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a. 

ஆக் கியோன். 

காரர் பாழிறிகழ் போகித் பாம்பலல் காரரின் 2 பேத் 

சிரூர் வருக்கத் தறைமாலை'யன்புறச் சூட்டினால் 

நீரூர் புடகிக் கவிவாணர் வாழ்த்தி நிகிர்களர்தைப் 

பேளூர். வருபடிக் காசனென் றோது பெரியவனே. . 
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பாம்பலங்காரர் வருகீகக்கோவை, 

முகவுரை, 

  

: +o 6: தவகாததாமரை தாதார்கோயி 

த. . 2 . பட 
வளை ப்போற்றுது மருற்தமிழ்குறிக் 2த 

வருக்கக் 2காவை சன்ப.து அகர முதலாய, மொழிக்கு 

மூதீலல் வரும் வருக்க எழுத்தை, செய்யுளின் முதன் மொழிக்கு 

முறையே முதலாக வைத்துப் பாடுவதாம். அறம் பொருள் இன் 

பம் வீரி என்லும் நான்௪லுள் ஒன்றாகிய இன்பத்தைப் பற்றிய 

தழிழ் _நால்களுள் தலைமை வாய்ந்த அகப்பொருட் கோவை 

பென்பது. அஃதாவது: நிலம், காலம் என்னும் இருகைப்பட்ட 

முதற்பொருளும், தெய்வம் உயர்ந்தோர், தாழ்ந்தோர், பறவை, 

விலங்கு, ஊர், நீர், பூ, மரம்) உணவு, வாச்சியம். யாழ், பண், 

தொழில் என்னும் பதினான்கு வகைப்பட்ட & நப்பொருளுப் 2 

புணர்தல், புணர்தற்குக் காசணம், பிரிதல், பிரிதற்குக் காசணம், 

இருத்தல், இருத்தற்காக் காரணம், ஊடல், ஊடற்குக் காரணம், 

இரங்கல், இசங்கற்குக் காரணம் என்னும் பத். துவகைப்பட்ட 

உரிப்பொருளும் பொருக்திக், கைக்கினையாதிய அன்புடைக் 

தாம மாதியவாம் களவு ஒழுக்கக் தினையும், கற்பொழுக்கத் இஷ 

யும் கட்டளைக்கலித்துறையில் இணை, கைகோள், கூற்று,கேட் 

போர், இடன், காலம், பயன், முன்னம், மெய்ப்பாடு, எச்சம், 

பொருள் வகை, துறை என்னும் பன்னிசண்டசுப்' பாட்டுுப்புத் 

தோன்றப் பலதுறைகளமையப பாடப்படும் அரிய நாலாம். 

அன்புடைக் காமத்தைக் கூறுதலால் 602 இணைக் சோவை 

எனப்படும். 85 தணைக்கோவையள் பாடப்படிவோர் பாட்டெடை கீ 

தலைவரென்றும், காமத் தலைவரென்றும் இருவராவர். அவ்ளிரு 

வருள் பாட்டுடைத் தலைவருக்கு தாடு, நகரம்; பெயர் முதலிய, 

வை கூறப்படும். இவ்வருக்கக்கோவையில் BT MGI wp Beat அங் 

SB, எடுத்துக் கூறப்பட்டுள௮. பேளுர்ப் பாம்பலங்காச ஈழ் 

வசரைப் பாட்டிடைத் தலைஉராகக் கொண்டி.ர.4இற நர sm ae



இதனைப் பாடுவித் தவன் - இருச்செங்கோட்டிலிருக்கு சம் 
ae haa போகும் வழியில் 8-வது மயிலிலிருச்கும் மோரூரி 

லிருந்த குமாரசாமிக். காங்கேயன் எனத்தெரிகிறது. இவன் 
சாலிவாகன ௪காப்தம் ௬௫௭௪0௯ (௫. பி. 162109ல் ஸ்ரீ அர்த்தநாரி 

ம்.வரர் ஆலயத்தில் தாண்டவ பத்திரை விலாசம் எனும் மண்ட. 
பக் கட்டின ௪/௪னம் அ௮வவிடன் திருக்கிறது. இவனின் முன் 

னோர் அறுபது காங்கேயர், எழுபது தண்டிகையாளசெனச் 

சொல்கிறார்கள். அதுதோன்ற இவ்வருக்சக் கோவை ௪-வது 

செய்யுளில்--ஆறுபத்துக்--காங்கேயர் போற்றிய மோருர் என்” 
௮ம், சண்ண குலத்தவன் என்பது தோன்ற ௨௯-ல் மனப்பத்இி 

'யூடன்.-கண்ணர் துதித்தி மோருர் ” என்றும், கொக்கு எழு 

கரை நாட்டர்சு செலுத் தினோர் என்பது. தோன்ற ௯௩-ல் எழு 

கைநா$ம் போற்றிய மோரூர் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டி ரக் 
கிறது. இது பிரபல வித்துவானின் வாக்கு ஆனதால் அசடே 

வேண்டுமேன் ந ஆசை. கெகொளாக இருந்தத. ஏட்டுப்பிச இகள் 

Ban sa Aart. ல 

பழயசோட்னடப் பட்டகீசாரர். ராய்பஹதூர் ட்ரீ ஸ்ரீமான். உத் 

தமக்காமிண்ட கல்லதம்பிச் சர்க்கரை மன்றாடியாரவர்கள் அனுப்: 
பிய பிரத ஒன்ற, குமாமங்கலம் இ. மு. ப. ஆறமூக உபாத்தியா 

யர் பிரதி ஒன்று ஆக இரண்டு பி;தஇகள் இடைத்தன: இர 
_ஸண்டும் மிகப் பழமையாயிருக்தமையால் எழுத்துக்களைக் கண்ட 
றிவது வெகு கஷ்டபாக இருந்தது. இவற்றைப் பார்த்து ஒரு: 
வரு. எழுதினேன். இன்னும் வேறு பிர.திகொண்டு ' ஒப்பு: 
கோக்கிச் சதக பாடமாக்கிப்  பதிப்பிக்கலாமெனக் கரு இயிருர் 
தேன்... நான் நீடி. த்தலை உத்தேசித்து உள்ளவாறு பதிப்பிக்க 
லாயி?னன். ஆய்ந்தோர் இதிலுள்ள திருக்தங்க&ஈத் தெரிவிப் 
பார்சளாயின் ஈன் நியநிதலுடன் so ip her Sean மதுபஇப்பில் 
யிரகூரிகின் றேன், 

இர் தமட்டில் இசற்கு இடையூறு சேராது முடிப்பித் த எல் 

“ஜுரம் வல மூழுமு;தறி கடவுளாகிய இறைவனுடைய திருவடிச் 

தரமரைகளைப் பிரார்த்திக்க றேன். 

“I—I~19 (6, i 
தருச்செள்சோடு, தி. ௮: மூத்துசாமிக் கோனார்.
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பெற்று இல்வாழ்க்கையில் விளங்க. "இகலி தி. பி. 16171 

1613 வருஷங்களுக்கு இடையே இசாமராத்புரத்திலிருக். து ௮௭ 

சுபுரிக்த. இருமலை சேதுபதி எனச்சொல்லும் இசகுரா.த சேது 

பதியின் சமஸ்கான வித்துவானாக விருக்தார். ஏதோ An age 

களால் அங்கு நின்றும் நீங்கி வறுமையால் மெலிக்து வல்லம் 

என்னும் ஈகரில் மிகுந்த கொடையாளியாக விளங்கிய காளத்தி 
யப்ப முதலியாரிடஞ் சென்று, 

பெற்றராளொரு பிள்ளை யென்மனை யாட்டியப் பிள்ளைக்குப் பாழ் 
பற்றாது கஞ்சி குடிக்கு் சரமல்ல பாலிரச்சச் 

சிற்றாளு மில்லையிவ் வெல்லா வருத்தமுர் 2ரவொரு 

கற்றா கரவல்லை யோனல்லை மாசகர்க் காளத்தியே, 

என்றுபாடி அ௮வராற் பாற் பசுக்களுதவப் பெற்றனர், 

பின்பு மாவண்டூரிலே பெருங்கொடை வள்ளலாக விருந்த கஸ் 

துர்ரிமுதலியார் குமாரர் கருப்ப முதலியார் வேண்டுகோளின் வண் 

ணம் *தோண்டைமண்டல F551” என்னும் ஒரு பிரபந்தம் ' 

பாடி அரங்கேற்றினார். அக்காலத்தே ௮௪ முதலியார் செய்சு 
அரிய பெரிய சன்மானங்களைப்பற்றி, 

எவ்லப்ப னம்மையப்பன் சருதிருவேங்கடசாத னெழிம்£ராமன் 

வல்லக்கொண்டயன் மாசை வலெங்கடே சுரன்போல வரிசைதர்தான் 

செல்லத்தம்பியருடனே கஸ்.தாரிமகன் கருப்பன் ஜெருலீதிச்சே 

பல்லக்குத் சான் சுமந்சானது ஈமக்கோராயிரம்பொன் பரிசு, தானே 

என்பது மூதலிய செய்புட்களால் புக ழ்ந்துபாடி ம௫ழ்ர் து, 

சிவதரிசனம் செய்வான் செம்பச ” கேஷேத்தாம் புகுக்து கன ௪



4 . இக்நூலாசிரியர் 

சபாராதரையும், சிவகாமித் தோ யாசையும் போற்றிப் பணிக்து|பல 

தோத்திரங்கள் பாட அன்பர் வேண்டியவாறு அருளும் எம்பெரு 

மான் பஞ்சாக்ஷிரப்படி மீது Big பொற்காசு வை த்தருளினா- 

புலவர் திலகர் அடங்கா மகழ்ச்சிகொண்டு அருட்டி ற த்தைப் 

புகழ்க்து பாடினர். அது முதலாகவே ₹: படிக்காசுப் புலவர் 9 

எனப் பெயர் அபிற்று. 

