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அப?
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ளை ரை
எணண

மிர்மஸ்ரீ
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பிழை தருத்தம்.
பக்கம்,

வகி,

Gen ip.

ee

தருத்தம்.

ப்.

ஸ்

ச௪றப்புப்பாயிரம்.
5

டடுப்பச

டெடுப்பச்

5

செல்வச்

செவ்கிச்

6

சோற்று

தோற்றுவித்

காட்டித்த

காட்டிற்

14

மாரன் மணிமாலை.
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பொகிவு
[ர்
நலிக்ல.
"HO yan
17

Lf 01 & DF

பொலிவு
கலிக்தி

குறும்பி

யுறுதற்

22

40

சகோத்திரமாலை.
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னுளத
உட
இனா

புரிக
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நெட்டூர்;
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சுவாமிகளின்”

ஸ்ரீ அப்பரானந்த

சுருக்கம்.

சரித்திரச்

ணட வட்ட
_._ _விடை
1,

Fo FORT

கல்காசூடரான

AaQucpiurer,

தேவியார் தடாதகைப்பிராட்டியார், மாசா சுப்பி
இம்மூவரும் wire gio Bar
ரம்ண்ணியர், ஆக
ந்த பாண்டியகாட்டின் கண், கடல்புடையுடுத்த திரு
சமீபத்

தூதனக்குடிக்குச்

மக்தஇரரகராமென்னும்
தில், முனிரிரேஷ்டர்கள்
- தூரில் சர்குடிவேளாளர்

நிறைக்துள்ள பட்டினமரு
குலத்து சிவருத்திர Cars

இரத்தில் எல்லாப் புலமைகளும்

வாய்க்த மகராஜப்
மனைவியு

புலவர், மதூரவல்லி அம்மையாரென்னும்

அவர்கட்கு ஆதிகூலபபுல
டன் வாழ்க் தூவந்தார்.
* வர், ௮ருணாசலப்புலவர், கந்தசாமிப்புலவர், ஈல்ல
குமாருப்புலவர், சங்கலிவீரப்புலவர், முத்தம்மாள்,
ஐயம்பெருமாள்

புலவரென

தார்கள்--இவர்களுள்
கு குலதெய்வமான

9.

ஏஎழுபிள்ளைகள்

ஐயன் பெருமாள்

சாத்தாவின்

திருவிக்ரெமனான

யம்போல வெள்ளிய

துப்பாய்கன்ற

வருவிகள்

பிறக்

புலவருக்

பெயரிட்டனர்.

மகாவிஷ்ணுவினுத்தரீ
ஒல்லென

திருக்குற்றால ஈகரைப்

வொலி.த்

பிரசானமா

2
ஆரிய
சமூசுங்கள் குழீஇய
டை
நரட்டிற் கணித்தாகிய. முனி புங்கவர்கள்: நிட்
FSBO

சக்கொண்ட

செய்துயரும் நிட்டைமாபுரியென்னும் நெட்டுரில் .
வத்த.
வேலுமயிலுப்பண்டி தருக்குச் கற்பிற்சிறக் த
முத்தம்மையாரை விவாசஞ்செய்து

மியாகய

.
௦
கொடு

த்தார் கள்,

மேற்கண்ட

8.

௪கல

யத்தி?லயே

சுரண்டையிலிருக் அ

முூத்தானர்தசுவாமிகள்

அங்குத்

ருக்கெழுக்தருஸி

கடாக்ஷிதது

பட்டினமருதூ

தெருவில்

A Par EH

ஐயன்பெருமாள்-

விளையாடிக்கொண்டிருந்த

புலவரைக்

சத்குண

அப்யோதவருக்குப்

தபோபலமேலீட்டால்,

குழந்தை

டன்

விற்பன்ன

சாஸ்தி”

விளங்கினார்.

சம்பன்னராய்
பூர்வ

ஐயன். பெருமாள் புலவர் பாலி

இவர்முன்

சமதமாதிசம்ப

தெரி
த்திகளைப் பயின்றுவிட்ட குனீறயினரெனத்
நீது, இவருக்குத் த்த்துவர்ர்த்தங்களை உணர்த்து
தற்

கியன்ற

ரைத் தனிய

பக்குவமுடையொனசக். கருதி, துவ
யவ்வூர் வீசாயகர்கோவிலுக்கு ௮ழை
ஞாேைைதேசஞ்்

த்துப்2பாக்.து,

னே

செய்தனர்.

ஐயன்பெருமாள்புலவரும் குழந்தை

ந்தசுவாமிகளைச்
வருடன்

சாயைபோலப்

மதுசைக்குச்சென்று

விடாது முறையே

உட:

முத்தான்

மிரியமனமிலசாய
குருபணிவிடை களை

செய்துவர்தனர்--அ.ப்பால் தா

ய் உந்தையர் குழந்தையின் பிரிவாற்றாமைக்குத மணம்:
வருந்துதனர்.
~~?

அக்காலத்தில்

குலதெய்வமான

௪ene

ப

3
தா,

சனவிற் 3௫ன் றி

மை

நீங்கித் தந்தையார்

மிகச

வணங்கிப்

யறிவித்தபின்னர்

மதுசைக்குச்சென்று

புதல்வசையுங்

BE சுவாமிகளும்

மனவாற்மு

தந்தையார்

கண்டு

சுவா

பரிதாபிக்

வசவு கோக்இப். புதல்

வரையழைத்து முன்னைவினை பறிர்து ௮ப்பமன,

௨

ஊக்குஞானமான

தூ

இ

ட்டுமெனவருளி

இவருக்கு

இல்லறத் இலிருக்ததற்பின்

ஞானியென்ற

பெயரா

லின்றுமுதலிட்டு

வழங்குகவென்று

தந்தையாரை

யும் புதல்வரையும்

விடைகொடுத் தனுப்ப விடைபெ

ற்றுக்கொண்டே-இவர் கள் தம்ூரையடைச்தார்கள்

அன்றுமுதல்

புதல்வரை

ஞானியென்று

சகலரும

மைக்கலாயினார்,
fi

4.

இல்வாருக, தாய்தர்தையர்களுக்ளெங்கி,

ஞானியார்

புராதன

நகரமாகிய

Soran gts or Be

இருளகற்றி

ஞாளுபூர்ணையாகிய

களக்காட்டில்

அம்மையார் என்னும். மாதுச?சாமணியை

விவாசகேோ

த்சவம்செய்தனர். இவ்வாறுகிகழாகிற்க இவரிருக்௪
மணவறையிலிருக் சவா

mM மறைஈனவிட்டனர். ஆங”

அருந்த பலருமனச்திகைத்து பலஇறப்படப் பேசக்
தொடங்கினார்கள்
னமுத்தம்மாள்
gw Bas wah aa
கண்டசகலரும்

வேண்டுகோளுக்கரங்கி மீளவுக்கும
வெளிப்படுத்தலாயினார்
வியந்து

3பசானச்த

பின்பு தம்பதிகள் முதலாயி?னார்
வந்து

சேர்ந்து

கமச்கையாசா

இதனையுணர்ர்த

இதனைக்

மடைந்தனர்

பஃடினமருதூர்

வாழ்ர்துகொண்டிருக்கும்?போது,

டத்.
ஞானியாச்

இதற்கு

முன்னமே

யன்றெனக்கருதினவராத.ன்

தனியே

உலக

வாழ்வு

நிலை

இதனை

வெறுத்துத்

நெட்டூருக்குவந்து தமக்கை வீட்டில்.

அக்கொண்டிருக்கார்--அ.து சண்ட பெற்றோர். இ
ருளகற்றியம்மையாரையும்
து சேர்க்க ஞானியார்

கெட்டூரிற்

இனி

உலக

மென் நஞ்சி வீட்டைவிட்டு
இயில் பனி வெயில்

கொண்வெர்

வாழ்க்கை பார்

அ௮வஷரிலுள்ள' முச்சக்

சாற்று

மழைகளைக்

கவனியா

௮, ஏகாக்கெடுத்தராய்
நிட்டை
கூடியிருந்தார்.
அப்போது
தேவர்களெல்லாங் கறையான்களாக
வந்து புற்னுக

வளர்ச்து

ஞானியாரின்

மூடிவந்தனா- மேற்கண்ட
ரும்

முத்தம்மையாரும்

பகலில்
ளால்

சூரியகரணச்

தாச்காது

வருடங்களானவாறே
முழுவது
மையாரும்

திருமேனியில்

தம் மூன் தானைக

இங்கனம்

இரண்டரை

புற்றுனது தம.

மூடிவிடவும்
விசாயகக்

இருளகற்றியம்மையா

ஞானியார்

மறைத்துவர்தனா-

திருவுருவை

"மேற்சண்ட
கடவுளை

பக்தி

திருவுருவ
இரண்டு

அம்

பூர்வகமாகத்

செய்து
உபாசனை
தியானித்து ஒருமண்டலவரை
வக்தனர் :-அதற்கு ௮வ்விராயகக்கடவுளும் ௮
வர்களது

பக்இக்செங்கி

மனை ஞானியார்பால்

பவ்வூரின்

விடுத்து

படி ஆக்ஞாபிக்க ௮வ்வம்மனு
இயவவாறுசைப்ப

ஞானியார்

யிருக்க ௮தைகத்தெரிர்சு

முப்பிடாரியம்

இல்லறத்திருக்கும்
மவ்வாக்ஞைக்கணங்
கவனியா

தசைவின் றி

விநாயகக்கடவுள்

தனது

ர

9

துதிக்கையால்

தபோநிதியாகய

௮டனெடுத்துச்
றிணீரினால்

சத்திர ஈதியிடை

புற்றுமண்

ஞானியாரெழுக்து

விரித்தனர் ஆற்

கரைக்னு

சீதள

பசுமற்தைகள்

குத்துக்கல்லிடததே
யாரிருவரு

ஞானியாரைப்புத்

கூடுமிடத்துள்ள

தோன்றினார்

இகனை

முப்பிடாரியம்மனாற்றெரிக் தூ

யொன்றனுப்பி

ருமாவலுடன்

2தான்ற

அம்மூர்த்தியானா

௮ம்மை
ஆடை

யாங்குள்ள யாவ

பார்த்னஅுக்கொண்டிருக்
வீட்டிற் 2௧௫ யாவருக்கும்

எதிர்

வசவு

தார்கள் ஞானியார்

் விபூதியளிதது வ௫த்திருந்தனர் வரவுணர்நத ஞானி
யாரின் தாயாரும் நெட்டூருக்கு வகு ஞானிபாரைப்

முறைப்படி இல்லறத்திறுக்க
பார்த்து, முன்னோ
வலிக்து வேண்டியது மல்லாமல் ஓர் இருப்பு வேலா
யுதத்தையும்

பூசித்து

வழங்கி

வரும்படி.

