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டே ந 

சிவமயம், 

மாழ்ப்பாணம் 

சாவகச்சேரிவாசராகிய 

ஸ்ரீமாந். 

வைமுத் துப்பின்வாயவர்கள் 

பத்தினியும், 
குருநாக்கல் டி.ஸ்டிரிக்ட்ட இஞ்சினீர் 

ஸ்ரீமார், 

தி தம்பாப்பின்வாயவாகள் 
தாயாருமாகிய 

௦ ட ௦9 9 

தங்கச்டுப்பிள்ளை. 
பரமபதமடைத்ததைக் குறித்து 

இந்தியாவிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் உள்ள 

சிறத்த வித் அுவான்கள் கூறிய 

சரமகவிகள். 
ஜவ்வை வையம். 

பூர்வ' சரிதச் சுருக்கத் துடன் 

மதுரை வாட 

பர் ௪. அறுழமுகப்பிள்ளையவர்களால் 

மதுரை விவேகபாந அச்சியந்திரசாலையிற் 
பதிப்பிச்கப்பெற்றது, 





கூ 

இவமயம், 

முகவுரை, 
டட உ). அட வறு 

ஸி ௫6 

_ கருணைக் கடலாகிய பரமேசுவரன் ஆத்மகோடிகளுக் 

கெல்லாம் அனுக்கிரகஞ் செய்யும் பொருட்டு இப்பூவுலகன் 

கண்ணே கோயில் கொண்டருளும் புண்ணிய கோேத்திரங்க 

ள் எண்ணிறந்தன. அவற்றுள் சீதாபிராட்டியை மீட்கவே 

ண்டிச் சேதுபக்சனஞ்செய்து இலங்கைசென்ற ரீராமபி.ரா, 

ன், இராவணன் முூதலியோரைச் சம்ஹரித்துப் பிராட்டியு 

டன் திரும்பிவரும்போது, இக்த௮ணை இருக்குமரகில், இரா 

கஷஸர்கள் ௮துவழியாக மீளவும் வந்; உலகினரை வருத்த 

*கேருமென்னுங் கருணையினால், கையிலிருக்த தம் தனுசால் 

ட அதனைக் உறியடைத்தமையால் தனுக்கோடி என்று சொ 

ல்லப்படும் தீர்க்தமுதகலான புண்ணிய தீர்ககங்களை யடை 

யதும், ௮ந்த இராமபிரானாூல் பிரதிஷ்டை செய்யப்பெற்ற 

துமாகிய இராமேசுவரம் என்ற மஹாஸ்தலத்திலே ஒரு 

பிரபல சைவாசீனைமடமானது கிலகாலத்துக்கு முன்வரை 

விளங்வெந்தது. இம்மடத்துக்கு அதிபர்களாய் விளங்கிய 

பெரி2யாரெல்லாம் இராமநாதபுரம் ஸம்ஸ்த்தானத்தைச் 

சேர்க்த மும்முடிகஈத்தானில் வசித்துவரும் கார்காத்தவே 

ளாளர் என்ற புகழ்பெற்ற வமிச த்தவர்களே; இவர்கட்குக் 
ட் ் ௩ ட் ஓ ட் ஸு) ி ட் ் 

வாகா ததவா என்௮பெயர் வழு ஙலயகுற்குக கார்ணமாவலறலு ௫ 
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் 

4 ட் முகவுரை, 

டமூன்னொருகாலத்தில் தமிழ்காட்டு மூவேந்தர்களும் ம 

மைவேண்டி இச்கரனிடஞ் சென்றபோது சேரசோழர்க 
ளிருவரும் இக்இரனிட்ட தாழ்ர் ச ஆசன த இலிருக்கவும் வ 

பத்தியிற்கிறஈ் த உக்கிரகுமா.. பாண்டியன் மட்டும் அவ்வாறு 

செய்யச்சம்மதியாமல். . இந்திரனுடைய ஆசனத்திலேயே 

சென்றுஉட்காரவும் ௮துபொருத இக்திரன் சேோசோழர் 

கட்குமாத்திரம் மழைப்பேறளித்து பாண்டியனுக்கு அவ் 

வாறு அளிக்காமல் உபசா.ரமாத்திரம் செய் து௮னுப்பிவிட் 

* டான். இக்குறையை மனக்திலே வைத்துக் கொண்டிருந்த 

பாண்டியன் ஒருக்கால் வேட்டைக்குச் சென் றிருந் தகாலையில் 

பொதியமலையில் இர்திரனுடைய புட்கலாவர்த்த முதலிய 

நான்கு மேகங்கள் ப..நஇருக்கக்கண்தி அவற்மைப்பிடி.த்துச் 

எைர்றடுதஜஷென். அவற்றைச் இறைமீட்கவேண்டி அவ்விக் 

இ.ரன் பாண்டியனுடன் யுத்தஞ்செய்தும் முடியாமல் தோ 

ஸ்வியடைந்து ஓடிப்போய், பின்பு ஒருதாதன்மூலம் இனி, 

யான் உன்காட்டுக்கு மழைபெய்யச் செய்கிறேன், மேகப் 

களைச் சறையினின்றும் விடவேண்டு மென்று கேட்டுக்கொ 

ள்ள,அவவார் கீதையில் ஈம்பிக்சைவைல்காத பாண்டியனிடத் 

இல் அவ்ல.ரசனுக்கு மிக வேண்டியவனும், இக்இிரனுக்கு 

நண்பனுமாகிய வேளாள னொருவன்சென்று, இர்திரனது 

வாக்குச்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவஇல்கான் பிணையிருப்ப 

தாகக்கூ.றி, மேகங்களைச் திறையினின்று விடுமாறு வேண்டிக் 

கொண்டான், தம் உயிர்க்குக் கேடுவரும்படியான ன்பம் 

ட [ல 



உக 
ல் ட் 

மூகவுரை, 1 ட்டி 

வந்தாலும் தம் சொல்லைக் காத்துக் குற்றமற ஓழுகும்- வே 

ளாள குலதிலகனாகிய அவனது வார்சக்தையை அப்தவாக்கி 

யமாக நம்பிப் பாண்டியன் ௮ம்மேகங்களைச் றை விடுவித் 

தான், இவ்வாறு பிணைநின்று மேகங்களை த் காத சமையால், 

௮வ்வேளாளன் மரபினர் கார்காத்த£வேளாளா''எனச் சிறப்பி 

தீ.து வழஙகப்பட்டார் என்பது, ் 

) இத்தகைய பெருமைவாய்ந்த கார்காத்த வேளாளர் 

மரபிலுதிக்த இராமேசுவரமடாஇிபஇிகள் இரிகரண சுத்தி: 

யோடும் ஸ்ரீராமகாகரை இடைவிடாது தரிசனஞ் செய்பவ 

ராய், ௮ப்பிரானது நிக நைமிதய பூசை முதலியவற்றைக் 

தவரு நடாத்திவருபவராய், குருலிங்க சங்கமபத்திகளிம் 

் றந்தவராய், யாவரும் வணங்கத்தக்க மேனமையடையவ 

* ராய் விளக்கமுற்றனர். இன்னும் இவர்கள் பெருமை அளவி 

டுந்தரத்க தன்று, ம் 

த் ஷை மடாலயத்தின், காரியங்களை யெல்லாம் உள்ளன் 

போடும் பாதுகா தீதுடிஈடத்இவர் தவர்களிற் சிறந்து விளங் 

கனவர் பாண்டி நாட்டு நயினார் கோயிலை யடுத்துள்ள மும் 

முடிகாத்தானில் வடக்கும் ஷை கார்காத்த குலத்துஇத்தவ 

ரும் கல்வியறிவொழுக்கங்களிலும் குருலிங்க சங்கம பத்தக 

் ளிலும் மேம்பட்டவருமாகிய செண்பகப்பிள்ளை என்பவரே? 

இவரது தவப்புகல்வராகிய இராமநாதப்பிள்ளே என்பவா 

ரூ ஓ 



டத் ப முகவுரை, 

, தமதில்வாழ்க்கைக்கயைக்க பார்வ தியம்மை யென்னும் மனை 
யாளோடும் யாழ்ப்பாணத்தைச்சார்ந்த சாவகச்சேரி என்னு 

ம் ஊரையடைந்து அ. அவர்கள் தம் 

புண்ணியத்தால், சாந்தமே தக்க பூவணமாகக் கொண்ட 

தங்கச்சுப்பிள்ளை என்னும் ஸ்திரீ ரகனத்தைப் புத்திரியா 

கப் பெற்று, உரிய பருவத்திலே, குலாசாரங்களிற் ஐவரு,த 

பெரும்புகழுடையவ. ரான வைரமுத்துப்பிள்ளே யென்னும் 

உத்தம புருஷர்க்கு விவாகஞ்செய்து கொடுத்தனர். அக 

இவவம்மை பதிவிரதா தர்மர் தவரு தவராய், இவபத்தி 

அடியார் பத்திகளிற் சிறந்தவராய் ”'தற்காததுத் கற்கொ 

ண்டாற் பேணிச் தகைசான்ற, சொற்காத்துச் சோர்விலா”' 

தொழுகினார். இவ்வம்மையார் பாற்கடல் வலம்புரிச் சங்கைப் 

பயந்தது போல புருவசிரேஷ்டரான ஒரு குமாரரைப்பெற் 

றனர். அவர்யாசெனின் தமிழ் ஆங்கில பாஷைகளிற் ஹோச்சி 

மிக்கவரும், குருலிங்க சங்கமபத்கிகளிற் குறைவற விளங்கு 

பவரும் கற்மோர்க்கும் மற்றோர்க்குங் களைாகணானவரும் குரு 

நாக்கல் டி.ஸ்்டூரிக்ட் இஞ்சினீயர் உத் 3யாகத்தை வகித்த 

வரும், தோன்றிற் புகமொடு தோன்றுக என்னும் இருக் 

குறட்கு இலக்கியமானவருமாகிய ஸ்ரீமாந் சிதம்பரப்பிள்ளை 

யென்னும் சீரியோர். இவர்க்குப்பின் இவ்வம்மையார் வேறு 

குழந்தைகளையும் பெற்றனா, இவ்வாறு மக்கட்பேற்றிலும் 

செல்வப் பேற்றினும் எவவிககுறைவுமின்றி வாழ்ர்துவந்து 

( 



௫ 

௫ ் 
் 

ந 

முகவுசை. 5 ல் 
ட 

செளமிய(் பங்குனிமி” 18, வெள்ளிக்கிழமை இபளர் 

ணமி திதியில் புத்திர மித்ர பந்துக்களும் பிறரும் துயருற 

ி.ரங்க, இவ்வுலகவாழ்வை நீத்து ஈசுவரனுடைய இருவடி. 

