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Sores தி துணை. 

ஆதி குமர குருபர அடிகள் 

தினைவுத் தமிழ்ப் பரிசுத் தொகுதி 

பதிப்பாசிரியர் : 

வித் துவான் மூ. அருணாசலம் பிள்ளை 

து தமிழ் ஆசரியர்... 

அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம். 
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அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்சாரால் வெளியிடப்பட்ட த 

"1945



 



முண்ணுரை 

,இருப்பனந்தாட் காசமடத்துத் தலைவராகிய அருட்டிருவாளர் 

கர வாசி சாமிகாதத் தம்பிசானவர்கள், மக்கட்கு மொழியறிவும் 

கடவுளுணர்ச்சியும் இன் நியமையா ser Clever Lien gs யுணர்ந்து மிழ் 

“மொழியையும் சைவ கெறியினையும் LAAT DUP BILD வளர்த்தற்கு முன் 

வந்தார்கள். அதனால், சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்அத் சனித்தமிழ் 

வித்துவான் தேர்வில் மு.கல் முறையில் மு,கல்வசாகத் தேர்ச்டி பெறு 

வோர்க்கு ஆ.பிசம் ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்படவேண்டுமென்று அதற் 

குரிய முதற்பொருளை.. அப்பல்கலைக் கழகத்தாரிடம் அளித்துள்ளார் 

கள். அவ்வாறே, அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகச்தும், தமிழ் நால் 

'வெளியீட்டிற்காகவும், , சேவாக் இருமுறை, தமிழிலக்கியம், இலக் 

கணம், நீதி gra, Fw pre, இசை' யென்பவற்றின் பரிசுகட்கா 

சுவும் பெரும் பொருள் உதவியுள்ளார்கள், அப்பரிசுகளுள், காசி 

வரச ஆகி குமசகுருபச அடிகளார் நினைவுச் தமிழ்ப் பரிசு என்பது 

-ஒன்னாகும், இப்பரிசுக்காக மூவாயிரத்தைந் நாறு ரூபாய் ஒக்கப் 

பட்டுள்ளன. அம் முதற் பொருட்குக் கடைக்கும் ஊஇயச்திலிருக் ga 

ஆண்டுதோறும் நா.று ரூபாய் பரிசாக வழங்கப்படும். 

இப்பரிசுத் தேர்விற்குரிய நால், sou அ நான்கு தமிழ் நால் 

களிலிருந்து தொகுக்கப்படும். இத்தொகை மாலின்கண், பரிசுவிதி 

முறைப்படி, பரஞ்சோதியார் திருவிளையாடற் புசாணச்திலிருக்து 

200 பாடல்களும், இருவிடைமருதார் ச் தல புசாணத்திலிருந்து 

50 செய்யுட்களும், ஏனைய 62 நால்களிலிருக்தூ 500 செய்யுட்கள் 

அல்லஅ 5000 வரிகளும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்சண் அடங் 

இய. 750 செய்யுட்கள் அல்லது 8000 வரிகளும் மனப்பாடம் 

இருத்தல் வேண்டும்.  வாய்மொழியாகவும் எழுத்தாகவும் தேர்வு 

ஈடைபெறும். எல்லாவற்றிற்கும், பொருள், கருத்துசை, அருஞ் 

சொற்பொருள், விளக்கவுசைக் குறிப்பு, .ுவ்வப் பகுகிகள் அமைந் 

துள்ள இடங்கள் முதலியன தெரியவேண்டும். வாய்மொழித் தேர் 

-வில் செய்யுட்களைச் செவ்வனே இசையோடு பாடிக் காட்டுபவர்க்குச் 

தனியே 10 மதிப்பெண்கள் உண்டு, கான்கு ஆண்டுகட்கு ஒருமுறை 

மேலே காட்டியவாறு 64 _நூல்களிலிருக்து வேறு வே.ஐ 750 செய் 

யுட்சள் அல்ல 8000 வரிகள் தெரிர்தெடுச்.து.ச் தொகுக்கப்படும்
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அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தாசால் ஆண்டுதோறும் இச் 

தொகைநூற் பரிசுத் தேர்வு நடத்தப்பெறும். இத்தேர்விற் கலந்து 

கொள்ள விரும்புவோர் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்துத் தனித்தமிழ். 

வித்துவான். முதற் பகுதி (பிரிலிமினெரி) யிலா தல், அண்ணாமலைப் 

பல்கலைக்கழகத்துப் புலவர் 'மு.தற்பகுதியிலா தல் தேர்ச்சி பெற்றிருத் 

தல் வேண்டும். பிற பல்கலைக் கழகங்களில் இதற்கு நிகரான தகுதி 

யுள்ள தேர்வுகளில் தேர்ந் தவரும், மஅசைத் தமிழ்ச்சங்கத்.துப் பால 

பண்டி தத்தேர்வில் வெற்றிபெற்றோரும் கலர்துகொள்ளலாம். குலம் 

கொள்கை, ஆண் பெண் என்பவை பற்றிய வேறுபாடு கருதப்பட 

மாட்டா. நூற்றுக்கு -60-க்குக் குறையாத மதிப்பெண் பெற்று: 

முதல் முறையில் முதல்வராகத் தேர்ச்சியுற்றவசே பரிசு பெறுவர் 

ஒசே காலத்தில் ஜரளவான மதிப்பெண்களை ஒருவர்க்கு மேற்பட்ட 

வர் பெறுவாசாயின், அவர்கள் பெயசெழுதிய €ட்டுக்களை யொன்று 

சேர்த்துக் குலுக்கி ஒருவர் பெயசே தேர்ந்தெடுக்கப்படும். எக்: 

காரணத்தாலும் பரிசுத் தொகையைப் பிரிக்கவும் குறைக்கவும். 

முடியா gi: 

அ௮௮பத்துநான்்கு நூல்களையும் ஊக்கத்தொடு : படித்தற்: 

பொருட்டே இச் தொகைநாற்பரிசு ஏற்படுத்தப்பட்டு. காச வாசி 

சாமிரகாதத் தீம்பிசானவர்கள், ஆதி குமசகுருபர அடிகளார் நினைவு: 

குறித்து இப் பரிசை ௮மைத்தார்களாயினும், இவ்விரு பெரியாரையும் 

எஞ்ஞான்றும் நினைவிலிருத்துதற்கு அறிகுறியாக இப் பரிசுத் 

தேர்வில் எல்லோரும் கலந்அ வெற்றிபெற்று இன்புறுவாராக, 

பதிப்பாசிரியர்.



APPENDIX C—1 
‘SRI KASIVAS] ATHI KUMARAGURUPARA SWAMIGAL 

MEMORIAL TAMIL PRIZE. 

BY 

- His Hotryess Smasri Kastvasr 
SvaMINarHa TaMBIRAN Svamigat AVERGAL 

OF TIRUPPANANDAL. 

ந. This Endowment was founded by His Holiness Silasri Kasivasi 
Svaminatha Tambiram Svamigal Avergal of Tiruppanandal to encou- 
rage tite study of 64 selected books in Tamil Literature. 

2. The endowment for the prize consists of 3% Government 
Promissory Notes of 1949-52 (Defence War Loan) of the face value of 
Rs. 3,500/- (Rupees Three Thousand and five hundred only). The 
interest on this investment shall be utilised for the‘ award of a prize 
annually of the value of Rs, 100/-. The balance of the interest 
after the award of the prize will be-added to the corpus of the fund. 
When the above pro-notes mature, the proceeds shall be invested in 
other Government securities yielding a higher fotal inconte for the 
Endowment. ° 

3. The following are the terms of award of the prize :— 
(i) The Prize shall be awarded irrespective of sex, caste, religion. 

and nationality. 

' (ii) To be eligible for the award, the following shall be the. 
conditions :— 

(a) A pass in the Preliminary Examination of the Vidvan 
course, Tamil alone, of the Annamalai or the Madras: 
University or any other examination (ofany University 
which has already been ‘or may be established here- 
after) which may be considered equivalent to the 
Preliminary Vidvan Examination of the two Univer- 
sities above-named, or the Bala Pandita Examination: 
of the Madura Tamil Sangam, as a condition precedent 
to appearance for the test, 

(6) First rank at the first appearance with not less than 
60% of the marks in a competitive test to be conduc- 

‘ted annually for the purpose by the Annamalai 
‘University. A selection of 750 stanzas of which 200 
from Tiruvilaiyadalpuranam 50 from Tiruvidat- 

' marudur Thala Puranam and the remaining 500 or 
2,000 lines from the other 62 books in the list
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‘appended hereto, will be made once in every four 

‘years by the Annamalai University—the selections 

for one period of 4 years being different from those 
for the next period or periods of four years. At the 
competition (i) the first part will consist of a memory 

test of selections made by the examiners out of the 

750 stanzas. In this oral memory test special credit 

will be awarded for singing the verses in correct 
music ; for this singing the marks will be 10; (ii) The 

' second part will consist of a test of the meaning and 

thé purport of the 750 stanzas above referred to, 

wherein a knowledge of the meaning of words, para- 
phrase, purport of the verses and the special extent 

notes will be tested ; and (iii) The third part of the 
competition will consist of giving explanations with or 
without reference to the context to: portions of all 

the 64 books chosen by the examiners. 

(iii) ‘If two or more competitors should be considered equally 
eligible 1 for the award, lots shall be cast to decide who 

_ will ha¥e the prize or prizes of the year. 

4. The Prize shall be awarded ata meeting of the Syndicate of 
‘the Annamalai University. Ifin any year the prize-winner is unable 
to be present to receive the prize, the Syndicate shall ‘arrange to send 
him the prize amount. If the prize-winner dies before the prize is 
presented to him, the prize amount shall be paid to his legal heir or 
heirs. 

5. The prize amount shall be paid either in cash or bs cheque 
and shall not under any circumstances be either divided or reduced. 

6. Ifin any year, or a series of years the prize be not awarded, 
from out of the annual interest of the endowment, Rs. 50/- in each year 
“of no award shall be set apart. The entire amount so set apart shall 
-be awarded in the subsequent year to the candidate eligible -for the 
award along with the prize amount of that year. After setting apart 
Rs. 50/- as above, the balance of the annual interest shall be added to 
the corpus of the fund at the end of each year. 

7. Ifin the process of investments, the face value of the paper 
increases and an.addition to income results either by addition of 
unspent amounts under clause (6) above, or by reinvestments, such 
additional inoome may, at the discretion of the Syndicate of the 
Annamalai University, be utilised to institute: second and third prizes 
-and, thereafter, to increase the value of each one of the three prizes.
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. 8. ‘The Syndicate shall at the end of each year communicate to: 

' the Donor or te the Donor’s successors-in-interest the name and. 

address of the prize-winner and the amount of the prize and if in any 

year the prize be not awarded, the amount at credit at the end of the 

year and shall also publish the same in an important Tamil Daily 

Newspaper. This Deed, shall be published along with the deeds. 

relating to the Rs. 1,000/- ‘Tamil Prize Endowent perpetuating the: 

memory of King George V in the Madras University and the Raja 

Raja Abhaya Kulasekhara Chola Maharaja Memorial Endowment, the 

Tiruvalluvar Niti Nul Prize Endowment, and the Sekkilar Nayanar 

Memorial Tamil Prize Endowment in the Annamalai University made. 

by the same Donor in every one of the publications made under the: 

‘Qnd Endowment mentioned above. 

9. The income from the Endowment and the accumulations 

thereto shall not be diverted to any other purpose. 

௫. 

ட 5 நூல்களின் பெயர்கள் நூலாசிரியாகளின் பெயர்கள்: 

௫. கு ் 

1 கந்தர் கலி வெண்பா ் குமரகுருபர ௬வாமிகள் 

9 ௪கல கலாவல்லி மாலை ' குமரகுருபர சுவாமிகள் 

8 குமரேச சதகம் : குருபாத தாசர் 

4 தண்டலையார் சதகம் படி.க்காசுப்புலவா 

5 சரசுவதியந்தா தி .... கம்பர் 

6 அருணகிரியந்தாதி ட கூகை நமசிவாய தேவர் 

7 அபிராமியந்தாதி . ௮பிராம பட்டா 

8 இருப்புகலூர் அந்தாதி கெற்குன் றவாண முதலியார் 
09 இருவேங்கடத்தந்தாதி பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் 

- 10 பழமலையந்தாதி சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

11 மறைசையந்தாதி | சின்னத்தம்பிப் புலவர் 

12 கல்வளையந்தாதி சின்ன த்தம்பிப் புலவர் 

13 இருவரங்கத்தந்தா தி _ பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் 

. 14 இருச்செர்தில் கிரோட்டண  இவப்பிரகாச சுவாமிகள் 
யமகவந்தாதி 

15 இருக்கருவைப்பதிற்றுப் அதிவீரராம பாண்டியர் 

பத்தக்தாதி 
16 மதுரைப்பதிற்றுப் பரஞ்சோதி முனிவர் 

் பத்தர்தாதி 
17 கலைசைச்சிலேடை வெண்பா தொட்டிக்கலை சுப்பிரமணிய, 

் ் தம்பிரான்
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18 சங்கைச்சிலேடை வெண்பா : 

19 Qa@s மாலை 
20 திருவரங்கத்து மாலை 
21 சோணசைல மாலை 

22 பெரியராயகியம்மை 

இருவிருத்தம் 
23 மதுரை மீனாட்சியம்மை 

இரட்டைமணிமாலை 

24 சிதம்பர மும்மணிக்கோவை 

235 நால்வர் சான்மணி மாலை 

26 திருவாரூர் நான்மணி மாலை 
- 37 செங்கழுநீர் விநாயகர் 

பிள்ளைத்தமிழ்: 

‘28 முத்துக்குமாரசுவாமி 

பிள்ளைத்தமிழ் 

29 அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ் 
30 மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 

31 இருவிடைமரு தருலா 

32 தஞ்சைப் பெருவுடையாருலா 
௮9. இருவெங்கையுலா. 

௮4 இராசராச சோழனுலா 
௮5௦ நெல்விடுதூது 
௮6 பணவிடுதூது 

37 கெஞ்சுவிடுதூ.து 

58 தமிழ்விடுஅ.து 
59 வருணகுலா தித்தன் மடல் 
40 இத்திர.மடல். 
41 வெங்கைக் கலம்பகம் 

43 மதுரைக் கலம்பகம் 

43 காசிக் கலம்பகம் 

44 அழகர் கலம்பகம் 

45 சிதம்பரச்செய்யுட் கோவை 

40 சமுத்திர விலாசம் 

47 சந்திர விலாசம் 

நூலா௫ிரியர்களின் பெயர்கள் 

நமச்சிவாயபி புலவர். 
இமாமலிங்க ௬வாமிகள் 

பிள்ளைப்பெருமாளையங்கா A 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

குமாகுருபா சுவாமிகள் 

குமரகுருபர சுவாமிகள் 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

குமரகுருபர சுவாமிகள் 

சிவஞான சுவாமிகள் 

குமரகுருபர எல்ளயிகன் 

சவெஞான சுவாமிகள் 

குமரகுருபர சுவாமிகள் 

மீடைைசசுந்தரம் பிள்ளை 
சிவக்கொழுந்து தேசிகர் 

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

ஒட்டக்கூத்தர் 

மீனாட்டுசுந்தரம் பிள்ளை 

காளமேகப் புலவர் - 

கிவப்பிரகாச் சுவாமிகள் 

குமரகுருபர சுவாமிகள் 

குமரகுருபர சுவாமிகள் , 

G வம்பத்.சார்க்கவிகுஞ்சாபாரதி 

குமரகுருபர சுவாமிகள் 

கடி.கை முத்துப்புலவர் 

மாம்பழக்கவிச் ௪ங்கராவலா்
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நூல்களின் பெயர்கள் ூலா௫ரியாகளின் பெயர்கள் 
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48 முக்கூடற்பள்ளு: 
49 கதிரைம்லைப்பள்ளு © 

50 திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் 

51 “சரபேர்தா பூபாலக் குதவஞ்சி சிவக்கொழுச்து தே௫கர் 

52 கலிங்கத்துப்பரணி ...... சயக்கொண்டான்;. : 

63 சீகாழிக் கோவை... மீனாட்செந்தரம் பிள்ளை. 

54 வெல்கைக். கோவை சிவப்பிரகாச ௬வாமிகள் 

55 கோடீச்சுரக் கோவை சிவக்கொழுச்து தே௫கர் 

56 தஞ்சைவாணன் கோவை பொய்யாமொழிப் புலவர் 

57 அரிச்சந்திர சரிதை ஆசுகவிராசர் 

58 ஈளவெண்பா - புகழேர்இப்புலவர் 

். 59 நைடதம் -. அதிவீர ராம பாண்டியர் 

60 இரகு வம்மிசம் அரசகேசரி 

61. பிரபுலிங்க லீலை. இவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

62 கோளத்திப் புராணம் கருணைப்பிரகாசர் 
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

வேலைய சுவாமிகள் 

63 திருவிடைமருஅர்த் தல - சவக்கொழுர்சது தேூகா் 
புராணம் 

64 Sgeiearep புராணம் ... பரஞ்சோதி முனிவர்



இ தாடர் 
எண். 

பொருளடக்கம். 

தூற் பெயர், 

கந்தர் சலிவெண்பா 

சகலகலாவல்லி மாலை 

, குூமசேசர் சதகம் 

தண்டலையார். சதசம் 

சரசுவதி அந்தாதி 

அருணகிரி யந்தாதி 

அபிசாமி யந்தாதி 
திருப்புகலூரச்சாதி 
திருவேங்கடத்தந்தாதி 

பழமலையந்சாது 
மறைசை யந்தாதி 

சல்வளையந்காதி 

திருவசங்கத் தக்கா தி ; 
திருச்செந்தில் நிசோட்டக யமக அந்தாதி 
திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்தந்தா தி. 

மதுரைப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி 

கலைசைச்சலேடை வெண்பா 
சிங்கைச் சிலேடை 

இங்கித மாலை 

S@aras sgn மாலை 

சொணசைல மாலை 

பெரியகாயகியம்மை தி தருவிரு,த்சம் 
ம.தசை மீனாட்சியம்மை இசட்டை மணிமாலை 

சிதம்பச மும்மணிக்கோவை 

நால்வர் கான்மணி மாலை 

திருவாரூர் சான்மணி மாலை 

செங்கழுகீர் விராயகர் பிள்ளைத்தமிழ் 
முத் அக்குமாரசாமி பிள்ளைத்தமிழ் 
அமுதாம்பிகை பிள்ளை த.சமிழ் 

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் 
திருவிடைமருதருலா 
குஞ்சைப் பெருவுடையாருலா 
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9 . செய்யுள் . அடிகளின் 
தொடர் pnp பெயர், எண்ட எத் 

89 திருவெங்கையுலா ப ப டு 20 

34 இசாசசாச சோழனுலா ன 26: 

35 மகெல்விடு தூது se 40- 

86 பணவிடு தாது we _ 30° 

871 கெஞ்சுவிடு தூது _ wn 32 

88 தமிழ்விடு தூது . ன AQ: 

89 வருணகுலாதித்தன் மடல் வ 54 

40 சீத்திரமடல் oe we 40- 

41 வெங்கைக்கலம்பகம் 4 16. 

42 மதுரைக் கலம்பகம் 4 16 

48 காக் சலம்பசம் டக 16 

44 அழகர் கலம்பகம் 4 16: 

45 சமுத்திர விலாசம் 4 16: 

46 சந்திர வியாசம் : 4 ட 16 

41 முக்கூடற்பள்ளு 8. 12: 

48 குதிரைமலப் பள்ளு யூ 12 
49 Ggsburé Oedup_ Carena 2 12 

50 திருக்குற்னுலக் குறவஞ்சி 8 15- 

51 , சாபேர்தீரபூபால குறவஞ்சி “J 16 

52 கலிங்கதஅப்பாணி 20 AQ 

a3 சகாழிக்கோவை 9 36: 

54  வெங்கைக்கோவை $. 36: 

55 கோமச்சுரக் கோவை 0 36 

56 தஞ்சை வாணன் கோவை 9. 806: 

51 அரிச்சந்திர புராணம் .. 26 104 
58 நளவெண்பா 20 80 

59 நைடதம் 80 120: 

60 இசகுவம்மிசம் 34: . 136. 

61- பிசபுலிங்கலிலை 90 116 

68 கொளத்திப் புசாணம் 38 152 
68 திருவிடைமருதூர் த் தலபுராணம் ட 80: 200° 

64 ப.ரஞ்சோதி-திருவிளையாடற் புசாணம் 200 . 800° 

3000:



கடவுள் துணை 

திருச்சிற்றம்பலம் 

குமாகுருபா சுவாமீகள் இயற்றிய 

இருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா 

பூமேவு செங்கமலப் 'புத்தேளுந் தேறரிய 

பாமேவு “தெய்வப் பழமறையும்--“தேமேவு 

(நாதமுநா தாந்த முடிவு Gono Ht gS 
"போதமுங் காணாத போதமாய்--“ஆ தி நடு 

5. அந்தங் கடந்த'நித்தி யானந்த போதமாய்ப் 
 பந்தந் தணந்த பரஞ் சுடராய்--வந்த 

_ "குறியுங் குணமுமொரு “கோலமுமற் றெங்குஞ் 

செறியும் “பரம சிவமாய் -- அறிவுக் 

10. 

*கனாதியா '*யைந்தொழிற்கு மப்புறமா யன்றே 

”மனாதிகளுக் கெட்டா வடி.வாய்த்--"தனாதருளின் 

“பஞ்சவித ரூப பரசுகமா யெவ்வுயிர்க்கும் 

தஞ்சமென நிற்கு தனிப்பொருளாய்-”எஞ்சர த 
  

1 நான்முகச் சடவுள், 
பாடல் வடிவில் அமைமர்த$ பரவுதல் 
பொருச்திய என்றலுமாம். 

் வேதம்; கடவுட் பழம்பாடல் '' என் 
்... பர் மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் சமிழில், 

* தெய்வத்தன்மை. 

் நாத தத்துவமும், 
6 குற்றம். 
7 அறிவு. புத்தேளூம் மறை முதலிய 

சான்கும் காணா போதமாய் என்க, 
8 முதல் இடை இறுதி யென்பவற்றைக் 

கடர்த$; தோற்றம் கிலை கேடுகள் 
இல்லை யென்றபடி. ₹ அஇ.ஈடு அந்த 
மிலா அளவில் சோதி” (சிவஞான 
சத். 2) :: ஆதியனேயந்த ஈவொஇயல் 
லானே” (இருவாச.) *: மூலமு ஈவெ 
gay மிசச்து, சால மூன்றுஙி 
கடந்த கடவுள் ” (பட்டின- திருவிடை 
மருதார்) என்னும் : அருட்பெரியார் 
இருவாக்குக்கள் ஈண்டு சேடரக்கற் 

பாலன. 
9 உண்மை இன்பம் அறிவு ஆ௫; ** உண்மை 

யறிவானர்த வருவா '' என்பர் பரஞ் 

சோதியார். 
எனப்படும், 

10 இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்கெ. 
11 பெயர். 

15 உருவம். 
1 முருகக் கடவுளுக்கும் சவபெருமானுக் 

கும் வேற்றுமையின்மையின் இப்பெய 
ராஜ் கூறினார் ழ இங்கனமே சிவபெரு 
மானுக்குரிய அடை மொழிகள் பல 
மூருகச்சடவளுக்கு ஏற்றிக் கூறப்படு 
தலை இர்நாலுட் பின்னுங் காணலாம். 

1* ஆதியற்றது; எல்லைக்குட் படாதது 
என்பது கருத்து. 

படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத் 
தல் அருளல் என்பன. 

உள்ளம் முதவிய சுருவிகளுக்கு. 
17 தன்னுடைய. 
8 அயன் அரி அரன் மகேசன் ௪தா சிவன் 

என்னும் ஐவர் இருவருவங்கள். 
19 பற்றுக்கோடு, 

20 குறையாக கிறைவு. குறைவிலா 
நிறைவே ?? என்றார் ஆளுடைய அடி 
களார். 

இவை சச்சதொனக்தம் 

13 

16
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பூரணமாய் ”நித்தமாய்ப் போக்குவர வும்”புணர்வும் 

காரணமு மில்லாக் “கதியாகித்-- தாரணியில் 

15. “இதந்திரசா லம்புரிவோன் யாவரையும் தான்மயக்கும் 

நீதிரத்திற் சாராது சார்வ.து போல் -- முத்.தும் 

”கருவின்றி நின்ற கருவா *யருளே 

உருவின்றி நின்ற வருவாய்த் -- “திரிகரணம் 

ஆகவரு ”மிச்சை யறிவியற்ற லால்”இலய 

20. "“போக”வதி காரப் பொருளாகி -- ஏகத் 

“அருவு மருவு முருவருவு மாகப் 
“பருவ வடி.வம் பலவாய் -- இருண்மலத்துள் 

மோக முறும் பல்லுயிர்க்கு முத்தியளித் தற்குமல 
பாகமுற வேகடைக்கண் பாலித்துத்-- தேக மூறத்: 

95. தந்த வருவுருவஞ் சார்ந்த**வித்து மோனெிமான் 

“பெத்த முறவே பிணிப்பித் து -- “மந்த்ரமுதல் 

1 அழிவில்லதாய், 30 ஒன்றுதல். 
*” தொடர்பு. * போக்கும் வரவும் புணர்வு 3 gs se, 

மிலாப் புண்ணியனே ?? (திருவாச.) 33 தொழில் புரிதல், 
3 புகலிடம். - 53 அயன் அரி அரன் மசேசன் சதாசிவன் 
₹* மாயவித்தை, விந்து நாதம் சத்தி சவம் என்பவற் 
6 உபாயம், *£ வலிகொ ஸிந்திரசாலஞ் அள் முன்னின்ற மான்கும் உருவத் 

செய்வோன் நனை மயச்சாது, உலூல் இருமேணிகள், பின்னின்ற நான்கும் 
மற்றுள மனிதரை மயக்கு தலொப்ப ”” அருவத்திருமேணிகள். இடை நின்ற 
என்றார் மரு தவன புராண ஆூரியர், ஒன்றும் ௮௫ a G a க் திருமேனி. 

2 சுயம்பு; தானே தோன்றியது, இவற்றை நவச்தரு பேதமென்பர். 
* அருளே உருவாயெனச் கூட்கெ, ₹ ஈசனருள் இச்சையறிவியற்றல் இன் 
5 உள்ளம் மொழி மெய்கள். பம் இலயமொடு போச மதிகாரமாஇத், 
59 இச்சா ஞானக்கிரியா சத்திகள், (இர் தேசருவம் அருவுருவம் உருவமாக ” 

நூலின் 09-ம் அடிபார்க்க,) (சிவஞான.-8.) 

6 Hag சத்தி காதம் விந்து ௪கா௫வன் இகழும் ஈசன் 
உவ 6 SGM உருச்திரன் தான் மாலயன் ஒன்றி னொன்ளுய்ப் 

பவர்தரும் ARG reall a குருவகாலுபய Quon or cap ts 
ஈவக்தரு பேகம் ஏக நாதனே ஈடிப்ப னென்பர் ?? [ஷை சுப-104], 

“* அன்பர்களின் பக்குவத்திற்கேற்பக் 50 கட்டு, 
கொள்ளப்படுர் இருவருவங்கள், * மச்திரம் பகம் வன்னம் புவனம் தத் துவம் 

55 இம் மூன் தனையும் மூதையே சுத்த கலை என்பன. 
மாயை அசுத்த மாயை பிரஇருதி மாயை 

யன்பர்.
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ஆற் "த்து வாவு மண்டத் தார்ந்தவத்து வாக்களுமூற் 

கூறத் தகுஞ் SAM pln கூட்டுவித்து -- மாறிவரும். 

ஈரிரண்டு தேற்றத் “தெழுபிறப்புள் யோனியெண்பான் 

90. ஆரவந்த நான்கு நூ முயிரத்துள் --“தீர்வரிய 

"கன்மத்துக் போய்க் “கறங்குஞ் சகடமும்போற் 

*சென்மித் துழலத் திரோதித்து -- வெற்” நிரய 

சொர்க்காதி போகமெலாந் “ துய்ப்பித்துப் பக்குவத்தால் 

நற்தா ரணஞ்சிறிது ந எண்ணாகும் -_தர்க்கமிடும் 

35. 

நன்னா லெனத்தெரிந்து ந 

விரதமூத லாயபல 

தொன் ஞனூற் பரசமயத் தோறு ” மதுவதுவே 

நாட்டுவித்து --  முன்னூல் 

“மெய்த்தவத்தி னுண்மைச் 

சரியைூரி யாயோகஞ் சார்வித் -- தருள்பெருகு 

சாலோக சாமீப் சாரூப மும் புசிப்பித் 

0. “தாலோகந் தன்னை யகற்றுவித்து — ஈல்வகையாம் ' 

“சத்திறி பாதந் தருதற் “இருவி வேயும். 
ஒத்துவருங் கால முளவாூப் “பெத்த 
“மலபரி பாகம் வருமளவிற் பன்னாள் 

“அலமருதல் கண் ணுற் றருளி --- உலவா 

45. ' தறிவுக் கறிவாகி யவ்வறிவுக் கெட்டா 

நெறியிற் செறித்தநிலை நீங்டுப் __ஈபிறியாக் 
  

88 வழி; இவை பிண்டத்துள்ளன, 
39 கட்டு, 

40 நால்வகைப் பிறப்பு ; மூட்டை வேர்வை 
வித்து கரு என்பவற்றிற் பிறப்பன. 

*! தேவர். முதல் தாலம் ஈமுகக் கூறப்படு 

வன. 
43 நூகர்ந்தாலன்றி நீங்குதல் இல்லாத. 
8 வினைகளின் வயப்பட்டு, 
“*-காற்றுடியும் வண்டியின் சக்கரமும். 

19 வாதம் இடுஇன்ற, 
60 ௮வ்வச் சமய நூல்களே. 

! உண்மைத் தவத்தின் பயனாக. 
்? அய்க்சச் செய்௫, 
8 செளிர்சத அறிவை விரிவடையச் 

செய்து $ இதனை அலோகம் என்பதன் 
விகாரமாசக் கொண்டால் அறியா 
மையை நீக்கி யென்க, 

* மந்ததரம் மந்தம் தீவிரம் தீவிரதரம் 
என்னும் நால்வகைப் பக்குவங்கள். 

௭ இருவருட் பதிவு, 
6 இருவினை யொப்பு உண்டாகுங் காலம், 
57 தட்டு, 

8 மலங்கள் கெதெற்குரிய பக்குவகிலை. 
9 சழலுதல், 

60 பிரியாத.
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“கருணை திருவுருவாய்க் காோசினிக்கே ே தான்றிக் 
குரபானேன் ரோர்திருப்பேர் கொண்டு 82௦ நாக்கால் 
“ஊழ்வினையைப் பேரக்கு * “பூடலறுபத் தெட்டு£நிலம் 

ஏழு”மத்து வாக்க ளிருமூன்றும் -- பாழாக 
“ஆணவ மான ”படலங் இழித்தறிவிற் 
காணரிய மெய்ஞ்ஞானக் கண்காட்டிப் - பூணும் 
"அடிஞானத் தாற்பொருளு மான்மாவுவங் காட்டிக் 
கடியார் "புவனமுற்றுங் காட்டி. -- முடியாது 

தேக்கு பர மானந்தத் தெள்ளமுத மாகியெங்கும். 
“நீக்கமற நின்ற நிலைகாட்டிப்-- போக்கும் 
வரவு நினைப்பு மறப்பும் பகலும் 

இரவுங் கடந்துலவா ”வின்பம் -- மருவுவித்.துக் 
*கன்மமலத் தார்க்குமலர்க் கண்ணூன்றுத் தாூழ்சடையும் 
வன்மழுவு மானுமுடன் மால்விடைமேல் --மின்னிடத்துப் 
பூத்த பவளப் பொருப்பொன்று வெள்ளிவெற்பில் 
  

6117, 18 ஆம் அடிகள் பார்க்க. சூனிய ஆகாயமும் என்ப, 
62 பூமியில் ; உருபுமயச்சம். 87 இவை மேலே கூறப்பட்டன, 
63 அருட்பார்வையால்$ இதனை நயன 8 ) ஆணவமலம், 

ட்சை யென்பர். ? கண்ணொளியை மறைப்பதொரு சோய். னா & தாரு 
* ஈண்டுச் சஞ்சித வினைகளாம். க பதில வள்னுல் 
5 தூலதேகக் கருவிகள் அறுபதும் குச்கும , 71 உலகம், 

தேகச் கருவிகள் எட்டும். 15 இடையறவின்றி, 51-50-அம் அடிச் 
6 அதாரம் ஆறும் அதற்கு மேலுள்ள கருத் துக்களை 

“நின், தெய்வத் இருவருள் கைவந்து கடைத்தலின் 
மாயப் படலங் £றித் தூய 
ஞான காட்டம் பெற்றபின் யானும் 
நின்பெருச் தன்மையுங் கண்டேன் காண்டலும் 
என்னையுங் கண்டேன் பிறரையுங் கண்டேன் 
கின்னிலை யனை த்தையுங் கண்டேன் '” 

எனப் பட்டின த்துப் பிள்ளையார் கூறியது சொண்டு தெளிக, 

75 விட்லெக இன்பம்; இதனை, ₹ பொய் 174 பிரளயாகலர், 
யில் புலவர் புரிர்துறையும் மேலுலகம், 74 மின்னற் கொடியொன்று இடப்பச் 
ஐயமொன் நின்றி யறிர் துரைப்பின் - கத்தே தோன்றிய; மின் என்றது 
வெய்ய, பகலின் றிரவின்று பற்றின்று உமாதேவியாரை ; முருகக்கடவுளும் 
தத்றின், நிகலின் றிளிவரவு மின்று?” சிவபிரானும் வேறல்ல ராகலின் இங்கு 
(பு-வெ-மா-காஞ்சிப் பொது-4.) என் இவ்வாறு கூறினர். 
பதனாலுணர்க,
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வாய்த்தனைய தெய்வ வடி.வா௫ --”ஜூத்த 

கருமமலக் கட்டறுத்துக் கண்ணருள்செய் அுண்ணின் 

*ொருமலத்தார்க் இன்ப முதவிப் -- பெருகியெழு 

05. “மூன்றவத்தை யுங்கழற்றி“முத்தருட னேயிருத்தி 
ஆன்றபர முத்தி படைவித்துத்--தோன்றவரும் 

ஐயானெனதென் றற்ற விடமே திருவடியா 

மோனபரா னந்த முடியாக — ஞானம் 

திருவுருவா விச்சை செயலறிவு கண்ணா 

70. அருள.துவே செங்கை யலரா --இருநிலமே 

சத்நிதியா நிற்குந் தனிச்சுடசே *"யெவ்வுயிர்க்கும் 

“பின்னமற நின்ற பெருமானே. 

குமாகுரநபரர் இயற்றிய 

சகல கலாவல்லி மாலை 

3, தாடும் பொருட்சுவை சொற்சுவை தாய் தர? நாற்கவியும் 

பாடும் பணியிற் பணித்தருள் ard uns யாசனத்திற் 

கூடும் பசும்பொற் கொடியே கனதனக் குன்றும் *ஐம்பாற் 

காடுஞ் சுமக்குங் கரும்பே சகல கலாவல்லி2ய. 

    

76 அராதிகாலமாகத் தொடர்க்த. 80 அகப்பத்றுப் புறப்பற்றுச்சகள், யான் 

71 விஞ்ஞானாகலர். ஒரு மலத்தார்க்கு உண் என செென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் 

ணின்று உதவியென்க. வாஜோர்க், குயர்ச்ச வுலகம்புகும் ?? 

18 கேவலாவதக்தை சகலாவத்தை சுத்தா என்ருர் செய்வப் புலவர், 

வத்தை யென்பன. 51 எல்லாவுயிர்களிட த்தும், 
79 மலங்களினின்றும் விடுபட்டவர். 55 வேறுபாடு, 

1. * பொருந்த. £ வெண்பா முதலியன ; ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தாரம் என்னும் 

நான்கும் ஆம். 3 பாடுகின்ற பணிவிடை, * தாமரைத் தவிசில், * கூர்தலா 

இய காடு, ₹ எல்லாக்கலைகளும் பூத்த கொடி போல்வாள் $ழ கலைமகள். மல 

ரில் இருக்குங் கொடியென்றதும், மலையுவ் காடும் சுமக்கும் கரும்பு என்றதும் 
ஈயமாதல் காண்க,
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குரபாத தாசர் இயற்றிய 

குமரேசர் சதகம் 

இறந்தும் இறவாதவர் 

அனைவர்க்கு முபகார மாம்'வாவி “கூவமுண் 

டாக்கினோர் நீதிமன்னர் 

அழியாத தேவால யங்கட்டி, வைத்துளோர் 

*அகரங்கள் செய்த பெரியோர் 

தனையொப்பி லாப்புதல்வ னைப்பெற்ற பேர்பொரு.து, 

சமர்வென்ற சுத்தவீரர் 

தரணிதனி னிலைநிற்க வெத்நாளு மாருத . 

தருமங்கள் செய்தபேர்கள் 

கனவித்தை கொண்டவர்க ளோயாத கொடையாளர் 

காவியஞ் செய்த கவிஞர் 

கற்பினின் மிகுத்த வொரு பத்தினி மடந்தை யைக் 

கடி.மணஞ் செய்தோர்களீம் 

மனிதர்கள் சரீரங்கள் போகினுஞ் சாகாத 

மணிதரிவ ராவரன்றோ 
மயிலேறி விளையாடு குகனே”புல் வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

பேரியோரியல்பு 

அன்னதர னஞ்செய் தல் பெரியோர்சொல் வழிறிற்றல் 
"ஆபத்தின் வந்தபேருக் 

?கபயங் கொடுத்திடுத னல்லினஞ் சேர்ந்திடுத 
லாசிரியன் வழி நின்ற'வன் 

சொன்னமொழி தவமுது£செய் திடுதல் தாய் தந்ைத 

துணையடி “யருச்சனை செயல் 

சோம்பலில் லாமலுமிர் போகினும் வாய்மைமொழி 

தொல் புவியி ட்டி யிடுதல் 
    

1. } 

2. 1 மிகுவருத்தம். * அச்சமின்மை, § gaarAfuer. * afur® Qusoe. 

குளம். ?ணெறு, £ அந்தணர் இருக்கை. “: மண்ணின்மேல் வான்புகழ் ஈட் 
டாலும் மாசறு சீர்ப்,பெண்ணினுட்' கற்புடையாட் பெற்றுனும் - உண்ணு நீர் 
கூவல் குறைவின்றித் தொட்டானு மிம்மூவர், சாவா வுடம்பெய்்இஞர் ?? என் 
பது திரிகககம், * புதுக்கோட்டையைச் சார்ச்த ஒரு சவத தலம்.
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மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் கற்புடைய மனைவியொடு 

வைூனுந் *தாமரையி?ல 

மருவு நீ ரெனவுறுத லிவையெலா மேலவர்த 

மாண்பென் றுரைப்ப ரன்ரோ 

வன்னமய௰ின் மேலிவர்ந் திவ்வுலகை யொருநதொடியில் 

வலமாக வந்தமுருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனேபுல் வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

திருகறு அணியும் முறைமை 

8. பத்தியொடு சிவசிவா வென்றுதிரு நீற் றைப் 

பரிந். துகை பாஸெடுத்துப் 

பாரினில் விழாதபடி. usar bg) செவி யொடு 

பருத்தபுய மீதி லொழுக 

நித்த மூ. விரல்களா னெற்றியி னழுந்தலுற 

நினைவாய்த் தரிப்பவர்க்கு 

நீடு வினை யணுகாது தேகபரி சத்தமா 

நீங்காம னிமலனங்கே 

சுத்தியொடு நித்தம் விளை யாடுவன் முகத்திலே 

*தாண்டவஞ் செய்யுந் திரு 

சஞ்சலம் வரா.துபர கதியுதவு “மிவமரையே 

சத்தியுஞ் சவனென்னலாம் 

மத்தினிய மேருவென வைத்தமு இதனைக் கடையு 

மான் மருக னானமாருகா 

மயிலேறி விளையாடு குகனேபுல் வயனீடு 

மலைமேவு குமரேசனே. 

  

6 தாமரை யிலைத்த சண்ணிர்போல் சகத்தொடுவ் கூடிவாழ்கார்? என்றார் 

பிறர், 0 ஏறி, 

8. 1 விரும்பி, 3 மேல் சோக்கி, £ திருமகள் ஆடல்புரிவள் என்க, * இங்ஙனம் 

தரிக்கும் இருபாலாமை, ₹ சத்தியுஞ் சவனுமெனலாம் '' எனப்பாடம் இருப்பின் 

நலம்,
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படிக்காசுப் புலவர் இயற்றிய 

பழமொழி விளக்கம் என்னும் 

தண்டலையார் சதகம் 

வரமளிக்குந் தண்டலையார் திருக்கோயி லுட் புகுந்து 
வலமாய் வத்த 

ஒரு விளக்கா யினும் பசுவி னெய்யுடன்தர 

மரை நாலி னொளிர வைத் தால் 

௧௬ விளக்கும் பிறப்புமில்லை யிறப்புமில்லை 

கைலாசங் "காணி யாகுநீ 

திரு விளக்கிட் டார்த மையே தெய்வ மளித் 

திடும்வினையுந் தீருத் தானே. 

'சங்கை யறப் படித்தாலுங் கேட்டாலும் 

பிறர்க்குறுதி தனைச்சொன் னாலும் 

அங்க ணுல கினிற்சிறியோர் தாமடங்கு 
நடதந்துகதி யடைய மாட்டார் 

இங்களணி சடையாரே தண்டலையா 

ரேசொன்னேன் சிறிது காலம் 
கங்கையிலே படர்ந்தாலும் பேய்ச் சுரைக்காய் 

தல்லசுரைக் காயா காதே. 

செங்காவி மலர்த்தடஞ்சூழ் தண்டலை நீ 

ணெறி யேநின் செயலுண் டாதில் 

எங்காகி லென்னவவ ரெண்ணிய வெல் 

லாமுடியு “மில்லை யாகில் 

  

௮
 

மே
 

1 உரிமை, * விளக்இட்டால் வினை தீரும் '” என்பது பழமொழி. * விளக்ட்டார் 
பேறு சொல்லின் மெய்ச்கெறி ஞானமாகும்'' என்றார் அப்பர், 

1 சந்தேகம். * உறுஇப் பொருள்களை உபதேூத்தாலும். : இடம்பட மெய்ஞ் 
ஞானம் கற்பினும்.'” என்னும் காலடிச் செய்யுள் இக்கருச் துள்ள ௪, 

1 தண்டலைநீள் கெறியென்னும் தலத்திலுறையும் இறைவனே. 5 எங்கிருக்தா 
லென்ன. 3 உன் செயல் இல்லையானால்.
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பொங்காழி சூழுலக' லுள்ளங்கால் 
் வெள்ளெலும்பாய்ப் போக வோடி 

ஐங்காதம் போனாலுந் தன்பாவந் 

தன்னுடனே யாகுந் தானே. 

4, மானொன்று வடிவெடுத்து மாரீசன் 
போய்மடி ந்தான் மானே யென்று 

தேனொன்று மொழிபே௫ச் சிதைதனைச் 

* சிறை யிருக்கத் திருடிச் சென்றான் 
வானொன்று மரசிழந்தான் தண்டலையார் 

இருவுளத்தின் மகிமை காணீர் . 
தானொன்று நினைக்கையிலே தெய்வமொன்று 

தினைப்பதுவுஞ் ௪கசந் தானே. 

கம்பர் பாடிய 

சரசுவதி யத்தாதி. 

1. பாதாம் புயத்திற் பணிவார் தமக்குப் பலகலையும் 

'வேதார்த முத்தியுத் தத்தருள்*பாரதி வெள்ளிதழ்ப்பூஞ் 
சீதாம் புயத்தில் இருப்பா ளிருப்பவென் சிந்தையுள்ளே 
யேதரம் புவியிழ் பெறலரி தாவ தெனக்கினியே 
  

  

* உள்ளங்கால்...... பேசக ”' * உள்ளங்கால் வெள்ளெலும்பு தோன்ற வொருகோடி. 
வெள்ளங் காலங்கழித்து விட்டோமே”? என்றார் பிறரும், ₹ ஐங்காசம் போனா 
௮ச் சன்பாவச் EG a Cora” என்பது பழமொழி, 

&,  “காமொன்று நினைக்கத் தெய்வமொன்று நினைக்கும்? என்பது பழமொழி, 

* ஒன்றை நினைக்கின் ௮து வொழிகச்திட்டொன்றாகும்'” என்ற ஈல்வழிச் செய்யுளை 
ஈண்டு நினைக்க, 

1; 1 மறையின் முடிவாயெ உபநிடதங்களிற் கூறப்படும் வீடு, 3 கலைமகள். என் 
சிச்தை யுள்ளே யிருப்ப எனவும், இணி எனக்கு புவியில் பெறல் அறிது ஆவது 
ஏது அம் எனவுங்கூட்டுக, யான் சரசுவதி தேவியை இடைவிடாது இயா 
னித்த அவளுடைய இருவருளைப் பெற்றே னாதலால் இணி எனக்கு எல்லாப் 
பேறுகளும் எளிதிற்கைகூடும் என்பதாம். 

[1-2
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ஒருத்தியை ”யொன்றுமி லாவென் மனத்தி னுவந்து'தன்னை 

யிருத்தயை வெண்கம லத்திருப் பாளை*யெண் 

ணெண்கலைதோய் 

கருத்தியை “யைம்புல னுங்*கலங் காமற் கருத்தை யெல்லாந் 
திருத்தியை யான்மற வேன்'திசை நான்முகன் தேவியையே 

குகை நமச்சிவாய தேவர் இயற்றிய 

அருணகிரி யந்தாதி. 

1. 'காய நெகிழா முன் கண்கள் “இருளாமுன் 

வாயி லுள்ள பல்லும் வழுவாமுன்--காயம் பார்த் 

தோடி.நமன் வாராமுன் உள்ளமே “சோணகிரி 

நாடி. “நம வென்றே நட 

2. 1அச்செல்லாம் “ஒன்றா அதிலே £யிருவகையா 

வைச்சதென்ன சோண௫ரி வள்ளலே--“இச்சையிலே 

வாழ்தந்துில பேரிருக்க வாய்புதைத்துக் OHSS 

தாழ்ந்துசில பேரிருக்கத் தான் 

2. 1 ஒப்பற்றவளை. * யாதொரு ஈல்லெண்ணமுமில்லாத. "தனனை வீத்றிருக்கச் 
செய்தவளை: அடியவர்க்கு எனளியளாக்தன்மை கூறியபடி. * அறுபத் அரான்கு 
கலைஞானமும் நிறைந்த மனத்தை யுடையவளை, ? ஈண்டு மெய்வாய் முதலிய 
ஐம்பொறிகளை யுணர்த்தும், உம்மை முற்றுப்பொருளத;, £ தியபுலன்களிற் 
செல்லாமல். 7 நான்கு இிக்கையும் கோக்க கான்கு முகங்களையுடைய பிரமன், 

iL. 3 உடம்பு தளர்க்து வருத்தம் அடையாததற்கு முன்னும். £ ஒளிகுன்றா முன் 
னும், 3 திருவண்ணாமலை; நெருப்பின் வடி.வாய் முளைத்த வெர் தமலையாதலின் 
இப்பெயர் பெற்றது, * கமவென்று--வணக்கமென்று கூறி, 

2, 1 உடல் உறுப்புக்களின் அமைப்பு எல்லாம், 7 ஒரு படித்தாகப்படைத்து. * ga 
வகை 'பின் இரண்டடிகளித்: கூறப்படுவன, * தாரம் விரும்பியவாறே, . வள் 
ளலே இருக்க இருக்க வைச்சது என்ன என்க, இறைவன் வள்ள த்பெருமா 

னாயினும் ட அன்பா ஆகூழ் உண்மையும் இன்மையுமே ௮ல்வகைக்குக் கா. ரண 
மென்பதா:ம். கற்பகத்தைச் சேர்ந்தார்க்குக் காஞ்சிரங்கா மீந்ததேல், முற்ப 

வத்தில் செய்த வினை”. “இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார், சலர்பலர் 
நோலா தவர்”? என்னும் பொருளுரைகள் ஈண்டுக்கரு தத்தக்கன.
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8, மாண்டு பிறந் துழலும் 'மாப்பிணியை நீக்கு தற்கு 

வேண்டு மருந் துனக்கு வேண்டினால்--ஈண்டுலகில் 

£வீணேசர் சொல்லை விரும்பாமல் தெஞ்சமே 

சோணேச னென் “மொருகாற் சொல் 

அபிராமீ பட்டர் இயற்றிய 

Song wi BETA. 

1. மனிதருந் தேவரு மாயா முனிவரும் வந்து "சென்னி 
குனிதருஞ் சேவடிக் “கோமள மேகொன்றை “வார்சடைமேல் 
“பனிதருந் இிங்களும் பாம்பும் பதி யும்படைத்த 

'புனிதரு நீயுமென் 'புத்தியெத் நாளும் பொருந்துகவே 

2. "கண்ணிய அன்புகழ் கற்பதுன் னாமங்கசிந்து பத்தி 

பண்ணியதுன்னிரு “பாதாம் புயத்திற் பகலிரவா 
கண்ணிய துன்னை 4நயந்தோ ரவையத்து நான்முன் செய்த 
புண்ணிய மே:தென்னம் மேபுவி யேழையும் “பூத்தவளே 
  

8.1 வீடு அடைதற்குத்தடையாய் உயிரைப் பிணித்து நிற்றலின் பிறப் பிறப்புக்கள் 
பிணியெனவும், ஏனைய உடற்பிணியின் வேறென்பது தோன்ற மாப்பிணி 
யெனவம் கூறப்பட்டன. * பயனற்ற ஏனைத்தேவர்கள். 3 நினைப்பளவில் 
மூத்.இி ஈல்குர் தலத். து இறைவர் ஆதலின், ௮வர் பெயரைச்சொல்லவே அப்பிணி 
நீங்குதல் உறுதி யென்பார் **ஒரு காற் சொல் ” என்ளுர். 

*உமையம்மை, 

1, 1 தலைவணங்கும், £ போழகுடையவளே, 3 நீண்ட, 4 குளிர்ச்சி, * கங்கை, 

$ தாயவராயெ .இறைவரும், 1 அறிவு; உள்ளமும் ஆம், 

2, 1 கருதியது. £ அன்பு செலுத்தியது. 3 இருவடித்தாமரையில், 4 விரும்பிய 
அடியார் கூட்டத்தில்; பகல் இரவு ஆக ஈண்ணியது என்ச. ₹ என்தாயே, 

* படைத்தவளே. முன்செய்த ஈல்வினையுடையார்க்கன் றி.இம்மையில் இறை 

வியின் புகழைக் கருதுசல் முதலியன இயலா என்பதாம்.



கணையம் தற் வை 

8. 1விழிக்கே யருளுண் ₹டபிராம வல்லிக்கு வேதஞ் சொன்ன 

வழிக்கே வழிபட தெஞ்சுண் டெமக்கவ் வழிகடக்கப் 

பழிக்கே சுழன்றுவெம் பாவங்க ளேசெய்து பாழ் நரகக் 

குழிக்கே யழுத்துங்்கயவர்தம் மோடென்ன “கூட்டினியே 

. தன்றே வருகனுந் தீதே விளைகனு pret sles ் 

தொன்றேயு மில்லை யுனக்கே “பரமெனக் குள்ள:வெல்லாம் 
“அன்றே யுனதென் றளித்துவிட் டேனழி யாதகுணக் 
குன்றே யருட்கட லே'யிம வான்பெற்ற கோமளமே 

நேற்குன்றவாணழதலியாரியற்றிய 

திருப்புகலூரந்தாதி. 

1. நின்னகத் தைப்பணிந் தேத்தா ”தெடுத்தவ னீண்முடி தாட் 

“பொன்னகத் தைக்கொண் டடர்த்தவ னேபுக லூரரசே 

“பன்னகத் தைபட்/படுத் தோதத்தின் மேவுவர் பல்சமயஞ் 

சொன்ன "கத் தைப்பழித் தைந்தெழுத் தோதுமெய்த் 

தொண்டர்களே 

8. 1 கண்களினிடத்தே, ” பேரழகுடைய பூங்கொடிபோல்வாளாயெ அம்பிசைக்கு. 
3 €ழ்மக்கள், * உறவு, 

வல்லிக்கு விழிக்கு அருளுண்டெனவும், எமக்கு வழிபட கெஞ்சுண்டு எனவுவ் 
கூட்ட. விழிக்கே என்பது முதலாக முதற்கண் உள்ள குவ்வுருபு நான்கும் 
மயக்கம், . 

&, 1 அறிந்து செய்யத்தக்கது, * urrd. உடல் பொருள் ஆவி எல்லாவற்றையும், 
*ஆட்கொண்ட அச்நகாளே, 3 மலையரசன், ் 

“அன்றே யென்றன் அவியும் உடலும் உடைமை யெல்லாமுல், குன்றே யனையா 
யென்னையாட் கொண்ட போதே கொண்டிலையோ, இன்றோ Moy Ones 
குண்டோ எண்டோள் முக்கண் எம்மானே, ஈன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய் 
சானோ விதற்கு சாயகமே'' என்னும் ஆளுடைய அடிகள் அருட்பாடல் ஈண்டு 
கோக்கத்தக்க ௮. 

1, * கைலைமலையை, £ இராவணன், 3 அழகி:ப பெருவிரல் நகத்தை, 
இியவனே. $ (அதிசேடனாகய) பாம்பை, 
லில். “பிதற்றுரைகளை, தொண்டர் ஓத 
யெய்துவரென்க. 

4 . . 

ட ச eae 6  @seswrees urcn9, 7 பாற்கட 
தீதில் மேவுவர்; இருமால் பசவியை
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2. நிலா'வம்'ப ராவிதழ்க் கொன்றைவைக் குஞ் சடை நின் 

மலனே 
“பிலாவம்ப ரா4வியற் றென்புக லூரவென் றேத்துதற்குக் 

கலாவம்ப£ராவி கவர்கின்ற கூற்றெனக் காதையடர்நீ 

அலா ₹வம் பி”ராவிக் கழிக்கின்ற"வா லின்றென் 
laren Son SC tts. 

8, என்னையன் பா'லடி. த்தொண்டுகொண் டோன்புக லூர 

: . னில்லா - 

வன்னையன் “பால னருந்*தமிழ்ப் பாவ னறுமுகத்தோன் 

றன்'னையன் *பா1லணங் காளநின் மோனடி. *தாழ்குலத்துப் 

ுபின்னையன் பாலரி தாமெளி தாமன்பர் பேதைமைக்கே, 

4. கெட்ட! விருப்பு மனமே யுனக்கொன்று கேண்மடவார் 
துட்ட விருப்புடமெய் யென்றுகொள் ளா.து சுடர்ப்பவளம் 

விட்ட விரு“ப்பு வளைபுக லூரரை "மேவு£தமக்கு 
இட்ட விருப்புச் சிவலோக மாக்குவ ரிப் பொழுதே, 

  

2. "நீர்; கங்கை, 7 பாம்பு, 3 இல்லாத ஆடையையுடையவனே$ இச்சாடையுடுத்த 
வன் என்பது கருத்து. 4 பெருமை பொருந்திய, ₹ கற்றுக்சொள்ளாத வீணர் 
களுடைய, உயிர். 7 கெருங்டியுலாவும், 8 (என்னாற்காணப்பட்ட ஈங்கை 
யின் கண்களாகய) பாணங்கள், 9 அராவுதல்செய்த; தூளாக்கி, 10 குறைக் 
இன்றன. 11 ௮சை. மனமாகிய இரும்பை, இது தலைவன் பாங்கனுக்கு 
உற்றது உரைத்தல் என்க. 

8. 1 தன் இருவடிக்குத்சொண்டு செய்யும்படி. ஆச்சிக்கொண்டவன்.? தாயில்லாதவன். 
8 ஆளுடைய பிள்ளையார். * (சேவாரமாகிய) தமிழ்ப் பாசுரங்களையுடையவன். 
 த௫்த. 0 இடப்பாகத்தில், 7உமையம்மை. 3 ஆயர்குலத்துப்பிறக்க. 
 ஈப்பின்னைப் பிராட்டியையுடைய இருமாலிடத்த, அடி, பின்னையன்பால் 
அரிதாம் ௮ன்பர் பேதைமைக்கு எளிதாம் என்க, 

4, 1 இரும்புபோலும் கடுமையான நெஞ்சே, 2 ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன் அதைக் 
கேட்பாயாக, 3 பொல்லாத ஆசையை, 4 உண்மையென்று, ₹ இடையிட்டு 
ஒளி வீசுகின்ற, 6 கடல், 7 அடைவாய், 8 ஈமக்கு விருப்பமான இருக்கை; 
ஈமக்கென்று இடப்பட்ட இருச்கையெனலுமாம், புகலூ.ரரை அடைச்தால் 
சிவலோகத்தில் இடம்பெறலா மென்பது,



—14— 

பிள்ளைப்பேருமாளையங்கார் இயற்றிய 

திருவேங்கடத்தந்தாதி 

1. மாயவன் கண்ணன் மணிவண்ணன் கேசவன் மண் ணும் 
ப விண் ணுத் 

தாயவன் கண்ணன் கமலமொப் பான்சரத் தாலிலங்கைத் 

இயவன் கண்ணன் சிரமறுத் தான்றிரு வேங்கடத்துத் 

தூயவன் கண்ணன் புடையார்க்கு வைகுந்தந் தூரமன்றே. 

8, பற்றி யிராமற் கலைபோய் வெளுத்துடல் பாதியிரா 
வற்றி யிராப்பகல் நின்கண் பணிமல்கி மாசடைந்து 

நிற்றி யிராக மொழிச்சியைப் போல்நெடு வேங்கடத்துள் 

வெற்றி யிராமனை வேட்டாய்கொல் நீயுஞ்சொல் வெண்மதியே 

  

1. மாயவன்--மாயையையுடையவன். மணி-- நீலமணி, தாயவன்---அளச்சவன், கண் 
ஈல்கமலம் ஒப்பான் என். தரமரைக்கண்ணன் என்றபடி, தீய--கொடிய, 
வன்கண்ணன்--சண்ணோட்டமில்லாக இராவணன். தூயவன்கண்--புனிசனா 
Gu தஇருமாலிடத்து, திருவேங்கடமுடையான் பக்கல் அன்புசெய் தொழுகு 
வார்க்கு மிக எளிதில் வைகுர்தம் இடைக்கு மென்பதாம், 

2. இது தலைவனைப்பிரிக்த தலைவியின் வருத்தங்கண்டு ஆற்ராளான தோழி சச். திரனை 
கோக்கு இரங்கிக்கூறல். 

இச்செய்யுளில் சலேடையுவமையணி அமைந்துள்ளது. 
தலைவிக்குக் கூறுங்கால்--பற்றியிராமை--விரகதாபத் தால் தரிடத்தும் நிலை 
கொள்ளாமை, கலைபோதல்--ஒளி குறைதல்; அல்லது அடை சோர்தல், 
வெளுத்தல்--௫றம் மாறுதல். உடல் பாதியிராவற்றுதல்--உடம்பு மூன் ௮ள 
விற்பாதியும் இல்லாமல் மெலிதல், இராப்பகல் சண்பனிமல்குதல்-- அல்லும் 
பகலும் கண்ணீர் பெருகப் புலம்புதல், மாசு அடைதல்--ரீ ராடாமையாலும் 
கரையிற் புாரளுவதாலும் உடலில் தூ படிர் இருத்தல். உபமேயமாகிய சர் 
திரனுக்கு--ஓரிட தீதில் நில்லாமல் எப்பொழுதும் வானத் தில் உலாவுதல், இருட் 
பக்கத்தில் சாளடைவிற் கலைகுறைதல், இயற்கை வெண்ணி௰ம், உடல் தேய்ந்து 
போதல், எப்பொழுதும் தன்னிடத்தே குளிர்ந்த சரணங்களையுடையளாதல், 
களங்கமுடைமை என்பன கொள்க, கிற்றி--கிற்கின்றாய், இராச மொழிச்ச — 
இசைப் பாட்டுப்போலும் சொற்களையுடைய தலைமகள், இராமன்--இ ராமனாக 
அவதரித்த திருமால்,
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8... பழுத்தெட்டி. போன்ற நடுச்செல்வர் பின்சென்று 

பல்செருக்காற் 
கொழுத்தெட் டினையள வெண்ணமற் நீர்குவ டேறிமத்தி 
கழுத்தெட்டி. யண்டர் பதிநதோக்கும் வேங்கடக் காவலனை 

யெழுத்தெட்டி. னாலெண்ணி யேத்தீர் பரகதி யேறுதற்கே. 

4, Re tc கோட்டினைப் பேர்த்தானை வேங்கடம் 

பேணுத்துழாய்த் 
தாரானைப் போதனைத் தற்தானை யெந்தையைச் சாடிறப்பாய்த் 

தூரானை phen ஞார்ந்தானைப் பஞ்சவர்க் , 

குய்த்துநின்ற 
தேரானை நான்மறை தேர்ந்தானைத் தேரு நுந் தீதறுமே. 

  

8. பழுத்த எட்டி--பழுத்த எட்டி மரம், கஈடுச்செல்வர்--இடைக்காலத்தேவந்ச செல் 

வத்தையுடையவர், எள் இனை என்பன சிறுமைக்கு எல்லையாக எடுத்துச்சாட் 

'டப்பட்டன., குவை-சகரம். மந்தி--பெண்குரங்கு, கழுத்து எட்டி--கழுத் 

தைத்தூக்கு; ௮ண்ணார்து. அண்டர்பதி--தேவருலகம், எழுத்து எட்டினால் 

. .ஏட்டெழுக்தாலாய மந்திரத்தால். எண்ணி i pita hg துதியுங்கள், 

எண்ணம் ஆற்றீர் ஏறுதற்கு எண்ணி ஏத்தீர் என்க, 

4. பேர்அனை- பெரிய கு௮லயா பீடம் என்னும் யானை, பேர்த்தான்--பெயர்த்தெடுச் 

சீவன். போதனைக்தர்சான்--பிரமனைப் படைத்தான். சாடு இற பாய்ச் அ-- 

சகடாசுரன் முறியும்படி சாவியுதைத்து, ஊர் ஆனை--ஆயர் பாடியிலுள்ள 
பசுக்களை, புள்--கருடன். பஞ்சவர் எண்டு அர்ச்சுனன். ' தேரும்--அ.றிந்து 

அதியுங்கள், இச்செய்யுளில் பேரானை பேர்த்தானை யென்பன முதலாக லர் 
அதள்ளவை, ௭ திர் மறையும் உடன் பாமொய் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பவெதாகத் 

- தோன்றினும் பொருள் கொள்ளுமிடத்து மோணின்றி முடிதலால் முரண் 

விளைச் சழிவணியாம்,
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சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் இயற்றிய 

பழமலை யந்தாதி 

1. மாசி யதிகத் துறந்தார் மசிழ்குன்றை மாநகரோ 
காசி யதிகங் கொலோவென்பி ராயினக் காசி யெனப் 
பேசி யதிகந் தகன்றிருந் தான்பரன் பேரடலை 
பூசி யதிகம் பரனீங்கி லானிப் புரியினையே. 

2. நற்றவ ராக மறையவ ராகவித் நானிலத்தி 
லற்றவ ராக மனமுடை யார்க்கன்றி யச்சமற 
வுற்றவ ராக மறியா தொளித்தநின் னொண் பதங்கள் 
பற்றவ ராகம லாலயன் போற்றும் பழமலையே 

  

1. அதிகம் துறக்தார்--பற்தறத்துறர்தவர்களும். மாச மகழ்-- திருவிழாக் காட்சியின் 
பொருட்டு மாசித்திங்கள் வரவை விரும்பும், குன்றைமாககரோ-- திருமுது 
குன்றமென்னுச் திருப்பதி உயர்க்கதோ. என்பிராயின்- என்று கேட்பிராயின். 
உல£ர் என்பது வருவிக்க, காசியெனப் பேயெ2--௧॥9 யென்று £ீர் சொல் 
லிய அ௮த்திருப்பதியை, பரன் இகந்து அகன்று இருச்தசான் என்க. அடலை 
--திருநீ௮,  இகம்பரன்--இக்காடையுடுத்தவன். இப்புரியினை -- விருத்த 

காசி என்னும் இம்மு த: குன்றககரை, 

திவோகானன் என்னும் ௮ ரசன் கருத்துப்படி இறைவன் அக்காசியினின்றும் 
ரீங்கியிருக்கான் என்பது வரலாறு, காசியினும் முதுகுன்றம் உயர்ச்சது என் 
பதற்குக் சாரணங்காட்டப்பட்ட த, 

2. ௮ராகம் ௮்றமனம்--மனைவி மக்கள் பொருள் என்னும் மூலகைப்பற்று நீங்கெ 
உள்ளம், உற்றவர்--பிற உயிர்கட்கு ஊறுபாடு விளைப்போருடைய, ஆகம் 
அறியாது ஒளித்த--உடம்பின்சணிருக் அம் அவர்க்குப் புலப்படாமல் மறைத்தி 
ர௬௧த,. பற்றவரா-- அடைதற்கு எட்டா, சமல ஆலயன்--பிரமன், பழ 
மலையே--பழமலையப்பரே, பழமலையே கின் ஒண்பதங்கள் அராகம் ௮ற்தமன 
மூடையார்க்கு அன்றி ஈல் வராக மறையவராக அவர்கட்குப்பற்றவரா எனக் 
கூட்டி முடிக்க,
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கொல்லைக் குறவரை வாயனை யார்கரிக் கோட்டை விளை 

நெல்லைக் குறவரை யா.துகொள் காளத்தி நேயரைவான் 

றில்லைக் குறவரை நம்முது குன்றரைச் சேர்வலென்றூர் 
எல்லைக் குறவரை மாத்திரைக் கேநல மீகுவரே. 

வேதிய வாவி தனக்காவி யாகிய வித்தகபெண் 

பாதிய வாவி மலர்த்தேன் பெருகும் பழமலை வாழ் 

சோதிய வாவி வருவிடைப் பாகதின் தொண்டருறு 

நீதிய வாவி யவரையென் ரோசென்று தேர்குவனே, 

யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்ச் சின்னத்தம்பிப் புலவர் இயற்றிய 

* மறைசை யந்தாதி 

கருந்தாதை யன்ன கயவர்தம் மிதிற் கவிதை சொல்லி 

வருந்தாதை யானனன் வேதா ரணியன்வை வேற்குகனைத் 

தருந்தாதை தெய்வ மணங்கமழ் சேவடித் தாமரைமேற் 

பொருந்தாதை யோதினை வில்லாவென் சித்தப் பொறிச் 
சுரும் ப. 

  

8, குறவரை வாய் அனையார்--குறவரைக் கணவராகப் பெத்த கொடிச்சியர். கொல்லை 
விளை செல்லை எனக்கூட்கெ. குற-குற்றுதற்கு: குற்ற என்பது இடைக் 
குறைந்து நின்றது. கரிக்கோட்டை வரையாது சொள்காளத்தி--யானைக் 
கொம்புகளை டீச்காது உலக்கையாகக் கொள்ளுதற்கிடமான திருக்காளத்தி 
மலையின் சண், தில்லைக்கு உறவரை--இதம்பரதலத்தில் உறவாயிருப்பவரை. 
சேர்வல் என்௮--சேர்ச்.து வணங்குவேனென்னு, ஊர் எல்லைக்கு உற--ஊரின் 

எல்லையையுற்றால், அரைமாத்திரைச்சே--அரைநொடிப் பொழுதற்குள்ளா 
கவே, தஇில்லைக்கு, எல்லைக்கு, மாத்திரைக்கு என்பன உருபுமயக்கம். 

4. ஆவிதனக்கு ஆவியாகிய--உயிர்க்கு உயிராய் விளங்குகின்ற. பெண்பாதிய--உமை 
யொரு கூறனே, வாவி-- நீர் நிலை, சோதிய---ஒளி வடி.வினனே. வாவிவரு-- 
தாவிச்செல்லும், நீதி ௮வாவி--ழுச்கங்களை விரும்பி. ௮வரை--அவ்வடி. 

யார்களை. 
அடியார் இணக்கம் வேண்டு மெனச்கூறியது, 

% வேதாரணியம் என வழங்கும் இிருமறைக்காடு, 

கருக்தாத--இரும்பு, கயவர் --. £ழ்மக்கள், வருக்தாது--யான்வருச் தாமல்” 
ஐஆனனன்--ஐந்துமுகங்களுடையவன். குகனை தரும்சாதை--மூருகச்சடவுளைப் 
பெற்ற தந்தையாகய சிவபெருமான். த்தப் பொறிச்சுரும்பு--மனமாகிய புள்ளி 
களையுடைய வண்டு, பொறி, வண்டுக்கு இயற்கை அடை $ இக்திரியமுமாம். 
ஐயோ பொருச்தாது--அ௮ர்தோ வீழ்கின் தில்லை. தாமரை மலரில் தேன் உண் 
ணச் செல்லுதல் வண்டுக்கு இயல்பாகவும் என் உள்ளமாடயெ வண்டு இறைவன் 
இருவடித் தாமரைசளைச் சார்ந்து பேரின்பத்தேனுண்ணச் செல்லுகின்ற 

தில்லையேயென இரங்கயெவாறு. 

Ul 3



«= 18 =. 

புகரானை யீரு முரியானை வெண்பொருப் பானையெண்ணம் 
பகரானை மேய்த் துவெண் பற்றானை யாற்கைப் பகட்டைக் 

கவ்வி 
யகராநை யச்சட ராழிதொட் டாற்கரி யானைமறை 
baste wards சொலாதிறைஞ் சாதென்ற னாச்சிரமே. 

சித்திர வன்னிக ருங்கொங்கை பங்கர்செற் முர்புரமூன் 
றத்திர வன்னிக் கருணகை யார்க் மாகமநான் 

மித்திர வன்னியும் பூவையுங் கேட்டு வியந்துரைக்கும் 

பத்திர வன்னி மரஞ்சேர் மறைரைப் பதியகமே. 

ஏற்றுக் கொடியர் திருமறைக் கானத்த ரேழுலகப் 
பேற்றுக் கொடியத்தர் திக்காடை நாதரைப் பேணிக்கொண் 

டென் 
கூற்றுக் கொடியற்கு மஞ்சே ஸணிணியிக் குவலயத்தே 
தோற்றுக் கொடிவரை கேதன மாறுந் தொலைந்தனளே. 

  

புகர்--புள்ளி. ஆனை ஈரும் உரியானை--யானையினின்றும் உரித்தெடுத்த தோலை 
யுடையவனை, வெண்பொருப்பானை--வெள்ளிய கைலைமலையையுடையவனை. எண் 
அம்பகர்---எட்டுக்கண்களையுடைய பிரமனுக்கும். ஆனை--பசுக்களை, பல்சானை 
யால்--பற்களாகய ஆயுதத்தால், பகடு--கஜேச்இிரன் என்னும் யானை. கவ்விய 
க.ரர--பற்றியிழுத்த முதலை, சைய--மடிய, ஆழிதொட்டாற்கு--சக்கரச்தை 
விடுத்த இருமாலுக்கும். மறை ஈக. ரானை--இருமறைக்காடு என்னுச்தலத்தில் 
THE SHAMIM Guar. நா, சொல்லாது ; Ars, இறைஞ்சாது என கிரல் 
கிறையாக்குக, 

சித் திரம்--அழகு, வல்நிகரும்--சூதாடு கருவியையொச்த, கொள்கை நூல் 
களையுடைய உமையம்மை, ஆத் திரவன்னிக்கு-- அம்பின் (நுணியாகிய) நகெருப் 
பிற்கு. ௮ருள்--உண்ணும்படி. கொடுத்த. ஆகமநூல்--வொகம நூல்களை. மித்தி 
ரம்--நட்பு, வன்னியும் பூவையும்--இஸிகளும் காகணவாய்ப்புட்களும். சேட்டு 
பெரியோர்கள் சொல்லக்கேட்டு, பத்இிரம்--இலைகளையுடைய, மறைசைப்பதிய 
கம்-- திருமறைக்காடு என்னும் திருப்ப தியாகயெ தலமாம். இடமாவது, மறைசைப் பதியகம் என முடிக்க, அகமே யென்பதனை மனமே என மூன்னிவைப்படுச் தரைப் 
பினும் ஆம். 

ஏற்றுச் கொடியர் --இட்பக்கொடியையுடையவர். எழுலகப் பேற்றுக்கொடி...- 
எழுலகங்களையும் பெற்றருளிய உமாதேவியை, அத்தர் --இடப்பாகத்திலுடைய 
வர். கூற்றுக் கொடியற்கும்--இயமனாஉய கொடியவனுக்கும், கொடிவரை கேதன மாதும்--காகத்தின் வடி.வர் திட்டப்பெற்ற கொடியையுடைய மூதேவி யும். தோற்று கொலைச்தனள்- தோல்வியுற்று என்னை விட்டு நீவ்கனொள். வறுமை 
யும், இறப்பும் இல்லை என்பதாம்,
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யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்ச் சின்னத்தம்பிப் புலவர் இயற்றிய 

* கல்வளாயத்தாது : 

பாலை வனத்தத்தைக் கயொரளிப் பாரென்று பன்னினளைம் 

பாலை வனத்தடங் கார்கண்டு வெட்குழ் படி வந்தமின் 

பாலை வனத்தகன் முள்கல் வளைப்பர மானந்தன்றன் 

பாலை வனத்தள வும்மன்பி லாரிற் பதைபதைத்தே. 

அசவம் புலிங்க வனற்கண்ண வென்றரி போற்றச்சிலம் 

பரவம் புலிபணி கேட்பமன் ரூடி. யருண்மதலை 
யரவம் புலியணி கோடீரன் கல்வளை யண்ணல் கண்ணே 

யரவம் புலிய குணத்தா ரெனினு மவர்முத்தரே, 

  

* ஓர் ஊரின் பெயர். 

வனம் தத்தைக்கு--அழூய இனிக்கு. பன்னினள்--(கேத்றுக்) கூறினாள், ஐம் 

பாலைவனம் தடம் கார்சண்டு--கூச் தலை நீருண்ட பெருமையாகிய மேகம் பார்த்து. 

மின்--மின்னற் கொடிபோன்ற ஈமது மகள், சல்வளைப் பரம ஆனந்தன் தன் 

பால்--சல்வளை யென்னும் பதியிலெழுந்தருளியுள்ள பேரின்ப வடி.வினராகய 

மூத்தபிள்ளையாரிடத்து. ஐவனத்து அளவும்--ஒரு மலைகெல் அளவாயினும். 

பதை பதைத்து--ஈடகடுவ்கி, மின், கெருகல் பன்னினள் இன்று அன்பிலா ரித் 

பதை பதைத்து அகன்றாள். இக்குறிப்பை நேற்று உய்த்து உணர்ச்திலேன் 

எனப் பின் சென்ற செவிலிதன் அறிவின்மையை கொக்து இரவ்9க் கூறியது. 

௮ர--அழித்தற்றொழிலை யுடையவனே. ௮ம் புலிங்க அனற்கண்ண--அழடூய 

பொறியையுடைய நெருப்புக் சண்ணையுடையவனே, அ௮றி--திருமால். சிலம்பு 

அரவம் புவிபணி கேட்ப--இிருவடிச் சிலம்பின் ஒலியைப் புலிப்பாதரும் பதஞ் 

சலியாருங் கேட்கவும், போற்றவும் கேட்கவும் மன்றின்கண் ஆடிய இறைவன் 

என்௪ு, மதலை--புதல்வர். அரவு அம்புலி எனப் பிரிக்க: கோடீரன்--௪டையை 

யுடையவன்,  அண்ணல்கண் கேயர்- தலைவராகிய விகாயகக் கடவுளிடத்து 

அன்புடையவர். அவம் புல்லியகுணத்தார்--தீமைசார்க்த குணத்தையுடையவர். 

மூத்தர்--சிவன் முக்தர், 

மதலையும் கோடீரனும் ௮ண்ணலுமாகய விநாயகர் என்க,
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5. அருத்துதிக் கையமில் கற்பீந்த மேனை யச௪லவரை 

யருதந்துதிக் கைக்கு மகளாய்ப் பிறந்திடு மன்னைவிட 

ம்ருந்துதிக் கைப்புனை கூறைப் பினாகி யருள்கல்வளை 

யருத்.துதிக் கைக்குன்ற மேயடி. யேனுன் னடைக்கலமே. 

4, சூம்ப னகத்திய னஹூலளந் தோகொற்ற வாகல்வளைக் 

கும்ப னகத்திழ் கனகா ஈரற்செற்ற கோளரியே 

கும்ப னகத்தின் சிறகரிம் தோன்மொெழுங் கோன்வெற் 
பின்வரய்க் 

கும்ப னகத்தின் புவிதாங்கி யோகுறைத் தாய்புயமே. 

  

5, அருந்துதிக்கு--வ௫ிட்டர் மனைவியான அருக்தஇக்கு, ஐயம்--௪ச்தேகம், மேனை 

அசல அரையரும் அதிச்கைச்கு--மேனை என்ப௫வளும் மலையரசனாயே இமலானும் 

போந்றி வளர்த்தற்கு, அன்னை-- தாயாகிய இறைவியும், விடம் AGE நஞ்சை 

யுண்ட. .இக்கை கூறை புனை பினாகி. தசைகளை ஆடையாக உடுத்த பினாகம் 

என்னும் வில்லைத்தரித்ச இறைவரும். அருள்--பெற்ற, அரும் துதிக்கை குன் 

றமே--அருமையான துதிக்கையையுடைய மலைபோலும் விராயகக்கடவளே. 

4. கும்பன் அகத்தியன் நால் அளர்தோ--குடத்கிற் பிறர்தவளுகய அகத்திய முனி 

வன் வளர்த்த தமிழ்நால்களேை வரையறுச்து உணர்ர்கோ, கொற்றவா- தலை 

வனே. கல்வளை கும்பன்--கல்வளை யென்னும் தலத்தில் எழுர் தருளிய மத்த 

கத்தையுடையவரும், சகத்தில் கனக அசுரன் செற்ற கோளரி--ஈசங்களால் 

இ.ரணியனைச் கொன்ற க.ரசிங்கமாகய திருமாலும், ஏகும்பல் ஈகத்தின்--பறர்து 
செல்லும் பலமலைகளினுடைய., அரிச்தோன்--இக்இரன். கல்வளைக்கும்பனும் 

கோனும் ஆகிய விரசாயகக்கடவுளுடைய வெற்பில் என்க. பன்னகத்தின் வாய்க் 
கும் புவிதாங்கியோ-.-ஆதிசேடன் என்னும் பாம்பின் தலையில் உள்ள பூமியைச் 
சுமக்தோ. குறைச்தாய்--வாடினாய், கொற்றவா, நால் அளச்தோ புவிதாங் 

இயோ புயங்குறைக்சா யென்க, ் 

இது, பாங்கன் தலைவனை உற்ற துவினாதல்,
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பிள்ளைப் பேருமாளையங்கார் இயற்றிய 

திருவரங்கத் தந்தாதி 

  

1. தாரணி தானவன் பாலிரரந் தான்சங்கம் வாய்வைத் தொன்னார் 

தாரணி தானவஞ் செய்தா னரங்கன் தமர்கள்பொருந் 

தாரணி தான வமரர வதியுத் தருநிழலுற் 

தாரணி தான வயிரா வதழுதந் தருனுமே 

4. தறுக்கரவ லாவென்று புல்லரைப் பாடித் தனவிலைமா 

தீருக்காவ லாய்மயி லேகூயி லேயென்று தாமதராய்த் 

தருக்காவ லாநெறிக் கேதிரி வீர்கவி சரற்றுமின்பத் 

தருக்காவ லாயுதன் பின்றோன் றரங்கர்பொற் முளிணைக்கே. 

1. தானவன்பால் - அசுரனான மாபலியினிடத்த, தார் அணிதான் அவம்செய் 

தான். படைவகுப்பின் ஒழுங்கைப் பழுஅபடுத்தியவன், தமர்கள் பொருச் 

தார் - அடியார்கள் உடன்படார். அ௮ணிது ஆன - அழஇயதாூய. தார் அணி 

தான அயிராவசமும்--ரண்டுணி மாலையணிக்ச மதங்கொண்ட வெள்ளை யானை 

யையும், : 

சமர்கள் தருகனும் பொருந்தார் என்க, தஇருமாலடியார்கள் பாமபதக்தை 

யன்றி இர்திரபதவியையும் விரும்பரரென்பதாம். 

2. EG காவலா என்று -- கற்பகதருவுக்குத் தலைவனா இர்தரனே யென்று, 

புல்லரை -- அற்பமணிதரை, தனம் விலைமாதருக்கு --- கொங்கையின் எழிலை 
யுடைய பரத்தையருக்கு, நகல்களை விலைகூறும் பரத்தையர் ; செல்வத்தின் 
பொருட்டுச் தம் ஈல.ச்சை விற்கும் பரத்தையர் எனினும் அமையும். ஆவல்ஆய்-- 
மோகங்கொண்டு, தாமதராய் தாமதகுணத்தையுடையவர்களாய், தருச்கா-- 

செருக்குற்று, அல்லா கெறிச்கே--ஈல்லதல்லாததிய வழியிலே. HASi— 
அலை௫ன்ற புலவர்களே. கவிசரற்றுமின் - கவிபாடித் துதியுங்கள், பத்த 
ருக்கு ஆ--அடியார்கட்கு அருள் செய்யும் பொருட்டாக, அல ஆயு தன்-- 
கலப்பை ஆயு கத்தசையுடைய பலராமனுக்கு; திரிவீர் தாளிணைக்கும் கவிசாற்று 
மின் எனச் கூட்ட, இன் பத்தருச்கு எனவும் பிரிக்சலாம்,
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பாலனஞ் செய்யமர் நாடாண்டு பூணோடு பட்டணிந்.து 

பாலனஞ் செய்ய கலத்துண்டு மாதர்பல் போகத்தையும் 
பாலனஞ் செய்ய விருப்பதி லையம் UGA Db sa 
பாலனஞ் செய்யவள் கோமா னரங்கம் பயில்கைநன்றே, 

வடமலை தென்மலை கச்சி குறுங்குடி. மானிற்பது 
வடமலை வேலை யரங்கங் குடந்தை வளருமிடம் 
வடமலை கொங்கைத் திருவோ டிருப்புவை கூந்தங்கர 
வடமலை யன்ப ௬ளதடை யாட்ட மறையந்தமே, 

சிவப்பாகாசர் இயற்றிய 

திருச்செந்தில் 
*நிரோட்டக யமகவந்தாதி 

இன கர னந்த த தனியிலங் கரநின்ற செய்யநற்செ 
Boras னத்த நிதியா மினனடற் சீரமிலேத் 
தினகர னந்தகனைச்செற்ற தாளர் திகழ்கனகா 
தினகர னந்த நடனர் தனயனென் சிந்தையனே. 
  

பால் அன்னம் செய் அமர் -- வெண்ணிறமான அன்னப்பறவைகள் வயல்களில் 
தங்கப்பெற்ற. செய்யகலத்து பால் அன்னம் உண்டு-- ௮௪ பொன்னாலாகிய 
உண் கலங்களிற் பாற்சோற்றை அருச்தி, பல்போகச்தையும் -- பலவகையின் 
பங்களையும். பாலனம் செய்ய இருப்பதில்--தவருமல் தகர்த்து வீத்றிருப்பதி 

னும். ஐயம் பருக--இரச்து பெற்ற கூழைச் சுடித்தாயினும். ஈந்தன் பாலன் 
௮ம் Glednuduct கோமான்---ஈச்சகோபனுக்குப் புதல்வனும் அழூயெ திருமகளுக்குக் 
கணவனும் ஆய திருமால். கம் செய்யவள் எனவும் உரைக்கலாம். ஆண்டு 
அணிச் து உண்டுசெய்ய இருப்பினும் பரு பயில்கை ஈன்று என்க, 

இருமால் நின்றஇிருச்கோலமா யெழுசர்தருளியுள்ள இடம்--இருவேங்கடமலை, 
இருமாலிருஞ்சோலைமலை, திருக்கச்சி அத்திரி, திருக்குறுங்குடி, யென்பனவாம். 
கண்ஷளருங் கோலமாயிருக்கும் இடம்--அலிலை, தஇிரைகளையுடைய பாற்கடல் 
முதலியன, வடம் அலை-- ஆரங்கள் அசையப்பெற்ற, இருமகளுடன் இருந்த 
திருக்கோலமாயிருக்கும் இடம்--வைகுச்சம், கரவடம் மலை-- கசபடத்தை 
யொழித்ச. சென்று (சேருமிடம்--அன்பர் உள்ளம், நடிக்குமிடம்- லே சமுடி 

வாடிய உபகிடதங்கள். 

6 (இதழ் முயற்சியார் பிறக்கும் எழுத்துக்கள் சேராத) 

இனகரன் ஈக்த - சூரியன் ஒளி குன்றும்படி, செச்இல் ஈகரன் - திருச்செர்தஇி 
லென்னும் ஈகரத்தையுடையவன், நம்தம்ரிதி ஆயினன் - ஈம்முடைய செல்வ 
மாயினவன், அயில் ஏந்தின கரன் - வேற்படையைத் தாங்கிய சையையுடைய 
வன், அக்தகனை செற்ற தாளர் - கூற்றுவனைச் கொன்ற இருவடிகளையுடைய 
வரும், காதில் Bat அனச்த நடனர் - செவிகளில் அசைகின்ற ஆதிசேடனாஇய 
குண்டலத்தையுடைய கூத்தப் பெருமானு.மாடிய பாம௫ிவனுக்கு, செநர்தஇல் ஈக 
னும் நித ஆயினவனும் அயிலேர்கினகானும் உடனர் தனயனும் ஆடிய முருகன் 
என் சிர்சையன் என்க,
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கந்தரங் கானந் தனிற்சென் றடங்கிலென் காசிக்கநே 

கந்தரங் கானந்த நண்ணிலென் கன்னியர் கட்டளக 

கந்தரங் கானந்த நின்றா டெழிற்செந்திற் சண்டிறைஞ்சிக் 

கந்தரங் கானந்த நல்கச் சனனங் கடத் இலரே, 

கணக்காக நரய்கடின் காய நிலையெனக் கண்ணியென்ன 

கணக்காக நானலைந் தெய்த்தே னெழிற்செந்திற் கந்த 
தெற்றிக் 

கணக்காக னார்தந்த நின்றனை யேயினிக் காதலினாற் 

கணக்காக னாநிகர்த் தேயழி யங்கத்தின் காதலற்றே. 

  

கந்த.ரம் கானம் தனில் சென்று அடங்கில் என் : கச்தரம்--குகை, கானம்- காட, 

அடங்கில் என்--புலன் ஒடுங்க இருச்ததனால் பயன்யாது, காசிக்கு அசேகம் 

தரம் கால் ஈந்த ஈண்ணில் என் : கால்ஈந்த - கால்கள் வருச்அம்படி.* கன்னி 

யர் கட்டு அளககந்த ரம் கான்ஈக்த கின்று ஆடு எழில் செர்தில் சண்டு இறைஞ்சி £ 
கட்டு - முடிக்கப்பட்ட, அளககர்தரம் - மேகம் போன்ற நிறத்தையுடைய கூச் 

தல். கான்கந்த - வாசனைமிக, கன்னியர் ஆதெற்ிடமாகிய செத்தில் என்க. 

செந்தில்--திருச்செச் திற் பதியை, கந்தர் அங்கு ஆனந்தம் நல்க சனனம் கடக் 
இலர் : ஆனக்தம் ஈல்௪ - பேரின்பத்தை ௮௫௭. சனனம் கடர்திலர் = Im 
வியை நீங்காதவர்கள். 

கடச்திலர் அடங்கலென் ஈண்ணிலென் என முடிக்க. 

கணம் காகம் காய்கள் தின்காயம் நிலை என கண்ணி : சணம் ௪ கூட்டம், காயம் 
உடல். கண்ணி - கருதி, என்ன சணக்கு ஆக நான் அலைந்து எய்த்தேன் : 
என்ன கணக்கு ஆக - யாது பயனை அடைதற் பொருட்டு, எய்த்கேன்-- 
இளைச்தேன். எழில் செக்தல் கந்த : செர்தில் - திருச்செர்சார், SES ew 
பது விளி. கெற்றிக்கண் அக்கு ஆகனார் தீர்த நின் தனையே : ௮க்கு ஆகனார்-சங்கு 
மணியையணிக்த இருமேனியையுடைய சவெபெருமான். இணி காதலினால் கண் 
ண கா : காதல்--விருப்பம், கண்ண - தியானிக்க. இது கணவெனத் Ogre 
கது. கா - காத்தருள்வாய், கனா நிகர்த்தே அழி அங்கத் இன் காதல் அத்றே : 

. கனா -கன்வ. அங்கம்--உடம்பு, 

கந்த, சாதலற்று நின்றனையே சண்ணச்சா எனச் கூட்செ, ’ ற 2
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அதிவீரராம பாண்டியரியற்றீய 

திருக்கருவைப்பதிற்நுப்பத்தத்தாதி 
எவன்உயிர்க் குயிராய் எள்ஞமெண் ணெயும்போல் 

எங்கணும்' இடையரமு நின்றான் 

எவன் அனைத் துலகும் ஈன்றுகரத் தழிக்க 

*இறைமைசால்” மூவுரு வெடுத்தோன் 

எவன்'முத லிடையீ றின்றிஎஞ் ஞான்றும் 

“எறிலா மறைமுடி. யிருப்பான் 

அவன்எனைப் புரக்கத் திருக் களா நீழல் 

அமர்த்தருள் புரிந்தகா ரணனே. 

. முன்னைப் பிறவித் தவப்பயனோ முழுதும் அறியா மூடனிவன் 

என்னக் கருத்தி லெண்ணியோ யாதோ அறியேன் 
இரவுபகல் 

கன்னற் பாகிற் “கோற்றேனிற் *கணியிற் கணித்த கவிபாட 

துன்னத் தொகுதி வயற்கருவை 'யாண்டா னென்னை 
. யாண்ட துவே. 

  

(கருவை - கறிவலம் வந்த ஈல்லூர் என்னும் தலம்) |} இடையரளுமல் கின்றவன் 

எவன் என மாறுக, பிறவும் ௮ன்ன. * தலமை, * அயன் அரி அரன் எனும் 
மூவர் இருவுருலங்கள். “ செழும்பொழில்கள் பயர்து srg else whoop, part 

கோளுய் நின்ற முதல்வன் ? என்பது திருவாசகம். 4 தனக்கு ஒரு முதலும் ஈடு 
வும் முடிவும் இல்லாமல். * அழிவில்லாத. ? அவனே. 1 களாமரத்இன் நிழலில் 3 
இத தல விருட்சம், £ £ீமித்த காரணன் அவான், 

1 பழம் பிறப்புக்கள். * கரும்பை ஆலையிலிட்டரைத்த சாற்றைக் காய்ச்சி 

பெடுப்பது. 5 கொம்புத்தேன் ; பலமலர்களினின்றெடுத்துத் திரட்டிவைக்கப்படு 
வது. 4* காலத்தால் முதிர்ந்தது , * மேர்கூறிய மூன் ௮ம் உவமையாதலால், 

ஆராய்ச்சியானும், அண்மாணுழை புலத்தானும் அநுபவ முதிர்ச்சியானும் சொற் 
பொருட் சுவைததும்பிய கவியென்க, 8 பாசதீதை நீக்கி உயிர்த் தொகுதிகளை 
யாட்கொள்ளுச் தலமென்பார் 8ரைப்பிரித்துப் பாலையுட்கொள்ளும் ௮ன்னவ்களை 
யுடைய கருவை என்றார். ? இறைவன்; பால் வண்ணகாதர். இரவு பகல் sal 

பாட அண்டது, பயனோ எண்ணியோ யாதோ அறியேன் என்க.
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பாசம் நீக்கிரு. வகைப்ப: சக்களை 

மாசில் £முத்தியாம் வனத்தில் 'மேய்த்திடும் 

ஈசன் “மின்னைநேர் இடைச்சி காதலன் 

அசில் பால்வணத் தண்டர் நாதனே. 

பிறந்த யாக்கைகள் 'அளப்பில பெருங்கடற் புவிக்குள் 

இறந். து போயவல் லால£வற் றெய்திய துண்டோ 

கறந்த பால்நிற வண்ணனைக் கருத்துற இருத்திச் 

“சிற்த யாக்கையி தஇதற்குநான்' செய்வது மூளதோ. 

  

1 அணவ முதலியன, * விஞ்ஞானாசலர் பிரளயாகலர் சகலர் என்னும் மூன்று 

வகை யுயிர்களை. 5 மோட்சவுலகமாகிய சோலையில், 4 பேரின்ப நுகரச்செய் 

வன், 5 மின்னலையொத்த இடையினையுடைய உமையம்மை, £ தேவாஇதேவன், 

பால்வண்ணசாதர் என்பது, இறைவன் இருப்பெயர், ட் 

அவம் எருமையும் ஆமொகிய மூவினங்களையும் கட்டவிழ்த்துக் செகொண்டு 

போய் மூன்று வகை வேள்வித் வளர்த்தற்கு இடமா சாட்டில், அவ்வினவ் 

களுக்குத் தலைவனும், மின்னற் கொடியையொத்த ஆயர்குல மகளுக்குக் காதல 

னும், குற்றமற்ற பாலுணவால் ஈன்னிறம் பெற்ற இடையர்களுச்குக் தலைவனும் 

ஆனவன் மேய்த் இூவர்ன் எனப் பிறிகொருபொருளுக் தோன்றுதல் காண்க, 

இப்பொருட்கு 1 கயிறு, 4 ஈகாரம் குறுயெது, ? இடையர், டு 

1அளவில்லாதன. * அழிக்து ஒழிர்தனவேயல்லாமல், (பி-ம்) ₹ போயதல்லால் 7? 

் அவ்வுடம்புகளால் யான் பெற்றபேறு ஏதேனும் உண்டோ? (இல்லை.) *மேன் 

மைபெத்ற உடம்பு; இறைவனைச் கருத்தில் இருத்தி வீடு பெறுசலே யாக்கை 

யெடுத்தகன் பயனாதலால் அதற்கு ஏதுவாகிய ஈது இறந்த யாக்கை 'எனப்பட் 

டது. * செய்யத்தக்க கைம்மாறும் ; உயிரை வீடு பெறுவித்துத் தான் அழிவசே 

யாதவின் அதங்குச் செய்யுவ் சைம்மாறு இலதாயிற்று, *' தெண்ணிலாமலர்க்௪ 

வேணியா யுன்ரன் இருஈடங் கும்பிடப் பெற்று, மண்ணிலே வரத பிறவியே 

யெனக்கு வாலிதாம் இன்பமாம் ?? என்னும் சேக்கிழார் திருவாக்கு எண்டு நினைச் 

கத்தக்கது. 

Il 4



அன TG om 

பாஜ்சோதீ முனிவர் டயற்றிய 

மதுரைப்பதிற்றுப்பத்ததந்தா த. 

1. கனியுங் கிழங்குங் 'கருக்காயுங் காற்றுஞ் சருகு மருத்தி£யிரு 

பனியு மழையும் வெயிலுநின்று “படிவர் திரிந்து புல 

னைந்தும் 
“முனியும் படிவீ ணருந்தவஞ்செய் முணிகாள் மதுரை 

புகுவீரேல் 
“இனியுங் களுக்கு மதுரேசர் எல்லாப் பதமுந் தருவாரே. 

£... குற்றேவல் செய்பவரைக் கும்பிடேன் கோயில்வலஞ் 

சுற்றேன் மெழுகேன் சுடர்த்திரியுந் தாண்டுகலேன் 

கற்றேனு மல்லேன் கடம்பவனச் சொக்கேநான் 

மற்றே தினியுரைக்கேன் வன்கூற்றுக் கென்கூற்றே, 

8. பாரறியு 'மறிவினுமிப் பார்மே னின்ற 

- “பசுஞானத் தாலுமெட்டிப் பார்க்கொ ணாத 

*பேரறிவே சிற்றறிவேற் [இருளை நீக்கும் &௩ 

பேரொளியே யங்கயற்கண் பிரியா தானே 

யாரறிவார் தமிழருமை யென்௫ின் றேனென்் 

னறிவீன மன்றோவுன் மதுரை மூர் 

் நீரறியு நெருப்பறியு மறிவுண் டாக்கி 

நியறிவித் தாலறியு நிலமுத் தானே. 
    

