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குமரனறுணே, 

இப்புத்தகத்தில் அடங்கிய 

பிரப ந்தங்களாவன:.- 

  

இருச்சுசிந்தைக் கலம்பகம் 

-. 2. , 
இருர்சு ந்தை மும்மணிமாலை 

கன்னியாருமாரி இனவிரைப்பாமாலை 

திருருங்கை ஒருதணேைமாலை 

திருவீரைக் கலம்பகம் 

திருவீரைப் புராந்தகமாலை 

நிறுவீரை மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

BOS ms மரிகதவல்வியல்மை) 
இன்னிசைப்பா மாலை. 

புழுக்களை





a. 

குமரன்றுணை, 

திறப்புப்பாயிரங்கள், 

pa 
இருவிதாங்கூர்க் சுவர்ன்மெண்டுப் பென்சன் சிலாலிகி தப் 

பரிசோதகர் நாகா கோயில் 

மீகா-ர-ஈீஸ்ரீ தே. சே, கணேசபிள்ளையவர்கள் 

இயற்றியன. 

சொற்கொண்ட தமிழம்கண்டாம் போருள்சொன்ன ஈயப்புஷ் 

சுவணங்கோ ளெணப்பாணற் சருவிஹறைதொல் வரமே 

மு.ற்கொண்ட விழுமுவஞ்சி முகப்பினமீளிர் சுசிந்தை 

முதல்கிழைவின் மறைவழிச்ச் கரமுனிவன் பழிச்ச த 

தீற்கொண்டார் தானெனம்காந் தானுமா லயப்போத் 

தற்பரசிற் சுகப்பெருக்கா ரற்பு தமுக் நீர்க்கோர் 

உற்கொண்ட லாய் ?மய்க்துண் வெர்கமிஇதெண் ளூர 

we But J aun on வீரசைவ மணிவளனன் குறவே, (௧) 

சுகப்பொரூட்டோர் விடையுந்து சுரிக்தையெர்தை நேசர் 
தொடர்போக்கல் வாய்மையொழுக் ெழுதருஈன் ots 

சகப்பொருட்கர் முறுகவற்டித் தீக்களைகட் டாக்கீச் [தாச் 

சிந்திய னானிலத்தி லை*கணையுஞ் செழிக்க



௨ சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

வகப்பொருட்டூய் துறைகள்பல புகப்பெறவே நிறீஇ 

யருக்துதர்க்கா மாரமு தம் பொருக்இி8ற்கும் பொலி 

மிகப்பொருட்பே செனப்புலஞ்சால் வித தகருள் வியப்ப 

விரி தருகாற் பபனொருங்கே விளைப்பதற்சீண் முற்றே. () 

சிலம்பகப்பா வ௫யுலகைச் சிகயர்ந் து கோலிச் 
சேர்கொ..க்குட் சிவமலதொன் ரீலை யனுஞ் சர தர3ிக் 22 

வலம்பகப்பாங் குயர்தனையே மனமுரைமெப் பொன்ற 

மருவிவலம் போந்தகரி மாமூகற்கெ ம.து.ர 

பலம்பகப்பார்த் துரிபகிப் பரிசுபெற முன்னாம் 

ப.ர2மட்டிக் கணியாகப் பவர்ெறுஞ்சு Rien sa 

கலம்பகப்பா விளம்புதொறு முளன்புகமழ் த.ரவின் 

கவிதைகளாற் ரொ?9த்சணிந்சான் புவிதவத்துய் பொருட்டே. 

ருக்கோட்டாற் மெழுகருணைச் சித்திகிநா யகற்குத் 

இருக்கேரட்டாற் ரெழதருரீர் வெண்பாவர் தாதி 

கருக்கோட்டா வடி.விசற் கரட்டைமணித் தார்கா 

கருக்கொணவ மணிமாலை கவினுளவே மிலைச்ச 

மருக்கோட்டாம் பொழிலனந்தைச் சீகண்டே சுரரா 

. மருக்குகான் மணிமாலை புருக்கமொடு புனை? தான் 

குருக்கோட்டா வரகுடந்தைச் சா.ரங்க மரபு 

கூறகெறி கொண்டொழுகும் வீ.ரசைவக் குரிசில், (2)



சிறப்புப்பாயிரங்கள். ௯ 

௮/ழனக்கு மரருதகல் லானிழல்பூம் புனற்சார் 

பகனலியூட் பறறறுக்கு மணிசுூக்ேத சன் பூ. 

கழனி௰்கு மார்வந்தண் ணளிநீர்காப் பெனுமெப் 

கடைப்பிடிப்பான்றெருட்டுகெறி காட்டிடும் கா tora ye. 

டூழனிக்கு மாற்றமறச் சுவைப்பலக்தூஞ் சோலை 

ருத்சருகோட் டாற்௮றுறைவான் விரைரகர்த தோன்றல் 

Li panes; மாதுரியம் பயனயந்தப்த் GC gm Bb 

LIL oom 5G; மாரனெலும் படிபுகழ்பா wer? or. (இ) 

  

இருவிதாங்கர்ச் கவர்ன்மெண்டு தேர்ப் பாடசாலைத் 

தமிழ் உபாத்தியாயர் அச்சிரமம் 

மகா-௱-௱- ஸ்ரீ தருமவிநாயகம்பிள் ளையவர்கள் 

இயற் றியன, 

  

சந்தப் பொருப்பி னிழிபொருளைத் தரங்கத் தறையிழ் 

மயங்கொளிவிண், ணுச்தப் பொருவின் னவமணிமிக் குயர் 

பொன் மாட முறுமறுகார், முந்தைப் நெருவி ரைப்பஇிக்கண் 

மக்கட் கடவுட் பூசைமுனன், புந்தப் புரிசுப் பிரமணிய 

னுயாயெப்ச் தவத்தா ஓற்பவிம2 2. (௧)



௫3 சிறப் பப்பா யிரங்கள், 

முன் 2ீனாங் யேவைர் இலக்கணக்கண் முரயாம் கற் 

ஜிங் கதன்பயனா, மன்னோ கறங்க ளவெண்ணான்கு மளீயு 

மனக்தைப் பஇயினில்வாழ், மின்னேங் இடையாள். பாக 
னென விளங்குஞ் சிகண் டேசுரற்கு, நன்மனான் பினினஞன் 

மணிமாலை நாகைக் கினிய தவமித்தார். (௨) 

பன்னும் {BID oat '2காட்டாரும் Ul ful) சத்தியைங 

கர் 5, மன்னும் வெண்பா வர்தா வடி வைக் கரட்டை 

மணிமாலை, யுன்னும் பொழுது னனன் மெடுகொத அருக 

வுரைக்த.க் கேட்பவர்தல், கன்னம் குளிரக் கருதுகருட் 

கனியக் கறிற் ஹேதூற, (௩) 

வேறு 

லைம்பக வேர்விழ்த் தந் தர மருவி கிலவுபாற் கொன் 

றைய நிழம்2, மலம்புதண் புனலார் செஞ்சடை யண்னா 

கமாக.9 லாயநழ் சுசக்தைக், கலம்பக மென்னு மரியநா 

லிசைத்கான் கவியுறுப் பிலகிடப் பிறந்த, பலம் பறும் புல 

மைப் பழனிக்கு மாரப் பாவல் னுளமிகப் பரிர் 2. (௪) 

வேறு 

ன்னிபுரி மேய மழிற் கன்னிப் vse Bou 

ரன்னினசட்பா மாஜை யியம்பினஷ2-- ரன்னும் 

(னிக்கு மாரனெனும் பாவல னின்சொல் 

௦ கற் ககம௫ழார் யார்.



சிறப்புப்பா.பிரங்கள். இ 

ஓ * ee ச * * e e . * 

இருவிதாங்கூர்க் கவர்ன்மெண்டு நாகர்கோவில் கார்மல் 

பாடசாலைத் தமிழ்முனிசப் பேய்க்குளம் 

மகா-௱-ஈ.ஸ்ரீ எஸ் குளத்தூரையவர்கள் 

இயற்றிய ௮. 

  

செம்மணிச் சீர்மெப்ச் சிவதாணு வார்சுசிந்கை 

மும்மை மாலை மொழி தனன்--செம்மைகெடிப் 

பாவலஞீம் விரைப் பழனிக்கு மாருதமிழ் 

காவலப மென்சொல்?வ னான். 

திருகெல்வேலிப் பேட்டை 

மகாரா-ஈ-ஸ்ரீ ஆதுமுகதயினார்ப்பிள்ளையவர்கள் 

இய யன. ௫ 

  

திருச்சசிந்கைக் கோயிலின்௧ண் வளர்காணு மாலயப் 

“போர் கவெமே மாற்குத், இருச்சுடிந்தைக் கலம்பகம் மும் 

மணிமா ௪ லையஞ்செய்துஞ் செகத்திற் கோர்மா, இழுச்சு 

சிந்தை வியாபோற்று மருங்கையயாரு$கிணை மாலை சேய்க் 

குச் செய்தும், திருச்சசிக்தைக் கரைவாழ்கள் விசக்கினிசைப் 

பபாரமாலை செய்து மேலும், (+)



hy சிறப்புப்பாயிரங்கள். 

வீட்டாற்றுத் தொண்டினின்் ற நாகைகவ மணிமாலை 

விளங்கச் செய்தும், கேட்டாற்றுன் பறும்வடிவைக் கரட் 

டைமணி மாலையன்பரற் ளெரச் செய்தும், கோட்டாற்றுச் 

சித்தியசா யகர்வெண்பா வந்தாதி குளிரச் செப்தும், ஊட் 

டாற்று மனர்சைச்சீ கண்டரினான் மணிமாலை யுவப்பச் 

மசய்தும், (௨) 

மலைசாட்டா லயங்கள்பல பாடல்பெரு இருர்தகுறை 

மாற்றிச் சைவ, நிலைரசாட்டாண் மையைத்திகழ்த்தி யுவகை 

தல் சிறக்கருள்கூர் நெறிக்கண் னுற்2ற, தொலைநாட்டான் 

பலகளவிஞர் ஈராப்பாடிக் கவன்றவையைபர் சொல்லீச் துன்பத், 

தலைசாட்டா செமக்கார்்த வாரஅரு வாசகத்திம் றக்தான் 
மன்னோ. (௩) 

அன்னவன்றான் றிருமின.ரீக் கலம்பகமும் புராந்தக 

லா லைபுமாம் 9ெர்தாப்ச், இன்னிசைப்பா மாலைபிளளைச் தமி 

ழீவைசெய் 9சமிர்பாண்.. யினும்போ பெற்றான், சின்ன 

Uns SHUOIS தவநத்துதித்தோன் விரசைவன் நிகம் 

சோட் டாற்றி, னன்னர்வளா தருபழனிக் குமாசச்சு -௯.". 

Cue gy நாவ லோனே. (4)



௨. 

| குமரன்றுணை. 

திருச்சரிந்தை மான்மியக் குறிப்பு, 

சு” இரமென்பது கன்னியாகுமரிக்கு மேற்குக் சென் 

ச்டற்கூ வடக்குங் குமாரர் கோயில் வேள்விமலைக்குக் கிழ் 

கும் மகேக்திரமென்னு மலைக்கு த் தெற்குமாய்க் கோட்டா 

மென்னு ஈதித்துறையில் நானுவகைக் இர்த்தங்களைய/ுடைய 

தாய் விளல்கும் ஒரு மகாசிவ க்ஷச்இரமாகிய இல்வி.ப 

நீ. ரமாம் 

இரு இர்தெங் தேவகுரவ?னடு வந்து பூசித்து, சிவ 

பெருமான் இருவருளால் எத்? தவருமறிய் முத்தி மூழ்கி 

௮ கலினக வீருப்பாலார்க்இருச் சு அரும்பாவந்தீர்க்து பெருஞ் 

சுயாயினன்... இக்காரணத்தினாலே3யே சுசீர்இரமென்று 

யிற்று, 

HT Mp SO ௮வ்வமரர்கோன் இத்தலத்தின் மூர்த்தி 
யாகிய அமுதலிங்கேசுரர் பிரிவாற்றுனாுப்த் தன்னகாட் 

பொருள் பலசொண்டு பூ௫த்திங்கமர்க்து வாழ்ராஸிமலார் 

நாள் சுசிக்சைப்பிரானூார கசிக்தவுளத்தராப்ப் (பொன்னு 

டன கிக்னாடு பின்னமாகாம லங்கமர்க்இங்கெந்காளுக் 

வந்து நம்மைப் பூசக்கும்படி His sus sro gong Hors 

கே யருளினோம் '' என்௮ பலர்வாய்மலார் சருளினார். ௮வ 

னவவாசற ரநாடோறும் வந்து hae வருகன்றனன். 
அசலால் இவவுல்கச்சார் புரியும் பூசைகளில் அர்த் தயாமக் 
சாலப்பூசை இங்கு இற்றைக்கும், இலதாய் நிகழ்கின்ற2ஃ



2 

முன்னர் சப் சமுனிவர்களும் க.பிலாய தைை.படைக் து 
தன்னைத்தான் பூசிக்குந் தகைமை வேண் ,ச் தஃமியற்றக் 
கபிலா .பபதியார் மடழ்வோடெழுச்கருவி யூஹியர்க Zar! 
prewar ener wera 1) தென் கயிலாய?மன் 2 ரர தலமிருக் 

கின்றது. அக், குச் சன் மித்தவம்யற்றுவீசகில் கி 
ச் செய்2வா' மமன்று திருவாய் மலரக் தருளி ஹார். இவ் 
ant அம்முணிவர்களிக்கடைக்து நாற்றுப் பெற்றனர். 
இதை?2ல?ய இது தென்கயிலாய மென்பது தே. ளிதுின் 
விளம் சின் து. 

இத் தகைமைகளன, நி,அத்திரி முனிவர் Lt பத! இனி! ௨732ம் 

ஆச்சிரம முற்றும் அவ்வத்திரிபாரறு பத்தினிய ராகிய 
௮ ஈயையார்பால் யன் பரி முரனென்லும் மாவரும் 
அரும் குழவிகளா வமைக்கமும் பின்னா அம்கதவ ர 2ம 
கெள த்மாத்திரையன், _சக்தரன், Bi ae என்ன பன் 
ய ம், வியாசன், வசிட்டன், வாம வன், Lp hs BO 
தம்மாறதலிக்கேசரது இருநமூடிக் கங்கை பூக்கவர யப 
வித்து, சத்ியலோகம், பாதாளம், தென்கடல் வழிச் 

சென்றதும், ௮ரச, துளசி, கொன்றை, வில்வம், fen 

௮) அயிராவதம், 456 Bui, நித்தயகன்னியர், 2த.ப்வ 
தச்சன், உச்சைச்சிரவம், யாக்கியவும்க, சனகாடியா, சங் 
சசாயொ, முப்பூ2வக் கர் முகலாயினேரூ மற்ரும் பூசிச் 
துச் ரித் திமுத்திகள் பெ.றனைவும், இக்கபிலாயமாகி யுகக் 
இ.ரச் தலபுராணத் திம் பரந்து இடக்னெறன, 

இவைகளிற் சலளற்றை யெளிதி பொருள் விளங் 

கும் உலசவழக்கசீ சொற்களினா 2ல2ய, குறிப்பாக இக் 
கலம்பகத் இற் பெரும்பாலும் வருவனவழித்கண்டுகொளக), 
ச/.பம்| சுபம்!! ச௪பம் !!|



  

  

கூமரன் துணை, 

திரு ச சுசிநை தக் கலம்பகம், 

  

க ர் ட் (/ * 

நேரிசை வேண்பா, 

வலம்புரி? பான் வேதனொடு வானவரு மேத்தும் 

வலம்புரி2ய சம்பனடி வான்பூ--ஈலங்கொள் 

சசிர்தைம் கலம்பகராம் சொற்போருளோ டெற்குச் 

KRIS B Harel ுணை, 

ஆரல். 

மயங்கிசைக் கோச்சகக்கலிப்பா. 

1, உல2கழும் பில2மழ முவந்திறைஞ்சு முயர்வுடையோர் 
பல்லமாருர் சசையிடதச்சத் சவளவரைக் தகைமையசாம் 
வானவர்கோன் றன.துரி.ப வளககர்க்கும் வளமெனகிஞ் 
ஞானவ&ர் கனிலமைச்த ஈலமிகுசென் சு இரமென் 
மூ.ரணமும் புகழ்சாமத் சருட்பதியி ன்வனேத்தும் 
பூரணனாம் தானுவெலும் பொருவிடைமேற் புண்ணியனே,



௨ திருச் சுித்தைக் கலம்பகம். 

2. தெடியவனுக் இசைமுகளு மெரிகொளாச் இனச்? டி 

ய..முடிக ளறிவரிய வழல்வடிவா யமர்க் 3 8_ி 

யரியசவ முூனியாகு மத்திரீ2.பா டருர்தவரு 

முரிமையா?ி கண்சிதொழம் குவர்களொட மொருவனென 

EP ay “iy மோருருவின் Curd Raiser Bos a) Fras a) 

பிறுவரதொழு மித்தலத்துன் OB moumation மென் னே. 

இவையிரண்டி மாறடிக்.5.ர௮, 

1, இளையளவு 9மண்பகர்க்தெர் சிவருக்கு மவரவர்ெய் 

வனையளவிர சமம் விதிக்கும் பெருந்தகை 

மனையறத்து னின்றவொரு மாழுனிவன் கைத்தலத த.ம 

புனையரவ மகர் 2தார் புகழ்புனியா பி.இ. தனை 0ய. 

2. முச்சுடரைக் கண்ணாகக் கொண்டு முழுதுல(:) 

மச்சமறச் சிரொளியாக் காட்டிநிற்கு மன்புளனி 

WIFE BD பூசிப்பா னெய்துமுனி வரரஞ்ச 

வச்சுவத்தத் தோரொளிய காக யமார் தனையே, 

௮.  நானமுகனும் பாறந்கடலார் நாரணலுர் தானுறைத்த 

தரன்மறையுஞ் செய்கின்ற ஈற்பூசை கொள்ளு ௨ 

வான்மருவும் ஞான வன த்இிஓயர் முனிவரர்க்கா 

மான்ம.ழுவு நீத்துச்கான் மாபூசை செய்தனையேச 

இவை மன்று நானகடி 5 0 LS oF. 
௪ e e @ 

௮ கான்௮--இது அனிச்சொல்,



டள 

இருச் சுரை தக் கலீம் பகம், ர் 

1ரதிபல த வுமெழு வகையுல கழுமிடை படவனி மிக 

மிவழ முடி மிதி யரவொடு மறநுலொழு கிதழிபல் 

வீகைவகை மலர்புனை வுறும். 
ஓஒ 

கதியறு wo BA ப.சமவ ணர்களொடு கருட. வொளி 

மிகு நசை, மதிமுக வறம்வள ௬மைகளி கொள்வருள் 

வளரிள நகைரனி செயும், 

அடலொோடு விதிதல் வி.ரஓ.கர் கொடுதஇிரு கலர்விழ் ம் 

வரமிகர் கரங், கடலன வருள்பெறு கஇியிஃ தெனவு 

பர் கழலடி. நிலைருறி தரும், 

௮டி.யெழு கலமது ம்ரையென் வள்ரிய மனிலுடல் வி 

ழவுதை பத, மிடிபட ஈனிதுனி பழிபடு மடியவ ரிபூ 

மென வவர்புக மிகும். 

இவைசான்கு மீசடியசாகம், அதனால் இது தனிச்செர்ஸ், 

1, பூதங்க ளோடுகலை பொருந்து மதியிசவி 

யேதர்த சான்மாவோ டெண்மயமு மாகுநீ, 

ூகி* வரன்மா அருதிஇர்ன் மகேசன் ௪ சாவெம்வித 

FG GS சத்திசிவ மாகுஈவ வடி.வு£, 

இன வயிசண்டு Brae ரீ சடியம்வோ,சர்ங்கம், 

1. ஆூணுடு பெண்ணென லன்ன னீயே, 

2. ஆணொடு பெண்ணுரு வான நீயே,



ச திருச் சிந்தைக் கலம்பகம். 
° 

3. தாயொடு தர்தையி லாதவ of Ow. 

4, தாயொடு கர்தை தமரென னீ௰2௰ய 

. உ ரு, உ ௪ * 

இவைகான்கு ஈாற்£ீரோரடி யம்?போதரங்கம். , 

1. வேதமதாதது, 8 Pus. | ௦, புவனம் தாது நீயே. 
2. மவதம தோதறு கீ2ய. | 6. புவனமளித்தலு 120. 

3. போதம தாத BOW, | T, அ வரில (ரன் DQ’ கபய. 

4, போதமஸிம்சுலு நியே. 8, அவருள் னி௰ றது 42 மிய 

. இனவையெட்டு முச்*3ராரடி. பம்போதரல்கம், 

1]. பொன்னு நீயே, | 0... ap BS iL. 

2. பணியு Bou. 10. ப Bow, 

உ புதிய னீயே. 11. அறிவு கீயே, 

4, பழைய னீ2.ப. 19. அறிவ னீ2ய, 
௦. உடலு நீ2.ப, | 18. பருவு நீயே, 

_0. உபிரு நீயே, 14. பதிய நீயே. 
7... ஒளியு நீயே. (1D use of Sus. 

8. வேளியுரீயே, | 16. பரம னீயே. 

இவை பதினாறு மிருசிரோ.ரடி. யம்போசரம்சுழ், 

எனவாங்கு இதுவுக் தனிச்சொல். 

நிபறும்பொரு ஸிசனிலும் பெரிதிலை Quen of aa 

சறம்பொரு ளின்பம்வி டளிக்குஈல் வகையா 

தண்ணிய வறிவா ஜூற்சட நெளிந்து.



இருச் EW 5 5H கஷம்பகம். @ 

தசைணரிய வுளத்திற் ர.வில தாவுள 

பொருணிலை புணார்கறு புவனபோ கச்தை 

வறுதுதுகின் னின்பம் வேண்டிப் புக்குக் 

கொசக்டர்க டுதிக்குஞ் சோம சேகரா 

புண்டச நதல்விமிப் புனிதா வடி.யேன் 

மனத்தினி லொருவச மதத்தினை வேண்டின 

னப்?பாரு எரியது மிக்க.நு நிற்கிலை 

ரப் டி. ளெளிதஃ தொப்பு வ றில்லா 

வனக த. கமலன் மனக்குள மலரப் 

பழய தொண்டாசம் பக்க மாக 

வருளென லெரிய னாதலி 

ன ருளுள மிரங்கி? யருளுகல் கடன. (௧) 

நேரிசை வேண்பா. 

கடனஞ் சயின்றமரர்க் சாக்கதோய் சுசிந்தை 

கடனஞ் சயிலமக ணச்சும்--படனஞ்சப் 

பாம்பம் புலியுட் பதுங்குஞ் சலி.பாம 

லோமீபம் புனன்மகட்கென் னோலு. (௨) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

ஓதா துலக «gona pia தள்வினின் பூட்டி யென்றும் 

Cast param மமவாய்ச் சுசிர்தையின் மேவிநின்ற



Sir திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம், 

தாதா ரிதழிம் தலைமாலைக் சாணுவன் றண்கழற்சிர் 

போதா லருச்சிக் 2 லாம்வாய்மை கூறும் புகழ்*சோமே 

காட்சி. 

கட்டைக் கலிப்பா, 

சொல்லி யம்பருஞ் சோதி சுசக்தையிற் 

சூரி பன்க£ர் விழ்தபு சோலையோர் 

ஒல்லி மன்றலை மஞ்சடர் தாலமும் 

வாரி சங்கு வளையுங் குமுதமும் 

பல்லி NAD மின் ரிய பூர்திலம் 

பான்மு கைத்கள வங்களுக கொண்டவவ் 

Cue gag Sars Guy grain wo 

மென்ன வோர்சுட மென்றன்மு ஊோக்க ச, 

(புயவகுப்பு) வண்ணம், 

ிநரில ருட்கப்ப ணைத்துக்கு டைக்தளி 

டீலரி நக்கிப்பு சிப்புக்கொ டும்பைக 

ணீமம துற்றுச்செ ழக தப்பு சண்டிட 

ஜேபி கப்பொற்பா குப்பைச்சு மந் தன 

வ.ரிமு முக்கிக்க லக்கற்பெ (Fel Sh. 

அரறிய ஈச்சுக்கு ஐப்புற்ற௮ு யாக்சன 

வூமைம கட்குக்த விர்த்திட்ட சொண்டர்சொல் 

அரசியெ டுத்துப்பொ றித்தற்செ முக்கனி



இருச் சுந்தைக் கலம்பகம். 

வாரிய லைப்பப்ப தைப்புற்ற ருஞ்சிவ 

வாரொடு கட்டி ப்பி டி.க்கக்கு மைந்தன 

மாவெள டுக்கற்ற லைப்பத்து என்பெட 

வரீமிச டுக்குற்ற ணைக்கச்சி வக்தன 

எறரிய லைப்பட்ட மிக்கற்கெ முங்கடன் 

மூளம முத்தொட்டு ரத்திர்சு சிரசையை 

Ap pan His HFA றக்கப்பு ரர் வோர் 

கயிழி யச்சூற்ற டப்பொழ்பு யங்க. 

ஐயம், 

கலிநிலைத்துறை. 

| யங்க கங்கணத் காணுவன் சுசக்தையம் பொழிலி 

னுயங்க வென் ஆஐபிர் வாங்கிட ஏ.தயன்சே uD dio sor 

மயங்க விசிய வலைகொலோ வெனவுறு மின்னிற் 

யங்க வான்புனன் மலர்கொலோ தகவறி கிலே. 

(அம்மானை) மடக்குத் தாழிசை, 

ரிய sGiw ens ரழியாடீ னம்ப.ரணா 

ரரியு மழுக்கடலி னேவினா சம்மானை 

யெரீயு மழுக்கடலி னேவினே யாமாஇற் 

மபரிய கடற்புனருன் பின்னேதோ வம்மானை 

வ.ருணனார் வாழ்த்த வழங னர்கா ணம்மானை. 

4) 

(<7)



ஓ ஏ ஓ ட o 

௮) BHF சுசிந்தைக் கலம்பகம். 
ர 

கலிவிருத்தம். 

அம்மான் மகனைக் தெறும் கணுதற் 

செம்பான் மழுவுற் திடுசெங் கரனாத் 

கம்மான் புகழ்சார்ர் தசுசம் இ.ரமே 

(-வம்மான் கழலெட் டுமிறைஞ் சடினே, (௮) 

தெளிதல். 

பதினன்குசீர்க் கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

இ.ரவினிற் றனியே புவிமகண் முடி.யி 

னுணையடி. மலர்புனை ay Sas 

Cu Poy னடந்து பரவையை புளத்து 

னிகறவிர்த் தொருவளலுக் கணக்கும் 

ப.ரமனற் பசிய துளவணி கடவுள் 

பங்கய னிவரொடு முறையும் 

பகருதற் கரிய புகழ்மலி சுசந்தைப் 

பனிவனைரப் பைம்பொமி லகத்தேே 

வரசெழிம் கொடிகொன் மலர்மகள் கொலென 

மயங்குறத் தோன்றிய விலவடன் 

வரிவிழி யிமைக்து மணிலடி பொறுத்து 

மலர்குழ Bolum Buy waar 

ணெரியழற் கொடிய வரவுரி யன்ன 
வேர்துகி னிறம்பிறழ் வதுமா



இருச் சுசிர்தைக் கலம்பகம். ௯ 

மியல்பின ளானம் முடஇயிர் பொருளா 
3 

யிசைக்கமின் னெனமனக் தெளிே. (௯) 

ஈயப்பு. 

எழுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம். 

கேளியுக் திறமய லினைவென் DOCH DI 

Fura க.ரனொசு சர்தைபினி 

லோளிருக் தனியெழி லொடுகின் றவரிடை 

யறலின் றெனவும னெஞ்சுயபெண் 

களிர் இசைபுக மிளிருர் கனமவை 

arch Shams Wades wel) 

னளினந் தகுகம லொடுசென் மனவன 

நடைகொண் டிடினுள தென்ற மி3யே, (௧௦) 

நேரிசை வேண்பா. 

அரவம் புனைந்த வ.ரனார் சுசிந்தை 

ப.ரவன பினர்பாற் பரிவு---மருவிச் 

சுசரீஞ் சமனுர் தொழவே யருள்வார் 

ப.ரமன் மனதொண் பது, (#35) 

நேரிசை யாசிரியப்டர. 

பஇபசு பாசமு won தனியாங 
கதியன் 'ஜெவருங் கருது நின்னைக்



௧௦ 

er
 

10. 

இருச் சதைக் கலம்பகம். 

கவுதம முனிவன் காதலி தன்னைக் 

களவி னச்செய SFL பானீ 

. தெத்தலம் களினு மிக்க டுதன்ற 

குழுமொழி கொண்டிங் கவனொடு குறுகி 

வேத்து ரப் படைமூதல் விளம்பிய வாருப்க் 

மீது ரீதனக் தெரிய நின்றவ 

ணேராக் கண்ட கோரக்க வரையி 

னயிரா வகக்கோட் டாற்நட மளிப்பித் 

தவவயி சாவத வருஞ்சுனை யாடிச் 

செவ்விய பூசனை செய்வெண் சேர்க்தவ் 

வருமையி சிறந்திநிம் யானையைப் பணிக 5 ga 

குருமுனி யறையும் குவட்டுக் கங்கையைக் 

(d . கோட்டாற் குத்திக் கொணரு மர்தக் 

கோட்டாற் றின்புனல் குளிர வாட்டிக் 

தன்னகாப் பொருள்வழு,ச் சவிர்ர்தன வரும் இப் 

பூசனை புரியும் பு.ரக்.த.ரன் டன்னை 

பாசிலர் நந்தியா லவனரி யாஇயாக் 

20. தேவரை வருத்திர் சேர விருத்தி 

யாவரு மறிய வனலினை வளர்த்தத் 

தீக்குளிப் பித்தத் தீமையை யொழித்துப்



தருச் சந்தைக் கலம்பகம். 5B 

பின்பவன் றனக்குநீ GURY any 

யன்பொடு தெய்வக் கம்மியை யழைத்துக் 

2, காடது முறித்து நாடது திருத்துவித் 

தன்பொடு பூசை யியற்றவுள் ளூவந்தங் 

சமு தலில் சத்துணின் றருள்வடி. வெடுத்துக் 

கடல.து பொங்கிக் கரைபுரண் டன்ன 

வுடலொூ முள த்தொடு மொழிவிலா னக்தக் 

80 ௬ரிகொள வாயிரங் கண்க ளாலும் 

பருகிப் பாடிப் பரவ முன்னின் 

ஐருள்புரிக் தமகுமோ ரமலனென் றெவரும் 

ப.ரவுஞ் சுசிந்தையிற் பரமா தமி3ய 

னுரைக்கொணாக் கொடுமைக ரூடையே னதனைக் 

ம. கரைக்குமா றறீயேன் கார்கோ ளூலகி 

லவரவர் நினைவுபோன் றன்புரு வாகித் 

தனியருள் புரியும் தயாளுவா நீயே 

திருக்கடைக் கண்கொடென் மறுக்கந் தவீர்த்தென் 

முடியினின் னடிபலர் முடித்துக் 

அ 0, கீடி.விலவ் வடி.நிழற் கதியருள் புரியே. (௧௨) 

eo. Caran, 
கட்டளைக் கலித்துறை. 

a Alay கிடைப்ப.ரன் பூர்தண் Fiber a | புகழனையா 
டிரியுக் கயற்கண்க ணெஞ்சக் குறிமுகந் தேறு தல்போற்



௧௨. இருச் சிந்தைக் கல்பகம். 

ழெரியுங் குணத்தின் விடமே கலர்துசஞ் சீவியெகாக் 

கரியுங் குறியுமா நாணன் பினைமின்னிக் காட்டிய த. (௧௩) 

(மறம்) 

பதினான்கு சீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம். 

காட்மி தல்குமுளை நாட்டி தற்குமரி 

தோத்தி லுக்குமென மிஞ்சுகண் 

காட்சி மிஃ்குமர னாட்சி 2ப்றுலகு 

BILE af ப வடுக AG oo Bp 

காட்டு வெற்பின.! கோட்டி பக்கரடி. 

காத்ரி புத்கி,,ப ருந்தொடெண் 

காம்புள் கொக்குகரை கார்ப்புள் சக். ரமயில் 

காக்கை பற்பறைய றைந்துகிள 

சாட்ட மோட்டொடொளி போட்டு விம்கணைக 

டாக் யுட்குரல லம்பிவன் 

சாட்டி யக்கயிறு மாட்டி மொய்ப்பவிலர 

சாத்த யெற்றுமற வன்பர்யார் 

தாட்டி கக்குமர வேட்ச ரிப்பலதி 

யார்க்கு மொட்டி Bonne பெண்கொளச் 

சாற்றி விட்டமதி கோட்டைச் சொலிச 

முக்க வித்தசவி ளற்க?வ, (௧௪)



திருச் ருிற்தைக் கலம் பகம். & hi. 

(இதுவுமறம்) பதினாறு சீர்க் கதழிநேடிலடி யாசிர்ய விருத்தம், 
ர் 

வித்தகத்தின் பலமலிமாம் பொழிற்ஈ சந்தை 

விமலனுதல் விழிமுளைத்த வீரன் றன்னால் 

வெள்ளீயபல் லுதிர்க்துவிண்ணிம் றரியா தோடும் 

வெட். ஈமிலா வெய்யவன்றன் குலத்துள் ளா ?னா 

முக்தையொ கத கலைகுலைந்து பகன்ம றைதந்து 

முறைதவறி யிரவுலவு முயலின் கூட்டின் 

(paul My வுலகியலாற் குறவர் தங்கண் 

ஹேைபெறுகல் வழக்கறியா தெம்பெண் லேட்கைச் 

சித்தமுற்று நினைவிரித்கான் முடங்க றன்னைத் 

திருமுகமென் ஹஜொருநாம மென்முான் பாகச் 

செப்பியநகின் முகத்தொடுவாய் கிழிந்து டாமுன் 

ீட்டியவன் னோன்முசராங் கிழித்த தாய்? 

யித்தலத்தி னிக்கணக்கம் முடங்க லாகு 

மெழின்முகத்தைப் பலகூறுக் இழித்துக் காற்றி 

னெதிரெறிந்து வித்தகனா யெனைவிட் டானென் 

றிசைத்திடுவாய் தூ.கவப்புன் சவியுள் ளாம்கே, (௧௫) 

தெய்வம் புகழ்தல், 
®% ese ரிய வனி விஈக்கப 

எண்சிர்த் கழிநெடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம். 

, சீலியு்கனி ஈயமுங்கன தயையும்பெறா நிறையும் 

சழையுங்குண முளனென்றுளி எரியும்படி. தனியாய்



க திருர் சிந்தைக் கலம்பகம், 

சவமிஃ$ச.ப வுழையன் ரன ஈகைகொண்டுறு மில? “att 

நயன வளி செதிர்கண் டட ஈலமிங்கிலை முனையின் 

தல2மன் ன வருட ல்குள மொத்த மிதழிர் 

Fly v5 Bon னி பம்புவி களிரம்பனரி யுடனே 

யுுமச்சப வளரன்பினு இசசிக்தைபி லுறைூியம் 

பமுமைபங்குறு பரமன்கழ லுளிலென்றுமுள் குவனே. ‘) 

நேரிசை Gouxorun. 

உள்ளுவதும் விள்ளுவது மறன்றனையா மற்றவேலா 

மெள்ளுவதுச் தள்ளுவது மேற்றனவாக்--கொள்ளுகனச்ம் 

காத்தருளு (OF WFLG MN BH GF HBS Lp ou LAV | 687 

றிர்த்தமமழுர் தோடுவதென் சீர், (௧௪) 

(மதக்கு) பதினான்கு சீர்க் கழிகெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

FA லங்கு தேவ தச்சன் செய்க பூசை கொண்டவன் 

மீமையோட, வாட வாறு இிரிவிதத்சொ ழுக்கொடார்ச் 

தாரி லங்கு வேணி யண்ண றன தனான வணிகர்வாழ் 

சாலி ரூழ்சு சிர்தை விதி சயில மாதொ டந்த 

தாரியவாள் பாரி யங்க 6க்கி னங்க ளோகங்க?வ 

தூய . ரின் மே! வம்மஞ் சுவண மேரி ரண்டென 

வாசணை: ? ரூத்த நின்ற வான்மினென்ன வாிமோர் 

மாம ௪::.! யிடைவி ளக்ன் மாய்வ சென்பர் மயலசே,



e ® 6 6 ச் 

இருச் சிந்தைக் கலம்பகம், BB 

துணிதல். 

தரவு கோச்சகக் கலிப்பர். 

nO ‘ * ச் ௪ ௪ 7 ௩ e 

மப்லீன ங்கள் குயினெனவே WHS Hus gH Hoi! FHI 

திலின யக (Heo iI FIIs குழலிலங்கக் குரளினின்ற 

பபிலிணங்கு சிலையினடன் ப.ரனரு சாரற் சுசிக்தையின 
் * ௩ ௪ ௩ உரு ட ச 

ரயலீண ௫ கொடியவன்போர்கடத்திடுக்கின்ன ரர்மன 2ம. 

வியத்தல். 

கைக்கிளை, மருட்பா. 

LOT BEL WH கந்தன் மலர்த்காரும் வாகி 

கிணால்கபில்2வம் கண்க ளிமைக்குக--குணங்கொண் 
. a ச e ட “73d 

ds LIC IT TES (19 ol Gr சந்தை 2யர மபா 

மலப்பாரின் மாவெழிலா யோங்களேோ கோலோ, (2.0) 

ம௫ழ் தல் நேரிசை யாசிரியப்பா. 

கோலேன் கோடும் கொடுமா மென்னே 

வேலேன வாளென் வீசம் மென்னே 

கோலை கோடிப் பாயா கோடா 

மேவிக் குற்றா வெட்டா வெல்லா 

e 

F வாயி னிவையோ வரிய வாகா 

Campa ளிகழ்ர்தி லேசாக் கொண்டு



க்கு சீரும் சுசிந்தைக் குல பகம், 

aon pion யாகச் செங்கோ ருக்கிக் 

காடே மலை? ப கடலே நாடே 

2ட யாக விரைவி OC ri. 

10. தன்னுபிர் போல மன்னுயிர் LIT ZA 

- மன்னுயி ரெவணிலு மறைப்புகன் மாற்றமுத் 

தன்னுட் டெரியுஞ் சத்தியாய் நாளு 
ஈலங்கெழு பூசை.பி னம்ப னடிக்குஞ் 

சிலம்2பாலி கேட்குர் திருச்செவி யவனாப்ப் , 

1௦. பெருமைப் பாணன் பெறப்பொன் லுதவென் 

ஜொருபதி யுநறுப் பரமன் ுயர்வாக் 

இருமுகச் தட்டிச் செல ச்தப் பெற்ற 

வருண்மன் ஒண்ட வ௰ன்மலி நாட்டி 

லென்னிரு சண்கொளு மீரா அுறுகட் 

20. பன்னிரு கோளென் பன்னு மருங்கையு 

2)விர் தார்க் கருளுமப் பதிகண் டார்கை 

குவிக்குங் கன்னிக் குமரிக் குடியுக் 

தன்னொரு பங்கன் மன்னு மால்வாழ் 

பன்ன வரிய ப.றக்கையங் குறவர் 

ப 
25. தாகத்தின் வளர்த். தனியுமழைக் மகள் 

ன் 

பாகத்த னாடப் பரிக்கருள் செய்
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30. 

BRF FERINSS SUULUELD, ௧௪ 

_மேவிய குமரன் வேள்விக் குவடும் 

வூவ௫) சிணைவிழி வடிலொடு சோதி 

வளமொடு வளரும் வடிவையும் பு,த்தொடு 

e * a * * 

. நளிர்பச னுறையு காகையுக் தன்னைச் 

சூழூற வாய்ச்த சுசிக்தைப் பதியில் 

வாழும் வெண்டண் மூடிக் கடவுள 

சருளா ரின்ப வானக் தந்தேன் 

பருதினார் போலப் பாலுவு மதிய 

நாணும் படியா காளிரு பொழுதுவ் 

காண மலரு கமலக குமுத 

குவளை முகம்வாய் கூர்விழி யற்புதத் 

திவண்மலர் கான்மண மென்னக் கலரஈ்த 

சுவைமிகு மின்பர் தோன் றிட லென்னே 

40. பாலொடு தேன்சகலக் தற்றே பனிமொழி 

வாலெயி மாறிய நீரென வழக்கிய 

வையஓ.ச பவனியி லறிஞர்க ளறைக்க 

பொய்யா மொழிப்பு லவசெலும் புகழை 

மெய்ிய யாக வையமற் றிக்கெ் 

e 
65. Sesrisn லுணர்ந் சனீ ளென்னி 

Qe arr அல் வா.சக வின்பொரு டெரி, (௨௧) 
2



& 9 இருச் கூரிந்தைக் கலம்பகம், 

குறளடி வஞ்சிப்பா, 

தெரியும்பொரு டெரிவிப்பவர் 

தெரிகின்றவர் திரிபற்றவர் 

புரிபஞ்சடை புனல்வைத் தவர் 

புரிமொய்ம் பொடு புரளுற்றவர் 

பரிவின் நிகம் பரசற்றவர் 

ப.ரவன்பினர் பவமட்சிவ--ெனவா-- 

கெழிற்சு சிந்தைபி னிறைவர் தங 

கழற்பங் கய.ங்கள் கருதுதல் ௧த3ய. (22) 

நேரிசை வேண்பா. 

கதியவிக்குர் தென்சுசிந்தைக் கத்தனே ம.0ப் 

பதியிலுக்குத் தென்கீழ்ப் படி.யிற்--.று இக்க 

asks சுரனென் றருள்விளக்க வோகல் 

லகத்தி சுரற்கருளு மாறு, (௨௩) 

இருவயினொ த்தல். 
கட்டளைக் கலித்துறை. 

god Caius erie பெற்றா ரருட்கவிகள் 

Por செழிம்பொருள் சிந்தித்துச் Gi Dogs CsaoGsrpa 
கூ.ரார்போருள்பல வாம்போ லிவளின்பங்கொள்ளக்கொள்ள 

வேரார்சுசிந்தையின்முன்னன் மையேப்ர்திங்கெழுகன்றேே௪.



இருச் சிந்தைக் கஒம்பகம். தஆ 

பன்னிரு சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

எழமுகாக் களவி தொழுத க்து மெம்மான் 

சுசிந்தைப் பதியதனி 

லெழின்மண் ணுறமெய் வீழ்ர்தியறைஞ்ச 

யெழுவார் நூகரு மின்பமென 

வழுவாக் கரணம் பறபலவு மருமவ 

உ gall» முதவிடமும் 

வரிசை நிலைகள் வழுவாமன் மலிவா 

மின்பக் கடல தனை 

நழுவாக் கருணை யுடனளிக்காய் ஈம்பே 

ஹெனையோ வென்ருசர்க்த 

நாமெய் பெனகின் கனிவாயி னறவார் 
கிளவி பருடவே 

வுழுவாற் செவிக ளுற்றனவா வஅன்வாய்க் 

தரள முதிர்ந்தாலு 
முடனே புச்க்குஞ் Gra gure gy sat 

யென்ற லுயிர் த. துணையே, (a9) 

இணைக்குந் ளாசிரியப்பா. 
துணைாமக் வெனலா “தலையென்ச் சொலியு 

மிணையிலச வடியர்க ளியைஞ்சுத லறிர்துல்



௨௦ 

10. 

1b. 

$0. 

EBF சுகந்கைக் கலா்பகம். 

கவட்டிவர் வழுவுமுக் கவியெனப் பிடி.ய.7 

கவப்படத் இறக்கு? மடமெலா மலையும் 

சமலியிற் றிரியுமென் மனனே 

Lp Lad fi மருவிய பொழில்களுக் கவரப் 

போஹழில்பல வளைஇய பபுலங்களு மிகப் 

புலங்களி லுலாவி௫ம் 1A acu Ber 8 ow 

ரூலொடு துறைவழி தொடர்ச் த; வரு 

தயிர் க்தி மணிகளி னொளியஞ்் 

செறிந்திவ ணிறைதலிம் ரிகழ்வரன் 

யாஜொடைக் தருகிலை யமுதுறு oe laa 

குடவளை யுவகைக் குருமூக லிய௬.ர 

ரெனப்பொனா முலகென விசைக்கு 

தீனியெழில் குலாவிய சார் 

aFimsous 8088 5 Owes an 

USNS SUID Gy மனன்மழு wns ws 

கத்தனைக் 6955) Oe’ on 

பிறப்பெலும் பெருங்கடல் சடச்திடம் கெனேரு 

ம.சக்கல மெனக்குிப் பிறர் தத Lp au 2 ew 

யர் சச னிரவியா மளவுகா Se 

mien எளத்தலை ப.றீலா செவளே



திருச் எரிந்தைக் கலம்பகம், உ௧ 

சென்றாள் வரூ௨ிமனும் வரூ.நா ளஞூளவெனு 

மிக்கீலை யெனத்தெளிந் தமைய 

25. ஈலம்பெறற் கதுவென நணியருட் 

டொடரீர்திடா இருந்தது மெவ?ன 

யெனப்பல விதக்திலு மனத்தினைச் இருத்திக் 

கன்மப மென3வ 

நின்றிவ ணிரக்திடி கெறரியுடை யவருகி 

OQ. ‘Snore புரியுமோ ரமலா 

விருளஞுளக் தொடுதிரிர் தெனைத்தையு மறியே 

னுப்வகை யறிகரா துழலுவர் தமைவலிக் 

தாதரித் இடு தலே யரிய 

தீரதலி னெனைவலிச் தடிமைகொண் டருளே. (௨8) 

நேரிசைச் சிந்தியல் வேண்பா, 

கொள்ளத் தருவான்றன் குஞ்சிதபா தஞ்சுசக்சை 

வெள்ளத் தலைப்பரமன் மெய்புகன்றிக்-குள்ள தின் 

களாத் தருக்கறுத்தக் கால், (௨௪) 

ஈலம்புனைர்துரை த்தல்: 

(வண்ட) தரவு கொச்சகக் கலிப்பா. 

.கால?மலா மஓமணங்கள் கண்டறியும் வண்டினங்காள் [ர் 
e @. 5 ௪ . * 6 

பாலவிழிப்ப.ரன்சுசிநைதப்பைம்பொழிற்கட்பணிமொழியா 
ஓ



௨௨ திருச் கசித்தைக் சமம்பகம், 

கோலமுறும் பவளலிதம்க் குமுதமணம் போன்மருதஞ் 

சீலமலை முலைசமப்பாற் மெரிர்ததுண்டேற் செப்புகவ. () 

பிரிவுணர் த்தல். 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

செப்போ விலங்கைக் கரச்தாவி தானிறுற செம் 

ஈபானக, மொப்போ விலங்கைத் தனக்குடங் கண்முத் து.௫ 
ப்ப தென்னென், றப்போ விலங்கைத் தவக்தார் மின்னே 

த் தரன்பிரிந்தாற், அுப்போ விலங்கைத் தகுவன 

பதுமன் சர்தையி ன. (௨௯) 

வேண்சேந்துறை, 

௪%இ ரத்தினிற் னொல்லு மை பக்கனைக் 

கசிதி மைஞ்சல் கருத்துக்கு wie gs. (௩௦) 

கலிவிருத்தம், 

வ். தனை போடுவ ணஃ௫கறி யேனைக் 

கக தனை யின்றசு சர்ையங் கண்ணா 

நிச். தனை யாயெனை கோமய af oF 

Rigen நின்னடி. சோந்திடச் செய்யே, (௩.௮) 

6 வஞ்சிவிருத்தம், 

செய்ய சோ திச சிர் )தயின் ' 

மெய்ய வென். நனை வேண்டுவ



,இருச் சந்தைக் கலம்பகம. ௨௩ 

ன.ப்ய வேமனெ ஸந்தநாட் 

செய்டி மூறு சிதைப்பவே, (௩௨) 

(சம்பிரதம்) பதினுறசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

சிதையாத புதுமைபல செய்வோ மிந்தச் 

செக் லுள்ப்ளா ரஇச.பிப்பச் சுசிக்தை மேவுஞ் 

சிவதாணு வெளும்பரம னருவி னாலோர் 

செப்புக்குள் ளஎடக்கிடிவோங் கபிலா யத்தைக் 

கையோவில் லொருகையினாற் கனக லோகக் 

காணவெடுச் தெடுத்துமுன்னே காட்டு விப்2பாப 

கிகியொரு வாயில்பல வரவங் காட்டிக் 

காதுகளுக் குள்ளிடி?வோங் கண்முன் பாகப்பல் 

விதமான வானையிந்த மண்ணிற் காட்டி 

விளங்கவொரு வீட்டினுக்குட் புகவுஞ் செய்ோம் 

விருப்பொடுமா காயமதை யருந்தென் முலும் 

வெருளாம கொருகொடி.யி னருந்தி நிற்போம் 

ப.தராமற் பலகலைக ளூலகிம் காண்போம் 

பரிவினர்க்குப் பகரர்இடு?வோா மெச்தராளும் 

௨... பதியிலுண்ணோஞ் Osu ecru தடுவோம் விர்தை 

பாரினம்போ லெவர்புமிவார் பகருங் காலே, (௩௩)



திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம். 

பருவ.ரலறிதல்,. 

வண்ணம், 

பகருப சுங்கிளி பூவைக ருங்குயில் 

பகமயி லன்றிலு ளானரை துன்றிடு 

பதுமவ னஞ்சவ லாஇய லம்புறு 

ப.தமு௮ கர௧ர மோடுவி னின்றெழு 

பனிமல ரின்கனி சேனுறை மிஞ்சப 

பசியவி எம்பொழி லேறுச சந்தைம அம்க்காரும் 

தசமக ளும்புன லாமக ளுங்கலை 

தணியவி டங்குறை வாமதி யின்றலை 

தனிமக மும்ப.ர னாரைம றந்தவர் 

௩டலைய ருந்துவ ராகவி ளைக்கொளி 

ககுமொள்ப ளிக்கினு ளேதெரி Gor mB 

_ஸனலிவுவி ளங்குவ தாகவி லல்டிமு கங்காணச் 

சுகமொழி செந்துகர் வாய்௧.ர எம்பலொர் 

துடியிடை வெளன்றவெனாவியெ னுங்கொடு 

துயருற லென்சொலி னேபிரீ வென்மிறுரு 

தொடாமொழி சண்டவ ளாகிய தன்பொரு 

டுணைபெ௮ு மென்றுனி யோபிகி வுண்டெனி 

களு மன்பெவ னா 2மன கெஞ்சமு ழன்றேயோ



திருச் சுந்தைக் கலம்பகம். ௨௫ 

சகமிக மும்பதி தானுற௮ு மென்றுகொ 

pum apes. wis aver gar 

pin har gener ¢poa dns SO 

சலனமி தென்றறி யேனிவ டன்றுயர் 
தவிரநி னைந்திவ ணே தநி கம்ந்தவை 

தயவின றைந்திடி னேதுய ரின்று௪ விர்க்தாளே, (௩௪) 

குறளடி வஞ்சிப்பா, 

தவவானவீர் தங்கோனது 

பவமாய்வுசெய் பண்பேயென 

வவனாசையி னாலங்கொரு 

தவரறானவ டன்றீமையு 

மொழி?வயற வோமம்பெறு 

குழியாடெனல் கூறுஞ்செய 

லதிபாவமிஃ சென்றோமறை 

விதிவிண்படு மென்றோதெரி 

வுறவாங்கு 

செய்வதென் சீர்மலி சுசக்தைக் 

தெய்வரா யகனெனுஞ் சிவகுரு பானே. (ற) 

நேரிசை வேண்பாடி 

குருவே சுசிக்தைக் குளக்கண்ணா முத்திக் 

தருவே க.திநிழலாஞ் சம்போ--இருவா



௨௭௬ திருச் .சுிிநதைக் கலம்பகம். 

hm sa யுருவி னுயி2.ர யொளியே ் 

கரு 2வ ரறுத்தென்னைக் கா, (௩௬) 

அருட்டி.றமுரைத்தல், 
எழுசீர்க் கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

arg Bo hain தமரறிர் தென்னாங் கடமிரண் டோ 

ரூபி ரெனரா, நீத்திடல் பிரிவா வினைதலென் ஸீயென் 

னேரிழை யேமட மயி2ல, வேத்திட வெவர்க்கு மிகபர 

மளிக்கு மெழின்மிகு சுந்தையி னிறையாய், மாத்திரை 

யளவு ஈம்மன மகலான் மலரடி.த் துணைகமக் குளதே.(௩.௪) 

இடமணித்தென்றல், 

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா, 

நம்பி னார்க்கிங் கின்பே நல்கு 

ஈம்பி டார்க்குத் துன்பே சாட்டுந் 

தென்சு சந்தைக் தேவ தேவ 

னன்பி னானா மார்ந்தே நீங்கிப் 

௦, பொற்பார் வேல வற்சே சோந்த 

வெற்பி னேர்ந்து விண்ணூ டோங்கு 
நாங்கு வேங்கை நாகர் தேக்கு 

கோங்கு சகச மாதக் கோடரப் 
பூவும் தாதுர் தேலும் பொக்கி 

10. மேவிச் இந்து வாச மிஞ்சு
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மஞ்சாச் சேர னாளும் பூவி 

னஞ்சங் கொஞ்சும் கஞ்ச வாவிப் 

பீனங் கூந்தற் காப்போ்க் கஞ்ச 

மீரன oso காவாய்க் காம்ப 

லாய்ந்த கண்கட் கார்ந்த நில 

மேர்து கொங்கைக் சோகீர்க் கொப் [கப 

ளேோங்கி யேகச் சோந்தே யாடிச் 

சாரீந்த நீரஈ லாரந்த வாசம் 

வீதி யெங்கு மேவ மாடத் 

. தோதி நீவு மாதர் பூணுட் 

காணு நின்றன் காமர்க் கண்டு 

பேணுஞ் செல்லும் பேரூர் காண்கி 

னீ2த பாசெஞ் சூதார் கொங்கை 

மாசே னெஞ்ூன் வார்மா லென்னே, (௩௮) 

இன்னிசை வேண்பா, 

என்றைக்கும் கன்றாளை யேத்துஈரைக் காத்தலே 

கொன்றைத்தா ரீசன் குறிப்பு நிசமென்றிங் 

தே.ராஞ் சுர்தை யிடத். தவனை யேத்இதனால் 

வா.ரான் மைக் காலன் ம£இத்து, (௩௬)



௨௮௮) இருக் சுசிந்தைக கலம்பகம், 

வண்ணக் கலித்துறை. 

waa சூடுஞ் சடையுடை. யீசன் மனம்பற்றக் 

அதிபன வேதங் கனி9வாு பாடுஞ் சுசிர்தைக்கண் 

௧கஇ.த.ார வேறான் நிலையென யாருங் கர் தற்றாம் 

ச.இவிளை காமன் சமனிட. சோடுக் தடங்கெட்டே. (௪௦) 

மடக்கு கட்டளைக்கலிப்பா. 

தடங்க லானதி லாதுபெய் வெய்யில 

தடங்க லானசெ னச்செறி தண்பொழின் 

மடங்க லான்புலி வாழ்மலை காட்டன 
மடங்க லான்மலி வாகுஞ்சு சிந்தையிற் 
சடங்க லந்த பொருளென் றடிதொழச் 
சடங்க லர்.த பொருளுர் தருவனே 
இடங்க லந்த கனைச்செற்ற பாதமா 
RBS OFS கறைதிகம் கண்டனே. (௪௧) 

(சித்து) பதினான்குசீர்க் கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

கண்டிடுதல் சென்றலதி னவகண்ட மென்பர்பல கண் 

டங்கண் முன்காட்டிவேம், கஞ்சாவொ டேதம் பெறும் 

பொருள துண்டுலகர் காணக்குடிப் பேமலா, ஓண்டமவை 

பலகூ யணித்தேக வருத்து2வ மார்பகலை யுக 2காக்மைகத், 

கீல்லாக்கு வேமன்றி ஈம்பனையி னங்களை. யன்போடு மூட் 
காள்ளு வ,



இருச் சுரித்தைக் கலமட்பகம். ௨௯ 

மெண்டிசை மதிக்கவே யணிமாதி இத்திகளு மிச்சித்தி 

கட்கொக்கு2மா, வெழில்வெள்ளி யுடனெண்ணி வைத்த 

பொரு ளெவையுகா ளேழெனிற் பொன்காணுவேம், வண்டு 

(pw லர்க்குழலிர் ஈஞ் Aga Osis For ap ங்குவி போலோ 

ர்பொடி, மந்திரம ருந்தென் தளிப்பனொர் சுந்தையரன் 

மாகிருபையா லிங்ங 2ன, 
(௪௨) 

(இரங்கல்) வெள்ளைவிருத் தம். 

