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நாட்டு அம்யா[? 

முடி.கெர 

வைய 

    

அகவல், 

குணவாயித்கோட்டத் தரசுது;றந்திருந்த - 

குடக்கோச்சேர லிளங்கோவடி.கட்சுக் 

குன்றக்குறவ சொருவ்குடன்கூடிப் 

பொலம் பூவேங்கை re eve Gl )ளர்கொழுகிழல் 

ஒருமுலையிழக்தாளோர் இருமாபத்இனிக் 

கமரர்க்கசசன் றமர்வர் இண்டியவள் 

காதம்கொழுகனைக் காட்டியவளோடெய் ப 

'கட்புலங்காண விட்புலம்போய | 

இறும்பூதுபோலு மறிக்சருணீயென 

அவனுழையிருந்த தண்டமிழ்ச்சாத்தன் 

பாகுவ்ுவன த பட்ட தென்றுனாப்போன்- 

ஆரங்கண்ணிச் சோழுண்டுணார் 

பேராச்ிமப்பிழ் புகார்நகரத்துக் 

'கோவலனென்பா னோர்வாணிகனவ்வூர் 

நாடகமேத்து காடகககணிகையோ 

டாடியகொள்கையி னரும்பொருள் கேடுதக் 

கண்ணகுியென்பாண் மனைவியவள்காற் 

பண்ணமைசிலம்பு பகர்கல்வேண்டிப் 

பாடல்சால்கிழப்பிழ் பாண்டி யன்பெருஞ்சர் 

மாடமதுரை புகுக் தனன துகொண்டு ' 

மன்பெரும்பீடிகை மறுகிழ்செல்வோன் 

- பொன்செய்கொல்லன். தன்கைகாட்டக்.. 

: 'கோப்பெருந்தேவிக்' கல்லதையிச்லக் © | 

பியாப்புறவில்லைமீங் இருக்கென்றேடும் (௧) 
பண்தொன்கொண்ட ive லரிச்சிலம்பினைக். ப 

குண்ட னன்பிறனோர் 4 கள்வன் கையென



aft Sar MOSH irc: i கலின்யாவதுளு- 

சனையலர்வேம்பன் நேசானாகிக் 

SET Muy SERIES கூஉய்க்கள் களைக் 

கொளன்றச்லெம்பு கொணர்கவிம்கெளக் 

கொலைக்களம்பட்ட கோவலன் மனைவி 

நிலைக்களற்காணா ணெடுங்கணிருகுக்தும் 

ப,த்தினியாகலிம் பாண்டியன்கேற 

மூக்காரமார்பின் மூலைமாக£இருகி 

நிலைகெழுகூடல் நீளெரியூட்டிய 

பலர்புகழ்பத்தினி யாகுமிவளென 

வினைவிசோகால மென் தீரியாதவர் | 

: விளைவிளைவென்ன விறலோய்கேட்டி - 

.இசாச்சிறப்பின் மதுரையூ தூர் | | | 

| கொன்ழையஞ்சடைமுமி. மன்றப்பொதியில் 

வெள்ளியம்பலதி.த கள்ளிருட் கடந்தேன் 

ஆரஞருற்ற விரபத்இினிழுன் 

முரைமாக்செய்வம் ag srr as 

கொதியழம்இற்றம். கொல்கையின்வி ஊத்தோய் 

மு;இர்வினை வ். கட்கு மூடி.ம்ககாதலின் 

மூக்தைப்பிறப்பிழ் பைந்தொடிகணவனொடு 

இங்காவண்புகழ்ச் ஏில்கபுஈத்தூச் . 

சங்கமனென்னும். வாணிகன் மனைவி 

இட்டசாபம் கட்டியதாதலின் 

'வாரொலிகூர்தனின் மண மகன்றன் 4 

ஈுரேற்காளகத் தெல்லைநீவ்கி 

வர்ஜோர் தங்கள் வடிவினல்லதை 

ஈனோர்வடி-விம் காண்டலில்லெனக
் 

கட்டோ கேட்டனன்யானெ
ன 

னை 

Garrat Ge 

அசயெல்பிழைத்தோர்க். கறல்கூற்றாவ தாஉம். 

உரைசால்பத்தினிக் குயர்ர்தோரேத்தலும் 

exper Gages grb BO insist gC) : 

Seen an காசணமாகச் 

இிலப்பஇகாம். மென்னும்? LT   
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நாட்தும்யா மோர் பாட் டெச்செய்புளென. 

மூடி. கெழுவேந்தர் நூவர்க்குஞுரிய 

அழு.கணீரே யருளுமென்னாத்கவர் 

மங்கலவாழ்த்துப் பாடலுங்கு ரவர் 

மனையறம்படுத்த காை sue waar 

மங்கைமாதவி பரங்கேற்றுக்காசையும் 

அந்திமாலைச். ஜெப்புச்செய்காதையும் 

DIB Gray சொடுத்தகாதையும். 

கடலாட்டுக்கா தையுமடலவிழ் | 

கானல்வரியும்வேவில் வர இறு SO) seer 

eon oD rn Bus காழையும் துடை க். 

கனுத்திறமுரைத்த காதையும்வினாத்திற இத்தா 

காகொண்காதையுவ் காகொண்காதையும் 

வேட்டுவவரியும் கோட்டலர்கோை தயொ0 | 

புதஞ்சேரியி. த்த BED கயுன்கதல்கசை | 

ஊர்காண்காதையுஞ் சீர்சானங்கை 

அடைக்கலக்காதையுவ் கொலைக்களக்காதையும்.. 

- ஆய்ச்சியர் குசவையுங் தித்திறங்கேட்ட ட... 

"துன்பமாலையு. சண்பகனடும்கயெ. eee 

ப் ஊர்சூற்வரியுஞ் சீர்சால்வேர்தஞெடு 

-வழக்குரைகாதையும் வஞ்சின மாலையும் | 

ஆ இழம்பகொதையு ஒ௫க்கெய்வக்தோன், மிய 

| et Ganrar ஹையுமட்டலர். 

Ga ao ABUT (GOH ft மக்கு. ரவையுமென்றிவை 

அனைத் துடன்காட்டுகால். கோணீர்ப்படை. ௩கெல். 

வாழ்த்து வாந்கருகாதையோ. 

டிவ்வாறைக்தும்.. ர 

 உரையிடையிட்ட மாட்டை செய்யுள். 

உரைசரல$ி.க. எருளமதுரைக் | 

கூலவாணிகன் சாச்சன்கேட் டனின 

“pura. ena bs ப.இ கத்இன்மச பென. 

ப்தி மு 
் ர ரர லு 

ம்து..      
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அன்றுதொட்டும் பாண்டியனாடு 
மமழைவறங்கூர்₹் த வறுமையெய்இ 

வெப்புகோயுங் குருவுந்தொடசக் 

கொர்கையிலிருக்் க வெற்றிவேற்செழியன் . 

| கங்கைக்குப்பொற்கொல்ல சாயிரவளரைக்கொள்று 

களவேள்வியால்விழ வொசோக்திசெய்ய 

கரகிமலியமழைபெய்து: கோபுக்துன்பமுகீல்பெனு.. ட 

அ அகேட்டு: கொள்ளெங்கோசர் தங்களூட்டகத்து . 

கங்கைக்குவிழவொட சாந்திசெய்ய டு 

் tom ipa) தாழிலென்று மஹவாகாயிற்று,.. 

அதுகேட்ட சடல்சூழிலங்கைக் கயவாகுவென் பான் 

கங்கைக்கு நாட்பலிபிடிகை கோட்டமுச் துறுத்தாம். 

கரக்தைகெடுத்து வச௩கருமிவளென. 

ஆடித்திங்க ளகவையினாங்கோர் 

பாடிவிழாக்கோள் பன்மு ழையெடுப்ப 

roan pall ob) gt வளம்பலபெருகிம். 

பிழையாவிளையு ளூடாயிற்று,. | 

அ.அகேட்0! சோழன்பெருல்ள்ளி கோழியகக்தே 

எத்்இமத்தானும் வரந்தருமிவளோர். 

AB oe starr @@uner 

'கங்சைக்குப்பத்இனிக் கோட்டமுஞ்சமைக்னு 

நீ நித்தல்விழாவணி சிகழ்வித்தோனே.. 

  

மூ 

(௩) 

(௪)



  

(ps லா வது. 

மங்கலவாழ்த் துப்பாடல- 

௫ிந்தியல் வெண்பா. 

  

: தக்களைபிபோற்றுதும் இங்களைப்போற்றுதும். | 

கொல்கலர்தார்ச்சென்னி குளிர்வெண்குடைபோன்றில் | 

வங்கணுலகளித்தலான். (௧) 

| ஞாமிறுபோற்றுஅ ஞாயிறுபோற்றுதும் 

காவிரிகாடன்றிகரிபோம் பொற்கோட்டு, 

மேருவலர்இரிதலான்.. | (௨). 

மாமழைபேரற்றுது மாமழையோத்றுதும் 

- நாமநீர்வேலி புல$ம்கவனளிபோல் ் 

மேனில் ன்றுகான்சுசத்தலால், | (௩) 

4 இம்புகார்போற்று ம். மம்புகார்போற் ௮ம். 

 விங்குகீர்வேலி புலத்கவன்குலத்தோ 

2 Gummi@iss 6 srepsovrer. த் (>. 

௧9 ரிய ம்... 

ப் ப திபெழுகதியாம் பதக்கடமிதம்.. 

'பெரதுவறுகிறப்பித் புகாரேயாயிலும்.. 

ட நடுக்இன்.நிரிலை இய வென்பதல்லகை | 

ட் Osan. 'ருயர்ச்தோருண்மையின் 

-முறத்தகேள்வி. முழூனனர்க்தோகேட ன் (இ



Hew wo Gar s ம். 

மயயங்கசைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 

  

களுல்!: நரகநீஊகரொடு நாக௩ரட தொம் 

போககிள்புகம்மன்னும் புகரர்ககரது.தன்னில் 

மாசவானிகர் வண்கைமாகாயகன் 

குலக்கொம்பரீகை வான்கொடியன்னான் 

FR a (Op swt கவையாள். 

அவளுந்கான்*போடிலார்திருவிஞள் புகமுடைவி.வென்றும் 

தீதிலாவட மீவின் தி ம மிவடிறமென்றும் * 

மா,கசார்சொழுே தத்த வயல்யெபெரும்குணத்தக். : 

சாதலாள்பெயர்மன்னுல் கண்ணடுயென்பாண் மன்னோ 

பெரா ருகிலமூமு.கா ம் பெருமகன் மலைவைக்க் 

ஒரு தனிக்ஞுடிகனோ, பய் ர்ர்தோம்ருஞ்செல்வக்கான். 

வருகிதிபிற ர்க்கார்த்மு. மாசாஜ்து துவானென்டான்.. 

் இருகிதிக்கிறுவன்மக னீ செட்டாண்டகவையான் 

அவனு்கான் é மண்டேய்த்த்பு பழிஞன். அதிமுகமடவார்கம். ் 

ை பண்டே ய்த்தமொழியினு வாயத் அப்பாாட்டிக்... ப 

aoa go GOs dou ளென்திசைபோக்டுக்காசலால், 

கொண். டே தீதங்கிழமையான் @ காவலனென்பான்மன் னோ... 

அவளா? s இரு த (பெ oberg மொருபெருகாலான் 

மணவணிகாண மகிழ்க்கனர்மகற்க், அமி. 

| யானையெருக் தத் தணியிவழயார்மேல் “ரஇ 

EAT graiae ந்தா Aig or By 

இவ்வ (pis Rinses முருடியம்பின 

2 முறையெழும், LEO af Bann git Eilon 

அசசெழுந்ததோர். ம யெழும், த்வா. 

ன் ப அகலுண் மல்கல். aya Lg சள
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மாலை தாழ்சென்னி வயிரமணிச்தூாணக்து 

நீலவிதானத்து நித்தலப்பூம்பந்தர்க் Bip 

“ வானூர்மதயஞ். சகடணைய வானத்துச் 

சாலியொரு.மீன் மகையாளைக் கோவலன் 

மாழாதுப்பார்ப் பான் மஜைவழிகாட்டிடம் 

இவலஞ்செய்வது காண் பார்கணோன்பென்னை 

- விரையினர் மலரினர் விளங்குமேனியர் 

த் கையினர். பாட்டின். சொசித | கோக்கீவர் 

eri Bent புகையினர் தயங்கு Caren suit 

ar & & er மேலையின ரிடித்க சண்ணக்தர் 

விளக்இனர் கலத்தினர் விரிக்தபாலிகை 

மூளைக்குட கிரையினர் (paps மூலர். 

போதொடுவிரிகூஈ்கற் பொல௩றுங்கொடியன்னான் 

“கரதலற் ௰்பிரியாமத் கவ்வுக்கைெகிழமாமல் 

இதமுகெனவெத்திச ச்.சினமலர்கொடுதாவி 

அற்கணுலகி னருக்ததியன்னாளை | 

மல்கலகல்லமவி யேற்தினார்தங்யெ ் 

.இப்பாலீமயள். திருத்தியவாள் 'வேல்கை 

் உப்பாலைப்பொழ்கோட் மழைய காப்பாதுல்: 

; செருமிகுசனவேத்செம்பியன். வ த 

. ஒருகனியாழி புருட்்வோலெனவே வ். ் உட 

மூதி லாவது. 

மல்கலவாழ்க் அப்பாடல் 

முத்தி | wo. 

  

Qiong. ் 

பவே ய pads த்தகாதை 

  

நிவண்டிவவாசியப்பா, 

் உலைசால்கிறப்பி, னரசு .விழைதிருவி் ம். 

பரதர்மலிக்க. பயக்கெழுமாககர்



அிலப்ப் இகரம், 

முழுங்குகடன் ஞால முழூவதம்வரிலும் 

வழங்கத்தவா௮ வளகத்தகாஇி ல் 

அரும்பொருடரூஉம் A HBC our 

மொருங்குதொக்கன்ன வுடைப்பெரும்பண்டம் 

கலத்இனுங்காலினும தருவனரீட்டக் . 

குலகத்துற்குன்றுக் கொழுங்குடி.ச்செல்வர் ட் 

அத்தகுஇருவி னருஈ்தவழுடி த்தோர். 
உத்காகுருவி ஜஞெப்பத்தோன்றிய 

கயமலர்க்கண்ணியும். காகற்கொழுக ஹ். 

மயன்விதித்கன்னமணிக்கா லமளிமிசை : 

கெடுகிலைமாடச் இடைகிலச்இரு£ தழி - 

கழுநீ.ராம்பன் மு மூழுநெறிக்குவளை Ok 

HEL Ou Rud pis சரும்பிமிர்தாமலா 

வயற்பூவாச மளைஇயயம்பூ த ் 

மேதகுகாழை விரியல்வெண்டோட்டுக்... 

கோதைமாதலிச் சண்பகப்மொசும்பர் 

சானதெரிம்துண்டு மாதர்வாண்முகக்றுப் 

புரிகுழலளக ஜப் புகலேக்கற்று.தி 

-இரிதருஞ்சுரும்பொடு Orit dsr 

மாலைத்சாலத்து. மணிரிரைத்துவகுத்த. 

கோலச்சாளசக் குறுங்கணுழைந்து 

வண்டொடுபுக்க மணவாய்ததென்றல். 

கண்மு௫ழ்வெய்திக் a1 500 iF) pig 

‘Aenriosvicureh@un® வேனில்வித் SOG 

அிரைகிலைமாடத் ரமியமேறிச். ம் 

சுரும்புணக்டெந்த' 'ஈறும்பூஞ்சேக்கை. 

கரும்பும்வல்லியும்' பொருந்கோளெழுதி 

தேர்ட் பன்ஞால. முழுவதும்விளக்கும் 

'குதிசொருங்கிருந்த : காட்சிபோல. 

வண்டவொய்இிறப்ப. ௩டுகிலாவிரிர்க ட 

'வெண்டோம்மேல்லிகை விரியன்மாலையொடு. 

தழுமிர்ப்பிலேயன் முழுகெதிபிதழத்.. வ 

சாருவிலையு மயங்கிக்கையற்லுத்



பட, மஉனையறம்படிக்தகான ௪ ன் ர் 

இராக்காதலிம் பிருமுக்கோக்குக் 
கோவலன்கூறு மோர் குறியாக்கட்டுமா. 

