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இஃது 

இருகெல்வேலி 

முருகதாச சுவாமிகளென் ௮ம் திருப்புகம்சுவாமிக 

ஸ்ரீமத் - தண்டபாணி சுவாமிகள் 

அருளி மசய்து 

கேரிசை வேணபா 

ஆனாத மெட்ச்சொ லரிச்சர் தான் கதையைப் 

பானாறும வெண்பாளிற் பாடினான்--மரனாகைத் 

தேவர்தலைக் கங்கை குலச் செல்வன் ஜெரிஈதசமிழ் 

காவலிமை சாரா யணன்;
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சிறப்புப்பாயிரம், 

Boo gi 

GHG sj010 ward $ Hares 

IDS T- 1-1 BCA & 579 anor ant wait 

அருளிசசெய்த.து. 

௮றுரககழிதெடிலடியாசிசிய விருகதம 

சரபூத்த லையமிசையுணமைமுதனன்மையெலாரநதிகழக்சாத்த : [ன் 

போடூத்தமிவசதனரிசசக இரன்மான்மியக்கதையைபடிறங் சசெ.்ஜா 

கராபூத்தபொழிறபு துவை 2மவருணாசலவள்எல்களிக்கவின்ற 

நா பூ ச்த சர சாயணப்புலவனமுதறபாவினயக்கமாதோ. 

இ ல ன் 

BAC rr மகாவித்துவான் மீனாட்சுக் தரம்பிள்ளே 

௮வர்கள் மாணாக்கீருளொருவ.ராயெ 

மகர-ஈ.ர-[ீ. தியாகராஜசெட்டி யாரவர்களியற்றிய து 

௮று?ர்சகழி கெடிலடியாசிரியவிருகத்தம், 

பொய்பாதபேரறம்பூண்டயோத் நெகரினிசாண்டபூபாலனற 

ளைபா.தபுகழ்க்கன,சயைசசெக தமிழின வெண்பாவானலக்கச செய்தா 

னெய்யா தபெருவளஞசேபு.துவைககா்க௨ ருதிலகமென்னஉர்தோல் 

௨ ஈச சதபோறிஞர்புசழ்சாசாயணனு காற்கிவிவல£லோனெ,



இஃது 
இரிசரபுரம மகாவித்துவான் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ மீனட்செஈதரம் 

பிள்ளையவர்கள் மாணாச்கருளொருவராகிய தஞ்சைமாககரம 

யஸ். பீ,ஜி காலேஜில் தமிழ்த்தலைமைப்புலமைஈடாத்தும் 

மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ மு. ஐயாச்சுவாமிபிள்ளையவர்களாலியற்றியது, 

௮றுசீர்ககழிகெடி லடி யாரரியவிருத தம். 
௮ருமைசெறியக்கரஞ்சொற்பொருளியாப்புவணிதொடையலடுகமிமேலாங் 

கருமைமிகுமயில்வேலைக்கச ததேக துங்கடவுடி ர௬ுக்கருணையாலே 

பெருமையரிச்சசதிரன றனசர்தையைவெண்பாவாகபபிறஙசசசெயதான 

தருமமவளர்பு துவையருணாசலவேடருகாராயணபபேர்சான்றோன் 

இஃது 
மேற்படி. கஞ்சைமாாகரம் மூனிசிபாலாபிசுக் சளர்க்காக 

யிருகதவரும் கலயரணசுகதரமய்யரவர்கள் ஹைஸ்கூல 

பிரதமபண்டி தருமாகிய 

மகா-ஈ-௱-்ரீ உலகநாதபிள்ளையவர்களியறறிய து. 

