
மாதர் மஞ்சரி: மலர் -$ 

புகழேத் இப்புலவர் 

இயறறிய 

அலலியாசாணிமாலை 

சித்திரப்படப் பதிப்பு, 

MADRAS 

PRINTED AT THP VAIJAVANT) £&RSS, 

(Madras Times Ponung & Publishing Co, Ftd) 

ev 

woof GRAWAME £8q. 16 8 (meTIRgD) Ay 92 WOUNT ROAD 

1913 

All Rights Reserved } [ரீஜிஸ்தர் செய்தது.





(LP & a} od) 7 

நூலாசிரியர் வரலாறு 

பலலியஈக ளாரபபரிசகப பலலாணடு வாழததெடுககச 

சொலலியற கவிவாணா தோததிரஙகள செய ஐரிறக 

விலலிபலில வலலவளாய விபனமதுசை ஆணடிராக 

அலலியின ககதைதனனை அ௮ரிவையரு தாடி ௧ 

நலலியற றமிழதனனில ஈயராகச செயதுவைதக 

வலலியற புலலாவெணபாத கமிழவளகஇல மிககவசாா 

புகழேக் திப்புலவா Fs Brin Bl OMIT oo.T NF 9 பல.சால 

பலவாருக வழசகபபடடு வருகிறா அலார காலா, நாடு, நர, 

சாதி இவைகளிவையெனத துணிஈது (சொலல முடியாது ஆயி 

னும ௮வா கம்பா காலகஇில இருஈதவெனக கூறுகிராகள படிக 

காசுபபுலவர் பாடிய தொணடைமணடலசதசம எனனும நாலில 

புகழேநதிபபுலவா தொணடைகாடடிற செககறபடடுக கருசிலுளள 

பொனவிகசைகசகளததுூரிற பிறதவசெனறு ௩௱॥டடி ருக௫றது 

இனி, முனனே சொலலிபபடி காணபரமபசையில வழஙகு௫௰ அவ 

ரடைப சரிததரததைச சுருககமாயக ௯ நு வோம, 

வரகுணபாண்டியன் ctor sir goer மதுரைில ௮௪ 

செலுகஇிவஈதான புகழேந்திப்புலவா அவனுடைய சமஸ.தான ஸித.து 

வானாக இருஈதாா அககாலததில உறையூரில குலோத்தஙகசோழன் 

எனொரு மனனன இருஈகான இக மனனனுககு விததியா 

குருவும, சமஸ்தான விததுவானுமாக இ.ருதவா ஒட்டக்கூத்தா 

எனபவா, இவரளை௪ சோழன, பாணடியகாடு செனறு பாண்டியன் 

மகளை த தனககு மணமபேடு வருமபடி அ௮னுபபிவைததான. 

ஒடடக்கூத்தரும் ௮வவாறே பாணடியனிடம சென்று சோழ 

BEG Moor பெண்ணை விவாகம செயதுகொடுகக வேண்டுமென gy



2 மூசவுைை ச 

கேட்டா  அபபொழுது பாண்டியன ஒட்டசகூகததரை நோக்கி 

: உமது சோழமனனன எமது பெணணைக கொளளககககவ?னா ? 

எவவகையில ௮வன எ௱சளிலு॥ ஏறறமானவன ?”' எனறு பறி 

காசமாகக கேடடாா இதைக?கடட கூததா; கவிஞசாதலால 

பாணடியனை (சோக உமது நாடடு வைகைபாறு, எஙகள காவேரி 

மாததததிகுச ரமமாகுமா ? உமது TERR ளகக எர 

Bar சூரியகுலக இறகுச௪ சாகுற ? றது மினகொடி கங்கள் 

புலிககொடியாகுமா ?”? நானா இது2பான௦ இனனுஞ சில கரூததுக 

களை பவைகது, 

5 ரூ ௫ 2்காரகதுசஉ கொப?பா கனவடட ஈமமானே 
(2 “Oo 

Fn. DIGU Gy] bi a alll a a வையை மபா வபாமாம௦ன 

ஆருக்கு வேம்பு க on Sion வாகான 

ஆதஇதக னககுகிக ராபுலி 8பா வாமானே 

வீசா ககுள வி. ரனொரு LB sored 0) வாமா னை 

lero Oi புலிககொடி. 1G Boor oleae ig Bis வானே 

ஊருக குறகதைநகா டிகொறுகை2ிபா வாமானே 

DEG olor சோணாடடு BHU / IT ODOT LO. fb iT டமமானே 

எனற பாடல ஒனறைர சொனனா 

இநத. பாடடைக கேடடார புகழேகதிபபுலவா, “பாணடிபன 

சமஸ தான AS Rares st nea, ஈகமககெ௫சே ஈமது மனனனைக 

குறைவுபமிகதி ஒரு புலவன 2/௪ காம சமமராரிருபபதா ? என 

மிறணணி, ஒடடககூததா பாடடுககு சா இர பாடடாக : சம்பததா 

இடட ஏடு எத2ரறிப போனது கா'2வரியிலா வைகையிலா ? சிவன 

முடியில ஏறுவது சூரியனா சஈஇசனா ? இருமால அவதாரரரகளில 

ஒனறு புலியா, மீனா ? 7? எனற இது2பானற '2வறுசில கருததுக 

களையும ௮மைததுப பாணடியனை உயாததி, 

ஒருமுனிவ னேரியிலோ வுரைதெளிதத தமமானே 

ஒபபரிய இருவிளையாட டுறறதையிலோ வமமானே 

இருநெடுமா லவதாரஞு சிறுபுலியோ வமமானே 

சிவனமுடியி £லேறுவதுஞ செ௱கதிரோ வமமானே
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ண்டு வருஷமாக மழையும குன்றியது குடிசள வலசை வாங்கிப் 

பானார்கள 

பாண்டியன் நாட்டில தங்கியிருக்க மனமிலலாக சொக்க 

நாதா, மீனாக்ஷி சமேதராய்க கானகஞ சோந்தார். ௮அுகே அருமை 

பாய்தீ சமைக ஓப பசசென்றிருர்த தனி விலவ மாததின்£ம், இரு 

வரும தங இளைபபாறினாகள அபூபோது one Urs Berd 

ரக நீரக்காக்கை ஒன்று அகாசத்திற பறஈது கண்ணீ தெளிச் 

தது அதனை குளிஈத சொசுகராதா, பசரிலைபிடினும பததாககு 

இசஙகுபவா அகையால, ிமூம்ச BH, YO FI UNO அழைத்து 

௮து அக விலவாசததைக ITS HUTS OFS கைஙகரியததுக 

காக மானுடஜனமம கொூிகதருளினா அ௮கலை ௮து ஒரு 

பெணணுரவடைநது பாண்டியன வீடடு வள்ளாடடிபாயிறறு. 

இவ?வளளாடடி கர நீன்முகன் எனனை அண்பிளளை 19 0% & 

FSS ONS Ses ணடியன உளளிட _ ஆ ராரசம பாண்டியரும தவஞ 

(செயது பிள்ளை வசமா Dis yun பா நட்டு ஆ. சணிபகதிறகுச சென் 

ram அபூபாழுது asm ioe புகதரனகிய நீன் 

முகன் பாண்டி ப சாசரியககைக தான் கைபபறறி ஆணடுவஈ 

கான, பாண்டியா தவககால அமமையா£ இருகி இவாகளுக்குப 

பொதுவில RH பெண க அளிககனள இககுழககை, மீனாக்ஷி 

யமிசமாப அலலியிலை ல அவதரிசுதது அககாரணதகால, அல்லி 

பென! OM rey ரிபு து. *4இது பெணபகவா லும் விர திரஙகளில 

ஆரை என இ நந்து, ஏுதாம வ இல நீன்முகனை க கொன்று பட்ட 

கடட) அரசாளும் ன இமாமை] வர ௧௩ திருஈகபடியால, 

பாணடியா இகனை சாயொரு£ னிய பாழூகா ந வண்ணபமாக 

வரார் வர்தாாரகளா 

நீன்முகன், பாணடியாககா iF BIT, BUT களிட.க.இற பகுதி 

வாஙக OF REID HIST ஆகைபால 44 (ரிசாயத்தில 

இதனை உணரகத அல்லியமமாள, நீன்முகனை எதாததுச சலகரித் 

து. க, தானை படட 3/_டி ககொண்டு பெணணசசியாய மதுளையை 

ஆண்டிருஈ தனள.
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ஆனைபும பண்ணானை 

Ai சூம் OY !ஊாணடைகள் 

Gornji Osx we Boor 

கூடடமெலலாஈ பெண கூடடம அகத  கனனைச ரசூழாதிருகக, 

மககைபபருவம அடைநது மாவீர பராகமத்தோடு அல்லி 

யம்மை அணிமதுசையை ௮சசாணடு ௮ராஈஇருஈ தாள. 

தாத்தயாகதிரைசெனற அர்ச்சுனனும் கிருஷ்ணனும், வேட. 

டைமேற?செனற அல்லியை, in 550 Ts THD 1) ates By கண்டார் 

கள அரச்சுனன் அல்லியை மணசகவிரூமிக கண்ணஜனேடு போத 

கான், கண்ணபிரான, Yau ar அவன அஎமணபபது ௮சாதஇபய 

மெனக கூறி, அவனுககுக காதல அ இகரிரசசசெபதனா. அவா 

அல்லிபோற படூழுதிக குளததோரத்தில மாத்துற கட்டி 

mous AAD, அர்ச்சுனனை ௮இல தண்ணீரகொண்டுவசச சொன் 

ஞா ௮வன ௮கதப படததைப பராததபடி பே, மையல ௮இகரித்து 

மபககி யிருர்துவிடடான 

₹ பெண்மயக்கம பொலலா து பேயபிடிதகாற போலெவர்ககும 

உண்மபககும செலவூமாழி விக்கும்” 

எனறபடி அல்லி மபசகககால அரசச்சுனன் வாடினன். இகனை 

யுணாகத கண்ணபிரான் தாூமாரு வனசுகுததியாப் வடிவெடுக ந 

தினதேந்திறு தினதெந்திறா தினதேந்திரு தினை 
தேன்றாதி நாதினனு தினதெந்தீனை Sarg. 

எநதனது இருகாடு ?கடகிறைபோ தமபி 

ஏறறமுளள இகதிரனாு ராளும௫கள நாடு 

சநஇசாகள சூரிபாகள தவமபுரியம காடு 

குவமுனிவா ரூஷிசளெலலாம வாழுமஙகள நாடு 

கொசசிமலை குடகுமலை எவகளஅ காடு 

குமேசா வாழுவதம எஙகள.த காடு 

பச்சைமலை பவளபலை எங்களது நாடு 

பரமூவன் வாழுவதும எககளது கா 

வஙகாளஞ சஙகாளம மகதமெஙகள நாடு 

வளமபாடிச் குறியுரைகக வரதேனடா தமபி



அல்லி ௮ச௫யின் வரலாறு 1] 

HAST மானா ல பழக கூறி வரு வாம 

பசமசிவ னுமையவடகுக கைபராககுங (5058 

ry சாமக்சாள லடசுமகசகாள ரபொமமகசா ெளன்போ 

ஈலமறிஈது குரிபுசைபபோாம ௩... ணேயாப் காசுகள 
(> டி 
பாம உன்றனககுத கமபி உணமைபாபக குறியுசைப 

என்னாணை உனனாணை என்பவளுஞ சிரிகதால 

சரிக துககொண்2ட, 

இங௫ஙகளாஈஇ பிறை ரஞ் சிவனுடைய ஈகனே 

இருககணிகை வாழ ரகா சேவைய/நள '2வண்டும 

வனசு தததி வளளியமாரை வகதுகவ வண்டி 

IDV AT பகவ.இ'2ப MT BB MO au stot DLO 

அ௮லாசீமலு INGO GUT மலை மேலுல கை 

அனை 2வாரும வக குரி அன்பு௧க.ச?வண்டா 

ஆகாப் வாணிதாரகை பப னா பிடாரி 

அ.மமைவலலி பமைப்வளும ௮ரிபகுறி சொலலும 

Cures mu ce om. பொறகொடியே செபவம 

பூவாடைக காரிபமமை பு கழ்கதுக மி சொலலும 

கெபவஙவகளை நினை*காலே சிலாத ௫௧௫0 GT ot Gr துடமபு 

7கக௦மலலா நாரரகூ௪சல இடகிறகசே கமபி 

என்று ாசசுனருககுக குறிசொலலி, அல்லியம்மைபை ar ge 

ரு ஈ தகொடு த்தா அசச்சுனன் அபிபொயமருதை மெப்மருஈதாக 

2பரைசசொலலி, அவளுடைய நாபி, அல்லிககுள க.தில, அலலியின 

தாஇபா அுறிபத தணணீரில உசைததான அதனை அறிக அல்லி, 

அர்ச்சுனறகு ஆக்கினைபிட.டாள, வெபப வெயயிலில வெமபாமண 

லில அசச்சுனனை உருடடிவிததாள கண்ணன் இருபையினால அர்ச் 

சுனறகுக தெூஇயில்லை அல்லியின் தாதியாகள், தூககுமசஞ செப 

பனிடடு அர்ச்சுனனை ஏணிமேலேறறித தூககுககரிறறில மாட்டிக் 

கொளளத் தூண்டினார்கள கிருஷ்ணமாத்தி பெரசசாளி பங 

கொண்டுவஈது ஏணியைத காளிவிடடா. அசச்சுனனுக்கும் பத 

லாக ஏணிமேல ஏறிபிருஈத காதி, சேங்கமலம் எனபவள அக்டல் 

மாட்டிக்கொண்டு தொ மடிஈதாள, அர்ச்சுனனைக் காளிக்குப பளி.
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யிடக்கொண்டு சென்றார்கள். கண்ணன் கிருபையால் காளியம்மை, 

ஆண்பலி ஏறறுககொளளவில்லை. அதனால அரசச்சுனன பிழைத் 

தான, பிறகு, தாஇயாகள, அவனைப பூதக்டெங்கெ போட்டடைச் 

Stree கண்ணன் கருபையால ௮ங?கயும அர்ச்சுனறகுககெடுதி 

யிலலை 1 :* 

தெபலப பெண்போல "ஸ்ரீராமா வடிவெடுத்தரா 

9௪௧௧௪௭ செவேலெனவே தீவுக ளெபோல 

மினனுகிற காஈதியைபபோல வேரிற பவளம போல 

க௱பககும பிசாயமபோல கன்னிகடடிம பிராபமுடன் 

பூகீகுமீ பிசாயமுடன் 9ஞ*ு.விடுங் காலமதாப் 

டிகாஞசம வபதவட FH OST ம௩ிதலலாம பிஞசுவிடும 

பாஇப பிராபமவள பககமெலலாம 19 oR ALN 

இருண்டெ peg சாலையிலே சிவஈகொழகக ூரியனயபோல 

குனமினமேற சஈதிரனசான ரூ.திததெழஈத பாவனைபோல 

அழகு ஈடைகுலுகக ஆனஈகக ரகொஞசடவே 

முத்து ஈடைகுலுகக முூகமெஙகும ஒளிவிச 

மதசைத தெருவினிலே வஈதா?ீள ?தப்வசனனி, 

வநது ௮௫குளள பண்களைநகோக?)), 

௮ககைமா?ர த௫கமைா?ச ௮மைமாசே பாடடிமாசே 

எடகொள ஆயிறறமமா எனகணவன வீடுவிடடு 

ஆரோ தெரியாது ௮டகட வசக௩ூகாண்டாகள 

(என) கணவனைக காணாமல சலஙகக திரிேறனே 

௮றிகதால உரையககள அ௮கசசைமாசே என்றமுதாள் 

அவள அழுத குரலகடட தாதியாகள அல்லிககறிவிகதாஈகள 

௮துகேடட sod, ௮தனைஈமி, அரச்சுனனைச௪ சிறையிலிருஈது 

விடுவிதகாள. பிறகு கண்ணன் கருபையால, ANE SOOM காணற 

பூே 

போல் படமெழுதி வைததுசகொணடு ௮வள வீடடுவாசலில உட 

பாலே sores இழெவனைபபோல வடிவெடுதது அல்லியைப 

காரந்இருந்தான். அல்லி, அவனைக் கொலவதறகுப பாமபுகளையும 

யானையையும ஏவிளை, அவைகளால அவன் இறககாமையால, 
  

  
| ஸ்ரீசாமா-சண்ணர், 

€



அல்லி ௮ர௫ியின் வரலாறு 13 

அல்லி ௮திசயி௧௮, ௮வன விருமபியபடி ௮வனுக்குக தன சேலை 

யிலே ஒருமுழதஅண்டு தானஞசெயகாள “ser பெறறுக் 

கொண்ட அரசச்சுனன், கண்ணனோடு ௧லஈ௮, தான ஒரு பாமபாக 

வும, கண்ணன் பாமபாடடியாகவு 0 வேடமபூண்டு அல்லிபிடததிற 

சென்ரூன. பாமபாடும ௮செயதகைககணட அல்லி, ௮கனமேல 

ஆசைபபடபெ, பிடாசன ௮னுமதியோடு ௮தனை ஒரிசவு தனனிடத 

தில வைததுககொண்டாள கண்ணன் மாயகைபால, அன்றிரவு 

அல்லிககு LOT (np & நிததிரை பொரு இப. Song 

பாமபாகயெ ௮ாசசுனன தனது ஜெவடிவங கொணடிருக தான. 

மறுகாள எபபோதுமபோலப பாாயாகி இருக அரசசுனனைக கண் 

ணனாகய பிடாசன மறுபடியும MVS. 5 HAG g SVs 

கொணடு3ப।ஈனான அ௮துமுதல ௮ல்லி, கரவுறரிருகாள ௮து 

அவளுக்கே தெரியாது. LO DAUD BOT DTM (யகைபால, லலி 

(Foot ap MM Hy ID 5 eer ss ao -'5 கானகத.இல வேடடை 2மற 

Biss aS br 2வணடி வருுஇளை அதற்கு றகஇ3யே sya 

விடகதில அசசுனன ஒரு காபபபிசாமணனாகவு, கண்ணபிசான 

அரு பிசாமணததியாகவும வடி.9வரகதுக தணணீபபசதல வைத 

இருஈதாகள அரசசுனனாகிய வேதியன கிழவன, இவனுககு 

கண்ணபிரானுசிப வேதிப மாதரசி இளையாள, இவாகளுடைய 

தணணீாபபாகலில தாகசகணிததுககொாண। - அல்லி இவாகள வச 

லாறறை ah coral em . 

அதறகு, ௮௩௧ வேதியமாது, 

: தெயவலோகம கனனிலவாமும தெயவப பிசாமணதது 

(கான) வாழாத பெருமைகளும மூழசசிகளு£ மெததவுண்ட 

ஆணடி பரதேசி அ௮ழுதுககு வரதாகள 

௮ளளிப பதசையிடடேன ௮கியாயஞ செயததனால 

இரதவிசமாக இருகனெறேன் பெண்ணசசே 

௪௩கரனூ சாபததால தவிககனழேன மாதரசே 

சாபக தொலைவதறகுத் கண்ணீபபஈதல வைதேதேனமமா 

அண்ணனிலலை தமபியிலலை ௮ரிப மனிதரிலலை 

மாமனிலலை மாமியிலலை மறறும ஒருவரிலலை
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தாக, நுழைவதறகுத தாழவாரம Bo Sousa 

_டி நுழைவதற்கு Q) Var sro இலலையமமாள 

வாரவன றழைபபதறகு ஈனிக சரொருவரிலலை 

'2சாலும ஈசமபுகளும OFM IRE O கிழவனுக்கு 

மா; கிழவனுக்கு மாலைபிட £டன ஆபச௪ூய 27 

Qe as சிழவனினனுாா இறஈது பாடி பவிலலை 

பாவு ரிதாலையவிலலை பகஇனி 80 எனனசெய வன 

எவல பணிகள சபமவன எஙரரகிலூா பிழைப பன ” 

எனறு உறரிளை அது சகட ப அல்லி, அவா வுவளா கண 

னுடன தனது ுரணானைககுக "காணி ரள அரக 

அாசசுனன், கண்ணன காயகைபால அலலி HS தாலிகட்டி, அவ 

ளுடை ப விருதகறுததுக தருபபபுசப போயலிடடான காலிகடடின 

வன HATFA GOST வானது Aut & aves, //ல 2தசதது மன்னா 

ஊயும வரவமைகது௪ ஈசஇபஞ செபபச சொன்னாளா எலலாம 

சததிபஞ செயதாகளா Mn Ka A HTH GOB 1 Din gpm wasn 

செயயாமல ெயகரிகாபபரையில கையை வைபபதறகு IN IPS 

வாயைவைத்து சொ! பலலாக கூடிகதுவிடடி பராக்கு தெரியாமல, 

கண்ண 2னாலி கரூபாபு.சம போயி, டான அல்லிபரசி, D5 

காக மிசவும கோபிதது, பாணடவா மேற படைடிபடுததுச சண 

டைக்குச சென ay ot ௮௭2௧, அல்லியை TR SS பீமனும் 

கிரஷ்ணனும தோற:2 முடி பப்பானூகள பிறகு, சகாதேவன், புலிக 

கூணடு கொணவெஈது, தகஇரபாக ௮ல்லிபைப (பிடிததுககொண 

டான. பிடிபட... ௮லலியசசி, திரேளபதை (முதலி 2பாரடைய 

தூணடுதலால, மனடதிரு யி, ௮ரசசுனறகு மாலையிட டாள



௨ 

கணபதிதுணை 

அல்லியரசாணி(௰ர ௨௮௫ 

காப்பு 

விநாயகர் தோத்திரம் 

ஐது காசதோனே அருளுமையாள புததிரனே 

அ௮றுமுகறகு மூதததொரு யானைமுகப பிளளையாரே 

விததைக களஞ௫ியமே வேழமுகப பிளளையாரே 

தொகுதி விகாயகனே தொபபைக கணபதியே 

பானை வயிறமோனே பழமேஈதுக கையோனே 

மூல முதலே முனனடகக வேணடுமையா 

சாசுவதி தோத்திரம் 

நாவிற சரசுவதியே கானமுகனூ தேவியரே 

ச.தாூமுகனூா தேவியரே தாயே சராசுவதியே 

வாக்கு வரமருளவாய மறையவனா தேவியரே 

நாவு தவருமல ஈறகருததுத தாருமமமா 

இதக் கதைதனககு இனிகருக்தைக தாருமமமா 

பூவி லமாஈதகொரு பொற்கொடியே கானசரணம 

சாரணமென றடி.பணிரதேன தறகாகக வேணடுமமமா 

தப்புக ளுண்டாயின் தாயே யருளபுரிவாய் 

குற்ற மிருஈகாலுக கொணெடணைகக வேணடுமமமா 

அல்லி கதையுரைக்க அ௮ருளபுரிய வேண்டுமமமா,. 

தாட்டுச்சிறப்பு 

 



ஓ அல்லியசசாணிமாலை 

வடகாஞச மு.த்திறககும வடமனுசைப பணமா 
தென்காஞசி முததிறககு௩ கெனமதுசைப படடணமாம 

வாமை வடகசீனும வடமதுசைப படடணமாம 

சோலை கிழகூனுந துயயபலா மேறடனும 

வாமை வடககீனும வாசகமுகு மேறசனும 

கருமபு மிளரீருக கணதிறகது மடைபாயம 

கடக கலககாணுவ கதருழககு கெறகாணும 

அ௮ரிதா ளறுததுவச மறுதாள பயிசாகும 

அரிதாளின கீழாக ஐஙகலஈதேன கூடுகடடும 

ஆனைகட்கெ தாளும வானமடடும போசாகும 

மாகெடடிப போரடிததால மாளாது செகநெலெனறு 

ஆனைகட்டிப போரடிககும அழகான தெனமதுரை 

தானாகத தானவளாநது தமழைககோஙகுக தென்மதுரை 

சோலை மலருடைய சொககா கஇருபையினால 

Pf EIBILI 1) Bor LB e_R அ௮மமை யருளாலே 

மாதமொரு முமமாரி வருஷிககு௩ தென்மதுரை 

மஹூமமாரி பெய்யும மூறைமையளள தெனமதுசை 

ப்ஞ்சை பனாதி use sR உடையாது 

பஞ்ச கிடையாது பாணடி வளகாடடில் 

கருபபுக இடையாது கனதததொரும அரையிலே 

கூலி குறையாது குறைமரககா லளககாரகள 

அங்காடி கூடை யஇசவிலை கூஞூகள 

ஏழை பசதேட யிலலத௫ கூடிவாழக்கை 

தழைததோஙகி வாழவாரகள ௪௩௫கசன இருபையினா௨ 

௭௫௩௧௦ கணுமிருஈது எழைபா தே௫களும | 

அடுபபா பரிசனஙகள ௮நத மதுசையிலே 

மதுரையை யடுததவாகள வாழவசசு பெறறிடுவா£ 

பாண்டியன் பெருமை 

நீதி மனுமுறைகள கெறிதவரு மனனவனாம 

செஙகோல பிடிததக௫ ததி ராஙகக பாணடியனாம 

மகுட முடி.சூம மனனனசி௩ காதன ததில



அல்லியாசாணிமாலை 

தங்க முடிசூடி தரணிபதி யாணடிருஈதான 

சொக்கா வலிமையுணடு துசைராஜ பாணடியறகு 

மீனாட்சி வலிமையினால மேனமையுட னாணடிருகதான 

ஆறி லொருகடமை யாசனவன வாககுவது 

௪ககா நெறிபபடியே தரணிதனை யாணடிருக தான 

சொக்கா திருவிழாச சோராமற செயதிடுவான 

ஐயன திருவிழா yarns worm oS 

உலகஈ தமைததோஙக உததம GML HG HICK 

தசாழவுக ளிலலாமற றழைததோககி வாழநஇருகதான 

அபபடி வாழநது அ௮ரசாளும காகாயிலே 

சோழராஜன் வறுமை அல்லது சிறுமை 

சோழராஜன் தனனாட்டிற சொனடரிப் படடணததில 

மழையும இடையாது மனனனது சீமையிலே 

தூறல் இடையாது சோழனது சீமையிலே 

பயிரும விளையாது பறவைகள நாடாது 

குடிககஜலக இடடாது குருவிகள நாடா Hs 

Bun gon பயிாகளொலலாந தேசஙக எததனையம 

காய்ககன மசககளெலலாங கனியும கிடையாது 

ஏரி குளககளிலே இறைககஜலக கிடடாது 

பூமி தனிறபுலலு பூணடுக் கஇடையாது 

சருகுபோ லுலாஈதனரே தனிசசோமழன படடணததில 

அன்ன இடையாது அரிய மனிதருககு 

சோறு கிடையாது சோழனது சீமையிலே 

எலலாரும பரதேசி யேழைகளாயப போனாகள 

பெணடுடனே பிளளைகளும புருஷ ஜனஙகளெலலாம 

இனியிருஈதா லிவவிடததி லிறகது மடிவோமெனறு 

சொலலாம லோடுகரஞா சோழசாஜன சிமைவிடடு 

* வலசைவாககப போனூாகள மனனா பரிஜனஙகள 

குடிவலைசை வாககினாகள குடி.ததனக காசரெலலாம 

அணடிப பிழைககவெனறு ௮னைவோரு போடிவிட்டா 

* வலசை ? வாககல௯* குடிசையை விடடோடல
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வஈதுமிகச சோரநதாரகள மதுசைவள தனனாட்டில 

பாண்டியன தேசமதிற பரிசனஙகள வநதடுததா£ 

அபபோது சோழமனனன அவனுடைய பட்டணஙகள 

பாழடைகநது போயிறறே பரிசனகக ளிலலாமல 

சோழனது சீமையிலே அாககுறி யடைஈதனவே 

பன ணிசணடு தன்வருஷம பாரிலமழை யிலலாமல் 

மாடு கிடையாது மனிதருக இடையாது 

தககநிழல கிடையாத தரிதஇரமே பெரிதா௫சு 

சான்னசெய வேனெனறு எணணமிடடான சோழுனவன 

வாடி. மனகதளாநதான வாடும பயிரதுபோல 

செடியினகழப புலலதுபோற செழிதத இருமுகஙகள 

களாநிலததுப புலலதுபோற கருகி கிறஙகுலைக*தான 

எண்ணாத மெணணி uss) tocar Saw Bl 

ஆசை யடிதகோமோ அநியாயஞ செயதோமோ 

கூலி குறைததோமோ குறைமசரககா லிடடோமோ 

பஞ்சை பனாஇகளைப பறகசவடி ௪ தோடடினோமோ 

௮ஈதணா வேதியறகு அ௮பசாரஞ செயதோமோ 

தெய்வ, த.தின தனசெயலோ திருவுளததின சோதனையோ 

ஆசை யடுபபோம அ௮ணடிப பிழைததிடுவோம 

எவசை யடுபபோம இககுறையைத தாததிடுவோம 

தேசமுூம பாழாசசு ஜனஙகளெலலாம பறிபோசசு 

அனைவரும போயடுததா சணிமதுசைப பாணடியனை 

பாணடியன் தேசமது பதவி யடைஈததுகாண 

சொக்கா கிருபையினாற சுகமாயிறறு தெனமதசை 

மீனாட்சி வலிமையினால மோேனமைபடடான பாணடியனும 

தெய்வச செயலாலே சாபெறருன பாணடியனும 

GT gD மவருடைய காதாடி தாளபணிஈது 

பாணடிய னனுமதியாற பகவானை காமவண௫க 

சொக்கர் மீனாடசியரின துணையடியை காமபணிநது 

பாண்டியனைக கணடு பகவானுக் கறிசுகையிடடு 

ஐயர் கருபையினா லஇிஷ்டம பெறவேணடும 

இதுதான வயணமலலால இதைவிட வேறேயுணடோ
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மகாதேவர் கண்திறகதால மழைககுக குறைச௪லுண்டோ 

தழைத்திருக்குஞ சமையெனறு தரணிபதி எழுகதிருஈதான 

மதுரைககுப் போகவெனறு மனன னெழுநதுவநதான 

சிநேகஈதான செய்துகொளவோம தெனமதுரைப பாண்டியனை 

எனறு பயணமிட்டான இடருகளை த தானதொலைகக 

கொஞசமுளள சேனைகளைக கூடத துணையாகடு 

பூவின முடிதுலஙக பொனனா பரணமினன 

வாளும் கடகமும வயிரமணி டாலதுலஙக 

புரவியின மேலேறிப புறபபடடான சோழனவன 

சோழராஜன் பாண்டியனைக் காண்கிறது 

பாணடியன தேசததிற பககுவமாய வருகிறானே 

வெகுதார ம.ய்ஈடகது வேஷ்டைகள தானபட்டு 

தொலைதாச மாய்நடநது தொனம.துரை வரதானே 

மதுரை வளகாட்டில வஈதுவிடடான சோழனவன 

கோட்டைககுள ளேநுழைய கொறறவனாஞ சோழுனவன 

அதுவாக ளோடிபபோயச சொனனாகள பாணடியறகு 

சநதோஷு கொணடு தனிமதுரைப பாணடியனும 

வரசசொலலு மெனஅ௮ மனனன கொலுவமாகதான 

௮ப்போது தாதுவாவந தறிககையிடடா சோழனுககு௪ 

கொலுமுகததைத தேடி கொறறவனுந தானடநது 

பாணடியனைக சணடு பரிவுடனே தணடனிடடான 

தணடனிட சோழனுமே சிததிரா௩ கதராஜன 

திடுகடெ டெழுகதிருஈ.து சிககாதன மேடைவிடடு 

கூடவே கையெடுத.துக குமபிடடான பாணடியனும 

கட்டித தழுவி களிகாஈ துறவாடி. 

கூட்டிவநது கொலுமுகததிற கூடவுட காரவைததான 

இடடசிம மாசனததி லிருகதானே சோழராசன 

சிரேடுதன முகமபாததுத தெனபாண டி.யராசன 

சோழன முகமபா£தது௪ சொலலுகிரான பாணடியனும 

Tas ெனனசேதி எனனுயிக குயிததோழா 

௮ வசசமாய் வகததெனன ,தடகளபடை யிலலாமல
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வோவை பொழிகதஇடவும வேறறுமுக மாவதெனன 

சிதை கலஙகத திருமுகஈ தானவாட 

பூமாலை தானகசகக பொனமகுடஈ தானகருக 

அழகுமுற அமமாறி யனலிலிடட. மெழுகதுபோல 

உருமாறி வககதகெனன வுணாவுடைய மனனவசே 

சஎனறனுககுத தானகெரிய இயமி௩ஙகா ணெனறுரசைகக 

சோழராசன் பாணடியனிடத்தில் சொல்வது 

அவவாததை தானகேடடு ௮பபோது சோமனவன 

தனககுளள வருததமதைச௪ % சாஙகமாயச சொலலலுறரூா 

பனனிசணடு வருஷமாக. பாரிலமழை பிலலாமல 

தவிககிற தேயுலகந தாஙக முடியவிலலை 

நிருவ௫கக மாடடாமல நிலைககாம லோடிவிடடா£ 

தாள முடியவிலலை தனிமதுசைப பாணடியசே si 

நானிளைததுப போனால கனமையோ வ௮னறனுககு 

உமமுடைய ராசசியஈதா னொருகுறைவு மிலலாமல 

தாழவுக ளிலலாமற றரணிகள தானதமைகக 

Caro, OF fase சிறபபுடனே நீரவாழக 

சளியவன போலேகான இஈதச சிறுமைபட 

பாரககமனம வகததோ பாராம பாணடியரே 

என, தேசஞ செழிகக ஜனஙகளு மீடேற 

அவ்வளவு நீருதவி ௮னுகசெகஞ செயதாலே 

தனறி மறபபேனோ கானுளள நாளவசைககும 

சகாய மறபபேனோ தாரணி யுளளளவும 

உதவி மறபபேனோ வூழியுளள காளவரைககும 

இஈதச சகாயமதை யெபபோதும யானமறவேன 

சஞசலஈ தீரவைபபாய தனிமதுரைப பாணடியசே 

௮வவச or mea.) அழகுளள பாணடியலஓ.ம 

சோழன முகநகோககிச சொலலுவா னொருவசனம 

சனனாலே யாகுமோ இவவுலகந தான தழைகக 

தமமாலே யாவதுண்டோ நாசகெள தழைத்தோங்க 
  

* சாஙகம௭ (ஒழுங்கு), சா௩கோபாஙகம
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உனனா௮ மெனனாஓு முலகஈ தமைதஇடுமோ 

தேவாதி தேவா திருவருள தானிருஈ,கால 

நாத ரதுதயவு ஈமககு இருககதெனமுல 

சொக்க ரதுதயவால தொலலுகந தானறழைககும 

அவருடைய செயலலலா லரசனா லாவறுணடோ 

தெரியாதோ வுனறனுககுக தெளிவறிககத சோழமனனா 

BT HIT ONT BOW FTO தழை தனனான 

அவவச னங்கேடடு அ௮ருஞசோம னே நுரசைபபான 

உமது தயவாலே உரிமைபட வெனதனுககு 

நாதருககுச௪ சொலலி காடு தழைககவைய/ம 

சொககருககுச சொலலித தேசம செழிககவையும 

எனறுமிக வேண்டி ணை இராசனநதப। பாணடியனை 

அபபடியே ஈலலகெனறு அனகதகொரு பாணடியனும 

Coun For ATAU BNSF, Mh GPG] OF Goa FS 

பாண்டியனும் சோழனும் சொக்கரிடம் 

வந்து கண்டது 

இருவருக கூடி. ஈசரது அலயத.இல 

சொககரது கோவிலுககுகு துரிதமுடன வகதாகள 

BT BT Sl சனனி இக்கு Bo LPL. Gor ois HI Bar 

சுவாமியைக கணடுதொழு தடிகளைப பணிஈ காகள 

சாஷ்டாகக தண்டன சரணமென றடிபணிநதா£ 

இருவருமே யடி. பணிகது ஈசரைத கோதஇரிததா£ 

கைகடடி வாய்புதைததுக சகாததரைக தோததிரிதகா£ 

அமபைமலா சூரனெைற சொககசைத கோததிரிததா 

ஆல விடமுணட ஐயசைத தோததஇரிததாா 

நஞ்சை யமுதுசெய்த 57,5075 Csr 5H sear 

இடருகலை நீககிவிமிம ஈசனே சரணமெனஞா 

அுனபததை நீககிவிடுஞ் சொககரே சரணமெனஞுூா£ 

ஏழமைமுகும பாருமையா எசனே சாணமெனமுூா 

அபபோது சொககலிஙகா ௮௩த மொழிகேடடு
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சொக்கர் சொல்வது 

புனசிரிபபு கொணடாசே பொனமுடிக கைலாசா 

ஏது வகையாக இருவருமாய வகதீாகள 

வகத விவரமதை வகையாகச சொல மெனருூா 

௮வ்வச னகஙகேடடு அழகுளள பாணடியனும 

சொககசைச சேவிகதுச௪ சொலலுகிருன சாஜனவன 

மதுசையி லேவாழும மகசகேவா ஆண்டவனே 

எனறனுககுக குறைவிலலை புனற னருளாலே 

இககசோம சாஜனுககு வககஇதக துனபகதான 

சொலலத தொலையாது தயாமிகக தோனறுதையா 

மழையும கடையாமல வையகமும பாழாகி 

உலாகச சருகதுபோ லஓுலகக ளஎததனையும 

வாடித தவிககமாகள மனணிகாக ளெலலோரும 

அனனக இடையாது DY T FOOT 5) படடண கஇல 

சோறு கிடையாது சோமனது சீமைிலே 

மிசவும வருதகமுறருன வேசகனாம சோழராஜன 

தயவு புரிகது தறகாகக வேணடுமையா 

மனது களிகது மழைபெய்ய வையுமையா 

நாடு செழிபபதறகு நாதரே கணபாரும 

பூமி செழிபபதகறகுப புனிகசே கணபாரும 

கணபாாகக வேணடுமெனறு காததசே கணடனிட்டோம. 

சொக்கதநாதா சொல்வது 

௮வவச ன௫ஙகேடடு அண்டவரு மேதுரைபபரா 

அரசா களேரநீஙககள அஞ௫சவே வேண்டாககாண 

எவனேவன Moat Noor d(H எநதவதி காசமுணடோ 

௮௩த வஇகாசம ௮வனவனே செயற 

எனககத வஇகாசம இல்லைகாண பாணடியனே 

வருண பகவானும மனதுவைததா சானாலே 

பேயா மழைபெய்து பெருகவைபபாச பூமியெலலாம 

சாகர மழைபெய்து *ரணியெலலாம பெருகவைப்பார 

வரூணனுக க இகாசன வானவாகோ ஸணிகஇரன்காண
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மேகத்துக் கதிகாரன் மேலான இகஇரனகாண் 

இகதா னைநீஙக ளிருவரும வணஙூூ(கள 

தேவேக இரனைத தெரி௫ஏதகதி சாமாலை 

உஙகள் குறைவதனை யுரையுக ஸிகதிரறகு 

மன இருக வேண்டியே வணங்கிணீ சாமானால 

வருணனை கத தானழைதகது மழைபெயய வைபபானகாண 

மேகககதைத தானழைதது விடைகொடுபபா னிகதிரனும 

Qa Brow For GUA எ௫குக கமழைதகோஙகும 

தெய்வலோகம போஙகளெனஅ சிவனா விடைகொடுதகதா£ 

௮வவச னஈகேட்டு அ௮ழகுதுசை பாணடியனும 

சொககா விடைகொடுகசுச சோழுனும பாணடியனும 

ஈலலதென றேசொலலி காத ரடிபணிநது 

இருவருமாய நடகதாரகள ஈசசஅு கோயிலவிட்டு 

ஆலயத தைவிட்டு அபபால GLH BT Haw 

இத் தஇரலோகங் காண்குறது 
தெய்வலோ சுமபோக௪ சீகடுரமாய நடகதராகள 

கோழனும பாணடியனுக அதுரிகமாய நடநதராகள 

இகஇச லோகததிறகு இசைஈது ஈடகதாரகள 

தெயவ பதியதறகுச சிககரமாய்த காபநடசஈதகா£ 

அமசா பதிதேடி ௮சசாகள BALOGL GSN 

வானுல குட்டி. வருமகத வேளையிலே 

ஆயிசங கண்ண சரச லமாகதிருகதரா 

மூபபதது முககோடி. முனிவாகரைக தேவாகஞும 

நாறபதது எணணாயிரம நலமான ரிஷிகளுடன 

அமபுரு காரதருக தராவாச மாழுனியும 

கமபுருடா கனனசாகள கெருடகாக தருவருடன 

இனனரி விணைகள Sameer wiry) os 

மேனகை சமபையும மெலலி இலேசாத தமையும 

ஊாவசி நாட்டியஙக ள௪௫தமாய்௪ செயதுநிறக 

இரதிரசாணி தேவியுடன இகதஇிரன கொலுவிருக தான 

௮௩௧௪ சமயததி லழகுளள பாணடியணும 

சோழனும பாணடியனுக அுரிதமாய வநதாகள 

2



10 அல்லியசசாணிமாலை 

இர்திரன் கொலுதேடி யிருவரும வருகையிலே 

கண்டானே இகதானும காவலாகள வருகிறதை 

லோக சாசாககள பொன்னுலகம வருகிரூாகள 

ஈரமனித சாசாககள காடிவசக காரணமேன 

இவாவலுவால வருவாசோ ஈசுவரணா தமமருளால 

சொக்க சருளபெறறு சொககபதி வருகராகள 

கலலதென் றேசொலலி நலமுடனே பராததிருகதா£ 

டாண்டியனுஞ சோமனுமாய்ப பதிகொலுவில வஈதாகள 

இந்திரனைக் கண்டது 
சொககலோக இநதஇரனைச௪ சோழனவன தானபாாதது 

மிகவும பயநத மேனமையுளள இகதிரறகு 

HAGA பயநது அடிதொழுஅ தண்டனிட்டான 

சாஷ்டாஙக தண்டனிடடான சூதேவி BTU DF 

தெண்டனிடட. சோழனைத தேவேநதி சனவாழ்ததி 

வணக்யெ சோழனை வாயாசத தானவாழ்ததி 

பொறபீடம போடுமென்ரா பூலோகச சோழனுககு 

எட்டு படியின்£ மிட்டாகள பொறபிடம 

அரநதமுளள பீடகதி லமாஈகதானே சோழனவன 

மதுசையாளும பாணடியனோ வணககாமல தானிருகதான 

ஏனெஷ்தீல ஈமமைபபோலே யிவனொரு சாசனலலோ 

இருதி நாமும எபபடி. வண௱ுகுவது 

பூலோக இநதஇரனபோற பொனமதுசை யாஞகஜோம 

சஙகரன் இருபையினாஉ றரணியை யாஞூழேம 

௪சன தயவிருகச இவனைகாம வண௫ஙகுவதோ 

சொக்கா மகததுவததால் தொழாம லெதிசேநின்றான 

எதாநின்ற பாணடியனை இகதான தானபாதது 

வநதிருககும பாணடியனரான வண௫ககாம லிருபபதெனன 

நமமை மதிக்கவில்லை கரனான பாண்டியனும 

எதனால மதியாம லிருக்கெனறான பாண்டியனும 

சொக்கர் வலிமையினாற ஜொழாம லிருககின்றான 

நாதர் உதவியினால் ஈமமை மதிக்கவிலலை 

பூலோக மன்னனுக்குப் புகம்மைகள தானுமுண்டோ
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கெருவம் படைத்தோற்குக கேடுவருகஈ தெரியாது 

இவனுடைய மகததுவதகதை யினியறிய வேண்டுமென்று 

நலல தனத்திலே ஈட. ௩்கவைகக வேண்டுமென்று 

உபாயத இனாலே யொடுங்கவைகக வேணடுமென்னு 

மாமததைக கொண்டாசாம வானவாகோ ஸனிதஇரரும 

ஆசடா தூஅவசே யருகருககுய காவலசே 

சரியொதத பாண்டியறகுச சரிபீடம போடுமனஞுாா 

5ஈ7இராகப போட்டாகள இலகஙகுபொற சமமாசனம 

குநஅமென்றா பாணடியனைக கொலுககூடச சபைதனிலே 

சரியாகக குகஇனான கனிமதுசைப பாணடியனும 

ஆசடா தூ துவசே யசசாஞம மானனனுககு 

வஈததொரு மனனனுககு மாலையொனறு போடுமெனஞா 

கணைகாட்ட இரஇரருக சகனமூடனே மலலருககு 

இதந்இரன் கெண்டிமாலை சூடினத 

பாணடிய சாஜனுககுப 1D FB LP SBS கெணடியொனறு 

ஆயம போசுமக்கும அணிமுததுக பெணடியோனறு 

கொண்டுவகஈது போடுமெனமுூா கூடலவாழ பாணடியறகு 

அபபடியே ஓஒடினாகள அநததபபுறந கானுழைநது 

ஆயிரம போமலலா அள்பிடி தது தோன றி 

Onas) யெடுததாரகள நேசான முூதஅககெண்டி, 

இததோடே பாணடியனமான TI) BBB Geum oor 

தூக்கிகொண்டு வகதாகள சூரசாம மலலாகளும 

இஈதிரன கணகாடட எஇரவகதாா மலலாகஞம 

பாண்டியறகு வெகுமதியாய்ப பாமாலை சூடுமெனமூா 

போட்டாாகள கழுததிலேதான் போமலல சாயிசமபேர் 

அப்பெரிய மாலையைததான அழகுளள பாணடியனும 

நாதாது இருபையினால நகெகமே யிலலாமல 

சொக்கசைத அதிசெய்து கோளிலே தாககககொணடான் 

மார்பை ரநெளிதது மாலையைத தாககெகொண்டான 

கண்டார்க ளெலலாருல் கனமான பாணடியனை 

தேவேஈதி சன்கண்டான் திறமையுளள பாண்டியனை
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இவனாலே யொன்றுமிலலை யீசனார் தமபலன்தான் 

அறிவோ மிவனுடைய ஆங்காச வலிமையெனறு 

பாணடியன மேலே பகைவைததா னிஈஇரனும 

ஒருவருககுக தெரியாமல உளளததிற பகைவைததான் 

பாண்டியன மூகமகோகபெ பணபுடனே இநததிரரும 

சோழனும நீருமாய்ச சொககபதி வ௧ககதெனன 

வநத வயணமதை வகைபிரிதது௪ சொலலுமெனஞமுா 

அபபோது பாணடியனும அருளபுரிகது எதுரைபபான 

சனறன அலுவலினா விவவிட.ததில வகததஇலலை 

சோழனுசககா யிககுவசதேன செொககாஇ பதியோனே 

அவவசச னலுவலகொணடு அமசாபஇி வகதேன 

கொரகதரசை படுகனரான தோமானிஈத சோமனுமே 

மழைமாரி யிலலாமல வருதக௧௫௧ள மிகவாகி 

கமமுதே சாசசியமும கருகுதே பூமியெலலாம 

பரிசனங்க ளெலலாரும பரதேடி யானாகள 

பனனிரணடு வருஷமாயப பாரிலமழை ஏடையானு 

௮௧த விசனததகா லடிததுவககா செனறனைத தான 

என்னாலே யாகாதெனறு ரசாணடை போயுசைததேன 

உமமணடை போக உததரபு செயதாரகாண 

ஈசன் விடைபெறறு இவ்விடகதில வகதோமகாம 

உமமாலே யான உதவிசெயய வேணடுமெனஞுன 

265 மொழிகேடடு ஆயிரஙகண ணிநதிசரும 

சோழன முகமபாதது௪ சொலலுவா ரிகஇசரும 

ஏ.அககும அ௮அளுசாதே இனபமுளள மனனவனே 

௪சா இருபையினா லினப௪சவுக இயமுணடு 

அப்படியே செயவிபபேன அஞசாதே Cen tore 

கெறிமுறைமை தானறிநத நீதியுளள மனனவனே 

காதார்கன் வாததைககு கானொனறும பேசுவனோ 

அப்படியே யானடபபேன அரசனே ஈடவுமெனமூாா 

தெவேகதி சனசொலலத இகெகென தெழுகதிருகது 

சாஷ்டாஙகத தண்டனிடடு௪ ௪சணமென ஐடி.பணிகதான 

வாழ்ததி விடைகொடுதமாா வானவாகோ ஸனிநதிரரும
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உத்தாவு பெற்றான்காண் உலகாஞஞ சோழராஜன் 

பாண்டியனு மப்போது பககுவமா யெழுகதிருகது 

இரதிரசே விடைதாரும எங்க ளிருவருககும 

போய்வாரு மென்று போக விடைகொடுததா£ 

௮.இக மனமடிழவாய் ௮ரசாக ஸிருவருமாய 

தெய்வ லோகமவிடடுத திருமபிஞா பூலோகம 

மதுரை வளகராட்டில மனனவாகள வநதாரகள 

வநதசோழ னுககுவெகு மஇிகளசெய தனுபபிடவே 

பாணடியன விடைபெறறுப பாமனனன சோழனவன 

சொசகசைத தரிஏதது௪ சோழன ஈடஈதானே 

தனனுடைய சாசசியததிற றனஞசயனுந தானடஈதான 

இபபடி. யாசசசோழன இருசகுமநத கானயிலே 

இந்திரன் கோபித்துச் சோழன் பெருமைபடவும் 

பாண்டியன் சிறுமைபடவுஞ் செய்தது 

ஆகாச இரநதிரனூ அனபுடனே பேறுசெயதா£ 

பாணடியன வநததுவும பாசோழன வநததுவும 

தனனை வணககாமற நயிரியமாயப போனதுவும 

நரனான பாணடியனும நமமை வணககாமல 

மதியாமற போனதெனன மடடடகக வேண்டுமென று 

கோபமும கொண்டானே கொழுஈதணலபோ லிரதிரனும 

எரிபறஈத கணகளுடன இகஇனா ரேதுசெயதா£ 

மேகங்க ளேழினையும மேனமையுடன வரவமைததுச௪ 

சபதமேக மததனையு தானே வாவழைத.து 

வருண பகவானை வரவழைத்து இநதிரனும 

கேளுககள நீஙகள கெடியான எனவசனம 

இன்றுமுதல நீஙகள ஈடழிவான் மதுரையிலே 

கால்வைக்கக் கூடாது கருமுடுலே நீங்களெலலாம 

அநதவான் மதுரையிலே அடிவைககக கூடாது 

தாறலவிழப போகிறீகள அுனமாரககன் மதுரையிலே 

எட்டியடி. வையாமல இடைநதுமே பெய்யுககள 

பாண்டியன் சீமையிலே வருஷிககப போகாது
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மதுசையிலே நீங்கள்போய் மழைபெய்தீ சானாககால 

கால்விலங்குக கைவிலஙகுங் கழற்ருப பெருவிலங்கும 

தாளவிலங்கும தோளவிலககும தரிககாப பெருவிலஙகும 

விலககுகள போட்டு வெடடடி. யெறிகஇடுவேன 

வா ததையைத தடுத வருஷிககப போடு நீாகள 

சோழனது சீமையிலே சொன மமை பெய இடுஙகள 

மாத முமமாரி வருஷியுஙகள சோழனுககு 

மூபபோகக தானவிளைய ூமமாரி பெயஇடுஙகள 

கலகந கெளியவேதான கருமுகிலே பெயதிடுஙகள 

எரநாஞஞ சோழனுக்கு இடையூ௮! வாசாமல 

அவனுடைய காட்டிலே ௮மாநது பொழியுஙகள 

சன்று விடைகொடுததா ரிகதரனா சபபோது 

நல்லதென ஹேசொலலி ஈலமான மேகமெலலாம 

மதுசையை காடாமல வருகிறே மேகமெலலாம 

சோழராலன் பெருமைபட்ட து 

சோழனது சீமையிலே சொலிககறகே மினனலகள 

கடலிசைசசல போலே கமறிறறே மேகஙகள 

குமுறிறறு மேகமெலலாக ரூடககொணடு வராததாநபோல 

இசைகிறசே மேகங்கள ஏகவெளளம பெருடவே 

சோனை மழைபயபோலே சொரிகிதறதே மேகமெலலாம 

நல்லமமை பெயவதனால நாடுஞ் செழிததனவே 

பூமி குளிஈதனவே பொய்கை நிரமபினவே 

ஏரிகள் நிரமபி யெதாககிறதே மேகவெளளம 

மடுவுகள நிசமபி வழிகிறதே வெளளமெககும 

ஆறுகள் நிரமபுவகால அடைபடும வெகுசன௫கள 

கழனிகள் நிசமபி காலவாய்கள காமதிசமபி 

ஊற்றுகள் காமகரஈது தடிறறே சலமவிசையாய் 

தடாகங்கள் தாமநிரமபி தாமரைகள பூததனவே 

வயல்கள கிசமபி வாயககாலுந தானோடி. 

உலாஈத மரககசொலலாம உயிருணடாயத தளிததனவே 

: அடியற்ற மாகளெல்லாம ௮னபாயத தளிரததனவே 

இலையுஈ தளிர்களெலலாம ஏகமாய்த தளி கனவே
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காடு செடிகளெலலாம சனகசவே தானற மைககும 

செடிகள மாககளெலலாஞ செழிகதுக தழைததனவே 

LEST மாங்களெலலாம பூதது௪ சொரிஈகனவே 

காயா மாங்களெலலாம காயததுச சொரி சனவே 

இள்ளப் பழு ததனவே கிளிகளவஈறு சோரதனவே 

அள்ளப பழுத.தனவே அளிகளவகது பாயகதனவே 

செரரெல விசாஈதனவே தேசஞ செழிததனவே 

பயிகள விமாஈகனவே பலனைக கொடுத நனவே 

சோலைகள சாலைகள சூழ்கத தடாகஙகசரில 

குயிலக எடுத் தனவே குருவிகளும வரதனவே 

மயிலக ளடுததனவே வானகோழி வகதனவே 

தாராவும உளளானுக 'தாவி யததனவே 

௮னன கள பேடைகள அகதை யடுததனவே 

கொககுவக்கா க.௪சலிடக கோகிலஙகள பாவன 

பண்டுகள இனறு பட்செகள பாடுவன 

கனிகளைத தினறு களிசகன பறவையெலலாம 

ஏருகடடி யுழுவாரும இளராந.று நடுவாரும 

பயிரிடுக குடிகளெலலாம பலபபடடுப போனாகள 

ஒடுக௩ குடிகளெலலாம ஊசைவரது சோநதராகள 

பரதேசி யாதேடு பஞ்சை பனாதியெலலாம 

சோழராசன படடணததிற சுகபபடடு வாழகதராகள 

பிசசைககார செலலாரும பெருமை யடைநதாாகள 

சோழமண் டலங்களெலலாஞ சுகமாயத தழைததனவே 

சோழ மகாராசன தொலைததான விசனமெலலாம 

தாத்த ளைபபெறரான கிருபைக கடலானான 

இரஇரனைத தனமனதஇ லெணணி கினைஈதிருபபான 

மாதமு முமமாறி வருஷிககு மணடலததில . 

