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லேண்பா. 
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வண்டுர் ஜேேனு மடம் இனி தருக்இம் அர ib (Foal NAP LY. b De (PRS 

செவவப்ி பா. 

நான்முகன் விண்டு wt Bupiis HOC aur 

HAI Cgaig 4OFRO GBs 
anti nO) Loesr வ்ளச்களிர் தளிர்புஇ ரிலைகளை த் 

EUS GOW ES bots wor ger esr 
விளி காட்டிக் சேவர் முலகுறை 

5 . உ, . . 
வளம்குனே கோக்க வளர் தமி பான்மையின் 

உரு . : . 
வயங்கு தேமா மன்னிய குயில்கண் 

மணவினை மடாதிறும் ௮/ஊாங்கெழு பொழில் கம் 

குன்றைமா ஈகரிம் ருலவிய இருவார் 
அண்ணா மலைபா னத் BUM இடு 

கலைமைப் புலவர் இங்னால மகனின் 
. 6 ௫ . » 

LD 'தடமென் மீருங்கி அறிவி புலவன் 
த (Oo, tt டு _t : 

/ / அடர NO US 15 By) Lf To Lpib & Lt SOT GI LD 

பெருந்தமிழ்ப் புலவன் பே அகன் கூல க்தின் 
் BB 

ருதல்வணாக் கொண்டு விங்கிய முதல்வன் 

OT Tt 15 இானென வியற்பேர் பெறு 

மருவ்கவிய் புலவனைச் 

சலதரம் தாங்கு கடிக்குது மீங்கப் 

புவி. டை. யமாக்னு பொற்கல Fb BOD oi 

தால்கரின் வழால்குக் கன்மையின் யூ லைகளோ ஸ் 

காங்கிடு மயிலஞார் சஞ்சரித் இலகும்



வ் றப்புப்பாயிய ம். 

சடம்பெரு வ்தியார் 
இ.ராய புரத்திலிருக்தமு கனகன் 
சரிணியார் வீ இயி பியூ ருடையான் 

வைசியர் குலத்தின் வக்மவ அரிக் சோன் 
கதிரைமா ஈகரிம் கண்ணிய (முதல்வா 

(1 Nt BT. BIS} ச கி நடை wt hon, ன் 

படிதல். 1) sites) or LD gris ர் ரொ 1) பிர 

%, நி இலி யு 5} a3! Lov ராக சயாம் . 

புனிகமார் புல்லை பொன்மலை நிய பாலை 
மேவிய ரமான மெய்ப்டெ ரண் Lb il 
eri d BNL Fors Cumin BBS sn 
(oR ips Bi Ling. தருசென ற் Fb Fowl wor 

அறிஞரும் வியப்ப வமிழ்தெலா 1.636 eo). 

  

. ம் <b 

இருமெய்யம் வைக்கில் 

ப்ரஹ்ப்பரீ வயித்திமாதப்யரவர்கள் 
ர் ர் ர் ச் 

ட, இப பனு, 

எசீர்க்சமி நெடிலடி யாரிரிய விருத் ட் 
ட த டு ‘ 4 ys <N 

விளாகலியு காபதுமையா AIT oh Bild 1th 6at 

DAY VBL 5 Gol wed ¢ bh bi 
உ rN 7 ~~ ‘ . ith 

கொளுவத்திர் டி. இபைுற் சழையச் மெ pu 
+ குலவுமிரா BD, மர wore ala கி Bb 

லளகேச னிகர்கத் தயோ ஏன்பே ரோங்கி 
யாண்மகப்பே ஈறப்பிள்ளைக் மனியைப் பாடி 

ச > ச ் : 
களர்வறவே el ot ae விக்ர ன வ்்வ 

சபையொ (த 8௩ ம் Oing Toul ப் மேற் றி னு ced,



௧௦ சிரப்புப்பாயிரம். 

மதுரை ஜில்லா 

கோட்டையுர் மீனாட்சி சந்தரமம்யரவர்கள் புத்திரர் 

ப்ரஹ்மஸ்ரீ ஈப்பய்யாவர்களால் 

இயற்றியது, 

6 துறுசீர்கோ ழி நெடில். பாரிய விநத்தம். 

Pag gy alien eeu க சம் பக்கல் காட பூக்க கடல ளைக்கம் புலிமதிச் தம் புகழ்லத்தாற் 

செழித்கோன் முல்லைக் 

ரி leh தஸ மிகி 5) றர at amr Ye இ வணிகர் குலமணியாது 

SOLS HGH ஜமான் 

ச . . ச 5 ச * 

SNL SF BT GOD BIO கதிரோச னெலும்பெயரான் 
கருத்தின் வேண்டு 

AIT Lp 5M மொழி, யாறு மெ, 1ழவசைச்சிர்ம் திபினுமொன்றுப 
நாடி. மன் னா; (3) 

{ lis, ர மலைத் Ps BOLE ன் be டு காடை மிடையு 6 Gi, சடை ப (அட ty ன் 

பரமன் பாகத் 

GILT DONS கொருபுகல்வ னமரர்தமக் கொரு Lp ie 

eur ine மெல்லாஞ் 

சா ரமலைக் தஇடவடுகை யசரர்களைப் பொடி செய்பெடிம் 
ao an 5 GO 

குமரம ஜக் கொரு, தலைவன் சேயெனப்ே! ரி கொளலாலக் 

குழகன் மீதே. (௨) 

கல்ள முதற் றிருக்கறுசத மொழியுடையான் கலைமகடங 
கணை யாகும்



சிறப்புப்பாயிரம். 

வெள்ள, முகி ழி] BOUTS I வெழிலீெ ிய்லாக் கவியொழியு 

பேண்ட யாளன் 

ஓ. BOM YP BG தினம் குந்து மது ரமா, nn ஜெனப் லவா 

டு சவிவாய் ழேஃ்கி 
ப . a ~ fm க ஜு . ச 

ய்ள்ளமுதத் கொஃ்புகழச் கற்கபிள்ளைத் தமிழ்! டி, 
aoe . oO 

Us LIT wT oF EHD D. 

க்கு 

( ஸ்ர 

Oi 6 ௪கய பெரும்தகையா ரியாவனெணி ௨ ழ் hea Hb BENG மட TH ib ON I @O LAT OOF oF: COL! BNEW T BF) Hi fy 

வூலர் தன்னி 
. . , . ப் “£0 

Cat 1B 6 6D Bis பெருவளரு 5 முடை ம் மகி Noire. hi 

. fd ச 

P ழை? பீம் as ஜீப் 

டட உட ட . y . . 

௪/4 நய னங்களிக்கு ini fay CO LIT LA Te “Dif 

ல் கச . 

செழிக்க வக மால் 
CO 

(LPB FOO BIL தமிழ்களினுங் கவ்ய/பை கரம் இறும்தெரிய்ற 

முதன்மை யானால், 

நிலமிரும்கு கலைகளொனு ஈரலையவவறிர்தக பபா 

னளின ம தாடங் 

குலமிஞுந்த புபமுடையான் (peg சாமிக்கவிஞு 

BUG, ற்றுஞ் செய்ய (களின் முல் 

GoD GES தவ, த்துதிர்தோன் கொடை bo oS டத Toe! He ஷை Bi 

குரைத்தைச் சார்ந்தோன் 

பலமிகுக்க விரபத்தி ரப்பெயர! © gat dvb oH Lb 

பகழ்மிம் கோனே. 

RATA AHOP ADHY AYA 

RAL vs 5. YER LIBRARY 

(2) 
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௧௨. சிறப்புப்பாயிரம். 

டியூ, Or), HY. Be இரும் பஞ்செட்டி பா 

குமாரர், 

சோமசந்தாஞ்செட்டியாரால் 

இயற்றியது. 

அறகிர்க்கழி (நேடிலடி. யாசிரீய விரதம். 

| சகல் 4 அிறையயஞா Gi ரக்றவருள் புங்கவன் 
ரு ச 
மபால்வா CWS dh 

BM BGA பரம்பொருளாள குமரமஃக் சிழ வனறு 

an (Gar Ours 6) 
ட eo. . ப « mo 1 ௩ 

(ப ரநிகமலர்ப் Oi Garay pC aa ்கர்வ் ர U1 gh TLL TY 

பரிலிழ் பெய்யுற் 
. . © ச . . * » . ல் 

தேம்பல/ சேய்க்தமிழ்மேற்் கொளலாலப்பெயர் புலவோர் 
௩ 0 

ம ப்பி. 
oe



உட 

திவமபம், 

பருவ xe தாகை, 

moms? தி 20 வடை 

வேண்பா. 

சாதிநரிய காப்புசெங் ரை தால் சப்பாணி 

மாற்றரிய மு.ச்சமே வாரானை - யேற்று€ 

சம்புலியே சிற்றிலே யாய்க்ச சிறுபறையே 

பம்புசிறு தேரோடும் பத்து, 

க. காப்புப்பநலம்:-- அஃதாவது, இருமால், செவ்பிரான்,உமச 
சேவி, விநாயகர், பிரமன், இந் இரன், இர். திரை, சரசுவஇ), முப்பத்து 

மூவர், என்றிச்கடவுளசை, பிள்ளையைச் சாக்கும்பொருட்டு வேண் 

டி ப்பாவெ.த. 

௨. சேங்கீரைப்பநவம்:--அஃதாவது, பிள்ளைகள் ஒருகாலை 

முடக்கு ஒரு காலை நீட்டி யிருகைகளையு நிலச் இலூன்றிச் தலைகிமி 

தீ.து முகமசை ததாடு நிலை. 

௩. தாலப்பநவம்:--அல் சாவது, பிள்ளைகளைச் சொட்டிலிர் 

்டதஇமாசா நாவசைச் துப்பாடுகிலை, 

௪. சப்பரணிப்பநவம்:--அஃ சாவது, கையடனேகை சேர்த 

அுக்கொட்டு நிலை. 

௫. மத்தப்பநவம்:--அஃதாவது, பிள்ளையினது வாய்ழத்தத் 

தைவிநம்பிக் கூறும் நிலை. 

சு. வநகைப்பந்வம்:--அஃதாவ து, குழந்தையை நடந்து 

௬௧ என்று அழைக்கு நிலை,



௪௪ பருவத்தோகை. 

எ. அஃபுலிப்பநலம்:--அஃதாவ த பாட்டி டப்பிள்ளையுடன் 

விளையாடவரும்படி மாசர்அப்பிள்ளேயை ஒக்கலிலிருச் இ வச் தக் 

காண்டு சம் இரனைச் சாமபேத தாள சண்டங்களார் கூறியழைக்கு 

நிலை, 

௮. சிறுபறைப்பருவட்:--அல தாவ ச. பாட்டடை க்கு! மலி யூகி 

ந்தை கொட்டும்படி வேண்டும் சிலை. 

& சிற்றிந்பநவம்:-- அஃதாவது சிற்றிலியைக்குஞ் Boy dian 

சஞ்டிற்றிலேச ஈழைச்சவேண்டாவென்று பாட்டுடைக் குழவியை 

வேண்டும் நிலை, 

௧0. சிறுதேர்ப்பரவம்:--அல்சாலது, பாட்சிடைச்குழவியைச் 

ச துசேருருட்டிம்படி, வேண்டும் நிவ 

௦ 0 அவையடக்கம், 
nent Tage NaN A NNO ition 

வுறுசர்க்கழி நெடிலடி யரரிரிய விநந்தம். 

தேன்று எரிக்கும் கற்பகமா ரீல வேண்டக் குஞ்சரிதோள் 

சேர வேட் டு 

மானகட்டி BP ம திதிஞர் மனைவளர்கன் னியைவலிப 
வாடு GhR ss C gam 0 

கானினுற்றாா புலவர்கா மணியாமிர் நாற்குரிய 
கடவு ளெொன் மால் 

கானியற்றிப் புன்கவிரன் கவியெனத்தா eure gi 

நாவல் லோரே,



எண்சீர்க்கமிநெடிலடியா சிரியவிரந்தம். 

h +d | “(2 ௪ டு ௬ a 

கீடமமகஅ சலாமதாதறுங காணு மமானமுங 

a SiG ura வகண்டபாப் பிரமந் தாழாயப் 

படத்தேறு மோவியம்?பா லுலின் மாயா 

பந்தத்திம் சிஃடவினைக் டோய்த் தோன்று 

ஈடத்தேு முயிர்க்குபிராய் நின்ற வெங்க 

டனிமு.தலன் படியருக்கே தாயன் னான்கு5 
சு eos CG டி ச fo 

ருடத்தேறு கொடியுயர்ச்தோன் வல்லி தேவ 

குஞ்சரிக்கு மணவாளன் குழகன் செவ்வேள். (௧) 

!.ன்னிருசெங் கதிருகயஞ் செய்சா லென்னப் 

பன்னிருபொற் ருண்டலங்க விலங்கு காதும் 

பரன்னிருமா மணிவலயர் தரித்த வாகைக் 

பன்னிருபொற் ரெயவைய தோரு நாளும் 

பன்னிருதண் படையகலா தமருஞ் செய்ய 

பன்விருகைக் கற்பகமுங் கருணை பூரித 

பன்னிருகண் மலாமுகழுங் கழலை யார்க்கும் 

பன்னிருதா மரைப்பதமுங் கொண்ட கோமான், (௨) 

செங்கமலை மணிமார்ப னயனுங் காணும் 

செழுங்கமலை வேணிபற்கு குக் குருவாப் வந்த



௧௭ நூற்பயன், 

தங்கமலை நிகருமிணை த் தனத்தின் பாரச் 

தயங்கமலைக் கோரிளஞ்சேய் 5&6 ait ரஞ்சம் 

அங்கமலைப் பொருவுகிறதி தவுண ராக்கம் 

அடங்கமலை வளர்த்திடுங்கூ ரயில்வி டுத்தோன் 

கொங்கமலைக் கும்பொழில்வான் குலவ நீண்ட | 

குமரமலைக் குமரேசன் மீதிற் சாற்றும், (௩) 

பைந்தமிழ்ப்பிள் ளைக்கவிப்ர பந்தர் தன்னைப் 

பாருலகின் மன்பதையாய்ப் பிறந்தோர் தம்ரூட் 

திந்தையுறக் கற்றோரும் கேட்போர் தாமுஞ் ப 

செல்வமொடு நன் மகப்பே றுடைய ராடு 

நிம்தையறப் பிணியகன்று பகையும் வென். 

