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ரூரிற் சிறப்பு ற்றிலகும் வைத் இய நா.கனிலக்கரை விளக் 
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தல.ஈ்தின் மகிமையு, மியற்றிபாசது பெருமையும், prod 
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மையால் டைற்த பிரதி பக்கொணடு, அதுவும் செல் 
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தாமெவுவாரை யென்று சார்கு2வென்ட rd 9} 
காவாளூர் விதிவிடங்ரார் சேரா அுண்டமலரக் 
காவாளூர் வி.இவிடங் கா, | &, 

mae துறை 

காவாயெனச் சிறுதெப்வர்சனைர் தினங் 
தொழுக 

நாவாப் கீழும். /ப்புகற்ந் தென்பயன்கதி 
நாடின் மும்மைத் 

துவாயத் தேவுக்குங் கோவாப் மணிப்போற் 
சிங்சாதனஞ் சேர் 

பூவாப் மஇிக்கண்ணி | பாரூர்ப் பிரான்பதம் 
போற் நுமினே. ௨. 
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ani காணிலே, 

கவிப்பா 

காணா ரயன்மால் ஈதிரருடி காலா பிரமா 

கோணா மறை பெருமை கூறுக் தரமன்றால் 
நாணாற் புன்றமிழால் நாமேபுகல வல்மிலஞ் 
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பெருக்குவி இச் 
தணிமுடி நெடு$தேராழித் 

தலத் இடைக்கரிக்கு மாளூர்ப் 
பணிமுடி. யெர்தைபா தம் 

பணிர்தெழும் தைற்து மோதார 
பிணிமுடி யெழுபிறப்பும் 
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. ட 6 . ச 

வெர்முலைர்தலத்து வேள் பகழி 
ப ழாகவாதுமுக பசும் புண்லாப் ெதுர்ப 
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அலசோனு என்னோனை முன்பே யளித்தோனு 

மங்குற்றோரர் பிறவிவாய மைவுறதின்றன 

அடுகோபம் விம்மாழு ழங்காம Cod 9 5D) 
மர்சக்கோகர முயையுயி ரழியப் பிளர் கன 

அலர் வி மின்னார் மெலிர்தே புளர்தொடு 
மன்புற்ே ற்  கொடாலி பலியைக் (Bm COTA Box 

மிடல்சாயடு வொன்னூர் புரர் தூ த்தான் 

வெம்பி oy Dd கொறவ வெரி கணையைக்துரக்கன 

விளையாடலென்னாவிர்சோர் சொலக்கானில் 

வெற்கட் போர் விசையே னாடு [நிறு௪ப் பிணைந், கன 

விரிபாடன் (ன்னோர் கள் பண்பாட லிய்பாணார் 

விஞ்சைக்2க பணிகனக பன மூயைப் பெர ககன 

மிளிரரனன்னா.ம் முனிர்கானெனக்கூ ப 

மென்சொற்பா விசையின் மிசை புளகிக்தெழுக கன 

படர்நீல மென்மாலை பொன்பா விகழ்ககாதை 

பண்புப்பா ணிச்சவன மெரஸ்ரப் um Om Kas 

BLY 017 சற் பொன்னாடர் சண்டேரா மனப்போ.றா 

பற் இச்சா டலிலசையர் வையன் இலிங்கின 

பணியாயபைராக வெங்கோன் மணிுதூய 
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கங்கு ந்மபாலெழுகொடி. ய நிவைக் BOUTS HO 

கருதாத முன்னூலர் செர்தி ரிடைப் பூமி 
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கம்பைக்கே மலையமுது கழுவக்குழைர் சன 

கமலேசர் வனமீகர் சிங்காகனக்இயாகர் 
HAGE SPS HUT KS புயங்களே 0௩,
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விநத்தம். 
புயங்கால சரற்தொடு கண்ணாபிசங்கொண்ட 
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sa em) TC ir (0௪... 
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விநத்தம். 

செட்பிருக்கநெற்போ ரரி ஞ்செயவூத 
தெண்ணிலா வுமிழ் ங்கள் 

மெய்யிருச்க வாரூரர் சோணாட்டினமன் 
கொடி விடத்தொடு 

மையிருச்ச கண் ணையும் முலைக்கொங்கையு 
மறைவழிப்படர் நால்போற் 

பொய்பிருந்த நுண் விடையையுமுடையதென் 
புத்ிற்பொன்மானே Qsr..
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பொன்னஙருடிமி வரை குழைத்அப் புரந்தியூட்டிம் 
புரிசடையா | 

சன்னம் பபிலும் வயலார ரடிசட்கொருகா 
ளணில் காளா 

வன்னம் படு மெப்ப்பசப்பும் விழிவழியூற்றிருந்து 
் 

பொழிபுனலுக் 

கன்னர்கனியுந் கனிப்போர்துசா ற் நீர் 
அியசமாற்மீசே (0௮. 

ஆற்றி 'டைச் செல்லுமுக் 2 ODT 

DADE FOL HOOP T Lh 
தாற்றிடை யாம்பை யாரூர்த 

காணுவைப் பிரியாபோலக் 
oA. ர ட . 