இங்கே பியமன் னிடசக் தத்.துறி னென்செய் கோம் 

யா, மங்கேநிரய nam Bs கண்டிடி ளென்செய் கோம் 

யாம், பங்க யெனவுறு கெஞ்சே பயமிலை யென்செய் 

சகோம் பாக், Osa sary ௬ைச் சிவனைப் பரவில யென் 

செய் கோம்யாம், 
(௪௩) 

ஆடிடத்துயத்தல, 

தரவு கொச்சகக்கலிப்பா. 

செய்களெலா மதன்றாணி யெனப்பிறங்இத் இகழ்கஞ்சங் 

கைகளென வழைத்தசையு ம் கவின்சுசிந்தைக் காவின்௧ண் 

குய்கமழுங் குழற்கொடி$ கொஞ்சம்விளை யாடின்னே 

மொய்கடுக்கைத் தாரான்றன் முன்னிறைஞ்சி மீளுவனே. () 

| கட்டளைக் கலித்துறை, 

மீளஏப் பிறப்பினை ியாட்டுவை யென்றுனை வெள்ளுளன்பன் 

ஓ 2 
e ௪ டட 

ளாட் ௧௫. ; ரற்றுவை Gent apy Sev 
ஞளாப் பரிர்திங்கு ஈம்பினன் மாறறுலை Gy ord



௬௦ திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம். 

கோளாற்ற லற்ற சனகாதி 'யர்க்கருள் கூரந்துமத 

வேளாற்ற நீர்த்த விழிச்சுடர் தைக்கண் விடையவனே. 

இன்னிசை வெண்பர். 

விடைப்பரனை வேண்டி. வினைக்கு விடைதா 

களிப்ப ரருளாள ராவா ளிக்கும் 

பிசைக்கும் பொழிம்சுசிர்சை யெம்மா னிசைய 

வடி.க்குமுடி. யைச்சூடா ரார், சள) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

சூடக மாம்ணிக் கைம்மா னிடை.யல்லிம் ௮ர்துகொள் ளா 

டக மாமணித் தாற்றேட்டை, யே௱்றென வேவிலவென் 

னூடக மாமணி கண்டா சிந்தையி னோதுமென்சொன் 

னாடக மாமணிந் தாலேதச் சும்மையி னன்௮ுகொள்ளே, () 

குறளடி வஞ்சிப்பா, 

நன்ேசெய் ஈம்பர்மனை ச் 
தகென்கானிழை சென்சிரந்தையி 

-னன்பாலிணை யடி. மலமையெர்--சாளும் 

வாழ்.த்தி வண்ங்கிடின் வரர்களும் 

வாழ்த்த வெழிற்கதி வழங்டெ வானே, (௪௮)



O
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அருமையரறிசதல். 
(கார்) நேரிசை யாசிரியப்பா, 

வாலொடு வானக் சானிட நின்று 

காலொடு ஈடந்து கடனளீர் கொண்டுட, 

னுருமுப் பிளிறி யுலாவி விரிந்து 

கருவித்து ப்பரந்து கறுப்புக் காட்டிப் 

. பாவக் கறுப்புப் பாறத் இரிந்து 

மேவக் களிறைம் விரிசடை வெண்டிரு 
நீறணி மேனி யாறருவி wert தலை 

மாறிலா ஈடர்தரு மால்கறைக் களமுடைகி 

கரியுரிக் கஞ்சுகக் கடவுளும் போலத் 

தோன்றி யருணிறை ச௪ுடந்தைச் சோலையிற் 

பலநாள் வருத்தும் பாவம் பொறுக்கினு 

மொருகா ளின்ப மூறும்பெரும் புண்ணியம் 

பொறுத்த லரிதென விரிச்சகன் வெம்மையு 

நின்னது தண்மையு நீணில மாந்த 

ருன்னக் குளிர்செய் தலகுயிர் தழைய 

வருண்மழை பொழியு மரும்பெரும் புயலே 

. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 

். வறக்குமேன் வானோர்க்கு மீண்டெனப் பொய்யாப்



௩௨ திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம், 

புலவ ரன்பிம் புகழப் பெற்றனை . 

20. யாதலிம் றயைச௪ற் றறைவல் கேண்மோ 

வலம.ர லென்மனத் துளதொன் றதுதான் 

பொன்னகர் புகுந்து புரர்தரம் புணர்ந்து 

நின்னைப் பெற்ற நெறியுடை விம்கொடி. 

மன்ன னாட்டினின் னுள்வரு மின்னா 

2௦. மென்னுயிர் போலோ $ரர்திழைச் சேர்ந்ததும் 

பிரிந்தது மாக,த் தெரிந்துடு பெக்றி 

யாப்ந்திட வரிய தாதலால் 

வாய்ர்தது கனவெலு மாய மோயே. (௪௯) 

எழுசீர்க்கழி நெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

மாய மென்று கொண்டி டேன்பொய் வாழ்வை மெய் 

ய தென்பனிக், காய மென்று முள்ள தென்று காக்க நை 

வன் மட்கல, மாயு டைந்து போகு மென்ற வாறறிந்தி 

டேனைநீ; sou ளென்றி௰ய் காள வேண்டு ஈற்சு இந்தை நிச் 

| | (௫௦) தனே, 
கட்டளைக் கலிப்பா, 

நித்த னென்றுனை நித்து மெண்ணிலா 

£ச ருக்குளு £சனென் ஹேயெனைப் 
பத்தர் கண்டு பழிக்கவல் லாமனின் ' 

பத்த னென்று wets Ri. நின்றிலே



திருச் சுிந்தைக் கலம்பகம், ௩௯ 

OER DHS tenes ga னேளுநீ 

யித்த லக்தனை யேத்தரு டந்ததாம் 

சித்த சன்பிற் றிரியுஞ் சுடர்தைமா 

Qsa வென்பழி தீர்ச்தடி. சேோர்ப்பையே, (95) 

கட்டளைக் கலித்துறை; 

அடியா ரகங்க ளகலா னெனினுமிங் சென்னகத்தே 

குடியா rams சாகன்றோட வேகின்று கூத்துவர்தான் 

குடியா ரகங்க ளகடுற வுண்டளி கானமு௮ 

முடியா சகங்கழ கம்மாஞ் சுசிந்தையின் முக்கண 2ன-ஃ 

கலிவிருத்தம், 

மக்க ணத்தனை முன்னி யிறைஞ்டொ 

செக்க ணச்தவ ராயினு மேத்திடா 

இக்க ணத்திற் சுிர்தையி னேத்துமின் 

றக்கனைத்தொலை வித்தது தாங்கியே. (௫௩) 

(காலம்) பதினாறு சீர்க் கழிநெடிலடிலாசிரியவிருத்தம். 

தாங்கு ஈர்க்குத் தீன்கு செய்யுங் சாலம் வெம்பித் 
தீஞ்சீமென்றா ரஞ்சவுசை கால மெய்ம்மைத் 

தவமுளசை நிர்திக்குங் காலர் தீய 

சழக்கர்களை, வர இக்குங் சால மெக்கும் 

$



Ro BOE HF BSE AovibesBd. 

olf ங்குபுகழக் கொடையினரைப் UGE RE EN oD 

மிக்ககொடு லோபிகளை ச துதிக்குன் காலம் 

விரும்பிபிழி Gri acon விழையுங் காலப் 

விமலனடி. யார்குழுவை வெறுக்கும் கால 

மீ aa) Gleu குருகிர்தை பரசைக்கும் காள 

மென்றறைவா ரெக்கொடி.துங் கால மென்றிங் 

கஇியற்றுவரி னஇசபழிப் பினரா மென்றே : 

யெண்ணிடுநற் பெரியோர்கள் வாழும் காலக் 

நீங்குவினைச் சரக்குடலச் சோற்் ரங் 
சிவச்செயல்? வச்செயலீ தென்னத் தேருச் 

சிறியரல்லார் சுசர்தையர னருட்சா லத்தைசத் 

திமையெனச் செப்பாரிக் காலர் தானே. (௫2) 

ஒருபோருண்மேன் மூன்றடுக்கு, ஆசிரியத்தாழிசை, 

காலனை லென்ற கழலான் சுர்தைமறு 

கேல மழுவோ டெழ:?வ யவதூடைய 

மாலைமணம் கான்று மறாவுமே நெஞ்சே 

சோமன் புனைந்தரன் aGibens & Osc 

ஞூமன் புற ஈணுக வவனுடைய 

- பூமன் பழைசள் பொங்குமே நெஞ்சே



ஓ
 இருச் சுரிந்தைக் கலம்பகம், ௩ 

“சர்ர்பணியும் பெம்மான் சுசிக்தை நியமம் 

Ul Sas மோடு வர்லே யவ்னுடைய 

வச்வு ஈவில் பல்லி வ்ழங்குமே கெஞ்சே. (9௫) 

பர்ங்கியையறிதல், 
கட்டளைக் கலித்துறை. 

கெஞ்சத் தணைந்தென் வினையோட்டு மீச னிறைச்டச்தைக் 

கஞ்சத் சினிக்கழ லாரென்பொன் ஸனாள்சுடைக் கட்குறிப்பு 

ஈஞ்சச் கடங்கண் ணுயிர்ப்பாக்க போலு ஈகைக்குறிப்பு 

மிஞ்சத்தம் மெப்யுயி ராயான் பொருளா விள்க்கியவே, () 

விள்வற லிந்து மிலை*் தவனை 

வளவ ஸனிழைஞ்ச வரம்பெறுமேர் 

Bora tla ois Aten sud of 

டுளமொ டிழறைஞ்சுவ ரும்பர்சுளே, (Get) 

அடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பர், 

உம்பர்கோன் பூசைக் சூவர்துகின் ரரோயே 

௮ம்புரு சாரதர் தொண்டுகொண் டோயே 

ஈம்புசால் வர்க்குசன் மஜறமுடி. ஈவின்றோய்.. 

HDI Gp சோலைச் சுிக்சைப் பதியோயப் 

Be செம்பொன்மா லயஜஞெ0 சேசரின் நோயே



௬.2 

1). 

1, 

1! 

ee (% 

இருச் சச்தைக் கலப்பு, 

யம்பொற் சடையிலம் புலியணிக் தோயே 

யிம்பர்கின் றெவ்வுல கும்பரர் தோயே 

யம்பிகை பாகத் தருட்பெரும் கடல 

வெம்பி யலைந்து மெலிஈ்2த னானே 

சம்புவே யெனக்குன் ஐண்டயை புரி ய. (௫.௮) 

(நேஞ்சுவி$தூத)சீர்வகைக் கலிவேண்பா. 

நபடையோ டருட்பொறையும் சற்குணமுஞ் யார்க்கு 

மியைபானீ யல்லால்வே மோ கா---நயமோடங் 

gs ge பெண்ணரசி யாக்கியுமெண் ணுயிர வர் 

வெங்கழுவி லேற விளைக்ததுவும்--பொ.ங்கு விட 

முண்ணச் துணிர்கதவு முூட்டினத்து நீற்றறைஉய 

வண்ணக் தடமா மதித்தனவு[--விண்ணைப்பா 

யெட்டு மிமயத் தெழிழ்சனையி னேயாற்று இர், 

மட்டுமிமும்பூம்பொய்கை மன்னியெ.க்-கட்டி ப் 2பா 

விழத் துணிந்ததுவும் வெள்ள த்துள் வன்மீனா 

இரழொக் இறந்த வொருமகனை--மாழைப்பூ 

ணோடும் வருமாறிங் குன்னியது மன்னக்கள் 

கூடும் பெருர்துறையிம் கொங்களிக--ணீடுநு 

குருக்தடிபின் ஞானக் குருவாய்ப் பலரோ 

- ஒரும்பரம ஞண்டருளத் என்பு-டபுரிர் ௧.ஐவுர் சீ



Li). 

11. 

13. 

14, 

16. 

16. 

17. 

திருச் சந்தைக் கலம்பகம். கள 

தன்மகனைத் சேோர்க்காலிற் றந்ததவு மன்பர்க்கா 

ஈன்மகனைச் கொன்றுணவு ஈல்கியதுக்---தன்மயமா 

யுண்ணற்கூ னூட்டி. யொருகண்பேர்த் இட்டுமற்றைக 

“கண்ணப்ப நேர்க்த.துவுங் காசறுநீ-. -பெண்ணிற்பல் 

லின்புவிளைத் தற்கு மெரிஈரக லாம்த்தற்கும் 

வன்புவியின் மேலான வல்லவனீ--வன்பினொடு 

ஈம்மைப் புவித்துயரி னாஃடினா னென்றெண்ணி 

(lay Lb am LO! | ந நறியின் 8 மமவாரமன TT — (LP LO GOL FB} 

மாகாரக் கத்தனிவ ணுண்டிடுநற் செய்கையலாம் 

2.சாசா இப்புவிபிம் செய்வினைக்காய்க்--கோஇல் 

வழக்குப் படியென்று மாதகமகார் தம்மைப் 

பழித்துட் பதறப் பகறக்--கழிப்பித் 

இழித்தாலு மெப்புமியு மேத்தும் புலவ 

ரழச்சொல்லி யல்ல இடி.க.௮--வழக்கறிய 

வல்லார்கட். பாய்ந்து கொளலென்னும் வாய்மைகிறை 

சொல்லொக்கு மென்று அணைகொண்டும்--போல்லா 

வழுக்கா ௮ுடையார்க் கதசாஐு மொன்னார் 

வழுக்கியுங் கேடீன் பஅவென்--ஜொழிக்கா,ச 

மெய்ம்மொழியை யேற்றெள வியம்பிறர்பா லெண் 

ப லிம்மையொடு முன்னை யிகலான---வெம்மைப் [ஷம



௬௮ இருச் சுசிதிதைக் கலம்பகம், 

18. பழிதீரு மோனையர்க ணம்மைப் பழித்தா 

லிழிவே.து மில்லை யினமு--மொழிகேள் 

19. புவிக்கண்டற் போதகம் பொருந்தப் புகன்ற 

செவிச்சொல்லுஞ் சேர்க்க ககையு-மவித்தொழுக 

20. லான்ற பெரியா ரகத்தென்னும் வாய்மையிளை 

யூன்௮ுகாோ லாக்கொடொன்று மோதாத--தான்று 

41. இறனல்ல தற்பிறர் செய்யினு கோகொக் 

தறனல்ல செய்யாமை ஈன்றென்--- நைன் ற 

22. வாயுறை வாழ்த்தை மறவாமற் சென்றுளமே 

தாயினு மேலார் தயாபரனா--சேயமுட 

23. னெவ்வுயிருங் காப்பானி யார்க்கு மிகலில்லா 

னவகவுயிருள் ளார்ஈமையு மா தரிப்பா-னெவ்வுல,கு 

21. மில்லமாக் கொள்வா Carat gy Di PH «Aaa 

நல்லவக மென்றன்பி னண்ணினான்--சோல்லின் 

95. விருப்பு வெறுப்புமிவண் வேண்டா னேனினுக 

தருக்னொமொங்சாங்குச்சா லும்ஃவருக்கவாவ்2 வார் 

20, காரணங்க ளாகக் கரியூரித்துப் போர்த்சாஷ்மா 

செ. ரணங்க ளேக்க விடக்கொண்டான்-வா.ரணை க 

27. கங்கை மஇயெரவம். காணத் தலைக்சொண்டா 

ங்கை வலத்தி னனல்சொண்டா--னிங்குருகி



28. 

20. 

20. 

இருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம். ஆ 

ய.த்திரியு மிர்திரனு மாதித்த னுஞ்சமனுஞ் 

சத்தியன கத்திபலுக் தாம்ந்திறைஞ்ச--மா.த.இ 

ப்ளித்தவலரக் காத்தல் கமாத்தா னிவன்றாள் 

களிப்பினொடு தாழ்க்து கனிந்து--வளத்தினெ]ி 

போற்றிப் பொலன்கடுக்கைப் பூந்தார்காங் கொண்டெவ 

மாற்றற்கு நீவாங்கி வா (H+ ) 

வேண்டளசைக் கோச்சகக் கலிப்பா, 

வாசவனா டோறுநின்று வந்திக்குந் தென்ருசிக்தை 

பாசமுட னாருமுமை பங்கனைகெஞ் சேதொழுதாம் 

காசமுட னோப் தீருங் காரிமுகற் கோள்களஞ்சு 

மாசகல வாம்த்தாரை வாம்த்தலினென் மாகிலதக் 2௪ 

Bed hey SFO. 

நிலத்த ரிக்கனை யருவென தகெரித்தனேர் சகைக்கி 

சலத்த ரிக்கணை மேருவிற் ரூங்கலே னெயிற்கு 

ஈல,க்இ ரிக்கன்பு ஈல்குமாச் சரமமார் சுசிக்தைத் 

திலக ரிக்கன காசனத் தமாந்ததற் பானே, (௬௧) 

மடக்கு அறுசீர்க் கழிநேடிலடியாகிரிய விரு த்தம். 

தறபா சங்கரி கரே தடுஞ் 

ச,ம்குண சங்கரி தன்பாகா



PO இருச ச௬௪தைக கலமபகம், 

வெற்பென வெண்கரி யானாளும் 

வேண்டிட வெண்கரி யானாரு 

கற்பக மஞ்சுசு டர்ச்சோலை 

கண்டுயின் மஞ்சுசு சிந்தையினே 

யற்பினி லென்பணி கொண்டனையவ் 

வருளினி லென்பணி கொண்டருளே. 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

(6௯) 

கொண்டலைக் தாங்குர வைக்கூவி னான்மெய் குழைந் 

இழி?பய், கொண்டலைத் தாங்கு தஇரிந்தேனி என்பர்கள் 

கூர்வரிவா, கொண்டலைக் தாங்கு வரியாங்கென் பார்த்தொ 

மற் குள்ளருளே, கொண்டலைத் தாங்கு பொழிலார் சர் 

கைக் குளக்கணனே, 

சிந்தடி வஞ்சிப்பா. 

கண்ணலத்தின் புலனறியக் கவினலுறலும் 

மண்ணலத்தின் புனஓரு9 வகைகரலும் 
0” 

விண்ணலத்தின் புவிமுழுதும் விளைவு 
முண்ணலத்தின் புற, டலோ டுயிரெனஆ 

Coan our 

குரைப்பதென் QAR Rim ss 

suréseni தனிப்பா னருளெனிழ் ற்குமே. 

(on) 

(௬௪)



- 

திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம். ௪௧ 

இன்னிசைவேண்டா, 

தத்கா.ரா கார்விட் டரைமாற்ற வல்லாருங் 

பகொக்காஇச் சாஎரிறை கொண்மூவைப்--புக்கார்பைஞ் 

சோலைபுடை ரூழுஞ் சுசந்திரத்தல்--பாலவிழி 

யிசனடி. யேத்தா ரெனின், (௬௫) 

(களி) எண்சீர்க் கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம், 

a om so னயமேய்வுற வெழுகாச்சுசிர் தையினே 

யிடமானமுக மதுகோண்டரு மமழிலொண்கணி யரனைப் 

போற்றாதவர் தமையன்பொடு போற் Sapper apps 

புகழன்பின ரடியின்பொடு புகழுங்களி யோம்யாஞ் 

சாற்றுசவர் சான்றோர்களைச் சார்ந் துண்ணாகை யுழையார் 

சா.ராயமு முண்ணண்பொடு வசத தளாமயரு 

ளாற்றாதவ ரருள்வேண்டியள் எளவாக்களி கொண்டே 

பவனிக்கொருசுமையென்திட லறியத்திரி குவமே.(௬௯) 

பாங்கன் வியத்தல. 

எழுசீர்க் கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம். 
$ 

இரிதலைக் கனளா யயிற்படைப் ப.ரம சவனருட் ௪9 

தையிற் நெரித்த, கருவிழிக் குவளை நகைமணி நுதல்விற் 

கலைமுக மதிபிவட் கண்டா, ருருவிலிக் குடையா ரெவர்செச



௪2. திருச் சுரிந்தைக் கலம்பகம். 

னர் தலைவ ஸவுருவுகொண் முழுமணி யிவகாத், 'தெரிதரக் 

கலந்தும் பிரிர்துபி சொடு?தோர் தஇிசைதக் இடன் மிகுதிறச் 

செயலே, (si er) 

கலைவன்றளர்தல். : 

ஆசிரியத்துறை. 

செய்குவதென் பாங்கன் சென்றனனோ தெரிர் சனனே 

தெவளிர்தூண் ணாண்கொண், டுய்குவதென் னென்றுபுறழ் 

தொழிர்சன?னே வுமைகூறன் சிந்தி சத்தி, னெய்குவ 

(கன் னுயிராமே ரிழையு மொன்றாய், வைகுவதென் றென் 

றென்றன் மதப்பறிர் இங்கின்னம் வர் இலானே, (௬௮) 

தலைவிவருந்தல். 

நேரிசை வேண்பா. 

வக்இக்கும் வானோர் மசேசன் சு9க்தையுளார் 

நிர்திக்சக வன்பனெனை நீ.த்தகலக்--கர்தர்ப்பன் 

காலர் தெரிர்துவளை கச்சுடைசோ ரச்செய்தான் 

சிலர் தெரிந்தவன் போற் றோரந்து. (௭௯) 

தாஇிதலைவனை வேண்டல். 

இன்னிசை வேண்பா. 

தேரியங்கும் வீதி செவிடுபடச் சேணியர்க 

ேரி.பங்க ளார்க்கு மிறைஈ௫ர்தை மாறடுத்துச்



தருச் சுரிந்தைக் கலம்பகம். ௪௩ 

தாரிலங்கு வேலோய்கிம் முழார்போல் வேள்போராற் 

சீரிலங்கு செல்விதியக் கும். (௭௦) 

தலைவி யிரங்கல். 

ஒரபோருண்மேன் மூன்றடுக்கு வேள்ளோத்தாழிசை. 

தஇய.ங்கச் சுசிர்தையினிற் செவவான் றீத் தாக்கப் 

புயக*இச் தைப் போலென் பொற்பழிய விட்டு 

வய க்கத் நுறந்ததென்னென் மன் 

அயார்போ லஞ்சுசர்தை யம்புலிப்புற் சீற 

வியாரசெல் வம்போ லெழிலழிய விட்டி ங்கு 

வாயாடி நீச்சசென்னென் மன் 

நல்லார் சுசிந்தையினி னள்ளற் கரிமோதக் 

கல்லார்சொற் போலென் கவினழிய விட்டின். 

வல்லாரிற் சென்றதென்னென் மன், (ஏக) 

பதிஞன்குசீர்க் கழிநேடிலடியாசி ய விருத்தம். 

மண்புன லனல்கால் வெளியவை யவையின் மருவிட 

ou கண்வாய் மக்கு, மடைநிகர் செவிதந் தம்புலங் கெட 
௪ ௪ e ச் e, ° ue opdua ofp Buk Osr ys erp-, Sxmryemr gH 

த்தி நரைகடை வாயிற் கான்றிடக் கபமு.ர மடைப்பக், 

கடமழி பொழுதுங் கலம்கிடா துனையே கருதிட வரம்



௫௪௫ BHF சிந்தைக் கலம்பகம். 

இன் றருள்வாய்-,வெண்பனி மதியை யிடி.த்ததின் woh wit 

விரைந்தெழுந் தயிர் தீதிடுஞ் இனையோ, விண்டிகழ் மீனென் 

இிடக்கயல் பாயும் விர்தைகண் மிஞ்சுசீகா ட்டாற்றுச்-, 

தண்புனற் நுறையார் தருமு£யர் சுசக்தை தனிஓயர் யால் 

யெ வருக்க, தனைத்தனொ ட.முத லிங்கத்துட் கொண்ட 

SOL MF தாணுவாஞ் சவனே, ப (௪௨) 

பாணனை வெகு or eV. 

(பாண்) கட்டளைக் கலித்துறை. 

சிலைசேர்ந்தபங்களைச்சீகா மி.பன்புகழ்ச்சரிசையாழ்ச் | இபி 

சுவைசேர்க் கவனொக்காம் பாணா வுனையொரு தொல்ப[ தை 

னவை சேர்ந்து? தாம்றபெண்பாணினிபாமென்பனஞ்சுசிர் 

நவை2சாம் தடவெளை நீத்தான்றன் சரத்து ஈவின் மிட . 

(குறம்) பதினாறசீர்க் கழிநெடிலடியாசிரியவிருத்தம். 

நீவினவிலென் றுன்கு.றியென் னாவின் னின்று 

நடிக்கிறது துடிக்கிநுது ஈவிலக் சேண் மா 

நக.ங்களெலா மெமதெனிலுவ் குமரன் வேள்வி 

ஈகக்குற த்தி யானம்2ம குறிகள் சொல்வேம் 

புவி.பதனி லெவாகளுக்குஞ் சொல்லிப் பெற்ற 

புகழ்பெரிதில் விதிசாபப் புலவ ராகப் 

பு.ருர்தவிரு பஇினான்கி னிரட்டி யோரும்



திருச் சிந்தைக் கலம்பகம். ௪ 

பொருச்திடவம்மூன்றுடையகலைக்குஞ் சொன்னேங் 
e 

'கவீனுமென்றன் குறியணுவும் பிசகா துன்றன் 

கைக்குறியு மெய்க்குறியு முகத்திற் கண்ணிற் 
ஓஒ 5 . ° . 

காண்குறிடி மென்கையினெற் குறியுஞ் சோடு 

காட்டினவே நீரகைத்தப் பசப்பு னென்னே 

ரூட்சுசிக்கை யுமையோர் MD 

குரிமையபேது மன்பரென வொருவேற் காளை 

யுவமையிலா வ 

புறவுபிடி.த் தகன்றனனென் றயர்ந்தா யின்னே 
யுத்றிடுவான் கஞ்செகந்தை யு.தவு வாயே, (ere) 

வாயுறைவாழ்த்துமருட்பா. 

உதவிடுமோ மெய்ஞ்ஞான மோட்டிடுமோ காலன் 

சதியிடரளை யூம்வினையைச் சாய் த்திமோ மேலாவ் 

கதிவறியைக் காட்டிடுமோ கார்நிரய நோய்க்கல் 

கதகமென வாமோ வழிதனங்க ளென்றும் 

மதிவறியி னிற்பாய் மனமே மசவான் 

Ll சிமுறையி னேத்துஞ் சுசிக்தைப்---ப இயி 

னெந்தாளு மெவ்வுயிரு மெங்கு மியைந்து 

தீன்னேரிடலாது தங்கு முக்கண் 

முன்னோ மெய்ப்பொருளை முன்னி 
பின்னா பவுன்னு இவன்றுணை யென வே, (எட)



~ 

௮ திறாச சிந்தைக் சுலம்பக்ம். 

நேரிசைவெண்பா,. 

ஈ்னக்கன் புறுவானோ வென்றயர்வொள் றில்லா 
& ° “ ° . tl 

(2) Ot BH oor} சாருசெறி சாரா -னெளக்கரு இக் 

கரவா விடி.ம்சசம்சைச் கண்ணு கலோ யெற்குநுஇ 

யாவார்ர் தருடர் மே ரர், (௪7.௩) 

தலைவன் பாங்கியைப் பாராட்டல், 
கட்டளைக் கலித்துறை, 

அரா றணிபர னார்தென் ஈர்தை யருளளை்ய [னம் 

சீரார் மலைப்பொன்னிழ் சேர்க்கரின் றேன்சொத் ிறம்பில 

வாரா ரிளமுலை மானையு மென்னையும் வஞ்சியம்பாச் 

சேரா சிரியச் சிரக்கூனிற் சேர்க்குமென் சேயிழையே, () 

€வண்கலிப்பர், 

இழையணியு மூமைபாக னெழிற்சடை.பின் ம்திசூடிக் 

கமழைமிசைவெள் வளையேறுல் கழனிவளை Ab om suet 

குழையணிமால் விடை.யில்வர்க் கொடியிடையார் கலைசோர 

விழைவினொடு தொடருவர் விரைர்து. (௪௮) 

So) him sors yp றல். 
ஒருபோருண்மேன் மூன்றடுக்குக் கலித்தாழிசை, . 

விர் து விடம்போல் வெண்ணிர்து 'பொக்கவே 

யிரைந்து வருத்தின யென்னைச் சருங்கடா



இருச் சுகிந்தைக் கவம்பகம், ௪௭ 

wa rig வருச்துகீ யோமுனிவாய்ப் பட்டது 

தெரிந்து மறக்இடுஞ் சிரிலார் போ லுக் கருங்சடால் 

அன்பன் ுூழந்த தறிந்துங் கரைந்தெனைநீ 

அன்பஞ் செயுமா தோயக் கருங்கடா 

அன்பஞ்செய் யுன்மேற் சுடர்வேல்வேள் விட்டது 

வன்பன் றெனலே வாய்மை போலுங் கருங்கடால் 

தன்னைச் சர்தைச் சயம்புமமுச் சுட்டு 

மென்னைக் சடுசி பிரைவாய் கருங்கடா 

லென்னைக் கடுகுமுனை யிரையுண்டிப் பாருதவ் 

ஆன்னைக் சசடதென் லொக்கும்போலுங் கருங்கடால், 

தாதி தலைவிக்கு தலைவனி௰யல் புசைத்தல், 
கலித்துறை, 

கரும்புஞ் சேஓங் கடுக்குஞ் சொற்கட் ககின்மின்னே 
சுரும்பு் தேனுஞ் சூழ்காப் பரமன் சுசிற்தைக்கண் 

விரும்பும் தூக்கிழ் பொருட்க லாற்சொல் வினைமாற்றா 

னிரும்பும் பொன்னா லில்லல் காண்பா னிஹறையோனே,. () 

தலைவி தாதியுரை வெறுத்தல், 
கலிவிருத்தம், 

இரையும் Calon Ab gad eric fs 

e019 லீசீர் சசர்தையன் ஞன்றனி



௪௮ திருச் சிந்தைக் கலம்பகம். 

வரையின் மாழை வரைபெற வாயினுக் 

திரையின் மாட்டெனை நீச்ததென் செம்மையே, () 

(மடக்கு) பதினாறுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

செம்மலங்கு வளையல வன்செயிற் 

செம்மலங்கு வளையொடு பேர்த்தஓஞ் 

சேலையன்ன மெனக்களை கொய்கடைச் 

சேலைபன்னமென் ேனோக்கிய ரார்த்தலு 

மெம்மதத்தறும் கட்டுமி னென்்றிடு 

மெம்மத,க்தருங் கட்டுரை யோலமு 

மோடித்தல நாகநெ ளிப்பவு 

மேரடித்தல காம்பதர் தூற்றலுங் 

கம்மிசைக்திடு மிவ்வொலி யோடும் 

கம்மிசைந்திடு மோலு நிறைந்திடுக் 

காரிணங்குபொ ஹிற்றென் சுசித்தையிழ் 

காரிணங்கு களத்தனிக் கண்ணஞர் 

தம்மை யன்மைவே ருந்தெய்வச் தால்விரோ 
தம்மை யன்மை தவிர்செய லின்றெனச் 
கால மேலவர் சீர்த்தி ஈவின்றிடாச் 
தால மேநெய் கறிமரச் தாலமே, , (sya.



திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம், ௪௬௯ 

பலஃ்றொாடைவேண்டா. 

காலக் தகர் தனிக்குழற் சங்கரிக்குஞ் 

சலக் துயார்த இருமழிசை யாழ்வார்கன் 

பாலொத்த பைந்தமிழாம் பாயோடு பின்சென்று 

மாரலுக்குக் தன்பால் வழங்குஞ் FAG SLI I oor 

சாலக் கல* தமறை தார்?தடப் பட்டாங்கெச் 

தூலத்து ணின்ருலுர் தூாயவுளத் தல்லாலெக் 

காலத்தும் யாவுளுமா கான், (௩) 

தூலைவனிடர்தலைப்படல், 

வஞ்சித்தாழிசை. 

கசானமுறுவ் கலைமருள்கண் 

வானமுகில் வளர்குழலா 

டா னமருக் soon Sas 

தானமரு ஈலமுள வா 

கரிபணியுங் கனதனமா 

சரிபணியஞ் சடையகலாள் 

oN gow பதியொழியச் 

இரியவு௮ஞ் செயலுளவோ 

ச.ரர்கடொழு சுசிக்சையுறை 
ப. சமனருள்* பணிமொழியாண்



௫௦ திருச் சுரித்தைக் கலம்பகம். 

மருவுமெழின் மனயொழிய 

வுரிமையுறு முறவுளவோ. (௮7) 

வஞ்சித்துறை. 
உமையிடங்கொ ளொருவளைக் 

கழையிடங்கொள் கழனிகாத் 

துழைஈகிம்சதை சதமெனு 

மழையினன்பர் மனிதமே,. (௮9) 

நேரிசைச் சிந்தியல்வேண்பா. 
ம 

௪ 
e டு ௪ மனித Gg afl sm மியா வா லகு முண்டா 

ப் 6 % த ட . re ட 
கனிமைக் BOT LILI I LN oar open 3— Blan up 3 ion 

வான்சுசிர்தி ரச்மேேத்து வார்க் ௬, (௮2) 

(தழை) கட்டளைக் கலித்துறை, 
ஏம்தர்தணத்தகதக் மெம்மான் சிந்தை பிளம்போ மிலின் 
மா ்தர்ச தண்டழை நீத்த சென்னநம் மாதுகலைப் 
“பாத்தது தம்மொக்கு மென்றுமன் னாகண் படை சீதமுலை 

உ . ரூ ° e த . ன் ட 

சேர்த்தம்தவேள் கொண்ட£வன்பெற்றாணினைச் பே்செனவ, 

தலைவி முன்பனிவரம் டுரங்கல், 
நலைமண்டிலவாூரியப்பா, 

சேர்ர்தா னீத்தல் சிரின் Glen us 

தோர்ர்தா ரேல்வாலுச்சல் கோடப்



10, 

15. 

20, 

BHF FA GOSS SALUD ரக 

போரிற் சாய்ந்து புறக்தந் துட்டு 

தேரிற் சாய்ந்து செல்வார் மேஒஞ் 

்றிச் செல்ஓர் தீயோர் போல 

Cats தாக்கி யிருள முடுக்கி 

வீரி தொடர்ந்து மேலகழ்ப் படம தக் 

கந் துடை. மறன்மெய் கறுப்பக் கோபச் 

செக்தி புள்ளிற் சேர்த்து வெதப்பக் 

கடுவிடச் தப்பாய் சண்ணான் காக்க 

வேதியன் ips Mong gpd aus 

காதலின் வாசவ @) FS Salar 

மவ்வக் இனிகன் னருகின் வாட்ட. 

wit et மதியுமிழ் மாட நீத்து 

வையகக் அட்கடை வாய்க்காப் பிட்டுச் 

செய்யில வம்பஞ் சிற்றுயின் மேவி 

மயிர்த்துச் கலைகள் வாரிப் போர்ப்பச் 

செயித்துத் தன்கால் செலுச்இ யாண்ட 

வன்பார் வளரையென வான வரம்பன் 

றன்யுறை செய்யுஈ் தன்விற் கொடியை 

நிறு தீதப் பட்ட நெடுவரை புக்குச் 

சிறுகீற் பொதிய மொருகற் பூச 

வொருவரை யென்ன *வுறைய வடர்க்தப். 

பனிமலை யீன்ற பா£ சஇயென்



Ge. 

20. 

௪0. 

85. 

40. 

திருச் ௬ரிர்தைக் தலபுகம். 

ஹோடிய யாற்றை யொலியுள் ளடக்க 
ம.திபல கொண்டு வழிவிடு பாலம் 
பு.துக்கிய தென்னப் பபோர்த்துறை வித்துக் 
கர கடல் வடவை கதுவி யெழுக்கால் 
கொண்புகை மண்டும் வெண்கட லாக 
வீண்ணின் ரி.மீ.இ மண்ணின் ஜெொீஇர் 

சாரு குயிலஞ் சாரிகை பாயி ஓஞ் 
சேருமோர் பொழிலு epi ion ws சுனையு 
குயரீலவி னலியங் குறிவழி யல்லாஜ் 
றெரிதர வரிதாச் சேர்ந்து பொதிக்து 
வழிஈடை யெஇர்வார் வரையா முட்டினு 
மொழியினு மன் ஜி Ou So nf வரிதாய் 
மறை:பக் சவிந்து மண்விண் டெரியா 
துறவெண் புஇதாய் வருமுன் பனிநாட் 
சுரர்பதி யேத்தஞ் சுசிந்தா புரிபி 
னெரியோ டாடு மிறையோ னருளை 

மறக்தார் போலு மிருக் சா மென்னி 
ed n% gn ot Cava cor ma os sox குறைப, (அப் 

செவிலி கஇளியொடு இள ்தல், 

வெண்டூறை. 
குறையளக்கு மவாமுடியுப் கொடைலரையா திரமணி 

பூங் சொண்டுசேந்த, ஈறையளித்கு gallery சடிகரல்கட்



திருச் சுசித்தைக் கலம்பகம், hm 
ஓ * _ க (> க ந ° 

சூறியாரு நண்ப்2 கண்டே, ம்ஹைது இக்கு மர்ன்சுசிக்ஸ் சீ 

மலாக்காவின் களியே, A an Did Bg; மெம்பொனிடர் செப் 

Dig? OD a _ 
சர ம மீரா மொழியே. (ஹு Fo} 

ஆ௫ிரியத்தாழிசை, 

மோ.றழிமெய் நெஞ்செனு மன் றிம் கன்பஞு 

டொ மிலர் தாருறை சுசிச்தை போல்வே 

Ou Poor Chit pars இசைந்த விசம. (௯0) 

வேண்டாழிசை. 

ஈசனைச் சுக்தை யின்கண் ஹணுள்ளிற் 

பாசமுற் றிறைஞ்சல் பகட்டின் மேவு 

காசனைப் போக்கு கலம். (௯௧) 

(தவம்) பதினாவிரர்க் கழிகெடிலடியாசிரிய விருத்தம். 

கல்லதுறக் தார்ப்புசப்ப வவர்த்து நக்தின் 

னட்புசிமை பூண்டார்போ னட்பும் ரல 

கர்சியனல் வளர்த்தாசி நாப்பண் ணட்டு 

ஈலியாமற் றலைகழா நின்றிட் டாலும் 

வல்லபத்தோ டலைமனதைக் கலினத் தார்செல் 

வாசிபினை கிறுச்து தல் போல் வாசி தன்னை 

வாங்கிவிடாச் சரீதன?யா கந்தான் செய்யும் 

aN Fate வழி.பானும் வசங்கொண் டாலும்



Ge திருச் சுசிந்தைக் கலம்பகம். 

பல்லகுத்.துக் கதிரவனைப் பணிவித் சாண்ட 

பாலவிமி மான்மழுக்கைப் பரைபா கதக்தன் 

படி.வவிலக் கணமதையுட் குறியாக் கொள்ளும் 

பரவனையன் பிலை2யற்செய் தவ2ம யாகு 

மல்லதுமற் நிலையென் நிங் சான்றோ செல்லா 

மறைகுகராற் றென்சுசந்கை யமலன் மன்னை 

யன்புறுமெச் செயல்செயினு மகலாச் சர்சை 

யடி.யவர்க்கன் புற்றவமென் றறைகு வோமே (௬௨) 

O BTV MA IT FBO» 

கட்டளைக்கலித்துறை, 

. ஓரம சங்கர சம்போவென் றன்பர்கைர் தோதுமொலி 

வான மளக்கும் பொழிற்சுக் தாபு7 மன்னுகல் 2பா 

னை மலர்க்கு;; னா ப யேகர்தம் நாயகன்றான் 

மான மணாத்குின் வரக்கா மணியபொலி வந்தது 2. ச் (ந ‘ Pa 

கலித்தாழிசை. 

வகைய வென்று சந்தையின் வாழ்த்தினர் 

சர்தையி லிசன் நிகழ்வே 

இந்தையி லிசன்' றிகழப் பெறுபவர் 

Hinge ணீளனற் பஞ்சென முற்றிலு நீங்குமே.௬௪).



BOF சுரிந்தைக் கலம்பகம், 
ஓ 

கறபிற்படுத் தல். 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

GD 

ஓ 

சீங்கேனென் றுட்கொண்டு நீநீக் படும்பொன்னு Por 

பரிலோய், தாங் 2கனென் அ௮ண்ணினை த் தாங்கிறைம் தால ௬ 

சிர் தைக்கறை3ய, யிீங்கேகைக் கூட்டிற் நிருவிரு மான் 

மென வேயிசைஷீர், பாங்சேய்வண் பாவொ டசவல் பா 

ருந்தொரு பாவென 2. 

10. 

கலவியபின்பம், 

நீலைமண்டிலவாசிரியப்பா, 

பாகற் கோட்டிற் படர்து௫ர் வல்லியு 

நரகிள வண்டு நவிற்ற ஓங் கனியு 

மதர மரு ற்கு லளக Lop OT i) 

புணார்முலை யிசைந்கவற் புகவொரு மகளாய் 

மீக்குவர் சேக்கு வேங்கை சக்த 

நாட்பூக் தாவி சண்ணி நாட ஓல் 

கரிமருப் பிதணின் அுறுக்கிளி கடி தலும் 

பு)ைபடி ஜாலம் பூவகழ்ந் ெடுத்த லுஞ் 

சிறுகருர் தனையிடி தேன்மிசைக் Be ay 

மருவியி ரு.த்2ிறன் வாய்ப்பெய் Big 

மருவி யேத்றறுச் கூ. ரவை முழக்க ஓங் 

குசலெழக் கூயெதிர் வரைமொழி கேட்டலு 

(1-9)



௩௫௭ 

15. 

BHF FABOSS BVULUIGLD. 

மாமிவ் வகைபல் லற்புத மாகக் 

கானவர் மகளிர் களிக்கோண் மாரு 

விமயத் துச்சி யெழுந்தடு மருவி 

யாகா ரத்தம் கருளுட னமருவங் 

சேசா பேசர் இடைமூடி ஈஇயா 

யெழுந்தார்க் தோடி யிறக்தார் பாவக் 

குழுர்தா தாக்கு மப்பது சூழ்ந்தாங் 

90. கெல்லை.பில் புகழ்சேர் வில்லினை புடைய 

80. 

கொல்லி வெற்பன் குளிர்கா டாக்தாய் 

கிளர்மலை முகத்துக் கருபைநீர் வார்க்க 

மிவாண்சோட் டாரா மொருமக என்பா 

றெளிவி னொழுகிக் சேவக தன்சேய் 

களஸிகொண் டாடக் கானம் Csr) 

யிளமயில் சிவல்கட் இரைமிக வாயர் 

கொல்லை யாய்ச்சியர் குழலின் மூடிக்க 

முல்லை தோன்றி மூகைக எவிழ்ததுக் 

கமல (LPH(IP B கழுநீர்க் கண்ணு 

மலார்து கோக்கி மணிசகை காட்டிச் 

puppy ABD ww gel 

லிருவேரா டுற்று மொருவனா முக்கட் 

பெருமான் GDB பேரின் பென்ன . 

வரும்பெ.ற லாயிவ் வசலத் இன்றேன்



40, 

திருச் சுசிந்ை தக் கலம்பகம். (per 

, றிருந்திய வமுகக் தரளையா மிவடன் 

மொய்ம்பொடு முன்னி முயங்குர் தோறும் 

பொய்ப்பின் மொருமுறை போற்பல முறையு 

மெய்பனித் துருக AGIs விளைந்தன 

பூம்பதப் பெருவிரல் புறந்தாள் பறடு 

குறங்கடி காமன் கொடிஞ்சி கையடி 

கரும்பிடை யி.ரதக் கனியின் பாகே 

மலைமுலை நிலையு ச மணிச்சுறி யுந்தி 

விலையற வெழுர்் சன விண்ணில வழுதே 

பாடிக் கபோல மணிநி லக்கண் 

5. டேடருக் குரல்வளை சேட்கனித் தேனே 

இலகமென் னுதலிடை சரமு.று முச்ட 

யிலவித ழெழுக்தன வெண்ணரு மழுதே, (௯௬) 

தலைவி தலைவனை நிமித்த வமிப்புகழ் தல், 
கட்டளைக் கலித்துறை, 

அமு தச் சிவலிங்கத் தம்மான் சுந்தை யருளனைபோய் 
குமுதச்செவ் வாயிதழ் தோள்கண் ணிடத் இழ்குறியெனவி:!: 
சமயத் துனைப்பெறு மாருய்த் துடித்தன்பு சாற்றினவெவ 

வபயக் துனக்கென் னிகழ்ச்ச ததையறை வாயெனக்?க, () 

தலைவன் பேற்முழ் புகழ்தல், 
கட்டளைக்.கலித்துறை. 

மாயா மனிதப் பிறப்பூன மில்கரு மாற்றினென்றுள் 
ளோயாதுள் யாக்கிய வரக்யை யோம்பர னெண்சுசிர்தை



௫.௮ இருர் சரித தைக் கல்பகம். 

ேயாருர் கோளி யவன்கம லோதினர் மெய்ப்பயனான் 

வாயா லுரைப்பதென் சான்று நினைப் பெற்ற மாமணமே.() 

(ஊசல்) பன்னிரு சீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரியவிருத்தம். 

மாமணரைமெண் டி.சையாட மகரச்சத மிசையாட வண்ட 

சாட, மலராட மயிலாட மையா?ிங் குழலாட மணி ?வய் 

ஈட்டி-, சோமலுத லிடையாடச் சுடர்க்குழைகள் செவி.யா 

டச் துண்டத் தாடே, தூக்குபணி மணிஈகையை நிகாத்த 

னமென் றதன்முன்றிற் ௮ுள்ளி யாடப்-, 'பாமகளின் னவரி 

சைசகம் பதிகேட்கிற் பற்றுறுவான் மிகவென் நுன்னிப், பரி 

வினிவர் ராவுரைந்தாங் கெனச்சகிமா ரின்னிசையின் பண்பு 

தேர்க்து-, பூமணத்சென் னுடஇயிருட் பொருக்தியவோர் 

சுசிந்தையரன் புகழைப் பாடிப், போற்றிசைப்பப் புகழ்ந்து 

ளப் குழைர்சாடப் பொறிமயிலீ ராடி ரூசல், (௯௯) 

தலைவனை மேலவர் வாழ்த்து, 

புறநிலை வாழ்த்துமருட்டா. 

௮டகமா மேருத்2சா எண்ணான மம்புயமா 

மேடவிழ்பூர் தாட் பொன்மீன ரிம்மயிலா ளோடுமு? ன 

மாடமலி வீதுகண்மொய் வான்சு9ிந்தை மன்றத்துள் 

ளாடலி௰சச் தென்கலியை யாட்டி த்தற் பாடவருள் 

செய்? தவையாட்கொண்டவரைத்தேன்மொழியாள்பாக?ிமா 

மெ.ப்திசழங் கொன்றைமது வேணியனின் மெப்தழுவி[ு



இருச் சுசிநீநைக் கலம்பகம், ௫௯ 

கின்றுபுறு வ காத் திடர் மீக்கமறு மெப்ப்புகழ் சீசர் 

கன்றுபுரி மக்களுயர் ஈஉமணிபொன் னாதியசி 

ரின்னள வின் மமன்மேலா யெஞ்ஞானறுக் துன் பிப் 

பொலிவொடும் வாழுதி பொருந்தி 

ிபாலிசடற் புகழெஹி லொப்பிலர வுல 2௪, (௧௦௦) 

நிநச் சுசிந்தைக் கலம்பகம் 

a 

Ip D0) Dm. 

  

இ வதாணுகாத ன் Oi a டி வா ழ் Ne





a 

(Gon oo Di Comer. 

திருச் சீசிந்தை மும்மணி மாவல, 

    poo 

காப்பு, 

எம்மணி மாலையினு பேர்ச் சுசிர்தைக் சாணுவற்று 

மும்மணி மாலை மொழிபொருட்- செம்மை 

யொருசொம் பிருசெவி மும்மதகமிதாண் ணால்வாய்க் 

தீருவஞ்சைக கையான் ரும், 

நால். 

வெண்பா, 

லைனை 

சுசிர்தா புரியிற் அுளவளைப்பால் கொண்டு 

கூந்தார்க் கருள்புரியுல் கத்தன்--றகம்பேய்தெள் 

காலைச் தொழிலருட்டென் காலைக் குடிகொளத்தென் 

காலைச் தொலைத்தருள்வான காண். (௧) 

கலித்துறை, 

கரண்பாருக். காகும் கயிலாய நாகனைக் anf gyast 

பூண்பாருக் காகும் பு.ரந்த.ரன் போற்றும் புகழ்ச்சுடிர்தை 

பூண்பாறுக் காகு முடலென்றுள் ளுன்ன! யுவர் இறைஞ்ச 

மாண்பாருக் காசென்று மாயா வவன்சழன் மன்னுவ்ே.(௨)



BOQ. 

இருச் சிந்தை மும்மணிமாலை, 

ஆசிரியப்பா. 

மன்னிய மறைவாம் மரபின் வத்தில் 

கன்னைபைக் தர்தைதன் னருளான் (pig db Ba 

BS bh Ch AU SGTIY & திர்வழிக் காவலர்த் ( 

Cat se groan மேய்ர்தவச் ரீவின யான 

வீடாத் தெய்வத் தலம்பல வியையக் 

கடறிடர் செய்து கண்ட நாட்டிற் 

கொஞ்சிமண் னாடக்குக் கோடகச் செவிவாப் 

விஞ்சை யூதி விண்ணு முக ் 

வெண்கிரி மேவினோன் றண்கோல் கொண்டுள் 

ளுண்மையி னாண்டி௰ மொப்பறு சேர 

ரூரிமை.பிம் பணிகொள் ளஎருணிறை சுசிர்தை.பி 

லிரலிபு மிருளு மிணர்தா லென்ன 

வெரி து மேனியிற் கருமுகில் வண்ணற் 

சலக்து மேற்கொளுங் கரியுரிச் கஞ்சுக 

சுடு. முண்ணிலை மருவுமவ கொளியையு மிருளையு 

நுண்ணிதிம் காட்டு நுதல்விழித் தவே 

யென்னலுளி னிலைத்தனை யெளியேன் 

பன்னுசொன் மாலையும் பரிக்தணிர் தருளே. (௩) 

வேண்பா, 

அருளாரர்த மேனி யனந்தக் குழைக்கா 

இருளார்ர்த சண்டத் திழையே-தெருளார்ந்த



இருச் சுசிந்தை ரம மணிப சீல. ௬௩ 

* ச் ச ° ச் 

(மங்கை யிருவர் மகிழச் சுசிந்தைபி௮ன் 
e ry ஓ e . on 

செங்கையின்மான் காட்டு இரு, 

கலித்துறை. 

(௪) 

மடிய கைவெண்ணை யோடுரமழ் கட்டி. ௨ஞ் சரய 

பாருடிகழ்பூர்தொட்டி லஓும்பொலி சேய்பயல் பூச்சபோாழ் 

ருடிகமளத்துஞ்சுசற்ல தப்பிரான்மெய்யெரிபிணிற்கள் (பிக 

hy. ip வாயின் மாள் சுறை வாமைன்ப ராய்ர் தவர, இடி. விய HM Don Y ச் 

KO. 

ஆசிரியப்பா. 

அயா கூட்டத் நார்ர்தான் காத்து 

மாய வான்கன் முல்வான் மருவ 

நீண்டு சனை த்த தூண்டு வெள எரி: 

கான கடுந் தோட்டுக் கனியை யெறழ்று 

கஇண்கிணி கொஞ்ச மண்களி மிஞ்ரப் 

பண்புட னடிக்கும் பாலனு முமையு 

மிடமுறள் செல்கே மிகழ்மலி கமலத் 

கடமலர்த் இருவஞ் சதுர்மறை வரனும் 

வலமுற வென்சிகு வாழ்வெண் கலைபு 

மலமர் முடிக்கு மரனையு மசங்கொடு 

கற்ப மவிக்கும் கருண் நீடி. 

ய. ,5 வடிவா மயைந்தொழில் புரியுர்



2.0. 

திருச் சுசிந்தை மும்மணிமாலை. 

தனிமுகம் பொருளார் தாணுவே பிறவிப் 

பிணிப்பறுத் தருளுர் இருச்சுசிம் தையிற்றன் 

சிர்விழாப் போற்றத் தேளூர் நின்று 

வா.ரணி வனமுலை வருக்இட வருமிளக் 

கார்விழிக் கனிமொழிக் காரிகை தனையவட் 

செட்டுடைசத் தந்தைதாய் தயங்கக் கொண்டா 

னென்றுனை யல?சா ரியம்பலா லவளை 

யிட்டமெய் வைப்ப விடமோ வின்று 

மட்டவிழ் பலமலர் கட்டிய முடியோ 

வெவ்வமில் கங்கையை யேற்றைமற் 

ஹெவ்விடைக் கோடலவ் விடத்தெழில் விளக் 2௧. (௬) 

வேண்பா. 

விளக்கா மிரவிமதி விடாகு மண்ட 

மளக்கா வவைநிறைவா னாகும்--களக்கார்ப் 

பெருமா னருட்சுசர்தை பேணி ஈமக்காத் 

இருமா னிடத்தொடுற்ற ரே, (sr) 

கலித்துறை, 
சீரார் கயிலையிற் முன்றனைப் பூக்க திண்மைபெற 

வாரார் கடுந்தவ மாற்று முனிவர்க்கு வாழ்பரன்றென் 

பாரார் கயிலைபி லாமென்பக் கண்டுற்ற பண்புபெறு 

மேரார் சுயிலையி சாஞ்சுசர் தாபுரி யேத்தமினே, (௮)



இருச் சுசிந்தை மும்மணிமாலை. ௬௫ 

ஆசிரியப்பா, 

ஏற்றுத் துவச மெழுப்பிய சாற்றி 

னாற்றிசை யோரு காடிக் காண 

மடொ சூரன் மாயப் போரிற் 

பகுவிட வடி.வம் பலபல வாகிப் 

புகுதக் கண்டு பொறாதவை தொலைய 

விந்தை தான்செய் விர்தையிஃ தென்று 

சிந்தை களிக்குஞ் Filan தாக 

வன்கா னுற்ற மரமது கொண்டு 

தன்கா லாக்கிச் சார்ந்து ஈடி.த்கலும் 

(0, பன்னிரு ஈபனன் றன்னயி லேவப் 

புன்னெறி யவுணன் 2பா.ராற் மு.து 

வெக்கைக் காட்டி விம்படை தாம்ப்பக் 

கண்டிடை யெழினியாக் கவிகைதன் கையிழ் 
கொண்டு சாய்த் சாடும் குடைகூத் தென்ன 

14. முதிதுக் குச்சுகண் முற்ற வார்த்த 

பட்டுக் குடைகள் IGG LL gy 

கட்டெழி லக்குகன் கா.ரவ் வவுணன் 

பட்டது கண்டு பரவையா மரக்கிற் 

சுட்டிக் கொட்டிய துடியாட் டென்ன 

2), வி.சச் சிறுவர் மெய்கள் வளை தத் 
Gls SAPS துள்ளற் களியும்



ஆப கருச் சுிந்தை ரதம் மணிமாலை. 

வாணன் மகளான் மாறைழ் க மகலைக் 

காணச் காமன் காட்டி. ப சபேடென 

மஞ்சள் பூரிச் செந்து gre Y 

25௨ யஞ்சனம் PHF GO Mar டி.கையாம் 

ஜெய்யில் பைக்க பொல்ம்முலை காட்டி 

செய்யி குழலி னீண்மலர் ரூடி. 

யொருபாம் காட்டு மிருமெய்க் கூக் று 

மண்டெ ழி லச்சேய்க் கண்டி உச் ரசியாள் 

8), கொண்ட கடைபக் கூச் 2தா வென்ன" 

வகட்டிறு சாய வாடை, - யுடுத்திக் 

கதுப்பின் மஞ்சள் பூக்றுக் குவினள் 

காருடல் வெள்வாயம் கடைஇ மென் னும் 

பேருறு பள்ளுப் பெட்புு கூற்று 

மல்வணி ரக்ச னருஞ்சுறை மீட்கும் 

கெவ்வமில் லரிகொள் ளெழிழற்குட. மென்ன 

மண்பொன் செம்பின் வாய்க்சுபல் கும்ப 

மொண்டுரம் தண்டி னுறவைத் !ரீதாங்ட 

விம்மி நடி.க்கும் விகோதகும் கூர்ம 

௪0 மம்மால் வாசனொ ௨உரும்2்பார் செய்லு 

மம்மரிற் கொண்ட மல் லா வென்ன 

a
 

Ct
 

வசிவா சீட்டி யலகயி றண்டக் 

க்ருவிக டொட்டுக் கனிந்து வாக்க
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வ — க | 
இருச் சுசிந்தை ரற்ம்மணிமர் லை, & ot ட் 

யொருல்ொ டொருவ (HERI மோடு 

மருவிப் பிடிக்கு ம்ல்ல்க கனிய 

மர்மன் விட்ட தயா னையைமா 

லாவி நிக்கம் கரங்கண் கொண்ட 

வல்லி பாட்ட காமென மெய்பேர்ற் 

6 BHT லியக்கும் பொய்க்கரி யொடுமுன் 

னணுகி யாட்டு மாலிக் கூத்து 

ஹர்க்க்மெய் யவுணர் மேர்கங் கொண்டிறப் 

பாகவி கொண்டெனப் பாவைக் கூதீறும் 

பு.ச௫்கடா மெரிப்பப் பொருது லவ்ணாக் 

கிரங்காக் கொட்டி! ONG Garay வவனா 

டும்ரிர்தவெண் பொடி.கொண் டிறைவி பாணி 

பரிர்து கொட்டப் பார்த்தா டுக்சன் 

பாண்ட சங்கப் பண்புறு கூதிது 

மென்னச் தொண்ட ரிணைக்கை கொட்டி. 

