


  

அபருமாள் துணை. 

தீ மிழ றி. இ Tip a ar 

அம்மா. 
அரண eB Te me 

oo Bl கமல டல 
அகவல் எக, 

' aati keen 

சிவகங்கை ஜமீன் இருப்பச் தார் தாலூக்கா 

கண் அக்கம் LOL Li ம-ஈ-௱-பஸரீ 

Ga.» பபாயணஞ்சேட்டியாரவர்கள் 

மவண்டுகோளவின்பேரில் 

ஐ கங்கையில் விக்கும் 

௦டகாலு£கா, முடுக்கல்குளம் 

ம ார-ர-ஃஸ்ரீ 

ராமசாமி நாயகர் 

| குமாரர் 

். அரங்கசாமிநாயகரியற்றியது. 

சென்னை : 

கலரரத்நாகரம் அச்சுக்கூடத்துற் 

பஇப்பிக்கப்பட்டது. 

 





க வவ 101 தை 

வேம்பத்தூர் சம்கவித்வான்௧ளி லொருவராஇய 

ம-ற-௱- ஸ்ரீ, 

முத்துவேங்கடசுப்பய்யரேன்று பேர்விளங்கிய 

சிலேஷைப்புலி பிச்சுவையரவர்களியற் றிமா 

மநரிசைவேண்பா. 

அய்ஃம்மமிடை நிபெருமாள் காதையினைப் 

பங்கமிலம் மாணயதாய்ப் பா டினான்--அுங்கமிகுஞ் 

சத்துக்கள் போற்றரங்க சாமியெனும் காவலவன் 

வித்துக்கள் கொண்டா படவே. 

  

பற்படியாரா லியற்றிய 

a 'கழிநேடிலடியாசிரியவிநத்தம். 

பார்மேவு தலையனந்த னஞ்சுகலை Went. gil oases 

பனிபோற் பாவை 

Ti Gino} மங்கமல முறக்குளிர்சம் தனவரையன் 

சிந்தை யோர்ந்தேன் 

மார்மேவு புயவரங்க சாமிசிர்சை யறிஈ்திலன்யான் 

றக்க தென்ன 

ஏர்மேவு தமிழறியும் பெருமாளம் மானையினை 

யபிசைத்கான் மன்னோ. 

 நரைவவவ வாள்



௪ சாற்றுக்கவிகள். 

. ல் ஸ் 

சிவகங்சை மகார-- * ஹைஸ்கூல் 
௪ . ” ௪ . ர 

அமிழ்த்தல்ள மரிய பிரான்மலை 
ப ~ 1 = US, 

தெய்வசிகாமணி அய்யரியற்றிய 
அறுகர்க்கமிநேடிலடியா கிடியவிர த்தம். 

சி்பூக்க சிவகங்மை செழித்தோங்க வரந்தருகற் 

செயலான் மேன்மைப் 

பேர்பூதிக கெளரிவிமா யகனடியி னிணைப்பூசை 

பெரிது செய்வோன் 

கார்பூச்த நா. ரணனே ப.ரமெனம்ே Qt (POEs 

ஈலச்கா னென்றுய் ் 

கார்பூச்ச இருமேனி யரங்கசா மிப்பெயர்கொள் 

கனவான் மன்னோ. (கர 

தமிழறியும் பெருமாளின் சரிதமதம் மனைப்பாவாற் 

சமைத்தான் மேவர் 

அமிழ்இனுமே வினியஇிது வெனவரை 3கையமின் 

வ்வரமுத மோய்கி 

யமிழ்திரைநீ ரலையுஇத்துப் புலவர்மட்டு முணச்தகு௫ 

யுடையஇஃ சே 

இி.மிழ்கிகர்் த் த முலைப்பூமா னிடைப்புலவர் கா முழுண் 

சிறந்த தாமால், [ணன் 

இது சிவகங்கை 

ம-ஈ-௱-ஸ்ரீ 
செ. ௧. ௮. ௬. முத்துகருஷ்்ண பிள்ளை 

| அவர்களாலியற்றிய திரிபு. 
தருவரங்கற் தருவர்மிகச் enti goad sug ge rr 

முகத்தாட் கென்றும்



சாற்றுக்கவிகள். இ 

மருவரங்க மாவஇயும் வ.ரகதியின் வழுத்தினன்றாய் 

வயிற்றின் Lo gst 

கருவரம்க வருபெஈ - ௩தயினயம் மானையெனச் 

கனிவு கூர்க்து 

இருவரங்க சாமியெனுஞ் தேரன்றுட் செழுமலருட் 

சேர்த்தி னானே, 
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௯௦ சாற்றுக்கவிகள் . 

கண்டுப்பட்டியிலிருக்கும் 

சிவகங்கை 
mt 

க. ர. முத்தணன் சேருவையவர்கள் 
கூமாரர் 

முத்துராக்கு சேருவையவர்களியற்றிய 
எழசீர்க்கமீநேடிலா சிரியவிநந்தம், 

ூவதனி௰் ஐமிழறியும் பெருமாளென்னும் பூவைசரித் 

இ.ரமதனைப் புலவோர் யாரும் 

காவமுதஞ் செவியமுத மாமீதென்று ஈவிலசீசெக் 

தமிழாலம் மானை யென்னும் 

பாவணியாச் சொற்றுனால் இவகங்கைப்பால் 

பகருயிர்மெய் முூதற்றக்ச வொருதக்கனற்முள் 

'மேவ.ரங்கல் வாழரங்ச சாமியென்னும் வித்வசிகாமணி 

தமதுவிகி தன் மன்னோ. 

  

மாட்டரசம்கோட்டை ம-ற-ற-ஸ்ரீ 

காராயணன்செட்டியாரவர்கள் சூமாரம் 

லயாக்கருப்பஞ்செட்டியார் 

இயற்திய 
அறு சீர்க்கமீநெடிலா சிரியவிநந்தம். 

பூவுலகம் ஐமிழறியும் பெருமாளென் அுறைபூவைப் 

புகழம் மானைப் 
பாவதனை மால்சாம சாமிருடில் பாடிடெனப் 

பகர்ந்திட் டானால் 

காவளமுநீ் தனவளழுங் கலைவளமு Horo Glos 
கங்கை மேவும் 

மாவலனு நல்லரங்க சாமிகா யகன்புயிக்கு 
நயமாய் மன்னோ. 

Rn



பாயிரம். 

பேநமாள்துதி, 

செருக்கோட்டி பங்கரா விடத்துழலுற் துயர் தீர்த்தும். 
* தேரைப் பழச 

வருக்கோட்டி. யவர்களிடர் தீர்ச்சானு மடி.யாரை 

வருத்தும் காமக் 

கருக்கோட்டி பிடித்தலையா தெர்காளும் துயரகற்றுங் 
கருணை யானு 

இருக்கோட்டிப் பெருமானென் னாவிருந்தம் கன்மம் 

செய்வர் சாமே. 

விநாயகர்துதீ, 

மும்மதத்தா ஊைங்காத்தா னெம்மதத்துக் கும்முரியான் 

முக்க ணிசன்... « 

ம்மனத்துக் குரியகுதம் சேச்சனுக்கு மூன்னானோன் 

இன்னை நீங்கா 

தெம்மனத்து எர்ருத்தியிர்தக் காதையையம் மானையதா 

யிசைத்தேன் சோள 

வம்மனுளச் தஇபிரியைச் தமிழறிவாள் பெருமைவெளி 

யாகமாசோ. 

இலக்குமீதுதி, 
ய் லி தி Bl oD) (Pe 

பூமலிர் தோங்சுய் கடல்குமுலவழ் பொருந்து தமிழ்ட் 
பாமலி யும்பெரு மா ளினம் மானையைப் பாடுதற்கூதி 
தேமலி யுய்செய்ய காமரை யாள்செஞ் சரணமகை 
Cum) weiss இருத்தியிப் பாட லியம்பினேனே. 

சாஸ்வதிதுதீ, 

மருப்பொதிம்2 முழலாள்செர் தமிழ்மாதின் சரிதைமதை 
மண்ணு ளோர்கள் 

விருப்பதிக மாய்க்கேட்க வம்மானைப் பாவாக 

விளம்ப வென்னா 

விருப்பவள்வெண் ணிறத்தாய்வெண் கமலச்தா ளெனக்கருள் 

வித்இர் நாலைக் [செய்



5௨ பாயிரம். 

திருப்புகழென் றதிசயிக்க முடி.ப்பவளின் மூளி யை 

சென்னி சேர்ப்பாம், 

சம்கையிலாச் ௪மையபுரம் வகுப்பதனி௰் டுமமாமா 
ரி௨ங்கோத்ரச் தன்னில்வக்தோன் 

மங்களஞ்சேர் சிவகங்கை மாநகரின் வணிகர்கசூல 
நாகரதீன மடஇபனீன்ற 

அங்கன்வயி ரவன்செட்டி முயம்சியினாம் மொல்சதையம் 
மானையதாய்ச் சொல்வீரென்று 

இல்கள்வத னன்ராம நாதன் செட்டி. செப்பிடயம் 
மானையதாய்ச் செய்தேன்மாதோ, 

கந்தவேடு தி, 
வந்து முன்னவன் வாரண மாய்ப்பயம் 
தந்து வந்தெயினர் தநத தரர்குழல் 

ருந்த ரக்குயம் கொட்டவன் செந்இன்னாழ் 
௦நீ த வேள்பொற் கழலிணை போம்றுவாம். 

சிவபேரமான்துகி,. 

வெண்ணி யம்பல மேவும் புயாசலக் 
கண்ணி யன்றலைக் கங்கையன் கைதவரில் 

இண்ணி யம்மழு வேற்இிய இற்பரன் 

புண்ணி யன்கழற் போதைப் பணிருவாம். 
அம்பிகைதுதீ, 

சிந்து ரத்திலகஞ் செய்ய வாயிதழ் 
சுந்த ரப்பவ ளஎத்துண்டஞூ சோர்கசூழவ் 

கந்த ரங்கரு வண்டுக ணாமுமை 

எங்தனுள்ளக் இருப்பளெக் காலுமே. 

ஈம்மாழ்வார்து.இ. 

வேண்பா. 

வேதந்தமிழ்செய்த வித்தகன்மெய் யன்பருக்கு 
காதன் பரமபத நாடுடையான்-. ரூ. துடைய 
கரரியரிஞனாசை கடித்தோன் குருகையர் கோன் 

காரிமா றன்கழல் காட்பாம். 

  

(4)



நூல் வரலாறு. 

கணவ ணஷ்ச 

சர்மலியுஞ்சோலைவளஞ் சேர்ந்தசுவகங்கையிறை 
தார்மலியும்புயத்தான் ௪ங்கரிகுபோற்கரத்தான் 

பாவாணருக்குப் பசியாசமுகளிப்போன் 

பூவாணர்கப்பமொடு போம்றும்மணிக்கழலான் 

மருவலர்சிம்மேறனையான் மாநிதியிலேதனதன் 

அ௮ருமறையோர்க்கெப்பொருளு மன்போடனிக்கும்வ 

உர் த்திமிஞுக்க கெவுரிவலவேந்தர் துரை [ல்ளல் 

பார்த்திபன்சேது பதிமகிமும்ராச.துங்கன் 

இருக்கோட்டிசேது இருக்கானைகற்காடு 
செருக்கோட்டுங்கூடற் நிருமாலிருஞ்சோலை 

பூவனஞ்செம்தி புரிசையுயர்புல்லாணி 

மாவளஞ்சேரும்பழனி மாகாகையுங்குடந்தை 

மலையாள ரங்கம் மன்னுதிருப்பதியும் 

அலைசூழ்இருப்புத்தூ ரண்ணல்இருவாடானை 

இருப்பரங்குன்றமுயர் சீர்காளிகாஞ்சுபுரல் 

கருப்பமுறாதன்பளிக்குங் கண்ணபுரந்கஞ்சைமுகல் 

இன்னமனேகமதா யெங்குமுள தலங்கள் 

தன்னிலைப்போதும்பூசை தானடக்கச்செய்துசிவ 

கங்கைக்கரையிற் கவுரிவிநாயகனைச் 

சிங்காரமான நிலாவிக்கரகமதாய் 

வைத்ததற்குப்பூசை வழங்கும்படியாகச் 

சித்தர்புகழ்மா சிவனேந்தலைமீய்ந்தோன் 
ககரமதிலிருந்து சானுரைச்தேனிக்கதையை 
இகமதனிலுள்ளோ ரெல்லோருங்கேட்டருன்வீச். 

 





ீசாமஜயம். 

யி ட ° | 
துமிழறுயும் பருுமாளமமா வரோடி 

நாரணி யோர்போ நறுந் ழீ மிழறிவாடன் கலை SUE 

ஈரணியம்மானையெனச் செல் மமிழிற்செப்புத (கத்ரு ப 

நிவறிலாவாக்க௬௦ நாணாது த ஸ் ம்தெட (56809), (Oily (LP) ab OD} Ih] 

வரிவியாயகரின் ௫ சமலர் | ச்தாகிணையே ம் 

செருக்வோட் ட, 5 Palla யைத் தேய்த்துப்பசமுதவுக் 

இருக்கோட்டிமாரணன்றன் செம்பொட்பதம்காப்பாம் 3 

ஈங்கமருங்கையான் ஐனிமார்பில்விற்றிருக்குஞ் 

செங்கமலமாதஇன் நிருவடியையான்் மறவேன் fe 

ருஞ்சுமஇகஞ்சரவங் கொஞ்சுசங்மைவஞ்சியுறுஞ் 

செஞ்சடைச்சதகாடிவனார் செங்கமலம்சாரணேையே 85 

ம்புமடியார்களுக்கெட் காளுமறான் புரியும் 

அம்பிகையின்பாக மனுதினமுயான்மதவேன்... $ 

வள்ளிமயபிலொடுந்தெய் வானைமயிலைமருவித் 

அள்ளுமயிலேறிவருஞ் சப்ரமண்யன்னுணேயே 7 

பாணியுறும்வெண்ணிறத்துப் பங்கயப்பூமேலிருக்கும் 

வாணியெட்தனாவில் வசிச்துமல்லவாக்கருள்வாள் $ 

பெருகுதமிழறியும் பெருமாள் ககையதனைக் 

கருதறியபாகக் கவிஞோர்முன்யானுரைக்தல் 9 

வானிலுயர்கொம்பிலுறு மாங்கனியைக்காலிகியு£ 

தான்பறித்துக்கொள்ளத் தலைப்புவதொப்பாகும் 1



௧௬ தமழறயுமமபருமாளமமானை. 

அன்ன௩டைகண் டதற்கணையாகக்காகம் 

கன்னடையைக்காட்டிச் தரைமேனடந்கதொக்கும் 

பேதைதமிழறியும் பெருமாள்கதையதனைச் 

சீதக்கடலுலகழ் செப்புமம்மானையெனக் 

கவிவேற்தரையுமுலகாளும் வேக்தாக்குவிப்போன் 

புவிவேங்கர்காளும் புகழும்சிதியுடையான் 

கோகனகமாது குலவும் இருமுகத்கான் 

மாகனகக்குயியல் வளரும்மனையிடத்தான் 

வள்ளலெழுவர் ம௫க்குங்கொடைக்கரத்தான் 

வள்ளிகணவன் மலர்த்தாள்மறவாதான் 

மணிகொள்கடல்சூழு மண்ணுலகமாமதனில் 

வணிகர்குலர்தழைக்க வந்தமணிவிளக்கு 

வண்டமிழையறியும் வள்ளலெனமுக்தகனைம 

தெண்டிரைக்கையாம் தெளிக்குகஇரூழ்ம்த 

கண்டமாணிக்கமெனக் கறு இருநகரான் 

வண்டடறையுமாலை மருவும்மணிப்புயத்தான் 

மன்னர்புகழும் மால்.ராமசாமிவள்ளல் 

கன்னிதமிழறியும் பெருமாள்கதையதனை 

அம்மானைப்பாவா யமையுமெனவுரைக்க 

இம்மாகிலக்தி லெல்லோர்களுமதிய 

காடுபுகழ்ராம நாதபுரஞ்சமை 

மாடமுயர்பள்ளி மடந்தாலுகாவதனில் 

வில்வபுஞ்செல்வ மிகும் தகல்யாணபுரம் 

கல்வளஞ்சேர்மணவை ஈகராங்குபேசபுரம் 

செம்நெற்போராதவன்றன் றேரைமறித்துகிற்கும் 

அன்னப்பெடைக ளடைகாக்குஞ்சங்கின் முத்தை 

15 

15 

14 
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வண்டுவவையா மரையொன்றிருக்குமென் முல் 

கெண்டைவிழிமுகத்துக் கணையென்றுரைத்திடலாக் 

நாதுளைமாதுளையைக் தொண்டைக்கனிகளிகை 

மாதிதழுக்குவமை வழுத்திலமுதாமுதே $2 

Pb BIDE BLP (H சூ.றுமுல்லைமுகையுஞ்ு 

தீ இரஞ்சேர்காவியுறில் சேயிழையின்பன் னிகர்க்கும் 

உவியமாதுமொழிக் குயிர்பெற்றிசங்குமென்ுல் 

மமவுமுலகில் வேறுவமையாதுரைப்பேன் 09. 

மாதுகபோலமகை மன்னுகண்ணாஒயென்பேன் 

கோறுரசமதனிம் கூரவவெதானேசாகா 95 
மானனையாள்மூக்கெள் மலரன்றுரைக்தாலும் 

ஆஙிறையு முல்லைநிலக் காகவனா ற்முன்கருகும் 90 

ஒம்இருக்கும்காதை யபுரைக்கலாம்வள் Cart (o) Got 

சத்தமுளமாணிக்கச் கோடணிக்தாலொப்பாரும் 97 

வாள்வேல்பிணைமா வடுசேல்குவளைகஞ் சங் 

காளம்வலையம்பு கடல்நீரிவைமுதலாய் 98 

அஇத்தனையும்கண்கட் கணையென்றுரைக்தவர்பின் 

அம்தனைக்குங் கூற்றமவேசெபல்வாரானால் 99 

மாதுவிழிக்கு மாறுபொருளேதுரைப்பேன் 

ஓதரியமின்னாள் ஒளிசேர்புருவமவை 100 

காமன்வளைக்குங் கரும்புவில்லென்றேயுரைப்பேன் 

சேமக்கறுமையுறில் இரண்டபுருவமொப்பாம் 10%



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை . ௨-௩ 

வானிற்குழவிமதியை நுசலென்றுரைப்பேன் 

தசேனிற்குமான்மதத் இன்றநிலகமதற்கிலையே 102 

தேசுபுனைபங்கயமேற் சேர்ந்தவண்டின் நிரளை 

மூசுமுகிலையறலை மோதுகடல்சைவலதக்றை 108 

கற்பகக்காவைக்கொன்றைக் காயைகாயாமலரமை 

அற்புகஞ்சேருமிரவை யவன்கூற்கலுக்குவமை 104 

மன்னுமெனவுரைக்தால் மாணிக்கக்கல்லினுக்குச் 

எின்னமுறும்பரலைச் செப்புவதையொப்பாரும் 108 

மாதுரியின் வடிவழகுகாவ்படைக்கள் 

துரியவேகனென்ன கவஞ்செய்கானோவறியேன். 

கதையின் வாலாறு. 
மாட்தளிரன்னமேனி மானாள்்சஇகளு டன் 

சேர்ட்துமணிமாடவு சிம்இாப்பாவையென 107 

மணிமேசலையிறுக்கி வாரிக்னுழல்முடி,கிதுப் 

பணிகடிருக்திரண்டு ப£துரக்்இன் மேலிருக்க 105 

காந்கள்மலர்க்கையாலக் காரிகையோர்பர்தெடு்து 

ஆர்£ கமதிமுகத்தா wil டூத் துவிளைய: டி.நின்றா or 106 

இப்படியாக விவளிருக்டும்வேளைகனிக் 

செப்புவேனின்னமொரு செய்இதனையம்மானை 111 

பாடலிபுரமென்றும் பட்டணத்தையாளுகின்ற 
கோடவிழ்பூம்தாரான் சுருணரூணகம்பிரன் 111 

பச்சைமயிலோனை நிகர்பத் ரகிரியாம்காமன் 
செச்சையணிமார/்பன் சேய்சந்தனகூமரன் 112 

என்னுமைக்தனையரச னெழுத்தறிந்தோதுதற்கு 
யபன்னூல்கல்விச்சாலை படிக்கவைக்மான்மைக்தனையும் 

கேிலுயர் மைந்தன் சிறிதுமுணராமல் 
சறாசுற்றமாட. மஇியாயிருப்பவனைக் 114



௨௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

தர்தைசினந்து கனையன்றனக்குரைப்பான் 

பந்தவினையாலெனக்குப் பாலகனாய்வந்காயே 1] 

தொட்டனைத்தூறு மணற்கேணிமாந்தருக்கு 
கற்றனைத் தூறு மறிவென்றுவள்ளுவனார் 116 

செப்புங்கலையை சிறிதுமுணசாமல் 

ஒப்பிணையில்லா வொளிசேர்வனத்தமர்ந்த 11? 

ம.ரம்போலிருக்குமுனை மஇிப்பாரோவையகத்தில் 

கரமில்லாபிள்ளைபெத்ற சந்தைசனக்கென்னசுகம்118 

உனைப்போல்மதியில்லா ரொருவரிலையிவ்வுலகஇல் 

எனைப்போலஇ.ட்டமிலா னில்லையினிழாகச்தில் 119 

விழிக்காதேயென்றாசன் வெறுக்சான்ரி௮ுவனையும் 

கொழிகட்கெடிர்மொழிக ளொன்றுமுளையாமல் 120 

நடக்தான் ௩; கரைவிட்டு நல்வேந்தன்புத்இரனும் 

கடந்தான்வெகுதாரங் கண்டானளகைபுரி 1273 

புகுந்தற்ககரின் புதுமைதனைப்பார்க் துத் 

கஞுந்தநகரின் ஐலைவனெவனோவறியேன் 129 

என்றுநகினைக்திவனு மேகும்வழியிலொரு 

குன்றுபோலேறிவந்து கொண்டலுறுமாடியின் மேல் 

இராசகுமாரன் இராசகுமாரத்தியைக் காணுதல். 
ஆலங்குழலா சனேகர்புடைசூழ 

எலங்குழல்பர் தெடுத்துவிளையாடுவதைக் 124 

கண்டானசசன் கனகச்ரிலையதுபோல் 
வண்டார்குழலிர்த மாதாரெனமயங்க 195 

தாராகணடடுவிற் முனுஇத்தசர்திரனோ 
சராப்பதியுகித்த சேவிகமலாசனியோ 126 

கலையிலுயர்கமலையோ மதனன்கன்னிகையோ 
மலையத்துவசன் வசோதயசிசோமணியோ 127
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இட்திரைமேனகையோ ஏர்நாககன்னிகையோ 

ஓிர்இக்கிலிவ்வாசன் சேயிவளோதானறியேன் 128 

என்றுபலவிதமா யெண்ணியேமன்மகனும் 

நின்றுனப்பெண்ணி னிலாமணிரன் மாடி.யின்க ம் 1 

கொஞ்சுங்கிளிமொழியாள் கோடிமகனன்போல 
மிஞ்சுமகுள்ள வேக்தனைக்ழேபாட்த்தாள் 130 

தாரணியுமார்பன் கரையசசன்புதஇரமே னா 

வாசணிசகொங்கையிர இ ம௫ம்ஈனேவைல்லவெனில் 

கந்தருவனோகாக கன்னியர்கடாமணையும் 

மைக்தனோயிம்மொனோ,வானவன்விக்யாமரனோ 132 

ஆரோயிவனென்னறி ) ain oir Qaw O) abr oir om ub 

சோ ரனோவென்று நுவண்டவிடையாரள்மயங்கி 135 

வளையுங்கழன் விடையில் வளைத்தகலையுஞ்சோர்ம்து 

களையுங்குலை/ நுறின்ற கன்னியர்கள் காணாமல் 134 

இராசகுமாானுக்கு இராசகன்னிகை ஓலையேழுதல். 

காதோலையின்னகத்தாம் கன்னிவரைஈ்ததுவை 

எ தோயறிஈதமட்டு மியம்புவேனம்மானை 135 

கண்ணோேட்டமானுககர்க் கடுக்தமேற்பாரி௪த்தில் 

மண்ணோேட்டமென்னு மடமொ a DHE G5HO 156 

கானங்குசென்று தனித்இருப்பிராமாகில் 
நானங்குவாரேனின் நிராத்திரிக்கென்றதேயெழுக187 

போட்டாளம்மாது புவிவேந்தன் முன்னாக | 

நாட்டரசனெடுக்க நாரியுஞ்சைகையினால் 138. 

மேற்கேகைகாட்ட விரைந்தரசன்றானடநது 

இர்க்கமுளமடத்திற் சென்றானதிலொருவன் 139 
Ki



௨௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

இராசகுமாரன் மடத்தில் முடவனைக்காணுதல். 

கைகால்குறைந்து கனதக்தவிரலமுகி 

மெய்யிலான்மேனி விழும் தக்கள்சகான்மோத 140 

ஈண்ணமெனக்கண்ணில் சொரியும்பிளைசெறிய 

மண்ணாவானட்த மடத்இற்படுத்திருந்கான் 141 

இருஈதவனையிர்த இறைவன்மகன்பார்த து 

இருந்தும்வாடிப்பும் தெரியுமோசொல்லுமென, 112 

அறிவேனென்னான்முடவ னப்போஇவன்் மடங்கல் 

செறியுமெழுத்தின்பொருளைச் செப்புமெனவுரைக்க 

கொடுத்தசுருள்வாங்கிக் கொண்டுமுடவனஇல் 

அடுத்தபொருளை யவனுக்குரையாமல் 144 

மணியராவாயிரையில் மண்கேகம்வாய்வைக்ததுபோல் 

பிணிசெய்கரிவாயிரையில் பெண்முயல்வாய்வைத்ததுபோல் 

கிளர்பூனைவாயிரைாக்கு கிளிகானிச்சி; த நுபோல் 

வளர்கீரிவாயிரையில் மாசுணம்வாய்வைத்ததுபோல் 

செவ்வேங்கையினிராக்கு செக்காயிச் சிச்ததுபோல் 

கொவ்வையிதழாளைக் கூவெதற்கிச்சைவைத்து 144 

'கதோடவிழ்தாருடைய துரைமகனைப்பார்த்துசைப்பான 

மாடமுயரிந்த மணிககரையாளரசன் 148 

மூடன்பகுத்தறிவில்லா மு. ரடனுந்தனையும் 

தேடிப்பிடித்துச் சரச்சேதம்செய்யுமென்று 149 

கொலையாளர்க்குக்கரவு கொடுத்தாளும்மன்னவனும் 

மலைபோற்றனத்தா எம்மன்னவன்புத்திரியும் 150 

அ௮ந்தரகியக்தை யாயிழையுக் தானறிந்து 

'இந்தககரைவிட் டேகுமென்றேயெழுஇ 151
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இருக்குகெனவே யியம்பினான் துரோகியவன் 

கருஜ்துமயம்கிமிகக் காவலன்பும்இரனும் 152 

தெய்வமேயென்று இகைக்துமுகம்வாடி. 

பெய்வளையாள் என்மேற் பிரியம்வைக்தகாளெனவே 

சிந்தைகளிக்கதங்கும் தெய்வச்செயலிதுவோ 

இர்தவினைகா னெனக்குவரக்காரணமேன் 15அ- 

மின்னா இருக்கிலிடி. விழ்ந்ககதையபோலாச்சே 

என்னாற்கெடுதி யிவற்குச்செயவிலையே 15 

எதுவாய்வேச னெழுஇனதும்மிதுவோ 

மாதுமேலிச்சையான்.வைத்ததுமிவ்வினைக்கோ 156 

என்றுபலவிதமா யெண்ணிரன்மன்மகனும் 

சென்றான் வடக்குத் இசையதனைக்தா மேோக்கி 15a 

முடவன் சரீரசுத்திசேய்தல். 

