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கணபதித ணை, ப அண்பளி। 

கும்பகோணம் 

டவுன் ஹைஸ்கூலென்று வழங்குகிற 

நாகரிக அவங்கலேய வித்தியாசாலைப் 

புகம்ச்சியாயெ 

மாரணுக்க்ரரீறுறுப்படைட. 
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பின்னத்தூர் 
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6. 

இரதூறு௧௫, மாளுர்கராற்றுப்படை பென்றும் 

பெய ரெவ்வார்ரானமையுமோ மெனின் சொல்காப்பியப் 

பொருளதஇிசரப் புறத்தணெயிபலில் ''தாலி adore” aa 

னுஞ ருத்திரத்துள் ' கூத்தரும்பானரும் பொருஈரும் விற 

லிய, மாற்றிடைச் சாட்ரியுறழத் தோன்றிப், பெறபெரு 
வளம் பெருக் கறிவு இச், சென்றபயனெதிரச் சொன்ன 

னபக்சமும் ” என்பதன் வழித்தாய் நமையும், இதற்கு விதி 

மேற்கூறிய சூத்திரத்துள் அடங்குமோவெனின் ருடங்கும்; 
எனனை “புலவராறறப்படை ” 4 புத்சேளார்றுப்படை 
என்பவற்றிற்கு வேறிலக்சணம் டுல்லாதிரு£ தும், இரளையே 
ஆதாரமாகச்கொண்டு அரியர் நசீ சிறர்க்கினியர் கூறியிருத் 
தலி ளென்க, 

மாளாக்கராற்றுப்படை யென்பதர்குக் கல்விபயிலக் 
கருதி அதற்கு வழிகாணாது வறமையாலேச்சமுற்று வரும்திய 

மானாக்கனொருவனைச் கல்வி பயின்று மேம்பட்டு ஆதனால் 
இராசாங்சத்தாராற் சிறப்புப் பட்டம் பெற்று அ.இிகாரமும் 
பெற்ருனொருவன் ஆற்றப்படுத்நிமதாசப் பொருள் கறக. 

டூதன் இநம்பதவுலா பீள்ளர் வேளிப்படுத்தப்படம். 

tenon மடு பயனைக்
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bP U SB) துணை, 

ரிுப்புப்பாயிரம், 
வெத ஓட்டப் 

டுமபகோணம் 

கவான்மெண்டு காவேற் 

சமிழ்ப்பண்டி சராகய 

பிர்ஹமஸ்ரீ உ, வே. சரமிநாதையாவர்கள் 

இயற்றியது. 

TREE Fuss Suc pe ஓும்பொருளும் 

Lens மற்றும் பொருச்தியே--மாணாக்க 

ராறறுப் படையொன் றணியார் குடந்தையிடைச் 

சாற்றிப் புசழ்படைத்தான் ரான், 

தொல்காப் பியமொன்றுக் தொல்காப் பியமூன்றும் 

பல்சாப் பியமும் பமின்றுணார்தோ--னொல்சர்ச்சீர் 

காமமுறு பின்னைவரு சாரா யணசாமி 

மாமறைவா ணன்சுகுண வான், 

கவா றன இரவை தயவு



a. 

BLO). துனை, 

கும்பசேகோரணம் 

உ காகரித அங்கிலெய யரிக்நியாராலைப் 

புகழ் ச்சியாகிய 

மாணாக்கராற்றுப்படை. 

10 

நேரிசை யாடிரியப்பா. 

