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MAHAMAHOPADHYAYA 
OR, U,V, SMAMINATHA YER LIBR 
TIRUVANMIYUR,, ae 5 MADRAS” 

திருவானைக்கா 

பிள்வாத்தமிழ். 
டு 

பாமிரம், 

விநாயகக்கடவுள். 
இருலவுவனசமகள் புரையுமடவார்களிக 

நீர்ந்தோமெனக்களிப்பச் 
செறியுடுச்கணமுருவில்புத்தேடிகைப்பவிது 

தீங்கவள மேன்று தீதிதோய் ஹி 
ரஈருலவுமாக௩டு வட்பொலியுமாம்பலங் SH GVA காதன்மதிமீப்பனையெழி் \ oe 

காட்டுங்கைரீட்டுமொரு கோட்டி. ர௬பதத்திரி o¢\) 
கடாக்குஞ்சாத்தைநினைவாங் ME 

கூருலவுகவரிலையயிற்படைசுமந்தவெங் 
கோமாலுடற்கண்வாமங் 

கொண்டகொண்டற்குழற்கொவ்வைவரய்வெண்ணகைச் 
கொம்மைமுலையம்மையைப்பூந் 

தாருலவுபெரீங்கரிற்செங்க இர்டீயங்குமொரு 
சம்புவனமமர்தேவியைச் 

சகலவண்டமுமளிக் கும்பிராட்டியையுமாசெய் 
தண்டமிழ்வளம்பெருகவே. 

பரமம். 
தெள்ளீமுதுடற்கூன்மஇக்குழவிகொகீடவெந் 

தீயாஞ்சரவுகொட்டச் : 

சேர்த்தசைக்குஞ்சடைமுடி.த்தண்டமிடியச் 
சினந்தொலிக்குந்துடித்து 

பள்ளவடவைக்கனந்நூங்குரிரியாணப் 
பருக்கறையடித்துரித்து 

பாயுழைச்கைத்துமுத்.தலைசேர்படைத் த்வெண் 
பலிகொளிருசர்ள்குதோட்டு 

“கள்ளவிதழிப்பூர்தொடைத்து அதனாறுசெக் 
கட்டுமண்டொட்டகருமாக் 

கணவரிதர்குமிருதாட்டெ துவதைப்பணிபு 
கைகுவிப்பேமாறுகாற்



2 அலொண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

புள்ளமர்மலர்த்தெரியலார்தவளமாடமீப் , 
போய்மதியைவான்யாற்றுவெண் 

பூங்குமூதமலானச்சைரீட்டுகாவையம 
பூந்தோகையைப்பாடவே (2) 

பரா.சத்தி, 
வேறு, 

வெள்ள நெடுஞ்சடைமுடி.த்தாருடலப்பாஇ 
வியக்துகவர்ந்துலகமெலாமளித்தன்பாஷே 

ருள்ளமுழுவதுங்கவர்ந்து கொள்ளாநிந்கு “ 
மொருத்திபொற்றாளருத்திகொண்டு எிருத்திசிற்பா 

பள்ள 2ிழுறுள் எரைப்பூக்கமலச்சாட்டி 

லளிகளிழிந்துழுதுழக்கவழிதேனாறு 
தெள்ளீமுதக்கடன்மடுக்குங்காவைமேவுஞ் 

சிவஞாஈப்பிராட்டி தமிழ்செழிக்கவென்றே. (௩) 

விநாயகக்கடவுள், 
2காமேவுமநிலொருழூன் றெரிக்குஞான்றெக் 

குனிமதிசெஞ்சடைச்செருகும்பெருமானன்பர் 
நாமேவுதமிழ்க்கொருபூங்சொடிபாற்றூது 

நடந்தநாயகன்விநாயகவென்றேத்தி 
மாமேவுகதர்க்காற்றேர்ஈடத்துமாறு 

வருமடி.கடி.ருவடிகள்வணக்கஞ்செய்வாம் 
பூமேவுஇருக்காவைமேவுஞாஈப் 

பூங்கோதைபாடல்வளம்பொலியவென்றே; (௪) 
சுப்பிரமணியக்கடவுள். 

வேறு, 
இரசிதவிலங்களன்மிசையொழுகருவிபுரையகி 

ரிருமருப்பாம்பன்மா 
இழிமுக்கடாம்பொழியமென்சினைப்பைந்தரு 

விளந்காநெறவுபொஜியச் 
சுரபிபல்வளன்பொழியவேமவுலகாளுமொரு 

- தோன்றன்மளையாட்டிகண்டஞ் 
சூழுமங்கலகாணரு.துறைகழித்துவே 

ரொட்டவனையஜஞ்சலிப்பா 
முரகம்வல்விலங்கு துடி.ஈவ்விமுதலமலர்மே 

லுரறிவருகாலையிற்றன் , 
ஜெளிரவையவல்களிலொவ்வொளறு கண்டொவ்கொன் 

Oy gine யவர்கையடையுவப் 
பாமரிடகலா ருந்ததுணையைப்பைம் 

பசுந்தோகைஹைக்காவைவாழ். , 
பச்சைப்பசுங்களியைவாழ்த்துமெந்ராவுலாசெய் 

பாடலில்வளம்பெ ருகவே ' \ ௫)



பாயிரம். 

நந்திதேவர்: 
புள்ளேறுநேமியம்படையுடைக்குரிரிலும 

பூந்தவிசுகீர்துளோலும் 
பொதுளுஞ்சினைத்தருநிழற்கோனுமமாரும் 

புகறவருமெங்கோனவைக் 

குள்ளேறுமாறுத வெனச்சி நியவாய்மொழி 
யுமைத்தடரும்வேலையவர்வா 

ளோங்குமணிமுடிஏிதற வேத்திரப்படையெடுத் 
தோச்சுவானைத்துதிசெய்வா 

முள்ளேறுதாட்பா சடைக்கமலவாவியின் 
முழங்கியவரால்வெடிகொள 

மாட்டெருமைபாயுமொலிகேட்டுளநடுங்சியலை 
முந்கீர்மடுத்துமடவார் 

கள்ளேறுபைந்தொடை கொள்ம்பால்கடுக்கக் 
் கறுத்தமுகில்வரையினேறுங் 
ராவைப்பிராட்டிக்குரைக்குமெஞ்டிறியபுன் 

கவியவள்செவிக்சேறவே, (a) 

திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள். 
இயேறுகைத்தலத்சிதயாருளாற்பொருவில் 

சிரபுரமறைச்செல்வரிற் 
சவபாதவிருதையர்தமதலையாய்ஞாநந் 

தெவிட்டவுண்டாண்பனையெலாங் 

காயேறவரவின்வாய்முள்ளெயிற்றிழிகொடுங் 
கடுவேறவீந்தவொருவன் 

கடத்திலுபிரேறவளவன்றிருமகட்குட் 
களிப்பேறமதுரைரகர்வாய்ப் 

பாயேறுமிடையுடைமுடைப்பறிதலைச்சமணர் 
பதறவிடுமேடுகனலிற் 

பைம்பசப்பேறவொருகுடி)ஞையெதரோறவப் 
பதகர்வலியக்கமுவினிற் 

போயேறவினியபதிகம்பாடுமையனடி. 
போற்றுவாம்வெண்ணாவலெம் 

புண்ணியனிடப்பாக ஈண்ணியபிராட்டியைப் 
புகழுமெக்கவிதஜ்ழயவே (௭) 

அபபர்சுவாமிக்ள் 

அருங்கலைவிளங்குஇருவாமூரிலோம்குவே 
.... சாண்குலப்புச ருக் 
கணிதிலதவதியாருஇித்திபிது இத்தறமி



அலொன்ம்வம்லமை பிள்ளைத்தமிழ் 
கரங்கடலகடந்துலகமுழுதுமொருகழலாற் 

கடக்குமொரிலச்சினையுடன் 
கவரிலைவைவேலிலச்சினையுமிருதோட்சட் 

கலந்திடப்பெற்றெனையுமா 

அரிருங்கருணையார்வீழிமிழலையிற்பொற்பீட 
- மெறிகாசெடுத்ததிருவாக் 

கென்கோனடி.த்தலம்வழுத்துவேன்கோட்டெயிலி 
விட்டகொடிமுட்டநெொன் 

வருங்கலைமதிக்குடல்$ழிந்துழியுமமுதமணி 
மறுகுபெருடக்கிடங்கர் 

வாய்மடுக்குங்காவையம்மைக்குனாக்குமென் 
வாய்த்தமிழ்வளம்பெருகவே, (௮) 

, சுநீதரமூர்த்திசுவாமிகள் 
மங்கலம்பொலிகாவலூர் மறைச்சடையனார் 

மகவா யுதித்தெமிறைவன் 
(மணம்விலக்காவணங்காட்டிடலருட்டுறையுள் 

வந்தருட்டிறையளவளாய்க் 

கொங்கலர்குழற்பரவை குயமணைந்தினியதமிழ் 
கூறியுடல்கொண்டுமுதலை 

கொண்டபொருண்கீட்டுக்கடாத்திரிநடாத்துமெங் 
கோமானையஜஞ்சலிப்பாஞ் 

செங்கமலவங்கையிலிலங்கிழைசொண் மங்கையர் 
இரட்டியம்மனையெடுத்துச் 

செறிசுடர்கொணவமணிகுயிற்றுமணிமாடமேற் 
சென்றிருந்தோச்சவமார் 

ட 
தங்களரசூருமுத்தாஈமலைகவளமிது 

தானெனநெடுங்கைரீட்டுந் 
தண்காவையம்பிகைக்கடியேமுனாக்குமொண் 

டமிழ்வளமிகப்பெருகவே. (௯) 

மாணிக்கவாசகசவாமிகள். 

5டி.மதில்வளை த்தகூடற்றேன்பிலிற்றுமொண் 
்  கண்ணிரிம்புற்கருமையும் 
காட்டி வெம்புத்தர்களையோட்டியெற்கோன்செவி: 

க்ளிச்கலாக்கமுதமூட்டி, 

முடிவில்பரமாரந்தவெள்ளத்திரைக்சடலுண் 

மூழ்த்திளைத்திருந்த 
முதல்வர்நந்திருவாதிவடி களடிகளை.



பாடிரம், 

துடிபிடைர்யங்கண்டொதங்கமொாசணமண் 
சுமக்கமுதிராவிளமுலைத் 

துணைகண்டெற்சிலம்புடல்வளையநெய்த்துகெரி 
சுரிகுழற்கண்டுததிபோய்ப் 

படியுழூலலறிவலாமுகடேறவிழிசண்டு 
ப்டையுறைபுகுநதடங்கப் 

பனிமலர்ச்சோலைதிகழ்காவைவருமிமயநன் 
பாவைசொற்றமிழ்தழையவே, (௪௦) 

தண்டீசநாயனார் 

வாரிசூழுலகுபுகழுக் தருச்சேய்குலூர் 
மறைவாணர்குலம்விளங்க 

வருமெச்சதத்தர்மருமானாவுஇத்தரிய 
மறைரஈான்குமோர்ந்துதெளிவாய்ச் 

£ரிலகுசைவநெறியொழுகுஞான்றொருஞான்று 
செங்கோக்குழாமருத்துக் 

தேந்தளவனொருசு£பிமீப்பருந்தண்டாற் 
சினந்தோச்சல்கண்ட்தானே 

யூரிலமராவினமொருங்கவொருகோலெடுத் 
தோம்பிவயிறாரவூட்ட : 

கொழுகுதீம்பால்சொண்டு வாலுகத்தாலெந்தை 
யுருவுகண்டாட்டி.யொளிர்பைந் 

தாரியையவிட்டஞ்சலித்துவருகாளிலத் 
தந்தைதாளறவெறிந்தோன் 

றனதாப்பமுயர்தண்காவையம்பிகை 
தமிழ்க்குவளன்மிகவளரவே. (௧௧) 

திருத்தொண்டர். 

காயமனலாக்கொன்றமும்மலமொரீஇச்சைவ 
காவியக்கற்றறிந்துங் 

கனசரியைசரியையோசாதி ஞாரந்தேர்ந்து 
கந்துமவ்வழிபயின்றுந் 

நீயபிணியாம்பந்தபர சமூலங்கெடச் 
சிதறியெனையாண்டமுக்கட் 

செஞ்சடாடவியண்ணறிருவடி.யின்மருவிய 
இருத்தொண்டரைப்பாவுவாந் 

சோயரிறைபண்ணைமினருக்கமலமலரைச் 
சுரும்பலறிமுரல்ப்பசஞ் 

குட்டெதினமேற்ககளைகோட்டெருமை மேய்ந்துநெற் 
சற்பயிலாவாய்குத்ட்டிச்



௯ அலொண்டவம்மமை பிள்ளைத்தமிழ் 

சேயகுமுதத்தடம்பா யவத்தடவாள 
சேண்முற்€்டபொயுந் 

தென்சாவைமேயும்பிராட்டி.ச்குரைக்குமெஞ் 
செந்தமிழ்கலம்பெருகவே, (௧௨) 

அவயடக்கம். 
பொங்குமலைநீர்பருகுமொருமுனிவனமர்நறும் 

பொதியத்திருந்தெழுந்து 
புன்னைவீயின்றாதளைந்தவிளமென்சிது 

பு து.த்தென்றல்வந்தரும்ப 
வெங்குமொளிர்செந்தழலரும்புதேமாவட 

சொழிற்காவையம்பதிமின்மே 
வெம்பிராட் டிக்யொனுரைசெய்பிள்ளைக்கவியி 

தென்போலிருக்குமென்னிற் 
ங்குமூதறிவுடையசான்றோருறுந்தெய்வ 

pn oe சைவகெறியொழுகுவோரின் 
சங்கத்துமெய்ப்பொருளுணர்த்துநால் புகலுவது 

தான்கேட்டெழுந்துதீம்பால் 
செங்குமுதவாயொழுசமந்தமந்தச்சென்று 

தேருமக்கழகமுற்றோர் 
இிறுமடல்கைபற் நியொருசிறுகு ழவிகு ழறுஞ் 

சிறப்பிறுக்கொக்குமன்றே, (௧௩) 
பாயிரமுற்றும். 

காப்புப்பருவம், 

இருமால். 
பூமேவுவெண்ணாவனீழலமர்முக்கட் 

புசாதனர்க்சின்பவெள்ளம் 
பொத்த தும்பிமீதிட்டுவழிதர லவர் 

புரத்தொருப்றத்தமர்ந்து 
மாமேவுமண்டம்புரக்குமடமானை யெழில் 

வாய்த்தசெர்ே தனையொளிர்செவ் 
வாயனத்தைக்கருள்குமிலைப்பசுந்தோகை 

மயிலைப்பரிர்துகாக்க 
மேவு துளபப்பெரும்காடளிக்குமிருள் 

சீத்துத்திசா இசைதொறுஞ் 
சேயொளிபரப்பும் தீதுவத்தொடு...... 

இருமார்புமுலைபொருந்சக்



‘Sty GU gat a 
கோமேவுமகவான்முதற்புலவர்மார்பலர் 

குலக்கொடிகண்முலைபொருந்தக் 
கொழுமுழுத்திண்ிரியையோராழியிடையிட்ட 

கூராழியங்கைமுகலே. (s) 

சம்பு. நாயகர், 

வேறு. 

மதிஈதிதும்பைவாசவிதழிகரந்தைராகம் 
வனைசடைமுன்குலாவுபுண்டசக்€ற்றினர் 

வழு'திமுனந் துவாயாரிபல்கொண்டுதாவும் 
வலியயமென்றுகூறியங்குறத்தோற்றினர் 

மகரமலம்புரீரிலமரர்களஞ்ரிவாடி. 
ம்றுகுறவந்தகாரிகண்டமட்டேற்றினர் 

மறையினொடங்கமாறும்வலவர்கலங்குறாவொர் 
வடகிழலின் புரா வமர்ந்துறத்தேற்றினர் 

கொதிகொள்சுரந்தண்மேவரிழல்விரிபந்தரூடு 
குளிர்புளல்கொண்சொலின்மொண்டெடுத்தூந்நினர் 

குலமலைகின்றுதாழகலமலைவின்றிமேவு 
கொடுமுடி தங்குமேருவிண்டெடுத்தாற்றினர் 

குவிகையுடன்கணிர்கொரருகுவர்துன்பமான 
குவிதல்கொள்பஞ்சைவாரும்விஞ்சருட்காற்றினர் 

குடபுலலந்திமானுமுடனிறகஈம்பரீறில் 
குணமலிசம்புகாதர்மென்கழற்போற்றுதும் 

௮ இகரசங்கண்மீறியருமையிதென்றுபேசே _- 
மமுதையிகந்துபேசிடுங்குயிற்பேட்டினேை 

அனுதினமும்பராவிவழிபமென்பரான 
வடியவர்கண்களாரரின்றமெய்க்காட்டியை 

அவிர்சஇர்குன்றவீசுமணிகள்சுமந்தலாச 
மலர்தருகொம்பையேடவிழ்க்துமிச்கூற்றெமு 

மருகறவுண்டி ராகமிடறு இறந்துபாடி. . 
யளிகளிருந்துவாழ்சகந்தாற் நூட்பொதி 

வஇயுமலங்கன்மேவுமளகவரம்பைமாதர் 
வனசமிருந்தமாதர்கும்பிடத்தோற்றிய 

மயிலைவளங்குலாவுமணியைவிளங்குசோதி 
வடிவைறும்படீழ்துந்குமச்சேற்றளை 

வனமுலைசொண்லொவுகொடியையிருண்டசோலை 
மதுமடைவிண்டுபாயுமம்புயப்பூச்செறி 

மடிகையலம்பிவாளைகமுகையடர்ந்துபாய 
மலிவளமொன்றுகாவைமங்கையைச்சாக்கவே, 2)



oy அ௮லொணடவம்னம் பிள்ளைத்தமிழ் 

விராயகக்கடவுள். 

வேறு, 

சீர்பூத்தவன்பரிடும்வெள்ளரிக்குவையைத் 
இரட்டிச்சடைக்கண்வாரித் 

இன்றுகருமாசணமெனச்கூனன்மதிமுகற் 
செறியப்புழைக்கைரீட்டி த் 

தார்பூத்தவச்சடைச்சமலமொண்டுண்கெட்- 
டழங்கண்டும்வெருவாதுதன் 

றந்தையெனவெந்தையிடமுலவுற்இருக்குஞ் 
சரக்கன்றினைப்பணிகுவா 

நீர்பூத்தமுள்ளரைப்பாசடைப்பூங்கமல 
நிறைஈறையிழிந்துபாய 

நெட்டி.தழவிழ்க்குமொருவட்டமலர்மாளிகையு 
ணீங்காஇருந்துவாமுர் 

தேர்பூத்தவல்குன்மடவாரிருவருந்தனைச் 
சிநதிப்பர்கட்பொருந்தத் , 

இருக்கட்கடைப்பார்வைசெய்யான்காவையமர் 
தேவியைக்காக்கவென்றே, (௩) 

சுப்பிரமணியக்கடவுள் 

‘Cary. 

கறைவாய்கண்டத்தெம்பெருமான் 
கரகங்கண*கள்கரந்துசடைக் 

காட்டுறுழையமால்கரச்சங் 
கத்துளவன்பாய்புகுந்தொளிக்கச் 

ஈிறைவாய்மஞ்டைப்பரிஈடத்தித் 
தேம்பாய்தருவினிழற்பிறந்த 

தெய்வக்களிற்றைமணஞ்செய்த 
செவ்வேண்மசீர்த்தாடலைக்கொள்வாந் 

தறைவாயமணிழுத்தலைகொழிக்குஞ 
சல்திமடுத்தகுன்மேகந் 

தவழ்ந் துதிரிவதேய்ப்பமத 
$6முன்றுடைமாதிரம்பயிறு 

நறைவாய்வனத்துளுயர்ந்தெழும்வெண் 
வன்மருக்குமு$்த்ததுசர் 

நாகத்தொருபாற்படர்ந்தபச்க்ச 
நதும்பூற்கொடிசுயப்புரச்கவெனெற, (௪)



காபபுப்பருவம். ஆ 

நான்முகன். 
வேறு, 

லிகெழுமலையலைபருமுத்தாக்குட 
? 3 றழ்வரிவளை வயிறும் | பொற், 

லுவகையொடெழுமொருமதியைப்போற்கயு 
இகண்மசிரடுவெழுபசுமைச்சுட்டனம் 

வலியயமெனானிகடவிச்சீர்ச்சித 
மல௰ர்மிசைவதியுமொரெசினப்பேட்டினை 

மறையுறைகடையடையெனவைத்தா ற்றிய 
மலர்தருமலர்மகனுலிகைப்பூத்தவன் 

புலியகளிடையிடைசுலவக்கூக்குரல் 
புரிபரிபுரமடி.யலறப்பாப்பணி 

பொலிதரமுழவொடுபுவிவிட்போற்றிடு 
பொதுவினினடமிமிமழுவைத்தூக்கெ 

மலிசடையவர்மூழ் துணையைத்தீத்தொழில் 
வலியவென்முடி.மிசையடியைச்சூட்டிய 

மணியைமென்மலாவிரிகொடியைப்பூத்தொளிர் 
மதகரிவனமவருமஙிலைக்காக்கவே, (ட) 

இசர்திரன், 
வேறு, 

மோகத்தையாங்கொண்டபோதெலாமிக்சின்ப 
முனியாதளிக்குமிவடன் 

மொய்குழனுசுப்புமுலைசொற்பகைகளிவையெள 
முராரிமகிழ்வெய்தவேறி 

மேகத்தையோட்டி த்திசாஇசைஇரிந்தலைய 
மின்னைத்துரத்தியோங்கும் 

வெற்பைத்துணித்தமுதைவாய்ப்பெய்ததருரீழல் 
மேவுமொருகடவுள்காக்க 

நாகத்தைவாங்கியபிரானியற்பதைமனையை 
° ஈண்ணியதுமதிலிலங்கை 

நாதன்மனைவிக்கின்பகல்கெதுமொருபூவ 
ணத்தடைந்ததுமிராவிற் 

பூகத்தையனையகந்தரமாதுபாற்றூது 
போனதுமுளோர்ந்திடைவிடாப் 

நீதிச்சிறைப்படுத்தொளிர்காவைமேவுஈம 
புண்ணியப்பூக்கெ॥/ம்பையே, (சு) 

இலக்குமிதேவி. 
முத்தகைவிதுமுசப்பொ துவியர்கடப்பறன் 

முழுக்கவன்ருழ்வலித்து 
ரூரிக்சலாடர்தித்துமனைபுச்குன 

மனிந்தவர்பிணித்தறையுமவன்



௧0. ௮லொண்டவம்லம பிள்ளைத்தமிழ் 
மத்தடிபொறுத்துவரு துணைமுலையுண்டுசண் 

வளர்ந்துறைதியென்றுதன₹$ன 
வமிறுளைந்தீன்றவொருபாற்கடற்குடியாக்கு 

மடமானையஞ்சலிப்பாங் 
கொத்தவிரமத்தமணிவெண்பொற்பிறங்கற் 

குலாவும்பெருங்களிற்றைக் 
கூடிப்பயந்தவொருகோட்டடன்மழக்கள்று 

கூடிவிளையாடஈா ர. 
யத் தவுலகுக்களிறுபாறலீ றேறுமத 

வத்தயொாரணியமேவு . 
மமையம்பிறங்கவளரிமையம்பிறந்தபிடி. 