சோழமண் டலமெனறு சொலவரா கவிவாணா 

அப்படி. யாகவாழ்ஈகான ௮ழகான சோழமனனன _,% 

பாண்டியன் வறுமை யடைந்தது — 
பாண்டிய காட்டாகள பாதேசம போகிராகள ் 

மழையே கிடையாது மதுசைரகா சீமையிலே J
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தூறறல் இடையாது தொனமதஅுசை௪ சீமையிலே 

அளிகள விழுவதிலலை சொககா மதுசையிலே 

காய்கது உலாஈதனவே கனமஅசைப பட்டணததில 

எரிகது புகைகிறது ஈசக இடையாமல 

குடிககரீ£ இடையாது குளகுகள ம௫ககளெலலாம 

ESE கசூடிபபதறகுக கரணடிசலங இடையாது 

ஆறுகள வறண்டன ஆறஅுமணற ரூடெழுமபி 

ஏரிகள வறணஉன ஏறறககோ லாழமட௨டமம 

பூமிகள சூடெழுமபி பொஙகஒறறஜே தணலாக 

விளைவு கடையா வேஈதன மதசையிலே 

களாயும இடையாது கனமதுசைச சீமையிலே 

பொனமதுூசை நாட்டிலே புழுதி யடைநததுவே 

சருகுபோ ௮லாநகனவே கழமைதத மாஙகளெலலாம 

பூமி யூலாநதகே பூணடு கஇடையாமல 

பறவை கிடையாது பாணடியன தேசததிலே 

கூடிவலசை வாககனூாகள கொடிம.துசை யுளளவாகள 

பஞ்சை பனாதியாய பசதகேசம போடுிஞாகள 

அனனக் கஇடையாது அழகுளள மதுசையிலே 

மதுசையைச சுறறுமுளள வனஈகள செடிகளெலலாம 

காய்நது மிகததீயரது கருமபுகைசசல கொணெடனவே 

தகநிழல இடையாது தனிமதுசைச சீமையிலே 

ஊரிலே யுள்ளவாகள உறககஙகள கொண்டாாகள் 

பாழடைநத முகமானூா பாணடிய காட்டி லுளளேரசா 

அனன விசாசம ௮துவே பெரிதாசசு 

பனனிசணடு வருஷமாய்ப பாசகருப பாயிறறு 

சரீசம வெரு கதாகள ச௪லலடைககண GC) CHT HOT 

பெணடுகள புருஷர்கள பிளளைக ளொருதேசம 

திககுகள கெடமத திசைமாறிப போனாகள் 

அபபடி. யெலலாம ௮ணிமதுசை யலை கோட 

இகத னாலே இடறுகள கோரதனவே 

ஆயாசத துடனகத ௮ணிமதுசைப பாண்டியனும 

மழையில்லா காடு வையகந தானாமோ
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என்று விசனமா யிருககுமாத வேளையிலே 

சப்தமே கமபொழியு தனிசசோமன சீமையிலே 

மேக குமுறி மேலாகப போயவிடுமாம 

மதுரையை காடாமல வகையுடன போயவிடுமாம 

இப்படியா யோடுமபோது இதிலே யொருமேகம 

குட்டிமே கமொன்று குறுககிடடோ முமபோறு 

வருகிற விசைதனிலே மதுரையெனறு தெரியாமல் 

பொழிஈதுகொண்டே. யோடிறறு போகும விசைதனிலே 

௮௧௩த மழைவெளளம ௮ணிமதரை பெருகிற.நு 

வெளளம புரணடசே வேதன மதுசையிலே 

வையைப பெருககெடுதது மாவெளள மோடுதையா 

கணடானே பாணடியனுக சுடுக வெழுகதிருஈதான 

துரிதமா யெழுகதிருஈதான ௬௩௭) பாணடியனும 

பாண்டியன் வைகையாற்றை அணைகட்டிய து 

ஓடுகிற வெளளததை யுளளடசக வேணுமென்று 

அபபுறம போகாமல ௮ணைகடட வேணடுமமனறு 

ஆரடா தூ.துவரே ௮ணிமதுரைப படடணததில 

விட்டுககு ஓராள கான விடுபட்டு வாவேணடும 

௮ வசவா விட்டுகு ஆளொருவன வாவேண்டு2 

ஆளனுப பாவிட்டால ஆககினை செயவேனெனறு 

அணைகட்ட வரசசொலலி அடியடா தழுககெனருன 

௮பபடியே தானடி.தசான .உனதொரு சாமபுவனும 

௮ந்தத தமுககடிக்க ௮ணிமதுசை யுளளவாகள 

விட்டுககோ சாளாக விபெட்டு வருகிராகள 

அ௮வசவா தமமுூறைககு ஆளொருவா வருகிருாகள 

மண்வெட்டி. கொணடு வருகிறா சணைகட்ட 

பங்குவி தமாகப பாறைகொணடு ஓடி.வதா£ 

அவரவர்க குபபஙகு அளஈது கொடுததாகள 

அளகதிட்ட பககுதனில அதிலே குறைவுபடடால 

uma தக்காரனைப பட்டாவுக இரையிடுவேன 

என்றுஇட் டஞசெய்கான இராஜனநதப பாண்டியனும 

அவரவர் பங்குவிதம ௮னைவரு௩ கட்டுமபோது 

8
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மதுசையி லேயொருததி வாணிசச யெனபவளாம 

அவளுககு யாதொரு ஆண இக்கு தானுமிலலை 

௮வளுக கொருபஙகு ௮ணைகடடச சொனனாகள 

பிட்டு சுடடுவிறறு..! பிழைககுமகச வாணிச௫ 

எனனசெய் வேனெனறு எணணமிடடாள வாணிச௫ி 

ஆளுக கிடையாது ஆருமறற பாவிகான 

CTO EBL LING FIOM எபபடிச௪ செயவேனயான 

அணைகட்ட எனறனுககு அளுங இடையாறு 

ஆளிலலை யெனருல ௮ரசனுவ கேடபானோ 

எனறு விசனமுடன எணணி யிருககையிலே 

வாணிச்ச பிட்டுக்குச் சொககா மண்சுமந்தது 

அவளுடைய விசனதகை யாறறவே வேண்டுமென oy 

ஆண்டா ரஞசொககா ஐயரவ ரேதுரெயதா£ 

௮வளஞுககு ஆளா அணைகடட வேண?மெனறு 

ஓட்டனைப போலே உருவெடுதது௪ சொககலிகக। 

தடடடனே மணவெடடி கலைமேலே தாமெடுதது 

வாணிசசி யண்டையிலே வா.துநினரு ரொட்டனாக 

ஒட்டனைக கணடாளே உததமியாள வாணிச௫ 

அ௮சடா வொட்டாநீ அணைகட்ட வக தாயோ 

எனபஙகுக காளாகி யெனககணைநீ கடடிவையா 

கட்டுவே னெனராசே சனமதுசை யொடடனவா 

கேட்ட தொருகூலி கிளாசசியடன தருவேனெனனாள 

HAUT FOG னயைககேட்டு ௮ஈதவொடட னேதுசொலவசா 

கூலிககுப பிடடு கொமபனையே நீகொடுததால 

உதாகதவிடும பிடடதனை உததமியே நீகொடுததால 

பிடடுககு மணசுமாது போடுகிறே னணையாக 

அபபடியே கலலதெனருள அககிழவி யமமாஞம 

பிட்டு சுமெபோது பிடடு உஇராஈததுகாண 

உதாநதபிடடிு தானெடுதது உததமியாள சைகொடுததாள 

ஏநதி மடியிலவைதது ஈசுவானூ ஓடடனவா 

வாணிச௫ பககுககு வஈதாசே ௮ணைகடட 

உதாஈதபிட டைததினறு ஒருகூடை மண்சுமநது
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போடுவா சொருதடடு பிடடுஞ சரியாகும 

மறுபடியுந தானவருவா£ வாணிசச யணடையிலே 

பிடடு சுவொளாம பொடிபொடியா யு. தாஈதிடுமாம 

உதாஈததொரு பிடடுககு ஓடடாவஈது நிறபாசாம 

பிடடெடுததுத தானகொடுபபாள பேரான வொடடருககு 

பிட்டுதினு போவாராம போடுவா தடடுமணணு 

ஒருதடடு மணணுககு உ தாகதபிடடு சரியாகும 

வாணிசச தனனிடததில வக.துரிறபா Orme mew 

பிடடு சுடுமபோது பொடிபொடியா யு.தாநஇிடுமாம 

உதாநததொரு பிடகெகு ஓடிவகது நிறபாராம 

பிடடைச கொடுபபாளாம போவாராந இனறுகொணடு 

தடடிமண போடுவஇில சரிபுதாநத பிடடுககு 

மறுபடியும வருவாசாம வாணிசச௪ிப பிடடுககு 

ஒருபிடடு சுடடாலும உஇராம லிருபபதிலலை 

சுடபபடட பிடடனைததுஞ தூளதூளா யு.தாஈதுவிமெ 

உதிாகததொரு பிடடுககு ஓடி.வகது சிறபாராம 

பிடடுதின றுகொணடே போடுவா ரொருதடடு 

பிடடுவிலை யாசவிலலை ஓடடனவேலை சாயவிலலை 

பாதியணை யாயிறறு பாதியினனங கடடவிலலை 

அவரவாகள ப௫குககு ௮ணைகடடி யாயிறறு 

வாணிச௫ பஙகுககு வரபபுகடடி த தீரவிலலை 

பிட்ககளேத இனடுற தும போகிறதும வருவதுமாய 

ஓடடன திரிவதிலே உதாநதபிடடுஞ சரியாசசு 

பொழுது மறைநதது பொனமதுசைப பாணடியனும 

கட்டின ௮ணைகளைக கனமுடனே பாரககவஈ தான 

AMMA FR iE REG வரபபுஇனன௩ கடடவிலலை 

ஆருதடா இரதபபஙகு ௮ணைகடடித தீரவிலலை 

எவரது இகத௮ணை யெனரானே பாணடியனும 

அரசனுககுச௪ சொலலுகரா ௮ணைகடடு மனனவாகள 

இநரகரிற பிட்டுசுட்டு எலலோ₹ககும விறபவளாம 

நனனிலைசோ வரதியாம நஙகை யொருததிபஙகு 

வாணிசச பககுககு வகதானொரு ஓடடனவன



20 அல்லியரசாணிமாலை 

அவனுடைய பஙகிதுதான ௮ணைகடட விலலையெனரா 

கோபமும கொண்டானே கொறறவன பாணடியனும 

எககேய உாஉடடன இழுததுகொணடு வாருமெனனுன 

அடி.ககுககோல கையிறகொண டருகிலகினற சேவகாகள 

திககெனறு தானபயகது தேடினா ஓடடனையும 

கட்டனைப பிடி க தவகஈகார உலகாளாம சாஜனணடை 

கணகள வபபேறி கசனமதுசைப பாணடியனும 

சொக்கர் பிரம்பா லடிபட்டது 

பிடிக்கு மணசுமகத பெமமானென றறியாமல 

ஐடடனென றேசொலலி உததமனும அ௮பபோது 

கைபபிடிகக பிரமபதனைச கரகசெனனறு தானசுழறறி ் 

கட்டன மூதுகினமே லோகூ யடி.ததானே 

ஐஓயசகதச சொககருககு ௮நத அ௮டிபடவே 

வருததமிகக கொணடாசே மதுரைசொகக நாதருமே 

அகத அடியுகுகான அலலவாககும பட. அதுவே 

அவசவாகள தமழுதுகில அடிததழுமபு நோரததுவே 

இக்கு திசைகள Sass ரசகளெலலாம 

அணட௫ஈகள தீவுகள ஆகாய மெவவிடதஅம 

சகலசீவ செஈதுககுக தழுமபுமிச வுணடாகசசு 

பாணடியன் மு. ௮௫னமேற பாத தழுமபாயிறறு 

எலலா ருமபயநதா ரிகக அடியாலே 

பாணடியன ௮பபோது பயநது நடுநடுவக 

௪ககேயகத வொடடனென௮ ஏதெடுதது பராககுமபோது 

எ௫கெங்குக தேடினானே எழிலமதுசைப பாணடியனும 

காணாத தினாலே காவல ஸனிடிவிழமுககான 
வநதவா ஓடடாலலா மாயாணடி௪ சொககசவா 

ஆண்டவ சாகவேணமெ ஆளடிமை செயயவகதா 

தெரியாமற டபோசசுதெனறு சதை மிகவாடி 

தீவினைககு ஆளானோக தெயவமெனனறு பாசாமல 

வலவினைககு அசானோம வரனென த.றியாமல 

இச கிதிபபயனை யெபபோது தொலைததஇடுவோம 

வந்தது ஈமக்கு மதிமோச மெனறுசொலலி
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எநத விதததிலேயும ஈடேறப போவஇலலை 

தெரிஈத.து ஈமககெனறு தெனமதுரைப பாணடியனும 

மெத்த விசனமாய் விடுதிக்கு வஈ.துவிடடான 

அழகிய சொககரவா ௮ண்டவனா அ௮படோது 

ஒட்ட ுருவமதை யு,ததமனார் தானமறைதது 
ஆலயததி லேவஈதா£ ௮டடாஞஞ சொககலிககா 

வரு5தத துடனே வநதுநினரு சாலயததில 

அப்போது மீனாூட்டு யணடையிலே ஓடிவஈ.து 

ஏது தான சுவாமி இபபடிககு வரததென்று 

அலையக் குலையவஈத ௮ககுறையைச சொலலமெனருள 

கேளாயென நாயகியே இளிமொழியே மீனாடசி 

வாணிசச தனசகாக மணசுமககப போயிருகதேன 

பிட்டுககு மணசுமககப பிரமபடி படடுவகதேன 

௮டி.ததான பிரமபாலென னககஈ தழுமபேற 

கொடுததான் மு.துகினிலே கொடுமடாவி பாணடியலும 

சகாயஞ செய்யபபோனேன ௮பாயம வரத தடி. 

அ௮பாயமே செய்தவனை யாதரிககப போவதஇிலலை 

எனறுசைக கசசொககா எடுத துரைபபாள மீனாடசி 

௮ .றியாமற செய்தபிழை பெரியோ மனமபொறுபடா 

மாறு ரூபககொண்டு மணசுமககப போன தஇினால 

ஆளடிமை யென்று ௮டிசுதான பிசமபாலே 

Quatre sre Kastan அ௮டிபணிஈது தொழுதிடுவான் 

தெரியாத வன்செயதால 55550 வையாமல 

ஆ.தரிகக வேண்டுமெனராள ௮ககயறகண மீனாடச 

அவளவச ன௩கேட்டு ௮ழகுசொசுக ரேதுசொலவா£ 

என்னை யடி தத௮டி எலலாககும படடதுகாண 

உலக௧த.துக கெலலாம உறைதததே பிரமபடி தான 

சிததாகள முனிவாகள் தேவருக்கும பட்டதுவே 

வானவ சொடுரிஷிகள மாயவற்கும படடதுவே 

சபத ரிஷிகளுடன தபோதனாக்கும பட்டதுவே 

சனனியாகள கொபபக கருவுககும படடதுவே 

இக்சப பழிபாவம எபபடி. த தொலையுமடி
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இநதப பழிககுகான மைஈ*தன வச௩கொடுககேன் 

௮ஈதப பழிபாவம அ௮ததோடே தொலையுமடி 

எனறே இவருசைகக எஈஇுழையும பேசாமல 

மவுனமாய்த தானிருஈகாள மதுரசைமீ டைசியரும 

இபபடி௪ சிலகாலம இருககுமநத நாளையிலே 

பாணடிய நாடடுப பரிசனகக ளெலலவரும 

௮சச னதுநாடு அருமைமழை ॥ரிலலாமல 

தததளிகதுப போகிறதே தனிமதுசைச சீமையெலலாம 

அரனாரைக தானடிதத அ௮ககொலைப பாதகமும 

கமமுதே நாட்டிற கதறுதே பூமியெலலாம 

மைநதனு மிலலை மகுடமுடி யரசனுககு 

பிளளைய மிலலை பேசான மனனனுககு 

அபபடி. யாகததுனபம அ௮சசனும படடிரு தான 

ஆசையும வணககானை ௮௪௫ததி சாககதனும 

Fm gC னெனறுசொலலி பெருததவரை/.. போயடுககான 

தெய்வமே சகதியெனறு தேசசதை யாணடிருக கான 

சொககரே கதியெனறு தோததிரககள் செயதிரு௩தகான 

பனனிரண டுவருஷம பாரிலமழை பிலலாமல 

தனபங களுடனே துசைததனம பணணிவர 

சொக்கரும் மீனாட்டுயுய கானகம் வததது 

மதுசையி லேவாழும மகாதேவா சொககலிஈகா 

௮ சுயறகண மீனாடசி ௮மமனுஞ சொககருமாய 

இருவரு மபபோது ஏகாநத வேளையிலே 

தேவிய சைபபா£தது சுவாமியவ சேதுசொலவார 

பெணணேகணணே மீனாட்டு பொறகொடியே ஆலயததில 

தணலா யெரிககிறது தனிககாற நடியாமல 

ஓடுககமே யாகறது உளமதுசைப படடண ததில 

கரறறுவா டைககுகாம கானகததிற போய்வசலாம 

மதுசையைச சுறறியே வருவோபகாம பெணமயிலே 

வாருமென றேசொக்கா மயிலணையைத கானழைகக 

அபபடியே நலலதெனறு ௮சகயறகண மீனாட்சி 

சம்மதப பட்டு சதியும புருஷனுமாய்
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இடபததின மேலேறி யீசுவானும ஈசுவரியுு 

எருதின மேலேறி யிருவரும வெளியானூ 

அலயத தைவிட்டு ஜஐயாவெ ளியானா 

மதுரையை விட்டு மகாதேவா வெளியானா 

மதுரையைச சுறறி வதாக எளிருவருமாய 

பட்டண களசுறறி பாதது வருகையிலே 

அழகு மறைகதது அழகான தெனமதுரை 

அண்ட வொருகிழலும ஆகரிககக கடடாது 

ஒனற நிழலிலலை யொருமாமுங இட்டாது 

தோடடக இடையாது தூறவுகள தார திருககும 

நிறக நிழலுமிலலை நிலததஇில தரிபபோமெனனால 

கானகஙக ளஎததனையுக கடடையா யுலாநஇருககும 

செடியும இடையாது செடடும கிடையாது 

தழையும கிடையாது சறறே யிருபபோமென(ரல 

வெய்யி லுறைகறெ.து வெ௫கானல வீசிரிமாம 

கான லுறைககிறது க௫ககானல வி௫சிடுமாம 

வோவை பொழி௫ற து விமலருககும பாவதிககும 

அணடமுடி கூடவிலலை ௮ககினி வாடையது 

அகஇனி வாடையது ௮னலகொணடு விசுதையா 

நகெகாட்டி.ல வஈதாகள நாதரும தேவியுமாய 

அநத நடுககாடடில ௮லைஈது வருகையிலே 

HAVE விலவமரம அடாது தழைததிருககும 

பசுமையா கததழைத.துப படாது நெருஙகருககும 

ச௩துகள தெரியாமல தழைத இருககும விலவமாம 

எநநோ முஞ்சலஙகள இலையிற படாகதிருககும 

காயதஅப பழுதது சனிக ளுதாகதிருககும 

திறப பழுததுப புடபம பரிமளி௫ கம 

தெனற லதுவீசுஈ தேக குளிாநதிருககும 

௮௦ மாமொனறு அவவிடததிற றழைநதிருககும 

அவவிடததில வஈதாகள ௮ரனும உமையவளும 

தேகமுஈ தானகுளிராஈது சோபர தெளிஈதராகள 

இரத ஈகெசாட்டி லிதுதழைதத ௮தஇிசயகதை
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கண்டறிவோ மெனு கடுகியே கீழிறங்கி 

எருதை நிழலிலவிட்டு இறககினா மாததருகில 

ஆயாசஈ தீாவதற்கு ௮வ்விடததி லுட்காஈதகா£ 

௪வுக்கிய மாணாகள தஙகள் சரீரத.இல 

இருவரு மூடகாநது ஏகாநத மாயிருகக 

பட்டப் பகலிலே பகலான வேளையிலே 

உசச௫ியிற் சூரியன் உருமகதின் வேளையிலே 

நீர்க்காக்கையைக் கண்ட தூ 

அங்கொரு நீர்க்காகசம அலைகடலிற Curwep pS 

கடலில மமழுகியே கடலஜலககதைக தானவாரி 

செபபட்டை யில கிறைய ஜலஙகொணடு வருகிறதாம 

கடலநீசை சககையிலே காகமஅ கொணடுவகது 

விலவ மரக தினமேல மேலாகத தானபறதது 

மேலாகத தானபறக௮ மேலிருகது வீ௫னது 

மழைபெய்வ கேபோலே வருஷிககுக காகமது 

வருஷிச௪ அஜலமும மகாதேவா மேறபடவே 

கூளி தேகம் கூடலவளா சொககருககு 

அங்கயற்கண் ணமமனுககும ௮௯௧௦ குளிகததுகாண் 

ஏ. திகத ஜலமெனறு ஏறெடுததுப பாததாாகள 

சங்காருஞ் சஙகரியு௩ தலையெடி த. துப பாககையிலே 

நீர்க்காகஞா ஜலமபொழிகது நின்னு பறந்தது 

அரு.தகலல காகததை அ௮ண்டவனூா தானபாரதது 

பார்த்தாயோ பெண்ணே பட்டுயிஎ சனனறிவு 

அண்டாயோ பெண்ணேநீ காகததின் கன்ன றிவு 

இகத மசத்துககு இககாகம நீரதெளிகக 

எதனால் தெளிக்கறேதோ இதையறிய வேண்டுமென்று 

காகத்தைத் கானகேடடு காரிய மறிவோமெனரூா 

அப்படியே யழையு கள அறிவுளள காகமதை 

என்றே உமையுசைகக சசுவரரு மபபோறு 

ஆகாசத் தைப்பா£த்து ௮நதநீக காகமதை 

கைகாட்டிக சானமைத்தா கைலாய காதருககான் 

கண்ட காகமுங் கைலாய காதசென்று
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AGA WW56S ௮காயம விடடி.றககி 

தாயதகபபன வகதாரோ தறகாகக நமமையெனறு 

சீககிரமாய்த தானிறஙடு திடடெனவே யோடிவகது 

(PESTO வலமவகஈது முடிவணக௩ூ௰த தெண்டனிடடு 

நாறகால வலமவநது ஈமஸகரிததுத தெணடனிட 

தெண்டனிட்ட படசியைச சிவனாருக தானவாழததி 

௮டி.பணிநத காகமதை யானாருக தாமவாழததி 

இகத மாததுககு இறைபபதெனன கீசலததை 

இகத மாததினாலே இததனை வருததமெனன 

வருததகதோ டி.ஙகேடீ aus gibt கெளிபபதெனன 

சொலலுமெனறு கேடடாகள சொககரும அ௮மமனுமாய் 

கண்டது காகமது கனகக மிகபபயநது 

சொலகி றது காகமது சொக்க ரவாகேடக 

த௩களுக கேயுககத தனிததமா மெனறுசொலலி 

விமலாக குூகஈததாம விலவமா மெனறுசொலலி 

அ தனாற கடலநீரை ௮ளளிவஈஅ யானதெளிகதேன 

நாடோறும யானதெளிததேன காதருககு ஏறறதெனறு 

இதுவுமவக கெனறனுககு ஈசுவானா கடடளை தான 

அவவாகதை யைககேடடு அசனாரும அமமனுமே 

பூரித கா ரிருதோளும புததியுளள காகமெனறு 

ஆகநதமாயப பூரிதது அறிவுளள காகமெனறு 

கட்டிக தழுவியே காககதை முத்தமிட்டு 

எநதமக கேறறதொரு இநதமர மெனறறிநது 

களையாக வநதவாககுக களையாறறி வைததாயே 

இகத௪ சகாயமதை யெஙகளுககுச செயதாயே 

சொக்கர் நீர்க்காக்கைககு வரங்கொடுத்தது 
உனக்கோ சகாயமாய உதவிசெயவே னெனறுசொலலி 

எனன வாமவேணடும இனபமுட னுனறனுககு 

கேட்டவாக தருவேனெனமூா கிருபை களிகூரகது 

அபபோது காககதான அ௮ரனாசை௪ சேவித்து 

சொலகறது காகமது சொககருககுத கெண்டனிட்டு 

கைலாய சாதசே கணமூன ௮டையவரே 

$
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எனமனததி லேயிருககு௦ எணண கதை௪ சொலலுடிறேன 

கனனிகை! ப பெணணாகெ கனமதுசைப பாணடியனை 

சேரவே வேணடுமமனது இநதையில கினை கஇருநதேன 

எனனுடைய பாலனுககு இசைஈஅுபடடகஈ தரவே ண்டும 

௮௩௧ வாமெனககு அருளபுரிய வேணடுமையா 

காகமது சொலலுவகைக கணடாரே சொககலிககா 

அனா லொருவாராகை அனபான காகமேகேள 

கனனிகைப பெண்ணாக BOO LN Bl oo T கிபோனால 

மனனனை௪ சோரதாலுா மலடி யாயப போயவிடிவொய 

உனனைபபெண ஞு)கை௫யே ஒருமாதக காபபிணியாய 

அனுபபிவைபபே 5 CYC IMO MET TFG SB 

அசெனறு கேட பானே அணிமதுரைப பாணடியனுா 

ஆருமறற பாவிரான அணடி.வகே2 5 னுமமையெனறு 

சொனனாயே யாமாகில கோழியாய வைகதுககொளவான 

தாதியா யிருஈதாயானால தையலசே யுனறனைத.சான 

வசநதரகா ளானாலகான மருவ மனஙகொளவான 

ஆரு மறியாமல அணைவானே உனறனைத தான 

உனவயிற றி லேபிறககும உறுஇயுளள பாலனுககு 

படடஈ தரிபபான படடணகது லொருபஙகு 

அத்தி வசமளிதகேன அப்படியே ஈடவுமெனரா 

சமமதிததுக காகமது சசதகோஷங கொணடதுவே 

சாகததைப பெணணாகூ கருபபமு முணடாகக 

நீாரகாககை யெனறே நேரிழைககுப போகொடுததாா 

நடவுமென்று விடைகொடுதது காகரவா போயவிடடா£ 

நீர்க்காக்கை பெண்ணாடூப் பாண்டியனை யடுத்த து 

அபபோது நீரககாககை யரிவையகதப பெணணண*கு 

மதுசை ஈகாதேடி வரநதாளே பெணமயிலாள 

பாணடிய னிடததிறகுப பககுவமாய வநதுகினஞுள 

அபபோது பசாணடியனும அரிவையசைக தானபாத.து 

சுநதாமும வடி.வுழு ரள தோகையரைத தானபார தது 

ஆடி, பெணணேநீ யறிய வுரையுமெனனான 

௮வவ௪ னஙகேடடு ஆசணஙகும ஏதுசொலவாள
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அருமிலலாப பரதே௫ அணடிவஈதே னுமமையெனராள 

ஒருமாதம கருபபம உ ததமியா ளெனறஜனுககு 

ஆருமதற எனறனைநீ அகரிப? செனறுசைததாள 

௮வவச னுகேடடு ௮௩,௧ஈலல பாணடி.யனும 

சாபபமான மஙகையிவள கனிமொழியா ளாகையினால 

காபபாறற வேண்டுமென 01 கனனியசே யஞசாதே 

அபபடியே செயவேனென றரிவையமைக கூடடிபபோய 

தனனுடைய தேவியணடை தாதியாய வைததுவிடடான 

சகல விசாரணைககுக தாதியாயத தானிருகதாள 

அழகுக திருமேனி யலஙகார மாயிருபபாள 

புக தியுளள குணவதஇயாயப பூவையருக தானிருககாள 

பரணடியன தேவிககும படசமாயத சானிருஈதாள 

சுநதாமும யவவனமுஞ சொலலத தொலையாது 

வாலிபமாய்ப பெணமயிலும மனனனது தேவியணடை 

௮இகாரம பெறஅுககொண்டே அவளிடத இருககையிலே 

வசகதமா னகாலம வஈதுமிக நேரிடவே 

மனமக வேதனையால மனனனகதப பாணடியனும 

தனனுடைய தேவியராஈ தைய லரணமனைககு 

மாளிகை தேடியே வருனெற வேளையிலே 

வாசந படியிலே மயிலபோலே தா தியவள 

பொறபதுமை போலே பொனஞ பரணமினன 

சினமுளே நகீககாககை நேரிழையைத தானபா£ததான 

அதிகமையல கொணடானே அகதமுளள சுக தரிமேல 

ஒருவாக கொருவா உடனபட. டிருவருமாய 

ஆசையுடன சோவதறகு ௮ரிவையசைக கானழைதத ன 

௮ தறகநத நீககாககை அரிவையருஞ சமமதித்து 

எனவயி௰றி னிறபிறககும இனிதான மைஈதனுககு 

படடக கொபெபிரா பாணடியசே யென்றாளாம 

காலி லொருபஙகு நடத.துவேன ம௩கையசே 

௮பபடிககே சமமதிததாள அரிவை யிளமாதும 

ஆரு மறியாமல ௮௫ஙகொருவா காணாமல 

கூடி பணைகதானே கோலவிழி மாதரசை
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கரனூ வசததாலே அ௮சைகலி தாஈதாளே 

சுகததுட னேசோகது அரிதமுடன பாணடியனும 

தேவியிடம பாணடியனுஞ சீகசசமாய ஈநடகஈதுவிடடான 

இபபடி௪ சிலகாலம இருககுமகத நாளையிலே 

அபபோது நீககாககை யரிவை யிளமபிறையும 

மாதமும பததாடி வருகதி மிகககளாக ௮ 

நீர்க்காக்கை நீன்முகனைப் பெற்றது 
பிளளையைப பெறராளே பேரான மனசையிலே 

மைகதனைப பெறராளே மாதநத நீரககாககை 

தாதி வயிறறிற சஈததி பிறக கென்று 

சநதோஷங௩கள கொணடு சருககசை வழஙகனாகள 

நீாககாககை பெறறெடுதத கேரான பாலனுககு 

நீனமுூக னெனறே கோததியாயப பேருமிடடா 

பிளளையிலலா மாளிகையிற பிளளை பிறகததென ௮ 

பாணடியன தேவியும படசமாய்த தானவளாததாள 

பிளளையும வளாகது பேசான மாளிகையில 

தாதியின பிளளையெனறு ௪லஙகைக கொலுசுமிடடு 

காபபுக கடகமிடடு கணட சாமணிநது 

ஆடை யணிகது ஆபரணக தானபூடடி 

வய.துமைந தாகவேதான வளாத.துவரும காளையிலே 

ஐது வயதாகி ௮மாததினா பளளியிலே 

பனனு தமிழவிததை படிககவைததா£ பளளியிலே 

சகலமு௩ கறறு சாமாததிய மானபினபு 

அமபும பிடிதத,றிககான ஆயுதமும தொடுததறிஈதான 
அவனுக்கு வேறே யரணமனை யமாததிவைததா£ 

வெளளாடடி பெறறெடுதத வீரிய நீனமுகனும 

மீறி வளாகதிருஈதகான வீரன மதுசையிலே 

இபபடியா யிருகக எழிலான பாணடியனும 

நமககுபிளளை யிலலையெனறு சாஜனஈதப பாணடியனும 

சமமா சனமீதிற செங்கோலுந தானபிடிகக 

பட்டததை யாளவதறகுப பாலக னிலலையெனறு 

விசனததைக கொணடானாம வேகதனநதப பாணடியனும
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சித்தராக கதனுடனே சோகதிருகத பாணடியாகள 
ஆருயிரம போகள ௮ணிஇரளாம பாணடியாகள 
பிளளைக ளிலலாத பெருமலடாயப போனூாகள 
ஆரு யிரவாக ளஎனைவோரு மலடானூா 

௮வாக ளஞூடன கூட அ௮ராரோ தானமலடு 
ஆணமலடு பெணமலடு அனை ததுயிருக தானமலடு 
பாணடியாக ளேறிவரும படடததா னைமலடு 
கொட்டாய் நிறைகததொரு கு.திரையெலலா நமமலடு 
பாட்டை நிறைநததொரு பாறபசுகசள Siro 

தொழுவம நிறைஈததொரு துளளாடு தாமமலடு 
இறபைபிலே யிருககெனத எலிசுளெலலாந தாமமலடு 

தெருவிலே கூடுகடடுஞ சிறுகுருவி தாமமலடு 

தெருவிலே தாமிருககுக தெனனைமா முமமலடு 

கொலலையிலே தானிருககும கொனறைபுனனை யுமமலடு 

வாசலிலே நிறகுமகத வாழைமரக தானமலடு 

அழுககெகெகும வணணானும அ௮மபடடனுஈ தானமலடு 
வளாககினற காயகளுடன வாழபூனை தானமலடு 

மைககனு மிலலாமல மாபாவி யானாகள 

பிளனையு மிலலாமற பெருமடாவி யானாகள 

குழநதைக குரலகேளாக கொடுமபாவி யானாகள 
மைநதனபெற வேணடுமெனறு வருகஇயே பாணடியாகள 
சாலைகள போடடுவைபபாா ௪தஇரககள கடடிவைபபரா 

நடபாயி திருககுளமும கலலகணணீா இணறெடுபபா 

தவித.து வருவாககுத தணணீாபஈத லிடடுவைபபாா 

ப௫ிதது வருவாககுப பாலமுதம செயதுவைபபா 

ஆலயக்க டோறு மணிமதிற கடடிவைபபா£ 
கோயிலக டோறுக கோபுசஙகள கடடிவைபபா£ 

காணாத கோவிலகடகுக காணிககை யனுபபிவைபபாரா 
செகலலைக கணடவுடன தெய்வமெனறு கைதொழுவாரா 

கருங்கலலைக கணடவுடன காததனெனறு கைதொழுவா£ 

எததருமஞ செயதாலு மேதா லும பிளளையிலலை 

தவசுககுப போகவெனறு த௧கள மன திலெணணி
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நீன்முகனளுக்குப் பட்டங்கட்டி 
பாண்டியர்கள் தவசுக்குப போனது 

வெளளாடடி பெதறெடுதத வேலவேகசு னீனமுகனை 

மதுசையை யாளவதறகு மனனனுககு படடக்கடடி 

நீனமுகனை த தானமைதத நீ இயளள படடஈககடடி 

ஆதி சிவனைகோகக யரு௩தவசு செயயவேணடுப 

மைககன வர ததைபபெற.ுு வருகிற காளவரைககும 

எலலையச சாளுமென௮ இனியபடடக கடடிவைததா 

ஆயிரம பாணடியாக மாயமா ரனைவேராகள 

ஆண்பெண் ண்டங்கலு மரியதவஞ செயவோமெனறு 

போகிஞா பாணடியாகள பொனமலையைத தானதேடி 

வனமாய UMAR HB mB IPT பாணடியாகள 

காடு செடி தகாணடி. கரியமலை தானதொலைதது 

சிறுவக பருவககதைச௪ சோகதாராகள பாணடியாகள 

ஆருயிரம பாணடியரும அவருடைய தேவியரும 

தாபபா சனமயபோடடுத தவசுகள செயலா கள 

கணணிரணடும மூடியே கையிரணடு மேகதிககொண்டாா 

பரம இிவனைகோகடுப பாரகவம பணணுகிஞா 

மைகதனை வேணடியலலோ மாளிகை மறநதராகள 

பு.ததரனை வேணடியலலோ பூமியை மறநதாரகள 

பாணடியாக ளேறிவரும படடதது வெளளானை 

ஆரு யிரவருடன யானை தவஞ் செய்கிறது 

காறகா லுயசெடுதது நடுவொரு அுமபிககையால 

ஆமபிககை நாடடியலலோ துயயதவஞ செயகிறது 

இபபடி. யாகவே இவாகளதவம பணணுகிருா 

அபபோது பரமசிவன அரிய கயிலையிலே 

ஆவணி மாதததிறறாு னனபான நாளையிலே 

பிட்டு தருகாளுககுப புறபபடடாா சொக்கலிககம 

தேவாதி தேவருடன தெருசுறறி வலமபெறவே 

௮சகரா வெனற௪சததம ௮அலைகடலபோற Garage Ar 

சிவசிவா வெனறசததக தேவருக்கு காதடைககும 

௮௪௪,௧,௧ஈ கானகேடடு ௮ஙகயறகண ணேதுசொலவாள
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எனசுவாமி யெனகுருவே எனனுடைய காததாவே 

௮சகரா வெனறசததம அலைகடலபோநு கேடசிறது 

சிவசிவா வெனறசககஞ செவியடைஈது போடுறது 

இவவனக தனிலிகக இசைசசலெனன அ௮ண்டவனே 

எனறுதான கேடடளவி லீசுவானா ரேதுசொலவரா 

ஆருயிசம பாணடியாக எரியகவம பணணுகிறுா 

மதசை நகராகுநம வாமபாணடி. நாடடாகள 

புததிரனை வேணடியே பூசைதவம பணாணுகஞுாா 

மைநகனை வேண்டியே வருகஇகவம பணணுடிருாரா 

கோவிலுககுப போவோமவா கோமளமே யெனறழைததா 

இவவராகதை தானகேடடு ஈசுவரிய மேதுசொலவாள 

தவசுபண்ணும விகதைகனை சாமியே கானறியேன 

ஏதுதவம பணாணுகடுரா ரீசுவாசே போயபராபபோம 

வாருமென ருூவலுடன வநதாளாம பாரகு இயும 

அ௮மமனும ஐயருடன அனைவருங கூடிவகதா£ 

ஆரு பிரவாகளின DCH BAG LIT HBT BA 

புதறுமுடி.. போனதுவும புழுகசையா னரித.க.துவும 

புலலுமுாடி.ப போன தவமா புழுதி யடைநததுவும 

ஆனை தவ.ஈகிலை பரு௩தவசு பண்ணுவ துப 

POO DDI பாகதகாளே உகதமியா ளீசுவமியாா 

ஐயா பாமரே ஆரு யிரவருக(கும 

புகஇர னளித துவிம புகழஹான பாணடியாககு 

மைஈகதன வரஙகொடுபபீர மகாதேவா எனறுசொலல 

ஆனாறகேள பெ(ணமயிலே அவாகளசெய்த கொடுமைகளை 

கூலி குறை சதவாகள குறைமசககா லிடடவாகள 

Hoag கூடைதனனை யகஇரவிலை பிடடவாகள 

படடடையில நெறகளிலே பகசைக கலகதவாகள 

ப௫சிதகாா மூகமபாசார பாலடைககுப பாலவாசா£ 

தவிககா£ முகமபாசாா தாகு கொடுததறியா£ 

ஆண்டிபா தே௫ியைபபோ லஙகொருகாள வடி.வெடுதகதேன 

பாணடிய சாஜாகள பருமுத களககையிலே 

சிவகரும மெனறுசொலலி சோகதுவகது பிசசையெனறஹேன
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பதசான முததெடுதது பாவிகள இட்டாரகள 

சொததைமுகது போடடாகள சோதாவஷாகதப பாணடியாகள 

பதரிட்ட பாவிகடகுப பாலன கொடுபபதிலலை 

பிட்டுககு மணசுமகதேன பிசமபா லடியுமபடடேன 

- எனன தவம பணணினுஜு மேதாலும பிளளையிலலை 

ஏழு பிறபபிலேயு மிபபிறபபிற பிளளையிலலை 

எனறது தகானகேட்டு ஈசுவரியா ளேதுசொலவாள 

எபபாவஞ செயதாலு மீசுவானே மனமிரககி 

புதி னளிககவேணடும புகழான பாணடியாககு 

பாண்டியர்க்கு ஈசுவரி புத்கிரிவாங்கொடுதத_து 
ஈசுவரசே உனசிதத மிரககாமற போனாலும 

பெண்ணேனுமளிபபேனெனறு பேருலகிற பாணடியர்ககு 

அஙககயற கணணமமை யவளதஇக மனமகிழநது 

அலலியுக கொடியுமா யடாகததொரு பொயகையிலே 

செஈதாமரை வெண்டாமசை சோகநததொரு பொயகையிலே 

வானவரு மிகஇரரும U6 B Re Hin பொயகையிலே 

FEBIGS Hugo +5 Bus apo QusnwucMxwIGev 

தாமசைப பொய்கையிலே தணணீா தடஈதனிலே 

தோடசதை யைககளெளி தார வெறிகதுவிடடாள 

அலலி யிலைமேலே வது விழுநததுகாண 

கையாக காலாகி கணணுமுக முருவமாகி 

குவ்வாகுவவா வெனறுசொலலி குழகதை யமுகிறது 

சஈதர னைபபோலே தளுமபியது பொயகையிலே 

சூரிய னைபபோலே துலஙகுகிற தககுழகதை 

மேகதது மினனலைபபோல மினனுகிற தககுழகதை 

இபபடி யாகவேதா னிருகளெற வேளையிலே 

௮ககயற கணணமமை யவளு மனமகிழகது 

குழநதைதனக கேறறபடி குமரி வரசகொடுததாள 

ஏழாம பிராயகதனி லிளவாசு படடமெனறு 

பனனிரணடாம பிராயததிற பா ததனுககு மாலையிட்டு 

எலலையெலலாமாசாண டிருகக வாஙகொடுததாள 

௮மமன கழுதததனி லணிஈத பதககமுடன
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சுவாமி கழுத்திற் றரிதத பதககமும 

வாககித தரிததாளே வரிசையுளள குழநதைககு 

அலலியெனறு பேருமிட்டு அககயறகண மீனாட்சி 

பாண்டியசைக தானழைதகது பாவதிய மேதுசொலவாள 

ஆரூ யிரவசே யணிதஇிரளாம பாணடியரே 

அ௮லலி யிலைமேலே யழகுமைகத னிருககிற.து 

ஆணுமது பெண்ணுமது ஆருயி சவருகசூம 

எடுத் துப போகுமெனறு ஈ*வரியும போயமறைகதாள 

அபபோது பாணடியரும அ௮ரனாரைத தானவணககி 

SUF HWSO தானெழுகதா£ பாணடியாகள 

அலலி யிலைமேலே யழுதிருஈத மைகதனைகதான 

தாஙகசளபெற றதுபோலே தழுவி யெடுததராகள 

வாரி யெடுததாகள மாபோ டணைததாகள 

ம.தசை ஈகாநோகட வருக பாணடியாகள 

ஆளோட விட்டாக ள.றிககசையிட்டாா பாணடியாகள 

மஞசனைப் பேறுபெறறு வருகருா பாணடியாகள 

புததிரனைப பேறுபெறறு புணணியாகள வருகிராகள 

நினமுக சாஜனுககு கீதியடன சொலலுமெனறு 

தாூதனுடன சொலலியே தா.துவிடடரா பாணடியாகள 

ஒறரறா ளொருவனுகதா னுததமறகுச சேதிசொனனான 

கேட்டகத நீனமுகனுக காவ மஇகமாகி 

ஆசடா தூதுவசே ௮க௫காச மலலாகளே 

பாண்டிய ராஜருடன பாககாக வரா ததைசொல௮ம 

நீனமுக சாசனவன நிலைகொணடான ராசசயததை 

நீஙகள் தரித.துவைதக கிணயப பட்டமது 

பட்டங் குறைவதிலலை பாருலகை விய இலலை 

மதுசைக்கு வககாலே வலலுயிசை வாஙககுவேனயான 

நீன்ருகராசனுக்குப் பாண்டியா பகுதிகட்டத் 
இர்மானித்த,து 

எங்கேநீங்க ளிருககாலு மென்றனககுப UG Bary. 

வருஷத துக் கொருதரம வரவனுபபும பாற குடங்கள் 

ஆரேயிரம பாற்குடங்சக எனுபபவேணடு மெனனகாககு 

9
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அனுப்பாமற் போனாசகா லாககினைகள செய்இடு வன 

நீன்முக ராசன நிசசயமாய்௪ சொனனானெனறு 

பாண்டிய ராசருககுப பாககுடனே சொல்லுமெனஞுன 

ஒற்று ளொருவனவ னோடினான சாசரணடை 

ஆரேயிரம் பாண்டியாக ஊயருககே தெண்டனிடடு 

நீன்முகன் சொனனசெய.இ நிகழகதினா தா.தாகளும 

எங்களால வகஈதவினைக கெவரெனன செய்வாரகள 

அவனை வெறுக்கவெனரு லஇிகமே பாவமவரும 

வடமதுசைப பட்டணததில வது கூடி.ததனமாய 

உழவு குடி.க்கனமா ய ததமாகள வாசமபணணுா£ 

வருஷதக்துக கொருதரககான வாவிரவொ பாறகுடஙகள 

இரதவித மாகவேதா னிருகதாகள பாணடியாகள 

சொக்க சருளாலே சுஈதரியா ளலலியறகு 

மாணிசகத தொடடிலிடடு வளாததாரகள பாணடியாகள் 

ஒருமாத மிருமாக மொனறிசணடு மூனரு௪சு 

ஜாதகா மாதததிலே ௮லலிகசவிழக தாள தவிழககாள 

ஒருவருஷ மிருவருஷ மொனிரணடு மனு௪௯ 

Romo கட்டுவாளாஞ சறுகமபி கோலிடுவாள 

பவாடை. கட்டெவொளாம பரதுவிளை யாடிவொள 

அமமனூா பஈதுகளு மழகான புளளடி.பபாள 

ஐஜுதாம வருஷமதி லழகாகப பளளிவைததாா 

ஏழு பிசாயமட்டு மிளககொடியாள சானபடி.த.காள 

வேத மொருகான்கும வேழம பரியேறறம 

அமபுவிசை விலவிசதை யாஸ் கான விதுதையெலலாம 

கரணலாவு பகதயஙகள கறறுககொண்டா ளலலியரும 

பள்ளியினக ணோதி பகறபாட மொபபிவித.து 

தொகைக்கணக்கு வாசகஙகள தோகைநலலா ளொபபிவிதது 

பகலமு.த முண்ணுகைககுப பததினியாள வருதலுறறாள 

அபபோது நீனமுகனரு னாரூயி ரவாரணடை 

ஆரூயிரக தூதுவரை யனுபபினான நீனமுகனும 

opus சல்குடததி லபபட்ட மானபாலாய 

வாங்கிவாச் சொலலியே வாவிட்டான தூதுவரை
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மலைகளுடன றலைகொடுககும மலலாவெளிப ,படடாாகள 

காறறிலும வேசமான ககெதூதா வகதாரகள 
தஙகக குடமெடுததுகத தானவஈதா£ா மலலரெலலாம 
பாண்டிய TAFT ROMO LITER Cor cus sri sen 
பகு இகளைக கட்டுமென௮ பாறகுடஙகள முனனேவைத்தாா£ 
அ௮சணமனைக கேகவேணடு மனுபபுஙகள பாலையெனருார 
அவவராததை தானகேடடு அஞ்சி பயநதெழுகது 

காசாம பசுமபாலைக கறஈதுவஈது பாணடியாகள 
ஆருயி சககுடததி லனபாக நிரபபிவைத 

மஞசளதுணி மேலேகடடி மாலைதனை௪ சுறறிவைததார் 

வரிசை வரிசையாக வைததாரகள பாறகுடததை 

பதினாயிரஈ தா திருககுப பாலோடு போசனஙகள 

போசனஞு சமைககலுறரூா புகமான பாணடியாகள 

அரிபபதும பொரிபபதுவு மடில சமைபபதுவும 

இகத விதமாக இருககனற வேளையிலே 

௮௩௧௪ சமயததி லலலியமமாள வரதுவிடடாள 

பதினாயிசஈ தூதுவரைப பாலகுடககள பாததாளே 

அரிபபதுவும பொரிபபதுவு மடிசில சமைபபதுவும 

இகத மக௰ழசக௫கணடு ஏதுசொலவா ளலலியமமாள 

ஒருகாளு௩ கணடதிலலை ய௪௫த சமபிசசகள 

இன்று அஇசயமா யெனறனுககுத தோனறியது 

இகத உறனமுறையா செஙகிருகது வசகவாகள 

ஒருகாளுங கணடதிலலை யுசசிக மானவசை 

இனறு புதிதாக இஙகுவஈத தாகாணும 

இவவா£ ததை தானகேடடு ஏதுசொலவாா பாணடியாகள் 

அ௮வவா£ததை யுகதனுகசே னமுஅுணணப போடியமமா 

பாலமுத முண்டுநீயும பளளிககுப போவாயெனஞுூா 
௮வவார்கதை தானகேடடு அலலி மனதுகொகது 

(இ.து) சொலலாமற போனீரானால நலலதொரு பாண்டியசே 

வலல பிசாணனைகான கலலோடே. மோதிடுவேன் 

செ.கது மடிநதிடுவேன செலவழிகது போயவிடுவேன் 

மாண்டு மடிநதிடுவேன வைகுஈதஞ சோகஇடுவேன
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அ௮வவாசதை தானகேட்டு ஆருயி சவாசொலவார 

ஆருயி ரசவருமே யாணமலடு பெணமலடாய் 

மைநதனை வேணடியலலோ மகாதவம பணணோமமமா 

என்னதவம பணணிஞலு மேதாலும பிளளையிலலை 

மகாமுனிவா தவசுபணணு மாமலையைத தானதேடி. 

நாககள தவததிறகு ஈகாவிடடுப போவதற்கு 

வெளளாடடி பெறறதொரு வீருன நீனமுகனை 

படடக தரிததுவைததுப பாத தவசுபோனோம 

சிறுவத பருவகதிற சோசது தவம பணணோமமமாள 

மீடைசி தயவாலே மிககசொகக சருளாலே 

HH யிலைமேலே ஆரண'௫கைப பெறறறெடுததோம 

(ஒருவா) வயிறறிற பிறகததிலலை வனகொடுமை செயததிலலை 

குடலிற பிறக. ததிலலை குலககொடுமை செய்த திலலை 

ஐடுகிற தண்ணீரில யுளமணற சேறுமுணடு 

அடிககற காறறதனி லலைகாறறில அருமபுணடு 

காலகால கணடருககுக கண்டததிற கறுபபுமுணடு 

கூன்றுமணிக கானாலுங கொஞ்சக கறுபபூமூணடு 

௪நஇரறகு மாசுணடு சறறே கறுபபுமுணடு 

(உனககு) மயிசே கறுபபொழிய மறறக சறுபபுமிலலை 

புருவக கறுபபொழிய பினனை கறுபபுமிலலை 

அலலி யிலைமேலே ஆரணககே நீபிறநதாய் 

வசத இினறுற பே௮பெறறு வகதாயே தெனமதுரை 

வெளளாஉ௨.டி. பெறறெடுதத வீனான கீனமுகனும 

ஊரிலவா வொட்டாம லோடடிவிட்டா னபபுறததே 
உழவு குடியாக வூரிற பிழையுமெனமுன 

ஆராயிசம பாணடியறகு அழாயிரம பாறகுடமும 
வருஷததிறஐ கொருதரஈதான வாககுகமுன பகுதியவன 

உனனைப பெறவேணடி. பூரிழுகதகோம பதியிழநதோம 

செக்கோல அரைததனமும சீமை யிழநதோமமமா 

ஏழு வருஷமமமா இபபடி. யனுபபுகிரோம 

இகத வருஷமுமே யிஙகுவநதரா மலலசவா 

பாறகுடம நிரபபிவைதகோம பாலமுதம செயகிளோமயாம 

பாலமுத முணடுநீ பளளிககுப போவாயெனஞா
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அல்லியம்மாள் மல்லர்களை யவமானஞ் 
செய்தணுப்பிய_து 

அவவார் ததை தானகேட்டு அலலிமிகக கோபமதாய் 

எட்டிப் பழமபோலே இருகண சவகதாளே 

கோவைப பழமபோலே கூரிய கணவரது 

வெள்ளாட்டிப பையனுக்கு வீரியகக ளஞுணடாமோ 

எருது பசுவாமோ இளைதத புலியுமுணடோ 

உயசப பறகதாலும ஊாககுருவி பருககாமோ 

கொசுவும பருகதோடு கூடப பறந திடுமோ 

விரலே ய/ுசலானு ௮ரலெனன அஆகுமையா 

வெள்ளாட்டிப பையனை ததான வெடடிததலை தளளாமல 

பாணடிய சாஜாகளே பாசாள வைததாகள 

உல்களைபயோல சாஜாகச ளூலகதஇல கான றியேன் 

என்றுமிகக கோபமுட னெழுநதாளே அலலியமமாள் 

எமூகதிருகது அலலியமமாள எழிலான பாறகுடததை 

இடஅகால தனனாலே மெட்டி யுதைததாளே 

ஆரூயிசம பாறகுடததை யகஙகொண டிடறிவிடடாள 

ஆசடா மலலாகளே யழையும பிடாசண ததான 

ஓடி. பழையுமெனரு ளொருநொடி.யில வாருககள 

௮ஙகிருககு மலலாவ 7S) gills மாகவோடி. 