நீழலிற் சேந்து பெருவாழ்வடைநஈ தனர், 

* 

இப்பெண்ண.ரசியின் தேக வியேரகதக்தைக் குறித்து 

மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்த விக்வான்௧ளும், மற்றைக்கவிஞர் 

களும்; யாழ்ப்பாணத்து விச்வான்களும் பாடிய சரமகவி 

கள ஒன்முகக் இரட்டப்பெற்று இப்போது வெளியிடப் 

பட்டி.ரக்கின் றன, 

இங்கனம் 

மூ. ரா, அருணாுசலக்கவிராயர், 

“௨025 ப 



௦ 
(4 

- “இப்பாகச்களைத் தாட்டி 

அச்சிட்டவர் கருதீது, 

தாபரமுதல் ' தேவா இறுதியாக எண்பத்துகான்கு 

ஸநூருயி.ர யோனிபேதத்தினின்்௮ம் விரிந்த பேதங்கள் அள 

வில்லாதனவாம், தாபரம், கிருமி, பறவை, பசுமுதலிய மற் 

றெல்லாப் பிறவிகளையும் புண்ணிய மேலீட்டாற்கடர் தமானு 

டப்பிறவியில்வருதல் இலட்சம் யோசனை விஸ் தரணமுள்ள 

லவண சமுத்திரத்தை இருகையினாலும் ஒருவன் நீந்தக் 

கரையேறுகல்போல் ௮வ்வளவு அருமையுடைய தாகும். 

இதனை, _ 

££புல்லாஇப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப் 

பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பா௫இக் 

கல்லாய் மனிக.ராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய் 

வல்லசு.ர ராகி முனிவராய்சக் தேவராய்ச் ள் 

செல்லா௮ நின்றவிதச் தாவர சங்கமத்தூ 

ளெல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தே னெம்பெருமான்”? 

சன்று ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் இருவாய்மலாந் தருளி 

யவற்று லறியலாகும்; | 

( 

(4 



* ்] 

் அச்சிட்டவர் கருத்து, இ 

_இவவருமையாகியசரீ ரத்தைப்பெற்றும் மிலேச்*ர்கள் _ 

மிகுந்து வ௫க்குக் தேசங்களிலேபோய்ப் பிறவாமல், வேதா ப 

சமாதி சாஸ்திரங்கள் வழங்கும் பரதகண்டத்திலே வந்து 

பிறப்பது எவ்வளவு புண்ணியம்! அதினும் புத்தர் சமணா 

முதலிய புறச்சமயத்தினராய்ப் போய்ப் பிறவாமற் சவ 

பெருமானைப் ப. ரமபதியாகக்கொண்ட உயர்ர்சு சாதியிலே 

வந்து பிறப்பது மிகுந்த புண்ணியமன்றோ? இவ்வுண்மை; 

:நரீர்பயி ேயந் தன்னி னான்மறை பயிலா நாட்டில் 

விரவுக லொழிக்து கோன்றன் மிக்கபுண் ணியர்தா னாகு௱ 

சரையினிற் மை விட்டுத் தவஞ்செய்சா இயினில் வர. 

ப.ரசம யங்கட் செல்லாப் பாக்கியம் பண்ணொ ணாதே” 

்.. என்று அருணந்தி சிவாசாரியசுவாமிகள்௮ருளிய இரு 
) வாக்கினாற் ௮ுணிய௰யப்படும். 

சங்கமமாகிய சரீரத்தின் வலப்புறச்திலே பிங்கல 

நாடியும், இடப்புறச்திலேஇடைநகாடியும், இவ்விரண்டுக்கும் 

நடுவிலேசுமுமுனாகாடியும் உள்ளனவென்று இயானவிக் தூப 

நிடதங்கூறு தல்பாலீமேவ தாவரமாகிய அண்ட தீதுவலப்புற 

நாடியாகியஇமாசலத்துக்கும், இடப்புறநாடியாகிய இலங்கை 

க்கும் நடுவிலுள்ள சுமுமுனா நாடியாகிய இல்லைவனம் என் 

௮, சிதம்பர புராணம் கூறுகிறது. இமாசலம் இலங்கை 

, யென்னும். இவற்றுக்குட்பட்ட இடமெல்லாம் சிவபூமியே 
யாம். இதனை, | ட் 



டட அச்சிட்டவர் கருத்து. 

“மேரு நநொடி. மிக்கிடை பி.ல்கலை 

கூருமிவ் வானினி லங்கைக் குறியுறுஞ் 

சாருக் தலைவனைக் தண்மா மலய த்தா 

டேறுஞ் சுழுமுனை யிவைசவ பூமியே 

என்று திருமூலகாயனார் திருவாய் மலர்ச் தருளியிரு ச். தலா.ற் 

காண்க, 

இச்சிவபூமியிலும் உயர்க்க சாதியிலும் பிறந்து அச் 

சாதியாசா.ரம், சமயாசாரம், பாஷாபிமானம் முதலியவம் 

றில் மறந்தும் வழுவாசவராய் ஸ்ரீ சாமபெருமானால் பிர 

இஷ்டை செய்யப்பெற்ற புண்ணிய க்ஷேத்தஇுரமாகிய 

இராமேச்சுரத்திலிருந்க சைவ மடாஇபதிகளாய் ௮க் 

கோயில் நித்திய நைமித்தியாதியனவெல்லாம் முறைதவ' 

ரூது மிகுபத்தியா யுள்ளன்போடும் நடப்பித்து வக்தவர் 

களி லொருவராய்ச் சிறந்து விளங்கிய ஸ்ரீமாக் சண்பகப் 

பிள்ளையின், வம்சத்திலே யுஇித்தவர் கற்பினிம் இறந்த 

அற்புகமணியான தங்கச்சிப்பிள்ளா வென் பார். 

இம்மாதர௫யார் பாற்கடல், கெள தீதுவமணியைப் பயத்த 

தொப்ப குருலிங்க சங்கமபக்தி முதலிய நற்குண கற்கெ 

ய்கைகளிற் இறந்த ஸ்ரீமாந் சிதம்பரம்பிள்ளை யென்பவ 

ரைப்பெற்றார். ௮வர். அவாதசாந்தபுரமாகிய மதுராபுரியின் 

கண்ணேயிருக்க முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் 

என்னும் முத்திறச் சங்கப் புலவர்களுள்ளே திரிபுரமெரித்த 

( ௦ 



அச்சிட்டவர் கருத்தா. பது 

விரிரடைக் கடவுளாகிய ஸ்ரீ சோமகந் தரப்பெருமான் காமு 

ம் இறையனார் எனப் பெயரியபுலவ.ராக வெடிர் தருளி யிரு 

ந்து தெலுங்கு, கன்னடம், இர்துஸ் சானி முதலிய பிறபா 

ஷைகளை வளர்க்காது அமிழ்சினுமினிய தமிழ்ப்பாஜஷையை 

யே ௮ன்பினோடு வளர்த்து வந்தார் என்னும், இம்மானுடப் 

பிறவி நமக்கு வாய்த்தது வவெபெருமானுக்கு த் தொண்டு. 

செய்து உய்தற்பொருட்டென்றும், ௮ச் சிவபெருமானுக்கு 

அமியாத் இருமேனியாய் அவருக்கு மீளா வடிமையாயு 

ள்ள அன்மாவுக்மீகார் ஓதுக்கிடமாயும், அவவான்மாவுக்கோர் 

முத்தி சாதனக்கருவியாயுமுள்ள இந்தச் சரீ.ரத்தைப் பாது 

காத்தகற்கு வேண்டப்பட்டது பொருளாமென்றும், . அப் 

பொருளைச் சம்பாதித்தற்குச் சாதனமா தீதுரமாகவுள்ளது 

் ௮.ரசின.ரது அங்கிலபாஷையாமென்றும் உள்ளவாஹுணார்த்து 

அங்ஙனம் உணர்ந்தவாறே, 

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க வதற்குத் தக? 
ஓ 

என்பத ம்கிணங்க் உத்தியோகமுறைகளை ஒழுங்காக நடத்தி 

அரசினர், நாட்டார் ஆ௫ய இவர்களின் ஈன்கு மதிப்பைப் 

பெரிதும் பெற்றுவருவதோடு, 

ட“ எத்தவச்கைச் செய்தாலு மேதவத்தைப் பட்டாலு 

முத்தர் மனமிருக்கு மோன த்தே”" 

ந 



யன் அச்சிட்டவர் கருத்து. 

