




'இரு௪ 
/ மபலம தட 

அருண டஇரிசாதிசால அருளிசசெயபட்ட 

கரதாஈசாஇஎனனுநூலுகரு 

ப யாழபபாணாதிதிை 

வலவைரகா 

திரு 
குழதைவேசபிஎ ளே 

சேடடபமியாலகஇரகாமா 

ச எகாம பா உபாதஇ யூரய ரால் 

௬: _ இயநநிகழாதனஉரைசகொழுமபசச௫ 

பதி ,௨டது இர 5.சாட.வெருடம ஆவணிமீ 

ஆடிரியம -: 

ப ட ரரராட வள 

ோபெறுமிலஙசையிந ட;ஈ.வலவையினன 

எாபெ௫ுவருணணி லெழுஙகுல்சசரோ மணி 

தஇருமேனிஉளளனமா தேவியாசெயதவம 

இருஷுவருளொளி யேழுூமாணிசகமவேள 

மெயவளங்கூா வியாபா£ மேனமையினான 

வையசககசொழுமபிரது வாங்கியி அாககசாள 

சாயத்லஓு மிருப்பு மெணணுமபனாவாயின- 

உளஈறைவேரசண
ணிய ம எ த்தது உட் 

குழரதைவேடிபி
எளே யிரநூ நகுராகூ. 

நன 

வளசழிகபகாதாரதா
த தப என்ர க 2 

விளஙகுசிததாசத
 வேதாநத ஈனனூால த ட் 

அச குல்பூபுரிசே காவயிரசனபனென 

நிசுகு௨லயமப
ுழ மி 7 சஇாக

ரமாசெய 

ககமெயதி் தவ ப
 பவட மத ப 

செப்பினனயாவரு
£ 'தோசதிணா பொருட் சே 

டு டல் ் ் ட ட ப 





இருசசர ரமபலப. 
-கரதா தாதி 

சர்ப பு 

வாசணத்தானை ஐயனைலிணணோமை மலாககாதது 

வாரணததானை மசததுவெனஜென லமைதனைததுவ.௪ 

வாசணததானைத தணைாயசதானை வயலருணை 

வரசணததானைத திரறைகொணட யரனையை வாழததுவனே ௪. 

ய திவு ஈ. 

வராண ்மாளை ஆயி ஈவது மூளள. இட் இஈ 

அயனை பிரமனையம [னையும் 

விணஜஷோனா ேசவாகளை யு 
மலகசகாகதுவாணததானை மலாபோலுங பி கலன் 

[ஊ  குளள அரியையம 

மக அவன ரன மைரநக் யாகத்திலவென ந சி௨குமா 

ச ஈண்ம ச 

அவச்வாரணதக்தானை கோ பச கசொடுயுளள கு 

| ் தசுவாயியை ் 
துணை ஈயஈதானை கமபியாக மூழக.தவ னும் 

வயலருணை , வயல௫்ழு மருணாசல் வான 

ணும் 

வாரண தி.தீரனே கடல்போடி சேனையுளள 
் கயழுசாசு ஈனை ந இய 

இளைகொணட வெஈரி சொணடவனுமா 
யானையை விசேசானை 

வாழதிதிவனே அதிபபேன 
ச் 

ஈன, ரவா? வா ழ.சிஅவன) பயனில. வின 

2 சகாமங குரநிபபிட பெசுபபட . இணை பாலன க 

ம், என நதினால, கான, எனனுமு, எழுவாய், சொள 

சப்பட்டி, மைஈ தினை, ஈயரதானை, எனபவைசகளில, 

இராணடாவதை மூதிலாவாகஇ, எண ண்மீமை யி, 

யானை, என நதினோு, ஒஇருபேரொட்டாக9, உரை. 
சிய, எவாககும விளஙகுமயோருடட0) என பப்பு 
சட வள வணக்கப்) கூல... 

ட ட செத் 



உணணுபு லை புமைமைசதா சாணமபாருபிர்சோ 

உணணுமுலை யுமைமைதா சாணமருணை வெடபானள 
ப உணணுமுலை யுமைமைதா சாணசதன முமொபபில 

உண்ணாமுலை யுமைமைஈதா சாணஞசாணுனகதே. உ. 

மைரதாசா 

அணா 
௫.டா 

அருணை வெர்பாள 

ஐ ண்ணஞழமுலைய/ம 

63 

டை 

இர 

லா ல் 

ஊ சதிப் 

ஒபபில 

உணணுமுலைய/மை 

மைரஈதீா 

சாண 

சாண 

உளனசசே 

௬ 

கன_மபா இணணுமு ள் 

பச்வளள 

முல்லையில் 

உரத் 

மேகறிஐமுளள ௮சிசகும 

வலிமைசகூம 
உவருககும 

உர௭ைவிட்மான 

சடலிலசாருடைய 
பிாராரளணனகளே 

௮ரிஈஅ 
(கேவா மனஇல 

அச்ச்தலைக் 

கெகேகும 

சுவாமியே (கூனிதேவள 
ஆட௨டல்டைய மையான 

செருவெ 
சி ் 

அருணாசலமுூளளவள 

உண டபடையான கப ௮௫ 

௮, ௨௫ய 

மையான 

பாடக 

௮மபடோலஓஙசணணின 

இருபைககும 

உவமையிலலாதீ 
உண்ணா முலைய மையின 

குமரனே 

பமாமபுயஙகளில ் 

ஆடை கச௪லம 

உனதஇிடம 
சான தோகாடு எழுவாய, சாண பயனிலை, ஆ௫ரேன சொலலெசசம. முல்லை, 

மூலையென, டடைகனுறை மை, சரம, உவமையாகுபோ. -மைததாசா, மைஈதா 
சா, எனமெலிததத, சோ, எனபத, வரிபுனைபாது, வரிக2) எனடூடிபோல, சோ 

2௪, சனலினையெசசமாயிர ௮௮. உலையும, எனனும். தனகினை. பிரவினையா யிட ௮, 
உனது, உனகக, என, ஆறுவது, சானகாவதாயிட௮, உணணா) உணகலம; என 

லபோல, வினைமுதலும செயப்படு கம பல்க் 

ட ஆத்தாள். 



ப 

இருவாவி ஈணருடி பக்கானசொண பட்கன்ர ட டஞ்றிர 

திருவாவி ண ரூடிவானா பாநுகுகா_௮ ால்வாய 

உ... திருவாலி ஈனகுடி, ட ப அஅண்திக தொரறாடலசென ந 

ம் 

திருவரவலி கனருடிகெரண்டதண சாரவரை செப்புமினே ம] 

இருவாவி ,இலனாமியினஉயிரான அரி 
. யையும் [ம 

னக. ஈலலமனையான உமையைய 

ய்ங்காளா வாமஃயாசமுளள இவன 

எண குரித.5 

முதிசோ பழமோ ருளை இ 

உராசசா உரைத் வி.5.கனாக 
உவாவினன இசளொயோனுடைய 
கூஒவானா ை ழேேவா கூடி யிருககளும 

் பாவுகுனறு தஇருப்பாஙவ குூனையும 
சோலைவாய தஇருசசெசதியையும 

திருவாவிசனகுட. இருவாவி ஈனகுபிடயையம 
சாகம் திருளாக கதையும் 
குன_௮ேரருட்ல் இருவிளையாடல் செயமலை 

் ் யி..ஙகசளையும் 

சென ஐதா செருஙக முழங்கும் 

உவா யானை கருந் 

இனன சூரியணனும 

சூஷுகொணட. நீங சேகசொணட 

திண்காவரை சூளிஈ மேசமரு பூப் ழமூதா 

சோலை மலையையும் 
செப்புமினே புகழவிராக 

நீங்கள ,எ. செபபமின; [அதி அவி, இாலைவாய, ௮கு 

போ. உரைசசதிா, வினை 50 தாசை, ஓஈபமமிககு, ட்க்ட் 

பம... சூ3ு., எனககு. இர, வான, ஆட வி 

மொ ழிக்சொகை, அனு. லஙகளே யுமகூறுமெனபதரீம 

ஆ 

க ய ப எட இத்து 



ஸ். 

செப்புகசவ ௪ஙகாபாலச ெேயவவா வியமபு 

செபபுஙசவ சஙசரிமருசாவெனச னன ன ளே 

செப்பஙகவசம பெனுவாச.ணுஈதெயவயானை ன ௪ 

செப்புஙகவசம புனை புயன பாந்மென செனனியவே 

சேபபுஙசவ 

ஈஙகாபாலீக 

இதயவவாவி 

அமபுசெப்புஙகவ 

சஙகரிமருகா 

என சன௫ுனனே 

செப்பு 

உங்க 

வசமா 

பெறுவ ர கணுமு 

இெதெய்வயானே 

தனசசெப்பும 

கவச்ட2 

வுனைபுயன 

பாறிம 

எனசெனனியவே 

6 

இடப.ததை உயாதஇய 

சிவகுமானே 

இ. சயவீச சாவணவாவியின 

ர் 

- செரதாமலாப பூவாசனே 

சங்கேத மருகனே 

எனமிராசசா முதலாக 

இசைகசபபட்ட. 

உவவிட.த.இல 

பாவசததை 

அடைபவா கணகளையம 

தெயவதியானயின 

போலியான செப்புகளையும் 

(மிபின 

அ௮ணிபுயஙுூளள கரத்சுவா 

பதாமபயங்கள 

அ௮ஙகயொக 

ட் 

௪௯ இசை ய்ளளன 

பாறிம்ு), எ. செனனிய, 1.7 செனனிய, வினகுநிப 

ப ரு நிமி, சேப்புஙகவ), செப்புஙகவ எனக ஞகூறுஇ 

மி. சண ணும) கணுப, எனககுகைரதஅ௮,. கினனை ஒ 

ட 



செளவியமோசகஈ தீவிராருதோகணடி.சரிவணெணெய 
செனனியமோ சமபடஷூதேனது தகொனிசெயச்பா ௪ [௪ 

செனனியமோகாதாம புததேனபுணா ே ரய 

செனனியமேரகமபணிபபணியோசததேதேமொ க௪[௨௪ 
ம் 

செனனி | இ இல் 

௮ம் கஙசையம 

ஓஒ உயிரொ ழிரத 

௧௦ தலைகமும 

க்வி பிரியா தவன 

- அருதோசணா உணவானநறாசோ கண்கள 
திஇரி சககாதஇிகும 

வெண்ணெய வவெண்ணெயசகும 

செனனி௰ய செனனியான கூததாமுய 
மோகமபட. , (பகை)மொ இசக ரி 

உளூ.தன உளசெனழசொல்ல் 

தொஸிசெயகத ் ஆாமபிதத 

“பள சசெனனியமோ பாஞசசனனியமோ 

கருதாம சழூதது 

புததேன ஏதம் ேனயோலமொ மிதினப் 

புனவளளி?ாயட 

புணாசேசலவை சேருளாசெவ வேளே 

தெயவசசெனனி மித்யஉசசோ பூன 

அமோகம். தெளிவாய 

பணி ் வணாங ௫ 

பணி இருபபணிசெயத 

ளாக... திருளாகத இல 

சேமொழிசசே  * அிாமொழியாகூரசகு 
அ௮ரமுதோ, எ. சண, ப. பறுசசெனவியமோ, எ... 

கந்காம, ப, தவிரா, சென விடன, எனபன தவிரா, 

செனனிய, என, மெயசள கூனநில: தேன, மொழி, 
அள்மொ ழிக்தோகை, பணி, ௮குபோ;. ஓ கம வினை 

தகொசை, ஓவின, ஓவுனெ.ந, ஒவும எனவரும் இ 
ரிசகும, : வெண்ணெயசகும, என, நானசாவஅம, ,எண 
அணுமமைகளுமதோசகன. செனனியன, ஞுநிபபு வின ப 
பெயர. கண, கட, களம, ட்ட எனகசருதல, 

ணை வை... 



ல் 
தேமொ,யசசம பெருவோரதினசகரமு சேண்லகத. 
தேமொழியததகு செஙகாடடவணசைச சேமசாத 
.5மொ ழியததம பூயமவாஞூஷகை சதவென இட்ட 
தேொ ழியததம பதினாஇலகுமாதிதததொனதே. ௪, 

தேமொழியத்தம ." தேஉபோலமோழிய மத 
பெரு... கேடக [தசாரீசன 
உதனகரு ஓமன நகரு 
னுன_று ௮ரரநாளில 
சேணுசசதது தேவருலஇன 
சமா மிய செல்வமகல் 

துன திம ருனிவை 

காப வுணரை செ.ஓ.தீதிய ௨சானை 

சேமகாறிதேம ஆணமகாரு ளைவிட்மா௯ 

மொ ழி ் பொருத்து கஞம[கட.வில 

அத்தம் கைக௫ரம 
பூயம ் புயஙசளும 
அவாருூமடசை அவாதலைகரரம *ி 

௫. 5வெனந ன் சி.கவெஈடிதொண்ட. 
தேமொ ழமியத.தீம பாமகுூருவா ஓரைசகபப 

ட்ட டொருஎ. 
பதினா இம பதினானகுலகவகசோய ம 

௮ஈதிசதகதொனே ஒனருயக கட்டுூக சொண 
த 

அத்தம, ௭, ௮ாதத5௮, ப... தேம, மொழி, அதி 
இம, அனடுமா மிததொகை. எமம, எம, என, இடை 

கூறை த. நாதிகதததொனேே ச, எனல, புசசசாபோ 
ப வினமொ மி நிலயல. விதஇன மாமயபோலச ச்கதீ 

இன சமட டியை மயின மூடடையபோல்த தகினனுளள 
டல்கலால பதினா இலகு மநஇதததொளனழரே, எனக ரூ.௨ 

ர்நினா- கன, எனப௮, சாரியை, அன _ம0 ேமொ மி 

யததம;, எனககஉடடுக, இதனா குழூலையின பெரு 

மைகூடரநிய அ. ம் என எர பபமம் 
*ு 

௫. ல 



ஸி 

ட ட த 

தி.5.சவி.ததா மனி.சதரைதிதேவா வணஙச௫ன போ 

இக கவிததாகை மைஈசாசோ .தாசகரதா ராவா 

இததவித.தா மூடையாருளவெள எச தேககயனபு 

இத.5விததா.த தினிவீடு*.5 ௮ககசெவவன லே, (னி 

ததத மேலான 1 ௫ 

வித.காச பிரபஞ௪வி.5.வா நிசையம 
௮மன * ௮ச௫கமபாததில 

நிசதரை ஙிதிஇய நடேசனா 
சேவாவணஙக மேவா வழுத்து | 

மூனபோதித,த ல மூனஆபேற05:5 
இக தசாகைமைஈதா டஇசசாஅஇகசேசா௯ 

செதூாக கதா தஇருசசெஈதிட சாதசுவாமி 
இரா வாதிதத இல தசெஙகஇருளள 

ர். இசகாருடையாச இவவளளிராயகியுடையாச 

அ௮ருளவெளளம சேனனுளஎளே) சருணேசக 
0.5௧ 9 பகடம. [டல் 

_ “னுனபுஇத்து சேயத்டுதமுஈது [ய 

௮.5.சனிவீஸ ப அ௮கசேவல ரு ததஇியடை- 

அசகசெவவன லே ௮சகசெனனமாடய இயை . 

அவிததகா  திணித்தருளினா 
௮ 

ணன ப 

உடையா, எ, அவித.காச, ப. ௮ன, செயபபே 
பொருள.இருபைககடலா செனனத இயைத்சீணிததாா 
எனபதாம, போதக, ஏன னும் பேசோாசசம, மைகதீ 

ஜொனனும போதகொணட”உஅ. இதத எனவும், வி.ததார£ 
மன எனவுஙவ கொளக,திததவிச சரசா எனபதில் இதத 
எனப ற்று விதகாராமானண ஈடேசமானபபொருள க 

சில் இ௬பபினமை யாநிக. உ வபபினால, ஒருமைபன் 

மையாயிதப, சளுிதாசாமிய மொ ழித தருளினமை 

கூறல். இதன பொருள விளஙகுவதி ஈகு௮விசதா£ எ 
ளபஹைபரரஈநி௮ாதிதிதிலவை5அப.பொருள கூறிய 



ட 

-செவவர$கீலப புயருருசா பதீதா தெதமெயயிர 
செவவஈதிரிஃத்தை யு ரி ரருளவாய் இஙகடசேபுனேஈதி 

செவவச* இலத கொருபாகா போன ஈஇனிச செதியா£ 

செவவாதிரீலததனீடு மூ ுதீதிமிரூமே. 

செவவாதி 
மீலபபுய 

கா ் 

பற்தாடிததமெயயில 
செவ 

அநதிநி 

லதிதைய ந றருளவாய: 

தஇஙசட சேபுனேஈ தி 

செச௨வஈஇ 
ரீலததொருபாகா 

லத. 

முஈருக் தமிாமு்ே 
8.௮ 

ச... 

- செவவரதிப பூவையும : 
ர்லோ ரியலப பூவையும கரி 

செவவேளே [யுமபுயனே 

அள பாமனமெயயில் 

தேோரய 

ரூடடஃகொளளூ நீ 
(எனனை) கூடி.கசருணேதர 

ன் சத எத்தி 
இ௭மபிகை எகஇய 
செசசாமேக௫௮ 

மீஃநிர மாதொருபாசநுள 
வென... 1 ம 

நிசாததது 
டுனிமேல் 24 

இயானியா சவா 

'செனமசஇன 

கொடுமையான 

மயலபோல 

ழி. யாத்விருளும 
டீ..௮.சகூம 

இருள; ௪. நீடும், ப. நிசத்காலமு ந. நீலம், கா 

ரிய ௮ கூபோ; திமிரும, டுகஈதது கழீடுய ௪௪௪ ௨ 

மமை. மாலையும், வம, வருததாது வரதிருளஎனஓ, 

பேினபம, உட்கதகோள. 



திமி திமிச சதசாஙககோப செவவேல கைவேல்: 

இமிா ததியிக ககுலாஈதசவனாத சேனபெருகுச 

இய கஇயிா ௪ தினயாவியாருர மெஈசெவகே 

இமிரததியா ச சனலாய ௪ஈ.௧ன தேளமே.. எ. 

இ. ததி. ர் இருண்ட திமிஙசலமினுக 

ரகசதீரங்க... . ப டர சசமூளள கடல [கு 

டவல். | கோபிக.5 சேவவேலனே 

கைவேல் த் | ஸகைவேலகளால் 

இடா இமயிராக 

திமி ப குடு த 
ஈசகசூலாசதிக ௮சாகசூலகாலனே 

வஸாகதேனபெருரசு மலைதகதேதன மிகுஇன ந 

உரதிமிா ம்ற்ட. கானயா அஙிளள வோ 

அத்தி ம் ் ி.கயவதியா ஊனி 

அத்ற்னையாவி அவவளவேபயிாரணன ப 

அளூமபென சேவகனே ஆளுூஙகளெனத வீரே 

தஇமிா,5இ.டி£ சப்பச் 

கனலாய. .” செருபபாயின 

சாதன களமே சச,கனதஇன குளிர மை 

தளம், எ, கனலாய, பய, கை௨௮, கைவேலால் 

என, மானாவ௮, சருவிப பொருளில் வாத, உஈ 
தவி, ஆததிமிா, எீனய்ன, பொருள.யானவறத வி 

"ஊசகுறிபபபடெயா. காங்கம, அனமொழித்தொகை 

'தஇமிஙசலம, திமி, என ககுரைந தது; உவப்ப) பன மை 

யாக. கூறினா. அசைமிகுஇ கூரிய௮, 



இணை ப 
ய் 

சசஙசொடு புய்ஙசைகொண்டாச தஇருமருகள 

இகனங்கோடு மூழுமாளா. சேயகன௫சசேறுளவோ.. . 

”கனஙகோடு. னிதருபெஎபாஈகொருக சேவிபெனுகு 
செதனஙகோடு கர்கட்ட டா டததியா மே. ஹி. 

(தே 

ஜீ இல்ககுமியின 

அஇன்(5 பலைகரும 

கோடு. (4 ள் ட் சங்கும் 

புயஙகை பூயதஇனுவ கையி னம 
கசொணடரா ச வருமராட எஈஇய வரி.திருமரூகணும 

இதன... ச்ரதானது குூளைவும. 

டக ஈ௦௦ஆி 

கோடு ன் ரசூளைவும் ் 

தரக் ட் .. முடித்த ரிலே கு 
ஆளாசேயதனசகு ள் ஆளூ ௫ெவாகுமரானுமான 

எனளவோ எடபொருளுளளன ரல் 

9 0198 2, டு௪௦சசெ ட் 

அண்ட வான 

கோள ் கூர ரகிறைய/ம 

இனி பிண சசையும 

த்ருமெ௫பார ப த்ருமெனனுரு அருவா 

டதாருநதேவி ் வணங்குமவள ளிசாம தியா ய 

பெனுஞளு இதன ் பெரபபமிஞ இதனஙகள: 

கோடு... ் யானை சகோடுகளூம.... 

கொடி. ..... சேவரகொடியும 
மேவல் ். வேலாயுதமும் 
ர அயச்ச ட்டி ப் 190 

ாசே ் நல்க பத் கறிருவிசாசமாம ப 

சீகனம, எ. 'சோடுமு லிய, ப, தன, எனபஷ, . ௮ 

ரவ, உருபும், பெயரு மு டனடுமுககன,. சீதன 

பக்லவ யல விரியும, கோ, வினபபெயா; ௮. மூ: 

தது. ளான வினயெசசமாய, ஆளா, எனனும வினைக. 

குரதிபபுபபெயரில, ஆள), என ணும முதனிலை வினகொ 
ணட அ. கனஙகோமு மூடியாளா, எனபத நகு, சநத 

. சன, அ௮ஙஙணுலாவம, எனவும, அதினசோனணுறி இள 

முூடயாளா, எனவும், பொருள கூ ரஸ) இரபபின மை 

யர. இதனால் உடைமை கூரநிய௮, ் 



4 ப் ப ் 

ஜெமதனமபடு மாசெழுனா ல் ப் ப்பல்௪ 

ல மதனமபடு இர அவை யிர் அவைச செயவடு கனயாகள 

ஜெமதிசமபடு சாடடுவா மேகளிருஞு செஙமு. டாக 

லம தினமபடு தாமனராைவாவி இரளஎசஙகமே 2: 

் இலேலேடைடை. 

இஸ ். தருசசெஙகசோடமில 
செங்கழு நி ,செஙச சரும [ராம 

ம, அளம், படு, தேனு மனன ங்ச௫ந தேனா 

காமரைவாவியே தாமனரைத்தடமே? 

இாளசஙகமே நிைசஙகமே? 

சலம். கனமபு வினபதனபரணங்கள 

ஆடுமாகெமும ரல் சொல் ஓஇமபடிவகும 

சேமயி௧இ.சட்ட வெல 

மதனமப்டி ௮லை [யான 

இ இவைள செயவ' முதன் 

சலைமதம 

கமய சகொடடுவ ச கேளிரும 

சே. மணியையுமயில் வாயா 

வெசட% ன ௩லையம 

கடைபட்ட கடலையும் 

றிலவைய மெனசெயவேண ் 

கடதலையுமசெருககையம 

ககம: செல்க. 

[வா 
செய்வத, எ. என், ப. ௮6 மை இப மக்தப் 

இலமதனமபு பலைன சீ அிணிவு. 

டுமா செழும் [லை ௮ மிககுமப. தோனும் 

சேமயிஓ்சட்ட டவெசடி 
மற்னமபடு இரதுவை த [ன 

மசகணமனைொடமரையம 

மாயசகமான வாசையையம 

இசதவைசசெயவடதனயர மதியையமென செய்வேன 

இலை மதிசமபமி காடவொ - செவிரூதலிய ௪.5தாதியை 

.  கேளிரும ... மிச சமமிரசோசகும 
இல்... . இருசசெஙகோ௨ஒ.விரூம 
செகசமுசி£, ௮ஈபனா, பக்த கர ககர்கள அறு அ 

ம, பற்களை ் ேனமொ. பூ்யன ன 19ருவரும் 

86 படுதாமனை வாவி. 'கணஞுகறகை பதகமலமுமுனவாலியே 

ர “தாள ஈஙசமே பூலவாநிகைசஙகமே, சான 

செவவேளை ம ரவகில்வு. 4  தன்கராய) இபபிஈப் 

. ஞூசமபயவொழிகிப பேரிசப மருள, எனஓஙகாணச 
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இரளசசாககரை கவ௱கண்டவேவேலன நிசைருகனமால் 

இாளககாககரை யாமபாடராடுதல. செயயசஙச 15 

இாளசசாககனா காணபான சைட இசைவாா பனிக்க 

இாளககாககரை வானீட டுமைஈ சா பூரு தஇகசொககுமெ.. 
1 ந் ஆர், க 27 [. க்ஷ 

சபையாக ன வைய வகைக். [அ 

இச நில்பெர த 

ளசசாகசனளா இலககமசரா கஜா 

௨னசணட வேல்ன பி வென ஈேலாயு தனை. 

திசை கன மால ட் ௮அரிபிா மணுசகும 

இாள இாளான 

அக்சா ஆயிரஙசணணணுககும 

அக்கா ப உருததாசகமணி ெவணுச 

86 ் குருவா இயபானை [ ரம 

யாமடாட ராலி சாமபுசபூகசருதல | அம 

செயயசஙகஇர செடபமானசஙகுகள ளா 
௮ளசகா கடலின 

அக்கரை அப்பா றகரையை 

காணபான கா ணுமபபடட [ 2இிசகும 

சைநிததஇசைவாச கையானீரதிக கருஅவாபு 
பனிசசதா சர இரனே 

அள பிடி.கக 

காககனா கசை.பினளவை ப் 

வானீட ௨ அ௮காயத்தீனீடமே ப 

மைநதா இெறுவாகளின [ 

பர திககொசகுமே புததசகு மிகா£கும 

சாடுதல, ௭, ஒக்கசும, ப. அளள, எனப, ஆள, 

எனக குளைகு௮ு, இலககம, எனபது, சகொடைகசோ 

௧௫, மூ£திலில, சொமும், ஈநநில, அமமுங கெட்டு, 

ட்டம் லகாம, ளசாமாய, ளககு, என௫ய, வருமொ மி, 

காம, நில்மொ ழி, உகாஙகெட-, ௮கககாமுமயயே 

ஜி ளகசரசசரை, என, மூடி நதி. பு.5ீஇிஎனப்தனை, 

இசைவரா, என்ப தனே கூட0ச௪. எணணனுழமமை 

கொக்கு, சுவாமியின பெருமை. கூ.62. 



