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மூக Yon 7, 

அமிழ்கனுமினிய தமிழ்மெரழியசததே, அன்பும், இன்பும், ௮ற 

னும், மறனும் சான்ற Mss eam புறத்தணைதழுவிய துறைவகை 

களில் தொன்றுதொட்டவழச்காயுள்ளபனுவல்சள் எத்துணேயோ பல 

வுள்ளன; ௮ வந்.றுள், “பிள்ளைத்தமிழ்' என்னும் பொபந்தவகையுமொன்.று* 

“பிள்ளைத்தமிழ்” என்பது, பெறலருஞ் சிறப்புவாய்ஈச மக்கட் 

குழவியைப் பாராட்டிப்பாடும் இனிபபாடல்களாலரகிய பிரபந்தம் 

என்று பொருள்படும். இங்கு, *தமிழ்' எனனுஞ் சொல் (ிரபக்த,த்தை 

யுணர்த்து மென்பதை, இர் நாலாசிரியர் தம் ஞானாரிரியர் வணக்கத் 

தள், *வேதப்பாட்டிற்றருச் தமிழ்” என்று இவ்யப்விரபந்தங்களை வழக் 

குதலாலும், இயலிசைநாடச நூல்சளை இயற் றமிழ், இசைத் தமிழ், 

நாடகத் தமிழ் எனவும், முத்தமிழ் எனவும் வழங்குதலாலுமறிச, 

க 

இப்பிரபக்தம், புறப்பொருள் வகையாகிய பாடாண் இணையில் 

“குழவிமருங்கினுங்கிழவதாகும்' என்ற தொல்காப்பியச் சூத்தரத்தாற் 

கொளளப்பட்ட *காமப் பகு௫ியின் பாற்பட்டு ' மக்கட் குழலிக்குரித் 

தாக வழங்கப்படுமாயினும், ஒரோவழி, தெய்வத்தோற்றமாயெே மக்கட் 

குழவிபின் பருவத்தை அஆரோபித்தலால், ௮ச்குழவியோ டொற்றுமை 

யுடைய தெய்வத்துக்கும் உரியதாக வழங்கப்படும். இச்சூத்இரத்தில், 

களப்பதாகும் என்னாது !கிழவதாகும்' என்ற குறிப்பால் குழவிப் பரு 

இங்குச் கூதிய காமப்பகு தியா௨த, பெறலரும்பிள்ளையைப் பெற்றதாய் 
மேதலியோர் பாராட்டுதற்குரிய, 'குறுகுறு நடந்து றுகைநீட்டி, இட்டுந்தொட் 
டுங் செளவியுந்துழந்து நெய்யுடையடிஈன்மெய்பெத விதிர்த்தும், விளையாடு 
தீன் முதலிய செயல்களை அ௮னுபவிச்குமரிடைத் தோன்றம் ஒநதலையின்பம். 
இதனை, (மச்சண்மெய்சீண்டலுடற்கின்பம் மற்று அவர் சொற்சேட்டலின்பம் 
செவிக்கு, என்றற்ரொடக்கத் சானுமறிக. இதனாலவர் விளையாட்டுக்சாண்டலும் 
சட்டின்பமென்பது போதரும்,
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Ba Sis Lp Ruscm 7 ௮வரஅ குழவிப்பருவம்பற்றிப் பாராட்டிப் பாடி 

னும் அப்பாடட்டில், அம்மதியசோடொற்்றுமையுடைய அக்குழவிக்கு 

ரமையுடைமையா அறு வழவாகாசதென்று கொள்ளப்படும், 

இப்பணுவலைப் பன்னிருபாட்டியலுடையார் பிள்ளைப்பாட்டென 

வழங், இலச்கணம் பல தா மியம்பியும், ஆன்றோர் கூறிய சல இலச் 
கணங்கள் பெடுத்துக்சாட்டியும் போந்தனர்; வெண்பாமாலையுடையார் 

(**இளமைரதர் ஈலம்வேட்ட வளமங்கையர் வகையுரைத்தல்' என்னும்) 

குழவிக்கட்டோன் றிய காமப்பகுஇபின் பாற்படுப்பர், 

“வழக்கோடூ சிவணியவகைமையான” என்ற தொல்காப்பியச் 
ருத்திரத்துள், சான்ஜோர் செய்த புலனெறிவழக்கோடே பொருந்தி 

வந்த பகுதிக்கண்ணேயான பொருள்களுள்” குழவிமருங்கினுங்கிழவதா 

கிய பிள்ளைப்பாட்டுப் பொருள்களையும் அகப்படுத்துக் கூறிபிருத்தலால் 

இப் பிரபந்தவகை தொல்காப்பியர்காலத்துக்கு முற்பட்ட சான்றோ 

ராம் செய்தூபோக்க பழையவழக்குடையதென விளங்குகின்றது, 

இதற்குகாரணமாகப் பெரியாழ்வார்திருமொழியுட் பலவேறு பொருள் 

வகைகளாலும் பிள்ளைப்பாட்டூப் பாடப்பெற்றிருப்பது காணத்தகும். 

அதன்கண், தால், சப்பாணி, செங்கரை, முதலியவற்றுடன், இக்காலப் 

பிள்ளைத்தமிழி லில்லாத பிறப்பின் ௩௨வசை, பாசாஇிகேசசக்சாட்டு, களர் 

நடை, அச்சோவச்சோ, புறம்புல்கல் அப்பூச்சொட்டல், நீராட்டல், 

பூச்சூட்டல், கரப்பிடல், அம்மழூட்டல், முதலியபலவேறு பொருள் ' 

பற்றிய பாராட்டல்கள் உள்ளன. 

இங்கனம் பல பொருள்களிருப்பவும், ஒருபொருள்பத்றிப் பா 
ராட்டும் பாட்டுத் தனித்தனி பஇமமாசவும், பிரபந்தமுழுதும் சககமாக 

வும் ஜரளவுடையதாக மடிக்கவேண்டிச் சாப்புமுதற் சிறுதேரிறுதியான ' 

பதீதுப்பொருள்சளை இப்பிரபந்தத்த க்குரியனவாசப் பிற்காலத்தார 

தெரிந்தெடுத்து நியமிச துப்போந்தனர் போலும், 

இங்கனம் பழமையும் அருமையும் வாய்ந்த பிரபந்தவகையிற் 

சேர்ந்த பிள்௯ளைத்தமிழ்சளிற் இறந்தவற்றுள் இச்தருமாலிருஞ் சோலை 

மலை அழகர்பிள்ளைத் தமிழும் ஒன்றென்றெண்ணத் தக்கது, 
செய்வ வய opr எவவ வையவமை யாட   

# ( இளமைம்தர் நலம் வேட்டவளமங்கையர் வசயுரை த்தலாவது) கண்ண 

பிரானது இளமைப்பருவ விளையாட்டின்பத்தை விரும்பியசோசைப்பிராட்டியும் 
இடைப்பெண்களும் பாராட்டி யபடி.யைப்பெரியாழ்வார் ௮ லுகரித்தல்போல்வது,
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இவ்வழகர் பிள்ளைத்தமிழ், காப்புமுதற்டுறுதேரிறுதியாகப் பத்துப். 

பருவப் பாராட்டலையு மூடையதாய்ப் பலவேறு சந்தப்பாடல்களாற் 

சிறந்தது. காவியங்கற்பார்க்கு, இலகிய விலக்கண வழக்கு வகை 

பலவுமெளிதிலுணர்ச்இச் சொற்பொருளுணர்ச்சியைத் இட்பமுறச் 

செய்யுந் திறமையுடையது; செய்ருட் செய்வார்க்கு விடயமில்லாவிடத் 

தும் பொருத்தமுள்ள விசேடணங்களை வருத்தமின் ரித் தொடுத்துப் 

பொருளை விஎடித்துப் பலபடியாகச் செய்யுளை யழருபெறச்செய்து 

முடிக்கு மாற்றலையளிக்க வல்லது; லீந்திணை மயக்கம், சானிலவருணணை, 

கற்பனை, அலங்காரமுதலிய பலகயங்களமைந்தது. இருமாலினவதார 

மாகவந்த கண்ணபிரானது குழவிப்பருவச்தை ஒற்.றுமைபற்றி HY ip ar 

மேல்வைத்து, அ௮க்கண்ணபிரானது இளமைகலம்வேட்ட யசோதைப் 

பிராட்டியுமிடைப் பெண்களுமாகிய “*வளமகங்கையர்'” படியை அத்ய 

வசித்து மிகவும் பாராட்டிப் பாடப்பெற்றுள்ள ௮. 

இப்பிரபந்தததின் பாயிரச்செய்யுளில் (வள்ளை த்தமிழ்கூர் வேம்ப த் 

தூர் வருமாண்புலவோர்வகுத்தது என்று சொல்லப்பட்டிர௬த்தலால் 

இதனையியற்றியவர் பிறந்தவூர் வேம்பத் நூர் என வெளியாகிறது. இவ் 

வூரின்கட் டொன்.றுதொட்டே ௮௪, மதுர, சிதீர, விஸ்தார சுவிகளும், 

பிரபந்தங்களு மியற்றிப் போந்த பலபுலவர்க ளிருக்துவந்திருச்சின் றன 

ரென்பதை, இருவாலவாயுடையார் இருகிளையாடர்புரணப்பஇப்பின் 

முகவுரையில் மஹாமஹோபாத்தியாய பிரும்மஸ்ரீ, வே. சாமிநாதைய 

சவர்களெழுஇியிருப்பசால் அறியலாம்.  இப்பாயிரச்செய்யுளில், “புல 

வோர்வகுத்தது' என்ற பன்மைக்கணெங்க வேம்பத்தாரச் சங்கப்புலவர் 

பலா்கூடி இப்பிரபந்தத்தைபியற்றினரென்று சிலா gir வீசம் சொல் 

வதமுண்டு. இது பின்வருமாற்றரு.ற் கொள்ளக்தக்கதன்று, 

பழிச்செர்ப்பரவலின் பன்னிரண்டாம் செய்யுளிலே, *பேசுபய 

வேதாந்ததே௫ிசன் ருடோழுவல் பேரழகனூறழையலே' என்று தொ 

முவலென்னும் ஒருமையால் அழகனூலாகிய இப்பிரடந்தமுழுகம் தழை 

தற்கு மங்களக்கூறியிருக்தலாலும், மற்றும் சில பாடல்களிலும் மங்க 

ளங்கூறியவிடங்களிலெல்லாம் இவர் இப்பிரபந்தத்தை “என்கவி'என்று 

தாமேகூறியிருத்தலாலும் இப்பிரபந்தம் ஓரேபுலவராற் பாடப்பெற் 

திருக்கலாமென்.று Caren paler ps.
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இதற்கனுகுணமாகவே சே அசமஸ்தானவித்வான் ஸ்ரீமத்-ரா. ராக 

வையங்காரவர்கள் அரிதின் ஆராய்ச்சிசெய்தெழுஇிச் *செந்தமிழில்” 

வெளியிட்ட சே தநாடும்தசிழும்* என்ற வியாசத்டில இக்.நாலியற்றிய 

வரகுபெயர், சாமிகவிகாளருத்திரர் என்று எழுஇயுள்ளார்கள். 

கவிகாளருத்ரர் என், பிறரால் வெல்லப்படாத ஆ.தமல்பற்றி வழக் 

கும் *கவிராக்ஷஸன்' என்பதுபோல இவா து கவித்திறமைபற்றிப்பின்பு 

வந்த சிறப்புப்பெயராபிருக்சவேண்டுமாகலால் அப்பெயர்க்குமுத்பட்டு, 

“மாக்கரக்சொங்கேனா 9”என் புமிப்போலப் பண்புத்தொகை நிலைமொழி 

யாய்கின்௦ சாமி என்னுமபெயரே இவரது இயற்பெயரா.பி ருக்கவேண்டு 

மென்று தேரன். றுின் நறு, 

பழிச்ொப்பரவலின் பஇினான்சாம்பாட்டில் இவர், தாம் அழகர் 

கோவிற்புரோரித நிர்வாகம்பெற்றிருந்த தோழப்பர் என்னும் ஸ்ரீவைஷ் 

ணவரால் *தோண்டர்குழுவாரிய ௮ச்தியாபககோஷ்டியிற் சேர்க்கப்பட் 

டவசென்று கூறிபிருத்தலால, இவர் பஞ்சசமஸ்காரம்பெத்றுத் தவயப் 

பிரபர்தங்களொதிச் சாச்கினவவசென்பதும் (வேதப்பாட்டிற்றருக்கமிமு 

மிருக 1 Gov tps gin’, .உஅலங்காரர்படிவும் எ ன்னெஞ்சகத்துள்நாட்டி'் 

என்றமையால் பகவதீவிஷூபா திரிரந்தங்களும், இருமர்கரார்த்த வியாக் 

யான மம, அர்க்தபஞ்சசா இ ரஹஸ்யங்களும் தோழப்பரிடம் அதிகரித் 

தவரென்பதும், (நற்தமிழ்ச்£ர் ப நிப்போன்”என்றதனால் அரியதமிழிலக் 

சிய விலக்சணங்களையும் அக்மிகாழப்பரிடமேகேட்டு கெஞ்சிற் பதியக் 

கொண்டவரென்பதும் விளக்குரின்றன. இதனால் இவரதுகாலம் இற 

றைக்குச்சற் றேறத்தாழ நூற்றைம்பதுவருங்கட்குபுன்பு திருமாலை 

யாண்டார் சந்த௫ியொருள் ஒருவர்க்கு மாதுலராய்வக்து ௮ழகர்கோவிற் 

புரோஹிதரிர்வாஹம் பெற்றி நந்ததோழப்பர்காலமென் றறியத்தக்க.து. 

இவர், வேதாக்கதேகெரையும் மணவாளமரமுனிகளையும் வழி 

பூம் பாசாங்களால் வடகலைதென் சலையென்னு முபயவே தாந்தங்களுக் 

கும் மறையே பிரவர்த்தசர்களான அவ்விரூவரையும் வழிபாடுபுரியும் 

தென்சலை வைஷ்ணவான அ.றிபலாம். 

இக்தூலிலுள்ள பலபாடல்களையும் பார்க்கும்போது இவர் வைஸ் 

ணவத்தில்மிச்க ஊத்றமுள்ளவரென்பதும், சங்ச நூல்மு தலிய பழைய 

  

மவஷவாளாவ amines nh tthe JOLER MOMENI eel அடப் அட 

.... ச செர்சமிழ் தொகுதி 18 பகுதி 2 பச்சம் 51.
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தமிழ் தூற்பபிற்சியிற் நேர்ச்சியுற்ற பெரும்புலவரென்பதும், பலரும் 

சொல்லாதவண்ணச்சக்தங்களைக் கற்பித்துக்சொண்டு சொல்லின்பமும் 

பொருளின்பமும் சுவையும் அலங்காரமு மிலங்கக் கெளடவிரு த்தியி 

லும் கலிகளியற்றுமாற்றலுடையவரென்பதும் விளங்கும். 

இவர் வைஷ்ணவத்இல் மிக்க ஊற்சமுடையராயிருப்பினும் காப் 

புப் பருவப்பாராட்டி.ற் பரவுதற்குரியரென விதிக்கப்பட்ட சிவபெரு 

மான், விராயகர், முருகவேள், வைரவன் முதலியோரையும் கன்கு 

பரவுதலால் விதிமுறைதவருதொமுகு மியல்புடையவரென்பதும் 

விளங்கும். 

இர நால் கலெபத்தாண்டுகளுக்கு முன்னரே ஒருவா றச்சிடப்பட் 

டிருப்பினும் இப்பொழுது ௮ச்சப்புத்தகம் எங்கும் கிடைக்காமையால் 

இதனை ௮ச்சிட்டாற் காவியக் கற்பார்பலர்க்சும் மிகப்பயன்பரிமென் று 

௧௬௫ மதுரைத் தரிழ்ச்சங்கத்இலிருக்க இரண்டு குறைப்பிரஇிகளையும் 

இரச்சப் புத்தகத்தையும் வைத்துப் பரிசோதிதலுச் *சேந்தமிழ்” வாபி 

லாக வெளியிடலாயிற்று, 

இர்நாத் பரிசோதனைக்குக் கடைத்த இரண்டொரு பிரதிகளும் 

பிமைமலிந்திருந்தகமையால் அவற்றுள் தெரிக்கவற்றைத் இருத்தித் 

தெரியாதவற்றை யிருந்கபடியே வைத்தப் பஇப்பிக்கலாயிற் று, ஆத் 

லாத் செந்தமிழ்ப் பயிற்டுபிற்நேோர்ச்சியஃடக்த பெரியோரிதனைக் கண் 

ணுத்று, ஈத்தப்பிரதிகொண்டு, இருூத்தவேண்டுமவற்றைத் இருத்தி 

எனது தவற்றைப் பொறுத்தருள வேண்டுகிறேன். 

இதனை அச்சிடுதற்குத் தமிழ்ச்சங்கக் கலாசாலை யுபாத்தியாயர் 

நல்லசிவன்பிள்ளை பிரதி எழுஇக்கொடுத்தும், ௮ச்சச் சேர்க்கையை 

ஒப்பு நோக்டித் இருத்தியும் உதவிபுரிர்தது பாராட்டற்பாலது. 

திரு. காராயணையங்கார்.



பக்கம். 

௬௮ 

OTF 

வரி, 

க 

௨௰ 

ஃ.87 

கடா 

பிழைதிருத்தம். 

பிழை. 

பொன்னூற்ற 

பருப்பின் 

Hy As 

வளவாய் 

வெறி 

மத்தெரி 

கெச்சா 

ODO DS DY 

சோலை 

திருத்தம். 

பொன் நாற்ற 

மருப்பின் 

வள்வாய் 

வெரி 

மத்கெறி 

செக்கர் 

வைத்து 

சோலைமலை,



RADA AUER RAAL 
LOCI ET TTD COU 

  

டே 

(ஜீராமஜெயம், 22 22. 

இருமாலிருஞ்சோச்லமலை (AL Leu ) 

அழகர்பிள்வாத்த மிழ். 

பாயிரம். 

துதிகவி, 

அறுசீர்க்கழிநேடிலடி. ஆசிரியவிருத்தம். 

  

வெள்ளைத்தமிழ்கொடலைஒினித்பல்புலவர் மிருப்பால்வி ப ம்பேனைப் 

Dan Son 6619 pian con ததமிழேபெருமானலங்காரன்பொருட்டால் 

வள்ளைத்தமிழ்கூர்வேம்பத தூர்வருமாண்புலவோர்வகுத்ததனைப் 

(பிள்ளை ததமிழேயெறுஞ்சிறுமைபெருமைபெரியதமிபெனுமால் 

  

காப்பு. 

நேரிசைவேண்டா, 

செய்யா டி ருமாபன் செங்கலக் கண்ணினான் 

மையா ரழகன் மலர்த்தாளின்--மெட்யாகச் 

செப்புபிள் சாத்தரிழ்க்குச் சி துரமுன் வந்தளித்த 

துப்பளைய பாதம் துணை. 