மடத்திலிருக்க மடையன்முடவனும்தான் 

இடத்துடனேயவனுஞம்ு சிர்தைதெளிங்கெழுட்து 158 

சேமலழதனைச் சேருமுடம்பைக்கழுவ 
வாமமாறும்கீர்கிறை$க வாவிதனக்கேச 159: 

கந்தழ்துணியெடுத்துக் காலில்வரிக் இறுக்கி 

கடறுவலக்சையால் நல்லதடிக்கம்பூன்றி 160: 

வற்துகுளத்தில் வட.பாலிருந்தவனுஞ் 

சிந்துஞ்சயைக்கழுவகச் தேய்காய்சிரட்டையினால் 101 

உரைடியுரைசயவ வனுள்ளசடெல்லாம்போக்கிம் 

இசையாய்க்துரண்டதொரு சீத்துணியெலாங்க௪க்கி 

தேகத்மையச்துணியாம் றேய்த்துக்கரையேறி 

வேகத்துடனேவம்து வீழ்ந்தான்மடமதனில் 105:



௨௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

இராசகுமாரத்தி இராசகுமாரனைத்தேடி 

மடத்திற்கு வருதல். 
இந்தப்படியா யிருங்கான்முட.வனங்கே 

கந்கமலர்க்குழலாள் காவிரிகர்கண்ணுடையாள். 164 

மாதன்றிரவு வருவதெஇர்பார்த துப் 
போதுசென்றபோதவளும் போய்த்தன்சலக்கமதில் 

Let ont I raven ter oor ub) BL பண்ணிக்குழல்வார்ம்து 

பின்னிமலர்சூடி.ப் பிறைசேம் நு தற்கிணங்க 166 

soprano 69Crrs As & gure 

வெட்டிலுயிர்கவரும் வேலைகிகர்கண்களுக்கு 167 

மையிட்டுிகெற்றிகனில் வைக்கசாள் இிலதமொன்று 

கையிட்டுவால்வளைகள் கண்ட௪7 மணிந்து 108 

சடைக்குச்சினோடு சடை காகநக்கான் புனைந்து 

உடைமைபலவணிக்தே ஒப்பில்லாமூக்ககனில் 169 

முழுவயிரத்தாலமைந்த மூக்குத்திகானணிக்து 

செழுமைதருமணியாம் செய்தபுலாக்கணிங்து 170 

மஇக்கரமுடியா வயிரங்களால்கயமாய்ச் 

செதஇக்வெகம்மலுயர் சேயிழையுய்கா திலிட்டாள் 171 

ஆடகஈமணிக்குழையை ஆரணய்கன்னாடரித்து 

பூடணத்தினால்மாது பூகந்தனைமறைக்தாள் 172 

சுணங்குபடர்ந்த துணை முலைக்குக்கச்சணிந்து 

அ௮ணமகன்னாள் முன்கைக் கணிம்சாள்சரியதனை 175 

வச்சிரக்கல்மோஇரத்தை மாதுகல்லாளெடுத்து 

இச்சைதரும்விரலில் இட்டாள்காணம்மானை 174 

ஆடவர்கெஞ்சைச்சுழல்போ லாட்டும்பதங்களுக்கு 

பாடகம்தண்டைகொலுசு பாதசரமணிட்து 175



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௨௯ 

இலையோவுண்டோவெனவே யெண்ணுமிடை தனக்குக் 

கலைகள் தனிலுயர்ந்த காஸ்மீரப்பட்டுடுத்தி 176 

ச௩்கனம்பன்னீர் சவாதுபுனுகுவில்லை 

கந்தரமன்னகுழற் காரிகையாள்தானெடுத்து 177 

சேர்த்துவழிக்துச் செப்பசனிலேயடை த்.து 

பார்திபன் மைந்தன் பசி கணியவுண்பதற்கு 178 

Car gmoudouis GoOnrw gor é Bho B 

ஏதுவாய்மங்கை யெடுத்காவினெய்யிலதை 179: 

சேர்த்துமதுரமுள்ள எனியஇற்கலந்து 

பார்த்தடுப்பில்வைத்துப் பதத்திலிறக்கல்ல 180 

தேன்போல்மொழியாளும் தேனிற்பிசைந்கெடுத் துச் 
தான் சேரும்மன்னனுக்குக் காகவிடாய் இர 181 

பாலெடுத்துமின்னாளோர் பாத்இரத்திற்னுன்வார்த்துச் 

சேலெடு£$கமால்விழிமின் சேர்த்தபலகார முடன்162 

கட்டுவர்க்கஞ்சோடி கலந்தகந்தத் இரளும் 

இட்டமுள்ளமைக்தனிடைக்குத்தங்கக்கொடியும் 188 

காதுக்கிசைந்த கம்கடுக்கன்மோதஇரமும் 

மாதுரியமன்னன்றன் மார்புக்கிடப்பதக்கம் 184 

இன்னமகேக மெடுத்தஈசக்கன்னிகையும் 

பின்னமில்லாமற் பெரியதந்தப்பெட்டிகனில் 185 

எல்லாஞ்சரியா யெடுக்துவைத்துப்பூட்டி 

கல்லாள் சன் காஇயிலோர் நங்கைதனையழைத்து 186 

எந்கனுயிருக்கணையா ளென்றுன்னிடத்தஇத் 

சொர்தரகடயம்தைச்சொல்லகத்துணிற்தேன்யான் 187 

ஆர்க்குமிமனை யறிவிப்பஇல்லையென்று 

இர்க்கமுடனெனக்குச் செப்புவாயாமாகில் 188



௩௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

சானுரைப்பேனென்ற காயகிதனைப்பார்தீதுத் 

தானறியாப்பேயாட்டுக் கானுண்டேோ வையகத்தில் 

வானறியப்பூமிமாதறிய வுட்இருவின் 

கோனறியயான்பிநற்குக் கூறுவதேயில்லையென்றாள் 

தாதியுரைக்க கனிமொழியைக்கான் கேட்டு 

நிதுயுளாயின்று கிலாமணிமாடியின் மேல் 19] 

பட்கடிக்கும்போதோர் பார்கிஇபனையான்பார்த்துச் 

ிதைகலங்கிமிகச் இத்தசனெய்யம்பகனால் 192 

வாடும்பொழமுதிலக்க மன்னனென்ப்பார்த்தான் 

or Bios & go é (a; கானெழுதினேனோலை 193 

எழுத்தின் விபர மியம்புவேன்கேளெனவே 

வழுக்துவாளந்தமுன மாதுகன்்தோட யா்க்கு 194 

மன்னவனேயிந்த மாககர்க்குமேற்புறத்தில் 

Dod! OU Lain evar CO) tnt) 68 ரூமி cor oT Of 195 

வாடரேனெனலே வரைக்தேனம்மவ்னனு க்சூக் 

காரோ இயேயவர்போய்க் காத்இருப்பாராலினால் 

நாம்போவோம்வாவெனவே நாயதியாள் தானுரைக்கக் 

காம்புநிகர்கோளாளக் கன்னிகையுஞ்சம்மதிக்காள் 

பெட்டியெடுத்துப் பெண்ணின் றலையில்வைத்துக் 

St Op Coo sold காரிகையார்தாமிறங்கிக் 198 

கோட்டைகடங்துகல்ல கோமகளுக்தாதியுமாய் 

ஒட்டைமடந்தேடி. யோவியங்கள் போனடநதார் 199 

சுந்கரப்பாதம் துலங்குடிலம்பின்சோது 
கக தமலர்க்கைவளையிற் கார்துமொளியிரண்டும் 200 

பாதைவழிகாட்டப் பாவையர்கள் தானடந்து 

காதுதல்செய்கூற்றின் களம்புகுவார்போலுமக்த 201



தமிழறியும்பேருமாள ம்மானை. ௩௧ 

மாதுகல்லார்வந்து மடத்தற்புகுற்கார்கள் 

கோதுவருமென்று குறியாதிருவருமாய்ப் 202 

டபுகஞுந்தங்குபார்த்துப் புரவலனைக்காணாமல் 

வெருதுன்பமாகிவிறல் வேக்சன்மகள்காலாலே 203 

திடவும்போதங்கே தனிக்கொருவன் மூலைதனிற் 

படுத்தங்கிருப்பவனைப் பைக்தொடியாள் கான்பார்த்து 

இன்றுயான்௧ண்ட இஹறைவல்மகனிவனா 

'மன்றுகினைட்தாளே ஏலங்குமுலணங்று 205 

இராசகன்னிகை முடவனைத்தழுவி உயிர்விட்டது. 

கி௫ுயுவ்கணவனுமே கேர்படினுந்தம் தமது 

விஇயின்பயனேயலால் வேறுளதோவுலகில் 00 

காக்ழையிவள்காமக் கடலதனிலேவீழ்ம்து 

பாக்கமுளானெ ன்று பல்றினைகையதனால் 107 

பலவின்களியின்முட்போழ் பட்ட தவன்மெய்ச்சொறி 
கலையினுட்டுகாற்றம் காரிகையுந்தாணுணர்க்து [யுங் 

கான்கண்டகானற் கயம்போலிருக்கதுவே 

கான்கண்டராசநல்ல காமிரும்காலினிமேல் 209 

மன்னழ்குரிய மகளெனுஞ்சொற்பெருமை 
கன்னிப்பெருமையுமே கட்டழிந்துபோச்சுஇனி 210 

இருக்காலுலகத் இகழ்ச்சிக்கிடமாகும் 

வருந்துன்பமென்றுபிரை மன்னன்மகளும்விட்டாள் 

தண்டாமரைமுகத்தா ள் சன்னுயிர்சான்போய் விழ வே 

சண்! டளிறந்தகனைக் காரிகையாள்கோழிமிக 212 

அய்யோயிதென்ன அடியாயமன்மகளின் 

மெய்யையுயிரிழகங்து விட்டதென்னகாரணமோ 2]



௩௨. தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மாடத்திலரசன்மகன் வந்இருக்கிறானவன்றன் 

இடத்திலெனக்கிச்சை யிருக்குகென்றுசொல்லிவட்த 

மாதுமடிந்தவகை யொன்றுக்தோணவில்லை 

ஏ.துவாய்ப்பூச மிவளையடித்ததுவோ 21௨ 

வரும்போதிரவில் வல்லரவு£ீண்டினதோ 

அரும்பேய்களாலே யவதஇியுந்கானுண்டாச்சோ 210 

பூவாழ.ரசன் புகல்வனென வெண்ணியிடதச் 

சாவான்முடவன்றனைக் தழுவினோமினிமேல் 814 

இருப்பசழகல்ல எனநினைம்தேகனையோ 

மருப்பொதிட்தகூந்தன் மயிலேமசகதமே 218 

மானேயெனக்கிசைச்ச மாணிக்கரத்தினமே 

கேனேகனியேநீ தேகம்விட்டிச்சென்றுயோ 2219 

அய்யோயிதனை யரசனறிம்தாலென் 

செய்வானோவென்று இகைக்துமுகம்வாடி. ௮0 

கமைகால்நடுங்இக் கரியகுழல்சோர்ந்து 

தையலாள்கண்ணீர் ததும்பிவழிச்தோட 221 

யாரரளுமன்னனுக்கு பைங்கொடியாள்கொண்டுவந்த 
சீ.ராகும்தேங்கனியுஞ் செய்தபலகா முடன் 222 

கட்வெர்க்கங்கக்தம் கலன்களிவையனைத்தும் 

கொட்டியப்பெட்டிதனிற் கோதைதனையுள்ளடக்கி 

கலைமீகெடுத்தந்தம் தையல்வழிகூடி. 
மலையாதவனள் நடந்து வற்தங்கரண்மனையில் 224 

மஞ்சத்இன்மீதுறவே மங்கைதனைக்கிடத்தி 
வஞ்ிவிடிந்தபின்பு மன்னனிடத்தோடி 226. 

ட தாதி இராசனிடத்தில் முறையிடதல். 
அடிக்துவிமுந்தகங்கே ௮ய்யோவெனவலறி 
அுடிக்குங்கொடியன்ன தோசைதனைப்பார்த்து 226.
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பாம்கியேநீயும் பரதவித்தகா ரணத்தை 

ஈங்குசொல்வாயென் நிசைக்கானர௪னுமே 227 

அப்போதவளு மழுகைதனையும்விட்டு 

செப்புமொழிகுழறி சேயிழையுகானுரைப்பாள் 288 

சாப்பிட்டிரவகனித் மும்பூலமுக்தரித்து 

காப்பிட்டகையாள் கனகமஞ்சமீஇனிலே ட 

கிதிஇரையுஞ்செய்காள் நிருபனே யானுமங்கோர் 

சித்கிரமஞ்சமஇற் சென்றுபடும் இருந்தேன் 230 

பொழுதுவிடிந்கவுடன் போனேனவளருஇற் 

பழுஇல்லாமங்கை டமிம்இிருப்பதைப்பார்த்து 957 

மையிட்டகண்ணாள் மலசணையின் மீதேறி 

கைகொட்டினேனததற்குக் சன்னிவிழிக்கவில்லை 53% 

மூக்கிற்கைவைக்சேன்யான் மூச்சவசாமைகண்டேன் 

காக்கனுள்ளீரமதைகான்பார் சதேனொன்றுமில்லை255 

வேந்தனேயென்று விழுந்தாள் கரைமீது 

சா்தமுளதாகி தானுரைக்தவார்.க்தையது 234 

காராசங்காச்டு நடுச்செவியில்விட்டதுபோற் 

பாராசன்.ரக்னம் படுத்தடிம்மாசனத்தில் 235 

சாய்£தான்னார்ச்சையானான் தல்போதமில்லாமல் 

ஆய்க கமதியுள்ள அமைச்சன. சை த்தேற்றி 236 

தெள்ளமுதன்னாள் செய்யகோர்மாளிகைக்கு 

வள்ளலிறையுமவன் ம௩திரிமாரெல்லோரும் 257 

வட்தநட்தமங்கையுட. மாளிகையிலேபுகும்்து 

அம்கமுளமாதி னந்தப்புரமதற்கு 238 

எல்லோரும்நிற்க இறைவனொருவனுமாய் 

வல்லமருங்கொம்கை வல்லிமஞ்சத்தருகில் 239



he தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

கார்வேற்கன் சென்றிடவும் காதிமாரெல்லோருக் 

தேர்வேக்தேராங்களென்ன செய்வோமெனவல நி240 

விழுக்தார்களந்தமுள வேர்தன் றிருவடியில் 
அழுக்இவிசாரச்சா லாசன்மகளைப்பார்தது 241 

கண்ணேமணியேயான் காசலுடனேவளர்த்த 

பெண்ணேயென்மீது பிரியம்விட்டுச்சென்றாயோ?தள 

பூலோகவாசையினிப் போதுமெனகினைந்து 

மேலோகத்தின்சுகத்மை மேவுதற்குச்சென்றாயோ 

சந்திரன் சோசணியும் காரகைவண்டோ தரியும் 

இ௫்இரன்தேவி இரஇழுதலாஜேர்நின் 244 

காலழகுக்குறிகர் காணாோகண்மணியே 

காலமதையாளுமக் தார்வேந்தர்புத்திரம்கு 245, 

பாகமணமுடித்து யானும்மழகையுமன் 

பாகக்கண்ணாற்பாராப் பாவியுமேயானேனே OG, 

தவத்தாலுனையின்ற தட்தைதாயைமறக்து 

பவத்தைவிட்டிக்தேவ பஇபார்க்கச்சென்றாயோ 947 

என்னுடையவுக்இரவொன் நில்லாமலேதனியாய் 

உன்னுடையபும்கியினா லோடினசென்ஞாயமென 548 

கந்தைவருக்இத் தவிக்கிறாசென்றெனது 

எந்தைமகழச் இரும்பிவாலாகாதோ 249 

எனக்குரியதேச மெனதுமணியேயுன் 
றனக்குரியகாயகற்கும் தானரசுசெய்துவைழ்துப் 250 

பார்க்ககினைத்தவெண்ணம் பாழாய்முடிஈததுவே 
தீர்க்கமனமுஞ் சறந்தகல்விச்சறப்பும் 291 

அடக்கம்பெருமை யறமுக்தைரியமும் 

சம௦டக்கொடியேடிறைந்த மானேயுனையினியான். 252
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எக்காலங்கண்டென் னிதயங்களித்இடுவேன் 

மைக்கோலக்கண்ணே வனக்கஇளியேயென்றரசன் 258 

ஆரசாத்துயரா லழுதுபுலம்புவதை 

சரானமரந்திரிமார் தேர்வேநற்தன் புகிஇரியின் 254 

மந்திரிகளாசனைத்தேற்றுதல். 

மஞ்சத்தைச்சூழ வளையு$கரையையென 
கஞ்சமலர்க்கழலின் காவலன்பாற்சென்றுரைப்பாம் 

ஆண்டாண்டுகதோறு மழுதுபுரண்டாலும் 

மாண்டார்வருவரோ மாகிலத்தன்மன்னவனே ஆட் 

மின்னிமறையுமுயர் மின்போன்றயாக்கையிது 

தின்னைடினைற்து சலிப்பாசோவையகத்இல் 252 

எத்தனைகால மிருந்தாலும்பூமிகனில் 

அத்தனிட்டமாள்வம் தடுத்தாற்தடுப்பதுண்டோ 258 

நடத்துங்கிரியை ௩டத்தவழிபாராமல் 

இடல்தைவிட்டுப்புத்து சிதைவதுகாரியமோ 259 

என்றமைச்சர்கூற விறைவன்மனநீதேறி 

வென்றியுளவேந்தன் மின்னார்தனையழைத்து 2606 

செய்யும்கிரியைகனைச் செய்யுமெனவுரை த்தான் 
துய்யமதிவகனத் தோகைதனையெடுத்து 261 

Srv pine att _G நெற்றிக்குகீறணிடது 

பாராட்டும்மங்கைக்குப் பாவையர்கள்பூணணிக்து 

வையத்தஇறைக்கந்ச மங்கையர்கள்சொன்னார்கள் 

தையலாள்தன்னை தனியோர்பல்லக்கில்வைத்து 968 

ind Gaol DOE cot நியல்பாஞ்சடங்ககனைத் ் 

தாமமணிவோன்மிகவாய்தச் தன்னுடையபுத்திரிக்கூ



௩௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

பூமன்னன்செய்து புறப்பட்டான் தன்னகர்க்குச் 

சேமமூளவேர்தைக் தேற்றினார்மம்இரிமார் 205 

வல்லார்கனத்இி வரலாறழையுரைத்தேன் 

£மல்லார்புயத்தான் வடக்கூக்கிசைகோக்கிச் 260. 

இராசகுமாரன் அழகாபுரியின் இராசகுமாரியை 

விசாரித்தல். 

சென்றமைந்தன்காதையையான் செப்புவேனம்மானை 

மன்றலுலகன் வளங்கள்சனைப்பார்த்து 207 

இரும்பினான் சன்னுடைய தேசமதற்கேக 

வரும்போ துமைக்தன் மதுத்தான்தன் புத இகனில்208 

தொழுவோர்கிரீடமெலாம் தோயும்கயலுடையான் 

அழகேசனீன்றகுண வன்பானபெண்கொடியாள் 269: 

என்மீதிலாசை யிருசதனாலலவோ 

மின்னாள்விபம்தை விலக்கினாளாதலினால் பாடு 

கன்னியுடை.யசேஷமங் கண்டுகம்சதர்க்கேடி 

மன்னனிடத்தில் வழுத்திமணை முடிக்கச் 071 

செய்வோமென்றெண்ணித் இரும்பிவழிகூடி 

மய்யரிக்கண்மாது மன்னுமளகரபுரிக்கு ௦72 

வந்தரசன்தககமகன் வஞ்சியிடையாளிருக்குஞ் 

செந்திருவார்மாடியதைச் தென்னவனுமேபார்சக் து 

ாமானார்விழிபோற்கண் மாதையங்குகாணாமற் 

போனாரிருவரங்கு போனவராத்தான்பார்த்து 974 

மன்னன்மகளிருக்கும் மாளிகையுமிதுவோ 

இன்னமெவரும் இருப்பதுண்டோவெனவே 275 

காட்டசசன்கேட்க ஈவில்வாரவர்களுமே 

தமாட்டீகமன்னன் றனையையிஇலிரும்தாள் 276:
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இப்பயோதெவருமிங்கே இல்லையெனவுளாகத்தார் 

அப்போதகிளமன்ன னறைவானவட்குமணம் 277 

முடிந்தசோவென்ன மொழிவாரவர்களுமே 

மடிந்சாளெனவகனை மன்னன்மகன் கேட்டு 278 

ஏன்னையாநீரும் இடிவிழுக்தாற்போலுரைத்தீச் 

மின்னாளுக்கென்ன விகமாய்மரணமென்றான் 389 

ஆர்க்குக்தெரியும் அறியோங்காணென்ளார்கள் 

'தர்க்கமுளமைந்தன் சென்றான் மடமதற்கு 280 

முன்னம்மடி.வுசெய்த மூர்க்கனஇலிருக்கான் 

கன்னல்வேளென்னவநக்த காளைதனைப்பார்த்து 281. 

மன்னயமில்லான் நவில்வானசசனிடம் 

மன்னனேமுன்னமிய்கு வந்ததுண்டோவெனவே 282 

கேட்டமுடவனுக்கள் கேதுசொல்வானிறைவன் 

சேட்டையுடையாய் தெரியவிலையோயானுய் 285. 

குருத்கோலையொன்று கொடுக்கேனகைப்பார்த்துச் 

செருக்குடையமன்னன் சிரச்சேதஞ்செய்வதற்குச் 

சொன்னானெனவசனைச் சுந்தரியாளறிக்து 
மன்னாயிவ்வரைவிட்டு மாறிவிடிமென்றெழமுகஇி 98% 

இருக்குதெனச்சொன்ன இலையோதான் ஞாபகமும் 

உருக்கமுளாய்நீயெனக் குபகாரியாகையினால் ISG 

எனக்கோர்சக்கேக மிருக்கின்நதேயதனை 

மனத்திற்கரவுதல்கீ வையாமற்சொல்லுமென்ற 987” 

கோமான்றனைப்பார்தீதுக் கூறுவானந்தமிலான் 
பூமானேகேட்கும் பொருள்யானறிந்இருக்கால் 98% 

செப்புவேனென்று தெரிவித்தான்மூடனுமே 

அப்போதுமைந்த னவன்றன் முகம்கோக்கு 5௨0 

௫



1௩.௮] தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மாடமொளிசூழ்ந்த மணிரகரையாளுபவன் 

ேேடும்புதல்வியிங்கு சென்னாளெனவுரைத்தரர் 290 

என்னவிதகமா யிறந்சாளெனும்விவரம் 

உன்னையிசாரித்சா லுண்மைதெரியுமென 291. 

வக்தேனெனவுசைத்த மைந்தன் றனக்கவனுஞ்் 

ிந்தைவரும்தியுண்மை செப்புவான்மைந்தனி...ம்204 

வனக்கேசரியுமக்ரறா வஞ்சகஞ்செய்துவிட்டேன் 

எனக்கெற்டரகை யிடுமோமறலியுக்தான் 295 

குடம்போழ்றனம்தாள் கொடியமயல்தணிக்க 

மடத்திலிருமின்று வருவேனெனவெழுஇ 29-4 

இருந்துமுமக்கே யெதார்த்தமுரையாமல் 

அருட்துமசனத்மகை யடித்துப்பறித்தவர்போல் 295 

பொய்சொன்னேன்யாணுமவள் போகந்தனைவிரும்பி 

தையலிங்குவக்தாள் கனியனாய்மூலைதனில் 296 
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அடும்கென்மேற்கைவைக்கவள்தன்னுயிரைவிட்டால் 

என்றுமுடவன் இசைக் தானவனிட த்தில் 

கன்ருாயிருந்தஇந்த ஞாயமெனக்கருதி 298 

இராஜகுமாரன் இராஜகுமாரத்திமாணம் கேட்ட 

பாஷாணத்தை யருந்தியிறந்தது. 

இடிகேட்டசர்ப்பமென வேங்கியோடிக்கலுத்முன் 

துடியிடையாள்கற்பை யென்னசொல்வேமனைனக்காக 

1ண்ணாசையற்று மடி.ஈ்சாளைவிட்டினியோர் 

பெண்ணாசைகொண்டாற் பிரயோசனமலவே 300 

ெறியுமுலகில் ௩ரசென்மமெடுத்தசமை 

அறிவூறுங்கல்வியிலா னுகப்படைக்கஇனால் 801
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செல்வியெழுத்தைக் தெரிக்திடவேகமக்குக் 

கல்பியிலாகஇனாற் காரிகையுமேயிற௩்தாள் 302 
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தேசுற்றகாப்ரமினிச் செல்வதுவேஞாயமெனதி 303 

சேசாட்கரஞ்சென்ற செல்வனுறுஇசெய்து 

பாசாணமுண்டு படுத்தானங்கேயிறங்தரன் 304 

அந்நகரத்தார் இராஜகுமாரனைத் தகனஞ்சேய்யல். 

தேவே இரனைநிகர் செல்வமிகவடைய 

பூவேந்துமைந்தனொரு பூவையினாலேயிறந்தான் 809 

அர்ககரிலுள்ளவர்க காரரோபரா தேசு 

இங்நகர்கன்னி லிறந்கானெனவெடுித்து 306 

மயானமதஇற்சென்றேழமுன் மாதைவைத்தமண்டபத்தி 

றயாளகுணமன்னன் றனிச்சேய்களையெரித்தார் [க 

இஙட்தவிதமாக விறந்தவிருவர்களும் 

அர்கமடத்தில் அலகைவடிவாகு 308 

இரவிலதனில் இருப்போர்கள் கான்வெருவக் 

குசவையிட்டங்கே குடியாயிரு£ ததுவே 309 

வருடமொன்னானதவர் மாண்டகாளவ்விடத்தில் 

இருடர்களுங்கூடிச் சேராரிரவஇனில் 810 

ஒளவையார் மடத்திற் பிசாசமாயிருந்த இருவர்கட்கும் 
வரமளித்தல். 

இவ்விதமாக இருக்கின்றகாள ஈனில் 

அ௮வவையொ காளி ரவி லந்தமடதிஇல்வக்து 17 

படுத்மாளொருசாமம் பாகினியமென்மொழியாள் 

அடுக்தொருபெண்பேயு மறையஎற்றெற்றெனவே



#0 தமிழறியும்பேருமாளம்மானை, 

சத்கமிடவேயதனைசம் தண்டமிழாளறிந்து 

உத்தமப்பெண்ணவ்வை யுரைப்பாளதைப்பார்த்து. 

அவவையார்சோன்ன வேண்பா. 

வெண்பாவிருகாலிற் கல்லானைவெள்ளோலை 

கண்பார்க்துக்கையா லெழுகானைப்பெண்பாவை314. 

பெற்றாளேபெற்முள் பிதர்டகைக்கப்பெய்றாள்மற் 

நெற்மேமற்றெற்மோமற் தெற்பேமறத்றெற்நெனவே 

அவ்வையார்சொன்ன வஇன்பொருளைப்பேயுஞ் 

செவ்வையுறுங்கல்வி கெரிககபேயா தலினால் ௦10 

வையிவள்கமது பூருவத்தைபுணரந்தாள் 

பாவையுயர்தெய்வமெனப் பார்ம் துமனஇலெண்ணி 

சான்சென்றபேயிரண்டாஞு சாமம்சனிலுமது 

மீன்சென்றகண்ணவையை மேலுமிரட்டுதத்கு 518 

எற்றெற்றெனவே யிவனதனையேபார்த்து 

கற்றமிழாளவ்வை ஈவின்னுளொருகவியை 510 

அவ்வைசோல் வேண்பா. 

எண்ணாயிரத்காண்டு நீரிற்கிடம்சாலும் 

உண்ணீரமில்லாக் கடைச்சடையபோல்வண்ண முலைப் 

பொற்றொடிமாதே புணர்முலைமேற்சாராரை 

எற்றோமற்றெற்றோமழ் றெற்றோமற்றெற்றெனவே 

அவ்வையுரைக்ச வதனுட்பொருடனையுஞ் 

செவ்வைபடவுணர்ந்து செவ்றதந்தப்பேயதுதான் 

முன்னமேவக்ததுபோல் மூன்னாஞ்சாமந்தனிலும் 

॥னெனுமந்தப்பேய்தான் பின்னாலிருக்ததுவும் 325: 

அற்றெற்றெனவே யிரைந்துவரவகனைப் 

பற்றக்கருஇப்பகர்வாள் பின்னவ்வையுமே 90
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அவ்வைசோல் வேண்பா; 

மானஞுளதே மழையுளதே வையகத்தில் 

- சானமுளதே தன்கையுளதே மீனமுற 92% 

எற்மேர மிழைக்கோமென் றேமாக்இருப்போரை 

ஏற்றோமற் றெற்றோமம் நறெற்றோமற் றெற்றெனவே 

தோயு்கலையுடையாள் சொன்னாளதையுணர்க்து 

பேயும்விலகியமே பின்னு நாலாஞ்சாமம் 307 

வந்ததுமுன் போல் வழுகச்துவாளவ்வையுமே 

எமதனுக்குறிக்கிரையு மில்லாமற்செய்துவிட்டாய் 

அவ்வை சோல் வேண்பா. 

CHAK PR சூறைக் காட்டின் கனியோல 

வருக்இகிற்கம் சன்னியாசம் வாழ்க்கை யரும்பகலே 

பற்றிப் பழம்பொருளைக் தாயத்தார் ககொள்வாசென் 

ஜெற்றோமற் தெற்றோமற் நெற்றோமற்றெற்றெனவே 

கான்குசாமக்கில் ஈவின்றகவியுணர்ந்து 

மான்கணிகர்கண்ணாள் மடவாள்கிருபையினால் 881 

எதுமிலாகமக்கோ ரேதுவுண்டாருமென 

மாதுமுன்ராபம்விட்டு மங்கைவடிவாகி ௦54 

சென்றதல்வையிடழ்இல் இர்க்கமண்டங்தான்புரிக்து 

ின்றதனைப்பார்திது நிகழ்த்துவாளவ்வையுமே 333 

மாஇங்சூவ£த வசலாறுரையுமென 

ஏதுவாய்ப்பெண் ணியம்புவாளவ்வையிடம் job 

மேலவனிக்ககரின் வேக்தன் குமாரியென்பேர் 

ஏலங்குமலென் றியம்புவாசெக்தனையும் Joo 
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கும்பாகப்ப்துகையிற் கொண்டம்கடித்துகின்றேன்
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அன்னியதேசக் தரசன் சுகனொருவன் 

சமன்னுமழகிலுயர் மன்மதன்போலங்குநின்றான் ட$62 

கானவன்மேலாசையினால் காயகனேயிவவூர்க்கு 

கமானுமேல்பக்கம் மடத் இலிருமின்றிரவு B88 

வாரேனெனவெழுதி மன்னன்முன்னேபோட்டு 

காரோஇமசாஇயிலோர் கன்னிகையாடன்னுடனே 858 

வக்சேன்யானிம்மடத்இின் மன்னுகன்னிமூலைதனில் 

முந்தையுறுமுகத்இல் முக்காடிட்டேயொருவன் 8%0 

படும்இருஈ்கானவனைப் பார்வேங்தெனனினைந்து 

அருிம்தவன்மேற்கைவைச் தறிம்மீகன்டுடவனென்ற. 

இகத்திலபக£ர்தக் கடமாச்செனமயங்கி 

அகம்இல்நினைத்தங்கே யங்காத்துயிரிழந்கேன். 843 

என்றாளப்பெண்ணுமங் கேதுரைப்பாளவ்வையுமே 

குன்றாககீர்த்தியுள கோகையேயுன்னுடைய 544 

கரு£தைவெளியிட்டாழ் கடவுள்இருபையினால் 

வருதக்தமுராமல் வரமளிப்பேன்யானுமென்று 344. 

சொன்னவளைப்பார்த்தும் துரைமகளுமேநினைழ்து 

மன்னவனைச்சேர வரமெனக்குகல்குமென்று B45 
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சாதகமாயவ்வை சாற்றுவாள்மங்கையர்க்கு SAC 
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காமினிமேலிருக்க ஞாயழுக்தகானில்லையென 947 

பார்வேங்கன்மைந்தனுமே பாஷாணந்தன்னையுண்டு 

கார்வேங்திறக்தலகை தானாகியிவ்விடத்தில் 348 

இருக்கிரானென்றங் இயம்பினாளவ்வையுமே 

கருக்கமாயவ்வை யுரைத்தமொழிகேட்டு 540
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கரமிருக்கும்தன்மைதனை நாடியுரைக்கதினால் 

கேோஷமம்பெறும்படிசெய் தெய்வமிவளாமெனவே 950 

ஆவேசமான வரசன்மிகமகிழ்ம்து 

கோவேர்சஞுகைவுமுக் கொண்டவனுமேயெழுக்து 851 

வரதவ்வையார்தன் மலர்ப்பதங்களை ப்பணிரது 
சக்காரும்மார்பனுமே தானோர்புறச்தினின்றான் 862. 

அங்கருகில்நிற்பவளை யவ்வைமுகம்கோக்கி 

இம்குநிற்கின்ற இவனுக்கோவ சையுற்முய் 395. 