TS OR I en 

பூமிசை நில்இய பொருவி னான்முகப் 

புத்தே டரூ௨ மைத்திரை ஞாலத்து 

வல்சியுங் கூடறையு மொல்லுத வருளி 

நூற்குங் கவல்கெடச் சீரத்திக் சழகத்து 

வேர்துமொழி பயிற்றுவிக் சாய்ந்த வவையம் மூ 

முக்துற நிறுவுஈர்ப் பெரு௮ யந்தோ 

வன்ன னீயா வின்னா கெருசதீ 

தீலமர றதாட்து புலம்புகொண் டி.யாழ 

களிகூர நிரப்பி னஸளியை யாப் 

பழுதுகழி வாழ்க்கையிற் கெமுதகை யில்லா 

வுள்ளங் கூம்ப வெள்ளென் பொளிறும் 

பாங்கி.ர விலாவிற் பைங்க ணிடுங்கி 

மறிபுறத் தோணிபி னொருவெரிம் கோடித் 

தொகுஈரம் புலறிய சூம்பறமள் சாம்பிக் 

கட்கடை யுலகங்குணப் பிளை காலாச 
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bt மாணுக்கராறறுபப்டை, 

சகெடலனாவ குற்றுங் கூடல் aT al Bogie 

Qa dant Osu gs bow தேய்செங் ருடுமியொடு 

நிறமா சருவ வைப் சிதாரினுப 

ரூறைவில் பிபனிம் பூடு மொய்ப்பத் 

திவா நடைப் பட்டுக் தண்டா வ றத்தை ணன td 

புரைதபப் பா விராவா வரு துயர் 

பழமா முதற்கழ்ப் பாடுற வசைஇ 

at ரிழுமமொடு BoC gr wagons விருப்பி 

னின் னொன்று கிளக்குவன் மாகோ கேர்படக் 

கேட்டி சின் வாழி வறி3யோய் கேட்டிசின் 

கண்கவர் செண்ணசம் கொண்டும் பாண்டி 

லொருகான குருள்செரீடு யோங்கு துநிலை யிரீஇக் 

GS pat. ஸிவுளி கைடு யீர்ப்ப 

வருகர்ப் பொக்குகர் வன்ச ணேவலர் 

முன்னும் பின்னு முறைமுறை தொடர 

வரசுவிமை திறுவி னொருபே ருகப்போ 

2 mbt தெருவ Birr டொன்னா 

ணின்னிலும் வமி3யே ணாக கொன்னே 

கழிய விளமையுங் கையற் றவலத் 

தழ்யப் பெயாவுழி யாம்ெதிர்ப் பட்டோ 

னல்லுரை கொளீஇ க: வபிறக் கொருவுபு 

வல்லாங்குச் சென்றுழி வந்ததிவ் வளனே 

யவ்வழிச சென்மதி சிமு௮ னஸமைவதோ 

சொவ்வமில் பாலா னி௰யம்ப லான்றிசினே 

பூவரு தேனசைஇப் பொறிவரி யறுகா 

லோவரு மென்சிறை யொலியினச் தும்பி 

யிண்டுபு களியா வேண்டுவ துய்த்துக்



ம
ோ
 

மு
 

பாணாக்கரர॥நுப்படை, 

கவல்பற வரைஇஃ கலாவிச் பிெல்குங் 

கல்லார் மனமெனக் கருள்படு பொதுமப 

ய்ய பாலுஞு சூழ்புறச் சிவணி 

நிழக்க லொரிடு விழுக்தகு சிறப்ப 

ஷொழுகற அவன்மிக கெழுமு காவிய 

மரன்பல முரழசிய வான்பெருங் கோட்டி.ற் 

பொருதுபுன லலைக்குக் இருமலி யாமி 

லிருபே ரியாமறி ஜெருசா ௬,இ 

யரும்பிப வருட்கரும் பாயிரங் கொண்ட, 

கருப்பை wp! Bob கடரிமறிறை தனியும் 

பாடல்சால் சிறப்பி னீமிரும் பேசன் 

மோபெடு காஞ்சில்ரூழ் கேடி னியமமு 

மகனில் தாங்கிய வசவிறை தொபுஉ 
ககைமுடி காகேச் சுரனம் றளியு 

மெற்றுநீர் ஞாலத் இசையொருங்கு பரந்த 

பெற்றுடைக்காரோணப்பெரியோன்்கோட்டமு 

மாவலி புதவிய வாணன் பொன்னா 

ளாவலிழ் பழிச்சிய வண்ணல் கோட்டமு 

மயங்கு மூறியு ரூவா விமகை 

வயங்கிய Pres wry ணியமமும் 

பாழியர் திண்டோட் படி டர் சானு 

மாழியர்தடக்கை யண்ணல் கோட்டமும் 

வெள்மரியம் பொற்றை யள்ளிய மொய்ம்பிழ் 

கள்வன் கடும்பொ மடியக் கடந்த 

வுலவாச் €ர்சா லொருவ னிலயமூம் 
பொன்மிகழ் நமோக்கச் தவுணற் புடைச்ச 
வன்ியம் பெயரிய மாயோன் குலமுக
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மாணாக்கராரிறுப்பமை, 