ஆசிரியப்பா, 

நிலமுதன் மன்னுமலர்நிகர் மாட்சிப் 

பறபலகுசவர் பாறசென்றடைநஈது 

ஈற்பலகறகுரன் மாணவரேப்ப்ப 

நால்வகைமலசில் வாலிதிற்சென்று 

தண்டேனுகரும வண்டின்மொெகுதிக 

டேங்கமழ திலகஈ தைஇ ஈலஈதிகம் 

மதிவாணுதலார் மூகச்செவ்விக்குடைஈ 

துலசலர் தூறறலொழித்தற்கெண்ணுபு 

லொருதாணீர்சின் மொருமையிற்றவஞ்செய் 

மூண்டகமலசிற கண்மியில்கொளளு 

மள்ளற்கருஞ் சேறறணிவயல்புடைசூ 

ழண்டர்க்சமுதக் சொண்டியளித்த 

தெண்டிசைப்பரவையைச் சேோமருக்கசைஇய 

மலர்தலைச் ரத்தி மாரிலமகட



(6) சிதப்புப்பாயிரம். 

னலாகிழித்தட்கு மணிமணிப்பாவையாம 

பன்னரும வளங்கடுன்னிய பு துவையிற் 

பொறைகுணம வாய்மை புலமையிவற்றொடு 

மன்னுமா திவமே வடிவெடுததாங்கு 

வலம்புசி ஈநததின மணியெனவுதித்தோ 

ஸளக்கருங்கலவி யளக்கரிற்படி.ந 

திவனறியாகன வெழுததோடிலக்கெ 

மெவனுளவென்றே யாருமிசைபபத 

தொல்காபபியமொடு பல்காபபியமூ 

நவையறபபயின்ற நனனாவலவன் 

பனிவார்சீமயத் தஇமயமபயநத 

பைங்கொடி. படரும் பவளமாலவமாயின் 

குளக்கண் முளைவேல் குளிசடி.நீழலை 

யுருகெழுபவவெயி லொழித்தறகடைக்தோன 

சறபகரநதேனு கமலை ஈலவாணியுங் 

கரத்தின முகததிற கமழகாவிலுமுறை 
யிப்பார்புகழு மபபாவுமகழ 

வசிச்சகஇரன்ற னரிய ஈறகாசையை 

முதற்பாவதனான் மொழிஈதனனாக 

வுச்சிமேற புலவாசூடி. 

மெசசு காராயண மெய்ததவத்தோனே, 

இஃது 
மேற்படி. தஞ்சைமாஈகர் வடக்குவாசல் யஸ், பி, ஜி, ஸ்கூல் 

தமிழ் உபாத்தியாயர் 

மகா-௱-௱-ஸ்ரீ இராமையா வஸ்தாதவர்களியற்றியது, 

வெண்பா, 

காவலர்போற் றும புதுவை காராய ணபபுலவன் 

காவலரிச் சநதிரன்மா காைதனைப்--பூவுலகற் 

கற்றவரு மறறவரும் காதலுற வெண்பாவாய்க 

குற்தமறச் சொண்னான் குறித்து,



சிறப்புப்பாயிரம். (7) 

இஃது 
மேற்படி. தஞ்சைமாராகர் கருந்திட்டாங்குடி. 

மகா-ஈ-ஈ£-ஸ்ரீ மருதப்ப செட்டியாசவர்கள் குமாரர் 

மகா-ஈ-௱-ஸ்ரீ கண்ணுசாமி சேட்டியாரவர்கஜியற்றியது, 

வெண்பா, 

மெய்சொல்லி வாழ்ந்துலகோ மேன்மையுற வேகினைநது 

பொய்சொல்லா மன்னன் புகழவெண்பாச--செய்தனனோர் 

நறபுதுவை யில்வளரு காரா யணஈசமக 

கறபதருப் போன்ற கவி, 

இஃது 
மேற்படி தஞ்சைமாரநகர் மகாவிததுவான் மதுரைமுதது 

உபாததியாயரவர்கள் மாணாக்கரும சாலியமங்கலம 

போஸ்டுமாஸ்டரும் விததுவானுமாகிய 

மகா-௱-௱-ஸ்ரீ து. வி, கோபாலசாமி நாயுடவர்களியற்றிய து, 
௮றுசீர்கசழிரெடிலடி யாசிரியவிருததம. 