குழவித்திங்க ளிமையவரோத்ன 

அழகொடுமுடித்த வருமையகதாயினும் 

உரிதுகின் னே டென்பிறப்புண்மையின் 
பெரியோன்றருக இரு நதலாகென 
அட யலர்முனையகக் மர் மேம்படு நிகர்க்குப் 
Lene. 8 is 08 பண்புண்டாகலின் 
உருவிலான ஜெருபெருக்கருப்புவில் 
'இருகரும்புருவ tof SOL SE 

மூவாமருக்இன் ( முன்னல்ளோன்றலின் 

சேவர்கோமான் ஜெய்வக்காவம்... 

படைநினக்களிக்கவத னிடை கினக்கிடையென 
அதுமுகணொருவனோர் பெ |மூதையன்றியும் 

இறுமுை ற்காணு மியல்பினனன்ே jp 

அஞ்சுடர்நெடுவே லொன் ௮ரின்னுக க்குள் 
செங்கடைமழைக்க ணி ரண்டாமிக்கனன் 

மமாயிரும்பிலி. மணிநிதமஞ்சைர் கின். 
சரயம்கிடை ந உண தண் காவடை யவும்- 

அன்ன கன்னுகான் மென்னடைக்கழி௰்து 

நன்னீர்ப்பண்ணை நறு. மலர்ச்செ றியவும் 

அளியதாமே. சிறுபசுங்களியே பப்ப து நிலும்யாமு மமிச்தமுங்குறைத் கின் 

மழலைக்கிெவிக்கு வருக இனவாதி 

மடகடைமாறுகின் மலர்க்கைகீங்கா. 

ஹிடனுறைமரிஇ யொருவாவாயின 

கறு 'மலர்க்கோதைறின் னலம்பாசாட் One 

மறுவின்மங்கல வணியேயன்றி Buyin 
பிறிதணியணியப் பெற்ற தயெயன்கொல் 
பல்லிருங்கூக,கழ் சனைமலரன்றியும் 

எல்லவிழ்மாலையோ டென்னும் மனர்கொல் 

கானகல்லகி எறும்புகையன்றியும் ப 
மான்மதச்சா ந்கொடு வந்தகையெவன்கொல் 

ee
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இருமுலைத்தடத்திடைக் தொய்யிலன்றியும் 

ஒருகாழருந்திதுட ணும்றதொ ன்றுண்டுமிகால் 

இங்கண்டுத்தரும்பவுஞ் சிறுடைவருக்தவும் 

இங்கிவையணிர்தன சொென்னுற்றனர்கொல் ... 

மாச.றுபயொன்னே வலம்புரிமுத்தே 

தரசதுவிரையே கரும்பேதேனே 

அரும்பெறழ்பாவா யாருயிர்மருந்தே 

பெருங்குடி. வணிகன் பெருமடமகளே 

மலையிடை ப்பிறவா மணியேயென்கோ .... 

அலையிடைப்பிறவா வழமுதேயென்கோ 

யாழிடை ப்பிறவா விசையேயென்கோ 

தாழிருங்கூக்தற் ஹையானின்னையென் 

. அலவாக்கட்டுமா பலபாராட்டித 

தயங்ணர்க்கோதை sane heme 

வயல் ணெர்த்தாரோன் மகிழ்க்துசெல்வுஜிகாள் 

வாரொலிகூட்தம் பேரியற்சிழத்தியை 

மறப்பருவ்கேண்மையோ டந்ப்பரிசாசமும். ட 

. விரு£் ஐபுறட்சரூஉம் பெருஈ்தண்வாம்க்கையும் 

வேறுபடுதிருவின் வீறுபெறக்காண 

உரிமைச்சுற்மமோ டொரு, தனிப்புணர்க்க 

யாண்செலகழிம் த விட்பெருங்மெமையிழ் 

. காண்ட கு9றப்பிழ் சண்ணெெனக்கென.. . (க) 

மனையறம்படுக்சகாகை 

-. மூதற்திற்று. 

  

- மூன்றாவது, 

அரங்கேற்றுக்காதை 
—% —~ 

    

- தெய்வமால்வலாத் தருமுனியருள 
ou Russ இந்திரன்சி.று௨ னொடு.. 

- தலைக்கொழ்முனத்துச் சாபநீல்கெ | 

ட் மலைப்பருஞ் சிறப்பின். வானவர்மகளிர்



அசங்கேற்றுக்காகை. | se 

சிறப்பிழ்குன்றுள் செய்கையொடுபொரும் இய 
பிழப்பித்குன்றுப் கெருக்கோண்மடந்தை 

தாதவிழ்புரிகுழன் மாதவிகன்னை 
அஆடஇம்பாடலு மழகுமென்றிக் 

- கூறியமுன்றி லொன்றுருபைடாமல் 
எழாண்டியம்ி யோரீராறுண்டில் 
சூழ்கழன்மன்ன, திருக் சாட்டல்வேண்டி 

- இருவகைக்கூல்கி னிலக்கணமநிந்து. 
பலவகைக்கூத்தும் விலக்கினிய்புணர்க் தப் 

பதினோராடலும் பாட்டுங்கொட்டும் 

விதிமாண்கொள்கையின் விளங்கவமிக் தால் 
காடலும்பாட்றும் பரணியுந்தூக்கும் 

கூடியமெறியிம் கொளுத்துங்காலைப் 
பிண்டியும்பிணையலு. மெழிந்கையுக்சொழில்கையும் 
கொண்ட வகையறதிக்து கூத்துவருங்காலை. 
கூடைசெய்ககை வாசத்இற்களைதலும்' 

வா.ரஞ்செய்ககை கூடையிம்களை தலும்: 
பிண்டிசெ ய்தகை யாடலிற்களை தலும். 

ட ஆடல்செய்தகை பிண்டியிற்களைதலும் 
முசவையும்வரியும் விரவிலசெலுக்இி 

- இடம்கமைந்த வாசரன்மன்னொடு 
;யாழுங்குழலுஞ்' றுமிடறுந் 

தாழ்குழற்ண்ணுமை பாடலோடிவம்தின் 
.. இசைந்தவாட லிசையுடன்படுத்து , 

வரிக்குமாடற்கு முரிப்பொருளியக்கித் - 
ள் தே௫கத்இருவி. னோசைகடைப்பிடித்துச் 
. கேடிகள் இரவி. ஜேசையெல்லாம். 

ஆன்னுணர்ந் க வறிவினனா௫க் 

- கவியதுகுதிப்பு மாட்ம்மொகுஇயும் 

ue Baur Bia கொளு, த்அங்காலை.. 

. வசையறுகேள்வி வகுத்தனன்விரிக்கும். ப 

-அசையாமாரபி. னிசையோன்றுனும் ட்ப 

- இமிற்கட ல்வலாப்பிழ். தமிழுகமறியத்



ஸ்ப Gedo fer r a 
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ஏ.ச்தியல்பொதுவிய லென் மிவ்விரகண்டின் 

மாட்டியஈன்னூ னன்ஞுகடைப்பீடிடத் 

இசையோன்வக்கரித் இட்டதையுணர்க்காப் 

கசையாமரபி னதுபடவைக்து 

மாம்றோர்செய்க வசைமொழியறினு 

நாத்தொலைவில்லா ஈன் ஞாம்புலவனும் 

ஆடல்பாட லிசையேகமிழே 

பன் ணேபாரணி தக்கேருட்மே 

கேகெமென்றிவை ர ரர) 

கூடைநிலக்தைக் கூறியின்மிகூத்து 

வாரநிலக்ை த ere yore இ 

வாம்கயவாரத் இ உயாழுல் குழலும் 

எல்கயேமிடது மிசைவனகேட்பக் 

உறாகிம்கசணமும் கூறிப்பறிந்துசேர்த்தி 

அக்கலுமடக்கலு மீக்இகம்படாமய் 

மல் iT bE ToT PSS Hen wel cr Ole gs git 

௮, EGG; Hs BIST BOY COLO யருந்தொழின்மு கல்வலும் 

பிசொல்லியவியல்பிழ் 2 $இரவஞ்சனை 

புல்லியவலிம் து புணர்ப்போன்பண்பின் , 

வர்த்தனை மான்கு மயல மப்பெய்கால். 

கெய்கியகுசலிளி யென்விருஈ£ம்பனை 

ஐப்பக்கேட்கு முலர்வினனாடிப் - 

பல ணைமைழமுழவின் 'சண்ணெ றிய்றிக் ந்த்: 

Sb ஆவ் கண்ணுமைமுகல்வன் தன்னொடம்பொரு4, தி 

வண்ணப்பட்டடை 'யாழ்மேல்வைச் த்தரப் 

இரசையோன்பாடிய வீ விசையினியற்கை 

வத துவளர்ச்து வருவதொற்றி. 

இன்புதவியக்கி யிசைபடவைத்து 

ent ribbon she, த்க் கேடின்றுபார்த்தான் 

இரநிலக்இ னெழுக்கெழுத்தாக 

வழுவின்றி திசைக்குப் குழலோன்முலும். 

ஈரேற்தொடுத்த செம்மூறைக்கேள்வியின்



fi சங்கேம்றுக்காலை, காட 

இமாழ்பாலை மிழுத்கல்வேண்டி 

வன்மையிழ்டெந்த தாரபாகமும் 

மென்மையிற்கிடங்த கசூசலின்பாகமும் 
மெய்க்களை நரம்பிற் கைக்களேகொள்ளக் 

ஸ்கக்களையொழிந்த பாகமும்பொற்புடை தி 

தளராக்காரம் விளரிக்கீப்த்துக் 

இளையிம்பட்டன ளால்கேகளையும 

தன்களைய்மிவுகண்.டவள்வயிம்சே௪. 

or Gar inser களைலழிச்சேர 

மேலதுழைவிளி கீழனுகைக்களை 

- வம்புறுமரபிழ். செம்பாலையாய | 

இறுஇயாஇ யாகவாங்கவை ... 

பெறுமுறைவந்க பெற்றியினீங்காது 

பமேலைச்செவ்வழி பரும்பாலைய்யெனக் 

சூரல்கசூரலாகத்தம் Buen Sis Ger 

. முன்னதன் வகையே முூஜஹைமையிற்றிரிட்தாங் 

கிளி திலாகய வெதிர்பகெழமையுவ் 

கொடிவிளரிமேத் செம்பாலைய்யெனா . 

நீடிக்க ih ங்க. கேள்விக்டெக்கையின். ப 

இணை ஈரம்புடையன உணையுறக்கொண்டாங் 

கியாழ்மேழ்பாலை யிடைமுறைமெலியக் | 

ப குழலின்மேத்கொடி. வலமூறைவலிய 
வலிவுமெலிவுஞ் சமணுமெல்லாம். 

பொலி ியக்கோத்த புலமையோனுடன் 

எண்ணியநாலோ ரியல்பின்வமா ... 

மண்ணகமொருவழி வ குத்தனர்கொண்டு. 

புண்ணியகெவரைப் போகுயர்நெடுங்க௯2 

கண்ணிடையொருசாண் வளர்க ,சதுகொண்டு 

pn Qo Seog GOTT 51 LOOT & (ir 

Canora Ruse மால்விரலாக ..... 

எழுகோலகலகத், கெண்கோனீளக் 

தொருகோலுயசத் அ௮ப்பினதாகி 

உத்தசப்பலகையோ டோம் 'இனபலகை



ey சிலப் ப இகரம், 

வைத்தவிடைகில நாற்கோலாக 

'ஏற்றவாயி லிரண்டென்பொலியத் 

கோழ்றியவரங்கிம் மொழு கன ரேச்தப் 

இ.சரையெழுதி மேனிலைவைத்துதி 

தூணிழம்புறப்பட மாண்விஎக்கெடுத்தரம் 

கொருருகவெழினியும் பொருமுகவெழினியுவ் 

கரர்துவரலெழினியும் புரிந்துடன்வகுத்தால் 

கோவியவிதானத் அமரைபெறுடிக்திலத்தா. 

மாலை ததாமம் வளையுடனாற்றி 

AR Muses வருர்கொழிலாங்கத்துப் 

பேரிசைமன்னர் பெயர்புறக்தெடுக்க. 

சிரியல்வெண்குடைக். கரம்புஈனிகொண்டு 

BOT Ue BOI LOGI யொழுக்க இமண்ணிய 

காவலம்பொலக்தகட் ழிூடைரிலம்போக்டுக் 

காவல்வெண்குடை மன்னவன்கோயில் 

இம்திரன்சி௮ுவன் சய தனுகென 

வங்தனைசெய்து வழிபெலைக்கோல் 

புண்ணியகன்னீர் பொம்குடக்கேக்தி 

மண்ணியபின்னார் LOT COS OO le BY 

லக் தருகாளாற் பொலம்பூஹோடை 

அரசுவாத்தடக்கையிழ் ப.ரனர்கொண்டு 

மூரசெழுக்தியம்பப் பல்லியமர்ர்ப்ப் 

அ சசொயெட்ட வைம்பெருக்குழுவுக் 

சேர்வலஞ்செய்து: கவிகைக்கொடுப்ப் 

் ஊர்வலஞ்செய்ா புகுந்துமுன்வைப்ப... 

.இயல்பினின்வமா௮ விருக்கைமுறைமையின் 

: குயிலுவமாக்க ணெநிபட்டிற்பு ட்ட 
_ வலக்கான்முன்.நிஇத். தேறியாங்கத்௪ 

_ வலத்தூண்சேர்தல் வழக்கெனச்சேர்ம்து. 

. இக்கெறிவகையா லிட் தீதாண்சேர்க்த. ன ட 

, தொன்னெ நியியற்கைச் தோரியமகளிரு, ஞ் 

சி, ரியல்பொலிய நிரல்நீங்க. வப 

வாரமிசண்டும் வரிசையிற்பர்டப்..



அரங்கேற்றுக்காகை . eB 

பாடியவாத்இி வீம்நினின்றிசைக்குள் 

“கூடியகுயிலுவக் கருவிகளெல்லால். 

'குழல்வழிகின்றதி யாழேயாற்வழில் 

,கண்ணுமைகின்றது தகவேகண்ணுமைம். 

-பின்வழிரின்௦ து முூழவேமுமவொடு 

கூடிரின்றிசைத்த சாமர்இரிக்க ' 

ஆமஜ்திரிகையோ டகரமின்றிக் 

| கொட்டிசீண்டேட்யதோர் மண்டிலமாகக் 

கட்டியமண்டிலம். பதிஷஞென்றுபோக்கு 

வந்தழமுமைமையின் வழிமுறைவழா அமல். 

அம்சரக்கொட்டெ ஊட்வ்கியபின்னர் 

மீத்தறம்படாமை வக்காணம்வகுத்தும் 

பாற்படறின்ற பாலை.ப்பண் மேல் 

கான்குடனொரீஇய3 (eet a GUT Lo gy 

apeiron 0) a of a1 கொட்டியதை 

ஐந் அமண்டலத்காற் கடடைபோக்கஇ | 

வ% கவா ரம்வழி மயல் யெபின்றை 

அறுகாலு மம்முறையோக்கக் 

கூறியவைகஇின் கொள்கைபேரலப் - 

பின்னையுமம்முறை பெயரியபின்௯றப் 

,பொன்னியல்பூங்கொடி. புரிக்துடன்வகுக்னு 

நாம் ஓ.ய௩ன்னூ. னன்குகடைப்பிடித்துக். 

'காட்டினளாதலிற் காவல்வேக்தன்... 

இலைப்பூங்கோதை மியல்பின்வழாமத் 

ஐலைக்கோலெய்தித். தலையர்ல்கேறி. - 

'விஇிமுறையாக. வாயிசத்தெண்கழன். 

சொருமுறையாகப். பெற் ,மனளதுவே. 

நாத்றுப்பத்தடுக்க. Ont. டுக்கடைநிறுத்த 

விறுயர்பகம்யொன் பெ.தவதஇம்மாலை 

மாலைவாங்குஈர். சாலுஈங்கொடிக்கென... ட 

மானமர்கோக்கஜோர்கனிகைக்கொடுக்ளு. 