யைக்காத்தளிக்கவென்றே, (௭) 
லைமகள்; 

வாவியம்போருகமலஓர்த்தவிசுறுங்கடவுள் 
வாக்கிலுமெனாக்கிலுநரு 

லழியுஞ்ரிதத்தகட்டேடவிழ்க்குங்கமல 
மனையிலுங்குடிசகொண்டபொற் 

நூவிசெந்தோலடி.கருங்கடல்கொழித்தசெந் 
துஏரனையவாய்பசும்பொற் 

சூட்டெடினே மறும்வெண்பேட்டெனமலர்மென் 
றுணைத்தாடதித்துிிற்பாங் , 

கரவியைமுனிந்துசண்பகமீக்கு இித்தொளிர் 
கனங்குழையைமோ இடுங்கட் 

சட்பிலிற்றுந்தெரியல்சூழ்ர்தளிசகண்மூர.லக் 
கனங்கதறவாட்டுமைம்பாற் 

ஹறவியைச்சகலவுலகும்புக்கும்பெருஞ் 
செல்வியைக்கருணைபூத்த 

இருவை த்தடம்பணைத்தென்காவையம்மையைத் 
இனமும்புரக்கவென்றே (௮) 

். கரளி, 
விரிவற்றபையசாஈண்ணுலகுமண்ணுலகும் 

ண்ணுலகுஈனகுகாக்க 
வெற்றிகொடெடு தீதெனக்கை த்தலையின்முத்தலைய 

வேல்பரித்திறுமாந்துநீங் 
கருவிற்பொலப்பெயரனை த்தெறப்பொற்றறி 

யகட்டைக்கிழித்மிதழும்பே ௦. 
சாளரிஇகைக்கவொருகோளரியுகைத்இவரும் 

urd mashes 
செருவற்றொடங்9க்கருஞ்சரும்பிட்டவிற் 

.செஞ்சுவைத்தண்டனிறவெண் 
டிரிபுண்டாத்த ததல்வெம்புலிங்கக்கொட்டு



காப்புபீபருவம், ss 

மருவிப்பனமான்கண்மதர்நோக்கமறியச்சூழ 
மற்றுமொருமான்வயிற்று 

வந்தகுறமானமுறைபொருந்தமுச்சடமான் 
வனத்துவருமடமானையே, (a) 

சத்தமாதர்கள். 
வேறு. 

அனமிசையேறியலாவற்றொடுத்தவ 
ளடுபுலி8றியதோல்வைத்துடுத்தவ 

ளசுரகுலா இபர்சாயப்படுத்தவ 
ளலைகடனீரழலாகக்கடுத்தவ 

ளினமடர்பாராயொர்கோடிட்டெடுத்தவ 
ளிறையொடுமாமலையேகற்றடுத்தவ 

ளெரிகவர்வேல்கொடுகாவற்கடுத்தவ 
ளெனுமெழுமாதர்கடாளைத்து இக்கு துங் 

சனமலிவாய்வரல்போலச்சினத்தெழு | 
கடமிழிதோல்வாவோசைப்பரிப்படை 

கடீலலைபோல்வரமேருக்கிரிப்புரை 
கஇர்விடுதேர்வரவீ சப்பூயப்படை 

வனம்வரவானவர்பாறக்கறுத்தெதர் 
வருமொருதாருகஷேடத்து த்திய 

மதலையுலாவுகவானுத்தமப்பொழில் 
வளமலிகாவைநன்மாதைப்புரக்கவே, (௧0) 

முப்பத்துமூவா: 
ேவறு. 

வேலையிலுஇத்தவிடம்வைத்திரிபத்தனெளி 
தீற்புக்களிப்போகொணவெதிர்நிற்பவு 

மேவிரதமுக்கனிசருக்கமாமுதற்சுவைகள் 
.. கைப்பத்தமிழ்ப்பாடல்நாஈனிசொழிப்பவும் 

லீறு.றுசிவத்தலநடக்ககடைகற்றில் 
னெனப்பெற்றநற்ருதைதோளிடைபரிப்பவும் 

வீழிமிழலைப்ப தியெனப்பன்மணியப்புபடி. 
வைத்திட்டபொற்காசுராடொறுமெடுப்பவ 

மாலைமதிவைத்தகுடி.லப்பானெனச்சிவிகை 
பெற்றுத்தொனிக்காளமோடுகுஈடத்தவு 

மாமறைவனக்கதலமெழ்ப்புகழசோச்சமு 
னடைப்பச்சிறப்பூலுவாயமுதுசொட்டவும் 

வாரிலைகண்மொய்த்தபுருடப்பனையிலப்பொழுது 
சொத்துக்குலைக்காய்குலர்வவருள்வைப்பவு 

மர்தரரசிக்குமொர்குலச்சிறைதன்ச்குமுளு 
வப்பப்பொதித்தோருசானுபுகியப்பலுங்
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காலைவருசெக்க திர்கடுப்பலொர்கடத்துறுவெ 
ளெற்புக்குணத்தோமொ்.துருவெடுப்பவும் 

சாணியிதெனக்கொண்மடனிற்செறுரர்வைத்ததம 
வெப்பத்தழற்சீறிமாறனலுடறைப்பவுங் 

காய்சினவழற்குண்மடல்பச்செனவெடுத் துவலா 
கொட்பப்பெருக்கேறுநீாதிர்செலுத்தவுங் 

காருடலுடைப்பறிதலைச்சமணர்முற்றநெடும் ' 
விட்டொட்ட முட்டாருமீயிவரவைப்பவும் 

சோலைபுடைசுற்றுமதுமாப்பதிமுதற்பதிமு 
முக்கத்தழைத்தோகைநீறுகைகுழைபபவுஈ 

தோமில்புகலிக்குரிசிலுக்கமுதளித்தகுமி 
லைப்பொந்றகட்டூடுமாமணிகுயிற்றிடுஞ் 

சூழெயின்மதக்கரிவனத்தம்ரனத்தையிரு 
செப்புத்தனப்பா.ரமாமயிலைகித்தலுஞ் 

சூரியர்மருத்துவருருத்திரர்வசுக்களெனு 
முப்பத்துமுக்கோடிதேவர்கள்புரக்கவே. (௧௧) 

காப்புப்பருவ முற்றும், 

  

செங்€ஜாப்பருவம். 

பத் தயமலர்த்துவருசெங்க இர்நிறச் ல் 
GnosepaGrra 

படரரிமதர்த்தகண்குழியாதுநாடிகள் 
பசந்துகாரு து நுனைவாய்க் 

கொங்கைகள்கறுதுமட்சுவைராப்பெறாதகடு 
குழையாதுருதினம்பல் 

குறிபடாதருமையொடுமிர்த்திமையமாதேவி 
குளிர்புளல்பொன்வளை குளிறிடும் 

அங்கையினெடுத்தாட்டிநீறிட்மெட்காப் 
பணிந்தொழுகுஇிருமுலைப்பா 

லார்வமொடருத்தவுண்டயறவழ்ந்தேறிமலை 
யரையன்புயத்தவன்பொற் 

செங்கைவிரல்ரிரமீதுபற்றிரின்றாமேமில் 
செல்€லர்யாடியருளே 

தென்காவையம்பதிசெழிக்ககருமெனனம்மை 
செக்லோயாடியருளே. (௧) 

சழ 

காராமோடமலிகூட்லிந்போன்மாலை 
கைரின்றிழிக்தல்ண்மடிக், 

. te a டி 1 ச 

ஞு தங்க t   



செல்ரோைப்பருவம். 56: 

தாராமொர்பனிருகுழையிருகைபற்றியத் 
தடமார்புதாழ்ந்தொளிரும்வெண் 

டண்டரளமாலையினிருந்துமற்றோர்மாலை 
SI CHOSE GT FOr. 

வாராடுமிருமுலைசமந்தமடவார்தொடா 
வளருமும்முலைசுமந்து 

வாளாடுமுதல்பலநாட்டுங்கயற்கட்டி. oot 
வடகமிலைசென்றுபொதுவீற் 16) 

சீராடுமெந்தையொடுபோராடுமொருபூவை on)” 
செங்ோயாடியருளே 1 

நதன்தலையம்பதிசெழிச்சவருமேன்னமமை 
் செங்கோயாடியருளே. டூயரு ah 

கற்றிணிதடம்புயக்காருடற்றிமிலர்மீன் st 
கையறையளிப்பவாங்ுக் வி 

காவல்புரிரெய்தலங்கண்ணியனளாவிக் RY ay a 
கடற்றுசர்படர்ர்தமனையிற் ஸி w 

பொற்றிகழ்முலைச்சிலைசுமர்திடைநுடங்கவாள் ஷி w 
பொருவுதங்கட்பகையெனப் 

புலானமீனுணக்குதறணந்துமுகமன்பல டி, னி 
புகன்றுமகழ்குரலைகுழறிச் % 3 

சுற்நியெம்பெருமான்குடம்பைதோட்குட்டச்ஃ5 
சுருவிலைப்பைம்பொற்கலன் 

சூட்டி வலைமுடியமுண்மடற்றாழையம்போது 

சுரிகுழற்குறமுடி.த்துச் 
சிற்நிடையளத்தியர்கள்கொண்டாடுமொருமககை 

செங்லோயாடியருளே 
தென்காவையம்பதிசெழிக்கவருமென்னம்மை 

செங்ோயாடியருளே, (௩) 

துஞ்சியயருங்கமலமின்றடலுடைத்தா 
யடர்த்ததெனகாணியுடல்கூ, 

ஞயெமதிக்கொழுகனைக்சண்டாற்றிடு 
மரக்காம்பன்மானமணிலாய 

வெஞ்9னஞ்சிநிதெழலினாற்சின்மொழிகழறவலன் 
'விரவரவுதுவளலேய்ப்ப 

மின்னிடைதளாடம்ந்தானியெலும்பெயர்ள் 
வெர்ரசிடைதவழ்ந்துமால 

டிஞ்ரினொளிபாய்புயுவலாக்கட்டவழ்ந்துமசன் 
மார்பவெண்பொடிகளாத்தும் 

வண்னையாழ்சழிதைய்கர்தும்துகசிசடை 
exit aR nite ern: Cin
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செஞ்சிலம்போலிடுமடிக்கமலநீட்டினவள் 
செங்கோரையாடியருளே 

தென்காவையம்பதிசெழிக்கவருமென்னம்மை 
செங்ோயாடியருளே. (௪) 

ரந்தாதசெல்லச்சிலம்ப்ரசன்மனையாடடி. 
நடலொழுகுபாலுண்டுபுன் 

ன கைநாறவவள்வாயுமிழ்ந்துந்துகிற்பாவை 
நயமொழிமொழிந்தெடுத்து 

வந்தாவல்பூண்டணியணிந்துந்தருப்பாலை 
வல்லிடைமின்மெல்லிடைத்தான் 

வனையுமென்9றுசீரைசற்றியும்மதலாடி. 
மன்னுநிழலைக்கூவியுஞ் 

ச்ந்தார்திருத்தாதையகன்மார்புழக்கித் 
தவழ்ந்தும்விளையாட்டயர்தல்போற் 

நிண்காந்தளங்கைகணிலத்துறிமிர்த் துமந் 
தாகினிப்புனலலம்புஞ் 

செந்தாமனாச்சரண்கோட்டிப்பிராட்டி8 
செங்லோயாடியருளே 

தென்காவையம்ப திசெழிக்கவருமென்னம்மை 
செல்ரேயாடியருளே: (௫) 

வேறு. 

கெண்டையிரண்டுமருண்டொருமுளரி சடெந்துஈடந்தாடக் 
கெளிறொருபதுநிலமகளைவிடாது கிளர்ந்துதளர்ந்தாடக் 

கொண்டறிரண்டொளிருச்சியின்மீது குவிந்துகவிந்தாடக் 
குமுதமலர்ந்தபொன் முளரிபிறந்தெழு குறுவெண்மணியாடத் 

தண்டுபடுக்கலைமதியிற்கட்டிய சட்டியசைந்தாடச் 
சூழ்ந்திருகாந்தளடி.ப்படி.வண்டு சுழன்றுமுரன்றாட 

அ௮ண்டமனைத்துமுயிர்த்தபொலன்கொடி. யாடுகசெங்லோ 
அத்திவனத்தமரத்தரிடத்தவ ளாடுகசெல்கோ, (௬) 

பாதசதக்கைபுலம்புரிலம்பு பதர் துபொதிந்தாடப் 
பால்வளைமிற்சுடாரசைகுமிற்றிய பல்சடர்மணியாடக் 

காதளவுங்கயன்மோ துஈறுக்குமிழ் கதுவியமுத்தாடக் 
சகனத்திடைபொலிபின்னலின்பின்னிய கனவிரிரிகையாடத் 

ரீதவிழ்ஈறுமென் குமுதத்தமுதொடு தழைகு.றாசையாடத் 
மு மத ம கதநிழக்லி மேனித் தன்ணெறுமொளிமாட 
ஆதவ்னொளியெனவென்லுட்பொலிபவ ளாகெசேங்ரை 

அத்இவனத்தமரத்தரிடத்தல் சாகெசெல்ஜோ (a9 

மருல்கணையாடைகைவெர்கிட்டுதையா மலாடிசன்றுமே 
லாயமுதூறலளித்தவிரற்பபு மண்ணொலெண்ணாமே



செங்னோப்பருவம். கட 

கருங்குபின்மென்குரல்விம்மிப்பொருமிக் கம்மிப்போகாமே 
கயலின்முத்தென றுண்டுளிமுத்திரு கட்கயல்சிந்தாமே 

சுருங்குமருங்குறுவண்டறவுந்துத் தொந்திததும்பாமே 
சூழ்சுடர்மேனிப்புழுதிபொருந்தத் தொட்டுமண்ணளையாமே 

அருங்கலைமேகலையாகவணிந்தவ ளாகெசெங்கோ 
அத்துவனத்தமரத்தரிடத்தவ ளாடுகசெங்ோ, (௮) 

வேறு. 
கடல்சுவறிடவடவுடல்வராபொடிபடல்கண்டோடுங்காலன் 

கடவியமுதுபகட்டியொடிபடவெரிகண்காலும்பீழைப் 
படவாவுடலடல்விடகெடுநிலமகள்பண்பாடுக்£தம் 

பயிறுளவுழவனை முனிதரவமரர்பயந்தொஒன்றோல 
மிடவிளமுளரியில்வளர்பவன்முதலியரொந்தாயெந்கோவே 

யெனமுனர்வருமசுரர்கள்பொடி படவலியெஞ்சாநின்றோர்வேல்' 
தடமொடுதொடுமொருமதலையையுதவினள்செங்கோசெங்€ரை 

சினமுடைமத்கரிவனம்வ௫ூமொருமயில்செக்கோசெங்€ரை, 
வேறு. 

கெக்குருகிக்கசிவுற்றவர்கட்டனிரின்றாடுந்தோகாய் 
கநெட்டுடலப்பனகத்தலைிற்குகிலந்தாழும்பாவாய் 

மைக்கருமெய்ப்புயல்பிற்பொலிவுற்றுவரும்பூமேன்சோதாம் 
மட்டுவிரித்தெலுளக்கமலத்துறும்வண்டேதண்டேனே 

அக்கரவப்பணிமுக்கணர்பக்கலமர்ந்தோராந்தாறோ 
டத்தொகைபெற்றவறத்தைவளர்க்குமணங்கேகொங்கேறுஞ் 

செக்கமலத்தைஈகைக்குமுகக்குபில்செங்கோசெக்லோ 
ஈித்தியளித்திமேத்திவனத்தவள்செங்கோசெங்ரோ. (௧0) 

செங்€ரைப்பருவ முற்றும், 
  

தாலப்பருவம். 
சேற்றுமணிகள்சலஞ்சலங்கள்சிதறிச்சிலம்பஞிமிற£றச் 

செந்தாமராமின்வெள்ளிமுளை9ந்இத்தெரிக்கச்சினேவாளை 
நாற்றுவயலிற்கு இக்கவளை ஈவெட்கயல்களொவிக்க௩ட 

ஈடுங்கிக்கமடஞ்சுரிக்கவரானாம்புரண்டுதுடிக்கமது 
வூற்றுங்குமுதம்படைச்சாலிலூடேயரையக்கருங்கடைஞ 

ருழும்வெம்பகட்டையுரப்பமலையும்பர்கரத்தையவர்செவிக்சண் 
ணேற்றும்பழனச்செழுங்காவையென்றாய்தாறோதாலேலோ. 

எல்லாவுலகுஞ்சராசாமுமீன்றாப்காலோதாலேலோ, (௧) 

அரும்புமுலைச்சிற்றிடைநுடீங்கெசையப்பரித்தசடைசியர்க 
எலர்வாய்ந்றவும்குயம்பாளையரியுஈறவுமருந்துமள்ளர் 

கரும்புவடித்தநீஞ்சாறுசசலிப்படப்பைபுகுர் துநெடுங் 
கமுகம்படப்பையுலவியிளங்கன்னற்படப்பைத்தரதழ்ந்து 

சுருமபுடிடுக்குமுளரிமடுச்சுருக்கப்பேருகிச்சலதியுவர்த் 
கோயர்கலக்காசன்மேயச் துசெர ரியும்புவனமினி Gumi



ரக் ௮டலாண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

9ரும்புவனர்தாழ்வயற்காலையென்றாய்தாலோதாலேலொ 
எல்லாவுலகுஞ்சசாசரமுமீன்றாய்தாலோதாலேலோ. (௨) 

நரிக்துசரிக்துநெய்த்திருண்டுரீண்சேருண்மெகாந்த 
நிமிரத்திமிர்ந் துநறியபனிரீரினனைர்தகுழன்மடவர்ர் 

/ரிந்துகுடையுமணமஞ்சட்படரீர்பாய்ந்துதழைத்தசெழும் 
படப்பைக்கதலிப்பசுங்குருத்தொண்பருஇக்சடவுடனைமுடுக்கி 

பிரிந்துபடக்கரிலம்படுத்தமென்பூந்தருத்தேன்மிஞிறருந்தி 
மிடறு இறக் தபாண்மிழற்றவிரைப்பங்கயந்துஞ்சனந்துயிலா 

ரிந் துமறுகும்வயற்காவையென்றாய்தாலோதாலேலோ 
எல்லாவுலகுஞ்சராசரமுமீன்றாய்தாலோதாலேழீலா. (௩) 

டடுக்கும்படங்கவுகள்கயலாவொற்றையா ழிவையமுமிக் 
தூருமொளிர்மானமும்விராயவோடுங்கலமாச்சலராசி 

மடுக்குங்கனங்கள்பச்சொளிச்சைவலமாவொளிகள்சலஞ்சலமா 
மருவி மிதப்பவுடற்கண்ணன்மளையூற்றெடுப்பவுயர்ந்துமால் 

படுக்கும்பாயல்பின்னேடப்பயத்தன்பயத்தனாகவுடற் 
பரியமகரஞ்சரியவலைபாயக்துபாரையகழ்ந்துபெருக் 

கெடுக்கும்பொன்னித்தடங்காவையென்றாய்தாலோதாலேலோ 
எல்லாவுலகுஞ்சராசரமுமீன்றாயதாலோதாலேலோ. (௪) 

கற்குலனையகுழற்காட்டுங்கலாபத்தோகைகடுப்பாருங் 
கருங்கண்மழவேறனையாருங்கலவிப்பூசலயரவனை 

கொங்குமலிமேமலர்மாலைகொட்டுந்துகளுஞ்சிதறுசண்ணக் 
குவையுநறுங்குங்குமத்தூளுங் குண்டுக்டெங்கர்நிரைதூர்த்துப் 

பொங்குமதவெண்டிகையானைப்புழைக்கைமடுத் துக்கோட்டெயிள் மீப் 
பொலியுங்கொடிகள்$ழித்தவழிப்புயல்வான்புகுந்துபொன்னுலக 

மெங்குமணக்குக்திருக்காவையென்றய்சாலோதாலேலோ 
எல்லாவுலகுஞ்சசாசமுமீன்றாய்தாலோதாலேலோ. (௫) 

ேவறு, 

இசசிதவலாயமர்பவளவிலங்கலிடம்படர்பைக்கொடியே 
யினம௰கர்மகிழ்வொடுபுகமுஞ்சிமையத்திமையம்வரும்பிடியே 

சரணினைபவருட்டிமிரஞ்சிதறச்சாருமிளங்கதிரே 
சதுமறையாலுமளப்பரீதானதயங்குபொல்லாமணியே 

மரகதவரைமிளயெ0் ழிளெனவெழில்காய்த்தசெழுஞ்சுடரோ 
மதுரிதகவரசமொழுகக்கனியும்வளத்தரறுங்களியே : 

தரணிமிசைப்பொலிதருமக்குயிலேதா$ளோதாலேலோ 
தீழையுக்தர்திவனத்தமர்மமிலேதாலோதாலேலோ. (சு) 

அங்சம்புளகுற்துருகுலரிலதையத்தலிரும்விளக்சொளியே 
, பதிதற்கரிய்பரஞ்சுடராயவெளையர்ச்சொ ப அண்டி 

,பொங்குங்க இர்மணியனசிசள் சமர்தமிர்புன்ணி Ober ery. Gu



தாக்பபருவம. ௧9 

ஒசொக்குந்திணர்விரிபைந்தொடைரிம்பர்குலத்துறுசெர்தேளே 
கோகனகச்சினகரமெ ரருவாவிருசோதைபருச்சாசே 

தீங்குங்கருணைமலர்ந்தெழுகொம்பேதாலோதாலேலோ 
BO Dae சர்திவனத்தமர்மமிலே தாலோதாலேலளோ. (௪் 

வறு. 
சயிலத்தரையற்கொருபுத்திரியேவானாள்வார்தாயே 

தீழலைத்தருகட்பரமற்றுணையேகாயேன்மாவாழ்வே 
கயலைக்கடுவைக்கணையைக்கவினர்மாகாவார்கார்சேர் 

கடலைட்பிணையைக்கடுக்குழைதோய்காதோடேமேர்தா 
வுயர்பொற்குமிழிற்கு தியுற்றொளிகூர்கோமானேதேளே 

யுவமித்திடுத்ற்கருமைக்குமிலே தூயோராய்மாயா 
மயலற்றவருட்படுமெய்ப்போருளேதாலோசர்லேலோ 

மதவெற்பமர்பொற்பஇயு தீதமியேதாலோதாலேலோ. (௮) 
வறு, 

தானாதம்படுவெண்கரிதாழாவீழாமே 
தானவாமங்கையர்மங்கலநீணாள்வாழாமே 

வானவர்நங்கையரற்கைகள்வார்மேன்மோதாமே 
வாள்விழியஞ்சசிவன்றுபரூடேபோதாமே 

தேன்மலிபைந்துணரைந்தருவார்வேர்காயாமே 
தேகமடங்கலுமம்பகனார்போய்மாயாமே 

சான்முளையொன்றருளபைக்களிதாலோதாலேலோ 
காவையமர்ந்தகருங்குமில்தாலோதாலேலோ, (௯) 

வேறு, 
இருவர்க்கரியவெனப்பனிடத்தவள்தாலோதாலேலோ 

இமையத்தலைவலுமிர்த்தமடப்பிடி தாலோதாலேலோ 
கருணைக்கடல்பெருகப்பொலிகட்குபில்தாலோதாலேலோ 

களகப்பிடரிவரத்திப்ளித்தவள் தாலோதாலேலோ 
பொருகைத்துறையர்குலத்தைவிளக்னெள்தாலோதாலேலோ 

புணரித்துறைவருபுத்தமுதொத்தவள்தாலோதாலேலோ 
மருமிக்கெழுதுளவற்பிலுஇத்தவள்தாலோதாலேலோ 

மதவெற்பமரும்வளத்தமர்பொற்சொடிதாலோதாலேலோ.(௧0) 
தாஐப்பருவருற்றும், 

 வ்கணைங்வைலகளை 

சப்பாணிப்பருவம்: 

செய்பதேமலர்மருவுரீகத்திஜேன்சார்தள் 
சேர்ந்தெனப்பின்கூ.ஆழைவர்ப்ச் 

செங்கையொன்றுறவோருல்க்மிருக்டன்மற்ச்ச்த் 
ுதரிந்தனளென்ப்பொதினச்மிர்



கலு அ கலொண்டவம்மம் பிள்ளைத்தமீழ் 

னெய்புமோர்பைர் துழாய்க்கோலிருசை?சமித்த 
தெறுழதன்ரொருகையிவள் 

இருகோன்மறைத்தலலிரன்றுஈன்றெனமூமு 
மெந்தையொமமகஏழாறவம் 

பெய்யுராண்முஏரிமலர்வலியவொருகமலம் 
பிறந்த$தத்தையடையும் 

பெற் நிபோற்சிற்றிடை அடங்கக்கடங்தால் 
பிறங்கல்வழுதிப்பொன்மனையிற், 

றையலார்மைக்சண்புதைக்குங்கைசேர்த்தம்மை 
சப்பாணிகொட்டியருளே 

தண்ணாவலோர்புகழும்வெண்ணாவலூ லாரி 
சப்பாணிகொட்டியருளே. (௧) 

கந்தமலிரெட்டி தழவிழ்ச்கும்வெண்டாமனாக் 
கவினமயிலுமுவரிபடியுங் 

காளமேகத்தினகத்துமோகத்தெண் 
கடற்கட்சனித்தகுயிலும் 

வந்திருமரும்குரின்றைம்பான்முடி.த்துஈறு 
மாலைசெருக்குனிநுதல் 

மணாரந்தந்தூரியற்கொண்டுநீட்டி மதர் 
மாழையுண்கட்குமையிட் 

டக்தரமடர்தையர்பணிர்துபுடைகுழமணி 
யணிபலவணிந்துநெடுவா 

னளவியமணக்காவணத் திருத்தத்தழன்மு 
னாவரைக்களாயனெஜுமுன் 

றந்தைதரவெந்தையார்தொட்டகைமுடழ்த்தம்மை 
சப்பாணிசொட்டியருளே 

தண்ணாவலோர்புகழும்வெண்ணாவலூ ரா? 
சப்பாணிகொட்டியருளே. (௨) 

கலைமணக்குங்கொடிக்கொருபீடீமானநாக் 
கடவுளொருவாதமர்ந்த 

கமலபீடமுமலமகளிடைபொிந்தபூங் 
shadapri gd ss 

சிலைமணக்குஞ்சிறுஅதற்ினகரப்பூஞ் 
செழமுங்கலாடந்திறக்குந் 

த றவுகோலைச்செக்கரும்கரளவர்னச் 
சென்டுருளிசவர்ந்தபடையா 

னலைமணச்கூர்திருப்பாத்தடலும்வேற்தணமி 
oe ள்பர்தினைக்கு ஸ் ட 

டன்னைலைத்தாக்குரிதகண்ணங்ம்கோட்டல்௭ 
Pe mitten - ear mai.