ம்க் 

இக தூகசோடு: பழ;ஃபுடை. சூ.சசெறிபட்பல எ ன 

இக்க. இகசோடு” ஈட்ட ககட்ட: செப்படைச்சத। ட் 

இகசத்திகசோடு அதைத் இரக குது ௬௪௪௪. திக் 
த படத்த பதிசைகொடடாதி சகையிரப பே விது 

ட்ட? யக 

சூசக ( பதம் ரீ பன டா வை பில்ை 

மஇிதாநியட்ப.தஇ. ௮ தெிககுமபடப ட்ட சே 

கத்து... ம... சல்களினமேல. ர ண்க ப 
இக்கோடு :. வவ வம டுசசவகுகள ப் னு 
சஹ ஜ் கண்டு. ல் டப்ஸத்  சம்டன் த் பதத தரா இட்டப் அத்து ன் ப 

இட சகட்ட... ளால். (இழு கட ச்கதில் 

௧. ழ் ப சங்கரித்து ண்ட் | 
செய்படை சத... செவலேகசயுதரோ 2 | 
ஈத்திகசோடு படல் ௮ பிதசதிசசோடிய [4 

அரக்க க கக்கல் ௩, சமையதக இருவ. அட்ர்தோ 
ரூ கற்க யே பவ கடிர்து தினயைக குத க் விப 

 சசசதாகு பர கர பர்வ ரூ ரவளளிராயஇகரூ பகி 

அ. கஇிககோடு-. ர் தல் ் யானைகதசொமபை [8 

ட ந் பிடுகசெகொடுச2௫24ல 
இசுசூ 12 ட எட்டு ததக ஆம ல்க 

ஒடு. இெ௮மைஐ ய ௭6. இசலனுசெ.ட 4 வ 

ல றவிரப்யே. மு புர இுனனசகடடை 6) 

இசக லு 4 062) ஜிகைசச பர்த்து 

படூபுடை, . பூமியிர வைதருள் ன் பி 

அவ 

த படப் 

ல ௪. புடை, ப. ர ர்த்ட்ட. ட பபகடக் 
னப, ரூ.52, என; ஐயருபு தொகசஅ. அ.2இனகாய 
முகா முன யிலலை, என தனா, சம, சான இன மகால 

ய்யூம; ௮.௪, எனஈஇல, அசா உயிருககடடு, ௪௮.௮ 
எனலாயி டி, இகசோடு. சகைபிஈபபு, எனவும் ௪2௮ 

தர்ப்ப 0 ளவும் கூட டக. அ றவற, சாண்ட் 

் இரு இிவாய) ஒர ஜிதிட 6. பின உன. சென மெச த. 

க் வேண்டுமென்ல. ் 



௦௪ 

இரைவா. ல்லி என்கி. இகரிகசாவரு . 
கிளைவா வாமையில. னி பயிட த். அஆரானவா சேண்சொணட 

சளைவயா_வ.மையில வாங ஜேஙகழல் யாங்க மூலா 
டிகைவா வாமையிகெறாஈடவே னம தேவகுவமே ன் 

தி 

ண டம் ் 

ம. 
சை மிைகமுரம 

வ் வாள் 

வாம பாயஇன 

“மையிலேதி. ட் ம.பினமேலிவா ந... 

இெரிககாவர௮ இரவுஞுச மலை 9ழியவான 

இசை டது கரையம -. 

கப: வலியுள்ள 

ட வயலு ஆமை வாசுமாண கடல் 
0... வயிட. கதவும். 0 ஒக் ் 

தாவா சேன... கசி சலக. ப [வ 

கொண்டகலெஜவா கொ ணன் சட்ட 

ஆ கிகுரத் 

8$யல வேலாயுகதிதை... - 

வாஙஇ.கன 'ளவிய செவவேளின 

தவக பல பகாமபயஙகளை ் 

யாஙகழலா நாம மக அவிட்டு 

சிலைவா சிரிய வைமபுூலன.கள 

வாம இசூககும.. 
மையின... ன் மீயககளள 

செளுசுடனே மன இுடன 

ன்று பார்பர் 

ம யாம, ச தேங்கும், ட, ௮வாவும, கப அ) ப் 
ஸ்ர] எனவும்), வாவிம, எனபது, வா, எனவும், மூ. 

ஸ.1-] ன, இல, கடலேககாடடலால), இகுபோ. ௮ மூ 

கலிடை ,வயொசகுஞ சனாய ௩௦ன) ட என. தனால், அகா 

காச ,மூகிழாதன, வாக, இகாவிகுதித தொ.ழிரபெ 

யா. தன, சாரியை, மரா. அமைகூ ௯, அ௮ருளையிஜாகோ 

ம என; டாவசல், உடகோள. : 



மெ 

ேதவசாவன ௫ம். ம சசசிவேன்டட சோக 1 தி 

ேவகாவன (னை யவவே 5 £பணியெனுகு சேயிமேர 

தேஙகாவன (01 கதளாநடை யாயஞ்சல பட்டர் ரு 

தேஙசாவனமுய ப்பட்ட 6 செ ட்டன 

சேஙகு .. நிஜைய/ம 
வன பசுககளுளள அரி. 

அமருமமத அழூயெழமுமம க மூளள 

கரிஷவேரதுடன ண கப (ரகம் ட 

சோரதவிண்னோ . கூடியேவருடைய 

தேம ப இகளை 

சாவல் காப்பி 

சம னே ஈம கடாமையுளள 

௮வவேடஈபணி ௮வவே௫ஓசகுப்பணி 
எ அருசேயிடம ் என ஈருளிய சுவாமிதலன 
மேல: டுனிமேல் ட் 

.. தேங்கா. திகைத்து 

அன ரு தள அன முமிரஙகும். 

ரஈடை யாய கடையாளே 

அஞுச்ல | அளாசாதை 

செண்பகப்பூ ் செண்பகமரும ப 
தேஙகாவனமும டூதனட டிமுறாசோலயும. 

கழூரிரிலஞரியும செங்சமு த. இிருவிலஞ0 

சொதி ஓ்மே தருசசெரதியும (யு 
காணபாய) 

ன அவக அவனது. 

சடையாய, எ. அஞு௪ல, ப, தேஙரு, வினை ததகொ 

கை, அவன, வினை சகுநிப்புப பெயா. தேம, ஆகு 
பேயா. தேதவகர, உடனபாடடு -வினயெச௪ம, இளா, 

எனும், வீனசொண்ட௮, மி, ஈம, எனபன மக 
ரமெய செட்டன... ௮ம், எசசவுமமை. இடம. 
அணிததென் -௨. சாணபாய, சொல்லெசசப. (பண் 



*௭, 

மஸ 
(௪ சில்க் சலா வ இ.ல. வேடிச சப லப 

௫௪௩8௮௪௨2௮௭ அணைடஃமெனனாநின 1. ோய்சங௪.. ் 

செ5 இலக, ற்கான. அிரதகாரனைச சிசையிட ட வே ௩. பம 5 

025 இலக.2லா. ப ப்னயு தவா சரக, கரு யன. 

ப பட வித்த | ெவெபபாஇய ் 

திகைதன்ட...... ...... தல்கததையடைய 
அலா 5 ட். டக க ் தத ு ரகா ந வ்கி கட விம டர ன் 

அ சல்வேடி ௪9... ட் செரநிய/ளள கலிரவ9 
க ்் ட கமான இ : நக் 

பங ஈம 4 , றப் செ.தாமரைபட 

ல ச. ட்  டப்தர்க 4 ளி ௮ த 

கத்திய ட் அத தனயன் இடப 
லா. ட ் ட் ் த. (கரசெவேவேே 

சணட்பெனாகின. ஈசே ... ஷூககென்_ம முஉஎக தல் 
௮சஙகசொது ப் ;் ம்க் சீவன கள; . 

இகை வ்கி ்் | டப் ன் விளங்க. 

அல ன ல் பு பூமியையம ் 
ராசி ன் ட் 4 பன் ந் வசன இச செணல்ப்ட. 

குர்தா ப க அரா வப வில 
றைய ட்ட ல ட ் ்் சிரைபில்வை 22. டக வவட்டத் 

மே ர் இரட்ட பட கலக வேஐ.எஇருசசெொதய0ே. 

அண இலவ பகிர்க டல 6 
அன்ச் எ த டட. விதியை 
ஆ து பகன் சற் புருங்கூற௮ ளே நன 

௮திவாகு - ட் ௮திசசட்படுமபுயஙய/ களோ 
ந்த ் ட த தனனை திப்ப அ குதுர 

ஸ்தல? எ. டட ப். வானு, ட்ட. 'கேடுகிச9. 

வேடி.எட. எனவும், (மகம, முக) எனவும், ரதா. 
ன, பஙகசெம, அகுபோ, திலராடு, கல்டும,.. இசா 

யும,எனவிரியம. எக்ப்டிப்ட் என ணும், பெயசொசசம் 

செகதில, எஎம, போசொணட௫. கூடலவிராகல 



ட் 0௪. 

இலாசா' ட ஸ்னெயேபிா யெ _ழ.நீன. வகிலீர... 

இலாசண் சனனபாககுழை வள ளிசெருசகாசவச பலம ் 

தஇிவாசா கனவனசுசவாசக' 'இருலவேலசொடெஎபுச 

திவாகா வத்த வு உண்க சேவ இக்தே' பட பது 5௫ 

திவாக ப டா தா் விண்ட்? ் 
_ சன்ண ந லி ன் ழ் கனனனே டக. 

கொடைபபாரி ர பரமே க: 

ன்று (மதக் கடத ௨௫.௨9.௧௮௪2 ந்த 

உழல டத் ண்ட லு கட 

இவா கா. அட பன் 0 ஞானோகதியனே 

ல ப் ட்ப அர்கா 
குழை. கடா அலப்ச்து குணடலமுமணி. ன் 

வளளி.. யல சத ம் வள ளிசாயடி ண்டு வலி 

செருக்கு, உ ட்ட களிககுமாப்ேே. 

அசதிவாகு ்...... செம்பேசவ பூகுளள். 

ஹாகனன 1... இவெனசெவியில: 
சுகவாளக 1 | வல் தனி மாவாசகனே ரி 

க௱ஈ.. விறல் | சோவாகசு கட்டடப் சிப்பை 

அம்பிதனமிட்டலு ல் பிள சப இப்ன ய் 
. உயிசசேவலுசகே. அதினைசசாபபதிஈ்கு 
இரல்வேல் காடு உ ன்ட் டவ ஈடிவேலஓ்டன. 1 ழு 

எனபுஈ இவா. ழு ட் தனை அன்ய 

வாசக), எ. வா; பட. - இவாசா, உள வாசக, டனன்பஸ, 
விளி. உழல, 22. வினத் (தொகை. கடபல பலம்த்த் 

வினை .5ல.கூனடின௮, அல, ஆகத, இருயபோ. வாசூ 
கூற முிகாம. கொண. சொ, எனககு த.௮ி, உய௰/௪ 

நாபபிசை, உயி£ககாவல, இய. கா, கொண்டுகூட0, 



ரூ ட 

ம் 
செவ சொடியும பனிசாஈற்ச ணு திருசசா,5.2ஐ௪ [தச் 

செ சொடிய/ங கொடியசணடாயஇனரு பூபுக.த 

செவரசொழடுயஈ இவள.தஇவ ளா.ாஇஈகளப௪ ன் 

செவாஈகொடியு முூடையாயபிரியி ௮ சேரிஐமே௰ச* 

தனகும்புச2அ. .. . இளபபுஎழாகுழூ 
சேவக் காவஇசசு 

கடி கவணெரியம நடம் 

உரஇவள தி ப கரனயா ந.நின வள டைய 
டவ௨ரரம | டஓவங்ளளிராயஇயும் 

களப .... சளபமணிகெத 

சே சசமமையான 

வலி. ை குற்போ ஆச கன முள்ள 

தரதிககசொடியும் தெயவதயானையும 

உடையாய உடைய சுவாமியே 

சேவத்கு இடைபமு எள இவனால் 
உடையும்பல் உடைபடட பாசனா்ளசர் ் 

நிசாரற்கணும உ.ையாஇதத னும் 
இருசகாத௮ அழகுளளசையில் 

சேவ கொடியும் சேவ் ஈபறாசையும. 

பிரியி னும் (உன) நிஙயெப்சசசால.5இ.னுபூ 7 
சேரினும் உன) கூடினடுாரசகாலதிதினும 
கசொழடுய | சொடியவா யிருகன ன 
கணடடாய் பாாதிதருறாவாய 

நிசாச.3கணும, சேவ ஈகொஷயும ௭. கொடிய, ப 
௨௯, கொழ; உவமை” தொகையமு.யனடுமா மித தொ. 
சை. சொடிய, குரநிபபுநுரம். .சேவனால-: என 

ணம) மூசருவஅி, சேவரகு; என; ரரனகாவதாயி ர: 
அன்மராயக, ௮தஅிவித மருளெனல. ப 



ட 

ல் 
சேரிசகுவடு மொ மிகிமி. யாடஈசடுசகவி குச். 

சேரிசஞஉ௨டு விள ௪.௪௨ ரஈனமூ செணமு.ரை $ர் 

சேரிசகுவடு சடைரா ளி வ ஐ. செவவேள. 

சேரிசகுவபுடைஞசூழ புத, இன்விளைவே மிள: 

இசகுவடு ட்ட 3 கரும்பு மாமபிஞக்ம 1 

“சோமொ ழிவிழியாள .. மிசாசெர் ரசணஞூளி 
தனசசெவவி. முலையெழுசூயும . 

செண்மழுசைமிா ....... வலியவூல்சடல் 
சோ செநிசது 

இக்கு பாட. இயறுமியை 
௮0 பவ ௮ ஜிசஞூம 

சடை சாளிஅம அரதததினததிஅம் 

சதைய 7 1. செடுசலிலலாத 

செவவேள.. ........ சுவாமியுறைெத 

சேரிசகுவடு (செஃவட)) சேரியா னமலேயின். 

புடைகும.........!... பசசனாசூழனெத 

புதிதில் .............. சொக$லைமில 

செவிராலே, .......,. இனமூதிரவும் 
குஜாசேரிககு 

பார்ச்கு 

ப் ப ஜிவி 2.2௪ 
அரே அச்சாலமான 
சன் (வர்வுகடா் தஞ்)  லக

க்கி தவி ப 

செவவியும, விளைவும, ள். விளேதத், ப. ஈக 
எசபிபெயசொச்சம், குவடு, எஎணும  பெயாசொ 
ணட.௮. டு குடு மொ ழிவிமி நிாரனிலைபயபொருள: 

ஈ௬_௮; கூர்நிபபு. மு ஈம. பாஙூவளலாவுகடடா்.2ல. செவ் 

வியும,, இன விளைவும,, ஆனம்சாயஇ யசுகாணு்கிச் 

சிவகாணமாதிலைக கூரநிபயாந  காடமு.ன. சே, தன் 

2ிம், குருசசேரி, எனி, கொணடு கூடிடு: 



டி 
டு 

இனே வேத்தியபுசெய்வேதல பதாம்புய் திப ததிபுச 
இரையவேத்திய முசாதேடநினா மா ரறினா. யா நிதி. 

இன வேதறியா செ.ரிசெல்லாகி விசதியத் இதஇயின.5 .. 
சக அட்ட கர்ப் ஆரடடிஞ ட பது 

இன வேத. ரு வ ரதா கனு சாய ப ப 

அ௮ளனட்செய வக்க ட்ட சேகெகுளு சுவாமியின ௮. 

ப.தாபபுயததில் ல் பது சாணசம௰ததில் டன 

பதிபசு டபிள் 5 தஇற்ம பக இனி 
ரை வேதிய பலியாகப புகட்டி. 
முச்சு கடன க்ம்சதலு பூரித 
எ.நநினா பரக எற்கு சீடடி.த.தவா 

பாடினம பருஈஇன கூட்டமும். 
| இ-இன க ் . அசஇனியு த௫ககும டட 

2. வேதடியா பவத குரு ஆரிவுடையோ. 

ெரிசெலலாக ப . விதிவயிஈடவாத. 
இரதிய தசேசஇசியஙகளிம 

இ.தஇயின உணவுகளினுமை. 

அத்தி . ப ...!. எ௫இமபுகளினும 
ரை ரைரநஆி 

(வே உடடுளாயில 
இயவகுமி£ ன வக ர பகல 'இயவனுமயிராகணன 6 

கூத ராரில ட் “ தமனுணடமின 

உள டுஞ சீயுடமபே ராமச ததவுடமிபை 

மாதநினா ல் ீ ககக்கொண்டாா . 

எ நநினற து மார டினர,. ப. வடமபு, இப: இன: 
என்னும, .வின்தகொசை, "உடம்பென்னும்” (பெயா். 

கொண்டது: விததையுடையவா;. வேத்தியா,. 'சானலா' 

யிநழ. ரை, ரைஈது ன டட ட அத த் 

முத்தா பலம் கறல டர வி ப் 



கலக் 

ெசமபோதிடய௱ஈவச்யபுைச ௮௪ இரவி க்க்க கோல் 

ீயரமயபோது யமலையிர ரை இறு ஊனிவன.. 

இபெனம போது கடை நமா மருகன செப்பதிஇகைக சடா 

சயனமயோ இ வானாதிருககென செசெயகக 8 நஜ; ௰௯.. 

ட ழூதா லயாம்வு 0 யானை யு ஸா வசர ஈ 2 பூம 

ர டவல பம் சுவாமி மலைப் ஸ்ளகையம் 

யே ட மெல்லவே (மென தை) 

ம நலக ட் ் சமசரூபே யென்று 

அரைத் ் பிது, வான தவணும் 

று விவ அக இயருவிவ னு. 

வாயயுதறைதக் தி ப (மூகையே) டல் 

'செவிதா டு சசெவிகொெக 

இயன ் ் 202 இலசைசூமியுளள | ல் 

பா ௩கடடலை: [ செவ்வேள 

கடை தான மரறாகள கடைநத் அ௮ரிமருசனான 

செப்ப (தன பயனை ) உரைதித்ருள 

ஆனமையோ இவான (3: அனனமுூ உ௫ச்குமயன 

ஆது ட்ட உகந்து கூடிலையையம.... 
்.இருசகு இருககுவேத த்தையும். 
எனசெய (பயநியாக) யா அ௮செயயசசருதி 

சத | (னு) பழு துதான-. 
ஜீ | டடத சிமியன நிசப்த 
இசை த்தா | , ஓஇிருவருமபிஈமிச்தாகள 

அன), கன்டு ரான தளம் கச் கிதா, 

ப், ஒதியமலை, ட, ய சசம. ௩ மூடை  இஹுருனிவன, 

உமமைதிமாகை. டூயன, முறி ிவப்டிடக் ஆ, 

ணன: ணிபடுபயா. கதன், எனப, ௧ ௩௮, கான, 

இழிவால, ஹ் ஏநிணையரயி ம, இதனடொருள, கொ 

ணசககடடு. இதனா. பிாமனை. யிகயபப்ட்ட்அ, 

* 

12 



ட 
உ௰௫ 

ர ணதிகமப/த இரு கோகு ரகவ ட் 
செயறுஙகபதகு? 'ஞூடுஙகு௩.5த து ரல்தி.சண டரா 

செயதுஙகப ற.இரி புதஇரிடா ததத. இசல௨டதினயா து 

. செயதிஙகபய தஇரி பு.தஇரியாஇரொன. செதையிலே ௨௰. 

6 

செயனுவஈபஇரி சிரா ததிசய தஇர்ரதி 

யோ! சுய வண வரகு இன ற. 11% 

(பதாக. .. சஙகாசேவிசாததனே! 

செஉவேசசெய . சிவாசிவேல வெட்டியே 

அஙசபதஇரி அட ட்ட சா புனனேயிலே ் 

கு ததத௪2 'சூெவளளி பங்காளளே 
அண்ட்மு.. இண்ட கிஇணும 

செய வெ, பிணவு 
அங்கம். (இசல்வதிஇின ) பெருமையினும 

பத்து. ஏம பரு, ஒருசகததிணும் 
ஜியூ ] பல்க் பகா ப்ட் ட் சமனை[ போல 

இரிபாசந்தா.... .உதைத சதஇருவடு ௪: வன 

ர்வு வின் ஒட சவலை விரி ெழுமனத் 

எனபாநசெயதிஙக... எனனுஈடங்கசசம. 
பதுது ம உட ற் கடா அசேோரஇரியஙகளான (0. 
ரிபு. சதரியாது ப ப்சைடயலவனைக செடாதப 

இசொனரொகதையிலே .  எனவினைவிலவததருள 

றக்பி லட மலட்டு ப பரன பதநகி பபப சிவில் கட்டணம பள யக்டட வவிக்மபப் வேம ட் கர் பய ப1 படம 101 ம இழி புலவில் பயில். மட ந மட0:11) 2௮. 

நீ, எ, இரு, ப. பாதிதகாபோல, என, உவமையு . 

ருபு வித தக்ட்ளக். செலவஅ, என, கோன ' 

லு தி ழியூம) ளானலயோ ல) தெசிரிலவினயாலணையும 

பவர் அ அங்கல, ட ங சல. பதி. எணணனுபெ 

ஸ்ட் இரத, ௮ருபயேயா. செலவ௫கெபாகசெயஅிஙக 

என்டிது ந செலவே, இதனநிசை, சாகம(ேர இம 

“படி, எனபடுபாருள செ. படாஐ, சிஐப்பினமைய ரிக: டத 

னால, : ஆனப௬.2இ, டர எனல, கூசப்ப்ட. 
ல வி கணடுகொளசு, 



ஒயர ப் 

ப சதா கூல்வரி சைப்பேருரர ஈனா சருமெசரோ 

ிரதாிகுலவா இர. தணுசா. அிருடடம தக. 

சரா.சூலவரி மாழூாவீர செசமள பப. ' 

ரதா குலவரி மருசஞானைச செத நவனேட 5 ட 

.இிமத்லைசசெதா.. ' தியிர செனவிததி. சேவரப் 
குலவு. ப பிரசாசிககும [காகையனே 
அரிமாயாவீர ப 1 -மாகதமயிலவீரனே [ 

செசமளபப பூமியையள ௧௪ 

சாதாகசூ.... | குள வடிவாக... 
உலவரிமருக ் உலாவிய அசிமருகளே 

ஞானசசெஈரரவனே..... ஞாளககானளே 
ஈஞ௪ரும | ஈம௮செலவ5ம 
கூலம் த ட்ட ஈம இருலியும் 

. வரிசை. ௨... நம்திவிருதும் 

பேரும 1 உ மதியமும் 

வளரும் உ ல்க ரம சரொமரும 

செத் (இருகசாலுமு.. இறியாதன் 0:11. [முய 
எனஜஷோோ மனக் (ட என்மு தறபுகழு வோரி...- 

சிர.தாுஃவா | ஆராஞான ல ரநியரிட மூம 

இத (பன) மூணிஇம 

அணுகாது (சான) .. செலலாதிருகக' 
வ்ரூள (140 வ் வாமருருரவாய உ... 

_ செடி ஈவனே, ௪.. அருள, ப, எனஜோ; தெரிரிஐல 

விஊப்பெயா. ரரதாருலஉர ுஜிப்பு வினபபயெயா 

எனழரரில, இர தாசூலவரில்,. 5திர.5:இல), னன, சகா 

மருவு விரிக்க. எலல்பபொருள.. ஈஞசரும், கூன் னாக 

அரவ, 'மிரநிதன டிமை, 'குலருதலிய . ரானஇனும 

கூட்டுக. கு, வினயெசசம, ஈம, கடைகில த இப்ம 

இதகசபொருள) 'கொணகூடடு,  ஈரசதியருளெ ஷ் 



உ௰எ 

செ ழைவரும்பழ் எறாசோலயிஞா. இசபூவரை மே 
செ ரரைவருபைழ னிசகஈததேடநிடு. நாக ற வசமாக 

செரரடைவருமபழ நாடாள ட சண சேயவிடுத்த. 
ம் செறலை ரவரும்பூழ மாஙகூடுவம.திஇ. னததிலவக தேத 

ண ன கன்டு ௨௨ 

(செறதை செடரடையெனனு மினகள 
வரும்பழன்மு. உலாவு வய இம 

சோலை தது ர் பூஙசாவுமமதி ஓம 

திசழ் பேசமூம.. விளங்காஙின ந 

வரைமேல் _பருவதத்தனமேல 
செல் ளம் (06 மேகஙக்ள 

தைவரஞும் வ உலா அழும் அல்லி 
பழிககசத 0௨. ப மனிமலைசசஈ தனே. [ரை 

நவரை -.. இரியோதனாதி ாசழுவ 
செறு ன் ட்ப ப கொன்று 

கணம் எக த ண்ட கலனை 

சாழுகண்..... 1. ப. செயதிதுரிகணணான சூரிய ் 
சேய்வீடுத்து -- 01% ம்சணாயெ ஈமனேவிய ன ் 

செநநை ஈடா தூதாகூடட்ம 
வரும் (மண. வாரிககொளவதம 

ப ழமாவகூடு சிழமமாவஅமாமிசசடம 

வ (க்ஜெயால): கஇககபப்டும 

அதஇனததில. அ௮௱ஈதிராவில் ' 
வகசேதேடரம். (எனனுள) வசஅபதே9 

ட்ப கற்க, ளு. கேரதிடு, ப. வருதி, என ரு. 
௧௪. இக. எனணும, பெயசொசசம, பழனி, எனனும 

பெபெயாசொணட.அி. சாடு, என ஐது, கூழுசஞூபபா பூ. 