முன்னி யாடது முதிர்வுள் ள்ன்பர் 

வெண்பொடி. கொண்டு செஞ்சடை கிரிய 

வொண்படி ய.ர வொருகா றூக்கித் 

SOKO தாள்த் காண்டவ மாடதுங் 

கணிகையர் வாய்கை சண்கா லொத்த 

வினிமைதோ ளிசைய மிதவவி ந்யமொடு 

மசனலு மருள் மருட்டி நடித்தது



௬௮) திருச் சுமை மும்மணிமாலை. 

முதற்பல கூத்து Our age OF Dud 

கரிழேற் பேரியும் காளைமேன் முரசும் 

பரிமேற் படகமும் புதனெண் மேளமு 

மார்த்தலை கடல்செவி டாகப் பவனி 

70 காலா மாட்சொ ணல்விடைச் சேவை 

மாலாற் தாண்பான் மழையாற் ரூழக் 

தரியா தாவி தணப்பான் அணியு 

Gon hey oom Go Haus” we Er DO gp 

மாகவைர் தாநா எச்சேச் சேவை. ' 

19 யோசையி னளித்தவ னுயிர்காத் இட்ட 

வருணிறை சுசிர்ையி.னமலா வப்புகம் 

தெரியக் கண்டுர் தீர்ளிலுள் என்பு 

சே.ராச் சிறியேன் சிறுமையை 

யோரா தவ்வன் பூட்டுவை யுவர்தே. (க) 

வெண்பா, 

உவச்சா லலாதுலக சோம்பாரவ் வோம்பு 

மவக்தாழ்க்கு நித்தியம தன்றா--னிவந்த 

தவர்தாழ்வி லாச்சுசிந்தைத் தாணுவனை நர்சம் 

பவந்தாழ்ப்ப நின்று பணி, (௧0) 

கலித்துறை. 

பணியைப் பணி௰யனக் கொண்டார் சுசிர்தைப் பரசிவளழ் 

பூனரிஈயப்பணியெனக்சொண்டேசள் மேளியித்பம்நியபன்



திருச் சுசித்தை ரதம்மணிமாலை. he 

பணியைப் பணியெனக் கொள்வானீ ஊஞ்சுச லற்றுளமே 
5 ர் 6 e ச 

பணியைப் பணியெனக்கொள்ள் மன் மே.லும்பகருவை2ய . 

11) 
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ஆசிரியப்பா 

பகருதற் கரிய பனிமஇக் கலையை 

புகவிடி. த் தப்புறத் துலாஈஇச் ஈறவைப் 

போய்ப்பொரப் பாயுங் காய்செனெ வாளைகள் 

ரூழ்கோட் டாறுடைச் சுூிர்தர மதனின் 

மாணிக்கப் (பொருப்பின் மசகதக் குவடு 

மாணிப் பொன்னோ டருங்கருர் தாது 

மெரிகள்ற கொழுக்கதொடு இமுடிற் றிரளுங் 

கூடிய வெனவிரு கூற்றொரு மேனியிள் 

பாடிவண் டரற்றிக் கூடும் கொன்றையொடு 

தள வணி மூடியுஞ் சுடர்விழி இலகக் 

குளமும் விளக்கக் குலர்விக் கார்கிற 

வரியொரு பாலி னழமகெமழக் தோன்று 

மற்புதத் இருவரு வாகிய பரனே 

மெய்ப்புவி யயனையும் வைத்தவ னெனுமுனை 

யக்குறி யெப்பா லாக்கனை யதனையென் 

சிக்கறு த் செனதுட் டெளிவறச் செப்பே, ( 2.) 

வேண்பா. 

செப்புக்கேரர் செப்பாய் த இகழுந் இருச்சுசிர்ை 
யொப்புக்மீகா ரொப்பாகவோத்தகமும்-வைப்பு;கொட்



௭௦ BHF Fb OS apity pont teaey. 

டாணுவலிக் கேச டி. தாழாதார் சரவிநடு 
t 

காணுவர்தென் கோணா கமற்கு, (௧௩) 

கலித்துறை. 

கம்பிக்கை யாயிச் சுசிந்தையிழ் றங்கழ ஞடி.நின் ந 

செம்பிக்கை யானனச் சேவைதக் தாண்ட திருக்கருணை த் 

றும் ரிந்கை யானனக் துப் பின்றம சர் தாமனி யே. 

வெம்பிக்கையாற்றெழுததனினையேயென்றும் வேண்ட (ye 

ஆகிரியப்பா. 

வேண்டாமை யொன்றுனை வேண்டுவ னக 

யீண்டைப் பெற்ற வி.ரமில் யாக்கை 

யாண்டே பலவ வாயினு மின் னே 

மாண்டே யொழிபினு மன்னே யென்றன் 

9 மனறுன் றன்னை DOSE STEW DW 

பேேண்டு உ லொன்றுனை வேண்டுவ னஃ2த 

பரின்ேற காளையே யென்றே யாயிலு 

மெங்கே யேனு மெவையா யேனு 

மாண்டே பிறக்கிலனு மாயா தாசரு 

10 ஸணிண்டே நீடு நின்கழ னினைப்பே 

யாதலி னீண்டே யருளுதி யெனக்கே 

Sr LIMON GB கம்பு கேமியும£ 

தூம்வேனசமுஞ் சுருதியு மூசியூங்



10 

SHE FASO S ap't coonllinteey. ௭௧ 

கொண்டிரு மழுங்குமுட் கூறே பட்டு 

விண்டுவு மீயனும் விளல்கிய aig Can® 

சுந்தையா ஈகரிற் நாநீர் சடையிற் 

சுந்தரு ளொழுசகவாம் சபிலைசா யகனே. (கடு) 

வேண்பா. 

oy ௮ 4 (ர * 

காயக மாகிய நறபூஞ் சுசிகசையைத் 
உளூ . 

தாயக மாக்கிய GK GQYMTG— Gaus 

விடைக்கொடி ?யாய்மான் 2மவினப் பாலி 
ச் 

oof) mr. OER Ig. யாட்கெங் கடம். (ஐ ட) 

கலித்துறை. 

இட த்தார்க்தெழுந்தறமெண்ணான்கு2மாம்புமை?யோதுகிறன் 

கடத்தார்ர் தெழுக் தாக்கின் 2முலிங்காட்டுங்கவின்௪சசிர்த ச 

SL FSU தெழுந்சவக் கன்னிகன் மக்கலக் தாணுவ?ன 

குடத்தார்ர் தெழுக் தழமுனிக்கருளக்கொண்டகோலமென்னேடி 

ரோ
 

கோலப் பொன்னகர்க் குஞ்சாம் வேண்ட 

ஞாலம் தருள்வான் போல வெழுந்து 

கமலக் கோயில் சுரையளி மறையேரல் 

வனமுளை பூசி மணாற்பரப் பேடங் 

கலவ "னடைவழி யறியா விதிவரி 

பலவுயிர் படைப்பிப் ப்ண்பினி லயனு 

மலைக்கர மொள்வளை யானிசை முல்லை



௦௨ 

10 

1௦ 

20 

2௦ 

திருச் சுசிந்தை மும்மணிமாலை. 

Cov ams குழனீர் மெய்ச்சுமி சேமி 

பியையவெவ் வுயிர்க்கு மி. ர,௧௫௬ காப்பிக் 

செயனிறை வஇனாற் றிண்ணிய மாலுங் 

கங்கை சுமந்து கடுக்கை தாங்கி 

யம்.॥றைத் தாரொடு பொங்கர வங்கொடு 

களமை காட்டிக் கருணேதண் கொண்டு 

மறிமா னேந்தி மருவலிம் பரனு 

மாயின நாமிவ் வருட்சிவ தாணு 

விருவ?ரா டொருவனு விசைந்து Apacs 

தானே யாமக் தனி வர்க்குங் 

கோனா நிலைமைக் குருபர னென்று 

காமரிற் சோட்டா முய சன்னி 

சமல முகத்துக் குவளை விழித்துக் 

குமுதவாய் இறந்து களவுபன் னகைத்துச் 
சைவலக் குழலிற் றண்மணம் புற்பு௪ 

முலைமே லிப்பி முத்கணி சேர்த்துக் 

காழ் நரைக் கலையுடீஇக் கடித னடித்துச் 

wpur வளிமு ரல் கோக்திரத் தோடு 

வளையலைக் கரத்தால் மலர்பல தூவித் 

தொண்டரிற் சூழுஞ் சுந்தையெம் பரனே' 

யிருவரு மறித.ரா தெழுமல் | 

வுருவெழி லொடுமுறற் குளவென் ஜேகே, (௧௮)



திருச் சுசிநிதை மும்மணிமாலை. ௭௩ 

வேண்பா, 

ஒதற்குத் தக்க வுறைபோ லருட்டாணு 

நாதற்குக் தக்கவரு ணற்சுிந்தை--மமதக்க 

வத்இரிக்குள் என்பளிக்க வப்பரனைப் போறங்றுதொழில் 

கத் இரிக்குங் கோல்பவல் கட்கு, (௧௯) 

கலித்துறை, 

கழுக்கை யெடுத்தவ னென்ப வீடத்துமை காணவல 

மழுக்கை யெடுத்தனை யாயினீ செய்கின்ற மாயமென்னல் 

லொ முக்கையெடுத்துக் கொளாதுழல்கின் றவொருசி றி ய 

னிழமுச்கையெடுச்தெறிந்சேசன்சுசகைசச்சொண்டேற்றவனே, 

ஆசிரியப்பா. 

தொண்டினர் தண்டினர் தாவெண் பொடியினர் 

மொண்டி தர் கைகண் முகிழ்ப்பத் தலையி 

லெண்மாீ ரறுவ ரீரைந்தொ டொருவ 

ரிருவரிஈ் சரான்மைபி னீமாட். டி ரட்டியோ 

5 டொருவர் வர்க்கப் பெரியவெண் ணினர்க 

ளருளுட னண்ணி யாடிப் பர்டச் 

சூரற் படையான் ரோல்பெறக் குவிந்து 

வாரிசிக் இருதலை வாய்ந்இுடும் பதலை 

வலக்கைச் சுட்டால் வாய்ப்புக் கண்டு 

10. பெருவிர லாதி ரான்காழ் பெருக்கிச்



௭௪ திருச் சுரிர்தை மும்மணிமாலை. 

19 

20 

இிறுவிர லாஇ மூன்றுகொடு திருத்தி 

யிசைபெற விடக்கைச் இறுவிர லாதி ' 

நான்கா லிடத்தலை ஈளிர்கொள வெறிச் துமை 

தருமூறை தாள வரையொடு தகுசெக் 

தூக்கு மகலை துணிவு கோயி 

னிவப்பு கமா ஜனெடுந்தூக் கென்னு 

மெழுவகைச் சீரு .நிசை?காள வாழும் 

பிறைமதி கணைவில் பாம்புபுள் ளடி.யெனு 

மங்கம்* பெறுமறு துரித மாதிய 

சங்கை யறச்சம * முதல்யதி யாறும் 

பொ கப் பலவிசைக் கருவிகட் பொருந்தச் 

சேர்த்து முழக்கச் இகுதோ மென்றிங் 

கெடுத்த கால்விட் இகொல் காட்ட 

வெண்டிசை யளந்து செஞ்சடை பரவச் 

  
ee ய அது அல படுவ பபப யம் பெய அள வ ew en eee 

% அறுதுரிதமாதியக்கமாறு - அறுதுரிதம், துரிசம், இலகு 

25 சுழற்றி யாடுஞ் சுடிர்தைக் சாணுவே 

முயலகன் அடுக்கு முடிப்பவோ முற்றவப் 

பயனுறப் பதத்ிற் பாலித் திடவோ 

மலைமகள் வாது மாற்றவோ மூழ?வா 

குரு, புலதம், சாகபசம், 

 சமமுதல்யதியாறு - சமம், விடமம், மிருதங்கம், வே.௪ம 

fGuw, கோபுச்சம், சுரோசோவகம்,



தருச் சிந்தை ரதர்மணிமாலை, ௭௫ 

வலிதரு காலன் போற்றுவோ வொருத்தி 

30 கைநநீ சலையைக் கடப்பாம் பென்றுள் 

ளையுற்று விடுக்கதி னஃதா யுடுக்த 

தனிப்பணிப் பாதன் றவப்பயன் பெறவோ 

வவசரழ் தாட மாக்காற் BiG. 

(மவர்பொருட் டெச்செயம் கென்பதுகிளத்தே, (௨௧) 

Carssutain. 

கிழக்குறு2ம யக்தரமுங் இட்டுஞ் கடிக்தை 

மழக்குழையான் மேனின் மலனை--வழுத் Bapes 

னின் றிசை யேபாடி. னீங்கு பிறகாண்பார் 

கென்றிசையே காண்பார் இறப்பு (௨௨) 

கலித்துறை, 

கிறர்தவ ரன்றியர்க் கெட்டாவென் தாணுர் சிவக்கொழுச்தை 

மறந்தவ ரன்றியா மன்னிக் குடி கொண்ட GUT BOIL Bus 

அறர்தவ ரன்றியர் மு. ழுஞ் ஈிந்தை U9 BOO appar 

ரி௰ந்தவ ரன்றிம்மண் பேற்பிற வாதவ ரென்பதஇிே,. (௨௩) 

ஆசிரியப்பா, 

என்பு கரைக்க விறந்தவர்க் கருளு 

weary Ane. wise W559 

யர்நதி வளைய மத்தல மித்தல 
ச 

மங்கருள் Lia een யிங்கருள் புரிவோ



௭௬ திருச் சுிர்சை மம். மணிமாலை. 

10 

15 

20 

னாயினு மொன்றிக் 29 oot EIB 

ஹொருக்கா லாடி னுபர்கஇ up Os 

இருக்கோட் டாருர் தெண்ணீர் நஇயு 

மிர்ஈஇப் பெயர்கொண் டிசைந்து விளங்கும் 

பத்தியின்ப முக்இுமுதற் படிவச் 

சித்தி விநாயகர் ஜெப்புற் ஜோங்கி 

வேட்டார்க் கருளுக் கோட்டா றென்னுக் 

இருக்க சதுவுர் திர்ச்சமோ டாங்கு 

போய்வச் தவரும் போந்து வணங்கும் 

தாயகக் கன்னியார் தாயுறை Bap 

மருங்கு கொண்ட, வளமலி சுசிந்ையி 

னிருந்தார் நினைச்தா மேத்தினா செவர்க்கு 

மிம்மை யின்பமு மும்மை முத்திய 

மளிப்பா னாகி யம்புலிச் சடையுட 

னமாந்தான ரூணுவ னதனா 

னமர்கா ணலம்பேற ஈண்ணுவி fase, (௨௪) 

வேண்பா், 

ஈங்கே தனைத்துஇக்க வெண்சு9க்தை யிசுரனே 

பாங்சேகய்கே தாரப் பனிவரையா--வாக்ூகயார் 

பன்னதியும் பலஃ்றலமும் பார்தீ2தற் கருளியதா 

Gass Su மெத்தலமு மீது, (உடு)



திருச் சுசிர்தை மும்மணிமாலை, 6.௪ 

கலித்துறை. 

ஈதே பொலனுல சேர்சகய லோகம்வை குர்தமெழி் 

“தேவி யேசத்துஞ் சிவலோக மென்னை யெனிய்றினமும் 

போதேசொ டிந்தின் போற்ற வயனரிப் பொற்புடனம் 

மாசேவ en sof Cy OFA தாபுரி வாழ்தீதுமினே,(௨௭) 

10 

ஆசிரியப்பா, 

வாழ்வுச் தாழ்வு மலர்ச்செடிச் சாடி. 

ரூழ்வும் பிரிவுஞ் சொலக் கூத்தவையே 

பின்பமுர் அன்பமு மெண்ணி னோயே 

வளமையஞ் சிறுமைய மாண்ட மகனே 

யாக்கையு மாவியுஞ் சூறையுர் துரும்பு 

மென்றிவை வெறுத்த இறப்பும் பிறப்பும் 

கடலலை போன் மெனக் கருதி வெரீஇ | 

நித்திய மெதுவென கேர நினைந்துட் 

சத்திய மறிவார்த் தானாக் கிய 

யத்திறர் தொன்றினு மணுவு முறுது 
பூகல வாழம்விற் பொருர்திட வேண்டுங் 

காத லென்னுப் கரை காணாது 

கூவெளுங் குரவையிற் குருட்டெரு தாகிப் 

உபாவ மென்னுஞ் சேவகன் றளளப் 

16 பூவெனும் பெண்ணெலும் பொருகாற் ENEG



௭௮ திருச் சுரிந்தை மு: மணிமாலை. 
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டாசை யென்னு மலைபடிப் பட்டு 

நாசக் தொழிலர் ஈகம்க விடிக்க 

மாசமா மட்டைகண் மொய்றுப் VO wae 

ரூதெனும் பாம்புகள் ம்ம பிர்ப்பக் 

காஈ௮ கஸிப்பெனுங் கராக்கள் கெளவ 

eu nt ur துயரு ிமுங்குமென் னுண்ணின் 

CPT EB IT WAG Za வார்த்தொளி விளக்கிக் 

கொடையலைக் சரழ்தர்ள் கூம்பருட், கப்பலின் 

மடி.யா C500) வாய்த்துறிந் கரையின் 

OM EDT BS Heo வான் appar சிந்தைக் 

கத்தே முற்றிலுங் காத்து 

முத்தியைத்கருதியென்றுள்ளின்முன்னினனே. (2.at) 

(oad aoa 

முன்னிய யாவு முடிப்பா னருட்்சுசிந்தைக் 

தன்னிக ரில்லாக் தயாபரனை-- யுன்னியெழும் 

வன்பகக்தை மாற்றி வணங்குவீ சேற்காப்பான் 

றன்பத த்தை யன்போடு தந்து. (௨௮) 

கலித்துறை, 
தற்தந் இகழ்கரி தர் இட்ட. தாய தண்ணதிதர் 

தர்தர் தஇகளணை நீள்ஞான கான்னத் தார்ர்இசைர்ேேோ 

தந்தந் இரிர்தே டெத்தெளி ந்திந்திரன் ரூழிறையை s 

கர்றர் இறத்தினிற் ரூமி செழிற்கதி கார்ந்தெடற்சே



ச
ோ
 

10 

16 

a) 

திருச் சுடிந்தை ரத மணிமாலை. தட 
? 

ஆசிரியப்பா, 

சாக்த வெண்கரி தாழ்ந்தி௮ி மெய்ப்புசம் 
வாய்ந்த ஞான வனத்இினி னகர 
மாக்றா வித்துடுமிர் இரனது பாவம் 

போக்குச் சரிசெய்த புகழ்விறைப் பெயருர் 
இருச்தப் பமெர் செல்வ னாமரு 
Ames DF AG BT மெனப் பயர் குர்றிங் 

கன்னவ னின்ன லகஹ்றி யென்று 
தன்னை வரைங்குர் தன்மை யளிக் துய 
ரமுதலிங் க: ணின் ருள்வடி. வெடுத்தக 

கமையிடை. முளைத்தெழு மருட்ருறிப் பெயராய் 
தழையப் பெற்ற தாணுமீவ ௪ரனா 
முழையிட.ங் கொண் டவொருவா சரவாஷ் 

சனகரா இயக்கு டந்தாய் சரணம் 
பொரியை நமது புனந்தாய் சரவாஞ் 
சங்கரா சரணஞ் சதாகீவா ச.ரனாஞ் 

சரணஞ் சரணந்தற்பரா நிய 
காடு இருத்திய கவின்சுந் இரமாயப் 

நாடுமென் னுளத்தினி எண்ணினை யொன் நிற் 
ன் நன புறுஇயாய் வேண்டுவ னஃ தன் 

னிடிக்சொ atl & Bch இடு Di Sus D பசையா 

மட.விைப மடமையா மிருளறத் 

தடை. த்தரிர் தஐுறைதலே தாயவொண் FA Bu. (௩0) 

திருச்சுசிந்தை ழம்மணிமாலை 

ப முற்றிற்று. 
"சிவதாணுகாதன் நிருவட. வாழ்க;





5 
கும. ரன்றுணை. 

கன்னியாகுமரி 

இன்னிசைப்பாமாலை, 

  

வெண்டளைக் கொச்சகக்கலிப்பா. 

காப்பு. 

ம.தியார்ந்த செஞ்சடையோன் வான்கயிலை Sor Mg; 

கதியாரர் திடவெழுரஈ கன்னிப் பகவதிமேற் 

௮ இயொர்ந்த வின்னிசைப்பா மாலை சொலவெனறு 

மதியாரர் சருள்புரியும் வல்லபையைங் கைக்களி20, 

நால். 

பூவாரு நான்முகனும் பொன்பாக லும்புலவர் 

நாவாரு கான்மறையு நாட மலர்ப்பதத்இப் 

பாவாரு மாலையையன் பாற்கொண் டெனைக்காப்பாய் 

காவாருஞ் சர்க்குமரிக் சன்னிப் பகவதியே, (க) 

பொல்லேன் புரையேன் புலையேன் புகழ்க் த௫௪ 

நில்லே னினையே நினையே னெடும்புகழ்ச் 

சொல்லேன் ௮தியேன் ஜொடரேன் நுரிசறவே 

சுல்லே னெனைக்காப்பாய் கன்னிப் பகவதியே, (௨) 
6



௨/2. சன்னியாருமரி இன்னிசைப்.பாமாலை. 

ero ரிடைக்கொடியு பின்பு மெய்ச் செந்களிருஞ் 

சார் ஈகைமுகையுக் கேன்வா யித மலரப். 

ஈ௩சார் மொழிக்கனியு் கொண்டென்முன் சேர்வதென் 2 

காரா கருணைமிகுங் கன்னிப் LIU BS U. (௩) 

முத்திக்கு விக்காய் முளையாய்த் களிரிலையாப்ப் 

பத்றிப்பூப் பூர்தடியர் பாஓட் பழுத்தொவிர்க்து 

DSB OF HEM UTS Ose SET BL orem 

சத்தித் இரி2 வன கன்னிப் பகவ இ2ய. (௪) 

௮ன்பா லரன்பா லகன்றகப்பா லாதரிக்கு 

பூன்பாலென் பாலார்ச் நுறுக்து மறுபனகைபின் 

அன்பா லடைரசேதேன் ௮.பசொழிப்ப ென்மோரோம 

(இ) 
\ 

௩ . உ 6 ச ௪ INO 

கன்பாலன் பின்றேலென் கன்னிப் பக வதி2ய, 

e உட ஏ ° “sy * ௪ ச ௪ ௪ 

tf டைப்போர்க்கு BIDT.S OLITES HOI ITT oust னு ழு] ங்கிமைப்பி ம் 

ர . e ரூ கடட - க ட ஆ . , . Oo 4 7 , ச . 

அடைப 0 பார்க்குஞ்ச ததி டிய OW F til p bi ன்முன்னெ 607 onl 5 LI 

உ ர) ச் ச ச ட 5 6 

மடைப் போர்க் கட ங்கா வறம்பெருக்கம் 2பாலவெறுங் 

கடைப் 2பாக்கி 0 மணுடிடு2மா கன்னிப் பக வதிய, (+) 

உ ° உ ச ஞு) ° 

அன்ன நிறைய வறம்வளர்த்கா லம.பயென் 

LN NOT MBE GYD’ (pt குறும்பயனில் காகுமபென 

முன்னாவர்கள் கூறு மொமிசொண் பெயடைக்சேன் 

கன்னலெழி லார்ஞமரிக் கன்னிப் பகவ இய, (௪)



கன்னியாகுமரி இன ணிசைப்பாமாலை, op. 

மடலார் மலர்மணம்2பால் வவையச் சராசர.டு 
6 5 ar, . 

னடலாவி யாயமரு முன்பா லடைந்தேனென் 

னடலையற வென்முன் ஊுடித்துவக்தா லாகாகோ 

அடலரறாகிழ் றென்குமரிக் கன்னிப் பகவ இ3ய. (அ) 
e 

அஞர் கொடியா ர். ரனா ர்கத்திலகு 

மானார் விழியு மதிமுகம் காட்டியுன் ஐன் 

றேனார் மலரார் திருவாய் மலர்ாயோ 

கானார் குழற்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௯) 

6 

உம்பர் துயர் மொழித்தற் கெழுர்தவுனைக் 

கும்பமுனி போற்றுமருட் கொற்றவையென் அும்2றற்குர் 

செம்பவள் வாய்மலார்தோர் செய்திசொல்ல லாகாதோ 

கம்பலையார் தென்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௧0) 

க்ண்டலையின் வண்டொலியுஞ் சாகர்த்தின் சங்கொலியு 

மண்டலையி னார்ப்புமெழில் வாயிலின்முன் மன்னுதலால் 

வண்டலைத லிற்றிரிந்தேதன் வந்தமுத லேறலையோ 

கண்டலையஞ் சொற்குமரிக் கன்னிப் பசவஇயே, ( 44) 

போரார்ர் தெழுச்சவுணார் பொன்றச் திலைவளை க்காய் 

வாராரந்தவென்றுயர் மாற்றவலி யொன்றிலையோ 

ீரார்ந் தலைபுரளுந் தென்குமரி மாஈகரிற் 

சுர்.சார்ச்ச கூர்தடலிற் கன்னிப் பசவடயே, (#2)



௮௪ கன்னியாகுமரி இன்னிசைப்பாமாலை. 

சண்ட னயன்முதலோர் தர்துமிரர் தாழ்ச்திடற்கா 

யண்டர்தொழ வரத வருளா லெனைக்காப்பாய் 

விண்டருபூஞ் சோலை விளை ச் சமல் பூரிக்குங் 

தண்டனைய சொற்குமரிக் கன்னிப் UG BS Wy, (am.) 

மலையரசன் றென்னன் மகர மனை த்துறையின் 

வலை. ப. ரசன் பெண்களென வாய்ச் திக யித் துறைநீ 

ரலையருகிற் கன்னி9யன வாகியதன் பார்பொருட்டோ 

கலைவளர்க்குற் தென்குமாிக் கன்னிப் பசவ இய, (௧௪) 

என்னை வருத்து மிராகாகி புட்சட்டிங் 

குன்னிடத்தி னீள்புருவ வொண்சிலை.பும் கண்ணம்புர் 

துன்னிடலா லென்னுட் மெயரொழிய வர்சருள்வாய 

சுன்னலெழித் றென்குமரிக் கன்னிப் பசவஇ3ய. (௧௫) 

விடையவன்பாற் சூது விளையாடி மும்முறைவென் 

றுடைமையெனக் கொண்ட வுலகமதஇ லோர்தலமாய் 

ஈடைவிளக்க வோசோலை ஈன்கமைக்து os swith grils 

கடையே னகம்போலக் கன்னிப் பகவதியே, . (௧௬) 

முன்னவனை வென்ற முதன்முறைமைக் காங்காங்கே 

பன்னவனைத் தன்வாமத் தாக்கி Li (or au Bem ் 

Aw oT Tm மிக்கதென்று சார்க் தன்யோ விப்பதிபிறி 

ger er ad pron சரன்பருமேன் கன்னிப் பகவ சே. (௧௭)



கன்னியாகுமரி இன்னிசைப்பர்மாலை. ௮௫ 

புட்பறக்கப் போம்குடம்பை போற்போ முடற்பொய்பைப் 

பெட்பமு௮ு மங்கலச்சொற் பேணியோ மெய்த்தவததர் 

கட்புமைய மெய்பாக்கு ஈன்மைபினோே மெய் யென்ருர் 

கட்படைசொற் கட்குமரிக் கன்னிப் பகவஇமய, (௧-௮) 

சித்கமொடுன் சேவடியே இந்திச்து மாயயைனை 

யத்மெலா போலென் றறிபவ?ரா டாக்குவையோ 

முத்தலுடன் வா தாட முன்னி வளைக்கசத்துக் 

க.த்தனுடன் வந்துதித்த கன்னிப் பகவதியே, (௧௯) 

விதியைப் படைத்தவுக்க விட்ணொவின் சாதுஇ.ச்த 

மதுகயிட வன்மாய மாகிருபை செய்தாயென் 

௮ திமுறைகள் கொண்டுள்ள,ச் துன்பொழித்தாள் வாயெவர்க் 

கதியளிக்குச் தென்குமரிக் சன்னிப் பகவ இியே. [குங் 

ஒதரிய துன்பா ஓனையடைச்ேத ஜனோம்புவை?ய 

மாதிவவி ராமன் வணங்கவணைக் கன்பருஸிச் 

சேதுமூ லத்தலமாய்த் சென்கடற்பாம் சங்கணிக்து 

காதழகு காட்டுமூயர் கன்னிப் பகவதியே. (2.௪) 

வாகுவலி யாலவுணர் மாய் த்தாயெற் காப்பாயுன் 

பாகுடைய மென்சொற் பசுங்கிளிகள் கேட்டலம்பு 

ம்ரகுகனாண் பேசு ரணா£ மன்னுர் துறைப்பொழிலின் 

கார்குழலார் தென்குமரிக் கன்னிப் பகவஇ3ய. (2.2)



௮௬ கன்னியாகுமரி இன்னிசைட்ப! மாலை, 

விய யெவை:ப௦மலும் வேண்டார்பா லாக்காமற் 

பஇியேயென் பார்பாற் பணிப்பாயோ வென்னைமுக 

மதியே மலர்த்து மலர்விழியும் வான்பதமுங் 

கதியே கவினுமெழிற் கன்னிப் பகவதியே. (௨௩) 

வையா துனைத்துடுச்து வாழவெனக் கஇன்பாலிஸ் 

பிரையாப் பொருச்.துமயற் பெட்பாலாம் வன்மனதைத் 

தரையா ரனல்வெணெயின் றன்மையறச் செய்யாயோ 

கரையார் கடற்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே, (2 ௪) 

வாதுற்.அு நின்னை மலரகிதி பென்றறியாக் 

கோதுற்ற வாணனையுங Csr Mists as BOF 

இதுற்ற இத்தமய நீர்த்தெனைக்காப் பாய்பர சன் 

காதற் குமரிரகர்க் கன்னிப் பகவதியே, (௨௫) 
ர் 

சும்ப னிசும்பனுப சும்ப னிவன் மகனி 

டம்பநிறை வாணனெலுக் தானவமை வென்றவன்மை 

பம்பரத்து னேன் வினையைப் பாழ்படுத்தப் பற்டு கா 

கம்பமிலாத் தென்சுமரிக் கன்னிப் பகவதியே, (௨௭) 

துங்கமலி சூலர் துலங்க வெழுக்தெனதுட் 

ப.ம்கமடர் துன்பம் பறிக்க UT DAMS 

சிங்கமது தீரர்த.துவோ செம்பவளக் கட்டோடுபொ D 

சங்கணமார் சைக்குமரிக் சன்னிப் பகவதியே. (at)



கன்னியாருமரி இனனிசைப்பாமாலை. ௮௭ 
ட 

வண்டைகிகர் சண்ணென அண் மாயையற வாள்விசம் 

செண்டைகிகர் கொக்கையொளி திண்ணிருட் குத் திபமிட ந 

தண்டைசிலம் போன்மலத்தைச் சாய விடி.த்திடநான் 

கண்டையர் தீர்வதென்றோ கன்னிப் பகவஇ3ய, (௨௮) 

மாலாழி யானோ வந்த புகழ்க்ணெங்கப் 

பாலாமி நோக்கம் பரவு ங் கருணையொடென் 

மாலாழி மாற வளர்ந்து வனப்பொழுகுங் 

காலாழி காட்டாயோ கன்னிப் பகவதி2ய, (2.45) 

விண்குளிர் தெவ்வர் வெருவித் BUTS 

மண்குளிரக் கொண்ட மரக்காலை யென்மலப்பாம் 

பெண்குழுவை மாளவெலுள் ளேற்றியெழிழ் முண்மலசைக் 

கண்குளிரக் காட்டாயோ கன்னிப் பகவஇி3ய, (௩.௦) 

மலூமாழித் தப் பேரின்ப வாழ்வளிப்பா னீயிருப்ப 

கல மொழிக்கு மற்றின்ப நாடி யலைர்தேன்றன் 

சல3மாழிப்பாய் துன்பச் சரக்குலக வாரியுடற் 

மொழிக்குங் காற்றெனவே கன்னிப் பகவதியே. (௩௧) 

வகர தய்லயன்றான் வாய்தீதமலை யென்றுனடி.த் 

தகரத் தயலாது சாரர் சமரை தாம்ந்2 தனை 

வகரத் தீயலெரன்றை லாய்மலர்ந்கா லாகாதோ 

கரத் கற்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௩௨)



௮) ௮ கன்னியாகுமரி இன்னிசைப்பாமாஸை. 

தஞ்சமென்று நின்௪ரணர் தாழ்ந்தேனை யன்பாக 

வஞ்சலென்று வாய்மலர்ந்இிம் காதரித்துக் கொள்வா 2ய 

பஞ்சவர்க்குத் தூதானேன் பக்கத் துணையாகிக் 

கஞ்சனுக்குச் சூழ்வுரைத்த என்னிப் பசவஇ.3ய. (௩௩) 

முக்கோணச் சக்கரத்தி முத்தலைச்சூ லக்கரத்தி 

BESET OTM PER FUG SMEG BOUL SB 

மிக்கோ ளெனவெவரும் வேண்டவருள் சிற்பரத்தி 

கைக்கோலத் தென்குமரிச் கன்னிப் பகவ. (௩௪) 

அட்டாக் கரத்தியொளி ரைம்பத்தோ ரக்கரத்தி 

வெட்டாத சக்கரத்தி வெட்டுமிளிர் சக்கரத்தி 

கட்டா துலகுயிருட் சார்ந் தநிற்குக் தந்தரத்தி 

கட்டாயெற் காத் தருள்வாய் கன்னிப் பகவதியே. (௩௫) 

நாற்பத்து முக்கோண நற்சக் கரத் தாளும் 

வேற்பற் நியகரத்தான் மெய்யனையு நீயயயா 

ஹாற்பற்று அண்பொருணன் னுண்ணறி?வா டுன்கமலக் 

காற்பற்று் தர்தெனையாள் கன்னிப் பகவதியே. (௩௭௬) 

மீவதார்த இத்தாந்த மேவியவெண்் ணெண்கலைக்கு 

நாதாந்த மென்றுனையே நான்பறையு மோலிடுநின் 

போதார்; பாதப் பணையெனக்குக் தந்தருளாய் 

சாதார்ர்த வள்ளையெழிம் கன்னிப் பகவதியே. (௩௪)



கன்னியாகுமரி இன்னிசைப்பாமாலை. ௮௯ 

மாடுமணி மாட மானைவிமக்5 டன்கனவா 

Borie பூவா விரும்பமுத நின்புகழா 

நாடுமன் மென்றனக்கு நல்குவையோ நீள்குறலாங் 

கா௫வளர் தென்குமரிக் கன்னிப் பகவ... (௩௮) 

பொயப்க்கிரியை போற்றிப் புலன் நியமி சை2வற்குன் 

மெ.ப்ச்சிரியை போற்றி விளங்குகெரி செய்வாயோ 

மைக்கிரியைப் போன்ற மூடா சுரனை வென்ற 

சைச்கிளியார் சொற்கிளியாங் கன்னிப் பகவதிமய, (௩௯) 

வளர்க்தமதி யோருமுனை வந்இப்ப துன்றனது 

கிளர்ர்தவரு ளல்லாற்ற.5 கேள்விகளா லாகாத 

யொளிர்ச் திலங்க முன்னையென்று முன்னவருள்செய்வா?ய 

களர்தகெழ ஈற்பணிகொள் snot us Row, (௪௦) 
lt, 

ப.ரமன்முகச் ச,ச்தியைத்தன் பான்முகமாப் பெற் நிடுகின் 

பி.ரமன்காற் சத்து பிறங்கிடேவே கொண்டலர்ந்த 

ச. ரணமலர் தாழ்ந்? தனைக் STH Ros யோர்க்காய்மால் 

கரமன்னுஞ் சத்தியங்கொள் கன்னிப் பகவஇ2ய, (௪௧) 

புக்ககின்றுன் பொன்னடியே போற்றவர மெற்கருள்வா 

யக்ினியே கண்களென வக். தகனே கார்குழன்மெய் 

யக்ெனே அண்மருங்கா யார்த்தவுணாச் செற்றவிளல் 

கைக்கியார் தென்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே, (௪௨)



௯௦ கன்னியாகுமரி இனனிசைப்பாமாலை, 

இருளுள த்தை மாற்றிடவென் றெண்ணி யிபந்தேனுக் 

சருளுளம தாக்கியெனை யாட்கொள்ள லாகாதோ 

வொருபரசி ராம னுஞற்றுகணே சத்தீர்த்தக் 

கருணைவளர்க் குங்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௪௩) 

பூமன் னவரென்றும் பொன்னுடைய ரென்றுமெண 

Cauca றுயருறுமோ வென்றழிய ஞாயமுண்டோ 

விமன் பவர்தொலைத்த மெய்ததீரத்தம் கண்டோர்வெய் 
4 

காமன்றெவ் வாங்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே, (௪௪) 

வந் தனமாய் நின்றுனது மாணடியே தஞ்சமென 

கொர்தலைக்திம் குற்றேற்குன் னோக்கருளிக் கொள்வாயே 

யிர் தி.ரன்பா வர்தொலைத்த வேர்பெறுநற் நீர்த்தமுறு 

கர் தமலி யும்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௪௫ 

செணுவக்கச் சக்கரமார் தீத்தமொடு சென்சுஏர்தைத் 

தாணுவனுக் காட்டியநீர் சாரர்தபெருர் தர்த்சமதும் 

Cuming. நீயென் பியப்பொழிப்ப தம்சரிதோ 

கரணுவாக்குதி துன்பொழிக்குவ கன்னிப் பசவஇய. (௪௬) 

நங்கையெனு நின்னடி யே ஈம்புமெனைக் காப்பாயே 

செல்கையெழிற் காவித் திரிதீர்த் ச மாயமுனை 

சல்கை யகற்றுமுயர் சாவித் இரிப்புனலாய்க் 

சவ்சையம ருங்குமரிக் கன்னிப் பகவ$யே. (௪-௪)



கன்னியாகுபரி இன்னிசைப்பாமாலை. ௯௧ 
ஓ 

சரசோதுி தன்பாவந் தாழ்ப்பவர்த சர்.த்தமுட 

னருவாமம் முர்கதியு சோர்கன்னிக் தர்த்கமுமா 

வருமா ளித்கலம்போல் வையகத்து னுண்டோவென் 

கருமாற்ற னிற்கரிதா கன்னிப் பகவதியே, (௪௮) 

சுன்னடியைப் போற்றவரு டர்தா யடியேனு 

லின்னடி யைத் கஞ் FOLD oT Caras glen on அ௮ன்பமெலா 

மின்னிடியைக் கேட்ட விடவாலம் போல்விலக்காய் 
8 

கன்னிவப லார்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (௪௯) 

சனகரொடு சேேவரெலாச் தாழ்ந்திறைஞ்ஈஞ் சங்கரனை 

மனமுடனீ பூஞ்மீசாலை வாரனபுலத்தாற கொண்டமர்த்று 

இனமி.பற்றும் பூசைத் தெரிசனமுநர் தந்தருள்வாய் 

கனகமணிக் கைக்குமரிக் கன்னிப் பகவதியே. (9௦) 

சினவிலங்காய் 5 கதேசமெலாஞ்சென்றலைந்துகொக்2தன்றன் 

மன ிளக்காய் வாய்ந்துள்ளின் மன்னியருல் செய்தயா 

னன வினிலு மல்லாம னாண்மலரா நின்னடியைக் 

சனவினிஐ கான்மறவேன் கன்னிப் பகவதியே, (௧) 

பகவதியம்மன் றிருவடி.வாழ்க. 

இன்னிசைப்பாமாலை 
o e 

முற்றிற்று 

 





ட டே 

குமசனறுணை, 

திருமருங்கையொரு இவ மாலைக் 
கருத்து, 

ஆட்டைக் 

மருவ்உரேன்பது, மருத அவாம்மலைடென்னு ல் கோர கர் வரைக்குக் குடக்குஞ்-சசிந் தரத்துக்கு வடக்குக். ட்டாற் அக்குல் குணக்குர்-சேேரையார கார்புதூருக்கு த் தெ நிகுமாய் விளங்குகின்ற மம ராசலமென்னு மகட் பாவா களுக்கும் இகபரவின்ப மெளிதி atl dicen gy கருணைச் கடலா கிய ஈம ௮ ௧ஈத௪வாமியா செழுக்தருளிபிருக்கன்ற @T Beir 1) அலமாம், 

Dosw முருகக்கடவுளரே இகபரவின்ப மளிக்கச்சக் கவரென்று அவரிடக் அ குறை ஈயந்ததாகவே அகப் பொருளில் HUIS குகந்த குறிஞ்சித் திணைபிலே குறை ஈய ச்தலென்னும் பொருள் சொள்ள ஆம நீளமுடைய செ ிகளில்லாமல் FORO opens சொற்களால் சாட்க ஏழைக் கும் உலகிய லோழுக்குமாய்ப்பெரும்பாுமுறக்க ஐப்பட்ட மிசனக் கண்டுகொள்க. சுபம்,



டே 

lott on ணை 

இருமருங்கை ஒரு, தவன மாவ, 

சிலத்தொடு சித்தக்கைச் சேர்க்க வறிவே இருவருளை 

Uy UHHH FBO PG WLG தாங்குசொன் மாலை யொரு இணையாப் 

பவக்கட ஏார்க்கு மறாங்கைக் குமரன் 2மற் பன்னுறமா 

ஐவத்தி௦ களைத்தமின் னார்மோக வைங்கரன் முடை 2ப, 

இருவாருஞ் சோலை மருங்கூர்க் குமர்ன் செழுஞ்லேம்பின் 
மருவாருக் கூற்தம் கிளிய மலாக்கை மடமயில 

யுரவாரும் LIT ED வொருகோடி. கூடினவ் Garanc eg 

பொருலாருஞ் சோதியி னோர்வேல ரன்பிம் பொருந்இன 2. 

மன்றாடி. மைந்தன்ம யூரா சலச்கனென் வல்வினையைக் 

கொன்றாக மார்கின்ற கந்தன் மருங்கைக் குளிர்வரைவாய் 

பொன்றுத சீர்த்தி ரென்னவெல் லார்க்கும் புலப்படுத்த 

நின்றா சொருவர்நினை வென் கொல் லோவென் றனேரிடையே 

தந்தை மகிழக் தனிமறை தந்து சதர்முகனைச் 

சிர்தை மருளச் சிறைசெய்க சேவலன் றென்றருங்கைப் 

பந்தை மருட்டு முலையாய்ஈஞ் சாரலின் பாங்கர்நின்றார் 

விர்)த மனதைக் கவற்று முருவிக்கு வீல்லினமே, (1



இருமருங்கை ஒருகணை மாலை. சூடு 

மாமலை யாவு மலைக்கு மொருணம் மலை. பட 69 

யேமலை யாது ஒறு தறி யாரும் மிபல்பினொ 7 

பூமலை யாகும் புயத்தாகின் முர்மலைப் பூண் மலை பாய் 

சாமலை யாதருள் வேலன் மருங்கை நகத் ௪ 24. (~) 

சண்கருத் துற்ற பயனாகக் காண்பர் கருதுவர்தம் 

புண்கருப் பையிளைப் போக்கும் குகன்மருங்கைப்பொருப்பி 

னுண்கருத்தென்கொன்னுவல்கிலர் வர்இிகுகொக்தொருவர் 

கண்கருத் ேமய மாகிநின் ரன்னை சாறல்றவென்னே,() 

மபாதமெய் யெற்குத்தருங்கருணைக்குகன் பொன்மருங்கைச் 

எக மிகும்வரைச் சார லிதணிழ் செயுஞ்(செயல்வா 

யேத மெவர்க்குர் தொலைப்பான் றிறங்க விலசந்தெவரு 
இ! . . t - மாத வரிய குறையொன் அுளாரென வும். பன:27. (4) 

cn ௫ ட் 2 * ச 

அம்குதவாக சாக வடஙசகாபைச செற்ற ற வருட்முகன் போ 

அ 4 ௪ ௫. ரு 

மலிக் தவை வனின் வடக்க. நீடும்வி Gis) (9 பயமுச்சி 

- . e அடி ந 

(KOS மருங்கை வரையா சபொருகுறை 2ியாரினின் ரர் 
(௯) . e ச 

Lib HH SUE கருணை LD a LD EH oor மடப்பிடி. Oud. (or) 

கனமுற் கனியுகுத் தோன்மகள காதலனை கனண்னிமைர்கன் 

குனனாற்றன் வேலி னகடு நிறைத்த குகன்மருங்கை 

நின்ராற்றல் காட்டு கிகரில ர(யோர் நெடுத்சுகையா 

ரின்றாம்று விப்பவர்க் காண்குரர் போலில் கெ.இர்ச்சனசே.()



௯௬ திருமருங்கை ஒருதிணை மாலை. 

கந்த மலிந்தமந் தாரன்றென் கன்னியின் காந்தனென்புன் 

பக்த மகற்று முருகன் மருங்கைப் பனிவரைவாய் 

நந்த மருங்கா ஈலிவொன் Cap Wu aut போலுஈண்ணி 

வந்தமர்ர் தாரில் கொருவ ரெவ?ரா வனக்கிளியே, (௯) 

கண்டார்கருப்பைக்கருக்குங்கருணைக்குகன்மருங்கை [2 வல் 

விண்டா ரகைமணிப் பூண்மலைக் கெரங்கைமின் னேமிளிர் 

கொண்டார்ந்தொருவர்கின் முர்குறைகொண்டவர்கூர்ஞ்செய 

ஷொண்டா ரகலத் துளக்குறிப் பொன்று முணர் த்தில?.[ லி 

முத்தி பளிக்கு மருங்கைக் குகன்வரை மொய்குழலே 

சுத்த வருவிச் சுனைமலா காடுந் (0 தாழில்புரிவாய் 

வித்தகர் மற்றவர் பாலோர் குறைஈயம் வேண்டுதல்போற் 

சித்தங் கனிர்சென் மருங்குவம் தாரொரு திண்ணியசே, () 

ஐயர் பொருட்குப் பொருள்கேட் ட.றிஞர்க் கருளிய2வம் 

கையர் மலர்ந்த கடம்பர் மருங்கைக் கவினுடைழநான் 

மைய முடையாய் மலைத்2த னழித்திடும் வாய்மகிழ்க்தார் 

சைய சொருவர் கருத்தென்கொல் கையுண்டு கண்டழையே, 

சிர்கண்ட வானின் வெளுத்துத் தரி து இிரைபருக 

யேர்கண் டி.றங்கு மருங்கை முருக னெழி்சிலம்பிழ் 

சார்கண்ட மஞ்ஞைக் கலாபத்தி ஜஞெண்டழைக்கையினொரு 

டூபார்கண்ட வேலர்டின்ருரெ திற்காட்சியென்பூங்கொடியே



கஇிருமருங்கை ஒரு இணை மாலை, ௯௭ 

குண்ட)கைக் கையடைச் சாரணர் கூட்டக் GUS BLP S 5S 

தண்டிகை கொண்ட மருங்கைச் சரவணன் றண்வரையிற் 

சுண்டிகைக் கைவனஞ் சீர்செயம் வாயொருகோன்றமழைப் 

பிண்டிகைக் கொண்டுகின் ருசென்கொல்லோகிலைபேசரி2 2, 

வா.ரனா முன்றில் வயங்குர் துவசன் மூழ்மரும்கைப் 

Loom (pnp Aaw னொருவர்தம் பூங்கரத்திம் 

argon மென்னைகொல் சோகத் தசோசக்கவின்நழைசொண் 

டாரணா முற்று மறிச்தாரிம் காணவில் கார்க்கன?ர. (கடு) 

அ.இயு மர்குமு மில்லாத நிள்புக மாறுமுகன் 

Gen Buy மாரமாஞ் சூழு மருல்கைச் கூடர்க்கிரியி 

னீதியு ஜேபமு முள்ளா செனவுண் ணி௯ைக்கத்தக்கார் 

சாதி யு௮ு்தழை தாங்கிரின் ருரென்றன் முர்ருழலே. (௧௭) 

வர்தன் தார்க்கரு ளூங்கும ரேசன் மருகையன்னா 

பந்தனிப் பாதங்கட் கொக்கும்கொல் லென்றிவ்வசலத்துற்ற 

சந்தனச் செந்தமை தாங் யொருவர் தனித்தெதிர்க்து 

கொர்தன .ராகிநிற் கன்று ரவருண்மை நோக்கரிதே. (௧௭) 

மூம்மைக்கு மின்ப மளிக்கு மருங்கை முருகன்வெற்பிற் 

செம்மைக்குட்செம்மைய ராய்ச்சிறற்தோங்கொருஇிண்ணிய . 

ஈம்மைக்கொண்டோர் ஈன்னயம்பெஅவாரினயர்திரங்ச [ர்தா 

பிம்மைக்குள் ளின்பமி தாமென மார்தழை யேந்தினசே.() 

7



Fy இருமருங்கை ஒருதிணைமாலை, 

மசயானை யைத்தெற வாயையங் காக்கும் வலியுடைய/ 
௬ இ s e ‘ ௩ * 

சமா ரரவம்பைம் மஞ்ஞைமுன் னொல்கல் கடுத்துவிம்மி 

யி.தமாக நிற்குமிவ் வேர்தல்கைம் மாந்தழை யின்றமை3ய 

சதமா மெவர்க்கு முருகன் மருங்கைத் தடமுலை3ய.. (௧௯) 

Oot oat பொடிபுனை வேலன் மங்கை வியன்கிரியிற் 

பர்தார் வனமுலை யாயேன் பகருவன் பல்கலையுக் 

ஜீந்தார் இறமுகம் காட்டி நிலைதரி யாதுநின் று 

கொர்தார் கனியொன் நலவன் பெடையை! நுகர்விப்ப:2வ, 

லண்டார் கடப்ப மலரான் மருங்கை மணிவரைவாய்த் 

கண்டார் பிறங்கு மொருவடி வேலினர் தண்பொழிலி 

னுண்டா வந்து மதுகரக் தேனை நுகர்விப்பக்கண் 

கண்டார்வ மீறிக் களைத்தார் கருத்தென்கொல் கார்குழ oo, 

.இனியொருதுன்பிலையென்னத் தகொலைத்தன்பெனக்களித்,௪ 

தனியெழில் வேலன்குகன் மருங்கைச்சிலைத் ண்பொழில்வா 

கனியொன்று மந்திக் கொருகடு வன்றரக்கண்டயிற்கை!ய்க் 

நனிவெறி யாட்டயர் வாரினின் ருரொரு நாயகரே. (௨௨) 

ஆயா ரிலரிவ சென்ப தறிவிக்கு மானனத்துத் 

தூயா ரொருவர்புன் மாண்டிலின் மீனிற் றுடி.த்தனர்வேற் 

சேயார் மருங்கைச் சலைத்தேன் குளகு இிளைச்துப்பிடி. 

வாயா. வோர்களி மாட்டக்கண் னுற்றுளி வருச்தத்இனே.



திரு மருங்கை ஒரு இணைமாலை, ௯௮௯ 

விணில்வர் 5 தேவர் விரும்பு மருங்கைசம் வேலா்வெற்பிற் 

குணில்சொண்டு புட்கடி. வாயங் கொருசற் குணத்தரன்னே 

யணில் வரற்றினைநின்ரோர் இள்ளைதன் பேட்டை யணைத்துள் 

மணில்வந்தொருவலை புட்படுபுள்ளின்ம.பங்கினே. | செல்ல 

பசமன் சிறுவன் மருங்கை முருகன் பரங்கிரிவாய் 

வ.ரமன் பிணையைக் கலையொன் றணைக்க மூழ்ச்தவையு 

முரமன்குறிப்பென்கொல் லென்னையுசோக்கெசோடரியோ 

ons னபில்விி யேயொரு வேல ரயர்ந்துநின்றே, உட) 

வான்றலை வான்மதி தான்றலை காட்டு மலைதொலைக்த 

வூன்றலை வேலன் மருங்கை வரைச்சுனை யுள்ளிலிரு 

மீன்றலை மூக்கொடு மூச்காய்ர் இடிக்க மிகமெலிந்திக் 

சான்றலை நின்றன ரோர்சிலைக் கையரென் கார்க்குழலே. () 

அண்பூரீக ளேத்துங் குமரன் மருங்கையன் னாரொருவர் 
மண்டழகுற்றோமயிறன்பெடையைமருவமயல் | கையைறீ 
சொண்டவணென்ழுன் வெண் ணெய்யாக்சசைர்தவக் கொள் 

கண்டனை யேலுளம் வாழ்கிலை சாண்டசை கைக்கிளையே, () 

எனக்கன் பருளுங் ராமரன் மருங்கை யெழில்வரைவாய்ப் 

புனத்தினோ ரன்றில் பெடையைப் புணரப் புயந்துடி ததவ 

வனப்பினர் கண்டு,மயக்கிரின் ரூ.ரம் மறுச்சக்தைநீ 

யினப்படம் சண்டனை பேலுயிர் வாழ்கலை யேச்திழையே



Cm 

500 EUG hs om Dicom Lor Coy, 

௬ a ட e . ¢ . e ச ட n ‘ 

ரமலிச் தோங்கு மருங்கைக் குமரன் ஜிருச்சிலம்பிற் 

SIT PGs SEBS SAT OM wo BF ACH & காமனன்ன 

அ ரர்மலித்சாமுவமப்பெர௬ு ளொன் ரினயெண்ணினர்2பாம 

மூர்மலிர் தோக்குங் குழலா.ப் விளங்கச் களர்ச்சன2் () 

2 பார்கொன்ற வேம்கை முருங்கை மூருகன்பொதியவெற்பி 

லேர்கொண்டவாவி.புட்சைவஒர்துன்னக்கண்டேங்கிகின் மர் 

bf OG Coat LGN BEB Gov SUT 1 (5 Bate at] 197 AF Op a1'S Ga 

கார்கொண் டிருண்ெ ரண்டலர் காட்டுக் கருங்குழ2ல. () 

கரும்பின் லைநுத லாய்ஈம் மரறுங்கைஈம் சுர்சன்வெற்பி 

னிருங்கடி. மன்னு மஒர்த்தொடைமார்போடெதிர்ர்தொருவ 

சருங்குணத்துப்பிறைதோன் றக்கண் டேமுத்றயர்ச் அநின்மு 

பொருக்தும் பொருளொன்று கண்டவர்போலும் புகன்றிடினே, [ர் 

.இண்சொண்ட கந்தன் மருந்கைச் சிலைப்புரு வச்சிலையாய் 

தண்கொண்ட கரவி னொருகொம் பிருகொடி தாமெதிர்ந்து 

கண்கொண்ட கண்ட முகருக நீட்டிக் கவினிகிற்பு [er So: 

தண்கொண்ட வேலினர் சோக்கியென் னோக்கியோ நோக்கு 

தாரணி தன்னின் மருங்கைக் குமரன் ணிகைவெற்பி 

por gant! யாகுஞ் சுனையிற் குவளை யெரளிரக் கண்டிப் 

தேரணி மார்பு ரொருவ ரிணப்பொரு ளென்குறித்2,கா 

ரீரணி பொன்றிழர் தார்போன் நிரற்ெர்?சம்கண்ணியே,



திரு மருங்கை ஒரு ணை மாலை. GOB 

ச்ன்துமே தன்னைப் பர்வி௫ மன்பை யெனக்கருளிக் 

குன்றுதோ ap Bi முசன்றென் மருங்கைக் குளிர்வரைவா 

யோன் அமானொ OO DILDO EH HO டார்பொருளு on Gar tt Oat 

ior goss srCtot Codigsmsurrd of rh M3u. [Cor 

ராக மிண்த்த புயக்கா சொறாவருண் ணாடலென்னோே 

மாக ம்றாவும் பொழின்மருங் கைக்குகன் மாமலைபிற் 

ரக முடையவா போலே Foor Goh FIT Boot 

ராக மலையா நிலைமைசண் டே.ங்க யயர்ர் தன 27, (௩2) 

மாகச் துருவும் பொழிலார் மருங்கைசம் ம்ரம்யிலோ 

ஞகர் இருந்து முலையாய் செழித்தவோர் ஈல்லிளம்பூம் 

பூக் இரண்டுறச் சண்டொரு மன்மசப் பொற்புடையா 

சாகர் களர்ச்கன ரென்னையோ வொன்றை யககினைர்? ம.) 