மிஞந்த கருணையொடு ஆதரித்தசே ௮ வேந்தசை நினைந்து 

தென்னாடு சேர்ந்து இரகுநாத சேதுபதியைக் கண்டு, 

மூவேந்தரு மற்றச் சங்கமும்போய்ப் பதின்மூன்றொடெட்டுச் 

கோவேச்தரு மற்ற மற்றொருவேக்தன் கொடையு மற்றப் 

பாவேர்சர் காற்றி லிலவம்பஞ் சாகப் ப.றக்கையிலே 

தேவேந்திர சாருவொத் தாய்ரகு சாத செயதூங்கனே. 

என்னும் செய்யுள் முதலியவற்ளுற் புகழ்ந்து பல சன்மா 

னங்கள் பெற்று ஆங்கு மகழ்ந்து வாழ்க இருக்கனர்.. அப்பெர 

GH BAG POUT என்னும் புலவர் வந்து பல்லக்கு மு.சலிய 

பரிசுபெற ௮துகண்ட இப்புலவர் பொருசாய், 

₹ ஏதை யறிவா ணிவனுச்சேன் பல்லக்குச் 

சேது: ரகுசாத சம்கமே--ஓதுகன்ற 

கச்சைக்கும் பச்சுளைக் காய்கரிக்கா மோவதுபேச ற்: 

றச்சக்கும் பன் சொல் தமிழ் ? 

என ஓர் வெண்டா இகழ்க்துக் கூறினா. இதனைக்கேட்ட 

கம்மியர் குலத் தவனை கும்பன் என்னும் புலவர் Few 5 By 

௩ தல்கை தமக்கை கட்குத் தான்பணயம். வாங்குகின் ஐ 

பங்கமுற்ற சைச்கோளப் பையாயாம்--எங்குஞ் 

௭. செகதகுரு, வென்று: தேசமறி .பாதோ 
பகலிர8/ மாராய்க்தூ பார்.” 

என இகழ்ந்து ஒரு வெண்பா கூறினர் என்பர்.



aPSSIF HHS. ப 

இதனை யோர்ந்த சேதுபதியண்ணலார் இருபுலவர்களுக் 

கும் சமாதானம் செய்வித்து சந்தோஷங்கொண்டனர். இவளிரு 

புலவர்கள் தாங்கள் செல்லும் சமஸ்தானங்களில் ஒறாவசை ஒரு 

வர் இகழந்து கூறிய செய்யுட்கள் பல. 

பின்னர் தாரன் பெற்ற பல்லக்கு முதலிய விருதுகளுடன் 

  

இவகங்கை சமஸ்தானத்தை யடைந்தனர். அவ்வ/௪ மினததவ 

சான :: திருமலைத் தேவர் ” 
சூயொதவராய்த் தமது பரிசனர்கக விடுத்து அழைப்பித்து 

அசண்மனையிலுள்ளா 4 கிளிக்கூட்டுச் சிறையி2ல'? அடைத்து 

விட்டனர். 

* என்பார் புலவர்வரும் ஆசவாசதீஜைச் 

நாட்டி றத், ௪ தருமலையா தய்ய சாசரீகா 

காட்டிற் வனத்திற் நிரிர்துழலாமரற் கலைத்தமிழ்தேர் 

பாட்டி ற் றர்.௪ படிச்காச னென்னுமோர் பைந்கிளியைக் 

கூட்டி லடைத்துவைத்தா யிரைதாவென் ற கூப்பிடுதே. 

என்னும் செய்யுளைப் பாடி வசை வசப்படுத்திப் பரிசு 

பெற்று அங்கு நின்று நீங்கிக் காயற் பட்டணத்தை அடைந் லு 

௮ங்கு விளங்கும் * ச்தக்காதி” (சையத் காதிறு என்னும் பெய 

ரின் மரு௨) என்னும் மஹமதியப் பிரபுவைக் கண்டு, 

CsAsgiots கவிராசர் தங்கட்கு நித்தரிக்தம் 

பூசிக்கும் கின்கைப் பொருளொன்றுமே மற்றைப்புல்லர்பொருள் 

வேடிக்குஞ்சர்து ஈடப்போர்க்கும் வே௫ிக்கு வேலைசெயும் 

தா௫ிச்கு மாகுங்கண் டாய்£தக் காதி சயாநிதியே, 

எனப்பாடி ௮வரை மகிழ்வித்து gor சமுகத்திலேயே 

வாழ்ற பல பாடல்களைப் பாடிச் சந்தோஷமாகக் காலத்தைப் 

போக்க யிருந்தனர். கப்பல் வியாபாரியாக ௮வ்வுபகாச சிகா 

மணி இவ்வுலக வாழ்வை நீங்க நோர்தது. அவர் பிரிவை யாற் 

முத புலவர், 

தேட்டாளன் காயத் நுரைசதேச் காதி Apt sass 

நாட்டான் புகழ்ச்கம்பம் சாட்டிளைத் சான்றமிழ் நாவலரை 

ஒட்டாண்டி யாக்க யவர்கள் தன் வாயி லொருபிடி மண் 

போட்டா னவனு மொளித்தான் சமாதிக் குழி GCs



6 இக்நூலாசிரியர் 

என் லும் பாடல் முதல் பல பாடல்களால் வருந்இ அவ்வி 
டம் விட்டு நிங்னெர். இந்தச் சசக்காதியின் ௪௨ாஇ, இசாமகாத 

Ls Smee சார்ந்த ழக்களை என்னலும் கடற்கசை3யார ஈகரில் 

வழவழப்பான கருங்கல்லாற் செய்த வேலைப்பாடாக நல்ல நிலை 

யில் இன்னும் மிருக்கின்றது. அங்கு நின்று நீங்க புலவர் இருச் 

செந்தூர் முதலிய திவ்விய தலயாத்திரை யாகப்புறட்பட்டு ௮௬ 

கங்கு அருமையான பாக்களால் தோத்திரம் செய்துக்கொண்டு 

பாண்டிநாடு கடற்து, கொங்கு காட்டை அடைந்து பேரா, இரு 

முருகன் பூண்டி; அவிராசி முதலிய தலதரிசனம் செய்து 

கொண்டு பல்லக்கு முதலிய வீரு eon om wre Dwr his 
oi. இந்தப்பெருமையைச் சியா கொ ங்குராட்டு புலவர்க 

ஸிற் சிலர் பொருமை மேலிட்டிருந்தார்கள். அனால் சந்தப் பாக் 
கள் முதலியன பாடுவதிற் சமர்த்தசாக ௮ங்கு அக்காலத்திலே 

பலரிருந்ததாகவும் தெரிகிறது. அந்தப் பிரேதச 2 திலே :₹ மசக் 

காளி மன்றாடி”? என்பவ சொருவரிருந்தார். அவர் சமுகத்ேே 

படிக்சாசுப் புலவருக்கும் அக்நாட்டுச் சில புலவர்களுக்கும் கல்விப் 

போர் நடந்தன. அதற்குச் சான்ராகக் கோங்கு மண்டல சதகத் 
துள்ள ஒரு செய்யுளை இங்கு கொடுக்கிறேன். 

ஈல்லார்புகழ் மசக்காளி கவசையில் சாவில்வசை 

யெல்லாஞ்சொலி நிலைகநில்லாமற் பல்லக் இரவை பற்றிச் 

சொல்லாலுயர்க்ச படிக்காசன் கட்டிச் சுமக்ககவி 

வல்லாரடித்துத் அஜித்தியதும் கொங்கு மண்டலமே 

எனக் சண்டிருக்கிற து. 