சானல்யோல், டுசாவிகுத தெரிரிஐ வினயாலணையம 

மிபயா; வேம, இஓபையொச்சம , தனமெனனுமயெயாடுகொ 

ணடமனுிட, வ்கெகும, என னும், சாஇாகாலம, 'தெளிவி 

னால், விடத்த, எனசசெல்காலமாயி ஒழு; வரும, என 
7௮, வாரும, என, நீட்ட லாயிற ம. ௮ாதிததில ௮ 

பயமசாதீருளெ ௭ல் | 



௨௰௫ 

இ௫சாசகா தஙகெடுததராகுரு தேசொசெச 
இனசாரகசா மாறுடையாகயவ வாரண து 
இரகாஈககா சததியினராலததேவாரணப 

இரசாஈசகா நீர. தாவரீ£வா செசமெஙகுமே ஐ 

தஇனகாா. ்.. பகன, பூடா, என ஈவரின 
கைர தி கணணையும, பலலையம 

கெடுத்தா . அுழித்தவெனுககு 
குருதேதேசொ போத்கா இசியரும 

செஇனகாா. .... செதிடபதியரும 
அசசாமாறுடையார சடாகஷாமுளளவரும 
சகெயவ-௮ாண... .. . இவவிய வே,பபூசதத 
தநதஇாகா பாமபின திருசசெங்கோ 

தரி டருமானசெவவேளின 

னா. அத்தா நிகூரிய 

காசதீதி ன் ் சையில்வேலானது 

இன ரல | இலலாதிருச கால் 

அத்தேவாரணபத. ௮வவமாஈபஇ 
௩. பல்வ டற்லு ௮ ழிசதிடபோம 
கா எாக்கா.. ப வழுச்க, அசாம் 

௮.5 இரவா சாவொ வா 

செகமெஙகுமே உல்கமுழுதையம 
கரவா (வா) ௮ ழியபா 
ணை அங்கத் பழ்ததகை ப் வானம் 

௮ாககா, ௪. இரவா, காவா, ப. கெடுத்தரா, கெடுக 

தரகு, எனானகணுருபுவிரிசச. ,5கொ, செதின 

கரா, உடையா, நகா, எனபவைகளின, எண ணு மலை, 

-விரிகக. அ, அாதிதா நகூரிய, என், உருபும் பொரு 
ரரமுடனடுமுககன, ஈ, ௭௭௮, டுனமை, வடமொழி, 
காஈககரும, எ௫சசவுமமைதொசசது, தம, ௮குபோ, 

வேலிலதேல் விண ணுமண ணு மிலலையெனபும, அச 

டா மாணமசலவ ரொன்பதும, விளமபியு, 

13) 



௨௰௬ 

செசமபாவார இளை யெ௫லாமருண்டு தாணடுசொணட 

'சொம்புசசஇஙவன செயவடுதனனோமயலசெயய தி 

செசஃபாவாச மென ததியிலவாசெபப.பங்கபவக: 

செ.ஈமபாவா ல இகதா வர்றத கெளிதருமே.! 

சொப்ட்பா 

ண டப்ப 

மருணடு.. 
நமை 

௮௪-௧௮ 

பாவா... 

செயவது... 
ஓ ன 

செய்ப வ 
ட௫சசெசம: 

பாவாசமென. 

அபிலவார 

செப்ப. 
அ௮பங்க 

பஙகசெ. 

கம்பு 

ஐ ரவாருசால் 

மசெசசதூா 

மணன்... ம 

சோமயல 
௮ டடம 

உலஇனு, மூரினுமுளள 

உ. வ ட்கடலி வர: நிரையாய 

ட்ய/&7 ட் 

கூடுககொணடு....... 

அடடினதுசலையை ச் 
ல்ர்படபா௯ ரூம்ல 

டடத இ 
படல டன் 

எனனவிபரீ மாம 

வஈத-- வலிய ் 

௮இசேடன 

முதலிடமாச 

கணவளருமரியால 

புகழப்ப்மெ 
பங்கமிகலா தவே 

காமனாயில 

சஙருூகள- 

உர தஅிமுழககும் 
இரு -செஈதியனே 

் எனறுசொ ண வ ட 

கோ வ ம--மயகக2ம 

 இரஈ௮விடும். 

சேசு; .வ்ஷள. இெளிகரும் ப். டவல். ரவு 

ய ம, சன; எண ணுபமைவிரகக. செவ த வின ப 

பெயா,  சோமயல் கசொண்டுகூ ட்டு ொறிவிலககு. ம் 



பசி 

| த சலித்து மகளி வேதத்தி ஈட தயவப்பலகையினடுபூ 

கெளிதருமு£த்தமி பாகிதகாசேவி.த௮ நின,தெனனாள 
டுத் ளிசருமு;ததிமிழ கயரசைவாசக௪ செலவிதஇனை த. 

ட்டு செவவேளிருபபசசெவிருனிககே 

ட அதக வட த லர் 

செளிதரு 

முத்து. 
அமிழ்து 
எயரநகை 

வாசச: 001 0 

செல்வி 

தஇனத்தெளி. 

தருமுத்திமிய 
... செவவேள 

.. தெளிதரு.. 
முக்கமிழ 
வேதததில் ... 

தய்வ 

இருப்ப. 

ப தெளி. ் 

பட்சி 
மூதி (ுகுருஜாக்சமாய) 

அமிழாஙித்தர... 
செவிகுனிததே: 

பன் வதன் | 
கான ் 

உ. 

ஈடசதஇாமயபோல 

விளங ௫ம் 

... மூததையும.. 
அமிாகதையும .. 

ன (வெல. இமபல ஸ்ட 

-சொலஓமுளள-. 
மீங்கையாகிய 
இண கொ மிததராய9.. 
தருமு. ததகதமுகதின 
முருகவேள 
ஆராயபபமே 1 அம 

இயலிசை நாட சத தமிதி 
வே.52 இனும 
லல்ல 

- சஙசபபலகையினும்: 

.இருசதுபதகெக 
டுதளிரஈத. 

ப்ரா 
கூத 
எழுஈதிருளிய ட 

செவிசாயகது..... 

பணிஈஅறின உ. 
_ யாஅதிசாணம 

ர ச்ல்ட்ட்த 4 எ, ளன; ப. ௩௮, என ஈறு, மதன, ளன. 
வலிதத௮.' 'குனிதேேறின ரன. முத்தமிட) சை 

உாசுசமு,. நிரனிதை; பாம குருவான பாபைகூடறியத, 



உல். 
செவிககு௱டவாக ஈல்ிசைபூட்டவன இரு ையமபு 

செவிசகுன$வாரணமனாசலெனருணட தஇரிணடசனம௪ 
செவிககுன. ரலவ்ரசாண வேலாயு தஞாசெ இத. 6 இரக 

செவிகஞுன ந சிலா வள சமி ருண மஈரெஎ0ே [ற 0வதே 

சடசெவிசகுன ந டட பாட்பக்காம்லட ரே 

சவிககு (என), காஅசகு 
உன வ... னது . 

் ஜிவா மரம் மங்காத 

ரணாலகசூ ... உரிமையைத்தரும 
இசைபட... இரத தஇியையணிய வே. . 

வனடுரதை து (ளன) கழூனவிருதய | 

 அ௮மபசெ ் ... கமல்திதிருககும 
வி 1 .. பூஜவையானவேன.... 

20 வரு ஈ௮சையில் 

வாரஈணம கோ மிக்கொடி. ் 

அகுசகெஈருணட௮ ௮௫௪0௨௪ ஈருளியது 

மீணடகளனம.. வு ம ர் பூரவகனமததால 

௪ | பிறவியை 

டக்கு ற் இவபூயியில்,. 3: 
உனுவஈ.. ம டஇிசகுமாசயை ் 

ரண வேலாய தம ௮மாபுரியயிலான௮ு.... 
செடி ப அமித்தது 

வாாணவளளி இுதயவயானைவளளியின 

பொரறுாள 3 பொனன்மு.கள 

உரரன (எனி ஈசல்) வீத நிருகதன [ வேோநிலலை 

மெ எரேயவேசே ்...... மயான கேட வேணவெ௮ 

5வெ௮, என; ப. வீ, வி, எனவும, உளனழூ, ௨ன 

க் படக் எந்தத் கூழு இன:. வீ, எனா, எசதேசவருவகம. 

இசகு, ௨௮, குடகாம. சேயததமுசது மில் நிகழ 

திதியி, என எதாமளைவினே ௧ கூநிப்புரு 8... 



௨௰௯ 

தேம.ககொமமெபட கைக்கூ ந ஈடா இள சூரசகினமைமின 

தேம. தகசொமெபடைகோமரனசைபபடவேுள 7.8 

கம சகொடுமபடை ய) 0வெ௩ னுநாட டன செ ருகளையுஈ. 

சேடி .சசகொடுஃபடை மினகேள உன ணத வர்கம் 

சே, வில இடபம், தணு 
மை, ம் ன மடம், பனக 

தேள ..... விர்சசெரு£ம்விய 

இகஃசொமே பந்தம் திக்கு, ஒட்ட ும 

படைகோமான... படை 5.5டி. பன 

சிரைப்பட.. ரிரைசெயதவரும 

வேணறுளபுத்ள ப மரரைதீதேவருடன 

பு.கதிய/ல 

கொமெப்டையா ... தருகலடையா த 

வெருூராட்டன. . இததானது 
சிளைகளே சைக வரம 

உரு (மிர, ர்வ ட் ஓததிய 

டு எடுகளையம 

இுகசொமே 9 ் டுவாசொடுமையையும 

படு றா டன்ன 
சுவாமியும் [செவவேளிஎ 

மினகேளவன ப டு்யவயானை சாயகணுமான 

ஈதமணை | ஈலலா ளே 
இக கனவே ௨ தியாக 

ஆமபடை.. பாசமபயபொருஈஇய 
கைக. கத்த கையுளளநகமன. 

அடாது (சமமை) உட்ச ரலல்ப ர. 

ளம . மூனடூமூ 

.5டிகசோள. சமபாஇதற்கசொள 

உளம,எ. கேட கொள, ப. ஒடும், உடடுமெஈசுசொ 

ளக, செய்த. சொலடிலசசம, தி, சலக (குறை கள, 
முதனிலைரு உற, உது, முூதல்குன நிய வினை. அருள 

சம பாஇடுயனல. கூரநிய. 

ம் 



டட. 

'சககுரகச னைக வழங்சாதிழகி ட அத்னத 

இசகுர.தி.கததை வடிடவேலெனா ல ரஈனபாடசசதாள ச் 

சிக்கு. தை சமிரா னலசாககுளு சி.பி நிரு. 

கருத். கழை. யனலைப்டோ ௮௭ திச ழபூயனெ. ௨ ஷி. 

துறைக்கு ் 
- எனல்சாககும 

றுஸி 

குறிஞுக்கு22௮ 
அத்தையல.. : 
ட 
சாபவபோம 

திச ழபுயனே 
அரியா, உன 

செசகாள, உளி 
குர 2 

- இவ் 
௮.௫. த த. 
6. ன்ட் (ஈஃவ மிடி) 

இடாத ப் ஸர் 
௬ 

டசருஞ 
திகுது 

௫2௧, 

வே ட்டாடர்! 

இயக 

ர ள். இயஙகுவா, 2 ப/.. 

டை .கருறை, மரூஉமொ ட 

| ம் உங டத் 

ளியோடடி. 
தின காக்கு 

இறுவ்யாய ௩. 

மல கு ஜவரில வளாரத்.... 

௮வவளளிசாயஇயின. 

மூலைசசுவட்டாால.. 

சதாகால௫க டப கடத்த 

விலககுமபுயமு ளக. 

இருவடி.களை 

அசலா அளைய்ககணமம. 

இக ழ்வான 

ரூைவுபமெ. 

டடாருளே 

சொடாி 

டமாக 
ஒளிய ௨. 

ப மஙடுெபெயோக 

_ உயாரத் 

, ஒழ [சாத ் 

வடி வேலே ட உட்டு 

வரு இவா ட் 

இழு ச, மசகு, என) ட்டு - 

ரர நட எச்சவு மை. 

விரி/க௪. உரு, எனச் கண்டு, சொகலெ௪. 

எழத கர ககாகவா விதம் விஈமபின ௮, , வ 



கடுக 
திழுப்கவள் சழலப்ணிவாசொ ரிய. இசம்ப்ரய் ் 
திசமுூடல்வக ந பசஜாசெருதச கணி செப்பியவெணபூ 
இசமுமலஙகந பருளுமெனனா௨ மண சேனயுபா 
பிட கன்னப் பகவ ன்னு பத பலன் ் 

இசூம பி வப) 5.6 விள ஙகும 

அல்ங/கல . மாலையையணிரக் 

சபூல்பணிவார... (காக) இருவ ணவ துவோள 
சொதப்டிசெயய வாகனபடூ.ரடகக 
ஒதி. (தேவராமுதலிய) உமராத.திருளின வ ரம. ழ்; 

ச முூமலம 1114 (ன) இதா (நியைய/ ம சவக் 

ஈப்சலா. | ் அமா£பதியையும- 

- செருததணி.. ் திருத்கணியையும். 
செடபி | 14 ...! துதிசெயறு ட் 

வெண்பூ... ப (2 டப மம 
கழுமலம்... மூமமலிங்களே நிகரூம். 
கடபு (பாமபொருளய்கரும) ஞானத்தை 

(று... ம் ... வ்தருருரம 
ணய டக் ன்றினையாக 
அமண சேனை. 13% சமண திதா... ** 
உபாஇ ப “:.” உயாதியான... 
கழு வடம் கழுவிலேஈடி 

மலஙகரகு ட்ட .. சலஙயெ ழியு மம. 

உலாததோ எலி வாஅடுமா மிருத பரத: 

ம ப ப்ட். " ரூமான சுவா மியன நி - 

இலலைதெயவஙகளே ட் ட்ட த 

01 2 கப்ர் வேரில்... 

படறது நர ௪. இலலை ப. ஒதி, கயா கர்ளி 

போ. சமுவும, என ரி) சும, எனகு ஜை தது. செ 
ப்பி, வனை யெசசம, என ௫9, எனனும, பபெயசெ௪௪ 

இ னைகொண்ட டல ரல அப வள பல 



ஈம ச 

இதடவமணம்புணா இசாலலவளிசெயக் சோவை ஈதி 
செயஉமணமபுண ஈரரிசகுமருச செசசையக தராத. 
தெயவமணமபுண ருவகுழலாளை ததினப பூுனதிதே 
தெயவமணமபுணா கரதவெளனீருவ சஉடதவே 

ப் 

_டுதயவம 

மாணா, அபு 
உணா... 

இ, கால 

வளி 

செயத், கே 

வளனாசதது 

யவ (சாமா 5௪ம) 

உ ஙகட்டத் வே 

மண, ௮ம 
புள) சாாரிகறு. 

ம்ருக 

சேசசையரஈதா£ 

இதமயவ 

2உணமபுள ௫ம் 

குமலாளை 

தஇனபபு தத ந 

இதயவமண௰ 

புணாகரது 

சனனி 

டுதியவஙச காயு 2 

. ஹூமியையம, மீனையும் 
அரநிவையும | 

யையும், வாயுவைய/ ம - ு 

ஆசாயததையும 
படைத், ர்பண 

்.. எழுூதஇனலிபியை 
செயிககும, ஆதலா ஜல் 

உங்கள யாவமகல 

் விளங்கும் அழகூசாள: 

கருட௨டாநூ. சகு 

மருசோ ழே ] 

௨ட சிமாலையணியு [்.] 

இத்மவமே ( 

வாசனையணியும்.. [யை 
- கூநகிஐஸ்ளளவளளிராயஇ 

இனை டபுன தஇல 

கா ச5ருவமணமாக 

ட்டன சஈத்சுவாயியே 

எனம திஇிய/ஙகள 

நிஙகள, எ; என்னய வரைஈதஅ௮ி, வினபபெயா- 

எயவ விண முய, உங்சமீத்தவே, எனி கொணடு 
கூட்டு, அதி, சர் தடுல் 



க ஈய 

இதாவ௫வ இற்லிசபிண்னை லும் வினாணி இருசெ 
இதாவச்வ நியாய செயவேதியோதுபஙசாத ஜி 

'இதாவளவ நிமலாசெல்வாசாகதாவசதக்தக சி் 

தி.தா வசவன ட போ ப் ரூம 

மணணிலும. - “ நணணுலஇனும 

விண்ணிலும் தலத் ். விணணுலஇனும 
இதாவசவு அிதஇிப்யோ கப்கள். 

அ.பவிசச' ப அகருமபடி. 

செஈதி ம ப . செவ௱தறுகிதேவன 

தா, ௮௪ ் ன் வடட ரும்? 
அகியசயஞுசெய(பகததில) கொலம் 

வேதிய . பிராமண சே 

இயங்கா. (இனியபபடி.) மயங்காமலி ள் 

வச்வ.... ்...... இடபமுளள 
நிமலாசெலவா சிவகுமாரனே ப 

க ் நகலநிலை.... 4 
தா் ப தரதருளெனபரும 
சாகாவச௪.தி (சருவிசாணருள) சாசஇரஙிலயினும 

௮இதாவ௪ம (சேவல) அரியா இக நிலை யினும 

. அனபர. (உேனவில) சேயத்தரு கதவு 

முகி 5இ௧௧ ் மு..தஇ௫.ததியாசவும 

பா (ரமமை) கடாசவிரித தரு ளு 

னும் என_௮ு அதி யங்கள்: 

| வேதிய, ௭. எனும், ப. வச௪வு, இத வனப் 
மெளகசாடடலால, அ௮குபேயா,மணணிஓம, விண்ணி 
ஆம, மூதி தஇசகவே, என வை, கொணகெடடு, 
சரியையொ மி.5௮, ஞானமவேணடுமெனல், கூநிய௮. .. 

14 



௬௪ 

5ம் வருசதாவாலக 0 செசசைஞ ரிஞ் 

டக்க வாததியினமா வென த பவன் 

ரி.5இககத்ததலு வாவலாயமொ ழிமாசாககெ னு ணை வா 

எ பச பபபல ஆ பல் 8 கழக கடக்க. ௬ 
வணெணவைககவவைய வகைகளாக 

ந்ததிவ கட்டு 
ருகஇாபாலக ப 

. செச்சை 

குரிஞ9.தஇகக 
ஆத்தி. 

உவா நிஇயின 

மாவென த ம் 

சேவக. 

மிக்கு 
அத்த தலா... 
வாயமொ ழி. 
மாகாககு 

எணும 

தன... 
இச கத வாக... 

இச்கு (சாம). 

அததிதிது 

வருத்திப்படாி. 

ஈரசேதமே 

2.5 இகக 

(மாவான) 

தத அிவரூபியே 
இெகும்சா ழே 1 ம் 

கெடிமா வ ல்காயல 

| குரநிராசசைவளே. 

ஆலைமோ அம 

உபபூகசடவின 

கரண கவ்கய்வன் 

வானே 

2௫ டட 

வச தபவள மூநிசா 
சொலஇம வாய ௩களள 

மடவஙாரககு 

எனருனாககபபடும 

காமதூல்களை.. ் 

விருமபிபபம்.து. 

இமமணனணாசையி ஆம 

இபானனாசைய/ இடு 

அனபமடையாலமி 

ஈ லலஞானம 

"டை சகவருஎ வேணபே 
8, ௪. அருள, ப. ௮ குறிபபெசசம, டக௧௧,5,௧த 

அகலா இதா பம் எதாமி விரை, ஆ௮ாதகிதம், அ.கி. 

சாகறின ஐது, கஇக௪, இ௪செ.௮, வாடுதது,. கான ரவை, 

கொண்டுகூட (09. மூன ௮ருளெ எல் கூரிய. 



கம: 

சேசனநச்சதுநையென புமைசெப்புக்குரூரஅைக., 

சேதனசத்ச இளை யலவீமனவாவி௪ செ தாரகருக 
சேதன தர அதையே ரியா தக$ங்ெஞ்சே 
சேத்னா தி னுறை மந றுமு ஈதி திரிகைவிடடே 

செஞ்சே | 

சேது: (டராம) 

ஹுநதம. 

அதைம டமும்... 
உ நருி... (கேவனபாய) 

தரிசைவிடடேடே 

அசேதன 
அதம 

துளஜையென ஈரநியசா ் 

இரசிய 
சேக்னரதஈ.௮. 

உத (துருஃபேருவ) 
ஐயெனமு 

._உமைசெப்பும 

குருஅ௮ 
உ௫ஓை 

காஈசேி 

அம 
அரை 

அலலி 

ஊன 

வாவி ய் 

சொகாக௬௮ 

3 

ட உனமமே 

- சேரு தலிய 
அள விலலா,த ப 

கடல), ஈதிகுளஙகூவவில 

வருஈசலைவிடட 

அஞுஞானததில 
முடிவே 
மு.திதியென ரரநியா தவரின 

கூடடமொ ௮ | 

தஇருமுலைபபாலாடம. 
வரதவதர்குகு 
சுவாமியெனு 

பாரா வஇபு சுடி 

பாலனான கூமாவேள 

அமாகதருளிய 

வக்கா இ்ளள 

னுனனங்களுு 

. நூன்டடுளோயான 

ஆமப(லசளாம 

சீ ஙசாஇருசகும 

வாவிகளகு மூப்பட்ட 

திருசசெரதூரைத் இயாஸி 

 செஞுசே, ௪. ௧௫௮, ப. சேதனஈதம, என நஇல் 
அ௮சேதினவத்ம, ரன, வகாிமயவிரிகக. இன 62, (ரு 

பெயா.கொணடுகஉடடு.இிருசசொதியைதீஇயாவி எனல 



றத். 

இரிசையிலாயிச வெல்லா இிமணவிணடருோபாத 

இரிகையிலாமிரவானரத்சாடகி சேோரியகோகு 

இரிசையிலாயிரமிககூமைநதா செதிலாயொருகால 
திரிகையிலாமிசககோடுி. ச௬டரூரெதிருததளமே 

தரிசைய்லாய . வ... மாறுபடாத நிததயனே 

வ, லி டு வரி ரொப்பகலையம 

ஆ ஜி, மண, டல் சட லமணவிணணைய 

றர. (தவாமுசகைகு2) சருவிடி கீ சவரும 
பத்க் ஈமகபாமமைபலவிகசசலமாக.. 

சகொணடவரும டு 

கையிலாயி பட கயிலாய மூடையவரும 

ன் .. இவாமுளள [அசமும 
ஆன ஈதீராட்டு | ப ஆனா தஈடேசருமான சிவ 

இமகோ தரி. இுமையமலையினும 

கையில (மேனை) _ சையி ஓம வளாசஈதி 

சோ (இசவெனிடம ) சேஈஈ திருககும 

ந ஆயி பி பா ஈவஇககும 

ஈமிககும மேனை) இரமமியமாககும 

மைஈதா. ப. ப .. பூதிலவனே 
செொதிலாய ரகக ய் 

ஒருகால ஒரு தாம 

ன சையில (குலாலன)) - சககாஞு படட தில | 

அயிர கசோழி. 1 “அயி ஙசோமி. தாம. 

சண்பபரப ம ட்டம் சுபனரரோவெ.காகிய : 

திரு. தளமே. | பரன்) . மனதைத் இரு கதய 

8, எ. எரா ப். பூவா மே.கலவனா9), என ௨௮, குறி... 

டதத அர £வ, வடசொல், பாதிரி, கமிலாயி, நாட... 

இசாவிகுதிக. கூரநிபபு வினை பபயேயா, ஆனபாலருநிக 

அன, பரகவால் ஆட எடி ப்ப மாத 



௬௰ ் 

திரு. 5 அள வாரிசல்டோ துடன சேணமழை அ வருகுச.. 
இரு. க.துளவா ரிதிசணடுயிலா செயனமரணடடதை 

திரு. கதுளவாரனனை செக தாரையகனள செமமேனென்பு 

தருக துளவாசடையீசாமைஈ.சாவிலி௪செசசைஈல்கே 

திருததுஎவா... இரு அள யெணியரியின 
இகல் (சருறி கதத) பகைககும 

போதடன (காசால௫டன)மாலைகசாலமாயிற 

சேண் ப ஆகாயத்தினினு 
மழைதாஙுகும் ப மடழைபயெயெ டது 

ச்ஙுகது - சங்குகளை. 

இதுத எ தத்வ 
வாரிஇகணடுயிலர கடலகணணுுஙகா 

செயனமாணடசிரதை மெயம*ா திமனதை 

திருதஅ ் அதவதககு 
உள, தா - உரியவாயாவா 

ஆனனை. (எனனணுடைய) தாயானவள. 

செரதாூாறையனனள . (௫ செசஇிரபதியோலானாள 

செமமேஸி ் | ிவஈ ததிருமேஸி.பில 
சான டு எ இமயபையம ல 

உதிரூதஅள ல உதாததசக நிரரையமகி 
வாச௪டை ... நிணட்சடையுளள 

கசாமைநதா .சிவகுமாானே 
இனி . சசெசபபடாி,. டுனிமேல 
செசசைசலகசே. கெட மாலை கஈதருள 

ழை; எ, ஈலகு, ப் கணடறநதுணடங்கணி, எனத 

அயபோல, ௪ஙக௮ி, என, பகுதிபபொருள விகுஇ 
வீரகமெழுபபலான மால சசாலமவருவிககபபட்ட ௮! 

றா, எதாமறைவினா சூநிப்புமு நற. உளர, என ஈஅ), 
"உள, என, றா, விகுதிகுனி, உள, என மினத௮, வெ 
ட்மொலை கேண ிமெனல, 

நீ 



ஈ௰. , 
செச்சையவா வி கலை பிலவலவாயிடை ௪ சேடி, ௪௪. 

சசெசசையவாவி. பரு குறாசொவல செல்சைவொி: 

செசசையவாவி விடு ஞராசெலவகினஞுள ௮. த 

4 நரன் சம ணுமி/ா லா பவத் ாபபினமே 

இட்டப் த். தள வசனியே 
செங்கை (௨௪௮) ௨ஈசகையேகஇ 
வெகதி (டவ) இஉவவி/ியவன றயொரநியை 

வாவ் ' , ப சாவணததுட சொடுபோய் 

விடுடிசனுமு 7 விடெனடபர அானருள வி 

இதம் டடபின௮இலவதரித.த 

சலவ முருகோனே 

வ. லவா.யிடை- ் . காவாயினிடை 

சேோடவிநக ் பாமமிருகக 

முச௪சையவாவி. . சிவஈ.க மபலயினுபிரறை 

பருகுாிகாவல குட. ககுமயிலோ னே 

நினருள | உனர வ.உ களே ப 

ஆணுரகு டடத ரிசே௮வான 

ள்சு (சங்சள) ஆனமாவானது ப 
எச்சு ( இளே.த்து 
ஐயவாவின . &மபுலவாசையால 

பரவா வு உயிருட னவா ழதிலை 

சாபபினுமே செல்வமதிகரிபபினும 
இனியலம ். இனியுடையேமலலேம 
செசசைய வவெடசிமாலயே. : 
வாவிகலையி/ல ன் விலாவில வரதருஞ் வாய 

செ௪சைய, சாட வா, ய். விடிெனும, றுாதகாரி௮ 

ப இக்னம்ள்ன உ துபோல ,டஓசையெசசம, ௮ணுகு, ௮௪௯: 
௭௪௬, சூட ௮ுசாம, பப்ப உளப்பாடடுததனமைப்பன 
ற்கு க கூரரிபபு நிமி. பிாப்ஞு௪. விருபபெர கல். 