சப்பாணிப்பருவம், 5% 

டலைமணககுமபடிவணக்குவர்க்கருள்கைகொடு 
் சப்பாணிகொட்டியருளே 

தண்ணாவலோர்புகமும்வெண்ணாவலுூ ராச 
சப்பாணிகொட்டியருளே. (க) 

௮ருமறைக்கிழவன்ழுதலைவருக்குந்தொழில்க 
ளைந்தெண்ணலளவைசெய்ய 

வைவிரல்படைத்தல்கயாற்சுட்டினேடவர்க் 
கத்தொழிற்காட்டுங்கையாற் 

பருமுலைமருப்புறவளைக்கு றிபடத்துகிர்ப் 
பட்டகோடீரமுடியெம் 

பாமனைத்தழுவுங்கையால்வளரறங்கண்முப் 
பத்இரண்டும்புரிகையாற் 

மணிகுயிற்றியவிருங்கங்கணச்கையாற் 
oo எ டக்க 

கோலக்கையான்மடப்பொய்தற்பிணாக்களொடு 
குளிர்பனிவரைச்சோலைதண் 

டருஈறவுகொட்டுமலர்கொய்யுங்சையாலம்மை 
சப்பர்ணிகொட்டியருளே ' 

தீண்ணாவலோர்புகமும்வெண்ணாவலூ£ரைரி 
சப்பாணிகொட்டியருளே. (௪) 

பாகமுறவம்மைநினைவைத்தவெம்மான்கரப் 
பால்வைத்தமான்மருண்ட 

பார்வைகொண்டதுகொலைச்சிலைவேகேடும் 
பரப்பதந்தோறுமாடு 

மேகமுறழுங்குழற்சிறுகுறவர்சிறுமிவாய் 
மிக்கமோசப்புலவுலாம் 

வேற்குழவிிெனுமருகனருகுறைவதற்கன்று 
விரவிஈங்கைப்பட்டதா 

லேகவரிதெனரினைத்தன்றுனுலெனவொளி 
ரிணைச்கணெழுகருணைவெள்ள 

"மெங்கும்பசத்தப்பரற்குமிதிட்டடிய 
ரிருவினையைவாரியோடக் 

கோகனகமதின்முளைத்தாலெனப்பொலிகையா்ற 
கொட்டியருள்சப்பாணியே 

கொடிவிரவுகடி.மஇற்காவையிமையப்பாவை 
சொட்டியருள் சப்பாணியே, (@) 

வெள்ளனமெனத்தமிழ்க்கூடக்காழ்சைதவன் 
விமுப்பெற6 திக தத) tsp 

  

   



௨0 அ௮ூலொண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

'தெள்ளலில்கலாரிலாமேலாக்$மலையவெற் 
பீந்ததினரும்புமென்காற் 

சிறையாக்கவெம்பாரிடஞ்சுழுமெனனாற 
விழிரிம்பமாலையீந்து 

கள்ள விழிலம்பூதத்தையலாராயம் ' 
கலந்துபுடைசூழமுடிமிற் 

கவின்முடி.தரித்தரியணைக்கண்வைத்திருகயல் 
களிக்கரோக்காவொருகயல் 

கொள்ளெனதிரும்பிக்கொடுத்தகைசெவப்புறக் 
கொட்டியருள்சப்பாணியே 

கொடி.விரவுகடி.மதிற்காவையிமையப்பாவை 
சொட்டியருள்சப்பாணியே. (௬) 

வேறு, 
௮ரவப்புரிபுரமேகலைபம்பியலம்பிப்பதருமே 

௮ம்போருகமொடுவெம்போரிகெொரமணிவளைரிதரமே 
யிரவிற்பொலிமதிவூரிற்சுட்டி யிரிந்ததுபிறழாமே 

.. மியல்பன்றியுமிருகாமலர்சேந்தடலேறிக்கன்றாமே 
பரவைக்கடல்சுலவுலகினிலல$ூல்பவக்கடல்வீழ்ர்துழலும் 

பயனில்லாவெனைவழிவழியடிமைபடைத்தபிரான்மகிழுங் 
குரவக்குழவிதுயின்றகரங்கொடுகொட்கெசப்பாணீ 

கொம்புபடைத்தசிலம்புவனத்தவள்கொட்டுசசப்பாணி. (௭) 

எங்கள்பிரானடிவைத்தகருத்தரிடர்க்கடல்வீழாமே 
யெறிதிலாபடுமொருகுடி.ஜையின்மல மமடலெஇரலதேரறாமே 

வெங்கனறங்குமடத்துறுதூமம்விரித்துமுழங்காமே 
மெய்யுள்குலச்சிறைஈட்டநுளைக்கழுவீறாப்போகாமே 

௮ங்கமலம்புசிலம்புகலந்த்மெல்லடியலதாகாமே 
௮சவொலிமலிரிரபுரம்வருகுழவிக்கருண்ஞாநங்கலவாக் 

கொங்கைசாரந்திழிபால்முதூட்டினள்கொட்செசப்பாணி 
கொம்புபடைத்தசிலம்புவனத்தவள்சொட்செசப்பாணி. (௮) 

ேவேறு, 
முமலக்கருளறவொருவினர்மனளெலுமற்புஈறச்சாரு 

முளரிச்சததளவிளமலருளிவிளரிப்பண்மிழற்றோதைப் 
பமரக்குலமுடி.யடிபடி தமதுமிச்கபெருக்கூறும் 

ப்திபச்சடையுடைமமாமடல்புரையடிவைப்பவடுப்பார 
மமர்பொற்சிரியெனவளரிளமுலைகள்பரித்தெழுபொற்பாவை 

யமலச்சடரிடமருவியவொருகொடி புத்தமுதப்பூவை 
கமலக்குயில்புணர்குபில்வரவருகுயில்கொட்டுச்ச்ப்பர்ணி 

சரட்ச்படைமுமிற்சபகரிவளமயில்கொட்டெசம்பாணி. (௬) 
ந. ர் ல் 

பிது! 
மலையெனறுளரிருபாரப்பூண்துலைவவிதையர்குகிட்பனி நீர்கட்டாமலா



முத்தப்பருவம். ௨௧ 
வரிவளைவயிறுளைவா€க்கான்மணிரிலவொளியலூனிலாவொட்டாகடிச் 

மலர்தருகமிரவவூறற்றேறல்மணத்தபணைக்கோடித் 
தலைமடையகடுவிராவிக்€$றிமுண்மடலொ௫சலவிய ரழைத்தூர்முறி 

தரவெறியலையொமிவேள்கைச்சராபவனத்தைனத்தேறத் 
தனியுருளிரதஈடாவற்சார்பிவனெழுபரிபசியமெய்8நித்தோசைக 

டழையவிணளவியதாலக்கானைமடி.த்துமுறுக் 
அலையெறிபிரசமிடாவிற்பாய்பொழுதிரிசிறு தளிபிரவாகக்காவிரி 

யலைபடவொழுயெவோதைக்கேயுணடுக்கமெடுத்தோடி 
யருகொருகுள்னிளஎமேஇிச்சூன்முனிரைவிழவெருவுவரானெட்டேடகி 

ழயல்வளர்கதலிகள் சாயப்பாசுகிறத்தமடற்பூகக் 
குலைமிடரொடிபடவானிற்போயதென்முதிர்பலலு இர்தாமோஇத்தா 

குதிகொளும்வஸீஃலியானைக்காமமில்கொட்டுகசப்பாணீ[வொடு 
குரைகழலடி.படி.வாழ்விற்கூடியமனனுடையவென்முடிமீதிற்சூடிய 

குனிமதிவதிசடையாருக்கோர்துணைகொட்கெசப்பாணி. (௧0) 
சப்பாணிப்பருவமுற்றும், 

  

மூத்தப்பருவம். 
கொதிக்குங்கவைச்செங்கொழுந்தழற்கட்குளிக்குமெழுகொத்துருயெறக் 

குழைந்துக?ிர்துகரஞ்சரமேற்குவித்துக்கொழுராத்தழும்பேறதீ 
துஇக்குமடியாருளக்கோயிற்நூண்டாவிளக்கேமெயஞ்ஞாஈச் 

சுடரேயமலச்சுடர்க்கொருவாத்துணையேயிணையின்மணீயேய 
இதிக்குமொருகாசிபற்கும்லருஞ்சிறுவர்பணிந்துகரங்கூப்புஞ் 

சிலந்திபணிந்தககரில்வளர்செழும்பூங்கொம்பேசிரபூரச்சர் 
ததக்குமுலைப்பான்முன்னளித்ததாயேமுத்தந்தருகவே 

சயிலத்தரையன்றவத்திலவதரித்தாய்முத்தந்தருகவே. (௧) 

சன்னைருள்ளங்கரைந்துருகக்கரைவித்தொருபைந்தருவறைந்த 
கருக்தாதாணியெனக்கிவுகாணக்கடையேன்றனைப்புரந்த 

பொன்னேபளகற்றொளிகாலும்பொல்லாமணியேமெய்ஜ்ஞாஈப் 
பொருளேயருளெண்ணான்கறமும்பூத்தகொடியேபொற்சொம்பே 

மின்னேமழலைப்பசுங்கிளியேவெள்ளோ இிமமேகருக்குமிலே 
வேம்பர்குடிக்கோர்செங்கரும்பேவெள்ள நாவலடி.முளை த்த 

தன்னேரிலிக்குத்துணைவருமென்றாயேமுத்தர்தருகவே 
சயிலத்தரையன்றவத்திலவதரித்தாய்முத்தந்தருகவே, (௨) 

பொங்குங்கருணைப்புதுவெள்ளப்புணரியெழுக்து இரையெறிர்௪ 
பொறிபோநெறியிலுளஞ்செலுத்தாப்புளிதவடி.புர்குழாமடுக்ச 

வெல்கும்பரர்துபெருக்ேறிளையான்லா டிச [ சச் 
ளியற்செந்தமிழின்னமுதருந்துமெங்கோன்செவிகள்குளிர் gra 

கொல்குர்நிணர்சொன் பொங்கர்வக்குகினுண்போருந்தமத சொன்றி 
கொள்ளாவதன்ங்கோட்டிஈறுங்குகலைத்தும்பபி ஈரத். 

நங்குள்குமுதம்கர்வாயாத்றுமேமூத்தர்தருகலே



௨௨ -தலொண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

போதார்நினதுபொன்னடியிந்புரமூன்றெரித்தவெம்மிறைவன் 
புலவிதீர்ப்பான்வணக்கமுடி.ப்பொலியும்குடிஐத்து9ரக்கொடிபும் 

காதார்வளையுங்கதழடமுமேற்காணப்பரர்துபெருக்கெடுத்த 
கங்கைப்புணரிராறுமடுக்கலையைச்சிறிதுகண்ணுற்று 

AB grt er gay © £ண்சிறிதுமென்ராட்சமலஞ்சுருங்கமழ் 
வேரிக்குறுதமலர்கடுப்பவெள்ளிமுறுவல்சறிதரும்புக் 

தாதார்தளவஞ்செறிவாயாற்றுயேமுத்தந்தருகவே 
தானப்பொருப்புவனந்தழையத்தழைந்தாய்முத்தந்தருகவே,(௪) 

வண்ணங்கரியமுகலுயிர்த்தமணிமுத்தம்மேரீயுமிர்த்த 
மணிமுன்றளைந்துபிணிக்கவுருமாறிப்போனமுத்தமலை 

கணணம்புவரிமுளைத்தமதிரளிர்முத்தொளிர்முதத்தமிழ்க்குரிய 
நால்வர்க்கசைக்குமைந்தலையுன்னா தனடிகடேயத்தமுத்தம் 

வெண்ணர்துமிழ்வெண்முத்துநெடுவேமின்முத்துநின்முனெச்சில் 
விரவியிருப்பதவையார்க்குவேண்டுமடி யேம்விருமபிடரின் 

றண்ணங்குமுதமலர்வாயாற்றுயேமுத்தந்தருகவே 
தானப்பொருப்புவன்ர்தழையத்தழைர்சாய்முத்தந்தருகலே (௫) 

வறு. 
கையடி.புடைத்தெழுமருப்புப்பொருப்புச் 

7 களிற்றைக்கிறித்துரெடிய ் 
கன்னலிற்கயலிற்கனன்றுநுதனாறுசெங் 

கட்டழலையிட்டுமிடைவாய்ப் 
புயடி.யினுனிவால்பொருர்இட முறு க்வெம் 

பாம்பைப்பிணித் துமடலலாய் 
பரியவெறுழிக்குறுங்கோட்டி!ைமுறித்தும் 

பயக்குருகினிறகொடுங்கார் 
மையடிபடச்சடைக்காட்டினிடைபோட்டுநின் 

மணவாளனென்றுமுக்கண் 
வானவனிவ்வண்ணம்வெண்டரளம்களுக்கொவ்வொர் 

மாசுறச்செய்தவதனால் 
மெய்யடி யர்ரசையாகிவேண்டுவனவருள வைகின், 

லீழிவாய்முத்தமருளே 
வெண்ணாவலடி.வளர்கரும்பினைவிரும்புகொடி. 

வீழிவாய்முத்தமருளே. ௬) 

சடியவிழ்துளைக்கண்டகப்பரியநெட்டிலைக் 
சுண்டலம்போதுமதுரக் 

சள்ஞ்றுபுன்னைமலரும் குறவையர்தீரலி 
கட்டுந்களச்சிறுமியர் , 4a 

மிசை கந்துவிலைகூதிடவிடைத்ெை, 
OF . பற்றன்குழையவாரிலாரி 

த சள்பளையில் 
    

    



முத்தப்பருவம், ௨௧ 

வெடிபலற்படவுடற்றிருகரின்றலையில் 
வீசுவலையுதையம$இயூம் 

விரவவமுதளவலாற்றேன்சாறெனச்சொலி௰ம் 
மீன்சாறுபருகுக்கருஞ் 

செடி.புடலரிறையருளுமுத்தமருளம்மையொரு 
சம்பவளமுத்தமருளே 

செம்புநாயகரிடம்விரும்புநாயரின த 
செம்பவளமுத்தமருளே. (er) 

துடிகொண்டகொடி.யிடைதுவண்டுகுடி.வாங்கச் 
சுரும்பர்பண்மிழற்றுங்கருஞ் 

சுருளோதியிமயமாதேவிகச்சிட்டுச் 
சுமந்தமுலைமந்தர்த்திற் 

கடிகொண்டவெண்டரளரிலவொளிரிலாவெனக் 
காலுமொளிசரணமென்னக் 

கருஇச்சகோரம்புகுந்த துகடுப்பவொண் 
கவிஞசிமோதியள்ளும் 

படி.கொண்டஇவலையெனமுத்தொன்று தூங்குமப் 
பைங்குமிழ்த்துண்டமொளிர்சண் 

பகமெனநினைந்துவிழிவண்கெடைபிறழப் 
பசுங்குதலைவாய்மடுத்துக் 

குடிசொண்டபாலருவியுண்டசிலுபென்பிள்ளை 
கொவ்வைவாய்முத்தமருளே 

கொம்புவரைபம்புவனவம்பிகைவிரும்பிரின் 
கொவ்வைவாய்முத்தம்ருளே. (௮) 

வேறு, 

வெப்பவனற்ரினம்வைத்ததரக்கைபுரித்தவதட்புனையா 
_ விட்பரவப்படி.மட்சுவைபெற்றகஷைப்புறனிட்டெழிலார் 

தப்பின்மஇக்கலைநெக்குவிதிர்த்தமுதத்தையுகுத்திடவோ 
தப்புனல்வெட்கமருத்தையெடுத்தயில்கட் செவியைப்பிணியாத் 

துப்புறழ்பொற்சடையைச்சுமைசட்டியிலுக்கிமுடி த்தெொளிகா 
றுத்தியாக்கமிறிட்வெளைத்தொருபொற்கிரியைச்சுமவா 

முப்புரமுற்றெறுமுத்தரிடத்தலள் முத்தமளித்தருளே 
முத்தியளித்திமெத்தனத்தவள்முத்தமளித்தருளே, (௬) 

வேறு, 
சிரபுரச்சர்ததழைச்சமூலைசோடுத்ததறையிமுத்சர்தருகலே 
ப இருமசட்ுக்கிலைஃ்ட்ருமெழில் தகுமில் 8 (PS SEBMEQE 

தீர மூந்தந்தனீதழைக்சாளிபுசக்குமடிைமுத்கந்கருவிற.. இ 
; சடைமுழ த் தும்பியைவிருப்பமுடதுமிர்த் சிமட்ழுத்தர்தருககே 
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cee ௮௫லாண்டவம்மை பில்களை த தமிழ் 

உரகபொற்கங்கணரிடத்துமருவுச்த்திகெளரிமுத்தந்தருகவே 
“ ' உரலடிக்குஞ்சாவனத்துமெனதுளற்துமுறைவள்முத்தர்தருகவே 

முசதிகப்பருவமுற்றும், 

் வாரானைப்பருவ.். 
செம்பொற்பிறங்கலைவலஞ்குழுமமூதவெண் 

டி.ங்கள்செந்தீக்கருக்கட் , 

செவியஞ்சியாம்பல்புக்கொளிகால்வதெனரின்வாய்த் 
தெண்ணிலாமுறுவல்பூப்பக் 

கம்பக்களிற்றுரியர்கட்சுடரிலங்கெயைக் 
கைத்தலைமிருத்திமஇயைக் 

கற்கைமுடிவைத்தல்போல்லையாமைகண்டுசெங் 
கஇர்ரின துசெவிபுகுந்தோர் 

கும்பத்தனஞ்சடையிடைக்கரந்தார்ரினத 
கொழுசொனமொழிதலேய்ப்பச் 

குழைத்தோடிலங்கமணிமேகலைசலம்பக் 
குழைந்திளங்கொடி.தளாட 

அம்பொற்ரிலம்பலறிமுரலவுரலடி.வனத் 
தமரிளம்பிடிவருகவே 

அலொண்டமுழுவதுமுயிர்த்துமெழின்முதிரமுதி 
சாதபூங்கொடி.வருகவே. ' (௧) 

வெஞ்னெமுறுத்திப்பதங்கனொண்டுரணவாள் 
, லீரித்துணிக்கவீயந்து 

லிய்ந்தெழுமிராக்குலமிகற்களியுறும்பாக்கல் 
விரிசுடர்க்குறவுபூண்ட 

கஞ்சமலர்முன்பணிபுமுறையிடுதலேய்ப்புவவிர் 
கனகலோகத்தரிவைமார் 

கழல்பெயர்க்குந்தொழழவிக்குலமுழக்குதங் 
காசளகபாரமோதசக் 

குஞ்சாலதட்பாமர்கோடீரமுடிகண்? 
கொள்வாள் விரும்பியதலாற் 

கோல௩டைபயில்ல துங்கற்பான்விரும்19யெழில் 
கூர்மென்ரிறைப்பவளவாய 

அஞ்சரின்னடிதொடரும்வண்ணமுாலடிவனத் 
தமரிளம்பிடிவருகவே 

அலொன்டமுமுல துமுயிர்த் துமேழின்முதிசமுதி 
சாதபூக்கொடிவருகவே! (௨) 

எண்ணரியுசேஞ்சடைமுடங்தற்கலாரிலவொ 
டெஅழியெண்கோடிணைப்ப 

வெழுமீபின்ள் 
கெட்டு eh,      



'வாராணபபருவம், ௨௫ 

வண்ணமிகுரின்சாயல்கண்ளெொடுக்கரை 
மலசோன்றலைப்புகுங்கால் 

வாலினடியுண்ட?ந்றிடையபுடைத்தன்னுழமைவிண் 
மண்செவிபெடவீரட்டத் 

ண்ணமுதமதிமான்வெருண்டிடமருண்டுகைத் 
வவ தணிமானெழுர்ததள்ள?் Ley 7 

தழையறுசெடுத்துரீலாவெலுமுளின்றி 
க னைச்சண்டொடுக்கவெழ் வல் ச (12 [) 

அண்ணலிடமொருவியப்பயருமுரலடி.வனத் 
தமரிஎம்பிடிவரு கவே 

அனொன்டமுமுவதுமுமிர்த்துமெழிள்முதர 
சாதபூங்கொடி.வருகவே. (a) 

கடியவிளஞாமிறுகடுப்பவவிர்மணியணிக் 
கற்றையொளிசுற்றவற்றாக் 

கட்சடல்பிறர்தசருணைப்புணரிரீத்தமெழு 
கடன்மடை இறந்ததேயப்பச் 

கொடியனமருக்குலருதத் துவண்டெய்த்தானி 
குடிலாக்கியேக்சலிக்குக் 

கொங்கைசள்சுமர். துமடலார்தனிலராருயிர்க 
சொமுரர்விட்டென்பதால்வெண் 

பொடி.விரவுசெம்புயமலைக்கட்சொலைத்தொழிற் 
பொய்குவெம்காரிபில்கும் 

புழைவாளெயித்றரவுபூண்டஙுச்சட்டிரி 
LONG SSH காமுஈர்துணைகொண் 

டடியர்மிடி.தீரவருமமுதமுரலடி.வளத் 
தீமரிளம்பிடி.வருகவே 

அலொண்டமுமுலதுமுயிர்த்துமெழின்முதமுதி 
ராதபூங்கொடிவருகவே, (௪) 

  

