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| பிள்ளைத்தமிழ் என்பது பிள்ளையின் பருவச் செயல்ச 

ளைப்பற்றிக் கூறும் சமிழ் எனவிரியும், இப்பிளளை 4 

தமிழ், முன்னோர் வகுத்த தொண்ணாற்றாறுவரைப் பிரபர் 
தங்களுள் ஒன்றாம், ஆரியர் தொல்காப்பியனார், இப்பிரபு 

த் தவிலக்கணங்கள் இன்னின்னவெனக் கூறினரில்லையாயிலும் 

* விருந்தேதானும், புதுவது சந்த யாப்பின் மேற்றே” 

(தொல்-பொரு, செய்புளியல்,,,,..,) என்பதனால், இவற்றை 

* விருந்து ” என்னும் பகுதியுள் அ௮டக்கிக்கூறினார், விருற்து- 

புதிதாகத் தாம் வேண்டியவாற்ரு.ற் பலசெய்யுளுந்தொடார்று 

எரப்பாடுவது, இவற்றுட் பிள்ளைத்தமிழ் ஆண்பாற் பிள் 

சாப்பாட்டு, பெண்பாற் பிளளைப்பாட்டு என இருவகைப்ப 

டும், இப்பாட்டுத் தாதியர் கூற்றாகப் பாரிவதென்றார் திரா 

விட மகா பாஷிய கர்த்தராயெ சிவஞானயோகெள் ; தந்தை, 

தாய், பாட்டன், பாட்டி. கூற்றாகப் பாருவதென்பாருமூளர், 

ஆண்பாற்கு;--காப்புடன் செங்கை, தால், சப்பாணி, முத் 

தம், வா.ரானை, அம்புலி, சற்றில்சிதைத்தல், சிறுபறைமூழ 

க்கல், று தேருரட்டல் எனப் பத்துப்பருவங்களும், பெண் 

பாற்கு;--மேற்கூறியவற்றில் இறுதியினின்ற சிற்றில்முகலிய 

மூன்றும் நீக்கி, அவ்விடத்தில் அம்மாளை, நீராடல், ஊசல் 

என்னும் மூன்றையுஞ் சேர்த்துப் பக்.துப் பருவங்களுங் கூறு 

வர், இவற்றுள் ௧, காப்பாவது, திருமால், வெபிரான், விரா 

WET, முருகக்கடவுள், பிரமன், இந்திரன், இந்திரை, ror 

வதி, சத்தமாதர், முப்பத்துநூவா--என்றிக் கடவுளரை, 

பிள்ளாயைக் காக்கும்பொருட்டு வேண்டிப்பாடுவது, உமர் 

தேவி முகஃயோரைப்பற்றிய பிள்ளைப்பாட்டில் மேலேகூறி 

ய கடவுளர் சிலரைக் குறைத்துங் "கூட்டிடு கூறுவதுண்டு,
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௨, செங்கீரைப்பருவம்:--௮ஃதகாவனு, பிள்ளேகள் ஒரு 
கலை முடக்க ஒருகாலை நீட்டி. இருகைகளையும் நிலத்திலூன் 
ஜித் தலைமிர்த்து முகமசைத் தாடும் நிலை 

௩, தாலப்பருவம்:--௮லதாவ தூ, பிள்சோகளை 5 oe 

ட்டிலிற்கிடத்தி மாதர் சாவசைத்ருப்பாடும் நிலை, தால் 

2, சப்ப; £ணிப்பருவம்:--௮4, BIG OU Sy செப்டனோ ௭ க 

சேர்த்தும் கொட்டும் நிலை, 

௫, முத்தப்பருவம்:-- அதாவது, Son Cor Yaar gpl வா 

ய்முத்தச்சை விரும்பிக்கூறும் கிலை, 

Gir, வருகைப்பருவம்;--குழர்தையை, நடந்து வருக 

என்று அழைக்கும் நிலை, 

எ, அம்ப 9 பபருவம்:--௮ஃதாவ.து, பாட்டுடைப்பிள் 

ளையுடன் விமாயாடவரும்படி மாதர் ௮ப்பிளளையை ஓக்கலைபி 
லிருத்திலைத் துக்கொண்டு சந்திரனைச் சாமபேத தான நண் 
டங்களாற் கூறியழைக்கும் நிலை, 

௮,  திறுபறைப்பருவம்:--அ௮ஃ தாவது, பாட்டுடைக் 

குழலியைச் சிறுபறை கொட்டும்படி. வேண்டும் நிலை, 

௯, சிற்றிற்பருவம்:--அ௮ஃதாவறு, சிற்றிலிழைக்கும் 

சிறுமிய/தஞ் சழம்றிலைச் சிகைக்கவேண்டாவென்று பாட்டு 
டைக்குழவியை வேண்டும் நிலை. 

EO. சிறுதேர்ப்பருவம்:--௮ஃ தாத, பாட்டடைக்குழ 

வியைச் சறுதேருருட்டும்படி வேண்டும் நிலை, 

இவற்றுளளே, ஆண்பாஜ் ிள்ளைத்தமீழ்க்சே சிறந்த 
இறுதி மூன்று பருவ.ங்களுக்கும் பிரதியாகப் பெண்பாம் பிள 

ba aD pig கூறப்பமிம் அம்மானை நீராடல் ஊசல் என் 
னும் மூன்றலுள ; 

௮,” அம்மா ப்பருளம்; அக்காவ, அப்பெண்பிள 
ளை பலநிற வம்மனையை யெித்து மாறிமாறி யெறிக்தாடலைக் 
கூறும் நிலை, ப 

௯, £ராடற்பருலம்;--௮&தாலது, புதிய வெள்ள 
ராடுதலைக் கூறும் நிலை, 

௧௦, ஊசழ்பருவம் '- அதாவது, பொன்மணிகளாற் 

செய்யப்பட்ட ஊலினிருந்து மகிழ்ந்து வீளையாடலைக்கூறும் 
Rm,
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இப்பருவங்களுள் முதலதாகிய காப்பு, பிள்ளை பிறந்தி 

4த்ன்ராமாகம் வரை கூறப்பரிம், ஏனைய ஒன்பது பருவங்ச 

ளும் ௮ம்தனருமாதற் சொடங்கு, ட, ௭, கூ, ௧௧, ௧௩, சடு, 

௧௭, ௧௯, ௨௧--இவ்வொற்றை யெண்சொண்ட, மாதங்களில் 

முறையே கூறப்பரிவன என்றும், மூன்று, ஜு, ஏழு ஆண் 

ிவரையும் சொல்றுகலுங்கொள்வர் என்றும் பன்னிருபாட் 

ஓ.பலிற் கூறுவர், இவற்றுட் பன்னிருபாட்டியலிலே, ஆண்பா 

ற்குப் பதினாறு வயதுவரையும் பெண்பாற்குப் பூப்புகிகழும 

எவும் பிள்ளைப்பருவங் கொள்ளலுமுண்டென்று சொல்லப் 

பட்டுள்ளது, மேற்கூறிய பருவங்களிற் சில குறைத்துங் ௯. 

ட்டியும் பண்டையோர் கொண்டனரென்பறும் முன்னூல்க 

ளாற் றெரியவருகின்றது, பிங்கலந்தையில் அடியில்வரும் 

சூத்திரத் சால் இதனைக் கண்டுகொள்க, 

“ பிள்ளைப் பாட்டுச் கெள்ளிதிற் ளெப்பிற், றிங்களிர 

ண்டி.ற் றெய்வங் காக்கென, இன்றமீழ்ப் புலவ ரியம்பிய காப் 

பும், ஐக்தார் இம்களிற் செங்கிரை யாடலும், ஆரூச் இங்கி 

ம் கூறுருல் கற்றலோ, டேழாகச் திங்களி னின்னமு தூட்ட 

னும், எட்டாம் திங்களி னியற்மு லாட்டலும், ஒன்பதாந் இய 

களி ஓயர்சப் பாணியும், பத்திஜே டொன்றின் மு.த்தங் ௩. 

றும், ஆண்டு வரைபி ீண்ுவரு கென்றலும், மதியி சொ 

ன்பதின் மதியை யழைத்தலும், இரண்டா மாண்டிற் சறுப 

றை கொட்டலும், சதன்றா மாண்டிற் இற்றில் சகைக்கலும், 

நான்கா மாண்டிற் சிறுே ருரட்டலும், பத்திர் பூணணி ப 

ன்னீ ராண்டினிரற், கச்சொடி சுரிகை காமுறப் புனை தலென், 

றின்னவை பிறவு மாகு மவற்றுள, முன்னர் மொழிந்த வெ 

ழிர்தவற் ஹோம், பெற்ற ஆண்பாற் பிள்ளைப் பாட்டாம், மூ 

ன்னுறச் செத்த ஆண்டினாள்வரை, இசைத்த பாட லிருபாற் 

கு முரித்தே” 
* பேணுஞ் ெப்பிற் பெண்மக வாயின்,” சழன்றா மாண் 

டிம் குழமமண மொழிதலும், ஐந்தின் முகலா வொன்பதின்
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காறும், ஜங்கணக் இவனை யார்வமொடு கோற்றலும், பனி 

நீர் தோய்தலும் பாலை யாடலும், அம்மனை கழங்கு பக்தடி. 