௬௰௯ 

ஜாசசைவளய்பு ம்லாவேஙகையானவன செஞஸெயோ 

சோ கசைவனப்பு ஸிதததவவேடன டினை வளை சஞூனா 

மாசுகைவனபபு னமதுருககாட டுய் சேயமிழரூ 6 

சாசகைவனபபு ஸிமிசடையோனமகன% நடிககே 

் வனபபுமலா அ பூ௫யபூமலரும 

். மேவேங்கையானவன வேவகைமாமானவணுமு 

செரு கசஜயேரா . செவவியவி த குரவரின | 

னா (சாதேகமான) குனமையை 

கை தோலே) லெறுசகுமய்டு.. ! , 

வனபபுணீத வன.இறபுனிசமான 

தவவேடக... தவவடி.வுகொணடவனும . 
இனை வளை சம ் தினகாககும 

சாக்கு ஜா கவளளிஈரயுகெகு 
ஐவனபபுமி மலை செலவிளைபுனதது 

உருசசாடடியசேய வடிவுசாடடூய வேரரம 

தமிழரால ்.. இயடரமிழாலின 
சாக்கு... முபபஅருககும 
6. ் ( புல்வளுயெ) -தேவணும 

வன, பலி கவ்கையு மனுகுமணிரத 

ஙியிரசடை.யோன ._ நீளஎசுடை௫௪டவ ஆடைய 

[நசன மைசதகி னுமானசுவ ஈயியின 

இிதடிககே திருவஉயடை தகு 
சோககை (மனதை) திருத௮தல 
வனப்பு அழகாகும் 

வண பவடட்பமம்க முட பபப படபட ் கப பட்ட1 22 ப பபடத்ப மவ பபப ட படப்பு அல்ல ஆ அருப்ம் கல த்துப் ப திபத ப ஹிழ்னிபபய படம் ப்பட பட்டப் 2 

இோரககை, ள் வ ப்ட், ய், ஜாககை, பணபடியாஜபிஐத 

விண பபயெயா. எண ணுமமை வருவிகக. சோச்சைவன ப்பு 

கொணசேட்டு, மனாஇருக்தில, ௮டசென அ கூ ஜல, 



சம். 

சிர ந மபல த்தி யானபுசெயா த.நீரிசெ௯க் பிடுகு 

ரம யலததை வாஞானஇீபமிடடாாசகுபபரி 

சிததமபலகை யருளூரசெர தாரபசைசககுலமானா 

மத் ரமபல்ததைபபத்வாரதோளிலிரஈ தீவாமே மஸ 

ந தமபல. கதையா 6 ஞான வெளியான சுவா ப்ியம 

அனபுமெய ப.ததிரெயயாக 

௮ா த.நிரி (ஆகம) ்நாலஇரியாக 

இரதை ப இருதயம 
இமெ, ரில (தியம்) 6 ஈம.5க மியா 

தும் (கமம்), இருளான ம்ப க 

, வில்திையா மிட ம்ருபபடுப் கத கட்டல் அன்பு 

ஞான (அஆரோபமரன) அளாஞானமுமகல். 
இபமிடடாாககு ப மானத் உல று தனு 
பரிலை ஈவாக. 

கமப்லகிதை நிமதுசாயுசசியதிை 

அருளூம .... அருஞெத [பின 
செதூா ... செகதினாகிருமான சுவாமி 
பகைசஞுலமாம பகைககுலமாம பூவாகய 
இத ஈமபல் இரியஅமபுசளலல் 

௮வாஈ தோளில் ௮வா அழயெபுமங்களில் 
ர தீவா மே ந்லோ பலமே [௮ 

வைய்பனு. ஒரு சயமுருவி வரு.தஅவ 

இர இவாம, ள் "தைப்பது, ப. நீ, என ந) தமம், 

எனமகாம விரிசக. சி நமடலததையா, எனந, ச் 

பலமான, என, அலவ ழி, தமுவாதிதொடராயிநமு, ் 

எணணுமமை, கொகக௮, மகபாணமைரநஇல, மாம, 
இரணடாமபாணம, பசலைசெயவஅு. நீலம, 888.தாம 
பாணம், மனதைவருத அவ, ஆக்லால, மாம்பூ, த் 

ப. பதிலலையென ம, கீலோஈ பலம, தைத தகனம். 

ஒருபெண கூ தரசு, ஆனமராயக கூறிய. 



௪ய்க 

இவாகறறி கமி. காமப் ஈருஜவானடசம்யபொன ப்ப ம் 

இவாக தறி யாசொரதபோஇவிந- ட்ட த்து. 

இவாக்ஈதரி இர.கரையரகசிவசாண 

தஇவாகநதரி.பு.இிருனதமி.சேமாடபே 

உ வான ளேனசுகூ) உறவானவா.. | 

செமயொருநிவா டச்டு ர் செம ரமன றன 

ப பதட்ட ் “செல யிருஈதாலும்' 

அசஈதரியா (கான) பாவளு ச௫சகமாபடா.ு' | 
ர்க. இனிய வருஈ இன போது 

இவாகு. ப் ஆறிய கரி திவா ஞூ லலத 

அரத்ரி- 03 ஆ ஜு பாடும்? வண டுூதினபநீரோ னுஸ்ா: 1 

காமப்செ ஈர (வாளனககுப)பஙவூடாசர, திலின 

செசசைய வெட௫ிமாலையனே 
இக இவா உவ நிலோரபலனே 

சத. டர ... கரத்சுவாமியே 
சச.கரி டட மலை சகுசைவளளி ராய: 
இர துரை ம் . தெயவத்யானை 

பாக ் இரு) பாகமுடையோனே. | 

் சியா பதத, வகாணாமாமபு இவா 

ர்பூதீ ரி பகைநுய திதருளும 
உன.ம.... கடம உனபாதீமே... 
சேமஈடபே 0. ன் சஞசமுமுயிரகஅணேயம 

ஆடி, ௪. சடபு, ப. .. செகாணமாவறு, இரும்பு த இவண்ணை... 
மாகலபோல, ௮ச.த்ககாணமுதிலிய பாஈம்வச வர 

பமாய ஙிரறல. அசதரி, குூபெயா, டுபபயன,. சொ 

ணகட்டு, தன நகம் சகல் 11 

ர்வ ் 



௪௰க 

.... சேமாவிசசம படையாசவீசுபசேசமுரமூ ந 

...... சேமாவிககம பலஈதிருவாயசெருவாயடுவஞஞா£: 
சேமாவிகசஈ இரி.தசாயவருததியவன நின. நல் 

சேமாவிசகம புயவாளிவிணடிரை தெணடு.ரையே 

சேம, விக. இவர சீகூரிய- ௮அபகைதீா 

அம, படையாக. 83 நீரா பபாணமாக 

வீசு ( தையால) இளைககும 

உபேதசம் 1. மகஇர ம. 

சேமா: ் ப கள்ல பா 

டம ௮விபபாகதத$ி ர்க 

அம்பல தருவாய் ஈதபலனளிபபோனே 

செருவாய ் ் போருடைய 

வெஞஞா . கொடியஞானான. 

சே, மா ் வயிாமாமா த்கால 

விக்கம் (சேவருககுக2) விசகன தை 

 தஇரிசதாய உ ழிததவனே 
அன டில சோமளெனமான),௮ன.இிஇம. ( 
கனல (4 (தோன) தென இம 

சே (மணியொலி) இ. பமும 

மரு, அவிச்சு டடக் மணமுளவககருமபும 
௮மபுயவாளி அாமரைப்புவமபும 

வினடு வ ப விவ்டுவிவடு 
இரை பண்ட் | படி மூ ழங்கும 

தெணடி, ரையோட. தெளிஈ.சஇசை சகட இம் 

பி நீஇய (எனனை), வரு அன இன 
அனைவ ய வைனை வையை வையை, 

் னல பாச்லிய் மா. வருத்திய, ப... மரு, எனி 

் முர ௮௮2 ஈரோ வ ழி, என நதிீனால, உகாஙகெடட 

௮ அருளுவாய, எனப, சூரநிபபெசசம, அசடே 
கலிய, வரு தின மை, சகூடாதிய 
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சகெண்டள பாகா வசஞா.நிலவா ழசரற்அவிலுக 

மர பனம் தத்த அதம் ல் வவட வது | 

ெதண்டனபாஈதா. ஈநகேளசிவா பச செயடு கமமைகி 

செண்டனபாகதா விளபடி நாசய இிராசே 
வணமனைதாவவ் வலய வைகை 

டஇுகண்டன 

பாகு 
அ£வசகுன டில ் 

வாடமூகற ற். ந் 

ச அிவில 
உதடிகண்டன 

(உயிரை) 

பாஈசாலோகம ட் 

செரறா து 
செோப 
மி.கண்டன 

பார்றா 

ம் 
ஈநகேள 

சிறுவ? 5... 
அழசசெயத 
ஏஃமை 

ண் 

ச்ன்டாம் 

தாவினபமு;.. 

தாகிய 

இராகே.. 
கமாவாய ப் 

வணஙகுகி ரன ப 

காப்பாற் ரிட் ' (ஜி 

இருசசெஙகே! ஈடும் ஸயீ 

வாமுஙசச சசுவாபயே 

,சருதஇர இல 

வவியஞானே 

சதி லோக 

௮.ழியா அபத, 

ப ஸ்து 

கண்ளெள ரமன 

தொனழமுொடவெரும ் 

௮ம் ள்ள ௪ ட 

.5ீலில்கு. ந ர கதாரும : 

பிளளெகளும 

௮முமபடிசெயமி 
ஈமழுயிஞாபபிரிகினு.. 

இகளிச க 

தனனதரிந கொம்பே 

 கும் 1 டம் 

தளள௩ூடெமா௫ய ... 

கொசொகாககனேயை 

"ஒழிதிதிருளுவாய 
-செநறோய, ௭. களைவாய, ப. ஆக, அகுபெயா 

பாது, வினயெசசம, வாட, என னுமவினை காண. 
௮, களைவாய, கொணடுகூட0. ஈகம் ட 
ளெொளல் கூ நியு. 



சப்பி ச்: 

ந்ச்ரு கீர சசெல்வாபா;செனன செப 

- இனரதின5௮ மாரனலஞுசடசசோரனுசுடுந 

ட் இரரதின திற னணிகளை செவ்கசோடடினனசெகஇலரஈ டா 

இனதஇனதது திய தனுப்பிரசசஞ்செயயவ நே 

இரறநஇவ தது: ்.”. புததிசெடுஙகூடடததும 
உாம . . உதிராகிதுவமபேசும 

மெலவாபாத சென. செல்வரிடமும்போய 

எனககெளபறி எனககுவிசெயக வாடா ப 

டி தனி இாகசசசெயவதாடூய 

லாஇீனம படல இட்டப் 

இன தும தத் ரசாடேோரஸுக | 

உறிாராரனலம் ர ் வயி ஈழ பபடியொகளி 

ட் | கஇசகுமபோது 

சேகன் (அசினுடன?)கூடித.5௫௫௪கும 

(இக) ொம. கான [யம 

ஈஈஇன திலுவிகளே பன ் ஈமிநிததிய அிசபங்களெ 

செகுகோட்டு ன ்... தருசசெங கோளெளவன 
செொதில ாஜ்த படக இருசசொழுப்பஇயில [து 
அருந்த. ல டத் அதி தாத தமான 

அ.கது, உதவு ர் சிவபபைககொகெகும 

அகுதுபபு அ௮ப்பவள நிகருமவாயில 

இ.நஇன 1௮ இனியசஙஇ னிஈமயபோல 

இரசம் ட் வெணமை௰ிகதிதை 

செயயவ நே ய் செயயவலல்தோ 

டத எ, வடம், ப், இஅகுநிபபுமு தற, வலல௮, 

என.விரியம. ஈசு, பணபுவலை. அப்பு, உ௨மேயமான 

அாதைச்காட்டடலால) உவமையாகுபயா, இசச.தம, 

வெண்மைகாட்டலா த, கூுணிகுண அகுபெயா. அய. 
பை, எள, இுூணடாவி விரிசச, சாணசாடடம; பாய 
இகட்நமூு. பாசறீகனெமை, குநிப்பா இணாதஇமூ: 



௪. 

செயமசெஈதாபரை யிலலா ்மாஅடகசெகதகரூ பூ 

செயயசெச வாமா மானாிலமயிஈசலர அதையா 

மசயயசெெக காம்னா வெனனுஙுகுமாா ச க்வகசகை௪ 

செயயசெஈசாமலா சோவடு தன ஜோ வின சேய2தா௯ததே 

- செயய சிறுபாதிதியுளள 
௪௪ம் கலு ஒழுங்கான ப 

காமா (எறகுடி.) எனணு ஈசாத்தாருககு 

இலலாத ் ் தெரியாதபமு. 

அமாஅிடன அவவ்ளளியபூமை யுட்ன 

செ தணருபூ . செசஇன விளையம .... 
செசெய கொலலையம கண்... 

ஆ௫செம சாடடாமிம். 

சாமானா காவமமலனாய ம 

ஈம மாணுநிலை த 

. சிலமயில மலைபினகணா 

லர தஇிளையம் கோச சருவமணமாக)கூ டயரும் 

செயய இசெவவேளே . [ன 
செரசாமா அமழய கொளனரையுள வெ 

ஐூயனனும. | யனேயேனறு பகழரதீ 

சுமா | கூமாசுவாமியே- 

று சதங்கை ிறுசகஙகையணியம 

செய்ய | அமகுூளள 

செரதாமனை திரூவஷூ.த் தாமரையை 
வினை (என்னுடைய) இருவினைசளேயும 
சேய ஆர திஇல 

தொலைதகே (சான) ஓஒழிததவிட்டு 
சோவதெனோ ”.. டைவடுத்கசாலம 

செனமையவவ ய யதிததைனை வகை 

'சோவஅ, ள. எனறு, ப. தாமம, ஈகாம, யாவ, 

சான ரஇல, யாவையு ஈகயய விஈதிரு தான, சான, ம்சாாம 

வரகழுபோல, காமா, தாமமைடுயன, கோச சாரியை 

பெ ரஅ, பதிமடைவ தெகசாலமெனப்பகாக தது. 

ய் ன் 



'௪௰௬ 

சே மட்லஅிை வேறுமபணிகஙகைசெல்க்க ஈதன 

௪ காம்பிதிறை யாத ரருயநிருமருச 27 
சேர ம்பலதிஐை செவவாயககுஜ சஇிதி;.5ச௫௨தஇ௫௪ 

சத்ந்தட த ௮௪ ம ட ரடப்பத்திக் ர வர்ல ட] 

சேறாம 4 சேஅருதிலாக 

ப்லதிறை பலதா ஈதிதியகமுநம 

வேறுமபணி யாவுமவமிபடத.தகக.. 

கங்சைசெலவ ்.. காஙகேசனே 

கரதனதேச ரஈதகோப்னபாலனான ் 

தாமப்லது (சவநச 5இ௫) கயிஈருலன நி 

உரையாக பேட ரூனநினம)சடணெளுத 

ிடிருயன சி நறிடையனான ் 

இருமருக மு ௮சிதிருமருகோனே 
சேதாமபலிி செவவாமபலவின 

உணு, 6 மிகச, அழிய 

செவவாய சிவர்சவாயுசள 

குர.5தஇதஇிர.5த ... வளளிபங்களனே 

சதிசசே (எனச௫ு) முதிதிககுமு எள தூ£திதை 
ஞா கடபப.தாஇய 

பல அரைய த ன்று ப்லஈத்ருவ மிபிதன 

எனகருபதேகசஈல்கே . எனசகுபதேடுசதரூள . 

8, எ, ஈலகு, ப, சேயாகயெடி ஈராயன, எனககூடடுக. 5௪ 
வம), தாம், எனசகுறூப௮, மெயவழி உப்கேசியெ 

னால் ட 4 

பவு்லஎம்க்வ்கக்திவவவ்வ்கி ல ப்வகந்ககத் வடவகக்கை  ஹ்ணுங்கலதுட் டண 

ஒட்டி அட வளாக வகைதப் பள் 00 ௮ அப்பம் 



0 சசமபு௪ல வயிலேயெனசெசபுகசொருகஈ 
தேசமபுகல் வணவாரிசெடிரவனீச குப். 

ேசசமபுகல திகவாசசனசிறிதோடிலனமா௱ 
சேசமபுசல் கரு திவிமானச செருசசெயவதே | 

ஒருகம (௫சதஎவோன)) ஒரு தலையை 
ேசமபு ழா கபிாமன 

செைபுசகு சிளைப்பட்டு 
.தேசமபுகல் . (எண்ன? உல௭ைவிடமுாதஞ்சரும 
அவயிலேயென டி . அவவேலேஎன௪ செயதவ 
சல, வண. மாககலருளவளை [ஆம 

வாரி (வருண னேவிய) கடலை 

செ,வன (உ காவருதியாகி)வ௲ரசசெய த் 
௬௪௫ (பிசாவான) சிவணுசகு 

உப ேசமபுகல உபழதேசிதத [ள 
ஆ௮.இகவா சகன் யம் உத்தம வாசுகனுமான வே 

மாம... ் மாமபயூவான . 

தேசமபு ப ஒளித்ஙவயெபாணம 
சல்கழுதிவி ய கல்கஞ்செயது 

மானை (மானபா£வையு ௭), இமமஙசையடன 

செரு ௪செயவதே.. பவபோரபவெகை ப ட் 

செநிகோடஇலன அ௮ஈபருமாநிகிறானிலலை 

'அதிகவாசகன,..எ. லாகிலன, ப. தேசமபு) வினைக 

தொகை. செயற்வன, சொல்லெச்சம். செ. ரவன, ஈ௪ 
எதி செ நவனா௫ய விசன) டான, இருபெயரொடடு, 

பணபு தொகை, இநி.துமென, எச்சவு உமையும்) செய 

வதையென, ஐயுருபும விரிகக. கொணடுகூடடு. மதன 
மாமபூவாளி வருத்தலை ஆரநிொனிலலை எனலகூ ரநியஅ. 



் உயி டத 

செருசகுமபராச வயிராவததெயவயா னைமணஸா 

இசெருககூமப்சாக கதுனரதோயகடமப செகமற் தால 

மஇசருககூமப்ாராகம நிருப்ன ஈகுந தெளிவியமபு 

செருககுமபாராகம விடுஙசடைராளூசதிடமபெரவே 

செரு ய்ய ... வபோரினையம 

சூமப்ம மதத்கதிதையம ட 

டர ந்து ு..... கோபத்தையுமுளள 

அயிராவத ௮யிராவதததிடமவளா ஈ.கீ 

இகயவயரனை - தெயவ்தயானையின. . 

யாணம் வாசனையும் 

செருககும ட ர ் இ_நுமா ப்பம் 

பாகம. (மலாத) தானசளுமணிர,க 

நனரகோய கொகங்கையினமுழுகூம. 

கட மப வெட மாலையே 

செகமத நூல் : உலர சமையஅால்களின, 

செருககும 20ம்" ் மயகசதறையும 

பாகம (இதா) வேமாகமஙகளையம | 

இிருபன , நிருபிதததேேவனே [ம 

அமபசொ காமனாயிறபிாம ரானை வரு 

உக. இக அயோக: 

உமபாரசமவிமெ ' சகேவமாலலாம ழமியம 

கடை ராளும வா் டு .றஇசகால்ததி இம: 

இடமபெர (அஒூ.யேன) நித்திய, தஅவமடைய 

தம (ததவ) மூ வானயபொருளை 

டு. சளிவி விளககியருள 

பத்து வப. அம்ப நவம் வண்ட. நம்பல வரம் தகக அபக அம் அதள் 

நிருபன்) ௭. டதளிவி, ப. கிருபன், ஆஇணமையியலபு. 

இரணடாஞுூருபுடன, எண ணுமமைவிரிக௫, உச௫என 

நதனவினை, விமெ, எனனம, பிஜவினை கொணடகி. 

உபதேச உணமையருே ளால் கூதிய ௮, 



௪ம்த 

* இடமபடுகதி திய செமாகனமலோசசடுல்ருமசசோ 

இடமபடுகதிதுு இசிச.சமபுவாலியா கதுமபதறுகு 

இடமபடுக தது ி.க தானமருசதிருருமூமம 

திடமபசெ.5தஙக ஈகஙகுஸிகவனசேயெசணுமே 

் தஇ.௨மபடு இழ்டம்  உணுஇகிலைய ழியும 

உகம் | உகா ஈத.ததனும 

செ.டஉா [ளே மியா) நி.சஇியராயிருபபீ£ 
கனம .. (பூவ) வினையால் 

லோச மோேண) உலசஏஓணடாகும | 

லகு ஈவிளணாதிதா யஙாளையும 

௮சசோதிடம அ௮ககணிதி நூல 
ப, கத்தும் படும்டுந ரிலையம 
இரி.க.து. மாசநிவிட்டு 
வாலியாதி தம ் வாலிமரசாபிலும 

பகுதி (டரவணஅடைய)பக0ன௮ம 

த.௨.மபடுச,5௮ம ரை ப ரா கலங்க ரிம் 

௮ம்புதொநித் தான. பாணமேவியறுரியின 

மருக ல மருகோனே 

திருகு மாபடட௨ 

மூமம இள முூப்புாங்கராம 

கமப்டு ோசோதடியவிட.ததில 

௨௧ ட் (மிச) . நீருயவிமுமபடி 

அிஙகசசம மகாமேருவை 

குூனித. வன ' (விலலாக) வூ 52 வ னுடைய 
சேயென_ னுமே கசூமாே என_ரதிஇியும 

நா, ச. என ணும, ப. இரி.௧௮, எனனும, வினையெசசம 

எனணும, எனஈமுரமுூவினகொணடஅ. படு, பாடு 
எனடூடடுக, ஈவினாதஇதாயவகளாவன, ௮3.கம், புரம், 

களாம், என பன ௫௮. மிள, ஆருபெயா; சுவாமி 

யைத்துதிய/ஙகள, எனகூசநியது. 

ழம் 



சேயவளபுர இவ் வாசமாஇடகசோசகசெர தி நி 

சேயவனபுஈஇகனிசாசா ரஈஈதசசேரதிவெனவனிந 

சேயவபுசஇபனிபபானுவெளளியொக செய தோ 

சேயவன புர இத்மோ ஈவேகிருஞ்சே5மினே 

.. 

ர 

சேயவனபு ' “செவ்விய அள மினால் 
உ௱இவன கானயா_றுளசாட மல். 

லாசுமாஅட்ன . வடித்த வளளிராயஇய டன 

சோதி கூஒயிருநத 
சொதி ;சேய தஇருசசெஈரதஇி;சேயோனே 
வனபுது : ் -வனமையிஓயாறது 
டுகல் மா அப்பட்ட. 

நிசாசா௱த்ச அசாருககயெம்னே 

சேறிவென்வில செ௨வேளேயெனருல் 

சேயவள, புஇ செவவாய, பு.கன * 

பனிபடானு சாரதான ் 

டெவளளி, பொன ் சுகரொன, வியாழன | ட 

்வச்திகோன் . இத்தன 

சேயவன (இவஆடைய) மகனசனியெனணு பிவவெ . 

நேராக வகரோதியததால த் 

புதி புதிதியானதுத 
த்மோரு சலனபபட. | 

எத. படி சாரணமுூம 
அருஞுசேத்ம பெருஙகேடம் 

டே ஒகலயாம 

௭௮, சேதம், ௭, இனற, ப.க தருவாமியைகு இ ப 

வி. 

அதால, சரொகஙகளால் நகர்ப் டுலலையெளல் கூரி 



௦௪ 

. சேதகமொன_மபனாதியுசாகையுதேடரியா. [எ 

- சேசசமொன_ரஞசதஙரசையயளணெெர்செசசையநதா 
சேதமான ப வகைபணியா யினித தியவின ௪ 

சேதகமொளழயபுமாநியானுழஓயிசித இா மே 

சே.த்கசம (தலயில்) ,ஊடிடாத 
ஒன 0 பிரமனும். ப 

மனாஇயம ப மனமுதிலிய சாணரும 

. தாதையும (இவன) பி. சாவானஆரியம 

தேடரியாசே சாண கரிய சிவகுமாசே 

சகு, ௮ம, இனம் தருமழகுபொருரதிய ..: 
ச்க்ங்கை 2 . சுநிங்கைகரு$ம 

ஙெ டணி . ௮ழ௫யணெ ணெியும 
செச்சை ன்த வெடடியுமணிகத் 

௮ச.தாள (௩௮) இருவடியில் * 
சே, கம ட் (என) வு. இரு சயம் 

ஒன _றிமஉகை ...”. கடமவகையை 

பணியாய அருருரவாய 

இனி (அருளாயேல) டுனிமேல 
இய வினை ப | கொடுமிருவினை சசேய/ம 

சேதுசம. சேரு மனை ௫௬௦ தலவிடயங 

ஓனபம  (சேவலமான) ருூததியையம [களையம 
௮ாரியா௮ பருக தஜியமாடடாது 

உழஇயி ் சுழமஇமானமாவானது ர் 

இ.சஇர மே எகதாமபோலமஙகும 

நீ,.எ. பணியாய, ப. பிாமனை, ஒன றன, டுஜிவு 

.அருளாயெனல், கூரநிபபெசசம, வினை, சேதிகம், ஒன 

ம, எனவ நின, ஐய ரப), எண ண்மமையம, விரி 

கக. சே.5சம, உருவகம, உயிர, ௮குூபெயா. ஆன்மா, 

௮ருளிலதேல, ௮ மிய மென்), கூரிய. 



இய 

சிதாமிசசசவிலவா பவ த0 தளியு ஈற்வவா 

.5இரமிசசனெொறிசகழிரதேடியெிசசெசசையவி 
2இர மிசகதனககுர௫ழேதோ சைத௫ுத்க0௨2இ 

டிததாயிககவரு௭ ரய ிகவிசசிசையகவே 

செசசைய ் வெடடுமாலையனே 

வி9.5இர போலஙகாானே 

யிசசத்ன (அழகன) மிசசதனமுளள 

௫௬ (சி ராரில) கூஜவரிலவளாநத் 

தோகைதிர தத வளளிபஙகே 

95இாம ரிததாததழடிகுளள 

இலவா மவு மனைவாழவானது 

இககனவு டுசகண.த்தி நசனவுபோல 

எனதிதெளியம ௮ ழியுமெனதக்ெளிய ம 

நிவவாடு தடபோபலத்தின 

ஓாம ௨-றுதியைராடாது 

(௧௧ மனம தனி 

செநிசகு சோமதால) வழியால் 

அழிஈதேடகு கெட்ட எக்கு 

பிஜவிசடிகை' ட் சனனமாண பரா நற்ங்கள 

வே ௮துமயபொருட்டு 

ரூ.கதிததி மு.ததிபடேறாக 
டாயிசச (மனதை) இாமமியமாக8 

அழருளவாய அருவாய் 

க்கப் அருளவாய, ப. க.) குணரகூணி. தோசை, 

உவமையாகுபெயா, சாட்டி: சொலலெசசம. செறி 

யரல, எனனுகமன ௫ வ), ரானகாவகாய மய இ ற். 