கூ ற்றிடை af Mu 915 னாடி 2] 

குருதிகொப்பளிக் நம் வேலான் 
மேற்றிடைப் புசவார் பாலைசெல்லுமோ 

சொல்லுவி 27 Cae, 

கொல்சனை நீலமுங் FTG KORG Hh eT 
முத்தமும் வேப்களும் 

Daw கடர் மாமணிக் குன் மும் மகம 
மெங்கணு C மைவுமால் 

பல்ல ரர்: பற் நர சமலைப்பிரான் LIT] Fw ற 

ப கொற்றவ பற்றதாம் 
செல்சாமெனாஅ குறிஞ்சிவா.ப்ச்சென்றன 

மோவிறற்பாகன fo &
 

பாகினைச் உவைகற்பித்த பணிமாழியவர் 
பொன்பூவென் 

கிய வேணவா மூன்றகற்றி யாட்கொள்வ தென்றோ 
காகலைச் சோலையாளூர்க் குளிர்கிலா வுமிழுக்கூனல் 
CTEM G இங்கட்கண்ண ஈதிபொதி சடையினானே ௨௧. 

சடைமத்தத் தொடுதுத்தித் தறுகட் கட் செவியார் 

புடைநெற்றி னக்கமஒச் செய்புனலிச் சைக் குருகீர்



தொடைமுத்து! ‘Kol பாருவக கட் Ball ps gu” + 

புனைவெண் 

2 படை புக்குத் தலைவாக்கிப் படரைச் செப்பிடுமிம ௨௨. 

க்லிக் துரை. 

செப்பத் தொலைவில் புகழ்க் காலைச கின் சேவடி சேர் 
ப்பத்துடைய வடியா ஈறவன்றி நாஞூமான்றி 
முப்பத்து மூன்றறஞ் செய்வர்புகுது முதற்பதங்க 
ளப்பத் தொ ஈங்குபெறினு தற்குப் பரிவிலனே ௨௩, 

விநத்தம் 
பரிலிலார் திரிபுரமு நீறுசெய் பவள மேனி பனார் 

கரியமால் சிரமறுதி2தானாளெழு கமலமானனையாய் 
தெரிவிலா விறைகுடியை கோவுசெப்செயலிலூ றியதால் 
வரிகொ ளை ழிசையரி மதர்சல 

மலர் கொள் மானையே ௨௪, 

பீர்சியார் 

மாசுபடு தல்செரோற் சமயபேச 
மதங்களாக்தென் னாரூரர் வ ரதீதவாறு 

தெச்பெ yy சபையத்தி ஜொன் ப் றயாகத் 
இ; றுவுளத் இலைண்ணியோ டி தருவே வந்தார் 

சாசியெனுக்குமிழார்மெய்ச் சண்பகத்தார் 

ஈறைவாய்ச் செங்குமுதத்தார் நல்லா ரெல்லாம் 
பேசுமுகர் தாமரையார்விழிரீலத்தார் 

பிறங்கு நகைமூல்லை uot GEERT os ௨௫, 

் | வேண்பா 

அயென் போல்மய லாற்.றுவார் பெண்பழியு 
நோ வராமனினை த் இ3ய-- லாசேவெண் 

( சாதி விடங்கா சுடர்விடங்கா வாரூரில் 

விஇ விடங்க மிக ௨௪, 

விநத்தம் 
மிகத்தமிழ்க்குத் இிருவுள்ளமூழுமாரூர் 

விரசிங்கா தனத்தியாக வினேத கேளாய். 

So
 

a
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சகத்தரு. நா லறிபினும்பெண் ணறிவுபேதைகச் 
கன்றமைத்கா மென்னுமொழி சாதமாமரல் 

LNG HK GIT WD புத்தரை யம்பாமாரன் 

மாயவடிவம் மறிச்தான் வளர்பூங் கோபி 
லகதீதடிமை யாமபரலை பொய்வேடதக்தை 

ஜியா ஈர me டு அனி] ட (5 உத யியப்பாற மயபாமிபனசமசால லாடினாமள் ௨௭, 

கலிப்பா 

நாளொன்றுபோலு ஈகைமுடிவிண் 
மணார்மணிப்பூர் 

தோளென்றுர் GO grit BF Russ i 

கெய்து மென்பார் 

கோளென்று நீங்கா வென்னெஞ்சு 

குடி கொண்டதகென்னே 
வாளென் பார்வை சகொண்டார்வன்ரிகர் 

பொ ற்பகோ OM. 

நத்தம் 

பொற்ற விழுது விட்டனைய பூஞ் ௪ சடைக் 

ee moe லையினாரகமலை [ர தரார் 

முற்று குணமிலர் முத்தம் கி திலர் 

Beni ve கிலரிவர் யாவர் ரூழிலே பகடு 

கவித் துறை, 

சூழப்பெற் மரு முயர் பூங்கோபிலை 

முறைசூழந்து முன்பு 
தாழப்பெற்மோர் இ.ரவாஞூர்க் கடவுளைச்சர் இத்திரள் 

போழப் பெ oom மெய்ம்வபையபன்பினசோடு 

பொருக்தியிங்கு 

வாழப் பெற்றோமிகழ்ந்தோம் சுவர்க் கா இபில் 

வாழ் வினையே nO. 