நிகழிர்தார போகமுந்துப்த் தெவரும் போறம் 
அந்ததமு மழியாத ஞான மோங்கிச் 

சாயுச்ய பதந்தனை?ய சார்வர் மாதோ. (௪) 

சன ணகன சகட 10 லைவமனைவப



உ 
கணபதிதுணை. 

கு மரமவஸத் 

குமூேரசர் 

19 at aft 5 HL tp. 

rE Ce) CERT eRe 

! pene | இமயப் பொலங் குவட் டி.னை BUN LD 

புரிய மிரு சுடரொளி களப் 

பொன்மணிக் கிம்புரி மருப்பொன்றி ஜெ ஷிகளும் 

புவிமருங் கு குடைவா ரியைத் 

ams wal முக்கட் “பெ ருக்கருணை வாரியுஞ் 

சலதரம் பொழிய மழையைத் 
தனிஞான மதமழையு நுங்கமே லோங்கக்இ 

உரணமல ரேத்தெடுட் பாம் 

மாமேவு மாயிரத் தெட்டண்ட முழுதுமிறை 
oem Lat றெட்டூயுக நாள் 

வல்லாணை முன்செலுச் BBE சூர தீடிரதும்பர் 

மக ழெமணி முடியு மரசுங் 
கோமேவும் வாசவன் கொண்டுவா ஞடுெங் 

க கோள தாகவருள் செய் 
குமரவெற் பமருமயின் முருகனஜ் புக்சினிப 

குமரனற் றமிழ்தழை. யவே,



Sich முமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

காப்புப்பருவம்: 

திருமால், 

பொன்மேவு பதுமா sor BC Sanu UL) as 

Hoses தொ ழிற்செய் வலவோர் 
% மபோகிமணி முடியிற் இடர் சாளிரு - மடிமான் 

Gis 9க்குகா யகனம.ரினிர ற 

கொளன்மேவு மாழிவிட் டி. தழியிட் டமிமனைக் 
ane Jl பதியை மறுநாட் 

ருலவக்தி வருமுன் செருத்த இடுவ லென்றுரூழ் 

கூறுபற் குனனுய்ய வா 
னின்மேவு மோராழி யிரதம்விடு க௫ரொளியை 

யெல்லித் புதை 1 oth ஸிமுன் 

னேயாதி மூலமென  வோலமிடு வாரணத் 
தனையாளு மால்காக்க Ca 

தென்மேவு சேமியங இரிபொலங் இரியிற் 
இறந் திமைய மலையு நாணச் 

இகரமுய ரியகுமர .மலையின்வளர் முருகனுமை 
சிவைகவுரி யருண்மக வையே, (a 

தியாகராஜர், 

பதிய நிலவொழு குமிள விதுகதி 
புரிச டிலமே வாதியைப் பாற்கடல் 

புலவர் கடையமு (lear (tpen மரிபுகழ் 

பொலிய மணிவா யேவுணப் போழ்த்தனர் 

புணரி யிடையிடை யெறிதி ‘abs mann 
பொருவு Amami வேயெமக் கோட்டினர் 

* போடு - பாம்பு.



காப்புப்பருவம், ௧௯ 

பன முயக்கு புனகை கொடுதிரி 

(மெ ரியமா முயபற் காட்டினர் 

* அறுலர் விநூார்பெொனசல Movi ato 
யமலை ௬ைகதழு வாகாமெய்ப் பார்த்தண்வி 

லயகொண்் முடியாகை யயய OT STOEL 
‘ ‘ a . ் ச ச 

லரிணர் மழுவா ரோடுசம் பாத்இிரர் 

அரிப பனுமடி முடிய ரிவரிய 
் 5 ௩ . . 

யல லொளிமீ Sipps Caro dari 

அரவ விருருழை ய வியரென 
வறைதக ரூதியா கேசரைப் யோற்றுறம் 

உறு மிசைசெய்து மதுர கறையை 
4 . re) e 

வருச மணநீ பாசலக் தோட்ணே 
மீதுவ சனவன ஈரிவெளிபமகண் 

மருவு மணவா ஊாவெனய் யோற்றுநர் 

மனதி லிளகய பொருளை மைவிழி 

மணியை மணிசுழ் சோதியைச் காட்குண 
லையை யெமதுயிர் நிலையை யருமறை 

வடிவை யடியார் மாசகய் பேற்றினை 

கு.க லமொக லல வெனமணி 
விறு மடி.யார் கேகயச் சீர்ப்பரி 

குலவி விழியொழி கருணை மழையது 
குளிரு மலசா ரனனத் தூற்றிடச் 

GMY னணிவனக மழ வருகுல 
குருவை யிகலோர் மாயைபிற் சற்றனைம் 

குதலை மொழிபயின் மசவை யினியகு 
மரம லையின்வாம் வேலனைக் காக்கவே. (௨) 

eran 

* துலம் - உவமையின்மை. 7 விதுரன் - அறிஞன். 
 



Giotnodws FuGrat Serans slip 2-0 

கமுலாம்பிகை. 

உலகினி x னுறவிழு + CLD aT OL 12. 4) par 

உயிர்பல தொகைகளை பின்றமெப்ப் பாட்டினள் 
உததியின் வடவையி ஷோங்குஈட் உப்பொறி 

புகவரு நமனுபிர் வாங்கரற் நேற்பவள் 
ல. 

நிலையுணர் முனி ரா காண்டவப் ன 0 

iB arp (Lp தல்விதனை வே sor h & DEM TES ant 

9 “4 Bl moe) will galt வேய்ங்கு! [Part KL. GO 

Sara கிவிடயின் rer a tg TDD oar 
௪ ் n rn 8 

சலையைமி னிழையுரூ வாய்ர்திடக் BT) DH a 

இதறிட வழிசடை. போக் வற் கோர்த்தணை 
இ தமதி கதிர்பல தோன் oor ட் pint / 227 

* ர் ட்ப eo. oy 

| ae Bi 
- இமயலி மயமலை கரன் நமழ் பார்ப்ப 

1லைமகள் சலைமக எார்ர்தகட் Lp PLC) oT 
அருண் மஜை பொழிகம லாம்பிகைர் நாட்டே 

அலரினை மனனுறு திங்கறும் தேத்தும் 
லை (Bunk ஜ்லைம் காக்கவே. (௩) 

fi 

அணிசொள்கு ம௱மலை 

விநாயகர்துதி, 

கங்குலெழு வன்னக் சருக்கொண்ட லென்னக் 
4 களேபரர் திகழுமிரு பான் 

கரதலங் கொடுவெளிக் குன்றெடுத் தோன்கருவ் 
காயம் 6 வெண் காய மீறு 

பங்கமுற வீசொரு மருப்பிரு முறக்கனம் 
பாய்மும் மதங்களால் வாய் 

3 உறவி. - எழும்பு. 1 ஆம்பல் - தனை. 1 சிதம் - வெண்மை. 

** களேபாம் - உடம்பு. $ வெண்கரயம் - வெள்ளிய ஆகாயம்,



கப்புப்பரு வம். ௨௪ 

யாரவஞ்ச கரமாறு சிரமெழு மணித்தோள் 

படைத்தவே ழத்தைகினை வாம் 

புங்கவர் பெருச்திருவை யெங்கள்குல வாழ்வைப் 
புசாக்ககற் னிய செல்வப் 

புச்திரப் பேம்றையடி யாருளாம் தவியிஷெவிர் 

போதமய மணிவிளம் கைச் 

சங்கமா தவர்தேடி .மாகபோ நிதியினைச் 
சாட்றளாுணிய வடிவ மோ வரு 

சற்குருவை நற்குமர வெற். ஏூசை யற்பிஞெடு 

FOE IPSS BM a. (௪) 

பிரமதேவர். 

செக்கே மூக்கிகழ்ப் பைங்கேறன் மாற்னுஞ் 
BP ups worn. Cun 

இ௮ப்வகான் மறையெலு பகாரைகா வென்னுகாற் 
(ெவிலி.பக் தாயர் வேட்டு 

மங்காது மல்குற வளர்ம்தெச் இடவர்த 
DSM NUIT AIG DSH BG GEOG 

மருவுமணி வண்ணமெய்ப் டிபல்ராற் கொளாஜரருள 
மகலைபை யகது ஊினைவாம் 

இபாக்கேம் கடற்புவன மியாவு. நுதல் விழி:பிற் 

பொடித்தங்க முழுது மீமப் 

வபொடிபூரி யெண்ணாரு முயிர்க்கொகைச ளுய்யவ ருள் 
Lf HUT னட்ட மாடிக் 

கெ.ங்கே.று தாதூ தரிக்தவெண் புயவரைக் 
கோமா ளித்த புல்லை 

குலவுகக ேோனைக் குமரமலை வாசனைக் 

குகனையருள் .புரிய 89S 49.4 A HOP ADHY AY &p 

or. U.V.S. YER LIBR Y 

BESANT NAGAR. MADRAS “90



௨௨ குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

தேவேந்திரன்; 

நறைமருவு சுற்பகத் தாரணி புயக்குன் றி 
ஞளுமயி ராணி கொம்மை 

நகிலர் திளைதீதுமவ ளிதமமுத மொடு 
* ௩ரலையரு ளமுத மாந்தி 

யிறைமருவு: பனிலரை முகட்டெழு கருங்கொண்ட 
லேய்ப்பவோங் சயிரா வதத் 

தெருத்தமிசை வருவான் மருத்துவ னிணைச்சரண 

மிதயத் தருத்திநினை வாம் 
பொறைபருள! மயில்கே டகங்கண்டை நனினமுயர் 

பொற்புறு் தண்டு சேவல் 
vo . . . . 
போரிடங் கம்பகழி வாளபய வரதம்விற். 

பூணுமா நிருகானை வெண் | 
பிறைமருவு செஞ்சடைக் கயிலைப் மிரானெம் 

அிராட்டிக்கு மகவாகி வான் 
பிறங்கறிவா் குமரப் பிறங்கல்வறாு FON CPB 

பிள்காயைக் காக்க வென்றே, (») 

திருமகள்... 

வேறு. 

தீரங்க மெறிபாற் கடலுதித்துச் 
FOF SF noo) wir ளிகைதழைப்பத் 

தாமோ தரப்பேர்க் கொழுகொம்பிந் 

றனியே படாந்தா ரன்பரத 

வங்கத் தளியாற் காலசைப்பா 
லாடல் புரிந்து மின் னருள்பூத் 
  

% hte - கடல்,



வட 23696, ri) 
காப்புப்பருவம். பொட 

குழகன் மகவேட் கனிபழுக்த 
வரும்பெற். கொ டியி னடிகொழுவாம் 

கரங்க மீரா ரூ.றினொடுி 
கமல விமல் தடந்கதோன் றிக் 

சகனச் கறுமீன் முலையமாதஸ். 
GM vil Wh > Pd கஸிகூருங், 

& குறங்க மானு மதமானுவ் 
கூர்ங்கண் முகக்குஞ் Fil wor Gover 

ருறப்பெண் மானு மகிழ்குமரக் 

குன்மெம் மானைப். புஈர்திடவே, (ன), 

கலைமகள். 

பொ DB Ke மார்பகப் பு.த்ேேசளி Bos Buses 

LHD] BO 50 CO LP. he xb De) Lt 

புங்கவனுடன்முதுச் குறைவாள:ர் மணிநாப். 

பற் திருச் தேழுல சமுஷ். 
செறிதங்கு ஈஉ்லொளி யெழுப்பியிசை யொடு 

திலப்பணிக ணில வெறிப்பச் 

இன்முச் திரைக்குறியை யங்குலிகொண் முண்டகச் 
செல்வியை நினது. ஜதொழுவாம் 

மூதிசங்கு கற்பமா டவியுழக் இக்கோறு 
தண்ட முகடு பொத்து, 

முனை மகத் தெவவஞ்ச வன்னெஞ் சிடிக்துலவை 
முணற. விகைக்து லவுதிண் 

* கொறிதங்கு பிடரேறு சேவகக் தறல்கொண்ட 
கொஷழ்றவயி ஓ்ற குமரக் 
    

௬ குசங்கம் - மான்.॥ கெதி - ௮9.



QR. F குமாம&ைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

1 கோமா னெவா்க்காறயர் சோமா னிசைப்பரிய vies 
குமரேச ளைக்காக்க வே, (௮] 

சத்தமாதர்கள், 

விடையுவண மஞ்ஜைவா ரணமலகை யோதிமம் 
விறற்சிங்க வேறு கைத்து 

வீல்லாழி யெஃரம்வச் Arps Bossy por 
விய்புமறை கூரல் தண் 

படைசொண்மா சேச்சுவரி ராரணிகெள மாரிலான் 
பா விந்தி Trent] wer 

பயிரவியொ டபிராமி வாராக யெழுவரிரு 
பதுமசர ணங்கணின வாம் 

நடையைவே றற்குறு மனப்பெடைகள் கண் 
நாணமீக் கொண்டு படரும் 

ள்ள 

நலமுடைப் பிடிரடைக் கொடியிடைக் கடையர் 
BD owes செல் சோணா ட்னை 

சடை வாயின் முகிலொலி படங்கமணி முழவங் 

கறங்குமா டங்கொள் புல்லைக் 
FIOM GC, சையர் ரவ குமரவொண் கிரிமருவு 

கமழ்கடம் பனைய ருளவே. (௯) 

முப்பத்துமுவர். 

வேறு, 

மலாதலைப் புவனத்தும் வானகத் திலுமுள்ள 

வல்லிருட் டொகுதி யகல 
வான்மதிக் குரியசெம் குமூதங்கள் குவிதர 

வயங்கொளி பரப்பி யெங்கும் ' 
  

* Car ௬ மலை,



'சேங்கீரைப்பருவம்; ௨௫ 

பொலியுமா றநிருவர்பதி ஜனெருவரெண் வஈக்களொடு 
புகம்மருச் துவரிரு oye 

பதே களிர் வர்க்கமுப் பச்னுமுக் கோடியவர் 

பொற்பதத் தைத்துதிப் பாம் 
அலகில்பற் பலவுயிர்த் தொகையனை க் துக்தந் 

களிக்தவையி லயமா வதும் 
சாதிமத யாந்தரசி தப்பொருளு மா *யழூல 

OVID OUT Si கெளியவுகு OT LIS 

குூலவியவ ரவர்மனக் ே DT FH MV BEE 

O) 1) 55 CH வத புலலைக் 

HU os இயழகளைக் குலிரன்மகள் கொழுகனைக் 

ரூம ராமலை யய ரூளவே, {ex 

காப்புப்பருவம் முற்திற்று. 