சீ தாடலும், .சிறுசோ றடுகலுஞ் சிற்றி லிழைத்தலு, மூ௪ 

லாடு மென்றிவை யுள்ளிட்டுப், பேசிய பெண்பாற் பிள்ளை 

ப் பாட்டே,” எனக் கண்டுகொள்க, முன்னூல்களில் இவ 

வாறு பருவங்களும், காலஅளவும் பலவேறுவகையாகக் காண 

ப்பிவனவாயிலும், மேற்கூறிய பத்துப்பருவமுமே இக்கால 

கிராராற் பெரிதும் தட்சிக்குக் கொண்டுவரப்பட்டவை, 

வைகள பிள்ளைத்தமிழின் பொறுவிலக்கணங்கள், 

- தேவையென்னுர் திருவிராமேச்சரத்தில் திருக்கோயில் 

கொண்டருளஞம் அருட்பரஞ்சோதிய/கிய இராமகாதமூர்த்தி 

யின் மமையையும் அக்கடவுளது அருட்சத்தியாயெழுந்தரு 

மியுள்ள பர்வதவர்த்தனிபம்மை:பின் மடிமையையும் இவ்வுல 

மம் நன்கறியும், இப்புண்ணிய தலத்தின் தேவஸ். கான விசா 

ரண கர்த்தாவும், தேவிகோட்டை ஜமீச்தாரும், சங்கே சா 

ஹித்ய விற்பன்னரும், செல்வர்சிறப்புக்குச் தக்க ஈற்குணவ் 

மா பலவும் ௮மைந்தவரும், பெரும்புகழ் வள்ளலுமாகிய 

ஸ்ரீமார்-அள. அரு. ராம. அருணாசலஞ்சேட்டியா ரவர்களைத் 

முமிழர் பலரும் ௮றிவர், இப்பிரபுசிகரமணியவர்களின் விரு 

ப்பத்தின்படி இவ்கிராமேச.ரர திருப்பணி ஆனரரி ஏஜண்டா 

மவிருக்து நவநிலைக்கோபுர மு,தலிய பல்பெரும்பணிசளைச்சில் 

பொழுதில் முடி தீதவரும் சிற்ப நூலாராய்ச்சிபும் சாஸ்திரவா 

மாய்ச்சியம், பெரிதும்வாய்க்சுவரும் வைதிக ஒழுக்கமாட்சியா 

ளருமாகிய கண்டனூ/ ஸ்ரீமத்-நா.பே. நா. மு. முத்துராமையா 

அவர்கள் ழீ திருப்பணிவேலையை நடாத்திவருங்காலை.பில் 

மேலேகூறிய ஸ்ரீமாந்: அருணாசலஞ் சேட்டியாரவர்கட்குப் 

புண்ணிய குமாரலுதிக்க அனுக்கிரகிச் தருளும்படி. பர்வதவர் 

திகனியம்மைமீது ஒரு பிள்ளைத்தமிழ் பாவிக்க நினைந்து சே 

ற்றார்ச் சம்ஸ்தான லித்துவாலும், வரன்முறையாகத் தீமீழு 

ணந்தவரும் கலிபாடும் திறமை நன்குபெற்றவரும் ஆகிய
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ஸ்ரீமத்-மு. ரா. அருணாசலக்கலிராயரவர்களுக்கு அறிலித்,சனர். 
கவிராயரவர்களும் மிசமசழ்ந்து அம்பிகையின் திருவருளைர் 

சிந்தித்துப் பெண்பாற்பிளளைத்தமிமின் இலக்கணகிரம்பவும், 

சொற்சுவை பொருட்சுவை கிறையவும், உருக்காயம் செழிக்க 

வும், அ.த்தலபுரணக்ககைகள் பெரும்பாலன O வ்ளிப்படவும் 

இப்பிளளைத்தமிழை இனிது ப டி.முடி.த்குனா், Df EIST WD 

(py. 65a Gor oy MF NG; OFT கள் நற்றவப்ப 

லனும், முத்துராமையாறுவர்கள் உச் கமச$இித வரியும், ௮ 
ணாசலக்கவிராயரவர்களின் வாக்குவி2 சடமும், பர்வதவ 1b B 

னியம்மைபின் இருவருளம் கைகூட ஜமிச்தார் செட்டி.யாரல 

ர்கட்கு அருமருர்தன்ன அண்மகவு ௨ இத்து, 

அதுகண்டு யாவரும் பெருமகிழ்ச்சி புற்றனர் செட்டி. 
யாரவர்கள் பிள்ளேத்சமிழைப் பர்வதவர்த்தனியம்மை ரர 

நிதிபிலே யரங்கேற்றுவித்து கவிராய/௮வர்கட்கு நன்கு சம் 

இக்.நாலின் முதலதா௫ப காப்புப்பருவம் முதற்செய்யு 
ளின் உலகம௰லி என்னு முதற்சீரானறு 

: தொகுத்துரைத்த மங்கலஞ் சொல்லைழுத்தத் சானம் 
வ்குக்க்பா SY CTD. GUTH COT LD —— LFS BBM oF 

தப்பாச் ச௫கணமென் றீரைந்தின் றன்மையினைச் 
செப்பு௨;தா முன்மொழியின் சர்.”? 

என்னும் விதிப்படி மம்சலப்பொருத்தமும் வகையுளி2:1,த 
லாதி யீறுதிரிதலிறுதிபான குற்றங்களின்மையாகிய சொற் 

பொருத்தமும், ஐர்தெழுத்தாகிய எழுத்துப்பொரு கமும், 

௮ரசனாபெ தானப்பொருக்தமும், பெொதுவசையாற் பெண் 

பாற்பொருத்தமும், அமுதமாகிய உணுப்பொருத்தமும், ௮ 
தணராயெ சாதிப்பொருத்தமும், பூராடமாகய ஈக்ஷத்தி 
ரப் பொருத்தமும், தேவகதிப் பொருத்தமும், இ.க்களாகிய 

சணப்பொருத்தமுமாயெ பத்துப்பொருத்தமுங் கொண்டிள 

ளது, 

பிறவும் இர் நாலின் ஆங்காங்குள்ள நயங்கள் பலவும் 
காண்பார் வியந்து பாராட்டததக்கனவேயாம், 

பத 

கவிராஜ நெல்லையப்பபிள்ளை, 
திநநேலவேலி,
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்.துரைச் கமிழ்ச்சங்கம் சேதுபதி செக்கமிழ்க்கலாச:லை 
ட a soe 

BD! 4T By BLI TUT ப்-நம்மஸ்ரீ 

சு ந2ரசுவர ஐயர் அவர்கள் 

இயற்றியவை. 

MMT BM {UH SOMA வாழருணு ஏலவணிச. 
Orava சோமான் 

வள புசி திரப்பபெறும் றவனியின்மே Oass7 om, 61 
கரிப்பாய் வ “மு 

ப] ; s at * 6 @ உ ௩ 

லலளாகண் கடல்சலவுஞ் சேதுரா மேசாக்இ 
லரான்பா கஞ்சேர் 

லவளாகா தலித்தாய்மே லொருபிள்ளைத் தமிழ்க்கலை 
வழுத்தும் வண்ணம், (4) 

BFHBIM BSSSTIIO Omi iviafl sar Bem iscy ததமுகாய் திருக்கோயிற் றிருப்பணிசள் விருப்பமுட 
னமைப்போன் பூதி 

CU BB HBO டி-கைபுனைவோ ன் கல்வியறி வொ முக்கமெலா 

மேவப் Oi nd a 

த்தமசற் குணன்றமிமுக் சுபகாரி பிரக சம ay மி (Hato யி DS (Ald Titi 14. /(அ.ப:௦௦ 

ப2கு சிப்போன் 

,,சமிழ்2கர் சண்டனூர் முக்துரா மன்விரும்ப 
மொழிம்தான் மன்னோ, (2) 

ன்னவன்றென் சேறைமன்ன னவைப்புலவர் தமிற்றலைவ 
னறிவான் மிக்க 

.ரன்னவன மிராமசா மிக்கவிஞ னரியதவப் 
புதல்வ னானோன் 

ன்னவருக் கமிழக்கந்த சாமிசப்ர மண்யனிரு 
பாவல் லோர்க்கும் 

.ன்னவனன் ஸுபிர்ச்கோழன் முத்சமிழு நிரம்பவரன் 
(pm oda கற்ரன், (x)
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பவம்பெற்று॥ காணாச பரமனடி யருச்சனைசொற் 
பாட்டே யென்று 

திவம்பெற்ற வுள்ளமொடு தினக்துதிப்போன் பரங்கிரிவாழ் 
சேய்க்குஞ் சேறைத் 

கவம்பெற்ற நாயகிக்கு மகழ்சிறப்ப விருபில்ளை த் 
தமிழ்முன் ரெப்து 

நவம்பெற்ற கமிழ்ச்சங்கப் புலவனரு ணாசலப்பேர் 

நாவல் லோனே, (7) 

திருவ:வடுதுறையாதீன த் க.து வித்துவானும் மதுரை சமிழ்ச் 

சங்கத்துச் சைல,நாற் பரிசோதகரும் ஆகிய 

ஸ்ரீமத் 
சே, ரா. சுப்பிரமணியக்கவிராயாவர்களியற்றிய 

செய்யுட்கள், 

உலூனிலெவ் வகையே யாயிடினுக் தீனதுபொரு 

ளுதவி கொள்ளா 

ரிலரெனவூ ருணிநரீர்போ லிருநிதியும் டெருக்கியவ 
ளெம்மைப் போலப் 

பல 'புகழுந் தேவைககர் வாழுமரு ணாசலவேள் 
LIDGE கான 

நலமுறவே தழைக்சோங்கச் திருவிரா மேச்சுரமா 
நற்ற லத்தில், (5) 

மலைவளர்கா கரியுமைமேன் மதுபருக்கம் வாய்க்கொளவார் 
மகழு மாபோ 

லிலகுசெவி வாய்க்கொள்வா ரருர்திடப்பிள் ளேத்தமிழொன் 
Dons EST Oar wi sar 

குலகுருவார் துறைசைஈம சிவாயதே சிகனருள்போற் 
Gao கல்வி 

யலகிலா து அட்ட ற் அாசருணூ சலக்கலிஞ 

 ரரனனானகககு *
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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்த்தாலூகா குன்னூர்ப்பெரியவி3 