ச்ன்றபடி மனக்கைச் சிவத்தினிடம் செலுத்த “சவ 

சாத்திரங்களை ஆராய் தலினும் சனங்களிடத்தில் ௮க்தரியா 

மியாயிருக்கும் சிவபிரானை உமைபம்மையாரோடு தியா 

னிக்கின்றவர்கள் ௮ன்னத்கை சகாவினாலுண்அன்ருர்கள்”' 

என்று இருக்குவேகமும், **அருட்சத்தியோககூடச் சவ 

பிரானை எக்காலமும் இயானிப்பவர் ரசம் நிறைந்த அமிர் 

கோதகத்தை நாவினால் கிரகிக்கின்றார்கள்'' என்று பராச 

புராணமும், 6 

: இருநாம மஞ்செழுத் அஞ் செப்பாராகிற் நீவண்ணா் 

தஇமமொருகாற் பேசா ராகில் ஒருகாலும் இருக்கோயில் 

சூழா ராகி லுண்பதன்முன் மலாபறித்திட் முண்ணாராகில், 

அருகோய்கள் (கெடவெண்ணீ றணியா ராகி லளியற்றூார( 

பிறச்கவா றேகோ வென்னிழ், பெருகோய்கள் மிகநலியப் 

பெயர்த்துஞ் செத்துப் பிறப்பசம்கே தொழிலாக யிறக்கின் 

மூ”? 

என்று கமிழ்வேதமுங் கூறியவாறு சிவபிரானை ஆராதித்த 

லிலும் தம் வாழ்நாளை வீணாளாக்காது , தலமரம் கல 

தமோத்தமகுணமுடையராய்க் தம் குலத்துள்ள முன்னே 

ரின் முறை வழுவாதவராய் ஓழுகுவாராயினார். 

இவர் மாதாவின் சவெலோகப் பிராப்தியைக் கேள்வி 

யற்ற மதுளைமாககரின் கான்கரவது தமிழ்ச்சங்கத்துப் புல 

வர்களிம் சிலரும் பாண்டிநாட்டிலேயிருக்து போய்க் குடி. 

(. [ 



ஜே 

யேறிய ::விணாகானபுரம்'” என்னும் ஈழமண்டலத்து, வித் 
வான்கள் இலரும் பாடிய சரமகவிகளில் *நானுமறியே 
னவளும் பொய்சொல்லாள்'' என்றவாறு உயிர்கட்கு இக் 

கண் வந்த காலத்தும் சொல்லைக் காப்பாற்றிக் குற்தமற 
வொழுகும் கார்காத்த வேளாளகுலமா காகிய இவரது உயர் 
மரபின் பெருமையைக் கூறியுள்ளார். 

இவ்வருமைத்தாயினது சரமகவிகளை த் இரட்டிஒருங் 

குசேர்த்துப் புஸ்கக ரூபமாக வெளிபிடின் இதைப் 

பாந்த்து தற்காலம் இனிய கனிகள் கன் கைக்கணுளவாயிரு 

க்க ௮வற்றை நகராது இன்னாத காஞ்சு ரங்காய்களை யருந்து 

வார் போலவும், கறக்கின்ற பசுவானது நிற்க, மலடு கறந்து 

உளந்தளர்கின்றார்போலவும், நமது சுயபாஷையாகிய இனிய 

தமிழ்ப்பாஷையை மறந்து ஆங்கிலேய பாஷையை இடைவி 

டாது பயின்று அவ்வாங்கலேய பாஷைக்கசூரிய ஆங்கிலேய 

ஆசா.்ரத்திற்மலைப்பட்டு௮வவாங்கிலேபபாலையையே இகப 

ரதக்திற்குச்சாகசனமென்று கொண்டொழுகி), இறு இயில் கமக் 

குக்தாமேவஞ்சகராய் தீதமக்கும்பிறாக்கும்உதவாது நிற்கும் 

இப்பாண்டிநாட்டி ஓம் பாண்டிநாட்டைச் சூழ்ந்துள்ள மற 

றைச்சேர சோழமணைலத்திலும் சோ சோழ பாண்டிமண் 

டலங்களினின்றும் போய்க் குடியேறிய ஈழமண்டலக்திலு 

ம்உள்ள நம் இந்து சகோதரர்கள் ௮வ்வாறெல்லாமாகாமல் 

நல்லாரைக் காண்பதுவு நன்றே நலமிக்க 
நல்லாற்சொர் கேட்பதுவு ஈன்டே_நல்லார் 
குணங்க ஞூரைப்பதுவு ஈன்றே'? 

அச்சிட்டவர் கருத். ட்ர்பி 



ப. அச்சிட்டவர் கருத்து. 

என ஒளவைப் பிராட்டியார் சொல்லிய இருவாக்கி றணெங்க, 
கொல்லாமை, பொறை, அன்பு, குருபக்தி. சிவபக்தி, சிவன 

டியார் பக்தி முதலிய நற்குணஙகக அவாவுவரென்று விரு 
ம்பியும், அவ்வவாவை . “6 கரு௮ுவார் கருத்தறிந்து மூடி 
ப்பாரும்'” வேண்டுவார் வேண்டுவதை எஈந்தளூளுபவரும் 
ஆகிய பெருங்கருணை த் தடங்கடலாகியசிவபெருமான் அறி 
ந்து அவர்கள் ஈல்லறிவிற்றலைப்பட் டுய்யும்வண்ணம் இரு 
வருள் புரிவார் என்பது கருதியும் அச்சிற் பதப்பிக்கத் 
தொடங்கி முடி ததேன். 

இப்புத்தகத்திற்குத் தமிழில் முகவுரையெழுதி உதவிய 
கனவான்ஸ்ரீமத் மு. ரா. ௮ருணாசலக்கவிராயரவர்களுக்கும், 
இங்கிலிஷ் முகவுரை எழுதிய ஸ்ரீமத் கோபாலகிருஷ்ணலய 
ங்கா.ரவர்களுக்கும், ஒவ்வொரு பாடல்களின் பொழிப்புரைக 
ஞூக்கும் நேர் இங்கிலிஷ் மொழிபெயர்ப்பு எழுதிக்கொடுத த 
ஸ்ரீமத் எம். வி. சுப்பிரமணிய ஐயரவர்களுக்கும், ஓவவொஞு 
பாடலையும் நேரிங்கிலிஷில் மொழிபெயர்த துக்கொடுக் த. 
ஸ்ரீமத் எம். கோபாலகிருஷ்ண ஓய வர்களுக்கும், அ௮ச்சியந் 

. இரசாலையில் அச்சிடும்பொழுது பிழைகளில்லாது அடிக்கடி. 
பார்வை வைத்துக்குறையின்றிப் பூர்த்திசெய்து தவிய விவே 
கபா அச்சாபிஸ் முதல்வர் ஸ்ரீமத் மு. ரா. கந்தசாமிக்கவி 
சாய.ரவர்களுக்கும் இச்சிறு நால் வெளிவரும் விஷயமாய்என' 
க்கு உதவிபுரிந்த மற்றும்௮ன்பர்கள் யாவருக்கும் நான் மன 
ப்பூர்வமாக வர்தனமளிக்கின்றேன். 

சுபம்; பொங்கும் மங்கள மேங்கணும் தங்குக, 

௪. ஆறுமூகம்பிள்ளை, 

மதுளைவாசன், 
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ச் ர 

வ்கி வ் வ வ் வ்ல லதல வ வத 0 
இ ரர. எ” இவத விச 3-௬ சம ஆ சரம அஷ [கட் அப்பட ட டல 

இ 

சிவமயம், 

மதுரை நான்காம் தமிழ்ச் சங்கததுப் புலவர்களில் 

ஒருவரும் செக்சமிழ்ப் பத்திராமியருமாகிய 

பூமதீ மா. இராகவையங்கார் அவர்கள் 

3 கூறியவை 

வ டடம அண எ டு 

௮றுச்ரடி விருத்தம் 

கும்பிரிவோர்க்.கருள் சேது குலவுசெம்பி 

9 நாடதனிற் கோபில் கொண்ட 7? 

ஈம்பெருமான் மருதையெனு ஈயினர்2கா 

யிலின்பாங்கர் நலமே யோங்கு 

மும்முடிகாதி தானுள்ளோர் முன்னாஸிழ் 

பாண்டியனான். முகில்க ளுற்ற 

வெம்புசிறை மீட்டற்கா விரைந்து தவு 

கார்காத்த வேளி ரம்மா. (௧) 

(இதன்-பொருள்) வணங்குபவர்க்கு அருளைச்செய்கின் 

ற சேது தீர்த்தத்தைபிபொருந்இ.ப செம்பிகாட்டிற் கோயில் 

,கொண்டருளுஞ் சிவபெருமான் இருப்ப இகளிலே மருதா 

சென வழங்கும் நயினார் கோயிலின் பக்கத்து வளமிகுந்ச௪ 

ந 



து ஓ 

ட மும்முடிகாதீதானென்னு ஜூரில் இருப்பவர்கள் (பாவரெ 

னில்) முற்காலத்தே பாண்டியனால் (இந்திரனது புட்கலா 

வாத்த முதலிய நான்கு) மேகங்கள் அடைந்த கொடிய 

சிறையை நீக்கவேண்டிப் (பிணையாக நின்று) விரைவாக 

வந்து உதவிய கார்காத்தவேளாளழேரயாவர். 
0 

1 [ர 14. நம். நக்டு தரக் ரட்ரயிபதட, 
1201௦1, “இரு ர்கோ]],?? வரம் 1 ரு 010 ௦7 ன் 

*17]6 141 இகற ஜகா, ]4 உம்மால் ஸ் 

111௦ 6 நஜ 48௩ ம6]1 10. ம ரீனா16 180 ௦7 

நமா ம011க11% ௧ நக ]1வறகா]2011]1 ஈ/4௭௨ நரகம், 
06 ௦4 (1௦ 880௦ம் 8ரர்005 ௦ம் கரதத, 810௫௧06010 111௦ 

ி211000ஈ88 1084 0011வரறட சர்ம 74/71 ரரட (1௦159 ௨௩௦௩) 

௦00717111௪ ௧0111688 00. 1%௦ ௭௦98? னா ௨௭6, 

(16 *%௦1181௧08 ௭1௦ ௦006 080117 நவிறகம் நமக ஏ 

“இடம்ம்றத 15 (010008) 16168860 82010) நம்௦ம்2 19௦008 ௪௦ ௦5 

மிக 0, 93 ஐங்கயு 110௪ ௨5 86 0யோரிரந; கடும் ந1மடி கோறர் 
111௦ ஊுர்புராம் 4116 ௦11 காக்க 77 2]1181815. 