அற்புத மாரு மறாங்கைக் குகனா வினன்குடிவாய்ப் 

பொற்புடைச் சாமி மலைச்சுனை நீரினி௰ம் பூத்கவொரு 

புற்பு கங் கண்டு பொருமய லாகிப் புலனழிக்தார் 

கற்புமை தோளிம் க௫ர்வே லுடையவோர் காவல 24. (௨௭7) 

அத்து னருஞ முருகன் மருங்கை யணியிழையாய் 
. ச ° ச ௩ ’ oo. as e 

ச்.த் தான் மூலக் தொடுஞ்செயன் மாருச் சுடர்க்கிரிமியார் 

மத்த்க வார்ணர் தாழ்வர்ம் மச்தக வாப்மைகண்டார் 

சத்த முருகி யெவையோ ADs S தியனெ். (௩௮)



௧௦௨ திருமருங்கை ஒரு இணை மாலை. 

பு.தமதி யோன்சு.தன் கந்தன் மருங்கைப் பொதியவெற்பி 

னிதமதி யுற்றவோர் வேலரங் கோங்கரும் பி.ங்கலக 

வம லுற்றகம் தாங்கா தயாந்தன ரன்னைகண்டாற் 

௪.இசெயு மாவியைக் காணாமை யான்செய் தவச்செய2௮. ௬ 

அயு முதிரத் தபிலன் மருங்கை யணிவரையோர் 

வேயயர் வோ விளங்கக்கண் டாசொரு வீரரிழி 

பேயு௮ வாரினுங் கண்டறி யோம்விம்மும் பெற் ரிகளெச் 

தாயுவ மேயமென் கொல்லோ பிடித்துதி களர்ந்தனரே. () 

பழமலை காதன் றனயன் னயனங்கள் பன்னிரண்டா 

னழ௫ய சோலை மலையன் மருங்கை யணிவசைவா 

யொழுயெ தேனோடு காந்தண் மலரவங் கோரயிலார் 

பிழியுண் டஉரினின் மூ.ரவர்க் காண்டிலை பெய்வகாயே. () 

புயிலிற் பகைவர் குடர்த்தொட சாக்குகல் லாறுமுகர் 

பயிலிற் நிகழு மருங்கையன் னாய் தினை மாவபின்று 

பயிலிற் சளியொன் லைக்கு மலைப் பார்த்தவெய்ய 

வெயிலிற் புழுவாய்ப்பொருதயர்ர் தானொருமெய்ம்மதனே, 

வளரு முகற சோலை மருங்கையின் மாமயிஜலோன் 

களி௮ முழங்குர் இருச்சயி லத்.துக் கவின்சுனையிற் 

ெளி.றுதெவித்தபுனஐ.ட் டி ரியவோர்கேண்மைமிக்கா [யே, 

ருளமெலிவாகினெருள் ளெண்ணமென் கொலோவலொண்டொடி,



திரு (DCH ங்கை ஒரு கணை மாலை, BO RK. 

வர் தனை ஞ்செய்வார்க்கருளுங் குகன்றென்மருங்கைவெற்பில் 

சந் தனஞ் சார்ந்தொரு மென்கொடியும்பர் தனித்சசைய 
விந்தனஞ் சோந்த வெரியரக்காகின சரென்னினைகேேதோ 

வர்தன்ந் தாங்கும் கொடியா யொருவ ரணித்துநின்றே. 1) 

மால் கொண்டளித்தநல்வள்ளிமணாளன் மருங்கைவெழ்போர் 

சூல்கொண்ட யானை யசைந்து நடப்பது தோன்றவடி 

வேல்கொண்ட கையெறி லோடொரு விராமெலிக்துகின்முர் 

சசல்கொண்ட கண்ணா லஇூலர் இருக்துர் இருநுதலே (௪௫) 

பெரும்புகழ்மன்னுமருங்கை முருகன் பிணிமுகவா | யொன் 

யிருங்கடூப் பாம்பி னிடையாய் கருக்தென்சகொ லேற்ற,றி 

றருங்குகை நின்றெழக் கண்டெஃ குமையிட்டயாந்துகின் ரு 

சொருங்கெவ் வுலகு மொறுப்பராக் காட்டோ ௬ர.க்.இன. 

கருவண் டுருத்துங் குழலாய் மருங்கைக் குகன்வரைப்படி 

லொருநண்மிலா விடக்கண்டா ருறுபொருளோர்ர் ததென் னே 

முருகுண் டுலைததுவண் டார்க்கு மொரு தொடை மொய்ம்பு 

ரிருளுண்டுலாவியவுள்ளக்த சாயயர்ம 2தங்கின27. | டையா 

UTS மவர்க்கரு ஞூங்கும பேசன் மருங்கை பன்னாப் 

மருது மலைச்சுனை வாயொரு BEFIS மன்ன நின்றங் 

கழுச்து மறலைவிடுத்ென்கொ லோர்பொருளாய்ச தவராய்,ச் 

இழுந்து முகத்தொடு சேம்யின ரோர்னகச் ஈலையினே, !)



௧௦௪  திருமருங்கை ஒருகிணைமாலை. 

சண்கண்ட தெய்வ மெவர்க்கு மருங்கைஈய் கந்தன்வெஜ்பி, 

றண்கண்ட கார்மயி றன்௧கலா பத்தொடு சார்ந்தகவப் 

புண்சண்ட சோரி புவி வேம்கையோர் போர்க்களிரார் 

அண்சண்ட வேயமயிர்ச் சிக்குமான் ன் போலு நடங்கினயே. 

சேரார் திரிபுரம் யச் சரிக் சவன் சேய்விணொடு 

பாரார் பரவு மருங்கைப் பனிவரைப் பாற்புயலி 

Conant solloaper ஜொருபிடி பின்றொடார் இம்குவரப் 

போரார்விழிபம்பெய்$ீர்கொலென் ரோர்மதன் போச்சனனே 

காமன் மகட்கருட் கார்சன் மருங்கைக் கவின்சலம்பிற் 

பூமன் புனக்தொரு மானையா னெய்தகோற் புண்டா 

ரூமன் கருங்கணம் பெய்ததுண் டோவென் றுலாவிகின் ரர் 
மாமன் மகன்கொல் லெனவோ செழிலரெம் மாணிழையே, 

இ ரருக் கோடணி யத்த னளித்தநல் லாறுமுகன் 

anon ud) லிப்பொழில் ரூ Gres மருஙகை மணிவ ரையிற் 

போரெமில் காட்டு மயிலா டொருவரென் பூம்குமனும் 
மூசெது வென்றிவ் குரு£வி னாவின ர௬ுண்மையினே, (௫ 2.) 

அன்ப மெவையுந் தொலை க.இங் கெவர்க்குர் துகஷறுஈல் 
லின். மளிக்கு மருங்கை முருக னிமயவெற்பின் 
முன்பறியாரொரு?சவக/வேலொடென்முன் புறகின்| டியே. 
ல௮ன்புதிமாதென்றுரைச் 4.00 கருக்தென்கால்லொண்டொ



திருமருங்கை ஒரு திணை மாலை. ௧௦௫ 

கயலுிற்ற கண்ணிர் கந்தன் மருங்கைக் கன்கவெற்பிற் 

செயலுற்ற ஈன்றெலா முள்ளா செனுமகச் 2சொருக்க 

ரயலுற்உ வென்ற னருூற் கனியக் கனிச்தடைர்தும் | ன. 

பெயருற்றதென்னவென் றன்பின்வி னாயினர் பெற்றியென் 

பாம் பணிக்கருள் கந்தன் மருங்கைப் பனிவரையி 

னோடும் பணியல்கு லாயயர் வவேலோ டொருவரரு 

cn Db பணியினீ ராடலென் னென்று ஈவின் அுநின்ரு/ 

டும் பணிதம்மு,ச் தெல்வறு மென்னுர் இறச்சி. () 

உளளுறை பாம்பி வுரிபுடை. யென்னு முயரல்குலா 

யெள்ளுறை செய்யி னுபிர்கோறு மேவு மெழின்னாருகன் 

புள்ளுறை கேன மோடார் மருங்சைப் பொருப்பொருவ 

ருள்ளுஹைவென்கொளீர்கூடும்பூவென்னென் றிற்கும்றன (27, 

கடம்பலர் தாரன் முருகன் மருற்கைக் கவினனையா 

பிடம்பல வாரக் இமிசகி றஹேக்குறு மேோர்வரை நர் 

கடம்பல வாந்தனம்பூசலென் ென்றன்பிழ் சார்க் துகின்றார் 

விடம்பல வூட்டிப் பிடி.ச்சவோர்வேலினர்மெய்ம்மெலிக்தே. 

காண்பவ ருக்கருள் கந்தன் மருங்கைக் கவின்லம்பின் 

மாண்பல வுற்ற மடப்பிடி. யேயொரு வாள்விசைய 

ரூண்பல ராளற்ற மீயாகியில் ரூழ்ந்துறும் bp ருடையார் 

எப 2 uae Ker) mn utd Brent ane m, ( பூண்ப .. பா KOM MD WPL utd கரணிம் பொருகளிறே, ()



௧௦௬  திருமருங்கை ஒருகிணைமாலை, 

பிடி.த்திரி வேலு நடத்ிடு மஞ்ஞையும் பேச்சினுக்கா் 

யெடுத்திடு வார்க்சருள்கச் தன்மருங்கை யெழில்வரைவாய் த 

தொடுத்திடு பூர்தொடையோடொரு தூயஈற்மோன்றலன்ன 

பூடுத்திடு மென்றுகில்வன்னமென்னுங்கட்கென்றுற்ற்னரே. 

UTC) AGING சன் சு.தன்குகன் வையமுதற் 

கா.ரணா கந்தன் மருங்கை முருகன் கயிலையன்னாய் 

பூசணா நந்தரோ ராரந்தம் வேண்டிப் புருர்தனர்போன் 

ோோணுத் துப்க்கு முணாவுங்கட் கென்சொன் ற௮ுலாவின?ே. 

பன்னாளுங் கந்தன் மருங்கைப் பனிவரைப் பாங்கரினிக் 

கன்னாணுர் தோளர் வரையாது வா.ர கடைப்பிடியோர் 

வன்னாகர் தன்னைக் குரங்குகைக் கொண்டு வலிந்துயிர்பின் 

மன்னா வாறிற் பிடித்திட லேய்க்குமென் மாணிழையே. 

* உடுவு, டெழும்பொழி லார்மருங் கைக்குக னொண்கிரியி 

னடு நான் மலைமூலை நம்பாலிவ் வேலர் நலிவதுவெ.் 

கடுவூ ந.ரவைப் பிடித்துக் கற்றேய்க்குங் சடுங்கவிநீர் 

மடுவூர் சிறுபுன் னலவனுக் கொல்கும் வழக்குறுமே. (௬௨) 

தானவரைச் செற்று வானவர்க் காத்த தனிமுருகன் 

வானன மருஙகை வரைவரசை யாத வருகையிரும் 

பானதைக் காந்தம் வலிப்பதொப் பாமிஃ, தவருக்கிந்தக் 

கானக பமீ2த.து கொல்லோவென் செய்வரென் கார்மயி2ல.



இருமருங்கை ஒருகிணை மாலை. ௧௦௪ 

கூற்றுக்கு தீ தெவவரை 'யூட்டு மருங்கைக் குசன்வரையிற் 

காற்றுக்கு ளாடும் கற்காய்ச் சுழன்று கடி. கலைந்து [லால் 

நாற்று௬்து மேற்பல நண்டழை கொண்டிவ டணொார்ததல் 

வேற்றுக்கு ஊங்கண்டி. லேனென்று நின்றனர் வேலவசே, 

முன்னாட் டவச்கின் பயன முளைக்்௪ முறையெனமுன் 

பிக்காட் டொழற்கருள் கந்தன் மருங்கை யெமிற்கிலம்பிற் 

ume. Omit pb usp சனிர் தும் பரசிய3பே 

Coton Gm _{HO0 CurQac நிரங்கின ரேந்திழையே 

கலையைக் கலைக்கும் விழியாய் மருங்கைநங் கந்தன்வெற்பிற் 

இலையைப் பிடித்தவர் ஈம்மிடஞ் செய்யுஞ் செயல்களெல்லா 

முலையைப் படைத்தமின் னாரை வளைக்கு முறைகரலான் 

மலையைப் பிளப்பது சற்றுளி யென்னும் வழக்குறு ம. () 

பொடியிட்டமேனிக்கொடுகொட்டிக்கூ த் சன்பு தல்வனெ ழி டி 

௮டியிட்ட ஈட்ட மியைந்தான் மருங்கைச் சுடர்க்கிரித்2 தன் 

வடி பிட்ட சொல்லிபிவ வேலர் குறிப்பிக்க வாய்மையுகான் 

மடியிட்ட சொல்லான் மறைத்ததுங் கோடியின்மட்டல'2வ. 

கஷடக்கூத்தி னாள்பெண் குடக்கூத்து என்மகள் காதலனாக் 

GO Fn SR UT OY HOLE மருங்கைக் குளிர்வரையிற் 

படைக்கூற் Maas’ லார்படி. யரத படி.ப்புமில்ல் 

விடைக்கூ ற்றி ஞன்பொய் விளம்பா சது மில்லை?மல்லியலே.



௧௦ ற் இிருமருங்கை ஒரு இணை மாலை. 

Gg si ளேக்து மருங்கை முருகன்செக் இத்சிலம்பா” 

புத தழு தச்சொலா யென்னுட். கனிவிச்த போதனைகள் 

வீக்து முளை களிர் கொம்புபூ பிஞ்சு விகாத்துவெங்கா 

யொத்துறு LUSH UM S தேகாந் த ஒர்த.லு மொ.க்கனவே, () 

மாழைச் இலைச்சிலை யான்மகன் கந்தன் ம்ருங்கைவெற்பிற் 

கூமைம் சகெழிகை மாதேயில் வேலர் குழைந்துகின்றென் 

னேழைர் சிறுமதி யைத்தன் மஇிக்குள் Mat EDO cho Fn a 

வாழைப் பழக்இனி ath VSD rot adtysonr. go #. (st0) 

UNND SM HF Fo WHT Flo CHEM wy i a0) BILL BI Go) LI 

WAN) Mont 5G CBr ati ap RD Ups HEHE 

சொல்லக் தகுவன வாம்பல் சொல்லியுர் தோற்றனனாற் 

கொல்லத் தெருவினி லூசிவிம் காதென்றல் கோ தல. () 

கொண்டர்ல்லார்க்கு த்தல் வாமருஙகைக்குகன்றொல் வரை 

பண்டருமின்சொன்மென்சொல்லாற்படி கீதப தாயமுட்]| யர் 

கொண்ட.றிர் தேனின் மொழியா யுலகயல் கூறறிஞர் 

கண்டது கேட்டவர் பண்டித ராமென்றல் காத்திடவே. () 

சி.ரனைக் காட்படுஞ் செய்கையனா யென்றன் ஹேமொழி2,ப 

மார்னைக் காய்ந்த விழியான் மகன்றிரு மானமருகன் 

ரனைக் காத்து முருகன் மருங்கைக் கிரியினிப்பூர் 

தா.ரனைச் கரப்ர்லும் சனிந்தும் புகலச் sori Be den, (௪௩)



திருபருங்கை ஒருதிணை மாலை, ௧௦௫ 

விடை£யுகை கத் தான்சுதனி வேலன் மருங்கைவியன்கிரிவாய்ம் 

கடையுறுங் காற்குங் கலங்கா வுளத்தொடு காணகின் ஞர் 

ஈடைபெறுங் சேண்மை பெ?முமென் ஹறெண்ணாஅயிர் ஈட்பி 

பெடையெதிர்கொள்ளாவலவனிலைபிற்பிரிகிலசே. | லசாய்ப் 

பைம் தவிர் மேனிச் இருவே மருங்கைப் பதியினுள 

நைச்தவர்க் காக்குங் Hore por eng ao Rah 

மைக்க னுருவுட னம்மாட் டட.ங்கிய மாண்பினர்தா 

மைச்தவித் தார்க்ருவ மிக்குங் கமடம சாசன3ர. (௭௫) 

சக் திலென்றுன்பற் தவிர்க இன்பம் தர்தொன் ௱னிமுனிவன் 

மகத் இனில் வரச கடாவிவர் கந்தன் மருங்கைவெற்பி 

னகத்துள தொன்று மறைகிலர் காமனன் னாரணங்கே 

யிசச்து மடற்பரி யேறி வருகுவ னென் றன. (qr) 

கருக்கும் புவங்க ளெவர்க்கும் கழலனென் கன்மன தை 

யுருக்குங் கருணை முருகன் மருங்கை யொளிர்வரசையா 

ரிருக்குக் SIDES மெழில்வெண்பொடியுமிளமுகைசே[2ய. 

செருக்கும் orden st wpogm Oar லோகொடிதேர் கிழமை 

தன்னின் வடிவர் தனித்தனி தீட்டிக்கை தாங்கி றும்மூர் 
முன்னின் மகிழ்ந்து புகுதுவனென்.றுமொ]திந் தனனர்| விண் 

சொன்னின் னிடத்திற் சொலற்குயிர்வாழ்ச் தனன்.றாமொறி 

ழின்னிள்மிரிருமல் ஹேலன்மருங்கைவேஜ்வெற்பிடத்ே2()



௧௧௦ திருமருங்கை ஒரு $ணைமாலை. 

குன்றத்தை வைத்தமுலை.பாய்கொடி. துகொடிதென்கெ:ேர் 

மன்றத்துள ளாடி மகனாஈ் குமரன் மருங்கைவெற்பர் 

மன்றத்து மேறுவன் மன்றத்தர் தேறவம் மன்றவாமுன் 

மின்ற க்துவாளான் மெய்.புங்குறைப்பேனென்றுவிம் மின 0, 

அமிவென்று மில்லா மருங்கைக் குமர னருட்.கிரியிற் 

பழியொன் நிடும்பொய் பகர்ர்தறியேனிங் கோர்பா தகர்முன் 

கழிவொன்றிடாதொன்றுரைத்தன னினமெய்க் கவினெழுதி 

கிழியொன் ஜெடுப்பனிங்கென் றனசாலெங்கிளிமொ திய. E 

கையி னொளிசயிற் கந்தன் மருங்சைக் கனகவெற்பி 

லைய மிலாத வறிவின ராயங் கைர் தவென்றன் 

பொய்யைமெய்யென்றுவந்துற்றனர் பூங்கொடி 2யயவர்க்கு 

செய்ப வுரையொன் றறிகலன் செப்பு இமமெனையே, [ச் 

_முன்பிற் புகழ்க்தெனை யூர்தியாக் சென்று முடிவணங்கும் 

வன்பிற் றிரிர்ச வசுரனை யாவரும் வாழ்ச்சவுய 

ரன்பிற் பணித்த மூருகன் மருங்கை யசலமன்னா 

யின்பிற் ற் தவிவ் வேல௯ரக் சாக்? னிரும்புகழே. (௮௨) 

கற்றவர் போற்அ மருக்கைச் குகன்சலி யாணவெற்பி 

னுற்றவர் போனின் அுயங்கி யிரங்குமிவ வுத்.தமரை 

மற் றவர் போலெண்ண லாமோ மதிமுக வார்குழன்மு,ச் 

தறற வரிசை யெயிற்றுச் கருங்கணென் னெண்டொடியேஃ



இருமருங்கை ஒருதணை மாலை, GES 

டல, மலையு மொருங்கு .கலக்கயிற் கையினொ?டன் 
னுடது முயிருமொன் முகக் கலர்கத வொரு.முருகன் 

மிடஓட னோங்கு மருங்கைச் சிலம்பன் மிளிர்தமைபூ 

மடலுடிழ் ேசேன்மொழி யாய்தகு மோவிங்கு வாடுவ2த, () 

ஊன்றந் இலங்கிடும் வேலன்கை வந்து மூண க்குறுமமோ 

மான்றந்த கண்ணி மருங்கை முருகன் மயேந்திரற்துக் 

சான்றர்த தண்பொமி லூிசந் மித்துமென் கால்கொடுபைர் 

தேன்றந்தி லங்கி ஈறுமணங் கான்றவிச் செந்தழையே. () 

பூமனை வாரணக் கந்தன் மருங்கைப் பொருப்பினிழ்புன் 

மிமதி வா.ரணச் தைத்தெய்வ வா.ரனாஞ் செற்றதிற்கான் 

மாமத வாரண மாய்த்தவன் கைத்கழை வாடிட2வா 

பூமணி வாரணம் பொற்குட, மென்முலைப் பூங்சொடியே, (] 

தொடச்சுடும் வேற்கை பென சத் தீச்சொலிக்குஞ்சுடரயிலா ற் , 

றிடந்தட வேங்கையைச் செற்றார்கங் கைத்தழைதேம்பிட 

கடத்தட. வேங்கை மலியுமருங்கைகங்கந்தன்வெற்பிறி வோ 

புட. த்திடிம் வேங்கைப் பணியமரிமெனமுலைப்பூங்கொடியேட, 

௮ண்டலைக் கேதனன் மஞ்ஞையன் வேலின னாறுமுக 

னீண்ட கடப்ப மலரான் மரும்கையி னேரிழையே 

மாண்டகு தோளுடை. மாமதன் கைக்தகழை வாடிடவோ 

சேண்டரு சந்தப் பைந்தழை யன்றிது செர்சழையே, ()



௧௧௨  திருமருங்கை ஒருத்ணைமாலை, 

மாயுவன் கொண்டது கொல்லென வந் தவோர் வன்கிடியைச் 

சாயமுன் கொன்ற இலார் தழையுக் su Hear 
ஆ e உ ஓ e * * ஓ e உ 

சியமுன் செற்றவன் சேய்மருங் கைக்குகன் செஞ்சலம்பி 

னோயகன் ௮ுற்றிடுஞ் செந்தழை தன்னினு நுண்டழையே 

இன்ப மளிக்கு மருங்கை முருக னிமயவெற்பிற் 

௮ன்ப மெவர்க்குர் துடைக்குக ராயெழி ஹோன்றுமுகத் 

தீன்பகம் காட்டி யி.ரங்கி யலையுமிவ் வாண்டகையார் 

தன்பத கோவத் தகுமோ தடங்கண்மொய் தாழ்குழ2ல.() 

எத்தனை கூறியுங் கேளா தெகுர்ர்த விகலசூரன் 

சித்தரைர் துட்கச் செருச்செய் ச சேவலன் செஞ்லெம்பை 

யொக்தவன் ரோளுடை. யாருளங் கோணி யயங்கவற் 2௫ 

முத்தி பருளு மருங்கைப் பொழிலன்ன மொய்குழலே,(௯௧) 

வள்ளிக் குவந்த மணாளன் மருங்கை மணிவரைவாய்ச்[பாம் 

'கொள்ளிக்கண் வேங்கையும் வேங்கையுழெங்குங் கொளவிரு 

கொள்ளிக்கண் ஹாரு மெறும்பாய்த்திரிர்துட்குலையவற்?ரு 

வொள்ளிக்ச னன்னவிவல் வோரெழி லாரிங்கென் னொள்ளிழையே, 

பாத மொலித்தலி லாரடைச் திக்கட் படுபுலியஞ் 

௪௧ மிசைசகு யாமற் குகையட் செலப்ப.ரஈ்த 

RBA னிக்கதிர் வேன்மெய்ம் மதனார் குளிரவ ற்ரோ 

தவோதருஞ்சிர்க்கும ரேசன் மருங்கையெனோண்டொடி யே,



இருமருங்கை ஒருகணைமாலை. ௧௧௩ 

மாண முடைய முருகன் மருக்கை வரையனையாய் 

நீணச வெண்குசிறுபுற்றில் வாய்வைத்து நேர்ந்துறிஞ்ச 

வேணக மோடுமொய்த் திய லெ£ழமழை யென்றிறைக்குக் 

தூண முறுந்துளிச் சாரலிற் ரோயவோ தூயவசே, (௯௪) 

எதிரைப் பெறாத தனியா மருங்கை யெழிற்குமரன் 

வெதுரை யகலடர் வேள்வி மலைக்குகை வேங்கைபுக்கப் 

பிதீரை மயக்கி யேழுமுன் பனியிற் பிறழ்்தஇிடைவோ 

கதிரை மயக்கி யொளிரும்பொன் மேனியிக் சாவலசே, () 

வணஙகற கருளு மருங்கைக் குமரன் மருத்துவெற்பின் 

மணாங்க ணரந்தமு நொச்சிய நின்று மலர்ந்து தவ 

வணங்குக ளாட்டெழும் யாமத்து மார்ந்தில் கழியவற்றறோ 

குணங்கண் மிகுக்தவெங் கொம்பேயயிற்கையிக்கோதிலமே. 

நகுந்தலை மாலையன் சேய்மரும் கைக்குக னாகத்தின்வா 

சகுந்தலை கூலி கொளத்தெவ்வ ரைத்தெறு மோர்திறலார் | 

புகுந் தலை வுற்றிடுமெண்ணம்புண் ணாகல்பொறுக்கவுண்டோ 

det sts தார்ர்தல பேர்தியின் றண்டரு மென்கொடியே, 

விதை விளைக்கு மருங்கை முருகன்வேள் விப்பொருப்பிம் 

றத்தை விளைக்கு மொழியாய் வமா௱ற்து தழுவியவா 

யத்தை யொழிர்திங் சமர்தல்சண் டார்ர்த வறிவுறுமெய்ம் 
எழுத்தை வினைக்குங் கரும்பரிரமெய் வாடன் romece ()



௧௧௪  திருமருங்கை ஒறுகணைமாலை. 

தேவ்வர் களையஞ் செருச்செய்தன் பூட்டுக் இறக்தனிலென் 

னேவவ மகழ்று முருகன் மரறாங்கை பிருஞ் லம்ப 

சொவ்வ வுவமையொன் ஜறில்லார் தமைநிக 2ராரெழிலை 
e ச க ௪ 4 e . உ 5 

வவ்வ வுறந்துயர் மாம்றிக்கொண் டாலன்னை வான்புச:2:2, 

FONT MOLT KM தங்களைக் தாங்கும் தனியருகன் 

பின்ன இகழு மரறுங்கைச் சிலம்பைப் பெறுமு லையாய் 

மின்னை யுமிழுங் கதிர்ச்சட ராழியன் மெய்யனெழி 

றின் னை யொத்தோங்கி வர்க்சன்பிலவயேன ந்தவமென் னை 2ய, 
t 

e e ச * டி ச * e . 

பிகான் விரும்பரன் சேய்மருவ் கைக்குகன் பாரவெற்பின் 
ச ட fo . . ௪ 

வலிதான் மிகுத்த வொரு? வல (.ரன்புன் மவ ழிதன் 
ty e 8 . . e ௩ ச 

கலிதான் றவிரத்திட வக்துகின் முூரரன்ன கன்மமிமத 

புலிதான் ப௫ிக்கிலும் புல்லருக் தா? கன்றல்பொய்த் இமிமே, 

தேனார் மொழிமயற் கந்தன் மருங்கைச்' செழுஞ்சிலம்பின் 

வானா grat வாகசகும்பைம்மஞ்்னஞை வல்லாஇியின்வாய்ஜ் 

தானாகத் தன்கண் கொடுக்கச் செலுமியல் சான்௮ுறுமோ 

Lor CDSS CSCO. SF தாட்டீகர் வற்திங்கு மன்னு தல, () 

உரையாடி டீரீங்கோ ருண்மைவிள ளீரெனை யோம்பிலி 2.ர 

லரையா டிடுமர வல்டமுலி னாரிமீனா ராரணங்கால் 

விரையா டி.மென் குழலீர் மருங்கைஈம் வேன்மயிலோன் 

வைரயா டிடும்புனச் தேதன் செயற்படி. வாழியவே.(௧௦௩)



கருமருங்கை ஒருதணைமாலை. ௧௧௫ 

கலியை தீ தொ லைக்கு மெவர்கச்கே மருங்கையெள் கந தன வெற் 

சிலையைப் பிடிக்தவர் செய்தியென் னேயுபர் €வனத [பிழ் 

நிலையைப் பிடிப்பவ ராயினு மிம்மட னோவதிங்கோ 
ஓ 

Cost go wey பிடிக்க மலைகிள்ளு வாரி னிசைந்்இடுமே, (#047) 

2/1) G45 FHDHS FOC. oar Lyon. wit ds mort 

பரிடி GBH BSO GH வரைததெறும் மேல னிருங்கருளை 

வடி.ச்கிகொகி துப்பிர சம்பெயுஞ்சொலை மருங்கையன்னா | 

ணடிக்ததிர்த் துச்செய்ு செய்த ளெற்கன்புகாட்டிய? ஐ 

பக்றியுஞ் சித்தம் முத்தியு மெற்கன்பிம் பாலித்திடுஞ் 

சக்தி யயிம்கை முருகன் மருங்கைச் தனிவரையாய்ச் 

சதக நிலத்தின் வைத்த கருணைத் இருமுளையைக் 

CDE GB மனத்தே oot INUIT (ன்மை கர் தருளே. (௧0௯) 

என்னைக் கலந்த வெழின்முர௬ு கேச னிருங்கருண 

தன்னைக் கலந்த மருங்கைம் சிலம்பாகைச் தண்டமைக்கோர் 
e ஏ . உ 0 . உ ௪ 

பொன்னைக் கலந்த புணார்முலை யாளன்பு பூப்பவெற்கு 

முன்னை க் தவமென்௯கொ லோவின்று கண்டிட மூட்டியதே, 

தி.நவார் மருங்கை மயிலயில் சேவல் சிறியவென்னுள் 

வருமோர் முருகன் சிலம்பன் செழுர்தழை வான்புவிகஇ 

டருளார்த்திலங்குமெண்ணான்௧ற மாமமையார்ந்தொளிர்ந்து 
௪ ட ° * ° “5. மருவாரும் பூங்குழ லார்கறபு வாழிய வாமிய2வ. (௧0௮) 

9 ஓ 

திருமநடுை யொநதிணைமாலை ழற்றீற்று, 
ஜாதகி மான டு.





௨ 
குமரஷ்றுணே, 

திருவி மான்மியச கம் திரு ல மானமயச் சுருக்கம், 

திரூவிரை யென்பது, இருசெல்்வேலிக்கு மே ற்கும், 

பாடகப் பிள்ளையார் கோவிலுக்கு வடச்ரறாம், பொ இபமலைபி 

பாவவிராசத்துக்குக் கிழக்கும், அமிேசவனல்லூருக்கு க் 

ட ல்குமாய், தாம்பிசபர்ன்னி நதியாற் ரூழப்பட்டுப் பழ் 

பல தீர்த்தங்கசாயுடைய வீரவனல் வாரென்று வழங்குக 

ன்ற வார் வகரம், இழ, புன்னை வனமென்றுக், கவவன் 
e ஓ ர் ௫. 

மென்றும், ஞானவன மென்றும், மற்றும் பற்பல அற்புதக் 

காரண நாமங்களையுமுடையன) இக்கு a avr ஈதர்த்்தியானவா், 

புன்னவனைசர், தவவனேசர்,ஞான வனசர், பூமிநாதர், என 

ப்பம்பலஅம்புதக்சாமணாகாமங்கள்பெற்று விளங்குகின்றனர், 

இற்கு, மகத்துவடிகுந்த ௮ ஈத்நிய முனிவர் ௨ெய்ம் 

மையாகிய கைமிசாசணிய நுானிவர்கட்குதி Gore tty 

திர்த்தவி பாடம், சரர்கதிவி2சடங் கூறிக் கூட்டிக் காட்டம் 

சவிப்பித்றப் பூசிப்பித்துத் தமக்குப் பதியாகப் பற்ற 

பொதியையிற் புககனா, அதுகண்ட அம்முணிவாகள் இவ 

சது பிரிவாற்றாராய் இவரது தெரிசனை மாமுதகாகிய விப் 
ச . ச ௩ ச உட ச 

புன்னைவனத்திற் பன்ன சாலை செய்திருக்.து நெக் கவ மிய 

ற்ற, அ௮வ்விடைப் பரங்கருணைத் தடங்கடலாகிய கடவுள 
® 

ஓர் புன்னையடியிற் பிரசன்னரா யவாகளுக்கு அஞ்ஞான 
உ e . @ ° டி ௪ 5 

ம் மய்ஞ்ஞான (2மாக்கத்தை யளிச்.சனா. ற மெய்ஞ்ஞ த்தை யளிக் ச



௧௧௮  திருவீரை மானமியச் சுருக்கக் 

பத்திபிற் சிறக்க சித்தாசேனனென்னுஞ் செழியன் 

சேந்து தனக்குக் குறையாயிருக்சு புத் கரப்பேற்றைக்கு மி 

த்துப் பத்தினி2யாகி மெய்த்தவம் புரிய, அங்குக் கனி 

ூவொடு தோன்றிக் காட்சியளித்துப் புச்திரப்பேற்றையு மரு 

ள் செய்தனர், 

ரின்னரப் புத்ர கிய விரவன்மனென்னுச் தென்ன 

QM, Hb bK திதனாய்ப பரி, தீ.துச் சந்திரரூட ௪டா தா.ரக் கட 
வுளரதருளினார் காடு களைக்து நாடுஇருததி, இறப். வாய்க் க 

தினகர்? தவர்கோயின் முதலிய வியற் றப் பன்ன ற்கரிய 

நன்னகர் புரிவித்து மேன்மையுற்ற நால்வருளை க்தோர் ( முக 
லிமயாரைய மமைத்து, ஈம் பி.சானாருக்குக் காலகியமக் கட் 

டனளை முதலியன ஏற்படுத்திப் பிரியாக அன்பொடு பெரும் 
பூசை யியற்ற அக்காரணானக்கர் புரணானந்தராய்க் காட்ட 
யளித்து யாவினுமரிதாம் பேரின்ப வாம்வளித தனர், 

பூமிசீதவியானவள பூபாரர் தாங்காளாய் வருந்திக் கட 
வூரி leva Ba சமனை வேண்டி யருந்தவம்। | AW, உளம் 

BBE BS கருதியவாறு ஈமனையு COR சவலை DM BD iy 

பின்னுமவள் வேண்டிக்கொண்டபடி. எங்கும்விளங்கப் பூமி 

காதரெனப் பெயரையுமேற்று விளங்குகின் றனர். 

இன்னு மித்தலத்தில் அகத்திய முனிவ 7௮ சாபக்கா 

லரவுருவாய &ந்த ஈகுடனுடைய சாபவிமோசனஞ் செய்து 
தேவபதவி யளித்த தும், வி.ராட்புருடன் முதலாயின பற்ப 
லராற் பூசிக்கப்பட் டருள் செய்தனவும் விரிக்கிற் பெருகு 

மாதலின் இப்பதி மான்மியமாகய விரைத் கலப்புமாணைத் 

BA கண்டுகொள்க, சுபம். |



(ண 

குமரன்றுணை, 
9 ௦ 6 க திருவிரைக கலம்பகம், 

உட 2௦௧௪2 
Cm er SY 
  

காப்பு. 

° ன் . 5 ௪ : ° ௪ . 

[ழவார் இிருவிரைப் LAD FY BOO) D5) 

பாவார் கலம்பகம் பாலிக்கு--நாவாய்வன் 

கல்ல ங்கம் பெண்பொன்செங் கல்லெனக்கண் டார்ப இகஞ் 

சொல்லங்கொம் டுபான்றனடிக தொண்டு, 

BTW. 

ஒருபோகு மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா. 

ஆறடி த்தரவு, 
பூ2வத்தும் புகழ்மலியப் பொல.ங்கிரியை வளையவுமா 

Casta gee Gad se Beer sare வெனவுமலாறி 

காண்பொருளெொல் லாமெவர்க்குங் காட்டவிரு கண்களுமா 

மாண்பொடுதா னருளியவிண் மூி.பிரவி களினொன்றைப் 

பூணுமர வதன்மணியாப் பொருவித்தவ் வரவெயி 

காணுமதிப்பிளவிரண்டாக்காட்டி
னைபின்சடையெ ன்னே, 

நான்கடித் தாழிசை மூன்று. 

தண்டவினை யேத் தலத்தியற்௮ு வானெனவுக் 

தொண்டர்தளை யிப்பதியிம் முழவருளு வானெனவு



௧௨௦ திருவீரைக் கலம்பகம். 

7 1D Do! நியவெம னைக்கவூர் மணடடருடன் மற் றவரு We ஆவ் 

கண்டனைசெய் இப்பதஇ.பிழ் ருன்காத்த BDL BO De (g 

cies a யாவ ரீமிசாப முர்தொல்ப்பா 

் ; ; உூமெண்ணவிண்ணிடை பெற்று 
HE EVE B னென்றெவ TH ‘oi LD S007 GIT RIS னா ி அற 

கைக்கலச்தி னெல்லியெனக் காணுமர வாம்வடி.வை 

பிக்சலச்தி லேமனியா யியம்வியது மற்பு மே, (௨) 

FED UIT யிலனென்றுச் தனதடிமை யுலகென்று 

ரூர்தைமறை யச்தம்வரை மொழிச் திட் நின் நிடுநி 

யெர்தைவல்லா என்கெளரிக் கன்குமவி யர்சணன்சேய் 

சர் தவணி கற்குவில் சானான தற்பதமே, (௩) 

தனிச்சொல் 

அதான்று 
ஈரடி.த் தாழிசையாறு, 

பட்டி ழையிட் டுயாவுடைய பரிசுபெறும் பாக்கியனீ 

பிட்டினுக்கா ளாச்சென்று பெய்கூலி கொண்டனையே. (௧) 

மணிவளையிக் சனம்பகரந்து வருஈயங்கொள் வாணிகனீ 

துணிவிமனொடு மண்சுமந்து சூரலடி பட்டமை யே. (௨) 

தவப்பான்மை யாவருக்குக் தந்திடலென் றிசை க் இடு$ 

யுவப்பாயோ டொன்றேக்கி யூரச்2சா றிரந்தனையே, (௩) 

பின்னமற நான்மறைகள் பேசியுமுண் ணின் நிடுநி 

பன்னமறை யறியாம லழல்வடிவ மாயி யே. (௪)



இருவீரைக் கலம்பகம், ௧௨௧ 

எப்பொருளும் தானா யிலீப்க விருந் திரி 

மெய்ப்பொருளீ தொன்றென்ன மேவி விளங்கினையே, (டு) 

பூரணானா“யெவ்விடத்தும் பொலிவுடையோ னாகிய£ 

தாரணியோர்க் கருடரவிச் தவவன)த்இம் சார்ச் தனையே, (௬) 

தனிச்சொல் 

௮.தீனால் 
முச்சீரோரடயம் போதாங்கம் நான்கு. 

சொல்லா யார்பவ னே 

சொற்பொருளான வனே 7, 

எல்லாம் வல்லவ இனநீ 

யாவுநி Cn DG Bou Cor FP 

  

இருசீரோ ரடி யம்போதாங்க மேட்டூ, 

    

௮ இநீ அன்றுரி | gy HS | oF EHS 
Cer AF இன் நீ Q) BHP இறைவனீ. 

சனிர்சொல் 

OT GOT AUT BCH» 

பசினேழடி. யாசிரியச் சுரிதகம். 

பொன்னகர் புகுக்து புதுமணங் கான்றம் 

குன்னிய குளகா ஓயர்வளம் பு.துக்கி 

யடிவஹி யமு5 மாயிரம் பணத்தான் 

படிகொளு மயர்வறப் பான்மைபி னளித்௮.ச 

5 தன்னையண் ஆனர்முற் றணர்தவெற் கரை 

மன் ஐ விரும்பத் த்ச்ககண் மலிய



௧௨௨ திருவீரைக் கலம்பகம். 

மலராடு கனியளி மாரி பெய்யும் 

பலஈளை யாசினி afl ip sD பொ .துளும் 

பொழிலுறு தனிவளம் பொருக்தும் விரை.பின் 

10 முக்கண் பரமா முத்தியை யருளென் 

BITS Cas gp மரை யடி.யேன் 

வேண்டி. னந்தத் மித்த தொன்றும் 

தக்க வடியா ரடியவ ரடி.த்தாட் 

கச்சை யாக யிரக்கன னதனை 

15 வெய்ய வீளனையாம் வெப்பத் Rissa 

குப்யு மாறென் னொண்டலை 

பெப்வித் கருளலுன் பெருமையிற் றிமன. ( 

நேரிசை வேண்பா. 

திருவார் தரளச் திரளாற் கரையாம் 

பொருகா நதித் துறைக்குப் பூரை-- இருவினை 

மாநகரின் மன்னு மதிச்செஞ் சடையாயென் 

பாதலமாக் கொண்டொனைக்கண் பார். (2 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

பாரனச் தங்குரு வாமதி ரடுமை பங்கினனை 

யா ரன தங்குரு வாரங் கயன்மன்னு மம்புயஞ்ரூ 05 

தே ரனச் தங்குரு வான்பொழில் வீரையி னேக்திடினம் 

ரனந் தங்குரு வாழ்வு௮ு wp wy திங்கலையே. (௩



10 

15 

20 

Baad ors கலம்பகம். ௧௨௩. 

நேரிசை யாகிரியப்பா,. 

திங்கனி செறியஞ் சம்புத் தீவிற் 

பரங்கொடு பரக னாண்டகண் டத்துட் 

குங்குமம் விளவகில் கொக்கா மலக 

wa HO) gM வான்மதி தாங்கி | 

Olay 5p Bl கைலை யென்னும் பொழுிகையு 

rds pat கொங்கு மருங்கனி யிரதமூங் 

Sov Ha oor சவைபினக் கைலைதன் முடியி 

னலங்கலா யொழுகிய வருண்மிகு யாறுங் 

குலச்சிறை பணிகொளுங் கொழுகொம் பாமெம் 

மங்கையர்க் கரசியார் வளர்த்த நன்னெலி 

தங்குநம் செழிபன் றனியெழி னாடுந் 

தமிழ்ச்சுவை மனணாத்கொடு சழைதந்துயிர் மகிழ 

உமிழ்துறும் பொமுநை யார்ந்து கழனிகள் 

போகமார் வீரைமா BH Bl விளையுமுப் 

களை மிகு மாயிரக் கணக்குறு மருப்புக் 

களபமா இயவெண் கடமசக் களிறும் 

வேதமெய்ப் பரிய காதநற் பறையு 

மாக.ரத் தன்பரை யழைக்குமான் கொடியும் 

பொன்னினு மின்னும் பூங்கொன்றைக் தாரு 

மன்னிய வடியவர ser sar தளிக்இன் 

புன்னிய வெவையு முதவுவ் கருணையாத்



42g திருவஷீரைக் கலம்பகம். 

தன்னிக ரிலாது2கா ருங்குற்ன் னாணையு 

முடையவலெம் பரமா வு.பர்கதி யருளென் 

ரயிர மாந்திரு காமு நவின்றுநின் 

2௦ ாயவர் துஇக்குஞ் சோம சேகரா 

வலைமகட் கற்பமுஞ் சலியாது மகிழ 

மலைமக ளெனுமெழின் மரகத வல்லியைப் 

பாகக் தணைம்தவெம் பதிய சமனுக் 

சாகப் புவிமக டாகமாத் தொழுது 

60 போற்றிட வருளிய பூமி நாதா 

Glau om oor uy ard Ge. Caraar® 

மன்னையப் பாரா னன்னிய னல?ன. (௪் 

கொச்சகக் கலிப்பா. 

அன்னமண்ட மெனவணைய வம்புயத்தின் மணியுகுக்குள் 

சென்னலைவள் சலையெனுஞ்செய்த் திருவிளை யிஹையவ 

சொன்னமலைவளை த தலுக்கு த துணாயாயென் மனமெனும்்ல 

கன்னலிய வளைத்துனது கழலடிக்கன் பாக்குவையே, [னீ 

நேரிசை வேண்பா, 

ஆக்கினாவ் வேளைநீ றந்தகனைப் பூங்கழலாற் 

போக்கினாய் விரைஈகர்ப் பூமீசா--போக்கியுமென் 

புன்னகைபாற் மீப்ச்,2 புரமதுபோற் போக்கிலையா 

லின்னமெமாக் கஞ்சு த.தீர்ந் இல், (௬



இருவீரைக் கலம்பகம். ௧௨௫ 

(மறி) பதினான்கு சீர்கி| கழிநேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

  

இர்க்த நெஞ்சட னார்ந்தி டெந்திற தேர்க்திடாதெமத 

வைமுனே, சேர்ந்து நின்றொரு வேந்த னீந்திடு €ட்டிதெ 

ன்று கைரீட்டினாய்-,வார்ந்த டாந்தல சேர்திமங்குலை மானு 

2மாஇயள் பாலொடு) வாழ்க்திடும்பர மேசர்தங்கிய மாண்பு 

றுந்இரு விரையி-,னீர்ர் த ணிர் இனை யேந்து சர்தவி ௬ஞ்சில 

ம்பழர் வேடசென், றெண்ணிலாசெமர்மாதுவேண்டிடு மேக் 

தலெங்கடம் விரமூட்-, டேர்க்தி டும்படி கூர்ர்தவெம்பொறி 

Cette ga சூழ்ந் இடு மரணினே, சேதமாம்படி. Cron Bef x DI 

செய் இயல்லதை யில்லையே, (ar) 

(இதுவுமறம்) ஷி 

இல்ல றம்புரி துூறவ றம்புரி (யவரு நாடி.பிறைஞ்ிடு, 

மெழில்கொள்வீரையி னமலனுக்கெம இறைவர் மாதையெம் 

மலைமுணி-, ஈல்லமங்கல் தெரிசனம்பெறுகன மை?தறி யளித் 

ததா, னாமுமிங்கு MATHS HEB FY ஈண்ணுமானமக டன்னை 

யே, வல்ல வெங்குல மறவ ராய்வரு மாண்பினா ஆய ரிறை 

வர்தம், மூன ஸனும்பட. வந்த வேலுடை aus or QUES as 

ணீர்தனஞ்-,சொ ல் எறாக்குல மக வேண்டுபு சுருள்வீடுத் 

Br. ange, SI EG) QI வாங்கி லேம்புகை ஜார்ப்பல்விட் 

டவற் சொஷ்மினே, (௮)



௧௨௭ இருவிரைக கலமபகம, 

கட்டளைக் கலிப்பா. 

சொல்ல ரம்புகழ் வீரையி லேயரைச் 

சோம Can திதலை UD Ly Soot Sy F@) 

செல்லொ டும்பொரு மோமணிப் பூண (ந ் ட்! வழி 
சேறி விரவி மாவரு காட்சி 2தரர் 

பில்லை னுந்துப9. மயெரிடை வாள ர்விஸ்ரி 

மயழை wt Oto atl ளங்கொடி. OWE Lp oor 

னல்ல லஙத௪ னம்புய செஞ் ரர) 

வாவி ம்பா லிழர தாடன் னை weus, (௯. 
ச 

மடக்கு-அறுசீர்க் கழிநேடிலஃ, யாசிரிய விருத்தம், 

அரிசான் ரூக்ரு மாம்பல்கமிள 
யதரச் தாக்கு மாம்பல்கமள 

வரி2யர் விழியங் குவலயமே 
வாயான் மொழிக்து குவலயமே 

LID Fe முமையாம் வான்கொடியே 
படாரத பாக வான்கொடியே 

யிரவார் கண்டக ம தெழின்மணியே 

யெனக்குன் விரை டமி ய், (௧0 

(தென்றல் வி$தூது) விருத்தக் கலித்துறை, 

அ௮ணிமலி விரை ஈகரினி லாரு மழகேசன் 

கணினழ லான்முன் கருகிய மாரன் கருதாதே. 

துணிவொடு வாதை புரிவசை யாவி துறவாமுன் 

கிணியொடு செப்பென் னு.பிரனை யார்பாழ் சிறுகாலே, (௧௧)



தருவீசைக் கலம்பகம். ௧௨௭ 

(நேஞ்சுவிதூத) ரேரிசை வேண்பா. 

காக்கொன்றைத்”தாரங் கலைமஇயன் பால்விீரைப் 

பபாக்சொண்டி செஞ்2 OF பணிர்தயன்மா---மனாக்குடையார் 

[ரர ந. னளியாமுன் பக்குவமாக் காத்திருக் து 

வாங்கவா நான்பெ,ர2வ வாழ்வு. (௧௨) 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

வாளுர் கனுவு மெடான்பகை விரை வரதரூக்கென் 

0 MP aH ் கனருக்துணை விம்மி 1 aor Sof) o_o, Bir wii ‘o) பய்கான் 

வரக் கனதெரி விஈம் பிறையுங்கண் ேல்வி தர 

நாளும் கனதுகொள் Bau Dow ain DUT BMD 51.60 OT ,{ BR) 

csi Si கழிநேடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம், 
பட ட கடட ற ஈபடர்சிர லாடக்கய லாய்வுறிறன மிசை ய 

* ° ச் e * 3 

Gir FAD கால்விட்பும மடப்படி விளையா 

நிடிக்கதி ரோடி தீதலை நீர்கொக்குண ஸிகர்பூ 
(2கரிக்குனி வார்கற்செரெல் விரைச்கனி விடையாய் 

கோடி.ர்ரசி காவற்கடை கோனற்றமர் ஈகரார் 

(2காஹிக்ஞுரல் ஞாளித்திரள் கோளிற்தெரி வரிதாப் 

மாடக் இனை யேவிட்டலி னாடி. சீதனி வழுமான் 
மாசற்றிவ ளோடம்பினில் வாழக்கட வது சே, (௧௪) 

பதினான்கு சீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம். 

கடவப் பரிகரி கனகப் பிவிதரு மிரதத் தொடுமே வார் 

கடகத் திருவடி வீடையைக்கயிஞெடுவர்தேயிம்பர்விோர்



௧௨௮) இருவீரைக் கலம்பகம். 

தடவுக்கிரவிய ஈநடனச்சதிர்பல | செறியக் இருவிரைத், 

தெருவிழ் பலாதொழ வெழு முத்தமரிவர் செங்கே ளொண் 

சடைமேற்-, குடமுற் நிடுமதி பகைமுற் ஐ.ரவொடு குறுகச் 
சலியாதே,குளிரப்பினயிடையறுகைக்கனிவொடுகொண்டா 

சென்றுபல-,வடி.வச் தெரிவையர் மயலும்றிவை சொலிமறு 

கச்சிவையோர்பான், மகிழத் துவசகல் விழவிற் பவனியு வந் 

GC 6.5% S00. ௧௫) 

நரிசை வேண்பா. 

தர்தாதி யானார் தனிச்சமறை காவாரே 

லெந்தாகி லச்.தவரு மேசுமிவ்--விந்தைமறை 

வக்தானிவ் விரையினோர் மானேந்தி மாறந்தான் 

மந்தானி லதீதேர் மதன், (௧௬) 

(குறம்) எண்சீர்க் கழிநேடிலடியாசிரிய வண்ண விருத்தம், 

மதஇிபொங்கொளிர் வரைமாழைய வசையும்பழ வரை௪ 

வரையுந்தமிழ் வரழையோடுமெ மலையுக்குடி. பெமதே 

விதியின்றனி விதியோடெவர் விதியுங்குறி வழியே 

வினையங்கொடு சொலுவேமெறழி லெருதின்படி. வமதா 

நிதியின் நீடு மவளானகெ னிலையைஞ்சகை யூறலா 

னிறஹையைந்தலை யவர்வீரையில் விடையின்புடை வரவே 

யிசவின்சொலே மயிலேகுறி யணுவும்பிச இலை£ 

யெஇர்கண்டனை மயலேயவ ரி.ரவிங்குள் rug. (௧௪:



இருவீரைக் கலம்பகம். ௧௨௯ 

(புயவநுப்பு) வண்ணம். 
அயனரியெ காளுநைந்து முடியடிச டேடிநொந்து 

மறிவீரிய தாயெழுக்க வரையென் றி லங்கமே 

லணிகளிடு £ீபமென்ப விலகு தமி ழோதுகும்ப 

வருமுனிவ னாருகின் ஐ வருடங்க யங்கலோ 

னியலிரவி யாறுதங்கு முடியுடைய தானசந்த 

வரையெனவு மேவிவஞ்ச ரிகலுங்க லங்க 

வெயிலடரு மாடகஞ்செய் மலைதமுவு சோஇதந்து 

மிமயவரை மாதணைந்து மிசையெங்கு மிஞ்சுமோ 

ரியலிசைய நாடகங்க ளிகபரசஈ சாதனங்க 

ளெ.யவையுமுணர் ஞானவன்ப ரியலின்ப சந்தமா 

லிகைகளிசை மாலையென்று பிசையவுயர் மூவர்தர்.க 

விசைபரவு தாமமெங்கு மிளிருஞ்சு கந் தமே 

பயகல௪ மூறுகண்ட விடையனுதுி வாள்கைகொண்டு 

பணயினிடை மோதலண்டு பணிகொண்டு மென்றுமே 
பலவளமொய் வீரையின்க ணருளுருவ மாயெழுந்த 

ப.ரசணியு காதரின்ப மிகுமம்பு யங்களே. (௧௮) 

(அம்மானை) மடக்குத் தாழிசை. 

புயலகலாம் புன்னைப் பொழில்விரைப் பூமீசர் 

முயலகன்மே னட்ட முயன்றனர்கா ஊம்மானை 

முயலகன்மே னட்ட முயன்றனே யாமாகிற் 

9



௧௩௦ இருவீரைக் கலப் பகம். 

க.பல்விழியாள் பாகங் க.ரர்தனளோ வம்மானை 

கயல்விழியுள் ளஎவனுளமேற் க.ரப்போவஃ தம்மானை, [௪௯ 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

அம்மானை யப்ப னெனக்காண் முனிவற் கருளுமைங்கை 

யம்மானை யப்ப னெனும்விரை மாரக ரத்தலுக்கெ 

னம்மானை யன்ன முலைமலை யாதலை யன்றுவிட்ட. 

வம்மானை யன்றி யறைந்தா யிழைசென் றமழைத் கில. ( 

(சார்) குறளடி வன்சிப்பா. 

அளிக்குலமு. ரன் றரும்பவிழ மல 

சொழுக்கியமத.த் செளிந்துறவதி,ப் 

மதுருக்தெரி தரவினப்பகை 

பி.பனமதிச்துமுன் னிரணியற்றெற 

வ ரமொருகர வரியென வெகுண் 

டிகல்குறிக் தரி பினமுரத்தொடும் 
பொ௫கையிற்றிரி மதமிளைத்தளை 
யொதுகங்கடக்குளிர் மிகுக்திடப்பெயுந் 

BD sco 

புயலே விரையிற் புனித 
னயலே யெனாதெனக் கருளுகாள் வினவே. (௨ 

கலிவிருத்தம். 

வினவிடப் ப_,கழ்க்கிளி வேலன் பாலது 
கனகமன் விரையங் கண்ணர் கங்கையை



இருவீரைக் கலம்பகம். ௧௩௧ 

பனமுருன் னறிந்தில வார்வ தெக்கன 

பன்கலும் பணிபதப் பல்க யங்சே, (௨.௨) 

(மீகம்கு) அறுசீர்க் கழிநெடிலடி யர்சிரிய விருத்தம். 

பங்குமை கங்கிய பரன்விரைப் பால்விடை மீதிலு லாமேவ 

விங்சதசம்கிகமொடுவான்மின்னேகவிடா இவையெனவிறுவ் 

கொங்கைகுலுங்கிடஈடமாடுங்?2காலமதங்கிகண்ணிமையாலே 

சங்சைய ுக்தமி மிமையாளேற் சாகச ருக்துய ரகலாரேஃ 

நேரிசை வெண்பா, 

அகத்தி னக்கு னழியாமல் வீரைச் 

ச்கத்திம் சககாத சம்போ---விகத்தும் 

பரத்து முனையே பணிச்து து.இக்க 

வரத்துக் கலையுமெற்கா வாய். (2-7) 

கலி விருத்தம். 

வாயா லுனையே வாழ்ச்துச லேன்கொடிய 

பேயா யு௮பன் பெண்மயல் கொண்டுகடை, 

நாயா யலைந்து நைந்தன னானவ3ம 

வியா தருள்வாய் விரையின் வித aC or, (௨௫) 

வேண் செந்துறை. 

விச். தக னாந்திரு விரையி னத்தனச் ட்டு 

As sap டன்றொழச் செல்வமுஞ் சேருமே, (௨௬)



sn 2 திருவீரைக் கலம்பகம். 