வித்துவான் ஸ்ரீமத் 

குமாரசுவாமி முதலியாரவர்களியற்றியவை, 

வதன கனைநிகருஞ் செல்வவென்றே வரும்புகுர் 
திரன் கற்ப 

HUST TAO. GIP SH ராமவளளற் 
சரதன் வேட்ப 

வாருவகன மைக்தாக அமிரா மேசரிடச் 

துறையென் எயாம் 
ரவதவரத தனியம்மை மீதுபிள்ளை ச் தமிழென்னும் 

பனுவ றன்னை, (3) 

முத்தி யானமிசை வருஞான சம்பந்த 
வள்ள லென்னத் 

5மு.த்தி யானங்கள் செ றிந்திலங்ச யோங்குபெருஞ் 
சிறப்பு வாய்ந்த 

முத்தி யாணமசி வாயதே சகவரசற் 
குரூபா னூலெல் 

முத்தி யாக்கேட்டுள் ளையமற்க் கற்றுணர்ந்த 
வதுல் னம்மா, (2) 

(கரனை யொத்தவெமிழ் ச சரன் சப் பிரமணிப 
செல்வன் றன்னைச் 

,தவிச ரண*ுருக ர௧மஅர கவிசொல்கர்த 
சுவாமி பயென்னு ( 

த்கமனைச் சோதரரா வுறப்பெற்றோ னெனையுமல௮ வா 
றுளத்துட் கொண்ட 

5  ககனெத் த் தகையோரும் புகழருணா சலக்கவியாம் 
விவேக மிக்கோன் (௩) 

சீ திரமிஐ கெடுத்தகனா லாயபெரும் பயனுற வே 
கருதி மேலாஞ் 

த்திரத்தின் கருத்திீனோ டரியபெருல் கற்பனையு 
தழுவி WIT TI 

ஈத்திரஞ்செய் யும்படிசொற் சுவையொடும்பா டி.பிரா£மச் 
சு ரமென்றோதுவ் 

த்திரூத்தவ் வம்பிகைசர் நிதிபிலரங் கேற்றியுள்ளக் 

இளரா்ச்சி மேகி, ் (௪)
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சேதுபதி யெனும்சாம காதரோ ரைந்துகரச் 
செம்மல் செவ்வேள். 

கோதுபதி யாதமா தவராஞ்ச னேயரெனக் 
கூறு மின்னோர் 

மீறுபதி கப்பாவெப் பாலினுமே லாகவதி 
விவேக ரன்றி 

யோதுபதி தருங்கூட வுவச்துகேட் டுணாக் துயுமா 

நிாத்சான். மன்னே, (9) 

  

தென்காசித்தாலூகா வெள்ள கால் ஸ்ரீமாந் 

வெ, ப. சுப்பிரமணியமுதலியாரவர்களியற்றியவை, 
ஒருவரிரு நீர்முதி த்தாற் றிடிபொருளா ரூர்க்குளத்தி 

அற்ற வாறே 
பெருகுகங்கை மூழ்குபலம் பல்லோரு மெத்தலத்தே 

பெறுவா ரந்தத் 

இருவிரா மேசரத்தி சர்க்குபிரே யாதலன் றி 
க மும்மா 

மருவிவலப் பாகமமர் பருவதவர்த் தனியம்மை 
மலர்த்தாண் மீ, (2) 

"செய்யபிள்ளைக் கவிமாலை புனைகெனசாட் டுக்கோட்டைச் 
செட்டி மார்கண் 

மையறுநற் குலம்விளங்கக் கண்டனூர் துலங்கவரு 
UMM VERE 

ரைவதலத் *தளிக்சழைக் கோபுரங் கட்டியபரம 
தருமன் வேதத் 

தெய்துமுடி. புணர்முத்து ராமரா மக்குரிசி 
லிசைத்தா னாக, (௨) 

சேதுபுரா ணக்கருத்துச் செறிதரநற் பத்திரசஞ் 
சிறப்ப es gr 

லோதியர்த வம்மையின்சர் நிதியில்விசு வாவசவென் 
றோங்கு மாண்டி. 

லேதமிலா மாசிம திவருஞ் சிவராத் திரியிலரங் 
கேற்றி னானாற் 

நீதறுசேற் ராரருணா சலக்கவிரா பத்திருப்பே்ச் 
00 யோனே. (௩) 

x go -கோவில், 
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த்திபின்றே கத்தோல்போர்ச் திமிரா மேச்சுரரின் 
ளருளா லோக்கு 

; திபின்றே னெழுகுறச்செய் பருவதவர்த் தனிபிஎளைப் 
பாவைப் பார்த்தோர் 

த்தியின்றே பெற்றேம்யா மதனிலுறு ஈயமொன்று 

முற்றக் கூறச் 
;தயின்றே யென்னிலத .னருமையினை த் தமி2ய னே 

சாற்று கேனே, (2௪) 

காழி ஐஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டி தராகிய திருல ஈவடுதுறை YF oor wD 
ஸ்ரீமத் பொன்ே னாதுவாரவர்கள் இயற்றிய 

ஆசிரியப்பா. 

இருவளர் சேறுவிற் சிவன்வலப் பாலமர் 

பருவத வர்த்தனி பகருமம் மையின்மேற் 
சோதுமான் மியஞ்சிற் சிலவிட,ச் கமையவுக் 

ததில்சொன் னயமொடு சேர்பொரு ணன்னய 
மா.ரவு மியாவரு மறிவுறு மெளிமை 
சேவு மன்பாற் செர்தமிழா லொரு 
பிள்ளைக் தமிமினைப் பிடுறு புலவர் 

மொள்ளைகொண் டிடவே குலவு மைக்கறைக் 
கண்டனூ ராயெ கண்டனூ ரதனிற் 
சண்டனூர் சார்தராச் சால்பொடு வாழ்வோன் 
முததுசா மன்னென மொழியுநா மத்தோன் 
மெத்துசெல் வத்தினன் மேன்மைசேர் வணிகன் 
மற்றவா ணிகரெலாம் வாணிக மீங்கிவன் 
பெற்றது போலகாம் பெற்றிலோ மென்றெணப் 
பாடுவிச் திடுதலே படுதலில் வாணிகங் 
கூறிமென் நுட்கொடு கூறக் கூறினன் 

Foo பாண்டிய தேச மதனி 

லேருறு: முகவூரெ னும்பதி யதி தித்தோ 

னன்றுற் பவித்திருர் கழிக்தமுச் சங்கமா 
மின்று* சான் ரோன்றுகற் டெங்கொடுத் தனபோ 
லஞ்சாஞ் சங்கமொன் றணுகற் கிடங்கொடா 
கெஞ்சா தென்று மிலங்கிடு மான்காஞ் 
செந்தமிழ்ச் சங்கஞ் 'சேர்ந்துமா மதுரையிற் 
சுந்தர முறவே துலங்கரு ணசல 
சாமம் புனைக்த நாவ லேனே, 

* சானென்றது சானகாஞ்சங்கம்,



a. 

மதுரை விவேகபாரப்பத்திராதிபர் ழகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ 
எம். ஆர். கந்தசாமிக்கவிராயரவர்களியற்றிய 

இ) றப்புப்பாயிரம், 

ணன் 1 9 2 கணக! 

பூரகளென் பதைவிளக்கப் பூமகளா OSG B GG 

பொற்பூங் கொம்பாங் 

காமரு தையைமணாம்த தாசரதி யரக்கரமா 

SHG) oor 

ம் முல சிவபூசை Oru) cs oT Gl மான்மியக்தைச் 

சொல்லா ருண்டோ 

சாமலிரீ ரத்தலத்துப் பருவதவர்ச் கனியம்மை 

நற்றுள் போற்றி (௧) 

எண்ணிரண்டு பேறுமொரு கெப்திமீனான் கருணைகுடி. 

யிருதீதற் கென்றே 

கண்ணிரண்டும் பாரதிக்கே யகக்சண்ணு மினிதமைக் 
கனக நாட்டோர் [ே தான் 

விண்ணிரண்டு போனமெனக்கண் டையு pie த வைப் 

மேவியி நகு | பதியி ல் 

மண்ணிரண்டு நிதிக்கிழவ னெனும். ராம சாமிவள்ளல் 

மைக்க னானோன், | (2.) 