மொழிக்

தனள் அதற்சவருமிணங்கி இல்லறத்திருக்து அச்
கெட்டூரில் வேலாயுதத்தை

ஸ்தாபித்துப் பிச்சைய

ன்ன Copp

age

அளித்து

Madge

வக்கார்

அதிதிகளுக்கும்
ஏழுநாள்

இவ்வாருக

௮வரது

பத்தினியாருடன் கூடியிருக்க அுவவம்மையார் கர்ப்
மகவிற்கு
மகவையளிக்கவும
ஒர் பெண்
பமாக
ஞானியார்

தாயாரின்

பின்னும் ஓர் பெண்
க்காத்த

அம்மாள்

oar முதல்மகவை
கொடுத்தார்கள்.

பேரிட்டு

மகவுதிக்க

வழங்கிவந்தனர்

வம்மகவுக்கு என்னை

எனநாமம்புனை ந்தனர்

இவர்க

களக்காட்டில் விவாகஞ்செய்து

6
5.

பின்னர்

ஞானியார்

மைத்துச் "சர்சியாசஞ்
ய்து

யதாப்பிரகாரம்*

சஜ.

அகா.இபிசைஷ

தம்மனைவியாரைய

செய்து "கொள்ளும்படிசெ
சர்வதயாபரிபூரண

ஏமையம்மா

?

யென்றுசொ

ல்லி பிச்சை 3யற்று வேலாயுதத்திற்கு
வம்

௮ இதஇிகளுக்குதவிச்

ப்புசித்த

வரும்படி

நிவேதித்து,

சேஷித்த

பணித்து

பாதல்

அன்னத்தை

இளையமகவைத்

தம.

க்கை முத்தம்மையார் குமாரனுக்கு விவாவகஞ்செய்

யும்படிக்கு உத்தரவு கொடுத்துத் அறவறத்திருக் அ
ன்

வந்தனர்,

6.

அர்தரள் ஞானியார் தமது

அசாரியரரன

குழந்தை முத்தானர்தசுவாமிகளின் பரிபூர்ண
யைத் தெரிக்து

மன்னார் கோவிற் கேஇ

தசை

அச்சுவாமிக

ளால் அப்பரானக்கர்'! எனப்பெயர் புனையப்பெற்று

குருபரிபூர்ண

தசையைக்

சம்ஸ்சாரங்களைப்

தெரிசத்து

வேண்டும்

பாக்கு கடத்தினார் குருபரிபூர்ண

காலம் கொல்லம் ஆண்டு தொள்ளாயிரசத் தப் பத்தா.
bade wo As Sows
BF os Bde
ரம் விசாக

ஈட்சத்இரம்:-

LT BT a Fay alan

Bl aw (op oir
ஞான்று

eB குருவா

மேற்கண்ட

கெட்டூருக்கெழுவித்து

தீ.தின் பக்கலில் ஸ்தாபித்து
7.

urs

பூசித்து

ரின் ஸ்ரீ ௮ப்பரானச்த
Cur pew
வடகரை

Capa
ஜமிந்கார்

குருவின்
வேலாயுத

வர்தனர்.

சுவாமிகள்
saat

ஒக்க

தவமியற்று

'வெள்ளைப்பாண்டிய

த

~-

id
ர்

அரையவர்கள்
களுக்கு

ஈஸ்வரா தீனமாகச் சந்தித்௮ சுவாமி

வர் தனை

வழிபாசெளியற்றி

கெழுக்தருளப் பிரார்த்திக்க,

அரண்மனைக்

வாக்களித்து

ருக்கு மீண்டெழுர் தருளிரை:
8.

Qardeugs

போலீஸ்

-

சித்திகளெல்லாம்

இன்ஸ்பெக்டர் மக-॥-௱-ஸ்ரீ

யணசுவாமி

நெட்டு

பென்சன்
3. 1. சாரா

நரயுடு ௮வர்களியற்றிய நெட்டூர் ஸ்தல

ப்புராணம் சித்கிச்சருக்கத்தில் பாக்கக் காணலாம்.
9.

ரண

ஸ்ரீ ௮ப்பரானந்த

சுவாமிகள்

தமது

கசையையுணர்ர்து வெள்ளைப்பாண்டிய

மூகசலான

அன்பர்களுக்கு

அழைத்து

முன்ன?

அவரவர்ச்ளுக்கு
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gs ௮

ஆனிமீ”

துரை

தெரிவித்து.

ளேண்டிய௰

குருவ

பரிபூ

aT up

வரங்களை

ச

ஈட்சத்தி

ரத்தன்று பரிபோரணைததிள் இரண்டறக்கலந்து திழுக்
கோவில்

.

.

ச.

கொண்டெழுக்தருளிஞர்
ழக,
29)

10.

அப்பால்

யத். துசையவர்கள்
ஆலயம்

பூஜா

முதலிய

கைங்கரியங்கள்
பிதா

சமாதி

கைவேத்திய

ஈடைபெற்று

திருவிளை

சாட்களின்

பின்

மகரவர்களாகிய--சுக் தரலிவ்

சம்பிளளையவர்கள்--ஸ்ரீ

ன் பரிபூரண

நித்திய

நடைபெற்றுவரும்

யெனது

வெள்ளைப்பாண்டி

அன்பகளாற்

நிர்மாணஞ்செய்௫ு

யாடல்கள்
னர்.

மேற்கண்ட

க

௮ப்பரானந்தக வாமிகளி

இருபாபாத்திரருமான

லிங்கம்பிள்ளேயவர்கள், பேட்டை

ஸ்ரீமாக் சங்கர
அருணாசலம்பிள்
>

os

ச

.
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முக்கிய . ௮அனபர்களாலும்
ளையவர்கள் முூசலான
- மற்றுள்ள மெய்யன்பர்களாலும் அன்று கொடகங்கி
இற்றைஞான்றுவரை

காரப்பக்கொகம் அர்திகமண்ட

இருப்பணிகளும் வேலாயுதமிருகர்சு கர்ப்
பக்கொகத்தில் ஸ்ரீ 'சுப்பிரமணியக்சகடவுளை வள்ளிகா

ப முதலிய

ய.தெய்வயானை

சாய சமேகராகப் பிரதிஷ்டித்து
நித்திய

உத்ஸவாஇகளும்

௮கேக

பூஜாபடித்சங்க

@Hth ஏற்படுத்தப்பெற்று ஸ்ரீ ௮ப்பரானந்த ருருகர
தன்

இருபையால்

ஈடைபெற்று

பூரணமாக

வரு

இன்றன.

ஸ்ரீ

11. ' அனறுமுதலின்றுவசை

gy OUT Tem

ந்ச சுவாமிகளின் பெண்சர்ததியின் வகையஸக்களே
ழூ. அலயபூசை நைவேக்திய சகல சகைங்சரியங்க

ஈடத்தி arm Spt wor.

ளையும் பக்தி சரத்தையுடன்

12.

-இஃதன்றி ஸ்ரீ அப்்பரானந்த சுவாமிசளை

பக்தகோடிகளுக்கறிகுறியாக

விக்சொகருபமாசத்

திருவுருவ பிரதிட்டை செய்யப்பெற்று யாவரு
கொண்டாட உத்சவாதிகள் நிகழ்ந்து வருகின் றன.

அவ
(ose
ஓம் தத் ஸத்
. இங்கனம்

1092-ம்ளு
தைமீ”

18௨

.

இடியார்க்கடியான்,

சு

இ. முமலிங்கம்;
கெட்டூர்.

ப

சிறப்புப்பாயிரம்

தெட்டூர் ஸ்தலபுராண

மியற்றியவரும்

மா ணுக்கரும்

இக் நூலாசிரியரின்

தச்சமல்

லூர் ரயிட்டர் பாலு காயுடு அவர்களின் கனி'
ஷ்ட புத்தாரும் சிச்துபூக்துறை வாசரும்
போலீஸ்

பென்சன்

இன்ஸ்பெக்டருமான

13.1. சா ரராயணசுவாமிதாயுடு இயற்றியது,

BEM TT

மலர்தலை

நிலமின் வைலைர்திரு முகம்போல்

விலர் சலை யம்புசை சலகர மணிகொழித்
செகத்திசை
. உறுமறை
நிவவென

யும்புகழ் எத்த
யொலிமலி

குறுமறை சாட்டில்

கொளியெறி

வட்டூ வன மூவ
ஈட்டர் ஈடஈவி

© Rao
_

இலகம் போலவிர்

மட்டூர் குழலியர்

னெட்€ர்

வளர்ந்தோன்

கொளனுமுக்

கானர்து வெள்ளர்

குழர்சைமுக்

சானக்த

தலைப்படரா்

விழைர்சககோ

வடையான்

சட்டைப் பாசம் விட்டவர் நட்டுறை
மட்டுடை

ஈ.றம்பொழிற்

பட்டண மரு

தார்

இகழற லொழிச்துத் இகழறம் வளர்த்த புகழ்மக ராஜ நிகழ்புல

வன் மனை

மதுரவல் லியின்வயின் ௪த௫ட னுதித்தோன்

9

சிறப்புப்பாயிரம்.
மருளகதற் றியபார் வெருளற முருக்கெ
இருளகற் மியமின் ஜெருள்கடி சொண்டோன்

சேசாஞ் செய்துமா தூகரங் குயிற்றி
இதனம் வேர்குகி வேதனம் நிறைத்தோன்

்-. கொன்னப் புற்றசொல் பன்னிய புலவன்
சன்னப்புற் ரொழிய

வின்னருள் புரிச்தோன்

செக்திரன் னகரிற் பச் தனைச்

காப்பு

_ முந்திமுற் றிறக்து சந்தனத் தரி௫த்
| தாயுளி னெல்லை யாயுள வசனை _
யாயுள னமைத்த
செட்டைவா

வாயுள்வீ றுடை மியான்

யில்களை கட்டுளத் தட்ட

.

நிட்டைலாய் நிநீஇய சிட்டவா சாரன்
சீர்கரு முறையுளி லேர்தரு செவ்வேள்
கேர்தரு சேலை. பார்பெற அகுத்தோன்
அக்கர வம்புனை நக்க ரிருகா
லக்கர

வம்புறு

சச்சார்

பத் சியில்

அழ்கா யன்மார் ஆழ்ஸலா ரா இயர்
சேழ்தீர் பலியில் மூழ்கா நின்றுளர்
அன்னா ௬டஜெப் பின்னா ரிலனில்
ஈன்னா ர௬ுடன்றொழு

மின்னா ௬ுருவுளோன்

புலவாச ஸிதயப் பொலன்சிறை
சுலவிய புராண
தமிழ்மொழி

விவகுசாண்

யாக

வண்டர்

றுணரிணர்

விமிழ்சர ஈவிலக்

தமியன எவிலரு எமிழ்இனைச் சுரர்தோன்
இன்னமும்

பலவா

மன்னிய

மகிமையை

என்னரும் புகழ ஈன்னரி லொழுச்சியோன்
மெய்ப்பபா னந்த வைப்பரா

மந்து

8

சிறப்புப்ப 1 பிரம்,
Diggit னர்தன் பொத்பக
மெல்லியல் செங்சை

மலரில்

செல்லியம் சனியெனப்

பதிபசு பாச விதியினை

யுசர்ச்தோன்

எற்றிய பவத்துயாச் இற்றக
முற்றிய வகச்தை
மாதிய

Fug

பற்றறக் கடிக்கோன்
மணிகளை

௮மரறு

பகட்டிர ணியவுளத்

எண்ணையி

சகட்டிடை

னெழுச்செனக்

பண்ணிய

வூன்றி

தியான

நிறைத்தோன்

சண்ணுகன்

புண்ணிய

வண்.