தேமாந்தளிர்மேனிச் செல்வியேசெப்புமெனப் 
பூமாகனமாஇப் பூடின்றானென்றுரைத்தா ளா B54 

வேகமுதல்வன் விஇித்தவயதைம்பஇலே 

சாதகமீராமுண்டு தானிருச்சாய்கன்னிகையாய் 355 

மன்னுமலகையுரு வானாயொருவருடம் 

இன்னுமுப்பத்தே ழிருக்கிறஇனால்வய தூ 356 

உற்றதொருசோணாட் மிதையூரெனுககரித் 

கற்றோர்விரும்புங் கரிகாலசோழனிடம் ர 

ஆலாத்இப்பெண்கள் பன்னீராயிரம்பேருண்ட இலே 

மாலாக்கும்பெண்ணாள் மரகதவல்லியிடம் 308 

வரத்தாலுஇப்பாய்நீ மங்கைவடிவாகச் 

சரச்தையுடன்வளர்ப்பார் சேவியேதேகமதும் 859 

சண்பகவாசமிகக் கானுமுண்டாகுமகைக் 

தண்பரவைளூமும் தரணிபன்புக்தஇரியும 900 
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னைக்குரியபாலகனாய்கச் சான்பிறப்பானேயவனும் 
உனக்கேகணவன் ஓ oer ms கலணங்கே 368 
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காரேந்துகூட்கிலுள காரிகையேயிஃவாடை 470. 
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குன்னாவலிமேவுங் கூரல்குக்கொருவாசல் 

சென்றாரைப்பங்கமது செய்வாடன்வாயலிலோர் 451 

கூபகஇன்மேற்பலகை கோத்திருக்குட்செல்வோரசை 

காபப்படவஇுிலே தடிழ்த்திவிமம்வாசலொன்று 

குங்குமத்தைச்சேழுய்க் குழைத்தெள்ளிடமில்லாமல் 

எங்கும்கிறைகதகல வின்பமுளவாசலொன்று A433 

சேற்றைமிதஇத் தங்கு சென்றவர்கள்கால்கமுவ [ல் 
சேற்றுபன்னிராமாக்குச் செய்யவெள்ளித்தட்டதனி 

அக்கரையில்வைக் ச வழகுமங்கேறுழைந்த 

தீக்கவரையேமயக்கக் தானமைக்தசாவடியும் 485 

பாரதம். ராமனுயர் பண்புமரிச்சம்இிரன்றன் 

சீரலுவும்களனார் செய்யசரித்துர மும் 436 

அங்குமணியா லழகுபெறுமண்டபக்தில் 

எங்குஞ்ெப்பா யெழுதஇினபல்ித் இரழும் 47 

CrrPineor up ben Leo) deere ups 

தாரார்குழலார் தமிழறியுமண்டபமும் 438 

ஏத்துமிசையின் எழிலாருமண்டபமும் 

கூத்துகடத்தும் குருமணியார்மண்டபமும் 439 

சேவலுடன்சேவல் செருச்செய்யுமண்டபமும் 

ஆவலுடன்றகர்க ளார்த்தமர்செய்மண்டபமும் 40 

@



௫௦ தமிழறியும்பேகுமாளம்மானை. 

பிறங்கலுறும்நல்ல பிடியானைத்தற்தமதால் 

நிறமிகுக்கேயொளிரும் நீட்சியுளகட் டிலொன்று 447 

களிற்முனைத்தந்தக் கடைகதல்செய்தகட்டிலொன்று 

திளிரியவாள் மாளிகையில் சப்ரமஞ்சமாயமைத்துக் 

காவலவன்கட்டில்கனை காற்புறந்தலைப்புறமாய்ப் 

[வலவன்மாறிப் போட்டுத்தலைப்புறத்தில் 443 

கேோராயமைபளிவங்றா நீளாடியைகிறுத்இக் 

காராருமா னையென்புக் கட் டிலின்காற் புற்துக் ிக்கீ 

காசோயோதாடும் கண்ணிதனக்குவரும் 

போதகோடுறும்புயத்து பூமன்னர்கான்படுத்மால் 4 

(ம தமிம்பிரசமையில் சென்றொன்றுகால்பிடிக்கும் 

காடும்விசிறிகொண்டு ஈன்முயப்விசிறுமொன்று 446 

ஒன்றுகையைவருடு மொன்றுகெட் டி.தான்வாங்கும் 

கின்றங்கடைக்காயை நீட்டிமொருபதுமை 447 

படிக்கமெடுத்தொன்று பக்கத்தெ௫ர்பார்க்கும் 

படிக்குள் வெருசாலம் பண்ணும்வகையறியா 4AS: 

மாந்தர்ரசதனை வைக்தாக்காற்பக்கமதிற் 
சாந்தமுளபொம்மை தலையைப்பிடி.த்இழுக்கும் 440 

னெனொன்றுகீரையுமே பெய்யுமவன் நலையிழ் 

சென்றய்கோர்பொம்மை சிரைக்குந்தலையைகன்ஞுய்ச 

சாணியுருட்டிம் தலைமீதுவைக்குமொன்று 

மாணிக்கத் தேபேங்கொணர்ந்துவைக்கு£ சலையிலொன்று 

ஆண்டகையந்த வரண்மனைக்கட்டிடத்தல் 

வேண்டும்விசித்திரங்கள் வேர்கனமைத்துவைத்துப் 

பைங்கிளியாடனக்குப் பச்சைபல்லாக்களித்துச் 

அங்குவளைமின்னார் தகாஇபன்னீராயிரம்பேர் 45d



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௫௧ 

உறழ்றகமிழறிவாட் கூழியத் துக்கேயமைத்துப் 

பெற்றபெண்ணைப்போற் பிரியமுடனேயரசன் 454 

சது. ங்கமானதொரு கானைபலவுடனே 

மது ரமொழியாட்கு வழங்கினான்மடன்னவனும் ADD 

ஆடுமியலிசைக எார்க்கவிருவர்கமைத் 

தேடுதமிழ்க்குரிய செல்விகனக்கீக்கான் 456 

அன்றுமுதலா யரசன்சபைக்கிவளுஞ் 

சென்ராடல்பாடல்மிகச் செய்துவருவாள் இனமும் 

அருஇபரதேடக் கன்னமிகவழங்கு 
கிகுதியுள கர்ம கெறிதவறிடா சபடி 498 

அஞ்ஞானமான வகவிருளைக்கான் போக்கி 

மெஞ்ஞானம்யார்க்கும் விளங்கும்படியுளை த்து 459 

பரங்காயமைந்த பவளக்கால்மண்டபத்இழ் 

அாங்யெழுவதுவுஞ் சொக்கட்டானாவவெதும் 300 

பாங்யெர்களோடேகற் பந்துவிளையாபிவதுங் 

கோங்கரும்பன்னமுலைக் கோதைிறப்புடனே 461 

காருருமின்னாம் கடற்பிறவாப்புத்தமுகாம் 

வேருருப்பூங்கொடிபோல் வேக்கன்மகள்வாழ்காளில் 

பூமன்னன்றன்சபைக்குப் போகமனதிலெண்ணித் 

தாமழுறுங்குழலார் தாதியர்சாய௫க்கு 463 

வாசமிகும்பன்னீரால் மங்கைதனைகசாட்டிப் 

தேசம்புகழ்மாதைச் சேடியர்கள் தாஞ்சேர்ந்து 464 

வாடையுளமலரில் வண்டினங்கள்வீழ்வதுபோல் 

ஆடவர் தங்கண்ணா மளிகளவள் மேற்பரவ 469 

சந்கனமோர்தாதி தடவினள்மார்பதனில் 

உந்தனுக்குகேசொருபெண் உண்டோவுலகமஇல்466



@e. தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

ஆயிழைநீபாரெனால் லாடிகொடுத்சாளோருபெண் 

வேயின்டகிகர்கோளாள் மேசமன்னுமோ/ குழலை, 407 

வாரியொருதாதுி வகுந்தசடைப்பின்னலது 

காரிமுசருடைய காமன்றன் மாரியை 405 

கேர்ந்கோர்குதையைகெடழ்க்துவிட்டபாவனைபோல் 

ஆர்க்தமஇல் முகத்இற்கானவழகுறவே 469 

தூடியிடையின்பின்னாரம் தொங்கவிட்டாளோர்காத 

பிடிமென்௩டையாள் பிறைசேர்நுதலதனில் 47/0 

சஇரனையசட்டிநன்றாய்க் கட்டினாவோர்தாது 

அஇுச்திமிம்மாதவக்தோர் கொல்லுந்தவநிலையும் 471 

அழியெனவேகாம னனுப்பியவோலைதனை 

விழிக்குப்பமையை விளைத்இடுங்காதிலிட்டாள் 478 

தந்திடையாள்ககைக்குத் Gol po Gr Tonw gi 

வங்துதற்தச்தினுயர் மாளிகையினோ. மதில் 475 

தூக்கிட்டிறப்பதற்குச் தோன்றுவதுபோல 

மூக்கிற்புலாக்கையொரு மொய்னாழலாளணிக்தான் 

கழுத்துக்குப்பூலைக் கட்டிவிட்டபாவணையபோல் 

அழுக்தமுள்ள தாதி யணிம்காள்்௪ரட கனை 445 

தையலாளென்னு£ தமிழறியும்பெருமான் 

கையதனில்வளையைக் கயல்விழிகேர்மாதுயிட்டாள் 

மையலுறும்மைக்கர்மனது£டப்பதங்குச் 

செய்கவழிபோலச் செம்பொன்மணிமாலையிட்.டாள் 

காமமிகுவார்கள்கண்ணைக் கட்டுமதற்கொப்பாகத் 

காமமணிவாளிடையில் முனைகனையேதறித்தாள் 478: 

வாரணத்தின்வரவை மாமணியினாலறி௩து 

தா. சணியோர்களெலாச் தான்விலகுர்தன்மையைப்போல் 479



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௫௩ 

மங்கைவரவைகல்ல மைந்தரறியும்படியாய்த 

இங்கள் முகத்தாட்குச் சேர்க்சாள்சிலம்பொருபெண் 

இச்சையுளமாதிறைவனிடமேகப் 

பச்சைப்பல்லாக்கையுமே பாங்கியர்கள்கொண்டுவந்தசர் 

செல்லைகிகர் குழலாள் சென்னாள இலேறிக் 

கல்லைகிகர்தோளார் கத்துயொடுமுன்னடக்க 4823 

வாகனத்தின் மீதேறி மங்கையர்கள் சூழற் தவச் 

சேகரமாய்ச்செனை இரண்டிருபாலும்கெருங்க 44&- 

ஆனைபுைசூழ வசவங்கள் முன்னடக்க 

மானைநிக/மண்மா.. வடி மங்கையின்முன்பாடி.வ.ர ABA 

ஈத்தியகோஷமது வாரிகியைப்போல்முழய்க 

பாத்திசைகள்கொண்டாடும்மன்னன்௪பைக்குவக்காள் 

வங்தந்தமாதுமுயர் மன்னனடி.கொழுது 

கற்தாமன்னாஞுழுற் கா Amauri Steg borer biG 

BHC ir NIT 5 5 GOT ch 6D) sb gb தான்கண்டிமையமருள் 

கரரோதஇமுக்கட் கடவுளிடஞ்சேர்ந்தால் 487 

காக்தரின்துன் பம் வழுக்கவென்னாலாகாது 

மாந்தளிர்மேனி மயிலின்௩நடனமழை 488 

பார்த்கரசன் கான்ம௫ழ்ம்து பைம்கிளியாள் கனக்கோம் 

சர்த்தியுளபுட வை செம்பொனுபகரிழ்சான் 489 

வாங்கியேமாகம்க மன்னன்சபையிட்டேடும் 

தாங்குபல்லக்கின்மிசை காஇயர்கள்கம்மோடு 490 

மைப்படியுங்கண்ணாளும் வந்தான்௧கடை த்தெருவில் 
கைப்பிடித்தவாள்வேந்தன் கான்முளையின்காதைசொல்வேன் 

அலகைவடிவாயிருந்தோ னவ்வையினல்வசத்தால் 

உலகமஇற்சோணாட் ரிறையூெனுககரில் 492



௫௯ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

என்றுமேகாட்ட மெடுப்போன்சுதனாகச் 

'சென்றுபிறற்கோன்றன் செய்திதனையானுரைப்பேல் 

இஙர்கனம்தைவிற்றே யிவனும்வெகுநானளாய்ச் 

சிந்தைமகழ்வாகவிவன் €வனஞ்செய்போதொருகாள் 

அடுகாலைநேரமங் காவணவீ இதனில் 

மதியிலானிர்தனக்தை மண்மதுவிலேசாத்இ 

உட்குழிந்தகண்ணு மொமுகுங்கொவொயுங் 

ஆட் கமதஇனிீள்மயிருங் கற்னோர்மனம்வெறுப்ப 

செவ்வானம்போலச் சிவந்தசிகையோடாரும் 
எவ்வாமுகமுமொளியில் சுரைவிரையபோல் 

பல்லும்படர்ஈ்து பருத்தகறுவுகடும் 

எல்லினிதம்போ லிருக்குமுடம்பழகும் 

இருந்துமிடையிற் சேர்த்கஊனாங்கொடியும் 

அருக்கவமில்லா னரையிலரிவாளும் 

இக்கவிதமா யிருந்தானங்கோர்கடையில் 

அக்கமுளமாது மருக்கதுக்கொப்பாவாள் 

மூங்கிலனதோளார் முன்பின்னுஞ்சூழ்6 துவா த் 

காங்குபல்லக்கின்மிசை தையலாள் தானேறி 

கேசத்தரசனிடஞ் சென்றவளுமேதஇரும்பி 

495 

40% 

49: 

498. 

499 

506 

501 

வாசத்தார்மங்கையுமே வந்தாள்கடை த்தெருவில்503 

சோர்ந்துவிறகூச் சுமையோரம்நின் றவனை 

ஓர்ந்தடங்கப்பட்டே யுரைப்பாடன்றோழியிடம் 508 

கண்டாயோபெண்ணே கடையோரரம்டிற்குமந்த 

மிண்டலுருப்போலிம் மேதினியிற்கண்டதில்லை 504 

இப்படியும்வேகனுமேயேன்படை.த்கான்கைவருந்தச் 

செப்புமுலைமாசருமே சேர்வாரோபாளெனவே 50௦:



தமிழறியும்பேருமாள ம்மானை. டட 

கோமகளுங்கே.ட்.கவுமே கூறுவாள்தோழியுக்கான் 

காமுகட்குகேராகும் நங்காயுலகமதில் 506 

இஉனுக்குமோர்பெண் ணிருப்பாளெனவுரைத்தாள் 

கவனிப்பிலாகவனைக் காரியுமிழ்ச்தாளவளும் 507 

பார்த்துவிறகுவிற்போன் பாவைகருவமதை 

வேர்க்துமன திலவன் வேணதெலாந்தானினைந்கான் 

வேசியிவள்வேர்தன் வெள்டாட்டியாயிருந்தும் 

யோ௫ியாசென்னை யுமிழ்க்காளிதுமுதலாய்க் 509 

தேடியோராயிரம்பொன் சேர்ச் திவளுக்கேயளித்துக் 

கூடிடாவிட்டாலோர் கோசாகானாவனென்று 510 

விறகுதலையன்றன் விட்டுக்குஞ்செல்லாமற் 

இறப்பமை தகாடதனிற் சென்றவனுமேதழைக்த. 

பூமாத்கைவெட்டிப் பொற்புறவேகாபமதாய் 

மாமரத்தினீழல்கனில் வந்துபடுத்தருந்சான். 518 

வருடமொன்றுக்கோர்கனி யம்மாமரத்திற்றுன்பழுக்கும் 

திருவிருந்தவிந்கனக்கோன் முனுமதைப்பார்த்து 518 

இன்பமுளவக்கனியை யேறிப்பறிச் வனும் 

அன்பாயதனை யருந்தாமலேமடியில் 514 

வைத்தவன்றான்பின்னும் வனத்தில்விறகுவெட்டச் 

௪ித்சமதிலெண்ணிக் இரும்பினான்காவதற்கு 515. 

இமட்சக்கனியை யிவன்பறித்துச்சென்றதன்பின் 

அர்தவனத்தே யருமையுளவோர் தவடி 516 

வருடமொன்றுசென்று வந்தம்மரத்திருக்கும் 

அருமையுளகற்கனியை யம்ழுனியுக்கானருக்தி 517 

மாதவத்தைச்செய்யும் வழக்கம்போலேமுனியுஞ் 

சூசவிருட்சமகைச் சுற்றியவர்பார்த்து 518



௫௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மக்கனியிலொன்றை முனிவனுய்கா மைத் 

றக்கவிதகு தறிப்பவனை 4 கான்பார்த்து 218 

மதியுடையாயிர்க மரக்கனிலேகானிருக்த 

அஇிமதுரக்கனியை யாரும்பறிக்கறுண்டோ 520 

சொல்வாரயெனக்கேட்ட நூயவனைத்தான்பார் த்து 

மல்லாருங்கிண்புயத்து மன்னன்விறகுவிற்போன் 521 

கான்பறிக்தேனென்றவனும் ஈல்கினாக்கனியைகு 

காரன்வாங்கிக்கொண்டு தவசிமனமகிழ்க்து 922 

சுகரனேயில்கு துலங்கும்விருட் சமெல்லாம் 

சந்தனமாரும் தறிப்பாய்கெனட்தோறும் 9 

படியிற்பொருள்சேர்கதுனக்குப் பல்லாண்டுபல்லாணடாய் 

மிஉயின்றிவாழெனவே வேகமுனிதானடந்தார். 584 

வெட்டினுனின்ற விருட்.சங்கள் தன்னிென்றை 

கட்டினான் சக்தனத்இின் கட்டைகளையவனும் » 28 

பண்டுவிறகு பகர்ஈதவிடங்களெலாய் 

கொண்டுவதூரிம் கொடுத்தானனேகருக்கு 26 

இந்தப்படியா யினல்கள் தவராமல் 

(Bib ob Bw Ha Con மின்னைவாங்கா தவனும் 527 

ஏந்இழைக்காயிரம்பொன்னெப்படியும்கான்கொடுத்து 

சாந்தமுளாளைக் தழுவுவகற்டிச்சைமகொண்டு 528 

பின்னுமவ்வுரதனிற் பிச்சைகளுமேயெடுத் து 

மன்னுவிறகூவிற்று வட்கான் இனந்தோறும் 529 

வாங்னெவர்தாம்விலையை வாங்கிக்கொள்ளென்றாலும் 

தாங்கள்கணக்கிட்டு தாராமல்வைத்திருந்தால் 580 

சமயம் வரும்போது தான்வாங்கிக்கொள்வனென்று 

அமைவுடனேயம்கு ௮றைவானவர்களுக்கு 531



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௫௭ 

இந்தப்படியாயிவன் விறகுவிற்றுவக்தான் 

சிர்தைம௫ழ்வாகச் செட் டியார்வீடதனில் 9௮ 

இருக்கும்பணிமா தெடுத்துவிறகதனை 

மழுக்கமழுஈமாராஞம் வைதக்சாளடுப்பிலொன்றை 

வைத்தவுடன்ச்மனத்தின் வாடையெங்குமேபரவ 
பூத்துறிகர்பல்லான் மூக்கில்விறல்வைத்துகின்றாள் 

பாழியங்தோ ள்வாணிபனும் பார்த்தான்புகைவாடை. 

கோழியிவவாசமுக்கான் தோன்றுவதேகெனவே51 

செட்டியார்கேட்கவுமே செப்புவாள்தோழியுக்தான் 

கட்டும்விறகினல்ல கட்ட தனையோம்மனிமன் ட 

கொண்டுவ இய்கு கொடுக்கிருனானஇலோர் 

துண்டெடும்துமேயடுப்பில் சஈந்தரனேயானநனை 587 

வைழ்தேன இலிருட்து வந்ததிவ்வாசமென்று 
ர உத்தமப்பெபெண்ணா ளூரைத்காள்விறகதனை 5:78 

பார்ப்போமெனவணிகன் பார்த்தான்சூ.வியலைை 
W
e
 Opi (LPB svear 6o1 குழலன்பார்மதிநு தலாய் At 

கொண்டவிலையின்௧ணக்கைக் கோசாயிவளவென 

செண்டுமுலைமாகாசே செப்புமெனவேயுரசைக்தான் 

மொய்ருழலாளக்த முதலாளியைப்பார்தலு 

மெய்யனேகா௪சவனும் வேண்டுவதேயில்லையென்றும் 

தனக்கோர்சமயமதுல் தான்வாங்கிக்கொள்வதென்று 
மனக்கனிவாய்த்தாலும் வாங்காமல்செல்லுஇன்றான் 542 

என்றுசொன்னாள்மா இயம்புவானவ்வணிகன் 

கன்றுசொன்னாயவனை மம்முடையபொன்கடைக்குக் 

கூட்டிவாவென்றவனைக் கூறியவனடங்தான் 

வாட்டடஙகண்ணாள் மறுகாறாதயம இல் 54d.



௫௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வர்தவனைத்தானழைக்து மாடல்கடைக்கேடு 

சுந்தரனேயவ்விறகு தூக்குமவனையழைக்து றத 

வந்கேனெனவே வணிகனவனைப்பார்த்து 

எ்கவூர்மீயிருப்ப இவ்வூர்புசாகனமோ 546 

॥றையாதுசையுமென்ற வணிகன்றனைப்பார்த்து 

அறைவானானையா அழகாருமிவ்வரின் 547 

பரதேசிகாட்டம் பகர்வோனெனவுரைச்தான் 

கரவேயிலாவணிகன் கல்லார்புயத்தானை 548 

அறைவாயிவ்வரி லகங்கள்தொறும்போட்ட 

விழகின்விலைவாற்கா விவரமுறையு(மென்ருன் 540 

மேகமெனவேகொடுக்கும் மேருகிகர்தோளான் 

பாகனையசொல்லார்கள் பார்திதுமடலெழுதுஞ் 550 

செல்லன இரூபன் செயத்தில் ரகுராமன் 

கல்விகனிற்கும்ப னஇகாசசத்இற்குக்ரீவன் 551 

கண்டமாணிக்கம்முறை கர்னனாராயணனைக் 

கண்டோர்கலிவிலரும் காரணம்போலென்மனதல் 

இருக்குங்குறையும்மா லீடேற்றவேண்டுமென்று 

கருத்தினினைக்தேன் கடவுள்கிடுபையினால் 553 

முடிப்பாயெனவே மொழிங்தான்விறகுவித்போன் 
படிக்குளுயர்வாணிபனும் பகர்வானவனிடம்தில் 55% 

என்னவுன்காரியத்தை யென்னிடத்இிற்சொல்லுமென 

அன்னவணிகன்முன் னறையா தவனுடிற்க 555 

௮கலவிருக்தவனை யன்பாயழைத்துரைப்பான் 

புகல்வாயுன்னெஞ்சின் பொருளைவெளியாக 996 

என்றவனுங்கேட்க வியம்புவானிர்சனத்தான் 

கன்றியுளாய்கேளும் கானும்கெகொளாய் 507



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௫ 
1 

வனஞ்சேறுமிவ்வூரில் வர்துவிறருவிற்.று 

இணமுங்காலட்.சேபஞ் செய்வதெனதுகொழில் 558 

கடைத்தெருவில்யான்விறகுக் கட்டோடுநிற்கையிலே 

படைக்கலஞ்சேர்வேகட்தினு. பாங்கிவெருபேர்சூழ 

தமிழரிவாள்வக்தவளென் றன்னையெஇர்கோக்கி | வே 

உமிழ் இவனுக்கோர்பெண் ணுடன்பவவொளோவென 

செப்பியவள் கா இியிடஞ் சென்மாளதுமுதலாய் 

எப்படியும்யானவளை யின்பமுடன்சேருதற்கே 501 

எந்தன்மன த் லிருக்கிககோபெண்ணமது 

அம்கப்படியா னனுபவிக்கக்கையதனில் 562 
e 

காசொன்றிலாகஇனாற் காரிகையாள்தனக்குக். [da 

கேசொவ்றுமிப்பணதக்கைச் சேர்க்சகவளுக்கேகொடு 

எண்ணிவிலையை பெவரிடத்தும்வாங்காமற் 

பண்ணளிமாலைப்புயத்தாய் பாங்காய்கிறுத்திவைச்தேன் 564 

என்றவ்வணிகன் இடத்திலவன்மொழிங்தான் 

கன்றுகன்றென்று நகைக் தே யிவனிருக்குய் 56h: 

கோலமென்னகைக்குவரக் கூடாதகாரியத்தஇல் 

1மாலமர்ந்தான் முன்பவத்கால் வம்சசெயலிதுவோ 

கற்றவரும்புவியின் காவலர்களின்னுமுள 

கற்றவர்க்குங்கிட்டாத நாயகிமேலிச்சைவைத்தான்! 

மேனாள்விதியை விலக்கவெவராலாகும் 

மானாள் மயலில் மனதுமைந்கானென வே. 50% 

விட்டில்விறகதனை மெய்யுடையான்தான்பார்த்துப் 

போட்டான்மதஇப்பாகப் பொன்னுமோராயிரற்கான் 

இன்னுமிவ்வூரதனி லெங்கெய்குகீவிறகு 

மன்னாரீபோட்டாய் வழுக்துமெனவேகேட்க 570



௬௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மா னை. 

இவன்விறகுவிற்றவிட மெல்லா£ கவருமல் 

அவன்வணிகன் முன்னே யறைந்தசான்காணம்மாளை 

கப்பாதவரையெலாம் தானழைகத்தேயோரிடத்தஇித் 

செப்புவனங்கிருக்குஞ் செட்டிமாரெல்லோர்க்கும் 

ஊரங்கணநீ ருறவுகீர்சேர்ந்காக்கரல் 

பேரும்பெரிகாகிப் பேருலகல்கதீர்த்தமதாம் 9/5 

கூலக்கிலிழிவுற்றோர் கூடினால்டல்லோரை 

ஈலஞ்செய்தவர்குலமெம் நாளும்புகழோங்க த்! 

இருத்தியேகொள்வரெனச் செப்புமறையதுபோல் 

வருத்தமுழுதஇருக்கும் மார்க்கமதையாமருளி Be 

காமவைசியர்சூலம் ஈம்மைமம்பிவட்தஇனாற் 

க்ஷூமமுள வரசாய் செய்தவனுற்தான் மகிழ ௦76 

கோரினபெண்ணையும்காம்கூடும்படிசெய்துவைத்தால் 

வா ரிவளைபூவில் மகிமைமிகவுண்டாகும் vei 

என்றுமுகலாளி யியம்புமொழிகேட்டு 

அன்றுவணிக ரனைவருஞ்சம்மதிம் தார் 578 

அவனையரசன்வடி. வாக்கமனதஇலெண்ணிச் 

சவ.ரகனையழைக்கே சவாமுஞ்செய்துபின்னுஞ் 5009 

சம்பம்கியெண்ணெய் தலைக்டெவேசெய்தார்கள் 

அம்பொன்னனாஞ்ஞசா ணவன்றன்னிடைக்கணிக்து 

கடுக்கனிட்டுக்காதற் கனத்தமுருகணிந்து 

அடுக்காய்மணிபஇம்த வாழியவன்கையிலிட்டு 551 

காஞ்சிபுரம்பட்டுக் கரைச்சோமனையுடுத்துப் 
f, பூஞ்சண்பகமாலை புனைந்தார்கழுக்க தனில் 582 

தெண்டிரைபூமகடன் செய்யகமழுக் சணியித் 

கண்டமாணிக்கமெலுங் கண்டமாணிக்கமதில் $8$



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௬௧ 

நாடேோறுமேபுகழ்சேர் காராயணன்கொடுக்த 

தாழ்விலாமுல்றுச் சரமணிம்தார்மாம்பதனில் 584 

தையலுக்குவாய்ம்த சமர்ச்தனல்லதம்பிதைதக்க 

துய்யமகமற்கோட்டைச் சம்தரன்மெய்யிலிட்டா/ 

படியிற்புகழோங்கப் பதினெட்டான்தைத்தெடு்த 

வடிவார்கலிக்கிக்துரா வைத்தார்சரசதனில் 566 

ஆம் LOOT Gy டானூருட் கூரிய 

அரதிதய்யாயிய்ம் தமலக் வாஸ்மீரப்பட்டணிய்மார் 587 

அக்கசிவகங்கை தன க்குமுன்பரயமைந்த 

மசாக்கலிங்கங்கிகொடுத்கு சூடாமணியணிர்தார் 58& 

மன்மதனைப்போல் வடிவாயலங்கரித்துப் 

பன்மணிகள மைக்க பல்லக்கின் மீதில்வைத்து.. 580 

ஆயிழைக்காயிரம்பொன் னன்புடனேகொடுத்துக் 

தாயிதழார்பல்லாக்கைச் முழ்மதுகெருங்கெர OQ 

காவலனுக்கேசிலபேர் கா யூசியேர்திவர 

சகேவரம்பைமின்னனையார் சேர்ந்துகடமாடிவச 591 

ஆவலுடனேயங் கடை.க்காய்கொடும்துவரப் 

ஈக
 

io
 பூவலனைவம்இயர்கவ் போகறுகட்டியங்கடற 5 

HEBEEI UU Yoel + ரன்புட aor Gud GH Ch 

சுட்தைமகிழ்ற்துமிக் எிங்காரஞ்செய்துபின்னுங் 505 

கோவேயபோய்வா ற மன்னு கூறியவர்கள் Ole oir (ay 

தேவேட்நின் போலச் செல்வோன்றனக்குரிய 504, 

பாறையினெழுமோசை பரவியாகாயமூதல் 

இறைவனகரி லிடி.முழக்கம்போலாக 505 

வருமோசைகேட்டினிய மங்கைதமிழறியும் 

பெருமாளுந்தன்றோழிப் பெண்களுடனேகூடி 596 

ar



௬௨ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மாடியின்மீதேறி வருமவனைச்தான்பார்த்துச் 

சேடியசேயாரிவனெச் தேசத்துறைபவனோ 597 

புவிய/சோகாவில் பொருந்துந்தமிழ்க்குரிய 

கவியரசோகாக கந்தருவனோவெனக்காய் 598 

பொன்கொடுக்தால்வாங்கிப் பூவையரேவாருமென்று 

அன்புளதோழிகளை யாங்கனுப்பித்கானிறங்கி 599 

சென்றாள ரண்மனைக்குத் தேவிதமிழறிவாள் 

கன்றாம்விறருதலை ராசனவள் மாளிகையின் 600 

வாசறனிலேயிறங்கி வந்தபரிசனம்தை 

கேசமுடனேிறிது கோம்றிறுத்நிவைல்து 601 

அப்பாலனுப்பி யடை.ப்பக்காரன்னுடனே 

திப்பாமொதியுடையான் முனிருக்குமப்போது 602 

அம்தமுள மா தனுப்பியதோழியர்கள் 

எந்த௩கர் வேற் இருக்குமிடமெனவே 603 

தாதியர்கள்கேட்கம் சன்னுடையமன இல் 

மேதினியாளூகின்ற வேட்கனலகாமும் 004 

பேசியவிம்மாதருடன் பேசவரிதாகருமென 

கூிமறுவார்த்தை கூருமலேயிருந்தான் 605 

மங்கையரெலாமிவன்றன் வாய்மொழிசொல்லாதபடி. 