சங்கப் பெருங்கடலுட். சாகித்யப் புணைசெலுத்துர் 

தக்கோன் மேன்மைச் 

சங்காச னாதிபர்க்குஞ் செயிர்துடைத்து நிதியளிக்குஞ் 

செல்வன் பூத்த 

பங்கேரு கானனத்தான் கற்பகமாங் கரதலத்தான் 

பாவல் லோர்கள் 

எங்கோனென் நெடுத்திசைக்குங் தீர்த் தியரு ஞைலப் 

மேரச லானோன், [பே



சிறப்புப்பாயிரம், 

கல்வியறி வூகமிகு சொக்கலிங்க மகாராஜ 
கனபூ மானைப் 

பல்வகையா லுலகுபுஃழ் வெள்ளையபூ பதியையன்பு 
பாரித் தியாரும் 

நல்விரச லுயர்சாத னென்லுகா ராயணப்பேர் 

நாட்டுங் கோவைக் 

தொல்வலிமை மிகப்படைத்த சோதரராக் கொண்டு 
அலங்க வாழ்வோ ன், [கலக் 

B&O an cys om சையும்புரக்குர் தி ob eda நால்வருறு 

சிறப்பு நோக்கின் 

மிக்கவலிக் தசரகனே ராமசவா மிக்கோவாய் 
மேவி யனபு 

தொக்கிருந்து கானிலங்காப் பதற்கென்றே யிர்கான்கு 
சுதரை யீன்று 

தக்கபுகழ் மகழ்படை தீ.சான் றவவலியா லெனக்கருதுக் 
தரணி மன்னோ, (௫) 

திருக்கானப் பேர்க்கோவிற் நிருப்பணியுங் 
கும்பாபி ஷேகமாதி 

மருக்காலு மலர்மலிதெப் போற்சவமூம் விதிமுறையில் 
வயங்கச் செய்து 

தருக்காணும் லவணபுர விகாயகர்க்குக் திருப்பணியுஞ் 
சத்தி ரஞ்செய் 

அருக்கார்வத் துடனிரா மேச்சுரதீது.த் தருப்பணியு 

மொளிரச் செய்தே, (௬) 

வானவர் so api Sars திழிர்தேறுஞ் சோபான 
வடிவாம் வாயிற் 

ரூனமிக மருலியுயர் கோபு. ரமு மினிகமைத்த 
தரும சல | 

ars சுகுணமலி யவ்வருணா சலவேளுக் 
கார்வங் கூரத் 

சேனமா£வாய் மகப்பேறு கிடைப்பதற்கு நட்பியல்பாற் 
சர்தை கொண்டே, (௪)
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மற்றொருதாய் வயிற்றினிடை வர்துபிளளைக் தமிழினி 

LP D 51 வண்ணஞ் [மேல் 

சொற்றகுபிள கோைத்தமிழப் பறாவகவர்து தனித்தாய் 

சொல்வா யென்னக் [மேற் 

கற்றுணர்குத கறிவுடைபான் வேகாந்கு இத்காக்தக் 

கடலுட் Crt wih 

மு.ற்றுசிவ ஞானமணி கைக்கொண்டோன் சிற்பலீதி 

முழுறுந் தோர்க்ரோன், (௮) 

கண்டனூர் வாழுமூத்து ராமலிங்க பூமனுளங் 

களித்துக் கூறக் 

கொண்டெனக்குங் கல்விவல்லோர் குழாத் இனுக்கு முன் 

குலவு மேன்மைக் [னவ த 

தண்டமிழ்கா வலனருணா சலக்கலிஞன் பச்திரசர 

ததும்பச் சொற்றான் 

ழெண்டிரைரூ முஞ்சேது பருவதவர்ச் தனிமகிழ்ச்சி 

சிறப்ப மன்னோ, (௯) 

ee ட A feo டு . 

பருவதவரத் தனியருளே யெங்களரு ணாசலபூ 

பாலற் இன்ப 

மருவவளர் சந்ததியா வர்ததியா வருமுளத்து 

மகிழ்க்தார் கற்ப 

தருவனையா னத்தமிழை யரங்கேற்றி யச்சேற்றித் 

க.ரணிக் கெல்லாந் 

Brae Cur che சிறப்பித்தான் பலாலமுஞ் 

செழிக்கச் தானே, (௧0) 

முற்றிற்று.



ட்டு ‘ 8 ன உ . ௪ ப 

இர.மமஈரம் திருப்பணி அனரரி ஏஜண்டிம் இச்நால் 

பாமிவித்தவரும் தய சண்டலூர் ஸ்ரீம் 

றா, பெ, தா (Ep முத்துரரமையா 

அவர்களிிபற்றிய 

அறுசீர்க்கழிநேடிவடி யாசிரியலிரு த்தம், 

Pie gor genous முழங்குமிரா Cn FT I 

செ ழி BH முல்லை 

தார்மலியும் பருவதவர்த் தனியம்மை யார்பிள்ளை 4 

தமிழைப் பாவல் 

லார்மமியுக் தேவைக் வா ழருணு சலர்செட்டி, 

LITA GF சேய்கற் 

பார்லி வு ண்டாரச்சேற் நா (th OB) சலக்கவிஞன் 

| 71119. னே.



0010010000 0122 
௨. 

  

சிவமயம், 

இருர்சிற்றம்பலம், 

சேது பாவதவரீதீதனியம்மை 

பிள்வாத் தமிழ், 
——0:— 

al prs iGL_ayor. 

ரேறு வேதாகமப் பெருங் கோயிலுட் 

சிவதந்துவத் தினமுடியாஞ் 

சிற்கா தனத்தின்மேல் விற்றிருர் தின்னருட். 

செங்கோல் செலுத்துதன்னை 

யேசே.று ஞானவிமி கொண்டுபிர ணவவாயி 

லெய்தியுள் ளெட்டிகோக்கு 

மியாவர்க்கு மின்முக மல/ந்தருர மும்பலா 

மெம்பிர. னைத்து இப்பாங் 

காரேறு நிறவ.ரக் கரைவென் றிராகவன் 

கைதொழப் பிரமகத்து 

கடிதினி லகற்றிய விரமே சுரத்தினிற் 

கண்கண்ட நெய்வமாடுப் 

பேசே.று கற்றவர் தொழும்ப/வத வர்த்தனிப் 

பெருமாட்டி யருள்பிறஙரும் 

பிள்ளை தமிழ்க்கவி யுள்ளக்க விப்பினெடு 

பெரிதா வளர்ங்துவரவே,



௦ 

காப்புப்பருவம, 
eer 

திருமால் துதி. 

உலசமலியுங் குணநிதிச் செழியன் வேள்வியை 

யூவர்தீலக் குமியைமுன்ன 

மொருபுதல்வி யாகவா விட்டுப்பின் வந்தவளை 

யு.ற்றொளிர்க ரம்பிடி.ச்க 

விலியெவண் மீண்டுஏன் நந்தைபா லேயது 

விளம்பவவன் மேவிகாணான் 

மெய்பிணிச் துக்கொண்டு டோந்திரா மேசர்க்கு 

மேற்றிசையில் வற்றிருப்பப் 

பலகவலை யெய்துசிறை யிட்டவுட னுண்மையப் 

பாண்டியன் சொப்பனச்திற் 

பகர்ர்கருளி ஈற்சேது மாதவப் பேர்கொண்ட 

பைந்துழா யண்ணலகாக்க 

இலகுபே செ ழின்மணிகள் புலபதிச் திரிமாட 

மியையிரா மேசுரத்தி 

ிநமெய்த் தவத்தபரு வதவர்த்த னிட்பெணர 

செனுற் பிராட்டி, தனையே, (த) 

சிவபெபருமா ன், 

Ga » 

௮லை சராசர மாகிய வபிர்க 

ளனைத்து மகா இிபிலே 

யாக்குதன் முதலிய வைந்று இருத்திய 

மவயவ மறிவீக்கப் 

ப௫ரமுக மாகவெழுர்தெதிர் நின்றருள் பதியப் 

பொதி பொன்னம் 

பலமிசை ஈடமி௰ சின்மய வுருவப் 

பசமனை anh SULIT



காப்பப் பருவம் 

மகிதல மதிலுயர் கயிலையு மேருவு 

மானுமெ னுங்கந்த 

மாதன மூன்றிலி னருள்வடி. வெய்திய 

மலைவளர் காதலியைச் 

ச௫யென வலைமகள் கலைமகள் சூழச் 

தங்கெய தலைமகளைச் 

சகலமு முதவிய தாயைக் களிமகஇழ் 

தந்துபு ரந்திடவே. (௨) 

  

விரர்யகர், 

. வேற. 

கரியவா ணவமாயை கன்மமெனு மொருபெருக் 

காட்டினை யழித்துவெண்மைக் 

கலைநிலா விசுமதி மண்டலப் பெருவெளிக் 

ககனத்து லாவிமேன்மே 

அரிய பேரன்பர்தற் போதக் கரும்பினை 

யொடித்துண்டு ளூற் நிருக்கே 

யூறிச் ச.ரந்தருண் மதம்பொழியு மைங்கரசத் 

தொருகொம் பொருத்தல்காக்க 

அரியயன் ஹேவர்சொரி வெண்மலரக் குவியல்2 

ளனர்தவெண் கயிலையென்ன 

லாயசீர் தருமிசா மேசுரம் பணிகின்ற 

வர்க்கி வுலகிலரசும் 

பெரியவா னசசுமொரு பொருளென்ன மதியரத 

பேரின்ப வாழ்வுகல்கும் 

பிரியா ஈலத்தமலை வளர்கா தலிப்பெயர் 

.... மிறங்குபெரு மாட்டிதனையே, (௩)
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முருகக்கடவுள். 

ஈற்கோ டிரிர்திட்ட காலத்திலுந் தனத 
நாமமா மாறெழுதறுண் டட | 

ஊகவிலுமொரெழுத்தை யொரு தரமாயி னுஞ்சற்.நு 
நாவுச் சரித்தால்லோர் 

முற்கோடி. வந்துண் ணினைத்தவை முடித்தருளு 
முகமாறு கொண்டமுத ட 

முருகனைச் திருமாது மருகனைச் இந்தித்து 
முந்தித் நுதித்துநிற்பாம் 

விற்கோடி. தீர்.க்தத்தி லாடுவார் பாவங்கள் 
வேரறப்போக்கி மேன்மேல் 

வெண்டிரைக் கைகளாற் செம்மணியும் வெண்மனியும் 
வீசியெழு ப.ரவையென்று 

தற்கோடி நின்றுதிசை நான்கிலும் காத்திடத் 
தகுமி.ரா மேசுரற்இற் 

றலையாய தெய்வமலை வளர்காத லியையமலை 

தன்னைப் புரக்கவென்றே, (௪) 

பிரமதேவர். 

வேறு. 