ஈன் தவைம் புலகலங் சான்றன
போன்றரு
.

மலாடிப்

சொன்றி

வருழ்து கோணன்றமா

தவத்தோன்

e

கொக்கேய் ஈறம்பொழில் மிக்கார் மயசகர்
மிச்கேற் சித்தர் கெக்கருள் சுமந்தோன்
போக்கிய னாயேன் மாக்குரு வண்டடனச்
வாக்கடிக்

ஈலக்சேன்

கேச்யே

.

கமலன்

இர் துசோய் மாடச் ிச்துபூக் துறைககர்
சந்துதோய் வாச வக்துறுண் பலகணி
கூர்த்தியல்
விடாதுறை

85 தாயக
வேத

ச சுஷிணா 'ஐறர்த தியாக
இன்ற

மடாலய

மம்

பதியாம்

சாத சேயக

காயக போதி

_ மாற்சட வெள்ளிபண்

~

காமண்
Cu ha

வுளருணப்

பாற்கட லழுதம் சா.ந்கட நிறைத்தென
மான்மணி

மாலை காலையேத் செடுப்ப

நான்மணி

மாலை நூன்மிலைர் தன்றியும்

சோத்திர

மாலையுஞ் சாத்தின னகைகளை

ட

4

சிறப்புப்பாமிரம்.
பாணர்பாண் மலிதரு

ரீணசர் கேர்தன்

சங்கையில் பவுச் இர் சங்கைகோம்
தித்து விசாரணை
தின தனை

யுய்த்திடு மிதைபன்

நிகரிய சகனதன

இருட்டின

aoe

தஇரச்கோன்

விப்வன்

மாலி னருட்டலச்

உள்ளுவா ருள்ளச் துள்ளு

மெல்வண்

யொருவுண்

பத்தியிற் பழுத்க விக்கச விழுச்சசை

இ

பத்துடை யடியர்பால் வைத்இடு மார்வன்
அகத்திய ணிசாகலா
சேடனை

மச. அவ

நிபுணன்

மானும் பீடுடை. யறிஞன்

இராமனை நகிசர்குண இராமலிங் சேக்தான்
இச்சச

.

,

மெச்ச ௮சூயம் நினனே

~

*

இசாமகநாதபுரம் ஜில்லா

சாலை தமிழாசிரியர்

ஆக்தங்குடி

7. 7. வித்யா

பிர்மஸ்ரீ ]ரீ,, சுப்பசாமய்யரவர்.

கள் இயற்றிய த,
அறுசீர்ச் கழிசெடிலா
போதசகா

சரிய விருத்தம்

யககெட்டூ ரப்பரா னர்தனெனும் புணிக

னார்ச்கெம்

வேசசா யகலெல்லைச் இக்துபூர் துறைவாமும் விமல eon tgs
பாதகா

யகன் றமிழா

னான்மணிப்பா
்

-மீசசா யகமானோே

ரசாயகமா

மாலையொன்
று பகர்ச்சா
னிப்பூ

வாரோர்கால்

விளம்பின்மாதோ
ச்

5

சிறப்புப்பாயிரம்.

-.

வேத்திரப்பா ணிப்பகவற் கருள்கூர்க்த நெட்டூர்வாழ்

விமலன்
மீது, தோத்திரப்பா
னோடு

சூட்டப்பெற்ற,

காத்திரப்பா

விடா மூயற்சிபினார் கடிர்து
ரைத்த வேதசா

மாலையினை நான்மணிமா
டறுமெழுபான்

கூற்றை,

யகன்பெருமை

கலைவன்் கோட்டை

spp

ஜமீன்

தச்சகல்லூர் சித்சர்மான்மியம்

A. T.

மீதும்

சாத்திரப்பா வென்று
ur sap,

AG ay com tb
நான்மணிமாலை.

பிரபர் தங்களை ,இயற்றியவருமாயெ
மகரா-௱ஸ்ரீ

லையி-

ஆற்றார்

இராமலிங்கம்பிள்ளை

அவர்கள்: இயற்றிய த,

மட்டூருங் குரவுஈமழ் புயற்குருகி வாயார மூழ்ச் தபாடி,

யெட்டூர்சென் நிர் தீட்டும் இரவியக்கா வடியெடுத்த மியற்ற
த்கொண்ணா, நிட்டோக் தலமிளைத்து நியமகிலை முறைதவரு
G56 @ rear

திட்டா வாழும்,
._ தொரு

Coy em peer

டதமுடியா

அழி

நீடலாலே.

திரிகூட வனாபிறக்து தென்காூப் பதியடுக்குஞ் சித்நூ Ore

லார், இரிகூடு ச்சவளை தெரித்தோடத் இச்சனைத்துர் இராக்
சை வீ?ிப்--பெ்ருமாதினு ருத்தி ராஈஇி.பாய் கங்கையொரு

புறத்தேமேவ,

யரியாதி பிரமர்தொழ

கொளுமவ்வூர் சள்ணில்,

மூருகனருட்

கோயில்

6
சிறப்புப்பாயிரம்
எ$ைபிரான்

யிருந்து நிட்டை,

றிருவருளை யின்னபடி

சர்சமுறச்சாஇக்கு

யென் ணர்ச்சே

மப்பரானர்சகுஞசாமி

தாளில். செர் தமிழால் சான் மணிமா மாலையெனு மோரலவங்கல்
செய்துசாத்தி.. பந்தமறுச்
னெனிம்

தய்ச்தவரும்

ஸணியாவ

பசரக்கேண்மோ,

இச்சையறுசத் தன்பர்குழா

மேவும்.

பாவலவ

மீடேறப் பூரணம்சோடினிது

தச்சைமிக்கேல்மாமுனிவன்

தழைக்சவர்மேோோன், பச்சிலையே
பரனடியே

பன்னிப்பன்னி

சந்தானபரம்பரையே

னுமிடிவார்ச்

கருள்சு£க்கும்

மெச்சிடுமால் வேசகா

யகசாமிக்

குரவல்னென விளம்புலாமேோ,
e

மேலப்பாவூர்
வித்துவான்

பென்சன்

0மஹெட்சன்ஸ்

மக-ர-ர- ஸ்ரீ கோபாலகாயுடு

ளியற்றியது. .
e

எழு€ர்க்கழி செடிலாகிரிய

விருத்தம்

சாதுசங் கத்தை வளர்ச்குக்தாய் போல்லான்
த்து

நாணமே

யுடையான்

ீதிசேர் இர் அுபூர் துரைமடர
நிருமிச்கசோன் வேகா
போதக

னெட்ட

பொலனுறு
சாதக

லயத்தை

யகப்போர்

ரப்பா னச்தண்

பாதபங் சயத்துச்

மாச நான் மணி மாலைச்

சாத்தினான் சசங்சொண்டா

ஒடவே,

2பில்
அவர்க
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சிறப்புப்பாயிரம்.
இராமகாதபுரம்ஜில் லா திருச்சுழித்தாலுகா
இசாமேஸ்வாரம்
fo

௪

.

ம

தமிழ்ப்பண்டிதர்
இருஷ்ண

தேவஸ்தானம் கூத்திபாறை
௪

.

மக-௱--ஸ்ரீ

.

மதுரகவி

முத்து

ராமானுஜதாசரியற்றியது.

அறுர்க்கமி

கெடிலாசிரீய விருத்தம் '

தவளைகள் குருறுகடற் நுறைமுசமர் இரககரி துன்றி

ஞாங்கர், மேவியபட் மனமருதூர் வியத்தகுஈற் றலச்துஇத்து
வெய்ய

தாபம். மூவகைய

பகைதடிந்த

ச்சை முத்கானர்சச். சாவதன்பொன்
மலர்ச்தம்

வாய்மடுத்துத்

கேரகனகஞ்
. குங்குமங்கள்,

முழுஞான

வாட்குழ

னடித்துணைத்தா

மரை

தலைமேற் கொண்டோன்.

செங்கழுகீர் குவளைவிரைத் தாதுசர்தங்

ஆசவிலை

மலிர்துசெறிச்

சகழிபுடை

யுடுத்த

மணி யம் பொன்மாடம். மாகமிசை யிர் திரவில் வளைபரிதி வான
வன்போல்

ரப்பா

வயங்கிக் தோன்றும்,

போசகாலம்

்தனடிப் புனைதல் செய்சான்.
ரிடகூ

ரியமதுரச்

செந்தமிழ்நாற்

சான்ற.

கேரணிய

புலவர்டக்கை

“குழ்ர்துமொய்ப்ப

நிசழ்தது

சாற்சொல்.

தெளிவு
தெடுத்து

பெருகுனெட்டூ

விழுத்சசவின்

சுவையொழுகு

றுறைப்படிந்தூ
ஸஞிமித்றினங்கள்

வேரிமலர்
வியப்பு

தெறித்
வீத

நாரினிது கொடுதூய சான்மணிகோச் இரமாலை ஈயக்து யாத்த
மேவிய?€ீர் மயனகரி மிக்கேற்சிம் தன்பொலர்தாண்
மெல்லென் ரோட்டும். பூவிணிழ. லொது.ங்கழும்மைப் பொரு
ள்வினவிமுண்டனமும்
புரிந்து செய்ம, காவிபுனை துல்
வேடம் சலக்தொழுகி யுண்மைகிலை கையினெல்லிச், சேவி
னிய கனியென்னத் கெளிர்துசவ வனுபூதிச் செல்வம் பெற்
ரோன்,
்

8

சிறப்புப்பாயிரம்,
பிணிதன் றி
றிக் தச்ச.
யிரை

லின் ற பீழையினை யறக்கடியும் பெற்

மணரிமர்திர

வித்து

வெளடதங்கள்

வல்லே,

வடித்தியக்கிடியுலகு

திணிசொண்ட

பிறவிவெச்கோய்த்

இமிரமிரிச் கோட்டடுப்பச செல்வச்சக்கும்.

துணிகன்்

Gras
sr pos gis செறியொழுச்குஞ் ruta
மாறுபடு பலசமய
பொர்கால்,

சேுபட

வாதிகளை

முன்சாணான்

2உ.திட

ner,
மணிப்பூட்

மெய்யறிவுச் சீரியரைப் பின் சாணான்

செரிச்குமேன்0, வீறுபெறு சமதமமேல் விடல் சஇத்தல் Fur
தான

ம்குசரத்தை,

கொண்டா

விவனெனக்கொண்

FOG
போற்

vss

சனபதங்கள்,

வளகாட்டிக்க

“மூறையுள்பொழி

யருட்

டாடியேக்ச,

எாயிரஞ்சூழ்
துலங்கயென

சூழும்செம்பா,

பூர்துரைத்செச்

சரித்தோ

அறுமுறு

சங்கபஞ்ச

சன்னியம்

புடையுடுத்த தூவமுதி

றலங்கலென

சணமூர்ச்தியாலங்க்கே,

விலங்கு.
சலங்குலவ

னவில்வேதரசாயககற் றஐவ€மானே,

_.. “பைவி
வயப்
சிறப்புப்பாயிரம்முற்றிற்
று.
—ROy-

வி

se

ச தீருருகடாக்ஷம்.