அஞ்சாலிமக்களுஞ் சாணாரும் பாணரு மம்பட்டருஞ் 

செஞ்சாயக்காரரும் வேசையர் மக்களுஞ் செக் தமிழைப் 

பஞ்சாசப்பண்ணி யொருகாசுக்கோர் வண்ணம் பாடலுற்றார் 

ஈஞ்சாகப்போச்சுதையோ கென்றமிழ் சொக்கு காடெங்குமே, 

என வருந்திக் கூறிக்கொண்டு wae நின்றும் pss 

நோக்டுர் காவேரி ஈதியைச் கடந்து, முன்பு பகைகொண்டு வாக 

மியற்றிய புலவர்கள் செய்த சூனிய வித்தையரல் aint BS



சரித்தீரச் சுருக்கம். 7 

திருச்செங்கோடு என்னும் இருப்பதியை யடைந்தனர். 4 அவ் 

வினைக்கவ்வினையாம்?” எனத் திருஞானசம்பந்த வள்ளலார் ௫ 

யருள அடியார்களைப் பற்றிய ஈளிர்சுரம் நீங்கப்பெற்ற தல2ம 

னத் தேர்ந்து *: வருகைப் பதிகம் ? என ஸ்ரீ அர்த்தசாரிஸ் வரர் 
Qa a ey மி ந்த . ச . ள் ஐ. ர. 5 . ட இ 

மீது ஒந பதிகமிபற்றிக் குணமடைர்து, காகமல் 2பறிப பால் 

வண்ணத் திருமேனியைக் கண்குளிரக் கண்டு, உருகி, ஆனச்தம் 

பெருகத் அதுஇத்து “ உமையாகப் பதிகம்?” ஒதி ம௫ிழ்ச் சனா: 

அ௮வ்வாலயத்தைச் இத்திரக் சழ்பணியா லலங்கரித்தவர்களும், 

தமிழில் பல அரிப பிரபந்தவ்களக் கேட்டவர்களும் ஆகிப உப 

காரிகள் சமீபத்திலுள்ள மோரூரிலிருக்ளொர்களென க் கேள்விப் 

பட்டி க்குப் பிரயாணமாய் அவ்வூரின் சமீபத்துச் ror parr, 

அவ்விடத்தே ஒரூ நீர் தேங்கு மடையிருந்தது. Df BOM OS 

மோரூர்க் குமாரசாமிக் காங்கேயரின் சமுகவிதீதுவானான பாகம் 

பிரியானென்னும் புலவர் கின் திருக்கார். அவசை கோக்; (வீய, 

நீங்கள் குடியிருப்பு எந்தவூர்” என்றனர். படிக்காசுப் புலவெ 
முழு பட் எங்கல் 5 ட்ட y 

னத் தெரிச்துக்கொண்ட அப்புலவா், 

* பூசத்துணை கொண்ட போர்வாணன் மாறனிரு 

பாதத்துணை காணப் பண்ணிஞனோர்..-ஓ.துமிசை 

ராமா யணங்கேட்டோர் சாவலர்லைப் புப்பொருளாங் 

கோமான்வாழ் மோரூர் குடி.” 

என இதனைக்கேட்ட படிக்காசர் உளமகிழ்ச்தவசாய் அப் 

புலவசை கோக? மோளூர் என்று பெயர் வந்த காரணம் யாதோ? 

என அப்புலவர், 

நான் மறைப்பண் கேட்டுருகு ஈல்லான் மடி௮ழியும் 

பான் மடை மீகதைய பலகலை? சர்--வான்புலவர் 

மாரூகத் காற் கடைய வாய்ச்கா லெனப்பெருளு 

மோரூரா மென்றார் முனம்” 

என்று கூறினர். கேட்டு வியந்சு படிக்காசுப் புலவர் 
பாகம் பிரியாப்புலவசைத்தழுல இருவ£ரம் சந்தோஷ முகமன் 

பேசிக்கொண்டு ஊர்க்குட் சென்றனர், இவர் வரவை அறிந்த



ப் இக்நாலாசரியர், 

காங்கேயன் என்பார் ௭.இர் நின்று உபசரித்து ௮ழைத்து மாளி 

கையுட் சென்று குசலம் வினவி மூழ்க தனர். 

பின்பு அவ்வூரில் எழச்கு நளிப 6 ஸ்ரீபுஜங்க பூஷணர் ? 

என்லும் பாம்பலங்காமர் மீது வருக்கக்கோவை பாடினர். . பாம். 

பலன்காரர் கோயிலில் வித்வ சபை ஓன்று கூடிற்று, . ௮சங்கேற் 

நினர், கேட்டோர் சந்தோஷ முற்றார்கள். அங்கிருந்த, பாகம் 

பிரியான் என்னும் புலவர், 

சட்டளைச்சலித்துறை, 

சாரூர் பொழி நிகழ் மோரூறிற் பாம்பலல் சாரரின்மேற் 

சீரூர் வருக்சத் தொடைமாலை யன்புறச் செப்பினனால் 

நீரூர் புடவிக் கவிவாணர் வாழ்த நிமிர்களக்ழைப் 
பேரூர் வருபடிச் காச னென்றோ து பெரியவனே, 

என்று புகழ்க்து பாடினர். இருந்த புலவருக்கு உபசரரத் 
அடன் சன்மானங்கள் செய்த உபகாரியைக்குறித்துப் படிக்கா 
சப் புலவரும், 

கட்டளைச் சலித் தறை, 

௮ந்திப் பிறைச்சடை யாரா வாஈல ராலயத்திற் 
6650 பிரான்கதை கற்சிலை யாலமை காங்கெயரில் 

விந்தைப் புயக்கும ரேச்திர வேந்து வியக்செமக்குத் 
தர்.தச் சிவிகை சொடுத்தான் பெரும்புகழ் சாங்னெனே. 

எனப் புகழ்ந்து பரராட்டினர். பின்பு பிரயாணத்துக்கு 
விடைபெடப் புலவர் சென்று 'பேசிக்கொண்டிருகும்பொழு த 

அக் குமாரசாமிக் காங்கேயரின் சிறுமி சகப்பனாரைப் பார்தத, 
* அப்பா இவர் பாட்டு அழகா இருந்தது அதை இப்போது 
சொல்லச் சொல்லே”? எனச் இரித்துக்கொண்டு மழலைச்சொல் 
“லால் கடடனள். இவ்வார்த்தைகேட்ட படிக்காசர் யோ, வருக் 
கக் கோவைபில் ௩௧-வஅ செய்யுளில் :...கல்லுங்கவி சொல்லும் 

22 போர்...” என்ற செய்யுளைப் பிசசங்கிக்கும்பொழுது சபை 
பினசெல்லீரும் ௮இசயித்துச்சிரித்தீர்கள். இப்பொழுது இக்தச்
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ச.றுபெண் பேசியதே குழள்வேண்பாவாக இருப்பதைக் கவனித் 

,தீர்களா? 

1 அப்பா விவர்பாட் டழகா விருந்தை 

இப்போது சொல்லச்சொல் லே ” 

என்றமைந்அுடக்கன் றது. இவ்வளவு பழக்கமாவதற்குகீ 

கல்விப் பழக்கம் சல் வளவிருக்கவேண்டும். இப்படியில்லாமலா ? 

கற்றோருக்கு வாரி வாரிக்கொடுத்து எத்தனையோ பிசபந்தங் 

களை உங்கள் பெரியோர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் என வியந்து 

பாராட்டி விடைபெற்றனர். 

பின்னர் அங்கு நின்றும் திவிகையேறிப் புறப்பட்டுக் 

இழக்கு நோக்குப் பல தலதரிசனம் செய்துக்கொண்டு தண்டலை 

நீணெறி எனும்தலத்தையடைக்து அங்குள்ள அன்பர்கள் Gaia 

ட.க்கொள்ளத் 4 தண்டலையார் சதகம்” என ஓரு சதகத்ை 

அருளிச்செய்,.. சநிதானத்இல் ௮சங்கேற்றிப் பரிசம் பெற்று, 

வரழ்ர் இருந்தனர், பின்பு மின்டை சென்றபின், திருத் தருமபுஏ 

வாஇனத்தில் ஞாகாசாரியசாக எழுந்தருளிய குருமர்த்திகள் உல 

க்குமாறு ௮ணுக் ஈத்தொண்டசா கவிருந்து, ௮வ்வாசரரியர் ௮.றுக் 

இச௫ித்தவாறு லைத்திற்வான் கோவில் கட்டளை நடத்திக் 

"கொண்டு படிக்காசுத் தம்பிரான்”? எனப் பிரசித்தமாக விள ர? 

வரும் நாளில், * புள்ளிருக்கும் 2வளுர்க் கலம்பகம்”? என ல 

அரிய பிரபந்தம் பாடி. சந்திதிபில் ௮சக்கேற்றி அல்கு வூ. 

முந்தன ர். முன் னர் தமக்குப் படி க்காக பரலித்த சிற்சபாமா ஒர் 

   
   

த் 

> 
“Ef 

ஸ்ரீபாகதக்தொண்டு செய்யக் கருதி சிதம்பரத்தைபடைந்து ம் 

சபேசமை தரி௫த்துக் கொண்டு பாமாலை சூட்டி CGT LIL, D 

பெற்று நடச.ஜாது HHP BUTS நிழலையடைந்தனர். 

வெண்பாவிழ்புசழேச்இப ரணிக்கோசயங்கொண்டான் விருத்தமென் 54 

ஒண்பாவி லுயர்கம்பன் சே வையுலா வக்தாதிச் கொட்டக்கூக்சண் 

கண்பாய கலம்பகத்தி விரட்டையர்சள் வசைபாடம் காளமேகம் 

பண்பாயபகர் சந்தம் படிக்காகலா லொருவர் பகொணா 25. 