கட்டளைக் கலித்துறை. 
செராரும் போற்றும் இருவிளை யச்தன் சிலம்பணையீர் 

நீராரும் பூவின் மறவ னரியெஇர் கோக்கு துகண் 

உடை ராரும் நீல மணிமுடி மேருவி னேறுதற்கு 

வாராருங் காஞ்சிக் கதி2ரணி மென்படி. வைத் சமைய. ( 

நேரிசை மவண்பா, 

வையகமும் வானகழு மற்றுமிலை கைம்மாலென் 

ஹையகமஞ் சூல்வளைபெய் யாரமலி--செய்ய துரூழ்5 

மேர்மருவும் விரைகக ரின்கரிக ரத்துமிலின் 

போர்மருவற் சொல்லினணம் பொன். (௨௮ 

(கார்) பன்னிருசீர்க் கழிநேடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

பொன்புரைக டுக்கையணி வீரைஈகர் வாழ்கின்ற 

பூமீசர் தன்றண்வரை 

பொறிமார்ப னடிமாறி முடி தேடல் போலப்பொ 
ருந்திக்க றுத்தேறிவான் 

தன்புதிய வெஞ்சிஸையெ டுத்துமின் வாளதுத 
டித்துருமி டி.த்துன்னி2யு 

தண்ணம்பி றைத்துலகர் மெய்பனித் இிருகைரு 
.. ஹளைழாறு தோள்கட்டிரீள் 
'துர்.பினிரு சான்முட்டு களுராடி தனிள்முட்ட 

, அரடுறயிற டித்தொலிப்பு



இருவீனரக் கலம்பகம், Sin. 

வளைவினுடல் புரளாதெர்டருக்க£ளீத் துத்துகில்கள் 
« சு ௩ 

வாரிப்பு COG F துட்கடை 

aH amr Mp wéC rato Ohir SR ot 9 aman mo 

மேக்திழைக னக்ருன் கரி 

பிமையினெஸி போர்வென்ற வளையினொலி வாச 

சென்ருற்றி னேன் இபன. (2.48) 

கலி விருத்தம். 

அ இய வாவினென் வீரைபி னன்பர்செய் 

மதன லீலை மகிழுமுன் Cards 

வுதம னில்லின்முன் மனோங்கிடச் கூவினாப் 

பி.பி UAT பார்க்கை யாவை3ய, : (௩௦) 

(Gamay) நீலைமண்டில வாசிரியப்பர். 

அவைது சேவை யன்பொடு பரவிக் 

கரைப்பா லென்று மிரப்பார்க் கெவையு 

மில்லை யென்னா வியற்பகை பென்பா 

னல்லற மனையை நட்பு௮ு மிளமை 

9 நீல கண்ட னேரிழை வாழ்வு 

காலச் துறந்கமை சண்டு மேற்றான் 
. ச ° . (அ) . : விருந்து ரமைக் கி.ரக்கிச் சேயை 

யரிர்த கறிந்து மழகுடல் சோரக் 
தான்பரித் இடும்படி தானா ajar 

190 ஸனிபற்சை செயற்கை யென்றிரு வாச



RF திருவீரைக் கலம்பகம். 

16 

20 

கிய 

$0 

மயச்கோ இயினோர் மன்னற்।செற்றது 

தானா பிருந்துர் தனிமண வவைமுன் 

ீமானக்கஞ் சா.ரன் மகள்சை வலந, 

பித்றையேம் மூனிப் பெருமைக ரூன்னி 

னறறையை யாற்ற னண்ப ஸனாடிக் 

காகலின் வேண்டக் கனியா தவளபாற 

ாஉசன விரவெலாம் தொண்டுசெய் மதி?யா 

மானின சேட்டை வேட்டுவ மனறரு 

மானி யுண்ட வூக்கமெய் வெறியோ 

முன்பெதிர்ர் தொருமண முடிக்தி டாமற் 

மன்பெருஞ் சூதாற் ஐடுத்திடு குணமோ 
வெனப்பல வியன்மொழி யிசைப்பவர்க் கருள்வான் 

கசிய மன த்தொடு படியின் மெலிந்தும் 

பூசை விடாச புகழ்த்துணை யாருக் 

காசை ராளு மளித்இடு மண்ணா 

லன் புறு மம்மைக் கருங்களனி மீண்டு 

மின்புட னு தவிய விறைவா மனத்து 

ஞைசற வுன்னும் பூசலா ர௬ுள்ளது 

தேசுற௮ு கோயிம் இவனே மணிமுடி 

கூற்றுவர் தலைமிசை மயேற்றியு பாதா 

பேசற்றுவார்க் கருள்பூ Sen வருளென் 

றி.ரக்.இடு மென் Sant யேற்றருள் வானே



இருவீஷாக் கலம்பகம். கடு 

தெரியே னுளமதை யறியயேன் பூவிற் 
“Dal eet ஷியையச் நனிரகர்த் தலைவன். (௩௧) 

நேரிசை வேண்பா. 

சலையலைமா துக்கடியார் தங்களுக்குத் தாளகண் 
மலைமகட்கு வாமம் வலமாற்--கலைவில் 
விலையெனினும் விரை விமலா NUT BB 

நிலபெறுமெய் யோடென்னுண் ஸில், (௩௨.) 

குறள் வேண்பா. 

நிலையாமை 8 தபொரு ே சண்டிக் கவா 
ரலையாவி வரப்ப னுக் காள், (௩௩.) 

பன்னிருசீர்க் கழிகேடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

ஆழி வளையோ னயன்பணியு மண்ணல் விரை ஈகரிலெனை 

யர்இச் செவ்வா னரிசினக்க வல்லாம் வேம மோதவுடுப் 

பரழில் கொள்ளி விழிக்கு கவப் பானே ரிஈ்து விடமெழுகப் 

பெளவக் கூலி செவிடுதரப் பனிக்கா ஆ.பிரைப்பறிப்பது:2வ 

ழி நுதியால் வெட்டுண்டு முடியா வரித்) தவவினன்பா.கு 

மூடந்தேர்சக்காலோன்றுள இதனான் முநீநீர்கீக் இிழுடியலையோ 

நாழி கைபல் ஓதிசகளா ஈலி2வற் கண்டாய் வருசெயல்க 

CHO. பவர்க்கு ஈவில்பல்லி ஈவில்வாய் நண்ப னணும்வ.ர 2வ. 

பதினன்குசீர்க் கழிரேடி.லடி யாசிரிய விருத்தம், 

வறியனென் ஜெனைகிற்கைசெய்பவர் வாய்கிழிக்கும்வழக்ககா 
வசைகள் வஞ்சக மடமைசஞ்சலம்வாதுவெஞ்செமிழிவுரு



௧௩௭ இருவீரைக் கலம்பகம். 

திறிவகொன்றுழிப்பலபுட்டுகளான்சகோள்கொலைகளவுகோ 

யஹிவ ழக்குகள் பறிபொ யெளகியமாதியெண்ணிலதச் தர 

குறியிரு தமோர்பொருளிலைன்௮ல குளருரைப்பசாலவையெலா 

சுறைவுசெய்சவர்வாயுரைச்கெ திர்குலவஈ.ற்பொருடருவையே [ங் 

யறிவொ டம்புலி யிரவி மண்புன லங்கொல்வெளியான் மமா 

ய றிவினுக்கறிவாகியெங்கணுமமரும்வியைவாமமலன. () 

வண்ணக் கலித்துறை. 

அமல விசையி னயனெ டரிமறை யறியொணுக் 

கமல பாத்தி னுதைகொ ணபனிடர் கவலைமால் 

சிமில மாமுலை யினர்த மயல்கொடு இரிதனீண் 

முூமல மாதிய வொழிய வருளுடன் முடிமுே. (௩௬) 

் எண்சீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

மூடிவிளக்கு முன்பெரித்த கணம்புல் லற்கு 

முகமலர்ந்து கைதேய்க்த கூர்த்து யாற்கும் 

பொடிபுனைந்தன் போசிமருக் இரச்சை யோதும் 

புகழுறுமெம் பசுபதியார் தமக்கு மண்ணை 

மடியொழிர்து பூசித்து சாகைச் செழ்ற 

மனதுரு.கு சண்டிக்கு மய நீயாப்க் 

சோடியவினைக் குடியனையுங் கெரள் வாய் கொல்லோ 

கூறிப்பறியேன் விசைரகர்க் கொன்றைக் கோவே. (



இருவீரைக் சுலம்பகம். ௧௩௭ 

(க௩லம்) பன்னிருசீர்க் ஐழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்த. 

வேதத்தில் வழுவல்செங் கோல்சாய் தல் பொய்யிலைகள் 

விள்ளல்பயிர் வித்தெ டாமை 

விரதாகுரு துறவர்கல் வியர்பெரிய ௫றவிவரை 

வேண்டியூட் டாமை முதலாச் 

சாஇத் கல் கலிகால மென்றதுபொ ழுாச்சுமை 

தாங்கி யுழல்வோர் தேறு 2வ 

சான்மோர்க ளிம் தவுடல் ந். ததுனி மறுமைப் 

சாரகலமு மெண்ணி புந்தற 

போதத்கு னாம்சொளுமி லாபத்தை யெவரும் 

புசிக்கவருள் இன்ற காலம் 

புலிய.ரவு தொழகின்று நடனமி௫ி பதமடியர் 

பூசித் இடுங் காலமாம் 

வாதுற்ற பேயலகை யோட்டுறும் காலமருள் 

வாய்த்துநிலை நின்ற காலம் 

வளவீரை ஈகரெவரு உனைகளொடு சிவவேட 

மாகிமகிழ் கால மிதுவே. (௩.௮) 

நேரிசை வேண்பா,. 

இக்குவளைட் பேன்கையி னித வ.ரக்கொடுப்பேன் 

கொக்குவளைப் பேன்வேளே, கூசாம--னெக்கிவிடு 

மத்தனையும் பொய்யாக வாக்குவனிவ் விரையரன் 
பு, தலாமெய் போர்த்திப் பொழுது, (௩௯)



BRD} சருவீரைக் கலம்பகம். 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

பொழுதோ விடிர்தது பூமேனி கொர்ததுபோர்விடையோய் 

பழுதேயில் விரை மரக,௪ நாயக பள்ளியறை 

மதாழுதோ ரனக்தற் ரொழவருவா ரி௰்குத் தோய்க்தகுறி 

wiper Bm Buy. லையங்கொள் வார்ரம்மை யண்டருமே. () 

(சம்பிர,கம்) பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

௮ண்டங்க ளெண்டிக் கலைந்திட வதுக்குவோ 

மன்றிரா லங்கையற 

வரியொப்ப வொருகாலி னைக்கொண்டு வான்படி. 

யளக்திரிவ மல்லாமலுங் 

கண்டிட வுறுங்குறிய கன்றுவிழ வெறிகு'2வாங் 

கைக்குமே வரைகாட்டுவோங் 

கரியவரை மெல்லுவோம் வாரியுண் போம்பெருங் 

கடலைய மருத் திடுவமோர் 

விண்டபூ விழ்பலசன் னகரங்கள் காட்டுவோம் 

விட்டளுலோ கங்காட்டும2வாம் 

விி2யாடு பல2காடி. நால்கலைக ளாக்குவோம் 

வேண்டினே இக்கொடுப்போம் 

புண்ட ரவ கக்கண்மதி புனகுவோ மன்றியும் 

புயலஸலோடு போம்பொழிலெழிழ் 

புகழ்விரை யின்றெரு விட யேறு வோமெலாம் 

பூமீச ரருளென் பமே. (௪௧)



இருவீரைக் கலம்பகம். . ௧௬௯ 

(இ௫வுஞ் சம்£9ரதம்) டை, 
அரும்புக ணிறைந்தரகை யாரக்தமர கதவல்லி 

யாமம்பி காபாகனா 

சருரினா லெழின்மேவு திருவிளை மாக 

னான் ேோர்க ளாய்ந்்துன்னவே 

யிரும்பு தனை யோரிரவி னிற்பொன்னெ னப்புரிவ 

மோவெள்ளி Cuan Dar 

யெ வரு (வண்ணிவரு பகலினி லப்பொனென் றே 

மெண்ண?2வ காட்டுவோஞ்செங் 

கரும்பினை யெடுத்துமறை யாம?ல வேம்புகை 

காட்டிநிற் போமன் றியுங் 

கருதிலுயர் பெண்ணையின் னாணென்று எஞ்சா. 

STO ar a சகண்கட்டிலை 

விரும்பியவி வித்தைபல பலவாக வேபுகழ் 

விளங்கப் புரிச் திவவரின் 

விரிபுவன மிதிலொருவ ருண்டென்று ரைப்ப2சர 

மேதக்க வென்போலவே. (௪௨) 

கலித்தாழிசை, 

என்பு புனைஈ்தயர் விலையி லிச௪ 

னன்பு மிகுக்தெரி யாடுமே 

wer மிகுக்தெரி யாடு மாயிற் 
பொன்புளை மேனியில் பூதங்கள் பூமழையபோ Buy? ip.



சிரம ட ந்? 
ச 

Gh. 9] 

Lav Pe | Of YF, 

பொடு c i, _ ் உடம் 

ழி A me ary 
த்ர” ் - 

ப்ச் ts Et LE mms ae a ச் 

ண அழு அபத பகாண்டு பப்ப உச 

” le. woe hat ao” aw ot, 

(பசக... 

த டட எநத்சத ட வள்ளொத தாழ்சை இச சண்மேன் முன்றக்கு 0 வள்ளொத் த ifs 

த ம்சம் ப பாசமெழ வனபிணிந சேய் கொஞ்ச 

s நத BW SBOLITDA தென் nly coset பூமீச 

னிய்கெனது முன்னெழுவ முதென்று, 

திங்க ளரவுர் தெளிபுன௮ ஞ் Pat 

பாங்கர் வீரைககா்ப் பூமீச னன்பாக 

வெங்கண் ணெதிர்சோன்ற லென்று, 

வன்பு ஓரியுடுத்து மானமழுகை யிர்பிடி கீது 

ொன்பொலியும் Gf ma FST பூமீசன் 155 GLP DI 

மென்பிறவி மாறறவ.ர லென்று, (௪ (9 

வஞ்சி விருத்தம். 

சன்று பற்க ளிடித்,தவ 
on sary செய்த quit & BO wie 

தொன்று வீரரை தொழாரினீ 

மன்௮ மேயினை மதியமே, (௪௮,



இருவீரைக் கலம்பகம், ௧௫௧ 

நேரிசை வேண்பா, 
சப் பொழில்விரை மானிடனே கானெப் 

“யுலகலைப்ப னென்பாய்--மதஇயாம 
ma 

Bi Oars a7@ waGaner g%oruine_t@ 

   

    

arid y@ahCu காண், (௪௪) 

கலி வெண்பா. 

காண்பா ரறியாமற் காப்பாய் கலவிபினைப் 

பூண்பார். புசழ்நிறையைப் போற்றியே-மாண்பாகள் 

சன்பக்கர் காப்பாய் தனிக்கோ இலெப்பார்ப்பு 

மன்பிற்றன் பார்ப்பாக வாதரிப்பாஃயின்பியு 

5 குளித்துக் குடம்பையினிற் கூடுவா பிச்சி 

ருளத்துறற்கா நிற்குலக மூட்டும்-வள ச் துடனே 

யெக்கிலரு Cogs மிறைவன் றிருவிரைப் 

புன்னவன மாரும் புயலெழிலைமன்னியெ [ர்க்க 

தன்னிருக ணிம்குமணிச் சார்பொன்முக் கொண்டெவு 

10 மன்னிமழித்தம் வாய்மலரும் வாயச?மஃயுன்னிய 

Caer aim saat ool oe மியலழகன் மெய்ப்பாட்டி 

னன்னயமாய்ச் 6 sO catpert ue gem gpl anlo 

தன்னும் ஈருமர் தலைப்படிவே பொன்றேடி. 
யின்னே வருவஒரு ளென்றனன்கற்-பென்னப் 

13 படிவது கொற்றிறம் பாமை யெனுஞ்சொல் 

வடுவு௮மே யென்றுபோய் வாவெளன்5றிடவே
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2௦ 

கடிவாகப் பூவையொலி காஇர்ண்டும் வார்த்துச் 

சுடுமுளத்திற் அன்பஞ் சுமைபா-நடிவல் ற 

காமன் கணையுங கருங்கடஓம் வெள்ளிரந்தும் 

பூமன் கழுது மெனவைப்பொரவே-2பாமிவ் 

வுயிரொன் மெழியாதிய் குற்2௦ லுளைநீ 

தயை -ூர்ந்தென் றுன்பமெலாச் தாழ-வோயில்வரவாய் 

சென் பிசை மு.ற்கூவிச் சேருமிட மி.ல்சகென்&ை இ, 

நன்றியொடு பார்த்து நவிலுவை.ப- ஆன்றுன் 

வ.ரவு மாழிைநான் வையமெல்லா மத்தி 

விரவமறை பெபன்பேன வில். (௪௮, 

இன்னிசை வேண்பா. 

வீல்லா லடிச்சு வெகுண்டிலையாங் கென்றவலும் 

பொல்லாக் கழலாம் புடைச்தானே மற்றொருவன் 

கல்லா லெறிந்திரமுன் விரைமணி கண்டாற 

சொல்லாம் உடாததென்ன சூள். (௪௯. 

மடக்கு-கட்டளைக் கலிப்பா. 

சூரன் மேவி வலங்கொடு சூழ்ர்திடுஞ் 

சூரன் மேவிய தொல்வரை வில்லன்மக் 

தாரன் வான்மலர் தீற்தடி. தாழுமார்தி 

தாரன் வான்மழ வேற்றினன் முன்றரும் 
விரன் மாண்பொடு வேண்டுந திச்சி7 
வி ரன் மாண்பொடி. யான்சுழல் விரையிம்
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சாரன் மானும்வெங் காஸொழ வாழல எ 

காரன் றன்னை£ சண்டையோ கொண்டலே. (02) 

(வண்டி) மடக்கு-வெண்டளைக் கொச்சகக் கலிப்பா. 

காண்டு ரங் கொண்டலுறுப் கொம்படரும் புன்னைவன 

வண்டுகளை வண்டுகளை வாங்கிவந்த வீிரையினற் 

சண்டனையே கண்டனையேற் காகலிரனென கன்னிபிவள் 

தொண்டரடி. க்கொண்டாச் தொழுவதைக்கண்மடாகா?பா. 

நேரிசை வெண்பா. 

OW ஓதா கவர்க்கிங் குனதருளு மொட்டி 

நாதா இருவிரை ஈன்னகர்நா--னோ தாரி 

பா 

னிற்றம் பயிருண் ணெருங்குங் களையதுவாங் 

கற்றவர்க்கா காது களை, அ 

(கழை) பன்னிருசீர்க் கழிநேடிலடி. யாசிரிய விருத்தம். 

கழையொன்று கொண்டுமன் மதனல்கு MVS way 

கணரண் டொழித்தெய்யவக் 

கணைகளையு மேவினா னில்லையே Quer pi. 

கலங்கப் படாந்தெரிதரு 

மஜைமண்டி. யெழுவாரி கன்மொண்டு பெப்யிலும் 

வற்றா காமாக்கினி 

வளர்காத ஐந்தரீ மாமாவெ னத்தந்த 

பருமொய்க்ச கண்டமைகளைக்



௧௧௫௪ திருவீரைக் கலம்பகம். 

குழையொன்று வள்ளையொி பொருகின் றவிழிகடகை 

குவமீட பிணைக்கொங்கைகள் 

கொண்டொற்றி வெம்மையும விக்துடல முழுமையும் 

குளிரோக்கி னாடலைவிகல் 

அமையொன்றொடமையென்றவுழைகொஞ்சவிளையா 

மொருபாக னார்விரையி 

னுனதுபுக ழோங்குதலி னரியமண மானதுவு 

முற்றதண் டார்மன்னனே, (இஃ. 

வேண்டளைக் கோச்சகக் கலிப்பா, 
தா ரணைந்த வேணித் தனிப்பரனே தேன்பொழியுங் 

கா.ரணைந்த காவார் கவின்விரைக் கட்கனக 

வாரணைர் த கொங்கையெழில் வாள்விழியா ளென்னுமதஎ 

மேோரணைந்த தென்னநின்றன் சேவொளிக்ச தெவ்விடடே 

நேரிசை வேண்பா, 

எவ்வாறு மூப்ப னிடையன் கடையனெனச் 

செவ்வார் கவுரிக்காச் சென்றணைர்தா--யவ்வானோர் 

போற்றர் இருவிரைப் பூமீசா விண்டுவஹி 

மாற்றலா்முன் காணவஞ்சா மல், (௫ 

(ஊசல்) எண்சீர்க் கழிநெடிலடி மாசிரிய விருத்தம், 

மலம்வளைகான் மலிகரணநர் தொடர்க ளாத 

வளருமவா மணிப்பலகை வினைதொட் டாட்ட



இரு வீரக் கலம்பகம். PQ) 

வலமருமென் னுளத்திலுமை யாடு மாடு 

மத்கர்இுரு வீரையிடத் தளிக ளார்ப்ப 

விலகுமலர்க் குழன்முகின்மன் மதனே டாட 

விஷேோமுலையா மலையாட. விடைக்கொம் பாடத் 

திலகநத லிமைசுமியா இசைகள் பாடிச் 

செங்கமலை கிகரெழிலி சாடி. ரூசல். (G ர) 

கலி நீலைத்துறை, 

௨௱௪ லாடிகை முகத்தொரு மருப்புடை யொருசே 

யாசில் விரை.பி னமலமின் னுழைக்கறு கருத்துக் 

காசி லாறிரு சண்ணுடைச் சேயர வெடுத்து 

மாசின் மஞ்ஞைமுன் வழங்க$ மகழ்தல்வான் வனப்பே, () 

பிச்சியார்-கட்டளைக் கலிப்பா. 

வான வர்க்கர சானவன் விீரையின் 

வர்துித் தேத்தும் வனசக் கழலினே 

டீனி ளேைத்துல ரோட்டினைக் கைக்கொடே 
யூரி ரக்த வொருவனும் பிச்சனோ 

மான வத்தன் மயலினில் வேல்கொடு 

வார்கு ழல்களை வாளுமோர் பிச்சியோ 

சேனு குத்திமிங் கொள்றையர் தார்கொளிச் 

, தெய்வம் விட்டுத் இரிபவர் பிச்ச:27, (4) 
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(வண்டுவி$.தா.து) மடக்கு 
ந் 

த்தம் 
6 

அறுசீர்க் கழிநேடிலடி யாகிரீய லிரு 

பீர்சி மாலை யடைந்தனள் பிச்சி மாலை பணிகச் நு 2 வண் 

1௦ர் ௪ மாகம் விடுப்பவு மச்௪ மாகம் விளைப்பவு 

மிச்ச கத்தரு மேசவு மிச்சகத்இ லிருக் டோ 
ச ச a . . டி 

OFF (th 5B) oor வ் மையெந் 27 தழுககை று வண்ட ர. (9௯ 

(இதுவும் வண்டுவிட தத) கட்டளைக் கலித்துறை. 

வண்டறி யாத மணமில யென்னவிவ் வையகத்இன் 

மண்டல ரின்மணச் தேர்தன்மேலன் றென்றன் மைக்கு தலி. 

ண்டனிர் மேனியிம் கண்டறிர் மேயர் தத்தண்மராக்தை. 

பண்டர நேர்ந்திசை வண்டேதென் வீரைப் பரமனுக்கே. | 

(கத்தைவிதொது) கலிக்லைத்துறை. 

பரமர் வீரையம் பைம்பொழி லார்பசுங் கிளியே 

ரவ ருக்திய மடுயுட னகத்திய னுண்ட 

பரவை யுங்கன ஸனுதல்விழி யாற்படு பயலுக் 

இரளின் மீண்டெனைச் செறுதலை பிறைவற்றாச் செப்பே.! 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

செப்பா ரிளமுலை பங்கன்மென் விரையிற் சேர்க் தணைந் க 

வொப்பா ரிலாவெமி லுளளன்ப னீங்கு முளவறிஈ்ேே



ms 6 4 ச் - @ ‘ 

Baa om Td SOVICLIBLLs & F4 st 
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சிப்பானென்றுன்னிலைபிச்சபெண்போர்செய் சிறமெனை 

( கொருறியார்) 

ம்டக்கு-அறு£ர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

இருவாரம் மானைச்செங்லகொரிதிசமுமானைச்செலு த் தரனைச 

க்ருதாப் விசைக் காசினியுட் கவிஞர் ஊரைக் க.டநகரிற் 

டு வார் துளி மணிசாமச் சரசிவய்ச் நுளசி தச் இினொடு 

வரமால் கொழ்றி*மயலி2 தல் வர்ல கொற்றி விடநீயே.() 

ச ர் உ ் ் . 4 

மடக்க-பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம், 

நிபாப் போன தசென்சசியே னிசமாமனிப்பே தென்சகயே 

நினைவும் வேேறேயென் ற 2னநிலமையறியாயென்ேனே 

வா3ப்னி சர்க்கரையே வி3்யாவேறசற்கரை?ய[ன்றான் 

வருவாயணைியவணை பன்றேன் வரசேதணையேயணையெ 

வாயாதென்றேன்மலரென்றான் வாமழென்றேன் மலசென்றா 

வரவேயிலையேற் பழியாசோ வலியப் புகற்பொற் பழியாசோன் 

வேயார்கோழி.பிடமானான்விரைப்ப தியேயிடமானான் | னே. 

விருப்பேயெனுமா தரிச்யனேவெறுப்பேனெனிலுர் தரி2ய 

நேரிசை வேண்பா, 

தருமன் றளையுதைச்துதி தன்மகனைக் கொன்று 

வொருதொண் ப்னையு முவந்தாய்--சருவண்டோல்
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௧௪] இருவீரைக் கலம்பகம். 

புன்னைவன விரைநகாப் பூமீசா தின்னடிக்மிக 

  

யென்னையுமாட் கொள்வாயிங் இன்று, (ஸர 

ர கைக்கிளை-மருட்பா. 

Daca gar மான்கை யிறைவனுறை விரைகத 

மன்னந்துன் னம்புயமின் னன் ிம்மின்--னென்்ஞ ளில் 

பூர்தெ ரியல் வாடும் பூமி 

Cort Rar ளடிமுடி யிமைய்ககண் at eer Gy. (கர 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

கண்கண் ஒடும்) தய்வ மானவன் யாரக்குமென் சன்மமெல்க 

அண்சண் (உனிபமஃ தெய்தாம லன் 0 னொறுக்கி பரின் பத் 

தண்கண் டி.டும்படி தக் இம் விரைத் தனிழுகல்வன் 

லிண்கண் டி.னுக்கதெளி தமொழி பாகனென் Fi am wits x 

பதினுன்குசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம், 

இர்துவிற் பந்தி sms ai வெழப்பத் இ.பங்கிசா or 

கடந் தடையுக், இங்களெல் வேர்சன் சீதவுட் டினமாந் தி 

தீதமு நஇிறைக்தெரி கொளுத்து-,மக்இக ளிரவுஞ் சோ இ! 

வெயிலா மதித்திவரந் தஇிழிந்இடும் கானன், மன்னி$ ௦ 

ன்௮ு பயனுரு துமைகண் ம.பங்கி9 மதியுழை மருளும் 

கொர மலர் நிம்பு மாமதற் கல ௨ கோகிலங் கூவிடு மாத! 

குழவினைக் குபின்கொால் லெனமயின் மருளுக் குருடன சு 

ளனம் மிகைகள- துந்துறு குணத்தாற் றென்றலு மலைட



தருவீரைக் கலம்பகம். ௧௪௫ 

த் தனிவைத் தகன்றன ரன்பரென் சகியே, (௮) 

நேரிசை வேண்பா. 

சகியே கொடுவாவென் றன் வேய்ங் சூழலை 

மகூராதன் விரயைபின்௧ண் வாூத்---தகமூழ்கித் 

கானாயர் பெற்ற வருட்டனிமை ரத் திவணுன் 

ருறாய பேறுபெறு தற்கு. (௬௯) 

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய வண்ண விருத்தம், 

பெறுவ தற்கரிய சாகு?மா பிரம முற்தபர ஞானியாம் 

Damped லப்பருடலாவி3யபி.ரிசரச்தொழில்செய்2பயசோ 

சிறும ணிச்சிவிசை 2. பறினார் இரும டக்ிலிமி தயோ 

சிவகுளத்சைய/சி2.பதூவால் பெவிவுகெட்டவிழிபாளசோ 

செரிவிளக்ிெரெப்2தடகர் தெரி. பவிட்டிடெனும்வாய?சோ 

தெளிவு கெட்டசம ணேய?7 இருமி கு.?தசவ கேயரா 

யறிவு மு.றிறுமெ.நில் &ீரையா ரடிய ரை தழுவி வாரு ம 

யருணி ஹைத்தவவ னேசனா ரடிம லர்ப்பதவி பாரு2ம, () 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

ஆற்றுக் தவையம் பணிச்சான்றென் வீரையி னுபிழை?ய 

சேம்றுத் தலையம் பணிபூண்டும் றேனருள் செய்தனன்கள் 

ஞூற்றுத் தலை.பம் பணியாக வேளெய் துறுமிடரை 
° ° உ 6 . . ° உ ச உ 

காற்றுத் தலைபம் பணி?வ௨ட்ட லிற்சொல்லர் ஈண்பனுக்கே,



Ne 

4 ௪௬ ச ௪ ௪ 9 & 50 SB BAOLb BVLIGIN, 

கேர்சை வேண்பா. 

ஈகண்பே டளகேச னந்போன் DIB LSS 
e ௪ ,் eo. ச ச 6, e 

தண்பொமிலார் விரைகசார் சங்கரனை பண்பில் 
ஓஒ 

பரிகொடுப்பப னென்ன பனணம்வாங்கக் சாட்டு 

நகரிகொடுத்த வாடுறன் னவில். (or. 

(பாண்) தரவ கோச்சகக் கலிப்பா, 

ஈவிஓுவசகே ணறுங்கு நவலோர் நகைவிறலி பகர்பவனம் 

புவியிலுஉப்பம மூறத்சாற்புடைக் 2 னேட்டெமி2 தா ன். 

பவமக றும் பரன்விரைப் படப்பையிற்புன் பயிர்கவர்சம் 
oe உச . . [௦ 

புவணுறுவா ரடாப பவுபிட்ப்படக்கி Own oh OF yO WT aloe 

( இதவும்பாண்) நேரிசை யாசிரியப்பா, 

ஒவ்வ லொவ்வா அரைக்கு மிசைநால் 

செவ்வீற் றோந்து சீர் தால் இசைகள் 

காதமு தென்னக் 2த௫ கேட்டா 

ருள்ளும் புறனுச் தெள்ளிதி ுருகப் 

fh புள்ளும் விலங்கும் புல்லு மரனுங் 

கல்லுங் க௫யக் கரிக்சன வுபிர்ப்பள் 

௮ல்லிய மாகச் ௬.ரமொடு பாடும் 

பண்பினை யுடைய பாண கேண்மோ 

வெவ்வுல குக்கு மிறையா Lon Hat 

10 gimme றன்பா ஆறுவார்ச் காககு
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கண்டிப் பாதிபின் முண்டகத் தயன்ற 

ணொெண்டலை புரு கொண்டு பறித்தான் 

கேர்வ றன்னின் மேவர் FRE 

சாவச் சூல மேவிர் சாய்த்கான் 

Boje Bong) னமொடு திரியெபில் 

(F MSDS wi oe ௧௬௧ வெரில்கான் 

பறிய லூரின் மாமன மாய்தீதான் 

விற்குடி. சலக் தர னை க்கொலை செய்தான் 

பழியார் கரியைப் படிவ, ரெய்தான் 

செருக்கிய மதனைக் கொறும்கையி ெனரித்தான் 

பிருக்கிய தருமனை தி தாண்மல மால 

கடவூ ரகனிற் மிடமா யுதைத்தா 

னி திறக் கொற்றத் இயல்ப தான்று 

தன்பா லென்று மன்புறு செழிய 

கின்பா ஓலவாப் பொற்கிழி பிக்கான் 

மழைகுறை வாலே விகாவது வஃகி 

னிவ ளாளர் கலியது தீரக் 

குறைவி லாகெற் கோட்டை யளித்கான் 

pen ign) புகமுர் சனிப்பா ண க்குப் | 

பொன்னிற் பலகை பொன்பணி தந்தங் 

இன்னு கொள்கென் றெழுதிய திருமுகஞ் 
e 

சேரலன் பாலிற் செல்கெனக் கொடுத்தா
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50 

ஞழியின் மலைமிதப் பாகின் ஞூற்கு 
ராபரியு முலையாக் காமி முனிக்கும் 

விழி மிழலையின் மாமை யீந்கா 

னாரூர்க் குளத்தி லகப்பட வென்று 

காரர் விருத்க கிரியிற் காச 

TEST னுக்கு Bion BT ap» i on om 

கந க.ர மிஞ்சிக் சைக்கொடை யன்றிச் 

Asano சேனச் செழியன் செய்யம் 

ப.த்இயி னொப்பில் பாலனை யிந்தா 

னப்பா லகனைய மாட்கொள வன்னி 

நட்புடன் வி.ர வன்ம னென்ன 

சாமஞ் செப்பி நம்கதிக் கவனுல் 

றன்பெய ராலே கனிரகர் செய்விர் 

சுகக் குடைகந் இருமையு மீக்தா 

(on Ob நமனை யுலகாள் பார் 

கழியா கேக்கப் பிழைகள் பொறு திங் 

சுமியா தயிர்மெய் யஸித்றுச் காத்தான் 

கும்ப முனியின் கொடுஞ்சா பத்தால் 

2 வம்பிய வரவாய் மெலிந்தான் ஒன்னை  , 

டடெசொமித் செழிலா ரியன்முணி யாக்கினன் 

றன்குரி யெடுக்த தலைபத் இனனைப், 

புண்பட நெரித்துப் பொழுஇனை நீ இசைக்கு



cr
 

சோ
 

0() 

0௦ 

70 
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மிரசைகேட், டி.ன்பி ஸிரங்கி யாண்டா 

னின்னவை கேட்டியா னிவன்பாம் போயென் 

றன்னது. கூறைக டவிர்க்தன னீயு 

AD sit oor ou ait றன்னை யிசைந்தடி. யிறைஞ்? 

னின்ன.து கலியு நீளெம வலியு 

முன்னைய வினைய மின்னே கழிய 

ஈன்னயத் தவம்பல முன்னையுண் டாயிற் 

பின்ன மில்லாது பேணக் கிடைக்கு 

மன்னவ னிட்மிய லறையிற் பல்வளப் 

fxm Foor wy ar GAD புயலினை மருவக் 

SHOU முனிவர்கள் கடுக்தவம் புரியப் 

0பாஇயையின் குணபாற் பொருரை ரூழ 

விண்ணுற வோக்கும் விரிகதிர் மாடத் 

ிதொண்கதுி விருப்பின சோடி வம்மினென் 

றன்பினி லழைத்தல் போன் முன்கொடி யாடு 

கனியெழில் வீரை ஈகரெலுர் தலத்திற் 

பாலுட் பவளம் படுமெய்ச் நீற்றுக் 

கோலச் தொடுபைக் கொடி. படர்ச தென்ன 

ம.ரகத மெனுமெழின் மாதொரு கூறும் 

புனித மாதவர் போற்றுபூம் பதமுச் 

தோன்றவாழ் இன்றனன் சோம சேகரன் 
ஓ 

வவ னேசன் றற்ப.ரன் சங்கரன்



௧௫௪ இருவீரைக் கலம்பகம். 

புன்னை வனேசன் பூமி நாதன் 

கருதுவா hiro a களிககொள 

வருளே இருவுரு வானவன் ௬ூன, (௪௪) 

ஒரோலி வேண்டுறை, 

தானவரும்வானவருக்தங்குறைக டீரவெனத் தாங்குங்கஞ்ச 

மானவரும் பொன்னடியா எைஞ்சாடும் பூமீச னன்பி னாருங் 

கானவரும் பலர்விரைக் கார்குழல்கண் ணால்விண் 

போனவரும் புண்ணியரா மென்போதக் தரி. (௭௫) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

போதர் தழையும் புலவருள் ளும்முன்பு புக்குமுன்னை 

வேதச் தனக்குமபெட் டானென் நியம்பலென் விரைககர் 

நாதர் கழுவு மெவையுள்ளு மாமொன்று ஈண்ணிலியாப் 

காகக் தருமணப் பூங்கொன்றைக் கண்ணிக் கனகவெற்பே. 

(தவம்) பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம். 

ககனவமி சஞ்சரிச் துக்குகைகள் காடுமலை களினின்று 

கோற்பர் தவமுக், கனல்புனலி னின்றுபுரி தவமுமக மா 

தல்பொடி கண்டிபுனை கின்ற தவழு-, மிகதரும சிவதரும 

மழறைபுசலா கமநெறிக எின்படிஈ டப்பர் தவரு, மினியத 

மிழ் வடமொழி£ ளோதுவித் இ$ிதவமு மெக், தவழுக் விடு 

தலவே., குகனமரு இன்றபொரு ONG DS (FBIM YS 

GHGS கொண்கயிலையாவ, குலிர்சந்த வரையின்று ஹக்



இருவீரைக் கலம்பகம். BHD 

காகும் வீரைரகர் குடிகொண்ட (bri K5-,HH 1 Low 119 5 

ண்மற வாவுழவ லன்பினர்க டி.ரிகின்ற சீரடிகளாற், ௪௧.3 

பெழு துகளளமொ டணியமவ மடி.கண்மமுடி. Orns ene 
9 

மென நறைவமே. (௪௭) 

நேரிசை வெண்பா. 

தவவனமார் விரைநகர்த் தற்பரா ரீளென் 

பூவவனமாற் றங்கட் பாமா--டிவனயுன் 

கையினின் O வம்புபால் காணுமம்பி னம்பொனாம் 

தையலொடுஞ் சார்ர்ததென்ன சால்பு, (௭௮) 

(களி) எண்சீர்க் கழிநேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

சான்னவில்2வன் குருக்தணையா வியலி OTS ob 

யிரும்பாளை வெளியாக்கு நிழல யியும் 

பன்னரி.ப வேடுறும்பூப் பத ரூறும் 

பழந்தருமா வீரையினம் பணை மய யன்பார் 

சின்னநிலைச் சான் 3முர்கண் முட்டி aur BOE 

செகத்திறக்சகப் பட்டைமிசை பருகு வோகங்கே 

ஞன்னிலுனக் கெவர்கிஃசென் னுடன் கொண் டக்சா 

அயர்க்தசுகத் இடமிகுமுட் களியண் டாமே, (எக) 

நேரிசை வெண்பா. 

களிப்பாக்கும் வெற் றலைப்பூங் சண்ணிச் சடிலக் 

குளப்பாற்கண் விசைககர்க் கோனை த். தசரிப்பாலார்



௧௫௬ கரு வீரைக் கலம்பகம். 

நந்தியுந்து ருக். து.தந்தி கர்தனங்கை எண்டியுங்க 

இந் துவந்து ௮ந்தொழும்பா்ச் சேண், (௮0) 

கட்டலைக் கலித்துறை, 

சேவாட் டிய2மாடி யான்கங்கை யிச்தணி செஞ்சடையா் 

னேவாட் டிருக்சண்ணுமை?கான்றென்னிரை யிறையவன்ற 

பாவாட் டியகதொடை மார்புகண் டி.ம்மான் பரிமயற்9த் [ன் 

தாவாட் டினைப்பலி தந்தென் னவற்றொழக் தாழ்ர் ி32ம, 

மடக்கு-கலிவிருத்தம். ' 

தால மீதி னிறைவனைச் தாழ்ந்தே 

தால மீதி னிறைவகத் தாழ்க்தனே 

கோல விரை யகத்தற்கு வர்தனே 

Carn Pont USF SHH Us soem (௮௨) 

நேரிசைவேண்பா. 

வற்தாலு மிர்தாலு மாளினுஈம் பொன்னண்பன் 

வெச். தாளை யாக்கறியா விட்டுணுவோ--வெந்தாறு 

மங்கம்பெண் ணாக்கனற்கு மப்பன்காண் விரையர 

னிங்கயர்வே னெம்மிறைவி 2.ப. (௮௩) 

வச்சிலையார்-கட்டளைக் கலித்துறை, 

இராமன்வன் பாயெனை விண்ணின் றெரித்திவவிராவண £ள். 

கராமன் கடற்குட் கரந்தான்வான் மீனொடுன் வசைவலை.பா



இருவீரைக் கலம்பகம். ௧௫௪ 

லரரீமன் சடைப்பரன் ஹீரையன்பாகொண் டளிக்வெளைத் 

தீ.ராமன் ற.ர.ங்க மணிமீன்றந் தானென்று சாற்றுவனே, () 

மடக்கு-கட்டளைக் கலிப்பா. 

சா.ர னந்தங் கலக்தொலிக் கும்பொழில் 

சா.ர னந்தங் கலமெனச் சால்செயுய் 

SIT wi sa கலர்கிறை வாவியூங் 

EIT oh SH கலமலி பண்டிறேர் 

வார ணங்கந்து கந்திரி விதியும் 

ATT OF BEAD FSM BMG Oo FH 

தா.ர னங்கன விரையீ சழ்டிரொழு 

தா.ர ASOD Woh ALTE Foo. (௮௫) 

அறு*ர்க் கழிகேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

சிரார் விரை நகர்ச்சிவன தரன் வெயிலைச் ரித் 

தெரித் ச) வேரார் நகையு மதற்காய்ந்த விணையில் விழியு 

மெனதுமயற், காரார் மட$ள் காட்டையதஇி௰ களிகொண் 

மஃவா ணவச்களிற்றைப், போரார் சினமா மெனும்புலியைப் 

பொடிக்கத் தொழில்செய் தெனைக்காவே. (அச்ட 

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி. யாசிரிய விருத்தம், 

எனையும் படைத் தனை யானும் பிறந்தன னிச்சந்ம மெ 

ச்சர்மமோ, வெப்பிறப் பினுமாலு டப்பிறப் பரிதென்ப ரெ” 

ன்கொஜோ வஷதுற்றுகா-, னுளையுக் தொழாதடியர் தமை



5B 9 திருவீரைக் கலீம்பக/ம். 

யூங் Qin att Bb BY ஓத்தனென் கஇயுன்னலே, joe oe 

காளத்தி யென்பத்ச வளுசெய்ச வம்பலர வும்பாவையோ-, 

நினையும்ப டிக்குலகர் கோட்ெக்கட் சோழனென சேரப் 

புரிச்ிட்டண், ணிஃரில்சி லம்யோ நின்சரிதை கேட்டு 

ரகு மில்கு நவி யோநாளையோ-,லினையம்) க ரிந்திடா வவை 

சட்கு ரான் பெற்ற மிர்சமா னுடமொக்குமோ, alt mg Lot 

ககள்வி பாகபூ மீச மமலென்ப தென்விள்வி2ன.! ௮) 

ஆசிரியத் தாழிசை. 

விளங்கிழை முயங்குமெய் விரையா ரீசரங் 

கள ங்கமின் மானுனைக் காதலா ஓகிமினால் 

வள .அகெழு மடல்களில் வரை திலா வாளே, (7/௮) 

(சி,த்.த) பன்னிருசீர்க் கநிநெடில்டி யாசிரிய விருத்தம், 

வரைசிற கரிக்தவன் முடிசிதற வளையெறிர் தோன்மர 

பன் முன்கற்கரி, வான்முறுக் இத்துள்ளி யார்த்தருக் தக்க 

ழை வாயூட்டு வி,ச்திரும்பைத-, தரையிஐயர பொன்னெ 

னச் செய்துபொன் னனையளபாற் றர்தலர் கெற்தாற்ா 

டைத், தனிவலி கட் டி. மணி ய.ரவைழுனி யாச்செய் த த 

ம்சடைச் சித்சருறையுல்-) கரையிலெழில் விரைக்க Ima 

ener முன்றளியி னஞ்ண்டல் கண்டி ருப்பீர், கஞ்சாக 72 

தலம இம்செம்பு கைகொண்டு காணக் குடி.ச்திடுவமன்-,பவபை 

யருள சைத்தொழுது மதுபருகு வோஞ்சத்தி பார்த் தம



இருவீரைக் கலம்பகம். BD Fe 

Ms GDAS1 6, vseGOu whit gsxr apo APs குமனி 

ம dy 1560 39D ரஞ்சித் த Bile (௮௮) 

நேரிசை வேண்பா, 

BOK OE iL & தென்றஞ்சு நாகருக்கா வரீநஞ்சை 

மஞ்செழுர்ச தென்னனவைகத்த மாமிட்டன்--கஞ்சல் 

கடணைவளை வார்க்குக் கடுவுமழ தாகும் 

பொருனைவளை வீரைககர் போந்து, ( 90) 

(இடைச்சியார்) *எழு£ர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

போதுற்ற கண்ணரைனென் பூங்கலே யெடு /நுமு புன 

னையி லொளிச்திட்டது ற், கோத் 2 வெமதுகில மானுமார 

னும்பொனிமர் சொன்றையும் கொண்டீெனப், பேது ற்றி 

லல்குபாம் கடமா வீரையிம் பிஞ்ஞாுன் பாலேகுநீர், தீத 

ற்ற பெயரது மிடைச்சியென் றரபொய்மை சிற்றிடையின் 

மற்ற ginal, (௯௧) 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

உருத்துப் புலமைச் இறற்கர னைத்தொலைத் தோர்ந்து 

பின்பு, பொருத்துப் புடப்பொன் ளெனக்கல்வி போதம் 

பு.துக்கனையாற், கருக்துப்புண் &ீர்ற்னு கஸித்தே னென்பா 

ஈலவ் காண்பையென் 3ற, மருத்துப்பு மானக் கடுவுண்ட வி 

COL UTS மானிடீன, (௯௨)



௧௬௦ திருவீரைக் கல்ம்பகம். 

(வலைச்சியார்)பன்னிருசர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்த 

மாலுண்ட, சண்டர்இிரு மலிவிரை ஈகரத்தின் மதுரக்க 

ளத்தாடகீர், மச்சங்க ளொன் நினையும் வலைவிசி டீரென், 

வலையுட்ப டாப்பொய்கையீர்-, சே ஆண்டு Daal gan AX 

வ.ரா லுண்டுவளை இண்கமட ஈண்டுண்டுநீர், செங்கமல மெ 

ண்குமு, உ மோடொளிர்க ரும்குவளை தென்குமிழி தண்டை 

வல-,மாலுண் டணை* காட வாழமுூண் டழமதாடி யயர்வுற்! 

டிற்பற்நிட, வங்கொடியு முண்சிகரை யேறிடப் படிகளுன 

டழுதப்பெ ருக்கெடுக்2த-, மேலொன்றி னப்படியின் மீ2, 

ணி யு ண்டொருவர் விளையாட லிரு வர்க்கு மே, மிகுமின்। 

மிப்புதுமை யம் தாழ முதா மெப்பலை£ லைச்2த.ப்வபே 

வண் $-வேற்றோலி வேண்டூறை. 

ஏவினு முனி.பினு மிடைபுனை யேய்த்தா னிகல்வேளுன் 

னாவினு மூக்கினு மாயவவி ரண்டையு ஈூப்பாயே 

சேவினு லாவரன் விரையின் றேனே 

மாவினு மரையினு மெனைமலைச் தானே. (௯௪ 

பன்னிருசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம். 

மலையவெழின் மண்ணாஅி பூதச்சு ரோத்ராடு வாக்கா, 

FI GT Bud, UVES) SG மனமாஇ woofer ws Bee mm 

காற் பிசாணாதியு-, மலைவிக்க -வமர்வாச யம்மாதி யன்னம। 

கோசமா தியுமா யமைற், தன்றிமலம் வாதாது யேடணை2



இ 

இருவீரைக் கலம்பகம். ௧௬௧ 

மாரா சத தாம குற்தலுழர் நூ, கிலைமைதரி யாதுவிளை 

கிளையாக வத்மைசாசத் G55 Iu Our gor, sip wa wr 
இமண் டலம்விண்டா முதார மிலை-ண்டு நினை நேோரவ௫ூனா-, 

வலையீம்பு கொண்டிபுள் வல்விலம் கடிசின்ற வன௪ரரளை மே 

ராமனை, வலியவற் தருள்புரிவை யல்லாது புகலில்லை வள 
விரை 6 FH am May's ear. (௯) 

பதினாறு ?ர்க் கழிநேடிலடி௰மாசிரிய விருத்தம். 

இ நவர்கடர் தொமில்புரிப விறர்தார் தங்க ளெஜலும் 

பணிச்த Pomona hana Cus, னிணையிலடி யர்க்டை 

லே மினக்கா மென்ற கெணிஞஷூர்க்க ரிரிமியல்புங் காரி யாம் 

ஜாம், கருகுருமைர் இணைக்கோவை யலகர்ப் பாடிக் கனிவி 

நிறுப் பெற்றரித்த கருக்து மெல்லிற், கழனியிட்ட வித் 

தெடுதீதூட். டிளையான் சீருங் கல்லடித்து த் தலையடைத்த 

குறிப்பர் ஈட்பும்-, பரிபவமொ டிடங்கழியர் கொள்ளைக் கா 

கெற் பட்டறையைத் இறக்திட்ட பண்பும் போரிற, பட்ட 

தலை யிற்சடைகண் டெரியில் வீழ்ந்த படியில்புகழ்ச் சோம 
ர்பிரான் பரிவும் விர்த-, இருமகனை மறைத்தப்பற் கருதப் 
பூதி செய்தவன்புங் கேட்டிரர்து மவர்கட் போற்றத், தெ 
ரிபாஇல் குன்றனையே துணையா யுன்னிச் சிந்தித்தே னென 
க்கருளச் சிர்திப்பாயே. (௯) 

நேரிசை வெண்பா, 

சிந்தித்துச் RBs ne Ag sQuard yaren® 
வர் இத்து வர்இ3்து வாய்கொர்தேன்--பக்தித்.த



௧௬௨ திருவீரைக் கலம்பகம். 

சக்தியொரு பாகத் தனிமுத சல விரையின்கண் 
முத்தித.ர வாவென்றன் முன், (௯௪ 

கட்டளைக் கலித்துறை. 

முனிவரைக் காக் ரக். தவபன வியை (PSs நகரின் 
பனிவசைக் கார்கு கழ் பைங்கிளி பாகப் பரனருளாற் 
றனிவரைக் காட்டலர்த் தார்னு மன்னர் தையஓமுண் 

ணினைவரைக் கானா ழிகையும ரூயின்ப சேர்ட்தன:3ர. (௯௮ 

நேரிகைச் சிந்தியல் வேண்பா, 

நேர்மின் னினையுமி 2னயர்கமசீள விரைக்கர் 

சேர்மின் றெரிசியமின் சர்தையுமின்--னூாமன் லுர் 
மார்மின் சடைப்பரமன் எள். (௯ 

நேரிசை வெண்பா. 

காழ்வழிக்தில் கென்னைத் கன தடிமை யாக்கியருள் 

வாழ்வளித்துக் காத்து வலியவான்---௬ ழ்வச தி 
யூட்டி.யநல் விரை யுமைபாகா வென்றலையிற் 

பூட்டினனின் முட்கமலப் பூ. (௧௦௦: 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

பூவான் பரவுக் இருவிளை யத்தன்றன் yo Bo Aes 
மாவான் பழகி யெனகின் ற சேப்ப்பெயர் வாய்க் 5 BD LB 

னணாவான் Ups sg மர.ரென் றயன் னடலை. முற்றம் 
போவான் புனர்தன னென்றலை மீதுதன் பூங்கழல.(20' 

yy Ad o Pax ot போகன் னடி. வாழ்க, 

திடுவ்லாக் கலம்பகம் 

முற்றிற்று, 
ee geet



உட 

குமரன்ற்ணை. 

திருவிரைப் புராந்தகமாவா, 

கர்ப்பு. 

வேண்பர், 

பூம் பாழிலார் விரைரகர்ப் பூகிச னென்றுமெனை 

யோம்பொழியா தாண்டிடவென் அுன்னிமன த--தேம்பில் 

கலிக்துறையான் மாலையவன் கான்மலரிழ் சூட்டுக் 

கலிக்கருணே யைய்றுகரன் காப்பு. 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

இருவார்ச் இலகு மணிமார்ப மாலபன் றேடரிய 

வுருவார்க் திலகு (lp Foor ows ait aor முள்குவர்க் கூட்டருளாற 

கருவார்க்திடாஇனு ப்காவெனு மென்னையுங் காத்தருள்வாய் 

பொருவார்ச் இ_ாப்புகழ் வீரைப்பூ மீசப் பு.சாந்தகனே,(௧) 

பன்மாலை வேய்ர்சத ஜனோனை யோம்பிப் பன்னுமென்றன் 

சிசான்மாமை வேய்ச்தூன் மலர்க்கழ ஸேத்தலை ரூட்டவச்சு 

வன்மாலை போட்டி யருள்வாய் திசிரியொன் மிர்து கவிப் 
0 பான்மாலை யாட்கொண்ட விசைப்பூ மீசப் புசாந்தகனே 

டின்ன ருடைஈகட. 22 கீ மயக்கி மெலிர்துமுளை 

(ன்னா ரடனணு Cache @ மேத்துவ னோம்புவையே



௧௬௪ இருவீரைப் புராந்நகமாலை. 

GID) HIS OSU SSH FPS SHS OU SES 

பொன்னாரு மாபுகழ் விரைப்பூ மீசப் புசார்தகன, (௩ 

இலே பு.ரக்குல் இளிபோ லிலங்காச் இடரறனன் 

லவ யெனவுள் ளறிந்தில னிங்கினி யாகெறியென் 

மல 2வ ரறுத்துன் மலரடி. யேயென்றும் வாழ்த்துமுயர் 

புல2வாரை யாட்கொளும் விரைப்பூ மீசப் புரா சசனே. 

உள்ளலம் பும்பொரு வாவுன் னருளருள் வாயொளிக்கை 

வள்ளலம் பும்பொன் மலைவிலு கொண்டரண் வாட்டிய? 

கள்ளலம் பும்பொற் கடுக்கையின் வண்டுகள் கா த்தொலிப்ட 

புள்ளலம் பும்பொழில் விரைப்பூ மீசப் புரார்சகனே. (1 

போதங் களவு புலைகொலை காமம் பொருக்தஇடுக்துன் 

போத் களலைத் இடவலைச் துள்ளூலைச் சோய்ந்தயர்த்து 

போதம் களக்திடும் வாழ்காட் கழிப்பனோ பூம்பொழிலிற் 

போதங் களம்பொக்கும் விரைப்பூ சப் புராந்தகனே. ( 

துன்லும் புவியி னவாப்பெருஞ் சூறை சுழற்றிட.வே 

மன்னும் பிறவிச் சகடன்மாயப் பாய்மரம் வாழ்கொடிபோ 

னெலுக் துயர YC pat on ன டி.தொழு அன்பருள்லாம். 

Cures gia Gora BO விரைப்பூ மீசப் புராக் சன. £ 

பேய்வாய்சொள் பிள்ளைபிற்ேெ பெண்மாயைகொள் ளப்பிற 

தாய்வாயெலும்பும்போன்மண்ணாடி நைந்துகலியுமெற்குச் [ரல



இருவீரைப் புராந்தகமாலை, ௧௬௫ 
e afr Qs 6 உ உ ரூ 2 உ % s ட 

தாய்வா ம ளாங்கனற வாப்மபாற Mor Boal) BG SMa auras 

மிபாய்வாவென் னாப்திரு விரைப்பூ மீசப் பு.சார்தகனே, () 

1m aOna oe பனி ் ஈடனென் தூற்றா கநேல் ஓட்பதராகின் ரொண்டருட் டொண்டனென் 

காற்முடி யிற்குடும் பக்கால் சஈழற்றக் கரங்கெயெரொ [மன் 

ஞாற்மு தடைச் 2த னறியாம லாருமன் பாய்க்துகொள்வாய் 

போற்முரும் போற்றுகல் விரைப்பு Kec புராந்தகேே. () 

cp an For we வோர்புன் முனிபாம்பு செற்ற (lpr air olan Oo aot 

தன்னையங் சேகண் டழுங்கெற் கேயுளச் தச்சமின்றி 

மென்னையம் கெயிருக் தாய்புலி பாம்பொ டிபமுறையும் 

புன்னைய வ காட்டினில் விரைப்பூ மீசப் பு.ரார்தகேனே. (௧௦) 

உன்னுடல் வேழம் புலி2,தா லள3வ யுளதவிடை 

மன்னுகைம் மாபுற் ஹறெறவகங் காரக்கைம் மாசினப்புல் 

லெ னள வேயுள நின்னடிக் கேதணை யேற்றருளவா.ப 

புன்னையங் காட்டினுள் விரைப்பூ மீசப் புராக் தகன. (௧௧) 

குறித்திக் கிழிமிசை யாற்ருமை கூறிக் குவலயமே 

அஆறுத்தித் துணிவும் விசமஞ் சொன் னாயிச்தவாருடையா 

WA FF. டடவிமி யாட்டீட்டி. லன்புன்றன் மாட்டுளே கா 

பொற்த்தம்கூன் னேறிரு விரைப், மீசப் பு.ரரக்.தக.2ன. () 

ஊமனு மல்ல னுனைப்பா டவுமில னுன்னிடிற்புன் 

காமனை ஈம்பினு னென்பறு யார்க்கும் கரியுடை ய



௧௬௭ இருவீரைப் புராத்தகமா லை. 