இபெபயன, கொணடுகூடடு, சனனமானணை நிங்க, 0.2 

ருளெனல கூாநிங அ. 



இ௰ர 

சிகை தோகைமாமயிலவீரா லெம.புளு செம்பமபார 

டிகைசகோகைமாமயிலவமய ப பொரு அதிசைான வர 
ஏிகை,5 கதாகைமாமயிலவானிலவை.3 சாப௦ெசெருமசளவா 

சிசை 5 கோகைமாமயில்செவவிரஈரரோசொ5 நிததிதததே 

சிகை சோகை ப சொணடையர அர லயுமுளள 
மாமயிலவீரா மாமயிலேறும வீரனே 

ஏிலமபும இரொளவுஞச இரியையம 
லமைபமயாட. . முழஙகுனா சரு௮இர.திஇல 
கை, தோகை ஒழுங்கான அவசமுடைய 

மாம, மாவம (ஞானாூன) டயா பாவடிவை(ய 5 

அயிலவா ஙஇ ேவேலாலல் லக 

பொருது பொரு அவெளன 0 

தஇசையாகன ரன மூசபபிர மன 

வரி (பிரணவமாநியாமல) வா சி.5ததை ய் 

கைத்து கோபித்து 

ஓகை ரு மட௫ிழசடியை 

மாமயில் ் ௮ மூனுலைவிடமான 

வானில ேசவருலகல 

வைத்கோய 4 , வ்ளாத்கோனே 

வெருசெரு வெமயபோரிடூிர.க 

மகளவாடு (வேதி) ட்களின குதிரை முகத்தை 

சைத்தோய இரததோனே 

கைமா அயிராவதிீமவளா கத 

மயில் இகயவதயானயின 

செவவி (சல்விப) பு அமையி ஓம 

நதர ஈ௲ாருடைய 
சொல 1 திருருருசாஈபறுபபடை 

தததி சசதே. ( உனக௫) டஇனிமையாயித ௮ 

_ சொல், எ. இததிககது, ப. மாம, என$இல, மாவை 
யம, என விரிசக. வா௫ி, வினை பபேயா, மயில, சொல, 

ஆகுபயெயா. செவவியில, என, ஜரதாவிவிரிகச. மா 

மயில, என, ல, ரமூதிவிடை யொகரகு௭ சளாயமு 

ன, என நகினால வரத, சைததோ சைததோய, எனச,. 

இருமுருகா சிஹிய/ப்ைய சகாதகொசசெப்பிய௮. 



௪ | 

இ.சஇசகுரசொகதிககுகிதசமபுரியுளனுவெசெவிபத 
. திதஇசருரதொரஇசகமொ மிபாலகதேசலை தவத 
இதஇக கூரகொநதிகிளே யாயவிளையயிக குள், தாடி 

திததிககுச டதா சதிபபன வேறு செய்வின த 5திவிலஙவகே 

இ.சநிகருசொரதிசகும. இவவிருதாள சீதிரகுமேரச 
கி.ததமபுரியம திருடஞசெயதிருரம 
வன செவி ் சிவனசெவிபபுவனி ஓம 

பத்தி. சதிசகு இபப த௮ததிசையிலும 
உ அழையுமபட 

ஓம (உமெனும) . பி டட தக் 

் இசகஜ (கேட்டவா) மயசகநிஙக 

மொ மிபால்க ட கர படட 

சேனலை சது (தசைதத) தேனயனபருடபுடம., 

இதஇிசகு ப் ப தி5திகசகசசெயயும 

ொரதிசளெயாய ் சணடஇகூளேயோனே 

விளையூயிரககும் (கரு வில) உருவான வேணுகளும 
இதை. ழக * அழிரஅியபோ௫ ர 

கா தநித்திசகும கோ ரபையாமுட நகும் 

தொரதிபபனவேறு சமபநதமாளகாரணம 

சுய வினை ் (ன) "செயத் இருவினை பபயணு 

தீ (௮சஅகாவினால) ாநிவானது | சருசையில் 

விலஙகே வவவிடையங்சளின)மடஙசகலாம 

விலகு, எ ௪, ௭௮, ப, விலங்கு, விலவகு3ல, என, 

வினை ப பெயாரகளுக, உ௱௮, உஈ௮ம, என, வினைக 

'கொகைப பெயசொச்சம.. ஓம, எனி, ஓம, எனககு . 
டா. தாகத, அகுபெயா. அலைதல், புகடடு . 
இல, இக இ. ம, செயபபாகடடுவினை. இ.ச இசகும, ஏன 

ஆமபயெயசெசசம, ஓஇளையாய, எனனுமயெயா கொண 
டத, பிரவியினசாணம, ப்்ரூவ வாதனை யெனல், அது 

ஊரிகடு யருளெனல, குறிபபெ௪௪ம, பிஜவியின சா 

ணவ கூநியலு.. 

துட்டை தட அனி ச்ல்டே 



௦௪... - 
இவிலங்ககசைதரிச.தாச குமா இமிர முர்கீர்! 

இவிலசஙசைவருமான௨ருக0 சரிவா ர்வாள 
த்தை வகைல அதம ளக இர் தட்டல் ப 

இவிலவசவசையமனடூடாாமர நி53ிபடெசவெ 

இ . கோதிஇல) கனியையும் 
விலம (பூய இல) விலவய 

கங்தை ' (செனனியில) கங்சையைய/ம 
தரி.குதராராமா£. ் திரிதுதசவ காமா 

திமி ். இருணிசமான 
| முறி  தோகடுக்? மிலுளு சருகிஇர ஈமம் 

இ. உணடுபோகசசெயயம 
வில, தங்கம் ப _ விலவி௫மையில 

- கைவருமால் : 'சைவாத அரிய/ ௭ 

மருக . மருகோனே 

தெரிவஈந நிக நகரிய 
வா ன இவில் ் ப பெரிய இவுகளிலும 

ஆஙசஙகு உமம) பலவி.ஙகளிலும 

வா டது பராசேசதிரியஙகளால். . 
அவாவு டுசசசெ௧ தகக. 

டுராககு த் _ உணவினயபொருட்டூ 

திர௪௮, உபதிம | ௮லச அஇரிய/ம 

தீ புத்தியின்... 
கலவ த ன் அத்தம் கட்டா ச௫யை 

யமனருடராமலி ஈமனரூடாராஅ 

திசம்ப்ர்வே சரோன) திருவடி யு தி யடைய 

தை. ் (எனககு) , உழி கருனாவாய. 

... 8ீ,ள,கை, ப. பகல் சம்ளவல் நதி ய்டைஃ 

யு £தனமை, பத்து செய்பியன். | 



௬ 

ல்க 

இதததக்சசதித்தததாதைதா,க௮ததித்சத்திதா 
இ.5355.522.5ததி52ததசே53.தஇத்தித தவா 
தி5த்தததத் இத கதறைதா5 தீதே ௮தைதாத்தத்து 

இி.5ததத5தஇதததத2தி.௮அத கொத்த 
இத, கத, ததத | எனனுமிமருததாசாமானஙகளோ 

இழி (திருட த.தா 8) காகனத 

இதை - பிதாவானவெனும 

காதா ,பிாமணும் 

௮.௪2, ததத படபபடொரநநிப்பாமபின 

கா இடததையம 

இத, கதத நில்பெரரதசஅமபும 
அசதி சடலேய சயனமாகதசகொணடு 

௪இ, தஇ.5இதததே தீயிரதிததிதததன_மு 
ஷி உணட கணண னும 

ஆஇ௪5 ் திகத) அதிசெய திவணவஙகும 

௪.௧து ் பேரினபசொருபியான 

அதி. உ . முதிலவனே , 
கதுகுக்கதது . தசதங்கரளள 

அசதி ஆ.பிராவறிமவளாரற்த 

கத்தை... | இளிமொ ழித செயவதயச 
சாகு தொணடனே [னேககூ 

இச, ததை திமையேசெருஙகஇன 
காது எழுதா அசணிஹைாதஅம 

௮௮5, உ௫இ மாணசனனங்களோடும 

ந்தது சோகதிதாலவரும) பல்க துககஊளோடும 

அக இசைவுளள இமான 

௮,தஇ 'எஇமபுசகளான மடிய 

இ பையான இவவுடல 

இ, தி, இதி ௮க இ வியாலத௫சசபபடு 

ஆத, தி (உூ.னனை) அதிசகுமபு.தஇ [சாளில் 

கேகாத்த்தே (உனககே) அடிமையா கவேணமம 

இ, ௪. கொத்த, ப, ௮, வினயடி. ௮னமொழிதக 
தொசை. மாணாதீத்திஒ, புதிதி), உனசசே அடிமையா 
சக சடவன் எனல கூ ஜிய, 



இள 

இகோமாணாதீவிருமபிஈ ப்பு இயக௩புஈ 

இதகோமாணமபாமிஅதானவாசேனைமு ரு 

இதோமாண௱ஈ தில பூசாஇச ணடேத்தியமு.த 

தஇிதோமாணமலையா ளிடுய-_ஏரா(09.தன னு கவே 

இதோ இஙகுமாதிதாமோ 

மாணாதவிரும கெப்பொ ழியும 
பிஉபபறும பிருப்ப மியும ( ஆசலால்) 

இயகரபுா தி இமைகநநமனமே 

தெனனுுவே ஞான முஇசகுமபமு, 
கோம,௮ாண(உவருளள) ரசூடரதுி ந ட்மான 

௮மபாமீது சருதிதாததில 
ட கானவாசேனேமு ரம அ௮சாசேனை முழுைய ம் 

இ, போமா ் நிததசசைவேலோனே 
ணரா கின க்யாளனேே 

பூசாதாணடு வேடுயா கூ ம. 
எ .தீதிய அ ் வண ங்கதகீகதகக 

முகன்... (தரரசத) மு.2இஅவேயெடழும 
ஓம ஓம.தஇ னவிபபாகததிசரூ 

ட.ர்ண் உரியோனே 

மலயாளி குறிஞுகெகதிடசே 

கானமுனா எனவிம்புகயு வாய 

பழி, எ. உ௱ா, ப. இதோ, என நல, ஒசா6 

பொயபடு மொனரு, எனல்போலக கழிவபடுபாரு 
ளிலவசதஅு, கநபுஈ தீ, வினதகொாகசை, இடையுரி ௨௮௨ 
சொலி னியமபியகொளாதிவு ஷெனனுமப ஐரடையாலி 

லசாம, ௬சாமாயிஈம. இகோமா, இசகுரதோமா என, 
வினை ககொசைபபெயொ*சம, பொனனே, மணியே, 

எனல்போல முத்தின, எனல, உ௫வசம, ௮2, சன்ன 

மாணமகநநி ருத்தியருறாமெல கூறியது. 



க அவதர ர 

தெனனவனஙககாதிப்பதிகிடடி னன செல ருபின 

தெசனவனஙகரனனீ ஈரா நிரு 2இியடுகனனவினன௫. 

டுதனன வனஙசஙசைசஸ்லகக. னய தாதகிருளே, 

செனசவனம ல் ம், தசெனளராசோலையும 

கனஞனாபூகா சாகவிசோலையுமுளள 

இரிரச திரு தணி டாஙகுன:செங 
| . கசகோடெனஅ முமமலயசே 
ரூிசா அலு - சையிரருல்மேசதிய 
இகுனனவன மக்ரகதிபனானஈமன- ட் 

அங்கராரத உருவ ழியுமப ட ட 

ப.திடிடமூ னன செல்வ . உதை ற்தவெரசுமானே 
மூனபின ச மாாபமுிகும் 

இத்னனவன ன் கூனியபாணடி,யன௮ு 

௮ஙசம உடலின வளைவை 
சனனி ராலி ௪.2 த விபூதியால 

திருதியகெள்ச நிமிகதனஅயோல 
இனனம ப ஓப்டோ௮ம 
இதனன வனபபுவாயநித 

ண்ன்வ்சன மனம கனவ 

௮ ஙசைசஜ கைவிலவளேை யைய/ம 
கூனையும (குல்ல பன கூனையம 
இரகத்றுளே ரிசயெருளூதி 

2, எ. அருள, ப, மூன, பின, ௮ஙசம, அகுபெயா 
வெள டெரொசசசகுநிபபு. கூனேயும, எ௫௪௪வமமை , 
உளைவு, முனனுஙகூட்செ. கூன, குணகுணி ௮குபெ 
யா, இதநினபதஇல நடங்க க் மச்திசாசருளெ 
எல செப்பிய. 



0௯ - 

இதத௱பாவைபவவெளிரீஙசெசேயதொழசசெல்பதிவுத 

இ.சதனபாவைருறையிடமாஙகுகைஇஙகுசவே ஸ் 

இகசசன்பாவைி மகசவிணகாவெனசசெனனவியின மே. 

இதுக பாவையிலவேலதிகனேருருலேக்தினே 

இ.5.கன கடு 
யாவு 

லவவெளி 

நிஙஇ 
் சேயடுதர [்.] 

செலபதவு5 இ.5.5௪ 

பாவை௫ை.பிட 
மா 

குலை (உலசங்களூசகு) 
இங்கு, உ௱ வே. 

இதது. 
௮னபாவை 
அடைக்க 

“.விணசாவெ௱ா 
சென ஸியினமேல 

இத்தன 
கரல] 

அயிலவேல.த நே 

குருலேத்கே 

ஜாணமுளளஞுரியன 
செல ஆம 

௮. ழூய அ௮காயவிரிவை. 
கட்ரா 

மகனான பிரமனவணஙக 

பதுதஜதைஉளாத்தகாண ட 

வமாக உயா.திஇிய அரியம் 

சுத்தா முமலுகையில 
மாவுருகசொணடஞா (ல 

உணடானருரஜையையும் 

இமைஞமுழுவதையம 

உதிச௮ 
அனபா கூடட்ம 

அஇகரிககுமப்டி, ப 
௮பராவதிசாததருளென 

மூ ௮.யின மேல 

சஙகைஞு டூ. வனா 
அதிகசபபட்ட 

கூரியவேறகானே 

, கூருவான்னுணச குள் ஈமே 
எவ் வவவைதகு கணைய சிக்க வண்கை வையக ம யமன பயை அவலை வ வைக வன்க னைதைவைை வையம் ஆை அவையவை யக வை அவதன வவவை யவை வலத ணக வகை அலுையயைய வையை வவ் வையை வ டவ டது 

நிய கி, னந வலன்கனப் செல், எனனுமவினை 

சொல்படது. இகுதன, பாவை, இ.௫2.னும, டாவையும், - 
என, எணணுமமை விரிகக, மாஙகுறை, என 5௮) வே 

த௮ிமை, கருவாத்தொடா, விண, ஆகுபெயா, கவ் 

ககூ மூ. முூனவிலயாக மொ ழிரதது. 



டல 

ஈுலங்சனரு ந பில ண்கள் 
லெங்சனமு ந றமூதிதாசர தரா சசெண்டூடய்னா௯ ப 
இலவச ு. ந வேதன மேவி5தியஙெெஞ ட் 

லெஙகசனு ஈரவிபபிரப்பூடினிசசோப்பதனதே 

லங, சன 6 தியாளநிடு ஸுஙசன திதி.லம 

ரூ, ௮பஙசா மிகை பஙகமில்லோளே ் 
கா ச வஞசமுளள ி 
சலதி சமுதஇாததில ர 
ஈகசறிடி ௮சாடரான இருளே | 

லங்கன கடிரகோனே ] 

அழு ந ஈம | அழ௫யவாயிலில 

மூத்திர. ரு ௮அகணிகைய ம 

செரதா£ தஇருசசெச தானே 
சண ம. 7 ் மயிலவாகனனே 

ம, சுசல அ ழரகுளபரிசு.5.௧0 
லங்கன் படியான றுககினியாலி 

ப சவேக்க மேவி மிசகவேதனைபபடடு . ர 

இயங்ளெம் மயஙகுூ ரம 
22 (ஓத) மிகவுமிசகபூவாயிடூறு 

நம,உநஐ ஈழமிரசோஈதமனாஇசளும. 3 
லங்கு (தாமாகவே) இயங்கு கல ் 

ண்ல் (வல்லீன) அலலவாம (ஆக்வின) 

டஓபபிஐபபூடு இபைபடூசசனன இல 
இனிசசோப்பதி (ஈமஃமை) இுவிசகூட்டுவத 

ஆனதேத நன ரன 

சோபப௮, ௭. ௮னு, ப _ இருகவி) ஒருதொடா, 
இரிசி, நீண்டன. லஙகளம, என நறை, ஈம, லங்கு, ௮ல் 
சானமாராநி, சம, ஈமமில், என, இரதனுருபு விரி, 
ல வகு, ணை பப்பின் அன ௮ல், அலல், எனகஞூநிபபு 
மூசி) உத, பயனா அவ பா பெயாகஇ பூமி. 

௧௧, ணக்கம் டக்க அருக்கன் கூறின 

4 ௫ 



௬௧ 

சோப்பனமால்யரீலோதபலரிததெயவவளஎளி 

சோப்பஅமாலயரமுகறா ரெனபபலாசெய்பவெப்பு 

சோபபஹது மாலய வகதைமனயாககை சைவ தனன 

சோபபு மாலயனவாசவ செப்பிய செப்பதததே 

சேப்ப அமாய ந ருலயெதாமனபபனானே 
நிலோ பல செங்கழு ஈமலரூம 

இர தரு தணியிலவாழ 

செெயவவளளி சோப்ப செயவீகவளளிசாயகனே 

அமா | அ௮மமஓடனே 
லயமுஉரா ் மாணமானா 

சஎனயபலாசெப்ப: - எனனறுபலாசொலஜ்மபடி 
வெப்பு ். சூமெ 

சோப்பி  ேலேடமெ மும 

மால. மயகசரும 

அ௮யவததை | ட ஞசாவஸ்தைகரரம 

மானயாசகசை பகர் சொடருமிவவுயி ரஙிலை 

சிதைவசனருன குலையநகுனனகே ் 

மால்யனவாசவன ௮ரி அயனடுஈஇரன 

செபபிய | புசழாதேததிய 

செப்பத.க தே (உன) இவா தஇிருவடி.யில் 

சோடப சானனே) .... சோததருளவேணமெ 

2, எ. சோபபி, ௨. சோபதும, எனுஜவினைதடுகச 
கை. சோபப தும, என ஓகுமிககது, மட, அமா. 

. . எனகசூறைகு௮, சொபப௮, தாரு வ.கி, அய, கா. 

ரபயோலி, சோபப௮, சொணகூடடு. மாணமாக 

மூக ம படமைசகொணடருள, எனல கூறிய... 



௬0௨ 

செப்ப தீ.தம தலை யா ருர்பொள்பிக கு செலவாக 

செப்பத தமல யெகஙஙணனணுயவசா இதெயவ வேழமுசள 

செப்பததமதிலவாணு னோ ொசேணிலவெளளி 
செபப த தமதிலைவெனஞா சூமாவகிடுககாசே 

ர 

இகும்வ ் செசவிசமாள 
வே ழரமுசன யானைக விளுயக்ரால 

செப்பு பசடியபட்ட 

௮௫ததம் (வாது) தமழியே 
தல் | . இதமபயா ஈடேச௪௫ம 

வாள ஒளியுளள 
ுத்னோகனொ ரெ நரிசசண்ணரும. 

சேணில ஆகாயதிஇல [னாலாக 

வெள்ளி, செப்படி, ௮திதம வெளளி, மசெமபு, பொன ச் 

மதிலை 'மதிலுடை மூப்பு ஈததை 

வென ஞ1ாாறாமா£ நிறாகஇன வருமான சிவகுூமாானெ 

-அதிஇசகாசே ழ் செய்வதயானை தலேவனெ 

செப்ப ஈடுநிலயான 

தமதிலை ௮மமனை 0௦ ௬௦ வள அவங்களே 

மா சராகொ ஞரருனனம்  பகைவாசவா மன 

செலவாகளு (எக) வருபவருக்கு 

இட (டுபாருளை) காச 
செப்பு லகர 

அத்தமதி 'கைவணா மை 

இல டுகலாத 

60 ன அசா 
எங்ஙணுயவாா எப. வாழ்வா 

ஐ, எ. சஙஙனுயவாா, ட மில, ஆகு௫யா, செல்வா, 

-வினயாஓணையுமபயெயா, செலவாசகு, எ ஈறுகசோட. ௩ 

| பொருள. லை, இலலா 2, என) எதஇாமரைப பெயமாசு 

௪௪ சூநிபடாகளாக. பயன, கெரணகதட்டு, ,செல்வனா 

ட். செப்பின௮, ணி 

நர அத்திப் பட்டிப் ரர் கல்ப அலல் 



சா௰௯ 

.இசசா௪,5இ.சவ னசெனரன நிஇகுமாவற 

இசசாசசஇிபிடதகோயெ௪ செயவதெளததீருறி 

இகசாசீகதிவிதாததலையேலெவன செயறாவாத் 

திசகச,சதியலைவாயவளாறி.தீதிலககொ மூரதேத 

௮கிஇிசகு 

ரர 

. அதத 
அ௮லைவாம) தஇனராமோ௮ 
வளா 

ஙிததிலகககொமுரதே 

திககா ழ் 4 

சததியி. க சோய 

என செயவது” 
என) சான_றசொலவி 

தரு) சிவன உன க்ளு 

நீத) அ௮னபரிடாகிககு) 

சாசத்தி (8) 

செயவதியானைசகு 
ராயகனே க் 

சமுதிதாத்தின 
இருசசெஈதியில 

. வளாஈ தோவகும 

நீ௮ுககெொர மோரே 

திகருபாலகருப 

. அசதரானஉலசை 
ப்டை சித௬ ர மயனரியும 4 

சவன்ருவ போய... 
இடிபுக்தாராமளாா செயதீ 

_ சொடுமைக்கு 
சங்கானே 

உ.மையிடற்தோனளே 
- யாஅிசெயவோம 
முளையிடுசையில் 

கிரதிருளிய 

நீதியளள 
சையில் வெலை 

விதா 5தில்யேல( அவா மிய) பீ நீறிவிடாதொழிபில 
எவன செயகுவா ௮ தேவா எப்படி யயவஈ 

அவா, எ, எவன செயகுவா, 24% இதவன, குறிப்பு 

வினபபெயா,றி,5இல்கசகொழு௮, உருவகம். ௮௪ ஐ, 

ஆகுபொ. எவனசெயருவா, எஇரடம வினா. வேலவி 

டரசகொழிபில தேவா விளிவா எனல விளம்பி, 



சாய௪ 

.. இலருுதியிலமுறிசாவவெறகுாரஇச ஓகீருசெ 
திலமுஈதயிலமுருசாவெனாசததிரகையிஸித 
திலமுசதயிலரு௪த.தா ஓருயபெு,௪த இவனே 
இல தீயில்கலவினை மேவித்தியஙகுவதே.. 

. 

௮ 

இல்முாதயிலமுறிசா எள்ரரம எணணெயு போல 
௪ஙகுஈஇக ழத்ரு எங்கு நிக அவிளஙகும 

செதில் .. திருசசெொொது;யஇயோனே 
மூ) அய சஙசளின முதன்மையான 
அயில் வேலாய தினே 

பீருகா மருகோனே 

எனாது ௪௫_௮அஇதசேோேசமிடா௮ 
௮.5 இரசை தெயவத்யானை புறுவலான 
இனகித.இலம ் லல கு கானவை ய் 

உது ... செ௮த௮னெத 
அயிலதி.5தால் அகாபபடுமதா£ மூதிததால 
உருயெதெத குழைதடுரு கடனே 
௪திலம) வ மியடி யோ அ௮யலாாயபோல 

மூாதமில முூநனனறிஇலவஈத 

அசலவினை பெருஈ இவின யில் 
மேவிததியஙகுவதே இசதெ௮வரு£ ௮வது 
என 8 யாஅிகாாளாம 

இயஙகுவது, எ. என,.ப. இலமுஈ தியிலரும, எக 
காடமெவெமை. எனா௮, எனஒவினையெசசம, இயஙகுவ 
௮, எனனும் வினைகொணடது, ௮தஇ, முூரதை, என 
ப, அ௮ருபெயா. ௫௩௮, மூறரலைஎன, 8விகுஇ பெஈ 

கன. மூ, ௨௮, அயில, எனபன, வினை தசை, 

அருஞாஃமே சாணமேளலகூாரிள ௮, ட்ட 

ல்க ல்ைவடைக்வூ டட அ. * 



சாயி 

இியயசா ப்பொ நியணபெனுானுத 2.2 லமேியு 
இயஙசாபடொடியுணட வமிலியே யென _ுசெப்பலுஞாத 

இயஙகாப்பொறியுணடயஎகைபபடா துர வெகூபுரீ 
இயஙசாபபயபொ நியணடைபணடுயயபோ£செயதசேவசனே 

வெலை வனலுவ டயா 

தியஙகா மயஙசாதனுாநிவையும 
பொரி (பேஞ௪) பொ ர்நிபுலா இகளை ய 

உணடு... உளளதாயிருகெது 
௪. . ளஎனழூரைாசகபபமெ 

கனு கல உடலான 
ரர ண்ட ட மரக 1 வேருத இம 

மேதியையாதி மயிடவாசனனான ரமன 
அஙகா (என ன காயை 

பொரறியுண ௮ பொஜியை விமுஙகு 
தவமிலியே . தவமயிலலாதிபாவியே 
என _௮செப்பதிம என_ுகடிஈ கமி கும. 
௪.௪ இயம. ௨. உணமை (ஆகிலால்) 
நீதி தட் கீதிநியம 
அம, கச ௮ பூய கரியகதருவ 

பொடி டர் செல்வு 
உண்டை (வச) தாரும் : 
பணடு அடிகூளள அமாசவஇியம 
உயய வாபா திருஈகுமபடி. 

டன ரிபு இாவுளஞுசகிரி அகளாக 
டோமெெயதசேவகனே பானு எவவ வானே 

பொதரியணடு சொக்கிய படட டது 
அயனசைபபடாது . பிரமூருவிடிசகுடபடாதி 
லா (எனன) தால் மடத் ப தங்கா ம் பது 

சேவகனே, எ, சா, ப. இடஙகா, தெரிரிலை வின பபெ 

யா. உண) சூரநிபபு மாந. பணடு, குறிபபுவினப 

பெயா, படா, கூநறுசாம, பயன) கா சே்டட. 
இசசடமமழிசஓம, மறு ச௪டமவருசறும, யமவேத 
ஊபபடுதலும, மிசசயமாதலால, இ௱ னும், பிரவியிர 

புகாதபடி, எனனைகசாகிதருளல், பட்ட்ட்வ கர் கய் 
ன், 

1] 



1. 