விநத்தம், 
வாழ்வை யெமக்கருளிசர் மலைத்திரு 

மாதொரு பக்கமுளார்



சூழ்வயலிற் கயல் வாவு ாலர்ப்பொழில் 

ரூழ் கமலைக்குரகே 

தாழ்வுதரத்தனி போப்வால் சொற்றவர் 
தாம்வரல் பொப்த்கனசால் 

வீழ்வது பொற்கலை விழ்வது கட்புனல் 

விழ்வது கைத்தொடியே B.S, 

தொடிப்பது மத்தக்கிரியுமொளிப்பேமேமு 
சூழ்கடலுஞ் Russ ao சுருங்கவேற்பே 

முடிப்பது மனென வுலகம் படைப்போம் வேறு 

(lp ற்.றுமிவை வித்கையோ மொ iu க்கேளீ 

்டி.ப்பதுமஞ் சிவப்பவொ, டு பாவைவாசற் 

கன்று சென்ற மதில் வன்ன GOLD TH BIT GIN oe 

கடி.ப்பதுமவிதி 8) 5 FB it )வாரூர்க்கே 
GAT STOTT ுவரையாங காட்டுவோ ம உட, 

கலிப்பா, 

காட்டிசீர் மறைகாலும் பணிர்தவூர் 

கமலமாது கவப்மீபறு கண்டவூர் 

இட்மிசர் மறுபைக்தளை பூர்ந்தஞர் 

தீர்த்த மூன்றரைக்கோடி tt; GF 'செர்த்தலூர் 
ஈரட்டிரர்த்தமிழ் 2 மேன்மை படைக்தவூர் 

நான்முகச்தனி md Gone கண்டவ 
ரூட்டு சீர்த்தடப்பூவற் புதத் தினா 

ருமைணாள னாசூர் மூதலூரதே ௩௩, 

விருத்தம். 
ஊரன்விழி பொற்கனகம் போலொருமா 

முனிவன கைபோலேம் 
பாசன் மகப் போலிவளிழர்த 

பைம் பூணளித்தலெளிதன்றொ 
சோன் செய்யுட்டமிழ்க் கோவைச் 

செவியாபாணகடகக்கை 
விரவாரூர்ப் பெருமானே 

விதி விடங்கப் பெருமானே ௩.௪,
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ராளாத வினையுடையார் பணியா தவரரூர் 
மாதா வின்ற 

தோளாத மணிரகையுர் களர்ந்தனள் 
விழச் ததுமேல்பாற் சுடரு மிப்பாற் 

ருளாதே குவதரிது பறைப்பாலுண்டெங்கு Theos 
தங்கிச் செல்வாப் 

ஆளாக்கிக் கொடுங்கூற்றங் கொலைரற்கப் 
பயிற்றிய கூரயிலி னானே ஈட. 

இய்ச்சியார். 

அயில்கொண்டவிழிப்பாக ராரூர் விதி 
யாய்ச்சியார் செம்பவளவாப்ச்சியாரே 

செயிர்கொண்ட பகசையல.நு் குலப் பர்கொண்ட 
சிறுமருங்கு லிறிற் பிழைக்குஞ் செயல் வேறுண்டோ 

-தயிர்கொண்ட வொரு குடத்தை யயல வையுக் 
தண்ணமுகம் கொண்டுபெருந் தவக்தோர்தங்க 

ளுயிர்கொண்டவிருகுடத்தை யென்மேல்வையு 
மயலாழமுலக மையல் செய்யலாமே (Fre 

செய்சடி. கைமணி விளக்காற் 
றிக்கினிருள் சீத்தாடு பணி 

யையர் பிறற்கார் பிறவாத வாரூ 
IPL GT BIL WTO a 

வெய்யகபவாயற்ற கோட்டு 

ANGE செங்கட் பகர 

கையர் பாகத்தெரிகுஞ்ிக் 
கரிய2மனிக் கடுங்கூற் றே ௩௭. 

கலித் துறை. 

சுடியாவன லிருப்பும் புனல் சேர்வதுங் காஓண்பது 
மூடி யானடப்பது மோர்தவபோ முறையால் வணக்கம் 

படியாதரிக்கின்ற வாளூர்ப் பிராற்குப் பணிபுரிய 
மடி யாரடியவர்க் காட் செய்வதே கவமாலதுவே ஈ௮,
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விநத்தம். 

ஆவ. மெழுபிறப் படைந்து மண்ணதாய்ப் 
போவதுச் தவிர்ர் த ர் பொருந்த?வண்டுவார் 
காவருமலர் வயற்க மலைமேலிய 
தேவாகண்டரைச் சிந் இப்பார்களே ௩௨௮. 

களையாய நறுநீல toga Pion gs 

வயல்மேவு கமலேசனார் 

வளையாக வொருகோலின் மருதி 
புரிசோழ வளநாடகே 

ளிளையார்கள் விழிகாணிலியல் போ 

விகென் பாவமெழுவாயரோ 

முளையாதகாயுமோலி யொருகாலும் 
வளையாத முடி தாழ்வே ௪. 

தாழாதசிறுவிதியு நெய்யாச் செம்பெரம் 
ரூனைமான் முகலோருர் தழல்வேள்விக்2க 

வாழாது முனிச் துமருள் கொடுத்தவாளூர் 
வள்ளலார் செவவற்தி மாலைகாரார் : 

வீழாத வன்பினர் தாம்போற் செல்வம்'வேண்டினருக் 
களிப்பது போன் மிளிர்பூங்கோகைக் 

கேழாரு முகமலர்க்குமுலை நேமிக்குங் 

கிளர்புன லிந்தது நயனக்கெண்டைகானே FSF. 

கெண்டைவிழி முச்கரும்பச்சாளரலா 
சலிற் டணிர்தேன் கள்ளை நாறாஞ் 

சண்டைசெயு மதன்கொடுங்கோல் விலக்குமென 
முறையிசிதல் FH MBO Sart 

பண்டை மறுநெறிபுரிர் கவாளுமிற் 
செங்கை மழுப்படை Cur grees 

கண்டையமுங் கொண்டரியாசனத் இரு ந்தப் 

படி. புலனங்காக்குமாறே, FO,



கலிப்பா. 