உயிர்க வியற்று.ங் கன்மவகுப் புணாக்து 
வேவ்வே றுடல்கரண | 

முலகம் போகம் படைத்துதவு முந்தி 
மலரி னுதித்தவனைப் | 

பயிலு மொருநான் மறையவனைப் பதுமத் 
திருந்த பண்ணவனைப் 

பரவிப் பணிவாற் கடற்கமாயின் பாங்க 
ராமைப் பருமுதுடழ் 

ுயில்செ யலவன் வெபில் காயுந்தூவி 
ராமே சுரத்தில்வர்து 

சுத்த விரக தவந்தானர் தொடங்கு 
வாருக் கம்மையிலே 

மயிலைநிகர் சாயற் பெண்ணு மகவுந்தனமும் 

QUT SOLD 
லளமார் கருணை கிறை யுமலைவளர்கா 

தலியைக் காப்பதற்கே, (இ)



காப்புப் பருவம். பி 

தேவெந் டின். 

ேவேறு, 

புதியமுத்த மமை தரும் ரிருமருப்போர் மலையிற் 

போற்றிசெயும் புலவர்பலர் நாற்றிசையுஞ் 2 

நிதியமுற்ற வானுலரு நிலவியற்பே ரர 

நிட்டிபிரு கைபொன்,று கூட்டி வனப் fant is 

து திமுழக்க மிரு பதியா மிஃதெனப் பாவலவா 

தோ,த்திரஞ்ெப் இ$மிரா மேச்ஈரங்கை தொழுவா। 

லதஇியினிற்கு பலைவளர்கா தமிய்னைப்பா டுவாக்கு 

வரர்தரு9ம் சாமணியைப் புரர்தருஷம் பொருட்டே. 

இலக்குமி, 

வறு, 

புலவிப் போரி லொருகலகம 

புரிக்றுமாலைப் புறதீதகற்றிப் 

போற்று துக் கோடி.பிற் பண்டு 

பொரு நைத்துை வன் புதல்வியாய் 

Aver wid oy போறுதளை 

buco LITA LD னே டிபுயர் 

கெடுத்கா வடியொன் றேர்தஇிபந்த 

மெடுமால் சேத! நிணகரிற் 

சுலவித் தரிர்து மலர்ரொப் ரன் 

றொடி ம்கோள் பற்றக் தோழியர்கள் 
சூழ நின்ற திருமகளை ம 

தொழுவா மிராமே சுரமென்னுக் 

தலலிச் தயை மலைவளர்கா 

தீலியை யிராமே சரைமணந்த 

தையற் றெய்வ நாயயொர் 
௪௪௪௩௭௮ aw mr ௯௫௫ imme Oe. (௪)
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சரசுவதி, 
வறு, 

சகலவே காகமபு ராணவிதி காசு 

திழைந்திடத் தக்க தெய்வா 

கரனாகி யைர்தொழிலி mas Warf aout 

சகாயகற் சத்தி யாக 

யகலாது தன்கணவ னாவிற்சு வைக்குமின் 

னமு தாகி வைக யன்பாக் 

-காசுமுக லியகவிகள் பாடும் படிக்கரு 

ளளித்தவளை யஞ்ச லிப்பார் 

ுகளாய கொலைகளவு கட்காம முழுதுந் 

தொலைக்கும்வலி தொன்று தொட்டுத் 

தொகுமி.ரா மேசுரம் புகுமிரா மேசர்தர் 

துணையடி கைதொழுது தன்னைப் 

புகலா மெனச்சொல்வர் புலையசே யாயினும் 

புத்தேளி ராக வருளே 

புரிசாத லியையுமலை வளாகா தலியைபுவகை 

பூத்தினிது காக்ச வென்றே, (௮) 

சத்தமாதர், 
ஒ வறு, 

உருவ கிறத்தணி வெள்ளைக் கமலத் 

துறலடி. மாமே அறைதரு மானார் 

பெருவி டையைச்சறு புள்ளைச் சிகியைப் 

பிரியமொ ரவா ரரிமிசை போவார் 

* தருவிதி யைச்செறு வள்ளைக் குழையைச் 

சமர்செய்கண் மாதா மிவரெழு மாதர் 

பருவத வர்த்தனி தன்னைப் புரவு 

பயில்வரி ராமே சுரரரு ளாலே, (௯)



காப்புப்பருவம், 

மூப்பத்து முக்கோடி. தேவர். 

வேறு, 

'நிலவுல ௪ வைப்பினின் மலரிலை யெடுத்துயா் 

கேயமலி சித்தத்து வப்போடு பூசனை 

நிதநிச மியற்றுகர் மலரிலை யிருப்பினை 

நீடுபெற முற்றக் கொடுத்தாளு மாதுமை 

மலமிகு பவப்பிணி யலக.று மெமைத்தெறு 

மாயவினை யைச்செற்று நட்பாக நாடொறு 

மறைமுழுது மெய்த்துணர் வரியபத பத்மன் 

மாமலா் கலக்கச்செய் soup தயாகரி 

பலபல மதத்தினு மிலகய வருட்சிவை 

பாவலவர் மெய்க்துச் தனைப்பாடு மாகவி 

பரிமள மணத்தொடு விரிமல ரெனப் புனை 

பாசொளிய மெய்ச்சத்தி யப்பாவி யாமத 

கலகமறு முத்தர்கள் பலருளமூ நித்திய 

காணியென வைத்துக் களித்தாடு சேதுவுப் 

கலவ பத்தினி குலபாவத வாத்தனி 

காவலவர் முப்பத்து முக்கோடி சேசவசே. (50) 

காப்புப்பருவம் 

pup um 

QED, 
hoe



இரண்டாவது 

செங்கீரைப்பருவம் 

  

renee nf ONS 

கீர்கொண்ட மழைவளம் பொழிசெ ழிய னாட்டிலொரு 
திடீயினிற் ஜ்றசிர் ததி 

a ௬ 9 ௩ * 

நிகழ்கந்த மாதன மலைச்செழுஞ் சாரலி 
ளெடுங்கார் நிற திராமன் 

வார்கொண்ட பூண்முலைர் சானகி யருச்சிதத 
மணலிலிங கத்தை யாங்கு 

மன்னுசன் பெயாமுன்னர் வற்திடத் தாபித்து 
வைத்தறுமா பூரைசெய்.று 

பேு்கொண்ட தன்னையினி வக்துபற் ருலிதம் 
பி.ரமகதீ இயையக ற்றும் 

GO or Darin HTS Boda LOST LIT $5 Lb 

பிறவிப் பிணிக்கருற்றுஞ் 

சீர்கொண்ட மாமரும் ஜாய்கின் ற பெண்ணரட 
செங்கீசை யாடியருளே 

சிற்பரம யப்பர்வத வர்துதனியெ னச்சொன்மயில் 
செங்கரை யாடியருளே. (௧) 

ஷூ 

சுத்தகங் கையினைம் கெரிர்தெதெ் துக் கட்டு 
தூயகா வடியை யன்பாற 

ஹோளிற் சுமக்துகா சியினின்.று வருகின்ற 
தொண்டாக தொளுதி பலவு 

நித்தலு மிராமலில் கத்தினுக் கபிடேசு நிகழ்லித்து 
நின்று வாழ்த்தி 

கேர்தொழு மிராமே சரத்திற் றிருக்கோயி 
னிலைகொண் டிருந்த நிமலா 

மித்தலம் போலு மூயர் கலமில்லை யென்னல்போ 
லினியநின் வதன மதிய 

மிருபா லசைக்தசைக் இதுமனோ ரஞ்செத மெனக்காகு 
மென்னல் போலர் 

சித் தமழ் தரமிகவு மேல்£ ழசைத்து நீ 
செங்€சை யாடி.யருளே 

சிற்பரம யப்பர்வத வர்த்தனியெ னச்சொன்மயில்
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கரும் முழக்கமும் கறையடி முழக்கமூங் 
கடலெழு முழக்கமுஞ்செங் 

கைகுவிக் குர்கோண்டர் வாய்த்துதி முழக்கமுக் 
சதிர்மணி கொழிக்கும் வெண்மை 

யருவியின் முழக்கமுற் தீரத்தங்க ளிற்படிர் காடுவர் 
முழக்கமுஞ் சேர்ந் 

தீதுவிது வெனச்சுட்டி. யறியப் படாப்பிரம 
மனையதா யேசமாகுக் 

தீருவளம் பொலிகந்த மாதனச் சாரலிற் 
இங்கெ விராமகாதர் 

தீம்மையுந் தன்னையும் கொழுபவர்க் கிம்மையித் 
சகலசம் பத்து நல்குர 

திருமலி யிசாமே சுரத்திற் பசுங்ளெளை 
'செங்கோரை யாடியகுளே 

சிம்பரம யப்பாவத வர்த்தனியெ னச்சொன்மயில் 
செங்€ீரசை யாடியருளே, (6) 

மந்த மா ர௬கமொரு புறத்தினி லுலாவான் 
மலரமண மந்த பொழிலின் 

மயில்களும் ரு.பில்களுங் இளிகளும் வண்டுகளு 

மரு பண் பாடி யாடும் 

கந ௪ மாமனமகை நினைக்கினுங் காணிலும் 
கண்களைக் கொண்டி. ராமன் 

கட்டுதிரு வணையெலுஞ் சே.துத் ததக்கோடி 
கண்டு கடலாடினாலு 

மெர்த மா பாதகமு மெட்ணெயு மில்லாம 
லெட்கடங் காத தூர 

மேகிடச் செயுமிரா மேசரத் துன்பணி 
யியற்.றுமெர் துயரமெல்லாஞ் 

Bos wr தரசியாய முந்தரேர் வந்தடி 

சிற்பரம யப்பாவத வர்த்தனியெ னச்சொன்மயில் 
செங்கை யாடியருளே, (௪)



சேது பர்வதவர்த்தனியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

௮ண்டமெட் டும் புகழ்ச் சேதுவிழ் சங்கற்ப 
மாற்றியுண் கூழ்கிமறைதே 

சந்தணர்க் குரிய்தா னங்கொடுத்துச் தர்ப்ப 
ணஞ்செய்த மைர்த மட்டும் 

'பிண்டமிட் டுப்பிதிர் சராக்தஞ் செய் வார்பெறும். 