- 1/042--.ம ]/8ச00ரர 07 10/18/8778. 18 ம்ப ₹₹(7 48008 
மாரி 710௪௪ பட் 0௩ மீச” 04. 2/ரகா. 110 கர01 
(7. 7. /7. ரசா ப்பம், ]1887148 (சாபா ]ரமககாட, 
(1௦171280௩௭, 774778107௪ 5001010 4 ம் அகல 78 
ம் ஈரா, 



ஓ ம் ஓ 

ஐ 

அ. ச்சகைய கார்காத்த வேளாள ஏருங்கீர்தது ” 

யளக்கற் பாற்றோ 

இத்தரளைபி லவன்னோே யிராமேசர் பதம்பணிந்இவ் 

வுலசின் மேய 

- மூத்தர்கள்போ லச்கோவி லாதன காத்தர்களா 

முன்னுற் மோரம் 
மெதீதுகுல கஇரியிற்பின் றங்கச்சி யெனுக்தீபம் 

விளங்கிற் ஐன்றோ. (௨) 

(இ-ள்) இப்படிப்பட்ட கார்காத்தவேளாளருடைய 

(பிதர்பெஅ தற்கு) அரியகர்த்தி ௮ளக்கக்தக்கதோ ( இல்லை) 

இவ்வுலகில் அம்மரபில் உள்ளவர்களே ஸ்ரீழ இராமகாதனு 

டைய இருவ௨உக௯ வணங்கிக்கொண்டு ஜீவன் முக்தர்களைப் 

போல அவ்விராமேகூரக் கோயிலின் மடாதிபதிகளாய்: முன் 

னிருந்தவர்கள், உயர்ந்த அக்கார்காத்த குலமாகிய பர்வசுதி 

இல் பின்பு தங்கச்சியம்மை யெனும் ஒஓருதபமானது உண் 

டாகப் பிரகாடித்த து, 
* 

11. 3916 1908811916 %௦ 4680111096 61௦ 121011௨௦௦௦ 

௦ 101 காடி றக௩௦ ஊம் ரீகா௦ ௨௦11407௦00 97 காக்க 

கலக? 14௦. 1 ஆ 1 606 0பகறற்த ஈற்டி னாக 

௦17211௨114 %%௦ 1 ிய்சரகா 1115 (1102%068) 07 1௦ இ௨ரா௦8- 

“ஜனக் ]றியழ்ந் ுூெஹ்ர்றறறை ௫ வந 11௦ 0] ரீ6ஞ் மம இரு 

5 
ட்] 



( 

(ப 

ட் ர ( 

11 வாற்ஹ௫1 11126 எீனாஷஹாடுபபற்ற 88. 142௦ ௨ பண்ட் ௨௦ 

0௦% 0௦ 8ராமாரப்ட் 01 க 10௦ (நற்கர்று, 1102111871 8றாவ௪ 

பூ 100. 41௦ ௦01916 கர௫ நி1முதம்ரர்மோக மடி௦மாழ்வம்ட 0811௦0 
1 வா]2டறத 7 விவக ரீகார்]ர. 

பொன்னேயென் அலகோதப் புகழோடு தங்கச்சி 

பொருந்தப் பூவிற் 

தன்னேரி லாககுண சம்பந்தன் 

| கதம்ப. ரனூர் தநய னோடு ப ட் 

மன்னோருஞ் சுற்றமொடு மனக்குறையொன் 

றில்லாது வாழ்ந்து பின்ன 

ரசென்னேயென் றவரிரங்க விசனடி நிழலடைந்தா 

ளிஸிதி னம்மா; (௩) 

(இ-ள்) இலக்குமிதேவியே இவள் என்று உலகத்தவர், 

"சொல்லுமாறு ர்த்தியோடு தங்கச்சி யென்னும் அந்த 

மங்கை இருந்து, இவ்வுலகில் தனக்கு நேரில்லாக குணங் 

கள் நிரம்பியவனாகிய சிதம்பரப்பிள்ளை யென்னும் புத்திர 

னோடும் செல்வமிக்க கூற்றத்காரோடும் மனக்குறைவே யில் 

லாமல் வாழ்ந்து, பின்பு. இது என், என்று புச்தரனும் சுற் 

க்தாரும் இரங்கும்படி. சிவபெருமான் இருவடி. நீழலைச் 

சுகமாக அடைக் தாள. ன் 

11%. ௦ 1௧0 "ந கககிம், நோண்ட 11௦மரர்1௦0 
இம்ம கி 20௦1 ஏவியது ௨ %௨ ௦ ௦1௦0 174705 

[ச 



ம் - ல் 

[ஈரம் 09 01 ற6001௦, ஊம் 1446ம் நகறற 1 116 

191050 ௦0% 11௦1 801. (7//8சரறாஈற1//௭8 01 186. ௭000 

0081144௦8, 8௩0 ௦1 ௦ ஏகி] 101௧110௭1௦ ௩ ந 

1௦88௩ கோட கயம் உர, 16ம் நமம ராம் %௦ ந%௦: ஐரவந் 

'ஜம்னீ ௦8 ஒ11 8௩௫70௧0%60 0௦௧௦67ய117 41௦ 1௦% -08 1,௦10 
5178, 

மதுரைச் தமிழ்ச்சங்கப் புலவருளொருவரும் ஷை. 

் சங்கக் கலாசாலை உபாத் இ.பாயருமாகிய 

பமத் 14. சுந்தரேசுவாஜயர் அவர்கள் 

பாடியவை. 

்] ப ரணாரா மாள 3 

பஞ்சவர்கோன் நளையிட்ட புயல்கட்குப் 

பிணயென்று பரிக்து வந்தே 

யஞ்சலெனப் புரந்த ரன்பா ஓய்கதிடுகா ரணத்தகாலே 

யகிலக் தென்றுந் 

அஞ்லிலாக் க்கா த மரபினென் றேக்துபுகழ்க் 

தூயிமை வாய்*த 

வெஞ்சலிலாக் குலத்துதித்?கா னிசாமேசர் 

தாளிணயை யேத்து மேலோன், (௧) 

(இ-ள்) பாண்டியனால் (ஒரு காலத்தில்) கிறையிலிடம் 

பட்டமேகங்கட்குப் பயத்தை நிக்கித் தாங்களே அவற்றிற் 
்] 

இ 



( 

( 

66 

( 6 ட் 

குப் பிணையிருப்பதாகப் (பாண்டியன்) முன்வந்து (சிறை 

விடுவித்து அவற்றை முன்போல) இக்திரனிடஞ் சேரச் 

செய்த காரணம்பற்றி இவ்வுலகோர் என்றும் குறைவில் 

லாத கார்காத்த “வம்சத்தவா”” என்று ஓசப்பெற்ற புகழும் 

பரிசுத்தமும் பொருந்திய அழியாத குலத்துஇத்தவனும் 

ஸ்ரீ இராமராதரது' இருவடிகளைக் துஇக்கும் பெரியவனும், 

. சீராருஞ் செண்பகவேண் மரபென்னும் பாற்கடலிழ் 

இறக்து தோன்று ட் 

மேராரு மதிநிகருஞ் சிதம்பரமா றனைத்தவத்தா 

லின்று சாயாம் 

பே.ராரு மருந்கதிநேர் தங்கச்சப் பிள்ளையெலும் 

பெமியா ஸிந்தப் ் 

பாராரு நிலை£த்துச் சிவபதஞ்சேர் பெருமை 

யெவர் பகர்வார் மாதோ. (௨) 

(இ-ள்) சிறப்பு வாய்ச்த சண்பகப்பிளளை வம்சம் என்ற 

பாற்கடலிலே மிசவும் பிரகா௫ிக்கும் அழகானசச்இரன் போ 

ன் றவனுமானவன் சிதம்ப.ரப்பிள்காபெனும் பி.ரபு; இப்பிரபு 

வை (தான்செய்த) தவத்தாற் பெற்ற தாயானவள் புகழ் 

மிகுந்த அருந்ததிபோலஓுங் கற்புடைய தங்கச்சிப்ளெளை 

யென்ற பெரியவள்; அவ்வம்மை இப்பூவுலக வாழ்வை விட் 
டூ 

டுச் சிவபெருமான் இிருவடியைச் சேர்க்தபெருமை எவர் 

வர்ணித்துச் சொல்ல முடியும். 
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99 18. 18. இழு கரவா தக ராரா! 
1070898017) 5ல்பாவமம்ம் இரகம் 181௧8௨1௧, 

4] ஹ11 கற தவா, ?? நர்கம்மாக. 