அறுகொண்ட சடையாரூ 

ராதி கொன்றைத்தார அமின் னே 
நீறுகொண்ட மெய்யடிய 

சாகிக்கொளவும் பொறுப்பா ரர 

மாறுகொண்ட நாளொரு பூ 

aun) தடுத்தமாதொருக் த்தி 
வீறுகொண்ட காடி கரம் 

வேறுக்கிவிட்டாே ௪௨ 

கலித்துறை. 

விட்டாரிலங்சையின்றலைவனைப் பாட 
விரும்பிக் கண்ணாற் 

அட்டார்மதனைப் புவா ணரையரி 
2சாரிகொண்டார் 

மட்டார் குவளைவயற் கமலேசர் 
வையல்லிற்குஞ் 

செட்டார் மனுரைபார்கார் பொன்னாடெனகத் 
தென்னிலமே ௪௪ 

விருத்தம். 

தென்மலைத் தமிழாரூர்த் இயாகரென்பதுதான்வீமோ 
பொன்மலை போலுங் கோபிழ்,பூவைய செண்ணிலாரின் 
மின்மலை ம.நங்குலாளோர் மெல்லியல் வி.திதோறு 
சென்மலை கொள்விசென்ன நிறைமாசறைவித்தாளேச௫ 

வித்தாக யொருமூன்று முதலான வாளூரர் 
மேவார்கள் போற் 

பித்தாகி ரான்வா பெறப்2பாயி னா3தா 
பிறங்காழியூர் 

முத்தார் சுவட்டெல்லை தாரா இருப்பாப் 
முனைக்குர்கலைப் 

பத்தார் பறைக்கொண்டல் கைச்சங்செனச்சங்கு 
படுிபைளவமே ௪௬.
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பெளவத்தொலி3போல் மறைபாவப் 
பரவையனையார் ஈடமாடச் 

சைவத் தவர்பின் னின்_ந விண்மீணூர் 

தடங்கை கூப்பக் கருவிமுறை 

யைவர்க்கம் முன் னின்றியம். விருக் 
தக்திக் காப்புக்கொண்டருளுச் 

தெப்வப்பெருமா னணியாளூர் 

மசசார்பிறவிதீராசே | ௪௪, 

கலித்துறை. 
தீராசகஇர் நாவாலிருண் மேயமணிமவுலித் 

தேவர்சாணாம௰ 
லாராத காதல் புரிபாம்பொருளார் விழாவரு 

வாரூர்£போல்வா 

மயசாருஞ் செய்யாத பூம்பாவை கரளையுனக் 

சவர் பாறு 

தரரரருங் கொடியுமுணப்பகை நாழி 

லாடிய வேற்கனலின 37 ௪௮, 

சித்து விநத்தம். 
அனங்கொடுத்த நீலகண்ட சாஜூர்க்குக் 
1. கனசமடிக் கரயிசமுவ் கொடுக்கமேருச் 

.தனங்கொடுத்த வெட்டவெளிச்சித் தாப்பா 
தரணிபிற் போப்ச் சிறிமீதனுஞ் சாற்றமாட்2ட 

மனங்கொடுத்த மணியொன்று விண்ணேர்க்கேசோம் 
வயிற்றெரிவால் வித்தையெல்லாமறந்து போனே 

மனங்கொடுத்து நம்பசியைத் தணிக்கவல்லார்க் 
கட்டமா சித்இிபு ரா மருள வோமே ௪௯, 

அகவல்; 

அரும்பொற் கலத்திலாரமு தருக் இனர் 

கருங்கல?வாட்டிற் காடியேற்றுண்ணவும் 

பழுதில் பொன்னர்துில் பன்முறையுடித்தோ 
ரிழைபிழைபலிம் தூர லிசைக் கிசைக் துிக்கவும் 

2
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பலவிதச்சாந் கம் பன் னீரணிர்தோர் 

வெளிமட்பூழி வேர்வையிற்பூசவுக் 
தர்தக் கட்டிலிற்றளிரிணை த்துபின் ே ஜோ 
£5 5 Buti, 8 ற் நடங்கையித்றுபிலவு - 

மதக்கரிரெடிந்தேர் வாம்பரியூர்க்ே தரர் 
ப.த;த்தழற்பாலை பாற்றனிச் செல்லவு 
முரசு மூன்றிரட்டு த் முமணிமுன் நி 
அ௭ை செய்முட்டுரு வோரிகூண்டொலிப்பவு 
மொற்றைவெண்குடை யரசு றுமத்தாணி 

முற்றெருக்கெழுக்அ முதுமுரம்பாகவுங் 
கண்மொனிடா கானாறுசெல்வ 

(Hay cca da gu தொழி நீ மனனே 
யாலக்கானபன னந்த கோடியர் பணி 
மூலச்தான் முழுமுதல் மூர்த்தி த்த 5 
are பொருத்தியை மணப்பப் பஇயிலார் 
கெருவெலா ணப்பச்செ। பதான் 

கண்ணிமை பொ; ரச், 8 ope ஈடவுணே 1 

கொண்டம௦ ரண்ணில ரி க்கு குவ, BT NOM, I 

இரை றவனடி.க்காபிசம் பொன்னரும்பரிசருளிக் 
கோடிக்கு மப்பபயர் கொடுக்இுடும் வள்ள 
OT CHT S BLOM aS oot 

இராச் செல்வக் இருவுடையானே S)
 

&)
 

| விருத்தம். 
அனே. நமரலானுர் பூியுளக் 

சமலமா மாரூர்ச் போதை 

கேனே ௱ மொழிக்குகலை மிதளிரக இலை 
முசா கதிலைச்செவ்வாய் முத்சு 

மீனேறுகடல் விடம் போ ற் கொலைகற்ற 

இலை 276 ழை we a 

மடன் சொ வாக்கு ப மா 1B ௯,
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கலீப்பா. 