முதுக்கோட்டைக் கரததேச் தெம்மருட்கோட மமொானாமமுதலிலொனற 

விதுககோட்டைக கதைவிரித துவெணபாவிறபுகழேச்திவிளங்கச்செயதான 

மதுககோட்டை யரிக்குலஙகள் வளைததாடட வழிநதோடிவளருஞ்சோலைப் 

புதுககோட்டைத் தலத்துரையும புனித காராயணணாம புலவாகோனே, 

  

இஃது 
ப்துக்கோட்டை ஸமஸ்தானம ஸ்கூல் இன்ஸபெக்டர் 

மகா-௱.ஈ-ஸ்ரீ ந, உலகனாத பிள்ளையவர்களியற்றியது, 
கேரிசை ூரியப்பா, 

இருவளர் கமலச் செழுமலர் மீமிசைப 

பொருவளர் பொதும்பர் பொதுளியமரா அத்த 

நறுங்கனி விண்டு காற்றிய தீஈதேம் 

உறுங்களிவோடே யொழுகிய தோற்றம் 

அர்தசக்கொட்பினர் ௮மரர்களெல்லாஞ் 

செந்தழனாப்பண் செவ்விதினவி சொரிஈ 

தரு தவஞ் செய்திவ ணடைபாக்கு ஞற்றிய 

பெருஞ்செயலெனத்திகழ் பெட் பு.றா உம்புதுவையிற



(8) இறப்புப்பாயிரம். 

புகழையு முததையும பொதுவினோக்க 

திகமமணி யொளியிற brs gs 215568 or 

மூததுககறுபப பிள்ளை பெளுமொமி 

யுத்தம குணாவா னுஞறறிய தவபபயன 

திரண்டேசருருவாய்ச சென்மிததாங்கு 

வருமகாயோக்ய வரசுகுமாரன 

பஙகமிலுயிர்களைப பார்வையினளித தலில 

௮ங்கயற கணணியாம ௮மமை பதநதொழுஉம 

இ௫கிதசீல னிசைபரிபாலன் 
சங்கவிலாசன் சர்வானுகூலன 

மேலாமிசத வேழம வாககுதிரைக 
காலாட் படைவிரி கவினிசைவெண்குை 
கருதலர்மணிழு£டி யிடறிய கலபபைப 

பொருவிறபடையான் பொய்யையும்படையான 

இசபபோா கொண்மாறிசைக்கு ஈனமுசசான் 

பு, பபோனெனபபலர் போறற வாழ்வுறமோன 
இசமுறு வெய்யோன தீயோன் களங்க 

மசபென மூன்று மன்னரைபபழிதத 

இமயசசிமயத தினனதி மரபான 
சமயததுதவு மேழிபபதாகையான 

மாதர்கட்குவளையும மாதாகட்குவளையும 

Csr ger om ws துயலவரூஉமார்பினன 

பூவின்கிழததிபொருஈதியவாயிடை 

ஈசவினகிழத திரணணாளெனன 

மொழியுகர்வெளச (ips sen SEC ETL 

விமுமியஇருகிதிமேவியஈகுணண் 

உயிரவரினுக்குற ளேரடல்போலச் 

செயிர்தீரிவனமுன செகதமிழ நாவலா 

வசினவா கலியெலாம வசய்வறண்டோமடும் 

அ௮ருமையி னிவனை யின்றாளேதறதருய் 

அபபாவப்பா வெனவதிசயத்தால் 

அபபாவுபிள்ளை யெனப்பெயர௯ மப 

சத்தியனாமரிச சநதிசன் சரிதம் 

நித்தியமியாவரும் கினைவினிற்பதித்



சிறப்புப்பாயிரம்.' (9) 