இருகுசெயர் Kins துருவிய வைவேற் 

பெருமழ் சிறப்பிற் பெரியோன் கோட்டமு 

மரக்காற் கூத்தின் மருவலாச செய்ற 

விரச் செல்வி வியன் பெரும் குலமுக் 

தாருகழ் கடநத சண்டிகை நியமமும 

பல்லாற் ரும் பன்னுபு துதசைடு 

நல்லா Capra Boel சமயப 

பிணம்கொருவ் Aart Qua பேசிகு முன்றி 

னிணக்கி யருமறை ப்றுமுற் ரோந்து 

நளிகடன் ஞாலம் தளியின் வலது 

பொங்கிய விழச் சீர்ச் சய்கரப் பெயாகொயழி 

கெறியி ணிலைஇ நாரமை gi Qu 

வுலகவாசா ஹோவ்கிய மடமு 

மொமமமில எ்ர்த்றிப் (/மிபமர் மடஙகளாங் 

குணக்கேர் பீலயரு கொடிநிலை குடப்பே 

Corrs ins Qu மாபெ 12. திங்கள் 

வேட்வே னாளா ஸாட்டுபுகம் 80 Q 

யாடவினை தபுக்கு மலங்கு பிலஞசியும் 

இம்பா னரலை மேம்படு பாயலி 

னறிதுபி லமர்ந்தோன் பெறமா மசளைத் 

தன்பாலுயிரதக நன்பொற் பெயரிய 

படிமைப் பார்ப்பான் குடிமைக் கோட்ட 

பொலம்படு தாமவா பூத்த பொயகையு 

முலம்பொரு மொயம்பி ஷஞொளிருழி யேந்து 

வலங்கை மாஅல் வன்மியம பெயரிய 

5லஞ்செய் ஈன்மலர் காறுமீ ரிலஞ்சியு 

tran alto நான்மறை தெரீஇத்
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மாணாக்கரா மறுப்படை, 

தொல்லோ னெயிலடு தூாயோற் ஜொழுஉம் 
பெரு.நா லந்தண் பெரியோர Og (th be om 

மல்கு மனையரின் மாயோற கன்பு 

நயாவாழ்க்கை நிவந்தோர் தெருக்கறும் 

மன்னர் பின்னோ வளங்கெழு மறுகு 

(ட்டாச் சிறப்பிழ் பட்டுநூல் கற்க 

த்ட்டற செலவச் செட்டியர் மறுகும் 

ப௫ய வெளிய பொற்கலம் பணிசெய் 

கொசிவில் வாழ்க்கை நுண்வினைஞர் மறுகும் 

பலஃ்றொழி லியற்று மஃகலில் வாழ்க்கை 

குன்றா வேனார் குறைவி நெருக்களு 

மேதி மே௭த்தினின் தீட்பெஃ ரரமோ 

டோதரும் பல்பொரு ளொருங்குறத்தொகைஇ 

யரசுகிழை பெட்கு மியாணர் கியமக் 

கம்பலை கெழீஇய கயவா யிருக்கை 

யும்பர் மேனிலை யோங்கிய மறுகும் 

வயின்வயி னிலை்இய வான்பெருஞ் சிறப்பிற் 

பயில்கல் லூரி பலவு மான்ற 

வேத்தியல் வழாது காத்திறப் புலவ 
றந்த வுணர்ச்சியி னொருதிறம் படராப் 

பல்வழக் கறுக்குக் தெற்றியம் பலமு 

ஈன்பெரு ஞால மன்பதை மகிழ 
வாய் நூல் யாக்கைக் குரியன வாய்ந்து 

கோய்மருங் கொரிஇ மாமருத் துதவுபு 

இறப்படப் புரக்கு மறப்பூஞ் சாலையுய் 

குய்ய துவையுக கொழுஞ்சுவைக் கருளையு 

கெய்யு௩் துதைஇ கிரப்பற வல்சி
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பற வாரக் களிக்ரு மறச்சா லைகரரம் 