சாமன். 

சேவசம னன. மக்ந்சோ ருூனனி௰சொல.த செயவவளரி 

சேவசமனன வதிஞமைபூயரி செஈரமுமூ௪. 
சவகமன ர திருவாவிரன குடி௪ இசெலவசலவி/௪ 

சேவசமனன முனிசகெஙஙளுணித தரைபபு நரக. 

தெயவ ப் தெயவிசமான *: 
வளளி வளளிராயஇயின 

சே வெபபான 
்சுமனன இரு தயசமலமயபோல 

வ திறாமபுய (மல ம் முசாவிஈதினே 

செ ன ௫4) சொவுருசசரியைப்பிளஈ 5 

்சசேவக பபரரவீரனே 

ப் நி ததியளே 

இருவாவிரஈகுடிசசெல்வ பழனிப்பதிசசெல்வனே 
சே, ௮சம டட பதீதினிடம ப 

மன; ௮ம௫*கு ... எழுசதிருளுளு வெனுககு 
ஒமு, மூன. (எவைககும) முதலான பிணவத்தை : 
ரீசொல ' ரீ உபதேேடிகசையில. 
ளன முவிசகு ௮னஎமேறுமபிாமன 
கல்விசசேவசம சலவிசசெருககை 
மி ப்ப இது 

கிகைப்புரரதே மயஙனெதி 
எஙவன.. எப்ப ௨ 

இகைப்பு ௮, எ. எஙஙன, ப. சே, குணகுணி. 
கம, மூன எனநதை மூன, ஒம, என, மொழிமா 

௮/8. முனிசகு, என ௨இல, [வ] சாரியை. பயனொணு 

கூடு. பிாரணவரமுரைகலகயிக பிரமஸஷின ந மில்யை 

யிசதாது பேன, ் 
௯. 



சரமிசா 

இசைபபடஙவசப்புயா நரதருளானென
 பட ஙசிய 

திசைப்படஙகத் கிமையா
 செஇலா மொோனபூடனன அயா 

இகைபப்டஙகப்புகல்சேயென பளகனனிகணண
ீா தாவி ஈ 

இசைபபட.ஙசததமையா தெமையாப்கொளுளுசோமெ
 

டபக்? வையக வைகள்கள்ள் களைக பப வ வவ அனத்த எ ளக படப்பட பானிபட் எவர வ வகர 

சேளஎனபள 

சனனி, எ. இகசைப்பள (5 

விதி * பிரம ம் 
கைபபடு . சையாநூருஷிடி.சபப்மே 

அங்கத உடரபைககுள 

_ஹுமையா௮. : அமைசதஅிச்னருரமல 

எமை ஆடகொளும ஈமமைஅழுமைகசகொளளும் 

சோமே _ கருணைககடலே 
எம, 8 | சமகுலதயவமே 
கனி) ஆனம சாயயொன பெபெணு 

கணணீகா கணணீரசோருமபடி. 

இகைப்பள பிாமிபபள 

தஙசப்பயம .. (தான) தீழுவுமப்டி. பயங்களை 

- துரதிருளான ... 1. தஇததிருர வில்லை 
சான்புள என_மறுசொலவள 

இஙகள | சஇரனைய/ம 

நியதி ப் நியதி யான பணியையும 
கைப்பள உபாலம்பனஞ செயவள 

துஙகத (இபப...) தமருநையிடலை 

செரஇிலா சொதிநசெவவேள. 

அமையா, எனபள திணிசகிருரிலலை யெசபள 
தெனனன : (கூன) பாணடியனி 

உபாஇசைப்பு சோ) வருது வெப்பு 
௮. ங்க டர கர று படு் 

பூசல் (தீமிபூதசேவாம 0 ஐஇியருளின 
சமபாதபபிள சொயே டஇுயனபள 

திவிய, ட், காம, ஆகுபெ 

யா, மழவிந செரதிலாசனப பனமையும, வெனுப 
ல் ௮ருளானஎன ஒருமையுஙகூதப்பட்டன, கொ 

ண கூடு, ஏன பெனுமபாஙகி 

சாயிரில் அரிவித5௮ு: 
ஹணண இக்கு தம 



௬௰த 

இசா அவுக. வளுஞா செயபுயவ 
கோ௫செ.தாவல்வியெசாா வசு.5௬ ( 

-சோரெதாசஈதாஉாகனைவ/மஞசு . ( 
இதா செ.அாமால்வினே ககுனைசகெணடிசொணடே 

கோ இரத 6 

ஈவுதி.த. ம் 
வெளுஞா 

செய 

பூய 
௨.கோ 
இரா 

வல்லிய கரா 

வசத 

சுேசோ 
இ ௮ 

கநக 

வாகு 

இகசைவிமே 
சுோ 
உர 

மாரலவினை 
௫௯௯ 

ச ரொணடி.சொணடே: 

ரொனி (எனமுனவஈி) 

(செயித௮) 

(உ௮) 

தஇரையுளள௪௫௦தஇர தீஇல் 
) இரொவுத்தனான 

சொடியஞானை _ 
மவ௨ரரிகொணடேோ சே 

இருப்புயங களை 
௨௫கரி2சலிலவாளுசையுள 

இல.கமணியம ( 

வளளிசாயசெசல்வகாே 
செவகுமாரனே பூ 

௮£8கனிசாததருரசோனே 

வவெளளேையானையைய/ம் : 
மேசச்மையும. * 
வாகனமாகவுளடரஇரன ௮ 

க ட்டடத்க மற. 

பரிசு 

கழட்னமான. 

மயசசாதருமிருவினயான 

சஉனமலையை 

பயிலாரூட உடனாக 

சிருகயெருளடு 
ரில வகக்கபபப்பட அப பலிய் பம்ப் அல்படு நலப் மம் பதிஜ்டாம் 22 டட ப வட்ட! அவபவக் 

8, எ. சு, ப.உா, 5௮, மொ ழிமா நம. வினைக 

(னம) இருபெயசொடடு, இவினோ குரை ரிகதத 

னித னல செப்பி ௮. 



௬்ம்கூ 

சிசணடி.தசததசமாவாரிவிடடஇிரிபுகாரா 

இண. சதகதச ஈத செயவவளளி ககொடி. ம் 

இகண்டி தததக்தமலாமே ட குவித்திடை. செப்புருவளு 

கண. அததததகளபே டலமெனனுளுசேகா னே 

செண் ந்த்த 5 2009 சட ப்ப னசலல 

தமாவாரிவிடட. முழிஙகுகடலிலவிடடோனே 

இதிப. தாரா | இன்ர சற்றர் குதாளை 

கணடிகி சேஇககோனே 

நுத்த்ர்க பல் ஆளடாமபுயபோஇும 

பூகா திருசசெஙசோட டுமலையோனே 

இதயவ முகுயவீசபமா லா 

வளளிககொடி௪9 கூறவா ரிராயியை 

கண(ு, இத பார்கும் இகமாக 

அ௫்கிமலா கைமலரா 

(82 ரரூவித்து செசெனஸிமே நடைபபி 

இடைடுசபபு ் ஓடையும, சொலல்ம 

வளுடசணடு கா உயும,கநசாமொம 

ஓ, உ௫௫ இத௲தனமையானவழ. வ 

கதத, ௮௮/௧௮ செலவங்சளினயெக 

தயபோபலம (என) நிவததஇனயேபறாக 

கன்னு வோயதத) ட என ஈயஈ அனாசுக 

சேகானே கலி்உனே 

இரத், நழக, வலி 2.௪ ௮, கொடடிச௫, இகாழு சாதியை 
5 ம்ர்ஷ ன! 

ன்ன, இாண௨னுருபு வ்ர்க்க தண்டை லட்டர் து ஸி, 

இ, ௬0. உ, ௦ கசொணடுகூடடு. சக்க குகல, த் 

தித்து கலி, என) 9 தர முருபுவிரிகக, பப்பட் பில்ந்த் 

ஷ் ஃ2) வினை தொகை, கவிககூ ம. 

௫ 



ட ப்ட் சோடி 3 

சேசாவாணவேசவீரவேடசறுமிபத௪ 

சேசாவா ஈணமேவுமபுயாசல இவினையின
 

சேசாவாணவெழயாளரநாமார தரியமபசனணா 

சேசாவரா ணி சையிலவாணஞுவேனொனே ச 

சிரா வபா ராக் 

ற் ஊக்க ய் ஸ் 

வேர்க் 5 

சே. படத். 'காதிதலில் 
காவா உளுதெசலில்கோளே 

ரண 'யுதிகவலியுளள | 

வேல்வீா வேலாயுதீனே 

வேட ச_றுமி குரசசிறுமியினது 

'பதிசசேசகா பாத்சேகானே 

வாரணமேவும தெயவதகயானை தழுவும் 

புயாசல் புயமலையுளளோழே 

இவினையின கொட். யவினயின 

சேகு வயித்தை 

வா சஙசரிபபேேடனே 
ஆண வேிமீபூிகெகும 

ிவதயாசா இருசசெகசோடமெலையளே 

நஉமுநம காடேோழறும , 
இரியபை ஞூ முக்சணூமாத்தியின 

சே டஇடைபமான அ௮ரியிள௮ 

கையி ர சங்கும 

உள சையிலிருககும 

கொடியானகோழியும 
சீவனொ ே(விடி தலைக காட்டலின டஓு௨விணடி. ந 

வேன, ச. ஒன்றோ 

சூபட்மி ஈணன ஒன ரோ 

ப. இராணகேசெவியும, ஒருகொடா. 

சே, வினபபெயா. சேவிளெ, 8 தனருபுவிரிகச. 
எ ய்௫ுவ சோ கியமடு கானி அப, கூவியும, அபொாழமுி 

விஒத்லைக காடடலின, சிலவி) தல்வனோு வன) 

ஒல் ல, உளர, உவமையானதி காணத, 



. ங்கு 

வ௱சசஅருசசபா ரீபிஜப்பரதிதேகருயய௪ 

வச ச சஅிருமிககுமெயயோளசையி ரசோ.திகுசெவவேோ 

சீவன் சத்ரு ௪சசெய்யாணமருசவெளுதடையே 

வன ௪5 அருவெடதியெயசாப்ப மிராதபபசே. 

தேவருயய 

சற்று 
உருமிசகும. 

மெயயோசக 
சையில 

வேன 

சோத,க 
சசெவவேள 
டேவன 
அசத 

௨. ருகனபால 

பிரபபு 

வேனச்கது 

உரு௪செயயாள 
மருகவெனொாது 

இடை யமே(விடைய தூல) 
வண 'சோமாகவே) 

௪.க௮ர௬ுவெயதி 

எயதா. (சசவனம) 

(மம) 

பழி. 
- இரதிபபதே 

் தேவாவாழும்ப. 

௮டடி.ஏ மேலைமும 

உருமிககன , ரி 

உருவள ப்பட 

கைசளில 

றக ணா னான் எதனை 

சோசகபபட்ட. 

செலவனே 

வும் பண்டித் 

டல்டனவாயம் இரு 

அ ரநத்பு வ இியால 
மஸ த்த 

இண மா வச கும 

. சவசதவடிவுள டுலாகுமி 
மருகனேஎளவருத்தா இ 

ஈடிவேதவடு 

இவேனடும அணுமாணகசுடான 

'பசைகுடபடடும 

அடையாத போதி 

பாவவகளசெெயய 

ரதி தஇருககும. 

௬ 

மனம, ௪. சரஇபப௮,,ப. வேன, ௮௪௮௮, ப மி, ஆகு 
.பெயா. வன ௪.5.௮, இருபெயசொடடு, ம் 

உணா) 
என, பூனருவ.ிவிரிகக, எயஇி, வினயெ௪௪ம, எய். 
எஇாமகசைபவெயசொச௪ம,பயன, கொண கூ டட, ப | 
படி.௪ளாதிப்பசை சீகயெருள, எனல, இயம்பி அ. 



௪02 

சர அாவி.சசசவாருமபுகாருக.5ேதயவவேளளோ௪ 

சரெனதாவிசசசவலலிரஙசாசெச தாரகூன தஞ 

'செனாவி*தகமுதிஇிககுமாயறின 6செலவஅனசா 
செனாவிதத்கனமயபோலஞ்ப்த ளெ ஈதிஙசளுமே 

6 . 

ரொமா..!. (செர்தியில). 'இல.௪௪ இட்டு 
இத.சகவு: 4: இ௫தகனமையான௮ 

ஆரும் (எப்யபோழும) நிளைவாயிருகளும 

புகாமுக புளளியாமு கரும 

தெயவவெளளை மிதய் வீச, வெளசோயாம 
இரவா | 1 அயிசாவகிம வளாத்து 

, விததசவல்லி ௮ பு. ததெயவதயானை கழா 
ங்காரா லங்காச னே ம. 

செசதூாா தஇருசசெரடடபதியோனே 
சூனநம 2 இர வுளுசகிரியை 

சற், உ௱ மிறாககொவலியோனே 

விசற்க 1 சருவக்களொேே 

முத்திசரும ச் ருறிஇிசஞுவ இியையம 

ய், (எனகு 5). ெரிவித தரு௭. 
நின ர (இ போத) நின ரஉடலாதஇயண 

செல்வ சேபபோ.தும) ௮ பவன), (அலி) 

அரசா (என) பிஈவிககட இமடஙசாழுி 

இங்கு ' இவவிடதஅளள 

டுஎஈதிஙகரு மே(எனனை வாலியமஇயம 

ஈவிசசகனமயபோ டு சூரியகாகதஇபோ ல.தகெகும 

கீ ள; ஆ, ப, ௮௫ம், எனபெபெயசொசசம, வல்லி), என 

னுபபெயாசொணட து. ூ.தஇககும, கெதஅசழிய 
எ௫்சுவுமமை. ருநிதிககு, எனுரானகாவஅ, விளக 

ஈனா மெய, எனலயோல, சோசபெயபொருளிலவஈ ௦ அ. 

நின, தெரிகில விளனபபெயா, செலவ, ரிறில . 

மூ, ஈு, இஙசள், உவம அகுபெயச. கடட 

இஙகளும), காம்ப பகையாக ஞ்ங்கா ணாக, சனால், இரு 

வசை பரும) ஒருவகை உரைத்ததிகணசசகொள௫; 



எ௰௯ 

தஇயசளூம ரசுணரு£ம புனே வாசெலவனெல ஊயிரு 

இங்கு மாசுணமாசகுமப.சாமபுயன செஈதிலனனாள 

திஙகளுமாசுணமனயயோலவி ழியு ருசெழுஙகருமபுச 

இஙகனாமாசுணரனறானமா ரர்முர திட்டூனன மே 

இஙசளாமா சுண ௫௨ ச்ஈதானையும, அாவைய/ 

புனைவாசெலவன திரிசகூனாவருமாரணுமு 

என(கருவுறுஙசாலமான) எனது 
- ஐபிருகிவசரரம ப ப.சஅமா சிஙசளோயும 
மாசுணமாககும நடா அஇகமீரூய ழிச்கும 
பதாமபுயன ். பாசாரவிரசணுமானவேளின 

செரதில திருசசெரதியை 

அனனாள டோம் ஙகையின 

வ் இமையை 

ட விள விகசும 

மாசு (2வனகளசெய) கு ரகிகதை 

உள, ரமன ந ஆராய ஈமனி;கசொடய 

- விழியும கண களெயம . 

செழுஙசருமபூம முூதாஈத்சருமபும 

திம, களாம் த.2தஇிககுரசே௮ம 
ச் உண (சுவையாட) கசூளைவபட 

ஈனனானமாந மும் அ௮அதிமதாமாருரையையும 

இட்டன (உேனனால) எழுத்சகூமோொனால 
ட. ஈனம் ஈனமையா கும 

ளோ£தல, தோனருஎழுவாய. சன, ப. ௮ஞம, என 
௮மபெயசெசசம, விழி, மாநரம, எனனுமபெமா 
கொண்டி. தஙகு, திகு, எனககுறுனது, சுண 

ணம, அளம், களும், என்ப, ஓஒ ௮கசெட்டன. 

இ.ததிஃகு௮, மான ரஅ] இம, என, இடை ஈகுையா 

யிறம. அன பெனுமபாக௫, ஆனமராயஇ சோக 

புரை, தலைவ, 8, எழுதரகரி0,னல. 

ட்) 



எ௰௪ி 

' சீடடம்படா வினிய/-ளுலேஎ கெக் பபிஜபமி 

இட்ட்பப்டாவியவாளி ”லினயான பாடு (11) கடச 1ல் 

ப இடடபபடாவிசருசாசலைவிடட வ னள 

இஃ ப்பபடாவிஉனை யேறினை வர ரி சாரே 

இ௫ரு ப ப கரத படட க்கப்ப 

சானமருபபும லு சானகுசொமபுகள ய 

இடு | -கூரமையிடுர.௮ும் 

௮, படாம அரஈதிபபடட ரம 

வித. ரி (ததா ு விசஙசருரமபொருஈஇள 

முகா, சலன - மூசமுளபலையன அமிசாவதன னு 

சிலைவிடட வன (சேவா) சிளைடீசெுசவவேளின 
அாள, இட்ட த ல்க 

ட்டா (சப்போ௮ம) - இடைவிடா . 

இஉனை யே ௧௧௧.3 சசுவாயமியையே 

நினை வன (எனு ளிரு த) தியானிதஇருபபேன 

தஇிசாரு£னே பிாமே 

சளைபபிரபபில உஇரசகருவிஈ ரண வாலு 

இடு, அபபடு ௮௪ அப்பப்பமெ 

௮வியவா லிலனையாண 2. யிருளளவாபோலல்ல்ன 

என சென்னி (கீ லால்) என அதடல்விதி 

இியு எனால் டுனியேல் டக எீனால 

க். விர்ற்தற் எழுகிருடியாது 

சனனி, ள். ட்ட பப்லு ப. படா, படாஎன 

ரட் ழ் இண்ட, எனஈ௮, இட்ட, மான, வலிது 

தி, உனை மே, தே ரஜேகராம, றி வன, கனமை ஒரு 

மை உடரிட், பயன; சொணகேடடு, பிரமனை 
கட ஈதே, ட 



. எலி 

இசர முகயேதனையனபா தரன நிஙசடஙசள வ 
இசாமுசவேதன யீரிலுமிரநிலா வேமமயோ 

இசாுகவேதனை வென௫கணடீவேல்ன நினைப்பு னக்கு 

இசா முகவேதினை ரணணுதிணகசகாவரை சோப்வரோ 

அமயோது ..... சுரு ததாததில 

சாமுக( எவரும்) அனாசக்ககு மூகமுடையணு 
எதனை (கேவருககு) அளபனாசெயதவனுமானஞூானே 
வென்கண்ட ் . செயிததருளின.. 

வேன. | செவவேளை பட 

இனபபுன 2.5; இணனபபுனததியானைகள 

சாக ' இளெயான 

வேகினஊரணனு ூஙகலைசசேரும 
தண்சாா க ருளிமேகஙகளா ஈளுமபபட்ட 

வரை ம் பழருதாசோலைமலையையும 

சோப௨உசே ..?.... சரதிததிருபபவா . 
தஇிசாமுகவேதன கானமுகபபிாம னும் 

யன (இவனபிதாவான) அரியம் 
பாநகான, இங்கள சூரியணும, சரசதாணும 
கஙகளு, ௮௨ ந்ரதமரற்தஇல 
சாம டுஈஈிரவராய 

உகவேதனையிராநிஐும உகாக55இடஉமுனபுறுஙசா ல். 
இறிலா ஙி சதியாவா ௮ம] 

சோபவா, எ. இரிலா, 2) சீறும், பெயமசொசசம, எதன, 

பெயாசொணடகு, வேலனைய/ம, வளரையைய/ ம, என, 

ய ருபட ன, ஏணாஒ“ு ப பை வருவிகக, பிரமன், யன, 

ப்ர கான, இஙகள, எனயவ நில, எண னணுமை, விரிக்க 

ரிம், 2 ந ௮மமை, சோபலா, இகெரிரிலவினப 

பயா, டலா, கூரநிபபூரு நமி. பழமுதிாசோலை மலை 
யின கினயம, பதிதியயொனம) நிதியொன ௮, 



எ௰௯ ் 

சோபபொருபபடவிததேவிஐ வன நினா ிரைுய௫ 

சோடபொருப்படவகலவனஞா சூகரியுடன 

சோபபொருபபடவென௫கண்டரோத நியசேவகவான 

சோபடுபாருபப்டவேவேணியிடசோ ததவனசெய்திவமே 

சோ ் சோனான, ௮ாசனி 
பொருப்பு கசொ௫லவலிமலை வெளளிமலைசாச 
௮டவி வனதஇலவாழமும 
்.5ன, டஓுிகைவா வளளிமணவாளனே 

திரை, சிையை அலையானது, கரையை 

சோ, அப்பு அ௮ழியமோ௮ெந 

லா, உப்பு ஒப்ப நர, உவாசசடலை 

அட ் வ%_றமப்ப. வேலவிட்ட 

வலலவனா ஸர் வலலோனே 

சூரை, ிகரியுடன ' ஞான கவுளுசரரியுடன. 

சோ, பொரு அடியோடு, பொருத 
படவென ௮ ழியுமபடி, செயிதது 
அண்ட ச ேேவாகளை 
எரிய விண குடியே நின 

சேவகன ஈனே 
வானசோப்ப . ௮சாயசஙகையை 

ஐரபபட்... பர்க் | 
வேணிய/ல சடையின சண 
சோத கவன அடகடுததரிக தவள 

செயக்வமே (ரன) செேயதிவமா னகுமார னே 

கவிசககூடர. மேச, டர டர சோ, சோ, 

கார், வினையெசசபா. ஒரு, ஓ ஒ ் என, கறட ரோச 

வி என சினா, உகாஙதெடட௮, மென மு, வினே 

யெசசம, எடநியஎனனம, வினைசொணாடது. அண 

ட ௨, ௮ணடமைஎன, 8 புருபுவிரிசக,. செயஅவமேளன, 

காரணமசசைக காரியமாக, உபசரிக்தா. பொரு, 
எனஈவினை யெசசம், பொருஎன, அவவிகுதிகுன நின௮ 



செக்கை சனுகதோதில இ.2௬௫ 
செய தவத சாலஞ*ுகமபெகசசேயூரைகதேே ந௮றுப்போயச 
செய தவத. காக ஒஞு. சுவைககணியின வேல னேோமவினையே 

செய்தவததா லளுசு ன நனமுமமகசசெமமலகொனசடே 

ுூமமல . (சரம) ஆணவாூமுமமலஙகளின 

செமமல்சொணடே .. மேட பபடட தனால் 

- வினயேசெயது (தினமும் இவினயேசெயது 

௮வதகால(உணமையணராத விபரீத தால. 
அஞுசு னெ டனம ஆளுசியிறா கிராம 
"செய்தவ (தெளிச ௮) சலலிதீவுயன_ூ 

தால ஈாவினா க் 

் ௮ருசசமாழுகது | ரா தபஞசாசஷிாததையு ப் 

ஒதிலம ் பல் லின்த்த்கிலு 

இத, ௮௮லரும * இமையைவிளைகளும 

செய்வ சாகபூமில மியவுய 
காலம மண ணுலகெலாம 
ஈசமபெர சனமைடுபா ழியவும 

சேய [செவவே௭) சிவஞானசமபஈ.கார இ. 

உரை ச ஞூ(திருவயமலாகதராளில சேவாதிகாக 

கா ந ௮ருப்போய “ஆணவ. வ£ ய 

்" ்தீதாலம அபபனைகளே பண 

ஸர [பன வடட வாயோஙட 

செயது ்் . இவருகு 

சவைசசனி..... இசதியபுளள பழ ங களே. 

ன 2 தரகு று பு குஙலளோ ள் 

எனனம (௭௪ 22) ட/௪ கிர பரி உல், 

'அனாுசுசெொ ஈனம், 67. ஐஇிலம, என. ௭௨2, . (ர 

இன னம, கண்டவ ஜ்ட் ௮ ் ிணையும்! வட்ல உயா், 

ன ௩௮, உாகறாமான, நரன காவறீாரய/ நறு, தால, 1 ௮1 

வால, உகா ம) இம, விரிக்க. ன் ஈக, பன்மை, 

செயக்சுவைசசனிடுயனச, பயன், கொண டுகூடடு, ௪ 

வயவேவேளை ௪ சிசதிகரோபிலலை ட்ட செபபின 3. 



எலி | 

டு சமமலைஉணடுிகடயாஙசமாவென ஈஇண்படை யே ரீ 

சேெசமமல்வண டிவ௪வா' ரண தி தனே சசெப்பவுனவி 

செமமல ணவ சமிடப்பாணதெண்டிவகைபிலவாய 

செமமலைவணடுவிருபபு அம ஈவி௮ுதோரசறுறை யே. 

செமமலை...... 0 என்த்பிவ ன அப கம 

வணடு, உகள. £ மிவிஞ்கள, உலாவும் ர் 

றாங்க. ்.....்- சழுதிதி சிதையும் 
மா அதத உட ஆப ள் ் 

வென ரீ வெள ஈருளி 2 கில்த்தி 

இண படைடவேல வலியவேலாயு த. 
ெசெப்மலை. ் மேலவமைய _னுமு 

வண் ப "வனபபுமிகக.. [வேளை 

அவசுவாணதக்தனை. “சே௨ரபதாகையணுமானசெவ 

செபடடி உன! பூக மஙினை ஈ தந 

செம்மலை மனகை) புதைக௮விடாதே 
வணாடு, தீவும்! (மதி) சூ கரடி ஙகும. 

சிமிழபயாண ௮ரிவெனச சமிழ்பபாணனே 

தெச இம | ் ஒளியுமமணரு ரள தாக 

கையிலவாய ... சைய மவாயுமொபபமலாநது 
செம்மலை ட ழமயூ வை 

வணடுவிு 5பபுுவே க து வணடுவிருமபாதி 

௮, தோ ஈது.” இககருகதையுணா*து 
, ... பொசநீஙெஎனனேவி 

டடுடாசநூளபலருககும 

 வ்ட் ( நுவேே என்றக் ப்ல்காு ஓ பச ஜான அப்த் 
 எஷைகவவனையளைசவைனாகல். அய்ய யபபனயயகு வை 

பாண்ட. எ. உலா, ப, மலை, மாஙுாஈ2, மா, என்பவ ௩ 

திலி, 3யு (௫ ட, பானா அ பூடைய/ மம், விரிக்க. உனவி, 

ல்கொ யெபெயா. அவுக, எழாகா ப்ப்தி உட, ஒ, உ எமை. 