அவையடக்கம், 
~ we க 1௭ 

நீரறு மானத;ப। பெருவாலி பூத்ததொளை 
ஷெிரா॥ மு௱ரியேறி 

நீறுபடு பொறசண்ண மாடி மது வுண்டு * மகிழ் 

சிலவு தெரி தூனியன்னம 
வவட வெடியை te கடக 

  

% மதி- பி-ம்,



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

ஆரு புகளவும் புனல.று கருஞ்சே ற்றி 

னடைவாடு புல்லிதழ்ப்பூ 

வாம்பலின் மணந்தது: கடுக்குமறை யொருகான் 

கரற்றுநெரி மாலாயிரம் 

போரு தோதா வீறுபெ௫ குருகைமுளி 

(ரிரமன் பராசரன்முாதற் ° 

பெதீறமுனி முதலாம் வரத்தினர் முசுதகினிற் 

பெரு(1) விழவு கொண்டிருக்கும் 

வாரு தண்ணாக் தெழுந்ததுணை முலைவாணி 

LOB Bap GULP iif 

மாலிருஞ் சோலைமலை மாலலங் சுசானை 

வ ழச்.துமென் னாவாழ்ந்ததே, (க) 

அகத் இளக்தென்,) றைவாச் செந்த 

லரும்பிலைச் ரூ.தச்தின்வாழ் 

அஞ்ிறைய யாழிசை மிடந்று(2)குயி லோசையென் 

னமிர்தமிசை யுண்டசெவிசள் 

காகத்டின் வெம்புலாற் பகுவாய் இதந்தலறு 

கட யகுர வாயதீய 

சடிவண் மிசைந்தது நிக/க்குமருண் மாலைபிர் 

கதிரொ௮! பரப்பு(2) மங்கண் 

மாகத து மீன்கண நறுந்துண சொளிப்பவிசை 

வண்டுழு படப்பைமுதலின் 

வாவியலை் கரை(4) தாவி மீனொளிக் கும்புதுலை 

வல்லிதமிழ் சேட்டுமாக 

போகத்து வெண்டிரைப் பார்கடலின் விழிதஞ்ச 

பூர்துமாய்ச் கொண்டல்சோல்ப் 

பொருப்புறையு மாயவன் மாலலங் காரனென் 

புன்சவிச் சொற்கொண்டதே, (௨) 

0 விழைவுமிதம் ய ப ட ட... 
(2) குயில்கூவுமின்னமிர்தமொழி, பி-ம், 

(2) பசப்பியங்கண், பி-ம். 

(4) அக, பி-ம்.



அவையடக்கம் ர. 

வழியும் பசுந்தேன் பெருக்கா மெடுத்தோட 

மல/விண்ட முள்ளரைகத்தாள் 

LOVES தண்பா சடைக்கமல விட்டுறையு 

மழைய*வன் சென்னிழுதல்பா । 

இழியுவ் குலத்தினவர் கழிமுடைத் தலைகடை 

யிரக்தமண் கொள்ளமறைகான் 

கிருக்குந் துணைத்தாள் 1 Fs SS நிகா க்குமட. 

லி யநில வேறுகண்ட ற் 

கழியும் னத் yf jib வளையுமுஞ் சோலைமலை 

காவலன் று ௱வநதெடுமால் 

கண்ணகன் கோயகர்ப் புதுவைகுடி வாழிளக் 

கன்னியுந் தாய்முலைக்கண் 

பொழியும் படம்பாலுருமழலை மாறன் முகல் 

புலவர்பதின் மரும்வழுகத்கிப் 

புளையு தமிழ்ப்பாடல் கொண்டதோ எடி யென்மொழி 

புன்கவித் தொடைகொண்டதெ. (௩) 

விரக இரைப்புனற் கங்கையக் கடட வணஇ 

வெள்ளம் பரந்திருப்ப 

வினைபுரி குறுக்கொழுவர் தருமிழி கலத்துகீர 

விதுரனின் ரூள்சொரிர்தெட் 
டரவுங் குலக்கிரியு மணையும்வண் கடல்வேலி 

யவனிதிரு வயிறிருப்ப 

அவன்மனைப் புன்,வைச் இற்றடிகி லன்றுனக் 

- கவனவித் த.அநிகர்க்கும் 
குரும் பரந்து மணகாறு கொந்தவக் 

கொடியிடைப் | துவைவாமும் 

கோதையுஞ் சங்கணி அறைக்குருரை மாசகர்க் 

குழளிமுச லவ(பஇன்மரும் 

பரவும் பழம்பாடன் மறைமொழிச் செந்த ரிழ்ப் 

பாமாலை கொண்டதோரிற் 

பவட யன் வழுவுடைச் சொன்மாலை சுட்டியது 

பைத்துழாய் மலைய னே. (௪) 

அவையடக்கமு ற்றும், 

* மறையயன். பிம், ர முதல்புலலா - வினைத்தொசை,



ப மிச்சினாப்பாவல், 

டலாழவார் 4/ வர். 

வதக் களைக்தடிய ௬ாரிரொடு மணப்புறற 

ிருவினை கணபபவோரேம் 

இசைழமுறை பழுத்தவஈ தா௫கொமி நெடியமா 

வி Ih Fon மேகதுபொய்கை 

பூர தவங்கொள்பே யாம்லா ரிருவரைப் போதில் 

ட) வம வழுதீடப் 

பூந்தா மரைதகாள் வணங்புவென் தெய்வப் 

புரக்தர ௮லோசபா/ 

சாகங் கொணர்ந்தெழிற் பின்னைம்கு விளையாடு 

தளையவிழ் படப்பையாக்கத் 

தாழ்சிபைப் புட்க டுத் கேரிமணி வாப்வைக்ச 

சங்கவெண் பிடறுகச்கும் 

நாதங கொழித்தமா । கூட்டங்கள் த.)/வவ/ 

நாட்டங்கள் கட்டுவிதத 

நாரணனை மாலலல் காரனை வழுத்துமென் 

sano, சொ.ற்றழையவே. (௧) 

பெரிபாழ்வார், 

மறுத்தலை துபை ததமட மட (ஐக் தேனுடன் 

வண்டு வ மதுமாலையும 

மாயவன் நிருமார்பு பொற்பச் கொடுததுவள 

மதுரையிற் பாங்குகிழிதான் 

௮.௮,த்தலை௪ செய்பெ வெஆத்தச் அலாப்புரிர் 

காரணர் தமிம்படுதடு 

அ பிம। லிருபதபும் வாழிபா டிம்புதுவவ 

யகதணன் முடிதப்பென் 

கறுத்த wd வெிம்புணரி Cus tye Jett பேறியிரு 

ரஸா டதா if கின்ற 
4



பழிச்சினர்ப்பாவல் டி 

கனமாரி சாப்பப் பத்தா மரைச்சிறிய 

கைக்கொண்ட வரையேழுகாள் 

பொறுத்தலைச் செய்திடையம் Hype சுன்றும் 

புனிற்ருவு நின் ஈளித்த 
பொங்கர்த் தடஞ்சோலை மலையல௰் காரனைப் 

புகழுமென் சவிதபையவே. (2.) 

சம்மாழ்வார். 

மயைவாக் குரைத்தபொரு கரள்ளவை யடங்கலும் 

வைத்துகா மகவிமூ ௮த்இல் 

வ.ழவஙுத் தெள்ளியவை கோதற வடித்திரதம் 

வாய்ப்பவள கர.மு.சமிழின் 

துறலைவாக் கெலுங்கலன் பெய்தன்பு நீரிற் 

அழாய்மணப் பதநோக்கிமால் 

தொண்டாக வருந்தவிய லமுஇனை வடி த்தமுனி 

துய துஇப்பென்மதுவோர் 

ப்றறைவா Ge) MOG Hoe we Henly கிளைச் இலவெண் று 

முதுஞுடுமி ரி_,ரியொழுகும் 

ழுமதியி வமுதமுல் கூறவட்மட மகனிசொரு 

(மையாக வழியவார்த்து 

நிறைவாக்!? விளையாடு மலையலம், கரார் பத 

AFG OUD ANY BROUGH 

மிறைவாக்கு நாறடிம் பெருக்கா பெடுத்தோடி 

BOLI G0 eur ipa s OC a. ப (௩) 

குலசேகரா ழ்வாம், 

செடப்பா யொளிச்செக்கர் மணியார நறவுபாய் 

கவ துழாய்க் கொண்டலபட யார் 

கேண்மைகொள் பவாருகு ம.வுசாக வுரைசெவிக் 

கேற்பதன்றென்று பருவாய்க் 

குடப்பால் விடப்பெரும் பாந்தளவாய் லகையிட்ட 

கோவேக்ச னரசரேறு 

கோப்பெருஞ் சோமா னடியிணை வழுத்துவென் 

கூழுமிவா லவுடகுப்வ



அழசகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

மடப்பாலவை மார்பொய்தல் வண்டலாட் டயரவுகை 

மணியூச லாடமேலை 

மங்குல்வாய் நெஞ்சம் பிளக்கவுயர் மெயத்து 

மதிவர்து போனவழியே 

நடப்பாக வந்துசத ரிளமாதர் தம்மோடு 

நாளும்விளை யாடுமலைவாழ் 

நாரணனை மாலலங் காரனை வழுத்துமென் 

னனகவிகை வாம்கவென்றே, (௪) 

இருமங்கையாழ்வார். 

பொருமட னெடுஞ£ஈடாப் 'போராழி.மால்கரப் 

பொன்னாழி கொளவந்தமால் 

புட்பிடர் வரக்கண்டு மெய்ஞ்ஞான வெள்ளம் 

பு.பம்பொக்க வட்களித்துத் 

இருமட னெடுந்தாண் டகங்குறுந் சாண்டகச் 

செய்யுண்முதல் பலவுரைக்கும் 

இருமங்கை முணிகலிய ஞ்கவிக் கொண்டல்பூஞ் 

சேவடி அஇப்பென்முந்நீர் 

இருமடன் கூறுங் கடாங்கயுட் டங்கவிழி 

ரிருகடையும் வடவைகாக்க 

இருசெலித் தலைகடைக் கா.றாக்ச மாமன்விடு 

ரிகல்கரி மருப்புவாக்கி 

வருமடங கற்குருளை மாலிருஞ் சோலைமலை 

மாலலக் சாரர்பச்சை 

வண்டுமாப் மணநாறு மிருதோடா மிருதாஞம் 

வாழ்தி துமென் கவிதமையவே. (௫) 

தஇருமழிரையாழ்வார். 

சூட்தநொ கப்பணப் பளவப் பெரும்பாய் 

சுருட்டி.த் தமிழ்ச்கச்சியிற் 

அளவக் கருங்கட னடப்பக் குட.ந்தையிற் 

அயிலுமுகி நலையணப்பப்



பழிச்சினர்ப்பாவல் ௪ 

பாட்கொ வுரைசெயுகித்திருமழிசை வேந்தன் 

பரர்துலாஞ் Are sour Suter 

பாலணு குருவகை நிறுத்துமுனி தாமரைப் 

பாதர் அடுப்பென்மலர்பூ 

வீட்டகான் முகழுணிய சாட்டமா பரிரமுடைய 

வேர்கலும் விபுதர்குழுவும் 

வெட்சியக் தெரியல்புனை வேரம்வா ரணமுகனும் 

வெள்விவெண் கோ௫கூடாக் 

கோட்டுநா சபொம௫க் கண்ணியக் சஉடவுயடக் 

‘in Bevin வந்திலைஞ்சம் 

குலமலைத் தலையுறையு மாலலம் காரனைக் 

கூறுமென் சவிதழையவே. | (௬) 

தொண்டாடிப்பொடியாழ்வார். 

இருமாலை யாகப் பாரந்தபூக் காவிரி 

பரீரண்டிடைசஎ் சூட்டுநெத்றி 

யெரிமணிப் பாம்பணை த் துயில்கொள்ளு மோருமாலை 

பிசைமுறை பழுத்தசெஞ்சொற் 

மிருமாலை சூட்டுபவ.ா தொண்டா்த மடப்பொடி.த் 

தெய்வமுனி யறிவின்வடி.வரீம் 

செந்தா மரைத்தா CHT GBT DOTS SVEH 

. சேர்த்துவென் பன்னைமுன்னுட் 
டருமாலை யப்புனாரி நீதஇ௮ர் கெய்வமான் 

தருணமணி யாரமார்பிற் 

Tue தண்டுழாப்க் காட்டெவிளை யாடமஎூழ் 

சங்கேந்து கொண்டல்கன்ன ற் 

பொருமாலை விண்டசா ரோடமத வேழம் 

.|ழைக்கர பெடுத்துநீக்தும் 

பொங்காமலி பிடபடரி மாலலங் காளைப் 

புகழுமென் சுகிகமையவே, (௪)



a) அழகர்பிள்ளைத்தரிழ் 

இருப்பாணுழ்வார். 

விழித்தா மறைத் அணையின் வேறுநோக் கலபென்று 
விரிதிரைப் பொன்னிராப்பண் 

விழிதுபில் கருங்கொண் டலைப்பாவி யானந்த 
வெள்ளத்து ஈழ்சிபியலின் 

மொழித்தாம மொருபத்து மிருதோ எணிந்தந்த 
(மடூலின்வடி ௮ட்கரந்த 

முனிவன் றுணைப்பதம் வழுத்துவென் சொல்லையம் 
மூல்லைப் புலத்துலாவித் 

தெழித்தா மழக்கன்௮ு தேடிமுலை யமுதந் 
தெருத்தலை ஈனைப்பவோட ச் 

செல்லமருண் மாலையிற் பின்செலுங் கண்ணத் 
ிசைமுக ஸனிருச்குமுஈூச் 

ழித்தா மரைக்கடபுண் மாலலங் சாரை 
சோலைமலை வரதீறிருக்கும 

பந்தாத் கோளனைச் தொண்டனளே னுரைசெயுஞ் 
சொற்பாடல் வ.பர்வதற்கே, (௮) 

சூடிக்கொடுத்த நாச்சியார். 

பாடற் ரும்புழு துழாய்வாட வெரினின் ற! 
பவளலா 18ீரமாருப் 

பச்சைப் பாஞ்சொற் புஅுப்பாட லுஞ்சருள் 
பனிக்குழன் முடி தீ.த௫ர்க்கும் 

வாட பழஞ்சரு கும் வேட்டரங் சேசவமை 
மலைகுனி௰, நின்றமுடிலும் 

மாலலங் கார மிரப்பவருள | ,துவைவரு 
வல்விபிரு தா டுதிப்பென் 

* சேடற் பெரும்பள்ளி விழிதுஞ்-. பா.ற்கடற் 
சேர்ப்பற்கு மணிவான்றிச் 

இலம்பாறு பாயுஞ் சிலம்பற்கு வெள்ளவொளி 

தேங்கியலை வைகுக்கவா 

டைத்கு முல்லைப் புலத்தா நிரைப்பின் 
னடந்ததா எண்ண லுச்ரு 

நான்மறைப் பொருளாய வழக் குரைக்குமென் 
னன்கவிதை வாழவென் ௮, (௯) 

% சேடர்பெருமபள்ளி - ஒன்றியற்ெமைச்கண்வர்த ஆழும்வேற்றமைத் 

இதிர்கை, றகரம், வலித்தல் விகாரம்,



பழிச்சீனர்ப்பாவல் ௯ 

மதுரகவியாழ்வார். 

ui Grit ADGA sre arse Loew mr WS BM er 

மாறன்வண் டமிழ்படுத்தி 

வனசவீட் டிமையுமுளி தன்னாலு மெழுதொணு 

மறைகாலு மெழுதுளிக்கப் 

பட்டோலை யெழுகியாக் கவனையி ரைக்துகளி 

பாடி நெடு மாறன்னையும் 

பாடாத மதுரகவி பிருதா டுஇககுவென் 

பைங்குவளை மென் றமேடி 

நெட்டோடை யுட்புசச் ுரிசங்கு துண்ணென 

கிலாமணிக் கருமுதிர்ச்து 

நெடுவரம் yb soups Cs PAG வயல், கூத 

தெத்குலை யரிந்சமள் 7 

கட்டோடு தலைமீதி wrBiyH i கெலலுடன் 

கஇர்மாணி யுகுக்கும்பாணர்க் 

காமலையின் மாலலங் காரனைப் பாடுமென் 

சவிசமைக் சோங்கவென்பே.. (௰) 

எம்பெருமானார். 

மமைமயச் செவரும் புலப்பட வுணார்ந்தறிய 

வாய்மைபெறு பொருராரைக்று 

மாறுபடு சமயங்கள் வாக்ினொால் வென்.று ரை 

வாரிசி வ௱ாசத்தின்வாய் 

இமைமயச் சதவித இியாவ/க்கும் பாவைக்கு 

மேபிசா னாழிசங்கம் 

ஏர்துமா லென்றுறுஇ யாக்சிரா மானுசன் 

னிருசரண நெஞ்சளவைப்பென் 

பிலைமயக் குங்குறு :நூதற்கோவி மார்குழிசி 

பெய்தவளை யெற்றுபகந்து 

பியழொவி மணிச்கழங் கிவைகொண்டு காளம் 

பெருல்கலக மிட்டியடனே



௧0 அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

GO vue Gas பிரைந்தமு தரோதைதன் 

கோபர் சணிப்பமணிவாப்ச் 

ர குறுசை விரித்சமுடின் மாலலக் சா ரனைக் 

உமென் சலிகமையவே. (Ws) 

C576 5C 5Fast. 

இருமாற் பயோதடுத இருமாதா வமுகினைத 

இருமகட் குபின்முகந்து 

சேனைமுக லிக்கோப் பெயக்காரி ரேய்ச் ளைத் 

தேங்கொ தழமுனி யாகும் 

ART OH சடம்வார்க் துயக்சொண்ட வள்௱ன்பி 

வார்ந்து” ராமரென்வா 

யால்வ(மீஇ யாழானா ரியவுந்தி uy i get 

ணுரியக் சாலினொழுூக் 

கருமாற் றிராமா வுசக்குளங் கழுமீயெழு 

பானான்கு நூம்புகாலக் 

சாசினிப் பணாயயிக் கூழ்வார வயன்மதக் 

சாராச்சண் மேய்ர்தடாது 

பெருமாற்கு விராயுள்வீ டடையப் பு௦%தரும் 

பெருவேலி யாமெம்பிரரன் 

பேபய வேதாந்த தேசிகன் ருடொழுவல் 

பேரறக லூறறையவே. (௦௨) 

மணவாள மாமுனிகள் 

குணவா யுஇத்தெற்று வேலைஞா லத்திருட் 

கொள்ளைவெயில் ஈத்தகற்றும் 

கோகனக மணவாள னெனவடியர் தொல்லைராட் 

கொண்டவினை யிருள கற்றும் 

மணவாள மாழுனிவன் மூழ்வுடன் சருணைபொழி 

மலர்விழிபி னெம்மைகோக்ட 

வயிறுபசி யாமனா வ௱ளாம னாளுமறை 
> 

வாய்த்தவிரு சாலெ மத்தே 

* கோபம் - பி-ம்,



பழிச்சினர்ப்பாவல் SS 

உணவாக கஞ்செவியி லிருபுபமும் வழியவார்த் 

துயிர தளிர்ப் பிச்தவெங்கோன் 

ஒளியீட்டு இருகாட்டு வழிகாட்டு தாட்ஈமல 

முளமீஅ வைப்பனெட்டைப் | 

பணவா எரா௮லக முடைகாறு வெண்ணெய்பேயப் 

பாவைதன் முலையுளமுதம் ' 

Uae செவக்கவாய் மாலலங் காரனைப் 

பாடுமென் கவிதஜழையவே. | (௦௩) 

@HT Od) FT ரியர். 

ஓட்டிச் கடி.ந்துமெடு காடெொட்டு வருதீய | 

வூழ்வினைக டம்வய்இல் 

ஓடுமைம் புலனையு மனத்தோடு நெறியினின் 

ஜொருவழிப் படகிறுத்இுக் 

கூட்டித் தடஞ்சோலை மலைகிழன் மலாக்காங் 

கோகத்துவலம் வம்துகண்ணீர் 

கொழிப்பமெய்ம் மபிரபொடித துளமுருகு தொண்டர்தம் 

.... குழுவுடன் கூட்டிவேதப் 

பாட்டிற் தருர்தமிழு மிருமா லெழுத்தும் 

HBC go பெருக்கெடுக்கும் 

பைந்துழாய்ப் பள்ளியர் காமத் தலல்காரர் 

படி.வுமென் னெஞ்சகத்துள 

நாட்டித் தளிர்ப்பித்த திருவாளர் தோழப்பா் 

தற்றமிழ்ச் ௪ /பதிப்போன் 

நலமருவ மழகன் புரோ௫ிதன் புனிதபத 

நாண்மலர் வழுத்துமவனே. (Oe 

அடியார்கள். 