இங்கிருப்பதென்னவென வெண்ணிமறுபடியும் 606 

பழமொழியோவேமங்தே பகரல்புதுமொழியோ 

கழறுமெனவேகேட்ட.. கன்னியர்கள்கன்னிடத்து 607 

ஓன்றுமுரையாஇவனும் ஒவியம்போலேயிருக்தான் 

மன் றலமர்கூந்தல் மங்கசைகள்பின்னும்நோக்கதி 608 

கோவேருறைகுடமோ கூறும்நிறைகுடமோ 

மாவேறுமன்னா மறையாதுசையுமென்ஞார் 609



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௬௩ 

ஒன்றுமுரையாஇருக்க ஊமையோசொல்லுமென 

மன்றைமர்தாரான் வதிலுரையா இரும்கான் 010 

யாதும்பதிலுரையா தங்கிறுப்பதைப்பார்திது 

மாதுஈல்லாரட்த மன்னனைப்பின்னும்கோக்டு 011 

தார்வேர்சதேயெங்கள் தலைவிதனக்கசூப்பணயம் 

நீர்கொண்டுவம்மதுண்டேோ கேரிலுரையுமென.. 612 

மன்னுவிறறாக்தலையன் வாயைக் இறக் துரைப்பான் 

கன்னியரேயுய்கள் சகணிகையர்கூயான்பணயம் 015 

கொண்வெ£தேனென்று கொடுக்தானவர்களிட.வ், 

செண்டுபூலையார் வழற்டச் சென்றுதலைவியிடம 614 

வைத்துவணய்கெயற்க மாகரங்கேகானுரைப்பா/ 
முத்துகளைமின்னேமம் முன்றிலிடம்வர்தவனை 019 

பார்க்தோமவன்முன் பகர்ந்தோஞ்சிலவாம்கறை 

சர்ச்தியுளானொவறேனுளு செப்பாமலேயிரு£்தாவ் 

கீர்வககதென்ன நிலைமையுரையுமென் மோட 

தாம்வேட்தனுங்கள் தலைவிகனக்காயிரம்பொன். 017 

இர௫்தாருமென்றவனு மெய்களிடமேகொடுத்தான் 

பைங்தொடியேயென்ற பாங்கயெலாத்தான்பார்த்து 

பத்தியுளமாது பகர்ீவா ளேயம்மனிழன் 

புத்தியுளானோவெனவப்போதுமைப்பார்மோழியர்கள் 

கேரிழையேயம்மனிகள் கேர்மைதெரியவில்லை 

காரிகையேயெங்களைழுன் கண்டோனொருவார்த்னை 

பேசினாலன் றோ பெருமைதெரியவரும் 

கேடியேயென்று நிகழ்த் இனா தோழியர்கள் 021 

தேடிவந்தோன்றன்னைம் தெரிந்தாளேமூடனென்று 

சேடியேபொக்கிஷம்தற் சேட்த்துற்கணயமகதை 622



௬௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வ தவனை தீஇண்ணைகனில் வைத்இங்குவாருமென்று 

சுந்கரிதோழியுடன் சொல்லியனுப்பிவைக்காள் 628 

சேடியர்கள்் கானவனைத் இண்ணைதனிலிருத்தி 

நாடியேவந்து நவின்றார்கள் தோழியர்கள் 024 

மாத்துயர்பொன்மேனி மானாளவணையிய்சூ 

கூத்தாமெண்டபத்இற் கூட்டிவாகோழியென 625 

அப்படியேயங்கே யழைக்துவரும்போது 

செப்பமுடியாதக சித்இரங்களைப்பார்த்து 626 

பாகின்மொழிமாகரெனப் பாவைகளைத்தான்பார்த்து 

மோகுதக்தாசைச்ஈடலில் மூழ்கியேரின்றுவிட்டான் 

கங்குல்விடிந்து கதிரோனுகயமதில் 

அங்குநின்றோனப்பா லடிபெயர்த்துவைப்பதையே 

கண்டார்களந்தமுள்ள காரிகையாள் தோழியர்கள் 

சண்டாளமூடாகீ சான்மோசம்போனாயே (29 

பனிப்பகையோனுதயம் பார்க்கவிலையோபாமானே 

சனிபோலவக்தவனே தான்விலகிப்போவெனவே 

பழமுறம்தாலவனைப் பாரிவவ$£ர் த்இயுற 

விழவோங்கியேயடிக்து வீழ்த்இச்சிலாக்கள்பின்னும் 

பிடரிதனிற்குக்்இப் பெண்களவனைவிரைவில் 

ஈடவு௩டவுமென மாரியர்கள் தள்ளிவிட்டார் 632 

தெருவதனில்வர்துயான் சேகரித்துவைத்்இருங்கு 
அரும்பொருள்பொன்னாயிரச்தை ஆயங்கவர்கள்தான்பறித் தக் 

கொண்டார்கள்பெண்களென்று கூகூவெனக்கதறும் 

மிண்டன்றன்௪த் சமை மெல்லியர்கள் தால்கேட்டு 

இக்ிகனைகாலம்வரை யிங்குவந்தோரிப்படியாய்க் 
கத்தினதேயில்லையிவன் கத்தும்விவரமகை 635



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை, ௬௫ 

நாமறிவோமெனவே மாரியர்களோடிவஙந்து 

பூமனேயிய்கு புலம்புகின்றகாரணமேன் 636 

வாருமெனவழைக்து மங்கையர்கள் தானுரைப்பார் 

ஈிருருவேட்தேநீ தெருவிலேசத்சமிட்ட 637 

காரணஞ்சொல்லுமென்று காரிகையார்தாங்கேட்க 

வாரணம்போல்மேனி மன்னவனுமேயுரைப்பான் 638 

கூடியவளோடு கொஞ்சியிளையாடுகற்குத் 
தேடியபொன்னைத் தெருவிலிறைத்ததுபோற் 039 

கொடுத்தேனதைவாங்கிக் கொண்டேதெருவதனில் 

விடுத்கேயடி.த்தால் வெளியேயான்போவேனோ 0%0 

ஞாயமிலையோ உடுயிலையோயிவ்வூரின் 

தூயவரசனிட.ஞ்சொல்வேனெனமொழிக்தான்.. 04] 

கொடுத்தபொருட்கர கூடாளொருபோதும் 

அடுத்தகவியுரைப்பே னதற்கருப்பொருளுரமைத்தால் 

சேர்வாயெனக்கவியைச் செப்பினாளோர்மாது 

தார்வேக்சசன்் பொருளைச் தானநியமாட்.டாமல் 648 

நின் ருன்பேய்போலவனும் கேரிழையார் தாமறி£து 

குன்றாவலிமையுள்ள கோமானைப்பின்னுமந்தப் 644 

பரங்கியர்கள்கூடிப் பருத்தகமுகையின் மேல் 

ஆங்கவனையேற்மழி யவ்யூர்தனைவலமாய் 645 

சுத்றிப்பழைய துடைப்பத்தினாலடித்துப் 

பற்றினாவ்வடியைப் பட்டுமுன்னாலிவரால் 646 

உதைபட்டவமானமுட னூர்க்குமேபோகாமற் 

சிதைபட்டங்கேயிருக்கும் தேசத்தரசரிடஞ் 647 

சென்றுமுறையிட்டவனைச் தேர்வேந்தரும்பார்த்து 

கன்றாச்சவளிடத்தில் நாங்களவமானமுற்று 648



௬௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

செருக்குடையாளைச் செயிக்கமுடியாமல் 

இருக்கிறோமெம்விதியை யெண்ணிமனதுகொக்கே 

ஏழ்சளிடஞ்சொல்வ இனா லென்னபயனுண்டாகும் 

பொல்குகடலுலகற் பூவைதனைக்கவியாஸ் 050 

வெல்வதரிதெற்க வித்வசனர்வம்தாலும் 

மல்லா முக்கிண்புயனே மாமதுரைக்கேயேகச் 051 

சாதுரிய மானகு Ming சம்கத்தாரிட 4S ல் 

நீதுரிதமாய்ச்சென்று நேரிலழைத்துவம்தால் 652, 

செந்தமிழாளைர் செயிப்பரோ யெப்படியோ 

அர்தமுளானேயென் றரசொலாற்கானுரமைத்தாம் 6553 

காரிகைக்காயிரம்பொவ் சஎட்டிட யான்பட்டக ழை 

ஆரிதனையறிவாரவ் மி..ம்யான்சென்றிகிவேன். 65% 

என்றவன்மோப டன் எல்னான் உடலுக்கு ச். 

சென்றுவிரைவாகச் சேர்ந்கான்கணம்மானை 055 

அடுத்தகிரா மமிரும் தாயர் லர்பாற்குடங்கள் 

எடுிழத்தயர்சங்கம்துக் Cac ஞூ ்பொ முதிலிவன் 656 

முன்னேபோய்கின்னு மூரடனஇிகோபமதாய் [ sar 

என்ன....॥யிக்குடத்தி லெய்ருகொண்டுபோவதென்றா 

சங்கத்தவர்களுஃகும் தான் போகும்பாற்குட.ம்கள் 

அுங்கனேயென்றவர்கள் செ ன்னாரிவன் முனி து 658 

சங்கமெனும்பெருமை தான்வேண்டுமோவவர்க்குப் 

பங்கமிலாப்பாலைப் பருகும்காமுமுண்டோ 659 

என்றுசொல்லிக்குடங்க ளெல்லாமுடைத்ீறுவிட்டான் 

கன்றிடையர்மனது கன்றியஇலொருவன் 660 

தண்டமிழின் சங்கம் தலைவர்தமக்காகக் 

கொண்டுபோம்பாலின் கூடத்தையுடை _ம்துவிட்டாய்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௬௭ 

கன்றெனவேயாயன் உடம்தான்றமிழோர்முன் 

சென்றிடையன்ஈடட்த செய்திகனையுரைத்தான். 665 

கேட்மிமன இம் இலேசமிகவாகுத் 

BIT, 19.88 (LPOMt oi னைத் BIGOT LITT க்கவேணுமென்று (04 

வரும்போதுகேரிலங்கே வந்தான் பிறகூவிற் போன் 

அரறாம் 2பொாருளையுணர்வோ ரந்மமிலானைப்பார்த்து 

எமக்காகும்பாற்றுட த்தை யேணுடை_க்சாயெனவே 

உமக்குத் மமிழ்ச்சற்கமென உண்டே ரஈபேரிவ்வுலகில் 

பலகையென்னகல்வி பத (HM, இமையென்ன 

நிலமையிலாகிரும் a சகரலவென்றெண்ணியிங்கு 666 

உடைம்சேனென் வே புரைத்தானவர்களிடம் 

மிடைத்தார்புயம்மார் விரும்பியிங்குவ்குவிகஞு 667 

சொல்லுமெனக்கேட்கச் செரல்லுவான் மறபடியுள் 

கல்விக்குரியகொடி. கட் டூயுறையூரில் 668 

தனக்குநிகசரொருவர் தாரணியிலில்லையென்.று 

அனமெனும்சன்னடையா எாம்சூதமிழறியும் 669 

பெருமாளெனும்பேர் பிரபலமதாய்விளங்க 

இருமாநிலத்இி லிருக்குங்கவிஞரிட.ம் 670 

முந்தியவள்பொன் முடிப்பாகவாங்கியங்கு 

வந்தவரைக்கவியால் மாதும்பொருளுரைக்கச் GF] 

சொல்வாள்சொல்லாதவரைக் தோழிகளாலேயடித்து 

வெல்வாளம்மாகால் விறல்வேட்கருங்கவிஞர் 672 

அடிபட்டுகொந்தம் கவர்கள் நகர்க்கேகாமல் 

பிடிபட்டமான் போற் பருத்தவறிவிழக்து 673 

பந்துசனமிழங்து பாரரசர்கீர்க்இயற்றுச் 

சொந்கககரிழஈது தூயபெண்டீரும்மிழந்தே 074



௬௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

இருக்கிருரய்யா பிராசாஇராசரெல்லாம் 

பெருக்கமுடன்வாழும் பெண்பிள்ளையைச்செயிக்கக் 

தான்முடியாதவர்க்குச் சங்கமெனும்பெருமை 

ஏன் வேண்டுமென்றிவனு மின்னமனேகமதாய்ச் 0706 

சொல்லியவன்பின்னுஞ் சொல்வானவர்களிடம் 

மெல்லிகல்லாளின்னம் விவாகமில்லாதப.. 077 

கன்னிகாமாடமஇழ் காரிகையாளிருக்து [ன் 

Parco doors? செலுக்துகிறாளென்றுரைக்தா 

சொன்னமொழியெல்லாஞ் சுருஇயுணர் வோர்கேட்டு 

மன்னவனேயி௰்காள் வரைகாமறிந்தஇல்லை 679 

எதஇரிலாஇர்கா ளிருந்கோமதுரை தனில் 

மதியிலாப்பெண்ணால் மஇப்புக்குறைவானால் 680 

என்னபெருமை யிருக்கின்றதெய்களுக்கு 

கன்முயிருந்ததுகாண் நாம்பிழைத்கவிண்பிழைப்பு 

எங்களிடமுறைகீ யிட்டகோர்காரணம்தைத் 
.தூங்கனேசொல்லுமெனச் சொல்வானவன்பணிட்து 

ஓயாகானவ்வூரில் ௮இகா லவேளை தனில் 

மெய்யாங்கடைக்தெருவில் விற்கவிறகைவைத்து ம 

தானிருக்கும்போது தான்வங்தாளந்தவழி 

கானிருக்குங்குழலாள் காறியுமிழ்ந்தாளெனையும் 084 

இவனுக்கோர்பெண்டா னிசைவாளோசேருதற்குப் 

யபுவனமதிலிவனைப் போலழகுகண்ட இல்லை 685 

என்றுசன்ரோழிக் கெயம்பினாளன்றுமுதல் 

குன்றுமுலையாளைக் கூடகானிச்சைவைத்து 686 

esa ipCorri Cinajid 2 enoy,ols gues lev 

ஆக்கமுளவணிக ராருமகத்தில்விறகு 687



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௬௯ 

போட்டவளுக்காகப் பொன்னாயிரஞ்சேர்த்து 
வாட்டடங்கண்ணாட்கு வழங்கினேன் வாய்கியெனைத் 

துடிக்கவடி.த்துக் துரத்தினாள் தனையும் 

படித்தவரென்றிங்கு பகர்ம்கேனெனவவனுஞ் 689 

சொன்னானவன்சொன்ன சொல்லையவர்ஈம்பாமல் 

கன்னல்மொழியாட்குஃ் கவியொன்றெழுஇனசே (90 

மின்னேரிடையாய் விலைபே௫ிவாங்குமது 

பொன்னாயிரமுண்டே. போதாதே யெங்காஞஞ் 691 

சம்றென்றிராசே ச௫ராகவாங்கியது 

பொற்றொடிக்குப் போதும் புக்வாயெனவெழுஇ 

இவ்விசமாய்க்கவியை யேற்படுதிதியாள்வசத்இத் 

செவ்வையுடனாயிரம்பொன் சேர்த்தனுப்பினாருடனே 

வால்கியவனடந்து வந்தங்குறையூரில் 

தாங்குமிள முலையாள் தையலுடவாசறனில் 69-4 

தின்றானவனையுமே கேரிழையார்தோழியெனுங் 

கன்றுறையுங்கையார் காளைதனைப்பார்த்து 635 

QaadIo@uarhuGu Osoroapiac Csr Suit sor 

nama 5 sdverer CFCFi toringyonm wi ool th 5G C5 

சங்கம்தாருங்கள் தலைவிதனக்காகப் 

பங்கமில்பொன்னாயிரமும் பன்னுகவிதையொன்றுள் 

கொருித்தனுப்பினார்களென்று கூறினாப்போது 

கொடுத்தகவியொடுபொன்தோழியர்கள் தாம்வாங்கித் 

தங்கள்கலைவி தமிழறியும்பெருமாள் 

மங்கையிடங்கொடுத்தார் வாசித்தவள்பார்த்துச் . 

சீதேவியேதெனவே செப்புவார்தோழியர்கள் 

மாதேமதுரைககர் மன்னுசங்கத்தார்கள் 700



௭௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

பமுதில்லாமலமைக்க பாசரமோசாளிடத்தில் 

எழுதஇியனுப்பி யிருக்கிராரென்றவர்கள் 708 

சொன்னதைக்கேட்டவளுஞ் சொற்பொருளையும்பார்திதுக் 

கன்னியும்கோபழு...்ன. உட்்டினாளோர்கவியை 708 

ஆடைபருகத்இிதருமாகி லங்கொருத்தி 

கோடிபரும்இதனைம் கொண்டென்செய்வாள் மூடர் 

ஆவி திதிறமையுண் டாயற் கற்றறும் கொண்டுலடுற் 

சபிப்பரோ சங்கக்தவரென்றா or oer ip) 7 04 

வந்தவன்றன்னிடதக்தில்மங்கைகல்லாள்கான்கொமித்து 

அந்தமிரும்பசும்பொன் eis த்தையும்மனுப்பி TOS 

வைத்தாளவன்வாங்க! வந்தான் மது ரைநகர் 

பொய்ம் மமொழியில்லாப் புலவரிடங்கொடுத்தால் 

வாங்கியசனையவர் வாடிழ்றுப்பார்த் துடனே 

தாங்கொணொாக்கோபமுடன் சங்கத்தவரெழுற்று TOF 

'வெள்ளாட்டிஈம்மை விவேகமிலாச்களென் மு 

கள்ளாம்ந்தகூந்தலுள காரிகையாள் கானெமுஇ TOE 

கொடுத்தாள்காமாட்டியவள் கொண்டகருவமதை 

ஆடுத்துக் 4கடுத்தங் கவமானமுீசெய்துபின்னும் 702 

காடறியவங்த ஈகரரசன்றான றிய 

முடனுக்குமாலையிட்டு மொய்குழலாளையிகழச் 7] 

செய்யாவிடில்கமது சீரும்பிரபலமும் 

பபொய்யாய்முடியுமிர்கப் பூவுலகமாமதனில் 711 

செய்யகோமட்டியெச்சில் இன்றவொருகாகமது 

ஆமய்யவன்னபட்.சியுடன் சூளுற்றதுபோல 712 

சோழன்வெள்ளாட்டி துணிவாய்ஈகமையுலகற் 

ஐாழ்வாய்கினைக்கலவோ தானெழுஇனாள்கவிசை 713



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 61% 

காற்பத்தொன்பான்பேரும் நாமவளூர்க்கேயேகி 

வேற்கணாளைக்கவியால் வெட்கமுறவேசெயித்து 714 

அவள்வாழ்மனையை யடியோடேதானிடித்துப் ் 

புவனமதிம்கீர்த்தி பொரும்தும்படியாக ் 715 

காம்செய்வோமென்றவர்க்கு நற்கீரர்தகானுரைப்பார் 

காம்புநிகர்கோளாளைக் கல்வியினாலேசெயிக்க 77% 

எல்லோருஞ்சென்றா லிழிவல்லவோகமக்கு 

வல்லார்தனத்இயிடம் மன்னவரேயானேகி 818 

இருமானிலக்திலுளோ செல்லாந்தமிழநியும் 

பெருமாளெனுஞ்சொற் பெயரைவிலக்கிவைத்து “18 

விவேகமிலானான விறகுக்கலையனுக்கு 

விவாகமுடித்தவளை மீண்டிவ்விடஞ்சேர்வேன் 719 

என்றுகற்கீர ரியம்புமொழிகேட்டு 

அன்றுசங்கத்தா ர றைவார்கற்கீரருக்கு 220 

அவ்வைவரத்தா லவள்மிசூகர்த் திபெற்று 

செவ்வையாங்கல்விதனிற் நீர்க்கவிற்பத்இியுற்று 72] 

விக்வசனராலும் வெல்லமுடியாத 
தத்தகைமொழியாளைம் கானெப்படிச்செயிப்பிம் 722 

முத்தனேயென்.று மொழிந்தாரங்குள்ளவர்கள் 

அத்தனருள்பெற்றோ னறைவானவர்களுக்கு 723 

சென்றுறையூர்புக்கிச் சேயிழையைக் தான்பார்தீது 

வென்றுகமிழழித்து மீளேனே யாமாகில் 42௧. 

விருட்இருக்கவுண்ட வெறும்வலிய சொப்பாவேன் 

வருந்காதிருமெனவே மன்னுகவியோ னுரைத்தான் 

செய்யசங்கத்கார் சிவசிவாவென்றுகையரதற் 

௮ய்யசெவிபொகத்தியங்கு சொல்வார்நற்கீரருக்கு 726.



612. தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

அப்படியேசென்றங் கரு௩்தமிழாளைக்கவியால் 

எப்படியும்வென் றே யிவன்மனக்குமாலையிட்டு 127 

வாழும்படி செய்து வாருமெனவனளுப்பச் 

சூழுமல்ர்ச்சோலை துன்றுமுறையூர்க்கு 728 
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பாரங்காயமைக்இருக்கும் பாமையிலோர்கானகத்திற் 

மஹேங்குபலாவிலுப்பை தேமாபுளிமருதம் 130 

அத்தியாஈுகொன்றை யாம்.இயுசிலுடையும் 

யத்இிரிசோஇயடில் பாதிரிபாலைவிரை vol 

பூவரசுபுன்னை புரசுய்வல்காயாவுக் 

தாவரமதாயிருக்குய், சண்பகமுமாமலகம் (32 

வேம்கைகல்லிம் இபன்னீர் வேலா கருய்காலி 

பூங்கமுரூகோ ங்ளூ புனி2வெப்பாலைமரங்கள் (os 

இடமிலாதோங்கி யிருக்கும்வனமதனில் 

கடந்துபோம்போது ஈடுக்காட்டிலேயொருவன் 784. 

வட் டத்தாரியிற்படர்க்த வள்பிக்கொடியறுத்துக் 

கட்டப்பாறையாற்கிழங்கைக் பல்லியெடுப்பதனை 795. 

பார்த்துகற்கரரொரு பாவனையபாவாகச் 

சேர்திதுளத்திலவைத்துச் சென்றார்வனங்க!..£.து 720: 

வெளியேறியேவிறகு விழ்போனைக்தான்பார்த் ந 

அளிழுசலுங்கூர்த லழகார்தமிழறிவாள் 737 

இருக்குமனையி லெதுவும்விசேட முண்டோ 

கருக்கமுடன்விவரஞ் சொல்வாயெனக்கேட்ட 798 

ஃற்&ரரோகெவில்வான் விறகுவிற்போன் 

அற்புகமென்சொல்வே னவள்வாழரண்மனைக்கு 799



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௭-௩ 

வாசலறுபத்தொருகால் மாணிக்கத் கால்கிலையுக் 

சேசுறும்வாசறனிற் இங்கங்க£டி புலி 740 

மோடிசெய்மொன்னச்் முதர்கவிசொல்கன்னியருக் 

தேடியகாய்குரங்கு சத்இிரமண்ட.பமும் 741 

சொல்லற்கரியவெகு சூத்இரப்பாவைகளும் 

வெல்லற்கரியகல்ல வெ௫்கரியின் தக்தமதாற் 742 

செய்தங்குவைக்இருக்குஞ் சித் இரக்கட்டில்களும் 

துய்யகிணறுந்துலங்குருங்குமச்சேறும் [43 

கன்னியர்கச்சேரிசெயுய் கல்விமிகும்மண்ட பழும் 

இன்னும்பலவா யிருக்குஞ்சிறப்பெனவே 744 

நாகனேசொன்னார்கள் கானறிந்திலேனதனைச் 

சூசதனைச்செய்தே துரத்துரொள்போனவரை 745 

என்றவனுங்கூற வியம்புவார்ஈம் ரர். 

கன்றுகாணிந்த ஈகரம்இல்கியேடுச் 746 

செம்பருத்திமல்லிகைப்பூ சீர்கட்டெறும்புடனே 

அம்பூரும்கண்டும் அரம்பைகருப்பங்கழியும் (4a 

எண்ணெய்க்துணியு மெலுமிச்சைநகற்களியும் 
வண்ணமுளவேய்நெருப்பும் வாங்குயிங்குவாருமென்றுூர் 748 

அங்கிரும் தூர்சென் ஐவனுமெல்லாம்வாய்கித் 

தங்காமல்கற்கரர் சன்னிடத்திலேகொடுதச்தான் 749 

இருந்தவிடக்டைவிட் டெழுந்துவழிதான் கூடி. 

இருந்துந்இரிசிரனூர் சென்றுமேற்கேழுகமாய்ப் 750 

பார்த்தார்கற்€ரர் பரிதியுதிகச்தகாப்போலச் 

சர்த்தியுளமாடி தெரியுய்கலசமஜை 751 

கண்டுவிறகுவிற்குங் காளைதனையேபார்த்து 

- விண்டொமொடிதனில் மேலேதெரியுமந்தக் 752 

எ



௭௪ தமிழறியும்பேருமாளம் மானை. 

கலசமிருக்குமிடம் காவலவன்கட்டிடமோ 
சலசநிகர்வதனக் தாளிருக்குங்கட்டிடமோ 753 

சொல்வாயெனக்கேட்கச் சொல்வான்கத்&ரருக்கு 
வெல்லுதமிழாள் மேவுமரண்மனையென் 754 

றுரைத்தானதுகேட் ரொப்பார்ஈற்£ரருமே 
விரைத்தடப்பொன்னிகஇ மேவியழகார்ந்த 79D 

இதுவோ௫ிராப்பள்ளி யீதோவுறையூரு 
இதுவோதமிழறிவா ளெல்லையிதுவோகம் 756 

மிறைவளர்க்குஞ்சங்க மிவளழிப்பகென்னேயான் 

குூறைவறவெல்வேன் குறித்தெனவேசபதம் 757 

செய்துமேயர்ககர்க்குச் சென்றுசாயங்காலம் 
மொய்குழலாளையவர் மோசமதுசெய்வதற்கு 758 

இச்சையுளானை யிருத்தியேவோரிடக்இழ் 
பச்சைவடமாடையுடன் பாகைகடுக்கணாழி 750 

ஆப. ரணமெல்லா மவன்றன்னிடங்கொடுத்துத் 

தாபரமாய்மூடன் றரித்தவுடைதகான்வாங்குத் 760 

தலையிலிடுப்பிற் றரித்தங்கூனும்கொடியைக் 
கலைவல்லான்றன்னிடையிற் க.ட்டியரிவாள்சொருகி 

விறகுதலையனைப்போல் வேட.மதுபூண்டு 
அதமுடையான்வாழை யதிலுள்ளபட்டை தனைக் 7602 

கட்.டி.ச்சுமையாய்க் கனத்தகலையில்வைத்துக் 

திட்டிலாக்கல்வித் தமிழறிவாடன் மனைமுன் "63 

வெய்யோன்கஇிரெறிப்ப வேற்கணார்பின்றொடாப் 
பையவருகிறதென் பயனறியேன்றுய்யபுது 70% 

மலர்த்தடங்கண்வாய்ந்த மயிலனையீர்கொள்ளீரோ 
விலைக்குவிறகோ விறகெனவேகான்கூறி 765



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௭௫ 

கொண்வெருவோனைக் கோதையவடோழி 

கண்டிவன் போலாருங் கவிசொன்னபேர்களில்லை 766 

எவர்கள்வரீகாலு மெமதுதலைவிசொலும் 

கவனமஇன்பொருளைக் காணாமல்காணமுத்றுப் 762 

போனவரல்லாத் பொருள்சொன்னபேர்களில்லை 

ஈனனைப்போலே யிருக்கிறான்ரூபமதில் 763 

எத்திசையிலுள்ளோர்க ளெல்லாம்புகமுகன்ற 

வித்துவான்போலே விளங்குகிவன்வாக்கு 769 

வியப்புற்றவர்களுற்கான் மெல்லிகல்லாள் தன்னிடத்தித் 

பயப்பட்டெனே பதர்ந்துகவியதனை 779 

மாழையுறுங்கன்னிஈம் வாசறனிலேயொருவன் 

வாழையின்பட்டைகனை மன்னன்றலைமீதுவைத்து 

சொன்னகவியீகெனவே சொன்னார்கள் தோழியர்கள் 

கன்னிகையுமோர்ந்து கவியொன்றெழுஇனளே 772 

உள்ளீ ரம்பச்சை புகையுமெறியாது 

கொள்ளீர்விறகென்று கூறினீர்மெள்ளவ௩து ர் 

விணமேபோமுன் விறகதனையேயெடுத்த 

பாணசரோவென்று பகர்ந்தாள்கற்பாமாது Vi4 

கொண்டுபோய்மாதர் கொடுத்தாரவனிடத்இற் 

பண்ததும்புமாவான் பகர்ந்தானொருகவியை 875 

சாலவளர்ந்ததுண்டு சாலகத்திலேபுகைடோம் 

நீலவிழிமா தருக்கு நின்றெரியுமே கோலக் 770 

கலைக்குள்விலையல்குற் காரிகையே கொள்ளீசோ 

விலைக்குவிறகோ விறசகெனவேதான்மொழிரதார் 777 

இர்தக்கவிகனைக்கொண் டேகுயேதோழியர்கள் 

அற்தமுள்ளாளுக்கே பறிவித்தாரப்போது 778



௪௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மாதுகல்லாள்கேட்டு மனதுமிகமகழ்க்து 

சாதுரியமான கமிழ்த்தலைவனாகுமிவன் 779 

கன்னிகழியாமற் கடத்தினோம்காளதனை 

என்னநினைநக்இவனு மிங்குவர்ககாரணமோ 780 

கம்மைச்சோஇக்கவிவன் நாடியேவர்தெனது 

கொம்மைமுலையிலிச்சை கொண்டிங்குவர் தானோ 

ஆனாற்சமக்தை யறிவோகத்கல்வியுள்ள 

கானார்மலர்மார்பன் கட்டிடங்கள்சான்௧கடந்து 782 

நம்மோடெ.இர்த்து நாம்சொல்கவியதற்குச் 

செம்மையுளபொருளைக் தேர்ந்துரைப்பானாகிலந்தக் 

கோமானைக்கூடினாற் கூற்றமேயில்லையெனப் 

பூமாதன்னாளும் புனைந்தாளொருகவியை 784 

பால்பாயவெட்டிப் பசுமையுலர்ந்ததுவோ 

கால்பட்டுவீழ்ந் துதைந்து கட்டினையோசாலப் 785 

புகையுமோவுண்மை புகழ்ந்துரையாய்நீயும் 

வகையாகவாசலிலே வர்தெனவேயெழுஇ 786 

பாம்கியிட த்நிலந்தப் பைங்கிளியாள்கானனுப்பக் 

தாங்கும்விறகுக் தலையனதைவாங்கி (87 

முதிதுககையாளின் pon opus Seen out gi 

பத்தியுளமன்னன் பகர்க்கானொருகவியை 788 

௪ரமுலர்ந்து எலும்புபோலேகாய்ம்து 

சாலவெரியுமித தையலேயபோதுசென்று 789 

இ.ரவுவருமுன் இகலாமலென்னுடைய , 

விறகதனைக்கொள்வாய் விரை$தேயெனவெழுஇ 790 

கொடியிடையாள்கையிற்கொடுத்தாரதைவாங்கி 

முடிவேந்தன் காஇமகள் மொய்குழலாளிட த்இல் 70]