ஈகரஈம்பியர் இரிதருமறுகில் ன ரர . 

பகர்வனே பால்வதோர். பான்மையி ois



adie FeoduGatr nm 

மாமலர்கெறிங்கண் மாதவிமாலை 

கோவலன்வாங்கிக் கூனி தன்னொடு 

மணமனைபுக்கு மாதவிகன்னெடு 

அ௮ணைவுறவைகலி. னயரீர்தனன்்மயங்க . 

விமிகலறியா விருப்பினனாயினன் 

வடுநீவ் கரு சிறப்பிற்றன் மீனையகமறர்கென, (௧) 

் . கேரிசைவெண்மபா. 

எண்ணுமெழு; த்தூ மியலை 5 தம்பண்ணான்கும்”. 

பண்ணின்றகூத்துப் பதினொன்றும்--மண்ணின்மேல் 

போக்கினாள்பூம்புகார்ப் பொட்றொடிமாதவிதன் த 

ara Sieg ourt ray மில் QE JB, . (௨) 

அசங்கேத்றுக்கா தை முத்றிற்று., 

  

நரன் கர்வ இ; 

அத்த இமாஹச்சிற ப்பு செய்கா ॥தை 

௫. 

விரிக்கர்பாப்ப. புலகமுமுகாண்ட 

    

ஒருகவிக்திகிரி யாவோம்காசேன் 

DY BOT GUT OTS, திணிரிலாவிரிக்கும்... 

, இங்களஞ்செல்வன் யாண்டளன்கொல்லெனத் 

இரைமுகம்பசக்து. செம்மலர்க்கண்கள் . 

முழூ Le tees மூழுமெயும்பனிக் துத். 

-இரைகீராமை. மிருரிலமடக்ை-. 

அரசுகெடுத்த angina ள் 
கன ற்கெழுகுடி.கள். கைகலைவைபம் 

| றையோகுகுடிக ளொருதிறம்பற்தி 

் வலம்பதொனை. மன்னாரில்வழிப் 

் புலல்கெடவிறுத்த விருகஇின்மனினரிற் 

ரூழ் துணை றந்தோர் தனித்துயரெய்தக் ட் 

கரதலர்ப்புணர்க்தோர் களிமூழ்வெய்.தக் 
குழ ல்வளர்முதல்லையிற் கோவலர்சம்மெரடு | 

- மழலை, Fea வரய்வைத்தாக..



அக் "திமாலைச்சிறப்பு. ச்செய்கால த. ear: 

அறுகாற்கு ும்பெதிக் தரும்பொதிலாசம். 

Hoar pesca ம் றுகிற்றாற்ற 

எல்வளைமகளிர் மணிவிளக்கெடுப்ப் 

மல்லன்மூதார் மாலைவர்இிறுத்தென 
வினையாயினும் பகையாசுகடியுஞ் - 

செருமாண்டென்னர் குலமுதலாதலின் 

அக் 5 திவானத்.து வெண்பிறைதோன்திப் 

புன்கண்மாலைக் குறும்பெறிர்தோட்டிப்: 
பான்மையிற்றிரியாது பாற்கதிர்பாப்பி 
மீனாசாண்ட வெள்ளிவிளக்கத்து 

இல்வளர்முல்லையொடு மல்லிகையவிழ்ந்த... 
பல்பூஞ்சேக்கைப்” ப்ள்ளியிற்பொலிட்து. 

செக்துகிர்க்கோவை சென்றேத்தல்குல் 

நிலவுப்பயன்கொள்ளு செடுவெண்முத்தத்துக். 
கலவியும்புலவியுக். காதலற்களித்தாங் . 

கார்வகெஞ்சமொடு கோவலற்கெ. திரிய 
கோலங்கொண்ட. மாதவியன், ஜியுங்... 
குட Bong ரங்கன். வெள்ளமிரசன்ஜெடு: 
குணதிசைமருக்கத். கார்கிறுறக் அ St 
வடமலைபிறந்த வான்கேழ்வட்டத்துத். 

தென்மலைபிதந்த. சந்  கனமறுகக் ம 
ப தாமணாக்கொழுமுதித் தா.அபடசெழுமலர் 
காமருகுவளை கழுகீர்மாமலர் ” a! 

பைந்தளிர்ப்படலை. பரூஉக்காழாரம் . ் 

சுந்தாச்சுண்ணத் அகளொமேளைதச். 
சிந்துபுபரிந்த செழும், பூஞ்சேக்கை. 
மந்தமாருதத்து: மமக்கினர்மலிந்தான். 
காவியங்கொழுன ரகலத்தொடும்கக். | 
காவியங்கண்ணார். களிதுயிலெய், Bayi. 
அஞ்செஞ்றடி. பணணிக்லைம்பொடில 
மென் துகலல்குன் மேகலைநீங்கக்'...... 
கொங்கைமூன்றிற் குக்குமமெழுகாள் 

கூ 

 



Say 

மங்கலவணிமித்“பிறிதணியணியாள் டா 
கொடுங்குழைதுறந்து வடிர் துவீழ்காதனள் 

இங்கள்வாண்முகஞ் ௫ துவியர்ப்பிரியச் 

செங்கயனெடுங்க ணஞ்சனமறப்பம் -- 

பவளவாணுதற் நிலதமிழப்பத் 

தவளவாணகை கோவலனிழப்ப் 

மையிருங்கூந்த னெய்மணிமறப்பக்:' 

கையறுகெஞ்சத்துக் கண்ணென்றியும் 

காதலர்ப்பிரிந்த மாதர்நோதக ... 

ஊதுலைக்குருகி னுயிர்த் அளம்வெம்.9' 

வேளனிற்பள்ளி மேவா அகழிக் St 

சுடதிர்ப்பள்ளிக் குறுங்கணடைத் Bt 

மலையத்தாரமு மணிமுத்தாரமும் ee 
அலர்மூலையாகத் தடையா துவருந்தத் 

தாழிக்குவளையொடு தண்செங்கழூதீர் 

வீழிப்பூஞ்சேக்கை. மேலாதுகழியத் 

ுணைபுணான்னத் தூவியிற்செறிந்த . 

இணையணைமேம்ப்டத். இருக் து அயில்பெரா௮. 
அுடைப்பெருங்கொழுனரோ டூடற்காலத். 

இடைக்குமிழெறிந்து. கடைக்குழையோட்டிக் 
கலங்காவுள்ளக். கலங்கக்கடைசவந்து. ட 

விலங்குகிமிர்கெடும்கண் புலம்புமு 5 BID தப்பவும் 

அன்னமென்னடை. ஈன்னீர்ப்பொய்கை ன 

  

'ஆம்பனாறுந். ே தம்பொதிரறுவினாத் ... வ 

தாமனைச்செவ்வாய் தண்ணற்கூந்தற்.. 

பாண்வாய்வண்டு: நேர்திறம்பாடக்.... ப 
காமருகுவளைக் கண்மலர்விதிப்பப் oe 

புள்வாய்முரசமொடு 'பொறிமமிர்வாரணத்து 

முள்வாய்ச்சங்க முறையெழுந்தார்ப்ப் ் 

உரவுநீர்ப்பாப்பி லூர் துயிலெடுப்பி: 

இரவுத்தலைப்பெயரும் வைக்றைகாறும் 

  

அனாயிருள்யாமத்தும் ¢ பகலுந், அஞ்சான் 1 

விரைமலர்வாளியோடு சருப்புகிஸ்கேக்ு



அம்திமாலைச்சிறப்புச்செய்காதை. ௧.௯ 

மகரவெல்கெர்டி. மைக்தன்றிரிதரு 

ககரங்காவ னனிசிதந்ததுவென. அடி 

ப ட | - வெண்பா. ் 

கூடினார்பானிழலாய்க் கூடார்பால்வெய்ய தாய்க் 

'காவலன்வெண்குடைபோற் காட்டி.ந்றே-பூவலரின் 

மாதவிக்குங்கண்ணடுக்கும் வாஜூர்ம இவிரிந்து 

போதவிழ்க்குங்கங்குற் பொழுது... ௩. (த 

"அக்இமாலைச்சிறப்புச்செய்காதை. ட் ப 

முத்திற்று, 
eat 

| இத்திசச்விழவுரோடுத்தசாகை; 

ல்சோடை மலைமுலையாகதி. ர 

| தாரப்பேசியாற்று மாரிக்கூந்தல் 

கண்ணசன்பாப்பின் மண்ணகமடந்தை 

. புதையிருட் ப்டாம் போகநீக்கி.. 

QD தயமால்வரை யுச்சிதோன்றி - 

உலகுவிளங்கவிரொளி மலர்கதர்பாப்ப 

- 'வேயாமாடமும். வியன்கலனிருக்கையும் ப 

் மான்கட்காலதர் மாளிகை டங்சளும்.... 

-கயவாய்மருங்கற் 'காண்போர்த்தடுக்கும்... 

் பயன்றாவறியா யுவனரிருக்கையும் ..... 

ப 'கலந்தருதிருவித் புலம்பெயர்மாக்கள் .. . 

த கலர் ர்திருக் துறையு, (அிஜ்குசர்க ர்வரைப் பும். 

  

“பூவும்புகையு மேவியவிலாயும். 
் பகர்வனர்திரிதரு ஈகாவிதியும் 

பட் டனுமயிரிலும். பருத்திதூலினுங் 

“கட் டு நதுண்வினைக் காருகரிருக்கையும். 

ட் ஆரமுமூலுர் சாசுந்துகிரும் ... ee



aD Hota BE ர.ர.ம்; 

Lore apg அ .மணியும்பொன்னும் 

அருங்கலவெறுச்கையோ டஎர்துகடையதியா 
வளந்தலைமயங்கிய ஈனந்தலைம்றுகும் ன 

பால்வேறுதெரிந்த ப்குதிப்பண்டமொடு 
கூலங்குவித்த கூலவீதியும் : | 

காழியர்கூவியர் கண்ணொடைமாட்டியர் 

மீன்விலைப்பாதவர் வெள்ளுப்புட்பகருசர் 

பாசவர்வாசவர். ப்ன்னீண்விலைஞரோர 

டோசுனர்செதிந்த வன்மலியிருக்கையும் 

கஞ்சகாரமுஞ் செம்பின்செய்ஞ்ஞரும் 

மாங்கொறச்சரும். கருங்கைக்கொல்லரும். 

கண்ணுள்வினைஞரு மண்ணிட்டாளரும். 

'பொன்செய்புலவரு ஈன்கலந்தருகரும் 

'அன்னகாரருந் ே தாலின்துன்னரும் 

Bf னுங்டை uD en ©) தாழில்ப்லபெருக்கிப் 

ப்முதில்செய்வினைப் பால்கெழுமாக்களும் 
குழலினும்பாழிலும் கான் முதலேழும் 

-வழுவின்றிசைத்து"வஜித்திறங்காட்டும் 
அரும்பெறன்மாபிற். பெரும்பாணிருக்கையும் 

 இிறுகுறுவ்கைவினைப் பிற்வினையாளரொடு 
மறுவின்திவிளங்கிய மருஷர்ப்பாக்கமும் 

“கோவியன்வீதியுக் கொடி.த்ே stat Buco 
பீடி கைத்தெருவும் பெருங்குடிவணிகர். 

மாடமறுகு மறையோரிருக்கையும் .... 

'விழ்குடிபுமவரோடு விளங்கியகொள்கை' 
ஆயுள்வேதருக்காலக்கணிதரும் டட 

யால்வகைதெரிக் த 'பன்முறையிருக்கையும் 
தஇருமணிகுயித்தினர் சிறந்தகொள்கையோ 
டணிவளைபோழுரர். தீம்பெருவீ 'தியும் 

-சூதர்மாகதர் வே ,தாளியரொடு 
நாழிகைக்கணக்கர் நலம்பெறுகண்ணுளர் 

_ தாவற்கணிகைய ராடற்கூ த்தியர் 
பூவிலைமட்ச்ைை தய Sraipho But



DiBrorAryGrOssarns. 

ப்யிலெழிற்குமி லுவர். பன்முூறைக்கருவியர் 

ஈகைவே மம்பரொடு வகைதெரியிருக்கையும். 

கடும்ப்ரிகடவுகர் களிற்றின்பாகர் 

'கெடுந்தேரூருகர் கடுங்கண்மறவர் .... ட 

இருந் துபுதஞ்சு ற்றிய பெரும்பாமிருக்கையும். 

மீடுகெழுசிறப்பிற் பெரியோர்பல்கிய 

| பாடல்சாஜ்சிெப்பிற்: ப்ட்டினப்பாக்கமும் 

'இருபெருவேர், தர் முனையிடம்போல ப 

இருபாந்ப்குதியி னிடைநிலமாககீ 

கடைகால்யாத்த மிடைமாச்சோலை: 

கொடுப்போரோதையுங் கொள்வோரோல sina . 

நடுக்கின்றிநிலைஇய காளங்காடியிற் ட்ட | 

சித்திரைச்சித்திரை திங்கட்சேர்ச்தென 

| வெற்றிவேன்மன்னத் குத்றதையொ, இிக்கென்த் 

தேவர்கோமா . னேவலிற்போந்த 

காவற்பூதத்துக் கடைகெழுபீடி கைப் 
புழுக்கலுகொலையலும் விமுக்குடை மடையும் 

் பூவும்புகையும். டொக்கலுஞ்சொரிர் து 
. துணங்கையர்குர்வைய ரண்சிகெழுக்காடுப். * 
பெருகிலமன்னர்க் கிருநிலமடங்கலும் 

ட பசியும்பிணி: பம். பகையுநீ ங்கி... 

னசியும்வ ள் னும் . சாக்கெனவாம் rip a இ. 

-மாதர்க்கோலத்து" "வலலைகிலுவாக்து 

மூதிர்ப்பெண்டி எதையிக்பெயா 2 

BEB ர்ம்ரு்கின் மறங்கொள்வீரரும். 

  

ட பட்டினமருங்கழ்: படைதெழுமாக்களம் 

-முந்தச்சென்று மூழுப்பலிபீடிகை. 
-வெந்திதமன்னஜ். குற்ததையொழிக்கெனப் ' 

ப்லிக்கொடைபுரிர்ே தார் க அதவாம்பாகென்ள் 

கல்லுமிற்கவணினர். கப ணிக்கறைத்தோக் | 

ப்ல்வேற்பரப்பினர் பமெய்யுறத்தீண்டி. 

ஆர்த்துக்களா ந்கொண்டோ ராமாமுவத்துச் 
-சூர்த்துக்கடை வந்த தசுோக்குக்கரு நக் தலை



சிலப் பதிகாரம். 

வெற்றிவேந்தன் கொத்றங்கொள்கென 

குத்பலிபீடிகை ஈலங்கொளவைத்தாங் ப 
'குயிர்ப்பலியுண்ணு முருமுக்கான்முழக்கத்து 

மயிர்க்கண்ருராசொடு வான்பலியூட்டி. 

இருகிலமருங்கிற் பொருஈணாப்பெறா௮ச் 

செருவெங்காதலிம் திருமால்வளவன். ட 

வாளுங்கொடை: யு மமிர்க்கண்முாசும் ன 

காளொடும்பெயர்த்து கண்ணார்ப்பெறுகவிம் 

மண்ணகமருங்கெண் வலிகெழுதோளெனப் 
புண்ணியத்திசைமுகம்-போகியவந்கான். 

சைவிலூக்கத் த்து ஈசைபிறச்கொழியப் 

பகைவிளங்கிய இப் பயங்கெழுமலையென 

இமையோருறையுஞ் சிமையப்பிடர்த்தலைக் 

கொடுவரியேற்றிக் கொள்கையிற்பெயர்ே வார்க்கு 

nto tart வச்சொன்னாட்டுக். 

கோனிறைகொடுத்த. கொற்றப்பக் தரும் 
மகதான்னாட்டு வாள்வயே வந்தன் 

பகைப்புறத்துக்கொடுத்த பட்டிமண்டபமும் 

அவந்திவேந்த னும் வந்தனன்கொடுத் த்த. 