உரசைத்தபொற்றரு நாட்டினும் af gion emt 

sri srg aro Garren Su 

தரை்தலத்திடர் சேப்பொன்னங் கனிதந்துளார் 
சொற்றமிழ்க் கோதைகோகையார் 

நிறைத்த மன்றுகோளாறுபுராணர் மெப் 

நீக்கலக் கொடியார். கொடியாசளி 

யிறைக்த மென்கு மலாசளியில் லவர்க்கில்லையேல் 

வைய மெவ்வண்ண முப்வதே ௫௨. 

விநத்தம் 
உய்யானமிமைப்பிலர் தாருவினோங்குமாரூர 
மைய களாசே சேவடி சேர் முடிவள்ளல்2சண்மோ 

செய்யாளிடை சொன்ம துரமுலைசர் குணங்கள் 

கையாலெழு தஇத்தரின் நீகலைக் கல்வியானே (நி... 

பாண் கலித்துறை. 

கல்லாக செல்வக் ஈயவர் தங்காவற் கமிங்கடைசள் 

பல்லராபிரர் இரிர்காவென் பாணமுன் பாணனை:யோ 

சல்லார் பொழு இனழைக்தான் கமலை யமலனல்லால் 
வல்லார் கம் பாடலறிந்தரர் கொடுப்பவர் 

மாகிலத்கே (pla. 

கலிப்பா 

மானையணிந்த செங்கைவளாாலை யாரூரயன்பபுல் 

கோனையடிபணிர்த கோதையை நீலாட்டுதிபாற் 
கானைவிரி குழு தக்கையாா! ம நர்தனையோ 

Sito wri தக்சன்வேள்விச்சமசே Gor 

விநத்தம் 
சமாநரடிக் கலக். ரரபிைபின் நிச்: 

சார ற்றிலயன்। ரால்ப SUPE வி ஸா wo 

பமா நாடித்தமக் கமலர் தூச்கின்விருய் 
5 . ௪ ௪ . 0 பத்தரொன்றும் வெண்டாரைப் பரிதல: 2ல
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குமரகாடகவடிவக்குரிசிலொடும் | 
குரும்பை முலைவா£ தருபூங்குழலாமளொடு - 

மமரர் நாடாளாதேயாரூசாண்ட 
த.இசயமோ வந்திக்காப்பழகனாசே.. ௬, 

கலிப்பா 

அழகுக் காருமொவ்வா: ரருமைத் தேவர்பிரான் 
க(ழகத்தாரொலி கூர் கமலைக்காவலனார் 
பழக் கூறியசூள்பழுதுற் றேகினர் போற் 
குழகக் கோகிலமே கொடி.இற் கூவுதியே Rar. 

விநத்தம் 
உஇியாத தமிழ்மாலை புனை கமலைமிசர்க்காரறிவின்மா 

மறை காமத்தாரின் முன்னோர் 

விதியெழுக்தத்தீரர்த பொருள் மனி வில்லு 
விளங்கு மஇச்சடையான் விமலஞார்க்குப் 

பதிபனர் து இயனர்தம் பொன்னனர்கம் படையனந்தந் 
தொடையனர்தம் பணிந்தோர்க்கேங் | 

க தியனந்தகி இயனர்தம் வடிவனந்தங காவனர்தம் 
பாவனந்தங் கருதுங்கா?லே Bas 

வலைச்சியார் விநத்தம் 
கருவரா தடி. 2யனையாண்டநீல 

SMO HF வாகண்டர் கருத்தாலென்று 

மருவராயுருவசாயெல்லா மான 
வண்ணலார் தேரூரு மாளூர்தன்னில் 

வெருவசாவிடை௦ மவிய முலைக்குன்2 Da இ 

மீன்விற்கும் வலைவாணர் மெல்லியலாருக் 

கொருவராற் புகழவாண்ணா விருவசாற்கு 
முயிருண்ணுங் கயற்கும் விலைபுரைக்கொணா 2த ௫௯. 

கலிப்பா 

ஒண்ணுதலிபாகர் மறையோது தஇருவாளூர் 
வண்ணமுறு சித்தாமு மாதரெனினா2டன்
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றிண்ணமிது சேரியசை யாரறிவர் மின்னே 

பெண்ணமுதமேயடியனோடென் பிணக்சே ௬0, 

மாம் விரத்தம் 

பிணங்குாசமயபெவைக்குங் கடவுளாரூர்ப் 

பெருமாற்குக் கண்கொடுத்த பெருக்குலதி2தாம் 

அணக்குமணம் '2பசவர் துமன்னர் தூதாவ 

கூற்றங்கணையென்பதறியாய கொல்லோ 

வணங்குவிசையற்கரிய கணை யொன்றிர்தோ 

மாதசெண்ணீராபிரவசை வதுவை செய்த 

மிணங்குதுவரைக்கரச னெமைப்பண் கட்ட 

யெங்கணையொன்றால் வானமெய்தின ன Hin Be 

கோற்றியார் விநத்தம் 

எய் துமாலானார் தம்மை 

பிறைஞ்சுவி ரென்பார் மென்பூப் 

பெய்து மாலானாசெல்லாம் 

| பெருகவே பணிய வந்த 

ருய்து மாலென்று விண்ண 

ருடனிசை கூறி யன்பு 

செய்து மாலஃ்பணியு மாளுர்ச் 

சிற்றிடைக் கொற்றியா2. oe 

கலிப்பா 

கொற்றாரைவேல் கொள்முசுகுந்தன் 

மறநுவா தியராங 

கற்றார்பணி தென்கமலையர் 

பூணூமேனவோ 

மற்றா ரூருமொவவா த மாலை 

யோரு சூலத்தார் 

சொற்முர்கொண்டார் பாரந்தீர்த்தார்.. 