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௭௭ 

வைத்தார்களந்தமுள்ள மாதுநல்லாள் தான்பார்த்துச் 

சித்தப்பிரமையுடன் செப்பினாளோர்கவியை 192 

விறகோவிறகென்று மென்மேலுமேகூறும் 

விறகுவிற்பான்றன்னருகில் மேவிவிறகதனை 793 

விலைகேட்வோருமென்று மெல்லிரல்லாள்தான்் கேட்டாள் 
கலைவாய்தமிழறியும் கன்னியெனவெழுஇ 794 

தந்தாளதைவாங்கிம் தாஇயுகற்€ரரிடம் 

வர்துகொடுத்திடவே வாடத்துப்பார்$ தவரும் 795 

நன்றுகன்றென்று ககைத்துகற்கசரப்போ 

சென்றைக்தாம்வாசமனிம்செப்பினாரோர்கவியை 796 

கட்டுவிறகுவிலை கன்னியசேகூறிடுவேன் 

வெட்டுவிறககனை விரனாரிட்டதொரு (90 

கறையார்குழல்மடவீர் நானிங்குகொண்டுவந்த 

விறகாயிரம்பொன் விலையெனவேகவியை 798 

எழுதியேபாங்கி யிடத்திற்கொடுத்துவிட்டுப் 

பழுதிலாவைந்தாம் படி.வாசலைக்கடங்தான் 799 

கொண்டுதமிழறியும் கோதையிடங்கொடுத்தார் 

வண்டுமிகர்கண்ணாள் வாடித்துப்பார்க்துடனே 800 

நல்லகவிக்குரிய ஈற்கரதேவருக்கு 

வல்லமையோடோர்கவியை மாதுமறைந்தனளே 801 

பச்சைமுழுது மெரியாதுபாரிடத்தில் 

இச்சையிதுவென்றோ வியம்பக்கேள்நிச்சயமாய் 802 

உள்ளவிலைசொல்லுகென வோதத்தெரிர்துவந்து 
இள்ளைகாள்சொல்லுமெனசக் இீர்த்தியுளாள்தானுமைத்தாள் 803 

ஆயிழையாள் தன்னுடைய வாரழுவதுவாசற் 

அ£யவனுஞ்செல்ல சுந்தரியாள் தாஇயவள் 804



௪௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

கொடுக்கார்கவியதனைக் கோமானிடந்தனிலே 

அடுத்தபொருள்கோக்கி யறஹைவானொருகவியை 805 

ஐூநாறிரட்டிப்பொன் னப்புறமுஞ்சோறுகறி 

என்னூர்விறகுவிலை யிப்படியேமுன்னேகான் 806 

சொன்னபடியொநிய சொல்வதறியாப்பேதைக் 

கின்னபடியென் நியம்புவீரென்றுரைக்க 807 

அக்தக்கவிகொண் டறைந்தார்கள் சாயஇக்குக் 

தந்திடையாள்் கேட்டுமனக் தன்னில்விசனமுற்று 808 

ஆயிரம்பொன்னாமி யரிசிபருப்புடனே 

காயும்பலசரக்குங் கற்றுசொல்லிகன்னிட.தஇல் 809 

தற்துவிறகுக் கலையனிடங்கொடுத்து 

இந்சனத்தைப்போட் டேகும்படியுரைத் து 810 

வாருமெனவனுப்பி வைக்தாளக்கன்னிகையுல் 

தாருடையகற்கூக்கற் முதிய/்கள் கொண்டுவந்து 811 

அரிசிமுதற்சாமானாயிரம் பொன்னுங்கொடுத்து 

வரிசையுளாய்விறகை வாசறனிற்போட்டுவிட்டு 819 

செல்லைனவெட்டாம்வாசற் சென்றந்தக்்கரருமே 

வல்லார்தனத்ிதனை மன்னனருகழைகத்து 813 

தந்கபொன்னுங்கள் தமிழறிவாட்கேபணையம் 

இக்கவரிசிக் கஇமெசனமேவிரசப் 814 

பாகனையசொல்லீர் பகருமுங்கள்பாவையர்க்கூப் 

போவென்ராற்கூடாது போகேனெனவெழுதகி 815 

தந்தனரேயம்ருகின்ற தாஇயர்கடம்மிடத்தில் 

வந்துதமிழறியும் மங்கையிடந்தனிலே 816 

பூமன்னன் சொன்னதெல்லாம் பூமாதிடமுரைத்தார் 

நாமென்னசெய்வசதன காரிகவலையுத்.று 817



“தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௪௯ 

இருந்தோமுலகில் வயதிருபக்தைற்சாசூம்வரை 

இருத்துங்கவியிற் செயித்தபேரில்லையிவன் 818 

சொல்லுல்கவியின் ஜொடர்புமிலக்கணமும் 

வெல்லுக்இறமையுள மிக்கதைரியமும் 819 

யோடித்கால்கம்மா லொடுங்கானொருக்காலும் 

சேசத்இிலாருஞ் செயிக் முடியா இவனை 820 

ஆனாலுமின்ன மறிவோமெனக்தெளிக்து 

மேனாள்விதியை விலக்கவெவசாலாரும் 821 

என்றுபலவிகமா யெண்ணியக்தக்கன்னிகையும் 
சின்றததன் தாஇயிலேசர் கநேரிழையைம்கானழைத்து 

பொன்னதனைஈமது பொக்கவூச்இிலேசேர்த்து 

அன்னையேயங்க யரிசிதெனைச்சமையற் 623 

செய்இிங்குவ$தவனை க் இண்ணை தனிலிருத்இத் 

துய்யனதற்கென்ன சொல்லுகிமுனெனவே B24 

கேட்டவொவென்று கிளிமொழியாளனுப்ப 

வாட்டடங்கண்மாதர் வந்தவரை த் இண்ணை தனிஷ்825 

இருமென்றுரைத்திவ/்க ளெல்ளோருமோர்புறமாய் 

மருவார்குழலார் மறைவாயிருந்தார்கள் 820 

பண்ணிறைஈதகாவானும் பைங்கிளியார்தாமுரைத்த 

இண்ணைதனிலிருக்கத் தென்பாரிசமதிலோம்.. 827 

புளியம்பனையும் பொருந்துயிரண்டுமொன்ளாய்த் 

திளிர்பொருந்துமம்மரத்தின் றலைமீதொருகுரண்டம் 

இருந்ததனைப்பார்த்தே மியம்புவார்நற்கீரர் 

வருந்இத்தனியாயிம் மாத்திலிருப்பதென்னே 829 

எம்மைப்பிரிந்தவரோ யெம்மிலுமேகாரியேோர 

உம்மைப்பிரிந்தா ருரையுமெனவேயுரைகத்தார். 830



௮௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை? 

இட்சக்கவிசகனைக்கேட் டேகியேதோழியர்கள் 

அந்தமுள்ளாளுக்கே யறிவித்தாரப்போது 881 

ஒவியமன்னாளு மொன்பதாங்கட்டதற்குக் 

கூவியிணையில்லானைக் கூட்டிகீர்வாருமென்றாள் 882 

அப்படியேமின்னா ரழைத்தங்குவந்தார்கள் 
செப்பினாரங்குரின்று செய்யுளொன்றுமேதெளிவாய் 

ஊைச)முனையி லொளிமுத்துக்கோர்த்ததுபோல் 

விகபனியாலென் மெய்க்குளிரினால்வாடி. 834 

முலைத்தடங்கண்மாதே முன்வினையோயென்றனக்கு 

நிலைக்கடையோரிச்சயித்தாய் நீசானெனவவரும் 835 

சொன்னதைக்கேட்டுத் துரிதமுடனம்குநின்ற 

கன்னியர்கள் தானோடிக் காரிகையாளிடத்தில் 836 

சொன்னா ரதனையுமே தோகைகல்லாள்் தான்்கேட்டு 

மன்னவனையப்பால் வரவழைக்தேயோரிடத்தில் 881 

வைக்கோறனைவிரித்து வைக்துப்படுக்கையதாய்த் 

தீக்கோன்றனையுஞ் சயனிக்கச்சொல்லுமென்றாள் 6986 

பைந்தொடியாள்சொன்ன படி.யேயவரமைத்துச் 

சும தரனைப்படுக்கச் சொன்னார்கள்கோழியர்கள் 8909 

பையகடந்தவரும் பத்தாங்கட்டுக்குள் வம்து 

அதய்யவதனனங்கு சொன்னுனொருகவியை 840 

வைக்கோற்சயனத்தில் வாரியமுன்றானையின் மேல் 

மெய்த்தோல்வருக்தி மெலிவுற்றுட.ல்வாட 841 

மதுவொழுகுங்கொன்றை வார்சடையோனிற்றைக்கு 

இதுவோவி௫இக்கா ரெனக்கேவெனமொழிக்தார் 842 

அங்கதனைத்தோழி யறிவித்தாள்காயகக்கு 

மங்கையதைக்கேட்டு மாதர்களுக்கேயுரைப்பாள் 845
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மருவார்குழலீர்காள் வைக்கோற்தலையணையுக் 

தருவிற்பனைவோலை தனிப்பாயொன்றுங்கொடுத்து 

பார்த்திபனை௩மது பதினொன்ரும்வாசறனிற் 
சேர்த்தவ்விடம்படுக்கச் செய்யும்களென்றுரைத்தாள் 8459 

அப்படியேபடுக்கை யற்கேயமைத்துவைத்துச் 

செப்பினார்கல்வித் இிரமையடையோன்பார்த்துச் 846 

சரசரத்தபாயும் தலையணைக்குவைக்கோலும் 

பரபரத்தமச்ினிமார் பண்பும்விரகுடனே 347 

சங்வெர்கள் செய்யும் இயல்புமிவர்கலமும் 

தீங்காதென்னெஞ்சத்துள்நின்றெனவேதானுரைத்தமம் 

நஇளிபோலவேமொழியுல் கண்ணம்போலேதனமும் 

அளிசேரளகமு மருர்சமிழிலேதிரமும் 848 

காளையரினுள்ளங் கவருமெழிலுடம்பும் 

௮॥ளைறிகர்கண்ணும் மிபோல்முகத்தழகும் 850 

பார்க்குள்மஇப்புமுள்ள பைந்தமிழாளிட த்தில் 

தர்க்கமுடனோடிச் செப்பினார் தோழியர்கள் 851 

அன்னமன௩டையா எப்போதவர்க்குரைப்பாள் 

ஈன்னியபோபன்னிரண்டால் கட்டுக்குள்ளேயழைத்து 

கக்தம்தலையணையுங் காரிகையீச்சம்பாயும் 

வகர வனுக்கே வழங்குமெனவுரைத்தாள் 895 

கங்கைமொழிப்படியே நற்கரர்தன்னிடத்தில் 
கொங்கைமின்னார்பாயைக் கொண்டுவர் துதான் கொடுத்தார் 

வாங்கிவிரிக்தஈ்ச மன்னனதிலேயிருக்து 

பாங்கியர்கள் கேட்கப் பகர்ந்கானொருகவியை ந 

குடவன் கடிக்கக் குளிர்வாடைதான்வீசக் ் 

கிடவென்றிடதச்சே கடந்தேன் மடமொழியாள்
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மென்குறங்கைத் ண்ட விஇயில்லையா தலினால் 
என்குறங்கைத்தழுவினே னென்றிவர்புகன்முர். 880 

என்றவர்சொல்கவியை யேர்இழையார் தான்கேட்டு 

அன்றவர்சென்றம் கறிவித்தார்காயகிக்கு 858 

இன்பமுளான்கவியி லீஸ்பானேயற்பனல்ல 

என்புகழைக்கெடுக்க விங்குவற்கா னென்றுளத்தில் 

எண்ணியம்மாதய் இயம்புவாள் தோ.ழியர்க்குப் 

பண்ணிறைகாவானைப் பதின்மூன்றாங்கட்டிடத்தில் 

காற்கட்டிலொன்ற தனில் ஈல்லீச்சம்பாய்போட்டு 

வேற்கணுடையஇிழு மெல்லியரேநீர்விரைவாய்க் 803 

கூட்டிவற்தந்தமுள கொமான்றனையும்வைத்து 

ஆட்டமிகுக்த வழசூபெருமாளை 862 

சிங்காரித்தந்தமலி சேயிழையைக்தானனுப்பி 

லங்காதகர்த்திபெற்ற மன்னவனையவளும் 86% 

சேரும்படியாகச் செய்யுமுபாயமதைப் 

பாருமெனவே Li Sire தமிழ்மாது 864 

கட்டிலும்பாயும் உடவசனிலேபோட்டு 

அட்டியில்லாமலம்கு ஆடும்பெருமாளை 865 

போகும்படியனுப்பிப் போனார்கள்தோழியர்கள் 

வாகுபெறுங்கவிஞன் வந்தவளைகம்தான்பார்த்து. 666 

தறிபோலும்குண்டக்தாய் கானவளைப்போலே 

கெறியாகவந்தென்முன் நின்றாய்சறுபுலிகான் 867 

இசாப்படியுறினும் இன்னுமோ புல்ல தனை 

கே ராகநில்லாதே நீபோயெனவுரைத்தார் 868 

கேட்டுிமனஇம் இலேசமிகவாதி 

வாட்டமுடன்மங்கை வந்துதலைவியிடம் ௨09
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அங்குநடர்ததனை யாயிழையாள் தானுரைக்கச் 

சங்கையிலாமன இற் முனேவிசாரழுற்று 870 

பாங்கியரேசென்று பஇினான்காங்கட்டிடக்இற் 

முங்குகச்சைக்கட்டிம் றனிலீச்சம்பாய்போட்டு 87] 

புவிவே£்தர்போற்றும் புசவலனையங்குவைக்துக் 

கவிவேந்தன் முன்ஈமது காரிகையார்தங்களிலே 872 

இன்பஈதருமாதிரத மொழி மோகினியை 

அன்பாகத்தானே யனுப்புமெனவுரைக்காள் 873 

சேடியர்கள் தானவளைச் இங்காரிச்தேயனுப்ப 

ஆடியனகன்னத்தா ஸங்குவரும்போ திருந்த Sit 

இப்மிருண்டெரியச் சேயிழையாள் சானதனைச் 

சோபமுடன்றுண்டிக் துடைக்சாள் தலைதனிலே£5 

அப்போகற்கீரரறிக்தார் வெள்ளாட்டியென்று 

செப்புவாரந்கக் தெரிவைதனைப்பார்த்து 876 

சுள்ளிவிறகுச் சுமைத்தலையனானாலு௩ 

தெள்ளுதமிழாளைச் சேராமலுள்ள மெய்யிற் 877 

செழும்பாகிலுமினிய தேன்சொலாய் கூடாதே [ காச் 

தொழும்பாழுன்னாச்சியுடன் சொல்வாயெனமொழிக் 

இக்தக்கவிகேட் டிறங்கித்தலைகவிழ்நது 

சிந்தைவேமுடுத் இகைத்துமுகம்வாடி. 870 

தந்திடையாள்வம்து தமிழறிவாடன்னிடக்இல் 

சிந்தைவருர்இமிகச் சென்றவிவ.ரமெல்லாம் 880 

மாசற்றயூகமுள்ள மங்கைகல்லாள்தானுரைகத்தாள் 

தேசுற்றமாதுடனே செப்புவாள்கோழியிடம் 88] 

அன்னவனைப்பதினைந்தாகு ஈம்கட்டிடத்தில் 

மன்னவனைச்சப் மஞ்சமதிலிருத்இ 58௦
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சகேன்மொழியாள்மதன சேனைகனக்கிப்போது 

மான்மதம்பன்னீர் மலர்களிவையணிங்து 882 

பூமசையாள்வாணிமக௰ழ் பொற்கொடியாள்தனது 

சாமரைகாளாஞ்டு தங்கமிதியடியும் 884 

பாங்கிதனக்குவன்னப் பட்டாடையுவ்கொடுத்து 

ஆங்கவளைகீங்க எனுப்புமெனமொழிந்தாள் 885 

வேயன்னதகோளார் விறகுதலையனையும் 

காயகிசொற்படிக்கு நாற்காலிமிதுவைக் து 886 

தாதஇிமதனசேனை தன்னையலங்கரிற்து 

ஓ.இனியமின்னா ருடனேயலுப்பிவைக்கதார் 352 

ளைழமியப்பெண்ணென்றே வுக்தமனுந்தான்தெரிக்து 

பாழியந்தோளான் பகர்க்தானொருகவியை share! 

ஆடையுடையு மவள்கால்மிதியடியும் 
ஸ்
 

ஸ
ை
 மோடியவளாக முன்னின்ருய் மாடதுபோல் ட] 

குண்டனையான் சேர்வேனோ கோதைகாள்செய்திதனைக் 

கண்டேன்ஈண்டேனுன் கணக்கெனவேயுரைத்தார் 

என்றிவருஞ்சொல்ல வேர்திழையாள் தானுணர்ட்து 

சென்றங்கரசியிடஞ் செப்பினாள் கேட்டவளும் 89 

சதைபட்டுலகிற் றிரிமகலைந்தகோன்மனக்குப் 

புதையல்கிடைக்ச புதுமைபோலாச்சுிவன் 89% 

இத்தனைகாலம்வரை யிந்தனத்தையேசுமந்த 

பிக சனுக்குப்பெண்டாய் பிறந்தேனோயான்பாவி 995. 

தாஇயே சமைத்த சாப்பாமிபோடுமினி 

மீதிலென்செய்வோம் விதிப்படியேயாகுமென்று 

காதுதமிழறிவாள் மங்கையருக்கேயுரைக்கச் 

சரதுரியமான தலைவன்றனையழைத்து 895
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லல்லாலிலைதைத்துக் கன்னியர்களப்போது 

வல்லாளனுக்கங்கே வைத்தார்கள்சாதமது 36 

வெந்துவேகாதுமியும் மிக்ககல்லுகெல்லுமதாய் 

தந இிடையார்வைக்க சாகமதைப்பார்த்து 897 

மல்லலங்காரான் வழங்கினானோர்கவியை 
கல்லொன்றுகெல்லிரண்டு காணுமணலரிசி 808 

வல்லையுடனஞ்சுவகை காட்டினேன் வில்நூகலாய் 
வல்லப.டசெய்க வகையெலாழுங்களது 899 

முல்லைககையாட்கு மொழியுமெனவுமைாத்தான் 

கல்வியறிந்கோனிலைகிற் கையதனைவையாமல் BHO 

அசனமதனை யருந்தகாமற்றன்ளிவிட்டு 

விசனமுடனின்ற மெல்லியரைக்கான்பார்த்தார் 907 

மானேதலைகவிழ்ந்து காதியர்கள் வேகமுடன் 
தேனார்மொழியாட்குச் செப்பினார்செய்கையெலாம் 

கச்சேரிக்குள்ளந்தக் காவலனைக்கானழைத்துக் 

கச்சேறுங்கொள்கையுள்ள கன்னிகாள்வாருமென் (per 

அந்தப்படியே யழைக்தார்கள் தோழியர்கள் 

சிந்தைமகழ்வாகச் சமான்வரும்போ து 904 

பத்தியுளமாஇன் பதினே[ழாங்கட்டதற்குள் 

கத்தமாய்ச்செய்இருக்க சூத்இுரகற்பாவைகளும் 90த. 

அப்போதவரையம்கே யாகடியஞ்செய்வதற்குச் 

செப்பமுடன் வரவே தெண்டினாலேயடிக்தார். 906 

ஈம்படியாற்பொம்மை கலைந்துவிமுக்இிடவே 

வம்பமருக்காருடையாள் வாசல்பஇனெட்டில்வம்து 

ஏறும்பொழுதி லிருபக்கக்தேயிருக்து 

விதுளவெம்புலிகள் மேலேவிழவசவே 9085 

H
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க்ஷூமமுளகற்&ரர் செம்பருத்தம்பூவதனைக் 
காமமிலான்போடக் கறியெனவேமோக்து 90% 

கடித்துப்பிவ்போகக் கவிஞோனதுகடந்து 

படிக்குள்ளுயர்ந் இருக்கும் பத்தொன்பதாம்வாசல் 

கல்விமானங்கேகக் கரடியிரண்டவரைப் 
பல்லுற்றவாய்இறந்து பாயவரும்போ இலவர் 911 

காந்தக்கல்லையெடுத்துக் கற்றாணிலேயடித்தார் 

பூந்தகெறுப்புப் பொறிகண்டதுபயங்து 912 

2 கவவரு மிருபதாம்வா சல்வர 

வேகமுடன்றாவி வெங்கரிகள்போபமுடன் 915. 

சோடாயிரண்டங்கே தும்பிக்கையைநீட்டிக் 

கோடார்$தயானைகளுங் கொல்லஙினைர்இவர்முன் 914 

வததைய்மான்பார்த்து ம௫ிழ்ற்துகருப்பங்கழியைத் 

திகாரறைவாங்கித் தம்இிகளுமேவிலக 915. 

இம்கிகமான விருபத்தோராம்வாசற் 

சங்கத மலைவனுமே தான்வாவேயோரிரண்டு 016 

ஞூரங்குகள் சீறிக் குதித்தவைகள்தான்வரவே [வே 

௯ சங்குலவுகண்டெ அம்பைக் கல்வியுளான்்முன்னரிட. 

கண்டபெபயநங்து கவிகள்விலகினதால் 

தண்டமிழானப்பாற் முண்டியிருபம்தஇிரண்டாம் 018. 

கடவில்வர்தாரங்கு கடிநாயிரண்டுவரத் 

இடமுடையான்மலரைச் செம்நாயின்முன்போட்டார் 

சணங்கனதைப்பார்த்துச் சோறெனவேதானுகர்ந்து 

பணேங்யெதுறிற்கப் பின்னிருபத்துமூன்றாம் 020 

வாசறனிற்கூபமறை மன்னவனுமேயறிந்து . 

பாசமிலான்முண்டியப் பாலேதான்செல்வதற்குப்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. அள 

பார்க்கும்பொழுகஇில் பலகையொன்றுதான்்மேலே 

சேர்த்தங்குசூத்தரத்தாம் செல்வோர் தலையில்விழ 

வைத்திருக்குஞ்சூதை மன்னனறிந்துடனே 

புதிதியுளானோர்கல்லைப் போட்டான்கணறகனில் 928 

பலகையறுந்து படீரெனவேவிழவே 

புலவன்மகிழ்ந்து புறப்பட்டான்கூபம்விட்டு 924 

வக்இருபத்துகாலாம் வாசறனிலேஙழைகந்தார் 
சிந்தைமகிழ்குங்குமத்கின் சேறல்குமாயிருக்க 92% 

எண்ணெய்த்துணிகொண் டிருகாலிலுந்தடவி 

அண்ணல்கடந்துமெல்ல வக்கரையுமேகாவி 926 

(மூன்னவனுமேயங்கோர் மூங்கிற்பிளவதனாத் 

மன்னடியிற்பட்ட தனிக்குங்குமச்சேற்றை 922 

வேர்தனுமேதுடைக்து வெள்ளித்சாம்பாளமதஇற் 

பாரந்கமுளாள்வைத்க பன்னீராழாக்ககனில் 998 

பாதமதைப்பாதியினாழ் பாவலன்றான்கமுவி 

மீதமுளபன்னீரை மின்னாரிடங்கொடுத்து 92% 

மடடார்குழலியுங்கள் மங்கைதலையிலிதைக் 

கொட்டுங்களென்று கொடுத்தவ்விடக்தைவிட்டு 

வஇழுபத்தைந்காம் வா சறனிலேஙழைந்தார் 

சிர்ைமிகமகிழுஞ் சிசஇசமண்டபத்இல் 03 

பாசரோரதமான பாரசம்சாமன்னுடைய 

சீரோங்கும்கற்கதையைச் சித்இரச்சாலேயெழுதி 

இருப்பதனைப்பார்த் தேகும்பொழுஇலங்கு 

மருக்கமழுங்கூரந்தல் மடவாரவரிடத்து 0955 

Asa rs Beh pues For Corr Owes 
அக்கருணத்தி லறைவார்கற்காரருமே 954



௮௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

கலைகாட்டுந்கோகைக் கருஞ்சக்கரத்தினிய 

வலைகாட்டியாயிரம்பொன் வாய்டுக்கலைகெ௫ழாக் 985 

குத்இரமாய்த்தேடுவ் சுறிபோலிருக்குஇ்தச் 

சம் இரஞ்செய்யுஞ் செயலென்னவேயுசைச்தார். 936 

Ei ௩கரஞ்சேர்மாதர் சொன்னார்கள் காயகிக்குப் 

பைந்கொடியாள்கேட்டுப் பகரவாளவருடனே 93% 

இிஃ்டுரத்தில்வந்து சேருமெனவுரைத்தாள் 

ஆக்னுகைசெய்வோர்வ தழைக்கவிவரெழுக்து 086 

மாகசொடும்வந்து மன்னுமிருபக்தாரும் 
கீதமுளவாசல் கீராழிமண்டபக்தஇல் 930 

தெப்பத் இன்மீதேறிச் சென்றுகரையில்வந்து 

அப்பாலிருபத்சதே ழாகுங்கடவகனில் 040: 

பளிங்குமாமண்டபத்தைப் பார்த்தங்கஇசயிக் துகி 
தெளிஈ்தோர்வரைச்திருக்குஞ் ரதஇரச்தையேகோக்க 041 

வருவார்களாகில் orp Dal 1p b gt ove 

தருகாதுருண்டு சமதுகலையுடைம்து 940 

அவமானமுற்டறோ ரனேகரம்மண்ட.பத்தற் 
றவைமாருமன்னவனும் மாண்டிவுபாயமதாய் 046. 

இயலறியுகல்ல விருபக்தொன்பான்வாசல்விட்டு 

£௦யல்செய்யிசை பயிலும் மண்டபழுக்சான்கடந்து 

முனிவனங்கேசென்று முப்பத்தோராம்வாசற் 

றனியாகுங்கூத்ததனைத் தான்பார்க்குமண்டபத்இல் 

சேவலைவிட்டுச் செருச்செய்யப்பார்ப்பாரும் 

ஆவலுடன்கோடா சஜத்தின்போர்பார்ப்பாரும் 940 

கண்ணுமைகொட்டகல்ல சாளமதற்கிசைத்.துப் 

பண்ணிசையோடேமாதர் பாடிஈடித்தவர்முன் 948
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வந்தெங்கள் கூக்தையுமே மன்னாநீர்பாருமென்று 

கெசந்தார்குழலார்கள் கூத்தாடவேழுயன்றார். 948 

பொழமுதுவிடிஈ் துமே போகுமெனகினைந்து 

பழுஇிலாமன்னன் பகர்வானவர்களுக்கு 9ஆம் 

பாகினியசொல்லார்ர்த பாவையரேயுமது 
நாக ரிகமுடை.ய நாட்டியத்தையும்பார்த்து 950 

௪ம்மானமுங்கள் தலைவிசெய்வாளேயொழிய 

எம்மால்முடியா தெனவேயவிட.ம்விட்டு 057 

பாவலவன்செல்லப் பாங்கியர்களோடிவந்து 

உரவலவனும்கமது கச்சேரிமண்டபத்தில் yd 

வந்கானெனவே வழுக்்இனார்காயகிக்குசி 

சந்தோடமாகியவள் காஇகனக்கேயுரைப்பாள். Yrs 

௩॥ வலனைத்துங் கடற் துவரும்வ த னால் 

சேவனிவனென்று கெரிவையுமண்டபத்தை Vode 

விட்டெமுக்துசென்றாளே மேகமன்ன தாழ்குழலான் 

கட்டழகன் வக்த கச்சேரிமண்டபத்தில் 055 

அம்பொன்மணித்தா ணறுபத்துகான்குவ தாய்ச் 

செம்பவளப்பலகை சேர்த்துமணிபதஇத்து 956 

பளிங்குவால்சேட்டுகளும் பச்சைக்குளோப்பசொதுி 

மெதளிவாய்க்கடைச்தெடுத்த கித்இரக்காற்கட்டிலுடன்.. 887 

குத்துவிளக்கும் குலுங்குஞ்சாவிளக்குஞ் 

சித்திரங்களாககன்றாய்ச் செய்கசெடிவிளக்குஞ் 998 

அங்கத்தினாலே சமைத்தசதிர்விளக்கும் 

அங்கேயழகா யமைகத்தபன்னீர்ச்சொம்புகளும் 959 

சுருட்டாலழகர்கத் தொங்கவிட்டபங்காவும் 

இருட்டெலாம்போக்கு மிரவியுதித்தநுபோல் 960



Bol தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

ச£ங்காதெப்போதருக்கும் நீலமணிவிளக்கும் 

பாங்கானவூது வத்தியதின்வாசம் S61 

எங்கும்பரிமளங் ளேமிகுக்ததைகோக்கி 

அங்கேயழகா யமைந்இரண்கெட்டிலது 962 

சோடாயிருப்பதனைச் சுங்கரனுமேபார்த்து 

ஈடில்லாக்கட்டில் எலுமிச்சகற்கனியை 963. 

வைத்தாலுருண்டு வருவகைக்காந்புறமாய்ப் 
பொய்த்தமொழியில்லாப் புலவனறிந்துடனே 964 

கலைப்புறங்கண்ணாடி. தானிருப்பகைப்பார்த்துக் 

கலைவலானேறியஇற் கந்தையொன்றைக்தான்விரித்ு. 

படுத்தாரிருந்த பதுமையெலாமவர்க்கு 

அடுதேவல்செய்ய வக்த்இல்கினைர்து._.னே 966 

ஆடியெடுத்தொன் றவரிடத்திலேகொடுக்கும் 
[ம் 

காடிகைகாலதனை கன்னாய்வருமிமொன்.று 007 

வெண்சாமரமெடுத்து வீசுமொருபதுமை 

தண்சந்கனத்தைத் சடவுமொருபதுமை 9068 

பண்பாமென்னனுக்குப் பாங்காய்ப்பணிவதனைக் 

கண்டார்களஈதமுள்ள காரிகைதோழியர்கள் 909 

தங்கடலைவி தமிழுறிவாள் தனக்கு 

மங்கையர்கள் தானோடி. வந்துசொன்னார்களதை 770 

கேட்டுமனஇழ் இலேசமிகவாக 

வாட்டடங்கண்மாது மனதுதெளிக்துடனே 071 

பூமிதனில்கல்ல புலவனிவனாகையினால் 

காமிவனைக்கூடுவத ஞாயமெனவேயுணர்க்து 972 

ஆனாலுமின்ன மறநிவோமெனவேதான் 

சமானானியலறியும் மங்கைதனையழைகத்து 97
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தன்னுடையஈகைக டன்னையலங்கரித்து 
மின்னேயவனையிப்போ மேவிநீவாவெனவே 974 

மெல்லிதனது விருதுடனேதானனுப்ப 

வல்லியுமக்கமிஞும் மன்னனிடக்கருகே 975. 