'திவந்தோங்குமாபித் : ஜோரணவாயி, லும். 

| பொன்னினுமணி யினும்: புனைக்தனவாயினும் 

நுண்விளைக்கம்மியர் காணாமசபின் பப் 

gust BGP DIDS ஹொல்ே ?லாருதவிக்கு 

.மயன்விதித்துக்கொடுத்த. மாமினவாயினும் - 

"ஒருங்குடன்புணர்ச் தாங் குயர்ச்ே 'தாசோத் தும் 

அரும்பெதன்மாபின் ! மண்ட பமன்தியும் ... 

-வம்பமாக்க ட்ம்பெயர்மொறித் த்துக்... 

| கண்ணெழுத்னுப்படுத்த. ஜெண்ண்ட்ற்போ. 

"கடைமூகவாயிலுங் கருக்தாட்காவ லும்:. 

உடையோர்காவலு: மொரீஇய தாகக்". 

கட்பொருளரனிற். கபயத்தக்பேதிக் 
சொட்பினல்லது. கொடு 'த்தலினியா்-... 

அள்ளுகர்பனிக்கும், வெள்ளிடைமன்றமும்



இந்திரன்விழவூரடுத்தகாதை; ௨௩ 
ச்டனுங்குறளு மூமுஞ்செவிடும் : 

அழுகுமெய்யாளகு முழுனெராடிப் 

பழுதில்காட்சிஈன் னிதமும்பெற்று 

வலஞ்செயாக்கழியு மிலஞ்சிமன் ஐழு.ம் 

வஞ்சமுண்டு மயத்பகையுத்றோச் 

ஈஞ்சமுண்டு நடுங்குதுயருற்றோர் 

அழல்வாய்தாகத் தாரெயிறழுர்தினர் ... 

'கழல்கட்கூளிக் கடுகவைப்பட்டோர் 

சுழலவந்து தொழத் அயர்நீங்கும்'. 

தி ழல்கானெடுக்க ணின்றமன்தமும்: ட 

தவமறைந்தொழுகுர். தன்மையிலாளர் : 

அறமறைந்தொழுகு மல்லவைப்பெண்டிர் 

அஜறைபோகமைச்சர் பிதர்மனைகயப்போர். 

பொரய்க்கரியாளர்' புறங்கூற்ளாளொனக் ... 

கைக்கொள்பாசத்துக். கைப்பவொளொனக். 

காதகான்குங் கடுந்காலெழுப்பிப். க்் 
பூதம்புடைத்துணும் BAF BSE cpl 
அரசுகோல்கோடினு: மறங்கூறவையத் 
து ரை 'நால்கோடி -யொருதிதம்ப்த்தினும் - 

காவொடுகவிலாது ஈவைகீருகுத்துப் 

பாவைறின்றமூஉம். பாவைமன்றமும். 
மெய்வகையுணர்க், த: 'விழுமியோரோத்தும். 

ஐவகைமன்றத் தரும்பலியுறிஇ. 
வச்சிரக்கோட்டக்து SEBO SCE TE i. 

கச்சையானைம்.. பிடர்த்தலையேற்றி.. 
வால்லெண்களிற்றாக: வழக்பெசோட்டத்துல் 
கால்கொள்விழவின்... கடைநிலைசாற் Be 
தீங்கயெகொள்கைத் தருரிலைக்கோட்டத்து. 

மங்கலகெடுங்கொடி... -வானுறவெடுத் பத... 
மாககமணியொடு. வயிரங்குமித்திய .. 
ப்வளத்திரள்காற். பசும்பொன் வேதிகை 

நெடு, ிலைமாடக். கடைமுகத்தியாங்கணும் 

இம்புரிப்பகுவாம் we Reritap த்தொழுக்கக்து



உள இல்ப்ப் திகா மம்2 

மங்கலம்பொறித்த மகாவாசிகைத் 

தோணநிலைஇய தோமறுபசும்பொற் 

'பீரணகும்பத் துப் பொலிர்தபாலிகைப் 
பாவைவிளக்கிற் பசம்பொற்படாத்தைக் 

தூமயிற்கவரிச் சந்தாச்சுண்ணத்து 

மேவியகொள்கை விதியிற்சிறக்தாங் 

கைம்பெருக்குழுவு மெண்பெயராயமு : 
மாசகுமாசரும் பாதகுமாரரும் 

'கவர்பரிப்புரவியர் களித்றின்றொகுதியர் 

இவர்பரி 'த்தேரின நியைந்தொரும் சண்டி: 

அசசுமேம்படீஇ யகநிலைமருங்கின். 

உளைசான்மன்னன். கொற்றங்கொள்கென 

மாயிருஞாலத்து மன்னுயிர்காக்கும். 

ஆயிரத்தோரொட் டாசுதலைக்கொண்ட 

தண்ணறுங்காவிரித். த், அமலிபெருச் அறைப் 

புண்ணியன் ன்னீர் பொத்குட். steep 

மண்ணகமருள. வானகம்வியப்ப் 

விண்ணவர்தலைவனை விழுகீராட்டிப். 
பிறவாயாக்கைம் பெரியோன்கோயிலும் 

அறுமுகச்செவ்வே எணிதிகழ்கோயிலும் 

அவால்வளைமேணி வாலியோன்கோமயிலும்.. 

கீலமேனி செடியோன்கோயிலும்: ப 

மாலைவெண்குடை. மன்னவன்கோயிலும்.. : 

மாருதுமறையோன் வாய்மையின்வழாஅ 

நான் மறைமரபிற் £ முறையொருபால். ட 

நால்வகைத்தேவரு' மூவர்றுகணங்களும் 

. ப்ரல்வகைதெரிச்த பரிதித்தோற்றத்து.. 

வேறுவேறுகட்வுளர். சாதகிறக்கொருப்ல் 

இறவோர்பள்ளி மறனோன்படையும் . 

பு,மநிலைக்கோட்டத்துப். புண்ணியத் BS. ரனமும் 
துறவோருளாக்குஞ் செயல்கிதந்தொருபால், 
கொடித்தேர்வேந்தனொடு ¢ கூடடாமன்னர் 

. அடுத்தளைரிக்கு த மருள்சிறக்தொருபால்.



தலப்பஇகாரம்: ன க 2 

கண்ணுளாளர் கருவிக்குூயிலுவர் 

பண்ணியாம்ப்புலவர் பாடற்பாணரோ 

ட 'டன்ணமுஞ்சிறப்பி னிசைசெயிக்தொருபால் 

முழுவுக்கண்டுமிலாத முழிக்கரும்லி af Byte 

விழவுக்களிகிறக்க வியலுளாங்கட் 

Sit BDO ar pea னப் பிரிச்சலரெய்த தர 

"மரதர்கீகொடுங்குழை. மாதவிதன்னோ 
*ல்வளர்முல்லை மல்லிகைமயிலை 

தாழிக்குவளையொடு தண் செங்கமுகிர் 

| பயில்பூங்கோதை பிணையலி த்பொலிக்து 

- காமக்களிம௫ிழ் வெய்திச்சாமர் 
பூம்பொதிகறுவிரைப் பொழிலாட்டயர்க்து 

நாரண்மகிழிருக்கை நாளங்காடிப் 

பூமலிகானத்துப் ப.அமணம்புக்கும். 

புகையுஞ்சாக்தும் புலராுசிறக்க 
- நகையாடாயத்து 6 நன்மொழிதிளைக்துக்' 

குரல்வாய்ப்பாண சொடுகைரப்பர தமெ ர. 

'இரிகருமரபிழ் கோவலன்போல- 
-இளிவாய் வண்டி.ஞெ. மூன்னிளவேனிலொடு 

.மலையமாருதக் கிரிதருமருஇத் | . 

கருமுகில்சுமக்து. குன்ம ileus த்தாங் 

இருகருக்கலோ. ட்டை SEDO pA 

abe 

MAS ured STI BUGAS 

இங்கண்மீண்டு மி திரிகருங் ங்கொல்லென. 

“Storie Bie: of enfin 558 B cir 

-இர்வாய்த் துவலைச் இ இருநீர்மாககி. 

மீனே த்றுக்கொடியோன் மெய்பப்தவளர் த்த. 

"வானவில்லின் வருதலுமவ்வழி' 

:இருகிலமன்னற்குப். பெருவ்ளங்காட்ட். 

இருமகள்புகுந்ததிச் செழும்பதியாமென் 

எ்ரிநிறத்திலவ. முல்லை ட். oe 

EGO naga வளையுக் ஒமிழும்மச தாங் 

குள்வரிக்கோலத் அனுதுளைதே!



(Baia Gsn gi 

கள் ளக்.கசமலக் இரிகலுமுண்டுகொல் 

.மன்னவன்செங்கோன் மறுக் தலஞ்9ப் 

பல்லுமிர்பருகும் பகுவாய்க்கூற்றம் | 

ஆண்மையிற்திரிக்துதன் னருக்தொழிதிரியாது 
BT SGM ECE WF நசைமுகங்காட்டிப் 

பண்மொழிகரம்பிற் ஜிவவியாழ் மிழல்ிப் 

பெண்வயித்திரியும் பெக்லியுமுண்டுகொல் 

உருவிலாள. ஜெருபெருஞ்சேனை. 

இசலமராட்டிய Or Ai barn A ao BAW ou it 
எழு. தவரிக்கோலமுா முழுமெயமுறிஇ 

விருஈ்தொடுபுக்க பெருந்கோட்கணவருடன் 
உறைவுமரீஇய வொழுக்கொடுபுணர்க்த.... 

வடமீன்கற்பின் மனை யறைமகவிர். 

மாகர்வாணமுகத்து மணித்தொட்டுக்குவளைப் 

போறுபுறங்கொடுத்துப் போகியசெங்கடை 

விருக்இற்றீரக்தில தரயினயாவதும்.- 
அருக்துக்தருங்கொலிம். மாகிலவரப்பெனக். 

கையற்வுகடுங்கு ஈல்வினைகஈடகொள்... 

DOF CTE LBS ர: தசகிழைநிறைக்து 

கள்ளுககடுங்குங் கழுரீர்போலக். 

சண்ணகிசெங்கணு மாகவிகருங்கணும் 

உண்ணிறைகரம்குத் தொளிச்துநிருகுக்சன டட 

எண்ணு முறையிடத்தினும் வலதஇனுந்துடி pb BT 

விண்ணவர்கோமான் விழவுகாளகத்தென.. 

  

| வார மூடை wane வானவர்கோ. னுக்கெனவே 

ஜா மூடையோ ருயிரிப்ப--வி.ர | 

| முழகெடுத்த. பேரொலியான். epajn@an சேத்த 

விழவெடுத்தான் பூம்புகார் Casa. (௩) 

இக்தரன் விழஷூ ஈடுத்தகாதை 

முற்றிற்று



சிலப்பஇகாரம். உள 

கடலா ட்டுக்காதை 

  

வெள்ளிமால்வரை வியன்பெருஞ்செடிக் . 

கள்ளவிழ்பூம்பொழிழ் காமக்கடவுட்குக் 

கருங்கயனெடுங்கட் (ET 5A SOTO GD 

விருந்தாட்டயருமோர். விஞ்சையர்வீ ரன் 

தென்றிசைமருங்கி Capit செழும்பதிதன்னுள் 

Qe Bret tp வுகொண் டெடுக்குகாளிதுவெனக் 

கடுவிசையவுணர். சணங்கொண்டீண்டிக் | 

கொடு டுவரியூக்கக்தக் கோனகர்காத்த 

தொகேழன்மன்னத்குத் தொலைந்தனராகி 

- கெஞ்சிருள் கூர நிகர்த்அுமேல்விட்ட 

வஞ்சம்பெயர்த்த மாபெரும்பூ த்ர... 

தருஈதுே வலண்ணத்குச் தேவோவ 

ol CO ் அபலியுண்ணு மிடமுங்காண்குவம் 

அ௮மராபஇகாச் கமரகித்பெற்று த 

- தமரிற்றக்தத தகைசால்கிறப்பிழ். | 

பொய்வகையின்,ிப்' பூமியிற்புணர்க்கு : 

ஐவகைமன்றக். தமைதியுங்காண்குவம் 

ப் நாசசன்விணை கயக்தெரியாடலும் | 

கதோரியமடச் ந்தை வாரம்பாடலும் - 

-அயிரங்கண்ணொன் செவியகடிறஹைய 
காடசவுருட் ப்பி நல்காளாகி. ... 

. மங்கலமிழக்க. விணைமண்மிகைத் 

தங்குகவிவளெனச் FTL Wes bo 

  

 மங்கைமா, so வழிமூ தற்றோ ன்றி திய 

- ௮ சவசலல்கு OTL QI BIB SOOT Sy LD 

- அவரிகழ்ச்செவ்வாய்த் BGI மயா ru 

. அமார், சலைவளை வணங்குதும்யாமெனச் 

'சிமையத்திமையமுஞ் செழு: ஈர்க்கங்கையும் 

- முஞ்சையம்பதியும். விக்தத்தடவியும் | 

“வேக BL மலையுள் , ] r ங்கு ரவிளை॥ யன்



சிலப்பதிகாரம்; 

"காவிரிகாடுங் காட்டியபின்னர் 
ஒவிரிபடப்பைப் புகார்மருக்செய்திச 

சொல்லியமுறைமையிற் ஜெழுகனன்சாட் மு . 

மல்லன் ஞர் ம௫ிழ்விழாக்காண்போன் 

மாயோன்பாணியும் வருணப்பூதர் 

கால்வகைப்பாணியு நலம்பெறுகொள்கை 

வம் 

  

apn tip தயமும் பா ups Dear sari 

௪ரியல்பொலிய நீரனிங்கப்.... 

பாரதியாடிய பாரதியாங்கத்துக். 

இிரிபுரமெசியத் கேவர்வேண்ட 

எரிமுகப்பேரம் பேவல்கேட்ப 

உமையவளொருஇற ஞசவோங்கெ. 

-இமையவனாடிய கொடுகொட்டியாடவலும் 

தோரமுவின்று தசைமுகன்காணப் 

பாரதியாடிய விபன்பாண்டாங்கமும். 

சகஞ்சன்வஞ்சல் கடத்தற்காக.. 

அஞ்சனவண்ண COP WOU TL. BY OT 

அல்லிய க்தொகுதியு மவுணர்க்கடந்ச 

மல்லினாடலு. மாகச்கடனடுவண் ட | 

| ரீர்த்திரையசங்கத்து நிகர்த்துமூன்னின்ற 

சூர்த்திறங்கடக்தோ COMP MI GP. th] LD 

படைவிழ்க்தவுணர் பையுளெய்தக் | 

குடைவீழ்த்தவாமுன். ஐய்குடையும் . 

"வாணன்பேசூர் மறுிடஈடந்து. 

6 நீணிலமளந்தோ னா னாடியகுடமாம். 

ஆ ண்மைதிரிந்த பெண்மைக்கோல த்க் 

STOP பேடியாடலும் ட ன 

eri Boras ay sori சடுக்தொழில்பொருஅள் 

மாயவளாடிய DISET OTL BILD . 

“செருவெற்கோல மவுணர்டீங்கள். 

-திருவின்செய்யோ. ளாடியபாவையும். 

audi gion yp Aleit வடக்குவாயிலுள் 

அமிசாணிமடர்தை யாஜயகடையமும்



சிலப்பஇகாரம்: ன க ௨௯ 

அவ ரவரணியட னவரவர்கொள்கையின் 

நிலையும்படிஈமு நீங்காமரபின் 

பதினோராடலும் பாட்டின்பகு இதயும். 

விதிமாண்கொள்கையின் விளங்கக்காணாய் 

தாதவிழ்பூம்பொழி லிருக்தியான்கூறிய 

மாதவீமரமின் மாதவியிவளெனக் 
காதலிக்குரைத்துக். கண்மெ௫ழ்வெய்திய ல் 
மேதகுறப்பின் விஞ்சையனன்ியும் . 

அச்தரத்துள்ளோ ரறியுமாபின் 

வந்துகாண்றாதூஉம் வானவன்விழ வும்: 

ஆடற்கோலமு மணியுங்கடைக்கொள 

ஊடற்கோலமோ டிருந்தோனுவப்பப் 

பத்துத் துவரினு மைக்துவிரையினும்.. 