அண்டர்க்கு நான்யாகக் கடவுட்கும் வானநீ 

ராறுபாய் சிலருக்கும் 

ரா வதப்பெரும் பாகற்கு மெட்டாத 

வாழிமால் Lrg bl Bony



௧௨. அழகர்பிள்ளை த்தமிழ் 

ஜொண்டர்க்கு மன்புபுி தொண்ட த௩ தொண்டாக 

டுணைத்தா டுநிப்பெனலைவாய்ர 

ஈ ரிசங்க மசலா டுல்சடற் பள்ளநீர் 

ஞூற்கொண்டு இங்கணியையயும் 

கொண்டம் குலஞ்சொரியு முத்துல் சபை க்சண் 

கொ புிக்கின் ௨ (மத். தும்வேபக் 

கோடுொரி முத்தமும் பூகத்தின் மத்தமும் 

கு ாரசரிர் பொப்தலயரும் 

வண்டற் குரற்புகா வரிசியா கர சந்த 

மதுமலாச் சுமியயைக்கும் 

மாலருஞ் சோலைமலை மாலலங் காரனை 

வழுத்துமென் னாவாழ்வதே. (0@) 

பாயிரம் முற்றும், 

காப்புப்பருவம். 

  

இருமால். 

நீர்கொண்ட நெடுநதாரை குறுக்கை தோய 

கேமிவரைப் பெருவேலி சூழு மேழ 

பார்கொண்ட தாலா னோக்குஞ் பே ரலைப் 

பருப்பதத்த னலங்காரன் றமிழைக் காக்க 

கார்கொண்ட சாரொன்று கட லிரண்டோர் 

சாலத்துச் தலைமணந்த தென வசோதை 

பர்கொண்ட சண்ணினிழல் பாயக் கைம்மீ 

தேந்துமலர்.. செந்துவர்வா யிமாய மாலே, (௧) 

திருமகள். 

Cup. 

வளர்க்கும் பசுல்கிரிக் கழுதமும் பூவைக்கு 

வரிமிடற் றளி.பலம்பும் 

வார்தருச் சோலையும் புறக்கு நிழலுமிழ் 

மணிகதான மாறுக்குவான்



காப்புப்பருவம் ௧௩ 

விளக்குல் கலைத்கிங்க ஞம்பெடை.. யனத்துக்கு 

விரிபொகுட் டருகுகுக்கும் 

விவ கறைக் கமலமுங் சொண்டுிவண் டிரையின்வரு 

மெல்லிய லளிக்கமேருத் 

அளக்கும் கடுல்கான் முகக்கியைக் குஞ்டிறைத் 

அகள்பம்பி யுதஇ..ண்ட 

சுழன்றிமை கரிக்சக் கடைச்சண் டழற்கற்றை 

சண்ட செனத்கபள்வாய் 

பிளக்கும் பிரானிசை மறான்றிதழ் குடைக்காது 

பிள்சாவண் டாடுதுவபாு 

ரசமெறி ஈர்தரத் தோவா௱ன் பபைமுதற் 

பேசாள ஊிரைகபயவே. (௨) 

பிரமதேவர். 

HOG இரைக்குண்டு நீரக மிலங்சைக்கு 

NT STE) LIL bh Dally 

ஆ௮ுபாய் தாமரைக் குலமாதை யுங்சட >] 

வாஈழியங் கடஇுரோனையும் 

கூட்டும் சடுங்கார் .மகக்கொண்ட, லைக்தமைச் 

கொய்அழாய்ச் ரானமேருக் 

குவடுபடு ஈ௩ஈுதரச் கோனைத் இரு மங்மை 

'கொண்கனைக் காத்தளிப்பான் 

ஈட்டும் பிழம்பவை் குனியா அலைக்கொல்ல 

னில்லம் புகாதரத்தால் 

எறியுண பொலிபாங்க வப புணா அுயர்தட்டி 

லேருது கூர்மழுங்கா 

BUDE துற்றலையி பொய்யுணா துமைபுகா 

துடல்சறை படாதிருந்தும் 

உடற்றும் பெரும்படை தொலைக்கும்வாக் காயுதத் 

தொருகமல மழைமுனிவனே, (௧)



௪௪ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

சிவபெருமான். 

வேறு. 

அருமறைமொழியு நாலினைஈறிய கமலக்கரங்கள் யாப்பவும் 

அளியுளாபதும மாளிகைமுனிவன் வதுவைச்சடங்கு காட்டவும் 

அருள்விசையிமய மரதுலனொழுகு புனலைச்தடங்கை வார்க்கவும் [வும் 

அடைபொதிதுளவ காரணன்வெளிய பொரியைக்கொணர்ந்து தூற்ற 

இருவருகறுகெய் தாவியவெரியை வலனித்ஈழன்று போற்றவும் 

இருகரமுளரி காண்மலர்சிலையின் மயில்பொழ்பதங்க ளேத்றவும் 

எழமுகதிருலவு வர்ன்வடஇசையி லுிமுத்றம்வந்து காட்டவும் 

இடுதகன்முகப டாமுலைபுணர வுமையைப்பரிர்து வேட்டவர் 

மருமலர்பொதுளி வானுழைவளரு மரை தத்தவழ்ந்து சாப்த்திடை 

மடவியரிழுது தோய்முடைவிர௮ துகலைக்குராது சேர்த்தும் 

ம௫ழ்வருகுரவை காடகமயர விரலைத்தெரிந்து கோத்திலை 

மனைஈடுவுறிபின் வாயளைகளவு கொளவற்றகின்று பார்த்தலை 

பெருகமுதிகொு வானிரைவபிறு நிழையப்பாம்புன் மேப்த்தரை 

பிணையணைசயிறு நாரமுடைபடு! மடையப்பிணைர்து தூக்யெ 

பிடவணை படலை யாயனைவிபுல வெளிதொட்டணிந்த கோட்டயல் 

பிறைதவழிடப மால்வரையுறையு முசிலைப்பரிந்து காக்கவே. (௪) 

தேவேந்திரன். 
வேறு, 

ஈபைகமர். 8 காழுகில்பட்டபுவமுழப் 

பதம்வாய்ப்பமதலெழுரியப்போத்துக!! 

ஈடையடிகால வரொஜ்றிகட nau 

சவடேய்ப்பவிடை.பறழ்காலத் ; தாய்க்கலை 

நனைவிளை தாழ்சனைதத்து உ முமைமுடக் 

கு தடில்சாய்ப்பமடமயில்கூடிக்கூத்தெழ. 

தரையுருமபேறுசிலைப்பமுடிவிதிர்த் 

தீ. ரவாற்றல்கெடவிடர்தேடிப்போய்ப்புக 

$  கரரலெ். பிம், 

+ யுதைமுடக, பி-ம்,



காப்புப்பருவம் 5B) 

உறைநுகர்சாதகம்விக்கல்விடவிடைக் 

குலமாச்கள்படன்முடையோலைககழ்ப்புக 

ஒளியெழுகோபகிரைப்பநிலவுபுட் 

சிமையாட்டி மமம்பெடைவார ச்சேக்கையில் 

உபடைதரவோளைபட்டமணமுதைப் 

புனம்விக்கமு ரிவார்சாலைப்பாட்டிள 

ுுஹைசலையோிதெவிட்டவனசமொட் 

,) ருள்£க்குமிளவெபில்காணர்கேக்க 0 

அ௮றைசகட ரீர்விளையிப்பிவிமுமறைத் 

துளிஃயத்றுகிலவுமிராா 1 ஆற்கொ௱ 

அசன்மடல்கோட. ல்விரிப்பவொிிறு ட் 

மிகா காற்றிநெடுமாரி?ரனர்சாத்து। 

அகழ் மிகூவல்கொழிக்குமமுதுவெப் 

பெபமாத்துவஇ௫பில்வாயைத்தாட்கொள 

அகமகிம்கேள்வர் தமச்குமரிவையர்க் 

குளமூட்டுமளவறுகாமத்திச் உட 

மைாமொழியாளர்வமுச்தியனலொழுக் 

சுவியேற்றுவலம்வருமோதைக்கார்ப்புயல் 

மலர்கிலமாதுகுளிப்பமமைகொழித் 

தெ முநோச்கு உார்பததாளைப்போற்றுதும் 

மணிகிரைமேயவெடுக்சசழைமிடந 

ரிசையு த்றிமலர்புசை தாரட்ேப்பு 8 

au ae BOE ey iy WN Cor ob ou Lp ORC 

பொழில்வாய்த்தகுலமலைமாலைக்காச்சவே, (டு) 

ஆத் தன். 

வேறு, 

பரியரா புரற்பிறை ஈகப்பிண ரடிச்கைப் 

பருப்பதர் தண்டுறைதொறும் 

படியமடை ப௫கொட வாய்்இறர் இழிமதம் 

ராயமணி யமுனைதோயும்



௧௬ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

முரிதிரைப் பசெதி கடுக்குஞ் ரிலம்பாற்று 

தேதல்வனைக் கடவுள்வேத 

முறையிடுத் தாமரைச் தாவானை வண்டுழாய் 

முகிலைப் புரச்சவெள்ளைப் 

புரிமுக வலம்புரி முழங்கர் சகோரவெண்் 

புட்ரிசை யளிக்கும்வானம் 

பூத்தமதி காமொழிய விப ஞரைச் காமன் 

பொருரங்கணை துறப்பவெழுபண் 

தெரிவண்டு ிரைவிட் வெப்பக் குணா துவளர் 

இக்குவெள் எணி௫யடுப்பத் 

தேமுளரி தளைவிடப் புவியிரவு விடவலைத் 

இருவவ தரித்தாட. (௬) 

ஷீநாயகக்கடவுள், 

ea Dd IIHS னடிற்கா டெறிந்தெயின 

ருழுபுனஈ இனைவிகைப்ப 

ஊட்டம விடுஞ்சாரன் மலை முகு பொதிவெப்ப 

முடைதிரைத் இவலை sor 0 

ஆ.ற்௮ம் புனற்சிலம் பாற்றருகு விளையாடி 

யாயிரம் பொங்க தங்கி 

யாயிரங் குண்டுநீர் மடுவுட் படிர்துவரு 

மானையைச் காக்சகங்சை 

தூற்றுர் தரங்கவொளி யிற்.றுஞ்சி யற் 

தோட்டணர் * விழைந்துசெங்கைக் 

$ துளைச்சிறு பறைக்கூர லெ௫ர்ர்திதழி ரெருவனஞ் 

சூழ்க துடலி ரிலவுவெள்ளம் 

காற்றும் பொடிப்பூழி கால்€த் தெ ரிந்திறைவி 

. கழைபெடுத் தோள்வரிக்கும் 

கரும்பினிற் கைவைத்து வெள்ளிப் பொருப்பெந்தை 

களிகூரவரும் வேழமே. (௭) 
  

% கனைந்து, பி-ம். 

$ தொளை, பி-ம்,



காபபுப்பருவம்: 
wat 

முருகவேள். | 

வள்ளைகா னீகடச் செழுங்குவளை மென்றுசய 

வாயெருமை குழனியுள்ளி 

மடிவளஞ் சொரியமுது மடுகிறைப் பச்கமல 

மண்டபத் தரசவன்னப் 

பிள்ளையா லும்புன றுறந்தமு தரு ந்திவெண் 

பேட்டிளர் தாயெனெம்வாய் 

பெய்யிரை தெவிட்டுமகன் மாலிருஞ் சோலைப் 

பிறங்கன் 9 லைப்புரக்க 

EMM Lf, DEBS BOER) LHC me 

கன்னியா களஞ்சூழுகாண் 

கழலாம லைரா வதப்பெரும் பகடழற் 

கானம் புகாமலமுதம் 

கொள்ளைபோ காமற் புரந்தரன் படல for 

கூடம் புகாமல்வெந்திக் | 

கொளுக்காம லகனெடும் பொன்னக் rahe Bem 

கோழிப் பதாகையானே. | (௮) 

வைரவன். 

வேறு. 

புடைவள ராரப் பரியரை போப் 

புத, மலை சாயத் அடிபட விருகரை 

புகர்மணி வாரிச் குனிதிசைவீ?ப் 

புனலுமிழ்வாவிக் குருகெழகடுவுயர் 

இடரகழாய்நெட் டகம்திடாகச் 

சிறைபொரும்யாணர்ப் பரிபுரகஇவரு 

சனைவளர்சோலைத் திருமலைவாழ்கைச் 

சிலைமுகல்காவற் புரவலன்வெளிபொதி



௧௮ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

கடையிருளவேவிட் டெழுமுழுமேனிக் 

கடல்விடுசோரிப் பு வெழுவடி புரி 

கவைபடுரூலப் .படைதொபொணிக் 

கனலபிழிவேணிச் ஃடாமணிரிறைகவிரி 

படமுடி காகப் புரிபுபவிதப் 

பலிகொள்கபாலப் புய ஓருமெறிகுரல் 

படுசருடோலகை ,) ழலவிழிஞாளிப் 

பணைமுதுகேறித இரிதருமிறைவமீன. (௯) 

சத்தமாதர், 

வே.று, 

வருபுனலவனி புதைப்பக்கோட்டின் 

முழுகிரிமிர வலைவறவெடுத்தவள் 

மதமழைகரட முடைத்துச்சாப்க்கும் 

வெளியகரியின் முதுபிடர்புரப்பவள் 

மாகதவளறு இரட்டிக்கோட்டு 

நெடியபசிய களமயிலுகைப்பவள் 

மலர்பொ.துளிதழி தழைப்பப்பூக்கு 

மமுதமொழுகு மதிவசிர்முடி.ப்பவள் 

இருகடைலவிழியு நெருப்பைக்கா ற்று 

மலகைசு மல வருபிணனுகைப்பவள் 

இமையவர்வயிறு கிறைப்பத்தேக்கு 

மமுதகருணை கடைவிழிபமுத்தவள் 

எறிவளியுதறு சிறைக்கொத்தேற்றை 

யெ௫ெ௩டவு மறைமொழிமிட ற்றினள் 

எனவிவருலகு அஇத்துப்போற்று 

மெழுவர் மூளரி யடி முடியிருத்துதும் 

அரன்முதலெவரு நினைத்தப்பார்த்து 

மறியவரிய விழைபெருமயக்கனை 

அலெமுமுதர மடிக்கடபூத்த 

கமலநறிய கறைவழிபொகுட்டனை



காப்புப்பறுவம் ௧௯ 

அழயெகுரவை ஈடத்துக்கேற்ப ஆ 4 

வொருகைநடுவ ணலமருகுடத்ததை 6 1, 

அலைகடலமலை யுதித்துத்தோற்ற Wy. “$ ஆஃ 

வுருவுவிளையு மளவறுகளிப்பனை My ் ஆத 
9 

விரியொளியதகத கொழித்துக்கோத்த த ட் 

வழிவில்பாம பதமுதுபுரத்தளை ஆ 

விடையுரமுழுத மருப்புச்சீற்றி 79 % 

லிடையர்மகளி ருழுழுலைமுகட்டனை 

விரிதலையருவி தெழித்.துத்தாக்கு 
மெழிலிதவழ நிலவியபொருப்பனை 

Manion pay KY DS I LD! 
அளவமுகிலை யழகனையளிக்கவே. (௰) 

முப்பத் துமுவர். 

வேறு, 

விரிதடமத்தகத் துச்தொழ்ஈழிக்கடல் 
விலாகடம்விட்டொழுக் கெட்டுவாரணத்தினர் 

விரியுளை நெத்றியித். கொட்கும்வாலெழித்குரம் 
விரைபரிபெற்றிரட் டி. த்தவான்மருத்துவர் 

இருகடையுட்குமைத் தொ.ற்றைமேருவிற்றொடும் 
இழையவர்பக்தொடொழ் றித்தவேறுகைப்பவர் 

இருபதிலெட்டொழிப் பித்ததோ அரப்பவர் 
எனவிவர்தொக்களித் தற்கியாம்வழுத்துதம் 

சொரிபருமுத்திணர்க்.கக்குபூககெட்டிலை 
தொடுசடைகெத்குலைக் குப்பைகாவளைத்துழு 

சுரிவகாமட்கரைப் பற்றிமேஇியுட்குளி 
தொடுகுளமுக்குளித் தெற்றுநிரொலிப்பெழ 

மரையுயர்பொற்பறக் கொட்டைபாழ்படச்சில 1) 
மடவனம்விட்டெழப் பெட்ட்வாளை செய்ப்ப்கும் 

மலர்வதிபுட்குலக் கத்தருததொத்தளி 
வளாமிடாழில்வெற்பினிற் பச்சைமாறழைக்கவே.. (6௧) 

காப்புப்பருவம் (முற்றும், 

 



இரண்டாவது 

செங் கஇசைப்ப ௬வம் ச 

  

சருள்விரிமுமுமு தல் வாமைச்கூன ற் 

குூலையினின்மிட டை வூசப்பாலைன் 

சலையினிலமைகடு விண்டாமுஞசதச் 

சணனையினின்முகைகெூம் காவித்தாழிப் 

புடையினினெடுமணல வாரித்தூாதைக் 

கலனபரிமகளிர்க ரங்கோலுஞ்சாலை௪ 

ுவரிணிலலமரு மூ௪ற்காலித் 

படுவினிலொழுகய சோனைத்சேணிற் 

௪ழல்படிமளிகள்கு டைக்தாடுக்காவிற் 

சொரியுமுளுடல்பொ௫ு யோலைததாழைப் 

பரியரையிணின்மறி நாகைத்தேடிக் 

கவரி/கண் மலையில்வ ஸ்ரிக்தா௮ும்பாலித் 

கடைதவழ்மாரிதினர7 பாய்கெட்டோடைச 
ஈியினில்வறியினி னீர்ரூத்தோசகைச 

இறையினின்மாவர லம்பாயுஞ்சாலிற் 

கமனியிலரைஇரள் காய்கெற்சோலைக் 
திலைவளைகுலையரி.' girl on Los, 

குழலிடைடை வியர் வண்டோடுிஞ்்டி க் 

அடை பனிலுதறிய தா. மறுவிப் 

புலவெழுமுதும வாளைப்பாயக ற 

கைகைழியிலருமபை. கண்ஞமும்பாணுக் 

கதிசெழுபுரிசையி லூரிற்போரிக் 
கெளியினினடவினில் யாண ா*க்கானம 

றுழையினின்மதுரம்வி ளைக்கோடும்பாகித் 

பொருபுனலெழுவரி வாளைப்பூச.ற் 

படவிடுபெருமடை வாயிற்சாதஇத் 

சொடரிணாகறுவமழை இர்காரம்போலும



செங்கீசைய்பருவம் as 

பொதிமுகையவிழ்மலர் வேரிப்பாயற் 

௮ணைவிழிதுயில்வதி மேதிப்பாழிச் 

சுவலினில்வன௪ முகங்கரலுக்காஇற் 

புழைபடுநெடுநிலை .-காளப்பானம் 

கழியினின்மதனடு சாபச்கானிற் 

சரிகயலணவியெ மழுந்தே.றுஞ்சாரிற் 

புதல்படுதூர்கொடி. மூடி.த்தீகக் 
கடவியிலிளவெயி மேய்பொற்பூழித் 

தெருவினிலிஙாஞர்க ணின்ருந்தேரிற் 

இிருவளர்கடிமனை மாடத்தேணிப் 

பழுவினினிலவுமிழ் தாவிப்பேடைச் 

குருகெழுநதியலை சென்றேறுங்கூலத் 

இனில்விமாபுனவிதண் மீஇற்கால்பட் 

டுடலுளைமணிபொதி சூலைக்காலச் 

ச்ரிமுகவரிவளை வந்தூருஞ்சாரற் 

கிருமலையழகாக டாகக்தோடைப் 

புகர்முகமதகரி கூவச்பேனப் 

பிடர்வருமபை ௬௫ல் செங்கோ செங்கீரை 

திருமடமகண்மடம் கூரப்பாடக் 

குருமணியிடறிய மார்பித்பீடத் 

சனையிடுமமைமுகில் செங்கோசெக்கீரை. (கே) 

வேறு, 

தொலள்பகொட மூற்லெறுத்தேங்கி 

வழிமதம் வண்டே ஈடுஞ்சாயச் 

ஈழல்வருபெடை.யெ னாக்கரசதூரக்த 

புயறொடல் சண்டூடுங்காதற 

களிவருபிடி த மீப்பணைச்சார்ந்த 

கறையடி மென்ருர்வங்கூரக் 

கவுஷை மூசெருக நாட்பிழைப்போன்ற 

_... ௩௨௨0 மண்டவுக்காளாக்



ak. அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

குரிர்புனலலைய வாட்டுடற்பாங்கர் 

வழியவெ .றிக்தாரர் தவக் 

குளிறியவருவி நீர்க்குர ந்சேன்று 

கரிரிரை கண்சாயுஞ்சாரற் 

றெளிமதுவொழுகு காக்கிரித்தோன்.று 

மழைமுகல் செக்கோசெக்கரை 

திருமலையழக வாக்சொச்காம்ப 

மழைமுகில் செங்கோசெங்ை. (ட) 

வேறு. 