perry மாண்பிம் பலவு$ சொகைஇப் 

புத் த லகும் புாரைகொளர் சவணி 

முழுதுசாண் பமியாச செழு ரம் தடந்தைப் 

பயமபதி சாப்ப ணமுர்ஐபட் டி.ரிஇக் 

கண்ணி யாளெயில் இடர் அ கவினிய 

விம்சை ஈம்பி வியன்குலக் குணா௮ 

தொஙிப சிறப்பி ஜெல்லா சடிந்த 

வாங்கிலோ வரசா னரும்பெய ரானு,?இ 

யொரரமில் புலமைச் சொற்ப.பில சான்மரொ 

முகாம்குறை மன்றக் தெற்கென வடாறு 

ஞாங்கர் ஞாயம் லோங்கிய பதணஞ் 

ரூழ்வச நிலைடுச் நதுயலிடை மானார் 

மிளி/பூண் இட மிடழெனக் சவினி 
யமலுபு துணரிய கமுகுமோ ரற்றத் 

Mot ou நுனித்து.: சிகைவில் காட்சியில் 

2) ம75துபல வுப்ப்பா னின்றோர் கன்மையின் 

மாணுறப் பழுகிய சேணுயர் தெங்கு 

சேம ரிலஞ்சி திருமா வில்லமொடு 

பைஞ்சுமா முட்புறச் இரள்காய்ப் பாசலுங் 

கரு ஞனைப் புன்னைய ஈறுககண் பாதிரி 

செருவிளை யீதழி இிங்களி செல்லியொடு 

செஞ்சுடா வியில மரனு சிவணிக் 

காண்பின் வளைஇக் கவின்றலை துமிய 

கோக்கங் கவ/௪ கொச்சி யகவயின் 

மன்றல் ௪ கர்ச்தெழு மெளவல் வெண்பூ 
நரகு சழுமூ ண்றும்பூஞ் சேட
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மாரணாக்கராறறுப்படை, 

னணானங் சமழ்வி ௩ளிகண விர 

மேனை கந்தி யெழிறரு ரண்புசக் 

களவஞ் செம்ம றசர்செவ் வந்தி 

செறிந்து கறை கமாழர் செண்பூம் பன்னியும் 

பிறவுங் கெய£ழி முறையிற் சூழ்வுற 
வேதி றேளத்தி னீட்டிய பலப்பல 

Gl OBL oH Oe Out gions Caron 5s 

ந்டிற௮ும் பானவும் பாடற விரீஇ 

யரசுறை கோயிலை யொருபரிசு ௩௬௨ 

ன்ன ரமைர்த ஈகபினுக் குரிதெனக் 

கதலிகை நிறீஇய கடிசேோ கடிகத் 

தொருமூன் றடுக்கிய திருவிழை மேனிலை 
வண்ணவாடியின் மண்ணமை போப்பு 

வெண்ணருக் குரைக்தென யாண்டு &,இக் 

காலதர்ச் செந்திலை கம்பியி னணிணகம 

யாண்டாண் டமைவரக் காண்ப எட்டிப் 

பல்வகை பயிலிடம் பாக்நிடை கடைஇ 

துறைதுறை தோறு முறைபிற பிரியா 

வெண்டளச் ஈவரரு கெண்டப காற்பா 

லே துரீள் பலகை யியையக் கண்டவ 

ணுப்ப ணாங்கசான் மென்மணை மீப்பெற 

விறுமுதலு மிரந்நிடை நாளால் 
விறுசால் கம்மத்து மேவரக் குயிறறி 

நாழிகை நுனிக்கு ஈவைஇர் கருவிப் 

பொதியிற் கோல்செரிஇ முறுகச் திரிக்கலி 
னிறையும் பிறழா முறையின் முட்கொடு 
நுதியித் காட்டு நண்ணெழுச் தளவை
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தாட் பு. bi LAUT ம 
» 