1411. 71௦ 0க௩௦௧001105 41௦ 1௦௧௦88 0 111க॥- 

9௨01ம் 11॥18ம், ஈம 1௦60000160 (19 நீகாப்0யக கரணா(ம்கர்ம்ம் 
80 ஸு1ு1௦ ௨௦ மற 418 70110௦ 16௯01] 41% ஐி0ா1018 
1௦% 01 ீரரகறசாமாறகறம் 1710 15 (மம் கர? 51௦ ௭௨௨ 
1௦ 101187 ௦ரீ (///88871ற41-௩ற4//ஈ4 1௦, 11166 116 10000. 
031 416 ]ரீ1]197 (00௦8, 81106 11 411௦ 11181491௦8 ரீகாம1137 

௦1 /81மி௩7ய7% 74/18) நம ௭௨8 9070 ௦7 46 நாருறளார்க]- 

௨௦1௦ 1௧1137 ஈ்101 ௪௦௩ 66 11416 ௦7 “16 க11222 மகா,” ர ஐ 

௦ 016 01118 000078 நகர ஐ 0010௦ 00ல் 1 கா௦01- 

| ரோக் நமம ௦5 4௦ ஐரஷயம் ஐ8 86013 ௨10 %௦ 7616886 ] மோக 8 

010005 1070 (119 0௦08௫௦ ௦1 கும்கி கயம் எ 1௨௨. 

8150 & 606 ௭0718] ௦7 ரு பரக்க கற, 

மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் நாற் பரிசோதகராகிய, 

சேற்றூர், பர்மத் மு. ரா. அருணசலக் கவிராயர் 

அவர்கள் பாடி பவை. 
| 

1] 

இவெபிரான் பாண்டியனா யரச்புரி மதுரைநகர் 

இகழு மேலோன் 



6 

வைமிடுமா இனத்தைச் சார்க்திசா மேசுரத்இற் 

ஐயங்கு மேன்மை. 

யுவமையிலாச் சைவமடா லயத்தினிற்கா 

ரியமெலா முள்ளன் பாலே 

நவழமுறமுன் னடாத்திவந்த ச௪ண்பகப்பிள் 

ஊசைக்குமைந்த னிராம நாகன், (௪) 

(இ-ள்) சிவபிரானே. (முற்காலத்தில்) பாண்டியனா 

பிருந்து - அரசுசெய்யப்: பெற்ற மதுரைககரில் விளங்கும் 

பெருச்தவமிக்க இருஞானைசம்பந்த மடாஇபதியின் சம்பந் 

தம் பெற்றதாய் இராமேசுவரத்தில் விளங்குவதும் மேன் 

மையில் தனக்கு உவமையற்றதுமான சைவமடாலயத்தின் 

காரியாதிகளையெல்லாம் முற்காலத்தில் உள்ளன்போடு நடர் 

தீதிவந்த சண்பகப்பிள்௯ யென்பார்க்கு இராமகாதப்பிள்ளை 

யென்பவா் புத்இசர், 

1112. 1ம். ந. த்ய நி] தப டக ர பிப்காட்டும், 

120001 01 019 “]]கப] கேகே ஜே,” 14கம்மாக. 

]. நம ௭85 ௦ ரீதாம௦ய8 டய (1 ணக உரிம, மம் ரவி1௦0 

19 ஜா ந்ுவத உ ்ரீவா6, ரகர ௨௭௦0, மர்ம ௦காட கரம் 8011], 

வி] 41 கரிகம்த ௦ரீ ௩1௦ ரல நிரிபர் 1ற 11 வாடுகரகரகா, 
்ப்ுட ராக8  8ற்க01௦ம 40 414௦ 1 1112 கடகவபப் கப 

நரியாம் நரிம்ட ரட் ]ிரிகம்பொவு, 00௦௦ 110900ம் 0101 03 

(ச 

அஷ, 



2 று ் 

ஒர்ரஹராமாம 8 1110061189 நி கய்நோகம, 11711௩ தமாம் காடகாட 

“788 001161 50ம் கரகரவர்(/84 ர11௦ 11௨0 உ 8௦0) 1௨00௦4 

2021101087/101/407. 

அன்னவன்கார் காத்தகுலக் தனக்கொரு 
பம்போல்வா னருமை யாகப் 

பொன்னனைய தங்கச்ப் பிள்ளையென் ஸு 
மொருமகளைப் புகழ்பெற் மோ.ங்க 

ட முன்னமின் றன்ன வளு ஈற்குணகம் ள் 

செய்கைகரின் மு.இர்ச்சி புள்ளா 

னென்னருங்கண் டுவகையுறுஞ் சிதம்பாமென் 

னொருமைக்த ஸனீன்ருாண் மன்னோ. 

(இ-ள்) அவர் கார்காத்த குலமாகிய குன்றுக்கு ஒருதீபம் 

போல்வார்; அவர் இலக்குமிக்குச் சமானமான தம்கச்டப் 

ட பிள்ளையெனும் புத்திரியைப் புகழ் பெற்று விளங்கும்படி 

முதன்மையாகப் பெற்றார். அப் பெண்ணும் நற்குரை 

நற்செய்கைகள் நிரம்பினவளாய் யாவரும் பார்கீது மகிழ்சி 

யுறம்படியான  சதம்பரப்பிள்ளா யென்னும் ஓப்பற்ற 

பு,தீதிரனைப்பெற்று விளங்கி னாள். 

1] 79 ஷ உரழ்ஜிம் 6௦ 619 வகா 1ஊூ117. 

11௦ ௭௨ 916886ம் எம்டி க ம்கர்ஜிஞ்னா மகாரம் 171) வற ஐ௨0ிம்- 

யகம், 1௦80004110 ஐ லிவர் ஊம் ரீய]1 ௦8 2000ம் 08111728 

8௨10 06௦08. 5௦ ஐ௨ர௨ 10%). 1௦ ௨ற௦1688 80% முதா 60 
(8 ய/ம்ிய மாடறா!/ஈட் 

2 
ு ச் 
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( அர தமைந்தன் கல்வியினாற் கேள்வியினாற் 
கொடையினா லன்பால் வாக்கா 

லெர்தநய மும்பொருர்கதி குணங்களா 
ஓயர்க்தோங்கி யிஞ்சி னீராய் 

முரக்தவருமுத்தியோ கத்தினில 
சிறப்புற்று மூன்னீர் சூழு 

மிர்தவுல கச்தினிலை பெரும்புகழ்பெறீ 
மூனிவனுக் கணையார் மாதோ, (8.) 

(இ-ள்) அந்தப் புத்திரர் சல்வி கேள்வி கொடை அன்பு 
வாக்குறுதி முதலிய எல்லா ஈற்குணங்களா லும் உயரக். 
விளங்கயெதோடு இஞ்சினீயர் என்ற மலான உக்தியோகத் 
தாலுஞ் சிறக்து கடல்சூழ்க்த உலகத்தில் மிக்க புகமடைந் 
தார்... இவருக்கு யாவர் ஒப்பார், 

111. ிடு ரை, எனம 10௦௧) 4௦ ப்தி நந்ஜிடகரம0க- * 
11401, 7080810108, 0181, 1016), 7700(4%டம6 30. 18 1010 
102 ௨11121) 081110 88 8021௦௦, ௧0 188 01241 ஐாம்ஸ்- 
60 1005614 1 118 ௦10/௨ கோல. 11/1௦ 18 11076 10 
11915 808-ஜ1%் ௭௦110 ௩௦ வி பார ? 

். இத்சகைய புகம்பெறுகற் சிதம்பரமால் 

பரம்பளையி னிடையே வந்த 

வ.த்தமா்பற் பலர்நயினார் பட்ட ட ட் 
திருக்கின்ற வரென் ரோ தஞ் 

நத்தமகிழ் மும்முடிகாத தானிலே 
யிருக்கின்னார் இவபி ம்ான்றன் 

பத்தரா மிவாபெருமை யாவரே 
யின்னதெனப் பகரு வாசே, (4) 

( 



11 ட் 

(இ-ள்) இப்பேர்ப்பட்ட நற்புகழ்பெற்ற சிதம்பரப்பிள்ளை 5 

யின் வம்ச பரம்பரையில் உதித்த உக்கமாபலர் ஈயினாகோ 

விலையடுக்த ஊராகச் சொல்லப்படு மனமகிழக்தக்க மும் 

முடிகாத்தானிலே இப்பொழுதும் வ௫க்கின்றார்கள், இவ 

பத்தர்களா யெ இவர்களது பெருமையை இவ்வளவு என்று 

சொல்ல வல்லவர் யாவர் உளர? 

]7. மிகு 86 11௦ ௦8ம் மற ஈறி காட 10 

90088 சரீ (ந்த ற௦016 ஹூம் 11] யர் 181157 1௦ 

ம்ம ர்ற்ப்க ஹாச்க01௦ (///888ற 87801 74/141 06100 88, ௨1௦ 

1௦ (116 .ஜு௦கம் மற) ஊறு றர 1186 1. நிரிபராராட 1015 
வந 1௦௨ நிவிறவா ௨011, 710 ந்த ர்க 4ம் 6௧௫ 

ண்ட் 101137 $1௦ ஜு6840 08 ௦4 (1௦86 1 வந வந்தக் $ 

மதுரை வித்தியாபாநுப் பத்திராதிபர் ஸ்ரீமத் 
மு. ரா. கந்தசாமிக்கவிரா:பரவர்க ளியற்றிய 

த. 