இருவிழிசெவர்து கயலொடுமயங்க 

வெறியுமாரீ ரோடைகுடை தாடு 

இடைவெளிறுடங்க விருபுறம்விழுக்க 

கயிறுகால்பூ ஸூசலுதைந்தாடி 

ஒருமுறையகங்கை யொருமுறைபுமல்கை 

யறைபவோலவா நால்வருபந்தாடு 

யொருபதமகண்ட. கில*புகம்கொண்ட ப்தி [TLS Ep 
முதன்மைபாட... வேழுகபங்காடி. 

வருகுறவர் தந்த. மடமகளிர்வண்டல 

விபூவுமாரு நீர்பொதிமஞ்சாடு 

மதியுழவழிந்த வழுசாதிபொங்க 

வருடைகாலாம் வேரலிவஞ்சா.பல் 

அருவிவரைநின்ற வழகவிதழ்பம்பு 

துளவமாலே யா௫கசெம்€வோர 

அருமறைவிரிஞ்ச .னிமயமயிலகொண்க 

னமரர்கேோவே யாடுகசெங்ரே. (a.) 

மூலையமுதலம்பி விழநெடுவாம்பு 
குறியகாலாழ் மேதிசயம்பாய 

முருதெழ்பொதிந்த குவளைகண்மடல்க 

விடறிவாலால் வாளைவெருண்டோடி 
ஸ் ர் 7 அஷ er 

. சீ(கெளி பி-ம்.)



செங்கீரைப்பருவம் ae. 

இலைதலைவிரிர்த கமுகமடல்விண்ட 

மிடஅவாய்சூழ் பாளைபிளச்தேகி 

இமையவரருந்து மதியமுதகும்ப 

மூடையநீர்மேப் மேக$விசம்பூறி 

மலையுடல்குளிர்ந்து விடவெளியெழுந்து 

மூழுகுதியா டாலைகறும்பாகு 

வழியும்வயன்மஞ்ச ளிலைமிசைவிழுந்து 

களிறுபோலே சாரன்மணந்தோசை 

அலையருவிதுஞ்.. மிடபமலைநின் ற 

துளவமாலே யாடகசெல்€ரை 

அருமறைவிரிஞ்ச னிமயமயில்சொண்க 

னமரர்கோவே யாடுகசெக்ை. (௪) 

வேறு, 

இருகுழைமதர்விழிகிழிப்ப வலமருமகிழ்குரவைதொட்ட 

பொதுவிய ரோஇபுறக்தாம 

இளநிலவுமிழ்மகிபகுத்த சற நதல்குறுவெயாமுளைப்ப 

வமையொரு தோள்புளகங்கூர 

மாகதவரையகலமுற்ற இனிவருகரர்பதிவருத்தம் 

இலையென வார்வம்விளைக்தோடி. 

வரைவெளிகுழுமிநடமிட்ட தெனவொ?கொடியிடையொளிப்ப 
இளையப யோ தரநின்றாட 

விரியுலகமுமுலகொரிக்கு மு.கரமுமசையவலர்செக்கர 

மலர்புசை தாள்சள்செவந்தேம 

விரைசெழுஅளவு ஈழறைசக்க வொருகரமிசைகுடமுருட்டி 

இசைவழி யாடுபாக்தாம 

அருவினைபுறமிடவெருட்டி யடியவரளவினருள்வைத்த 

.மழைமு9 லாடுகசெங்லேர 

அளியுழமுபொழில்புடையுடுத்த வுபெதிதவழிடடவெற்பின் 

மழைமுசி லாகெசெங்கீரை, (ட) 
  wwe stinemeon 

$ (மேசமசம்பூறி, பி - ம்.)



௧௪ அழசுர்பிள்ளைத் சமிழ் 

வே.று, 

மூளைக்குர் திருப்பாம் ஈடம்பெருஞ் சூன்முலை 

முகக்கண் கருமல்வட்ட 

ழூகமஇூ வெளுப்புறா மற்பச்சை மரகதம் 

மூகடிளகி யொழுகுபாடம் 

விளைக்கும் குழம்புதோய்த் தெற்றபல நாலென்ன 

மெய்ப்பசு ஈரம்பெடாமல் 

வேய்மெடுந் தோள்கண்மெலி யாமலா லிலைவயிறு 

வீக்காமன் மனைமஇங்பால் 

வளைக்கும் புகைப்படலை மண்டொடா மற்சால 

வயவுநோய் கூ.ராமனாள் 

வளர்திங்கள் பத்அம் புகாமற் பெருக் காணம் 
வாய்த்தகோ எரிகளித்துத் 

இளைக்கும் பெடைக்குருகு சூழ்ெம் பா.ற்றிறைவ 

செங்கை யாடியருளே 

தேவர்க்கு மலர்வருர் தேவிக்கு சாயகன் 

செங்கை யாடியருளே. (௬) 

சாய்க்குங் *கடும்புனல் பரந்தோட வுரகனற் 

,5ர௬ணமணி யணவுசூட்டுத் 

தாழ்கடம் பித்குதித் STL Qi கொகங்கையச் 

தடமெடும் இரிசுமந்து 

மாய்க்குமெ சைப்பிளங் கோவியர் வளைக்கர 

மலாத் துணை பிணைத்தாடலும் 

வட்டவாய் முடைபடும் குழி௫யிற் Suse. 

வழியுமின் பால்பதத்திற் 

ஜோய்க்குர் தயிர்த் தலையின் மச்தெறியு மிமுதுணத் 

துளவோடு கரியமேனி 

துவளநின் ர௬டலும் முன்புள்ள விப்போது 

தொண்டர்தம் வினையிரண்டும் 
  

(ச (பெரும், பி- ம்)



செங்சைப்பருவச் ட 

தேய்க்குர் இருத்தாள் குனித்துநின் உழக்னே 

செக்சை யாடியருளே 

தேவர்க்கு மலர்வருர் தேவிக்கு நாயகன் 

செக்கரை யாடியருளே. (er) 

மூருகுண்டு நாகிளம் பெடைவண் டி.யாழினிசை 

முரலவளி தடவவாடும் 

முகைமுக முறுக்குடைச் தவிழ்தரும் பூவைகரி 

முதுகுவலம் வந்துவிழ்ந்து 

கருகுர் திரைப்பரவை மேய்ந்தகல் விஎம்பாடு 

கருவிமழை யாடுகொள்ளைக் 

கண்ணகன் பொய்கைக கருங்காவி யாடிளக் 

கருவிளந் தொகுஇபிள்ளைக் 

குருகுஞ் சலஞ்சலமும் AS rss அஞ்சாக் 
கொழுக்திரை கொழித்தஇவலைக் 

குளிர்புனல் பரந்தாடு காளிக்தி யெனவலை 

கொதிப்பக் கடுங்கார்முகம் 

செருகுங் கணைக்குரிசி நிருமேனி துவளரீ 

செக்கீசை யாடிய்ருளே 

தேவர்க்கு மலா்வருந் தேவிக்கு நர்யகன் 

செல்கீரை யர்டியருளே. (௮) 

கமைபாய்ந்த குலிசப் படைப்பாக சாதனக் 

கடம் விபுதர்குழுவுல் 

கடும்பொடு சடும்படி கெடுத்தருர் தப்பணக் 

கட்செவிப் பாப்பெயிற்.றுப் 

பிறைவாய்ந்து கார்துங் கடுக்காள கூடவெம் 

பேழ்வாய் இறக்அ றுத்துப் 

பிடித்துக் குகட்டியுமிழ் மிச்சிலும் போசமலர் 

பிரசல் கொழித் சிறைக்கும்



அழசகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

அஹைபாயந்த நீருடம் கழுவிரெடு வெண்ணிலா 

வமுதுணா மதியளிக்கும் 

ஆடுதலை யருவிபாய் இசைரான்கும் வெளிபின்றி 

யளிகாடி. புடையலைக்கும் 

சிறைபாய்ந்த வளிதருஞ் சோலைமலை யமகனே 

செங்கை யாடியருளே 

சேவ/க்கு மலர்வருக் தேவிக்கு நாயகன் 

செங்சரை யாடியருளே, (௯) 

ஈற்றுவண் டறுகால் முடைக்தாடு பொக்கர்விளை 

யிளகருக் தளிதாக்டியும் 

இருலுடன் (ம... க்கலை குடுப்பப் ப௦ச்தே 

ணிழிந்துமதி serie Pa 

தூ.ற்றுவெண் டிரையமாலு சுழியெறிக் துந்திரைத் 

தொ௫ுகடற் புனன்முகந்து 

சூற்கொண்ட கருவிமு£ லிடறியுந் நாளத் 

தொளைக்கைப் பொருப்புந்கியை 

ஊற்றுவெல் கடநீர் கொழித்துமக விதழ்தெரிர் 

துடையும்வண் டளஙமாலை 

யொழியாது மதுவோட வுனதுசெச் இருவின்முலை 

யமூகலா லிளகுகளபச் 

சேதீறுறு புபம்போ லஈம்பரு மலைவாண 

செங்கீரை யாடியருளே 

தேவர்க்கு மலர்வருர் தேவிக்கு நாயகன் 

செக்சை யாடியருளே, (0) 

குரைக்குர் திரைத்தரைப் புரவுபூண் டரசளங் 

கோமக னெடுத்த செங்கோல் 

கோகக ரிலக்கையிற் பரிதிதேர் பூண்டவேழ் 

Gress தூண்டுமுட்கோல்



தாற்பருவம் acl 

கரைக்குக் கடாக்களிற் மமரோச னேகரகாட 

கடுஞ்சிறை கிடக்தகூடக் 

கபாடர் இமக்கின்ற இப௮ுகோ வ. றவொழுகு 

கமலமகள் விழிபினுளவாய் 

உரைக்கும் குழம்புபடி மஞ்சனக் கோல்பிலத் 

giana மு கான்மயைச்கும் 

ஊன்றுகோ லாகமுடி பத்துடைய கள்வன்மே 

லொருகோ லெடுத்துமுகிலைத் 

இரைக்குக் துணா்ச்சோலை யிடப௫ிரி நின் napwe 

செங்கீரை யாடி யருே 

தேவர்க்கு மலர்வருக் தேனிக்கு நாயகன் 

செல்லேர யாற ய(ர, (We) 

செள்€ரைப்பருவ முற்றும், 

  

மூன்றாவது 

தாறபருவம்; 

  

உடலியலவுண னாட்டியநெடிய தூணாவேசாநால் 

உகம்வருமளவு தோற்றியவீருண நாளரூபாகாள் 

முடியிடைமுதலி லாத்தனியுறையபு மூவாமூதாளா 

மூனிமகமுடி௰ காத்திசசரண சாலாகார்வானு 

மடிகிரைபுறவு மேய்ததுழலிவயைய கோபாலேசாவான் 

மூதலகிை வு காட்டி யகரிய மாயாமாகாயா 

அடி. பிணை. ௬இ யேத்கிமமழக தாலோதாஷேலோ 

அரவணையுததி மேத்றுபிலமக தாலோதாலேலோ. (க) 

அடியவாளவி னோக்கியகருணை யாசாபாசாபூ 

வயஜனொெடுவபி௮ு சூர்கொஞு ஏய லோகாலோகாதே 

மடலலிழ்கமல வீட்டுமைவனிதை லிலாகாராகேர் 

வருசகடுடைய டூட்டி யசிறிய தாலாதாள்சூடா



உ] அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

முடியுடையவுண போட்டெழடவு சேனாரூடாபாண் 

முரலளிநறவு வாக்கியதுளவு தோடோயாமேரதா 

உடுபதியிட௮ சாக்சிரியயசண காலோதாலேலோ 

உடைதிசையமளி மேற்றுபிலக சாலோதாலேலோ,. (௨) 

வெருவரகிரய மூட்டியகொடிய தவாய்விமாதே 

விமைவுறுமடியர் விட்டுதகயமில் கோதாய்லேதாமால 

அருமறைமுசன்மை 8ழ்ப்புடவமுச மாராவாயாலே 

அருள்குடமுனிவ னாத்தமிழ்புளையு நாலாலோவாதே 

இருபுயம்வகுள ஈகரற்நியமதலை மாருபாடாய்டீ 

யெமையென முத காட்டெொகுருசை மூதூராழ்வார்பால் 

உருகெழுகறுக னீர்ததிடடடவு தாளாதாலேலோ 

உடைதிரையமளி மேத்றுயிலமக தாலோதாலேலோ, (௩) 

தொடுசடலலையின் மோத அ.றுமுதிய சோண்மீன்மேயாமே 

அகளவெளிவயிறு போய்ப்புககிலபு தீயேழ்காமேயா 

அடுபசிதணிய வேற்நெறிவளியி எவாயோடாமே 

அரிதுசர்பொரிய மோட்டுடலலகை யூர்தேரோடாநீர் 

இடுமணல்்சுழல வார்த்திரரிவக மேகாவாய்காவாய் 

இருநிலம்விடவெ டாச்சிலைவலிய கால்பூணாண்வரயே 

விமெடல்புனைவி மாப்பொலிசயில நாடாதாலேலோ 

விரிகலையருவி தூக்கியசயில நாடாதாலேலோ. (௪) 

மழைபடிசடலு லாத்திரிபடவு சூழ்பாய்மீதேபோய் 

மடமபிலகளி யாட்டெழூவளைகள் கால்சூறாதாயா 

அழயெபுறவு கூட்ட்ணெவரிகொள் போமேல்வாமானேர் 

அடிவீழவுகள வீ.ற்.௮ளவிளைய சேதாவாய்பாய்பால் 

எழுதினைகவர வேட்டுவர்வலைகள் .ரூவாலாலே 

எதிகறவறைய நா.ட்டிகணடுவு சூழ்கால்கீழ்மேலாய் 

விழடிலம்விரவு காப்பயில்சயில நாடாகாலேலோ 

Beinn தூக்கயெசயில காடாகாலேகோ, (ட)



தாற்பருவம் 

வேறு, 

முடக்குர் இரைப்பா லாழிகெடு 
மூகட்டி.ற்றுயில விருசெலியில் 

நூல மென்னு ஞூரல்புகுமுன் 

மூளரிப் பொகூட்டு விட்டிலொற்மை 

வடக்குங் குமச்சேத் மிருகொக்கை 

மங்கை விளைந்த கதெதுவென் று 

மலர்க்கை கெரிப்பு வரவர ஈ 

வணங்க வுதறி விமம்பிமைப்பித் 

கடக்குல் குடகாற் தெரிறையக் 

கலுழர் சேவற் பருமபிடர்க் 

கழுத்தின் மேற்கொண் டப்புள்ளைக் 

கரல்சகொண் த்து விண்பறற்து 

தடச்குஞ் உரன் முன்சென்,ம 

தலைவா காலோ தாலேலோ 
சங்கச் தமகா விடபடுரிக் 

தலைவா காலோ தாலேலோ. (௬) 

எடுக்கு மிழுதோ டழுதோடி 

யேகத் தொடரு மசோதைகரச் 
தெட்டப் பட மொருவருக்கு 

மெட்டப் படாத பயல்புயலைக் 

கடிக்கு இ.நமே ஸியினடி க்குவ் 

கைம்மா றிருப்பப் பின்னுதவும் 

கைம்மா நிலாத கட.லபடிய 
கனச ௮டுக்கைத் இருமங்கை 

உடுக்கும் பாசங் டெப்பவுவத் 

தொன்றின் பாச மிலாகபச்மசை 
யோங்க லென்று மறைதாலு 

முரைப்ப விரவி யுருட்டாழி 
தடுக்குக் இருமா லிருஞ்சோலைச் 

சயிலப் புயலே தாலேலோ 
சங்கச் மகா விடபகிரித் 

சலைவா தாலோ சாலேடீலா, (vr)



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

யாழும் குழலும் பழித்தமொழி 

யிடையர் மகளிர் குழைசிழிய 

Oa Dia செவந்த விழிவாளி 

யிருக்கும் பகுவாய்த் தாணியலை 

சூழுவ் கடலீன் நளித்தமணி 

அத்றுங் கதர்வெப் பொழியகிலசத் 

தோகை முகத்து மகரந்தக் 

தளிக்குஞ் சவிறி இருமார்பில் 

வாழுங் கமலப் பொகுட்டுமயின் 

மலா்த்தாட் டணையிற் பொஇந்ததுகள் 

மாற்றும் பசம்பட் டாடையென 

வரைத்தோள் டெக்கு மளிப்படலம் 

தாழுர் துளபத் இருப்பள்ளித் 

௨. தாமப் புயலே சாலேலோ 

சங்கத் தழகா விடடடிரித் 

தலைவா தாலோ தாலேலோ, (௮) 

ஈறைக்கட் பொகுட்டு மலர்குவிய 

நளினர் இகைப்ப முகைச்குழுதம் 

நாட்பூ வெடி ப்பத் கைப்பரிவறி 

களிநிர்க் கயத்து ஞஊறைநேமிச 

சிமைப்புட் பேடை யபுடல்பிரியத் 

இகைப்பச் சகோ கிலவேட்கத் 

இகைப்ப hore whe gs 

இகைப்பப் பறவை பார்ப்புள்ளிப் 

பற்ப்பத் இகைப்ப நறைப்பொ ழில்கள் 

படியத் இகைப்ப வேள்டில்யிற் 

பாணம் கொளுவச் இகைப்பவெயில் 

பம்புஞ் சுடரை யெல்லெனவான் 

மறைப்பத் இ௫ரி தொடுஞ்சோலை 

மலையித் புயலே தாலேலோ 

மந்தா கனியும் பரிபுரமும் 

வரும் பததிசாப் தாலேலோ, (௯)



தாற்பருவம் ma 

வேறு, 

மகரக் குளிறுவ் கனைகடன் மேய்ந்துயர் மலையின் றலை துஞ்சும் 

மழைமுடு லென்றெச் காலமுமிதழி மலர்க்தலர் பொன்லனூறறச் 

சிகரந் தொறுமட மயினட மாடச் செக்கர்க் கோபமெழச் 

இனைவளர் காயா வகமட தழ்ப்பச் இத.றுந் தளிபகுவாய் | 

துகருஞ் சாசக மணவத்தளவர் நுனைமுகை விடமின்போல் [ws 

| நுண்ணிடை அவளச் சஇரிள மங்கையர் _நுரைவிரி சனைகுடை 

SSID SLIP (Hw தங்கும் தலைவா தாலேலோ | 

சங்கர் தவழும் பரிபுர நதிபின் றலேவா' தாலேலோ, (2) 

| வேறு, 

அரிக்குக் தரைக்கள காந்தவுண 

... ஸனகங்கை நிறைந்த நீர்வார்க்க 

ஆழிப்: பொருப்பு வேலியுல 

கடி.க்கொண் டோங்கி மழைக்கருணை ' 

அளிக்குங் கமல மிரண்டுமறை 

| தோயுங் கமல மொன்றுமொளி 
தூத்றுஞ் செக்கர்த் துருமிரு 

ஈடருஞ் குரும் னிரைபரக்து 

_ களிக்கும் தோட்டு ஈகறைத்.துளவச் 

கானுஞ் ஈமந்து வெளிவள்ரும் 

- கரிய பூவை மதிதவழ்ந்து 

கா௮ மமுதப் பெருக்கிலுடல் 

குளிக்குஞ் சமய விடபநெடுங் 

, குவட்டுக் குரிரி ரூலேலோ 

குன்ற மெடுத்து மழைதடுத்த 

கோவே தாலோ தாலேலோ. (0௪) 

காற்பருவமுத்றும்,



சான்காவ.து 

சப்பாணிப்பருவம். 
கணை 

ஒருமுறையுன்.து வபிம்.றுமலர்க்கு ர.தித்தவனப்பாகன் 
உமைமடமயிலை பிடத்திலிருத்தி பிருக்கும்வலப்பாகன் 

உடலியலவுண ர௬ுடற்சறைகக்க வழுத்.அமு௫ர்ச்சேனம் 
உததிபினடுவு தபிர்சுவைமுற்றிய வட்டவணைச்சேடன் 

இருள்புறமிரிய நிரைக்கதிர்விட்ட வலக்கண்வெயிற்பானு 

இதழ்பொதிகுமுத மலாத்துமிடக்க ணொழுக்கழுதப்பானு 
எழுதுதலரிய மறைத்தமிம்முற்ற வடித்தவிசைப்பானன் 

இழுதெழுமுடைசமழ் கொச்சையிடைச்சியர் பெற்றகுலப்பூவை 

முருகுடைகமல மலர்த்தவிஈச்சி யிருக்குமனைத்தீபம் 

முன்முதுடெறு கடற்றலைவட்ட மளிக்கும்வெதிர்க்கோலன் 

முகைநெழ்தொடையள் முடித்துத்றித்தரு சொற்புதுவைக்சோதை 

முதுடெவிபுதர் மிடத்றுமுழக்கு குர.ற்கடவுட்கோடு 

குருகுலநிருப ரமர்க்கணிருட்டை யழமைத்தபசட்டாழி 

குரைகழலடியை வழுத்தியுத்தின் மூழ்ச்சியுறப்பாடு 
குனிதிரையெறிபரு விக்குலவெற்பிறை கொட்டுசசப்பாணி. 