கடக்முஞ்சாம்பொருதுமொலியுமிளைஜோர்சட்வு 
சவளலாழ்பரியமலையுக் 

afd veuiicon es ug ey 
ம்பசிக்சலரியேே 

எடக்குந்தடச்சேருகுட்டாலமுள்கர 
நலத்செழுமியத்தமரமு 

ஈளிர்முத்தலச்சடஓமிடலடைக்கருமஞ்ச 
நாணத்தடிக்கும்கேலை 

வட்க்குக்குமக் சகால்ககமாதகா லகி 
மலர்ப்பசழிம வென்ற 

அவதியா nee உட   



ner அகலாணடவமமை பளள த்சமிழ் 

அடக்குந்தருப்பொலிவளக்கொளுலடிவளத் 
தமரிளம்பிடிவருகவே 

அ௮லொண்டமுமுலதுமுயிர்த்துமெழின்முஇரமுதி 
சாதபூங்கொடிவருகலே. (இ) 

வேது. - 
“பொன்னைப்புணருமகன்மார்பப்புயலும்புயரோய்சடலுலகம் 

பூத்தசுருதராத்தவலும்போற்றிபோற்றியெனத்தோற்றி 
மின்னைபபொருவு நுசுப்பொரியவிலங்கற்பொருவுமுலைசுமந்த 

மின்னார்மாயச்கடல்வீழ்ர்துவெறும்பொய்யுடலைவேட்டுவர்த 
ஏன்னைத்தன துவசத்தாக்கியிறப்புப்பிறப்பென்கடல்வீழா 

தெடுத்துத்தடுத்தாட்கொண்டவண்டரிரைக்குமிதழியிலம்பகத் 
மன்னைத்தன துவசத்தாக்குமமிலேலருகவருகவே [தோண் 

மதமாதங்கவனத்துமடமானேவருகவருகவே, (௬) 

பருத்தாரமுங்குங்குமச்சேறும்பம்பவிணக்ச்சுணங்சரும்பப் 
பணைத்துத்தடித்துப்புடைத்தமுலைப்பாரஞ்சமந்தகொடி.யசையத் 

தீருத்தாருல்குமுதலானசகலவுலகுஞ்சரசரமுஜ் 
சற்றேயசையவசைவில்லான்ருலுமசையச்சாரர்க்கமுத 

மருத்தாவிடமுண்டுலந்தவந்தவையன்சாந்தொட்டிடச்ரிலைமே 
லலரிபுரையுஞ்சிலம் பவிரவலர்ந்தவடியேன்முஉக்கேறு 

மருத்சாமராமென்மலர்பெயர்த்துமயிலேவருகவருகவே 
மதமாதங்கவனத்துமடமானேவருகவருகவே. (௪) 

வேலையலம்பக்கருஞ்சுரம்பர்விளரியலம்பிமுளரிவிட்டு 
மென்பூக்குமுதவீயலம்பவிரியுஞ்சிறகர்க்குருகினங்கள 

காலையஎம்பப்பொலிச திர்மேற்கடல்போய்விழவெள்ளியநிலவுக் 
கற்றைபாப்புமதியைமுககமலங்காட்டிவாட்டியபூஞ் 

சோலையலம்பும்பைலற்கிளியேசுகமாரின்பப்பெருங்கடலே 
சொல்லற்சரியமறைப்பொருளேதுளிக்கும்பிரசத்துளபாது 

மாலையலம்புல்குயிற்ளையமயிலேவருகவருகவே ' 
மதமாதக்சவனத்துமடமானேவருகவருகவே. (௮) 

ஒன்௮ந்திமிரக்கருள்றவெள்லுள்ளத்தொளிருமொளிவிளக்கே 
யுருிப்பெருகுங்கண்ணீசென்லுதஇயழுர்திப்பதைபதைத்துக 

கன்.றுமடியாருளத்தின்பங்சனியக்கனியுமெய்ஞ்ஞாசக் 
கனியேரனியாஈவரசமுங்கலந்துகாட்ஜெசெழுர்சேனே 

ஏன்௮புமாயுமணிப்பொறை கொண்டெயழும்பூக்செமம்டேயிலா த்தெடுக்கு 
மின் பட்பெருக்கேமுநுர்சரி[மெச்கித சப்பர்குகிகேகிகமச்சுமம்பொன 

a 

    

மன்றுணடன்த்தனயாட்மேயி ருசவே, 
மதமாதச்சிவனத்துமடமானோவருகவருகள்: (௬) 

பெரன்னேவருசமூதுல்கும்பூத்தாய்கருசராயேைப், _ 

மின்னேவருகமெய்ஞ்ஜா neers dice aust pare tr 
விரிவேறருகபேரின்பலிளைவேவருகமி.கம்சகளை



அம்புலிப்பறாவ ம, 

யன்னேலருகவககெருவார்க்கணித்தரய்வருகவல/மடவார்க் 
கரசேவருகவுரைப்பருஞ்சரம்மேவருகவழற்கரத்து 

மன்னேருடலம்படர்ர்தவிளமயிலேவருசவருகலே 
மதீமாதற்கவனத்துமடமானேவருகலருகலே, 

வாரானைப்பருவ முற்றும், 

  

அம்புவிப்பருவம். 

புன்னைவீயார்தருநெடுக்கோட்டமோஇப் 
பொருங்கடலுதத்தலாலும் 

புள்சிறுமதிச்சிறுவிதிச்குறவுபூண்டுபிள் போதபீபகைத்தலாஜும் ' 
பின்னைவாழ்செந்தாமரைக்கோயில்சாயவொளி 

பெறுமுகங்காட்டலாலும் 
பெட்பினிமமாதிரந்தவழலரலாலும்லெட் 

பேய்க்கூத்துவந்தபெருமான் 
மின்னையேய்செஞ்சடைமுடிப்பொக்குசற்சைமசள் 

வெருவரவுழக்கலாலும் 
வேம்பர்கள்குலம்புகழவருதலாலும்குல 

erwin Berber he nce one 
௮ன்னைவாவென்றனடனக்கொப்? verdes 

யம்புலீயாடவாவே 
அம்புவனமும்மைதருசம்புவளலம்மைபுட 

னம்புலியாடவாவே. 

தம்பியுரிபோர்த்தவருடற்பாஇுகொள்ளளாத் 
4 ier ஞூமீ தீரித்துத் . தோன்றலாகத்றிரிதவத்திற்ிறத்சசார 

அுகடீர்குணம்பொலிதலரல் 
லெம்பிவருசெங்க இர்கரந்இடப்பூனொளி 

, விரித்தலாற்குமுறுசற்க 
மேகத்துடன்றோன் நிவருதலாற்குமுதலாய் 

் விரியவெண்ணசைசாட்டலாற் 
பம்பியசசர்ச்சருதளித்தலால்லெள்ளிப் 

பருடமுத்துகிர்ச்தலாலூம்" . 
சுளென்சேட்ளித்தா் | 
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இலைவந்தச்மலந்தரட்டல்லாதுிலா 
யெந்துகமலந்தரட்டா 

் யெழிலாம்பல்பூத்துவருவாயன் நியொருடிருப் 
பேராம்யல்பூன்றுலாராய. ர 

கொலைவந்தநாகத்திலுக்கமுதமல்லாது 
குளிர்நாகவமுதமர்சீங் 

கொம்பனையருக்காசைதரலன்றியெண்மருங் 
குடிகொள்ளுமாசைதாசாய் 

கலைவந்தரிவ றமதியெளனப்பொலிவையடியரைக் 
காக்குரிறைமதியுமுளதோ 

கமிரவாகைக்கவருகருளொளிநினக்குமிக் 
காளிவளஃதறியாய்சொலோ 

அலைவந்தநங்கைதொழுமலைவந்தமம்கயுட 
னம்புலியாடவாவே 

அம்புவனமும்மைதருசம்புவனவம்மையுட 
னம்புலியாடவாலே. (௩) 

மத்தமதவானைமுலைமணமாதர்லாய்பேசு 
வசைகளேற்றுந்திரிந்தாய் 

மாலெச்சிலைச்சுந்துமுனியெச்சிறோன்நியொரு 
மாசுணத்தெச்சிலாஞய் 

தத்தமனஇன்படி.சகம்பேசவாசான் 

றனக்கும்பிழைத் துரின்றாய் 
தண்கலைரிலாவெனப்பலர்வெறுக்சக்கதிர்செல் 

சமயந்தெரிந்துவருவா 
யித்தனைகளங்கரின்பாற்பொதிதல்கண்டுமோ 

ரோசிலாரைக்கூவள்ம் 
செங்கள்பெருமாட்டிரினைவம்மெனக்கூலிட 

வியற்றுமா தவமேன்முன்ளெம் 
அத்தர்கயிலாசாமுதீசர்மணவாட்டிபுட 

னம்புலீயாடவாவே 
௮ம்புவனமும்மைதருசம்புவன்வம்மைபுட் 

னம்புலீயாடவாவே. (௪) 

ரீரோற்றதெண்கடலுமிர்த்தபரிவாத்சொறிக 
சரல்னவபமிறையா QaQue 

CoD 668 Littell ay Ein 
ப நினைந்துவாய்விட்டலறவுஜ். 

சரரற்றவெண்சம்புவிள்கொம்புர்ளத்ததத் 
பத்தளிறுதெல்கிட்ளர்்க் 

   
 



விம்புலிப்பருவம். ௨௫ 

காரோறறககனத்துஇத்திராக்ககிசெனச் 
கலைவ3லார்புகல்வதுண்மை 

காட்வொளாட்குகாட்டேய்ந்தொழியசின்னையுக் 
கருணையின்வாக்கூ.விஞள் 

ஆரோற்றகுடிலப்பிரான்மகிழ்பிராட்டி.புட 
னம்புலீயாடவா3வே 

ம்புவனமும்மைதருசம்புவனவம்மைபுட 
் சம்பலீயாடவாலே, 7? (டூ) 

சுமையாகமாசுணமுடித்தூக்குகுவலயஞ் 

குழ்தெண்கடற்புகுதியேற் 
ரோகையிவளீன்றவொருகுழவிகஇிர்வேற்படை 

சுவற்றுமென்றுளம்வெருவுவாய் ' 
கமையார்தவப்பொதியமுனிவருவனெனவுங் 

கலங்குவாய்விண்புகு தியேற் 

கருணாயற்குரிழலீபுமவெண்ணாவலின் 
கவடுரிஞ்சத்தேப்குவா 

யிமையாதமுக்சகணப்பரனோக்கிலுஞ்சடையஙி 
னும்பொலிதியேலிமைக்கு 

மிவள்கரங்கால்படவருந்துவையிவண்சேர்ளங் 
யென்னினிற்கொப்பர்யார்கிற் 

கமையாதநலஜொன்றுமின்றுதுன்றோதியுட 
னம்புலீயாடவாவே ் 

௮ம்புவனமும்மைதருசம்பூவனலம்மையுட 
னம்புலியாடவாவே. (௬) 

பூவேறுகான்முகப்புத்தேடிளோத்தமை 
புணர்ந்தமாபா தகமும்வெண் 

போதகாடாத்திச்சிலம்புகள்புலம்பவிறை 
போக்கும்கணுக்கையற்கும் 

காவேறுமழைமுடல்கடுக்குமெழில்வண்ணனென் 
கண்ணலுக்குங்கொள்பிரம 

கத்தியுமகற்றியவொரித்தலத்தின்பெருமை 
சருதிலாய்போலுமோரோழ் ' 

மாவேறுதேர்க்கதிர்திறச்கரின்னொருதற்சை 
வாழ்மனையடைக்குநயிம் 

மாஞாஈபூமியிடைவகுஇபேசின்றேய்வு 
மாறலோர்பெரிதன்றுசாண் 4 

ஆவேறுகொடியுளார்க்சாகசமோேழறற்சொடியொ 
்.... பூம்பூகியாடவாவே. 
அம்புள்னமும் பது. ததா! வாக் 

புீயாட்வரிமல   



௧0. அூலொன்டலம்மை.பிள்ளைத் தமிழ் 

மனையார்நெடுக்கொடிசளாஎகள்விசும்புபடு 
மாசொருவுமித்தலனின்மெய் 

மாசொருவ்லரிதள்ஜெர்குழவியாற்கடல்கிட்ட 
மாலினிதுறக்கச்செயுஞ் 

எளையார்றும்புள்ளைீழல் விரிகின்பெயர்த 
தீம்புனலிராமுழு.திம்விண் 

டெருவாறலைந் துகண்டுமிலாதரின்குறைவு 
நீர்ப்பதரிதன்று தரணி 

தளையாமிரக்க்திர்கொளெனவளித்தருண்மூர்த்இ 
தப்புநின்கதிர்கணிறையத் 

தருவதரிதன்றிவைபுணர்ந்இிமயமகளர்யொர் 
சங்கமுகறங்கையாயென் 

அளையாய்துளை ச்சூலிமனையாய்ப்பொலிந்தவளொ 
டம்புலியாடவாவே 

'அம்புவனமும்மைதருசம்புவனவம்மையட 
னம்புலியாடவாவே, (௮) 

சேலையலையெற்றுநெடுவேலையுலசத்தர்வெஞ் 
ரிகையனற்கொப்புளிக்குஞ் 

செங்கட்சபைத்திறற்சிக்கப்பெயர்ச்செழுர் 
இங்கட்ரிறக்குமொருசாட் 

காலைமுதலாகமறுகாலையளவுங்கறைச் 
சாலொருமருப்புமுக்சட் 

கடவாரணம்பூசையயாதுகண்ணுறக் 
கடவதன்றென்றிகழ்வதும் 

வேலையடும்விழிமாதர்முறையிடும்போ.துசிது 
விதிதந்தகயரோகமும் | 

விட்டெருவுஞான்றின்றடுத்ததுகயக்காவும் 
வெறுமையேலுள்எமுந்தன் 

ஆலை யமெனச்குடி.புகுந்தபெருமாட்டியுட 
னம்புலியாடலாவே 

அம்புவனமும்மைதருசம்புவனவம்மையடி 
னம்புலியாடவாவே, (௯) 

வாவென் னம்வர்தையென்ச்ரினம் 
வருல்செர்வெெதஞ்செஞ்கி 

வாண்மணிரினசைராணியோசில்ப்சனகமசாவா 
மாசணமெனக்கரு நியேர்' 

தாவெள்துலாயதெளவணிமணிப்பணிமொர்னி 
ட் வாரி 

ழப்பதுதேரிந்து BO ait 

    

      

 



அம்மானைப்பருவம். க 

சேவென்றபுன்னகையர்பின்னசவசாவொன்று 
தூண்டினும்போதுமோதுர் 

துணையடிமறந்தனைகொலினியெகங்கண்மேற்பழி 
சொலக்கருதிடேலமிலமட் 

சாவென்றகொண்டன்முள்வாப்பின்வருபூம் கொம்பொ 
டம்புலியாடவாவே 

அம்புவனமும்மைதருசம்புவனவ்ம்மைபுட 
னம்புலியாடவாவே, (0) 

அம்புலிப்பருவ முற்றும், 

  

அம்மாளைப்பருவம். 

விரிஈறுவிதழ்ப்பொலிமாக்கட்பெருக்கெழு 
விரைக்கட்குடி.த்தெழுந்த 

மென்ரிறைப்பமரக்கண்மேற்கடிதழுக்காறு 
மேவிமந்ரோர்கமலம்வாழ் 

வரியிறைத்தும்பிகடொடர்ந்தெனமுகத்தவிர்ரின் 
வாள்விழிதொடர்ந்திடப்பொன் 

வளர்சடைமுடிக்கூனிவூப்புளையுமெம்பிரான் 
வளரிரசிதப்பொருப்பும் 

1)ரியவுரலடியுடைப்பொன்லுலகுவாழ்வீர 
பட்டப்பொருப்புநீலப் , 

பைம்பொருப்பாகவொளிபம்பவெ௫னஞ்சிூப் 
பண்புறக்கருடிரண்டோர் 

அரியொளிதன்மேற்பாய்வபோலநீலங்குயிற் 
நம்மானையாடியருளே 

௮ தீஇவனவுத்தமரிடத்தமர்பசுத்தகொடி. 
யம்மானையாடியருளே, (௧) 

பங்கயமலர்ப்பொலியும்வெஞ்ளிமணி தள்ளிமீப். 
பாய்ர்ததசப்பலமார் 

பைந்தருவிலரிதுகொளுமென்றுகாவற்களி 
பநித்தெறிதலேய்ப்பவலைலெண் 

சற்கலர்பெருஞ்சலநிமக்கைபிடைதங்கயொரு 
சன்சடசெழுக்கிதொப்பச் 

சலிலர்இட்டியதுவிரியாதுதெரியத் 
பட தியக்சகைமாற்று தளீசர்ப்பச் ச 
    

    

ர 
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கரமே. (2) 
பன்னகெடும்பாய்க்கருஜ்குள் ற்கஇர்ப் of படலைமார்பத்துமணியூம் 

பரியவுரலடிமுக்கடாத்தவளயானையான் 
பதிவ்இியுமணியும்வாம்9 

மன்னருட்பொலிபுமுப்பத்துமுக்கோடிரப 
வானர்மானவர்யாரொலு 

மனாசையுடைத்தெனிற்சொண்மின்கொண்மின்னென 
வழங்குதல்கபப்பவன்னை 

சின்னயஈவீணையோடுமேல்சென்.று 
£ீழ்படி.யநெடியகோடீரப்பிரா 

னெஞ்சக்கலன் றருமணிக்குவைஇரட்டி.யெறி 
நீர்மைபோன்மென்னடையைவெள் 

அன்னமறியத்தனிநடக்குமமிலசெக்கர்மணி 
யம்மானையாடியரு$ள 

அத்திவனவுத்தமரிடத்தமர்பசுத்தகொடி. 
யம்மானையாடியருளே. (௩) 

கம்பமிடறுங்கடக்கரியுரியையங்கக் 
கபாயெனக்கண்பவெண்டோட் 

கண்ணுதல் சடாடவிச்செம்மைநிகராயிலுங் 
காற்செவப்பானறீஈம் 

வம்பருமாம்பற்செவப்பிணையெனப்பொறு 
வாய்க்குமிருகைவிரற்கு 

மானமாட்டாயென்றெடுத்செறிவபோருவும் 
வெள்வளை மருவுகுணகடலெஜுங் 

கொம்பனகிளம்மனைகினக்கருளம்மீனைமியனக் 
குலவிப்படர்ந்தபவளச் 

சொடியினைவிலக்கயெழுசெக்க இர்சடுப்பவும் 
குழையினையடர்ச்துமோதும் 

அம்பனகருங்கட்பசுந்தோகைசெம்பவள 
மம்மானையாடியருளே 

அத் இிவனவுத்தமரிடத்தமர்பசுத்தகொடி. 
யம்மானையாடியருளே. (௪) 

re a nat 
சாட்டிமுட்டிப்பறர் 

மி சமிட்தானிய்தத்னைலேர்ரா 
(ொனப்பல்க/ளர்ப்ப கன்றி
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கர்ரகரினத் ம்ம்னைரகப்ற் பசு ற்கு ne டூ ris. 

Org Line DU og, 
வாக்குடையளாசறிக்கப்புட்துள்ளமிது. 

| அவ்வி! a ட 
செங்சையி லுறப்பற்றிடாதுவெக்காமமூஞ் 

சன்முமொருவாவெர்ரூதவன் : 
நெளிவந்தமாதவர்முஞுணல்போனாணிய 

இருப்பெனுடனாண்கொள்ளஙிள் 
அங்கைமிலுறத்தோடசைந்தாடவளையாட 

வம்மானையாடியருளே 

அத இவனவுத்தமரிடத்தமர்பசுத்தசொடி. 
யம்மானையாடியருளே. (சி) 

G ev gy. ப 
குரும்பையனையபொம்மன்முலைக் 

கொடி.நிண்ணிடையார்கொழுநரொடுக் 
கூடிக்கலவியயர்நதுவிரைக் 

கொழுகாண்மலாமென்மாலையொடு 
மிரும்பையாவமுயிர்த்தசுட 

ரே றியுமணிமாலையும்வெறுப்புற் 
நெறியச்சிதறிமறுகனின1ப 

யிமைக்குமணிஎறீக்குரிஇயினங்கள் 
ஈரும்பையகலாமலர்த்தருவிற் 

ரொடுத்தரிறுகூட்டுய்க்கவெழுஞ் 
சுடர்போயத்தூய்மானதலாகவி 

துன்னுஞ்செழும்பாச்டைக்கமல 
ம்பைமலர்த்தும்பெருஞ்சோணாட் 

5 டரசாசெபொன்னம்மனையே 
௮முதப்பெருமானொவெரும்பெண் 

ணமுதாகெபொன்னம்மனையே. (சு) 

  

   

களளமுளரிப்போதின் முகங் 

கருசப்படுத்தசெக்மல்சழீஇக் 
கவினாணறவமலர்மேய்ச்து' 

கடைவாய்குதட்டும்புனிற்றெருவ, 
எமனையவாய்க்குறாத 

மடுவையுழக்கெடுக்கோட்டு. 