கெட்டூர் அப்பரானத்தர்

நான்மணிமாலை

_.. ஆலைய

ணிவைப்டப

சாப்பு
வெண்பா
ஆன்மணிசேர் நெட்டர்ச்கோ னப்ப.ரா னச்தன்மேல்
சான் மணிமா

லைப்பா ஈவிலவிஎங்---கூன்க்திகொள்

அத்திமுக னம்மை

யருள்குரவன்

பாதமலர்

பத்தியுடன் ரூழ்வேன் பரிர் து
நூல்
ஓ
வெண்பா.

மசகணியார்நெட் Cro

ma னந்தன் மாட்டுப்

பணியார் இருத்சளியைப் பற்றிப்--பணிபுரியின்
.இர்திரனுள் ளிட்டார்க்கு மெட்டா வெழிக்பேறு
8 ip 5 5.
g§) ZO, கெஞ்ச
ab

(1)

சலிழ்துறை.

ம௫ூழச் தகுமப்ப ரானக்தன் பொன்னடி. வாழ்த்திரெஞ்சே
இகழச் தகுழுல காதிய போகத்தி லிச்சையினைப்
புசழச் தகுமவன் பொர்பார் புராணம் பொருர்தவிங்கன்
நிகழத் தருமிச்சை கொண்டா

லுனச்கு நிகரிலையே.

(2).

டக.”
அறு சர்ச்சழி செடிலாடரிய விருத்தம்.
கிசரரு கெட்ட ரப்ப ரானர்2 முனிவ கின்பாத்

புக.ர.சக் கலக்க வெண்ணிப் புகுக்இடின் மனமோ

வன்சூள்

பகர்ச்தெனைப் பத்தி லீர்த்தூப் படுத்த தகுமோ விரத
அசர் தனை யடக்கு சண்டா யண்ணலே யடிச சோறே. ். (8) .
அசவல்.

ஏரார் சவத்தோர் Som ரருணிலை
பேரா திருகிதி யோரா

|

தலூனைப்

பாரா இமையாப் பார்வைசோக் காக
வனமலை

முழையின் மத்தியில் வைஇப்

பணிலெயில் காற்றா னனியுடல் வாடிப்
பச்சிலை யாதிக ளிச்சையற் நருந்திப்

'

e

பலசால் வருந்தி யிலகா சச்தப்
பேற்றையுற் ரார்சர் சார்றுச னோக்கா
அ.ற் தனை மனனே

பெத்றதாய் தந்தை

பெண்டு பிள் சோசளோ

துணையென

டெண்டரு மொக்சுல்

சஈம்பி யிணைபிறி யாதே

கூடியு மலைந்தும் வாடியும் இரவிய

வாசைகூர்ர் தந்தோ வேசையோத் றொழில்செய்
இ.ற்றைராள் வரையும் பெற்றதை யுணரா
யிருப்பது பிழையரு வருப்பினை யடையா

தீறத்தினை மறந்து பிறத்சலே தொழிலாய்
மூவல கத்துக் தாவியே சுழன்று
யுன்னுடன் சேர்ந்த வென்னையும் கருத்தி
யருர்துய ௬றச்செய் தரு சசை யாய்ச்தே
யிருவரு மயறீர்ர் தருள்பெறக் 605 BE
குழல்செய் தழையும் வாழிநா லணாயைச்

'

3

.

தாழ்விலா துஞற்றில் வாழலா சம்பி
யார்வ மிகுத்தே யோர்வது தகுதி
மேதகு ல மாதவர் வருச்இப்
பெத்சுபே அுதலார் தெற்தெனச் கேண்மோ
கொக்தவிழ் மலர்ப்பூ ஈச்.சன வனஞ்சுழ்
நிட்டைலா புரியா நெட்ரே சகரில்
அருர்தவச் குரவ னப்பரா னந்த

மாதவன் சமலப் போதினி னாளும்
பத்தி விராகஞ் சத்திய மாக்கொண்

டத்தனே நீயே மெய்த்துணை யாமென்
Gear

பெருக்காற் பூசைசெய் தாற்றி

(PEST COTE EH மொக்கவே wal
ஓர்கருச் சாகப் பார்கருச் நின்றி

அல்லும் பகலுஞ் சொல்லிய

முறையே

பேணிகாம் பயின்று நாணிலா துதிசெய்
காடியும் புகழ்கள் பாடியும் பணிக்துச்
இடம்பெற நிற் லடர்ச்
Cat Oe ages
'ஏழை மனமே கோழை

வெவ் வினைகள்
ab BOE தண்ணம்
படாமல்

. நம்பியா தரிக்க னும்பரு மறிதற்
'தரியசற் சுகச்சீர்க் குரியராய் வாழ்வோம்

usta)

ee

sisted

aiGo

(4)

வெண்பா

ஆர்வமிகுச் துன்பா லவனவரத மன் பிய த்றப்
பூர்லமதி போன்றெனக்கோர் புத்திரல--கேருதத்குச்
செய்வாய் திருநெட்டூர்ச் சித்தா வுனக்கபமம்

ஐயா தெரித்தேன் ௮றி

(5)

4

50S
5 ICO D
அறியுர் சரஞ்சற்று மில்லேனென் புல்லறி வாலொருமீ, ட
குறியும் குணமுமி லாதுகின் ரூயிவை கூறு த.ற்கோர்
கெறியுர் தெரிலென் செட்டூர்ச்கைவவென் செஞ்சருன்பாற்
செறியும் வகையை

யுணர்த்தாய் பாகுரு சேகெனே

அறுசீர்ச்சழி செடிலாிரிய விருத்தம்

(6)
|

தேசிகா கெட்? ரப்ப ரானந்த 9வமே தயேன்
சகோஷியா

னாலு முன்பாற் ஜனொக்குடலாதி யீர்த

வாசியால் வழக்கெழற் குண்டு வன்மைசெய் யற்சசெய்யின்
காஷியா நிற்பர் சண்டாய் துரியவாழ் வீத னன்றே
அ௮சுவல்
ஈன்றே புரியும் கென்றிசொள் மாந்தரும் ்
வேசி

வாசம மோதுவார் கூட்டமுஞ்

சறியைக் சாகய

சாதன

முயன்றுங்

கஇிரியையைப் பற்றிக் இருத்திய மொழுச்இயும்
அரிய யோசம் பயின்றுமே லகலாச்

துரிய ஞானப் பெரியகர் தொகுதியும்

ஆ.துலர்ச் தேடி மீதலே கருதுஞ்
செல்ல மிகுத்தவர் இரள்சளுஞ் செறிந்து
வாவி கூப மடுச்சள்சூழ்ச் இலகும்

நிட்டைமா ஈசரோ பெட்டி ரண் டறிர்த
வித்சகா தமியேன் விளம்புவல் சேண்மோ

எண்ணில்பல் பிறவி சண்ணிய சாரண

மூணர்த்தியஞ் ஞான குணத்தினை யசற்றிப்
பத்தியிற் பழுத்த முத்தர்பா லெய்திப்
பணிபுரிர் தார்க்கு மணியுறும் பதவிப்

(7)

5

்

பேத்நினை யளித்தாள் போத்துகன் பெரிதும்
நின்பெருஞ் £ர்சா வின்பசன் புகழே
16

(8)

வெண்பா
e

சன்மைதிகழ் ரெட்டூர் நாயகமே நீமறுக்குச்.
தன்மை யழகோ தமியேனைப் புன்மயனென்
பெண்ணா

இருமையினு

மேமாற்றா தூன்பணிக்சே

பண்ணாக்கி யாண்டருளப் பார்

(9)

கலித் தறை
பார்க்கு ஞனக்கு நிகரான தெய்வமூம் பக்தியிலா
தோர்ச்கு ளெனக்கு மிகரான

பாவியு மில்லையுய்த் தப்

பார்ச்சு வெளக்கருள் செய்குவ தேஈலம் பாலனெனை
யார்க்கும் படி.க்கருள் செய்வாய்நெட் €ோப்ப ரானந்சனே

(10)

எண்டீர்ச்சழிகெடி.லா௫ிரியவி ருச்சம்
HES GU

பெருங்கடலே

mG e

யப்ப

srees ஜறர்த்தியனை யறிய வுண்மை
ஞாலர்த னைப்பகர்தல் வேண்டு மிந்த
ஞாலத்தின் வாழ்வைகம்பி ஈலிந்த விர்த
வீனன்ற ளைப்பு ரத்தம் கேலா தென்றி
எனைமொப்பா ர௬னைச்சவக்ச திலையோ வுண்டேல்
நானர்தப் பதவியுற்றாற் குறைவ துண்டோ
ஞானபரி பூரணனே ஈகவில்வாய் ரீயே

(11)

அகவல்
வாய்மையும் மாண்புச் தூய்மையும் பொறையுச்

தாயக மாக்கொ.ணேயவர் தணர்கள்
=

-

6
மறைமுழக் கொலியும் மகழ்விழா வொலியும்
அன்பர்க ளார்க்கு மாகா வொலியும்
தண்ணுமை குழலியாழ். 'பண்ணமை
-கும்பலாய்க் கூடி யும்பாசாடெய்த

யொலியும்
9g

வானவர் தானவர் மண்மிசை யிழிச்தூங்
இருஇறத் தன்னோ ரிகுநிதி கைக்கொண்.

டொருமன

மாக வுவர்அள் ஞருச௪

கூடிச் குலாவிப் பாடிப் பரவி
வரம்பல பெற்றர் தரங்கமா

யுறச்செய்

கெட்டூர்ப் பியி வட்டமா சச்சிசை
கட்டியே

நிற்ப விட்டிலாப் பக்தியாய்

ஏவல்கொள்
ஆக்க

இித்தா்ச ளாவல்கொண் டேச்சு

சல்கப்ப ரானர்தன் பொன்னடித்

கேனுர்து

மலர்ப்பாத் எந்தைவைச் சொளிரும்

அடியவ ரடியின் பொடிமுடி. சூடிப்
படி.மிசை நெஞ்சே

கடி.தினிற் டெக்கன்.