செக்இதிருமாதன்ன சேவிதன்னாசையெனுக் 

தந்தாபந்தீர்க்கவந்த தையறனையேபார்த்து. 976 

முக்துககையோடும் முன்முலையும்மெய்ஞுஞானச் 

சத்தஇிரிவம்போலக் தாஇயராம்மெத்தெனவம் 9797 

நன்புருகாகநெஞ்சக் தவரிருக்கநீவ.ரலேன் 

பொன்சிலம்புசிற்றடியாய் போவாயெனவுரைத்தார் 

மன்னனுரை நாராசம் வார்க்ததெனக்காஇலுறக் 

கன்னிகவலையுடன் கண்டாள் தன்னாயகியை 919: 

நற்டரதேவர் நவின்றதெலாமுரைக்காள் 

அற்பூறுங்கன்னி யறிந்துதனதுளத்இல் 080 

இனியாஞ்செய்தந்திரங்க ளேருதவனிடத்தஇற் 

ஐனியாகும்மன்னனி!.ம் தான்செல்லவேகினைக்து 981 

தாதாடும்கூக்கலுள்ள சையல்தன்ஞுயிடத்தில் 

மாதாவேவக்த மனிதனிடந்தனக்கு 082 

அனுப்பினபேரை யவமானஞ்செய்துவிட்.டான் 

இனியான்மிதமா யிருக்காமலேகுதத்கு 983. 

நல்வாக்கெனக்கு நவில்வாயெனக்கேட்டான் 
அல்லாருங்கூ6த லனமேபெண்ணாயகமே 984, 

srAohiIod pe 698 HCureh go 

CoP gwiurG sé செல்வதுவுந்கானழகோ 985. 

கல்விமானென்று கடல்சூழ்புவியதனிற் 

செல்வடீபெற்றிருக்குஞ் €ருமழிந்தேவுடனே 986.



௯௨ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

காட்டாரச்கனக்கு ஈகைப்புக்கிட மாகாமற் 

கேட்டாரிகழ்ந்துவுன்னை கேவலஞ்சொல்லாதபழ.987 

காட்டியப்பெண்கள்தமை ஈன்முயலங்கரித்துத் 
தேட்ட முடனவன்முன் செல்லும்படியனுப்பி 99% 

சஇர்செய்யச்சொல்லிக் கலைவன்றனைமயக்குக் 

௨இருதயல்கண்டு கட.வில்விடாதபடி OSS 

விர் டயவனை வெளியித்றுரஃ் காமற் 

இருட்டுப்பயலி..ததிற் செல்வதுவுக்கானழகோ 9.0 

என்றுதன் காயா ரியம்புமமொ மியைக்கே.ட்டுக் 

கன்றுகொட்டகையாள் குவான் காய் தன க்கு OOF 

பூமாந்தர்போற்றும் புலவர்வருமிட.த்தில் 

ஏமாக்தால்காமவனை யேகும்படியேசெயலாம். 992 

இலக்கணமிலக்கியங்க ளெல்லாம்படி தீ வனை 

விலக்குவதெவ்வண்ணம்விதியின்படியே௩டக்கூம்9 93 

கல்லாவொருவன்றோனள் சேர் தலினுங்கற்றவனோே 

டல்லற்படிவ கழகன் மோசொல்லாய்கீ 29% 

கரும்பின் ரசங்கைக்கூமோ கல்வியறிகோதாய் 

விரும்புவசோ வேம்பின் கனியகனைமேலோர்கள் 995 

என்றுதன் காயார்க் இதமுரைத்தாளதன்பின் 
கன்றுபோய்வாவெனவே நல்வாக்களித்தனளே 09% 

செந்தாமரைழுகத்தாள் சென்றாள்நீரா தெற்குக் 

கந்தமமர்கூர்கற் கன்னியுமேகீராடி. 907 

கொச்சிமஞ்சள்பூசிக் கூளித்் தடம்பைக்கான் துவட்.டி. 

கச்சுவிழியாள் நகைகளெல்லாங்கழற்றி 008 

மாஇககைவாங்கிக் தானேயலங்கரித்து 

நீதியளபொற்கொடியாள்கெற்றியில்வெண்ணீறணிநது



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௯௩... 

கண்ணுக்குமையெழுஇக் கஸ் தாரிப்பொட்டுமிடமி 

மண்டறுக்குளாரும் மஇக்கும்படியாயிருக்கும் 1000 

மிக்ககல்விமாதூமுயர் வெள்ளைநிறச்சேலைகட்டித் 

கக்ககனஇடமார் தாதிபோல்வேட முற்று 100! 

மாறியிசையறியும் மங்கையமைமுன்னட த்.இக் 

காரிகையாளடைப்பக் காரியெனவேதான் 1002 

காககரம்மேளம் உடனமிடுிபெண்களுடன் 

பாகினியமென்மொழியாள் பக்கந்தனிலேமயா துங்கி 

அடைக்காயிசையறியும் ௮ன்னந்தனக்கேயிய்ந்து 

கடைக்கண்ணாலேபார்த்துக் கன்னிவருவகனை 1004 

கொடிபோலிடையுய் குளிர்மதிபோலேமுகமும் 

பிடிபோல்கடையும் பிறைவட ச இன்னழகும் 1005 

பருவமதன்விற்போற் பருக்சபுருவமி.ரண்டுக 

இருவெனப்பின்வற்ச செல்விதனையே£€ரன் 1006 

கண்டாரவளைச் கலையறிவாளெனவே 

மண்டமிழ்ச்சய்கக் தலைவனவளைப்பார்த்து 100% 

கருகவிழித்தவவிழியாற் காமனுடலன்றெறிர்து 

உருகவிழில்க வி; நியோவுவமையிலாக் 1008 

குருருபதத்தினிளங் கொங்கைமின்னையேகூடிப் 

பருகவிஇத்கிலனே பாவிகாமகோய் கணிய 100 

என்றுநத்டோ ரியம்புமொழியதனைக் 

குன்றுபோலேபருத்ச கொங்கைமின்னாள் தானறிந்து 

தாஇதனைப்பெண்யானைக்தந்தக்கட்டின்மீதுவைக்து 

கோதிலாமங்கை கொடுத்துகின்றாளடைக்காய் 1017 

அப்பொழுதஇட்தனத்தா னன்னாள்தன்சூகதனைச் 

செப்பமுடனறிந்து சக்கிரமாய்த்தானெழுந்து 10132



௬௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

கன்னியேகீசெய்யும் கபடமதையானறிவேன் 

அன்னமேயிரந்த வடைக்காயைக்கான்மடித்து 1013 

நீயிப்போகல்கெனக்கை நீட்டினார் £ரர௬மே 

ஆயிழையாளப்போ தவர்முகத்தையேகோக்கி 1014 

காவலனேயானோர் கவியுரைப்பேனதற்கு 

மாவலனேநீர்பொருளை மன்னும்படியுரைத்தால் 1015 

மன்னாவுன்கையடைக்காய் வாயங்குவேனென்னறுரைத்தாள் 

பன்ஞூற்நிறமமுடையாள் பைங்கொடியைப்போலிடையாள் 

செப்பன்னமென் முலையாள் செப்புமொழியைக்கேட்டு 

அப்போது ர ரறைவாரவடனக்றா, 1017 

பைங்களியேயானும் பயனுரையேனாமாகில் 

இங்குனக்காறுமாத மேவலாளாஇிடுவேன் 1018 

தாதுறையுங்கூர்தலுள்ள தையலேநீதோற்முல் 
ஏ.துவகைசொல் லெனவேயிவர்கேட்க 1019 

சேவரீர்சொன்னபடி. செய்வேனெனவுரைத்தாள் 
பாவலனுங்கவியைப் பண்பாய்ப்பகருமென்றார் 1020 

தையலாள்தர்தத் தனிக்கட்டிலின்னடுவே 

துய்யஇரையிட்டுச் சுருண்டகுழலணங்கு 102] 

மிக்கதமிழறியும் வேடமதற்கிணங்க 
மைக்கண்ணுக்கிட்டுமருங்கிலொ ட்டியாணமிட்டு1 022 

அளகமதில்முல்லை யணிக்துசவ்வாதுடனே 
சளபழமுடனேயவளுவ் கஸ்தூரிப்பொட்டுமிட்டு 10 

மார்பதனில்முத்து மாலையுடன்கண்டசரக் 

கார்குழலாள்கைக்கடகர் தன்னைக்காஞ்சேர்த்து 

கோதைகன்காதினிலே குண்டலங்களும்மணிக்து 

பாதமதிற்சிலம்பும் பாடகமுங்தான்பூண்டு 1025



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௯௫ 

அரிவையிசையை யறியும்பெருமாளை 

புரிசையுயர்மாளிகைக்குப் போகவிடைகொடுத்து 

காரிகையாள்தற்தத்டின் கட்டிலின் மீதிருந்து 

பாரிசத்திலேகவரி பாங்கயர்கள்தான்விச 0127 

நாடும்கல்விக்குரிய நற்கீரதேவரிடம் 

தேடுமதுரமொழியாள் செப்பினாளோர்கவியை 1028 

ஓயை£இருபத்தைரம் தோரிரவேயான்பெறினும் 

வெய்யமதனைநங்துகணை மேல்வரினும்தையலர்கள் ] (29 

கையஞ்சறியாக காளைதோள்சேர்வாளோ 

மெய்யஞ்சறப்பெற்நி மின்னெனவேயுளாக்தாள் 1030 

காட்டிலிறுப்பதைந்து மகரின்பொருள்களைக்து 

காட்டிலிருப்பமைங்று கடலிலிருப்பதைந்து. 1087 

மங்கையரோவோங்கும் மலையுளிருப்பதைக்து 

கொளல்குறையுங்கூற்தம் கோமையேயென்றுளைத்தார் 

அடக்கமுடன்சொன்னா லரிவதெவ்வண்ணமதைத் 

இடத்துடனேவிரித்துச் செப்புமெனவேயுரைக்தாள் 

அ சக்கிறால்செந்தே னணி௰யிலினம்பிலி 
இருக்கற்றகாவி செறியும்வனத்துளது 1034 

ஒங்குவளைகரள மொக்ே காலைஈற்பவளம் 

பாங்குபெறுமுப்பும் பரவைதனிலுள.து 1035 

செர்கெற்கிறுபயறு ராருஞ்செவ்விளகீர் 

கன்னயவாழைகன்னல் நாட்டிலுளதுபெண்ணே] 086. 

கண்ணாடிபித்தன் கருங்குரங்குகாரானை ப 

மண்ணாளும்வேர்தன் வளஞ்சேர்ஈககருளது 1087 

கோட்டம௫$ன் மிளகு குங்குமம்தக்கோலமைந்தும் 
வாட்டமில்லாமல் மலையிலுளதாகும் 1088



௬௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

சன்னிரநீசொன்ன கணைகளஞுசாவதுகேள் 

முன்னோர்களான முனிவளாயுக்கான்மயக்கும் 1989 

முல்லையசோகு முழுநீலஞ்சூதழுயர் 

அல்லிமலசோடே யைந்தெனவேயுரைத்தார் 1040 

கையைந்தெனவே கவியிலுரைத்தனைநீ 

மெய்யாம்பொருளை விரித்துரைப்பேனீகேளாய் 1041 

எண்ணலெழுதல் இலைகள்ளல்பூக்தொடுத்தல் 

பண்யாழோடைக்கெனவேபகர்ந்தார்கற்கீரருமே 

மெய்யைந்தெனவே விளம்பினாப்செய்யுள இல் 
தொய்யின்முலையாளே சொல்வேனதைக்கேளு 1043 

கொட்டாவிகெட்டை குறுகுறுப்புக்கூன்குருடும் 

கட்டுவிமுகலென்று ஈவில்வார்கள்மேலோர்கள் 1044 

என்றுகற்கீர ரியம்புமொழிகேட்டு 

ன்றெனவேகமிழின் காயகியுமேயுரைப்பாள். 105 

பாய்ச்சிமறுத்இிவொர் பாகமோகான்கூடையார் 

வாய்ச்சகளம்புகும்து வாழ்ந்தருப்பா சேவீச்சிப் 1046 

படை வாணர்தங்களுக்குப் பாரின் மேற்காணாத 
அடைமாவுமல்ல வருள்வீமரொெனவுரைத்தான் 1047 

ஈம்பைபலவைச்சுடியிழ் கால்களொருகான்குளசதாய்ப் 

பைம்பொற்களமேறிப்பாய்ச்சுகலாலெம்பெரிய 1048 

1மாவல்லகல்ல மாக்காலேமானிலமன் 

பூவலருங்கோதாய் பொருளாகுமென்னறுரைத்தார் 

அங்காடிகொள்ளப்போய் யானைதனையங்குகண்டேன் 

சிங்காரமாயிருக்குச் தேரிவுளியான்பார்த்தேன் 1050 

மங்காத£ர்த்தியுறும் மன்னசொமெற்றுமுள 

கங்கிலாவிரமிகுவ் கரலாளையங்குகண்டேன் 1051



தமிழநியும்பேருமாளம்மானை. ௯௭ 

விரரிருவொ.இர் வெட்டிடவேயான்பார்த்துச் 
சாரமிலாதென்றலையைக் தாழ்ச்இனேனீதுரைப்பாய் 

என்றுதமிழ்மா இசைத்தகசையைக்கேட்டு 
வென்றியுளானும் விடுவிப்பானப்போது 1055 

வம்பமருங்கோதாய் வாசறனிலானையுண்டு 
அம்புவியுமில்லா வ.ரசரிருவருண்டு 1054 

அதஇயூகமில்லா வமைச்சரிருவருண்டு 

எதிரில்லாக்காலால்க ளீரைக்தறுவருண்டு 1055 

காலில்லாத்தேரிரண்டு கந்துகமோயீரிரண்டு 
ஆலிமுகிலன்னசூழ லன்னமேயான்சொல்வதுகேள் 

எதிரிலாவேந்தலுவ லில்லாதபேசாடுஞ் 

சஇ.ரங்கமென்றுமே சாற்றுவார்பெண்மயிலே 1057 

விரிவாய்க்கதையை விளம்பினார்தற்€ரர் 

அரிவைதெரிக்தங் கறைவாள்பின்னோர்கதையை 1058 

அக்கரமுமுன்றுடையா ராவின்பின்னேஇரிவார் 

சக்கரமுஞ்சூழக் சானேவலம்வருவார் 1059 

உற்றவடந்தான்பூண் ரரலிற்கட்டுண்டி ரப்பார் 
வெற்பெடுத்துகெய்யாடி. வேலைமிகவேசூழ்வர் 1060 

இருமாரிலமதனி லெக்குமுளதுகண்டாய் 

இருமாலுமல்லவிதைச் செப்புவீர்மன்னவரேோ 1061 

அம்போருகக்கண் ணரிவையேகதெள்ளமுதே 
செம்பவளத்துண்டி தழாய்செக்கெனவேதானுரைத்தார் 

பூமிமுழுதும் பொருந்தஇியேமன்றுள்ளாடிக் 

காமியமில்லாருங் கண்டாவலுற்றிடவே 1062 

பூவிலயனும் புகமுமிந்திரன் முதலாம் 

சேவர்கள்போற்றுஞ் சிவனுொனவெழுத்துச் 1063 

ce



௯௮) தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

சத்கமுண்டுமேனி கனிலேகமும்புமுண்டு 

சுத்தனேநீரிமனைச் சொல்வீசெனவுரைத்தாள் 1004 

வடிவுடையாருலக வாணிபரிடத்திருப்பார் 

அடி பவொர்மேனி யதனிற்றமும்புறுவார் 1065 

முடியுடையார்குடிகள் முன்னேவலாயிருப்பார் 

படிமுழுதுங்காக்கும் பணமென்றுரைத்திடலாம் 

சங்கத் தலைவனங்கே சாற்றினகைக்கான்கேட்டு 
மங்கைவேறோர்கதையை மன்னவனுக்கேயுரைப்பாள் 1067 

கட்டியவன்கறையார் கால்பலவேயுடையார் 

கொட்டியுகெய்கலுமே கூடமுளைத்திமுமே 1068 

இட்டதமிழ்க்காசே யேரியுமல்லவிது 

இட்டமுடனே தெரியவேசொல்லுமென்று 1069 

நங்கைக்காட் நவின்றகதைகேட்டு 

அங்குநற்கர ரறைவாரஇவ்விவாம் 1070 

கால்வழிதாலோட்டி.க் கறையதற்குமேசேர்த்துப் 

பால்போலுங்கஞ்டியிட்டுப் பட் டபுல்லாற்றடவி107] 

ச.ரமுலர்த்தி யிழையைகன்ளுய்ம் இருத்தி 

கேோரமையுடன்கெய்துகறி நீக்கியெடுத்திவொர் 1072 

பாகனையதேன்மொழிமின் பாவையேயேரியல்ல 

மேகலைதானென்று விளம்பலாம்பெண்மயிலே 1074 

கானத்திருந்துவர்து கைகளாற்குத்துமுண்டு 

Pras GH) dor தன்னிலேகீராடி. 1074 

மேனிவெண்மைகொண்டிழம்து வீஇியிலேவருவார் 

ஆனையுமல்ல அருள் வீர்கவிக்கரசே 1075 

கான்கொண்வேந்துடனே தைத்தகத்திலேபோட்டுத 

தேனுடன்பாலன்னம் தெவிட்டவமுதுசெய்து 1076.



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௯௯ 

மான்கண்ணிகர்விழிசேர் மாதேபுவியதனில் 

ஆஜையுமல்ல வருங்கல்லையென்றுரைத்தார் 1072 

தீரிலுளமூன்று நெடுங்கானிலேஞமான்று 

ஊரிலுளஞூன்று வொளிசேர்வனிகையொன்று 1078 

கார்முகமுங்கல்விக் கடலாமுனிவனொன்று 

பாரிலிதையறிந்து பாவலேசொல்லுமென்றாள் 1049 

நீரில்கூன்றென்று நிகழ்த்தினதைத்தான் கேளு 

காரிகையேமகரங் கற்கடகமும்மீனம் 1080 

ஆசையுளபெண்ணே யடவியில்மூன்றுரைத்தாய் 

மேஷரிஷபிங்கம் மேல்லியேகாவுள.து 1081. 

முன்னமேவூகனில் மூன்றுண்டெனவுரைக்தாய் 

அன்னமேசொல்வே னதற்கும்விவரமது 1082 

துலாஈ்தேள்மிதுனமெனச் சொல்ராசிகள்மூன்றும் 
புலம்புஞ்சிலம்படிசேர் பொத்றொடியேயூரில் 1088 

கொட்டுவதுதேளாகுய் கூத்தாடுதுதுலாப் 

பட்டிடைப்பெண்மயிலே பாடுமிதுனமது 1084 

பேதையாங்கன்னி பெரியதனுசாவதுவில் 

தாதுறையுங்கூர்தலுள தையலேதெத்குமுனி 1085 

கும்பமென்றுசொன்னவடன் கோதைகதையுளாப்பாள் 

வம்பமரும்மாலையணி மார்பனேயான்சொல்வதுகேள் 1086 

வாருவார்கூடுபுகு வார்வாயுங்கூப்பிறிற்பார் 

பாரெலாந்தானே பரிந்திருப்பாரேகீரில் 1087 

சுழிச்தேறுபாலிச் துறைகாடாசொல்லுமென 

எழுத்தாணியல்ல யியம்புவீரென்றுரைத்தாள் 1088 

காரிகையாள்சொன்ன கமையைவெளியாகப் 

பாரிலறியப் பகர்வார்கற்கீரருமே 1089



௧௦௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வாருவார்கூடுபுசூ வார்வாயுமேகுவிர்து 

பாசெலாகம்கானே பரிக்துழல்வர் சீராகி 1090 

கச்டருக்குங்கொங்கைக் கனங்குழையீர்கார்வண்ணன் 

மெச்சுகடலில் விளைந்தவுப்பென்றுரைழ்தார்... 100] 

சங்கத்மலைவனது தாற்பரியந்கான் கேட்டு 

மங்கைவேறோர்ககையை மன்னவனுக்கேயரைசம்தான் 

soon gure தொடும்தான்வேளிப்பொழுதே 

மெய்யை£துவிட்டாலும் வேண்டேன்யான்மெய்யாக 

கையைங்துடையான் கஇர்முகத்திலொன்றுடையான் 

மெய்யைந்துடையான் விளம்புமெனவுரைக்தாள் 

Bidar dé Rios Mb gio Got uF Coo Gy FO Hi 

அனைத்துணர்வுமாற்று மசோகந்தனித் இருந்து 1095 

முல்லைடைகாட்டும் முழுகீலங்கான்மானே 

கொல்லுமதனம்பின் குணமெனவேதானுரைகத்தார் 

கையைக்துமெய்யைநது கதர்முகமொன்றென்றுரைக் 
பையல்குல்மின்னே பகர்வேனதைக்கேளு [தாய் 

தேரினவண்மையிறை யிம்மைதேய்வின் குறியும் 

வாசணிமின்னே மதஇிஙுண்மையைக்தறிவாய் 1098 

மெய்யைக்கைக்கேளாய்நீ மேனிதனிலேசோம்பல் 

கெய்சேர்குழலுடையாய் மெட்டையுடல்முறித்தல் 

வெம்புங்கச்தாழையுடன் விச்சம்சடையறிவாய் 

அம்புநிகர்கண் ணரிவையேகீயுனாச்த 110 

செய்யுள் தனக்கருக்கஞ் செய்தேனிதுவரையிற் 

அய்யமஇவகனச் சுந்தரியான்சொல்கவிக்குப் 1101 

பொருள்கீயுரைப்பாய் பொருக்தும்படியாக 

மருவாசி க்குங்குழல்மின் மங்கையேயென்றுரைத்தார்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 
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பஞ்சவர்கள் பேரும் பண்புமவர்ருணமுச் 
தஞ்சமுடன கனைச் சாற்றவேகெஞ்செடுசே 1105 

இன்னவகையி னிடையேஙறல்வேக்தனையுஞ் 

சொன்னார்புலவர் தொருத்தெனவேயுரைத்தார் 1104 

சாந்தமுளமாது தமிழறிவாளுரைப்பான் 

ஏஃதலேபூமிசல மெண்ணுவாயுவாகாயக 1105 

தேசிகமாருகல தேயுவோ டைம்தாகும் 

நாசிலாமன்னா வடிவமதையேகேளும் 1106 

மெய்வாய்கண்மூக்கு விளங்குசெவியைந்தாகு£ 

அுயயகுணமென் 7 சொல்வேன்பரிசரசம் 1102 

ஆருமொலிரூபகமத மாகுமோரைம்தாகச் 

சேருமுணவகனைச் செப்புவேன்மன்னவனே 1108 

உண்ணலு4௫ லுயிர்ச்தல்காண்டல்கேட்டல் 

svar onlin era மிறையேயெனவுரைத்தாள் 1109 

வாய்வளையைப்பற்றி மானிலக்இலேயழுத்இத் 

தூயகீராடியங்கு சூழவளைக்தமிழ்௩இக் 1110 

கொடிகள்பலருழக் ருழைவாய்வளைகதிருக்கும் 

வ வுளமாதே வளமங்காயெனவுரை த்தார் 1117 

சரற்றவ்வளைவாகும் காரணியின் மீதிலது 

மாற்றலமைவெல்ல வகையுளதோசேத்ுடும் 1115 

ஆற்முமற்னான் குறையு மம்மடிவிலேகவிழும் 

ஊற்முலுங்காணீ ருகந்தெனவேயுரைத்தாள் 1113 

சத்வரகுணத்தலைவன் றமிழறிவாட்கேயுரைப்பான் 

உத்தமப்பெண்ணே யுரைப்பேனிதைக்கேளு 1174 

ரநிலத்திலேயறியா மாககரநாடுமில்லை 

கானிலுறுங்காலுமுண்டு காரினியிலேகடவார் 1115



௧௦௨. தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வாலில்லைதான்பெற்ற மைந்தர்சமையுஞ்சேசார் 

சிலமுடன்குழுவாய்ச் சேரார்சினேகிகத்தால் 1116 

ஆலறிகர்கண்ணா யறைவாயெனவுரைத்தார் 

சிலமுளாள்பொருளைச் செப்புவாளம்மானை 1117 

கேங்குபலாவிலுப்பை கேமாவாலத்இகவ்வற் 

ரங்குவரிக்கோபு ரங்கள் சாலைசோலையரங்கிற் 1118 

அரங்குமணியாய்ச் தொகுப்பாயினங்களொடு 

வாங்காமலேயிருக்கும் வெளவாலென்றேயுரைத்து 

ஈல்லதகமிழ்க்குரிய நற்கீரரைப்பார்த்து 

வல்லைகிகர்தனத்து மங்கையுமப்போதுரைப்பாள் 

மன்னுகலைக்குரிய வல்லீரோயாமாகிற் 

பன்னுவிறகுதலைப் பாவலரேயின்னமுகீர் 1121 

சொல்லீ ரோவென்.றுரைப்பச் சொல்லுவேன்சொல்லுமென்ரா 

வல்லமைசேர்செந்தமிழின்மானேயெனமொழிர்தார்[ல் 

கள்ளவிழுங்கூ£தம் காரிகையாளப்போது 

வள்ளலேநீரும் வழுத்துங்கதையையென்னாள் 1128 

படைதனிற்சென்று பலவழிவாயறுத்துக் 

குடமுடையந௩ல்ல குதிரையெனமேலேறி 1124 

கோட்டைதகனையிடித்துக் கொல்லைதனிலாடி. 

காட்டைப்புரக்கும் ராசர்பகைதானுமல்ல 1125 

விடையேறுமீசரிட மிக்ககிருபையினால் 

அடைவாயிதனை யருள்வாய்நீபெண்மயிலே 1126 

கங்கைதனைசூடிக் கையிலேமானேக்தஇப் 

பொங்கரவம்பூண்டு புலிசத்தோல்தனைச்தரித்த 1127 

சல்கரன்றன்மைந்தன் தர் இமுகவனெனலும் 

ஐங்கரனாரேறு மாகுவெனவேயுரைத்தாள் 1128



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை, ௧௦: 

இடமாமுலகமதில் தரர்சனில்மிகுந்த 

விடையேறுமக்தமுள வெள்ளிமலையானுமல்ல 1129 

அலைகூழ்புவியி லஇவிீரந்தானுளதாய்த் 

திலையிற்பூச்சூர்தையலர்கடானுமல்ல 1180 

போரிலெங்கெங்கும் பொருந்துமிதனைநன்ளாய் 

ஆரசாய்ந்துளையு மரிவையேயென்றுரைக்தார். 1181 

காவிற்குறமானை கண் மெயக்கமுற்று 

மாவுடன்றேனும் வழங்கவழுதுசெய்து 1182 

தேவர்தமக்கர்காள் சேனுபஇயாகி 

மூவரும்வெல்ல முழீயாவசுரர்கம்மை 1198 

வெட்டியழித்தவடி. வேலனிடதேரிற் 

கட்டுங்கொடியாய்க் காணுதுகாண்மன்னவனே 1184 

வண்டுணாப்பூவுண்டு வயிறுண்டுகாயுமுண்டு 

செண்டுநிகர்முலையாய்க் தின்னாப்பழமுமாண்டு 1185 

வீ்வொசல்விட்டு மேலேறித்தான்வருவார் 

ஆடலுண்டங்கே பனேகர்புடைசூழ்வர் 1136 

பலவிகவண்ணம் பழுப்பதொருகாய்தான் 

மலையாஇதனை வழுத்துவாய்மாதரசே 1187 

சந்கனுராசாவின் தன்னுடையபேரர் 

குற்இகொட்காரி குமாரர்சபையதனிற் 1138 

றக்கசுயோகனன் நருமனுடனாடுஞ் 
சொக்கட்டாளென்றவருஞ் சொல்வார் தமிழ்ப்புலவோய் 1189 

Fomor Oe; சிறுமியல்லமாதரசே 

வெத்றிப்பூஹூாலணியும் வேதியர்கடானுமல்ல 110 

உடற்கெண்ணெய்தேய்ப்பா சொளிசேர்வணிகரல்ல 

படர்ந்தகழுத்திற் பருச்தமணியணிவார் 1141



௧௦௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

கேரிழைநீகேளாய் ரிஷபமுமல்லவது 

ஏரார்புரத்தைய் யெரித்தோனிடத்திருக்குஞ் 1443 

சிறந்தபணிவிடைக்குக் தயருந்தானல்லவவர் 

அறம் இகழ்பெண்ணேயருள்வாயெனவுரைத்தார்1143 

கங்கைய.றுகு கதிர்மாசுணமணி௰நு 

மங்கையிடப்பாகம் வைத்தோவ்றலத்இருக்கும் 1]4& 

ஆடைமலர்பூண்டங கணிதேர்விமாப்பொருந்தும் 

தேடுகொடிக்கம்பமெனச் செப்பலாம்மன்னவனே 

வென்றியுளபெண் விடுவித்காளக்கமழையை 

நன்றெனவேமகிழ்ந்து ஈற்கிரர்கானுரைப்பார்.. 1140 

ஆய்ந்தசயனக்இ லாயிழையையன்றியான் 

போக்்இங்கேகானிருக்கப்போறாமாவாய்6இடுசர்1 147 

முன்னாண் முலையு முழுமதியுமன் றியிய்கு 

என்னாகரூமென்செய்வ தெனவேயிவருரைக்க 

மங்சைதனக்கப்போ மன்மதவிகாரமது 

பொங்கத்திரைநீக்குப் பூமான்றனைப்பார்த்தாள் 1149 

கன்னிகையானள் கோக்கைக் கண்டெற்கரருமே 

அன்னமெனும்கடையா ளாயிழையைக்சான்கேட்பாம் 

என்னைவிறகுத்தலைய னென்றேயிகழ்ந்தாய்கீ 

மின்னிடையும்பெற்ற மெல்லியேமன்னவர்தம். 1157 

கதோருவழகுடையார் தோளின் மேலேயணைட்து 

தேரு கவாரகனைச் செப்பாயெனமொழிந்தார். 1152 

புலவனுரைத்தமொழி பொழ்றொடியாடான்கேட்டுத் 

தலைமயக்குற்றுச் தலைவிமோகத்தாழ்ந்து 1153 

மட்டவிமுற்கூஈதல் மங்கையெழுந்தேயவரைக் 

கட்டிப்பிடித்தினியகாரிகையாள் கானுரைப்பாள்1154



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௦௫ 

கையிருக்கக்காமன் நெறியிருக்கக்காசலுடன் 

மெடியுருகக்கண்ட விழிபருகவேயெனது 1155 

பாகினிகழைப் பகுந்தேறல்முப்பழம்போல் 

ஆவலுடனேயருக இ யன் பாயணையமென்முள் 1156 

வாரிட்டகொங்கைவிம்மி மாதுமயிற்கூச்சலிட்டும் 

தாரிம்றனல்தாக்கிச் சாம்பலாய்ப்பூவில்விழக் 1]57 

காமனும்காலுகணை கன்னியின் மேலேதொடுத்கான் 

பூமன்னுமாது பொரும்தும்மயக்கமதைக் 1158 

கண்டுடற்கீரரிந்தக் கன்னியுடனேசேர்ந்தால் 

தண்டமிழ்ச்சம்கப்பலகை தானும்பொழுலுகம்மை 

கான்குயுகமாயிருந்த ஈன்மையெலாக்கானழியும 

இங்காமவகர்த்தி சேரும்கமையுலகில் 1160 

மெல்லிகல்லாளை விறருதலையனுக்குப் 

பல்லோ. ரறியமணம் பாரில்முடிப்பனென்று 1161 

சங்கத்தார்முன்னே ௪பதமுரைத்துவந்து 

கொங்கைமின்னாளையுமே கூடினாம்குற்றமன்றோ 1102 

எனவேபலவாரு யெண்ணுமனதைக்திருப்பிச் 

இனமிலாமன்னனப்போ செப்பினானோர்கவியை 1168 

ஒருவனொருத்தியா பூரல்லாஷர்புஞுந்து 

இருவர்க்கருமதலை பெற்முனிருவரிலே 1164 

(Up FG Cat 60) sur Got (ap dT (LPG, Hest Moor gH l9.GLD 

தாறைவருமளவும மையலசேநீசடுப்பாய் 1165 

கட்டினகையைவிட்டுக் கட்டிலைவி!டி.றங்இக் 

தட்டிலாக்கல்வித் தலைவியும்பன்னீரிறைத்து 1166 

மயில்விரிறிதானெடும்து மன்னனெழரில்கின்று 

அயில்விழியாள்வீசி யறைவாளதன் பொருளை 116%



௧௦௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

ஒருவனொருசக்தியென வோஇினீர்பாவலசே 

அருணணொருகாளி லாஇத்தனைப்பார்த்துத் 1.168 

சகேவலருலகமது சென்றுவருவனென 

ஆவலுடன்கேட்க வனுப்பினானாதவனும் 1169 

நாகருலகம் ஈரர்பூமிதேவுலகம் 
மூவுலகக்இலுள மொய்குழலார் தமக்குள் 1170 

மேலாமழகுடைய மெல்லிகல்லாளாகி 

மாலாகுமிர்இரன்முன் வந்கான்்சபையதனிற் 1171 

மோகங்கொண்டிச்திரனும் மொய்ளுழலாளைப்பார்த்துச் 

சாகசமாயவனும் தான்கூடவேகினைந்து 1172 

பெண்ணேபெண்ணாயகமே பேருலகற்டுட்டாச 

கண்ணேயென்னாருயிரைக் காக்குங்குயித்பேடே1178 

மாரனெலும்பாவி வருச்தாமலேயெனையுஞ் 

சேருமெனவேயவளைச் சேர்ந்கானம்கேஜனித்த 1174 

பிள்ளைகனைக்கூட்டிப் பெண்ணுருவக்தான்மாறி 

வள்ளலருணனுங்கான் வக்தான்௧கதிரவன்முன் 1175 

ஆகத் தன ந்த வருணன்றனைப்பார்த்து 

ஏ.இந்தப்பிள்ளை யெனவேயவன்கேட்கச் 1176 

சொல்வானருணன் சுவர்க்கலோ கந்தனக்குச் 

செல்லும்பொழுதினில்யான் சிம்மிடைப்பெண்ணுருவாய்சி 

சென்றேன்மனமகிழ்வாய்த் தேவேர்இரனிடத்து 

நின்றேனெனைக்கண்டு நீதியுளான்றான் மயங்கிக் 1178 

கூடவொயுந்தனுக்குக் கோடிஈமஸ்காரமென்று 

வாடுமிடையாய்நீ வாருமெனவேகரக்தைப் 1179 

பற்றினான்யானும் பயந்தவனையேகூடிப் 

பெற்றேனிப்பிள்ளை பெருமானேயென்றுரைத்தான்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௦௭ 