ஈதுவ லோகமெனத்், க் பட 
மிஜைவா் 'மேன்னே 

யோதுதமிழ்த் ரட் மும்முடிகாக் தானென் 

சேதுநிலை க்ப் 16 மேச்சுகத்தி லாரன்பணிகள் 

சிறப்ப வாற்றிப் ! 
உ பேோதுகமம் யாம்ப்பாண வயிரமுத்துப் ( பூமன்மணம் 

பொருக்இ வாழ்ர் த, (ஆ 



க 
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கற்பினிலக் சணமன்பு பொறுமைகொடை, 

சிவசேயங் கல்வி ஞானம் 

பொற்புகய வுளரைமுூதலா நலமனை த்து மெக்காளும் 
பொருக்கி வாழ்ந்த 

வற்புதசற் கு இணரகக சிதம்பரவள் ளலையின் ற 
வருமைத் தாயே 

கம்புனிக தகங்கச்ப் பிள்ளையம்மே நினைக்காணு 
நீரளெர் நாளோ. (4) 

அர்காகீச லுறினுமுல கமையாஅ கார்காககு 
லடாசே லென்னப் 

பராகாத்த மன்னவரும் பகருவரக் காரினையும் 

பண்டே காத்துக் 

கரர்சாத்தா செனப்பெற்ற நற்குலத்து மணிவிளக்கே 

.. கருதி நாளுஞ் 
அர்தர தி கீத தங்கச்சுப் பிளளையம்மே சிவனடிக்கீழ்ச் 

சேர்ந்தாய் நீமிய, (8) 

மதுரை விவேகபாநு அச்சியந்திரசஈலை மானேஜராகிய 
( 

மகா-௱-௱- ஸ்ரீ 

௮. முத்றுச்சாமிப்பிள்ளை யவர்களியற்றியவை. 

ட ரை 6 

கார்காத்த காரணத்தாற் கார்காத்த செனவுலே கோர் 
கழனறு மேன்மைச் 
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சீர்காத்த வேளாளர் குலத்தினுக்கோர் திலகமெனச் பவல் க 

செனித்து நாளும் 

பார்போற்றக் கற்பினிலக் கணமமைக்தே யில்லறத்தைப் 

பண்பி ஞற்றி 

யேர்பூத்த கொடைபலவு ஸிவள் கொடையே யதிகமென 

விண்டு வாழ்த்த. (1) 

தடப் தளிபெருகத் தவயோக ர௬ுறைமடங்கள் 

கதிக்கத் தொண்டர் 

கடவுள்பணி ஈனியியற்றக்.கணிர்த தமிழ்க் கவிவாணர் 

கஸிக்க வார்வதீ 

அடனறங்கள் பலவாற்றி நற்குணநற் பகட்டு 

3 மொருகங்கே பேணிக் 

, டலுலூற் செயரற்கருகழ் கருமங்கள் செயல்மனிதர் 

கடனா மென்றே, ் (2). 

பெரியார்பாற் கற்றலுடன் கேட்டலினா னில்லமங்கள் 

பிறங்கச் செய்தாய்... 

பரிவாமப் புண்ணிய யுருவெடுத்த தெனவெவரும் 

பலகா லேக்த 

வொருவாத நற்செயத மிஞ்சின ர௬ுக்யோக 

முவப்பச் செய்யும் 

,பெருவாய்மைச் இதம்பரப்போர்ச் சுதன்றாயேகின்பெர௫ுமை 

பேசற் பாற்மோ, (5) 
ர் 



ட் 14 

டநின்செயலை யவனியுளோர் கண்டேனு முய்யும்வணா 

நிலாஇப் பூவிட் 

பென்றகைமை வானவர்க எறிந்துய்யச் சென்றனையோ 

வுனைப்பி ரிந்து 

துன்புறு த னீகாணிய் சற்றேனுஞ் சகிப்பாயோ 

துயசென் சொல்வே 

மன்புமிகு தங்கச்சிப் பிள்ளையெனும் பூமாதே 

யருமைத் தாயே. ப (த) 

- மகரற-௱-ஸ்ரீ விதீவான் 

ஒ. பாண்டிய ஓதுவாரவர்கள் பாடியவை. ௨: 

ஜனக 9 இஃ இ அஜி அவ்வகை. 
ப 

'பொன்னாருந்திருமுடியும் புதுப்புன லும்பிறைக்கொழுக்தும் 

பொலியப் பொன்னின் 

மின்னாரு மணிமாடக் கூடலின்முன் னொரு -ூழுய் 

விளங்கு மேலான் ் 

றன்னாடா யிலகுதனிகத் தமிழ்ப்பாண்டி காட்டினிடை க் 

தகைமை வாய்ந்த ( ப் 

வெந்நாடும் புகழ்வளளுர் மும்முடிகாதீ தானென்னு ் 

மெழில்செய் யூரில். (0) 
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பல்வளனும் பல்கலையும் பல்லாண்டு பல்லாண்டாய்ப் 
படைகது வாழுஞ் 

சொல்வளனார் தூயநெறி வேளாளர் குலஞ்சிறக்கச் 
சொல்லிற் மேவ 

செல்வளைத்தோ ளிந் தீ.ராணி கொழுகற்கச் தரப் 
னெழுகார் காத்தார் 

நல்வளனார் மரபபோங்க காற்றிசையும் புகஹழோகங்க 
தலமிக் கோங்கி, ன் (2) 

தேன்மூமுஞ் செழுஞ்சோலைக் தென்மதுரை யாதீனஞ் 
சர யோத்துக் 

கோன்மகழ ராமேசத் திலகாதீ னத தலைமை 
கொண்ட தூய 

நான்முறையி னுண்ணுணர்வி னெண்ணில்கலை )நணுக்கங்க 
ணுசுர்ந்த வாய்மை 

1 வ, 4 ட் 
தான்மருவித் தமிழ்மருவக் தனிச் தயாரக தகைமையெலாக் 

தழுவிக் கொண்டோன். (௮) 

பண்பகக்சே மன்னவ. யாரடிக்கீம்ச் சாமன்னிப் 
ப.ரவி டத் 

சண்பகத்தே வனிடடையாத் தன்மையென விருளணுகாத் 
தன்மை வாய்ந்து 

சண்பகப் 2பா் கொண்டலர்க்து நாற்றிசைய மருளாய 
தனிவா சத்தான் 

மண்படைத்தார்புகம்படைத் காரெனவானோர் நகர்க் துணரு 
மறுவொன் மில்லான். (4) 



8 ப 

ம | 10 
( ஈன்றகுலக் கொழுர் தாகி யிசாமனா தப்பெயரி 

னெழுந்த சீமான் 

ஒன்றவத்தின் பயன்றுப்க்கக் கடல்சூழி லங்கைக்குதி 

தான்முன் னேகி 

மூன்றவச்தை கடந்தார்க்கும் பல்லோர்க்கும் ஈல்லனென 

முன்ன நின்றே 

யான்றோர்க்கேவேண்டியசெய் தஞ்செழுத்தின் றிறனாய்க்தா 

னமர்ந்கா னாண்டே. (5) 

அண்டமர்க்த வன்னோர்க்கைம் முகப்பெருமான் மா£தவ 

னருளால் வாய்த்த. 

அ்ண்டலிலா மணிலிள க்கே முழுமதியே யெனப்பிறருஞ் * 

| சொலிப்பா சாட்ட 6 

, மாண்டகு€ர்ப் பெண்மகவொன் நீன்றனனுண் மஇழ்ரக்சனனம் 

மகவிற் கேதான் 

வேண்டுமென வொருகாமக் தங்கச்சிப் பிள்ளயேன 

விளங்கத் தந்தான். தவர் (6). 

தந்தசிறு குழவிக்குச் செங்க. கடந்ச.தவே 

தால்பின் ஞாட்டி ் 

வர் தவர்கண் முழுமணியே வயிரமே மாணிக்கக் 

கொழு? மன்னு 



ச் 
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் 

செர்சளிே பைங்கள்ளா யெனச்சொல்லிப் பாராட்டிச் 

சேர்த்துத் தூக்கி 

யி் இரனார் இருகாட்டி னமிர்கென்னச் சாயலிளர் 

சகோகை தன், 
கட் ஷி! 

ஷம் 

வேறு. க 

ஓ.த்தமதி ஈலங்கல்வி யொழுச்கர் தேதேசோ 

பயர்குடிஈ நற் செல்வத்து. னுயர்வு வாய்க்கு ” 

5-5 வயிரமுத்தென் ஜொருபே பேற்று 

வேளாளா யினனென்னும் வேளா எர்க்குச் 

சித்தம௰ழ்ந் துதவினான் றிருவி னீ.ஈ்காச் 

செல்விதனைப் பெற்முன் செல் வக்தைப் பெற்று 

னித்தரையி லேயவற்கு வான்கண்டேங்குஞ் 

சிதம்பரமென் றெழுந்சுதம்மா விசைமெ லோங்க, (8) 

வாணுதலா டங்கச்டப் பிள்ளை யின்ற 

மகனேமண் ட.ல3மத்தும் வாய்மை யாளன் 

மாணுடைய இதம்பரப்போர்ச் செல்வன் யோகம் 

வருமிஞ்சி னீர்வினை ரன் வஞ்௪ மில்லான் - 

கோணுமஇச் சென்னியன்முட் கன்பன் அுன்பக் 

கூட்டுறவில் லாதார்க்குக் கல்கி போலலான் 

பேணுமுயி ரித்சிறந்த தாயைந் ே 2. 

