா 

Oo tpn © ரப ப ணமென்பாரிஃகெண்ணுகர்க்கே 

பெபுகு ரபர் மொழிப்பிரமாணம்விளங்குமிருள் 

“lari s (hol TY LP BET Wa , ருருமணியே. (௯௪) 

பணணா/ Juried. .ன்பணெபிெெய்சகண்டகாக்பயின்மாபி 

GD! CDOT 9) Soar @ புரு உரரதாய/ மடை i pou 
. ச் ஷு ர 8 ட ௪ . 

கண்ணா/ மி மை. ரன்மைகைகண்டகரும்தாருள் 

ொண்டடையப மாறு ப ர ரவலச் 1G) Thu oP Sw. (௯௫) 

மூலகுரை உய்ய /மிபா ,றமேயெம்முது தமிழின் 

பாலதுவாயமவ்பாலறுலாடம்)பாரமிய 

மர மமழிபவிபைம J od POU BH 15 adam over O) 25 057 

ேோரலவெமபர | Fhe ( வலச ம ருமணியே. (௯௬) 

புநலியர்கோப்மன்றுறைசை பிழ்பு குப்பு ரிதமிழின் 

தஞுமண மீண் மண தின்பதென் அதடைப்பட்டுநின் 

நிகலிறிருப Gru sAG அப்ப மிலெடுத்தார் 

கூகலியெம்மா பம (வசற்குருமவயே, (௯௪) 

ஆ யுல) ol it வார இய லர FOU (Int பரியின் 

மீழுறுலா7/ 11 துரிண்ணிறுல।வுமவிழ்தகராற் 

பே YLT SUFT 4 Yor 1d aly (ipa (Aol 0a Car 

G ar fF. ©} Ep ty Dolo & 1d, மணியே. (௯௮) 

சேரல/ச்சோ॥ நுலைலைமலையிறைரரம்இ 

னே ரரபே நியவாதியுலாம் சமிழ்நேர்மையென்னே 

போல/ பே ரன்பறுசொல்லினிற்றநீரும்கொலோ 

டர ருலாறுமுச நாவ 92ற்குருமணியே. (௯௯) 

முன்னேயிமயச்திருமணகாளினின்ரநு துணர்வின் 

மன்னாங்குறுமுனி9மன்னாட்டவர் சமிழ்வல்லர்மறை 

பன்னாய:வதுசொன்னாமெனிம்சென்றுபார்ப்பலென்றார் 

குக்கேரவாறுமூககர வலசம்சூருமணியே. (௧௦0)



oP சம்கூருமணிமாலை,. 

மணக்காலைவந்தருண்மாதவன்பால்வளர்வண்ட மிழ்தா 
னிணக்காலை வேலற்கு (ஹன்வககாயருணோமுன்றச் 
கிணக்காலையென்தென்றுநின்றுமுக்க Toe Ben i th. aoa 
குணக்காலையாறுமுகநாவலசமழ்குருமணியே. (#05) 

விரித்ததிருமுறையீரசாறுஞ்சைவம்விளைகிலமே 
பரித்தபன்னான்கூசி தாட்தபாமங்கட்பயில்விளை யே 
தெரி ததமிழ்ப்புவிச்செங்சோலரசுச Yb Bt arin 
Gia Gur NYsorawve jis noni Cw ( 10௨) 

சரார்கைலைவழிவந்தமெப்கண்டயேவர்பு/ தப் 

பேரார்கூரவ (முன்னாட்டுசித்காந்தப் பபெரும்பயனைப் 

பாசோர்கொண்டுய்யப்பகு£களிழ் தா யு! பண்பின்மடுர 

கூராரெம்மாறுாகமரவலசம்கூர௬ுப oof Bus. (௧௦௩) 