Ta) LSI றுப்படை. . 8 

மைதிர் gpipall wah dus b Olastray 

Cawsn ale gf Dons Orrole தனைய 

அயர மெல்லுரி யாமெனுக் தகைய 

பொன்னெழுத்துப் படுத்த புரைசேர் முடியின 

வவிழ்ப்பத மறிய நவா? னன் ரீ 

சகோப்தர? சிவணிய தாவெள் எறுவை 

பொற்ப மருங்கிம் பெட்ப வலிதக்கனர் 

மேம்படக் கவைஇக் 

(2சசய் பரணர் சூம்கரு கரலினர் 
வண்ணக் ET PE UMD MINI oh 

செண்ணக் தமைமெைய்ப் பையொடு Oe Dé 6 om 

Qur pase கருவி புணர்)ும கிறச்தினர் 

பாரியின் வலக வேரிய முடியினர் 

வெபில்புறங் கரல்குங் கவிகைம் கையினர் 

சிரிய பபி॥றுந் சாத்து யாசிரியா 

ஈன்மரபு தோன்றிச் தொன்மை கடைக்கொளீஇ 

பரிபவுட் பேணு மிபற்கைகெறி பிறழா 
ரொஞ்சலின் ஞாலம் இயனுடங் கோர்ந்தோர 

விடர்முடிப் பொற்றை வேலை ஈராலஞ் 
சுடாஈறு வியொ௫ி தூ$கோ லனையர் 

Cas gion BD மென்மொழி யாத்த நுவற்சியர் 

வடாது தெனாது வண்மொழிப் பயிழ்சியர் 

but goer ஞாலத் துயிரொன 

வம்மாண்பு நிலைஇய வாற்றலிற் உடா௮க் 

கட்னொ வன்மை பெட்டாங்கு களக்கும் 
வாய்மை குன்றா மேயோ ரவ்வழி 

ஈஸிர்தனர் வயின்றொறு ஈகண்ணுவனர் புக்குச்
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Lb Ta, ELIT D Desoto, 

- த 
சால்பி னி. இய வற்ற தெய்ய 

வாசிலை யாட்டை, யகவையர் முதலாப் 

பல்வகைச் சிரா௮ மொல்லையின் மாட்சியர் 

மடி.யொடு துயலா மாண்பமை திண்ணி௰ம் 

கட்பிலுள்ளத்தும் ௧௮ வி.பற்கையர் 

பிணங்குதபு சால்பு னனடதர்ப் பேறா 

ரூணய்கலில் கிளர்வின் வணங்கிய பண்பிலா 

ர௬ுரை.நா லோரப்பி லுயங்கார் கொளு உ 

மெய்யா வளிவின் மையாப் பில்லா 

சோசனின் செமீடு யொள்ளிணாத் காமரை 

விசெமி/ தல்கும் வியலவசிை யோதிமல் 

கருரைக குடமசுட் டைய காட்சியர் 

பழிப்பி றொ ன்மை விமர்குடிப் பிறகோர் 

பால்வேறு பகுஇயிற் பல்வகை சொகைஇப் 

பிறங்குகரு மாபின் வருர்திரு வாளர் 

பிமிகெழு ரத்தி காடுபு கவற்சியிம 

புரைதீர் பல்கலை கற்பப் போ்தோர் 
பூணூடை யாகத் தியாணா வனப்பினர் 
பெரிதுமகிழ் சிறப்பிற் திரியா வுளத்தொடு 

பேணிய வன்பி௰் காணுபு மகம ஈது 

பைதல் சாலார் கொய்தமை கிமிகுடைப் 

பொறிகற் பலகை கெழிதீர் வெண்டாள் 

போர்ப்புடைப் பன்னூல் யாப்பற ஜெமிரிப் 
பெளவமொலி யவிர்தாங் கெவ்வமில் பாலாம 

சம்பா னெஙியி னிற்பச் காண்புழிதீ 

தமசோ ரன்ன வமரா கோக்கமோ 
டமிழ்துபயின் றன்ன வஞ்சொ லளைஇ



LOT GY LEI ஈர்றுப்பகூட, 

யார்வ ப ர்ொள வேர்புளம் ila ave 

நிறைவம் பேணி பிரைப்பன வுளதுனிதி. 