  

இ. ௮. முத்துசாமிக் ழேரனுர்.



PPRRRP LPL Se LL LLL LL LL, 
a. 

திருச்சிற்றம்பலம். 

Cun res 

பாம்பலங்கரரர் 

வருக்கக் கோவை. 

  

காப்பு 

கட்டளை க்கலித்துறை. 
பரிதி புசாப்பொழின் மோளுரிற் பாம்பலங் காசர்தன்மேற் 

சுருதிய தான தமிழால் வருக்கத் தொடைசொலவே 

சரிதைய தாகத் திருமாலும் வேதனுர் தாள்பணியக் 

கருதிய கம்பத்திற் செல்லவி நாயகன் காப்பெமக்கே. 

காட்சி. 

அமுதம் பொழிந்த குவளைசெங் காந்த சசம்பை கஞ்சங் 

குழுதங் குமிழ்வள்ளை வேயங்கொண் டேபசுங் கோங்குதென்னை 

கமூகுஞ் செறிவயன் மோளுரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

மிதம் பொழிமலர்க் காவ டொருவல்லி தோன்றியதே. & 

ஜயம். 

ஆடக மோவசை யோதிசையோ சும லாலயப் பூச் 

தோடக மோபணி நாடகமோமலர்ச் சோலைகளோ 

காடக மோதிய மோளுூரித் பாம்பலங் காசர்வெற்பில் 

ஏடக மோதுபொற் பாடக மரதினுக் கேதிடமே. a 

அணிவு. 

இங்கைய மேதினிப் பாதமுஞ் சாச்து மிணைவிழியுங் 

கொங்கையும் வல்லியுங் கூக்தலின் மாலையுங் கொன்றைதிக்கட் 

கங்கையுஞ் சூடிய மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்$வெற்பிறீ 

பங்கைய மேவு புவிமாதென் நின்று பகரம் திடவே. ௩



2 பாம்பலங்காரர் 

ஈங்கய லான திரண்டான பார்வை பயிவரிடத்தி 

லாக்கயல் போவெனு மொன்ஜனொன்று வாவெனு மாறுபத்துக் 

காஙகயர் போற்றிய மோளுரிற் பாம்பலல் காரர்வெற்பின் 

மூங்கைய சாலு மொழியப் படுமிது மோசமன் றே. ௪ 

Orig பின்னிலை ரகிற்நற்கெண்ணல். 

- உளத்திற் பிநந்த மயனும் வெப்ப முயர்கலவிக் 
குளத்திம் குளித்தன்றி நீ ல்காமுச் கீரிற் கொதஇத்தாஞ்சைக் 

களத்திற் நரித்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காசற்வெற்பிற் 

றளத்திற் கமலை தனையிரப் போகர் தனி நெஞ்சமே ௫ 

இசக்து பின்னிலை நிற்றல். 

ஊரும் புனற்கயற் கண்வாளி தைத்தென் னுடந்குருதி 

சோரும் படிகண்டு மாற்றுக லீர்வளை தோயுமெழு 

காருந் தியபொழின் மோளுரிற் பாம்பலல் காரர்வெற்பிற் 
முருர் ௮ பூங்குழ லார்க்கில்லை யோகெஞ்சிழ் நண்ணனளியே. ௬ 

மூன்னிலை யாச்சல். 

எர்தனை வேள்பொரக் கண்டேறுர் நெஞ் லிரங்கச்சத்றும் 

நிந்தனை யொன்றும் பகராம லேகெடு வேறமித்த 

கந்தனை யீன்றவர் மோரூரீற் பாம்பலங் காசர்வெற்பில் 

வந்தனை யெந்தனைச் சிந்தனை தீர்த்தின்று வாழ்விக்கவே. or 

மெய்தொட்டுப்பயிறல். 

ஏர்க்குங் குமமுலை யோவதி பார மிதுவுமல்லாற் 

கோக்குக் தரள வடத்தையும் பூட்டினர் கூருஇராற் 

கார்ச்குஞ் சரஞ்செற்ற மோளூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

பார்க்கும் பொழுதளி காளிடை நேர்இற் பழிநமக்கே. A 

மூறவர்குறிப்புணர் சல், 

லயம் புகுங்கெடி. யாற்தினின் ரூழ் பமரின்மித 

வையொன்று வர்ிதய்தும் வாக்கு மேகரு மாவிழவே 

ல கையம்பு 2 தாட்டவர் Cui ha பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

செய்யம் புயமல சானைக் தாடன் இறுஈகையே, ௯



வருக்கக் கோவை. 

புணர்ச்டிமின் மகிழ் தல். 

ஒருமா தவரு மதியாத வானந்த முற்றதுருன் 

னரூமா தவமெனச் செய்தவ போசுச்ட யக்ககரிற் 

கருமாரி கண்டவர் போளுரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

பெருமா னிடத்தில் வருமா ஈலமின்று பெற்றிட வே. 

அணிர்துழி காணியதுணர்ச்து செளிவித்தல். 

ஐதியின் மாலையுங் கொங்கையிம் பூணுமுடையு மெய்யித் 

போ தியலா குன் போலணிக்தேன் மதி போன்றசங்ககங் 

காதிபலாயணி மோளுமிழ் பாம்பலங் கார் வெற்பி 
க ல் ன் த ஸூ 

லாதஇயின் மாது தனக்கிளை யாப்கணி பையத்தைமய, 

இடமணித்ென் றல்; 

ஒள வச வக்கிரி மேனின் று af pb BD ib Redo 

யிவ்வன சக்கிரி மேலேதெறிப்ப விணை மதியைக் 

கவ்வர வப்பணி மோரளூரிழ் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மவ்வ னகைத்திரு வேயுமதூர்க் கெமர் வாழ்பதியே. 

பிரிர்துவருகென் றல். 

கற்பகக் காகரர் மாளப் பொருவயிற் கண்ணியையிகங் 

கற்பக லாக வுனைப்பிரி யேன்வின ங் சண்டமுட்டக் 

கற்பகக் கரவளர் மோளூரிற் பாம்பலங் கா.ர/வெற்பிற் 

கற்பகத் தாயிங் இ.தவரு வேனிச் கணர் தனிலே. 

தலைவனீங்கப் பொருது தலைவி நினைர் இரங்கல், 

காமக் தவிசென் றறகெடு கோரல் கருஇயெமக் 

காமன் புசைத்தன வெல்லா மறந்திங் கடற்பொருவிழ் 

காமன் றனைச்செற்ற மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

காமன் புவிமன்ன ரிப் போது நீங்கக் ௪ரு இனமே. 

இளையான் சங்கச் துடன் கூடி நியிக் BND. & Ran 

விளையா டரைக் சணக் தேவரு வேன்வளீ மேவு செல்வங் 

SOME GIT கருள் மோதி ற் பாம்பஒங் காமர் வ pile 

வளையா டுசெங்கை புடைசோரத் தர ங்கிய வாறென வே; 

௧௦ 

௧௨. 

Gh. 

ae 

௧௫



4 பாம்பலங்காரர் 

"தலைவன் பாங்கனைச் சார்தல். 

கலன் பிரிக்கவுள் கூட்டவு மின்பங் கிளார்திடவு 

மாலன் புறுதுயார் மாற்றவுக் தேற்றவு மார்க்கண்டர்க்காய்க் 

காலன் றனைச்செற்ற மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

ஹாலன் றனது துணைாமக் குண்டு நுவல்வதற்கே. ௪௬ 

பாங்கன் தலைவனை யு.ற்றது வினாதல். 

குறிக்கும் LI Coen FF in சொன்னார் க்குத் தோர் றுங் குரைஈ் சனையோ 

, வெறிக்குஞ் சரத்தின் மெலிர்தனை யோவன வேடனெச்இத் 

கதி.க்கன்பு பூண் டவர் Gurren fb பாம்பலங் கா சர்வெற்பில் 

எறிக்கும் வெயிலின் மன் ஞவின்று மேதுக் சொத்தனையே. ௧௪ 

: தலைவன் உற்ததுரைத்தல். 

கூரிய வேல்விழிப் பார்வையி னாலுங் குளிர்ந்தமொழி 

யாரிய லாற்செயு மாய்கையி னாலு மடியவர்தள் 

கரரிய மென்றவர் (மோளூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

போரிய லானவென் வீரிய மாறிப் புறகட்டதே, 5H 

பாங்கன் றலைவனைப் பழித்தல். 

கெசஞ்சத கத்தி ளேவங் கெலித்திடுங் கேசரியோ 
7.சங்கத லிக்கவன் றஞ்னெ வாஜெெப்ப தாருமுயல் 

sna இத்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 
புசங்க விளை த்தது நீயிறை யேயொரு பூல்கொடிக்கே. ௪௯ 

தலைவன் பாங்கனை முணிதல். 

கேணித் இலாகை யார்தந்த காதற் கிரிடையினா 

னாணித் தளர்தல்கண் டஞ்சலென் னாதுவிண் ணாட்டினர்க்குக் 
காணித் தலர்தரு மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

லாணிப் படுபுண்ணிற் காரம்வைத் தாங்கன் றைறந்தனையே. ௨௦ 

பாங்கன் சன் மனச் தழுங்கல். 