சுத்தாத்துவிதசித்தாந்கமென்றோதுமெ ய்ம்தூநெறியை 

வை_தாண்டசைவகுலதெய்வமே.புப்னை வர ம் துபன்ப 

சொத்தார் இசை க்கென்வணக்கமெஞ்டீர ன்றுபாறுகவருட் 

கொத்தா சம்மாறுமுகநாவலசம்கூ மணியே. (௪௦௪) 

௮ப்பாமெய்ச்சைவவரசேவையர 4 கிரவாசனமே 
அுப்பார்டல்யோகிற்சுகாடனனாயமர் தய்யகொலு 
வேப்போதுமென்னுளங்கொணடே பம்வியுமிரி் ம மன்றே 
குப்பாயம்மாறுமுக௩ா வலசற்கு ரும் யே (௧௦௫) 

அருட்பாவென் ரோதுமம்்மெயப மொழி வேம்றுமையத னைக்கும் 
பொருட்பான்மைபெம்நறைச்சைவபமைக்கேபொழுமது மென்று டில் ப, UH cal அ 

மருட்பாக்களைம்தத்இருமுறைமேன்மைவரம்பு 24 ப்மாய 
குருப்பார்வைய/று(22௩ வலசம்கு ருமணியே (௧0௬) 

வெண்ணிீறும்பொன்னொளிமேனியு வகண்மணிவீறபு சூம் 
பண்ணார் சிவப்பிரசங்கக்கொலுவும்பழுத்தப ண்பு 
மெண்ணார்ரின்செம்முகமண்டலமும்கெுடி முத்திவைப்பாப் 
கொண்ணீயெம்மாறுமுகநாவலசழ்குருமணியே, ( ௧௦௪) 

ஐயாமெய்ச்சைவவரசேயொர்விண்ணப்பமம்புமியிழ் 
பையாசரவல்குலார்மாயப்பாழிற்படருமெனைக் 
கையாதுநின்னருட்கைகொடுத்தாளக்கடனினக்கே 
குய்யாவெம்மாறுமுககாவலசற்குருமணியே. (௧௦௮)



சற்குருமணிமாலை. கடு 

அழுக்காறடைந்தஇய்கிழுக்காற்றில்விழ்ந்திட்டலைந்துமக்தோ 
வொழுக்காறுகாட்டிவமுக்கோம்புதுட்டவுவரிமக்கள் 
விமுக்காற்றிலென்னைவழுக்காகருளுகமெய்ம்மையன்பர் 

குழுக்காக்குமாறுமுககாவலசத்குருமணியே. (௧0௯) 

குற்தங்களைந்துகுணங்கொள்ளலேஈல்லகொள்கையென்ப 

குற்றங்கள் கொண்டுகுணகீக்கலேகல்லகொள்கையென்றே 

ஈற்றவர்பாலிருந்தெல்மனங்காலங்கழிப்பன்கண்டாப் 

கொற்றவெம்மாறுமுககாவலசம்குருமணியே, (௧௧௦) 

தாமின்புறுவதுலகின்புமக்கண்டுதாந்தமுள் ளே 

காமுறல்செய்பமனகற்றநறிந்தாரென்பகாரியமஃ 

தாமிந்தநமாளினிமலய்ஙன்கொாலோ சசென்றதையவையோ 

கோமுந்துமாறுமுககாவலசற்குருமணியே, (௧௧௧ 

ஐ.யஙின்னன்பர்குழுவிவன்யா [மற்றகற்றுகெனப் 

பொய்யனறிமுகமில்லா தவன்கடைபோயொழியா 

துய்யகம்பால்வருகென்றளிப்பாய்மெய்யுணர்வளிஞ்த 

குய்யவெம்மாறுமுகமாவலசம்குருமணியே, (௧௧௨) 

நன்ழேயுறுகமன் ீஹேயுறுகவென்னாயகமே 

நின்றேயமார்சைவதேசிகக்கோலமுடின்பெயரு 

மென்றேயுமெள் எளவும்மறவாவரமீந்தருளாய் 

குன்றேயெம்ம [று கநாவலசழ்குருமணியே. (௧௧௩) 