ஆ.இத்தன்்கேட்டங் கதிகமகழ்வாகிப் 

பேஇச்துலகைமயக்கும்பெண்ணுருவங்கொள்ளுமெனச் 

சொன்னானிரவி சொருபமதுதான்மாறி 

மின்னாுளெனவே விளங்கினானேயருணன் 1182 

பார்த்துமயங்கியுடன் பைங்கிளியாடனையுஞ் 

சேர்த்துப்பிடிச்சவனுஞ் செவ்வாயிதழருந்கக் 1183 

கொக்கோகத்இன்படியே கூடினான்ளூரியனும் 

தக்கதோர்பிவ்ளை தரித்துவெளியில்வர்தான். 1184 

வாலிசுக்ரீபனென வைக்தார் இருகாமம் 

ஆலிழுகிலன்ன வருள் சேர்கவிவலே 1185 

மூத்சானைக்கொன்ற முகில்வண்ணவிறன்பகைவன் 

பார்த்திபனிலங்கைப் பதிவா! நிராவணன்றன் 1186 

எதுவுளககர்த யிட்ட வனுமனவன் 

முதைவாயுவென்று தமிழறிவாடானுரைத்துக் 1187 

கரற்றிலாதாலே கனலாயிருக்குகென்று 

சாற்றிரீரும்மைம் டழுவுங்கைவிட்டுவெப்பை 1188 

£மாற்றகினைந்து மயில்விசிறியாற்கனலை 

ஆற்றினேனென்றங் கறிவிக்மும்போ இலொரு 1189 

பல்லிடிமித்தம் பகசவதுகேட்டுச் 

செல்வனமக்காச் செயமாகுமென்றுணர்ந்தான். 1190 

தந்இிடையாள் கெவுள! தான்சொன்னதைக்கேட்டு 

நந்காவழருடையாள் நாம்மணமேயடையச் 119] 

சொல்லுவதென்று சுருதியுணர்வாளறிந்து 

கல்லகிலமையுள நற்கரரைப்பார்த்துத் 1192, 

கேனுறைதா.ராய்கெவுளி செப்பினதுமென்னவென 

மானேமசணம் வழுத்துசெனவுரைத்தார் 1198



௧0.0] தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வேதன்விதியை விலக்கவெவசாலாகுஞ் 

சூதொன்றில்லாமலிங்கு சொல்லுங்கவியையென்ருள் 

தொடி சேர்கரத்காய்யான் சொல்லுங்கவிக்கருத்தம் 

மூடிவாயுரைக்க முடியுமோசொல்லுமென்றுர் 1195 

அத்கனைவல்லவரோ வானாலும்கீர்தோற்றுல் 

சித்தனேயும்மையென்ன செய்வசெனக்கேட்டாள் 

பூணால்சிகையறுகத்துப் போட்டுனதுவிட்டிற் 

றஹேனேயடிமையும்யான் செய்வேன்கிகோற்றாலென் 

செய்வசெனக்கேட்ட ரீமான்றனைப்பார்த்துத் 

துய்யமதிவசனச் தோகையுரைத்தஇிடுவாள் 1198 

யான்வாழ்மனையை யடியோடுதொனிடித்துக் 

கானார்குழல்சிரைத்துக் கர்க்தபத்்இன்மேலேற்றி1 199 

ஊர்வலஞசெய்தெனையு மோட்டிவிவெதென்றாள் 

சர்த்தியுளமாது செப்புமொழிகேட்டுத் 1200 

தென்னன்மகிழ்கின்ற சீமானுரைத்திடுவார் 

கன்னிநீதோற்றாற் கடையனானாலுமுனைச் 1201 

சேர்த்தவனுக்குத் இருமங்கலம்பூட்டிப் 

பார்ப்பேனிதற்கென் பகர்வாயெனக்கேட்டார் 1909 

நினைத்தபடிநீர் நிறைவேற்றிக்கொள்ளுமெனக் 

கனத்ததனத்தாள் கழறினாளம்மானை 1203 
rcarladssean dG) soo dBus dG 

மின்னலிடையாளை வெல்லமுடியாது 1204 

மதுரையைவிட்டு வரும்போதஇிடைவழியிற் 

கஇரைமதைககின்ற கானகத்்தின்னடுவிற் 1205 

கண்டவதஇசயச்தைக் காவியமாய்க்சானமைத்துக் 

கொண்டுகோதையிடத்திற் கூறுவாரம்மானை 1206



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௦௯ 

கச்சத்தேயேறி நடுக்காட்டில்வேடுவச்சி 
பச்சைக்கொடியாடப் பார்த்தவளையிச்சைகொண்டு 

மேலவனங்கவர்ந்து மின்கொண்டுபோகின்ற 

நூலபலம்நீமொழிவா யெனவுரைத்தார் 1208 

உரை த்தகவியைக்கேட் மபிள்ளபொருளாராயடம்து 

வரைத்கனக்கன்னி மதிக்கொன்றுந்தோற்றாமற் 1209 

லலையைக்கவிழ்ந்து தனதடியைத்தான்பார தது 

நிலைமைதவிர்நீது நெடுகாச்சுடன் வியர்த்து 1210 

இத்தனைகால மிரும்தேன்புவியதனிற் 
சித்தந்திகைத்திடவே செய்தவர்களில்லையெனை 1917 

கல்விக்கொடியகனைக் கட்டியுறையூரிற் 

செல்வியெனவேகான் இக்கெட்டும்பேரோங்க 1212 

ஈரறுசகஸ் இரவ ரெல்லாம்பணிகேட்கம் 

பாரினிற்கல்வி படித்கோரெனைவணங்க 1213 

இருக்தேன்கியாகுயுட னிப்போதொருவனிட ௩ 

இருந்தும்பொருள்கவிக்குச் செப்பா தேயாமிருக்து 

வருந்துமுயிரையினி வைம்தேயுலகமதில் 
இருப்பதிலுமிங் கிறப்பழழகெனவே 1215 

அற்பூறுங்கன்னி யகத்திலுறுஇசெய்து 

நற்கீரர்முன்னே கவின்ரமுளொருகவியை 1216 

உண்டிகொடும்தார்க் சூயிர்கொடுக்கவெண்ணாது 

'வ்ண்டார்குழலாள் மகிழ்வின்றியுண்டி கனை 1217 

உண்டாருல் செம்மாருமுண்டிருந்கார்களுண்டீம் 

உண்டாமரகமதஇ னுட்புகாரென்றுசைத்து 1218 

பிலைக்கண்ணாடியையந்த கேரிழையாடானுடைத்துக் 
கொலைக்கஞ்சாமற்றன் குடல்சரியவேடழித்து 1219 

௧௦



௧௧௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

சீவனைவிட்டாளே செந்தமிழின்பூமாது 

தவினையாளிவளுஞ் செத்தாளெனக்கரர் 1220 

பமுஇிலாமங்கைதனைப் பட்டாடையால்மூடிப் 

பொழுதுநன்னுய்விடிந்து போனவுடன்முனெழுகந்து 

காரிகையாள்செல்லுங் கள்ளவழியாகப் 

பாரிற்புகழ்படைக்த பைந்தமிழமோனடந்து 1222 

வெளியேறியேவிறகு விற்பவனைத்தான்பாட்த்து 

அளிசேருக்தகாரா னவளிடத்திலேயிருந்த 1223 

யச்சைவடம்பிரம்பு பாகைகடுக்கன்வாங்கி 

இச்சையிலான்னானு மின்பமுடனேதரிழ்துப் 1224 

பாறுகையைமாட்டிப் பாரின்மேலே௩டக்து 

கீதமுளானான நிருபன்சபைக்குவம்து 1225 

who 1 Lio FI] Losi @) Ol ousor Gov woo! 
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மாதுமரகத வல்லிதுயில்நீங்கித் 

காதுறையுங்கூந்தற் ஐமிழறிவாளிரவு 1287 

Qisoassrar Qu Gior 6G or pOeru gg 

சும்கரனைமாது து ரத்இியிருப்பனென்று 1228 

பாங்கியரோ டுவந்து பார்க்காளரண்மனையில் 

மாங்கிஓும்பிறி வயிற்றின்குடல்ச ரிந்து 12°29 

உதஇிரம்பெருகி வுடைமுழுவதும்கனைந்து 

மதுரமொழியாள்மா மயிலெனவேசாயர்த 1950 

மாதைமாகத வல்லிகண்ணாற்பார்த்தாள் 

வாதாடவர்த மகளேயெனவடித்து 1231 

விமுற்தாளுயிர்ப்படய்8 [மெய்வாய்கண்சோர்வடை யச் 

செழுக்தே னேயென்றகீகு “சேடியரெலாம்புலம்ப



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௧௧ 

மயக்கந்தெளிர்து மரச தவல்லிபின்னும் 

வயி றிலறைந்ீது மகளைநன்றாய்ப்பார்த்து 1233 

கல்விக்களஞ்சியமே ஈத்றோர்ம்குச்சிம்மேறே 

சசல்வமேயானிீன்ற தேனேமரகதமே 1234 

அததனைசென்ம மெடும்மாலுமிப்புவியிற் 

பம்ஜினியேபுனைப்போற் பார்ப்பேனோயான்பாவி 

பாலுண்ணறுங்கள் றிழட்த பாற்பகுப்போலானேனே 
கோலிழங்மகண்ணிலாக் கொடும்பாவியானேனே 

ஏன்றுபுலம்பி யிருகண்ணில்கீர சொரிய 

Les MALO Hb Fo வீல்லியுங்தோழியரும் 1237 

காவலனான கரிகாலசேோழனிடம் 

ஆவலாய்வடதங் ஈடித்துவிழுந்தமுதான் 1238 

கன்னியேநீகதறுங் சாரணம்தைச்சொல்லுமென 

மன்னனிட $இல் மாகதவல்லிசொல்வாள் 1239 

காரோங்கும்திண்புயக்தாய் சாயங்காலந்கனிலே 

ஆசோவொருவன்வெட்டி யான்போலவேவாழைப் 

பட்டைதணைக்கட்டிப் பாங்காய்மலையில்வைக்துக் 

துட்டன்விறகெனவே சொல்லிவிலைகூறி 134] 

வந்தங்கரண்மனைக்குள் மா*ஈல்லாளுடனே 

சம ராருமார்பனுமே அர்க்கித்தரவதசனில் 1242 

இருந்தான்விழித்திருக்க யெங்களாலாகாமற் 

இிருக்கலர்சிம்மேதே சேடியரும்யானும் 1243 

படுத்சோழுறங்கிவிட்டோம் பாவிகபட மதாய்க் 

கெடுக்கென்மகள்வயிற்றைக் &றிவுயிரழித்து 121 

எங்குசென்றானோ யிறையேயெனவழுதாள் 

துங்ககற்சோழன் சொல்வான்வருத்தமுத்று JAD



௧௧௨ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

இருமாநிலத்தி லெனதுமரபில்முன்கம் 

ஒருபுழுவுக்கா யுடலைம்லொ டுத் இருக்க 1946 

QesouiNsGua Oeorso euicu worm சன் 

சம்மேேமாட௫ர் சபையோர்களைப்பார்ம்மான் 123 

நல்லாசனம் இருக்கும் நற்கரரைகோக்கி 

வல்லார்தனத்இயிடம் வாதித்தவனிவனாய் 1248 

இழுக்கலாமென்றிறையு மெண்ணினைப்போது 

மருக்கமழும்கூற்தல் மரகமவல்லிசசொல்வாள் 1940 

கையாச்சூடையான் கதலியிறருவிற்பான் 

மிபாய்யாககன்னூம் பொருள்காணபான் மெய்யாக 

மையாமும்வேற்கண் மடமானைமன்னவனே 

அய்யோகோகெொள்றா னவகேடாயென்றுரைக்காள் 

மாதுகல்லாள்சொன்ன வசனமங்களைக்கேட்டு 

ஏதுவுடன்££ ரெடுத்துரைப்பா ரமம்னா 1252 

பொய்யாதமுச்தமிழின்பொற்கொடிக்குச்சூழ்ந்தகெள 

கொய்யாமதுமாலைக் கொற்றவனேமெய்யாக [லே 

மையாரும்கூம்தலுவ மங்கைமனைமவ்னவனே 

கையாரக்கொன்றஇலை காணு மெனவுராத்தாம். 1254 

பழிக்கஞ்சாகீரார் பகர்வீரெனக்கேட்டான் 

செழிக ம புனல்காட்டுத் தேர்வே ௩கனேமதுரை 122; 

காலாயிரத்தையுமூற்று நானூனாஞ்சங்கமதில் 

மேலானகம்கீரன் வேம்சனேயென்பெயர்தான் 1256 

உழைத்தபுமாவுக்கா யூன்சதையைமேராக 

அழைச்தேயரிந்தவனே யாகுமெனவேயுரைய்தாம் 

உறவம்ரார்போல வுறையூர்க்குள்ளே புகுட்து 

பொறையுறைகாஹணுமிக்தப் பூகலம்திலேயறையும்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௧௩. 

கறை௰மழுந்காருடைய ரானாக்காலிவ்வூரில் 

விறஞுவிற்பதேனோ விளம்புமெனக்கேட்டான் 1299 

காட்டரசன்கேட்க ஈவில்வார்ஈற்கீரருமே 

வாட் டமிலாமாலைபணி மன்னவனேநீர்கேளும் 12606 

கூற வரர்கூறும் பரிசேரூறைவறியா 

வீறுமேநின்று விடவறியான்மாதுடனே 1201 

ஏசுவாரேச்ரு மெளிதகாகுமன் றியிலென் 

சாசுதனைவாங்காத காரண மேதென்றுரைம்தார் 1:02 

என்றுநற்கரரியம்புவதைய்தான்் கேட்டு 

மன்றலமர்சாரான் மஇரியுந்கானணுரைப்பான். 1203 

பூவேசிலபறிப்பார் பூணேிலர்விடிவார் 

பாவேபயடிகலையின் பண்பாகுமேசால 1264 

மது ரங்கள் வண்டுண்ணும் மாவேவயவொரும் 

இதுதவிரவுண்டோ வியம்புமெனவேகேட்டான் 

புவனம இற்கர்த்தி பொருந்துகற்கரருமே 

இவனோக௩மைப்பார்த் இயம்புவதென்றேநினைங்து 

கரா சனுக்கிருக்றாம் வாயுவைமம்இரம்தாற் 
றஐகைமையுளான்மமக்தரிக்குச் சாரும்படியாய்ச்செபித்தான் 

கலையிரங்கியேயமைச்சன் ருனேவருக்கமுற்றுன் 

கலையிலுயர்சோழனகைக் கண்டுடனேகான்பயந்து 

எழுந்துகற்கீர ரிணையடி.யிலேகதாழ்ந்து 

தொழுதுமஇமயய்கிச் சொல்வானவரிட தீதில் 1269 

பாவலர்சிம்மேறே பரமன்றனக்குரிய 

தேவரீரெந்தனது செந்தமிழ்தேர்மாதஇனையும் 1270 

£மன்னாபிழைத்து வரும்படி நீர்செய்யுமென்று 
சொன்னமுடி வேதன் ஜொழுதான்மறுபடியும் 1971



௧௧௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை, 

காவலவனானவொரு கநத்கரர்தான்மகழ்ஈது 

பூவலனேயுனது பொற்கொடியையிங்கெடுத்து 1272 

வாருமெனக்கீரர்சொல மன்னவன்றனுத்இரவால் 

காரியர்கள் தகாமோடி காயயாள் தானிருந்த 

கன்னிகாமாடமதிற் கட்டிலின்்மேற்னான்கிடங்க 

பின்னமிலாக்கல்விப் பெருமாள்கனையெடுத்து 1974 

கோவேர்தன்முன்னிலையிற்கொண்டுவட்துவைத்தார்கள் 
பாவேக்தனப்பிணத்தைப் பார்த்துவிசன முற்றான் 

பட்டணத்திலுள்ள பரிசனங்களெல்லோ ரு 

இட்டமுடனேசேர்ந்து செப்புவர் ரம்மானை 1276: 

advinst_ HCuorer sve sol Coe wb 6 

கலைவிதனக்கிவ்விதியுங் தான்வருமோவென்பாரும் 

காவலவனான கரிகாலசோழனும்கான் 

பூவைதனைப்பார்த்துமுயிர் போகாஇருக்சதென்னே 

சேடனுமேபாவிற் செயிக்கமுடியாத 

சேடி. தனைப்பூவிற் செயித்தவனாரன்பாரும் 12709 

பாகின்மொழியாள் பருவமகையேயறிக்து 

வாகுளமன்னன் மணஞ்செய்கானில்லையென்றும்] 280 

பெண்ணுக்கசைந்ததொரு பிள்ளையில்லாதஇனால் 

அண்ணலுமேகல்யாண மன்புடன்செய்யாதிருமதான் 

கல்விதனிழ்செயித்ம காவலருக்கெக்தனையுஞ் 

செல்விவிவாகமது செய்யுமெனவேயுரைத்தாள் 1282 

ஆன இனாலிட்த வரசன்கொடா இரும்தான் 
மானாளுயிரை மடித்தாள்காணென்பாரும் 1295 

ஓயோயிவளு மவமிருத்துவாய்மடிய 

வையத்தரசனுயிர் வைத்திருக்கானென்பாரும் 1264



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை, ௧௧௫ 

ஏயுங்கவியு மிவட்ருப்படை.த்கவன்றான் 

ஆளை யேன்குறைக்தா னாதியயனென்பாரும் 1285 

உலகவழக்கமகை யொன்றுமறியாமற் 

றலைவியிறக்கச் தகுமோகாணென்பாரும் 1286 

மண்ணாளும்வேந்தன் மணமாலையைச்சூட்டிக் 

கண்ணினாற்பாராக காரணமேதென்பாரும் 1267 

கடல்சூழ்புவியமனிழ் கற்புநிலைமையுள 

அடல்வேல்விழியாட் கருந்ததியுந்கானிகரோ 1288 

என்றுககசரோர்க ளெல்லாம்புலம்பிநிற்கக் 

குன்றன்னதோளஷஹைந்த கோமானற்கராருமே 1289 

கன்னிதன்மேலே கமண்டலத்தின்சலக்தைகத் 

கென்னன்மகிழ்வோன் றெளிகத்தங்குரைத்திடுவான் 

வீருாமிவளுக்கும் மிக்கோரும்வேட்தனுக்கும் 
மாமுகயாம்வந்த வாறறியக்கூ.ரு௫ 129] 

விழுந்தகிணமடக்கி வெள்ளெலும்புபெண்ணாக 
எழுந்திருக்கவேண்டு மினியெனவேயிவருரைத்தார் 

சரிந்தகுடலுட்போய்சத் தமிழறியும்பெருமாள் 

எரிந்தமதனனெழமுர்தாற்போலேபாரை 1293 

பாரையெனவேகதான் பைக்சமிழாளும்மெழுர்சாள் 

பூரையெனவே புகன்றார்கத்காரருமே 1904 

தலையைக்கவிழ்நது தமிழறிவாள் தானும் 

நிலைமையிலாமலங்கு நின்றவளைச்தான் பார்த்து 1995 

சிறக்ககமிழின் றிறமறியமாட்டாமல் 

இறந்தனையோகொன்றதுனை யாமோமிகவறிந்து 1296 

செர்கமிழின்சோழனிடஞ் சே வந்துநின்றுகொழுஞ் 

சொந்தவுன்னாச்சியுடன் சொல்வாயெனமொழிந்தார்



௧௧௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மங்கையறிந்து வழுதக்துவான் கீரருக்கு 

ஈற்கைதரிக் ச கடவுளருள்பெற்றுவந்தோய் 1298 

ni Ceu ue s6.g HL ro ze alors wat 

கேஞர்கமலத் Daneips@yi serGeripd aie 1299 

தலையோட்டிலுள்ளபடி தப்புமோயாவருக்குள் 
ava Cert. மிமாமுனி யே காணுமெனவு வாத்தாள் 

சங்கக்தலைவனி.ம் தையலாள் தானுரைக்கப் 

பொங்குாகடல்புழ்ச்தபுவியான்வோன்றான் மகிழ்ந்தான் 

செய்பசலைக்குரியாள் செப்புவாளோர்வசனம் 

துயயதமிழ்க்குய/ வாய்ச் சொல்வயாகஸ்தியனைப் 

பொழுரீதும்வபடமொழிக்குப்பொன்ன& மேலென்றுரைப்பார் 

இருவருக்கும்மேலென் நிரு£போேனுலகமதில் 1308 

ஆராயும்போ௫ லவர்கள் திறமை யெல்லாஞ் 

ஏராருஞ்சம்கமகற் கில்லையிணையாக 1304 

என்னுதமிழ்மா இயம்புமொழிகேட்டு 

wo ni séGerip னஇகசர்தோடமதாய்க் 1305 

காரிகையாள்கையைக் காவலன்முன்பிடித்துச் 

சராரும்கற்கா தேவரிடமேகொடுகத்து 1906 

பெற்றபெண்ணைப்போலப்பிரியமு..னேவளர்தக்தேன் 

கற்றவரேநீமும் கலியாணஞ்செய்றுகொள்ளும் 1807 

நாமிநகர்கனகம் நல்லபரிேர்யானை 

தேடும்புதல்லிக்கே €தனமாகத்தருவேன் 1308 

என்றரசன்கூற வியம்புவார்நற்கீரர் 

நன்றுகாண்வேக்தே mis tne Glen ot Cay 1309 

B waar & tb Bib TT BDI BS செப்பினழைத்தாவ்சேட்டு 

ஏனிச்தப்பெண்ணை மகளென்றீர்கவிக்வாசே. 1310



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௧௭ 

கல்வியில்மேன்மையுளாள் கற்பிலருந்தஇயாள் 

செல்வக் இலிந்திரையாள் தேடல் ரஇநிகசாள். 1811 

கொஞ்சும்வயது குழர்மைப்பருவமிந்த 

வஞசியிடையாள் மணஞ்செய்துகொள்ளுமென்முன் 

பூவாழுமன்னன் புகன்றமொழியைக்கேட்டும் 

தேவாரும்கற்கரர் செப்புவார்மன்னனு bE 1318 

செக்கவளைப்பிழைக்கச் செய்கோமகனுலே 

பெற்றபிள்ளையா மென் பிரியமுளமருகன் 13.4 

னைக்குவிவாகமது தாஞ்செய்வோமென்றுசைக்தாம் 

மனதுகனிம்து மககமாசன்றானுரைப்பான் {315 

சேவர்மறாுகளுக்குச் செல்விகளைக்கொடுக்க 

யாவர்செய்புண்ணியமோ யான்செய்தவப்பேடோ 

நூடங்கிபையாள்கோற்ற கோன்பின்பனனிதுவோ 

மடங்கலனையானை வசரவழையுமென்றுமைத்தான் 1:17 

அ ரசன்சபையைவிட்டே யப்பாலிருட்கவனைப் 

புரிசையுயர்மதுரைப் பூமன்னவ்முன்மகிழ்வோன் 

அவனைமதஇயா தருலகில்வரக்கானழைக்கார் 

இவனா சானவிரும்பி யெல்லோர்களும்பார்க்கப் 1310 

cr Aut Fb) (worl பல்லும்பனம்காய்போற் 

றேசிலாவீண் பகமுஞ் செக்கினுலக்கையைப்போம் 

காலுங்கருவுதடும் மையசனிலேதடியுஞே 

சிலமிலானிடையிழ் சேர்த் சவரிவாளும் 132] 

கந்தத்துணிமலையிற் கட்கத்திலேமயிரும் 

இர்தவிதமா யிறைவன்சபைக்குவநங்தான் 1322 

௮ன்னமெனுஈகடையா எப்போதவனைப்பார்த்து 

முன்னங்கடையில் முனிந்திவனைக்கேவல்மாய்க் 1899



௧௧௮ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

காரியுமிழ்ஈகேன் கடையனிவனெனவே 

வாரிவளைபூவில் மாப்பிளை தானில்லாமல் 1324 

வட்தானமக்கு மணவாளனாகயேேதான் 

இந்தவிதிமுன் னெழுனானோ வெனக்கு 132௦ 

உள்ளியதெள்ளிய ராகினுமூழம்வினைதான் 

மெள்ளவதந்துள்ளில் புருமெனவன் ஞெ வனார் 1020 

என்றுமுன் சொன்ன தெனக்கேசரியாச்சு 

கன்னாற்கனி யறிந்து கண் ணன்கருபையிதோ 1327 

கைநிறைந்தபொன்னுக்குக் கண்ணிறைட்தகற்கணவன் 

மையலர்மேலென்று தரணிகனிலேயுரைப்பார் 18928 

எனக்கவ்விதிவச£தா னில்லாககனாலே 

வனக்குவவன்போலவிங்கு வக்மானெனகததிஷ்டம் 

எனவேவருக்துி யிருந்தாள் தமிழ்மா து 

புனனாடன்கண்டுமனம் புண்ணாயங்கேதுரைப்பாவ் 

மீனவன்கொண்டாம் மிக்ககமிழ்க்கரசே 

மானிவளையேவளர்த்த ஈன்மையறியிரோ 1331 

கடல்நசூழ்புவியகனித் கல்விதனிலேசிறந்த 

இடமானகீர்ச்திபெற்ற செல்விதனையுமிந்த 1332 

eLp L_ gn & Lor Cov முடிக்கநினைம்தசென்ன 

தேடுதமிழ்க்குரிய சமானேயென்றுமைக்தான் 1333 

சாதுரியமுள்ள தமிழறியும்பெருமாள் 

நீதமுடனேகவிழ்ந்து கநேரிழையாளும்முரைப்பாள் 

பாதம்பணிந்தேன் பழையகதமிழ்முனியே 

எதுமறியே னினியுரையேன் பேதை 1335 

செய்தபிழைபோக்கித் இருவுளச்.துக்கேற்றபடி 

எய்துவித்துக்கொள்ளு மினியுன்மனம்போல 1836



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௧௯ 

என்றுசொல்லிக்கண்ணி பிமுகண்ணிலும்வடி ய 

நின்னுளம்மாது கெடுமூச்சடன் வேர்க்க 1337 

சுங்தரீஞ்சேர்சோழனையு£் சோகைதனையும்பரார்த்துத் 

தந்திடையாள்முற்பிறப்பைம் சானுரைப்பாரம்மானை 

மன்னவனே கேளும் மங்கைவரலாற தனை 

அன்ன நடையா எழகாபுரியாஞுங் 1339 

காவலவனுக்கு மிவள் கன்னிசையாகப்பிறம்தான் 

பாவலர்கள்கொண்படாடும் பாடலிபுரத்தாசன் 1340 

தனக்குமகனாகம் ஐ ரன்பிற் சானேயிவனும் 

மனக்கவலைத ரனடையீது வந்தானகரைவிட்டு. 154] 

மானுகல்ளாளை மணிமாடமதிலேபார்த்துக் 

காதலுடனவயருகிம்கக் கண்டாளிப்பெண்ணரசும் 

தானாசைகொண்டிவனைச் எாவடியிலேயிருக்க 

மானாளோரோலை வரைந்தானதையெடுத்து 1343 

முடிவே்சன் சென்னுன் முடவனங்கேயிருந்தாவ் 

நுடியிடையாள்தற்2 சருளையவனிட.த்தில் 1344 
ட (அ. உ ௩ நு ° ட ட ௪ . . ௪ . ட . ச 

ப, மதுக் வுச்ர்லி மாறு மவனானாபாகன மகக 

ஈசத்திரக்கமில்லா னேந்தல்கனைப்பார்த்து 1345 

இப்பவேயிம்ககர்விட். டேகுமினியிருட்தால் 

துய்பாறுனதுயிரைக் சான்வாங்கவேயரசன் 1346 

உரைத்கானாம்மங்லை யுண்மைகனையறிம்து 

வரைக்கடங்கொங்கை வரை£காளெனவுரைத்தான் 

முூடவனுரைக்ச மொழியதனைகச்கான்கேட்டும் 

இடமானமன்னவனுஞ் சென்றான்வட இசையில் 1848 

கன்னியுமன்று கதிரோன்மறைக்இரவிற் 

நன்னுடையதகோழி கன்னுடனேமடத்திழ் 1840



௧௨௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வங்தற்துமாதரமி மன்னவனைக்கா மைத் 

கதரமன்னருமற் காரிகையாலங்கிறங்தாள் 3a 

சென்றரான் சேயும் இரும்பியல்வரில்வம்து 

அன்றம்மடத்தி லவனுபுயிரையிட் கு 135] 

இருவருமங்கே யிருங்காரலகையகாய்த் 

இருவாருமல்வையமே சென்றதுிலேதான்பமுத்மாள் 

மின்னா சளனும்பேய் மிரட்டவதைப்பார்ழ்துச் 

சொன்னாளிருவரும்போய்ச் சோழுதேசந்கனிலே 

விறகுமலையனிடம் வேந்தன் மகன்பிறப்பான் 

உறையுாச னிட pra Bla We Gi aorlev 1354 

உரகதவல்லியிடம் மாபே.பிறக்திகிவாய் 

ADT gb (upl ரி விவா கமதேயில்லாமல் 1355 

இருப்ப! ப்வயதோ ரிருபக்தைந்தாகும்வரை 
ிும்பாலவிது விறு தலையனுல்மு 1356 alt (LOL sb auil.b cb பிறரும் ViLI DU cb 35 

மதுரைச்சங்கத்தாரில் மன்ணனுநற்லரர் வந்து 

மதுாமொழியாய் மணஞ்செய்வாருந்தனுக்கு 1357 

எனவோன் அவ்வை யிவர்க்ளுவரமனித்தால் 

வனஞ்சேரிவர்தம் வாலாறெனவேகான் 1388 

கற்பூரசுக்தரன்றன். காருண்யம்பெற்றோங்கும் 

நற்கார்தானுரைக்க ராசனஇசயித்தான் 1359 

ஆகையினாம்மானந்த ௮வ்வைமொழிப்படியே 
வாகைசேர்மன்னா மணமிவர்க்குக்கானடக்தும் 1800 

கானேயிருந்கிங்கு ஈல்லவிவா கமதைக் 

தேனார்மொழியாட்குச் செய்வே னவரைக்து1801 

ஆண்டிற்சுபகிருதி லானியுச்சராயணம்துல் 

வேண்டுந்தனுிலக்னம் மிக்கபுதவா.ரமதில் 1362



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௨௧. 