வ்ளர்தென்னருகுற்றுபற்நினர.... 
மாற்றுரிஞுசவுதிர்பள்மாத 

துள்எவுருளொன்றுடைச்சவர் re *ச்வருனன்பம்0 
     

 



௧௪ அலாண்ட்வம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

அள்ளல்வயல்சேர்பெருஞ்சோணட் 
டரசாகெபொன்னம்மனையே 

௮/முதப்பெருமானொவெரும்பெண் 
ணமுதாகெபொன்னம்மனையே, (௪) 

'பாசபபுறமுட்களியிழிந்த 
பசுந்தேன்சாறு திரையெறிந்து 

பரவைபுமையப்பெருகெடும் 
படப்பைதொறும்புக்குலவமட 

விரக்கதலிக்குலமுமிடற் 
றேந்துங்குலைச்செங்காய்ப்பசிய 

விளமென்கமுகுமுதிர்சுவைநெட் 
ழூலைக்கன்னலும்வானெட்டியப்பாஷ் 

லீ.ரக்குலிசப்படைக்கடவுள் 
வெய்யதழற்கட்கடைக்காட்டும் 

விறன்மாமடங்கலாதனத்து 
வியன்மண்டபத்துக்கலங்காரம் 

ஆசப்பொலியும்பெருஞ்சோணாட் 
டரசாடுகபொன்னம்மனையே 
தப்பெருமானொவெரும்பெண் 

ட னமுதாகெபொன்னம்மனையே: (௮) 

வாக்கும் ரசச்செழுங்கொழுகாண் 
மலர்பெய்கறவமலர்கொய்யும் 

வண்மைத்தருமென்மலர்த்தேன்வாய் 
வைத்துக்குடி.த்துக்குமட்டளிகள் 

காக்குந்தகரக்கரியகுழற் 
கடவுட்சாதிமகளிர்முலை 

கழுவியிழிந்துநெற்குட்டுக் 
கழனிபுகுக்துவண்டலிட்டுப் 

(போக்கும்வரவுரீக்குமலைப் 
புனற்செங்கமலமுகுத்ததுகட 

பொஇியுங்கரைத்துக்கால்வழிபோய்ப் 
புணரிகாள்குமூன்றையுமே 

டாக்கும்பொழிலார்பெருஞ்சோணாட், 
CrorGsGursenneds 

ப்பெருமானொடுவரும்பெண்॥ 
அ ்முதாசெபொள்ளல்மளையே (௯) 

புடைத்குங்களபக்குரும்பைமுலைப் 
பொலம்பூங்கொம்பரன்னமின்ஞார் 

பெர்லியுற்கனகவெயில்பாப்பிப்' 
பாவ கணிகின்றுவிர்மினை



நீராடற்பருவம். டூ 

கிடைக்குங்கடவுண்மயன்மதலெண் 
சிரிகாடமைத்துத்தெளிந்தமைத்த 

கிளர்கொள்பளித்குவேதிகைமேற் 
கெழுமவிருந்தஞ்சனம்விழிவாட 

படைக்குஈறுஞ்சிந்துரநுதற்கும் 
பம்பவெழுதியெழுங்கமஞ்குற் 

பசுஞ்செல்லளகமுதறமணப் 
பல்குப்பையும்வீழ்ந்தொருவான்யா 

றடைக்கும்வளமைப்பெருஞ்சோணாட் 
டரசாடுகபொன்னம்மனையே 

அமுதப்பெருமானொவேரும்பெண் 
ணமுதாகெபொன்னம்மனையே. (௧0) 

அம்மானைப்பருவ முற்றும், 

  

நீராடற்பருவம் 

வேதமொருரான்குநெகோட்டுருவியுந்தெரிவில 
மெய்ப்பரம்பொருள்வடி.வமா 

விரிபுனன்மலிந்துளவெனச்செங்கரக்கொடு 
வியப்பிற்றிரட்டிடாமே 

மாதவனென்முன்னவற்காமென்னமூரிவளை 
வாரிக்குவித்திடாமே 

மழைமதமொழுக்குகரடக்கநையடிக்சென்றொர் 
வண்கோநொடிடாமே 

தாதவிழலந்கல்ரமாதர்மான்மதகாறு 
தண்டாளமாலைகூட்டி.த் 

தீத்தங்குயத்தைஈனியெள்ளக்குரும்பைகொடு 
தாழைவானோங்கிற்கும் 

போதசவனக்குடிபுகுந்தமென்காமர்பிடி, 
பொன்னிகீராடியருளே 

பொருமானைவைத்தகைப்பெருமாளைமருவுமான் 
பொள்னிரீராடியருளே, ஸ் (4) 

நிகர.றுபிறங்கற்பிறந் தமந்தாஏளி 
நெடுங்கவலையறவெழுந்து 

நிரைமலர்க்கொன்றைதாஞர்இச்சயுற்கொடி.வி 
ணேரிக்கவிபுலைடவா 

மசரமுலிுக்சடகிலுஞ்சென்றுளிளையாடி 
வுனசரீலக்குமுதமென் 

ம௫ர்பூந்துநிள்போலிருச்ச தமலர்கமமை. 
வலேற்றுரின்ற்ல தீஞற்'
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/5ரரியசெல் கஇர்ப்புத்தேள்வலஞ்சுழ் 
பசும்பொற்பிறங்கலென்னப் 

பரவிவலம்வரவெண்டிகைத்தலைவிழும்பிவிண் 
பாயந்துபொலியுங்கோபுரப் 

புகர்மூகவனம்குடிபுருர்தமெள்காம்ிர 
பொன்னிடீராடியருளே 

பொருமானைவைத்தகைப்பெருமானைமருவுமான் 
பொன்னிரீராடியருளே, (௨) 

£யலார்மணிக்குலைகொழித்துச்சுழித்துவரு 
கங்காஈதிக்குகினது 

காரோ யவீருயதுன்மேனிமுழு துமென் 
கண்டோயயான்பிபறுவதான் 

மயலார்மலடழ்பகையலப்பியதலைப்பொது 
மலைக்குறுமுனிக்குமின்று 

ம௫ழ்வெய்துமெனல்போலிரைத்துத்தஇரைக்கைகொடு 
வம்மெனவழைத்தலதனால் * 

வயலார்மலர்த்தடனுழக்கிப்பழுக்குலை 
மரத்துத்தகட்டகட்டு 

வாளைதாப்வானதிச்சுறவொடுறவாகும்வள 
மழைமதக்கரடகும்பப் 

புபலார்வனம்குடி.புகுந்தமென்காமர்பிடி. 
பொனனிரீராடியருளே 

பொருமானைவைத்தகைப்பெருமானைமருவுமான் 
பொன்னிநீராடியருளே, பட) 

முறைபுகும்வழக்காறிழுக்காதுகோலோச்சு 
முருகாத்தியயயன்மகழ 

முடிமிலவெள்ளென்பையேகொத்தாரமிட்டவலா 
முத்தா ரமிடடவதனால் 

மறைபுகுமணித்தாலர்முக்குறும்பற்றலர் 
மருந்துணவருதலாயர் 

வாழ்த்துவதுமன்றிரின்றொருகளிதுளத் தள்ளும் 
வழியொழுகிற்பதாற்செந் 

நறைபுகுமலங்ககசைதிணடோளர்மந்தா 

ஈகும்பருஉமார்பமுருவு.. 
நிற்கொடியர்மாடத்துகிறகொடிகள்போய்வா 

'னஇிப்புனலைக்குமொருகைப் 

பொழைப்கும்வனம்குடியுகர்தமேக்சாகம்பட 
Oar Bag We aw 

சப்நவா்மருகயாள்    பெர்ரமாளைலைத்த்சை



Bore bu ow tb. ke 

மழைமாநறுங்குழற்கடவுண்மடலார்புடை 
வளைந்துசூழப்பெருந்தா 

மரைமலரிருந்தறுவிரைமலரலற்கலிரு 
மாதர்நின்பாதம்வருடக் 

குழைமாநறுங்கலவைகாசறைச்சாந்திஞெடு 
குங்குமமளாயதேோயக் 

குணகடல்கடச்ததினெழும்பருதிசேப்பமென் 
கொம்பர்போலிடை.நுடங்கத் 

தழைமாவுறுக்கனிஈறுங்களியுகுத்ததேஞ் 
சாறுபாய்சாறுநெடவோன் 

றடவிப்பசும்புரவிகடவிச்செலுங்கஇர்ச் 
சாமமாயெனப்படுங்கைப் 

புழைமாவனஙக்குடி.புகுந்தமென்காமர்பிடி. 
பொன்னிநீராடியருளே 

பொருமானைவைத்தகைப்பெருமாளைமருவுமான் 
பொன்னிநீராடியருளே. (௫) 

வறு, 
படைவிழிகண்மெருண்டுவெருண்பெதுக்கிக்கயலொழியப் 

பணியணிகண்டங்கண்டகமனள்குற்பணில முரன்றொழியச் 
குடைதொறுமொருபிடியிடையுமிலங்குகுழைக்கா துமபாரீரக் 

கொள்ளைக்கொடிகண மென்வள்ளைக்கொடியொகூடிவணர்கல்கொளக் 
'கடைவிழிவிடையவர்சடையிவர்மாதைக்காதும்போது.றுதற் 

காட்டத்துப்பனவோட்ட ம்விளர்ப்பக்கருணைக்கொடிநின்றார்த் 
தொடையலர்சென்னிச்சென்னிப்பொன்னித்துறைரீராடுகவே 

தும்பிவனத்துறையம்பிகைபொனனித்துறைநீராசெவே. (௬) 

தூவியனம்பலருழ்தரரின்றவொர்தோகைமமிற்போலுஞ் 
சுடருமுடுக்கணடுக்கணடுத்தவொர் தூமதியம்போலுங் 

காவிதெடுங்கணடுங்குமருங்குற்கடவுட்சர் இபின்வாழ் 
கவின்மடவார்புடைசூழமலர்ந்தொலிரீகருணைக்கொடிநின்றேர் 

மேவிய துங்கக்கொங்கைகள்கண்டுமிகும்புற்புதமுடையா 
விரியச்சுரிகுழல்சரியப்பிரிய-॥ிகுங்கலைவல்லோர்செர் 

சாவிரிபாவிரிபூவிரிகாவிரிஈன்னீராடுகவே 
நாகாடவியமர்தேரசாய்காவிரிநன்னீராடுகவே. (௭) 

மாமமின்மணியுமிழ்சுரிவ்ளைநின்ச ரலரிவளை போற்குவிற 
மண்குழையும்படிவருநீர்ப்பூய்குழைலவண்குகழபோலாட்க, 

சமமர்திருச்சையெனப்பஃதிருக்கைகலர்தறுழக்கள் சமக். த் 
*கரஞ்சியொதுங்குதல் பாரலத்தவழைகெழுசாஜ்ரியொ ine SAC aren 

கேமவிசழெனகென்னகசெ எியந்செம்ம்கபிதற்வெலிறர்
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பூமகணாமகள்கோமகள்பொன்னிப்புதுரீசாகெவே 
பூலலர்சம்புவனத்தவள்பொன்னிப்புதரீசாகெலே, (௮) 

வது. 
சேற்றுமுளைத்தமரைமலர்த்துஞ்செற்கேழிரவிவரவுகவாச் 

செறிபுஞ்சுடர்க்காஞ்சளகாட்டுத்தெய்வச்சாஇமகளிர்கரு 
வூற்றுமலர்க்கற்பகமாலையுயர்தோட்கொமுஈருடன்பவனி 

யுலவும்பொழுதம்மடமாத்ருுத்தநுண்டுசொருங்கானை 
வேறிறுரிதம்பமுதலவுறுப்பெல்லாமெளி துவெளிப்படலா 

லிருகண்புதைக்கவெடி.வாளை யெறிரீர்த்தவலையெழுப்புகல்லோர் 
போற்றும்வளவர்நாட்டாசேடொன்னிப்பு து£ீராடுகவே 

புழைக்கையடவிதழைக்கவந்தாய்பொன்னிப்புதுரீராடுகவே, () 

காரார்கங்குற்பொங்கர்நெடுங்கமுசிற்றாளத்தாம்பசைத்துக் 
காசுகுயிற்றுமுடலு£சற்கதுவப்பூட்டிக்கழல்லீரர் 

வாரார்களபத்தனத்தியரைமருவியிருந்தத்தாம்பசைக்க் 
. வானமளவக்கமுகசைந்தவ்வானத்தீருக்கொம்பசைப்பதனாற் 

ர௫சார்குழனின்புகழ்பாடி.த்தழைந்தாடெர்களெனரினைந்தத் 
தீருமாண்மலர்கணனிபொழியத்தண்டேன்பெருகுங்கடி.வடி.வாட் 

பேர் ரார்வளவர்சாட்டரசேபொன்னிப்புதுரீராடுகவே 
புழைக்கையடவிதழைக்கவந்தாய்பொன்னிப்பு துரீராகெவே. 

நீராடற்பருவ முற்றும். 

  

பொன்ஜூற்பருவம்: 

வெள்ளிக்கொழுங்க இர்விரிக்கும்வமிரக்கால் 
வெயிற்றொடரிறுத்தியதன்மீ 

வித் துருமவிட்டமிட்டொட்டியெட்டித்தாள 
வெண்டாம்பிசைத்தசைத்துத் 

துள்ளித்தழைக்கவுமிழ்செங்கேழ்மணிப்பல்கை 
தூக்கெலர்மாலைலீக்குச் 

சொற்குமின்மலர்க்குபின் முதற்குமின்மொழிச்சியர்கள் 
சூழ்க்துசின்றனான்பர்நாத் ர 

தெள்ளிக்கொழிக்குகயமதுசமொழியொடுசொடுஞ் 
சிறியேன்சொல்வறியபுன்சொற் 

செயியிட்டுநின்றகருனைப்பூக்கொழுக்கொம்பு 
செம்புநாயகரிடைக்கட் 

புள்ளித்தடந்தோலுடுத்தாடலாட்டின்வள் 
பொன்னூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைகள்ளார்வரும்பளல் (a 
ச



பொன்னூசற்பருவம்; Ka 

கொடி.பூத்ததுடி பிடை துவண்டாடாறவுவிரி 
கோதைவண்டாடவண்டோல் 

கொண்டாடவமிரச்செழுக்கால்பசப்புறு 
கொழுங்காலதாரின்மேனிக் 

கடி.பூத்தபச்செரளிமலர்ந்தாடவெண்ணகை 
... கலந்தாடவிருகுழையுலாங் 

காதாட்வூசலாடுந்தொறுிமம்மையன் 
கருத்துநின்றாசலாடப் 

படி.பூத்தவெள்ளப்பரப்பெனவிராத்துப் 
பரந்தெழுங்கருணைவெள்ளப் 

பரவையுட்பாடிக்கரங்குவித்தாடியழல் 
பட்டமெழுகொத்துருகும்வெண் 

பொடி.பூத்தமேனியடியாரைஈன்காட்டுமயில் 
பொன்லூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைநன்னகர்வரும்பாவை 
பொன்தூசலாடியருளே, (௨) 

மாவந்தமணிமுடியனந்தனாமத்தரவின் 
வாருடற்றுவள்வதாங்கு 

வாங்கு நுண்ணிடைபுவனம்யாவுமசையத்துவள 
மதுரம்பழுத்தொழுகுசெக் 

காவந்தசொற்கொடுபழிச்சுவர்பவக்சடலை 
நக்குகருணைக்கடலுள்விண் 

ணுடைளவவென்ப்.ரையெழுந்தெனலரம்பையர்கை 
நறுமலர்க்கீவரிதுள்ளக் 

காவந்ததொல்புவியியற்றவுரிறுத்தவும் 
கட்கரியதாயதுகளாச் 

காணவுமயக்கவுமளிக்கவுமருட்பொலி 
கடைக்கணித்தேவலர்களாப் 

பூவந்ததிவாருவன்முதலைவரையுமாட்பெவள் 
பொன்னூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னசர்வருமபாவை 
பொன்லூசலாடியருளே. (௩) 

கூராடுமொள்ளொளியயிற்படைபரித்துவெண் 
குறுஈகைநிலாவிரித்துக் 

குதைவரிச்சலைவாளெடுத்துக்கடுத்தமர் 

குறித்திதழ்சறித்துவருசூற் 
காசாசசெடி.யுடல்கடைக்கன்ற்றால்குகட் 

*சடையுடைப்படையவுணா 
'தவ்பூமியுட்ரிரசரந்தறிபடப்பஸ்



௬0௩. அூலொண்ட்வம்மை பிள்*ச்தமிழ் 

தாராமோர்பந்திறந்தொழுகுசெக்குருநி 
சரா வேமுமமன்றாத் 

திடவிப்புறப்புணரியுற்கோப்பலன்டத் 

தலப்பித்திதத்திவிழவெம் 
பபோராடுமொருகுழவிதொட்டிரெட்டாட்டின்வள் 

பென லூசலாடியருளே 
பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பாலை 

பொன்லூசள்டியருளே. (௪) 

,தெள்ளார்பெருஈதிமைத்தோன்றமுதுகைபபச் 
செழுங்குயிறிகைப்பஈவிலுஈ 

தெய்வதச்சைவச்செழும்பூங்கொழுங்கொம்பு 
செங்கேழெறிக்குமணியாற் 

கள்ளார்மலர்ததொடையனாற்றிச்சமைத்தபல 
கைக்கணுற்றுடுதோற்றங் 

கதிர்மண்டலம்புக்கவமுதமயமானதண் 
கதிர்மண்டலத்தையேய்ப்ப 

ஈள்ளாொனுஞ்சமணர்தழையாதுகுழையாது 
ஈட்டதருவேறமடலோர் 

ஈதியேறவுமிர்களசிவக இயேறமஇயேற 
நடிலேறுபாலமாளப் 

புள்ளார்புனறீபுகலிவள்ளற்கருத்தினவள் 
பொன்னூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பூரவை 
பொன்ஜூசலாடியருளே (௫) 

தங்கும்பெருங்குரற்கொண்டலைத்தாங்குமின் 
றண்டலைப்பசியபூகத் 

தருவிணைநடுப்படுக்கவிழிணர்ச்சூதமென் 
சந்தனக்காலரும்ப , 

வெங்குங்கொழுந்தழற்செங்கிறமரும் பிய 
தெனததளிரும்பரோக்க 

மினிதுவந்தொருகுழையிருந்தசைந்தாடுமோ 
ரிளங்கருங்குபிலகடுப்பச் 

செக்குங்குமச்சேறளாவியகுயப்பொழைச் 
சிற்றிடைநுடங்கநெற்றிச் , 

செக்கட்கருங்களச்செக்கர்லாதுட்களி 
ிறந்திடக்கருணைவெள்ளம் 

பொங்கும்படிக்கிதுலாவுங்களாபமிகில் 
டபான்லூசலாடியருசே - 
  



பொன்ஜூசம்ப்ருவம். ௪4 

தரதிரர்கடுக்கையணியெம் பிரானபலாணர் 
தம்பிரான்முடியன் தும் 

தாமனையிடத்தன்முழுவிண்ணுளிமுதலோர் 
தரித்மணிமுடி.களன்னா 

(ராதாரநீயெனவணங்கினெர்கொம்மைமுலை 
யம்மைபொன் ஜாசலையுகைத் 

தாெமையத்துநினனிச்சமலர்ஈச்சடி,௪ 
ளம்முடி.களிற்படாமே 

காதார்குழைத்தோடிஎம்பருதிபொலியவொண் 
EON ASOT ETRE 

கவின்முத்தரிலவுமிழவாயாம்பன்மலரக் 
கரந்திருசுடர்ச்குமஞ்சிப் 

போதார்குழற்கருட்கற்றைசுவல்சுற்றிடப் 
பொன்ஜூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருங்காவைஈன்னகர்வரும்பானை 
பொன்லூசலாடியருளே, ௭) 

பண்ணியற்கும்பிழையளித்தினியதெள்விளிப் 
் பாண்முரலும்வரிமிடற்றுப் 

பைஞ்சிறையளிக்குலமுழக்கவரமாதர்கைப் 
பங்கயம்பொழிமலர்ஈராக் ' 

&ண்ணியிற்குழக்டெப்பதென்னம்மைகின் 
கழன்மென்மைகவர்தலேய்ப்பக் 

கயல்பசியஏள்ளையொமோட்டிமீண்டாலெனக் 
கண்குழையையுட்டிமீள 

வெண்ணில்பொற்பூவினமிருப்பமூடி.த்இிறந் 
இகுளையர்மனைக்குகாளு 

மின்னாவிழைக்கின்ற துன்னியஞ்செங்கர 
விதழ்க்கமலமலர்கொடெங்கள் 

புண்ணியர்இருக்கண்புதைத் து.த்திறந்தபென் 
பொன்னூசலாடியருளே 

பொன்னகர்பொருக்காவைஈன்ளகர்வரும்பானவ 
பொன்லூசலாடியருளே. 

குரவுசமழ்குழதூசலா? மெழிஜேச்சிமுக 
குடுமிப்படைக்கையெம்மான் 

கோலச்சடாமுடி,துளக்கக்கலங்கக் 

ர சுகம நிக ஒிரதுசாமு தீதிடவஇற்பதியும் 
்் கெண்டர்சிமக்சலிசமயா 

்ரசைர்சிள்றசெள 

(௮) 

t 

   



சு ௮லோண்டலம்மை பிள்ளை தீசமீழ் 

வீரவுமதிதீவ ழிமவஜாமகளெனப்பிறட் 
தெப்பொருப்புக்கைக்கெரளா 

வெள்ளுதீலில்வெள்ளிமலைசனசமலைம$ழ்சர்ச்கு 
மேனைமாமலைகளியாவும் 

பூரவுமணியனவிளையமமைந்தற்குமீந்தபெண் 
பொன்லூசலாடியருளே 

பொள்னகர்பொருங்காவைநன்னகர்வரும்பாவை 
பொனள்லூசலாடியருளே, (க) 

வழியுஈறவாறுபட்டறுகாலுழக்கமலர் 
மாலைபுனைசீறடியுமா 

மணிபு£ம்புலம்புஞ்சிலம்புங்கட்டு 
மறுகிடைச்சேந்தபட்டுஞ் 

சழியுமுவரெழுகழியசல இவபின்வருமணி 
தொடுத்தமணிமேகலையும்விற் 

றோனள்றொட்டியானமுந்தொகையில்செங்கதனச் 
் சுடராதாப்பணிகளுங் 

சழிபுமொளிபுமிழ்வமிரவளைபரித்தடி.யார் 
கலக்கநீக்கபயவரதக் 

கசைபுமொண்டாளமணிராசிபுமணிக்குழைக் 
காதுமிருகண்ணுமருளே 

'பொழியுமலர்முகமும்வடிவழகுபொலிதாவம்மை 
பொன்லூசலாடியருளே 

புண னசர்பொருங்காவைஈன்னசர்வரும்பாலை 
வ ரொள்லசன்டியருளே. (60) 

x 
& 6 பொன்லூசற்பருவ முற்றும், 

வே 9 வதி 9; இர வடையை. 

S x | செய்யுட்காப்புக்ககி ௧௨, 
5 ஆ HOU SERCH ௪, 
‘$e பருவம்பத்துக்குக்கவி ௧0௪, 
Sx eee 

2 அலொண்டவம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

முற்றம்.
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நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ், 

பழையசுவடி.பிலிருந்து, 

அழ்வார்திருரகரி (ஸ்வாமி 3ொதசாழ்வார் ல்க 

ஸ்தானீகரும், ஸ்வாமி தெற்குச் இருவேங்கட முள 

யான், ௮ழகர் ஸ்ரீ ராமன் ஸர் இிகளின் சொர்தக்க 

பாத்தியல்தர்களிலொருவருமான) பெரியன் சே! 

மய்பங்கார் என்ற பெரியன் வெக்ட்டகாராயணப்ம 

கார் குமாரரும், இருஞார முத்திரைப் பிரசராலய 

சொர்தக்காரலும், பீரசா தாருமான ட் 
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உண்மைக் கவிகளுக்கு எக்காலத்திலும் எற்றமுண்டு, கவி 

ரஸம் ததும்பும்பாடல்கள் எப்பொழுதும் சேவைதான், ஆனல் கால 

சக்கரம் மாறிவருகையில் கவியின் ரூபமும், ரீதிபும் மாறவேண்டி 

யது அவியமே. ஒங்வொரு சகாப்்தம்திலும் மார்தாது உள்ளக் 

இல் துடிச்தெழும் அபிலாஷைகளையும், லாஷிபங்களையும் பியூபிம் 

பி துக்காட்டுவது ௮வ்வக்காலம்துப் பெரும்புலவசாலேயே இயலும், 

சங்கப்புலவர்கள் மம்காலக்து மக்களின் உள்ளக்கிடக்கையைச் 

செவ்வனே வெளியிட்டு வக்தனர். சங்க காலத்து மனிதரின் அறி 

வு.த்தெளிவும், அழகுச்சுலையும் சங்கநாற்களிற் புலம். இச் 

மூற்களின் சொல்லும பொருளும் மாத்றிமினறிப் பாடலின் 

ரூபமும் மற்றக்காலம்றுக். கவிகளிலிருந்து வேறுபடும், இது 

இயற்கையே, 

உண்மைக்கவிகை தைலகாரை போன்று நிரக்குரமாக நில மி 

உரம்கூடிய பொருளல்ல. அது அற்றின் பிரவாகம்மை நிகர்த்தது, 

சில காலங்களில் நதியானது வெள்ளங்கோச்.நு. இரகமையும் ஒரு 

கரையா.ப்ப் புண்டோடும். சில சமயம் வறண்டு கடக்கும், அமு 

போலக் கவிதையும் சில சகாப்துதீறில் சமுத்தாம் பொங்குவது 

போல் உள்ளமடங்காது கொள்கா கொள்ளாயாய் வா்ஷிக்ரும், 

பிறகு வேகங்குறைக்து வறட்சி சகாள்ளும், இந்காலத்தின் தான் 

போலிக் கவிதையும், தரக்குறைவான பாடல்களும் மலித்து 

கிடக்கும், மறுபடியும் ஒரு தலைமுறையில் நல்லகாலம் பிறக்கும். 