செங்கரைப்பருவம். 

1 ரண விலாசமுக் கட்கருணை யமுரமும் 
பரிசை பிலங்கு ங்கள் 

பொங்கமுூத முங்கரசகை யமு மொடு விரவீம் 
பொலிச்தவா னந்தவுரு வாம் 

நாரணான யழ்கரிய காரணக் கடவுள்வாழ் 

நற்கயிலை வெற்பு மேனை 

ஈகிலப் பயம்பாய வளர்மர ககக்சொடி 
நயந்தவிம யாச லமுடன் 

வாரணவ் குலுமர் தர௪யில மைநாக 
வரையி. ரவி மதிப மென்றும் 
          

உழுவல் - விடாது தொடர்க்ச Sem.



& Fr குமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

வலஞ்சுலவு பொன்மகா மேருமலை யஞ்சக்ற 

வாள.இரி முதலெ வைக்கும் 

“ரணி மணிழ்திலக மாங்குமச மலைமுதல்வ 
செங்கிரை யாடியருளேோ 

தில்லையம் பகவனருள் புல்லையம் பதிமுருக 

செங்கை யாடிய ரே ள. (௧) 

கீதிசகொண்ட செஞ்ரூட் டைக்கரண பானுவெங் 
கதிர்பாய வொண்பருக் கைக் 

கன் * முளரி முளரியர் தாள்பாய வேனலம். 
கானக. ஈடஈதி தணமேற் 

அதிகொண்ட சேர்கட் முறக்கொடி. யூறக்கண்டு 
அவரிதழ்ப் பருகி வதுவை... 

சொடையளித் தற்கா தரங்கொண்டு வாதாடு 
சொல்லிற் செங்காமை யான் 

மதிகொண்ட செஞ்சடைக் கடவுண்மத வாரண 
மருட்டித் ுரத்த ௮ஞ்ி 

வஞ்சியுங் கெஞ்சியணா யக்கொஞ்சி மணிலைபின் 
மருவுபன் னிருவா சனே 

* தீதிகொண்ட மான்மரூக குமரவே தீண்டகுக 
செக்கை யாடிய ௬ 

இல்லையம் பகவனருள் புல்லையம் பதியாளூக 
செங்கோ ய டி. யருளே.. (2. ) 

பத திவிகை வித்தியா னர்தநீர் விட்டநற் 
பயனுறக் கருதுமடி யாரி 

பதுமவித பக்கோயின் மேளியழி யாமுத்தி 
பற்றியே றற்கேணியாம் 

% முளரி. . முன். + MB - காத் தல்.



சேங்கீரைப்பருவம். ௨௭ 

சித்தியத் துவமான மெஞ்ஞான வர்கெறியு 
ணயமுது வான்கரு ணையி 

னிலைமையீ தென்னவறி குறியாற் றெரிக்கருளு 
நிமலச.ற் குருகா தனே 

த்திகை நிரை 4] வெண் கொ; பித்துகை நிரைத்த மி மாடவெண் கொடியண்ட. 

பித்திகை மார் நண்டர் கால் 
பின்னலான் வானரம் பையருத்கு வெள்குறும் 

பெற்றியட் கொண்டுதிகை யாச் 
சித்திரம் போலுறப் புரிகுமர மலைய திப 

செங்கீரை யாடிய ருளே. 
Ba லைம் பவன ருள் (|ல்லையம் ப திழுருத 

செ்பரை யாடிய ரூமள.. (௩) 

கருமா னிடங்கலர் அலவுெெம் மானைக் 
கத இட்ட கடவு ணெழ்றிக் 

சண்ணினுகு மூலிரு புவிங்கக்தை யுலவைவெவ் 
கனலியற் தேவிஜே டெம் 

பெருமா ஸணிீரும்கருணை வலியா வெடுத்துப். 
பிறங் திரை மலர்கொ ழிக்கும் 

டார் பரத விடுக்கவோ நா இருப் 
பெற்று. ர லறுகர் மூலையுண் 

டி ருமானு மா ணும்விழி யுமையாண் ம௫ழ்க் தாரும்: 
இருகர பணைக்கவும் பன் 

னிருகர மூடன் உண் முசங்கொளோர் வடீவிசைர். 
தினிதாடல் புரிவ தேய்ப்பத் 

இருமான் வியக்கும் தருக்குமர மலையாஷி 
செங்கீரை யாடிய ரு 

தில்லையம் யகுவனருள் புல்லையம் (பதி Pas 

செங்கீரை யாடிய ரே. (௪) 

~
,



Pall குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

ஓராறு முசமுடன் பன்னிருகை டிங்குலவ 
உயர்கககை மருவி நாளும் 

ஒங்கமலை யோடுலிண் பார்வஇித ரப்போர் 
துலாவியயில் வேலை யுறலால் 

நீ * ரா ரலைத்துடைக் குர்தரத் தாற்காண 
நீள்கதி தளைக்சாட் டலா 

னிகமுமா இக்குமறை யின்பொரு ளூணர்த்தலால் 
கிகரினிழ் சாருவார் கின் 

பேராயி ரந்கொண்ட விண்வே மூரைப்பரும் 
பேறராஞ் சாரு பமே 

பெறு௨ ரெனப், ரவு வார்சியர் திண்ணமென் 

பெற்திதெரி ளிதல் போலச் 

ரிரார்சு வேதா இ அழ்குமர மலைவாச 
செங்கீரை யாடி ய நே 

Batu பரவனறுள் புலலையம் பதிருதருக 

கெங் மை யாடி யமுளே. (4) 

Todt gy. 

இமையோர் மருவ மகளீர் முசமெ ர 

மிரயங் எனி ௯ றி 

வெழும கா ணிசிரர மடவா ழு Lat 1 

யிணாகள் சிலர்தா ரச் 

சமரே இியபுய வலியார் 8) 

தளங்களு டன்பொரு ரூர் 

குனைவா ரணாமுக னரிமா முகழமுு 

தானவ ஞ திய ரை 

% ஆர் - பூமி, 
 



சேங்கீரைப்பருவம். ௨௯ 

புமை நா நவ மணிகான் மடவிய 

ரூகவொன் பது வீர 
ரூட் சென்றபர் புரியா வென் கிகொ 

HLL UT ctbGN rh Ler est 

DY INT I ௮திபுகம் குமரா சூல். 2 தி 

யாக OF BE wT 

Sy EV ஐவிர்பதி 1 0 G30 b BRIIB 

wth gs பில்களை, (௯) 

லப் பபமுமறை யோலிட் டி.னுஈஹி 
மீநடம் கரியடெ ராரா 

ம். வர்க் குறுதூப ரோடச் சிழையனு 
தீரக கருண WS cand 

மேவல் கடலா சேன் சியை 
வேலைப் ப) ருகியுற 

வேவிட் டறுதிய காலம் துயரிய 

மேருச் Gln GATS 

கோலப் படைகொம் 6 பெமாதிக் RUS OM 2D 

REIS டெ ஈருள்கொணர்ெ ங் 
கோலைப் (மி, தரு கோலுக் ரவழு.இ 

கூடற் பதியே 

யாலக் களனினி தாகத் த. Thy LD 
வாடு செங்கை 

அல்லற் 2 வி/பதி த புல்லைக் கதிபதி 
டாக செ ங்களை, (sr) 

வீழிக் கனிதுல யார் வாடு, ம் பலம்விஸி 

மென்குயி லஞ்சுகமும்



5௨0 குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

வேறம் கரிநென வோடப் புரிமொழதி 
விண்பரு குஞ்ரதையின் 

TAPS இரைபயி லியாமுத் கணை பதர் 

ருஞ்ரரி சன்பதியே 

நாவலைக் கவியவை பாடக் கருண ரம் 

ரும்பிமு கன்றுணைவா 
ஊழிக் கடைவளி யோவிற் ரெனவளி 

யொன்ற விருஞ்சிழையா 

ஜோேதச் கடலெழ மோதிக் கடையன 
ண்க ணிரண்டையுமார்ம் 

தாழிப் புவிபுசழ் கோழிக் சொடியவ 
. ௬ 

அக செங்கை 
அல்லற் ஐவிர்பதி புல்லைந் கதய 

் ௪| : ட பாரிச செங்கீரை, (௮) 

கடஞார் மதிர மானார் கரமலர் 

சொண்டார் மைந் தாநின் 

கொங்கலர் செஞ்சா ணம்புய நம்புவா் 

கொண்டா டுந்ததேவே 

வானா றதினுகள் சேல்பாய் தடமலி 
* வண்டா னஞ்ரூழும் 

வண்டலை தண்டலை கொண்டலை யளவி 
வளந்நா னர்தாத 

மேனா டதினுயர் சோணு டழகுற 
மின்பார் வற்தாய்றல் 

வெண்கரி தள்கரி சங்கரி மரூச 
வியன்-ூர் விண்டேவா் 

பவ 
அவக Steere 4 Rete ete spies ttn அதித. 

அவண்டானம் - நானா,



'சேங்கீரைப்பருவம். ரஜ 

"Oo 

மீசனூ பதிபர ஞானே தயவச 

செங்கோ செங்கை 

செல்வத் திருவளர் புல்லைக் கதிய தி 

டுசந்கோ செங்கரை. (௯) 

நு.வரும் புரிகில மரபும் தழைஈத 

ச௪ச்தா னற்தாநற் 

றமர்த் தையபெவரு சினையன் றிலையட 

தந்தா ளெர்தாயென் 

னிம்நெஞ் சகமல ருருகும் படி.யெம 

,தன்பே யன்பேயென் 

றவர்சஞ் சலமற வருரஞ் ௪ருதியி 

னற்தா கந்தாவெம் ் 

பவனம் பயில்விரை மயிலின் மிடாமர் 

யண்யா ஈண்யாரும் 

பரசங் காகுரு குறமங் .கையமகிழ் 

பங்கா சிங்காரா 

சிவமன் குமாம லையின்வர் தமர்குக 

செங்கோ செக்கரை 

டரல்வச் திருவளர் புல்லைக் கதிபதி 

செங்கோ செங்கீரை, (௯9) 

டுசங்கீரைப்பருவம் முற்றிற்று, 

 



௩.௨. குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ்... 

தாலப்பருவம், 

ம வறு, 

[நகம் பழுக்க நறுந்தாற்றிற் 
புபலார் தெங்கின் பழம்விழப் 

பொருது சிதறிப் பொய்கையின்வாழ் 

L parol ன் ட லத்தி oO படவிரி சன் 

மோகம் பழத்த வா _வரீதோண் 
முயங்கு மடவார் ரசையொழிழறும் 

(PP DS MOTE கரதறிவாண் 
ஈரலா வின்பம் பெறற்கெண்ணி 

யோகம் பழுக்க நெஞ்ரகலா 
* வுறுவ ரனையம் இசமவிண்மட் 

யெர்தண் டலைசூழ் சோணூடா 
வும்பாக் கதிபா வளவாவெண் 

போகம் பழத்த புல்லைசகர்ப் 
புனிதா தாலோ தாலேலோ 

புனமான் நந்த குறமாவேப் 

L| ணர் வாய் தா லோ தாலேலோ. (a) 

ரமா சலச்டைச் கிலையெனர் கொண் 

ly LOUD Fav gh Bot மகட்புணரு 

மெம்மான் கைபா வுரிபோர்க்கு 
மியமா னிகமா கமம் 1D al 

காமா HOF ipa கமலமலர்கத் 
கைமாங் கனியைக் தரவேட்டுக் 

கரு.தற் கரிய புவனமெலாங் 
கணத்திற் சூழ்ந்து வருடிப் 
  

* உழவர் - முனிவர்.