மூப்பத்திருவகை யொமாலிகையினும் 

ஊதியகன்னீ ருராத்தகெய்வாசம் 

 காதிருங்கூந்த னலம்பெறவாடிப் 

புகையிற்புலர்க்திய பூமென்கூக் தலை. 

; வகைபெறமான்மதச் செஞ்சேறாட்டி 

DS SSP YW வஞ்செஞ்டேறடி.. — 
ஈலத்தகுமெல்விர. னல்லணிசெழறீ இப் 

, பரியகாபுரம். பாடகஞ்ச தங்கை . 

் அரியகங்காலுக் கமைவுறவணிக்அ ' 

குறங்குசெறிதிரள் குறங்கினிற்செறித்துப் 
பிறங்கியமுத்தரை முப்பத்திருகாழ் 

நிறம் கிளர்பூர்துகி. னீர்மையினு௨ இக். ை 

் கரமர்கண்டிகை சன்னொமென்னிய 

. தூமணித்தோள்வளை தோளுக்கணிக்து 

| மத்தசமணியொடு வயிரங்கட்டிய 

இத்தச்சூடகளு. செம்பொற்கைவளை ட 

: பரியகம்வால்வளைப்- பவளப்பல்வளை | 

- அரிமயிர்முன்கைக், கமைவுறவணிக்து.. 

் வாளைப்பகுவாய் வணங்கு௮ுமோதிரல். 

் கேற்கினர் செய்சேம். சிளர்மணிமோதிரம்



RO. Roun Baw ges 

வாங்குவயிரத்து மாகதத்தாள்செறிஇக் 

காந்தண்மெல்விரல் காப்பவணிக்து | 

சங்கலிறுண்டொடர் பூண்ஞாண்புளைவினை 

HME Ap SF: FED UG ஞரமோடணிக்து : 

கயிம்கடையொழுகிய காமர் தூமணி 

செயத் தருகோவையிற் சிறுபுறமறைத்தாங், 

-இர்திரநிலத். இடையிடைஇரண்ட 

சந்திரபாணித் தகைமணிக்கடிப்பினை. 
அங்காதகவையி னழஞூறவணிக து: 

கெய்வவுத் த்தியொடு செழு £ர்வலம்புறி 

தொய்யகம்புல்லகக் தொடர்க்ததலைக்கணி 

-மைமீரோதிக்கு மாண்புறவணிக்து 

கூடலுமுடலுங் ே சோவலற்களித் துப் 

பாட மைசேக்கைப் பள்ளியுவிரும்தோள். 

உருசெழுமூதுா ருவாத்தலைவந்தெனப் 

பெருநீர்போகு மிரிபன்மாக்களொடு.. 

மடலவிழ்கானற் FL. ல்விளையாடற் 

'சரண்டல்விருப்பு வேண்டினளாகப் | 

பொய்கைத்தாமரைப், புள்வாய்புலம்பா 

“வைகஹையாமம். வாரணங்காட்ட ee 

வெ ள்ளிவிளக்க கள்ளிருட்கடியத். 

'தாரணிமார்பனொடு பெரணியணிர்து 

.வானவண்கைய னத்தி ரியேற. 

ரனமர்நோக்கு. வையமெதிக். 

- கோடி பலவடுக்கி ய கொழுக் நிதிக்கூப்பை 

'மாடமலிமறுகிற். பீடிகைத்தெருவின் 

மலர் eof Qui rep மக்கத்து இணினிளக்கெடுக்கானள் 

'கலர்கொடியனகு Dea grin A : 

மங்கலத்தா சியர் சங்கலஜொலிப்ப்... 

"இருபுடைமகி னுர் இரிவனபெயரும், 

| இருமகளிருக்கைச். செவ் வனங்கழிர்து 

LDS ரவாரி வளந்தக்தோல்க Bu ve 

sar 9 ஈடுவுட்போகிக்



சிலப்பதிகாரம்... ௩௧ 

லந்தருதிருவிற் புலம்பெயர்மாச்கள் 

கலீக்இருக் துறையு மிலங்கூரைவரைப்பின் 
வேலைவாலுகத்து விரிகதிர்பரப்பிய 
கூல்மறுகிற் கொடியெடுத் EI GIO BY lb 

மாலைச்சேரி மருங்குசென்றெய்தி 
வண்ண்முமலருஞ் சுண்ணமுஞ்சாக்தமும் 
பண்ணிபற்பகுதியும் பகர்வோர்விளக்கமூம் 

செய்வினைக்கம்மியர் கைவினைவிளக்கமும் 

காழியரமோதகச் காமு௮ விளக்கமும் 
கூவியர்காரகல் குடைக்கால்விளக்கமும். 
erent soder inate & கடைசெழுவிளக்கமும் 

இடையிடைமீன்விலை பகர்வோர் விளக்கமும் 

இலங்குடீர்வரைப்பிற் கலங்காண்விஎக்கமும். ன 

விலங்குவலைப்பர.தவர் மீன்றிமில்விளக்கமும் 
'மொழிபெயரிடத்தோ சொமழியாவிளக்கமும் 
மழிபெரும்பண்டங் காவலர்விளக்கமும் - 

ன்ண்வினைக்கம்மியர் செய்வினைவிளக்கமும். 

'எண்ணுவாம்பறியா விளைந்தொருங்கிண்டி 
இடிக்கலப்பன்ன விரையிருமறுகிற் ... 

கடிப்பகைகாணுங் காட்சிய தாகிய ஸப 

-விரைமலர்த்தாமரை. 'வேலிநீர்ப்பாப்பின். 
மீருத வேலியின் மாண்புறத்கோன்றும். ்் 

கைகதைவேலி செய்தலங்கானற் | 

பெர்ய்கலாயமொடு. பூங்கொடிபொருந்தி 
நிரைநினாயெடுத்த புரைதீர்காட்டி௰ 
மலைப்பஃ்றாரமுங். கடற்பஃமுரமும். 

'வளந்தலைமயங்கிய: அளங்கவிலிருக்கையும் : 

அரசிஎங்குமாரு மூரிமைச்சுற்றமும் 

பரதகுமாரரும் பல்வேருயமும். ஸ் 

ஆடுகளமகளிரும் பாடுகளமகளிருக்... 

தொடுகொண்மருக்கித் சூ சூழ்காலெழுனியும், 

விண்பொருபெரும்புகழ்ச். கரிகால்வளவன். | 

தண்பதங்கொள்ளுச் ,தலைகாட்போல :



௨ சிலப்ப திகா ரம். 

Car a@ வறுகோலத்து வேனுவேவுகம்பலை 

சாறுபெனுகளத்தின் கறு. பெறச்தோன்யிக் 

கடற்கரைமெலிக்குங் காவிரிட்பேரியாற் 

மிடங்கெடவீண்டிய கால்வகைவரு ணத. 

தடங்காக்கம்பலை, யடங்கியைக்தொலிப்பக் 

BL. DLO SY. மடற்பூந்தாழை 

சிறைசெய்வேலி யகவையிஞங்கோர். 

புன்னைக நீழல் பு.அமணற்பரப்பின் ட 

ஓவியவெழுனி சூ சூம்வுடன்போக்கி 

விதானித்துப்படுத்த. வெண்காலமளிமிசை.. 

வருக்துபுகின்ற. வசந்தமாலைகைத் ்் 

இரு, BIL] BOUT Ep செவ்வ னம்வாங்இக் 

கொவலன்றன்னொடு கொள்கையினிரு OE Om or . 

மாமலர்கெடுங்கண் tor ol QO ear oor. (கு 

  

செவலொடுதுஙின்ற மணிவண்கொலைக் 

களிநிறவண்டா அதிர்ப்பத்தோன்றிற்றே. 

காமர்தெளிநிற்வெங் கதிரோன்றேரே.. 

கடலாட்டுக்காதை 

முற்றிற்று, 

  

காரன் ல வ சி. 

இக்திரப்பட்க்துட்புக்குள் செழுங்கோட்மெலர்புளைக்து | 

'மைத்தடங்கண்மணமகளிர் கொல்ப் வனப்பெய்த 

பத்தருங்கோடு மணியுகரம்பூட ம்ன் 

ஜித்திறத்அுக்குற்றகிங்கி. மாழ்கையிற்றொழு வால். 
பண்ணல்பரிவட்டணை யாரா. ப்சறைவால். 
கண்ணியசெல்வு விளையாட் டுக்கையூம் - 
ஈண்ணியகுறும்போக். சென்றுகாட் டய



கர்னால் வரி. உ. 

எண்வகையா லிசையெழிஇப் 

பண்வகையார்பரிவுதர்க்து 

மஉரகதமணிக்காழ் ச ஜிக்கமணிச்சார்சண்மெல் 

.விரல்கள்பயிர வண்டின்களைபோல 

பண்ணாம்பின் மிசைபடர 

வார்தல்வடித்த லுந்தலுறழ்தல் | 
சீருடன் ரட்ட கெருட்டலெள்ளல் | 

ஏருடைப் பட்டடையென — 

இசையோர்வகுத்த வெட்டேவகையின் . 

இசைகாணத்துப் பட்டவசைசெவியொரீஇ 

'ஏவலன்பின் பணியாகெனக். 

கோவலன்கையாழ் நீட்டவவனுஙி 

'கரவிரியைகோக்கென வுங்கடற்கானல்வரிப் | 

"பாணியுமாதவி தன்மனமகழ 

'வாசித்தரொடங்குமன்னே. ப (a) 

1. திங்கண்மாலைவெண்குடையான்்சென்னிசெங்கோலதவோச்சி 

கங்கைதன்னைப்புணர்க்தாலும் புலவாய்வாழிகாவேரி ... [4 

கங்கைதன்னைப்புணர்க்காலும் புலவாதொழிதல்சயற்கண்ணாய் 

மங்கைமாதர்பெருங்கற்பென். றறிக்தேன்வர்ழிகாவேரி. 

9. மன்னுமாலைவெண்குூடையான் வளையசசெங்கோலதுவோச்ி.. 

கன்னிதன்னைப்புணர்ச்தாலும் புலவாய்வாழிகாவேரி . [4... 

கன்னிதன்னைப்புணர்க்தாலும்' புலவாதொழிதல்சயற்கண்ணாய் 

மன்னுமாதர்பெருங்கற்பென் ஐ.திர்தேன்வாழிகாவேரி,.. 

3. உழவரோதைமகவோதை யுடை சரசோகைசண்பதங்கொள். 

.விழுவரோதைகெந்தார்ப்ப. கடக்தாய்வாழிகாவேரி | 

-விழவரோதைறந்தார்ப்ப. ஈடக்தசெல்லாம்வாய்காவா. 

மழவசோதைவளவன்மன். வள்னேலாழிகா வேரி... oa (௨)... 

| . (இவை ஹேன்றும் Borat.) a Fs - ன் 

3. மோஅமுஅதிராயாள்மொத்துண்டுபேர்க்தல; சந்த.  தோல்வாய்.. 
_ ச்சங்கம், மாதர்வரிமணன்மேல்வண்டலுமுதழிப்பமாழ்கியை 

, கோதைபரிக்தசையமெல்விரலாற்கொண்டோச்சுங்குவளை 
மாலைப், போதக றற்கணிப்பப்போவார்கண்போகாப் புகாரே. 
யெம்ஜூர், பப்பில் ட | 

| “- உர இறங்கணிப்ப? எனவும்பா டல், 

ட.



ட்டு ட 

டன் சிலப்பதிகா Dt. 
ட. காதல. ராகிக்கழிகானற்சையுறைகொண் டென்பின்வந்தார் 

_ ஏதிலர் காமாகியாமிரப்பகிற்பதையாங் 
கறிகோவைய 

மாதரார்சகண்னுமதிசீழனீரினைகொண்டு 
LOT 6 BE OLS 

'போதுமதியாதுவண்சேலாடும் 
புசாரேயெம்ஜூார், 

ஆ, கரியமலர்நெ ஈடகட்காரிகைமுன்கடத்ஜெய்வங் 
காட்டிச்காட்டி 

அரியசூள்பொய்க்சாரறனிலரொன்றேழையக்யாங் 
நமிகோ வை. 

ய், விரிகதிர்வெண்மதியு மீன்கணமுமாமென்றே விளங்கும்வெ 
ள்ளைப், புரிவ 'எயுமுக்துங்கண்டாம்பல்பொத் 

பபவிழ்க்கும் yar 

ரேயெம்ஞர், Ce ver றம் oA Se SE Sg, (௩) 
- (இவை மூன்றும் சரர்த்துவரிடி 

1. துமைமேய்வலம்புரிதோய்க் துமணலுமுத தோந்தமாய்வாண் ப 
- பொறைம லிபூம்புன்னைப்பூவு இர்நு ண்டாது போர்க்குங்கானல் ப 

நிறைமதிவாண்முசத்துகேர் கயற்சண்செய்த — [ Qu. 
உழைமலியுய்யாகோயூ ர்சுணங்குமென்முலையே தீர்க்கும்போ 

2, நிணங்கொள்புலாலுணங்களின்றுபுள் ளோப்புகாலைதலைக் இ. ட்ரக் 

சணங்கொள்வண்டார்த்துலரங்கன்னி ௩ BLIGH Lp eon suf gar eit 

மணங்கமழ்பூங் கானன்மன்னிமற்முண்டோர்... ப பி 

௮ணங்குறையுமென்பதமியேன நிவ்னே லடையேன்மன்னோ 

ப் வலைவாத்கர்சேரிவலையணங்குமூன்கின்மலர்க்கையேந்தி... 

- விலைமீனுணங்கல்பொருட்டாகவேண்டுருவக க்கொண்டுவேறோள்.. 

- கொலைவேனெடுல்கட்சொடுக்கூக்றம்வாழ்த ட ட. ப 

-லலைநீர்ச்சண்கானலவியேனதிவே னலடையேள்மன்னோ. (2) ட 

  

ae ட BT Of GQ ar ரி. 

1, . சயலெழுதிலில்லெழுக் காரெழுதிக்காமன் 

செயடுி ல்முஇத்இர்ந்த மூக. ந்திங்களோகாணீர் 

'இங்களோகாணீர். திமில்வாணர்£ரர்க்கே ட 
ங்கணேர்வானத்தற வஞ்சிவாழ்வ அவே, 

2. "எ.றிவளைகளார்ப்ப: விருமருங்குமோடும் | 

டத pros lapedrCen 'கடுங்கூற்றங் ங்காணீர் . 

| 0ங்காணிர் கடல்வர்ணர்சரூர்க்கே ட் 

  

    
BI Noid முமென்சாயன். 'மகளாயது வே,



கானல்வரி கூடு 

8. புலவுமின்கெ வள்ளூணங்கல்புள்ளொப்பிக்கொண்டார்க் 

ப கலவனோய்செய்யு மணங்கிதுவேர்காணீர் 

அணு சதுவோகாணீ சடம்பமர்சண்கானல். 

பிணங்குகேரைம்பாலோர் பெண்கொண்ட துவே. . (௫) 

Ca பது, 

1. பெரிழிற 2௫௬௩௮ மலரே i} sien aot Lb of Ain ont Saw 

- பழுது திருமொழியே பணையிள வனமூலையே 

“மேழுமதிபுரைமுகமே முரிபுருவவிலிணேயே 

எழுதி கரியமிவிடை யே யெனையிடர்செய்தவை யே; 

2, இினாவிரிதருஅுறையே. இிருமணல்வி 2ரிபிடமே 

விரைவிரிதருமலோ மிடைதருபொழிலிடமே 

-லருவிரிபுரிகுழலே மதிபுலாதிருமூகமே . 

| இருதயவிணை விழியே யெனையிடர்செய்சவையே, . 

2. 3. வளைவளர்கருமணலே மணாம்விரித( ருபொழி௰ 

தளையவித்கறுமலே கனியவடிரியிடமே ' 

. மூளைவளரிளஈசையே முழுமதிபுரைமுகமே. ப்ட் 

. இழைவளசிளமுலையே யெண்யிடர்௦ செயுகவை Gun (ae). 