அப்பொழுது புதிய ல-ஷி.பங்களும், புய முனறகளும் சோன்றும், 

இப்படியே மாறிமாறி வருவதுண்டு, 

சங்ககாலத்திற்குப்பின் செம்பாகமான பாடல்கள் ஆழ்வார் 

கள், சாயனமார்கள் அ௮ருளிச்செயல்களில் விரவிபுள்ளன, மின் 

ewe ர் 4 ‘ . ; \ 

னல் ஒரிர்வதுபோல் ௮வைகளிற் சிற்சில ஒளி விசிக்கொண்டி ௬௩ | 

கையில்” அழசநோடுபில் கலிசைபுள்ளம் வாடி. வதங்காமல் தழை 

Sil VES,
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பிறகு தமிழ்மொழியின் பெருமையும், வடமொழியின் 
மாட்சியும் கலச்து கனிவுற்றகாலம், தமிழ்சாட்டின்-பொதுவாக 

இலக்கிய உலகத்தின்-- புருஷார்த்தம் பிராப்தியான கம்பனது 

காலோ காகிபலகழியமே உருவெடுத்த கம்பன் சங்கப்புலவரைப் 

போல் அகப்பொருளும், புறப்பொருளும் தனிமையாகப்பாடினா 

னில்லை. ஏன்? அவன் காலத்திய ல-்ஷிபம் வேறு, நாகரீகம் வேறு, 

௮தையே அவன் ஓப்பாரு மிக்காரு மில்லாது ஒளியும் அழகும், 

ஒலியும் உண்மையும் விளங்க வெளியிட்டான், ௮.5 ராமாயணமே 

த்மிழ்சாட்டின் தவப்பயன்--இலக்கெ உலகன் இணையிலாச 

செல்வம். கம்பராமாயணம் ராமகாமை மட்டுமன்று. 
பாராயணத்திற்காக மாத்திரம் தமிழர் கம்பனைக் கற்பராயின், ௮.து 
சாறிருக்கர் சக்கையை மென்று ௮வலப்படுவகாகும், கம்ப சகாப் 

தீதீதிலுள்ள விவகாரரீதஇபும், தர்மசாஸ்இர ஞானமும், புருஷார்ச்ச 
ஸ்வரூ.மும், கவிதா லர்கணழும் அவனது ராமாய வாயில கதி 

கெள்ளிதிற் புலப்படும். அதுவே ஆரியர் தமிழர் நாகரிகங்கள் 

ஒன்றுபட்டிசைஈ்து, பமுக்கொளீர்ர்த மகோன்னதகாலம், காலத் 
தின் இயற்கையறிரத கம்பனும் வேறுமாரொிப் பாடல்ககையும் 

வேறு வேறு சந்தங்களையும் டொருளுக்கிசையப்புளைக் துவைத்தான். 

தேவைக்குச்தகுர்த உற்பத்தியென்ற பொருளாதார உண்மையை 
விளக்கிவைம்தான், 

பினனர், வெகுகாலம் வசையிலும் கால சக்கரமறிர்த கலி 
தாசிரோமணிகள் மோன்றிஞரில்லை, போன வழியே சென்று 
மாந்தரை அறுப்படையச்செய்த 'புலவர்களுக்கோ கணக்லல்ல், 
அந்தாதி, உலா, கலம்பகவகைகள் வண்டி வண்டியாய்க் குவிந்தன. 
யமகம், நஇரிபுமுகலிப ஜாலலித்தைகள் தலைவிரித்சாடின, என் 
எதும் கலித்தாகம் தீணிச்தபாடில்லை, ககிதாதெப்வத்தின் அழ 
கைப்பருகின கள்வெறி தலைக்கேறி, தவேடித்த நிலையில் கலி 
கன்க்கொட்டும் புலவர் பெருமானைக் கவிதையுள்ளம் எதிர் நோக் 
செய வண்ணமாயிருக்தது. 

பகவாளைப்போல் கத்த கவிகளும் வதரித்தே இர்வர், 
கம்பலுக்குப்பின் கசிதாதெய்வச்தை லாக்ஷ£த் கரித்த yaar Aan
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மணி பாரஇியாராவர், கமிழையின் மும்மனிகளான அழகுச்சுவி 

யும், கற்பஞசக்தியும், ஒசையினிமையும் ௮ணிபெற வாய்க்கப். 

பெற்றவர் அவரே. பரரரதியார் சு,த்தகலி, காகிப எழிலுடன் 

கால தத்துவத்தையும் பளிக்கு போல் காட்டுகின்றார், நாட்டினரின் 

மனதை கவர்ச் த ஆசைகளையும், ஆகர்சங்களைபும், இனிமையும் 

சந்திபும் பொருந்த எடுத்தும் காட்டுகிறார். இதத் தவிரப் புதிய 

சர் தங்கள், புதிய சொல்லமைப்புக்கள், புதிய ரூபங்கள், புய 

முறைகள், எல்லாம் ௮வரிடம் பணி3கட்டு நிற்கின்றன, தமிழும், 

கவிதா தெய்வமும், சேசமாக்காசலும், அவர் கையில் புத்துயிர் 

பெற்றன. தமிழ் நாட்டின் ஈல்வினைப் பயன் பாரதிபாரே, ஒளி 

மழுங்கிப்பபோன பழைய மாதிரிகளைபும், பழைய முறைகளையும், 

gor பின் பற்ற வில்லை, அழி.பாச உண்மையை அளவிலாக் 

காதலை, அறம் பழுக்கு மொளியினைத் தெப்வமாக் கவிதையில் 

தெள்ளமுகத் நீம்பாலில், பண்சுமர்த பாவனையில் கம்பனை நினை 

வறுத்துனெறுர், இதுவே கவிசையின் மாட்சி, 

இவ்லிகம் நவின லக்ஷிபங்களா ஈவீன முறையில், நவின 

ரூபத்தில் கவிகள் பாடவேண்டுமென்று காம் சொல்லி வருகையில் 
பழைய பி/பந்த வகையைச்சோர்த இப் பிள்ளேச்தமிழை நாம் 
ஆதரிக்க முற்படுவது மேற்சொன்ன கலிதால-்ஷியத்திற்கு முர 
ணல்லவாவென்று கேட்கலாம்' அதற்கு ஒ?ர ஒர பதில் சொல்லி 
விடுகி?ராம, தற்காலப்புலவர்கள் ஈவீன முறைகளைக் சையாள 
வேண்டுமென்று ஒற்பு.றுத்துகையில் பழைய ஐூகங்களை அறவே 
ஒழித்துவிட வேண்டுமென்று கட்டளையிட சாம் முற்படவில்லை, 
அதற்கு அருகதை ஈமக்குக்கிடையாது. கவிதா தெய்வமொன் 
க்கே ௮ர்.த உரிமையுண்டு. சுயங்கலிகளை gs தெப்வத்தின் 
உத்வேசம் எர்தவழியே அழைக்கின்றதோ ௮ுக்ஙனமே செல்வது. 
-அப்புலவரின் கடன, அழகுச் சுவையும், கற்பனைச் செல்வமும், 

இனிய ஓசையமே பாடலுச்குரைகல்லாகும், இச்சோசதனையில் 
வெற்றிபுடன் இகழ்க்த பாக்களே அழியாத செல்வக்களஞ்சயம், 
இர்ச ஸ்புடத்தில் மாசு ரீங்யெ பாடல்கள் எந்த ரூபத்திலிருர்தா 
இம் அவை நமக்கு வேண்டியதே. அனால் ஒரு சிலர் | காலசக்காச் 
இன் அழைப்பை மதியாது பரம்பரை வழியே சென்று உண்மைக் 
கவிகளாயிருக்க முடியும், கலிதாதெப்வத்தின் ௮ பூர்வ லீலா 
சிருஷ்டியென்றே அவர்களை சாம் சொல்லவேண்டும். அத்தகைய
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யனைத்தபும் இங்கே குறிப்பிடுவது முகவுரைபின் வம்பு மீறிய 
செயலாதலீன் 6 மூன்றினைமட்டும் மேற்கோட்கொண்டு, பொருள் 

நயமும், சொல்லளரியும், சந்.தப் பொலிவும்: புனயப்பெற்ற இர.நாற 
களஞ்சியத்தைர் செலிச்செல்வம் வாய்ந்த நம து வாசககேயர் 
களுக்கே ஏகபோகமாய் விட்டுவிட்டு, இச்சகைய பாடல்கள் எந்த 

ரூபத்தில் இரு தால்ச்தானென்ன ?' என்ற விஞவோடு இச்சிறு 
முகவுரையை முடிக்கிறோம். 

சலதிதழங் கொலிகுலவு கயங்களில்வன் டானஞ்ேசரசி 
மீமரமிடும் பலபடுகர் தொறுஞ்சிறுசங் கோடு ிம்போடுப் 

புலரி வலம்புரி குலவு கயங்களில் மண்டூகக்தாலிப் 
பொழியவிழ்பங்கய நறவுகவிண்டலர் இண்டாடுக்தாழ்பட் 

பலதிபுடம்பிடை புதைபவிளம்பெடை ஜெண்டோடும்போகித் 
sora gy, றங் வமளி குலைந்திட வண்டாடுஞ் சோலைத் 

இலக வளம்புன குரூகை கெடு$ககை செங்கோ செங்கரை 

திரிபுவனம் புகழ்பெறு மு.து பண்டித செங்கோ செங்கீரை, 

மன் றலெழுப்பிய சோலையிலஇயி 79) வண்டலை தண்ட லைவாய் 

சரி மாறிகையி, ற்புனை ரூளிகையி, பெரு மண்டப வாயலலாந் 
தெள், nod மணத்தி ஸி றி Dp பகங்கிளி செஞ்சி. றிட |லையுடன் 

நிருமொழியொடு திருவாய்மொழி சென்று நகூர்கூருகூ 
சென்று மிபுட்றுவ கூகையு நின்படு Po) 515 O aia? க 

மென்றிகையத்தில் மகழ்ர்தினி தெம்பெருமானருள்வாபெனவே 
குன்றமெடுத்த பிரானடி மெளலிய கொட்டுக சப்பாணி 
குருகைவசோதய தஇிருமகிழ் மார்பின கொட்டூக சப்பாஸி, 

நாலமுழுது மழகு பொலிய ஈரானமகலை வருகவே 
ராதமுனியு மதுரகலியு சாமமெழுத வ; “pata 
வாலவடிவ Aang a ins மாறன் வருக வருகவே 

வாயிலமுத மொழு? யொழுகு மார்பில் வழிய வருகவே 
கோல மதுசை வதரி பழையகூடல் பிரதி சுருதிதேர் 

கோவலரவ மருவு பசமர் கோயில் மொழுதி வரூதுகா 
மாலமில்யில் மருவுகருணை யாழி மகிழ வருகவே .' 
யாரமசைய யசையமசலை யாளை வருக வருகவே, 

கடைசியாக, இ நாவிமிம்க முயற்சியின் பயனாய் முதன் 
முதல் வெளியிட்டுகளிய ஸ்ரீ, ௨, வே பெரி.பன்--வெ, கா, ஸ்ரீகிவா 
ஸய்யங்கார் ஸ்வாமிபின் சமீழன்பும், தொன்னாலாராய்ச்சித்திற 
னும், பரோபகார அிந்தையும் தமிழகத்தின் நன்றியறிதலுக்கும், 

ஆதரவிற்கும் பெரிதும் உரியன, 

Glave dan, \ வாணிதாளன், 
19--2.-99,
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2 நம்மாழ்வார் பிள்ளைநதமிழ்.. த 

யப) 

GSU ஆழ்வார் இருககரி, திருஞாக முத்இசைப் பிரசுசாலய 

சாரியஸ்தன் பெரியன் வெ. ௩, ஸ்ரீகிலாசளால் 

பழையசவடியிலிருக்து எடுச்ெழுதப்பட்டு 

ஸ்ரீ வைஷ்ணவன் பத்திரிகை மூலம் பிரசுரிக்கப்பட்ட து, 

அன்பன், பெரியன், வே, நா, ஸ்ரீநிவாஸன், 

4 ணத வழு அபய & 

ஈம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 2 § 
பாயிரம், <§ 

இ ப. இஃ. 1, தேனரு ம௫ழ்த் தொடையலு மெளலியுச் Sw 

திருக்களர் குழைக்காதும் ஒல: 

கானரு மலர்த் திருமுகச் சோதியும் ல ல் 

சுயிரவத் துவர் வாயும் SEU 

மோனமாகிய வடிவமு மார்பமும் 8 

முத்திரைத் இருக்கையும் + 

ஞான தேசிகன் சரண தாமசையுமென் த 

னயனம் விட்டகலாவே. vf (1) 

2, பாராத கல்வி ப்ரபக்தப் பொருஎனைத்தும் 

கேராக முன் வந்து நிற்குமே -- பேராது 

தேவி* கொண்ட திருமாலை முத்தமிழ் தோ 

சாகிற ளத்துநித்த நாள், (5) 
3... என்றுக் இருமாற்கே யாள வேளெம்பேருமான் 

என்று மெனக்கே பிரானாவாள் -- என் தம். 

பிறவாத பேசாளன் பேசா up | 

மதலவா.து வாழ்த்துச வென்வாய், (9) 

பய பமிய் ndhh



நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 

காப்பு, 

பூ பாரமன்பதை களீடேற வருபெரும் 
பூதூர் தழைக்க மலியப் 

புகழ்தருஞ் இலாத் இருவா இரைப் பசம 

புண்ணிய தின த தவதரித் 

தாபாசவறுசமய வேோறுத் தெட்டெழுத் 

தாதி முதலென்று கூரத் 

தாழ்வான் மதித்தருள வாழ்வானதற் ௪ரண 

மபி2ஷகம் வைத்தருளினார். மபி2- தீகருளினா (4) 

நூல். 

காப்புப்பருவம். 

காரசொண்ட தஇிரு?மனிப் பசும் பொருப்பினடுவே 

கதிரெறிக்கு மின் போலக் குடியிருக்கு மொருத்தி 

கார்கொண்ட. முலையழுக்தித் தழும்பிருஈ த மார்பத் 

தனிப்பெருகாயசக் கடவுள் சரணமலர் தொழுவாம் 

சிர்கொண்ட மணிமாடர் திகழ் குருகூர் ஈங்கை 

இருவயிறு வாழவர்த தஇருச்குழமி மாறன் 

பார்கொண்ட மறை நூலின் பயன்சோண்டு தமிழ் நூல் . 

பாடவல்ல பெருமாளைப் பராக்குசனைக் காக்கவே (62 

. கோபாலர் தொழுபெரீய பெருமா ளாரங்கா தம் 

மேகாயிழ் நிருப்பதி முதல் 

pe Bay uu Bean யாவுந் தழைப்ப நல் 

'குழக னழூய ஈம்பி முன் 

சீபாடியஞ் சுருதி வேதர் தனக்கரு 

ளிசாமா.நுஈற் ரொமுதுமெஞ் 

சிறிய சொற்புன் கவிதை சீபராங்குச முனிவர் 4). 

திருவுள முவர் தருளே. ப 

பொதி.யுமிதழ் வீடு தாமரைக் கோழ்டுறுடி. 

புணரு மணிமார்ப மாயனை த் தாட்சுடா 

பு வனி பதினாலு மூடுறத்தாக்கிய 

பொருளை யவிசாழி வா் உளைச் கோட்டொடு



காப்புப் பருவம். 3 

முதிய கதை வேணு வார் சிலைத் தோற்றிய 

முலை யுறிதேடி வீடு புக் காய்ச்சியர் 

மூறுவல் செயவாடு நீள குடக் கூத்தனை 

முருகு வனமாலை காதனைப்போற்றுதும் 

கதிய மதகூடு பாய்புனற் சேற்றெழு 

கமல மண நாறு வாவியைப் போட்டுகம் 

கடிய நெடுவாளை பாளையைக் தூக்கிய ் 

கமுக மடல் பீறி பூறுபட் 6ற்றிடை 

குதிகொள் ம.துவாச நீருடைத் தாற்றிடை 

குமிழி பெழ?வாடி. மேலிடப் பார்ப்பொடு 
குருகு கரையேறி CUO gars Unt sO sap 

குருகை வரு காரி மாறனைக் காக்க வ, (6) 

ஈறைகம ழிகழி தாங்கு வேணிக்காட்டி டை 

ஈதி செருயெ புராச்கனை மூரிப் பேய்ப்படை 
ஈடமிட வினிய தாண்டவ மாடிக் காட்டிய 

நவையறு கெவுரி காந்தனை மாறிச் தூக்க 

அறை கழலிசையி லோங்கிப ஞானச் கூத்தனை . 

யயனிடு சொலவு வண்டிய சாபக் கொட்டியை 

யடுமொரு குழகர் பூர்தொடை மார்புக் Cenc 

மழகெழ வினிதுதோய்ச்கருண் மாதைப்போற்றுதம் 

உறைபடு தயிரை மாந்தி புபாயப் பேய்ச்சியை 

யுறவொடு மருவி வாக்சுவமாகிக் 8ழ்ப்பட 
வுயிர்கிலை பருகி வாக்க மாயச் சூழ்ச்சியி 

னுளமலி கருணை யின்றுயிர் சரக் காத்இடை 

மழைதமிழிசை களாம்படி பாரிற் றோற்றிய 

வரதனை ஈறவு தேங்கிய தாமப் போர்க்கழி 
மகன் மகனியம மோக்கிய வாசத்தொட்டலிழ் 

மகிழ்புனைபுய பமாங்குச மாலைக் காக்க வ. (1) 

மட்டவிழ்ர்த துழாய்த் தொடை மற்புபன பரமேட்டியை 

வைத்த சிந்தை வ?மாத்தமன் வட்டெழுந்தமுதூட்டியல் 

தொட்டளைர் திரு காட்டொழு சுத்தநங்குரு கூர்ப்புயல் 
துப்பிளக்கனிவாய்ச் சிறுசொற் பெழும்படி காப்பன



நம்மாழ்வார். பிள்ளைத்தமிழ் 

கெட்டுலைக்த பலாச்சுளை கெக்குடைர் தொழுகாக் கழை 

நித்தில் தெரியாக் கயல் நித்தல் விண்டுகளாப் பல 

புட்டழங்கி வெழாச்சில புட்பமண்டப வாய்க்குடி 

புக்கருர் இசை தேக்யெ பொற் குறுங்குடி மூர்ச்தி3ய, (8) 

பசமவைகுர்தையி லொரு சனியொண்சுடா 

வரகுண மங்கைபில் மாமணிச் கார்க்கடல் 

பரவு புளிங்குடி தொலைவிலி மங்கல 

முகில் பதுமர்க குலோசனக் காட்சியா 

வரமுனி பெண்கொடி. தொழுத குளர்தைபில் 
மரகத மன்பினர் மாசிஇச் சேர்ப்பினர் 

வருணன் வணங்கிய பகரகெடுமல் குழை 

மணிமுது குன்றுறை பேரையைப் போற்றுவம் 

அரவம் வெகுண்டெழு கணபண பந்தியில் 

ஈடன விதர்தரு நீள்குடக் கூத் இனன் 

௮ூலமு மண்டமு மெவைகஷ மிந்த்சிய 

மவைகளு மின்றிய காளிடைத் தோற்றிய 

சுரர் புவனம் புவி கடவுளர் மன்பதை 
௬௬.௫. தரும் பெரியோனை முற்பூத்தவா 

துளவணி புங்கவர் பரிபு2 பங்கய 

அணைமுழுகுஞ் சடகோபனைக் காக்கவே, (9) 

இருபுடை யொளிரு மடுபடை வெயிலு 

மெயிலெழு நிலவும் ப்ரசாடித் தார்ப்பன 

எழுபுவி நடுவு திரிதரு திரிய 
Qa Bas வெகுண்ட பாலனுவைக் காட்டுவ 

ஒரு விழி பருதி யொரு கிழி ஜெூழி 
யொரு விழி யொழுகுக் க்ருபாசஇப் பாற்கடல் 

ஒருபுற மு.திய இகிரியிலுருவ 
மொருபுற நரசிங்க ரூபனைப் போற்றுதும் 

பொருஇிரை யுததி மொகு மொகு மொகென 

நடுதறிநடு மந்தரரசலப் பூட்டுறு 
புழைபடு முரகக் கயிறிமை sora 

யருளமு இயலின் சொலாயிசத்தாத்தரு



டு 
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குருபா னியம குணபர னுபய 
்.. குலவரன்வளர் சந்தாசோதியைத் தேக்க 

குஸிர்முக வனச மெழுதிய திரும 

ண.ழகொழுசிய செஞ்சொன்மாறனைக் காக்சவே, (10) 

மாடமீட்டிய வி.இராற்றிசை வாவுகாட்கொடி யேழ் 

வாசிபூட்டிய ?தரையோட்டுவ வானசாட்டமர் வாம் 

விடுகாட்டுவ போல்விடாப் புகழ்வீசு நூற் குருகூர் 

தம வாய்த்தருள் மானக் தருமேனி காத்தருள்வார் 

ஆடல்மாக்களி கூரநோக்கிய வாிமூர்த்திபன் மா 

லாழிகோட் டொடுசாபம் வாட்கதை காவலாய்ப்புடைசூம், 

சேடன் மேற்றிரு மாதர்போற்றிய சேயதாட் 0பரியோர் 

சகேசுராட்டமர் வாசசாற்றிசை சேனைகாப்பவே (Li) 

லிழிக்கட் பொங்கழற்கக்குஞ் சினத் துக்றந்தே வீட்டிக்கொண் 

டெயிறுமுறுகிய பாந்களைக் சிழ்ப்பட 

மதித்.துத்தன் இருபைச்சட் பங்கயச்சைச்கொண் டிரட்சிக்குந் 

தருண வருண பதாம்புயக் ௬.ச்தினா 

தெழித்துச்செக்தயிர் கட்டுண்டுரற் சுட்டுண்டருட்கற்குங 

குழவிம தமுதுதூங்கலைக் காத்சுவர் 
திருச்சக்சிரத் தடச்கைச். செங்கடிற்சடசந்தனிப் பொற்றண 

டரியவரிசிலை wig Ba Cas pees 

சுழித்துத் தெண்டிரைச் தத்துர் தடத்இற் பங்கயத்திற் 

குமுறி வரிவளை யீன்ற முத்தாற்றிருள் — [கண் 

சுருட்டிச் சந்திர வட்டத் இன் கதர்சுற்றுக் திருர்ஈற்றுங் 

கனக மணியணி சாஞ்சனத்தாற்கொடி. 

கழித் அப் பைம்புயற் பக்கம் பிலிற்றித் தண்டுளிக்கற்பங் 

கமுகமடல் வழிபாயந்தெழப் பார்ப்பொடு (சுற்றும் 
சளிக்கும் பஞ்சரத்திம் செஞ்சிறைப் பொத்தம் பொழிற் 

குருகை ஈகர்வரு மேர்தலைக் காக்கவே. (12) 

உசகபணா முடிமேற்றுயி லொளிமணி மேக சி?லா.ர்சய 

வொரு திரு சாபியில் apis Au aantad தாய்மறை கூப்பிடு 

பசமவியூக முலாக் களிபரு விடாமல் விடாய், தெதிர் 

ure Bora நூற்பொஇபழமறை யோனிசை காப்பவன்



6 . 
நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ் 

அ வ௫ூரீட பணோற்பவ வயிர்பணி யாயிச வாய்த் தழல் 

௮லர்கதிரோ ஜொளிகாட்டிய வணிவின தாசுத சீத்துவன் 

வ.ரமலி வானவர் காட்டிடை மணியணி கோபு? மேற்செலு 

மதின்முடி மேல் வட&ழ்த் திசை வளர்கருடாசலமூர்த இியே.(18) 

10, 

11. 