னேமனை யோட்டிட வெப்படி நீயு மிரம்குவையோ ' 

பூம னயன்றொழும் விரைப்பூ மீசப் புமார்ககனே, (sm. 

அன் திலண் டங்குசம் பேடொடு கூடு மலைர்தடவே [ன் 
நின்றில கும்பெண்ணை நீண்மடல் கொய்யினன் னீர்பையெ 

மென்றில கெம்பெண்ணைக் கண்டொரு பெண்ணை யெழுது 

பொன்றிக முர்இரு விரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே | om aS war 

பாமண மாநினைப் பாடற்கும் பாதம் பணிவ தற்கு 

BIDS ளன்புனை நம்பினர்க் 2கபிமர் ஈட்பியலேன் 

மாமன துண்ணினை யேன்காவென் ேனின் மன கதறிய 

பூமக ளேத்இடும் விரைப்பூ மீ-ப் புரார்தகனே. (௧௫ 

ஆட்டை யெடுத் இடக் காட்டை யடைக் க-து மார்கொடியா 

மாட்டை மகிழ்க்தது மானினர் வேட்டை மதுயோடுபுன் 

ஷேட்டை யுவர்த.து ரூர்முன் னஹைவன ரும்பம்கம்பும் 

போட்டையென் பேனருள் வீரைப்பூ மீசப் பு.ராக்ககனே 

தேங்கா தலிக்குமென் பொன்வாய்க் குழமுதக் இகழ்கழி.பிஎ 

வாங்கா.தெழுதுவை யவ்வாய் மழச்சொல் வரைகுவையே 

மாங்காய் விளங்காய் மருவு நிரைகலி வான்றளையம் 

பூங்கா வுறுந்திரு விரைப்பூ மீசப் பு. சாச்தகனே. (௧௪ 

மின்னேயம்மின் னின் மிளிர்வேயென் றஸ்பின்மின்னார்ப்பு த 
e . 5 உ ‘ 4 “7d 

மன்னே மரகத மாமணி மன்லுஞ்செம் மாணிக்கமே[ வேச



ர 6 6 

திருவீரைப் புராந்ததமாலை. ௧௬௭ 

தன்னே ரனற்கட் டனிவரை யேயென்று சாற்றறியேன் 

பொன்னேர் பொறுத்தருள் வீரைப்பூ மீசப் புசாந்தகனே. 

ஒஹழியாமனீமறைர் தானெச்லுண்டதையுன்பணியே[னென் 

தொழிலார்ர்இிரிஞ்சைவ த்தொண்டர்க்குச்சூதறச்சொல்.லுவ 

பஹியாவுமாப்ந்இடப்பார்த்சனக் கின்னருள்பாலிப்பை3ய 

பொழிலாரும் பல்வள வீரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே. (௧௯) 

பெண்ணினைமண்ணினைப்பொன்னினைகாடுமிப்பேதையெங்கி 

மண்ணினி னின்னைச்தொழவாய்ச்குமோவென்றுவாடிரின்தே[ம் 

னெண்ணிபவெண்ணமெல்லாமிசைத்?சனினியேன்றுகொள்வாய் 

புண்ணியர் போற்றிடும் வீரைப்பூ மிசப் புரார்தகனே. (௨௦) 

சீரார் சிலம்பியற் றேடக் கலிக்ருஞ்?த் தாமணித்தார் 

வாரார் தனமணி மேகலை நட்பந்சன் வாயகமா 

மேரார் பொருளுரையேயிம்மின்சொன்னி யெழுதுவையோ 

போரார் ப.ரசணி விரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே. (௨௧) 

HEB OY SUT US தணுகுவாக் காய WUTOUGBHM CF 

சிக்கிற்பட். டேனென்று சீரா தருளுவை சேயெனக்சே 

கொக்கிழ் சிறகு பறித்துத் தலைக்கணி கொண்டகின் முள் 

புக்கிற் றகுந்திரு விரைப்பூ மீசப் புசார் தகனே. (2.2.) 

துங்க வுழைத்கரத் சேோரமிமை பாகர GC gir oo 0 வந்தென் 

பல்க மகற்றிடு நாளுள தோவென்.று பார்த்தனனின் 

னங்கழ லேயென் றலைக்கணி யாக்கி ய)மைூகாள்வாய் 

புங்கவ ரேத்திடும் விரைப்பூ மீரப் புசார் மகனே. (௨௩)



a ட் க) இருவீரைப் |ராநத5மாலை. 

பெண்ணாகருமுதச்செவ் வாய்மடழமான் றன் பிறங்குடும்மிழ் 

சுண்ணாம் கடலுங் கயலும் வரவை கருத்தினினீ 

யெண்ணாம் கவைமொப்் ச் தலைசல்லிண் பாய் தலெழு.துவ? ௪ 

புண்ணாக குறித்திடின் விரைப்பு மீசப் புராக் தகனே: [ sar 

சாற்ேன் புகழறிரக் 2 52தன் மலரடி... தாழ்ந்தறியேன் 

கோற்றேறன் மொழிபுமை பாகாடுவன் மோஇக்கைகூப்புகிலே 

ஞற்மேேன் புவித் தன்பினாழ்க்?தனென்றுன்பறிந்தா தரிப்பா 

Cut oS » னெனவி?டல் விரைப்பு மீசப் ,புஇரார்தகனே, [ய் 

ஸீற்கொண் டடி.சஇடக் கால்கொண் Ones BU. விறடனே 

சுற்கொண் டெறிந்திடக் காத்தனை யஞ்சம் கருத்தினன்றோ 

சொற்கொண்டெனை க்தன் கழலடிக்காட்கொளிம்்.நாய்மையே 

பொற்கொன்றைஞடியவீரைப்பூமீசப்புசார் தகனே.| ன்பேன் 

காவை வரைந்த குழலெம்பொ னாடன் கன சனக்கைம் 

மாவை வரளைவையம் மாவன்மைமென்மை வரைவதெட்ஙன் 

கோவை வரைந்த சரத்தா ஓமையால் கொடி.மிளிர்மென் 

பூவை வரைக்திடும் விரைப்பூ மீசப் புராக்ககனே. (௨௪) 

ஈாற்றிகை யு்சொழச்செய்யென் நிரப்பருன் னட்பினாகான் 

சேற்றினின் றேபுணை யின்றித், தியங்கலிற் மேயமைய 

ேற்றினைர் அன்னடிப் பூப்புணைதாவென்றிரப்பதான் 2 

போற்றினின் ஹேற்கருள் விரைப்பூ மீசப் பு.ராந்தகனே. ()



கருவிரைப் புரர்ரதகமாலை. ௧௧௯ 
) 

a உ 6 6 . ௪ ௪ 

சாலாக Lot Boy gm ZO, sar ில்குண த் தாழ்கிலனின் 

மேலோர்க ளேத்துற் ருளென் றலைதர ?2வண்டலோன்ே 

காலோ கருமலை ியாவென்னக் காலன் கடுகுறான் னீ 

பூ லாக மீதினில் விரைப்பு மீசப் புராக் ரகனே. (௨௯) 

குன்றா லமைத்த BOO DET ளிடைமென் கொடி.வரைவை 

மின்றா ளெனும்படி யக்கொடி. மெல்க மிளிரச் தொளிர்ற் து 

நின்ராடல் செய்வதை யெவ்வா றெழுதுவை நீணிலத்திற் 

பொன்றாத சீர்த்திரு விரைப்பூ மீசப் புரார்தகனே. (௩௦) 

சாவேக்தி பெங்கெங் குஇக்கினு மங்கங்குன் முள்பணிந்து 

நாவரச்தி யென்று முைப்பாட வெற்குன் னலமருள்வாப் 

சாக்த னர் சணான் மாலோடு ஈன்று கணக்கு.று2மார் 

பூ 2வர்த ருந்தொழும் விரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே. (௩௧௪) 

சுரர்க்கங் கமைர்த சுகையினுமின்சொலித்தோகையன்னாள் 

சரன் வரைகம லாப தீட்டினுக் உட்டுவை3யோ 

வரிக்கென் பத்தி னடையெமழில் சொல்லெந்த வையகமும் 

புரக்கும் புகழ்மல்கும் விரைப்பூ மீஎப் புசார்தகனே, (௩௨) 

ass Stag 50 வெண்ணி?ய யேம னெழுக் இமுன் 

வேதத் த௲ச்சொலி விண்ணோர்க ளேத்துகின் மென்கமலப் 
«> 

. 2 ச உ . ௩ 4 ௪ 

பாதந் தனையென், றலையவன் காணப் பஇுத்துளமெப்ப் 
eo 

போதம் தனையருள் Pari, Bec yor gasan, (௩௩)



௧௭௦ தருவீரைப் புராந்தகமாலை. 
ர் 

4 மாசறும் வள்ளைபி லுற்பலம் பாயு,மலர்க்குமுத த் 

காசறு முல்லை மலரும் குவியுமின் னாரெழிலைத் 

மஓத்குற மாமடற் நீட்டிடிற் நீட்டிடு தேதேவரொடு , 

பூசுரர் போற்றுக்தென் விரைப்பூ மீசப் புசாந்தகனே, (௩.௪) 

அல்லா டளகத் தவர்மோக மோடு மருந்தனமாங் 

கல்லாட ஈச்சி யெழிற்கொவை யுன்னிக் கருக்தினுள்ளே 

மல்லாட லன்றிக் தெளிக்திலன் மாலினை மாற்றுவைபைம் 

புல்லாடல் செய்.ஈடை விரைப்பூ மீசப் புசார்தகனே.(௩ட௫) 

எ.ப்பா தயங்கி யெழுதாதை நீபிங் கெழுதுமடற் 

ஜெய் பாமிளமுலையாட்சென்றுன் னன்பிளைச்சொல்லியவண் 

மெய்பாக வன்புசெய் வாளே னினக்கு விளம்புகின்றேன் 

பொய்.பாத மெய்ச்தெய்வ விமைப்பூ மீசப் பு.ரார் சகனே, () 

உயங்கசத் கொழமிட நீயுண் டமரரை யோம்பினையே 

கயங்3ப் பிறவிக் கடலாழு மெற்குன் கழற்புணேயைத் 

த.பங்கத் தரினுனை யார்தடுப் பார்சுரர் தம்முருவாய்ப் 

புயங்கதனச மாற்றிய விரைப்பூ மீசப் புரார்தகனே. (௩௭) 

இதார்ச் தருக்கிறி திட்டிடன். மாம்றெழிற் சேயிழையை 

வாதார்ர்த நின்புகழ் ரானே வழங்கி வலிந்துறுத்துச் 

சூதார்க்த கொங்கைகட் டோயச்செய் கீன்றனன்சூளிதுவே 

போதார்க்த புன்னைகல் வீரைப்பூ மீசப் பு.ராக்தகனே,(௩௮)



திருவீரைப் Lamp நீதகமாலை. ௧௭௧ 

சகமும் வெப்பமுஞ் சேரு முலைச் ற் ஜறிடைனர்தங் 

கீதமும் பாதமும் வேண்டுமென் Panto Cae ard சன் ர 

வேதமும் போ தமெய்ஞ்ஞானியு மக் துந்தன்டுமன்சழல வன் 

பூதமும் போற்றுந்தென் விரைப்பூ மீசப் புராக் தகன, () 

என்மர்தி ரஞ்செய்தை யையாகநின் னாம மிசைக்கு-முன் am 

நன்மர் இரமுநின் னாம?மே யாகத்தன் னாவிஓ.ற்பெம் 

மின்மந்து ரத்த மளிக்குட் குழைச்கனள விண்பொலிச் ௪ 

பொன்மக்தஇ ரத தமர் விரைப்பூ மீசப் புராந்ககனே, (௪௦) 

விற்று னெனவிண் வளைக்கினுல் கல்லை விளங்குூயர் 

முற்று முலைச்சியென் ராக்கினு மாயவம் ஆர்க்கருடன் 

பற்றாது தன்னருட் கேபற் றுறவெனைப் பாலிப்பையோ 

பொழ்றா மரைக்கழல் விரைப்பூ மீசப் புசாந்தகேனே. (௪௧) 

உண்ணா எழாத மூடுக்காள் துணிபணி யோம்புலொள் 

கண்ணா ருறக்கமுங் காணாள் வளைகள் கரத்தணியாள் 

பண்ணா ரிசைபயி லாணின் ஸினைவிற்கண் பார்த்திலையே 1 

புண்ணா வணர்திரு விரைப்பூ மீசப் புசாந்தகனே, (௪௨) 

பூவார்ர் திமிமென்னும் பொன்பூட் டிடுமென்னும் போகரரம் 

பூவார்ந BO aap யல்குலி னூர்கி குள் ளூருகுவ?ீனோ 

பூவார் இடுமுடி வர்னோர்கள் வாழ்த்தும் புயல்புனயும் 

kp writ இடும்பொழில் விரைப்பூ மீசப் (,சாந்தக?ேன. (௪௩)



6 67 ௧௪௨ இருவீரைப் புரார்தகமாலை, 
‘ 

அஈல்வாய்ச்து னங்குலி யாறுெய் கரிகரத் EM SB BI 

Romar Bro fami om So 9 WOT HD & Bon & a cp oot 

பரல்வாய்ச்சகப்பகற் பட்புடைத் தாங்கவன்பாகடுவாய்[ 2ன 

புசல்வாய்க்தா னென்னிலும் விரைப்பூ மீசப் புராக்தகே. 

புன்மால்கொண் டிங்கு புலம்பிட வைத்தது போதுமையா 

வென்மான் மூருக்கித் தனத. பாடி யிறைஞ்சு தற் 

சொன்மால் பெருத படபொரு டந்து சகமளிப்பாய் 

பொன்மான் Oop 166 BG விரைப்பூ மீசப் புசார் தகனே. () 

ஈசான் மேவி நின்றென் னுபிர்போலும் காத்திட ஈட்பொட£ 

சான்ோமேவி வேட்டைகொண் டாயந்த மானெலுந் தை. பலை 
0) 

றான் மே வியவுட லும்முயி ரும்மல ரும்மணாமும் [யே 

போன் மேவி வாழ்கால் விரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே,. () 

உன்னகத் சேயுன்னி யெற்கில்கு மோன முதவிலையேம் 

பன்னகத் தாடுங் களவாண் டவனன்பிழ் பழ் நின் 

னென்னகத் கேயற் களவாண் டவூைன் றியம்புவ'2ன 

பொன்னகச் சாபங்கொள் விழைப்பூ மீசப் புரார்தகன () 

வையத் தொருதல வல்லாள மன்னன் மளைவிபின்பான் 

மையம் ஐடைந்தகமசை மாதா தனக்கறை வேமறையேன் 
௪ ௪ ௪ ச் உ ( ° . 

கைபற்ற வென்றனைக் காத்தருள் வாயிக் கடற்வியிற் 

பொய்யற்ற தெய்வகத விரைப்பூ மீசப் புசார்தசனே.(௪.௮)



அ 6 ௫ 

திருவீரைப் (பரா நீதகமாலை. ௧௭௩ 

இரவல ராக்கி வண்டி 'யிரப்பவர்க் கெப்பொருளுக் 

க.ரவல னிங்குவ னன் யில் லென்றுனைத் காழவெனக் 

Grae பந்தந்த வுன்னை மறந்துய்வ னோவுதப் 

பு.ரவல 'னேத்இடும் Sere, Bes yo season, (௪௯) 

அக்கம் பொடிபுனைர் தைந்மிதழுத் தன்பினறைந்தடியார்| ன் 

புக்கம்பொடிக்குட்புண்டயார் தோய்ச் துன்றன் பொற்கழலி 

பக்கம் பொடிப்புரோ மல்கொண்டுறவெற்குப்பாலிப்பையே 

பொக்கம் பொடி தீதிடும் வீரைப்பூ மீசப் புராந்தகனே.. () 

(2சந்துறை நீக்யென் வாய்மத னெய்வதைத்திர் கீ திவண ற 

சாந்துறை வாசத்தென் ருலுரை பாட்டுரைசாரர்.துமனுட் 

போந்துறை நிற்குக்கைமாறென்றன்போதமததேபொருறைப் 

பூந்துறை யார்திரு விரைப்பூ மீசப் புசார்தகனே. (Ds) 

பூமீசர் பொற்கழல் வாழ்க. 

திருவீரைப் புராந்தகமாலை 

முற்றிற்று, 

 





a). 

குமரன் ணா. 

(Ip HS Al o) FT 

விளளைத்தமிம்'' என்பது, பாட்டுடைத் தலைவரைப் 

  

பிள்ளை ச்தன்மைபாக் கொண்டு பாடுவது. 

௮ஃது;-அண்பாம் பிள்ளை த்தமிம்,பெண்பாம் பிள்ளைத் 

தமிழெென விருவகைத்து. 

ஆண்பாலாமிட,த௮:--பாட்டுடைக் கலைவனை இரண்டு 

ஜந்து அறு எட்டி ஒன்பது பதினொறை பன்னிரண்டு பதி 

னட்டு இருபத்தினுன்கு முப்பம்காென்னு மாதங்களையு 

டைய பத்துப் பருவங்களாக வகுத்து உரிய தெய்வங்க 

ளாற் காப்புப்படுத்தலும், செவவிய Br என்னுஞ் சொ 

ற்பழக்கச்தோ டொருகான் மடக்கி யொருகானீட்டி யிரு 

கையூன்றித் தலை நிமிர்த்தாடலும், தால் என்னும் காவை 

யொரு வகையா யசைத்துப் பாடலும், பாணி யென்னு 

மிருகைகளையு மொருங்கு சேர்த்துக் கொட்டலும், முத் 

தம் நூகர்தலும், வருதல் விரும்பலும், அ௮ம்புலியழைக் 

தலும், சிம்றில் சிதைத்தலும், சிறுபறை முழக்கலும், சிறு 

தேருருட்டலுமாகிய பத்துச் செயல்களு முறையே கொள் 

ஞூதலும், பெண்பாலாமிடத்து, பாட்டுடைத் தலைவியை 

மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்ப பதினொன்று பதின்மூன்று பதி 

னைந்து B'S oop பத்தொன்பது இருப$கதொன்றென்னு 

மாதல்களையுடைய பத்துப் பருவங்களாக வகுத்து, சிற்.ரின்



௧௭௭௬ Ip bY GOT. 
e 

மு.தலாக் கடைப்பட்ட செயல்கண்முன்று மொழித்துகின் ற 

வெழுவகைச் செயல்களோடும், கழ&காடல் அ௮ம்மனையா 

டல் ஊசலாடலென்னுஞ் செயல்கண்மூன்றுங் கூட்டி, முறை 

யே கொள்ளுதலுமாகக் கொண்டு, யாப்புநிலங்கள் தம்மு 
ளொப்பக்கொள்ளின் ஒற்பிக்தும் இரட்டி. க்கின் இசைபிரித் 
தும், தலைவர அருட் பிரதாபங்கள், தற்குறிப்பு, கற்பனை 
யுள்ளாவிளங்கவும், பருவவடிவச் சிங்காரங்கள் வெளியா 
விளங்கவும், ௮ம்புலியின் சந்துட் சாம பேத கான தண்ட 
மென்னுஞ் ச.தர்வித உபாயங்கள் விள கவும் பாடுவது. 

ஆண்பாலில், இரண்டு மூன்று என்ற வருடப் பருவ. 
களை, ஐந்து ஏழு என்று ஓப்பவ.ரக்கொள்ளூகலும், பெண் 
பாலில், மூன்று ஐந்து என்ற மாதப்பருவங்களை, வருடமெ 
ன்௮ு ஒப்பவரக்கொள்ளுகலும், கழங்கென்றதை மாற்றி 
நீ.ராடன் முதலிய ய இயைந்த வேறு செய்கையொன்றைக் 
கொளளுகலஓும், கடைப்பட்ட மூன்று பருவங்களயுஞ் செ 
யல்களையு மொழித்துநின் ற எழுவகைப் பருவங்களுஞ் செய 
ல்களுமாகக் கொள்ளுதலும், பருவங்கள் செயல்கண் மயன் 
கின் ஒப்பச்செய்கலு முடன்பாடாம். 

இப்பெண்பாற் பிள்ளைக்கவி யாப்பு நிலங்கள் இசை 
பிரித் தொற்றிச்து மிரட்டித்துர் தம்முள் ஒப்ப ஒற்றித் 
தும், பத்துப் பருவஞ் செயல்களைக் கொண்டும், கழக்கென் 
பதை மாற்றி நீசாடலென்லுஞ் செய்கையைப் பெற்றும், 
பருவஞ்செயல்கள் ஒப்ப மயக்கியும், அம்புலியில் ச.தார்வித 
உபாயம் விளங்குற்றும் நிரம்பியவாறு ஈண்டுகொள்க. 

சுபம்,



a. 

கும.ரண்றுணை, 

இருவீரவனல் லூர் 

ம7ர7கதவலலியம்மை 

பிள்ளை தீதமிழ், 

  

பாயிரம். 

விநாயகக்கடவுள். 

அமுதர் தருபிறை மதியும் பனிகிறை யறுகும் புனை 

தரு முடிமேனீ; ளகலம் புகழுமெ லொளிமிஞ் சிடுமணி 

யவிழுவ் கஇர்மகு டமுகீறே, யணிபுண் ட ரமண மமை௰க் 

து.முட னனலங் சணுமுறு நுதறுலு, மலைமண் டிடுகடன் 

மடைகொண்் டொழுகலி னருள்பொங் கயெவிழி களுமே 

செண்-,சிமயக் களுமலை வுறநின் ௮ுறுமரு டெளியுர் தன தடி. 

யவாபாவஞ், ௪தறுண் டிடமிகு பவவன் பிணிமயல் சிதை 

கொண் டிடவசை வளியோடு, திகழும் குழையணி முறவண் 

செவியுமொர் சதகம் புரியிழை யொருகோடுத், இரைகொண் 
டிடுமெழின் மதனன் சிலையத திருகும் புழையொடு பணி 

கார-;, ஈமனன் பரையெணி வரினங் கவனுயிர் நலியும் படி. 

தலை பிடுபாச, 15 ONE 5) (BI கியவம cor Qi guia கரிகளை ஈய 

நூசகல சநிதான, 5கீழுன் பொருசதை வரைகொம் பிவை 

யொளி ஈகுமைக்” கசமொடு புரிதாலு, reno இடுமலர்



௧௭௮ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

மணியின் ரொடைபல ஈணுகும் கிரிநிக ரிருடூ தாளு-, மிமயங் 

கெழுகுட வயிறுச் இசைமுக னிருமங் சையரிடம் வலமார, 

விசைகண் கணியணி கமலம் புரை-ர ணிணையுக் தெரிதர 

மூழ்வோடு, மிலகுர் துருமிசை யெழுகங் கணபி யிங்றுன் 

ஜியவழ கனைநாளு, மெழிலம் பமைமார கதமென் கொடி சமி 

ழிலகும் படி.யுளி னினைவேன, (௧) 

வேறு, 

சீர்கொண்ட மணிஈகையு மிலவிதழு மின்கிளிச Cro 

ரிய மென்கு தலையுர், தெள்ளிக் தெளித்தலை கொழிக்குர் 

தடங்கடல் சிறந்தகரு ணைக்கண்களும்-, பார்கொண்ட ௧௫௬ 

வோடு மாறுஞ்சு சீர்வடப் பைந்தளிர்த் தருமுந்தியும், பாத 

ப் கயழுமிளிர் வீரைம.ர கதவல்லி பைந்தமிழ் சிறர்சோம் 

குமே-, தார்கொண்ட தர்தைமுடி. வெண்பிமை யெடுத்தொ 

ளிரு தன்கொம் பிணை த்துமவர்தர், தனிமார்பி லணியேன 

வொண்சகோ டொடுந்தந்து சாலுவம மொவ்வாமலே-, கார் 

கோண்ட விடவ.ரவ மூன்புவிட் டுறவாதல் சண்டுநகை யாடி. 

யிடமார், கைத்துடி முழக்கிவிளை யாடும்வெண் பிளளைக்க 

ணேசப்பி ரான்சழற3வ. (௨) 

பயன். 

மக்கலமார் திருவீரைப் பூமீ சன்பான் 

மருவும.ர கதவல்லிக் தமிழை யன்பு



பாயிரம். ௧௭௯ 

தங்குமுளத் தொடுகேட்போர் படிப்போ ரேடு 

தனிலெழுது வோர்விரிப்போர் த.ரணி மீதிற் 

ஓ ங்கமிக வவள்கருணை சுரந்து நாளுந் 

துணைபுரியப் பிணியகன்௮ு பகையை வென்று 

பங்கமிலா ஈவநிதியம் படைத்துப் புத்.ர 

பாக்கியம்பெற் நிறுதிய.ரன் பதிசேர் வாசே. (m) 

அவையடக்கம். 

பிள்ளைத் தமிழே பெரியோர் பெரீிதென்ப பேதமையேன் 

வெள்ளைச் சிறுவர் சொலற்கெளிசென் அுன்னி விள்ளலெழ 

பள்ளக் கடலைக் கடக்திட வல்சணப் பாற்புழுவொன் 

றுள்ளிச் செலலொக்கு மென்றெனக் கேகை யுற்றதுவே. 

நிலையா தவற்றைப் பொருளாக் கொள்ளாது நெடும்புகழ்ச்ச 

யுலையாத விரை யுறைந்துயிர் யாவையு முந்தியிம்கொண் 

டலையாது காக்கு ம.ரகத வல்லிசொல் லாதலிஞற் 

கலையாவு மோர்ர்த பெரியோ ரிதிற்குமறை சாண்லெசே. (@) 

பாயிர முத்திற்று, 

 



, நால், 

காப்புப் பருவம், 

  

திருமால். 

இருவார் கஞ்சத் இற்குவளை இகழ மலாச் தால் கணைவி 

மிடிஞ், செங்கேழ்க் குமுதத் தடைத்தரளஞ் செறிந்த தெ 

ஒப்புன் னகையிதழுர், இரண்ட மு௫லின் வான்றனுசு சேர் 

௪ தென்னக் சவு,ச்துவமார், தெரியல் பு.ரளு மணிமார்புஞ் 

சேயேன் றனக்கில் கருபொருளுச்-, தருமா மருவும் பாகமு 

ம்வெண் சங்குசக்க ரக்க.ரமுஞ், சவியிற் பிறங்கத் துளவம 

ணர் தழைக்கக் கலுழன் றனில்வருவாய், தடத்தின் முதலை 

-வாய்ப்பட்டுத் சவிக்குங் கரியைக் காத்தமதன், றனக்கும் 

பிரமன் றனக்குமுயர் தந்தை யாகுர் திருமாலே-, யருவா 

யூருவா யருவுருவா யாண்பெண் ணலியா யுவையிலவா,யணி 

த் தாய்த் தொலையா யெவவிடமு மளவா நிஹைவா யோரி 
டமு, மல்லா தவனா ய.றம்பொருளின் பருளார் வீடு மளிப்ப 

ED, Vue தகைப்பூ மீசன்பா லமர்ந்தல் சவன்செய் செ 

ப,ம்செல்லாக்-, குருவாய் ரூஒக் கொழுக்தாசிக் குலத்தோ 
டெனைத்தன் மொழும்புகொள்ளுங், குமர் கெனக்கம் புவிக் 

கனையாய்க் கூடவருமுன் றங்கையுமாய்க், குழதா முளைத்த 

விறைவியைப்பொற் குவட்டுச் குழவி யெனும்பரையைக், 

கோதஇல்விரை முரசசப்பைந் சொடி.யா” முமையைப் yon ss 

ban 3 au, (4)



காப்புப் பறாவம், & O15 

சிவபிரான். 
வேறு. 

அ௮றிமிசை யறிதுயி லரி.பய னமரர்க எசுரர்ச எஞ்ச 

Ca, ume. லுறும்வட வையைதநிக ர.சவுமிழ் விடமத யின் 

pa, ape arid முழைமழு வரவிப மெழிலொடு 

கொண்டவ, னவுணர்கள் விடுகரி பசுபணி யவித.ர விறலொடு 

வென்றவன்-, பரிவி2னோா சடியர்கல் லெறியுழிப் பனிமல செ 

னவுண் ம௫ூழ்ச் தவன், பகைகொடு மலருரு விலிக.ரப் பட 

செரி புறலிழி விண்டவன், பரவிய புவிமகள் பரகிடப் பலர் 

கொழ வவள்பெயர் கொண்டவன், பனிமதி ஈஇதயணி பசனி 

வன் பசமல ரிணையையி ழஹைஞ்சுவாம்-, வரிசிலை மதனளை 

ழூளிகணை வகையறு நிலைமையில் வென்றவள், வளைகட லச 

மனை முடுகயின் மயிலவ ஊனையுமுக வும்பலா, மகனையு முலகு 
யிர் முழுவது மகழ்வுசெய் யருளொடு தந் தவண், மலைதரு 
மகளெனு மமலையை மறைமுடி வினிஓறை மங்கையைத்-, 
திரிபுரை பகவதி கவுரியைச் சவைபரை யுமையையெ னெ 
ஞ்சுளே, திகழ்வளை குவளைமை விழியளைச் சிறுகை பளை 
யவ லம்களைச், தெறு தவ வனமஇ லுறையுமோர் சகியெ 
ழின் மரகத மென்கொடித், இருவமிழ் தெனுமொழி மழலை 
யைச் இரமுட னின்று புரப்பவே, (௨) 

கன்னி விசாயுகர். 
வேறு. 

. ரூ தாரம் , களினமரு மறுவர் களிற்றான் றலைவனு 
மற், ஐவரைக் காப்பா னெனவாதியாதா ரத்தி னமர்பவலு,



௧.௮௨ மரகதவல்லியம்மை-பிள்ளை த்தமிழ். 

மண்ட மனைத்துஞ் இற். றணுவா பாட்டும் பூத கணாஇபனு, 

மூல புவன பூதமெலா மாகும் பெரிய புந்தியனு-, நீருரன 

ன்மெ.ப் யியலொழித்து நீர்சூ முலகர் வெண்மையென, 

னிலைக்கக் கருமை புறங்காட்டு நீர்போற் பசிய மேணியனு, 

நிகரா தனையல் லாதெவரு கேரும் வசனம் போற்றன.து, 

திகரில் வ.தனங் கொளினிலையா ரெனக்கொள் கயமா முகழமு 

ளனு-, மேறார் தருதன் முதைபு.ர மெரிப்பச் செல்லி னிரத 

கீதம், இறத்தன் னம்மான் சுதைகடையி னோமத் துலைய 

விக்கினமு, மியற்றி யருள்செய் தலுங்காட்டு மியல்பார் 

விக்கி னேசுரனு, மென்ன விலகுக் திருவிளை யெழிலார் 

கன்னிக் கணபதஇயே-, வேரு நிகரொன் றில்லாத விமலை 

பரையை யம்பிகையை, வேதச் சுவ, தாதைகரம் விரைவிற் 

பறித்துப் பெரும்புனலார், விசை யதினீ விசவுள மிக2வ 

ம௫ிழ்ர்ச வொருதாயை,விரிய மலர்த்காண் மரகதமெய் விள 

ங்கு முமையைப் புரப்பாயே, (௩) 

முருகக்கடவுள், 

வேறு, 

தான குலவரைக ளேசி றியகனிக ளாக வடி.வி.ரல்க 

ளாரு?ர்க் கோட்டின், OB முலகமென மேவு தலமளவு 
மீர விரைவிலுட னீருறத் தோட்டியே, தாடி Weare 

ளொடு நீடு தலைமுடியு ளாய குரு இகிகர் பூவசை ச் தாட்டியே, 

சாணை பொருது. வேவி னலகுகொடு சாழு மொலிடல



காபீபுப் பருவம். ௧௮௩ 

மாறித் தாக்கியே-, வானு மீதிரவுடு மீனு முதிரமணு மூடி. 

யிருணிறைய வழியிற் காற்றென, வாடி வெழவளையு நேமி 

வரைமுகடு பேர விருிறைக ஸணீடுறக் கோட்டியே; வான 

மிசைவெகுவை யாளி கொடுபகைகண் மாள விகலிமுடி 

வார்குசற் காட்டுமோர், வார ணமுமொளிரு வேலு மயிலு 

மென வோது மவர்கள்களி கூறவற் பூட்வொன்-, கான 

மகளிர்குழு வோடு ப.ரவியுற வாடு மவர்களொடு கூடுமெய்ல் 

கூத்தினான், காக லுடையவாமு னாடி மனைவியாக ளோடு 

Gu J Ls her மேவுமெய்க் காட்சிபான், காவ லிவனென௮ு ணா 

மவாமுனுற வாவ லுடையனெம தாருபிர்க் கேற்றவன், 

காளை வடிவமக லாத முருகனென வாழு மொருவனையெ 

நாளுமுட் போற்றுதுஞ்-, சான விகதியற வான ம்கிழ்வுறநி 

சாச ருளமிடிய வாரியைத் தார்த்திடச், சாடு இறலயிலு 

மாகி யுடலுமுயர் சாலு நிலையுயிரு மானமெய்க் கூற்றினா, 

டான வருளொடுறு மான தனையு தவி மோன வறிவருளு 

ஞநானநற் கோப்பினாள், சாரு மகிழமொழி விரை மரகதமி 

4) 20 பரையெனலுமொர் தாயினைக் காக்கவே, (௪) 

பிரமதேவன், 

வேறு. 

வண்டே மண்டி கிண்டே மாதி மக திசை யொடுகமழ; 

வண்டே, ண்டி யுண்டே'யூது மலரவ னயனுயாமான், மை . 

ந்சா யண்டா தொண்டால் வாழ மறைதரு இசைமுகம),



௧௮௪ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

மைந்தா னெண்டா செண்டோள். வேதன், மலர் தலை*யுலக 

மெலாஞ்-, செண்டே வண்டே தண்டே யான இருமுலை 

விமிதொடைபேச், செண்டே ரென்பார் அண்டா, மாஜொர் 

சிறுகுறி யுலகுயிரார், சர்தே Cus pr Osram Cua 

இகழ்கலை யொடுபுரிக, சர்தே நின்றே யுண்டா மாறு இரு 
வுள னடிபணிவாம்-, பண்டே. னொன்ற நின்றே பாடு: பவ 

ருளி லுறைதருமோர், பண்டோன் பங்கே கொண்டார் வி 

ரைப் பதிம.ர கதவடிவைப்,பஞ்2௪ தஞ்ச மென்றே நாணும் 

ப். சமல ர௬ுமையினை வேட், பஞ்சே வஞ்ச ஈஞ்சா யேகும் படி. 

வள .ரமலையைநற்-, கண்டார் தொண்டை பஞ்சா ரசோதிக் 

கனியிச௪ ழொளிர்பளையைக், கண்டார் சொண்டு முன்பே 

யாசக் கசழ்வொடு பெறுகதியைக், கண்பா ரென்றே யன்பா 

லோதென் கருவகல் வுறவருளிக், கண்பா ரின்பா னின்றேர் 

காவல் கனிவொ? புரிதர3ேவே, (௫) 

தேவேக்திரன். 

வேறு, 

முப்பத்தி ரண்டறமு மிருசாழி நெற்கொண்டு முற்று. 

வித் தவளன்பினான், முடிவிதென வருகம்பை ஈஇவிலக மதி 

முடியன் மொய்ம்புகுழை யச்செய்தவண், முடியிலகு கான் 

மரபின் முப்பத்து மூவர்தொழ முண்டகன் Fon p soir sg); 

முந்கீரி ஸினது௪சசி மற்சமி' லங்கவே மூட்டயில Sor 6 5% 

கவ, ளெொரப்பற்ற 'நின்பு தல்லி தெய்வயா வனைக்குரிய வோர்



காப்புப் பருவம். ௧௮௫ 

மாமீ யாய்நின்றவ, ஞரூஓகஞ் சுமக்கின்ற வுரசுமதை யாழி. 

யா யொளிரவி.ர லிற்கொண்டவ, ளோதரிய செக்நெல்வளை 

விைஈரர் மன்னின்மொழி யுற்றமர கதவல்லியா, புள்ளும 

வர் பாவமொடு கள்ளமற வருள்கின்ற வுமையம்மை யைக் 

காக்கவே-, வெப்புற்ற வெங்கனல் சொலிக்கின் ற விழிகாலு 

வெண்டர்ச முகநாலுகை, வெள்ளைவா ரணமுகிதி கொள்ள 

வே த.ரநின்ற வெண்சங்கு மொண்பதுமமும், வியாத மணி 

யுமூயர் சற்பசா இத்தருவு மிளிருமழமு தக்கபிலையும், வித்த 

நக ருங்கொண்டு“மவர் தனென வேநின்று விண்ணமரர் தொ 

ழவாழுமோர்-, தப்பற்ற வயிராணி முலைமுகடு தோய்ர் தவா 

த ரணிசிறை தண்டித்தவா, தானவரை வென்றவா தூசி 

முது கந்தண்டு தன்படை யெனக்கொண்டவா, சதவேள்வி 

யாபுனித மேகவா சனவிட தயங்குகொடி யாபுங்கவா, தனி 

வச்சி ரப்படைய தாவுமுச் சைச்சிரவ தனியாயி ரக்சுண் 
ணன, (௬) 

இலக்குமி, 

வேற், 

காசே மானுங் காரா மேயக் கயலே மடிமோதக், கனை 

த்தே கன்றை நினைத்தே யூறிக் கடிதே சொரிபாலைக், சண் 

டர் யுண்டு மண்ட கங்கள் கரைர் 26 தாலாட்டச், கண்ணோய் 

இரு மன்னப் பார்ப்பார் கமலா லயமதிலே, காலே யோடித் 

தலைய கவிழுங் 89006 சென்,நாரி, கமமாச் சூல்கொண் 

டளிக் ச மணியைக் கண்டே யனப்பேட, களிதேேத இறெகா



௧௮௬ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

லணைக்குஞ் செர்கெற் காடே ‘adn oir py, கவினார் விரை நக 

சே தெற்காக கயிலைப் பதியென்றே-,யேரா பேேே யேறுந் 

தேனா ரிதழிச் தொடையரவா, ரிந்தா pom மத்தமி லங் 

Car Crue Fauna, னிடமா யெழிலோ டூறையும் படை 

யா மிமயச் சிலைமகளா, மெந்தா யாமந் தரியம் பிகசையா 

மிருக்குறை சுக்தரியா, மிளையே பொருவு நின்னா யகனுக் 

கினசவுள தங்கையுமா, மிழைகடன் மேனி மண்ணிட விரு 

கை யேர்தத் தருமவளா, மிசையே பாடி யடியவ ரேத்து 

மெழிலா ரருளுடைய, விழையே ரிடைகஈம் மரகத வடிவை 

யென்றும் பு.ரந்திடவே-,தா.ரா விண்ணோ டோரடி நீடுக் தா 

மரை விழியானைத், தன்பா லாகக் கொண்டவ எாம்பாற் 

றண்கடல் வர்தவளாந, தனைநிகர் வாத வூரனை மோக்கந் தர் 

இட வுடன்வந்தான், மன்குல வரிம ர௬.த்தனன் மாறன் றன் 
றன மானவளாஞ்், சம்புறை யாஞூர் காவல னன்பு தான்்கொ 

ள வேதருமோர், தாவறு குண்டை யூர்க்கிழ வோன் செஞ் 

சாலியு மானவளாரந், சனபதி ஈண்பு சங்கர னாகத் தான 

பொரு ளானவளாந், தகுபொரு ளெல்லாந் தந்திட வல்ல 

த.சணியு மானவளாஞ்-, சீரா ௬லகவ் காத்திடு மன்னர் செங் 

கோ லானவளாஞ், சிறியேன் கலிக ளே௫ட வென்பாற் செ 
றிவு௮ செல்வியுமார், திருவாம் பொறியா் கமலையு மாஞ்சீ 

தேவியு ஈளினியுமாஞ், செங்கேழ், முண்ட காசனை யென்'2ற 

செளிவோர் ஈவிறருமோர், செழிப்புறு பொன்னா ங் கோகன 

கையுமிர் திரையும் பதுமையுமார், திகழு. பின்னை யாம்



காபபுப் பருவம், ௧௮௪ 

பா.ஜ ககியார் திருவா ரிளையளுமாஞ், சிந்தனை யோடே, வக் 

தனை புரியுந் இறத்தார் களிப்புறவே, சிலம்பொலி காட்டு 

மிலக்குமி யனையே தினமும் பணி2வனே, (or) 

FIFA 

வேறு. 

ஊசியெழு தாமறையி னொண்சுவடி யோர்கர முருச்செய் 

செப மணியோர்கர, மூற்றொளிரும் வயி.ரமணி த.ரளமணி 

வடமுருளு மோர்மார்பும் வெண்கலையும்வண், டுறைகமல 

- மெனவிழிசண் முகமுமதி நதலுமழ குறவரிண மலராசன, 

முறைந்துகன் மணிமாழை மாடகநி ஹை,த்திலகு முயரியா 

ற்க் கோல்சகொண்டுமே-, வாசம்வன மல்லிகையின் னுருபொ 

ன் மயிலினிசை வந்தகு.ர லும்முல்லைேன், மழகிடப துத் 

தமும் வார்கடம் பொடுகிழான் மதமேட கைக்கிளையுமால், 

வஞ்சியவி கொக்குழையு மசையாஞ்சி குயிலிளியும் வண் 

பொனா விரைகன்னிபாய், வாசிதரு விளரியும் புன்னைமா 

துளமியானை மன்னுதா ரமுமாகவே-, தேசுபெறு மிடறுகா 

வண்ணமுடி. ந தனெஞ்சு சிர்மூக் இசைந்துமுமையே, செறி 

துருவ மட்டியமு ரூபகஞ் சம்பைதிரி புடைதாள மடவேக 

மூர், இிகழுபயி வியாதி யெண்ணான் கிராகமுஞ் சிதருது 

காலமுடனே, தேர்க்துமக் தரமத்தி மந்தார மொடுசெரிந் 

திலகுகுரு துரி தமச்வாஜ்-, ழாசமவி சைக்குமுயர் வெண்ச 

லூ ராமகட் டூபிவள் வெண்மேனியள், சொல்லினொடு பொ



௧௮௮ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

ருளுஈன் னாவினின் தருள்செயுர் சொல்வாணி யைப்பளைகு 

வாஞ், சூழுமுகில் சோலைவளை விரைய ர னிடனொன்று சு௧ 

Curd சயற்கண்ணியைத், தொல்லைமமை விள்ளுழர ௧௧வ 

ல்லி மெல்லியைச் துணைகின்று காக்சவென்றே. (<4) 

வ்ரவனங்கை. 

மிடியனெனு மொருவன்மேன் முனைகொண்டு சண்ட 

மலை மேன்மர முறித்து முளையாம், வில்லாழி சுழல்சங் கலை 

க்கர மெடுத்துகரி வெம்பரிப டைத்ததிர்த்ேச, விறல்கொ 

ண்டு தினையளிச ளஞூண்டுசை வலவளக மிசைமல .ரணிந்து 

த.ரளம், விளங்குபுற் புதமுலையி லாரம் புனைந்துமுகம் விழி 

மரைக ளருளொழுகவே,கடி துலக மக்கள்களி கொள்ளவிளை 

திீரவயற் காலொடு நடக்துலாவுல், கங்கைநிகர் பொருகைம 

கள் வளைகின்ற வீரைககர் கரக்கற் கமார்திலகுமோர், சல்லி 

னையு முயர்தாதை யாகவே கொண்டினருள் கசியுமர கதவ 

ல்லியைக், கருணைமிகு மமலையம் பிகையுமையை யலுதி 

cam கனிவிலனுட னேகாக்கவே-, படியஇர விண்ணுபெ டீரெ 

ன்ன வடயையுள் பதைப்பகடை யுறுகூளிகள், படைசூழ 

வில்லம்பு லச்கைதடி. யலசெஃ க பலசேமி சூலமொடுகைப், 

ப.ங்கயம் கொண்டரியின் மிசைமேவி வடுகர்தள பதியாக 

முரசு சொம்பு, பம்பைபல வதிரவே சென்றுமக டன்சிரசு 

பதம்வைத்து விண்காத்தசத்-, தொடிய ரவ av xr Saal 

சமரிசண் டிகையமரி சூலிரா ரணிதேவிமட, சூரிபயி ரவிக



காப்புப் பருவம். க.௮௯ 

வுரி சாமுண்டி. , கங்காளி, துட்டதா ரகவிராச, சுடுகண்ணி 

நீலியா மளைபதுமை மாத துரிரற்ற பத்திரிபையை, சுக் 

தீரிகு மரிமங்கை யந்தரிவீ ரவுனங்கை துணையடிக ளைப் 
பேணுவாம், (௯) 

சத்தமாதர், 
வேறு. 

as Cont Ben. up மத்திபி னகள்பு Fors sin Ca 

சுர், யந்ச மாமயி லேறி வெற்றிசொ எயில்கொளுங்கவு மா 

Ae, எங்கை யாழியொ டேயதிர்ச் தொர்பு எர?) ஒஓுந்துஈ 

சாயணி, யஞ்ச வாளியி லேசலப்பை பொ டமருகன்றவ ரா 

திதித்-, தங்கு வாயுறு பேபி னைக்கொடு சனிஈ டந்இடு உ£வி 

கைச், சந்த மாமறை யோட னத்துயர் தகவி லுச்தபி ராமி 

வெண், டர்தி வாகன வே வச்7ர ௪துரி சுந்தரி சிர்புகம், 

தங்கு மேமழெனு மாதர் பொற்கழ றமையு என்பொடு பே 

ணுவாம்-, மங்கு லார்தரு வானை | முட்டியெல் வழிம ரண் 

டிட வேயெழின், மண்டு கேதன வேறு நித்தமும் வரர்க 

ar chan aroha, aig வார்கழ லாத .ரத்தொடு ம௫ழவர் 

தனை யேசெய, வம்பு மாலை ளோட ழைத்தென வசையு 

மக்இிர மேவருள்-, வம்ச மேயென மேதி னிச்கடன் மடிய 

மைந்தர்கள் வாழவே, வந்து விரையி ஞாரரித்தட மலைம 
leon SOM மாரியை, மஞ்சை Cats சோதி மைக்கணி 

மரக தர்இகம் மேனியார், டிங்கை யாகிய ஞான சத்தியை 

மனமு வர்இவ ளே, ய (௧0)



௧௯௦  மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

முப்பத்துமுக்கோடி தேவர்கள். 

வேறு. 

வடமணிக டொத்திட்டு மச்சாடு தோரணம்: வருகர் 

தலை பட்டற்ற வத்தான சோதிசெய், மணிகளைவி or aa. 

விற்போது வாணிகர் மகளிர்மறு இற்சற்றில் வைத்தாடு 

விபமை.யின்-, வடிவமுறு மக்கட்கு வற்றாத பாவோய் 

மடியவரு எக்கத்தி மற்றாரு நேரிலா, மரகதமெ ஸப்பெற்ற 

மட்டேயு மாரருள் வடிவையுமை யைச்சத்தி யைக்காவ 

ல-வ?ர-, யொடிவறுசு வர்க்கத்து லுற்றாரூ மேலவ 

ரயர்கூரர றத்திற்கு ரித்தான மானிய, ௬வ ரமண ரக்கர்க்கு 

ளொட்டாரு மானவ ருரையறிஞர் ஈட்பர்க்கு முட்பாச 

மானவர்-, முடியணிர லுச்சிக்க ணிட்டறு பூவினர் முழு 
துமமு தத்தைப்பு சிச்சேதவி ணாள்பவர், மொழிதபுமெ 

லற்பட்ட முப்பாழு லாவுவர் முறைசதுரின் முப்பத்து 

முக்கோடி. தேவே, (௧௧) 

சமயாசாரியர்கள், 

வேறு, 

புச்தமு தக்தினினிப்பற மாறி றுக்கி நடத்தி பிசை 

க்குமி யாழிசை, கைத்திட மைப்பு யலைப்பொரு வேய் தரு 

குழனீட்டிப், பொத்தி விடுத்து வளிச்சு.ர நீடவி சைக்குமி 

சைச்சுவை யெட்டிய தாகலி, னித்திடு சொழற்பயில் வுற்றிடு 

சேமொழி யமுதூட்டி-,முத்தியெ வர்க்கு மணித்துற விசை



செங்கீரைப் பருவம். ௧௬௭ 

(பி னுற்றொளிட்பச்சை மணிக்கொடி யாகிய, யிர்ப்பவ ரட். 

கட லிழ்நிரி மீனின யனரோக்கு, முத்துகி ரைத்ததை யொ 

த்திடு வூணகை வித்துரு மத்தினை வைத்தென வாயித)”முத் 

தம மெப்ப்பரை யைக்கனி வாருள மொடுகாக்க-, பொய்க் 

தமனத்திரர் சத்தம தோரவெ ரித்டு மெற்பொரு பொ 

ற்கொடி. யாகவெ, முப்பிய ருட்டிற மெப்ப்புக மீதெனு 

நிலைராட்டிப், பொற்பு வளர்ச் தவர் கற்கல னாழமியு கைதி 

மெய்த்தவ (REGS ராவது,கக்கிட வப்பினு ளுக்கிய பாலக 

யுறமீட்டிச்-,சித்தி விளைக்தவ ரத்தனி யாவரு மொப்ப நரிக் 

குல மெய்ப்பரி யாகஈ, டத்திடு தற்குழு வற்பரி வாகியு 

ளிருளோட்டி த், இக்கு விளக்கமு தச்சொலர் நீடளி மொய் 

$51 ஈக்க வொழுக்குச சரோருக, கற்பது முச்சிமு டித்தன 

CHA ரூளம்வேட்டே. (௧௨) 

காப்புப் பருவம் முற்றிற்று, 

  

செங்கோப் பருவம், 

  

ஏர்பூத்த பங்கபத் திருமுக மிலங்கவே யிழுதுபுழு கோ 

டிழை க் தழீவலமுறு மஞ்சட் டி.மிர்ர்திளவெ நீராட்டி. பணை 

நாசி கண்காலுவண்-,பார்பூச்த வுர்திதலை யூதிவெண் ணீற்றி 

னொடு பார்ப்பொட்டி மிட்டுநதலிழ், பலமணிக எாழ்சுட்டி. 
° உ ஒ உ ° ° ° 

பொற்பட்ட மொளிர்,ச.ரள பவளவட மார் 2பால்கவே, கார் 
q ம்



௧௬௯௨ மரகதவல்லி.பம்மை பிள் ளை த்தமிழ். 

பூச்த விழிகட்கு மையிட்டு வளைகளொூ கலகலென வேகை 

களிற், கங்கண மணிக்துகாற் ஐண்டைகள் புனைந்தழகு கா 

ணுமீவ டவமென்னெனச்-, சீர்பூச்., விரைஈக ராமழடி மக 

.ம்வுறச் செல்களை யாடியருள, தஇிசமுமர கதவல்லி புகமு 

மமு துறுசொல்லி செங்கை யாடியருள. (க) 

தானொருவர் கருவுரு துலகமுழு துங்கருவு தான்கொ 

ண்ட எளிச்கின்றகர், தாயெனவெவ் வுலகமு மிஹைஞ்சவிம 

யத்தரணி தன்குழவி யாங்கருணையு-, மானுருவ மச்சினிய 

தாகவச் தாட்குமுன் மாதாவு மகளாகவு, மன்னுமுயர் SCF 

ணையு மாறாது வளர2வ மகிம் 2வாடிவ் விரைககரின்-,வான 

வர்க டொழமேவு பூமீசர் வாமத்து மருவுற்று மித்தமிழி 

னின், மகளாக வேகொண்ட மகிமைக் கிணங்கவே வாசமுட 

னேயூ நிடுக்-, சேனொழுகு குமுதமுறும் வாய்மலரு மெல்லி 

யே செக்சை யாடியருளே, தஇசழுமர கதவல்லி புகழுமமு 

துறுசொல்லி செம்€சை யாடியருளே, (௨) 

ஒருபுவன ரன்றிமற் ஜெப்புவனர் தம்மையு மொருத் 

Burd நின்றருளுநீ, யொளிராறி யன்குழ லவன்றனைய 

னஞ்சிலைவிண் ணுயர்வித்தி யாதரரியாழ்-, தருமிவைக ளினி 

மைகைத் 'இிடவினிய மழலைமொழி தருத. ரணி யின்குழூவி 

பாய்த், தனதுமலர் வாய்கொண்டு பொதியைதரு பொரு 

நையர் தனிராட்டி னோர்வீரையின்-, மழுவிலகு கொன்றை 
பர் தார்புனைர் தேறெழுது மாலயணி துவஎச்தொடு, மறை



செங்€ீரைப் பருவம், BH 

ரரான பரி2மவி உபும்பாமுச ச்கரைய மதயானை Bong wip 

வே-, இருவருளி னாணையிள ஈகைபுரியு மெல்லி2ய செல்க 

ளை யாடியருளே, இகழும.ர கதவல்லி புகழுமமு தறுசொ 

ல்லி செங்கை யாடி wm Sar, (௩) 

நா ஓவகையுறு?தாற்ற மெழுபிறவி பெண்பத்தி னான் 

கிலக்கப் பேதமு, ஈலி.பா தகட்டினிற் ஈமவா தளித்துமக் 

ஈல்லுயிர்க ளுக்கன்னையா-, யேலுகல்பொய் பன்றென்ன 

வேயன்னை யுத.ரத் இருங்கரு வுதிக்காமலே, யெழுதரிய 

படி.வமொடு புழுதியளை குழவீயென வேவந்த பைக்ளை்ளை 

யே-,பாலுமளி யுங்கண்டும் வில்கொண்ட வாயமுது படி.மு 

முலம் விலகொண்டவோர், பவளவா யின்சொனுத லிர்தர 

தனு விலைகொண்ட பங்கய முகச்செல்வியே-, சேலுலவு கழ 

னிவளை விரைகக ரிளமயிலி செங்கீரை யாடியரு ளே, இகழு 

ம.ர கதவல்லி புகழுமமு து௮ுசொல்லி செங்கீரை யாடியரு 
Gar. (௪) 

வட்டவரமு தத்தடம தாகவே நீற்றறையின் மூழ்வு 

ற்ற தொண்ட ஸனுக்குன், மகிழ்ஈனெரி கோயிட்ட வசை 

ர்ந்தி டவுமர்த மன்னலுக் கேத முயலுந்-, தஅட்டருரை சுண் 

டுமுட் டெனுமமண சாவிகள் சுழுங்கவொரு கடுவாகவுஷஞ், 

சுத்தசை வந்தழைய வழுகாகி டவஞான சுசைநகினது சே 
ய்க்கூட்டியேஃ, திட்ட்மொடு கெற்றிமிசை யுறுசோதி யை 
துணேகொள் ருறு பிருங்கி யுடலிற், செக்ச் வாதி 

1



௧௯௪ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

ஜனொடு வெளவியுர் தனதடிகள் இந்திக்க வுஞ்செய்துதன்-, 

சட்டர்கொழ விட்டமொடு திருவிளை வாழமலை செங்கை 

யாடியருளே, இஃமுமர க சவல்லி புகழுமமு அ௮/சொல்லி 

செற்சேரை யாடி.யருளே,. (௫) 

அருந்துணைவ னின்னோடு மும்முறைசூ தாடிட்டு மத் 

சையும் வென்றிட்ட2வா, ரருண்மிக்க வலியுடைய எளாகியு 

மப்புகீழ்க ளகிலமெல் லாமோங்கீ-, தருர்தல மதிற்பல தல 

ங்கடனி லவ3னோாடு சார்ச் துவல மாகுவதினுர், தவமது புரி 

ந்துபெறு பேற்றினை விளக்கலே தகுதிபெ௮ு பெரியோர்க 

டம்-, பெருந்தகைமை யாமெனுக் கருணைகாட் டுவள்போத 

பிறங்குபதி பலவாய்த்ததிற், பெருமைதரும் விரைஈக ராக 

ய முறைச்திலகு பெம்மான் ஐ னிடமேவியே-, திருக் துழு௪ 

கந தழைய வாழுமிள மயிலியே செங்கீரை யாடியருளே 

இகழும.ர கதவல்லி புகழுமரு துறுசொல்லி செங்கீரை யாடி 
(ih Oa. (௬ 

மண்டலமும் விண்டலமு மற்றுமுள வெத்தலமு மரு 

விப் பொலிந்இனைந் து, வர்இிரவி மண்டலமொ டுந்துன் 7 

பொழின்மேவு வளவீரை யிற்கண்டுனை-, யண்டர்க டுப், 
ஐந் தொண்டர்கள் படிப்பது மன்பாக ணினைந்தயர்வத 

மாயே கின்றுகா காவென்றி ரக்குமடி, யார்க்கினருள் செ! 