வேது, 

4. கடல்புக்கு குயிர்கொள்று வாரழ்வர்சின்னையர். | 

கஜ LL GiGi Cas oir ay வாழம்  வமன்னியும் 

- மிடல்புக்கடங்காத வெம்முலையோர்பாரம் 

இடர்புர்குகுமின்னிடை LB passim ரய, 

2. கொடுற்கண்வலைபா. au பிர்கொல்வர் அன். : 

QB massiroy Fuse gy ui கொல்வைமன்னீர யக் 
வட ங்கொண்டுலையான் மறைமின்னுப்போல. 

. -அடங்கியுகுமென் ௪ வ அப்பிழ: ou ல்கண்டாய், 

5. ah DEBI eras Didi சொல்வர்கின்னைய்ம் 

் கோடும்புரக 5 BID கொல்ை வன்னி: யும். 

பிடும்பிறரெவ்வம்பராய். | மூலைசும்.. 

வாடஞெ9 மென். மரங் ணிழ்வல்கண்டாம்.'



௬௭ சிலப்பதிகாரம். 

4, பவளவுலக்கை கையாற்பற்றித் 

தவனஞுக்தங் குற்வாள்செங்கண் 

தவளமுத்தங் குறுவாள்செங்கண் 

கூவளையல்ல கொடியகொடிய, 

5. புன்னைகிழற் புலவுத்திரைவாய் 

அன்னஈடப்ப நடப்பாள்செங்கண் 

அன்ன ஈடப்ப நடப்பாள்செங்கண் 

கொளன்னேவெய்ய கூற்றங்கூற்றம். 

6, கள்வாய்கீலங் கையிலேர்திப் 

புள்வாயுணங்கல் கடிவாள்செங்கண் 

புள்வாயுணங்கல் கடிவாள்செங்கண் 

வெள்வேலல்ல'வெய்யவெய்ய,. 

7. சொன்மடவன்னஞ் சொன்னடையொவ்வா 

ஊர்நிரோத மூழ்சித்திரிவாண்முன் 
சொன்மடவன்னனு சொன்னடையொவ்வா.. (er) 

- (இவ்வேழும் இணைநிலவரி.) | 

ai Aan 

ங் குக்கானல்வரிட ப்பாட்டி., தபாணிகேட்0 .வெரிமானெடுக்கண்மாதவி 

மன்னுமோர்குறிப்புண்டவன். றன் னிலைமயங்கினனெனக் 

கலவியால்மகிழ்ந்கனள் போல் புலவியால்யாழ்வாங்இத் | 

தாணனுமோர்கு றிப்பின ள்போற் கானல்வரிப்பாட்டிற்பாணி. 

கிலத்தெய்வம்வியப்பெய்த. கீணிலத்தோர்மனமூேக். 

கலத்தொடும்பு: ணர்ந்தை மந்த கண்டத்தாற்பாடத்தெ! ரடங்குமன். ப 

1. மருங்குவண்டுெந்தார்ப்ப மணிப்பூ வாடை யதுபோர்ச்துக் 

| - கடுங்கயற்கண்விஜித்ெ தால்கி நடக்தாய்வாழிகாவேரி 

கடுங்கயம்கண்விழித்தொல்ட. டர்தசெல்லாநின்கணவன் 

 அறிக்துசெங்கோல்வளையாமை யறிக்தேன்வாழிகாவேரி. - 

Qe பூவார்சோலைமயிலாலப் புனப்பூங்குமில்களிசைபாடக் 

காமர்மாலையருகசைய ஈடக்சாய்வாழிகாவேரி 

காமர்மாலையமுகசைய ௩டர்ததெல்லாரின்கணவன் 

காமவேலினிறங்கண்டேயறிக்கேன்வாழிகாவேரி..



கானல்வரி | உள. 

Be CUT LAU) OU GT MGT OL OM GILL. GOT மகவைவளர்க்குக்தாயாகி 

ஊழியுய்க்கும்பேருகவி யொழியாய்வாழிகாவேரி 

- ஊழியுய்ச்கும்பேருசவி யொழியாதொழமுகலுலகோம்பும 

ஆஜியாள்வான்பகல்வெய்யோ னருளேவாழிகாவேரி, (௯) 

. (இம்மூன்றும். ஆற்துவரி.) 

1. இங்கதிர்ஜாண்முகத்தாள்செவ்வாய்மணி.முஅவத்கெ காவ்வாவே 

் வால்குகீர்மு.த்தென் அவைகலுமாலமகன்போலவரு இரைய (னும் 

விங்கோதந்தந்தவிளங்கொளிர்வெண்முக்தம் வினாசூழ்கானம் 

பூங்கோதைகொண்டுவிலைஞர்போன்மீளும் புகாரோயெம்ஹூர், 

2. ம்னறையின்மணக்சாரைவள்பர்கர்பாக்கள் ன... மட்வார்செங்கை; 

இறைவளைகே௮ுவதை யேழையாங்கன மியாங்க கோவை 

ப நிறைமதியுமீனுமெனவன்னகீள்புன்னைகிறையரும்பிப் பூ பூதி 

த, பொழைமலர்ப்பூங்கொம் பேறவண்டாம்பல்மலரூதும் பகா 

மோயெம்ஞூர். 

3, உண்டானரைவென்றாவனொழியாப்பாக்கத்.து ஞுறையொன் தின் தி 

தண்டாகோய்மாதர்தலைத்தருதியென்பதியாங்கசிகோவைய [க் 

வண்டாிரையதிப்பக்கையான்மணன்முகர்து மதிமேனீண்ட 

புண்டோய்வெனிர்மல்கமாதர்கடரார்க்கும் புகாரோயெம்ஜூர், (0): 

(இவை சார்த்துவரி.) 

* புணர்துணையோடாடும். பொறியலவஜோக்கி 

இணர்ததைபூங்கான லென்னை யுநேரக்இ 

உணர்வொழியப்போன வொலிதிரைகீர்ச்சேர்ப்பன் 

ப வணர்சுரியைம்பாலோய். வண்ணமுணரேோனுல். 

2, 'சம்முடையதண்ணளியும் தாமுந்தமான்றேரும்' 
எம்மைநினையாகே.. விட்டாரோவிட்டகல்க 

அம்மெனிணச. வடம்புகாளன்னங்கான்  ... * 

-ஏம்மைமறக்காரையா மறக்கமாட்டேமால்; ட் 

5. புன்கண்கூர்மர்லை புலம்புமென்கண்ணேபோல் 

தேன்பமுழவாய் த அயிலப்பெறுதியால் 

'இன்கள்வாய்கெய்தானீ யெய்அங்கனவினுள் Jf 

வன்கணார்கானல். வரக்கண்டுயிலுதியோ. |



I. 

TD ட. Rove Ban pew: 

4, புள்ளிமான்றேராழமி போனவழியெல்லாம் 

தெள்ளுரீரோதகஞ் சிகைக்சாய்மற்றென்செய்கோ 

தெள்ளுரிரோதஞ் சிதைத்சாய்் மற்றெம்மோடிப் 

குள்ளரரோளெளா யுணராய்மற்றென்செய்கோ, 

5. நேர்ச்சங்காகலர் நேமிகெடுக் இண்டேர் 

ஊர்ந்சகவழிசிைய apres ரயாலோகமே . 

ore sa Aon ou apresriinoo)moGwr@i 

இர்க்தார்போற் நிர்்திலையால்வாழிகடலோதமே ப 

பூந்கண்பொழிலே புணர்க்தாடுமன்னமே 

ஈர்ச்கண்டுழையே ரி அதகாகென்னீரோ,. ws (ae) 

(இவை 7 இணைகிலகரி, ). . . , 

ஈன்னிலத்தின்பூணாணிந்து ஈலஞ்சால்பவளக்கலையுடு 4 தாள் 

சென்க னற்பழுனக்கழனிதொறுக் இிரையுலாவுகட peer. 

புன்னைப்பொம்பர்மகாத்தின்கொடியோனெய் தபுனப்புண்கள் 

என்னைக்காளுவகைமறைத்காலன்னைகாணிலென்செய்கோ, 

வாரித், சாளகை ௪ய்து எண்செம்பிவள வ௱ய்மல்ர்க் த து 

செரிப்பரதர்வலைமுன் Oo மிரையலாவுகடற்சேர்ப்ப 

மாரிப்பீர்த்கலாவண்ண மடவாள்கொள்ளக்கடவுள்வரை க் 

'தாரிக்கொலைமசெய்தாரென். தன்னய, மடிலென் சங்கே. | 

புலவுத்திரங்கெ அடிக்கப் பொழிற்றண்டலையிற்பு ஞூர்.அதி ர்க்க 

-கலவைச்செம்மன்மணங்கமழக் திரையுலாவுகடற்சேர்ப்௪. 
| - பலவுற்றொழுகோய்தணியாத. படர்கொய்மடவாடனியுழப்ப. ப் 
பலவுற்திரங்கியதியாகோ யன்னையநிகிலென்செய்கோ,. (குஷி. 

தக (OWE ge, Describe: வரி.) 

இளை மிருள்பாந், சதுவே யெரிசெய்வான்மை Db. நனனே 

களைவரும்புலம்புகீர் சண்பொழியுகுத்தனவே 

ன தளையவிழ்மலர்க்குழலாய் சளர்ந்தார்காட்ளெகால்கொ ல் 

- வளைகெழவெரிசிக்கி ச வந்த: இம்மருண்மாலை, 

கதிரவன்மறை மக்தனனே. காரிருள்பரக்ததுவே 

எதிர்மலையுரையுண்கண் ணெவ்வநீருகு, GRC. 

.. புதுமலர்புரைமுகத்தாய் போனா ர்காட்ளெதாங்கொல் 

ம்திய மிழ்க்அககிர்விழுங்க வந்ததிம்மருண்ம, லை.



கானல்வரி. i Fa 

8. பறவைப்பாடடங்கினவே பசல்செய்வான்மமறைந் தனனே 

- நிறையிலாகோய்கூர நெடுங்கணீருகு கசனவே 

துறுமலரவித்குழலாய் துறக்தார்சாட்ளெதாங்கொல் 

- மறலியாயென்னுயிர்மேல் வக்தஇம்மருண்மாலை. (க ௩) 

Ga wm. 

1. கைஷதவேலிக் கழிவாய்வந்தெம் 

'பொய்தலழித்துப் போனாசொருவர் . 

பொய்தலழித்துப் போனுரவரம் 

மையன்மனம்விட் டகல்வாரல்லர்.. 

2, கானல்வேலிக் கழிவாய்வந்து - 

நீநில்கென்றே நின்றாரொகருவர் 

_நீநில்கென்றே மின்றாரவரெம் 

.மானேர்கோக்க.ம்தப்பாரல்லா.. 

3, அன்னம் துணையோ டாடக்கண்டு . 

கென்னஜேக்கி நின்றாரொழுவர். 

பஅகதனா்கக்க ea apr oir ar 
- கெடுவ்சண்விட்டுப். Craig eed Res (ee) 

ப @ வாது, 

AL அடையல்குருகே யடையலெங்கானல். 

அடையல்குருகே: | யடையலெங்கானல். vest 

'உடைஇரைச்சேர்ப்பம். குறுகோயுரையாப். : 

அடையல்குரு ருகே , படையலெங்கானல். ~ (&@). 

5. ஆங்கனம்பாடிய அ ப ஆமிழைபின்னரும் ட் 

| “aragonite nas Bator eri : 

இர்தொடைச்செவ்வழி யரும்பாலைபிசையெழி இப் 

பால்இினிற்பாடியோர் பண்ணுப்பெயர்த்தாள்." (ear) 

1 துளாயர்விளரி கொடிக்குந்தீம்பாலை 

© இளிளேயிழ்கொள்ள வி௮த்தாயான்மாலை. 

...இளைகொயிழ்கொள்ள. வி ௮த்தாய்மன்னியெற் 

'கொளவல்லாயென் ன்னாவி கொள்வாழிமாலை,.



FO சிலப்பதிகாரம். 

ஃ, பிரிக்தார்செயிக்துலாத்த போருளினீழல் | 
இருஈகேங்கிவாழ்வா ரயிர்ப்புறச்காய்மாலை | 
உயிற்புறத்காய்கயோடு யுள்ளாற்முவெ ன்றன் 
or DL mS gC ob BC en டென்னாதிமாலை, 

5. பையஹணோய் கூப் பகல்செய்வான் போய்வீழ 

வையமோகண்புகதைய வக்தாய்மருண்மாலை 
மாலைசீயாயின் மணக்காசவராயின் 
ஞாலமோகல்கூர்க்க கதுவாழிரீமாலை, | (௧௪) 

எனக் கட்டுக் கானல்வரியிற் பட்த்தாஜேன்தின்றேல்வை 
ஜு மாயப்பொய்பலகூட்டு மாயத்கான் பாட.னாளென யாழிசை. 
மேல்வைத்துச் தன்னூத்வினைவம் அருத்ததாதலின் அவ்வுற்றஇய்... 
சண்முகத்தி. கவ்வுகைகெடிழ்க் தன்ஞாய்ப் - பெரழுஇங்கு.. கழிக்க 

தாதலின் எழுதுமென்னஅடனே யெமாசே ஏவலாள ௬டன்சூழ்ச 
சக் கோவலன் போயபின்னர் தாதலிழ்மலர்ச்சோலை யோதையா 

ws கொரியவித்துக் 3 கையற்ற Gln gp Glam on rut வையச்தினுட்புக் | 

ரேக் காதலுடனன்றியே மாதவி தன்மனைபுக்காள்.. ஆங்கு; மாயி 

ரூஞாலத் தரசுதலை வணக்குஞ் சூழியானைச் சுடர்ப்பூட்செம்பிய 

ன் மாலைவெண்ருடை கவிப்ப  ஆதிமால்வரை யகவையாங் கென 

வே. ர ர ரா ட . கானல்வரி மூத்தித சன 

  

 வெனித்கால்த 

  

கெடியோன்குன்றமுக் 'சொடிே யாள்பெளவமும் 

தமிழ்வரம்பறுக்த. BOTT DB 

மாடமதுமைாயும் பமீடாருறக்தையுவ் 

கலிகெழுவஞ்சியு : மொலிபுனம்புகாரும். 

அரசுவிற் திருக்க. வுலாசால்?றெப்பின். 

DTT MLD TD OT ‘wp gy Sone wr Bas 

.இன்னிளவேனில் வந்ததிவணென.. ள் 

-வளங்கெழுபொதியன் மாமுனிபயந்த' ம் 
இள ங்காற்தாத னிசைத்தனனாகலின். | 

war Qaidr Gry மைக்கன்ே சேனை. |



வேனிற்காதை: ௪௪ 

புகசாறுகோலங் கொன்ளுமென்பதுபோம். 

கொடிமிடை சோலைக் குயிலோனென்னும் 

படையுள்படுவோன் பணிமொழிகூற 

மடலவிழ்கானல் கடல்விளையாட்டினுட் 

கோவலஞனூாடக் கூடாதேகிய | 

மாமல நெடுங்கண் ,மாதவிவிரும்பி. 

- வானுறநிவக்த மேனிலைமருங்கின். 

2 வனிற்பள்ளி யேறிமாணிழமை - 

தெண்கடல்மாத்துச் தென்மலைச்சக்துக் 

தண்கடனிறுக்குக் தன்மைய வாகலிழ் : 

கொங்கையான்றிம௰் குங்குமவளாகக்து 

மைய சிறப்பிற் கையுறையேந்தி 

அதிராமரபின். யாஜ்சைவாங்கி. 

nara பாஉனண்மயங்கி | 

ஒன்பான்விருத்தியுட் டலைக்கண்விருத்தி. 

BST LIT OCOD MB விருக்கையளாகி 

_வலக்கைபதகாகைக் 'கோட்டொடுசேர்த்தி.. 

ப இடக்கைகால்விரல்' மாட. கந்தஜிஇச் 

செம்பகையார்ப்பே யதிர்வேகூடம் 

“வெம்பகை; நீககும் விரகுளியறிந்து 

பிழையாமாபி. னீரோழ்சோவையின் 7 

உழைமுதற்கைக்கொ யிறுவாய்கட்டி.. 

இணைகிளாபகைகட் பென்றிக்கான்இன். 

'இசைபுணர்குறிகிலை யெய்.தஜேக்கக் | 

-குரல்வாயிளிவாய் கேட்டனளன்றியும் 

-வான்முறைமருங்கி ஊைந்தினுமேழினும். 