வண்சேடனுக்கே, ப ட ட தக,
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தாழ்சை 

கொடுகொண்ட கோளாந்தர் 
குடையுநந்தி நான்முகன் 

செங்கைகொண்ட கருவியுந் 
தியாகரென்ற சின்னமும் 

OO sr cor பேர்வணங்கு 

நடனமும் பொன்மாரியும் 

விலக்ரியூசர் தூது2பான 
விமலர் 2மவுகமலையார் 

ஏடுகொண்ட ‘Cour Buy 

மிராக!2 தக:2சா இயு 

மிரத் தினமுத் FILO CO) BU SUT 

யானையும் பணிப்பிரா 

னசிகொண்ட மணிபிழைத்த 
தோடுகொண்டவள்ளை பு 

ஈஞ்சுகொண்டவிமியு மென்றென் னெஞ்சு 

கொண்டு பானே, ௬௪, 

கவிப்பா 

மபானவினையின !'2சா.து கமலையர் 
பூவையுமையொரு பாகனார் 

பானலணி இருமாலை தருகிலர் 
பாவையுபிரினிவாழு:2மா 

கூனலிளமதி பாவியர வெழு 
கோடியுகமயலார் போலா 

மீனவ இர் கொடியாடவகணை 
வீரமகனமசாடுமம, | ௬, 

விநத்தம் 
ஆட்டுதொறுந் தொறுமது காவாயிரத்தா 

லயில்கமலை ச் தியா ?சுசாடியைப் போற்றித்
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“~ 

தட்டுபுகழ் பெறுகளி8பஞ் சத் திபூசைசெப்து 

மதுத்தசை யருக்தார் சித்து 2சரார் 

சாட்டுமுலைமது நாமம்விண் ணார் கொண்டார் . 
கொழுர்ககைபின் பெருமை மறைகூறக்2களீர் 

வட்டுமகம்பலவினுமுண்டசையவாலால2மற்றெலும்பு 

கைக்கொண்டாரென் விண்ணில் 8வற்2த, ௬௬, 

'2வச்தரிருளொண் 2டாளி கறலும் 
விரமவுலி நறுமாலை 

மாந்தகழற் கால்வள்ளல் பொருள் 
முற்றிகன் முன்னினை 2யல் 

FIT; Spain ணும் பூர் மதாட்மித் 

pore) ரூரர் சாத்தூதி 

வரய்ந்தவுபிசைத் தருமலையின் 
மருந்தங்குணர்ந்து வருவா 2ய, ௬௭, 

வருமி னரிவரி புரியவெதிருமிற் 
மதுவினி தழிபின் மாலையர் 

கரியையுரிசெய்த விறைவர்மறை பயில் 
சுமலை பலரு 2ெவிலார் 

கரியும் வரிவளை பினமுழமுறைமூறை 
சரியுமிரு விழி ஈபாபடா 

கெரிவையவர் ஈகைபுரியா செரிவது 
தெரியுமதி பளி கம, Si Mo 

கார்காலம்-பின்னடிமடக்கு. 

சிதமாமுலை வனங் கணர்துங்காலந் 
திவினை 2யன் முலைவனங்க ணர்துங்கால 

மாதாலர்2மன்மை கரையு BIST VD 
வருநீர்க்க ணலர் 2மன்மை கரையுங்காலம் 

Ca தீராரணன் பரவுந் இயாகராசர் 

-வீ.இவிடங்கப் பெருமான் விளங்கு மாரூர்க்
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காகலாம்பிரிவானம் பொழியுங்காலங் 
கருவானம் பெருவானம் பொழியுங்காலம். ௬௯, 

காலனா ரூயிரளிக்ச கருணை arth Bou ous 
மூல தாயக!8ம பொன் ன முத்த?ம பவளக்குன் ற 
யால சாவயின்ற வாரூ ரமுக2ம யென்னாசன் 2னோா 
சாலராட் கழித்சபாவிக் கென்சொலா சாருமா:ற எ௰, 

கலித்துறை. 

சாசார்புறங் கடந்தார் கம3லசர் சடங்கடல் வாய்க் 
காராரு நஞ்சண் டிருந்தார் வியப்பென்பர் கட்டுரையார் 
இராகென் மெய்யை யுருக்கு Sora ayes son 

| [தீக் கொழுந்தை 
யோசாச கொரங்க ஞாண்டிறவாம லிருப்பவன ௭௧, 

தாழிசை. 

பனசவுச்சியுலகில்விறு 

பட கிறுக்க வெல்லையும் 

பரவைசேள்வர் ஈஇியிலிட்ட 

பைம் பொனுற்றவாவியுக் 

இனகாரன் பொன்னாடியான் 
தெய்வவாழியிர் தமுஞ் 

செய்யகிண் கணிப் பதமுஞ் 
.... இவர்த நீதி விதியும் 

அ௮ளகமழுற்றதேவர்மேவு 
காவணகத்.இன் மேன்மையு 

மயனுமாலுமாலை தோறு 
மடி. வணங்கு கோயிலு 

கனசாத் இன வரியணை த் 
தியாகராசர்வடி வழுங் 

காணமாதவஞ் செய்யாத . | 
கண்களேன்ன கண்களே 7 a ௪௨ ,



கலித்துறை. 