இரு நிலஞ்சே ரடைவு நெடு கிசும்பூடுருவி 

யெமுதரும் கார்க்கடவுளா 

மெவர்களுஞ் சேர்வர வொரு இழங்கா மொலியை 

பரிதைய பக் ?கருகம் விடா 

துருகியொன்றான சுவை பருெம்பால னமு 

துமிழ்தரும் பாவினிசைதே 

௬ுருபெரும் பாவலவன் மகிழலங்காச னரு 

ளுறுதி கொண்டாளுவன3தன் 

மருவிருஞ் சோலை செறிகுருகை தண் 2சறை ஈடன் 
பல செழுங் காழி யுறையூர் 

வரிசை வண் '?ர்புருடை இருவழுந் தூர் முதிய 

வதரிதண்கா வுறைகுவார் 

திருவங்கீகசர் இருமலையலக்கார ரணி 

இருவுளம்பாடி நகசார் 

இருவனர் தேச ரழகய குறுக ேசரிவர் 

சிறியசெஞ் சேவடிகளே, (14) 

செம்பொற் பிரகாச நவரத்னராகக் இபனா 

சித்திர வித்தார சிகரத் 

தெய்விக விமான காவற்கட வுளாகவும் 

செய்தொழிற் பகு இயில்லர 

மும்பர்க்கு மெட்டாத வெம்பிசா லும்பசொடு 

முலகுநியமித் oe gs 

wins dud s sagen austen Aud ¢ BO up 

ஜொருவரிவ ரென்ன வுளவோ 

கம்பக்கடா சயில வுலகமிக் கவி 

காவற் கடவுளின் றென்பராற் 

சாவற்கு மிக்கடவு ளியாவர்க்கு மிக்கடவுள் 

கடவுளெவருக்கு முதலா



.. சேங்கீரைப் பருவம். i 

வம்பொற்டரீட வண்டுளபனே யெவையுமா 

மவனலாற் ழெய்வமிலையா 

லாழ்வாசை யெல்கள் குலவாழ்வாமை ஈங்குருகை = (15) 

யாதிமாதன் காக்கவே, 

காப்புப்பருவ முற்றும், 

—— 

  

சேங்கீரைப்பருவம். 

ஒரு மந்தரப் பரிய சயிலக் தரித்து.௧.இ 

ere குழப்பிய பிமா 

ணவைகுண்டடர்த்துவெரு பகரண்டமுட்ட விடு 

மொருபங்கயத் தறிவுதோய் 

கருமக்தரித்து மனனசமொன்று பட்டினிய 

கருமஞ்சலித்து மறை நால் 

கழறும் பரப்பிரம வொளிகண்டு தத்வகெகி 

கர சுண்ட ரட் பகுதியால் 

வருமிம் திரியக் கருவிதனை வென் றமுக்குடைய 

மலபர்தனக் குடில் புகா 

வழிதண்டமீழ்ச் சுருதியமுதம் புஈட்டியது 

மழுரர் தெவிட்டி யெழவே 

Baus Ros suo மிசையுக் குழக்களிறு 

செசிசரை யாடியருளே 

திருவாய் மொழிப் புலவ குருகூர் நகர்க்கிறைவ 

செக்சை யாடியருளே, (16) 

r 
பஞ்சசப் பலவித விகரர மோகித முடைப் 

பஞ்ச பூதிகளின் வகையைப் 

பகுதி செய் தறிவினைப் பிறிதி படுலித்த 0 தொரு 

பாம ஞானக் குழவியே 

வெஞ்சமத்துத் தரித்.த.த் திரி தரு தி6ரி 

வித்திலமுத்தித்த சுடசாம் 

விரிசடைக் கடவுளுர் திசைமூகச் தொருபானும் 
வேழ வேறுருவு மடை வே



8 நல்மாழ்வார் பிள்ளைத் தமிழ், 

௮ஞ்சனக் இரிவுருவி யொன்றா யொன்ருன 

வண்ட கோடிகளின் வெளிமூ 
டந்தசாரத்தைவிட் டந்தரியா மித்துவத் 

தப்புறப்பட்ட பாமச் 

செஞ்சுடர்க் கதிர் வயிரவொளி வீடுஞ்சிறு பால 

செங்கலை யாடி. யருளே 
இருவாய் மொழிப்புலவ குருகூர் ஈகர்க்கிறைவ 

செம் யாடியருளே, (17) 

9. சலதி தழங்கொலி குலவு சுயங்களில் வண்டானஞ்சேசத் 

.... தமரமிடும் பல படுகர் தொறுஞ் சிறுசங்கோடும்போடப் 
புலரி வலம்புரி குலவு கயங்களில் மண்டுகர் தாலிப் 

பொ தியவிழ்பங்கய ஈறவுகவிண்டலா திண்டாடுந்தாழ்பட் 

டலதியுடம்பிடை புதையவிளம்பெடை ஜெண்டோடும்போடுத் 
தலைவலுறங்கே வமளி குலைந்திட வண்டாடுஞ் சோலைத் 

இலக வளம்புனை குருகை நெடுந்தகை செங்கோ செக்கீரை 

இரிபுவனம் புகழ்பெறு முது பண்டி ,2 செங்கோ செங்சரை 

4. வெங்கட் பணா மகுட காகோ தரததினொடு 

மேகோ தயக் கடவுளால் 

வேதப் பரம்பரம வாதிக் குறும்குடியுள் 

வேரித்துழாய் நிமலர் பாற் 

தங்கட்கு மகலாசை பெரிதான காரியார் 

தீகவுடைய ஈஉகையுடனே 

தருமநெறி டிறவக்து தவமுயலு மதுசண்டு 

தனி காயகப் பொருண் ம௫ழ்ந் 

தங்கட்கு மகவாகி யாமுலூல் வரு.துமென் 

லுற்பலித்தருளி யுலகத் 
துயிர்முழுது மீடேற வுபரிடத orm wes pow 

யோசாயிரத் தமிழினால் 

செங்கட்பராபசனை யறிவித்த று குளகி 
செங்€ீசை யாடியருளே 

இருவாய்மொழிப்புலவ குரூகூர் ஈகர்க்ிறைவ 

செக்சை யாடியருளே, (19)
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சேங்கீரைப்பருவம். | ப் ட 9 

ஆதி மான்முக புராணங்கலியுகா இயி kk 

லகண்ட லோகாதி us as 

தருமறைத் தமிழ் புகலுமென வுமைத் இடு நெறியி 

லவதரித்தருளுமளவிற் 

போத ஞானக்கரண வாத போதய சோதி 
புவியிருள் தொலைத்தெழுதலாற் 

பொகங்கு நீர் வடதிசை கங்கையிற் சண்ட பிற் 

றென் திசைப் புவனத்து ஈம் 
வேதகாதக் கடவுள் வெளிவந்ததென வென்று 

விடைகொண்டு மதுசகவிபால் 

விழிஇறந்தெதிர் கண்டுபொய் கின்ற ஞான மேல் 

மெய் கின்று மொழியருளி2யாய் 

சீ தமாண்மலர் ம௫சம்க்தொடை மார்ப சடகோப 

செங்ரையாடி யருளே 

இருவாய்மொழிப் புலவ குருகூரஈகர்க் இறைவ 

செக ரையாடி பரு. 20 

வரிசை வைகாசியிற் Y mbes Bahu 

வாசமொரு புகரில் நெறியாய் 

வளர்பக்க மூவைச் திலஸி யென யோகத்து 

வந் தவதரித்தளவிலா 

வுரிசையாரமுதுண்டு இருமுலைப்பாலமுத 
முண்ணாமல் கண்ணைைபே 

சொளிகண்ட கண்பிரியில் வெளியுண்டு போமென்ன 
வுள்ளஞ்சி நயனமூடிப் 

பரிசன முசாரி திருசாம பாராயணம் 

பழுதுபடு மென்ன வெருவிப் 

பவளவாய இறவாத ஞானபோதக மதலை 

பரமவானந்த நியமத் 

தீரிசனவோதயக் கவிதை யமுதக்குழகி 

செங்கரையாடி பருளே 

இருவாய் மொழிப்புலவ குருகூர்ஈகர்க்கிறைவ 
செங்கீரை யாடியருளே ௦1



10 நம்மாழ்வார் பிள்*ளத்தமிழ்: 

ஞாலத்தை யுண்டு துளிசாலிற் கடர்து துயில் 

ஞானக்குழந்தை வடிவா 

நாரணன் சேசவன் சீதரன் தேவ 

நர்தனுல கூடுருவு தாட் 
கோலக்குறுங்குடியுள் வேதக்கிழங்கு மன் 

கோலக்கொழுந்து பழமைக் 

Gps peu சோதிவெளளதக் தெழுந்த தொரு 

கோதிலாவழு,து பருடுப் 

பாலிற் பிறங்குகனி தேனைப் பிழிர் தர.து 
பாயத்தயங்கு சுவையின் 

பாகிற் பிறந்த சுவை புருகித்திரண்ட தொரு 

பரிமளக் கவிதை யமுதை 

சிலத்தரும்பு ம௫ிழ்மாலைச் செழுங்குழலி 

மசங்கிசையாடி யருளே 

திருவாய்மொழிப் புலவ குருகூர் ஈகர்ச்றைவ 

செங்கீரையாடியருலே. 24 

மூவாத முழுமுதற் கப்புவிட்டி ப்புற 
முழுப்பரப்பிற் கெழுமியோர் 

மும்முதற் சுடருமா யெம்முதற் பொருளுமா 

மூலாடு விரு பின் 

மீறாவாக வயிர் பலபடைப்பது wali go 

மொழிப்பது மியன்று பரமா 

முடலினுக்குடலாகி வுயிரினுக் குபிராக 

வுணாவினலுக் குணர்வாகியோ 

மாவாய் பிளந்து வரு கோபால கோளரியை 

வானவர் கொழுந்தை யகலா 

வான மாய்சனை யணரிவான மாப* யை பாளி 

வளரிந்தர நிலகிரியை 

தேவாதி தேவனைச் தேடுஞ் செழுங்குழவி 

செங்கை யாடியருளே 

திருவாய் மொழிப்புலவ குருகூர் நகர்ச்கிறைவ 

செக்சை யாடியருளே, 23



சேங்கீரைப்பருவம். 11 

வாடாத புட்பமுகிழ் சூடாத தர மலர் 

மலராத வும்பலதள 

மதியாத ரெத்ன மலை வுதியா மஇக்குழவி 

மடியாத வெக்ஞ திபம் 

கோடா மதக்களிறு கு.இியா வரிக் குருளை 
கொதியாத சித்திர பானுக் 

கோவாத முத்தி னெளி நீவாத தத்வநெறி 

குறையாத பொற் ப்.ரவாளம் 

(டோன நித்ய குணயோகா சனத்தறிவு 

பிறழாத முத்து நிலையம் 

பேசாயிசக்கருணையோ சாயிரப் பனுவல் 

பிரசப்ரவாக சயிலந் 

தேடாத பதம மிதி வீடாத புத்தமுது 

செங்கறையாடி யருளே 

திருவாய்மொழிப் புலவகுரு கூர்நகர் இறைவ 

Qe eS ana யாடி. was ar. 4 க்வி 

. இருமுலைப்பால் பருகிபிடை war Cua ging. 

யேறும் குழந்தை புவியோ 

செழுந் திருப் பவளவாய் கொண்டடச்கு மு௫ 

லெதிர்கொண்டெடுத்த வடுபே 

யொருமுலைப் பால் கெருடி யொருமுலைப்பால் பருக 

யுயிர்குடிக்கும் கடவுள் வந் 

அலகினுக் கருள்கூரவணி திருப்புளி நீழல் 

Cums uso மளவிலோர் 

கருமுல்ப்பா லமுத முண்ணாம னண்ணாத 

கருணைமா கடல் குளித்துக் 

சமலவாய் மலர்கொண்டு சவி கான் மறைகொண்டு 

கண்கொண்டு பரம ௮ருவத் 

திருமுலைப் பாலமுது செய்துவளர் சிறுபால 

செங்கீரையாடி யருளே 

திருவாய்மொழிப் புலவ குருகூர் நகர்க்கிறைவ 

செங்கீமையாடி யருளே. wth yg *5 
Ns ய் 

இ டில



12 நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 

11. கோடாத மணி மகுட மாயிரத்திற்கு வளர் 
கோடாயிரம் படைத்துக் 

கோபவிட விழிகால்வ தலதுதற் சேர்கிடங் 
குளிரத் தழைத்தருள்வதாய் 

நீடாழிகுல வுலக பார் தரித்தற்கு 
ஜஞெமிர் தலைப் பூபாரமாய 

நெடுகிலா வெயில.து மறைத்தலால் மதிவெயிலை 

நிமிர்கொம்ப ரிலை மறைத்து த 

கோடார் ழா யரியை மேவலா லிைகொண்டு 

சுழல வரியென்று முளவாய்த் 

தூயமுதளித்தகயிறு தலாலின் றிவன் 

சொல்லமுதளிக்க நிழலாம் 

சேடாவதாரத் இருப்புளி நிமுற்பரம 

செங் 4/ரையாடி யருளே. 
இருவாய் மொழிப்புலவ குருகூர் நகர்க்கிறைவ 

டசங்ரையாடி யருளே. 26 

சேங்கீரைப்பருவம் முற்றிற்று. 

ரீதி. 

தாலப்பருவம், 

  

1. வாயின் வாய்ச்சுவை தேனே பாலே போல்வார் நீண் 

மானேர் கோக்கியர் கோளா யாளாய் வாழாதே 

வேயின் வீக்கிய சதோண்மேல் வாணாள் வீணூள் போய் 
வி.தல் £த்தெமை யாள்வாய் தாலோ தாலேலோ 

கோயில் காட்கரை நாவாய் மூதூர் பூதூர் வாழ் 

கூடல்பாற் கடனாகூர் மோகூர் சேர்வாசார் 

தாயில்வாய்த் ததியானா ரூடாதாலே?லா 

தாமழூற் சஉடஉகோபா தாலோதாலேலோ, 27 

9.  பாறல் €ழ்ப்பட மேலாய் நீள் கோடீராவோர் 
பாழிமாக் களிரறோடே போராய் நேராதார் 

மீறல் போக்கிய மாமால் தாண் மேனாண் மீதே 

மேவுபோர்க் கழிபேரா தாலோ தாலேலோ



. 

தாலப்பருவம். 13 

தேறல் வாய்ப்படு தேனீ நீர் வாவி யூடே 

சேலருக்கயல்பாயா வியா வீழ் தேன 
ரூரல் நீர்க்குருகூ.ரா தாலோ தாலேலோ 
வோ நாற்சட கோபா தாலோ தாலேலோ, 26 

கோவை சேர்த்கணி மேலா மாலா வாலோலா 
கோ திலாச் சுடர் மாரு மாரு நாவிரு 

(2வவுழுக் குண ஞானா லீலா தூலா வோர் 

மேனி காட்டிய மாமல தாலோ தாலேலோ 

காவி ேத்திர மானே டானா மாமால் கூர் 

காரியார்க்கொரு சேயே ரிபயெ னாயேடூனோர் 

நாவில் வாச்சிய தரீன பாலே தாலே?லா 
: 3 2 Brio DT. PIT gsr தாலே?லா! 29 

பொருத பராக்ரம விகட விராச்சசன் மீளா வேரோர் தோளோடடே. 

Ly Year weve ira Fira குட. ச 3வாச்சய மேரோர் கூடார வரு ரா 

ரொருசிலை பூட்டிய வசெமர் வீட்டினர் தார்போ லோராற்றாரு 

யுமிழ்கிரை சேக்சொலி யிருகரைகாச்டிய நீணூ00...சுழ்பேழ்வாய் 
வெருவரு சீப்புகையெழுமு.தி பாப் பணைமீதே நீர்ிசாய் சார்போலே 

விழி தயில்மூர்த்தியை வழிவழி யேத்திய சாமீவாய்பமிவார் தேவா 

தீருமலிபூப்பொழிலணிகுருகூர்ப்பதிவாழ்வேதாலோதாவேலோ]| வோர் 

சமயவரோசத்தம வுபய குலோத்தம வாழ்லீர் தாலோ தாலேலா.20 

இருளியாய்ப்புவி ழா Care wip பாராய் வே 

றெவையுமாய்த்தனி நீயே யானா யானீயாய் 

௮ருளியாக்கும் பூசா கேண்மோ வேனாழா 

லமுதமீத்கருணா வோய் தாலா தாலேலோ 
முரு குருக்கழி நீர்மேய சாரா நராகோசா 

முலையிலாழ்த்திய பாலா றோர் கால்வாய் பாய் 

குருகை காட்டவர் கோவே தாலோ தாலேலோ 

குதலைவாய்ச் சடகோபா தாலோ தாலேமலா, ol 

மாசிலாச் சுடாபோல் வாய் மேவாய் நோலாதென் 

மாழ்தல் போக்கிய தேவே கோவே காவே கோர் 

தேசு காட்டிய கானா பேதா வாதாரா 

தேருகாற் கவி நூல் சேர் பேயார் பூதாழ்வார்



14 நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 

வீசு தார்ப் பெரியாழ்வார் வாழ்வே யாழ்வார் தோய் 

வே.த.நாற் றமிழ் தேனானானூறுரா நா 
Came wow காவோய் தாலோ தாலேலோ 

வோ.து,நாற் சடகோபா தாலோ தாலேலோ, 32 

விடரின் மணியொளி யெற்றிய குறவர் 

மடவரல் தாழ்ச்சிறு சொருராதார் வாரோர் பால் 

விகட நெடு முதுமாப்பகடி.மிழ் மகமழை 

விழ்ப்பன் மேலாருறேழ் கானாரு 

யடர்வழி சுழல் கூப்பிடு பரியவரைய 

பலாக்கனிவேர் வீழ் தேனோர் ழோரறா 

யரவ.நுகர் பகுவாய்ப் புகரெடிய Haus 

பூக்கொடிவானோரூர் சூழ்காவடே 

படருமிட பசிீலாற்பவ வழகா பரிபுர வா ற்றறழு 

நீர்வாய் மூழ்கா வேழ்பார் தோய் 

பழைய வடிமுடி நாப்புகழ் கருணை பொழி 

முதுவாய்ப்புல2வானே காரூடாடாதே 

தடவுகொடி. மதினாட்டிய குருகை வளமலி 

co Aut கோவே தாலோ சாலேலோ 

தமிழின மறைமொழி பாட்டிடை பரம 

பதநெறி காட்டிய வாழ்வே தாலோ தா$?லலோ, 33 

வரிகெட்ட சடழல்வாய்ப்படு கயிரிட்டெரு கரி 

நாட்டிய மானீரூடே வானோர் தாம் 

மகழத்தனி யமுதூட்டிய கருணைப்புயல் 

ப.ச?மட்டியை நீர்காறிபார் மேலாமா 

லருமைச்சுடசொளி மூர்த்தியை யயிர்கட்கொரு 

பசமாய்ப்படு வாசார் மாலாலாராய்வா 

படியம் ககவிருள் போக்கிய கவிதைக் ௧இர் 

விரிபாற்கர ஞானா சாசா வாசா.ரர 

தெரிஏிப்பவர் மனமெட்டகல் வயகித்தவ கெறி 

யொட்பிய சால்வாய் கால்வாய் ரீராலே 

தெளிவித்திருவுரு 8ற்றெழு விளையிற்பயிர் விளைநாற்கஇ 

வாழ்வோசாளா வேளாளா



9. 

10. 

சப்பாணிட் dp. ep 15 பபா பபருவம ர்ச் 

சரிதைக் சரிகை கெறிபாற்படு பிறவிக்கடல் 

கரையெற்றிய நாவாயோனே தாலேலோ 

தமிமைக்கருகுரு கரப்பஇி மகிழத்தொழு 

தெழு காட் சிறுமாலா தாலோ தாலே?லா, 

பேயே னளவுக் கெளியா யறிபாய் பெருமாள் திருமார்பில் 

பேதைக் களிகூர் சேனைப்பெருமாள் பிரியாதருளஞான ச் 

சேயே யழகுக் கழகா வொருவா கெளிதற்கிளிதாகித 

தெரியச்சருதஇப் பொருளைக் கருசொற் இருவாய் மொழி 

கியே யருவாயுருவாய்வருவாய்கினையாகினைகிற்பாய்(யோலே 

சிலவுஞ்சுடர்சூழொளியே வெளியே நெடியோயடியேன ற 

ருயே யெனவன் ௮ுருகுங் குழவி தாலோ தா2ல2லா 

தவநாவலவர் திருகாவுடையாய் தாலோ தாலே?லா, 

குத்துக் தமரத்இமிரக் கடலை கனகக்கரி மத்தற் 

கடுரெட்டுரகக் குயிறிட்டிறுக கடைதற்கடி. கோலிச் 

சித்தங் சளிகூ. மரர்க்குருகித் தெவுலா au (lp B ayn 

தேவுக்கமுதக் கவிகாவுதவுந் இருமாவல வோனே 

குத்துங்கரைவிழ் க௫விற்பாவிற் குபைறீர் வலையத்திற் 

குமவப்பொழிலில் சமுகக் கமுகின் குலையின் றலை திற் 

தத்துந்துறைசூழ்பொருனைத்துறையா காலோ தாலேலோ 

தவராவலவர் இருகாவுடையாய் காலோ தாலே?லா 893 

தாலப்பருவமுற்றும், 

42 அமு 

சப்பாணிப்பருவம். 

  

விறலுடை புலவையினொரு தனி மகவொடு மற்கடமுற்போத 

விரிஇசை யெறிகடல்முகிடவடுகக தொட்ட இரிட்டேகி 

மறலியும் வெருவரு நிருதனையடுபானுக் கொரு சொற்றாது 

வழிபட வருளிய பொருமுது புலமைய கொட்டுகசப்பாணி 

யறல்படு தொகைகளு மிழிபடவிருகமைமுட்டி யெடு த்தேறி 

பலைகடறிடர் படவயன் மணியிணர் மலர்புற்பதகெற்சாடி 

குருமுனி தசவருபொருணைய துடையவகொட்டுகசப்பாணி 

குரைதரு பரிபு7 குருகைய ச திப தி கொட்டுகசப்பாணி 96
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நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 

இடிபட விருமரு தொரு றுபுற வடியிட்டெதிர் நெட்டத் 

இமிலுடை யெழுவிடை யடவணி சவர்தலை சநெட்டெரியப்போத் 

துடையடி வெருவர வர மணிகரமவர் தொட்டூர் விட்டேறித் 
தொடுவெணை தயிரிழுதமு.து செய்வன விதம் விட்டொழுடிப்பாய 

a pai) சளஎவிடை குறிய சொறுவிய ரொக்கலுமுற்கூடி 

யனைசயிறெடூ பிடி படியெனவவர் மனசெக்குறுடிச் சோரச் 
குட்ட மிடுிமடி சதொழுகா மலர்கொடு சொட்டுக சப்பாணி 

குரைதரு பரிபுர குருகைய ரஇிபதி கொட்டுக சப்பாணி 97 

விழுபோழு தெழுக௫ென முழுமணியஸி யப்பிய பொற்கோடி 
வியலிய செடுமதிஸிடை மலி கதலிசள் மட்டறலிட்டால 

விழுமெனவசைவன வருசென வருகென மொய்ப்பெனவெய்ப்பாறி 

பிமையவர் தொழுசெழு குருசையீலெமதிறை கொட்டு சப்பாணி 

செழமுமதி ளிடைவிய வடமலை சடன்மலை வித்தகர் கத்தூரித் 

நிலகமுமழகொழுடய விதுதிருமுக புட்சாணிக் கொயிற் 

குழகர் தம்மடியிணை தொழுமடல் மழலிடை கொட்டுக சப்பாணி 

குலமறை தமிழ்செய்த குருகைய ரதிபதி சொட்டுக சப்பாணி,௰8 

நவைபூி புலன்வடு! புகருடை யடுபிணி வைப்புறு கொட்டா 

நவவி யுறுகுழி புழுவொழுகய குடருட்கிய பொய்க்கூடு 

சுலையறு வகை மகர் சுமைகொடு திரிபவர் பட்டி கைகெட்டுடாட 

சுருதியி ஸியலமுத ர௬ுளிய விசைபழி கொட்டு சப்பாணி 
திவமுய லமாரை யெதிர்கொள வென நியிர்முச்த ரிரைக்கோவை. 