குவலயம்வெளியற னவத்தபதப்புயல் கொட்டுகசப்பாணி, (௧) 

விழி துயில்பெ௱மணி நெத்றிகுபிற்றிய தொட்ட லலைத்தேமும் 

விபைகெழுபுழுகுநெய் பொத்திமுகத்தலை பித்தைமுடித்தேமும் 

எழுகதிர்கிழுபொழு துப்பிலைகற்றி பனந்தலைபிட்டேமூம் 

இளநிலவுமிழ்மதி சுட்டொனக்கெதிர் முற்றமழைத்தேமும் 

அழுகுரறணிய மருட்டியணைத்தொசி யொக்கலைவைத்தேமும் 

அடிதொழுமிமையவர் வர்க்கமுமொப்ப வுவப்பமுடத்காழை 

கொழுமடனகவளி புக்குழுவெற்பிலம கொட்டுகசப்பாணி 

பசுவலயம்வெளியற வைத்தபதப்புயல் கொட்டுகசப்பாணி, (௨)



சப்பர்ணிப்பருவம் ௬௩ 

திருவயிறமைவா வைத்தருள்வைத்த வளப்பிலுயிர்ப்பால 

இரைவிரிபுனல்வெளி பொத்துவடத்திலை முற்று துயிற்பால 

வரிசலைகடைகுமை யக்கடல்சுட்ட விழிக்கடையட்கோப 

மழைமுலெறிதுளி தட்டுமலைக்குடை யிட்டரிரைக்கோப 

முருகெழுமிளநறை கக்குபசஈத்தபு னத்துளபத்தாம 

மூடைகமழிடைமகள் கட்டவொடுக்யெ சிற்றுதரத்தர்ம 

குருகுகடலையரு வித்துபில்வெற்பிறை கொட்டுசசப்பாணி 

குளிர்மதிதவற்பொழில் சற்நியவெற்பிறை கொட்டுசசப்பாணி, (௩) 

இருமகடழுவிய பச்சையுடற்புற முத்தவெயர்ப்பேறத் 

திரைதருமமுதென லுற்திதழித்அளி சுத்றுதரத்தாரக் 

கருயெசுரிகுழ லுச்சிமுடிப்பிணி விட்டுமுகத்தாடக் 

கதிரிளவெயிலெழு முச்டுமிலைச்சிய ஈட்டி நு தற்றுமப் 

பெருகளநிலவுமிழ் கொத்அவளைக்குல மிட்டபுபத்தாலப் 

பிணிரெகிழ்கறைபிழி செக்கமலத்துணை டிட்கைசெவப்பூறக் 

குரைமதுவொழுகு தொடைத்துளபம்புயல் கொட்டெசப்பாணி 

குளிர்மதிதவழ்பொழில் ச.ற்றிய்வெற்பிறை கொட்டுகசப்பாணி, (௪) 

வேறு. 

இடைதடுமாறக் குழல்புதமலைய மெப்ப்பூணொலிப்பவொலியா 

இருகுழையூசற் ரொழில்வரகிலவு முத்தாரமொப்பமுலைமேல் 

முடைகமழ்தாழிப் புறமெறிதிவலை தொத்தர்வெளுப்பமதிபோல் 

முகம்வியர்வாடக் கயிறுடல்வரியு மத்தா லுழக்கியுறைபால் 

கடையுமசோதைக் கருள்வரவிழிகள் பொத்தாமயக்கியுடனே 
கரமலர்கோலித் தடவினிலிழுது தொட்டோடுபச்சைமுகலே 

தீடமலிசோலைத் இருமலையழகா சப்பாணிகொட்டியருளே 

தழையவிழ்சாமத் துளவணியழகா சப்பாணிகொட்டியருளே. (௫) 

5



௩௪ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 
வேறு. 

வாராட்டு கொங்கைக் குறுங்கண் டி.றந்தூறி 

வழியுமின் பாலருத்த 

மலர்விழிக் கஞ்சனங் குவளையெழில் படவெழுத 

வரிகுழச் புழுகுபெய்ய 
நீராட்ட மஞ்சட் பசும்பொர் பொடித்திமிர 

நிரைவளை கரந்தொடுப்ப 

நிலவொழுகு * வெண்ணீறு பிறை. நுதல் விரிப்பவெயி 

னிழன்மணித் தொட்டிலாட்டிப் 

பாராட்ட வெவருமற் ஐண்டசோ ளகைவிண்டு 
பாய்பெரும் புனலிலாலம் 

பாசிலைப் பள்ளியிற் அுயில்பசுல் குழவியேம் 

பாட்டளி சிறைக்காற்றினால் 

தாராட்ட வண்டுளவு தேனொழுகு மணிமார்ப 

சப்பாணி கொட்டியருளே 

தரையேழு மொருபொழுது போனகங் கொண்டமுகில் 

சப்பாணி கொட்டியருளே,. (௬) 

பாட்டா யிரஞ்சுரும் பறைபொழிம் பு.துவையித் 

பாவைகுழல் சூடியுதறும் 

பனிமலர்ச் சருகுதே டிக்குப்பை காடொறும் 

பயிலாம லவள்புளனைந்த 

தோட்டா ரிதழ்ச்செவ்வி மாலைதரு வேமணிச் 

சூட்டரா வணைசுருட்டிச் 

சொத்தமிழ்ப் பின்புசெல் லாமல்வண் டமிழ்மாலை 

சூட்டுபதின் மரையழைப்பேம் 

கோட்டா வெருச்.துகட் குடிலில்வெண் ணெய்க்ளெல் 
கோவிமார் கன்றுகட்டும் 

குறுக்கயிற் றணையுண்டு நில்லாம லாயிரக் 
குடவெண்ணெய் கொள்ளையிடுவேம் 
  

* வெண்ணீறு - புழுதிக்காப்பு, இது “*சரார்ளெழும்புழுதிக்காப்பு? என்று 

சமிழ்மழைநுதலியது,



சப்பாணிப்பருவம் ௩௫ 

சாட்டாமை வேலித் தடஞ்சோலை மலைவாண 

சப்பாணி கொட்டியருளே 

தரையேழு மொருபொழுது போனகம் கொண்டருள் 
சப்பாணி கொட்டியருளே. :.. 7 (sr) 

பூக்கும் பொலன்றா மரைத்தாளின் முன்பொத்து 

புவியடங் கலுமுர்தியின் 

புடைவைத்த தொப்பல வமைக்கைக் செனப்பழம் 

புனிதமறை யாளனாட்டத் 

கேக்குர் இரைக்கங்கை நீராடு தண்டையுஞ் 

சீறடி யெடுத்துமழலைச் 

செய்யவா யிதழ்பெரு விரற்றலை சுவைக் துவெண் 

டெண்ணிலா மூரல்கான்று 

கோக்குர் தழைக்கூரை முடையாடை யிற்றுயிற்' 

கொண்டமுடி லுழவசோட்டும் 

கூனுட லலம்பாய வெளிதாவு பகுவாயக் 

குறுக்கண்ண வாளைவாலால் 

தாக்குண்ட சூன்மேகம் விழிதுஞ்” மலைவாண 

சப்பாணி கொட்டியருளே * 

தரையேழு மொருபொழுகு போனகங் கொண்டமுகில் 

சப்பாணி கொட்டியருளே. (௮) 

இங்கட் புகு துபெற் ௮ுவகைமலி தாய்தந்தை 

இீஞ்சுவைச் சோறநளிப்போர் 

செங்கதிர்ப் பொன்கொடுத் அ௮த்தொண்டு கொண்டவர் 

செழும்புகைப் படலைவானில் 

பொங்கக் சொத்தெழு கடுந்தழ னெடுங்குப்பை 

புயலுரு முடன்பகைத்துப் 

பொருகுர.ற் பகுவாய ஞமலிகள் விருஞடத் 

பொச௫ிகழுது கடைரயுருட்டு



௩௭ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

வெங்கட் குறுக்கா னரிக்கொள்ளை குடவளி, 

விரைந்தெடுத் தெழவிறைக்கும் 

விரிிறைப் புட்குல மெமக்கெமக் சென்னுமுடன் . 

மீளவு மெடாமலடியார் 

SHED னருள்ஈ ரக் தெழுபிறப் படருமுடல் 

சப்பாணி கொட்டியருளே 

தரையேழு மொருபொழுது போனகங் கொண்டமுடுல் 

சப்பாணி கொட்டியருளே. (௯) 

எட்டுவகை யோகத் இனிழ்பிரம ரக்திர 

மெழுந்தக் யங்கடவுணாள் 

ஈரைந்தொ டைந்துவெண் ணிறவைகல் வடவயன 

மீரிரண் டோடிரண்டு 

பட்டுவளர் இங்கள்வரு டம்பவனனா தவன் 

பனிமதி தடி.த்துவருணன் 

பாகசா தனன்மறைக் கடவுள்வழி காட்டறீர் 

பாய்ந்தாடு விரசைபுக்கு 

விட்டிடு துடலமா னன்றீண்ட வாதளையும் 

விட்டழிவின் மெய்படைத்து 

வெண்சங்கு மாழியுள் சைக்கொண்டு பாமபத 
மேவுரின் ரொண்டர்மீளல் 

தட்டுமணி மண்டபத் துடனுறைய வைக்குமுகில் 

சப்பாணி கொட்டியருளே 

தீரையேழு மொருபொழுது போனகங் கொண்டமுடில் 

சப்பாணி கொட்டியருளே, (6) 

அகையுக துணர்த்தழைக் குடிலிருக் தந்தணர்க 

ளரியகட வுளரைவேள்வி 

அவியமுது சொள்ளப் பழம்பாடன் மழைகொண்் 

டழைக்குக் கூரற்கற்றுநாள



முகையுண்டு வண்டறை பொசும்பரி னிளக்கிள்ளை . 

முகமலர்க் தெழவிஸிப்ப 
மும்மைமா துலசமும்.பாழ்புடத் தேவரும் “223 

முனிவரும் வந்துபம்பிப் ஆ Kg ta, 8) (டிடி 

புகையுர் தழற்குழியும் யூபமுஞ். சிலே L cg ட 
பொரியிடுல் கலனுநெய்வான் Ng / 

பொங்கவெழி 'குழிசியுல்.காணாம. லலமரும் ய் yy 4 bh 

புணரியெழு மிரவிபொற்றேர். "My D ல 

, 04 
தகையுர் தடங்குடுமி பிடபடெடு மலைவாண. | . By 

சப்பாணி. கொட்டியருளே.. 

தரையேழு மொருபொழுது: போனகங் கொண்டுக் 

சப்பாணி கொட்டியருளே. ப (ds) 

சப்பாணிப்பருவ. முற்றும், 

  

வந்தாவது 

முத்த ப்பருவம், 

முருகொழுூருலி.ன.றவுரு! Guru inp மழுவறுத்தகவட்டரில் ப 

முருடுசடுவாச மெழுபுகைவிமீயாம வுடல்புதைப்பமதுத்துளி 

முகிழகெ௫ழ்சாதி மலர்குளவிமூடு புதலருக்குபுனத்திடை 

முகடுபுதைபூழி யெழவெயினர்ஷூரி யெருத.தம்பிவிடப்புனம் 

அ ரவரசுசூடு குருமணிரிகாய மெனவுடுப்பமுகக்சொழு 

அயின்முழுகுகூன வுதிபின்மணியேற வலனுழைத்துமுழுத்திடா 

அவல்வயிறுதூர கிரவிமுளைகா.று விதைபிடி த். துவிதைத்த 

அளிவிளரிபாடு மடைபொதுள்படீர முததறித்துவணக்யெ 

கரியகுரலேனல் புரவுபெறவேலி புறனிரைத்துநிரைக்ளெ . 
கடி கவணிலேன மிரியமணியார மெறியமத்தவிபக்ளே ... 

கதழெரியலாத மெனவெருவியோட விழைபுனிற்றுமடப்பிடி 

'சுயமுனியைகாடி ஈடவையெதிர்மீள.வாவொருத்தல்குழித்தலை



9} அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

சரிகரையையோடி யுயர்கரையிலேற விடவழுத்துகுறத்தியர் 

சுமதுகுலம்வாழ வுனஅபுகழ்பாடி மடையளிப்பமதிக்குறை 

தீவளவளமேவு மிடபமலைவாண தவளமுத்தமளிக்கவே 

தபனவெயிலேறு பவளவிதமூ.று தவளமு)த்தமளிக்கவே. (௧) 

வேறு, 

வருமதபொருப்பு ஈடிவளைமருப்பு வயிறுதருமுத்த 

ஆ மொளிகளைத்த பழுப்புறும் 

வரைமுளியமுற்ற௮ு மனலெழுவனத்து வளரும்வெதரமுத்த 

மூடல்கொஇப்ப வெதுப்பெழும் 

வரியளியிசைக்கு மனமுருமொட்டு மலர்வனசமுத்த 

நிலவுசெக்கர் முகத்தெழும் 

மணெர்காமுற்ற கலவிபிலிறுக்கு மகளிர்களமுத்த 

முருளுமுச்சி யஅக்குணும் 

உருகெழவெளுத்த பிறைபுரையெயிற்ற வுரகமணிமுத்தம் 

விடவழற்பொடி பட்டிடும் 

உலகுடலிருட்டு முறுளிதுவற்ற வுடனெழுகு மத்த 

மொழுூருட்டொளி யுட்படும் 

உடைகிரையுடைப்ப வுவரிவிளையிப்பி புமிழுமணிமுத்த 

நெடியவெக்கர் மணநற்படும 

ஒழுகமடைபட்ட மதுமட லுடைக்கு முயர்கமுகமுத்த 

மரகதத்த பசுப்பெழும் 

வெருவிவலைகட்ட வணவியலைதத்தி விழு-றவழுத்த 

மயபினுதித்தலை முட்படும் 

மிடஜொலிபெடுப்ப வெழும்வளிபுலர்த்த வெளியவளைமுத்த 

மறவெறித்தெழு கெய்ப்பறும் 

விளைகழனிகெற்கண் விரவுபருமுத்த முலவியவெருத்த 

கவையடிப்பட விட்புணும் 

விரிகதா்பரப்ப விலைதழையுமிக்கு விளையுமுழுமுத்த 

முரலரைப்ப விழைப்புனும்



முத்தப்பருவம் ௩௬ 

இருநிலமடுத்து முகமுழுகளிற்றி னெயிறுசொரிமுத்த 

(LP NIT Ps ணறுப்புறும் 

இவைசவிரமுத்த மணிசலவிரட்டை படுமொளிமறுக்கு 

மெனவனைத்து முவக்கிலெம் 

எறிபுன லுடுத்த தலையருவிக.ற்௮ு மிடபகெடுவெற்ப 

விதழின்முத்த மளிக்கவே 

இளமதஇியொழுக்கு மழுதருவிஈற்று மிடபரெடுவெம்ப 

விதழின்முத்த மளிக்கவே. (௨) 

வேறு, 

உலவைகரிவெப்பு வனமடைகுழைப்ப வெ௫ரிசையழைத்தும்விடவாய் 

உரகனைவரித்த கொடிநிருபனுட்க வரிவளைகுறித்துமுரிதோய் 

கலனுதரமெத்த விடைமகளிர்வைத்த முூடையனள்குடி தீ.துமவர்தாழ் 

கயிறரையிறுக்கி யர லுடனணைப்ப வழுதிதழ்கெளித்துமனையாம் 

௮லகையுயிரொக்க வமுதொடுகுடிப்ப முலைதலைசுவைத் துமெதிரீர் 

Hero Feri ம௫தெரைமடுத்து மகவிதம்செவத்ததுவர்வாய் 

மலரெமாபொருட்டு மொருமுறைசெவப்ப மழலைமணியுத்தமருளே 

மதியமுதொழுக்கு மிடபநெடுவெ£்ப மழலைமணிழுத்தமருளே. 