். 3.முற்றாதகாய், £ முன்பனி பின்பனி, 3 உடல்நிலை வேறுபட்டு, * வெறுக்கும்படி, 
₹ இப்பொழுதே, பிறவிடங்களிலிருக்து உடலை வருத்தி அரிய தவஞ்செய்து 

_ பெறும் பேறுகளெல்லாவற்றையும் மதுரையின்கண் வாழ்வார்க்கு ஆலவாய்ப் 

பெருமானடி.கள் எளிதின் அருளுவாரென்பதாம், 

2. 1 இறைவனுக்குத் திருத்தொண்டு செய்பவரை, 3 கற்றற்குரியன--இறைவன் 
புகழ்நூல்கள். * சொல்வேன். கூற்றுக்கு என் கூற்றாக இணி ஏது உரைச் 
சேன் என முடிச்சு. இறைவனுக்குக் குற்றேவல் முதலியன செய்வோரைச் 
கூற்றுவன் ௮ணுகான் என்பதாம். 

8. 1 உலக ஞானம். £ தத்துவஞானத்தாலும். ? முற்றுணர்வுடையவனே. * அஞ் 
ஞான இருட்டை. * ஆளுடைய பிள்ளையாருக்கும் அமணர்க்கும் உண்டாய 
வாதங்களை நினைந்து இவ்வாறு கூறினார். 6 “* காட்டுவித்தால் ஆரொருவர் 
காணாதாசே காண்பாரார் சண்ணுதலாய் காட்டாக்காலே "” என்னும் அப்பர் 
திருவாக்கை நினைப்பிக்கின் றது.
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4, சோதி வெண்பிறை சூடிய கூடலான் 

ஆதி யந்தமி லானெழுத் தஞ்சுடன் 

பூதி கண்டிகை யைப்'பொருட் கொண்டிடாச் 

சாதி யன்றியுண் டோபுலைர் சாதியே. | 

தொட்டிக்கலைச் சுப்பிரமணிய ழனிவர் இயற்றிய 

கலைசைச் சிலேடை வெண்பா 

1. அவலுடன் பாவலரும் ஆறுகால் வண்டினமுங் 

காவலரைச் சூழுங் கலைசையே - மேவும் 

அரிவையம்பா கத்தான் அரணொருமூன் றெய்தோன் 

அரிவையம்பா கத்தா னகம். 

2, தாமரைவண் டுங்குளமுஞ் சார்விரகத் தாரிடமுங்- 

காமரம்பா டுஞ்சீர்க் கலைசையே - மாமதமா 

தங்க முரித்தார் தடங்கேழற் கோட்டினைச்சூர் 

தங்க முரித்தார் தலம். 
  

  

&, 1 திருநீறு, * உருத்திராக்கமாலை. * மெய்ப்பொருளாசக் கொள்ளாத, இருவைம் 

தெழுத்து முதலிய வெசாதனங்களைக் கைக்கொள்ளாதவே புலையராவரன் 

இிப் பிறப்பினாற் புலேத்தன்மை புடையாரில்லை யென்பதாம். 

1, காவலரை சூழும் - அரசரைச் சுற்றியிருக்கும். கா ௮லரை சூழும் - சோலையி 

லுள்ள மலர்களை ஆராயும், அரி வை அம்பு ஆக 4 திருமாலைக் கூரிய அம்பா 

சச் கொண்டு, அரிவை ௮ம் பாகத்தான் உமாதேவியை அழூயெ இடப்பா 

சத்தலுடையவன், கலைசையே, எய்தோனும் பாகத்தானும் ஆகிய சவபிரா 

னுக்கு இடமாம் என்சு, இடம் கலைசையே யெனினும் அமையும். 

இனிவருவன மும்மொழிச் சிலேடை, 

2, தாமரை வண்டும் - தாமரைப் பூவிலிருக்கும் வண்டுகளும். காமரம்பாடும் - Far 

மரம் என்னும் பண்ணைப்பாடும், குளமும், காமர் அம்பு ஆடும் . அழகிய நீர் 

அசையும், விரகத்தாரிடமும் - காமிகளிடத்தும், காமர் அம்பு ஆடும்---மன் 

மகபாணம் வருத்தம். மாதங்கம் உரித்தார் - யானையைத் தோலுரித்தவர், 

கேழல் கோட்டினை சூர் தங்க முரித்தார்- இருமாலாகயெ பன்றியின் கொம்பை' 

அச்சம் தங்க ஓடித்தவர்,
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8, மாப்பொலிந்த வீகையரும் மைந்தருநன் மாதவருங் 

்.. காப்பணியாக் கொள்ளுங் கலைசையே - தீப்பிறங்கு 

மாலாழி மீத்தான்முன் மாலினுக்குப் பாலனுக்குப் 

பாலாழி மீந்தான் பதி, 

4, வாரியளிப் போர்கரமும் மாதருங்கோங் கும்பூவிற் 

காரிகைக்கொப் பென் னுங் கலைசையே - ஆரியனாய்க் 

கல்லா லடியுற்றார் கான்போ யருச்சனன்கை 

வில்லா லடியுற்முர் வீடு. 

நமச்சிவாயப் புலவர் இயற்றிய 

“திங்கைச் சிலேடை. வெண்பா 

1. 'மைவார் “பொழிற்றுயிலு மாமதியை வேதியரைச் 

“செவ்வா ரணமெழுப்புஞ் சிங்கையே--*ஓவ்வாத 

9பாற்றுக் கொடியான் புகழவுமென் பாலீரங்கும் 

ஏற்றுக் கொடியான் இடம். , 
  
  

8. மா பொலிர்த ஈகையர்- பெருமை விளங்கிய கொடையாளிகள். கா பணி ஆ 
கொள்ளும்--க்பகச் சோலையை ஏவலாகக் கொள்ளும். மைந்தரும், காப்பு 
அணி ஆ கொள்ளும் - கடகத்தைக் கைக்கு ஆபரணமாகசக் கொள்ளும், மாத 
வரும், கர பணி ஆ கொள்ளும் - பிறரைக் காத்தலைத் தொழிலாகச் கொள் 
ளும்; காப்பு அணி ஆ கொள்ளும் எனப்பிரித்துத் திரு Chop அழகாகக் 
கொள்ளும் எனினும் பொருந்தும். 

தி பிறங்கு மால் ஆழி - தயைப்போல் விளங்குகன்ற பெரிய சக்கரத்தை. 
பாலன் - உபமன்னியமுூனி, பால் ஆழி - பாற்கடல், 

4, லாரி அளிப்போர் = பொருளை அளவின்றி அள்ளிக்கொடுப்பவர், பூவில் காமி 
கைக்கு ஓப்பு--பூமியில் காரியென்னும் ௮ள்ளலுடைய கைகளுக்கு உபமானம். 
மாதரும் பூவிற்காரிகைக்கு ஓப்பு--பெண்களும் திருமகளுச்கு உவமை, Care 
கும் பூவில் காரிகை கொப்பு என்னும்--கோங்கமலரும் பொலிவையும் ஒளியை 
யும் அழகையும் உடைய செரப்பாகய அப. ரணமென்று சொல்லப்படும், 

காப்பு - மாதர் காசணிசளில் ஒன்னு. ஆரியன் - ஆஅசாமியன். கல் ஆல் 
அடி - கல்லால மரத்தின் அட்யில், 

*விக்ரொம௫ங்கபுரம், 

1. 1 மேகம். * சோலை. * செவ்விய கோழிச்சேவல் கூவி மதியையெழுப்பும் என 
வம், செம்மையான வேசு வொலி அர் சணரைக் துயிலெழச் செய்யுமெனவுங் 
லக்க * தன் பெருமைக்குப் பொருந்தாத, 5 அதிமொழிகளைச் கொண்டு, 
 இடபக்கொடியையுடைய இறைவன்,
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2. ஆரத் தடம்பொறுநை யாறுமடற் காளையருந் 

தீரத் தனம்பெயராச் சிங்கையே - *வாரத்து 

நீளத் தருவா னிழல்வாழ் *வருளடியார்க் 

SUMS SHUT sree. 

3. 'மாவாய்மைத் தொண்டர“மணிவாயு நன்மனமுத் 

தேவாரப் பண்பாடுஞ் சிங்கையே- ஓவாமல் 

*சிலமிசைம் துள்ளார் தெரிவரியார் தெண்டிரை நீர் 

*அலமிசைற் துள்ளா ரகம். 

4, பத்தி தரு£விழவும் பன்மா ளிகைய/"முன்னாட் 

சித்திரைமா தங்குலவுஞ் சங்கையே - புத்திரராம் 

SUH Gey சரமமிலான் pos aut wT Beto 

பரர்க்குஞ்் "சர*மயிலான் "பற்று. 
  

  
  

2. 1 முத்துச்சளையுடைய. » வெத்றிபொருக்திய. 3 கரைகளில் அன்னப்புட்கள் £ீங் 

காத 'எனவும், வீரத்தன்மை நீங்காத எனவும் முறையே கூட்டுக, 4 அன் 

போடு, 5 அந்தச் கற்பகத்தருவின் சிறக்க ரிழலின்சண் வாழும் வாழ்க்கையை 

வானுலகத்திலுள்ள தருவெனினும் ஆம். ₹ தன் அருளைப்பெற்ற அன்பர்கட்கு 

 ஆட்சிசெய்ய, 

9, 1 சறெர்சு உண்மையையுடைய. * அழகு, * தேவாரப் பண்ணைப்பாடும் எனவாய்.. 

கும், தேவு ஆர் ௮ பண்பு ஆடும் - கடவுளின் அரிய அந்த எண்குணங்களும் 

பொருர்தும் என மனத்திற்குங் கொள்க, 4 ஞானவொழுச்கத்தைப் பொரு 

சீதியுள்ளவர்களும், 5 ஈஞ்சை அருர்தினவரும் (ஆகிய இிவபெருமானுக்கு) 

சிங்கையே அகமாம் என்க. 

4.1 அன்பு, ? இருவிழாவும், 3 இத்திரைமாதம் முன் காள் குலவும் - சித்திஸாத் 

.... திங்களில் முதல் சாளாயெ அசுவதியில் விளங்குமென விழாவுக்கும், மூன் 

ஆட்சி திரை மாது அங்கு உலவும் = முன்னே ஆளு தலையுடைய பாற்கடலில் 

தோன்றிய இருமகள் அவ்விடத்து உலாவும் என மாஸிசைச்கும் ohms. 

* யானைமுகக் கடவுளுக்கும் வேற்படை காவ்ய முருசச்சடவளுக்கும், * இடப் 

பாகத்தில், 6 சிவமாகியதன்னை. 1 அம்பு போன்ற கண்களையுடைய, * மயில் 

போன்ற உமையம்மையையுடையவன், 9 விரும்பியிருல்கும் இடம்.
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இராமலிங்க அடிகள் இயற்றிய 

் ஈ இங்கிதமாலை 

1. திருவை யளிக்குந் திருவொற்றித் “தேவ ரீர்க்*கென் 
விழைவென்றேன் 

*வெருவ லுனது *பெயரிடையோர் மெய்நீக் Bu dos 
(Lp sO) Dear (ap it 

தருவ லதனை வெளிப்படையாற் சாற்று மென்றேன் 
. சாற்றுவனேல் 

*இருவை மடவா யென்கின்றரு ரிதுதான் சேடி. யென்னேடீ, 

2. துதிசே ரொற்றி வளர்தரும துரையே நீர்முன் 'னுடலுறும் 
பதியா தென்றே “னம்பெயர்மூற் பகரீ ரெழுத்தைப் 

பறித்ததென்முர் 
நிதி சேர்த் திடுமப் பெயர்யாது நிகழ்த். து மென்றே “னீயிட்ட 

தெதுவோ வதுகா ணென்னைரறு ரிதுதான் சேடி யென் 
Caria. 

  

* (உள்ளத்தில் தோன்றுங் குறிப்புகளைப் பலபடச் தொகுத்துச் கூறுவது) 

1. 1 முத்திக் செல்வத்தை. £ பெருமானாகிய உமக்கு, * யாதுவிருப்பம். + அஞ் 

சாதே, ₹ பெயர் ஈங்கை என்பது, இதன் ஈடுவிலுள்ள மெய்யை நிக்இனால் 

ஈசையென்றாகும், உனது ஈகை முகமே விருப்பமென்றார் என்பத. ௬கை-- 

ஒளி; புன் 'மே௮வலுமாம், ₹ தருவேன், 1 இரண்டுவை; வைவை ; வெளிப் 

படையாகக் கூறினால் வைவாய் என்பது பொருள். 

பிச்சைக்குவர்த ஒற்றியூர்ப் பெருமான் பக்கல் உரையாடிய தலைமகள் ஒருத்தி 

அவர் பேச்சின்கட் கண்ட குறிப்பு மொழிகட்குத் தன் தோழியினிடம் பொருள் 

வினவுமுகமாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது. பிறவும் ௮ன்ன. 

2, இருக்கூத்தாடும் ஊர், * ஈமது பெயரில் முன்னாகச் சொல்லப்பட்ட இரண் 

டெழுத்துக்களை 8ீக்யெது, 8 இட்டு அழைத்தபெயர் ₹: தருமதுரை ?3 என் 

ug. இதன்கண் முதலிலுள்ள இரண்டெழுத்தை நீக்கிவிட்டால் மதுமை 

யென்றாகும், முன் ஆடலுறும் பதியாது என்ற வினாவிற்கு மதுரை என்பது 

விடையாம்,
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8. வயலார் சோலை யெழிலொற்றி வாண ராகு மிவர்தமைதான் 

4, 

o
r
.
 

செயலா ரடியர்க் கருள்வீர்நுஞ் 'சிரத்து “மூரத்துந் திகழ் 
கரத்தும் 

“வியலாய்க் கொண்ட தென்னென்றேன் விள ங்கும்*பிதாக 
மவைஞன்றும் 

“இயலாற் கரண்டி. யென்கின்றார் இதுதான் சேடி யென்னேடீ, 

‘pyar அுளத்தி ரொற்றியுளீர் “உற்றோர்க் களிப்பி ரோ 
வென்நேன் 

“தர்முன் றென்பார்க் *கயன்மூன்றுந் தருவே மென்று 
ரம்மமிகத் 

*தேமூன் நினறநும் மொழியென்றேன் செவ்வா யுறுமூன் 
*நகையென்றே 

"ஏழமுன் றுறவே நகைக்கன்று ரிதுதான் சேடி யென்லோட, 

நல்லா ரொற்றி யுடையீர்யா 'வடக்கோ*வெறும்பூ 
வணையணைய 

வல்லா லவணும் முடன்வருகோ *வணையா தவலத் அயர் 
துய்க்கோ 

செல்லா வென்சொல் நடவாதே திருக்கூத் தெ.துவோ 
வெனவிடைகள் 

எல்ல தடி st ex ஜி அர 00 G) 1G ல்லா நடவா தென்கின்று ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ 
  
  

கலையினிடத்தும். 5 மார்பினிடத்தும், 3 மேன்மையாய், 4 பிநாகம் என்பது 
வினாமூன்றற்கும் விடையாம். 5 இலக்கண முறையாற் பாராய், கம், காகம், 
பிராகம் என கிரணிறையாற் கொள்க, இது எழுத்துப் பெருக்கம் என்னும் 
சொல்லணி. நீர், பாம்பு, வில் என்பன பொருள். பிகாகம், காகம் கம் என 
விடை கூறி எழுத்துச் சுருக்கமாகவுல் கொள்ளலாம், 

பிரணவப் பொருள் பதிக்க, 3 உம்மைச் சார்க்தவர்க்கு, 3 மூன்றுதா; முத்தா 
என்பார்க்கு. * தா என்னும் எழுத்திற்குப் பக்கத்திலுள்ளது ** இ” என்பது. 
அது மூன்று சேர்ந்தால் * முத்தி'' என்றாகும். முதீதனே என்று அழைப் 
பார்க்கு முத்தி ஈல்குவேம் என்றார். 5 இணிமை பொருக்தியுள்ளன, 1 பல், 
Cs—eper Mer எனச்கொண்டார் அவர் $ மூன்று தே-- முத்தே. உன்பல் 
முத்தே என்பது பொருள். 7? இன்பம் மிகவே, எமம்--ஏமென ro தொக் 
கு, 

செல்வேனோ ? 2 உம்மைச் கூடப்பெரறாமையால் வெறுவிதாய பூம்படுச்கை, 
” தும்மைத் தழுலப் பெருமையால் மிக்க அன்பத்தை நுகர்வேனா ? * செல் 
லாதோ ; ஏற்காதோ, வினாக்கள் ஐச்இினுக்கும் விடை 4 ஈடவாது ?? என்பு, 

ஈட, வா, % து, 4 நடவாது. * கடம்.வாது; வாது ஈடம்; காளியுடன் 
புரிக்த கூத்து, இவற்றை வினாக்கள் ஐந்தம்கும் முதையே தனித்தனி விடை யாகக் கொள்க,



பிள்ளைப்பேநமாள் ஐயங்கார் இயற்றிய 

்.. ..இருவரங்கத்து மாலை 

1. தன்னால் பலபல வாயா “லிழைத்துச் *சிலம்பிபின்னு 

மத்தா லருந்தி விடுவது போல வரங்கரண்டம் 

பன்னூறு கோடி படைத்தவை யாவும் “பழம்படியே 

ஈமன்னூறி தன்னில் விழுங்குவர் போத மனமகிழ்ந்தே. 

$ 9. இந்திக்க நெஞ்சில்லை நாவில்லை நாமங்கள் செப்பநின்னை 

1வந்திக்க *மெய்யில்லை வநீ£திரு போதுமொய்ம் மாமலர்ப்பூம் 

பந்தித் தடம்புடை சூழரங் கா£ததி பாண்டனுன்னைச் 

சந்தித்த நாண்முத்தி பெற்றதென் ஜனோதயிர்த் தரழதியுமே. 

5. நம்பெரு மா1ளெழுத் தெட்டின் பெருமை “நவிலுமதோ 
3 ட ஏ ச ழ் a 5, ட ‘ ° 

சம்பரன் மாயம் 'புரோடுதர் *சூழ்வினை *தாரணிவாள் 

வெம்படை "மாண மாமத வேழம் விட நீதழல்”கால் 

அம்பர மேமூத லானவை *பாலனுக் கஞ்சினவே. 

  

1. 3 இதியதூல் $ மெல்லிய நூலுமாம், £ நூற்று, 5 இலக்தஇப் பூச்சி. * அல்வண் 

டங்கள் எல்லாவற்றையும், 5 முன்போலவே. £ பெறிய. " மிகவும். இருமால் 

அண்டங்கள் எல்லாவற்றையும் தாமே படைத்து ஊழியிறு தியில் அவை அழியா 

வண்ணம் தம்ஏயிற்றினுள் சரச்து வைத்துக் காப்பர் என்னுவ் கொள்கைக்குச் 

Gand தன் வாயால் நூல்நூற்று அதனைப்பின்பு சானே உட்கொள்ளுஞ் செயல் 

உவமையாயிற்று. 

2. 1 வணங்க. £ கைகால் முதலிய உறுப்புக்களையுடைய உடல், * காலைமாலையாகிய 

இரு பொழுதிலும், இருபோதும் வக்து மின்னை வக்இக்க என்க. * வரிசை. 

ஸ் ஆயர்குலத்துப் பிறக்த ஓர் அன்பன். £? அடைந்து முத்திபெத்றபொழு௮. As 

இத்தல் முதலிய செய்தற்கு வேண்டுவ் கருவிகள் இல்லையாசவும் தயிர்த்தாழி 

முத்திபெற்றது வியப்பு என்பதாம். இவ் வ.ரலாற்றைப் பாகவதத்திற் காண்க, 

8. 1 எட்டெழுத்தாலாகயெ திருமால் மந்திரத்தின். ? என்போல்வாரால் சொல்லும் 

தரம் உடையதோ., 3 லர் அசுரன் $ இவன் செய்த மாயச்செயல்கள், * பின்னே 

வரும் நலந்தீங்குகளை முன்னே தெரிந்து சொல்லுபவர். 5 கொல்லுதற்கு 

ஆராய்ந்து செய்த செயல்கள். ் வெற்றிமாலை. * பெரும்பாம்பு. 8 காற்று.. 

॥ கடல், - 19 இறுவனாகய பிரகலாதன். எட்டெழுத்தின் பெருமைக்கு தர் உதா 

ரணம் எடுத் துக்காட்டியலாறு,



அம ப. வம் 

அத்தையா NES தமிழ் சொன்£மாற் னுந்தொழத் 

8 துத் திவெள்காக் 

‘genta seer ib அயிலரங் கேச: குலவுவைவேற்், 

படை”மாறு கொண்டமைக் கண்ணியர் பால்வைத்த£பாச 

நெஞ்சை 

"மடைமா றி யுன்றன் திருவடிக் Cao *வைத்தருளே. 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

*கசாண சைல மாலை. 

1 துவக்கற 3வறித்_து “பிறக்குமா ரூருத்“அயர்த்திடா 

தடைந்துகாண். “மன்னும் 

உவப்புட னிலைத்_து 'மரிக்குமோர் பதியு மொக்குமோ 

*நினைக்குநின் *னகரைப் 

'பவக்கடல் கடத்து முத்தியங் கரையிற் படர்பவர் 

11 இகைப்பற நோக்கித் 

தவக்கல தடத்த வுயர்ந்தெழுஞ் சோண சைலனே 

கைலைநா யகனே. 
  

ர் க... 

க 1. 

1 வேப்பமலர் மாலையணிர்த பாண்டியன். ”ஈம்மாழ்வார்: * படப்பொறி. * 

போலக் கவிந்திருக்ற ஆதிசேடன்மேல். ” பகைமைசொண்ட. 6 அன்பு. 

மாற்றி, *அன்புவைத்தருள்வாய். பாண்டியன் இருவல்லப தேவன் 

குடை 

என்பர். 

* [திருவண்ணாமலை ; இத இவெர்த நெருப்பின் வடி.வாய் முளைத்.தமையின் இப் 

பெயர் Gupps.) . 

ம தோல்); உடம்பிற்கு ஆகு லம் £ (பிறப்பால் வீடனளிக்குர் தகையத எனத்) 

தெரிர்து. 3 பிறக்க விரும்பும், * பிறவித் தன்பம் உண்டாகாதபடி, 5 பொன் 

னம்பலம், 8நி$லயாக வாழ்ர்து, 7 இதத்தற்குரிய காரிப்பதி, “சிணைத்த 

அளவானே முத்தி சல்குவதெனச் கருதத்தக்க, ° அருணைப்பதியை. 

ஆரூர் மு.தலிய சான்கு தலங்களும் பிறத்தல் மு கலிய செயல்களால் 

வீடளிப்பனவாகவும் ஏனையபோலாது இஃது யாவரும் இருர்தழியிருர்தே 

சினைத்தற்கு எளிமையாதல் பற்றி நின்னசசை ஓக்குமோ என்றார். 

10 செல்ல விரும்புவோர். "! கலக்கம், பவக்கடல் முதலிய மூன்௮ம் உருவகம், 

வெ5
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2. 'அருங்கவிவாத ஷுூனே முதலோர் அன்பிலே மென்$தது 

வேண்டி 
0ிரங்குகல் பொய்ம்மை யன்பிலே னெனயான் இயம்பலே 

மெய்'யெனக் கருளாய 

-கருங்கட முமிழு்வு ர்ங்கவுட் பனைக்கைக் கரி£யுரிக் 

.... கஞ்சுகங் கடுப்பத் 

“தரங்கமுண் டெ முகார் முகில்பமில் சோண சைலனே 

| கைலைநா யகனே. 

3. 1வேலையச் துகில்கூழ் மலர் தலை புலகின்“மெய்யினைப் 
பொய்யெனு மவர்க்கே 

“ஏலவத் தருள்வ தன் நிமெய் யினை'ழெப் பெனுமெனக் 
- கருள்புரித் தஇிடாயோ 

காலதன் குணர்தது*னகரம் புகுந்து "காண்பரி 
'தெனாதுல கனைத்துஞ் ட 

“சாலதின் நுழியே கண்டிடுஞ் சோண சைலனே 
கைலைதா யகனே. 
  

2, 1 இருவாசகம் இருக்கோவையார் என்னும் அரிய இருப்பாடல்கள். £ மாணிக்க' 
வாசகர் மு.தலான் சமயகுசவர்கள். * அவ்வன்பைப் பெறவிரும்பி, 4 எனக்கு 
அவ்வன்பை அருள்புரிவாய், 3 கரிய நிறமுள்ள மதநீர், குளிர்ச்த கன்னம், 
*தோலாகிய சட்டையை ஒத்துத் தோன்ற, § அலை ; ஈண்டுக் கடல் நீசை . 

,முணர்த்திற்று ஆகுபெயசால், 

(ஜூல் கஞ்சுகக் கடுப்பப் பயில் சோண சைல மென்க, . 

8.1 கடல். 8 உடம்பைப் பொய்யென்று மதிப்பவர்க்கே;: 7 உடல் நிலையற் றதெனக் 
கண்டு அதன்கட் பற்றற்றவர்க்கே, 3மிகவும், 4 * Btn $0 gen க்கருதி யிருக்கு 
மென்க்கு, 5 வழிபாட்டுக்குரிய Cater war, கோயிலின் கட் சென்றும். 
* காண்டல் இயலாதென்து :வருர்.தாசல். * 8 ரின்றுழியே சாலக்கண்டிடுமென்க, 

மெய்யினைப் பொய்யென்னும் அவர்க்கு அருள்வதன் றி மெய்யினை மெய் 
யென்னும் எனக்கு அருள் புரியாயோ என்று கூறியது ஈயம் பயத்தல் காண்க,
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4. 1வெண்டிரு நீறு புனையுமா தவர்க்கு "விருந்து துசெய் 

: துறுபெரு மிடி.யுங் 2 

கொண்ட?நல் விரதத் 4 இஃக்கும்யாக் கையுமிக் கொடியனேற் 

கருளுதா ஞளதோ 3 
வண்டு“முங் குவளை மலர்த்தடஞ் சுனையின் மற்றைவா 

னவர்க்*குரித் தன்றிச் 

"சண்டியுண் மகழ்த்.து கொளமலர் சோண சைலனே 

.-கைலைநா யகனே. 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

*பெரியநாயகியம்மை திருவிருத்தம் 

1. மூழு'மணி மிடற்றன்“கனன் மழு வீரன்” முக்கணாண் 

டகை கின தெழில்கூர் 

முகம்*புலர் தலைக்கண் டுடல்வகத் தடியின் முனைப்பிை றக். 

கோடுகொண் டுழுது 

விமுமணி யர்வ நுழை'சடா டவியின்"விண்ண இத் 

தண்புனல் விடுப்ப 
  

4. 1 பிறகிறமுள்ள நீறுகள் வதுமை பிணி நேரியவத்மை விளைக்குமாதலால் அவற்றின் 

வேறுபடுத்த வெண்டிரு£ீது என்றார். அமுது செய்விச் தலால் உண்டாகும் 

மிக்க வறுமையும், 3றந்த சோன்புகளால், * மெலிர்துபோகும் உடம்பும், 

5 இளைக்கும். 3 உரிய ஆகாமல், ” சண்டேச்சு7 சாயனார்; 

குவளைமலர் சுனையில் மலர் சோணசைலமென்க. செல்வமும் உடல் 

வன்மையும் வேண்டுவார் பிறராகவும் ,இவர் ௮த.ற்கு மாறாக மிடியும் இளைக்கும் 

யாக்கையும் ௮ருளு சாளுளதோ என்றுர், ் 

் இறைவன் இம்மலைவடிவாயிருத்தலின் ௮தனிடத் துக் காணப்படுமலர் 

களெல்லாம் அவர்க்குச் சாத்திக் கழித்தனபோலுமாதலின் ௮வை ஏனைய 

தேவர்க்காகாது சண்டி யுள்மசழ்ச் தகொளற்கு உரியவாயின. 

* (இருமுது குன்றத்தில் கோயில்கொண்டருளிய இறைவியின் இருப்பெயர்.) 

1. *நீலமணி. வினைத்தொகை; பண்புத்தொகை; உவமைத் சொகையுமாம் 

3 சிவபெருமான். 4வாடுதலை, 5 உன் சீர்பாதக்களில், ? சடைச்காட்டில் 

7 ஆகாயகக்சை, ,
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விரைவொடு குளிர்த் து? முகமலர் தலினான் sea 
யென தினை யுணந்ந்தேன் 

செமுமணி நீல “Loe Lp Lp றவழுஞ் Ravin பெனும் 

புற்தினின் ூர்ந்து 
திரைபொரு”கடற்பேர்ப் பெரும்படம் விரித்.அத் 11 இனமணி 

யெனப்படுஞ் “செங்கேம் 

வஹனம் யுமிழ்தீது Cuma Orbs ெக்கு!"மெய்ம் 
- மூடக்குமா சுணமாய்க் 

கிளர்மணி முத்த நதியுடை!*விருத்த இரியமர் 
பெரியதா யகியே. 

குமரகுருபரர் இயற்றிய 

மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமாலை. 

1. நெஞ்சே தஇருக்கோயில்'நீலுண் டி.ருண்டகுழல் 
பழுக்கக் “தபிடேக வல்லிக்கு--*விஞ்சி 
வரு“மச் தகாவென் வழி”வரு கி யாலிக் 

- கருமத் தகா*வென் கருத்து. 
  

5 இறைவியின் ஊடலை $62,596 இதன் அணிந்த அளவில், அவர் 
சடையிலுள்ள பிழையும் won paper tBu கங்கையும் தன் திருவடிகளில் வீழ்ர் து 
டெப்பதுகண்டு ஊடல் இர்ச் ச மூகமலர்ச்தாளென் பதாம். 

அதி பகவன் தன தாடல் தணிட்பான் பணிய அவ்விறைவன் 
ட பாத மிறைஞ்சு மதற்குகெற்றிப் பகையு மல்குற் பகையுமாம் 

சத மதிய மரவும்விழும் செயற்கு மூவகை செயாமலலை 
மாது பணியு மதற்குமன wHap முமையை லணக்குவாம்.? 

என இவ்வாசிரியசே பிரபுலிக்க லீலையிற் கூறியிருத்தல் சாண்க, 
இழைவியைக் கொடியென்பசர்கேற்ப உழுதல் ீர்பாய்ச்சுதல். மலர்தல் 

கூறியிருப்பது ஈயமாம், ் 
் "என்றவை ததிறுகியர்மேகம், 1 கடலென்னும் பெயசையுடைய பெரிய 
uses. 1" சூரியன், Rats Bp பொருச்திய, 18 உடல் வளைவுள்ள 
பாம்பையொத்து, 14 விருத்தாசலமெனப்படும் இருமுது குன்றம். 

மணிருத்தயாறு பெரும் பாம்பை யொக்குமெனக்கொண்டு ௮.தற்கு இயைய 
மூல கடல் பகலவன் என்பவற்றைப் புற்து படம் மணிகளாக உருவூத் இருப்பது 

ae ties 

  

l. *கறியநிறம். £ கூர்தலாகய மேகம், தடா னப யரற்ப பேஷிகுட்டியதாற் 
பெற்.றபெயர், வல்லிக்கு கெஞ்சே திருக்கோயில் என்௧. * வரம்பு கடச்த. 
5 காலனே, ₹வருகன்ராய், 7 இச்செயல்கள் பொருச்தமாட்டா, 3 உன் 
னுடைய எண்ணம் யாது ? (பி-ம்) “உன் SOSH,”
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2. தாவுண்டு கெஞ்சுண்டு நற்றமி முண்டு டு நயத்துசில 

- பரவுண் டினங்கள் பலவுமுண்டேபங்கிற் கொண்டி ரு.ந£தோர். 

தேவுண் டுவக்குங் கடம்பா டவிப் பசுந்'தேனின் பைச்:தாட் 

பூவுண்டு ₹நாரொன் நிலையாத் தொடுத்அப் புனைவதற்கே. 

10. 

குமர குருபரர்: இயற்றிய 

சிதம்பர மும்மணிக்கோவை. 

பூமலி கற்பகப் 1புத்தேள் வைப்பும் 

நரமநீர் வரைப்பி னானில 4வளாகமும் 

ஏனைப் புவனமு மெொ£ண்ணீங் குயிருந் 

"தானே “வகுத்ததுன் “தமருகக் கரமே 

தனித்தனி வகுத்த 'சராசரப் பகுத 

அனை த்தையுங் காப்பதுன் 'னமைத்தபொற் கரமே 

மேதோற்றுபு நின்றவத் தொல்லுல “கடங்கலும் 

வாழ்தல் தார'*ழல் வைத்ததோர். கரமே 

ஈட்டிய '"வினைப்பய னெவற்றையு மை றத்துநின் 

18 நூரட்டுவ தாகுநதின் னூன் நிய பதமே 

அடுத்தவின் னுயிர்கட் களவில்பே ரின்பங் 
கொடுப்பது. முதல்வதின்' “குஞ்சித பத்மே 
  

2. 1 பாவினங்கள் ; தாழிசை துறை விருத்தம் என்பன, £ இடப்பாகத்தில். ஒப் 

_ Upp ந துத்டைஅனாகய இறைவர். * அங்கயற்கணம்மை, £ இருவடித் 

சாமரை, ° gery. 
பூவுண்டு naa குட்ட்தற்கு காரில்லை யென்றது ஈயம். 

1! தேவருலகம். * அச்சத்தைத் soto. 8 எல்லை. * பரப்பு. 5 சாகருலகம். 

(மி - ம்) ட எனைய புவனமும் £ 6 அளவிடப்படாத, "பிறர் தணைவேண்டா . 

மலே, 3படைத்தது, 7" உடுக்கை யேந்திய திருக்கரம், 10 இயங்குவனவும் 

நிற்பனவுமாயெ உலகுயிர்கள் எல்லாவற்றையும். 1! அஞ்சலென்ற திருக்கரம். 

(பி-ம்) : அமைத்த கைத்கலமே.? 13தோற்றி, !3முழுதும். 1* அழிப்பது. 

15 செருப்பு. 1” உயிர்களால் ஆக்கப்பட்ட, 1" இருவினைப்பயனாகய இன்பச் 

துன்பங்களெல்லாவற்றையும். 18 நூகரச்செய்வ த. 19 வளைச்த இருவடி 

அஃதாவது தாக்யெ இருவடி. இஃது அருள்புரிவ௪. - 

இவற்றால் அம்பலவாண. இருக்கூச்.து ஐச்தொழில் ஈடா த் அக்குறிப்புடை 

யது என்பது பெறப்பட்டது, தோற்றச் அுடியதனில் தோயுச் இிதியமைப் 

பில், சாழ்றியிடும் ௮ல்கியிலே சக்காசம்--ஊற்றமாய், ஊன்று மலர்ப்பதச்தே 

யூத்ததிசோ தம்முத்தி, சான்ற மலர்ப்பதத்தே சாடு.” என்றதுக்காண்ச.
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20. 

25. 
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இத்தொழி லைந்துநின் மெய்த்தொழி லாகப் 
பாலுண் குழவி ”பசுங்குடர் பொருதென 

"நோயுண். மருத்:து தாயுண் டாங்கு 

மன்னுயிர்த் தொகுதிக் கன்னருள் கிடைப்ப 
வையமீன் ளித்த தெய்வக் கற்பின் 
அருள்”சூற் கொண்ட “லயரித் தடங்கட் 
3 ர௬மாண் சாயற் %றிருத்திமை காணச் 

சிற்சபை பொலியத் திருநடம் புரியும் . 

அற்புதச் கூதீததின் னமுதவாக் களித்த 
நல்லற _நூல்களிற் சொல்லறம் பல?தில 
இல்லறத் துறவற மெனச்சிறந் தனவே 
அ,தீ.நிலை யிரண்டினுண் “முன்னது களப்பிற் : 
கற்ற நூற் றுறையபோய்க் கடி. மனைக் “கிழவன் 
தற்குண நிறைந்த கற்புடை மனைவியோ . 
ைடன்பும் 53 அருளுக் தாங்க பின்சொலின் 

விருந்து *புறத்தம் தருத்தவர்ப் “பேணி 
3ஐ வகை வேள்வியும் “அ ற்றி யிவ்வகை 
தல்லற நிரப்பிப் பல்புகழ் கிதிஇப் 
பிறன்மனை தயவா னீ.றன்மனை வாழ்க்கைக்கு 
வரையா தாளின் மகப்பேறு குறித்துப் 
  

#0 குழந்தையின் மெல்லிய குடல். ”* சோயைக் கெடக்கும் மறார்தை. £3 கரு, 
அழயெ செவ்வரி. சூற்கொண்டகண் என்க, 4 அழகு மாட்டிமைப்பட்ட 

மென்மைத் தன்மைவாய்க்த, .”5 சவகாமவல்லி, (சோயுற்.ற இளங்குழர்தையின் 
மெல்லிய குடர் மருர்தின் ஆற்றலைப் பொருதென வெண்ணித் தான்மரும் 
அண்டு அதன் பயனைப் பாலின்வரியே அக்குழர்தைக்கு ஊட்டுர் தாய்போல, 
இறைவி, ௮ம்பலவாணர் திருக்கூத்தைத் கலம் சுண்டு Ree உயிர்கள். 
கருமா செய்வள் ser gat Js 

a3 

56 இரண்டு, 5” இல்லறம், ”8 உரியவன், 30 தொடர்புடையார் மாட்டு ௨௭ 
தாகும் உள்ள ரெஓழ்ச்சி. 50 தொடர்பின்றி யாவர்மாட்டும் செல்லும் இரக்கம். 
31 தாத்து, 53 வழிபட்டு. 53 ஐவகை வேள்வி - வேதம் ஒதல், ஒமம் வளர்த்தல், 
பலியீதல், தென்புலத் சார்க் களித்தல், விறார்தோம்பல், 54செய்து, 33 விலக் 
சப்படாத: ஈன்னாளில்,



35. 

40. 

50. கெளிதினிற் றமியனே னரியஅ பெறுதற் 

பெருதலச் துய்க்கும் “*பெற்றித் தன்றே - 

“when pugs இசளப்பின் மனையற நிரப்பி 

'மூற்றுணர் கேள்வியின் “முதுக்குறை Gans Acs 

பொருளு மின்பமும் “ஓரீ இ யருளொடு 

பொறையும் “ஆற்றலு நிறைபே ரொழுக்கமுூம் 

வாங்காத தவமுத் தூய்மையுச் “தழிஇட. 

“or dD வுயிர்க்கு முது துய “ரோம்பிக் 

“க௱லோய் நடைய னாகித் தோலுடுத் 

தென்பெழு மியாக்கையன் “தஅுன்புறத் **துளங்காது 

வரையுங் கானு மெய் இச் சருகொடு 

“கானீ ரருந்திக் கடும்பனிக் காலத்து 

“orb ரமுவத் “தழுங்கி வேனிலில் 

“ஐவகை யழலின் மெய்வருந்த வருத்தி 

இவ்வகை யொழுகு மியல்பிற் றன்றே, அதனால், 

இத்திலை யிரண்டும் ““எம்மஜோர்க் “இயலா 

தன்னிலை.யாகலி னத்.திலை திற்றற் 

“குரனும் “*ஆற்றலு மின்றி *வெருவத் 

  

86 தன்மையையுடைய, இவழ்ரூல் இல்லறத்தின் இலக்கணக் கூறப்பட்ட. 
7 துறவறம், *$பேரறிவு, 31நீகஇ, 40 (ஐம்பொறிகளையும் : வயப்பறித் 

தொழுகும்) மனவலி, 4! தழுவி, *3 புல்மசமு,தலியன., 43 வரசாமற் காத்து 

இதனால் '( உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை ?? கூறப்பட்டது,  *4*விசைர்த 

செலவு இன்மை, பூ பிணி வெப்ப் தட்பமிகுதி இவற்றால் வருவன, 

46 கலங்காது. இதனால் 'உற்றகோய் கோன்றல்? கூறப்பட்ட. 

** காற்றையும் நீரையும் உண்டு. 48 பெரிய நீர்ப் பரப்பு, 49 வருந்தி, . 50 Rig 

வகைத் தீ; தன்னைச்சுற்றி காற்புறமும் நெருப்பு வளர்த்து ௮,த.ன் ஈடுவண் 

“வெயில் வெப்பத்தையும் Semper நிற்றல்; இதனைப் ugecé@alQuerur, 

51.எம்மையொத்தவர்க்கு, 53 எளிதிழ் செய்ய முடியாத, 53 உள்ளத்தின் 

வன்மை) அறிவுமாம். £4.உடல்வன்மை, :5.௮ஞ்9, ்



55. 

60. 

65. 

70. 
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குளதோ நெறியொன் அணர்த்துமி னீஈரென 

“ முத்தலந் தலங்களுண் முத்தித் தலமா _- 
“இத்தல முடைத்தென விசைத்தனர் சிலரே 

அதிஞராங் குரைத்த உறுதிக் “கட்டுரை 
உலகியல் வழக்கும் “புலனெ றி வழக்குமென் 

Dans வழக்கினு ! நிலைபெற் றன்ே ற: அவற்றுள், 

ஆரூர்ப் பிறத்தல் “தேர்படி. னல்ல.து 
.செயற்கையி னெய்து மியற்கையதன்ே ற, 3 அதாஅுன்று, 

காசியி லிறத்த னோக்கித் தேசம்விட் 

“டறந்தலைத் தந்த வரும்பொரு டாங்கிப் 

. பிறன்பொருள் கொள்ளாப் பேரறம் பூண்டு 
“கழிபெருங் கான நீங்கி வழியிடைத் 

இப்பக் கரங்க *தோய்ப்பனிக் கொதுங்கிப் 

பல்பிணிக் குடைக்து செல்லுங் காலத் 

,தஇிடைச்”சுரத் இறவா இன்னுயிர் தாங்கிக் 
“கிடை த்தன னாயி ஊருக்குள் லொழுக்கமோ 

aie gina “காறுமத் தட”*தகர் வைகி 
“முடிவது கடைபோக முடிவதோ வரிதே, அதனாற் 

சிற்றுயிர்க் சிரங்கும் “பெரும்பற்றப் புலியூர் 

உற்றதின் நிருக்கூத் ''தொருகா ஜனோக்கிப் 

பரகதி பெறுவான் திருமுன் பெய்தப் 

பெற்றனன் "*அளியனேன் பற்றில னாயினும்: 

அன்பிலை கொடியையென் றருளா யல்லை 

தின்பதம் வழங்கு இ திமலவென் றனக்கே 

Scare “Agents Css, ?*இருவாரூர் காச தில்ல என்பன. 55இக்தப்பூமி, 
?” பொருள் Gur Ges Gerd. *0 செய்யுள் வழக்கு. £3நிலே பெற்றது, 63 ஊழ் 
வசத்தால் அமைச்தாகன் தி. 68 அஃ தல்லாமல், 14 ஈல்வினையால் சர்ம்பாட்ட, 
55 மிகப் பெரிய காடுகள், 58 தூன்பத்தைத் தீருக்குளிருக்கு, 
*7 காடு; வழியுமாம், *5 அடைச்தானாயின், 09 அளவும், 10 காசியில் தல்9. 
*! இறத்தல் மு.ற்றுப்பெற, 73 தம்பசம். 13 ஒரு முறை; இல்லைப் பெருமான் 
இருக்கூத்தை ஒரு முறை பார்த்த அளவினே லீடு பெறலாம் என்பது wre 
அணிபு, 1*சின்னால் காக்கத்தக்கவனாகய யான், .
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75. மருத்துண் “வேட்கையன் மன மஇழ்ந் அதண்ணினும் 

அருத்அுழி யொருவன் அருவருப் புதிஇத் 
தன்முகஞ் சுளித்துத் தலைதடுக் குற்றுக் 

“கண்ணீர் வீழ்த்துக் 'கலுழ்ந்தனன் மாத்தினும் 

வாய்ப்புகு மாமினம்:. மருந்து வருக்குத் 

80. தீப்பிணி மாற்றுதல் *இண்ணமே யன்றி. 

"தொதுமலும் பகையும் போக்கி யொருபொருள் 

விமுத்தகு கேண்மையோர்க் குதவல் 

“வழக்கும்ன் ை றய “மன்றுடை யோர்க்கே. 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 
‘ நால்வர் நான்மணிமாலை 

1. வினை பகர்ந்த மெய்யுடை முக்கட் 

காரணன் “உரையெனும் *அஆரண மொழியோ 

“அகுிசீர் பரவும் வாதவூ, ரண்ணல் 

_மலர்வாய்ப் பிறந்த 'வாசகத் தேனோ 

5. யாதோ சிறந்த தென்குவி ராயின் 

"Cars Cit Sar விழிநீர் பெருக்கி 

தெஞ்ச நெக் குரு நிற்பவர்க் காண்கிலேதந் 

திருவா சகமிங் ''கொருகாஃலோ இற் 

கருங்கல் மனமுங் கரைத்துகக் கண்கள் 

10. தொடுமணற் கேணியிற் சுர,£அநீர் பாய 

.... மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப “வி Bred இர்ப் பெய்தி 

- யன்ப ராகு ரன்றி 
  

15 வேட்சையனா௫, 11 வெழுப்புற்று, 1” அழுஅ கொண்டு அ௮ருர்தினாலும், 

Begs, 19 அயல், ₹0 அன்றோர் மரபு, “!நீதிமன்றத்து இருந்து ௮ற௯் 

கூறுவோரையும் ௮ம்பலநமுடையாரையும் உணர்த்துதல் காண்க. ் 

1, 1 உமாதேவியார்; அன்மொழித்தொகை. * பங்கிட்டுக் கொண்ட, ? திருவாக் . 
. சென்றது சிறப்பித்துச் சொல்லப்படும், * வேதவாக்கோ. 5 முதற்கடவுளாய 

செவபெருமான2. $ மணிவாசகனார், * இருவாசகமாயய தேனோ, இவ் 

விரண்டிலுள் மேன்மையுடையது எதுவோ, வேதத்தைப் பலமுறையோதி 

னாலும். 10குழைந் தரு, !! ஒருமுறையோதினாலும். 15 தோண்டுசன்ற 

மணற்கேணி சுரக்குமாறுபோல, கண்கள் நீர் ௬ூரர்.துத என்ச, 

வெட
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மன்பதை. யுலகின் “மற்றைய ரிலரே. 
2. "இபைடர்த்த பொய்கை யிடத்”தமுதல் கண்டு 

முலைசுரந்த' *வன்னையோ மூன் "னின்--னிலைவிளம்பக் 

கொங்கை ₹சர.த்த'வருட் கோமகளோ சம்பந்தா 

3. 

இங்குயர்தநீதா ளார்“சொல் லெனக்கு. 

1அ.றிந்அு செல்வ மூடையானாம் 

. அளகைப் பதியாற் “ரோழமைகொண்' 

டுறழ்ந்த கல்வி யுடையா”னும் 

ஒருவன் வேண்டு மென£?லிருத்து 

"துறந்த முனிவர் தொழும்" பரவை 

அடவ கின SC; தா நாளைய காண்ட என் 

19 சடுகடுக்கம்.. 4 அன்பராகாதார், 

விதி அம wo Gui Os கூ ஐவதாகலின் ஆரண மொழியோ. என்றும் 

சந்தைக்கும் செவிக்கும் suns இனி பயத்தலின் றாக 

என்றுக் கூறினார். ஆ 

மலரிற் பிமர்த தேனெல்றத ஈயமாதல் காண்க, தகவல் ofa seu 

தற்கு ஓர் அடியை ஒ.தினாலும் என் அம் பொருள் கொள்ளலாம். 

இருவாசகத்திற்குருகார் ஒருவாசகத்திற்கும் உருகார். என்பர்,  ஓகாரங்கள் 

வினாப்பொருளன. 

2. "தாமரையிலைகள், ”பிரமதிர்த்தக்கசை. 3 அம்மே அப்பா என்று ரீ ௮முதலைப் 
பார்த்து, 4 தாயாயெ அம்பிகையோ. £5நின.து நிலைமையை ௮ர்தணன் ஒரு 
வன் கூறும்பொழுதே, 6 விளம்பச் ச.ரர்த என்றமையால் இருசெய்லும் - 
ஒருங்கே நிகழ்தல் பெறப்படும். 7 மூதிர்ச்த அன்புடைமையும் மங்கையர்ச்சசச9ி 
யாதலும் சோன்ற அருட்கோமகளோ என்றார், 3 ஞானசம்பர்தனாதலால் 
நீயே அறிச்து எனக்குச் சொல் என்பதாம், 

கேரில் அழு தலைக்கண்டும் இறைவன் தூண்டியபின் பால் ' arb அன்பினும், 
காணாது கேட்ட அளவில் பால் சுரர்.த அருள் உயர்ர்ததென்பதாம், gamer 
சுசச் அம் அப்பால் ஊட்டப்பெராமையின் அ௮ன்னையென் நிலா. 

ஷி ரீ (அறிவும் இருவும் a | நட்பு ஒருவர்க்கு இன்றியமையாதது என்பதைத்) 

Oshs gs. குபோன். * இவன zo ஈட்பு எளிதி.ற்கிடைத்்தமையால் தோழமை 
கொண்டு என்றார். * (அறிவு வடிவமாய்த் இகழும் இன்க் ஒத்த, 5 உம்மை 
உயர்வு இறப்பு, 6 டம் காத்திருக்.௪.  முற்றத்துறர்த உயகய 
முனிவர் மூ.சுலாயினார். * சுந்தரரை விளித்து, . 

ரெற்றிக்கண் படைத்தவரே சோழமை கொண்டாசாயின் நின்பெருமை 
சொல்லுச்தரத்தததோ என்பதாம். தம்பிசான்தோழர் என்பதும் அவர்க்குப் 

பெயா்.



— 43 — 

. இறத்த வறிவு வடி.வமாய்த் ப 
௨... இகழு நூத pa பெருமானே. 

4;  1பெற்மு னினைப்“பெற் றவர்போற் பெறலும் 
o பி றப்பதுண்டேல் 

தற்ு ரணியி ahi ft றப்பது நல்லகண்டாப் 
- செற்முர் பூரமெரி செய்தவில் வீரன்“திருப்பெயரே 

“பற்றா மறிவெண் டி ரைக்கட னீந்இிய "பாவலனே. 

“ குமரகுருபரர் இயற்றிய 

இருவாரூர் நான்மணிமாலை 

1. 'தானமால் களிறு wth Bs குவையும் 

ஏனைய பிறவும் eGo fa 

$நலம்பா டின்றி தநாண்டுறந். கொரீஇ 

-இலம்பா டலைப்ப “வேற்குந ரேற்க 

௦. புரவலர் புரத்தலு மிரவல ரிரத்தலும் 

"இருவே றியற்கையு மிவ்வுல குடைத்தே, *அதாஅன்று, : 
ஒறாகா லத்தி லுருவமற் மொன்றே ன ட 
“இடப்பான் முப்பத் இரண்டறம் வளர்ப்ப 

..... வலப்பா லிரத்தன் மாநிலத் இன்றே 

10. விண்டொட “Hass வியன்றுகிற் கொடிகள் 

“மண்டலம் போழ்த்து wo Aus டுடைப்ப 

வா'*ணிலா வழுதம் வழங்கியக் கொடிகள் க் 
  

4, 1 ஒரு புதல்வற் பெற்றால், * இருமூது கூரவர்; புகழனார். மாதினியார், “மக 

வாய்ப் பிறத்தலும். ஏனைப் பேறும் பிறப்பும் ஈல்லன அல்ல என்ப௮ குறிப்பு, 

*அசை. 5 திருவைந்தெழுத்து, படைக்கல மாகவுன் னாமத் தெழுத்தைச் 

தென்னாவிற் கொண்டேன் ?' என்பது ௮ப்பர் இருவிருத்தம், 6 துணையாகக் 
கொண்டு, 1 சாவுக்கசசர், (1 கற்றுணைப்: பூட்டியோர் கடலிற்" பாய்சீசனும், 
ச.த்துணை யாவது ஈமச்சி வாயவே ? என்பது அப்பர் ௮ருள் வாக்கு. 

1. (உமையொரு கூருய இறைவன் திருவுருவச்தைக் குறித்தது இச்செய்யுள்.) 

1 மதநீர், கொடுப்பவர். 3ஈன்மையுண்டாசல். “நீக. 5 வறுமைவருத்த, 

இலம்பாடின்றி யெனவும் பாடம். ? இசப்போர், * இரண்டாடிய வேறுபட்ட 

இயல்புகளையும் £ ௮க்கனம் அல்லாமல். 7 அம்பிகையின் கறு, '?இவ்பிசான் 

கூறு, lewis. 13 சர்திர மண்டலம். Ysa; ao, !! சந்திரன்,
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வேனிலிற் பயின்ற வெப்பம '“தாற்றுபு 

“கொடியா ரெத் துணைக் கொடுமை செய்யினும் 

15. மதியார் செய்திடு முதவியை யுணர்த்தும் 

பன்மணி மாடப் பொன்மதிற் '*கமலைக் 

கடிநகர் வைப்பினிற் கண்டேம் 

வடிவ மற்றிது வாழிய பெரிதே. 

2. கண்ணன் “பொய்ச்சூள் “கடைப்பிடித்தோ தென்புலத்தார் 

“அண்ணலா ரஞ்சுவரென் றஞ்சியோ--*விண்ணோர் ட * 

விருத்தாடு மாரூரா மென்மலர்த்தா டூக்கா 
₹ இருதந்தாடு இன்றவா வென். 

8... இதுவே பொருளென் ஜெ”£வரெவர் கூறினு மே? ற்பதெ_து 

அதுவே பொருளென் நறிந்.துகொண் டேனப் 

வ பொருளெவார்க்கும் 
“பொ. துவேயென் மூலும் பொரு ,5.துமெல் லோர்க்கும் - 

: “பொதுவினிற்கும் 
மதுவேய் மலர்ப்பொழி *லாரூ ரினும்வைகும் வைகலுமே. 

15 ஆற்றி. .153 ஆடைக் கொடிகள் ; கொடியவர். 17 சர்இரன்; அறிவுடையோர்; 3 
லேடை. கொடிகள் தன் வயிற்றைம் ஒழித்து வருத்தியதையு: எண்ணாது 

அமுதம் பொழிக்து அவற்றின் வெப்பத்தைத் கணித்த மதியின் செயல் 
அறிஞர் செயலைப் புலப்படுத்திய௫. 

இன்னா செய்தார்க்கும் ' “இனியவே செய்யாக்கால், என்ன பயத்ததோ 

சால்பு ?? என்பது பொய்யாமொழி, 18 இருவாளூர் என்னும் இறர்த ஈகரத்.இல், 
உலகத்தில் ஈகையாளரும் இரவலரும் சணித்தனியே இருப்பர், ஒரு 
காலத்தில் ஒர் உருவத்இல் ஒருபால் ௮றம் வளர்த்தலும் மற்றொருபசல் 

இசத்தலும் ௮மைச்சமை வியப்பாகும், அவ்வடிவத்தைச் கமலையிற்கண்டேம், 
இத பெரிது வாழிய என்ச, 6 

2.  இருச்தாடழகர் என்பத இயாகேசர் இிருசாமக்களிலொன்று. 1 இருமால். ?பொய் 
யான உறுதிமொழி; முன்பு. காணாதார் இன்று கண்டேனென்று கூறுதல். 
உறுதியாக எண்ணியோ, 4கூற்றுவன். 5 தேவர்கள் புதுமையை அநுப 
விக்கும் திருவாரூரில். இருக்கும் தியொாகப்பெருமானே. 8 இருக்தாடுசன்ற 
விதம் யாது, ் - : 

8... * இம்மூர்த்தயே பரம்பொருளென்று, பல்வேது சமயத்தார். 3 அவற்றை 
ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருள், *' விரிவிலா அதிவினார்களன் வேறொரு சமயஞ் 
செய்தே, எரிவினாற் சொன்னாமேனும் எம்பிசாற்கேற்றதாகும் ?? (திரு சா, தே) 
* பொதுப்பொருளே. . அம்பலத்தில் ஈடித்து நிற்கும்; பொதுவான் இடச் 
தில் நிற்கும் என்பா வேறு பொருள். $ இருவாளூரிலும் எழுக்தருளியிருக்கும்; 

யாருடைய ஊரிலும் தங்கும் என்பது வேறு பொருள்.
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4. 1மல்லல்வளங் கரித்தபுகற்ச்சமலேசர் கிருவுருவும். 

வோமபாக தீ 

vd தல்லமர்பைங் குழலுமையா டி ருவுருவு மிருவருக்கும் 

அமுத மான 

கொல்லயில்வேத் பகல்குமவி இிருவுருவு “மருவுருவாங் .. 

"குணங்கண் மூன்றின் 

- 8தல்லுருவா தலினன்றோவிவாகல காரணனாய் . 

சவில்கின் முூரே. 

சிவஞானமுனிவர் இயற்றிய 
செங்கழுநீர் விநாயகர் பிள்ளைத் தமிழ் 

வருகைப்பருவம் 

டர மடியார் அள்ற. “வுள்ளே யூறுந் தேன்வருக | 

வுண்ணத் 'தெவிட்டாச் சிவாதத்த வொளியே வருக . 

'புலன்வழிபோய்த் 
“திருகு தளத் த்தார் கினைவினுக்குஞ் “சேயாய் வருக 

த் வெமையாண்ட 
“செல்வா. வருக வுமையின் ற் @ sneer வருக விணைவிழியாற் 

பருகு மமூதே வருக "வுயிர்ப் பைங்கூழ் தழைக்கக் கருணை மழை 

பரப்பு.முகிலே வருகநறும் பாகே வருக “வரைகிழித்த 

மருக Cag மூன்னுதித்த முதல்வா வருக வருகவே :' 
்.. “மூரிக் ”கலைசைச் செங்கழுநீர் " "முனியே வருக வருகவே. 

4. ‘Lldasm, 3 இிருவாரூரிலெழு 4சருளியள்ள 'இயாசேசர், 8 இடப்பாகத்தில், 
* இருளையொத்த. £ முருகக் கடவுள். ₹ அருவச்சை உருவமாகப் பெற்ற, 

. சாத்துவிகம் தாமதம் இராசதம் என்னும் மூச்குணக்களின். * வெண்மை 
- கருமை செம்மை யென்பன. * இக்குக் கூறிய மூவருடைய நிறல்களும் 
இவையேயாதலின், முக்குணவடிவாய்த் இகழும் அனைத் துலகல்கட்கும் இம் 
மூவரும் தலைமக்களாவார் என்பது 555 5. 

வாயூதும்படி. உள்ளத்திலே. நிறையாத. 4௬வை ஒளி முதலிய ஐம்புலன் 

கள். மாறுபட்ட. 1 எட்டாதவனே, " உயிர்களாகயெ பயிர், 5, Ore ape 
மென்னுமலை. பெருமை. 10 தொட்டிக்கலை யென்னும் ஊர். இது 

் தொண்டை காட்டிலுள்ள த. 11 யானைச்சன்று,
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சிற்றிற்பருவம் 
2. பெருத்த வயிது தயங்க மெல்லப் “பெயர்த்து நடந்து . 

“குடங்கை மிசைப் 

பெரும்யண் ணியமு vas தியெம்பாற் பேணி agg Hen 

வரவினைக்கண் 
டரு த். தி யொடுநீ யுண்டபரி கல*சே டத்தை யடியேங்கட் 

களிக்க வருவா யென்றுவகை யரும்பி வழிபார்த் 

் இிருந்தேமை 
வருத்த லழகோ விக்னெஞ்செய் மன்ன_னெனும்பேர் 

*பேதையரே 
மாட்டுததெரிப்ப கொரு புகழோ மடவா ரூடன் 

“ம௫ழ்நரென்றந் 
AHS BVH கலைசைச் செங்கழுநீர்ச் சிறுவா சிற்றில் சதையேலே 

தெள்ளித் தெளிந்தோர்க் ''கள்ளு௮ஞ் செல்வா சிற்றில் 
'சிதையேலே. 

இதுவும்து 
3. 1395, 5S -விளிப்போ மெனக்கருதும் வேலை யடிகே ஸிவணீயே 

விரும்பி வச்தா யெனமகிழ்ச்்ச “மீக்கூர் தலினாற் 

செவ்வாயின் 
மருத்து தோன்ற சமுறுவலித்தே மல்லா லொருகின் 

“கரிமுகம்போன் 
முகமும் “பூதப் பெருவயிறு "முடங்குங் “குறட்டா ணகு 

_ தடையு 
மிருந்த வாறு தோக்தெகைத் இட்டே மல்லே மிடந்தோறு 

"மிருக்கு முழக்குச் தேவாரத் இசையுதந் துவன்றி 

¢ யோங்கவளந் 
  

2. 1 விளங்க. 3 இடம் விட்டு நீங், 3 உள்ளக்கையிலே, 4 அப்பவகை, . 5 ஆசை, 
்.. $மிச்சிலை. 1 துன்பம்; தம்மை வழிபட்டார்க்குத் தூன்பத்தைப் போக்குதலும் 

வழிபடசதார்க்கு ஆக்குதலும் செய்பவர், 8 துமியரான 'எம்மிடத்து, 
தெரிவிப்பது. 10 கணவர். 11 வாயூதும். ப் 

3. "விருச்துக்கு அழைப்போம்.  £மிகுதலால். 3 மயிலிறன் அடிபோன்ற பல். 
சிரித்தோம். யானை, 0 பூதத்தின் வயிறுபோன்ற பெருத்த வயிறும், 

. £வளைக்த, *குதுயெ பாதக்களின், வேதம், 10 கெருக்ல.
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இருத்அுங் கலைசைச் செல்கழுதீர்ச சிறுவா இற்றில் 
‘ சதையேலே ' 

். தெள்ளித் தெளிந்தோர்க் கள்சநறுஞ் செல்வா சிற்றில் 

சிதையேலே. 

சிறுபறைப் பருவம் ' 

'கு௮குது | தீடத்தெய்தி யெம் “பிரான் திருமேனி *குழையமே. . 

லேறி “வேணிக் 

கொத்தினைக் கோட்டி னிற் பரந்த அதறிவான் 

குளிர் ? 'புனல் 'புழைக்கை *யெற்றிப் 

"பொறியரவு 10, தலைகள்; tearing கைம்மாப் புலிச் | 

ட்ட மூதலணி யெலாம் 

“பொள்ளென வெடுத்தெடுத் தங்கை "யன லிற்பெய்_து 

போக்கியிள மதியை '£வன் றி 
“யெறுழமுலவை யொன் றப் பொருத்தித் இருக்கை மா 'னிடை 

வைத்து * “ மூற்று மதிசெய்' 

றருத்தரும் “பேோணிகொ 

“டெங்கணு மலங்கரித்துச் 
93 சிறுமையிலை யினியென வசைக்குங் கரங் கொண்டு, 

20 'இருவிசும் ' புய த். துவான் 

சிறுபறை முழக்கி யருளே 

" 'தென்கோ விருத்ததகர் * உற்பல விநாயகன் 
சிறுபறை முழக்கி யருளே, 

  

1 குதுகச் கு௮க அடியிட்டு ஈடச் த. சிவபெருமான். 3 தவள, ‘teed 

கற்றையை. ் கொம்பினால், 5 கங்கைநீரை, 7 உள்துளையுள்ளசை 7 

. துதிக்கை, 3 அடித்து, ?படப்புள்ளி, 10 தலைகசாலாயெ மாலை. 11 யானை, 

12 தோல். 13 விரைவாக, 14 நெருப்பிலிட்டு, !15பன்றியின், 18 வலிய 

கொம்புடன், 1” அவ்விரண்டுக்குகபவில் வைத்த, 18 சலைரிரம்பிய, 

19 செலுத்தி, 0 கற்பகதரு, ?1 அணிசலங்களால், ™ வபெருமானுடைய 

வேணி முதலிய எல்லாவிடங்களும், 9 இழிவு இல்லை. 74தொட்டிச்சலை 

யென்னும் ஊர், ”5 செக்கழுநீர் விசயகக்கடவுளே.



ண்ட 

குமரகுருபரரியற்றிய 

முத்துக்குமாசாமி பிள்ளைத்தமிழ் 

* சப்பாணிப்பருவம் 

de விண்ணவர் கடற்” புவன”மூடவுப் படத்தேத்து 

-. “வேத்துபொலி “பாந்தள்வைப்பும் 
சிதர்! வரைப்பு மெழில்“விஞ்சைய ரிருப்புமுகை 

"விண்டுதறை ali apart ad 
கண்ணன் Bee பதமூ தான்முகக் eae , 

“கஞ்சமுங் “குலிசப் பிரான் 

- கற்பகக் கானின் ரொண்டர்க “Gatien . 

“காணியா வைத்துமற்றத் 

” இண்ணென் றடக்கைவெஞ் சிலைவேடர் குடிகொண்ட 

"9 தாரு மூரூர்தொஅஞ் 
செத்தினைப் புன”மூடு தண்சாரல் பிறவுமாஞ் 

. “சீதனக் காணிபெற்றத் 
தண்ணென் குறிஞ்சித் தலந்் தலை யளிப்பவன் 

: சப்பாணி கொட்டியரூளே 
“தையனு பை தெய்வ (நா யகன்மதலை. 

சப்பாணி கொட்டியருளே.. 
  

* (சப்பாணி சொட்டும்படி குழர்தையிடம் கூ.தவதாக அமைத் துப்பாடுவது. 
சப்பாணி கையோடு கைசேர்த்துக் கொட்டுதல், ) 

1, 1 விண் என்னும் இலியைச் செய்கின்ற; (பி-ம்) ' விண்ணெண்?' 2 நிலவுலகத்தை, 
் வளைந்த, ஆதிசேடன். 5 சாகருலகம். See. 7 பூவுலகம். வித்தியா 
sii உலகம், es” 0 தாமரைக் சண்ணனாகிய தஇிருமால், | nage ws. 
12 தாமசைத் தவிசும். aes a இர்திரன். 1* தொண்டுக்கு. . 
15 காணியாட்சியாக ; உரிமையாக, : 18 துதியான, : 17 சிற்தூரும். 
1 கிறைந்த.. 18 பெண்வழிச் சொத்து, 20 குளிர்ச்த. 1 காப்பவனே. 
மூருகன் குறிஞ்சிக் கடவுளாதலின் இக்கனல் கூறினார். 13 தையல் சாய 
வைத்திய ராதர் என்பன, வைத் சுவரன் கோயிலில் வீத்திருக்கும் அம்மை 
அப்பர் இருப்பெயர்கள்,



டம. 

*அம்புலிப்ப்குவம் 

2. கவ்கைமுடாமமிகம் ட்கொர் கண்ணா "யிருத்தியக் கண்ணினுண் 

மணிமிவன்காண் 

கலைகள்சில நிறை இபின் npn னென்றுமொண் 

“கலைமுழுது கிறையதின்ரான் . 

ering வோனெனகச் தஇரிதியிவ னடியவர் எவர்க்குமிர . 

வினையொழித் தான் 

Dey dws த ஈங்குரிக் கும்பயிர் வளர்த் இயிவன் 

எவ்வுயிரும் paca el தான் 

பொங்கமுத gnats னர்க்குதவி னாயிவன் 

“புத்திமுத்.தியுமளித்தான் 
புவனம் படைத்தவிவ னின்னின்''மிக் கானெனப் 

புகல்வ'*கதோர் பொருளன்றுகாண் 
11 அங்கண்மை ற “யோலிட் டாற் ற கின் றவனுடன் 

அம்புலீ யாடவாவே 
அழுகுபொலி*கத்தபுரி தழையவரு கற்தனுடன். 

“அம்புலீ யாடவாவே. 

  

*சச்திரனைக் புழந்தையோடு விளையாட வாவென்று அழைத்தலைக் a pag. 
2. 1 வபெருமானுக்கு, £ இருக்கன்ளு£ய். 8 இரணகல்கள், * வேதாகமங்கள் 

மூ.தலான நமூல்களெல்லாவற்றினும், 5 இரவினையுண்டாக்குவோன் ; யாப் 
பவன் என்பது மற்றொரு பொருள், § மூளைக்கும் ஓ.ரறிவுயிராயெ பயிர்களை. 

் அமுதத்தை யுணவாகவுடைய தேவர்கட்கு. 8 இவ்வுலக இன்பம், .வீட்டுலக 
இன்பம். 19 உலகம். 11 மேலானவன், 1 ஒரு பெரியதான காரியமன்து ; 
அவன் பெருமைக்கு ஏலாது என்றபடி. 15 அழகிய அறிவைத் தீரும். 1*முறை 
யிட்டு ௮சத்றும்படி, 15 வைத் கரன் கோயில், 1 சச் இரனே ; விளி. 

வெ 7
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| *@ pO puGeand — 
3. கானக்'குறப்பெண் குடியிருந்த” கன்னிப் புனத்துத் இனைமாவுங் 

கமழ்ே தீன் 'றெளிவு கணிகை கண்டா யென்றே ன 

மதுவல்லால் 

மீனத் தடங்கண் அவண்மிச்சில்'மிசை Be டதுவு*தசை மிக்கு 

“விசைத்திங்' குமுதத் தமுதடிகள் விருத்தா டியதும் 
“விண்டோமோ 

கூற் பிறையின்" கோடரிஞ்சம் ஸ்டா டத்து வெயில் 
விரிக்குங் 

“குருமா மணியாற்” 'சரததியிற் கொழுத்தா, மரைகள் 

“முறுக்குடைந்டது 
8Q sand கலருஞ் சோணாட £ சிறியேஞ் ிற்றில்'“சதையேலே 

செந்தெற்.பழனப்” புள்ளூரா சிறியேஞ் சிற்றில் _. 

. சிதையேலே. 
ர 

  

*இிறுமியர் இறுவீடு கட்டி: விளையாடுங்கால் பாட்டுடைத் தலைவர் அவற்றை 

யழிக்கும்போது எம் ஏிற்றிலை அழியாதொழிகவென வேண்டுவ. 

3. 1 வள்ளியம்மையார். ” இளங்கொல்லை. 3 எச்லை. *,தன்றஅவும். ? விருப்பம், 

் ₹ ஈதுமணம். " செவ்வாம்பல் மமரைமொத்த வாயிலூலும் £ர், *சொன்னோமோ, 

அனி,  10கிறம், 11 கடவுட் கங்கையாறு. ** கட்டவிழ்ச்தூ, 18 தேனோடு 

விளக்? விரிதற்டெமான, 14 அழிக்காதே, 15 புள்ளிருக்கும் வேளூர்; வைத் : 

தீசுசன்காயில், மேல் மாடத்தப் பதித்த. மணியினொளியை QatlQever 

கரு;இத் தாமசைகள் eeho er nes மாடத்தினுயர்வும் செல்லமிகுதியுல் 

" கூறப்பட்டன,
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. 1மடல்வா- wap குழற்பேதை: யொருக்தி திருத்தும் 
ுப௫ிரண்ட 

மண 1 Af ற் றிலையோர் கண ராத் ் இன்கண்யட்டி. த த் தாடு 

- ுமைந்தனருள் 

(விடலாம் தமியேஞ் ap திலுத்திம் விளையாட் டாக 

வொரு நீயும் 

"வீட்டா நிற் pug Opn sion nso த்து முளையும் 

- வேறன்றே 

a மருப்புஞ் சுடர்மணியுங் கதி திலமு மகளிர் 

858 p 
$களபத் தொடுகுங் குமச்சேறுங்!! கரைத்து விடுத்5தக் 

கடற்குட்டத் 

1 இடராச் செயுங்கா விரிநாடா சிறியேஞ் சிற்றில் சிதையேலே 

செந்தெற் பழனப். புள்ளூரா சிறியேஞ் சிற்றில் 

சிதையேலே, 

  

4 பூவின்_இதழ். உமையம்மை, 3 வெளியண்டக்களாயெ. * அழித்து, 

வன்மையுடைய ' வெபெருமான், 6 விடலையே, "அழிக்க. £ ஆதலால். 

9 வித்தும் ௮.திலிருர் ச முளைத்த செடியும். மகனறிவு தர்தையறிவு என்றபடி. 
ப 19 யரனை, 11 முத்த, 19 கொக்கை, 13கலவைச் சாச்தோடு, 14 கரைத்து 

விட்டு, 15, அகச்சகடலாகய-பள்ளத்தை, 18 மேடாகச் செய்கின்ற.



சிவஞானமுனிவர் இயற்றிய 

சுழுதாம்பிலக பிஸ்ரத்தமீழ 
விநாயக ae 

1. “மணிகொண்ட”கோடேடொரு மருங்குண்மை யா ற்்பெண்மை 
| | | ... -வடிவென்து “மஃதின்மையோர் 

மருங்குண்மை யாலாண்மை வடிவென்று”£மீ து£ழ் 

மாறிய தஇிருக்காட்சியால் 
அணிகொண்ட வகைய தென்றுமஃ திணையென்றும் 

யார்க்குங் 'இளக்கவரிதாம் 
ஓங்கரச் “சிந் துரத் இன்ககழற் ற் செஞ்சரண மஞ்சலித் 

அத்துதஇப்பாம் 
ப்பணிகொண்ட। புத்திப் படத்திற் '“கிலாத்தவிர் 

“பரூஉமணி '*விளக்கினொருபாற் 
₹பாயிருட் படலஞ் '*செறிரந்தொளிர்வ தென்னவப் 

ச். பாம்பணை கிடக்கு'"மொருவன் 
18 இணிகொண்ட மல்லற் புயக்குவடு ”விம்மத் “? இ௲ளைக்குமகள் 

ப்பு 
Asan" Gong sry மிருந்தவரு த தாம்பிகை ம் 

செழுக் தமிழ்க் சவிதழையவே. 
  

1, 1 அழகு) மூத்துமாம். “கொம்பு. 3 இடப்பக்கம். 4 கொம்பைக் கொங்கையாகச் 
கருதுவகனால் பெண்மை வடிவென்றார். 5 அச்கொம்பு இல்லாமை, ் மேற் 
பாகம் யானைத் தலையாசலம் £ழ்ப்பாகம் மக்களுடலாகவும் வேறுபட ட்டிருசத்இன் ற, 
"சொல்ல, யானை; விசாயகரையுணர்த்இற்று, 9 வீரக்கழல், 10 பாம்பு) 
ஆதிசேடன். :* i orien aren a “தோன்றி விளங்கும். 13பருத்த. 
14 ஒளியினால், 15 பரந்த இருட் கூட்டம், 16 ஒருபாற் செறிர்து ஒளிர்வதென 
என்க. 11 இருமால், 18 Gers, Ade, 50 தழுவுச் திருமகள். 
1! குளத்தார்; தொண்டைசாட்டிலுள்ளது, 22 தமிழாற் பாடின்ற பிள்ளைத் 
தமிழ் என்னும் நால், “கவிதழைய அஞ்சலித் தத் அதிப்பாம் என்க;
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*தாலப்பருவம் 

2. - மதுரங் கொழிக்குங் வருதல் தறல் மடுத்துச் “சுரும்ப 

ரடைகிடக்கும் 
மலர்ப்பூக்'தடத்தைக் காண்ட லுஞ்செம் 7 . 

மணி*கால்'குடுமிப் 'பணியுலகம் 

"Bisa" மரவந் கணக்கா (பிருக்குன் கொல்லோ 

வென்'?நழுக்கா 

Oi DS" san G pes ப தனத்தத் இயல்பை“யறித்தா 

. லெனக்கரைக்கட் 

BOLT gion yy றவு கொண்டதறும் மபொதும்பர்மநரக 

ஐ , - ருலகெனு!மொப் 

புமையாற் “புலவோர் '"பதிதாழ்த்திப் பொற்ரு 

அதிர்க்குந் திருக்குளத்தைப் 
பதியின் மகமு நறியகவைப் பாகே தாலோ தாலேலோ 

௨பணில மூவிர்த்த STM FOB ர 

பாவாய் தாலோ தாலேலோ. 

  

*குழர்தையைத் தொட்டிலிலிட்டு மகளிர் சாவினாற்பாடும் பாட்டுடன் ws 

தொட்டிலை யாட்டும் பருவ்ம். தால்---ரா, தாலாட்டுப்பருவமென்றது தாலப் 

பருவமெனவாயிற்று. 

2-1 இனிமை, ”தேனையுண்டு, 3வண்டு; இறதிப் போலி, 4 பொய்கையை, 

5 வெளிப்படுத் தும். *உச்சியையுடைய. 1 சாகலோகம். £ இத்தடாகமும்; 

பாம்பு. 19 பொறுமை. - 1! தனக்குக் ழோகத் தாழச் செய்யும். 1 அறிச்தாற் 

- போல, : 13 நெருக்கி, 14 அப்பொய்கையோடு ஈட்புக் கொண்ட, 15 சோலை, 

தனக்கு உறவாகய பொய்கையைத் தன் இ$ழ்ப்படுத்திய சாகலோகத்தைத் 

தாழ்த்த முடியாமை கருதி என வருவிக்க, 18இமுள்ள பாம்புலகத்திற்கும் 

- மேலுள்ள தேவர் உலகத்திற்கும் இப்பெயர் பொது, 17 பெயர் ஓஒ.ற்துமையால். 

18 தேவர். 19 அமசாவதி ஈகரைம் தாழச் செய்து. சக்கு, 

பொய்கையின் gyn சாகலோகத்திற்குல் முள்ள தென்றும், சோலையின் 

உயர்ச்சி உம்பருலகத்திற்கும் மேலுள்ள தென்றும் கூறப்பட்டன.
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*சப்பாணிப்பருவம் 

9. உருப்பொலி ம மணிப்" புன "லுடுக்கைப் (புவிக்கொடி. யுரத்திற் 

குலாவுமாக்கள் 

உருத்தொன்றை மத்தில Bi பத்தாற்று வோமெனு . 

.... *மூரைக்கிலக் கியமாகவொண் 

"குருப்பொலி விர poe றி செறித்துப் பொலந்தொடிகள் 

“கொளுவித் தனைப்மபரிவினாற் 

- கொண்டாடு தின் நிருத்"தாகைளே யொன்றைகீ ் 

“குழைத்துப். பணித் த்தவிறைவன் 

திருப்பொலிகடுக்கைதழை 1*கதோட்குவடு பத்தையுஞ் 

செழுச்தழும் பாக்குழைத்துத் 
*திறல்கொண்ட நறுமலர்க் காந்தளங் கைத்தலஞ்''சே.ந்தம 

'கெறிப்பவிமையோர் 

தருப்பொலி மலக்த்தொடைக் கூத்தலமு தாம்பிகை சப்பாணி 

கொட்டியருளே 

தண்ட மிழ்ச் சுவைகண்ட தென்குளத் தூரம்மை சப்பாணி 

கொட்டியருளே, 

  

*குழந்கைத, கையொடு னக பொருந்தக் கொட்டும்படி. கம் பருவம், 

3. 3 நிறம் விளக்குன்ற, ” கடல்) ஆகுபெயர். 5 ஆடை,4 நிலமகளின் மார்பில் ; 

பூமியின்மேல், 5 வெகுண்டு, ₹நீயொன்௫ு செய்தால் பத்தூச் செய்வோ 

மென்பது பழமொழி, நிறம், Sion Bri, 9 பூட்டி 30 அன்பினால், 

33 இமவானின் குற் றமாகிய மேரு மலை. 12வில்லாக வளைத்து. 13கொன்றை. 

34 பூய மலைகள், 15 திழூம்பு உண்டாக, 16 Gap). 17 Racg.
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*வாரானைப்பருவம் 

... "தெய்வச் சுரி தமிழ்க்கன் IS Gua நிலைமைசத்.தெனவுலகில் 

“தெரிக்குங் கழித் த்: “திருஞானச் செம்மற் குழவிக் 

கருண்ஞானம் 

“பெய்து amp வோ'நகிலாம் பெரிய மலை£வா யுறுத்து 

மென்றோ 

ப்ருலான் றனையுங் குறைத்தவலிப் பெற்றி யறிந்து 

தடுத்தோபூங் 
கைய விலகு நகக்குறிபற்கதுவ தோமென் ஜோேதீம்பால் 

கறந்து கொடுத்தா யெனச்”சூமார் கனிந்து பாட!“நகை 

் முகிழ்க்கும். 

'வைவைக் தமைத்த மதர்வேற்கண் வாழ்வே வருக வருகவே 

வளங்கூர் குளந்தைப் பதியமுத வல்லி வருக வருகவே. 

  

* குழர்தை ஈடக்து வரும்படி. விழும்பிம்னறக்கும் பருவம், 

4. 3 கடவுட்டன்மை வாய்க்தமறை; ” (பிறமொழிகள்) எழுத முடியாத இயல்பினை 

a eS முடைய௫, * தெரிவித்த ; ரான்மறையின் மெய்ப்பொருளைத் தேவாரப் பாடல் 

களாக. அருளிச் செய் சமையைக் குறிக்கும். * காழி, 5 இருஞானசம்பச்தப் 

.... பிள்ளையார்க்கு, sets. *7கொக்கையாகய, £ பிள்ளையின் வசயைத் 

் துன்புறுத்தும். ? குழையும்படி செய்த வன்மைத் தன்மை. ௩0 தவபெருமா 

. னுடைய திருக்கரம், 11 பற்ற,.1” தோழியர், 15 புன்மூரல் அரும்புஇன்.ற. 

"14 கூர்மை, ்
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குமாகுருபரசுவாமிகள் இயற்றிய 

மீனாட்சியம்மை பிள்ளத்தமிழ் 

- தாலப்பருவம் 

1. தென்னந் தமிழி னுடன்பிறந்த சிறுகா லரும்பத் 3தயரும்புத் 

தேமா நிழுற்கண் டுஞ்சுமிளஞ் செங்கட் “கயவாய்ப் 

“புனிற்றெருமை 

gira பசும்புற் ங்கா இளங்கன் “2 நள்ளி மட் தீதீலநின் 

றிழிபா லருவி “யுவட்டெ நிய எறியுந் இிரைத்தீம் புனற் 

ட வு பொய்கைப் 
பொன்னங் கமலப் *பசுந்தோட்டுப் பொற்று தாடிக் 

௫ கற்றை” நிலாப் 
பொழியுந் “தரங்கம் பொறையுயிர்த்த பொன்போற் 

ஜொடுகதோ லடி.ப்பொலன்கூட் 
டன்னம் டெ ஈலியுத் தமிழ்மதுரைக் காசே தாலோ தாலேலோ 

அருள்சூற் கொண்ட வங்கிகளை அமுதே: 

தாலோ தாலேலோ. 
a ite ட asi டை வலவ % 

1. *தெற்சன்கண் வழங்கும் தழயெ தமிழ்; சென்ன றமிழ் எனவும் பாடம்; 
2 இளந்தென்றல், 3 நெருப்புப்பேரலச் சவர்.த தளிர்விடு்ற$; தென்றல் ' 
வீசுக்காலத்.து மாமரம் தளிர்்த் தல் இயல்பு * பெரியவாய் ; இழமானவாய் 
எனினுமாம். 5 ஈன்றணிமையுள்ள எருமை. 6 பெருக்கெடுப்ப. 7 மெல்லிய 
இதழ்களிலுள்ள பொன் நிறமான மகரச் தங்களில் திளைத்து, 8 வெண்ணிற 
மான ஒளியை வீசம், பாற்கடல்பெற்ற திருமகள். 

எருமை தன் கன்றை நினைந்து சொரிர்த பாலால் பொய்கை பாற்கடலை 
யொத்துத் தோன்ற, பொற்றாமரைப் பூர்தாதில் திளைத்துப் பொன்னிறம் 
பெற்று அம்மலரில் இருக்கும் அன்னம் தஇிருமகளையொத்துத் தோன்றிற்து. 

“ தாலோ தாலேலோ ?? என்பத பிள்ளைகளைத் தாலாட்டுவார் கூதும் ஒரு 
வகை வாய்பாடு, நாவை ஆட்டிப் பாடுவதனால் தாலாட்டு என்னும் பெயர் 

வந்தத. தால்--நா, தாலாட்டுப் பருவம் என்பது தாலப் பருவம் என நின்றது



அண இழி ௮ 

* முத்தப்பருவம் 

"5, கால்த் தொடு'கற் பனைகடந்த “கருவூ லத்துப் “பழம்பாடற் 

_ கலைமாச் “செல்வர் தேடிவைத்த கடவுண் மணியே யுயி“ரால 
வாலத், அணர்வு நீர்பாய்ச்சி வளர்ப்பார்க் கொளிபூத் தளி 

மலர்க் கற் பகமே யெழுதாச் சொல் "மழலை தீனம்பு ie 
LIF BBG தலைச் 

சோலைக் கிளியே யுயிர்த் துணையாத் “தோன்றாக் துணைக்கோர் 
அணையாகி த். 

் துவாத சாந்தப் பெருவெளியிற் அுரியங் கடத்த பரநாத 

மூலத் தலத்து மூலத்தமுழு முதலே மூத்தத் தருகவே. 
்... முக்கட் சுடர்க்கு விருந் இிடுமும் முலையாய் முத்தத். தருகவே. 

* வருகைப் பருவம் 

3. 4 'தாடுக்குஙு கடவுட் 1பழம்பாடற் ஜமொடையின் பயனே 

'நறைபழுத்த 
“துறைத்தீத் தமிழி னொழுகுத௮ஞ் சுவையே *யகந்தைக் 

திழங்கையகழ்நீ 

தெடுக்குச் சொளுவிப் ருளக்கோயிற் கேற்றும் விளக்கே ் 
வளர்இமய. 

இமயப் பொருப்பில் விளையாடும் இளமென் பிடியே . 

யெறிதரங்கம் 
    

* குழந்தையை முத்தர்தாவென்று தாயரும் பிறரும் வேண்டுவதாகக் 

கூறுசல் மாபு. ் 2 

2. 3பரவனை, 3 பொருணதையில் ளம், : 3 வேதம். ப ஞானியர், 5 பாத்தி, 

6 அம்பிகையைக் கற்பகமாக உருவகஞ் செய்தத.ற்ியையப் பாத்தி ரர் பாய்ச்சல் 

மூ.தலிய செயல்கள் கூறப்பட்டன. எழுத்து வடிவம் பெற்றுத் தோன்றும் 

இளைய சொல், எழுத்து வடிவம் பெறாத சொல், 9 தோன்றாத் துணை... 

"இறைவன். ் 

(பி-ம்) * கருகூலத்து ?' உணர் வின்னீர் பாய்ச்சி !? :1 அருள் பழுத்த ம் 

1 தளர்சடையீட்டுவரும் குழர்தையை வாவென்று அழைப்பதாகக் கூறுவது 

இப்பருவச் செய்தி, 

3. 1 வேதம். தேன். £ அகமும் ட ருமை துறைகள், + தண்வைத்ின் 

"வேரை, 3 அடியார். ் 

வெ, 8
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உடுக்கும் புவனங். கடத்து நின்ற *ஒருவன் நிருவுள் ளத்திலழ 
- கொழுக வெழுகிப் பார்த்திருக்கும். "உயிரோ வியமே 

“மதுகரம்வாய் 

மடுக்குங் குழற்கா டேத்துமிள வஞ்சிக் கொடியே வருகவே 

. மலையத் துவசன் பெற்றபெரு வாழ்வே வருக வருகவே. 

. அம்புலிப்பருவம் 

4, "கண்டுபடு கு தலைப் பசுங்கிளி ' Hiss ag “கலாபே க மென்ன 
- நின்னைக் 

கலைமறைகண் மூறையிடுவ கண்டோ வலாதொண் 

“கலாதிகி யெனத்தெரிந்தோ 
வண்டுபடு தெரியற் திருத்” தாதை யார்மரபின் “வழிமுத 

லெனக்குறித்தோ 
வளர்சடை முடிக்கெற்ை த தண்ண அறுகண்ணியா 

வைத்தது கடைப்பிடி. த்தோ 
“குண்டுபடு : பாற்கடல் வருந்” "திருச் சேடியொடு கூடப் பிறந்த 

தோர் ‘BG தா 
-கோமாட்டி யிவணின்னை "'வம்மெனக் '“கொம்மெனக் 

கூவிடப் பெற் ற்முயுனக் 
ட கண்டெபடு சிரிதன் முதலா விவளுட்லி அம்புலீ யடவாவே 
“ஆணிப்பொன் வில்லிபுணர் மாணிக்க வல்லியுடன் 

- அம்புலீ யாடவாவே.. 
  

3. 5$இவபெருமான். . 7 உயிருள்ள சித்திரம், £ வண்டு, சான்மறையின் பயன், 
திர்தமிழின் சுவை, word கோயிற்கு விளக்கு, பொருப்பில் விளையாடும் பிடி, 
இறைவன் உள்ளத்து உயிசோவியம், கூக்தற் காட்டை யேச்துக்கொடியென்று 
கூறப் பெற்றவை அறிர்து இன்புறத்.தக்கன 

*சந்திரனைக் குழந்தையோடு விளையாட் வாவென்று அழைத்தலைக் கூறுவ. 
(இதன்கண், அம்பிகை சர்தினிடத்து அன்பு செய்தற்குரிய சாசணங்கள் 

கூறப்படும்,) 4 

4, 1 on ” தடாதகைப் பிராட்டிக்கு. 8 உடம்பின் கூறு ) இறைவனுக்குரிய 
apenas இறைவித்கும் உண்டு ஆதலின் சர்இரனைக் கலாபேத 
Quan api, * கலைகளுக்கு இருப்பிடம் ; கலை - வித்தை, இரணம், £ மலையத் 
அவசர், $ூகுலமுதல்வன், 7 சிவபெருமான். “ தலையிற் சூடும் மாலை, 

ஆழம், 0 இருமகளாகிய தோழி, 11 வாவென்று, : 18 விரைவாக. 
5 பொருக்திப, 11 மரற்றுபர்ச்த பொன்மப சான மலை,
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மீனாட்சிசுந்தரம்பிள்ளேயவர்கள் இயற்றிய 
, திருவிடைமருதூர் உலா 

மங்கைப்பருவம் 

।இரையிற் பிறவாத தெள்ளஞுதம் “ஓங்கல் 

வரையிற் பிறவா வயிரத்--தரையிற் 

பிறந்த மதியமைந்தர் பேராசை கொள்ளச் 

சிறந்த பசுங்*காம தேனு 4வுறத்த 
*புரிகுழூல் கட்டவிழ்க்கும் போதா டவர்த 

மரியமன முங்கட் டவிழ்ப்பா--டெரிய/*முடி. 

செய்துமயிர் சேர்த்துச் செருகும்போ Cs" Lich Ss Gov" 

செய்£யுயிருஞ் சேர்த்துச் செருகுவாள்--வெய்யவிடம் 

உண்டா னுமிழ்நீதான்கால் லோவென்அ மால்பிரமன் 

கண்டா னடுங்குமிரு கண்ணினாள்--'தண்டாமை 

கொண்டமைநத்தர் தெஞ்சங் குடி.புகுத்தா டப்பொன்னாற் 

கண்ட இரு “ஷசலெனுங் கா தினா--எண்டம் 

வளைத்தாள் கதிர்மதிய மாக்”களங்க மாற்றி 

மூளைத்தா லனைய முகத்தாள்--5 இலாத்தபெருங் 

காமரச மெல்லா "கமழ வடைத்தசிறு 

8 தாமச் செப் பென்னுத் தனத்தினாள்--””நாமமறத், 

தன்னை யறிந்து“பரத் தானேயென் பான்*பொருவத் 

தன்னை யறிந்து அ மடம் 

1 தடல்$) அகுபெயர், £ உயர்ச்த மலையில், *! ட மலையிடைப் பிறவா மணியே । 

யென்கோ, அலையிடைப் பிறவா ௮முதே Busan? (சிலப், 2. 77-8) 

என்றல் காண்க, 3 ஐர் தெய்வப் பச, 4 செறிர்த * விறப்பும் உறப்பும் 

வெறுப்பும் செறிவே ?! என்பது தொல்காப்பியம். * கட்டமைச்த கடர்த$ல, 

ப் முடித், கொண்டையிட்டு, 7 ஈடுக்கம், * 4 முருற் இவெர்த கழுநீரும் 

Ber விளைஞர் ஆருயிரும், திரு9ச் செருகுங் குழல் மடகீர் ?? (கவில்--சடை) 

என்றல் காண்ச, 9 வெபெருமான். 10 விட்டு ரீங்சாமையை, 17 செய்த, 

12 ஊஞ்சல், 18 (வலமாகச்) குற்றிவர் த ஆளுனெற. 14 ததுப்பு, 15 அகர்தற் 

கேத்.ற, 16 மதனவின்பம், 17 மணம் சாற. 17 ஒளி) மா$லையுமாம், 1? ஒரு 

வகைப் பாத்திரம். 20 அச்சம் நீங்க, 21 உயிரின் இயல்பைத் தெரிச்,த. 

22 பசம் பொருள், 35 ஒப்பாக, 24 வீணாக.



20. 

25. 
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“திருத்துமெனத் தேர்ந்த விடையாள்-2மரு த்துப் 

பொதியமலை தின்றுவரப் போயேற்பாள் “பின்னர். 

2௨ இயமைகீப் போல்வ துணராண்-மதிய: 

மெழுக்துவரக் கண்டுவப்ப ளீதே “வடவைக் 

கொழுத்துபொரு மென்றுட் குறியா்ள்-செழுத்*தரளக் 

கோவை புனை bw ?2குவட்டருவி யொத்ததென்று 

“பூவை யொருத்திசொலப் “*புச்திசெய்வா-டாவிக் 

- கரைகட வாத. கடல்போல வன்னை 

யுரைகட வாமே யுறைவாள்-வரையின் 

பகையிம்தி ராணி பணைமு: லைதோய் காலந். 
திகையினுளங் கொள்ளுக் தகைபாள் 8 நகைசெய் 

*மனைமுகப்பி லெண்ணின் மடவாரோ டெய்தி 

கினயு திலாமுற்ற தின் நு-புனையு 
ஈமூலைப்பகை யாகி முகத்த அணர்ந்து 
Sere Lies ara OOF nan 5 தாக்கு- கிலைப்பென்னப் 
பத்தடித்து “முத்தம் பலமுகத்து நின்றுஇரச் 

எசத்தத் தனத்துநுத்தம் தாம்பிறழ-கநத்த 
விளையாடு போல் விரும்புதாய் வத்து 
4 வளையாடு செங்கைமட மாதே-யிளையர்: 
“இயங்கு தலைமாற்று மெண்ணமோ. மேலாய் 
  

35 இருக்கச் செய்யும். 26 தென்றற்காற்து, 27 மருத சருடைய பவணிகண்ட 
என்ப. , 5 கொல்லன் உலைத் அருத்தி, 39 ஊழித் தியின் சுவாலை, 30 நினை. 
யாள், “1 முத்துவடம், 32 மலையுச்சயினின் தம் வீழருவி, 33 சாகணவாய் 
ப்புள்போல். யாள், 3*நினைச்து பார்ப்பாள். 35இச்திரன். 36 oof Sa@er x. 
37 வீட்டின் மூன்வாயில், 35 கொக்கசைக்கு. உவமையாகக். கூறப்படும் : 
பொருள்களில் . பச்.ஜம் ஒன்றா தலின், அது, கொஃ்கைக்குப் பகைமையாய். 

குழலுக்குப் பகையான கூச்தற் பனையின் மட்டையைக்கொண்டு ; கூச்தத் 
பனைச்சரம் மகளிர் கூர்தலுக்குவமை. பனைமட்டையைக்கொண்டு பம் 
தடிஃது விளையாடுதல் அக்காலத்து வழக்கம், இன்றும் பச்தடி மட்டையென்பர், 

௦ மு.ச் துப்போன் ற வேர்வைத் அளிக் பல, 41 சந்தனக் குழம்பு ; அழகும் 
நிறமும் தம், 4? முத்துமாலை, 48 ஸ்ரீத, 44 ஒூயல், 45 உலாவு தலை. ,
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வயங்கு துறவுமடி. wat தா-எபயங்கொள் 

கருப்புவில்லி காணிற் கனகமய மான | 
பொருப்புவில்லி யோடு “பொரவோ--விருப்பார் 

5 திருமங்கை கண்டறிஞர் செத்தா வகத்த” 
மருமங்கை யாதன் ““மதித்தோ-”வருமத்த 

பொன்னே மணியே புறவே பசுமயிலே 

மின்னேயிவ் வாடல் விிகென்றாள். 

சிவக்கொழுந்துதேசிகர் இயற்றிய 

தஞ்ைப்பெருவுடையாருலா 

பேதைப்பருவம் 

பெண்க ளெழிற்”திலக மென்னவளர் “பேதையுயர் 

தெண்கடலிற் ஞஜேன்ுத *சிற்றமுதம்-- தண்கருத்தை 

_நாட்டலின் நிக்*கையறியாப் பேதையர்செய் தற்ட௫ொழில்போல் 

். கூட்டி “முடிக்திடாக் கூற்தலாள்--*ஈட்டமூடன் . 
அண்டரெல்லாம் போற்றும் “அளகா புரே சனெழிற் 

கண்டவிடம் போலிருக்குங் கண்ணினாள்--வண்டினங்கள் 

பூமருவு sr nude © பூம்பாவை யென்றுரைக்குந் : 

தேமொழிபோற் “சென்றுவந்த சறெயிற்றாள்-'*ஏமமிலாக் 
..குஞ்சரக்கன் நின்வாயிற் 'கோடடங்கி மன்னுதல்போல் 
  

6 விளங்குன்ற துறவறத்சார் ஒழுக்கம், *7* அச்சம். -*3 இவபெருமானோடு. 