பாமபுப பிடாசாகளைப பறநதோடி. யமைததுவகதா£ 

வாழ்வசசி அலலியறகு வ௩தஅதணடம பணணினாகள 

சமமை யழைத்தவகை யேது கருமமென்முாா 

காட்டுக்குப் போய்நீஙககள கணணிபுற மருநதுவைத்து 

கருகாகஞ செநநாகம கணணுடி. விரியனொடு 

மண்ணுளி தாசரியு மலையேறி விரியனுக,கான 

ஊஅ சுருட்டைபபாமபும உசகமிரு தலைமணியன 

ரீககத்அ குட்டிகாகம நீதியுளள பாமபுகளும 

வானவானப பாமபுகளும வகைவகையாய்த தாமபிடிதது 

ஐட்டம் ஈடையாக வொருகொடியில வாருமெனருூள 

அவ்வரசாததை தாமகேட்டு ௮கதபபி டாசரெலலாம 

தட்டம ஈடையாக வோடிவநதா£ பிடாரசெலலாம
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காட்டுககுப போனாகள கணணிபுறறு மருகதுவைததா 

வண்ணவணணப பாமபுகளை வரிசையுடன காமபிடிததா£ 

பெட்டி நிரமபவே பிடிது தாாகள பிடாரரெலலாம 

காடு செடி தாணடி கடிகியே யோடிவநதரா 

அ௮லலி யாசாணி யாரணஙகு முனபுவநதா£ 

பாமபுகளை முன்னேவைத.துப பணிநதா£ பிடாசாகளும 

அ௮லலிப பெருமாஞம ஆரணங்கு மேதுசைபபாள 

பாறகுடஙகள தனனிலேதான பாமபை யடையுமெனமுள 

பஞசவானச சீலையினாத பானைவாய கடடுமெனராள 

ஆருயி சககுடதஇ லடையுமெனுள பாமபையெலலாம 

பஞசவான௪ சீலைகடடி பைஙகிளியின முனனேவைத்தா£ 

அலலிப பெருமாளு மாரணஙகு மேதுசைபபாள 

அ௮மபட்ட சைததேடி யழையுமெனா சலலியரும 

ஒடி யழைகதலவேர் வோடடம௩டை யாகவநதார 

ஆருயிரந தூதுவசை யழகுமொடடை செய்யுமென௫ுள 

தாடி சிசைததவசை தலைடோடி. பணணுமெனமுள 

மீசை அ௮டியுமெனருள முனபோடி பண ணுமெனருள 

கருமபுளளி செமபுளளி கலகதழகாயக குத.துமெனமுாள 

அலலியமமாள சொழறபடியே யழகுமொடடை யிடடாகள 

மூனமீசை தானசிசைதது முகமனைததும பொடடுமிட்டா 

டா தூதுவசே ௮னபடான வராததை தகேருநம 

நீனமுக ராஜனுககு நீஙகளபோய சொலலுஙகள 

பாண்டிய சாஜனுககுப படசமுளள அலலியமமாள 

இரத வரிசைகளை யனுபபினா ளெனறுசொலலும 

(உன), தொணடைககுச தூண்டிமுள தொபபுளுககு வீராணி 

'சேவன்), மணடைககுக கோடாலி மாபுககுச செபபுலககை 

கழுத்தடியிற கததியவள காமாடசி யமமையெனறு 

ஊட்டி. யறுக்கவஈத வுணமைப பாஞ்சோதி 

தலைமாட்டிற் பாமபலவோ தாயக ௮லலியெனறு 

சொல்லுககள தூதுவரே அசையான நீனமுகறகு 

வெளளாட்டிப பையனலுககு விகதசையை௪ சொலலுமெனருள 

ஆரேயிரம தூதுவாக rae மெதெதுககொண்டா
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வருகிறார் மதுபையது வடமதுரை தானவிடுதது 

தேனா மதுசையஅ கெனமதுரை வருகிருாகள 

தெததுத தெருககடகஈது தேரோடும af DANO 

மகாசாசன கொலுதனிலே வகதாரகள தா.துவாகள 

அபபோது நீனமுகனு மபபிஙன மாடுகைககு 

சனியெண்ணெய் மணடபஈ தானபாக கான வாழமாாபன 

எணணெயிட டுககொணடே, யிருற வேளைதனில 

பாறகுடததை முனனாலே பாரமீ இறகவைததா 

வரிசை வரிசையாக வைகதாகள பாறகுடததை 

வகதிருககுக தூதரெலலாம வரிசையாய நினஞாகள 

இதுஎனன வஇசய௩க ளெவாசெயத வனமையிது 

எடடிப பழமபோலே யிருகணணுக தாம௫வநது 

கோவைப பழமயபோலே கூாவிழிக கணசிவநதான 

இபபடிச௪ செயதவரை யெனககறியச சொலலுமெனரான 

பாலவாத தனுபபாமற பாமபை யடைகததகென்ன 

ஆசரடா தூதுவரே யறிய வுசையமெனருன 

நீன்முகராசனுக்குத் தூகாகள் சேதி சொல்லுதல் 

அவ்வா ததை கேடடவாக ளஞூ யுசரைககலுறரூா 

ஐயாவே நீ£கேளும அடியே மொருவரா ததை 

ஆருயிரம பாணடிய/ககே யரிய வொருமகளாம 

அ௮லலி யிலைமேலே ஆரணஙகு பெணபிறநதாள 

ஏழு பிராயமுணடு இளஙகொடியாள மாதுகனனி 

பாண்டிய சாஜரைகாம பகுதியோய்க கேடடவுடன 

பகுஇயுங் கட்டினாகள பாறகுடககள தாமநிஹைததா£ 

எஙகளுககுஞ சாபபாடு இனபமுட னேசமைததா 

அவ்வளவி லலலினலலா ளானநத வாழமாரி 

பளஸிககூ டமபடி ததுப பகலமுத முணணவரகாள 

எஙகளைக கணடவுட ஸனிவாகளா செனறுகேடடாள 

பாறகுடஙக ளேதையா பாணடியசே சொலலுமெனருள 

அவ்வளவிற பாணடியாக எஞ்சிப பயஈதுசைபபா£ 

(Dose), பட்டக தரித.துவைததுப பாரதவம போன, துவும 

அலலியரைப பெறறதொரு அ௮திசயததைச சொனனூகள
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௮ துகேட்டு ௮லலியவள ௮.இகமான கோபமுடன் 

வெளளாட்டி.ப பையனுககு விரியக ஞணடாசசோ 

ஆருயி சங்குடகதை யரைகொடி.யி லிடறிவிட்டாள 

பாமபைப பிடித.துவநது பாறகுடததி லேயடைதகதாள 

வாருமென் றமபட்டரை மழுககமொட்டை யாககுமெனருள 

தலைடபோடி பணணினாகள தனிபபொடடு மிட்டாகள 

கருமபுள்ளி செமபுளளி கலஈதழகாய்ப பொடடுமிட்டார் 

(உன்), தொணடைககுத தூணடிமூளளு தொபபுளுககு வீராணி 

மண்டைககுக கோடாலி மாபுககுச௪ செபபுலககை 

கழுததடியிற கததியவள காமாடச யமமனென்றாள் 

ஊட்டி, யற௮ுககவகத உணமைபரஞ சோ தியெனருள 

உனறனுககுச௪ சொலலுமெனறு உததமி யனுபபினாளே 

தருமதுசை மகராசி தபபவிடடா ளெஙகளை ததான 

பிழை.த.து வ5ததெஙகள் பெரியோசெய புணணியககான 

என்றுசொல லககேடடு எழுநதானே நீனமுகனும 

நீன்முகராசன் அல்லியின்பேரிற் படையெடுத்தது 
ஆசடா தா.துவசே யழையுககள் மகதிரியை 

இனுவெளிக கூடார மியலுடனே போடுமென்ரான் 

பாளையகக ஞளளதெலலாம பயணமிடடு வாருமென்ரான் 

சண்டைக கொடிபோட்டு சணடையமார சடியமெனஞுன 

தேசை யல௩கரிதது௪ சீகசரமாய வாருமெனரான 

ஆரேயிர மகதிரிக ளலலவரும பயணமென௫ுன 

காலாள் பரிசேனை கடுகியே பயணமெனரூன 

ஆரூயிரம் பாணடியரை ௮ தமபணணிப போட்டுவிட்டு 

அ௮ல்லியெனும பெண்ணசசை யரசைநொடியித பிடிக் துவக்து 

தலைபோடி. பண்ணியே தமபலஞ சுமககவைபபேன் 

எண்ணெயிட்ட வெனறலைககே யியலபா யரபபிடுவேன 

௮பபோது ஸ்நானமா யாடுவே னபிஷேகம 

என்றே எழுகதானே இயலபுளள கீனமுகனும 

கட்டினது கசசுமலல கைதனிலே விலலுமலல 

முகததிலே மீசையலல முனகட்டு௪ சீலையலல 

தலையிலே பாகையல்ல தரிதத.து ஆடையலல
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சனறவனு மாபைதடடி யெழஈதானே நீனஸ்ரகணும 

முத இ னுறுமாலை முகமறகாயக கடடினானை 

PLDI 5.7 BM BONLP BI} கணிஈ ௪மபு விலலெட௫ தான 

காஙககுகசசை தானணிஈகான சககூவாளும கொளிலிடடான 

கேரைசசுறறி ஈமஸகரிகதுக கேரினமே லேறினானே 

ஏறின தோமேலே யெடுததா£ நெடுஙகுடைகள 

கானல தனககெ௫ிகுதரா கறுபபுலல கூடாரம 

வெயயிலுக கெடுதகாகள வெளகாகலை Tm LT ILD 

பனிகளுக கெடுக கராகள படடிதலல கூடாரம் 

கறுபபுகிசான* சிவபபுகிசான FXG HI INT OS 

அடிபமம ரண(மரு அனைவருக்கு BD POL odt aor 

கோடைகாலத இடி போலே குழு.௮8௧ பேர்சையும 

வெணகலப பேரிசைகள விருது ip ra 

HAT BHO சமாகரும ௮/ததாகா வருரிராகள 

SMBH! OF NIFH BOBBIN al RR Apr san 

அலுகசா மலுககரு_ன சோனசரும வர? நாகள 

வனனிய ந சகனிய ரம மராடடியகம வரரா om 

வரு சன களாலை (உட்டு மிசஙகளிலலை 

கொசகு வெரை தகக துபோல கமல ளி பூரசூதுபோன 

வானக கவிஈததுபோல மலலிதை பூகுகது போல 

Sear Lp wear சேனையெலலாம ந வர a, in? 1 4 

செஈதூ ளெழுமபுகுது தெரவெலலாங சபபுகுது 

கதா ளெழுமபுகுது கதிோோனைக சுபபுகு த 

கோட்டை கடரநதாாகள கொபபெனே வரு ராக 

அபபோது பாண்டியாக எறிகதாரகள Cr Bags ior 

நீனமுகன வருஞசஇி சிமிஷ௧இ3 (ன மிகா 

ஐயோ மகளேயெனஅ௮ அ௮லறலு1 பாணா டயாகள 

தவசுபணணிப பெறரோமே வங தலைய நாளா 

பாரதவம காகுகளசெயது பாலசியை/ பெறுமே 

நீனமூகன கையாலே கீமடிய காளாச.2சா 

வருகிறான கீனமுகனு மடடிலலாச சேனையுடன 
  

நிசான-- கொடி. 
6
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என்னசெய்வோம மகளே யென்று விழுககழுதா£ 

அல்லிப பெருமாளும ஆரணஙகு தானகேடடு 

அஞ்சாதி ரையமாரே அவனைபலி கொணடிடிவேன 

மாணடு மடிவேனெனனு மனததிலேநீர நினையாதீர 

செக்து மடி வேனென்று இஈைகனில OMIT HIT 

அரைகாழிக குளளேயவ னா௩கார நகானழிபபேன 

எனச௪மா ததைப பாருமென_.ற எழுநகாளே யலலியமமாள 

அல்லியம்மாள் செக்கரையும் அம். ஈனையுந் 

தொழுது வரம்பெற்றது 

DOANE குளமுமுகி யலாகா மரையெடுக ஆ 

செொககாது அலயததிற சுஈதரியும போயபபுகுகதாள 

கோவில வலமவகது குமபிடடுக கணடனிட்டாள 

கொணசிவநத பூமலரைக கொமபானயும பூ சைசெய்தாள 

(ஒருவா) வயிறறிற பிறவாமல வனகொடுமை செயயாமல 

குடலிற பிறவாமல குலககொடுமை செயயாமல 

அலலியிலை மேலெனனை யாயசகியசை பிறபச தாய 

பொறரு மரையிலேதான பிறபபிசதா பிர வரியே 

நீனமுகனைக கொலலவேணடும சீலிபடடங கடடவேணடும 

மாறருனைக கொலலவேணுு வையககதை stat ou Gop Lo 

வாழததியே தோகொடமமா மந இரவாள கைகொடமமா 

எனறு வணவ௫கூ௰யே இரக? நமஸகரிததாள 

மாணிகக௪ சொக்கா மனது மிகககுளிஈ.து 

HDMI TL. CTU MBN OE WMT LOST LDH LPH FI 

மதுசைமீ னாடசியு௩கான ம௫கை மனமிசககி 

மசசு ரதஙகொடுததாள மகஇரவாள கைககொடுதகாள 

தீவிசசு கைககொடுதது இருகி௮ மனளியிடடாள 

வணணலடசஈ தூதாகளை மகாதேவா தானவிடுததார 

அலலியறகுத துணையாக அகநேகமபோ வஈதுவிடடா£ 

அல்லியம்மாள் நீன்முகனைச் சயகரித்தது 

காலாளுஞ சேனைகளு௨ கடுகியே பயணமாசசு 

தேரைசசுறறித் தணடனிடதெ தேசினம் தேறினாளே



Bout Fram tor 

PLLA QA MLN. FF! Q) Sps CsToherana sg 

மகதிசவாள கைபபிடி ௧.௮ ம௪ச௬ர,௧௩ இருபபிவிடடாள 

தேவதுஈ துமிமுழுகக தேனமொழியாள வருகஒருளே 

௪தஇரத தேரும செருகசள ததே வருகிறதே 

வசத வளைகதாளே வலவிடியோ லலலியரும 

விலவளைதது காரிபூடடி விலகுரைக தொணனிகளசெயதாள 

மாரி சசமபொமிநதாள மகாசேனை புளளவாமேல 

தொடடாளே விலலகணச சொரிஈ துவிடடாள பாணமது 

விடடாள சாபாணம மேனியெலலாஈ சானமதைய 

யானைசேனை பரிவாசம ௮டககுக கொலலலுறமுாளா 

யானை த தலைகளெலலா மபயமகிடடிக 2மேவியவே 

ஓட்டகக தலைகளெலலா மோலமிடடிக மேவிழவே 

குதிசைக தலைகளெலலாக கொசுகரிகதுக ழேவிழவே ? 

ஆனைமே லிருஈகவாக ளபயமிடகெ Yi pahipCar 

ஓடடகக இன மீ.திருரகோ சோலமிடடிக ழேவிமுகதாா 

குதிசைமே லிருகதவாகளா கொககரிதது மணாணககவவ 

தெனனஙகாய போலாகச சேனை தலை புருளவிடடாள 

பனககாய்கள போலாகப பராதனிலே தலையுருள 

செணடுசெண்டாய வேணதலை செருககளத துருளவிடடாள 

௮றுகத தலைகசொலலாம ௮மமானா சாடுிகுது 

ஆலைவாய்க கருமபறுபோ லரசைக.து சசமபிழிககாள 

கருமபுக காணைபோலே கணடிததாள வேண தலை 

மதபபடட யானைகளதா மடிவைக கலககனாமபோல 

குடடிமத யானைகளுவ குளவகலக௫ விடட அபோல 

கணணியிலே சநதனதகைக கூட்டி வழிககதயபோல 

நீனமுகன சேனையெலலாம கிரகதாளி பணணலுறமுள 

பிடாரியமமன கோவிலுககுப பலிகொடுககும பாவனையோல் 

அமமையா கோவிலுககு அடவெடடும பாவனைபோல 

௮சைகாழிக குளளே ௮தமபணணாள பாகாயததை 

சணடைபணண மாடடாமற றளாகதோடிப போகிருூரகள 

பண்டார மெனபாரும பரதேசி யெனபாரும 

RTD SO SE BOD BI கானதாக னெனபாரும



44 அலலியரசாணி மாலை 

பூ. நூலைக காணபித.த பிராமண னெனபாரும 

சமாககுவர வி௨லையெனறு சலாஞசெயறு! லவொரும 

தணணீா தணணி ரெனறுசொலலி தனிச தமாம பாளையககள 

வடுகசெலலாம நீளெனபா£ா வனறமிமா தணணீசெனபாா 

துலஓுககரெலலாம பானியென_௮ செலலிப புலம்பு ரா 

இவவிகமாயப பாளையககை இறககடி ககா ளலலியமமாள 

OO (LPS ரரசனண டை சகேரிழையுமா M6O 5 BM & BTM 

YIM Homi lps@ot wi, HOS. ts SHCom 

வெள்ளாட்டி பயலே விரிய முனகமேணேடா 

தமபல வடடிலேஈதுக தா இிபெறற மககோரி 

ம.துரம புளியாமா வைகா*௫ ow 5111 DT 

எருது பசுவாமா எதாததுவக௩தா யர Dan “on wT 

உனனைக கெடுபபேனே உனககுமொரு சேவகமோ 

உயாப பறகதாலும ஊாககருருவி பருக காமோ 

கொசுவும பறநதாலும கூடப் பறககுமபோடா 

௮ணிபபிளளை யசகுகினாலும அரிச கட்டி மூவிழுமோ 

ஓதிபெருககாற மூாணைுமா ஓடடாகக௪௫ முளையாமா 

கொலலவெனறே பூவுலகில அலலிரிலே பெணபிறஈதேன 

பொறா மரையிலே பிறபபிகதா எீசுவரியாள 

(உன) தொணடைககுத தூணடி முள OST lyons arco 

மணடைககுக கோடாலி மாரபுஈகுர செப்புலககை 

கழுதிதை யறுககவநத உணமைபரஞூ Cer Buns 

உனகுல தெயவமடா ஐஙகார ௮அலலியமமாள 

௮.றியாமற போனாயடா அுறிவுகெட்ட காயத தலையா 

அசைகாழிக கொளளையிலே அ௮கதகனுூர சோகூறேனபரா 

காலரா மிக கொளளையிலே கைலாயம சோசகிறேனபா£ 

உணடஉபபு மாணடதோ ஊறறுபபா மாசசுதோ 

Ben peut மாணடதோ தெருவா மாசசுதோ 

கால னுயாவகஅ கைகாட்டி யழைததானோ 

இயமனா ர௬ுயரவஈது இகஙகேவா வெனமுசோ 

ஆகையி னாலேயடா அ௮பருககு வகதுவிடடாய 

என்சமாததுஞ சேவகமு மிபபோ தறிவாயபா£
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தேசைத அசததிவிட்டாள செஙகையிலே விலசெததாள 

கேடடநத நீனமுகணனுவ காவ மதி முமாய 

கெறறிககண ஸணீசுவானா நிமிாகதுவிபி? பாக்க துயபோல 

வல துபகக மீசையதஅ வலலய/ போ CO Bly BH 

Qi Buss HomFu g 700 Gs" FH sly LS 

மீசை துடிககற தும மூனகோப Lon WY Gin 

சாணுணடே பெணணேசி சமாகதாக பேச ல்ய 

FO I BO Br oot Lt Iie se01 BLUME Cosh KdV jG joo 

வலலமையைப பாரென,௮ வளைசதானே விலலகனை 

இவளிருவா தேரு மிருகிலகதி (ன ஈழல 

மாணிககச சொககசையு மனதில சினைததாளே 

அசகயறகண ணாயிியை அ௮இப7 மேசவறியை 

மனகதில நினை ததலலோ வாகிவிடடாள பாணமை 

பாவியகக நினமுகனும பதறிச சாமபொழிகதான 

விட்டான சரபாணம பெலலிகலலான மேனியிலே 

கோடான கோடி. பாணம குறிசுதகானே னமுகணும 

அலலிப பெருமாருநம அதிகமான கோபமுடன் 

ஒனறுககுப பததுகணை QUIT GT Ow BUD Lor wy 

FIC DD E15 Klar FTLOT BU! Lpaton Kear aot) 

வாயுவி னஸஇசககள வருணனது அஸ இரகசள 

Dowson அஸஇரககள Srssipw ma Yo Bras 

சணமுக னஸஇரமாஞ ௪௩௫7 னஸ திரமாம 

UT ge erm Br orion ites) wow சரமாம 

VET HS னஸ இரமாம வருணானது Df aw BI TLOT!b 

இடிபகவா னஸஇூஇிரமாம இகர னஸதஇிரமாம 

சாமசசகதர னஸதஇிரமாம ஈவ௪சககச னஸதிரமாம 

Drip got. oan Sa Lorin wich om ot னற இரமாம 

காததிகை மாதம தில கனததமமை பெயததுபோல 

ஐபப௪ுி tom Bip Hw ௮டாகதமழை பெயக துபோல 

சோனை மழைகளுமே சொரிகததுபோல தாவிவிடடாள 

விடடதொரு பாணமது மடடுமி தககளிலலை 

கானகுகாள மடடம ஈலலசணடை, பணணலுதமுா
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விறபிடிகத கைகள மெதத௫வப பேறியது 

அ௮மபிமுகத கைகளானா லலலிபபூ வாணமாசச 

கெலலிப பழமபோலே நெருகக௫ கொபபளஙகள 

இச விதமாக இருவாசண்டை பணணினாகள 

அபபோது அலலியமமாள அ௮மமனைத தோததிரிதது 

இடியாக இரமதனை யெடுிததுமககர gr nh 

LOTT LIST an வாககியேதான தோளபிளகக வேதொகடுிதெகாள 

வாயகளில கெருபபெரிய வது விழுகததுவே 

தேரு முடைகததுவே செமபுசவி செதததுவே 

போடடசடடை வசசகபாய பொடியாகக தகானழிநது 

சட்டைதமான வசர*கபாய கவிடுபொடி. HEF SI 

சலலடைக கணபோலே சரீரஙகள தொளையாகி 

பதாதியாய நினரானே LITT EE TLD நீனமுகணும 

எடுதசான வகாதடியை ஏறறினானை கேடயததை 

கணடாளே அலலியமமாள கண௫ிவநது கோபமுடன 

கேடயமும வாளெடுதது காசசிததுக கீழகுதிகதகாள 

எலியைககண்ட பூனையைபபோ லெழுமபினா ளலலியமமாள 

பசுவைககணட புலியதுபோற பாயநதானே நீனமுகனும 

யானைகண்ட சிககமேபோ லலலி எழுமபினாளே 

கொககைகணட சாஜாளிபோற குஇககிருன நீனமுகனும 

மானைககண்ட சிவிகயைபபோல வருகிறா ளஎலலியமமாள 

உனனைவிடு வேனெனறு உனமனததி லெண்ணாதே 

நீனமூகா வுன தலையை நிமிஷத்தில வாஙகுவேனபா£ 

ட இடசாரி வலசாரி இருவரும சுழலுகிராா 

சககாஞ சுழலவதுபோற சமாகதாகச சுறறுகிஞா 

வணடுஅமபி போலாக வடடமிடட கருடனை பபோல 

முனகநது பாயக தலவோ முதுகினமேல வெடடுவாளாம 

தட்டி உகறிகிறபான காககுவா னலலியரசை 

எமனும எமனபோல இகதிரனு மிகதரனபோல 

மாலையும மலையோடு வகதெதாதத பாவனைபோல 

_ புலியும் புலியடனே பதுககி யெதாதததுபோல 
    + சில ௮௩௦ னை
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நான்குகா மிகைமட்டும ஈலலசணடை பணணினாகள 

பொறு மரைதனிலே பிறஈதெடுத,க அலலியரும 

ஆலவாய்ச௪ சொககரெனனும ஆண்டவரை தானினைகது 

மதுசைமீ னாடசியை மனதிலே தானினைகது 

மூனகஈ௮ பினககது முபபததி ரணடுகந தும 

பககவள வாகவநது பாயசசலுட னேயெழுநது 

வீசை வாளாலே வேறிரணடு துணடாக 

சருபபங காணையைபபோற கணடிததுக மேவிழததி 

ஏறினாள கோமே லெூகதாள OB Dae mL aU 

நீனமுகன் விழுஈநகானெனறு Sark as STD ST ON SBT tt 

தேரைத் இருபபிவரதாள கேனமொழியா ளலலியமமாள 

நீனமுகன மா£மீஇல நீலிரக மோடடினாளே 

ஜயஙகள ஜய சகளெனறு ஜயபேரி போட்டுவஈகாள 

அல்லியம்மாள மதுூரைக்குவந்து பட்டங் 

கட்டிககொண்டது 

எழுபது சேனாபஇ யெலலாரு மோடிவரதா£ 

கபபிப பிழைககவாகள சகல ஜனஙகளெலலாம 

அலலிபபெரு மாளுககு அடி.பணிகது கணடனிடடா£ 

அடைககல மாய்சசியெனறு அடி.பணிஈது கணடனிட்டா£ 

கேவதுக துமியழகக தேவாபூ மாரிபெயய 

ஆயி ரவசெனனு மையனமார தாமறிகதராா 

சரதோஷப பட்டஙகு காவேகத ரோடிவரகரா 

மகளகனனைப பாதகலவோ ம௫ழநதாரகள பாணடியாகள் 

மதுரைத கெருவனைக.தும மாவிலை யரசிலையால 

கோரண௩ கடடுமெனராள துரைமக ளலலியரும 

அசைகாழி கைககுளளே அலகஙகரிககசரா படடணததை 

எ௫கு மலஙகரிதது எக௫சையும நீகெளிகது 

வாமை கமுகுமரம வாசலெலலாம நடடராகள 

சேனைகள சூழகதுவச ஜயயேரி யடி.௪.துவர 

மேளஙக ளாாபபரிகக மொயகுழலி வருகருளே 

மதுசைக தெருவைச௪சுறறி மாளிகையில வகதமாகதாள
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சிமமாசனததஇனமீ கேறினாள கேனைமொழியாள 

ஆருயிரம பாணடியசா மையமா சானவாகள 

படடக கரிசகராகள பககினியா ளலலியற க 

சமைக ஆஇரசைககனா மர செரகோலுக கககாகள 

பொமமை ஸவிரூதுவ_,. பூசுகலைக கடடிவைகது 

அலலிச கொடி கட்டி பரசுகிலை யாறால மூள 

மதுரையைமபக காறுகாகா (OT HIT’ DILIT ITT eR BAP oT 

அண படடக கடடியே யாசு சிலை யாறா?ிருள 

பெணபடடஈ கடடியே பூமியா சாறாகினாள 

இகக விகமாஈ எலலைபர FT OTD HG HT ott 

இபபடி யாகவேகான இதநககர௬ அர கையில 

அணா லழ்குாமனனன அருசி ணு ற 72/ பாஸு ் = jae 
இகதிரப படடணகக௫ில 6 ல ௫டா 

115 Big போனசெய௫ பாகப் தான WG wy 

அமயபோ 1 விலலெரிச7 அரணமனா?ி॥ 2) பயநூழைநது 

ஏழமாம நிலானைமேல இன பம Bus 3) Gy @ 0 

குரு ரந அரோபகையக ௪ தவிவிளை யாகில் 

குககும பூ மேடையிலே கூடிய வாடிணாகள 

கலநஇரு௩ச வணமைகளனை 2 சணணா?ல கணதிவிடடான 

மூனனிடட காலையவன பனனிடூ வா hI 1 GOB sor 

மநதாரக குகதியரசை மாதாவை க தகேடிவககான 

ஆய௫ச௫ியா BLO IT GF LOWY வண BD கெண்டனிடடான 

வாழதகதி ஏிடைகொலிகது வானிககாள குகஇயமமாள 

ஆய௫௫ிய27 யென தாயே யடியே னெகுவாககை 

அண்ணானு று கேவியரு மான பாக மெ.த. தை பினே Dav 

கலஈதுவிளை யாசிவதைக ரசணணாலே கன2டனமமா 

சருவிமய லாகைபி2ல சடஒயிலபான ஆர௱லிவிடடேன 

பாதத படியினாலே பாவமவரநது நோகசகமமா 
அஆ 

ஆகாத பாவக துசகு ௮ளானே ஞயச*சயரே 

பொலலாத பாவமவநது போத. பலிததகமமா 

இபபாவக சாவகதுறகு எககலகச சமபாகுஆ 

கோதா வரியமுனை குமரி சசஸவதியம
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குகை நரூமதை காவேரி துஙகபதரி 

காசிஸ்கானஞ செயயவேணடுஈ sori mem சேவேணடும 

பாராக ஸதலஙகளெலலாம பராதது வருகயறேனயான 

Fam sou விஷணுஸ.கலக சுரிசனம செயவேனயான 

காலகொண்ட தூசமெலலாக கண வருவேனயான 

போகவே வேணடுமெனனு பொனனடியைக கண்டனிட 

HMMS FIO தானகேடடு அழு ௮ புல ஓுறுள 

உனனையான பாசாம லொருகிமி௨ம கிறகமாடடேன 

பாரா இருபபதறகுப பாவி மனப வருமோ 

௪௧௮ மடிஈஅ செலவழிகது போவேனென்னுள 

அழுது புலமபலுற்முள அணங்கு கூகஇயமமாள 

அழுத குரலகேடடு அ/சு தரும சாயாவநதாா 

௪நகன வடி.வழகன தகருமராயா வகறுவிடடார 

௨ஏதுக கழுவதுதா னென காயே கொலலுமென்ஞுா 

அ௮ாசசுனன சொனனகெலலா மாயசூயருக தாமுரைக தாள 

(மாகா பொழிகேடடு ம௱விமைஈகன மனமநதொத Li 

சகொறபே௪௪ கேளானே ஈககரப பூமுடியான 

எனவாரதகதை கேடகானே இளவிஜய ராசனென்று 

யாசை நினைகதகானோ அளவ இ ைலே 

எவரை நினைகசுகானோ இனபமுளள Rao HG whew 

எமபெருமாள மேகவணணா ஏ. பூல HIG HUI 

அடியளாக மாயவரே ௮ இலம வா்ருமெனா 

இவவேளை (பிசசமயம௦ இக?சவா சுவாமியெனமுா 

தருமா நினைதக களைச சுவாமி பரிதுவறிகதரா 

வழை யமு சகணணீா வாளா யுக கதுவே 

தருமா கினைதததுதான sei TLD “plow Fl 

வடடமாக கருடனேறி வக விடடா செபபெருமாள 

Rams amor ஸ்ரீராமா வகநுளிடடா£ 

காடு செடி தாணடி கரியமலை கானகடகது 

ஆது சுனை காணடி. ய இகவனக கானசடநனு 

௪௩கன வடிவழகசன கருமரணடை வக ion car 

வாகனம விடடிறஙட வ௩து சரணமிட்டாா 

ர



50 அலலியாசாணிமாலை 

எனனை யழைதததுகா னேது கருமமெனஞுூா£ 

சிமமாச னமபோடடு சீரா யிருமெனஞுா£ 

இடடசமமா தனகதில எமபெருமாள வீறறிருகதா 

௪நதன வடிவழகா தருமராய ரேதுரைபபார 

அணா லழகுமனனன ௮ாசஈன சாசனவன 

தாதகயாத இரைபோசச சிரகையில நினை5 தானே 

காசியாத திரைபோகக கருததில நினைக தானே 

யாசொலலஓ௩ கேளேனெ.ஈ றருசசுனன போகலுறமுன 

தனியே ௮னுபபுதறகு௪ ஈ௱றுமனந கோனறவிலலை 

அருசசுனறகுத துணையாக அரிராமா போயவாரும 

கூடத ,துணைபோஙகள கோபால சுவாமியேநீர 

குமபிரெ தெயவமேகீ£ கூமழைக திம காமமேக்ர 

உனனையே நமபியகான உிகொண மிலாவுசிறேன 

யாசைச சகமெனபேன அனனியரை க கஞசமெனபேன 

எவரைச சகமெனபேன இனியாரை ச கஞசமெனபேன 

உமமையலலால வேறுதுணை உணடோவிம மாரிலததில 

அருசசுனனா பினசென௮ அழைகுதுவர து சேருமையா 

போயவாருஞ சுவாமியெனருரா பந(பவேசகன கருமலிககம 

மாதாவாக குகதியமமாள வாழக இ௪ செலவுகஈதாள 

மாயனு மருசசனனும வண? யெமு5ுஇருக கா 

மாயவனும அாச்சுனனுந தரதகதயாத்திரை போடறது 

காஷாயா தானுடுக தக கவே கொணடாாகள 

சநநியாசி வேலஷககொண(? தவமுனிபோல வடிவெடுதகரா 

அமபுவிலலுஈ கைபபிடித௫ அரியமுனி போலஈடகஈதா£ 

தருமாபுரம விமாபுரக சரணிப ரக காமகடகதா£ 

இர௫ர வனஙகடஈது இனியவனம போக ஓரா 

காட செடி.தாணடி கரியபலை தான தரணடி 

உ காசநடு போயமூழகி ரீ | மூழகெ சன$ாதத மாடினாகள 
விசுவகாக சுவாமியைக தாம வேணடிக தொழு கராகள 

அஙகபதரி கோதாவரி தொலைதாதத மாடினாகள 
  

  

ர் 61 G5 G) == கங்கை



அ/லலியரசாணிமா& 51 

நருமதை சரஸவதியில ஸரானமுஞ செயதாகள 

மலலிகாச சுனமவநஈ.து மகேசுவரனைப பூசைபணணா 

இிருபபதியே வஈதராகள தெரிசனமே செயதா£கள 

வேடனது எசசிலைததான விருமபியுணட விகஈகனூா 

கணணபபன காடசிபெறற காளத தி வகதராகள 

GTM GB) GT GOI HBT வமமைபடன BOM LH 

இருபபாலை வனஈதனிலே 7ருடனே வஈதராகள 

பாலீச ராதரைதகாம பணிக. கணட ௬ செயதாாகள 

வானமீகா சைசெயத Le CT F wT BO BU BIT 

திருவொறறி யூரிலவஈது இயாகரைப பூசைசெயதா£ 

கழுககள வலமவரஈ.து கடைஈயினா பூசைசெய த 

இருககமுக குனறபபதி தேடியே வகதாகள 

வேதகிரி லிஙகதகதை வேண்டி சரணமிடடா 

வணணாப பெணணுககா மணமபோனா ரெனறுசொலலி 

௮ணணா மலையாசை யாணழகா CHL am, TN 

அருணகிரி நாதரைதகா மடி பணிஈது தெண்டனிடடா 

புறநிடக கொணடதொரு பொனஇரு வாரூபோயத 

இயாகரசைத தரிஏிததுத இருமபினா ரிருவருமாப 

சிதமபரர தனனிலே தான சபா! தியைத OBI (Lp BTN BT 

மாயூரக குமபகோணம வகதுதரி சிததாகள 

ப்ீரககம வரதலவோ ஸ்ரீரககரைப பூசைசெயதா£ 

ஜமபுகேசுவ ரததிலேதான ஜமபுலிகக ரைததொழுதா 

இராமேசு வரததுககு இருவருமா நடஈதாகள 

சேதுவில ஸ்நானஞசெயது சேதுலிககம பூஜைசெய்து 

பிடடுககு மணசுமகத பிததரைக காணவென_நு 

மதுசை ஈகாதேடி வருகிழு ரிருவருமாய 

வருகிற வழிதனிலே வாணிய ஜெருவனவன 

அலலி யாசாணி யாரணஙகு மாதினுககு 

நிசதமவன முதகளககும நீதியளள வாணியன தான 

அனருட. முூதததனில அளவு குறைகததெனறு 
  

* கானமமை- ஞானாமபாள - ஞானபபூஙகோதை ஞானம எனபது கானம 
எனறு சாதாரணமாய வழங்குகிறது,
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LNG (LP Gl (HOON BO Hoot பநறிப புலா புகிழுன 

வாயி லறைநதுகொணடருி wamantm 1 TERS pest 

அமுத குசலசேடடு அககுவநகா மிருவருமாய 

ஆசடா தபயெசே அழுது புலமபுவேேன 

(உனனை,) ௮ந$கம பணணவரா படி க பு சகவரார£ ] அரக், pate Y PGMS NY FB 
இபபோதுன னுடமைகொளனளை பிடடா பெவாகானணும 

அழுது புலப்புவ? க னவவயா௫ர செல மெனு 

வனகஇ uy or Fi Burk OMIT Ga Bilt அகர TC Bort 

ITI BB ATT FDO BUMS BT MMIEDT BT hI 

OsrenConGon wrists Oo FRU KHL Gra OR re 

உ௫களா லாவதெனன ஒராவமழியே GUT BBO att od! (Ap oat 

அவவாா ததை தானகேடடு அ௮ருச௪பனனு மேதுரைபபரா 

சொனனாற குறைவ௮மூணடோ ஈுகமபெறுவீர வாலரியசே 

பெரியோறகு௪ சொனனஇினாற பிழையுணடோ ௮னறனககு 

(உன) மனது (HOM USM UV MUG LLL 63! OF செயதகுரிவோம 

அழுத வயணமதை யறிய வுசைய/பொனமுலா 

ஆனாறகேள சநகியாசி யவவயண சொலஜலுகிறேன 

ஓயா பெரியவரே ஆண்டவரே கேறுமையா 

மானா மதுசையது வடமதுரைப படடணததில 

தெனமதுரை யாள ற தேனமொ டியா வலலியமமாள 

ஆருயிரம பாணடியாசகு அரிய அரைமகளகரண 

வயிறறிற பிறகததிலலை வ௫கொடுமை செயத் இலலை 

குடலிந பிறகததிலலை குலககொடுமை செயத் இலலை 

ஒடகிற கணணீரி னுளமண ற சேறு மண்டு 

அடிக௫ற காறறதனி லலைகாநிற அருமபுமுணடு 

சநதிரறகு மாசுமுணடு சறறே ௧3 ப புமுணடு 

குனறுமணிக கானாலுவ கொஞசங சறுபபுமுணடு 

புருவக கறுபபொழிய பினனே கறுபபுமிலலை 

மயிசே கறுபடொழிய மதறக கறுபபுமிலலை 

ஆருயிரம பேரும அரியமைநத னிலலாமல 

மாளுவோ மெனறுசொலலி ம&பேத றவமிருகதா£ 

மாளாதே யெனறுசொலலி மலரி லவதரிகதாள
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பொறு மசைதனிலே பிறநகாளே .மாதுசனனி 

அலலி யிலைமேலே அருமையாயக கானபிறஈது 

அலலியெனறு பேருமிடடு அரண ஙரு பெணவளாகதாள 

ap Grund Oo Bre gas a கீனாாற கின 

நீனமுகணைச கொனறவருநம சீலவிபபடடக கடடி ககொணடாள மூ நப 9 

பொமமை விரு அகடடி (பூமியர சாகு (My om 

HAUT GO SIAC அ௮சசசுனனு மோதுலாபபான 

அழலை மிகு, சபெணணோ ABW HDT சொலலுபொன்்ரானா 

அவளழகும பாவனையு மையாவே சொல ஹே 

எலலாா தலைமயிரு மிரு மம மொருமுவவாரம 

எலலாா கலைமயிரு மிருபாக மொருபாசும 

ஆசண ங்கு கூநதலது அறுபது மூன_ந10/2ம 

வணடுமுது கோடுபோலே மயிரகிறமா யிரூகிறது 

தேயபிறைச சாயலைபபோல இருகெறறிக கணரைழகும 

வேபபிலை௪ சாயலைபபோல மேறபுரு வத நழகும 

கூரிய மூசககழகுக குளி, ௪ கக தனம 

முூததுபபோற பலவரி சை மரு oH) BULL an செவவு தடிம 

* சாமுடடைக கணணழகும நகெரித தபு வஙகளுடன 

சங்கு கழுகு தழகுளு சாஇிலிஙக மேனிகளும 

கறபகச சாயலைபபோற கைகதல மிரணடழமகும 

ஆலிலை போலாக ௮மாநத இருவயி௮ம 

mas இடைபோலச சோசத இடையழகும 

இளவாமழைத தணடதுபோ லிருதொடை வடிவழகும 

முூததுசசபபி போலே மூழஙகா லிரணடமழுகும 

பததசஞ சோதததுபோற புறககாலின பேரழகும் 

சுவரி லெழுதலாகுஞ சி;தாமபோற பாப/சகலாகும 

படததி லெழுதலாகும பதுமையைபபோத பாரக்கலாகும 

வேரிற பவளக௫கள மினனுகிற காககதியவள 

மினன லொளியபோலே மெலலிகலலாள தனகிறககள 

கொமபனையாள வாரததையது குயிலகள குரலோசை 

காயககும பிராயமையா கனனிகடடுக காலமையா 
  கொம்மை ப ஆய. ee 

    

* நீமுூட்டை- நீரககுமிழி
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பூககும பிராயபையா பிஞசுவி காலமையா 

அவளைபடோ லழகுடையா ளாருமிலலை வையகத இல 

கடடழூ மா இனுககுக கலியாண பாசசுதாடா 

மாலைப பசுஙகிளியு மணமு உாகதஞ செயகனளோ 

ஆனாறகேள சகரியா யவவா தை சகொலஇபிறேன 

கொளளவரு மாபபிளலைககுக குறடா கொடு பபபனெனர௫ூள 

ஆளவருஞ சம்பக இயை யடிபபனெனூள $ சேருபநகால 

கலியாண மெனறவரைக கணணைப பிரிகிவாள 

மூனவாசற படி BONEN முசசிகொடடா FLAY SOU BT OT 

பாலைக கறநதுதான படடண நூல வைததாககால 

பறககனற காகமது பாராது நலையெடுத.து 

ஆணகாந றடியாது அலலியபமாள கோடடைதனில 

ஏறுவஅம பெணகுகிரை இருபபதுவும பெணசேனை 

பனனிரணடு வயதாசசு பால! । பிராயமையா 

Agana முகுகள.பபேன நீகியுளள மாதஇினைகு 

(அவளுககு) MOM. (PFS SMM Yaa (HOOT FO SUIT 

அகையி னாலேயா னழுது புலமபுறேன 

வெட்டி. யெறிநதிடுவாள வீரமணி வாளினாலே 

கொலல நினைபபாளே குடிகேடு வகதிடுமே 

ஆகையி னாலேதா னழுஅ புலமபுகிறேன 

அ௮வனுககா சரவுசொலலி யபபுறமே போகையிலே 

அருச்சுனன அல்லியின மேலாசை கொண்டது. 

அ௮ருசசன சாஞலனவ னதிகமோகஙவ கொண்டானே 

அபபுறம நடககறியான அ௮ருசளஎன சாஜமனனன 

அலலியாமே லாசையது ௮இகமோகக கொணடானே 

காமவி காரததிற களை தாககிப போனானே 

மனமத னெயதகணை மா£பைப பிளககறதே 

சிததசன தொடுததகணை சிறுமா புருகறதே 

மோகம ௮திகரிதது மாசசைபடபுெப போனானே 

பாணஙக ஊளைகதும படடுநெஞ சுருகிறதே 

* சேருபஈது- சோபநது- கசை- சவுக்கு
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மாரனவிடும பாணமது மாபுருகிப போகிறதே 

ஆயன் பெருமாளே அடியே னொருவா£தைக 

கடடின விருதுகளைக கடு யவிழககவே ணும 

௮லலியசை மாலையிடமி ௮ழகுமண ௬ செயயவேணடும 

எஈதவித மானாலு மிணைமாலை சூடடவேணும 

மாலையிடடா லலலாது மாயவனே வருவ திலலை 

செத்து மடிவேனையா செலவழிஈது போயலிரிவேன 

௮வவா£ததை தானகேடடு அரிராம ரேதுசொலவா£ 

GL OL aT காவலெனன காவலதி BT 1 O80 Gat 

ஆருயி ரவாகளா மையனமா சேனையெனன 

சேவக மிகுகககொரு தேனமொழிபா ஈலலியரும 

கலியாணம பணணுதறகுக காணஈபா அகுமோதான 

கொலல நினைபபாளே குடிகேர வகஇூமம 

செத.து மடிவாயே செலவழிஈத போய விரிவாய 

தேசதஇிற பெணகளோடா சேனைபே சிடடாரோ 

சாதியி லொருபெணணைக தாலிக டி வவபபேனடா 

குலததி லொருபெண்ணைத கோலமபணவரி வைபபேனடா 

மாதுடைய வாததையைததகான ம௱துவிரி வாளவிசயா 

பெண்ணெனற வாஈககையை£ போடடிவிடி வாளவிசயா 

அலலியசை மாலையிட சாது உனனாலே 

செத்து மடிஈதிடுவாய செலவழிஈது போயவிகிவாய 

ந௪சசுநசசு எனனாதே காமபோவோம ராசாவே 

தாததயாச இரைவஈது சேனைகா ளாசச கடா 

தீருமருஈ தமபியரு௩ தவிததுப। புலமபுவாசே 

ஆரணிய வாசமவநது அகேகரா /௪*5டா 

எனறது தானகேடடி ஏழதுசொலவான வாளவிசயன 

(நான) செதது மடிஈகாலுஞ செலவழிந நு போனாலும 

மாணடு மடிகதாலும வைகுகதஞ சோஈகாலும 

செத்த விடஈதனிலே செஙகழு ப பூபூபபேன 

மாண்ட விடஈகனிலே மலலிகைப பூபூபபேன 

பஞ்சணை மெத்தையிலே படிககைமல ராவேனயான 

கொணடைககுப பூவாவேன கொசவண திற பையாவேன
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கெதறிககுப பெடடாவேன நீலவிழி மையாவேன 

முன னை க கொ௱சலிலே முளளா? யொடடுவேனயான 

காலுககு * மிரபோலுக கைவளையல கானாவேன 

மாலையிடடா Mat gl மாயவனே வருவஇலலை 

கலியாணஞ செயது வைய/ ௩ கரியமா லெபெருமாள 

(உன, புணணிபகஇ னலைகான பிழைககவழி பாருமையா 

பாத௫ீபன மாலினது பாகம பணிக கானே 

அயா பெருமாநம ௮ நளாள ரேதசொலவாா 

LS BOD நானு மனன பினனாலே வநதேனடா 

அறிது மிரகதுாகான அ Bau) 5 ga MES F CTL 

பெண்களை ப பாரதது? பேதையோற புலமபுாய 

அலலியாமேற இடதைவை சது ௮, நசசுனனுஷ சோபமானான 

காமக கணைபடடுக கயா ys & Tips tpm Ha aor 

ஆயன பெருமாநம அலோ ச௪ூனசெயதகா 

மாகெனணு பாலலியசை வரவறைசக வேணடுபொெனறு 

மாயததகால மிருஙகளை மாயவ நண டாககவிடடரா 

காரடடானை இகத கரடி புலி பாரஸிககரம 

மானு முயலகஞடன படடறற பனறிகளுா 

மாரிலுங கூரிலனனாஈ வஸு வணரை படடிகளும 

MSG மிருககளை யாரா ரு ணி பண்ணா 

மதுரை குடிபபடைகள மசாசனஙம் எகுதனையும 

காடடிலவரக நாமபயக நூ கனனிகலலாள மூனனேவகதா£ 

அலலிய/ககுக கணடனிடடு அடிபளிக௮ ஏதுசைபபாா 

இகதனை நாளபிமழைகதோ மிரசகமிலலை யெனஜிருக தாம 

எனனகுறை செயதோமோ மரணணவெரணணா மிருகஙகள 

காடசெகு/ போவோமென்௫க கனக மி நகமமமா 

பொலலாத மிருகசகள புலிகள துரதகுது சமமா 

ஏதாற பிழைபபோமென லெலலாருக காமழுதா। 

௮லலிப OI TR LNT GRU HID D F போேதுரைபபாள 

AoA = sta Cor Sr
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அல்லியாசாணி வேட்டைக்கு வருகிறது 

மிருகக. தால மடிவமென நிகவும பயபபடாீா£ 

வேடடைககு நகானேபோய வேண மிருகமெலலாம 

அரைநாழி கைககுளளே அதமபணணிப CTAB Dow 

௮ஞசாம லெலலாரு மாணமனைககுபப போஙசளெனர௫ள 

௮௪தணட போகளெலலா மாணமனைககு ப போனபினபு 

ஆடி. தாதியரே யலககாரச செயகமல5 

2வடடையாடும பெணடுகளை விசைசகழைக து ONT HOLDS (Mpa 

குறவாபெணகள மறவாபெணகள கூடடிவாரும தா இயரே 

விலலியா பெணகசநீ விரைநகோடி யமையமெனரூள 

குதிரைமேற ௪ீனிகடடுக கொபபனவே தா இயெனறாள 

௮வவாததை தானகேட்டு அரணககு காஇயவள 

இலாயததில கடடிவைகது இருகனற புரவிகளில 

பாராசாரி பாவிதனனைப பாசகுடனே தானவிழதது 

குதிசை குளிபபாடடி கொண்டடி வாளமிடடு 

நாலுகாறகும வணடயமாம wD 55 ip 5B கொலு௬கம 

பககததி லககுபடி பபதியவைததா ரபபொழுது 

கணணுடி. *சலலி கவரிமான சு௨குவிடபு 

முததுததுரா கலிககததுரா முனனுலே கானசொருக 

இமாமபட? யிறகுகனனை பியலபாககத கானசொருகி 

குதிரையை யலஙகரிகதுக கொணிவகது முனபுவிடடா 

அ௮மபுவில லுக கைபபிடிக.து அமபர௬ு,5 தூணிகடடி 

பதினாயிரஈ தோழிமாகள பாஙகாகச ரூம துவச 

ஆயிரம யானைசேனை அலலியுடன பயணமாசசு 

வெளளித தமுககடி கதா வெணகவககொம பூதினாகள 

பொனனுத தமுககடி.ககாா புறபபடடாா பெண்களெலலாம 

வேடடைகாய சயூலியும விருதுகட்டி வருராகள 

மானவலைய/ம வலலயமும வளைதடியுஞ சசகாமும 

காறசெருபபுக தோற்குலலா கைகனில சிலலாககோல 

HBAS பெணகளெலலா மலலியரை௪ சூழகஈ.துவர 

அபபோது அலலியமமா ளாணககு தானெழுநது 
* 

  

சலவி-தொஙகல
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புசவி யருகலவஈகாள பெணகொடியாள மாதுகனனி 

புவிதனை ௪ சுறறிவஈது போதவே சரணஞசெயதாள 

கழுகது மபிரபிடி கறக கடிவாளக கைப்பிடி ககாள 

தடடிறளை புவிகனச ஈடிஇியிற,ஏ னேறினாளே 

அடிவயிறறில கடடினகால அபாரியா யோடியது 

ஆயிரங கு. இரைக மலலியுடன கூடவிடடா 

ஆயிரவ குஇரைகளி லலலியாமாள (HBT தூ 

காறராயப பறநதலவோ க?/ியே வ ரசிறது 

படடணக தானகடஈது பாரவன% கானபுகுககாள 

காடடை வகாததாரகள ௩ நராயைச ரூழவிடடா 

செடியை வளை ககாாகள செரகாயைச சூழவிடடா£ 

கோணககொம பூதுவாரகள கொபபெனக க. ழககடிபபா£ 

ஆயன பெருமாளுப அாசானசைத தரமின மபா? 

வருகிரான ௮அலலியரு௨ வனக கனிலே வேடடையாட 

அலலிககு அருசனன _அமபு பொறுககித் தருவது 

(அவள) கயகிற பாணாமெலலா பெதிலவிசயா நீபொறுகடு 

அ௮மபுகள தாமபொறுத% யலலியாககு ககொடுதது 

வலலமையாய வரதாலே மாலைபிடடு வைபபேனெனமூாா 

அநத மொழிகேடடமி ௮௫௪ னன கானெழுககான 

மாய மிருகமது வக ௧2௧ அலலிமுனபு 

புளளிமான றனசையே பொருகொடியாள கணூவிடடாள 

மானைதது ரககி3யகான வ ௫4.௫ ளலலியமமாள 

காறருயப பறகததுவே கானக தில மான தூகான 

குதிரை சவாரிவிடமி கொபபனவே துரகதலுறறுள 

கூடத தொடாரதானே கோபாலன மைகதுனனும 

அலலியா சாணியவள அமபுக ளெயகதெலலாம 

பொறுககிித தருவானே போரவிசய னாசசுனனும 

காடெலலாம வேட்டையாடி களைக தாளே அலலியரும 

விடுவிடு நேரமது வெயிலான வேளைாபிலை 

ஆல மாததடியி லககே யி Dns Aron 

ஆடி தாதியசே ௮௪னம போடுமெனமுள 

௮ரைததுணியைக தானவிமதது அ௮ாசசுனனுவ கீழபபோடடான
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குநிரையைக கடமிமெனறு கொ! /பபனவே கானபடுததாள 

௮௫லமரந கனறைடனே யணைசுதுலைசகள குஇனாகளை 
டண 

பாஙகியரே எனனுடைய பாம பிடிடிமெனாள 

ாசசுன ராசதுரை அலலியாக செ௫ுரேவறது 

அலலியமமாள தனபா மாசசுனன பிடிசுகலுன 

கைகால பிடிககையிலே சணயா தி சழரிககொணடான 

ர] அரடி ot Sur யலஙகாச த தோபமியபே 

(நஙகள) கறற கதைகனிலே கதையொனறு சொலலுஈகள 

SCN Bar கெளியவேணமுிங BM BOL of UI சொல iat or 

அருச்சுனன் அல்லியாககுக் கதை சொலலல 

அணா லழகுமனன னலலியாககுக ௧௮,சயுரைபபான 

குருகுல வ௫கிஷமாங குககிமநந ளேோததுபேராம 

துருவாசா மஈஇரததால துலஙகவகஈத நவமணிகள 

சகர குலமவிள௩கக தருமரவ சைததுபோகள 

பாணரொசன பெறறெடுகத பஞ்சவாக ளேவருணடு 

தருமருக்கு நேரிளையான gia G OW I cosa Faw 

விமருககு நேரிளையான விலவா கு மரு௪௬ல சாண 

நெருபபிற பிறகககொரு கேரிழையாள துசரோபையை 

எடடாத விலவளைதது இளககெடி யை மாலையிடடான 

மீசை முறுககழகன விழியிலே ௪. 0 1p sem 

நாவுதனில ஈடசகதிரம நயனவிழிப பாவையுளளான 

தோளிலே துளசிமாலை யமுதகலசம தொபபுளிலே 

பலலிற பாசவீணை பாதததிற செஈதாமரை 

முதுகிலே மசசரேகை மாணிககம முழககாலில 

மூனனிலும பினனழகன மோசகனனி மணவாளன 

பினனிலும முனனழகன பெணகளுககு மணவாளன 

அருசசுன னைபபோலே ௮மழ்குடையா ராருமிலலை 

இககுகலல பாலகரசை ஜெயமபணணுஞ சேவகனருன 

இவவாததை தானகேடடா ளிளஙகொடியா எலலியமமாள 

எனனகதை சொனனாயெனறு ஏறமுகம பாதகசாளகாண 

மீசைகடடும பாவனையும விழியழகுக கணடுவிடடாள
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அருச்சுனன்பேரில் அலலியரசாணி கோபித்து 

ஆரடாஆண பிளளையெனறு ஆயுதகதைத தானெடுததாள 

காற்ருயப பறநகானே கட்டழகன அருசசுனனும 

கததி யெடுககையிலே காதவழி யோடிவிடடான 

திறகத தரியாமல நீலவணணன பககபவக தான 

௮௩கே ஈடகதசேது யாணடவறகுக தானுரைகதான 

கதைகளஞுஞ சொனனேனயான க1லும பிடி ததேனே 

கணையாழி மோதிரகதைக கழற றிவகதேன மாயவனே 

காலும பிடிததேனே கமைகள கெளியவிலலை 

மாலைப பசுகியை மாலையிடடி வையமையா 

உளள முருகிறகே யுறற வன போகுதையா 

அவி யுருகிறதே யாணசீவன போகுதையா 

ஐகதுபாணஈ தைததலவோ அடியேனகெஞ சுருகறதே 

பஞசிலிடட தீயேபோற பதைததுகெஞ சுருறெதே 

அவளைபபோ லழ்குடையா ளவனிபிலே கானறியேன 

பராதது மறியேனையா படததிலேயுக கணடறியேன 

ஈழத.துத தசசனவ னெழு௫ிவா விடடானோ 

மேலகாடடுத தசசனவன விளை கதுவா விடடானோ 

ஏதாயசி ருஷடி கதானோ இயலான பிரமதேவன 

௮லலியெனபான மெலலியெனபா னனஈதலிலே பெணணேஎனபான 

காமக சணையாலே களை தாகிப போனானே 

மாசசைபட்டு விமுகதானே முடிமனன னருசசுனனும 

அபபோது தாதியாகள ௮ ததனைபோ தோ ழிரளும 

பா௩ூமா தோழியரும பதஇனியா எருலெவசதார 

ஆடி தாதியரே யருகலவக த செகமலம 

ஆசோ ஒருவனவ னாணாயப (ரிறகதவனென 

காலும பிடிதகதானே கதைக ஞூரசைத தானே 
ஆகாப் படடவனை யாககினைகள செயயவேணடும 

ஆயிசஈ தோழிகளை யகஙனமே தேடவிடடாள 

எ௫கெ௩குக தேடியேதான இனியவிட மாசாயந தரா 

களளன இருடனைததான ENC EHOW TD UG OTS HTT 

பேயோ பிசாசோ பினனொடாநது வகததமமா
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அணுருவாய்த தோனறிறமனோ ஆயசயெரே யுதனககு 

௮,தனாற பழுதுமிலலை யாயசசியரே யெழுகதிருஙகள 

ஏ.நிளை புரவியினமே லேகசனஞ சூழ துவ 

பாகூயருஈ தோழியரும பககம புடைசூழ 

காடு செடிகள தாணடி கரியமலை தானகடகது 

மாளிகை வாசலெனறு மணடபமபோயக௪ சேர நகாளே 

இருஷ்ணபகவான படமெழுதி குளததோரம 

மரததில கட்டிவிட்டு றாசசுனனைக கண்ணீ 

கொண்டுவாச சொனனது 

அப்போது எமபெருமாள ஆலோ சனைகளசெயது 

அலலியைப போலாக அழகு படமெழுஇி 

படஙச ளெழு Hew பாரளஈகா£ தாலனுமங்கே 

குளததக கரையிலுறற கோஙகு மாநதனனில 

உயாகத மரமதனில உலகளக ரா கடடி வைத்தா 

தணணீரில நிழலதெரிய சுவாமியஙகே கடடிவைததா£ 

அ௮ருசசுனசைத தடடியே அரிராமா தானெழுபபி 

காணடீபா எநதனுககுக கணையாய வருகிறதே 

தணணீருக கொணடுவகது தநதாயே யாமாலெ 

மாலைப பசுக௫ளியை மாலையிடடு வை! ,பேனயான 

எனறுசொல லககேடடு எழுஈதா னருசசனனும 

கமணடலததைத தானெடுததுக கியே யோடலுறரான 

வனததிற குளகதேடி வருகிருனே அருசசுனனும 

தணணீரி லிறககும்போது தையலபடைக கணடுவிடடான 

அலலியரசைத தானபா£தது அரு௪சசுனனு மேதுசொலவான 

தணணீரிற போயிருககத தையலசே தாரியமேன 

எனனிலும புருஷனடி. எககே கிடைபபாஈகாண 

கட்டி லுணடு மெததையுணடு காலபிடிககப பெணைகளுணடு 

ஆடவெனரு ௮சலுணடு ௮மாநஇிருகக மெததையுணடு 

பநதாடி செண்டாடி பளளாக குழியாடி 

௮மமானை யாடியேதான ௮ருூலநீ வீறறிருபபாய 

தேனே பசு௩கிளியே €ககாதனம வீற றிருபபாய
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உனசொலலே மேலாக ௨ ததமியே வீறறிருபபாய 

உனனாசை கொணடதணால உழனு இரிசிறேனே 

(உன) மாய மருகதாலே காயை பூறாேே தண்டி 

அ௮அணணனைதக கமபிமாரை அலலவசை GIST OC gs sar 

சாமன கணையாலே சள காகிப போண்டி 

ஆசையெலலா முூனமேலே அலைய கடி. யெனசிவன 

தி வாயைக கறவாயோ ம. ுுவா தகை சொலல/3யோ 

மூததான வாயபதிறநது உக காரக சொலல/யே 

9 a green 5 & Paris t குனி வராததை சொலலாயோ 

வாயைக இறநதாயானால வசர பழ இருமடி. 

வச௫ிர முதாகதாலே வாரி யெடுககிறணடி, 

(PED மூ தாநகாலே முகதானை பேகனுற்ணடி 

சாளைத இறநதாலே தஙக மு.திருபடி. 