தய்யவுந்தான்டாச! லுறமோசெல்லாஞ் 

செய்ய சொர்க்கத்தைச் செயிததரசாளவும 

எண்ணுபுமுதற்பா வியறறுகென்னா 

புண்ணிய னருணா சலவம்புயனருள 

நாற்கவி வல்லகா சாயணேரதான்குரு 

பாற்கவி ஈல்ல பத்திமை பூண்டோன 

கலஈதிகழமுதும பாகுகறறேனுங 

கலகது குழைததால் கஇசைததமிழ் கழறுவோன 

நாவலசோதுஈன் கியாதத பன்னூலும 

ஆவலோ டி. தறகணையாகா வெனன 

பொருட்சுவை சொற்சுவை பொதுளியாவருஃ 

இருமுடி துளககு.।உந இவய பரவலன் 

தெய்வத மறைக டினமு மேத்தெடுக்குஞ் 

சைவூகாமணி சண்முகறறொழுவோன் 

இவனைபபோன்முழு வெண்பா விசைககா 

தவமே யரைவெண் பாவறைகத னாத 

செகநாப போதா ரெனத தெரிந தஇகனோர் 

முூனவள்ளுவர் குமண மொழிஈகதனரன்றே 

வெண்பாவிறபுக ழேகதியே மேலோன் 

நண்பரயெனமொழி ஈர்வாயடக்குபு 

தேறறேகாச£ தீர்தறகுமெனத 

தோற்றிய முதறபா சொறறிடுமேகம 

உரை ததனனிசைகதேயுவகைபூபபமெயச் 

சரிதரதன்னைச் சாறறருமஃழைப 

பொன்னாட்டி னுமுய சென்னாட்டி அுழுயா 

நன்னாட்டசசுசெய் சாஜ.ராஜேநதர 

மகாரசஜ பைவ மார்தசாண்ட தொணடமான 

சுகானுபோக சுநதரனிள மைப 

பருவமுறலாற் பாரினையாளப் 

பிரதிகிதியாய்ப் பிறங்குசேஜஷேந்தான் 

அமராபதிக்தகறை யாகியோனியைய 

அமராப்திக்கிறை யாரியோனியைய



(10) சுறபபுபபாயிரம,. 

௮ திமதியூகி யறிரதுசெய்தியாகி 

யெதிலும விவேகி யிககிதசனேகி 

அதிவிறபபன னிவனச௪ ஈடாதது 

மிதமுறுமகாலத தஇனியதன்மனையில 

யாவரும வியபப வியறறமிழபபுலமை 

நாவலர்குமூ௨முன் நஈன்னிதி பலவும 

ஆடையோடனிததே யகலமுளளளவும 

8ீமிதனபுகம கி£இயரஙகேறறினன் 

அபபாவென்னுமரிய 

வொபபாருமிலா வுயாதவததோனே. 

இஃது 
புதுநககோட்டை ஸமஸ்தானம் விததுவான 

மகா-ஈ-॥-ஸ்ரீ சுபபிரமணியபிள்ளை யவர்கள் குமாரா 

மகா-௱-௱-பநீ மதுரைநாயகம்பிளளை யவாகளியற்றிய து, 

௮ருசாக்கமிரெடிலடியாசிரியவிருததம். 

வெணபாவிற புகழேநதி வென்பதககா ஸிச்காளில விருப்பததோடும 

உணபாாகீகின னமுதளிக்கும பு. துவைரா ராயணமா ஓலுவஈதுசொனன 

பணபாய வரிசச;தர வெணபாவைப பாாதததறபின பகராரெனதே 

நனபாய புகழே யிதனபுகழேக திச்சுகக கயக்திட்டானே, 

இஃது 
புதுக்கோடடை ஹிஸ்ஹைசெஸ் மகாராஜா ௮வாகள காலேஜ் 

தமிபூபிரதம உபாததியாயா 

மகா-௱-௱-ஸ்ரீ 1, சரவணபபிளளை யவர்களியறறியது, 

நிலமண்டில ,ஐூரியபபா, 

  