59 போர் செய்யவோ. முன்னம் சுடப்பட்டமையால் '௮ச்சமுற்ற மன்மதன் 

இம்மங்கையைத் துணைக்கொண்டால் சவெபெருமானுடன் போர் செய்யத் துணி 

வான் என்பதாம். 5? இருவா௫ய மங்கை; இலக்குமி, 53 தக்இயிருக்குக் 

5% 0 Sor 5% 3; இலக்குமியும் இவள் வடி.வழகைக்கண்டால் வெட்டு உடல் 

விளர்ப்பளென்பது கருத்த. 53 எண்ணியோ. 55 அருமையான ; அருமருச் 

தன்ன என்பதன் மர உவாகக்கொண்டால் அமுதத்தை யொத்தவென்சு. 

3 பெண்களில், £ கெற்றியிலிடும் பொட்டு; ஈண்டு மேலானவள் என்னும் 

பொருளையுணர்த்தும். * பருப் பெயர். * விலக்குருவகவணி ;: . பருவ 

சோக்கிச் . ழுமையடை கொரிக்கப்பட்டத. £ செய்யு முறைமையறியாத 

அறிவிலிகள். ் தொழிலுக்கு :--முற்.ஐுப்பெராமை ; : கூக்தலுக்கு :-- 

கொண்டையிட ப்படாமை. :*₹ பொய்படும் ஒன்றோ புனைபூணுக் கையறியாப், 

பேதை வினைமேற்கொளின் ?? என்ற குறட்கருத்.து வர்துள்ன 2, 7 கூட்டம். 

” சிவபெருமானை யுணர்த்திற்று, ? கழுத்திலுள்ள சஞ்சு ; செயலத்திருத்தல் 
ஈண்டு உவமை, 10 சோலை, 11 மயிலாப்பூர். 3” ஒரு வணிகப்பெண் ; 
இறச்து பின் சம்பர்கரால் உயிர் பெற்றவள். 13 விழுக்து முளைத்த. 

$*பாத காப்பு இல்லாத. 15 யாணைச்கன்று. 10 கொம்பு.
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மஞ்சணியா கத்தடங்கு மாமுலையாள்-" அஞ்செ லென்னே 

”நீடிமரப் பாவை வில்யாட நீவருகென் ' 
ரட்டி. நிழலை' யழைத்திவொள்-- கூடி முலைப் 

உபாலுண் கிலதெனது பாவையருத் “தூட்டுமென்று 

லசேலுண்க **ணன்னையர்பாற் செப்புவாள்--கோலமுறு 

பூவைக்கு மின்னார்சொல் போதித்தல் கண்டெதிரே 

பாவைக்குத் .தன்சொல் “பயிற்றுவாள்--மேவுமிவள் | 

“அ இதனை யன்னையர்கள் 8 அ-ஞ்சலிக்க வஞ்சலித்துத் 

 தாஇவர்பூங்் கொன்றையரைக் தான்பார்த்.துச்.--சோ.தியணி 

ஐமின்னேர் *சடாமகுட வெண்பிறையை5யென்னிதென்முள் 

8மன்னேர் மருவு மதியென்ஞார்---பின்னர் . 

வலங்கையினி லோங்கு மழுவையென்னி ௦ த்ன்னுள் 

இலங்கி மிடும்”*பரசி தென்முர்--நலங்கொ*ளிடத் 

ன்னில் வளரு$ரமை தன்னையி:அ வென்னென்௫ள் ச் (இம் அ பத & 
கன்னி யிதுகலைமான் கன்றென்௫ார்--இன்ன தனை 

வாங்கியெனக் இப்போது வண்பாவை தன்னுடனே 

தாங்கிவிளை யாடத் எதருகென்் முள்--%அங்கவரும் 

_ மாங்குயிலே யிம்மான் 8வனமா னினமல்ல 

  

17 அழசையணிர் மார்பில், 18 அஞ்சுதற்குக் காரணம் யாது. 19 மரப் 

பாவையை வைத் நீண்ட கேரம் விளையாடுதற்கு. ௦ கண்ணாடியிற்றோன்றும் 

தன்னுடைய பிரதி பிம்பத்தை, 3 எனதபாவை பாலுண்லெது எனக் கூட் 

டக. 38 நீக்கள் ஊட்டுங்கள், ட்ட ் 
28 கெண்டைமீனையொத்தகண். 4 ஐவகைத்தாயர், : ?5 காகணவாய்ப் 

புள்ளுக்கு 25 மரப்பாவைக்கு, 27 பெருவுடையாசை. 8 கைகூப்பித்தொழ.. 

29 மகரந்தம் மிக்குள்ள, 30 மின்னலையொத்த, 31 சடையாற் கட்டப்பட்ட 

மூடி, 32 இதுயாது, 538 நிலைபெற்ற அழகு, 4 இதுமழுவாயுதம். 5 இடது 

திருக்கரத்தில், 35 மான், 37 இப்போது தருக எனச் கூட்டுக, 9£ தாயர்; 

ஒருசொல் நீர்மைத்து, 5° கர்ட்டில் இரி௫ன்ற மான், ்
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ப ஓங்கு ப்முணிவரர்க எளோமத்.இல்- ஆங்கெழுத்து . 

தேனையுற்ற பூங்கொன்றை “வேணிச் வெபெரு ் 

een பாய்வதற்கு வத்ததுகாண்-.. “அன நெடு 

“வன்கண்மை யுள்ள இவர் மாமலர்க்கை'” போலவே 

நின்கை யினிலடங்கி நிற்குமோ--”என்குறித்தாய் 

'வாங்கி யளித்தவுடன் மன்னு முனையுமுன்றன் 

பாங்கு அபொற் பாவையையும் பாயத் ் இடுங்காண்- நாங்களினி 

வானத் தெழுந்து வருங் $கலைமா னைப்பிடி த் துத் 

தானிற்றை நாளே தருகன்றேம்-தேனேவா 

முத்து ிர்த்தாள் * 
50 என்ன 4வெடுத்தா ரிவளிருகண் 

"அன்னவரு மின்சொலா லாற்றினார்-கன்ன wo!) 

பஞ்சசர னாதியோர் “பாங்கு வரத்தஞ்ஓசச் 

“செஞ்சடையா எந்தத் தெருவகன்ருன். 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

திருவெங்கையுலா 

மடந்தைப்பருவம் 

_. கஞ்சம். 

அடங்கு “பொகுட்டி. னமர் 'இருவிற் கோடி 

மடங்கு “கவின்கூர் மட ந்தை-” நுடங்கு 

“கொடிமின் னொமுக்காக் குளிர்“புயன்மே னின்ற 

படிமன்னு fo GEO ப் பாவை- “தொடி மன்னு 
    

40 தாருகாவனத்து னிட, et ae shale. 42 gen, 43 Quy 

மான் என்பது மற்றொரு பொருள். ** அத்தகைய, 45 அஞ்சாமைக்குணம். 

46 கையில் அடக்இயிருச் சல் போலவே, *7 என்ன கினைத்தாய். 48 கலைகளை 

யுடைய சர்திரனிடத்துள்ள மானை ; ஆண் மான் என்பது மற்றொரு பொருள். 

49 எடுத்தவர்--தாய்மார், 50 நீர்த்துளிகளை, 51 ஐந்து அம்புகளையுடைய 

மன்மதன், 55 பக்கத்தில், 55 -பெருவுடையார். 

1 தாமசைப்பூவினுள் ௮டங்யெ, ? கொட்டையில், 3இலக்குமியைப் பார்க்க 

லும். * அழகுமிக்க, 5 அசைன்ற, 8 மின்னற்கொடியை ஒழுக விட்டு. 

- 7 மேகம், அம்மின்னற்கொடிக்கு மேல்நின்றவாறுபோல. ₹ லீசவளை.
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De 'செங்கைக் 'குமாரவேள் 'செவ்வேலை யொப்பாக்கச் 

சங்கப் புலவர்க்குக் தானுரைப்ப ''அங்கடுத் து. 

மாரவே "எம்பாக்கின் “வார்புருவக் கென்”சிலையும் 

ல தருமே யென்னு தெடுல்கண்ணாள்-சீருலாங் 

காரளகம் வின்னு தல்வேற். கண் "குமிழ்மூக் ஈகூசல்கா 

10. -தாரமெயி மும்பண்ச “மாடி கவுள்- etter . 

காந்தளங்கை “யோ கிகொங்கை ““காயமிடை “வாழைதொடை 

மாந்தளிர்செர் தாளென்று மாதரெனப்-போத்தவர்தள் 

எல்லார்க்கு “மொப்ப “விசைப்பவற்றை “யொப்பாக்கல் 

பொல்லா உதெனவுயர்ந்த புத்தஜுதம்- நில்லாமல் 

15. ”மாதவர்கண்.மால்கொள்ள “'மால்கொண்ட "பெண்ணுருவும் 

யா அமழ கில்ஷையெனவத்தாள்- -கோ தில் 

துறவறமொன் அண்டென்று சொல்லுமுறை *'தற்கண் 

ணுதறுமளவு மென்னு முருவாள் பொ றியரவும் 

மத்தர வெற்பு மறிகடலு மின் றமுதத் 

௮0. தந்தருளுஞ் செவ்வாய்த் தளிரியலாள். 

9 முருகக் கடவு. -10 (௪ன௮) செவ்விய வேற்படடயை (இம்மடக்தையின் 

கண்களுக்கு) உவமையாக்கும்படி, 11 அப்புலவர்கள்பாற்சென்று. 13 மன் 

மதன், “as என்னுடைய பாணத்தை உவமையாகச் இனால், 14 Segre. புருவத் 

இற்கு 15 வில்லும் ஒப்பாகுமே, 15 மேகம், 17 குமிழம்பூ, 1£ ஊஞ்சல். 

39 கண்ணாடி. 20 கன்னம், “1 மூங்கில், 

32 ம... 28 ஆகாயம். 24 வாழைத்தண்டு, 25 பொருக்த. 26 சொல்றது 

இன்றவற்றை. 37 இம்மா தினுடைய உற்ப்புச்களுக்கு உவமையாகூக் கூறு: 

தல். 28 என்று கூறும்படி, 29 தாருகாவனத்து முனிவர்கள். 30 மையல், 

81 இருமால். 52 மோடனியின் வடிவாம். 35 Ap ga. 84 தன்னைப் 

பார்க்குமளவும். 85 படப்புள்ளியையுடைய வாசுயென்னும்பாம்பும். 

56 இல்லாமலே. ்
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oie bat இயற்றிய 
‘apne ராச சோழனுலா 

பெதும்பைப்பருவம் 

மற்று "மொருத்தி வலம்புரி யாயிரஞ் 

சுற்றுஞ் "சலஞ்சலம்போற் மோன்றுவாள்-கற்றுடன் 
அன்ன நடக்க நடந்தா ளருங/கிள்கா 

பின்ன ருடன்பேசப் பேசினா-ளின்னிசையாழ் 

. பாட வதனுடனே பாடினாள் பைநீ'தோகை 

யாட வதனுடனே யாடினாள்-கூடிய 

தல்லிள மானேனோாக்க தோக்கினா “ணுணிசம்பு 

முல்லை முகிழ்க்க'?நகைமுகிழ்த்தாள்-கொல்லு 

. ஈமழகளிற்றின் கோடெழுச்சி யென்று "மரவக் 

. குழவி யெயிறெழுச்சி யென்றும்-பழகி 

- *மயறியு மழையெழுச்சி யென்னும் உலகம் 
அறியு முலையெழுச்சி யனனம்-செறியும் 
”வரையேழி னுள்ள வயிரமும் 'வாங்குந் 

"இரையேழின் முத்தின் றிரளுந்-*தரையேழிற் 

  

1 பெதும்பைப் பருவத்தாள், £ ஆயிரம் வலம்புரிச் சக்குகள் சூழ அவற்றின் 

ஈடுவில் சலஞ்சலமென்னும் சக்கு இருப்பதாகக் கூறுதல் கவி மரபு. 3 அன்னம் 

ஈடக்க ௮ர்சடையைக் கற்று உடன் ஈடச்தாளென்க, 4 இளி. 5 வீணையான2 

இசையை எழுப்ப. ₹ மயில், மருண்டு பார்க்க, . * பூத்தத்குரிய சாலம் 

நிரம்பிய. 5 முல்லைக்கொடிகள் அரும்புவிட, 10பற்கள் வீழ்ர்து முளைக்கப் 

பெற்றாள். 11 யானைக்கன்றின்' கொம்பின் தோற்றம், 1 பாம்புக்குட்டியின் 

ஈச்சுப்பல். 13 இடியை வீசுன்ற, 14 எழுதலையுடைய, 15 அட்டகுல 

மலைகளில் கைலையொழிர் த ஏழு மலைகள், 16 வளைக்க, 171 ஏழு கடல்கள், 

18 சாவலகச்திவு முதலிய ஏழு தவுகள். ் 

வெ. 9
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பொன்னும் பிலனேழிற் போகா விருள்போக 
மின்னுஞ்” சுடிகை வெயின் “மணியும்-பின்னும் 

பொழிலேழிற் போதும் “புனையும் “புனனாட் 
டெழி”லேறு* நாளையே யென்னாக்-கழிய 

வுழப்போ மினியென் அுடலுள்ள போழ்தே 

யெழப்போக வென்னு மிடையாண்-”மழைத்துப் 

புடைபோ “யளகம் பு.துக்குவதன் முன்னே 
கடைபோ யுலகளக்குங் கண்ணா-ஞடையதன் 
**சேரிச் சறுசோறுஞ் சிற்றிலும்போய்ச் “சில்லணிபோய்ப்: 
“பேரிற் பெருஞ்சோற்றுப் பேரணியா-”ளோர்வயிற். 
pate திற்பத் தனிநா யகன்கொடுத்த 

மின்னாயஞ் சேவிப்ப வீற்றிருப்பாள். 

*கேல்விடுதூது 

மண் ணுூலகோர் . 
தாடுகுடி யேஅதற்கும் 'நாட்கரல்கள் தாட்டுதற்கும் 
வீடு குடிபுகு.தும் வேஃ£க்கும்-“எடுபிடி 
கல்விக்குப் போவார்க்குங் *கன்னியுங்காப் 1 6G தாலையச் 
செல்வக் கலியாணஞ் செய்வார்க்கும்-நல்ல*து இக் 
கையாரைப் போற்றியிரு கையால் “நிறைநாழி 

19 அதலம் முசலிய £€ழமுலகக்கள் ஏழு. 2 செறிக்த ' இருள். 21௨௪9, 
55 மாணிக்கம், £5 ஏழு சோலைகளில் உள்ள மலரும், 24 அணின் ற. cn 
என்க, (18- 17) இவ்வடிகனால் பதப் தலைவனது பரர்த ஆட்ட கூறப் 
படுறது. 5 சோழவளகாடு, ஆண்: சங்கம் போன்ற இசாசசாசன், 
5* (உலாப்போதல்) சாளைக்கே, 28 வருச்துவோம். 29 மேகத்தின் தன்மையை 
யுடையதாய்; இருண்டு. 50கூக்தல். 31 தெருவில் றுசோறடுதலும் சற்றி 
லிழைத்தலும் இலையாய். 85 இலவாயெ அணிகள், 33 பெரிய வீட்டின் 
கணிருக்து பெருஞ்சோருக்குதலும் பே ரணிகலன்புனை தலும் உடையவள். 
** 9 இடத்தில். 85 மகளிர் கூட்டம், 36 தலைவன் . 

* ஆடரியர் பெயர் தெரியவில்லை. ; 
1 சல் ஓரையில் சாட்டப்படுர் ண்கள். 2 சுவடி 3 குமரித்தன்மையும் இற் 
செறிப்புமுதலியகாவலும், + யானைமுகக் கடவுள். 5 செல்லை நிறைத்த 
வைத்தபடி,
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வையாமல் *தெட்சணைமுன் வையாரே-தையலார் 
வாசமணப் பெண்பேசி வாரவரும் உன்பேணை்ப் 
பேசியல் லோபண த்தைப் பேசுவார்." அசைமனு 

இின்னைவிடப் பேசிவபேர் நெல்லுடையார் வீடுதொறும் 

பொன்னலையக் காதலையப் போயலைவார்-பின்னையுநீ . 
அ.த்தரங்க மாக “அடுக்களையிற் போய்ப்பண த்தைப் 
பந்தலிலே யாடவிட்டுப் பார்த்திருப்பாய்-எந்தவித** 
ஆனாலும் பொன்னால் அமையாத காரியமுத் 

தானாக் நின்று தரியிடுவாய்-நீநாட்டிப் 

போகாத காரியத்திற் போவாரார் பொன்னாலே 
ஆகாத காரியத்.துக் கண்ணனென்பாய்-ஓகோகோ 

"நேயவித்தை போ லுலகல் நீயாடும்- வித்தைவெகு 
: மாயவித்தை கண்டாய் வகைகாரா-தாயாக 

ஏழுலகம் “ஈன்முளி எண்ணான் கறம்வளர்த்.து 
வாழுமக மாயி”குழல் வாய்மொழித்தாய்-சூழ்பெருமை - 

அத்தனைக்குங் குற்முலத் தையரளக்-கும்படிதான் 
தித்த மிருதாழி தெல்லன்ோ-உத்தமியார் 

அவ்வளவு கொண்டே""யிலொண்ட மும்வளர்த்தால் 
எவ்வளவென் அன்பெருமை யெண் ணுூவேன்-- 

் “செவ்வியர் தாம் 
உள்ளோம். படியளத்தார் ஓங்குமலை யாய்வளர்ந்த 
பொன்னைப் படியளக்கப் போகாதே. 

ஷை 

ட ரது கட் * * ச 

  

6 காணிக்கை, 7 பொன்னை: ஈட்டும் செறி may நூல்; பொருள்ூல்.. 
8சமையலஹறை, பெற்று அவற்றையாள்பவள், 10 இருக்குற்றாலத் துறையும் 

இறைவியின் திருப்பெயர். !1 எல்லா அண்டங்களையும். 1? செபெருமான்.
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பொன்னும் பணமும் புலையன் படைப்பானே 

அன்னம் படைப்பதுன்போல் ஆர்க்குவரும்-என்ன தான 

் தாயார்கைப் பொன்னிருந்.அத் தன்கைத் தவிடாமோ 

தோயாத பொன்னையுமுன் சொல்லுவதோ- பேயாபோ 

எண்ணாமற் பொன்னை யிகழ்வாருண் டேயுலகில் 

உண்ணாமல் வாழும் உயிருண்டோ. _- 
* * * * 

* » 

் உன்னை யுடையா ர௬ுலகுடையா ரல்லாமல் 

பின்னை யுடையார் பி றருண்டோ-மன்னர் 

பலகுடை நீழலுத்”தங்குடைக்கழ்க் காண்பர் 
ட 'அலகுடை “நீழ ஸவரொண்டதிலகுடைய ் 

- வள்ளுவர்தான்' சொன்ன “மறைநூல் வி இயதனைத் 

தள்ளுவார் தாமூண்டோ தாரணியில்- "தெள்ளிமையாய் : 

ஓ.துவா ரெல்லாம் உழுவான் தலைக்கடைக்கென் 

ே றிஅவாயச் சொன்னமொழி யேற்குமே, 

்.. *பணவிடூதூது 
பாமாலை பெற்ற: விலைக்குப் பதின் மடங்காச் 

சமான் கொடுத்த “இரவியமே-”“தாமம் 

பணமே யெனப்படைத்த பாக்கியவா னே'வங் 

கணமேயென் னாருமிரே கண்ணே-“குண நிதியே 

சாம்புததி 'தரத்துஞ் சாளக் கிராமத்.தும் 

மேம்படு”சித் தா திகள்செய் வித்தையிலும்- -தேம்பொழியும் 
  

13 தம் ௮ரசன் குடைக்£ழ். ட எவர் செல்லையுணர்த்திற்று ஆகு பெயசால்; 

கக தண்ணளியையடைய உழவர். 16 தமிழ்மறையாகியருக்குறள், 

37 தெளிவாய். ட் 

38 “ உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் ~ 

தொழுதுண்டு பின்செல் பவர் என்ற இருக் குறளோடு ஒப்பிடுக. 

*இச்நூலை இயற்றியவர் இன்னாரெனத் தெரியவில்லை . 

* வெங்கடேச மூபென் ; பாட்டுடைத் தலைவன், 2 செல்வமே. 3 பெயர்.” 

-* என் உறவே, 5 குண நிறைந்தவனே, மேரு மலைக்குத் தெற்டில் காவற் 

பழச்சாஜொழுகும் யாறு ; இதில் விளையும் பொன் சறர்தது. Teer, வட 

காட்டுத் திருமால் திருப்பதிகளுள் ஒன்று ;, கண்டசெ.தோன்றுமிடத்தி 

ஓுள்ளது ; திருமால் அடையாளமுள்ள ஒழுவசைக் கல் உண்டாகும் இடம். 
அணிமா முதலான எண்வகைச் இத்இிகளும் கைவரப் பெற்றவர்சன்.
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பன். றி மலையினுநீ பண்டுபிறந் தாயங்கு 

இின்றுலக மெங்கு நிறைதீதிட்டாய்-ஒன்றுகேள் 

ஈசனுக் கொப்பென்பா ரீசனையுண் டாக்கியவன் 

பூசனை நீ செய்விப்பாய் புண்ணியா-பேசுங்கால் 

மூவர் கடவுளர்கண் மூவரிலொன் மூனதனித் 
தேவன் மகமைதனைச் சென்றேத்தற்-காவதுபோல் 

ஈதின்மயமா முன்னுடனே செம்புவெள்ளி சேர்ந்தாலும் 
'உன்மயமே யெங்கு -முயர்ச்சிகாண்-“பொன்மகளை 

மார்புதனின் மாயோன் வரிசையா வைத்தது கின் 
130 பர்மகமை கண்டாய் பெரியோனே- பாருலகில் 

ஆன்ற பலகோடி “யாத்மவர்க்க மத்தனையும் 

ஈன்ற பிரமனு“நீ யீன்றமகன்-தோன்றுமொரு 
தற்பொருளுண் டாங்கவன்றன் நாம”மிரணிய 
கெற்பனென்று சொல்வதுதான் கேட்டிலனோ-!'க ற்பனையால் 

ஆங்கவனுண் டாக்கு மகிலாண்ட கோடியெல்லாம் 
'தாங்குமக மேருவுநீ தானன்றோ- -தீங்கின் நி 
எண்ணான் கறம்வளர்த்தி ரட்சிக்குங் காந் திமதிப் ' 

“பெண்ணா முது பிறத்ததலம்- அண்ணலே 
முத்? இமய மான மூழுச்”சிமய வெற்பென்பார் : 

அத்தமலை யுன்றன்மீய மல்லவோ-”'ஏ.த்தையார் 

மூத்தப் பதஞ்சலிக்கு முன்னின்று கூத்தாடும் 
அத்தக் கனகசபை யார்வடிவம்- கிந்தையிலா 

உன்மரபு சொல்ல”வொரு கோடி. தாட்செல்லும் 
என்மனதில் வத்த இயம்புவேன். | 
  

17 அயன், ௮ரி, அரன் என்பவர், 11 அறிவுருவாலயெ ; இக்கனம் கதியா 
உபசாரம், . 12 இருமகளை.. 
18 இருமகளுக்குப் பொன் என்னும் பெயர் உண்மையால் மாயவன் அவளை 
மார்பில் தரித்தான் என்பது, 14 உயிர்த் தொகுதி. 15 பொன் என்பது, 
இருமாலின் மனைவியான இலக்குமிக்கும் பொன்னுக்கும் பெயசாதலாறும், 
திருமாலின் உர்தித் தாமரையில் தோன்றியவன் பிரமனாதலாலும் நீ பெற்ற 
புதல்வன் என்றார், 16 பிரமன்; பொன்மயமான அண்டத்தின். ஈடுவில் 
இருப்பவன். என்பது பொருள், 17 கல்வியினால். 18 பெண்களுக்குள் அரிய 
அழமுதுபோல்வாள்.. 19 இம௰மான வெற்பு எனக் கூட்டுக, 20 செசம் 
1 வன், மிகப் பலகாள் என்பது கருத்த.
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மீனாட்சிசுந்தாம்பிள்ளையவர்களியற்றிய 

.... திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து 
சுப்பிரமணிய .கே௫கர் நெஞ்சுவிடு தூது. 

் கண்டு நனி | 
"அசைப்பட் டேனெஞ்சே *யத்தோவக் காரணத்தா' 
“லாசைப்பட் டேனெனதா னாயினேன்-*6 SE DAP 

area ணானைக்கண் 1டாரா மயக்கம்பூண் - 
“டன்னங்கா ணாதவளே யாயினேன்- -மூன்னமொரு 
கோலங்கா னைக் ‘eneigy கைதொழுது 
"கோலங் கா ணாமை“குறுகனேன்-'“சால 
“வளையாழி மாற்£த்த வள்ளலைக் கண்டு 
“வகாயாழி தோற்றுமனை வந்தேன்." விள்யுமொரு 
“தாய்வெறுக்கப் பட்ட தகையானைக் கண்டடைந்து 
“தாய்வெறுக்கப் பட்ட” தகையானே- -னாயுத் 
“தனியானைக் கண்டு”தனியாயி னேனென் 
“நுனிகர நெஞ்சே கொலக்கேண்-!'முனியரமன் 
“முன்னு மவனை “'முயங்கும்வகை நீபுரிவாய் 
மனனுமுனைப் போன்றதுணை வாய்க்குமோ-*£பன்னுபல 
வேதாக மங்கள் விதித்த வி இயனைத்தும் 
“ஏதாகு நீபியைவ இல்லையெனின்-மீதாரும் 
  

* (பாட்டுடைத் தலைவராகிய -ஞானதேகர் அண்டக் அவருடைய மூடி 
an அடிவரை யெல்லாவுஅப்புக்களையும்) பார்த்து. 2 *சைசொண்டேன். 

3 ஐயோ. “4 இக்காயெ ஆடையை யுடுத்தேன் என்னும்படி, 5 ஓளியுருவாய் * 
நிற்க, 6 பிரமனாகிய அன்னப்பறவை. 7 சிரம்பாத: $ மேல்மேல் வளர்ன்ற, 
உணவில் வெழுப்புள்ளவளானேன். 9 கரும்பவ் வ பன்.றியால், 10௦ அஹ. 
33 உடல் வனப்பு, 13 அக்கதை தப்த 13 குறைர்தேன். ர்க மிகவும். 
£5 வட்டவடிவான சக்கரத்தை, 16 வளேயலையும் மோதிசத்தையும் இழர்,த. 
17 எல்லாம் தோன்றுதற்டமான. 18 மாயையால் ஒஅக்கப்பட்ட ; மாயையைச் 
கடக் த என்றபடி, '!9அன்னையால் வெறுத்தூத் தள்ளப்பட்ட, 30 தடை 
யுள்ளவளானேன், 1 ஒப்பற்றவனை. 2 (Ine அணையின்றித்) ளப்பன் 
பட்டேன். 5 தன்பம் நீக்க, 34 வெகுளாமல், 35 கருதப்படும், *6 தழுவும் 
வகையை, சொல்லுகின்ற; ஆரசாய்்ெற என்றதும் ஆம். *3என்ன 
பயனுடையசதாகும். ்
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யோக மிருதான்கு முன்னை வயப்படுத்தற் 

காக “முயலுவன வல்லவோ-”"போகமுறு 

தன்மைக்குஞ் செய்யுத் தவத்திற்குங் கற்றுணரு 
தன்மைக்குங கொள்ளுமொரு தட்பிற்கும்-வன்மைக்கு 

3மீகைக்கு “Corts னியல்புணர்ந்.து முத்திபுண. 

“*ரோகைக்கு நீயே று அுணைகாண்-3அகையுறு 

உடில்லறத்தா ரைத்துறவி லேற்அவிப்பாய் மெய்த்துதவா 

தல்லறத்தா ரைக்க&ழ். ந ணுகுவிப்பாய்-சொல்லு 

மறத்தைமற மாக வமைப்பாய் கொடிய 

மறத்தையற மாக்குதற்கும் வல்லாய்-இறப்பி 

“னொடுக்குதலே முத்தி யுனைப்*பொதிவா யோட 

Gag aCe பத்தவினை மேலு- 3 நடுக்கு தலழ் 

அன்னா லுயர்நீதவரை யுன்னா லிழிந்தவரை 

யென்னா லளவிடுதற் “கேயுமோ-பன்னாளு 

“மெம்மேனி யேனு மெடுத்“தத்தி வானதிகர் 

“செம்மேனி யாளிவரச் செய்குவாய் , 

  

5 இமயம், நியமம், ஆசனம், வளி நிலை, தொகை நிலை, பொறை நிலை, நினை தல், 

சமாதி எனும் எட்டு வகையான .யோககெறிகளும், 50 முயன்று செய்யப்படு 
வன, 1 ஐம்புல இன்பக்களை ஆசத்.தய்க்கும் இயய்புக்கும்.. 33 நூல்களைக் 
கத்து , அவற்றின் ் உண்மைப் பொருளையதிஎன்ற. 53 கொடுத்தற்கும். 

“ஒப்பற்ற சிவத்தின் இயல்பையோர்ச் து. 55 பெருமூழ்ச்டக்கும், 36 றக்த 
"துணை, *1மேன்மேல் வளர்தலுற்ற, 54 உன்னை அடக்குதலே, 39 ஐம்பொறி 
களின் வழியே, . 40 கட்டுப்படுதற்கு ,துவாயெ செயல், 41! அசைதலின்றி, 
*3 பொருர்துமோ, 43 எவ்வடிவமேனும், 44 மரப் பொழுதிற்றோன்றும் 
செவ்வானம்... *5வபெருமான். :
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வவ இ அம, 

*தமிழ்விடுதூது 

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின் 

நிற்க வ தற்குத் தகவென்ற--சொற்குள்ளே 
எல்லார்க்கும் ys யியம்பிக். கரையேற்ற 

வல்லா யுனக் குரைக்க வல்லனோ-சொல்லியவுன் 

ஈரடிக்குள் ளேயுலக மெல்லா மடங்குமெனின் 

4நோடிக்கு வேறே நிலனுண்டோ-ஓ.டி.க்கோர் 

ஆயிரம் பொன்னிறைக்கு மையரை வீதியிலே 

போயிர ந்து தா துசெல்லப் போக்கினோ-யாயிருந்தும் 

மாண்பாயோர் தூதுசொல்லி வாவென்பே ஸனென்வருத்தம் 

'காண்பாயென் "பெண்மதிநீ காணாதே-”ஆண்பனைதற் 

பெண்பனையா யாக்கினையாற் பெண்களிலே காரைக்கால் 

வண்பதியா ரெளவையென வத்துதித்தாய்-நண்பார் 

  

* இச் நூலாசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை 

[மதனைச் சோமசுந்தரக் கடவுள்பாற் காதல்கொண்ட ஒரு மாது வேட்கை : 

கோயால் வருக்தித் தமிழை அவர்பால் தாதூவிட்டதாக: இயற்றப்பெற்தத.] 

Taps ..... தக?! திருக்குறள். ் அறிவுதுத்த வல்லமையுடையேனோ, 

ப் இரண்டடிகளா லமைர்த திருக்குறளினுள்ளே. ' ** வள்ளுவர்தங்குறள் வெண் 

பாவடியால் வையத்தார். உள்ளுவவெல்லாம் அ௮ளர்தா சோர்ச்து ?? என்றது 

காண்க, * நான்கு ரையுடைய அடி ; ஈண்டு சாலடியானை யுணர்த்தும், 

5 உலாப்போச்தருளுங்கால் அடிக்கு ஆயிரம் பொன்னளிப்பவர் இருவாரூர்த் 

தியாகப்பெருமான். £ சுர்தசர்க்காகப் பரவையாரிடம் தூ.து போக்கியது தமிழ் 

என்பது. கருத்து, 4! தொண்டர்சா தனைத் அதிடை விடுத்ததம்...... கன்னித் , 

. தண்டமிழ்ச்சொலோ Sayed சொற்களோ சாற்றீர்? என்றார் பசஞ் 

-சோதியார். " பேதைமை, * ஆளுடைய பிள்ளையார் இருவோத்.தூரில் ஓசன் 

பர் பொருட்டு மாத்தியமைத்தத.  காரைக்காலம்மையாச்.
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,அிலகவதி யாருட்னே சென்மித்தாய் மாடக். 
'குலதவ.தி.யானத்தர் கூடல்-பலதவஞ்சேர் , , 
மேனியார் “கண்டிகையும் வெண்ணீறுங் கண்டுருகும் 
“மானியார் “தேசிகனா வத் அதித்தாய்- “ஞானியார் 

ச . ர . ச ச “துங்க மகவாகத் ே தான்றி * வனப்பகைக்குஞ் 

சிங்க்ஷிக்குர் ,தாதையாய்ச் சீர்செய்தாய்- இங்குநீ 
பெண்களெல்லாம் வாழப் பிறந்தமையா லென்மனத்திர் மீ PGS E த்திற 
புண்களெல்லா மா றப்”புரி"கண்டாய்-ஒண்”கமல த் 

.தீன்னச் தனைவிடுப்பே னன்னத்தா “னங்கவரை 9 
இன்னந்தான் “கண்டறியா தென்பரே-மன்”னெச்தாய் 
“அப்பாலோர் வண்டை யனுப்பி னவர்” காமஞ் 
செப்பாதே யென்ஞுற் நிசைக்குமே-தப்பாது 
மானைப்போய்த் தூதுசொல்லி வாவென்பேன்” 'வல்லியப்பூச் B 

. தானப் பாமர்பாற் சாராகே-எனைப்பூங் 

எகோகிலத்தை நான்விடுப்பேன் கோகிலமுங் காக்கையினம் 
ஆகி”வலியானுக் கஞ்சுமே-ஆகையினால் ் 
இத்தமனக் தைத்தாதா யேகென்பே னிம்மனமும் 

  

9 பிறச்தாய்) இது திருசாவுக்காசசைக் குறித்தது. 11 இறர்த தவத்தையும் 
ியானத்தையும் உடையவர் வாழும் மாடக்கூடல் என்க, 13 உருத்திராக்க 
மாலையும், 18 மங்சையர்க்காயொர், 14 ஞானாரியன் ழ இருஞானசசம்பர்தர், 
15 இசைஞானியார். 16 உயர்வு. ** கோட்புலிராயனார்க்குப் புதல்வியராகய 
இவ்விருவரையும் தம் மக்களாகக் கருதி வனப்பகையப்பன் ௫க்கடியப்பன். 
எனத் தம்மைக் கூறிக்கொண்டவர் சுர்தரகூர்த்இகள், 18 செய்வாய், 1? முன் 
ணிலையசை. (10-20) இவ்வடி.களால் தராத ,மகளிர்பால் இரக்கக்சாட்டு. 
தத்கேற்ற தொடர்பு கூறப்பட்டது, © தாமசை, 31 சோமசுர்தசக்கடவுளை, 
*3 நான்முகன் ௮ன்னவடி.வமாய்ச் சென்று இறைவன் இருமுடி யைக் காணாமை 
குதித்தது, 53 என் த்தையே; set Sperry. reriuasG sosreu 
என்ற தாகவுல் கொள்ளலாம். 34 அதன்பின், 25: கொரக்ம தர் வாழ்ச்சை 
யஞ்சிறைச்.தம்பி, காமஞ் செப்பாது கண்டது Sanur ன 
என்னும் இறையனார் செய்யுளை நினைர் து கூறியது. 16 புலித்தோலாடபை, . 
57 குயிலே. 58 ஆதலால்; குயில் காக.த்தால் வளர்ச்கப்படுவதால் இனமாயிற்று, 
£9 கறிக்குருவிக்கு; இத சோமசுச் தரப்பெருமானால் உபதேசம்பெற்று அவண் 
அ௮டிகிழலடைர்ததென்பது வரலாது, 

அவ, 10
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— 30 91,6 508 @) இதர்பா லண்டாதே-எத்தவிதம். 
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என்றென் றிரங்கனே னென்கவலை யெல்லாம்பொற் 
குன் றனையா' யுன்னுடனே” கூறுகேன்--சென்ருலும் 
பண்ணிய”பத்தொன் பதினா யிரத்திரு நாற் 
றெண்ணியதொண் ஹணூற்மொன் றெனுந்தொடையாய். 

ப —** Bator ower 
9G Osten *omn® ujsounGur. 

வருணகுலாதித்தன்மடல் 

கோங்கை வரு ண்னை 

சீதவன சத்தரும்பைச் செப்பலாம் அவ்வரும்பும் 
"ஆதவனைக் கண்டால் அலருமே--சூதாடு 
“வட்டென் றுவமை ம க்கலாம் வட்ட தனை 
*வெட்டென்று சொல்ல வி தியுண்டே--“நெட்டுடலச் 

- சக்கரவா கத்தைச் "சரியுரைக்க லாமதுவும். 

, “மனத்திற் கெட்டாதவர். *' மாற்றமனங்கழியரின்ற மறையோன் ?? : (இரு 
வாசகம்) “சிந்தனைவாக்ற்கெட்டாச்சவன் !' (திருவிளை) என்பன காண்க 
31 அளக்கலாகா அளவும் பொருளுர், துளக்கலராகா avs , தோற்றமும், 
வறப்பினும் வள ந்தரும் வண்மையுமுடைமைபற்றிச் குன் றனையாயென் ரூர; கிலை 
பேதுடைமை கருதியுமாம். 53 சொல்வேன், 33 செய்யுளில் வழக்குச் தொடை 
கள்ழ ௮வை 19991 என்பதனை த் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல், 101-0 
சூத்திரத்திற்கு ஈச்சினார்க்சியர் "எழுதிய உரையாலநிக, பேசாரியர், 
18708, எனவும் உசையா?ரியர் 19699 எனவுக் கூறுவர், .34 பொருக்திய நீ. 
35 மாலை, 

*இக்தூலை ஆக்கயெவர் இன்னாசெனத் தெரியவில்லை, 
இப்பகுதியில் கொங்கைக்கு உவமையாகக் கூறப்படும் பொருள் களிற் பலவற்றை 
எடுத்துக்கூறி அவையொப்பாகாமைக்குத் தனித்தனி காசணக்காட்டி. விலக்குர் 
இறன்படி.த்து இன்புறு தற்குரியதாம், 

£ குளிர்ர்த தாமசை யரும்பை, £ சூரியன், 3 கருவி, 4 அவ்வாட்டத்தில் 
* பிழைபட்டபோது விலக்கு,தற்குரியதை வெட்டு என்று கூறுதல் வழக்கு. 

£ நீளமான உடலையுடைய, ₹ ஒர் பறவை, 7 ஒப்பு.



10. 

15 

20 

பண (ர் வக 

மிக்க சிறகுடைத்தாய் விட்டதே--ஓக்குமெனப் 

- பாரப் பருவதலப் பச்சநீ ரென்னலாம் 

ஆரப் “புளகம் அரும்பாதே--வீர“மதன் 

வண்ணமுடி. யென்று மதஇிக்கலா மம்மகுடத் 

1தண்ணெனவும் வெச்சனவுச் தாராே த--பண்ணரிய 

"சித்ரமணிச் “செப்பென்று செப்பலாம்--அச்செப்பு 

“புத்தமிர்தக போகம் பொசியாதே-.-சுத்தநதஇச் 

சுந்தரஞ்சேர் * புற்புதத்தைச் சொன்னாற்” பனிநீருஞ் 
'சந்தனமுங் குங்குமமுத் தாங்காதே--!*விந்தைசெறி 

அத்தநறுங் கோங்கி னரும்பெனலா மவ்வரும்புக் 

இந்த"முகக்கருமை யெய்தாதே--சந்தமிகும் 

பூரணகும் பங்களெனப் போற்றலா மக்கும்பத் 

பதாரணியும் ஒண் சுணங்கு ந் தாராதே--€ரணியும் 

மா” கனக வெற்பெனலா மற்றதச்த வெற்பானார் 

*கோகனகக் கையாற்“குனித்ததே--“வாகுசெறி 
34ப.ந் இணைக ளென்று பகரலாம் அப்பத்_தும் 

,இக்.து.நுத லார்கைக் “கஇடைந்தெழுமே--?கந்தமிகும் 

எபூங்கொத் இணையாப் புகலலாம் பூங்கொத்_தும் 

தேங்குதென்றல் வீசச் “சிதறுமே--மாங்கனியின் 

  

5 மயிர்சிலிர்த்தல், * மன்மதன். 10 வேனிற்காலத்தில் தட்பமும் குளிர்காலத் 
தில் வெப்பமும், !* அழகு. !%ஒருவகைப் பாத்திரம். 13 பாலும் இன்பமும் 
eRe go vent ts go, * நீர்க்குமிழி, YS பன்னீர், 15 வியப்பு, 17 முகத்திற் 
கப்பு; கொங்கைச்கண் கறுத்தலைக் கூறிற்று, 18 அழகு, 19 மலர்மா$ல 
யணியப்படுமாயினும் அழிய தேமலைத்தராது ; உம்மை அசை, 
50 பொன்மலை. ”* தாமசை, 8 வில்லாகவளைர்த.ஐ; (பி.ம்) * குனித்ததே '? 
வளைக்கப்பட்டதென் ௧. 53 அழகு; ஒழுக்குமாம், 34 இரண்டு பர்கள், 
5 பிறை, “தோற்று எழும்பும்; கையால் அடித். விளையாடுத£லச் கூறிற்று, 
** சதுமணம். £5 இரண்டு பூக்கொத்த, 9 இதைர் போம்.
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பக்குவமா மென்று பகரலா மக்கனியும். 

மிக்கி கோ தியிடின் “வீருதே---தக்கபெரு 

வாகுமத யானையிரு *3மத்தகமென். மோதலாம் . 
பாகர்சிறு “கொந்தாற் பயத்ததே-- ஆகையினால் 

வானே முதலிந்த மண்டலத்தி *னேரின்றித்' 

_ தானே தனக்குச் சரியா)-ஞானமெலாம் 

உடனாய் Os ் த்மோன” “மூனிக்குறும்பெ லாமடக்க கத் 

“தண்டெடுத்து வந்த கனுமாரன்-கொண்டலெனும் — 

மட்டவிழும் பூங்கோதை மா.துரஇக் குந்தனக்கும் 
இட்ட“”விணைக் கூடார மென்னலாம்--வட்டத் - 

திடங்கொண்டு எபூரித்” இறுமாந்து முத்து 

வடங்கெர்ண்டு மேன்மேல் வளர் £.த--தடங்கொண்ட 

வட்ட விரு: மந்தரத்தை மார்பிற் பதித்திறுகக் 

கட்டு மணி யாணிபோற் கண்கறுத்துக்--இட்டரிய 

4“ பாளித”லேப*படீர : 'முலாரிவுப 

-லாளித”மோகன ராச”சம்-மேளம” 

ஷனோகர காமவி* னோத”விகாரவ* 

சிகா கோமள சீத்ள--மாகி 

_யரும்பி விரும்பி யசைத்து**தசைந்து 

- இிரம்பி நெருங்கி நெ௫ழ்த்து--பரந்து 

  

80 தக இ, 51அலஇஞல் இஉழித் தவிட்டால், **சறப்படையா ௪. (மி,ம்.) Bay go”? 

= செற்றியின்மேற்புடை த்த பாகம், 534 கொத்தினால், 5 ஒப்பில்லாமல், 

38 முகர்துகொண்ட. 51 மெளனவிரசத்தை மேற்கொண்ட, 38 மூனிவர்க 
or 1 Bu PELE are SARA, 9 படையெடுத்அவச்த, 40 இசண்டு 
படாம் வீடு, 44 பருத்து, 49 கிமிர்ச்தூ, 48 நீலமணி, 
44 

பருத்த. 

பச்சைக் கருப்பூரம், 45 கலத்தல், 40 சர்சனக்குழம்பு, 47 மிக்க அழகு. 
58 அறிவை மயக்கும் தலைமைவாய்ச்த 4? கூடிய, 50 ம௫ழ்சீசியைக் 5G@arp. 
al Sree, 3 ஆசைசோய். 55 வயப்படுத்து.தல், 4 இளமை, 55 தசை.
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சுணங்கு நிறைந்_து””சுகந் த£ீகதம்ப 

மணங்குடி. கொண்டு”வயங்கி-- பிணங்கு. - 

யருத்தவர் சிந்தை யடங்கி மடங்கி 

வருந்த தெருந்கி வளர்ந்.து-- இருந் தியொரு 
இீதுங்கொள் ளாத செழுத்தா மரை?முகையின் 

மோஅஞ் சிறு" திவலை மொய்க்தனபோல்---ஓ.தமரர் 
வாழக் கடல்கடைத்த மாயோன் மணிமகுடஞ் | 

சூழச் தெரித்த ஈசுதைத்துளிபோல்--ஏழுலகும் : 
“மெச்சுங் கலைமதியின் வெண்ணிலா வீசுமுத்தின் 
கச்சப் புனைந்த கன தன த்தாள். 

காளமேகப்புலவரியற்றிய 

சித்திரமடல் 

"குழற்ேேச் சொல்லீர் குளிர்காவி லித்த 

| கிழற்செப்த மா தவமோ அின்தீர்--*“தழையும் 

வடமேதீது கொங்கையரோ மாவலி “மாயன் * 

குடமேத்தி தின்முடுவ் கூத்தோ--£வடுவார்த்த 

மேய்தோட்டூப்-பயிறல் 

*தஞ்சங்கே "பாம்பிங்கே ₹நத்தங்கே முத் இங்கே 
மஞ்சங்கே ஈமின்னிங்கே மாதரீர்- “செஞ்சொல் 

  

56 தேமல். 57 நறுமணம், 58 வாசனைப்பொடி... 59 விளக்க, 
. நீர்த்துளி 3 அமுதக் துளி. 03 கொண்டாடும். 

* வேய்க்குழலின் இசை, £ செழித்த, 3 வயிற்றின்மயிசொழுக்கு, 

60 அரும்பில் 

வன் ஆடிய கூத்து குடச்கூத்து என்று பெயர்பெறும் ; மயிசொழுக்கு மாய 
னுக்கும் மேலுள்ள கொக்கை அவன் தலையில் தாக்யெ குடத்தி.ற்கும் உவமை, 
3 மாவடுவின் றன்மைபொருந்திய, 6 விடத்தையொசத்தகண்' அக்கேயுள்ள த. 

* பாம்பின் படம்போன்ற அல்குல் இக்கேயுள்ள ௪. £ சக்கு; ஈண்டுக்கமுத்த. 
பல். 10 மேகம்; கூர்தல், 1! இடை. சஞ்சும் பாம்பும், ஈத்தம் PSH; 
மஞ்சும் மின்னும் ஓய இவை இவ்விசண்டாய் ஒருக்கு நிழ்.றற்குரியன பிரிர்து 
சிற்கக் காரணமென்னையென வியப்பான்போன்று மெய்யைத் தீண்டினான் 
என்க, 1!” வேதம்,
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போய்பாராட்டல் 

அடுக்கின் ற மவேதா. 1 அடுக்கைக் குலைத் அப் 
படைக்கன்ற போதோ!” படைத்த ரன்--வடக்கொந்கை 

. முத்தாத்தே நிற்குமோ "வார்க்கும் பாமடி யேன். 

சந்தேகம் விட்டுமெள்ளத் 13காங்கவோ--பைந்தொடியீர் 

காலா கலவல்குற் “கோளாரவா னால்நெடிய 

*மாலா மெனைத்தாங்க மாட்டாதோ-மேலான 

மு.த்தனே கஞ்சேர் ஈமுகைக்கைலா யந்தனிலே 

எபித்தனேன் சேரிற் பிழையாமோ-வித்தார 

௨ஓடைகொண்ட தண்சுழிபோல் உத்இச் சுழியிருக்க 

ஈவேடை கொண்ட பான்குளிக்க வேண்டாவோ. 

௭ஏடுகொண்ட 

எகொத்திருந்த பைந்தார்க் எதுழன்மேகத் gn pret 

இர் ந்தான்போல் வந்திருந்தா லேத்காதோ-. 

“அதி ; இகொண்ட 

கண்ணான் செவ்விக் கருங்குவலாக் கேயடியேன் 

பண்ணுர் சுரும்பாய்ப் ஈபடி யேனோ--- விண்ணில் 

  

13 நான்முகன். ' 14 ஒன்றின்மேல் ஒன்றாயடுக்கப்பட்ட மூன்றுலகக்களையும் ; 
1! அடுக்கிய மூரவுலகுங் கேட்குமே,” என்றார் பிறரும், 
15 இல்கனம் வேறாகப் படைத்தான். '5அகாயம்) அண்ணிய. இடையில் நிற் 

குமா என்பது பொருள், !!'நிறைச்த சுமையை, !” ஏர்தலாமா £ என்ப. 
19 உள்ளக்களிப்பு, £0 பாம்பின் படமானால், *1 சாமமயக்கக்கொண்ட என்னை; 

இருமாலைத்தால்குவ பாம்பு என்றதையுட்கொண்டு கூறியது. *” கொக்கை 

யாய வெள்ளியக்கிரியில் ழ பல நு,த்துமாலைகள் சோப்பெற்றமையால் கிறம் 

பற்றி வெள்ளிமலையாக உருவ௫ூக்கப்பட்டது, 23 காமப்பித்அப்பிடித்த யான் ; 

பித்சனெனப்பட்ட .இறைவனுச்குச் கைலை உரிய இடமாதலறிக. 4 நீசோடை, 

55 சாமவெப்பம், 18 பூவிதழ். 1 பூங்கொத்து, ”* கூச்தலாகய மேகத்தின் 

நடுவில், 9 இந்திரன் மேசுவாகனனாதலறிக, 30 மாலைப்பொழுதில் மலர்.த 

லைக்கொண்ட, 31 பொருச் சமாட்டேனோ.
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அடுத்அவருத்” 'தானவர்கள் ஆரமு.அண் மைற் 

றடுத்தவருநத் தேர காமோ-. எடுத்தமுகம் | 

தாலே படைத்து “*தகைபடைத்துப் “பங்கயத்தோன்' 

“மாலே படைத்ததுவு” மாலேயோ-சால 

மருவியுமைச் சேர்த் திருந்து வாழாம லன்ஜோ - 

பொரு”விசயன் பேடி யாம ய்ப் போனான்- திரிபுரத்தைச் 

“செற்றவனுங் “கொல்லிச் செழும்பாவை யுத்தகைக்கக் 

“கற்ற-துவு மு.ந்நகையைக் கண்டேயோ-முற்றுலகில் 

“பரவையர்ே பாற் காமப் பசிதணிக்க மாட்டர்தீர் ; 

“கோவையமூ தத்தையேன் கொண்டிருப்பீர்--“ஓவியமென் 
றெல்லாரு மெண்ணாமல் என்னுள்ளத் தேறவொரு 

சொல்லாக லுத்தெளியச் சொல்லிடீர்--கல்லரன 

தெஞ்சுமக்குத் தத்த நெடும்*பாத கம் ஈபு/லித்தோ 

“கஞ்சமுனி பேர்வழங்கக் காண்கிலேன்--தஞ்சமுடன்- 

  

88 அசுரர்கள். 533 மோடூனியாய் வந்து தடைசெய்தவரும். 34 உயர்வைப் 

புலப்படுத் அஞ்சொல், 35 இகழ்ச்ஏியைப்பெற்து, 50 பிரமன், 37 தாமமயக்கம், 

55 உம்மால் தானோ; திலோத்தமை என்னு ம தெய்வ! களை சான்முகன் படைத் 
௮வள் அழகில் ஈடுபட்டு மயங்க ௮வள் சென்ற இிசை2தாதும் ஒவ்வொரு 
மூகங்கொண்டு கோக்க, இகழ்ச்சி எய்தினான் என்பது வரலாறு, 53 அருச்சு 
னன். *0 அவனுக்குப் பேடியுருவம் ஊர்வச சர்பத்தாலாய. ்! இவபெரு 
மான், *5 தேவர் முனிவர் வேண்டுகோட்ணெக்கத் செய்வத்தச்சனால் ஒரு 
பெண்வடிவாகச்சமை, ச்.அக்கொல்லிமலையின் மேல் வைக்சப்பெற்றதொருபாவை, 
இஃது அசுரர் முதலானவரை சகைத்து மயக்இ அவருயிரைக்கவரும் இயல் 
பினதென்ப, 13 (பி.ம் “ கற்றதெல்லாம் இர்த ஈகை கண்டேயோ?? 4* டிக 
ளிர். *5 கொவ்வைக்கணிபோன்ற 9150696 றும் ரை ; பசிதணிக்ச மாட் 
டாத நீர் அமுதத்தை யேன்கொண்டிருர்?ிர் என்பது பிதி. பொருள். 

“45 இத் தரம். 47 தஇயசெயல், 43 வாய்த்தோ, *? பிரமன், 50. எளிமையுடன்
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ந்ந்தாத *வூழியங்கள் நான்செய்ய வோவதற்கு 

வெத்தான காமனையேன் வேண்டுவீர்-முத்தக் 

குலவியகூற் ஜொன்று””விழிக் கூற்றமிரண் டானால் 
உலகதனிற் -கூற்றஷன் நுண்டேர்--கலவியிலோர். 

“பெண்ணைச்சேர்ந் தாயிரங்கண் பெற்றுள் ”“குலிசினான் 

“கண்ணுற்று லும்மிலக்கங் கண்பெனுவான்.. 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

திருவெங்கைக்கலம்பகம் 

'வல்லெனு மா“நகிற் கோதைய ராசை மறந்தவர்க்கே 
"ஓல்லையி னீகுவன் “கம்புமுன் னாழி யுடையன் றங்கை: 
“தெல்லிரு நாழி கொளக்கொடுத் தோனெடு வான் “கதிரின் 
பல்.லுக மோதிய வெங்கைப் பிரான்றன் பதாம்புயமே. 

?! குற்றேவல்கள், 55 ! கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல், நோக்கம் 
இம்மூன்று முடைத்து ?? என்பது இருக்குறள்.' 58 அகலிகை, 34 இந்திரன், 
55 உம்மைக்கண்டால் $ ௮கலிகையைச் சேர்ச்து ஒசாயிரங்கண்பெற்றவன் உம் 

மைக்கண்டால் நூருயிரங்கண்பெறுவான் என்பதாம். 

* சூ.தாகெருவி, * கொங்கை, “ விரைவாக, 4 சங்கும் கரு தப்படுன்ற சக்க 
ரமுமுடைய இரு.மாலுக்கு இளையவளான உமையவள், 5 இருசாழி செற்பெற்து 

மூப்பத் திரண்டு ௮றக்களையும் செய்தாளென்ப.து வரலாறு. 0 சூரியனுடைய ' 
பல்லுதிர அடித்தது தக்கன் யாகத்தில், பிரான் தன் இருவடிமலசை மறர்த 

வர்க்கு ஈகுவன் என்க. முர்காழி கம்புடையவன் தங்கைக்கு இருசாழி செத் 

கொடுத்தவன் என்பது ம.த்ரறொருபொருள். ்
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சம்பிரதம் 

ச -பல*வரைகள் கரத்தடக்கிக் காட்டு-வோ நீர் 

, பார்ப்பவதே கங்*கடலை யருந்து வோதாம் 

இலகுறறும் “மனையிடத்தி னுலோக மெல்லாம் 

இக்கணமே காட்டிடுவோ மூலக 1லெண்ணில் 

் 'கலையதிவோ மொருகாலும் பொய்ம்மைபகர்தீ தறியோங் 

“கண்ணனெனு மவன்வாயின்? மண்விழுமுன் னருளால் 

- அலையிலெழுங் கடுமிடற்றி னடக்கு மீசன் 

அமர்தநீததிரு வெங்கையினின் றடைச்து ளோமே. 

5: 'என்னடிகள் “வெண்குறணே ரடிய௰ ரண்டும் 
என்றலையி லிருத்.துமிறை வெங்கை நாட்டில் 

| முன்னடிக ளிரண்டு5தெடி.. லடி.கள் பின்னர். 

“மூயங்கடிக ளிரண்டுதே ரடிக ளாகப் , 

“பன்ன்டிக ளொருதான்கு கொடுந டக்கும் 

பழுதகல்வெண் டுறைபோலப் "படர்த லாலே 

பின்னடி க"ளெங்கடி ௬ வடி.கள் முன்னர்ப் , 
பெயர்த்தவடி. யெழிலிளஞ்?சே யடி.க ளாமே. 

  

2. 1 மலைசள்; இசேகைகள், * ae bone ; கடலையென்னும் ஒருவசைப் பயுறை, 

5 வீட்டின்கண்ணே எல்லாவுலகங்களையும் ) வீட்டிலுள்ள பொன் வெள்ளி 

மூ. சலிய எல்லா உலோகப் பொருள் களையும். 4 அளவிறந்த மால்கள் ; இரளவு 

பட்ட ஆடைவகைகள் அல்லது மான்வகைகள், £ திருமால், £ இறப்புசேரு 

முன் என்றபடி; 

இவற்றுள் முன்னர்க்கூறியன செய்தற்கு அரியனவும் பின்னர்ச் கூறியன 

எளியனவும் ஆதல்காண்க. இக்இரசாலம் மு.தவிய மாயைவித்தையில் வன்னம் 

தமது சிறப்பைத் தாமே எடுத்துக் க.ஐுவதாகச் செய்யுள் செய்வது சம்பிசத' 

மென்னும் உறுப்பின் இலக்கணம், 

1 என்னுடைய கடவுள். £ குறள்வெண்பாவுக்கு கணை இசண்டு இருவடி. 

களும் ; உமையொரு கூறனாம் நிலையில் வலப்பாலடி. பெரிதாயும் இடப்பாலடி. 

சறிதாயும் இருத்தல்பற்றி, முதலடி சேரடியாயும் இசண்டாமடி. இச்தடியாயும் 

ரூ.ற்அப்பெறும் குறள்வெண்பா உவமையாயிற்.று, * ஐஞ்சோடிகள், + yap 

றின் பின் தழுவியுள்ள. 5 நாரற்£சடிகளாக. 0 சொல்லப்படுசன்ற, "7 செல் 

தலால், £ திரும்ள்போன்ற மகளுடைய அடிச்சுவடுகள், 9 முருகனை 
நிகர்த்த ௮வன் காதலன் அடிச்சு வடுகளாகும். ் 

வெ, 11
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4 1 துரியானை வேதன் :றலை3யரி வானை யரிய“மறைப் 

பரியானை யெங்க ளிடைப்பரி வானைப் பழு.தில்வெங்கைப்” 
*புரியானை யெவ்வுல கும்'புரி வானைப்'பொததடன நீ 

“திரியானை யையங் கொளத்திரி வானைச்” செறிகுவனே 

குமரகுருபரர் இயற்றிய 

மதுரைக்கலமபகம 

] தேன sh? லைக்க ரும்பு'கொ லைக்க ரும்பொரு“வேம்பெனும் 

- தேம்பு யத்தணி'வேம்பி னைக்கனி இஙக ர௬ும்பெனு மிவ்வணம். 

மான (ip BLD மைக்க ண்ங்கையு மாறி யாடத்தொ டங்குமால் 

"மாதி யாடுதின் வல்ல பத்தொழு: வந்த போக்கும் 

arpa 

கான மூதசு ருப்பு தாரேன். கருப்பு வில்லியைக் 

காய்ந்ததாட். 

  

மூன் இரண்டடிகள் செடிலடியாயும் பின் இரண்டடிகள் ொடயாயம் 

மடிவது வெண்டுமையெனப்படும், மூன் நிழிபேழுயர்வாய், ஆன்றடி 

SIGN ௮ர்தங்குறைர்திறும் வெண்டுறையே '? என்பு அதற்குவிதி, 

உடன்போச்சின்சண் முன்சென்ற. தலைவனுடைய அடி:ச்சுவடுகள் பெரியன 

வாகவும் அவனைப் : பின்பற்றிச் சென்ற மகளின் அடிச்சுவடுகள் . அவ்வளவிற் . 

சிறியன வாகவும் இருத் தலைக்கண்டு செவிலி வெண்டுறைப் பாட்டை ௮௨ற்றிற்கு - 

உவமையாகி௫இக் கூறினாள், சுவடு சண்டிரங்கல் என்னுந் துறையாம், 

் யாவர்க்கும் அரியவனை, 7 ஈகத்தாற்ள்ளியெடுத்த௨னை, 3 வேதமாகிய 

குதினரையுடையவனை . * இசக்கம் செய்பவனை, 5 ஈகரில் இருப்பவனை , 

6 படைப்பவனை, . * பொதுவில் ; அம்பலத்இல், “ மாறாது ஈடிப்பவனை. 

 ௮டைவேன், இவற்றுள் அரியானை ௮ரிவானை என்றற்ரொடச்சுத் 

தன தம்முண் மாறுபடுவனபோல் காணப்படினும் பொருள் நோக்கில் அம்மாறு 
பாடின் மையின் முசண்விளைர் தழிவணியாம். 

1 செவிலி கூற்று தோழிகூற்றுமாம், * 

1 கொலைத்தொழில் செய்தற்குத் தோன்றிய, ? வேம்பென்று கூறி வெறுப் 
பாள், * வேப்பமலர்மாலையை; இ. சுச்சாபாண்டியராயெ காலத்த ௮ணிர் 
தன... * கரும்பென்று கூறி விரும்புவாள், ? மான்கண்ணின் தன்மை நீல்காத 
கண், இயற்கைக்கு மாராபப்பேச, 7 கால்மாறியாடும் நின்வலிமை, ge, | 

கூத் தாடுதல்) பேசுதல் என இருபொருள்படும். * மணம், 1 மன்மதன்
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OSL ப தாகை*கவர்த்து கொண்டதொர் காட்சி யென்ன 

வெடுப்பதோர் 

மீன் ரூதவ ட _ற்ப தன்கை விடிய காகையு டன்கொளும் 

வீர சுந்தர மாற ”மாறடும் வெள்ளி யம்பல வாணனே. 

மடக்கு 

ஐய மணிக்*கல wiles ee அன்பணி wd OSM ot ou 

இ தென்பணியே 

மெய்யணிசாத்தமும் வெண்'பலியே'வேண்டுவ துங்கொள 

வெண்பலியே 

எய்ய 'வெடுப்பே கார் அதம 78 யணைப்பதோர் 

செம்மலையே 

வையகம்”வாய்த்த வளம்!ப.தியே வாழ்வது கூடல்'“வளம் 

ச ou தியே. 
  

10 கொடி, 11 வென்றவர் தோற்றவர்கொடியைக் கைக்கொள்ளுதல் wry. 

18 மினக்கொடி ) மன்மதனுக்கும், பாண்டியர்க்கும் உரியது. 18 பசையைக் 

"கெரல்லும். , , 

2, 1 வியக்கத்தக்க ; அழகிய : எனினுமாம். ...”' ஆபசணம். ..3 எஜும்புப்பூண், 

4 ஏற்றுக்கொள்வது என்னுடைய பணிவிடை, 5 சர்தனம். 6 Botan. 

7 கொளவேண்டுவதும் எனிமையையுடைய பிச்சை, 8 செம்பொன் வடிவான 

மேருமலை, ? முருகக்கடவுளை. 10 பெற்றவனளாகய உமையம்மை. 1*சணவர், 
- 18 வளப்பம்பொருக்திய சசசம்,
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சம்பிரதம் 

மமட்டறுக ட ற்புவிய சேத்து மொரி மைப்பினின்ம 
் றைத்துடன்வி டுத்இிடுவீனேற் 

*றெட்டுவரை “யைக்கடலை முட்டியுள டக்கிடுவன் 
இத்தனையும் வித்தையலவாற் 

₹அட்டமத னைப்*பொடிப டுத்திமது ரைக்குளுறை 
சொக்கா” குண மெட்டி னொடுமா 

சிட்டர்கடு தித்திடும£ கத் துவம னை த்.து”மொரு 
- செப்பின்ள டக்கிடுவனே. 

  

சம்பீரதம்--இர்இரசால மே.தலிய மாயவித்தை வல்லவர் தமது சிறப்பைத் 
தாமேயெடுத்துக்கறுவதாகச் செய்யுள் செய்வது, செய்தற்கெளிய செயல் 
களையும் அரியனவாகம் கருதுவதற்கு ஏற்றசொல் ௮மைதி இதன்கட் 
காணப்படும், 

£ அளவு. £ ஒருமுறை sc Denies .காலவெல்லைக்குள் “மறையச் செய்து 
உடனே வெளிப்படுத் வேன், 5 தாக்க, 4 எட்டுமலைகளையும் சமுத்திரத் 
தையும் மூடியகைக்குள்' a sSeetCude (பி-ம்) * மற்றெட்டுவசையை ?? 
3 கொடிய மன்மதன், 6 சாம்பராக்5, £ தன் க்கள் மூ.தலிய எண் 
குணக்கள். “பெரியோர்கள். 9 மமை யெல்லாம், ஒரு சொல்; பிச 
ணவம்., இவை சம்பிரத்தித் கேற்பச் கூறிய அரிடசெயல்கள், 

ண்ண — 9G wap இழைத் தலினால் மறையச் செய்து 
உடனே இமைத்தலை விடுவிப்பேன், கண்ணை இமைக்கும் போது உலகம் 
மறைதல் இயல்பு, - என்துவரை கடலை யென்பவற்றைக் கைப்பிடியுள் அடக்கு 
வேன். செப்பு என்னும் ஒருவகைப் பாத்திரத் இல் Ht-EGCa or.
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"தமரநீர்ப் புவன முழுதொருங் ன்னாள் 

, தடாதகா தேவியென் ஷஞெருபேர் 

தரிக்கவத் ததுவுந் *கனிருக லொருநீ 
சவுந்தர "மாறனா ன௮அவும்। 

குமாவேள்”வழுதி யுக்கிர னெனப்பேோர் 

கொண்டதுதந் தண்டமிழ் * மதுரங் 

கூட்ணெ வெழுத்த வேட்கையா லெனிலிக் . 

- Kani பெருமையா. ரறிவார் 

பமரம்” யாழ் மிழற்ற ' 1நறவுகொப் பளிக்கும்' 

பனிமலர்க் '"குழலியர்' “பளிக்குப்- 

பானிலா முன்றிற் '*நாநிலா முத்தின் 

பத்தரிற்் கண்ணிமை யாடா. | 

*தமரர்தா டியரோ டம்மனை யாட 

“ஐயநுண் ணுசுப்பள வலவென் 

மாரு மருளுத் தெளிதமிழ்க் கூடல் 
அடல”ரா அலங்கல்வே ணியனே. 
  

முதல் இசண்டடிகளில் தமிழின் பெருமை கூறப்படும். 

யம்மை, ஒப்பற்ற முழுமூதற்சக௨வுளாகிய & * பாண்டியன், 

குமாச பாண்டியன், 8 இனிமையை, " கொள்ளை சொண்டுண்ண, : 

*' உலகம் யரவையும் ஈன்றவள் உம்பரு Huis s 

,திலககாயூ பாஞ்சுடர் சேயென ஷூன்று 

. தலைவசால் முறை செய்த சாடு 3.(இருவிளையா -...) ் 

என்பது ஈண்டு நோக்கத்தக்கது. 

3 வண்டு; பிரமரம் என்பதன் சதைவு, ” யாழிசைபோலப்பாட.- 

11 மதுசையிலுள்ள மகளிர், 15 பளிங்குக்கற்கள் பரப்பிய முற்றம்; 

போலும் மிலாவீசம் தேற்றம். 13 தூய நிலாவொளியைக் காலும். 

லகத்து மகளிர், 15  ஐயறுண்...... மருளும்? உண்டோ இல்லையோ 

என்ற ஐயம் முன்பு இடையளவில் இருச்சது, இப்போது கண் இமைத்தல் 

இல்லாமையும் கட்டழகும் தம்மகளிசொடு விளையாடலும் ஆய இவைசள் . 

வேற்துமையுணசாத தேவர்களும் மயக்குதற்கு ஏதூவரயின, 18 gar gow 

கல்--பாம்பாயெ மாலை,
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- குமரகுருபரர் இயற்றிய 

காசிக்கலம்பகம் 

- *பிச்சியார் 

தண் ணு லாம்பொழிற் காசித் தெருவினீர் தரித்தி டுந்தவக் 

| “கோலமுஞ் சூலமும் 
"பெண்ணொ டாடுமப்' பிச்சனுக் கொத்தலால் பிச்சி. 

யாரெனும் பேர்தகித் தாடுவீர் 

வெண்ணி லா”“முகிழ்க் குங்“குறு மூரலால் வீணி லேயெம் 

TS Os யிட்டநீர் 

கண்ணி னாலு£மிக் காமனைக் காய்த் இடி.ற் கடவுள் 

நீரென் நிறைஞ்சுதுங் காணுமே. 

மூயலாம லேதவ முத்தித” திருவை முயங்கநல்குங் 

கயலார் பெருநீ£தடங் கண்ணிபங் காரருட் காசியிலே - 

செயலாவ தொன் றிலை வாளா*நெடுத் அயில் செய்யுமுங்கள். 

₹பயலாக வே”பணி செய்வார் புவனம் படைப்பவரே. ' 

  

(*சைவவேடர்தரித் தப் “பிச்சைக்கு வருமகளிர் ற இவளைச்சண்டு சாமுற்றா 
னொருவன் தன்வேட்கை தோன்ற அவரை முன்னிலைப்படுத்.தக் கூ௮வதாகச் 
செய்யுள் செய்வது wry.) 

1. "1 குளிர்ச்சிபொருச்திய சோலை, * வேடத்தாலும் மூவிலை வேலாலும் என்க. 
3 இறைவி, 4-இறைவன், 5 அரும்புசன்ற, : * புன்சரிப்பால் . 7 உடம்பில் 
5 காமத்தி, ? இக்கு நின்று எய்யும் மன்மதனைச் சுட்டெரித்தால். இறைவன் 
திரிபு1.த்தில் எரியிட்டத தேவர்க்கு ஈலம்பயச்த.௪., இக்குப் புரத்தில் எரியிட்ட 
தால் ஈன்மையின்றித் இங்கு விளைச்தமையின் ௮.௫ வீண் எனப்பட்ட. 
சாமனைச் சட்டெரித் தால் பெரும்பயன் விளையுமென்பது கருத். 

2. 1ஒரு தவமும் செய்யாதிருக்கவே, ” பெண்; செல்வமும் ௮ம், 3 விசா 
ore யென்பதன் தமிழ்ப்பெயர், * பேருறக்கம் செய்யுங்கள். ₹ *அளாச 
இருர்,து. ? நீங்கள் ஏவிய ஏவல், காடிப்பதியில் இறந்தோர் இறைவன் இரு: 
வருப்பெதுவர் என்னுர் தணிவால் இவ்வாறு கூறினார்.
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ஊர் 

1 படுத்த பாயுட் னேபிணி மூழ்கினும் 
பல்வி முத்.து நரைத்”தற மூப்பினும் 

8 அடுத் த்த இங்வெக் கேபெரு வா ழ்வெனும் 

அப்பெ ரும்பதி யெப்பதி யென்பிரேல் 

விடுத்து விட்டி் இரதிரு வும்புவி 
- வெண்கு டைக்கு ஸிடுமர சாட்சியுங் 

* கடுத்த தும்பு களத்தரை த“தேடுவார். 

காத லித்து வருந்திருக் காசியே. 

'கூற்றடிக் கஞ்சிக் குலையுதெஞ் சே'யஞ்சல் 'கோச்செழியன் 

“மாற்றடிக் “கஞ்சு மிடப்பா கனை'மள்ளர் கொன்றகருஞ் 

சேற்றடிக் “கஞ்ச மலர்வயற் காசிச் சவக்கொழுத்தைப் 

போற்"றடிக் கஞ்சலி செய்”பற்று வேறு புகலில்லையே. 

  

1 படுத்த படுக்கையோடிருர்து சோயில் அமுர்.தினாலும், * மிகவும் மூப்படைச் 

-. தாலும், . 3 இவ்வுலகில் இவர்களுக்கே பேரின்பவாழ்க்கை அடுத்தது எனக் 
கூட்டுக, 4 ஈஞ்சுபொருர்திய கண்டத்தையுடையவர். 5 முற்றத்துறத்த 

மூனிவசர் $; இர்திர செல்வத்தையும் வெண்குடைக்குள் புவியிடும் ஆட்டியையும் 

வெறுத்துவிட்டுத் தேடுவரர் என்.றதனால், இஃது ஊர் என்னும் உறப்பாம், 

1 இயமன் அடித்தற்கு, ? நடுக்கும். . ? அஞ்சாதே, 4 அரிமர்த்தன பாண்டி. 

யன், 5 பிரம்படிக்கு. * இறைவியின்கூ௮ ஆதலால் அஞ்சுதல் கூறப்பட்ட ௫. 

* மள்ளர்கள் உழுத. . 5 சேற்றின்உீழ் ? தாமசை, 10 ௮௨, 11 இருவடிச் 

£ழ்க் கைகூப்பு, 1 பற்றுக்கோடாக, ்
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*அழகர்கலம்பகம் 

1. 1அவனிவனென் 'றெண்ணி.யலையா “திருத்தி 

3யவனிவனி தைக்கா மழகன்--*கவடார் 
“மருதிடந்தா னேகடவுண்“மற்றில்லை தெஞ்சே 

*யொருதிடத்தான் சொன்னே னுனக்கு. 

தவம் 
2. 'தேருது வனம்போஃயெள வனமும் போனீர் 

.... சிறு£கிழங்கைக். கொண்டுபெருங்,இழங்கைக் கொண்டீர் 
“ஏருத பலஞ்சுவைத்தோர்“பலமுங் காணீர் 

"இலைகேய்த் தும்"பேதிலையே ”யிதுவோ யோகம் 
மாமுது “சருகுதின்று."'சருகு பட்டீர் 

வாயுறுகர்ச் தீர்வாயு “மெளன.மானீர் 

“ருத இயினிற்பீர் “தீய சேதும் 
“அருத்தவமே தவமழகர்க் '"காட்ப டிரே. 

* இக் நூலாசிரியர் கவிகுஞ்சச பாரதியார் என்பர். 
1. * அவனே கடவுள் இவனே கடவுள் *என்று"பலவாருக நினைந்து. 2 ஒரு சிலே 

யாய் கிற்பாயாக. “ பூமிேேவிக்குக் கணவனாய், 4 கள். 5 மருத மசத் 
தை முறித்தவனே, ் வேறேகடவுளில்3. , தர் உறுதிப்பொருள், யான் 
சொன்னபடி அவனையே நினையென்பதாம். அழகர் என்பது இிருமாலி 
ருஞ் சோலைமலையில் கோயில்கொண்ட திருமாலின் - பெயர். இது இிருமாலி 
ருஞ்சோலைம$லக் கலம்பகம் எனவும் பெயர் பெதும். ய 

9. (தவம் -மனம்பொறிவழிஃபோகாது நிற்றற்பொருட்டு விரதங்களால் உண்டி 
சருக்கல் மு. தலாயின)- 

1 கற்கதி பெறுதற்கு ஆம் செறியை .ஐசாய்*தறியாமல், ” இளமைப்பருவம். 
 இழங்குகளை உணவாகக்கொண்டு, . 4 மூதுமைப்பருவத்தை யேற்றுக் கொண் 
et £ மிகுதியில்லாத (சிலவாய) பழங்கள் ); மசமேறிப்பறிக்காத (உதிர்ர்த) 
பழமூமாம், 5 ஒரு பலனையும், 1 இலைகளை த்தின்றும் ; Cows gy என்றது 
இகழ்ச்சிக் குறிப்பு. * ஈற்கததிபெறுதல் இல்லை, ? இது. தானோ யோகத்தின் 
தன்மை, 19 உலர்ச்து உதிர்ச்த இலைகள், 11 உடல் சருன் தன்மையடைச் 
திர். 19 காற்று, 13 பேசாத விரதத்தை மேற்கொண்டீர், 14 வெப்பர் தணி 
யாத.கெருப்பின் நடுவில் நின்று தவஞ்செய்பவர்களே, 16 கொடியவர்களே, 

_ உடம்பை அன்பில்லாமல் வருத்.து.தலால் கொடியசெனப்பட்டார். 18 ஐம் அரிய 
தவமே தவம் என்ற இகழ்ச்டி, உமது அரிய தவம் என்ன பயன்படும் 7 
வீண் என்றுரைப்பினுமாம்,. 17 அடிமைசெய்து ஓழுகுகங்கள்...
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'வைக்குமிடத் தன்புவையா மாத்தர் கா“ளம் ம .றலிகதை 
_யறியீரோ “வருமே நாளை 

தக்க*கதை புகுமேறுங் குணமும் போமோசரமூம்போ 

. மேயெடுத்த'தனுவும் போமே 

” இக்கிலைவே நிக்கணமே சோலை வெற்பிற்'சதரசஞ் : 

சீவிதனைத் தேடிக் கொள்ளும் 

துக்கமறு *நமனோடத் ' துரப்பீர் யார்க்கு கீ" தோற்றிடீர் 

ஒருகாலுந் அறிதி டீரே. 

‘raw வெற்பி லழகர்” சுரு இக்குமெட்டா ் 

வேரார் பதந்தண்ட வெத்தவங்கள் செய்தனவோ 

₹சூரான வன்சிலையுந்“ துர். துபியென் புஞ்'சகடுங் 

"கா.ராய கட்டையும்வெங்*காளியப்பேர் தாகமுமே. 

த் அன்புவைக்கவேண்டுமிடமாயெ இருமாலிடத்அ.' 2 அர். இயமனது வச்லாற்றை,. 

் 3சாளைச்சே வருவான். ‘garg தண்டாயுதம், மூச்சுக் காற்றின் 

- இயக்கமும், * உடம்பும்; 7 வேறுபுகலிடமுமில்லை, 5 திருமகளை மார்பில் 

தரித்த இருமாலாயெ சாவாமருக்தை, "இயமன், 10 துசத்திவிடுகீர். 

11 தோல்வியுறமாட்டீர், 1? பிறக்கமாட்டீர், ... ் 

உற்துவனது தண்டாயுதம் as gr அதற்கு முன்னிற்சமாட்டாத, வில்லின் . 

காணும் (குணரமும) அம்பும் (சசமும்) வில்லும் (,தனுவும்) தொலைச்துபோம் 

"என் வே௮௫ பொருளுர் தோன்றுதல் காண்க, 

1 சோலை மலை.. வேதம், “தெய்வப் பெண்ணாயெ வலிய சல்லும் (அகலிகையும்) 

* ஒர் ௮அசசன், 5 எலும்பும், £ வண்டி; கண்ணனைக் கொல்லவச்.த தர் ௮சசன். 

ர கருகிய ஊன் பிண்டம்) ௮சுவத் தாமனால் ஏவப்பட்டதொரு க்கிங்கணை 

அபிமன்னன் மனைவியான உத்தரையின் வயிற்றுக் கருவைச் சுட்டு வெளிப் 

படுத்தியது. அதனைச் கண்ணன் இருவடியர்ல் தீண்டவே ௮க்கரு மீன 

'உருப்பெற்ற௮ுப் பரீட்டுத்து என்னும் அசசகுமா£னாயிற்.று என்பத வசலா௫. 

8 சாளியன் என்னும் பெயர் பெற்ற பெரும் பாம்பு, அகலிகை மு.தலானவர் 

வசலா.ற்றை விரிச்த நூல்களிற் காண்க. 

யானும் அவர் திருவடி தீண்டப் பெறுர்தவஞ் செய்திலேனே யென grace 

a swe. 

வெ. 19
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. கடிகை முத்துப்புலவரியற்றிய 

-*சமுத்திரவிலாசம். 

கடைமடக்கு 

1. உள்ள! திருக்கை காணீரே . 

“உறங்கா திருக்கை காணீரே 
ஓசைக் கடலைப்'பொருமலையே 

'ஒழியேன்“விரகப் பொருமலையே . 
“கள்ள மூதாங் குவளைகளே 

'கழலுங் கரந்தாங் குவளாகளே 
கரையிற்'படராத் அப்பீரோ 
கலந்த ”துடலத் துப்பீரே 

ள்ள லளையுங் ''களிக் கரையே 
ஸுக அழைப்பர் மாதர் கஸிக்கரையே 

“ஆறு வகுப்புக் காற்றேனே 

“அழிப் புடைப்புக் காற்றேனே 
வெள்ள ஷூரும் '“பானத்ே த் 

விரும்பா திருத்ே தன்” பானத்தே 
வெங்க டேசு ரெட்டனையே 
"மேவத் "தடுக்கு மெட்டனையே.. 

  

*இஃ௪, எட்டையபுசத்து மன்னனாயெ வெங்கடேச. எட்டப்பனைப் 
பாட்டுடைத் தலைவனாகக்கொண்டு பாடப்பெற்ற த. 

1. 1 திருக்கையென்னும் மீன்களே. 3 நீங்கள், 3 யான் துயிலாஇிருத்தலை, 
*மோதுன்ற அலைகளே. 5 காம சோயின் வீக்கத்தை. 6 தேன் நீங்சா 
தாரசிய. "கழன்று விமும் கையில் தரித்த வளையல்கள், 4 பசவுதலையுடைய 

ட பவளக்களே. 9 உடம்பில் பசலை. 10 சேது கலந்த, 11 களிமண்ணாலாஏய 
: கரையே, 13கருப்பு வில்லையுடைய மன்மதனையே, 18 go பிரிவான கால் 
களையுடைய வண்டே, 14 கடலோசைக்குச் ச௫த்திலேன். 15 வெண்ணிற 

- மான சக்கே, 16 பால் முதலிய பருகுவனவற்றில், 17 அணைய, 18 தடை 
"செய்வாள் செருங்கெ அன்னை. ' “



அ ௫1 ௮ 

அடியுங்கடையுமடக்கு 

2. 1காரி யனைய கொடைக்கு”முப 

்... '. காறி தமிழ்£பா ராட்டும்/விப 
காரி மதியோ சனையாலுங் 

_. காரி யகரு மம்பகர்வோன் 

"வேரி வனசத் திருமாதை 

விழியு ளிருத்திப் பகையனைத்தும் 

வென்ஜோன் வெங்க டேசுரெட்டன்., 

மேவு “மிளசைக கடற்றுறைவாய் 

வாரி மு£கட்டி. 1லெழுகலமே 

Ne or uit னஅவு “மெழுகலமே 

13வத்தால் வரு'“மீ சாரப்பாறே 

மைய லெனக்குஞ் '“சுரப்பாறே 

நீரி னா மீன்'"புலவே 

நெடுநாட் செலுமோ நான்புலவே 
1தெய்தற் படருங் “கொடியாசே 

1G 5u ரனைமார் கொடியாசே. 

  

2. 1 வள்ளல்களில் ஒருவன், உதவி செய்பவன், 5 புகழும். * வழக்காளி. 

5ஆழ்ச்த எந்தனை, *பயன்தசத்தக்க செயல்கள், , "மணம், 3 இளவசச 

னேகச்தல் என்னும் ஊர், ” கடலினுச்சியில், 10 உதிக்கும் இசேவதி காளே, 

3 கைவளை, : 18 ஏழுகலம் அளவாகும். 13 காற்றினால்.  14மிச விசைவான 

- மரக்கலமே, 15நீர் ஊறஇன்ற யாற்றையொக்கும், 11 தோன்றும், 17 புலால் 

சாற்றமே, _ 18 தழுவ. 13 செய்தல் நிலத்தில், *0 கொடிகளே. 31 அண்புடை 

யசாய் இரு£த தாய்மார். ் .
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கடலுக்குந்- தலைவிக்கும் ஈலேடை - 

அடிமடக்கு 

3. *கச்சங் கடக்க வடங்காக்கொங் 

கைக்கும் "பசலை பொருத்தி 3யனங் 

_ கைக்கும் படிக்கு மிருந்து “மடல் : 

கைக்குந் தரிக்க வெண்ணி “மதி 

யுச்சம் பார்க்கு மடவார்கள் . 

உள்ளங் கவரக் காமனைப்போல் 

உதித்தோன் வெங்க டேசுரெட்டன் 
உலாவப் பார்த்ே தன் பெருங்கடலே 

அச்சங்: கூரு முன்னிடத்தில் 

"அச்சங் கூரு மென்னிடத் இல் 

அம்பா லசைவாய் நீயு£மதன் 

அம்பா ”லசைவு மெனக்குண்டே 

11மச்சங் கட்வா அன்னையுங்கோ 

 மச்சங் கடவா தெனக்குமுண்டாம் 

"வணங்கா ராகு முனக்கெனக்கும் 

“வணங்கா ராகுஞ் சிலதியரே. 
1 

8. 1 ரூற்கட்டு (சவிக்கை) தனக்குள் ஒடுக்கிருக்கச் செய்ய * சாம சோயாலுண் 

டாகும் நிற வேறுபாடு, உணவு கசக்கும்படிக்கும், 4* பனைமடலாற் செய்யுங் 

குதிசையைக் கைப்பற்ற, 5 சச்இரன் உச்சியில் வருவதைப் பார்க்்ெற.. 

8 அர்தச் சங்குசன் ஊர்ர்து செல்லும். 7 அஞ்சுதல் மிகும், - *நீசால், 
மன்மத பாணத்தால், 10 சோர்வும், 11 மின், மன்மதன் செய்யும் 

வருத்தமான போர். 13 நிறங்கருமையாகும். 14பணிதல் செய்யார் தோழியர் 
- என்க; 

்



முன் :மன்மதனுக்கும் வையையாற்றிற்கும் சிலேடை 

பின் கடலுக்கும் தலைவிக்கும் சலேடை 

| அடிமட்க்கு 

க. காலி லேறி ”யப்பர்குளக் 

. கண்ணி லடங்க “மொத்துண்டு 

ஃ.. *தரையு முருவு மானதனாற் 

காட்டும் போக நடத். துமதன் 

"போலும் வையைத்-துறைக்கதிபன் 
புகழ்சேர் வெங்க டேசுரெட்டன் . 

புலவர் தமக்குப் புரிகருணை 

போலே திறைந்த பனிக்கடலே 

“மாலி னாலுங் "கலக்கழுற்முய் 

மாலி னாலுங் *கலக்கமுற்றேன் 

வைய முடுக்க வருவை யன 

வைய முடுக்க வருவேனான் 

நிலங் கையிலு ந் தரடுவைம தன் 

். ஈநீலங் கையிலுந் தொட்டிடுவான் 

uC nis Bab யுன்னை “யென்போல் | 

- நேமித்'£இடர்நா னுரைத்தேனே.. 

  

. 1 மன்மதனுக்கு ௩1 தென் றலாடிய தேரில், £ வெபெருமானுடைய செற்றிக்கண் 

ணில், 3 தாக்கப்பட்டு, 4 அழிர்த. வடிவமும், 85 இன்பம், 

2 வையையாற்றக்கு :-1 வாய்க்காலில், 3 SiArdSu Gr sHer wsO0; அப்பு- 

nit. இறுதிப்போலி ; அப்பர் குளமென்பது ஒரு குளத்தின் பெயசாகவும் 

இருக்கலாம், மோதி, * பேரொலி செய்யுர் தோற்றமும், 5 விளைவு, 

8 இருமால், " கடையப்படுதல். 8 காமமயக்கம். 9 மனக்கலக்கம், 1° da 

மகள் உடையாகத் தரிக்க, 11 தாய் எசவும் ரத்தவும். 13 இலங்கை ரகரி 

லும் தொட்டு நிற்பாய், 13 குவளைமலர்ப் பாணத்தை, 14 பூமியாகிய 'இடசை . 

நீக்கி சிற்னெற, (நீ - நீத்தல் என்பதன் மூ.சனிலை) 15 என்னைப்போல் கருதி. 

16 துன்பத்தை,
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மாம்பழக் கவிச்சிங்க நாவலர் இயற்றிய 

சந்திர விலாசம். 

சிவனுக்தம், கொல்லிமலைக்குஞ் சிலேடை 

் அடிமடக்கு 

1. "கங்கை யேத்தி "மாதங்கங் 
கலந்து *சூலத்  தலையணித்து 

கடுக்கை காட்டிக் *கலைவளைத்_ துக் 

"கனத்தே வரைமுன் பரித்தலினாற் 

செங்கை தோன்று “மழுவினன்போற். 

றிகழுங் கொல்லி மலைக்கஇபன் - 
செயபொற் புய”வே லப்பதுரைச் 
சிங்க மகழுஞ் செழு நிலவே 

மதங்கை யா”மற் புதத்திரு” தித் 
தங்கை யாமற் குடி.யிருக்குந் 
18 5 TOO! 14தடுத் தாய் ம தன்குடையாய்த் 

தாங் கடுத்தாய் தமியேனைக் 

கொங்கை யேற்ற ஈம் பவா 
கொங்கை யேற்ற முற வலிமை 

கொடுமை யலவா வெழக்”கொத்தாய் 

௨கொடுமை யலவா குறிக்கினிதே. 
  

1] இவனுக்குக்: கூறுக்கால் :-1 ஓர் யாது; கம், கை: எனப் பிரித்து எரிகிற, தலை 

யோட்டைக் கையில் எனலுமாம், £ உமையம்மையை ஒரு பாகத்தில். 3 aps 

தலை வேல், *@run £கஞ்சைச் தன்னிடத்தே, மானைத் (கையில்) 

தடுத்து, "பெருமைவாய்ர்த தேவர்களை முன்காளிற் காத் தமையால் என்ச. 

2 கொல்லிமலைக்குக் கூறுங்கால் :-! கருந்தினையை (கக்கு - ab கம்-கசை 

எனப் பிரித்து, மேகத்தை தன்னிடத்தே யெனலுமாம், யானை, “சது 

சக்கள்ளி ; சூற்கொண்ட மேகமுமாம், 4 இடம்; உச்சியுமாம். 5 கொன்றை); 

உயர்ச்சியுமாம், £ முசுவென்னும் ஒருவகைக் குரங்கைத் தங்கச்செய்.து ; சக்தி 

சனைத் தடுத்து என்றலும் பொருந்தும், £ பெருமையுடையதாய் மூக்கில்களை 

மூன் இடங்களில் சும் தலினால் ) பெருமைவாய்ர் ச கடவுஎசைத்தன்னிடத்ே 

தால்யெிருத்தலினால் எனச் கொள்ளு கலும் ஆம். £ சிவபெருமான். * பாட்டு 

“ டைத் தலைவர் ) வேலப்ப கவுண்டர், சேலம் ஜில்லாவைச் சார்ர்த வேளுக் 

குறிச்சி ஜமீன்தார். 10 (உனக்குப்) பின்பிறந்தாளாகய,. 1! அழூற் சறெர்த 

இருமகள். '? சாடோறும் வெறுப்பின் நி.. !* உறைவிடமாக தாமசரைப்பூவை. 

14 வெகுண்டு அழித்தாய். 15 அவன்பால் சார்க் தாய், !9 மணத்கைத ; தேனை ; 

பூர் தாதை எனினுமாம். !" வாட, '£ ஈூல்கள் விம்முதலடைய. !” வன்மை 

யால், 39 மயக்கமும் ஆசையும், ?7 சடுின்றாய். £ குறிக் இ.து கொடுமை 

அல்லவா? என முடிக்க,
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முன் குமரக்கடவுளுக்கும். கொல்லி மலைக்குஞ் சிலேடை 

பின் சந்திரனுக்கும் திருமாலுக்குஞ் சிலேடை 

8... "ஆறு முகங்கொண் “டயனகத்தை . 

யடக்கிக் “கனிவாய்க் குஞ்சரிவேட் 

“டண்டத் தினையா தரித்தருளி 

_. ₹யங்கே கயமேற் பொலிதலினால் 

- £வீறு கதிர்வேற் கரகுமர 

வேளார் கொல்லி மலைவேத்தன் 
"வேளைப் பதிவே லப்பதுரை | 

மெச்சும் புதிய வெண்ணிலவே 

"கூறு ததியி லுற்பவித்துக் 

குலவிச் “செய்ய வல்லிதழீஇக் - 

கூர்கட் கஞ்சங் கெடுத்து“ரிய. 

கோல மானை. மூனங்காட்டிடத் 

தேறு புகழ்*மா லாயிருந்.துத் 

தஇினமு: “மாலா யிருக்குமெனைச் 

"இனப்ப தறனன் அனக்குனைத்தான் 

திரியா ரோபின் பெரியாே ற். 
  

      

2. குமசக்கடவுள் :- ஆ: இருமூகக்களை, 2 சான்முகனது' HEMET SOS. 3 சொவ் 

். - வைச்சனி?பான்ற வாயினையுடைய தெய்வயானையம்மையை மண்க்து.  *உம்ப 

குலதத்தை, 5 அழூய மயிலின்மிது. . 

“கொல்லிமலை :-1 வழியைத் தன்னிடத்தில் கொண்டு (யாறுமாம்), “பக்க மலை 

களை, (ரகம் -மலை) 5 பழங்கள் வாய்ச்சப்பெற்ற மலைச்சாரல்களை த் தழுவி, ' 

(சரி - மலைச்சாரல்). ' நெருல்கும்படி. ,இனைப் பயிர்களை, 5 அவ்விடத்து 

யாணைகள் தன்மிது ; கயம் -.நீர்நிலையுமாம், © பிறிதொன்றற்கில்லர,சு அழகு, 

£ வேளுக்குறிச்ி, ட்ட 

சர்இரன் :-1 சொல்லப்படுசன்ற பாற்கடலில் தோன்றி (௨உததஇி- கடல்) “செவ் 

வாம்பல் மலரை, 8 மிக்க தேனையுடைய தரமரைப்பூவைச் தைத்து. 

4 உரிமையான அழூயெ மானென்னுக் களங்கத்தை முன்னே சாண்பித்து. 

திருமால் : 4 சொல்லப்படுன்ற தயிரையுடைய (ஈர்தகோபன்) இல்லத்தில் பிறர். 

8 வந்த கிறமுள்ள இருமகளை, ”கூர்மையான வாள், சங்கு என்னுமிவற் 

ஹைத் சாங், “ உரிய வடி.வக்ஸத யானையின்முன்னே காண்பித்து, £ இரு 

மாலுக்கு ஒப்பாய், மயக்கமாய். 7 வெகுண்டு சுடுவது உனச்கு அறன் 

SION Me
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மூன் ஆதிசேடனுக்கும் கோல்லிமலைக்குஞ் சிலேடை 

பின் சந்திரனுக்கும் பாலுக்குஞ் சிலேடை. 

oe  அூலெத் தலைமேற் சுமந்தே"காற் 

முர மிசைந்து “கொடியவிட 

மடக்கி *முனைகாட் டும்பல்படைத் 

தடுக்கு மாலைப் புறத்தேத்தி 
மகிழுங் “கலைதே ரன ந்தனென 

- வளருங் கொல்லி மலைக்கதிபன் 

. வரிசைத் தஅரைவே லப்பதிட 

வள்ளற் கமுதாய் வரு,நிலவே 

துகளின் நியவான் pola BS gS 

*துன்னற் கடத்தா ழியிற்புகுத்து 
. சுருங்கி நிரம்பு முறைதழுவித் 
அுதியெண் டிசையு “மதியெனவே 

பகரும் பொருளாய் *விலையுமுறும் 

பாத்த மதனா லனைவருக்கும் 

பாலை நிகர்த்த நீயெனக்குப் 

"பாலை நிகர்த்த பரிசென்னே. 

  

ஆூசேடன் :-1 உலகத்தை, ? காற்றை நிரம்பவுண்டு. 3 கொடுமையான சஞ்சை 

யடக்வைத்.து. * கூர்மையைத் காட்டும் பற்களைப் பெற்று. ' 5 திருமாலை, 

கொல்லிமலை ;:-1 ௮௫ல் மரக்களை, தன்னிடத்ததாய சக்தன மசத்தைப் 

பொருக்கதி, (கால் - இடம்) கொடிகளை ௮கர்த இடத்தில் சேர்த் த. 4 போர்ச் 

செயலஃக் காட்டும் யானைகளைப் பெற்று, மேகத்தை, கல்வியில் தேர்ர்த 

ஆதிசேடன். 

சந்திரன் :- 1 குற்றமில்லையான arer sia Carer A. ் செறிச்த . இருளை. 