மயிலி2ய-, வண்டலர் இளைந்தவிரு டுண்டுறவ இரக தும 
வந்த.நு,த லின்சுட்டிசான், மண்மிபுகை, யன் றபனி சொந்,



செங்கரைப் பருவம், ௧௯௫ 

re மஞ்சடைய் வானிரீவி யின்கதிர்செயச்-, செண்டின்மி 
சை நின்றகிளி கொஞ்சமொழி புங்குயிலி செங்சை யாடி 
யருளே, இகழுமர கதவல்லி புகழமுமமு துறுசொல்லி செல் 
கீரை யாடியருள. (er) 

வேறு, 

உலகுபிர் முழுமைய முறபய னெழுதிய வோலை யெ 
னக்காதி, னுயர்மறை முடிவினி ரகசிய Cor வுற்றசெ 
னச்செறிய, வுஇத்தடைக் தடியவாக் களவை யை முடியே 
5D BiG தென்றிரகவி, யுறைந்கன னென்னநல் லிணையெழி 
லோவா தொஸிீர்மணி யுஅதோட்டி-, னலமொடு ஞான்றக் 
கதிரொளி செய்பவ னவின்றமை பொய்யன்று, நல்லருள் 
புரிவாள் வம்மிரனன் perso ஈசையெர டழைத்திடு 
மோர், ஈட்புறு மாலோ லிசமுக மென்றிட ஈற்குழை களு 
மாட, காசியின் பிறையாம் பணிமணி யடியினின் ஞாலுநூ 
திதுசகளாட-, மலைதர சந்தம் வளர்கமு கென்லும் வளைவளை 
யாதுவளை, மணிபல வுறையுட் கட்டொளி பலகதஇர் வருணக் 
காலாட,, வலனுதி ரர் தரு மாமணி சூழ்வுற வயிர மணிநரப் 
பண்; வைக,து வரைந்திடு பதக்கவொள் ளொளியிரு மார்து 
ப.ரந்தாட-, வலைபுன லாட்டிய சிறுதுளி சரூமண லலாதரு 
குழலான, வரியசை anny ur Sef மு.த்தென வாக யரு 
ண்டாட, வலர்மழை சொரிபொழில் விரையி னிளமயி லா 
செ செங்கை, வருளொழு யெமுச மரகத வடிவே யாடுக 
செங்€ீரை, ஷூ (௮)



௧௯௬  மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

sao ver aig GH எம்பீணி யேரார் புகற்மேலி, 

யேறுடை யரனுகை கொண்டமி யேமனெ ழுக்து பணிக் 

தோது, யின்புற வருள்செயு மிக துறை பொழிலொ டி.லங் 

இடு மணிவீரை, யெனுககர் வளருயர் மலைமக ளானகின் 

னிடையாக் கோம்பாடக்.,கர் ௨.ர கேர்குழல் வண்டல சோக 

விந்து பரர்தாடக், கருவிழி யஞ்சன நீல மணித்திரள் கான் 

m6 சைந்தாடச், கந்த ஈறும்பொடி மேனி தஇளைந்துயர் 

ககனமொ டுக்தாவிக், கற்பக மாதி தருக்களை யூட்டிடு கான 

நிரைந்தாடச்-, சுந்தர ஈகையெனை யிகழ்வதெ esr on Og art 

தூற்றுக லாங்கருணூற், சொற்பொரு எறிஞரு விற்றெளி 

முத்து புலாக்குமுற் சூழ்க்சாடத், தொந்தி யலைக்திரை 
யொச்,ஐு வடிந்து துவண்டு தவண்டாடச், அப்பு வடசன் 

தொடு நித்தில மாலை தொடர்ந்து பிணைநர்தாட-; வந்தர மங் 

கையர் தொண்டு மகிழ்ந்திவ ணன்பொடு நின்றாட, வம்பர 

விஞ்சையர் விணை மிழற்றி யகங்களி கோண்டாட-, வானழு 

துறுமொழி வார்கட லருள்விழி யாடுக செங்கீரை, யருளெ! 

மு கயெமுக மரகத வடிவே யாகெ செங்கை, (௯. 

மணமிகு சூதமி ருக்துழல் இஞ்சுசம் வண்பார் கொண் 

டாடி, வழிபடு மாசரொலிஃ கொண்டு திரிர்தும கிழ்ந்தே பன் 

பாட, மயிலது கார்முகில் sary gp நிக்தையின் பஞ்சே 

வென்றோது, வளருமு னேர்குழல் கண்டுளி சைந்துக னி 

தே நின்றாட்-, விணையறு வாள்விழி வென்றன வென்று



। செங்கிரைப் பருவம், I By at 

ரிந்த வண்டோட, விஹைவாகை Lon LD (mor Din ww Bug 

டைந்த கண்கோண, வியலன மோடி. கண்டச மஞ்சியெ 

(poe gs விண்டாவ, விடையினை நீளரி கண்டணை அஸ்கவி 

OFFI SE ஈண்பாக-, வணிபல பூணிலெ னென்றகி லங்கள 

ஹறைர்?22 நின்றோத, வழகயல் பேயென நின்றுபு கழ்க்துறு 

மன்போர் கொண்டாட, வருளுறு விரவ வின்பணி யென் 

றிட வன்பா லுண்டான, வணிககர் வீரையி லின்பொட,. மர் 

ந்தவ ணங்கே நுண்பாவாந்-, இணைதிகழ் கோவைவ ors 

தடு மங்கணர் தென்பா னின்னாருச், இருவளை மாலுயர் தஸ 

கையெ ஓுங்கொடி செக்கே ழொண்பூவார், திருவடி. மே 

வு வுந்தரி சுந்தரி செய்கோ செக்கை, சிறுகள வார்நகை 

யந்தரி யம்பிகை செங்கோ செங்கமை, (௧௦) 

சருவொடு மழைகுழ ரோள்பணை யிர்தெலி சைந்2தர் 

கண்கூடத், தனமென வளருய ராரந கந்தரு தண்சே யெ 

ன்ருகுர், தனியரு ணிஹழைபொரு நாகதி யிந்தவி டம்போ 

லொன்றேனுர், த.ரணியி லிலையரு ணாயகி தங்கவு வந்தா 

ளென்றேரூ-, ழருமறை யகமிஃ தாமென வந்தண ரன்பா 

னின்றோது, யறைக.ர நிறைவு! விரையி னர்தளி யின்பா 

லன்போருட், டமுதக டுறுசிசு தாயுள Hes. வங்கே 

யுண்டாரு, மடைவினி லுலகுழிர் வாழவு வர்துக சந்தே 

கொண்டாளா-, யிரவியை யிளமதி யேபகை வென்றது வெ 

ன்ஹே கொண்டாட, விதழல ரொடுகர மானன மென்றிடு



௧௯௮ மாகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

மென்போ துங்காழ்செய், தெழி௦லாடு மலர்த.ர வாண்கை 

யென்ற லிந்தாம் வெண்சோஇ, யிலடெ வருளொடு வாழு 

மிளஜ்கொடி யென்பா னண்பூறுக்-, திருமர க சவடி. வானச 

வுர் தரி திண்பார் கொண்டாடுஞ், சிவையுமை பரைகலி யா 

ணிநி ரந்தரி சர்தா ரொண்பாலாய்ச், Osea) ழமுதுறு 

தேமொழி யல்கிளி செங்கோ செங்கீரை, சறுதள வார் 

நகை யந்தரி யம்பிகை செங்கோ செக்சை, (௧௧) 

செங்கீரைப் பருவம் முற்றிற்று, 

  

Je தாலப் பரு வம், 

  

பாலும் பழமும் பசுந்தேனும் பாகின் மொழியார் பரிந் 

தூட்டப், பருகிக் இள்ளை மதிபோஜலும் பளிஈ்கார் மாடச் சா 

ள.ரத்இற்-, காலுங் கதிர்வெண் ணிலவுண்டு களித்தக் குறு௪ 

கோரமதைக், கண்டா மினிய விசைபயிற்றக் காண்பான் 

கேட்போர் தலைமுகதச்தர்-; போலு மண்ணார் தகலாமற் 

பொருந்தும் பக்தி நிரைமறுகார், பொருவில் வீசை ஈகர்க்கர 
சாய்ப் புரக்கு மாச தாம்பிகையே-, சேலும் பிணையும் வென் 

றவிழித் இருவே தாலோ தாலேலோ, தேனார் கொன்றைச் 

திவன்மருவுஞ் சிவையே தாலோ தாலேலோ. (க) 

எங்கள் பொருளா மிவைகவரே லென்றே பொரல் 

போற் கடைடசியர்கா, லெழின்மீ னலவ லுகளவவ செங்கண்



தாலப் பருவம். ௧௯௯ 

மூகம்வாய்ப் பகையென்ற-, *பொங்குற் பலம்பங் கயங்கு 

முதம் பொருந்தக் க௫?ரா டறுத்தெறியப், பொருந்து 

மள்ளர் வையாளிப் போத்தி னடியாற் அுவைத்துதறி-, 

மங்கு றவழப் பொற்டுலைபோல் வளர்சூ டேற்றி நெற்றா 

ற்றி, வழங்கிப் போரிட் டளர்2த.ற்றும் வைய மகலாத் இரு 

விரைச்-, இங்க ணுதலார் மரகதப்பைந் இருவே தாலோ 

தா?லலோ, தேனார் கொன்றைச் சிவன்மருவுஞ் சவையே 

தாலோ தாலேலோ. (௨) 

கொம்பிழ் கலுழன் குடம்பைகொடு குடிகொண் டுறை 

யக் கா.ரரவங், குடியா யடியிற் குழுவினொடுக் குலவக் குளி 

சக் குயின்மருவித்-, அம்பிக் குழுவுக் களியொழுகத் அடியே 

ரிடையார் துவண்டாடத், தளிர்த்தே மலரும் புன்னைவ 

னஞ் சூழுக் தொல்லைப் பொலிவுடைய-, வம்பிற் றுயிலு மரி 

வாமத் தணல்கா ளாரும் வீரைரககர்க், க.ரசர யமர்ந்து பு.ரந் 

தருளு மழகார் மரக தாம்பிகையே-, செம்பொற் குழைக 

ளிலகுசெவித் இருவ தாலோ தாலேலோ, தேனார் கொன் 

ஹைச் சிவன்மருவுஞ் சிவையே தாலோ தாலேலோ. (௩) 

அரியுங் கரியும் பகைதெரியா தான்சன் நடியின் மடி௬ 

வைக்க, வவச மொடுநற் பணிபுரிய வணிமா வாதிச் செய 
Oar Di gre, புரியஞ் சடையிழ் டிறவடையப் புற்றே வளர் 

தீம் முடல்பொதியப், பொறிகள் புலனிம் பொருக்தாமம் 

போத நழநா $யிற்செலுத்தித்-, தீருவும் புரிக்கு தெனமுனி



௨௦௦  மரகதவல்லியம்மைர பிள் கோத்தமிழ். 

வர் தவஞ்செய் இலகுர் தவவ்னமார், 5955 லிலகுர் திரு 

வீரை சமைத்த மரக தாம்பிகையே-, இரியல் கயலை யிணை 

தீதவிழித் தருவே தாலோ தாலேலோ,தேனார் கொன்றைச் 

Gari mass சிவையே தாலோ தாலேலோ, (௪) 

கந்தங கமழுங் குழற்கெஇரால் காரார் கறையைக் கந் 

க.ரதீதுவ், கண்கட் செ௫இரா முழையையிடக் கரத்து HS 

ஆக் கெதர் மதியைச்-, சந்தக் இகழச் சடையகத்துக் தரித் 

தான் கேள்வ னெனவதனைச், சூயொள் போலுங் களவறி 

யாத் தனைநே ரெழிலார் குழவியதாய்-, ob Bia கமுதம் வா 

யொழுக மழலை மொஜிதந்து வளர்தலென; வளமை பெருக 

விரைஈகர் வ௫க்கு மரக தாம்பிகையே-, சர்தங் கருணை 

“யொழுகுவிழித் தருவே தாலோ தாலேலோ, தேனார் கொ 

ன்றை.ர் சவன்மருவுஞ் சவையே தாலோ சாலே?லா. (௫) 

புலித்தோ லுடுத்துப் போதகத்தின் புறணி போர்த்து 

முடைவிசும், பொருத்துக் கலையா முழுவங்கம் புயத்திற் 

முங்ட.ச தலையோட்டைப்-, பலிக்கே கொண்டு திரி?கள்வன் 

பழி$ரப் பாள்போன் ஜெளிர்கனகப், பட்டா ரிடையு மணி 

கள்பல பதித்த கச்சும் மேகலையுஞ்-, சொலித்தே யொளி 

ரச் சுகமசழ்சொற் ௮ளங்க வளருங் குழவியெனத், தோ 

ன்றி விரை ஈகர்வளருக் அவர்வாய் பரக தாம்பிகை?ய-, 

சிலைக்கோன் மகளே இலைநூதலார் திருவே தாலோ தாலே



தாரீலப் பருவம். ௨௦௧ 

Cat, தேனூர் கொன்றைச் ெவன்மருவஞ் சவையே தாலோ 
தாலோ, (௬) 

அண்டத் அயிர்க ளத்தனையு மண்டக் கொண்ட war. 

டாளா, யாயா தவாக்கு மாய்ந தவர்க்கு மாயா யமாக்த வரு 

ட்கடலே-, தண்டத் சென்கா னே ச்தரி2வ தண்டக் குழ 

வி யாங்கிளியே, தரைத்தென் விரை யினில்வான்மா தரை 

தீ.தன் மொண்டு கொளுமயிலை-, வண்டுற் றிரையு 6 குழற 

குபிலே வண்டுற் ஜொலிக்குங் கரப்பு 2வ,மைகம்சகண் ணுழை 

யே மரகதமா ஸமக்கோன் மரக தாம்பிகை£ய-, செண்டும் 

ிடுகைக் காந்தண்மலர்த் இருவ காலோ தாலேலோ, தே 

னார் கொன்றைச் இவன்மரூவுஞ் சவை?2ய தாலோ தாலே 
லோ. (er) 

வேறு. 

அ௮னமென வயனரன் முடியி யாமைபி னவனியில் 

வ.ரராணி, யிவிர்சடை மஇிதவம் தலிெளிர் தலினிவ ணறி 

குவ ஸனினுமென்றுண்-, ணினைவொடு பலவடி. வொடுதிரி 

குதலென நிறமிகு மனமோடு, நில2வாடு தழுவிய லை 

யொடு மொளியொடு ஸிமிறுறு சோதிகளார்-, ஈனைமழை 

சொரிபொழில் விசைஈன் னகருறை கடபதி போலருளார், 

நகமக ளெனுமெறி லிளஈகை மரக,க நாயகி யாய்ப்பொது 

விற்-, றனிஈட (lp Sav a னிடமூறை தற்பரை தாலோதா 

Coser, தவமுனிவேரர்தொழ வாழ்க்திடு சாம்பவி தாலோ 
தாலேலோ; (<9)



௨௦௨ மரகதவல்லியம்மை'பிள்ளை த்தமிழ். 

உடுவென வொளிர்வத சிதறிய நிலவென வுரசெய 

வொளிர்மதியு, முடைபட மோ இட் பாய்நீதெழில் வாளைக 
ளுலவ வெணிக்குடைவா-, ரடர்பவ முழுவதும் கழித.ர 

வெளவியு மதைத்தன இடையாடா, தவவழி கடப்புவர்க் 

காற்றியு மின்புறு மருட்பொரு நாநதிப்பாற்-, கடிமதில் 

பகைவரை ய$ிபொறி யொபெல கருவிக ளொ௫சூழக், கவி 

னுறு வீரைஈநன் னகரினி லரசுசெய் கனிசிலை நூதல்வடிவா 

ஞ், சடையர வெனமிளிர் மரகச மென்கொடி தாலோதா 

லேலோ, தவமுனி வரர்தொழ வாழ்ந்தி3, சாம்பவி தாலோ 

தாலேிலா. (௯) 
வேறு, 

பலபழி யுடையவ னாமிவ னென்றுயர் பாரா பேசாமே 

பங்கய நின்கழ னாடலொ ழிர்இடு பாழ்நகா ளாகாமே 

யுலகினி லருளறு லோபிக டங்களை யோயா தே தடி 

யோொன்றி யலைரந்துழ லாதவ ரம்பெற வோசே னானாலு 

மலைகட ஓலகுயி ராயென வக்ததி னா?ல யாள்வாயென் 

றஐஞ்சலொ ழிக்திட வேவள ரம்பிகை யாளே மாவிரைச் 

£O WDD மரகத மேனிபி ளங்கிளி தாலோ தாலே3லா 

சந் சவி எம்பிறை வாணுச லக்தரி காலோ தாலேலோ, ௪௦) 

வானவர் புகழ்திரு வீரையு ஹைச் தால் வாழ்வே மாதாவே 

வஞ்சக கெஞ்சற வாவென வந்தலை வாதே தோதாயே



தாலீப் பருவம். ௨0௩ 

Sr sor burr வலையுறு மானென நைந்தது காண தோவாவே 

கன்றை மறந்திடு மோவனை யன்றியர் காவார் காவாயோர் 

வானக லுளமொடு கூவிடு மன்பரை யாள்வோ யேபே$ய 

னன்பிலு டன்றலை சூடிடு செஞ்சர ணாே மாருசார் 

தானவ மரகத மேனிபி ளங்கிளி தாலோ தாலேலோ 

சந்தவி எம்பிறை வாணுக லர்.5ரி சாலோ தாலே?லா, () 

வேறு. 

௮க்தரி காலோநி ரக்தரி தாலேலொ வம்பிகை தாலே 
லொ வாயார, வன்பரு ளோடோது மொண்பரை தாலோவ 
ருஞ்சிவை தாலோசர் வான்மாவுரச்-, தர் தவ டாலோபு ரக் 

திவ டாலோத லக். தனி லே?மலெ னாமேலோர், தங்கள்சொ 

லார்வீரை யம்பதி மாகாவெ னு ருபி ருலேலொ தானான-, 

ஈந்தரி தாலோச வுந்தரி தாலோது றந்தரி தாலேலொ தூயா 

QO, F657 னேடேயி டம்பொலி மானேர்சு தந்தரி தா 

லைலொ தாலேலொ-, வந்தனை யோடேநி னைந்தஇடு வார்பால் 

வளார்சவ டாலேலொ தாலேலொ, மண்டொனிர் Lyon 

meget யாமாதி வஞ்சியே தாலேலொ தாலேலோ, (௧௨) 

தாலப் பகுவம் முற்றிற்று. 

 



4. சப்பாணிப் 'பருவ்ம், 

  

எண்டிசையு மெத்தலமு மெல்வுபிரு மோருமிக்க வின் 

றருளு மலைமங்கையுன், னெழினுதலை யொவ்வாது இனமு 

ருகி யலைமழ் ௪) Ns AID arate ளுறுவிண்-,ணண்டருல 

கொளிர்சமல னரியண்ட மண்டல மனச்சனுல கோடெங் 

சணு, மமருயிர்க ளாங்காங்கு காண்கின்ற வாதார வாதேய 

மாம்பொருள்களைக்-, கண்டுமரு ளுண்டுபின் சாணவிர லாற் 

கருணை காட்டுவிப் பவள் பாலவ; கந்தரம தொத்தகறை 

கந்தர மமைந்தவவர் கண்களி லமைத்தெடுத்த-, தண்டளி 

ரின் வண்டுகள் கலிக்ன்ற கைகொண்டு சப்பாணி கொட்டி 

யரு£ள, தானவர்கள் பகைவெல்லி வீரைமர கதவல்லி சப் 
பாணி கொட்டி யருளே. (a) 

தன்பதி தனைப்பழித் இடு நதலி ஈமதெழில்க டமை 

யும் பழிப்பளென்றே, தா.ரகைகண் ரூமவமழொ டோராறு 

மகிழ்வினொட சார்ந்தென வரிச்சிலம்பா-, ரொன்பதுறு விர 

ர்க ளுதித்திட்ட செம்பஞ் சுறுத்தடிகள் சேப்பேறவே, 

வுள்ளமுட னுடல்வாயு மொருமித் இ.பற்றுபணி யொப்ப 

ற்.ற வி.ச்சாவ௫ுக்-, கன்பினொடு மகளாகு முன்மூன்று பருவ 

முட னகிலமுழு தும்புரர் ச, வருளழட Genii gy aru 

ருளு மிதழொ,த்த வர்துப் பணிர்திட்டவோர்-, தன்புகம் 

விளங்சவ.ர தங்காட்டு மங்கைகொடு சப்பாணி கொட்டி யரு 

ளே, தானவர்கள் பகைவெல்லி “விகைமர கதவல்லி சப்பா 
ணி கொட்டி யரு ளே. (௨)



சப்பாணிப் பருவம். ௨௦௫ 

தங்கச்சு கமேவு செங்கற் சிலையதாகத் தன்கைச் சிற 

/பார் பரன், சந்த ரப் பிறையிதென்ற விர்ச். ரத் தனுசை 

வென்ற ஈந்தத்து லகவாணுதமழ்-, பங்கத்தி .லுறுகெண்டை 

பங்கக்இ னொடுசண்டை பணலொத் திடப்பாய்கிழி, பண் 

227 மொடசொற்ற வொண்புத்ரன் மொழிபெற்ற பைம் 

பொற் குழைக ளார்செவி-, சிங்கத்த னிடையொன்ற வஞ் 

ஈத் னடையென்ற செக்கேழ்ச் கமல பாதமுச், இகழச் 

செவ் வரியுற்ற விமைகொட்டி யமுதிட்ட தெளிசொற் பழ 

கு சரொடு-, சங்கத்தை வளர்சத்தி சங்கக் கர் தங்கர்சி சப் 

பாணி கொட்டி யருளே, தானவர்கள் பகைவெல்லி வீரை 

ம.ர கதவல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே. (௩) 

வாளத்தர வேறண்டு நீளுக்கிர மொடுதண்டு வருப்பா 

ளினு மென்றுவிண், வச்்சரொத.ர னச்சமொடு கப்பங்க ஸிவ 
ரென்று வரவிட்ட தெனவிஞ்சையர்-,தோளிற்கொ ளியாழ் 
கொண்டு நாளிழ்றிரி நாகங்கள் சுவைகொண் டெழுர்தாடி 

டச், சுத்தப்ப துமைபோன் றி னிக்கச்இிர மொடுநின்று சர 

முற்ற விசைபாடலும்-, வேளிக்குறு நீள்புருவ UT CE 
7.ரமாதர்கண் மெட்டொத்த சைக சாடலு, மிக்கப்பிர இக்க 

விதம் ஷைத்துர் சுவைச்தொழுகி விரையுற்ற கைகொண்டு 

நீ, தாளப்பிர மாணமுட, னீளுக்கிர மேளமொடு சப்பாணி 

(காட்டி யருளே, கானவர்கள் பகைவெல்லி விரைம.ர கத 

வல்லி சப்பாணி கொட்டியருளே, (௪)



௨௦௭௬ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

பொன்னிரும் பிரசிதப் புரவவுணர் தற்களைப் புங்கவர் 

பொருட்டாகவெண், பொடிபடக் கொழுகராம் பூமீசர் செய் 

தகை புதுமையே பெென்றன்பார்க-, ணன்னயக கஸி2னோ 

டு ணலிவின்றி ம௫ழ்வோ?ி ஈண்பிற் களிச?தாங்கய, 

நளினமுக மலரவரு ணகைசெய்து புகழ்சொண்டு ஈவிலரிய 

மவுன த்தொடு5, பன்னருந் தொண்டர்களை வம்மின்வம் மின் 

னென்ற பண்புபெற வாய்மலர்ந்தே, பகர்தலினை யொகச் 

குஞ் சரக்கம்ப மோடே ப.ரிச்திர் தழைக்சின் றோர், தன் 

னிரும் பங்கயக் கைம்மல ரினைக்கொண்டு சப்பாணி கொட்டி. 

யருளை, தானவர்கள் பகைவெல்லி விரைமர க,தவல்லி சப் 

- பாணி சொட்டி யருளே. (௫) 

வானத்தின் மீன்களொடு போருற்றெ முச்ததென வள 

ர்வுற்ற கயல்சேர்கொடி, வழுதிவழி யி.றசிச்ர சேனனது மக 

னாமம் வாய்ப்பச்செ.ப் இரவானக-, ரானுற்ற கொடியோடு 

மேவுற்று என்பினா லாறுமுக னாஇதியமைமுன், னாருட்டி 

டுள்குறை யகற்றிடுவ லென்பபோன் றன்போடு புன்பாவை 

யைத்-, தேனுற்ற சானர் Bilis Ades ada» Cris 

இரன் னீ.ராட்டியே, செர்துகல் புனைஈ்துில பொன்சல 
னணிர்துபல சாட்டி, கிளையாடுகற்-, முனக தனிக்குழவி 

யெனவருளு மெல்லி?2ய சப்பாணி சொட்டி யருளே, தான 

வர்கள் பகைவெல்லி வீரைம.ர கதவல்லி சங்பாணி கொட்டி 

உருளே, (௬)



சப்பாணிப் பருவம். ௨0௭ 

(வறு. 

கஞ்சம HEAD வன்க தங்யெ கட்டழ குற்றவ 
ஈக்கொடியுங், கர்த.ர மெய்த்துள வன்புடை யின்புறு கற் 
பொடு பொற்புறு வித் தகய-, மஞ்சி டிச்துய LEAF தர் 
உள வற்பினி ணைக்கைகு வித்து, யங்கண லர்க்கொடி 
/ர்.தரி சுர் தரி ய.ம்கள நற்பர மெய்ச்சவனாஞ்-, செஞ்சிலை 
மாய் ச்தடர் பைங்கொடி யென்றணி 9227 மெய்ப்புளை 
சிற்பிழையொண், செம்பொ ஸனிழைத்திடு மந்து Dan 
உழ சிம்தம அற்றறி விப்பவள்போ,ம்-, கொஞ்ச யடத்இடு 
மங்கை ஈயக்கொடு கொட்டுக சப்பாணி கொட்டுகவே, கொ 
ள்பொரு சைத்துறை யம்பதி யம்பிகை கொட்டுக சப்பாணி 
Den Be Fev, 

(௮) 
வஞ்சம தொன்றிடா செஞ்சினர் நாடியுள வாய்மையா 

ஆற்றுநி லைத்துறினும், aus Hor யுண்டுமே யம்பினுர் தீயி 
னு மாக?மா டும்றவ னத்துறினும்ஃ, பஞ்சி மென்பநீ என் 
பசொண் பாடல்கள் பாடியே முட்டிகெ ருக்குறினும், பஞ் 
சடி யின்றரா சங்கடன் பாலுள பாசமா மட்டைகி DES 
ருளி-,விஞ் சையர் தொண்டு தும்பரின் பேரிகை வீரவோ 
லிட்டுகி ைத்இ8ள், விண்டய லும்பரோ டும்பணிர் தே 
தொழும் விரைமா ஈத்தம துற்றிிமோ-, கொஞ்சு மிளம் 
பரு மென்ளி நேஞுமை 'கொட்டுக சப்பாணி கொட்டுகவே, 
கொள்பொரு நைத்துறை யம்பதி யம்:ரகை சொட்டுக சப் 
பாணி கொட்டுகவே, (௮)



6 டி 6 ° ௪ 

௨0௦௮) மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

Figo தங்களோ அுஞ்சதட னர்தமட தங்3ய சத் 

இய ருத்திரையே, சம்பு ளங்கியவே தண்டமா நின்றநர 

டண்செலா மெய்க்கரு ணைத்திறலா-, லர்தவே மங்கியே 

தண்டரா நின்றவோ ரஞ்சமம பச்சைவ னக்களியே, யண் 

டூர் மங்குலா ருங்கலா பங்களோ டஞ்சமார் ஈற்பொழி 

அற்றிலகு-, கந்த2ம னின்றுகா தங்கள்போ யொன்றுமே் 

கண்டவீ ரைக்கல முற்றிடுவண், கங்கைசூ டங்கணீ சன்ற 

ஜோர் பம்கியே கண்கொளா வித்ைகவி ளைப்பளவை-, கக் 

தீமா ரங்கண்மா றங்கையே மங்கையே கொட்டுக சப்பாணி 

கொட்டுக£ேவே, கொன்பபொரு நைத்துறை யம்பதி யம்பிகை 

கொட்டுக சப்பாணி கொட்டுக?வ. (௯) 

வேறு, 

இடயுறு கொடியுன தணியர வாலுளி சோத்துவி ணுற் 

மூட, வெழுதரு மறைதுதி யெனுமுமை யோலம திட்டுவி 
Sigs, விலகுறு ககபதி இகழுறு நீள்கொடி யிட்டள 

மற்றாட, விகலுறு கலுழனும் வெருவிட மூடக மெக்களி 

பிட்டாட-, வடவையி செனவிழி யொடுதிரி கோழிம தத் 

தொட சைத தாட, வகைவகை யொடுபலர் மருவுத Cows 

ரக்குடி. யொப்பாக, மலியலவ நிரலு௮ு வசைமழ் வேறும 

இத்தலை வருட, ம்லருறு நின தடி. வருளுயர் தேனைம 

இத்திட வுற்முர்கள்-, கடி.க.௦ ழளகமொ யகரளி விழவோர்



சப்பாணிப் பருவம். ௨௦௯ 

கட்க்ண யொட்டாது, கருவிழி யொமுகரு ளமுதுசொள் 
சேடியர் கட்கடை கொட்டாத, கவிலுட லுளர்பல மணி 

வளை யேயிரு சைச்கரு ணைக்கான, கடி.மிச வெழிலுறு 

இசையிலு மாடிடு கட்டவிழ் சைப்போகதாந்-, குடிகுல மறு 

ப.ச னொடுதிரு விரவ குப்பம துற்ேே.ரார், குவலய மொடு 

பல புவனமு காடுறு குட்டரி ஈற்சேயாய்க், குழகொடு வள 

ரிள ம.ரகத நாயகி கொட்கெ சப்பாணி, குவடுறு சிலையர 

னிடமொய்ப ராபரை கொட்டுக சப்பாணி, (௧௦) 

முத்தியெ வர்க்கும ளித்திடு மெய்ப்போருண் மொய்சத் 

திரு ளைக்கூறு, முத்தமி முட்சுவை யைக்கழை சர்க்கரை 

முக்கனி யைப்பாகை, மொக்குஞு டைத்தும தத்தசு ரப் 

புவடித்திடு ஈற்றேனை,முற்செய்த வத்தினு தத்தன சொச் 
தெதி ருற்றவர் சொற்கூழைப்-, புத்தமு தத்தைகி கரத் துவ 
டி.ச்திடு தட்டுரை மெய்த்தேறல், புத்தச முற்றவ டிக்கம 
ல.த்தொடு புக்குமொ முக்சேய, பொய்ச்செய லைத்தெறு 

முத்தர்த மெய்த்தவ மூற்றுவ னத்தேநீள், பொற்புறு 

பச்சைம ணிக்கொடி பற்றியு இத்திடு மெய்ச்சீசே-, யொத் 
£05 னத்தஇிகழ் வுற்மெவர் கட்குமூ ரிச்துடை ஈற்ருயா, 

வுத்றுறை கைக்ளெி சொற்குயில் பொற்டுிகி யொத்தவ 

னப்பாரு-,” முத்தம ஈத்குணி தஜ்குணி சற்குணி யுத்தம. 

ரட்காண, வுற்றிடு ழிபாற்்ம ous மைக்கணி யுத்தமி 

பொய்ப்போடு-, த்தர மற்றவர் சிததகி மாய் ளைத்.



௨௧௦  மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

தெழு நட்போடு, குட்டரி யைத்தன தத்தனெ னக்கொட 

இத்தவெ மிற்பூவின், கொத்தணி 'மெய்ப்பரா தற்பரை 

சுற்பை கொட்கெ சப்பாணி, கொக்கிற கைப்புனை யத்தன் 

ட.த்துமை கொட்டுக சப்பாணி, ் (as) 

சப்பாணிப் பருவம் முற்றிற்று, 

  

௦. மூத்தப் பருவம், 

  

புத்தக மிசை தீதிடை யிளம் றை யிணை த.துமு.ற் பொ 

நி௮ுண்ட வித்துருமமேற், புதுமதிக ளைப்பிணைச் தருகல.கு 
கோபங்கள் போர்த்தன வனத்தாவியுங்-, கொத்தல ரனிச்ச 
முஞ் செம்பஞ்சு மஞ்சுமென் குளிர்கமல வொள்ளடிகளாம், 

கொடுமைகள் சிதைந்துனது சிர்தனை யியற்றவென் குவ 

டொக்கு முள்ளுடையவே-, பத் இபடு முரமீது தைச்துமிரு 

விழிமாசு பாறிட, வமைத்து முற்றும், பரிவிலா விதிவரி பழி 

த்துனை வணங்கிடும் படிதலை நடந்து வர்த-, சுத்தமுறு 

விரைஈக ருற்றமர கதவல்லி துவர்வாயின் முத்தமருளே, 

சுகமெச்சு மழலைமொழி மதிச்சு ஈகையிதழி gnaiapss 

முத்தமருளே. (௧) 
தடையற்று வருகவென் நடியாக் இசைப்பபோழற் றனி 

வீரை யம்பதியினிற், மலையெட்டு கொடியசைய விணைய



முத்தப் பருவம். ௨௧௧' 

தற -வரசுபுரி Fou pp ண இதாங்குமோர்-, படையுற்ற' 

மழுவலர்கை யிடமுற்ற வுழையுடையர் பகைகாம லுச்கான 

வா், படியுற்ற மகள்ப.ரவ ஞமனுக்கி னருள்புரியொர் 1 ரமு 

தீத் வத் தரிடமார்-, மடையுற்று வழியுமரு ணிறைவுற்ற. 

விழியெழிலி வலிதர மொய் ச தகுழலி, ம௫ழ்வுற்ற மாகதவி 

லொளியுற்ற ஏமையமலை மலைபெழ் அுவக்குமகளார்-, தொ 

டையுற்்ற பணையனைய புயமுற்ற வருளழச தவர்வாயின் 

முத்தமருளே, சுகமெச்சு மழலைமொழி மதிமெச்சு ஈசையி, 

SP துகிர்முத்தமு.ச்தமருளே. (2) 
வேறு, ை 

அடியிற் கமல மதுமலர்ந்த வலர்க்கொம் பிடைமேற் 

நலைச்தால, மடர்ந்தால் களகத் தெழிற்கஞ் யகன்றா காயர் 
இரிதலெனும்-,; படிவிண் ணோடுங் சொண்டலையும் பற்றூ 

மரத்திற் நாக்கணங்கள், பரிவிற் மாக்குங் குடம்பைகளிற் 

பண்ணைச் சாலிக் தரளமதைக்-, கடிதம் கொடுபோய் விளக் 

கிடகற் கவினீர்வாவி புறத் தமரக், sora புவிபோல் வளரு 

மலங் காரப் பொழிலார் வீரைஈகர்-, குடிகொண் டுளறயு மர 

கதப்பைங் கொடியே முத்தர் தருகவே, குன்றச் சலைய௪ 

னிடமருவுங் குயி2ல முத்தம் தருகவே. (௩) 

shee சிலை.பி oot ta (0p 4. கலைக ளெடுத்து விளவெறி 

6, காட்டான் நிரட்டிக் கழையெடுத்துக் கவினார் முல்லைப் 

பதி3யோடிச்-, Riss தபிர்பா னவ$,தஞ் சேரப் பரு? மலர்



௨௧௨ மாகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 
புனைந்து, திருமா லாடுஞ் செயல்போன்று இகழ்ந்து வளைக் 
அ சிறப்புறுநற்ஃ, சந்தப் பொருநை “ யலைகொழிக்குஞ் ௪ங 
கோ டிப்பி முத்தமதாற், சமைய கரைசேர் இருவிரைத் 
கலத்தின் வாழ்வே தழைத்தநறுங்-, கொர்துக் குழலார். மர 
கதப்பைங் கொடியே முத்தக் திருகவே, குன்றச் சிலையா 
னிடமருவும் குயிலே முத்தர் தருகவே. (௪) 

பிரமன் மருக க,ததுருவின் பிரிய சுத.ராய்த் இசைகாக் 
கப், பெறும்வா சுயொ இயவவிற் பிறக்கு முத்தம் விடம் 
விசுங்-, க.ரமன் முகச்சுப் பிர2பக் களிரு தியவெண் மருப் 
பில்வருங், கனத்த முகங் கடிமையொடுல் கரிமுக் தென் 
னும் பெயருமூறு-, மரியும் விதியுக் தினம்பணியு மருளார் 
இருவி ரவனல்லூரக், கசா மரக தாம்பிகைநின் னருளார் 
பு,கல்வா்ச் களித்திடுமோர்-, குரலின் குமுக மலர்வாயின் 
குறைதீர் முத்தர் சருசவே, குன்றச் சிலையா னிடமருவுங் 
குயிலே முத்தர் தருசவே. (௫) 

காலன் ரொழுு கதஇிபெ.றுகின் கவிஞர் விரை ஈகரிம் 
பெய், காரின் முத்தம் விழும்விசையாற் கன்றிப் புகராஙு 
சடன்மீதிம், பாலென் ஜொளிர்ஈ்த விடைச்சுறவின் yah ty 
சேய் மூக்க மலைப்படுமப், புசுவின் முத்த முறுமுக்கன் 
பணைக்கண் முத்ச மொத்மதெனச்., லெட் இகழ முத்தமி 
டச் இக்கும் குமுச விசழுகிழுஞ், ரோர் முத்த. ஈசைவா 
யச் சீறுசேப் கொள்ள வகிவுவபோம்), கோர் சிசமு



முத்தப் பருவம். ௨௧௩. 

மர்கத்மென் கொடிசே முத்தர் தருகவே, குன்றச் சிலை 

யா னிடமருவும் குபிலே முத்தர் தருகவே, (௬) 

, தென்றற் கூடியா மலைக்குணமார் திருவி .ரவனல் லூர் 

க்கரசாய்ச், செங்கோ லோச்ஈ மாககச்செர் தேனே மைச் 

கண் டி.கழ்மயிலே-, மன்றற் கமுக ஸித்திலமும் வளரும் 

கன்னற் றரளமதும், வனச மணியு ஈத்தார மதுவுகல் கதலி 

மெளத்திகமு-, மொன்றற் கொள்றங் கொப்பறலோ டுரிய 

விலை 5 ளளவுள தா, முடையா னடிதே டரிக்கேழ லொளிர் 

பன் முத்தும் விளைந்திலநின்-, குன்றிக் களங்க மறுகுமுதக் 

குளிர்வாய் முத்தர் தருகவே, குன்றச் லையா னிடமரு 

Qo GUGM முத்தர் தருகவே. (er) 

. வேறு. 

கரியினைத்தண் டடமதற்கண் கவ. ரனற்கண் முசலியின் 

கழிவுமுத்தங் கரடுமுற்று் சருணைமுத்தங் கவினுற 

வசசியற்றும் தவவனத்தென் பணியிடத்தன் பரிணமா [கிழி 

சரனொூடொத்தின் பொடுவசத்திம் கருள்கொழிக்குங்கயல் 

மரகதப்பைஞ் சுடர்விரிக்கும் வளருமைக்கண் டி.கழுமா 

மணமுறச்செச் தள்மலிழ்க்கும் வனசமொக்கும் பதவுமா 

சமீவணகத்குன் கயமுகத்தன் சநநிமுத்தந் தருகவே 

தளவமொய்க்கும். குமுதமுத்தர் தமிழமுத்தர் தருகவே. 

குவலபத்தின் புறமணக்கு றங் குடிதுதிக்குர் தகைமையாய்க் 

(aa A_ ar முடிபுரக்குல் குயிலிமுத்தம் களமுறம்



௨௧௪ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

கவசமும்.றம் புயவடிக்கஞ் சலியியற்றும் பெருமைதேர்க் 

தருளளித்தன் புறகிழற்சிர் களவின்முத்தர் தஇகழவே 

புவனமூற்றுவ் கதிவிளைக்கும் பொருகைசுற்றுந் தலமதாய்ப் 

புலவரமெச்சுக் தமிழ்வளர் த். தம்புகழ்மிகைத் இன் புயர்வுறுக் 

தவவன த்தொண் மரகதப்பெண் டளிரிமுக்கர் தருகவே 

தளவமொய்க்கும் குமுசமுத்தர் தமிழமுத்தர் தருகவே, 

விமலைமுத்தர் தருகமுச்கண் விறலிமுத் கர் தருககல் 

வி.ரதருற்றன் பொடுதுதிக்கும் விபு.தருக்கின் பருளுமோ 

ரிமபவெற்பன் குழவியெற்கி 6 ர,தமு த்தக் திருகவென் 
னிதயநிற்குக் கவுரிமு,த்ெென் DORAL SSG தருகவொண்் 
ஞிமிறுமொய்க்குந் தவவனத்தின் ஜஞெகிழமுற்றங் கழலரி 
ஞிமிருமைச்கண்மரகதப்பெண் மஞெகிழ்வின்முக்தர்தருக?ள் 
சமயமுற்றும் பரவிகிற்குஞ் FIG ip 6 HO தருகவே 
தளவமொய்க்குக் குமுதமுத்தந் தமிழமுத்கர் தருகவே. 

வேறு 

வித்தக மிஞ்சுமி ளங்கிளி யக்தரி மிதரியு ருத். திரைகல் 
வீரைவ ளம்பதி மேவிய சுந்தரி மிக்கவ ருக்கருண்மா 

௪.த்இ௫ வுந்தரி சங்கரி யம்பிகை தற்பரை யொப்பறுநீ 
டா.ரணி யுஞ்செ காமியி எங்குயில் சற்குணி கிற்குணியய 

௪தத௪ னங்குடையென்றெழு மிர் தசெனிக இடுமுத் தமுமே 
File samen தோடுவி ளைந்தது செப்புறுகொக்கொடுபன் 

முத்தினை வென்ற விளர்தக னஞ்செறிமுத் தம ளித்தருளே 

மூவெயில்வென் றவர்பாகமமர்க் சவண்முத்தமளித் கராளே. 

முத்தப் பருவம் முற்றிற்று, 

 



(-வருகைப் பருவம்; 

விண்டடவு தண்டலைக எண்டார்ச் சனையென்ன வே 

மலரு திர்க்கின் ற 2வார், விரைஈகர் மேவுழுயர் பூமீசர்பாக 

க்சொள் விமலமர கதவல்லியே-, கொண்டலது நின்குழுலி 

galas னும்பொழிதல் குறையாது பார்நினதடி, கொ 

ளற்கொவா தெனினும் பெறற்கருமை யென்றுனிக் கொண் 

டாடி யேகொண்டிடும்-, வண்டுமு மனிச்சப் பரப்புகள் கசங் 

கிட மற்றஞ்ச மூடிநையி, வானவரு நாடுமுயர் மாதவகி 

றைகந்தநறு மலரடி பெபர்த் 2தாடியே-, செண்டிலகு செய் 

மைகளின் வண்டுகள் கலிக்கின்ற சிரினுட னேவருகவே, செ 

ஞ்லம் பொடு சண்டை மிஞ்ிகிண் கஇணிகொஞ்சு தென்பாத 
மயில் வருக: வ. (a) 

கும்பமுனி யுறைகின்ற தென்கயிலை யெனநின்ற குவ 

ட்டின்ச ணுறுமானினம், குறியஇனை கவர்பொழு.து இள்ளை 

முடி மடிபடக் கூறுதல் கன்றுன்னி2ய-, யம்பரிழி பாலு 

ர்வு ச.ற்பூர வண்டலென வள்ளிவயல் கட்கேகுமோ, ரலை 

யென்ற கரமோ டறஞ்செய்பொரு சைக்கிழவி யணை௮ற்ற 

விடைககரி-, னும்பசொடு மிம்பர்தசொழ வுஹைகன்ற மலைம 

ங்கை யுரி.பவர்க் கருளம்பிகை, யுரிமையொடு செழிபரிம் 

சித்ரச னற்கருள வொளி கொண்டு வெளிவர்இடுஞ்-, செம் 

பொனுறு வரைவல்லி பங்ன்மா கதவல்லி செல்வியங் குபி 

ல்வருகேவே, செஞ்சிலம் பொடுதண்டை மிஞ்செண் ணி 

கொஞ்சு தென்பர் த மயில்வருக2வ. (௨)



௨௧௬ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

மங்கையர் சுவைக்க௩ட் புறநோக்க நிழல்செய்ய மதி 

யாது தைக்கரிந்தை, வசனிச்க ஈகைசெய்ய மாாபோ Gor 

க்கவிசை வாய்கொண்டு பாடமலருக்-, துங்கமூஏழ் ,£வனிம 

ராசண் பகம்பிண்டி சூழ்பாட லம்மாலதி, தளிர்கு. ரா வாச 

ந்தி யெவையுமாங் காங்குனது துணையாக வேமலர்தரப்-, 

புங்கவர் வணங்கறிஞ ரொண்டவசு புரிகின்ற புயலோங்கு 

வனமென்னுகரற், புகழ்மேவு விரைஈகர் தனில்வாழு மலைமல் 

கை பொற்புறவு சொற்பூவையாஞ்-, செங்கைவளை யனமெ 

ல்லி யின்சொன்ம ர கதவல்லி திகழ்கின்ற. குயில்வருகவே, 

செஞ்சிலம் பொடுதண்டை மிஞ்சிகிண் கணிகொஞ்சு தென் 

பாத மயில்வருசவே, (௩) 

நிண்டநே மிக்குவடு சுவரெண்மர் சூழ்கால்பொ னே 

சல நடுஈட்டுவிண், ணிழன்மாட முற்றிரவி மதிதீப மிட்ட 

மனை நின்றுயிர்கள் செய்வினைகளைக்-, காண்டக வளர்தள 

வை யின்னெழு பிறப்புல் கதிக்களையு மாற்றிடுதலால், கா 

ரிய ஈடத்தலறி விப்பள்போன் முத்துக் கழங்காடு மொய்கு 
ழலியே-, தூண்டுகோ றளர்கின்ற சுடரினுக் கெனவுற்ற 

துணைச௫தி யென்2முதியே, சூழுமல மாயைக டொலைத்த 

றிவு மயமான தொண்டர்தொழு விரைரகர் வாழ்-,2 சண்டி 

இயகிருபை யோங்குமர க.சவல்லி, சிவையென்ுக் குபில்வரு 

கவே, செஞ்சிலம் பொடு தண்டை “DG RBar 8 BantlOan char 

தென்பாக மயில்வருகவே, (ச)



வருகைப் பருவம், ௨௧௭ 

வேறு. 

மலைமக ளாமென வக்தபி னறுமுக மதலையை யளித் 

SH லோமுன் போ, மதமழை யெனவருண் toon tp Ours) 

Bu(ips மலையை யளித்தது மெப்போதோ-, வலைஞா்க 

ளிறைமக ளெனவுறி லிருபு,சல் வருமர னிடைமறை க 

வாரி,வாரியி லிட்டது மென்னென மாமகண் மச்டினி முறை 

கொடு வினவிடி.னு5-, கலைமகி யொடுகடல் வர்தபி னோம 

கக் காளையை யளித்தது மல்லாதக், காலமோ SL gual லங் 

கையி லும்றது ஈழெனு மறுப்புள களிப்போடென்-, றலை 

தரு மலரடி மரகக மென்கொடி.த் தாயே யருள்செய வந்த 

Cheer, தவவன விீரைஈன் னகர்வள ரிளம:பில் சாம்பவி யம் 

பிகை வந்தரு 2ள, (௫) 

நஞ்சணி கந்தர நாயக னியற்பகை ஞானியின் மனை 

யைய வாப்2பாலுண், ணாடி யி.ரந்தது ஈகமக ளென்னந 

நண்ணிய வமயமோ பின்போதேன்-, கொஞ்சிய சொல்லி 

யென் மரகத வல்லிமெய் கூறுக வெனினுமக் குழகுடைய, 

கோகன கையெனு மாமகட் கதினிறை குறைவிலை யருளுறு 

நிலைபா$-, வஞ்சி யெனத்திகழ் வுறவரி பிருக்தகையை வாழ 

வி நம்பின னிைகீ3ய, வாய்நவி லென்று வழக்கிட வுண் 

டனு மர௫ழ்ச்சியின் வருகவெர் தாயெனக்குத்-, தஞ்சகி 
னஞ்சர ணங்கள லாதி தற்பரை யருள்செய வச்தருளே, 

oe”... , 
தவவன விரைஈன் னகர்வள ரிளம.பில் சாம்பவி யம்பிகை 

GU Bi Th aT, (௬)



௨௧௮ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

வேறு. | 

,வளைசூ இளைந்து புரண்டுவயல் வளைந்தே நின்ற வயற் 

புறத்து, வாளை நிகர்கட் கடைசியர்கள் வாளைமோ த வகழ்க் 

தெறிர்த-, களையோ டுயிர்த்த வெண்முத்தங் களையோ டொ 

ளி.ர மு.த்தமுடன்,கடையர் வாரிக் கட்களர்து கடையிற் கூடி. 

த்துக் களிகொளமெல்-, விளையா நின்ற வள த்தொடுவிண் 

விளைபூம் பொழில்சூழ் வளமூறுமோர், விசை சூமுந் த.ரணி 

யினல் விரைஈகரந் தனில்வளருங்-, களையார் மூச்ச னிடம 

ருவெங் களையே வருக வருகவே, இழியே போது மரக 

தப்பை கிளி?2யவருக வருகவே. (er) 

அரிகம் பணிய மத்தியக மறுகும் பணிய மத்தியு2ம, 

யன் போ டணியும் பரனிடமச் துக2லா டணியும் பொலிப 

ரையாய்-, விரைதார் வீர வன்மனுளம் விரும்பும் வீ.ர வன் 

மனலூர், விளைவே மரக தன்புகழ மிளிர மரக தாம்பிகை 

யே-, வரியா ரல கலெனக்கை வண்டு சலக லெனமிளிரு, 

மழைக்கண் வாரி ௨ருளொழுக் மார்பில் வாரின் மணியொவி 

ரக்-, கிரிசைக் குயினே ரளகமுறுங் இரணக் குயிலே வரு 

கவே, இழி2ய போலு ம.ரகதப்பைக் ளியே வருக வரு 

கவே, (௮) 
Cur gi Bayar மியில்வளர்ந் 2 புனிதக் குழவி பால்க 

ருஇப், புலம்பிக் சலுழ விலைப௫ிக்குப் 1/9க்கக் கொடுவா 

கோழறென்று-, வாதில் குருக மசவயனும் qe விலைபட்



வருகைப் பருவம்; ௨௧௯ 

டணச்தடியும், மூழ்ர்தூட் டமுதென் றிரங்கவிலை வருர்சா 

அயர்வீ ரவனகரின்-, வேதம் ப.ரவற் கறிவரிதாய் வேதச் 

கழல்கள் கலகலென, வேதச் சிகையி னடமிடுமோர் விக்லப் 

பதங்கள் பெயர்த்தோடிக்-, தேம் பயிலும் வண்டோிக் 

இரிசைக் குயிலே வருகவே,கிழியே போலு மரகதப்பைப் 

இளியே வருக வருகவே, (௯) 

பாசத் தளைக டமையறுச்தப் பரவு மடியார்க் கருள் 

புரியும், பரையே வருக வடருமலப் பகை?ய வருக பனி 

க்கடல்சூழ்-, தேச,ச் இணையில் விரைககர் செழிக்க வளருஞ் 

சிவையாமென்,ேனே வருக வெனதுபவஞ் ௪தைக்க வருக 

வருளொழுகு, மாசற் ஜொளிரா டிக்கதுப்பின் மணக்கு 

முத்ச மிதழ்முத்தம், மலர்ச்செங் கரங்கண் முத்தமொடு 

மகிழத் தருமொண் கழற்சர்க்கென்-, கேசத் தயன்கை யெ 

முதிதுமழுவ் இடத்தா ணடித்து வருகவே, கிழிய போ 

அ மரகதப்பைங் கள்யே வருக வருகவே. (௧௦) 

வேறு. 

வேத விதிவழு வாத மறையவர் மேவி கிரைகிசை மரு 
வீ2ய, மேக மழையொழி யாறு சொரித.ர வேள்வி புரியோ 

லிய ரசர்கள், விரொ டி.ரதம தாரு மொலிபொனொர் கூல 

மணிதுகில் விலைபகர், ஷ்தி யொலிவய னா௮ு தொடுமொலி 

மீள வவைகடு ழெரீலிகளை, விசு மொலிகதி ராடு மொலிய 

வை வீழ வடுமொலி களமகின், மேவி யடிகொணேல் வீசு



௨௨௦  மரக்தவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

மொலிபொலி வீசி யளவொலி சகட,மேல், வீதி வருமொலி 

வீடு சொரியொலி வீறு கொடைமண மு. சசொலி, வேலை 

யொலிகெட நீடி, வளருறு வீரை ஈகரினி ௮ுறையமோர்-, 

பாதி மதியர வாரு டறுகளி பாயு மலர்பல புனைசடை, 
பாலி ஜொளிர்திரு 6. தருமொரு பால விழியரு ளிணை 

விழி, பாச மறுபொய்கி சாச ரரினெயில் பாற ஈகைபுரி பவ 

ளவாய், பாயு முழைமமு நீடு மெழிலொடு பாச நமலுதை 

படமலர், பாத மணைகதி சேரு நெறிவரு பாப முயலகன் 

முதுகிலே, பாரி னொடுவிணு மேத மசலவு'பாய நடமிடு பத 

மிவை, பாளி யுற௮ுகுறி சாடி யுளமொடு பார ரிவைதொழ 

வருள்செயொர், பாச மழவிடை யேறு பரனொரு பாக மது 

தனி லிலகி2ய-, சச ஈனிமிகு பாலு மமதா தேனு முய 

ர்கழை யிரதமுஞ், சீனி குளமடு பாகு திரிசனி சேரு மிரத 

மம் வடிகொடு, சே.ர விரவியு ணுவி னுருசிகொள் சீரி னவ 

Spi. னினிமையாய்ச், சவ னுடையரி யாரு ஈமதுயர் சேய 

செனுமுறை யுளமுளித், தீய லெூலைர் பாவ வினைபல தீது 

செயினும விடர்கடாக், தீரு நெறிகளி லாத தெனினலுமெய் 

தீகு மெனஈமை நினைவதாஜ், Da வருள்வது ஜேய மென 

வுபிர் சேம முறுசெய றிகழ்வுறு, சேதி பலவொடு ணாடு 

மருளொடு தீர முடனவ '-ருகலே-, வாதி லுரிமையொ 

டோது மகமைகொள் வாய்மை மிருமெழி ல்மலைய, வாரி 

யெனவிலை சாண அளவுறு மாய்வி லகடுசெய் வலியினான்,



அம்ப்லிப் பருவம். ௨௨௧ 

மாழ்கி யுழனுறு பாவர் சிலரினு மான மழிபழி பலபவம், 

லாது கெடுவினை இது கொடுமைகள் வாழ வளருவ னெனினு, 

மே, வார முடனுனை நாடி நினைவது மாறு நெறியில னெனை 

யடரூ மாயை யொடுபல பாவ வினைகளு மாள வருள்புரி 

மனதொடு மானி னிணைவிழி யோடெ னருகினி லோடி வரு 

கமுன் வருகவே; மாலை மணமொடு மேவு மரகத மாமெ 

னிளமயில் வருக வ. | (௧௧) 

வருகைப் பருவம் முற்றிற்று, 

  

[/ -அம்புலிப் பருவம், 

  

அமு தகதி சோன்சர்தர னரிசகுதா க.ரனலவ னல்லோனி 

ராக்கதிரின, னாலோன லிந்இம க.ரன்ேகான் கலாமதி யரிச்சி 

கன் ச௪சிசோமனீர்க்-, குமு.தகண் பன்றான வன்றிங்கள் வி.து 

மதி குபேரன்வீ பத்து முயலின், கூடுசீ தன்றரா பதிரிசா 

பதியக் குரங்கிதண் சுடரென்னுமோ, கமுகுகழை யாதிவெ 

ண் முத்.துகட் கும்மினிய சுவின்முத்து குக்கு நிற்குக், கடுவு 
De வமுதென்ன வோதுபற் பெயருட் சளங்களென வும் 

பெற்றதா-; லமு.சமிலை ய.ர வீரைஈக ரமலையுட னம்புலி 

யாடவரவே, யமுதோழுகு சொல்லிழர கசவல்லி பம்மை 

பூட் னம்புலி யாட்வாவே, (௧)



Sado. மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

ஆனையுயர் கொடி யெனக் கொண்டனள் னிவணிம் மம் 

மானை பேகொண்டனை, யாறுற்ற தலையனைப் பெற்ருணீ 
Hott னாறுற்ற தலைபெற்றனை-, மானவமு , m8 

as பொழிகுவாய் நீயிவளும் வாணசை நிலாப்பொழிகு 

வாண்,மதியனிவ னென்னல்டரீ பெற்றையிவ ளுவ்கருணை மதி 

புளென வேபெற்றனஏ்-, வானமுட னெவ்வுலகு ev af ong 

நகர்நின்று வாழமல விருணீக்கியே, வாழ்த்தநின் ரூணீயு 

மிருணீக்கி யாவர்களும் வாழ்,த்தரின் முயா.தலா-, லானிவேம் 

பொருளாடு மானிடத் திவளொக்கு மம்டிலீ யாடவாவே, 

யமுதொழுகு சொல்லிமச கதவல்லி யம்மையட, னம்புலி 

யாடவாவே, ் | (௨) 

கருணாக டாட்சியிவ ளென்பதறி இலையுளைக் கயரோகி 

யென்று மிருகோட், கடுவுற்ற வரவங்க ளுணுமெச்சி லென் 

றுக் களங்கம் பொஇந்த தென்றும்-, வரரோடு செயகின்,ற 

சிறுவிதி மகத்தினொரு மைக்தனாற் றேய்ர்ச தென்றும், மல 

மற்ற வொருமுனிவ ஸுண்டுமிழு மெச்சிறனில் வர்தவிழி 

சேயதென்றுர்-, இருவாரு கருணையாற் ஹேராம லோரினைச் 

சோடு வாவாவெனல், செவ்விய மனத்தோர்கள் பிறர் கு 

ஹையை காடாத திறமைதெரி விப்பாளென-, வரஜனோேடு 

விரைஈக ரமர்வுற றழைப்பவளெர டம்புலி யாடவாவே, 

யமுசொழுகு சொல்லிமர: கதவல்லி ends.) னம்புலீ 

யாட வா 2௮, (௩)



அம்1லிப் பருவம், . ௨௨௩ 

.எண்ணிரண் டுண்டுகலை நிறகவட் கெண்ணான் சட்டி 
கலை களுமுண்டலா, லியற்கையோளி குறைவில்கலை யுண்ட, 
டியி 1 BO ser லெண்ணில்கலை களுமுண்டுகீ-, கண்ணீரண் 

டெஈ௩மிமனிதர் சாணவரி தாகவொரு கலையொழிய மற்றொ 

தஇிகுவாய், கண்கண்மறை யினுமுழுவ லன்பர்கண்டு னாயி 

ரல்.கலையொடிவள காண நிம்பாள்-, புண்ணியம் தாக்கொ 

ளா தேனையர்கள் கொள்ளப் புரிந்தால்குன் மதுசக்கரப், 

புள்ளுண்ண விடமுண்ணு கினையிவ ளழைக்கின்ற புதுமை 

யை நினை த்தீசனு, மண்ணறன் பங்கிலுறை விரைகக ரம்பி 

கையொ டம்புலி யாடவாவே, யமுதொழுகு சொல்லிமர ௧௫ 

வல்லி யம்மையட ஸம்புலி யாடவாவே. (௪) 

உலகவிருள் போக்க2னோ முழையேந்தி னோம்விண்ணி 

னதுடுபதி யெனத்தோன்றி2னோ, முப்புற்ற வழமுதுகொண் 

டோமென்று நீமகழ்த லொப்பிலிவண் முன்னொக்குமோ- 

விலகுமிவ ணகைநிலவு முத்துடுவை வென்றுமல விருளோ 

டு முலகற்றெறு, மிறைவரிட மான்காண வெழில்செய்வி 

ழி கண்முனின் னிரலைகெ3ி மெனலையமோ-, ஈலமுறுதன் 

மொழியமுச மன்பர்பவ சோய்கட்கு மன்மருக் தாமாதலா, 

னன்புமிக விவளொூ வர்துபணி செய்.பிலுன் னலிவொடு 

கள க்கமறுமா-, லலூிறிரு _விரை%க ரா.ரமலர் பங்கினளொ 

டம்புலீ யாடவாஜே, யமுதொமுகு சொல்லிம.ர கதவல்லி 

யம்மையுட னம்டிலி யாடவாவே, (@)



௨௨௪  மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

செங்கைகொடு வாவென வுனைக்கூவு இன்றவிவ to. 