தஙக மு.றாகஈ சாலே கடவி யெடுபபேபணைடி 

உன-ச.க௫ார வாயஇறகது செபபாயோ PIO Too 

எததனை CHT Oin @ sramna FTN QZ asrwiresr 

Ga Qe Somguyjing 60 yp omy Am wah 

(உன)-மனது கரையவிலலை மாவை) பசியே 

கணணீரில யானிறக? கழுவிப பிடி பபேண்டி 

உனறு குதிததானே இளவிஜா। ராஜனவன 

மூசசைப பிடி கதவு முூழிக Bra BI May esr 

ஜாமகேோ மடடாகத கணணரீரில கடலவினானே 

தவளையும பாமபுகருநக தடனி வலிகதெமிததான 

அலைக த FOE FUNGI அருசசனன வெளியிலவக தான 

சுரையினமேல வதவனுவ சமை துப புலவமபுகினான 

எனறனை மோசஞசெயது எககேயோனா ளென தறியேன 

போன விடமறரியேன போயபபது புரூ தாவறியேன 

தஙகு மிடமறியேன சஞசரிககு௩ சாவறியேன 

எனு விசாசமிடமி இறககியவன பா.ககையிலே 

தண்ணீ தெளிக தலலவோ அச யலசைப பாததுவிடடான 

இரரோஈ தடவினேனே யெ௫ஐூு௩தா யேஈதிழையே 

எனனவிததை சூஸதிரகுகள இளங்கொடி. கறறவளகாண
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மாய மறிநகவளோ பமக சஙகள கறவளோ 

மலையாள விததைகளை மரதிரதகைக நற௫யோ 

ஏநஇழையே புனைபபிடிகக எனகையி லாகாகோ 

மறுபடியுச குதிககானே மனனன துரை ரரசா௮ம 

அவவளவில மாயவனா ரக௱னமே யோடிவந து 

படததை யவிழககவரும பாரளதகா£ போயமறைசஈகா£ 

நாலுகா மிகைவரைபல நலவிஜய TTT a wT 

குடடி மதயானை குளஙகலக3 விடட து?பால 

pips 6 கடவினானே முடிமனன ரானனிவன 

அலலியரசைக காணாமல அலைகறு விசாரமிடடான 

வகு துவெகு கோரமாசசு மாயவசென சொலவாசோ 

7 

கனக விசாரமுறஅ குணடலருதில "2 நு 

மாயவனூா தமமருகில வகதானே யரூச னனும 

ஏனகாணு மரு௪சசுனரே இகரோர மே றுசெயதாய 

சாமகநெடு நேரமாசசே கண்ணீரோ ணட ?வரபபேய 

எனன OY BRUIT UD HE BIBT GOT EL ONET 75 ff Fi (H 4, 176 2 ௫7 னம 

ஐயா பெருமாளே அடியேனெக வப க நசொலம்வன 

கணணீககுப போனபோது தையலரைக ரணடேனைய1 

தணணீரி லிருநகதுபோல தரி*௧௪ பெொகுகனுககு 

GPSS தடவினேனயான கொமபிணயை? ராணவிலலை 

மூழுகி௪ கடவினேனயான மெொயகுமுசார சகாணோனே 

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான இித்திரைசெயய அசசுன ரானை 

அல்லியரைக கேடிபபோன து 
அவவாததை தானசேடூ? அமிராம பே துசாலவாா 

HVAT DO AGM FU ght அசரளிலலை பருச ஈனரே 

பலலிககை யாது பராததிீபா எகதனாகு 

நிததிரை செயதபினபு கேரிழையை 0/5 5 WEF 

மாலைப பசுக௫ளியை மாலையிடடி வைபபேனடா 

வாளவிஜயன தொடைமேலே மாயனுஈ த/னபூ.தா 

களளச குறடடைவிடடு கரியமால தூக குரா 

அபபோது வாளவிஜயன ௮ருசசுன னே துசெயவான 

சிரசை ஈழுகவிடடுத தோவிஜயன சானெழுஈ தான
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பாசாஙகலலைச தாககககொணடு பாததீபன வருகிறானே 

எமபெருமான மாயவரும எண்ணாது மெணணுகிஞா 

தலைமேலே கலலைபபோட தாாவிஜயன தானினைதகான 

எனறு கலககயே எணணமிடடுக கானிருககரா 

சலலை யெரிததுவஈது காணடீபன இருசசுனனும 

தலைககுயரா௦ வைகதனே சுவாமியைப பரிககவைத.தான 

அலலியாமேற இரகைகொணடு ௮ HE KETO போகலுறறுன 

மதுரைககுப போகவெனறு மாதுகனைக காணவெனறு 

காடு செடி காணடி சுக வருகையிலே 

௮ருசசுன னேகுஞசெயதி அறிககாரே மாயவணா 

அருசசுன சாசனுககு அனாககமவநது CHG EO Hoot 

பரீசருஷ்ணபகவான குறத் தயுருக்கொண்டுவருதல் 

மாயன பெ ரநமாரநம வடிவெடுக கா ரெனனவெனமுல 

செககச செவலையாயச சிறுபெண குறககியானூா 

௮சுகுமணி கொகசகுமணி அழகான பவளமணி 

பசசைமணி பவளமணி பாஙகா யலஈகரிகது 

குறததியரைப போலாகக உடை பிசிசவகதரா 

கணடானே குறகடயரைக சுடடமக னருசசுனனும 

UFR (HOS Hues அடியேசயான கென்டனமமா 

கைபா கது குரியுரைகசக கடட/றகி வலறவியோ 

மனதில ினைகககுறி சொலவாயே மாகாவே 

எநதவூ ருஙகளது எனகக௰ிய௪ சொல லுமெனமுன 

GPL 

இனதெஈதினா தினகெகதினா கனதெகதினு தனனா 

தெனனாகி காதினனா இனகெகதினா இனனா 

எநதனது திருநாடு கேடகிறையோ தமபி 

ஏற்றமுளள இதானா சாளுமெஙகள நாடு 

Forts சூரியாகள தவமபுசியும காடு 

தவமூனிவா ர௬ஷிகளெலலாம வாமுமெஈகள காடு 

கொசூமலை குடகுமலை எஙகளது காடு 

குமரேசா வாழுவதம எ௫களது காடு
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பசசைமலை பவளமலை எ௩களது காடு 

பரமசிவன வாழுவதும எஙகளது நாடு 

வ௩காளஞ சிககாளம மகதமெஈஙகள நாடு 

வளமபாடி.க குறியுரைகக வரதேனடா கமபி 

பட௫ிகால மானாலே பழககூறி வருவோம 

பரமசிவ னுமையவடகுக கைபாககுக குறததி 

சாமககாள லடசுமககாள பொமமச்கா ளெனபோ 

நலமறிகது குறியுரைபபோ.ப நடடணையாய காஙசள 

உணமையாய்க குறியுரைபபோம உனறனககுக தமடி 

எனனாணை உனனாணை எனறவளாஞ சிரிது தாள 

வேறு 

ஆனாறகேள கட்வெசச அடியே னொருவாகதை 

தெயவக குறததியெனராற செபபுக குறியெனஈகு 

உண்மைக குறியுசைதகால உ௪௪௧ஙகள தருவேனடி 

காதிலிடு௪எ குணடலமு க கையிறப। ௮தஇரமூம 

(கான) உடுதது முடைமானம உகதனுககுக ஈருவேனடி 

கைடா ததக குறியுசையு கடடமூ யெ2தனுக க 

நாமக குறததியவள ஈலமாக ஏ.துசொலவாள 

வணமைக குறதஇயவள வாய்கிறகது ஏ.றுசொலவாள 

குறத்தி அருச்சுனனுககுக குறிகென்னத 

குறம் 
இினதெகதினா தினதொகினா தினதொகினா னன 
தெனனாதி சாதினனா சனகெரதினா இனனா 

இ௫ஙகளமதி பிறைசூடுஞ சிவனுடைய மகனே 

திருததணிகை வாழமுருகா சேவையருளா வேண்டும 

வனககுறததி வளளியமமை வஈதுதவ வேணமெ 

மலையாள பகவதியே வாககருள வேண்டும 

அலாமேலு மஙகையசே மலைமேலுஞ சிதை 

ABTA TLD UG BM Moor] GT Casson Dib 

ஆகாய வாணிதாககை ஐயனா பிடாரி 

அ௮மமைவலலி யுமையவளும ௮ரியகுறி சொலலும
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பொஙகலசயி னாருகளும பொறகொடியே தெயவம 

பூவாடைக காரியமமை புகழ துகுறி சொலலும் 

தெயவங்களை கினைஈகாலே சிலாச அகசகொளரந அடமபு 

தேகமெலலா மயாககூசசல இூிகிறதே தமபி 

வாடைமணம வீசுதடா மயிலவாவரஈ தாறபோல் 

மயககுகனற தெனனுடமபை சனனதஙகொண் டஅபோல 

கூடைகொணடு கவியதடா சொறறவனே யெனககு 

கோலவிழி அடிககிற து குலிகளசொலவேன சேளு 

சநதரகுல சாசாககள தருமசைவா நீககள 

தரணிமுழு தாளுகினற தருமாதமபி தான 

சிலை ந. கலின வடிவழகன கோவிஜயன நீ.கான 

தாககயாக இரைபடோகக கோமனுடன வகதாய 

வடிவழகி சிலை ந கலாள் தெனமலுசை வாழமும 

மாதரகத ௮லலியினமேல மையலகொண்டாய நீயும 

ஆருயிசம பாணடியாககும அரியதுசை பகளாம 

அலலியினமே லாசைகொணடு அலைறடா இபபோ 

பொயயோடா எனகுறிகள மெயயோகீ புகலவாய 

புணணியனே தருமா தமபி புதுமையுடன சொலவாய 

எனறவனை த தானபாதது இணைவிழியால மிரட்டி. 

இளகஙகுதததி தனைபபோலே இடைதுவள ஈகைததாள் 

வேறு 
மெயதானகா ணாயசகசியசே விளமபினா யெனதனககு 

கண்டது கணடாறபோல கட்ெவெசசி சொலவிவிடடாய் 

பாததது பாததாறபோல பக்ஷமாய நீயுசைததாய 

தெயவக குறததிரீ தெளிவான 5 Gark 

உளள குறியெனககு உததமியே நீயுசைததாய 

அ௮லலியசை மாலையிடடு ௮ழகுமணஞ சூடடுவேனோ 

(என) மனதுக இசைநதபடி. வருவாளோ ௮லலியவள 

எனமீதி லிசசைகொணடு இசைஈகதுவாப பாருமமமாள 

பாதம பணிரஈதானே பாததீபேன அ௮ருசசுனனும 

ஆனாநகேள தமபியசே அலலி வருவதற்கு 

மூன்றுவிதக குளிகையது முடிமனனா கான தருவேன
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அமமருர்தை ரீவாககி ௮லலிபுரம போயசசோநது 

கெனமதுரைப படடணம௫ திருககுளம போயசசோரஈது 

(கான) தநத மருஈதெடுதது தணணீரில நிபுசைததால 

அலலியமமாள பேரைசசொலலி ௮மமருகதை $யுரையும 

LOTR Bl BOOT LOGIT GI DAG OT கரையமடா 

குளிகை கரையுமபோது குணமுஈ திருமபுமடா 

௮லலி மனதுவஈது அழகுமணஞ செயஇடுவாள 

பொமமககா பேரைசசொனனால இமமககா கோநததுவி$ம 

சாமசகாள பேசைசசொனனால லடஈுமககாள கோநதுவிடும 

பொயயலல எனமருஈது புணணியனே கான தருவேன 

உனற் னுடைமான முடுததிபதைத தாருமெனராள 

காதிலிடுக குணடலமும கையிறப ௮இரமும 

சுசசுகளுக தட்டிகளுக கழறறிக கொடுததானே 

பக்ஷமா யிமமருகது பலியாமற போனாககால 

தெரிகதெங்கே உனனைககணடு தேடிவேன ஆயச*யசே 

அனாலகேள தமபியசே ௮றபமே யாச ஈ கானால 

நாலு மலைகளுககு ஈடுவேயடா எனகுடி.சை 

ஏழு குடிசைகளில எதாகுடி சை மனறன 41 

சாமககாள பொமமககாள லடசுமககா ளெ மைதகதால 

உனனுடைமை யானதருவேன உகதமனே யஞசாதே 

அருசசுனன தரிததிருகச ஆபரண முளளமிகலலாம 

படடுகுலலா தடடிக௪சு பலவித வுடைமைகளா 

வாஙக ஈடநதாளே மலைககுறததஇி தனைபபோலே 

ஆணா லழகுமனனன ௮ருசசுனன வழிஈடகஈ கான 

உளள குளிரஈகவனாய உததமனும போகுறறான 

காடு செடி.தாணடி கடுகிவரதான கெனமதுரை 

௮லலிப பெருமாளும அவளபிறகத பொயகைகணடான 

அருச்சுனன் திருக்குளததில் மருந்திழைத்தது 
பவளசகடடுத இருசகுள ததின படிஈரி லிறஙகசயவன 

வணண மருசதெடுத.து.ச தணணீரி லுரைககலுறமுன 

௮னரதலிலே தானகூட ௮லலி௮லலி யெனபானே 

மருவி யணைவ தற்கு வருவாயே அலலியெனபான
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மருநது கரையுமபோது பனமுவ கரையாதோ 

குளிகை கரையையிலே குணமுக தஇரும்பாதோ 

Gases மிரஙகயே தேடி வருவாளோ 

எபடோ மனமவருமோ GI GOT COT TH SHY வாராயோ 

காமன சகணையாலே களைதாகிப போடுிறேனே 

மனமத பாணமடி மாபைப பிளககு தடி. 

இததசன தொடடசணை சிமா புரு குதடி. 

உனனாசை கொண்கொன உமனு இரிகிறேனே 

அன ஈதலிலே கானகூட அலலி௮லலி யெனபானே 

மருவி யணவதறகு வருவாயே அ௮லலியெனபான 

அலலியலலி யென௮சொலலி அலைகரா னாசசனனும 

வணண மருதெடுததுகத கணணீரி லுரைசகலுநறான 

அலலிப பெருமாள அவளுடைய தாதியாகள 

ஆயிர காதிமாகள Df IGT IG) BOLD Lp Bi 

தகக குடமெடுதது தணணீாககு வருகிராகள 

பவளககடடுிக இருககுளதஇன படியோசம வகதாகள 

மருகதுசைககும வணமைககுா வாாகதைகள சொலடறதும 

அ௮லலியசை வைசிறதை அவவா ௧), சேடடாரகள 

இடி.விழுவான சொனனசொலலை எலலவருக கேடடாாகள 

HNC பெருமா அரசாகம நாயை 

வமபுதுமபு சொலவாரகள மணடலதத லாருமிலலை 

அலலியெனற பேசைசசொனனால அமுதபிளளை வாயமூடும 

ஆகிமமபு வாதையெலலாம ஆயசசியாககே சொலலவெனறு 

ஓட்ட்ட(( கடை பமாக GQ) OG BMT காதியாகள 

அலலியமமாள முனனாலே அடி பணிகது தெண்டனிடடாா 

ஆாபணியுஈ தாதியாசே அறிய வுசையுமெனருள 

பணிய மலலநான அடியேன இருபபணிதான 

BUSS குடமெடுததுத தணணாககுப போனோமமமா 

பவளகஃட்டுக திருககுளததின படியி லொருவனமமா 

வணண மருஈதுகளை௪ கணணீரி லுசைசசிருனே 

ஆகடியஞ சொலலுகிறான அ௮ழுமபுகளும பேசுகருன 
வமபுதுமபும பேசுகிரான வாயபபமு௮ சொலலுகிறுன
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காதாரக கேடடோமமமா கனககுலை து வகதோமமமா 

அ௮வவா£ததை தானகேடடு அலலிவெகு கோபமதாய 

எட்டிப பழமபோலே இருகணகள தானஏவநது 

GFR Flo காகமபோற சீறியவள கோபமதாய 

எழு பிராயமதில எதாததுவநத நீனமுகனை 

நீனமுகளைக கொனறுநான ரீலிபடட மாணடேனே 

அடிபெணணே அலலியெனபாரா ஆரு மொருவரிலலை 

பொமமை விருதுகடடி பூமிரக ராளுரிறேன 

பாலைக கறநதுதான படடணததில வைததாலும 

பறககற காகமது தலையெடுததுப பாராது 

ஓமபததாறு காகமுமென ஞககனைகள மெததவுண்டு 

அஞசாமல வகதுமிககே அழுமபுசொனனா சாபடி தான 

பாஙூபி லும நலலவளே (/வளசேனை சிகேளும 

(அவனை) எனன விதமாக ஐசகினை௪ள செயதிரிவோம 

எனறு மவளகேடக ஏதுசொலலாள பவளசேனை 

கடடிம விரு அதது தலியாணஞ செயவதற க 

பணடலகஅ ராசாவோ வானவசோ கேவனோ தான 

DONO ALL. AG BUSI! WH Lot ICT Gi wow Dg 

எணணாத யோசனகள எணணியவள தனமனஇல 

அலலிபபெரு மாள தனசகு அலோசீன எதசொலவாள 

விடுவிடு நோகசிலே வொரிலான வேளையிலே 

வெமடா மணலிலேகான அமபாகக கூறுகைககு 

ஆகிடுமபான தனனைகாம ஆற றிற புாடடினாலே 

செனம முருகயவன செத்து மடிகஇடுவான 

ஆடி. தோழியரே தஆயிரமபோ கூடிவநது 

ஆற்று மணலதனிலே அவனைபபு ரடடுமெனருள 

வெமபா மணலதனிலே விழததிப புடடுமெனருள 

கட்டி. புருடமிககள களளன சிருடனை ததான 

செத்து மடி ஈதபினபு சேதிவஈஅ சொலலுமெனராள 

அ௮வவராததை தானகேட்டு ஆயிர தாதியாகள
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அருச்சுனனுக்கு அல்லியாசாணி, முதலாவது 

ஆக்கனையிட்டது 

ஐட்டம ஈடையுடனே ஓடி.வஈதா£ தாதியாகள 

ஆயிசஈ தாதியாகள அருசசுனசைத தூககினாகள 

BOD nomen serene அ௮ரு௪சசுனசைப போடவகதா£ 

காணடீபன அ௮ருசசுனற்கு கனமோசம வருகுதெனறு 

ஆயன பெருமாளும ௮நநோக தானினை ததர 

தினகர பகவானை த திருமாலுற தானினைததா£ 

கான லுறைககவேண்டாக காணடீப னருசசுனறகு 

பூமிதேவி பெணணசசே போகமண லுஞ்சுடாமல 

௮ருசசுனரைக காருமென_ற அயனுந தோததுரிததா£ 

௮பபோது தோழியாகள ஆறறருகல வகதுகின.று 

ஆற்று மணலிறபே TLD ௮ருசசுனனை ப புரடடினாகள 

கொறறவனா அருசசுனறகுக குளிஈதஜலம போலிருககும 

ஆயிரஈ தாதிகடகும அககினியாயப //றறு.தஙகே 

கெலலிப பழமபோலே நெருககித.றுக கொபபுளக்கள 

சஙகம பழமதுபோற சரீரமெஙகுஙக கொபபுளமாம 

YY FSM தோழிகளும அலைகுலைக து கடுதிமா 

அ௮பபோ தருசசுனரும௮ணமக பேதுசொலவாா 

அலலியரும நானுமாக அமாகதறுவிக யாடுதற்கு 

மருவிவிளை யாடுதறகு மண்டப சான Grea ga 

ஆற்றிலே வககோரி அமாநதுவிளை யாடடிருபபாய 

எப்போது தானவருவாள எனனாசை சாவதற்கு 

மனது வருவதெபபோ மருவி யணவதெபபோ 

சததம வருவதெபபோ தேளியணைல கெபபோ 

எனறு தெளிஈஇடமோ எககாலசூ சென றிடுமோ 

எனறு புலமபுகிஞா இயலான அருசசுனரும 

௮பபோது தாதிமாகள அரணஙகு ஓடி வதா 

௮லலியாககுச தெண்டனிடடு ஆரணங்கு Cro gars ior 

வெமபா மணலதனிலே வேகவே பு£டடினோமயாம 

Bovine லிறடோடடு ௮ருசசுனனைப புடடுமபோது 

(ளஙகள) சரீரகக ளெலலாமுஞ ச௪௩கமபழம போலாசசு
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ரெலலிப பழமபோலே சீகசொபபுள மாசசு சமமா 

வாடடம வதககமிலலை மகாபாவி யவனறனககு 

அலலியலலி யெனறுசொலலி அலைகரான பாவிமகன 

உனமேலே சநதையாக உரு புல௨ப(ரன 

அலலிப பெருமாளும ௮ரணஙகு ஏநுசொலவாள 

வானளஞூ சுழலவோதான மருஈ துணடோ பாவிகையில 

பூமி சுழலவதறகுப பொடிய/ணடோ ௮வனகையில 

எனன மருகதறிவான இடிவிமுவான பாவியவன 

எனன விதததினாலே இவனைநாம கொலூற்து 

பாகடஏகளில ஈலலவளாம பவளசேனை ஏ துசொலவாள 

தூக்கு மர்ததிறபோட்டு தூசவிடச சொல லுமெனழுள 

செஙசமலத தாதியசைத கோழியரைக கானழைதது 

ஊருககு மேறகாக ஒருகாத வழிதனிலே 

தூககுமரஞ செபபனிடமி கோடியசே போடுமெனறாள 

அருச்சுனனுககு அல்லி, இரண்டாவது 

ஆககினையிட்ட நு 

௮வவா£ததை தானகேடடு ௮௬௫௬௪ செஙகமலம 

இககென றெழுஈதிருஈது தோழியருக தானுமாக 

த௪சன மகளாசைத சையலருக கூடடிவநது 

அககுமாஞ செப்பனிட்டு சோடி த.து வரதாகள 

ஊருககு மேறகாக ஒருகாத வழிதனிலே 

கொணடுவஈது தூககுமாய கொபபனவே நட்டாகள 

ஏணியுஞ சாறறினாகள சுயிறதனில மாடடினாகள 

அருசசுன சாசாவை ௮௩கே பெடுததுவஈதா£ 

சுறறி வளைதாரகள சூழகதாகள தாஇயாகள 

ஏணிமே லேறுமெனஞா இயலான மனனவனை 

கயிறறைக கழுதததனில கடுகியே போடுமெனறாள 

அபடோ தருசசுனரும ௮ணழக சேதுசொலவா£ 

பாத.து மறியேணடி பாருலகிற கணடதிலலை 

கண்டு மறியேணடி. சாதாரக கேடடதிலலை 

போட்டு மறியேனகாண் புஇிதாகத தோனறுகுது



72 அலலியாசாணிமாலை 

எனககுத தெரியுமவகை இனபமாயக காணபியு கள 

ஏணியினமே லேறிரினறு கயிறெடுத துப பூடடி ககொளளும 

இரகவித மெனறுசொலலி யெனறனககுச காணபியுககள 

௮றியாக எனதனககு ௮.ரியவே காணபியு௩கள 

தெரியாத எனதனககுத தெரியவே காணபியுங்கள 

இவ்வாச)தை தானகேடடு எழுககாளே செங்கமல 

சொரணைகெட்ட பாதகனே தெரியாதோ இரகடககை 

இதோபாரு மெனறுசொலலி ஏணிமே லேறினாளே 

கயிறறை யெடுததவளூம கழுககிலே பூடடிக கொணடாள 

ஸ்ரீகருஷ்ணமூர்ததி பெருச்சாளிரூபங்கொண்டு 

வந்து எணியைததளளிவிட்ட.து 

௮துசமயம பாததாசே அரிரசாம ரெமபெருமாள 

பெருசசாளி போலேவகஈது புரடடி விடடா ரேணிதனனை 

சுருககு வலிகதுககொணடு தொககுகிருள தோழியவள 

காலகை யு.தறிககொணடு கணவிழி 19 gD 2051 கு 

நாவை யிமுத.துககொணடு BY Gude Ber போசசுதுகாண 

செத்து மடிநதாளே செகசமலக கோழியவள 

காணடீபன அருசசுனருங கடடமக ரேதுசொலவாா 

காலை யுதறுவதுக கணபிதுு௫ நிறபதுவுா 

நாககைப பிடி. ௫௫ககொணடு நலல*வூஞச௪ லாடவெதும 

இவ்வளவோ சூஸ் தஙகள எனககுக தெரியவரும 

இனிமேல தெரியவரும இறககவா தோழியரே 

ஓயோகோ தெய்வமெனறு அழுடிரூா தோழியாகள 

ஓடடம நடையுமாக ஓடிவநதா சாயசசியணடை 

மகுடத துரசைசசியரே மாதாவே நீரகேரம 

தசுகு மாஈதனிலே தோழியவள போடபபோன 

செகஙகமலத தோழியவள தாகூலை மடிநதாளே 

அவவராததை தானகேட்டு ௮லலி மனதுகொகது 

பாகடூயி லும ஈலலவளே பவளசேனை கீகேளும 

எனன விதமாக இவனைநாம கொனறிடலாம 
  

* ஊஞ்சல சல
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ஆடி. மதிரியே லோசனை சொலலுமெனருள 

அ௮பபோ பவளசேனை லோசனை சொலலுகிருள 

அருச்சுனனை மூன்றாந்தரம் காளிக்குப் 

பலியிடச் செய்தது 

வடவாசல் செல்லியமமன மாகாளி யம.உனுககு 

பொங்கலை யிட்டுகீஙககள பொலிபோடடு வாரு௩கள 
அ௮வவா£ததை தானகேட்டு அயிர தோழிமாகள 

சிககாயு மெணணெயுடன தேரஈசாயு மிளகீரும 

பு.துபபானை யரிசிகளும புஷபமுஞ சஈதனமும 

கறபூரஞ சாமபிராணி காளிககுக கொணடுவநதா£ 

ஆரடி. தாதிகளே ௮ழைததுவா ஒசசபபெணணை 

அவ்வளவில தாதிமாகள அவாமுநிச யோவொகள 

அயன பெருமாளும ௮வவராததை தானறிஈது 

கரிமேக வணணனாருக காளியணடை ஐடிவநதா£ 

வாருமமமாள த௲கையசே வா ததையொனறு Br sent 

அலலிப பெருமாளை அழகுமணஞ ரசூடடவெனறு 

காளயநஈத அ௮ருசசுனனுக கனவேஷு கொணடுவநதான 

௮ருசசுன ராசனெனறு ௮றியாமல ௮லலியமமாள 

காளியமமா ளானறனககுக காவுதரச செலவுதஈ.தாள 

Cur mad டுென்றனககுப பொலிபோடச௪ செலவுகநதாள 

ஓச௪பபெண போலே உததமியே வருவேனமமா 

பூசையான பிறபாடு பொககலிடடுக தீஈகபினபு 

எனமேலே சனனதமா யிரதபலி வேணடே.னெனபேன 

எனவா£த்தை கேடகாமல உனவாரகதை கேடபாகள 

BI Dien ss பாவனைபோல நாயகமே நீருரையும 

அ௮ருசசுன சாசனுககு ௮ழிவுவஈத தானாககால 

வெற்றி மதயானை வீமனுனனைப பிழைகசவிடான 

வசர கதையாலே மணடியிடடுத தலையுடைபபான 

தண்டா யுதமெடுததுத தலையறுபபான விமசாசன 

அணடரதுண்ட மாகவுனனைத துணிதஇிவொன வீமராசன 

கத்தி யெடுததுனனைக கழு ததை யறுததிவொன 

காளியெனறும பாசாமல கனததவுயிர வாககிடுவான 

10
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காளியாககுக SB PDI EH BALLOT கானடகதா£ 

ஓசசபபெண போலாக உலக௱ஈகா£ வடிவெடுததா£ 

ஓகததி வாசலிலே உடகா/5 நிருகினுளகாண 

ஒஓடடம நடையுமாக வோடிவகசா£ தாகியாகள 

கோவிலுககருப போகவேணூங க௪ச௪மிக.௮ வாருமெனழுள 

இறவுகோல காமெ௫ுததுக சேகனேமொழியாள போகலுறமுள 

கடு மு௫கியே காளிகோவில ௮சகராக௱ 

கோவில கதவு கனனைக குூசசடசிக FIO HD th STM 

குளதகில முழாரிவகதுூ கொமபா்ன பைப பூசைசெயகாள 

அபிஷேகஞ சூட்டு வைகுதாள அருகாக சாளியாககு 

செககெல லரிசிகொணட கேனியாககு!/ பொஙகலிடடாள 

கோவில இருனிளசகுத நுறைவிலலா தேற ரினாக௱ 

தேஙகா so Te திபதூபு தானா தரா 

அ௮ாசசுனரை5 கூடடிவந தூ அமமானணுக கெரிசேவைதது 

மணபிறககு முனபிறகக வமககாமெ கலலசெல 0 

யுகமபிறகரு முனபிறககத உக கணட பதுமிகாளி 

காயகத மழுவேகதுப காததனுட EC Gaur 

எரிநத மழுவேகதும ஈ௬வானா மதவியமே 

வடவாசல செலலியமமானள Loh 51109 4 யோவைகொளகு 

வருணிககும போதையிலே வசதுகிடுஞ் சனன தஙகள 

ஓசசப பெணமபேலே உத௮குது தெயவாயவநது 

ஆணகாற றடியாகேக அலளிபாலா BM i 

அவளுடைய எலலைகாககும ஆ௫காரக கானளியலலோ 

மதுரையைக காக ரககம பண்ணு பிடாரியலலோ 

அலலியருக காகாதது செலலிய/ ரூ அரகுமோடி 

இரதப பலிவேணடேன ஏாவைிலலை யெனறனககு 

பெணபலி ஈகதாலே பூரையது ஏாவைகொளவேன 

ஆணபலி ஈநதாலே ௮காதகமபணணிப போடடிடுவேன 

மதுசைக குடிபடையை மாள பலி கொணடி($வேன 

இவவாாததை தானகேடடு ஏதுசொலவார ot Burger 

நீசொனன வாகியஙகள கிசசயமு மாகாது 
a ட ஷம் eee re வரைவை யை யயயயயயய ய யவடடபவ, 

* எாவை- ஏலவை-4 ஏறறுகசொளளல
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ஆ 

காளியமமன வாயாலே கடுக ப/ரைகதாலே 

ஏசுவரியாள வாககுடை ககால எலலார கம கிசசயககாண 
எனறு பணிநதாகள இயலான காயெரும 

அ௮அபபோது காளியாமமன YING TU வாக்குரைதகாள 

அ௮ஞூிப பயநதாகள அலலியிட மோடி வு தரா 

HLF GOTH RAI In BH ous து செண்ட எ, பணணினா கள 

காளியாககுப பூசையுடன கனகதபொங7 லிடமீட பாமா 

இசசபபெணமேற சனனக௬க ளோ ப மாப வக காகா 

அணபலி வேணடேனேன்ன௮ு அடினணாள சனை சமாய 
= ஸம ~ ர 

அமமொழி நமபபாமல ௮மமனசொலல வே mI BO oem 

அபபடியே Gil ot Loin eat அணப லி வேண்டே வென மூள 

அலலிப பெருமாடகு அணகாறு நரா 

எனறனககு மாகாது எனனுாளே கா ரியபான 

ஆணபலி தநதாலே ௮கா கதமபண னி வி வேனென இ 

மதுசைக கூடிபடையை மகாப vn BBL ATG ooo) 081,09 31" 

இவவாததை கேடடவுடன ௮ றுகொலவ! எலனியமமாள 

0 . வானஞ சுழலவதறகு மருக நுனி, ௪ நற வனா 

பூமி சுழலவதறகுப பொடிக எறிவது 
் 

சமானன் மருக கரிவா oo! இடி வித வரன் கான றமீயா 

மாநக விதத௫ணாலே யேகதஇிமையே @si woe 7 

பாகூயி லும நலலவளாம பவளாரேரன பே iD rrr ota 

க்க கிடகிலே போப டைய காடா 

த்தம் Gy HS) 5 Dam yh GaP ETOH PTT தவான் 

அருசசுனனுக் ந கானக।வ 3) நரை _னையி ப... து 

ஷ்ரடி தாதிகளே அலககாசக ஜே! oo fm 

த்க் me Boon போடட டை ay i 6 oat Oo) FT GOI Goo 

எமபெருமாள மேகவண ணா இவவபணக தாபரிநதா 

பதங்கள் தனனருகே பெருமா Grong. wh BT 

மாயவசைக கணடவுடன வண மே பு தமெலலாம 

ஆடா பூ தஙகளே அகங்கார ராடசத்ோ 

DP] HFK OM GOTH கொணடிவரது YOST UAT a 

பாததீபன அருசசுனாககுப பணிவிடைகள செயதிடுககள
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சதக தனனுடனே ௪ தோஷமாய வைத திருககள 

AFH WT MEG அ௮பரிவுவகச தானாககால 

வெற்றி மதயானை வீமசாசன தானறிக தால 

வசர கதையாலே மணடியிடடுத தலையுடைபபான 

தண்டா யுதமெெதுக தாககுடைய வீமராசன 

அ௮ஞுசாறு துணடமாக அறுத௫௫வான வீமசாசன 

பூதக ஞககுசசொலலிப பெருமாரரம போயகடகதா 

அ௮பபோது தாதிமாகள அ௮ருசசுனசைக கூடடிவநதா£ 

பூதச டெககதனிற போடடடைததாா அருசசுனசை 

ஆாகாணும பூதஙகளே அலலியமமா “ஞூததாசம 

பொலலாத பாதகனைப பலிய.து கொணடி௫ெ௫ெகள 

இவனைப பலியாக எடுததுப 1 பொசிததிரகள 

தளளிக கதவடைக.து௫௪ சஙகலியைப பூடடினாகள 

முதுகிலே மசசசரேகை கண்டதே பூகமெலலாம 

மெத்த நடுகடுஐூ வேகதசவா அருசசனாககு 

பஞ்சணை மெதைபோடடு பாத௫பன யிருககவைதது 

FEMA பூகமெலலாம அ௮ருசசுனாககுப பணிகளசெயயும 

வெணசா மரைடோடும விஜயாகத அருசசுனாககு 

கைபிடிககுஞ சிலபூதம காலபிடிககுஞ் லபூதம 

பாதம பிடிபபதுவும பாடடுகளைப பாவெ*ம 

Ga. BBE ளாவெதும கொண்டா னடி பபதுவும 

தாவிஜயன அ௮ருசசுனறகுச சஙகீகம பாவெதும 

ஆடாத கேளிசகையும அருமஃபவனி காடகமூம 

சஙகதம பாததுககொணடு தாரவிஜயன தானிருகக 

கணடாகள தாஇயாகள கனமான பேயககூததை 

அலலிப பெருமாளின அருகாக ஓடிவநதா£ 

சாஷ்டாஙக மாகவேதாம சரணமிடடு ஏதுசொலவார 

பூத்க கடஙககதனி௰ போடடடைததோம பாதகனை 

பூதப பசாசனைததும பணிவிடைகள செயனனெறன 

பாதம பிடிககிறதும பணிவிடைகள செயகற்தும 

* உததாரம--உததரவு எனபதன மரூ௨ 

1 பொூததிகெகள ௩ புத இெகள
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கூததுக ளாடுவதும கொணடா னடிகூறதும 

UT BAU STD ஆயசசியெனற பாதா பணிரதராகள 

அலலிப பெருமாஞூம ஆரணஙகு மேதுசொலவாள 

எனன மருகதறிவா னிடிவிழுவா னெனறறியேன 

வானஞ சுழலவதறகு மருகதறிவான சணடாளன 

பிரி சுழலவதறகு மருஈதறிவான சணடாளன 

என விசாககொணடி இருககாளே அலலவியப மாள 

மாயன பெருமாளும மலைராஈ ரேதுசெயதா 

௮ருசசுன சாசாவை யமைகதுவர வேண?ெனறு 

எனன வடிவெடுததரா எடபெருமாள் மேகவண ணா 

தஇருஷ்ரைபகவான பெணநு ௩கொணடு 

அுசுனனை அழைடப து 

தெயவப। பெணபோலே ஸ்ரீராமா வடிவெடுத தா 

செ௪ச௪௪ செவலைபோலே தீவுக சிளியபோலே 

மினனு ற காகதியை /போல Cand n பவளமபோல 

காயககும ,அராயமபோற கனனிகடரி பிராயமவள 

* பூககும பிராயமவள (॥ிஞூஈவிிஐ சாலமகாய 

கொஞா வயதவடகுக கொழுககெலலாம பிஷசுவிமம 

பாதிப பிராயமவள பககமெலலாம ர ரெசுபோலே 

இருணடெழுகத சோலையிலே சிவகதெழுஈத சூரியனபோல 

குனறினமேற் சகதரனதான குதிததெழுக ௪ பாவனை யபோல 

மததுத தசசனவன உழு ௫௮7 விடட துபோல 

மேலகாடதெ த௪ரனவன விளைநதுவர விடடதுபோல 

அ௮ஷடா பரணமெலலாம் அலஙகாரஞ செயதவளாய 

படடு பளபளெனன பாடகசகால சோ திமினன 

தெயவப பெணமணிபோல ஸ்ரீராமா வருகிறாரே 

அழகு குலுககிடவும ஆனஈ,௧ய கொஞசவேசான 

உடலகுலுஙக மாயவனா ரோடி. வருக? 

காடு செடி தாணடி. கடுகயே வநதுவிடடா 
மதுசைத தெருவிலே வஈதாமே யெமபெருமாள 

T அககமாரே தங்கைமாரே YW. STUOTCT 
a ததை வைகளை ன்ட் பாடக டன்கள. en வையம் வெட சன்டை nee ee 

  

* பூககும-பூக்கும ] ௮௧௧௮ ௮சகாஅ௮ககாள
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௦௪௪௧௪ செவலையமமா சிறுவயது கானகணாவன 

பிகதன வெறியனமமா பினததிக கிரிவானடி 

வெறிபிடி தத மனனவனகாண ofS Filey i ot, 

அலலியலலி என. பானவன அ௮க,கலிலே பெணணேவன பான 

தணணீரகணட விடநதனிலே கனகை ம நநதுசைபபான 

GIL. D KT ளாசசுதமமா எனகாவன வீூவிடடு 

ஆசோ தெரியாது HL TFBMT & OFT MLA Bar 

(கான) கணவனைக காணமற கலக கிரி/றேனே 

புருஷீனக காணாமற புலமபித DADE nCon 

௮றிகதா லெனகருசையும அுககமாரே யெனறமுதாள 

மாது புலமபுவதை மதுரையுளளேோர காமகேடடா£ 

on Sura Cer Sun sa தாமறிநது ply ous BTA 

YA Qymintr Fy Kam Gulew_11 ‘G0 Bud) Baw 

பூதக சிடஙககனிறு போடடடைததக பாத 

(அவன) மாலை பிடட தேனிபராாா Mb BT பொ ih B PUIG 4 

வானதது ரமபையப பாள வரிலணபாயக சேோறறுிினாள 

கணவனைக BT Gry nam pI 5௫/1 புலம்பு நூள 

சொலலி யமுகிற வ துககப பெரு தமம் 

அவவராததை கானகேடடே நரன! சேதுசொலவாள 

YIN OA Lot OIF நலமக? தார வாநபென(ரள 

இட்டம நடையமாச வோடிவரதா£ நா சியாகள 

ஆரடி Boot OIG I அழி லிய pane Fai 

(௭ககள) ஆயசய பறவை பிபபபோ கமை ருவர௪ சொனனாளகாண 

அலலிப பெருமா அழைக்கிறாள் வாருபென மூள 

வதுக கழைககன(ள இள ஈடிகாடி மாது வ றை 

எனறு நடநதாளே ஏந௫ழையாள மாளி ரந கு 

வாசற படியேழும ATF QING கானகட௩ ய் 

அ௮லலியாககு முூனனேவநது ஆராவ, கதெண்டனிட்டாள 

கெணடனிடட கனனியரைத தேனமொ.மியு மேதுசொலவாள 

எநதவூ ௬ஙகளுககு எ௫கருஈது இகுவகதாய 

ஏ.துக கழுகினருய எனசகறியச சொலலுமென்னாள 

எனலனலுடை ஆயசசியே யெனபாவங கேளுமமமாள
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தாரம வடகசகேயமமாள அவாரகர புரிதேசம 

குருமலை நாயககனபெறற 7ரரன பெண afl hat 

எனபேரு மெலலியாரநாணா Sta BB oN FH LAYOUT ar 

GT CO AM DIN Gh (Thy of Ho FHMMFISin M FAMED TI WL_T aT 

பெண்டுமேல பெணடுபலலோ சொடிபபாரோ பூமிபிலே 

அலலியாமே லாசையகாய அவாழசன வெறியெரிகது 

(ரிசகம பிடிகககனபோற ar G5 TET mean 

கணணீரைக கண்டாலே கனகை பநகநுரைபபுரன 

அலலியெனபான மெல 9யென/பரன அச ர. BPR னே 

Gam re sarin வெளி பட?! போயனிவொன 

கேடி த திரிஇோனே €ரான மனம நள 

கண்டு பிடிசுதவரைஈ கரியா கொண்ரிபோவேன 

எடடுரா ளொருவாரம இரு பான பானாபிடி நு 

மாதுமேல நினைவெடுததால மாளிகைபில ?௱கரியான 

ந தாமெ {LL avr a Bm | 1ரவியெொரு அரளக an 

செலவக கலைதனிலே ரெபபே டெமின ஹா 

அலலற புரிந்து 9 DE GBT ST Price® நவன 

கதியைத தொலைபயேணடி காவேரி 5 bh DOE as 

விதியைத கொலைபபதறகு வெலைவ௰7 சான ரியேன 

வடி மாறகரவா மாவனவார பொனசணாவா 

ஆரோ தெரியாது அடகிவசஙவ கொண்டாக 

எனபுருஷன கனனையமமா இனிசரரரை போறேனோடி 

எனறு கானகேடடி ஏ.துசெலலவா எலளியா/கா ஈ 

அலலியென௮! போரைககொணரடுி _அவனிகள பாணடேனே 

எனபேசை௪ சொலலியவன எடுகது மாரகதுரை க சான 

அகடியஞ ௦ பானன இலை DO FS Hat wes vy nem 

பயிக யக காரனெனரால 1 1p Raven sresr Keo I, 5 

ஆனு லமைததபபோகீ அணுபளிடஈ பொலறுகிறேன 

ஆரடி தாஇகளே அலஈகசாாச தோழிகளே 

படெககைக இறககவனை கொபபனவே பேசுவிடும 

அவவாததை தானகேட? அலகாக கோழியாக 

இடடம நடையுமாக வோடிவாசரா கெடஙசருல
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இடங்கைத இறஈதாகள கொபுபளவே விடடுவிட்டா 

அபபோது தெயவசனனி ௮ளன முசமபாரா க.து 

வாடா * குபெபானீ ம௫யழிவா னெனறமைத தாள 

அலலிமெலலி யெனறுசொலலி அணழஈசன கானவருவான 

எப்போ வருவாளோ எனனாசை Br நிமென பான 

மனமத பானாமது மா புரு போகுகெனபான 

ச௪ிததசன தொடடசணை சுமார | em HO Kaw sro 

ர ஆறுருகு பாணமது (DTT J பேோகுதெனபான 

DCH H(A பாணமது Qin GAH BI Gr IT HO) கன பான 

௮௬ ௪சனசைக கூடடியே அரிராமா போசலுறமுா£ 

மதுசையைத சாணடியே வநத/ரே KEM EH Bd 

மாயன பெருமாளும மாயையாயப போகலுறமுாா£ 

அல ஈஉரததடி.யில அரிராமா பளளிகொணடாா 

களளக 1 கொருககைவிடடி ரரியமால தாஙகுசரா 

ஆய னருகாக அ௮ருசசுனணா வர அரின ரா 

பாரளநகரா பாதஙகளை,। பராகு$ீபன பிடிசுர லஓுற(ுன 

௮லணைடி புணடதுபோல அரிராமா கணவிழிதகா£ 

ஆணா லழகுமனனா அருசஈனரே நேட2ரோ 

காணாக சொறபனததைக கணடேனகர ஊாசசுனரே 

எனனை ௧ தனியேவிடடுி ஈஙகேயோ போன வாய 

கானக குற்தஇயுமுன கைபா£ததுச௪ கொன்ன துவாய 

வண்ண மருகதுனககு மலைககுறதட SES Huw 

௮மமருகதை ரீவாக? அலலிபு1உபயோனதுவாய 

வணண மருநகெடுகது சணணீரி லுசைககஈ/கணடேன 

$ அலலியுட தாஇமாகள ௮பிரமபே! ஒடிவநது 

அாசசுனார யுனையெடுகது அற ரிலே போடசசணடேன 

தூககு மாகதனிலே தோவிஜயா போடசுசண்டேன 

காளியபமன கோவிலிலே காவு கொடுககககணடேன 

பூதக கிடங்கு தனில போடட்டைசக; கண்டேனே 

குடுபபானஎ கெடுபடான-கெடுவான - அழிபபவன 1 ஆறு 4 உருகு- 

ஆறுமுறை உருக வாசச எஃகு 1 கொருககை- குறடடை 

$ அலவியுட௭ அலலியுடை- அலலியுடைய
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ஆசோஒரு தெய்வசகனனி அழைக தவா கணடேனபபா 

எனனருகே வரதிருக்கக கணடேன கனவாக 

எனனகாண மைததுனசே டுபபடிக சனவுகணடேன 

வாளவிஜயக கோமானும மாயனுசுகு ஏதுரைபபா£ 

பிதக முயாகததினாற போதக சனவுகண(௰ா 

அலலியாமேற Aww FUG) MOF OOS FMV 

மாலை.பிடமி அலலியசை மருவி பணைவகெபபோ 

கோபால மைதஅனசே கூடடிவைபப அனபாரம 

அபபோது மாயவரும அ௮ருசசுனன முகமபராதது 

ஏற முகமபாரகது எமபெருமாள ஏதுசொலவா 

பட்டுகுலலா குணடலமும பவுக௫7 மோ ரப றம 

படடுதடடி ஓடடியாணம பஃுபொனனால * ௪ ழ தாம 

தாமரைபபூச சலலடமும சகரரகாக௫ி 7 Fry. Horio 

உததஇரசஞசம வலலவாடடும உததமனே யெககேயெனஸ்ரா 

அிஞிப LUIGI HF RO SM மே துசொலவான 

ஆயாபெரு மாளே$£ா அனநதலகிதகரை போகைபிலே 

மாஇனது பட்டணதகதை மதுரைபை / பாப பாமென் று 

மாதுமேல கதனனினைவாய வமிபிடிகறுப ப போனேனையா 

வழியி லொருகுறகதி வகதுகுறி சொனனாள பா 

வணண மருகதுககது தணணீமி லுரையுயொன இள 

மருக அசைககும போ திலவள மனது ரரையமெனூ௱ 

குளிகை கரசையுமபோது குணமுக இரநுுஈபுமெனனறாள 

மருஈதும பலியாமல மாயவரே போசசதயபா 

காலு மலைகளுககு சசிவிலவளா 9. MED Uap a 

இரசாமககாள பொமமககாள இலடசுமசகா ளவள௱பேராம 

ABICEUEG BI கேட்டாலே GIT PTH Bi நவேனெனறு 

மருகதைக கொடுததுவிட?ி வரஙகிபயபோனா ஊடமைகளை 

(அவள) கொடுதத படியேதான குணமாசசே! அரு௪சுனசே 

சொனன படியாகச சோரநகாளோ அ௮லலிகலலாள 

ஒருலாபக கணடறியேன உழனறுகான வரதேனையா 

பொமமககா பேசைஈசசொனனால இிமமககா கோநதகையர 

* சமுதாடு- ஒருவிசசகசகி 1 சடடி-- கச்சை 

[|
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உடமை பறிகொடுதது உழனறுநகான வகதேனே 

அவ்வாதகதை கானகேடடு அரிராம ரேதுசொலவா£ 

குறததி யிருபபிடகதை கொறறவனே தேடியேபோய 

உனனுடமை யுளளகெலலாம உததமனே வாஙூவாரும 

கடுகியே வாஙகிவாரும கடடழகா வென.றுரைததா 

அருச்சுனன் ருறதகியிடஞு சென்று தான் 

கொடுதததை வாங்கினது 

DIT BI OHI OS ED MYT HBG தானடரஈதா£ 

குறததியரைத கேடிககொண? கொபபனவே வருகிழுரே 

நாலு மலைநடுவே ஈலவிஜயன 6 கடிவஈதான 

இசாமககா பொமமககா லடசுமககா வென௱மைக தான 

ஆயன பெருமாளம அக்கு தட போலேவககாா 

ஆசடா தமபியரே அமைக்க கருமமெனன 

(நீ) கொக மருகதகனி குணமிலலை யாயசசியசே 

தக மருகககனி௰ ௪ற_பமபல ஸனிலலையடி. 

பொமமககா பேசை சசொனனால இமமககா கோர்ததடி 

உஉபேசசை நானசேட(? உதைபட.டி வரதேனடி 

கான) கொடுதக வுடைமைகளை கொபபனத BT HOLD (Hp om 

எனவா£ததை நீரகேளி டஇயலான தமபியரே 

கடடழகா வுனனுடமை கடையிலே விறகபபோனேன 

காசுக கடைதனிலே கணடதலை யாரிசேனை 

கனனமிடடு வநதேனெனைறு கடடி யடிததாாகள 

இருடிவரதே னென௮சொலலிச துணியம பறிதசாகள 

அடியுதையும படடேனே அ௮லைசரலபடடு வகதேனே 

உடமை பறிகொடுகது உடுதககின அதுணியிழகதேன 

எகஇஒருஈது மானகொடுபபேன இனிய வுடமையது 

அவவாததை கானசேடடுி தாசசுனனு மேதுசொலவான 

உடமை கொகெகாமல உனனைவிடேன கடவெ௪௫ 

மடியை... பிடிததிழுததான மாயன குறததிதனை 

குயயோ முறையோவெனறு கூவினா எககுறததி 

புற,நீசல போலவேசான பு.பபடடா£ சி௮குறததி
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சிலலுபொல லெனறுசொலலி சறுவசாயக கூடினாகள 

அளுககொரு குததுவைதது அடி. த.தாரே ௮ருசசுனரை 

அருசசுனனூ தரிததிருசத ஆபரண முளளதெலலாம 

கொணடுவஈது தரதாளே கொமபனையா on சகுற௧இ 

அலலியாககாயப பட்டகளை அருசசுனாசகுப போதுமையா 

பெண்ணாலே பட்டகளை ௦ ரதுமெனமுா ௮ருசசனரும 

அருசசுன சாஜனுஈகான ஆயரிடம வக துவிடடான 

வாகவெஈதே னெனறுசொலலி வணஈககயே கெண்டனிடடாள 

அப்போது மாயவனா அ௮ருசசுனாககு ஏதுசொல வாரா 

மாளிகைககுப போவதறகு மனமுணடோ அருரஈனமே 

தருமா தவிபடாசே தமபிமா£ புலமபுவாரே 

காணாதே யுனழாைைசசி கலக௫த தவிபபாளே 

வநதுநெடு நாளாசசே வாளவிஜயா இபபோது 

பெண்ணாசை கொணடுநீ புலமபித தவிக௫௫யே 

மாதாமே லாசைகொணடு மயஙகுகருய ௮௫ ச ஈன 

அணா லழகுமனனன ௮அருசசுனனு மேதுசொலவான 

எநதவித மானாலும இளஙகொடியா ளலலியரை 

தாலிகடடி, வையுமையா சுவாமி பெருமாளே 

மாலையிட்டு வையுமையா மாயன பெருமாளே 

எனறு பணிஈ தானே இயலான வாளவிஜயன 

ஆயன பெருமாளூம அரிராமா ஏதுசொலவார 

அணா லழகுமனனா ௮௬௪சனசே ACTOR 

ஆணடி வடிவாக ௮லலியினறன வாரலிலே 

மடலூாநது வநதையாலெ மாலையிடடி வலைகரிறணடா 

அபபடியே போயவருவேன அயா செலவ(ச( 

அருசசுனன் ஆணடி (வே ங்கொண்டு 

மட லஓூராததது 

ஆயன பெருமாளும அரிரசாமா ௮பபெ!(ு அ! 

அணடியைப போலாக அ௮ருசசுனாககு௪ செலவுதாதா£ 

எனன வடிவெடுததா£ இளவிசய ராசதுரை 

தொணனூறும பததுஞசெனற துவண்ட சிழவனைபபோல
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துமபைபபூ போலே துவண்ட இழவனைபபோல 

பணணைபபூ போலே பழுதத சிழவனைபபோல 

நாணறபூ போலே நசைசுத ிழெவானபபோல 

தோலும ஈசபபுகளும தொக்கிற_௮ ழெவனுசுகு 

பழுதத பழமபோலே பா தழ்பன வடிவெடக நான 

காவிகா ஜதோாயமுடன் சை கனிலே மா த௫சையம 

தருநீ.௮௩ தாமணிநது இரிகணட மாலைராறறி 

ருததிராடசதக தாவஉழும ௬க.௫ராடச மாலைகளம 

அ௮னறுரிதத மானதோனும அழகான புலிசதோலும 

தொடட மிகியடியும கோளிலவைதத கினனரியும 

uns Booms கோலபிரமபு மயிலகுசசு கமணடலமும 

வேலாயுதஞ சூலாயுதம வி. ருதுகணட சோடாலி 

கெவுரிரலல பாகதஇரமும சேதாரக ஈ௩கணமும 

இருவோடு பாததாழும இருகீ.௮ கோபிகளும 

சஙகுசெய கணடிகையுக தரிததாசே பூதவணஙகள 

சடையு முடியுமாக நமரரானைப போலானூா 

௮.இ௫வன போலாக அருசசனனூா லேவஙகொணடாா 

கைலாச நாதரை பபோல காணடீபன வடிவெடுததரா 

வேஷஙுகள பூணடானே வீராஇ வீரணுகதான 

அ௮லலியரைப போலாக ௮ழமகு படமெழுதி 

பாககியிலும ஈலலவளாம பவளசேோனை நாயகியை 

கூட, Canty Bena கோவிநத எபபெருமாள 

படததை மடி ததவரும பார தகன கைகொடுததரா 

அ௮லகியதா வாசலிலே அுகே படபவிரிதது 

வள) உடுததியபா வாட கனனில தருமுழம பிசசைவாககி 

வகதாயே யாபாகில மாலையிட? வைபயேனடா 

போயவாரு மெனறுசொகவி பெருமா ளனுபபிவைததா 

வணண।। படமெடுதது வாளவிசயன வழிநடஈதான 

தளளாடிச தளளாடிச சளாஈதபெளள வழிஈடஈதான 

OS DGS தெருககடஈது தேசோமமெ HALO 

௮லலி யரணபனையாம ௮௪சார7 வாசலவஈதான 

ஆரடி தாதிபாசே அசணபனைககுப போகவேணமம
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காசியி லிருநகலலோ இராமேசு1॥ போகவேண்டும 

பிசசைகேடக வரதேனமமா போக வழிவிடுககள 

பொற்கொடியாள வாசலிலே போயவருவே ஞயச€யெனமு£ 

ஐயா பெரியவரே ௮றிவைப படைத தவரே 

தீரப படிததவசே தெளிவறிகத சககமரே 

ஆணகாற றடியாது ௮லலியது சோடடையிலே 

போனாற பழுதுவரும போகாதே சாமியெனள 

ஆணடி. பாதேச௪ி ஐயமென_ு! வக கவரை 

வழியை மறிபபராகள வையகததி லாருமிலலை 

தொணணாறுஞ செனற௱தமமா துவண்ட டகிமவனடு 

தோலு நரமபுகளுக தொஙகருகே எனதன க்கு 

(எனனை) பாததவாக ளெலலாரும !பணிரஈகிரிவா தபபாது 

போகச செலவுகொடம புணணியக தபபாது 

தருமததி னாலேயமமா தாழவுவொரு காளுமிலலை 

போகச செலவுகொடும போயவருவே ஞயயசசியென௫ன 

வாசற றடைகாசா வழிளிடடா£ சஙகமறகு 

அவவாசல oul Fav Fi Df (RFA ET CO (DT IIL ONG Bil aor 

முததுசெமபொற படிவாசல மூன ௮கடடிஈ தான காணடி 

ஐ௩தாம படிததளததில ௮ருசசுனனூ வநதுவிடடா£ 

புலியா சனமபோடடு பொற.படததை முனனேவைததா 

ஆசன ததின மேலிருஈது அலலிபடஈ தானவிரிக தான 

மானசெவியு௩ங கணணிரணடும மமை தகாரே மாயவனூா 

கணணிரணடும தெரியாமற சா தஇரணடும சேளாமல 

அ௮லலும பகலும அறுபது நா.ழிகையும 

அறுபது காழிகையும ௮லலிமெலளி பெனபானே 

அலலிமேற சிரதையதாய ௮ருசசுனன புலபபலுறமுன 

மருவி யணைவதற்கு வருவாளோ அலலிஎனபான 

உனனாசை கொணடேனடி ஊராசை போமறகதேன 

தாயாரை யானமறகதேன தமையனது போமறகதேதேன 

தமபி தமையனமாசைச சசலசையும நானமறகதேன 

உனனாசை கொணடுநொன உழனறு திரி றணடி 

மனமத பாணமது மாபைப பிளககுதடி
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ச௧சத௪ன விடடசணை சிறுமா புருகுதடி 

காமன கணையாலே க££தாங௫ப போகிறணடி. 

அஞசுருகு பாணமது கெஞசுருகிப போகு கடி. 

அருகு பாணமது மாபுருப போகு தடி 

மாபோடே மாபணைகதால மகாவிடாய திருமடி 

cro தெளிகஇடுமோ எககாஉஞ சென ரிமோ 

அலலிமேற சிகதையதாய அருசசுனன புலமபு ன 

அவவாசல காகனற ஆயிரக தோழியாகள 

அவவராததை கானகேட்டு ௮௫௧ விசாரககொணடா। 

(இத) எனனகா லககேடோ ஏதறிவோக கோழியபே 

பாகடூயிலும ஈநலலதொரு பவளசேளை கனனருூல 

ஐட்டம ஈடையுமாக வோடிவகதாராா சாதியாகள 

பவளசேனை பாதததிலே பணிஈகவாக ளேதுசொலவா 

யாரோ ஒருகழவன ஆணடி பர தேசியவன 

பிசசையெனறு வகதானே போகலமி விடடோமே 

அஞசாஙகடடு வாசலது அரணமனையில வரகாரகாண் 

அலலியரைப போலாக அழகு படமெழுதி 

உனனையு௨ கூடவே ஒருமையாய வைததெழு இ 

வணணப படமவிரிதது வலலமையாய்ப படிசருனே 

அலலியாமே லாசையசாய அலைஈது புலமபுகருன 

வாடியெனறும போடியெனற௮ப வமபுதுமபு சொலலுகிருன 

ஆகடியம பேசுகிரான அழுமபுகளுஞ செபபுரான 

செபபுகற வாததையது செவிகேடக முடியாது 

இவவாாததை தானகேட்டு எதுசொலவாள பவளசேனை 

அலலி!। பெரு சாளை அழகுமணஞ ரூட்டவெனறு 

மாறுவேடங கொண்டவனை பாலையிட வகதவனகாண 

ஆண்டிபா தேசியானால அழுாபுகளுளஞு பொலவானோ 

லலா மறிநதிவோம இப்போது தோழிகளே 

தரசைகது தாதிமாகள ஒருகிறபா எழுக இருககள 

ஒருகிறமாயப பணிபூணடு ஒருகிறமாயப படடுமததி 

65 gel & தடடகளை அலஙகாச மாயெடுதது 

பொன்னொரு தட்டிலேயும பூவொரு தட்டிலேயும
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ஆபரணத தடடோடு ஆடையொரு தடடிலேயும 

ஓனபது ரததினமும ஒருதடடில தானெடுதது 

பணடாச முனனாலே uta sues நொணடுபோலகள 

ஐயருககு முனனேவைதது அடிபணிஈது கெண்டனிடடு 

ஜுதுபோ பெண்களிலே யாவேணூஞ சொலலுமெனறு 

ஆடையும ஆபரணம ஆரைபெனர லெ துககொளளு 

பெணகளமே லாசையெனமுல னனாலே வருவோமையா 

ஐயசைக கேடபதறகு அரணங்சே பே/ஈகளெனரேள 

௮ககணமே தோழியாகள அ௮டுவிரைவா யோடிவநது 

ஜ௩துபோ தோமியாகளலஈநாரஞரொய தரணடா 

ஜுதுவி5தத தடடு Rom av Dp IT fh BINT Plo 

முததுகளும வஸதிரமும (ழனனாலே செர/ண?ிவரக தரா 

ஐயரது முனனேவைகது அடிபணிசது கெணடனிடடா 

ஐயா பெரியவரே அடியோம ௪ரராமெனர 

ஆயசசிய ௬னதனககு அனுபிவைதத ப பூஷண கள 

ஐநதுபே ௬னதனககு அனு (பிலிசதரா ௪றநமரே 

அசையுளள பெணசசீ அமைக நால வ,.ரவோமைபா 

இவவளவு ரகதின கதை பெரி நுகொளள ஞ சகஙகமபே 

Gora பெணகளுமே இரக செணடனிட்டா 

ஆணா லழகுமனனன அ௮ருசசன௫ரு மேதுசொல்லான 

அலலிமேற சிநதைபதாய ௮லலிமெலலி யெனபா?ன 

மருவி பணைவதற(க வருவாளோ அ௮லலியெனபான 

எபபோ வருவாளோ எனனாசை தீஈதி$மேோ 

மனமத பாணமடி மா£புருரிப போகுதடி. 