பேறிவள வென் றனந்தன் 

பேசற்கு 1 முடியாது கேட்டமட் டன்றிது 

பிசத்தியக் கத்தில் யாருங் 

கண்ட மட் டாமெனு மிராமே சுரத்தினிற் 
கலைகள்பல கற்றுணர்ந்தோர் 

கருதிடி வரர்தருங் கந்தமா தனமலைக் 
கற்பகம் பெற்றகனியே 

தெண்டனிட் டடிதொழு மெமக்கருள் சுரக்குநீ 
செங்€சை யாடியருளே 

திற்பரம யப்பர்வத வர்.த.கனியெ னச்சொன்மயில் 
செந்€ரை யாடி யருளே. (டு) 

தறிபோல வசையாஅ சடமிருக் திடவதிற் 
சாரும் புலன்ச. CHET (HS 

தந்தொழி லிழர்திடக் *காமமுதன் மூன்றையுற் 
தாக்கத் தனித்திரண்டு 

நெறியேகும் வளியைத் தடுத்துகடு கெ நிபிலே 
கேர்செல விடுத்துயாந்த 

Gesu fap சுத்தினை த் தரிசிக்கு மானர்த 
நிட்டையி னிலைத்திருக்து ப 

குறியோடு குணமுங் கடந் தவ ஞானிகள் 
குழாங்கொடு கெருங்குகவமமே 

குடிகொண்ட கர்தமா தனமுறுஞ் சேதுகற் 
கோயிலிற் கடல்கொதழிக்குஞ் 

செ.றிவேய் பசுங்கதிர் திரண்டிடுக் தெய்வமணி 
செங்கை யாடியருளே 

ற்ப ரம யப்பாவத வர்த்தனியெ னச்சொன்மயில் 
- செங்கீரை யாடியருளே, | (௬) 

it   

*, சாமமுதன் மூன்று - சாமம், வெகுளி, மயக்கம்,
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தன்னையறி வென்று மவ் வறிவி லா னந்த மே 
தனியா யிருந்த சிவமாந் 

தானென்று மதனைகேர் தரிசிக்க வொட்டாது 
தனைமறைக் ததனையேதான் 

முூன்னையுறு பாசமென் றும் திரி பதார்த்தநிலை 
முழுதுமுணர் முத்தர் பல்லோர் 

மோனநிலை யிற்றிறம் பா.துமொய்த் தமர்கின்ற 
முதுகக்த மாதனத்தின் 

AMAA னககணவ னாகிய விராகவ 
னருச்சிக்கு மவ்விலிங்கக் 

தீறுமன் வால்ஈற்றிய தழும்புருன் றென்றுமுள 
STL AO {SOMES 

சென்னைவா னோங்கிய விசாமே சரத்தினிற் 
செந்€ீசை யாடியருளே 

சிற்பரம யப்பாவத வர்த்கனியெ னச்சொன்மடியில் 
செங்கீரை யாடியருளே. (எ) 

ேவறு, 

கெறிசுரி கருமுக லனையமலர£க்குழ 
னீளிரு புற மாட 

நிலவிய ௬ுட்டியொ டிலகிய பிறைகிகர் 
நெற்றி யசைக்காட 

வறியவர் பெறுமொரு கிதியென வருணிறை. 
மலர்விழி மணிபாட 

vam pat குணமலி நாசியு மதிஃடு 
வண்டச ளழு மாடச் 

சிறியவ ருூரைசெயு முறை முழு 

வது முட்செதியிரு செவியாடச் 

சேது வீரா மே சுரரொடு பேசுந் 
தருவாய் மலராட 

வறிவினி லறிதரு குறிகுண மகல்பவ 
ளாக செங்கை 

யலைவளர் வாள்விழி மலைவளர் காகி 
யாடுக செ௩மை,



2 சேது பர்லதவர்த்தனியன்ம்ம பிள்ளைத்தமிழ். 

மாவுயார் கதி பலாவி னறுங்கனி 

வண்டே ஜொன்றாக 
மற்றை யொராறிங் கெற்றுக் கெனானி 

வேர யங் கோடி 

மேவு மணற்கே ணிகணிறை சேது 
Auer Pri gy. 

மிசவளர் கரத மாதன முந்றுவர் 
மென்றா ளின் நாளி 

யேவுக வெங்களை யெப்பணியுஞ் செய வென்றே 
யெம் போல்வ 

பெண்ணில் குழுமு மிரா மே சு.ரமுறு 
மெந்தா யிங் கேறு 

சேவுயர் கொடியுடை யாருள மகழ்பவள் 
செங்கோ செங்கை 

சிலைகளர் வாணுதன் மலைவளர் காதலி 
செங்கோ செங்கீரை. (௯) 

நகரமு மகரமு முடைபட. வநதரு 
ணங்கா யென்றோதி 

காடியி ராமே ரரகக ரெய்திய 
நந்தா யன்பாளர் 

சகரவி கரு ற வகர வுருப் பெறு 
தண்டே னும் பாஓஞ் 

சமமெனு மொழிபகர் சங்கரி யம்பிகை 

சங்கே யும் பாணி 

நிகர்கரு நிறமறி கட eyo சேதுகி 
னின்றே நண்பாக 

நிலை.பு.று! நானம் வழங்கியுண் ரூழ்குகர் 

செஞ் ரா ௬ஞ்சூலி 

சிகரிக ளுபரிய கோயிலி னமர்பவள் 

செங்கோ செங்கீரை 

சலைதளர் வாணுதன் மலைவளர் காதலி 
செங்கோ செங்ரை, (௬௦) 

  

ஓரண்டாலத। செங்கிரைப் பரவம் முற்றிற்று: 

ஆகப்பருவம் 2-க்கு செய்யுள் (20)



மூன்றாவது 

த் ர் ல்ப் பருவம்; 

ஓரு மொரு வகைக்தமிழு 
முதிக்கும் பொதிய மலை.புமூ ௧.8 

முள்ளே விளையும் பொருகைகதி 

யுஞ்் ரயரபாண் டி.யனாடுங் 

RO யி ராயிரவெண் 

கொம்பார் தெய்வச் குஞ்சரருங 

குலவு சநியா இயதாற்கால் 

கொண்ட வேம் குதிரையும்பூ ம 

தேரு மிராமே oF 1.556155 

இரு தழ மிடபஞ் ரெொறிகொடி. பு 
இகழ்வே கர்ந நா. நமென F 

| OFiny apr Re, OF PHO STEN syn & 

தாருக் கரங்க மாக்தகொண்ட 

காயே காலோ தாலேலோ 
் சருவ குமையம் LICH OOF ரீ 

கனியே காலோ தமலலோ, (x) 

ஒ.ங்குஞ் சேகு வெழுநா De 7 

டொருமுப் பதியோ ஏனை தூர 

மூளதிச் சேது லதல 

மொளிருக் துப்ப சயனமதன் 

பாங்கு பல்லா யிரந்தீர்த தம் 
ப.பிலு மவற்றைப் பருக்துணா7ம நு 

water gi) gu BBO GIy. 
படிந்தா VLD UDA & Bs 

mo” உ ட e - . * 

தங்கு Sa மூழ்குபலன _ 

சேரத் திரட்டி. ஈல்கெயருள் 
செயுமி ராமே சுரத்திலருட் 

செங்கோல் செலுத்திச் €ர்ததரனி 

தாங்கு தெய்வப் பெண்ணாரசாம் 
தலைவி தாலோ தாலேலோ 

தருவ தமையும் பருவசவா த 

் தனியே தாலோ தாலேலோ, ( (டீ
 )



Lt சேது பர்வதவர்த்தனியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 

உருவ நோக்கி யிகழற்க 

வொருவர் தமையு மெனவுயர்ந்தோ 

ரூரைக்கு முரைக்கோ ரிலக்கியமா 

வோங்கு நறுந்தீஞ் சுவையுடைத்தாய்ப் 

பருகவூறுஞ் For ws 

படூநீர்க் கேணி பாங்கரெலாம் 

ப:பிலும் பெரிய கடற்கரைக்கட் 

பதியுஞ் சேதுப் பதிபென்னுக் 

திருவி ராமே சுரத்திலமர் 

தெய்வக் கொழுந்தே சிவபெருமான் 

சிந்தை யினிறந்றீட் டி.யவுபிர்ச்சித் 
தரமே தேவ ராதியர்தஞ் 

சருவ பாவ விமோசனஞ்செய் 
தாயே காலோ தாலேலோ 

கருவ கமையும் பருவகவ ப்ச் | 
தனியே தாலோ தாலே3லா, (5.) 

es FO) Gai. 19.8 oth a ro Blam Spy 
மறையுங் காணா மலரடியின் 

வண்மைப் பெரிய விரல்சுவைத்து 

வாய்விட் டழுமுன வர்தெடுத்துப் 

பிணித்துக் டெர்த முலைதிறந்து 
பிசைந்து நிலக்தோர் பீர்விட்டுப் 

பின்னர்ப் பணிலக் துண்ணிரறையப் 
பெய்த தீம்பால்.பி ற்ங்குசெவ்வா 

யணிக்திற் கொடுபோ யலகுகெறித் 
தருந்தப் புகட்டி மு.க்கமிட்டெம் 

மாவி பனையா யெனமேனை 

யருமை பாராட் டிப்பசியைத 

கணிக்கத் சகுரா மேசரத்தின் 
றலைவி தாலோ தாலேலோ 

தருவ சுமையும் பருவதவா்த் 2 i | 
தனிமீய தாலோ தாலேலோ, (+)



பருவம் 1.5 தாலப்பருவம். க 

பண்முத் தமிழாற். பிரபந்தம் 
பாடி. பூயர்ந்த பரவலவ 

பலருங் மேட்சு வரங்கேற்றிப் 
ச . @ . டச் மே 

படி.க்குஞ் சேதுப் பதியொன்றே 

யொண்முூத் இக்கு வழிகாட்டு 

முயர்ந்த கலமா மென்றுமுர 

சொலிக்கு மொலியு மணமுரசோ 

டொண்சங் கொலிக்கு மொலிடிம்வெள் 

USIP SF தீனுங் கடலொலிய/ 

மலியும் விதி வாய்ப்பவனி 

மணஞ்செய் மலாமா லிகையும்பொன் : 
மணிமா லைகளும் வனைந்துவரும் 

கண்முத் கரும்பும் பவளவாய்தி 
காயே தாலோ தாலேலோ 

,கருவ தமையும் பருவதவாகத் 
தனியே காலோ தாலேலோ, (௫) 

G a ». 