வேறு, 

ஆகத்து ணீங்டியுயிர் யாதனை யுடற்புக் 

கனற்புகை யிருண்டசங்குல் 

ஆரிருட் பக்கமறு இங்கடெற் கயனநில 

வலர்திங்கள் வழிகாட்டமீ 

மாகத்து கரகம் பு£இப்பயன் அுய்த்தொழியும் 

வழிராளி லந்தவுருவம் 

மாயமூ தாவியொடு தபனூர ணத்கிமைய 

வரையிமச் துடனடைந்து 

மேகத் துவர்அகும் பெயலினிரற் பாரிடன் 

விழ்ந்துகளி புனலோடுகா 

விழையும் பொருட்டொறு மணைந்துபல் லஓடரொறும் 

மேவியிக் கனமளவினாள்



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

பேர்கத் திரிர்துவர விளையாடல் புரியுமுடில் 

பூங்குமுத முத்தமருளே 
பொறிவண்டு சண்படுக் குஞ்சோலைசூழும் 

பொருப்பமணி முத்தமருளே. (௪) 

ஈட்டும் பெருந்தவ முனிப்புனித னென்புடல 

மிரலையட லதளுடுப்ப 

வெரிவிழிப் பிணருடற் பிலவாய் நெடும்பே 

யிபத்தோ லுடுப்பமுனிவன் 

மூட்டுர் தழற்குமியி னெய்சொரிய நரிடிதர 

வூளெரிக் குழியிலுடலம் 

முழுகுநிண கெப்விடத் தவமுனி தருப்பையடி 

மூறைபடுப் பக்குடற்கோச் 

தாட்டுஞ் சிறைப்பருந் தடிபடுப் பத்த்வத் 

தரியமுனி கடவுள்யாவும் 

அழைப்பவெங் காகங் கரைக்தின மழைப்பழமுனி 

யனன்மகக் காத்தெடுப்பக் 

கோட்டுஞ் சிலைக்கணையி னிருதரைக் காய்ந்தமுசில் 

குழைபவள முத்தமருளே 

கூராழி கைக்கொண்ட வாயிரம் போள 

குழைபவ௱ முத்தமருளே. (டு) 

வரையெடுத் தேழுகா ணின் றர கோபால 

மகளிர்சிறு சோற்றிலுக்கு 

மடிமண லெடுத்ததா லுடலிளைத் அும்வானின் 

மந்தார மலர்கொய்தநீ 

விரையெடுத் தெறிபூங் கதிக்குமல செட்டாமல் 

விரல்குந்து யடிகன்றியும் 

வேழவெண் கோட்டைப் பிடுல்குரீ வண்டன்மனை 

விளையாடு பாவைக்குவெண்



மூத்தப்பருவம் ௪௧ 

இமையெடுத் தெறிபுனற் காய்பிடுல் 9ச்கரஞ் 

சேந்துமுன் னொந்தவென்று 

செய்கின்ற மாயங்க எ றிகிலேவ் கு௰மகளிர் 

செங்கணிழல் "குருகுகோககி 

இரையெடுத் தல்லாமை:யாலழிாு மருவிமலை 

மை றவமணி முத்தகமருளே 

யெத்றுர் இரைச்லெம் பாறுசூ ழிடபடரி 

யிறைவமணி முத்தமருளே, (gr) 

மட்பாவை தோரயுர் துழாய்ப்பள்ளி யந்தாம 

மராபின்சண் வாய்த்தவந்த 

மூயத்து மார்பினு மிருந்தா னெனப்பருதி 

வருபுலத் தொருகான்குதோட் 

புட்பாக னும்மறலி யுறைபுலம் வெண்ணிறப் 

புனிகனும் வருணராசன் 

புலத்தினித் பச்சுடற் மேவும்டிவள் ளிதழ்ஈ.றும் 

HAGE UB yore Bev 
கட்பா சடைப்பற் பராசவொளி கான்மமெய்க் 

கடவுளு முடன்விதிக்டுல் 

காவல்பூண் செயமக்கை பூசம்வெம் புலிகொடுல் 

கனைகுரற் Fas bs 

விட்பால் வருந்திக்க ஞருவுகொள் விமானத்தின் 

மேவுமுன் மு.த்தமருளே 

வெண்ணிலா மதிதுஞ்ச தண்ணிலா வாராம 

வெற்பமணி முத்தமருளே. (er) 

வேறு 

படைத்த் இருவைத் தருந்தேவர் 
பாக சாலை சுட்டிலங்கைப் 

பாடி தொலைத்துக் கரும்பேய்க்குப் 

பாக சாலை யளித்தறத்தைப்



F712 அழகர்பிள்ளைத்கமிழ் 

புடைத்துத் தருக்கு மரக்காகுழுப் 

போக நரக வழிதிதந்து 

புலவுச் சுடாவெம் மழுப்படைக்கைப் 

புனிதன் போக ஈரகவழி 

அடைத்து முதன்மை முறைமாற்றி 

யடைவு கெடுக்குர் தனிப்பகழி 

ஆட் சிலையி னுண்கொழிக்கு 

மழுக்குப் போகக் கொடி.விஈம்பைத் 

துடைத்துத் தவரு மலையிறைவ 

துவர்வரய் முத்த மளித்தருளே 

தோணான் கைக்து படைமக்குக் 

கோன்றன் முத்த மளித்தருளே. (௮) 

வேறு 

தாள்பற்றி யேத்தப் புரந்தரன் கரிமுசன் 

சதுமுகப் பதுமயோனி 

தண்ணறுஞ் செச்சையக் தார்முருக னிமையவர் 

BULGES கொடியுயர்க்கும் 

Camu po Bile குளிப்பது,௪ னாப்பண் 

விழித்தசகட் சூலிசெம்பொன் 

வெயின்முடிச் சேனைகா தன்பிரம் படி.தாச்ச 

மீ Baap மணிகடொத்திக் 

கோள்பற்று வடபுலக் குன்றெனப் பத்துமுன் 

கொண்டவெண் படிமணந்த 

கொண்டறுஞ் செழுநிலத் இருவாசல் பொலிநங்கள 

குன்றின் ௮ழாய்ப்படப்பைத் 

தோளபற்று சுந்தாச் சோகையொடு வாழுமுக 

அடுரில்விளை முத்தமருளே 

தொடல் வெதுப்பவொரு சிலைகடை குழைத்தவன் 

அகரில்விளை முத்தமருளே. (௯)



மூத்தப்பறுவம் wm. 
Crip OEGHSSEHS SHEL Woon s 

இரைத்தலை வரைத்தலையனைத் 
தெசமுகச் கபடனை வெகுண்டெழும் வானரச் 

சேனா பசாகமண்ட 

கூடச் தெழுர்.துவான் கங்கைக்கு மண்கட்டு 
கூலம் பசுந்தகட்டுக் 

கொய்துணர்த் தருவிலுக் காலவா லஞ்சகங்கு 
கொட்டுமா னதவாவியில் 

பாடற் சுரும்பூது முவரிநெடு காளமுதல் 
பதிகொள்ள வள்ளநறெய்வப் 

பாவையசை யமார்புரி வதுவைகச்கு முளைநாறு 
பாலிகைப் பூழியாக 

ஆடற் கருஞ்சிலையி னிருகடை குனித்தவன் 
னம்பவள முத்தமருளே 

அருள்பெருகி யலையெறியு மாவிர்த லோசனன் 
னம்பவள முத்தமருளே. (ற) 

உடைக்குர் இரைக்கொ ளராவணைத் அயில்கொளு 
முளைக்கடு தொடற்கஞ்சயே 

ஒழுகுமளை முடைநாறு மணையாடை பலகாலு 
முதறிப் படுத் துமீளப் 

படைக்கும் பெரும்புவன மீரேழு முண்டகின் 
பண்டிக்கு முலைகுடிக்கும் 

பால்செறித் தற்குப் பசும்பறைக் தூட்டியும் 
பைம்பொற் பொருப்புநீருப் 

புடைக்குரு சிறைப்புட்க டாய்வரு முனக்குமொரு 
புட்டோடம் வந்ததென்று 

புனல்சொரிக் தும்பொ.தவர் மங்கையர் மயக்குறப் 
பொதுவினின் மயக்கியிழிவைச் 

துடைக்குர் துணர்ச்சோலை யிடப௫ூரி கின்றமுூல் 
துகிரில்விளை முத்தமருளே 

தொ௫டுகடல் வெதுப்பவொரு சிலைகடை குழைத்தவன் 
துகிரில்விளை மு.த்தமருளே. (ws) 

முதீதப்பருவழுற்றும். 
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வாராவளைப்பருவம். 

மடலவிழ்பொழின் முதன்மேற்பட நிமிர்தலைகவிழ்க்து 

பார்பூப்பவெறியுமகஇில்குடு 

மணமெழுபுனம்விளைகாய்த்தினை கவாமழகன்று 

நாநீட்டவகவியலம்வரும் 

மடமயிலுகள்விடையேற்றிமி னெடுமுகடி ருது 

தாள்போப்பவிளையகுறவர்தம் 

மடவியர்விழுகிளியோச்சிய விதண்முதல்பறிந்து 

இழ்கா த்றகடுவதுறுமிய 

விடரகம்வெறுவயிரூய்ப்பெரு வெளிபடமுழக்கு 

கோளே த்றையுமுவையரிவிழ 

விரிபொறியவிர்தலைதாக்கர வருணமணிதுன்று 

GUT UIE T 1 GAH C(LP 5 (Lp 

வெளியினில்விமுகி௮ுபாரப்பினை விசையுவெழுக்து 

தாயேற்பவழமுதநஇபடி. 

விடுமடிகிராகடைவாய்ப்புற * மிசையுஅபசும்பு 

லீயோட்டவெயினர் தறியணை 

கடகரிகுனியிருகோட்டிள நுதியழவிழுக்து 

கார்காட்டவயிரம்வெயில்விடுி 

கஇர்மணிமரக தமீர்ததிழி யருவிகள்பரந்து 

விழ்காட்டவெறியும்வளிதரு 

கருகியசிறுசிறை மயீக்கண மலமறவமிந்து 

7 LOT ற்றுஈறவம்வி ழவிரு 

கரைதவழ்மறிதிரையாட்டிய புனல்சுனைமறிந்து 

வாய்சாய்ப்பகறியகுவளைகள் 

(அசையி, பீ-ம்.)



வாரானைப்பருவம் ௪௫ 

Lyon AOL Slay HO) mip வகன்மை pour Sig 

நீராட்டமகரமலையொடு 

பொருகடல்கவர்புயலீட்டிய புறன்மழைதடிந்து 

தோடூழ்த் தமுளரிஈடுவுயர் 

பொகுடெனவசையெழுராட்பொழு தொருசறுபசுங்கை 

மீதே றறகுரிசில்வருகவே 

புகர்முகமதமலை ழாற்றுவர் கெடவிகயனின்ற 

தேசோட்டுமழகன்வருகவே. (௧) 

வேறு 

முடையுறிபொறுத்த சுவலினர்வெளுத்த நறியதளவிள 

மூகையெனு*மெயித்றின் வழுவிரவுகொசசை யுடையமொழியினர் 

முடலைபடுநெட்டை புடலினரமுக்கு முறுகுமறுவையர் 

முருகொழுகுவெட்சி பிதழிஈரறைகக்கு பிடவமதுமலர் 

இடைவிரவியிட்ட குழைபினாகுலத்தின் மூசன்மையறன் வழி 

எமதமகள்சுற்க மிதுவெனவிடுப்ப முத லுமொருபகல் 

இமின்முகடசைக்அ விழியெரிபாப்பி யுதறியுடலினை 

இடியெதிர்சிலத்து கிமி/செவிகுவித்து நெடியகவைபடும் 

அடிகொடுதுகைத்த துகள்வெளிபாபபி யறவியறுமுகன் 

அயிலொருபுறத்து மமுயொருபுுத்த முறையிலிருபுறம் 

அலைவறவிருத்டு வடிபுரிபருப்பின் வயிர நுதியினின் 

அறுபதினிரட்டி, யிடையாகள்புயத்து முர ணும்விடையெழு 

தொடைமணியெருதத கெரிபடவுழக்ச யருணமணிபொதி 

ச றவெறிமழைக்க ணிடைமகள்களித்து மசழவடமிடு 

துணைமுலையுழக்க வதுவைசெய்புயத்தி னழகன்வருகவே 

துணர்சினைவிரித்த பொழில்வளர்பொருப்பி னழகன்வருகவே. (௨) 

வேறு 

மணிபொதிபுமோலி புளையுமுடி தாழ விழுதுவிட்டகிர்சடைமுடி 

வனையவொளிர்பித வுடைபினையுடாது இருவரைப்புறன்மரவுரி 

* (மெயித்தா பிம்)



௪௬ அழகர்பிள்ளேத்தமிழ் 

அணியமலர்மாது கரம்வருடகாணி யுடல்அப்பெழுமலர்புரை 

அடிகருகவான மழைபருவமா௮ மயினுஇப்பாலடவியின் 

உணர்வுவறிதாய வறம்வழுவும்வாய்மை யுடையசிற்றவைவிடைதா 

உவகையொடுபோன வருமயிலைநாளு முலையுளித் அன தருளபெறும் 

பணிவிடைசெய்தாய ரெமதுரைமராஅ பழமமைப்பொருள்வருகவே 

பருவமழையாடு குடுமிமலைமேவு பழமறைப்பொருள்வருகவே. (௧) 

வேறு 

வினைபுரியுங் கடியவிடப மழல்கடை 

விழியுதறுக் கொடியகுருகு வெளிபுழு 

சையிணர்பம் புபயமருது புடையுருள் 

இகரிதொடும் பரியசகடு மூலைதர 

அ௮னையெனவர் தடருமலகை யிவையிவை 

யவுணன்விடும் பணியில்வருமுன் விரைவினில் 

நனைபொதியுந் துளவனழகன் வருகவே 

நமதபுறந் தமுவவமசகன் வருகவே. (௪) 

தடவமுதம் புகையின் முழுகு மனைமுலை 

தீ.றிபயில்கன் லகு செருகு நிரையுடன் 

அடனவிபுகும் பொதுவன்வருவ னவனுடன் 

அ.றியவீருச் துவகைபொழியு மழன்முகம் 

இடுமிழுதின் பதமுரு.றுகு ,நிலைமனை 

யிடைசமியன் புகுழுன் முலையி லா அண 

மடல்பொ.தளுச் துள்வவழகன் வருகவே 

மறைகதறுங் கடவுளழகன் வருகவே. (௫) 

இணைவிழியும் பொலிவுவரவு மடியர்தம் 

எழிலுடலம் புளகம்வரவு முகபடம் 

மணிமுலைபொங் கமுதம்வரவு நிறைமதி 

வதனமலாச் துவகைவரவ முனதரை 

அணிமணிபம் பரவம்வரவு மொருமுறை 

அடியிணைநொக் தருணம்வரவு முயாகண 

பணவுரகஈ அுபிலுமழகன் வருகவே 

பழமையின் கடவுளழகன் வருகவே. (௬)



வாரானைப்பருவம் ௫௪௭ 

எமதுகருக் குழிய த முறைதயிர் 

எமதுபொலன் குயிலெமரிய குழமகன் 

எமதிமுமண் புளையுமணிய டிசில்கறி 

எமதெறிபர் திழுஅமுறையி னிறைதுூல் 

எமதகழங் குனதுமதலை இருடினன் 

எனவெவரும் பொதுவர்மகளிர் குழுமினா் 

அமையுமிடுல் கலகமழகன் வருகவே 

அ௮.மலைபழங் கொழுகனழகன் வருகவே. (sr) 

வேறு 

இருகாட்டு வந்தெவரு மருள்பெறற் கரிதெனத் 

தெண்டிரைப் பாற்கடற்கட் 

டெய்வதகா கணையினிற் அுபில்கொண்டு மீன்மாகற் 

றிருவுருப் பத்தெடுத்தும் 

பெருசாட் டங்கு ௬ல் படாதன 

பிறந்துபட் டுங்குருஇநீர் 

பெய்யும் புலாற்கூட்டை. ரிழமிவெனா ap Oana 

பிறங்சவுட் டாமரைப்பால் 

உருரகாட்டி யும்மமத, பேரூர் மறந்தானு 

மொருகா லுரைப்பர்கொலெனா 

உபயகா வேரிநீ ராற்றினும் வேங்கடத் 

அச்சியினு மடியாதங்கள் 

கருசாட்ட மறவிடப மலைமீது நின் றருச் 

கருணைபொழி முடில்வருகவே 

கங்கையுர் தொல்லைப் பழம்பாடன் மறையுங் 

கறங்குதாண் மு௫ல்வருகவே. (4) 

தொழக்களி வருந்தொண்டர் பாசவெம்..புரசைசுவல் 

சூழவைம் புலனடக்கும் 

தோட்டி வென் மெழுமதம் பயின்மனக் சரிரிரை 

தொடர்ந்துசிற் நடியைமுற்ற



௪௮ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

மழக்களிழ் றினமும் புனித்றிளம் பிடிகளும் 

வழியருவி யோதைவீகங்க 

UO piss Sra Ze sa af யொருத்தலும் 

வந்தரு குலாவவிண்ட 

பழக்களித் தீஞ்சளைப் பலவுசொரி தேனாறு 

பாயுஞ் லெம்பாற்றயற் 

பாசடைச் தாமரைப் பள்ளநீ ரள்ளலிற் 

பாயுமேற் நெருமையேய்ப்ப 

உழக்களிப் பூந்துணர்ச் செயபுத் இரதப 

முறையுமா எரிவருசவே . 

உபயசர ணம்பரவு மடியருக் இருவினை 

யொழிக்குமழை மு௫ல்வருகவே. (௯) 

வேறு 

களவு காட்டும் வெண்முறுவ 

வழுர் தவாவா யசோதைபச்சைத் 

Sopsn. ரையினின் முடைப்பகுவாய்த் 

தடவுத் தாழி நெட்டுறியின் 

அளவு காட்ட நிமிர்ந்துவெண்ணெ 

யருர்து மளவி லவளஅசகண் 

ட்டிக்குர் தாம்புக் கஞ்சியமு 

, திரையி லார்க்கு மணிபொத்தஇத் 

அளவு காட்டுர் திருமேனி 

Hans FS sre முன்செல்லத் 

தணைச்கட் கமலம் பின்டெப்பத் 

அண்ணென் ழோடுஞ் சி.றுவாவுன் 

களவு காட்டே மெம்மிரண்டு : 

கண்ணுங் களிக்ச வருகவே 

கருணை சுரந்து மடைதிறந்த 

கண்ணா வருக வருகவே, (ஐ)



அம்புலிப்பருவம் ௪௯ 

வேறு 

கோட்டிற் பகுத்தமதி வைத்தனைய குறு நுதற் 

கோ ர்ரொடி யசோகைவாமை௰் 

குறங்கிற் குடங்கையி னெடுத்தணைத் அச்சிறிய 

கொடிபட்ட அநண்மருங்குல் 

வாட்டிப் பணைத்தமுது சூற்கொண்டு வெச்சென் ம 

வனைமுலைக் கண்டிறக்து 

வழியுமின் பான்முதற் ஐரையூற்றி வெண்சக்கு 

வார்த்துவா யிதழதுக்கி 

ஊட்டித் தலைப்புறஞ் சங்குமும் முறைகூற்றி 

யொருமுறை நிலங்கவிழ்த்தி 

உடலக் குலுக்கிப் பசும்பொடி இமிர்நீதுதிரை 

யூடெற்று தண்டுளிஈனீர் 

ஆட்டிப் பொலன்றஜொட்டின் மீதுவைத் தாட்டவள 

ராயர்குல முதல்வருகவே 

அ௮ருள்பெருகி யலையெறியு மரவிந்த லோசனன் 

னழகன்மா தவன்வருகவே. (da) 

வாராளைப்பருவ (Lp MILD. 
  

ஏழாவது 

அம்புலிப்பருவம். 
௬ ஆஞ்ட லட. டட. 

  

விடக்கலு மெயிற்றரா வாலிலைப் பள்ளியுள் 

விழிச்துணை மு௰ழ்த்தடங்கா 

வெளிஷூடு வெள்ளத்து மலர்மண்ட பத்தயனும் 

வேதமுங் கடவுணஇியும் 

கடக்கலுழ் புழைக்கரச் களிறெட்டு மெட்டுக் 

களி£்.றுப் பெரும்பாகரும் 

காளகூ டக்களத் திறைவர்பதி னொருவருக். 