இல் செய்ம்மார் காகலிம் றுனைவொாரீடு 

புகந்தும்ட்டு விஷைல| மூர் துவெகுள் வின் மி 

பூற்றாு நுதைடுக் கேட்டறி யளவையி [ன 

னெண்மையினுரைக்குஞ் சொன்மைதக் குளவெ 

வேறிய மஷ்மெொ மாறுகொள லொரிஇ 

யைய முசலன கொய்திம கடைஇ 

யொல்லுவ கரைக் கல்மலன் சும்மையோ 

டொட்டை புளத்தின் கோட்டம் விதாப்ப 

வெளவிய நிம்பிரி செவ்வனம் Curae 

ய3கலில் சால்பொட வெ .நால் பயித்மப் 

பாவை யென்ன வோவயின் நிரீஇ 

மடியெழு தூற்றிற கசெவை யுணா௮ப் 

பருகு5ா தன்மையி னருக லிலரா 

வழக்கிய நிறப்பட நூவர்சியோ டோர்ந்து 

சொற்றன வள்ளிக் சம்றன மட்டும் 

பல்காற் கெழிதி யொல்கா விருக்கையிழ் 

கேட்டவட் போற்மினர் பாற்படப் பயின்று 

கைப்பன கடாஅய்க் கடாவிடை மாற்றி 

மற்று மற்று முட்டற வுசா௮ய் 

நீயார் மூசார் நேர்மைபி னிலத்தலி 

னமைவரு பொருளுடங் க/தியா காண்பின் 

மஹறைவ வயலொன் ரப வியி 
னிறையிற் காண்பன நிச்சலு மெனவல$ 

தீறைதரு மெனைத்து மாய்ந்த முறையினின் 

மிட்ட வேரு மியலும் பிரிப்பின்
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மா.க்கரா॥றுப்பை, 

மாண்ட மறமொன் முதலு மின்ன 

தொகைக் கூறு மிகையது நாலு 

மின்னுச்சுவை நுழனி வெம்மை ரடர்கலென் 

றின்ன பகுதிய வாயப் பொருளினும் 

வலித்த லகற்றன் மாற்றலென் நின்ன 

கலித்த பான்மையிற் கண்டீ டாக 

ஈட்டிச் சொலூ௨உ௰ தோமி மானு 

மோங்கிய சிறப்பிற் எங் கதையோ 

டரசிய னன்மொழி யருங்காப் பியமு 

மோவலில் கைவினை யோவத் தியற்கைபு 

நிலனீ டியற்கை மெட்டி. ௬ விசும்பிற் 

பலவொண் பூஞ்சுடர் பெயுகாள் கோளினப் 

புடைபெயர்ப் புறழச்சி புகனற பலுவலு 

மன்பசை கண்ணென வலபப மேம்பட 
நன்கன நிலைஇய ஈ௩ற்கணி நாலும் 

பல்லா மெல்லாம் பகர்வட மொழியொடு 

நல்லாறு துசைஇ கவிறமி (யலுஞ் 

சொல்வளக் கெழுமிச் துவன்றக் கூற 

வொல்வன பயின்று வல்லே யாயிடைப் 

பொதிசேர் வல்சி புனையின் மிசைந்து 

பூட்டைக் கூவனீர் வேட்டவா பருகக் 

கதிரகாய் ஈண்பகல் கழிப்பனர் துவச 

முன்னர் வலக்காங் குபக்கெறி காண்மார் 

பன்னுமொழி யின்சுவை பண்புளிக் கொளீஇ 

யாயிடை யாக்காம் கன்புதகத் ததைஇச் 
திரைகவுள் வெள்வாய் ஈரைமுு பார்ப்பான் 

20 முக்கா லிடையமைகத் செக்கர் வெண்மண
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லிருந்தையொமு கமநூ விட்ட நூதையிம் 
மெண்புல் வாக்கிச் சிரகத் தேக்துபு 