௪5,5௪ன விடடசணை சிறுமா (0 ருதடி. 

காமன கணையாலே களை தா திப ப சிற ராடி. 

அலலியலலி யெனறுசொலலி அலைகுன ச௪ஙகமனும 

கேட்டரதத தாதியருக கலேசசகொணடு தானடஈதரா 

பவளசேனை தனனருில பகுகததில வஈதாரகள 

ஆயசசிஉனதன சொறபடியே ஐகதுபெணகள போனோமமமா 

அலஙகாசக தனனுடனே ஆபரண (part ma FE BT Ln 

ஏனெனறு கேடகவிலலை யேற மகம பாரககவிலலை
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அலலிமேற இரதையதாய அலைகிறான சஙகமனும 

வெகுகேரம கினரோமே விருமபாகால வக அவிடடோம 

இவவாா ததை தானகேடடா ளிளகஙகொடியாள பவளசேனை 

எணணா உ வெணணமெலலாம எணணி யிளஙகொடியாள 

ஐயமெனனறு வகததொரு அணடிபச தே௫யலல 

(அவன) கடடின லிருகறு ததக சகலியாணம பணணவகதான 

தேவனெனறு காமறியோம சவ ராஜ செனற.றியோம 

தனமன தி லேயடகட௫த கானடநதகாள பவளசேனை 

அலலிநலலாள பககமவஈது ஆரணஙகு கதெணடனிடடாள 

ஏது பவளசேனை இகநேரம வசதகெனன 

வோகக விருவிருகக வெணதுபிலுஷ சோநதுவக தாய 

உச யுருமததிலே உதகமியே யெஙகுவகதாய 

ஆயச௫ியசே கேடிலையோ அண்டி. ௮இரயகதை 

நாடு சுகபபடவே காளாசசோ ஆய சூயசே 

உனககுவரு£ம பாககியஙகள ஒருவருககுக தெரியாது 

ஆதி சிவனைபபோலே அணடியில கொருவாவநதாா 

படமபடிககும பணடார பரமவன போலேவககதரா 

மாணிககச சொககலிககம வஈகாறபோல காணுதமமா 

சடைய முடியுமாகக தபரொனபோற காணுதமமா 

கணு மறியேனமமா கலிய/கதூல நானறியேன 

கோலு ஈரமபுகஈ தொஙகுதே மவனுக்கு 

அஞசாககடடு வாசலிலே லயாவக இ.ருகஸாசே 

தெரிசனை பணணோமாலெ இர௫மமமா கோஷவினை 

பாததால ப௫தீரும பணடார மானவரை 

ஆய்சசி யெழுகதரமமா ஓயரைபபோயப பாரபபதறகு 

எனற கானகேடடு ஏதுசொலவா ளலலியரூம 

ஆணகாந றடியாகே ௮ரணமனை வாசலிலே 

ஆணடியிககே தானவருக Y BSI மா ௪சு தடி. 

ஆணடி. பாகேசு ஓயமெனனறு வககாலும 

கொடுததனுபப லாகாதோ கொமபனையே யெனதோழி 

எனனுடன சொலவானேன எழுகஇரு தாதியெனருள 

பாககியி லும ஈலலவளா!௨உ பவளசேனை யேதுசொலவாள
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பிசசை கொகெறைது பெருமையென௮ பாராதே 

நலலேசா பெரியவரை ஈடநதுபோயச ரோவிததால 

காசிககுப போலானேன ௧॥மக துலையாதோ 

பெரியவரைச சேவிதகாற பிமையொனறும வருவ இலலை 

கைலாச காதரைபபோற STINT ys gure Rus 

TMA SNH BSararee s யெழுஈஇிரு போவோமொெனராள 

மகுடத துரைசசியவள வாழவரச யே. துசொலவாள 

ஆண்டியைப பாபபதறகு MIPS Quen? sr 

ஆணும பழமுமிலலை 7am கிழ முமிலலை 

சுரைககாய பழழுமிலலை சொனன இழவனிலலை 

(எனனைக) கணடானே யாமாரல காமக கொளுதஇவிடும 

பரிகாசஞ சொனனாலே rita DuUGT யெனனசெயவேன 

வீரமணி வாளாலே வெடடி யெறிவேனெனருள 

அபபடி யாகுகமமா ஆயசசி யெழுந௫ருகள 
Rast தனததைவிடடிக தேனமொழி தானெழுநஈது 

பட்டுப பளபளெனன பாடகககாற சோ இமினன 

கெறறிரசுடடி சோதிமினன நீலவிழி மைதுலகக 

காலபிலி கலகலெனன கைவகளையல கலகலெனன 

முஈதாணி சிலமபு/ள மோ௫இரஎகள கலகலெனன 

கோழியசைத தோளணிரது தோகை ஈடஈகாளே 

பாகமா தோழிமாா பகசமே சூழ துவா 

வாசத படியேழு வாசலது தானகட௫கது 

அணடி யிருககுமது அஞசாஙகடடு வாசலவஈதா£ 

அலலி வரு௦போது அருசசுன சே.துசொலவா 

ஏனகாணு மலலியசே எபபோ மனமிரஈகும 

எனறைககுக காணுவேன எனனாசை தருமடி 

மாரனவன எயதகணை மாபைப பிளககு தடி 

௪ததசன தொடடகணை சிறுமா புருகுதடி 

மாலை யிரவதெபபோ மருளி யிருபபதெபபோ 

கூடி யிருபபதெபபோ குறையனை தீது தீவதெபபோ 

௮லலி௮லலி எனறுசொலலி ௮ர௬ு௪சுனன புலமபுகிரான 
மருவி யிருபபதறகு வருவாளோ ௮லலியெனபான 

12
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கட்டழகி யலலியமமாள காதாசக கேட்டுவிடடாள 

உருககிய செமபொனது உதிரமபோற கணூவரது 

பிறஈது வளாகதுகான பூமிபாாம ஆணடேனே 

நீனமுகனைக கொனறுகான நீலிபடடம ஆணடேனே 

வாடியென றழைததவாகள வையகததி லாருமிலலை 

அடியென றழைததவாகள ௮வணியி லொருவரிலலை 

அஆணடியது வாயாலே அ௮லைச௪சலப௨. காளாசசோ 

எடுததுவா பெரியகததி இரு அண்டம போடவெனனாள 

எகுபெரிசை பெரியகதகு எடுததுவா தாதியசே 

பாகூயி லும ஈலலதகொரு பவளசேனை யேஅசொலவாள 

பாண்டி ப பெருமாளே பதருதே அயச சியெனமாள 

Tp Hass கறபடததை எடுததுவா காதியெனாள 

௮ஈசபடக கொணவெஈது ஆயச௫ யருகேவைததரா 

அணணாடி. யெதிசேவைதது கண்டாள படதுகதழமகை 

சுனனழகும படமழகும சரியாகக தோனறிறறு 

எனனழ(கும பாவனையும எ௫கேகண டெ.ழமுகினானோ 

உநதஇ௫ சுழியமகும உரோமத௫ன பேரழகும 

மயிசழகும பாவனையு மாபாவி யெககேகண்டான 

மூககஇின இருவழகும மூதேவி யெககேகண்டான 

கணணின விழியழகும & கழுறையா னெஙகேகண்டான 

பவளமபோ லென்னிதமும பலலழகு மெககேகண்டான 

மா£பின வடிவழ கம ம௪ச௪மு மெககேகண்டான 

இடையழகுந தொடையழகும ஏனாதி எககேகண்டான 

ஆபரண தனனழகும ஆடைபும பேழகும 

வடிவழகு மொபபனையும மாபாளி யெககேகணடான 

எனனை யெழுஇவஈக தலலாம லெனதோழி 

உனனையுக கூடவவன உடனா யெழுஇவநதான 

எடுததுவா பெரியசததி இரு அணடம போடவெனருள 

பககச ௪தைகளெலலாம பதைககறசே அலலியாககு 

பாக௫யி லும ஈலலகொரு பவளசேனை யேஅதுசொலவாள 

ஜயமாா பட்டதொரு அ௮டைவுபோ லாகுமிது 

ப * கழுளையான- சழுவில ஏ.றறதசகசவன
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பாண்டியாகள படடதொரு படுகளமபோ லாகுமிது 

ஆணடியை வெடடிவிடடால யாரா தலைபோமோ 

௮நதக கதையெனககு ஆரணஙகே சொலலுமெனழாள 

பவளசேனை பாண்டியாகளடைந்த துன்பததை 

அல்லியரசாணிக்குக் கதையாகக் கூறின.து 

வைகை பெருகசெடிதது மடுவெளளம போகையிலே 

யாராலும வைகைதனனை ௮டைகக முடியாமல 

பாணடிய ராசாககள (FG BIGOT போடடாசே 

ஆணாயப பிறகதவாகள ௮சைஞாணகள சுட்டினபோ 

பெண்ணாயப பிறஈதவாகள புடவை யுடுத தினபோ 

AUTEM OF RHA Dor HET போடடாகள 

அ௮வரவாகள பஙகுககு ௮டைத்தராகள வைகைதனை 

அ இலேஒரு பககதனை ௮னறாடம பிடமெடும 

ஆயிரம பிறைகணட ஒளவைபோ லோ கிழவி 

அவளுக கொருபஙகு ௮ளக்துக்சை போடடா கள 

பஙகுககா ளிலலாமற பாதவிதது,த தானழுதாள 

மணணுஞ சுமககறியாள மனஸதாபப பட_முதாள 

வாணியக ஜெவியவள மனதஅயா மாகையிலே 

மாணிககச சொககலிககம மகாதேவா தாமறிகதா 

௮டடாளும சொககலிககம ஆதிசவன தானரிநது 

ஒளவையாா மனததுயாம ஆயாசக தீரசுகவென்ு 

ஒடடனைப போலாக உலகளநதா£ மைததுனரும 

கனனங கறுததவாபோற ஈடுகி வடிவெறிகதாா 

தடடுத ,தலையிலவைதது ௦௪௧0 காலைக கைபாடடிகுது 

மணவெட்டி தோளிலவைதது மகாதேவா வருக gE s 

மதுரைத தெருவிலே வாதாரே சொககலிஙகம 

அ௮பபோது சொககலிககம ஆ.திசிவன கூறிவாரா£ 

மண்ணால சுவாவைப்பேன வைபபிீரோ கூலியாளாய 

மணணெடுதது ஆற்டைபபேன வைபபீரோ கூலியாளாய 

எனறது சொலலிககொணடு ஈசுவானா கூறிவாரார 

கூறிக்கூறி வகதாரே கொபபனவே வி.தியெலலாம
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ஒளவையா தனனருகில ஆதிசிவன வகதுவிடடா£ 

உறறஓளவை யாருமபபோ உடடனுக கேதுசொலவாள 

ஆசடா ஓடடாநீ அணமகா கேளூமெனனாள 

அ௮னருடம பிடடசுடடு அககாடி விறபேனடா 

ூ.றறனொரு பிடடுசுடடால ஒருபிட டிகிருமடா 

உ தாகததோரா /டெடனைககு ௨. ககமனே யான தருவேன 

மணணெடுதது அ௱டை௫௪.து வருவாயோ மனனவனே 

உதாநதுபோகும பிடகெகளை புன தனக்கே யான தருவேன 

௪த இயக த பபாமல தருவேனயான போடாவென்றாள 

பிடடுககுலை கடமுமமமா போயடைதது வருவேனெனமுா 

ஒளவையாருஈ தானெழுகது YOLIL,B மூடடினாளோ 

பிடடுககுலை கடடினாளே Sr st FF ரமைககலுறமுள 

இருபது பிடடுசுடடு எடு ததாளே கூனடழவி 

ஒடடம நடையுமாக ஓடிவஈதாா சொக்கலிங்கம் 

காலா றடைததுவஈதேன சனனி ௪௧௦ Go aps 

சுடடீசோ பிடமிகளைச சொலலும 5.இாநகதுணடோ 

Que MW Oe. Gear ont Up Rims gs 

எனககென்று எகூருகதாய படமிவான ஓடடாகீ 

இகதாரு மெனறுசொலலி ஈக துவிடடாள பிடட தனை 

குறையடைதது வருவேனயான கொபபனவே பிடடு௬மம 

புறககடையிற போவாராம் புனனை மர நிழலிலவநதரா 

கொணடுவகத பிடடுகளைக கொபபனவே உண்டுவிடடசா 

ஒருகாழி கைதரிதது மடிவககாா சொககலிஐகம 

அசையா நடைததுவக?, கன யச பசிககுதெனருாா 

சுடடீசோ பிடககளெொதான சொலலும உதாகததுணடோ 

ஐஜமபத பிடசெடடேன அ௮னைகது முதாகததடா 

இகதாரும அ௮பபாவெனறு எடுததுக கொடுததுவிடடாள 

வாககியகத பிடடுதனை வழிகடஈதாா சொககலிககம 

சொனமை மாததடியிற கொணவெஈது சானபொசிததா 

sr ToT நாஹிசெனறு எழுகதவரு மோடி வததார£ 

மாமேலுஈ தோளமேலும மணவாரி போடடுககொணடாா 

முககாலா ஐடைததுவகதேன மெததப ப௫ககு தடி
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சுட்டீரோ பிடடுகளுஞ சொலலும ௨௫7ஈ துண்டோ 

தொரு பிடடுகளுஞ சுடடாளே 34D pA 

ஒருபிட்டுத தானதவிர மறறபபிட டுதாஈகனவே 

உதாகதிருஈச பிடடெலலாம உததமனூா கைககொடுததள 

வாககயஈத௪ச சொககலிககம வழிஈடநதா பொடடனவே 

குருஈத மாததருகே * கொபபெனவே வந BUTE ST 

கொணடுவநத பிடடுகளைக கொபபனவே புணடிவிடட ரா 

தலைககுயரஈ தடடுவைதது ச௩கரனூ பள்ளிகொண்டா 

ஆனநத நிததிரையும ௮திவேன போகிருரே 

ஒருபிடடு விறறாளே உதகமியாள கூனகிழவி 

நாறுபிடடு லாபமெலலாம நேரூடனே கணடகொணடாள 

ஆருயிசம பாணடி யரும ஐயமாா வரதாரகள 

வைகைக கரையைபபாதது வருகையிலே பாணடியாகள 

கொஞ்சமாய ஜலபபெருகிக குறையாறு வருவ சனை 

கணடகதப பாணடியருக கடிதான கோபமுடன 

ஆருதடா பககிதுதான ௮டைககாமற போனதெனன 

எவருதடா பகட.துதான ஏ.துக ௩டைககவிலலை 

பிடடுவிறகும வாணிசசயாம பொறகொடியாள ப௫கதுகாண 

௮௩தக மெவிதனனை யழை ததோடி. வாருமெனமா! 

ஆளபேருஞ் சேவகரும ௮.இகமா யோடிவந ரா 

ஒளவையாரைத தானுமஙகே யழைததுவநத) ரரசரணடை 

வந துததணெடன பணணிஞளே வாழமதுரைப பாணடியாககு 

args ஒளவையாசே வாணியக .ிழவியரே 

௮வசவா பஙகுகளை அடைத.தாசே வைகையிலே 

உனபஙகை யடையாமற போனதென்ன வத கமியே 

ஆசோஒரு ஒஓடடனையா ஆறடைபபே னென்றுசொலலி 

நூறுபிடடு வாகததெதினறு நேரா யடைபபேனெனரான 

பிட்டுதனற பாவியைததான பினபுவாக காணேனே 

ஆறடைததா னெனறிருகதே னநடீதம பணணிவிடடான 

அ௮வவாததை தானகேடடு ஆருயிரம பாணடியரும 

ஆரடா சேவகரே ௮வனைப பிடியுமெனஞுா£ 

* கொபபென-விரைவாச
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தேடிப பிடியுமெனரூாா சீரான ஒட்டனை ததான 

அபபோது சேவகாகள ஆசாயநது தேடலுறரா 

கடையுக கடைததெருவுக கருமாச வீ.இகளும 

மதுரைத தெருவுகரநம வன௩களுந 6 தாபபுகளும 

தேடி வருகிராகள சீரான ஒட்டனை ததான 

மரதசடியிற பளளிகொண்ட மனனவனைக கணடாகள 

கண்டு பிடி. ததவாகள கடுகியே கூடடிவநதா£ 

பாண்டிய சாசாககள பாததவருக கோபமதாய 

வாணிச€ இழெவியைகீ வகைமோசஞ செயகாயடா 

Hom i uGu னெனறுசொலலி பிடடெலலாக இனருயடா 

மணணெடுதது போடடுவைகை கரையடைய மெனமூரகள 

தடடிலே மணவாரிக தலைமேலே யெடுததுககொணடு 

அடிமே லடிவைதது அஞசி ஈகடைஈடகக 

ஆண்டவ னெனஅ அ௮றியாமற பாணடியாகள 

பிடடுதனற மயககததினாற போகமன மிலலையடா 

எனறுசொலலிப பாணடியனும ஈசுவரசைத தானடி ததான 

பாசப பிரமபாலே பாணடிய னடி.ததுவிடடான 

அடிபடடு சொககலிஙகம ௮மமணணைப போடடுவிடடா£ 

ஆ௮ மடைததுவிடடா£ அ௮ரூபியாயப போயமறைகதரா 

௮௧ அ௮டியலவோ ௮னைவருககும படடதுகாண 

ஆருயிரம பாணடியாககும அடி முதுகற படடதுவே 

ஆறுமாதப பிண்டததுககும ௮கத௮டி பட்டதுகாண 

எறுமபுகடை யானைமுதல எணபதது நானகுலடசம 

௮, ததணட சிவனுககும அலலவாககும படட தமமாள 

அபபடிபபோ லாகுமிது ௮லலியசே மிஞசாதே 

இழவனைக கொனமருலே கேடுவரு மெலலோககும 

ஆணடியைக கொனளருலே யாரா தலைபோமோ 

(JSR La TH கிழவனாலே wien gi நேருமமமா 

(வன) கையாலே கொலலாதே கட்டமக சஙகமனை 

கொலவாரை விடடுநீ கொலலவிடுஞ சஙகமனை
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ஆண்டியைச சர்பபங்களாற் கொஷல நினைததது 

பாமபுகளைக கொணடுவஈது பார விஷமேத்றி 

சாபபஙகளை விடடுகீ சககமரைக கொல லுமெனர௫.ள 

அ௮வவா£ததை தானகேட்டு அலலிப பெருமாளும 

ஆரடி தா.திகளே ௮லககாரத தோழிகளே 

பாமபுப பிடாராகளைப பறநதோடி யழையுமெனருள 

ஓட்டம நடையுமாக வோடி. யழையுமென௫ுள 

அவவா£ததை தாமகேடடு அரணஙகு தோழிமாகள 

ஓட்டம நடையுமாக ஐடி.வகதரா தாதியாகள 

பாமபுப பிடாபபெணணே ப.த௫னிமா ரானவரே 

அல்லிப பெருமாளும ௮அமைகதோடி வாருமெனருள 

வாருகக ளெனறுசொலலி வாவழைகதாா et Bust sor 

௮வவராததை தானகேடடு அலகசாரப பெண்களெலலாம 

மசடிக குழலூதி மாவிருது கடடினாசள 

பெடடியைச தோளிலவைத.து.। பெரைகள வருசுசாகள 

விதியும வி.இவிடடு Cine) BOF ௮ கசடு ந 

அலலியமமாள வாசலிலே அனைவோரும வார) 

மகுடத துரைசசியாககு வஈதுசெணடல பனணினாசள 

GT Mag Cant யமைதகவகை யேதுக குநையுமபெனரமுா 

உ௫களை யழைககதனால ஒனருல (குறைவமிலலை 

காடடுசகுப போக்களடி கனனிபுறறு மருதுவைதது 

* காலகூட விஷ௩களெலலாம கருகாகஞ செககாகக 

மணணுளிப பாமபுகளும மலைவிரியன தா௫ிரியும 

மடடிலலாப் பாமபுகளை வகைவகையாயப பிடி க துவகது 

ஆணடியைக கொலவதறகு ௮.இவிரைவில வாருமெனராள 

eFh sacar வேணமெடடும 5 ௩களுககு கானதருவேன 

பாமபுப பிடாரபபெணகள பாஙகுடனே போகலுறமு॥ 

௮ ததுவானக கானகஙகள ஆரணியம வதர கள 

புற.றுககு மருஈதுவைததா£ பெருமபாமபு தானபிடிகக 

மஈதிரசதைச௪ சொலலிசசொலலி மகடிககுழ லூ தினாகள 

* சாலகூடம-- இருபபாறகடல கடைஈதபோது செவனுண்ட விஷ:
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புறீசற போலாகப புறபபடட பாமபுகள்தான 

கருகாகஞ செரராகக காலகூட பாமபுகருநு॥ 

ஆடிவரும பாமபுகளும அமாநததே பெடடியிலே 

சிறிவரும பெருமபாமபு செரநாக மூளளதெலலாம 

மட்டிலலாப பாமபுகளும வகையுடனே தானபிடிததரா 

காவடியைத தோளிலவைததுக கடுகயே வருகிரூாகள 

விருதுகளைக கடடிககொணடு வெகுமகடி யூதினாகள 

காடு செடி சாணடி கடுவஈதார தெனமதுசை 

தெறகுத தெருககடஈது தேரோடு வீதிவிட்டு 

அலலியமமாள தனனுடைய அசணமனைககுள வகதா£கள 

வாகற படியேழும வாசலகரநக தானகடநது 

பததினிககுக தெண்டனிடடு பாமபுபெடடி வைததாாகள 

வகைககொரு பாமபாக மாதேகாம பிடி சதுவரதோம 

கொணடுவகதோ மெனறுசொலலிக கொமபனைமாா கெண்டனிட 

மகுடத துசைசசயவள மாதரு மேதுசொலவாள 

ஆடி. தோழிகளே அ௮லககா£க தாதிகளே 

பாலும பழஙகளையும பாமபுகடகு வையுமெனருள 

அபினி மருகதுகளும அன பான சாசாயம 

முூடடை களையுடைதது முனனாலே வையுமெனராள 

கொணடுவகது வைகதாரகள கொமபனைமாா பாமபுகடகு 

௮ததணட பாமபுகளும ஆகார முணடுறது 

கணகள சிவஈதனவே காநதாள மாயினவே 

௮வவலரிக கணகளெலலாம செவவலரி பூசதகனவே 

பாமபுகளைப பாததுவிடபுப ப.க.கனியா ளேதுசொலவாள 

அ௮ககயாகண ணமமையவள அருளாலே யானபிறநதேன 

படடமுஞ செஙகோலும பாஇரா டாளுகிறேன 

வாடியெனறும போடியெனனறும வமபுசொனனா சாருமிலலை 

ஆணடியுட வாயாலே அலைசசல படுகிறேனே 

சாதிகெட்ட ஆணடியிவன தாறுமாறும பேசுகரான 

(என) ௮௩௧ முருகிறதே அவிகண லாகிறதே 

செலவ௩ங குலைகிறது சிககைதனா லாகுதமமாள 

ஆணடியைக கடிகசவிடடு அசைகொடியிற கொலலுமெனருள
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குமபிட்டுத் தெண்டனிட்டாள கோலவிழி யாய்சயெரும 

அலலி யுரைகேட்டு ௮ததண்ட பாமபுகளும 

செரகாக முளளதெலலாஞ ரி பெழுககனவே 

கருகாக முள்ளகெலலாக கக.றி யெழுஈகனவே 

இருதலைப பாமபுகளும எழுமபிவரு செறனவே 

மூனறு தலை நாகபபாமபு முடுகி வருறதே 

ஐதுதலை காசகதானும ௮இரக.து வருறெதே 

சிறிவரும காகமெலலாம கோவிசய னைபபா£தது 

ஆடிவரும பாமபனைக.தும ௮ாசசுனசைக கணடனவே 

ஆணா லழகுமனனன ௮ருசசுன வீரியறகு 

முூனனழகும பினனழகும முதுகிலே மசசரேகசை 

பலலிற் பாசவீணை பாதததிற ரெஈகாமரை 

மீசை முறுககழகும விழிஈலல பாராவை களும 

௮வரழகைக கண்டவுடன ௮ருசசுன ரெனறறிநது 

நாசகசனனி மாலையிடட ஈநலவிசய ராசனலலோ 

தருமாது தமபியராந தனஞசெயனு மாசசுனாகாண 

வெற்றி மதயானை வீமருககுக கமியாசசே 

மாயனது மைததுனராம வாளவிசய னிவாகாணும 

அ௮லலியரைக கனனமிட அணடிகோல மானாரே 

மாலையிட வேணடுமெனறு வடி.வுகொணடு வஈதராகாண 

மாபபிளளையைக கொலலவென௮ மருக கிட்டா எலலியரும 

கணவனைக் கொலலவெனறு கடடமழக மருஈதுவைகதாள 

அலலியின சொறகேட்டு ௮ருசசுனரைக கொனறுவிட்டால 

பொற்கொடியாள நாககனனி போதரசிதை யாவாளே 

கைமோசம வஈதுவிமமே கனனிசெயத காரியாகள 

செலவ மருமகறகு௪ செஙகானல அீசுதெனறு 

வெய்யி லுசைககுதெனறு வெணகானல வீசுகெனறு 

ஐநதுதலை சாகமவநது ௮ருசசுனறகுக குடைபிடிககம 

மூனு தலை காகமவகத முடிமேற குடைகவியும 

தோளமேலே யேறுவஅம அமபி பறபபதுவும 

தஙகள பாவெது௪ கொணடா னடிபபதவும 

அருமபவனி கூததுகளும ௮டும சிறுகாகட 

13
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மகுடத துரைசசயவள மாகரும பாததுவிட்டாள 

பாமபு மயகசவேகான பாவியவன மருகதுவைதகான 

வானஞ சுழலவதறகு மருகதுணடோ இவனிடதஇல 

பூமி சுழலவதறகுப பொடி புணடோ இவனி.௨. சதல 

மாதரை மயககவொரு மருநதறிய மாட்டானோ 

ஆடி தாதிசளே அலஈகாரக தோழிகளே 

வெளளிப பிரமபாலே விசு௩கள பாமபையெனமுரள 

பாரப பிரமபாலே பாமபை யடி புமெனருள 

தாதிமா சோடிவநது சவுகசெரித.து வி FRAN GT 

மாறி யடிககலுறரா வனனவனனப. பாமபுகளை 

அபபோது சாபபமெலலாம ௮லலிபரைப பாக.துரைககும 

மாபபிளளையும நீயுமாக மணமூகூாகதஞ௫ செயதபினபு 

DCO CH DF Sv போடுசைககு அழைகதால வருவோமோ 

எனறநதப பாமபுகளதாம எ௫றிப பறகதனவே 

பாகூயிலும ஈலலதொரு பவளசேனை நீகேளூ௦ 

எத விதததினாலே எனதோழி கொலவோமடி. 

ஆணடியைக கொலவதறகு அலோசனை சொலலுமெனமுள 

ஆனாறகே ளாயசசியசரே அலோசனை சொலலுழேன 

நீபிறகக தவசுபணண நீதியுளள காடடானை 

யானையை யழைததுவஈது ஆனகத மேத றியபின 

கொலல விடலாமே கொமபனையே சககமனை 

அ௮வவாா ததை கேட்டவுடன அ௮லலியரு மனமகிழநது 

யானையினால் ஆணடியைக்கொல்ல வகைதேடினது 

ஆரடி. தோழிகளே ௮லஙகாரக தாதிகளே 

காடடானை தனனையிபடோ கடுகி பழைததுவாரும 

ஆயசசியரே நீகேளும அடியோ மொருவா£ ததை 

நீபிறககத தவசுபணண நீதியுளள யானையது 

வெறிததுத திரிகிறதே வெயகா னகநதனிலே 

தனனிழலை யேபாததுத தானமதம பொழிகிறது 

சொமபினா லேபலையைஈ குததிக களெபபிவிமெ 

மலைகள பருவகயகள மணணோடே போ ததெறியும
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மனிதரைக கணடாலலலோ வாரி யறைகஈ.துவிடும 

மதபபடடுத திரியுதமமாள மாதாவே ௮ஈதயானை 

எமமையுக கணடதானால எடுதது ௮றைகதுவிடும 

செத்து மடிஈதிடுிவோம செலவழிஈது போயவிடுவோம 

போனோமே யாமாகிற பினனை பிழைபபதிலலை 

இவவா.ததை தானகேடடு ஏதுசொலவா எலலியமமாள 

கணையாழி மோதிரததைக கழறறிக கொடுத காளே 

முத்திரை மோதிரததை மொயகுழலே சொணடுசென.ு 

யானையின முனனேவைதஹ் ௮டிபணிஈது தெண்டனிடடு 

(6) பெதறமக ளலலியமமாள புலமபி யழமுகராளே 

(உனனைப) பாகக மன தாடுப பததினியா எிருககருளே 

அழைத்தோடி வாருமெனறு சொனனாளே யா தனனை 

கணையாழி சணடவுடன கடுகிவரும யானையெனமுள 
ஓட்டம ஈடையுமாக வோெசள தா இியெனராள 

மததகஜாு தானபிடிககும மாவெடடிப பெணகளவா 

கணையாழி வாககெகொணடு கடுக ஈடககராகள 

தகக ளரணமனையிற சடுதியிற போயதுழைகஈது 

புத இர ரானவாககுப புததி மிகவுரைதது 

யானையுக தானபிடிகச௪ ௮இகவனம போனோமே 

சாவோம பிழைபபோமோ சாமிசெய லெபபடியோ 

பிழைததுவரதோ மாமாகில பிளளைமூகம பா SHILA apo 

இலலாமல போசசுதானால ஈசனபாகஞ சேருமோம 

பிளகசாயைக கூடடிவநது பெரியோகையி லொபபுவிதது 

வாயககரிசி தானெடுதது மடியிலே ஈடடிணாகள 

மதுசா புரிகடகது மலைகானிற போகலுறமு 

காடு செடி களெலலாங கடுகியே தேடலுறரா 

இருண்ட வனஙகளெலலாம எஙகெ ௨கு5 தேடலுறமுாா 

மலையோசம படுததிரு௩த மதயானை கணடதுவே 

யானையது பிளிறிககொணடு ௮௧௩௧11 மாயெழுநது 
தனனிழலைத தானபா£த.துத தரையில ஈடககுமது 

கொமபினா லேமலையைக குதஇக கிளபபினது 

சணடு பயநதாரகள கடடழகிப பெணகளவா
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யானையைக கணடவுடன அ௮டி.பணிஈது தெண்டனிடடா£ 

கணையாழி மூனனேவைதது கனனியாக ளேதுசொலவா 

அலலிப பெருமாளும ஆரணஙகு காயகியாள 

(ரீ) தவசுபணணி பெறறதொரு தையனலலா ச௬லலியரும 

(உனனைக) காண விருபபமாகக கல௩ூ௫த தவிக௫ராளே 

பாகக மனதாகிப பதைததப புலமபுகிராள 

போசனமு முணணாமற புலமபித தவிககிழுளகாண 

உணணா ளூுசெகாளே ஒருபோதும தீசாடாள 

படுககை பொருநதாளே பததினியா ளலலியரும 

அழுதகணணுஞ சிகதனையா யமைததோடி வாருமெனருாள 

(8) வாசாமற போவாயானால மாணடு மடிவேனெனூள 

CF sa WOH ginal செலவழிகத போவேனெனருள 

கடுகி வருகவென கடடழடு தெண்டனிட்டாள 

கேட்டகத மதயானை கொசசிததுத கானவருமாம 

யானை வருமபோது ஆரணங்கு மாதாகளும 

தெற்குத தெருககடஈது தேசோடும வீஇவிடடு 

அலலியமமாள அகனனருகே ஆசணஙகு மோடிவகதா£ 

யானை வருகுதெனறு அடிபணிநது தெண்டனிடடா 

மரகுடத அசரைசசியவள மாதுகனனி தானகேடடு 

கருமடக கழிவாககக கடகெடடாய வையுமெனரூள 

தெனனமடடை வாழைபபடடை சீராக வையுமெனருள 

பசசரிசி தேககாயும பாஙகிகளே வையுமெனரறாள 

ஐங்கலச சாராயம அறுகல மெடடிககொடடை 

எழுகலச சாசாயம எணகல மெட்டி ககொடடை 

கஞ்சா அ௮பினிகளுங கடுகககொணடு வாருமெனருள 

இடி மரு௩து பாஷாணம இளஙகொடியே வையுமெனரூள 

கொணவெகஈது வைததாகள கொபபனையாள முனனாலே 

வாழமதுரைப படடண.ததில மதயானை வருகறதாம 

யானை வருகுதெனறு ௮மமதுரைப படடணததார 

மதுசைக குடிபடைகள மாளிகையிற போயநுழைஈதா 

தடி, யொசரிபபாரஈகள உததமாக ளெலலோரும 

விப்போது மதயானை ௮கககாச மததகெஜம
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தெற்குச தெருககடஈது தேசோடும வீஇவிடடு 

கடைய கடைததெருவும கருமார வீதிவிடடு 
அலலியமமாள தனனுடைய அ௮சணமனையில வஈததுவே 
யானையைக கணடவுடன அலலியவ ளெழுநதிருகது 

மதயானை முனனேவகது வணகசயே தெண்டனிடடாள 

யானைககு முனபாக அ௮காரம வைததாாகள 

வயிராச வுணடஅவே மயசசம பெரிதாசசு 

கணகள சிவஈகனவே கனமயககக கொண்டதுவே 

அலலிப பெருமாளும அ௮டிவணுூ யேதுசொலவாள 

நானபிறகக வேணடுபபெனறு ஈநலலதவஞ செயதிரே 

(8) தவசுபணணிப பெறறமகள தடுமாறி நிறகிறேனே 

(அனறு) ஏழு பிசாயமதில எதாத.துவஈச நீனழுகனை 

வெட்டி சு தலையெறிஈது விரபடடக கடடிககொணடேன 

நீனமுகனைக கொனறபினபு நீலிபடடம mens pon 

வாடிபெணணே யெனபவாகள வையசத்தி லாருமிலலை 

அ௮டியென றழைததவாகள ௮வனிதனில யாருமிலலை 

ஆணடியுட வாயாலே அலைச௪சல படுகிறேனயான 

சாதிகெடட பணடாரம தாறுமாருயச சொல BIB Var 

செப்பாதுஞ செபபுகிரான செனம முருகுதமமாள 

பொறுதது முடியவிலலை பெருமபாவி சொனனகெலலாம 

கேடடு முடியவிலலை கெகொலன சொனனதெலலாம 
செலவ௩௫ குலைஈ*து தமமாள Pr Sag Sloot mahi Crom 

ஆணடிதனைக கொலவதறகு அழைபபிததே ஞாயைசசியரே 

அ௮லலியது வாததைகேடடு அகமிகுகத கோபமதால 

கணசிவகது சாடடானை காகாயசைக கொலவதறகு 

தமபிககை மேலெடுததுச ௬ழறறி யறையவரும 
முதுகிலே மசச!ரேகை முனனழகுக கணடதுதான 

ம௪௪ வடி.வுகணடு மயககிறறு யானையனு 

மசசசேகை படைஅதவாகள மணடலததில யாகாணும 

௮ருசசுன னொருவனலலால அவனியிலே யாருமிலலை 

வாளவிஜய னலலாமல மணடலத.தில யாருமிலலை 
தேவேரஈதிரன புததரனகாண திருமாலின மைததுனனசாண
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இசெளபதஇியை மாலையிடட கோவிஜய னிலா காணும 

அலலியசைக கனனமிட. ௮ணடிகோல மாூவகதா£ 

தையலசை மாலையிட சஙகமனை । போலேவநகதாா 

மாதுகனனி யலலியாககு வாயககமண வாளனலலோ 

அலலியாககு ஏறறதொரு அழகு புருஷனிவன 

மாபபிளளை சாவதறகு மருககடடாள மாபாவி 

கணவனைக கொலவதறகுக கடுமமருக இடடாளே 

அலலி மொழிகேடடு அருசசுனசைக கொன்றுவிடடால 

ஆயன பெருமாஜநம அறிகதாற பழுதுவரு/௪ 

மன அறிநதாலே வெகுமோசம கோகஅவிடம 

அலலியாககு aT DO) HAC ஆரைக சகணவனலலோ 

மகளாசை மாலையிட வையகக இல யாருமிலலை 

செலவ மருமகனான சீரழியக காசணமேன 

அருமை மருமகனான அலைசசல பரவொானேன 

துமபிசககை யாலேகான சுழறறி யெடுததுககொணடு 

குமபஸ தலத.திலவை,க.து ௯ூகுகாடும யானையது 

கணடாளே அ௮லலியம/ மாள aon யே கோபமதாய 

மதயானை தானமயஙக மருநதறிகசான பாவியிவன 

காடடானை த தானமயஙகக கனமருக த.றிநதவணடி. 

எனனை மயககவகை யபிவன றிய மாடடானோ 

ஆரடி தாதியபே அுடியுககாா யானை கன்னை 

மாறி யடியுமெனனுா ம தயான தனனையவளா 

அபபோது மததகஜம அலலிபரைப பார தனுரைககும 

மாபபிளையு நீயுமாக மணககோலம வருமபோது 

சானனை யழைகதாலஓும வருவேனோ ஏக௫மையே 

வேணடி யழைததாலும வருவேனே மெல்லியரே 

CTS D ஈடநததது இரணட வனஙகளுக கு 

மதயானை போனபினபு மாயவனா சேதுசெயவாா 

மான்திசவியுங கணகளையும மாயன தெரியவைததார 

கணணுக தெரிகிறதே காதிணடு௩ கேட OCs 

அலலிப பெருமாளும ஆரணஙகு மேஅசொலவாள 

பாகூயி லும ஈநலலவளே பவளசேனை காயகியே
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இரதக் கழவனைகான எனனசெபவேன ஆயசசியெனராள 

செலவ௫ குலையு தடி. சேடியசே யெனனசெயவேன 

பாககூயிலும ஈலலவளாம பவளசேனை யேதுசொலவாள 

பாணடி.ப பெருமாளே பதராதே சறறேநிலலு 

௮றிகனு கானவகது ஆயசூயமே OFTHE Mar 

தெரிநது சானவஈ௮ செபபுகறே னுஙசளு 5) 

என்று பவளசேனை எழுக வருகருளே 

௪ஙகம னருகிலவகது தையலரு மேதுசொலவாள 

ஐயா பெரியவசே அறிவைப படைதககவரே 

இீரப படி.சதவரே கெளிவறிஈத ச௪ஙகமரே 

புதிதாய்த தபசுபணணி புசஇமிகக கறறவசே 

எருது வகதாகாண இககே புலமபுறா 

எது வகையாச இ௫ஙசேவ5ா சொலலுமையா 

ஆாகாணும அய்சசியசே அருகிலவகது CoH Mp ZI 

மலலிகாச சுனமிருநஈது வரதே ணிஅுவழியால 

AMBIT கோ தாவிரி அய யரு ஊணா ஈ.இயுடனே 

SAME ETH Huy ERITH tory use woo 

பாராத ஸதலககளிலலை பணியாக கோவி.ிலலை 

முழுகாத தாததமிலலை மிதியாத வனஙசகளிலலை 

புணணிய தஇாததமாடி ராமேசுவாம போடுிறேனே 

மதுசை ஈகரமவகது வைகைகா ௧௧௫ மாடினேனயான 

பிடடுககு மணசுமநத பிதகரையும பணிக? சனமமா 

ூறுபததுஞ செனறதமமா கோககுவா யெனவயது 

தோலும நரமபுகஞந தொஙகுதுபா செனதனககு 

இபபோதோ பினனை கானோ இனனமரசை காழிகையோ 

எபபோதோ எனசடலம இறபபது கானறியேன 

அலலிப பெருமாளும அரசாஞும காயகியாள 

சனனிகை யெனஞாகள கடடமழூ மாதரைதகான 

பததினியா ளென றிவளை பலபோகள சொனனூாகள 

அகையி னாலேகான ஆரண௩கைத தேடிவநதேன 

(எஙகள்) முபபாடடன காளையிலே த ததபழஞ சோளியிது 

அடசய பாததஇிரககான அடிபபீற லாசசுகமமா
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சோளிககுப பழஞசேலை கேடகவகதேன சுகதரியே 

உடுததுக கழிகஈதிருககும உளளாடை யொருமுழகதான 

(எனககு) தையலா கையாலே க௩காலே போறேனமமா 

அவ்வாகதை தானகேடடு ௮ரண௫௩ஙகு வகஅவிட்டாள 

அலலியாககு௪ தெண்டனிடடி ஆரணஙகு ஏஅசொலவாள 

மகுடத துசைசசியாககு மனககோபம கொண்டது தான 

ஐயா பெரியவாமே லாயாச பட்டீரே 

(அவா) முபபாட்டன் காளையிலே தைததபழஞ சோளியது 

அட்சய பாகஇிரகதான அடி. பபீிமல கொணடதனால 

சோளிகைககும பழஞசேலை கேட்டிரூா சுநதரியே 

பிச்சை கொடுததனுபபும போயவிடுவா சாமியெனறாள 

அவவாததை கானகேடடு ௮சசு அசை காயகியாள 

அறுபது முழபபுடவை அழகான பசசைவடம 

எடுத.துக கொடுககளடி. யிடிவிழுவான பாவியறகு 

ந௪சு௩௪சு எனடுறது ஈரசைககமழவன போசாட்டம 

ச்பபோ தொலைவானோ ஏடு ததபபோயக கொடுககளெனராள 

ஓட்டம ஈடையுமாக ஓடி வாதா தாதியாகள 

பசசைவடக கொணடுசெனற பணடாாம முூனபுவைகதா 

ஐயா பெரியவசே அ௮றிவைப படைகதவரே 

சோளிககுப பழஞசேலை சுநதரியைக கேடடீரே 

மூப்பது முழபபுடவை முனனாலே வைததோமே 

ஆரடி. யாயசசியசே ஆரணங்கே நீகேளும 

இபபடிககு வேணமோடல எனககுக இடையாதோ 

நாட்டிலே கானகுலட௪சம ஈமககுக கொடுபபாரகள 

பததினியாள கட்டினதோ£ பாவாடை உளளாடை, 

உளளாடைசக சேலையிலே யொருமுழம வேணடுமெனரா 

௮ வவாாதை தானகேடடு அ௮லலியருக கோபமதாய 

இபபடிககுப பிசசைகேடடா ரிவவுலகக கனனிலுண்டோ 

பாங்கியி லஓும ஈகலலதொரு பவளசேனை ஏதுசொலவாள 

ஆயசசியசே யுனதனககு ௮தசனா2 பழுஅமிலலை 

கொடுபபதி னாலேயமமாள குறைவொனறும வருவதிலலை 

அமுக மசஙடயுளள ஆடைதாதால சேசமெனன
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கொடுக்காமற் போனாலவன கொஞ்சதஇற போவஇலலை 

சனியன் துலையவேண்டுஞ ௪றறே கொடுத அவிடும 

அ௮பபடிககு நான்கொடுககால ஆணடியவன போவானோ 

கேட்வொ தாதியசே கொபபனவே அண்டி தனனை 

பாககயிலும ஈலலவளாம பவளசேனை யோடிவாதாள 

ஐயா பெரியவசே ௮.றிவைப படைததவரே 

Bru படி.கதவசே தெளிவறிகத ௪௩கமரே 

உளளாடை சீலையது ஒருமுழக தரதாககால 

போறீசோ பெரியவரே புணணியசே ௪௫கமசே 

ஆனாற்கேள ஆயசசியசே ௮திலு மொருவயணம 

ஏரதிமை பிசசைகஈதகா லிருகையால வாஈசிககொளவேன 

தேனமொழியாள கைககலகதைத கீணடியே கானபிடி.தது 

அள்ளியே நீ.றிடுவேன ஆனத மாரியாககு 

இருகையினால வாககஇயகஈத யேகஈதிமையாள தரிசகவேணடும 

உலகததி லுளளபடி உததமியே தபபாது 

அவ்வா கதை STAC gram ws Br Buc i 

LHL F AOIFRUUIGA வஈகவஞக தெனாடனிடடாள 

ஆசசியசே நீகேளும அடியே னொருவா£ கதை 

ஐயருககுப பிசசையது ஆரணவகு தநதபினபு 

(உன) கைததலததைத தானபிடிததுக கடுகியே & Neus 

வாக தரிததுககொணடால வாழதஇயவா போய்விடவொ 

உலகததி லுளளபடி உ௨னககுக குறைவுமிலலை 

தலையி லெழுததி௮தஅவோ தையலசே எனதோழி 

உதெதிய சேலையது உளளாடை தானகிழிதகாள 

இஈதாருஞ சாமியெனறு ஈஈதாளே அ௮லலியமமாள 

வாககயகதச் சககமனும வாழவர? முகமபாதது 

அளளியே நீறுமிடடாா ஆரணஙகு கைததலததில 

பத தினியை வாழததியேதான பலலொளிவைக காடடி.னாரே 

அடி.வான மினனலைபபோல அ௮லலியாககுக தோறறிய௫ 

கணடு மயகூவிடடாள கடடழ௫ூ சோபமானாள 

கடடமக னருசசுனனுஙக காறருூயப பறநகானே 

தெறகுத தெருககடரஈது €ீசான காடடிலவககான 

14
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மாயன இருபபிடததில வதுவிட்டா னருசசுனனும 

அலலியது வாசலிலே ௮இிசயகக ஞளளதெலலாம 

மாயனுடன சொலலிககொணடு மனஸதாபப படடானே 

மாலை தரிபபகெபபோ மனககுறை தீவதெபபோ 

கூடியிருபப தெபபோ குறைகளெலலாக தாவதெபபோ 

மனமத பாணமது மாபுருகிப போகுகெனருன 

௮பபோது MoM womens SHOE PsA 

ஆடி. தோழியரே அயிரமபோ வாருமடி 

ஆணடியைத தானபிடி.த,து ௮இவிரைவில வாருமடி. 

ஆணடியைக கொணடுவாரும ஆகூனை செயயவேண்டும 

பாககியிலும நலலதொரு பவளசேனை யேதுசொலவாள 

சநதிரனோ சூரியனோ ச.தாழுகப பிரமன தானோ 

திபா மேசுவராகாம அண்டியைபபோல வககாசோ 

எ௫ஙகேயெனற தேடுவது இயலான ௪ஙகமசை 

போனாலும போரானவன போவோ மாணமனையில 

அ௮லலியசைக கூடடிககொணடு அரணமனையிற போனூாகள 

மாளிகை வாசலது மணடபமபோயச சோரதாரகள 

திருஷ்ணபகவான் பாமபுபபிடாரனைப்போலவும் 

அருசசுனன் பாம்பாகவும வடிவஙகொண்டு வந்தது 

அபபோது பெருமாளும ஆயரெனன வடிவகொண்டா£ 

பாமபுப பிடாரனைபபோற பாரளநதா£ வடிவெடுததா£ 

தொணணூறும பததுஞசெனற துவண்ட கிழவரைபபோல 

பணணைபபூ வைபபோலே பழுதத கிழவாவா 

பத.துவிதப பாமபுகளைப பாரளநதா ௬ணடுபணணா 

வாளவிஜய னருசசுனரை மாணிககப பாமபாகக 

போரவிஜய சாசாவைப பெடடியிலே தாமடககி 

முப்பது விருதுகட்டி முன * மகடிக குழலெடுதது 

பாமபுபெடடிக காவடியைப பாரளநதரா தோளிலவைதது 

மகடிச குழலூதி வருகிறா செமபெருமாள 

* மகடி- பாமபாடடிகள முதலியோ ஊதும ஒருவிதச சுரை அலலத 

மூஙூறகுழல
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௮ல்லி யவள்பிறகத அழகான பொய்கையிடம 

ஆல மரததடியில அரிசாமா AUG BLOT GT 

நடுககாட் டிடைசசியாகள நானாறு கனனியாகள 

பாறகுடஙகள தாமெடுததுட பததினிககுக கொணுவஈதா£ 

காசாம பசுமபாலுக கபபணஙகள கடடிவைததா£ 

ஆல மரநிழலில ௮லலவரும வநதமாநதராா 

பெண்ணா மாதசெலலாம பிடாரனைக கணடரசாகள 

ஐயா பெரியவரே அழகான பிடாரரேமீ£ 

essay ogni om Rng வநதீரையா 

ஊசேது பேசேது உதகமோரோ சொலலுமெனமுரா 

கொஙகு மலையாளம கொசசிதேச மெஙகள நு 

பாமபு பிடிககிறது பவனியாடி வைபபோமெனமுரா 

அனாறகே சையாவே அடியோ மொருவா£ததை 
எனனெனன பாமபுவி தம எடததுமெளள ஆடடுமெனமுா 
பசியா யிருககுதமமா பாமபுக ளாடாது 

MHS ளாசசு சமமா ஆகாரந தானபொ௫டிதது 

போஜனஙக ளிலலாதே 1 புயககககள அடாதமமா 

பாலது குடிததாலே ப௫ியது தாகதபினபு 

௮பபோது விளையாடும அழகான பாமபிதுதான 

பாற்குடங்களனை த்திலுமுள்ள பாலையெலலாம் 
பாம, உண்டது 

அ௮வ்வாததை தாமகேடடு ஆரணஙகு மாதரெலலாம 

கொஞ்சமபால ஊறறுகிறோம குடிபபியு மையாவெனரா 

கணபாககக குடியாது கடடழகி பிபபாமபு 

பககர திரைவளை ததுப பாறகுடததை முனனே வைத்தால 

உணடு பசியாறும உததமியே யிபபாமபு 

௮5தணட பெணகளெலலாம ௮வலா£ ததை தானகேட்டு 

பாறகுட முளளதெலலாம பாலஇிறகது வைததராகள 

சுறறிலுக இரைபோடடு சீரான பாமபைவிடடா£ 

பககஈ இரைபிடித.து பாமபுதனை யுளளேவிட்டா£ 

அணா லழகுமனனன அருச்சுன of Aus got 
  

  

... ரீ புயங்கள் பாமபுகள,
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பாலைக் குடி. த.துவிட்டுப பானை யுருடடிவிடடான 

இதிரையெடுததுப பாததாகள திலடைஈதா£ பெணகளெலலாம 

ஐயகோ தெயவமென ௮டி.த.துககொணடா ரடிவயிறறில 

பாவி கெடுததாயே பாலெலலாம போசசுதடா 

இததனை பாலையது எபபடிக குடிதததடா 

oR! யறிஈதாலே ஆககினைகள செய்வாளே 

* தாமணி போடடிடுவாள தலையைத தறிபபாளே 

கொலல நினைபபாளே குடிகேடு வரதிடுமே 

ஆசரடா பாதகனே அ௮.றிவுகெட்ட பாமபாடடீ, 

கொஞசமடால குடிககுமெனறு குடமெலலாம வைததாயே 

நரை ததலையை நாயபிடுஈகக கிழததலைககுக கேடுவா 

எமமைக செடுததாயே எமபாவக கொணடாயே 

என்று புலமபியலலோ இளஙகொடிமா செலலவரும 

அழுதகணணுஞ சிகதையுமாய ஆரணஙககு போக௮றறா£ 

அலலியமமாள தனவாசல அ௮ரணமனைபோயச சோகதாகள 

அலலியாககு முனனேவஈது ௮டி.பணிரஈது தெணடனிடடா 

ஆயசசியரே எனதாயே அ௮திசயததை கீ£கேளும 

மதுசா புரியருகே வைகைக கரையோரம 

ஆல மரததடியில ௮௩கே யொருகிழவன 

பாமபுப பிடாரனவன பாருலகில யான றியேன 

பததுவிதப பாமபுகளிற பஞசாத தினப பாமபதுதான 

சநதிரனைப போலேதான தளுமபுதே யெனனாயச$9 
சூரியனைப போலே துலஙகுதே யெனஞாய்சச 

வேரிற பவளமது மினனுகற காரஈதியைபபோல 

மினனற கொடிபோலே விளஙகுகிற தபபாமபு 

பசியா யிருககிறது பாலவாததுப போககளெனரான 

பாறகுடததைக &ீழிறககிப பாலவாகக வரதோமமமா 

கணணாலே பா£ததாககால காணடிபபால குடியாது 

இரைடோட்டு வைததாலே சீராய்ப பொசிககுமெனரான 

* தாமணி-கயிஐ , இதுவே, கழுததுக கயிறு எனறு வழஙகுறது 

ழே.றகாலததில இது ௮ரசாகள, குறறவாளிகளைக கழமுததிற கயிறு சடடி 
, ஒரே.சாலததில வெடவெது வழககசம 4 2 5 pe
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பக்க திரைபோட்டு பாறகுடததை வைததோமமமா 

அததனை பாலையுஈகான ௮பபாமபு உணடதமமா 

பாலைக குடி.த.துவிடடுப பானையை யுருடடினது 

இவவா£ ததை தானகேட்டு ஏதுசொலவாள ௮லலியமமாள 

இரத வதிசயததை யெலகு மறியேணடி 

அல்லியரசாணி பாமபுபபிடாரனை வரவழைக்கச 

சொன்ன து 

அரவ மதைபபாபபோம அ௮ழையககள பிடாரனையம 

௮௩தக இழவனையும ௮ழைததோடி வாருமெனருள 

அ வவா.ததை தானகேட்டு ௮லஙகாரத தா.திகளும 

ஓடடம ஈடையுமாக ஓடிவாதா£ தாஇிகளும 

ஐயா கிழவனாசே ஆய்சச யழைககிறாளகாண 

பாமபுதனை யாட்டிவைததாற பாககியககள தகதிவொள 

வேணடுமெனற இரவியகள மெலலிபுந தானகொடுபபாள 

வாருமையா வெனறுசொலலி வருகஇினூ தாதியாகள 

அபபோது பிடாரனவன ௮ரிராமா தானெழுகது 

காவடியைத தோளிலவைததுக கடுகி வழிகடநதான 

மகடிக குழலூதி வரதுவிடடான தெனமதுரை 

கடையுக கடைததெருவுக கருமாச வீதிவிடடு 

அமகாடி வீதிகளும ௮ரணமனைத தெருககடஈது 

அலலியின தனகோடடை ௮சணமனை போயபுகுகதான 

வாசற படியேமும வாசலும தானகடநது 

சிகா தனநதனககு ஸமுனபாக வநதுநினரான 

உததமியைக கணடவனு மொதுகசயே தெண்டனிட்டான 

வஈ.து பணிஈதவனும வணங்கியே சிறகலுறறான 

ஐயா பிடானே$ ௮பபாமபை யாடடுமெனருள 

வணணவிதப பாமபெடுதது வகைவகையா யாடலுறருன் 

ஆடாத கூததுகளை ஆட்டிவைத.தான பிடாரனவன 

ஐயா சழவனாசே ௮னபான பிடாரனேடீ£ 

வேரிற பவளமபோல மினனுகற பெடடியிலே 

சந்தர வேளிசசமபோலே தளுமபுகற பெட்டியிலே
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சூரிய வெளிசசபபோலே அுலஙகுகிற பெடடி பிலே 

எனனபாம பிருககற து எடுததுமீ யாடடிமெனமுள 

ஆயசசியரே நீகேளும அடியே னொருவா£ ததை 

எனனோடே தானபிறஈத எனககிமாய த௪கையவள 

தகை வளாகூறது கயவான பாமபிதுகாண 

௨எநதபபாம பெடுததாலும அ௮ஈதபபா/॥ பெடிககமாடடேன 

பெண்டுகளைக கணடாலே பிரியமுட னோடி வரும 

மாமேலுக தோளமேலும மடிமேலும புரணடாடும 

தோளினம் தேறுமது துமபி பறககுமது 

மாபினமே லேறுமது மடியிலி ௬-ஈ கம. 