கஇிரவர்கள் பன்னிருவரும்



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

மடங்கலும் வெண்டிரையும் வெண்டிரை வளாசமும்। 

வானுமெறி வளியுமனலும் 

மன்னுபிர்ப் பன்மையும் வகுத்தளித் துப்பின்னர் 

மாய்க்கும் மயக்கவிளையாட் 

டடங்கலு மொழிர்துன்சண் விமாயாடல் கருகின 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணர் தொழுகின்ற சாரணன் னிவலுடன் 

னம்புலி யாடவா வே. (க) 

பொங்குவா ஓளையேழு பரிமாத் தொடக்குபொற் 

றேருகைக் தருளொதுக்கப் 

பொழிகதிர்த் தபனமண் டல டறுத்துநீ 

போதுதற் குண்மயங்ில் 

வெங்கண்மால் கூரலை கருங்கடத் குண்டுநீர் 

விரிதிரை யிலங்கையாதார் 

விட்டுப் பெருக்கக் குழுவொடும் பொருசேனை 

வெள்ள த்தி னொடுநிறைந்த 

இங்கணாண் மாலைவெண் குடையவுணன் வானமீச் 

செல்லவத் தபனனாகம் 

இறந்தெழும் பெருந௩டவை பூடிழிந் இன்.றுரீ 

சேணொடு விசம்புகைவிட் 

டங்கண்மா நிலமுர்தி பூத்தவன் றன்னுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணக் தொழுகின்ற காரணன் னிவனுடன் 

னம்புலீ யாடவரவே, (௨) 

முளைக்குங் சலாரிலா வழுதநிை மண்டலம் 

முழுகுதர மறைடடக்கும் 
முடக்கும் பகட்டுட னிமிர்க்துவெம் புகையரா 

முளளெயி ஈட்டமுத்தித்



அம்புலிப்பரு.யம் இக் 

தொளைக்கும் பெரும்பாழி வாய்கக்கு ஈஞ்சினித் 

அண்டப் படைக்கொடிப்புட் 

டூவியஞ் சேவம் கிரிந்துபோ மயிர்பொறித் 

துள்ளுமான் Gender io pC aper 

வளைக்குங் கருங்கார முகங்கண் டெழத்தாவும் 

வல்லிருட் பொ௫ிவானின்வாய் 

வட்டவா ழிப்படை வெயிற்பட வொதுக்குமேழ் 

மண்ணுக்கு மததழக்கும் 

அளைக்குர் இருப்பவள மங்காக்கு மாலுடன் 

னம்புலி யாடவாவே 

ஆரணக் தொழுூன்ற காரணன் னிவனுடன் 

னம்புலீ' யாடவாவே. (௩) 

வளிரான் உ மணிமுறத் தமைசெவிச் சிறுகவுளில் 

வண்டோ டி ரண்டுபாடும் 

மழையாய் சடாக்கரிக் கண்கொடுதக் தும்பச்சை 

மாகதத் அச்சிபூத்த 

ஒளிநான்ற நற்படிவ ம.யப் பெருக்அுவச 

னுட்களிப் புறவளிச் அம் 

ஒருஞுா ன்று போ 19. Fev வாய்மடுப் பச்செம்பொ 

னுடைகெழ்த் தும்மலைத்தேன் 

தளிகான்ற வாலவாய் வேப்பிணாத் தென்னாழுன் 

ஜெொடைகறுக் குழல்விரித்தும் 

தொல்லைகாள் செய்தவையி னரியதன் றேயிரட் 

டோய்ந்தகின் மறுவொழித்தல் 

அளிகான்ற பூர்துழாய் மணிமார்ப னிவனுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆாணர் தொழுகன் உ காரணன் னிவனுடன் 

னம்புலி யாடவா(2வ. (௪)



௫௨ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

கழறைபட்ட முக்கவைச் சூலவே லெறிபடைச் 

கடவுளசடி லத்திருந்து 

கண்டத்தி லூற்றெழு விடத்தா ௮ணக்கியுங் 

கங்கைப் பெருக்கெடுத்துத் 

தறைபட்ட வெண்டலைத் திரையினடு aos 

அளங்கியுக் நுதல்கிழித்துத் 

அதறுக் கடுந்தழத் சூடுண்டும் வளை-பிறைத் 

தொளை யெயித் நரவுசண்டும் 

குறைபட்ட வட்டவுட னிரையா கிருந்துக் 

கொதிக்கும் வெதப்புமாறக் 

கொய்துழாய்ச் சோலைகிழல் குடிபுக்கு வாழலாங் 

கோதிலா வேகநான்கும் 

அறைபட்ட தாட்கமல மலையலக் காரனுட 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணந் தொழுகின்ற காரணன் னிவனுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே. (௫) 

கோலும் இரைப்புணரி யுதாத்தி னுடன்வந்த 

கொத்தளிப் பத்திலக்கம் 

குடைந்தாடு பொஜ்றருச் களைளர் படப்பைசெகல் 

கொள்ளை வெயில் புடைததும்பக் 

காலு கதிர்க்கடவுண். மணிவண்டல் பசெலவை 

கமழு*மணி மார்பிலாரம் 

கள்ளுடைச் தொழுகக்க மடல்விண்ட பைசர்துளவு 

கடிமலாத் தாமம்வேலும் ட 

சேலுக் கெடுத்தவிழி மலாமண்ட பந்தருந் 

திருமாது தேவிவெளளை த் 

G) தண்ணிலா வுமிழ்சின் ஐ நியுமிவன் மைத்துனன் 

இனைவாரா லுகளவெகினம் 

  

வரை (பி-ம்)



அம்புலிப்பருவம் ௫௩ 

ஆலும் புனற்சிலம் பா.ம்றலங் காரனுட 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணந் தொழுகின்ற கராணன் னிவனுடன் 

அம்புலீ யாடவாவே, (௬) 

உடைதஇரைக் கடன்முளைத் துலருவலம் வருமொற்றை 

புருள்பெருக் இ௫ரியிரவி 

யுடனுறையி னென்றவன வொளிமாழ்கு மிளகறவ 

முமிழமடல் விண்டதுளபத் 

கொடை கமழ் இருப்புயதக் தாயிரர் தேரிரவி 

சொரிககிர்க் குப்பைகக்கித் 

அ.ற்றுஞ் சுடர்ப்பாழி யாமியெஇர் யான்வரத் 

அணியுமா றெகங்கனென்னில் 

புடையுமிழு மாயிரம் மணிவெண் ணிலாக்கற்றை 

பொக்குவெண் கஇிருடுக்கும் 

புரிமுகச் கடவுட் டனிச்சங்க முண்டுநீ 

போதுதற் கஞ்ச.றகுவர் 

அடையவிரி யச்சங்கம வாய்வைத்த வாயனுட 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணதந் தொழு௫ன்2 காரணன் னிவனுடன் 

அ௮ம்புலீ யாடவாவே, (sr) 

மாலைவாய் கறவுபாய் கொக்தளச் சஇரிள 

மடந்தையர் முகத்தையொத்து 

மலைதல்கொண் டிடபஇரி யருகுவரி லீயீட்டி 

வளரிறா லென் றழித்தும் 

சூலைவாய் வளைகதறு நாபுர ஈதிப்புகற் 

அவளு நுரை யென்றுடைத்தும் 

சூழல்வாய் வரிலிசாய வெள்ளையம் புயமென்று 

சூழ்ந்துகொய் துங்கிக்குப்



அழகாபிள்ளைத்தமிழ் 

பாலைவாய் விடவெள்ளி வெண்கிண்ண மென்றுசைப் 

பதீறியுல் கதர்ததும்பப் 

பார்க்கின்ற பேராடி யென்றெடுத் தும்பகை 

விளைப்பரென் றஞ்சறுஞ்சா 

அலைவா யொழுகுபா காறுபாய் மலையனுட 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணர் தொழுன்ற காரணன் னிவளலுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே. (௮) 

காயு* கடுங்கஇர் 'விரித்தொற்றை யாழியல் 

கடவுளலை தலைபிளந்து 

கனைகடற் பெருவபி ௮இத்தெழக் கணியவிளை 

கனியென்.று புகவிழுங்கப் 

பாயுங் கவிக்குலத் தொண்டர்கா யகனைநின் 

பால்வர விடுப்பனன்றேற் 

பாழிவா யங்காந்து கவவியிரு soem 

பத்துக் குதட்டவாலம் 

தோயும் பிறைப்பற் ஈருட்டுடற் பாயல்வெஞ் 

சட்டரா வினைவிடுப்பன் 

துளபத் தணாக்கண்ணி யெர்தைகழ் கின்றுமாறி 

சருதிதொழு தாளசெவப்ப 

ஆயுந் தமிழ்ச்சங்க மீதிருந் சானுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணநர் தொழு௫ன்ற காரணன் னிவனுடன் 

அம்புலீ யாடவாவே. (௯) 

தள்ளக் குறுந்திவலை வெள்ளிவெண் டி.ரையாடு 

தொடுகடற் றலைதுயின்றும் 

தொள்ைக்குங் கழைக்குழ லெடுத்திசை யெழுப்பியுக் ராய 

தொல்லைமா ஞாலமேமும



அம்புலிப்பருவம் GS) 

கொள்ளப் ப.ரந்துமறை மழலைவாய் கானமுகக் 

குழவியைப் பெற்றெடுத்தும் 

கொடியா டிலக்கையிற் பேயாட விற்சடை 

குழைத்தும் பாந்துபூக்கும் 

வெள்ளத் தடங்கமலம் யானருகு வரின்முருகு 

விரிமுகவ் குவியுமென்று 

வெருவர லிவன்கரிய கடவுண்மே கததுடலம் 

விளைகமல வனமனஞ்சூழ் 

அள்ளற் பெரும்பள்ளம் வந்ததன் றிவனுடன் 

னம்புளீ யாடவாவே 

ஆரணர் தொழுகின்ற காணன் னிவனுடன் 

னம்புலி' யாடவாவே (ற) 

விரியுங் கதிர்க்கற்றை யமு.தா.ற நீவந்த 
வேலைப் பெரும்பள்ளநீர் 

வெஞ்சிலை குழைத்திவன் கணைதொட. வறண்டது 

Reo whe wos wr eno 

புரியும் பகட்டுவெளி யிவன்மலர்த் தாமரைப் 

Qu pap ளெடுததுநீட்டப் 

பொலனுடல் பிளந்ததட லிரவியொடு நீயரும் 
புகலென்ன வடையும்வெழ்பு 

சொரியும் புயற்றலை தடுக்கைக்கி வன்னக£ 

தொடவடி பறிந்ததிவனைத் 

தொண்டையல் குதலைவாய் மதலையென் மெண்ணலஞ் 
சூற்கமுகு வெண்பாளைவாய் 

அரியும் பசுந்தே னரும்புமலை வாணனுட 

னம்புலீ யாடவாவே 

ஆரணச் தொழுகன் உ காரணன் னிவனுடன் 

னம்புலீ யாடவாவே. (Os) 

அம்புலிப்பருவமுத்றும், 

 



எட்டாவது 

௪ D றி றபருவம். 

  

ஏட்டி.ற் பொறிச்செஞ் சுரும்பறுகால் 

எறிய கமறைபாய் செழுங்கமலத் 

துறைவன் முதலா மிமையவர்கள் 

இமைஞ்சு மெளலி யேகந்துதலை 

ஒட்டிற் பொறித்து வலனாழி 

ஒருங்க வடிமை சொண்டதுபோல் 

உனது மலர்த்தா ஞட்டிடக்கும் 

ஒற்றைக் கடவுட் சங்குவண்டல் 

வீட்டிற் பொறித்தின் றெங்களையும் 

விழைந்தாட் கொள்ள நடந்ததிரு 

விளையாட் டி.துரன் றன்றலைபாய் 

வேலை யுதித்த திருவின் முலைக் 

கோட்டிற் பொறித்த சவடெழுதோட் 

கொண்டல் இற்றில் சிதையேலே 

கொண்ட லுறங்குஞ் சோலைமலைக் 

கோமான் சிற்றில் சதையேலே, (க) 

கொழித்துக் செணஞ் சொரிகழற்காற் 

கோக னகத்தி லுறைசங்கை 

குதித்துத் திரைநீர்ப் பெருக்கெடுத்துச் 

கோட்டும் வண்டற் பாவையினை 

அழித்துச் சமைத்த மலர்க்கறியை 

அரித்துக் தாகைக் சலத்.துமணல் 

அடுஞ்சோ றெடுத்.த மணிப்பந்தும் 

BOR சழல்கு மம்மனையும்



சிற்றிற்பருவம் ௫௭ 

சுழித்துப் பசும்பொம் குழமகவைச் 

சுழியிற் படுத்துச் ௪்மடியேம் 

துயர முறவே ஈடுவுடலம் 

சுருட்டுங் கடவுட் பாம்பணையின் 

விமித்துத் துயிலு மு௫ன்மான் றின் 

மிதித்துச் இற்றில் கதையேலே 

வி௮.ரன் மனைக்கு மிதிலைக்கும் 

விருத்தன் சிற்றில் இதையேலே. (௨) 

வாழி யெடுத்து கிற்பரவு 

மறைநான் கரற்று நான்குழுகன் 

வடி.வ மெடுத்துப் படைத்துகிறை 

மதியங் கொழிக்கு நிலாவென்னப் 

பூழி யெடுத்த கருமேனிப் 

புலவுக் கவைவேன் மழுப்படைக்கைப் 

புனித வருக்கொண் டழித்துவலம் 

புரியு முகச்சங் குடன்வட்ட 

ஆமி யெடுத்த வுருவெடுத்தால் 

அளித் துப் பயிலுந் இருவிளையாட் 

டன்றி யழித்த லியல்பன்றே 

அணக்குங் குடுமித் தலைத் துயில்கான் 

கோழி யெழுப்புஞ் சோலைமலைக் 

கேசமான் சிற்றில் சதையேலே 

கொண்ட லுறங்குஞ் சோலைமலைக் 

கோமான் சிற்றில் சிதையேலே, (௩) 

இசைத் த.த் அவளு மிடைமடவார் 

எண்ணில் பதினா முயிரவர் 

இழைக்கும் குமத்தோ டமைகெருக்கி 

இலவத் துவர்வா யமுதருந்தித்



௫௮ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

Rin sé கெஞ்சிப் பெரும்புலவி 

திருத்தித் தேய்ந்தும் மகனிர்முலை 

தீண்டி. யறியே னென்றுபொய்யே 

தேவர் தெளிய முன்னையுயிர் 

முசோத்துத் தழைப்பக் கரிக்கட்டை 

முதுகு மிதித்தாய் சிற்நடியேம் 
மூன்றிற் புறத்தி லெதுதெளிய 

மூளரிச் சாளான் மிதிப்பதுதேன் 

வளைத்துச் சுழிக்குக் துழாய்ப்புயல்யாம் 

வகுக்குஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

வானம் பிளக்குஞ் சோலைமலை 

மன்னன் சிற்றில் இதையேலே, (௪) 

அலம்பாய் விளைகெற் பழனத்தஇில் 

அள்ளன் மடுவிழ் அள்ளுகயல் 

ஆடுக் தரங்கக் கருங்கழியில் 

அ௮றையுஞ் சிறகாப் பேட்டெனெக் 

குலம்பாய் குவளைக் கோட்டகத்திற் 

குண்டு சுனையிற் ஜொட்டநெடுவ் 

குளத்திற் குறுக்சாட் கருமேதிக் 

குழியி லு; பேர்யாணர்ச் 

சலம்பாற் ஐயலி லாயிரநீர்த் 

தெய்வச் கடத்தி னன்றிமுன்றிம் 
கெள்ளிப் பரப்பு மணற்குவையிற் 

செக்கர்க் சமல மலராது 

வலம்பாய் இ௫ரி முனெமிதித்து 

வளைக்குஞ் சிற்றில் கிதையேலே 

வாரி மகட்கு நிலமகட்கும் 
மன்னன் சிற்றில் இதையேலே, (ட)



சிற்றிற்பருவம் ௫௯ 

கோவை மணிப்பர் தெறிந்தாடும் 

கொடிபொற் கழங்கு புனல்லாவி 

கொட்ருல் சரணச் செய்ருன்று 

கொய்பூர் தளவப் பந்தல்வண்டற் 

பரவை யுகைக்கும் பொன்னூசல் 

பசாசைக் சூரவர் தேன்கொழிக்கும் 
படப்பை குஇக்கு மான்கன்று 

பசும்பொத் சள்ளைப் பிள்ளையிளம் 

பூவை ॥ரிவையுன் பதத்தூளி 

பொதியப் பெருவி டுறிலடியேம் 

பொய்த லொழியு மலர்வனசப் 

பொகுட்டி லிருக்கு நான் குமுகத் 

தேவைத் திருவும் யிலளித்த 
சிறுவன் சிற்றில் தையேலே 

தெளளுக் தரங்கப் பாலாழிச் 

சேர்ப்பன் சிற்றில் சதையேலே. (௬) 

வேறு 

கொளகரசநீர்க் குவளைக் கோட்டக மறந்தும் 

குழக்தைவெண் மதிக்தோட்டுக் 
குன்றொடும் குபில்போற் கூவுதன் மறந்தும் 

கூருக ரிளங்ளெளைப் 

பிள்ளையை மறக்து மயினட மறந்தும் 

பேட்டிளம் புறவோடும் 

பிணை.பினை மறந்தும் ஊ௫லை மறந்தும் 

பிள்ளைவண் டி.தழுந்தக் 

கள்ளைவா யொழுக்கும் வெள்ளிவெண் ணிலவு 

காற்றிள முகைமுல்லைக் 

“எபி அவக வடிவமாக 
Dr. U.V.S. IYER LIBRARY 
OccANT NAGAR. MADRAS + §B



0 அமுகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

வளளையா லனங்கண் டுயின்மலைக் கிறைவன் 

மணஜ்டிற்றில் சிதையேலே 

வண்டமர் அளவன் மாலலங்காரன் 

மணத்சிற்றில் இிதையேலே. (௭) 

சுழித்தெறி தாங்கத் இருச்லெம் பாத்றுத் 

gr pou Boor FOr 

சொரிரிலாக் சொக்கும் வெண்மண ற் குப்பைச் 

சடர்பொலன் முறத்திட்டுக் 

கொழித்துவெண் டுகிலிற் நலைமடிச் சொட்டிக் 

குவித்ததோ மியரோடும் 

குருமணி முன்றிற் பரப்பிமெய் துவளக் 

கோல்வளைக் குரலேக்கக் 

சழித்தடக் கமலத் துணைக்கரஞ் சேப்பக் 

கலைமதி முசம்வேர்ப்பக் 

கண்ணிமைப் புரூம லிழைத்தயாம் வருந்தக் 

கடைவளை யலம்பரயும் 

வழித்தலை மலர்த்தேன் சொரிமலைக் கிறைவன் 

மணத்சிற்றில் திதையேலே 

மாலிருஞ் சோலை மலையலங் காரன் 

மண ற்ற்றில் சிதையேலே. (9) 

வேறு 

வரியுங் கடுக்கார் முகங்கண்டு 

வளர்க்கும் பிணைக்கன் றகலுமது 

மடற்பூர் துளபத் திருமேனி 

மழைக்கார் காட்டக் குபிற்பிள்ளே 

இரியும் வளவாய் நெடுந்திகிரி 

எறிக்கும் வெயிலை முதாவேனில் 

சன்று கலாவ முள்ளொடுக்க 

இசைய மயிற்பே டெம்மைவிட்டுப்



சிற்றிற்பருவம் ௬௧ 

பிரியுந் தவளத் கரளமணி 

பிறமு நிலவுப் பெருவெள்ளம் 

பெருகு முன்றிற் றலைவக்து 
பெய்யும் பசும்பொ ஜொளிபரச்து 

சொரியுங் கழற்காற் றுணைக்கமலம் 

அவளச் இய்றில் சிதையேலே 

சோலை மலைக்கு சான்மறைக்கும் 

தோன்றல் இற்றில் கதையேலே. (௯) 

pba கலுழி விடப்பாந்தள் 

உடலங் கிழியத் தாண்டு௪சு 

டுச்சி மிதிப்பப் பேரரக்கன் 

உருவ மெடுத்த தெழுகந்துபுகை 

ஆடுக் தழன்மெய்க் கரிக்கட்டை 

௮.கல மிதிப்பக் குருகுலத்தில் 

௮7௪ ரிளங்கோ வானததர் 

அ௮ருங்கான் படர்கற் றலைமிதிப்பத் 

தோடுஞ் சுரும்புக் ததுமபுகுழற் 
மோகை யுருவ மெடுத்தகதொளி 

சொரியுக் த௨ளத் இருமுன்றிற் 

அவவக்கின் முன்னை வடிவிழக்கும் 

பாடு மறைகான் குடுத்தபதம் 

பதித்துச் சிற்றில் கிதையேலே 
பார்த்தன் றேர்க்கும் புள்ளிற்கும் 

பாகன் இற்றில் சதையேலே. (௧௦) 

முடங்காப் புரண்டு நிமிருரகன் 

முடியிற் பெக்கும் புவியேழும் 

pis ரேமும் வரையேழும் 

முழங்கு மருவிப் பெருக்கெடுப்பக்



உ அழசகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

கடல்காற் நியமா திரமெட்டும் 

கனகக் குடுமிப் பொலன்வளாயும்' 

ககன மேழு முட்டெப்பக் 

கமலச் திருத்தாள் பொத்தியகாள் 

அடங்காப் புவியோ குற்றேவல் 

அடியே மாசை யயாமுன்றில் 

அளச்சு விற்றைச் கடிவைப்ப 

தலைநீ ௬டலக் தழல்பரப்பத் 

தீடங்கார்ச் சிலையிற் பகழிதொடும் 

தலைவன் சிற்றில் இதையேலே 

சங்கச் தழக னிடப௫ரித் 

தலைவன் சிற்றில் சிதையேலே. (௧௧) 

சற்திற்பருவமுதத்தம் 
  

ஒன்பதாவது 

சிறுபறைப்பருவம். 