Gora முஞ்சென்றுமீ, டிக்குவிசை' பஞ்செய்தொரு நகர்கி 

ன் று கொழுசர்பாற் செங்கோ லளித்திட்டவள-, கங்கைதரு 

துறையிலொரு தலமுறைக் தன்னமுயிர் கட்கெலா மிட்டவ 

ர்களைக், கடைசாளி லன்விஞ்சை யோதமடி தனில்வலது 

காதுமே லுறவைப்பவள்-, சங்கையற வொருபதியி லெண் 

GR) CHT கறங்கணமர் தம்பொருட் டேசெய்தவள், சாதமது 

குருகமசி வாயற் களித்தவ டயையொடுனை யுங்காப்பளா-, 

றங்கம்வள ரிவ்வீமை ந௧ரரச யா,தலா லம்புலீ யாடவாவே) 

யமுதொழுகு சொல்லிமச கதவல்லி யம்மையுட னம்புலீ யா 

டவாவே, 
(௬) 

தண்டலையை வென்றுவளர் தன்குழ லெனும்புய ற்ருஞ் 

இலை நுதற்கஞ்சிரீ, தரியாமல் விண்வழி வளைந்தோடல் கண் 

டோ தளிர்க்காந்த எங்கைம்மலர்-, கொண்டுவிசை யோடு 

லிட் டெறிகின்ற வெருவினா கூசிகலி வதுகொண்டுமோ; 

கோளரவி னுக்கஞ்சி வெருவுதலி னோவலது கொழுரர்முடி. 

யார்புன்னியோ-, செண்டுமணி மாடமே, கூடவிளை யாடு, 

தன் சேடியொ டுதித்தை யென்றோ, இருாகர் தனக்கரசு 

செய்தம் கமைத்திட்ட செழியர்வழி முதலென்றுமோ-, 

வண்டர்தொழும் விரைரநகட் நின்றினி தழைப்பவளொ டம் 

புலி யாடவாவே, யமுதொழுகு Gerais சதவல்லி யம் 

மையுட் னம்புலீ WALT eas | (௭)



அம்புலிப்- பருவம், : ௨௨௫ 

காசமொடு' நின்னது களம்கமு- மறுக்கவோ கடலினமு 

த்ங் கடைபுமோர்;: sarang. கொண்டவொரு: சோவுக ட்வி 

ர்க்கவோ கடுகுமுன் யர்மாமனாற்-; றேசுகுறை வர்.தலை 

நிரப்பவோ நினதரிய தெரிவையர்க எளிற்சிலர்க்குத், இமை 

செய் இட்டபழி தீர்க்க2வோா குருவுக் கிழைச்சபழி சேதி 

க்கவோ-, கேசவ லுளத்தனன் முகத்தத்தி ரியின்விழி ரே 

வா ரியுமுற்றுநீ, 'இட்டிப் பிறக்கின்ற பிறவிச டொலைக்க 

வோ இருபையெர் 'டுனைக்கூவு த-, லாசையொடு வந்தெனென் 

Qn Perens ஈசருமையொ டம்புலீ யாட்வாவே, யமுகொ 

மூகு சொல்லிமர கதவல்லி யம்மையுட னம்புலி யாடவாவே. 

கன்னல்பெறு வில்லிவிரி கவிகையென நீகின்ற காரிய 

நினைக்க லெவசே, கருணைநிறை யிவள்ன்ப ௫ன்றனை மதித் 

இடுவர் கழறிலிவ டன்கொழுஈனாஞ்-, சொன்னமலை கில்லி 

௪ லாலவன துட்லக் தொலைர்தபினு டீள்சூக்குமர், தணை 

யின்றி வென்றவிவ ணின்வலி தொலைப்பளெனல் சொல்ல 

வெர் கென்னச்சமோ-, நின்னையு௮ மவ்வசை யுனாதருளின் 

லாவென்ப ணேோரந்திலைய லென்னாவையோ, Card Sy 

முண்டுுதல் வில்.லுண்டு விழியம்பு நெடுவாள்வை வேலுண் 

opi, send விரைரச:ரரசிவா வென்றிடுமு ஈம்புலி 

யாடவாவே, யமுதொழுகு சொலிலிம.ச 'சதவல்லி யம்மையுட் 

னம்புலீ' யாடவாவே; . (௯) 

நட



௨௨௯ பரக தவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ், 

வன்பிடுனாறி துருவனுனை ‘Bure டுக்களொடு வலீசொ 

ன் டிமு.த் தலைப்ப, வலமாய்ச் சுழற்படுவை மாற்றவறி யாகூ 

ம௫ூழ்வொடிவள் வாவென்றி,ட-, வின்பினுடன் வாரா திருக் 

இனிவண் முனிவினுக் கெதிர்கிற்க வலையோவிவட், கேர்ம்ப 

னென்னுமொரு சுதனுண்டு தாருகனை யெற்றுமுயர் கோடு 

ண்டலாற்-, றன்பெருமை மிஞ்சாற௮ு முகனென்னு மொரு 

மகன் மூனுண்டு கைவேல232,சா, கானை னி லோமல்யி லோ 

விண்ணி லோவெக்குச் சார்ந்தானறு மேவிட்டிடா-, தன்பினி 

வ ரஜியுமுன் விரைரக ரம்பிகை2யா டம்புலீ யாடவா?வ, 

யமுதொழுகு சொல்லிமர கதவல்லி யம்மையுட௨ னம்புலீ 

யாடவாவே, (௧௦) 

பொன்னிலகு மலையைவல முற்றிடும் புண்யமோ புகழ் 

பெற்ற விவள்சொழுஈராம், பூமீசர் முடியிலுற லாஓலக 

ரூன்கிழமை புரிகின்ற தவமகமை3யா-, சன்னியிவள் ௬௮ 

ளான கணபஅியி னாலுற்ற கழியாகி னீசத்துவல், கழியவவ 

னைச்சிற்க முன்பக்க ரான்கினிற் காசனிசெய் கோன்பன்பு 

கெர-, றன்னிசரி லாசவிவ ணின்னைலா வென்நிடுத நனை 

யெண்ணி னின்னன்னய,், சவமென்ன வேபுகல்வ னாகலா 

லப்புகழ்க டல்கிச் தழைச்சதோங்கரம்-, மன்னையென வே 

வளரு மந்தரிச வுர்தரியொ ட)ட்புலீ யாடவாவே, யு 

தொழுகு சொல்லிம.ர கத வீல்லி யம்மையட் னம்புலி யாட் 

வாவ, | (as)



அம்மானைப் பருவம், ௨௨௭ 

வேறு, 

தாரன் (pi sar மதுவு மன் பொடு சாரு மின்பமு (Lp Say 

மித், தாயை யன்பொடு சரண மென்றடி. சார வொண்கதி 

தருவளா-, லேன மஞ்சமொ ரிருவர் கொண்டடி யேழு மம் 

பர மெழுமையு; மேக யுந்தெரி 'வரிய தென்றிட. வேயெ 

முந்இடு பரனொடு-, வான முந்தொழு தவவ னர்தனி வாழு 

இன்ற முமையையுன், மாசொ Poa. மயலொ ழமிர்இட 

வாதொ BiB amsFips-, orer துங்கெட வுளதி Bont 

தட் னாட் வம்புலி வருகவே, யாயு மின்கனி மழலை 8 & Ong 

யொ டாட வம்புலி வருக2வ, | (௧௨) 

௮ம்பலிப் பருவம் முற்றிற்று, 
tenet 

8-அம்மாவாப் பருவம், 

  

தண்டரள முதலான ஈவமணிச ளைப்பசிய சாம்பூ ஈ௪ 

ப்பொன்னிடைச், சார்தர நிரைத்தழகு மிகையாச் சொலிக் 

கச் சமைந்துபற் பலவன்னமாக்-, கொண்டிலக நினைவேண்டு 

தொண்டருச் இடர்தரக் குறுகாக வகையாய்ம,சன், குடை. 

யான மதியாத ஈவகள்க ட.பீமைக் கொடுஞ்சிறைசெய் 

GUO sus, மீன்டொளிகள் “பலவாகி யெண்டிசை கட 

ந்துரெடு வானத்து மூமிருவியே) மறாவிச் தழைக்கமிவிர்



௨௨௮ மரகசவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

கைம்மலரி னிற்கொண்டு மந்தார மலா்மாரிபெய்-, தண்டர் 

தொழ வாழுமூயர் விரைரக ரிளமயிலி யம்மானை யாடியரு 

ளே, யம்பூமி லிங்கரது பம்கின்மர கதவல்லி யம்மானை யா 

டியருளே. (௧) 
ஓடி.சிலென நீலம.ர கதமுற்ற வம்மனைக ளூயர்நீல முகில் 

.கம்மவே, யொளிசெய்து கைம்மலர்க ளுறுமணத் கதோடுலவு 

மும்பரிடை யேமற்றுமோர்-, வடிவிலகு மாணிக்க வம்ம 

னைக ளிரவியொளி மங்கிட மலைந்தெல்செயும், வான்முத்த 

வம்மனைக ளிர்தொளிம மும்கவொளி மதியோடு முடுவோடு 

மாம், படிபலவு மொய்த்துவிண் ணார்தனின் பார்வையா 

tb urea Bone யாங்கால்கொளும், பந்தரென விலடெக் 

கொந்.தளக முலைவுறப் பங்கய மலர்க்கைகளா-, லடிமையெ 

ன வெனையாண்ட வீ. ரவன லூர.ரசி யம்மானை யாடியருளே, 

aby Baer gy MB ops sare யம்மாளை யாடியரு 

ளே... (2,) 

கைக்கருணை சொப்புளித் இடுமமூத* வருவிகள் கடுப்ப 

விண் போவ துமவை, கலைமதி யிடித்தமு துடைர்தொழுக 

லென்பது கடுப்பவரு வதுமம்புபோன்ஈ, மிக்கமிரை வொடு 

மிழைக எிடையுறற் சரிதாய் மிடைர்துமொன் ரோடொன் 
அசண், மேகியடி. கொள்ளாது சற ௪௮, மில்லாது ' விள 
யாடு மும்மனைகடாம்-, போக்கமுறு: முசையாளர் தங்கள்கண் 

சட்குப் .புலப்புடா. தேமயர்சப், புசைபோலு மோய்ச்த



அம்மனைப் பருவம். ' ௨௨௯, 

வொரி பொப் LITE SA Lp DOES ளாற்செய்சஞூர்ந்-, 

த்க்குக ளுபிர்க்குமணி நிறைவிரை ஈகரமலை யம்மானை யாடி. 

யருளே, யம்பூமி லிங்க.ர.து பங்கின்மர கதவல்லி யம்மானை 

யாடியரு2ள, (௩) 

சந்தமுட ஸீயாடு மம்மனை பிடிக்ககின் றன்சேடி மார் 

தேடியே, தாவிப் பார்த ஈுழன்றாடி நாடித் தவித்துச் சலி 

த்2தங்கவுங்-, கந்தமலர் வண்டுகலை யாதளக மு£லையா.து கலை 

பணி யசங்கா இவள், கண்களிமையாதுநுதல் சுழியாது கை 

வளைகள் கலியாதி கைக்கொள்ளு மோர்-, வித்தையெவ (னே 

வென்று தொண்டர்க டுதிக்கவும் விபு.தர்கள் படித்தோத 

வும், விடையவனு முள்ள. களிக்கவும் முனைஈம்பென் வினைக 

ளொ? மிடியோடவு-, மர்தண ரிறைஞ்சுதிரு வீரைஈக ரின் 

கவுரி யம்மானை யாடியரு2ள, யம்பூமி விம்கரது பக்டின்மர 

ச.தவல்லி யம்மானை யாடியருளே, . (=) 

கஞ்சமுறு மிருதாண் மடக்கியுமு ளொருகான் முடக் 

இி.௦யொரு கானீட்டியுங், கவினே டுறைந்திறைக் இன்றபல 

வருணங்கள் காழ்செய்யு மம்மனையெலாங்-, கொஞ்சியளை 

இன்றகைக் குங்குமச் சே௮ுண்டு கோதில்செவ் வானமென 

வுத,கு.ிகண்டு நீசெயுமொர் புன்னகையி ஜனொளியினக் குண் 

மாறி யிர்தெனவுமிவ்-, விஞ்சைபிரி நின்றன ஈடையஞ்சு 

மஞ்சங்கள் விண்ணிம் பறப்பசனவு, மிளிர்வுற்௮ு மெண் 

ண்ற்றும் விண்ணு ற்று விளையாட வேயிருகை மலர்கொண்



உட மரசதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

டுநீ-, யஞ்சலென வெளையாளும் விரைஈகர் வாழமலை யம் 

மானை யாடியருளே,யம்பூமி லி.ம்கரது பல்கின்ம.ர கதவல்லி 

ws ideo Bor யாடியருளே. (ட) 

பல்லாயி ரங்கோடி, யண்டங்க ளொச்கப் படைத்தப் 

படைப்பெங்கணும், பரவுற்ற கோடெனது பாழான மன 

மென்ற பங்கயத் Ha DGC , ஈல்லாறிஃ தென்றறமு ய 

ஓரைவி ணுலகாள ஈட்புற் நியற்றியந்த, காட்டினனு பவ 

மள வை கண்டிவண் டவமூயல நாட்டுதலு முட்குறிகள் 

போச்) கொல்லாத விரகமொடு மணிமாதி சித்திபல கொ 

ண்டுவா னா இரிவோர், கொள்ளவுயர் விசைஈக ருள்ளவர்வி 

ணெற்கின்ற குளமுறு மனத்்இரளுமன்-, பல்லார்க செறிதி 

ர்ளு மொப்பமகழ் வுற்றுமுச் சம்மானை யாடியருளே, யம் 

பூமி லிங்கரது பம்கின்மர ச, தவல்லி யம்மானை யாடியரு?ள, 

் வேறு, 

குழலினி தோகழை யாழினி தோவெனக் GIB af 

மபில்புறவாகல், குருகுகள் கனிவுற மடி.தரு வீனங்களை குள 

கல சொடுதழைய-, மழலையி னுரையுட னிசைபல பாடியு 

ஷ். மசழ்வொ டிறைப்பனமேன், மகபதி யுழுவலுக் கருள் 

செய முன்னுகின் மனவிசை பேல மலு-, மெழிறர விர் 

இர் னுயரயி. ராவதத் தியதரு மூத்தினையு, மெழிலிதன் 
முத்தினை யும்பளி செனவிட லேய்ந்திட வ்ரலுமுற-, வழ



அம்மானைப் பருவம். ௨௩௧ 

சொடும் விகைவாடுல் கைகளி லெடுத்தெடுச் தாடுக வம் 

மனையே, யருணிறை யுக்தனி மரகத மென்சொடி யாடுக 

வம்மளை யே, | * (er) 

பண்டரு மின்பொடு பாடவொர் சேய்க்குயர் பாலைய 

ளிச் இடவோர்,பதியு மமர்ந்தவ ளாடுக வம்மனை பழையபோ 

ன் னம்பலமுங்-,கொண்டவ ளாடுக வம்மனை காசிகு டர்தை 

கெல் வேலியுமுக், கூடமு நின்றவ ளாடுக வம்மனை குவலய 

முந்திசையும்-, விண்டல மும்பில மண்டல மும்பல வெளி 

களு மப்புறமும், விரவி நிறைந்துபி ருக்குயி ராகியிவ் விரை 

நசர்க்கரச.7-, யண்டர் துதிக்க DBDs HoH தற்பரை யாகெ 

வம்மனையே, யருணிறை யுக்தனி மரகக மென்கொடி யா 

டுக வம்மனை யே, (௮) 
% 

பைங்கதி ரைத்தரு Orne ரந்தஇனை பாறிட ஈவ்விகள் 

கைப், பகடினொ டுக்துரி பொதியையி ஸின்றிழி பானிகர 

வெள்ளருவி-, பொங்கிய டி.த்தெழு மொண்டுளி யின்றிரள் 

போரென மன்னிவிணிம், புகையெரி தந்திடு பொரிகளெ 

இர்ர்திடல் போலகி னம்மீனகள்-, வெங்கதி ரைப்பொரு 

இந்தனை யும்பொர மேலொூ மெண்ணிலவாய், விரைவொடு 

சென்று வருவது கண்டிட விரவ னன்னகரெம்-,மைங்கச 

னைத்தரு மர்.தரி டீம்பிகை யாடுச் வம்மனையே, யுருணிஹை 

Wash மரகத மென்கொடி யாடுக வம்மனையே. (௯)



௨௩௨ மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

குழைகள சைக்இிட வொளிகள் ப.ரந்இடு கோல்கவிழி 

யஞ்சனமென், குளிர்மலர் சிந்திட வளகமு லைந்துயர் கோ 

இல மும்புகழு-, மழலை2மா ழிர்இடு மிதழ்மது சக்ட வர 

ணகை யின்கஇ.ரர், மணிகளி லங்கிட வியர்வமு தர்தரு வா 

சம்வி ணுங்கமழ-,விமைதரு குஞ்ச.ர முகமக லுங்கதிர் வே 

லவ ஸனுங்கனிய, விதவித நின்செய லெனதிரு கண்கொள 

விரையி லின்பொடுவா-, மழகிய சங்கர னிடமூறு சங்கரி 

யாக வம்மனையே,யருணிறை யுந்தனி மரகத மென்சொடி 

யரடிக வம்மனையே, (௧0) 

வேறு. 

பத்தரு மும்பரு மிக்கிர னுங்கமழ் பங்கய goo 

யோடுதொழும், பச்சமி கும்பத பங்கய மின்புறு பண்பின 
ருள்ளுற வாகிடுமோர்-, ௪௪,௫௪௪ னுண்பொடி யென்பம லாத் 

இடு செங்கனன் மன்னுக ணேயரிடச், சிற்பரை யுன்.றனை 

யென்றலு எங்கொடு இந்தனை செய்யவி சாலமுறு-, புத்திவ 

ழங்கெய பைங்கிளி யம்பிகை பொங்கர்வி ணண்ணுறு வீரை 

பினழ்,புத்தமு தீங்கனி யும்படி. விஞ்சையர் புந்தியொ டின் 

னிசை பாடிடவே-, தத்தையி னின்சொலை வென்றவி எங் 

கொடி சங்கரி யம்மனை யாடுகலே, சத்திச வுக்தரி யந்தரி 

சம். கரி சங்கரி யம்மனை யாகவே. , (௪௪) 

அம்மானைப் பருவம் முற்றிற்று, 
 



0-நீராடற் பருவம்; 

  

முன்பொ.ரன மறீயாத கங்கையை யறிந்ததனை மொ 

ய்க்கன்ற வெ௫னல்கள் 2பான், முகழ்முலைகொ எயிர்ர£ணி 

யபிசாமி யாயபலர் முன்புமொய்தக் தம்மல்மவென்-, றன் 

பொடு கலன்றுகில்க ளின்2 பழை கான்மர மடப்பைபல கா 

ளாஞ்சக, எருகெடுத் துச்சூழ்ர்து கைகட்டி. வாய்பொத்தி 

யாடைக ளொதுக்கி நின்றுன்-, மன்பணிகள் செய்யநறு 

நானகள பச்சே௮ு தலைமைபெறு சேடியசெனுநுத தனதுகா 

சாயணிகள் கைக்கொருவர் மெய்க்கொருவர் தாட்கொருவ 

சரய்கின்றுமே-, பொன் பொலியு மெய்தொட் டிழைப்பவிவ் 

விரைஈகர் பொங்குபுன லாடியருளே, பூமீசர் தமதுதிரு 

வாமம.ர கதவல்லி பொங்குபுன லாடியருளே, (௧) 

கையுற்ற வளைகளகற் கடகங்கள் பவளங்கள் கங்கணங் 

சண்மின்னியாழ், கடலொத் தொலிக்கக் கழங்காடு கையினு 

இர் களினுற்ற வொளியாடுமோ-, ரையுற் நிலங்குங் கழங் 

'கெலா மொய்த்துமதி யமுதச் கழங்கென்பீவ, யடிமைபெ 

௮ சேடியரொ டொத்துவிளை யாடுநல் லன்புடைய நீயம் 

மனை, மெய்யுற்ற விளையாட்டி னாலுற்ற வியர்வொழிய வே 

யத்தர் - தலையுற்றதால், விளைவுற்ற பகையினை Ours s 

Bora காகருவு விரைஈகர் சூழ்இன் றவிப்-, பொய்யற்ற மெ 

ய்யூற்ற பொருகையாகி கங்கைநற் பொக்குபுன லாடியரு 
தள;பூமீசர் sug Bh qurioing sad) Ouray ory. 

as Gar. (2.)



௨௬௪ மாரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

எண்ணுமசக் கருமங்கள் சித்திபெற வுந்தொலைவி லிணை 

யில்பவ முந்தீரவு, மீழைபெறு வயிறுவலி குட்டங்கள் கு 

றைகோவொ டெண்ணில்பல கோய் திரவும்-, மண்ணாவரும் 

விண்ணவரும் வர்தாடு தற்கென்று மணியுற்ற தளிமுன்புற, 

வருவித்த வ.ரனருளை யொப்பவிவ ணமரா லுவந்தாடி னா 

ளென்ப 2வ-,வெண்ணிறக் குருகோடு டுசக்கிறக் கமலங்கண் 

மென்குவளை தண்சைவல, மிளிர்குமிறி ஈமைகிந்தை செயு 

மென்று னவயவ மேன்மோகு டாவாதலின்-, புண்ணிய த் 

திருவிளை நகரின் றிருத்தடப் பொங்குபுன லாடியருளே, 

பூமீசர் தமதுஇரு வாமமர க தவல்லி பொகச்குபுன லாடியரூ 

Car. (௩) 

அன்பொடு வாவென் றழைக்கின்ற சைக்கருணை 

யம்புயத் தாற்காட்டியுன், னழகுகண் டெளவியமு ஹறேனெ 

ன்ப துற்பல வருட்கண்க ளாற்காட்டிகின்-, றஐன்பெருமை 

நங்கொழுந ர௬ன்றனை மணம்புரித லைக்காண்ப வேகுறுமுனி, 

தவத்தா லஓுணர்ச்திட்2ட னென்பதைக் குமுதவாய் தனைவி 

ரிச் துக்காட்டியே-, நின்பெயர்கொண் மணிமேனி போலப் 

பசந்து தனை கோர் தவா்.த மெப்பாவமு, நீக்குமளி யோடுற்ற 

விவவிரை. நகருற்று கேயரொடு . விழவாடுமோர்-, பொன் 
பெருகு தெப்பத். இருக்குளச் வதம்கை பொங்குபுன -லா்டி 

பருளே, பூமீசர் தம.துதிரு' வாமமர கதல்ல்லி பொங்குபுன 

.லாடியருளே. (௪)



'நீராடற் பருவம். ௨௬.டு 

சேப்புரு,திணை விழிக ணீர்க்கொளா துயர்சிரசு இக்குரு 

தெழிலளகமெய், திரையாது வறளாது குடையுமெவர் கட் 

குமொரு .செழுககரி லோரப்பினின்-, மூப்பினுட ஸனுயர்ம 

னைவி யோடாடி யிளமைகொடு முனவர்த வன்புடையர் 

போன், முதிர்வுபவ மயனீக்கி யிளமையொடு ஞானமு. ஈஈட் 

டுமிக் குளம்வாழமாக்-, காப்பிமீனா டானைந்த திலகெய்பா 

றயிரிழுது கனிகன்ன லின்சாறுதேன், கானுற்ற வைர்தமுத 

மிளநீர்ஈன் மஞ்சனம் கணவனொடு மிவவிரையிற்-, பூப்பரா 

வு.௰வாடு மாடலென வேகொண்டு பொங்குபுன லாடியரு 

ளே, பூமீசர் தமததிரு வாமமர கதவல்லி பொங்குபுன லா 

டி யர. (௫) 
சலதரச் இனைவென்ற குழலினுக் கஞ்சியலை சைவல 

முறுல்கயல்கள்கட், சரமுண்டு துள்ளிடுங் கெளிறுகள்கை 

விரல்களாய் முழ்ர்.து.தரை யோடுறும்வரா-, AREY sre) 

கட் கெடைந்துபாய்ந் இிிமடிகட் கேங்குக மடம்பம்மீடு, 

மிணைக்காலின் முட்டுக் குடைர் தலவன் மட்குழி யிடுக்குற் 

ொளித்தேகுமா-, லலை தரக் குழல்விரித் தானன மலர்த்தி 

மெய் யலைவுற்ற குங்குமமதா, லந்தடஞ் செம்படா மாகம 

ஷம் விண்கமழ வருளோடு நீவாழுமோர்-, பொலனிமைச். 

செர்ளிர்தருமில் விரக ரின்பொய்கை பொங்குபுன லாடி. 

பரு, பூமீசர் %மது சிரு வாம்ம.ர கதவல்லி பொங்குபுன ' 

லாடியருளே, ட. (௬)



௨௩௭௬. மரகதவல்லியம்மை பிள்ளைத்தமிழ். 

வேறு, 

கங்கைய முனைசரச் சுவதிர னிருமதை காவிரி குமரி 

ய£ள், கனிவுறு விருத் தகோ தாவரி ஈதியொடு ககினமிகு 
கிட்டி.ணியுந்-, துங்கபத் இரையுமொர் சிந்துவு நாமென் தீ 

தொல்குறு முனிமலையிற், ரோன்றிகின் றனைவல மாங்கரு 
ணே யிலுனைக் துணைகொள வருமாபோற்-, சங்கலை ௧ர 

மொடு பன்மலர் தூலிலிண் டருமொலித் தஇயொடுரீ, தயை 
யினொ டுறையுமிவ் விரவ னன்னகர் தனைவளைர் தெழிலொடு 
நீர்ச், சங்கம மாய்வரு தாமிர பருணியின் “றண்புன லாக 
வே, தனைநிகர் கோமள மரகச நாயக தண்புன லாடுக?2வ, 

ப ப.ற்குனி கோமை கெண்டகை பொன்முக பழயை 

நர ராயணிகள், படி. திகழ் கருணையெ லாமென தென்றுயர் 

பயனிறை கருணையெனுஞ்-, சொற்கொளு மகளென வொ 

ருஈதி யீன்றுவிண் டொழுதிருப் புடைமருதூர்த்ு, துறை 

யின்முற் பிமிமசகட் காதலொ டணை தலிற் ௮ுணையுறு சங்கம 

மாய்-, வற்கலை முனிவர்க ளருர்தவ முயல€$ வாம் சல மெ 

னுநினைவால், வானவர் புகழுமிவ் விரவ னன்னகர் வசாபொ 

ர நைத்துறையிற்-, றற்க.ர மான்மமு வோனிட மாருமை 

தண்புன லாடுகவே, தனைகிகர் கோமள மரகத நாயகி தண் 

புன லாடுகவே, : (௮) 

பண்டொரு பாவி மடி! தயிர் போடிடல் பாரி -லஹிந் 

துபனாட், பழய தானறு ணென்பையொர்' ஞானி பரிக்.த



நீராடற் பருவம். oma 

சடி தீதிழிவாய்க்-, கொண்டரு நீள்சகளை யேடெ வங்கது 

கூசெயிற் றிற்றவறிக், குளிர்தரு நீரிடை விழமுன் னுருவு 

கொடுத்சருள் விடுதவித்-, தண்டுை தோறு மஇழ்ந்திது 

போற்பல தீனியருள் புரிர்தேரின், றனைவல மாகிடு மன்பு 

நிறைர்துயர் தண்பொரு சைப்பெயராய்க்-, தண்டலை சூழு 

மிவ் விரைஈன் னகர்வரு தண்புன லாடூகவே, தனைநிகர் 

கோமள மரகத நாயக தண்புன லாடுக3ேவ, (௯) 

வேறு, 

கலிசூ முலகற் சயிலையேனுங் சமழ்கா லாரு பலையு 

ஈ.இஃ, சயலா லழக சோங்டெ,வே கனிவார் பாவ கூசெயு 

மோர்-, தலமே வருணற் றிசைத.ரவர் தனிவே யாரு ஈகர் 

குணமாச், தரவா யிடையில் வாழ்ந் இிடுமா தவமார் விரை ஈ 

கர் முனிவர்-, மலமா றநியபொஜ் குடஈதஇிமந் திரம்வா யோதி 

மனுவழியார், மனகீர் மையினொ டோர்ந்துதவ மகழ்வா 

யாடு மனதொ௫4-, போலனார் பொருரைத் துறைதெளியும் 

ys? ராடி யருளுகவே, புகழ்சேர் மரக சாம்பிகையே 

ae ராடி. யருளுகவே, (௧௦) 

கயலோ சிறிய தாஞ்சனையோ கடுகே யருளோ மலை 

பெனச்செய், கருணா நிதிய மேர்க்கியநி கருத்துக் இசைந்த 

வனையலையோ-, கியலே திரிய சான்றகுமோ வடியே னானு 

சவலவோ, வருளா தொழியி ger mB Su னருள்வா. பாச



உ) மரகதவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ். 

வெனுமடியார்-, மயலே கெடுத்துப் புரந்த்ருள் வாத 

விழை ஈக.ரமலன், மனமோ டிடமு மருவுமுயர் மணியே 

ந்ர்ன் மணமொழுகும்-, wor gare மாக்குபிஷே பு.துநீ 

சாடி ய்ருளுகவே, புகழ் சர் மாக தாம்பிகைய' Lg 

ராடி யருளுசவே, (௧௪) 

நீராடற் பருவம் முற்றிற்று. : 

  

IQ. ஊச ற பருவம், 

௮.ரீனணாட. லைக்காணு ம.ரவுனத.தனியூச லாடறனை யுங் 

காண்குவா, னடிகெறியின் வருமுன்பு வந்தமணி யின்கதர்க 

ளாமென வொளிர்ந்துன தடி.-, விர்லொக்கு வென்றுணண் 

போடுற்ற தென்ன வே மேவுபவ.ளக்கால்கண்மேல், வெண் 

கதிர்க டருகயிலை மலைமாட. மென்வயிர மேவுற்ற நீள்விட் 

டமா-, வர்முற்.ற நிலவொன்று கதிசொப்ப விலகன்ற மணி 

நித்தி லத்தொடர்களில், வலலுக்கு முற்றவர யம்போது 

மிடமாக வாய்த் தகன வேபிடிகைப்-, Lop pp மாணிக்க. 

மொளிர்த.ர வமைர்திலகு பொன்னூச லாடியருளே, புலவர் 

புகழ் திருவிளை ஈகரின்ம.ர கசவல்லி பொன்னூச லாடி. 

யருளே , (a 

தானையெழு தன்கதி ரனப்பவள லவொளிர்கால்க டழு 

வம் தற்கெதிரியாச், ச்சரள வந்துகக் கதுரென, மன்றி



உளசற் பருவம். . ௨௩௯ 

பயா ,தனிவயிர விட்டச் இினும்-, வானொளி நிகாத்தசெ.லு 

மெளவீயமொ டாதவன் வனசமல.ரூன்றடி, மருவுபொழற் 

பீடமுறு மணிகளா னானென்ப வளரொளிசெய் மாணிக்க 

மா, ரூனமறு பொற்பலகை மீதுற வமர்ந்துலக _வுயிர்முழு 

து மாட்டூவதுன, தொருவிரலி னாலென்ப தணர்வி2ல 

£ஹணரவுனி யொள்.ரளக முகில்ப.ரவு.தல்-, போனனை பொ 

ழிந்திலக dae indoor wap பொன்னூச லாடியருளே, 

புலவர்புகம் இருவிளை ஈகரின்ம.ர :கதவல்லி பொன்னூச 

லாடியருள, ப (௨) 

அவனிமுழு அர்தழைய முன்பொரு தலத்தாற் pw 
கண்மூழு தங்கால்களா, வாறங்க மேன்மாட நகான்மறைக 

ளக்துகம தன்புகழ்க ளேயொளிகளாச, ஈவிலரிய தாம்பி.ரண 

வம்பீட. மாகவதி னண்ணுபொரு ளாத்தக்கியே, நாற்பத்து 

சண்டி லக் கத்திரட் டியதான. .நல்.லஓயிசெ : 'லாமாட்டலே-, 

யுவமையறு கருணைபி னசைத்தாட லாயாடு மொப்பினின் 

றன்னெழிலினை, வுரகபதி விள்ளகாப் பல்லா யிரம்பெறினு 

மு. ரனுறுவ னோவென்னநற்-, புவனமது புகழவே பூமீசர் 

மழ வே பொன்னூாச லாடியருளே, பபலவர்புகழ் திருவி. 

57 ரீன்ம.ர _குதவல்லி பொன்லூச லாடியருமள, (௩) 

உரிமைபெறு Br, Peru மணியினேழில் கண்டீச Gang 

ரவ முந்தேய்ந்தடு, | மொருமதியை யுங்கொள Puen 

செய லோவெவ்றெ வுலகர்களு , மேபாடடூர : டி ௬ுண்மு௫ில்



௨௪௦ மரக தீவல்லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ், 

வ௫ூரந்திரவி மதிபுடை யொது ங்கவிட் டின்குஞ் DSS 

i.7, Oa Ailaher paQur® பயிழ்றரவ மென்னரால் லிசை 
வுகொள மைக்குழலினி-, லசவமணி யைந்துற்ற தலைகொ 

ண்ட பொற்பணியு மழயெ மணிச்சுட்டியு, மாதித்த வணி 

யும் பிறைப்பணியு மாடவுய ரன்பர்க டுதித்தாடவே-, பொ 

ருளுடைய மகளிர்கழு வின்பினெ டசைத்தாட்டு பொன் 

தூச லாடியருளே, புலவர்புகம் திருவிரை ஈகரின்மர கத 
வல்லி பொன்னூச லாடியரு ளே, (௪) 

மழுவு௦ரி ணமுமாட மதிரதிய மாடன் மகிழ்காஈட் 

புடடை$ண், மாலாட வயனாட மகபதஇிவி ணவ:சாட மலை 

யாட மயொடயா-;, ழெழுமிசை தெரிந்துகலை மகளிர்கள் 

பழம்பாட லின்பொடு படிச்சாடவா, னிர்திரசைச ணினமே 

னி நலியா தசைத்தருக னேர்மகிழ்வு கொண்டாடவார்5, 

குழலலர் சொரிர்தவழி குணகுட மளர் தளிகள் கொங்கொடு 

ப.ரந்தாடமின், குழைகளொளி ரவி?பாலு மாடவாரத் தெரி 

யல் கொங்கைகள் புரண்டாடவே-, புழுகொடரு ளொழுச 
மூக நிலவுககை யாடமேவ பொன்னூச லாடியருளே, புலவர் 

புகழ் திருவிரை ஈகரின்ம.ர ௪,.தவல்லி பொன்னூச ery 

பருளே, (6) 
தித்திமத் தளதாள மோத்துத். கலிக்சவுக் 'இகழ்மதன் 

இகளாடவுஞ், சரடியர். முன்னின்று மூவர்தமி மும்பெரிய 

இருவாச கச்சுருதியுஞ்-, சித்தமொத் இருகவுயர் இருவி,



au FD) பருவம். ௨௪௧ 

சைப் பாவுந் ,தருப்பலாண் டுக்தொண்டர்தர், இிருப்புசா 

ணமுமாதி முத்திப் பழம்பாடல் சீர்ப்பண்ணி னொடுபாட்வு 

ஞ்-, ௪.த்தமெய்.த் இருவேட, வி.த்.தகர் துதிக்கவுஞ் சூழ்ககன 
மிசைகிஞ்சையர், துக் துபி முழக்கவும் கட்கருணை சந்தமனை 

தொடவைத்த வொருகாலின்மேநற்-, புத்தமுத மொத்தயா 

ழாமொர்கை நிமிர்த்திலகு பொன்னூச லாடியருளே, புலவர் 

புகம் திருவிபை நகரின்மர கதவல்லி பொன்னூச௪ லாடி 

L1G ear, (௬) 
தாமவங் கோதைபனி நீர்களப நானங்க டன்புக ழெ 

னக்கமழவிற், றனிநாதலி னற்றிலக மிலகவருள் கட்கடை 

சதும்பவிணை யாடியிடைமே-, னீமசெங் கேழ்க்குமுத மொ 

டுதில மலர்ந்தவென நேர்கபோ லமும்வாயுஈன், னீணா புர 
இகழ வாரவட மார்புருள நிறைகாஞ்ச யின்கதிரெனச்-, 

சேமமென வேயுலகர் தங்குடி யெனப்பரவு இருவயிற் Ser 

சோமசேர், இகமவுறை யொடுமம்பெ ஸனக்கால்க ஸிருபிறை 

கள சேர்ந்தாங்கு பூர் தாண்மினப்-, பூமிலிங் கேசரது வாம 

பங் கன்சொல்லி பொன்னூச லாடியருளே,புலவர்புகம் திரு 

விர நகரின்மச கதவல்லி பொன்னாச லாடியருளே, (௪) 

சி pfu யேன்சல்வி யுண்மைபறி யேனின்ற ஜெப்பி 

ல்புக ழமறியேனல, மெரன்னேனு மறியாத வென்பனுவ ஓங் 

கொண் பெெக்தெனையு மாட்கொள்ளுமோர்., பாதிமதி சூடு 

முயா be ருளமுமொரு பங்குப்கொள் பயைசத்இ.3 (7) 

16.



௪௨ UTS SAIN லியம்மை பிள்ளை த்தமிழ், 

பத் தரக மோடுபுறம் வேதவக மோடுதலை 16 BAL பாளெ 

னணுமவ-, வாதிமறை மீதடரிய BIT BLP ly. வேசருவ வகிலா 

ண்ட மாய்கின்றுமோ,ராதார மற்றிடுநி சாதாரி யா யார்க்கு 

மாசாச மாய்சினறிடும-, போதகிறை வானபரி பூரணி ப்ரா 

தீனீ பொன்னூச லாடியருளே, புலவர்புகழ் திருவிளை ஈக 

ரின்ம.ர சுதவல்லி பொன்னூ௪ லாடியருளே, (௮) 

எனதுபொரு ளெனதிறைவி யென்றெந்த வுலகர்களு 

மேசொதந்த மாக்கொள்ளவு,மிங்கங்கெ னா,த.டி. யெங்குமெவ 

வுயிருமா. யேய்ச் தவரு (ளாடெனனையுன்-, னதுபொரு 

மளன்றென்ற வுள்ளின9 மதிகொன்றை சடைகொண்டு. 

விடையூரு2மார, தன்பதி யெனப்பெற்ற பூமிலிக் சேசசொ 

டு தங்குற் றிரமதகைமையா-, ஆனதுபொரு ளாகின்ற வெ 

ன்னையுட லாவிபொரு ளொடுகசொள்ளு வாயென்றுகா, spp 

வாட வுரியவளு மாகிியனை யாட்கொண்டவ் வுடலாவி 

பொரு ளோடுகற்-, புனலிற்ற ணெனவே கலந்தவளு Loren B 

பொன்னூக லாடியருளே, புலவர்புகழ் இருவிளை ஈகரின் 

மர க தவல்லி பொன்னூச லாடியருளே. (௯) 

௮ன்பினொடு நீகாக்கு மவர்களாற் காக்ககின் ஐழகொ் 

YG செங்கசையோ, டரசியதால் சப்பாணி கொட்டி 

முத்தவமூ தன்பொடு சுரந்தவனிமா-, தின்புற GLE Sous 

த்ம்புலியை யல்கைகொ டி சைந்திட வழைத்தம்மனை, யிளை 
யவளு நாணிக் களிக்கவிளை யாடிகல் லெழிலோடு நீராடி



DOT DN பருவம். ௨௯௯ 

யன்-, மன்பெளுமை யூறியாத காயி னுள்ளினீ த௬௫ர௬ 

பை யாலாதுமித், தமிழினிற் பிள்ளோயன விளையாடு மன் 

பது அழைச்தாம்கு மதிம.பாடுசெம்-, பொன் புரை கடுக்கை 

wot widest ube ou பொன்னாச லாடியருளே, புலவர் 

புகழ் இருவிரை நகரின்மர கதவல்லி பொன்னூச லாடியரு 

ளே, (௧௦) 

உலகெலாம் வாழவபல் வருடமுப் போகமு.று: வொரும 

இ.பின் மும்மாரி, ளூ. தவமன் னவர்கோல்கள் வாழமகம் வ௱ 

மூமறை யூற்றமுுீனி வோர்வாழ$ண்-, டிலகுமா லயனிதந்இ: 

௪ன்சு.ரர்கள் வாழவிவ கில்லினர்க ணிறைவாழமற், றெக்கூ 

ம கலமாக யாவர்களும் வாழவே பியல்செய், 2 தென்பவ 

ணியுட்-, டிலகமா மென்பவுபர் தெய்.வரா யகமென்ப திரு 

வென்ப தங்கொழுகராய்,த், இகழ்செற பூமீசர் செயல்செ 

ய்.து வாழரற் செயறந்ச சென்பவந் தப்.) பொலமனொளியெர 

டலகுமணி மங்கலம் விளக்கவே பொன்னூ௪ லாடியருளே, 

புலவர்புகழ் இருவினை ஈகரின்மர க,தவல்லி பொன்னூச லச 

டயருளே,  ஊசற் பருவம் முற்றிற்று. (4a) 
  

ஆகப் பருவம் பத்துக்கு, விருத்தம் சகா௩. 

பாயிரச் செய்யுள் ௫. 

ஆகச் செய்யுள்--௧௪௮. 

சளொயாத் தமிழ்,முற்றிறறு. 

மரகதவல்லியம்மை திருவடிகளே சரணம். 

PERS,





டை 

ure ker. 

Bh oP or wr gs Fw 

இனனிசைப்பா மாலை, 

ஜவ 

காப்பு. 

கட்டளைக் கலித்துறை, 

எர்கொண்ட தென்பொதி யைச்குண விசைச் திருஈகரீற் 

கார்கொண்ட கூர்சன் மரகத வல்லி கழலடிகட் 

கேர்சொண்ட மாலை பியம்ப:த் தணையெனக்கிங்குவெள்ளைம் 
பேர்சொண்டவோர்சொம்பிளே ரம்பன்கஞ்சப்பெருங்கழலே 

௬ 

ரல். 

வேண்டசை௱க் கொச்சகக்கவிப்பட 

தன்னமடி விளை யணிரகரீ னாருமுயர் 

சொன்னமலை வில்லியிட்ர் தோய்ந்த யுலகனை ச.௨.ு 

தன்னருஸிற் சரக்குர் தயையினெனை த் தன்னடியின் 

மன்னவருள் செய்வாய். மசசதமெய்ச் நாயகியே, (௧).



௨௪௬ மரகதவல்லியம்மை இன்னிசைப்பாமாலை 

தாயையொழித் தயாரே த.ரணிதனிழ் சாப்பவர்தாய் 
சேயையொழிம் தியாரசைத் தெரிந்இல் கருள்வாணுன் 
பேயையொழித் இங்கே பிறகங்கனு? பெற்றனையென்: 
மாயையொழித் தாளவாய் மரகதமெய்ந நாயக3ய, (2) 

அஞ்லெகும் பூதச் தனித்சியமற் ரூர்ச்சருளும் 

பஞ்சலகும் பாதப் பணிநித்தி யந்தருவாய் 

நஞ்லைகு கண்டனுழை காண வவனிடங்கொண் 

மஞ்லைகுங் கூர் தன் மரகதமெய்சர் சாயகியே, (௩) 

வான்மருவுஞ் சோலை வளவிரசை ஈன்னகரி 

னான்மறுகச் கண்டிருத்தல் ஞாயமுண்டோ பொன்மலர்ந்து 

தேன்மருவுங் கொன்றைச் செறிசடையம் பூமீசர் 

மான்மருவும் ப.ங்கின் மரகதமெய்ச் காயகியே. (௯௬) 

வெஞ்சமருண் மேவுசன்ற வீணரடி வேண்டியுள்றாட் 

சஞ்சமரு மோவாக் கழுதுநிகர் வேனெனிலுக் 

தஞ்சமறுத் தால்2வறு தஞ்சமுண்டோ வென்றனக்கென் 

வஞ்சமறுத் தாள்வாய் ம.ரக.தமெய்ர் நாய்கயே, (௫) 

உன்னைத் தழுவா தொழிர்திங்கு மண்ணொடுபெண் 

பொன்னை த் தழுவும் புலைபனெனைப் போற்றுவைசேய் 

தன்னைத் தழுவாத தாயிலையாற் றற்பரளா 

மன்னைத் தழுவும் மரகதமெய்ட காயயே, (௯)
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பங்கமென வோசாத பாழ்வினையே னாயிடினுர் 

துங்கமென நின்னைத் இக்சவைத்தல் போன்றருளவாய் 

பு்கடுமன மாயனைக்கைப் போதெடுத்தான் பாலினரு£ள் 

வகமென வாய்த்த மரகதமெய்ர் காபகியே, (er) 

சேன்பொழியுஞ் சோலைத் தருவிசை யம்பதியி 

னான்பொழியுஞ் சொற்க ணறலாகக் கொண்ட ருள்வாய் 

கோன்பொழியார் தங்களுள்ளி னுண்ணறிவாய்நின் ஐருளும் 

வான்பொழியு மன்பார் மரக .சமெய்ர் நாயகிய. (௮). 

Oni gues துன்றனது கோன்கழலே நோக்குமெனைச் 

சிர்துபணி வென்ற இருக்கண்கள் பின்னுகுறல் 

பர்துபணி கொள்ளும் பயோத.ரங்க ளோடெழுர்து 

வந் துபணி கொள்வாய் ம.ரகதமெய்ர் காயய. (௯). 

இணக்கமுட ஸனின்றாளை யேத்தி யிறைஞ்சுதற்கோர் 

வணக்கமறி யாதேன்றன் வன்குடம்பைக் குண்ணிறைர் ச 

பிணக்சமறுத் தாளப் பிறஙகுர் திருமலர்த்தார் 

மணக்கவரு வாயே மரகதமெய்ர் நாயகியே, (௧௦) 

காட்த்தண் கருணைக் கழலென் றஅகூட்டிப் 

£ழ்த்த பிறவி பறியவெனைப் டீரரப்பாயோ 

சூம்த் தல் விரும்ழிச் கொழுதுடுன்று வானோர்கள் 

OUT LD B வருளும் ம.ரகதமெய்ச் நாயகியே, (௧௪).



௨௪௮) மரகதவல்லியம்மை இன்னிசைப்பாமாலை 

ஏழை யெனக்கிங் இிசங்பெருள் வாயபடாஈ.து 

வாழை வளரும் வளவிசை மாகித்” 

பேழை வயிற்றுப் பெருமானும் பேணுமெழின் 

மாமை மலர்த்தாண் மாகதமெய்ச் சாயகியே. (௧௨) 

விண்ணினுக்கு மண்ணினுக்கு மிக்கவருள் செய்யுமுனைச் 

கண்ணினுக்குக் கண்ணாகக் காணப் பெறுவேனோ 

வெண்ணிகிற்கு மன்ப ரிதயத் திருணீக்கு 

மண்ணினிற்றென் விசை மரகதமெய்க் காயகியே, (௧௩) 

கண்ண னுடனுித்த கட்ட ழகென் கண்ணாச 

நிண்ணயமாக் கண்டுதொழ கோந்துடின்றா லாகாகோ 

வுண்ண வுடுக்ச வு.தவியருள் விடுதவும் 

வண்ண மலர்த்தாண் மரகதமெய்ர் நாயகியே. (௧௪). 

இன்னுங் கருப்பத் இயற்றினையே லுன்கழல்க 

ரூன்னுங் கருத்தங் குறுமோ வொழிர்தடுமோ 

வென்னும் கருத்தா லிரந்தேற் ஈரங்காயோ 

மன்லுங் கருணை மரசதமெய்ச் காயகியே, (#3) 

போற்ற வறியாப் புதல்வரையுக் தாயான 

சாற்ற வருட லமகென் றறி-பாயோ 

சற்ற வளத்துச் சிறியேன் ௦யற்பிணியை 

மாற்ற வருவாய் மரகதமெய்ர் நாயகியே. (௧௬)
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ஆதீா.ந மத்றே யலைந்திங் தலுத்துனது 

பாதார விந்தம் பணிந்தே பரவியசொற 

காதார வேற்றுக் கருணைக் கடனோக்கான் 

மாதா வெனைக்கா ம.ரகதமெய்ர் நாயகியே (௧௪) 

கானவர்கள் கூட்டாய்க் களித்துக் கழிர்ேேதனை த் 

தானவர்கள் கூட்டர் தழுவாச தன்னடியா 

ரானவர்கள் கூட்டத் தணைவித்,தா லாகாதோ 

வானவர்கள் வாழ்த்து மரகதமெய்ர் mre ow, (௧௮) 

அங்கைதலை யேற்ற வறியே னறிந்திடவென் 

சங்கையறுத் துன்றா டலையளித்சாற ருங்காதோ 

செங்கை யனமே திகழ்மயிலே மாருத 

மங்கை வடிவே மரகதமெய்க் நாயகியே, (௧௯) 

போத மொழிர்தேனப் போதமுற வென்னகத்தி 

னேதமொழித் தாண்டாலி யாவ ரிகழ்வாரோ 

வேதமொடு விண்ணும் வியக்கும் புகழுடைய 

மாதவரு மேத்து மரக தமெப்ர் சாயகியே, (௨௦) 

அணிக்குட் சிறந்த வணியென் றடிக்கோதும் 

திணிக்குடி பரிர்தாண்டாற் பாரார் பழிக்காேேே 

பிணிக்குட் பெரி தாம் 'பிறவிமருந் தாியொளிர் 
ணி ° ஓ டு ரி டி $ ° 

மணிக்குட் பெரிதா மரகதமெயா ரசாயசயே, (௨௧)



௫ ry ர்க் ரக.கவலலியம் ௦2/2 இன்னி சைப்பாமாலை 

பாட்டு மணக்கப் படிக்குமன்பா பானின்று 

கேட்டு மகழ்ச்து சருபை யளிப்பதிலு 
காட்டுபுக மின்மழலை ஈற்சொற் சிறப்பெனவென் 

மாட்டு வருவாய் மரகதமெய்ச் நாயகியே, (௨௨) 

இசந்தங் கழல்பரவி யேத்தே னெனிலுமென்பா 

லு. ரந்தங் கயமறலி யோடிவரி னங்குனது 

ஈ.ரந்தங் கமழு நளினமலர்த் தாள்பரவும் 

வ.ரர்தந் தருள்வாய் மரகதமெய்ச் நாயகியே. (௨௩) 

கருவார்த னீக்கச் கருத னெனினுமெனைப் 

பெருவாதி னேமன் பிடிக்கவரி னங்கேகான் 

வெருவா துனைத்துதித்து வேண்டவர மிங்கருள 

வருவா யெழிலாய் ம.ரகதமெய்ந் நாயகியே. (௨௪) 

உலையின் மலிதீ யுநவிழிக்சங் கேமனெனை 

வலையின் மடிக்க வருவான்்கொ லென்றுவலைக் 

கலையின் மயங்குங் கலக்க மொழித்தருள வாய் 

மலையின் மகளா ம ரகதமெய்க் நாயகியே, (௨௫) 

வெல்ல முடியாமல் வீனைக்குட் கடர்துழன்று 

சொல்லமுடி, யா தடைக்க துன்பங்கள் போதாவோ 

வல்லலொழித் தெ.ற்குன் ன;;.க்கமலப் போ தளிப்பாய் 

வல்லபைகோன் ராயா மரகதமெய்ர் muaGu. (௨௭௬)
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் 3 

சளவார்ந்த கர்தக் கருக்கோடிக் காரினியி 

னளவார்ந்த தாகா தலைந்தேதனை வாவெனகின் 

றளவாரந்த வாய்க்குமுதத் தாண்மலரக் காண்பேனோ 

வளமார்ச்த விரை மரகதமெய்ர் நாயகயே. (௨௪) 

கல்லாது நின்றாள் கருதாதே னாயிடினு 

ஈல்லாரி லாக்கி ஈலமுழுது ஈல்குவையே 

பொல்லா,க சேய்க்குமனை புத்தி புகட்டுவளால் 

வல்லாளின் மிக்க ம.ரகதமெய்ர் நாயகியே, (௨.௮) 

எள்ளலறக் கல்லா வியலினே னென்னினுகா 
னுள்ளமொடுன் ருளே புயர்துணையென் Cap Blea @ 2) 
கள்ளமொழித் தாள்வாய் கயமுகற்குங் கந்தனெனும் 
வள்ள லுக்குந் தாயா மரகதமெய்ந் நாயகியே. (௨௯) 

மாண்டழிவார் தம்மை மதியே னின தடிப்பூ 
வேண்டளியே னெற்குன் விமல நிழலளிப்பாய் 
பூண்டழையு மேனியொடு பூமீசர் பாலமரு 
மாண்டழையும் வீரை மரகதமெய்ர் நாயகியே, (௩.௦) 

கைய மொழுக்கக் கசடர் மதங்கலக்கு 
மைய லொழித்தெனை ததன் மாமலர்ச்தாட் சன்பளித த 
பையவப் பூணார் ப.ரன்பா ஓகைமறவேன் 
வையமகழ் வீரை ம.ரகதமெய்ச் நாயகியே, (ஈ.௧) 

மரகதவல்லி மல்டி வாழ்க. 

இன்னிசைப்பாமறலை முற்றிற்று. 
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