சாவளமிலஙகு கார்மணிபபயோதசம 

நீரவளஞ்சுரககத தார்விரிபூமபொழில் 

வாசமலர்ககனி மதுபபெருக்கதனுடன் 

சேசங்கலநத நிலாவியதண்ணலை 

பன்மணிகொழிக்க மின்னிடுமணைகள் 

மன்னியசுவேத மாநதிசூமும் 

பு துவணபபதி புகமழதரவழிவழி 

மதிதருஞ்செங்கோன் மனுமுறைக்குரிய



இைப்புப்பாயிரம். (11) 

தர்த்திபபுபாசலத் தெய்வேர்தானென 

மார்ததாண்டபைரவ மன்னற்குதவியாய் 

விளங்கணிகுலவ வளம்பதி புதுகக 

தளவமபுயமின் றகைகொளச்சுகுணஈ 

தங்குசேலஷைய சாஸ்திரியொளிரமதி 

பொகங்கமாவீதிழமுறை போறறிஙகாலம் 

பொற்பதிதன்னிற புண்ணியஈலமாா 

விறபனமுததுக் கறுபபனலவேளசெய் 

தவஈதனிலுதிததுப பவநதனைககடிஈதே 

உவரதவாககினிய வுவாமதியென்ன 

இருகிதிமணிமலாத கருவெனுமவண்மைப 

பொருவிலாச்செல்வ புணணியலா।பக்கையன் 

சாகதஙகலவி தவநெறிவிரதம 

வாய்கதமனாரசுக வடிவழகுடையரன 

அயன்மால்காணா வடிமுடி தனனில 

பயமதிவில்வமூம பக்தரிுமலா 

என்றுமிலகங்கிய வெண்டோட்பா௫வ 

மன்றிலாடியை மன௩ககொளவைததோன் 

கெட்டி தம்ககுவளை மட்டிமணா௩கமழ 

கட்டிடுசிக மிகை யிட்டபொறபுயததான 

இபபுவியெலலாம அ௮பபாவெனசசொல 

அ௮பபாவணிபெயா எபயபோதமர்கத 

கோமானறிஞாக் குதவுபகாரச 

சீமான்பொருணலஞ சிறக்கவழங்கி 

எறகலத்துயாரஈத மெய்கசலமபூண்ட 

மன்னரிச்சாதிர வண்சசிதகதை 

வெண்பாவாக வொண்பொருளமைதது 

நண்பாயியற்றி ஈல்குகவெனன 

ஞானவொழுக்கமு ஈற்குணவமைதியு 

மானுபரணமும மனம்ப்திகிலமையு 

கலைஞர்மதிக்ச கலமுதிர்கலைகளை 

நிலைபெறவாய்ஈ, சவ னிலாவியகாற்கவி



(12) சிறப்புப்பாயிரம். 

கூறுவலலபமிகு குணவான்மறைகள் 

CsO mend s Bu சின்மயப்பொருளை 

உள்ள த்தமைத்திறைக் குசியபூசளைசெய் 

தெளளியதெய்வக் குருவேனததோந்தோன் 

மூததமிழ்க்கடலை முகர துகிறைத்தே 

உததம. பெரியோர் ததரகளி£பப 

சொன்னயமபொருணயச ச௬ுவையமுதூறத் 

துன்னியகாற்பொருள் தோனறிடவாசத 

சாசாயணிபெறத் தகதனன்மானல 

நாசாயணபபெயா ஈண்ணுதேசிகனே, 

  