தேதிபன்னிரண்டிம் மிருமய்கலஞ்சூட்ட 

மாஜமரகக வல்லியுடன்முனுரைக்தாம் 1368 

கல்யாணத்தஇற்காகுங் காரியமெலா முடிக்க 

மல்லார்புயத்தரசன் மம்இரிக்குக்கானுரைத்து 1364 

விறருகலையனுக்கு வேண்டும்வஸ் இ.ராப.ரணம் 
உறையு ராச னுமைத்தா னவ்கொடுிங்களென்று 1365 

சோடித்தவனுக்கிமுட்க நுக்கமதைக்சான்மாற்றி 

தேடம்கிடையாத செல்விறனையேபார்த்து 1366 

முன்பவக்சாலே முூடிந்ததிவ்வண்ணமதாய்த் 

தன்சமர்த்சாலே தடணிமனிலேவாழ்ம்சோம்.. 1907 

இல்லையெவவே யிறைவன்மகட்குரைத்துச் 

செல்லா ருங்கூம்சம் நிருவேயவலையற்று 1208 

இருப்பாயெனவேகல் லேம்திழையைத்தான் தேற்ற 

தருப்போற்கருடையான் றனக்குறிகரில்லாதான் 1800 

BV ool UCTS ET Chel சகத்தஇிற்கனுகூலன் 

மானபபைரன்கண்ட மாணிக்கம்ிலேவ௫ிக்கும் 1370 

நாசாயணன்றன்னை நம்புய்கவிவாணர் 

இரா வினைவிலகுஞு செய்கைபோலேமனஇல் 1371 

உள்ளகவலை யொழிந்துசந்தோடமதாய்த் ் 

தெள்ள மு௫இன்மொழியாள் சேர்ஈ்காள்காணம்மானை 

கொத்தன்றனையழைக்துக் கூறுவான்மந்இரியுஞ் 

சித்தரமாய்க்கொட்டகையைச் இங்காரியுமெனவே 

நிலையின்௧கண்ணாடிகளை நிழ்கவேகானமைச்.து 
விலைக்கடங்காப்படங்கள் மேலேகெருங்கவைத்து 

வெட்டிவேர்த்தட்டிகட்டி விட்டார்மருங்குதொறும் 

கெட்டிப்பதுமை கிறுத்தினார்தம்பமெலாம் 1375. 
கக்



௧௨௨ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

விதீதாரமாக விளங்குங்குமுனாக்2கட் டி 

கத்தரித்தபூவைமேத் கட்டியகளிலொம் டி. 1376 

அ௮ருமைமஇபெண்ணா.். கமைக்ததொருகொட்டகையிழ் 

கரும்புகமுகு கதலிகருப்பையிய மீர் 1377 

மாவிலைமாலைகெட்டி மாலையெய்குமேறிறைத்தார் 

ஆவின் பாலன்னமொழி யாயிழையாள் தான்மடிழ 

இருளைவிலக்கு மிரவியெனவேயொளிசெய் 

பெருமையுள லஸ்கர் பிரகாசமாயொளி 1379 

பாங்தவிளக்கிருளைம் மாணாமலேயவிசட்டச் 

சாந்கமுளனவமைச்சன் மூனும் கொட்டகையிக் 1880 

மாண்டாவிளக் கறி i தூண்டாச்செ 19. பே Git க்கு 

மீவண்டுஞ்சதுர்விளக்கு மிவ்னூர்சரவிளக்கு 1381 

வால்சேட்டென்மெழுகு வத் இகளெங்கும்சொலிக்க 
நூல்பட் பெல்காழமுன் னூறஇலேகானமைத்தான் 

காவணக்டுல்ரம்னக் சகம்பளம்கறாம்விரித்துப் 

(பூவலயக் இலிதைப் போலெங்குமில்லையெனச் 1383 

இங்காரிக்தேயமைச்சன் செப்பினான் மன்னனுக்கு 

அங்குபெண்மாப்பிளையை யவ்வாசன்றானழைக்க 

5வனமுளராச காரியஸ் தரானவரிழ் 

இவனைமறவாச் செனாச்சினாகாவனா 1385 

மாராயணன்றவக்தி னாலேயுஇத்தச தன் 

மாசன்னிராமகாத மன்னவனைத்தானோக்கி 1886 

ஆக்கு௩கைக ளனைத்தும்பெண்மாப்பிளைக்கு 

சக்கரமாய்க்கொடுக்கச் செப்புமெனவுரைத்தார் 1887 

கண்டமினார்கெஞ்சைக் கவருமழகுடையான் 

தண்டாயுதபாணி தாளையுமேதான்மறவான் 1888



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௨௩. 

கொண்டலெனவே கொடுக்டுய்கொடையாளன் 

வண்ட மிழோர் மன்கவியை மாத்றுங்க ுணைவன்ளால் 

கோடவிமுமாலை? தருணருணகெம்பீரன் 

சேபட்னேயுற் க மி, me Boni Bene |. னே யிப்போஃ 

வங்காளஞ்சிங்களக்கு மன்னர்ம இக்கும்யூ, இ 

எங்கோனாரர। பயணி பார ool 2G OULD [db oV 0d? 1539] 

OQ) rrinwr Gos! wGor Cubes GhU pera Bi ost 

BUT GLEN 61 601 Nb 2b) தானுகவும்காகரம்னஞ் 

செட்டியார்முற்றவம்கால் சேயாய்ச்செகழ்துதித்தோல் 

மட்டிலா மன்ன மழிக்கும்வயிர வளை 1393 

வொடுமென்றுத்தாரங் கொடுத்தான். ராமம்காதன் 

வடுவிலாமன்னன் வயிரவன்றான் Go) காடுத்த 1504 

காலாழிபிலியுடன் கைமோஇரஞ்சிலம்பு 

பாலார்மொழியாட்குப் பாசிபந்துபங்கிவளை 1895 

மூக்குத்தடத்தோலை மூன்னாம்பிறையுடனே 

வாக்கிலுயர்வான மங்கைமன ங்கான்மகிழு 1396. 

தலையலங்காரம் தலைகாகமும்புலாக்ளு 

விலையில்சடைக்குச்சு மின்னேரிடையணியும் 13897 

வில்லையொடுமின்னூல் விளங்முசர்திசொசமுடன் 

செல்வமிகும்2 பண் மட்கு, ம் தேவையுளகன்னகைகள் 

மயிர்மாட்டிகன்ன? சம் மாமணிசேர்கோவையுடன் 

அயில்போல்விழியாஞுல் கட்டியலிரரக்கடியும் 1399 

பாவையர்கள்நாயகிக்குப் பஞ்சகலசப்பூடி. 

சேவையுளாட்குச் சிமிக்கிவயிரவளை 1400 

கெத்திச்சுட்டிசுத்துச்சரம் நிச்திலப்பசக்கமுடன் 
பொத்தான்சரம்மகழம் பூவின்சரப்பளியும் 140]



௧௨௪ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை 

நவகண்டிபாட்லாக்கு ஈல்லபவுன் மாலை 

இவைகளெல்லாம்பெண்ணரிக்கிட்டார்கள் தாஇயர்கள் 

சேலத்துப்பட்டுவஸ் இிரந்தேன்மொழியாள்சாயகற்குதி 

கால்த்துட்கிட்டாக சரிகைத்துப்பட்டாவும் 1403 

சாகராசால்வைரட்னமச் சாலேமலைப்பாகை 

பாதற்கனக்றுப் பனாரிசுகற்சோடி.ரண்டு 1404 

பத்துவிரலுக்கும் பதிக்கதமணிமேோ இரழமும் [ண் 
சுத்துங்கொடியிடைக்குச் உக்தவேபொன்னமைஞ்ஞா 

கண்டசாரம்ரத்னக் கடுக்கனுடன் CPG 

வண்டமிழோருக்குகவும் மால்சாமசாமிழுகல் 1406 

மன்னன்கொெெசாகை மாப்பிளைக்குக்கான்றரித்து 

மின்னேரிடையாள் விவாகமதற்காக 1407 

(மாவிலையுகந்தருப்பை மஞ்சளுடன்ருங்குமழும் 

ஆவின்கெய்செற்கெ லரிசிபழந்தேங்காய் 1408 

மங்கையர்கள்கொண்டுவந்து வைச்தார்மணவராயில் 

இங்கள்வதனத்கிமுவைச் சேடியர்கள் கானழைத்து 

மல்க்கக்தாப்பன்னிரால் காரிகையைநீசாட்டிச் 

சொல்லங்கரியகுழற் சுந்தரியைக்கூட்டிவரந்து 1410 

இராமா தனவளுக் கீப்ட்தககையைப்பூட் டி. 

நராஇபன்றன் புத்இரிக்கு ஈல்லகொருசண்பகரழும் 

மருவெட்டிவேர்மல்லிகை மட்டிப்பாலின் புகையுக 

இருவெட்டுறுமவட்குச் சேர்த்துக்குழலதனில் 1412 

மதுக்கோட்டுறுமகிழ மாலைதனையணிடஉ்து 

புதுக்கோட்டை வில்லையினைப் பூசினார்மங்கையர்க்கு 

கெற்றிதனிற்றிருமண் ணேரிழையாட்டிட்டார்கள் 

வெற்றிபெறுங்கணில்மை மெல்லிகல்லார்களிட்டார்



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௨௫ 

தளிரனையமேனிச் தமிழறிவாடனையுய் 
குஷ்ர்மொழியார்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்களம்கு 

பூமன்னிடத்திம் புரோடுதர்கள்வ$துசொன்னார் 

காமுன்னமைத்ததொருமாழிகையும்லக்கினமும் 1410 

வந்ததுமன்னா வரவழையும்மாப்பிளையைச் 

சந்தோடமான சவரம்௩லுங்கதனைச் 1417 

செய்யகல்லவேளையெனச் செப்பினார்புசோடதரும் 

வையத்திறைமகிழ்ந்து மாப்பிள்ளையையங்கழைக்லு 

வாருமெனக்கூட்டி வ்தாரரசனிடம் 

பூரூவக்திலேயிவன்செய்புண்ணியக்இனாலசசன் 1410 

மாது தனக்கிக்காள் மாப்பிள்ளையுமானவர்க்குச் 

சாதுரியமாகச் சவரமதுசெய்துவைத்துக் 1420 

தாமமணிவோன்ராம சாமிகொடுக்தககை 

சேமமுளானுடம்பிழ் சேர்திதுமணவரைக்குக் 149]: 

கூட்டிவக்தார்கள்சபம் கூடுடல்லவேளை தனில் 

தோட்டிதழ்ப்பூமாலை சோடிகழமுத்திலிட்டார் 1422 

உறன்முறையார்பட்டணத்தி லுள்ளமனிதால்லாங் 

குறைவறவேவந்து கூடினார்கொட்டகையில் 1423 

ஓதரியமாப்பிளையை யோங்குமணைமீதில்வைத்துப 

பேதைதமிழறியும் பெண்மயிலைகத்சானழைத்து 1494 

வரும்படியுக்கரவு மன்னன்கொடுத்தபின்பு 

குரும்பைமுலைமாகர் கூட்டிவந்தார்கள்பெண்ணை 

பாலைஙிகர்மொழிமின் பாவைகழுக்தனிற்பூ 

மாலைதனைப்போட்டு மணவதையிலேயிருத்தி 1426 

தந்திமுகவலுக்குச் சாம்பிராணித்தூபமிட்டுச் 

சிந்தைமகழ்வாகக் தேங்காய்பழமுடனே 1422



௧௨௬ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

சாப் ௪3 லால baye செட் மாம்பூலதெ!்்சணையு£ கான்வைக்துப்பூசைசெய்து 

வாம்பரியைச்கானடத்தும் மன்னவன்றனும்தரவால் 

கன்ணிகைக்கும்மா ட்பிளைக்ஞுங் கட் (9 ஞார்கா LILI gh Cour A 

ஏின்னவிடையாட்ருச் செயமங்கவம்பாடி 1429 

way Dt. 19 HOCH hid we Muss GoM காய்கூடிம் [ன் 

தெலுய்கிற்பண்ணேடவர்க்குச்செப்பினார்சோபனங்க 

வைத்தமுகூர்திகம் வழுவா தவய்வேளை கனிற் 

பூத்இயுள்ளாளுக்குப் பூட்டினான் மங்கிலியம் 11431 

இடமாரும்சொம்பிரும தேனின் Cwolld anau yoo 

முடவனிடவகெொம்பு முறிஈ்துவிருக்கதுபோல் 1492 

எதையுமறியாம வேழையொருவனுகுப் 

புதையற்கிடை.மதுமனம் புரிக்கறுபோலும் 1433 

அிலாதில்கெடிகொ னாகத்தவமிரும்று 

பிர தன்கங்கைசனைப் பாரிலரைக்ததுபோல் 134 

சிந்கைகனிலீகை இறிதுமிலாதவனுக் 

முந்திரன்பட்ட மிடையிற்கிடையம்கதுபோல் 1435 

அக்தகமிலாரூப மமைந்தவொருவனுக்கு 

வகந்தரம்பைமின்னாள் மனையாட்டியானதுபோல் 1486 

மண்ணிற்ிசுவாய் வரும்போதிலேயிரண்டு 

ுண்ணிலாலுக்கொளிசேர் கண்கள்கடைத்ததுபோல் 

ஊயழிற்பெரியவலி யாவுளமற்றொன்றுமக்தச் 

சூழ்வினைதான்முர் துறுமென்றுவள்ளுவனார். 1488 

மூன்னூலிற்சொன்ன முறையின் படி.யேயிப் 

பன்னூல்மொழியாட்குப் பர்த்கசாவானானெனவே 

சேஷையிறைக்கதார் இருமங்கிலியரெலாம் 

பாலைபதுனெட்டும் படித்தபசுங்கிளிக்கும் 1440



தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. ௧௨௭ 

மெல்லிதனக்கேய்ந்த விறகு தலையனுக்கும் 

. முஸ்லைநகையான் முகூர்ம்தமணவறையில் 1440 

சாக்தலுங்கிட்டாம் தையலர்கள்தான்சுபமாய் 

வேர்தனுமய்கிரும்ு வெற்றிலைபாக்கைமிீய்ந்து 1848 

வந்தோர்மகிம மரியாதைசெய்தரசன் 

கந்தமலிமாப்பிளைசன் ரபையுடன்பெண்கைகோர்த்தூ 

அரண்மனைவீட்டிம் மணுப்பியிருவரையும் 

உரிமையுடனே யுபசாரஞுசெய்கரசன் 1444 

௪ட்டரசவர்க்கமுடன் சம்பாவனம்படை... ம. 

இட்.முளபன்னீர் செச்சையளித் இறையும் 1445 

Cau suri ruses ew Cou bust ser ங்களுக்குக் 

கோதானம்பூதானம் கோடிவத்ரதானமு டன். 1446 

செய்தசசன்முன் முடித்துச் செய்யுஞ்சடங்ககனை 

வையகத்தோரும்மகிம வைத்தன்பிரவதனில் L447 

மானவித்தைக்கேற்ற ஈனவான்௧களையழைத்து தி 

சானவ்விக்தைகேட்டுச் சம்ேகோஷமாயரசன் 1448 

காகவல்லியெல்லாம் கடத்இிழுடிந்தஇன்பின் 

ஏகமதரயல் கஇருவர்களுந்தான்சுகமாய்ப் 1449 

மாப்பிளையைவிட்டு வடிவுபிரிஈ்சாலும் ் 

வேப்பிலையை ழ்கான்கசப்பு வி.ட்டுப்பிரிற்காலும் 1450 

சந்இரனையுங்களங்கம் தான்விட்டகன்றாலுஞ் 

செந்திருமால்€ராப் பதியைவிட்டுச்சென்றனாலும்] 457. 

சக்கரையைவிட்டினிப்புக் தானேபிரிக்காலும் 

அக்கினியைச்சூ டகன்றுபிரிந்தாலும் 1452 

சத்தியமுஈ்தவ? தன்னைப்பிரிக்சாலும் 

பத்மினியாள்கன் பதியைப்பிரிந்தாலும் 1453



௧௨௮ நமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

வித்தைசரஸ்வதியை விட்டுப்பிரிந்காலுஞ் 

அம்தியிடப்பாகம் தனைவி.” டகன்றாலும் 1454 

(சேவிகமலாசனியைச் செல்வம்பிரிட்தாலுந 

அரஷகடல்கீரையுப்பு தான்விட்டகன்றாலும் 1455 

பூமன்காராயணவெேள் புத் இரராய்வட்துஇத்த 

கா மமணியும்சாம சாமிவயிரவனும் 1456 

கேகம்ரண்டுவனொன்முய்ச் சேர்ந்துமணமலராய்க் 

வகமனதா யிருப்பதுபோலேபுவியித் 1457 

பல்லாண்டாய்வாழ்ந்துபுத்ர பாக்கியமுந்தான்பெறுவீர் 
வில்லாம்புருவழுள்ள மின்னேயெனவேந்தன் 1452 

வாற்த்இனான் உ ரரய்கு வந்தாரவர்காலிற் 

ருழ்த்திமுடியைச் சரணமிகச்செய்தார்கள் 1459 

ஊருமுறையூரே யொண்டியாங்கன்னிகைநின் 

பேருந்கமிழறிவாள் பேதாய்பிரியமுடன் 1400 

உனைவிரும்புவானை யுன்தெய்வமாகவெண்ணி 

மனையிடத்துப்போயிருந்து வாழுமெனவுரைத்து 

ஆர்வாதஞ்செய் தனுப்பினார்மன்னவனும் 

தேசிரதம்யானை சேலைரவிக்கைககை 1402 

மாரிலாளுக்கு வரிசைபலவேகொடுத்துப் 

பேசுங்கிவியன்ன பெண்ணாள்தன்மாப்பிளைக்கு 1405 

வஸ்இரங்களாப. ரணம் மன்னவனுந்தான்வழங்கி 

விஸ் தாரமாயோங்கும் மெல்லிகன்ளாள் தன் மனைக்கு 

அனுப்பவரிமுகப்பல் லாக்ககனையேயரசன் 

இனித்தாமதமில்லா இங்குவரவேண்டுமென்றான் 

போூகெள்கொண்வெந்தார் போர்வேந்தன் முன்பாகப் 

பாகினியமொழியாள் பல்லக்கிலேறிவ.ர 1406
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மாவின் மீதேறி மாப்பிளையும்முன்னடக்க 

ஆவலாய்தக்கானங் கடப்பஞ்சிலர்கொடுக்க 1467 

இயொட்டிசாமரங்க ளெங்குமேசூழ்க்துவர 

மையொட்டுங்கண்ணார் மயில்விரிறிசான்வீச L468 

கனுபஇகளிரு சார்பும்கெருங்கிவ7 
மீனாகூஷியாள் முன் விருதுபலசூழ்ம் துவ.ர 1469 

மங்களவாக்இயங்கள் வாரிதியபோலேழுழங்கச் 

சங்கையிலாதபடி தானைபலவேகெருங்க 1470 

வண்டமிழையறியும் மங்கையபோல்விண்ணுலகஇில் 

உண்டோபெண்ணென்றே ஒட்டசமண்ணாக்துவ௪ 

கல்விமழைபொழியுங் கன்னிசிவிகைமுன் னே 

வல்லமதகமழையை வாரணங்கள்பெய்துவர 178 

பட்டுக்குடைகெருங்கப் பாவாடை.வீசிவர 

வட்டமதிமுகக்தார் மங்களங்கள்பாடிவர 1473 

வாசப்பன்னீரால் மருங்கெலாஞ்சேருகக் 

தேசுடையாள் மூன் செயபேரிகான் முழங்க 1474 

கருங்குவளைக்கண்ணமைக்த கன்னியுடன்காளையர்கள் 

கெருங்கக்கலனறுக்து நீள்விஇகள்ரிறையுஞ் 1475 

Ab gin gioco rn ov Cer np Gero Duy ey 

செக்இருவன்னாரின் றேசிமிஇத்துகளால் 1476 

அடங்கவதனா லறிவார்வழியதனை 

இடங்கடொறும்பொன்னை யிறைப்பார்குடத்தில்வைத்து 

மைக்தசொலியுடனே மங்கையர்கள் தன்னெலியுஞ் 

சந்தினொலிபோற் செவியதனைச்தான் மூட 1478 

கமக்குவந்தபோகமின்று காம்செய்தவமெனவே 

சுமக்கும்விறகு சலைத் தோன்றல்மனம$ூழ்௩து 1479



௧௩௦ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

போகும்போதங்ககரின் பொற்கொடிகள் தான்ஞூழ்?து ப 
ஏகமாயிவ்வுலகி லெழ்தனையோவரசர் 1460 

தஇன்னையவாானம் தான்செய்இவன்றனக்குக் 

asic ent. த்ததென்ன மாரணமேதென்பாரும் 1451 

காலமெலாம்விறகுக் கட்டசனையேயெடுத்சான் 

Qh ov i Carmi ராசாங்கயோகமறது 1462 

வம்ததெனவே வழுக்துவார்கள் சிலபேர் 

My hy IE LD cI Gd Ib ந ம மீரம் pou ர்] னால் 1483 

யோகம்பிமந்மஜென வோ துவார்கள் லயே 

கரகிளமங்கைக்கவனும் மாயகஷனோேோவென்பா ரும் 1484 

அல்லவடிமும் னடிழ்துத்துதத இவிட்ட. 

ெல்லமகளிவனைக் சேர்வாளோவென்பாரும் 148%: 

பூவாழ.ரசனுக்குப் புக் இயுட்தானில்லாமற் 

கேவலனுக்மய்க்து கெடுக்சான்காணென்பாரும் 1480 

இவளுக்கிணையாக யில்லாதமாப்பிளைக்குக் 

கவனிக்காமற்கொடுத்த காரணமேதென்பாரும் 1487 

செம்கணன்வாிப்பும் தெரியாதிவன்றனக்குப் 

பங்கமிலாமதநுரைப் பட்டணக் கானொருவன் 1488 

வம்துசெயித்இந்த மாப்பிளைக்குக்கான்கொாடுத்தான் 
கந்தரியையென்றங்கு சொல்வார்சிலபேர்கள் 1489 

செயித்தவன்கல்யாணவய் செய்துகொள்ளாமலிந்தப் 

பயித்தியனுக்கேன்கொடும்தான் பாவியவனென்பாரும் 

இட்டதிருக்க வினியாசைப்பட்ட இனாம் 

கிட்டுமோயிந்தக் கிளிமொழியாட்கென்பாரும் 1401 

கிளிவளர்த்துப்பூனைகனக் கேயிரையாய்யீய்ந்ததுபோல் 

அளிவிழியாளை யரசன்கெடுத்ததென்பார் 1492.
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கல்விதனித்செயித்த காவஜ்றுக்கென்னையுமே 
செல்விகொடுமெனமுன் செப்பினாள் தன்னகத்தால் 

வாய்க்கொழுப்புச்சீலையால் வடிந்தகதையபோல 

வாய்த்சானிவளுக்கு மாப்பிளைகானென்பாரும் 1494 

இருந்தையுடன்பவள மேகமாயோரிடத துல் 

இருக்காலுமகன்மு யிருக்குமோவென்பாரும் 1495 

வெங்கஇரை சாரு விழுங்கியபோதகேவுலகம் 

எங்குமிருளா யிருப்ப துபோலேயிவன்றன் 1496 

கங்குல்நிகர்மேனிக் கறுப்பாலிப்பெண்ணழகும் 

மன்குமெனவே வழுத்துவார்கல்லெபேர் 1492 

மூன்னம்முடவனி டம் மொய்ருழல்களாயினியும் 

அன்னவன்சொல்மீரு தவள்கற்பைக்காக்கலையோ 

கரம்தாரிகண்தெரியாக் காளையிடமேயிருந்து 

பூங்காறுங்கோதை போக்கலையோ மான்பொழுறை 

இருக்கான் விவாகமிவ ளில்லாஇதுவரையும் 

அருட்ததிகேர்பெண்ணா.. கமைத்தவிதயிது வோ 

கரும்பிற்குரியான் கறுப்பனல்லாற்ககப்போ 

விரும்புதுளவக் தண்ணல் மேனிகறுப்பலவோ 13507 

என்றிவ்விதம்பேசி யேகினாரகககளோர் 

மன்றலமர்கூட்தல் வல்லியுந்தன்மாப்பிளையும் 1502 

மொய்குழலாளன்று முன்வாழ்ந்தகல்மனைக்கு 

வையச்திறைகொடுத்த வாம்பமியுடன்சேர்க்து 1503 

தானைபலவுக்கும் தமிழறியும்பெருமாள் 

ஆனபரிசாரகரா லாக்கினபல்வர்க்கமதை 1504 

வந்தவரெல்லாம் மகிழ்க்தமுதுசெய்தபின் பு 

சந்கனதாம்பூலம் தான்கொடுக்கெல்லோர்க்கும் 1505



௧௩௨ தமிழறியும்பேருமாளம்மானை. 

மரியாதைசெய்துகதர் மம் குமிரவகனித் 

மெெரிவைமனக்காகச் ங்காரமாய்ப்படுக்கை 1506 

அமைத்தவிடம்தணங்கன்னாள் மனம. 

அமக்குவிறருதலைக் தோன்றல்தனக்காகப் 1507 

பூந்திபாற்கோவா பொரும்துஞ்சிலேப்பிலட்டு 

மாட்தளிர்மேனியுள மாதரம்குவைத்தார்கள்.. 1506 

சளவாதுடன்புனுகு கான்கலம்தசாட்கமதைக் 

கொவ்வையிமழார்கள் கொண்டுவ£துமாப்பிளைக்குட் 

பிப்படுக்ருமறை போரும்படியுரைத்தார் 

ாசிலாப்புக் இமிரும் மன்னவஜம்மஞ்சமஇஃ 1510 

போயிரு்தேசனது புத்திசனிலேறினைப்பான் 

mir Dent dé oat wind Gout »C a யோகம் 1517 

எனவேகன்னொஞ்சினள: வில்லாமகிழ்வோடு 

தனகனவான்் போலம் தானிரும்கான்மஞ்சமதத் 1512 

சதேன்பால்கனியைச் செயித்தமமொ। யணங்கு 

தான்பார்திறுமிழ்மகு தலைவன்றனைப்பார்க்க 151 

முற்பிறப்பின்றொடர்பு மூண்ட இல்வண்ணமென 

கற்கரர்சொன்னகொரு ஞாயமகைக்கானினை£து 

கட்டழயொள்முன்னங் கஞ்சமலசோனெழுதி 

விட்டபடியல்லால் வேறுுடவாதெனவே 1515 

சந்தைதனைத்தேல௰்றிச் சேயிழைமஞ்ச த்தருகில் 

வந்தங்கிரும்கதொரு மாப்பிளையைத்தான்பார்த்தாள் 

உருவுமுயர்குலமு மோங்குந்திருமடந்தை 

வரும்போதுகூட வருமென்றதற்கெங்க 1517 

கடைத்தெருவில்முன்னவனைக் கண்டபடியில்லாமல் 

மடக்கொடியாள்கண்ணில் மறுரூபமாய்த்கோன்ற
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‘ ஈமக்குமசனிவனே காமேர் இயென வே 

சுமக்கும்விறகுகலைச் சு$்தரனோடேமகழ்வாய்க் 1519 

காமன் இ யும் கலந்தனைம்தபாவ Coot Busi ற் 

சோமனுடன்ரோதிஷிபோம் சந்தானைத்தான் டட 

வாழ்க் துச் தான்கல் மங்கையுடனிந்தனத்தான் 

ஆழ்க்தமதியுள்ள வரசனிடத்திரு£து 1521 

அம்பூறுங்தென்மதுரை யாண்டவனும்காளான 

நற்கரதேவரிடம் ராசன் மிகமகிழ்வாய் 1522 

வேண்டியதெல்லாம். மிகவேவழங்கியக்தப் 
பாண்டியனூருக்குப் பார்வேற்தனுப்பிவைம்தான் 

நாடுபுகழ்கல்விமிகு ஈம்கரழேவரங்கு 

பீடியர்சோழனிடம் பெற்றமரியாதையுடன் 1524 

தண்டிகையிலேறிச் ௪கலவிருதுஞ்சுழ்ந்து — 
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