உழைமுதலாசவு முழையிருகவு் 
GLH GIN IHG Bi ரூரலிமுகவும் 

அகநிலைமருதமும் புறகிலைமருதமும் 
அருகியன்மருதமும். பெருகியன்மருதமும் 

/ கால்வகைச்சாஇயு: ஈலம்பெறகோக்கி. a 

'மூவகையியகச்க' முறையிளிகழிப்பித் 1 

-இதத்திசைப்படும். தென்றிசைக்கரணத்துப்



௪௨. Pons Gan geo. 

புறக்கொருபாணியிற் துங்கொடிமயங்க். 

சண்பகமாகவி சமாலங்கருமுகை 

வெண்பூமல்லிகை வேரொடுமிடைந்த 

அரு செங்கமுநீ ராயிதழம்கச்திகை 

எதிர்பூச்செம்ம லிடைஙகிலத்தியாத்த . 

மூதிர்பூக்சாமை முடங்கல்வெண்டோட்டு 
விரைமலர்வாவியின் வியனிடமாண்ட 

ஒருகனிச்செங்கோ லஓுரவோனஞணையின் 

ஒருமூகமன்றியு முலகுதொழுதிழைஞ்சுக் 
திருமுகம்போக்குஞ் செவ்வியளாகி 

அலக்தகக்கொழுஞ்சே றளைஇயல்லது , 

பித்திகைக்கொழுமுகை யாணிகைக்கொண்டு. ப 

.மன்னுயிரொல்லா மகிழ்துணைபுணர்க்கும். 

'இன்னிளவேனி லிளவரசாள்வன் . 

அர்இிப்போதகத் தரும்பிடர்த்தோன்றிய 

.இங்கட்செல்வனுன் செவ்வியனல்லன் - 

புணர்ந்தமாக்கள் (பொழு இடைப்படினுக் 

-தணந்தமாக்க டக்துணைமறப்பினூ 

ஈறும்பூவாளி ஈல்.லுயிர்கோடலின் 

இறும்பூதன்மையஃ தறிக்திடுமின்னென 
் எண்ணெண்கலையு ene % 6 GN er Gung Be 

பண்ணுந்திறனும் புறங்கூறுகாவில் ... 

தளைவாயவிழ்ந்து தனிப்பதொமத்தின். ன 

விளைய ஈழ்மழலையின் விரித்துரையெழுதி.. 
. பசந்தமேனியள் படரு௮மாலையின் os 

வச் ந்கமாலையை வருகெனக்கூஉம் யத். 

தாமலர்மாலைத் , து ணிபொரு( Gl er @ av ir Bi. 

“கே ரவலற்களிக்சு ௫க் கெ ஈணர்கவிங்கென 

மாலைவர meus ‘Caan@ கடுங்கண் 

. கூலமறுகிற் கோவலற்களிப்ப... | 

-திலகமுமளசமுன். சிுகடுஞ்சிலையும் oS 

குழையுங்குமிழுங். கெர்வ்வை யுங்கொண்ட' 

மாதிர்வாண்டுகக்கு மரைஇய்கோச்சமொடு



வேனிற்காை ௪. PRL 

சாதலிற்னோன் றிய சண்கூவெரியும். 

புயல்சுமக்துவருந்திய பொஜிகதிர்மதியத்துக் 

Su BOTS BAS Bl சாமர்செவ்வியில் 

பாகுபொதிபவளக் திறந்துகிலவுகவிய 

உரசனமு.ச்தி னகைகலங்காட்டி 

வருகெனவக்து போகெனப்போகிய 

'கருகெடுங்கண்ணி சாண்வரிக்கோலமும் 

அச்இமாலை வக்ததற்கிரங்கிச் 

சிர்தைகோய்கூருமென் சறுமைநோக்கக் 

கிளிபுரை இளவியு மடவனஈடையும் 

களிமயிற்சாயலுங் arb cor orn ae 

செருவேனெடுங்கட் சலகியர்கோலம் 

PGSM AGS வுள்வரியாடலும் | | 

இிலம்புவாய்புலம்பவு மேகலையார்ப்பவும். . 

'கலம்பெருஅசுப்பினள் காதனோக்கமொடு. 

இறச்துவேராயவென் சிறுமைகோக்கிய 

புறத் துநின்றாடிய புன்புறவரியும் | 

Caren sua ip ge கா.துசேரளகமும் | 

ஒருகாழ்முத்துக் திருமுலைத்தடமும் 
மின்னிடை வருத்த ஈன்னுதறோன்றிச் 

:இதுகுறுந்கொழிலியர் மனுமொழியுய்ப்பப் 

'புனர்ச்சியுட்பொதிக்த கலாக்கருகலவியில் - 

இருபுதமொழிப்பொருள் சேட்டனள ரகித் 

களர்க்கசாயற றஐகைமென்கூக்தல்.. 

இன ர்ர்துவேருகிய் ளெர்வரிக்கோலமும் 

'பிரிச்துறைகாலத்துப். பிரிக்கனளாகி 
எண்ணு ப அகிளைகட் குத் தன்னுறு துயர 

| சேர்ந்துதேர்ந்துமைத்த Cixi Rash: பன்றியும். 7 

வண்டமர்கோதையு மால்புண்மயற்கக் . 

| குண்டவர்க்குரைத்த. காம் வரியும். : | 

அடுத்தடுத்தவர்முன். i Bua 

எடுத்தவர்திர்த்த. வெதெனுக்கோள்வரியும். 

ஆடன்மகே ளே. யாதலிஞயிழை



த . இலப்பதிகாரம். 

பாடுபெற்றவப் பைக்தொடிகனச்கென. 

அணித்தோட்டுத்திருமூகத் காயிஜையெழுஇய 

மணிக்கோட்டுத்திருமுக மறுத்தற்கிரங்கி 

வாஉயகெஞ்சத்து வசக்தமாலையும் 

கோடலார்கோதைக்குத் அனைக்துசென்னுமைப்ப 

மாலைவாரா சாயினுமாணிழை 

| காலைகாண்குவமெனக் க் சையதுகெஞ்சமொடு 

பூமலாமளிமிசை பொருக்தாதுவருக்இனள் 

மாமலர்கெடுங்கண் மாகவிதானென.. (௨௫). 

வெண்பா, 

செந்தா. மரைவிரியத் தேமாங்கொழு கொழுக். 

அக்தா, ரசேோரகம லரவிழக்--கெ ர்ந்கார். 

'இளவேனில்வக்தகா லென்னங்கொலென்றன். 

வளவே னில்கண்ணிமனம், . - (௨௯) 

ஊட.ஞாொல்லா: முருவிலான்றன்னாணை. | 

ROMO om oT DIG யில்சாற் o— 15 19. | 

. வேனிற்பானிற்கலந்காண் மென்பூர்திருமுககி கத்தைக் 

அானித்பாணித்கலக்தரய் காண், 

aan sare 

pops. 

  

கனாத்திறமுரைத
்தகாதை. 

eps reer e ttle. 

  

: கலிவெண்பா. 

அகளலைல்லா மரும்பனிற்முல்லை... 

- நிகர்மலர்கெல்்லொடு தாஉய்ப்பகன்மாய் ந்த 

மரலைம ணிவிளக்கங் காட் ஒடபிரவிர் ற் தோர். 

- கோலங்கொடியிடையார். சாங்கொளமேலைசாள் 

மாலதிமாற்முண் பறவுக்குப்பாலிளிப்பம் 

ல் பால்விக்கிப்பாலகன் முன்சேரிமா லதியும்.



கனுத்திற மூரைத்தகாசை, #@ 

பார்ப்பானொடுமனையா ளென் Cini eevee. 

டேற்பனகூமுசொன் ழஹேங்கமசக்கொண் 

டஉமரர்கருக்கோட்டம் வெள்ளியானைக்கோட்டம் 

பூகர்வெள்ளை சாகர்சங்கோட்டம்பகல்வாயில் 

உச்சிக்கிமான்கொாட்ட மூர்க்கோட்டம்வேற்கோட்டம் 

வசசிரக்கோட்டம் புறம்பணையான்வாழ்சோட்டம் 

ட Diab BY கோட்ட நிலாக்கோட்டம்புக்கெங்கு க் 

தேவிர்காளெம்மு௮ுகோய் திர்மென்௮ுமேவியோர் 

பாசண்டச்சாத்தற்குப் பாடுகடக்தாளுக் 
'கெசும்படியோ ரிளங்கொடியாயாகிலாய். | 
செய்தவமில்லோர்ச்சூத் சேவர்வரற் ங்கொடார் 
பொய்யுரையன்று பொருளுரையேகையிற் 
படுபிணந்தாவென்று பறித்சாள்கைக்கொணடு 
 சுடுகாட்டுக்கோட் 2 ட்த்துத தூங்கிருளிற்சென்றுங் 

கிடுபிணக்இன்னு மிடர்கினிப்பேய்வாங்கி 

மடியகத், இிட்டாண் மசவையிடியுண்ட 

மஞ்ையபோலேங்இ. யமுதாளுக்க்ச்சா த். கன் 
-அன்னைடீயேங்கி: யழேலென்றுமுன்னை . 

். உயிர்க்குமுவிகாணா. யென்றக்குழவியாயோர் | 
குயிற்பொதும்பர்நீழம் கு௮கவயிரப்பின்றி 

மாயக்கும்வி யெடுத்துமடி திரை த்.துத் 
. தாய்கைக்கொடுத்தாளஜ். தையலாயே ட 
மறையோன்பின்மாணியாய் வான்பொருட்சேள்வித். ் 
அழறைபோயவர்முஒ.ந்த பின்னரிறையோனும் 

_தாயத்தாரரோடு வழக்குரைத்துத்தந்தைக்கு 

 தாய்ர்க்கும்வேண்டுங் கடன்செய்அுமேலைகா ள் 

. தேவக்தியென்பாண். மனைவியவளுக்குப்.... 
: பூவக்கவுண்கண் பொதுக்கென்றுமேனித்கன். 

: pour Gl oreo ti சாட்டியென்கோட்டத்சு. 3 
நீவாவெனவுரைத்து. நீங்குதலுர்தாமொழியாள். 

- ஆர்த்தகணவ” னகன்றனனாய்ப்போயெங்குக் 

_ இர்த்தத்துறைபடிவே: னென்றவனைப்பேர்த்தில்கன் 

_மிட்டுக்கருவா. யெனவொன்றின்மேலிட்டுக் :



சிலப்பதிகார tb: 

சோட்டம்வழிபாடு கொண்டிருப்பாள்வாட்ட ருஞ்சிர் 

கண்ணகிகல்லாளுக் குற்றகுறைடுண்டென் 

ஜெண்ணியகெஞ்சத் இனையளாய்ஈண்ணி 

அறுகுசிறுபூளை செல்லொடுதாஉய்ச்சென்று 

பெறுகைசணவனோ டென்றுள் பெறுகெனச் 

_ கடுக்குமென்னெஞ்சங் கனவினாலென்கை : 
பிடித்தனன்போ யோர் பெரும்பதியட்பட்டேம் 

- பட்டபதியித் படாததொருவார்த்தை. 

யிட்டனரூரா ரிடுசேளிட்டென்றன்மேல் ப 

Cara ne posit இங்சென்ற அகேட்டுக் . 

காவலர்மு ன்னர்யான் கட்டுறைத்தேன்சாவ லஜனே 

ரர்க்குற்றதங்குமொன் அண்டாலுரமையாடேன்... 

- இக்குற்மம்போலுஞ் செறி தோடி இக்குற்ற.. 

முற்றேனோடுற்ற வறவனோடியானுற்ற — 
-கற்றிறங்கேட்கி னகையாகு ம்யொற்றோடீ இ. 

கைத்தாயுமல்லை கணவற்கொருகோன்பு 

பொய்த்தாய்பழம்பிறப்பிற் போய்க்ககெவுய்த்து். 

கடலொகொவிரி "சென்றலைக்குருன்றின். 

மட்லவிழ்நெய்தலங், கானற்றடமுள . 

சோமகுண்டஞ்சூரிய குண்ட த் துறைஞழ்கிக். 

ப காம்வேள்கோட்டந் தொழுகார்கணவசொடு 

salen Dias GREE BED SUT . 

'போகஞ்செய்பூமியிலும். போப்ப்பிறப்பர்பாமொருகாள் 
அதமென்ற” வணியமிழைக்கவ்வாயிழையா ren 

Geir por A Hb s பின்னரோகீடிய...... 

காவலன்பேலுக். கடைத்தலையான்வர்துகங் 

கோவல்னென்மருளோர். Ope cere ere ae we 

பாடமைசேக்கையுட். புக்கு, த்தன்பைக்தொடி.... 

 வர்டயமேனி வருத்தங்கண்டியாவும். ப 

சலம்புணர்கொள்கைச். சலதியோடாழுக். 

குூலந்தருவான்பொருட். குன்றக்தொலைக்க. 

_இஒம்பாசொணுக் சறுபென்த்கென்ன்.. 
  

தீ உ கணவன்னோளென்றால் என்றும் 5 பாடமுண்ட:



கனாத்திறநமுனை ச் சகாதை. slay 

கலங்கேழ்முறுவ னகைகலங்காட்டிச் ட்ப 

சிலம்புளகொண்மெனச் சேயிழைகெளிச் 

- சிலம்புமுகலாகச் சென்றகலனோ | 

லெர்தபொருளீட்ட லுற்றேன்மலர்ச் தர் 

மாடமதுரை யகத்துச்சென்மென்னோடிங் 
கேட்லர்கோதா. யெழுகென்னகீடு 

-வினைகடைக்கூட்ட வியன்கொண்ட ரன்கங்சூர். 

| கனைசுடர்கால் சியாமுன்... 

  

“ கேரிசைவெண்பா, 

காதலி « ி கண்ட கனவு கருகெடுங்கண் 

ion FM Sor சொல்லை வறிதாக்க-.-மூதை 

விணைகடை. கூட்ட வியன்கொண்ட ரர் சங்ஞூல் 

கணை சுடர்கால். சீயா ¢ முன். 

| ச௭க்திறமூரைத்தசாகை 
— YAR ர 

  

சாகொண்காதை. 

  

வான்கண்விழியா வைகறையாமத்து : 

_ மின்.ஜிகழ்விசும்பின். வெண்மதிநீக்கக் ... 

. கறரிருணின்ற. கடைகாம்சங்குல் ர 

ஊழ்வினைக்கடைஇ.யுள்ளக்து£ப்ப 

ஏழுகுத்தகரு மெ௫னக்கவரியும். . 

'தர்மயிரன்னமுச். அணையெனத்திரியும் 

தர்ஜொக்யின்ற, சகைசால்றப்பின் 

"நீணெடுவாயி னெடுங்கடைகழிக்காங் .. 

சணிளெரரவி னறிதுயிலமர்க்த 

. மணிவண்ணன்கோட்டம். வலஞ்செயாக்கழிக்து 

-பணையைக்ே கரங்க பர 'சலைப்போதி. 

aol Bap hip ஒறவோன்றருமொழி. 

அக்த.£சாரிக. MDD ER ET FD Did 

இந்திரனகார மேழுடஸ்பபோரக்கிப்.. a



௪௮ | சிலப்பஇகாரம்: 

புலஷண்டறெக்து பொய்யாவிரதசன் 

SAVES SOs தடங்கியகொள்கை 

மெய்வகையதிர்க விமுமியோர்கு8ீஇ 

ஓவகைநின்ற வருகுத்தானத்னுசி 

சந்தியைந்துக் தம்முடன்கூட்டி 

வக்துதலைமயங்கிய வான்பெருமன்றத்துப் 

பொலம்பூம்பிண்டி நலங்கிளர்கொழுநிழல் 

நீரணிவிழவினு கெடுக்தேர்விழவினும் : 

சாரணர்வருஉக் தகுதியுண்ட ரமென 

உலககோன்பிக ளொருங்குடனிட்ட 

இலகொளிச்சிலாதலக் கொழுஅவலங்கொண்டு 

மலைகலைக்கொண்ட. பேரியாறுபோலு. 