தாலப்பருவம். உட 

காமா விரிஞ்ச னோபெசர் 
தாமா தியரும் பணிந்தே த்தும் 

அரமார் * ஈலிரப் (al wp ck 

BY wat கரு. சண் முகத் சரசே 

பூமான் பாமான் புகழ்புலலைப் 

புபியாய் தாமே AT ito CaCar 

புனமான் றத ருறமாளைப் 

புணர்வோய தாலோ தாலேலோ. ( > -) 
ள்ளார்க் ௧௬ 5 சாமணியே 

யிகழ்வார் மருட்சும் காமணி௰ ய 

our ஏலக்கற் பசம்சனியே 

ய்ன்ற வான்கற் பகக்கணியே 

சள்ளா ரூரத்தொரு LOS gS as 
ளட்டுமன் பாக்கொரு ரி த்து கருவே 

மலிவுற் றடைந்தார்க் கரும்பொருகவோ 
நானா வேதம் கரும்பொருளே 

விள்ளார் கடப்பதி தாரணிவாய் 

வின்ணோர் கடப்பதி தாரணிவாய் 
வெஞ்சூர் தடிர்த வாகையனே 

மிஸ்ர்பன் னிரண்டு வாகையனளோ 

புள்ளார் மலாப்பூற் தடப்புல்லைப் 
புரனே , தாலோ தாலேலோ 

புனமான் றந்த குறமானைப் 

புணாவோய் தாலோ காலேலோட, (௩) 

bss Bp சணிடே UT பிமவிதொறும் 

வரும்வெவ் வினையிற் பட் Bones ர 
2௮ வவக்வவயளன்பளலைைகுட எல்யயையயய ம. ce i em erat iene nei ete படட 

* நவிசம் 2 மயில், 

9



Hic குமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

மயங்கித் இயங்கிக் காலமெலாம் 
வறிதிம் கழித்தே மையவினி 

பிகத்திற் பரத்திற் பெறுஞ்சுகத்தி 
லிச்சை யுடையே மல்லமுன் ௫ 

னிணையம் புயத்திற் கன்புசெய 
Aor no மென்பார்க் கருண்டுகலே 

TIE DC ps DI WaT LIEN FE Gy 
FULT MES GIONS S 

i) GO) Kau oul (Lp கரக்குமர 

சயிலர் தெழுக்தோய் தீனியில்பெரும் 
புகழ்க்கா கரமா யிலங்குபுல்லைப் 

புரியாய் தாலோ தாலேலோ 
புனமான் றந்த குறமானைப் 

புணர்வோய் தாலோ தாலேலோ. (௪) 

கன்ன லொடித்துச் கடாவடித்துக் 
கருங்கா ஒழுக ரழுஞ்சாலிற் 

கமலத் தரும்பு மரும்பொிசெங் 
காவி பரும்பின் முருக்கவிழப் 

பன்னு மிசைவண் டினா-ம் 
பதும நாளங் கடை.சயாசசம் 

பதுமத் தடி.பின் னலிற்பெயர்ந்து 

படசா நிலைகண் டவணுரும் 

அன்ன மையார் நடைக்கு முன 
மாற்று ததிரா ணுற்றனம் 

தற்ற மாமே எனஞ்செயற்கென் 

ருர்க்ரும் பணரூழ் சோணாடா 
பொன்னின் மருவு புல்லைகர்ப் 

புலவா தாலோ தாலேலோ



உர IG eto Le 

தாலப்பருவம். ம் உறு 

புனமான் றந்த குறமானைப் 
புணர்வோய் காலோ தாலேலோ. (இ) 

ம வறு, 

கலகச் சமணிசத் சமயத் தூறையொடு 
கவிழப் IDS al? tp 

கமையைச் சுஸிமக கயமொகத் இ௫கெவு 
நியன்மெய்ப் படிருதுகூ 

னலையக் கரைகிமிர் இரவை EBT 

ஈலிவெப் பறவாகளா 

நதியிற் பெருவம னடுவிற் பொறி * யிதழ் 
நகவிட் டி சைபரவப் 

பலபொய்த் தொழில்புமி யமணப் பதிதர்கள் 
பலமற் அயர்கருவில் ப 

படவிட் டொருகிவ சமயப் பயிர்கனி 
பலுகத் சமிழ்மதுரைத் 

கலனிழற் கிருபையெனு மழையைப் பொழி மல் 
தாலோ தாலேலோ 

சமர் தயிலவ குூமரச் சிலையிறை 
தாலோ காலேலோ (a) 

விதுவிற் பொலிதரு கரளக் குவையொளி 
வீச நறங்குமுதம் 

விகடக் கெழுமது மலரிற் சடையர் 
மிளிர்செக் துஇர்கிகர்வா 

யிதஹொத் தலினறை மிசையக் தெருளறி 
வின்றி சூழ்பணையோ 
    

* இதழ் - ஏடு,



Lor Sutnws GuCran Yordrs ssp. 

டெழில்லிட் புலமொடு படர்தம் கரிதென 
ஸ் ர் 

வென்று பசகம்பரிகட் 

புதையப் புதுமலர் பொறிகட் புனலொடு 
பூச்தா துகள்சிதறும் 

Our posh பகவன நிகரக் கெழுமிய 
புல்லை வளம்பதியாய் 

் சதபத் தெனும்விழி யவனுக் குமருக 
தாலோ நாலேலோ 

Fite தயிலவ குமாச் சலையிறை 

தாலோ தாஷேலோ, (௪) 

விண்டல மண்டல மண்டல மும்புகழ் 
வீரா தாலேலோ 

விஞ்சையர் விஞ்சை மகம்புரி விஞ்சையர் 
விமலா தாலேலோ 

FOUL GI FH. Gor sip Cad 
கண்டா தாலேலோ 

கங்கை ய்ணிர்தவொர் கங்சையன் மைர்த 
கடம்பா தாலேலோ 

* தொண்டக மாயவொர் கொண்டக மானவர் 
கொண்டா தாலேலோ 

ங்க மிகுஞ்சிட wr avon wall தங்கு 

சுோசா தாலேலோ 

தண்டரு SATAY GPS புல்லைத் 
திலனே தாலேலோ 

சமரத் தயிலவ குமரச் சலையிறை | 
தாலோ தாலேலோ, (௮) 
name ntti tn மல வலவ வை வல்வை te ME ne 

டத ச்த்பத்து - அயிர். ர தொண்டகம் - ௮௩ இமலம்,



STTEVLILIG OULD ௩ள 

கொண்டல் படிர்தயி லுங்கட லுண்டவர் 

குருவே யருவுருவே 
கும்பிடு செங்கையொ டன்பா் பணிச்துரு 

குதலாய் சிவமதலாய் 
_ வண்ட ரலம்பு கடம்பி வரும்புய 

மலையே மிலைவோனே 

wl GFA Lo ருங்கிலி குந்தன குஞ்சரி 

வரனே ௪பகானே 

கண்ட மகண்ட. மடங்கறு நின்றருள் 
கரியே மதகரியே 

கண்களி கொண்ட விளங்களி ஜொன்றிய 
கதிர்சூழ் மழகதிரே 

எண்ட விருங்கதி விண்கரி தன்பதி 

காலோ தாலேலோ 
ஈமரத் கயிலவ குமரச் சிலையிை ற 

தாலே தாலேலோ. (௯) 

வறு. 

அனித்க பிறலிக ளெடுத்து மிகமிக 
வலுக்கும் வகையினி நாடாமே 

அடக்கு கமடம துறுப்பி னிகம்பொறி 
யடக்க நிதநிதம் வாடாமே 

பனிப்ப வுடல்புள குதிப்ப விழிதுளி 

பனிப்ப வரவட நீருரப் 

பரத்வ நிலையக மடுத்து முயர்து தி 
படி.கக குழறிய காவோடே 

யினிக்ச பலகனி யவற்பொ ரிகடலை 
Smee நறுநறை பாலோடே



௩௮ குமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

யிதத்தி னடியவர் படைக்க வரமரு 
ளிபக்க டவுளிளை யோனேவான் 

நனைத்த குவர்குல முழக்க வடுதுயர் 

தலீர்க்க வருகுக தாலேலோ 
தழைக்க ருமரச யிலத்தி னினிதவ 

தரித்தி டகுழக தாலேலோ, 1௧0) 

தாலப்பருவ முற்றிற்று, 

  

சப்பாணிப்பருவம். 

பன்னரிய தரளங் கொழிக்கும் பசரதி 
பயந்தவே ளெனுமகவை யுட் 

பரிவினொடு காண்டற்கு முக்கனிழு தற்கொடுசெல் 
பரிசின்வரு வெண்கு டிஞையபிழற் 

பொன்னின்மலி கற்பகா டவியினறு நீழற் 
பொலிர் தவா னரம களிர்தம் 

பொற்பை விண் * ணரமகளிர் கண்டுக ணிமைக்கமை 
பொருந்தாது கோக்க னோக்கி 

Howto யர்நில மடந்தையர்த மினமென 
வணைந்துநீ ராட்ட யர்தரும் 

அமரர்தம் LB Gove மளகையம் பதியொடு 

மனந்தனுறை யும்பதி தொழக் 

தன்னிகர் தரும்புல்லை சேர்குமர வெற்பினிறை 
சப்பாணி சொட்டி யருளே 

சத்தாகி யுயர்ஞான வித்தாய் முசாத்தவா 
சப்பாணி கொட்டி பருளே. (க) 
    

விண்ணாமகளிர் விவ் - grins afd.



சப்பாணிப்பருவம். ௩௯ 

வண்ணச் செழுங்கமல முகைவிண் டலிக்குழா 
மதுவுண்டு பாண்மூரலு மோர் 

வாவியின் மணிக்கூல மேவிவிண் ணூரச்சு 
வத்சரின் ஜோர்பா சடை 

யொண்ணப் பினிற்கரையின் விழ்ர்துபப் பாதிப்லை 
யோங்குமீ னம்புஞு ரவா 

யொன்றையொன் நீர்த்திமிம் வியப்புகெஞ் சீர்ப்பச்செப் 
யோகம் பிழைத்த தெனவே 

யெண்ணியிப் பாரிடத் Boh auc பிழைப்பின் 
ஜெனப்பெரும் பாரிட மெடுத் 

தேடப் பொருப்பின்முஜை யுய்ப்பமா மாந்துதுதி 
யற்றுநக் உரனுய்யத் 

தண்ணந் பெருங்கருணை புரிகுடீர மலையதிப 
சப்பாணி கொட்டி யருளே 

ச,த்தாகி யுயாஞான வித்தாய் முளைத்தவா 
சப்பாணி கொட்டி யருளே. (2) 

கோடரங் குதிகொண்டு லாவுவேய் மருவிறுற் 
குலமுடைர் தொழுக ய வொ முருங் 

கோற்றேனு நீள்பணைப் பருமப் புழைக்கைகொடு 
கூர்ங்கோட்டு மத்தமச மாச் 

சேடகத் தும்பருறை கற்பக மலர்ச்சான் 

சிதைக்துழக் கலினொழுகு செந் 
தேற்று முதிர்ந்தமுக் கனிவெடி.த் தொழுகு£%் 

தீறலு மொருங்கள வளாய் 

நீடலை கெறிர்ததிர்ட் தோங்குதே னருவியாய் 
நீரருவி யோடுத்று நா 

னிலலும் புசைப்பப் படர்ந்தேரி வபல்குள 
நிரப்பிவெய் கலியக லவே



0 குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

ராடுபு வளமய்ருலவு குமரமலை யாதிபதி 

சப்பாணி சொட்டி யருளே 
சத்தாதி புயாஞான வித்தாய்மு சேத்தவா 

சப்பாணி கொட்டி, யருளே. (௩) 

1॥ண்ணில்வா ழெண்ணரிய மன்பதைக் குலமொடுபொன் 

வளரகர்ச் FHI CU 
ai Ruin Aepanrws acom Soy A Ha G pr er 

மற்றைவா னமரர் தம்மின் 
உண்ணரு மருக்துண் டமுததம் பிணிரலை 

யுணர்ந்துகின் நிருவி னெய்தி 
புயர்ஞான பண்டித னெனப்பரவி wai mer 

யொழிக்கவரு வாரை நோக்க 
சண்ணகன் ககனப் பரப்புவட் டத்தென்று 

கவனமாக் கடவி வினதை 
கான்முளோத னற்றகான் முளைமுழுக் சாலுறக் 

கருதிவர லொப்ப வலமார் 
மண்ணிய மலர்த்தாரு கூழ்ருமா மலையதிப 

சப்பாணி கொட்டி பரு 
சத்தாகி யுயர்ஞான வித்தாய் முளைத்தவா 

சப்பாணி கொட்டி யருளே. (௪) 

வானகச் இனைவசுந் தரையாய் வசுர்சரையை 
வானகம தாக வேலா 

வலயம் பொருப்பா யடுக்கன்முச் நீர தர 
மார்த்தாண்டன் வெண்மதி யமாய்ப் 

பானிலா மதியிரவி யாயணுவை மேருவாய்ப் 
பகர்மேரு 6 வணுவாய்ப் புறப் 

பயவமாய்ப் புவனியைப் புவனமா கப்புறப் 
பவ்வஜ்தை வடவை நீராய்



சப்பாணிப்பருவம். ea 

ஞானியாக ரும்பர்க ளெவர்க்கேனு மொருகன்ன 
னண்ணுமயு தத்தி னொன்றி 

ஞள்பலப் பலசெலவு மாயஞ்செய் இரவுஞ்ச 
HELPS BEI GB வடிவேற் 

முளையணி செங்கரங் கொடுருமர மலையதிப 
சப்பாணி கொட்டி யருளே 

ஈத்தாகி யுயர்ஞான வித்தாய் முளைத்தவா 

சப்பாணி கொட்டி யருளே. (௫) 

Gaim. 

ரி ரிதம் நளின தீ துளியி ற் குலவிய 

செய்யவண் மணிமாராபச் 
செம்மலு மொள்ளிய வெள்ளிய சலசைச் 

செல்வனு மைந்தரு வாழ் 
கார்முகி லூக் கடவுட் குலிசக் 

கடவுளி லேஃ(ஈ மாய 

BENS FSO Tbe; wus ow 

கடும்பணி யாலிளயாப் 

பாரி னெமக்குமை யன்றியொர் பகலிலை 
பா.ர நமக்கடியார் 

பரம தயாளு வெனக்குறை கூறப் 
பட ரஞ் சூர்மாவைக் 

கூரயில் கொண்டு துளைக்க விடுத்தவ 
கொட்டு சப்பாணி 

குமரச் சிலைவதி யமார்க் கதி தபதி 

கொட்டு சப்பணி, (சு) 

வளக் கரிமிசை வருசக் கரனரு 

டனையை தன க்ஞுவடுந்



2. குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

தகாத் தளவணி யளகக் சு.றமயி 
றடமுலை யின்குவடிஞ் 

Faby Pool கழுவத் தழுவிய 
தோள்வடு வன றிவழுச் 

சொலுதற் லையென வொலிர்மெய்ச் சிவகுரு 
அன்புசெய் தா.ரகனா 

மவுணக் கொடியன துடலைக் இழிய 
வடர்ந்துகு செம்புனனீ 

ரதியுக் இரமொகி பருகத் திசைதிசை 

யஞ்ச மடங்கல்வரு 
குவதொப் பென வரு மயிலைப் பயில்கர 

கொட்டு சப்பாணி 
குமரச் சிலைவதி யமரர்ச் கதிபதி 

கொட்டுக சப்பாணி, (or) 

ப.தக.த் தொழில்புரி குகரைப் படசெம 
படர்கைப் படவுதவிப் 

பவழுற் றியகொடு GT (HS கறுதி 

படுச்.துவ தெப்பொருண்முற் 
ச.லர்வத் தரனரு ளூலகிற் றன மனை 

திரைச் சுறுமனதைக் 
தருவித் கொருநெறி தனில்விட் O pace 

சருகலை நீர்பருகி 
புதகத் தெரியெரி ஈடுவிற் நலை£ 

ஹழொனறியு சின்றுமிருந் 
துயர்மெய்.ஜீ தவமுயல் பவர்கிட் டையின்முடி 

கவொளன்றெதெ னெஞ்சுருகக் 
குதலைக் கமவீசொன் மகவெ தீயாவு£ 

கொட்டுக சப்பாணி



சப்பாணிப்பருவம். த்க் 

குமரச் சிலைவதி யமரர்க் கதிபதி 

கொட்டு சப்பாணி. (௮) 