அருந்துயர் நீங்கிப் பொருச். துயர் வெய்த

இணையிலாத் இருவடிப் பணீபெற
பல்கா லோதியு
SOT DOM

மொல்கா

லாமெனப்

தஇருக்தனை

தோருல் sort ges

தன்மைசண் டர்தோ

-

சலியா

குருகென்

இருப்பின்

யமன்வரும் வேளை யென்னைநீ செய்வாய்.
goer car ஈம்பிய சமர தடுப் பாரோ

அலதுசான்
பெண்டுபிள் ளேகளுஞ் சண்டனை யெதிர்ச்சச்
கூடுமோ கூழுய் சாடிழர் இடவும்
மாடிழர் இடவும் வருவதன் முன்னர்ச்

இமிரநி வர்த்தினி யமிர்சசா யகனைத்
t

ல்

7
தினமொரு காலா இனுகினைர் தருஇச்
இிரிச.ார ணங்களொத் தொருமுக மாகி
உடல்பொரு எாவி புவப்புட ve
முடைகெழு மூடலவா வுயிர்பொகு ஞவற்றின்
௮வாவத் தருணிலை யவாவட.னாகெ
தவாப்பே

றடைஇடீ

சத்திய மீதே

(12)

கெண்பா
சேவரெலா

மேற்றுஞ்சர்த்

வாவலெனகச் சொன்று

சேவப்ப

ரானரதா

தஃ--சாராய்ர்தே யோவலிலா

மு.ச்திப்பே றெய்தரினை (Por
ap) Wor Lut தாட்கமலஞ்
சித்திப்ப தற்குவகை

செய்

(13)

sald தறை

செய்யுச் சஞ்செயற் இத்தேகஞ் சண்டி இதைர்துமனம்
பொய்யி லமிழ்ச்து புலன் வாயிற்-.-இக்இப் புலமழுங்கி
சைவசன்

மூன்ன

ரனது

பதாம்புய காட்டமுற்றே

யுய்யும் படிக்கருள் செய்வாய்கெட் டூரமரு ச் சமனே

(14)

எண் £ர்ச்சழி மெடிலா சரியவிருத்தம்
" உத்தமர்க்குத் தாய்தர்தை சர்குருவு மாதி
உயர்ஞானப்

பிரியருக்குச் சத்துபதே சித்தி

சத்தியசங் கற்பம்வாய்ச் தொழுகுமன்பர். தம்மை
ச்முசா.ர பயத்தினின் றுர் கடத்சாண்டு கோடி

பெத்ததசை யுற்றவர்க்குச்.இத்திகளிர் கரடி.
மிர் யமூடன் றணனிகிஷ்டை ஈகரியின்ச ணமர்ந்தே
எத்திசையும் சர்த்திபெற்ற வப்பரா னந்த
வீசவெனக்

குன்பணியி லிசைக்கும்வகை

புரியே

(15)

>
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அகவல்

புரிதவழ் மருகஞ் குழ்ச்திடு பொலிவும்
வரியின மரற்று மல்லிகை ரு;தலவும்
பூங்குயி லுலவும் பொத்புறு பற்பல
கோங்குமா ராங்கா லோங்குமா காக்களும்
புண்ணிய போகம் புசிப்பதற் கேணிபோல் _
விண்ணள அளாவிய விலங்சலுஞ் சூழ்ச் த
அரியரி யயனு

மதிசயித் தார்க்குங்

கரிபரி தேளுர் காவண

மமைக்து

x

அ௮.றப்பெருஞ் சாலையுள் எாவண வீதியும்

சிறப்பு ளின்னுஞ் சீர்பெற வுலவும்
ஈகராம் நிசரறு கெட்டூர்
அஷ்டைஸ் வரியரு மமைந்துள புரியைச்

நிட்டைமா

க

தானமாக் கொண்ட தன்மைபோ வரிய
வானசா டருமற் ஹேனரு மேத்தும்
பட்டண

மருதூர்ப் பதியினி MAES

இட்டமார் மசரா சேர்திர னுயிர்த்துணை

ம.தரவல் வித்தாய் வயிற்றிடைச் தோன்றி
முதுமொழிக் காவிய மூதறி வாளர்போல்
புலவரேச் ததிவிதப் புலவ.ராஞ் சோதரர்
ஈலமலி சங்க ஈமர்களைத் அறர்த

சென்னோ

கருதி யியம்புச வதுபோற்

ன்னே ரில்லாச் சாமியே சாயேன்.
புன்றகு சங்கமும் பூரியர் தொழில்களும்
ஈன்றெனச் கருதி சாணமொன் நின்றி
அலைச் திட றகுமோ வந்தோ வபகம்
nvr Git ககைர ம௫ழ்ந்தருள் புரிவாய்

ன

9
அலதுநின் குரவ னருளிய

* பலமதை

செஞ்சொற்

யுணர்த்திப் பாதுகாத் BS

நின்னது கருணைப் பின்ன மிலாசே
என்னிடச் அதிப்பிற் பொன்னகர் வாழ்வும்
பதரு£று பேறும் படியுற

~

போகமுங்

கைத்துன் னடியார் கனைகழற் பத்தி
வைத்திறு மாக்கும் வாழ்வையு

மடைந்து

சஇர்முன் னிமம்போற் கன் மசஞ் சங்கள்
விதிர்விதாரச் சோடி
என்னையான்

விதிக்குதிக் சகல

மறந்தே

அண்னையைச்

யன்னை வந்தணைய

சேய்சேர்ச் சார்த்தென

வருளே

(16)

வெண்பா

அருளார்ரீச பேரின்ப வார்கவியி லாழப்
பொருளார்ந்த

மாமொழியைப்

போதிக்

இருளார்ந்த

மூப்பாமுச் தாண்டி மு.சன்மைபெய்ளோய் நெட்டூரி

லெப்பாமழுக் தீர்த்தகுரு வே

(17)

கலித்துறை
_ குருவே யினிய குழச்தைருச் தானச்தச் கோவருட்காக்

தருவே. திருசக்சொண் டியற்றம்வன் ரொண்டர் கமதுளத்தாம்
உருவே யமரை நிகரோங்கு தாயசெட் €ரப்பனே
கருவேலை

Easter

முட்புணை மீதல் கடனுனக்கே

எழுர்க்கழி நெடிலா சிரியவிருத்தம்
சடர் தள

ஜனனம்

கடைபுக

அடைந்தென

சணக்கிலை

யதனைக்

வாக்கநீ கருதி

தசச்தே யிருக்குமெப் பற்று

(18)

10
மகற்றிரின் பற்ழையான் றுணையாத்
தொடர்ச்சனு நினமுஞ் சோர்வுரு இருக்கச்
குட்டுவாய் நிவ்டைமா

சசரை

யிடர்சனக் காக்கச் கொண்டார் நவச்தோ

ட்

யெழிலப்ப ரானர்.2। விதையே

(19)

அகவல்

,

இறைமூயன் @pés வியமன் mes 5
முறைமுறை
அறையறி

சன்மம் மொய்த்இட

வருந்தித்

யாதே சுழன்.றனை யந்தோ

நரைதிரை யெய்தி ஈலிச் இடந் சரணம்
அலமர். தவறி

சலமொன்

றின்றி

குலமுங் குறியும் குாமுங் குறைந்த
பிணமென்

ஜொருபேர் பிறககுமு னக்தச்

கணக்துணை யாகுங் கருச்சினை யாயா
தாண்டாண் ககெடொறும் வீண்டொமில். பூண்டு
மாண்டனை

பெரியா ராண்டெனச் கோதித்

தடித்துப் பகார்ரத தசவுரை
யடுத்தெனைக்

மறர்சே

கெடுத்தா யடர்வினை

கெஞ்சே

நின்னது புன்மையை :யென்னையென் றுரைச்சேன்
அ௮ன்னதைச் சிறிதிங் சறைகுவல் கேண்மோ
மாதரார் முகத்தை மதியெணச் ததித்தங்
காதலால் சண்ணைச் காவியென்

றுறைத்தும்

மூக்இனைச் இன்ளை மூக்கெனச் செப்பியும்

வாகனைக் குயிலிசை வனப்பென

+

மஇஒழ்ர்தும்

பல்லை யரும்பர் முல்லையென் ஜோதியும்
மூல்லையங் குழலை முிலென மொழிந்தும்
கழுச்தினைச் கன்னிச் கமுசெனச் கழறியும்

-

11
'வழுத்துங் சரத்தினை வாரிச மென்றும்
முலையைச் கோங்கு மூழென

மொழிர்தும்

மிடைநா விழையென வியம்பியும்

இலையெனு

சிலையோ விவளெனச் ரர்தையு ளெண்ணிச்
தலையை கெ௫ழ்ததுச் கடிகட கோக்க
அரவ

வாயா தவாவித்

மஃதென

இரமுடன் புல் யுரமதை யிழந்து
மூழ்கனே
ஏழமை

‘

பாழா மாழ்குழி யதனில்
மனனே

பூழுறச் சேண்மோ

அன்னவர் யாக்கை தன்னுடை யிழிவைப்
பன்னுறுல் காலைப் புன்னகை யாமே

கோழையுஞ்

சளியுங் கு£ம்பியு சாற்றப்

பீசோயு முகரும் பில்குலாய்த் அருத்தி
கெழுமிய இருமிசள் இண்டு மலப்பை
ஒன்பது பீற்ற லுலர்ந்திடு சட்டை
என்பது கரு தா யென்னே யவஊரைப்
பார்க்கவுர் தகுமோ பணிகளி னுடைசளின்
சேர்ச்கையை £5*ச் தெளிர் துர பார்க்சூதி

அன்னவர் பக்க லுளதரு வருப்பே
பாகுட னடியார் பாகமே

கதியெனக்

கூடிமன் னவர்பாற் குறிகுணமாயா
தாடியும் பாடியு மரற்றியுக் து.தித்தும்
வாச குகர்க்ச வமூஉச்சளை wa ope
சாதன நான்குஞ் சக௪மாய் தழுவிமே.ற்
சாதன

மடைந்து

சதர்பெற நிலவி

வேகவே தாந்த விழுப்பொருள் விளச்க
மோதி யுணர்ச்திடு மொப்பிலன் பாளர்கசூழ்
a Ba ணிறைமிறை மிளிர்கொடி யுலவும்

12
மாடமா ஸிசைமிக வளங்களார்ச் சோமல்கும்
ஆடச series சாகுமநெட் 6ர்கறை
யற்புதா is வருட்பெருஞ் சோ இதன்
ஈ.ற்பகப் புணையையே ஈம்பியெஞ் Gren ge

ட
e
ப்

சீப்பறப் பரவியாஞ் சாசனம் புரியின்
சுப்பிர ௧௪ சு,தசசை சன்யமாய்ச்

சைக்குணின் நிலகும் சனியென விளக் எப்
பொய்க்குணின் றன்னைப் புனித és
ஈ.ற்றகப் பேற்மை ஞயம்பெற ஒருளிக்
-

குத்றமின் ஞானச் குருவா குவரே

ட...