கைக்கும் விடமன்ன க.ண்ணாளைக் காவினிற் கண்டுருகு 
கைக்கில் இனியென யாண்சொலு வேனெற்றிக் கண்ணகைசெவ் 

கைக்குங் கனலியர் மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

கைய௰்மாஞ் சரம்பறி சே ராதுலர்க்கருள் காவலனே... ௨௪



வருக்கக் கோவை. 5 

தலைவன் பாங்கனை முனிசல் ட 

கொங்கைக் குறியு மதரக்குறியுங் கொடி யிடையாள் 

செங்கைக் குறியுங்கண் டாற்றுவ ர திருச் செஞ்சடை மேற் 

கங்கைக் குறிவைத்த மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்ிவெற்பி 

லள்கைக் குழியைந்றும் வேளா சுமழு Hy BOT. ௨௨ 

பாங்க னெவ்விடத் செவ்வியம் சென்றல். 

கோக னஸகத்திரு வன்னா ஞறையுங் குவிர்புன மும் 

வாக தெனச்செய் பியலான தொன்றை மணிக்கிரிமேத் 

காக மெரித்தவர் மோரூரிற் பாம்பலங். கரரர்வெந்பி 

லாச மஉழ்ச்௪ பெறவரு ளாயெனக் காண்டகையே. ௨௩ 

அவ்விடத் தவ்வியற் றென்றல். 

கெளவணி நீல மிருகாற் றமனியங் கைக்கொடதந்தக் 

கெளவ ணெறியுக் கல்கோ மேதகங்கருச் தொன்றடியார் 

கெளவன மாற்றிய மோளுரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

கெளவச வீன்ற மணிக்கா லிதணிற்குங் காரிகைக்கே. ௨௪ 

பாங்கன் ஐலைவனைக் தேற்றல். 

சங்கா.ழி சூழ்புவி யின்கராவ லாவுன் றனக் கனத்த 

வெங்கா தல்தந்த ருளுங்கோ தையைக்கண்டு. மீளமட்டுக். 

கங்காள ரூபியர் மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மங்காம லிக்கிருன் பொங்கார மான வருத்தமற்றே. ௨௫ 

பாங்கன் றலைவியைச் காண்டல். 

சாந்தமு லாவும்.புனமுமிதேே மன்னர் தாமுரைத்த 

வேர்திழை யாவது மிக்கிவசே யிருணிக்கு மிர்த்ர 

கார் தம தாமகிழ் மோரூரிற் பாம்பலங் தாரர்வெற்பி 

னாந்தள சாத படியேவர்: தெய்தினர் ஈன்னெஞ்சமே. ௨௬ 

பாங்கன் றலைவனை வியத்சல். 

சித்தர் தரும்பியென். பால்வர்த வீ.ரத்தைச் செய்பவற்றே 

முத்தம் புனையுந் சனத்தாளை நீங்கிச்செய் முத்தொழிம் குள் 

கத்கனெனவக்த மேரூரிம் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

புத்தம் புதுமலர்க் காவூடு எர்தம் புரவலேே. உள
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இஃழ்ச் தற் இரங்கல். 

சீதப் பரிமள மார்பனை நாம்வசை செப்பல்புல்லர் 

வேதப் பொருளைப் பழித்தன வாறொக்கும் வில்விசயன் 

காதப் படைதந்த மோளுரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

லேப் படவின்றி யாமறி யாம லிகழ்ச்ததுவே. ௨௮ 

பாங்கன், நலைவன் றனக்குச் தலைவி நீலைகூறல். 

சுண்ண நிறைந்த மலர்ப்பூங் குழலுர் அுடியிடையும் 

பண்ணமர் சொல்லுமிக் காவிழ்கண் டேன்மனப் பத்தியுடன் 

கண்ணர் துதித்திடு மோளூரிற் பாம்பலங் காரர் வெற்பில் 

வண்ண மலர்ப்புய மன்னா கமல வனிதையையே. ௨௯ 

சர்தெய்வச் தருமெனச் சேரல், 

HGH Pm காவி லிவர்வரு வாசெனத் தோன்றிலமே 

ஏரூர் குழலியை முன் றந்த தெய்வ மினந் தருமே 

காரூருங் காவளர் மோரூரிற் பாம்பலங் க. ரர்வெற்பிந் 

போரூரும் வாட்கண்ணி வாரூருங் கொங்கை புணருதற்கே. ௩௦ 

இறைவியைக் காண்டல். 

செல்லும் பெரமுதெவ் வணங்காண்ப தென்று தகை க்குநெஞ்சே 

சொல்லும் புனமு மிதணுங்கண் டேரட்ட தூணிசையிற் 

கல்லுங் கவிசொல்லு மோரசூரிற் பாம்பலக் காசர்வெற்பி 

லல்லும் பகலும் பிரியாம லேகவிளை யாடுதற்கே. AS 

புணர்ச்சியின் மூழ்ன். 
சேர்ந்தணை மீதி லநுபோக மோகஞ் செலுத்தியின்ப 
நாந்தணி யாத மயல்தணிக் தோம்வள்ளி காயகியார் 

காந்தனை யின்றவர் மோரூரிற் பாம்பலவ் காரர் 9வற்பி 

லேர்திளங் கொங்கை மயிலை குறைஈமக் கேஇனி2ய. ௬௨ 

புகழ்தல். 
சைவ முதிலென வேவக்த வாறு சமயதஅக்குக் 

டோநற் Rar ain gD தெய்வங் குருவுமை யன்றியுண் 

eras Sui dsiilp மோரரிற் பாம்பலல் காரர்வெழ்பின் 

மெய்வக்த வின்ப வு 2போக மோகம் விளைவிக்கவே. ௩௩



வருக்கக் கோவை. 

தலைவியைப் பாங்கியொடு ௮ருசெனப் பசர்தல். 

சொற்றான் பலவினி யான்்சொலப் போவதென் Cop ySuye 

னற்றா மரைமயி3ல வழுவாய் செய்ய சான்மறைதால் 
= 3 ல ரூ 2 ர த 2 ச ் 

கற்றார் து.தித்திரி மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மற்ராரு மேகினை யீர்காளை யாள வரும் பொழுதே. 

பாங்கி ஐயமு£த்றோர் தல். 

சோலையி னாம்விகை யாடு மிடந்தொ அஞ் சுற்றிச்சுற்றி 

மாலையம் போதுமட் டாய் தி 2தடி னேன்மஷ்ற யோர்கடிரி 

காலையும் போற்றிய மோளூமிதற் பாம்பலங் காரர்வெற்பித் 

சேலயில் வாளம் ப. சவிழி யாயெங்கு சென் றனையே. 

பாங்கி யயர்த்து வினாதல், 

செளவா னிறைக்க துடியிடை யாயுன் றனக்கொரின்ப 

மெவ்வா றென க்கறி யாதுவச் தெய்இழ் நிசாக்கதிரைக் 

கெளவ் வ(டரவணி மோரூரிற் பாம்பலங் காராவெற்பிற் 

செவ்வாய் இறர்தெனக் கவ்வா றகனையே செப்புகவே. 

தலைவி மறைச்சல். 

௩௪ 

௩௫ 

/உ௭௬ 

ஞாலத் இதுபலர் கேட்கிலென் சொல்வராபன் ஞளுமெந்தன் 

லத்தை நீசண் டறிர்தே யிருக்கவுஞ் சிர்தித்தவக் 

காலத்தின் மூன்வரு மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

னீலத்தைப் பூட்டு மவர்போ லுரசைத்தனை நேரிழையே. 

தலைவி கொடுஞ்சகொம் சொல்லல். 

ஜெண்டுகண் டஞ்சரி போலாக ஈன்மின்று நீருளைத்த 

கூ: 

சொண்டுசண் டாவி யறக்குறைர் தேன்றுற வோர்மன த்திற் 

கண்டுநின் Cogs Su மோளூரிற் பாம்பலல் காசர்வெற்பில் 

வண்டுகொண் டாடும் குழலீ ரிவ்வார்த்சை பறர்தருமே. 

சலைவியைப் பாங்கி கொடுஞ்சொரற் சொல்லல். 

ஜொோள்குஞ் சசியை நிகரஅுதலா யுக்த லூபுரக்காற் 
கொள்கும் பரண்மிசை கூடில வேமலர்க் கோகனகக் 

கள்குங் குமகிறை மோரூரிற் பாம்பலல் காரர்வெற்பிற் 

றெள்ஞூர் களப்பணி மின்னே மக்குச்சேல் லாதிதுவே. 

௩.௮ 

௨௯
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தலைவி சுனைபாடிப துர்த்சல். 