வென்று கடலில் புகுர்து. தேய்ந்து வளரு முறைமையை மேற்சொண்டு, 

4 மதி (மதுவையுடையது) என்று சொல்லப்படும் பொருளாக, ஒளி) தனு 

தன்ர 6 ஒழுங்கு. 
பால் :-1 குற்றமில்லையான பசுவினிடத்தில் பிறர். £ நெருக்க சல்ல குடம் 

தாழி இவற்றிழ் புகுர் து, ” குறைவாயிருர்து (காய்ச்சுல்கால்) பொல்டிவரும் 
இயல்பைப் பொருர்தி) சுருக்டப் பின் பெருகுதற்கு. ஏதுவான மோர்த் தளி 
பொருந்தப்பெற்து எனலுமாம், (உறை - பிர) 4 கடைவாய் என்து சொல் 

லத்தகும் தயிரொன்னும் பொருளா? (மதித்தல்-மத்.தி.த்தல் ; சடைதல்) £விழ்2 

லையும் பொருந்திய, £ ஒழுக்னொல், " பாலைகிலம்,
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முன் கோபுரங்களுக்கும் இராமனுக்குஞ் சிலேடை 

பின் வயித்தியனுக்குஞ் சந்திரனுக்குஞ் சிலேடை 

4. 1 தூணி வக்கார் முகத்தழுவித் .... 

- “தொலையா வடிவா ளிகள்படைத்துச் 

சூழ்“ மா கவசந் தொட்டுதின்று 

தொடருந் *தான வரையடக்கி 
ஆணி மணிக்கோ புரங்களெல்லாம் 

அமயோத்துக் கரச னெனப்பொலியும் 
அருமை “வேளை வளம்பதிகாத் 

- தருள்வே லப்ப மடபனென்ப் 

"பாணி பிடித்தா “லனம்பிடிக்கும் 

ரிசி தோரார் 'பழியூரார் 

'பற்ப் வகை'சத தரத் இனொடு 

£பலமாத் இரையு 'மடுத்துவச்_து 

வீணி லெவர்க்கும் “பண்டி தமே 

்.... மிகக்காட் டினையிங் 'கெனக்குமட்டும் 

விரக சுரத்தைத் தணிக்காத 

் விதமே அரைப்பாய் வெண்மதியே 

  

கோபுரம் :-1 தூண்கள் உயர்ந்து நிற்ப மேகத்தைத் தம்மி_த்3த பொகுசர்தி. 

3 நீங்காத ல்க உருவக்களைப் பெற்று, * ஆகாயத்தினிடத்தை, * யானைகளை ; 

(தானம் - மதம்) உம்பருலக த்தின் எல்லையை என்னலுமாம். (தானம் - சுவர்ச் 

கம்), 

இசாமன் ;-! அம்புக்கூட்டையும் சறர்.த வில்லையுர் தழுவி, ”செடாத கூரிய அம்பு 

களைப் பெற்று, 3றச்த உடற் பாதுகாப்பான சட்டை, *௮சு௭சசை) இசாக் 

சதரை எனலுமாம்.  5உயர்ர்த; வேளுக்குறிசசி, ' கைப்பற்றினால். 

. $உணவு ஏற்கும். ° uile Og சார் - இத்தன்மையை யுணர்ச்திலர். 10 அலர் 

சாற்தெ்ற ஊரவர், ் 

வயித்.இயன் :-! பஸ்பத்.இன் கூறுபாடுகள். *ச்ரங்கள். - 3 பலன் தரும் குளிகை 

. தள், 4கிறைத்துவர்து. மருத்துவத் தொழிலையே, 

சர்நிரன் :-1 தாமரைப் பூக்களின் வகைகள், 2 கெடுதற்குக் காரணமான வலிமை 

யோடு, பல பெரிய அலைகளையும். * சார்ர்தூ தோன்றி, ? முன்னைய இன் 

பத்தையே. காம சேரயால் சேர்ச் த உடல் வெப்பத்தை.
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_. *முக்கூடற் பள்ளு 
மூத்தபள்ளி தன் நாட்டு. வளங்கூறல் 

1. கை pila. டுள்ளது வெண்கலைத் "திங்கள் 
் “கடம்பட் டுள்ள து * கம்பத்து வேழம் 

சிறைபட் டுள்ளது விண்ணெழும் புள்ளு 

‘Shiu. டுள்ளது நெய்படுத் தீபம் 
"குறைபட் டுள்ளஅ “கம்மியர் அம்மி 

“குழைபட். டுள்ள.த வல்லியங் “கொம்பு 
“மறைபட் டுள்ள(௮) அரும்பொருட் செய்யுள் 

. வளமை *யாசூர் வடகரை நாடே 

இளையபள்ளி தன் நாட்டு வளங்கூறல் 

2. காயக் கண்டது “சூரிய காத்தி 

கலங்கக் கண்டது வெண்டயிர்க் “கண்டம் 

“மாயக் கண்டது நாழிகை வாரம் 

*மறுகக் கண்டது வான்சுழி வெள்ளம் 

"சாயக் கண்டது காய்க்குலைச் செந்நெல் 

“தனிப்பக் கண்டது தாபதர் உள்ளம் 

°C suid கண்ட(து) உரைத்திடுஞ் சந்தனம் 
ச வல மங்கைக் தென்கரை நாடே 

* முச்கூடல் என்பது மூன்று யாதுகள் கூடும் இடத்திலுள்ள ஒரூர். தாமிர 

பன்னியின் வடகரையிலுள்ள gi. இப்போது சீவலப்பேரி என -வழக்கும்? 
ஆரியர் பெயர் தெரியவில்லை. 

1, 1 களக்கமுடைத்தாயிருப்பது, ”சர்திரன். இஃதன்றி அக்ராட்டு மக்கள்பால் 

கழைபடுதல் இல்லையென்க. தழை - குற்றம்: இஃது ஒழித் அு.க்காட்டணி. 

இப்பாட்டிலும் அடுத்த பாட்டிலும் இரண்டாவதாகக் சாட்டும் பொருளை இவ் 

வாறே கூறிக்கொள்க,. 3 மதம்; கடன், 4 கட்டுத்தறி, 6றகு; Pans 

சாலை. பஞ்சு முதலியவற்றால் திரித்த; அலைதல், Tee நூனியாற் 

கொத்துதல்; உடற்குறை மு.தலியன. 8 கல்வேலை செய்வோர். ? தளிர் $ 

௮ச்சத் தாலுண்டாகிய பணிவு; குழப்பமுமாம். 10மரக்ளே, 11 எளிதிற் 

புலப்படாமை.; மறைந்துபோதல். !3முக்கூடல்கசரை யுள்ளடக்கயெ சாடு 
ஆரூர் வடசசை சாடெ.ன்னப்படுமென்பர், 13 நாட்டின்கண். உ ௫ 

2, 1 சுடக்சண்டது ; கோபிக்கச் கண்டது, சூரியனுடைய ஒளி... .5-(ம.த் தினால்) 
சத.) மனக்கலக்கமடைய, * கட்டி. 5 கழிர்துபோச$; ௮கால மரணமடைய, 
5 சுழல; மனச் சுழற்சியடைய, 1 தலை வணக்ககெ டெப்ப ;. வாட்டமுற. 

“ப.ற்தற்றிருப்ப; புலம்பு.தலுற. குறைய; உடல் மெலிய. 19 மருதூசை 
யுள்ளடக்கிய சாட்டின் பெயர், ்



3. 

OD meme 

'பண்ணைக்காரனிடம்போய் முத்தபள்ளி முறையிடூதல். 

9. |ஏச்சுக்குப் பிறத்தான்- -வரவரக் 

கூச்சதீை தூ மறந்தான்- இளையவள் | 
. இளமையைக் £குறித்தான்-'மு.திருமென் 

"வளமையைப் “பறித்தான் 

6நீச்சுக்கு மேலே- நிலைப்பென்ன 

- பேச்சுக் கையாலே-"உழச்ச pCp 

_ நினைப்பது மில்லை-எனைத்ே குடிக் 

கனைப்பது மில்லை 

*தீச்சுட்ட தாறும்-பழித் திடும் 

நாச்சுட்ட ே ததும்- அவனைமுன் 

்.. “சீயென்று போட்டேன்-.தானினி 

வாயொன்றுங் காட்டேன் .- 

மடபச்சிட்டுப் பாரும்-மரக்கணு 
11வாச்சிக்குத் தரும்-“பயப்படப் 

மிடி த்தது பிடியாய்க்- “குட்டையில் 

அடித்திடு “மாண்டே. | 

1 பழிச்சொல்லுக்கு. ? இழிர்த கருமங்களில் உள்ள மொருக்குதல், 3 கருதினான், 

* ஆண்டு மூதிர்ர்த, 5தொலைத்தான். நீர்திச்செல்லும் பெரு, வெள்ளத்தி 
லேயகப்பட்டுக்கொண்டு தஸ்ரயில்: காலூன்றி சிற்கவேண்டுமென்று பேசுதல் 

பயனற்ற ;அதுபோல; பள்ளன், இளையாளுடைய மோகவ$லயில் சிக்குண்டு 

மூ.தீ தபள்ளியாகிய என்னை மதச்தான். இனி அதை நினைப்பதால் பயன் 

ஒன்றுமில்லையென்ப,த கருச்,௪. ௫ உ 5 

7 உழவுத் தொழில் செய்ய 84 இயினாழ் சுட்டபு ஹுள்ளாதும் ஆறாதே, . 

சாவினாற் சுட்ட வடு? என்பது காண்க. 9 இகழ்ச்சிக் குறிப்பு, 1நீதே 

யவனிடம் பே௫யறிர் துகொள்ளும். 11 மரத்தைச் செத்துக் கருவி, 1 wee 

முற, 13 விடாப்பிடியாய். 14 தொழுமாசத்தில், 1 *ண்டவசே 

என்பதன் திரிபு, .
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* கஇிரைமலைப்பள்ளு, 

பள்ளன் தொழுவில் மாட்டூண்டூ கிடக்க மூத்தபள்ளி வந்தக் கூறுதல். 

ம. ஒன்று நான்சொல்ல 'வொன்ப.தஞ் சொல்லி 
1உறுத்கி யேவை “துப்பி வெருட்டுகி 

*கன்று காலியும் விற்றுக்கள் ஞஞ்”சுள்ளும் 

கள்ளப் பள்ளியா ரோடு குடித்து 

என்றும் பண்ணை வயல்தனில் வாராமல் 
எடுத்துப் பேச்சில் வெருட்டி. * யுருட்டி. 

நின்று 'மிண்டுகள் தான்பண்ணு இன்ற 
| தெளிப்பெங் கேசொல் புலைப்பள்ள னாசே. 

அவன் அவளை மன்னித்தல் கேட்க வேண்டுதல். 

2. கன்னி யாக வுனைக்'கைப் பிடித் துதான் 
கண்ணைப் போலக் கருதி நடந்தேன் 

மூன்னை வல்வினை யாலே யுனைவிட்டு 

“மோச மாக “அவளிடம் போனேன் 

4அன்னை பின்மனை யாளென். ©) ஐவருக்கும் 
அவனி யோர்சொலு மப்படிப் போலே 

் என்னை நீருங்க ॥ளாண்டைக்குச் சொல்லி 

. இருகை கூப்பி விடுவித்துக் கொள்ளும். 

அவள் அவனை மீட்கவேண்டிப் பண்ணைத் தலைவனைப் பரவல். 

3. கான வேடரைக் கண்டுதின் மூங்கே 

, “கனகம் போல மலர்ச்தொரு வேங்கை 

தான தாய்நின்ற தென்?கதி ரைப்பதிச் 

சண்மு கன்குகன் தன்பண்ணை தன்னில் 

போன மாடுங் கலப்பை கரும் 

*பொதுக்கல் லாமலே நா(னொப்புத் தாறேன 
அன. செந்நெல் பயிர்செய்து தாறேன் . 

- அடியேற் காக விடும்பள்ள னாரை. 

x 

  

* சஇிர்காமத்தலத்துக் கல்யாணமடத்தை கிறுவிய முத்துலிக்க அடிகளாரின் 

அகசவில் இயற்றப்பட்டது. ஆரியர் பெயர் தெரியவில்லை. 

1, 1 Rerég, அதட்டி, அச்சுறுத்தி,  * ser matory ones 

கருவாடு, 5 புசட்டிர பொய் கூறி, 7 மிடுக்குகள். 8 இதுமாப்பு, ' 

2. 1 மணமுடித்து, ” தவறாக, 3 இளையபள்ளி, 4 தாய்க்குப்பின் தாசம் என்ப 
பழமொழி, ₹ எசமான் ; ண்டான் என்பதன் மரூ௨. 

3. "பொன்போலப் பூத்து. ” கதிர்காமம் என்னும் தலம், 3 மழைத்தல் இன்தி, 
* உடன்பட்டுக் தருழேன் ; தரு2ன் என்பது தாழேன் என ogee pa.
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குமரகுருபரரியற்றிய 

சிதம்பாச்செய்யுட்கோவை 

1. 1வரத்திற் பிறப்பொன் றருள்கெனினும் வள்ளல் . 

கரத்திற் கபாலத்தைக் காணுப்-“புர த்தை 

இரும்”புண்ட ரீகபுரத் தெய் இனார்க் இயான் 

அரும்புண்ட ரீகத் தயன் 

8. வாழி இரு'மன் றங். கண்ட .மலர்க்கண்கள் 

வாழி பெருமான் புகழ்கேட்ட வார்செவிகள் 
- வாழி யவனை வணங்கு முடி. ச்சென்னி 
வாழியவன் “சர்பாடும் வாய் 

4... அருவருக்கு மேலகவாழ் "வடங்க நீத்தோர்க் 
கானந்தப் பெருவாழ்வா மாடல் காட்ட 

மருவருக்கன் மதிவளிவான் “யமானன் நீநீர் 
. மண்ணெனு£மெண் வகையுநுப்பின் வடிவு கொண்ட. 

ஒருவனுக்கு “மொரு,த்திக்கு மூருவொள் pave 
வுருவையிஃ ar GZ தனென்கோ வொருத்தி யென்கோ 

“இருவருக்கு முரித்தாக "வொருவ ரென்ஜோர் ; 
- இயற்சொலில தெனின்யான்மற் றென்சொல் கேனே ' 
  

1. வேண்டுகோள் ; பிறப்பு ஒன்று வரத்தின் அருள்க என மாற்துக, :* மனித்தப் 

பிறவியும் வேண்டுவதே ?? :1 இன்னம் பாலிக்குமோ விப்பிறவியே 1* என்று 
வேண்டுவாரும் உன ராதல்பற்றி இங்கனல் கூறினார். 3 மூ.த்திச் செல்வத்தை 

_ வழக்கும் சவபெருமான்,& பிரமனது தலையோடு, 4 உடம்பை; £ஸலிராட் 
_ பிருடனத இதய-கமலமாகய சிதம்பரம், அயன்புரத்தை ஈயானென்ச, 

9. 1 பொன்னம்பலம், 3 ர்த்தி. கண்ரு தலிய உறப்புகட்கு?இக்காட்டு மு.தலியவற் 
தின் மேம்பட்ட பேறு வேறின்மையின் அவற்றை வாழியென்றார். தமக்கும் 
பிறர்க்கும் பனக கூறியவாது, : 

9. 1 முற்றும், “உயிர், 5 அட்டதூர்த்தம். 4 பெருமான். 5 உமாதேவி, ₹ இறைவ 
னுக்கும் ane உரித்தரகப் பபா.ற்பொதுமையின் அமைச்சு, 7 ஒருவர் 
என்னும் சொல். * ஒருவசென்ப அயசிருபாற்றும்ப் பன்னம எனை கொளும் 

கு மனம் 3 என்னும் குத்திரம் இங்குச் கருதத்தக்கது.
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திரிகூடராசப்பக் கவிராயர் இயற்றிய 

இருக்குற்றுலக் குறவஞ்சி 
வசந்தவல்லி திரிகூடநாதரைக்கண்டு. மையல்கோய் கோண்டூ. 

வருக்துதலைப்பார்த்து அவள் தோழிமார் புலம்பல் 

1.  நடைகண்டா லன்னத் தோற்கு 'நன்னகர் "வசந்த வல்லி 

*விடைகொண்டா னெதிர்போயச் ' சங்க வீதியிற் . 

சங்கநீ தோ paper 

சடை கொண்டா னுடை தான் கொண்டு தன்8னுடை : 

் கொடுத்தா கயன் 

*உடைகொண்ட வழக்குத் சாலே ' pai Blair ற் 

தேர்கொண். டாளே: 

குறத்தி நாட்டு வளங்கூறுதல் - 

2. அத்த லார்மொழி தன்னைப் பழித்ததென் 

. மூடவர் “மண்ணில் மூடுங் கரும்பு 

துன்னி மீள வளர்த்து மடந்தையர் 

தோளை வென்று சுடர்மூத்த மீன்று 

பின்னு *மாங்கவர் கூரலை வென்று 

பபிரியுங் காலத்திற் ' பெண்மையை வெல்லக். 

கன்னல் வேருக்கு வில்லாக வோங்குங் 

கடவு “ளாரிய நாடெங்கள் நாடே 
  

1. * திருக்குற்றால சகர். ”,இச்நூலில் கூறப்படும் தலைவியின் பெயர். 3 இடப.வாக 

னத்தில் உலாவரும் இரிகூடசாதர், *சக்ன் வடிவாக அமைக்கப்பட்ட 

தெரு. 3வளையல், £ இக்கு இடை; நிருவாணம். " தலைவி. £ ஆடையை 

யிழர்தானாக, தன் உடையைக் கவர்ர்துகொண்ட வழக்குப்பற்றியோ. 

10( அவர்) ஈடத்துன்ற தேசாகய பூமியைக் கைப்பற்றிக்கொண்டாள் ; சேலை 

யையிழச் விட்டமையால் மானல்காக்கும்பொருட்டுப் பூமியிற் குப்புற விழுக்.த 

இடந்தாளென்பதாம். (பி-ம்.) கொடுத்தான் ) இப்பாடத்திற்குத் திரிகூட 

சாதர் வசக்தவல்லியின் ஆடையை முதலிற் சவார் துகொண்டு பின் தன்னுடைய 

ல ,தஇகம்பரத்தைக் கொடுத்தாரென்ச, 

9, 1அழன் சன்மையையுடையமகளிர், பூமியில் புதைத்த; .ஈட்டுவைத்த, 

் நெருக்க, 4 அம்மகளிர்; ஒரு சொல், PF udm. 0 கணவஊரம் பிரிர்இருக் 

கும் பொழுதில். * சாணம் மடம் மூ.தலிய பெண்மைக் குணங்களை, 8 கற்ன்ற 

ஈல்ல வேள் ; வெல்லச் கற்குமென்க. ? தெய்வத்தன்மை வாய்ச்த, 10 பாண்டி 

சாட்டின் உட்பிரிலாகயெ சாடுகளில் ஒன்று இரிய சாடு,



— 103 — 

சிங்கன் குளுவனைப் பார்த்துக் கண்ணி கோண்டுவரச் சோல்லுதல் 

இராகம் : கலயாணி தாளம்--சாப்பு 

பல்லவி | 

. "கண்ணி கொண்டுவாட ர-குளுவா-சண்ணி கொண்டுவாடா 

அநுபல்லவி Ni 

- கண்ணி கொண்டுவாடா பண்ணவர் குற்மூலர் 

காரார் இரிகூடச் சாரலிலே வந்.து 

பண்ணிய புண்ணியம் எய்.இனுற் போலப் 

பறவைக ளெல்லாம் பரதநீதேறி மேயுது ்.. (கண்ணி) 
சரணம் , 

Bw Dover Pas குறத் தியைக் கொண்டசெவ் 

வேட்குற வன்”முதல் வேட்டைக்குப் போனதா 

*ளாறுதநாட் கூடி யொரு“கொக்குப் பட்ட 

தகப்பட்ட கொக்கை யேவித்தொரு "சட்டியிற் 

*சாருக வைத்தபின் வேதப் பிராமணர் 

தாமுங்கொண் டார்சைவர் தாமுங்கொண் டார்தவப் 

பேரு முனிவரு மேற்றுக்கொண்் டாரிதைப் 

"பிக்குச் சொல்லாமலே கொக்குப் LOSE? OF 

  

குறி சொல்ல வர்த குறத்திபிஸ் சணவன் பெயர். அவள் பெயர் Ane 

Quer s. குளுவன்-கு.றவரில் ஒரு பிரிவினன். பதலைகளேப் பிடித்தற்குக் 

குள்ளமான வேடச் தரித்து ஈடிப்பவன் எனவுங் கூறுப. 

1 பூட்படுக்குங் கயிறு) வலையுமாம். * இனைப்புனப ; இலஞ்சயென்னும் ஊசென் 

பது பிறிது பொருள். கன்னி வேட்டை 5 வேட்டைக்குப் போன காள் 

மூ.தல் எனவுமாம். * ஐறுசாட் சென்றபின், ் (சூரபன் மனா௫ிய) மாமரம். 

- (ஒரு பறவை) கெடுத்து .(வேகவைத் ௪). 7" ஆறாச்இிதியில் (ஒருவகைப் 

“ung Gg BO). 8 திருவிழாவாக (குழம்பாக), 3 பிசகு, .
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சிவக்கோழுந்து தேசிகர் இயற்றிய - 

“சரபேந்திர பூபால குறவஞ்சி நாடகம் 

* மன்மதனைப் பழித்தல் 

upper ராகம்--திசிரதாளம் 

பிரபவ டிப் "பிரஜோற்பத் இ செய்கின்ற 

மன்மதா--இன்று 

பேதையேன் றன்னைப் “பரிதாபி யாக்கலென் 

_ மன்மதா 

பரவுங் கடலினைத் துந்துபி யாக்கொண்ட 

மன்மதா--நீயும் :... ட 

“பாவைமார் களுக்கு£வி ரோ au cae aew 

மன்மதா 

வானின்மேற் "கோடுத்துன் மதியைக் குடையாக்க 

மன்மதா--காற்மும் 

- வடக்கோடுந் “தேர்கொண்டா Seon “arabia 

மன்மதா 

மீனகே தன த்.தினால் ்விஜ்யம் பெதலர்மோ 

மன்மதா--யார்க்கும் 

“விகுருதியா காதிருத்தான் மிகவும் Segue 

மன்மதா 

  

-* [சரபோஜி மன்னன் + பவனி சுண்டு மையல்கெரண்ட ம.தனவல்லி Aras sre 

அதன்புற்து மன்மதனைப் பழித்துக் கூறுதல்.] 

1 புகழையுடையவன் ; பிரபாவன் என்பதன் இரிபு, , £மச்களையுண்டாக்குதல். 

3 தூன்பமுடையவள் , * முரசு, ் பெண்கள், 1 பகைவன். 7 வளைந்த கெட்ட 

சச்.இரனை; மேற்கு ஒடும் எனப் பிரித்து மேற்கே செல்லும் எனவும் ஆம்: 
“தென்றல். என்ன காலத்திற்கேற்ற அறிவு, 10மினக்கொடி, 11 வெற்றி... 

13 வே௮பாடான இயல்பு, 13வெற்றி,
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தேனார் மலரம்பா '“லானதந்த மடைகின் ய் 

| மன் மதா-*£றும்- ் 

திறவம்பொன் அளதாயிற் “பிரமாதி மானது 

மன்மதா 

மானோர் கரமுற்ற ஈசுரன் முன்னுளின் 

் மன்ம தா உன்னை 

வாட்டிய காலையிற் காட்டுங் "குரோதி யல்லை 

மன்மதா ் 

, தெரியுமிவ் வுலகத்.தி “லெவர்க கத்தின் 

மன்மதா. என்மேல் “ 

_ “சித்திர பானுவைப்போன் மெத்தவுங் காய்கிஞுய் 

மன்மதா 

சரபோஜி மகராஜர் தமைதான் *மருவச்செய் 

மன் வதா ம் 

“சருவஜித் தாகிமே * ஷய னாகுவாய்: 

மன்மதா.- 

(் 

14 மஇுழ்ச்சு, 15 வெகுளுர் திற த்தையுடைய கணை, 15மிக்க வலிமையுடைய 

வன்) பிரமன் முதலியோர் என்றுமாம், 17 கோபரமுடையவன், 18 யாவர் 

செய்த கலகத்தால், 1 நெருப்பு, £0 தழுவும்படி செய், 7 எல்லாவற்றையும் 

வெல்பவனாகி. *£ அழிவற்றவன், _ 

இப்பாட்டில் பிரபவ என்பது முதலாக 19 வருடப் பெயர்கள் ௮மைர்இருத் 

தலும் பிரபவன் என்று தொடங்க அக்ஷயன் என முடிச்தலுல் காண்க, 

வெ. 14
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சயங்கோண்டார் பாடிய 

1 கலிங்கத்துப்பரணி 

* கடை திறப்பு 

'விடுமி னெங்கடுகில் விடுமி னென்று£மூனி 

வெகுளி 3மென்குதலை துகிலினைப் 

“பிடிமி னென்ற தியொனுன். ₹விகாய “நின்ற "ருள்செய் 

பெடைத லீர்"கடைக டி.றமினோ 

'முனிபவ “ரொகத்திலராய் “முறுவல் இளைத்தலுமே © 

*(மணெகை *பெற்றமெனா “ம௫ணர் மணித் துவர்வாய் 

- கனிபவ ளத்தருகே "வருதலு "மூத்து திருங் ் 
'"கயல்க ளிரண்டுடையீர் கடை””திற மின் திறமின் 

- ர் சலிக்க சாட்டில் நிகழ்க்த போர் வென்றியை யுணர்த்தும் பரணியென்னும் மால், 

* தம் அரசனாயய குலோத்.தங்கனும் Baer படைத் தலைவனான கருணாகரத் 

தொண்டைமானும் அடைந்த கலிங்க வெற்றியைப் பாடுதற்குத் தலைக் 

துள்ள பல்வேறு மகளிரும் சாட் காலையே யெழுர்து சர்சோழியர்: வாயிற் 

. கடைமுன் நின்று அவைத் துயிலெழுப்புவது. 

1 எங்கள் ஆடையை விடுக்கள் விடுக்களென்று. 2 வெழப்போடு கூடிய கோபத். 

தாலுண்டான. 3மெல்லிய மழலைச் சொற்களை, “விடாதே பிடியுக்கள், 

2 தோன் தும்படி. 6 இடம்விட்டுப் பெயராமல் நின்று. " சொல்லுசன்ற அன் 

னப்பேடைபோன்ற பெண்களே. வாயிற்கதவைத் தறப்பீர். அடுக்கு 

வெகுளியின்கண் வந்தத. : 

1 (ஊடலால் கணவரை) வெறுப்பவர், £ நமக்கு நிகராவார் வேறு ஒருவரும் இல் 

“ லாதவராயிருந்து, * (அவ்வுடல் நீக்யெபின் அம்பால்) சிரிப்புத் தோன்திய 

அளவில். *புன்ருறு வலை. £ அடைக்தேமென்று, கணவருடைய "வந்த 

வாயானது, * கனிர்த பவளம் போன்ற .நும்வாயின் பக்கத்தே.  மூ.த்தமிடு 

தற்கு வர்தவுடன், 10 உவகைக் கண்ணீர் இர்.சம். '' செண்டைமீன்போன்ற 

இசண்டு கண்களையுடையீர். 1 அடுக்கு விரைவுபற்றியது, இது ஊடல், 

உணர்தல், புணர்தல் மூன்றும் கூறியதாம். இனி ஊடலால் கணவரை 

வெறுத்து நிற்கின்ற நும்மிடத்து அதற்கு ஒவ்வாத ஈகை தோன்றவே ௮வ் 

வெகுளி ஈகையை உவகையாலெழுக்ததெனக்கொண்டு அவர் நும் ௮௫ல் வர 

அதனைப் பொறாது கலுழுல் கண்களை யுடையீர் எனப் பொருள்கோடலுமாம்,
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். 1இத்.துயின் மெய்த் துயிலே யென் நரகு நித் இளைஞர் 
‘QB yoo MEGUGE O Zortocrin ova 5° 519 uS) 

“கைத்தலம் வைத்தலுமே பொய்த் துயில் SH Busan & 

கடைதிற வாமடவீர் கடைதிற மின்றிறமின் 

தண்கொடை "மானதன் மார்புதோய் 
தாதி மாலையின் மேல்விமுக் , 

_ கண்கொடு “போம்வழி ₹தேடுவீர் 

கனக நெடுங்கடை இறமினோ 

கலவிக் களியின் மயக்கத்தாற் 

.. தலை£போ யகலக் கலைமதியின் 

* நிலவைத் துகிலென் “றெடுக் துடுப்பீர் 

நீள்பொற் “கபாடத் திறமினோ 

மெய்யே “கொழுதர் பிழை”நலிய 

*வேட்கை “நலிய *விடியளவும் 

"பொய்யே “யுறங்கு மட தல்லீர் 

புனபொற் கபாடத் இறமினோ 

  

1 (நீல்கள் செய்யும்)  இப்பொய்யுறச்கத்சை, எண்ணி, 3 இளம்பருவத்தரான 

௮ம் கணவர், “'இச்செயல் (அடிவருடல்), 5 ஊடலைத் திர்த்தற்கு மருந்தாகு 

மென்ன. ₹ நம்பாதங்களில் கையை வைத்து: வருடவும்; அடி.- இடக்கர் 
உப்பு என்பாருமுளர். 7 கடைக்கண்ணையும், 

1 விசயதரன். ” ஆத்திமாலை. 9 கண்களால். 4 ௮வன் சென்ற வழியை. 5(மிண்டு 

எப்போது வருவானென்௮) தேடுன்ெறவர்களே ;) சண்களையுடையீசாயிருர் 

தும் மயக்கத்தால் நீவிர் செல்லும் செறியை யறியாது தேடுன்றவர்களே 

யென்றலுமாம், 

1 (அம் கணவருடன்) கூடுதலாற் Up's இன்ப மயக்கத்தால் : கலவியாகய கள் 

ளுண்டு களித்தமையாலான மயக்கமுமாம். "உடுத்த ஆடை, 3 உடலை விட்டு 

fas. 4 ஒளியை, 5 கையாற் பற்றியுடுக்க மூயலுஏன்றவேே. § «se. 

1 உண்மையாகவே, 3 கணவர் செய்த தவத, 3 ஒருபால் வரு,த்தவும். * அவர்பா 

லுண்டான விருப்பம், 5 மற்றொருபால் அூன்புறுத்தவும். 1 விடியும்வரையும். 

£ பொய்யாக,  துயில்வதுபோல் சஈண்ணை மூடிக்கொண்டு இடைக்ளெ ற. 

* இளமை.



8. 

10. 

11. 
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'போக 3வமளிக் “களிமயக்கிற் 
_ “புலர்ந்த ததியா தேகொழுதர் 

ஆக வமளி மிசைத்துயில்வீர் : 
அம்பொற் கபாடத் திறமினோ 

ஆளுங் கொழுதர் " வாவுபார்த் 

தவர்தம் வரவு காணமைல் 
தாளு மனமூம் *புறம்பாகச் 

சாத்துங் கபாடத் திறமினோ 

'உத்திச் சழியின் முளைத் தெழுந்த | 
*உரோமப் பசுந்தா ளொன் நிலிரண் 

'டத்.இிக் கமலம் *கொடுவருவீர் 
“ அம்பொற் கபாடத் திறமினோ. ் 
'மீனம்புகு கொடி”மீனவர் *விழியம்புக வோடிக் 
*கானம்புக “வேளம்புகு மடவீர்கடை இறமின் 

।மழலைத்திரு மொழியிற்“சில வடுகுஞ்£சில தமிழுங் 

“குழறித்தரு “கருதாடியர் “குறுகக்கடை இறமின் 
  

“10, 

11. 

1 @eruwor@u “படுக்கையில், 5 கள்ளுண்டு கனித்த மயக்கத்தால்; போகக் 
களி மயக்கம் எனக்கூட்டுக, “பொழுது விடிர்ததையும், 3 மார்பாய படுக்கை 

Wer? war, ச 

1 அன்பினால் உம்மை ஆட்கொள்ளும். '£வருசையை எதிர்பார்த்து, 3 கால்களுய் 

உள்ளமும், “ இல்லத்தின் வெளியே நிற்ப, 5 உள்ளிருந்து மூடிக்கொண்ட, 

கொழுசசைத் தேடிக் காணும் கருத்துடையசாய் உட்டுருக்தளர் என்பது 

SG ES: . 

1 கொப்பூழாயெ. நீர்ச்சுழியில். 3மேல்சோக்இ பெழுச்த, 3 மயிசொழுக்காகய 
ஒரு தண்டில். *மாலை சேரத்தில் காணப்படும் தாமரை மலை; கொக்கை 

களை. 5சுமர்துகொண்டு, a. 

£ மீனின் வடிவம் பொருர்திய. "பாண்டியர் ; இடுகுறியளவாய் கின்ற. : கண் 

களினின்்௮ு நீசெ முக, “காட்டிற் புகு. தலால், 5 வேள்மாட்த்தற் புகுந்த. 
மாற்றார் மகளிரைக் கவர்ர் து வரத பணிப்பெண்களாக்க அவருறைதற்கு ௮7௪ 
சால் அமைத் தூச்கொடுக்கப்பட்ட தனியிடம் வேளம் எனப்படும், ' 

1அழயெ குதலைச் சொற்களால். ஓலை தெலுக்குச் சொற்களையும், லெ தமிழ்ச் 

சொற்களையும், : *குழறிப் பேசுன்ற, 5கன்னட சாட்டுப் பெண்களே, 

வாயிலை யணுக, 

வடுகுர் தமிமுல் கலர் தண்டாயது கன்னட மொழியென்பத கருத்.௪.
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18. 'தழுவுங் கொழுநர் பிழைதலியத் 

“சழுவே லென்னத். தழுவியகை 
, .வழுவ “வுடனே மயங்கடுவீர் 

மணிப்பொற் கபாடத் இறமினோ 

19. 'முருகிற் "செத்த கழுநீரு “முதிரா *விளைஞ ₹ராருயிருத் 
் இருகிச் செருகுங் குழன்மடவீர் செம்பொற் 

'கபாடத்.திறமினோ 
14. உபய தன₹மசையி லொடியு மிடை*நடையை 

“ஓழியு மொழியுமென வொண்?சலம் 
பபய மபய "மென வல்ற நடைபயிலும் 

. அரிவை மீர்கடைக டி.றமினோ 

15. "வாயிற் சிவப்பை விழிவாங்க. 

மலர்க்கண் :வெளுப்பை வாய்வாங்கத் 

"தோ*யக் கலவி யமுத*ளிப்பீர் 
*துங்கச் கபாடந் திறமினோ 

16; காஞ்சி யிருக்கக் “கலிங்கள் குலைந்த 
anal மடவீர்கழற்சென்னி. 

“காஞ்சி யிருக்கக் “கலிங்கங் குலைத்த” 

களப்போர் பாடத் இறமினோ . 

  

12 1 மார்போடு அணைக்கும், ”வருத்துதலால். 8 அணைச்கவேண்டா என்று Serb 

இக் கூற, . “கணவர் கைகள் copa. “அப்பொழுதே, 

18. 1 ரதுமணத்தையுடைய, £ செக்கழு$ர மலர்களையும், “பருவ நிரம்பாத, : * இளை 

யவசான நுங்கணவருடைய இறந்த உயிரையும். ? முறுக்க முடிக்கின்ற, 

14, * இரண்டு கொக்கைகளும், ? அசைச்தால், 3 உங்கள் இடை Gop தவிடும். 

* (அதலால் நீங்கள்) ஈடத்தலை. விடுங்கள் விடுங்கள் என்று' சொல்வது 

போலவும். ் பாதசிலம்புகள், ‘oa gp மூறையிடுவதா போலவும், 

8 ஓலிக்கும்படி, : 

15. * உங்கள் அதரங்களிலுள்ள வெந்த நிறத்தை, 9 தழுவுின்ற. 3 அப்புணர்ச்சி 
யின்பமாயெ அழுததை. 4 நூங்கணவர்க்கு ஊட்டுபவர்களே, ewig. 

கலவிக்காலச். து இதழ் வெளுத்தலும் சண் வெத்தலும் இயல்பு. 

16. *(நீக்கள் ௮ணிர்த) காஞ்சியென்னும் இடையணி. குலையாமலிருக்க, * உமது 

ஆடை குலைதற்குக் காணமான. 7 வீரக்கழல் ௮ணிர்த விசயதான் என்னும் 

சோழ. மன்னன், 4 காஞ்சிபுச.த்திலிருக்க. . 5 கலிக்க சாடு அழிர்துபோதத்குக் 

காரணமான. 1 போர்ச்களத்தின் சிறப்பை, ்



17. 

18. 

18, 

20. 
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"இலங்கை யெறிந்த ஈகருணா கரன்றன் 

*இகல்வெஞ் சிலையின் வலிகேட்பீர் 

“கலிங்க மெறித்த “கருணா கரன்றன் 

களப்போர் பாடத் திறமினோ 

'பேணுங் கொழுதர் பிழைக ளெல்லாம் 

உரித்த பொழுது மின ந “தவரைக் 

காணும் பொழுது மறந்திருப்பீர். 

கனப்பொற் கபாடதந் இறமினோ 

"யக் கலவி மயக்கத்தே 

“நிகழ்த்த மொழியைக் கிளி*யுரைப்ப 

வாயைப் புதைக்கு மடதல்லீர் 

மணிப்பொற் கபாடத் இறமினோ 

வருவார் கொழுந் ரெனத் "இறந்தும் 

_ வாரார் கொழுத ரெனவடைத்துத் 

 இருகுங “குடுமி விடியளவுச் 

.தேயுவ் கபாடத் இறமினோ. 

  

17. 

18. 

19. 

20. 

1 கருணைக்கு இருப்பிடமாகிய இராமபிரானுடைய. : £ வலிமை, 3 கலிக்கசாட்டை 

யழித்த, 4 சருணாகாத் தொண்டைமானுடைய, 

1 (உம்மால்) விரும்பப்பட்ட, ? வர் கண்னை விட்டுப் பிரிர் திருக்கும் காலத் இல். 

 அவரைக்கண்ட காலத்தில். ** காணுங்கால் காணேன் தவராய காணாக்கால், 

காணேன் தவறல் லவை ?? என்னும் திருக்குறள் ஒப்பு சோக்கத்தக்கது, 

1 அன்புண்டாக்கும், கூட்டத்தாலாயெ இன்பமயக்கத்தில், 3 உமக்கும் 
உங்கணவர்க்கும் இடையே ஈடந்த. * (பகற்பொழுதில் பிதர் கேட்குமா௫) 

சொல்ல, 5 ௮தன் வாயை நும் கைகளால் கூடும்) நம் வாயைக் கைகளால் 
மழைச்அுக்கொள்ளு மெனவுமாம். ; 

1 Botusigns. *apa@erp, % apter; ssdex இருப்பு. 

1 தாய சடைப்ப மகளிர் திறச்திடத், தேயத் இரிர்த குடுமியவே ?? என்பத 
மு,.ச்தொள்ளாயிசம், .



— lil — 

- மீனாட்சிசுந்தாம்பிள்ளையவர்கள்- இயற்றிய 

சீகாழிக்கோவை: 

ஐயம் 

ம் “வெள்ளாம்ப லான்கொல்செத்? தாமரை .ஙபான்கொலொண் 

| “மேனிகருங் 

கள்ளாங் குவகாயன் னான்கொளங்காழிக் கடவுள்*வெற்பின் 

உள்ளாம்”இவாடி"தோய்த்வ முன்னம் “உஞற்றுலக 

"நள்ளாங்.குடிகொண் டரசா டவஞ்செய் நலத் தனனே. 

துணிவு 

2. நாமகள் மாமகள் சேர்காழி நாதர் தகு”மிமயக் 

கோமகள் பர்கர் “விடைப்பாகர் தென்கமழுக் குன்றத் தொப்பி | 

லாமகள் “கோதைகநம் போல்வா டலி£னிமை யாடலிற்! முள் 

“பூமகள் கடலின் £ ude முலிவள் “பூமகளே. 

  

(இம்மா. தேவம்களிருள் யாசோவென்று தலைவன் ஐயுற்றுக்கூ று தல் ] 

1, 1(ஐசாவசதமென்னும்) வெள்ளை யானையையுடைய இர்இிரனோ. * சான்முகனோ, 

| “திருமேணி கருக்குவளையை யொத்்தவனாஇய திருமாலோ. 4 காழிப்பதியி 

லுள்ள சட்டைசாதர், 5 மலையினிடத்துத் தோன்றும். ' £ இச்ரங்கையாருடைய, 

-7பொருக்துதற்கேற்ற தவத்தை, செய்த. "விருப்பமாகிய குடியிருப்பை 

- மேற்கொண்டு, 10 ஈல்வினைப்பேறுடையான். 

இவர் பாதம் படுதற்கேற்ற தவஞ்செய்ச வுலஇல் குடி.பிருர்.து ௮,கனையாளும் 

சல்வினையுடையான் இச்திரனோ சான்முகனோ தஇிருமாலோ . என்றான். 

இதனால் இவள் சுவர்ச்கம், சத்தியலோகம், வைகுரஈ்தம் என்னுமிடங்களில் 

வாழும் தெய்வமகளிருள் யாசோவென ஐயுற்றான். 

இர்திரன் முதலிய மூவரையும் ஆம்பல் . தாமசை குவளை யென்னும் 

மலர்களாற் குறித்தது ஒரு ஈயம், * 

[மாலை வாடுதல் முதலியவத்றால் இம்மா மானிட மகசென்து அவன் அணிதல்] ் 
2. 1 திருமகள்,  * இமவான் -புதல்வியான பார்வஇியை,. 3 இடபத்தை ஊர்தியாக 

சடத்துபவர், * (தனக்கு) நிச.ராவார் யாருமில்லாத, 5 மலர்மாலை. ₹௪ண் 
ணிமைத்தலாலும், " பா.தல்களை, 8 பூமிதேவி தரித்தலாலும், ° இப்பூமியி... 
லுள்ள மானிட மகளேயாவள்,
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நீடு நினைந்திரங்கல் 

8. அருளாற் பரமர் 1புகலியிற்“பா லுண்ட£வையர்தென்ன ற் 
்.... கருளாற் புகுத்திய தோ$யவ ரேயொழித் தாங்கி'வரெற் 

கருளாற் புகுத்திய “தோயிவ ரே'தெற avant Bip pC cap 
சருளாற் புகன் மந் இரமாதி பானொழி பண்ண 

பயந்தோர் ப்பழிச்சல், 

4, 'கழிபடு வெண்டலை மாலையன்” காழிக் cnet 
மொழிபடு கான்முக “னாயுள்' வடதிசை மூர்த் திசெல்வம் 
“விழிபடு மேனியன் போகமிம் மூன்றும் விராயெனக்கோர் 
வழிபடு *தெய்வந்"த.ர் தார்நீடு வாழ்கவிம் மாதிலத்தே. 

[ தலைவியின் செய்கையால் காலம் 8ட்டி த் தலையறிர், து தலைவன் வருச்,த தல்] 

8. 1காழிப்பதி. ? ஞானப்பால், 3 திருஞானசம்பர்தர்; புகலியித் பசமர் அருளால். 
பாலுண்ட ஐயரென்க. அரறுள்---அருட்சத்தியாயெ ௮ம்பிகையெனினுமாம். 
* நின்ற சர்செடுமாறற்கு. வெப்பு நோயை, *' அமணர் -கொளுவுஞ் சுடர், 
பையவே சென்று பாண்டியற்காகவே ?? என்றமையால் சோய் AGT DS 

- புகுத்தியதாயிற்று, 0 பிள்ளேயாசே, 1 இத்தலைமகளார். '8கரம கோயை, 

கெடுத்தல் ; நீக்குதல். 20 

“Seite uogtg பிறமன் அணியிழை, தன்னோய்க்குத்' கனை wets. 2 

° wt Sow went மருச்.துகளால், 

என்னும் பொதுமறை காண்க, 

[தலைவியின் தாய் ;தர்தையர்களை ச் தலைவன்: வாழ்த்தல்] ப 

4. 1 உடம்பினின்றும் நீக்யெ) மிகுதியாகப் பொருக்திய எனினுமாம். “Santas. 

3 பவர், * குபேசம்பத்து, 5 இர்தெபோகம், : £ தலைவி, 

*! வழிபடு தெய்வம் கட்கண்டா௮ங்கு.... ஸின் ஈலமென்பணைத்தோ 
- ளெய்தினம் (ஈ.ற்றிணை 9) என்ற த ஒப்பு சோக்குக, ் 

* தாய்தர்தையர், தர்.தார் இம்மூன்றும் விராய்கில த் ச். நீடுவாழ்க எனக்கூட்செ,
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பாங்கனை.ரின்குறையாக இகமுடி.க்கவேண்டுமேன்றல் 

1மயில்கா “யியலி வடத்தவெங் காமம் *வரம்பொருவி 
“lara a மதைவேண்ணெய் போலப் “£பாந்த.து மேனி 

் யெங்கும் 
'*எயில்காய் தகையர் தகையர் புகலி யிறைவர்வெற்பிற் 
குயில்கா யெழிலியி “னீகாயின் மாயுமக் கோளினதே. 

ட தலைமகன் மயங்கல் 

'சசவென் அுரைக்கத் திருமாலைச் செய்த சவெபானே 
*கோவென் அுரைக்க வெனக்கருள் வோன் “வெங் 

குருவரைவாய்ப் 

போவென் நுரைக்கப்*பயின்றது போலவிப்' “பூங்கொடி வாய் 
வாவென் அுரைக்கப் பயிலாமை யான்செய்த “வல்வினையே. 
  

(ரின்னால் இன்்தியமையாப் பொருளாக இது முடிக்கவேண்டுமென்று 

தலைவன் பாங்கனை வேண்டுதல்] ் 

1 மயிலை வருச். துன். £ சாயலையுடைய தலைமகளால், 3 எல்லையைக் stg. 

* வெயில் வெப்பத்தால் ச௬டுின்ற பாழையில் வைத்த; Few முழுசும் 

ப பசவியது, * திரிபுச,த்தை, " குயிலை வாட்டுன் ற மேகத்தைப்போல, 3 tape 
அசையால் என்னை வருத்தருறச் செய்யின், 7(அதனால்) கெட்டுவிடும் 
அக்கொள்கையையுடையதோ; மேலும் பெருகுமென்பதாம். :' இடிக்கும் 
கேளிர் நுங்குறையாக, நிறுக்கலாற்றினோ சஈன்றுமழற்றில்ல, ஞாயி காயும் 

- வெவ்வறை மருக்கற், கையிலூமன் கண்ணிற்காக்கும், வெண்ணெயுணக்கல் 
போலப், பார்தன் நிர்சோய் சோன்றுகொளழ் கரிதே '? (கு௮ந்தொ, 68) 
என்பது” eee es 

6... 1 இடபமென்று சொல்ல, ' தற் கடவுளென்று சொவ்தும்படி, கோழிப்பி, இ * முழுமு வு 
* பழயெது, * தோழியின் வாய், £ திவினை, 

வெ 15
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- கோழி குரல்காட்டூதல் 

தி கோழிக்கு வேளுட “னீமுக நோக்கு? குழுக் 4(கொம்பில் 

கோழிக்கு நாயகர் “மேவிய “வீழிக்குங் 'கூடலுக்குங் 

“கோழிக்கு “மன்புடை யார் வரும் போது "குரலெழுப்புங் 

- . கோழிக்கு தான்செய்த தீங்கெவ னோசொல் "கொடி. யிடையே. 

அலர்பார்த்துற்ற அச்சக் கிளவி ் 

8. நல்லா !ரொருவர்“கற் நூற்றவு மாற்றிய தம்புகலி 
*வல்லா ₹ரொருவ £₹ரலர் தூற்ற 'வாற்றிலர் மற்றவரும் 

. பல்லார் களுத£னி தூற்றலர் யானெப் படிப்பொறுப்பேன் 

- “வில்லார் மதிநுத லாய்தினை தோறெழும் “வெய் அயிர்ப்பே. 

தலைவன் தலைமகளை உவந்தலர் சூட்டி உண்மகிழ்ந்துரைத்தல் 

9. "மையோ வெனுங்களத் தார்காழி தாதர் வழங்கருளாற் 

"பொய்யோ வெனுமிவ் “விடை கூத்தன் “மூன்செய்£புத் 

ே தடன்கையோ 

[இசவுக்குறி இடையீடுபடுதற்கு ஏவான தாய் தஞ்சாமை மு.தலியவற் அள் 

இஃதும் germ) 

4. * கொழுமையான கரும்பு வில்லையுடைய, 2 சாம்பராக, 3 பேோழகுடையவர். 

* கோழி என்பதன் முன்னுள்ள இசட்டைச் சுழியைக் கோடென்றும் கொம் 

பென்றும் கூறுதல் வழக்கு; ௮ஃதில்லாத' கோழி, காழியாம் ஆதலால் 

சகாழிக்குத் தலைவரென்ச. 5 எழுந்தருளியுள்ள, £ திருவீழிமிழலைக்கும், 

£ சான்மாடக்கூடலுக்கும். 8 உறையூர்க்கும், * தலைவர், 19 இரவுக் குறி 

மிடத்து வரும்பொழுது, 11 கூத்ஞூரலிட்டுத் அதயில்வாரை யெழுப்பும். 

18 டே தாழியே, 

[பலர் கூறும் பழிமொழியை யறிந்து தான் கொண்டுள்ள அச்சத்தைத் தலைவி கூறுதல்] 

8. 1 சாக்கிய சாயனார், 3 கற்களைத் தூவவும். * QurpsBGts. *இறைவர். 
5 மன்மதன், , 6 மலர்ப்பாணக்களைச் தற, 7 பொறுத்திலர், £மிசவும் 

பலரறியக் கூறும் பழிமொழிகளை, ஒளி பொருந்திய, 1௦ வெப்பமாகய 

பெரு மூச்சு, 

  

ஒருவர் எறிந்த கல்லை ஏற்றுக்கொண்ட இறைவர் மற்ஜெர்கர் சாவிய 

அலரைப் பொதத்தாரில்லை. ' அ௮ங்கனமிருக்கப் பலரும் என்மேல் அலர் 

தூற்று..ராயின் யான் ஆற்றுமா றெல்கனம் என்பதாம், 

[அலர்சூட்டி- மலர்களைப் பறித்துச் சூட்டி] 

9. 3 மேகமோ; அஞ்சனமோ எனினுமாம். '£ இல்லையோ உண்டோ என்ற ஐயம், 

3 தலைவியின் கூந்தலை, “முன்பு படைத்த, . 5 பிரமன் கைசளோ.
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வையோவக் கூத்தன்”. முடித்துமென் பூவு"மணிதல் 

செய்யென் 

கையோ சிறந்தன யாளுமைப் பாரிந்தக் கானகத்தே. 

சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

தருவெங்கைக்கோவை 

மேய்தொட்டுப் பயிறல் 

l. ஈமன்னிசை வெங்கை யுடைய பிரான்வரை மா£னுசுப்பைப் 

*பொன்னிசை கொங்கை யொடித்தாலு நிந்தை பொருந்து 

a துமை 
மின்னிசை மென்சுழ “லேறன்மின் னீவிர் விளங்கிலிரோ 

வின்னிசை வண்டினங் காள்'காக தாலிய மென்பதுவே. 

கிழவோன் வேட்கை தாங்கற்கருமை சாற்றல். 

: 2, பாலார் மொழியுமை பங்காளர் வெங்கையம் “பாவைதத்த 

1மாலாழ் தருமெனை *வெவ்வுரை யானண்ப வாட்டுகின்முய் 

காலாழ் களரி னமிழ்த்தவெய் கோட்டுக் களிற்றையொரு 

வேலா லெறிபவர் போலே ₹யி.துவென் விதிவசமே. 

  
  

6 கொண்டையிட்டு. 7 சூட்டிய. 

[தலைவன் தலைவியின் உடலைத் 'இண்டி நெருக்குதல்] 

1. 3 நிலைபெற்ற ர்த்திவாய்ச்த. * தலைமகள் ழந உவம அகுபெயர், £ இடையை. 

& தேமல்; அபசணம், அழகு எனினும் பொருந்தும், 5 மின்னுதல் பொருக்திய. 

6ஏரு ர்கள். ” காசதாலியமென்னும் சியாயத்தை;) ௮. காகமேறப் பனம் 

பழம் வீழ்ச் தென்பது, 

கொங்கைச் சுமைதாக்காமல் இடை ஜாவிக்சலும் அப்பழி தும்மை வர்தெய்து 

மாதலால் நீவிர் இவள் குழலில் ஏறாதிர் என வண்டுகளை விலக்குவான் 

போன்று தலைவன் தலைவியின் தோளை த் திண்டினான். 

இத்துறை, வண்டு முன்னிலையாகப் பாடுதல் மாபு. 

[தலைவன் தனது காம வேட்கையை இனிப் பொறுத்தற்கெயலாதென்று 

பூ : பால்கணிடக் கூறல்] 

9. 1 பாலையொத்த, 2 பாவைபோல்வாள். 3 மையற் கடலில். 4 வன்சொற்களால்; 

கழ.ற்றுரையால், £ கால்கள் அழுர்துன்ற சேற்று நிலத்தில், £ இவ்வாறு நீ 

வருத்.துதற்குக் காரணம். ஈண்ப, எறிபவர்போலே வெவ்வுசையால் வாட்டு 

இன்றாய் என்ச,
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பாடகி குலமுறை கிளத்தல் 

அ. *பெரிய்மாமேோ வரும்“புனங் காவலர் யாங்கள்? புனதடுவின் 

அம்மே வறுமது கரப்பவ னீ“வகா சூழ்வதெம்மூர் 

தே லருள்வைத் தளிப்பார் திருவெங்கை தாட்டி லுன் தூர் 

“கூம்மேல் வரும்வலை செய்காட் வெதொண் 

  

தலை ௦கன் மறுத்தல் 

A தரக் அமு வரை கொண் டேவெங்கைத் . “தமமக் குழலை "வரைத்அுகொண் டேவெங்கைத் 

காகி கணம் த் சணபப்பாள்கணர் 1 Cup Bus கரரிகைநீ 

  

"தாமக் இண்றகழ் 2 ‘S581 Gata so னகரிற்பற்றி 

"வக் கனலை யவிப்பாயென் பார்களின் வேுல்லையே. 

டாங்கி ஆற்றுவித்து அகற்றல் 

5. "pans கணித்த கொடியாளர் வெற்கை யணி*தகராய் 

ணுக் களி த்து வருங்கால படர திவரிற் பைத்தொடிக்கைக் 

  

கணி கனிக்கு toe 

  

க்தொடை வார்குற் தறேமொழி*யெ 
  

    

fee agus களித் த்துக் " 

  

ல்காக் குவனுன்கை வண்டழையே. 
ர் 

[தோ 

2 Gunmetal 
   

தலைவி தலைல ருடைய குலத்தின் இயல்பைல் சதி மணமறுத தல்] 

யாமுக்கம் பொருக்க தல் இல்லாத. * இனேைக்கொல்லை, 5 பணத்தின் 
hale ware Guigihug புவனமாம் : உலகங் காப்பவன் நீயென்பது 

* குகை. * சுசம்ே மேன்லக்த, ater, Gawler; gale மலர்களை 

எருது நிலத்து ஊர், * குலத்தால் eutisa Ger, 

[steiow cehugug wert au | 

    

atGuero Cgnd) கூறியதைச் 

தினவண் ep ssa] 

4. " மவர்மரவேயகணிர் a8 கூர்தலையடையவளை.  *மணஞ்செய்துகொண்டு. > Re 

பெருமான். * அச்சதீனசத் BGR. * தோண்டி *ழகிணெற்து நீசைக் 
கொண்டு, . * எறின்ற அரக ரெருப்பை, ஈரும் 

   

  

ம் 
   

  

   

அவர்களுக்கும் உனக் வற்றுமை இல்லை என்ப காம். 
[தலைமகன் வருதி தக சண்ட த 

Be ம் Bu 
காளைவா என அணைத் தேற்தி அகத்தல்] 

“சகாத்தில் வாம்பவனே.. 3 சூரியன் ம௫ழெர்து உதிக்கும் 

சாலைப் பொறு மதில். * வண்டுச்கு. 5 எம் தலைவிக்கு. உனது கல்வி 
யறிலைக் சாப்பேன் ; இவனது கலை (ஆடை) செடுழமாமற் காப்பேன் என்றலும் 

யொருர்தும். 

உன் கைத் தழையைப் பெண்மானுச்குக் கொடுத்து ஆண்மானைச் காப்பேன் 
என்ர மபா ளார் 2 சான்றும் 
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பாங்கி தலைமகள் அவயவத்து அருமைசாற்றல் 

6. .௨மதந்தா கினியணி “வேணிப்“பி ரான்வெங்கை மன்ன வநீ 
4(கொந்தார் குழன் மணி மேகலை நானுட்பங் கொள்வ . 

"தெங்ஙன் 
த்தா மணியுர் "திருக்கோ வையுமெழு இக்கொளினு 
தந்தா ஷ்ராமை யெழுதலெவ் வாறு நவின்றருளே. 

பாங்கி என்னை மறைப்பது என்னனத்தழால் 

பபேலிலை யென்ன வுயர்த்தார் இருவெங்கை வெற்பி? லுள 

மாலிலை யென்ன*வெனைமறைக் தாய்திரு மாலுறங்கும் 

ஆலிலை யன்ன வயிற்“றணங் கேயரு,் தாய்க்கொளித்த 

சூலிலை தெஞ்சறி யா'வஞ் சகமிலைச் சொல்லுதற்கே, 

[தலைவியின் உப்புக்களைப் படத்தில் எழுது. தல் உன்னால் இயலாதென்று தோழி கூறல்] 

6, 1 கங்கை. சடை, 8உபசாச குணமுள்ள இறைவன், 4 பூங்கொத்து. 

5 தலைவி, 6 மணிசள் கோக்கப்பட்ட மேக$லையணிச்த நூல். போன்ற 

iets 7 எவ்விதம். 8இதரறாத முத்துப்போலும் பற்களையும், 

” அழிய கொவ்வைக் கணிபோன்ற அ௮தரத்தையும், ௦ கெடாத சொல்லை, 

மணிமேகலையென்னும் அட்பக்களைத் தெரிச்துகொள்ளுதல் 

- எவ்வாறு sera, Ab sre திருக்கோவையார் என்னும் நூல்களை எழுத. 

னாலும் அவற்றின் உரைகளை யெழு அதல் இயலாதெனவும் வேதுபொருள் 

தோன்றுதலுல் காண்க. 

நூலின் 

(தலைவி தன் களவொமுச்கத்தை: mene de greet. பாக்க நீ எனக்கு மறைத்ததற்குக் 

காசணம் யாதெனத் தழுவிக்சொள்ளுதல்] 

7. 1 தமக்கு மேலாக ஒரு கடவுள் இல்லை என்னும்படி, 2 உன் உள்ளத்தில் காம 

டேட்கை, £ எனக்கு ஒளித்தாய், * தெய்வப் பெண்போல்பவளே, £ கருப்பம் 

£ குழ்ச்சி, 
தாய்க்கொளித்த சூலும் செஞ்சையொளித்த வஞ்சகமும் இல்லையா தல்போல 

என்னை மறைத்த நின் ஒழுக்கமில்லை; ௮தனை யானறிவே னென்பதாம்.
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கூடட்த்தால் மகிழ்தல், 

8, 'மற்றின்ப pele alr) தன்று லிவடர 4வந்தவின்பஞ் 

- ₹சிற்றின்ப மென்பது தென்வெங்கை வாணர்” இருதடன 
முற்'றின்பஞ் செய்யுஞ் “சிதாகாசச் தன்னை யுணர்வுடைமை 
பெற்றின்ப மெய்தினர் "சொல்வர்சிற் றம்பலப் பேர்புனை ந்தே. 

பாங்கிதலைவியைச் சார்ந்து கையுறை காட்டல் 

9. நஞ்ச wap girs வெங்கைபு சேசர்தன் ஞ்டனைம் 
் அஞ்ச முறவளி யெல்லா மடக்கயமு. தவொளி 

விஞ்சு“ம.திகண் “டி.தழ்மூடி, யோகம் விளத்ததனாற் 
"கஞ்ச மிது“முக சாரூபம் பெற்ற து”*கைக்கொள்கவே. 

  

[பாக்கின் உதவியால் தலைமகளைத் தமுவப்பெற்ற தலைமகன் vO pig கூறுதல்] 

8. ' பேரின்பம், 3 (ஒன்று) உள்ள என்பது கருதியன்று, ஆல்-௮சை. 3 இவள் 
தருதலால். 4 எமக்குக் இடைத்த இன்பம், 5 ற்றின்பமென்று சொல்லப் 
படுவ, திருக்கூத்து ஆடி. * கண்டார்க்குப் பேரின்பத்தையுண்டாக்கும்.” 
ஞான வெளியை த சிதம்பாத்தை. 9 ஏற்றம்பலமென்னும் பெயரிட்டு ' 

வழங்குவர். ் 

ஞான வெளியாூயெ பேசம்பலத்தைச் சற்றம்பலமென்று _ வழங்குதல்போல, 
இவளாற்பெற்.ற இன்பமும் 9ிற்.மின் பமெனப்படுமன் றி இதனின் 'வேறுகப் 

பேரின்பம் ஒன்றுண்டு என்பது சருதியன்று என்பது தலைவன் உட்கோள், 

(குறியீடச் சய்த்.த ரீக்யெ தோழி தான் கொணர்ச்த மலரைக் 
கையுறைபோன்று காட்டுசல்] 

9: 1 சஞ்சைத் திருவமுது செய்த; ஈஞ்சை அழு தமாக்யெ எனினுமாம்.  ௮ம்௪ 
மர்இிரம் பொருந்த. 3 வாயு முழுதும். *அறரு.த இரணம் மிகுந்த, © #6 Br 
மண்டலம், £ கண்ணிமைகளை, ” தாமரை மலசாய இது, “சின் முகத்தின் 
சாரூப்பிய பதவியை, (அதலால் இதனை) ஏற்றுக்கொள்வாயாக?. இன் 
யோூகட்கு ஏற்பப் பொருளுரைக்கப்பட்ட த. 

இனிச் தாமரைக்கேற்பச் கூறுங்கால், ௮ன்னப்பறவை பொருக்த, வண்டு 
களைத் தன்னுளடக்க, ௮மு.சவொளி மிகுந்த முூழுமதியைக் கண்டு, இதழ் 
களைச் குவித்து, Cite) ஒற்றைக் காலால் நின்றதாகக் கொள்ச,
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சிவக்கோழுக்து தேசிகர் இயற்றிய 

*கோடீச்சுரக்கோவை 

இடம்பேற்றுத் தழாஅல் 

பட bsp TL poor Liar Carte. & சுரவள்ளல் பைம்பொன் 

வெற்பில் 

மடத்தை நற்பொன்னெனு Sui abn சோலை வள நிழலும் 

*தடம்பெறு மாரன் கணை யுமிங் கேய்த்தஇடச் சார்த்தனன்யான் 

*இடம்'பொரு ளேவல செல்லா முூளவெனக் ee pois 

ப்யந்தோர்ப்பழிச்சல் 

"பத்தா டுமைபங்கர் கோடீச் சுரதித்தர் பைம்பொன்வெற்பில் 

வந்தா” கவஞ்செயும் “வேள்வெங் கணைகளை மாற்றியென்றன் 

“சித்தா குலந்தீர்த் கினிதாண் டருளிய “தேமொழியைத் 

“தந்தார்கண் "மாமனு “மாமியு மாகுக ”தாரணிக்கே. 

  

1. 

2. 
i 

* (கொட்டையூர் என்னும் சவதலம்) 

[உரிய இடத்தைப் பெற்றுத் தழுவுதலைத் தலைவன் விரும்பிச். க௮;தல்] 

* பாம்பாகிய ௮ணிகல.ம். 5 விளி. 5 திருமகள். 4*பெருமை, 5 சோலை சிழல். 

6 தலைவி, 7 அம்பாஇயமலர்$; ஏவல் செய்பவர். 8 யாதும் குறையில்லை. 

இடம் பொருள் ஏவல் உள்ளவர்களுக்குக் குறையொன்றுமில்லை யென்பது 

குறிப்பு. ° 7 
[தலைவியின் தாய்தர்தையரைத் தலைவன் வாழ்த். தல்] e 

் இஃது இத்தலத்திலுள்ள அம்பிகையின் திருப் பெயர் ; கர்துகக்ரீடாம்பிசை 

என்பர் வடமொழியாளர், 3 போர்; ஆசகவமெனப் பிரிக்க, 3 மன்மதன், 

* உள்ளக் கவலை; சர்தா ஆகுலம் என்க, 5 தலைவியை; அன்மொழித் 

தொகை, 6 பெற்ற தாய் தர்தையர். 7 திருமகள் தலைவனாகிய திருமாலும், 

5 திருமகளுக்கு மேற்பட்டவளும், 9 பூமியீன்கண், 

பெண் கொடுத்தாரைக் கூறும் முறைப் பெயரில் வைத்தே உயர்த்திச் 

கூதியத கானத் காண்க,
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கிழத்தி மாலையம்போழுது கண்டி ரங்கல் 

பொருந்திய மால்விடைக் கோடீச்சு-சேசர் புகழ்க்கிரிமேல்.' 

. அருத்இறல் : வேள்விடு “முல்லைமென் பூஞ்சரம் “ஆற்றலனாய் 

4வருத்இடு வேற்”குரு நீடுமிச் “செவ்வந்தி மாலையினைத் 

இருக் கிழை யீண்டு வாவிட்ட தார்பின்னுஞ் செப்புகவே. 

தலைமகன் மயங்கல் 

'காவென் அுரைக்குமுன் வாவென் றழைத்துக் கதியருளும் 

*தேவென் அரைசிவன் கோடீச் சுரவள் ளல் செஞ்சிலம்பிற் 

போவென்ப தேபுக”£லின்னா ளொரு'புயல் போற்£றதன்மேல் 
தாவெண் 'மதிக்கதி ரன்னாள் சுக தாஞ் “சகோரமதே. 

  

4. 

(தலைமகள் மாலை சே. ரத்தைக்கண்டு ஆற்றாமல் வருச்.து தல்] 

1 இருமாலாயெ இடபம். 3 மெல்லிய முல்லை மலசரயெ அம்புக்கு, 5 Qui@ pee: 
4 agig@erp எனக்கு, ° 9fFn Mss. 6 Rats i Ramp ea 
மாலைப் பொழுதை, 7 தோழியை விளித்து. 

சிறிய வடிவத்தையுடைய முல்லைப் பூவால் தொடுத்த ஒரு சரத்திற்கே 
ஆற்றாது வருர்துமெனக்கு நீண்டவுருவத்தையுடைய செவ்வச்தி மலர்களா 
லாய பெரிய மாலையை வசவிட்டவர் யார் எனப் பிறிதொரு பொருளுச் 

தோன்றுதல் காண்க, 

[பால்கி வரவு விலக்கிய ஆற்றாத தலைவன் வருந்திக் கூறல்] 

* காப்பாய். * தெய்வம். 3 தோழி; அன்பஞ் செய்பவள் என்ற பொருளும் 
தோன்றூறத. * மேகமாவாள். 5 அம்மேகத்தின்மேல், 6 விசைச்து 
செல்கின்ற: 7 தலைவியாற் பெறும் இன்பம்மதிக்கதிராம் என்க, 5 நில 
வொளியை யுண்ணும் ஒரு பறவை. ் 

மதிக்கதிரைச் சகோரம் உண்ணாதபடி. மேகம் மழைப்பத போலத் தலைவி ' 
யின் இன்பத்தை யான் நகராதவாது தோழி தடை செய்கிறுளென்பது 
கருத்து. 

வாவென்று கூவி வழங்கும் வள்ளல் மலையில் போவென்று புகலல் பொருத்த . 
மின்௮- என்பதாம்.
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தலைமகள் அவலம் பாங்கி தணித்தல் _ 

5. "தகரக் குழல்பங்கர் கோடிச் சரதம்பர் சையநெடுஞ் 

சிகரத் துதித்த “நதியின்பின் னேகய தேமலரை 

“வகரமுன் மேவுங் குளத்திடை நோக்கெள் வண்பொழிற்கட் 

நரி யார்முலை மாதே தவிர்தின் கறல. 

் பிறர்வரைவு உணர்த்தல் 

6. நின்னூர் தனக்கன்௮ு நீபோன பின்பு நெடு வளத்தின் 
மன்னார முத்தமிழ்க் கோடீச் சரநம்பர் மால்வரைமேல் 

"பொன்”னூர் வரைதனிழ் கொண்டெமர் பாலிப் 4பூலவரெலாம் 
நன்னூ லிடையெழிற் ₹காரிகை கேட்க நணுனெரே. 

  

[இச்வுக் குறியிடையீடுபட்டமையால் தலைவியடைச்த துன்பத்தைப் பால்யொற்துவித் தல்] 

5. 1 மயிர்ச் சார்து, *சையமலை, .காவிரி; இதன்பின்எழுத்து நீங்கெ மலர் 
சாவி. 4 வகரத்தை முன் பெழ்.ற குளம், வகுளம்; மழெமரம், 5 spe go 
சொல்லப்படும் ௮ணிகள் பொருச்திய,' © gerund. ் 

இசவுக்குறியின்கண் தலைவியைக் காணாமையால் மீளுர்தலைவன் தான் 

கொணர்ச்த ல மலசை “மஇிழமசத்தில் வைத்துச் சென்றானாக, அடுத்த 

சாட்காலையில் அதனைக் கண்ணுற்ற தோழி தலைவிக்கு ௮றிவித்து அவள் 

AGS SS goals se. யாற்றின்பின் ஏய மலரைக் குளத்திற் கண்டேன் 

என்பது ஈயம். இதில் எழுத்துச் சருக்கம் எழுத்துப் பெருக்கம் என்னும் 

சொல்லணிகள் ௮மைச் துள்ளன, 

[தலைவியை அயலார் மணர்துகொள்ள முயல்்ன்ெறாெனத்' தோழி 

தலைவனுக்கு அறிவித்தல்] 
6. 1 ௮ளத்தால் நிலைபெற்ற ஊானே, 3 பொன்னை, 3யானை, * சல்வியறிளீடைய 

பெரியோர், 5 ஈல்ல நூல்போன் 2 சுப்பு, 6 தலைமகளை மணம்பேச. ் 

ஒரு பெண்ணை மணம் பெசுதத்குக் கல்வியறிவுடைய பெரியோர்களை 

மூன்னர் விடுத்தல் மசபு, ் 

். முத்தமிழ்க் கோடீச்சுரர்வரையில் புலவரெல்லாம் ஈன்னூல் பாடக்கேட்டு : 
வருதற்கு இடையில் காரிகை யென்னும் மாலையும் கேட்க எமர்பால் அர்க் 

என்பது வேழு பொருள். 

வெ 16
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குற்றாத்தன்மை ஆற்றக்கூறல் 

7. "செய்வண் டுலவுறு கோடீச் சரநம்பர்” தென்வரை:டவள் 

எ்ய் வண்டு 6கொண்டு'மின் கைவண்டு .சோரு மிருங்'கட்கடல் 

பெய்வ்ண் டுளிகள் கொடுவண் ''பயோதரம் பெய்யதிற்கும் 

மொய்வண் டுறு தொடை யாரூ செதுவெனு”முன்னாசே. 

மேகத்தோடூ சோல்லல் 

8. 1 இல்லெள் றவர்க்கருள் கோடீச் Fi {HUD ரோமவெற்பிற் 
“செல்லென் அுனையறித் தோர்சொல்ல நீமுன்னர்ச் 

செல்லுகின்ஞூய் 

தில்லென்று தான்சொல்லி னி ற்பைகொல் லோசென்னு 

ே தர்முகிலே 

பண்ணைப், கொங்கை 6௨ வருந்தா துரைநான் வருத திறனே. 

[தலைவியின் பொறுக்க மூடியாக தன்மையைப் பால்ட தலைவனுக்கு மிகவும் 

எடுத்துச் சொல்லுதல்] 

7. 1 வயல்களில், 2 சங்கு, 3 பொதியமலை. . * மன்மதன். 5 அம்பு, 6 மூன்றாம் 

வேற்றுமைச் சொல்லுருப். * தலைவி, 58 வளையல் கழலாகிற்கும். 9 கண்ணாகிய 

கடல், 130 இர்துன்ற வளவிய நீர்த்துளிகள், 11 பாலைத். தரிப்பது) 

கொங்கை, 13 மாலையணிர்தவருடைய. 153 கருதவாயாக, 

வளைசோர்தல் சண்ணீர்விடல் பதிவினாகல் என்பன பிரிவாற்றாமையால் 

நிகழ்வன. 

கட்கடலின் துளியைக்கொண்டு மேகம் பெய்ய நிற்கும் என்பது மற்றொரு 

பொருள், கட்கடல் ஏழு: கடல்களில் ஒன்று, 1] நீரைத்தரிப்பத) 

மேகம், இதன்கண் சொற்பின் வருநிலையணியும் DAY aa go சொல் — 

லணியும் ௮மைக்இருத்தல் காண்க. . 

(வினை முற்றி மீளுர் தலைவன் 2 மேகத்தை சோக்கக் கூறல்] - 

8, 1 ன்றும் இல்லையென்று இரக்தவர்க்கு, 2 இன்பச் தரு மலையில் ) பொன்மலையில் 

எனினுமாம். 5 மேகம்; செல்வாய் என்பது மற்றொரு பொருள், 4 சூதாடு 

கருவியையொத்த ; வன்மையான எனினுமாம். 5 தலைவி. 

முகிலே சென்ற வருர்இிமனை வருந்தாது உரையென்க,
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தோழி ஆற்றுலித்தல் 
9, அஅசைஞா யிறுதிங்கட் கண்ணான்”செவ் வாயின ன ற்புதன். 

- 4விண் 
.மிசைவாய் iia ans 'கோடீச் சுரவண்ணல் , வெற்பிடத்தில் 
இசைவா வியாமுஞ்செர்ல் "வெள்ளியற் கோற்மொடி.. 

யிப்பொழுஅன் 
(perio நீது பொய்£வ சனியாக மன்னிங்கு” நண் ணுறுமே, | 

போய்யாமோழிப்புலவர் இயற்றிய 

குஞ்சைவாணன் கோவை 

இல்வயிற் சேறித்தமைசேப்பல் 

1. *தன்போல் உலகம் பரக்கன்ற! வாணன் தமிழ்த்” தஞ்சையார் 
*மன்போல் எவர்க்கும் £வழங்கியுண் ணாதவர் “வைத்திழக்கும் 
பொன்போல்” இறுகப் பொதிந்.தகொண் டாள் அன்னை. 

: “பூவைஎன்மேல் 

”வன்போ தியமட வார் அலர் தூற்றிய வாறுகண்டே, 

[பிசிச்த தலைவர் விரைர் துவருவெனக் கூ. நித தலைவியின் தன்பத்தைச் தோழி தணித்தல்] . 

9, 31 இரிஏன்ற ஞாயிற்றையும், .5 இவர்த வாயினையுடையவன்,. ஞானமே இரு 

'மேனியாசவுடையவன், * விண்ணுலகத்தில் வாய்ர்த, 5 இசை'் பரவுன்ற. 

யாழோசையையொத்த அழூய சொல்லையும்; முத்றியலுகரம் யகசம் வர 

இகரமாயிற் து, வெண்ணிறம் பொருந்திய தாண்ட வளையலையும் உடைய 

வளே-: 7 அன்பைப் பெற்று, 8கூறருத தலைவன். £ வர். தசேருவான். 

war இங்கு இப்போது ஈண்ணுறும் என ஆற்துவித்தாள். இதன்கண் ஞாயிறு 

முதலிய வாசல்கள் ஏழும் முறையே அமைக்துள்ளன. 

[தன்னை வீட்டில் அடக் வைத் தமையைத் தலைவி தோழிக்குக் கூறுதல்) ் 

1. 1 தன் உயிரைக் காத்தல்பேல, 3 பாட்டுடைத்தலைவன் ) சர் இிரன் என்பது 

_தீர்தை பெயராதலின் இவன் சக்திரவாணன் எனவும் வழக்சப்படுவன், 9 தஞ் . 

சாக்கூர் என்பதன்மரூ௨ ; பாண்டி சாட்டிலுள்ளது. * அரசன், 5 கொடுத். 

6 இறுகப்பிணித் துவைக் த. ? வெளிச்செல்லாதபடி வீட்டில் அடக்க 

,வைத்தூக்கொண்டாள். 8ராசகண வாய்ப்புள் ; பாங்கை விளித்தது (உவமை 

யாகுபெயர்), 9 பொல்லாக்கு கூறிய, 10 பழிமொழி, 

மடவார் தூற்றியவா௮ுகண்டு ௮ன்னை பொன்போல் பொதிச்துகொண்டாள் 

என்க, தலைவி உடன் போக்கு கினைவினளாதலின் ௮ன்னை தன்னை 

இழப்பள் என்பதனை உவமையாற் பெறவைத்தாள். ் 

* கொன்னே; வழக்கான் பொருள்காத் இருப்பானேல் ௮.௮3; இழர்தா .. 

னென்றெண்ணப்படும் ?? என்றது காண்க,
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கற்புமேம்பாடூ தோழிகூறல் 

2. "செத்தாண் ரில் தஇிருவன்ன கோலத்*தெரிவையர்க்கு 

மெய்த்தாண் உயிரினும்'மிக்கதென் மூல்*விர வாவரசர் 

தத்$நாண் முறைமை தவிர்த்தருள் வாணன் தமிழ்த்தஞ்சை 

_ தாட் 
£டத்நா ணமுமட வாய்கற்பு தோக்க 8அழகதன்றே. 

ஆற்றிடை முக்கோற் பகவரை வினாதல் 

3. ஒருவெண் கடை 'யிரு நீழல்” முக் கோல்கொண் 

் டொழுமக்கத் தினால் 

அருவெங் கனரியைத் ‘sn nies வீ ரரு ளீசெழு:பார் 

மரு"வெண் டி சைபுகழ் வாணன்தென்”“மாறையென் 

வஞ்சியன்னாள் 

பொருவெஷஞ் சுடரிலை வேலொரு£காளைபின் போயின”ளே. 

  

[க.ற்பின்' சிறப்பைத் தோழி தலைவிக்குச் சொல்லுதல்] 
2, 3 செம்மைமான அன்றலர்க்த தாமைப் பூவிலுள்ள, 2. பெண்களுக்கு, 5 Apis 

தென்றால். *பகையசசருடைய, £ வாழ்காளையும் அரசியலையும். © spe. 

7 ௮வ்வுயிரினும் மேம்பட்டதாகக் கூறப்படும் சாணமும், “ இறெந்ததன்று. 

* உயிரினுஞ் றர்தன்து சாணே காணினுஞ் உட 

"செயிர்இர் காட்டிக் கற்புச் றெக்தன்று? என்பது தொல்காப்பியம், 

[தேடிச்சென்ற செவிலிவழியில் எதிர்ப்பட்ட இரிசண்ட ௮ர்தணரை வினவுதல்] 

8, 1 பெரிய நிழலில்,  திரிதண்டம் ) ௮யன் ௮ரி ௮ரனென்னும் மூவரும் ஒருவசே 

.. யென்னுக் கொள்கையைப் புலப்படுத்தற்குத் தாக்குவது என்பர். 3செல்லுதற் 
கரிய வெப்பமான களர் நிலத்தில் பொருந்தி. * வழிச்செல்லும் ௮ர்.தணர்களே, 

5 அருள்கூர்ச்து சொல்லுக்கள். - ₹ உலகம், 7 எட்டுத் இக்லுள்ளவர்களும். 

8 மாறை சாடு பாண்டி. சாட்டின் ஒரு பகுதி, ” காளைப் பருவத்து ஆண் மகன். 

1௦ ஏகாரம் வினா, ் 

ஆ௮ செல்வீர் அன்னாள் போயினனே அ௮ருளீர் என முடிக்க,
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. அவர், புலம்பல்தேற்றல் 

4. யான்கண்ட”அண்ணலும் எண்ணருங்கா தலின் எட௫ியவென் 

மான்”கண் டனகண்'மயில்கண்டஈ மாதரும் மாதருமத் 

“ern soon ols 5 Br வாணன். 'தரியலாரபோங் 

“கான்கண்ட "மெய்குளி ரப்பொய்கை சூழ்'?தஞ்சை . 
காண்பர்களே. 

அங்கு. அவர் யாரையும் அறியேன். என்றல் 

5. "மன்னும் *புலவியை மாற்றியும் "தேற்றியும்'வல்லவண்ணம் 

“இன்னும் Osos He» “என்னேயென் னேயென்செய்் 

கேனிதற்கு 
முன்னம் படி,ச்.து முழுகும் நன் னீர்க்கங்கை முன்னுறையும் ' 
அன்னம் “படி யுங்கொல்"லோ”வுவ சாழியி லாரணங்கே. 

  

[கலச்.த உடன்வரும் காதலர் இருவரும் செவிலியைச் தேற்றிக் கூறல்] 

4. 1 தலைவனும். விருப்பத்தால், 8 சண்டாற்போன்ற, * காதலி, 5 அழகுடைய 

அவளும். 6 சர்தரனுக்கு மகனாயெ வாணன், "பகைவர். 8 காட்டை, 

Sera, 10 தஞ்சாக்கூரை, ~ - 
| 6SQueusg இருபாலார்க்கும் பொ.துவாதலின் , Sor கா.தலியையன் றிப் Ip 

.மாதரைக் காண்டலும் இழுக்கெனக் கருதி என்மயில்கண்ட மாதரும் 

என்றான், -.: ச 
(அவ்விடத்து நீ குறிக்கும் பரத்தையர் எவரையும் யான் ௮றியேனென்து 

தலைமகன் தலைவியிடம் கூல்] 

$ 1௨ன் உள்ளத்தில் நிலைபெற்ற, ஊடலை. தெளியச் செய்தும். 4 என்னு 
லியன் 2வசையில், வல்லவண்ணம் மாற்றியும் தேற்றியுமென்க, 5 அடுக்கு 

வியப்பு மிகுதியை யுணர்த்திற்று, 8 இவ்வுணரித்த வுணசாவூடலைப் போக்குதற்கு 
எவ்வுபாயத்தை மேற்கொள்வேன் எனச் கூட்டுக. £ முதலிற் குளித் ௪. 

8குளிக்குமோ. கொல்-௮சை, 'உப்புநீர்க் கடல். - 

ஒழுக்கத்திற்கிறச்த நினது தாய இன்பத்தைத் துய்த்த யான் இழிர்த 
் பசத்தையது அருவருக்கத்தக்க முயக்கக்தைப்பெற முூயலேன் என்பது 

பெழறப்படுதலால் பின் இரண்டடிகளில் வலா நுவத்செயணி அமைர்துள்ள.௪. 

* ஊற்றுநீர்கி, “கூவல்வாய் வெண்மணல் குறுகச்.. செல்லுமே, : மேவிப் 

பூல் கங்கையுள் - விழைச்த வன்னமே”' என்னும் இர்தாமணிப் பகுதி 

இக்கருத்தை மற்றொருபடியாகக் கூறியதாம்,
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* காமக் கிழத்தியைக் கண்டமை பகர்தல் 

6. போயே தெருவில் தனிவிஎை யாடும் 'புதல்வற்புல்ல 
நீ£யே திலையல்லை நின்மக னேயிவன் நீயுமிவன். 
தாயே வரு£கெனச் *4சேயன்ன வாணன் றமிழ்த்தஞ்சை“மான் 

*ஏயே யென நிற்ற லானறித் தேன்'தன்னை “எங்கையென்றே. 

மணந்து அவன்போயபின் வந்தபாங்கீயோடு இணங்கிய மைந்தனை இனிதிற் புகழ்தல் 

1இருமையி லேயும் பயன்களெல் லாத்தன்னை ஈன்றநமக் 

"கொருமையி லேவத் அதத் *தகைந் தான்மைந்த 

னொெண் “சுடர்போல் 
வரு₹மயி லேகொண்டமோதடி.த தானன்ன வாணன்றஞ்சைத் 
திருமயி லேயனை யாய்புன "லூரனைச் தேருடனே. 

தலைவி தலைவனைப்புகழ்தல் 

8. "கொண்டானிழ் *அுன்னிய கேளிர்மற் றில்லைக்“கு Bend 

னென்று 
4 தண்டா சவர்சொன்னாசால்புகண் டேன்றலம் எழ்புரக்கும்” 
வண்டார் மலர்ப்புயன் வாணன்றென் மாறை பல்சர் 

. “மூன்னாள் 
உண்டா கியபழங்” கேண்மையிக் நாளும் ஒத்தி 

2 
  

[*குலப்பசத்ை மகளாய்க் காமல்காரணமாசச் தலைவனால் மணஞ் செய்யப்பட்டவள்] 
6. 1 மைசர்தனைத் தழுவியெடுப்ப 2 அயலாயல்லை, 5 என்று கூறியழைகச்ச, 

'* முருகக்கடவுள். 5 காமக்ழத்தியாய பரத்தை, 6 சாணத்தால் எயே 
யென்று. * அவளை. 8 என் தங்கை. ர 

* காமக்கிழத்தி தன்மகத்தழீஇ, ஏமுறு விளையாட்டிறு திக கண்ணும் ?? 
(தொல். களவி, சூ. 6) த$லமகள் கூற்று நிகழுமென்ருர் தொல்காப்பியர்; 
10-ம் அகப்பாட்டு ஈண்டு கோக்கற்குரியஅ. 

([(அ௨ன் - தலைவன்] 
7. 1 இம்மை மறுமைகளில், 2 இவ்வொரு பிறப்பிலே. 3 பரத்தையர் சேசரிக்குச் 

செல்லவொட்டாது தடுத்தான். 4 சூரியன், 5வேற்படையால், 6 சூரபதுடீ 
னாயெ மாமரத்தை வெட்டினவனா௫ய முருகக்கடவுள், 7 மருத நிலத் தலேவனை- 

மைர்தன் ஊரனைத் தேருடனே தகைர்தான் என்க. 3 
8. 1 (பெண்டிர்க்குக்) கணவனைப் பார்க்லும், 2 நெருக்யெ உறவினர். 5 ஆராய்ச் 

பார்த்தால், * அறிவில் நீங்காத பெரியோர், 5நிறைச்த தன்மை, 6 கணவர், 
* களவுக்காலத்தில், நட்பை, ? விட்டிலர், தோழி முன்னிலை எச்சம், 
Sli Bot (ஆதலால்) சால்பு கண்டேன் என்க.
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தலைமகள் இயற்படமோழிதல் 

9. புமாகப் பாவ ளைகவில் வத்தன்ன வாணன்றென் 

ர ரர் மாறை"முத்நீர் 
*நாகப் “புகர்ச்செய்ய புள்ளிப்பைங் கால்*ஷெண்டு . 

நாகளத்தண் 
பூசக் குளிர் நிழற் ॥பேடையோ டாடும் “புலம்ப “ரின்னார் 
அகக் ௧௬ இ'*னல் லா”£யினி யா''ரினி யாருளரே.- 

வீர ஆசுகவிராயர் இயற்றிய 

அரிச்சந்திர புராணம் 

நகர்நீங்கிய காண்டம் 

lL? 'தலமுழு.து.ந் தவ'முனிவன் தனக்களித்தே மினியுறைதல் 
தகுதி யன்றென் 

நிலகுமணி மண்டபமு மெழின்மணிச்சிங் காதனமு மிழித்து 

போத்து 
பலவரச ர௬டனமைச்ச ரமுஅடல் போய்ப்! பரிதவிக்கப் 

, (பதாதி மொய்க்கக் 
குல£மகனு மட”£மயிலு முன்னடக்கப் பின்னடத்தான் 

: ~ 8 கொற்ற வேந்தன். 

(தலைவி, தலைவர் ஈற்குணமுடையவன் என்பது தோன்றக் கூறுதல்] 
9, 1 வானத்திலுள்ள. மேகம், 3 மாறைகாடு. 3 கடலருலுள்ள, 4 புன்னை மாத் 

தடியிலிருக்கும். 5 பழுப்பு நிறக்தோகூடிய, 0(ஆண்) ஈண்டு, மிக்க 
இளமை, 5 sane. 9 Quew ஈண்டு. 10 கெய்தனிலத் தலைவரை, 13 துன் 
பம் விளைப்பவராக. 12 தோழியே. 18 ஈல்லவர். ... 34 பின்பு யார் 
இருக ன்றனர். 

புன்னைமர நிழலிலிருக்கும் ஆண்சண்டு பாக்குமா நிழலில் இருக்கும் பெண் 
சண்டோடு கூடி விளையாடும். என்றதனால், செய்தனிலத் தலைவன் வச். 
குறிஞ்சி சில் தலைவியைக் கூடுவன் என உள்ளுறையுவமம் எய்இத்றேனும் 
அங்கனல் கூட்டம் பெறாமல் , தலைவி பிரிர்து வருர்துதலின் இஃது 
இறைச்சியிற் பிறக்கும் பொருளாயிற்று, 

: இறைச்சியிற் பிறக்கும் பொருளு மாருளவே: . 
தி.ஐத்தியல் மரும்ற்றெரியுமோர்க்கே ?' (தொல், பொரு, சூ, .990) 

: என்னும் சூத்த உரையாலநிக, 
1, 1 கோசல காடு முழுதையும், 3 கெளசிசன், 9 துன்பமடைய, 4 சேனைகள், 

தேவதாசன், 6 சச்ரவதி.
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'தொடை அறத்து முடிஅறத்து “பணிதுறந்து அடி முரசத் 
அறத்து “தாமக் 

குடைதுறந்சது வெண்கவரிக் குழாத்துறத்து aaa 

| .. *குல்த்து றந்து 
*கடைதுறந்து 'மதுகணைத்த காவலன்றன் திருமுகத்தைக்: 

கண்டோ. ரெல்லாம் 

அடையமன .மழித்துருகி யவரவரே முகத் திலறைந் 

. தழுவா ரானார். 

மமிமோடுஞ்ிறையிறச்த' போகில்போல் வேலியொடு 

"வாம்பி முத்த 

பமிரேபோற் 'கரமிழத்த கரியேபோற்் பொிமிழத்த பாவை 

யேபோல் 

உமிரேபோய்ப் பரிதவிக்கு முடலேபோல் மத்தா ‘quer 

ளுடைத்த லம்புத் 

தயிரேோபோல் தளர்ந்தலைத்து தத்தமக்கு கிகழ்த்தவெலாஞ் 

... சாற்ற வுற்றூர். 
் கொடியது செறிதேரும்" குஞ்சாமும் பொற்'சிவிகைக் 

குழாமும் இன்திப் 
“படி.மீது நட 6 Bop’ படித்தனவோ பார்வேத்தன் பாத 

மென்பார் 

| அடிமீ.து தொழுமாசர் anal a மடிமீது. மன்றிச் சுட்ட 

"பொடி மீது தடத்திடவும் பொறுத்தனவவோ குலஃகுமான் 

, பொற் DY ளென்பார். 

  

் மலர் மாலை. 2 ௮ணிசகலங்கள். , 5 வெற்றிமாலை ; ஒளியுமாம், * கூட்டம். 

5 வாயிலைக்கடர்த, £ தெருவில்வக்த. 7 ஒருசேச, 

1 இறகு, 3பறவை. 9 வாப்பு,  * துதிக்கை, 5 இயந்திரம்; ஆட்டுங்கயிது, 

6 தாழியினுள்ளே உடைபட்டுச் இதறும். 

் மேலே கட்டப்பட்டுள்ள. 2 யானை, 8 பல்லக்கு, 4 பூமிஷின்மேல் , 

5 கற்றிகருக்கன்றனவோ. 6 வயிறு, 7 புழுதி, £ தேவதாசன்.
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5. 'அஞ்சாயல் மடவன்ன த் Sant! grad யதனாலும் அனிச்சத் 

தாலும் 

பஞ்சாலும்” பல தைக்கும்! பதத்தாட்குக்ன கானடையோ 

பலித்த தென்பார் 

'செஞ்சாலிக் கோ சீலமும்” இராசகுல வளதநாடுத் தேவர்நாடும் 

அஞ்சாமற் காத்தருளெம் பெருமானுக் இதுவோவந் 

தடுத்த தென்பார். 

6. கச்சைக்குத் BoM 5B) DF 6 திரவ.இதன் கணவனொடு 

கமுமி யேகக் 
'கொச்சைக்” கு வலயமமில் கொ பயலை. விட்டுமுனிக் = 

கூட்டம் (வேட்டாள் 
' இச்சைக்'இ தம்பேசி யீந் தீதாரைப்'பாராட்டி யீவார் தம்பாற் ் 
பிச்சைக்கு வக்தவரோ” பெண் ணுக்கு மணவாளப் பிள்ளை 

யென்பார். 

1... கொண்டிருந்த வளதாடுங் குறையாத பெருந்திருவும் 

கொடித்திண் டேரும் 
பண்டி ருந்த மாளிகையும்! MEER EE தமக்களித்துப் 

- பால னோடும் 
வண்டிருந்த தாரானும் வாணுதலும் வறியவர்போல்' 

வனத்தே போகக் 
கண்டிரு சீதம் விலக்காக கெள௫கனார் தன் மனமுங் கல்லோ 

வென்பார். 

5. 3 அழயெ Giese, * இறகு. £ சடுஈடுக்கும்,, . * பாதக்களையுடைய 
சர்.திரவதிக்கு, ':அணனிச்சமும் அன்னத்தின் தாவியு மாதர், அடிக்கு 
'செருஞ்சிப் பழம் ?? “ பஞ்சிகொண் டூட்டினும் பையெனப் பையெனவென், 
ஞூப் பின்வாங்கும் அடி. '? என்பன .காண்க, 5 காலால் ஈடத்தலோ; 
காட்டின்௧கண் ஈடத் தலோ எனவுமாம். £ வாய்த்தது, 7 செச்கெல் விளையும், 
ம ஏனையரசர்களுடைய வளம்பொருச்திய ராடுகளும், 

6, 3 இரவிக்கையை, 3 கொக்கை, 3 சேர்ந்து, 4 இறிவான, 5 நிலமகள், 
5 விரும்பினாள் ந உலகம் முணிவனுக்கு உரிமையாயிற்து என்பதாம். 
* விரும்பும்படி, £ இன்சொற்கூறி, 9 புகழ்ர்து, 10 அக்கொடுப்பவரின் 
பெண்ணுக்கு. இது திருவிளையாடற் புசாணத்திற் கெளரியின் வரலாற்றை 

ட சனைவூட்டுற த. 
7. 1 அசண்மனையும், 2 ஏவலாளரும். 

வெ, 17
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8. 

9; 

10, 
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. Salen MvsOwor gs smSEONS HIF OF Noor SC 5 
*தேம்பிச் செல்வோர் 

தம்மைவார "வல்ழத்திருத்தி யொருமனைக்குத்?தலமீயாச். 

“தறுகட் பாவி . 

தம்மையெலாங். காத்தளிக்க வல்லவனோ வெனக்கரங்க 

- ண்டுக்கி மாரூ 

வெம்மையினால் ₹வெய்துயிர்ப்பார் 'மின்னாம லிடிவந்து . 

் வீழ்த்த தென்பார். 

என் ந'லமத் தளைவோரும்!வயிதலைத்து விழுந்தேங்கி - 

யிரங்குங் காலைக் 

கன் <i pei peeps *திளையினொடும் வனம்புகுதும் 

“களிறே போல 

.இன்“றளித்த semicon *கேற்றனவோ வேற்நிலவோ 
- வென்னா வேங்கிக் 

குண்டில மதில்கடந்தே எ சரயுவினைக் குறுக... 

் னானே. 

'வரைக்கனக புய்த்தினனம் மலர்க்காவில் விரிமணன்மேல் 

வத்தி ருந்தான் 
விஸ்ரன்ைக்புல் குழலாளுத் திருமகனு மிருபாலும் 

வீற்றி ர௬ுத்தார் 
இரைக்கடலுட்” பொழுனெனப்போய்ச் செங்கதிரோன் 

சென்றனனச் சென்ற காலை 

உரைப்பனவும்'விளைப்பனவும் அறிதுமெனா முனிவனும்வந். 

“தொளித்தி ருத்தான்.. 
1 செவ்விய குணத்தால், ? வாட்டமுத்து. 3 இடல்கொடுக்காத, * வன்கண்மை, 

5 முனிவன் ; வெறுப்பினாற் பாவியென்ரூர். 6 பெருமூச்சு விடுவார். 7 எதிர் 

பா.ராமல் உண்டாய பெரும் அன்பத்திற்கு இஃது உவமையாயிற்று , 

1 மனச் சுழற்தெயடைச்து, 7 வயிற்றில் அடித்துக்கொண்டு, 5 இனத்தோடும். 