(0

வெண்பா

குருவழிபா டின்றிச் குறிச்சகெறி கூடல்

|

ஒருவழியி னாலுமின்றென் ளோலிட் டரு
மறைகளீ
கூறு தலான் வேறுமுண்டோ கோதிலப
்ப சானநீதா

தேறுதற்சோர் வார்த்தையுரை செய்

- சலித்துதை
செய்யா தொழித்திடி னுய்யும் வசையிலை திண
்ணமதே
ஐயாறு மாறு (pms
பொய்யா

vss

அமாக்கு.மொழியறி

aS ளையமின்றிப்
யாதவிப் புன்மையனை

எய்யாது காத்தருள் செய்வாய் நெட் டூரப்பதி Ser
er (22)
எண்சீர்ச்சமி

செடிலா

இரியவிருத்தம்

ஈசரனொன் நிண்டென்னல் சத்தியமே யாகு
மிைவனருட் கோலங்கள் பிரத்தியக்ச மாசப்
பூசுரரு மற்றையரும் வியச்குசல்செய் துன்னும்
புலமைகளை
பேசுற

யுன்னிடத் துப் பொருர் துவை யுணர்ச்சே
மமையுறு பெர்றியரு மீயானும்

13

ன

பிரபலமாச் தெய்வரீ யாவாயென் ரோதக்
கூசுவமோ வசமகழ்சோ மெழிர்பொழில்குழ் செட்டூர்ச்
, கோமானே

யப்பரா னர்தகுரு சவமே

(23)

அசுவல்

சிவஞ்சேர் நெட்டூர்ச் வபெரு

மானே

தவராஜ

மாகவி புவிராஜ ரோச்துஞ்

வராஜ

யோசச

ஈ௨ஈவ

சர்மலி வாழ்வே

*

மாக நயக்கு மெய்யண்பாக்

சுந்தகன் வரவுக் கஞ்சலென்
சிர்

தகைமைத்

FE STAG

றபயச்

தயாரிஇிப் பெரும

காகத் தூதுசென் ரன் மசன்

செச்திற் கிழறைவனைச

சேவைசெய் தாங்குத்

இிருச்கபா டத்தைத் திறக்சவு மடைச்சவும்
தருச்சனொ

ஆர்ச் இட

லுஞற்றினை

சன்மைசேர்

வருளினை யண்பிலா

காவலன்

௮ம்பணை

சாத்சே திருப்பி னேசுமோ வுலசம்
ஆயினு மிகழா தகளங்க சித்தவோ
தாயினு

மினிய

ணேயமொன்

தந்தையு

ஜென்வெரி

மாகவெண்

கின்வயி னுக்தலால்

சேயனைச் காத்தருள் செய்,ச ணின் பரமே

(5௯)

வெண்பா

பரமெனவே

புன்னைப் பலகாற் றுதிக்குக்

சாரமெணக்குத் தர்தருளுந் தன்மை--யு.ரமாச

ஈம்பினேன் புன் பிறவி சண்ணுவனோ கெட்டூர்வாழ்
உம்பர்கோ மானேயுரை

/

(25)
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சலித் துறை

N

னியுண்டார்..
உணாயு மிரையு மசன்றோ ரருணிலை யுன்
சென்றொளிருங்ட
இரையுங் கடந்து நவரான்குக் சப்புறஞ்
சனாயும் பிடித்திரு சண்மூடி

நின்றுழி சற்பமிறை

ரானர்தனே
யரையென் நியம்பும் பயன் ஐரு வாயப்ப

(26).

்
எண்டர்க்சழி நெடிலா ிரியவிருச்தம
அ.த்பு.தமா மிர்காம மாரிடையே

அதையணிர்தோ

பெத்ராய்

னின்னினு?மே மிச்கானு மாமே.

க
செற்புதைமா கமுசோங்கு அளங்கள்மீல சிறக்
இருகெட்டூர்ப்

wu Busnes bs தேவம்க

தேவா

் சாகத்
சொற்பதங்கள் சடர்துகின்ற நீயுமெனக
ே யாயின்
துணையுதவிப் பதமலர்கள் சூட்டிவைய

கடர்து
மூ.ற்பவங்ச எசன்றினியான் பிறப்பிறப்பைக்
மூச்தர்பதப் பணிவிடைக்கு முசன்மை பெறுவேனே
ஓ

HEIN

பெறுதற் கரிய பிறப்பிளைப் பெற்று
மறிதற் கரிய வவதியை யுறுதற்ச்
கேலவுணரா

தென்னே

Quer Ger

ஏலவார் குழலா ரின்பமே பெரிதென்

நுழன்றது மன்றி யுறவு பகைகளி.்

சுழன்றுகா மாதித் துயர்க்சடன் மூழ்கித்
gore ster we or சந்தத முன்பாற்
இளர்ந்தை மறந்த கேடனு மாப்
படுகுழி யாம்பவப் பரவையி லாழ்க்தே
யடுதெறு சாலனுச் சஞ்சிலை மென்மேற்

(21)

15
செய்ததே செய்து தின்பசே இன்று

-பொய்தவ ராம்பல போகக்க
- வெறிஜேயலைச்தாய்

டுய்த்தே
னெஞ்சே

வெறியவென்

மேய்கந்நிலே யடையு றக Geo os
இப்பிறப் பையுமிழச் தேமாச் திருப்பது
தப்பிகஞ் சொன்னேன் தப்பிதஞ் சொன்னேன்
சத். திய ஞானச் தவம்வவி யூகம்

a asa

புத்த ளுணர்கத்தும் புண்ணியர் குழாத்தைப்
பெற்றவர்ச்

காட்படப்

பிரப்பறு

மதனினும்

ஈம்பித இடம்பெறழ் சாமோர்
உத்தியுண்.டாகு முபா பமுண் Bus srev

் தெற்றென

எத்திறச் தவரு மேத்திடும் புலவனாம்

சிங்கம்
சடிகைமும் செனும்பேர்ச் கவிராஜ
4 பிடி தவிர்த் காண்ட வித்தக குருவாம
அப்பரா

னந்த வடிகளுச்

செப்பிய வேவ

கடியலா

தேர்ச்திறை யாவது

இனக்தினம் புரியின் இத்சமூக் செளிக்து
்மையே
மனம்பசைப் பின்றி வாழ்குதும் வாய

(28)

வெண்பா.

ுபோத்,
மைவிழியார் கள்ள மருவுமனஞ் சொல்வத
மெய்மொழி
பொய்மொழியா னோசல் பொருத்தமோ
ூரிற்
் எமாத்ற மின்றி யெடுச்சளையே செட்ட

பூமானே நீயே புசல்
|

சவித்தூாறை

புகலும் பயனு முபாயமு 8ீயெனப் புர்திவையேன்

பகலு மிரவும் விடயார் தரங்களிற் பாவிமன

(29)

16.
மிசலுவ தாயி னுளைக்கூட லெவ்வித மே்றிசைப்பாய்
சசலமு மாகப் புரக்குகெட் ூர்ப்பதிச்.௪ல்கானே

(80)
இ

அறு£ர்ச் கழிசெடிலா

சிறிய விருக்சம்

«

சங்குசக் சாத்தோன் ரூகா ௪சலரு மேத்த வல்ல
புங்கவ கெட்ட ரப்ப ரானக்தப் புனிகன் வாழி
பங்கமுண்
மங்கல

பாலுழன் தலைச்

டாக்கு மாயைப்

Cae

யாண்ட

ம௫மையு

வென்னை

வாழிதானே

அகவல்

சேசஞ் சிறிது.நரிற:4 லில் லாழ்வித்
பாசம்வைச் களவில் பவச்சுமை யேற்றி

நீசனா யுற்ற நிலையொழிச் தசண்ட
ஈசனை வழிபட் டி.ப்பிறப் பினிலே
அவத்தினி வலையா

கைவா

யடககத்

தவத்தினுக் இசைந்த

சாகன

அல்லொடு

பசலிலா

வருணிலை யுறவது

தொல்லறி

வாளர் துணிபெனச்

வாணா

மெய்சி
தெளிவாய்.

ளெல்லாம் வயிற்றினுக் குழைத்சே

வீணாட் கழித்த வினைமலி

் செரன்னமுஞ்

|

செஞ்சே

சுதருர் துணைவியுஈ் துணையா

முூன்னரு மில்லைப் பின்னரு மில்லை
இன்னம சரின்னா 'ளெய்திய தவ்வர
-ராகுமென் ஞாய்ச்சே யவாவறுத் Baa
லேகுமூன் Cars ணிணையடித் தொழமும்பர்
தொண்டர்பாத் சென்று சொண்டுபூண் டொழுகிக்
குயிலுஞ் சுசமுங் குரலெழ வார்த்தே

(3b)
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யிலும் பலங்களுண் டாம்பல தருச்சளும்
அயினேர் விழியா ராடவர் பண்கள்
பயிஷூ மாங்குகள் பற்பல வொளிரும்

ட். வீதகெளமைந்து வியன்பெற விளங்கிக்
- கோதிலா தோங்குக சோபுர மமைக்ச
அருள்வளர் நெட்டூ ரப்பரா' ணந்தர்
இருக்களி யதனைச் சென்றுசூழ் வர்தென்
SLIT

MALT

YM OUST

BEST

இப்பவர் சொலைக்கரு ளீசா வெனவே
கூவி யரம்றிம் கும்பிட் டிழைஞ்சி
ஆலியும் பொருளு

மாக்கையு

மவன்பால்

ஈற்துகிட் பானா யேகாச்ச மாய்ப்பா

சார்சம்வச் செய்திச சதாவம்வாம் கூதியே

(525

e

/«

லெண்பா

அாழ்த்திடவாய் தர்தகொரு மாதவனே
பாழ்த்தபிற. விப்பசையைமு
“dares

ஒத்தி லவசம்

மகெட்டூரா

பாழாச்க--வூழ்த்தி
பிறந்து

லியே ஸிருச்சவருன் செய்

183)

SON
5 SEH ©

+

செய்யுஞ்சிம் சத்தியை yoror sas Cris GOs CsarGup
ஐயமில் லாமை யருணிலை பாலிக்கு மான் சபெரும்
பொய்யினை மாழ்றிப் பரானர்த போகம் புகட்டுமெங்கள்
gis

Criu ரானர்தர் பாதர் சொழுமவர்ச்கே
எழுசீர்க் சழிசெடிலா சரிய விருத்தம்

தொழுதி

மடியார் தொழும்பனா கென்னைத்

(84)

18
தொண்டுகொண்

டாண்டனை

துரிஎல்

பழவடி யானென் றுலசெலா மதியும்
படி.ச்குமெய்ப் பத்திவை ராகம்

.

e

வழுவிலா இலக வரச்தரு பணியும்
வைச்தளே

௪

னின்னிடங் கண்டாய்

செழுமைசேர் கெட்€ ரப்பரா னந்தச்
செல்லமே சீரருட் சடலே

(35)
அகவல்:

கடிஈகர் செட்டூர்க

கருணைசேர்

முனிவன்

ன

அடியிணை தொழுவார்ச் சர்சசன் பசையும்
படி.கரும் பிரமன் பஷரும் இர்க்கும்
தொடியுலா
wie sc

மகளீர் கொடர்ஸபையே

மாரன் வலியையு

,

கொடுக்கும்

மாற்றும்

கொடிஈரி சோணாய் கொக்கசநித் துண்ணும்
படிவள

௬டலின் பாச வெறுப்பும்

மூடிகுலா மரசர் மூவுல காட்ட

பொடியெனக் கருதும் புத்இ விலாசமும்
அடிஎலேர் ண்ணு

-

மகங்களிப் புறவும்

படிமைபூண் டொழுகும் பண்புடைக் தசவும்
மடிவுவர் துறினும் மனம்பகைச் தழியாப்

படினமாச் இடரும் பகீதிவை ராகமும்
அடியவர்ப்

பணியு

மார்வமுக் சருமே

௪
வெண்பா

ஆர்கமிகு செட்டூர்ச் கரசேயுன் மெய்ப்பெயரால்

ஏர்பெருகு சர்தன்விழா வெய்தியசென்

(36)