முமையி ஓதவளி னவைகதபத் 05680) 

பொழுதுகல் சேராப் போழ்தத்துப் பெற்றிழ் 

சமும முடி.தீத குடுமியர் விழுமிய 

வரியா£ கசசினர் பெரிதுமகிழ் சிறப்பப் 

புனனுரை கடுக்கும் பொற்ப, தெற்றுக் 

GIONS DIDS Ost one டயாந்து 

மல்லிய னெறிடனி செவ்வனம் பயின்று 

வைகலு மிங்ஙன் வழா௮ மாண்பிற் 

கல்வித் தழையின் கடைமுமை போதி 

யவ்வவ் விற்றியாண் டெவ்வமில் கேள்விக் 

குகப்பக் கூறி யிகத்த லொரிஇ 

மேலுயர் கல்விபுஞ் சாலப் பயின்று 

பறைந்தாங்கு வினாவின பகர்ச்திறை நெறிசெர் 

துறைப்பாற் புக்குச் துணைத்தக வொரீஇத் 
நுனைவி னளிபொரு டொகூஉ மழ ர்சியின் 

முன்னும் பின்னும் துன்னுவ வலஇ 

மேதகப் பொலியும் விளக்கங் காணாப் 

சென்மதி யின்னே சிறியோ யித்தைபிப் 

பாய்தரு விருசசியின் பயந்தேர் வாயி 

நன்னர் நாளா னடநீ யாம, அதுவே 

தொடுகட லாடைக் துவரை யாண்டோன் 

வண்ணப் பெயரிய வண்ண றலைவனா 

வெண்ணருஞ் சறெப்பினத் தொன்னகர் நிலைஇய 
முரஞ்சிய வறிவின ரரம்பில் பண்பினர் 
பல்லோர் குழீஇ தொல்லிய னெறிப்படக்



14 மாணாக்கராற்றுப்படை, 

கரப்பில் காண்பிற் புரக்கு மாண்பஃ 

தாவயிற் நனைதன் மேவரச் செலீழி 

915 முன்னிய கவற? முகத்திற் காண்வாப் 

பன்னல் பலவொரீஇப் பண்புளிப் போற்றி, ௮கரபாற் 

போர்த்து வலந்துழி யேய்ந்த தோர்ந்து 

நின்னையு மக்நெறிக் சட்டி கினக்குறு 

தெருமரல் கடைஇச் செஞ்சோற்று வகிக் 

920 யரிறபத் தருமா மமைத்தறுவை தரீஇ 
யடிபுதை யாண மாகச் தெழிற்பை 

குடைபல நாலோ டடைவி லுதவ 

வவ்வழி நிலைஇக் கவ்வை சடிந்து 

பெட்பிற் பேணிய பெட்டாங் குற்றுக் 

929 கழுமிய வுவகையிழ் கண்கூ டாக 

மதைஇய நகோக்கத்து வளம்பெறு இற்றி 

பவ்வழி பெனையகத் துள்ளுவை கொல்லோ 

வெவ்வழிக் கொளீஇ மிகையர் கெஞ்சத் 

துய்வழி யுள்ளினு முள்ளா தொருவினுங் 

980 கவ்வை யுள்ளச் கவலபறச் செய்ம்மார் 

செவ்வனுரை வலந்த இவ்வயிற் ௪௫௮ 

னுமரே நீயே நுன்மா புளசா 

யயமரிய யார்க்கு மல்புதக நிலைஇ 
வாழிய வைகுதல் வாய்வ 

தாழிசூழ் வையத் தரும்புகழ் நிலத்தே, 
மாளுக்கராற்றுப்படை முற்றிற்று, 

அண்டு மகவை