* ஆண் யானை, 5 கொடுச்சகப்பட்டதான stant மூதலிய எல்லாச் செல்வமும் - 

6 உடன்பாடாயினவோ, * அயோத்தியையடுத்துச் செல்லும் ஓர் யாது, 

3. பொன்மலை ; கனக வரையென மாற்றுக, 3 ஈஅமணம், 3 இவர்கள் துன் 

பத்தைக் காணப் பொரு தவனைப் 2பால. *செய்வனவும், ? (அச்சோலைபின் 

ஒருபால்) மறைவாயிரும் தான் ,
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il. அக்காலத் தமைச்சசெலாம் அடல்வேத்த னடிபோற்றி 

யாசே நீ£மீண் 

டெக்காலம்! எழு மீ திருள்வ தென்றுரைக்க :ஆங்கவரை 

யிருக ணோக்கி 

நக்கிக் களுமுணரு முனிவனுக்கின் தியான்கொடுத்த 

ச "மூதூர் தன்னில் : 

எக்கால மூம்வருவ இல்லையென்று னமைச்சரெலா மேங்கி 

ப வீழ்ந்தார். 

12. முன்செய்த தவினயோ'முனிசெய், வுபகார முன்னுண் 

் டாகப் 

பின்செய்த கைம்மாரோ போரசு கொடுத்தகன்து பெருங்கா : 

= , டெய்தல் 

மின்செய்த பண்லாம் மெய்த்தவளை யாத் “துரத்து 

* விட்டே மாகில் 

என்செய்வா னெனவுமரைப்பார்.யாம்போது மவன்போருக் 

| , Qa Bisa வென்பார். 

18. சடைபிடித்.அங் கரம்பிடி த்.துத் காள்பிடித் த்து 'மரவுரியால் 

தகைத்து டுத்த. 
உடைபிடி.த்து 1 2ர்த்தவனை யுயர்வனத்தி லிப்பொழுதே 

் யோட்டு இன்ஜோம் 

“மடைபிடித்த வயல்சூழும் வளதாடு நீபுரக்க வருவா யென்று. 

படைபிடித்த மலர்க்கரத்தரற் *பதம்பிடி தீது விறல்வேந்தர் 

பணித்து ab yp pit, 

  

112 3 அப்பொழுது, £ வெற்றி, 5 திரும்பி, *agag. 5 அ௮வ்வமைச்சசை ; 

ஒரு சொல் நீர்மைய. 6 இறப்பு நிகழ்வு எதிர் வென்னு மூன்று சாலக்களையும், 

7 பழமையான நகரினுள் (அயோத்தி), 

19 3 முனிவன், முன்பு ஓர் உதவி செய்திருப்ப, 3 அதற்கு எதிராகப் பின்பு செய்த 

உதவியோ ; எய்தல், தீவினையோ கைம்மாரோ. என்க, 3 (வேண்டாமென்.2) 

அ.ரத்தி விட்டோமானால், 4 யாம் செல்லுவோம். 

1௦. 1 மரத்தினின்றும் உரித்தெடுத்த சாரினால், ”மஷ்றத்து, 5 Dusen. 4 fe 

பாயும் வழிகளையுடைய, 5 கால்களைப் ப.ற்றிச்கொண்டு,
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14. pL Te மன்னவன்கேட் டிருகரத்தா ரிசெவிபுதைத்சப் 

பாவம் ௮.5௦ சா 

'குடிகெடினும் உயிர்கெடி னுங் கொடுத்த துவாங் 

: கேனென்று கூறு மெல்லைக் 

கடிபொழில். காத்திருந்த கெளசிகனும் வத்தெதிர்த்தான் 

் கண்ட போதே 

அடியிணை தன் முடிசாத்தி பிருகரத்தா லுறப்பூண்டான். 

அரசர் கோமான். 

15. 1வெய்தாநீ வேடுவா£ல் 'விலங்சளைதினல் கொல்வித்தாய் 

ச் வெகுண் “டேன த்தை 

எய்தாயென்” மக்களையும்'இசைகேட்டுக்”அுர்த்தடி த்தா யின்று 

மென்னை 

வைதாய்நீ யென socal ws மண்டலத்தை யான்தரநீ வாங்கா 

யாகிற் 

“செய்தாயின் நிவருரைத்த.தமையெல்லாம் என்னமுனி . 

டட, செப்பி னானே. 

16. 'சறுதத்தவர்கள் அறியா மற் செய்தபிழை யத்தனையுஞ் செவ்வி 

யோய்நீ 

பொறுத்தருளா யாமாமிதிபொறையென் ள் மூறையென்னாம் 

் “புலமை யென்னாம் 

pS By. gu வெறுத் திடினும் உனக்களித்த வாசுரிமை 

. யொருகால த்தும் 

முத் இனியான் வாங்கேனென் றெடுத்துரைத்தான் மன்னன் 

. .. மூனி வாட்ட மு ற்முன். 

14, 1 நிலவுலகத்தைக் காக்கும்... 2 காதுகளை மூடிச்கொண்டு, 5 ஐயோ ஈதென்ன 

* பாவம்; இசக்கக் குறிப்பு, 4 என் குடி கெட்டாலும். 5 மணக்கமழுஞ் 

சோலையில், . 

15, 1 @sr@enowre. 2 பன்றியை. 8 பெண் மக்களையும், 4 பாடலைக்கேட்டு, 

5 துரத்தியடி.த்தாய், £ இன்று இவர் உசைத்த இிமையெல்லாம். செய்தாய் 

ஆவாய் என்க, 

16, 1 ஈறியவர்கள், * செம்மையான ஈணத்தையுடையவனே, 9 பொறுமைதான் 

என்ன பயனைத்” தீரும், 4 நீதி, 5 கல்வியறிவு. ?£ அன்புறுத்இனாலும். 

7 இரும்ப, .
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17. பொன்கேட்கப் பொன்னளித்தான் புவிகேட்கப் 

- புவியளித்தான்'போதா தென்னா 

- கான்கேட்டு அத்தருவ தில்லையெனும் புன்மைமிவன் 

இடத்தில் இல்லை 

மூன்கேட்ட பொருளாலே'மொழிவமுவச் தெய்தும்” அது 

முடக்க மானால் 

பின்கேட்டா ரிகழ்வார்கள்'யாம்பொதுத்து மென நினைத்து 

பேச வுற்முன். 

18. ஓன்னறுரைக்க ॥ நீகேளாய் உண்மைக்கும் வண்மைக்கும் 

உரியோய் என்னை 

இன்றுரைத்த பிழைடெ ரறுத்தேன்” அழல்வேள்வி 

மூடித்திடுதற் Ca: Gan air mi 
கன்றுரை த்த பொருளதனை”யளிப்பாயோ அளியாயோ 

அரச வென்ஞுன் 

என் அரைத்த கெளகிகனை அடிதொழு.து வாய்புதைத்த்ங் 
GS ரைப்பான். 

19. னை யுரைத்தளெ அருன் உனக்கடி யேன் உகத்தளித்த : 
1உரிமைச் செல்வத் 

தன்னுடனே“போனதெனா ஷ்ண ர் ந்தேனா மினு”மூனிவால் 

“தருவ லென்றே 

தஇன்னுடனே யானுரைத்த சபதமினி மாறுவனோ நீ£யாள் 

விட்டால் 

பொன்னுடனே தருவனென்ுன்* புகரோளை யவனழைத்துப் 

“பொருத்தி னானே. 
17, 3 (அவை) பற்றாதென்து. யாத் : கேட்டாலும் கொடுப்பது, (இவனுக்கு : 

இயற்கையாயுள்ள௮) £ மூன்பு வேள்வி செய்தற்கென்று சாம் கேட்ச இவன் 

கொடுப்பதாக ஒப்புக்கொண்ட பொருளினால், * சொல் தவறுதல் உண்டாகும். 
5 அப்பொருள் கொடுக்க முடியாமல் தடைப்படுமானால், 6 (ஆசலால்) யாம் 

இப்போது பொதுத்துக்கொள்வோம். ் 

18, 1 ஒருசொல், செருப்பு வளர்த்துச் செய்யும் வேள்வி. *இனிக்கொடுப்பாயோ. 

அப்பொருளினளவு :--யானை மேனின் மெறிச்ச சவண்டுலே, போனதுூசம் 

பொருள் குவிப்பாயெனில், மோன வேள்வி முடித்தஇிடலாம் என்று 

செட்சப்பட்ட_, 

19. 1 சாடு ஈகர் முதலிய அரசியற் செல்வம், 2 அடகூற்று, 38 உன் வெகுளியால், 
* கொடுப்பேனென்று. 4 சூளுரை, 1 ஒர் ஆளை (என்னுடன்) விடுத்தால், 

* சுக்செனை, £ உடன் செல்லும்படி. ஒருப்படுக் இனன்.
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20. ta. ள்ளியதீ வினையளைத்துழ்! தனித்திருத்தி வகைவகையே 

யுரைத்து நீபோய் 
'அள்ளியிடும் பொருள்கவரா “தானயின்மேற் கவண்சிலைபோ 

மளவுக்“ த்தால் 
கொள்ளு இநீ' பின்போன கூலியையும் பெறு ,தியெனாக் 

"கூறித் தீய 
வெள்ளிதனை யுடன்கூட்டி மீண்டுமழைத் தொருவாய்மை 

விளம்ப லுற்றான். 

al. ‘stn DIS கடகுகனி தேடும்போ தெமக்கினிய சோறு 

வேண்டும் 

௭என்றுமொழி தந்தடினும்* ஏலாது வேண்டா?வென் 

னிவனாூண் பெற்முல் 

அன்றுபொருள் aoe னுணற் ககலேல்” மில் லெனத்தடு : 
் நம் மவதுி வற்தால் 

தின்றவரைள் eee மறு தின த்தில் நில்லாமல் நீவா 
வென்ஞன். 

22. BOAR மனங்கலக்கி மூனிக்களித்த மொழிமாறி 

_ யளியே னென்னா 

எடுத் அரைக்க லுன்ன ரசை யான்வாங்கித் *தகருவேனென்... 

இசைத் நீதா னாகில் 
*தடுத்தழைத்து வருகை கதுபோ.தும் எனப்பலவுஞ் 

சாற்றிக் கூட்டி 

'விடுத்தனன்விட் டாசனுக்கு விடைகொடுத்து. மாஞுனிவன் 
ப மீண்டு போனான். 
  

20. 1 தான் செய்யக்கருதிய இச்செயல்கள் எல்லாவற்றையும். 2( 55 @0 2am) தனியே 

ஒரு பக்கத்தில் இருக்கச்செய்து. 3 அள்ளிச்கொடுக்கும், * யானையின்மேல் 

ஒருவன் நின்.று சவணில் வைத். எறிர்த கல் எவ்வளவு உயரம் செல்லுமோ 
* அவ்வளவு உயரம் வரையும், 5 பொருளைக் குவித் துக்கொடுத்தால், 5 அவன் 

ன் பின் சென்றதற்கு உள்ள கடலிப்பொருளையும்* 

21, 1 மிக்க படிக்கு, 2 இலை, 8 என்று சொல், 4 ஏத்றுக்கொள்ளாமல்; என் 

வயிற்றுக்குப் பற்றாது எனினுமாம்; 5 என்று சொல், ௦ உண்ணுதற்குச் 

செல்லாதே, 7 நிழ்பாயென்று தடுத்துக் கூறு, 5 சாம் கொடுத்த கால 

வெல்லை, ° சான்று கூறி. ட 

22. . 1 பக்கலில் இருச்சச்செய்து, 2 திருவேனென்று சொல். 5 (அயல்சாடு செல் 
லாதபடி) தடைசெய்த.
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முனியேக. மன்னவனு” மூரிதெடுஞ் சேததனை முனிவன் 

.... தன்னே 
டினி'பேகும்' அவ ற்ெயார் எனக்கனியா *ரெனவழு தங் 

சியாரு மீண்டார் 

பனியேகு முனமெழுத்தது பைத்தொடியு மன்னவனும் 

பாலன் Cp BONE 

தனியேகக்' கண்டமைச்சன்  சத்திய£ர்த் இியுமவர்கள் 

24. 

தம்பிற் சென்ான். 

வருகின் ற மந்திரியை மன்னவணுங் கண்டு'விழி வழிநீர் வார 

- உருகனிய வன்பினுட “னீபோந்தான் மறைமுனிவத்£குறு ந 

25. 

ருண்டோ 

அருகிருக்து புவிதட்த்த தின்போலல் கறிவுடையா ராரு . 

மில்லை 

.இருநகர்க்கே மீண்டேகென் அரைத்திடலு மமைச்சர்பிரான் 

செப்ப லுற்முன். 

ன் கோதிலாப் பெருங்குணஞ்ச ய் குற்றேவல்” இர்நெடுநாள் 

கொடி யேன் செய்தேன் 

ஆதலால் நீயேகும் அருஞ் கரத்திற்' பணித்தபணி யார்தான் 

செய்வார். 

மாதரா ௬டனேக. மகனேக நின்னுடன்யான் வாரே னாகில் 

“ஏதிலான் ஆனேனான் என்”றிடியே அுண்டமர மென்ன 

  

6 o's . 

வீழ்ந்தான். 

23, 3 வலிமை, 3 செல்றுக்கள், 5 அம்முனிவனுக்கு ஈல்லவர்கள் எனக்கு 

் .. நல்லவர்கள் 3 அவனுக்கு இன்பம் செய்யாதவர் எனக்கும் இன்பஞ்செய்யா சவசே 

யென்றுமாம். 4 என்று கூற. 5 பனி நீக்குருன்னே ) வைசழையில் என்றபடி. 

94. 71 கண்களிலிருர்து.. 2 நீ (என்னுடன்) வர்தால், * உற்றவர். 

25. 1 இவ்வளவு மெடுங்காலமும், 2 காட்டில், 3 நீர் ஏவிய ஊழியத்தை, 4 அயலான் 

ஆயினேன். ட் இடியேதுவிழுச்த. £ விழுர்து ௮முதான்,
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26. இடிவீழ்ந்த மரம்போல வீழ்த்தாற்று மக்தஇிரியை யெடுத்து 
மேனிப் 

பொடி அடைத்து: “முடி தடவிப் பொழிவிழிநீர் தனைமாற்றிப் 

பொருமல் ஆற்றிக் 

*4கடி_நகரில் வவ. லுயிர்விடுவ னெனக்கதறிக் கலங்கிக் 
“காமர் 

வடி.வழுங்க மனங்கருக வுயிர்நடுங்க வருந்தேல்நீ வருத 
Quam apes. 

'புகழேந்திப்புலவர் இயற்றிய 

நளவெண்பா (கலிதொடர் காண்டம்) 

கலி நளனைச் சேர்தற்குக் காலம் பார்த்திருத்தல் 

1. 'அண்டிரண்டா றெல்லை யளவுநீ” திரிந்தேயுங் 

*காண்டகைய “வெங்கலியுங் காண்கிலாவ்-நீண்டபுகழ்ச்- 

₹செந்தெறியால் பார்காத்த செங்கோல் lene aang pees 

தன்னெ றியால் வே'ஜோர் தவறு. 

கலி ௩ளனிடம் க்கல் 

2." 'சந்திசெயத் “தாள்விளக்கத் “தாளின்*மறுத் தான்கண்டு - 
் பூத்தி மகிழப் புகுத்.துகலி-“சிந்தையெல்லாச் ட 

தன்வயமே யாக்கித்“தமைய னுடனிருத்தான் 

*பொன்னசல “ மார்பற் புகைந்து. 
  

26. 1-அவன் உடம்பிலுள்ள புழு யைத் துடைத்து. * தலையைத் தடவி. 8 எக்கி 

முதலையும் போக், * காவல், 5 ௮ழூய உன் உடம்பு கெட, 

1, 1 பன்னிரண்டு வருடகாலம் வரையும். 3 (ஈளன் சென்ற இடல்சளச்செல்லாம்' 

சென்று) அலைச் சுகொண்டிருகச்தும், 5 பார்க்கத்தகுக்த, * கொடுமையை 

யுடைய கலிபுருடனும் ; இவன் கலியுகத்இற்குத் தலைவன் ; பாவத்திற்குரிய 

கடவுள் ; ஒழுக்கர் தவதுவோரை வருச்.துபவன் ; FASC arate a எனச் 

கூறுப, 5 செம்மையான ஒழுக்கத்தால், © sere. 7 ஒரு குத்தத்தையும். 

கலி ஒர் தவறுங்காண்டுலான் என்க, 

2, 1 பகலும் இரவும் சர்இிக்கும் சாலை மாலையிசண்டற்கும் பொது; இச்சொல் ௮௪ 

காலக்களிற் செய்யப்படும் வழிபாட்டைக் குறித்தத ; சச்தியாவர்தனம் என்ப. 

2 (ஈளன் தன்) பாதங்களை நீரால் கழுவ, 5 ஒரு பாதத்தில், 4 87 படாது 

ure ups Gages. 5 அரசனுடைய அறிவு முழுதையும், ₹ (ஈளனுக்கு) 

அண்ணன் முறையான புட்கரனுடன். * மேரு மலை. £ சளனை வெகுண்டு, 
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களனிடத்தில் கலிசேர்ந்தவிதம், 

தாராய ணாய நமவென் றவணடி.யிற் 

சேராரை வெத்'துயாஞ் சேர்த்தா தபோல் பாராளுவ் 

கொற்றவனைப்“பார்மட.ந்தை கோமானை வாய்மைதெறி 

'கற்றவனைச் சேர்த்தான் கலி. 

.... கலிபுட்கானை அழைத்தல் 

'சன்னெறியில் சூதால் நளனைக்“களவியற்றித் 

தன் ரசு வாங்க த் தருகின்றேன்-“மன்னவனே 

*போதுவா யென்னுடனே யென்ுான் ea mS 

கேதுவாய் ° Hoi cpen ‘oO Sg. 

 YLarer netCenG GS Cacvevcv 

புன்னை நறுமலரின் 'பூர்தா திடை”யொதுங்குங் 

*கன்னி பிள/மேதிக் காற்குளம்பு-பொன்னுரைத்த 

*கல்லேய்க்கு நாடன் "கவமுடப் போயினான் 
“கொல்லேற்றின் மேலேறிக் கொண்டு, 

வெங்கட் சனவிடையின் மேலேறிக்“ காலேறிக் 

கங்கைத் இரைநீர் *கரையேறிச்-*செங்க திர்ப்*பைம் 

- பொன்னொழியப் “போதும் "புறம்பணைசூம் தன்னாடு 

8பின்னொழியப் போந்தான் “பெயர்த்து 

  

~ 

1 சாசாயணலுக்கு வணக்கமென்று சொல்லி, 3 பூமிதேவிகச்குத் தலைவனாயெ 
திருமாலை கிகர்த்த ஈளனை, 

1 ஈல்ல வழியில்லாத; 5 வஞ்சனை செய்து, $ புட்கானே, 4 வருவாய். 

5 இழிவான ஈரகத்.துன்ப்த்திற்கு. 6 கலி, 7 குரலையுயர்த்தி, 

1 மகரச்தக்களுக்கு ஈடுவில், ” ஈடக்து செல்லும், 9 ஈனாததாகய, 4 எறாமை, 

5 உசைகல்லையொக்கும், 6'காட்டையுடைய புட்கான். 7 சொக்கட்டான் 

ஆடுதற்கு. (எதிர்த்தாரைக்) கொல்லும் எருத்தின்மேல், கலிபுருடனே 

எருதாடப் புட்சானைச் சுமர்துவர்கான் என்ப, ் 

1 வெவ்விய கண்களையும். 2 வாய்க்கால்களிற் பாய்ச்ச. 3 கரையிலும் ஏறிப் 
புசண்டு, * செர்சிறமான கதிர்களிலுள்ள, 5 பசும்பொன்போன்ற செத்சள் 

மூழுகும்படி, £ செல்லும்; நீர் போதுமென்க. 7” மருச நிலம். § Sour, 

9 கடந்து. விடையின் மேலேறி சாடு பின்னொழியப் பெயர்ச் த போர்தான் என்சு, 

வெ 18
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_ நளன் புட்கானை வினாவல் .: 

7... அடற்கதிர்வேல் "மன்னன் “அவளே.ற்றின் முன்போய் 
"எடுத்தகொடி. 4யென்னகொடி. யென்ன-”மிடற்சூ.து 
"வெல்லுங் கொடியென்முன் வெங்கலியால் 'அங்கவன்மேற் 
செல்லுங் “கொடியோன் "தெரித்து, 

த நளன் அவனைச் சூதாட அழைத்தல் 

8. £ஏன்றோம்”இதுவாயின் மெய்ம்மையே யெம்மோடு 
வான்ஜோய் மடற்“றெங்கின்'வான்றேறல்- தான் “தேக்கி 
“மீதாடி* வாளைவயல் வீ ழ்த்.துழக்கு” ன்னாடன் 

“சூதாட வென்றான் '?துணிச்து. 

..... அமைச்சர் முதலானோர் mentors சூதாடலாகாதேனத்தடுத்தல் 

9. "காதல் “கவமுடல் கள்ளுண்டல் பொய்ம்மொழிதல் 
தன் மஅத்தல் இவைகண்டாய்--*போ இல் 
சனையாமை வைகுத் இருதாடா “செம்மை 
கினையாமை பூண்டார் 'நெறி 

  

1. 1 ஈசன், 2 புட்கரனுடைய, நீ உயர்த்துப் பிடித்தகொடி, 4 எதற்காக 
எடுக்கப்பட்ட கொடி, 5 வலிமை, 6 யாவரையும் வெல்லுதற்கு அறிகுறியான 

: கொடி,  * ஈளன்மேல், 8 தயவனான புட்கரன், 9 (ஈஎனுடைய கருத்தை) 
உணர்க து, ் ் 

8. 7குது விளையாடுவதற்கு) இசைச்தோம். 2 இஃது - உண்மையாயிருக்குமானால் ப் 
, இன மெய்ம்மையே ஆயின் என மாற்றுக, 2 தென்னை மர்த்தினின்மு வடியும், 
'* திறக்த மதுவை. 5 கிமையப்பரு5, 6 மலே அள்ளி விளையாடி. 7 வாளை 
மீன், £ சல்லநிடத சாட்டையுடைய ஈன்; £ கூதாடுவாயாக; அகசகலீற்று 
வியங்கோள், 10 உறுதிகொண்டு, 8 ் 

9. பெண்ணாசை, ? சூதாடல், 3 கொடுப்பதைக் த்டுத்தல், * தாமரைப்பூவில், 
5 கருவுற்ற ஆமைகள், 4 நீதியைக் கருதாமையை, 7 ஒழுக்கம்.
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10. 1உருவழிக்கும் “உண்மை யுயர்வழிக்கும் 8வண்மைத் 

.... இருவழிக்கு *மானஞ் சிசைக்கும்--மருவும் 

ஒருவரோ டன்பழிக்கும் ஓன் றல்ல சூது . 

"பொருவரே தக்கார் “புரிந்து 

11. *ஆயம் பிடித்தாரும் அல்லற் “பொதுமகளிர் 

_ தேயம் பிடித்தாரு “தெஞ்டடையே-“மாயம் 

பிடி த்தாரின் வேறல்லர் என்றுரைப்ப தன்றே 

வடி. த்தாரின் ரைலோர் "வழக்கு 

18. அறத்தை'வேர் கல்லும் அருதர$ற் “சேர்க்கும் 

,திறத்தையே கொண்டருத் தேய்க்கும்-“மறத்தையே 

பூண்டுவிசோ தஞ்செய்யும் பொய்ச்சூதை மிக்கோர்கள் 

“தீண்டுவரோ வென்௫ர் தெரிந்து. 
் நளன், அமைச்சர் சோற்கேளாமை 

19. 1தீது வருக *நலம்வருக “சிந்தையால் 
சூது பொர*4விசை ந்து சொல்லினோம்-₹யா_ தம் 

விலக்கலீர் நீரென்டான் வசாலேற மேதி 
"கலக்கலைநீர் நாடன்“கனன்று. 

  

10. 1 அழகு. 3 வாய்மையின் மேம்பாடு, 3 ஈகையையுடைய செல்வம், 4 பெருமை, 
5 ஒருவரிடத்து உண்டான, 8 இன்னும் பல.என்றபடி 7 எ.திர்ப்பாசோ. 
8 மேன்மக்கள். ? விரும்பி, 

11, 1 குதாடுகருவி. * பரத்தையருடைய,. 3 உள்ளத்தில், 4 தீமையைக்கொண்ட 
வரின் வேருகார். 5ஈன்மை தீமைகளை ஆராய்ச்த மேலோரியத்திய. 
8 இனிய நூல்களைச் கற்றவருடைய, 7 பேச்சு. ட் 

12, 1 வேருடன் தோண்டும், 3 அடைவித்தற்குரிய வலிமையையே, * வெகுளியை. 
- 4 கையால் தொடுவ௫ஞ் செய்வாசோ,. 

18, 1 (கு.தினால்) தீமையே வாட்டும். ” (௮ல்ல.ஐ) ஈன்மையே வாட்டும், 3 உள்ளச் 
தால், * உடன்பட்டு. 5 சிறிதும் ;தடுக்காதிர், 0 வசால் மீன்கள் ஏதிப் 

பாய்வதனால், * கலக்கு்ற அலைகளையுடைய, 3 வெகுண்டு,
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நளன் மனைவி மக்களுடன் ஈகாத்தைவிட்டப் புறப்படல் 

ம்க், பெள்காற் சிறையன்னம் வீற்றிருந்த "மென்மலரைப் 
புன்காகங் "கொள்ளத்தான் *போனாற்போல்-£தன்கால் 
பொடி யாடத் 'தேவியோடும் போயினா னன்றே 

கொடியானுக் கப்பார் கொடுத்து 

-... நகரத்து மக்கள் இரங்குதல் 

15. 1அருயிகின் தாயே “அறத்தின் பெருந்தவமே. 
போருளின் கண்ணே பெருமானே-பாரிடத்தை 
யார்காக்கப் “போவதுநீ யாங்கென்ஞார் தங்கண்ணின் - 
நீர்வார்த் துக் “கால்கமுவா தின்று. 

16. வேலை கரையிழத்தால் வேத“தெறிபிறழ்ந்தால் 
. ஞால முழுது“தடுவிழக்தால்-*சலம் 
ஒழிவரோ “செம்மை யுரை”திறம்பாச் செய்கை 

அழிவரோ செங்கோ லவர். 

  

14. 1 மெல்லிய தாமரைப் பூவை, £ தனக்டெமாகப் பற்றிக்கொள்ள, 3 அவ்வன்னம், 
* அதைவிட்டுச் சென்றாற்போல, ₹ தன் பாதங்களில், 6 புழுதி படியும்படி. 
£ தமயக்த. 8 புட்கரனுக்கு. 

15. 1 (அன்பினால்) அரிய உயிர்களுடைய தாயாயிருப்பவனே. .? அறக்கடவுளாற் 
செய்யப்பட்ட பெரிய தவத்தின். வடிவமாயிருப்பவனே 1 $ அறம் இவனால் 
பண்டை என்றபடி. oo 

'' தாயொக்கு மன்பிற் றவமொக்கும் ஈலம்பயப்பின் ?? என்றார் கம்பச். 
எவண், கரக்கும்படிவிட்டு, 4 நீ எக்கே செல்வது, 5 தம் கால்களைக் கழுவிக் ' 

கொண்டு ; கால்கள் ஈனையும்படி கண்ணீர்விட்டு அழுதனர் என்பதாம். 
16. 1 கடல் எல்லை௯யச் தாண்டினாலும், 3 ஒழுக்கச் தவறினாலும். 8 ஈடு நிலைமையைக் 

கைவிட்டாலும். 4 சல்லொழுக்கத்தினின்றும். 5 வாய்மைமொழி, 6 மாது 
படாத செயல்கள், 

3



- குழந்தைகளுடன் உன் தந்தை வீட்டிற்குச் சேல்வாயேன்ற கணைப்பார்த்தத் 

ரர, 

18. 

12, 

௭ 141 

தமயந்தி கூறுதல் 

குற்றமில் "காட்டிக் 17கு.தலைவாய் மைத்தரையும்: 
பெற்றுக் கொளலாம் பெறலா£மோ-கொற்றவனே 
*கோக்கா தலனைக் “குலமகளுக் கென்றுரைத்தாள் 
“கோக்கால் "மழைபொழியா தொத்து. 

களன் பிள்ளைகளின் உயர்வைத் திமயந்திக்குக் கூறுதல் 

1கைதவந்தான் நீக்கிக் கருத்திற் கறையகற்றிச் 
செய்தவந்தான் எத்தனையுஞ் செய்தாலும்-“மைகர் 

மகப்பெரு மானிடர்கள் “வானவர்தம் ஊர்க்குப் 
புகப் பெருர் *மாதராய் போந்து. 
பொன்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனுமற் 
"றென்னுடைய ரேனும் “உடையரோ.- இன்னடி.சில் 
புக்களையுந் தாமரைக்கைப் பூநாறுஞ் செய்யவாய் 
மக்ககாயிங் கில்லா தவர். 

  

17. 

18, 
௩ 

19. 

1 தோற்றம். மழலைச் சொற்கள் பேசும் வாய். 3 ஓகாரம் எதிர்மறைப் 
பொருளது. 4 இறத அசைக்குரிய கணவனை, 5 உயர் குடியிற் பிறச்த 
கற்புடைய பெண்ணுக்கு, £ கண்களால். 7 மழைபோன்ற கண்ணீசைச் 
சொரிச் ௪. 

கணவனை யிழச்தோர்க்குக் காட்டிவஇல்லென் 

திணையடி தொழு வீழ்ச் சனளே மடமொழி, (லெப். வழக்கு) என்றல் 
காண்க, 

1 வஞ்சகம், £குற்.றம். 7 குற்.றர்திர்தற்கு ஏதுவாகிய மக்களைப் Ques. 
- 4 etugess PDE: * அழூற் Apts eo ₹ சென்று. 

1 எவ்வகைச் சிறப்புக்களை யுடையசாயினும், * அவற்றையுடையவசாவசோ. 
3 இனிய சோற்றில், * துழாவுன் ற, இல்லாதவர் உடையசேோச என்க, 

* படைடப்புப்பல படை த. ஐப் பலரோ டுண்ணும் 

உடைப்பெருஞ் செல்வ சாயினும் இடைப்படச் 
குறுகுறு ஈடர்.ச சிறுகை நீட்டி 

இட்டுர் தொட்டும் கவலியுர் தழர்.தம் 

செய்யுடை யடி௫ல் மெய்பட விதிர்த்து 
மயச்குது மக்களை யில்லோர் 

பயக்குறை யில்லைத்தாம் வாழு சாளே.?? (புறசானூது 198) 
- ** அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம்மக்கள் 

சிறுகை யளாவிய கூழ்.? என்பன ஈண்டு ரோக்கத்தக்கன.
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20.1 சொன்ன கலையின் துறையனைத்துந் தோய்த்தாலும் 

என்ன பயனுடைத்தாம் *இன்முகத்து-முன்னங் 

சூறுகுதலைக் 'கஇண்குணிக்காற் "கோமக்கள் “பால்வாய்ச் 

*திறுகுதலை கேளாச் செவி. 

அதிவீரராமபாண்டியர் இயற்றிய 

நைடதம் 

* நளன் தூதுப்படலம் 

1. அன்னமுரை செய்தவெழில் 1அஆயிமையை தெஞ்சத் 
 துன்னி3யயர் 'வோடுமுயிர் “உண்டி லைகொ லென்லக் 

ஈகன்னன்மத னைங்கணை ₹கருத்திடை குளிப்ப 

மன்னவர்கள் மன்னன்"மதி மாழ்கயெயர் காலை. 

2. 1பூகமடல் கீறியிள வாஃ£புனல் காலும் 

மேகமிசை தாவிடும் £விதர்ப்பநகர் மன்னன் 
ஓகையொட ஸித்த”வுயி ரோவிய தி கர்க்கும் 

*தோகைமண வோலைகொடு தாதுவ ரடைத்தார். 

  

20, 1 உயர்த்துக் கூறப்பட்ட. £ நூல்களின் ஒழுக்க கெறிகள் பலவற்றையும். 
3 படிர்தாலும்; கேட்டிருந்தாலும், 4 இனிய முகத்துடன், 5 நெருக் 
வருதலைச் செய்கின்ற, 6-சதங்கையணிர்த கால்களையுடைய, 7 இறந்த 
பிள்ளைகளின், £ பால் மணம் நாறும் வாயிலிருர். து உண்டான் ற, 9 மெல்லிய 
மழலைச் சொற்களை. 

- குதலை கேளாச்செவி பலழாற் கேள்வியுடைய தாயினும் ஒரு பயனுமூடைய 
தாகாது என்பத கருத்த. 

ன இர்திசன் மு,.தலிய தேவர் பொருட்டுத் தமயச்தியினிடம் ஈளன் தூத 
சென்றமை கூறப்படும். ் 2 

1. 1 தமயச்தியை; அன்மொழித் தொகை, ? நினைந்து, 3 சோர்வுடன். 4 உண்டோ 
இல்லையோ என்னும்படி ; கொல் என்பதை முன்னுல் கூட்டுக, இஃத ஐயம், 
5 கரும்புவில், £ உள்ளத்தில் தைக்க; வேள் கணைவிடும் இடல்கள். வெவ்வே 
ரூயினும் வருத்தமுறுவது கருத்தே யாதலின் இல்கனல் கூறினார். 
£ அதிவுமயக்க, 

(2. 1 கமுகம்பாளை. 7 விதர்ப்ப தேசத்து ௮ சசனாகய வீமன் ; த$லாகர் குண்டின 
புசம், 3 உயிருள்ள சத்திரம், 4 தமயச்தி,
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1முடங்கலின் வரைந் தவுரை முற்று£முண ராமுன்.. 

் தடம்புயம்வ. எர்த்தனவ ரைக்“குவமை சாலக் 

“குடங்கையின கன்.ற£விழி “கோநகரி செல்வான் 

மடங்கலனை யானுளம இழ்ச்சியொடெ. முத்தான். | 

விரிகதி'ரெ நிக்குமதி வெண்குடை நிழற்றத் 

“தரளநகை மாதர்பலர் சாமரையி ரட்ட 
எறரிமணி':யி மைக்குமுடி. மன்னவரி நைஞ்சத் 

இருவளரு மார்பனுயர் தேரின்மிசை போனான். 

பொற்றடச் தேோமிசைப் போலித். தோன் றிய 

மற்றடந் தோளினான் வனப்பு தே ரக்கினார் 

உற்றதோர் வியப்பினுக் குள்ள மீத்துதாம் 

£வெற்றுடம் பாயினார் “விண் ணு ளோரெலாம். 

"மாயிரு ஞாலத்து வந்து மன்னர்கோன் 

ஏயபே ரழகுகண் “டி மைப்பில் தாட்டமோர் 

ஆயிரம் “பெற்றபே றடைத்து ளேனெனச் 

“சேயுயர் விசும்பினுக் இறைவன் செப்பினான். 
2 ௮ . ட ‘ க ச ச ச 

_ *ம்ண்டமர் கடத்தவேல் மன்னர் மன்னனைக் 

கண்டுமற் ஜொருவர்தோள் காழுற் “நீர்ந்தொடை 

*தொண்டைவாய் மட*மயில் சூட்டு மோவெனாத் 

தெண்டி ரைக் “கனைகடற் “செல்வன் கூறினான். 

  

ர் அவ்வோலைச் சுருளில். £ வாசித்து ௮றியுமுன்பே. 5 உவமையாகப் பொருக்த 

மூன்பு வரை உவமையாயிற்று, * உள்ளங்கையைப்போல். 5தமயச்தியினுடைய , 

6 குண்டினபுசம். 7 

1 வீசுன்ற, ”முத்,ஐ. £ ஒனி செய்யும், 

1 மற்போர் செய்யும் பெரிய தோளையுடைய ஈளன், £ உயிர் நீக்கெயெ உடல்போல் 

ஆனார்கள், 5 இர்இிரன் முதலிய சால்வரும். அவன் பேசழூல் உள்ளம். 

௪டுபட்டு மயகக கின்றனர் என்பதாம், 

. 1 மிகப் பெரியஙில உலகத்தில். £ இமைத்தல் இல்லாத கண்கள். 3 பெற்றதன் 

பயனை. *மிசவுயர்ந்த, இதுகாறும் இத்தகைய வனப்புடையானைக் கண்ட 

தில்லை என்பது கருத்த. 

1 கெழுக்கெ பேசசை வென்ற, * குளிர்ச்த மணமாலையை, ” கொவ்வைக்கனி, 

* தமயக்தி. 5 ஓலி, ? வருணன்,



— 144 — 

8. 'பாந்தள்மேற் கடந்தபார் “பரிக்குந் திண்டிறல் 
வேந்தனுக் கேதொடை “வேய்த்தி லாளெனில் 

“ஏந்திழை £யெழில்தலம் “என்கொ லாமெனக் 

காத் துவெங் "கதழெரிக் “கடவுள் சாற்றினான். 

9. 'கழைசுளி “புகர்முகக் களிநல் யானையான் 

“இழைசுடர் எறிப்ப'வத் இறுத்த தேர் திழை 

“விழவினுக் காயின்யாம் மீண்டு போதலே 

“அழகிதென் "றத்தகன் அறைத்திட் டானரோ. 

10. போர்த்தொழில் 'வயிரவாட் பொருவி “லண்ணல்”செத் 

... தார்ப்பசுங் களியனாள்'தார்பெ op gi canis 

கார்க்குழ லரம்பையர் கமல வாண்முகம் 

பார்ப்பதெவ் வாறெனப் “பரிவிற் கூறினான். 

ll. ரத்தமுண் டொனிரும்வாள் “அவுணர்ச் செற்றுதத் 

"திருத்தகு செல்வமுஞ் சிறப்பு தல்யெ 
விரைத்“ துணர் *அலங்கலான் வீர சேனன்போன் 

றிருத்தலா லிவனள னென்ன வேண்டுமால். 

18. 'சேற்றிதழ்த் தாமரை மலரத் தெண்கடல் 

தோற்றுசெங் கதிரெனத் தோன்று தினனையாம் 

“எற்றநல் லோரையில் எழுந்த தாலன்ஜோ 

ஆற்றெதிர்ப் பட்டனம் அலங்கல் வேலினாய். 
  

8, 1 ஆதிசேடன். ? சுமக்கும், 8 சூட்டாளாயின், * தமயச்தியின், 5 அழூன் 
ஈன்மை. 3 என்ன பயனுடையதாகும்;) கொல் - ௮சை. ' 1 விசைவூ, 

8 ௮க்கியஞ் செல்வன், . , 

9. கரும்பை முதிக்கன்ற, “புள்ளி, 3 அணிகலங்கள், 4 வரது தகல்யெது, 

் திருமணத்திற்கானால், 6 அழகனையுடைய௫. * இயமன். | 

10. ! வச்சரெப்படை, 3 இர்்இரன், 3 கழுத்திலுள்ள சவெர்.சவரை, 4 மணமா?ல, 

. * வருத்தத்துடன், ட் 
11. ' குருதிரீர். * அசுரர்களைக்கொன்து, * மேன்மைக்குத்தக்க, ;* பூல்கொத்து. 

5 மாலையையுடையவனாய வீரசேனன் என்க, சளனுக்குத் தர்தைய£யெ 
இவன் ௮சுசரைக் கொன்று ௮வர் கைப்பற்றிய ௮7௬ முதலிய எல்லாச் 
செல்வங்களையும், இச்திரனுக்கு வழங்கனொனென்ற௮ தெரி. ' 

12. 'சேற்றில்முளேத்த, 3 தகுதியான sin இலக்னெத்தில், 3 வழியில் எதிர்ப் 
பட்டேம்.



13: 

14,° * 

15, 

16. 

12, 

M4, 

15. 

16, 
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& 

இவனழற் கடவுள்மற். றிவன்வெங் கூற்றுவன் 

கவரிமா, கடற்கிறை 'யொழித்து கின்றயான். 

“கவனவாம் பரி£யுள முணருங் காவல 

அவிரொளி மணிமுடி. யமரர் வேத்தனே, 

உன்னுழை “வேண்டுவ தொன்றுண் டாங்கது ' 

பின்னர்யாங் கூறுது மென்அ “பெட்புறும் 

பொன்னகர்க் கிறையவ னிருந்த போதினில் 

“மன்னவ னவரடி. வணங்கி னானரோ. 

'உண்ணெகழ்ந் இறைஞ்சிய ' “வுலங்கொள் தோளினான் 

“விண் ணுல கர்ள்பவர்க் கரிய “மேம்பொருள் 

மண் ணூல காள்பவர் மாட்டு வைகுமோ 

'எண்ணின்மற் திவருளம்'யாவ தாங்கொலோ. 

'குறிப்பறிக் ததலே “கொடைமற் “நின்றென 

மறுத்தலே கேட்டபின் “வழங்க லாதலிற் 

பெறற்கரும் “அவியும் “பெட்பி னீகுவன் 

"திறப்பட விவருளச் தெரிந்த தில்லையால். 
Z 

் இவர்கள் ஒழிய நின்ற, > Samra, 3 கருத்தையறியும்; ஈளன் குதிரைத் 

பயிற்சியிற் றர்தவன், 
1 உன்னிடத்தில். யாம் விரும்புவதா௫ிய ஒரு காரியம்,  விருப்பமுற்.ற, 

4 நளன். 

ss
 

உள்ளக்குழைர்து; ” இரண்ட கல்லின் தன்மையைக் கொண்ட) ஒத்த 

எனினுமாம். “பொன்னுலகமெனக் கொள்க, * மேம்பட்ட பொருள், . 

5 ஆள்பவரிடத்து. 5 ஆராய்ச்து பார்த்தால், * யாதாகுமோ$ ஐயம், 

(ஒருவருடைய) கருத்தை (அவர் 'கூதுமுன்) தெரிர்து, கொடுத்தலாகும்; — 

௮ஃது * இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை மீதலாம்.?? 3 இல்லையென்று. 

தடுத்துக் கூறியதேயாகும், * கொடுத்தல்: கேட்குங்காலத்து உண்டாகும் 

மானமழிதல் அஞ்சுதல் முதலியன,” இல்லையென மறுத்தபோது உண்டாகும் 

துன்பத்திற்கு சிக. ராதலின் : இவ்வாறு கூறப்பட்ட. 5 ௨ இன்னுயிசேனும் 

கொள்வது தீது கொடுப்பது berg”? என்றார் கம்பர், £ விருப்பத்துடன், 

£ உறுதியாக, ் 

=e
 

வெ, 19
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17. 1ஒளிருக மிழப்பவச் துற்ற நரண?மீக் 

இளர்தர £வில்லெனக் கிளக்கு “மூர்ச்சனை 

தெளிதர முகத்இனில் தெளித்தற் “கன்றுகொல் 

*நளிபுனல் பொருளொடு நல்கு கின்றதே. 

18. ஐர்தரு நீழலின் ௮ரசு.வைகிய 

இந்திரன் மூதலினோர் ஈகென் றென்னுழை 

வந்”துயர் பெரும்புகழ் வழங்கி னாரிவர் 

இத்தனை மகிழ்வுற “என்கொல் செய்வதே. 

19. 'உரவுநீர்க் கருங்கட HOSS wt Mos 

தருளுடன் “இம்மையின் அளித்த “வான்பொருள் 

மருவிய மறுமையில் வழங்கு பான்மையால் 

“இரவலர் “தமரினும் இனிய ராவரே, 

20. 'உடைப்பெரும் பொருளினை யுலகிலா இயம் 

... இடைப்பதற் “களித்தலிற் ளெொர்“தி ரப்பினால் 

அடுத்துவத் தேற்குநர்க் கார்வ மீதுறக் 

“கொடுக்கில் “ஒன் றேபல கோடி. யாகுமால். 

  

17, 1 முகமான ஒளியை நீங்க, £ மேலாக லக் ் (எனக்கு) இல்லையென்று 

சொல்லுவதாலுண்டாகும். - * மயக்கம், 5 அல்லவா, ° Geiss நீரை, 

விதிப்படி தானாயார்த்துச் கொடுத்தலை, மயக்கக்தெளிதற்கென்று கூறிய, த 

தற்குறிப்பு, 
18, 1 கொடுப்பாயென்று, £ சவார்மேல் ச்க்ஸீ புகழ் ஏற்பார் தகுதி சோக்கி 

உயர்பெரும் புகழெனப்பட்டது, 3 ௮வர்-விரும்பியது கொடுத் தாலல்லது HU 

புகழ் நிலைபெறா தாகையால் யாது செய்வதென்றான். - 

19, 1 உலாவுன்ற. ” இப்பிறப்பில், 3 இழந்த பொருளை, * ஏற்பவர். 5 சுற்றத் 

*... தாரினும், அற்று ரழிபட தீர்த்தல் அஃதொருவன், பெற்றான் பொருள்வைப் 
புழி ?? என்றார் தெய்வப்புலவர், . 

gps, பொன்றுங்காற் பொன்றாத் துணையாய்த் தொடர்ர்து மதுமைக்கண் 
உதவுதலை, இரவலர் வழங்குவென உபசரித்தார் எனினுமாம். 

20, 1 தமதாச உடைய, ” இலாபம், * கொடுப்பதிலும், 4 வறுமையால், 5 தன் 

செல்வம் ஈல்வழிப்படுதல் குறித் த மனம௫ழ்க்து செய்யாளுறைவாளாதலின் 

ஒன்மே rial ip LINN ae, .



21. 

22. 

23. 

24, 

25. 

ws 149 வய 

என்றும ற் 'நினையன வெண்ணி “வண்ணவான் 

குன்றெனப் “பணைத்துயர் “குவவுத் தோளினான் 

வன்றிறல் வாசவன் வதன தோரக்கமெற் ட் 

ெென்அநீ “கேட்டியென் "அரைத்தல் மேயினான். 

என்னருத் 'தவத் தனன் றெனஅ தொல்குல 

ஈமூன்னையோ ரருந்தவ முயன்ற பான்மையரற் 

பொன்னகர் ரந துநீர்  போதப் பெற்றனன். 

சொன்னவை மறுக்கலன் சொல்க வென்றனன். 

அங்கது கேட்டவா னரசன் "பொற்பினால் 

வீங்குதோள் “மாரனை வென்ற நீயலால் 

8யாங்குளர் அவன்தொடுத் தெய்யு “மின்னஞுப்: 

பூங்கணை யால்வருத் துயரம் போக்குவார். 

1வெயில்விரி மணிழுடி. வீமனல்கிய 

மயிலியல் மதர்விழி வளைக்கை. மங்கைபாற் 

"செயிரறு ST a5 செல்ல வேண்டுமென் 

இயிரிரப் போரினும் *உளையக் கூநினான். 

1இருத்தகு செவியிடைச் “சவையி னூடுற 

உருக்கிய செம்பினை யூற்றி னாலென 

மருத். துவன் தமொழி கேட்டு மன்னர்கோன் 

கருத்தழிந் தாருயிர் கலங்கி னானரோ. 

  

2. 

(22, 

28. 
34... 

25, 

் இத்தன்மையானவற்றை, » opus, 8 பருத்து. 4 இரட்டி, £ விரும்பிய 

தொன்றை,. 

1 தவத்தினால் அன்றாகும். £ முன்னோசாகய பெரியோர்கள், 3 வசப்பெற்றேன், 

சன்னின் மிக்கவர் வரவிற்குச் தன்தவம் போதாமையின் , முன்னையோர் 

5 கேட்பாய். " சொல்லத் தொடக்கனான். 

தவத்தைக் காணமாகச் கூறினான். 

* அழடனொல். 
் ஓளிபரச்த, 

இனும், 4 

8 மன்மதனை. -3 எவ்வி_த்திலுள்ளரர். 4* இனிய தேனையுடைய. 

8 குற்றமற்ற, 3 உயிரைக் கொடுவென்று கேட்போசைப் பார்க் 

மனம் வருச்த. தன் அருயிரினுஞ் ஈறர்தாளாகத் தமயர்தியை 

மதித்திருச் தானா சலின் அவள்பால் தூதபோகவேண்டுமென்றது மிக்க 

வருத தச் தருவ தாயிற்று, க் 
1-அழகுபொருர்திய, ” கொல்லன் உலையினிடத்.து., * இர்இரன்,



26. 

27. 

28, 

29. 
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மூற்றிழை வனதூல் “முயங்கு நன்னலம் 
பெற்றில னெனி னும்வேள்-பெய்யும் வாளியால் - 

மற்றுமி ரிறப்பினும் வான வே.த்தொடு 
“சொற்ற து மறுக்லெ னென்று சொல்லுவான். 

'எப்பொரு ளாயினும் யாவ ருள்ளமுங் 

கைப்படு நெல்லியங் கனியிற் கா.ணுநீர் 

அப்பிதழ் மடத்தைபால் தூது போகெனச் 

செப்பிய் தெவன் கொ£லெஞ் சிந்தை யோர்த் துமே. 
"வழங்கிய நும்முரை மருது சென்றியான் 

மொழிந்தன னாயினு முன்ன ரே£யெனை. 
விழைத்தவத் “தளிரியல் 'வெள்கு மூதுளங் 
குழைந்துநும் பால் மணம் பொருந்தல் கூடுமோ. 
என்னவேச் 'இசைகத்தலும் இசைக்க சொன்மமு 

் .நின்னமெய்ப் “பாதனை நிகரில் *பார்த்தனை 

“மூன்னினு நினைத்தவை யனைத்_து தேத்துமால் 

அன்னநீ யேகினே தீரிய தாகுமே. 

  

26. 

97. 

28. 

29, 

1 தமயர்இி, £ தழுவுவதாலுண்டாகும், 3 சொல்லியதை, தவ $0 510 srar ge 
செய்வாரிற் றூலவயாய வாய்மை தவராமை, இம்மை இன்பத்தினும் Apis 

மறுமையின்பம் பயப்பதாகலின் இவ்வாறு: கூறினான், 

1 எர்தப்பொருளானாலும். “ உள்ளங்கையிற் பொருர்தியய என் உள்ளம் 
அவள்பாலும் அவள் உள்ளம் என்பாலுமாக மாறிப்புக்கு இயைர்தன என்பான் 
பன்மையாற் கூறிஞன் ) $ ஒருதலைக் 'காமமுனடிய அமக்கு யான் செல்லுச்தாது 

பயன்படாதென்பது 5G 8.8, 

1 சொல்லிய. 3 என்னை விரும்பிய. 5 தமயர்இ, 4 காணாமல், 5 மணத்தித்கு 
உடன்பவொளோ ; யான் விழைக்த அளவினன்றி அவளும் என்னை விழைச் தவ 
ளாதலின் இர்நிலையில் அவள் என்பால் ராணா எதிர்மொழி கொடுத்தலும் தூம் 
மணத்திற்கு இயைதலும் யாக்ஙணமென்பதாம். 

் சொல்லவும். * சகுக்தலை ys Br cous La gem wjid. 3 srige வீரி 
யார்ச்சுனனையும், 4 நினைத்தாலும்.
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80.. இனையன வாசவ ஸியம்பு மெல்லையில் 

வனைமலர்க் “கோதைதன் “வயத்த ஞ்கியுத் 

தனி:யற் னிழுக்குருத் தகைய னாதலின் 
அனையதற் கசைத்தனன் அலங்கல் வேலினான். 

*அரசகேசரியார் இயற்றிய 

இரகுவம்மிசம் 

$குறைகூறுபடலம் 

1. வடுவின்மறைப் பெரும் தவதின் னருடினரு£ மறையோர்க்கு 

வளங்கொள் சோது 

படுகனக Bus soo anzorSlona * குறையாத படியே யாக 

நெடு திலவைப் பினின ரசு வகி வர Wem wap தேரி£$லேற 

fannie a பெருக்க “தண்டச் “காப்பினேன் . 

வயின்அுயரொன் "நிறுத்த தன்ே D. 
  

80. 1 1 இச்சன்மையவான @eegatee, உ சமயக்தியின், ? வசப்பட்டவளுயிருச்அம். 

* அறத்தினின்றும் வழுவாத, 5 பெருங்குணமூடை யோன். 

* இர் தாலாடரியர், BNE s wSercnpes 550 அண்டுகட்குமுன் யாழ்ப்பாணத்து 
ஈல்லூரிலிருந்து ஆட்சிபுமிர்த் பாராசசேகரர் என்னும் அரசரின் மருக.ரரவர்; 
வடமொழி சென்மொழியிசண்டிலும் வல்லுசர், காளிதாசர் வடமொழியில் 
இயற்றிய இசகு வம்மிசத்தின் மொழிபெயர்ப்பாக இச்நால் ௮வசால் யாக்கப் 
பட்டது. இசகுவம்மிசம் என்பது இரகு என்னும் சூரிய குலத்து wre 
னுடைய குல முறையைக் கூறும் நூல் என்று பொருள்படும், 

$ குறைகூறுபடலம் :-.அயோத்தியிலிருஈது அண்டுவச் த இலீபன் என்னும் 
பேரரசன் தனக்குப் புதல்வற்பேறின்மை குறித்த வருக்இத் தன் மனையா 
சான சுதக்கணையுடன் வன*த்திற்கேடு ஆண்டுச் தவப்பள்ளியிலிருச்ச தன் 
குலகுருவாகய வ&.்டரைச்சண்டு வணங்கச் தனக்கு மகப்பேறில்லாக் 

குறையைக் கூறவா. இப்படவத்தின்டண் இலீபனுச்கு மசப்பேது 
இன்மைக்கு காரண்மும் ௮.தனை நீக்கும் உபாயமும் முனிவர் கூறப்படும், 

்.. * தவத்தையுடையவசே ; விட்டமை Sols 597. 2 முனிவர்களுக்கு, 8 உண்டா 
. இன்ற. “* பொன் மலையினும் மிகுதியாக, £ எம்மிடத்தும் குறைவின்றியே 

உண்டாதலால்; ௮ருள் உண்டாதலால் என்க, 8 அசன் முறை. " கடலி 

னிடத்தும் இடையறவின்றி, * செல்லுதலால். ? இடுகின்ற செல்வப்பெருகச் 

கானது; ௮2 பகுஇப் பொருள் விகுதி, 10 வந்து அடையும்படி. 11 காவல் 

செய்யும் என்னிடத் த, 13தங்ூற்று.



— 150 — 

சமைவிலவெம்”மிடற்முனைமகதர்கோன் தருமித்தத் 

. ' 4*தைய லாள்பால் 

எமை திகர -வருமகவொன் நின்மையினான் “அகப்பெரிய 

| "ஏழ் பத்தின் 
“கமையுலவம் புவிமடத்தை தவமணியீன் தளிப்பவு" மூட் 

கரந்து''வீடா 

ப அமைவிலள்நன் மகவாசைப் !3பெருக்கருத் துயர் உ > 

ச பமீக்கொண் டழிகன் றேனே. 

"செருகுமுவ கைய” வாழ்த்து வாய்மைதரு*தென்புலத்தார் . 

ம் . திறியே னுள்ளம் 

உருகு தகை யொடும்” புனித கிலைகூடித்” கருப்பிக்கு PSs 

மேர் ற்றுப் 

பருகுதொது "மெதிர்கால நிலையுள்ளு* தினைப்பெனுத்தீப் 

பற்ற *வெய்தாய்ப் 

பெருகு? நடி. துயிர்ப்ப தனால் “ வெய்து றினிங் 

கென்யான்செய் “பெற் ற்றி தானே. 

  

1 மூடிவு; அழிவு. வலிய சேனை, மகத தேய்த்து அரசன், 4 சுதக்கணை 

Wig. 5 எம்மையொப்ப. 3 அகத்தே விரிவான, 1 ஏழு, இவுகளின், 

83 பொறை, 7 நிலமகள், 10 மனம் மழுக்கி, 11 அழிந்து, ' 13 அமைதியுற். 

நிலன் (பி- ம்) ** அமைவில ஈன்மகவாசை”! 13 மிகு இயினால், 14 மேற்கொண்டு, 

இன்மையினால் ௮மைவிலள் ; அழின்றேறன் என்க. 

1 அடைந்த, 7" வாழ்த்தாகய சொற்களை, * பிஇரர். * தகுதி, £ தூயநிலையை 

யடைந்து, 7 தருப்பணஞ்செய்யுகமை, 7 வருக்காலத்து கிலையை, 

8 நினைப்பாசிய நெருப்பு,  வெப்பமூடையதாய், 10 செட்டுயிர்ப்பால், 

11 (அர்நீச்) வெப்பமடையுமாயின், '13 என்ன பயனுடையதாம், : 13 தன்மை. 

எதிர்கால நிலை :-- தமக்கு, பின் தருப்பணநீர் தருவாரில்லாத நிலை, பருகு 

தொறும் வெய்துறின் யான்செய் பெற்றியென் என இயைக்க,
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4, பெறத் தருமைத் கரையிலவாம் பெற்றியினால் மாசடைத்தேன் 

... "பெரிய யாகத் 

அதத், தமல் மாயினேன் ஆதலின்1மின் னுக்குழுவிற் 

“சேண்போய்ச் சுற்றும் 

உறத் தகைய “பெருஞ்சுடரையுட் படு த் ் இட். டுணர்வதனுக் 

7 குலப்பி:லாத 

புறத்திருளைத் சரித்தாடைய பொன்னேமி வரையினையும் - 

போன்னு ளேனே. 

5, 'தேக்குபுகழ்க இற்கலிக்கு ௦ வாகுமர பின ர் நினைவிற் றிருவை 

யெல்லாம் 

ஆக்குவதும் பெறற்கரிய தஸளிப்பது"நீ பன்றோவென் கத்து 

் “ளாரப் 

பூக்குமரும் பெருந். துயர/வன்னோயை தின்கருணைப் 

் பொலிவா *னொய்தின் 

நீக்கு கியெ யன் நடல்வேத்த வேரால். முனி தனியோக 

ப நிலையிற் சேர்த்தான். 

  9 ன் ் 

4. 1 பெரிய வேள்வியின் பகுதிகளைச் செய்தமையால், £ உள்ளத்தில் அழுச்கு நீக்கிய 

யான் ; ஆயினேன் அடைக்சேன்'என இயைக்க, மின்னற் கூட்டக்கிள்ப் 

போல, * ஆகாயம்; தாசமுமாம், 5 ிகத்தகு.வொய்க் x. ் சூரியன் மு. தலான 

ஒளிப்பிழம்புகளை, * உள்ளிடத்தே பெற்று, 8 அறிவுக்கு. ? முடிவு போகாத; 

உலப்பிலாத இருளைப் புறத்தத் தரித்தூடைய என்க. சக்ெவாளூரி அகத்தே: 

ஒளியும் புற,த்தே இருளும் பெற்திருத்தல்போலப் பல வேள்விகளைச் செய்து. 

உள்ளத் தூய்மையற்றயான் மைர்தமையின்மையின் கதே eof pe? ser 

என்றான். 

5. 1 கிறைந்த Gis. 9 இச்குவாகு என்னும் அரசன் வழித்தோன் றல்சளாயெ தன் 
சேசன்னோர். *எண்ணத்தின்படி, 48 அல்லவா? 5 மிகப்பொலிர்த, * வலிய 

சரோயை; இது காக்பிபறின்மையாள் ஆயு, 7 எளிதாக; Sarena 

எனினுமாம். £ வேண்ட,
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மகப்பேறின்மைக்குக் காரணம் இன்னதேன முனிவர் கூறுதல். 

"மூற்பக லொன்றின்” மன்ன முகி ற்றை பா ற்போய்த் தேவர் 

உற்பவ “நகரி னின்றும் உவத்”துவள் *பூப்பை யுன்னா 

அற்பொடு விரைவின் மீளும் அ_.த்தெறிக் காம Cems 

கற்பக தருவி னீழற் கவினுறக் இடத்த தன்றே, 

“சந்ததித் தரும தோக்கித் “தரிப்பிலா “ததனைப் போற்றும் 

“வந்தனைத் தொழில்செய் யாது ம தப்பிய “வழிப்பட் 

டாயாற் 

திந்தையிற் * Koro OS தேனுச் "சேயினா லன்ரோ வெம்மை 

Pista படுத்தா வெளினா தெஞ்சுற நினைந்த தன்றே. 
ஆதலின்: மகப்பே நின்மை யான இங் *கதுவு முள்ளக் 

கா.தலின் வருணன் வேள்வி கலந்ததவ் வேள்வி காணிற் 

பாதலத் துளதங் கே௫ற்பஃறலைப் .பாத்தட் காப்பிற் 

போதலுக் கரிது வேஜோர் *1பொருளுள * புகறு, “மன்னோ. 

உகந்தவத் தேனுத் தந்த'வுயர்பெருஞ் "சுரபி யிங்கெம் 

?மகத்தழைத் திடதின் ௮ள்ள 3தஇிதனைநீ ம௫ழ்வின்*வல்லே 
| Bie ane கொடிய இய” இன்னலை யிட்ட பொல்லா 

"அகத்தப “வுரிமை யோடும் "ஆதரித் திடுதி யென்முன். 

ல முன்னெரு சாளில், 3 விளி, 8 இர்திரன், 4 சுவர்க்கம். 3 utube 

பூத்து நீராடியதை நினைந்து; 7 அவ்வழியில், © - 8 தெய்யப்பசு) விரும்பிய 

வற்றைத் தரும் இயல்பின, 

மசப்பேறு குறித்தோர், தம் மனைவியும். பூதிது நீராடியபின் ஈராது mee பிரிச் 

இருத்தலாகாது என்னும் அறதூல்விதி, 3 காலக்தாழ்க்காது, 3 அக்காம 

தேனுவை.. '* வழிபாடாகிய தொழில். 5 வர்தூவிட்டாய். £ வெகுண்டு, 

* மகவினாலன்றோ. - * இழிவுசெய்தான். 

அ௮க்காமதேனுவும். * பல தலைகளையுடைய பாம்புகளின் காவலால், 3 உபசய 

முண்டு. *சொல்லுதும், £ அசை. 

பசு; ஈர்தினியென்னும் பெயருடையது. * வேள்வி, 3 இப்பசுவை, * விசை 

வாக. 5 வரம்புகடர் த; முன்னம் வழிபடாது சென்ற என்றுமாம், 6 தன் 

பத்தைத்தக்த, 1 பாவம் நீங்க; 5 உன் மனைவியோடும். ? பூசனை செய்வாய், 

வல்லே ௮கச்தப உரிமையோடும் மூழ்வின் ஆதரித்திடுச' என்சு, 

1 

1
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10. . என்றினி அரைக்கும் » Conan யெறிபுனற் 1கரசன் யாக் 
இின்றுள “ "சுரபி தேவ ட நிலையினா BGM T GI பாச- 

- வன்றுயர்ப்“பகைஞன் 5A GOD த செய்தலின் வத் கிட் டாங்குத் 

"துன் அசெஞ் கடா arr சுற்றச் சூழுறத் 

| > ் 8G siren bb porG p. 
£1. , யுனைற் தின Beet wn ற் “கங்கைப் Lyra (pI HOFoH a 

வனைத்தவம் முயற்சி யேவ மழு.து[நதல் வினைகொண் ₹டார 
“இனைத்தெதிர் இரப்ப மன்னர் “இதயவா ரிசத் இனேன்று 
கினைந்தவப் பலன்முன் னாக நின்றதும் போன்ற தன்றே. . 

18. . ஆங்கினி ததனை “தோக்கா அருண்முனி யரச நீயுட் 
- . டாங்கய துயர மெல்லாத் “தபுதனிச் சயமிவ் வேலை - 

யீங்கது வாலா லென்னா £விரத்தத னுள்ளத் “தேற 
ஓங்கருள் பெறுமா றெல்லா முவத்தினி துரைக்கு மன்றே, 

  

10. 1 ௨ருணன், ? காமதேனு. : 3 தெய்வத்தன்மையால். 4 விட்ட முனிவர். 
5 சினை த் தலால். 6 வர்தாற்போல. * (உடம்பிற்) செதிர்த செவ்வொளி, 
8 தாரத்திற் சூழ, - 9 (முனிவர்) ஆசாயும் வண்ணம்... 19 அதன் சுன்றாயெ 
ஈச்.தணி வனத்திணின்றும் அங்குவர்து காணப்பட்டது. ் 

“AL. 1 அஇணிர்த மாலையையுடைய ;.. பெயசெச்சமுற்று. உ சல்கைசாட்டாசளுயெ 
ககக க 3 தலையில் சூடிய 4 ணை வ் ் நிறைவிக்கா 

4 வருக்இ, -7 எதிர் சின்றுவேண்ட. “ உள்ளத்தாமசையில், ? முயன்று, 
காமதேனுவை நினைச்த அளவில் அதன் கன்றாகயெ ஈர்தினி மூன்வர்து கின்றது, 

பச.சாசசேகானைப் பணிர்த மன்னர் கருதிய பயன் அவர்க்கு மூன்வத்து 
கிற்றல்போன்றது என்பதாம், பசசாசசேகரன் “வடசாட்டு ஆரியர் வழித் 

" தோன்றலாதலின். க்ங்கைப் 'புசவலன் எனப்பட்டான். 
12, 1 பார்த்த, கெடுதல், 3 வேண்டி. * அப்பசுவினுடைய. 5 பதியும்படி. 

. (ஏவல் செய்து), கன்னா உரைக்குமென்சு, 

வெ, 20



13. 
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'தலாஇிப தகு£மெய்ஞ் ஞானத் தன்மையிற் நழுவி 
*வெம்மைக் 

4கலா தியி ஊமைதி காமங் tenths சாக மூல 

பலாதிக டுய்த்தி மாசில் *பவித்துரத் தா.தி'பாசப் 

புலாஇகள் காத்தி யாவைப் பூசனை புரி,தி பின்னர். 

‘Bisa னிற்கிற் செல்லிற்'சேதி'நீர் துற்றி னியுக் 
அற்றியா இடக்கி னங்க னிருத்திதேர் துணித்த/நேசப் 

- பெற்றியா “லூறொன் றெய்தா வகையினிழ் பெரிது காத்தி 

15: 

16. 

மற்றிலா யாதி'யானுண் மகஇழ்த்இடுங் காறு மன்றே, 

இின்பெருத் தேவி தானு மருச்சனை 'தெறியிற் செய்திங் 

கென்பெருந் “தானத் தெல்லை யேகிமீண் டந்த வெல்லை 
மன்பெருச் தேனு மீளி “னெ திர்செலீஇ மலரிட் Cpu 
'பின்படர்த் தொழுக மூனே “கடனெனப் பெரிது சொன்னான்: 
"இறையுறு இருவு£முற்தி லெண்ணமு £மீறு மாகிக் 

குறையுரு யுவும்பெ முது வாழ்கென வாச கறிக் 

*கறையறு “பன்னசாலை காட்டிடக் காவ our’ arin 

eae 'னருள்கைக் கொள்ளா மாடுதாடி வணங்கிப் 

13, 

14, 

15, 

~ 16. 

- புக்கான். 

1 திலவுலகற்கு அரசனே, £ உண்மை ஞானத்தின் இயல்போடு கூடி. 3 விரும்பப் 

படுின்ற, *கலை மு.தவியவற்றைப்போல, ் (பயன் தரும்படி அப்பசுவிற்குப் 

பணிபுரிதலில்) அமைக்து ஒழுகுதி. ? வெதுப்பாய். " இலையும் இழங்கும் பழமு 

முதலியவற்றை. * புனிதத் தன்மையில் பொருச்துவாய், ? பாசமாகிய புலன் 

மூ. தலியவற்றை. 
ஆன். நிற்இல் நிற்றியென்ச, £ செல்வாய், 3நீர் ௮ருர்தினால், 4 அன்பின் 

தன்மையால். இடையூறு af gid. வேது ஒரு தொழிலும் இல்லா தவனாவாய், 

1 நர்தினி, 

1 முறைப்படி செய்து, £ ஆச்சமத்தின் எல்லைவரையும், a எதிர்சென்௮. 

, *பின் சென்று, 5 அவட்குக் கடமையாகுமென்று, 

1 இதுமையான செல்வத்தையும், . * முற்றுப்பெருத எண்ணத்தையும்... அழி 

வுடையதாய்க் குறைவைப் பொருர்இய ஆயுள் நாளையும் அடையாமல் வாழ்வாய் ) 

நிறைக்த செல்வமும், எண்ணிய எண்ணியாக்செய்தலும், மீண்ட வாழ்காளும் 
பெற்று வாழ்வாயென்று வாழ்த்துக் =a கொள்க, 4 குற்றம், 35 இலை 

களால் வேயப்பெற்ற Maer அர்த RIE முனிவருடைய. 
ம கட்டளையை.
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* தேனுவந்தனப் படலம் 

37, வோனை விட்டிடா “மகேசன 3தாணையும் “வழுவா 

கானை விட்டி டாத் “தவத் இதனான் யாகழுங் கலையா 

"அனை விட்டென துடலையே யருந்துதி யென்முன் 

“தேனை விட்'்டடி கழுவுதா 11௬ரத்''தடந் திறலோன். 

அரியேறு புகலுமாற்றம் 

18. கந்த வேணிகர் இளமையு நறுமலர்க் கணக்கை 
யந்த ‘Garona APG முற் றுடை யைநீ டயனார் 

தத்த பாருல களிப்பதை நீத் திவண் த்த 

சிற்த யேதுகொல் 'நிகொலோ கற்றறி சிறியோன். 

19. இறத்தல் நீசெயின் உய்யும் தொன்று“மே னையவாம் 
8பிறத்த லாகிய வுயிரெலாச் துயருறல் பெரிதால் 
*இறத்து “தேரி தாய்த். துணர் பெரி'தம ராடும் 
"மறத்தும் “ஆருயி ரடா.து” வென் கண்டிடும் வழக்கோய். 

20. 'ஊழி னன்பசு வொன்”றம முனி“கதத் SIGS 

யாழி சூழூல கேழையு மடுமென வஞ்சேல் - 
'ஏழி னோடிரு கோடியா னுதவுதி ₹யிசையால் 

ம் மாசற வுயர் கா் சனப்வறுகிவ? தாய். 
aisles Sea de a= = 2 os FR eal அவயய 

* நநஇனி என்னுச் தெய்வப் பசுவை வழிபட்டதைச்கூறும் படலம். 

க்கம் ஒன்று ௮ப்பசுவைப் பற்றிக்கொண்டு தன் வரலாறு அ௮னைத்துல் கூறச் 

.. கேட்ட தலீப மன்னன் ௮ச9ிங்கத்தினை இசர்து கூறுதல். 

19. 1 சிவலோகத்தை, £ தவபெருமான், 5 —— வுயிஸலாயுண் என்று இட்ட) 

- கட்டளையும், “வழுவாத, 5 காட்டினை. $£வூட்ட முனிவன், "இப் 

பசுவைவிட்டு, 3 தேனை ஒழுகவிட்டு, ? பாதங்களைச் கழுவுன்ற, 10 மார்பு, 
11 மிக்க ௨லியையுடைய திலீபன். ட 

18. 1 மன்ம,சனும் துதிக்கத்தக்க. 3 பொருர்தியுள்ளாய், 5 உன்னை எனக்கு உண 

வாகக்கொடுத்த, “நீதானோ. £ படித்தறிக்த மூடன். 

19. 1 இப்பசுவொன் றம். 2 மறத்றையவாகய, "3 உடம்பொடு தோன்றிய. 4௮ற 

ge நெறியில் நின்று, 5 சேர்மையாக இதனையாசாய்ர்தறிவாய். 

6 போசாடுன்ற, " மறத் துறையிலும், 8 உயிர்களைக் கொல்லாமல், ? புறக் 

காண்டுன் 2. | ச 

20. 1 ஊழ்வினையால், "(கொலைத் 2 இல்லில் அவ்டப்று அழுதலால், “8 வெகுட்சியால், 

ட் சாபத்த, 5 ஒன்பதுகோடி பசுக்களை ; பல என்பது கருத்து, ? புகழ். 

7 இசாய்ச்து. * மேன்மையையுடையவனே,



97, 

22. 
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இரத்து விண்ணவர் நகரினுஞ் சிறந்தொரு திருவின் 

வரத்து யர்த்திடு *நகருளாய் வழக்கினா னின்னை 

/யிரத்தும் பல்லுயிர்க் இரங்கிநின். 5புரத்தனை யினிதே 

TSS Cos னென்றிட் வென்றியம் புகழோன். 

வெடித்த டங்கயற்*கண்ணியர் *மைந்தர்வே தியர்'கோ 
. ₹தெடி.ற்கொ டுங்கொலை சூழ்தீஇிட 'நீக்கருத் இதிற் 

23. 

24, 

25.. 

"படி.ற்ற னாண்டமையிற் காப்பது காத்தது “பலியா 
விடி.ற்றனாவியை விடுத்திடா வேர் துமோர் வேந்தோ. 
முன்னை யா“னெம குலத்துக்கு “முூதல்வனோர் “மைத்தன் 
றன்னை யானிளங்“கன் நினுக் களித்தனன்'தலைநாட் 

பின்னை யானது பிழைப்பதோ பிறங்கு? *ரானிற் 

கென்னை யானளித் இடுவது மெங்குலத் இயல்பால். 
"கேட்டி மிப்பசு வப்பெருஞ் சு ரபியே “கேட்டை 
மிட்டி ௬ுங்கொலைதற்படா தென்னினு மியல்பால் 
வீட்ட ரும்பெரு வலியினார் 'புரத் தடை வெந்: 
8யூட்டி. னான்றன 'தாணைக்கும் தடையிடை யுளதோ. 
OSL] TES முன”தகட் டங்கியுங் *கனலா 
இிப்பெ ருந்துய ரானுமுய்ம் திடுமென இசையா 

- *மெய்ப்பு ரந்தனி விளங்குமா செய்துமேல்"விஸியிப் 
பொய்ப்பு ரத்தனை” யயிறிநீ யென்றுபின் புகலும். 

  

21. 
22. 

23. 

24, 

5. 

உறுதியான, * செல்வச் சிறப்பால், 8 அயோத்தி, 4 வேண்டுதும். 8 உடலை, 
ச ‘ afm க ss” ஓது 6 2 1 தாவுன்ற, *% weet, 3றுவர், 4 பசுக்கள், 3 பெரிய, 6 விலக்குதற் 
கரிய, * அகப்பட்டால், 8 காக்கவேண்டும். 1 பயன்படாவிட்டால்.' 

1 மூன்னுள்ளவன், ?£ எம் குலத்துக்கு, 3 மனுநீதிகண்ட சோழன். 4 வீத 

விடக்கன். ் கன்றைக் கொன்ற குற்றத் தன்பொருட்டு, 6 முற்காலத்தில். 
* அம்முறையில் தவறலாமோ, 8 இப்பசுவைக் காத்தற்பொருட்டு, 

1 கேட்பாய், ” கரமதேனுஷே கெடுதலை, 4 ஆக்குனெற, 5 தன்னைப் 

பொருந்தாது. * 6 அழித்தற்கரிய, 1" முப்புரத்தின்கண், 8 வெபெருமான். 
(எதிர்ப்பட்ட உயிர்களெல்லாம் உண்பாய் என இச்9க்கத்தை கோக் 

இறைவன் இட்ட) கட்டளை. 7 
1 இறுமையை, 2 உடம்பிற்கு. * வயிற்றுத்தியும். * சுடாது, 5 புகழாகய. 

6 .உண்மையுடம்பை, 7 அழி௫ன் ற. ” உண்டுப௫ தஇீர்வாய்,



26. 

27. 
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தாக்கு பேருவ கைக்கடல் தழுவு£சற் சங்கம் 

வாக்கி னான்”.மொழி யெதிர்சொல வருவே த*வழக்கால் 

நீக்க லாதிவ £“ணெம்மொடு மினிதுதேர் பட்ட 

போக்க லாதபே £ரளியைநீ பிரிப்பதும் புகழோ. 

அரச கோளரி£யின்னணம் இரப்பதின் நரியே . 

8றுரைசெ யாதொளிர் தன் “றலை சாய்த்தலு மூயர்தார் 

. *வரைசெய்”வாகுபத் தந்தனி தீர்ந்தது வரி£விற் 

28. 

99, 1 

றரைசெ யாவெதிர் வீழ்த்தன”னுவகையின் றலையான். 

1அஆழ்தலைக் கருது மாவிட். டரிய“தன் மெய்யி லாஸி 

*வீழ்தலைக் கருதி னான்றன் *புறத்திடை வீழா ஈநின்ற 
*தாழ்தலைக் கருகா “மேலோர் தடக்கையால் விசும்பி னின் 1 

OAT Lp BOS 568 வீழ்த்த கற்பக மலர்ப்பூ மாரி. 

!தவப்பயத் துற்ற தோர்நந் “தலைக்கன் று 3வருஇ apa 

“அவப்பயத் அமுத த “செல்வத் தரும்பொருள் 

வருதி யெண்ணில் 

5 நவப்பயத் தளிக்குற் ந் தெய்வ நன்மணி வருதி யென்னப் 

“பவப்பயத் தரிய தேனுப் பரித்தினி தழைத்த தன்றே. 

  

96. 

27. 

98. 

29, 

lugs. 3 பெரியோர் கூட்டுளவு.. , “சொற்களை முன்நின்று Cus sere, 

கீ தொன்று தொட்ட முறை, பெரியோர் உறவு உரையாடுதலால் நிகழுமென் 

பது முறை, £ (உன்னுடன் இத்.தணையும் உரையாடிய) எம்முடன், 

fe சட்பை, . 

1 தீலிபன், இவ்வாறு நின்று வேண்ட என்க. 3 பின் ஒன் முங்கூருமல், 

* தலையைச் சாய்த்த அளவில். 5 மலையையொத்த, £ தோட்கசட்டும். " வில்லை 

நிலத்.இிலிட்டு, 8 மடழ்ச்சியிற் இறர் சவனாய், ் 
1 இறத்தல். தன் உடம்பில். £ இங்கம், 4 விழுச் உண்ணு தலை, 5 இலீபன்.. 

6 நூ.ஐூல். 7 முற்று, மேன்மையைக் கருதுூன்ற, தேவர். 10 அவன் 

ஈல்வாழ்வைக் கருதி: பூமாரி வீழா ரின்ற எனக் கூட்கே, 

1 தவப்பயனால் அடைச்தசான, £ தலையீற்துச் சன்றே. 3 எழுக்தவருவாய். 

4 பயனற்ற நெறியில், 5 செல்வச்ட் செல்வமே. $ புதிய பயன்களை. 

* (தன்னை வழிபட்டாரை) பாவமாகிய பயனில் விடுதல் இல்லாத. 

உவப்பினால் திணை மயககிற்த,



30. 

81. 
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துடித்தன னெழுந்து?மோற்ற நல்கிய துணிவாற் றன்னைப் 
பிடி த்*தயின் றிடுவான் வேட்ட பெரும்படச் சங்கங் காணான் 
*செடிச்சிறு செம்பொற் கண்ண நீ£தேக்குபா லூட்டச் “சேயை 
யடி.த் தினி இரங்கி நின்்ற£வன்னையி னாவைக் கண்டான். 
'கண்பிரித் தியன்ற”மாயக் சாட்சிய'மெனதே ‘Car poor 
“ஜெண்பிரித் அணசே லென்னா'லென்பெறற் 

'கஇசைத்தா யென்ன 
 கண்பிரித் இடாத தேனு தவிறலுங் "கலியை நாளும் 

மண்பிரித் தளிக்கு மாறோர் மைந்தனைத் தருதி யென்றான். 

'காய்ப்புற வுள்ளத் துள்ளே*கனல்படக் கிடந்த “சிந்தை 
*நீப்புற வென. தீம்பால் அய்க்கு.தி நிருப வென்ன 

“எய்ப்புற நின்ற கன்று நுகர்ந்தபி னியைக்.அு கொண்ட 
*வாய்ப்புறும்'யாக சேடம்”வாங்குபு நூகர்வ னென்ஞுன். 

புறநிலை புகாது“தீது புல்லுபு பொலிந்து “பொய்யா 
*அற நிலைப் பால தாய அம்மொழிக் “கமைத்து போகா 
*விறனிலைக் கதர்வேற் "கண்ணி பூசனை கொண்டு “வேதத் 
திற,நிலைத் தகைய வேள்விச் சாலைவாய்ச் சேர்ந்த தன்றே. 
  

30. 

“BL. 

32. 

38. 

1 அடிப்புற்று; முற்றெச்சம். £ வருதியென்று அழைத்த துணிவினால் அடித்து 
எழுந்து oars.  உண்ணுதற்கு விரும்பிய, * ஒளி, 5 நிறைத்த பாலை. 

6 புதல்வனை. " தாயைப்போல், 

1 (உன்னுடைய) கட்பார்ஓவயை வேறுபடுத்தி, £ மாயையின் தோற்றமும் 5. 

என்னைப்பற்றியகாகக் காணப்பட்ட இிக்கவுருவமும், 3 என்னுடைய செயலே 

, “யான் வேது Rasen Can என்று. £ உள்ளத்தால் பிரித்து உணசாதே, 

Surg பெததற்கு. * (இவ்வழிபாட்டிற்) பொருக்கதினாய், £ ஈட்பைக் 

செடுச்சுவிடாத. * வறுமையை. 10 பூமியினின்றும் விலக்க, ் 5 
டட தழும்பேறவும், * சுட்டு வருத் சம்படியும். 3 நினைவு; புதல்வற் பேதின்மை 

யால் உள்ளத் துள்ளே உற, பட, இடந்த நினைவு என்க, “நீங்க, 5 (உண்ணு 
தற்குப்) பொருக்திரின்ற, 6 ஏற்றதான £ வேள்விக்குப் பயன்படுத்தி- 
யெஞ்”ய௰த. 9 (விட்டர்தரப்) பெற்று, 

கன்று குடித்தும் வேள்விக்குப் பயன்படுத்தியும் எஞ்சிய பகலை வூட்டர் தரப் 
பெற்று அுகர்வேன் என்ளுர், ் 

3 பர்வத்திற்புகாது, 3 நீதியைப் பொருர்தி. £ உண்மையான, 4 அறமெறியின் 
பகுதியான, .5 உடன்பட்டுச் சென்று. 6 வெற்றிபொருர்திய, 7 சுதக்கணை, 
5 வேத விதி நிலைபெற்ற, — ் 

கன்றுண்டபின் நுகர்தல் புறஙிலை புகாத.தம், யாகசேடம் வாகங்குபு நகர்தல் அற 
நிலைப் பால.தூம் ஆயின. .
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4, மூறிபெற்ற திறத்த தேனு வருளினை “முறையிற் போற்றி 
sa வாற்றை யெல்லா நெடுந்தவற் குரைத்த லோடும் 

“கு திபெத் ற முறையிற் நீம்பால் கொள்கெனக் 

கொடுத்தா னுண்டு 

“வெறிபெற்ற தாரி ஞனும்-விஞ்செழிற் சாலை மீண்டான். 

சிவப்பிரகாசரியற்றிய 

பிரபுலிங்க லீலை: 

கைலைச்சிறப்பு 

JL. க்ண்பிசைந் ௦ சொரு சே யின்னுங் “கலுழினுந் ரகக் 

“கொ டுப்பன் . 

மண்பிசைந் அண்ட - மாயன் Sind BL 'வலிய னல்லன் 

,நண்பிசைத் ,திறைவ ஸனுக்கே நாமிட மாவ மென்று 

“ பண்பிசைந் 'தலைதி ரண்ட பரிசினின் றிிமக் குன்றம். 

8. ஒழுகுது மருவி யீட்டம் ஓலியினால் 'தகுவெண். டங்கள் 

பழகுறு முடற்க ளங்காற் 'பாகசா தனன்கூர்ஙு கோட்டு 

மழ*களி நுமிழ்ம தத்தால் மலர்மிசைக் கடவு “ஞர்.இ 

_ யழகுறு நடையா லன்றி யறிதரப் படாவக் குன் நில். 

  ee ee ee ee Site Se eg gee 

“34. 1 @eréisaflt Cure p. * முறையாகத் அதித்து, * வழியில சடக்த வசலாத 

மூழுதையும். 1 குறித்த முறைப்படியே, 5 ஈறுமணம். 0 மிக்க அழகு. 

1, 1 உபமன்னிய மூணிவர்,  * அழுதாலும், 3 (பாற்கடலாகய) தன்னை, 1 Re 

் .. : பெருமான்) கோடுத்.துவிடுவான். 5 தடுக்க, 6. தன் குணத்தொடு பொருக்தி. 

* பாற்கடல் ; ஆகுபெயர். உபமன்னிய முனிவர் குழவிப் பருவத்தே UA 

பொருது அ௮ழுதல்கண்டு இறைவன் அவர்க்குப் பாற்கடலை உண்பித்தனர் 

என்பது வாலாது, 4! பாலுக்குப் பாலகன் வேண்டி. யமுஇடப் பாற்கட லீர்த 

Saver” “me Rateineremm காண்சு, 

த. 3 இக்திரன். 8 ஐராவதம், * அன்னம், அருவி முதலிய சான்கும்  இலன்கித 

முூடையன ஆதலின் ௮வை ஓலி மு தலியவற்றாலன்றிக் கைலைமலையில் அதியப் 

படாவென்பதாம், Os மஹழையாமையணி; பொதுக் குணத்தினால் ஒற்றுமை 

யுடைய இசண்டு பொருள்களுக்கு ஒரு காரணத்தால் வேற்துமை தோன்றக் 

கூறு 5ல் இவவணியின் விதியாம்,
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விளவல நாட்டூச் சிறப்பு 

3. *“பொனறக்க யிற்றிற் புகழையின் சொல்லெனும் 

விறற்க யிற்றின் விருத்தைக் குரவர்சொல். 

“மறைக்க யிற்றின் மனத்தைக் ,திருவைநல் 

அறக்க யிற்றின் “ அணைப்பு *ரெங்குமே. 

4, வறிய னாவன் வடதிசை * மன்னவன் 

- அறிவி லாளன் “அனத்தனு மாவீனேர் ' 

சிறிய னாவன் சிலைமதன் பூம்'பொழில் 

வெறியு லாவும் விளவலத் தெய்தினே. 

வனவசை மாநகரச் "சிறப்பு 

5. தாழ்ந்தோ Guia சென்றுமிக Spe EE aT தாழ்வ 

சென்று! மறஞ் 

சூழ்ந்தோ ருரைக்கு மூரைகண்டாம் மதில்சூழ் இடந்த. 

'தொல்லகழி 

“தாழ்ந்தோ rom நன் மணிமுடி மேல்” நின்றன் 

.  ுய்ர்ந்து “தடவரையைச் 

குற்த்தோர் “வரையின் * உதிப்பவன்றுட் கீழ்தின் றது 

உ போய்ச் குழெயிலே. 
  

3, } பொதுமையாகயெ ale dene 5 “ Qurggatsee Qurex pe gearyw yap” 

என்றது சாண்சு, ? வெற்றி, 5 மந்திரம், * கட்டுபவர், 5 யாண்டுமுள்ளனர். 

பொதுமையால்' புகழையும், இன்சொல்லால் விருச்தையும், குசவர் அறிவுஅ.தீ.திய 

மறைமொழியால் உள்ளத்தையும், ௮றத்.தாற் பொருளையும் அர்சாட்டு மக்கள் 

பிண்ப்பமென்ன, 

4. 1 குபோன், “BBC ear, ் அழகு, 4 சோலையின் மணம், அச்சாட்டு 

மக்கள், குபே£ன், அனந்தன், மன்மதன் என்பவரினும் இறந்த செல்வமும் 

கல்வியும் அழகும் உடையராவர் என்பதாம், 

! உருவின் மைசர்தரில் வேனில்வேட் குடைகுச ரில்லை. 

பொருளி லார்களில் தன தனைப் பொருவிலா ரில்லை 

தெருளின் மாக்களிற் சேடனிற் ரூழ்குஈ ரில்லை 

அருளி லரர்களில் ஐர்.தர நிகர்க்கலா ரில்லை. (ரைடதம்; : ச்௪ச---69) 
என்ற பாடலை ஒப்புசோக்குக, ் 3 

5, 1 நீதி நூல்களை ஆய்ச்தவர், £ €ழ்சோக்சச் சென்று. கின்றது, “மேருமலை, 

6 உதயூரியிற்றோன் தும் சூரியன் ் ் 

அகழி சாகருலகம்வரசை ஆழ்ர் துள்ளதென்றும் மதில் சூரிய மண்டலம்வசை யுயர்ச் 

அள்ளசதென்றும் கூறியவாரறும். வேற்றுப் பொருள் வைப்பணி,



6. 

— 161 — 

சொற்போர் புரிவர் தான்மறை” யா றங்க மூணர்ந்த। 

“தொழுகுலத்தோர் | 

விற்போர் புரிவர் தெடியசிலை Sam னனைய விறல்வேத்தர் 

பொத்போர் புரிவர் பிறர்பொருளுத் ஈதமபோற் 

உடுப்போர்க். குடுக்குந் screen ray உண்போர்க் 

பேணிப் புரிவணிகர் 

தெற்போர் புரிவர் அத்தகரில் வேளாண் 

் குலத்து வதற்கு 

குண்ணும் பொருள்களால் 

தொடுப்போர்க் கெடுக்கு”" மலர்களால் 

அணியோர்க்' கணியுஞ் சுடரிழையால் 

அமிப்போரக் கடுக்கு மண்களால் குறைபா டுடைய 

GM BH TE ன் 
கொடுப்போர்க் இரப்பா -ரில்லாத குறையொன் 

அள_து கூறுங்கால்.. 

  

௧ 

7. 

I இருக்கு முதலியன. ” கற்பம், சர்தம், கணிதம், நிருத்தம், சிட்சை, வியாகரணம். 

8 அந்தணர், * பொன் குவியல், 5 தம்முடைய பொருள்போலக் காத்து) 

** வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் , பேணிப், பிறவும் தமபோம். செயின் ?? 

என்த குறட் கருத்து வர்தளது, 

க்ககர்; 'இசப்போர் இல்லாத குறையுடையதன்றி உடை உணவு oe 

குறைபாடுடையதன்.து என்பதாம்: 

Qa 21
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ஈச னளித்த வொருகோட்டி 'யானைக் “கியாங்க ஸிணையாயின் 
வாச எத்தான் Srig@ere டி யானை யெம்மை 

“மானுமெனும் 

பாச வுரற்கா லியானையொடு'பாண்டி லிழுக்கும் “பகடுயரில் 
“தேச னிரதப் பரி'சிறந்த வென்னும் பரிகள் தெருவகலா. 

-. மோகினி தன் மகள் மாயையை வளர்த்தல் 

மிடி.ய ey Horus யாளனச்செய்- விளையக் காக்குஞ் 

செயல்போலப் 

படியில் கல்வி விரும்பினோன் பாடம் போற்று மதுபோல 

“ஓடி.வில் செங்கோல் nants aif om உலகம் புரக்கு 

௫ pe போலக் 
கொடிய சோன்பு செய்இன்ற் (கொடியை வளர்த்தாள் 

௨... மோகினியே. 
  

#8. 

9, 

1 யானைமுகக் கடவுளுக்கு,  £ (துசண்டுகொம்புடைய) யாங்கள். - * இந்திரனை, 

& ஐசாவதம், 5 ஓக்குமென்று சொல்லுகின்ற, 0 கயிறு, " வண்டி. எருமைக் 

கடாக்கள் (சூரியன் தேர்க் கு .திரைகளினும்) alt ea pe 4 etme 

தேர்ச்குதிரைகள், 10 எம்மினுஞ் சறச்தனவாகும், ” ் 

ஒருகொம்பு யானை இருகொம்பு யானை நான்கு கொம்பு யானையெனக் கூறப்பட்ட 

மூன்றனுள் இச்ஈகர வீதியில் திரியும் இருகொம்பு யானைகள், ஒருகொம்பு 

யானையை யாங்கள் நிகர்ப்பேமாயின் சான்கு கொம்பு யானை எங்களை 

நிகர்க்கும், யாகங்கள் ௮தனை ஒவ்வேமாயின் சான்குகொம்பு யானையும் எங்களை 

sang என்று கூறன்றன. இவ்வாறே, வண்டியை இழுத்துச் செல்லும் 

எருமைக் கடாக்கள், . சூரியன் தேர்க்குதிரைகள், ஒரு வேலஃையுமின்றி 

வீதியில் திரியும் குதிரைகள் எனப் பிற்பகுதியிலும் மூன்றுவகை கூறப்பட் 

டுள்ளன, அவற்றுள், இசண்டு சக்கரங்களையுடைய வண்டியை Bus w F 

செல்லும் இரண்டு எருமைக்கடாக்கள், ஒற்றைச் " சக்கரத்தையுடைய 

சூரியன் தேரையிழுக்கும் ஒழு குதிரைகளைக்காட்டினும் உயர்வெய்த மானால் 

௮க்குதிசைகள் எம்மினுஞ் சமர் தனவாகும். அக்கடாக்கள் அக்குதிரை 
களினும் உயாச்சியுுவாயின், அக்குகிரைகள் எம்மினும் சிறர்தனவாசா ; 
ஒருவேலையுமின்றித் இரிஏின்.௦்யாமே அவற்றிலும் மேம்பாடுடையமாவேம் 

என்௮ தெருவில் இரியும் குதிரைகள் = pier per, ் 
இத்தகைய யானைகளும் குதிரைகளும் வேலையின் றித் தருக்இத் தெருவில் mn 

இன்றன என ௮ச்நரத்தின் செல்வமிகுதி கூறியவாறு, 
1 ஒரு வயலையுடையவன். .* கெடுதலில்லாத, ? (உடலை) வருத்துதற்கு ஏ.வான, 

* பூங்கொடிபோன்ற மாயையை,: 4 வையக மனை த்தையும் வறிஞன் ஒம்புமோர், 
செய்யெனக் காத்தினி தரசு செய்கன்றான் ?' (கம்பராமா) என்ற செய்யுட் 
கருத்து இதன்கண் அமைந்துள்ள அ,
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; மாயை வளர்தல் 
10. குழு லும் யாமும் இனியவெனக் கூறு வண்ண மென்*கனிவாய் 

maaan மொழிநீ ச்ம் உட: :ந்கின்பம் மருவ வோடி. 
்  மேல்விழுத்தும் 
பவிழையு Lois Bor மிகவினிமை விகாய நுகருஞ் 

சுவை£யடி சில் 
- செழிய சிறுகை யா£லக£த்:து அஞ் செய்தாள் மோகம் 

் ஈன்மோரை. 
மாயை பேதும்பைப்பருவமடைதல் 

ti, 3 அன்ன கடையும் ‘render’ ஐயர் நடையுத் 
தளர்வெய்தக் 

“க்வி கடக்கு நடைகற்முள் கரும்பு கசக்கு மொழிபெற்முள் 
மன்னு மலர்வீழ் “சுரும்பனய மைந்தர் பார்வைக் 

குறிப்புணர்த்தாள் 
தன்னை ஈயரிய ளெனவறித்து தானே மனத்திற் றருக்குற்றாள். 

12. இந்தக் கன்னி மதிமுழுதோக் கெய்திச் செவ்வாய்: 

வலியடை நீ௮ 
சந்தச் “சிங்கத் தனையடுத்த தக்க: வரவின் வலிசார்த்.து 
"pion as "கொடி.மீ னத்தலைவன் முனிவ ராகும் 

பகைவெல்லக் 

கந்தப் *பகழி பலாவேழக் கருப்புச் சிலையிற் மெடுத்தனனால். 

10. 1 குழலிசையும் யாழின் இசையும், £ கொவ்வைக்கனி, எழுத். தவடிவம்பெற்றுச் 
அகதிக் அமன்கிசாது, * விரும்பும், 5 உறழ்பொருள௪. 6 சொத்தை. 
* அழாவியும்.  * தசைவிளைத்தாள். :*குழலினிதி யாழினிது ?? !' மக்கள் 
மெய்திண்டல் ?' * அமிழ்தினும் ஆழ்ற இனிதே ?? என்ற குறட்கருத்துக்கள் 
அமைக்திருத்தல் காண்க, 

11, ட் பறவை. "சோறு, 3° முனிவசர் ஒழுக்கமும், 4 வண்டு, 5 (பிறமகளிரில்) 

Apt sa@er on gy ௪ ; 
12. 1 மாயை, ” சர்திரன்போன்ற முகம். 3 கட்பார்வை, 4 சப வல் இடை 

போன்ற இடை. பாம்பின் படத்தையொத்த அகிரா, ் மு.தன்மை. 
* மீனக்கொடியையுடைய மன்மதன், * மலர்ப்பாணங்கள். ? இருபெயசொட்டு, 

கன்னி ஒசையிலுள்ள சந்தரனது முழுப்பார்வையும், செவ்வாயும் இக்க தசையி 

ள்ள இசாகுவும் வலுப்பெற்றிருக்சலும் ஆயெ கோசாசபலம் பார்த்துப் 
போர்க்குச் செல்லும் ௮சர் செய்தி மன்மதன் மேலேற்றிச் கூறப்பட்ட. 