தனியே wears காணாம லேயிந்தத் தார்பொழிற்குட் 

பனியே நிறைசுனை யாடிவக் தேன்கயல் பாய்ர்திடமாங் 

கனிய யு.இர்வயன் Sins emf wd பாம்பலங் காசர்வெற்பி 

லினியே துனையன்றி வெறுள தோதுணை யென்றனக்கே. ௪௦ 

சுனை வியர்துகாச்சல் 

தாதன்பு கூரத் தகுமோ வதரக் தனிற்சிவப்பைப் 

போதம் பரவிழி தான்வாங்கு மோமடற் பூகம்விண்டு 

காதம் மறைத்திரி மோளூரிற் பாம்பலன் காரர்வெற்பின் 

மாதச் இரிச்சுனை யாக்காண வின்று வருகுதுமே. ௪௪ 

மான் வினா௫ல். ் 5 

இரு5ரு கோட்டுட னென்கையில் வாளி திறந்தபுண்ணோ 

டொருகலை நீர்வரக் கண்டிலி சோதுற வோர்கண்மனன் 

கர தி2ப வாழ்த்திரி மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மருவளர் பூங்குழ லீரிருங் கான வனந்தனிலே. ௪௨ 

பாங் தலைவியைக் கொடுஞ்சொஜ்கூறல். 

இராதி தீர ரிவரையின் னாசெனத் தேறுகிலேன் 

மேசார் தனவல்லி யேயுசை யாயுமை வேண்டமுன்னாட். 

காரானை யானவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

சோரா தெனக்குச் சொலநீதி யோசொலுக் தோழியர்க்கே. ௪௩ 

தலைவி பாங்கியைக் கொடுஞ் சொற்கூறல். 

அணையாய் விரும்பி யிபவும் பகலுமிச் சோலையிலே 

யிணையா யிருக்கவு மீதுசைத்தாய் சங்க மேந்தரியைக் 

கணையாய்த் தொடுத்தவர் மோரூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

-பிணையா யிதற்இங் செயா யினியென் கொல் பேசுவதே. ௪௪ 

வேழம் வினாதல். 

தூரிகை யாலும் வசையவொண் ணாத அடி.யிடையீர் 

பாரிபஈகரய முடன்சோரி சோரப் பரதவிதவ் 

காரிகை யார்பயின் மோரூரித் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் . 

கூரிய வாளி யுடன்வந்த தோவொரு குஞ்சரமே, ௪௫
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மெர்ழி வினா தல், 

தெண்டிரைக் குள்ளெழுர் இல்களி லூறிய தெள்ளமுத்ங் 

கொண்டிருச் குற்இரு வாய்மலர்ற் தா ன்மனங் சொண்டபத்தி 

க்ண்டிரக் கந்தரு மோரூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பில் 

வண்டிருச் குங்கும லீர்சிந்து மோவறீத் வாய்முத்திமே. ae 

எதிர் மொழி கொடுத்தல், 

தேனேறு தார்ப்புய மன்னு வுக்கே செப்பில்வெள்ளை 

யானேறு வாசன்றி வேறறி யோமெருக் காதீதிதும்பை 

கானேறு கொன்றையர் மோளுரிற் பாம்பலங் கர்ரர்வெற்பின் 

மானேறு வேழஞ் சலையாழி யன்றி வதைப்பத்ற்கே, Hot 

பிஹை தொழுகென்தல். 

தைய லிடத்தர் இருச்சடை மீதிற் றரித்தபிறை 
மெய்யி தெவர்க்குர் தொழச் இடையாமரு வெண்டலைமான் 

கய தனிற்பரி மேர்ரூரிற் பாம்பலல் காசாவெற்பிற் 

செய்ய மலர்ச்குழ லாய்குவிப் பாயுன் செழுங்கசமே. eH 

தீடுங்க காட்டம். 

தொடுக்கும் கணைவிழி யாய்கம் புன்த்தெர்ரு தோன்றறன்னை 

பெடுக்கும் பொழுதுச்ண் டேனவர் வர்ள்பட் டி ருங்கடலிற் ற் 

கடுக்கண் டணிந்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் கார்ர்வெற்பில் 

நடுக்சகண்ட அண்ட மிசண்டாக விழுள்கை சாக்த்தையே. ௪௯ 

உட்கோள் சாற்றல். 

தோசண மாக ஈவமணி மாலை தொடுத்திடுகோ 

வாரண மாழுலைக் கச்சணி கேர்டொன் வளையல்விற்க்க் 

காரண மாய்வரத மோரளுரிற் பர்ம்பலங காரர்வெற்பித் 

பூர்ண மான் மதிமுகத் தீரொன்று போதியுமே. ௫௦ 

குலமுறை செத்தல். 
தெள்வைக் கொடிகம லத்தோன் கொடிக்குச் சரிவருமேர் 

வெவ்வயில் வேடர் செடியில் ணீழுடி. Cargo wet 

கெளவை யுருதருண் மோ்ரூரிற் பாம்பல டங் கரசர்வெற்பி 

'லவ்வகை சன்மணவங் கூடிய கர்றெம் மிறையவனே. இச்
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தலைவன் தலைவியை. மேம்பட வுரைத்தல். 

கஞ்ச த் அஇடன்வந்த மாணிக்க மீ. ரமைக்கொறுமமன் 

றஞ்?ிப் பழித்திங் ககற்றுவ சோவணங் கேவணங்குத்' 

கஞ்சப் பதந்தர மோரூரிற் பாம்பலம் காசா வெற்பி 
% : ட ் ட 4 தட இ. னெஞ்சத் அகத்து முடி.மேற் புனைவர் நிருபர்களே. 

பரங்கி யறியாள்போன்று வினாதல், 

மாலா sense வல்லமன் னாவிக்த காகவன த் 

தேலார் குழலிய சேண்ணில ரேயெம சாசனைத்தன் 

காலா ௮ுதைத்தவர் மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 
© ம் ei க 

மேலான நீயிங்கு மமாலான தர்ர கு விளம்புக2வ. 

gma Boma தன்மை விளம்பல். 

நிலை2ய புனத்தத் நிலையே grainy யோன்றுயிலா 

லிலைய யுதச மிலை?ய மருங்கு 2லன் னாளுமெண்ணெண் 

கலையே பயிற்றிப குளித் Li Loe ora tou DD 

aowenw muar Win su UouTsr wre saw, 

பாங்கி பேசமை பூட்டல்.. 

நீரிற் குடத்திங் கொரறுத்தியென் றேதன் னிழலைக்கண்டு 

வாரிப் பிடிக்கக் கருதுமிப் பேதைக்கு aur Do Sm vel 

காரிற் குழாம்படி. மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

போரிற் சிறந்தகை வேலண்ணா லேமயல் பூட்டினையே. 
த் ‘ ச 

தலைவன் தலைவி மூதறிவுடமை மொழிதல். 

அண்மதி யாசற நீயுமவ் வாறு நுவலுமென்ற 
ஆ. க. லே விஷச் “tanh a 

துண்மதி யார ஈலமே விளைத்த ஆணர்ந்துமிடக் 

கண்மதி யானவர் மோ ரூ மித் பாம்பலம் காசர் வெற்பிற் 

பெண்மதி யாலுசைத் தாயணக் கேசிறு பேதையென்றே. 

பங்க மறுத்தல். 

“arf an, Comins அருக்கன் 5 Boer னுவலவென்ற 

னாலினி தல்ல வளவன்றன் சேயைஞான் னாளிசதக் 

ELAN 30 FF SUT ee ரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பின் 

மாலினி கானமன் னாதவி ரீரிவ் வசன கதையே. 

௫௨ 

(௫௩ 

௫௪ 

௫௭௬
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தலைவன் மடலைக் ஈன்மேல் வைச்துச் சாச்றல். 

நெடு காண் மலர்சலழை கொண்டு நின்றேயிக்த நீமிபரம் 

படுரா னுமைவிட்டுப் போவதுண் டோசடா பாசமதிற் 

கடிகாகம் பூண்டவர் மோரூரிம் பாம்பலங் காரர்வெற்பில் 

வடுகாகக் கொண்டு வருவன் பொதுவின் மடலெடித்தே. இறு 

என்னை மறைத்தபினெளிதென ஈகுதல். 

மோட்ட நி னைக தனையால் நேசக் கடற்கண் மரக்கல 
வாசப் படாகமுங் காலுமுண் டேன்மணி வாய்த்தபிர 

காசச் இருமதின் மோரூரிழ் பாம்பலங் காசர்வெற்பில் 

வேசத் இமைகுன்ற மீகாமனை யென்கொல் வேண்டுவதே. ௫௯ 

தலைவன் பாங்கியைப் பழித சல். 

கையும் படிடூனக் இர்ரேச மின்செர னவின் தெல்லாம் 

வெயப்பி லிடுமஞ்ச ளாயின வோகதிர் வேலனுடன் 

கையைக் தனைத்தரு மோரளுரிர் பாம்பலங் காரர் வெற்பின் 
‘ Ae ல் : த. டர 

GOLD IL] OT கடலி ற் பெ HBG ட அாய்த திட்ட வா ஜொக்கு 2ம. ௬௦0 

பாங்கி ௮ஞ்ட அ௮ச்ஈறச்கல். 