£2 2௨2 6) [௮ த அதக /2 யன அண களும், இளஎமபூ, அ இய பரி திரிவு 

சாதபலரு ஈஞும, வளை டு, தலைவ ணுசகு கொத்த அத 

இயை, பயணனுவமை. டு, ஓட்ட லஙகாாம, நனயோந 

பிராககுமயே,ரின பமா, ஆனமரசாயக, மேவமையா ௪, 

௮ நிவெனுமபாண) 8, இலையருளுாரையெனல்், 



் 

. ௪௰க்... 

சேரைவிட்பட ணீயேசேரநிமுபபாஞசெத ரியபிரான 

சேரைவிடபபணிஞாாரியெனஈதெரி வையாயாக 

ேோசோைவிடபபணிவாயப படமோ செறிஈ நிலைத் 

சேரைவிடபபணிதததெனரோடயென_ராதிரிப௨ோ 

சேனா 

விடடபணி... 
வாய பயடுமாறு 

இதெர்வையாபாலி 

.செதிச௮ மோச ரியிர) 
௮லசைத (தலா 

விடு, அபபு 

அ௮ணிதது 
எனற 

பல் 
ஞானி 

இரிபவேோ (। பிாபஞச,சஇிந 

ூக்லா (ே ச்வாகொணாறதறி 

விடபபணி (௮௪௬) 

எழு, எறி . (அரியான) 
மூ.பபாம (பகைவரு..ன) 

செநரபிரான (சசைக து) 

கோ (பாணவப்பொருளை 

ல 

விள 

அப்பு ் 
அ௮ணிஞா 

ஆரி 

எனக 

சேமாகூ) 

(விபரிதத.கால) 

சவரம்) 

மண (டசமானது 

வில.ப்பாமயின் 
வாயககுட் புகுகதிஅிபே ல் 

்ஙி/றை ஈயா. மடப்... 

கானல. 

ணிததா யிரு சத 

ளன ற இுணரிக பதி 
ஒஒு.திஇிரியவனயோலி 

எராழமும” | 

க்் மன மதிரியவேே 

மேரா 
மோதியும் பம.ெசெயது 

லார் ஈளஊோய/ம.. 

ள்ளி ஜீ கவ. பரப் 

செ வாய்ப குது 

| பாமரூருவே னற) 

டக பநிது௧௮ 

கற ஈஈல் 

கததி ரு ச சஞானை 

சியி 

ஆ சஙகரித்தோனே(என று.) 

ச ப்போதும) புகழ இரைககககட வா 

இரிபவரே, ௭. எனக, ப.ஷவோ, கோ, ஏன, வினயெசச௪ 

மாகு. விள, விடு, வன் கலம் அணிக த, காரி 

ப்புமு றற. ஓடி, வினைபபெயா, சானலை மிமானல் 

போல), விபரீ௪, மாயாசாரியமான, சாமரூபஙகளை, நிக 

தஇயமாய ஈமபி,கஇரிபவரோ, செவவேளை 5 தியானிபமி 

ராச) எனலசெப்பிஎ ௮, இ 
வததி 



திரிபாசீதப்புப்புவிசாசகோன நிலஸ்பி., பப் 

இரிபுா அிதப்பிதுலைப்ட சாணடொடுஞுசேவக சோக. 

இரிபாஅிகபபுகஇர மான மருகதிருகையமயோ 
டா இதி பப தையா யு உவொ௱சசெபபு செளுசே 

௮ 

பாதி 

அபபுபபுலிதா 

கோனி 

லை -(சளஇடசசையால) 

மிடி பப 

திரிபா.௪.த 

அப்பு த.லைபட. (அரிசதும) 

அணத 

் பூசாளில் 

௧௨.௮, உலகுருதிலின ஈருள 

தோன நி௫ உமாதேவி 
பேருவீலலை 8 

பிடி.சசசசெய.து 
் ரூபபுஙசளிஞ்ம 
அமி புனே பக 

ராகு ( உனவலங்கசையால) வாசுொணை 

இதாமெ (அ வவிலலின ) எரநிடட௨ 

சேவசன (அறிதராரீசறான வெது 
சோறிடரி ் இருசசெஙகோடடுமல்மை. 

பாது ஈசாமா கொண்டருளிய 

அபபுதஇ£ ௮ பமைஈ தனே 

மான மருச அரிமருசோனே 
திருக்கை திருசகைமினுளள 

௮மயோதி சருற்இிர தரையும் 

ரிபு (சுரரான) ௪. ணருககளின 

கக. ப இத சல 5 
பு) உளை பு.௮, உரையாக தோபாத 
ப் என வேலாயுதேளனர [ 

செப்புரெஞுசே புகல்வாயமன மே 

தத் (உனபாவம)) அுகலவாயஇன மே. 
பதத க தத் ம ப்பட்ட த... 

பகம் எ. இரி, ப, கோசி, வினபபெயா. சேவ 
கன, றாவ, பிரநித மை, புூகஇரன), எனும் 
ம பயா கொணட... பயன, வி ட்டு, செவவேளை,௪வ- 

கேளையுனா, ச9த௮, வரதிதஇரு, 9,ச,கமே, எனல்செய 
பினு, ௪.ததி, ௪கதஇன, அணைக காரணமான தினமையால் 

தோனறி, எனசசா௩ இனா, 
5 

ட்டஆட ழக தகக 



வமிச 

செப்பாா முதிலமன ஜோதிகன௫குரு பபைமுக ப 

செபபா£ருதல்சணகாசைரு ர இரிருகண 
செப்பாாமுதில்வா வியிடசென ரீ பி ரனமருகன 

செப பாரா மு. ந்லேவோகளை வானவலாசரினுககே 

கா (யோனே யை) இமுசகும 

இருசண டாணசகெண்ணுழ 

௪ (சோபத்தா 8] டுவது ட 

வராருதலை பெரு தலை வாயினின௫ 
வாவியில (அதனை மடக) நிடாசததில 
செனஈபிரான விரைாஈ தவத அரியின 

மருகன மருகோணும 
௪ ம்னன பளை யை 

பா. | (டப) பூமிமிலலமுபபூம 
அழுகலை அஞனாஞானலதிதையம நத 

வோ. (௮.2-பசக) ேராயிசசைகளை யப 

களைவான ீசகூபவணுமா னவேளின 
வசை. அழறுளவரையமரும 

சீரினுககே , . ஆமரசாயசெரு 
செப்பு, தாரு செரஈசுவையமிா ம 

ஆலைமானனோதஇிசனம டருளை ககடிஞானககன(20 

குருமபை முல. குரு2பையிலானந திரும 
செப்பு ம் புக. மப. படிம | 

ஆர மூதிலைசகண சணகருணைகசட ம 

சால, ஈசை ஒளிசா ஓம 

முருகு இகளெவடவுபடிகசருூமேயாக 

செப்புமுத்லிய) எ, அ௮ழுதிழமுதிலிய, ப. நு, எக 

தசஉ௫வகம, அழு மூதிலிம, நானிகைபபயன, 

வோ, உவமறுகுபெயா. பருகன, சளைவான; எனபவ ந 
நில, எணணுமமைவிரிகச, ட, எனனம பெயசச 
வினந்தொசை, தல், என,போகொணடஅ௮, ர, 
ஆருபெயா, பாங்க), ஆளமாவிய, லிய்ஙன மெ: 

ட 

சி 



ச ன 

யக் 

சோமாஈமெ்ுசாஅசிரு முடிக 

சோமாாம ழி 'காதிநிபூா யெசபாேசேண்ழு லாமேத.' 

சோமாாமனிஜாதஇிகலாசததொடடசேயகம ௫௪ 

சோமா வன் ந ப்்ககம பல் அத்து ட ல ட் 

[2 ் இகசகுமிசாயசனாம 

ராமரா அ௮ழரகுளள௮ர் ப 

ிஉச்ங்சா முசதியருளாளா வனே 

அதிரு முடிசகு உமமழயே மு, களுசது, 
.ஆ[2) அரா கவய்கையம்பாம்பம 

மிசாதஅிமாய சகேனுஎளகளடியம 

ச, என்பா சிகபபெளசசெப்புவா 

ண்டினலாமேல் ப மி.சளிதிலாசசடவில பத 

ம்டாாஈாடகண மாமாமானஞானது 

நிரதிதாக மாபுபிளககுமபட.. 

சொ (சன மெயயி,) சவசறிதை 

சொடட பூனை ஈதிருளிய 

சேயசழார செவவேள திருவடிக்கு 
அரா, மன றல் தெருஙகிம்ல பெ ர 
இமையே சே௨உருடைய 

மகுட | இடீடமணாிரகு | 

ொவிமபமே வடட வடம் வான சல்சேோேோ 

ரோம. இரபபாய அமைக இரு ஈக 

இிசாவிமயம, எ. சா ம, ப. சா, ம, அரா, சொட்ட, 

-எனபா, ரோம, எனபவை, மொழிமாநமூ. ஓ சூ 
பெயா நூரி மூடி ககழசா மாதி ம௨மே, ஆரி 

ஹயனசகாா இன டன் புட எபணிரசெ முளு த் மணி 

கள சேடதிருவடிச. சணியெளல், ட் 



மக 

சொவலவள பரிசபபாடுசெயயஞசெவவேலவிலளு 
சசொவலவனபரிஜாராமதனிசதிலனா சகர | 
இிகொாஉல்வனபரியங கவு ழல்பெ ரி ந ேேமொ மிவளு 

இகாவலவனபமியான ஓமன நி ஆசசென மே 

இசாவல் 

அனபா 

இசபபாடுடுசயயம 
செவவேல 

இலஞிகா வல் 

வன்பா சோனனை) 

இலவு 

மீற்ன 

றி. சதல 
சலயாடு 

கர, அலவன 

பரியங்க ் 

குழலி 
பெர ந (எனனை) 

ேமொயமி ் 

வளுடு. 
கா 

ஆன நி௮ம சோமூனெனமா 

டுகதனர இழ (சோஈக) 

வனபரீயாஊலம (என னை) 

லயில்வாசன னே 

அளபுளள வருக்கு 
வேண்டுபவாரு£திது 
அழூய வேலே சே 

"லஞிபபதிசசதிபசே 
தாக லி 36) மா படடய(ந5 

டு௨ஜரிலிருபப வரும 

டபீமனட ல் னாடு 

கிஅிமாலையம 

சமுசதாழும 
சோலையும், சஈதிாம 

கட்டி ஓம 

புளளாவகுமழஇம 

இன ஈருளிய 

ம்ணாமொ நியுளள 

மாசாவின 

சாவல்மான 

இகையெலலாமலல் 

அளனநிலாமமனஅ௮: 

டு. சன ரலாமபிராணணுமு 

வலிய. வாருசாசஇஸி 
ஓ | 
சேயா 72] வரு இ. தய தது 

ஆன டி இமடுிசனை ௩ஓம, எ. பரியா ஈலம், பூ, வன்பா 
முகிலியவ ஈறில், எண ணுமபைததொககன, கா, ுகிஷ்ஜ 

வினை பபெயா. அல, விஜே குறிப்பு 5 ம, உஊ௱பூரியா 
ல்பர்ஸு, இல னஃ), 0/2 ழிமா சிமி, அன இடுக சிலு, உவ ௮ 

பெயா. தெனரஆமன நிஓ.ரு ர இர்பபமையாப, நின 
ரினெளாச௫ம் பிடராணணணு நீடி ய, மெச௱ிணுஃகே 

் உ ன் 
பகையவரைம் மபா மிகதபென, நஎபுடனாமராய இ 

சேவவேடகலை தி, 



விம ௪ 

தென தலையமபுபுனைவாகுமாஇமிாமுரமி£.த 
தன ,லையமபுயமினசோமருகசெழுமசைகோ 6 

டு. கன ரலையமபுசசபூசாவெரி௫ிரஇமன ஐ 

தென ரலையமபுடடுெ ரநி௮பா ய்யி இரகூன நே. 

௦.4௪ (வணகெள) 05௪ எனடுசைபாமெ 
அலை, அம்பு இர சிடீசகையை 

பனைவாரகுமா£ ணிய வெசூமானே 

இமிாமுநறீ£ இருணி*சசட- கர 6௫ டப்பட்ட 

டுதன, நிலை ௮ தகல்ட்ள பூமிேேசவிகளாம 

ஆமபுயமின சாமரையின டுலககுமிககும 
ச சாயசனானஅரிககும 

௦௬4 மருகோ ேே 

செழுமகைதோ . சரொாதவேதஙகள புசமும 
தெனடலை இத ரரூ.நிதிசையில 

ர புக அழூயெ பாமபுவடு வான 

பூசா திருசசசகசோடடஇபனே 

(ப்ன ரல ழபூரமணடருளள 

தென தல இெதனரலானபிராணன. ்் 

யப ப்ருசபாணங்கரம 

ப்டுிரொநி ப்ட்ட்புண்வ ழியே 

போய உ௭ சரமபுஐருமுலா வி 
எரிரஇ விாகாஈெியைமூட டி. 
உயிர (என) அஆ௱ மாவை 
இரசகஇன ஈத (வாடி) ீககுன ஈ௮. 

| அவயவைவைவைய வயங்க 

தனல, ௪. இராகனெ ௧௮, ப. வணடு இசைடாம, என 

பன, டுசையெசசம. தலை, பின, உயிர, ஆுபெயா. 
எரி, மொ ம்மா றி, பதன நலாமமிராண, னைய 

(ம்பு செனனெரியனல) செஓ்தது இய ஈசிதைபபதைத, 

கிவிரகிதியென, ருமராயகி, செவவேடகுரைத 2௮. 



ம 

இராகமலசலி க போசமென 50 தளிஈ ௮ 
இராம சமலமெனககருதாத0.5ன சேய௨உ.நா£ல 

இரா கட சிகூசாமபெ ரறுபடனெ னதஇருகசண 

இராகமலமா வேகருகசரிவ.கவனே. 

சேய 

அவதால 

1 

ஆகம 

லகு (இவவ ர பொதி) 

சாமபொழறுபபன (என) 

(முததட) 

ன்ன ோன௮௮சஇலி) 

இிருககண (உனது) 
த 

ராக ் 

அலமாவே(சா ஈதஃங ௫௪) 

கருக (வடிவு) 
இவரச்வனே 

கடல” 

லிகிதபோசம் (எ௫ுதன) 

செ௨வேளே 
பயனில௰லா த.நாலகளே 

டாநர்கதற்கக ் 

௮கமருரைதித னே 

சிறிய 

கையிலே அவேன 

சொள னவுட்ன 

இருசசணணினால் 

அவவசஇஷிபின 

இவா .தநிஜமெலலாம 

௬ லிய 

கரு கவ 

இனரதோனே 

(ரியின ௮) உ௱இகசபல.க.3இ.த2யி/மன 

நிலைவிதியபிராப்தம 
இரா, என(உனதருளாலஈி) . இாகசருடி.யாடுத சபரி 
தி (ஏ ன) 

களி ௮ம 
ஈடாக ம் (மோச) 

அலம் (வெறுமையா ன) 

ஊ்ககரு மாத்து 

குன் 

ண் 

நிவா 

அசநிகஇிருஈ அம 

டுச்சையினால 

மேட. ய்னோம 

என இராய ஈகரநியாகறு 

யா.திகாணம 

கருசாகத, எ. என, பஃ இரா) ஊன) எனப்னவும், இ, 

தெளிசஅம, ராசம எனபனவும, மோ மிமாநழமூ. சேய) 

கொணசேகூ.டடு. சண, ராசம, ன. மூருபுவிரிகக, 
இரா, எனநத) இரா, எனச்குலரரகு௮, அல) 

எதாமளை தனமைபபலமல மக குறிப்பு முட, சமலக) 

ஆருபெயா, ௮ருஞானமே காணமெனல) கூ நின ௮. 



மிச 

இவக ௪ஙகாவேலாயுதி இனை உளுிகு நிர ப 

தவ௫வஈஙகாவாமயிலவிச செசஈதிருகசண 

இவூகசுகாமாவையெணுஈ இலோயபயபொலைவா 

வெளிஉசவகாபானப்டட வாவொ ளிசோஈதயபினனே 

ர. 

இவ (அளமாவுசகு) மு:.சீஇவி வா இயம 

இ! மானோ ம 

ச்ய்கா ஆஅன்ரதீமரகு ள சவேனால் 

வேலாயுத வேலாயு, னே 

இளை, ௪.௬ இனை சாககுஙவகொடியிடை 

மூரி ௨9 ர றாவாரியானவளளி 

கள்வா வர பா சமமிரியா கவே 

ம் யில வா ம்யினா நட. ஜே 

சகம் உலசமலலாம ் 

இரு, வ செவமுஞவருமோஙக 

களை (உன அதிருவுளச௮) உன அது. ப 

வ (கொடியை) ” தேரீபி ் 

சங சாமா ஞானைசசஙகரி ர் 

வை (அ௮ஒஷயருகசருளை) வைத 
எனும் என_மரை சே வப்படட. 

தரலோய ப வெநிவீனே 

ஒளி (௨ ன தருளின ) ஒளியானஞானம 

சோ ஈசியபிறரே (எனனுசா 

பொ மருவ இ 

உஇ.கசவடனே 

வர ரிமிகுபெ ஈசை௭எனும 
உ௫வசம வ௫வாளினவாய 

காமான (ரபமைம0ம) கோபமா மானரு£திலிய 

பனை அனற அசபப்ட படயககம நன 

வா ( ஆசலின இஸி) 3 யற்ரு வாய 

நீ, எ. வா, ப, சண, வெ, சங்கரி, வை, முூனவிலயே 

வல, சஙகரி, சங்கா எனலாயிஈ று. சீய்சான, ச்சா, எண 

ஒர ய/ககெட்ட௮ு, சவகானால, என, மோன ரமூருபு 

வியர்க்க, ச்ங்கான, எ வாய், எ னு, பயனில. பாவை 

என, 8 விரிகக. காமான, வினை க, சாசை. மானாயெ உவ 

மையை, கோபமென ௩உபமேய மாககூ௬வின, உருவக 

அலஙசாம, தொழிஇவமம, பாசரீககல, 9௨, சொண்டு, 



டசி யர். 
சோகமா திஅடாதானவாசேனை யற் தள ூ.னாசசண 

சே தமா ரஈதிதிடனளகொள. செவவேகஇருரு2௮ மே 7 

சக சா குட ஈசஞூடிமைஈ நிதினே தடளே கேண 

சோதமாதிஅிடரிளனாரியெனஆமிசசேுபுககே 

சேத 8ஈ.சசுவாமியே 
மாரல் அிடா. கடப்பா லைபனைஈ௮ி 

கானவாசேனேயை ௮௬ாததிர ௫ . 

செள, இரை தெதெளிஈ த இரை கச்டலில 

கணதசேேநது வியசிவஈது ர் 
அமாாத்அட்ன. _ூரதிமாமாகதிட்ன 

கொளி சங கரிததி 

செ௫உவேல இவஈதவேலாயு தனே 

இருந டிமேல ் அழிகுளளசாடல 

சே, இரத இஎமஃபிகையையம 

அம் கஉங்காசலதைையம 

னா பாமபையம் 

அிள, மா. அளளலைசருமப(, 

ரூடி.மைஈதி சூடின ி௨னாமாரனே 

தமா சுந்மாக 

துடா ப்ர ன 

இல), ஈரி விவா மூவ பெணஞாசையம 

என ரூம எப சொலலபபடபட, 

இசெசேுபுகசே டசசே ஈபசகுடபுரூசு 

இள த அழோடிம ழக... 
சொததேன - வருக தின 
சே (ஆசிலின எனன) காத தருதி 

அவையவை டயட வதவைைவைகையை அவவை எைைகையா். 

8, ௪. சே, ப.சேயிச௮, சோ ளன; ௨ ட௨ம.படு மிடய 

யம உயிருஙகுறைரதன. அள, தா, என நடி, எகா 
ழேரதிகாமும, டட காமாயின, பூககு இளா 502௪, எனசு,சேே, 

முூனனிலையே௨ல. இள தீ இள 50 ௪ன, சே, கொணர 

கூடம். ௫௮. வின பபெயா. மனைய பூரு மா தேனே, 
இனியெடுத தாளெனல௮, கூறின. டு த 



ழு ந் 
ப 

சேசல சாசசைசப்பாலெமுர அசெழுகசமுகி 

சேரலைத்சாரலைசகுராசெரஇலாயசெதை திசெரியிர 
சேரூலை ற தாரை தி இரசகுஙகுமா£இரியவினை ௪ 

சே சலைந்தாற ஜுூலைசுக ததி௫ுமோ மெய சஇரஙசணடுமே. 

இரியவின சசே ஐல 

க் 

சகா 
] 78 அகக், ஞூடமீமா 

வலி, 5௧௮. சே), 

மொ ர் 8: 

, மமேபுல அட வியிள பூஜஙின_ு 

வதிபாநியபய அிபேரல் வரு 
திலா மோ. 0 கு 

ஆரகுபெயா, சணமெ, தனமைப 

பனமைவிளயாலணைவமுயா.மபெயசிதிகமசணடுமே 

கொணகேட்டு, திரியவின, பெய சசசகுநிபபு.இம 
மனதைக் தருத்தியருளனல், (கு 

சேல ௩. இகண்டைப. , 
சே௮, அலைக சேநதை ௨௧9. 

அறு அரடினிஎமு 
புலைககபபாலெமுர௮ இரைசகுமேலெமுர தி ் 
செருஙகமுெ சொசோஙகுகரு 
கஅலைக்தாறு அடி. குலைகளை 

அலைக்கு அசைச் 

மன் திருசசெஈஇினாதனே 

சரிய அனமாாககதஇல் 

மே ரரி இலி ஆதலை்ையம 

ப டத அவல ௮ஞுஞா௪டுருளையும 

இரகு யரும் ம 
குமார ணன ல பன் 
மமயதத௫ம (உளது) அருகாரணமையை 
சணடுமே கண்டு ஆ௮ிவேப ஈறுகுசமமை 

உல, உணாத௰௨ல, செய 
௧, எனனுந இரிகாண வி 

லோ வடவாயெழும மனு 

தானு, 6ீசுகர, என 

கூநியபெசசம. சேஷ 



திசமயா டுவா தணைபின்தடும யல் பேபிக்கு சேதததிமா 
இஜமயா டிவா முடி னசசாயபலவா செசதின மேல் 

இரமபாடுவரித ழசணடுகுகா ங் ப பாசெப்பு ௬௪ 

இ௫மபாடுவரிலிவாவலலவாரஞ௫௪யலகொளளவே.. 

இஜமபாவொ (௪௮) வட நியைத.அதிககளுா 

தணபு ததெயவமே கூளிரபுனம வச பூ செயவயமே 

சனபா .. எனமாதிச்கூவுறொ 
சேதசது.. (யானொனில) சகேளெள 
மாசம் டு மாவசனஞு அகூளை யம 

உவா மூிறி£ ப ஜய உவாசசடஃவின 

பாடு மடிஈதா 
ன எனபமிசேவாபுசம 

காயப்வா (அவவசாமை) இனஈிசவஙகரிததவச 

செஈஇன மேல ச சவாததினப புன தஇல 

இரமபாள ட நீஙகாசவளளிராயஇயின 

அவா ம 18 பவது ரிவாத 

இசழசணடு -வாயைபபசாதது.... 

உருகாறிரயா மனருதருறின நவ 

செப்பு௪....!. (சமககு), உணமையுபதேசக 
செசதில ..... .... . தருசசெஇியே 
த ம்பாடு ட. தம்பியாக 

வரில... - (கரத) வசதவாயின 
சஞசசெயல [/.] மபாசவிருபபை 

கசொளளவே . நீகுடியைசகொளள 
டுவா இதககவுடையவா 

வலல்வா ௩ கருணைவலலவா£வா 

ய் உலல்வா, ப. இன்ப மாவு, இரும, 
சான) வது பல்ல வவட தம, பணபு, பணமியா 
ய்ந_மு. உவாமூகிநி£, டுவா, னப, மொழிமா ரிஹி/ 

பாசநீஙகலும,பசகுவமோஙகலும,ப்காரதமைசாணச, 
அளபெனுமபாவ), பறக்கிற ன ம்ன்பக ய ஏ 
த்ருள, ழ்ஸ்் ண்ட கில்ட் | 

இ 



௯௰ 

இெசயைசைவாளையிசைகோவிலை சரிவா ச ௯௧௪ 

செயலஙசைவா ளே முனி௫கொ ணட லவா ளியை திதேவபிரான.. 

செயல்ஙகைவாளே பூமின வே லையனனவிசசேயுறைய சூ 
செயலஙசைவா ளசொயுச ழமசெசதில்வா மயவள சேசலவிமியே 

இிசசேயுசையு௮ 
செய, அலம் ௨உயஇழுசலடபையை 

சைவாே ௫ ₹.தஇவாளே பனே 

உசபசெரஇல டாயபபதரு௪செ இயில 
வா பூவபவள வாழுமானம ற £யஇயின 

சேலவி இியே கடலிஈபிஐ மிருகணணுடி 
செய, லஙகு - . தெப்பாலவிரவகும 
83 ் இசதாளயும 

வா, இளே வாவுமரு கலயம் 

இகை £மனையும 
கோவிலே ( (இவன) அலயததாமரையைய/ ம 
இவன ் ் சிவனை யம. 

ஷ்ரீ, அழுவ்தி சிவன உணடஉகளுசையும் 

செய், லங்கை வெநியுள, டுலஙகையின 
வாள, 89 ஒளியும், அழகும் 

நுூனிசொணடல் ஒழிததி, இர ஈமனையம 

வாளியை (௮வ) இர ஈமயபாண த்தையும் 

சதேவாபி்ாரன தேவாசேனாடதியையம 

செயல், ஆங காவலபுரிசையில | 
வாளே. வாளையம ் 

மூனை வேலை கூரமையுள ேேலைய/ப 
ர்க வர் போல ௨உறுவோருசசெப. 
அபர ூ௮,௨ ரேதவருககுத இன 

பருளுசெயவனவாமு 
 வழுஷததகஷதவளைய ய ட வவவைவுவை க பயக்க 

விழி, ள. 

ஓச்செவயவேள, அமா த்ருரே பட 

அன) [அதி அன, தூடிபபுரு றம, வா, .. 