19
வார்சடைமேல்

உன்மத்தை வேய்ந்தோற் குணர்உறுத்து சாமியெனுச்
தன்$8ததை

யுன்னியோ

சாற்று

(617

ஓ

கலித்துறை
சாற்றத் தகுந்தற் சுதந்தர மெற்கிலை சரமியுனை
Cur bop Gag Ova மடமையித் புன்மொழிகொண்
ுளாய்
டேறச் அணிர்தனன் சேயுரை யாமென வேத்றர
் கொண்டவனே
RPE OS SLES குணத்கோய் நெட்டேோிடம

பன்னிரு சர்ச்சழி நெடிலாிரிய விருத்தம்.
சொண்டல்

படியுஞ் சோலைகள்குழ்

கோக்க னார்க்கும் செட்டூளில்
_ குமரச் சடவு ளருளுதச்செய்

குழந்தை முத்தா நர்கனெனக்
காமச் குருவருளாற்
ச்
சொடுத்த வரத்கைச் தொ௫ுத்மாற்றி

கொண்ட

கூறுஞ் சுருதி apg eres
ு
குடும்பச் தமார்து நிலையுணர்க்த

தொண்டர் துதிக்க விண்டலத்தோர்
தொழுது வியக்கத் துணைவியுடன்
_துரியக் கோவி லமர்க்தவுன் ஐன்

றுணைத்தாள் பூசித் தவசு

. விண்ட தசவோர் புடைகுழ
விளங்கு மப்ப ரானச்தா

மெய்ப்பா மாலை புளைந்தேச்ச

- வெளிறேற் செசைச்சாய் குருமுனியே

(19

]
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அகவல்

Paha

S106s

rps

ums

பனிமதஇிச் சடையான்

பங்கடங் சொண்ட

பார்வதி பவானி பராபரை பசவுதி
ஆரியை யம்மை யயிராணி யம்பிசை

௮ச்.தரி யமலை யா. ரணி யையை
சுந்தரி தேவி துர்க்கை கெளரி

saa சத்தி சாம்பவி யுருத்கிஸா
புங்கவி சாய பூரணி கரணி
உமையவுள் சாரணி

யுமைசிவை

முச்கணி

வல்லி யாமளை சாமளை

இமைய

வலைமகள் இரிபுரை மாக௪ வல்லி .

சலைகொளி நீலி கார். இசை

சூரி

மாதங்இ விமலை

மட.டா ௪ரஹ பி

யாதியா மின்ன

வ.துலசா மங்கொளுஞ்

சூலா

யுதைகரு

காலாச் சொண்ட

சுடர்வேன் முருகனே
கருணா

நிஇசேர்

மச்இர ஈகர்ச்சணிச் இந்திர வளங்குலாய்ச்
சுர் காச சோலையு

ஈர்சனக் சாவும்

சங்வெர் தவளுர் தடாககூ

பங்களும்

மங்கள குணங்குழீஇ வகசைவசை
பட்டின

வளரும்

மருதூர்ப் பதியமர் புலவன்

அட்டமா ததக

எருகர்நின் ேத்தும்

மசராஜ பூபனு மதுர வல்லியும்
மகம்பல வியற்றி வாம்பல பெற்றும்
புத்.திரப் பேறிறும் பூதூற

அடைச் துமேல்

வித்சகர்க் குண்ணன் மேன்மைசேர் விமலஞ் .
=
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டா
sug

sr6gs6 smuQurenm Fas

நித்திய வறித்திய நிண்ணய

இகபர

விவேகம்

விராக மிருஇிரி சமாதிகள்

அசுமுறு பிரேமை யாகிய சாகனம்
வழுவிலா தொழுகு மைத்திரி யாதியாம்
விமுமிய குணங்கள் மேற்சன

னங்களிற்

பழத் தரண்டெனப் பாரொலாம் புகழச்
குழவியூ௩் ன்று குலதெய்வ காமத்து

யன்

பெருமா ளென௮ணிச்

தாயபின்

மெய்யன் குருமெய்ஞ் ஞாணிஎயயண் நுயாத்த
அன்னவா வொழிரு மப்பரா னக தனாம்
, கன்னன்மூக் கணியொடு கண்டு?தன் பானெய்
சோத்துக் குமைத்துத் திரட்டிய வமிர் தினைப்.
பார்த்து முணாது பரகதி விலச்சாப்

போவது

மடமை

fy

புச்தியே யிச்சணம்

தூ
ஆவல்சொண் டன்னோ னாலயம் வலம்வர்
தர்கண மாயினு முள்ளன்” படனே
ஆர்கலி மான வார்வமுண் ணிறைத்து

தோத்திரம் விரித தத் அடி.துடித் தூன்குறை
மாத்இரர் தெரித்து மற்றகை கேளாப்
பாத்திர னாடுப் பாகமே சதியென
கடைப்பிடிச் துறு இயித் சவல்வொழிச்

அருளா திருத்
Dorr

-லவன்பிழை

இருக்சன் வசைய

யாகும்

தன க்லை

ஆதலாற் கேணீ யரைச்தவிம் மதியைச்
காதலாற் சடுவன் கைப்பிடி யொத்துச்
தவமிசே யென்னச் தளர விடாமல்
தவராஜ

இங்கு தாசனா வாயேல்

ிருத்கியேல்

குருவா யமைக்தரு ணோக்காற்
சவஞா னச்செழுஞ் சரினை ஈல்சப்
பவமாஞ் பஞ்சியை பைங்கனத் படுத்தி
உவமான மில்லா வோர்மொழிச் குறியைப்
பகர்ச்து நினாது பதைப்பினை மாத்றி

அவனே

அசமெனும் போத

மணுகா

தகற்றித

தன்னடி'யுன்முடி. சார்த்திமாண் சுகத்தையும்
மன்னவுஞ் செய்வான் மகாகுரு மணியே.

ஓம் தத் ஸத்,
தான்மணிமாலை முற்றிற்று
ROS
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ee

ஸ்

|

சத்குருகடர்கஷஷ
a

நெட்டூர் அ௮ப்பசானநீதர்,

கோத்திராமாலை.
_ விருத்தம்.
வேதமு£ம்மை விளங்குவபோல் விளங்குவிமலா வெவற்றிலுக்கு

மாதியாக கிலவுமய வடியே னிடத்தும் வதர துள்ள
் சாத வப்ப ரானந்த ஞான குருவே மஉழ்ச் துனையான்
£
Car
தத வமுத வாச்கருளா பூழ்செய் வினைக onus

(1)

அசலு மூலக வாழ்ச்சையினை யடைய விரும்பும் பல2வர்
'புகலும் புன்றேச் அதிகடஸமப் பொருர்தேன் கனவின் மறம்

[தேனும்]

ae

இகலு மயன்மாற் கெட்டாத வின்பச் சழலே யிச்சித்தேன்
Ls gy மப்ப ரானந்தப் பொன்னே பொருவில் புண்ணியனே (2)
4

வேறு.

ய

புண்ணியப் பேறோ

ட

ப்ட்.
ஆடும்

இின்பெருக் கருணைப்

பொற்பதோ. வுன்றிருவடியை

. கண்ணியான் Hem apes காணிய வோர்காள்
ஞயம்பெறப் பார் த்தில ணனினிய
senor
வெண்ணிடி. னமரர் மகுட Carin
னிணையடி. மறைத்தன கொல்லோ

Be

ந

ச்.

.

wy

கர்ட்

2
அண்ணலே
wea! Beara

யப்ப ரானர்த குருவே
காட்சிச்

.

தவனே

ட

னர்த

அ௮ருள்பமுக் தொமுகு மப்பரா

(4).

வாண்டவா வென்மனக் குரம்கு
தெருள்விலை மாதர் தனபெொெனுங் காட்டிற்
- திரிர்தவ ரல்குலா மடுவின்
மருள்கொடு மூழ்கி யமிழ்குறா இன்ப
வலையிடை

யகப்பட்ப் பிடித்துச்

திருவருட் படுத்தாய் நின்னடிச் சேவை
தெரிக்க வேண்டுகேன் வம்.
சிவூவா தேலா அ௮ப்பரா னர்தச
செல்வமே யென்மனக் களிறு

(4)

்

பவமதில் வீழ்த்து மீடணாத் இரமப்
uripac gs தலைவதோ

பக்தித்

தவமெனுச் தொடராற் பாததா மரையாச்
தாணுவிற் றமியனேன் பொருட்டுச்
சவறின்மா பரம முத்தியாம் நிலையிற்
சாண்டகப் பிணிக்கையுன் சடனே.
உன்னுதற் சருகின் பாதமென்

(5)

மனத்தி

லுரைக்தசாற் நியானமே நிலைத்து .
மன்னுஈசன் முத்திப் பேறெனு மோனம்
வாய்ச்சனென் னனாதி--யஞ் ஞானச்
gor oe தின்றி யொழிந்ததே யாகுஞ்
சுடரின்மூன் ஸணிருள்விரிம் திடுமோ.
வென்னுவத் திலகு மப்பரா னந்த
வீசனே யொப்பிலா மணியே.
௮ப்புற மேலோ ரறிவரு மப்ப
ரானர்த முனிவனே யுனைப்போ

|
.

(6)

9

விப்புவி தனிலெழத் இரல்லை ரில்லை
யிழிவிலென் போல்பவ

ரொருவ

ரெப்புதி மீது மிலைசமூ errs
Ber ஷ்நிறுவிவேச சூணியஞய்ச்

"செப்புத் குரிய சாயினேன் மாட்டன்
றிருவுள மிருர்ததென் வெமே
ஆய்ந்துசன் ands h ஐசச்தையாய் வீணா
ளாகஇயே

(7)

ட்

ஈலியுமென் மனச்தா

னோய்ச்துகின் பாதப் போதிலும் வாக்குன்
னுடைத்துதி சைகளுன் பலி.பிற்
Copies திடச் கண்கள் செவிபுந்தி தியானஞ்

-* சொருபத்தி லோங்ககல் வரத்தை
யீய்ர்சருள் கெட்ட ரப்பரா ஈந்த
வீசனே பரமசற் குருவே.
பரமசற் குருவே சுரர்கரர் மிருகம்
- பசுபட்டு முதலிய பிறவி
வரவுசா னஞ்சேன் பூருவ கன்ம

(8)

-

வெவற்று இப் பினுடின்
திருவடித் துணையை மதக்சலா வன்பு
வழச்சன்றோ

செற்றெனச் சிறியனேற் குதவில்
ஒருகுறை வில்லே னப்ப.ரா னச்த
கொப்பிலா ஞானலா ரிதியே
ஞானமா ௬௬வ மெடுத்தகெம் பெரும .
ஈற்றவ ஒப்ப.ரா னச்ச

ஈனமார் தொழிலெற் றியற்றினு மத்றா
.

வின்றக வேற்றகிற் இமிரும்
சானசம் புவனங் காவிருச் சாலுங்

சைவிடேல் சருணைபா லிப்பாய்

(9)
°

4
Bart. சசனென் ழெண்பெயர் வேண்டின்
(10)

*.