கொடிக்கும் பொழுதும் பிரியார்கள் கானவர் கொய்யரின்சொஜழ் 

பஉக்குல் ளிய மகலாது பைம்புனம் பான்மஇியைக் 
த ரூ . ட் . * க > 

கடிக்கு மரரவணி மோளுரிழ் பாம்பலங் காசர்வெற்பிந் 

அடி. க்குங் கொடிக்கு நிகர்மருங் காட்கெங்கன் சொல்வதே. ௬௪ 

தலைவன் தலைவி எளிமை கூதல், 

சகோவான வென்பெயர் நீயொரு சற்று அவன்தமட்டே 

பூவாச மேவு குழலா ளெதிர்வர்து போற்றிமலா்க் 
4 a a ரு a 

கால ஊிழலுறை மோரளூரிற் பாம்பலங் கரரர்வெற்பில் 

     வரவை கவெனவழைக் ன்சொல் சொல்லாடன் மனமூழ்ர்சே, ௬௨ 

பால்கி உலகய லஒுரைக் தல். 
தகெளவிப BIT BL kh Blo ரது (LT DTS) ட கடய 

செவ்விய தாக வசைக்தா கொள் வார்கள் வெண் டீங்கடன்னைக் 

கவ்.விய பாம்பணி Crea enh ஜ் பாம்பறிங் காசர்வெழ்பி 

லவ்விய நீக்கு முலகத்தெல் லாரு மறீர்திடவே. கடட
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தலைவனைப் பாங்கி ௮ருசென்றல், 

பரிகரி தேோரவல்ல மன்னவ னேமனம் பற்தினையால் 

வரிவிழி யாள வரைந்துகொ ஸணீமுன் மகத்தெழுந்த 
சரியுரிப் போர்வையர் மோரூரிற் பாம்பலங் கா.சர்வெற்பில் 
விரிகடல் சூழும் புவியோ சறிய விருப்பமுற்றே. 

,சலைவன் மறத்தல். 

பாந்தள் கடித த.க் தலைக்கொண்ட காலையிற் பாடங்கற்க 

வாய்ந்தவர் தம்மை ஈன் னாட்கேட்கக் தேடுவ தாகுமலர்க் 

கார் களந் தேன்சொறி மோருரித் பாம்பலங் காசர்வெற்பி 
லேக்இிழை யாளை மணஞ்செய்து கூடென்ற லின்னமுதே. 

பரங்கி தலைவியைக் குறியிடத்துய்த்து நீங்கல். 

பின்னிய கூறர்கன் மயிலே யிருவரும் பேதமின் நி 

மின்னிய லாக விக£ாயாடு வோமிரு வேற்கருங்கட் 

கன்னிய சாடச்செய் மோரூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

பன்னிய: மாலை கொவெரு வேனிர்தப் பைம்பொழிற்கே. 

yrs AIT wip se, 
பிடுபெற் முர்சர் தனக்காவி லின்பம் பெருகவென்போல் 

நீல க.தஇனிற் பெற்றவ சார்கொல்செந் நெற்கதலிக் 

காடு நிறைந்தடு மோரளூரிற் பாம்பலல் காரர்வெற்பிழ் 

் பாடு மனித்தி£ ளாடு மலர்க்குழற் பைந்தொடியே. 

இந்சொண்டேகல். 

புனையு ஈவமணிப் பூர்இரு, வோம் புனத் திலுள்ள 
இனையும் விளைந்தன கொய்வர செமரினிச் சேலுகளுல் 

கனையொண் கடல் சற்று மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

௬௪ 

பினையில் இருப்பதென் னேசெல்லு வோகம் பெரும்பதிக்கே. ௬௮ 

பாங்கயொடிடம் விடுத்துக்கொண்டசு றல். 

ip Oe Supd tor amet புன ததுறை பூங்கஸிகாள் 
ஆவிக் துயமுட னன்பர்வு் காலச வாமன்மலர்க். 
காவிற் குயினிறை மேோசசூரித் பாம்பலங். காசர்வெற்பில் 
வாவிக் சயலுகழ் மோசைத் தேடி. வரச்சொ லுமே, ௬௯
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தலைவன் வரும்புனராடி. மறகல். 

பெண்ணா ரிளமயிற் சாயலெங் கேயவர் பேச்சதெங்கே 

விண்ணா ரிதனுங் கவணுமெங் கேமத வேளைகெற்றிக் 
கண்ணா லெரித்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 

பண்ணார் மொழிக்களி காளளி காள்சொலும் பண்புறவே. ௭௦ 

இறைவ ுளசத்தொடு கொர்து வினாதல், 

பேசிக் கலந்தநு போகாத போகம் பெருகிடவே 

கேசத் இருக்கின்ற ரேசத்தி லேகதி கீடுமந்தக் 

காசித் தலம்புசழ் மோரூரிழ் பாம்பலங் காசர்வெற்பி 

அ£சிக் கிருகயி ரூயினவே ஈம தூழ்வினை 2ய. ore 

Qopds sacr ar aa mg sa. 

பையா டரவ மணியெயிம் கட்டப் பதுமமலர்ச் 

செய்யா ளுறையுர் இருமார் பிறைவாமுன் இந்துரத்தைக் 

கையாற் கழித்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மையா ரிருளில் வழிதேடி யிங்கனம் வர்தனமர, ௪௨ 

வண்டுறை சாரோன் வர்தெதிர்ப்படுதல். 

பொன்னே மணிவிளக் கேகதிசன்றிப் புறப்படவே 
இன்னேசம் பக்கய மார்திறர் தார்ரவ ரக்ஈமணிக் 

கன்னேர் மதிற்சுற்று போளுகிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

முன்னே செய்தவ மென்னே யெனக்இன்று முன்னின்றததே. ௩. 

தலைமகள் கெறியினதருமை நினைந்திரங்கல், 

போர்செயும் வேழமுஞ் இங்கமு மாளியும் பொங் கரவுஞ் 
சூர்செயும் வேங்கையும் வாழுமிக் ' கானிடைத் தால்புவிக்குட் 

கார்செயும் பூம்பொழின் Cures fp பாம்பலங் காரர்வெற்பி 
லார்செய்த மாதவ மோவர் தனையெங்க ளாண்டகையே. ore 

போகதற் குடன்படுதல். 

பெளவக் கடற்கதிர் தோன்றுமுன் னேும் பஇயடை?தற் 
இவ்வற் டொழுதினி லேசெலு வாயினி யென்மனதிற் 
கெளவைப் படுவது மோரூரிம் பாம்பலல் காசர்வேற்பித் 
கொவ்வைக் கனியி கழ் மின்னா சாயுங்கொண்டு கெத்தவனே ௭௫
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உடன் போக்கு, 

சானையாச வாச மடங்லயெ பின்னை வளர்த்தெடுத்த 
a 5 i ; 

USSF AT ளவளு மறியாம மலவல் லசையிருள்வாய் 

கனையார் கலிசுற்று மோளுரிழ் பாம்பலங் சாரர்வெற்பிற் 

றனையா தரிக்கு wiper ar னேகின டார்குழலை. ௭௬ 

கலைவன் தலைவியை வரைந்திருத்சல், 
ஆ an. Sea ட் ர ரு 

் i ன். BE: ந் மாவே ழவனெழ முன்னேதன் மாரகர் வந்துபுகுக் 

தேவேத நாலி னெறியினிழ் கைபற்றி பெட்டுதிக்குவ் 

காவே விளங்கிய மோரூரிற் பாம்பலவ் காரர்வெற்பிற் 

கோவே யிவசென வேகாழ்ர் திருக்தருள் கூர்ந்தனசே. எள 

மிக்கோரேதுக் காட்டல். 

மிகாக நாடி வருமன்னை அயயினி மீளுமங்கவ் 

SEWED Sr பருவக் திருவிளை யாடிலளோ 

கனக மேனியர் மோரூரிறழ் பாம்பலங் காரர்வெற்பின் 

மகவென லோடத் தொடார்கது வோசொலும் வாரிதியே. ௪௮ 

சலைவி பாங்கிக்குச் சன்னிலை உணர்த்தி விச் தல். 

மீளியு நானு மருங்கான் கடர்துபொன் மேடைசுற்று 

மாளிகை மேவி மணந்திங்கன் வாழ்வதை வாதுக்கன்று 

காளியோ டாடி.ய மோளுரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பி 

னீளிய வேல்விழி யீசெந்தன் பாங்கிமுன் னீர்சொலுமே. ௭௯ 

சலைவி வாழ்ச்சை செவிலி சேட்டு வாழ்ச்சல். 

முருகக் கடவுளும் வள்ளியு மென்னஈம் மொய்குழுலை 

பெருகப் பொருகர் மணந்சவை வந்தவர் பேசவில்வேள் 
கருகச் இவர்தவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

லிருகட் புனலொழித் தன்னையர் வாழ்த்தின ரின்பமுற்றே. ௮௦ 

பாங்கி இறைவனைப் புகழ்,சல். 

மூவா“று பண்ணு மிசைக்குமன் னாவெங்கண் மொய்குழலோ 

டேவாழும் வாழ்க்கையை யா2ன புகழ விரவிசுற்றுங் 

கரவால் விளங்கிய மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

னாவா யிரமனச் தன்போற் படைத்தில னான்முகனே. ௮௧
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இறைவன் பாங்கியைப் புகழ்தல். 