பெருமையுடைப் பெரி3யோன்வண் புகழ்பெற் மோனே 

9 
ச் 
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ட கானிலத்திம் பாவாத தேவி போலுங் 

கண்ணகன் மண் மகளுக்கு மகளே போனும் 

வானிலனுங் காணாதோர்.மடந்தை. போலு 

மருவ விந் தக்கடம்வாம் மங்கை போலும் 

வேனிலிள ங் காற்றேரின் வேள்கண் டைய 

மிசக்கொண்டு மருண்டேங்கு மின்னே போலு 

மானின்விறி மடால்லார் போலு மென்ன 

இல்லச் றத பெரியோரு 

கொருபோ தெண்ணாக் துட்பவொர் 

செல்வர் துறர்தா சொருகாலஞ் 

சேரும் பொருளைச் சேர்ந்தாள்வா 

ரில்லந் துறவா தாய்கீயுற் 

துறந்தா யெல்லாச் துறந்தார்போற் 

செல்வர் துறந்தா யெமைத்துறநதா 

யெந்தா யெக்குச் செர்ந் தாயோ ட் 

சேரா. மன்னர் முடிதெறத் 

தேய்க்குஞ் செக்தாட் டலிழ்மாற 

னணூரா முயாழும் முடிகாத்கா 

னூரிற் ரோன்று மூயரியசா் 

வாழ்த் சவிவள் வளர்ந்தாண்மேன் மதிய மொத?௯(10) 

(11) 
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நீரார் மேகங்.காத்தாண்ட 5 

நிலையார்- புகழ்வே:ளாண்குலத்திற் 

பாரார் புகழ்ந்து பாராட்டப் 

பிறக்தாய். மறக்தாய் பாராயோ, (1 2) 

* விழிக்க லலகர் தோன்றுமென: 

விழியா தொழிந்சே வாழ்ந் சாயோ 

பழிக்கும். பாவக் துக்கிடமாம் 

ர் பார பா.ரா இருந்தா?யோ 

வழிக்கும் பிறப்பைக் காலமென 

வறிந்தங் கழி.பா தமர்ந்தாஃயோ 

செழிக்குர் தனிவாம். வேற்றதெனச் 

சிவன்சே வடிக்கழ்ச் சேர்ர்காயோ. (1௮ 

போன இசைநீ பகர்வாயேற் 

புலப்ப மொழியே மல்லாக்கா ந் 

போன: இசையே:யாநாடிப் 

புகுதற் கஞ்சே மஞ்2சமால் 

வான மதிபேோ யிருண்டன்ன 

மண்ணி லெங்கள்: குலமயங்க;தீ 

தேனின் மொழியே தவுச்செல்வி' 

சேர்க்தா யெங்குச் சேர்ந்தாயோ, (12) 



6 ன் ப 

90 
ப 

ட பழனிஸ்தலத்தைச் சேர்ந்த அயர்குடி சம்ஸ் தானம் 

ஜமீர்தார் மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ வேதாந்தத்துரையவர்க ளென்னும் 

சச்கொனர்த தெட்டணாமழூர்த்தி சுவாமிகளின.து 

மாணாக்கர்களுள் ஒருவராகிய ஷை சம்ஸ்தான வித்வான் 

மகா-ஈ-௱-பசீ குமாரசுப்பைய நாயக்க ரவர்கள் 

இயற்றியது. 
முப்பத்திரண்டடி ஆசிரியப்பா. ச 

[இ 

கார்கொண்ட நெடியகவ டண்ட்பித் இகைகலங் 

காதுகஇ கானிறுவிய 

காட்டித் தெனும்படி. நிவர்துதா ராகண 

களுங்கள்புட் பித்ததெனெவளா 

கடம்பவன முழூ சாம ௬௩த.ர செழுந்தருள் 

கஜானனவி மானமுஞ்சேற் 

ஈண்ணிசா னித்பதெரி சனமகுமை யும்மாட 

கக்கமல தடமுந்திரைக் 

கைகொடு குவான் மணி கொழித்தபுகழ் வைகையவ 

கன்னலொடு செந்கெல்கமழுங 
௪ 

ன் ( 

கழனிவள முஞ்சிகர கோபு சவி.னோ தழமுங 

கன்னிகா மாடநிரயையுங 

கல்லிபத் துக்கிக் கருத்தஓங களதபுத 

ககனஈட னமுமேகசோய ் 

கஇதரு மனந்தவிளை யாடலுஞ் சொக்கேசர 

கருணைப் ர வாகமழையும் 

( 
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பார்கொண்ட வுபகிடத வேதாந்த இத்தாக் த 
பண்டிதர் தமிழ்ச்சங்கமும் 

ப.ரவுதென் மதுரையும் பொருகைபொது யழுமிலகு 
பாண்டி ரா மேசுரமெனும் 

ப பர சலவி சேடவா தீனகர்த் தாசெண் 

ட தள்] 

ட 

பகப்பிளளை கங்சைகுலசம் , 

பவசைவ சமயயே ளான்.ராம சாதற் ம் 
பயின்றுபர கஇசரக்தபின் 

பணிபுற௮மி வன்மாது லன்மகள்கை பற்றியே 

பலவறஞ் செய்துகிலையாய்ப் 

* 

பண்டுதிரி புசதகனர் கொண்டபரு வதர 
பட்டணச் தனின்மகசரயாழ்ப் 

பாணசா வகச்சேரி யூசடைச் தாரபுஜ ் 
பலவயிர முத்தெனுக.ர 

பதியினுக் குக்தனது புதல்விதம் கச்சியாம் 
பைந்தொடியை யிந்துசென் முன் 

ஏர்கொண்ட விவர்கஸிரு வர்களுமில் ௨௮ற௧௬௫ம 
வியல்புதவ மு.இயற்றி 

யெச்சமொரு மூன். ௬தவு தந்தைகா லஞ்செல 
விருந்ததாய் மக்களின்ரு னோ 

னெமிலுதநு தகம்பரப் பிள்ளையின் விந்தியா 
வெங்கணுழ் புகற்ப.ரவவே 

யிணையில்குரு நாக்கல்டி ஸ்ட். ரிக்டிஞ்சி னீசென 
வியந் துசாஜ் ஜிகள்சலைக்ட, 



ம் ல் 

ரிகயமலிழ் கருகமிழி:வில்வெஷ் முதலான 
விக. ரபா ஷைகளினிபுண 

னெ இகளண் அணர்விபு தர் தெண்புலத்: தவர்கவிஞூ: 
ரி.ரவலர் தமக்ளுதுவுமிவா! 

னீசுரா லயதிருப் பணிமிகக்செய்பவ. 
னிவன் றனாற். புண்யமூனுமென். ' 

றெண்ணிவித வாலிரத தங்கச்௫ம்: பிள்ளேமா 

௪ர்கொண்ட தெண்டிரைப் பாவைசூமழ். ஜெகதலத் 
இற்கலியு கம்பிறந்து. 

சென்றதோ ரையா: யிரகுஇன்மேஜ்: பதினொன்று 
சேர்ர்தசெள: மியமீணமாக். 

இங்களா றிருதேதி புகர்வார. முத்திக் 
இகழுவா மதிநிறைத்த; 

இனம் கேளிர்புஜ்: இரர்கள்சூழ்ட தோலிட த் 
இருமுனீச் சுரன்முன்னரி ற். 

றெருளு௮ு சிதம்பரப் பிள்ளரூத் திசாபிடே 
கஞ்செயத் திகழ்சாவகச்- 

சேரிமா ளிகையிடஈ தேவநிரூ: மிசஜொலீி 
திவ்யரத மீதிவாந்தித் 

தேகம தொழிந்துஈற் றெ.ய்வ.த: சரிரமாய்ச் 
சிவபு.ரக த.ரசிவாலை 

ேதவியுமை பார்வஇ:மகேசுவரி: ம்ஷேன்மணி 
இருப்பத மடைக்கனளமோ.. 

(1 



3 

௨ 

மதுரை மாணவர் சேந்தமிழ்ச்சங்கத்து அக்கி ராசனாதிபதியும் 

மதுரைக்காலேஜ் க.மிழ்ப்பண்டி தருமாகிய. ஸ்ரீமத் 

ஆ 

ம. கோபாலஇஒிருஷ்்ணையாவர்கள் 

இயற்றியன; 
- ஜாவா மாயத். 

ஒ 

பார்காத்த. புகழுகர. பாண்டியன். ரளைப்பட்ட, 

பருமே கத்தை ச 

யார்காக்் அச் இறைமீட்டா மாண்டகையோர் வேளாள 

.- னன் வந்தக் 

கார்காக்தான். மரபினின்மும்.முடி.காத்தா 

னகர்வருமோர். கனவா னான 

சீர்காத்த: செண்பகமால் இருமரபு முன்னையி லுஞ் 

சிறக்கு மாறு, (10) 
சாற்றரிய -சற்ருணாவான் முனென்னத் :தனையறிந்த 

தக்கோர் யாரும் 

போல்றிடவே ஸ்ரீராம நாதனெனப் பெயர்கொளுமோர் 

ப புணிகன் ல் தான் 

ஆற்றன்மிரு மன்னவன்செய் யருக் தவகற் பயனையவோ 

ரரிவை நல்லாள் 

காதிறிசையும் புகழவர்தாள் தங்கச்சிப் பிள்ளையெனு 

நாமம் பூண்ட, (2) 

9 
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ட. “ரர ரர் 000 கரி, 
11௯100 “1/ர௩ககஈ 5சம8100/ 501741,” 11800௨, 

ஊம் ிகம!] 120016, நரகமாக 0011௦௪6. 