முலசவிடைகழி Quin mG oo a 

சலையிலாளன் காமர்வேனிலொ0 

மலையமாருக மன்னவற்கறுக்கும் 

பன்மலகடுக்கிய ஈன்மலர்ப்பக்கர் 

இலவர்திகையி னெயிற்பூறம்போக்கி 

சாழ்பொழிலுடுத்த கண்பதப்பெருவழிக் 

காவிரிவாயிற் கடைமுகங்கழிந்து ன சோ 

குடதிசைக்கொண்டு- கொழும்புனற்காவிரி 

வடபெருங்கோட்டு மலர்ப்பொழினுழைக் து 

BHO FEEL BSI கவுக்திப்பள்ளியோர். ச | 

பூமாப்பொதம்பர். பொருந்தியாங்கண் Ss 

-இறுகொடிதுசப்போ டினைந் கடி வருக்இ 

-நனும்பல்கூந்தல குனும்பலவுயிர்த்து. 

முதிராக்கிளவி முள்ளெயி. றிலங்க 

மதுரைஞாதூர் யாதெனவினவ' க 

, ஆறைங்காவதசம். மசகாட்டும்பர் 

நாறைங்கூக்த ox aim anh SO) go Bs ள் 

சேமொழிதன்னொடுஞ் சறையகத்திறுந்த 

காவந்திகையைக் கண்டடிதொழுதலும். 

உருவுங்குலனு முயர்பேரொழுக்கமும்.. ப 

பெருமகன் நிருமொழி: பமமாரோன்பும்



தரடுகாண்காதை. ௪௯ 

உடையீரென்னோ வுஅகணாளரின் 

கடைகழிக்இங்களங் கருதியவாறென 

உளையாட்டில்லை யு௮தவத்திர்யான் 

ம துரைஞதூர் வரைபொருள்வேட்கையன். 

பாடகச்றேடி பாற்பகையுழவரக் 

காடிபையிட்ட. கரடுநீர்கழிதற் 

கரிதிவள் செவ்வி யறிகுணர்யாரோ 

உரியதன்றீங் கொழிகெனவொழியிர் 

மறவுரைநீர்த்த மாசறு கேள்வி. 

யறிவுரைகேட்டாஙி கறிவனையேத்தத் ' 

தென், பிசை ஈன்னாட்டுச் இது ர்மதுரைக் 

கொன்றியவள்ள மூடையேனாகலின் 

LTT Saree alles iE GALL, Bites tLG Got Gar 

Sires Ben யயைக் கைதொழுதேத்து 
அடிகணீரே யருளுதிராயினித் 

தொடி வளை த்தோளி அயர்தீர்ச்தேனென' 

கோவலகர் ளுய்” கொண்டவிக்கெறிக்.. 

'சேதக்கருவன- யாங்கும்பலகேண்மோ. 

வெயினி௰ம்பொரு மெல்லியற்கொண்டு 

பயில்பூக்கண்டலை படர்குவமாயின் 

eam IE pbs கிறங்ககழ்குறியைச் 

சண்பகறிறைத்த காதுசேர்பொங்கர்ப் 

பொய்யறைப்புுத்னுப் போஜ்றுமாக்கட்ருக். 

கையஅஅன்பக். காட்டினுக்காட்டும்.. | 

r 5 செம்மலி ஜெ. தல்னெர்கழிவோர் 

a ம்பழ்ம்பகை முட்டினுமுட்டும் 

மஞ்சளுமிஞ்சியு மயங்கரில்வலையத்துச் ். 

செஞ்சுளைப்பலவின் பரற்பகையுறுக்கும். 

சயனெடுங்கண்ணி காதற்கேள்வ. ர 

வயலுழைப்படர்குவ மெ னினேயாங்கு ... 

நகாதிலஞ்ிப் லாக் 

நிர்சாய்கவ்விய செடும்புறவாளை... 

      

கலங்கலுமுண்டிக். கரரிகையாங்க ண்ட... 

 



Go. சிலப்பதிகாரம். 

கரும்பிற்றொடுத்த பெருக்தேன்சிசைக்து 

சுரும்புசூழ்பொய்கைத் தூடீர்கலக்கும் 

அடங்காவேட்கையி ன.நிவஞரெய்தக் 

குடங்கையின்மொண்டு. கொள்ளவுங்கூடும் 

Gomi குவளையம்போதொடு. 

பொறிவரிவண்டினம் Our Gt su sons 

'கெறிசெல்வருத்தத்து நீரஞரொய்தி . 

அறியாதடியாங் கிடுகலுங்கூடும் | ன 

oF OG [OLE or யியக்கந்தன்னில்... 

பொறிமாணலவனு ஈர்தம்பேரத்று. 

காழடியொதுக்கத் அனறுகோய்காணில் 

சாஜ்தருதுன்பர் தாங்கவு மொண்ணா ... 

வயலுஞ்சோலையு மல்லஇியாங்கணும். 

அயல்படக்கடக்கு கெறியாங்கில்லை 

'கெறியிருங்குஞ்சக வெய்யோளோடு. ன 

குதியறி் சவையவை குறகாதோம்பென.. 

தோமறுசடிஞையுஞ். சுவன்மேலஅவையும் 

காவுக்தியைகைப் பீவியுங்கொண்டு ப 

மொழிப்பொருட்டெய்வம். வழித்தனையாகெனப் 

'பழிப்பருஞ்சிறப்பின் வழிப்படர்புறிக்தோர் ONE 

கரியவன்புகையினும் புகைக்கொடி தோன்.றினும் | 

ofa Gr @ ou areti தென்புலம்படரினும். வ் 

கால்பொருநிவப்பிற் கடுங்குரலேற்றொடு .. 

| சூன்மு.இிர்கொண்டுப்' பெயல்வள்ஞ்சப்பக் . 

'கூடமலைபிறந்த. கொடும்பஃருரமொடு ன ட 

கடல்வளனெதிரக். கயவாய் நரிக்கும் ம். 

கரவிரிப்பு அகீர்க் கவெல்வாய்த்தலை . | 
-ஐவிற்க்தொலிக்கு. மொலியேயன்தியும் Me 

. ஆம்பியுங்கொரும் விங்கசையேற்றமும். 

இங்கு நீர்ப்பிழாவு: மொலித்தல்செய்யா 

கத் னிச்சென்னெற். ௧௬ ம்புரூழ்மருங்கின் 

: பழனத்தாமரைம் OLD RST! Se 

: கம்புட்கோழியுங் கனைகுரனாரமைாயும்' 

செங்காலன்னமும். பைங்காற்கொக்கும். .



நாகொண்காதை: ட Ge 

கானக்கோழியு மானிறக்காக்கையும். ப 

2.07 GH LPT Bb புள்ளும்போதாவும் - 

வெல்போர்வேக்தர் முனைவிடம்போலப் 

பல்வேகுமுக்குரல் பரந்தவோதையும் - 

உழாஅுண்டொளி யுள்புக்கமுக்திய ... 

கழாஅழயிர்யா; த்கைச் செங்கட்காரான் -: 

சொறிப்றமுரிஞ்சப். YAO eBay op ட 

குமரிக்கூட்டிற் கொழும்பல்லுணவு 

தவரிச்செர்தெற். காய்த்தலைசொரியக் _ | 

'கருங்கைவினைஞ' ருக் BOWLER. 

ஒருங்குகின்றுர்க்கு ம மொலியேயன்றியும் 

, கடிமலர்கடிந்து முடிகாறழுத்தில். | . 

NF lim YCM 5 SET (1h மாகமுக்தோய்க்து . 

சேமுடுகோலமொ0ு வீ௮பெற்ததேரன தில் 

செங்கயளெடுக்கட் ன்மொழிக்கடைசியர் 

வெங்கட்டொலைச்சய விருந்திற்பாணியும்.. 

'கொழுங்கொடியறுகையுங் குவளையுங்கலக்து. ட 

-விழுங்குகதிர்ே தாடுத்த விரியல் சூட்டிப். 

பாருடைப்பனர்போற் பரிச்சுனர்தொழு 

ஏரொடுகின்றா சோமங்கலமும் ப 

அி்கதுகால்குவித்தேர். கரிகடாவுனு த்த. 

பெருஞ்செக்கெல்லின் முகவைப்பாட்டும்... 

.தெண்கணைப்பொருகர்' செருக்குடனெடுத்த 

| Ln ator oem (1p ip aff ear மகிழ்சேயோதையும் | 

பேறியாற்றடைகரை. நீரிற்கேட்ட... 

“இர்வகெஞ்ச்மோ: ட வலங்கொள்ளார். 

உறைப்புலிக்கொடித்ே ச ரூர்வோன்கொற்றமொடு - 
'மழைக்கருவுயிர்க்கு. மழத்திகஓட்டின் ப 

மழறையோராக்கிய. OM GTA HCOOH : 

Depywion மெல்கணுல்போர்த்த.. 

மஞ்சுசூழ்மலையின். மான்த்தோன்று... 

மங்கலமறையோ ரிருக்கையன்றியும்.. 

பரப்புகீர்க்காவிரி. பாவை தன்புதல்வர் 

இமப்போர்சுற்றமும். புசப்போர்கொற்றமும்



சிலப்பதஇகாரம்: 

முழவிடை விளைப்போர் பழவிறலூர்களும் 
போங்கழியாலைப் புகையொடுபரந்து 

மங்குலவானத்து மலையிற்மோன்்றும். 

ஊரிடையிட்ட காடுடன்கண்டு.. 
EM OK BLDG OY கடவாராூப் 

பன்னா டங்கிச் சொன்னாளொருகாள் | 
Bow us nes gi விற்றுவேருகிக் . 

குரங்கமையுடுத்த மரம்பயிலடுக்கத்து - 

வானவருதையும் பூகாொரு தைப் : 

பட்டினப்பாக்கம் விட்டனர்நீங்காப் 

பெரும்பெயரைய சொருங்குடனிட்ட ட 
இலங்கொளிச்சிலாதல. மேலிருக்தருளித் 

.பெருமகனதிசயம் பிறமூாவாய்மைத்.. 

தரும்ஞ்சாற்றுஞு. சாரணர்தோன்றம். ட்ப 

பண்டைத்தொல்வினை பானுகவென்றே | 

கண்டறிகவு ந்தியொடு. காலுறவிழ்க்தோர்.. 

 வக்தகாரணம் வயங்யெகொள்கைச். : 

| இந்தைவினக்கிற் நெரிர்சோனாயிலும் 

ஆர்வமுஞ்செத்றமு. மகலதீக்கிெயெ ப் 

வீ.ரனாகலின். விமுமங்கொள்ளான்... 

: கழிபெருஞ்தெப்பிற் கவு இகொளாய் ' 

ப ஒழிகென்வொழியா, தாட்டும்வல்வினை 

இட்டவித்தி Oar Bis gab si B 7 

் ஒட்டுங்காலை. புதிர்க்கவுமொண்ணா 

'கடுங்கானேர்வெளி யிடுஞ்சுடரென்ன... 

“ஒருங்குடனில்லா. வுடம்பிடையயிர்கள் 

அறிவனறவோ. னறிவுவரம்பிகக்கோன் . 

செறிவன்சினேர்திரன். எித்தன்பகவன்- 

திருமமுதல்வன் த்லைவன்றருமன். ப்ட் 

: 'பொருஎன்புனிதன்.. பரக்க ப வன். 

fs Gon oir enG poner ஏன தஇிரொயகன்.... 
ப்ரம் GET IT OB SOT பசத்திலொளியோன் 

் தித்துவன் சாத் தவன். FUL UME LT Mt oH 

ட் சித்தன்பெரியவன். செம்ம் றிகழொலி.



(on (bla on 

இறைவன்குரவ னியல்குணனெங்கோஃ,. 

குறைவில்புகழோன். குணப்பெருக்கோமாட a 

சங்கரனிசன் சயம்புசதுமுகன் 

அங்கம்ப தா னருகனருண்முளி 

பண்ணவனெண்குணன் பாத்தில்பழம்பொருள் 

விண்ணவன் வேத: முதல்வன்விளங்கொளி | 

,ஒஇியவேகத். கொளியுறினல்லத ..... .. 

போதார்பிறவிப் பொதியஹையோொனச் 

சாரணர்வாய்மொழி கேட்டுத் சவருதல் 

காவுக்தியையுந்தன். கைத்தலைமேற்கொண்டு 

ஒருமூன்றவித்தோ னோதியஞானத். .... 
இருமொழிக்கல்லதென் செவியகக்தியவா 

காமனைவென்றோ ஞபிசத்தோரெட்டு 

நரமமலலது 889 

  

ஐவமரைவென்றோ னடியிணையல்லது 

'கைவ்ரைகாணினுங். காணாவென்கண் 

அருளறம்பூண்டோன் திருமெய்க்கல்லதென் 

பொருளில்யாக்கை: தமிபிற்பொருந்தாது 

குகன். ar Ganson wor. ae 
இருகையுங்கூடி யொருவழிக்குவியா | 
லர்மிசைகடந்த. மலாமிக்கல்லதென் , 2 

 தலைமிசைய௪9. தோனணிபொருது : 

இன தியிலின்பத் திறைமொழியல்ல. 
மஅகரவோஇ மனம்புடைபெயரா 
fee யேத்தக்கேட்டதற் 
இதாரன்றியமாகவ: னுயர்மிசையோங்கி 
வந்தோ Be GUID திணிலநீஙகிப் 

,பவந்தருபாசம். கவுக்திகெடுகென் ட ப் ன 

MBS TOT pL படர்பவற்றொழுது ப 
பந்தமறுகெனப் பணிர்சனர்போர்து... 

'காரணிபூம்பொழிற், காவிரிப்பேரியாத்று.. 

உீரணிமாடத்து. 'ரெடுக்துறைபோ௫ 

மாகருங்கணவனு. மாதவச்காட்டியும் 

த இர்நியமத் கென்களாயெய்திய 

   



சிலப்பதிகார: அகாரம்: 
-2க்கைப் பூம்பொழிலிருக்கழி. | 

Git FZ oy வறுமொழியாளனொடு : ் 

“கொங்கவிர்பூம்பொழிற் கு௮சனர்சென்றுழி 

காமனுச்தேவியும் போலுமீங்கிவர் 

ஆரொனக்கேட்டே. யறிகுவமென்றே : 

விலை ட்விளை ம ம் 

கோற்றுணல்யாக்கை கொசிதவக்திருடன் 

ஆற்றுவழிப்பட்டோ சாரெனவினவவென்” 

LOE BON ET vot TF மானுடயாக்கையர் 

பக்கநீங்குமின் பரிபுலம்பீரென ப்பி 

உடன்வயிற்ஜோர்க சொருங்குடன்வாழ்கிகை 

கடவதுமுண்டே கற்றகிக்த!ொஒனக் 

திமொழிகேட்டுச் செவியகம்புதைத்தும். 

காதலன்முன்னர்க் கண்ணக௫நடுங்க. 

என்ளுர்போலு.மிவ சென்ஹுங்கோகையை .. 

முள்ளுடைக்காட்டு. முனகரியாகெனக். 

கவுகந்இயிட்ட தவக்தருசாபம். ..... 

கட்டியதாதலிற் பட்ட்தைய்தியார்!. 

கு௮கரிகெடுங்குரழ் கூவிளிகேட்டு. . 

கறுமலர்க்கோதையு கம்பியுகடுக்கி 

கெறியினீங்கியோர். Eran go’ 

அ.நியாமைய்யென் றியல்வேண்டும் 

செய்தவத்திர்ுக் திருமுன்பிழைத்தோரர்க். | 

குய்இக்கால மூரையீரோவென: ப் 

அ.றியாமைய்யி. னிழிபிறப்புற்றோர். 

உறையூர்கொச்ச. யொருபுடையொதம்கப்' 

பன்னிருமதியம் படர்கோயழந்தபின் 

முன்னையுருவம் பெறுகவிங்கிவரொன 

சாபவிடைசெய்து. ,தவப்பெருஞ்சிறப்பின் 

'காவுக்தியையுச்: 'செவியுள்சனவலும். ட 

முறஞ்செவிவாரண முன்சமமூருக்கிய 

புமஞ்செவிவாரணம்: idan PSO gon. 

௬ இ 'காகொண்கானஜை 

oe eb Aus ஐ 

 