மென்மேற் பரிவு மிகவே வளைக்குமிம் மெல்லியலை 

யென் 2மற் பரிவுடன் கூட்டிய தால் வரையேக்துமரக் 

கன்மேற் பரிவுற்ற மோளுரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

அன்மேற் பரிவு மதக்கொண்ணு மோமன மொண்ணுத2ல.௮௨ 

தலைவன் பிரிர்சமை பாங்க யுை்கல். 

மேர்தர்த சந்துங் கழைகக்த முத்தும் விரிபுனன்முச் 

நீர்தத்த சங்குங் கொடுவா வேகினர் நீிகனிக் 

கார்த்த சோலைரளும் மோளூரிற் பாம்பலங் அ சர்வெற்பிற் 

போர்தந்த வேற்கண் மயி3லயிப் போதுன் புணுமுலைக்கே? ௮௩ 

பருவங் கண்டு பெருமகள் புலம்பல். 

மைக்காலம் வக்துஞ் சொரியும் பனிவர்தும் வாடைவந்து 

மிக்காலம் வந்துவர் தாரிலையேமழு வேர்திய செங் 
கைக்கரல காலனன் மோரூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

லக்கால மிந்தச் சதிபாத கங்க ளறிக் இலமே. ௮௪ 

இகுளை வம்பென்றல். 

மொ ழிரீர்மைதப்புவ சோவிறை தேரின் முழக்கமக்தோ 

பொழிநீர் முகிற்குல மன்றணங்கே செந்நெல் பூகங்கனம் 

கழிநீச தால்விளை மோரூரிற் பசம்பலங் காரர்வெற்பில் 

ANE சொழிபுன லாடலர் சூ. ணி மேகலையே. ௮௫ 

மெவ்வணி யணிகந்துசன் சேடியை விடுத்தல். 

மெளவற் குருந்து முருக்துமொவ் வாகை வாணுதமுன் 

யவ்வன மான தறிஃ திட வேயிளக் தென்றன் மணங் 

சவ்வி வரும்பொழின் மோளுரிற் பாம்பலங் கயரர்வெற்பிற் 

செவ்வணி சூட்டி விடுத்தா உனதுயிர்ச் சேடியையே. AGT 

பிரிலா ்றாமை. 

மோகம் பொன்னாகக் கொளும்பொ௮ மாதர்த முன்றிற்புகாத் 

மேகம் பொன்னாகிலு மீளுவ சேோவட மேரச தீறுங் 

காகம் பொன்னாகிய மோரளுரிற் பாம்வல.ங் STF Oa pF 

Ot Sis Quire oa தறித்தும்பொன் னாசைக் ககன்றவசே. அணி:
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கலைவி கொடுஞ்சொத் கூறல், 

யழமுனைகள் ath 8) சாவேரி வைகை ய.துவுமன்றிக் 

Gotu ores GOS wat Sorin ant ai கொண்டுதென்றற் 

கழு லுலாவிப மோரளுரிற் பாம்பலங் «cri Gap 

லமுதம் புளிக்கும் பலராட் பழதிலெம் மாடவற்கே, அ] 

தலைவி மூணிச் சலை பாணன் கூறல், 
யான்3பாய்ப் புகழ்ச்துகை யாழ்பூட்டி வாசத் திருஈ துநின்பேர் 

தான்போ யுளைத்தன ஸேவில்லை யோதலை யோசதெெப்பிக் 

கான்போத விழ்த்திடு மோரூரிற் பாம்பலல் காசர்வெற்பின் 

மான்போத வீ௬கல் லாற்சுரை யோடு வகையற்ற; ௮/௯ 

ன்புரை கொடுத்தல். 

யூகச் இரள்வரசை பாயக் சனிக ஞடை G1 pep 
ரூகப் புனல்பொங்கு Brot pe தானன் றரசெனநகீர்க 

காகத்தை வாழ்வித்த மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

னா சுச்தை கநேரல்கு லாகத்துக் கான ஈவமணியே. ௯0 

புணர்ச்சிபின் மலழ்சல், 
யோகா இபர்க்கு ஈலமே விளைப்பவ ருற்பன த்தை 

வேகண் டறிந்துகொண் டேனம வாதைக்கரு வாகாக 

காகாத மேனியர் மோளுூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பிற் 

போகாது போகங்க ஞள்ள தெல் லாமிப் புணர்ச்சியிலே. கி 

என்பொருட் பிரிவுரை ஏந்திழைச் சென்றல். 

யெளவன மான தனத்தாரப் பூண விருநி இயம் 

பெளவம தேறிக் கொடுவரு வேன் றமைப் பாடுமன் பர் 

கெளவை யுராதருண் மோரூரிற் பாம்பலங் கரமர்வெற்பிற் 

செவ்வன வேல்விழி யாய்மொழி யாயுங்கள் சேயிழைக்கே. ௬௨, 

தலைவன் பிரிவு பாங்கி விலக்கல், 

வசைகாடுந் இண்புய மன்னவ Cre um ore 
வுரைகாடு, மட்டும் பொறுத்தன ளோபுக ஹோக்குமெழு 
கசைராடும் போற்றிய போருரிற் பாம்பலங் காரரிவெற்பி 

லிசைநாடும் வேல்விழி யாளுயிர் காப்பகற் கென்கடனே., ௬௯.



வ௱க்கக் சோவை. 

பாங்இக்கும் தலைவன் பிரிவு உடன்படுதல். 

வார்முர்து பூண்முலை யாடனை க் கூடி மதன் கலவிப் 

போர்முந்த Sader Ios ௮னக்கிப் பொழுதரிதோ 

Sar Ups Mu பொழின் மோளுரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பி 

oot Fp Bi கண்ணி யுறுந்துய சாற்று த னேரிழையே. 

| வெள்ளணி யணீக்து மெல்லியல் விடுதல். 
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விண்ணா யிரச்தொழு வெள்சரிவெற் பாமென வெள்ளிவெண்பூ 

வெண்ணா யிரம்பெற்ற தூசு ௪ங கம்முதி இவைபுனைந் 

கண்ணா பிசன்றொழு மோரூரிற் பாம்பலங் காசர்வெற்பிற் 
ஐ 

பண்ணா .யிசம்பயில் பெண்ணாள் MOG Sener பாங்கியையே. ௯௬௫ 

தலைவன் வெற்றிமைகண்டு தலைவி Sense. 

விய வாசமும் மார்பினில் ரேகையு மெய்கிறையப் 

பூய சாந்தும் புளி: மாகப் புணரிசுற்.றுகி 

காசினி யோர்புகம் மோரூரிழ் பாம்பலவ் காரர் வெற்பில் 

Lor Rus னாவனைக் காணவென்றோ பிவதர் வர் தமையே. 

பாலனைப் பழி சல், , 

வெல்லமும் பாலு மெனவே யிருக்தகம் வேக்தர்தமை 

யில்லமும் பாயு மொன்திரண் டரக்களை uD om Rr 5 58 

கல்லணி கோபுர மோரூரிற் பாம்பல் சா.சர்வெற்பிற் 

செல்வு ina By தற்திட வந்த இறுகளி2ற. 

தாமச்குழலினயப் பால் கணித்தல், 

வேடச்தை யெண்ணிசண் டாயிர மாதரை மீவட்மெவ 

ேடைன் பு poo mes தாளிலை யோ திரு வூர் பணிவங் 

சரட் கணுதின் ற் Boren i ம் பாம்பலக கா.ரர்வெற்பி ற் 

கேோரடென் புறுபுறலை மாகணங் Ga gst) Ganson x dus. 

,தலை௨ன் வரவு தலைவி எகிர்கொண்டல். 

வையம் புகழ்மன்னர் வந்தா Ores Oa Rt oh GPa 

செய்பம் புயக்கரத் தேர்வர் தரள கச் BaF gisot ona 

கையம் புறப்புணார் மோருரிற் பாம்பஷங் ari oad ss 

யம் புயங்க பணிப்பணி மூணும் பய Bill ய. 

௬௮



os 5 ne பாம்பலங்காரர் வருக்கக் கோவை. 

பாங்கி ' இல்லறம் வாழ்த்தல், 

வெள வவிட வெண்ணும் பொருள 9தல் லாங்கொண்டு at MDs 

தெவ்விட வையக மெல்லாம் புசர்துபுத் தேளிருய்ய at 

சுவ்விட முண்டவர் மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்வெற்பில் 

வெவ்வட மன்னஃண் ணாளுடன் வாழிசெவ் வேலவனே. 

  

தூற்பயன்.. 

கன்னல் வயற்செறி மோளூரிற் பாம்பலங் காரர்த.ம்மேற் 
சொன்ன வருக்கத் தொடையொரு Bos துஇப்பவாதா 

பானனர் மதஇக்கப் புவிமீதில் வேண்டும் வளமுடைத்தாய்ப் 

ப்ன்னம TT SHI கிடையாப் பதவி பெறுகுவசே. 

மோருர்ப் பாம்பலங்காரர் வருக்கக்கோவை, 

தேற்றுப்பெற்றது. 

Pa 
SB