இனனைக் சாப்பசே திறனே

ee

இரமுட ஞன்காச் சரமக்க டம்மில் ”
சேர்வுறிஇ Cucrcouden os திடலோ
சிரமமே யல்லா சென்பயன் ஐருநின் '

.

சேவடிக் சன்புசெய் மனத்தர்ச்
குரமுறுங் சவிசெய் இரமு.று மூலக

மூலப்புட னேச்கஇிசை குணிக்கும்
ஹசஹா

நெட்€ ரப்பரா னர்த

அக்ஷய நின்மல வாசே
கின்மலா

கெட்ட

ரப்பரா

“(0
னந்த

சேசனே யுலோபமுற் குணங்க
் ளென்மனம் புகுர்து பிறராபொருள் சவா
Sari ger கபடவார்ம் தைகளை

.
்

£

,தன்மையபோஜற் பே௫ப் பசட்டுவ சண்டாய்
ஞாயமோ

தடுத்தருட் கண்ணாற்

பன்முறை கோக்டுப் பவித்திர னாக்கற்
யாலதுன் பரர்சயா பரனே.

-

_

(12)

பூம்த்தையர் மோகப் படுகுழி யுழன்ற
பாவியே னெனினுமுன் பணியைச்
உாத்தசையோ ண்மை யாகயா னியற்றல்
திருவுள மறியுமே யெற்சாம்
வரத்தையு ஈல்இத் தொடுத்தகா நியங்கள்

.

மங்கள மாசவு மூடித்தம்

பரத்தையு மளிப்பா யப்பரா னக்தப்
பசுபதி பாஞ்சுடர்ப் பிழம்பே.

விதியரி பதவி யற்பமன் னவர்தா.
மேலுங்ச ழோடிமெய் வருர்இி

(18)

ன்
மதியழி வருத்தர் தெள்ளிதி னுணர்ர்தே

எ லாஞ்சையன் பத்தே மாணத்

சனையைச்
g Mun மூனது பாதபூ
மன மெனக் இனிய
தொடங்கிட

கதிதரு நெட்டூ ரப்பரா னந்தகச்

.

(14)

. தடவுளே கருணையங் கடலே
கருணையிற் Epes வப்பரா னர்தச்
கருக்கனே பிரமன்மா லிருவர்
இருணைவித் தொளிரு நின்னடி முடியை
யென வே

னங்களாய்ச் தேடி

புதமோ
மருண்மலிர் தய.ர 8ீண்டதற்

ம௫ழ்ர் துநீ யடியெனுச கெளிஎர்

டுத் தாண்ட .
தருண்மழை, பொழிர்து காட்

(15)

அற்புத மதனினும் பெரிதே

|

்
புண்ணிய மெல்லா மோருரு வாகப
பொலிர்தொளி ரப்பரா னக்தக்
 வகுத்த
சதண்ணினுண் மணியே பிரமனால்

க

சஷ்டமுளஞ் சுகமுமா முறியைச்
இண்ணிய

வனது

வீக்ண்ச௪

இதலாற்

வினையா
சதைத்துமேன் முத்திவாழ்
யி னல்
“னெண்ணிய படியே யிம்மை
லினிவிதி யுறவெனச் இலையே
த
என்னுளத் இலகு மப்பரா னந்
லீசனை மனமொழி மெய்யா
ுப் Lent si
லுன்னுவோர் துதிப்போ ருயர்திர

குறுதியா கிஇபுரித் 15

டா

் சணியா
மன்னவர் திருத்தாட் பொடிமுடிக
்
்னை
வாக்இனோ ரவர்களே யென

(16)

6

வின்னமொன் றின்றி விற்கவுங் கொளவும்
(17).

~

மேற்கொளும் விபுதரா குவரே

ட

சுருஇயித் கூறுக் சனிமுத.ழ் சிவமே
ஜோதியே

௨
்

அப்பரா ஈந்தச்

இருவரு வுடையாய் நின்பணி புரியத்
தெரி௫லேன் றெரிவிக்ச னிசைவேன்
பொருசலை கல்லா லடியெறி படலோ
பூசைகள் தோத்தாரர் தியான

நிருவிகற் பாதி சமாதிக ணிலைபி
னியமமோ

.

வெதகளிப் புனக்கே,

(18).

்

வழங்கி

எதுகினக் குவப்பென் நெளி. பனேன்

யேத்துவ தெலாமூன சென்றா .
ரோ வாயி
லதுவிது வென்னல் வழக்கன்
னசமமர்ச் சென்னிடச் துளது
மு. துமொழிப் பெரியோ யுன்னிடச் தில

மூரணுடை யென்மனமொன்தே.

வதுூவைசேர் கெட்டூ ரப்பரா னந்த
வள்ளலே

©
(19) ப்ட்

மாசிலா மணியே

மாசிலாச் சருவ வியாபக னாயும்
மரணஜன் மப்பய நீங்கி
யாிிலா முத்தர்ச் கெளியவ னாயு
் மமர்ச்தவா வப்பரா னர்தச்

தேகா

வுனது

பாதவர்ச் சணையுர்

இயானமுங் சதியெனத் தேர்க்தேன்
திவா வாவா பிரணவ சொருபா ட
வுளமுப சாச்.திவம் தூ.றவே.
உறவலா வுறவை யகற்றியுச் தமர்பா'
லு ற2வுகொ என்புவ௩ சாரப்
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பிறவியித் பிரமா ஈந்தசே ay eu len
பேரின்ப மு;த்தியிற் டையூ
யுக வாதனை நீங்க
DOU
வம்டிய நின்பதம் பணிந்தேன்

தூறவினிற் இறந்த வப்பரா ore 3S
துய்யவா

யுய்யுமா வருளே.
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உய்யவோர் தெய்வம் அப்பரா

வுளையன் றி யுலனிற் சாணேன்
டவமுன்
செய்யவோ பூசை விரதங்க
இருவடி யருச்சனை wn Ge
வுருவச்
துய்யமா யோசு நின்றிரு

சோதியை யுளத்தினித் பதித்தல்

விடையை
ஐயமின் ஞான நின்பணி
யகன்றிடா தொழுகுச் ரூனே.
் பணியச்
-. தானவர் தேவர் முனிவர
தன்ணிச ரற்பு.தா நர்சு
ுஓ கத்து
ட மோனசற் குருவே மூவ
லெனத்தேர்ர்
மூகழ்சுக வாழ்விழி
இனமின்
இன்ரச

னெருப்பி லாழியி

லிழிந்தோர்

8ீர்சகளை சேடன்

ப் பதறி
“மானவுன் பதக்க எடைச்்இட
ுசோ
வந்தன னஞ்சலென் றர
கலொ தெண்ணி
வந்ததோர் வரவை யோர்
ா
மனஞ்செலும் வழியெல
கழி
QE SECT ain Gio லெவ்

wes ser
புய்வே

த
ஊன யவோ வித்தனு வமர்ர்
ிசனா முன்னர்த்
சொர்தவாழ் விழர்து தூர
பிடித்தேன்
துணையுனைச் சிக்கெனப்
,
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. சச்சதம் பாரப்பா யப்பரா னர்த
சாமியே ஞானைற் குருவே.
ஈசனே

நெட்டூ ரப்பரா னந்த

விணையிலாப் பாம் குரு$வ
சேசனே காவி பூதிருத் இராக்க

்

நினைபொழமு களித்தனை நீயே
தாசனைச் சார்த மூசியை யிமுக்குர்
தன்மையபோமச் mera வீர்ர் துப்
பூசனைச் குரியோ ஞாச்கவும் பணியாய்
புண்ணியா

சண்ணினுண்

மணியே.

என்செயல் யாதும் பயனிலை

நின்

நிணையடிக் இயற்றிடு் தொழும்பும்
உன் செயல் கொண்டே
னுய்குதம் இடமிலை
தென் செயல்

பெற்றனன்

விடினா

யோர்ச

குலவு நிட்டைமா ஈகரிற்

றேசொளி பரப்பவீழ் நிருக்கும்
இன்செய லுற்ற வப்பரா னந்த
வெர்கதையே

£

0.

யிமையகர்க் கேறே.

பொருப்புநே ௫௬ றப்பொன் சுவிச் சசடா
பொருளெனிற் கையினாற் நீண்டேன்
விருப்பில தெனைத்து மன்பரீம் இிடிலோ
விரைலிலேற் றவரடி, பணீவேண்

மருப்புறழ் மூலைழின் னானு ராக

~

“மயக்குள ஈலிர்துகொண் டகலா

இருப்பகஃ தொழிக்கி னய்பரா னந்த
வெர்தையே பினிதுவாழ் குவனே
இ.ரங்குத ஓுனக்சே தொழிவெனக் கோடி
மிளை த்தலே

யிருவினை யேனை
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மாங்குலாங் சவிபோ
வசையினா

வாதுமார்ச் சால

மரபுகைக் கொண்டு

இரலிபறச் சேர்ந்து சாந்தியை DG UF
செரீப்பவோ கிஷ்டைமா நகரி
லு ரங்கொடு வர்தா யப்பரா னர்ச.
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வுத்தமா வித்தச மணியே

உத்தம ௬ளச்துஞ் சுரர்முடி மீதூ
முறவுகொண் டமர்திரு அடிப்போ
S$ காலென்

Og FSO

மனகச்சண்மீ

தமரா

இருக்சலென் றழைர்இடிழ் கல்லை

யோத்தசென்

றரைக்கிற் கைலையுல்

சல்லே

U4 00 SI CRT ராயெனி னுன்னைப்
பித்தனென் றன்னா எப்பரா GOT 5 ET

. பேய தொண்டர்சொற்
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சொண்டரிற் பெரிய வப்பரா னந்த

சுவாமியே நின்றிரு வடியைச
கண்டபோ தடியேன் விரனயிரிக் தோடக்
றோ கல்லெறி முன்னர்
சணச்கன்
சாக சாலங்க ணில்லா.

மண்டிய

மனம$ூழ்ம் தெளைக்கடைச் சணித்தே

. யெண்டரு

மடியார்

வரிசையி லிருத்தி

யேற்கருள் வாய்பா வெமே
ுங்கே .
மாதரா இகண்மேற் போசெலா மொர
மால்கொடு மதிமருண் டுழண்று
பாதக

னானே

னெனையருட்

கண்ணாற்

பார்த்திடிம் பருவரு M6 5
ேல்
வாதனை ௧ருமோ கைவிடா இசெழ
வழிலழிற் தொண்டனா னலனோ

்
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வாதலி னெட்€ சப்பரா னந்த
வடிகளே யருள்வதுன் கடனே
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பார்த்திடின் மிகவெளி தாக
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வேர்கொண் மீனோக் னெளியனை நோச்ன்
இன்புற மெய்யுணர் வெய்த
யார்வமுற் ஐம்மா நின்றிரு வடிக்கா

ளாவதிற் றஐடையிலை சடுக்கைசம்
தார்புனை முடியா யப்பரா னர்தா
சயைசெய்யாய் வேதவித் தனே.
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