இம்மையு மறுமையும் வேண்டுப 

வர்க்கரு ளெம்பெரு மானார்தம் 

மிருவிழி களிலொரு விழியெ.திர் 

குவியா வியல்பிற் மூ.கலினாற் 

செம்மை நிரம்பிய நின்றிரு 
முகமுயர் தெய்வத் தன்மைதிகழ் 

செந்தா மரையென வாய்விழி 
யக்தச் செந்தா மரைபூக்க 

கொம்மை யமைந்தமா் நீலோற் 
பலருங் குமுகமு மேயென்னக் 

குலவும் பச்சைச் இறிய 
குழந்தாய் கோதறு சேதுகினிற் 

தம்மை யுணாந்தவர் தாமா 
கியதாய் காலோ தாலேலோ 

சருவ சகத்தருள் பருவதவர்,ச்தனி 
தாலோ தாலேலோ, (ஃ
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உளமல ரதிலுள் ளூறி யுவட்டா 

வொண்சுவை மிகுகேனே 

யுள்ள லினிக்குர் தெள்ளமு தேபத 

முற்ற ஈறும்பாகே 

களவியன் மலவிருண் முழுதற வருமதி 

காலை யிளங்கதிமர 

கண்மணி யேயுயர் பெண்மணி யேய் 
கனிதரு கற்பகமே . 

யிளவெ:பின் மணியெறி கடல்வளை சேது 
விராமே சுரமெய்தி 

யெமைவழி யடிமைகொ ளெர்தை inser or 
யிளம்பொன் னெ ழின்மலோ 

தளரிடை யன௩டை யுடைமட மயிலை 
காலோ தாலேலோ 

சருவ சகத்தரூள் பருவத வர்த்கனி 
தாலோ காலேலோ, (௮) 

இந்தப் பரவணி செஞ்சடை யிறை வ 
யிரவிற் சந்2தக 

வேலிய அங்கன லிடைவே வாம 
லிருந்து நீரிலெதிர் 

முந்தச் சென்றது மொருமழ மகவை 
மு.தலை.பின் வரய்நின்_று 

முன்ன ரழை FSMD வாரியி லொருர£ல் 

முடுக வியக்கியது 

மெந்தத் தேவரு முடி.யா திறுவென 
வென்பைப் பெண்ணாக 

வெழுவிச் ,கதுமினி பெவ்வற் பு,512 
மியற்ற விருப்பதுமாஞ் 

சந்தச் செந்தமிழ் வளர்சே துவிலமர் 
தருவே தாலேலோ 

சருவ சகத்தருள் பருவத வர்த்தனி 
தாலோ காலேலோ, ப (௮)
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வஞ்ரநா செஞ்சினி ஸலொருபொழு கபில 

மருவாய் காலேலோ 

மாமா யையினை யகன்று! விழியெதி/ 

வருவாய் தாலேலோ 

சீர மெனப்பிர மன்மால் செயமஞ் 

சலியாய் காலேலோ 

BIS BDO UPS காத்தருள் புரி.பர் 

சலியாய்' தாலேமலா 

சுஞ்ரலி லலில சராசர மீன்ற 

விரும தாய் தாலேலோ 

இராம சரநக ரெக்தை வலத்தி 

லிருக்தாய் தாலேமீலா 

கஞ்ச மலர்க் திரு வாணி நு தித்தி 

Bi bw காலேமிலா 

சலாபே தங்கள் சுடந்திடி மலைவளர் 

காகுரி நாலேமிலா, (௯) 

வறு, 

கூறு தமிழணார் வித்தக த லோ காலேல 

கூடு பசிய நி Dab ott) தாலோ காலேல! 

ஊறு புத. ரக்கனி காலோ சாலேலோ 

Ow um nui ஞூத்தமி தாலோ கரலேலோ 

அறு சமய விளக்கெ-ளி தாலோ காலேலோ 

ஆனை. மருவு மடப்பிடி. தாலோ கீ "லேலோ 

தேறு மதிமிகு பத்தினி காலோ தாலேலோ | 

சேது பரவு வர்ச்தனி சாலோ சாலேலோ, (30) 

ழன்றாவது தாலப்பரவம் முற்றியறு, 

அகச்செய்யுள் (30) 
சுனை ent வனா



நான்காவது 

FLL os vi பருவம், 
one LAN enema 

இ.ராகவன் பூசித்த வைங்கரக் கடவுளா 
மிபமுகத் தெம்பிரானா 

ரிலவண புரத்திற் திருக்கோயில் கொண்டி.ருச் 
தெதிர்வச் திறைஞ்சியென்றும் 

வீ.ராவுமன் பர்க்கெலா மிடையூறு FAS + ao 
மேவா விதங்கருத்தில் 

வேண்டிய வ.ரங்கொடுக் தின்னருள் ஈரஃஇட, 
அளங்குமான் மியமலி ந்த 

பு. ராகன மி 'குஞ்சேது | இரக்தி லெண்ணிலாப் 
புலவமோ கவிகளாப் 

பூசைசெ யிராமே சூ. ரத்திறையை: மருவிப்பல் 

புவனப் பரப்பிலுளள 

௪ராசர மனைய்றுர் சரும்பச் சிளங்கிளளை 
சப்பாணி கொட்டி பருளே 

சற்சனர் தொழும்பரவத வர்க்கனி மகிழ்ந்தினிய 
சப்பாணி கொட்டியருளே, (2) 

திருவணை யி. ராகவன் வகுக்கத் கொடங்கிமுன் 
சிலையொன்ப தந்கையேந்திச் 

செறிவுற நிறுத்தலா லவ்விடர் தன்னையே 
இிகழ்சேது மூலமென்று 

மருவுவ பாஷாண. மென் றுஞ்சொல் வா.ர.ஐகு 
வந்துகட லாடி யதன்மேல் 

வலியசக் கரதீர்த்க மாடியன் புற்திசா மனைவணக் 
கம் புரிச், த 

யருமையா கயதர்ப்ப சயஈத்தை யுங்கண்ட, 
| வர்க்களவில் பரவமெல்லா 

மரித்துப் பெரும்பிணி யகற்றிவி ( டுக்கொடுக் 
தருள்செயு மிராமகாதர் 

தருவள ரிசாமே சுசக்தரு கருகல்குபில் 
சப்பாணி கொட்டியருளே 

ச.ற்சனர் தொழும்பர்வ,5 வர்.த. தனி மகழ்ர்தினிப 
சப்பாணி கொட்டியருளே, (2)
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உச்கம மிகுர்தமலை யத்.துவச பாண்டி, யற் 
கொருபெரும் புகல்கியாக 

பொளிருகவ மணிமருட (8. | (னைக் துல INT 

மோராழி செலவுருட்டி. 

முத்தமிழ் ஈநடஞ்செயும் பொதிகைமலை சன்மரபின் 
மேலமலை யாயிருக்க 

முன்பெற்ற வரசி.பா மன்னைசின் திருமுன்னா 

முமநுூறை பணி Sips gi 

சிச்கமகி மன்பர்க்கு ஈன்மக வளித்தகருள 

செய்கிடுமி ராமகாதர் 
சேவியா யாலியா யைர்தொழிற் ௬ தத்துணைர் 

சிற்சத்தி யாய்ச்சிறந்து 

சத்தமரி ராமே FISD BD மம்மை$ 

சப்பாணி கொட்டி. WIC ar 

சற்சனர் தொழும்பர்வத வர்க சனி மிழ் ந்தினிப 

சப்பாணி கொட்டி.யரு2 தி (௩) 

HM MSF கும்பெரும் டு Ad ௬௦ ளனப் [த ரி Doyo Lt 

சொண்பெருள் விளக்கு?ன ற 
வுபர்கர்த் மாகனச் சாரலிற் பன்மணி 

யொதுக்குவா ர் தியலாய்ச்சூழ் 

அன்றுசிர் பெறுமிரா மேசரங் கைகொழு நா 
அதிபல புகன்று சேறுத் 

தூயசீர் பாடினா வளசேச னிஈரென த் 
தொரகுபெருஞ் செல்வம்வாழ்ா 

ளென்றுமே காலவரை யறைபின்றி யருள்ட [ரி 

யிராகவன் பூசைசெய்யு 

மீசன்மலர் வாசன் மொ.ழுபரம தேசனா 
Qua OD Arter gar 

றன்றுணைவி யாய்வருஞ் சித்சகோ , தயவாரி 
சப்பாணி கொட்டியருளே 

ச.ற்சனர் தொழும்பரவத வர்ச்கனி மகழ்ந்தினிய 
சப்பாணி கொட்டியருளே, (2) 
  