பங்கய மியாவுமெ முற்தெம தையகின் 
பனிமதி முக தோக்கிப் 

புகரி னிதற்£ டிலையா மென்று 
பயத்தொடு பங்கமரீ இச் 

௪ங்கைய லாவளி சுண்ணீ ராறு 
bu Quy மதிப்பகையாமற் 

றலைரா ணுறல்கொண் டி.கழ்வாய் மூட 
றவாதுற வெய்த்தனமா 

லங்கணின முகசா ரூபம் பெறவரு 

ளாயென வொருகாவின் 

றரிய வனந்தனி லுரிய தவஞ்செய 
வாற்றிடு கவினுடையாய் 

கொங்கலர் நீப மணிந்தபு யாசல 
கொட்ட சப்பாணி 

குமரச் சிலைவதி யடீரர்க் கதிபதி 
கொட்டுக சப்பாணி, (௯) 

தெண்டிரை நீர்கில் யோடையி ஜோக்குரர் 
சிர்தை கவர்க்தெழிலிற் 

றிகழெட னம்புய முற்றர் நீரொடு 
தெரியு தன்சாயற் 

கண்டொரு பேடிது வென்ற திளைப்பக் 
காமு.று மாவொரால் 

காவி ஈறும்பா ௪டையிற் றங்கிய 
காமரு குருகுடனக்



we குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

குண்டினை வாய்சொண் டீர்ப்பத் தவறித் 

FOTO MPP GOI Qs 
கதழைசிறை யுதறியுள் வெள்குறும் வளமலி 

தருசோ ணாடணிசர் 
கொண்டு தீனகந்திகழ் புல்லைப் புரியாய் 

கொட்டுக சப்பாணி 
குமரச் சிலைவதி யமரர்ம் கதிபதி 

டுிகாட்டுக சப்பாணி, (௧௦) 

சப்பாணிப்பருவ முற்றிற்று, 

  

முத்தப்பருவம். 

[தி] SBS தரு மணிமாளிகை 

பகலைப் * பகல் செய்யும் 
பணிவெங்கயி றிட்டண் டர்கள் 

பயவாரி மதிக்கும் 
மத்திற்பொரு செய்குன் ஜெடு 

மதிமாமணி வாயின் 
வழியேசெல வளர்கோ புரம் 

வடமேருவை கேர 
வெக் இர்கும்வில் விடப் பட 

ரிரவுக்கிற மெய்த 

விமையோர்தப தியுசா ஹூற 
வெழிலைத்தரு புல்லை 

முத்தர்க்கறுண் முத்திக் கறை 
முத்தந்தனை யருளே 

* பகல் - பிளத்தல். 
 



முத்தப்பருவம். இ 
மூ ரூகா திரு மருகா வொரு 

முத்தும் தனா ய ரூமே ளா, 2) 

வேலைச்சுடர் வாளைப் ப ப்தி 

விடவாரவடும் ட்டவாா 

மேருக்கன பாரக் நுணா 

விம்மப்பிரி கணவர் 

மாலைப்புய மாவெற் பொடு 
மருவற்குறு மடன் 

யைத்குடை. புரியம் கழி 
மளைிசேேோரணி மறுகின் 

க்ஷ 

LP oh 

பானுற்றொளி ரத பிகை 

பலவைகத்தன பல்லை! 

பதிவாழரு விதியே யுமை 
u Bat Sale Cars 

மூலப்பொரு ஞூரைவாய் மணி 
முத்தந்தனை யருளே 

முருகாஇரு மருகா வொரு 
முத்தர்தளை யருளே. (a) 

பாவாணரின் மலர்வண் டிளை 

பாடுங்குபில் கூடும் 

!।லவின்களனி சாடுங் கவி 
பசுமாமயி லாடு 

காவார்கரு வளனும் பணை 
சளினேர்தரும் வாளனு ல் 

கனநீரதரும் வளனும் (ல 
கவினுஞ் சேோரணாடா



சாஸ் குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

கோவார்தரு குமார சல 

குமராரல முறும்வை 

குந்தாவை குந்தா தபர் 

குலிஎனபுகழ் தேவே 

ep alt (LP: Lp முதலே யொரு 

முத தகதனை யருளே 

(LPH EIT NBIC மருகா வொரு 

முத்தக்தனை யருளே. (௩) 

* Df on 5 ath Cures தனி 

* யாசைக்கிரி யாட 
வம.ராவதி யுலகோ டுபொ 

னம. ராவதி கூட 
நாசத்தினை புறமென் னவு 

நாசத்தை யிழந்து 
ஈமனாருபிர் தமா றமு 

னமகாசத னயரும் 
மாசைத்தவிர் வேள்விக் இடை 

வருவாயுவி னுலவும் 

$ வருடைப்பரி யிவர்புல் லைபின் 
வா.ம்வேயளி மேவி 

4றசம்கமம் நீபப் புய 

முத்தந்தனை யமுளே 
முருகாதிரு மருகா வொரு 

முத்தந்தனை யருளே. (க) 

(be Toor முதா பதா 

நண்ணுந்தா வளமும் 
எடை வைப வங்கவைவ யவ வணக க வளையப் எனை ப: கணவ சன arenes emitter மட அணத. அவை மெய்ய உய்ய ee ee eo ene ed 

x ட றக - - இக்கு, * அசை - - பொன், t வருடை ஃ இட,



5 SUL ULe' முந்த Bo ty ச 

ட, ய “¥, 
கவிர்சந்தருண் மணரநா அறல் ஆ மி டட 

வளழமு கரு மபா Bans Yon AL % 

மந்தாளிலம் வந்தா நில த Sy 

மருவிக்கடை Gist bp த் (2 Fy 

மாறென்களை சமாயக் களை % ன. 
மாற்றுஞ்ூசா ணூடா க 

செக்தாமரை யடிமீ தணி + 
செந்தா * மரை வாயிற் கு 

றிகழ்.நாபுர மொடுகண் டை 

சிலம்ப தனி வநது 

முூந்தார்மறை முதலே யொரு 
முத்தர்சகனை யருளே 

முருகாதிரு மருகா கொரு 

முத்த தனை யருளே. 

வறு, 

கார்கொண்ட முமிலைப் DSi gist OO pO wars 

கட்டுடைக் தூற்று ba xd 
கரடக் களிற்றுரிக் கஞ்சகக் இஞ்சுககி 

கனினாய்க் கனிக்கி டந்தக் 
ேர்கொண்ட செம்பவள மேனியணி வெண்ணீற் 

றிரும்கொடித் 'தொகையி னோட ங் 
மெய் செஞ் சிஐடி ப் பொடியுங் கலக்துற 

விவர்உதுவ்ளோ யாட க்கி 

வார்கொ ண்ட அத்திப் பணப்பணி யுடன்கலா 

மதிவிற் றிருந்த முடிமேல் 

வளருமப ரதி பரிந்தெடுத் தி திலகமடி. 
வைத்தணிகள் ள் பலஇருத் BF 

மரை. தவளை, 

(@)



FA) குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

ரகொண்ட மகவுரிமை காட்டிமுத் தாமிபவ 

திருவாயின் முத்த மருளே 
சிகரவட வசைகணிய வளர்குமர மலையதிப 

இருவாயின்.முத்த மருளே. (க) 

அர்கரச் தமாரொரு புடைகிக்ப வொருபுற.் 
தவுணர்கின் றரவை நாணா 

WAS தரங்கஞ் சுருட்டும் பயோதகி 
யலம்பப் புலம்ப மேனாண் 

மந்தரமெ saat DN Ou Gs cb gros geo 
வான முதொ டஃறி ணைப்போர் 

மருஉங்கோ கிலர்சுத்தை யோசெய்ய கற்ராவின் 
மடிகொன்று கவர மூரமோ 

பைச்தொடிக் குறமான் மொழிக்குவமை யாமெனப் 
பகருமென் கிழவியம் தேன் 

பன்னி ௫ செவித்துளை கிரப்பியுட் போந்தறுளம் 

ப.ரவவன் பேயுரு வமாய்ச் 

Gin gout gs தவண்மணிர் கவுஸின்முத் திட்டவா 

திருவாயின் முத்த மருளே 

இகரவட வரை தணிய வளர்குமர மலையஇப 

திருவாயின் முத்த மருளே. (0 ப் 

சங்குதழ் மிடற்றுத தருத்தங்கு மருமச் 

சரோருகச் கண்ண னீன்ற 

தாமரைக் கண்ணனை விளித் ஐுரின் பணியா து 
் சாற்றென்ன நீவி னவலும் 

பங்கமத வுலசம் படைக்தலென் ரொழிலெனப் 
பழமறை காதிமனு லீன்



மூத்தப்பருவம். 

பிபொரு ஞணர்த்தெனத் தெரியாமை கண்டுப 
பதுமத்தினாலு தைத்து 

மங்கவனை காற்றலை குலுள்கச் காங்குட்டி 
யாட் டணைக்கு கிகள 

மாரத்தச் சுறக்கர்த மாசனக் குகைகளி 

லருஞ்சிறைப் பட்டு முலவே 

செங்கனிய காணப் பணித்தசெம் பவளம் 
தருவாயின் முத்த மருளே 

சிீகரவட வரை தணிய வளர்ருமர மலையதிப 
திருவாயின் முத்த மருே, 

12வறு, 

தன்னின் மிக்சோ ரிலையெனற் கோர் 
சான்முய் மழுவைக் கரந்தூக்குக 

தனியில் கருணைப் பெருந்தகையாஞ் 
ச௫வேய் மணிவே மீன்றமுத்து 

முன்னி னரிய தவகெடுகா 
ளோவா துஞற்றுந் தாபதரோ 

மிகளக் கமலத் துறைமடவா 
ருவக்குங் கொழுகஈற் கரிவரிதாய்ப் 

பொன்னின் குவடுஞ் சிறுவிதியும் 
புரிமா தவப்பே றெய்தியிறும் 

பூதுண் டாகத் தடநதியிற் 
பூர்தா மரையும் பணிலமுமீன் 

கன்னி முத்து மீன்றவிளங் 
சாளாய் முத்தர் தருகவே 

கந்தா குமா மலைக்குகந்தாய் 
கனிவாய் முத்தர் தருகவே, 

ல் 

௭ 

(=)



@o குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

கொம்பிற் மேனை நசைகொண்முடக் 
குலமா னிடனு மடமையிஞம் 

கோதாட் டய[ம0ெெட் டாப்பொருளைக் 
| G காட் கழுகுஞ் சிருருமொப்ப 

வம்பைப் பெருக்கும் பஉஞ்சமெஞும் 

வாழ்விற் இடஈது கொடுகிர.ப 

வாழ்க்கைக் காக்மைப் பொழைகிழமும் 

வளர்ப்பார் நிவைப்பும் கரியகின் ரூ 

ணம்பு மன்பர்க் கருட்ரொல்வ 

மல்ப் பெறும்பே மின்பசுக 

நாளும் அூப்ப்பக் கடைக்கஸரித்தா 
ணவை் ஞானப CO ரஞ் ஈடே 

கர்ப் Sot! OWS as Cur A ம் 

aro | ப்பட. அகம @ 
Dalry YD (LP ab oh 2 wil 

தந்தா குமர மலைற்குகக்தாய 

கனிவாய் மு தற் தீருகவே, (au) 

முத்தப்பருவம் முற்றிற்று, 

  

வருகைப்பருவம். 

செங்கதி ரொளிக்கற்றை வெர்நிடக் கமலமென் 
இற்றடிச் துணையின் மேய 

இற்டலிக் இண்டுணி மணிச்சிலம் பொளிரத் 
திருக்கைவிர லாழி மின்ன 

வைங்கணைக் இழவனை யடர்க்குகின் டுதை நத 
லக்கச் துதித்த வுணரா 

மடையலரை யடையவென் தநிடும்வாகை யம்புயத் 
தீணிவாகு வலய மிளிரப்



வருகைப்பருவம். GE; 

பொங்குமலர் psOiun® BHF டியுக்கருணை 
பொழிவிழிக் கடையு மோங்கப் 

பொற்பவள வெற்பினிடை சூழ்மினற் கொடியுறிற் 
புரையுமரை ஞாணி BIST 

தங்கவரை நாற் சகார்சசெண் டாயுதர் 
தாங்குசே வகவ ரூகவே 

சம்புசங் கரிமதலை யின்புறுப் குமரமலை 

தங்குகண் மணிவ masa. (x) 

ஒதிய மறைகளு மரர்தையுற் அுர்துருவ 
வொல்லாமை கண்டி ணர்வின் 

ரொப்பனை பெயற்கொருவ ராலுமொண் ணாிினக் 
Bsr woo Cure 

பேதையே முள்ளத் தவாமிக்க தன்மையாற் 
SRG oxen (HES & 

பிவ்லாப் பெருங்கலி அடைத்கரு ணினைச்சிறிதொர் 

பிள்ளாயுரு. வாய மைத்து 

நாதனென லாயவுனை நன்னீரி லாட்டியொண் 

or N55) திலத மிட்டு 
நஈவமணிப் பணிகளிட் டுன்னழகு காணானி 

நாடிவா வெனவ ழைத்தேஞ் 

சாது௪௨ கம்பரவி நேயமிகு புல்லைத் 
தலேசசண் முகவ ருகவே 

சம்புசங் கரிமதலை யின்புறுல் குமாமலை 
தங்குகண் மணிவ ருகவே. (௨) 

பொன்மணி யினொளிவீசு வடிவேற் படைக்சாம் 
பொலியுமணி யெப்பு வனமும்



Qe குமாம&க் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

புகமுமணி பெண்டுகா மணியிருவர் சாப்பண் 
பொருந்துசெம் மணிய டியராற் 

சொன்மணி மறைக்குமெட் டாதமணி யிராறு 
தோஞடைய மணிசொ டுங்கோற் 

சூர்சடிக் தமரருக் கருடயா மணிபரம 
சசபோக ஞான மணிட 

பன்மணி திகர்க்குங் கருககட் சிவர்தவாய்ப் 
பதுமாச னத்தி னோங்கும் 

பச்சைப்ப சுங்கொண்டன் மார்பில ணையுந்திருப 
பாவைநித மேவு புல்லை 

தன்மணி சனக்கெையி லாதசண் முகமணி 

ச. தானந்த மணிவ ௬கவே 
சம்புசங் கரிமதலை யின்புறுங் குமரமலை 

தீங்குகண் மணிவ ௬கவே. (௩) 

கடியேறு கற்பகக் கானேறு நீரின்று 
கமே ற வெண்ருவ டுகேர் 

சவினே.று படிவப் புழைக்கைவெள் விபகெஞ்சு 
கரிசேற வானா டுவெங் 

கொடியேறு கேதனச் கொடிசெயர சொடுகொடுங் 
கோலேற வேறு மாண்மை 

கொண்டபுய வெற்பமர கண்டகர்கள் குன்றுரங் 
குன்றாத வு முமேசுத் 

இடியேறு மஞ்சத் தரங்கவன் குணிலேறு 
மெழின்மார பேரி யகடு 

மீர்தரக் கூவுசெஞ் சேவலங் கொடி படைத் 
தேறுக ரவனச மலரிற் 

நீடியேறு கூனற் பழங்கெமெ னப்புனம் 
தின்னில்வரு சேப்வ ர௬ுகவே



வருகைப்பருவம். இக. 