மறுதலையரக்க ருயிரயில்குடிப்ப 

வமரரசையளித்த நெடுவேள் 

மதனழியவெதறு சறுவபிறலைத்து 

மயில்வரைபறப்ப வனல்போய் 
மறிதிரைவயிற்றின் முழுமு துவெப்பு 

முமிமுடல்குளிர்ப்ப வரிதா 

வடதிசைபுரக்கு மகள்பு றமளிப்ப 

மழைதுளிமறுத் ச வனமீ 

தெறுழ்வலியிருப்பு நெடு நஇமருப்பு 

முதுகலைதெறிப்ப வடல்வாய் 

எறிபடைபிடித்த கரம்விடவுடுத்த 

புலியதணிலத்து விழவான்



சி௮பறைப்பருவம் ௬௩௯ 

இடிபடவாற்று சமருகம்வெடித்த 

குரலவியசெட்டை யரவூச் 

எரிவிழுதுவிட்ட சடைபிணிகெடஇுழ்ப்ப 

மரகதம்விரிக்க விலைசூழ் 

அறுதெழிகொக்கி னிறகுதிரவட்ட 

மதியின் வச்பட்ட அதன்மீ 

தலையும்வெயர்கெற்றி விமியழலவிப்ப 

வமரசதியெழற்றி விழுகீர் 

அறைஇிரைகொழிப்ப வுடல்பொஇவெளுத்த 

பொடிகழுவவொற்றை ரதமூர் 

அருணவெயில்கக்கு பழையவொளிகொட்ப 

வரன்முதுகளிப்ப மு.தனாள் 

தெறுமுனைமுகத்து லவவுணனெழுவொத்த 

இரளபுயமதுற்த சுறைநீர் 

சகரவரைவிட்ட வருவியைநிகர்ப்ப 

வெறிதிகிரிவீட்ட மதிதோய் 

இருமலைபுசக்கு மழககுணிலெத்று 

இறுபறைமூழக்கி ..ருளே 

இருவரைவணக்கி யழககுணிலெத்று 

சிறுபழைமுழக்கி யருளே,. (க) 

Calg. 

தளிபெருதெ .தளும்பு பரமபத, த்திறைவா 

உகளமுதைச்சு ரக்த வெளியகடற்.றுமைவா 

அளியுமுபற்பவுந்தி யெழுதரணிப்புரவா 
அயனுமைவைத்தபங்கன் விபுதகுலக்குரவா 

விஃாஈகையுட்ட தும்பு திரிசெ லுத் தழவா 

விமுஈகைகக்குபொக்க ரீடபமலைகெவா 

குளிரமலர்க்கைகொண்டு சறுபைகொட்டுகவே. 

குணிறலையெய்றிரின்௮ு.அபறைகொட்கெவே. (6)



அ௮ழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

வேறு. 

செக்கரி லொளிகெழு அப்பினை யெறிகடல் 

செத்றிய தமலெனவே 

இக்குசா சறவகை நெற்குலை சடைபடு 

செய்த்தலை விழவருசேல் 

மொக்யெ குருகெழ வுட்பொது சனைசிறை 

மூத்திட வளை சவழா 
மூக்கெறி சூரல் தனை விட்டுயிர் நிகர்பெடை 

நகூற்பயில் வெளியெனவால் 

எக்கரி ணிலவிய வு.ச்டியி லிளமல 

ரிற்புற மாளவிருகால் 

எட்டடி. யிடவிமை பெட்டையி ஷஞனொடுதிரை 

யெத்கிய முதுபுனல்வாம் 

குக்குட மலமரு வெற்புை மமைஞுகில் 

Oar Os Foie mew 

கொத்தளி நிசையுமு மைத்துள வணிழயாகல் 

கொட்டுக சறுபமையே. 

வேறு. 

வெண்டிரைப் பாற்கடல் விடப்பாம் புடம்ரும்பு 

வெற்புமத்தெரிமுழக்கும் 

விண்துமிக் குங்குமுமி நொச்௫ருழ் மிதிலைவாய் 

வின்முடக் பயெழுழக்கும் 

புண்டிரைக் குருஇரீ ராறுபட வாடகன் 

பொன்மார்பி லுகிரழுத்தப் 

புடைக்கும் பெருக்தூண் பிளக்தெழுமுழக்கமும் 

பொக்காரமது வாய்மடுத்து 

வண்டிரைக் தஇதம்குதட் டுந்துணர்த் தருவூழ்த்த 
மலார்கொணாக் தமரரறிய 

வாய்வைத்த வெள்வளை முழக்கமும் கேட்டுளம் 
வாழ்க்தயா மின்.றுமகழத்



சிறுபறைப்பருவம் ௬௫ 

தெண்டிரைப் பரிபுர ஈதித்தலைவ குணிலெக்று 

சிறுபறை முழக்கியருளே 
செகமலையு மெனவுதர மணைகயிறு வரிபுழுகில் 

சிறுபறை முழக்யெருளே. (௪) 

வேறு 

புள்ஷா் திரையும் பொருபுனல் குடையும் 

பூர்தொடி. மங்கையா்தேம் 

பொதிவண் டலையுக் குமுகத்தளெகை 

பொக்கொளி சொரிகிலவும் 

கள்ளுண் சிறைவண் டினமும் பரவுவ் 

க.ற்றைக் குழல்செருகும் 

கடிகமழ் பித்திகை விிமலர் தற்றுக 

கலைநில வும்மிடையைதி 

கள்ளுங் கொங்கைக் தாளக் 'குவைசொரி 

தண்ணில வும்பருகச் 

சற்றும் பபெ௫ி தணியா இளைய 
சகோரக் குலமுலவும் 

தெள்ளும் புன. ஹூ பரகஇ'யிவன் 

சிறுபமை கொடடுகவே 

செம்பொற் சாரற் குலமலை பிறைவன் 

சிறுபமை கொட்டுகவே. (டு) 

வேறு 

காகடர் திறைக்கு நீத்தநீர்க் குழியில் 

கால்விழ மருப்பேற்றும் 

கழித்தலைக் குமுத வாயிதழ் .மடுத்துவ் 
கட்செவி டெவாமல் 

விரைகமழ் துளவப் பொதும்பரி னீழல் 

வெப்பறப் புயம்வைத்தும் 

விடுமடற் கமல வுந்தியிற் பூத்தும் 

விண்ணுட றஜொடுமெட்டு



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

வரையரா விருத்து நூற்றுவர் கூற்றின் 

வாய்புகச் சுமைதீர்த்தும் 

மலர்ப்பதநர் தாவி யளந்துகைக் கொண்டு 

மற்றொரு பொதுநீக்கக் .' 

குரைகடல் வளாக மெமதெனகச் குரிசில் 

கொட்டுக சிறுபறையே 

குலமலை வாணன் மாலலக் காரன் 

கொட்செ சிறுபறையே. | (௬) 

ஆட்டியுர் தலைநீர் குழம்பவெம் புழல 

வலைத்தகை குணிருக்க 

ஆர்க்கும்வெங் குரலை யெவரிவண் முழக்கு 

மவரெனச் சறுவர்க்குக் 

காட்டியுமுடலச் துண்ணெனப் புரிந்து 

கண்களைத் இசைவைத்தும் 

கரத்தினான் மீளப் புடைத்தெழுய் குரற்குக் 
காந்தளஞ் செவிதாழ்த்தும் 

நீட்டியுர் திரைத்து மெதுவென ஈகைத்து 

நெஞ்சயர்ச் தலமந்தும் 

நின்றுலாங் குரிசில் புறவினித் பாப்பி 

நிரையினைக் கழையூதஇிக் , 

கூட்டியும் யமுனைக் கரைவருக் களிறு 

கொட்டு Gove pou 

குலமலை வாணன் மாலலங் காரன் 

கொட்டுக சறுபறையே, (௪) 

வேறு 

விமுத்தலை வடித்தநெட் €நெட் டுக்குப்பை 

வெந்தீப் பிழம்பிலிட்டும் 

வெண்ணிணத் திக்தடி யரிந்துசெம் புண்ணின்வாய் 

வெள்ளுப்பு நீரிறைத்தும்



சிறபறைப்பருவம் ௬௪௭ 

சுழிதீதலை பரந்தாடு முதிரரீத் தத்தினிழ் 
௮யருழப் பத்தளளியும் 

சுடர்வா ளிலைக்கள்ளி மீதெறிர் துர்கா? 

தூண்டுமூச் சுள்ளடங்கக் 

குழித்தலை தலைக் முறப்புதைத் தும்புலாற் 

குருதியுடல் போட்ொயின் 

கோளவாய்ப் புகுத்துமா சண்டமயர் மறலிபஇ 

குறுகாம லடியருக்காத் 

தெழித்தலை யருவருவி மலைவந்து நின் றழுகில் 

சிறுபறை முழக்கியருளே 

செகமலைய மெனவுதா மணைகயிறு வரியுமூகில் 

சிறுபறை முழக்கியருளே. () 

பாந்தளிற் பஃறலைச் செம்மணிக் குப்பையிற் 

படர்வெயிற் குடல்வெம்பிப் 

பாண்சுரும் பறுகால் இளைக்கும் பசந்துழாய்ப் 

பள்ளியந் சாமநீழற் 

சாந்தள றெடுத்துக் கொழிக்கும் பணைப்புயக் 

தவிசுநடு விற்றிருக்கும் 

தரைமகள் விரும்பியெக் காலமுக் நிலவெழுந் 

தவளவொண் சங்குடுக்கும் 

காந்தளங் கையேர்து பாவைபிப் பழையொலி 

கறங்கமெலி ய எணமல்லள் 

கனிவாயின் மொழிகற்று வளர்கிளிப் பிள்ளைசூற் 

கருவிமு௫ல் கண்படுப்பத் 

தேந்தழைப் பாயலரு ணற்சோலை மலைவாண 

சிறுபறை முழக்கியருளே 

செகமலையு மெனவுதர மணைகயிறு வரியமுடில் 

சிறுபறை முழக்கியருளே. (௯)



௬௮௮ அழசகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

அளிகொண்ட வெள்ளமிர்த மிடையரு தொழுகவிளை 

த௫ர்பமுச் தனையசெய்ய 

தூயவா பூறலு முகத்தலை குழற்றலை 
அவற்றிவிழு புழுகுகெய்யும் 

அளிகொண்ட தண்ழோய்ப் பள்ளித் திருத்தொக்க 

லகவிதழ் வரிந்தோடுதேன் 

அலையும் புனற்படத் குட்பமுற் கெழுகுர 
லவிந்ததே னருகுபாயும் 

ஒலிகொண்ட கடவுட் கவுத்துவச் செக்காமணி 

யுச்சியிற் கற்றைவெயில்வாய் 

ஒலிபொங்க வென்றதள் வெ.தப்புங் கருக்கொண்ட 

அடிபதிக் குழலிதவழும் 
தெளிகொண்ட தலையருவி துஞ்*குல மலைவாண 

சிறுபறை முழக்யெருளே 

செகமலையு மெனவுதர மணைகயிறு வரியுமுரில் 

சிறுபறை முழக்கியருளே, (6) 

சி௮ுபறைப்பருவ முற்றும். 

  

பத்தாவது 
சிறுதோப்பருவம்.. 

இருகரமுஞ்செவப்ப வலனோடிலை த் அவிளைதேன் 

எழுதளவம்பதித்த கொடிவேரொ.துக்கெலாால், 

மருவெழுபர்தரிட்டு வெயில்வான்மறைத்துமலிதூள் 

மடியமுகர்துகொட்டி யிறைடீர்மழைக்கண்மடவார் 

நிறையளகக்குலைப்பு சிழுதாதொதுக்யெடியேம் 

நிலவியமுன் றில்வட்ட ஈடுவேரிறுத்திமரைவாம் 

தருவுறைபொக்கர் வெற்ப சிறுதேருருட்டியருளே 

தி சரியிணை நதணைத்த சிறுதேருருட்டியருளே. (௧)



சிறுதேர்ப்பருவம். ௬௯. 

பொறையுடலம்பிளப்ப வுழுசாறுவைத்தும் வருசேல் 

பொருகதவர்திறக்கு மடைவாயடைத்து நுரையாய் 

௮ை தபுனல்பொங்கியெத்று நிறைகாலுடைத்தும்வயஜறோய் 

அளறுபெறுக்குருத்.து முளைகாறழித்துமணியால் 

மழையவரம்புமுற்று முதுசூலுகுச்தும்வளையேர் 

மளவருடன்பகைத்த புனனாடுித்தவளிசூழ் 

சிமையெறிபொக்கர்வெற்ப ெதேருருட்டியருளே 

திருவளரும்புயத்த சிறுதேருருட்டியருளே. (2) 

வேறு 

புழுதி யளைந்து தெருத்தலைபின் 

புறம்போ யதையின் மணியசைத்தும் 

புனிற்றா வந்த தெனவுரைத்தும் 

பொங்க லெனச்சே ஐடியிழுக்கும் 

தொழுவி லுரலைப் பிணிப்பொழித்தும் 

... அள்ளுவ் குழக்கன் நெருத்தணைத்தும் 
தொடர்பாய்ந தறுச்த தெனவுரைத் ப 

சொரியும் விழிரீர் மெய்போர்$ே (ச யு No 

ays பொருமி நின்றுபொய்யே Wp ஷி Ib “Ay 

௮டித்தா ரென்று மிலைமனையில் 0 & ly 4h, 

அசோதை பதறி யோடிவர ° “ho, “hy 
அழைத்து ஈகைக்கு மழலைமுகில் oe 

கொழுது மளிதோய சோலைமலைக் 

கோமான் சிழுதே ருருட்கெகவே 

குளிறுஞ் லம்பா றுடையமறைக் 

கோமான் சிறுதே ருருட்டுகவே. (௩) 

மீன்காட் டலைக்கும் பெருவாரி 

வெளளதச் தெழுந்த வெற்பும்வட 

வெற்பு மழுந்த முன்னாளில் 

வெள்ளை வசாகப் பெரும்போத்துக



௭௦ அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 

கூன்கோட் டிரட்டை இுதிமடுத்துக் 

குழியில் வீழு நிலமகளைக் 

சொண்டு நிமிர காற்புறமும் 

கொழிக்குர் தரங்கப் புளல்போல 

வான்கோட் டிளாய மதியமுது 

வழிக்கு மிரத நெடுஞ்கொ 

மருங்கு தொடுக்கு மிரூல்பிளக்க 

வழியுங் சடவா ரணங்குத்தஇத் 

தேன்கோட் டிழிய வருஞ்சோலைச் 

சிலம்பன் றுதே ர௬ுருட்டுகவே 

தெள்ளுர் தாங்கப் பாலாழிச் 
சேர்ப்பன் சிறுதே ௬ருட்டுகவே. (௪) 

அண்ட ர௬வலைச் குடி .ற்படல்வரய் 

அனைத்துச் இறக்து தோற்றவுறி 
அலைந்து தோற்ற வுரன்மிதித்த 

அடியின் சுவடு தோ்தமுதிர் 

வண்ட லளைபா னிறைந்ததடா 

வயிறு குறைந்து தோ.ற்றவிடை 

மகளிர் துவர்வா பலாதோற்ற 

வதனம் வெகுளி தோ.ற்றவிளர் 

துண்ட மதிவா ணுதற்பவளத் 

துவர்வா யசோதை கைமாறு 

தோற்ற வுடனே யருடோற்றத் 

துணைக்கண் மைநீர் தோற்றவளை 

உண்ட சளவு ே தாற்ட்ரமல் 

உலக மேழு முண்டதிரு 

உதரக் குழைய வழுதமுகில் 

ஒட்டுஞ் சிறுதே ௬ுருட்டுகவே. (6)



Ag? தர்ப்பருவம் ore 

வேறு 

களிக்கக் குலப்பொதுவ ரெண்ணிலா யிரவராக் 

சன்னியரி லொருவரைமல௰ர்க் 
கண்ணருள் புரிக்துமலர் மணிழமுடியி லொருவரிரு 

கால்வைத்.நு மொருவர்முலைதோள் 

குளித்துக்களிப்பக் கலந்துமலர் கற்பகக் 

கொடியொருவர் கொங்கையுற்றக் 

கோட்டியு முரக்களப வள்ளல்வா யொருவரிடு 

குறியொருவர் காண்குருமல் 

ஒளித்துப் பெருந்துனி யொழித்துமய லொருவருட 

ரடியும் பகலொன்றின்வாய் 

உவலையக்"குடிலடல் கத்திரியு மிமாயமுடி 

லொழுகுமொளி மணியரைத்அத் 

தெளித்துக் குமைத்தனைய மழலைவா யழகனே 

சிறுதே .ருருட்டியருளே 

சிலைவிசயன் விடுபெருக் தேர்கடவு மழகனே 
சிறுகே ருருட்டியருளே. (௯௬) 

பூரு வாறுபாய் சந்தனச் கொம்பாப் 

புறத்துங் கடற்பிறந்து 
பொன்பரப் புக்துணர்க் கற்பகக் கொம்பர்ப் 

புறத்தும் வடர துவக்ட 

மீனரு வொழுகுமணி புர நஇக்குவளை 

விண்டபொற் ரூ௫ன்வெள்ளி 
வெண்டிரைக் கங்கையின் பொற்று மரைத்தாதின் 

வேரியல் கால்கொழிப்பக் 

கான௫ூ வண்டுமுரல் கொர்தளக் குச : டக் 
கன்னியரும் வானநாட்டுக் 

கன்னியரு மிருமருங் காட்டிடச் ௪இரிளக் 
கன்னியர்க.ஞசலாடு%



அழகர்பிள்ளைத்தமிழ் 
தேனரு விளையிரு னாலரு மலைவாண 

இறுதே ருருட்டியருளே 

சிலைவிசயன் விரிபெருஈ சேர்கடவு மழகனே 

தே ருருட்டியருளே, (=) 
அலையெடுத் தருகரை செரித்துச் சுரூக்கசற 

வறைபுனல் வறண்டுநெட்டை 

ஆழியிற் சானலர் தேர்புக விலங்கைக்கு 

ளாதவன் ஹேர்கடாவக் 

கொலையெடுக் கும்படை.. யரக்கருடல் வெய்யபுட் 

. குலமேற வுயிர்கிமானச் 

கொடுஞ்சிப் பொலர்தே ருசைப்பவா னவமாதர் 

குங்குமச் சேதகத்து 

மலையெடுக் கும்புளகம் விையவா வெங்க ணும் 
மாரு விழாவெடுப்ப . 

மாரவே டென்றலக் தேரூர மாதலி 

மணித்தேர் ஈடா த்திவெற்றிச் 

சிலையெடுக் குங்கொண்டல் பரிமா தொடக்குபொற் 

சறுதே ருருட்டியருளே 

இலைகிசயன் விடுபெருர் தேர்கடவு மழகனே 

சிறுதே ருருட்டியருளே, (4) 

குருமணி பொதிந்தபொல லுரமுஞ் சுரும்பேறு 

கொய்மலர்ச் தாரலம்பும் 

குவபெடு மிருபது பணைத்தோளு மேமுடன் 

கூறுகொண் டுரிமையாளும் 

மருமலி sane it ean மாவீர 

மங்கைய . 

மண்மகளை பசல்கிச்சு வேண்டேமன வலிசொண்டு 

மாறுகொஸ் டெஇிர்சிலைத் அப் 

 



 