கண்ணுடற் பாவை யாளுர்க் 

aroun ot) கவிழ்க்கும் வேலோப் 

தண் ணுடைச் கோசை வேண்டிக் 
கங்குல் நிசார்வசென் கொல் 

பெண்ணுடற் பாவனாஜூர்ப் 
பெரும்தகை கைலைபோலுக் 

திண் ணுடற்பே வேறு 

இரிமதக் கோலினாரே, ௭௩. 

விநந்தம். 

ஏதேதென்பர் பிழைசெயினு 

ம்மை மறுமைப்பலன் கொடுக்குங் 

காதே குழையா சாளுரர் 
கழுநீர் மாலைதாராசேல் 

BO si Go தொன்றில்லை யிர் 
நீ.தியாற் றுபில்கொண் டணைவாயேல் 

மாதே யென்பா லவர் கனவில் 
வருவா ரின்பந் SHUT MGT . GT Fy. 

SOUL. 

சீருவாரூர் இயில் வரதே தக்கன் வரமெனப்பிறவி 
யொருவாஞர் தொறு முழன்றதனாற் பயனுண்டோ 
மருவாளூரா வணிவார் வன்மீகம் பணிமனமே 
இருவாரூ ரறியா தார் சிவலோக மறியாரே ௭௫... 

கலித்துறை. 
அறியார் புனைகன்ற காமர்வீலை யருளா ரிவளமால் 
குறியாரெனச் சொலப்போனா வறிவசெனக்கூறுவசோ 

மறியா ஈறுமலர் தூவி விண்ணாடர் முடிபணிவார் 
மறியார் கரத்தைய ராஞார் நாளுமத செய்தலை othr.
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மாதங்கி விநத்தம், 

நெய்வாளுங் கொடுமமு முடைய சீற்ற 
நிருகரிறைக்ரொவணனா மெடியபேரு 

மொய்வார மாருயிருக் தந்தவாளூர் 
முத்.ரனார் புகழ்பாடு மாதங்கி 

மெய் வாங் கைவாளும் மைவாட் கொண்ட 
விழிவாளும் கண் 9ிருகி மெலிம2தார் தம்மேற் 

மி வர ம் பகழியுமா வினிற் Garant ar iar 

ao. auratl Csr M5 Gio FET KIWI DH ST oT 

தூது விநததம். 

கர பமினெனப்பூத்த க கபூம் பொய்கையிற் 
கம்புளேயன்னங்காள் 

நேயமீனுகாரைகா ளொரு மொழி 
நீர்சொலிற் பிழமையுண்டோ 

மாயமீன் விழி மியி கமலையெம் 

வள்ளலார் வினவாசால் 

மேயமீன விழி முக்தணிபொன்னென 
மெய்கிறர் திரிர்தேனே oT, 

அடிமடக்க-தாமிீரை. 

இரியுமலைவாய்ச்சங்கமே 

செம்பொன்மலைவாய்ச் சங்கமம 

அஇரையின்பாட்டுச் செவ்வமியே 
இக்கும் பாட்டுச் 'செல்வழியே 

விரியுகிறம்பாலோ தனமே 
மேவாதென்டாலோதன மே 

வெண்பூங்கண்டன்மாலையே 
விரும்பேன்கண்டன் மாலையே 

யுரியவெம்பாகுவலைய? மம 
யூரசைக்கும்பாகு 'வலையமே
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யோடும் பண்டகிறைகல?ம 

புடையன் பண்டரிறைகலமே 

யயவாவியளியி சே 
யறு மெனாவியளியிரே 

யாசாமாளுர் வள்ளலையே 
யழையீ ராரூர்வள்ளலை யே ௪௯. 

OHI, 

வள்ளமுலைச் சாந்தம் புலருமதிவெயர்க்கு 
மெள்ளரியகீல மிமைக்குமா- லுள 2ம 

பாரிடைப் படையாஞூரர் 
2 தரிடமாகுமித் தேன்மொழியிடேோ ௮0, 

கலித்தூறை, 

இடங்கொண்டமா இனராஜாரர் நாட்டிறையேகெற்புக் 
கடன்கொண்டவளவர் வேகறை $ீபலிகைத்தருவன் 
விடங்கொண்டகண்ணமனாரர வெ திருமின்பகையே 
ara கொண்ட கொங்கை. முன்னாள் கொடி யேயெம் 

மணிக்கொடி யே HS, 

விநத்தம். 

கொடிவிடையவர் குறு கலா ஈடையூர 

பொடி. படமுனிவர் பொலி கமலயின்வா 
படியவர் இ செயு மரகர வொலியரா 
படி.மிசை யவரிவர் பழ வினையறுமே | ௮/௨, 

அறந்தவாகருளாழிமாலிக் இர 
ஞலையத்இினமாளூர் சிறக்ததா 

மென வந்தங்காதனத் 
இயாகரைப் பணியா தார் 

பிறந்த மேற்குல வேதியராயினும் 
பெருமதுக் குடி த்தெல்லா 

மறந்தபாதக?ச யவரிம்மையு 
மிலர்தாமே ர ட. ARs
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வேண்பா 

இலவ விதழ்ச்காம விடர்க்கொன் றுரைப்பன் 
மலர்வனஞ் சூழுங் கமலைவள்ளல்-கலவாபில் 
கோடல்வேள் வந்தவிழி கும்பிட்டா ஓுய்யுோ 
ஆடல் வேள் செப்யுமமர் ௮/௪. 

வக்சித் துறை 

அமரர்மா மடி-விமலமாமணி 

கமலை நாயகா-கமது பாகமே ர 

வஜ்சிப்பா. 