சம்புசங் கரிமதலை யின்புறுங் குமரமலை 
தங்.குகண் மணிவ ரகவே, (௪) 

* முண்டலஞ் செவியுறப் பரிதியுத யஞ்செய்து 
குறுஈகையு டன்வ ரத்தன் 

கொண்சுன்வர வெனவறிக் தம்புயக் கோதைமகழ் 
கூர்வதென முடிழ்வி ரிப்பக் 

FTL (UPS காளறுங கொண்டல்லி யங்கோதை 

கண்மூடி யேன் மதியால் 
கணவற் றணந்தபிசி வாழ்முு சுரிமுகங் 

காட்டலென வலாழு இழ்ப்ப 
வெண்டகு தடர்திகம் குரம்பைவா னதிசெலற் 

இட்டசோ பானமெ னவே 
யிலகிய வளங்குலவு சோணாடு புகழ்புல்லை, 

யிறைமறைப் பொருளு மறியாத் 
தண்டணிவி இக்ருமொரு தண்டனைவி இக்குமுத் 

தண்டனே நீவ ருகவே 

சம்புசங் கரிமதலை மின்புறுங் குமரமலை 
தீங்குகண் மணிவ ர௬கவே. (௫) 

வறு, 

இந்தப் பிறவி தனிலெமக்கு 
னிருங்கட் சருணை வாராதே 

லினியெப் பிறவி களினுனதா 
ளிணையிற் கலப்பேங் கலவேமேற் 

சிந்தத் துமிக்கும் பமபடரசாழ் 
செகுக்கும் பாச் தனைச்சு ழற்றிச் 

% குண்டலம்-அகாயம்,



(ae குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

சினமீம் கொண்டு கவரவரிற் 
,. செய்யு தொழிலொன் றறியேமா 
லம்நப் பொழுதெம் மாருலநீத் 

கருள் வருக வென்னுமன்பாக் 
கன்பே வருக புல்லைககாக் 

EHYUT வருக வமசேரன் 
i ர் 

சொந்தம் (மரி காமுறுமெப்த் 

அவா வருக பசஞ்சூட்டுத் 
நாகை விரித்து நடஞ்செய்மயிரற் 

அரங்கா வருக வருகவே. (௬) 

எழுநா * வேதப் போலிதனை 
யெழுதா ரணியும் புகழ்ந்தேத்த 

ேமச் உலைபேட் டொருகோட்டா 
லெழுறும் பிரானோ டகங்களிப்பப் 

பொழுதார் மாலை மதிநுதற்செம் ் 
பொற்பூ தரர்தா யணைத்தெடுத்தும் 

பொரு மடியார் சொட்டிலிட்டும் 

பு௰லுற் தட்டி விழிதுயிற்று 
முழுதா ரவிரூம் கடம்பணிதோ 

ளும்பா வருக ரகட்டிலைவேம் 
குடையாய் வருக குறச்சிறுமித் 

குறவா வருக வாதரத்திற 
ஜொழுதார்க் கருளும் புல்லைக் 

துங்கா வருக ப௫ஞ்சூட்டுத் 
தோகை விரித்து ஈடஞ்செய்மயிற் ந் 

௮.ரங்கா வருக வருகவே, (ar) 

* வே சப்போலி--பாரதம்,



வருகைப்பருவம். இடு 

மத் தாடி விதிதலையோ 
டேந்திப் பணியா சமூஞ்சமரநது 

மியற்று் சவமா முனிமகற்சா 
வியமற் றடிந்தூம் வரலறியாக் 

காமுக காய்க்க பெருங்கட வள் 
: - emote ப திட AE eam ae கல்லா வரி Ge fu Leh BLY MUTA அ 

கருகற் கரிய பறைப்பொருளைக் 
HF நிற்கு [ர் ன்னா 27௦2 

மிக் ரூபா BH நமுகண்மனுவை 
எ . ட OD « 

VIED HR HMO AU aw, Gis Coo 

மீனனா ஈ௫௪ குபரமலை 

வாசா வருக வோராறு 
சோலைத் திருமண் டலமுகங்க 

லங்க வருக பசஞ்சூட்டுக், 
தோகை விரித்து நட செய்மயிந் a ed) eb eg B CF Fuss @ 

அரங்கா வருக வருகவே. (௮) 

அகத மறப்ப ரூடலினார் 
சொல்ல மறப்பர் €ீர்கணிப்போர் 

சுவாக்ச மறப்ப ரவிசயில் வார் 
அன்ப மறப்ப ரின்பமுளா 

சக மறப்பர் ஞானியாக 
ளய மறப்பர் விவேக 

ளாக மறப்பர் யோயர்க 
ளமரும் புல்லைக் ஸ்ஹைவருக 

இகந்தர் துஇக்கக் கருணைபுரி 
FouC evar வருக சிவைக்குக$த 

செல்வா வருக மணிகிறத்துத் 
தகா வருக வனவரதத்



(௫௬ குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

தொகுக்தோர் கொந்தோர் தொந்தோந்தொர் 

தோமென் றிலகு பசுஞ்சூட்டுத் 

தோகை விரித்து ஈடஞ்செய்மயிற் 

அரங்கா வருக வருகவே. (௯) 

பூணவா ளெயிற்றுப் பணிக்கரசும் 

பதுமா சனனு நின்பேற்றைப் 

பகர்தற் கரிதா Corgan om 

படைவீ' டமர்ந்தன் பருக்கருள் Camu 

கணமார் குணங்கு துணங்கைகொட்டக் 

களம்புக் கமரி ணிணங்சமமுங் 

கதிர்வேல் விடுத்துச் சுரர்பகையின் 

கருவே T MGS வருமுதலே 

மணமார் பொழிற்றேன் மிசைச்தளிலிண் 

வழிபோஞ் சந்த மாவுடலை 

மறைப்பக் கதீர்நீ னிறப்பரியாப் 

மருவழ் கென்னோ வெனவயிரப்பத் 

அுணாவான் பொதுளும் புல்லைககர்த் 

CG sires pa UGE IT Gh LOS 

தோகை விரித்து ஈடஞ்செய்மயித் 

அரங்கா வருக வருகவே, (௧௦) 

வருகைப்பருவம் முற்றிற்று, 

 



ட 
(Jo ௨௨) 

  

அம்புலிப்பருவம். 

செங்கமல முகமா அறத்தோன்ற லான்மிக்க 

தெண்ணிலாப் புன்னகை யின் 
றிருவல்லி மூகமலர மலருவித் தங்கவுட் 

டிகழுமுத் தந்தரு தலாற் 
கங்கையொடு குலவிமான் மருமானெ னப்பெ் 

காட்சியாற் சூரனோ டக் 
கனகமணி வடவரையிண் மொய்ம்பின்வல மருவலா 

கவினுமொண் வேலை யார்ா்து 

பொங்குசின லரவம் பிடிக்கலா லந்தாப் 
புலவர்களி னெருவனெ னலாற் 

பொற்புமிரு சற்கடக வேர்தென்ன லாலெங்கள் 
புந்கவனு நியுமொப் பாம் 

ஐங்கரற் கிளவலென வச்தழ் குமகனுட 
னம்புலி யாடவா மேவ 

யன சனகன் மேருநிகர் குமரமலை யாளிபுட 

னம்புலீ யாட வாயவே, (௧) 

கனி தரப் பாமனை விரும்பித்து திக்கைய 3 
கடவுண்மா அடனு இத்துக் 

Sa) 15 குரைவாரி யற்றுமே லாசையங் 

கடன்ஈழ்கி முன்னமொரு காள் 
, வனமருவு பொற்பூங் கொடிச்சிற் நிடைச்சிமேன் 

மயல்கொடு கொடுஞ்சா பமும் 

வாங்கயக் கசணமங் சொதவொளி யூருவாகி 
மண்டலம் பரவவர லாத் 

றனையொக்கு மென்ோே நினைச்சுட்டி வாவெனத் 

தானழைக் ன்றபொ மழுதே



sy குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

தனியனா னோமெனக் : Smear OB guts 
. தாழ்ப்பதெவ or OFT றிடா 

னவரதச மடியாமன வனச முறை சரணனுட 

னம்புலீ யாட வாவே 

யனகனகன் மேருநிகர் Gin today யாளியுட 

னம்புலீ யாட வாவே. (2.) 

கண்டபே ரண்டத்தி ஓுலவிவரு வாயிவன 

கண்டவெளி புருவா னவன் 
கண் ணுசன் மூடிச்கண் கிடப்பையம் மு யிவா் 

காறுவைர் தாமிமிட மாம் 

துண்டலெண் பிமையெனக் கிளர்வையெவ நினுமிக்க 

துயபரி பூண னிவன் 
சுகலுக்க மனவரத முடையனீ யினையற்கொர் 

௬௧௫௮௪ மென்றுமிலை யா 

லெண்டருஞ் சோடச கலைக்குமி அுடையனீ 
பெண்ணில்கலை முழுது முள்ளா 

னிரவீனிழ் குந்திரிலை யிவனிராப் (1கலறற 

acy DHT F ரூள்வ ன 5 Gy 

லண்டர்பணி சன்றவன கேரா யழைக்கினிவ 

ணம்புலீ யாட வாவே 

யன கனகன் மேருநிகர் குமரமலை யாளிபுட.. 
னம்புலி யாட வாயவே, (௩) 

வட்டவடி வக்தம் பரற்றுலா யொண்கிரண 
ONT LU பொழிந்து இிதமார் 

2௦ இக்கலை யுருக்கே ருகுவிப்பை- யையனெ 
மனக்கலை யக விழியிற்



அட்புலிப்பருவம். (௯ 

கொட்டமிம் சானம்த பாட்பசீ ரைப்பெருக் 
HAP G (Lp woo ண் 

் கோளுரைத ன சொருளோ விடர்ப்பட்டை யினையனெக் 
கோள்செயிட ருந்தகிர் ப்பன் 

உட்டகவி லர்க்கரிய வுருவயி றானிவற் 
கொருசிறிது மூறழாய் நிற 

மும்பாபரி யைப்புகி கியற்றியணி ரெயினுமிைத 
யொசர3 மா வென்னவழ தார்ர் 

திட்டலக் மும்மறாவு | JOP ர தேச ட 

னம்புலி” ய்ர்ட ல! ae ou 

UI so HOM HOM மருகி நிகா் குமரமலை யாளியட 

னம்புலி யாட வாவே. (௪) 

முலவுகன் மரபினுக் ரெவாறதி யாவரு 
மல நலாபிமா TTS கரு ஐ நியோ 

குடில தி னக்கன்லேப் பாலைபின் விசிட்டமித் 
கூர்ந்கண்ணி யெனனன் னியோ 

வலகுபுகழ் புகழினுக் coy மிக்கும். வத்துவென 
கோசைகெஞ் சிற்பொங்கி யோ 

வுபயகா WIG WIT 9% 15 B HAPs s இற்கிடந் 

_ தொளிருமா in § இடு! பன் னவே 
சலதியை யுழுக்தெலை த் காகப்பு ரிர்துண்ட 

திமிழ்முனிக் கருளுமெல் எள் 

அறிகுறாுக டாட்சம்வைந் நுனைவருக வென்றனன் 
சமையுமா தவமென் கொலோ 

வலகையுயிர் முலையினெறி அகருமரி மருகனுட 
னம்புலி யாட வாவ 

யனகனகன் மேருகிகர் குமரமிலை யாளியுட 
னம்புலி யாட வாவே. (௫)



௬௦ குமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

களங்கனென் ௮லசோ ரு£ைப்புஈல்வ ரிவனெக் 

ட களங்கமு மகன்றதா யோன் 

* கள்வனிற் குடிகொண்டு பணிவாயுண் மெலிவையக் 
கள்வனிவன் மனையர் சாணு 

வளங்குல வெழிற்கொல்கி டங் 4 குகுவி னின்கலை 

வழிப்பறி பறிக்கவொவ் வோர் 
மதியிலா சவர்தமை யடுப்பையிவ ஸுபிர்தொறு 

மதிக்ருமதி யானவன் காண் 
விளங்கர சிளங்குமசர் மறுகுலா வருமிரத 

மெல்லியர் பிணங்கி நீத்து 
விசுசெம் மணியணிப் பணிகளை யறைப்பவவை 

மேயசெர் துகள தாய் விண் 
ணளந்து செவ்வானதிக ரூம்புல்லை முருகனுட 

னம்புலீ யாட வாவே 

யனகனசன் மேருகிகர் கூமரமலை யாளியுட 
னம்புலி யாட வாவே, (௬) 

மேப்புவன மன்றியெப் புவனமு நினக்கேவன் 
முறைசெயச் செய்தருளி நின் 

மூளியுரு மாறியென் றென்றைல்கு மீஸிகொளு 
முழுமதி யெனப்புரி கவன் 

செப்பினொரு பரிகார மில்குருத் துரோகமுந் 
இரசம் கடைக்கணிப் பன் 

றிக்செங்கு மோடித் தஇரிந்துழறு நின்றொழிற் 
Grunig Mig ee over 

துப்புறழு மேனிப் பரன்குரூ௨ச் சடில6 
துலப்கவொழ் பதமுமொரு காழ் 

னம் உடயன அவ்லதையவத்ம மைத்து அவளை 

  

Ba ee 

  

* கன்௨ன்; இல் - கற்கடசவீக். T GE - அமாவரசை.