முகததோடே முசுமணைநது மூததக கொடுக்குது 

மாாபினமே லேறியது மருவிவிளை யாம 

தீ தஙகள பாடுமது கொணடானடுி ககுாு 

ஆடாத கூ.ததுகளும ௮ருமபவனி யாடுமது 

வெடடும பிளவெடுத.து பெகதனவே வாயிலிமபெ 

வெற,றிலை௪ சுருளெடுதது மெ கதெனவே தானகொடுககும 

பஞசாதனப பாமபிதுதான பதஇனியே கானெடுககேன 

உனனையே கணடாலே ஓடிவநது மடியிலேறும 

இகதபபாமபை கானெடுககேன எனறானே பிடாரனவன 

ஆனாற்கே ளையாவே ௮னபான பிடாராநீ 

அ௮பபெரிய பாமபினது ௮திசயததைப பாரசுகவேண்டும 

சறறே யெடுததுவிடுஞ் சகதேகப படவேண்டாம் 

உததமனே வேண்டுமென) * வசி தஙகள யான தருவேன் 

மெதத வருகஇினாளே மெலலிஈலலா எலலியரும 

௮பபோது பிடாரனவன அ௮பபாமபைத தானெடுததான 

பெட்டி இறககையிலே பேரான வாளவிஜடன 

அருசசுனன் பாபபுருக்கொணெடு அலலியாசாணியை 

மருவின து 

அலலி மடிமேலே ௮ரு௪சுன னேறினானாம 

மாமேலுக தோளினமேலும மருவிவிளை யாடுகிமுன 

டசசிதஙகள-ஃ வெகுமதி
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முகத்தோடே முகமவைதது முததம கொடுககிருனே 
போதும பெருமாளே போயவாரு மெனறுசொனனான 

மாயனைக் கணகாட்டி வழிபிடி ததுப போஙகளெனரான 

துமபி பறக்கிற துஞ சேோரஈதுவிளை யாடுவதும 

கொண்டா னடிககறதுக கூ.ததக ளாவெதும 

வெற்றிலை பாககெடுதது மெலலக கொடுபபஅவும 

பாதது ம௫ழநதாளே பதஇனியா ளலலியமமாள 

கணடு மடிழகஈதாளே கடடழூ யலலிபயமமாள 

ஐயா பிடாரானாரே ௮னபான மனனவரே 

இனறிரவு எனறனிடம இருககடடு மிபபாமபு 

நாளைககு இககுவஈது வா௩பெபோம பாமபையெனாள 

HAMA GOH CELLO D0 அ௮அனபுட னேதுசொலவான 

எனனுடைய த௫கையவள இனபமுளள நாயடுபாள 

பஞ்சணை மெததையிலே படுதஇருககு௨ போதையிலே 

கூடப படுகதுககொணடு குலாவுற பாமபிதுகாண 

பககம பிரிரததிலலை பதஇனியாள கஉசையவள 

காணாமற போனாககால கலக தவிபபாளே 

பாசாமற போனாககால படுககை பொருகதாளே 

உணணாள குளியாளே உறககங்கள வாராது 

அலலவென ௮ுனனிடத்ெ அயசசகான விடரெபபோனால 

பாமபு சரைஈதுபோகும பததினியே யெனனசெயவேன 

அசைபபலக குறைஈஇமிமே ஆயச9பரே யிபபாமபு 

கரைநது உருகினாலுங கனகந தருவேனே 

தராசு நிறையாக நிறு ததுபபோம பாமபையெனனா.ள 

அபபடியே சமமதிககான ஆயன பிடாரனவன 

எடுததுத தராிலவைதது எடைசணடு தானகொடுததான 
பாலும பழவகையும ப௫யாமல வையுமெனுன 

நாளை வருறேனான காயகமே போறேனிபபோ 

பாஷையி னாலேயவன பார shu னேதுசொலவான 

எடதொள போனபினபு இககேவா மைகதுனரே 

இரத விசுவாசம எனககுத தெரியுமெனறான 

போஙகா ணு மெனறுசொலலிப போரவிஜயன தெணடனிட்டான
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பாமபைக கொடுத துவிடடுப பாரளகதாா போய்மறைகதரா 

பாலும பழவகையும பாமபுககு GUS HIMBA 

பாததீப னருசசுனனும ப௫ியாறித தானிருககான 

அஈஇிகாலம வகதகனால ஆதிதகன போய்மறைகஈ தான 

ஆதிக கன் போயமறைய அல்லியமமா ளே௫செயதாள 

௮கஇ யனுஷ்டானம அ௮னைததுு கடனகழிதது 

செபதபஙக ளெலலாமூஞ செயதுகொணடு அலலியமமாள 

சொககரைப பூசைசெய்து செவியிலே பூசசொருகி 

போஜன சாலையிலே போயபபுகுககா ளலலியமமாள 

சாககசைபபாற போஜனமூம சகல விதககறியும 

உணடு ப௫ியாறி உததமியாள கைகழுவி 

பஞ்சணை மெததையது படகெுகையறை சோடியெனழுள 

தோழிமா சனைவோருக இகெகென றெழுகதிருகது 

கணமான ௮டையதொரு கனவயிரக கடடிலிடடுி 

மெத்தை விரிதததறகு மேலே யணைகோலி 

காமபரிகத ஐஙகலபபூ கட்டிலின மேலபரபபி 

தஙகத தலையணையும சாருமணைத இணகடுககும 

ஒருகு தலையணையும ஓயயார த இணடுகளும 

அருகு தலையணையும அ௮ல௫காசம பண்ணிஞாகள 

அதகா புனுகுகளும அ௮ளளித கெளிததாகள 

கதமபகஸ் தூரிகளும கரை௧௮௪ தெளிகதாகள 

சநதனமும பனனீரும சவவாதுஈு தானகெளிததா£ 

சரதனத தாளோடு சாமபிராணிப புகைகொடுததசா 

Gs விளககுதனைக கொழுகதுபட வேதறினூகள 

மாடககள தோறுபஙகே மணிவிளககை ஏற றினாகள 

சனனலிலே பனிரீசைச சாடினா செதஇசையும 

பஞ்சணை மெததையணடை தமபல வடடிலவைததா 

முததுசுடட சுணணாமபு மோசகூ வெத றிலையும 

ஆசஙகிப பாககுகளும ௮ழகுமஞசள வெற றிலையும 

காசசாக களிபபாககுக கமமாறு வெற நிலையும 

வாகாயச சுருளமடிக.து மாணிககத தட்டிலவைததா 

கணணிப பசுமபாலும கெணடிகையில தாகதமவைக தார
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சோடித்தோ மாய்சசியெனறு ே தாழியருஈ த தெண்டனிட்டா 

பாமபெடுதது மடியிலவைதது பததினியாள கானடகஈதாள் 

பஞ்சணை மெத்தையிலே படுககைதனிற போயிருந தாள 

மாணிககக சதவடைதது வயிரகதாம பூட்டினாளே 

௮ததண்ட தாதிகளும ௮ஙகஙகே பளளிகொணடா 

பஞ்சாதனப பாமபையுமதன பககததில வைத தககொணடாள 

போஜனஙக ஞணடுமவள பளளிகொண்டாள மலரணையில 

அபபோது ௮ாசசுனரும அயனைக தானினை*௮ு 

மாயன பெருமாளை மனஇலே தானினைநது 

(என) சோபகஈ தெளியவேணடும ஸ்ரீராமா தயவுசெயயும 
காம விகாசம.து கலைதீர வேணடுமெனறான 

ப்ழீருஷ்ணபகவான் மூதேவியை யழைத்து அல்லியின் 

மேல் பிரவேசிக்கச செயதது 

அருசசுனன கனதுயரம அ௮றிததாரே எமபெருமாள 

சீதேவி முனபிறகத திருவினையாள மூதேவி 

மூதேவி நாயகியை முகிலவணணா கானழைத்து 

மகுடத துசைசசியாகரு மாருத நிததிரையாய 

விடிஈது மொருஜாமம மெததமெதத நிததிரையாய 

௮கநதலகிகசை கொளளுமென..நறு அனுபபினூ மாயவனா 

ang நிறைகதாளே வளமபெரிய மூதேவி 

ஆரநதஈ தெளியாமல ௮சைநதுகிதரை போகலுறருாள 

பாமபு வடிவுவிடடு பாததீப னருசசுனனும 

எபபோதும போலாக இளவிஜயன ரூபமாடு 

பரமனும பா£வதியும மருவிய பாவனைபோல 

சிவனுடனே பா£வதியாள சோகதிருநத பாவனைபோல 

தெனனரி சாமருககுச௪ ௪தைவகது வாயதததுபோல 

கநதருடன வளளியமமை சலநதிரு௩த பாவனைபோல 

சாரையுஞ் சாபபநதானும சருவிமய லானதுபோல 

மானுங கலையுடனே ௮ருவி யணைநததுபோல 

கூடி. மருவினானே குககுமபபூ மெத்தையிலே 
கண்ணாடி. மேலேதான கடுகுருண்ட நாழியது 

மலலிகைபபூ மேலேறி வணடுறைஈதாற போலாச 

15
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மருவி யணைககானே மகாவிடாய தாரகானே 

ஆருத சோபமெலலாம ஆறறினா னருசசுனனும 

இசாக சோபமெலலாம தாததா னருசசனனும 

மகையசைப புலியே மருவினா னருசசுனனும 

வெள்ளி முளைககுமபோது விடிககோடடான கூவுமபோது 

பாமபு வடி.வெடு ௧ அப பககம பதிதஇருஈ தான 

எபயோதும பாமபதுபோல எழதிலவிஜயன விறறிருஈகான 

பொழுது விடிககவுடன பொறகொடிமா கணவிமிததரா 

தோழிமாா தாதியாகள இடுகூட டெழுகதிருகதா£ 

அலலிப பெருமாளாம அ௮சைஈது தரை போ௫ருளே 

கொமபனையைத கோழியாகள கூவி யெழுபபினாகள 

தடடி யெழுபபினாகள தாமச ரூழலாளை 

பொடடெனக கணவிழிதது பொற்கொடி கானெழுககாள 

அலைகுலையக தலைகுலைய ஆடை கலைகஇருகக 

கதவைக தஇறககாளே கடடழூ யலலியமமாள 

LN BUM EM தனன சளூம பவளோனை வநதுவிடடாள 

அலலிப பெருமாளை அரணங்கைக கானபா£தகாள 

உறறுறறுப பாரகதவளும ௨ ச௪கமியை கேடகலுநறாள 

ஒருகாளு மிலலாக ௨௪௫ தஙகள காணுதமமா 

வாரி முடிகதகலை மயிஞுங கலைகததெவான 

கோதி முடி ததகலை உ௩தல கலைகததெனன 

மஞ்ச ளஹிஈததெனன மாபழிகது போனதென்ன 

பொடடுக கலைதமகனன பூவழிஈது போனதெனன 

கணணிலிடட மைகளெலலாக கசையவநத காரணமேன 

கோவைப பழமபோலே % குமரிய செவ தமெ 

குமரிய செவ௮த3 கோதி யிருபபானேன 

பூககை கலைலவானேன பஞ்சணை கலைவானேன 

BTLIAGS COWBN Jf ௧௪௨௫ ஈசு ௩குவதேன 

ம௫கையசே யுனதனஃ க வாடடமவகதக வாறேது 

அலலிப பெருமாஞம ஆரணங்கு மேதுசொலவாள 

பிடாரனவன சொனனவாசககை பொயயலல தாதியசே 
  

* குமரிய-- அழியா அழகுளள
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மனிதருடன கூடியே மருவின பாமபி துகாண 
பஞ்சணை மெததையிலே பக௩தஇல DU GB) TB aot 
எனனவிமா யாடினதோ இள கொடியே நானறரியேன 

(என) முததின மிடியை தொடடு BL NEG BM at 
பூஙகா வனமபுகுஈது புனலக௫கை நீராடி 

பாளகொண்டு பலவிளககி ஒலைகொண்டு காவழிதது 

கனனி யிளஙகொடியாள கமலமூகஞ ௬.5 9செயது 

வாயுமபல லஓுகளும மதிமுசமுஞ சுத நிசெயநு 

சிவனுக கருளெனறு இருநீஐ ச காபபணிக spi 

சிகார மெததையினமேல தேனமொழியும வரதமாகதாள 

ஆடி. தாதிகளே ௮ல௩கா£க தோழிகளே 

பாமபுககுப பாலவாததுப பழங்களும் வை!/மெனமுள 

கொணவெரது வைததராகள குடமரிறைநத பால தனை 

பஞசாதனப பாமபது தான பாலைக குடி தந துவே 

அபபோது பெருமாளூம ஆயரவா தாமெழுகது 

பிடாரனைப போலாகப பெருமாஞம வநதுவிடடா£ 

வாசலும் வாசலது படியேழுந தானகடநநது 

அலலியாககு முனனேவஈது அ௮டிபணிசது செனடனிடடமா 

ஆயச௫ியரே நீகேளும அடியே னொருவாாததை 

இபபாமபு இலலாமல எனனுடைய தயகையவள 

அழுதகணணுஞ சிகதையுமாய அழுதுணண மாடடாமல 

கணணீரை விடடவளுக சலஉூ யழுதாளே 

கேளாத வாததையெலலாம கேடடேனே உனனாலே 

உனனுலே படடகளை உததமியே போதுமமமா 

எனனுடைய பாமபிதுதான of & BIO கரைநதுபோசசோ 

எவவளவு * நோநதுபோசசோ எடு தவ! நிறு பபோமெனஞுா 

கொணடுவகது நிறுததாகள கொபபெனத தராசதனில 

பாசங குறைஈததனால பாமபுதட டேறியது 

அரைவாசி கசைநததமமா அழகான பாமபிதுதான 

இனனமிரணடு நாளிருகதால இுகேதான சாகுமமமா 

அ௮.றியாமல விடடுபபோனேன ௮னததமவர லாசசுதமமா 

கணையை, — அவங்கல. 

* கோகதுபோதல- மெலிதல்,
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கொஞ்ச எடைககெடையாய்க கொணடுவாரும சததினததை 

மாணிக்க வயிசககளை வைதது எடை கடடிவிடடாள 

பாமபெடுததுப பெடடியிலே பாசளாதாா வைததபினபு 

ஸ்ரீகருஷ்ணபகவான் அருசசுனனாகிய பாம்பை 
யெடுததுப்போன_து 

போகிறே ஞையைசசியெனறு Gurwen sre பிடாரனவன 

கோட்டை SFSUGHH கொததளமுஈ தான தாணடி 

தெறகுத தெருககடகஈது தேசோமெ விதிவிடடு 

ஆரணிய தனனிலே ௮ரிசாமா வகதுவிடடா 

ஆண லழ்குமனனன அ௮ருசசுன னேதுசொலவான 

வாழவரசி யலலியசை மாலை யியவதெபபோ 

தாலி தரிபபதெபடோ சாமி பெருமாளே 

கட்டின விருதறுததுக கலியாணஞ செயவதெபபோ 

எனறு தெளியுமோ எககாலஞ செனறிடுமோ 

அலலிமேற சிரதையதாய அ௮லைகறான அாசசுனனும 

ப்ர்கருஷ்ணபகவான் மறுபடியும மிருகவகளை 
உண்டுபண்ணின_து 

Heo Meu wos wlio சேதுசெயதா£ 

மாய மிருகககளை வனததிலே யுணபெணணா 

காடடானை சஙகஙகளும கரடி.புலி யாளிகளும 

ஏனக கடமபைகளும இயலான மிருகககளும 

புளளிமான முளளமபன றி புனுகுபூனை முயலகளுடன 

மயி லஓு௩ குயிலவினமும வணணவணணப பக்ூதிகளும 

அனகசதமா மிருகமெலலாம ௮ரிராம ௬ுணடுபணணுாா 

மதுரைக குடிபபடைகள வன ததிலவச அஞ்சுகரா 

கணடவரை எ.திர்ககிற து காடடானை சிஙகஙகளும 

ஐடிப பதுககியே ஒளிபபாகள சனஙகளெலலாம 

அழுது புலமமியே ௮லலியணடை ஐடிவநதா 

அழுதன ணுஞ சிகதையுமாய ௮னநசமடோ புலமபுகருா 

இததனைகாள பிழைததோமே இடுககமிலலா இருகதோமே 

எனனகுறை செயதோமேர் எ௫களை மிருகமது
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நணணித அதது தமமா காடனைத.துக கரடிபுலி 
எஈதவி தமவாமாது இடுககமிலலா மறரிமைபபோம 

மிகுகதபனறி மானினமும விமமித அரத. ததமமா 

வேஜொரு தேசதக திலே வேலைசெய அயவோமெனனால 

மிகுநத விலஙகுகளால வேதனைக ளாகுதமமா 

மதறொரு தேசததிலே மறைஈ ௮ பிழைபபோமெனஞா 

மதரையி ஓளளசனம வலசைகுடி. போவோமெனரூா 

அவவசாததை தானகேட்டு ௮லஙசா7 ௪ தா௫யாகள 

அலலியமமாள த௱களுககு ௮றிககைபிடடா ரோடிவகது 

மகுடத அரைசசியவள வாததைய.து கேடடவுடன 

வேடடையாடும பெண்டுகளை விசைஈகழைத.து வாருமென௫ள 

குறவா மறவாகளைக கூடடிவாருக தா கியெனராள 

விலலியப பெணடுகளை வேடடைக கழையுமெனருள 

கிளிமொழியாள தனவா£த.தை கேடடகதத தாஇயாகள 

இடடம நடையுமாக ஓடியே தேடிவாரா£ 

கடையுக கடைததெருவுஉ கடகதரகத தோழியாகள 

ஊேடடையாடும பெணடுகளை விசைகஈதுபோய ௮ழமைததாரகள 

வேடடைககு வருவோமெனறு மெலலியாகள வருகிருராகள 

காலிற செருபபுகளும தோலிலே குலலாவும 

கையிலே சிலலாகரும எடுததாகள கனனியாகள 

சுணடுவிலலும உணடைவிலலும இருதோளில வைததாகள 

பன றிகுத.தும பலலய௫கள * பாஙகுகளும தாமெடுததா£ 

கததியுக கேடயமுக கையி லெடுததாகள 

பலலய கள மானவலையும பாஙகுகளுக தாமெடுததா£ 

சறறுணடை சுணடுவிலலும செஙகாணி விலலெடுகதா£ 

வேடபபெணக ஞூளளவாகள விருதுகடடி வருகிராகள 

வெளளித தீமுககடிதது வெண்கலகசொம பூ.திவாரா£ 

பொனனின தழுககடிததுப புறபபடடாா வேடபபெண்கள 

வேட டைசாயுஞ ச௩கிலியும விரு துகடடி வருகிராகள 

கருகாயுஞ ச௩இலியும கழுததிலிட்டு வருகிராகள 

அலலியமமாள விதியிலே ௮னைவோரும வஈதுநினரூா 

* பாஙகு-பிசசுவா- வாஙகு,
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அலலியம்மாள மறுபடி யும இரண்டாத தடவை 

வேடடைககுப் போகிறது 

ஐயாயிரக தோழியாகள .ஒடஙகலுப பயணமெனருாள 

பலலககைச௪ சோடியெனராள பதக .இனியா ளலலியரூம 

கனகதணடி. கொணவெரது கனனியா முனனேவைததாா 

பாணடி.ப பெருமாளும பலலகக லேறினாளே 

ஏ.றினாள soars gong toa arm Qa MC SB 

HIow sechursar 2455) Gov @yr sa 

பாசாசாரிப புவி௫னறு பஞ்சகலி யாணியநு 

தேசி யெனுமபாவி சீ வாதனக குதிரையொனறு 

விடுகுகிசை தமமுடனே மெலலியாகள கொண்டுவ தா 

யானைமேற பேரிகைதான அடி படுதே குமுகுமெவ.று 

வெணகலப பேரிகைகள விரு (piped ves 

முழககிறதே மேளமெலலாம முமமண டலமசைய 
மதுசைத தெருககளெலலாம மணதூ ளெழுமபியது 

மதுசைத தெருககடஈது வனகாடடில வருருாகள 

காடு செடிபுகுஈ.து கனவேடடை யாடுகினா 

கனக தணடி. விடடி.றகக கடடழ யலலியமமாள 

ஏ.றினுள புரவியினமேல எடுததாளே யமபுவிலலு 

தடடினாள புரவிதனனைச சாரிவிடடாள கானகததில 

வளைததாளே விலலதனை வாககிவிடடாள ௮௭.இசககள 

இழுததுவிடடாள பாணககளை இமய இரிகடுஙக 

தொடடாளே விலலதனைச௪ சொரிநதாளே பாணஙககளை 

காடடானை சங்கங்களை கணடு து. ததலுறமுள 

புலிகள கரடி. களைப போடுஒனுள பாணக்களால 

கலைமானும பனறிகளைக கணட கண்ட மிருகககளை 

மடடிலலா மிருகககளை வதைசெயது போடடிடவொள 

புளளிமான தனனைககணடு போட்டா ளிரணடுதுணடாய 

மதயானை மிருகககளை மணடிபயோடடுிக கொலலுகழுள 

௮கேக மிருகஙகளை .தமாககிப போடுகிருள 

மாயன பெருமாளும மலைசோூ யேதுசெயதா£ 

௮௩5 வனநதணனிலே ௮இகஜல மிலலாமல
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தணணீா இடையாமல சாமியவ ௬ணடுபணணா 

அலலிப பெருமாடகு Hs ers முரடபணணா 

கணணீக களையலவோ தாகவிடா யாரிறது 

நெஞ்சுலாஈது போடறதே கினைவுதபபிப போகிறதே 

உணணாககுத தொணடையது உலாநதுலாநது போகிறதே 

காதை யடைககிறதே களையாய வருகிறதே 

தணணீக களையாலே கான விரத தான பூமியில 

அரச்சுனன் காசிபபிராமணனாபவந_து _அலலியாக்கு 

BIA GT SLD OTS SH 

காணடீப னாசசுனன கான காடிபபி ராமணனபோல 

காசுபபி சாமணனபோல ௧0௫) வடிவெடுதகான 

தொணணூாறும பகதுஞசெனு நுவணட 1 par ior Gs a 

நாணறபூ போலமயிரு ஈரைதத சிவனாக 

காசகலல சோதகமது சாவடியைக சோரிலவைதது 

மாசசைபோல விழுநசாளே மொயரகுமலா ளலலியவராள 

௮௩த வழியாக ௮/௪ சுனனுக BN sam HTS! 

பிராமணனைக கணடாாகள பொறகொடிமாா கோழியாக௱ 

ஐயா பெரியவரே அழகான வேஇயபே 

மெததப பெரியவசே மேலகாடடு வேதியசே 

பாருலகை யாளுமொரு பதகினியா எலலியமமாள 

தணணீக களையாசச சாயகது விச தாளே 

தாக விடாயபிடிதது கணணீாசசோப பானாளே 

காதை யடைதகதகவளும களைதது விழக காளே 

SAS ததம வாருமையா கலாக௱ தெளியவென ௫ 

புணணியமாயப போகுதையா பிராமணரே தீாத.கமவாரும 

ஏனறது கேடமிமவன இறகடினான ௪/வடி.யை 

இறகதானே காவடியைத தீதககுபபி தானெடுததான 

மாது ககாதெளிய வாரககலுறல ா.ததமதை 

கதாகக தெளிவதறகுத கண.ீருக தரனகொசிதுதான 

களைகள தெளிஈதாளே கடடழ 7 பலலியமமாள 

கமிகியாத ௮ருசசுனனும காவடியைத தோளிலவைதது 

SI ou பறநதானே கரியமா லருகிலவரதான 6s @ .
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மாயன பெருமாளே வாததையொனறு நீரகேளும 

களைபட டி.ர௬ுசாளே கனனிஈலலா எலலியரும 

தணணீசை யானகொடுதஅத தாகவிடாய த£ததுவஈேே தன 

மாலை தரிபபதெபபோ மணமுகூாததஞ செயவதெபபோ 

காலி தரிபபதெபபோ சாமி பெருமாளே 

என௮ தெளிஈஇடுமோ எசகாலஞ செனறிடுமோ 

அலலிமேற இததைவைதது அலைகிற னாசசுனனும 

மாதுமேற சதைகொணடு மயககு௫ிரு னாசசுனனும 

மாயன பெருமாளும மலைராம ரெனனசெயதா£ 

பகிருஷ்ணபகவானும் அர்ச்சுனனும் மாறு 

வேடஙகொண்டு தணணா£ப்பந்தல வைத்தது 
அ௮துதுவான கானகததில ஆரணியந தனனிலேதகான 

தணணீாபபஈதல போடுகிரா சாமி பெருமாளும 

மூனனாலே வெகநீரும மோருகஞும வைகதாசாம 

கொளளுதணணீா வைததாராம குளிஈதசலம வைததாசாம 

தணணீாபபகதல வைததபினபு சாமியெனன வடிவெடததா£ 

தெயவபபி சாமணததுி சிறுபெண வடிவெடுததார 

காயககும பிசாயமவள கனனிகடட காலமவள 

பூககும பிராயமவள பிஞிவிடஉ காலமவள 

கொஞ்சம வயதவடகுக கொழுஈதெலலாம (சஞெசுகணடாய 

சாலையிலே ௪நஇரனை௪ சாயததுப பிடிககதுபோல 

சோலையிலே சநஇரனைச சுறறிப பிடிசததுபோல 

ஈழததுத கச௪னவன எழுதிவா விடடதுபோல 

மேலகாடடுத தச௪னவன விகாகதுவர விடடதுபோல 

வேரிற பவளமஅ மினனுகிற காரதியைபபோல 

மினனற கொடியோலே மேகவணணா வடிவெடுததா£ 

அழகு குலுககிறது அனகதக கொஞ்சுறது 

வடிவு Haas Mg) மாணிககம கொஞ்சுறது 

இகத விதமாக எமபெருமாள வடிவெடுததா£ 

அாசசுன ராசதுரை ௮வனெனன வடிவானான 

தொண ஹாறும பததுஞ்செனற துவண்ட கிழவனானான 

பணணைபபூ பூதத.துபோல பழுதத கழவனானான
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நாணறடபூ பூக அதுபோல ஈரைக,௪ ழவனனான 

கோலும கரமபுகளு தொஙூறெது கிழவனுக்கு 

ஒருகணணு கொளளை ககணணு ஒரு.சுகக கோணலவாயாம 

ஒருகசாலு கொணடிககாலாம ஒருகையு கோணறகையாம 

இகத விகமாக இளவிஜயன வடிவெடுகதான 

கணணீாபபகச லஓளளாகக கானிருஈ சான வேதியனபோல 

பிடிசொமபு கைப்பிடி தத பிராமணததி மானனிருஈகாள 

அ௮லலிப பெருமா௫ம ௮னஈ கமான சேனை கம 

அ கநுவான கானகததில அரதவழி வருகிாகள 

மிருகவேடடை யாடி.விடடு வெளிபபடடு வருகராகள 

கணணீபபநகல வழியாகக கதையலரு (Lp sor Goo aus Sr ar 

கணடாகள தணணீாபபஈதல கனனியுளளே வரதாளாம 

வநது இறகூனாகள மகாசேனை யுளளதெலலாம 

௮குகணட ஜன.ககளுககாம அலலவருக தாகமுணடா 

FONG களைகளுமே காகக தெளிககாகள 

அலலிப பெருமாடகு ஆசனழமும போடடாகள 

ஆசன கனை மேலாக அமாநகாளே யலலிகலலாள 

பிராமணக கனனியரைப பெணணரசசைத தானபாரதது 

யாகாணும மாகரசே யலககாரப பெணணாரசே 

TE BQ OTHE SC BED எகூருகது வகதாகாண 

அ௮தகதுவான கானகததஇில யாவைகதாா கணணீாபபஈகல 

Das aor SPM Sar OUGHT GOO IMG SO 

பிராமணப பாவையவள பெண்ணரசி யேதுசொலவாள 

(என) பாவம பெரிதுகணமா பக௫னியே யெனனசெயவேன 

கெயவலோகம வாழமுகனற தெயவப DTT Lh 0H 5B 

(கான) வாழும பெருமைகளும மூழ FR கர மெத்தவுணக் 

ஆண்டி. பசதேசி ௮ முதுக்கு வநதாகள 

அளளிப பதசையிடடு ௮கியாயம பணணதோஷம 

சாணி இசடடிவஈது சாணஙகள போடடகோஷம 

ஆதிசிவன சக இயுன அழகாய வளாநததுதான 

மகாதேவா சநகிஇழுன மலையாய வளாகததுகாண 

சாணி மலையதுதான சமாதகாய வளாநததுகாண 

16
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பிட்டுத் திருகாட்குப புறபபட்டா மகாதேவா 

முபபதது மூககோடி முனிவாகளுக கேவாகளும 

வானவரு மிஈஇரரும மகாதேவா தாமு தலாய 

கைலாயஞ சுறறிககொணடு கடவுள வருமபோது 

சாணி மலையதனைச சகானா சணமுவிடடா 

எனனாலே வகததொரு இடறதனைத தாமறிநதரா 

பொலலாத சாபமிடடபுெப பூமியிலே போஙககளெனமூா 

சாபஈக தொலைவதறகுத தணணீாபபகதல வைததேனமமா 

அணணனிலலை தமபியிலலை அரிய மனிதரிலலை 

தாய்வீடடுச செனஙகளிலலை * காபரிகக மணிதரிலலை 

மாமிவீட்டெ௪ செனஙகளிலலை மறறும மனிதரிலலை 

தாஙகி நுழைவதற்கு காழவாச மிலலைபமமா 

எட்டி. தழைவதறகு 1 இறவான மிலலைபம.மா 

வாவென றழைபபதறகு மனித சொருவரிலலை 

தோலும காமபுகளும தொஙகுகற கிழவனுககு 

மாளுூ௫ கிழவனுககு மாலையிடடே னெனனாப௪௫ 

இஈதக இழபபிணமும இறஈது மடியவிலலை 

பாவு தொலையவிலலை பகஇனியே யெனனசெயவேன 

ஏவல பணிகள்செயது எ௫காடி லுமபியழைபபேன 

௮வ்வா ததை தானகேடடு அலலியமமா ளேதுசொலவாள 

என் தனககுத தோழியாக எனனருகல நீயிருககால 

சகலமான பாகூயமுஞ சமபததுந கருவேனெனறாள 

கூட வருவாயோ கொமபனையே யெனறழைத காள 

எபபடி வருவேனமமா இளமயிலே யுனபிறகே 

லடசுமி கோனப.து.தான காளை வரு.கு.கமமா 

விரதரோனபு தானமுடிய வேணமிமேன தன தாயாரே 

எனறைக்கு முனனடிமை யாக விருககிறேனயான 

மகுடத அசைசசுியவள மாகரூ மேதுசொலவாள 

என்த னரணமனையில உனதனது கோனபுதனனை 

குறையாமற செய்து வைபபேன கொமபனையே யெனனாயச$ 

வேண்டுமமனற சாமானகள மெலலியசே நானதருவேன 

* காபரிகக-சாபபாறற ர இறவானம- இறபபு- தாழவாரம,
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வாருமமமா எனறுசொலலி வருகதி யமைகசதாளே 

இரத முடததையுமகா னெஈகுவிடடு வருவேனமமா 

உ டோலியி லேபோட்டு தாககிவாச சொல லமெனருள 

பலலகன மேலே பததினியா ளேறினாளாம 
இழவனைத தாககூவரது டோலியிலே போடடாாகள 

தோழிமா தாதியாகள தூககி யெடுததாகள 

காடு செடிகளதாணடி கடுகி வருராகள 

ஆறு சுனைதாணடி ௮இக வனஙகடநது 

மதுராபுரி படடணததில மகமச௫ியுடன வகதராகள 

9தறகுத தெருககடஈது தேரோடும் விதிவிடடு 

மாளிகை வாசலிலே வஈதாளே ௮லலியமமாள 

கனக தணடி விடடி.றஙகி கனனியரும போகலுதருள 

இஈதக கிழபபிணததை இவவாசல வையுமெனரள 

ஐஜாதாககட்டு வாசலிலே ஆரியனை வையுமெனரள 

அபபோது பிராமணததி ௮ரிராம சேதுசொலவா 

தினியேவிடடுப போவதறகுத தரிககுமோ வெனமனறு 

முடவனை விடடுவிட முறையலல வென சனககு 

அவராலே யெனனகுறறம ஆய்௪ச வரடடூமெனராள 

அலலிப பெருமாளும ௮ரணமனையிற போயபபுகுகதாள 

ழூததுசெமபொன வாசலது மூனறுகடமிஈக தானசடகது 

ஆசார வாசலது ௮ரணமனையிற போயசசோநதாள 

௮௩இ யனுஷ்டானம ௮னைததுக சகடனகழிதகாள 

போஜன சாலையிலே புகுநககாளே மாதுகனனி 

பிராமணக கனனியாககும பினனையவள புரு௮னுககும 

ர் ௮மு.துபடி காயகறியும ௮அவாககுக கொடுகசளெனறாள 

௮நஇிகால மானகினால ஆஇததன போயமறைஈகான 

போஜனஙக ஞூணடபினபு பூவைமா£ பளளிகொணடா 

மறருநாட காலையிலே aurea) cum sD xb Brea 

Baar. கஇிழமையது தெசமி புக1பூசம 
அ௮னறைத தினத்திலே ௮ரிராம'ரேதுசொலவாரா 

அலலிப பெருமாளே HIF BI நாயகமே 
ra re 

* டோலி சறுபலலககு ர அமுதிபடி- பசசர்மி 
—- ere  
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எனவிசதம முடியவேணடும இனறுகோனபு தீரவேணடும 

சாலு கரகஙகளும தையலசே வேணடுமமகா 

ப்ரியமுளள சா மானைப பிராமணததி வாககேைகொணடாள 

அருசசுனன் அலலியாமமாளைச சூதாகத 

தாலிகட்டி விருதறுததுபபோன து 
பநதறகால நாடடியே பநத லலககரிககா 

சசோலைப பநதலது பாஙகா யலககரிததா£ 

கில சகை மெழுகியே நிலககோல மிடடாகள 

சாலு காகககளும ச.அசாய நிறுதஇனாகள 

* பாலிகை வைததாாகள பாககாய முளைதெளித தகா 

அசசாணிக காலகாடடி suo குழவிவைததா£ 

5 Bare மான தினால ௮இகதன போயமறைநகான 

ஆசிரம பெருவிளககு ௮ங௩௩னமே ஏறறிவைததா 

GSH விளககுகளும குடவிளககு மேறறிவைகதா£ 

மாட விளககுகளும மணிவிளககும ஏறறிவைதகதா 

மாயன பெருமாஞும மலைசாம ரேதுசெயதா£ 

௮ததணட தோழிகடகும அலலிப பெருமாடகும 

மயகககதை புணபெணணாா மாயன பெருமாளும 

தேவி தனையழைதது முகததில நிறையுமெனரூா 

வநது நிறைகதாளே வாடையிட்டாள மூதேவி 

சுறறி நிறைநதாளே சூழகதாளே மூதேவி 

சொரணைதபபித தோழியாகள சேோநது படுததராகள் 

அபபோது பெருமாளும அ௮ருசசுனனை த தானழைதது 

ஒமம வளாத்துமெனரா உலகளககத பெருமாரம 

வேதஙகள தபபாமல வேளவி வளா ததினானே 

ஆயன பெருமாளும அருளாள சேதுசெய்கா 

தேவேரகதச பகவானை௪ சிநதையிலே தாநினைததா£ 

௮ருசசுன சாசனிவன அ௮அலலியை மணபபதறகு 

மணரமுகூாததஞ் செய்வதறகு மவகிலியம வேணடுமையா 

யான த தலைபோலே அழகான மககிலியம 

*பாலிகை- மூளைகிளமமபிய விததுசள நிரமபிய கரசம,
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அமபிககை போலதிரு மககலி யசசரமே 

மாயத இருநீறும வரவனுபப வேணடி௰மன௫ரா 

இநஇரரு மபபோது இருதயகதிந ருமறிநது 

உளள மடூழகதவசாய உமபாபிரா னிகஇரரும 

யானை த தலைபோலே அ௮ழகுதிரு மககலியம 

அமபிசகை போலதஇரு மககிலி யசசாட$ம 

மாயத தஇருகீ௮ும மடூழசசியுடன தாமெடுதது 

தூகனகை யிறகொடுதது சுவாமியின கைககொடெனஸரா 

வாகவெநது தாதனவன மாயவனூா கைஈகொடுகுதான 

ஆய சவாவாஙகி அருசசுனன கைககொடுததா 

லகனெஈ தபபாமல ஈலவிசயன கைககொடுததா£ 

% தாரா பலனபாரததுத தரியுமெனரா coms oun 

மாயனது பாகமலா வணஙஈஙகியகத அருசசுனனும 

ஈசுவாசைப பராவதியை இருதயகதில காணினைநது 

பிடகெகு மணசுமகத பெமமானைத சானினைநது 

தேவேக இரனதனையுஞ எததையிலே தானினைகது 

அலலிப பெருமாளாம ஆரணககு தனகழுத தில 

எிவ௫வா வெனறுசொலலி தோவிசயன கடடலுறுன 

அரகரா வென்றுசொலலி அ௮ழுககனான மககிலியம 

பிரமமுடி மூனறுமுடி. போடடானே அரஞ்ுசசுனனும 

ரஈசுவானணா வெண்ணீறறை இடடானே கெதறியிலே 

மாயன பெருமாளூம வரமெனன கொடுத காசாம 

(இகத) மககிலியக தனனையவள வாளகொண டறுத.தாலும 

கோடாலி யாலேயிவள கொததிப பிளகதாலும 

7மபததைப பூடடியவள நலமா யறுகுகாலும 

ககதஇகொண டறுதகாலுக கடட மககிலியம 

அரும லிருககவெனறு அச்ஷப வரககொடுததா 

மாயத இருநீறும மநதிரிததுப போடடவிடடா£ 

௮ருசசுனனைக கூடடிககொணடு அரிசாமா தாநடகதரா 

Us Br OD! C&T GL FORD பாததீபன தாணடிவநதான 

மஞ௫சட கொடிககையும மகுடகலல தகதோசணமும 

தாசாபலன. நக்ஷத.இ.ரபலன
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பொமமைத் தலைகளையும பூதகலல விரு துகளும 

௮லலிக கொடிவிருதை ௮றுததெறிநதா னருசசுனனும 

முசசுசகொட்டா கொடிவிருதை முனைவீர னறுததெறிரதான 

ப்ரீருஷ்ணபகவானும் அருச்சுனனும் தருமாபுரம் 

வந்து சேர்ந்தது 

வீராதி வீமன.தமபி விசயன வெளியானான 

மாயனுந தானுமாக வழிஈடகது போனாகள 

மதுரா புரிகடஈது வனமா வனங்கடஈது 

காடு செடி.தாணடி கரியமலை தான தாணடி. 

ஆறு சுனைதாணடி ௮,இக வனக தாணடி 

பொலலா வனஈதாணடி. போயசசேர்நதா£ தருமாபுரம 

மாளிகை வாசலிலே வகதசோநதா ரிருவருமாய் 

பொறகோழி கூவியலலோ பொழுது விடிகததுகாண 

சுககலா தேவிபு.த.இரன சூரியனும வஈதுஇிததான 

அருணனுடன தேரேறி ஆதிகதன வரதுதிததான 

தோழியருந தாதியரும தூககம விழிதசாகள 

௮தரணட தோழியரும ௮னைவோருக கணவிழிததா£ 

பாகூயிலும ஈலலதொரு பவளசேனை கணவிழிததாள 

அலலிப பெருமாளின அருகாக வநதாகள 

தட்டி யெழுபபினாகள தாமக குழலாளை 

பொடடெனக கணவிழிததாள பொற்கொடி. ௮லலியரும 

அலலியரசாணி மங்கிலியததைக்கண்டு 

பரிதவிக்கிற_து 

கழமுகடிலே ம௩லியம கணடாளே அலலியமமாள 

௮ததணட தோழிகளும அனைவோரும் பாரததாரகள 

மிடாபபோலே தாலியது முனமாாபில தொஙகிறதே 

கடக இடிவிழுகதாள கடடழக யலலியமமாள 

பா£த.துப பதககொலைஈதாள பததினியா ளலலியமமாள 

இககருநத பாபடாததி எஙகுபோனாள பாருமெனமுள 

தேடிப பிடி த.துநீககள சீககரமாய வாருமெனராள
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எங்கெங்கு தேடினாகள இனியவிட மாராய்ககரா 

தேடி, யலைககாகள இசையெடடுக கணட Bava 

வாடி. யலைகதராகள வகதுசொனனூா தா இயாகள 

தேடி யலைநகதகோமெனமுாா இசையெடடு காணோமெனறு 

வாடி. யலைநர சகாமெனறு வகதுசொனன ரலலியண டை 

எணணாத வேணணமெண்ணி இடிவிழுஈசா ளலலியமமாள 

௧த.இ யெடுததாடி. கடுக அ௮றுககவெனள 

கசதிகொண டறுககாளே காரிகையா எலலியமமாள 

சுகதிகொண ட௨றுகதாலும ௧௧இ மடிய கஙகே 

ரசமபங்கொண டறுதகாலும காலுஅணடா யாகுதகே 

வாளகொண டறுததகாலும வாரு மொடிய கஙகே 

மெகதவி சாரமிடடு மெலலி புலமபுற(ள 

கட்டின விருகறுகதுத தாலிகனைக சகடடினதா£ 

யாசெனற கானறிவேன அசணஈஙகே பவளசேனை 

எவசெனறு கானறிவேன எல.ப ura onus 

ஆயிரம பாணடியசை .அழைகதோடி வாருமெனஸராள 

பொனனினமலை காடாம பேரெடு௧௧ அணணசையும 

அழைததோடி வாருமெனறு அ௮ணுப(பினாள காஇயபை 

ஓடடம பெருநடையாய ஓடினா BT BUI BO 

ஆரூயிரம பாணடியாகள .தீனைவருககுஷ் செயகிசொனனூா 

மாஅசனனி யலலியாககு மககலியந கரிக.கரகள 

கட்டின விருதுகளைக SHS) ws Steer 

அலலிப பெருகாளும அழைகதகோடி வாருமெனனாள 

வாருஙக ளையாவெனறு வருதி யமைககாகள 

அ௮வவாகதை தாககேடடு அழுயிரம பாணடியாகள 

மன அயரமதாய வகதாரகள பாணடியாகள 

அலைகுலையக கலைகுலைய அரைப * /டவை கழுவிட 

அலலியமமாள வாசலுககு அனைவோரும வகதராகள 

மகளாசைத தாமபராதது வயிறெரிகது புலமபினோகள 

ஜயோ மகளேயுனனை அ௮ர$தம பணணாவனா 

யானை த கலைபோல அழகான Loe Musi 

* புடவை- வஸ.இரம,
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மிடாபபோலே தாலியைததான மூனமாபில கடடினதா£ 

இத எனன காரணமோ வெனறழுதாா பாணடியாகள 

கணணீரசை விடடாகள கதறிப புலமபுகரா 

மகுடத துசைச௫ஏயவள வாயதிறக தேதுசொலவாள 

வயிறறிற பிறநகதிலலை வன்கொடுமை செயத இலலை 

குடலிற பிறகதஇிலலை குலசுகொடுமை செயதகதிலலை 

௮ுகயறகண இருபையாலே அலலிபிலே பெணபிறகதேேன 

சொக்கா இருபையாலே தாமரைற பெணபிறகதேேன 

ஏழு பிராயகதிலே எதாக.துவகத ரகீனமுகனை 

வெட்டி ச துணிக துகான வீரபடடக கட்டி ககொணடேன 

பனனிசணடு பிராயமட$ிம பாருலகை யாணடேனே 

கொள்ள வருவாசககுக குறடா கொடு பபேனெனனவேன 

QM OF சமபகஇயை யடிபபேனெனறேன சேருபககால 

கலியாண மெனறவசைக கணணைப பிிககிரிவேன 

எனறு விரு அகடடி எலலையர சாணடேனே 

பொமமை விருஅககரம பூககலை கடடினேனே 

முூசசுகொடடா தெருவிறகடடி முடிரூடடி யாணடேனே 

காண வருவாரும கைகடடி. கிறபாரும 

எ.திரிக ளிலலாமல எலலையர சாணடேனே 

அடியென றமைததவாகள அ௮வனியி லொருவரிலலை 

வாடிபெணணே எனறவாகள வையகதஇ லாருமிலலை 

மகிககும படியாக மணடலதகதை யாணடேனே 

கட்டின விருக௮கதுக காலியைக கடடினவா 

ஆசோ தெரியாது அ௮கரீதம பணணினாசே 

௮நதரகஇல வாம௫னற க௩ஈதருவ செனத றியேன 

மணடலதஅ சாசாககள மகஇிரிச ளெனறறியேன 

இககெடடை யாளுனற தரைகளெனறு நான நியேன 

பானையைபபோல தாலிகடடி. பறையனமகன போனானே 

மிடாவைபயோல தாலிகொயக முடி. ஆட்டி. யாளவேனோ 

கணடாா இிரிபபாசே கலியுககதா சேசுவாசே 

பாததா£ நஈநகைபபாரே பரிசாசம பணணுவாரே 

௪றறு மதியாசே காணிதனி லுளளவாகள
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கான்செ.த.து மடிஈ்் திடுவேன செலவழிஈ த போயவிடுவேன் 

மாண்டு மடி.ஈ திடுவேன மணணி வலிருபப.திலலை 

வல்ல பிசாணனை த்தான் கலலோடே மோ இடுவேன 

சாவேன கெடுவேனே ௪மத௫ரத ற போயவிழுவேன 
என்று-முடடினாள தூணோடே முகதடு லதைஈதுகொணடாள 

மாரபி லறைஈ துகொணடு மணமேற புணடாளே 

பாண்டியர்கள் அல்லியரசாகணிக்கு மனத்தே றுதல் 

சொல்லுதல் 

ஆரு யிரவரும 68யேனமா சேதுசொலவார 

அஞ்சாதே யெமமசளே ஆலோசனை சொலலுகரோம 

சகடடின காலியைநீ கடு ௮றுகதெறிகது 

விருதெடுததுக் சடடிககொணடு வெதறியுடன ஆளுமெனரூ£ 

அ௮வவாராததை தானகேட்டு அலலியமமா ளே தசொலவாள 

கத்திகொண டறுதகாலும ௧தஇ wo Spo s 

வாளகொண்டு வெடடினாலும வாளு மொடிக இடு? 

சமபககொண் டறுததாலும சமப மொடிஈதஇிடுகே 

படடிமாடு போலாகப பறையன்மகன கடடினானே 

கழுததுமிச கோகுதையா கடடினதோ தாலியினால 

எடுக்க முடியவில்லை என்னசெய்வேன யாவே 

யாரெனறு நானறிவேன் யோவே சொலலுமெனராள 

கண்டு பிடிபபதறகுக கருத்ததனசகு௪ சொல .லுமென்றாள 

௮றிரதேனே யாமானால 88௪ அணடாய்ப போடடிடுவேன 

தெரிஈதேனே யாமானால £ீவனவதை செயதிடுவேன 

வகத வரலாறறை மகளே சொலலுமெனருா 

இககே ஈடகததொரு இயறகைபதைச சொலலுமென்றூ£ 

ஆனாறகே ளையாவே ௮இசயததைச சொலலுகிறேன் 

* பாரிவேடடை போனேனையா பார வனஈதனிலே 

யாரோ வொருவனவன் அம்பு பொறுக்கி கா கான 

பார்ததேனே யாமாகற பாணததாற போடடிடுவேன 

* பாரிவேட்டை--வேட்டை. 
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அ௮றிகதேனே யாமாகில ௮மபுக ரைகொடுபபேன் 

காலும பிடிததானே கதையெனசகு௪ சொனனாமனே 

அ௮வனமூகததை கானபா£தது யக மெடுததேனே 

ஒடடம பிடி. சுகானே ஓடிவிடடான பாவிமகன 

மறஹனொரு காளையிலே மதுசையிலே யொருவனவன் 

பயிததியக் கானைபபோற பவளகடடுத இருககுளத.இல 

வணண மருஈதெடுததத தகண்ணீரி லுசைததானே 

வமபு துமபுஞ சொலலிக்கொண்டு மருகதை யவனுசைததான 

அவனைப பிடிததுவகது ஆககனைகள செயவதறகு 

ஆற்று மணலதனில ௮வனைப புரடடுமெனறேன 

௮ தனாலுஞ சாகவிலலை ௮ருமபாவி யானவனருன 

சாககு மாஈகனிலே துஷ்டனைப போடுமெனழேேன 

போடப்போன தா தியவள பலியானாள செககமலம 

காளியமமன கோவிலி£ல கடுகபலி போடுமெனறேன 

அ௮சுகாளி செலலியமமன ஆணபலி வேணடேனெனருள 

4456 டெககலே போடடவனளைக கொலலவைத 2ன 

பூதகக ஞளளவெலலாம போதபபணி செய்தவையா 

௮தனாலுஞ சாகவிலலை ௮ருமபாவி யானவன தான் 

எவளோ சிறுகனனி இகதரரமபை போலேவகதாள 

தண்கணவ னெனறுசொலலித தனித ப புலமபிவகதாள் 

அ௮வனைத துரததிவிடடேன ௮வளழைகதப போனாளே 

ஆணடியைப போலொருவன அழகான படமெழுதி 

எனனைபபோல படமெழுஇி இககே மடலுூ£ஈதான 

சொலலாத வராததைசொலலிச சோளிககு௪ சேலைசேடடான 

கொடுததாலே யலலாது கொடுமபாவி போகேனெனருன 

பாமபுகளை விடடேே பாவியைக கொலலுகைககு 

யானையை மதமேறறி ௮ணடியைக கொலலவிடடேன் 

எதனாலுஞ சாகாமல இருஈ தான மகாபாவி 

மறறொருகாள பிடாரனவன வகைவகையாய்ப பாமபெதேதது 

காவடியைத கதகோளிலவைத.தக கடுதயிககே வசதானே 

கூகதுக ளாடடினானே கொணடா ஸடிகசவைததான
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அமபி பறச்சவைததகான தோளமீதி லேறறிவைததான் 

பாடாத பாமபுகளைப பாடவைததான வாசலிலே 

ஆடாத பாமபுகளை ஆடடிவைததான வாசலிலே 

மறறஜொரு காளையி2ல வனததிறகு வேடடைபோனேன 

தணணீாக சகளையாலே தாகவிடாயப ப,டுவிடடேன 

காசிப பிராமணனபோல கனதீ£ததம வாதத துணடு 
வனவேடடை யாடியபின மாளிகைக்கு வருமபோ து 

BOOT AE LILI BV போடடிருஈகாள சலுரான பிராமணதது 

பரதேசி யெனறழுதாள பரிதாபப பட£ீட?னை 

மாளிகை வாசலுககு மயிலனையைக கூடடிவக2தன 

லடசிமி கோனபொனறு நடக தினாள பாவியவள 

கலியாணச சடககுபோ ல கலசம கிறு கதினாளே 
ர 
Caza ளோ தினா2ள வேளவி வளாக.இயவள 

பாதது மிருகதேமே பணணின 2கானபுகளை 

கணடு மிருநதேனே கணணனுறஙகத தூகககி_டே ன 

பாராபபானைப போலிருகத பாவிபவன கடடி வி_டான 

கழுததிலுஈ தாலிகடடி கனவிருது மறுததுவி.டான 

யாசென றறிவேனயான 88யோ2வ சொலலுமனறாள 

ஆறா யிரவாகளும ஆலோசனை யேதுசொலவா 

தேவனே எனறு லை ஜெயிக்க முடியாது 

மண்டலதது சாஜாவெனமுல மா3த யறிஈ இிடலாம 

சமை?மை சாஜருககுத இரு மக மெழுதிவிமும 

ஆதிவன தனனுடைய அழகான சோவிலி2ல 

௮ஙசயறகண ணமமைவாழும ஆலபததின முனபாக 

மாணிககச சொககலிஙகம மகா?தவா சகநிதிமுன 

கோவிற கெதிமாகக கொபபரையில கெயசாச? 

௪ததியம பணணசசொனனால சறறு மறி திடலாம 

மணடலததுக கணககெழுதும மதியுளள மந திரியை 

சாயசச சமாததெழு.தும கனமையுளள மந திரியை 

ஊாககசணககப பிளளைகளை உகதமசைத தானழைத்து
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இசாசாக்களுக்குத் திருமுகமெழுதி அனுப்புதல் 

சீமைசீமை சாஜருககுத இருமுக மெழு துமெனரூா 

என்னவெனறு ஓலைகளை எழுதி முடிபபதெனரூா 

அஙக மவந இவககம ௮௬ணக தருமாபுரி 

மசாடம குருகாடு வ௫காளம வீமாபுரி 

இசாடக கலிஙகமுடன கோளம விஜயபுரி 

மகதம விதறபபுரி மசச மயோததிபுரி 

குலிஈகநஈ அவாசபுரி கோசலக கானாபுரி 

புலிஈுதக காஸமீசம பொடமீளக காநதாசம 

சஈஇலா டககாசம இராவிடம சாமபோஜம 

குரதளம கேபாளம கூரசசசம பாஞ்சாலம 

தெங்கணஞ சவவிரம ககளம கனனாடம 

கொககணஞ ஞாசேனம குருகுமக சஞூனம 

கொச்சி மலையாளம குடகு சகஞ?சாழம 

அசசி அளகாபுரி யவனம நிடதபுரி 

சோனகம யாழபபாணந அதுளுவமாக இரலகருசம 

ஆனைகுஈஇ யததிபுசம ஆரியமும மாளவமும 

பலலவமும சாலவமும பபபசமுக சேகயமும 

எலலாத்தே சததாரககும எழுதகக ளோலையிபபோ 

சேசதேச சாஜருககுத திருமுக மெழு துமெனரு£ 

மதுசா புரியாணட வாழவசசி யலலியமமாள 

சொக்க சருளாலே சுஈதரியாள தானபிறஈதாள 

POEL DSC ணருளாலே அலலியருக தானபிறகதாள 

ஏழு பிசாயததிலே எதாததுவஈத 8ீனமுகனை 

Caw தலைதூணிதது வீசபட்டக கட்டினவள 

பனனி£ணடு பிராயமடடும பாருலகை யாணடகனனி 

விருதுகொடி. கட்டிவைதது மேதினியை யாணடவளகாண 

ஆருயிரம பாணடியாககு அரிய துரைமகளகசாண 

அலலி யவளகழுததில ஆசோ தெரியாது 

தேனமொழியாள தனகழமுததில திருடடுததாலி கட்டினானே
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கழமுததிலே தாலிகடடி கட்டின விருதறுததான 

இனனவ னெனறுசொலலி யெனககுத தெரியாது 

சிமையி ௮ஓளளகொரு அரைகளமே லெனதனககு 

சஈதேகஈ தோன்றுவதால சகலதேச மனனாகளும 

சமைசீமை ராஜாககள 2க௫ரம வரவேணடும 

எலலை யசசாளும இராஜாகக ளிஈ கேவ து 

spss Aro தாலியது கடடவிலலை எனறுசொ லலி 

நலல துசைகளெலலா/௦ ஈமபிசுகை செயயவேணடும 

வஈத இருமுகததை மனனாகணடு வாராவிடடால 

கோடடையை சானிடி.சத கொ._டைமுகதை ஈடுமீவனே 

௮ரணமனையை நகானிடிகது ஆமணககு விதைத திடு£வன 

ஆண்பெண சிறையாக அடககலும கானபிடி பபேன 

Cary s தலைபிளபபேன வீரசொககஞ சோக இடுவேன 

ஒலைகணட காழிகைககு ஒருகணததில வாருமெனழு 

எழு துமெனராள தலையது இளககொடியா ளஉலியமமாள 

அவவாரதககை் தானகேடடு அனபான மா திரியூம 

சேமக குருததோலை சகசமாயத தானெடுததா£ 

ஈழப பனையோலை இருபககக காபபரிஈது 

தாளிப பனையோலை தலைபகக௩ காபபரிஈது 

வாரிய தலையிலே வககணைகள தானெழுதி 

* Gen Biisaw Cur_O Paps Goryu ogg 

அலலிமுன பாகவாது அடிபணிகது தெண்டனிட்டா 

ஆடா ஜெட்டி. மலலா ,ஆயிரமபே ரெழுஈ திருககள 

சிமையில சாஜருகமுச சுருளோலை கொணடுபோககள 

மலல ரெழுஈ இருகது வாககனா மோலைதனனை 

காலால ஈடவாமல காறருயப பறஈதாரகள 

மதுசை கடநதாரகள வனஙகள புகுநதாமே 

காடு செடிகாணடி கரியமலை தானசடஈ.து 

சீமைசீமை சாஜருககுத இருமுகக தந்தார்கள் 

pave சுருளவிரிதது உததமாகள தாமபடி.த்தா£ 

* செொதிரிசசகம௭ இலைத தஇருமுகததுககுமேல தலைமூடி.
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அதிலிருஈத மாமமெலலாம அனைக௮ மறி துகொணடார் 

நாமும வருவோககாண சாஜாததி சொறபடிககே 

நமபிககை கானகொகே௮ நலமுடனே வருவோமெனஞுா 

தருமா புசமாஞாக தருமருககு HOSE ST 

௪நதன வடிவழகா தருமாவ சேதுசொலவா£ 

சாககணக சசையழைத்துச சுருளோலை படியுமெனரா 

அ௮பமிபாது கணககபபிளளை ௮னபாயச சுருளவிரிச ௮ 

படிதகாக மளாலைகனனைப பா£ 2வாகா லேடடுவி, _டரா 

ச௩தன வடிவழகா சரம கேடடுவிடடரா 

நாமும ame capi சாஜாகதி கொலுவுககெனறுா£ 

மாயன பெருமாடகு வஈகதே ஓலையது 

ஓலை யஅபடி தது உலகளகதக எமபெருமாள 

நாமும வருகோம நடவுஙகள தூ.தரெனஞரா 

சமைசிமை சாசருககுச செபபிவஈதார தூதரவா 

காடு செடி.காணடி கடுவெசதா£ தூதரவா 

அலலியின முனனேவகது ௮டிபணிஈ௮ கெண்டனிடடார் 

சீமைசமை சாஜருககுச௪ GeudasS sr gueAQues apr 

மணடலதது சாஜாககள மடூழசசியுடன வருகிராகள 

இகசெடடை யாணடதொரு துசைகளெலலாம வருகிரூாாகள் 

௪சநதன வடிவழகா தருமாவ சேதுசொனனூா 

gr தூதுவே ௮கககாச மலலாகளே 

மாயன பெருமாளை வஏவழைதக௮ வாருமெனமுூா 

ஒட்டம் நடையுமாக வோடிவநதா£ தூ துவாகள 

மாயன பெருமாடகு வஈது9 தண்டன பணணிஞாகள 

௪நதன வடி.வழகா தருமருமமை யழைசகசசொனனூா 

கூடடி வாசசொனனூா கோபால சுவாமியெனனூாா 

அபபோது பெருமாஞம ௮னபுடனே தானெழுநதா£ 

தாசகனை எசசரிததா£ சாமிரசம வேணடுமெனஞூா 

கொணடுவகதான தாரகணுக கொபபனவே சிதாசதம 

ஏறினா தோமேலே எமபெருமா ளாணடவரும 

காடு செடிதாணடி கடுகிவகதா£ தருமாபுசம
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கோபு வாசலணடை கோபாலா தேரிறகடு 

மாயன் பெருமாளும மாளிகையில வஈதுவிடடா 

தரணி யளஈதமாயன தருமருகருச கெண்டனிடடாா 

சகா தனமபோடடு ஸ்ரீசாமா விறறிரெனரா 

இடடசிக காகனததில எமபெருமாள விறறிருகதா 

எனனை யழைத்ததறகு எது கருமமெனருா 

தீருமா புரமாளும தருமாவ சேதுசொலவார 

மதுராபுரி யாளுசனற வாழவரச பலலியவள 

காணாதே மகூலியம சுட்டி. யே போனாராம 

இககெடடை யாணடதொரு தேச?தச ராஜருககும 

சுருளோலை யெழு கஇியவள தாதாவசம ௮னுபபிவைதசாள 

ஈபபிககை செய்து?பாக ஈமககோலை வஈதகையா 

௮ாசசன ம நீருமாய ஆரணியம போனீரசே 

காசியாததிரை போன?பாது களவுசெயறு வஈததுணா டா 

கீமிதலைப படடிமகன காழவுசெய்து வுததுண டா 

குறறகக ஞணடானால கோபாலா சொலலுபெனமுூா 

௮ரு௪சனன தனனாலே அழுமபுணடோ சொலலுமெனறமா 

(கான) ஓக்க ஈடஈ?தனே ஒனறு WM Su der 

கூட ஈடஈதேனே கொலைகளவு ஒனறறி?யேன 

அ௮ழுமபுக ஞணடானால *அறமைஈதா சொலலுவேனகாண 

எனதனககு மோலையொன று எழுஇவாரவிடடாள காண 

கானுமிதோ போடிறேனே ஈனமதுரைப பட..ச.த2த 

விடடுக கொருவருகதான் வேல? வதே 3போக'சீவணடும 

வருககுள ளேஒருவா யாரேனும வாருமெனரூ£ 

யாசை யபழைததபபோறீர அரிராமா சொலலுமெனரூா£ 

வெறறி மதயானை வீமனைக கொணடுபோறேன 

ஈமபிககை தநஅவிடடு காமவருவோம சாஜமனனா 

போயவாரு மெனறுசொலலிப புணணியனஞா செலவுதஈதா£ 

* 9 ew sen = Df Dio + மைகதன தரும குமாரன  தருமராஜன.
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ஸ்ரீகருஷ்ணபகவானும் வீமராசனும் மதுரைக்குப் 

போகுதல் 

வெற்றி மதயானை விம னெழுஈ இரு 

FE SIU DS GL ஈகடடி த காமரைப்பூச சுஙகுவிடடு 

அமபுவிலலுங் கைபிடிகது ௮௦பறுக தணிகடடி 

தேரின்மே லேறினானே திககுசெயக கொண்டவீமன் 

மாயன பெருமாளும மசசுரத மீதேறி 

இருவரு மாகவேதாம இசதமேறி வருகிறாரே 

தீருமா புரககடகது வீமா புஈதாணடி, 

காடு செடி.தாணடி கரியமலை தானதாணடி. 