- அடைமொழி ஒப்புமையாற்றலால் ௮அல்பொகுட்செய்தி தோன்றப் புகழ் 
பொருட்செய்தியைச் சொல்லுதலால் இ சுருங்கச் சொல்லலணியாம்.



13. 

74 

15. 

16. 
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மாயைக்கு "அணிகலம். பூட்டூதல் 

1 அடுத்து மாதவம் அழிமினென் றனங்கவேள் ”தமக்கு 

விடுத்த “வோலையைக் கண்கள் தம் மேற்பழி விளம்பிற் 

கொடுத்த வேண்மிசை தஇிந்தைகூ அதற்குவைத் திருத்தல் . 

கடுத்து வாழ்தர வொருத்திபொன் “னோலைகா தணித்தாள். 

தன்னை 'நிந்தைசெய் வெண்ணகை ஒேற்பழி சார : 

மன்னி ₹யங்க து நிகாற வாழ்'மனை வாய்தன். 

முன்னி றச் இடு வேனென “ஞான் ௮கொள் முறைமை. 

“யென்ன வெண்“மணி 'மூக்கணி யொருத்திகின் நிட்டாள். 

கன்னி யத்தம்வத் இனமணிக் கற்'கட கத்தின் 

மன்னி யுற்றதற் பு ;மென “வளைபல காக்க 

வின்னு தற்கருங் கண்மட. மா.துகை விளங்கப் .- 

பொன்னி னற்கட கம்புனைச் தனளொரு பூவை. 
ஆயு 'மின்சுவை “தரச்செலுங் கையுட “னடுத்து 

வாயி னொண்கவின் *காணிய மருவு மாபோல் 

மாயை தன்கையிற் பொற்கட் கத்தின்முன் வனைச்தாள் 
தாய செம்பவ எங்கலாக் கோத்தொரு தோகை, 

  

18. 

14. 

15. 

16. 

1 (gp pedlater) OsGae. i) (கண்களாயெ) தங்களுக்கு அனுப்பிய. 3 இரு 
முகத்தை, 4 ஓத்த. காதணி ் . 

ஒப்பாகாதென்று பழிக்கன்ற. : பற்கள், 9 அப்பற்கள். 4 கீடாயெ வாயின் 
முன்னிடத்தே. 5 5தூக்ட்டுக்கொள்ளும், a i 

“4 

பு மூத்து 7 புல்லாக்கு. மூக்கில் 
புல்லாக்கடுவத பல்லுக்குத் தோற்ற மூத் தானது அசன்மேல்.பழிசுமத்து தற்கு 
அதன் வீடாகிய வாயின்முன் ஞான் கொண்ட அபேோஜுமென்பதாம். 
மாயையின் கரங்கள். ?கடகத்தினுள்ளே நிலைபெற்றிருப்ப.த. 
கன்னி ஒசைக்குரிய ௮த்தகாள் Spat ஒரையில் சிலேபெற்திருப்பத வியப்பு 
என்ற பொருளும் தோன்றுதல் காண்க, 

இனிய சுவையுள்ள உணவுப் பொருள்களை, 

5சேர்க்இருக்கு மாறுபோல, 

வழச்கு, 

ஊட்ட,  *கூடி, * பார்க்ச, 

கைக்கடகத்தின்றுன் பவளமணிதல் - பண்டைய 

3 வளையல்கள்,
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௨. மாயையின் தோற்றப் போலிவு 

17. வீர வேள்வளை யாதசெங் கரும்பவன் வில்லின் 

நாரி மேலிடா மலர்*மதஅ விலாநதை மதியம் 

காரு மூதமின் கடற்பிற வாதவின் om (Lp SLD 

வேரி லாதபூங் கொடியென விளங்கினள் மாயை. 

, மாயையின் ஆய வேள்ளத்தைக்கண்டுூ ஆடவர் டயங்கல் 

18. - பஇனத்தியல் பாமறி வென்ப துண்மையே . 

் மன த்.துயர் செயு.மயல் மாற்று நிறு தான், 

அனிச்சமெல் லடி.மினார் 4 நூதல டுத்தலும் 

பனித், துடல் வெதும்பு?மால் படுத்த லாலென்பார். 

19. 1இக்குழு மகளிருள் யார்வ னப்பினால் 

் 2மிக்கவ ளெனத்“தமை வினாவி னாரெதிர் 
. முக்கனி களுட்சுவை முதிர்ச்சி பெற்றுள 

தெக்கனி யதனைதநீர் இயம்பு வீென்பார், 

மாயை, சந்திரனைப் பழித்தல் 

90. 3 தாய்வா யடைந்து மிகுதி. தலையை மோதி மோதிச் 

SBT WONT WL fies புடன்பிறத்தா ளிருந்து வாழுங் 

சலித் தல றக் 

கடி மனையை 

நீவா Glam Up து வத்தழிப்பா யென்று லத்தோ ் நிலையின் றித் 

தேய்வாய் நின்னோ டி யையில்லா என்னை யென்ன செய்யாயே. 
  

17. 1 
18, 

19. 1 

11 3 

சாண்: " கல்கம். விலக்கு உருவகம். இது விலக்கு உரு 

1 அறிவு தான் சேர்ர்த இனத்தின் தன்மைக்தாம், £காம மயக்கத்தை. 

8 இருந, 4 நெற்றி. 5 வெயர்த் தா; சடுங்கயெனலுமாம். © காமமயக்கத்தை 

விளைத்தலால், நீத மால்படுக் கலால் (எம்) உடல் பனித்து,வெதும்பும் என்சு, 

இக்கூட்டத்திலுள்ள, ? இறச்தவள். 8 தம்மைக் கேட்டவர்க்கு, 4 மச, 

பலா, வாழை, ன ச ் 
தாயிடம் (கடல்) தோன்றி, *(அர்தாய்) தலையை அடித்த அடித்துச் சலிப் 

புற்றுக் சதறும்படி. £ வெகுள்வாய் எனவும். (கடல்நீர்) சாவிக் கரையை 

யடைக்து மிகுர்த அலைகளை மோதிமோஇச் சலசலத்து ஓலிக்கும்படி எரிப்பாய் 
எனவும் இருபொருள் கொள்க. * இருமகளன். £ தாமரைப்பூ. ். நிலேத்தலின்றித் 

சேய்ச் துபோவாய். 

சக்இசன் உஇக்குங்கால் கடல்நீர் பேரொலி செய்தலும் தாமரை மலர் குவிதலும் 

இயல்பு. பெற்றாட்கும் உடன்பிறச்தாட்கும் துன்பம் விளைக்கும் நீ, 

உள் னோடு ஈறி.ஙர் சொடர்பில்லாத என்னை என்னதான் செய்யமாட்டாய் 

என்று இசக்கி கூறியது.



21. 

22. 

23. 

21. 

22. 

23. 
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அங்க மதில்தன் சிருக்தஇனோன் ஆங்க மல்லா 

அவிர்சடைமேல் 

தங்க திலான் இிட்டதுநின் கொடுமை கருதித் 

தானன்ரோ 

பொங்கு மமூத கலையென்ன தின்னைப்£புகறல். வெண்டிங்காள் 

இங்கு மனிதர் காராட்டை வெள்ளா டென்ப தேய்க்குமால். 

தென்றலைப் பழித்தல் 

கொல்லா தோன்பு மூனியமலையில் தோன்றி யென்னைக் 

கொல்கின் முய் 

பொல்லா “மந்த மாருதமே யென்னோ கருணை பூண்டிலாய் 

சொல்லாய் திருப்பாற் கடலினிடைத் தோன்றுவங் “கடுவிற் 

றன்குணமே 

யல்லா லமுத குணமுண்டோ நின்ன. வெறுப்ப ததிவன்றே. 

குயிலைப் பழித்தல் 

அகளிர்த்து பொழுதே இன்ருர்ல்கே ளாமூன் னோடிற் 

*நின்றதாய் 
தத்தின்: "வளர்த்த தாய்குரல்கேட் டலுமே கடுங்கத் 

'அரந்ததால் 
பயத்த மலர்ப்பூங்.காவகத்தி லிருந்.அ பல்காற் கூவினாற் 

*செயிர்த்து நின்னைக் குயிலேதர்ன் வெறுத்தல் செப்ப: 

வேண்டுமோ. 

1 உடம்பில் ) கழுத்தில், * வபெருமான். '" சொல்லுதல், ஈஞ்ினுல் கொடிய 

நின்னை அ௮ருதகலை என்றல், காராட்டை வெள்ளாடென வழங்கும் மங்கலக் 

கருதிய தகுதி வழக்குப்போலும் என்பதாம், ட்ட 

1 பொதியில் மலை, ” இளர் தென்றற்காற்றே. ”சஞ்சில், பிறப்பிடத்தாலும் இனத் 
தாலும் ஒருவர் இயற்சை மாரூதென்பதாம், *! பிறந ததெகல்கள் பிரான் மலயச் 

இடை, எறர் தணைர்சத தெய்வநீர் சாட்டினிழ், புறம்பணை த்தடீம் பொங்கழல் 

வீசிட, மறம்பயின் 2 தெக்கோ நி.மிழ்மாருதம்?? என்னும். சேக்கிழார் இருவாக்கு 

இக்கு நினைக்கத்தக்கத. 

1 முட்டையாய் ஈன்ற அப்பொழுதே; £ குயில், 3 காகம், 4 அசத்திவிட்ட த, 
5 பயனைத் தருன்ற, 6 வெகுண்டு, (! வருர்தி ஈன்றாள் மறந்தொழிர்தாள் 

வளர்தீதாள் சொற்கேட்.டில்கடிர்சாள் ?? என்னும் ரர்தாமணிச் செய்யுளை 

a நினைக்க,
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மத்தளிகனாய்வந்த அல்லமன்பால் மாயை காதல்கோண்டமை யறிந்து 

24, 

(25. 

மோகினி கடிந்துரத்தல். 

மானமு முயிரு மொருங்குகில் லாத வழியுயிர் தன்னையே 

விடுத்துத் 
ST GND! பொருளாய் மானமே கொ௫நைமுன் 'தந்ைதை தன் 

௨... செவிப்படி “லென்னாம் 
“பானுவு .மதியு மியங்குறு மளவும் பழியிது வழிவழி 

வராதோ 
sural வருந்தி மீன்றது மிதற்கோ எனசெய்தாய் 

பாவியென்'நிசைப்பாள். 

'குரவர்தா மியைத்து கொடுத்தில ராயிற் குமரவே ளனையவ 

2 ... ரெனினும் 

அருவரா நிற்பர் தந்தைதாய் தங்கள் ஆணையி னொழுகுகன் 

னியர்தாம் 

3 

.. உருவிலா ரெனினுவ் குரவருண் மஇழ்வுற் ‘yy soy a 
னனையவர் தம்மைப் 

பரவுவான் கடவு ளாகவே நினைத்து “பண்பொடும் பயிலுவ 

்... ரன்றே, 
  

24. 1 மமகாசன் என்னும் ௮சசன். 

25, 
உதி 

-? என்ன விளையும். 5 சூரியன், 4 சொல்லுவாள், 

*' மயிர் நீப்பின் வாழாக் கவரிமா வன்னார், உயிச் நீப்பர் மாணம்வரின் 1? என்றும். 

தெய்வப் புலவர், - 
1 2 . . 2 ப் 3 int . * e SENS SIU HGUG SH, (மணமகனாவார்) வடிவழூல்லாசாயினும், 

* (அவர்க்கு) மணஞ்செய்து கொடுத்தால், 5, அவர் குணத்தோடும் பொருச்தப் 
- பழகுவர். '
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26. மண்ம்புரி வதன்முன் குரவரா ணையினு மணவினை முற்றிய 

.... பின்னர் 

இணங்குற வ்ருள்செய்கொழுதனு யி னு மிருப்பா்“தம் 

வய.மில சென்றும் 

அணங்கே யவர்தா மென்பதை யறித்தும் *அடாதவிச் 

*செயலினைச் செய்தாய் 

'பிணங்குவா ரிலையென் நிருத்தனை போலும் பேதைநி 

் Ghana (poll é aren. 

97... டது மானிடப் பிறப்பு” வாய்த் துநல் 

... ஏடவிழ் மலரினால் இறையைப் பூசியார் 

*பாடமை தாளெலாம் *பாழ்க்கி றைப்பரால் 

. மூடரை யெண்ணுங்கால் முத்தி நிற்பரே. 

28. .1காம்படு *தோளிமுக் கண்ணன் முண்மலர் - 

தேம்படு மலர்கொடு பூசை செய்பவர் 

பாம்பொடு பழகிலாப் பாம னென்றவர் 

பூம்பத Loom LB Lp fb அலகம் போற்றுமே. 

29. 'தோய்ப்பிறப் பிலாதகண் ஹூதலைப்“பூசியா 

வாய்ப்புறத் தலைக்கொரு'மதிபெ மு “நரன் 

ஆய்ப்பிறப் புற்றின் அறிஞ செள்ளுமு 
நாய்ப்பிறப் பாற்றவு "நன்று நன்றரோ.. 

ன் ் ் ச 

20. 1 கணவன், * எச்சாளும் தம் Susans இல்லாதவசாவர். £ (குடிப்பிறப்பு 

மூ.தலிய தகுதிக்கு) ஏலாத, 4 மத்தளக்காசனாய்வர்த' அல்லமன்பாற், காதல் 

கொள்ளுதல். £ சண்டையிடுவார், : 

விமலை சிவபூசையின் பேருமையை மாயைக்குக் கூறுதல் 

27. 1 பெருமை, ” ஜெட்க்சப்பெற்றும். 8 உண்டாதல் ; பெருமையுமாம், * பாழ் 
- நிலத்.இிற்கு ரீர் இறைப்பவர்போன்து வீணாகக் கழித் தவராவர், 

28, 1 மூங்கில். £ ௮ண்மை விளி, * பாம்பணிகளோடு பழகாமை இவர்க்கு வேறுபாடு. 

29. 1 துன்பத்தைச் செய்யும் பிறவி, 5 பூசித்து, * தலைக்கு ஒருமதி வாய்ப்புறப் ' 

பெரு எனக்கூட்டுக, * சச்இரன், ஏவெசாரூப்பியம் பெறாத என்பது பொருள். 

5 மனிதனாக, மிகவும், " அடுக்குத்தொடர் மக்கட் பிறப்பின் இழிவை 

- யுணர்த்திற்று, ்
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சிவப்பிரகாசர் இயற்றிய 

€காளத்திப்புராணம் 

கறக்கும் 

i; 'அமுஅுறழ் pines மத்தம் “ஐயசந் தனமெல் வாசங் 
_ கமழ்குளிர் தென்ற லென்று£கரையரும் பொருள்*ப டாமல் 

“இமிழ்ஈகடல் வரைப்பெ one see "ஹறெண்பொருள் படுதா 

"டெள்ளித் 
- *தமிழ்முதல் பிறக்கு காடாயத் தயங்குமாற் பாண்டி. தாடு. 

2. 1தன்கால் சுமக்கும் “உறுப்பிலான் தன்னே வலரால் 

  

£ நிலைகலங்கிப் ' 
, “பொன்கால் *இதலை முகை'மடவார்ப் பொருத்து “துணையா - 

மாநிலத்து 
"வனகால் தரியா துழல்வாரைக் தலையாற் சுமக்கு - - ௪ 

மலையைதகு 
மின்கார் மழைதோம்”. மூடி “மலய விலங்க லுடைத்தத் 

திருதாடு. 

1. 1 அமுதத்தையொத்5. 3 அழமயெ. 8 சொல்லப்ப$ின்ற, 4 உண்டாகாமல், 
டு 5 ஒலிக்கின்ற. * கடல்சூழ்க்த உலகம் எல்லாவற்றிலும். £ எளிய பொருள்கள் 

உண்டாூன்ற, £ இகழ்ர்து." ? தமிழ் முதலிய பொருள்கள், 10 விளங்கும். 
* செல்லும் நீரும் எல்லார்க்கு மெஷஜியவென, வசைய சாந்தமும் இசைய மத்தமும், 

._ -இமிழ்குசல் முசசம் மூன்றுட னாளுர், தமிழ்கெழு கூடல் தண்கோல் 
வேந்தே?” என்றார் பிறரும். 

2 1 தன்னிடத் தப் பிறச்த தென்றற் காற்றினால், 

இவனுக்குத் தேர்தென்றல், £ ௮ம்பாகெய மலர்களால், 4“ தம் நிலை கலங்யெ 

* அங்கமில்லாத மன்மதன் ; 

சுர் தாரை ;) வினையாலணையும் பெயர். £ பொன் ஒளியை விசுன்ற, 5 தேமல், 

£ பரவையார் சக்கலியாசென்னு மிருவரிடத்தும். 5 தூதாக, ? வலிய இரு 

வடிகள் தரிக்காமல் உழன்ற வெபெருமானை, 10? கைலையை, | Rare. 

19 பொதியின் மலை. 

வெ, 22
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8. “வானோ ரமுதஞ் சாபத்தால் மண்ணிற் புனலா யொழுகியது , 

். தானோ நிலத்தி னியல்பாத்றன்“தன்மை இரியா. வரம்பெற்ற 

மான் Carma றிதுவென்ன* மதுரங் குடிகொண். 

டெஞ்ஞான்றும் 

அனு தொழுகும் பாருறையாற் றரசு முடைத்தத் திருநாடு. 

4. இன்ன தன்மைய வளங்கெழு பாண்டி_.நா டென்னும் * 

"அன்ன மன்னவள் இரு£முக மண்டல மாகி 

மன்னும் விண்ணவர் பொன்னக ரத் தனை*மறுக்கும் 

பொன்னி னன்மணி மாமதில் மதுரையம் புரமே. 

5. “இனைய வாம்பெரு வளம்பல சறத்தவவ் விணையில் 

தனக மாநகர் வெண்ருடைச் செய்யகோ லாசன் 

புனித *வானவன் * தலைக்கொளத் இங்களம் ப்த்தேள் 

தனது “தொல்குல விளக்கமோர் "வழுதிபைந் தாரான். 

6. QSS Mar @tsmt பெயர்முடி. வேத்தர்கோன் இலங்கும் 

நித்தி லத்தனிக் கவிகையால் நிலமெலர் “திழற்றி | 

் "மெய்த்த “செய்யகோல் தடையற $நடாய்த் திசை மேவும் 

மத்த வாரண முகங்களிற் "கயற்பொறி வரைத்து. 

  

8. 1 நீர் வடிவாய், ” நிறம் சுவை முதலிய குணங்கள் மாறுபடாத, .* பெருமை 

பொருர்திய நீசோ$ மேகம் பொழிக்த நீரோ எனலும் ஆம். * இனிமை, 

. 5 நீத்காமல். -£ பொருளை யென்னும் எறச்ச யாற்றையும். . 

4, 1 இன்னம்போன்றவளான பெண்ணுக்கு. ? முகம்போன்ற தன்மையதாய். 

. “நிலைபெறும்; முற்று, 4 தனக்கு ஒப்பாகாதென்று தடுக்கும். புசம் மண்டல 

*மா௫ மன்னும் என்க, * அத்திருத்தகு காட்டினை யண்டர்சா) டொத்திருக்கு 

மென்றாலுளசை யொக்குமோ, எத் இறத்தினும் ஏழுலகும் YS, PSHE 

sds stg இங்கே £? என்றார் கம்பர், 

5, 1 Qs se mwa Qu, 2 ஒப்பில்லாத, 38 6 ihpubp மதுரைமா sana. * இவ 

பெருமான்.  * தலையிற் சூடிய, * பழமையான - குலத்துச்கு: விளக்குப் , 

போன்றவன். '! பாண்டியன், கு 

0. 1 பெரும் புகழ், £ ஒப்பற்ற முத்துக் குடையால், 3 நிழல்செய்து: ₹ உண்மை 

- யான, °QeiCera, 0 செலுத்தி. "மீன் அடையாள த்தை யெழுதி.
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1. ஈவெளிநில் 3நூண்புல ws ANS HrQur@ Coad 
யளவில் *4போகதந்துய்த் தினிதுவீற் றிருக்தனன் ஆ.ந்தாள் 

ஈடிநளிதி ரைக்கடல் 'உலகெலாத். தம்புகழ் கிநீஇய  — 

“தளர்வில் கேள்விதக் கீரனார் முதலிய, "சான்ஜோர். 

8. அன்பர் "எண்ணிய எண்ணியாஙு் “கந் நிலை யளிக்கும் 

பின்பு தாழ்சடைப் பெருந்தகை யருளினாத் ற்,பெற்ற 

+ 6பொன்பி றங்கெய "தெய்வதப் பலகைதம் “புலமை . 

aan D6 6 தரவதி லிருந்துள மகிழ்ந்து. 

9. "யாக்கை பெற்றவர்க் குதுதியாம் அறம்பொரு எளின்பம் 

போக்கில் நுண்பொருள் *அரிலறப் பு.அமொழி புணர்த்துத் 

‘grat னம்பல பலபுனைச் தெறிதிரை சுருட்டும் 

மாக்க ருங்கட லுலஏடைத் தமிழினை வளர்த்தே. 
ச 

% 1 அறியாமையில்லாத, —— ren Bay. 8 சுற்றத்துடன். “4 இன்பம், a 

் வளைவு ; புாரளுதலுமாம். ் வறுமையானாதல் அறிவின்மையானாதல் இடுக் 

கட்பட்டு மனர்தளர்வுழி. அதனைக் கேள்வியானாய அறிவு நீக்குமாகலின் 

இங்கனம் கூதிஞர், 1" பெரியோர், — 
6. 1 நினைத்த பொருள்களை, £ நினைத்தபடியே, 5 அப்பொழுதே. 4 மூ.தஇல், 

5 சோமச்ச்தார். 6 பொன்மயமாய் விளங்கயெ, 7 தெய்வத்தன்மை வாய்ர்த 

சங்கப் பலகை, 8 கல்வியறிவின் வன்மையைச் தெதரிர்.. £ இடங்கொடுக்க, ' 

série முதலிய கடைச்சங்கப் புலவர்கள் சாற்பச்தெண்மரும் ஆலவாய்ப் பெருமா 

னடிகளையடைரச்த, எக்கள்பால் பலரும்வர்து வீண்வாதம் செய்கின்றனர். 

அக்கன்ம் செய்யாமைப்பொருட்டு அவரவர் புலமையை அளவிடும் 

கருவியாகச் சங்கப் பலகையொன்மு: தர்தருள்க வெனவேண்ட, இறைவர் 

பூலவருருக் கொண்டெழுக்தருளி, சா.ற்கோண வடிவாய் ஒருமுழ அளவுள்ள 

பலகையொன்றனைத்தச் சு, இது நூம்போல்வார் யாவர்க்கும் மூழ்ம் வளர்ர்து. 

இடங்கொடுக்குமென்௮ சட்டளையிட்டனர் என்பர். 

9. 1 மக்கட்கு, 3 வீடு; யாவரும் அடையத்தகுர்த் இடம் என்பது "angi 

8 கு.ற்மமற, * பாவும் இனங்களும், £ பெரிய,



10. 
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வெள்ளைத் தாமரைச் ஈசெல்விதன் பெண்மையை விடுத திட் 

. டெள்ளற் பாடிலா ணுரு£வெடுத் தெனமுடி. யேத்தும் 

$பிள்ளைப் பான்மதி யான்“தமி ழொருவனாப் பெருஞ்சீர் 

_ வள்ளற் 'பாண்டியற் காருயிர்த் துணைவராய் வாழ்ந்தார். 

i. 

12. 

இன்ன வாறவர் வாழுதாள் ஓர்பகல் "எரிகால் 

மின்னு வாட்படைச் “சேல்வல னுயர்த்ததார் வேந்தன் 

பொன்னின் மாடத்தின் *மேனிலைக் :குழையடர் பூங்கண் 

அன்னம் 5$அன்னவ ளோடினி தேறினன் அமர்த்தான். 

ஆய காலையின் 'மத்தமா ௬தத்தொடும் 3அரிக்கண் 

வேயை வென் றதோள் 3அணங்கின்வார்.குழன்மணம் வீசச் 

சேய் னான்குவி' முகிழ்:நகிற் செய்யவாய்த் தேவி 
மாயி ருங்குழ லின்மண மாமென மதிந்தான். 

18. BSS காவல னதுமனங் கொண்டுதன் மனத்தில் 

“ததைத்த நுண்பொருள் “தரவொரு செய்யுள்செய் புலவர் 

14. 

இதைக்கொள் கென்றுபொன் னாபிரம் “ஒருகிழி மியற்றி 

அதைப்பொற் ₹சங்கமண் டபத்தின்முற் ₹நூக்கெ னன்ே ற, 

புலவர் யாவருச் தாங்கண்ட வாறுபாப் புனை ந.து 

தலைவன் முன்புபோய்ச் சாற்றிய வனைத்தையுந் தண்டார் .. 

3மலைகொள் தோளினன் மதுத்தலின் வதிதகன் றன ras 

விலகு பொத்தி SOR sam B கறுப்பவ ரின் றி. 

  

10, 

11. 

12. 

13. 

14, 

£ தலைமகள், £ இகழப்படுதல் இல்கல. a vodsinty. Jdcew * வெள்ளிய 
இளம்பிழையையுடைய இறைவன், 5 (இறையனார் என்னும் பெயருடைய) 
ஒரு தமிழ்ப் புலவராக (தம்முள் இருக்கப்பெழ்று), 8 um Bw குடாமணி 

யென்னும் பாண்டியனுக்கு, > 

் கெருப்பையுமிழ்சின்ற, *,மீனக்கொடியை wouter gp உயர்த் தப் நதிக் 

8 மேல்தளத்தில், * காதணி, 5 பட்டத்துத் தேவி, 

1 இளந்தென்றலோடும். “செவ்வரி, 3 தேவியின் ; மாருதத்தொடு சேர்ச்து 
மணம் வீச என்க. 4 முருகக்கடவுளையொத்த பாண்டியன், 5 கொக்கை, 
6 கரியபெரிய; மிகக்கரிய எனலுமாம், 

1 (க்ளைம்) கருதிய, 2 பொருந்திய 3 வெளிப்பட, 4 ஒரு முடிப்பாசக் 

கட்டி. - தமிழ்ச்சல்க மண்டபத்தின்முன். 6 தொங்கவிட்டான், 

1 பாண்டியன். * மலையையொத்த.



15, 

16. 
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காலம் அர்கதில் உரோணியிற் *கரியவன் புகுத 

“ஆல வெவ்வா வடுத்தவீ ர௬ுவாவினும்: அழன்று 

கோல வெஞ்சுடர் தண்௪ட ரிரண்டும்வாய்க் கொள்ள 

ஈஞால் மைத்தனும் வெள்ளியும் "இகல்பட நடத்தார். 

இிலர்பி ழைத்தவவ்*வற்கட த் 3இறையையர்ச் க்குத் 

, தலைமை பெற்றவன் நருமியென் பவனுடல் தளர்த்திங் 

17. 

*இலையு .யிர்க்காண் இனிநடத் தெத்திசை யேனும் 

ஈமலிவி லைத்துநா டெய்துவம் எனமனம் £வலித்தான். 

கோில் சென்றடைச் 'தருட்பெருங் கடலினைக் குறுகித் 

. தாயில் அன்புடை யாயிவ ணுநிலினிச் சாவேன். 

றேயம் “உய்வதற் கேற்றது *புகுச்.துநீஇச் செழுமை - 

யாய பின்பிவண் அடைகுவ லென த்தொழு தழுதான். 

  

15. 

16... 

17. 

4 அக்காலத்தில், 2 உரோகணி சாளில். 3 சனி, 4 சஞ்சையுடைய கொடிய 

இசாகு கேது என்னும் பாம்புகள். 5 Qsriitgats அமாவாசை பூரணை 

யென்னும் இரண்டு உவா சாட்களிலும், £ செவ்வாயும், "மாறாக; செவ்வாய் 

முன்னும் சுக்பென் பின்னுமாக... 

அருக்கனையுஞ் சோமனையும் ஐம்மூன்று காளிற், பெருக்கவராத்£ண்டிற் பேசல் : 
கால்-செருக்களத்தில், மன்னர் மடிவார் மடியாசே யாமா௫ல், அன்ன 

மரிதாய்விடும் ”. oo ் 

.... 1 தாய்னெ வெய்யோன் சேயோன் முன்செலக் கஇர்கால் வெள்ளித் 

தேசன் பின்பு சென்று ஈடக்குமிச் செயலால் மூதநீர்த் 

தோன வுலூம் பன்னீ ராண்டு வான்சுருங்கும் 7 என்பன ஈண்டு ஒப்பு 

சோக்கத்தக்கன, 

1 (பலர் மடிச்சு) சலர்மாத்திரம் உயிருடனிருச்த.. * பஞ்சகாலக்தில், * சோம 

சுர்தசக்சடவுிள, * உயிர்க்கு ஒரு பாஅகாப்பும் இல்லை... £ நிறைக்க விலையை 

யுடையதான ; செழிக்க... * துணிக்தான். ன 

் சோமசர்தச்கிகியவுிளை 

  

   
ஈவ்ணம் இறக்க... 8 உலிரீலாழ்கற்கு எம்றதாகிய. 

* போயிருர்து. elias, ந்ந்தேயம் புகுக்துிஇ எனக் &ட்டிக.
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18. குழவியத் இங்கள் வேணிக் 'குரிசில்மற் றதனைக் கேளா 

அழுதகங் “குழையல் வாழி யன்ப“வொன் றறைவல் கேட்டி... 

வழுஇதாக் இனூனோர் பாத்தன் மனங்கொள வுரைத்தோர்க் 

கென்று 

₹இழியதா யிரம்பொன் சங்கக் கிளர்மணி மண்ட பத்தே. 

19, 1 அங்கதை “யிப்பா வேந்தற் கறைந்தனை பெறுதி யென்று 

கொங்குதேர் அரழ்க்கை ( யென்னுஙு ர தில்தூக் : 

தந்து விட்டான் 

பொங்கிய *களிப்பி னானும் போய்த்'தொடர் பமுதத் தன்னைத் 

இிங்கள்வெண் குடையி னான்றன் “செவிப்புலத். னி 

- தூற்றி னானால். 
(20. மற்றது கேட்டுத் 'இங்கள் மருகன்தான் நினைத்த வண்ணஞ் 

"சொற்றலின் £ Bais ob Sl தொழுசங்கத் “தவர்பாற் 

பேர்யிப், 

4பொற் குவான். | Guaiapel பொருக்கென த் 

தருமி சென்று 

18. * இறைவன்: த ருக்க 3 ஒருபாயம் சொல்லுவேன். * கேட்பாய், 

5 ஒரு செய்யுள். 8 முடிப்பை.. : 

வழுதி, சன்பனல்சகொள ஒர்பா உரைத்தகோர்க்கென்று ஆயிரம்பொன் இழியது 

மணிூஎர் சக்கமண்டபத் தத் தூக்ென் எனக் கூட்டுக, 

19. 1 அப்பொன் முடிப்பை, 7 இச்செய்யுளை. 8 சொல்லி; வேர்தற்கு இப்பா 

அறைக்தனை ௮க்கதைப் பெறுதி என்க, 4 கொங்குதேர் வாழ்க்கையென்௮ 

தொடக்கும். £ குற்றமற்ற பாடலை, ? தருமியும். 7 செய்யுளாகிய ௮மு.த.த்தை. 

8 .காதுளினிடச் ௪. 

அப்பாடல் வருமாது : 

! கொக்குதேர் வாழ்க்கை யஞ்சிறைத் தும்பி 

காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிமோ 

பயிலிய.து கெழீஇய ஈட்பின் மயிலியம் 

* செறியெயிற் றரிவை கூர்தலின் 

ஈறியவு முளவோரீ யறியும் பூவே.?? 

20. 1 சர்ரருலத்தோன் றலான பாண்டியன், £ சொல்லியிருத்தலால்,” 3 இனிதாச 

மூழ்ர்து. * அழிய; பொன் என்பதனடியாகப் பிறச்த .குறிப்புப் பெய. 
செச்சம். £ ஏற்துக்கொள்ளச்செய். 0 விரைவாக, 7 அப்புலவர்கள்.



22%. 

23. 
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குற்றவ ரவைமுன் சொன்னான் "கவிகள்கேட் டலுழு வத்தார. 

ன ஆங்கவர் தம்முட்'கீரன் “ அரும்பெறற் கல்விச் செல்வத் - 

தோங்கயெ “தருக்கி னாலிவ் வுசைத்தபாக் குற்ற மென்றான் 

தரங்கெ வுவகை 'சத்இத் தருமிதான் “அனைவிற்' போத்து 

தேங்கமழ் *கடுக்கை வேண் செல்வனோ டி.தனைச் 

சொன்னான். 

கேட்டலும் அங்க யற்கட் ப ளியுறம் இளவி பங்கன் 

பாட்டியற் புலவ னா௫ிப் பாவலர் தம்பாற்போயெங் 

ஈகோட்டமில் &விக்குக் குற்றங் கூறின மியாவ ரென்முன் : : 

நாட்டிய புகழ்க் சரன் நானெனத் தருக்கிச் சொன்னான். 

சொல்லலும் குற்றம் யா.து சொல்லென நெடுங்க ணல்லார் 

'அல்லிருவ் குழ ற்கு. தாற்றஞ் “செய ற்கையன் “றியற்கை 

24, 

29, 

23.. 

“இக், 

ப் யுண்டோ 

ன்னை கூற லால்மற் நிதுகுற்ற மென்ருன் * அண்ணல் 

“மல்லல்விண் மகளிர் “கூந்தல் மணமியல் பன்ஜோ 

வென்முன்: 
என்றலும் அரம்பை யர்க்கும் இருவ்குழல் நறிய தாற்றம் 

1இன்றென வுரைத்தா னையன் இறைவியென் DINE மேத்.துங 

ஈகூன்றிறை பயத்த செல்வி கூத்தல்'எற் றென்முன் 8ரன் 

தன் றனித் தருக்கா: லம்மை தனனஅகூத் தலு“மற் றென்ரான். 

1 ஈக்சோன். £ பெறுதற்கரிய. 53 செருக்இனால், * இழகச்து, 5 விரைவாகவர்.த., 

6 கொன்றை மாலையணிக்த சடையினையுடைய, . 

1 இளிமொழியையொத்த சொ papas a உமாதேவியாசை, £ பாடுர்தன்மை 

வாய்ச்த ஒரு புலவனுருக்கொண்டு. “ குற்றமில்லாத. 4 நிலை நிறுத்திய. 

1 பொன் வட்டத்தகட்டை யணிச்த கரிய கூர்தலுக்கு, £ செயற்கையால் அல்லா 

மல், 8 இயற்கையாக உளதோ, 4 இறைவன், ் வளம்பொருச்திய, 

6 கூந்தலுக்கு மணம். 
1 (இயற்கையாக) இல்லை. 8 மலையாசன் பெற்ற, 3 ஞானப் பூங்கோதையின், 

* எத்தன்மைத்து. £ ISSO CO Sw.



20. 

26, 

27. 

28. 

எம்மொடு'முரணி வான்ஜே மிமயமால் வரைப்”பூங் 
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‘a |p ட் ஜினான் தெற்றிக் கண் ணும் “எரிமருள் சடையுங் காட்ட 

“மாற்றரு *மருட்டி யான்“கண் *வடி.வெலாங் காட்டி னாலும் 

சாற்றிய செய்யுள் குற்றம்: சடைகொண்டு வெருட்டல் 

வேண்டா 

50 sip pavan இதனுக் கென்முன்”  தொலைலலோன் வெகுண்டு 

சொல்வான். 

கொம்பின் 

*மைம்மலி மறைசொல் லானா* மணங்கமழ் குழல்ப ழித்த 

செம்மைகொ எளறிவி லாய்நீ தீர்ப்பருங் குட்ட தோய்கொண் 

“டிம்மையி லலைக வென்௫ா ”னிறப்பநக் கீரன் அஞ்சி. 

"முழுமெயும் பனித்தி ரங்கி “முருகலர் கமலம் வென்ற ' 

“கழலடி. வீழ்த்தி -றைஞ்டிக் கருணையங் கடலே யெதந்தாய் 

இழிபுடை *நாயி னன்னே னிலங்கறி விலாது செய்த - 

அழகன த் தருளிச்?சாபப் பிணிகெட வருள்வா. . 

யென்௫ன். 

என்றலுங் கருணை வள்ளல் ) "எரிசினத் தணிந்து *&ர 

சென்றி கயிலை காணிற் நீருமக் கொடுதோ யென்று . - 

“குன்துறழ் புரிசை விண்டோய் கோயிலிற் 

புகுத்தொ ளித்தான் 
தென்றலம் பொதிய Barns “றென்னர்கோ வதி யித்தான். 

  

25. 

96, 

27, 

28. 

1 இடபவாகனத்தையுடைய இறைவனாஇிய , புலவர், £ நெருப்பையொத்த, 
3 நீக்குத.ற்கரிய, 4 மயல்யெ அறிவையுடைய €சன், £ கண்ணை. 5(நெற்தியில் 
மட்டுமன் நி இர்திரனைப்போல) உடம்பெல்லாக் காட்டினாலும். " அச்சு அத்தல். 
வேண்டியதில்லை. 8 என் கொள்கையை விடுவேனல்லேன், 9 aay 
இறைவன். 

1 மாறுபட்டு, * பூங்கொம்புபோன்ற பார்வதி தேவியின், 3 கருசிமம். * இயற்சை: 
மணங்கமழ்கின்ற, 5 இப்பிறப்பில் ? மிகவும். 

1 உடல் முழுதும் ஈடுக்க. ? மணம், 3 வீரக் கழல் qoutes திருவடிகளில், 
£ நாயினையொத்த கடையனாூய யான், 5 சாபசோய், 

1 எரின்ற வெகுளி, ? ேனே. £ மலையையொத்த மதில்சூழ்ர்த;, 4*தென் . 
ஞட்டவர்க்கு அரசனா பாண்டியன். . :
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பொற்குவை தருமி யேற்றுப் பொலித்தினி திருத்தான : 

வெய்ய 

£வற்கடத் Br வெங்கு மழைவளஞ் சுரந்த தஇப்பாற் : 

£இிற்குணன் தத்த சாபத் தீப்பிணி யுடலம் போர்ப்ப 

் _ 4நற்கவி னிகற்து 8ர நாவலன் சிந்தை செய்வான். 

90. 

31. 

'விரனிரை யழு?.நைத்.அ வீழ்த்துகால் குறையா முன்னம். 

இருகையும், பு றைத்திட் டெரிபுகு “அுடுப்பொவ் 

்... வாமுன் 

உருவினுண் புழுக்கள் சோர 'வொழுகு? தாறச்*சேணில் 

- வருதல்கண் டவரு மிழ்த்து வழிவில கனர்செல் லாமுன். 

பலப்பல நா்டி.றந்து. படரொளிக் கயிலை யென்னும் 

“உலப்பில்குன். றெய்தி யித்தோ யொழிக்குவ 

32. 

£ மெனத்து ணித்தான் 

விலக்கரு தண்பி னோரை *விட்டக நற்கு தெஞ்சங் 

கலக்கழமுற் றழுதி ரங்கிக்'கரையில்“பே ரஞருள் ஆழ்ந்தான். 

।தடையில்பே ரறிஞர் தம்மைத்”தனித்தனி விளித்து நும்மோ 

ட்டி னுறை. வாழ்வு நீங்கும் ஒருபெரும் பாவி யேனை 

“மடனது நமரங் காணீர் “மறவன்மி னென்று தன்மெய்ப் 

"படுபிணி தோக்க மார்பம் படத்தழு வாது sere. 

  

29. 

30. - 

31. 

32. 

1 இதுவிலைக்காலம், * Qeapacr. 3 சாபத்தாலாகிுய கொடிய சோய், * சல்ல 

அழகு நீங்கப்பெற்று. - ட 

1 விரல்களின் வரிசை. ? கால்கள் குறைர்சுபோதற்கு முன்னமே. : ₹ செய்த் 

தடுப்பு, * அாரத்தில். ் வாய் நீரையுமிழச்,த. ் 

1 கடர்து. £ அழிவில்லாத. * விட்டு நீக்குதற்கு. * அளவில்லாத, 6 பெரிய 

அன்பக்சடலுள், ் ‘ . 

1 ஐயச்திரிபுகளாயெ “தடையில்லாத. ஒவ்வொருவராக அழைத்து, * கூடி. 

இருத் தலாகிய வாழ்க்கையை, 4 அறியாமை நீக்கிய ஈம்மவர்களே, மறவா 

இருங்கள், £? உண்டான, 

வெ,23: |
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34. 
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காவலர். அதைய நிந்து நண்ணி'மார் பிறுகப் புல்லி 

“ஓவில்கண் ணருவி பாய வுளங்குழைத் தழு.து நல்லோய் : 

“மேவரு தின்னை நீத து'வெறுவிய மிருப்ப நின்ற 

*அவல்வல் வினையு ளார்யாம் அல்லதிவ் வுலகத் இயாசே.. 

என் றன ரிரங்காமேலோன் or Bir AP QA த் தழுவி “யாறிக் 
உட 

: Gon mah i சிறியற் காகக் குழை தழல் தமியேன் ₹செல்வல் 
“பொன்றலில் நட்பி னுக்குப் புணர்வொடு* பழகல் வேண்டா 

நின் தல் னுணர்ச்சி தானே"! கிறைக்குமென் அணர்த்த 

boos it, 

என் இ! பஃ திறத் தாத் கூறி யிணையிலான் அரிதி னீங்கிச் 

சென்றனன் புலவர் கண்ணுஞ் ன தயுதீ pe ange a 

செல்லக் 
ன்றிரைக் கையால்,_மோ த் தான் ர றியங் குலை ர்க்கும் கி 6 Govuy கு 

36. 

மன் றலம் புதுநீர். வையை வடகரை கடத்து மன்னோ.' 

‘aon Mot மதுரை காண்பேம் எப்பகல் சவுத்த ரேசன் . 
pair Day ௦ வடிகள் காண்பேம்தாயையெஞ் ஞான்று காண்பேம் 

33, 

34... 

35. 

96, 

வென் நிவேற் நரும*வேத்தர் வேந்தனை யெச்தாட் காண்பேம் 
“ஓன்றுயிர்த் அதுணையாஞ்”£சங்கத் அறவையெப் பொழுது 

காண்பேபம். 

  

மார்போ;3 அழுந்தும்படி அணைத்துக்கொண்டு, 3 ஓழில் இல்லாத, 3 பெறு 
தற்கரிய, 4 பயனற்றவர்சளாய், 5 சூழ்ர்க வலிய திவினையையுடையவர்கள். 

feeb rec. * (அவர்களைத்) sof 5 sof oars துக்கொண்டு 3 (aig) Casa. 
 அளக்கலாகா அளவும் பொருளு முதலிய உடைமையால் மலையை யொப்பவ 

ஃசானார்., MEPs 3 WS py எமனை வியங்கோள். ₹ செல்வேன். 
* கெடுதல் இல்லாத, £ ஒரிடத்த இருத்தலும். ” பலதரக்கண்டு பேசுதலும், 
0 இருவர்க்கும் ஒத்து நின்ற வணர்வதானே, 11 (ஈட்பாம் உரிமையை) நிரப்பும், 
“புணர்ச்சி. பழகுசல் வேண்டா உணர்ச்சிதான், ௩ட்பரல் இழமைதரும் ?” 

, என்னுங் குறட்கருத்து அமைச்திருத்தல் காண்க, ன ரோ 
1 பலவகையால்,  தான்றிமரத்தின் காய்க்குலேகளை. «3 மணர்பொருக்திய. 
நீங்கி nan 669) OFor parex எச ன சு 

1 

1 எத்நாளில். £ அங்கயற்கணம்மையை. ் அசசர்க்கசசனாய பாண்டியனை , 
* உயிசோடு ஓத்த ஈண்பினராயெ, 5 சங்கப் புலவர்களாகிய bp seo,
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37. 1 நுணங்கு?மா ணறிவின் மிக்க? நால்வலார் மறப்பர் கொல்லோ 

் வணங்குதேர்த் கானை மன்னர் மணிமுடி /யுமுக மற்கால். 
அணங்துடை *யரிமான் அப்பி னசர்கோ னினையான் . 

கொல்லோ 

"இணங்குாற் Lynas perso னெழுவரென்* அரைக்கும்: 

5 கொல்லோ. 

38. இனித்தமி ழினிமை யாவர்க். கெடுத்திசைத் திவ மன்னோ 

எனப்பல பலவு மெண்ணி'யினைத்.அ”வெஞ் சுரமி றந்து 

புனற்றிரு தாடு புக்குப் பொருர் திரைப் பெண்ணை நாடு 

 தனைக்கடந் தந்தண்“பாலித் . தண்ணாடை கண்டு சென்முன். 

சிவக்கோழுந்து தேசிகரியற்றிய 

மருதவன புராணம் 

குமாரக் கடவுள் 

le gh ae யணவள்ளி”காத்தணைக்கந் தகபகரி தம்மை 

- வென்ற 
"சத்திதனே பககம் கைதி தலத்தனை?யன் போர்கட£மி ' 

தயமாம் பூங்க 

சள்இிதளையிடைமரு சார்க் குமாளைதெஞ் சேபணி “யென் 

றன்பான்!1மன்னே . 

5 சத் இதனை பவனுகச்இன் னருளெனக்குக்"தருமஃ அன் 

் சகாய மாமால், 
ப 
  

> 

. இவர் நூண் மாண் நூழைபுல pub Nee ee * உசாயப் பெற்ற, 5 (பகை 

81. 1 நூட்பமான,. £ மாட்டுமைப்பட்ட அறிவிற்றக்த. 3 சல்வியில் வல்ல புலவர்கள் ;: 

வரை) வருத் சு தலையுடைய. 1 சங்க ஏதுபோன்ற walleye tt 7 சாற்பத் 
தேழுபேர். 3 (உலகம்) சொல்லுமோ. . 

2 ages. 3கொடிய காடுகளைக் கடச, 
6 

38.1 எடுத்துச்சொல்லுவோம். 

* சோழவளகாடு, 5 பெண்ணையாற்றையுடைய ஈடுசாடு. * பாலியாற்மையுடைய ': 

மருத நிலஞ்சூழ்ச்த தொண்டைசாடு,* 

1. 3 புதல்வனை, 3 கணவனை. 8 வேற்படையைத் க்கை * இருச்சாரத்தையுடைய 

வனை, 5 அடியார்களுடைய. £ உள்ளமாகயெதாமரையின்கண், ... £இன்பஞ் 

செய்பவனை,  ” இருவிடைமருதார் என்னும் இருக்தலம். °° serosa. 

10 மிச்ச ௮ன்புடன், 11 இவ்வணக்கத்தை, ,' அளிப்பான். 18 உசவியாகும்.
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திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் 

2. சவஞானக் கடலருந் ் திக்கருமைகொடு இிசைகளெங்குகத் 
தெரிய£மின்னித் 

$தவரினஞ்சுழ்த் Bajos முணா£விடித் தமண்கோடை 
தணப்ப வோங்கு 

புவனம இற் ற் சைவதெடும். பயிர்தழைப்பப் பரங்கருணைப் 
பொருப்பின் மீது 

கவிமழைகள் சொரிபு pare *கவுணியக்கொண் டலைதாளுவ் 
கருத்துள் வைப்பாம். 

திருநாவுக்கரசு நாயனார் 

3. Te age eral pels ற் கருணைவடி வாய்விளங்கு" வரதன் 
போல 

விடமமிர், க மெனப்பருகிச் சூலந்தோண் மிசையேற்் ற்று 
விடைமேற் கொண்டு 

தடமருவு தரணியிடைச் தஇிகழ்த் இட*வா €ேர்£பத' சரோரு 
கத்தைத் 

,திடமுறுமன் பொடு இன்முஞ்'சி நீ திப்போந் ் 
அதுயர்களெல்லாஞ்'சத் இப் போமால். 

8. மேகத்திற்கு :--1-கரிய நிறம். மின்னலை வீச, 3 வானவில் முதலிய தொகுதி. 
* உலகத் ஐயிர்கள், ் இடிமுழச்சம் செய்து, இருஞானசம்பச் தர்க்கு — 
1 பெருமை, ஒளிவீசி, 3 சைவமாதவர் கூட்டம், 4 உயர்ச்தோர்கள். 

௮ ். 5 2வரம முூழக்கஞ் Orig. 6 அமணர் கூட்டமாகிய வெப்பம் நீக்க, 
1 சகொாழி, ? கவுணியர் கோத்திரத்து அவதரித்த ஆளுடைய பிள்ளையாசாய 
மூலை. ் 

3... 1 கல்லாலமசம். ”அழூய நிழலின்கண், 5 தென்முகப்பெருமானாயெ சிவபெருமான். 
* இருசாவுக்கரசர், ் திருவடித்தாமரைகளை.' 6 இர்தை செய்வோம். 
* சதுண்டுபோகும். ் 

அமணரிட்ட சஞ்சனை அமுதாக உட்கொள்ளு தலும் சூலப்படையும் இடபமுமா௫ய 
இலச்சினைகளைத் தோள்களில் தால் இருத்தலும் அப்பர்க்கு உளவாம், 

இக்கரு த்தை, 
 பொடியார்க்குக் திருமேனிப் புணிதர்க்குப் புவனங்கள் 

'மூடி.வாக்குர் துயர்நீல்க முன்னைவிடம் அழு தானால் 
படியார்க்கும் அறிவரிய பசுபதியார் தம்மூடைய . 
அடியார்க்கு ஈஞ்சமுதம் ஆவதுதான் அற்புதமோ ?? *! அவ்விடத்தை 

ஆண்டவா சமுதுசெய்து முன்னிருப்ப '? எனவும், '“நீடுஇிருத் துல்கானை 
மாடத்து நிலவுன்ற, ஆடகமேருச் சலையான் அ௮ருளரலோர் சிவபூதம், 
மாடொருவர் அறியாமே anGei .திருத்தோளில், சேடுயர் மூவிலைச் சூலஞ் 
சன விடையினுடன் சாத்த'!? எனவும் அருள்மொழித்தேவர் கூறியது 
சொண்டு Cache. 
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| " சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் 

4 ஈமு தலைவள வரரா று தந் திடவை யாறெய்தி முடிவில் லாத 

இ; மத்தல வித தவ்வி தமிழ்க்கவிதை யாற்று இத்து 

மொழியா விக்கண் 

முதல்யொரு மகவுதரச் செய் துகத்த முன்னோனை 

முகிழ்மென் கொங்கை 

‘wasenlegs முனைக்கு ளனைவணங்க தமதெண்ண 

முற்றுத் தானே. 

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 

5. 1வத் தி தனிச் சிவலோகம் பெதாவமுஇி Cs i மனத் தி 
டார் 

வசம் 1 இனிக் 'கொம்மைதகில் உமையவள்பால் வைத்தபரன் 

மகிழ்வி£னாடல் 

வந் இதம்பெற் றிடப்பல்லோர் வையையின்பாற் 

கண்டி டச்செய் “மறையோன் றன்னை 

வத் கி தகவு மனமே தந்தமைமெய் யன்பரிடை வைக்கு 

மன்ே ன் 
நாட்டூச் சிறப்பு 

6. 'குரவ னேதவசக் தொருவனை வலுவினிற் கொண்டு 
விரவு£பாசநீத் தாரனிடை விடுத்திடு்£தஇிறத் இன் ' 
*உரவு தண்கடற் புனல்மாகத் 5 துவர்கெடுத் துலகம் 
பரவ நீள்புயல் விடுத் தது பொன்னியின் பாங்கர். 

4, 3 பெரிய அலைகள். 5 காவிரியாறு வழிவிட. திருவையாற்றை யடைச்து, 

4 முதற்கடவுளாகிய இவபிரானை, மிக்க | இணனிமையோடு. 

யினிடத் ௪. 7 Cerm@oan.. £ ஆளுடைய ஈம்பிகளை, 

₹ பொய்கை 

் 5, 1 பிட்டுவாணிச்ச, £ அரிமர்க்சன பாண்டியனுடையபாவம். ்- விருப்பம். 

, * தேமல். 5 திரட்டு, © திருவிளையாடல் செய்வான் புகுச்து, ” இன்பழமுற்றிட, 

 வாதலூடி.களை, ? தகுதிபொருச்த வணக்குவாய், ஆர்வம் வைதீத 

பான் என்க, 

6. 1 ஞானாசிரியல். £ மலக்களைக் கெடுத்த, 3 தன்மைபோல. * வலிய, 

் உப்புச் சுகையைப்போக்கி, 34 காவிரியாற்றின் சண்.
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ஈளைபறித்தல் 

।மள்ளர்?தம் விழியின்*சாயல் கயலென ம ிக்கக் கையால் _- 

தெள்ளுரீர வயலுள் தின்று“செறிகளை களையு “நல்லார் 

“அள்ளல வனையும் பற்றிக'குழிசிமி னடைப்பர் காணிற் 

“கள்வனை வி9வர் கொல்லோ வுலகினிற்“களைகள் தீர்ப்போர். 

1விலாவுகண் டரிவாள் கொண்டு மேவி சரியும் போது 

"களையினிற் பிழைத்த செங்கட் கமலமொண் குமுத மென்னும் 

“கிளையுறு மலருங் கூட வரிபட்டுக் இடத்.த வம்ம ் 

அணிவதில் அடுத்தோர் தாமும் தளர்வுறும் அதிஞர் போல. 

மருதநிலத்தின் சிறப்பு 

மின்னிய வெழிலி பூர். தி வேக்தனென் நிசைத்த லாலும்' 
பன்னிசை பரம்பை மாதர் பயிலுற வினிதி னெங்கு 
மன்னிய தாலும் வெள்ள வாரணஞ் சூழ்த லாலும் 
பொன்னிகும் மருதத் தன்னைப் பொன்னுல கென்ன லாகும். 

? சடையயெருடைய, 3 கிழலை. * ஓடர்ச்த புல் முதலியவற்றைப் 
பறித்து எறியும், 5 உழச்இயர், 6 கெருக்யெ சண்டையும். £ பானை, 

8 களவு செய்வோனுக்கும் ஈண்டுக்கும் பொது. 1 கொடிய குற்றஞ் செய் 
வோரையும் புல் முதலியவற்றையும் உணர்த்த-ம். -கையால் மறிக்க எனக் 
கூட்டுக. இது வேற்றுப்பொருள் வைப்புச் சலேடையுடன் கூடியசாம், 

் செல் முற்றியதைப் பார்த்து. தளை பறிக்கும்போது தப்பிய 3 தேன். 
* கூட்டம்; உறவுமாம். 5 தம்மைச் சார்க்தவர் வருத. சரு.ற்றால். _ வேற்றுப் 
பொருள்வைப்பணி. ' அடுத்தோர் களர்வுறிலெனக் கூட்டுக, 

பொன்னுலூற்கு :-மேக வாசகனத்சையுடைய இந்திரன் அ௮சசன் என்று சொல்லப் 
படுதலும், ' ் அரமகளிர் ஆசாய்ர் த இசைப்பாடல்கள் பயிலும்படி. - எல்கும் நிலை 
பெற்றிருத்தலும். ஐசாவதமென்னும் வெள்ளை யானை சுற்றித்திரிதலும் உளவாம். 

மருத நிலத்திற்கு :--இக்திரன் தலைவன் என: ப்படுசலும், வாழை மரங்கள் அழகு 
பொருச்த எங்கும் மிக்கருத்தலும், வெண்ணிறமான சக்குகள் உலாவித்திரிச 
லும் உளவாம். இவற்றால் இரண்டிற்கும் ஓ.ற்.துமை காரும், 

1 உழலர்,.
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a நகரச்சிறப்பு ் 

10, - பேச 'மம்மரு “தலர்கடுய்ப் பிறைகொள்வே ணிபனைப்... 

“பூசை செய்து'தன் பெயர்முக லிடைகளாற் புறஞ்சூழ் 

50௧௪ ரங்களை வருவியாக் இளர்£௫த லீறு ் 

- வீசி நல்லிசை பயில்விக்குக் “விமலனுண் மகிழ. 

11: 'கொடிபடு தெடிய/ (மாளிகை வீதி Gorey oe 1 COT tL 

ப தியில் 
அடிபடன் | மணி வார் செழித்இடு மூரசே யமைவடுப் 

- ; ட. Darren மாவே 

'கடிமது வருந்தல் சிறைகொள்வண் டினமே £ கட்புன 

லுகுத்தல்பைம் பொழிலே 
படியு௮ குளனே “பலைபடல் சிறுமைப் ப்டலெழிற் 

= ் .. பாரவைய ரிடையே. 

10. 2 Hes மரு தமசம் ; 3 இஃ அத்தலத்து மரமாம், 7 மலர்களைச் தாலி. . 8 3 வழி 
பாடியற்றி, 4 மருது என்னும் தன் பெயரின் ap ged oy ஈடுவிலும் உள்ள 
எழு, சீதுக்களாகிய மரு என்பதனால்; மணம் வீசுதலால் என்பது கருத்.த, 
5 வண்டுகளையழைக்து, ? மதுவைச் சக்த வனிலா ர , மதாலிக்கப் 
பெருமான். ் 

11. 1 கொடிகள் கட்டப்பட்டுள்ள. 2 மாடக்களையுடைய தெருக்கள் விளங்கு்ற; 
மாளிகைகள் தெருக்களில் விளக்குன்ற எனினுமாம். 3 திருவிடைமருதூர் 
என்னும் ஈகரின்௧ண், 4 அடி.ச்கப்படுதல், ் தோல்வார்கள். கெருக்இக் கட்டப் 
பட்டுள்ள. 6 வடுக்கள் (இளங்காய்கள்]) தோன்றப்பெறுவன மாமரமே, 

* மணமுள்ள தேன். “ தேனா நீரைச் சொரிதல், 9 அலைகள் வீசுதல், 
1௦ டதய்ர்துபோதல், — - 

அடி.க்கப்படுதல், கு.ற்றப்படுதல், தல் ஈளால் விலக்கப்பட்ட சட்குடி த்தல், சண்ணீர் 
ஒழுக்கல், அன்புத். தப்படுதல், எளிமைப்படுதல் என்பன, அச்சகசத்் 
மக்கள் மாட்டில்லயென ஒழித்த, மூரசு  முதலியவற்றின்சண்ணே உள. 

் வெனச் காட்டலால் இஃது ஒழி கீதுச் காட்டணியாம், ஏகாரங்கள் MAB eves 
ர பொருளில்' QE Ser,
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12. காரனமின் திச் சினத்துட னெதிர்த்துத் கடுஞ்'சமர் 
விளைத்தல்செஞ் சூட்டு 

வாரண மதுவேதிரித்திடு கோட்டு வளம்பெறு “பெருமையும் 

விளைக்கும் 

பயனு வுருவ” மகனனே தன்னோ டெதிர்த்திடா இருப்பவர் 
் தம்மேல் 

"தாரண yor Ria Orage தடி த்;துறு முகலுமமத் 
தகைத்தால். 

18.  இரிதரு பறவைக் குலங்களே யன்றிச் 'சிறைப்படு 
. ... மூயிர்களங் கில்லை 

விரிதரு பயமுற் ஜொளித்திருத் திடுதன் மீனின மன்திவே 

| (B602o0 
வரிதரு மகளிர் கடைக்கணே யன்றி வளை*தெறி கடப்பன 

புரிமையத் ஹொருவர்க் குதவிசெய் யாத தோவிய - 

் மன் திமற் தில்லை; 

19, 3 போர் செய்வன, :8 உச்சக்கொண்டையையுடைய கோழிச் சேவல்களே. 
  

5 முறுக்கேறிய கொம்புகளையுடைய, “பெரிய செம்மறியாட்டுக். கடாக்களும். 

5 (சமர்) செய்யும். % ௮ழகு' பொருச்திய வடிவத்தையுடைய, 7 தரித்தல். 
. 8 மலர்ப்பாணங்களைச் செலுத் துவான், ? மின்னல், 10 (எதிர்த் டொ திருப்பவர் 

மேல் அம்புகளை (நீலை)ச் செலுத்து தலாகய அத்தகுதியையுடையத. 

காரணமின்றிச் சனத செருச்செய்தலும் எதிர்த்திடா தவர்மேல் ௮ம்பெய்தலும் 

மக்கள்பால் இல்லையென்பதாம். இ நியமவிலக்குச் சலேடையணியாம் | 

| தறுப்புது மனமுங் கண்ணிற் இவெப்புறு சூட்டுக் காட்டி, உறுப்புறு 'படையிற் 

- மூக்க யுறபகை யின்றிச் றி, வெறுப்பில களிப்பின் வெம்போர் மதுகைய 

- வீர வாழ்க்கை, மறுப்பட வாவி பேணா வாரணம் பொருத்து வாரும்? 

(கம்ப. சாடு 16) ” 

 தறுவொடு மொன்றோ டொன்று காரண மின்றிச் சீறிப் 

பொறியுடைக் குதும்பூழ் தம்மிற் போர்செயப் பொருத்து மோதை 

செறிமயிர்த் தகர்க டம்மில் தீயெழத் தாக்க நோக்க 
அறைகழல் வீர ரார்க்கும் அமலையை யவிக்கு மன்றே 99. (மட. ௪ wr, 15) 

என்பன இப்பாட்டின் முற்பகுஇியுடன் ஒப்புசோக்கத் தக்கன, 

18. 1 இறகு முளைக்கும். £ நீர், £ செறி பிறழ்வன. 

இறைச்சாலையில் அடைக்கப்படுதலும், அஞ்ச மழை தலும், ஒழுக்கத்தை விததும், 

பிறர்கீகுதவி செய்யாமையும் மக்கள்பால் இல்லை. 

பிரிரிலே ஏகா. ரத்தை மீனின த்தோடும் ஒவிய த்தோடுல் கூட்டுக, 

** மாளிகைமேற் காரிகையார் கண்ணே, விலல்குவன செய்கிடுக்றி யை விட்டு” 

என்றுூர் புகழேக்தியார்.
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கைமிசாரணியச் சிறப்பு 

14. மாயனை நிகர்க்கும்' 'பூமணம் பெறலான் ”மயின்மிசை 
‘ மிருப்பகா லெனையாள்: 

சேயினை திகர்க்குங் “கொண்டலூர்த் இடலாற் றேவர்க , 
“ஸிை றவனை அிகர்க்கும் 

பாயர்தா மரைதங் கலின்விதி திகர்க்கும் பசுமையா ுலகினை 
. யீன்ற. 

தாயினை திகர்க்குங் கலை நிறைந் ,திடலாற் றண்மதி ட 
் அிகர்க்குமவ் வனமே, 

15... காவுற வளருச் “தேமா “புளிமாதற்கருவி ளத்தண் 
கூவிள *மருவுஞ் சீருங்'குலவுகாய்.கனியின் சீரும் 
பூவுட னிழலின் உரும் புகலு*தேர் நிரைய தாஇப் 
“ure. சீரு மெங்கும். பார்த்தனர் மகழ்ச்சி Qu papi. 

ப 

14, 1-புவிமகளை மணத்தலென மாயவனுக்கும் மலர்மணம் என வனத்திற்குல் 
கொள்க, பின் வருவனவும் இன்ன. £ மயிலாகய ஊர்தியின்கண் எழுச்தருளி 

யிருத்தல் ; மயில்கள் (மரக் இளைகளின்) மேல் ஏறியிருச்தல். மேகத்தை 
ஊர்தியாகக் கொண்டுசெலுச்தல் ; மேகக்கள் தவழ்ச்து செல்லுதல், 4 தாமசை 
மலரின் கண் Sided ee 1 காவுன்ற மரையென்னும் விலங்குகள் வத்தல். 
5 பசிய நிறம் உடைமை உவமான உவமேயம் இசண்டிற்கும் பொது, 56 ஒளி 
யின் கூறு; மான், + ் ட் ட 

15. . 1 சேோலையின்சண் மிகுதியாக ; கற்பகச் 2சாலையைப் பொருக்த எனினுமாம். 
, 5, இவைமாமா விசேடங்கள், 4 ஒருவகை மரம் ; காக்கணஞ் செடியுமாம், 

5 வில்வம், 5 (ஆய இவைகள்) பொருக்தியிருத் தலால் உண்டாய சிறப்பும், 
* (அம்மரக்களில்) விளக்குஇன்ற, “ ஒழுங்கான ' வரிசையுடையதாய், 

... ”பமவியிருக்கன்ற இறப்பும். ் 
இதன்கண், யாப்பிலக்கண நூலார் கூறும் தேமா மூ.தலிய வாய்பாடுகள் 'பொருர் 

திய ஈரசைச் ர் சான்கும், இவற் ஈடன் காய் கனி பூ நிழல் என்பன சேர்ச்த 
ஏனைய சீர்களும் சேர்ரிரை ஓெென்பனவ.ற்றை உடையனவாய்ப் பாவின்சண் 
அமைக்திருக்கும் இறப்பையுங் கண்டு மூழ்க்கனர் எனப் பிறிதமொரு 
பொருள் தோன்றுதல் காண்க, 

Qa 24



— 186 — 

திருவிளையாடற் சருக்கம் 

ரு இருந்திட முஞிகா அடைந்த!மா' தவன் றன் எழின்முகப் 
“பங்கய நோக்கிப் 

oan i lewd "கடலை யருத்தருட் கடலே புண்ணிய 

... மியற்றுபுண் ணியமே 

திருந்திய *(வேள்வி யாதிதல் வினைகள் செய்இடி.ற் “பயனினி 

தளித்தல் 
- புரிந்திடு “* வினயோ பரமனோ வெமக்கூப் 1 புலப்படப் 

புகல்கெனப் புகன்முர். | 

17. தண்டமிழ் 'மூனிவன் இன்னுவும்: மூளத்திற் சார்ந். இடு 

் ். *சங்கைக ளியாவும் 

விண்டு மெனமற் ஐண்கறைக் குலங்கள் ass Bo 
வேள்விகள் தவங்கள் 

“எண்டர வியற்திற் பரனெதிர் தோன்று “மெனுமுறை 

_ மிசைவதன் முகும் 

“கண்டிடா - மையினால் "மனாதியாங் கரணங் கண்ணுதற் 

“பரமன் மற் றில்லை. 

  

16. 1 அகத்திய முனிவர். £ கடல் குடித்த வாலாது' இக்திரன் பழிதிர்த் த அத்தை 

காண்க, 5: தவஞ்செய்த தவமார்தையல் '? £ அறஞ்செய்த அறத்தாலும் "' 

என்றார் கம்பரும், * யாகம் முதலிய, 5ஈ அவ்வவ்வினைக்கேற்ற இன்பப் 

பயனை. ₹ வேள்வி முதலிய ஈல்வீனைகளோ, 7 வெளிப்படச் கூறுவாயாக, 

17. 1 அகத்தியன். 3 ஐயப்பாடுகள், £ கூறுங்கள் என்று சொல்ல, 4 மதித்தல் 

பொருந்த, * என்று. சொல்லப்படுமூறைமை. 8.(இதகாதும் ௮வ்விறை 

வனைக்) காணாமையினால். * மனமுதலிய கருவிகளே பலனளித்தற்குச் உறப் 

புடைச் காரணங்களாம், 8 இறைவன் காரணனாகான். மன முதலிய கருவி 

களால் காணப்படாமையின் பசமனே யில்லையென்ளருர் எனினுமாம்.
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18. 1இம்பரிற் புரிஞ்ச சவலைப் பயனை ெய்திமற்:  நிவருயிர் 
ந தாமே 

8யும்பரி ‘mG os  பென்ணவின் வுலகோர் உரைப்பர்க - 
ளின்னவும் புகல்வாய் 

:பம்பிட வினாவு பொருள்களுண் டின்னும் பார்க்கிலிந் 
Og நியவே யென்ஞர் 

கும்பசம் பவனீர் தெளிவு ற வுரைப்பன் 'குறிப்புறக் 
கேண்மெனக் கூறும். 

19. முனிவர்கா 'ளென்கண் “முனிவுரு தொழிமின் மொழியுதுங் 
குலத்தொடு தவமும் 

தனியுய ரமுதைப் புவியுறு *கமரில் தைனிக் *உகுத்தது 
போன்ற 

வினைகளும் உடலுஞ் “சடமெனக் கலைகள் விளம்பிடு மாதலா 
லொருவன் 

அனலில் வினையைக் கூட்டுவித் தன்றி யாருயிர் 

அருந்.திடா தாகும். 
80. கவமுது( வேள்வி யாதிக னியற்றில் 1தகுபல னடைகுவ 

அதுயிே 

தவிதுல் சீனுவுங் “கரணமு மிடமும் நண்ணிடு 
“போகமு மான 

் இவளு ளுறு பலனைத் தெரித்அுயிர்க் கொன்சம் செறித்தினி 
அறைநத்திடு மெங்கள் 

படத்த! சோதி யெனுமிறை யவனே “திறம்பிடா * தடைவினி 

லருள்வோன். 
  

18, 1 இச்நிலவுலகத்தில், ? இச்சல்வினை அக்கன்! உயிர்களே. 5 மேலுலகத்தில், 
* இன்பப்பயனைத் அய்க்கும், 5 மிகுதியாக, 25 குடத்தில் தோன்றிய அகத் 

இயன். 7 கருத்தான்றிக் கேளுங்களென்று ; கேளும் என்னும் மகம த்தும் 
கேண்மென நின்ற, :( முற்றேல், உயிரும் உயிர்மெய்யுமேகலு முளவே ?) 

என்ற பொதுமையாழ் கொள்க. 

19,- 1 என்பால், * வெகுளா$ர். 5 குலமும் தவமும் யெ இசண்டும். * வெடிப் 

புக்குழியில், 5 எர்தியதையொத்தன. 8 அறிவில்லாத பொருள்களென்று, 
20. * அவற்திற்குத் தக்க பயனை நுகர்வது, 3 உடலும், £ அ௮கக்கறுவி புறக்கருவி 

soy. 4 நூகர்ச்சியுமாகய. ' 5 துவளுசன்ற. :* தவமுதுபலனை !! யென்பது 

பாடமாயின் தோற்றமுறுசன்ற பலனை யெனக் கொள்க, 6 தவறாமல், 

* முறையாக,
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21. 1அவியுங் கரும எனவ மிலன் ணூதி யடைந்து ' 
பலன்கொளு மென்னில் 

தனு குருட ஜேகுமோர் மூடவன் மேருவின் முடி த்தனிச் 

சென்று 

நாவுறப் பசுதீதே ளெடுத்தருத் இயது நானெ இர் கண்டன 

*னெனலாங் 

காவலன் றனைச்சூம் மறவர்வென் றவரேற் ௧௬ இடு 

வரிசையார் கொடுப்பார். 

22. தென் ந்ஸிக்ணங்கள் விழியில்லான் காண்பதுவும் 

பொற்புு£வித் தாதியிலான்“பயிர்விருப்பும் 4புரைவாகும் 

சொற்படுமெய்ப் பாம்பொருலாத் தொகு”£பத்தி யிலாரறிதல் ' 

பற்பலமா தவத்தன்றித் தோன்ருதப் பத்கியுமே. 

28. இன்னுமொரு வழியுரைப்பன் இய'லளவைக் கடங்காத 

*சின்மயனை ?யவனருளால் தெரி௫த்தல் வேண்டுவ *கண் . 

மூன்னிரும்,அு "மொளியின் மி மொழிபொருள்கள் ் 

தெளிவுறுமோ 

”அன்னதனாற் 8பராபரையால் 8அறியமுயன் திடல்வேண்டும். 

  

21, 1 உயிரும் வினைகளும், .3 சுவர்க்கம் அ சலிய புவனங்களை அடைந்து, 8௪ 

சத்தில். * என்று சொல்லுதல் கூடும். ot 
22, leelQuip, ” விதை முதலிய உபகரணங்கள் இல்லாதவன், £ பயிர்த் 

தொழில் செய்வதில் வேட்கையுறு தலும், 4 ஒப்பாகும், © அன்பில்லார் அதிய 
மேயறல். அறிதல், காண்பதும் விருப்பும் புசைவாகுமென்ச. 

ஏரும் இரண்டுளதாய் இல்ல்த்தே வித்துளதாய் 

நீரருகே சார்ச்த நிலமுள தாய் - ஊரருகெ 

சென்று வரவெளிதாய்ச் செய்வார் பணிகேட்டஇல் 

என்று முழவே யினிது aor pad காண்ச, 

9, 1 காண்டல் முதலிய பிரமாணக்களுக்கு. '* ஞானவடிவான இறைவனை, 3 16 அவ 
னருளாலே அவன்றாள் ணங்க ” என்றார் ஆளுடைய அடிகள். 4* கண்களுக்கு 
முன்னேயிருக்தாலும், “ஞாயிறு முதலியவற்றின் ஒளி இல்லையானால், உலகப் 
பொருள்கள், * அதனால். 4 பராசத்தியின் அணையால், .? இறைவனைக் 
சாண, ECT OsohanGor” என்றதனை. 6 இருவிழிகள் வாண் 
முகத்தில் இருர்தாலும் வானிரவி யெழுச்தாலன்றிக், கரு துகிலப் பல்பொருளுல் 

கசாண்டலரிதாம் "? என்பதனாலநிக,



24, 

25. 
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தம்மைத்தாம் அருச்சனைச் சருக்கம் 

'சத்தி£மி.து மொழித் திடலு நித்தனுவந் ,தருந்தவர்கள் 
தம்மை தோக்கிப் 

பத்தியெனுங் க ற்பகமொன் அங்களிடத் அிருச் தெலையும் 
“பயக்கு மாற்முல் 

₹நத்தனயன் றனக்கரிய தம்மையுங்கட் hp ol a ன் 
_ தல்கிற்்றன்ன 

தெத் த்தகையோர்க் குள தவர்கட் கெளியமியா மவர்வேண்டு 
மெவையு மீவோம். 

சிவ பூசை சேய்தலின் இயல்பு 

பண்ணட்ன னாற்றலுடை யவர்புரி” பூ சையிற் குறைவு 

செய்திட் டாரேல் 

"தல்குரவெய் திமெவரும் அவரவ்ரா ற்ற லுக்கசைய” 

வில வேண்டும் 

சொல் லுறுமன் பொடுபூசை புரித்தவ'பெண் ணின்பமெலாஞ் 

26. 

; சுகித்து வாழ்ந்து 

*மல்லலு௮£சாத்தியமாம் பேரின்ப மினிதடை வர் 
மறுமைக்: கண்ணே. 

'பூசைபுரி் இடுபவர்க ளெவரேனுஞ் சுகர்களெனப் புகலு 

_நால்கள் 

ஆசையுட arco Bus pap ரெவரேனும் விலங்கொடுபுள் 
ளனைய ராகும் 

தேசுறுநந் தமைப்பூசை யொருமலரா மினுங்கொண்டு 

செய்வோர் கட்கு 

வீசுபுகழ் விரதமொட சவத்தருமம் வேஜொன்றும் 
வேண்ட லின்றே. 

  

24. 

. 25. 

26. 

1 உமையம்மை, 3 அருர்தவரை உவகையுறச் செய்தல் Game என்ற. 

8 விரும்பிய எல்லாப் பொருளையும், * கொடுத்தலால், £ சங்கு ஏந்திய திரு 

wre, © gush, Qe pac பத்தி வலையித்படுவோனென்பது கூறப்பட்டது. 

் பொருளும் உடல் வன்மையும் உடையவர்கள். ? வ வழிபாட்டில். > வறுமை, 
& கருதிய சுகங்களெல்லாவற்றையும். 5 வளம்பொருர்திய 0 அடைதற் 

ure gn B41, . 

1 வபூசை செய்பவர்கள். £ யாவரேயாயினும். 5 சுகமுனிவர்.
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காகமான்மியச் சருக்கம் _ 

21. புண்ணிய மூயர்த்தும் எவரையும் பாவம் புகைந்' தழல் 

| "தரகில்வீழ்த்” துழலப் 

பண்ணிடு மெனவும் சிறியவர் பெரியோர்£பாங்குறிற் 

| | முங்களும் பெருமை 

தண் ணுவ பண்ணப் மாங்கதற் கேது நற்றவத் தருமமே 

யெனவும் 

எண்ணமுண் ழ்வத் அற்றிடி லதனை யாவரே 
விலக்டெற். பாலார். 

28. அதத்தொடர்த் eh பாவஷம் தொடரின் "அங்கவர் 

5 iM தேவரே யெனினும் 

் துறந் தவ ரெனினும் வாய்மையும் புகமுத் தாய்மையு 

"நிலைமையு “மதியும் 

பிறழ்த்திட மயக்க யாவரு மிகழப்' பெரி*தலைத் இிடுமெனி 

்... லென்னை 

மறந்துவிட் டிடுமோ தனியனே னிழைத்த வல்வினை. 
யென்னவாங் கெனனில்,. 

  

் 27, 1 எரினன்ற. * அன்புறச்செய்யும்... 5 பக்கம், * அல்கனம் பெருமையுஅதற்கு, 

-5 நினைவு உள்ள; யான் ௮.றிவேன் என்றபடி, 5 பழவினை. 

, 98.. 3 அத்தியூழ் தொடாரப்பெழ்றவர்,. 3 உறுதியும், 8 அறிவும். * வேறுபட. 

5 வருத்தும். *: பேதைப் படுக்கும் இழஷம் ” என்றார் பொய்யில் புலவர்,



29. 

30. 
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Soh a 1இன்னா£மூற்பக வியற்திதி “பிழைத்திடஈ *தவ்வினாத் : 

தாமே 

வுறவருத் தமக்குப் "அற்பக் ஜனனஸ்ால் உற்றிடத் *துயரினை 

யருத் அம். 
இிறனெளி தலவே யென்” றதைச் தந்தை செய்தற் 

காத்திட மதித்தோர் 

அறைதருஞ் சனமும் பிறர்பொருள் கவரும் அவாவுநன் | 

கவித் திட வேண்டும். 
ங் 

்-. உரோமசச் சருக்கம் 

எண்ணிடுஞ் செல்வம் இளமைமெய் "கணத்தில் “இயல்பதா 

_. யழித்திடு “மென்றும் 

புண்ணிய மதனுக் குதிவிலை *பதனிற் புகல்சிவ புண்ணிய 

மதிகம் 

பண்ணிடுத் தல்ததா 'வியாவையு மருவும் பயின்றிடி 

: மினையமா தவத்திற் 

கண்ணுதற். பிறைச்செஞ் சடை மணி: அிடத்துக் aa 

29. 

30. 

+ parlor ய இகம். 

் தன்பங்கள். 2 ஒரு பக.ற்பொழுதின் மூற்கூற்றில். £ தவறாது. * அத்தன். 

பல்களே ; இடைக்குறை. , ? பகற்பொழுதின் பிற்கூற்றில், 5 என்று ஆன் 

றோர் கூறுதலால். £ அத்துன்பங்களைத் தய்த்தூகி கழிக்கும் விதம், அவ 

வான்றோர் கூற்றை உட்கொண்டு. 9-தம்மைப் பேணிக்சகொள்ச ) பன்மை 

யொருமை மயச்சம். ; , 

1 பிறர்கிஇன்னா மு.ற்பகற் செய்யிற் றமக்சன்னா 

பித்பகற் ரூமேவரும் ?? (இிருக்குறள்--92, 9,) 

॥ மூற்பகற் செய்தான் பிறன்கடு தன்கேடு, பிழ்பகற் காண்குறாஉம் பெற்திய. 

கரண்!” (சலப் வஞ்ன--9, 4,) என்னும் ௮றவுளைகள் ஈண்டு சோக்கத் 

seam, 

1 ஒரு நொடிப்பொழுதில். £ இயற்கையாகவே அழிர் த போம், £ எச்சாளும், 

ன் அப்புண்ணியத் இல், ்.விரும்பியவனை த் தங் கைகூடும்,  “: வேண்டிய 

வேண்டியாங் செய்தலாற் செய்தவம், ஈண்டு முயலப்படும் '; என்றுச் 

திருவள்ளுவர், © Aptsg.
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81... மருதினள-வணிமான் மூதலினோர் பதமும் மற்றவர் 
செல்வமும் பிறவும் 

‘AGS sem பசை சத்ததை பயனே கிலும் பூசை தன் 

கையால் 

“அருத்தியிற் செயலே “யமையு “மான் மார்த்தம் ன்றி'யன் 

னியவடி. வ கவின் 

"ஒருத்தராற் 'செய்வித் திடலுமாம் ? அவற்தள் உயர்ந்தது 

சுயம்புவா மிலிங்கம். 

32. இன்புற வொருவன் மூன்புஇி தாக இயற்றிடு 'மறத்தினு 

*மொருவன் 
முன்புசெய் fois அதத்தினுக் "கிறுதி முந்துறச் 

செய்திடா திருக்கில் 

“கொன்பயில் பலனங் கெண்மடங் இனிது கூடுநீ டறனழிந் 

் Hoare 
.தன்'பொருள் முயற்சி வெண்டை விளங்கச் சமைத் இடி_ற் 

ச தமடங் கெய்தும். 

91. 1 தனபமர்லை யணிந்த திருமால். 4 பதவிகளும், 5 கூத்தப்பெருமானாகய 

இவபிரானை, 4 அர்வத்தோடு, 5 தக்கது, 6 அதுவே உயிருக்கு உத தி 
பயப்பது, 7 வேறு ததா ககாார்ல் 8 பிறர் ஒருவரைச்கொண்டு. 
5 அப்பரார்.த்தலிங்கல்களுள். 10 தானே தோன்றியது... 

*மருத்துன...... பயனே ”' என்ம கருத்த, re 

“ வண்டுளரும் தண்டுழாய் மாயோன் இதுமாப்பும் 

புண்டரிகப் போ துறையும் புத்தேள் இதுமாப்பும்' 

அண்டர்தொழ வாழுன் இறுமாப்பும் ஆலாலம் 5 
உண்டவனைப் பூசித் தபேழென் அணர்ர் இலையால் ?? (இருவி-- வெள்ளை) 

என்ற பாட ற்கண் avi Bag ssa காண்க, 

92. * அற.த்தைப்பார்க்னும், 2 பிறனொருவன், 3 அழிவு செய்யா௫ 'பேணிவர் 
> gre, 4 பெருமை பொருச்திய, 5 எட்டுப்பல்கு. ₹ தொன்றுதொட்டு சடை 

பெற்ற ௮அறச்செயல். 7 பொருளாலும் மூயற்சயொலும், “. நா௮ பக்கு பலன்,



33. 

கம் 

5, 

30. 
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சுகீர்த்திமன் சருக்கம். 

தித்தி டப்பெரு "தளகையோன் செல்வழு மதவேள். 

. இத்த மூம்விதி “மகிமையும் “அன ந்தனீ டறிவும் ... 

இத்தி ரன்பெறு “போகமு மெய்திவாழ்த் இடினும் 

மைத்த ரின்றெனின் மற்'றதோர் வாழ்வெனப் படுமோ. 

பராசரச் சருக்கம். 

பன்னு தெண்டிரைப் பரவைகசூழ் பாருல சதெனுள் 

மன்னு புல்லறி வுற்திட“மணாளர்தெஞ் சென்னுத் . 
துன்னு மீனினங் களைக்கவர் “தொடர்வலை யன்ோ 

“கன்னன் மென்மொழிப் பொன்னனார் கதிர்முக வலயம். 

தேறுபொற் 'பணிகளுந் இகழும் ஆடையும் 

“மாறிடப் பிரித் இிடில் “மாத ரென்றிடல் 

கூறிடு மலப்'புழுக் குரம்பை. யேயலால். 

"Calo me கண்டதென் விளம்பு காலையில். 

'தோலிது தரம்பிது 'சோரி நீரிது 

"கோலு தசையிது குடர்மற் றீதென 
“எலுறச் சிலபகல் எண் ணும் போதினின் 

வேல்விழி மகளிர்பால் வேட்கை நீங்குமால். 

  

ட 1 

54. 

35. 

36. 

அழிதல் இல்லாத ;) ஈததொக்கத. £குபோ சம்பத்தும்.-? அழகும். *குணத் 

தின் பெருமையும்; பிரமனுக்கு ஒப்பான பெறாமை என்றலுமாம். 5 ஆதி 

சேடனுக்கு ஒப்பான சறர்த ௮.றிவும், £ இன்பறுகர்ச்சியும். * அவ்வாழ்ச்டை 

1 Appia, 3 ஆடவர்சளுடைய. 8 ஒன்றோடொன்று பிணைச்கப்பட்டுள்ள 
டக் கருப்பஞ்சரிது. 5 வட்டம், | 

1 அணிசலங்களும், * , ements பீரித்.துவிட்டால்,  பெண்சளென்று 

- சொல்லப்படுதல், புழமுக்கூடு, 5 தனியாக, . 

1 குருஇிநீர், * சற்றப்பட்டுள்ள, 3 உள்ள ்இற்'புதியவைத் ௮. 

Ga. 26
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37. தஇிருவுறு மகளிர்பால் வேட்கை தீர்த் இடின் 

“மருவிடும் வீ£டனார் மருவு போதினும் 
பரசிவத் திடைமனம் பற்றி நிற்பினும் - 
இருவினை சமனுறு மெனினு “மெய்சிடும். 

38. நிலைபெறு 'பரத்திடை நிலவு தெஞ்சரை 
யுலகனி லவர்செயும் ₹வினைவத் தொன்றிடா 
வலியுறு மத்திர மருத்து வல்லரை 

“தலிவுசெய் திடுங்கொலோ தண்ஸணுத் இவிடம். 

் சோமதீர்த்தச் சருக்கம். ் 

99. மேவு மன்புததாதையே யாயினும் விளம்புத் 
தாவில் காதல ராயினுஞ் சகோதர ரெனினும். 
யாவ ராயினும் இளமையும் எழிலுமெய் இனரேல் 
“பாவை மார்மனம் அவரிடைப் £படர்த் இடு மன்றே. 

  

97. 1 பேரின்ப வீட்டை யெய்தும். £ அம்மகனிர், 3 இருவினை யொப்புவாய்க்கு 
மாயினும். * அவ்வீட்டினை யெய்து தல்கூடும். 

ஒருவன் என எழுவாய் வருவித்து மூடிக்க, 
38. 1 பசம்பொருளினிடத்த. £ இவினைகள், 3 வருத்தம். உள்ளம் மு,தலிய குருவி 

கள் பசுத் தன்மை நீல்கிப் பதித்தன்மை யெய்தப்பெத்றமையான் அவர் செய் 
வன அனைத்தும் தவமாம் என்பது soem. எடுதீதுக்காட்டுவமையணி, 

99. 1 தந்ைத. 3 கெடுதலில்லாத, 3 அன்பு செய்தற்குரிய மக்களாயினும், 4 பெண் 
களுடைய, ? செல்லும். ம் 

“ தர்தையாயினும் விழைவிற் தம்முடனே யொருவயிற்றிற் சார்ச்தாசேனும், 
மைச்தசாயினும் மிகவும் வனப்புடையெனில் அவர்மேல் மடசல்லார்தம், 
சிச்தை கலக்கிடு மதனாற் சாம்பன் -மலம்க்கணை வேளிற் செவ்வி வாய்ச்தோர், 
'பைர்தொடியார் இனி தழரும் உவளகத்தில் தனிப்போதல் பான்மைத் 
தன்றே? ( காசிகா) என்றார் ௮.வீர சாம பாண்டியர்,



40, 

4], 

48, 
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‘IG தி முன்'னிடை கிலைமுக லவற்மொடு மேவப் 

“பகுதி யின்பொருள் ₹அ;தனிடத் “சவாவுறு பரிசிற் 

மெகுதி யுற்றிடு பூண் 'முலை“தொடர்த் திட மயங்கி 

மிகுதி டத்.துறு முளத்தசந் இரனுமே வினனே. 
கலக வேல்விழி யவர்முகங் காணினு -மவர்கள் 

இலகு தீஞ்சொல்கேட் பினுமவர் தம்மையெண் ணிடினும் 

உலகி லாடவர் மனமுரு இடுமெனி 'லுவரே 

“வலிமை செய்கிழுத் ,திடினெவர் மறுத் திட வல்லார். : 

.... மாந்தாதாச் சருக்கம்--வசந்தகால வருணனை, ் 

சல தியி னமுஅ தஞ்சம் தனித்தனி யன்ரோ”வத்த | 
1மலையவெத், பதவ" மத்த மருத்தொன்றே” மணத்திட் டோர்கட் 

கலகிலின் .பமிர்த மாகித் தணந்தவர்க் கடனஞ். சாக! ': 

யிலஇிடு 'மினையோர் வைகு மிடம்துரீஇ யெழுத்த தன்றே, 

  

40. 

41, 

42, 

1 ger ஆன் முதலிய SoG fitvser, ”£ இடைகிலை முதலிய பிழவுறப்புச்ச 

" 'ஞூடன். 3 முூன்மேவ எனக் கூட்டுக, *ஈடவா முதலிய முசணனிலையின் 

பொருள், 5 அ௮வ்விகுதியினிடத். த. $ ௮வாவி விகாரப்படுர் தன்மைபோல 

7 தாரை; வியாழன். மனைவி, 3 விடாது பின்பற்ற, :  இடம்பொருச்திய 

உள்ள ததையுடைய, . os 

“SIGE HerwuhAe” carp sGig. “1 தன்னியல்பில் கிற்கும் ஒருவனுள் 
எத்தை ஆடையணி முதலியவற்றோடு ஒருத்தி முன்னின்று தன்னிடத் 

அ௮வாவ விகாரப்படுத்தல்போலத் தன்னியல்பில் நிற்கும் பகுதிப்பொருளை 

இடைநிலை மு; தலியவற்றோடு விகுதி முன்னின்று தன்னிடத்து ௮வாவ 

விகாரப்படுத்தலின் விகுதியென்றும்...பெயர் பெற்றன.” எனச் (ஈன். பத 

6-2. cor) emer s0sAarun புலவர் உரையில் அமைச்திருத்தல் சாண்க, 

A அம்மகளிசே, £ வற்புறுத்தி யிமுத் தால். “உள்ளக் களித்தலுவ் சாண மூழ் 

தலுல், கள்ளுக்கல் காமத்.திற்குண்டு ?? என்றார் தெய்வப் புலவர், 

ந தடலில், 3 தோன்றின, 8 பொதிய மலை, * இளர்தென்றற்காற்று. 

5 உடனுறையும் ஆடவர் மகளிர்கட்கு, £ இன்பத்தைச் செய்யும் அமுதத்தை 

யொத்தும். 7 மணத்தலுச் சணத்தலுமுடையோர். 8 துருவி; கேடி,
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48. மறுவது கலைக ளாய் BC art "மடனெனத் தருக்க ளியாவு 
மூறு£பழுப் பிலைகள் போக்கி யோதவ “ருணர்வு மானக் 

குறைவறச் தளிர்த்தன் னோர்தங்'குணத்தின்மெல் லரும்பு 
தோற்றி 

“கிறைபுக ழென்ன வெகங்கு மலர்த்தன கிறைபூஞ்*சோலை. _ 
44. 'பத்திர முதவு£பொன்னிப் பு.அப்புனல் பாய்த் து£காவுஞ் 

*சித்திரத் தடமுத் தேமா முதலிய பூத்த செய்கை _ 
சத்திர மதிகொண் டோனுக் கவன்"பரி சனங்க ளன்னான் 
“அத்.இரங் களையங் கங்கே யமர்செய ற் “கீட்ட லொக்கும். 

போழில் விளையாட்டு 

45. 'உரமிசை யென்கொல்”சொற்க “மூயரற மியற்றி னோர்கள் 
பரிவிற்சே ரிடமே யோங்கு“பயோதர £மின்ப"மாரி - 
கருவதே”தனமிங் 'கேழைத் தனியனே ற்குதவலாமென் 
ஜெருவிற லோனும் வாட்க ஹொருத்தியு மிசைத்து தின்ஞுர். 
    

48. 1 அறியாமையைப் போக்குதல் போல. முற்றிய தழைகளை யுதிர்த ௫. 3உணரச௪ 
பு.திதுபுதிசாகத் தோன்றுதல் போல, 4 வன்கண்மையின்றி இளய பண்பு 
போல. 5 (அவருடைய) நிறைபுகழ் விரிர்காற்போல. 0 காவின்கண். ் 

44. மஏழ்சச., 2 காவிரி, 3 சோலைகளிலும், 4 அழல: தடாகக்களிலும். 
5 மா, அசோகு, முல்லை, தாமரை, குவளையென்பன, 6 குடையாகச் 
சச்.திரனைக்கொண்ட அரங்கனுக்கு, 7 ஏவலர்கள், 8 அம்புகளை. தேடி . வைச் தலை சிகர்க்கும், ் ் 

45, 3 உன்னுடைய மார்பின்௧ண் இருப்பத யாத 2 2 கொங்கை ; சுவர்க்க லோகம், 
£ எழச். அச்செயல் புரிச்தவர்கள் விருப்பக் கடன் சென்று சேர்தற்குரிய 
இடமோ ? 4* கொங்கை; மேகம், 5 இன்பசத்திற்கேதுவான மழை பெய்: 
வதோ. 8 கொங்கை, செல்வம், 7 வறியனாய் ஆதரவற்ற எனச்கு, 

உசமிசையென்கொல் என்ற வினாவிற்குக் கொங்கையென்றது விடையிறுப்பாள் 
அதன் பரியாயச் .சொற்களாயெ சொர்க்கம், பயோதரம், தனம் என்து 
கூற தலும், அவன் ௮வள் கருத்தணரான் போன்௮ அச்சொழ்களுக்குச் 
சுவர்ச்கலோசம், மேசம், செல்வம் எனப் பொருள்கொண்டு இன்ப உசை 
யாடலும் காண்க, எகாசல்கள் வினஞப்பொருளன. 

9, 5, 7 இவ்வெண்ணுள்ள தொடர்கள் மூறையே உயர்ர் ச தவஞ் செய்தவர்கள், 
விருப்புடன் தழுவு,தற்குரிய இடமோ, இன்பமாய மழை பொழிவதேோ, 
இளம் பருவத் தனாய் மணமின்றித் தனிச்திருக்ன்ற எனக்குச் கொடுக்கலாம் 
என்ற பொருளுச் தருவனவாதறுணரச்க.
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46, வன்மதக் களிறன் G)C@yi* ame ey maaan s முன்போய்த் 
*தன்மைமுன்னி.லைப்பே ரியார்க்குத் தகு௩மஃ துரைக்க வேண்டு 

| *மென்னமற் றவளெ-னக்கு முனக்குமீங் *திசையு மென்றாள் 
, அன்னவன்*போது மீதென் றகத்திடை யுவகை பூ த்தான். 

47. மெல்லியன்' மகளி ராயம் விரவொரு மடத்தை கொங்கை 
.... “புல்லுதற் “கலில் காதல் பூண்டவ £னொருவ “£னாங்கு 

"வில்வமென் கனியி னொன்்௮ தொடுதலு *தோக்க “மேவு 
மல்லிகை மூகையி னொன்னு மலரொன்று கொய்து தின்றாள். 

நீர்விளைமாட்டு 
48. 'சமரவேற் கண்ணி னாளோர் தையல்வண் புனல்வாய்க் 

.. கொண்டாங 

'குமித்தலு மதனை *நேருற் முருவன்றன் வாயேற் 
அண்டான் 

அமிர்தமோ வனைய தென்று “னொருவனங் கதனுக் "கன்னான் 
குமுதன் மலரிற் pete “கைக்குமோ குடித்தா 

லென்றான்." 
  

46. 1 கீரன். £ பெண். $ யான் நீ யென்னும் பெயர்கள், 4 அப்பொருத்தத்தை. 
5 என்று கூற, 6 பொருச்தும், * அவ்வீரன், *. இதுவே அமையுமென்று. 
யான் நீ யென்பன, யான் வேது நீ வேறெனாது யானே ரீ நீயே யான் என்னும் 
ஒற்துமையுணர்த் துவனவாம் 7 a 

47. 1 மகளிர் கூட்டத்தில் கலர்திருக்கின்ற, 2 ஒரு ஈங்கசையின், 3 தீழுவுதற்கு, 
* அளவில்லாத, 5 தர் ஆடவன். 6 அவள்முன் கின்று. : £ வில்வப்பழம் 
ஒன்றைச் திண்டிய அளவில், 5 அவன் குதிப்பினையறிர் ௮. £ அவ்விடத் தப் 
பொருச்திய மல்லிகை அரும்பு ஒன்றையும் அதன் 'மலர் emerge பதித்த 
நின்றாள் என்பதாம்: 

தலைவன் வில்வக் சனியைத் இிண்டியது தலைவியின் தனக்களை த் தழுவுக்குறிப்பை 
smut Sinaia, அவள் ஓர்.மல்லிகைய௫ம்பையும் ௮தன் மலர் ஒன்றை 
யும் பதித்தது, இவ்வரும்பு மலருல் காலமாகிய இசவில் வருக என்னுக் 
குறிப்பை உணர்த்திற்றென்றுவ் காட்டி யவாரும், 

பிதர் கருத்தை யறிர் தகொண்டு அச்கருத்தோடு கூடிய செய்கையால் எ.திர்மொழி 
Gariaeees Ds நுட்ப ௮ணியாம். 