அம்புலிப்பருவம், ௬௪ 

சொற்றவறி நீப்பினுர் தணவா அுருற்குறுதி 
சொற்றி நிவ ஞை லா லென் 

னப்பனினை வாவென விளித்தபொழு தேயிவனொ 
டம்புலி யாட வாவே 

யனகனகன் மேருகிகர் கூமரமலை யாளியட 
னம்புலி யாட வாவே. (௪) 

நீன்மையிவை தீதிவை யெனும்பகுற் கறிவின்மை 
நாடினைகொ லிவனருள் பெறின் 

ராசயோ கம்பெறுவை கயரோகி யென்னுமொரு 
நாமழும் தவிர்வை யென்றும் 

தொன்மையா வருமசுர பகையச்௪ மியாவுர் 
துர் இடுவை நின்னின் மிக்கார் 

சொல்லின்வே றெவணுமிலை யதிசயச் தம்பர் 
அதுலங்கிட நிறீஇயா ளுவாய் ் 

பன்மையுள வேதோப நிடதங்க என்மைமொழி 
பற்பல பகர்ந்து பரவிப் 

பற்௮க லுறாமைகண் டின்னமுர் துருவெங்கள் 
பகவன்ற னுறவு வேண்டி. 

னன்மைகிக ருங்குழற் கொம்பிருவர் பங்கனுட. 
னம்புலி யாட வாவே 

யனகனகன் மேருநிகர் குமரமலை யாளியட 
னம்புலீ யாட வாவே. (௮) 

உயர்திணைப் பொருளன்றி யஃறிணைப் டொருளுமா 
யுடையமுப் பாலு மாக 

யுணர்சன்மை முன்னிலை படர்க்கையா காமாதி 
யுயிர்கள்பம் பலபேசு மாய் 

மயலுஅர் தணைபா லிடம்வேற்று மைத்தொகையின் 
வடிவங் சடந்து மேலாம் | 

ப a oe mMa doer ADHY ATA 

OR, U.V.S. YER LIBRARY 
necANT NAGAR. MADRAS“90



௬௨ குமரமலைக் குமசேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

வாசாம கோரப் பொருளாய பிரமமே 
, மடுதலச் தன்ப ருய்யப் 

புயமாறி ரண்டாறி ரண்டுகரு ணைக்கொண்டல் 
பொஜிவிழிக் கதடைவாரி சம் 

பொலிசண் முகத்திருக் குமரா வராமறைப் 
oy 1. « 

பொருளையறி யாதபிரக் ௪ 
மயவைகிக எந்தரித் தனநினையு மாற்றுவ 

னம்புலீ யாட வாவே 

யனகனசன் மேருநிகர் ருமரமலை யாளியுட 
ன ம்புலீ யாட வாவே, (ஸூ) 

சிறுமலை யெனவெள்ளி யெக்க1த் தக்தொடு 
தமிம்திவண் வராமை Con doa ஸி 

இிகயுஈவ வீரர்களி ஜெருவை விடுத்த ச் 

சிக்கெனச் தனிகொணாம் தே 
நறும தலை வேணியபனும் வர்துபல ஈயமொழி 

நவிம்தினும வேண்டு கோட 
னயவா bord Bonn) லிடுவனஃ தன்றிமா 

னரசேச ரிப்படி வமா 

யறுமதலை தன்னின்வர் காடகளு ரட்மண் 
டுயிர்ப்பலியை வாங்க லொப்ப 

வுனஆயிர் குட GG ou வென்றுடைய தாகலா 
Sager மழைத்தபொழு தே 

யறுமரலை யாசியா ரன்முலை "ae 

டம்! 1 யாட வாயவே 

யனகனகன் மேருகிகர் குமரமலை யாளியுட 
னம்புலீ யாட வாவே. 9 

௮ம்புலிப்பருவம் முற்றிற்று, 

 



சிற்றிற்பருவம். 

கரவிற் பொலியு மலரரும்பின் 
கட்டு கெலம், BB தாருளைத்துங் 

கானம் புரிந்துளு செழியறரும் 

களிகொண் ட்ரரமீது ம VET CHALE 

பூவிய் பொலியும் படி 2.5 G1 U6 
“Gur Barsbr 0 டுப் ட.கீமலமாப் 

புலரா alll ct, aif ஸ் Lj Ort Kavi i 

போதின் மலர்செம் பதுமமொவவாக் 
கோலிம் பொலிஈதெம் பிராட்டி னல் 

குவ மெம்மான் புயத்குனிம் இண் 
குவடு ௪௬39 படவாடல் 

குபிற்று மணிரதாண் மலாநே ik Ob 

மேவி, ம பொலியுக் ம வெளி )யேஞ் 

2ிதியேஞ் Fi av Aen sGuGa 
Up Fl குமர் மலைக்கரசே 

ததியேன் இம்தில் இதையேலே. (க) 

®
 

இ)்தக் மடல்களும் புவனமெலா 
படெமையே பேதைக் சனமுடையா 

ரெனலும் பெண்க செொனிற்பேயு 
மிரய்கு மெனலுஞ் ௪.ரதமன் 0 

சந்தத் இரரரான் பறைமுடிவே 
சாஜ்றம் கரிய வருள்வடிவே 

சாரன் படியார் செயுக் து இயே 
தன்னை புணர்ச், கா டயாகிதியே 

யுந்தைக் குரிய சத்த தியே 

யுயர்வொப் பிலாச பழம்பதியே 

௨௧,5௫௦௫



arr குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

புபயக் கரங்க ளிடையவளை 

யடையப் புரி மையவிஃதைச் 
சிந்தச் செயினி னருட்கழகோ 

சிறியேஞ் சிற்றில் இதையேலே 
இகழுங் குமர மலைக்காசே 

திறியேஞ் சிற்றில் சதையேலே, (௨) 

பேய்த்தேர் * நிலையின் பிரபஞ்சப் 
பிர்தைக் நுடைத்துன் சாண்மலசே 

Cu ema தொண்டர் பபழவினையாம் 

பிணியைத் தணிக்கு மராமருந்தே 
வேய்த்தோ ளூமைச ராட்டிகிதம் 

விரும்புங் கரும்பே மகபதியான் 
மிலைச்ஈம் பொற்பூக் தாரணிர்த 

விறற்சிங் கேறே யமைக்கவொணு 
வாய்த்தான் சமைந்ச செழும்பாகே 

வடிவேல் விடுத்துச் சூர்மாவின் 
மறுவில் வாழ்வும் புயவலியு 

மணித்தேர் வலியும் பின்வாங்கச் 
ஓய்த்தே மகர்தா ரோகணித்தோய் 

திறியேஞ் சிற்றில் கிதையேலே 
இகழும் ருமர மலைக்கரசே 

சிறியேஞ் சிற்றில் இதையேலே. (௩) 

முனந்தத் கைய தையவென 
முரணிற் கெழுமு முயலகன்றன் 

முதுகற் புலியும் பதஞ்சலிமா 

முனியுங் காணப் பொதுஈடஞ்செய் 

* பேய்ச்சேர் கானல்,



சிற்றிற்பருவம்; ௬ 

தனந்தப் பணியோ டிலயெவா 
ளனந்தம் பணியும் புனைந்தடியா 

சனந்கம் பணிக்கே யருள்புரியு 
மம்மான் மதலாய் பொய்மானா 

வனந்தத துறச்சென் மாரீசன் 
மறுகத் தெறுமான் மருமானே 

வணக்குஞ் சலதி சுவறிடவே 
வடிமேவல் விடுக்க பெருமானே 

இனந்தத் தைகள்றும் பொழிழ்புல்லைத் 
தேவே இிற்றில் சிழையேலே 

இிகழுங் குமா மலைமகளே 
சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே. (௪) 

IPG ume யளிமாரன்,று 
ஈறசம் பசுந்தண் படலையைம்பான் 

முடித்துப் பணிபற் பலதிருத்தி 
முடங்கொண் மதியிற் களங்கமெனம 

கருருக இலக வாணுதலுங் 
கனிவாய் முறுவற் றளவரும்புங 

கவினப் Quit Diy BG ar i. Ho 
சதுவப் புனந்தா வணமருங்கி 

னருருற் கந்து மணற்சோறட் 
டாடற் கமைத்தே மதிற்பொறிகென் 

வனை தறுங் கடற்து செயசங்க 
மார்த்தா லெனச்சங் கொலிகிடங்கிம் 

றிருகு சினமா வுழக்குபுல்லை த் 
மீதவே ஈற்றில் சதையேலே 

திகழுங் குமா மலைக்காசே 

சிறியேஞ் சிற்றில் சதையேலே, (இ) 
௦



Vir oa குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

அண்டத் நுலவைஈ தருகிழற்க 
றது 2 ழமர்வா னமுதா சனர்கிளைச்கு 

. : "ச டாட 
மாம்பைக் ருழுவுக் கணிகலம்போ 

லார்பொரற் L119. UF சசிமுகலோர் 

் டல் ப வன் கண்டத் தொளிர்மங் கலசாணின் 
ய a காசில் யாப்பும் கழலாமே 

தாக்கும் வடிவேற் படைத் இறமுன் 
ே ச ர் ‘ ௩ 

கரணை 5 நிறமோ டெ.டித.நுளை ப்பேம் 

வண்டார்க் கொதுங்கு மாகரமா 
வாரமண் பொமிற்பூர் ணாக்குவைகண் 

ர் ய் ட] ட் 

மரக நிலப்பெண் மகட்ருமுகர் 
வதுவை பா 0) ற கமைத்தமலாச் 

செண்டி பொ௫ுளுஞ் சோணுடா 
De OA AL A 5 சறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

Bip a HoT Weed கரசே 
ole ட + . 4 சிற்யேஞ் சிற்றில் சிதையேலே, (௬) 

நாட்டா மரையிழ் ஈருளருந்தித் 
தழையுஞ் சிறக ரொடுக்கிறறுந் 

BSBA GH மேக்கை மிசை த்துஞ்சுந் 

கவள வனமே னறைமிசையும் 
பாட்டா ரனிசண் * மூழ்க்கவதைப் 

பாய்வெஞ் சுறு தாக்கவஞ்சிப் 
பரலச் ஈரும்பர் தணர்தேகப் 

படரு மெ௫ன்வான் மீப்போதல் 

வ்ட்டா வளவில் பவந்தவத்தான் 

வீட்டிக் கதிமேற் செல்வாரின் 
  

* மூழ்த்சல் - மொய்த்தல்,



சிற்றிற்பருலம். ஸ்ஸ், 

விளங்கத் தோன்றும் படிந்து 

மேவு நீ தடஞ்ரூழ் சோணாடா 

_டா மறைக்கு மரிவரியோய் 

& BC wuss சிம்றில எையேலே 
Rapa குமர மலைக்கரசே 

சிறியேஞ் கிற்றில் இதையேலே. (எட 
ந ல் 

பாணிகைக் கொளிர்கறி கணமெனக்கொள் 

பரம யோகிக் கருமறையின் 

பயனைத் தருவாய் மலார்தருளெம் 

பகவ நினக்கெப் பொருள்! ர் தாவி 

ம்ணிசத் றஐருவெல் கிராதனுமாயக் 

காமர் வடிவந் இரிந்துமெக் 

gr BOG Dds Goh aor ws 
களவிற் கற்பி னியலழித்த 

ுணிவிற் புரிசிற் றிலுமழிக்கத் 
துணிந்தாய் கொல்லி த மகோரீர்ச் 

ச ழிவெற் பொலிகை வரையுருட்டுஞ் 

சுவேத நதிரூற் சோணாடா 

இணிகற் புயமீ ராறுடையோய் 

சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 
pape குமர மலைக்கரசே 

சிறியேஞ் சிற்றில் கதையேலே. (௮) 

வண்டா னஞ்சூழ் வலிகடக்க 

மாட்டா னெனில்யார் வல்லாற்தோ 
மதியம் விதியின் வழியன்றி 

மருவா வெளு_நால் SDDS பு 

கொண்டார் தமக்கு பல்பம் ஒளிய we 

கூறற் கரிய பேரின்பற் 

or. as Si 

 



ir A குமாமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

குலவற் குனதின் னருளிலையேற் 
கூடா வெனலும் பொய்யாமோ 

கண்டா யைய நின்மாட்டி 
கழறற் பாற்ரோ நான்முகளுங் 

கருதற் கரிய புகழ்ப்புல்லைக் 
கருணைக் கடலே வெற்புடைக்த 

செண்டா யுதக்சைத் தலமுடையோய் 
சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

இகழுங் குமர மலைக்கரசே 
இறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே. (௯) 

எழுரா விழியற் குளையின்ற 
வெர்தா யிமையா சலக்கொடியும் 

இன்னா மொழிய முருகுரின்னா 
வின்சொழ் குதலை செவிமாந்த 

வழுவா தியம்பக் கேட்டுவகை 
LOHR goo முகநோக்கஇ 

வாவா விருகண் மணியெனக்கூஉய் 
வாரி யெடுத்து மார்பிறுகத் 

தழூவா நின்ற நின்றிருமெய் 
தனிவித் து.ருமா சலத்தொருசார் 

தயங்கு மிளம்பா லுவினுதயந் 
தனையே சிவணப் பிறங்கிடுமாற் 

செழுமா மீபத் தடந்தோளாய் 
சிறியேஞ் சிற்றில் கதையேலே 

திகழங் குமர மலைக்கரசே 
சிறியேஞ் ஈற்றில் இதையேலே, (௯) 

சிற்றிற்பருவம் மூற்றிற்று,



2 Sey 

சிறுபறைப்பருவம். (4௦ Ls) 