ஆறு சுனைதாணடி ௮இசவனஈ தானதாணடி 

வனமா வனஈதாணடி வஈதுவிடடா£ தெனமதுரை 

மணடலதது சாஜரெலலாம வகதா£ மணிபு£த இல 

மூடியோடே முடிகெருகக முடி.மனனா வகதுவிடடா£ 

வயிரம இழைததிருககும மகுடமுடி. கெருஙகுதகே 

எலலையுளள சாஜரெலலாம யாவாகளும வகதமாகதசா 

ஆரூ யிரவருடன ௮லலியருக தாமறிகதா£ 

மகுடத துரைசசயவள மயிலனையா ளே துசொலவாள 

சேவா சோவிலணடை மாணிககச் சொகசலிககம் மகா 

கோபு வாசலணடை கொபபரையை வையமெனருள 

ஆயிசககல கெய்வாதது அககினியை மூடடுமெனருள 

பாதாளக் குழிபறிசதுப பாஙகான பளளமவெடடி. 

இருபபுஈலல சொபபரசையை யெடுகதுவஈது ow geri sor 

ஆயிரக்கல கெய்வாதது அககினியை api டினாகள 

கெய்யைக கொதிககவைத து கேரிழைககு௪ செயதிசொனனூ 

ப. இனகல நெலலெடுத துப பாககியசே வையுமெனருூள 

௮மபாரம போடுமெனறாள ஆணட வனா சஈகிஇிமுன் 

சமபாவும கார்நெலலும ௮மபாரம போடடாகள 

மகுடத அரைசசியாக்கு மணியா சனமயபோடடா 

ஆரு யிரவாகளும ௮லலியருக தாமெழுகதா£ 

ஆலயக தன்னருகே வஈதாசே யாவர்களும
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கோபு வாசலண்டை கொபபென வே வகதார்கள 

மகுடத அசைசசியவள வகதமாகதா ளாசனதஇிக 

வஈசவஈத ராஜாககள மறுபககம வீறறிருஈதா£ 

௮லலிப பெருமாளும ஆரண௫கு மேதுசொலவாள 

கேளுககள சாஜாகசை சோகதிபெறற மனனாகளே 

ஆலவாய்ச௪ சொககலிலகம Bur Aman. ce 

௮ஙகயறகண ணமமைஅ௮வள அ௮பபாள செயலா லை 

அலலியிலை யினமேலே ஆரண௫கு பெணபிறகஈ?தன 

வயிறறிற பிறகதஇிலலை வனகொடுமை செ.பத இலலை 

குடலிற பிறகக திலலை ௬லக(கொடுமை செயக இலலை 

ஓடுற நீரதனில உ௱ளே.௦ணற சேறுமுணடு 

அடிக௫ற காறறகனில அலைகாறறில துருமபுமுணடு 

காலகால கணடருககுக கணடததிற கறுபபுமுணடு 

சந.இரறகு மசசமுணடு சற2ற கறுபபு மணடு 

1 குண்டுமணிக கானாலும கொஞ்ச கறுபபு முணடு 

மயிசே கறுபபொழிய ம௱றைக கறுபபுமிலலை 

புருவக கறுபபொழிய பினனைக கறுபபுமிலலை 

மாசிலாப பெணபிறகஈதேன மீசைஷி இருபையினால 

ap Grrug 98a o Ors gangs ன மகனை 

வெடடித தலைதுணிதது Mon wm ௩ _ட,கரிகாணடேன 

பன்னிரணடு பிராயமடடிம பாருலகை wr aig hss Som 

அ௮டியென றமைதகவாகள அவனிகனில யாருமிலலை 

வாடியென றழைததவாசள வையகச இல யா நமிலலை 

வமபுதுபபுஞ சொனனவாகள மணடலதஇ லாருமிலலை 

ஆரசோ தெரியாது ௮கியாயம பணணினாகள 

காணாமல மஙகிலியங கடடினா னெனகழுகதில 

இனனா னினியானெனறு எனககுக தெரியா ந 

ஆகையி னாலேகான அமை (952௪ னுககளைகான 

நானறி2ய னென றுசொலலி ஈமபிககை தக இடுககள 

கொதிகசற கெயதனிலை கொபபன வ கை7தாயத து 

I குணடுமணி- குனறிமணி, 

18
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அ௮ம்பாச கெலலதனில அள்ளி கிமிடடிடுககள் 

அலலாசே போனாககால ௮வனை விரவ இலலை 

கைகள து கொபபுளிககச கணடேனே யாமானால 

வெடடித தலைபிளபபேன வீரசொசகஞ சோகதிடுவேன 

காசுலோகம போனாலும கானவனை விவ இலலை 

ஆகாயம போனாலும அ௮மபாற பிடி த திடுவேன 

வானததிற பறஈதாலும வலைகடடி கானபிடி பபேன் 

பாதாளம போனாலும பாணததா௰௦ கொனறிடுவேன் 

விடடுவிடு ேேவேனெனறு சறறுபன மெணணவேண்டாம 

சததியகதைச௪ செயது£ீககள தயவுடனே 2பாய்விடுககள் 

என்ற-அவவாகதை கானசகேடடு ௮௧௬௪௫ சாசசெலலாம 

சுறறியிருஈச சாசாககள துசையாக துசைகளெலலாம 

TPs Ss எசசபையில ஏதுசொலவாா மனனவர்கள 

௮னனகடை மாதரசே ௮ரணஙகு காயகமே 

பாருலகை யாளபவ?ள பாணடியன கன்மக?ேள 

செககோல முடிசூட்டி ௪ துசைகதனம செய்பவளே 

உன்-வாரறியோம போறியோம ஒருசெயதி காமறியோம 

மககிலியக தொடடதனைத தரிகதவகை காமறியோம 

அறிரதோமே யாமாகல அழுமபுவரு மெ௪களுககு 

என்றே-௮கடூனிககு எதிராக ௮னைவோரும வக .துநினருாா 

மகுடமுடி. சாஜாககள வஈதவர்கள தாமெழுகது 

அ௮கூனிக்கு முனனாலே ௮ஈகெயக கடாசமுனனே 

இருகையைக கூபபியவா ஏதுசொலவரா சாசாகளும 

யன பிடாரிகள ஆகாய தூசகைகளே 

௮கதர தேவையே ௪௩இர சூரிய Sa 

இரஈதிரா பிரசமா3வ ககதாவா இருடிகளே 

ஆலவாயச சொககலிக்கம ௮ஙகயறகண ணாயகயே 

மாணிகக௪ சொக்கலிஙகம மகாதேவா ஆணடவசே 

ஏது மறியோமே எபபாவ மொனறறியபோாம 

ஏது மறியோமெனறு இருகையைத தானெடுதது 

காய்கற கெய்தனிலே கையைக் துவைத தாாகள
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௮மபாச நெலலதனில ௮ளளி நிமிடடினாகள 

ஒவவொரு ரசாஜாவாயச௪ சோதனை தரதாரகள 

௮மபாச கெலலையெலலாம ௮ட௩கலும நிமிடடிவிடடா£ 

மாயன பெருமாளும வச ௫௪,தஇயம பணணினாசே 

வெறறி மதயானை வீமாசன தானெழுநதான 

கெயகக௫டாசம தனனருகே நேசரய வருகையிலை 

அ௮ககனியாய் விசுகுது ௮ருகிலவர வொணணுமல 

செரதணலாயப பதறுகககே சேரவர கவொணணுமல 

வெது கருகிறதே விமராசன தேகமெலலாம 

முன்னிட்ட காலையவன பினனிடடு வாககெகொண்டு 

மாயன பெருமாளே மைததுனசே களளழகா 

எனனபாவம யானறியேன ஏதுவினை யெனறறி2யன 

சேோவச வொணணாமல செஈதணலாய வீசுலுகாண 

௮ருலெவா வொணணாமல அககினியாய விசுதுகாண 

எனன புதுமையிது எமபெருமா ளெனறு ?சடடான 

ஆயன பெருமாளும யாரை நினைககலுறரூா£ 

௮ககினி பகவானை ஆயனா தாமதொழுதா 

ஒருஈனறி செய்தவரை உளளத.தில வைககவேணடும 

௮கூனி பகவானே ௮ருசசுனலு முனதனககு 

எததனை சகாயஞ்செயதான எலலா மறகதாயோ 

மாளுனெற வுனனையவன வாளவிஜயன காததாமீன 

௮௩த௪ சகாயமது ௮ருசசுனன மேல வைககவேண்டும 

பெண்டுடைய சாசனவன பெண்ணசசை மாலையிடடான 

உனதனககுக கோபமெனன உறுததுவா?னன செஈதணலை 

கோபததை வையாதே குளிஈ,ததணணீா போலிருபபாய 

எனறு தொழுதாசே எமபெருமாள ௮ககனியை 

ஆயரது சொறகேடடு ௮கூனிதேவ ரபபோது 

குளி ஈத சலமபோலக கொபபனவே நினறுவிடடா£ 

பினன ரசாயாவா வீமன முகமபா£தது 

வாராய் மதவீமா வாததையொன்று நீகேளாய் 

மாதினுககு மககிலியம மதவிமா தரிதததுணடோ 

செய்ததே யுணடானால சே.வா வொணணாது
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கலகக௩க ஞுணடானால கடடழகா தூசநிலலு 

மன இற சகபடுகளும வஞசனைக ஸிலலையெனருல 

சாஜாககள போலேநீ ஈமபிககை செயயுமெனரூா 

வீமராசன் நெய்யைக் குடி.த.துவிட்டு கொப்பரையை 

உருட்டிவிடடது; 

மறுபடியும விமராஜ மனனவன தானுமவகது 

கொதிக்கிற கெயயருசக கொபபெனவே கினறகொணடு 

மணசகிற நெயயதனை மதவிமன பாத துவிடடான 

தாசகனான கொபபரையைத துரிதமாய செயயையெலலாம 

Go SAT னசைககணததில கொபபசையை யருடடி.விட்டு 

வேறறி மதயானை வீமனவன வகதுவிடடான 

மாய லுடனாக வழிபிடி ௧, கானடஈதான 

மதசைத தெருககடநது வனமா Ver HEL I 

காடு செடிகாணடி. கரியமலை தானதாணடி. 

ஆறு சுனைகாணடி yy FS ain MEH gp 

தருமாபுரி படடண ததில தாரவேககா வஈதுவிடடரா 

௮லலிப பெருமாளும .ரணககு மேதுசொலவாள 

இததனை போகளி?ல யெவனைத இருடடனெனபோம 

௮நநதங3காடி ராஜரிலே யாசைக திருடனேனபோம 

சததியஞ செயதாரே தரணியுளள சாஜாககள 

கெயயிலே கைதோயத்து நெலலை நிமிடடி Cot Karr 

சோதனை காடடிவிடமுத துரைகளெலலாம போசலையோ 

அ௮னைவோரசைப போலாக மவனுஙகை சதோயககவேணும 

கொதிக்கிற கெயயதனைக குடிக்க விதிமுறையோ 

திருடருககுத தெயவமுணடோ சூதருககு நேசமூணடோ 

வானஞ சுழலவதறகு மருகதுணடோ அ௮வனிட.த தில 

பூமி சுழல்வதறகுப பொடியுணடோ அ௮வனிடத தில 

வணண பருகதெடுததுத தணணீரி லுரைததானே 

வபபுதுபபுப பேசியவன வாயபபழு தஞ் சொலலலையோ 

ஆற்றிலே தானபு£டடி ௮வனையும கொலலுமென றேன



௮லலியசசாணிமாளை 141 

ஒ்வனுடைய மகதிரமும ஆறறைச தடுககலையோ 

தூககலே போடடவனை கோழியே கொலலுமெனறேன 

ot Busts Oster pair a Aa விதை.பினால 

சாளியமமை கோவிலி3ல காவு கொடுககளென 3 pen 

வடவாசல செலவியரசை வாயகதடை சுடடி விடடான 

பணடாரம போலேவ௩ ௫ 'படகபடி சதான வாசலிலே 

வமபுகளும ஓமபுகளும வாயபபழுது சொனனாே 

௮ரவததை விடகொன ஆணடியைக கெரஉ ஓமன 2றன 

பாமபுதடை கடடினா2ன பாதக னானவனும 

யானையை மகமேறறி ஆணடி யைக கொலலு மபெனறேன 

யானைகடை கடடினானே அ௮ருமபாவி யானவனும 

வேதியனைப போலவஈ து 2வளவி வளாக. இனொா2ன 

மனையவனைப போலவஈ.து மககிலியஈ தரிததானே 

கெயயைக குடிககவகை கினைவறிய மாடடா2னோ 

மலையாள விததைகளும மகதிரமுல கறறபாவி 

எஈதவஷா ராஜாவோ எனககறியச சொலலுமெனமுள 

தீருமா புரமாளுக தருமாதமபி யெனறுசொனஞா 

கெயயைச குடி.ததவனதான நீதியுளள வீமசாஜன 

வெறறி மதமுடைய வீமசேன னெனறுசொனஞா 

அலலியரசாணி பஞ்சபாண் டவரோடு 

சண்டைக்கு வருகிறது, 

௮வவா£ ததை தானகேடடு அலலிப பெருமா ஷம 

எடடிப பழமபோலே இருகணணுஈ தான௫வரது 

உருககிய செமபொனனும உதிரமுபபோல கணசிவகது 

தருமா புரமெலலாக தவிடுபொடி யாயிடிதது 

தஙகமதிற கோபுரதகதைத தரையோடே சாய்ததிடுவேன 

ஆமணககும பருததியுமாய அடா விதைத திடுவேன 

ஆணபெண சிறையாக அடஙகலும யா னபிடிபபேன 

தண்டு பயணமெனறு தனிபேரி போடுமெனறுள் 

வெடடியானைத தானழைதது வீரமுர சறையுமெனருள 

  

pte வு ன 

1 படகம - தமபட்டம,
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ஆருயிரம பாண்டியர்கள ௮டககலும பயணமெனறாள 

இனறுவெளிக கூடாசம இயலுடனே போடுமென்றாள 

சணடாவை காடடுமெனறாள த.மூககை யடியுமெனருள 

அபபோது சாபபவனும யானையின மீமதறி 

அடி.ததான பறையோசை ௮மமதுசை தானஇச 

மதுரைப படைகளெலலாம வாருகசக ளெனறுசொலலி 

ஆயுதககள சடடி ககொணடு ுனைவோரும வாருமெனறு 

௮டிதத பறையோசை அமமதுரை ஈசாகேடக 

ம.துரைப படைகளுடன பகாசனகக ஞளளவரும 

எணணானகு ஆயுதததை யெடுததசையிற கடடிககொணடாா 

௮.திரதருஞ சமாகரும ௮௧௧7௧ சானவரும 

கலிககா தெலுககாகளும கனனடிய சானவரும 

ஈழதது வககணரும இளகாடடுச சோனகரும 

ஆரியரும விரியரும ஆனமலை அளுவா களும 

உடையவருஞ சூதகரும ஓடடயரும பபபாரும 

குறவா மறவாகளும குசசிலிய சானவரும 

வனனியா துலுககாகளும மராடடிய சானவரும 

வேடாகளும விலலியரும வேணசன மூளள வரும 

படடயஞ சூரிகளும பாரியவில சமு.தாடு 

நிமிசா பெரியலகு கேரிசமாம பெரியகததி 

குலிசமுஞ சூலிசமூக குணடுதுப பாகககளும 

மணவெடடி கோடாலி வலலயம இருபபுலகசை 

வாளுகளும வேலுகளும வளை சடியுஞ சககாமும 

கணடகோ டாலிகளும கவுணடுககல உருணடைகளும 

சாணி பூசசுவிலலும சேனைவித ஆயுதமும 

சமபமும பாசககளும காலெட்டு ஆயுதமும 

எணணாுனகு ஆயுதததை யெடுததசையிற கடடினார்கள் 

ஆயு,தககள கடடிககொணடு ௮நேகசனம பயணமானார் 

சட்டைதமான வச்ரகபாய் தரிதசா£க ளெலலவரும 

* சாமபு-பழறை, சாமபு 4- ௮ன -சாமபவன ஃபறையடிபபோன ௮ 
பழையன
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சண்டைக்கு முஸ்திபாய்ச சமா ததரெலலாம வருரொகள் 

வநது நிறைஈதாகள வளமபெரிய சேனையெலலாம 

யானைகளோ ௮றுலடசம ௮௬ வஙக ளேழுலடசம 

ஒடடகங்கள பத.துலடசம ஓனரறாகக கூடடினாகள 

காமேகம போலாகக க.றுதகானைக FLL SGI 

வானதது மேகமபோல மதயானைக கூ_டககளும 

செவவானம போலாகச சிவஈத புரவிகளும 

வது நிறைஈதனவே வளமபெரிப ௮லலியணடை 

பொனனினமலை காடாளும புகழபெரிய ௮ணனாலகளை 

அ௮ணணலைத தானழைத.து ௮மம.துசை யாளுமெனருள 

வென்று செயமடைகஈது விரு அகட்டி. வருமளவும 

செயிதது வருமளவுஈக தெனமதுசை யாளுமெனறாள 

முூக.துப படுஈதுறையும மூபபிமா படடுடையும 

யானைப படுஈதுறையும யாவும பகனமெனராள 

பவளம படுக துறையும படடண _ழம பதஇரஙகாண 

கபபற படுக துறையு கடற?சாககும ப.க இரககாண 

செயிதது வருமளவுஞ சாமதுசை யாளுமெனறாள 

பயணம பயணமெனனுாள பயணபேரி படியுமனள 

௮மபெடுத து விலலெ௫ிதது Brum Ss நூணிகடடி 

எலலாரும பபணமென௮ ஏறினாள தோமேலே 

வானத.து மீனரபோலை மணிரகககள வருகறவே 

Br யிரந BB HL ௮ணிதுணியாயப Cure pCa 

Oerssdmas தணையெனறு தேசை ஈடசஇனாளே 

“Fe ுறெனனும யானைகெடுக தேசசையும 

வண்டில கறிச௫யிடும மதயானை கோஷமிடும 

குதிரை கனைததுவா காடிமனனா சததமிட 

வெயிலுக கெதெதராகள வெளளைகலல கூடாசம 

கானலுக கெடுததாரகள கறுபபுகலல கூடாசம 

பனிகளுக கெடுததா£கள படடுகலல கூடாரம 

* சமுதாடு - ஒருவிசகச,த.இ, கேரிசம - எ.மினெ.ற ஆயுசம; வச9சா 

யூதம) சூலிசம-- சூலம, ஓ.சாயுதம
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கறுபபு நிசான் சவெப்புகிசான் கலு பறக்றெதே 

அலலிக கொடிவிருது ௮சைூறது தோமேலே 

மஞசட கொடிபறகக மகரதோ ரசணமசைய 

வருகிற 2௧ மூலபலம மணணிலிடக கொளளாதேே 

ஆறறுமணல போ?ல ௮டுககடடுச சேனைவரும 

மீனகுஞன குழுவைபபோல வேண சென௫களவரும 

காட்டுக களாபபூவு௦ காளானும முளைததது போல 

சுறறிக குடைபிடிததா£ சூரியனும தோற?ரட 

பககக குடைபிடி ததா பகவானைக காணாமயல 

செஈதா ளெழுமபின 7௧ சூரியனைக கபபினத 

கருதா ளெழுமபினதே கஇ£ீரானைக கபபிளதே 

அடிபடுதே பேரிகைதான ௮ரதரருக தான இர 

யானை மல பேரிகையாம குஇிசையினமேல 2டஙகரவாம 

ஒடட.கமேல 3கபகது ஓசை யெழுமபின சத 

வெணகலப 2பபேரிகைகள விருது முழககிற2த 

பாஞசசனயம தவத தம பலவிருதுக கானூழஙக 

ச௪சரிகை விணனைகளும கதாகக pres ow 

ஒறறைவால சககது கான oat 5) SM Was B47 

வருகிறதே மூலபல:௦ மணணுமவிணணுு தான இர 

மதுசா புரியைவிடடு வனகாடடிற மீபாகலுறமுா 

சாடு செடி காணடி கரியமலை தானகடநது 

ஆறு சுனைதாணடி ௮இக வனங்கடகஈது 

வேலகை யடாகதவனம வெணகளாப பூததவனம 

கோங்கு பெருததவனம கொனறைகளாப பூததவனம 

அ௮ண.டாகண டியாக தணட வனஈகடகது 

அலலியமமாள தருமாபுரி ௮தெகாள தளததுட னே 

படடண ததைச சுறறியெககும பாளையகசள சூழரதன வே 

பஞ்சவாணக கூடாசம பலஇிசையும போடடாாகள 

1 நிசான (இகதுஸ சானி) -கொடி 

2 டஙகசா-- ஒருகடபறை 3 5சபச--(இகதஸசாணி) args Su
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1! மூதஇரிக்கை போடடாளே முடிமன்ன சாசாததி 

? சணடாவை ஈடடாாகள தமுககடி கசா பாளையத இல 

சணடையின பேரிகையைத தானடிததா£ பாளையதஇல 

௮டிபடுதே சணபேரி ௮டிவானக இடிபோலே 

கோடைகாலத திடிபோலே குமுறுதே ரணபேரிகை 

செவவானத இடிபோலே சோ முழககறதே 

௪ததத தொனிகளெலலாம தருமசாசா கேடடுவிடடா£ 

காணாமல மககலியம கடடினா சவளகழுக இல 

பொயசசத இயமபணணிப புகழவிமன வகதுவிடடான 

அகையினாற சணடைசெயய ௮0கேகதளக கூட்டி வரதாள 

சணடைபண்ணி செலிககசசொலலும சாமாகய சாஜாவை 

வகதாலே யாசசுது வராம லிருகதாககால 

நாளை-கோடடை தனையிடி.கது கொததளமுக தானிடிபபோம 

தஙகமதிற கோபாரததைத கரையோடே சாயததிடுவோம 

ஆமணககும பருததஇிகளும ௮டா விதைததிடு வாம 

ஆணபெண சிறையாக ௮டககலும பிடி ததி வோம 

கடுது வாசசொலலும கடடழக சாஜாகளை 

எனற-அ௮வவராததை தானகேட்டு அலககாசத நாதுவனும 

௪௩தன வடிவழகா தருமாணடை வஈதுவிடடான 

வணக ஈமஸ்கரித.து மக இரியு மே துசொலவான 

முசா புரியாளும வாழவசசி யலலிககு 

காணாமல மககிலியம கடடினா TUM S pF Sev 

பொயசசத தியமபணணிப புகழவிமா வஈதாராம 

ஆகையி னாலேதான அ௮லவிதளம கூடடிவகதாள 

சணடைககு வகதாலே அ௮லலாஅ தாரவேரதே 

கோடடையை யிடி ததுவிடடுக * கொமமையழிப பேனெனரமுள 

சணடைககு வாசசொனனாள தருமலிலக சா ஜாம்வ 

எனறு சரணமிடடான இயலான மக திரியும 

தகக புகழுடைய தருமாவா தாக ேட.டு 

மாயனபெருமாளின மதிமுககதைத காமபராதது 

1 ர,ததிரிசகை - மறுகை 2 சணடா - கொடி 

3 கொமமை - கொசதளம 

19
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தைய லிளககொ டி.ச்குச ச௪கதியஞ செய்யவென்று 

தெனமதுசை போனீசே சேதியெனன சொலலுமெனறுர் 

௮௩32௧ நடஈசதொரு ௮தஇிசயததைச சொலலுமெனருர 

! மமலிமைஈதா தருமருக்கு மாயவனா சேதுசொலவார 

மண்டலதது OT QT BBO வஈது௪த இயம பணணினாகள 

வெறறி மதயானை வீமராஜ னேதுசெய்தான 

கொ திககிற கெய்தனிலே கொபபென3ேவே கைதுவைத்து 

௪தூயததைச செய்யாமல தாமககள வாழமா£பன 

கொதிக்கிற கெயயிருக கொபபசையைத தானெடுதது 

கெய்யைக குடி.த.துவிடடு நிமிஷ முருட்டி விடடான 

மதபபடட வீமனசெய்த வனமையினா லிபபோது 

சண்டைககு வஈதாளே சாமாததஇய மூளளகனனி 

சண்டைககு வரதவளைச சறறுமவிட லாகாது 

சண்டை களைசசெயது சமாததறிய 2வணுமெனரூாா 

வஈதசண்டை விடலாமோ வளமபெரிய கருமசேகீ£ 

Ger gna கடைஈதாலே பெணணா) விரவாளோ 

வென்று செயிககவேணடும விீரபடடஞ சூடடவேணடும 

எனற-இவவராததை கேடடவுடன எமனமைகத சேதுசொலவரா 

யாசை யனுபபிவைபபோம அமாசெயது வருவதறகு 

எவரை யனுபபிவைபபோம எமபெருமாள சொலலுமெனரூ£ 

BGO சகாதேவ சாஜாககள தககளையும 

வெறி மதயானை வி.மனையு மனுபபுமெனருா£ 

கூட வெகுசனததைக கூடடி யலுபபுமெனரஞுா 

தானுககூடப போட$றனகாண சாஜாவே ௮ஞசாதீர 

வென்று செயமாக வெளிபபடடு வருவேனெனறா£ 

மனதுக கிசைஈ கபடி மாயனே செயயுமெனரூா 

பாண்டவர் அல்லியாசாணியோடூ சண்டை. 
சேயய வருதல். 

தருமாது சேனைகளே சகலசெனம வாருமென்முூா 
இனறு வெளிக்கூடாசம இயலுடனே போடுமெனமு£ 

cane cee cere ene ren eg ee ee ஸ் இணைவதும் கதைத்த களைக்... பன்ன்கள்ளனைவள்னா 4 = es 

1 மறலிமைஈதா - எமனுடையகுமாசா
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சண்டைபேரி யடியுமெனறா சண்டாவை நாடடுமென்றா 

பாளைய௪க ளூளளவெலலாம பயணபேரி யடி யுமெனரூா 

ஆடா தோபபாகா அ௮லஈகரிகந சேரசையெனரா 

தோபபாகன தானுமவநது தேரை யலககரிததான 

ஆறுவண்டி நூறுச௪டடம அழகான குததுககாலகள 

குத.துககால சொபபனிடடு கொடுஈகைத இரைவளைதது 

குமப கல௪சம.து கொடுககை யல௩க॥க.து 

தேரை யலஙகரிததுத 2காபபாகன கொணடுவககான 

௮லஙகாசச சேலையினை ௮லககாரம பண்ணினா 27 

நாலுபககஞ சாலாகளும ஈவரதன '2தாரணமும 

கணணுடி௪ சலலிகடடிக கவரிமான சுஙகுவிடடு 

! 8ீரதுகொதது ஆசாயசசி ௮ரந தமணி கட்டினா 27 

நவகணட விரமணி கானகுபககக கடடினாரே 

மாவிலை; ோரணமும வாழைமாக சடடினாகள 

நானகு புரவிகளை ஈனராயக குளிபபாடடி. 

நானகுகால வணடயமாம ஈடுககழுகதிற கொலுசுகளாக 

முனனாலே சுடடிகளும பினனாலே குசசுகளும 

மாணிககக கடி.வாளம வாயிற கொடுததானே 

நரனகு குதிரைகளை ஈனறா யலககரிததான 

தேரிலே கடடினானே சிரான புரவிதனனை 

சாயநதிருஈது சணடைசெயயச சாருமணை போடடானே 

குனிஈ திருஈ.து சணடைசெயயக கூடவே மமடையிடடான 

ஓஞசரிதது௪ சணடைசெயய ஒருகுதலை யணைகளிடடான 

சஈதனப பொடடுமிடடு சாமபிர1ணித தூபமிடடான 

தேதசை யலககரிசஅத சதோபபாக னோடடிவகதான 

அலககரிததே னெனறுசொலலி அடிபணிஈது தெண்டனிடடான 

வெற்றி மதயானை வீமராசன சானெழுஈதான 

ஈகுல சகாதேவ சாச பெழுகதிருகதா£ 

ஆயா பெருமாளும ௮ரிராமா தாமெழுகதா£ 

1 ஐஈதுகொதது ஆரர்யசச - வளைஈதகாம பொனதறில 80துமணிகள 

கொ சசாயிருபபன,
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வாகசூவல ய௩தோளில மசூட மணிமுடியில 

வாளுகளும கதஇகளும வலதகையில கானணிஈதாா 

அமபுவிலலுு காமெடுததா அ௮மபருத தூணிவைததா£ 

சடடைகமான வசசகபாய தாமணிநதா ரசசாகருநம 

சிறஉருணடை சுணடுவிலலும ச௫காணிப பூசசுவிலலும 

கணடசேோர L$ VE AID BUD GUANO ச௪ககரமம 

வசர கதையணிகதகான மதவீம சாசனவன 

தண்டா யுகமெடுககான ச௪தகதஇிவல தாமெ௫கதான 

சணடைககு முஸதீபாயச சமாககன வெளியானான 

அருசசுன னதுவறிகது ஆயரசணடை. மீயாடி வகதான 

மாபன பெ ருமாமீள மலரடியில யானசாணம 

அலலி யவ சளாடே அ௮மருககுப Cur baa 

அவள மேலே யமபுபடடால ஆவி யுருகவிமம 

சீவ னழிகதிர2வன செலவழிஈ ற போ சவனெனருன 

மாண மடிஈதிடு?வன மாதருககுப பாணமபடடால 

எஈதவிச மானாலும இடடுவர வேணடுமையா 

பொற்கொடி மாதரசைப பிடி. அவக சேருமையா 

ஈலலஆ அருசசுன சே ஈமககுக தெரியவரும 

சதவித மானாலும இடடுவகது (2சாககிறேன போ 

உன-மனதுக கஇசைகதபடி மனனவ ன செய 8 moa Sur 

எனறது சொனனாசே எமபெருமாள அஆண்டவரும 

அப மீபாது அருசசுனனும ஆணழகன சானெழுகது 

வெறறி மதயானை வீமனணடை யோடிவகதகான 

மசுகரியான வீமனுககு வணங்கி ஈமஸகரிததான 

அண்ணா மதவிமா அடியே னொருவார£ததை 

அலலி யவளமேலே அ௮மருககுப போறீசரோ 

அண்ணா அ௮வளமேலே அமபு தொடுககாதீ£ 

dad sans செயயவேணடாம மெலலியகத அலலியசைகத் 

aro மாயபபிடி ௧௮ தமையே கொணடுவாரும 

எனறு தொழுகா 2ன எழிலவிசய ன ருசசுனனும 

அபபோது விமராசன ஆணழகன எதுசொலவான
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நல்லது தமபியசே ஈமககுத தெரியவரும 

எனறுசொலலி மதவிீமன எறினான தோ மல 

ஏறவே தோமேலே எடுததா£ நெடுகுடையை 

முதது௪ குடைகளெககும மு ழவயிச கறகுடையும 

படடுக குடைகளெஙகும பலகிசையுக தாளபிடி ததா£ 

இருஷ்ணாது தோமே?ல கெருடக கொடி பறகக 

வீமாது (2தாமே?ல வீரசிகக கொடி. பறகக 

ஈகுலாதூ தோமேலே காமக கொடி பறகக 

சகாதேவன தோமேலே சாஸதிரக கொடிபறகக 

௮௪௪ இறுகிறெனனும யானைநெடுக 2தரசையும 

வணடில கஇறிசசியிடும மதயானை கோஷடமிடும 

குதிரை கனைததுவாக கோடிமனனா சதசமிட 

யானைசேனை பரிவாாம ௮டஙகலும வருறெதே 

செகழூ ளெழுமபுவது சூரியனைக கபபுறது 

கருதா ளெழுமபுவது கஇ2சானைக கபபுறறு 

மணதா ளெழுமபுவது மணடலததைக கபபுறது 

அ௮டிபமிே சாயபேரி ௮ுுஈகர௩ கான இர 

வெணகலப பேரிகைகான விரு* மூழஙகிறறு 

சண்டைசண்டை யெனறதாநது சணடை.பேரி யடி.படுதே 

வெறறிவெறறி யெனறுசொலலி வெறறிஈகா ரடிபடுத 

ரணகள ரணககளெனறு ரணபேரியடி பமி?த 

கோடைகாலத இடி போலே குழு 25 சணமேரி 

௮டி.வானத இடி. போலே ௮டிபு 25 ரணபேரி 

௮ணடக இடுகடெனன அடிபடுதே ரணடேரி 

மணதாளுஞ செரதாளும மணடலததைக கபபின வே 

வரும சனசகளெலலாம மட்டு மிதஙகளிலலை 

படடணததைத தானகடஈ.து பாளையம வருகிறதே 

யூகம பிரிதசாகள டி5த,5௧கள செயயவெனறு 

வது முனைதொடுதகா£ வளமபெரிய சேனையெலலாம 

இருதாத.துப பாளையககள எட்டி கெருககனவே 

। உததி பிரிததாகள யு,ததமும பணணுகிறு£ 

1 உததி - இசைவானவகுபபு
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விலவளை த.து காரிபூடடி. வேணடாணக தொடுததாரகள 

சசமேற சரமபொழிஈதா£ சாமாததிய முளளவாகள 

௮இரதரும சமரதரும சமசதரும ௮இசதரும 

கலிசகா தெலுககாகளும தெலுங்கா கலிககாகளும 

கனனடியா வனனியாகள வனனிபாகள கனனடியா 

சததஇிரியா முகஇரியா முகஇரியா சத திரியா 

யானையோடு யானை தாக்க அசுவததோடு ௮சுவரதாகக 

ஓடடசமும ஓடடகமும ஓஒனரூகப போசசெயயும 

ஒருவருக கொருவராக யககலகள பணணுகிறரா 

எடடிறறே ஈலலசணடை எழுமபிற சீற tar cull 

மூளகிறதே ஈநலலசணடை முழற மத ரண 2பரி 

வது முனைதொடுததாள வாழவசசி யலலியமமாள 

வெறறிமதயானை வீமராசன தான பா£தது 

வநது வளைகதான வலலிடி போல தோ திரபபி 

தேசைத தஇிருபபிககொணடான செஙகையில விலலெடுததான 

விலவளை ௧௮ சாரிபூடடி விலலைக "7குணக கொனிசெயது 

௮மபு தொடுததானே ௮லலியவள மேலாக 

வாரிப பொழிஈதானே வளமபெரிய அஸ.தஇிரததை 

வாயுவாஸ இரலகளுடன வருணாஸ இசககளுடன 

இமையாஸ இரலகளொடு இஈஇிராஸ இரககளுஈதான 

சூரியனது ௮ஸதிசமாம சுபபிரபணி.பா ௮ஸதிரமாம 

சாமசசஈதிரா ௮ஸ.திரமாம ல ௯8 ௩மண ரஸ இரமாம 

மூடுபனி போலாக முடுகிவிடடான பாணமது 

பாணமவரும வேசகதனனைப பாாகக முடியாது 

௪ரவருஷம போலாகச சரமேற சரகதொடுததான 

கணடாளே அ௮லலியபமாள கணகள சிவஈதாளே 

சீறி யெரிபறகது சிஙககதைப போறக துமபி 

கழுததிலே மககிலியக கடடினது ஆரடாசொல 

இருடபெ பய3ல.புன வன பறித திடு வேன 

சணடிப பயலேயுன சமாகதை யழிபபேனபாா 

குணம தொனி - குணததொணி - விலலின கயிறரோசை,
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என்சமர் சதுஞ் சேவகமும இப?பா தெரியுமடா 

௮லலி பெயரைசசொனனால (tp Dn oon வாயமூடும 

௮லலி பெயசைசசொனனால ௮ணடரணட௪ இடுகிடெனும 

அ௮லலி பெயசைசசொனனால கலலுதெயவக கூகதாமே 

௮சைநாழிக கொளளையிலே அ௮ாதகனுூரா சோதடுடுவேன 

என்று-தேசைக இருபபினா2ள செஙகையிலே விலலெடுததாள 

பமபசம போலாகப பாச சகா இருபபி 

௪க௧ரக இ௫ரிபோ2ல சமாகதுடனே தோ இருபபி 

விலவளை ௧௮ காரிபூடடி விடடாள சரபாணம 

தொடடாளே விலலதனை தொதெதா ச சரபாணம 

விடடாள சரபாணம மேகககள தாமமறைய 

ஆகாய முளளதெலலாம அ௮மபா2ல பஈதலிட்டாள 

௮மபு வருமவிதககள ஆறறமுடி யாது 

பரணம வருமவிதஙகள பராககமுடி. யாது 

கார்கதிகை மாகதஇலே கனததமழை வரதது பால 

லபபசி மாதக௫லே ௮டாஈதமழை வகதது போல 

சோனை மழைபோலே சொரிகமுள பாணஙகளை 

7580 gon Graser ௮னஈதம Our Sep ar 

கெலலிப பழமபோலே கெருககறெறே கொபபுளககள 

௮ரதெல்லிப பழமபோலே ௮ஸதமெலலாக கொப்புளிக்க 

BIT HSIN மடடாக ஈலலசணடை பணணுகுிமூா 

தனமேலவரும பாணபெலலாம சககரிபபான விமராசன 

ஒருவாவிடட பாணமது ஒருவா விலககககொணடார 

இருவாசமானமாக இனியசண்டை பணணுகமுா 

வீமனவிடும பாணதஇனலை வெகுசனககள மாளுகற 

யானையினமே லிருகதுசை ௮றுஈ து விழகிரா 

குதிரையினமே லிருஈததுசை கொககரிதது விழுகிற 

ஓடடகமே லிருகததுசை ஓலமிட்டு விழுசரூாகள 

௮மமாடி. யெனறுசொலலி ௮றுகஅ விழுவராகள 

தென்னககாய போலாகச சேனை தலை யுருளவிடடான 

பனகாய்கள போலாகப பறிததெறிவான வேணதலை
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௮றுகத தலைகளெலலாம 1 அமமானை யாடுதககே 

பெடடியும பேழைபோலே பெலிகொடுதத தலைகளபோலே 

சட்டிகள பாணைபோே தலைகள உருளவிடட ரன 

அமமாடி யெனறுசொலலி ௮ேசந தலையருநோம 

காலகளறறுப போயவிடேவே கைகள றறுப போயவிட வே 

௪ரல குடலசரிகது இருகிலக இல வி.மழுவாருஈ 

பணிககுடலகள கானசமிகது மணணில னிழமுவாருா 

நிலமபூசசிப போலாக நிலதகதில ௩௬௩௧ லுறரூா 

சாகிற உணிபோலே சசையில ஈ௬கலுறளாா 

செத்த சனககளெனறால செப்ப முடியாது 

அலலியினறன பாளையகங்களா அலைக தலைஈ மூ ஓடுற2வ 

சணடைபணண மாடடாமல சலாபபணணி ஓடலுறமுூா 

ஆயககதைக தாவைகத அருசகேசலாம பணணுவாராம 

பண்டார மெனபாசாம பாசேேசி யெனபாசாம 

நரமததைக காடவொசாம கானதாக னெனபாசாம 

பூணாலைக காடடுவாசாம பிராமண னெனபாசாம 

பிச்சை யி துணணப புறபபட டா மெனபாசாம 

ஆயுகக)க தாவைக௫ DROSS OTL பண்ணி 

யோ தெயவமெனறு அலைகிறவே பாளையஙகள 

வடுக செலலாம நீளெனபரா வணடமிழா கணணீரெனபா 

ஆலுகக(ெலலாம பாணியெனறு சொலலிப புலமபுகிருா 

தண்ணீ தணணீாஎனறு தவித அப புலமபுகிஞுா 

மாபளவு சததாறு வழியவிடடான வீமசேனன 

பிடாரியத கோவிலிலே பலிகொடுககும கடாககளை பபால 

௮மமையாா கோவிலிலே ஆடுவடடு / பாவனை போல 

அதளளுூற தலைகளெலலாம செருககளககள கொளளவிலலை 

ரததாறா யோடினதே ரணமுணடக கொககரிகக 

இகத விதமாக இனியேபோச செபவதிலே 

தேவாதி தேவசெலலாஞ செபபுவா சேோரவா£ததை 

OTios Bi சண்டைரனபாார ராரா வண்ன சணடைசான்பரா 

I அமமானை - இது மகளி விளையாட்டில ஒனறு
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சூரபத்மா சண்டைஎன்பா£ சுபபிரமணியா சண்டை என்பார் 

விரபதான றன்னோடு வேளவிதககன சணடைஎனபரா 

விமனைபபோற சணடைசெயவாா யாருமிலலை மேதினியில 

வெற்றி மதயானை விமனவன பினனிடையான 

நதானகுகாள மடடுமவன ஈலலசண்டை பண ணுகிருன 

௮லலிப பெருமாளும !ஆகூரமிததுப பறகடிதது 

ஆலவாய்ச௪ சொக்கரெனனும ஆணடவசைத தானினைகது 

'இவவியாஸ இரமதனைத தூபமிடடுக கானெடுததாள 

மஈதிர தூபமிடடு வீமன பேல ஏவிவிடடாள 

மாாபளவு வாகூ8ய தோளபிளககக தொதெதுவிடடாள 

௮௮-மேலிடடு வருகிற2த விமனது கோ மல 

வாயில நெருபபெரிய வத விழுககதுவே 

தரு முடைகக?த செமபுரவி செதத'?,த 

போடடசடடை வசாகபாய பொடிபொடியாப (போசசு 2த 

சடடை தமான வசரகபாப் தவிடுபொடி யாசசுத 

சரீரகக ஞளளதெலலாம சலலடைககண ணாசசு2த 

மானக குலை தானே மதகரியான வீமசேனன 

விழுது எழுகதவனும வெடகககெட டோடிவிடடான 

ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் யுததம் 

மாயன பெருமாளும மலைசாமா சணடுவிடடா£ 

கைமோசம வகததெனறு கரியமால தோ இருபபி 

வஈ துமே சண்டைசெயதா மயிலனையாள முனனாலே 

பமபரமபோல தோ தஇருபபிப பாணந தொடுத துனடடாா 

அ௮லலிப பெருமாளும ஆக௫ூரமிததுப பறகடித தூ 

சொககசைத தானநினைததுத தொ_டாள கெ௫மபாணம 

இருவ ரிரதககளும இருகிலத கில தாபசுழல 

விடடாள சாபாணம மேசவணணன தோமேலே 

வாயுவாஸ இரககளவை வருணாஸ் இரககசளவை 

வசர பாணமதை வாரிச சசாமபொழிகதாள 

1 gsOrds p=Card sg ட 
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ஒன்றலல இரணடலல ஒருகோடி பாணமவிடடாள 

சூரியனை க கானமறைததாள தொடுதகவித பாணநதமமால 

ஆகாய மூளளகெலலாம அ௮மபாலே பஈதலிடடாள 

பெருமாளும அலலியரும பிரியாக சணடைபணணுூர£ 

மாளுஞ செனங்களெனறால மட்டு மிகஙகளிலலை 

செ,௧த செனஙகளெனமுல செப்ப முடியாது 

ஐயகோ கெப்வமெனறு அ௮லறு?க பாளையகள 

யானைமே லுளளவாகள அ௮பயமிடடு மணணைககவவ 

குதிரை லுளளவாகள கொககரிகஅ மணணைககவவ 

ஓடடகமே லுளளவாகள தலமிடடுக €ழபுரள 

யானை த தலைகளவை ௮பயமிடகிக கீழபுரள 

குதிசைக தலைகளவை கொகசரிததுக கானவிழவே 

ஒடடகக.இன தலைகளவை தலமிடடுக கீழபுசள 

இஈத விதமாக இனியசணடை பணணுகிரா 

அலைகடல சகதமபோ லை அ௮பயமிடடாா வெகுசனககள 

கூகஞூ லிடுகிறவே கூடடமிடும பாளையககள 

gquu சிவாவெனறு அலைகிதவே வெகுசனககள 

வடகசெலலாம நரீளெனபரா வணடமிழா தண்ணீரெனபா 

அ லுககசெலலாம பாணி௰யனறு அடி துடி க.துக கூவுகருா 

கணணீாகணணீ செனறுசொலலிக சகவிககிறேவே பாளையஙகள 

அ௮பபோது ௮லலியமமாள ௮.இகமான கோபமதாய 

வசர பாணஈதனனை மநதிா நூபமிடடு 

மாயசது தோமேலை வலிகது இழுகதுவிடடாள 

இகஇர னஸதிரமாம இடி பகவா னஸ்இரமாம 

சாமசசக இரன ௮ஸ கிரமாம காராயணன அ௮ஸ.இரமாம 

அசுகினியின ௮ஸ இரமாம அனி தம Oust JS m Son 

ஒனறலல இரணடலல ஓ. ,2காடி பாணமவிடடாள 

வாரிப பொழிஈதாளே வரமபெறற ௮ஸ.இிசஙகள 

எடுகதுப பொழிஈதாளே எழுலடசம பாணஙகளை 

விழிகககண சிமிடடாபல பொழிஈதாள ஒருசாமம 

பாதாள மூடுருவப பாணக தொடுததாளே
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ஆயன் சரீசபெலலாம அகஙகம பிளககடி தகாள 

மாயன சரீசமெலலாம ரததமய மாககிவிடடாள 

சலலடைக கணபோ ல சரீரமெலலாக துளைததுவிடடாள 

மயிருக கொருபாணம மககைஈலலாள தானதொடுததாள 

விலபிடி த௪ கைகளெலலாம மெதகசச சிவரகன வ 

கசைகளும சோர இடவ கனனிய ரம பாணமலவிட டா 

ஆகாய தேவரெலலாம அ௮லலியரைப புகழஈதா£கள 

இரகப படியாக இடாசெயயும Sound eww 

இவனே வெகுபாரம எனது மன இலேெண ரி 

இடிபாண மொனறை யெடுததா!2ள யலலிய/1ரச ள 

மாபளவு வாககிம்ய தோளபிளககத தொடுகதுலிடடாள 

வாயில கெருபபெரிய வது விழமுஈகதுகாண 

தேரு மொடிஈத3?த செமபுசவி நா லுமபோய 

சடடைதமான வசரகபாய தவிரி பொடியாகியது 

செஙகையில விலலழிஈ து தேகசட்டை தானழிநது 

பாதாதியா யோ கினா பாரளரதா ரெமபெ நமாள 
29 கைமோசம வஈததெனறு கரியமா '2லாடி விடடா£ 

சகாதேவன Uf HL. 

ast Fars suo கமியமா லோடுவரை 

சேதரைத இருபபினான செஙகையி3லை விலலெடுகதான 

வநது வளைஈ*தானே வலலிடி. 2பால சகா? தவன 

பேரிகை யடிபடவே போயெதாததான அ௮௨லியுடன 

சணடைபே மிகையறைஈது சமாததுடனே வகதெதாததான 

கணடாளே அ௮லலியவள கணணிரணடுக தாமஏவகக 

ஒருபாணம விடடாளே உலகமெலலாக தான இர 

பேரிகையைக இழிததாளே பெரியடமா தானகிழிததாள 

இடிக ளிடி தததுபோல இளையோனதன தேருடைததாள் 

வசர பாணமவிடடு மாபைபபதத லாயகடிழிதகாள 

விழமுஈதா னெழுகதிருகதான வெடகஙகெடடு தடிவிடடான
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சகாதேவன் அல்லியைப் ।லிக்கூண்டு 
செயது அதில் பிடித்தது. 

௭ஈத விதசதினாுலே இவளைச செயிதகஇுடலாம 

அ௮ட௫காத நீலிதனனை ௮டககுமவழி யெபபடி தான 

எனற்து தானினை-து இனப௪ சகாதேவன 

உளள ௫கை சாஸ்இரததை உததியடன தானபாஈகதான 

பாதாள அஞ்சன த்தைப பார் BT oor ௪காதேவன 

பததுசுறறு புலிககூணடைப பாங்குடன கொணடுவக.து 

சூ. துபணணி யலலியரைப 'போனி லடை ௧௧(2வணடும 

இலலாமற போனாசகால இவளைச செயிசசமாடடோம 

இவள கையால மாளுவ.து எலலவரும கிசசயகதான 

கானறு-சாஸதாததைத தானபாரததுத தளாரதான சகா ேதேவன 

2 செருககள ததை விடடவனுஞ சககரமாயப போகலுறருன 

மாளிகையில போயசசோகதான மனனன சகாதேவன 

விசுவபிமா தசசாகளை விரைநதோடி யழையுமெனரான 

அபயபோது காவலாகள அழைததோடி வஈதாகள 

ஆயிரஈ தசசாகளை ௮ழைததுவஈத விடடாகள 

ang பணிஈதாகள மனனனசகா தேவனை ததாம 

௭மமை யமழைததபணி யாதெனறு கேடடாகள 

நிமிஷமசை நாமிகையில நிருமிபபீ£ புலிககூண்டு 

ஒருபககம பாததா?ல உசசிகதகதோ போலிருக்க 

மறுபககம பராததாலே மசசுவீடு போலாச 

மறறொரு பககமது வளமபெரிய கோடடையதாய் 

பத.துசசுறறுக மீகாடடையதாயப பககு கதவுவைதது 

வாசலுக்கு வாசலது வசசசததாள போடடுவைதது 

சாவியுஞ சககலியுக தாழபபாளும வையமெனருன 

ஆயிசஈ தசசாகளும ௮ககணமே சொபபனிடடா£ 

கிமிஷமசை கா ஜிகையில கிருமி தா விசுவபிரமா 

.. டபொன- பொதி 2 "செருககளம - Wy 5 6 OT Lo
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சோடி ததோ மெனறுசொலலித தொழுதவாகள போனாகள 

அபபோது சகாதேவன ௮ககணமே தானெழுநறு 

தேசைத இருபபுறெ சூதனைத தானழைதது 
குதிரை யலககரிகதுக கூணடிலே ௪ .ஏவெனனுன 

சாத.திரச கொடிவிருகை௪ சமாகதுடனே கடடுமென, ரன 

௮பபோது பாகனவன அதித ர்த மூடனெழமுஈ நூ 

பரசாசாரி குநஇிரைகளைப பாககா யலஙகரிததுக 

கூணடுக கழகாசக குதிசைகளைக கடடினானே 

சாஸ் இரக கொடிவிருதைச சமாததுட!:2ீன கடடினானே 

gases சகாதேவன அமபுவிலலு கைபபி, க.து 

ஏறினான கூணடதனில எடுததடிகதா£ பேரிகையை 

இறவுகோல கைபபிடிகது௪ ர௬.தனவ oon Dey don 

கூணடைத இருபபி3யே கொணடுபோனான பாகாயதனைை 

செயமபெறற சகாதேவன செலகையி?ல விலிலைடுதகதான 

சணடைசண்டை யெனறுசொலலி சண்டை (ரி யடி படுது 

வெறறிவெறறி யெனறுசொலலி வெ. யறிககா 7டி படுது 

ரணகள சணஙகளெனறு சணபேரி யடிபடுது 

கணடாளே அ௮லலியமமாள காறறைபபோல தோ திருபபி 

வஈ.து வளைஈதாளே வலலிடி போல விலவளைததாள 

I O85 நலலசணடை.. எழுமபுசே சணபேரி 

மூளுதே நலலசணடை முழஙகுறமத ரண பேசி 

விடடாள சரபாணம மேனியெலலாக தானமமைய 

ஒருவா விடுமபபாணம ஒருவா விலககெகொளவசா 

இருவா விடுமபாணம இருவா விலககககொளவா 

அாத்த்சநதர பாணமதி லலலிமயாரு பாணமவிடடாள 

சகாதேவன வீலமுறிய சமாததுட'2ன பாணமவிடடாள 

வேகாள மாகவநது விலலை மூறிதததது 

Ang முறிரதஇடவே வேஈதன சகாதேவன 

வாளகே டகமெடுதது மணணிற குதிததானே 

சணடாளே அுலலியமமாள கடுகியவள கோபமதாய் 

கேடயமும வாளெடுததுக கொசசிததுக தேகுதிசதாள
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(pase Denar ge முபபச இசணடுககது 

இஈதரசால விததையினால எழுமபிவசகான சகரதேவன 

அப மீபாது அலலியவள ஆசண௫கு மேதுசெயவாள 

கரணககள போடுகிருள கைலாகு பணணுகிருள 

கருடபாசசல தானெடுததுக கடுகவே பாயுகிறுள 

புலியும புலியுமாயப ீபாயெதாகச பாவனை போல 

யானையும யானையுபாய௫௪ சீறி யெழுகததுபோல 

கொககரிதது ரவுரியிடகக கொறறவனுா௦ பாயகனான 

அளஞுமான சூடடியைபமீபால துளளுகறா ளலலியமமாள 

ஓடி யோளிபபவன போல உபரயமாயச ௪கா 2, தவன 

கூணடிற குகிககாமன சொபபென மவ ௪காேதவன 

ஓடிபபோறரு னெனதெணணி உததமியா எலலியபமாள 

கூடக குதிததாமள கூணடிலே பாயகதா Dow 

முனவாசற புகுகதவனும பினவாச௪ லாடலுறருன 

LUTE பாயரதா' சின அலலிமலா காயகியாள 

மூனருப வாசறபுகுகது காலாபவாசல ஓடலுற்முன 

அவவாச லிறபுகு௩து அலலியமமாள சேடுகிறுள 

வலகுபோஞன களளனென்று இளக்கொடி சேடுகிறராள 

Cth Ht OV BI வாசலி ல அலலியமமாள BU OB LY (Fil $B art 

அ௮வவாசற கதவடைதத அ௮ருககாழபபாள பூடடினானே 

சநதனக ககவடைதலுத தாழபபாளும பூடடிவிடடான 

Qa pais கதவடை.தது ஆணழகன வெளியானான 

அகபபடடா ளலலியென்ற௮ு அடியுமெனறான செயபேரி 

Osuna செயககளெனறு செயபேரி போடுமெனருன 

அகபபடடா ளலலியெனறு ௮டி படுதே சண பரி 

சிககினா எலலியயனறு சினனங்க ளூதுகி்ரா 

௮ ததணட போகளுமீம எலலோருவ சேடடுவிடடார 

சநதோஷப படடசாகள தருமசாஜன சேனையெலலாம 

தபபிமீகத சனககளெலலாம தனிமதுசை யோடிவிடடார் 

தேனமொழியாள சேனையது தெனமனசை யோடினதே 

அடபோ சகாதேவன .துனஈ5தமாய வருகருனே
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கூண்டைத திருபபியவன Oar aor Day கான படடண த இல் 

௮ருசசுனன தனனரு(2க அடி பணிஈ து சகெண்டனிடடான 

தெண்டனிடட சகா?தவன சொலலுவா Oe Rati gms 

௮லலியுடன சணடைபண்ண அமருககுப போனபோ று 

MBBST AY பெணபுலிகான அ௮கபபடட தென்கையில 

வேககைப புலிகனையே விடுகூணடி லடைகதவஈ தன 

மதரசா புமியாணட வாழவாடி பலலியரை 

2 த(2ரறிச சணடைசெப்துச௪ தரைமகளைக கொ ணவ 7 தன 

௮வவாததை தானசேடடு அ௮ருசசுனன மனம௫ூழகதான 

சரதோஷப படடானே !காமஙகள வாழமாபன 

௮ன்னஈடை அசோபதையாம YIM ORS தானழைக 

நாக மடநதையசை நறு நூதலைக தானமைகது 

சேரவள ஈஙகையவள சுபகதிரையைத தானழைகது 

நானசெய்த காரியததை நாயகமே நீகேளாய 

மாயவரும யானுமாக வனவாசம '2போானபோ ர 

இரததயா கதிரை போசையிலே செய்தபிழை 8 ?களாய 

ஆதி சிவனையுகான அ௮டிவணஙக வேணடுமென று 

மதுரா புமியிலே மாணிககச சொககலிஙகம 

பிடடுக்கு மணசுமநத பிகதரைக காணவென்று 

ம.துரைககுப போகெனற வழியிலே பயகொருவன 

Lp Eom ணுஞ செதையுமாய ya Yor01G) sa capen 

ஏதுக கழுகனாய எனறவனை கானகேடடேன 

முசா புரியாளும வா வசரி யலலியாககு 

அனறாட. மூததெடுதது ௮ளபபானாம '2ஈரிமைககு 

படி மூததுக குறைநதகதெனறு பாரில விழுஈதழு. தான 

௮லலி யாசாணி அரசசுகிலை யாளகிறதும 

அ௮வளபிறஈ த வணமை யதவிபரஞ சொலலுமென றன 

ஆருயிசம பாணடியாகள அரிய தவஞசெயத துவா 

அ௮௫லாணட சொசகலிககம அ௮ஙகயறகண கிருபையினால 

௮லலி யிலை 2மலே அவளபிறஈ த வணமைகளும 

ஏழு Grrus Ase of Arm grams நீனமுகனை 

1 தாமஙகள - மாலைகள
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வெடடித கலைதுணிதது வீரபடடக கட்டி னதும் 

கொளளவரு மாபபிளளைககுக குறடா கொடுபபேனென்ருள 

சோவரு மாபபிளளைகருச௪ சேறுபஈ து தருவேனென்றாள 

ஆளவருஞ சமபகஇயை அடி பபேனெனறாள் சேறுபஈதால 

முூசசுகொட்டா தெருவிறகடடி மொய்குழலா ளாண்டி ௬கதாள 

இவவாரதை கானகேடடு என்மனது தாளாமல 

கட்டின விருகறுகதுக சலியாணஞ செயயவேணடும 

என்று மனதிலெணணி எடகொள காதிருநதேன 

பக இனியா ளஎலலியவள பார£வட்டை வகதாளே 

பெண்வேஷம போடடலவோ பினனே தொடாகதேதேனே 

வரிபுசவி மேலேறி மானவேடடை யாடையிலே 

ஆனத மாரியாககு அ௮மபு பொறுககசசககசகேன 

வேடடைக எாடி விட்டு மெதகக களை சதவளும 

ஆல மாததடியில .௮௫கே படுகதாளே 

காலும பிடிகதேனே சகசையொனறு சொனனேனே 

அடையாளக காடடவெனறு அமி கழறறிவகதேன 

மறருகாள குறததியிடம மருகதுக குளிசைகொணடு 

பிததம பிடி கககனணால பெருமபயிகதியகு கொணட வனபோல 

அலலியது படடணததில ௮ழகு இருககுள த.தில 

வணண மருநதெடுதது வளமபாடி யானுசைத(2தன 

அ௮வளதாதி மாசைவிடடு ஆ௱.றிற புடடுமென்றாள 

அ.கனாலுஞ சாகாமல அலலிகினை வாயிருகசேன 

BEG WI FM Se தோகையரும போடுிமனரறுள 

உபாயமாயச செககமல உததமியைக கொனறுவிடடேன 

காளியமமன கோவிலி2ல காவுபோடச சொனனாளே 

கபோடடடைககச சொனனாளே பூகக டெஙகதனில 

பூகம பணிமாறப பிழைகஇருகதே னவவிட த இல 

மாயனொரு பெணணாகி வரவமைததுக கொணடுவாதரா 

ஆணடியைப3பால வடி வெடுதது அலலி தலை வாசலிலே 

வணண மடலெடுதது மாதுபிசசை வாககவகதேன 

மாயன பிடாசனானா வண்ணவிதப பாமபானேன
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பாமபுருவாய்ப போயிருது படுககையில நாககனேனே 

பொற்கொடி மாதிலுககுப புததிரனுண டாககவைத?தன 

வேறுவிச வேஷஙகொணடு மறறருகாள வடிவெடுசதோம 

பெருமாளகத மாயவனூ பிராமணப பெணணானூா 

நான்-மெததக் தழெவனைபபோல வேதியயை வேஷ௩கொணடேன 

ஆரணிய மானகாடடில அ௮ககுகணணீரப பஈதலவைத காம 

௮வவேஷா சனனுடே அாண்மனையிற போயிருக 2 தாம 

சேவேஈஇரனை கோகசெ செயதேனான பெருஈதவசு 

யானைத கலைபோலே அழகான மகஙகிலியம 

அமபிககை போலாகத இருமககிலியச சரடும 

கொடுததனுபப வேணுமெனக கொபபெனக தவசுசெய?ேதன 

தேவே இரபகவான சிததமிரகூ) யென மேல 

மாயகைத இருக£றும மகூலியக தக நூவிடடா 

மாலைப பசுூளிக்கு மககலியக தரித.துவிட 2டன 

யாரு மறியாமல அ௮சகண ம நானெழுநது 

கட்டின விருதறுததுக கடுகியே வு துவிடமீடன 

கானகுமாதக கர்பபஈதான ஈடககுதநத மாஇனுககு 

இன்னவ னெனறுசொலலி எனனை யறியமாடடாள 

கழுததிலே மகூலியம கடடினவனைத தெரியாமல 

கரணியூள்ள சாசாகளைச சதய பணணவெனறு 

மணடலதது சாசாகளை வாவெனறு கானழைததாள 

கெயதனைக காயசசயவள் கைகனைக துவையுமெனறாள 

மண்டலதது ராசரெலலாம வகதுசததஇபஞ செயதரசாகள 

வெற்றி மதயானை விபான குடித விடடான 

ஆகையி னாலேயவள UMS Qa aan stor 

தரும முடியழகன சகாதேவன பிடிததுவுதான 

புலிககூண்டி லேயடைத தப பூவையைக கொணடுவகஈதான 

இரச வயணமெலலாம ஏஈதிழைககு நீருசைதனு 

நமபிககை வாக௫'2ய நாயகியை வெளிவிடுககள 

கோபஙக ளாறறியகதக கொமபனையாள காயகியை 

மனந்தேறச சொலலுககள மாலையிடப பாருங்கள 
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௪த.இயததைச் செய்தபினபு தையலசை விடடுவிடும் 

ஆயுகதகதை வாஙகியபின அபபுறத.தில விடடுவிடும 

எனறது Cera Sus எழிலவிஜய னனுபபிவைததான 

அசோபதை மூதலானவாகள் அல்லியரசாணியை 

மாலையிடச்செய்க.து. 