48. 1 போர். 3 நீரை வாயில் அடகூக்கொண்டு, 5 சொப்பனித்த அளவில், 
4 அவ்குமீழ் கீரை. 5 எதிர்நின்று, 6 பிறனெருவன், 7 அச்சீச் பருனெவன். 
5 கசக்குமோ, . 

குருமலர் வாயினையும் தேன் வாயில் ஊதும் நீலையும் உணர்த்தும், (*பாலொடு 
தேன்கலக் தற்றே பணிமொழி, வாலெயிதூதியநீர் ?? என்றது பொதுமை.
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49. சேலன கருங்கண்'சேப்பச் செய்யவாய் விளர்ப்பக் கூத்தல் 

பாலுற வவிழ்த்து லாவ திற்குமோர் பாவை தன்னை இ 

மரலனா னவடன் காந்தன் “ஷிூவிதென் னென்வோர் தையல் 

ஏல£நீர் தோய்த் திட் டான்மற் "றெவ்வண மிருப்ப தென்ன. 

உண்டாட்டூ 

50. "குடித்தவ ௦ Genre 5B Cats 

குழிசியின் மதியை நோக்குப் 

படுத்திமுன் னெனையின் நீண்டுப் 

*ப.துங்கிடில் விடுவ னோவென் 

*றெடுத்தலைத் Bisons wt tron 
காண்கில ளெதிர் "வா Gensel 

விடுத்ததிக் குழிசி யென்ன 
வெகுண்டுதைக் துடைத்திட் டாளால். 

  

49. 1 வெப்ப, 2பக்கம், 3 இருமாலையொத் தவனாயெ. & கணவன், £ இக்கனம். 

உருவம் வேதபடுதற்குக் காரணம் என்னை என்று வினவ. 9? நீரில் மூழ்கனொல். 

* 7.யால்கனம் இருக்குமென்று விடைகூற. நீர் தோய்ச்திட்டால் என்பதற்கு. 

நீவிர் என்னைத் தழுவினால் என்ற பொருளும் தோன்றும். 

கண் சேத்தல் முசலியன புனல் விளையாட்டின்க௧ண்ணும் கலவிக் கண்ணும் ஒப்ப 

நிகழ்வனவாதல் உணர்க, 

50. 1 மஜவருர்தினவள், ? கள் வைத்திருக்கும் பானையில், 5 முன்பு என்னைத் 

துன்பப்படுத் இஞய். = இப்பானையினுள் ஒளித்திருச்தால். . 5 அதனைப் 

பிடித்து வருத்த, 0 சையைக் குழிசியினுள் இட்டாள். 7 வானத்தின்சண் 

மதி யிருத்தலைக்கண்டு, ஆ
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“பரஞ்சோதி முனிவர் இயற்றிய 
. திருவிளையாடற் புராணம்: 

மதுரசைக்காண்டம் 

தாப்பு 

சித்தி விநாயகர் 

1. சத்தி யாய்ச்சிவ மாகத் "தனிப்பா 
முத்தி யான “முதலைத் துதிசெயச் 

“சுத்தி யாகிய சொற்பொருள் *தல்குவ் .. 

“சித்தி யானைதன் செய்யபொற் பாதமே. 

சபாநாயகர் 

2. 'உண்மையறி வானத்த வுருவாகி யெவ்வுயிர்க்கு ap) rus 

நீரின் 
தண்மையனல் வெம்மையெனத்” தனையகலா இருந்துசரா 

சாங்க னீன்ற 
பெண்மையுரு வாகிய£தன் னானத்தக் கொடி ம$ழ்ச்சி பெருக 

யார்க்கும் 

'அண்மையதா யம்பலத்து ளாடியருள்'பேரொளியை 

யகத்துள் வைப்பாம். 
  

],' 3 ஒப்பற்ற பசமுத்இப்பேறாகயும் உள்ள. “ மூதற்கடவுளை, 8 தாய்மையவான, 

* அருளுவன, ' 5யானை முகத்தினையுடைய இத்தி - விசாயகக்கடவுளின், 

தி செய்யப் பாதங்கள் sage எனக் கூட்டுக. 

சொற்பொருள் வடிவான அ௮ம்மையப்பசாம் மு.தற்பொருளைச் அஇித்தற்குச் சொல் 

லும் பொருளும். ஈல்கு, தல் உறு தியென்பார் ! சல்குவ ? என்றார். 

2 சத்து ஈச்ச ஆனந்த வடிவமாக, 5 நீரில் தட்பமும் செகுப்பில் வெப்பமும் 
" நீல்காமைபோல, 3 தன்னை நீங்காதிருர்து. * இயல்குவனவும் நிற்பனவுமாகய 

எல்லாப் பொருள்களையும் பெற்ற... ௧ இவகாமவல்லியார். 6 ௮ணித்தாய். 

* பெரிய ஒளிப்பிழம்பான கூத் தப்பெருமானை,
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சோமசுந்தரர் . 

3. சடைமதைத்துக் கதிர்மகுடத் தரித்துதறுவ் கொன்றையத்தார் 

“தணதந்து “வேப்பத் 

தொடைமுடித்து apna கலனகற்றி மாணிக்கச் " 

் சுடர்ப்பூ ணேந் தி 

"விடை கித் இக் குயலெடுத் oe வழு, திமரு மகனாகி 

“மீன நோக்கின் 

்டவரலேஐ மண த்துலக Upp stain? சுந்தரனை வணக்கஞ் 

செய்வாம். 

தடாதகைப்பிராட்டி யார் 

4. டண இருமகளாய்க்கலைபயின்று முடிபுனைத்து 
செங்கோ லோச்சி 

மூழு.அுலகுஞ்' சயங்கொண்டு திறைகொண்டு“தத்.திகண 

“மூனைப்போர் சாயத்துத் 

Genapap கணி'மணமா லிகைகூட்டி த் தன்மகுடஞ் 

சூட்டி.ச் செல்வத் 

குழைவு தன் னரசளித் பெண்ணா யடி.க்கமலத் தலைமேல் 

- வைப்பாம். 

  

3, 1868, 2 வேப்ப மலர்களால் தொடுக்கப்பட்ட மாலையை யணிர்து . 3 பாம்புப் 

- பணி, 4 இடபக் கொடியை உயர்த்தாது நிறுத்தி, 5 மலையத் தவச பாண்டியன், 

. 5 மின்போன்ற சண்களையுடைய தடாதகைப் பிசாட்டியாரை, 7 திருமணஞ் 

செய்து, “ சோமசுந்தரக் கடவுளை, 

4. 3 பாண்டியர் தலைவனாகயெ மலையத்துவசன். 3 எல்லாக் க$லைகளையுல் கற்று, ' 

8 வெற்றிகொண்டு, * ஈர்.இிதேவர் முதலிய 9வகணல்களை, 5 போர்முனையில் 

"தோல்வியுறச் செய்து. £ யாவசாலும் வணக்கத்தகும் கொழுசனுக்கு, 7 மண 

மாலை. £ மங்கையர்க்கசசியாயெ தடாதகைப் பிராட்டியாரின்,



வன இடு], ஆல 

தட்சணாமூர்த்தி . 
5. கல்லாலின் புடையமர்தீது தநானமறையோ றங்காமுதற் 

கற்ற (கேள்வி 
வல்லார்க “ணால்வருக்கும் “வாக்கிறந்த பூரணமாய் 

மறைக்கப் பாலாய் 

“எல்லாமா யல்லதுமா 'பிருத்ததனை"மிருத்தபடி யிருத்து 
காட்டிச் 

- சொல்லாமற் சொன்னவரை” தினையாம னினை ந்து£பவத் . 
தொடக்கை வெல்வாம். 

சித்தி விநாயகக் கடவுள் : 

6. . உள்ளமெனுங்'கூடத்தி ”லூக்கமெனுச் 'தறிநிறுவி 

யுதஇி யாகத். 
தள்ளரிய வன்பென்னுத்“தொடர்பூட்டி 'பிடைப்படுத் இத் 

“தறுகட் பாசக் 
கள்ளவினைப் பசுபோதக் கவளமிடக் களித் அண்டு த 

கருணை யென்னும் 

*வெள்ளமதம் பொழி சத்தி வேழதக்தை தினைத்து"வரு: 
வினைக டீர்ப்பாம்; 

  

5. 3 கல்லாலமசத்தின் £ழிருர்து. '” எட்சை, வியாகசணம், நிருத்தம், கற்பம் சந்தம் 

சோதிடம் - என்பன, 3 முதலானவற்றை. 4 கேட்டலில் வல்லுசர்கள் . 

5 சனகர், சனர்,தரர். சனாதசரர், சனற்குமாரர்.  £ சொல்லின் எல்லையைச் 

கடச்த நிறைவாய், 7-அப்பாற்பட்டதாய், 8 1 ஓன்று நீயல்லை யன்றி யொன் 

றில்லை ?? என்பது திருவாசகம். ? உள்ளதன் உண்மையை; வினையாலணை 

யும் பெயர் ; இருர்த தன்னையெனவும் பிரிச்கலாம். 10 மோன முத்திசையச் 

தளம் உள்ளபடிழிருக்து. 11 குறிப்பாலுணர்த்தி)ய  தட்சணாமூர்.த்தியை. 
2 இடையருூமல் கினைச்து. 315 பிறவிச்கட்டச்கெய பகையை, 

6, *.யானை சட்டுமிடம், 2 மனவுறுதியாயெ கட்டுத்தறியை கிறுத்தி. 3 சக்இலி, 

5 அதிலகப்படுத்தி, - 5 வன்கண்மையான ஆணவ மலத்தொடர்புள்ள வஞ்ச 

வினைசளையுடைய €வபோதமாகிய சவள சதைக் கொடுக்க, £ மதப்பெருக்கை, 

7 இத்திவிசாயகக் கடவுளாகிய யானையை. . * பிறவிதோதும் தொடர்ச்து வரு 

இன்ற வினைகளை... உறுதியாகப் பூட்டி எனக்கூட்டுக. 

இத்தி விகாயகசை வேழம் என்றதற்கேற்ப உள்ளமுதலியவற்றைம் கூடம் 

மூதலியவாக உருவகப்படுத்திக் கூறியது இயைபு உருவக அணியாம், 

வெ, 96
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மூருகக்கடவுள் 

7. *கறங்குதிரைக் கருங்கடலுங் காரவுணப் பெருங்கட லுங் 
: கலங்கக் கார்வத் 
அுறங்கு?கைப் பொருப்புஞ்'சூ ருரப்பொருப்பும் 

பிளப்பமறை.யுணர்த்தோ ராற்றும் 
அறங்குலவு*மகத்தழலு.மவுணமட வார்*வயிற்றி னழலு மூள 
“மறங்குலவு வேலெடுத்த குமரவேள் சேவடிகள் வண ESCH 

செய்வாம். 
ஆளுடையபிள்ளையார் 

5. கடி யவிழ்கடுக்கை வேணித்” தாதைபோற்*கனற்கண்5மீனக் 
கொடியனை*வேவ தோக்கக் குறையிரத் தனையான் கற்பி ற் 
பிடியன"நடையாள்"வேண்டப் பின்னுயி "ரளித்துக் காத்த 
முடியணி மாடக் காழி”முனிவனை வணக்கஞ் செய்வாம். 
  

7. 1 ஒலிக்கன்ற, * கரிய அசுரப்படையாயெ பெரிய கடலும், 3 உச்ியையுடைய 
இசவஞ்ச மலையும், * சூரபன்மாவின் மார்பாயெ மலையும், 5 வேள்வித் இதயும். 
 சேச்சுத்தியும். " வீசம்பொருக்இய, 

சூசபன்மன் கடல் சடுவில் மாமசமாய்்த் தோன்றி நின்ற காலை முருகக்கடவுள் ge 
கெய்தி அதனைத் தமது வேலால் அணித்தன சாதலின் கடல்கலக்குவ 
தாயிற்று. * பாயிரும் பனிக்கடல் பார்துகள் படப்புக்கு, , ,கோயுடை 
அடங்குசூர் மாமுதல் தடிர்.து...மாய அவுணர் மருக்கறத் தபுத்தவேல்... 
குருகொடு பெயர்பெற்ற மால்வசை யுடைத் த? என்னும்பரிபாடற்.பகுதிகள் 
ஈண்டு சோக்சத்தக்கன. ் 

8. 1 சதுமணம், கொன்றை மலர், 3 தம்தையாயயெ வெபிரான் செய்தருளிய gr 
போல, *வெப்பு சோயாஏய தீயின்௧ண். 2.பாண்டியனை, 6 வெதும்பி 
வருர்தும்படி, " மங்கையுர்க்கசசியார். * வேண்டிக்கொண்டதன் பின் பு, 
3 அப்பாண்டியற்கு உயிசை sae. 10 இகசம். 1! தருஞானசம்பர்தப் 
பெருமானை, 

! சனற்கண்...காத்த ?? என்பது சிலேடை, SLAIN June மீனக்: கொடியை 
யுடைய மன்மதனை யெரியும்படி பார்த்தருளி, அவன் மனைவியா இசதி 
தேவி வேண்டிக்கொள்ளப் பின்பு அம்மன்மதனுக்கு உயிரை ஈல்ஓக் காத் 
தருளிய எனக் சிவபெருமானுக்கேற்பப் பொருளுரைத். துக்கொள் ௧. Stns 
யின் இயல்பு பிள்ளையினிடத்தும் அமையுமென்ப.த காட்டியவாது
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ஆளுடைய. அரசுகள் 

9. 1அறப்பெருஞ் செல்வி பாகத் தண்ண”“லஞ் செழுத்தா லஞ்சர் 

*மறப்பெருஞ் செய்கை மாமு'வஞ்சக ரிட்ட நீல 

கிறப்பெருங் கடலும் யார்க்கு நீத்துதற் கரிய வேழு - 
- பிறப்பெனுங் கடலு”நீத்த பிரானடி. வணக்கஞ் செய்வாம். 

| "ஆளுடைய ஈம்பிகள் 

10. 1 அரவக லல்கு லார்பா லாசை£நீத். தவர்க்கே "வீடு . 

தருவமென் றளவில் *வேதஞ் சாற்றிய தலைவன் றன்னைப் 

பரவைதன் புலவி”தீர்ப்பான் "கழு. துகண் படுக்கும் *பானாள் 

” இரவினில் “தாது கொண்டோ னிணையடி முடிமேல் . 

வைப்பாம். . 

ஆளுடைய அடிகள் 

11. சமுதரு மறைக டேமு விறைவனை “யெல்லிற் கங்குற் - 

“.. பொழுதறு காலத் தென்றும் பூசனை விடாது செய்து 

தொழுதகை தலைமே லேறத் *அளும்புகண் ணீருண் மூழ்க 
் அழுதடி யடைந்த “அன்ப னடியவர்க் கடிமை செய்வாம். 

  

இ. 7 முப்பத்திரிண்டு அறங்களையும் வளர்த்த உமையம்மையார், * இருவைர்செழுத் 

சாடிய புணையால், 8 பெரிய பாவச் செயல்கள், 4 அமணர்கள் & 2. தாணோடு 

பிணித்து இட்ட, திருகாவுக்காசர். 

** இருவினைப் பாசமும் மலக்கல் ஆர்ச்சலின் 

வருபவக் கடலில்லீழ் மாக்க ளேறிட 

அ௮ருளுமெய் யஞ்செழுத்து ௮ரசை யிச்கடல் ; 

ஒருகல்மேல் ஏற்றிடல் உரைக்க வேண்டுமோ ?? எனச் சேச்ழொர் 
பெருமான் கூறுமாறு காண்க, 

10. * பாம்பின் படம், .* ஒழித்தவர்க்கே, 8 பேரின்ப வீட்டை, _ * வேதங்களால் 
கூறியருளிய, £ முதல்வனாக சிவபிரானை, $ நீக்கும்பொருட்டு, "பேய் 
களும் உறங்குகின்.ற, 8 ஈள்ளிரவில், ? சுந்தரமூர்த்தி சாயனார். 

17, 1 எழுதப்படாத வேதங்களாலும், * பகற்பொழுதிலும் இசாப்பொழுதிலும் உள்ள
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சண்டேசாரரும் மற்றை அடியார்களும் 

18. தந்ைதைதா ளொடும்பிறவித்“தாளெறிந்_து 

கிருத்தரிரு தாலச் சேர்ந்த 
8மைத்தர்தாள் *வேததெறி சைவநெறி 

பத் திதெறி வழாது வாய்மெய் 

சிந்தைதா னரனடிக்கே செலுத் தினராய்ச் 

"சிவாநுபவச் செல்வ ராடப் 

*பந்தமாந் தொடக்கறுக்த "இருக்தொண்டர் 

தாள்பரவிப் பணிதல் செய்வாம். 

நாட்டுச். சிறப்பு 

ட மேகத்தின் எழுச்சி ரி 

13. sien நாயக ௨௦ னீறணி மேனிபோற் "சென்று 

்பெளவ மேய்த்.துமை மேனிபோற் பசந்துபல் அயிர்க்கும் 

*எவ்வ மாற்றுவான் “சுரத் இடு மின்னரு ளென்னக் 

கெளவை நீர்சுரந் தெழுந்தன "கனைஞூரல் மேகம். 

  

ஆதுவகைக் காலங் களிலும் ; ௮வை--விடியல், ஈண்பகல், எற்பாடு, மாலை, 

யாமம், வைகறை என்பன, * ததும்பி வடி௫ன்ற, * மணிவாசசப் பெருமான்... 

“ பூசனை யுகர்தென் சிந்தையுட் புகுக்.து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே.” “ gap - 

மதுவேயன்றி மற்றென் செய்கேன் பொன்னம்பலத்தாசே ”? என்பன அடிகள் 

திருவாக்கு, ் 

12. 1 தந்தையாயெ எச்சதத்தரின் பாசங்களோடு, 2 dncaresiuturt 8 சிவ... 

குமாரராகிய சண்டேசாரரின் திருவடிகளையும், * வைதிகம், 5 ஆகமகெறி . 

6 இவ்வீரண்டினும் மேற்பட்ட அன்புநெறி, 7 சிவரறுபூதிமான்களாகி, § பாச. 

மாயெ கட்டு, *-பிற அடியார்கள். 

13. தேவர்களுக்குத்: தலைவனுயெ இவெபெருமான். £ (வெண்ணிறத்தோடு) போய். 

8 கடல் நீரைப் பருக, * பிறவித் Senos நீச்குதற்பொருட்டு, 5 இனிய 

திருவருளைச் சுரந்திடுசல்போல, 6 ஓலி, 7 ஒலிச்ன்ற குரலையுடைய மேகங்கள், 

மேகம் எவ்வம் ம்ரற்றுதலாவது?: mn வெப்பம் உணவின்மை என்பவ ற்ை ஐப் 

Gumag sare. “
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மேகம் போதியத்தில் மழைபெய்தல் 
14, மூனித னீள்“வரை யுச்சிமேன் முழங்கனவா, னிவத்து 

“தனித ஈநீர்மழை பொழிவன தடஞ்சிலை யிராமன் 
₹கனிக னீர்மையால் ஆலவாய்க் கண்ணுதன் முடிமேல் 
புனித HERO மஞ்சன மாட்டுவான் போலும். 

அருலிரீர் வீழ்ச்சி 

19: உடுத்த தெண்கடன் மேகலை யுடைய£பார் மகடன் 

இடத்து இத்தபல் லுயிர்க்கெலா மிரங்கித்தன் "கொல்கைத் 

தடத்து நின்*றிழி பாலெனத் தடவரை £₹மூகடு 

தொடுத்து வீழ்வன கர்ழுவமனத் "தூங்குவெள் ளருவி. 

போருரையாற்று சர்ப்பெருக்கின் சிறப்பு 

16. ல்லைதா ுபிருபால் வைகுஞ் “சிவாலய மருங்கு மீண்டி. 
“மூல்லை*யா னைத்துச் தேனுத் esr Generel முகந்து வீசி 
தல்லமான் மதஞ்சாச் தப்பி நறுவிரை மலர்” தூய் நீத்தம் 
செல்லலாற் பூசைக் தொண்டின் மசெயல்வினை மாக்கள் 

போலும், 

  

14. 7 அக்த்திெய முனிவருடைய, ” பொதியில் மலை. 8 வானின்சண் உயர்ந்து, 

* முழக்கம்; மேகத்திற்கு ஆகுபெயர், 5 நீரா மழையைப் பொழிதல்; 

தினிதமழை நீர்பொழிவன என இயைத்தலுமாம், ₹ சனிதல் தன்மையோடு, 

* தூய்மையான நீரால், 8 இருமுழுச்காட்டுதலை. பொழிவன, ஆட்டுவான் 
என்பன ஈண்டுச் தொழிற்பெயாளவாய் கின்றன. | ் 

15. "தெளிர்த கடலை ஆடையாக் உடைய, ? நிலமகள், * சொங்கையினிடத்தினின்றும் 

(சொரிய). * ure ஒழுகுதல்போல, 5 உச்சியினின்றும். ₹ இழுமென்னும் 
.. ஒலியோடு. 7 ஒழுகுகின்ற, அருவி பாலென வீழ்வனவாமென்க, 

16. 1 லிஸ்ரந்து சாவி, £ கரையின் இரண்டு பக்கங்களிலும், 3 சவாலயங்களிடத்தில் ; 

உம்மை அசை, * முல்லை நிலத்திலுள்ள, 5 ஆலின் பால் தயிர் நெய் கோரீர் 
கோமயம் என்பன, 84 கத்தூரியையும் சர்தனத்தையும் ' பூசியும், 7 அவியும், 

8 பொருகையாற்றுவெள்ளம். 3 வெபூசைச் தொண்டின், 10 செயலாகிய- 

தொழிலையுடைய, 11 அடியார்கள், ்
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VY. அரும்பவி 1ழனங்க வாளி 2யலைதர அகம் பொன்போர்த் 

। இரங்கவோ லன்ன மேத்தி :யிருகையுஞ் "சங்கஞ் சித்தி 

*மருங்குசூழ் “காஞ்சி தள்ளி 1வரம்பிற வொழுகும் வாரி 

2பரம்பரற் '*கையம் பெய்யும் '“பார்ப்பன மகளிர் போலும். 

யாற்றுரீர் கலங்கித் தேளிதல் 

18. மறைஞுதற் கலைக ளெல்லா ,மணிமிடற் றவனே யெங்கும் 

திறை£பா மென்றும் “பூதி சாதன “நெறிவீ டென்றும் 

அறைகுவ தறிந்துந் தேமுர் *அறிவெனக் கலங்கி யந்த 

மூறையின்வீ 'டுணர்ந்தோர் போலத் தெளித்தது “மூரி 

வெள்ளம். 
கடல்நீர் இனிய நீராதல் 

19. இழிந்த மாந்தர்கைப் பொருள்களும் “இகபரத் தாசை 

"கழிந்த “யோகியர் கைப்படில் *தூயவாய்க் களங்கம் 

. ஒழித்த வாறுபோ £₹லுவரியுண் டுவர்கெடுத் தெழிலி 

பொழிந்த நீரமு தாமின “புவிக்கும்வா னவர்க்கும். 

17. 14 மன்மத பாணமா௫ூய மலர்களை. * அலைகள் கொண்டுவர. 5 சன்னிடம் முழுதும் 

பொன்மணலையுடையதாய், 4 ஒலித்து, ் வெண்ணிறமான அன்னப்புட்கள்,. 

6 இரண்டு கரைகளிலும், 7 சங்குகள், 8 பக்கம், 9 காஞ்ச மரம், “10 கரை 

உடையும்படி, . 11 பொருநை வெள்ளம், 153 வெபெருமானுக்கு, 13 பிச்சை 

யிடும், 14 தாருகாவனத்து முனிவர் மனைவியர். 

மகளிர்க்கு :--மன்மதபாணங்கள் வருத்த, உடல் முழுதும் பொன்போன்ற தேமல் | 

பரவப்பெற்று, மனங்கவன்று, வெண்ணிறமான சோற்றைத் தாங்கி, இரண்டு 

கைகளிலுமுள்ள வளையல்களை உதிர்த்து, இடையில் அணிந்த காஞ்சி 

யென்னும் ௮ணியை சழுவவிட்டு, கற்பு நிலேகெட ஒழுகும் எனக்கொள்க. 

18. 1 நீலமணி.  £ பாம்பொருளென்றும். 8 இருகீறு முதலிய சாதனங்களே ; ௮வை. 

உருத்தரொக்கம், திருவைந்தெழுத்து என்பன, 4 வீடுபேற்றுக்கு வழியென்றும். 

் அறிவின்கலக்கத்தைப்போல, 6 அம்மலைமுதலியன கூறு முறையால் 

£ உணர்ந்த பெரியோரின் உள்ளத்தெளிவுபோல. 3 பெரிய வெள்ளம். : 

-19. 1 ஒழ் மக்கள், ” இம்மை rane பயன்களில். 3 FaCuraur. * குற்றத்தி. 

னீங்கத் தாய்மையாயினவாறுபோல, £ கடல் நீரைப் பரு. 8 நிலவலகத்துள்ள 

உயிர்கட்கும்.
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கடல்நீர் வேறுவேறு. பெயர்பேறுதல் 

"ஈறி லாதவ ளொருத்தியே “யைத்தொழி லியற்ற ' 

் வேது வேறுபேர் பெற்றென 4வேலைநீ ரொன்றே 

_ ஆது “கால்குளங்“கூவல்'குண் டகழ்கிட்ங் கெனப்பேர் 

மாறி*யீறில்வான் பமிரெலாம் வளர்ப்பது மாதோ. ' 

உழுதற் சிறப்பு 
21. 1களமர்கள்பொன்னேர் பூட்டித் தாயர்வாய்க் “கனிந்த பாடற் 

குளமகிழ் 4சிமுரின்*ஏறு மொருத்தலு மூவகை ங்க 

வளமலி: "மருதம் பாடி” மனவலி கடந்தோர் வென்ற 

அன்ரு தில். ரா லேவ லாற்ற''அள் வினையின் 

மூண்டார். . 
கடைசியர் களைபறித்தல் 

28... 'பட்பகை யாகுந் தஞ்சொற்' கடைசியர் பவளச் செவ்வாய்க் 

குட்பகை யாம்ப லென்று மொண்ணறுக் “குவளை நீலங் 

*கட்பகை யாகு மென்றுங் கமலநன் முகத்துக் 5கென்றுத் 

“இட்பகை யாகு மென்றஞ் "செறுதல்போற்“ களைதல் 

“ செய்வார். 

  

90. 1 அழிவில்லாதவளாகயெ வசத்தி ஒருத்தியே, £ படைத்தல், ' காத்தல், அழித்தல், 
மறைத்தல், அருளல், 5 பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, இரியா 

சத்தி, 4 ௪ட்ல். 5 வாய்ஃ்கால், இறு, 17 ஆழமாமத் தோண்டப்பட்ட. 

இடங்கு, 8 அளவில்லாச, 

21. 1 உழவர்கள். £ புதிதாமப் பூட்டப்படும் ஏர் பொன்னேர் எனப்படும், 3 அன்பு 

சணிந்த பாடலுக்கு, 4 றுவர்களைப்போல. 5 எருதுகளும் எருமைக் sims 

களும், ₹ மகழ்ச்சிமிக, ” மருதப்பண்ணைப் பாடி, § மனத்தின் வலிமையைக் 

கடந்தவர்களால், 9 சுழலுகின்ற, .10.ஐம்பொறிகளும், அவர் ஏவிய வழி நிற்றல் 

போல, 14 உழுதொழிவில் தலைப்பட்டார்கள். ' 

99. 1 பண்ணுக்குப் பகையாகிய உழத்தியர், £ செங்குவளை மலர்களும், கருங் 

குவளை மலர்களும், 4 எண்ணும்குப் பகை, . 5 எக்நாளும், 4 திண்ணிய பகை. 

? அழித்தல்போல, £ வேரோடும் பறித்தெறிவார்.
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மள்ளர்கள் களைபறித்தல் 

23. ஈகடைசியர் முகமுங் காலுங் கைகளு௱் கமல மென்னார் 

படைவிழி குவளை யென்னார் பவளவாய் குமுத மென்னார் 

அடையும் காத்தார் மள்ளா யகைஞாா யடுத்த வெல்லை 

*உடையவ ளை யாற்முல் “ஓனுப்பவர்க் “கூறவுண் டாமோ: 

நேற்பயிரின் வளர்ச்சி. 

24, "வரையத் "வுணர்ந்தோர் அவின் “பொருளினுள் டங்க 
*யந்நால் 

வரையறை கருத்து மான வளர்“கருப் புறம்பு தோன்றிக் 

"கரையமை கல்விசோலர்கிகவிஞர்போ லிறுமாத் தத்.நால் 

உரையென விரித்து" கற்பின் மகளிர்போல் "ஒசந்த தன்றே. 

நேற்கதிர் விளைதல் 

25. 'அன்புறு£பத்தி வித்தி “யார்வநீர் பாய்ச்சுர் தொண்டாக 

“தன்புரு வான வீச னின்*னருள் விளையு மாபோல் 

வன்பு கருங்கான் மள்ளர் வைகலுஞ்”செவ்வி நோக்கி 

”நன்புல முயன்று காக்க விலாத்தன நறுந்தண்“சாலி. 

  

9914 சடையயர், , என்னார். சமலமலர்கள் (தங்கள்) உழத்தியருடைய முகமும் 

காலும் சைகளும் ஆரும் என்று கருதாமலும் என மாற்றுக, பின் வருபவற்றை 

யும் இவ்வாறே கொள்க, (அம்மலர்கள்) எல்லாவற்றையும், * (உறவின 

ராயினும்) பசைவராய் வந்த காலத்தில். * ஆண்டானுடைய ஆணைவழி நின்ன. 

5 தண்டிப்பவர்க்கும். £ அவ்வுறவை நினைதல் கூடுமோ, என்னார் மூன்றும் 

எச்சம், வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி, 

1 (ஐயக்திரிபாகிய) குற்றம் நீங்க, * கற்றுணர்ந்தவர்கள் (இயற்றிய) நாலின்கண். 
8 பொருள் (உள்ளடங்கியிருத்தல்) போல, ' * அக்நூற்பொருளின், £ அளவைத் 

தெரிவிக்கின்ற கருத்துரையையொப்ப, * கெற்பயிரின் கருவானது, * இலச்சண 

வம்பு. 8 நிரம்பாத, 9 புன்கவிஞர் (இறுமாத்தல்) ,போலத் தலை நிமிர்ச்து. 

10 தலை'விரிச்து. 11 கற்புடை மகளிர் (தலைவணங்குதல்) பேரல, 1 sey 

வளைந்தது, கரு, அடங்கி தோன்றி இறுமாந்து விரிந்து ஓரிந்தது என்க, 

! சொல்லருஞ் சூற்பசும் பாம்பின் தோற்றம்” என்ற சிந்தாமணிப் பாடல் இசனைப் 

பிறிதொரு வகையாற் கூறிற்று ve 

25. 1 அன்புமிக்க, 8 பத்தியாகிய வித்தை விதைத்து ; அன்பின் முதிர்ச்சி பத்தியெனப் 
படும். 5 விருப்பமாகயெ கீரை, * இன்பமே வடிவான, £ அருளாபெ பயன், 
8 பருவம் பார்தத, 1 நல்ல விளை நிலங்களை, * நெற்பயிர்கள், .



26. 

27. 

28. 
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விளைவைப் பயன்படூத்து முறை 

'கற்றைவை BIT 53) it D DEAN uprd sro த் தெய்வம். 

“அற்றவர்க் “கற்ற oun D 6 ₹தளவைகண் டாறி லொன்று. 

கொற்றவர் 'கடமை கொள்ளப்“பண்டியிந் ற் கொடுபோயச் 

தென்னா 

இதற் சுற் ன் நபில் விருத் இனர்க் கூட்டி. Kern 

சிவனடியார்களை ஆதரிக்கு முறை 

் தூறவின £ரீச னேசத் தொண்டினர் பசிக்கு நல்.லூண் 

் இறவினைப் பிணிக்குத் தீர்க்கு மருத்*துடற் பனிப்புக் காடை 

உறைவிடம் பிறி.அ நல்கி யவரவ ரொழு௫ச் செய்யும் 

* அறவினை யிடுக்கணிக்கி "யருங்கத யுய்க்க வல்லார். —— 
.*நிச்சலு மீச னன்பர்“தெறிப்படி.ற் சிருர்மேல் வைத்த 

பொச்சமி லன்பு- மன்னர் ல்வரைக் கண்டா ல்ன்ன ப்: பத : 

அச்சமுங் கொண்டு“கூசி யடி பணித் இனிய . கூறி. 

இச்சையா ஹொழுகி யுள்ளக் கு திப்பி 6 அவல் செய்வார். 

  

6. 

27. 

28. 

7 தொகு பொன. வைக்கோலை, 8 நெல்லைப் பொலியாகக் குவித்து, 3 ரொம 

தேவதைகளுக்கும், 4 வறியவர்களுக்கும். £,வரையறுத்தபடி, 6 அளர்து, 

ஏ” இறைப் பொருளாகச்கொள்ள 3 (எஞ்சியவற்றை) வண்டிகளிற் கொண்டு 

போய், . 9 தென்புலத்தாராமெ பிதிர், 19 தேவர், '* தென்புலத்தார் தெய்வம் ”? 

என்னும் இருக்குறளும் அதற்குப் பரிமேலழகர் எழுதிய உரையும் இங்கே 

அ௮றிதற்பாலன, 
1 துறவிகள். 3 வெபெருமான் இடத்த அன்பு -செலுத்தும் அடியார்கள், 3 வினை 

வசையாலாயெ, 4 உடம்பிற் குளிரைப் போக்குதற்கு. $ தத்தம் நிலையில் 

வழுவாது ஒழுகி, £ அறச் செயலுக்கு, 7 அரிய வீட்டு நெறியில், 

1 நாள்தோறும், 3 வழியில் எதிர்ப்பட்டால், 3 உண்மையான, * ஒடுங்கி. 

5 (அவர்கள்) விருப்பின் வழி ஈடந்து,
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திணைமயக்கம் 

29. கொல்லை யானிரை மேய்ப்பவர்”கோழிணர்க் GOs Gar 

‘gala தா4யதற் படர்“கறிக் கருத் அண “HGUL 

"முல்லை சோறெனத் தேன்”விராய் “முத்கிழை சிற்றில் . 

எல்லை யாயமோ 1டாடுப '"வெயின்சிது மகளிர். 

80. "கழிந்த தெங்கினொண்“பழம்பரீ இ முட்பலாக் கனி'€ண் 

டழித்த தேனுவர்க் கேணிபாய்தீ தகற்றுவ வுவரை 

வழிந்த தேன்மடற் “கேதகை மலர்,நிழல் “குருகென் - 

"ஜெழிந்த தாமரைப் போதுபுக் கொளிப்பன கெண்டை 

| -. போதியில் முதலியவற்றின் சிறப்பு 

81. 'பொதியி லேவிலா கின்றன சந்தனம் பொ தியின் 

்... நதியி லேவிளை கின்றன முத்தமத் த.திசூழ் 
பியி லேவிளை கின்றன தருமமப் பதியோர் 

*மதியி லேவிளை இன்றன “மறைமுதல் பத்தி. 

  

29. 1 முல்லை நிலத்தில், செழித்த, 8 விரைவாகத் தாவி ஏறி, 4 அம்மரத்தில், 

”... 5மிளகுச் கொடியின் எருகிறமுள்ள காய்க்கொத்துச்களை, ₹ உதிர்ப்பார்கஜ். 

£ முல்லையரும்புகளை, £ கலந்து, 9 முத்துக்களாலியற்றப்பட்ட சிறிய வீட்டி 

னிடத்து, 10 விளையாடுவர், 1! வேட்டுவச் இறுமியர், 

எயினென்னும் சா இப்பெயர் குறிஞ்சநில. மக்கட்கும் பாலை நில மக்கட்கும்” உரியது, 

“gut வேட்டுவர் ஆடூஉத்திணைப் பெயர் '* (தொல்---பொருள். 21) 

என்னுஞ் சூத்திரத்தில் வேட்டுவர் என்பது குறிஞ்சி நில மக்களாதல் காண்க, 

திணை மயச்கமென்பது :--ஈண்டு ஒரு நிலத்திற்குரிய கருப்பொருள்கள் 
மற்றொரு நிலத்தில் மயங்குதலாம், இச்செய்யுளில் முல்லையுற் குறிஞ்சியும் 

். மயங்வெர்தன. பிற்பகுதிக்கு வேறு கூறுதலுமுண்டு, * ௮ஒற்படர் ' என்ற 

பாடத்திற்கு ௮௫ல் மாத்தில் படர்ந்த . எனக்கொள்க, . 

90, 1 குலையினின்றும் நீங்க, £ நெற்றுக்காய்களைச் சுமந்து, . ் இழிபட்டு, 

4 (நெய்தல் நிலத்துள்ள) உப்புக்கேணியில். 5 தாழை. $கொக்கு. 7 (aa 

கொக்கு BGs) நீங்கிய, இது மருதத்திற்கும். செய்தலுக்கும் மயக்கங் 

கூறிற்று, . ட. ட 

31. 1 பொதிய மலையினி.டத்தே, 3 பொதியிலில் தோன்றிய பொருகையாற்றிலே, 

8 நகரங்களிலே, .. * அறிவிலே. 5 வேத முதல்வளகய சவெபெருமானிடத்து 

அன்பு, யு ர
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தேன்னாட்டின் சிறப்பு 

(82. "கடுக்க வின்பெறு கண்டனுச் "தென்றிசை நோக்க: 

அடுக்க வதீ.துவர் *தாடுவா கனாடலி னிளைப்பு 

விடுக்க 5ஆரமென் காறிரு முகத்திடை “வீசி 

மடுக்க வுந்தமிழ் திருச்செவி "மாந்தவு_ மன்றோ. 

33. £விடையு கைத்தவன் *பாணினிக் கலக்கண “மேனாள் 

வடமொ ழிக்குரைத் தாங்ஏயன் மலயமா *முனிக்குத் ' 

ஈஇிடமு அத்தியம் மொழிக்கெ.இ ராக்கிய "தென்சொன் 

மடம உகட்*கரவ் கென்பது வழுதிநா டன்ஜோ. 

- தமிழின் சிறப்பு 
34. கண்ணு, தற்பெருங் கடவுளுங் ₹கமகமோ டமர்ந்து 

பண்ணு றக்*தெரிச் தாய்த்தவிப் “பசுந்தமிழ் *ஏனை 

மண்ணி டைச்சில விலக்கண வரம்பிலா மொழிபோர் - 

"எண்ணி டை.ப்படக் “கிடந்ததா வெண்ணவும் படுமோ. ' 

  

32. 1 ஈஞ்சினால் 'அழகுபெற்ற.. Senile tts தமிழ்சாட்டை கோக்க ; 
தெற்கு முகமாக கின்று எனலுமாம், 3 ஆடுதல் ; தொழிற்பெயர், 4 ஆடுதலால் 

உண்டான அயர்ச்சியை, £ சந்தனச் சோலையில் தேரம்ம்துவரும் மெல்லிய 

தென்றற்காற்று.. 6 வீசப்பெநீறு அதனை ஏற்கவும், 7 நூகரவும்; 
கைலை முதலிய இடங்களைவிட்டுத் சமிழ்சாட்டின்சண் ஆடுதலும், அதனுள்ளும், 

இருவாலங்காடு, சிதம்பரம், இரூவாலவாய், திருநெல்வேலி, திருக்குற்றாலம் 
GT oor Boyt 'திருத்தலங்களில் திருக்கூத்தாடுதலும் கொக்கி *சென்றிசை......... 

ஆடுவான் ?? என்றுர், . 

33. 1 PaQugurc. £ பாணினிமுனிக்கு, £ முன்னொரு காலத்தில், 4 தீமிழிலச் 
- கணத்தை, 58 அகத்தியருக்கு. $ உறுதியாக அறிவுறுத்து, 7 எதிர்மொழியாகச் 

செய்த, 8 தென் மொழியாகிய தமிழ் மாதுக்கு, 7 ஈடிச்குமிடம் என்று இறப் 
பித்துச் அழ eat . ௮ a 

34. 1 வபிரானும், 3 கழகத்தின்௧ண்; உருபு மயக்கம், புலவசோடு எனினுமாம், 
8 செப்பமுற, 4 ஆராய்ந்தறிர்த, 5 இளமைச் செவ்வி. குன்ருத கன்னித்தமிழ், 

6 இங்களஞ் சோனக '* முதலிய பிற நிலங்களில், £ எண்ணின்கட் பொருர்ச, 

8 அமைந்து 'இடந்ததாக, இறைவன் தலைச்சங்கப் புலவசாயிருச்து தமிழர் 

சாய்ந்ததனைச் களவியலுசை முதலியவற்றானறிக,
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35. 1Qsramrit நாதனைத் தூதிடை விடுத்தது முதலை 
உண்ட பாலனை யழைத்தது மெலும்புபெண் ணுருவாக் 

கண்ட அும்மறைக் கதவினைத் இறந்ததுங் ஈகன்னித். — 
தண்ட இழ வல்றை 3மறுபுலச் சொற்களோ சாத்நீர். 

அறம் வளர்தற் சிறப்பு 

86. shanhaavte யால்விகா *வஃகினும் வேந்தர்கோல் கோடிச் 

*செம்மை மாறினும்*வறுமைதோய் சிதைப்பினுஞ் சிவன்பாற் 

பொய்ம்மை மாறிய பத்தியும் “பொலிவுங் 'குன் மூவாத் 

*தம்மை மாறியும் புரிவது தருமமத் தாடு, 

பாண்டி நாட்டின் பேருமை 

37. உலகம் யாவையு மீன்றவ 'ளும்பரு ளுயர்த்த 
... திலக "நாய *பாரஞ்சுடர் *சேயென மூன்று 

தலைவ ரான்₹முறை செய்ததா டி.ஃதன்றிச் *சலஇ 

சுலவு பாரி"னுண் டாகுமோ அுறக்தத்து மஃதே. 
  

35. . 1 அடியார்சட்குத் தலைவனாயெ சிவபிரானை, £ அழிவில்லாத, *“வேறு நிலங்களில் 

வழங்கும் மொழிகளோ.. சம்பந்தர் முதலான பெரியோர்கள் தமிழ்ப் பதிகங் 

களின் வாயிலாகச் செய்த அருஞ் செயல்கள் தமிழின்' பண்ணை கூறப்பட்டன. 

இவ்வரலாறுகளை த் திருத்தொண்டர் புராணத்தாலறிக. 
36. 1 கோடை மிகுதியால், £ குன்றினாலும். '.3 செங்கோல்... திறம்பி, “4 ஈடுநிலை 

பிறழ்ந்தாலும், 5 வறுமைப்பிணி ”வாட்டினாலும் ; வறுமையும் பிணியும் 

2 (தைவ) விளக்கமும் ; இது என்ன் அ௮க்குமணி 
தரித்தல், திருவைந்தெழுத்து ஒதுதல் என்பவற்றால் வருவது. 7 குறையாதபடி, 

(பி-ம்) குன்றாவாய், 8 (அக்குள்ளார்) தங்களை விற்றாயினும், 9 அறஞ் செய் 

தற்கு இடமாயிருப்பது. 
செங்கோல் கோடுதல், வெம்மையால் விளை வஃகுதல் முதலிய நிகழ்தற்கு ஏதுவாம் 

என்பதனை “Card திரிர்திடிற் கோள்நிலை திரியும், கோள்நிலை இரிச் 

இடில் மாரிவறங் கூரும், மாரிவறங் கூறின் மன்னுயிரில்லை £”? என்னும் மணி - 

மேகலைப் பகுதியாலும் * கோள்நிலை திரிந்து சாறி குறைபடப் பகல்கள் — 
மிஞ்சி '”? என்னும் சிக்தாமணிப் பாடலாலும் அறிக. - 

97! சத்திகளுள் எனக்கொள்க, * உமாதேவி; ஈன்றவளும் இலகம்போல்வாளு 
மாகிய நாய என்க, 8 வெபெருமான். 4 முருகக்கடவுள், 5 செங்கோல் 
செலுத்தப்பெற்ற, $ கடல் சூழ்ச்த உலகத்தில், * வேறு. காடும் உளதோ, 

இவர் மூவரும் முறையே தடாதகைப் பிராட்டி, சோமசுந்தர பாண்டியர், உக்ர 

குமாசர் எனப் பெயர்தாங்கி ஆட்ிபுரிர்தமை மதுரைச் காண்டச்சால் 
உணரலாம், 

என்றலும் பொருந்தும்.
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நகரச் சிறப்பு 

38. கொங்கை யேபரங் குன் றமுங் “கொடுங்குன் அங் கொப்பூழ் 

அங்க மேதிருச் சுழிய'லவ் வயிறு/குற் முலம் | 

செங்கை "யேடக “மேனியே ” பூவணத் இரடோள் 

பாங்கர் வேய்வன.ந் இருமுக ''மதுரையாம் புரமே. 

99. வடுவின் மாநில மடத்தைமார் பிடைக்கிடத் !திமைக்கப் 

படு£வி லாரமே பாண்டி.தநா டாரமேற் பக்கத் ் 

'தடுவின் மாமணி “அதன்புற நகரெலா_மிவற்றுள் 

- நடுவி (னாயக மாமணி மதுரைமா தகரம். 

40. இரும கட்'கொரு தாமரைக் கூடமே இருமான் 

“மரும கட்குவெண் டாமரை மாடமே ஞானத் 

தரும கட்டியோ கத்தனிப் பீடமே தரையாம் 

பெரும கட்கணி திலகமே “யான திப் பேரூர். 

    

96.1 திருப்பரங்குன் றம், 8 பிரான்மலை, 3 உக்தியாகயெ உறுப்பு. * ஒரு இருப்பதி; 

உச்திக்கு உவமையாகிய கர்ச்சுழிமென்றான் பொருளுச் ane காண்க, 

பின்வருவனவும் இங்ஙனமே கொள்க.. அழூய வயிறு, $ஒரு இவெதலம் : 

சிறிய ஆலிலை. 7 திருவேடகம் என்னுக்தலம் ; சாமரை, 8 உடல், 7 திருப்பூ 

வணமென்னுந்தலம் ; பூவின் நிறம், 1? சோலைகள் சூழ்ச்ச இருகெல்வேலி ) 

மூங்கிற்காடு. 1*சர்திரனிடத்துள்ள அமிழ்தினாற் , சாக்தி செய்யப்பெற்றமையால் 

அச்ககர்க்கு இப்பெயராயிற்று என்பர், இதனை மூகமாசச் கூறுதற்கண்ணும் 

இயைபுண்மை சாண்ம, பாண் டிசாடாகய மசட்கு என்பது வருவிக்க, 

39. 1 விளங்குகின்ற, , *” ஒளிபொருந்திய பதக்கமே, 3 அப்பாண்டி காட்டின் புறத்துச் 

சூழ்ந்த நகரங்களெல்லாம். * தலைமைவாய்ந்த பெரியமணி, க 

40. ஒப்பற்ற செர்சாமரை யில்லம். * கலைமகளுக்கு. 8 மலைமகளுக்கு, * ஒப்பற்ற 

யோக பீடம், 5 ஆனதாகிய இப்பெரிய ஈகரம் என்க. அன்றி, முற்றாகக் 

கொண்டு கூட முதலிய சான்சனொடுங் கூட்டி” முடிப்பினும் அமையும்... 

செல்வம்; கல்வி, ஞானம் என்பவற்றுற் சிறந்தது என்பதாம்.
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புறம்பணை, 
41. 1ஒல்லொ லிக்கஇர்ச் ஈசாலிகள் புறத்தழீஇ யோங்க 

மெல்லி லைப்பசுங் கொடி யினால் “வீக்குறு பூகம் 

₹அல்லெ னுங்* களத் தண்ணற 6 னணிவிழாத் தருப்பைப் 

புல்லொ டும்பிணிப் பண்ணா யு ற் கொடிமரம் போலும். 
் க ASL ‘ : 

9... "கண்ணி லாதவெங் கூற்றெனக் கராங்குடத் தலைப்ப 

மண்ணி னாரெவ ரேனுமிம் “மடுவிடை வீழ்ச்தோர் 

தெண்ணி லாமதி மிலைந்தவர்க் கொப்பெனச் "சிலரை 

எண்ணி னா'ரிரு ணரகநீத் தேறினு மேஞூர்: 

48. wep லர்த்தசெர் தாமரைக் கொடி”முகிழ் கோங்கின் . 

- உமிழ்த ரும்பா ஞானமுண் டுமிழ்த்தவாய் Cass 

தமிழ றித். துவை. இகமுடன் சைவமு கி௮த்தும் 

அமிழ்த வெண்டிரை வையையு மொருபுறத் தகழாம். 

  

“41, 1 ஒல்லென்ற ஒலியையுடைய. நெற்பயிர்கள். 18 பதிய: வெற்றிலைச் கொடியி 

னால் ; மெல்லிலை--வினைத்தொகை, * கட்டப்பட்டுள்ள பாக்குமாம், 5 இருள். 

8 மிடற்நினையுடைய. * இருலிழாவின்சண், 

கமுகமரம் நெற்பயிர்கள் வெற்றிலைக்கொடி யென்பவற்றிற்குக் 'கொடிமாம் 

தருப்பைப்புல் கயிறு என்பவை உவமைகளாம். 

42, 4 சண்ணோட்டமில்லாத, 8 முதலை. 5 வருத்தம் செய்ய, . 4 அகழியின்கண், 

5 சடையில் ௮ணிச்த இறைவனுக்கு, ல தேவரை, * இருளாகிய கரகம். 

43. 1 குமிழம்பூ மலர்ந்த, * செந்தாமரை மலரையுடைய கொடியின்கண். 7 முஒழ்த்த 

கோங்கரும்பினின்றும். * பொழிர்த சிவஞானத்தை, ? (ஆளுடைய பிள்ளை 

யார்) தம் திருவாயால் வெளியிட்டருளிய. 6 தமிழ் வேதமாயெ தேவாரப் 

பாசுரத்தின் பெருமையையறிக் அ ; இஃது வாழ்க அந்தணர்?” என்று 

-தொடக்கும் பதிகமாம். * வேத கெறியோடு சைவ: கெறியையும் நிலைபெறச் 

செய்த. குமிழ், தாமரை மலர், கொடி, கோங்கரும்பு என்பன அம்பிகையின் 

மூக்கு, முகம், திருமேனி, சனம் என்பவற்றை யுணர்த்னெ. : -: 

“யாரறிவார் தமிழருமை யென்கின்றேன் என் அறிவீனமன்றோ இம்மதுரை மூசார், 

நீரறியும் * என இவ்வாசிரியரே அந்தாதியிற் கூறுதல் காண்க,
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மதிற்கோபுரம் ் 

44. *பூரங்க டந்தபொற் குன்றுகோ புரமெனச் ௬ இச் 

சிரங்க டத்தவர் தென்ன்ரா யிருந்தனர் *இருத்தார் 

உங்க டந்திட 4வேண்டினு மூதவிசெய் *தவரால் 

வராங்க டந்திடப் பெறவெதிர் நிற்பது மானும். : 

| Lo sev 

45. "மகர வேலையென் றியானைபோன் * மழையரரூத் 1 தகழிச் 

சிகர மாலைசூ ழம்மதில் “இரைக்கரந் துழாவி 

அகழ வோங்குநீர் வையையா லல்லு “வேற்றுப் 

பகைவர் சேனையாற் பொரரப்படும் பாலதோ வன்றே 

சந்திரகாந்த மாளிகை 

46. 'அல நின்றமா மணிமிடற் “றண்ணல் “அன தந்தக் 

கோல நின்றசே வடி திழல் குறுகினார் 'குணம்போல் 

வேலை நின்றெழு மதியெதர் “வெண்ணிலாக் தெண்ணீர் 

கால தின்றன “சத்திர காந்தமா ளிகையே. 

  

44. 1 இரிபுச்தை வெல்லுதற்கு வில்லாயிருந்த மேருமலை. £ மறைமுடி, 3 பகை 

வரின் வலிமையை அடச்ச, 4 இன்னும் வேண்டியிருக்தாலும், 5-அவ்விறைவ 

சால், ₹ வரங்கள் கொடுச்ச, 

cow கோபுரமென எதிர் நிழ்பதமானும் எனக் கூட்டுக, 

45, ச்சு மீன்களையுடைய சடலென்று கருதி, £ மேகங்கள் கீர் பருகுதற்கு “இடமான, 

8 அகழியின் ௮லை வரிசையால் சூழப்பட்ட, * அலையாகிய-கைகளால், 5 தோண் 

டும்படி, 8 அயல்காட்டுப் பகை மன்னர் படையால், ' 

மதில் வையையாலன்றிப் : படையாற் பொரப்படும்பாலதன்று என்பதனை, 

*வையைதன், நீர்முற்றி மதில்பொருஉம் பகையல்லால் கேதார். * ் 

போர்முற்றொன். ஐறியாத புரிசைகுழ் புனலூரன்'' என்னும் மருதக்கவியால் அறிக , 

* அகழி செொமாலை சூழ் '” என்ற பாடத்திற்கு ௮கழியீம் ௧ வரிசையும் சூழ்ச்ச 

எனச் கொள்க. , 7 i - 

46. 1 ஈஞ்சு, 3 இறைவனுடைய, 3 இன்ப வடிவம் நிலைபெற்ற, 4 (இன்பக்சண்ணீர் 

உகுத்து நிற்கும்), தன்மைபோல, 5 வெள்ளிய ஒளியையுடைய தெளிந்த நீர்: 

ஒழுகும்படி நின்றன, £ சந்திரனைக்கண்டு நீர் சொரியும் ஒருவ்கைச்சல், ச
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பளிங்கு மாடம் 

47. குன்ற நேர்பபளிக் குபரிகை நிரைதொறுவ் குழுமி 
தின்ற பல்சரா சரமு£மத் நீழல்வாய் வெள்ளி 
மன்ற கம்பொலிந் தாடிய மலாடி. திழல்புக் . 
‘Carer யொன்றறக் ₹கலத்தபல் லுயிர் நிலை யனைய. 

48, 3 

409, 

பரிய மாமணி 3பத்தியிற் பதித் இருட் படலம் 
"பொரிய *வில்லிடக் குயிற்றிய பொன்னா மியமுத் 
தெரிய மாமூர் ௦ சொல்கெழு செம்பொனனா டரங்கும் 
"அரிய மின் பயோ தரஞ்*மந் தாடுவ கொடிகள். ' 
தைய லார்மதி முகங்களுச் தடங்களுங் குழைய 
“மைய ளாவிய விழிகளு மாடமுங் கொடிய - 
OSU தாண்மலர்ப் பொசும்பருங் கறங்கசை வண்ட 
தெயய் வோதியும் of Buy “நீளற னெறிய. 
  

47. 

48, 

49. 

1 பளிங்குக் கற்களாலாயெ மேல் மாடங்களின். 3 சேர்க்து நின்ற, 3 அம்மேல் 
மாடங்களின் நிழலின்சண்; ஒன்றி--சலத்தலால், (அவை) 4 ஒன்றும் ஆகாமல் 
வேறுமாகாமல் சேர்ந்து, ஒன்றற ஒன்றியென மாற்றுக, 5 கலக்த தன்மையை 
யுடைய பல உயிர்களை ஒத்தன. 

நீழல்வாய் ஒன்றியெனவும், கலந்த நிலை பல்லுயிரனைய cree Os, 
1 பருத்த, : * வரிசையாக, 3 கூட்டம் சிதறும்படி, * ஓளிவிடுமாற . செய்த, 

5 நிலா முற்றங்களிலும், 6 நடனசாலைகளிலும், 7 பாடா முண்ணிய "என 
இருபொருளுங்கொள்க, 8 நீரைத் தரிப்பது, பாலைத்தரிப்பது என்னுங் சாரணங் 
களால் மேகத்திற்கும் கொங்கைக்கும் பெயராம். நிலா முழம்.றங்களில் கொடிகள் 
மின்னலையுடைய: நிய மேகங்களை த் தாங்கு அசைவன எனவும், நடனசாலைகளில் 
பூங்கொடி போன்ற பெண்கள் நுண்ணிய மின்னல்போலும் இடையினையும் 
கொங்கைகளையும் தாங்கி ஈடிப்பார்கள் எனவுப் கூறுக, 
காதணிகளையுடையன, தீளிர்களையடையன என முறையே மூகங்கட்கும் 

'பொய்கைகட்கும் கூட்டுக, £ மைதீட்டப்பெற்ற (அவர்) சண்கள் கொடுமையை 

யுடையன ; மேகமண்டலச்தை அளாவிய மாடங்கள் கொடிகளையுடையன. 
5 ஒவிக்கன்ற ஒலியை யுடைய வளையல்களையுடையன, ஓவிக்கன்ற இசையினை 
புடைய வண்டுகளையுடையன என மூழையே சைக்கும் சோலைக்கும் ஏற்றுக, 
* கருமணல்போலும் நீண்ட கெறிப்பினையுடையன, மிக்ச அ.தகெறிகளையுடையன 
எனக் கூந்தலுக்கும் தெருவுக்கும் கொள்க,
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50. மலருந் இங்கடோய் மாடமுஞ் 'செய்வன மணங்கள் 

அலரு,ந் தண்டுறை யுங்குடைச் தாடுவ அம்பி 

சுலவுஞ் சோலையு மாதருத் ₹தாற்றுவ வலர்கள் 

குலவும் பொய்கையு மனைகளுங் “குறைபடா வன்னம். 

பரத்தையர் வீதி 

51. 'இழிபவ ர௬ுயர்ந்தோர் “மூத்தோ ரிகாயவர் *கழியா தோயாற் 

*கழிபவர் யாவ ரேனுவ் *கண்வலைப் பட்டு நெஞ்சம் | 

அழிபவர் பொருள்கொண் டெள்ளுக் கெண்ணெய்போ 

லளத்து காட்டிப் 

₹பழிபடு போகம் வித்ர் ஆவணப் பண்பு சொல்வாம். 

52. ஆலவா புடையா னென்றும் அங்கயற் சுண்ணி யென் அஞ் 

“சோலைவாழ் குயிலி. னல்லார் “சொல்லியாங் கொருங்கு 

'சொல் லும் 

£பாலவாங் கிளிகள் பூவை பன்முறை “குரவ னோதும் 

் நாலவாய்ச் “சந்தை கூட்டி நுவன்"மறைச் மிமுரை யொத்த. . 

  

50. 1 மலர்கள் மணங்களை வீசுவன ; மாடங்தளில் இருமணங்கள் செய்யப்படுவன. 

8 பூக்களில் வண்டுகள் கண்டி ஆடுவன ; நீர்த்துறைகளில் யானைகள் pipe 

விளையாடுவன. 7 சூழ்ர்திருக்கின்ற சோலைகள் மலர்களைச் சொரிவன ; பெண் 

களால் பழிமொழிகள் தாற்றப்படுவன, 4 வாவிகளில் அன்னப்புட்கள் நிறைர் 

துள்ளன ; வீடுகளில் பதுக்க நிறைர்துள்ளன என்க, 

bl. 1 குலத்தால் இழிந்தவர். * ஆண்டில் முதிர்ர்தவர், 5 நீங்காத. உ * மெலிபவர், 

5 தங்கள் கண்களரகயெ வலையில் அஃப்பட்டு, ₹ பெறரியோசாற் பழி.ககப்படுகன் 2 
் கலலியின்பச்தை, 7 வீதியின் இயல்பை, 

82. 1 குயில்போன்ற பரத்தையர்,  சொல்லினாற்போல, 3 பாலைவிரும்பும் ; 

செய்யுமென் எச்ச வீற்றுயிர் மெய் சென்றது, * ஆசிரியன் ஓதுன்ற, 5 மறை 

மால்களை விரும்பி, 8 பண்ணுடன் ஓ.துமுறைமை, 7 பார்ப்பனச் ஈறுவர்களை, 

இளிகளும் சாகணவாய்ப் புட்களும் மறைச்சிறாரை ஒத்தன என். விலைமாதரும் 

அம்மையப்பர் திருசாமங்களை ஓதும் இயல்பினர் என்பதாம், 

Ga 28
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வேளாளர் ' வீதி 

58. "வருவிருந் தெதிர்கொண் டேற்று “நயனுரை 
வழங்கு மோசை 

அருகிருத் 3தடி.ச லூட்டி. *முூகமனன் கறையு மோசை 

“உரைபெறு “தமிழ்பா ராட்டு மோசைகேட் டுவகை துள்ள 

இரு,தி.தி யளிக்கு மோசை '"யெழுகட லடைக்கு மோசை. 

54.) அருத்தின ரருத்திச் செல்ல. வருத துகின் மூரும் 'ஆங்கே 

இருத்தினி தருத்தா நிற்க வின்னமு தட்டுப் பின்னும் 

விருத தினர் வரவு தோக்கி வித்தெலாம் வயலில் வீசி 

on ச.திவிண் ணோக்கு மோரே ருழவர்போல் எத் தி, ற்பார், 

௦5. . 'வானமுத் இசையும் பொங்கும் புகழ்மையும் “வானம் 

பேணும் 

-ஞர்வமும் பொஓறயுங் குன்மு நன்றியு மூக்கப் படுத் 

“தானமுவ *“கொடையு மன்பும் “வரிசையும் தகைசா னண்பும் 

“மானமுத் தவஞ்செய் தீன்ற-"மகவுபோல் வளர்க்க வல்லார். 

58. 1 வருகின்ற விருந்தினரை, * இன்சொற்கள், 3 அறுசுவையுணவு, * உபசாரம். 

5 புகழ்பெற்ற, ? தமிழ்ப்பீச்சளேச் சொற்பொருட் seemed பாராட்டு 

இன்ற, 7 ஏழுகடல் ஓவிகளையும் £ழ்ப்படுத்தும் ஓசைகளசம், 

இருர்சோம்பி இல்வாழ்வரர்க்கு விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தலே stv vis 

அறமாதலின் அதனை முதற்கட் கூறினார், தி 
64.- 1 முன் உண்டவர் போலவே, £ வரஃகடவராகய விருக்தினர்களின். '3 மழையை 

வருந்தி யெதிர்பார்க்கன்ற, * (விருந்தினர் வரவு தாழ்ப்பின்) வரச். ிற்பார்., 

55. 1 வானுலகத்தினும் எட்டுத் திக்குகளிலும் பரந்த சரத்து, 3 வீட்டுலகை விரும்பும் 

மெய்யுணர்வும், * அறகெறியான் வந்த பொருளைத் தக்கார்க்கு உவகையோடும் 

அளித்தல், * வறியரரய் ஏற்றார்க்கு மாற்றாது கொடுத்தல், 8 தகுதி. $நிலை 

யில் ,தாழாமையும் தாழ்வு arg) elit வாழாமையும். * மகவைக் குறிக் 

கொண்டு பேணி ௮ளர்த்தல் போல.
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வணிகர் வீதி - 

புல்லியோர் பண்டங்கொள்வார் $வினவினப் பொருடம் 
_ பக்கல். 

இல்லெனி னினமா யுள்ள பொரு'ஞூரைசத் *தெதிர்ம அத்தும். 

அல்லதப் பொருளுண் டென்னின் £விலைசுட்டி, யறுத்து 

7 தேர்ந் துஞ் 
"சொல்லினு மிலாபங் கொள்வார் தொன்மர பிருக்கை 

சொல்வாம். 

பாய 'தொன்மரப் பறவைபோற் பயன்கொள்வான் 

் “பதினெண் 

"டேய மாத்தருங் இளத்தசொற் றநிரட்சிதான், தூய 

மாயை காரிய வொலியன் றி *வான்முதற் கருவின் 

ஆய “காரிய வோசையே யாய்க்கடத் தன்றே. 

  

ஹ் 

56. 1 நெருங்கி வந்து. வாங்குவார்.” * ஓர் பொருள் உண்டோ எனச் கேட்பின் ;: 

ஓர் பண்டம் வினவின் என்க. * உண்டென்று கூறுவதனால். 5 கேட்ட 

பொருள் இல்லையென்தும். 6 விலையை வரையறுத்துக் கூறியும் கொடுத்தும் ; 

- பொருளைச்சுட்டியும் விலையைவசையறுத்தும் இவற்றால் உளதென்பதனை 

உடன்பட்டும் எனினுமாம், 7 பொருளாலன்றிச் சொல்லாலும் ஊ யம் 

பெறும் வணிகர், ~ 

ஊதியமாவது-வினாவும் விடையுமாகிய சொற்கள் பல்காமை, 

“ தம்பால் இல்லத இல்லெனின் '” என்ற ஈன்னூழ் சூத்திரமும், 
₹ எப்பொருளாயினும் '”? *: அப்பொருள் கூறின்? என்னும் தொல்காப்பியச் 

சூத்திரங்களும் இங்கு கோச்கத்தச்சன. 

57. * ஆலமாத்திற் பயன்கொள்ளும் பொருட்டுச் கூடிய பறவைகளைப்போல, * தமிழ், 

சிங்களம் முதவிய பதினெண் மொழி வழங்கும் நிலத்து மக்களும், ” சுத்த 

மாயையின் காரியமாகிய ஓலியாக அல்லாமல் ; இவ்வொலி பொருள் அறிவறுச் 

கும் எழுத்து வடிவம் பெற்றது, 4 ஆகாயமாகய முதற்சாரணத்தினால் உண் 

ure, ₹ பொருள்பயவாது வெஞ் சத்த மாத்திரையாயிருப்பது, பல மொழி 

களும் ஒருங்கு பேசப்படுதலால் ஒரு மொழியின் வடிவர் தோன்றாது வெறும் 

ஓசையளவாய் இருந்ததென்றார்.



58. 

59. 

60. 

_ 920. 

மன்னவர் வீதி 

1பெண்முத்த மனைய பேசதைச்' சிறுமியர் பெருநீர் வையை | 

வெண்“முத்த மிழைத்த சிற் தில் சிதைபட வெகுண்டு 
நோக்கக் 

கண்“முத்தஞ் இத்றச் *இிந் துங் கதிர்முத்த மாலை£தட்பத் 

தெண்: முத்தி சினத்தை "செல்வச் சிருர்கள்தே 
ருருட்டு வார்கள். 

று மறையவர் வீதி 

தீவினை யத்த ணாளர் சிழுர்பமி றெய்வ வேதம் 

3நாவுரு வேற்றக் கேட்டுக் *“கிளிகளோ தவிலும் வேற்றுப் 

பூவையும் பயின்று புத்தே ளூலகுறை பு.து$மந் தாரக் 

காவுறை கிளிகட் கெல்லாங் கசடறப் பயிற்று மன்னோ. 

கழகங்கள் 

வதனம் அங்க மாறும் "மிருஇயும் புசாண மானின் 

பேதமும் தெரிந்தோ ராலும் “பிறர்மதற் கலய வல்ல 

_ வாதமும் *மதமேற் கொண்டு மறுத்தலு 4திறுத்த வல்ல 

போதமும் உடையோ சாலும் ௦ பொலித்தன கழக மெல்லாம். 

  

58. 

69. 

60. 

1 பெண்களுள் முத்துப்போன்ற,  £ obncenes கட்டிய, > முத்துப் 

போன்ற நீர்த்துளிசளைச் துளிக்க, * அறுத்து வீ, 5சடைப்படுத்த, 

் முத்தைப்போல் :முறுவலித்து, ர அரசிளங் குமாரர்கள். சதைபட, . தட்ப 

உருட்டுவார் எனத் சனிசத்சனி முடிக்க. 

1 முத்” வளர்க்குர் தொழிலையுடைய. * மறைகளே, காலினால் பலமுறை ஓதிப் 

பயிலுதலைக்சேட்டு. 4 (அவர் இல்லங்களிலுள்ள) இளிகள்மட்டுமா, £ ௮யலிடங் 

களிலுள்ள காகணவாய்ப் புட்களும், £ ஐர்.சருக்சளில் ஒன்று. ஓஒ. 

a 21.0 gn 05 ORD, £ பிறழர்கொள்கசையை அழிக்கவல்ல வாதமும் ; இதுமறுத்தலாம். 

3 அவர் கொள்கையை ஒருவாற்றான் மேற்கொண்டு மம்றொரு வாற்றான் மறுத் 

தலும் ; இது பிறந்சம் மதமேம்கொண்டு களை சலாம். 4 சங்கொள்கையை நிலை 

நாட்டவல்ல அறிவும் ; இது, சான் காட்டித் சனாது நிறுத்சலாம்.
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் மடங்கள் 

உறிபொதி கரகக் கையர் ஒளிவிடு செங்கற் ஜோய்த்த - | 

் அதுவையர் *உயிர்க்கூ றஞ்சும் தடையினர் “அவிச்சை மாள 

62. 

63. 

எ.றிசுடர் ₹மழுவா ளென்னக் கோவணம் யாத்த 6கோலர் 

மறைமுடி. வன்றித் ே தரூ$மாதவர் மடங்க ளெங்கும். : 

சைவர் வீதி 

தெய்வ நீறுமைந் © தெழுத்.அுமே !சிதைக்கல னாக 

எவ்வ மா“சிரு வினையுடம் பெடுத்.அழல் பிறவிப். 

4/பெளவ மேழையுங் கடத்தரன் பதமலர்க் கரைசேர் ' 

சைவ மாதவர் உறை“மடத் தனிம குரைப்பாம். : 

।பமறைக ளாகமம் பொதுச்சிறப் பெனச்சிவன் “வகுத்த. 

முறையி “னோ திய 'விதிவிலக் குரைகளு முடிவில் 

அறையும் வீடுமொன் றநிரண்டெனும் பிணக்கற அமைந்த 

குறைவி லாச்சுவ யோகியர் குழாங்களும் பலவால், 

  

61. 

02. 

63. 

1 உறியாற் பொதியப்பட்ட ஈமண்டலக்தாங்கெ கையினையுடையவர். £ காவிக்கல்' 

குழம்பில் ரனை தீத உடையினையுடுத்தவர், 3 leat முதலிய இிற்றுயிர்களுக்கு 

கேரும் ஊறுபாட்டையஞ்ச மெல்ல நடக்கும். 4 அஞ்ஞானமாயெ மாங்கெட, 

Ss மழுப்படைபோல. 6 தண்டத்தையுடையர், 7 வேதமுடிவாகிய உபகிடதங் 

களையல்லர்மல், * சான்காம் ஆச்சிமத்தவர். 

1 பாய்மாத்தையுடைய சப்பலாசச்கொண்டு, * துன்பம், *ஈல்வினை Satara 

ard. * கடல், 5 தவத்திற் சிறந்த சைவப் பெரியார்கள். £ மடங்களையுடைய 

ஒப்பற்ற வீதி, ் 

1 மறைகள் பொது ஆகமம் இறப்பு என நிரல்நிறையாக்குக, அருளிச் செய்த 

மூறைமையினால்: 5 அவற்றுட் கூழப்பட்ட.* * விதி விலக்கு வீடுகள் ஒன்றென் 

றும் இரண்டென்றும் ane மாறுபாடில்லையாகக் கொண்டு, 5 செளிச் 

திருந்த... . 

மச்சளின் பல்வேறு fro s@a pur பொருளுணர்த்தலின் மறை பொதுவென்றும், 

இருவருட்பதிவுடையார்க்கு வேதத்தின் உண்மைப் பொருள் உணர்த்தலின் 

ஆகமம் சிறப்பென்றுங் கூறுப,
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திருக்கோயில் 

-64.: குழுத் அம்புரு நாரதர் பாடலுங் galls aid 
. சுழலுங் கொம்பனார் ஆடலு “மூவர்வர்ய்த் துதியும் 

வெதுவின் செல்வழுஞ் சுரு Bue ,திசையெலாம் விழுங்கும் 
“முழவுங் கண்டுயி லாதது.முன்னவன் கோயில். 

65. முன்ன வன்”னர சிருக்கையால் *அ.த்நகர் முளரிப்' 
*பொன்னை யீன் றதால் “அ. தபல பொருணிறை செல்வத் 

் தன்னை யீன்றதால் “அதுபல தருமமென் அரைக்கும் 
"மின்னை யீன்ற“த% இன்றதால் விழுத்தகு புகழே. 

இந்தான் பழி$ீர்த்த படலம் 

இந்திரன் அரசிருக்கைச் சிறப்பு 

66.° முன்ன தா முகத்தில் வண்டு “மூசுமத் தார நீழற் 

பொன்ன விர் 4சுணங்குண் கொங்கைப் ₹புலோமசை 

| மணாளன் பொற்பூண் 
“மின்னவிர்த் இனவம் சிங்கஞ் சுமத்தல் லணைமேன் 

: _ மேவி 

poner னடையா ராடும் ஆடன்மே லார்வம் 

வைத்தான். 
  

64, 1 வேய்ங்குழலின் இசையும். £ வளைக்து சுழன்று ஆடுகின்ற. ' 3 அப்பர் சம்பந்தர் 

சுந்தரர் என்னும் pags இருவாய்மலர்ச்தருளிய தேவாரத்திருமுறைகளின் - 

முழக்கமும், . * திறாவிழாவின் சிறப்பும், 5 தண்ணுமை- ஓசையும். நீங்கா 

ஆ திருப்பது, 
65. யாவர்க்கு முதல்வனாகிய சோமசர்தாக் கடவுள். 3 ௮ர௬- செய்து இருர்.சமையால், 

மதுரை, 4 Borge. ் அத்தெய்வம், 6 அச்செல்வம். * பெண்ணை, 
8 ஐப்பெண், e 

66. 1 முற்பட்ட இரேதா யுகத்தில். * மொய்க்கும், 3 ஐந்தருக்களிலொன்று ; “ஏனைய 
வற்றையும் உபலக்சணச்தாற் கொள்க, அன்றி, சந்தானம், ௮ரிசர்தனம், 
மக்தாரம், பாரிசாதம், கற்பகம் என்னும் ஐந்தனுள் ஈடுவணதா௫ய இம்மந்தார 

் நிழலில் இச்இரன் அமர்க்திருக்சான் எனலுமாம். இது செய்வத்தருவாயினும். 
மாமென்னும் பொதுமையால் வண்டுமொய்க்கு மெனப்பட்டது. 4 தேமலைச் 
கொண்ட, £ இந்திராணிக்கும்' கணவனாகிய இந்திரன். £மின்னலைப்போல் ஒளி 
விட்டு விளங்க, ” ௮ன்னச்தின் ஈடைபோன்று மெதுவான நடையினையுடைய 
௮ரீம்பையர், அன்னத்தின் ஈடையென்று சொல்லத்தக்க ஈடையினையுடையா.. 
செனப் பொருள் கூறினும் பொருந்தும், அன்னம் ஆகுபெயர்,



67. 

68. 
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மூவகை மலரும் பூத்.து வண்“டுளே முழங்கத் தெய்வப். 

£பூவலர் *கொடி பேர்த் தன்ன “பொன்னனார் கூத்தும் அன்னார் , 

நாவல ரமுத மன்ன பாடலு 'நாக நாட்டுக் 

காவலன் *கண்டுகேட்டுக் *களிமதுக் கடலு எளாழ்த்தான்.. 

. குருவின் வருகை 

'பையரா வணிந்த வேணிப் பகவனே யனைய தங்கள் 

anu reat வியாழப் புத்தேள் ஆயிடை யடைத்தா CBF 

செய்யதாள் வழிபா டின்றித் தேவர்கோ னிருந்தா னந்தோ 

“தையலார் மயலிற் பட்டோர் தமக்கொரு “மதியுண் டாமோ. 

  

67. 

68. 

1 சோட்டுப்பூ, சொடிப்பூ, கிலப்பூ என்னு மூன்று வசைமலர்களையும், “உள்ளே 

ஒவித்துக்கொண்டிருப்பப. * தாமரை மலரானது விரியப்பெழ்ற,  * பூங்கொடி 

sor ஆடினாற்போன்ற ; இல்பொருளுவ்மை, 5 திரமகளையொத்த தெய்வ 

மகளிரின் ஆடலையும். 4 காவிலிருர்து உண்டாகின்ற. " விண்ணுலகத்தைக் 

‘sigs செய்யும் இக்திரன்.  * கூத்தைசீகண்டும் பாட்லைச்கேட்டும் என 
நூல் நிறையாச்குக, ” களிப்பாகிய மதுக்கடலில் அழுக்தினான் ; தன்னை மறம் 

இருந்தான் என்பதாம். 

ஈரல்வகைமலருள் கீர்ப்பூவாயெகாமரை : ஏனைய மூவகை மலரையும் பூத்துக் 

மொண்டிருச்சப்பெற்ற கொடியென்ச, மசளிர்ச்குக் மொடியும், அவர் முகத் 

இற்கு நிரீப்பூவாயெதாமரையும், கண்ணிற்கும் இதழிற்கும் கோட்டுப் 

பூவாகிய கருவிளை மலரும் முருக்க மலரும், மூக்இற்கு நிலப்பூவாயெ எட்பூவும், 

பல்லுக்குச் கொடிப்பூவாகிய முல்லையரும்பும், பாட்டும்கு வண்டு உள்ளே 

முழங்குதலும், ஆட்டத்திற்குச் கொடியின் பெயர்ச்சியும் உவமைகளாம்., 

3 படம், 2 குருவாயெவியாழதேவன். 3 (அவனுடைய) திருவடிகளுக்கு வழி 

பாடு செய்யாமல், .* நல்லறிவு, - வேற்றுப் பொருள்வைப்பணி,
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குரு வழிபாடு சேய்யாமையால் வந்த கேடூ 

$9.' 1ஓல்லெனக் குரவ னேக வும்பர்கோன் "'இருவி னாக்கம் 

£புல்லெனச் சிறிது குன்றப் : பூரந்தா வறிந்திக் கேடு . 

நல்ல$தொல் குரவற் “பேணா தவையினால் விளைந்த தென்னா 

அல்லலுற் றறிவன் தன்னைத் தேடுவா னாயினானே. 

70. 1 இங்கவ "னிருக்கை புக்கான் கண்டிலன் “அவித்த பாசப் 

புங்கவ ௬லகும் ஏனோர் பதவியும் புவன மூன்றில் 

எங்கணுத் *துருவிக் காணா னெங்குற்முன் குரவ ளென்தூஞ் 

படையை மனத்த 'னாடச் *ச.துர்முக னிருக்கை 

( சார்நீதான். 

71. அருவின னங்குங் காணான் !இசைமுகற் மொழு.து தாழ்ந்து 

- பரவி'முன் பட்ட வெல்லாம் பகர்த்தனன் பகரக் கேட்டுக் 

குரவனை யிகழ்த்த பாவள் *கொழுத்துபட் | 'டருத்துஞ் செவ்வி 

வருவது தோக்ச் “சூழ்ந். மலர்மக னிதனைச் சொன்னன், 

  

69. 3 விரைவாக, 3 செல்வத்தின் மிகுதி. £ பொலிவின்றிச் இிறிதாகக் seep aur. 

4 இந்தான்.... £ தொன்றுதொட்டுவந்த ஆசானை. 6 வழிபாடு செய்யாத 

குற்றத்தால், ் ். 5 

70, 1 அங்குக் கண்டிலன் எனக்கூட்டுக, 2 இருப்பிடம், 3 பாசங்களை 4. 

. கெடுத்த முனிவர்கள், * தேடியும், 5 ஐயம், © சத்தியலோகம், 

1. 3 நான்குஇச்கையு கோக்க. சான்குமுகங்களையுடைய பிரமனை, 3 முன்பு 

நிகழ்ந்தவற்றை எல்லாம், * கொழுர்து விட்டு வளர்ந்து. “4 (அவனை) விழுக் 

குங்காலம் வருதலை, 5 ஆராய்ந்து. ல ்
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நான்முகன் சூழ்ச்சி 

72. அனையதொல் கு. ரவற் காணு மளவுநீ ட துவட்டா வீன்ற 

தனையன்”மூச் சென்னி யுள்ளான் *தானவர் குலத் ் இல் வத் அம் 

வினையினா லறிவான் மேலான் “விச்சுவ வுருவ னென்னும் 

இனையனைக் “குருவாக் கோடி யென்னலு மதற்கு *தோர்ந்தான். 

விச்சுவ உருவனைக் குருவாகக் கோடல் 

78. 1அழலவிர்த் தனைய “செங்கே முடுக்கிதழ் முளரி வாழ்க்கைத் 

தொழுதகு செம்மல் தன்னைத் “தொழு.அமீண் டகன்று நீங்கா 

₹விழைதகு காதல் கூர விச்சுவ வுருவன் றன்னை 

எழிபடு குருவாக் கொண்டான் மலர்மகன் "சூழ்ச்சி தேறுன். 

விச்சுவவுருவன் வேள்வி சேய்தல் “ _ , 

74. *கைதவக் குரவன் “மாயங் கருஇிலன் வேள்வி யொன்று 

செய்திடல் [அடிக ளென்னத் தேவர்கட் *காக்கங் கூறி : 

வெய்தழல் வளர்ப்பா னுள்ளம் வேறுபட் டவுணர்க் 

கெல்லாம் 

“உய் தி ற Deke "வேட்டான் தனக்கு?மே லுறுவ தோரான். 

  

72, 1 ஓர் அசுரன், ” மூன்று தலைகளையுடையவனும், 8 அசுரர் குலத்திற் பிறந்தும், 

4 லிச்சுவ வுருவன் என்று பெயர் சொல்லப்படுகின்ற, £ குமவனாகச்சொள்வாய், 

6 உடன்பட்டவனாக. ் 

79. . 1 நெருப்பு ஒளிவீசினாற்போன்ற, 8 சக்த நிறத்தையுடைய, ' 8 பெருமையிற் 
Apts பிரமனை. 4 மிளவும் வணங், £ நீங்குப்போய், 6 விரும்பத்தகுக்த, 

, * உபாயத்தை அறியானாய்ச் சொண்டான் என முடிக்க, 

14, 1 வஞ்சனையுள்ள அக்குருவின், * Bu எண்ணத்தை. 8 செய்க) அல்லீற்து 

. வியங்கோள், *-பெரியோரை யுணர்த்தும் உயர்வுப் | பன்மைச்சொல், 

5 ஈலனுண்டாகச் எனச் சொல்லி, ° ஆக்சங்கருதி, 7 வேள்வி செய்தான். 

8 மேல் விளை வதை ஒரானா9 வேட்டான் என முடிக்க. 

லெ, 99



75. 

76. 

17. 

75. 

76. 

77. 

“இப்பழி சுமந்த வெங்கட் “கென்னல் மென்௫ரர் பின்னும். த்த வ ரூ 
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இந்திரன் அக்குருவைக் கோல்லுதல் 

1வாக்கினான் மனத்தால் வேழுய் மகஞ்செய்வ ரன் செயலை - 

யோக்கை 

Spriien Co) 8 தன்னா ஜேக்கென் லிச வேலால் 

தாக்கினான் தலைகள் மூன்றுத் “தனித்தனி பறவை யாகப் 

“போக்கினான் அலகை வாயிற் "புகட்டினான் “புலவுச் சோரி, 

அக்கோலைப் பாவத்தைப் பகுத்தளித்தல் 

"தெற்றெனப் பிரம பாவஞ் சீறிவந் தமார் வேந்தைப் 

பத்றலும் அதனைத் தீர்ப்பான் பண்ணவர். மரமேன் 
மண்மேற் 

பொத்மொடி யார்மே னீர்மேல் பரவா க் புகுத்த கோடும் 

"மற்றவ ரிஃதியாந் ர்க்கும் வண்ணம்'யா தென்ன 
விண்ணோர். 

பாவங்கழியும் விதம் 

அப்பிடை. அரையாய்: ala உதருவருப் புவரா 
யம்பொற் ற் 

செப்பிளன் கொங்கை யார்பால் இண்டுதற் கரிய£பூப்பாய்க் 

*கப்பிணர் மரத்திற் காலும் பயினதாய்க் கழிக வென்மூர்* 

UV சொல்லால் வேருகவும் நினைவால் வேருகவும் எனச் கூட்டுக, உடலிற் கண் 

களை உடை௰ இக்திரன்: 3 ஞானத்தால். * வச்சரப் படையால், £ வெவ்வேறு, 
6 பேய்களின், 7 புகவிட்டான் என்பது மருவிற்று, 8% புலாலோடுகூடிய உதி. 

ரத்தை. நோக்இனான் முதலிய மு.ற்றுக்கள் மூன்றும் எச்சப் பொருளன. சோம. 

பானஞ்செய்யுமுகம் சாடையாகஇயும், சுராபானஞ்செய்யுமுகம் ஊர்க்குருவியாயும், 

அன்னபானஞ்கேல்பமுகம் இச்சிலியாடுயும் பறந்தன வென்ப. - 

1 விரைவாக, * பிரமம் கொலைப்பழி, 3 தேவர்கள், * புசச்செய்த அளவில், 

5 தணைவிரவிச் சிறப்பால் உயர்திணை குரபேற் றது, £நீச்கும் விதம், * எல் 

வாறு எக கேட்ப, ; 

1 நீரில், அருவருக்கத்தக்க உவராஇியும், 3 சூதகமாகியும், * இளைகளையும் பூங் 

கொத்துச்களையுமுடைய, 5 க௫ந்து ஒழுகுன்ற பி௫னாஇியும்; ௮து பகுஇப் 

பொருள் விகுதி. யாது நன்மை,
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பாவத்தை யேற்றதற்குப் பயன் 

78. "கருவின் மாதர் "கருவுயிர்க்கு மளவு முறையாற் கணவர். 
ட தோண் 

மருவி வாழ்க மண்ணகழ்த்த குழியு கணும் வடுவொழிக் : 

பொருவினீரு *4மிறைத்தோறு மூறிப் பொலிக மரங்*குறைபட் 
டொருவி 6 னாலு,ம் தழைகவென ஒழியா தலனு முதவினார். 

.. துவட்டா வேள்வி. செய்தல் ' 

79. மாசிற் கழித்த 1மணியேபோல் வந்த பழிதீர்ந் திர இரனுந் 
கண் நிகழக் துவட்டாதன் “செல்வன் தன்னைத் தேவர் 

பிரான் 
வீரில் ‘eles அயிருண்ட "விமன் கேட்டு உரசி 

வெகுண்டுயிர்த்துக் 
*கூசிப் "பழிகோள் கரு,தியொரு கொடிய வேள்வி க 

கடி. தமைத்தான். 

- வேள்வியில் விருத்திரன் தோன்றுதல் 

80. அந்தக் குண்டத் 'தெம்சையோல் *அழலுங் குஞ்சி 

'யண்டமூக 
டுந்தக் கொடிய 3தூமம்போ லுயிர்த்துச் செங்கண் சனச் 

செத்தீச் 
சித்தப் பிறைவாள் எயிற அக்கித்  இசைவான் செவிடு ் 

_ படநகைத்து 

es கொடிய விடம்போல வெழுந்தா னொருவாள் . 

மறவீரன். 

78. 1 சூற்சொண்ட மகளிர்,  மகப்பெறும்வரையும், 8 அம்மண்ணினாலேயே, 

* இறைக்குந்தோறும். 5 வெட்டப்பட்டு, . 

19. 1 மாணிக்கத்தைப்போல், 3 ஒளியோடு விளங்க. £ புதல்வனான விச்சுவ உருவனை, 

* வச்செப்படையால், $ துன்பச் செய்தியைக் கேட்டு, § உள்ளம் ஒடுங்கி. 

£ பழிவாங்குதலை யெண்ணி, 

80. 1 இச்சொழுந்துபோல, ? செர்நிறத்தால் விளங்குங் குடுமி, 3 புகை, .4 பற்களைக் 

கடித்து, 9 இக்குகளும் வானமும், £ (பாற்சடலினின்றும்) தோன்றிய அந்தக் 

கொடிய அலாலவிடத்தைப்போல ;: பெயசெச்சம் ஈது தொக்கது.
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| அவன் இயல்பு _- 
8]. ஈஈங்குவன் விருத்தி னென்ப வா”ரழல் 

தூங்குவன் 8கணைவிடு தூர நீண்டுநீண் 

டோங்குவன் ஓங்குதற் கொப்ப வைகலும் 

அக்குவன் * அறனிலார் வினையி னென்பவே. 

துவட்டா விருத்தினை விடுத்தல் 

82. வீங்குடல் விருத்திரன் றன்னை விண்ணவர் 

ஏங்குற வருதுவட் டாவெ ஸனும்பெயர்த் 

1 இங்குறு மனத்தினோன் தேவர் கோனுயிர் 

"வாங்குதி பொருதென வரவிட் டா£னரோ. 

83. 1மதித்துணி யெயிற்றினோன் வடவை போற்”சனை இக் 

கொதித்தெதிர் குறுகினான் "கொண்ட லூர்தியும் 

, எதிர்த்தனன் களிற்றின்மேல் இமயத் அச்சிமேல் 

உதித்ததோர் கருங்கதி ரொக்கு மென்னவே. 

  

81. 1 இங்குத் தோன்றிய இவனை, £ நெருப்புத் தங்யெ. 3 (வில்லினின்றும்) விடப் 
பட்ட அம்பு செல்லுச்சாரம், * பருப்பான். 5'அற்வினை இல்லாதாருடைய * 

இிவினைபோல ; அறரெறியில் நில்லாருடைய வினைபோல என்றலும் ஆம், 

(பி - ம்) தனிலருவினையின், . 

89. 1 Seow Jés. *போர் செய்து cur depen Bisdaen, 3 gene. - 

83. 1 மதியின் துண்டம்; இளஞ்சர்திரன், 2 னெந்து, 3 மேக வாசனத்தையுடைய 

இர் தரனும், வெள்ளை யானையின்மேல் இருக்கும் சரிய நிறத்தையுடைய இந்தி 

_ சனுக்குப் பனிமலையின்மேலுதித்த கருஞாயிற்றை யொப்புச்சூறியது இல் 

் பொருளுவமையாம்.



84. 

85. . 

96. 

37. 
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இந்திரன் புதிய வச்சிரம் பெறுதற்குத் திருமால் உபாயங்கூறல் - 

1ற்றவும்: பழைய.துன் 6 னங்கை வச்சாம் 

மாற்ற ௬மிருண வலியின் ரூதலால் 

வேற்ஜொரு புதியது வேண்டு மாலினிச் 

சாற்று து மதுபெறுந் தகைமை “கேட்டி யால். 

தொடை 'யகன் மார்பதாந் தூய பா ற்கடல் 

கடையுதாள் அசுரருஞ்: சுரருங் கையில்வெம் 

படையொடும் 3அடையன்மின்“பழு தன் றப்படை 

5இடையவுச் த$௫பால்'அடைவித் தாமரசோ. 

3சேட்படு நாள்தனி செல்லத் “தேவரா 

வாட்படை “அவுணரசா வத்அ கேட்டிலர் 

*ஞாட்படை படையெலா ஞான தோக்கினால் 

ஈவேட்படை வென்றவன் விழுங்கி னாரோ 

விழுங்கு படையெலாம் “வேற றத்.இி.ரண் 

"“டொழுங்கெ *தான்'மு.து கந்தண் டொன்றியே 

எழுங்கதிர்க் குலிசமாம் “அதனை யெய்துமுன் 

- வழங்குவன் கருணையோர் வடிவ மாயினான். 

  

84. 

85. 

86, 

87. 

1 மிகவும் பழமையானது, 3 வலியில்லதாயிற்று, 5 புதிய படை, * கேட்பாய், 

ஆல் இரண்டும் அசை, . 

1 பரந்த மார்பையுடையவனே ; கல் எனப் பிரித்து மலைபோன்ற என்றலுமாம். 

8 தேவரும். (ஆயெ நீவிர் இருதிறத்தரும்) 'என்பது வருவிக்க. 8 வாசாதீர்கள், 

4 (இங்கனம் வருதல்) குற்றமாம் என்ன, £ முழுதும், * சேர்ப்பித்தோம், . 

் மிகப்பல நாட்கள்கழிய, 8 தேவராதல், 8 அசுரராதல் $; இவ்விரண்டிலும் ஆதல் 

என்பதன் ஈறுகள் தொக்கன, 4 போர் செய்தற்கு அடுத்த. 5 மன்மத பாணங் 

ட களை... ஞான நோக்இனால் வென்றவன் என்றாதல், ஞான Senate (968) 

விழுக்கனொனென்றா, தல் கொள்க, | 

1 விழுங்கப்பட்ட, 3 ஒன்றாகத்திரண்டு,. 5 ஒழுங்குபட்டது. * அசை, முது 

கெலும்பை சேர்ம்து ; ஒன்றி ஒழுல்கெய தென்க, 4 அவ்வெலும்பை,



88. 

89. 

90. 
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இந்திரன் ததீசி முனிவர். இருக்கை சார்தல் 

என்த 3மாதவன் இயம்ப வும்பர்கோன் 

ஒன்றும் வானவர் தம்மொ “டொல்லெனச் 

சென்று மாயையின் செயலை *தோன்பினால் ' 

வென்ற மாதவ னிருக்கை மேவினான். 

'அகமலர்த் தருத்தவன். அமரர்க் கன்புகூர்: 

3முூகமலர்த் இன்னுரை 5 முகமன் கூறிநீர் - 

மிகமெலித் தெய்தினீர் விக£த்த தியாததது. 

4;ககமொழித் தஇிடலென “வலாரி சாற்றுவான். 

இந்திரன் ததீசிமுனிவரை வேண்டல் _- 

1 அடி கணீர் மரு ததொன் றதனை வேண்டி யிம் 

் மூடிகொள்வா னவரொடு முத்தி னேனது 

9], 

*செடிகொள்கா ரிருளுடல் “அவுணர்த் தேய த்£தெமர் 

குடியெலாம் புரப்பதோர் "கொள்கைத் தாயது. 

யாதெனின் 1இனையதுன் யாக்கை யுள்ளதென் 

ரோதலும் யாவையு முணர்த்த: மாதவன் 

ஆதவற் கண்டதா மரையின் “ஆனனப் 

Cun got eee புகல்வ தாயினான். 

  

88. 

89. 

90. 

91. 

1 இலக்குமிக்குக் கணவன திருமால், * விரைச்துபோய், 8 தவவலிமையால், 

் மனமகஇழ்க்து, 8 முகமலர்ச்யேடைக்து, 3 உபசாரமாகச் சொல்லி; இன் 

மூசமன் உரையெனக் கூட்டுதலும் ௮ம். * பொருந்தச் சொல்வீர்களாக என்று 

கேட்ப ; அல்லீற்று வியங்கோள். 5 வலன்" என்னும் அசுரனைக் கொன்றவன் ; 

இந்திரன், 
1 அடிகளே. மறுக்காமல் அளிக்கத்தக்கதா௫ுய ஒரு பொருள், * முற்பட்டு 

வந்தேன், 4 முடைசாற் றத்தையுடைய; 5 அசுரரையழித்து, 8 எம்மைச் 

சார்க்தவரின், * இயல்பையுடையது, 

1 இத்தன்மையுடைய பொருள், £ சூரியனைக்கண்ட, % முசமாயெ மலர்,
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ததீசி கூறும் நீதிகள் 

  

92. BTUs plo தெனதரி நமதெ னப்பிதா 

தாய்தம தெனதமன் தனதெ னப்பிணி 

பேய்தம தென$மன மதிக்கும் பெற்றிபோல் தமதெ மதிக்கும் பெற், 
ஆய்”நம தெனப்படும் யாக்கை *யாரதே. 

95. விடம்பயி லெயிற்பறர வுரியும் “வீ.நுழை.. 

்... குடம்பையுத் “தானெனுங் கொள்கைத் தேகொலாம் 

தடம்பயில் “*கூத்தரி வடிக்கும் “ஐவர்வாழ் 

உடம்பையும், யானென “வுரைக்கற் பாலதோ.. 