நான்செய்க ௬ுமங்கள்பூசைசெபர்துதிரானமெல்லாய் 

கூன்செய்பிறைச்சடையார்கொள்கைகாட்டுகுருமுதனீ 

மான்செய்ததேயருடான் செய்ததேசிவந்தான்செய்ததே 

கோன்செிபம்மாறுமுக மாவலசற்குருமணியே, (௧௧௪) 

ஐயவினாக் கள்பலவுளவின்னுமவற்றைநின் ர் 

பெப்யுமவையிடைச்சொல்லின்விரியுமென் பீதியினாழ் 

பையகிறுத்தினன்்காலஙகண்டேபகரப்பணிப்பாய் 

குய்யவெம்மாறுமுககாவலகர்குருமணியே. (௧௧௫) 

சித்தர்கண்ஞானிகள்சத்தியயோடுகள் செய்தவத்தர் 
முத்தர்கள் கூடியபத்தவிலாசத்இன்முந்தஇநிற்குஞ் 
சுத்தகொலுவெனக்கெவ்விடையென்றுகொரோற்றுவிப்பாய் 

கொத்தருளாறுமுகமாவலசற்குருமணியே, (௧௧௬



௧௬ சற்குருமணிமாலை, 

ஈயாதலோபிகள்வாயிலைக்காத்திட்டி ரந்துரஈஇங் 
கோயாநின்ருர்பலர்பிச்சைபுக்காயினுமுண்பதலாற் 

£யானவர்தமைச் சிந்திப்பனோவுன்றன் சேயவனோ 

கூயியெம்மாறுமுகநாவலசம்குருமணியே. (௧௧௪) 

கங்கைக்கமையிற்கபிலைகொல்வார்சிலர்கா துகர்பா 

லிங்கெத்தனையருநூலுரைத்தென்னவையேத்றுண்மகிழ் 

பொய்இியும்பின்புபுறம்பழிப்பாரிவ/போங்கதியென் 

கொங்கலராறுமுகநாவலச ற்குருமணியே, (௧௧௮) 

நின்னருளாற்சண்பைமன்னருளாற்சொலலினேரரசு 

தன்னருளாற்குதரனருளா னம் சான்மொழியா 

னின்னருளாலனறியானறி தேன்சி௨வென்பழென்னை 

கொன்னானாறுமுககாவலசற்குருமணியே. (௧௧௯) 

ஈனவுலகனிழ்பொய்புறம்கூறியிகலவிளைச ரும் 

இனர்மிகும் தனர்நீதிபிழைத்தது பை யெய்கு 

மானதுலகனிலேழைபழைபபதெவ்வாதமுள॥ ப 

கோனருளாறுமுகமாவலசற்குருமண் யே. (௧௨) 

பொய்யனிஉன்௪ுறுகநேரிலனென்றுனைப்போதப்பர்க॥ ண 

வெய்யரவருரைகொண்டெளியேனைக்கைவிட்டனையே 

லுய்யுநெறிபிறிதில்லையப்பாவெங்களுத் தமனே 

குய்யவெம்மாறு புககாவலசம்குருமண யே. (௧௨௧) 

நின்பெயேசொலியாசே இதமாசலகே/ந்தவரு 

மன்பினறுசுவைவர்க்கமொடன்னமருந்துகில்பொன் 

னின்புறவெப்திமன்சம்பன்னராகுபவிங்கிதென்னே 

கொன்புரியாறுமுகமாவலசற்குருமணியே, (௧௨௨) 