அபபடியே யாகவெனறு ௮னனஈடை மாதாகளாம 

அசோபதை நாககனனி சுபததிசை வருஸரொகள 

மாதாரக குகஇயமமாள மறறுமுள ளோ வருகிராகள 

வாசலும வாசலது படியேழுக தானகடஈது 

புலிசகூண்டு சனனருகே போயசசோரசதா£ மாதரெலலாம 

கோசா வடி வழ? துசோபதையா ளேதுசொல்வாள 

ஆடி யமமாளே அழகான கூணடிலேதான 

இபபெரிய கூணடிலேதான் இருககறவள யாசோகான 

வாயைக இறஈ தூர வகசவகை சொலலுமெனருள 

மகுடத துசைசஏயவள வாய்இறஈ தேதுசொலவாள 

எனனசெயவே னாயசசியசே எனதலை விதிபபயனோ 

யாருக்கு மடஙகாமல அரசுநிலை செயதிருகசேன 

பெணசன்ம மெடுதததுகான போலுமமமா எனதனககு 

ஒருவா-வயிறறிற பிறஈத இலலை வனகொடுமை செய்த இலலை 

குடலிற பிறஈத திலலைக குலககொடுமை செய்த திலலை 

ஐடுகிற தண்ணீரில உளளேமணற சேறுமுண்டு 

அ௮டிககற காறறதனில அ௮லைகாறறில அருமபுமுணடு 

காலகால கணடருககுக கணடததிற கறுபபுமுணடு 

1 குணடுமணிக் கானாலுக கொஞ்ச௫ கறுபபுமுணடு 

என-மயிசே கறுபபொழிய மறறக கறுபபுமிலலை 

புருவச கறுபபொழியப பினனைக கறுபபுமிலலை 

ஆரூயிரம பாணடியாகள அ௮ரியதவஞ செய்தராகள 

மாளுவோ மெனறுசொலலி மலைமேற றவமிருகதரா 

மாளாத செனறுகான மலரிலே பெணபிறஈதேன் 
  

I குணடுமணி-- Gear Bivens
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லலி யிலைமேலே ,ஐயசசியே யானபிறஈதேன 

ஏழு பிராயகதிளே யெதாததுவஈத நீனமுகனை 

வெடடி.த தலைபிளஈது வீரபடடஞ சூடடிககொணடேன 

நினமுகனைக கொனறுநான நீலிபடடக கடடினே' ன 

லலை யாசாணடு இருஈதேனமமா இககாலம 

கொளளவரும மாபபிளளைககுக குறடா கெ.டுபபேனென nom 

சேோவரு மாபபிளைககுச சேறுபகஈது தீரு? வனென றன 

ஆளவருஞ சமபர தியை ௮டிபபேனென 2றன மிச றுபுுதால 

பொமமை விருதுகடடிப பூமிய/ சாணடி (HES samt 

ஏவமீனோ இருடடுபபயல எனகமுதஇல மஙகிலியம 

தெரியாமற கடடினானே தனிவிருதை யறுததுவிடடான 

௮றிநது பிடிககவென று ௮னைவரையம யானமைததேன 

கெயதனைக காயசசியே கைதனைத துவையுமென றேன 

காயகததொரு நெய்தணி£ல கையைத நவைககாமல 

கெயதனைக குடி. ததுவிடடான நிாமூட னானவனும 

சணடைககு வரதவிடதகஇில சமாததுகளைக காடடாமல 

ஏனனை மோசஞ் செயசவனும இச்கூணடி லடைததுவிடடான 

சரியாக நிறகவேணடுஞ சணடைகளைச செயய?வணடும 

எதிரே யிருகலவோ எனசமா ததைப பாாகக வேண்டும 

எனனைமோசஞ செயதலவோ இககூணடி லடை ததானே 

வெளியே விடசசொலலும வீரியதகசைக காடடுகி£றன 

இகத மொழிகேடடு ஏதுசொலவாள துசோபதையாள 

கழு ததிலே மககலியக கடடின வணமையெலலாம 

௮௩2 ௮தஇிசயததை .தூணக?க சொல NS per 

காடடிலே வேடடையாடிக கடுகிரீ வரும2பாது 

பெணவேஷம போடனேதன பினனே தொடசலையோ 

௮மபு பொறுககலையோ .தரணககே யுனதனககு 

காலும பிடிககலையோ கதையொனறு சொலலலையோ 

பிததம பிடி ததவாபோற பெருமருகது கையெடுதது 

வணண மருநதெடுததுத தணணீரி லுசைககலையோ 

லலிப பெருமாளே ௮திகோபக கொணடலவோ
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ஆற.றிலே போடடுநீ ௮வசை ௮மிழததலையோ 

தூககிலே போடுமென௫ய் துயய பசுககளியே 

காளியமமன கோவிலிலே காவு கொடுகசசசொன்னாய் 

பூதச கடககலே 'போடடு ௮டையுமெனருய 

மறறாநாள தெயவகனனி மணவாள னெனறமுது 

கனபுர௬ஷ னெனறுசொலலிகத தானழைததப போகலையோ 

ஆணடியரைப போலேவகஅ அ௮லலியுனதன வாசலிலே 

மடலூாகது உனதனது வாசலவக திருககுமபோது 

பாமபுகளை விடடதனாற பண்டாரதகதைக கொலலுமெனருய 

யானையை விடடுநீ ஆணடி யைக கொலலுமெனுய 

பாமபுப பிடாரனைபபோற பதஇனியே வரவிலையோ 

பாமபாக வேஷககொணனெே பளஸியறை யடையலையோ 

நாலுமாசக காபபமலலோ நாயகிரீ யிபபோது 

பாபபானைப போலேவாது பணிமாலை குடடலையோ 

தாலி தரிசகவாதான தருமாதமபி யருசசுனாகாண 

உனனைத-தாலிகட்டி வஈததுதான சமாததெனறு பாராதே 

அலலி யிலைமேலே ௮இசயமாய உதகததுவும 

மெததப பெரிதெனறு மெலலியேடீ பாசாதே 

நான-அ௮கூனியிற பெணபிறகஈத ௮. இசயததை நீரகேளுூம 

வயிறறிற பிறக சகிலலை வனகொடுமை செயத இலலை 

குடலிற பிறகததிலலைக குலககொடுமை செயத இலலை 

௪ஈ இரறகு மசசமுணடு சறழே கழுபபுமுணடு 

எனககு-மயி2ர கறுபபொழிய மறறைக கறுபபுமிலலை 

புருவ க.றுபபொழிய பினனைக கறுபபுமிலலை 

மாசிலலாப பெணபிறஈசேன வளருகனறே னகூனியில 

நெருபபிற பிறகதேனே கீலப பசுககளியே 

பாஞ்சால னெககயததில பிறகதேன பதிவிரதை 

மந இசகிரி மேடையிலே மசசறையிற பெண்பிறஈதேன 

அ௮ருசசுனரசை மாலையிட. ௮ககனியிற பெணபிறகதேன 

அசககுமா மாளிகையில 88வ ரிறககாசெனறு 

சொலலும பிறர்ததுகாண துயாககொணடான் எனத்கப்பன
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Ba ரிறஈதாரெனறு ,ஆயாசப படடிருஈதான 

யான-மீறி வளாஈதேனே மெலலிமககை யானே?ேனே 

போத வளாஈதேனே பிளளைபெறும நகாளானேன 

எனனைக - கொளளவே வகஈதவாசள கோடான கோடியணடு 

மாலையிட வஈதவாகள மடடு மிதஙகளிலலை 

௮பபோது அருசசுனரும ௮னறொரு பாபபானாப 

குஷ்டரோகி போலாகக கொறறவனும வேஷககொணடு 

பாஞசாலன பகதலி2ல பாபபானமபால வரஇ.ருஈதா£ 

௮பபாது எனதகபபன .தலோசனை '2ய துசொலலார 

விலலை வளை ததவாககு மெலலியரசைக தரு 2வனெனருா£ 

௮வவாததை தானகேடடு அசசுமுடி ராஜாககள 

மணடலதது ராஜாசகள வஈதலலோ விலவளைததாச 

இககாரசை யாணடதொரு துசைகளெலலாம விலவளை ததா 

தேசதது சாஜாககள சிலையை வளை ததாகள 

வானவாகோ னிஈஇரனும வநது சிலைவளை ததான 

விணணுலக சாசாவும விலலை வளைககவிலலை 

தேசதது சாசாககள சிலையை வளை ககவிலலை 

௮சசுமுடி சாசாககள ௮வவில வளைககவிலலை 

இககாசு சாசாககள சிலையை வளைககவிலலை 

வெடக௫கள கெடடாசே வேகஈதரநத ராசாககள 

யாரால முடியவிலலை ௮வவில வளைபபதறகு 

வஈதவகத சாசாககள மானக குலைகதாகள 

௮பபோது உனபுருஷன MFR ராசதுரை 

பாரபபானைப போலிருஈத பாரததிபன தானெழுகஈது 

தேவாதி தேவாமெசசத துசைகளெலலாம பா£த.இருக௪ 

விஷ்ணுவும பிரமாவும வியாதது நடுககிடவே 

அ௮ணடாணடக தானதஇர ௮வவில வளைததாசே 

ரீபாதது மீனெய்தா நிததிலஸஞ்சோ பூமுடியாா 

எனனைமாலை யிடடாரே எழிலவிஜய சருசசுனரும 

எனககொரு குறைவுமுணடோ எனனுடைய தங்கைய? 

எனறுசைதத மொழிகேடடு ஏதுசொலவாள காசகனனி
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அலலியசே 1அபபியசே ௮ இ௪சய கதை நீகேளூம 

கரன-இகத வலகமலல இககாடடு மலுஷியலல 

காகலோகம பெணபிறகத காககனனி நானலவோ 

ஊருமொரு மாணிசகமாம பேருமொரு மாணிககமாம 

மாணிககக தனனாலே வடிவுடைய பொறபாவை 

எனனைவநது மாலையிடடார இயலான வுனபுர௬ுஷார 

நகான-எனன குறையாக இருககிமேணடி அ௮பபியசே 

இவவாரதகை தகானகேடடு எழமுகஈதாள சுபததிசையும 

பூவிற பிறக தவமிள பொற்கொடியே நீர கேளஞும 

மகுடக துரைசசியர வாதை யொன்று நீகேளுப 

ஆயசது தகையாகாண அமமான மகளலவோ 

centres சிறையெடகக இயலான வனபுருஷா 

சநநியாசி வேஷலகொணடு தராவிசயா வ௩ இர oan 

மாயப பொடிமருகதை மயககததகைத தூவிவிடடா 

சானனை௪ இறையிடி.தது இடடுவகதா ர௬ுனபுருஷா 

நான-எனன குறைவாக இருககிறேணடி அ௮பபிய 27 

அ௮ருசசனசைப பாததாலே வல தெளியாகதோ 

மீசை முறுககழகா விழியிற கறுபபழகா 

தாவிலே camps BI கயனவிழிப பாரவைகளும 

கோளில துளசிமாலை தொபபுளிலே அ௮மிரதகலசம 

பலலிற பரசவீிணை ules Bo செஈதாமரசை 

முதுகிலே மசசசேகை முழஙகாலில மு.கதுமணி 

அழகிலே மதனா டி அமிவையாககு மணவாளா 

அ௮ருசசுனரைப பாததாலே அ௮ருஙகளைகள இாகதுவிடும 

௮வவா£ததை தானகேட்டு ௮லலியவ ளே அசொலவாள 

அழகுவேணடு மெனறுசொலலி யாடி காததஇருகதா£ 

மாபபிளளை வேணடுமெனறு மயகெவ சாரடி கான 

கணவனை வேணமிமெனறு காததஇருகதா சாசடி தான 

வேண்டுமென றிருககாலலலோ விஜயனை வேண்டுவது 

இசாசாககள தமமைபயபோல யானும மகுடஞரசூட்டி 

1 gud = ESTE,
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மாணிக்கக் சரீடமத மகுடஞ் இரசிலிடடு 

கததிகட்டிச் சமைகளைச கனனியசே அளலையோ 

எதாததவரசை௪ சககரிதது எலலையர சாளலையோ 

மண்ணாண்ட சாசாததி மனையாடடி யாயிருஈ தால 

பூமியாணட சாசாததிப பெண்சாதி யாயிருஈதால 

கணடாா நகையாசோ கலியுககதா ரேசாரோ 

பாததா£ ஈகையாசோ பாருலக மேசாதோ 

இவலாரததை தான'2கடடு ஏதுசொலவாள பாஞ்சாலி 

மகுடத துரைசசிய27 வாததையொனறு மா2களுா 

தலையி லெழுதியதைத தளளிவைபபாா யாருபிலலை 

எட்டி லெழு இியதை எடுகதெறிவரா யாருமிலலை 

அனறெழுதும ஆஇிரவன அழிததெழுதப போவஇலலை 

கஇியைத தொலைககலாம காவேரி கீர இடலாம 

விதியைக தொலைபபதறகு வேறுவிதம காமறியோம 

கமுததிலே தாலியத கட்டி யிரூககையிலே 

வயிறறிலே பிளளையது வஈது மிருககையிலே 

ஆயாசப படுவதனால அககியாககுப பேசசா கும 

தரணியுளளோ கடடாலே ச॥றறே ஈசைபபராகள 

மாலை தரிததுநீ மணமுகாததம செயயவேணடும 

எபபோததும '2பாலேநீ இராசசயம போய்சசோவாய 

to. gate புரியென மை மணடலததசை யாணடிருபபாய 

எஈகாளும போலே? எலலையா சாணடிருபபாய 

எனறுசைசத இதுகேடடு ௮லலியமமா ளேதுசொலவாள 

ஈலலது ஆயசூயசே ஈமமை வெளியேவிடும 

மெலலியா மன இனபடி விவகாரசம பேசிடுவோம 

கூணடி, லடைததெனனை விவகாரம பேசுவதேன 

விழியெஇே நிறகவேணடும விவகாரம Sus da cm Ben 

வெளி 2ய விடுககளெனராள மெலலி யபிளஙகொடியாள 

அ௮வவராததை தானகேட்டு ௮னனஈ௩டை துசோபதையாள 

தோகை மயிலாளுஈ து ராபதையு மேதுசொலவாள 

கையி லிருககுமவாளை கனனியே விடடுவிடு
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சக இரா யுகக்தைநீ ஜன்னலிலே வி௫இவிடு 

எனவராததை தளளிவிடடு யாதொனழும பேசவேண்டாம 

நமபிசுகை தகதாலே கானவிடுவேன வெளியேகான 

௪சதகஇயக தகாலே தையலுன்னை விடுவேனமமா 

எனறுசொனன உசைகேடடு அலலியுஞ் சமமஇதது 

அபபடியே யாகவெனறு ஆரணுகு மேதசொலவாள 

சொக்கா இருவாணை ஸ்ரீராமா தமமாணை 

ஆ.திவன றனனாணை அரு யாவராணை 

௮ுகயறகண் ணமமை௰யொடு அலாமேலு மஙகையாணை 

ஆகாய வாணியமமை யன பிடாரிகளும 

௪நஇரசா சூரியருஞ் சமஸகமான தேேவதைமேல 

ஈசு வரரும ரசுவரியும இருடி யர்மே லாணையெனருள 

இக .திசரும பிரமாவும எலலசாமே லாணையென௫ள 

௪,க இயக தவறு வேனென றெணணா?த தையலே 

காலம புசணடாலும கலியுகம பொயததாலும 

௪கஇசா சூரியாகள ம தறகுவடக கானாலும£ 

௪த.திய௩ தவறு வேனென றெண்ணாதே தையலேகீ 

ககவைத இறக தலவோ கடக விடிவாயெனருள 

அபபா து£ீசாபதையாள ௮ாரணககு மேதுசொலவாள 

சகாதேவ ரசாசாவைச௪ சடுஇியில சகானழைதத 

சுகவைக இறகதுமிப2பா சனனியை வி௫கெகளெனராள 

அ௮பபோது சகாதேவன அ௮னபுடனே தகானெழுதது 

தாதி வுபாயததினாற சாததுக கதவுகனனை 

எடடிக தஇிறகதானே இயலான பொறகதவை 

சூகதிர மாகவேதான இறக துவிடடான சகுதவுதனனை 

மினன (?ிலாளிபோலே வெளிபபடடா ளலலியமமாள 

சந இரனைப போலே BOHRWLY Bap att சகோகைஈவலாள 

குனறினமேற சகஇரனும குதிததெழயு ஈக பாவனைபோல 

மகுடத துசைசசயவள வகதாள வெளியாக 

மூடு சிவிகைவைகதாராா முூனனா ல அலலியாககு 

ஏ.றினாள சிவிகைகனி லெடுததார்கள் தாதயாகள
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wis புரத்தினிலே ஆரண௩கைக கொணடுசென்றார் 

பத,தாககட டசணமனையிற பதஇனியைக கொணடுசெனரூா 

சிவிகைதனை விடடிறகசெ செனறாளே மாளிகையில 

கெணடியிற மீாதகமது கொணடுவஈ௮ முனபுவைத்தா£ 

கைகாலுஞ சுத,திபணணிக கனிவாயைச கொபபளிதது 

அ௮முஅண்ணு மணடபததில அசணஙகு போயசசோரதாள 

us Buu Coors பாஙகுடனே வரஈதமாஈதாள 

வாழை யிலைபோடடு வரிசையுடன நீரதெளிதது 

மலலிகை "மொககுபோலே மாறறுவெளளி றெமயபோ ல 

போசனமும பாயசமும பொரிககறியும வைததா£கள 

பத்து வகைகஃறியம பதினெடடு பசசடியும 

சாககரைபபால போசனமும முபபழமும பாயசமும 

உணடு புசிகதாகள உரிமையுட னெலலவரும 

கைகா லலமபினாகள கனிவாயகள சுகதிசெயதா£ 

மறறுமொரு மண்_பதஇில வஈதமாககா ரெலலவருா 

சஈதன புஷ்பமுடன தாமபூலக கானசொடுததா£ 

வாஙகஇத தரிததவர்கள மணடபததிற கொலுவிருஈதசா 

HU OTOL துசோபதையை அருசசுனரும தாமழைததாா 

கலயாண முகூாரததமது கடகொள வையுமெனரு எ 

ஒலை யெனா.தியே ஊரூருக கனுபபுமெனறாள 
ஆருயிசம பாணடியாகள அ௮னைவோ?சககு மோலையது 

எழுதி யபைபுமெனறுள இனபத து 2சாபதையாள 

கல்யாண ஒலையெழுதி இராசராசருககு 

அனுப்புதல், 

DUTT GIF கேட்டு he x or aun மனமகிழகது 

அ௮ணணலகதரும சாயருசரு ௮றிககையிடடா னருசசுனனும 

மாயன பெருமாளும மற றுழுளளேோா யோசனையாய 

சாஸதிரி பிராமணசைச சடுஇயி?2ல தாமழைகது 

ஊாககணககப பிளளைகளை உசதகமரை வாவழைகது 
  

  

1 மொக்கு மொடு 
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சமைக கணக்கரசைச ருடே கதாமழைதது 

Bas கழமையி லை தச௪மிகலல (parse wenal Sg 

அலலியாககும அ௮ருசசுனறகும அழகு முகாரததமவைதது 

ஆரூயிரம பாணடியாகள அனைவோரும வாருமெனறு 

எழு துமெனறா சோலைய gp இனபமுடன தகாமலிககம 

அபோது கணககபபிளளை ௮னபுடனே ஒலைகொணடு 

ஈழப பனையோலை இருபககம காமபமிந து 

காளிப பனை மீியாலை கலைபககக காமபரிகது 

வாரிய வோலையி'2ல மஞ்சளை மேறபூசி 

ஆருயிரம பாணடியாகள யனமாா தலகளுககுப 

வககணை யாகவேதான வைதது எழுதினாகள 

எழு இய ஒலைகனனை யெடுததுச சுருளமடிதது 

செக திரிகசம போடடுத இருவடிககழ் வைததாகள 

ஈமஸகாச மெனறுசொலலி ஈடகதா£ கணககாகளும 

ஒலை தனையெடுதது ௨ ததமனா தருமலிககம 

Brn Oo Renter SOG BT GT தமையமைகது 

மலையுடனே கலைகொடுககும மனனவசைத தாமழைதது 

ஒலைகொணடு போமெனஞுாரா உககமனூா கருமலிஙக/ம 

இகர புதாணடி. இயலான காடுவிடடு 

காடு மலைகாணடிக கரியமலை தானகடகது 

ஆது சனைதாணடி ௮இக வனககடஈ௮ 

குனறு மலைதாணடிக கொபபெனவே தூதாடகள 

மதசாபுரி படடணததில வரதுவிடடா தூதாடகள 

பாணடிய சாசாமுனனே பாககுடனே தலைவைததார 

ஆருயிசம பாணடியாகள யேனமாா முனபுவைததா 

சாரஷடாகச மாக?வ சசணமிடடாா தாதாடகள 

ஒலை தனைபபடிதது உகதமாகள தாமுமெத்தச 

சர தோஷப படடாாகள தாமழமுடி சாசாககள 

காமும வருவோமெனரூாா ஈ௨லதொரு பஈதலுககு 

ஆரூ யிசவரசாம 88யனமாா பயணமானணா 

பொன்னினமலை நாடாளும 2பாரவமுஇ யாரகூட
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மறறுமுளள ராசாககள மனனா பயணமானா 

யானை பரிவாரம அடககலும பயணமானூா 

துரியோதன ராசனுககுச ச௬ருளோலை வததுகாண 

அருபத தேசனுககுச சுரு£ளோாலை வஈததுகாண 

urs Be Cs gas anges pious 

LOL Ob §) INF GEG UGS 5 selooGon Saw 

கலயாண வோலைதனனைக கண்ட வுடனாகச 

சகலமான சாசாகளும சக? தாஷமாய வருகிராகள 

,தஇககெடடை யாணடதொரு துரைகளெலலாம வருகிறாகள 

மணடலததை யாணடவாகள வருகிராக எப்போது 

முழககின மேளககள முமமணடலஈ தாமதிர 

செகதூ ளெழுமடவ து சூரியனைக கபபினதே 

கருகதூ ளெழுமபுவது சதசோனைக கபபினதே 

முததைப பிளஈதாரகள மூனமுஙகால ஈடடாாகள 

பவளம பிளநதாரகள பரதறகால ஈடடாகள 

வெளளியாற காலகிறுததஇி வெறறிலையாற பரதலிடடு 

மூஙகிற பிளஈதராகள !முசசூடும பஈதலிடடா 

கருமபாலே காலகிறுகதி ௮ருமபா ?ல பரதலிடடா£ 

ராககுப பிளநகராகள of HOE TLL 616 GER Lar 

பசசோாலைப பரதலது பதிகதாகள எத.இசையுப 

வனனிமாக கமுகுமாம வாசலெலலாம காடடினாகள 

தெனனைப பலாமாமுஈ தெருமவலலாம காடடினாகள 

வாழை மரககளவை வாசலெலலாம நாடடினூாகள 

மாவிலை௪ தோரணமும வாசலெஙகுக கடடி ஞாகள 

எங்கெகருஞ சாலாகளாம எத. இசையு தோமணமாம 

கணணாடி. சலலிகடடி.க கவரிமான குசசுகடடி 

பஞாவாணக கிளிகள தமமைப பநதலிலே தூககெடடி 

௮னனமு மயிலினமும ௮ழகுபெறக கட்டினாகள 

சனனலிலே பனிரீரைச சாடினா செதஇசையும 

நிலககோல மிடடா£கள நிலமெலலாம பூத்தெளிததா 

முச்சூடும் முழுவதும
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௮ததா புழுகுகளை யள்ளித தெளிததார்கள் 

படமே தனப பாயபோடடா பகதலுக குளளாகச 

சாசத தலையணையுஞ் சசலாததுக இணடுமவைதகார் 

௮௩௧௪ சமயகதில ௮கநதக கோடி சாசாககள 

வருகிற துசைகளெனரால மடடு மிதலகளிலலை 

வாகனககள விடடி.றககி வஈதார துரைகளெல்லாா 

௪நதன வடி வழகா தருமருககே தெண்டனிடடாா 

பநதலில வஈதமாகதார பாஙகுளள சாசாககள 

௮க,தணட பெணடுகளும அனைவரும சிவிகை விடடு 

அநதப புத திலே அனைவரு போயச சோநதா£ 

சாஸ திரி பிராமணாகள சகலபேரும வகதமாநதா 

செககெலலைக சழபாபபிச சேஷ மணை போடடு 

மணவறைப பநதலுககு மாபபிளளையைக கூடடிவகதாா£ 

அல்லியரசரணியை துருர்சுனன் 

மாலையிடுகல. 

மாபபிளளையம பெண்ணுமாக வகதமாநதா£ா பகதலி3ல 

சேஷ மணை மேலை சீருடனே வகதமாகதாா 

செக்கெல லமிசிகொணடு தெறகுகோகடப பொககலிடடாா 

நாவிகன வர துகினருன ஈலலமணப பகதலிலே 

பாலால முககதுடைததான பகதுவிரல ஈககககளைகதான 

பணிசெய்வன சககூதப பராததீபா குடைகவிகக 

Fae s மேளககள சபையில முழஙகிநிறக 

வெறறிசசக கூதினாகள விருதுமேள மடிபடவே 

சீககுக கழிககாகள சா யிருவருக்கும 

முூனனூறு பிராமணபபெண் கூனறு நலககுசெய்தார் 

80. நா௮ பிராமணபபெண் Be ga BOB ROFL STH 

எழு.நாறு பிராமணபபெண ஏழு கலககுசெயதா£ 

மஞசன௪ சாலையிலே மஞசனீ சாடடிவைத்தாரா 

தாததஙக ளாடிஞா தரும மூடியாரும 

ரீா௮வட்டி யுலாகதினாகள நிலஈஎள்ளிக காப்புமிட்டார்
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ats துலெகளை-து இழைசோகத படடுடுதஇ 

நனை தத துலெகளைஈது காககதளி£ படடுடுதடு 

மாபபிளளையைப பெண ணுடனே LOOT IG BY Ly QI FAT 

அலஙககாசம பணணலுறறுூ£ ௮ழகா பிருவரையுா 

எழில விஜயசாஜாவை எபபடி யலஙக[த.தார 

கோதி முடிததாகள கொணடைமுடி போடடாகள 

உசசிககொணடை 3பாடடாரகள உறுமாலை கடடழினூகள 

வணணத தலைபபாகை மனனனுககுத தாமதமிககரா 

முததுக ககககனது முகபழகாயக ரா திலிடமி 

முததுததுசாயக கலிஙகதக ராய முனனெ மி ரிநசொருகி 

ஓடடுக கடுககனது உலகம விலைபெழுமே 

பசசைககல லாலமூருகு பதிததாக எழுசசுனறகு 

வசடிசக கடுககனுடன மாணிசகக கடுககனி, டா 

கணட சரசகளொடு கனவுதா சஞ்சமுடன 

மோகன மாலையென முததுச சாபபளியும 

காம பிறைபோலே அடுசகடுககாய மாபதசகம 

க முகககடகம சிசான பாஜிபஈது 

௮சைநாண காரிறுகளும 8லுவிரல '2மா இரம 

கிடடிவைககுக காலகளுககு நெறிஞூபய௪ சலலடமாம 

மணடியி௰௰ காலகளுககு மாகளமபூச சலலடமாம 

சந திரகா திக தடடிகடடிக தாமரைபபூச சுஙகுவிடடுப 

பூவிழைகக ௮ஙககளும பூட்டி யலசகரிததா 

பொனனிமைதத படடாடை போடடாாகள வலலவாடடு 

சிவசிவா வெனமுசொலலித இருநீறறுக காபபணிகது 

சஈதனப பொடடுமிடடா தருமா தமபி ௮ருசசுனாககு 

மலலிகை மாலைதனனை மா£ாபி லணிநதாரகள 

௮ருசசனரைச௪ சோடிததா£ ௮ழகுபெறத தோழரெலலாம 

ஆயிரம பெணகளவா அ௮லலியசைச சோடிபபா£ 

சமபகச யெணணெயகொணடுத கடவி மயிசாறறி 

சவி மயிசாறறிச ஈமிளகொணடை போடட ராகள 

ஓவவொரு மயிரதனககும ஓவவொரு பொனனிதழாம
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பூவிகழும பொனனிதமும பூடடி யலககரிததாா 

கட்டி. முடி கதகொணடை காஇன£ழச சோ இமினன 

சுறறி முடிதககொணடைச சூரியனைப போலிருககும 

பொனனாயிசம பெறறதொரு வனனசவுரி யுடசொருகி 

ஆணமயிலைப பெணமயிலை ௮ண்டையிலே கோததாரகள 

சக தஇரனைச சூரியனை த தானும பிறையணிஈ து 

பககதகிற கோதகாகள பலலியாழ வாழபிறையம 

பவலிடு 2மலீடு பககப புகடிகளும 

அழகுகொபபு சொருகுவாளி அ௮னனவாளி புனனைவாளி 

பசசைககல முருகுகளஞு௰ பதிததாரகள அலலியா க்கு 

மூக்குகதி சொதாகமு முருகுமேற கா துகளில 

நாகரீகசு காறையது ஈகெகழுததில பூதணமாம 

ஓறறைச சரடுகளாம ஒருபுறமாம பொற௱சமிகை 

இசடடைச சாடுகளாம இருபுறமாம பொறசரிகை 

முத்து வடககடளுடன மோகன மாலைகளாம 

வடடச ?சாபபணியாம மாகிறைஈத தாமவடமாம 

ஈது விரலகளுககும sips su Sur Hawrw 

பத்து விரலகளுககும பஇகதகணை யாழிசளாப 

பாடகா தணடைகளாம பழுஞரிலமபுக காலாழி 

காலாழி கலலணையாம (£லோாழி பிலலணையாம 

௮ஷடா பரணமெலலாம அல்கா 7ம பண்ணினா கள 

சோடிததோ மெனறுசொலலிக தோழியாகள தெண்டனிடடா 

௮ருசசுனரசை அலலியரை துழைததுவஈதகா£ பரதலிமீல 

மணவறையின மேலாக வ௩தமாகதா ரிருவருமாய 

அரசாணி நாடடினாகள அமமிக குழவிவைததாா 

சாலு காகககளும சடடமுடன வைததாராகள 

௮மமி வலமாக அரசாணி முனபாக 

குத்து விள ககுகளுல குடவிளக்கு மூனபாக 

பாததிப னருசசுனாமுன பாலி யெதிராக 

1 காறை --கணடசரம 

2 சரப்பணி கழுத திலணியும பொதசஙூலி,
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தமப புகையதனில உடனிருகது வே.கஞ்சொலல 

ஆயிரம பிராமணாகள ௮ுகிருஈது வேதளஞுசொலல 

காபபரிசி தானவழககிக ௧௧௧ண௩ தரிததாகள 

ஆயிரம பாணடியாகள யமாா தாமெழுஈதா£ 

மஞசஞடன நெலலிவிதை மாவு கழு.நாலும 

தாலியுக கூறைகளும தரதாே பாணடியாகள 

காலுக்கு மிஞசயிடடாா கைககுககணை யாழியிட்டா£ 

காலைக கழுவியே கனனியைக தானமிடடா 

தரதேன உனகதேதேன தாசைகீ£ பிடியுபெனரூா£ 

ஈநதேன உனகசேசேதன இஷ்டநீ£ பிடி யுமெனரா 

தாரைநீ£ வாததாகள து துவிடடா பெண்ணாசை 

மாவுக கழுதா லும மஞசளுடன ௮ரிசிகளும 

௮ததணட பிராமணாகள ௮ஸதமிடடா£ un & 68 wito 

மணடலத்து ராஜாசகள மனனவாகள அ௮ஸதகமிடடாரா 

ஆருயிரம பாணடியாகள ௮லலவரும ௮ஸ்தமிடடாா 

மாயன பெருமாளும பலைசாமா ௮ஸ்தபிடடரா 

அரகரா வென றுசொலலி அழுததுகரான மஙகலியம 

இவ௫சவா வெனறுசொலலித தோவிஜயன கடட லுறருன 

மாது தலைகுனிய மனனன தரிக்க லுறரூன 

பிரமமுட மூூனறுமுடி. போடடானே புணணியமரை 

தேவதுஈ துமிமுழககத தேவாபூ மாரிபெய்தா£ 

௪௩ தே மேளம ஐ சபையில முழுகயது 

அடி. படுதே சாஜபேரி ௮௧௪௧7௩ தான இச 

முபபததுூ முககோடி முனிவருக தேவசெலலாம 

ஆகாய வீதியிலே ௮ருசசுனசை வாழததினாகள 

முபபாாததைத தானெரிதத முககணணா வாழ,த தினா 2?ர 

௮ருசசுனாககும ௮லலியாககும அக்ஷதை யெறிஈதவிடடா 

௮சசாணி சுறறினாகள ௮மமி மிதிததாகள 

௮பபோது அ௮ருசசுனரும ௮லலிப பெருமாளும 

௮ருஈததி பூசைபணைணி அ௮ளளிப பொரியிறைததா£ 

கணையாழி மாறறிஞா கடடழக ரிருவருமாய்
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மாலைகனை மாநறினார்கள வகதமாரதா ரிருவருமாய் 

அ௮துதணட சாஜாகளும அளஸி2ய சசேஷையிடடா£ 

வந இருஈக சாசாககள வருகஇ3ய சீசஷையிடடா 

ஆரு யிரவாகளும 8யனமாா சேஷையிடடா£ 

சேஷை தரிததபினபு ருடனே மொய்யுமிடடார 

மகுடமுடி சாசாககள வஈகவாகள மொயயுமிடடா£ 

காபபமிசி தானவழககிக கககணம அவிழததராகள 

அ௮னைவரையும கெண்டனிட்டு ௮ரண்மனையி னுடபுகுஈதா 
9 

சமேசல LIT BY tS oor போ LIF PETG GOT பாவியப பாய 

பாலும பழஙகளுணடு ப௫யாறி விறறிருஈகா£ 

அகஈதமணப பநதலிமீல அழகான தருமலிககம 

மொயபபாககும வெறறிலையும முடி மனன சாச௪ருக்கு 

அதன புவபககளும தாமபூலம வழககினா 77 

ஆரியா பிராமணாககும ௮இதஇபச தேசகடகும 

பலகானக கொடுததாகள பா£ாபபாராக ளெலலவாகமும 

தான தர்ம முூளளதெலலாம தருமா வழககினாசே 

பலதானம வாககிவகத பாபபாரும போனாகள 

மண்டலகது சாசாககள வ௩திருகக அசைகளெலலாா 

போசனச௪ சாலையி 2ல 2பாயபபுகுஈதா ரெலலாரும 

பக திபபாய போடடாாகள பாககுடனே வகதமாகதாா 

வாழை யிலை போடடு வரிசையுடன சீதெளிததா£ 

அபபமுடன 2 தாசைகளும ௮.இரசமும எளளுருண்டை 

முூபபழமும சாககரையும மூடிமனனா வைததாரகள 

பு,த.தருககு கெயவாகப போசன முணணுமெனஞுா 

அததளிகை யுணடபினபு மறுகளிகை முன?னவைததார 

மலவிகை மொக்குபோ ல மாறறு வெளளி கிறமப போலே 

போசனம பாலிகதாரகள பொரிககறியும வைததராகள 

பதது விதககறியும பதினெடடிப பசசடியும 

பொனபோல பருபபுவைக துப புததுருககு நெயசொரிஈதா£ 

அததளிகை யுண_பினபு மறுகளிகை வைததசாகள 

இளகதோய்௪௪ல தயிருமகிடடரா எலுமிசசக காயுமிடடாச
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போசனஙக ஸூண்டபின்புப பொடியிடடுக ne Ad A 

கைகாஓஞ FS Rucmomie saherujm Qaruyohs ser 

மணவறைப பஈதலிலே வரதமாநதா£ துரைகளெலலாம 

சமபகதத தாமபூலு தடடோடே வழககனாகள் 

உறவின்முறைத காமூலம உசுதமாகள வழககினாகள 

யானை யலககரிதது ௮ருசசுனாககுக கொணடுவகதா£ 

ஏறினா ரிருவருமாய எடுததா£ நெடுககுடைகள 

சண்டா பறககவிடடா£ சனிபே ரிகையடி ததரா 

யானையின்மேல பேரிகையாம குதிசையினமேல டஙகாவாம 

ஓட்டகமேல FEIT BGO Hore முழககவேதான 

சங்கே மேளமது சபையில மூழககவேதகான 

எக்காளச் சனனககளும எழிலபெறவே யூ.திவச 

பாஞ்சசனனியம தேவதததம பலவாத இயமுழகக 

சாமாககள சமகுசினனம கனிககாளம ஊஇவச 

பகலவததி மததாபபுப படடபபகல போறபிடிததா 

புருசு வெடிபாணம போத முழகயெதே 

நக௧இர பாணமது ஈனருய முழஙககியதே 

ஆடாத கூததுக்களும ௮ருமபவனி காடகமும 

கேளிககை தனனுடனே சாததிமனன சருசசுனரும 

கானகுதெரு வூர்கோலம ஈனஞய் வருகிறாரே 

தணணீ தெளிபபா£கள சாமபிராணி போடுவசாகள 

வாழைமாக சமூகுமாம வாசலெலலாம saber gor 

தென்னை பலாமாககள தெருவெககும காடடுவராகள 

நிலக மகால மிடுவாகள நிலமெலலாம பூகதெளிபபா£ 

ஊாகோல மாகியவா உததமாகள வகதாரகள 

ஆலஞ சுழறறினாகள அருசசுனாககும ௮லலியாககுா 

இருஷ்டிகள் சுறறிவ௩.து தெருவிலே கொடடுவாகள 

வாகனஙகள விடடிறகக மணடபததிற போயபபுகுகதா£ 

பாலும பழஙகளுணடு பசியாறி விறறிருகதா£ 

8ஈ.துநாள் சென்றபின்பு ௮தகணட சாசாககள 

௮வசவர் மாளிகைககு ௮னைவோரும் போகவென்று 

தருமர் செலவதனால் தானடந்தார் மாளிகைக்கு 

29
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பாண்டியரும் அல்லியும் விடைபெற்று 

மதுரைக்கு வற்த து, 

ஆர யிரவரும 8யனமாா முதலாக 

டுவி கையிலே மெலவியரை வைக அககொண்டு 

காலாளுஞ சேவகருக கடுகிப பயணமானாச 

கருமா செலவஇனாற சகீதாஷ மாயெழுது 

யானைகளுஞ சேனைகளும யாவாகளு மாகவேதாம 

மேள மூழகஇவா முடிமனனா போகிரூகள 

Logo படடணத தில வரதராரக ளெலலவரும 

கானகுதெருக கோலமவகஈறு காயகிபபோாயச சேர்கதாளே 

மணடபததுக குளளாக வரகதமாகதா செலலாரும 

அபபோது அலலியரும ௮சச்குண மானாசீள 

அல்லியரசாணி பாலகனைப் பெற்றது. 

ஓராஈதான மாதமது ஒரு இிககட கழமையிலே 

இசணடாஈதான மாதமது இரணடுதஇிககள காளாசசு 

மூனருகதான மாதமது முததுககொககை முகலகறுதது 

நானகாநகான மாதததிலே ஈனமசசகை யானாளே 

லீஈகாககான மாகதஇலே அடிவயிறு கனக திடவே 

ஆருஈசான மாதததிலே அ௮ககமெலலாக தககநிறம 

ஏழாகதான மாததஇலே இலமசகத மகதஞ்செயதாா 

எடடாரநதான மாததஇலை இளைபபுக தவிபபானாள 

ஓனபதாம மாதசதிலே உடமூபககும கோகுதெனமுள 

பததாகதான மாதததிேலே பாலகனைப பெறறெடுததாள 

பபபுச வாகனெனறு பாணடியாகள பெயருமிடடா£ 

மாணிகசச தொடடியிஃலை வளருகிறு னிஈ Ar gow 

சொக்க சருளாலே சுகமாக வாழநதிருகதாச 

பாரிலுளள ஆடவரும பாலகரும மஙகையரும 

ஆரியரும் மறறோரும யாவாகளும இககதையைப 

படிககும பலனணாகப பலரகனமையு மடைநது PEG
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அல்போல தழைதது ௮றுகுபோல வேரூ றி 

பாலபோல ருசிக்கப பாரிலமிகத தானவாழி 

மூஙலெபோல அ௮னனைசுறறம முசியாமல தானவாழி 

ஒங்யெ காலவேத முயி£பலவுஈ தாமவாழி 

அறுசீர்க்கமீ நேடி லடியா சிரியவிரத்தம், 

மாதவத தோகள வாழக மறறுளள தேவா வாழக 

வேதமும வாழக வீர சைவாகள தாமும வாழக 

ஆதுலா முனிவா வாழக ௮௬௩௧வ ௬ஷிகள வாழக 

பூதலம வாழக விஈதப புவியு£2ளாா வாழகத தானே 

எழசீர்க்கமிநேடிலடி யாசிரியவிநத்தம் 

இபபெருக கதையை யுரைததவா படி ததா 

செழுதினோ பொருளவிரித இசைத2தா 

செபபரு மனபாற கேடடு மிதனபோ 

செபபினோ தீமையிற மீாஈதே 

உப்பெருஞ திறபபு மைநதரும வாழவு 

மிசைஈததீாக காயுளு மெயதி 

ஓபபருவ கதியி னிலைபெற விளக்கி 

யுமபரும புகழலாழ குவரே 

அல்லியரசாணிமாலை 

முற்றிறறு



a. 

௮லலியரசாணிமாலையின 

அரும்பத விளக்க அகராதி 

அ 
அகம் - இறுமாப்பு, 
அக்தமணி - சங்கு. 

அங்காடிக்கூடை - கடைவீதியில 
பண்டஙகள வைததிருககும 
கூடை 

அசுவம் - குதிசை, 
அஸிதிரம் - அமபு. 
அஜ்சனம் - மை 
அடசயபாத்திரம் - பிசசையெகெ 

கும பாததிரம 
அட்டாளும் - உணபெணணிஆளும 
அணங்த - தெயவபபெண 
அண்டர் - தேவா 
அதிரதர் - முழுதசேசரசா 
௮நீதகன் - யமன 
அந்தணர் - பிசாமணா 
அப்பிங்ஙனம் - ௮பபியஙகனம - 
எணணெய ஸநானம 

அமர் - சணடை, யுததம 

அரதேசி - உளளூசான 
அரப்பு - அசைபபு - இலுபபைப 

புண்ணாக்கு 
அரவம் - பாமபு 

அரன் - இவன. 
அரிக்தட்டி - ச௱சசகுடடி. 
அரிவை - பெண 
அருகு - சமீபம 
அர்த்தாதர் - ஒருவசைததோகீரா 

அமிம்பு - அழிவு 
அழம்பு - அழிமபு 
அனந்தல் - நிததிசை, தூககம. 
அனல் - கெருபபு, 

ஆகடியம் - அசியாயம, 
ஆகீடும்பு - ஆகடியம 
ஆக்கிரமீத்து - சோபித. 
இக்கினை - தணடனை, 

ஆங்காரம் - அசஙகாரம - காவம 
ஆதரி - சாபபாறறு 

ஆதித்தன் - சூரியன 
ஆலயம் - கோயில 

1 

இடர் - துனபம 

இடூக்கம் - தனபம 
இணை - இரணடு 
இயம்பு - சொல 

இரணழாசு - போரமுரசு 
இருநீலம் - விசாலமான பூயி 
இன்பம் - சதோஷம 

௩ 
ஈழம் - இலஙகை, 

ஏ 
ஏகாந்தம் - தனிமை 
ஏனுதி - காவிசன 

& 

உகந்த - பிரியமான 
உச்சிதம் - வெகுமதி 
உந்திச்சுமி - கொபபூழ, 
உய்வோம் - பிழைபபோம 
உநமம் - மததியானம 

ள 
ஒளவை - இலி. 

க 
கணை - அமபு 
கண்டிகை - உருசஇிசாடசம 
கதம்பம் - வாசனைபபொடி. 
கதிரோன் - சூரியன 
கமண்டலம் - கெணடிகை, சுசைக 

குடுசசை 
கமலம் - தாமரை 
SIPs - பாகருமரம 

கரம் - சை 
கருமம் - வேலை 
களிகூர்ந்து - சசசோஷித து.  
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கனக்தண்டி - தஙசபபலலககு 
கனி - பழம 

கா 
காண்டீபன் - ாசசுனன 
காந்தி - பிரகாசம 
காலகண்டர் - வபெருமான, 
காலன் - யமன 
கானகம் - சாடு 
கானம்மை - ஞாமைபாள 

கின்னரி - வீணை 

க 
குழி - கூட்டம் 

குளிகை - மாத்திரை 
கூ 

கூடல் - மதுரை, 
கோ 

கோக்தமணி - ஒருவகை முத.து 
கோண்டானடித்தல ஒருவகை 

விளையாட்டு 

கோப்பேன - விரைவாக, சகரெ 
wurde 

கோசவணம் - கொய்சகம - விடுக 
தலைப்பு 

கோற்றவன் - ௮சசன 
கோ 

கோகிலம் - குயில 
கோமான் - ௮சசன 

௪ 
சங்கமர் - செவெனடியாா, 
சடலம் - உ௨மபு 
ச்தி-ம 
சதுர்ழகன் - பிரமா. 
சமாதர் - ஒருவகைத தோ வீரா 
சழதாடூ - ஒருவிதககததி 
சம்பிரங்கள் - சமபிரமககள - ௪௩ 
சோஷசகொண்டாடடம 

சாம் - Mwy 
சரவி - கொஞ்சி 
சல்லி - தொஙகல 
சன்னதம் - ௮வேசம, 

சா 

சாகரம் - சமுத்திரம். 
சாம்புவன் - பையன 

சித்த்சன் - மன்மதன 
சிந்தை - மனம 

  

& 

சுங்க - மடிப்பு 
சே 

சேந்திரிக்கம் - தலைததிருமுகத 
அககுமேலமூடி 

சேரக்களம் - யுததபூமி. 
செவி - சாது 

சே 
சேரநபந்து - சோபகத - சவுக்கு? 
சேனைவிதம் - ௮கேசவிதம, 
சோங்கு - ஒருவகைக் சபபல, 
சோபம் - சோவு, களைப்பு 
சோளி - பிசசைகசாரன பை 

சோ 
சோனைமழை - பெருமழை. 

த் 
தட்டி - சசசை 

தாரணி - பூமி 
தரணிபத் - ௮ரசன 
தனத்சயன் - அாசசுனன 
தனிமதுரை - ஒஓபபறற மதுரை 

தா 
தாமக்துழல் - பூமாலை ௮ணிகஈத கூக 

தல 
தாமணி - கயிறு 
தாரகன் - தோசசாரதி 

திங்கள - சகஇிசன. 

திருநீறு - விபூதி 
த்! 

துகில் - வஸதிரம 
துணையடி - இரணடு பாசஙகள 

தும்பி - வணடு 
துயய - பகிசுத,சமான 
துரவு - கணெறு 
துரிதம் - வேசம 

தோ 
தோழதல் - வணஙகுதல 
தோழவம் - மாடடுகசொட்டில, 

தோ 
தோழன் - னேசதன 
நடபாவி - வழிகெறு 
நடடணை - பரிசாசம, வேடிகசை 
நண்ணி - நெருகதி 
நயனம் - கண, 

நா 
நான்ழகன் - பிசமா,
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நீ 
நிகழ்த்துதல் - சொலலுதல 

நீர்ழட்டை - நீககுமிழி 

ரு - (லாது) சணணிர 
is 

uGscmb- yssy04), 
“டடை - தானணியககளஞசியம 

L3 தல - QAM BF GV 

Lisin® - பழம 
பதாதி . வாசனமிலலா தவா 
பரி -குதிசை 
பரிமளித்தல் - வாசனைவீசு,தல 
பநவதம் - பாவ,சம - மலை 

பல்லவம் - கொமபு 
பவுத்திரம் - மோதிரம் 
பன்னுதல் - சொலலுசல 

பயர் 

பாட்டை - வழி 
பார - பெரிய 
பாரளந்தார் - இருஷணா 
பார் பூமி 

பார்த்தன் - றாசசுனன 
பாலீசர் - ௪பாலீசா - சிவன 
பானி 5 (தலுக்கு) தணணீ 
பானு - சூரியன் 

  
பிடாரன் பாமபாட்டி 
பீராயம் - வயது 

புகல்- சொல ° 
புயங்கம் - பாமழு 

த கு 
பூஷணம் - பாமபு 

ம 
மகடி - ஒருவகை ஊதுகுழல 

மசங்குதல் - கசஙகு தல 
மஞ்சன் - மசன 

மடல் - பனைமடடைககஙகு. 
மடிதல் - சாதல 
உடை - வாயகசால 
மணம் - சலியாணம, வாசனை 
)ண்டலம் - பூமி, 
௦த்தகஜம் - மசககொணடயானை 

மதி - பததி, சகஇிரன 

  

மதுரம் - இனிபபு 
மறலி - யமன 
மறவிமைநீ்தன் - வீமன 
மறையவன் - பிராமணன 

மா 

மாசு - குதறம 
மாரன் - மனமதன 

மீ 
மிஞ்சி - சாலமோஇரம 

ip 
ழகந்து - மொணடு 
ழகில்வண்ணர் - மேகநிறததா, கர 

ஷ்ணா 
ழஸதீபு - தயா 

மே 
மேனி - உடமபு 

வ 
வான் - வன 

வரஷித்தல் - (மழை) பெயதல 
வலசைவாங்கிப்போதல் - கூட்ட 
சோடே எடுபடடுபபோதல, 

வல்லவி - சக தியுளளவள 
வல்லியம் புலி 
வளவன் - சோழன 
வன்மை - கொடுமை 

வா 
வானவர்கோன் - தேவாகளுச்கு 

௮7சன, இகதிரன 
வி 

விடாய - தாசம, 
விடுதி - வீடு, 
விஜயன் - ௮ாசசுனன 
விந்தை - ஆசசரியம, 
விமலர் - வன 
விநதி - ஜெயம 
விலங்த - மிருகம 
விளம்புதல் - சொலலுதல 

G வ 
வேங்கானல் - சொடிய சூரிய கச 

ம்ம 

வே 
வேதியர் - பிசாமணா 
வேஷ்டை - சளைபபு 
வேழம் - யானை 
வேள்வி - யாகம 
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