தீடமலர் சுனேமலர௫ிலிடு புகைமு௫ில் சுற்றிய பொற்சோலைக் 

குவை கொடு வளர்முது தொடரிய மலையவ கொட்ட சப்பாணி 

குரைதரு பரிபுடகுருகைய ரதிபதி கொட்டுக சப்பாணி, 39 

லுலிவிதழ் மதிமுக விகுளேயர் தொழுதெழ வட்டிகை கட்டாாத் 
திறுகிய விளமுலை வணி௯தயர் படிபொருனைத் துறைவிட்டேறி 

மலர்படு கரை யயலுடை தருமடு வினில் வட்டையிடைச்தாழ்வின் 

மடைஈி விடவிய மதூடு புடைபெயர் மட்டவிழ் நெட்டோடை 
யலர்ம,த வொழுகிய வுயவையின் கழீயில மொச்சலினுட் கால்வெட் 

டஞறுடை புவள கவள வயலிடை கதிர் முற்றிய நெற்றாளிற் 
குலவரி வளை தவழ் குருகைய ரஇிபதி கொட்டுக சப்பாணி 
குரைதரு பரிபுர பதயுக மதலைப கொட்டுக சப்பாணி, A) 

துரகத ரதமு,ச லெழுதிகை விழுதிகை யுட்பட முற்கோலி 

சுழல்ரி யெழுசரி டுலகொரு பொடலிடைவைத் தருடற் 
[Ger Bu



சப்பாணிப்பருவம். 17 

பரகதி குடிபுக வருதிருமதலைய கட்புலனட்காமற்[சோ திப் 

பணிபவர் சிலதியர் பவமற வருபவ கொட்டுக சப்பாணி 

மசகதவிர கன மணியணி விருசிகை வித்துரு மத்தாம 

மதிய மறுபச முசளிய சரவதி கட்டிய பொற்றேரை 

குசககமென வினிதுடையவ வதர்கொடு கொட்டுகசப்பாணி 

குலமறைதமிழ்செப்ககுருகையா இப திகொட்டுகசப்பாணி 

1. சடமொடு பழக வெமதக நுகரிய முக்கணியக்காசச் 

சதுமறை யெனுமிய லழகெழு மதிமுக பற்பவிதழ்பிடப் 

படர் இகை புகுமத கருணிய மலமடை சஃடகமெட்டாம . 

பரகதி கெறிமுறை யறிவற வருபர தத்துவ வித்தாரச் 

சடாமுடிமுரணிய விரணியனடுதறி தொட்டறையப்பிறித் 

அடையிடை படவவனடு வுரமுடர் கொடு சதொட்டட Germs 

குடர்கொடுசொடையிடுபசனடிமெளலியகொட்டுகப்பாணி 

குலமறைசமிழ்செய்தகுருகையப இப திகொட்டுகசப்பா வி 

ய
ி
 மழையிலிருண்டு சுருண்டு கவிச்து வளம்? இருக்குமல் ழ் 

மதிமுகமூஞ் சிறுஇிறு y ag aor jut nie taf ஸுச்சினேயும் 

கழையுமுடைச் சிறுகிண்கிணி பொங்கு சஜ மங் கொளி 

தாவடமும் புண்தோள் வளையுஞு ௪ ௮, மண்டை மூபுராாரயும் 

மிழையுமலைறு புலம்பி பி யலம்ப வழ | WD (lh மண்சடாா 

லிட்ட,நதற்கிடை கட்டிய எட்டிய மிட்ட ay bBo (yp 

(குறைய GOES குலுங்கி வு பரி. ௦ கொட்டுக சப்பாணி 

_ ருகை வரோதய இழுமூிழ்மார்பின கொட்டுகசப்பாணி 48 

J. பரசமைய குஞ்சரப்பஞ்சானனம பபொருமபரசமப இமிர்பானுப் 

பர்சுமைய சயிலவச்சிராபு Bil CAO FLD பர.) வயின் ௮டவானலம் 

மை mud guts Lg இரு 5 £மமிரு ழீ ஓமம் 8 இரவு பூ oF வாளால் 

மாயாவாறிகள் சாருவாக at EM ST இயருகமணவாஇயர்களா 

மிரணமுக மஞ்ஞானகரமடையகே. தறித்திகல்வென்.று சமயநிலையி... 

ட.ஊயாழ் வாரானவெதிராச முனியெனுமிராமானுசன்றனக்ருச் 

சாணமலர் வீராபிஷேகம் வைத்தருண்மதலை சப்பாணி கொட்டியருளே 

சர்ேவசமுற பொன்வடைவோதுசடகோபசப்பாணிசகொட்டியருளே



18 நம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ். 

10, மன் நலெழுப்பிய சோலைபிலாலையில் வண்டலை தண்டலைவாய் 

மாளிகையிற்பினை சூளிகைபிற்பெரு மண்டப வாயிலெலார் 

தென்றல் மண த்திலிருந்து பசுங்கிளி செஞ்சிறு பூவையுடன் 

நிருமொழியொடுதிருவாய்மொழி பேசுகதென்குருகூர்குருகூ 

ரென்று மிழற்றுவ கூகையு நின்பதி யீசொரு தெய்விக 

மென்றிதையத்தில் மகழ்க்இினி தெம்பெருமா னருள்வாயெ 

குன்றமெடுத்த பிரானடி. மெளலிய கொட்டுக சப்பாணி(னவே 

குருகைவரோதய இருமகிழ்மார்பின கொட்டுகசப்பாணி. 46 

11, தண்டை சதங்கை புலம்பவெருண்டு தவழ்ந்து தவழ்ர்துசெலத் 

தாயரெடுத்து மடித்தலை வைத்தவர் தழுவநெடுழ்ந்தொருகாழ் 

பண்டி.கெகழ்ர்து குழைக்தமுதம் மொழிபவள விளங்கனி நீர் 

பைந்தமிழாயிரம் வேதமனத்தொடு பாண்மணகாறி யெழும் 

புண்டரிகானன மண்டலநாம நிலாவொளி பொங்கி யெழப் 

பூண்மகரக் குழைதோளசையப் புரி. நாலசையச் சிறுபொற் 
கொண்டையின் மாலை குலைகதசையும்படி. கொட்டுக சப்பாணி 

குருகைவரோதய இரும௫ழ்மார்பின கொட்டுக சப்பாணி, 4) 

சப்பாணிப்பருவம் முற்றும். 

kf- 

முத்தப்பருவம். 

  

1, ஒளிரு முணாவு முபிரு முடலு மொருவு மறிவும்பெ pa மல் 
2 வைய் மிவைபு மவைய। மெவையு (pat gl மலஹது மற்று ந நால் 

தெளியு மொளியு மிருளு மனையதெருளு மருளு மத்றதோர் 
தெரிய வரிய பரமவுருவு சிவனு மயனு மற்.றுமாய் 

வெளியினளவில் விமல கமல முகுளம் விரிய மொட்டுரு 

லிபுல வடிசை முடிவில் சுடரின் விளாவை யளலிமுத்இக. 
ரளிபில் மருவு குருகை யெமர்களரசு தருக முத்தமே 

வனக னதுல னமல னியம வறிவினருள்க முச்தமே, 

2, கலி லகலு மணுகி லணுகு மளவின் மலியு மற்பமா 
மறிய வரி.ப பரம பிரம பானை யறிபுமெய்ப்பிலே,



4, 

De 
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பகலு மிரவுமடியி லறிவுபடியு மிதய வுத்தமா 

பவள நடுவி லமுதமொமுகு பருவ தருக முத்தமே 

நலெ யுள வடி.வு தடவி நடுவு கவிகை விட்டதார் 

நளின மரும மருவு குருகை ஈகரி லரிய பச்சை மால் 

புகலு மழகுதொழுத வழகு புனித தருக முத்தமே 

புதிய சுருதி மொழியு முதிய புலல தருக முத்தமே... 48 

புகடுபடு பகாலகு செடுகிய குருகிலுடல.து விட்டுவாப் 

புகைய விட மடுமுூரக ஈடி கையிலெபிறு மு.றுகனலக்சுவே 

பகநுணிபட விகடமிடு சகடுடைய விணையடி யிட்டதோர் 

பதுமயுக முகில் பரமபதமுறை பரமகுண மணிமுக்தமே 

தீகடுபட விடு கனக ஈவமணி தழுளிவிடு கொடிகட்டவே 

சலதி பருகிய லெழிலி வயிரெதிர் தடளிபிட மற ழட்டவான் 

(ம கடுதொடுமஇி.௮ ன்டியகு, கையின் முதல்வனருளுகமுக்தமே 

YU BLN Loo pot Pup parang y au, Morn (LP BC (4, Lf 3) (oot Lt. xl civil Lavan} ஸ் LAT MH [LO Dor Me 91 (1ம் (ம 

( 

அலைபொருமெறிதிரையெழுபெருகர$லயில் வள மணியுவரென 5 ச்சி£ல 

மஞறியச திர்படமுனிபடுசழைமரியவைசவனிடமெனவட்மகாளோணி 

நிலைபடுமுளரியில் விளை மரி ச. துமுகனிடெெவி செனவதுதொட்டிடோம் 

நிமிர்சுறவிடைமணிவிபரிதா தபதி துிலிகையெனவ.திகைக்கொளோம் 

விலையறு சனமஈரிமினல்பொ திபுருமொடுவிளே மணி யெனவயைமெய்த் 
ட்டம் 

விரிதரு பொருனையில் வரிவளை யுகுமணி ப கென்ய மம 
மூலையமுதருளுது மியலமுதொழுடய முகமுளரிய வருள் முத்தி8ம 

முதிசுடர்பெருகெய வொருகடல்பருகிய முழுமுதல் மச ONE 

ol 
பிருகுழுனி தருமதலை மழிசையரதிபன் மறையவர் வைத்த? தார் 

பிணமு மெதிரவர் மொழியு மியலுடை நிபுணனடி தொழும் வித்தகா 

அருக சமையமுமிரிய வெருவிய யவனர் இளையொடு புத்தர்போ 

யடவி குடிபுக ஈடவு கவிமத வசல மகவருண் முத்தமே 

வருடை குதிசொள விரலையொடு மிள௨ருண் முறை. புக்கில்வாய் 
மதீலையென மதியுழையை வினவிய தொடரி நெடி! வெர்பன 

முருகு சமழ்தரு வகுளமது மலர்முதல்வ னருளாக முத்தமே 

முதிய பழமறை பொதியு மியலிசை மொழியு மகவருண் முத்தமே, 

ol 
0, மழையி ஸீருள்புரை சுரியல் விடுசருள் வளைய வழுவன சுற்றலால் 

வளருமுக மிதிபதுமமென மதுஈசையினறுபத மொய்த்தபோல்



20 நம்மாழ்வார் பிள்*ளத்தமிழ். 

விழையுமழ௫ய-கெழுமவள விருஈடுவு சுடர்விடு முத்தவாய் 
விரவியொழுகய யழுதரதமொடு தருகவொரு இரு மூத்தமே 

பழைய பிரமனும் வெருவவருமிரு நிருதர் பதியுடல் மட்க?வ 

பவனவெகு புனல்சுவறு செறுவிடைவடிவ னடியிணையுற்பவா 

முழையின் மணியொளிர் தொடரி நெடுமலை முதல்வன ர௬ுளுக முத்சமே 
மு.திய பழமறை பொகியுமியலிசை மொழியபு மகவருண் முத்தமே 52 

7. ஐந்துபொறிக்கு மெறித்த மயச்சமருத்து நிறுத்தி வெகுண்டவ 

லலமருட்கடல் புகுது மனத்தை யழித்தறிவுக் கறிவைத் 
தீந்து இருத்தி வருத்தி யிருத்திய சரிதை முதற்கிரிகை 

தீத்திவ ஞான குணத்ரய நிக்ரக தற்குண பூஷண? 

யெந்தை மனத்தை யிணக்கி வணக்கி யெவர்க்கு நினைப்பரிதா 

யினிய பரச்.துவ வடிவமுரைத்் துல செவையு ம்ருட்டற£வ 

வந்து இருப்புளி நீழலுஇத்தருள் மதலையளித்தருண் முத்தமே 

மாறன் செந்தமிழ் வீறன் பங்கய வதனன்றந் தருண் முத்தமே, 50 

8, முத்தின்றிருச்சட்டைமுத்தின் நிருத்தொங்கல்முத்தின் கரீடமருள்வே 

ழதேதீதம்பதித்தபவளச்சிவிகைகவிகை இருமுற் நனி காணருமீவாந் 

தீதி.தும் பிரபைச் சரணவயிர வயிடூரியச் சாயமாச்தெ,கை தருவோர் 

தீமனியத்தகட்டித்துன துபொற்கோயிலுர்தானமு.ம்பொன் மேப்குவேோ 
புத்தம் புயதீதரிவை பொற்குங்குமக் களப பூதரச் சுவடழுத்.தும் ம் 

பொன்மேனி மீலமுடல் பற்பராகச் சரணபுட்பராகச் சோதியாற் 

சித் சங்களித்து வருஇிருவாய் மொழிப்புலவ திருவாயின முத்தமருளே 

தேனொழுகுபெரிய இரு வந்தா திமணமொழுகுஞ்செம்பவள முத்தமரு2ள 
௦] 

0,. மன்னார் வாமனா மதுசூதனா மாய மாதவா பூதங்களாய் 

மதிவெயிற்சடருமா யுடலெடுத் தயிருமாய் மற்றமாய் முற்றுருவுமாய் 

நின்னிலே யுருவாகி ரின்னிலல யருவாடு நிசரிலா வெகு ரூபமாய் 

நினைவாஇ நினைவித்,து நியமாகி நி.பமித்து நீயாகி ரி றல றியா 

பென்னையானுள் மதிச்.தன்னையே சொழுதெடுத்ென்னை யான ன் 

| நிலேன ன் 

யானேது வாய்வந்து நீயே நினைப்பாடி யேகிய வித்சனையெனச் 

சென்னிநீள்முடியாய கன்னல்பாலமுதுண்ட இரு வாயின முத்தமருளே 

தேனொழுகுபெரிய திருவந்தாதி மணமெழுர்திருவாயின் முத் தாரு” Por 
59 

முத்தப்பருவ முற்றும். 

Tr



வாரானைப்பருவம். 21. 

வாரானைப்பருவம். 

  

1, அரிய இருமொழி பெரிய திருமடலளையு மவர்தொழ வருனர்சா 

ணழகர் திருமலை பழையவடமலை பறிஞாடி புறைதருனர்கா 

ணரியும,ஐ கரமூரலு மலரிடுயிவர்க ளெவரென வறிதியோ 

விரவு usa. ure Fa Bu ரெவரு மடகிழ்தா வருகவே 

பெரிய கழையுகு மரிசிகழிசியா பெருகு வரையா வணிதைமார் 

பிரசவுலை நடுவெரியு மணியொளி பிறழவெருவிய ஈ.றவுநீர் 

சொரியுமலர் கொடுகளிய விரிமொரு தொடரிமலை பவன் வருகவே 

தளப மெளலி பனமுத கவிமறை சொரியும் வரதன் வருகவே, 56 

வறு, 

9, கடுக்குங் கதிொறிக்கும் பலகலைச் சர்தரன வனை நீ 

சளிக்கும்படி பழைகீகின் றனை கருத்தின்படி கொணருவேங் 

குதிச்குந்திரை புஉட்டுங்கரை குமட்டுங்கடல் வயிறு இ 

கொழுத்தம்படி இருர்செஞ்சிலை குளிக்கும் புபல்மறுகு சேர் 

துதிச்சஙகொலி தருர்சங் கரி தறைச்சங்கொலி குமுறமிவ 

சுருப்பின் கணமருப்பர் இகள் இணுச்கென்றெழு குருசைவாழ் 

மதி 1G சிறு Glossar Vor மணிக்கன்றெடிர் வருகவே 

மழைச் செந்தமிழ் வடிக்குஙி தவிமதக்குஞ் சரம் வருகவே, ப்ரி 

௦, ஞாலமுழுது மழகுபொலிய ஞானமதலை வருச?வ 

நாசமுனிப மதுரகவி நாமமெழுத வருகவே 

வாலவடிவ சரிதை கியிகை மாறன் வருக வருகவே 

வாயிலயுத மொழுகி யொழுகு மார்பில் வழிப வருகவே 
கோல மிர வதரி பழைய கூடல் பிரிதி சுருதி தேர் 

கோவலாஉ மருவு பரமர் சோயில் தொழுது வருதுநா 

மாலமிலையில் மருவுகருணை யாழி மழ வருகவே 

யாரமசைய யசைய மதலை யானை வருக வருகவே, ௦0 

4, அ.இிவிசட முடைய பாசமைய வெருளியவணர்மிக வெருவ வருகவே 
யறிஞாகவிருளை யிரியுமெழுபுரவி யருணரவி ரணன் வருகவே 

மூசியலினை தொலைய நியமகுணசெறியின் முறைமைகுடிபுகு தீவருகவே 
முனிவருள மகிழ வெமது மன நெடழ மு.ற.வலழ கொழுசவருகவே 

பொதியுமிதழலிழ வழியு ஈறவொழுகு புதியமலர் வனச வனிசைதோள் 

புணருமு_லொளியைவெளியையறிவரியபொருளையெதிர்பரு9பர 
மதியைநிக/ வதனகருணை யலையெறியுமதலை யெமதாசுவருசவே | வாழ் 

மதுரகளி மெழுத மதுரகவி பொழியு மதுரமத்களிறு வருகவே, 59
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௦. இடவிய படிக வறைமிசை தவழ வெழுகிழன் மதலை வருகெனா 
விளநகை யருளி யிளமொழி யருளி யிருகையி லொருகை யுறவிலே 

தீடவிய பொழுது வருல வெனவோர் தனிவிழி பிசையி லதனை £ 

தீழுவிட. வருகு கொணருவ மினிய தளர் ஈடை பயில வருகவே 

புடவியின் மனிதரவரவரறிவு புரத மெறிய நெறிரிலா 

புகவிழு கொடிய படுகுழி நரகு புதலெழ மறைகொடமுது சோய் 
இிடமெழ முதிய தமிழறி குழவி திருமத மழலை வருகவே 

தெரிசன முறைமை நிலைபெற வுனது திருவருள் பொழியவருகவே, 
60 

,ஒருசை விரலு மிதழு மமுதமொழுக Gunaps ayfly ¢ 

ருமிமு ஈறவு மகிழு நனைய வுதா நடுவினிடை புகா 
விருகை பதிய வுகள சரணமினித தவழுமளவில் வீ 

ழிரதகுளிகை யனையதுளிக ளிவைகள் பழுது படுபவோ 

குருகை வரத விரத கியமகுழவி சிறிய மழலை வாய் 

குசீலைமொழியு மளைய களிறு குலவிவருக வருகவே 

வருணகிரண வருண ரவியின் வடி.ய மதலை வருகவே 

மறையினிசையி லமுதகவிதை மதுர மதலை வருகவே, 01 

7, அறுபதந்தருர் துளவிலங்கவர் தருள்பொலிர்து நின் ற மருமொருபர 
னருகிருர்தகொண்டெமைமறச்துட ம்பயருகின் றதொன்றுணர்கலேயுன 

திறுகுபண்டி புங் குழைவதென் கொல்பொங் இரதம்விண்டபைங் கனி 
[Quire ap Bana 

யிமைதிறர்.தசெம் பவளமுந்திறந் இிவையிலொன் றுகந்சமுதுசெய்யார் 
AN சதங்கை!பும் பரிபுரங்களுங கலசலன் கலெனவரை மணி [யிணி 

இகழ வொன்றோடொன்றடிபடுர் தொறுந்தெரியல்சந்தவர் தணைகமடி 

இறுபெருர்தவம் செழுமுதொண்டுசொண்டுலஏறைஞ்சுமெங்களிறுவருக 
வே 

யுடைப ஈங்கைமின் சருணைசண்டு கொண்டுள ம௫ழ்ச்ு ந்ன்தருக 
(வருகவே, 

8, தெரிசனமுறைமை நிலைபெற வுனது திருவருள் பெருக வருகவே 

செடி.புகுமு.தா மடுவுறி செனன செடமல மசல வருகவே 

பரிசன முனிவரடியவா பரம பதநெறி யறிய வருசவே 

பழய சுருதி மொழிகொடு புதிய பலகலை மொழிய வருகவே 

புரிசையு முடியு மிடிபட வாசு புரமெரிசதுவ முதியவாய் 

புகைகெழு ௩௬தர் குடிகெட நெறுவு பொருசிலை யவனினிடைவடா 

வரிசையிலறிவு முழு குருகை வரபதி வருக வருகவே 

மணில_ மசைய வரைவட மசைய மழமச்களிறு வருகவே, 63 

வாரானைப் பருவுமுற்றும்,
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அம்புலப்பருவம். 

—-<Seie 

சந் திரபுட்கரணியிடை யென்று ம சேர்டின் றகுவநிலைக்கருள் 

செய்தவ 

தம்பிரானப் பழையவும்பர் நாயகனை மெய்த்தமிழ்பாடு 

மவனிவனின்காண் 

இர் இரற்கரிய திகீரிப்பர மரிவனோதுமியலுக்கு மயலாகிவர் 

இர்தத் திருப்புளிவிலைக் கொழுவராய் கின்ற தின்ன நீயறி 

யாய் கொலோ 

மந்தரப்புவிவாழ Crops Gos கொண்டுவர தவதரித்த 

வொளிகாண் 

மறையைப் பிழிஈ்நினிய வமுதொழுகு கவிபாடவல்ல 

பெருமாளிவன் காண் 

அற்தரத்திடை பிழிர்தருரு வந்துள ம௫ழ்ந்தம் |லியாட 

வாமே 

யாழ்வார்கள் தம்பிசானெம்பிரானுடன் மூழ்ர்தம் புலி 

யாடாவ'2, 

சல்விப்பிரான் அருளால் சுவடியில் இடைத்த பாகங்கள் சுமார் 
65-யும் வெளிப்படுத்தியிருக்கற௫, பாச்சயும் அவனருளால் கிடைத்து 
வெளிவாத்திருவருள் முன்னிற்குமாக,
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பிழை திருந்த விபரங்கள், 
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ஸ்ரீ ராபஜெயம், 

திருஞாத முத்திரைக்கோர்வை. 

  

உபயகவியப்பா இயற்றிய ஸ்வாமி mua porns 
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0—1—0 சந்திசலாமாலை ww, tte 

ஸ்ரீ ௨. வே. தேவராஜப்யங்சார் என்ற 
மதவேசபார திகளியற்றிய ஸ்ரீசடகோப திவ்ய 
சரித் திரம் 15 படலங்களில் சுமார் 1200 #6 
விரு த்தங்களடங்கயது வப J 2—0—0 

இல்ய ப்.ரபர்த பாசுரப்படி. ஸ்ரீராமாயணம் இனாம். 

ஸ்ரீ ௨. வே. தேவசாஜய்யல்கார் என்ற 
துலைவில்லி மங்கலம் தேவர்பிரான் பேரில் 

தேவேசபாச திகளியற்றிய சர் தரசலாமாலை, 0—1—0 

ஈம்மாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ் 

அழ்வார்திருஈகரி திருஞாந முத்திரைப் பிரசுராலய சொந் 

திக்கார கரரியஸ்தன் (சுவாமி தெற்கு திருவேங்கடமுடையான் 

சுவாமி ௮ழகர் ஸ்ரீராமன் சந்நதி சொர்தக்காரரும் அொதசாழ் 

வார் சந்நதி ஸ்தானீகருமான பெரியன் தேசிகமய்யங்கார குமா 

சர்) பெரியன் லெ, நா. ஸ்ரீநிவாசனால் 

எடூத்தேழுதி 
திருரெல்வேலி தெற்குப்புதத்தெரு, ஸ்ரீவைஷ்ணவன் (மாத 

ளஞ்சிகை) பத்திராஇபர் 1], 1, பெரியாம்பியாபிள்ளையவர்கள் 

தமது பத்திரிகை மூலம் பிரசுரித்து வெளியிடப்பட்டது, ப 
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MAHAMAHBRABHYAYA,