நின்னருணூல்கற்றுநின்னெறிக்கேரின்தகேர்மையர்தா 

மென்னவரேனுமற்றென்னவேயவென்னனதாஞ் 

சொன்னவையேனுமன் சொன்னவையேசெய்தொழும்பனியான் 

கொன்னருளாறுமுகமாவலசற்குருமணியே. (௧௨௩)



slit
 

all
 

4 

சறகுருமணமாலை, zs 

ஐபாநின்மெய்ச் செயலெல்லாமெமக்கிம்கருட்செயலே 

யையாகின்மெய்க்கொலுவெல்லாமெமக்கஇங்கருட்கொலுவே 

யையாறின்மெய்ம்மொழியெல்லாமெமக்கிங்கருண்மொழியே 

குய்யாவெம்மாறுமுகநாவலசற்குருமணியே. (௧௨௪) 

தேசமெலாம்புகழ்தேவேநின்பாதத்திருப்பொடி.தான் 

வாசநன்கூட்டிறுமான்மதமேயெலுண்மான்மதத்தை 

விசிமம்ரோ.' முறுமாமருந்தேசிரமேற்கொண்டனன் 

கூசொ.நியாறுமுகநாவலசற்குருமணியே. (௧௨௫) 

எந்காட்டினுமுய/தெர்னாடுசெய்தவிருந்தவத்தாற் 

பொன்னாட்டினுமுயரீழகன்னாட்டிம்புரியுகல் லூ 

ரிம்நாட்டிருப்படைவிடியைமதோயெனையேன்.றுகொள்வை 

கொன்னாட்மோறுமுஃமாவலசழ்குருமணியே. (௧௨௬) 

ேேவேயருளுஃ சசலவாவருளுகதெய்வவருட் 

காவேயருளுககண்ணேயருளுககண்மணியுட் 

பரவாயருளுகபாலனையாண்டருள்பாலித்தடுய் 

கோவேயெம்மாறுமுகமாவலசற்குருமணியே. (௧௨௭) 

மாலார்பிறவியின்மாயதேனடைக்கலமங்கையர்தம் 

பாலேதிரிமதலைந்தெய்க்தேனடை க்கலம்பாழ்மலமாக் 
கோலாவிடமொ.ரித்தாள்வாயடைக்கலந்துய்யவநது 

கூலாவெம்மாறுமுகமாவலசம்குருமணியே. (௧௨௮) 

எப்பொருணூலையுமொப்பவொட்டாதிங்கிரும்பகைசெய் 

தப்பமுக்காறுகொனள்றொப்புரவாண்மைகொள்சாதுக்கடம் 

அப்பினிம்மாலைசமர்ப்பணஞ்செய்தனன் சோ இநின்பாம் 

குப்புசவாறுமுகநாவலசற்குருமணியே. (௧௨௯) 

புண்ணியநின்னருண்மேன்மையெம்கேயென்தன்புன்மையெங்கே 

பண்ணியலுந்துதிமாலையென்றோர்கும்றதம்பண்ணினனா 

லண்ணனின் சேயன் பினாலமைத்தேன்பொறுத்தாண்டருள்சாட் 

குண்ணியவாறுமுககாவலசற்குருமணியே, (௧௯0) 

 



Safi} சற்குருமணிமாலை. 

நூற்பயன. 

பத்தியினாற்சற்குருமணிமா லைபடி.ப்பவர் க்குச் 

சித்தியுமுக்தியுமீவாரழகுசிம்தம்பலம்தார் 
கொத்தருளாறுமுகநாவலசற்குருமன/ யா 

லித்தலங்காதக் துக்கடப்பாப்பூண்டவியைபினன்தே, 

நாவலசற்குருமாமணிமாலைகயாதுட்கொள்வார 

நாவல. ாய்ப்புவிகாவலராய்ப்பொனனிஞட்டி eat LY wp 

காவலசாயருட்கண்வலசாயின்பச் எட்டு 

தேதவலரரவர் சிற்றதம்டலத்தார டிசே ந்து ருந்தே ; 

® ௫) க ௬ 

சற்குருமணிமாலை மூற்று ற்று. 

மெய்சண்ட டே வடட்றிருஉ ம வாட்க, 

ஆறுமுகமரவல டியி பரவுது, ' 

தேறுமுகவின்பம் & 9 Dg Doli Ut Gi. 
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