உ ஒன்று சேர்த்தல் - கர்தம்; பெரும்பொருள் - மாதனம்; 

எனவே-சந்தமாசன மென்பதாயிற்று:
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[புண்ணிய மெலும்பகுதி முப்பத் இரண்டும் 

புரிந்தீடு சிறப்புமுயர்பூம் 

(|கலியிலொர் பூச.ரன் மழவிளம் பிள்ளையைப் 

பொய்கமையிற் கண்டுபுனிக 

முண்ணிலவு சிவஞான வழுதருங் கொத்கைநின் 

ஜொழுகுபா லுங்கலற்தே 

புண்ணுமா நின்னருள் சுரர்துகவும் வண்மை: 

மொள்வளைக ளாலொருத்தன் 

றிண்ணிப புயக்குவடி பத்திலும் வடுப்படர் 

செய்யும்வன் நிறலுமிக்க 

செங்கையம் பங்கையங் கொண்டுநி செழுமதித் 
கெண்ணில முற்றமாடற் 

தண்ணிப வளம்பொலி யிராமே ஈுரதநன்னை 
சப்பாணி கொட்டிபருளே 

சற்சனர் தொழும்பர்வத வர்த்கனி மகழ்க்கினிய 
சப்பாணி கொட்டியருளே, ( இ) 

கெய்வமட மங்கையர்கள் கற்பகப் புகாரி 
௦9 

Crd SH நின்றுகொட்டச் 

செதியுகின் ரோமி.பர்சள் சூழ்$துகின் திருவளர். 
தேர்ந்திருகை சொட்டசாமு 

முப்வமென் நிநதிரை வாணிக வாய்த்து தி.பி 

வலசெலாங் கொட்டமேன்மே 

னுபரிரர் மேசுரமு வந்தநின் கோயிலி 

ஜஞெருங்குபே சிகைககொட்டக் 

கைவருஞ் சேமர் கலங்கண்மட கெங்கணுங் 
காலம் தெரிந்துகொட்டக் 

காமியங் கர.தா இறைஞ்சியா னந்தநீர் 
கண்ணின்று மன்பாகொட்டச் 

சைவகெறி தழைபவருண் மழைபொழி பசுஙகொண்் 8 
சப்பாணி கொட்டியருளே [டல் 

சற்சனர் தொழும்பர்வக வர்த்தனி மடம்ர்தினிய 
சப்பாணி கொட்டியருளே, (௬)
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வேறு, 

மோது கருங்கடல் வெண்டிரை வீசிய 
முழுமணி முத்தங்கண் 

மொய்த்திருள் பரு நிலவு பொழிய்து 
முயங்கி வயங்க) டவ 

மீறு தெரிக்தெதிர் மேடி. வரும்பரி 
செனவெள் வளையினமெங் 

கெங்குக் திரிதிரு விதியில் வருவா 
ரிணையடி. கோவாமற் 

ரது மணங்கமழ் புன்னைகள் செரமிமல/ 

தமனிய முறும்வெள்ளித் 

தகடென மிளிரு மிராமே சுரமுறை 
சாயே யிமயபலைக் 

கோது தவி!ந்திடு மன்னவன் மதலாய் 
கொட்ட சப்பாணி 

குலமி தருருதயர் மலைவளர் க: தலி 
கொட்கெ சப்பாணி, (or) 

ஈஞ்சனை யுண்டவர் அஞ்சில ரென்பது 

நாடெங் குந்தெரிய 

நலைவா யழுக( ஞ் Ad grat) a tw 
நாதர் கமக்குதவும் 

லஞ்சி பிளஞ்சி௮ு கொடியே பிடியே 
பானே தேனேபொன் 

மல்கு மிராமே சு. ரமாறு க$த 
மாதன வரையிலம 

_ரஞசினை யாறினை வென்றவ ரறிவினி 
லறிவாய் நின்றொளி.ர 

மருமறை முடிவே யருவுரூ வடிவே 
wip Bu பொன்மலை 

கொஞ்சிய Ur Bev “ws வந்தருள் குபிலே 

கொட்டுக சப்பாணி 

குலமலி தருழு.பர் மலைவளர் காதலி 
கொட்ட சப்பாணி, (௮)



2 சேது பர்வதவர்த்தனியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 

மதிமச பினிலொரு மகளாய் வருகினை 

மருவு. கொடிக்கயலை 

வளர்தரு மினமென மதிலின் மதின்மேன் 

மாடத் அச்சியினி 

லதிபொரு எளவுசெய்: திடகிறு வியமணி 

யமைபொற் கலசத்தி 

லண்டமு மெண்டிசை யுங்கண் டெண்ணிட 

வகலமு நீளமுமே 

அதிபெற மிகுகோபு .ரவ நிலைபிற் 

சூளிகை மாளிகையிற் 

ஜோ ரண மறுகில் வாரிதி வெண்டிரை 

gaye கயல்கண்மிகக் 

குதிகொ ளிராமே சுரககர் மாதுமை 

கொட்டுக சப்பாணி 

குலமலி தருழூயர் மலைவளர் காதலி 

கொட்டுக சப்பாணி, (+) 

வேறு, 

ஒவிய மோடை கற்றெதிர் வர்திடி லொப்போத 

லுற்றிடு சேது ஈகர்ப்பெரு மாட்டி யுரந்தோடு 

மேவிய வேதன் முதற்பல விண்ணமர் மெய்தேவ 

வெருவி விடத்தின் மெலிந்தடி தொழுது மிகத் காழ 

வரவி யளித்திடு மிறையட னீம௰ ழப்பாடு 

மடியவ சாமெமை வ.ரதமொ டபய மளித்தாளக் 

கூவிய தெனவளை முரலக் கொட்செ சப்பாணி 

குற்றமில் பருவத வர்த்தனி கொட்டுக சப்பாணி, (ம) 

நான்காவது சப்பாணிப்பரவம் ம, றிட்று, 

சச் செய்புள் 40, 

ane



ஐந்தாவது 

——:0: 

  

ஃ,கலி யுூம்புத் தலைகொக்குக் 
கமலஞ் சாலி கழுகுபுயல் 

கயல்வேய் கேழற் கொம்புசங்கு 
கரும்பு கரிக்கோ.டாதிபல 

௮,தவு முத்த US MS lps 
அரைக்குங் குற்றம் பலவுடைத்தி 

கொன்றோ விலைப்பட் ங்கு 

முலாவிச் இரியு முதைவிரும்வே 

மி.கமார் மலர்கள் பலதாவி 
யிலிங்க மாரின் னிறைவர் சமை 

யிராமே சுரத்திற் சண்டிறைஞ்சி 
யேத்தி நின்னை பெங்களுக்குச் 

சகநீ யென்பார்க் கருள்செயுகின் 

றமிழ்வாய் முத்தர் தருகவே 
கலைவ ரிடமார் மலைவளர்கா 

தலியே முத்தர் தருவே, (8). 

முடிகொட் டமர ரலகளீக்கு 
மூங்கின் முக்த மிப்பியுத்த 

மொய்ம்பார் யானை மருப்புமுத்த 
முதிரும் பன்றிக் கொம்புமுதக்கம் 

வெடி.பட் டறுபட் டொடிபட்டு 

மேனி வெளுத்துக் கீழ்விழ்ந் து 
ம் சகா ஹணுட்கொண் டி.ருந்ததெவர் 

விரித்துச் சொல்லார் பகுத்தறிய 

தொடிகொட் டொளிர்கை.யரமகளிர் 
சூழி ராமே சுரத்து 

கொழுவார் வறுமைக் கலியிருளைத் 
தொலைக்குஞ் சுடரே நீருண்டு 

கடி.பட் டொளிரகார்க் குழலாய்கின் 
2மிழ்வாய் முத்தர் கருகவே 

தலைவ ரிடமார் மலைவளர்கா 
தலியே முத்தர் தருகவே, (2).
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கால முணர்க்து காயரிரு | 
கணைக்கால் கடத்தி ஈறுந்கலவை 

கமழு மஞ்சட் காப்பணிந்து 
“காய மிளவெர் நீராட்டி 

நீல வி 9ிபநிக்கண் ணீ (ந்தி 

கெஞ்சோ ட ணத்து நெற், LGD aa 

oot AD ட. மன்மே. » ஜிஈம்சாந்த.. 7 

சிகழ்பொட் மட்டு 2 wien 

கோல முலைப்பா ாட்டியருள 

குலவு மபிலே குபிலேயெங் 
* 

குறைபா டகற்ற வம $தருளுவ 

(குந்தா Qua ar Olt கொள்ளுமன்। I 

சால விராமே சரம்தில்வளர் 
நாயே ஈறழ்தம் தக ற CEP bbs DHS ou 

தலைவ PLAGE LOO MIT BT 

bACu க்கம் தருகவே, (௩) 

மேதிமருவு (Uf DOG MgB 

மேய குழ: மத jp ஷெங்கஃடும் 

வெண்ணிக் தி இல ந் "வைச்ச; ழு 

மின்பாய் ஈட்டி. யணிநதவ॥ம் 

பாரு மதியு மணிக்குறைகள் 

பதியுஞ் செவிபு மதையெதிர்த்துப் 

ப.ர்க்குங் கருணை Ours Put 

பயிலு கக்கி னணிமணியு 

மேக போக மாயிருக்கு 

-மிராமநாத ர௬ளமகிழு 

மீராமே சுரத்திற் காணுமன்ப 

ரிடையூ மொன்று மெப்காமற் 

ps Caras SA SED Dar 
றமிழ்வாய் pss gon sau 

தவத்தோர் பரவும் LU Ra Sats 
தீனித்தாய் முத்தர் தருவே, (2)