இளோ, எனர்யால) வருமொழி மூதலிசாவகெடடு, 

வாஉ௭) என ுடி ஈகி, வாவிளை, என வகா௨௨ 

படுமெயயட௪ விரிய, இாளாசகா, எனனுஙகாணச. 
30123௦, யம, உமமையுமவிரிசச. இசசே, சாடு 

கூட 6, ௨. உபய, டுஞ்ரே ஈசரு ௭௪ ஈலடுய ப பின அ: 



௯௧ 

சேலை. பிலாருஈ சங சூல்மேசுசசி௫ தவள சண: 

சேலையிலாருசதிவனோ ஈஉப்வையா செஇிரிய௫௪.. 
சேலமிலாருமபாாபரிபுசகுதசசெசெனுமி௪ - | 

சேலயிலாருஈஇல்கபிடடனாதஙகள த.தங்களோ 

சேலை ் இசோசமாகநீபூூல் 

“டுலா£ உர௭ைவிட்மானஎம்காா.. 
௨௧௫௮) ௮ உயாறதகு, அநத 

வலஞ்ல்பேஸஐ ம் வனகழமுவிலோநிமடிய 

ிஏததவன(எமபரதாா ட) செயிததேதோ னும் 

கணேச, (ம். கணகள சேலைய ம 
அ மிலா ் ேேலையமயபோலுஃ 

உர கானயாறுளள 
வேனோ ஈப்வை வோ ஈபவிவளளிசாயகியின 

சு மணவாளனு ம ஈனேவேள 

இரதிரிய௪சேல பருசேரது யச செலவை 

இலா ம் ரிவகதபோதருககும 

உமபயா ட சேவருககும 

ஆட து௱பூமவிளேோதத 

ரிபுசகுர... நாணனசதுந முத ஈனா 
இசசெனுஃ2 இ_றுககககட்டின ் 

இசசேல.பில பரல் இப்பி. தாம பாதச௫௪சையில 

ஆரும ஆட வாமகளிர னேவ ௬ 
தஙகள௫ிததஙகளே ததிமிருதய முமுதையம 
திகைய/டடனா ... சபபமாசசசமாபபிததமா 

ஆரும், எ. இடடனா, ப. ௨௨௮, வினை ததெொகை, 
௬௨௨௫, வழோரபகவ) இரகாசநதி, கொள, சோளா, 

எனகபோல, செல, சேல், என, மூதனிண 0, இதா பறி 

ர பெயாரமிஈம, இருக்கு,  இரடமு, இரிசயா இர 

ஈ௮, இயானிதசலைச௪ மெசடப் ஈது ப் 



ரிக 

த்.22 தணகத்தாதெறியெயழ் 27 செசனாச௪ 

த் தத்தாவசத்தாசாததியேசெஈதிலாயசலா£ (ஜி 

சத காங்சத்தாகசனாசசெஈடசரதா இவகளி 

சித் தத் காவசத்தாசேயாணத்தரதிசரியையே 

அத்தா (வா சகம்) சுவாயியொன 

அஙக க்தாசரதஇயே 'முழூஎ௮ிமபணிடவெகு மராவே 

செதிலாய இரு௪செஈதி ஈபதியோனே 
சலா சருதஇா ததில 

் தத்தா தரதமவவிததஇர.௰ 

கத்து ் கதஇககூவின 

ஹாசசராசசெ த :.. ூகாரைசசஙகரிதக். 

கரதா . செவவேளே 
தஙகள, இருடி ட் சாதா பா் ப.திலின சணா. 

தத்து... டாவ... தவழப்பட்ட 

அாஙசழதா தஇருவாஙசததரியும 
சேய (டஇலவரி) ம சனபிாமணும 

ஈளை ் வேத்ஙவகருமபூதெத 

துரி , இரு ஏடு வத சட்டை கழ 
ஐயே சுவாமியே . 
தசம டல் இருசயமானள௮ 
-தாஙசதத  ட்வ்வடம் ரியல் அலைபோசுபாசாவவா 

ாசதது.... டவ்ன மசத 
த.இ, எயத யக் முசுதியடை ய/ 20/00. 

இன 8௮ ் அலோ அதிசிசெ கணி 

ளான - சனனகாரண மா. 

“இரிய ஈது, எ. சான, ப. ௮ாசெ௮, என ந க 

மெ௪௪ம, இரினெ ௩ன்,௪ ணுமவின கொணட்டலி. லஸ் 
சச ணுமுவினா, டுகபசூககுநிபமு; ௮ாசசெ௮, மொ 

இிமாத மூ, ௮த.கா, செதெசம, சொணசகூடடு, இதத 

அடஙகாதவா பூசையாநக சித திழிலலை யல செப்பி 
னி. 



௬௯. - 

இ௫ூரிலமபுரிமா சரியா ஜகுப் ேச௫ுசொ ஈனா 

இரி௨லமபுரிசெயயாரிலஞூடிசெரதாகன தர 
- இரிரிவலமபுரிவே௮ுமபடை த தருளசேயதணியில 

திரி௨லமபு ரிஞூடி.யவார னழூசேடியின சே. 

இலரி ர | ஆடம் சட 

வலம்புரி ர வலஅிசைபிலேசஇன 

. மாதுசரியாராகு ௮ரி, ௮நிதசகரியசிவணுசகு 
_ உயதேசருசொனன ஒஙசாாரூபதேிசசடபடட 
இ௫ிரி, சேவாயிமலையான) இரு சாகத்தையும . 

வலம்புரி, செய, ஆா சுஙனாகள, உயலினிகையுப 

இலஞ்சி இரு இலஞ்சிபபதியையம் 

இசா திருசசெஈ தஇியையூம 

கன. பூஸ்ட் 'மேகமத்வழபப்ட்ட 

நீர இஇரி இருசுசெஙகோட்டையும 

வலம : ் - திருவலததையம 

பரிவே_௮ும' ்.. மரபராரதலஙசளோயும 
படை த.5ருள உலைவிடமாகசகொண்டருளின 
சேய செவவேளின. 

தணரியில ் இரு த.தணிகையில 

இ௫ரி (பசுமபையபொனமையுள) வூஙகிலில 

வலம்புரி (வெணமை௰யு எ வகிம்புரிமாடல் 

5 ரூ யவா (தில வன) சூட்டி ன ௨ 

உக (மப்பு வம ப்டி.கம) என குறி ரனஞாயிஈய 

சே (இதுவே) கடைபபிம. 

இதே (உடன முசலிய) ௮றிததியமாம- ளன ஆன்ம 

சாயஇிதன பெணுமபாங கெ சரநிவிததவா_றும-- உல 

லாம வலவ. ந ஜி இருஉியை முூடி.ஞூசெனமை டதத 

ரூ.சுதன/கசன.நி விஞ்சை கருசஇலலை௰யன க லாம 

தலைவன, திலைவி, கூதிய, உளளிடானவாறும, உயத 
ஹ்ணாசக. சூடயவா, எ. ஈன), ப. சூட்டியவர், என 

விரிசச, இனனம, எதாமகை குறநிப்புப்பெயா. டுருவ 
சைக சுநியீமெ, உருவசையாலியப்பிஎ ௮.சாணக 



சேடி வணஙருவளை தகோளெ௱பபுணாசேயவட 
சே டடவ ணஙகுதிருத.கணிசா வலறினசெருசகா ர 

சேடிவணஙகுகதொடி யிடையாலா யெள செப்புுலை௪ 

சே வணங்கு தலைகசளிரரீர 5 சலஐகில்லே ் 

(4 

இவணவகு உஇமமஙகையின 
களை ததோள ப்பட்ட பகவத் 

சே, என மகூளள எனு ம 
புணா (மூன ட்ட எனை பபுணாா 5த 

சேய... மூருகோனே : ் 
வடசேம. வட சஇன விஞசையா 

வண ஙு வட ஸு ் வ மிபட ததகக 

தஇிருததிணி . திருததணிசைசகு 
சாவல தலைஉனே 

பினசெருசசாலி உனதான ரத றிகால 

சேம... பெககுவரை.. இஈபபிகது 
வணங்க ் (உன) வசபப்டுத.து ் 

இகா;டயிடையாலா கொழடயன இடையாரசை 6 

௭௪ மசியபு எனன பே ்ரலபதேடி 3 

முலை சசேடு முலை எனனுதாடஇயை | 
இல ணம... இட படி. முூதிசகசூைவாக ப் 

குூ.லைககளி௮( ததபோத)ஞானககன௬௬அி | 
தது (ள்னக௭) ேேஈளிததசு ச ் 

செலல் (இப பே௮ு) எவருககுமவ நே மள வம் 

மிகலே (டவாஉ௪௰) பின சிருளுவாய 

நீ, ள. மில, ப. உணஅவகு, வணகரகுஎன, செய்பபாடடு ந 

வக அசஞுக, கொடியிடையாளனா, கொடுமையிகிமுா 
ஜாலா, எக்கா பராய் களி_நு, உவம ௮அக:ு 

ஹெய் சே) மீன, எனபன, மொழி ுபம. கனன ரு 

சானமாாயஇ மரெெசபோலவசாவ, இனலஃயேரின ப 

பீளன.விளைக. இசைததஇ?, அனிய டாததைய த 
க ட்டங்ணாத்! ரிசஈதோா, பனவிபனனுதலு மி்ப்பா 



௯௰கி ச 

இ௫சலலலையமடிபா ழிலஞூ.;செதிலா உரநியானிளை ௬௪௪ 
செலஃலலையமபொ ழிலெஙகணுமே,ஈபவெனததெரிகச 
செலல%லய டடுபா மிலஙகைககரு உூ.ர௬ும னிநமயபோ ரி 

். செலலலையப பொ ழிலாசவமா அ.பிசேதபபதே 

இரை ப முரைவனே 
கை கைககபாலஙிைய 

ய மேோஈப ட்லிசொளஎளா்மபடி. 
பொ.யிலெங ணு உலகெஙகும 

செல்லில் உ௨லவாதொ மி 

கான , ஏஎன௨உனாதி 

கவ னன் அலு பகன் எக்கது வரும 
செலலல, யம னப ுமபய 
பொ மிலஙசைகரு க ரடவ்க ல அதள 

அருள... வருவிததவருமான: 

திரூமானிதபயோல் - - அரிதிருவினிகபபோல 
௪௪௮, அல (கருமை பலபட கக்கு வருமமாலையில் 

யமப 892 பூல்வா ளிகளும 

உழில (கருக) ஓ ழிவில 
ஆகுமான அவவானமசாயஇயடல  * 

உயி (உளளாமபு சரும) உயிருதென ௩௮ம்... 
சேதிபபதே (உலவி) இதைபயதை 

செல், ஆகலை | மேகசுததை, அலைகளும 
அசடு மில்ஞூடு ௮ ம௫யசோ லரசூமசத 

செஈஇலான திருசசெஈதி௩செவவேள 
அசநியான அரி? தருளுஇராவிலலை 

கரை சா. அ௮ரியான, ப. இரை, அண்மை வினி: 

கை, ஆகசூடெயா, திருவுஃரியூம, எணணுமமை, மாலேக 
குவமை, ஒழில, ஒஉமிவிலஎன, உயிர0ஃயவிரிசச,ிை . 
முதலிய, மொழிமாகழு, ௮அன-பெெனுமபாங) பக 
கூவக தானமா, அன புல கேளுககுத தோன த 

உாதததி 



் க்௬ு 

சேதீசசனை தனகசாதாககூரோகடன எசெலகசசோதிந நீ 
சேஇிகசன ச துகிலைப ச்ச்ளுா வகளுோ ஈ்/கமால 

சேதிஃகரைத அவரிதோயயில்கொ ட ஈசோ ககவரசிாா 

சேதிகளை தவரு மாம தலிதி௫லினை யே 

செறு. , ் தவசத | 

இககனை சருபபுவிலம தன சொ 

அவ்களசாசகு ் சாமபாாகஇண 

ோகதினனசெலய. கணணுள௭எ.யகுமாஈா சே 

சசஇ சே சொதி , செவவேசோ 
இககனை 3 தும சணடி,சைமுதலயாவு௬- 

சில்டெ௪ - நில்பெர நிருககவம 
சூங்கம  .சூனதிடலை ் 

சாஙுகமால சோஙகத்சமருமரியம 

ஈமேகனான) பிரமணும 
இக ் ட் தஇிகைககுமப ட 

லத - திலைததமிதது 
உவரிதகோய ் சமுசதாததின ௩௪. 
அுயில்கொடு வேேலசொணடு 
எ.நசோகக எனனை சகடட 
வலாதால மயேமதூதா) . வருமயபோகது 

கனை ததுவரும கட கன. 5 
மாமரலி (ட) மு_சியமனு 

திலலினயே ந உக௧இஈஉ௨விபையை 

சேதி சணடிததரூளல்வேணடு ம... 

நீ,எ. சேதி, ப.ரறை, என, செயவினுடி, சரைத௮, 

எனசசெயப்பாட்டு வினயாயிர மு, ௮யிலகொடுசேதி 
௪எனசகடடுக. மால, சே, மலும், சேயும, ளன எண. 
ணுமமைவிரிகக. அயிலகதொழு, மூன ரு ருருபு, தட் 

கனை 5௮, ௮லவழி, தழமுவாததொடா.. சேதி, மொழி. 
௦8 ந ஹி, ₹ம னவாதைகிககெயருளெ வின ரி, 

வி 



ப்ள. 

தலாவ கபுரிவாயினிககசசர்ே
 ரஞ்௪௪. 

திசவாவன சமு
னியைவெ ரோயதென இிஸ்சதிஇரு ௦2 

இரவாவன மயிலோயா ஐகால்டுமன் ரெதைனவ
கக்த 

இதவாவ நி நிருவான தண்டை
 ததிருவடிடயே 

புரி (விடையத்தினே மாக) இசசை
யையம 

வாயில மபுலாதிரயையம 

ர்க்க அகடநியருள 

திருவா வல்லோனே 

னக | ஙினமலனே 

இதரி (வ சிக) இ வுளுசமயே ஈட 

செஞ்ச (சான) ரெரளுசகசர மங்களே 

இர ்் நீக ததிசெய 

லா (எனணுள௭) வருவாய் 

வன சமுனியை  தாமரையிரபிாமள 

வெக௫ய ப செயிததோே 

இதன நிசை மடம் தெ ஈருததிசையிலுள ௭ 

இரு௪செரதல் இருசசெசதூலா 

த்வா | கீங்கா தபு 

வனசமயிகோய் அ௮ழயெம்பிலா ரடனே 

அ௮ரதகாலம 
உயிரஙிலை உ ஜிகையில 

சா ரெதை ் சானஈதனையை. 

வைக்க (ஒருவ மிபபடுதத) . சோப்பதநகு 

நினநிருவான. 
உ௫அபபான 

ஒண்டை தணாடைுணியூம 

இருவ.டியே .... திருவடிகளே 
இர*வர்வன (ர மக்னா) புக விடமாவன 

இருவடி, எ. இரவ, ப். இிஜ்வா, ௮5%, இருவ, 

மொ.றிமா ௮) இசரிசெளுசம,உவம
ை ததொ.சை, இரு, 

வா), முன்னில் ௪ வல். 82௪) விஊயெச௪ம), இசுவா, 

எனனணுமு விண சஞூநியபுப்புபயா விஷ கொணட... 

௮சதத தெென.ரெதை நிதி. யடை ௮ வேண்டு,
 

ன.ஐ. கூ ரி ன... _ 



ஆடிய 

திருசசையமபபேசஇகசோச௪பே ஈரஞூசமோ திருமால் 
இரூகரையப டேோரசெயயசேவேலோ விலோசன ர தெனல பாகக்த 

தஇருசளசயமயயபோ ருூசகசைஈடீ டி நின ப ரீ0ரிததென தூலசிவபத. 
திருகககயமயோ சவரை ததோ ன லப பி [சிறு ஸ்ய்தெசே 

இருசகை வ்கி இ நரடயளள 

அ௮மடேோதிடளோ (வி*விஈ) சரமுததாவசளைய/ம் 
சறாசமோ (மலியில) சாளத்தையம 
சு ச்மோ. (மூனிவி௫) விவிததைய 

திருமால் (மாயதிஇல) திருமாலையும் 
திருகசையபபோ(வேசததிக)அழகுள கையபபையம 

சசெயயவேேகோ _ (கூ சமையிஈ) செ௨ேஓயும் 

வில (௪யெ லஞ்சவளை வில) விலலயும 

ஒன ம (௨உமை) உ.ழிகதசமணரையம 

தனன கூன) பண்டடயன 

ுங்சதஇருசகை உட வின வெபபையம 

ப அெகூனையம 

௪, கததிருககை (ரத) ஞனியவஎனபமிதாதியிருததரமயும் 
௮ு2யோருகககை செஈதாமஜாக கையினாலுட 

சிரம்... (சு. சதமாசகும்) திருரீஒநினறாலம 
இ (பனாசாடசாப) பததியினாஓு ௮ 
௨௦ ர ஈறி ஒழித்து 

தெனஜால ப தயிமனாலான.. ப 
சிவபதி சிவட ததி வ்ளேகருமு | 

ரூசகு ஒருசருவேசமெனுரதேவாததை 

ஐபபயோக (போசமைய) சர தேதகறிவி ததியாக 

உரைததோன(௪மஃபசதாகஇ)தஇருவாயமலாக தருவை தேவனை 

மைபில ௮அஇனம) வழுகதிபபுல்ப பினால் 

இ_நு.ம, இச ர சே சஈககுடுபபவம௰மியம 

.இ௮,௪. இறும், ப், ஓ,வ்னேத்தொசசை,ஐ ழிததி என 

விரிய, தெனனனஙகததிருசசை, என தரகு, பாண 

இயனுட்ல வெடடையும. மூதி கூனைய/ம) ரூவி 

யமே,. முத்தி, எனபபிதநநி யிருகசையையம, ௪ னருக 

ய்ப யன வந தகீகாணாக, ஜெமஃலள ௬ தீவினை யெ ச்ச்ம், 

சிறுமஎனனுமபி வின கொண்ட ௮. அதியால? ப 

வரதொலையுமஎலசொன௯௮, 
டக்... 2 



க்க 

நி .ந.ிருூமாறிசாவீபஇாசடதையு பாசிச 

ச_நுமிதகு மாச ணெ விருய்கி செசதின மே 

சி றுமிககு2 புராதறி௫ ரோக சல்வேட்டுவெ ௪ 

ெறுிசகு மசவணிருடூயானமசக 2! பட.ச்கே 

இறு, உமிசனா குறமி. பளாவேணு 
பஇர (பிகருசகு) இடணெண பன கூட்டடா 33 

மாஙிகாலிா மாமே பாலி யவ 

சொதி மேல சிவா கதி பபு ௪. சதல. 

இுமிககு வளனிராயகிசகு 

மாபு ல் மாபினவ [பியை 

உரை தகி மோச கூறியி இறின நய ஆ/05 

சிலை 2 வட வென 

௭௪ல் 

ி 

பி/சஞூம 

௮/7 8] 
அ௮ணிஞடடயா பே 

கட்கு 

ஈ.சதே 

தை 
உயிர 

௪ல் 

௮ 
குமா ட் 

சாணம (உ னக) 
ங் 

கன ர 

உயவிா உ (௪ நகஇபிர ) 

விலவேட ககணணபபா. 

உளன ரு தல்ண வை பூன 

ருிதஅறிவே திரதஎ சல 
௨ வபபுடனணுணடருளிய 

. மேோேனமையாக 

பாம்ப ளை 

௮ ணிய மூடி.சவஎ ௮ 

குமாராணுமானசெவவேளின 

திருவடியைககருதி 

௮.௮௮ 

பிராணணுசகு 

உன்கடெ ரமுமாமிஉதுடலில 

அிமபலெழுங ண ததி 
சூப் ராசுவாமியே 

டு ௮டை- ககலம 

எஒுசொலஇவீ£ 
சசல௮இவீ 

நட மா. திக ட். ட், ர்த்பக் கொழிமா சி 

மி. அ, என்னும தங்க க, (1200டயாரா னான ந 

பொய்த்து அதைக் அது பவ்க சதா மை, அச : 

இல், எனரடெயாகொணட, ௮. அமி), என னு வினை 0 யச 

ட இசையெசசம, அஇிமமலி பக்க ட அறிது ப்ரா வாறி 

குக்கி லசொனன ஷி, 



ள் 

இரஙசாகப.தமோஅதிதிரிசெஙகைடுகாணட 
சாஙசாாகபருகாததேடிகசெர$னமே ந 
சே ங்காசதனரிதோயசந தெர கமிபதாத 

சோஙகாரகவினோதவெசபாஈக௫லலை இவின யே 

(ு 

னோம் சலடபையைய/ ம 

கார, ௧ம், ௮௯) ூதலைதலைய௮ும2 
மோ அரி இாசஇனசககா சதைய 

செககைசொண்ட ரிஉஈதசையிலேர இஈ 
சாங்க... தருவாஙகததரியும 
கமா ஆகமாஇயுரைததவணும ( | 

உசஈததேசக விருமபட ததருமழகளே.. 
செதனே மேல செகதினை சாததருளின. 

சா ஜொதவளளிராயஇயின 

ன்ங்காாக ப ் சாசதணியபபடட 
குன்டு தோய இன பலைக வம 

ஈத சாசசுவாமியே 
செகதமிழதூ செவவியதமிடபப..அ வின 

சோஙக | சாமுதலெட்டுறுபபுககுரியபா வலே ௪ 

ராசவினோத இச உலலாசனே 
எனடராாஈக(கு எனழூ௮அஇபபவருசகு 
இலலை இவின யே சொடுயவஷினை கூடுஉதிலலை 

இவினை, எனி இலலை, ஸ்ட் இர, ஆரகுபெயா. ஜாம, குரி, 

் இரங்கா, ஷ்கமா, எனபவ ந.நிடை, எணணுமமைவிரிகச௪. 

ஷிழ் ட ஷி! ரபபொருள. அ௮திபபவருசருத. தொல்வினை: 

தொ ல்யூட மனலெொச.எ.ன ௮, 

6 



97 3 

திவினயா கிகா சோசத கண்பெய தடச 2௪ 
திவிணய நடிவரகதாகடுகதனருசெகதிஹஊ மல 
திவி ரபாக சசொழமுசகதசெழமுவசந த 

இவினய ஈரவஷயராககருள. ர௬ஞ்செலவணுக சே 

செ இண வசததனவிளோவால 
பேல சேோேலாயுயச ந. 
இவின (ஜா) தஇிவடோலததோனமூம 

அய சரப) பசகருாள 
புனமான இண ப்பு ச.தலைவி 
தொ மூக | மணவாள னு 

செழுஙகாகதன அ.மு௫யடுபா ன ஸி ஆளு த 
கவின (அ௮ளஈ தமன னு) இயாசததை 

அ௮ஈயோாக, ௪௪௮) எனனுமிருபரரையும)உயிதத 
அ.ஒ.யாசககு அபருககு 
அருள சொடுதசருரரம 
பெருஞுசெடவனுகசே.டே ரிடசெ௪ெலகணு.மா ஈழ வேருர க 

நை, உத... ரைதஇ)ம ம கடிய மூள 
இன இர ் கோட இமத 

அ௮கசஅள. சோகதமால) டஇருதயததுிள 
மெெய்இப. . உணமை விளசகை 

ஈர தரு இ.விள நம துஇவினயாகிய 

அஃ, அவ இருள, ௮௪௫.௨ பட 

5௩ து டவ சாமல 

௪0ததனம | எநதிசசொணடேசம 

சாமி, எ. எடுதகளம, படம் ஈர, இபமரொசாக ரஜி. 

ய.பு.க௧கதத இ.ஞஈ.த) என, ந தாவு.ி.ம, ழூ... சஞ்ருத 

கசொலஇ.௮, அருவிகக, நை, மூதனிலை. விளைட .பெயா. 

அசைவும்), அரி தரும, என, எ ௮ ப்மை விரிசக. மான) 

ஆரு வெயா. கவ, தொழிரயெயச, ௪௦ இள, சொண்டு 

கூட்டு, ஞா௮ரு, ஞூ, (தேய. நிீகஇிஙிடி கமில் கி 

சமுற்தினவானுகாணச. | 



ல் கூ 
ட் 

லல -தயூ.டரடமர்றுவவம் சிந்தடி தனா ்  ன் 

செல்வா இஈ மூரபஇன மை இரசருூமலெங்கூ ஈ ரூழூவ நா ௪. 

செலவாதிசமுஈதிருஈசைய/லவோநிளை சாதகசெலவி - 

செலவாதிசமுமனாவாள கலா திருவடியே 

செஞ௫ுசமே ட. மூனடூம 

துபை தெருனுக்ளா ளோ கட க ய்து 

செல் சென. 

அவன (சமப்சதாசனறு திவ 

வாதி : 185 (திம) வ நிடடுதியேல 
டுதமவயின தெயவதயானையின 

சோசெல (கருணையெல) ௨. ரவு மேசம் 

வதி (மயி) வரதுசோஈது 

டுகமும (ர மது) பாவதகதையு 

_ இம தினல்ம ஈமதஞுராான சஸதம்/ 

இரசம் நீ இயருரநம 
மவ வசட ஈழவ கூ. இடா. ய ஈபனால். 

செலவசதி ் (சமயில) வருமாகஇனை யை 

நிரு ககையில்௨ல அமழூயேகசைவேலாயுதம 

டட அடைதத௫ளும் 
இணனசாசத 3 னெ யசகாவலசெயகி 

செல்வி ் ய் சிஉபபுளவளளிரர்யயொல 

செல்வா திகழு.௯ சசல்செலவரு-மோஙகும 

.௰்ம்ணாவா லா ண மருவா) ப்ணா வரு ளா எ செவவேள 

இருவ உயே ர  இராவடி சதாமரையை 

பட்டதை (ஈமக்) சசகரூளசெயவும 

மணவாளன, எ. 5, ப. இசம, பி) வாதி, (௫: 

பெடெயா. ஈழும, சழுதவுமு, எனக், கடவ ஈதே) கூ. _மிவ 

ளாலெள, 2 ல கதாககுக. அவள, ௮/௪. னெைமான, ஜிவி 

ர்௪்க. நல) வ. மட சதை எர சடீல்மு உடம். ெஞ்சமே, 

௪௨, அவ௱, ௨ஈ தி, லகம், கான ய், இமா ஸ்மா ர வி, 

செய்வதயானயால (ரா (ம) ீ௨உலால்ர மலலவாதை ் 

ழிவும, வ௨ளளிராய௫இியா ஐ செலலரும,. மணவாள ரூ.ல 

இருவடடயடைவும, வருதுதிவசணுகா ண, . 

சீ 

சாதாரதாது, உலா முடிந் 
ட 