94.. 1நடுத்தயா விலார்*$தமை தலியத் துன்பதோய் - 

அடுத்தயா வருந்3திரு வடைய யாக்கையைக் : 

கொடுத்4தயா ₹அறம்புகழ் கொள்வ. னேயெனின் 

எடுத்த*யாக் கையின்பயன் "இதனின் யாவதே. 

a9. 1 எம்முடையது எனவும். £ மனத்தால் கருதும்: தன்மைபோலாக $; ஆய்-எச்சத் 

இரிபு. - 3 சாமூம் ஈம்முடையதென்று சொல்லப்படும், 4 யாருக்குரியது. ' 

உயிர் நீங்கெபின் தமச்குணவாதல் கருதி காய் ஈரிகள் ஈம்முடையதென்னும். பெற்று 

வளர்த்த உரிமையால் தாய் தந்தையர் தம்முடையதென்பர். தன்னாற் பற்றப் 

படும் உயிர்க்கு நிலைகளனாதலால் ஈமன் தனசென்பன், கோய்களும் பேய்சளும் 

பற்றியிருந் து வருத் து தலால் தம்முடையசென்னும். சாமும் செலகாலந்தங்குதல் 

பற்றி ஈமதென்௫ன்றோம். . ௮வ்வளவன்றி உடல் ஈமக்கே யுரியதென்பது 

பொருந்தா சென்பதாம். ் ் ் 

989. 1 பாம்பானது தன் தோலையும், * பறவையானது தான் அுழைக்து வாழ்கின்ற 

கூட்டையும். * தான் என்று கொள்ளும் கொள்கையை . யுடையதாகுமோ 

(ஆகாது அதுபோல), 4 கூத்தர்களேப்போல், .5 ஐம்பொறிகள், 8 உயிர், 

கூறும் பான்மையையுடையதோ (௮ன்௮ு) என்பதாம், எடுத்துக்காட்டுவமை 

went. கொள்கைத்து என்பதனை ௮ரவோடும் வீயோடும் தனித்தனி இயைக்க, 

ஐவர் என்றது உடம்பென்னுல் குறிப்பால் பொறிகளை யுணர்த்திற்று) இணை 

வழுவமைதி, 

94. 1 சடுநிலைமையும் இரச்கமுமில்லாத அசுரர்கள். 9 தங்களை . வருத்துதலால்” 

. 8 இன்பமடைய, 4 இந்தினே;போலி, 5 அறத்தையும் புகழையும், 

னால் அடையும் பயன். " இதனினும் சிறந்தது யாதுளது. 

5 உடம்பி
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ததீசி தன் யாக்கையை விடுத்தல் 

என் றனன் 'கரண மொன்றி யெழுகருத் தறிவை “யீர்ப்ப . 

. “நின்றனன் £₹பிரம நாடி. நெறிகொடு ₹கபாலங் €ண்டு 
சென்றனன் விமான மேறிச் சேர்ந்தன "னுலகை நதோன்பால் 
வென்றவன் “அறக்கம் புக்கு வீற்தினி திருந்தா னம்மா. 

இந்திரன் புதிய வச்சிரப்படை. பேறுதல் 

அம்மூனி வள்ள லீந்த “அடுபடை முதுகந் தண்டைத். 
"தெம்முனை யடுபோர் சாய்க்குத் திறல்கெழு குலிசஞ் செய்து 

"“கம்மியப் புலவன் 5அக்கங் கரைந் கைக் கொடுப்ப வாங்கி 

97. 

மைம்முகி லூர்இ யேத்தி மின்விரி மழைபோ னின்ஞனான். 

புதிய வச்சிரப்படை கண்டூ விருத்திரன் மறைதல் 

வீங்கிரு ளொ.துங்க மேக'மின்விதிர்க் தென்னக் கையில் 
"ஓங்கிருங் குலிச வேலை *யொல்லென விதிர்த்த லோடுத் 
“தீங்குளம் போன்றி ௬ண்ட தஇணியுடற் கள்வ னஞ்சி 
வாங்கிருங் கடலில் “வீழ்த்தான் மறைந்த” மை 

நாக மொத்தான். 

  

95. 

96. 

97. 

1 உடம்பின் அகத்தும் புறத்தும் உளவாயெ கருலிகளெல்லாம் ஒன்றுபட்டு, 
 எழுன்ற மெய்யுணர்வானது. :3 விகற்ப ௮றிவுகளைத் தன்பால் இழுத்து 

அடக்கிக்கொள்ள, * சமாதியில் நின்று, 5 சுழிமுனை நாடியின் வழியால், 

8 கபாலத்தைச் இழித்து. * உலச மாயையை.; * ஈண்டுச் சவலோகம். என்றனன் 

முதலான முற்றுச்கிள் நான்கும் எச்சப் பொருளன, 

1 என்பும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கய சிறப்பால் வள்ளலென்றார். *? கொல்லும் படை 
கள் இரண்ட முதுகெலும்பை, 3 பகைவர் முனைந்து செய்கின்ற. 4 தெய்வத் 
தச்சன், . * மேன்மேலுயர்ச்ச யுண்டாகுக என வாழ்த்துக் கூறி, குலிசத் 
இற்கு மின்னலும், இர்தரனுக்கு மேகமும் உவமையாம். 

1 மின்னலை வீசினாற்போல, 3 மிசப்பெரிய 8 விரைவாக, 4 இமை நிறைந்த 
தனது உள்ளத்தைப்போன்று; உள்ளமும், உடலும் கரியன் என்பதாம். 
5.எச்சம், 5 வச்செத்தால் இர்தின் மலைகளின் ற்கறுத்தஞான்று AS 
காற்றினுதவியால் கடலுள் ஒளித்த ஒரு மலை ; கறிய நிறத்தானும் பெரிய வடி. 
வானும் வச்சிரங்கண்டு அஞ்சிக் கடலுள் என்தன விகுத்தினுக்கு 
உவ்மையாயிற்று,
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இந்திரன் நான்முகனைக் காணல் 

98. ஓக்கவிந் இரனும் வீழ்த்தா “னுடல்சின் வுருமே றன்னான 

புக்டெந் தேடிக் காணான் “புண்ணிய மூளரி யண்ணல் 

பக்கம்வத் தனைய செய்தி பகர்ந்தனன் *பதகன் மாளத் . 

. தக்கதோர் சூழ்ச்சி முன்னிச் சராசர மீன்ற தாதை. 

99. 'வித்தவெற் படக்க னாற்கீ துரையென விடுப்ப மீண்டு 

சந்தவெற் படைத்தான் வானோர் தலைவனை “முகமன் கூறிப் 

(பத்தவெற் பறுத்தான் “வத்த தெவனெனப் :பறைக 

ட ளெல்லாஞ் 

'திந்தவெற் பறுத்தான் வத்த செயலெலா முறையாற் செப்பி. 

இந்திரன் அகத்தியரிடம் தன் குறை கூறல் 

100; யாவையு முணர்த்த 'எந்தைக் இயொனெடுத் “துணர்த்து 

ச 2 இன்ற 

தாவதென் னமருக் காற்மு தாழிபுக் *கொளித்தா னாவி 

4வீவ.து மவனால் வந்த “விழுமதோ யெல்லா மின்று | 

“ போவதுங் கருதி அும்பாற் புகுந்தனம் அடிக Qatar per. 

டட அகத்தியர் சேய்த அருஞ்சேயல் ் 

101. ஒன்றவ னிடுக்கண் டீர்ப்பான் " இகல்புரி புலன்க ஊந்தும் 

வென்றவ “னெடியோன் தன்னை "விடையவன் வடிவ மாக்கி 

.... தின்றவன் “அறிவா வத்த மெய்மையாய் நிறைந்த — 

் ன வெள்ளி 

மன்றவ னூழிச் செந்தீ வடிவினை மனத்துட் கொண்டான். 

  

98. 1 அவனோடுகூட,. : 8 வருத்தும் வெகுளி. 8 பெயசெச்சாறுதொக்கது. 

் & தூய்மையான தாமரை, £ விருத்திரன், £ பிரமன், | டட 

99. 1 விக்தமலையை அடக்கயெ அகத்திய முணிவருக்கு, * சந்தனச் சோலையையுடைய 

பொதியில் மலை. ₹ உபசார மொழிகள். 4 ஆசையாகய மலை. % aes 

காரணம், * இறெகுகளெல்லாம். 

100. 1 எனது. தர்தைபோல்பலசாகிய நுமக்கு. 8 அறிவிப்பது யாது ; ஆவது இடைச் 

சொல், 3 விருத்திரன், * நீங்குவதும். £ துன்பகோய் முழுதும், 

101. . 1 பகசைமையைச் செய்கின்ற, £ திருமாவின் வடிவத்தை, ” சிவபெருமான் BG 

௮ருவமாகச் செய்து ; இர்நிகழ்ச்சி தருக்கு ற்றாலத்தில் கடந்தது. 4 சச்தொனர்த 

வடிவாய், 5 வெள்ளியம்பலவாணனாூய சிவபெருமானுடைய, சடல் சீர் வற்து 

“தற்கு ஊழிச் செச்தி வடிவத்தை நினைத்தார், 

Ga, 90
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'கைதவன் ₹கரந்.து வைகுங் கடலை£வெற் படக்குங் கையிற் 

Oui gape தெல்லைத் தாக்கிப் பருகினான் பிறைசேரர் . 

் 2 Qeon ah 

ஐயன தருளைப் பெற்முர்க் கதிசய மிதென்கொல் “மூன்று : 

வைய£₹முத் தொழிலுஞ் செய்ய வல்லவர் "அவரே யன்மோ. 

கடல்நீர் வறத்தல் 

3இறத்துறந் BB oui sib அரும்பெற ற் செல்வம் போல 

வறத்தன “படுநீர்ப் பெளவம் *வடவை£கட் புலப்பட் டாங்கு 

... நிறைத்தசெம் மணியும் அத்தி நீண்டெரி'சகைபோ னீண்டு 

104. Ws Gala லுடைந்து போன கெங்கண்வா ளவுண 

றந்தெழு பவளக் காடுத் திணியிருள் விழுங்கிற் "றம்மா.. 

விருத்திரன் தவநிலை 

னைங்கோர் 

- அருவரை “முதுகிற் கார்போ லடைத்துவா டைர் செய்த 

உருகெழு பாவத் தானோ ருருவெடுத் திருத்து “தோற்கும் 
பரிசென நோற்று "னின்னும் பரிபவ விளைவு பாரான். 

  

102. 

103. 

‘104. 

Lag@rs@Gu AGES. * மறைந்து, 5 விந்தமலை. * உழுச்தின் அளவின 

தாகச் செய்து, £ மூன்றுலகத்திலும். 6 படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், 7௮வ் 

வடியார்களேயல்லவா. இது வேற்றுப் பொருள் வைப்பணி. - 

ம் அறத்தைக் கைவிட்டு. £ பழிபாவங்களால் தேடுபவருடைய, 8 மிக்க நீரை 

யுடைய கடல் முழுதும். * (அங்குள்ள) பெண் குதிரையின் முசவடிவான 

ஊழித். 5 கண்களுக்குத் தோன்றினாற்போல. 8 கொழுந்துபோல. " வியப் 

பிடைச் சொல் விழுங்குற்று என்பதனை "மணி, காடு என்பவற்றுடன் gong 

தீனி கூட்டுக, 

a போரில் தோற்று தடின, 3 அ௮க்கடலினிடத்து, £ உச்சியில்; நடுவில் எனினு 

urd, 4* அஞ்சத்தக்க, 8 ஒரு வடிவெடுத்து, * தவஞ்செய்புக் தன்மைபோல, 

* மேலும் துன்பம் உண்டாதலை. பா.ரானா? மோற்றான் என்க,



105. 

106. 

107, 

105. 

106. 

107. 
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- இந்திரன் அவனைக் கோன்று பழியேற்றற் 

'கைதவ நோன்பு தோற்குங் கள்வனைக் கண்டு வரனோர் 

செய்தவம் “அனையான் “யாணர் வச்சரஞ் சீரிப் பான்போற். 

பெரம்தவன் றலையைக் கொய்தான் “புணரிவாய் நிறையச் 

"சோரி 

பெய்தது வலாரி தன்னைப். பிடி.த்த.து "பிரமச் சாயை. 

- நகுடன் தேவர்க்கு அரசனாதல் 

விசை தரன் நிசையோர் வாவி வீழ்ந்தொரு “கமல 

| ° gn, 
கரந்தனன் மகவா ஸனிப்பால் கற்பக நாடு“புல்லென் 

நிருந்ததா லிருக்கு மெல்லை *மிம்பரில் “நகுடன் என்போன் 

அரும்“பரி மேத வேள்வி யாற்றினா னாற்து மெல்லை. 

அவன் , இந்திராணியை யழைத்துவரச் சோல்லல் 

அசலா வறுமை தோக்கி யவனை'வா னாடர் யாரும் 
விரைசெய்தார் மகுடஞ் சூட்டி வேத்தனாக் கொண்டார் 

?வேந்தாய் 

வருபவன் “சசியை பீண்டுத் தருகென. மருங்கு ளார்போய்த்- 

இஇரைசெய்5நீ ரமூத னாட்குச் செப்பவக் கற்பின், மிக்காள். 

1 வஞ்சனையான தவத்தைச் செய்யும், 8 இச்திரன். 3 புதிய வச்சொப்படையைப் 

பரீட்சித்துப் பார்ப்பவன்போல, 4 பொய்க்கன்ற தவத்தையுடைய விருத்திரன் ; 

வினைத்தொகை, 5 கடவிடம், $ (அவனுடல்) குருதிநீர் பொழிர்த.ு. 

* பிர்மக் கொலைப்பழி, வேள்வியிற் றோன்றுதலும் தவஞ்செய்தலுமுடைய 

னாதலின் அவனைச்கொன்ற பழி பிரமச் கொலைப் பழியாயிற்று, 
1 ஈசான இசையில் ; வடஇழக்கு மூலையில், £ தாமரைத் தண்டின் நூலுள். 

3 பொலிவழிக்திருந்த.து, * இந்நிலவுலகில், 5 ஈகுடன் என்னும் பெயர் வாய்ந்த 

சந்தாரகுலத்்து மன்னன் ஒருவன். £ ௮சுவமேத யாகம், ் 

1 தேவர்கள் எல்லோரும், 5 அரசனாக, * இர்திராணியை * இங்கே ௮ழை 

யங்கள் என்று கூற, 5 கடலிற்றோன்றிய அமுதம்போன்ற Qe arrose.
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a சசி வியாழனை வினாதல் 

108. *பொன்னுயிர்த் தனைய காட்சிப் “புண்ணியக் குரவன் 

he, ne . மூன்போய் 

பின்னுயிர்த் தனையாள். நின்று விளம்புவா *ஹிதென்கொல் 

..... கெட்டேன் 

என்னுயிர்த் துணைவ னாங்கே "ழிருக்கமற் ஜொருவ 

ட் னென்னைத் 

தன்?னுயிர்த்' துணையாக் கொள்கை தருமமோ அடிக 

8 ட ளென்ஞுள். 

வியாழன் கூறும் மாற்றமும் சசி தூத விடூத்தலும் 

109.. 1மா'தவ ரெழுவர் தாங்க மாமணிச் சிவிகை மீது . 

போதரி னவனே £வாளனோர் புரந்தர னவனே யுன்றன். 

காதல னாகு மென்முன் கைதொழு ததற்கு நேர்த்“தம் 

மேதகு சிறப்பா லிங்கு வருகென விடுத்தா டது. 

"நகுடனுக்குக் காமத்தால் வந்தகேட 

110. மனிதரின் மகவா னாகி'வருபவன் சிவிகை தாங்கும் 

புனிதமா தவரை யெண்ணான் புன்கணோய் விளைவும் 

் ன சோ பாரான் 

*கனிதரு காமத் துய்க்குங் கா தலால் விரையச் “செல்வான் 

இனி'தயி ராணி பாற்கொண் டேகுமின் 7சர்ப்ப வென்முன். 

        

108. 1 பொன் ஓர் உயிர் பெற்றாற்போன்ற; ஓர் உருவெடுத்தாலொத்த என்றபடியாம். 

8 தோற்றம், 3 அறத்தின் வடிவாகிய வியாழபகவான், 4 மின்னல் ஒருவடி 

வெடுத்தாற்போன்ற இக்திராணி. 5 இஃது என்ன "வியப்பு; கொல் ௮சை. 

கேட்டேன்,. வியப்பிடைச் சொல், 6 சணவன். 7 உயிசோடிருக்கவும். 

8.உயிர்த் துணைவியாக ; மனைவியாக, 

109. 1 ஏழு முனிவரும் க அகத்தியன், QoS reer, கோதமன், காசிபன், புலத் இயன், 

மார்க்கண்டன், விட்டன் என்போர். 7 வந்தால், 8 தேவர்களைப் புரக்கும் 

அரசனாவான். 4 சணவனுமாவான். £ ௮ந்த மேன்மையான சிறப்போடு, 

110. 3 ஈகுடன், * முனிவர்களின் பெருமையைக் கருதாமலும். 5 துன்ப நோய் 

உண்டாதலையும்- பாராமலும். * முதிர்ந்த சாமவின்பத்தை, . £ செல்லும் 

பொருட்டு. £ இந்திராணி. " விரைய,



111. 

118. 

118. 
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சர்ப்பமா கென?முற் கொம்பு தாங்கிமுன் னடக்குத் 

ப ் ர ரர, தென்றல், 

வெற்பனா முனிவன் சாபம் விளைத்தனன் 4விகாத்த லோடும் 

பொற்ப£மா சுணமே யாகிப் போயினா னறிவி லாத 

”இற்பரா.னவர்க்குச் செல்வ மல்லது பகைவே றுண்டோ. 

வியாழன் இந்திரனே அழைத்து வருதல் : 

பின்னர்த்தங்.குர்வ னான 'பிரானடி பணித்து வாஜோர் 

பொன்னகர் வேந்த னின்றிப் “புலம்படை இன்ற“தைய : 

என்னலுங் குரவன் போயவ் *விலஞ்சியு ளொளித்தாற் 

“தன்னுரை யறிந்து போத்த *சதமகற் கொண்டு மீண்டான். 

- கொலைப்பழிரீங்க இந்திரன் நிலவுலகிற்கு வருதல் 

கொடும்'பழி கோட்பட் டான்றன் குரவனை வணங்கு 

யென்னைச் 

தோர்ந்தான் 

4 அடும்பழி மண்மே லன்றி யரு.துநீ'வேட்டைக் கென்னப் 

படும்பழி யிதனைத் தீர்ப்பான் பார்மிசை வருதி யென்ரான். 

  

111. 

112. 

113. 

    

x க : . 

1 பாம்பு ஆகச்சடவாயென்று. £ திவிசையின் முன் கொல்பை. 3 பொதியமலை? 

4 சாபமிட்டவுடன். £ பொலிவுபெற, £ பெரும் பாம்பின் வடிவமாக, நிறை 

மொழி மாந்தர் அருளிக் கூறினும் வெகுண்டு கூறினும் ௮ச்சொல் அவ்வப்பயன் 

களை விரைந்து பயக்குமாதலின், “ விளை த்தலோடும் மாசுணமா௫ப் போயினா ” 

னென்றார், 1 இழிந்த குணமுடையவர்க்கு, இது வேற்றுப் பொருள் வைப் 

பணி, : ~ 

“மைய லொருவன் சளித்தற்றாற் பேசைதன், கையொன், அடைமை பெறின் ': 

“ 76 Qu கொள்கையார் சீறின் இடை மூறிச்து, வேந்தனும் வேந்து கெடும்” 

என்னும் மறை மொழிகட்கு இவ்வரலாறு இலகச்சயமாதல் காண்க, 

1 வியாழன்: வருந்துகன்றது. 7” விளி. 4 சரமரைத் தடாகத்தில் மறைந்திருச் 

கும் இந்தினை. £ நூறு வேள்வி செய்தவன் ;: இக்தரன். ் 

1 கொலைப் பாவத்தால் பற்றப்பட்ட இர்திரன். 8 எவ்வாறு, (௮௮) தீரும் 

வழியை அறிச்த வியாழன். * கொலைப்பழி) உன்னை வருத்தும் பழி 

, எனிலுமாம். £ வேட்டைக்குச் செல்லுதல்போல, 6 உண்டாகிய,



114, 
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குருவின் கடமை 

ITF OS இழைத்த குற்றத் 105 னெண்ணிஆத் “தீர்க்குந் 
தேசிகற் கிழைத்த குற்றங் குரவனே தீர்ப்ப தன்றிப் - 
“பேசுவ தெவனோ தன்பாற் “பிழைத்தகா ரணத்தால் வத்த 
வாசவன் பழியைத் தீர்ப்பான் குரவனே வழியுங் கூற. 

. இந்திரன் கயிலையிலிருந்து தேற்குநோக்கி வருதல் 

கங்கைமுதல்.அளவிறத்த தீர்த்தமெலாம் போய்ப்படித்து 

ற காசி காஞ்சி 
- அங்கனக கேதார முதற்பதிகள் பலபணித்சும் அவுணற் 

116. 

கொன்ற 
பொங்குபழி “விடா தழுங்கி அராவுண்ண மாசுண்டு 

“பொலிவு மாழ்குச் 
இங்களனை யான்கடம்ப வன த்தெல்லை யணித்தாகச் 

"செல்லு மேல்வை. 
'தொடுத்தபழி Caw) விடுத்தகன்த SG இரன் முன் - 

“சுமந்த பாரம் 
விடுத் தவனொத் தளவிறந்த மடிழ்வெய்தி. த் தேசகென்பால் 

விளம்பப் 3பாசங் 
கெடுத்தவன்*மா தலம்புனித தீர்த்தமூள இவணமக்குக் 

*இடைத்தல் வேண்டும் 
அடுத்தறிக “வெனச்சிலரை விடுத்”, தவ்வே மதிலை நின் 

ப்பார் ற் செல்வான். 

  

114. 

115. 

116. 

1 சடவுளுக்குச் செய்த, 8 குரவன், '3 இர்ப்பான், 4 4 (Spe திர்ப்பாசென்று) 
கூறுவது யாது, 5 தவறு செய்தமையால், $ நிக்கும் பொருட்டு, 

1 முழுக, £ பொன் ம௰மான், 9 நீங்காமையால் வருந்தி. 4 இராகுவென்னும் 
பாம்பானது விழுங்க, ௨5 பொலிவு ' குன்றிய 8 எல்லைக்குப் பச்சமாக, " 
7 செல்லும்பொழுது. 

1 (தன்னைப்) பற்றியிருந்த கொலைப்பரவம், . ? சுமையை யிறழக்னெவனைப் 
போன்று, 3 ஆசைத் தொடர்பை ஒழித்த குரவன், 4 இறந்த தலமும் தாய 
திர்த்தமூம் இவ்விடத்து உள்ளன. * இட்டுதல் வேண்டும். 8 என்று- சொல்ல, 
? பழிசீங்கெ அவ்விடத்தினின்று,



117. 

118. 
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கடம்பவனத்திற்கண்ட இயற்கைக் காட்சிகள் : 

'அருவிபடி.த தருவியெறி மணியெடு டுத்துப் *பாறையிலிட் 

டருவி நீர்” தாய்க் 

“கருவிரல்கொய் தலர்சூட்டிக் கனியூட்டி "வழிபவெ, 

“கல்லா மந்தி 

ஒரு துறையில்" மான்கள் பிழி eg தொன்றற்கொன் 

- ூட்டி யூட்டிப் 

பருகுவன '£புலிமுலைப்பால் ”புல்வாய்க்கன் றருத்தியிடும் 

பசிதோய் தீர. 

*@) நளியராக் குருளை£வெயில் வெள்ளிடை uD Bo ssc) 

தெளியப்'புள்ளே 

மொளியமுச் Aen pods gi கிழல்பரப்பப் ‘es moneuG pr 

யூற்ற தேகொல் 

அளியவாய் “அச்சோவென் ரோ.இியயன் மடமத்தி யருவி 

பூற்றுதி 
2 ளியநீர் '* வளை: த்தசும்பின் முகந்தெடுத்துக் 

கருங்கையினாற் சொரிவ மாதோ. 

  

117. 

118. 

1 அருவியில் Erno. 8 வீரிய மணியை, பாறையில் (சிவலிங்கமாக) வைத்து, 

* சொரிந்து. 5 ரிய விரல்களால் பறித்து, 5 பழங்களை உண்பித்து, *சிவ 

“வழிபாடு செய்வன. :* அறிவில்லாத குரங்குகள், 7 நீர்த் துறையில், யானை 

யாளிகளும் யானை ளும். 11 தொளையுள்ள கைகளால் நீரைடுமாண்டு, 1“ புலி 

தன் முலைப்பாலை, 15 மான் கன்றுக்கு ஊட்டும். . (பி-ம்)** அருச்இயிடும் ”? 

1 செளிகன்ற பாம்புக்குட்டிகள், £ வெயில் மிகுக்ச வெற்றிடங்களில். * வருந்தி, 

4 பறவை வேந்தாகய கருடன். £ சிறகுகளை, £ Beers அன்பமடைர்ததோ 

(என்று எண்ணி), : * இரக்கமுடையனவாய், 8 ஐயோ என்ற் கூறி, ? பெண் 

குரங்குகள், 10 துளியையுடைய for, 11 சங்காயெ குடத்தில், 4 அளியவா 

வச்சோ !* எனவும் பாடம்,



119. 
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'படவரவ 1மணியீன்.று ager at சிலையன்ன. பதிதான் 

1 4 “மஞ்ஞை 

பெடை தழுவி மணஞ்செய்ய ப மணவறையில் “விளக்கிருவ 

பெருந்தண் “கானத் 

அவர்க றமென் குயிலோமென் மூர்ப்பமடக். 

இள்ளை"யெழுத் தைத்து மோசைத் . 

Phyo பேத மவுச்சரிப்பக் 'குருமொழிகேட் டாங்குவப்ப 

ட்ட OEE பூவை. 

சிவலிங்கப்பெருமானைக் காண்டல் 

'அருவாகி யுருவாகி " யருவுருவவ் “கடத்” துண்மை ய ஷிவா - 

. : . னந்த 

உருவாகி யளவிறந்த வுயிராகி, மவ்வுவிர்க்கோ ருணர்வாய்ப் 

் பூவின் 

"மடங்க நின்ற 

கருவாகி முளை த்தசிவக் கொழுந்தையா யிரங்கண் ணுங் 

களிப்பக் கண்டான். 

  

119. 

120. 

1 படத்தையுடைய பாம்புகள், 3 மணியையுமிழ்ச்அு, > கொச்சியின் படிய இலையை 

யொத்த, * ஆண் மயிலன். 5 விளக்காக வைப்பன, காட்டில், 7 கெருங்கெ 

அெகுகளைபிடைய, 3 ஓம் என்று கூவா நிற்கவும், 9 திருவைர்தெழுதீதினையும். 

40 ஓதவும், *' குருமொழியைச் கேட்டு எழக தவம 1 வட்டமான கண் 

எகாவிடைய் நாகணவாய்ப் புட்கள், 

.் 1. அருவமா௫யும், ? அருவுருவமாவயும் ; ஆடூயென்பது இங்குச் கூட்டப்பட்டது. 

3 இவற்றைக் கடந்து, . * சச்சிதொனர்த வடிவாடயும். 5 மலரின். ,மணம்போலாக 
யும், அனைத்தும், 7 ஒடுங்க நின் 2, * மூலகாரணமாய்ச் தோன்றியருளிய.
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பொற்றாமரை பெங்தல் , 

181. தங்குடிமைத் தச்சனையோர்“விமான மமைத் AO 855 
தடத்தின் பாத்போய் 

உறங்கணனைக் a9 20589 Ato ous waiGen_usr 

‘ “தயர்வான் அந்தச் 

சங்கெ தன் டிரைத்தடத் ் இல் அரனருளாற் *பலபரிதி : 
சலஇ யொன்நிற் : 

பொங்கு இர் பரப்பிமுளைத் தாலென்னப் 'பொற்கமலம் 

பூப்பக் கண்டான். 

122. oir 526 ஜெப்பவழ்திதாடினன் * காரணத்தா லதற்கு 

் _ தாமம் 

‘omega ற் ரூமரையென் £ே றழுலகும் பொலிகவென 

இசைத்துப் பின்னும் 

சின்ப தமத த் தடங்குடைந்து பொற்கமலங் கொய்தெடுத்து | 

் " மீண்டு'நீங்காத் ' 

சள்பழிதோய் தணியமுளைத் தெழுத்தமுழு | 
மூதன்மருத்தின் றன்பால் வத்து? 

  

191. 3 தங்குடிக்குரிய தெய்வத் -தச்சனை, 3 அத்திர்த்தத்தின் பக்கலிழ்: சென்று, 

5. அழயெ அருட் பார்வையுடைய இறைவனை. - * வருக்துகன்றவன். ₹ பலசூரி 

யர்கள், 5 ஒரு கட வில்,  * பொற்றாமரைகள், ் ் 

122 3 மிக, 3. ீராடிஞ்ன். (பொற்றாமரை மலர்ந்த) ஏவினால், * முதல் 

இ வேற்றுமைச் சொல்லுருபு, 5 .ஏழுலகங்களிலும் விளங்குக. 5 பொற்றாமசைச் 

திர்த்தம், .." நீங்காத தள் பழியாகயெ சோய், . ட் anapase Hee ere ogee 

'னிட்த்து. 

கெ. 51



123. 

124. 
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தேய்வ விமானஞ்சாத்தி வழிபாடூ சேய்தல் 

'கிரியெட்டு மென?மழையைக் கிழித்தெட்டும் 

% , புழைக்கைமதிக் இற்றுக் கோட்டுக் 

aie oe எணப்கைன்கல் தாலெட்டும். *எட்டெட்டுக் 

கணமுதந் தாங்க 

விரியெட்டுத் திசைபரப்ப மய”னிருமித் அதவியவவ் 

விமானஞ் சாத்தி 

“அரி பயெட்டுத் தீ திருவுருவப் பரஞ்சுடரை யருச்சிப்பா 

னாயி னானே. 

தெய்வத்தா POSES தடம்படி நீது “பவத்தொலைக்குந் 

ப இருநீ “மூடிச் 
“சைவத்தாழ் வடந்தாங்கி யன்புருவா யருளுருவ் தானாய்த் 

G தான்றும் 

'பைவைத்தா டரவார்த்த பசுபதியை 

அவனுரைத்த 'பனுவ லாற்தின் 

மெய்வைத்தா தீரம்பெருக அருச்சனைசெய் தானத்த 

வெள்ளத் SUPE STH. 

  

123. 

124. 

1 அட்டமலைகளும் என்று சொல்லும்படி, . மேகத்தைச் இழித்து அதற்கு 

மேலும் செல்லுன்ற, * சர்தினது பிளவையொத்த கொம்புகளையும் உடைய, 

4 முப்பத்திரண்டு சங்கங்களும். 5 அறுபத்துகான்கு சிவசணங்களும், 6 ஆக்கிக் 

கொடுத்த, " இவெலிங்கப் பெருமானுக்கு இருக்கிகயாக அமைத்து, 8 இர்திரன், 

3 ஐம்பெரும்பூதம் ஞாயிறு இங்கள் உயிர் என்னும் எட்டுத்திருவுருவங்களை 

யுடைய, 9 இ - ர . 

1 பிறவி; - * தரித்து, ' *சைவ் வேடத்தித்குரிய உருத்திராக்க. ' மாலையை, 

* படமெடுத்து ஆடுகின்ற, 5 பாம்பை '௮ணிகலன்களாகச் கட்டிய, * உயிர்கட் 

கெல்லாச் தலைவனு இறைவனை, 1 ஆகமநெறியால், , 8 உண்மையன்புமிக,'



125. 

126. 
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1 Lponer tytn 8பூசைக் கேற்ற பொருள்களும் பூசை செய்யும் 

ு$தசனும் பூசை கொண்டு *நியதியிற் பேது நல்கும் 

ஈசனு மாடப் பூசை யான்செய்தே னெனும்:என் போத 

வாசனை யதுவு மான மறைமுத லடி.கள் “போற்றி. 

இறைவன் இக் திரனுக்கு யாதுவேண்டூமேனல் 

என்னின் றேத்தி ஞனை”இன்னகை”சிறிது Gino 

முன்னவன் அடியா, செண்ண முடிப்பவன் 5 அருட்க 

ணோக்கால் 

உன்னது Ponens யாதிங் குரையென விரையத் தாழ்த்து 

- சென்னிமேற் செங்கை கூப்பித் த் தேவர்கோ “னிதனைச். 

127. 

சொன்னான். 

இந்திரன் வேண்டுகோள் 5 

ஐயதின் னிருக்கை யெல்லைக் கணியனா மளவில் நீங்கா 

வெய்யவென்”பழியி னோடு “மேலைதா எடி யேன் செய்த 

4மையல்வல் வினையு £மாய்தீ.துன் மலரடி: வழுத்திப் பூசை 

செய்யவு மூரிய ஞனேன் “சிறத்தபே றிதன்மேல் யாதோ. 

  

195. 

196. 

127... 

1 பூசனையும், உ-ப்சைக்குத் தகுந்த உபகரணங்களும், 3 ௮ன்பனும். 4, முறைப் 

படி பயனை அருளுன்ற, 5 தற்போத வாசனையுமான, £ வணக்கம்; காக்க 

.. எனவும் ஆம். செய்வானும் செய்வினையும் அவ்வினைக்கு உதவியாகும் bewege 

களும் அன்வினைப்பபமும் அதனை நல்குவானும் Bepader என்பது, கருத்து. 

1.என்று: சொல்லி இனிய புன்முறுவல் தோன்ற, 5 அருட் vumthendinarBl 

4 இனிச் கூறப்படுவதனை .வேண்டுவானாயினான். ் 

1 இருப்பிடத்தின் எல்லைக்கு, 3 கொலைப் பாவத்தோடு. 5 பழம் பிறப்புக்களில், 

4 மய்க்கத்தைத்தராம் திவினைகளும். ட் 5 மாயப்பெற்று, : £ இதைவிடச் Apis 

பயன் யாதுளது,
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1 இன்ன தின் பாதப் | போதே யிவ்வாறே யென்றும் பூசித் 

துன்னடி. யாருள் யானு மோ£ரடி.த் தொண்ட னாவேன் ட்டி 

அன்னதே யடியேன் வேண்டத் தக்கதென் நடியில் வீழ்த்த 

மன்னவன் றனக்கு முக்கண் வாதனுங்: "கருணை பூத்து: 

இறைவன் தன்னைவழிபடுமூறையும் வரமும் அருளி, இந்திரீனைவிடத்தல் 

129. 

130. * 

"இரு அவிற் சிறந்த, வேனிலு மதியா நிரண்டினிற் 
'திறந்தவான் *தகரும் 

பொருவில்தா. ரகையிற் App ship இரையுத் இதியினிற் 

சிறத்தபூ: ரணையும் 

4*மருவு£சித் இரையிற் சித்திரை தோறும் வத்துவந் BOOP AS ற் 
"தருச்சியோர் வருடத் 

தெரியுகாண். தூத்நாற் றறுபஅ மைத் அஞ் ப 
. செய்தவர்ச் சனைப்பய னெய்தும். 

'அறக்கநா டணைந்து * சு.த்தபல் போகத் துய்த் துமேன் 

.. *மலபரி பாகம் 

பிறக்கதான் மூகன்மான் முதற்பெருத் தேவர் *பெரும்பதத் 

தாசையும் ₹பிறவும் 

எவதக்கதரம் வீடு வழங்குது மென்ன. எய்த தருளிவான் 

கருணை 

Ames’ pT வேதச் சிகையெழும் "அனாதி சிவபரஞ் 
சுடர்விடை கொடுத்தான். 

  

198. 
129. 

130: 

1 இத்தன்மையான, 5.தாழ்ர்த தொண்டனாவேன். 3 அருள் சுரந்து, ் 

1 பருவங்களிலுயர்ந்த இளவேனிலும். ” ஆடு; மேடம்; சித்திரை, * காண் 

மீன்களில், 4 (இவையகத்தும்) ஒருங்கு சேர்ந்த, £ சத்திரைத் திங்களில் 

தித்ரை நட்சத்திரந்தோறும்,  £ வழிபடுவாயாக, 7 மூந்நூற்றறுபத்தைந்து - 

நாட்களிலும். ~ . si 

4 சுவர்க்கத்தையடைக்து, "5. தாய பலவகை இன்பங்களையும் ூகர்ந்து. பந்த 

பாசம் நீங்கப் பக்குவம். * பெரிய பதவிகளிலுள்ள் விருப்பமும், 

5 ஏனைய விருப்பங்களும், 6. நன்மை ற முடிவில் தோன்றும். '? ஆதியில்லது ; 

அறிவுக்கெட்டாத தொன்மை aries gs என்றபடி.



13]. 

199. 

133. 

45 

வாதவூரடி களுக்கு உபதேசித்த படலம் 

'தொடுத்தவறு- மையும்”பயனுத்  தூக்கெழங் குநர்போல 

அடுத்த“வயல் குள நிரப்பி யற்ம்பெருக்கி யவனியெல்லாம் 

அடுத்தகடல் ஒருவருக்கு. மதவாத வுவரியென 
6மடுத்தறியாப் புனல்வையைக் கரையுள.து வாதவூர். 

- ஆயவளம் பதியதனின் 'அமாத்.தியரில் உதருமறையின் 

தூயசிவா கமநெறியின் துறைவிளங்க வஞ்சனையால் 

$மரயனிடும் பு,த்தவிரூு ஞடைந்தோட வக்தொருவர் 

eng s nth alana சிவனசூளா லவதரித்தார். 

ப்ரினர்த் ஷாரெனப் பெற்அத்தம் பிறங்குமறைச் 

சார்வாய “நால்வழியாற் சடங்கெல்லா நிறைவெய்தி 

'நீர்வாய “விளமதிபோ னிரம்புவார் வேதமுதற் 

போர்வா“யெண் ணெண்கலையும் ப. தினாரமுண் 

டினி ற்பயின்௫ூர். . 

  

131. 

132. 

133, 

7 ‘ 

1 ஓருவரைப்பற்றிய, £ அவரால் பிறர்க்கு உண்டாகும் பயனையும். * சீர்.தூக்இப் 

. பர்த்து. * (வறியனவும் பிறர்க்குப் பயன்படுவனவுமான) வயல்களையுங் குளங் 

களையும் நிரப்பி. - 5. (கித்மையில்லாததுடன்) ஒருவர்க்கேனும் பயன்படாத் உவர் 

-கீரையுமுடையதென்று'. கருதி, .. 8 அதிற்பாய்க்தறியாத. வையைநீர்' கடலிற் 

a பிறிதுகாரணங் ப்ட்" தற்குறிப்பேற்ற 

அணியாம். + ் டி 

a அமாத்தியர் மாபில் ; இவர் அ௮மைச்சுத் தொழில்பூணும் ௮ர்தணர், * அருமறை 

யின் நெறியும் வொகம்ச் துறையும் விளங்க எனக் கூட்டுக, **: வேதகெறி தழைத் 

தோங்க மிகுசைவத் துறைவிளங்க *? என்பது சேக்கிழார் இருவாக்கு. திரு 

மால், இரிபுரத்தசுரர்கள் சைவமதச்தினின்றும் விலகுதற்காக அவர்கட்குப் - 

புத்தருடைய கொள்கையைப் போதித்தனர் என்பது வரலாறு, * இளைய 

் செஞ்ஞரயிறுபோல, 

குளிர்ச்சி பொருச்திய, 8 இளம்பிறை வளர்வதுபோல, did, Cais 
முதலான அறுபத்.துகான்கு கலைகளையும் ளனக்கூட்டுக,
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இத்தகையோர் 'நிகழ்செய்தி யறிச் தவர்சென் றியம்பஅரி 

மர்த்தனபாண் டியன் கேட்டு வரவழைத்து மற்றவரைச் 

சித் தமூழ் ”வரிசையினாற் சிறப்பளித்.து.த் “தன்கோயில் | 

“வித்தகன் மதியமைச்சின் தொழில்பூட்டி மமேம்படுத்தான். 

1செற்றமிகுங் கருவிகளின் திறதாலு மனுவேந்தன் 

சொற்றபெருநத் “தொன்னூலுத் “துளக்கமற விளக்கமுறக். 

கற்றறிந்தோ ராதலினாற் காவலற்குக் ஈகண்போன்ற 

மூற்றுணர்ந்த வமைச்சரினு முதலமைச்ச ராய் திகழ்வார். 

அண்ணலரி மருத்தனனுக் “கடல்வாத வூரமைச்சர் . 

“கண்ணுமிடு கவசமும்போற் ற் காரியஞ்செய் தொழுகுவார் 

தண்ணளிசெய் “*தவனியெலாத் தங்களைபோற் குளிர் தூங்க 

வண்ணமதிக் குடை நிழற்றி முறைசெய்து வாழுதாள். £ 
் 8 
  

134, 

135. 

136. 

Toe 

1 இருக்குஞ் செய்தியை... £ (நடை அ௮ணிசலன் பொன் மணி மததீலிய) வரிசை 

. கள் வழங்குதலோடு. * மேன்மையும் அளித்து ; * சென்னவன் பிரமராயன் '" 

என்னும் சறப்புப்பெயரெனச்கொள்ளின் தொழில் பூட்டியபின் அளித்ததாகச் 

கொள்க, 4 தன் அரண்மனையில், £ ௪.துரப்பாடு உடைய, 5 மேன்மைப்படுச் இதனான். 

1 இனம் மிக்க; 2 படைச்சலப்பயிற்சியும் யானை குதிரை யூர்தலும் ஆய இவற் 

றைத் தெரிவிக்கு தால்கள், 3 நிதிநூல், * ஐயந்திரிபு.௮ற, 5 அமைச்சர் 

அசசர்க்குச் கண்போறலை. “ சூழ்வார் சண்ணாக ஒழுகலால் மன்னவன், சூழ் 

வாசைச் சூழ்ச்துகொளல் 1? என்னும் பொது மறையால் அறிக, 

1 பெருமை, "2 வெற்றி, 5 நெறியறிந்து செலுத்துதலால் கண்ணும், தெய்வத் 

தானும் மச்சகளானும் வரும் இடையூறு நீக்கச் காத்தலால் கவசமும் போன்றார் 

4 உலலுள்ள மக்களெல்லோரும், 5 மஒழ்ச்சியில் தங்க,
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வேறு 

1மெய்ம்மை யாம்பொருள் விவேகமும் வேறுபா டாய 

“பொய்ம்மை யாம்பொருள் விவேகமும் புந்.தியுட் டோன்ற 

*இம்மை யாசையு மறுமையி லாசையும் இகந்து 

“செம்மை யாகிய கருத்தராய்ப் “பரகதி தோலா 

பத்தி Geiss னருள்பெறும்.பத்தருக் கன்றி 

முத்தி.யெய்தரி தெனமறை மொழிவதப் 'பொதுநாற். 

சத்தி. யப்பொருட் பெனிவெலாமு சேத்திநி பாதர்க் 

‘GUS. arm 5.599 “தாகம மென்பர்மெய் யுணர்ந்தோர். 

'கரவிலா தபே ரன்பினுக் கெளிவருங் கருணைக் 

குரவ னா£ரரு என்றியிக் கொடி.யவெம் *பாசம் 

“புரையில் கேள்வியாற் “கடப்பது "புணையினா லன் றி 

உரவு நீர்க்கடல் கரங்கொடுநீத்_துவ தொக்கும். 

  

137. 

. 138. 

139. 

1 நித்தப்பொருள் உணர்ச்சி, £ அகித்தப் பொருள் உணர்ச்சி ; இவற்றை நித்தியா 

Bs Sues. விவேகம் என்பர், 3 உள்ளத்தில், 4 இம்மைமறுமை இன்பங்களில் 

விருப்பம் நீங்கி; இது, இசபர போகவிசாகம் எனப்படும். 5 தாய உள்ள 

“முடையவசாய்; ‘Biden, சமாதி சட்கசம்பத்தியெனப்படும். 5 வீடு அ௮டைதற் 

குரிய கெறியினை ஆராய்வாசாயினர். இது முமூட்சுத் துவம் எனப்படும். 

"இவற்றைச் சாசன சதுட்டயம் என வழங்குவர், 

1 வேதம் ; யாவர்க்கும் உரியது, * உண்மைப்பொருள், 8 இருவருள் பதியப் 

பெற்றவர். 4 ,விளச்கெறிவிப்பது, 5.இது சிறப்பு நால் எனப்படும் ; சத்தினி 

- பாதர்க்கு உரியது, சத்தி-திருவருள். சின்னம் கனகம் பதியப்பெற்றவர். 

4 கள்ளமில்லாத. 2 ஞானாசிரியன், $ அருளாக புணையினாலன்றி. * ume 

மாகிய கடலை, 5 குற்றமில்லாத ' ூற்கேள்வியால், 8 கடக்கச் கருதுதல், 

£ தெப்பத்தாலல்ல.து. 3 நிர்இிக் கடக்கச் கருதுதலை. (பிம்) * கேள்வியாற் : 

கழிப்பது ” “+ sruQsr® sagag.’; :
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என் திவ் வாதவூர் மறையவர் 1இன்பவீ டெய்தத் 

துன்று மாசையால் “தொடக்குண்டு சுரு. தியா கம.நால் 

ட ஒன்று கேள்வியோர். வருத்தொனு முணர்த்தவ 

141. 

14." 

ரிடைத் “தாஞ் 

சென்று காண்டொறும் *அளவளாய்ச் ட தேர்குவா ரானார். 

எண்ணி லாரிட.த் *தளத்தளத் தறிபொருள். “எல்லாம் 

உண்ணு *நீர்விடாய்க் £குவரிநீ ருண்டவ சொப்ப 

“அண்ண லாரகத் "தமைவுமு த.ரசனுக் குயிருங் 

கண்ணு. மாயமைச் சுரிமையுங் கைவிடா 'இயல்வார். 

கள்ளக் காதல னிடத்தன்பு கலந். துவைத் தொழுகும் 

உள்ளக் "காரிகை “மடத்தைபோல் உம்பரைக் காப்பான் 

*பள்ளக் கர்ரியுண். டவனிடத் அள்ளன்பு பதிந்த. 

"கொள்ளக் காவல னிடைப்£பு றத் தொழிலுமுட் கொண்டார். 

  

140. © 

141. 

142. 

் பேரின்ப - வீட்டையடைய, 3 கட்டுப்பட்டு, 3 தம்மிடம் வருந்தோறும். 

4 தாமே போய் ௮வமைப் பார்க்குக்தோறும்," £ கலந்து ஆராய்வாராயினார். 

1 அளவிறந்த அறிஞரிடத்து, பல முறை ஆராய்ந்து. 3 எல்லாவற்றாலும் 

* நீர்வேட்கை ,சணிதற்கு, ° கடல் நீரைப் பருனெவர்க்கு ௮ச்கீர்வேட்கை குறை 

யாது மிதமாறுபோல. * வாதவூரர், "* அமைதி Opa ars 5 :.. உண்மை 

யுணரும் சேப்ப என்றபடி. ங் fe 

? அழகு. ஒருபெண் கொண்டசணவனுக்கும் @ pur ் சோசகாயகன், 

ஈடச்துகொள்ளுதல்கோல, 4 ஆழமான கடலில் தோன்றிய ஈஞ்சை, 5 அரசியற் 

கருமல்களையும் உட்கொண்டு செய்து வருவாராயினர்.
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‘nor ev வேம்பனும் வாதவூர் வள்ளலை தோக்கி 

இன்று நீர்தம தறை.இறந் இருநிதி யெடுத்துச் 
சென்று “வேலையத் துறையில்வத் “இறங்குவ தெரிந்து . 

வென்றி வாம்பரி கொடுவரப் போமென்று விடுத்தான். 

உள்ளம் வேறுபட் டமைச்சிய னெதியினின் ஜொழுகும் 

"வள்ள லார்திதி யறைதிறத் தரும்பெறல் வயமான் .- 

கொள்ள வேண்டிய பொருளெலாங் கொண்டு*தா ழிறுக்கி 

வெள்ளை மா“ம தி வேச்தனை விடைகொடு.போவார். 

குருளை தாயக யங்கயற் கண்ணியம் பிராட்டி 

அருண .நாண்மலர்ச் செய்ய8 றடி.த்தல மிறைஞ்சி | 

அருண ஞார்பெரு வயிற்றுதோய் வலிகெடுத் தாண்ட: 

கருண நாண்மதிச் சடையுடை "யடிகண்முன் மூழா... 

ஒன்று வேண்டுமிப் பொருளெலா முனக்குமைம் பொதியும் 

வென்று வேண்டு நின் னன்பர்க்கும் “ஆக்குக வெள்ளி 

மன்னு வேண்டி நின் மூடிய வள்ள“லென் குறையீ 

'தென்று வேண்டி நின் றேத்.அுவார்க் இறைவனின் 
ன ருள்போல். 

  

145. 

Ad, 

145. 

146: 

4 womb: Quin Ge Bus வேப்ப மலர் மாலையை.யணிர்த. பாண்டியனும், ” கருவூலம். 

 கடற்றுறையில், * இறங்குங் குதிரைகளில். . - 

1 இத்தத்தைச் வன்பாலே வைத்து, * வாதஷூர் ; மன்னன் பொருளை இறை. 

வனுக்கும் அவன்டியார்க்கும் வழங்க அவனுக்கு இருமைப்பயனும் Soe 

லின் . இங்கனங் ”கூதினார், 3 வெற்றி பொருந்திய கு தலச்சள், * தாழிட்டு, 

5 மதி மரபில் தோன்றிய மன்னனிடம் ; உருபு மயக்கம், oo 

1 எம்பெருமாட்டியின், * Aas. டி 'இற்றடிகளை. 4 இவ்வாலாற்றை வரு 

ணன் விட்ட கடலை வற்றச்செய்த படலத்திற் காண்க, 5 இளமை, 6. இறை 

வன் -திருமுன் வணவ்கி, , i 

1 (அடியேனுக்கு) ஒரு வரம் அருளவேண்டும். 8 நின்னையே விரும்பும், 3 உரியன 

* வாகச் செய்க, * என் வேண்டுகோள் இதுவாகும். £ திருவருளை ஈல்கெயது 

பேசல. 

வெ, 32
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ர ஆதி சைவனாம் அருச்சக னொருவூானே ர்ணைந்து 

பூதி யீந்தனன் நமக்*கி.து போலிலை நிமித்தம் 

ஈது நன்னெறிக் கேதுவென் றிருகையேற் ற்ணிந்து 

வேத நாதனை "யிறைஞ்சினார் விடைகொடு மீண்டார். 

மற்றிவர் 'வழிப்படுமுன்” மாறிநட மாடும் 

வெற்றிவிடை யாரிவர் *வினைத்தொகையி ஜெப்பும் 

பற்றிய “இருட்டுமல பக்குவ்மு நோக்கா 

உற்றடிமை கொண்டு பணி கொண்டருள “வுன்னா. 

'சந்தமறை வடிய தங்கருணை யாலோர் 

் அ.தீதணர் குலக்“குரவ னாகியடி. நீங்கா 

் *மைந்தர்பலர் தம்மொடு “பெருத்.துறையில் வழ்க 

150, 

“கொத்தலர் நெருங்கிய குருந்தடி. யிருந்தார். 

தெருப்பிலிடு 'வெண்ணெயென தெஞ்சுருக வென்னை 

உருக்கு” மித னாலெனை யொளித்த“மல*வாற்றல் 

கருக்குமவ னாகியெனை யாள்'கருணை வெள்ளம் 

இருக்குமிட னே*யிதென வெண்ணி'தகர் புக்கார். 
  

147. 

. 148. 

149. 

. 150. 

a வெமறையோனாயெ. ். 8 கேரில்லந்து, 5 தஇருநீறு அளித்தான்.  * ஈன்னிமித் 

தீம் இதுபோல் சிறந்தது பிறிதில்லை. £ ஈல்வழியடைதற்கு, . * பணிந்து 

முற்றெச்சம். 

1 செல்லுதற்கு முன்னமே, .* கால் மாறி நடி.த்தருளும். * இருவினை 

யொப்புமை ; இன்பத் துன்பங்களை ஒருபடித்தாகக் கருதுதல், * இருண்ட ஆணவ 

மலபரிபாகத்தையும், 5 இருப்பணியையேற்று, * நினைக்து. 

. 1 சந்தத்துடன்கூடிய,  ”-ஞானாசிரிய வேடங்கொண்டு, * ஞானபுத்திரரான. 

மாணாக்கர் பலசோடு, *: திருப்பெருர் துறையின்கண், £ பூங்கொத்து. 

1.வெண்ணெய் உருகுமாறுபோல. 8 இக்காரணத்தால், 3 என் அறிவை 

மறைத்த... * ஆணவ மலத்தின் வலியைக்: செடுப்பவனா௫, £ அருட்கடலாகய ் 

இறைவன். £ இதுவேயென்று:; எகாசத்தைப் பிரித்துக் கூட்டுக, " ௮ச்ஈகருட் 

புகுந்தார்.



— 251 — 

191. 1 ஆலய மருங்குவல மாகவரு வார்” மூன் 

ஈமூலமறை யோ தி.முடி. யாதபொரு டன்னைச் 

ல”மூனி வோர்தெளிய *மோனவழி தேற்றுங் 

- கோலமுறை Gon pC st குருந்தையெதிர் கண்டார். 

152. வேத நாலொரு மருங்கனு "மெய்வழிச் “சைவப் 

Cures நூலொரு மருங்கினும் “புராணத்துட் இடந்த 

‘Es நாலொரு மருங்கினுங் இளை கெழு “சமய 

பேத நாலொரு மருங்கினும் வாய்விட்டுப் பிறங்க. : 

158. சுருதி கூதிய "அறமுத னான்கு"ம்தி தொன்னாற் 
கரிய தாங்£கதிக் கே.துவென் மூகமங் காட்டுஞ் 

“சரியை யாதிதாற் பாதமுத் *தலைதெரித் அணர்த்த 

பெரிய மாணவர் கழகமும் "வினாவிடை பேச. 

154. ஒழித்த நோன்பினர் “ஆடலர் பாடல ருலகம் 

. பழித்த செய்கைய ரழுகையர் ஐகையினர் பாசங் 

கழித்த சண்ணினால் அரனுருக் கண்டுகொண் டுலகில்" 

*4விழித்த கண்குரு டாத்திரி வீரரும் பலரால். 

151. . 1 சோயிலின்சண். * முற்காலத்தில், * Esa -தாலாயெ வேதங்களையோ யும், 

* அதியமுடியாத, 5 சனகர் முதலிய நால்வர். £ மெளன கெறியால் ) 

வர்க்கு ௮ம். உரைத்த கோலத்துடனே குருந்தின் நிழவில் இருங்காசென்றிதீரம், 

152. 1 உண்மை நெறி. 3 வெஞானத்தை விளக்கும் ஆகமங்கள். ் பூரணத்துடன்; 

உருபு மயக்கம், 4 இசைதால், £ பல இளைகள் பொருச்இிய, ? பலதிறப்பட்ட 

சமய தூல்கள். 

153. அறம்பொருள் இன்பம் வீடென்னும் உறுதிப்பொருள் நான்கினையும், 

பழைமையான மறை நூலுக்கு, 3 வீடுபேற்றுக்கு ஏதுவாமென்று, * சரியை 

- இரியை யோசம் ஞானம் என்னும் நான்கு நிலைகளையும். £ சிக்கறுத்து உணர்ந்த, 

₹ மாணவர் கூட்டங்களும், * வினாவும் விடையுமாகப் டேசவும். 

154, 1 விதிவிலக்குக் கடச்த தவத்தினையுடையாய் ) கத்தம் சவ்மான நிலையில் அவர் 
ப் கு தீ தவத் ide 

செய்வன யாவும் தவமாகலின் இங்ஙனங் கூறினார், ” ஆடலும் பாடலும் செய்ப 

ari, 3 ஞானச்கண்ணினால், * இறர்து பார்ச்சன்ற ஊனச்சண்,
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165. இத்த கைப்பல தொண்டர்தங் குழாத்திடை !யாலம் 

| ஒத்த பைங்குருத் தடி.யினில் யோகவா சனத்திற் 

"புத்த கத்தெழு இயசிவ ஞானமெய்ப் போதங் 

தைத்த: வக்கர அஇருப்பதோர் 'கருக்ணாயைக் கண்டார். 

156. மன்று ளாடிய வானந்த வடிவழும் வேடவால் 

. ஒன்றி *நால்வருக் *கசைவற வுணர்த் இய “வுருவும் 

இன்று சாயினேற் கெளிவத்த “விவ்வுரு வென்னா 

- அன்று நாயகன் '"குறிப்புளத் *துணர்த் திட வறிந்தார். 

157. முன்ப ணிந்தனர் 'அணிதந்தன. ரஞ்சலி முடிமேல் 

என்பு. தெக்கிட வுருகின ரினியரா யெளிவந் . 

”தன்பெ னும்வலைப் பட்டவ ரருள்வலைப் பட்டார் 

துன்ப வெம்£பவ வலையதுத் இடவந்த தொண்டர். 

158. அண்ணல் 'வேதிய “ரொழுக்கமு மன்புங்கண் டி”"யாக்கை 

“உண்ணி லாவுயிர் பொருள்“புன லுடன்சவர்த் *துள்ளக் 

கண்ணி னான்"மலங் கழீ இப்“பத கமலமுஞ் சூட்டி 

. வண்ண மாமலர்ச் “செங்கரஞ் சென்னிமேல் வையா. 

  

155. 1 சல்லாலமரம் போன்ற. , £ உண்மையான சிவஞானபோத மெழுதிய சுவடியை 

என மாற்றுக. த வடிவத்தை, ட்ட 

156. 1 இன்பவடிவமும். £ கல்லாலின் அடியிவிருக்து, : 8 சனகர் முதலிய சான்கு 

முனிவர்க்கும், .4,மன அலைவு நீங்க; மோன நிலையில் இருந்து என்றுமாம். 

5 அருளுருவமும். இத்திரு வுருவமேயென்று, " திருவருட் குறிப்பு. * அறி 
வித்ததால், இவ்வுரு, வடிவமும் உறுவுமே என்று அறிக்தார் எனவுமரம். 

, 157. 1 தலைமேற் கைகளைக் குவித்து ; : முற்றெச்சம். 3 பத்திவலையில் அகப்பட்டவ 

. ராய ௮வ்விறைவாரது, 5 பிறவியாகிய வலையை அத்தற்கு. 

158. 1 வாதவூரடிகளின். 3 ஞான ஒழுக்கத்தையும். . 5 உடவேயும் 4 அதனுள்ளே 

உலாவூன்ற உயிரையும். 5 தான நீருடன் ஏற்று, $ அககோக்கால், *மல 

மாசு போக்கி ; இது மானத திக்கை, 8 இது திருவடி -தீ.சகை, 79 இது-அத்த 

மத்தக சையோகம் எனப்படும் பரிச இீச்கை, 

௮ன்றே யென்றன் ஆவியும் உடலும் உடைமையெல்லாமும், குன்றேயனையா 

யென்னை: யாட்கொண்டபோதே கொண்டிலையோ ''. என அடிகள் கூறுதலால் 

யாச்கை...... கவர்ந்து '” என்றார். ்



159. 

160. 

161. 

162. 
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பார்த்த 1பார்வையால் 1 இரும்புண்ட நீரெனப். பருகுற் ' 

- 8£ர்த்தன் றன்னையுங் குருமொழி செய்த.த.த் தம்மைப். 

(Cunt SS பாசமுத்“தம்மையு மறந் து£மெய்ப் போத 

மூர்த்தி யாயொன்று மதித்திலர் வாதவூர் முனிவர். 

தேனும். பாலுத்தீங் தன்ன லு மமுதுமாய்த் இத்தித் 

தூனு முள்ளமு முருக்க£வுள் ளொளியுணர்ச் 8இன்பம் 

ஆன வாறுதேக் இப்பபுறங் கசுவதொத் தறியா "3 

ஞான வாணிவத் இறுத்தனள் அன்பர்தத் நாவில். 

பழுதி லாத'சொன் மணியினைப் “பத்திசெய் “தன்பு. 

முழுது மாகிய வடத்தினான் “முறைதொடுத் தலங்கல் 

அழுது சாத்துமெய் யன்பருக் ககமகிழ்ச் தையர் 

வழுவி லாதபேர் மாணிக்க வாசக னென்ஞூர். 

இத்திக்கு ।மணிவார்த்தை யின்னஞ் சின்னாள் திருச்*்செவியி 
லருந்தவுங்கைச் செம்பொ னெல்லாம் 

பத் திப்பே ரன்பனித்துக் கவர்ந்து (வேண்டும் . 

பணிகொடு ₹பாண் டி.யனையிவர் பண்பு தேற்றி 

மூத்திக்கே விடுத்திடவும் *புத்தை வா௮ முடித்திடவுத் 
, இருவுள்ள” சலன் மெய்தி 

எத் இத்தொண் டரைக்'கருமஞ் சிறிஅண் டிங்கே 

யிருக்இியென "வுருக்கரத்தான் அடிய ரோடும். 

  

159. 

160. 

161. 

162. 

1 இருவருள் கோக்கத்தால், £ சரய்ச்யெ இரும்பு நீரைப் பருனொாற்போல, 

3 தாயவனாகஇய அன்வாகிமியனேனின், 4 மறைத்த. 5 உண்மை ஞான வடிவினசாம், 

* கருப்பஞ்சாறும், £ உள்ளத்தில் தோன்றும் அருளொளியை உணர்ந்து. 

a 'இன்பமாயெ ஆறு நிறைக்ஃப்பட்டு, - * புறத்திற் sAagGura, 5 ஞானக்கலை 

மகள்தானே வக்.து தங்இனாள். ் 

1 சொல்லாகிய மாணிக்கங்களை, 2 வறிசைப்படுச்தி. * முழுதும் அன்பாகிய 

சயிற்றினால். 4 மூறையாகக் கோக்கப்பட்ட பாமாலையை; பெயரெச்ச ஈ௮ 

தொக்கது. , ர 

1 மாணிக்சம்போலும் வாசகமாகய அமுதத்தை, 4 செவியரகிய வாயினால் 

para, 3 பத்தியாடெய தலையன்பை5 கொடுத்துப் பொன்னெல்லாங் கவர்ந்து 

என்க. “காம் விரும்பும் பணியை ஏற்று்கொண்டு. £ பாண்டியனுக்கு ; உருபு 

மயக்கம், £ புத்தரை வாதின்சண் வென்று .அழிச்சவும். 7 கருதி, * எமாற்றி. 

9 இறிது காரியம் உளது, 19 மறைர்தருளினான்.
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163, கனவில்வருங் காட்தியெனக் கருணை மூர்த்தி காட்டி மறைக் 

ட. தலுமன்பர் கலக்கத் தாழ்த்.து 

,நனவுகொல்லோ கனவுகொல்லோ வின்று தாதன் 

3 ஞமலிக்குத் தவிசிட்டட நலம்போ லென்னை 

,நினைவரிய திருமேனி காட்டி. யாண்டு “நீத்ததையென் 

ட றையுற்து “தெஞ்சச் தேறி 
₹இனவடி யா ௬ுடன்கூட்டா தேக னாயோ வென்னையுமென் 

வினையையுமிங் கிருத்தி யெந்தாய். 

164. வஞ்ச'வினைக் கொள்கலனா முடலைத்”தவாய் மடுக்கலேன் 

'வரையுருண்டு மாய்ப்பே னல்லேன் 

,அஞ்சொழுகு வாளாலுங் ‘GH றப்பே னல்லேன் நாதனே 

“யதுவு கின அதுடைமை யென்றே 

அஞ்சினேன் ரூனேயு மழியா தாவி யையனே 

தினைப்பிரிர்.தும் “ஆற்ற கில்லேன் 

*என்செய்கோ வெதந்தாயோ வெத்தா யோவென் 

மிரங்கினார் புண்டமுதா ரினைய சொல்வார். 

  

163. 1 தமது உருவத்கைக்காட்டி, , 5. அன்பக்கடலுள் அழுந்தி, 5 நாய்க்குத் தவி 

சளித்து ஈலம்பட ஆண்டமைபோல, 4 நீங்கெது; ஐ சாரியை, 8 (சனவே” 

யென்று) மனக்தெளிந்து. $ உன் இனமா௫ூய அடியாருடன்; என்னை ஆண்டு 

, நீத்தது, கனவுகொல்லோ கனவுகொல்லோவென் றையுற்றுத்தேறி ். எனக் 

"வட்டுக், 

164. 1 வினைகள் நிறைந்த பாண்டம்; மரச்கலமுமாம், £ 'செருப்பின்சண் வீழ்த்திலேன். 

8 வெட்டுவேனல்லேன். * அவ்வுடலும், 5 பொறுச்ககல்லேன், $யாது 

செய்வேன்... ் 

*"தரயி, லாகிய இன்னருள் புரிர்தவெள் தலைவனே கனிகாணேன் 

இயில் வீழ்்லேன் இண்வரை யுருள்சிலேன் செழுங்கடல் புகுவேனே,”? 
“ 9939 Coma துணீபடத் இப்புச் கார்இ டலேன்இிரு வருள்வகை யறியேன் 
பொறுக்கி லேனுடல் போக்இடெங் சாணேன் போற்றி போற்றியென் 

, போர்விடைப் பாகா : 
இறக லேனுனைப் பிரிச்தினி இருக்க என்செய் 'சேனிது செய்கவென் றருளாய்” 
என்னும் அடிகள் இருவாக்குகள் ஈண்டு நினைக்கத்தக்சன,
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165. ' வறியவனா மொருபிறவிக் குருடன் கையில் 'வதந்தபெரு 

விலை*மணிபோன் “மழலை தேமுச் 

தி Busoni) மொரு“ம , தலை கையிற் கொண்ட “செம்பொன்மணி 

வள்ளம்போற் றேவர் யார்க்கும் 

an pionPna இறியேனை யெளிவத் தாண்ட வருமையதி 

யேன்துன்பத் தழுவத் தாழப் 

‘Ho Dur வன்பரொடு மகன்முய் “கல்லாப் பேதையேன் 

குறையலதெம் பிரானா avon Cow. | 

166. என்று: வாய்திறத் 1தரற்றினா ரிரங்கினார் “புனிற்றுக் 

கன் று நீங்க வானெனக் *கரைத்ததெஞ் சினராய்ச் 

சென்று கோபுர வாயிலின் “புறம்புபோய்த் இரண்டு 

நின்ற * காவலன் றமர்களை "தேர்த்தனர் தோக்கா. 

167. “துங்க வாரியிற் கடும்பரித் "தொகையெலாம் அடித் 

இங்க ளின்றலை [வருமென முன்புபோய்ச் “தென்னர் 

புங்க வன் றனக் குணர்த்துமின் போமென விடுத்தார் 

அங்க ணாயகன் பெருந்.துறை நாயக னன்பர். 

  

165, 1 தானேவந்து. கடைத்த, ” மாணிக்கத்தைப்போலவும், மழலைச்சொல் 

தெளியாத, 4 குழந்தை, 5 வெந்த பொன்னாற் செய்து மணிகள் பதித்த எண் 

ணத்தைப்போலலும். £.துன்பக்கடலுள் அழுந்த, * பிரிவை அறியாத, § sw 

லாத புல்லறிவினையுடைய.எனஅ குறையேயன் தி. யாது குறையுளது. குருட 

லும், மதலையும், மணியும் வள்ளமும் இடைத்தவழியும் அவற்றின் அருமை அறி 

யாது நெடுழவிடல்போல, பேதையேனும் நினது ௮ருமையறியரது கெ௫ழ 

விடலானேன் என்றார். ச 

5 மையிலங்குஈற் சண்ணிபங்கனே வர்செனைப்பணி கொண்டபின் மழக் 

கையிலங்குபொற் இண்ணமென்றலால் அரியை யென்றனைச் சரு.துலன்றிலேன்." 

* என்னு லறியாப் பதக்தர்தா யான தறியா தேகெட்டேன் 2 

உன்னா லொன்றுங் குறைவில்லை உடையா வதாக காரென்பேன்.”” என படி 

கள் ௮ருளிச் செய்திருத்தல் காண்க. ் 

166. 1 கதறி வருந்தி; we BEndcdad, 8 இள்ங்கன்று, 3 உருகிய, 4 வெளியே 

் போய், 5 அரசன் பணியாளர்களை, £ சேர்ந்து பார்த்து. 

167. 1 இறந்த கடற்றுறையில், * கூட்டம், * ஆடி மாதத்தில்,  வு்திறங்குமென்று, 

5 பாண்டியர் பெருமானுக்கு. ்
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168. Angs yoFeSE 'AwGalipré Apinjsqoy Grove 

senna வாலயத், "திருப்பணித் இறத்அத்கு “திரப்பி 
*அறந்த வாதபே ரன்பர்க்குஞ் செலுத்தியத் தலத்தே 

உறைந்:த வாவற "இன்னண மொழுகுதாள் கழிப்பார். 

169. மன்ன: வன்'திரு முகங்கண்டு முறைமையால் வாங்கி 

அன்ன வாசகத் தெரித்.துகொண் “டாதியீ நில்லா 

முன்ன வன்.திரு வருட்கடன் மூழ்கிய “முனிவர் 

என்னை வேறினிச் செய்யுமா றென்றுகின் றயர்வார். 

170. "என்னா யகனே பொன்னாடர்“ஏறே £யேறு கொடியுயர்த்த 

மன்னா "தென்னா பெருத்.துறையெம் மணியே வழுதி 
பொருளெல்லாம் 

இின்னா லயத்து நின்னடியா ரிடத்துஞ் செலுத்து. 
தெ Pwo baw 

பின்னா னவ same. கென்கொண்டு. பரிமாச் செலுத்தப் 
பெதறுமாறே. 

171. என்னா allen pen யெழுத்தேத்தி வண செதிரே 
.  பெருத்துறையின் 

ன்னை பண்டா பிறைநுர் சிங்கால், விசும்பி னிறைத்த 
3 இருவாக்கான 

"மன்னா னவற்குப் பரியெல்லாம்' ரவு Capi OS 
யெனச் 

சொன்னா ன துகேட் டகத்.துவகை  தளும்பிவரைத்து 

சுருள்விடுத்தார். 

  

168. 1 இருவிழாவாயெ இறப்புக்கும், “4 சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது '? என்னுச் 

திருக்குறளும் அசனமையும் நோக்குக, .* கருகல் வகைக்கும், 3 நிரம்பக்' 

கொடுத்து. . * ௮றகெறியின் நீங்காத, “ அத்திருப்பெருந்துறையின்சண், 

₹ ஆசையின்றி. .7.இல்வாறு செல்லும் நாட்களைக் கழிப்பாராயினர். 

169. 1 தலையைப் பார்த்து, £ பிறப்பிறப்பில்லாத முதல்வன். * மணிவாசகனார், 

170. 1 எனது தலைவனே.. £ சங்கமே, 3 இடபத்தைக் .கொடியின்கண் உயர்த்தி. 

-.. யருளிய. 4 செளந்தர பாண்டியனே, 5 எனக்குத் தந்தருளினாய். £ இனியான், 

£ எதுகொண்டு, இதற்கும் நியே வழிகாட்ட வேண்டுமென்பது கருத்து, 

171. 3 குறையிரக்துநின்ற அடிகளுக்கு நேரே, 2 அசரீரியால். 3 மன்னற்கு; 
* இனவன்-முதல் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு, 4 அனுப்புவாய், £ நிறைந்து. 

'5 முடங்கல் எழுதிப் போச்இஞார்.
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172. அன்று துயிலும் வாதவூ ரடிகள் கனவிற் சுடர்வெள்ளி . 

மன்று இழவர்”குருத் தடியில் வடி வங் காட்டி யெழுத்தருளி 

வென்றி வேத்தன் உங்கவரும்"விசயப் பரிகொண் 

டணைகின்றேம் 

இன்று நீமுன் னேகுதியென் றருளிச் செய்ய 

 வெழுத்திருந்தார். 
178. எழுத்தா'ருடைய பெருந் துறையா ரிருதாள் பணித்தா 

ரினிப்பிறப்பில் 

* அழுத்தார் வழிக்கொண் டாரடைத்தர் ரகன்முர் தெறிக 

ளவிர் இங்கட் 

கொழுத்தார் சடையார் விடையார்தென் கூட லணைத்தார் 

| “பாடளிவண் 

‘Caps srt Cougs sau பொற்கோயி லுற்முர் காணப் 

- பெற்முரால். 

74. "மன்னர் பெருமா னெ.திர்வத்த மறையோர் பெருமான் 

_ வழிபாடு 

“மூன்னர் முறையாற் செய்தொழுூ “முன்னே திற்ப 

் முகதோக்கித் 

தென்னர் பெருமா னெவ்வளவு செம்பொன் கொடுபோ ' 

யெவ்வளவு 

(நன்ன ரிவுளி கொண்டதெனக் கேட்டான் கேட்ட 

நான்மறையோர். 

172, 1 வெள்ளியம்பலத்துஈ்கு உரிய சோமசுந்தரக்கடவுள், ் குருர்தமாத்தின் அடியில் 

ஆட்கொண்ட ஆிரியக்கோலம், 3 வெற்றிபொருக்திய குதிரைகளை வாச் 

சொண்டுவருவோம். 

179, 1 தம்மை ஆளாகவுடைய, £ வினையாஸணையும் பெயர் ; அழுர்தாத ' வாதஷாடிகள் 

எழுச் து பணிர்து என முறையே கொள்க. 3 இசை பாடும் ௮ளியாகிய 

வண்டுகள், * ண்டுஇன்ற, : எழுச்தார் முதலிய முற்றுக்கள் எழும் எச்சப் 

பொருளன. 

174. 1 அரசர்ச்சசசனாகிய பாண்டியனுக்கு, 8 பரிவாஙஃப் புறப்படுமுன் செய்த முறைப் 

படியே, 9 எஇரில் கிற்௩, 4 ஈல்ல குதிரைகள்... 2? அதணைச் செளியுற்ற. 

வெ. 85 ்



— 258 — 

175. பொன்னு மளவோ வடக். புரவித் தொகையு 

மனை த்தவைதாம் 

பின்னர் வரக்கண் டருளு தியெம் டெ (ரமா னிதனாற் 

் அரங்கபதி 

என்னு தாமம் பெறு இ$மேதி யென்மு ரென்ற *மச்திரர்க்குத் 

தென்னன் nae வரிசை௨வளஞ் செய்.து விடிப்பச் 

செல்கின் மர். 

176. பொன்னங் கமலத் தடம்படித்து புழைக்கை மதமா 

முக்க“ கடவுள் 

தன்னங் கமல சாணிறைஞ்சித் தனியே முகத்த 

சிவக்கொழுந்தை 

மின்*னங் கயற்க். கொடி மருங்கில் al art i ந்த எதன் 

“மூகந்துண்டு 

முன்னல் கருத்து மொழியுடம்பு “மூன்று மன்பாயத் . 

தோன் நினார். 

177. மன்னே யென்னை யாட்கொண்ட மணியே வெள்ளி 

Loot (IP Oth 

அன்னே படி யேன் “வேண்டியவா றரச னீந்த 

நி இதயெல்லாம் 

முன்னே கொண்டென் பணிகொண்டாய் முனியா தாச 

ann aah LoS Lp 

என்னே புரவி வரும்வண்ண மென்று வேண்டி. 

தின் நிடலும். 

175. 1 அத்தன்மைத்து ; அளவில்லையென்றதாம். £ இங்கனம் அளவி றந்த ஞிணரிகளைப் 

பெற்றமையால். 3 முன்னிலையசை, * அமைச்சர்க்கு, . 

176. ..”பொற்றாமரைத் இர்த்தத்தில், * இத்திவிராயகருடைய, 3 அங்கயற்கண் அம்மை 

என்னுங்கொடியின் பக்கத்தில், * கண்களால் மொண்டு பரு, 5 திருமுன் 

நின்று... * மூன்று கரணங்களும், i 

177. 1 என் இறைவனே, ” தாயே. * வேண்டிக்கொண்ட வண்ணமே, 4 எவ்விதம்.



178. 

179. 

180. 

181. 
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மெய்யன் புடையா 1யஞ்சலைநீ வேட்ட வண்ணம் 

. . 3விண்ணிரவி 

வையம் பரிக்கும் பரியனைய *வயமாக் கொண்டு:வரு.து 

. மென 

ஐயன் நிருவாக் ககல்£விசும்பா றெழுந்த தாக வதுகேட்டுப் 

பொய்யன் பகன்மூர் EO 'போற்றி மனையிற் 
் போயினார். 

டிமனை யடைந்த வெல்லை வாதஷூர்க் காவ லோரை 

"மடி மையில் சுற்றத் தோருங் “கேளிரு “மாண்ட காதல் 

அடிமையுள் எளாரும் £ஏ.இ லாளரும் பிறரு மீண்டி 

"இடிமழை வாய்விட் டென்னப் பத்திகள் “இணய 
சொல்வார். 

பமத்.இரக் கிழமை பூண்டு-மன்னவர் கருமஞ் செய்வ 

தந்தணர்க் கறனே யல்ல அமைச்சிய லறத்து தின்முல் 

“வெத்திற லாசர்க் "கேற்ற செய்வதே வேண்டு மென்னத் 

*தந்திர மனு நால் வல்லோர் சாற்றுவா ரன்றோ வையா. 

பஅரைசிய லமைச்சு நீதி யாய்த்தறுங் கட்கு நாங்கள் 

*உரைசெய்வ தெவனீர் செய்வ தொன்னுதன் மூவ தில்லை 

விரைசெறி *தாராற் கின்று வெம்பரி வருவ தாக 

*வரையறை செய்தீர் நாளை யென்சொல வல்லீ ரையா, 

  

178. 

179. 

180. 

181. 

1 அஞ்சாதே, 3 வானின்கண் உள்ள, 3 தேரை இழுக்கும், * வெற்றி பொருர் 

இய குதிரைகளை. . £ வருவேம். £ வானின் வழியே (அசரீரியாக) oT pT DS. 

1 விளச்சம். 3 பெரியோர்களை அவர்கள் அவதரித்த ஊர்க்குத் தலைவசாகச் கூறு 

தல் மரபாதலின் இங்கனம் கூறினார். 5 சோர்வ, * ஈண்பர்களும், 5 இறச்த 

அன்புடைய, $ அயலாரும். * இடிக்கன்ற மேகம், * இவ்வாறான அறிவுரைகளை , 

1 அமைச்சயெலுரிமை, £ மிக்க வலிமை. * பொருத்தமான வினைகளையே. * தந்இர' 

மாஇிய நீதிநூல் வல்லவர். 
1 - 4 ட்டு 3 : 
அரசியலையும் அமைச்சர் நீதியையும், சொல்லத்தக்கது யாது, பாண்டிய 

லுக்கு, * வரையறுத்துச் கூறினீர்,
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188. தமுவிய ககாஞர் நட்டோர் 'சார்வுளோர் தக்க சான்ஜோர் 

குழுவினைக் காக்க வேண்டுங் “குறிப்பிலீர் போலு நீவிர் 

ஓழுகுறு செயலி னாலே யுஞ்செய லுமக்கே சால 

அமக போலு மென்னக் “கழுறினா ரதுகேட் டையன். 

189. சுற்றமுத் தொடர்பு நீத்தேந் துன்பமு மின்பு மற்றேம் 

*வெற்றுடன் மானத் தீர்ந்தேம் 3வெலறுக்கைமேல்' வெறுக்கை 

வைத்தேஞ் 

செந்தமுஞ் செருக்குங் காயத்தேச் “தீவினை பிரண்டுத் 

இர்ந்தேங் 

கற்றைவார் சடையான் 'கோலங் காட்டியாட் கொண்ட 

வன்றே. 

15%... தந்தைதாய் 'கூரவ "னாசான் சங்கரன் “நிராசை பெண்டிர் 

“மைத்தர்பல் லுயிருஞ் சுற்ற மாசிலா “வீச னன்பர் 

டஇ.ந்தமில் பிறவி யேழும்'அமிபகை யென்ப தோர்ந்தேம் 

எந்தையார் கருண காட்டி யெம்மையாட் கொண்ட வன்றே. 

185. 1ஊரெலா “மட்ட சோது நம்மதே யுவரி சூழ்ந்த 

பாரெலாம் 3பாய* அன்னற் கோவணம் “பரிக்கு மாடை 

சீரெலாஞ் சிறந்தாசாந்ததர் தெய்வநீ றணிபூண் “கண்டி 
நீரெலாஞ் சுமந்த வேணி நிருத்தனாட் கொண்ட வன்றே. 

  

183. 1 (உம்மைப்) பற்றுச் கோடாக உடையவர்கள், 8 கருத்துடையீரல்லீர். 3 நடக்க 

் ற்ற.  * அழடனையுடையது., ° Qo ¢ 95 கூறினர். போலும் என்பது 
இரண்டும் ஒப்பில் போலி, 

188. ஈட்டோர் சார்வுளோர்' என்னும் தொடர்பு னே அறர்தேம். “பயனற்ற 
் இவ்வுடம்பின் பற்றையும், * பொருள், 4 வெறுத்தல், a சத்தையும் மதத் 

தையும். $ கொடிய ஈல்வினை திவினையென்னும் இரண்டினின்றும் ; ஈல்வினை 
யும் பிறவிக்கு ஏதுவாஈலின் திவினையெனப்பட்ட.து, இருள்சேர் இருவினை 
யுஞ்சேசா'' என்பது மரைமொழியாசல் உணர்க, 7 தமது AG Caran gongs 
சாட்டி, 

184. 1 ஞானாரிரியன். * போதகாடிரியன். 3 மலி ஆசையின்மையே. * மச்கள், 
? தவெனடியாரே, .£ முடிவில்லாக, * கொல்லும் பகை. 

185, 1 ஊர் முழுதும், * சமைத்த சோறு, 38 பட்கையே, 4 தைத்தகோவணம், 
* உடுக்கும் உடை, 7 £ர் எல்லாவற்றினும் சிறர்ச, 7 சந்தனம், 8 உருத்தி 
ராச்கமாலை, 7 கங்கை நீர் முழுதும்,



186. இறக்கினு மின்றே பபிறக்குக வென்று: மிருக்கினு 

மிருக்குக வேத்தன் 
ஒுக்கினு மொறுக்க வுவகையு முடனே யூட்டினு மூட்டுக 

. வானிற் 

சிறக்கினுஞ் சிறக்க கொடியத நரகஞ் சேரினுஞ் சேருக 

இவனை 

மறக்கலம் “பண்டைப் பழவினை விலாத்தான் மாற்றுவார் 

யாரென மறுத்தார். 

வன்னியும் கிணறும் இலிங்கமும் அழைத்த படலம் 

187. என்னா யகனேயோ வென்னிருகண் மணியேயோ வென்னை 

US oor (AP SBT 

தன்னாவி war ar Bon மருகாவோ “மூருகாவோ “தாரார் 

முல்லை 

மன்னாவோ வணிகர்குல மணியேயோ விடவாவின்  . 

வாய்ப்பட் டாயோ 

உன்னாக நிழலான வென்னைவிடுத் தெவ்வண்ணம் ஒளிப்ப 

| தேயோ 

  
  

186. 1 இறச்சச்சடவோம். ₹ தண்டித்தாலும், 3 இறப்புப் பெறினும் பெறக்கட்வோம், 

. 4 நெருப்புமயமான நிரயத்தின் சண், £ மூன் செய்த பழவினைகள். 

- இறைவன் பழவினைப் பயனை நுகர்விக்குங்கால் அதற்கு அமைந்து ுகர்தலன்றி 

மறுத்தல் இயலாசென்பது கருத்து, 
187. 1 எனது கணவனே; தன் தச்தையால் உறுதி செய்யப்பட்டமையால் நாயகன். 

என்றாள். .* ஒப்பற்ற மருகனே, 8 இளமைப் பருவமுடையவனே. * முல்லை 

மலர் மாலையணிந்த. £ உடம்பின் நிழலாகிய என்னைவிட்டு. £ எவ்வாறு மறைச் 

இருப்பது, ஓகாரங்கள் புலம்பலில் வந்தன.
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188. பொன்னாட்டின் 1மடவாரைப் புண ர்வதற்கோ தம்மளகா 

ச பு த். து£வேந் தன் 

மன்னாட்டின் மடவாரை மணப்பதற்கோ வுனைக்கடி த்த 

.... தாகர் வேந்தன் 

றன்னாட்டின் “மடவாசைத் தழுவு தற்கோ வானாகி த் 

. "தலைவா வென்னை 

இத்தாட்டி லிருத்தியெனை வஞ்சித்துப் போயினவா 

றென்னே யென்னே. 

189. முதன்னுலூற் புகுத்தனையோ பணித்தனையோ “மா துலனைத் 

| *தேவி யோடும் 

தன்*னிருதோ ளுறவாரத் தழுவிவனோ நானுமுடன் 

் சார்ந்தே னாகில் 

என்னாம்பர குரவரையுங் கண்ணாரக் காணேனோ வெனையீங் 

இட்டாய் 

பின் னுரிய வலிகறும் கைவிட்ட rus தனிப்போ “யென் 
“a 

பெறி aap யையா,. 

188. 1 ௮அசமகளிரை, * குபோன் ; தனவணிகர் நி.திக்கிழவன் வழியினர் என்னுங்கருச் 

தால் ஈம் அளகாபாத்து வேந்தன் என்றாள். 3 இயக்கமகளிரை, 4 நாககன்னி 

யரை, இவர்களாற் பெறும் இன்பம் இச்நிலவுல£ஈத்து மகளிர் இன்பத்தினும் 

சிறந்ததென எண்ணி ஏ௫னையோ என்பாள் இங்கனம் கூறினாள். 

189. ! சென்புலத்தார் வாழும் உலஇல் ; பிதுரர் உலகில், ” மாமனை. 5 தேவியொடும் 

பணிந்தனையோ என்க. 4 இசண்டு தோள்களும் பொருக்க ; முற்றும்மை 

தொக்கது, 5நிரம்ப், $ தாய் தர்தையரை: * ஏவலாளர், 5. என்ன பயனை 

WEL EST,



190. 

191. 

192. 
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1வரிசைமரு Wao TAIT விளித்தததா Sanam oC Limbs 
மன தீதோ டிங்குப் 

“பரிவுறலு மெனைப்/பயத்தார் மோ.ற்றபய னன்முகப் “பலித்த 

தேயோ 

பெரி*தவ' ரிக் கட்கலக்கங் காணாமு னிறத்தன்ரோே 
“பிழைத்தா ரத்தோ 

அரியதிலு மரியயய னிதுவன்மே. Garon Qi pop 

. ரவர்போ. லம்மா. 

arene மாமனெனைப் 'பயந்தவன்றே “uy mon lus 

வுனக்கே *பே௫ப் 

பின்க் மனைவியொடு முயிரிதத்தான் யானுமத்தப் 
*(பெற்றி யாலே 

என்காத *லுமிர்போக ॥வெற்றுடம்போ AN HG Ap. 

னிறப்பே னென்னாக் 

தன்காதல் "துணையிழத்த “agitate விருத்தமுதாள் 

தமிய ளானாள். 
வேறு 

.நன்னக ர௬றக்க நீங்கி நடிக்கமுற் *றழு.ங்கக் “காழித் 
தென்னகர் *ஞானச் செல்வர் சிவனகர் தொறும்போய்ப் பாடி. 

அ,த்நக ரடைந்தா ரங்கோ ரணிமடத் திருந்தார் “கேட்ட 

தென்னென “வாள்விட் டாயத்து கோயிலி னிடை வந் 

தெய்தி. 
  

190. 

191. 

192. 

1 பாசாட்டுக்குரிய, * அறிவாயே உள்ளீடற்ற, - * தன்புறதலும், நோக்கின் என 

ஒரு சொல் வருவிக்க, * பெற்ற தாய்தர்தையர், 5 வாய்த்தது. £ அத்தாம் 

தர்தையர், 7 இந்தக் சண் கலக்கத்தை. “,(துன்பத்தினின்றும்) “சப்பினார், 

* நோற்ற பயன் ஈன்றாஃப் பலித்தது '* **அரியதிலும் அரிய பயன் இது 

பெற்றார் ௮வர் போல் £? என்பன குறிப்பினால் எதிர் மறைப் பொருள் பயச் 

39 6£ எவர் 

தன, அந்தோ, அம்மா என்பன இசம்ஈப் பொருளில் வச்ச, 

' பெற்ற அ௮ர்சாளிலேயே, “சுற்றத்தார் அறிய, £ மணஞ் செய்து கொடுப்பகாகப் 

Gude. 4 தன்மையினாலே, * உயிராகயெ சீ சென்றுவிட. 8 உயிரற்ற உட 
்.  லாயெயானோ. ' ஆண் அன்றிலை, * அன்றிற் பேடு போல, 

‘pH அச்ககரில் (இருப்புறம்பயம்) உள்ளவர்கள், ® ages, 3 சகொழியாகய 

apse cat, * இருஞானசம்பந்தர், ' இவ்வமுகை யொலியைக் கேம்டு, 

் ஏவலாளை விட்டு ஆசாய்ச்து தெரிக தகொண்டு,



— 264 — 

198. கன்னிநீ பபாரை "யுற்ற தென்னெனக் கன்னி5தாழ்ந்.து 

தன்னரு மரபு மீன்முர் தம்மையு “மருகற் கென்றே 

உன்னினர் மன்றல் பேசி யிறந்தது முயிரன் னானோ 

டி. ந்தெறி “யடைந்தீங் குற்ற நிகழ்ச்சியு மெடுத்துச் 

சொன்னாள். 

19%. 'தந்தையுந் தாயு மன்னார் தமியளா யிரங்கும் பேதைப் 

“பைந்தொடி யாவி காப்பான் *பாம்புகோட் ட 1ட்டான் மாடே 

வந்தவனாக மெல்லா “மருத்துரு வாகும் வண்ணஞ் 

”இந்தைசெய் தருட்கண் வைத்தார் குதித்தது'தீவாய 

தஞ்சம். 

195. எழுந்தன னுறங்கி னான்போ லிறத்தவன் "பாருங் கண்டு 

| தொழுந்தகை ஞான வேத்தைத் தொழுதனர் து இசெய் 

*தார்வத் 

தழுந்்இனர் கன்னி பன்ன மனையவ ளின்பத் தந்தேன் 

பொழிக்தொரு புறத்தே ” கஞ்சம் பூத்ததோர் கொம்பி ் 

னின்றாள். 

  

1989, 'யார்; ஐ முன்னிலைச்சண் வந்தது, * உனக்கு கேர்ர்தது யாதென்று வினவ, 

வணங்கி, * இந்த மருமகனுக்குக் கொடுப்பதென்றே, “அடைய, மரபு 

தேதலியவற்றிலும் ஐயுருபு விரிக்க, 
194. 1 உயிர்களுக்கு அத்தலும் அன்னையும் போல்வாராகிய ஆளுடைய பிள்ளையார். 

£ வணிகப் பெண் ; அன்மொழித்தொகை, 3 பாம்பினாம் கொள்ளப்பட்டவன் 

பக்கல், . “உடல் முழுதும். * அமுதமயமாகும்படி, ₹ திருவள்ளங் சொண்டு, 

£ நெருப்பின் தன்மை வாய்ந்த, ் 

195. ் எல்லோரும். .£ யாவரும் வணங்குர் தகுஇவாய்ந்த, . 3 மஇழ்ச்சிச் கடலுண் app 

ப, இனர், * இளைய அன்னப் பேட்டினையொத்த அம்மாது, * இல் பொருளுவமை, 

இறவன் உ.றங்கனொன் போல் எழுந்தனன். எனவும், ஒருபுறத்தே நின்றாள் 
எனவுங் கூட்டுக,
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196. தலைவனை யிறந்த போதுச் தனியுயிர் பெற்ற போதஞ் 

சிலைநுதல் காதன் மாமன் “செல்வியா யிருந்து! இண்டா 

கிலைமையு மன்புங் கற்பி னீர்மையும் வியந் து தோக்கி 

மலைமகண் ஞான முண்டார் வணிகனை நோக்கச் சொல்வார். 

197. வரு.இிதின் மரபுக் கெல்லா மணியனா யுன்றன் மாமன் 

'தரு.இிரு வனையா "ளின்பஞ் *சாருதாள் “துன்பம் வத்து 

பெருகுதா என்றி *மயென்றுன் மெய்தொடப் பெறுவ 

bat coor Gr 

இருமண முடித்துக் கொண்டு 'போசகெனச் செப்ப் லோடும். 

198. செங்க 'ணேறனையா னையன் திருமொழி தலைமேற் கொண்டு 

பங்கயன் படைத்த “சாதி நான்கையும் பாது காப்பீர் 

எங்குல வணிக ரின்றிக் “கரிகளு மின்றி யீங்கே 

“மங்கல் முடிக்கும் வண்ணம் யாதென வணவுடச் சொன்னான். 

  

் வில்லையொத்த கெற்றியினையுடைய அ௮வ்வணிக மாது; ௮ன்மொழித்தொகை, 

£ மகளாயிருந்தும், 3 உமையம்மையின் ஞானப்பாலையுண்ட பிள்ளையார். 

197. ' பெற்ற, 3 மீண்டு உயிர்த்செழுக்தசனாலாயது, ° பொருந்தும் சாளிலும், * அரவு 

கடிசீ.து இறந்ததனாலாயது, 5 எச்காளில். 6 இவ்விடத்திலேயே, ' வியங் 

கோள் ஈது தொக்கது, இன்பத்துன்பங்களிரண்டிலும் Qui Fein HEF Foor 

யாயிருச்தது. அவளது சன்னிமையேயாகலின் அது நீங்க மணமுடித்துக்கொண் 

e
n
 i 

- டேகுமாறு கட்டளையிட்டனர், 

198. . 1 ஆனே௮போன்ற . வணிகன். 8 நான்கு வருணத்தாரின் ஒழுக்கங்களையும், 

 சான்றுகளுமில்லாமல், * மணம் முடிக்கும் விதம்,
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199. "கண்ணின்ன பபீன்ற ஞான்றே யுனக்கென் துன் காதன் மாமன் 

உளீனிய துறவி னுள்ளா ரறிவரே யுனக்£ தன்றி 

வன்னியுங் ணெ௮ மித்த விலிங்கமுங் *கரிகண் மைத்தா 

இத் நிலை “வ.துவை செய்தி 'யெம்முரை கடவா தென்ஞுர். 

200. மாசறு "மனத்தான் காழி வள்ளலைப் பணித்து நீயே 

“தேசிகர் “குரவர் நட்டோர் தெய்வமுங் களையு மென்னாப் - 

பே௫ி்யவ் வாறே “வேள்வி பெற்றியா னிறீஇத்தான் 'வேட்ட 

பாசிழை யோடு “தாழ்ந்.து விடைகொடு பரவிப் போனான். 
. 

199. ' பெற்றபொழுதே, * s@F4 Cu@wens, ” வன்னிமாமும், 4 சான்றுகளாகும், 

் இவ்விடத்திலேயே; இப்பொழுதே யென்றலுமாம். £ மணமுடிப்பாய், ' எம் 

சொல்லைக்கடவாமல், குலத்தாரும் சான்றுகளுமின்றி மணமுடிக்கும் வண்ணம் 

யாதென்ற வணிகர்க்கு மாற்றங் கூறப்பட்டது. ் 

900. '! வணிகன். . * உயிர் கொடுத்தாராதலின் சம்பந்தர் ஈண்டு வள்ளலெனப்பட்டார், 

8 ஞானாசரியரும். :*.கல்வி கற்பிப்போரும், * அவர் கூறியபடியே. * திரு 

“மணத்தை முறைப்படி முடித்து. ் மணச்த மாதோடும். £ (அவரை) வணங், 

முற்றிற்று. 

  
The Triekinopely United Printers Ltd. 500—10-5-45



பக்கம் 

205. 

பிழை திருத்தங்கள் 

பிழை 
Cama. 
விஞ்ஞாஞாசலர். - 

கொண்ட 

மற்றொருபரல் 
 வழிபடரதார்க்கு 
யால் 

நீயென்று 

் இறைவிக்கும் 

1 கண்ட 
இரை 

ப் 
காமவி௰1னேத 
டி.ரூவேடிகள் 
கலமபகம 
இள சைசு 

கால்களுய் 

Hens Boat 
கூடட்ததால். 
முன்டெண்ப 

பொருவே- 
OT aor (ap IT னி 

வழியில 

ஈரத்தின் 

விழை 
6 யமையு 
புனல் 

படுத்தி 
6 எது 

குழுமி 
னுண்டாகச் 

‘Car pew 

கேட்டேன். 

அளிய 
அச்சோ 

தைத்த 
கமலசசண் 

ரு 

திருத்தம் | 
வேங்கட 

விஞ்ஞானாகலர் 

கொண்ட 

மற்ஜனொருபால் 
வழிபடாதார் க்கு 

8 யால் 
நீியொன்று 

இறைவிக்கும் 

11 கண்ட 

17 Bans 
28 

ard AC we s 

3 டி.ருவடிகள் 

கலம்பகம் 
இளசைக் 

கால்களும் 

களு£சனி 
கூட்டத்தால் 
மூண்டென்ப 

. பொருவசோ 

GT Got (AP SOT 

வழியில் 

நகரத்தின் 
4 விழை 

_ 5யமையு 
2 புனல் 

9 படுத்தி 
5 ஏறு 

5 குழுமி... 
னுண்டாசு: 

6 நோற்கும் 
கெட்டேன் 

$ அளிய 
. 8 weCer 

wae 
கமலச்சரண் 
‘Te
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