மக;தலம திக்குமர வமணிகள்கு யிற்றியொளிர் 
மணிமகுட வர்த்தனர் குழாம் 

மகரதர் நெருக்கமுய ரதிரகர் வருக்கமொடு 
வருசம ரதததரு டனே 

ஈகுகுருகு லத்கரசர் பகையதிக ரித்துவர 
ஈவிலிருதி றக்தரு முனா 

ண ரபலிகொ மி2தளவில் பலபடையெ டுத்துமமர் 

நடைபெறுக எக்களவ ளாய் 
முகன்மழையெ னக்கணைகள் விடவிழியி லிக்குரிய 

முதன்மகன்மு தற்படை யெலா 
முடியவிச யக்தொடைய லணியவைவ ருக்குதவு 

முசலியிள வற்கும ரூகா 
சிகிமுதுக னிற்பவனி வருச்ரவ ணப்பெரும 

சிறுபறைமு மக்கி யருளே ச 
திசைதிரைமு கத்தளவு குமரமலை யிற்குமர 

சிறுபறைமு மக்கி யருளே. (௧) 

அருணகம லக்குலமொர் சிறிதூமுற முற்கரிய 
வணியதுப டைத்த கரக 

டதிமது.ார முச்தமிழி விடையிடைத மிழ்ப்புலவ 

ரகெரெசவர் னிக்ககர மேன் 
மருமருவு கற்பகமென் மரநிழலி னிற்குலவி 

மகபதிமு தற்சொல்புல வோர் 
வதியவசு ரக்குழுவின் வறிமு கல றச்செருவின் 

வருமபிலெ டுத்தகரம் வான் 
றரைசொல்கர டத்தறுசண் வெளிறுமெயு டற்றும்விழி 

சதுர்நெமெ ருப்பரசு வா 
குருசுசைம ணக்தினுயர் விதிவழிபி டி.ச் இடுகை 

தகவினொடு குற்றடிமை சேர்



௪7௦ குமாமலைக் குடீரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

திருவடிய ரூக்கருளு மபயவ.ர தக்கைகொடு 

இ.றுபுறை (முழக்கி யருளே 

, இசைஇசைமு கததளவு குமாமலை யிற்குமர 
சிறுபறைமு மக்கி யருளே. (௨. 

கமகமலெ னக்கமழும் வனசமல ருற்பலகி 
கழுகறைநகி ஹறைத்தொழு கவே 

சுழனியின்வி டுப்பவரு பயனையுற நட்டபயிர் 
கசாவளரு விதனுத வியே 

யமைத.ரவி யற்றுமென வதுபுகலி னற்பர்பெற 
லருமுதவி யைச்செ யினுமே 

யவருறவு மிக்கமிகை யெனவிடுவர் கற்றறியு 
மறிஞரென வுட்கரு தியே 

தமனியவ ரைக்கனைய தன தடவு 1 முத்தியர்க 
டகுகளையெ om ton வார் 

தழுவும்வள வப்பைதிர மதி ஆயர்வ ளப்பஈனி 
SOLD THB ரூப்புல்வய லாய் 

தமிதிமிதி மிச்சததிமி ச ணசணத ணத்தவென 
சிறுபறைமு ழக்கி யருளே 

திசைதசைமு கத்தளவு குமரமலை யிற்குமர 
சிறுபறைமு ழக்கி பருளே. (௩) 

மறைபயின்ம றைச்சிறுவர் சுருதிகளி சைக்குமொலி 
மருவுமில றத்தர்ம றுகே 

வருமதிதி யாக்கமுது தரவுபச ரித்தவரை 
மனைவரவ ழைக்குமொலி நீள் 

சறையடிம தக்களிறு நிழலொடுபொ ரப்பிளிறு 

கன கொலியு ளை ததிண்வய மாக் 
கடவொலியி யக்கரத மணிரிரைக லிக்குமொலி 

கவீஞர்கள்ப டிக்குமொ லிசேர்



சிறுபறைப்பருவம். or ai 

குறைய இத வத்தடிய ரரகரவெ னச்சொலொலி 

குகருகாமக தர்க்கி பர்வாம் 
Lieu கர்க்கிறைவ ரெவரும்வள வர்க்கர ஈ 

குலவுமணி மூத்த மிசையே 
/ஹையினைய எக்குமொலி விரவுபுல்வ யற்றைவ 

சிறுபறைமு ழக்க யருளே 
)/சை இரைமு கத்களவு கூமரமலை யிற்குமர 

சிறுபறை முழக்க யருளே. (௪) 

மூ
 

G 
ஸ்

 

கரைய று தரங்கக் கருங்கடற் கலையடைய 

காசினிக் இருகண் மணியாக் 
கதிக்குழாயர் குன்றைப்ப இிக்குளோ ர்ன்பன் 

களேபரத் தூற்றருடர் நோய் 
பிரிவறவ ரந்தையற் றஃதகல நின தருட் 

பிரசாதம் வேண்டி. யுனதாள் 

பேணத் தெரிக்துநர் இருமூனர் மணிக் * தாப் 
பிரார்ச்தனை செலுத்தென் னவே 

யுியபே ரன்பொடு மியற்றப் பெருங்கருளை 
யுகளக் கடைக்க ணஞமுதா 

மோவா மருச்தருளி யொருவாத வன்பிணியை 
யொருவித்த பாம குருவே 

தரிவித குணா சுத்தடிட் களரூப 
@ Diem lp முக்கி யருளே 

திசை இசை முகத்தளவு குமரமலை யிற்குமா 
சிறுபறை முழக்கி யருளே,. (௫) 

வேறு. 

கண்டலின் வண்டலெ ணும்படி சிந்திய 
கம்புளின் முத்தமூ நீள் 

% கா. சாவடி, 
 



குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ். 

கந்தி குஞ்சர மொன்றிய சொம்பு 
கழன்றுகு நித்தில மும் 

ஜெண்டுல கந்தொடு விண்டுவும் விண்டு 
கெகிழ்ர்த மணிததொ கையும் 

நின்று கலந்து இடக்தொளிர் கின் ந.நு 
நீணில வுகயமெ னத் 

கெண்டிரை சொண்ட கருங்கடன் மண்டு 
செழும்புன இண்டு ஈபஞ் 

சென்றுப டர்ர்துதி ரண்டுதி ரண்டு 
செறிந்து பொழிந்து மழைக் 

கொண்டன் முழங்கிட புல்லைவ ரும்பஇ 
கொட்டுச சிறுபறை யே 

கொற்றவ யிற்கும ரச்சிலை யுற்றவ 
கொட்டுக சிறுபறை யே. (a0) 

மேச்சுடர் முக்கண் முதற்கட வுட்கொர் 
முதற்படு பிரணவ மா 

மூற்பொரு ளேைத்தெரி வித்தகு ௬ுக்கண் 
முகத்தருள் விழியுடை யாய் 

இச்சக மற்றுள வெச்சக முற்றினு 
மிச்சக மொடுபுகம் வோய் 

இக்குவி லிக்குயர் மைத்துன * செச்சை 
யியக்குறு மழகளி றே 

* கச்சப மொத்த புறத்தடி. மைக்குழல் 
கட்கய லகலிகை யாய்க் 

கற்சிலை யைச்செய் பதத்தர் மகழ்ச்சி 
கருத்தெழ வருசுதை யாங் 

* செச்சை - அடு. 1 கச்சபம் - ஆமை, 
 



சிறுபறைப்பருவம். ௭௩. 

கொச்சை மொழிக்குயி லைப்புண ருத்தம 

Cai Os சிறுபறை யே 
கொற்றவ யிற்கும ரச்சிலை யுற்றவ 

கொட்டுக சிறுபறை யே, (sr) 

நவமணி uno Go Duis ரொடுமிள 
நடைபயில் பொற்ப தனே 

சளினசு முகச௫ மகபதி சுதையிரு 

நகில்புணர் கற்பு யனே 
தலரிணை நுகலுமை விழிமணி யெனகினை 

தவம்வரு புத்தி ரனே 

கீகுவர்கள் குலமூுழு வதுமற வமர்புரி 
தருமொரு சத்தி ரனே 

YAO ரவிகளி ர.றுவரை நிகர்குழை, 
யணிகொள் செவித்த லனே 

௮னவர தமுமன லிடுமெழு கெனவுரு 
கடியர கக்க லனே 

சிவகுரு பரசுக மருள்பவ னெனவொலி 
சுறுபறை கொட்டு கவ 

இருவ Nai BO குமரம லைக்கிறை 

சிறுபறை கொட்டு கவே, (௮) 

* கானின் வாழைக் கனியொடு மாவின் 
கனியும்வி ரூப்பமு றுங் 

காமரு மேனிக் கோமள செல்வக் 

கடவுளர் நாய கம 

மானின் மானக் கயல்விழி கூறும் 
மடவியர் ஈட்புற மெய் 

% சானின்வாழ் ஐ சன்னி - வள்ளிநாயகி) 
மா இன் கன்னி - தேவகுஞ்சரி.



ol குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

வாடிய ரேடித் தீரா கெய்தும் 
வகையற வேகினை யே 

கோளென் பாரைப் பாகஇ சேர்மின் 
குறைக டவிர்ப்பி ரெனக் 

கூரிய ஞானப் பேறருள் சைவக் 
குலமொளிர் தீப கமே 

தேனின் னீபப் புயசயி லேச 
சிறுபறை கொட்டு கவே 

இருவ மிஞத்திடு குமரம லைக்கிறை 
சிறுபறை கொட்டு கவே. (௯) 

தினுூர்விஞ் சையினொரு விசையன் பொருவிய 
தனுர்விஞ் சையின்வல ரும் 

தனதன் றனைகிகர் தனவர் தருமடு 
தலையொன் றரவினின் விழ் 

பனமிஞ் சறிவினர் களுமொன் றலிஜெளீர் 
பகலென் நுறழ்பிர தா 

பமுமொண் கலைமுழு மதியர் தனையிணை 
பரவும் படிபுக மும் 

நனிதுன் ஜிடுதவ மூனிபுங் கவனென 
நவிலுஞ் சனகனின் ஞா 

னமுமன் றியுகில வளமும் புனல்வள 
நலமுஞ் செறிவள முந் 

தினமொன் அுபுல்வயல் வருசுச் SIGE 

சிறுபறை கொட்டு கவே 
இருவ மிருத்திடு குமாம லைக்கிறை 

பறை கொட்டு கவே, (௧௦) 

முத்தப்பருவம் முற்றிற்று, 

 



சிறுதேர்ப்பருவம். 

கருணைப் பெருந்தே ருகைத்துநீ வர்.தஞ்சு 
கனவலெனுக் தானா கட்டுக் 

கவினிருக் தட்டுவிண் மண் * கூவி ரம்யோ 
கமாமுறுதி யச்சி ணைத்துப் 

பொருவிலைம் பொறிகறங் குருஞட ஈடுவெனும் 
பொற்பிட மேலமைத் அப் 

புர்தியென் கின்றபா சம்பிணித் இடுமனப் 
புவியாத் திட்டொர்மெறி யிற் 

பரிபக்கு வப்பாகன் விடுதவக் தேரூரு 
பவர்£வன் முத்தரா கப் 

பகர்சோ தனைப்போர் புரிந்துஞா னாக்கினிப் 

பகழியை விடுத்து மனையார் 
[ திரிபுரத் தைத்தகித் தருள்பரம யோகியே 

சிறுதே ருருட்டி. யருளே 
மயா சலக்தினுயர் குமராசலத் திறைவ 

சிறுதே ருருட்டி யருளே. (க) 

நரரலைப் பெரும்புன லுடுத்தபுவ னக்கொடியி 
OT DGD MOS (polyp 

ஈண்ணுதய வெற்பிர் னிருள் வலியெழவு மன்பதைக 
ணளினகத் தடர்த ளியினார் 

பொருவிலிமை யெலுமிணைக் கதவர் mi Ru 
பொலிமணிப் பாவை யன்பர் 

பு£திப் புலத்தைச் திருக்திவீளை வித்தமெய்ப் 
பாதக் கரும்ப ரும்பும் 

இரசமிப முழைமகளிர் விழையுமின் பத்தேன 
லெழின்மதுர கவீபொழி யுமோ 
  

௪ கூவிரம் - தேர்க்கொடி ஞூ, 
இரிபுரம் - தூல, குக்கும, சாரணம். 1 இருள்வலி - சூரியன்.



OT Sr குமரமலைக் குமரேசர் பிள்ளைத்தமிழ், 

ரியற்கலிஞ லுயிருய்ய வருளுங்க்ரு பாமுத 
மெனததுதி யவர்கக ழிவிலாத் 

இருவும் பெருங்கல்வி யறிவும் தருககுழக 
சி;தே ர௬ுருட்டி யருளே 

சிமயா சலதிஇனுயர் குமரா சலத்திறைவ 
சிறுதே ரருட்டி. யருளே. 

மாமேவு னீபச்செ முக்தார் மணித்தோளின் 
வரைநின்றெ மும்பிரதா பம் 

வான்கதி ரெனததோன்றி நீலக்க டாவூர்தி 
வசசிரவ ணனக னலிகீள் 

காமேவு வைதூரி யக்கணயி ராணிம௰ழ் 
காவலன் மருத்து நிருதி 

கடலிறை முதற்றேவர் (ழககமல மோடகக் 
கமலமலர் த.ரவோங் குபொற் , 

" கோமே தகச்சூ ரெனுகதி.மிர மகலகறை 
குளிர் * புட பராக பஉர்சேர் 

குமன்முதக ஈகையிமய மாகதக கொடிபடரு 
கொழகொம பென சதக முமோர் 

சேமேவு பவளவரை தாதமா ணிககமே 
சிறுதே ருருட்டி. யருளே 

சுமயா சலத்தினு யர்குமரர சலச்திறைவ 
GaG s ருருட்டி யருளே. , 

வீ.றுபடு சைவமென் UBD @ oo BW rer 
Cudalips 5656 mas gH 

விரவுமொழி யொன்றுபர சமயத்தை மூற்பாதம் 
வினவிமு னெடுத்தமொ ஹியிற் * 
    

ச கோமேதக.சேவருலகம் மேன்மையடைய, ர புள்- பர 
வண்டுகளையுடைய பூஈ சாது.



 