(12) 11௦ ஐல/6 றா0%60140 4௦ ஜெம் ஐந் 41௦. 

116 01௦008 1ஈறரீரத00 60 9 12 தரபி1ரக ஈ1௦ ஈயிகம் 411௦ 
ஈ௦யிம? 3478௨ ம் நமம உ மகயிஏ 7 லிவிக? & ஒர்ராய 
101800 கப்சா ந$ உரு வரு வங்க 0111௮, 023200 
88 உரு ௦ரீ 78௦ 1100௦5 99 ௭௦0117 105015 11௦ ர 

11, ரஷ 19010 4௦ 6]9௨௦௦ 416 ஐ1௦௫ ௦4 41௦ ரீகரார்1ர ௦7 

1116 ரீகர௦08 5111010௨௫௨ 111௮ எம்டி கரச ௦8 
19 8௦10-1௫00 (1௦06ம் 1$கா%871) 808. (01010-01:0000- 

1018) 0881௦ 81111 ௦1514௫ 1 நரி றரருறருந 0112 உற்று வரா. ! 
ட ரர்ம1ம208 1௧09 ர ௦ றகாா௦௨ ௦4 நிருஜரு ன ர் । 
ூ1]]ஊநு, ௨, 88 & 1௦8யி் ௦0 15 191மஐ1௦யத வாதம், 

19௦0 %௦ 41ம் றாஜ் 13:500௨9ட 80 18% ௨11 புமுயந்காத 

ரய 837 1௦8010.ம் ௦ நாக186. 

கயலனைய கண்ணுடையிக் காரிகைதன்* 

கருத இிசையுங் கணவ னாக 

மயலதுயாழ்ப் பாணச்சா வம் 2சரி 

வாழ் ப/லான் வயிரி முத்தப் 

. பெயருடை,யோர் பெரி 2 யானைப் பெட்புடனே 

யுற்நிரிமோர் பேறு. பெற்றவ 
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ப 3 

௪ 8 ூ 

உபச ப கா தில ஈனா மளொமொருமித் 
॥ ் 

் 

தில்லறஈன் குழு நாளில், (6) 

(8) 1105 பிவிட்டமம் 1 கயர்ரீய! 180௭ 184 019 ௦௦ 
(0710௩௦ 10 1188௦ ரீமா ம்ரா 10ரற ஐ 10800 காட ஊரர்க/16 
பிடவம் ச நூறும் டம 0111 ஜநா. ப 0௦யஷ்ட் 
01 பெய்லி 1 வியி, ஹம் ஐ8் 1 கறக (௯ 
நகையா பப்பா டவ பப் கம்! 110 
1 பிகாம் சக ட ஆட கல 0 மரற 1116, 

பாராளு மன்னரினும் பண்படையா செனக்கம்பன் 
பகார்த வந்தக் 

- [் 3 ரு 5 ் ட் காராளர் குலவிளக்காக் கவ்னுற்று விள$இயவக் 
் கற்பின் மிக்காள் 

வராரு கன்சொழுக னிருசயயு* குன்மனரு 
மின்பு றக்தஞ் 

சீ. ராளக் குலம்விளங்களச் சிசம்பரவள் ன லையின் முள் 
செல்வ ஞச. (4) 

(4). 11 பசப்ஜிப்டி 01881௦ 1௨0 உம ஹாயா ஐய யப 
“10௧௦ கடமப்ப118 ஷங ]1ஜிட் ஷீ 6 190௦ ௦4 610 
யில ஏ1வல) நில்வய! த 8001087188 கயம் ராஸ 
(௦ கறஐ, 9700ஐ1ம் 170111, 9௦ 11௦ 10% மீ ம்ர நஸ்ஹ 08 
பவம் ௨8 ஈ௭0]] ஐ ங்ா. ஊற, (70ம் /1// 00 மரீ 
00௦ய00௦6 1119, 8௨ (1 1/ஜிட மீ விஷ் 1870115. 

9 
4 

ழ்... [] 



[) 

( 52 ட 

பூவுலகி லே2தான் மிம் புகழொடுமீதான் 

அுகவன்னும் பொய்யி லாக 

தவர் மொழிச் கோரிலக்காக் 2 சான் ிியவப் 

பெருக்தகையான் திறப்பு வாய்ந்த 

தாவறு தண் 'டமிழ்மொதிபிழ் றகவுறுமாவ 

கிலமொழி.பிற் முன்வல் லோனாய் 

மேவியசர்க் கொழும்பினை ச்சா குருகாக்கல் ( 

எஞ்சினிரா மேன்மை யு. கி 

(5) 11115 ற௦01௦-ரம்டி0௨ம் ஐ௦௰ 0100௧ எம்டி ஈர்காயம் 

18 ஐ ெலாடுற15 %௦ 416 106 கவருர்ப 07 6116 049106 006 

1] 0ஊவி யலி, “18 0்ர்உர்ர்ப்த ஜனா10 196 ண்ட வம்] 

01121107௦8 00 ம்ப011௦ 1௦ 1816,” 5600௦0, நார்ப் ௦ வம்லா* 

301௦ 1016ம் நாடஸ்ச 120௨2௯ ௦ 8௭௦௯ 1 காப] கய. 

9011109 [பஜி்கிட க பஜ ௦ரிப்ரடி ௨௨ 1800௨0 ஈம் 1 மாரா ் 

௨281 10 416 4101147 01419௦ 1௦௩0 806ம் 9 ௦1 வேய். 

கற்பகமு மிருகிதியும் பொற்புறுகிக் காமணியங் 

காரு நாண 

அற்புசுமா வண்டினருக் காடையன மாதியன 

வளித்சென் ழைக்முஞ் 

சிற்பரனுக் கற்புறுகம் சிந்தையொடுஞ் சரியா தஞ் 

சேர்க்கை யோடுந 

( 
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தற்கெவரு மிப் புவிபி லொப்பிலனா 
தி 

விப்பொழுதுக குழைக்கின் மூனால். (6) 

(0) 116 யி] 419 யாக்க நட, எரு பப வவ116160் 

ரட் 08%, ஈஞ்ம் ஐய ம201101 6௦ புகு, 0௦ மரவ] 

டூ 50யி3 தக் 80 எர்பட்டநியட ௧3௮0014ம%0ு. ௦1 611 ஜ௦௦0 

ச்ரம்டஐ, 6௦ 411௧ வம்றமக(ர௦ு மி, 01௦11/ம/ஜ, 1௦00 60.) 

௦ ந1056 (ர்க உூறமகரிடரிப்ா,ி நட வடட க மஸ்கட் ௨ பூத 

ஸுல16 ௩௦ [கேறகஷக 1106, (11௦ ஜாம் 18 114015, 111௦ 9௦௧- 

பப்ட்படி (நே்ரஸ்காரகாம் கம் ம்க் 8௦௦1 ஹ்லாா6. 

இத்தகைய பாக்கியங்கள் யாவுமொருகங் 

செய்இமிக வின்ப முற்றும் 9 

2 புத்தியுளா ளாதலினத தங்கச்சிப் பிள்ளை யெனும் 

பூவை மின்னாள் 

சித்தியமின் மற்றவற் சிற் பற்றறு து மூத்தியற பண்: ட் 

நிமல ஞர்தம் 

ட தத் 
உத்தமநற் பொற்கழலைப் பத்தியொடி சித்தமகிழ்க் 

ற்ருாண் மன் மீனா. (2) 

(ர) 1ப௦யதிய வத்த 1118ம் எட 101௯௫௬ ஈஸ் 

9 110020 ஐ௦௦ம107கயடஷ டம, 88 & எர்க ]கம்ர, ௨11௦ 10110 - 

புரக்கும் விம் ஸ்ட மகைரகம்ரம் கர்பிறு உ(மவ0110௦018 ஐ 

। 
ச் 

ட ச் 



் ௮3 
ன் ட் 

6௨01௦0 416 6%06]1ர% ஐ௦186ஸ 17% ௦5% (1 11012 

யாட 18 ௭1 னோ௦11$0று கம் ஷட் 105: | 6 404 
பாற்கடன்முன் பயர்கவுயர் பாஞ்சசனி 

யப்பெயர்கொள் பண்பார் சங்கிற் 

ம்ோரற்றியவேரர் தரமணியபோல் மோன் மியுற் 

சிதம்ப£மால் ஈற்றஞ் சூழ 

ஏற்றமிகு ஈற்குணமுஞ் சுகவாழ்வும் தெள்ள றிவு 

மெய்தி மேன்மேல் 

மாற்றலரு மஇத்திடுமெய்ம் மாண்புடேனே நீடூழி 

வாழி மாதோ. (8) 

(8) ]48௨ 114௨ ஹம் (888/0, ராடை 1116௦ 

411௦ **ஜன 04 (11௦ நய1:680 18 800௦” 19ம08ஜிம் 1௦14) 0 

(11௦ நீதாட௦0க 0001 நிக0்கர்கறர௨ வர்ர ஹாக் பற 

10010 46 141114 ௦௨, 1௦௧0 கஙற்கறறு ஊம் நாறா ௦18 

1110, 108868810௪ ௫2 101௦10 ௪ 168-௦01 004 ஏர்ரந்ப 0, 

- ஊெம016870688 ௦4 1நக11௦௦% எர்கிம் (46 4806 10றடம்ஷம்10ற 

01 196102 1௦ஹ60060 வாரு 18 1௦0! 
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