பாதமோது பழவடியவ 
சேதமேதுபிசருள் பவர் 
சொற்றவானோர் தொகுசிதலைபின் 
புற்றின்மேவு புரிசடையவ 
சறைபரசையொடு மஇகரிபரி 
மறைசறங்கொலி மறையாரூ 
ருறையுந் திருவடியாரடிசோது 

மிருவினை நீங்கபின்பம் யாமுறே. ௮௬ 

ஓ ? 

தறம் விருத்தம் 
முறத்தினிறை செற்கொவொ சைகாட்டம்மே 

பல்லி மொழிஈன்றுன்பா 

அறத் திருவாரூர்ப் பெருமான் வருவாரெங்கள் 
குறிபொய்யா துறைப்பக்கேளாய் 

இறத்தின் மரையற்றைப் பயந்தோன் குறிகற்பா 
corer Re சேர்ந்தான் சேயோன் 

குறத்திகுறிவமி செல்லலா 
௮)த்தமலேதியனென்றே கூறுவிரே, HOT 

வேண்பா, 

கூறிவாயான் வீடுத்தசொண்டல் வாத்தாழ்த் 5 HO தீன்கொ 
ovr a GRO சஞ்சடையாராரூ-சேறுசைவா ”



சாடுந்திக கூ sans கருள்புரிமால்காணு, கா 
சாஇந்ீக் கூத்தர்க். கவா, AM 

கலிப்பா. 

வாவும் விடையாளூர் வள்ளலருளில்லாருக்கி 
யாவுங்கொடுப்பவருமில்லை பவவளவோ 
மேவு 5 ந்தாமணியும் லெம்பாலாம் ே ‘NED ஞ்சிர்காமணியும் வெம்பாலாம் வேலாமைக். 
காவுந்தருபசுவுங் கற்பசுவாங்கண்டீசே.. இஷ 

கலித்தாழிசை. 

TTA | Bure ௦ மெய்தினேன் மடகாசாய் 
சிரா: ரம் போதாவே செங்கால் வெண்குருசே 
தாராநாட்டொளி பூத்த கடுக்கை கறு, தீதுளி தூங்கும் 
வாசாருஞ்சடையார்க் கென் மையல் நீர்மொழியிசே, ௯௦ 

... கலித்துறை, 

மொழிழுத்தமிரழொலியாரூவோ பின்முருகமையப் 
பொழிழுத்தக்கா விடைடிதந்த மார் கழை பூர்துகிலுங் 
கழிமுத்த மால்யும்பூணுங் கலையுங்கனக மெய்யும் 
விழியுச்தமேவலிற் சாபசப்பூர்கழைமின்னினுக்கே௯்க 

விநத்தம். 
மின்ஞட்டுஞ்சுடர் மழுவான் வீ'திவிடங்கப் பெருமான் 

விளங்குமாளூர் 

மண்ணாட்டி. லஇிகமெனச் சோுட்டிவருரி 
வந்தாரென்ரு 

of நாட்டிலிவ்வூரிலெய்தா Lo? Manis wr oor 
மியற்றியந்தப் 

பொன்னுட்டிற் புககினையும் பூரியர் 
பேதைமையை யெவர் போக்குவாே ௯௨, 

கலித்துறை, 

போகத்துமையவள் காணும் கொட்டிப் 
[பொற் பிடைத்டு 

யாகக் கடவுள் கமலை ஈண்பாவொரு சிற்றிடைமின்
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மாகத்தவிர் மதிவாண் முகத்தேவிடம் வாய்த்த விழி 
மோகக்கருங்கடற்கே யென தாலி முழுக்குண்டதே ௯௪.. 

விநத்தம், 
குண்டர்விழி குருடாக விழிதாம் பெற்றுங் 

குளிர் புனலால்விளக் கட்டும் wer super 
கண்டவுமைப் புறமென்று மி. HD DOT BI 

ட. காரிகைபால் விம்த்துமிசை காட்டலாலே 
வெண்டாள வச்சிரமா எரிக்கச் சோதி 

விரசிங்கா தனத்தியாக வினோகனாசே 
பண்டமெலார் தொண்டருமக் குண்டானாலு 

மாரூர்வாழ் இருத்தொண்டரதிகர்காமே சச 
தாழிசை. 

௮ இகமாலைமோவி மனிபொன்பாப்பியல்லமற் 

தாழிவிழ்க ஓற்.றுமிக்க வலைகலைப் பொருக்இ3யே 
புதியசோதஇ மணியெறிர்து கண்கணீர் கிரம்பியே 

பொன்னியொத்த கன்னி கங்கை 
போன் மணக்கிலீனமோ 

மதிமுகத்துமாத 2 ழிகைக்குவான மா தர்சர் 
மகரவிணை மறைபினஞணும் வச்சமாட விதியுங் 

கதிசெப் தெப்வவாவியு முழக்கரு௧ சமலையார் 
சனகமாமி பொழியும் விசசண்ட யர்தியாக?ர ௯ 

வேவேண்பா. 

ஆக மலைநேரா ரக்காரி சாடஈன்று 

மாகமலைகோபில் கொண்டவள்ளலார்--.நா கமலை 
வெண்கமல மேல்முடியார் விறடியா ரேவலற்கா 
வண்கமல மேல்வாமும் சா, 4௬% 

விநத்தம். 

மாமகளும் வண்சணப( மயங்கி நடம்புரி கமலை 
வள்ளல் பாக்த 

தேபகளுங் 8ழிமையோர் தெரிவையர்ச்குள் 
ராணமிலார் சில. ரண்டாமால்