இஃது 
புதுக்கோட்டை 

மகா-ஈ-£-ஸ்ரீ த, வைத்தியலிங்க உபாத்தியாயாவர்களியற்றியது, 

தாழிசைபபா, 

மண்புராதர சுகககறமபொருள வய௩குசத்யவரிச சந்திரன் 

ம௫மையுறற சரிதாசிறபபினை பதிததெடுததுரை செய்வீசென 

விண்புஈகர வளமபெரும்புகழ் விளங்குசெங்குவளை மாபினன் 

விறபனசகுரிசி லபபாவேஈதிர னிசைபபவெறபுகிகர் மற்புயன் 

பண்பு7ஈதர நிறைர்தரன் கழல பணிநதுயாகதிடு ஈராயணப் 

பாவலனசொலவெண பாவையஈசவெண பாவைதங்கையேற நிடுதலகண் 

டண்புசநதர முனிசககசமபறை கறககலா லகததியனெனு 

மப்பெயாபொருவி யெப்பொதுமலைய வெற்பிடையமாக தானரோ, 

இஃது 
புதுக்கோட்டை முத்துசசாமிபிளளை யவாகள் குமாசர் 

மகா-௱-£-ஸ்ரீ அண்ணாச்சாமி உபாத்தியாயரவர்களியற்றியது, 

வெண்பா, 

சீரார் ௮றமுதலாய்ச சேர்நான்குங் சைக்கொள்வர் 

பாராளும் பார்த்திபராய்ப் பாலிப்பர்---ஏர்பு துவை 

நரவலரா ராயணமா சல்குமரிச் சகதிரவெண் 

பாவிலோர் சொல்லுரைப் பார்.



ஏிறப்புபபாயிரம் 

Durer eyo gu tpi ரென்னாடடினு டய) 

நனனாட்டரசுசெய ராஜரா Ones 

மகாராஜ பைரவ மாததாணட கொணடமா 

சுகானுபோக சுந;தரனிளமை 

பருவ முறலாற பாரினையாள 

பிரதிகிதியாயப பிறஙகுசேவஷேக்கச 

அமசாபதிககிறை யாகியோனியை 

அமசாபதிககிறை யாகியோனியை 

அ இமதியூகி யறிஈதுசெயதியா 
யெதிலும விவேகி யிஙகிதசினே 

அ இவிறபன னிவனசசு ஈடாத 

மிதமுறுஙகாலத தினியதன்மனையி 

யாவரும வியபப வியறறமிழபபுல 

நாவலாகுழமூடமுன நனனிதி பலவு 

ஆடையோடளிததே யகிலமுளளளவு 

நீடுதனபுகழ நீறீஇயரஉகேறறின 

அபபாவெனலுமரி 

வொபபாருமிலா வுயாதவத்தோ 

£ 

னே



உடை 

QD 4 ஓம. 

அரிச்சந்திர 
திரிபு 

வெண்பா, 

56%) 

காப்பு. 

மாமேவு மெயவலியாா வளளலரிச சநஇ.ரன்சா 

தாமேவு காதைவெணபாச சாஐறவே--தேமேவு 

குதைமுடி யிறபுனலைத தாயுவககு மாறுழககுக 

தநதியடி யைபபணிவாக தாழநது. I. 

வண்டணிகை வளளி மணவாளன சரபொருந்தி 

வணடணிகை மனனும வடிவேலன--வணடசணடா 

வணடமாசண கஞ்சமலா மானுமடி. யைபபணியம 

வண்டமாசெக தாளப.வு வாம, 2. 

அ௮னாதஇியா யெஙகுகிறைக் தெலலா மருள 

மனா கிகடகெட டாதவனபா வாழவை--யனாதுன்னி 

யேதகதாம லேகதி யிறைஞசா இறைஞசுவாக 

காததா த.ரவுசெயயக காண. 3, 

வரைதவகதுற மோகை வரையுரிகக மாதே 

வசையருகஇ யோடு மணகஈது--வரைவகனற 

வானமாக களையீன ஐநருளுமையைச சிகஇபபா 

மர்ன்மாக களைதீர மற.நு. 4 

பொருளினைக்கை யாலும புகழினைமெய் யாலு 

மருளினைககண ணாலு மறிவி௪--இருவினையைக 

கண்டிககும பாரதிபொற கானமலாகட கனபுசெய்வா 

மெணடிககு ளோரபுகழ வே. C
z



ghee sas திரிபு வண்பா 

மூன்னாலவா கேறவருண் மாத்தியெல் ௬௩தேற 

விகரசாளிற சொககலிகக மெனஜொருபோ-- மனன 

வெழுநதடிமை கொண்டா னெனையவனமு னெஞ்சே 

விமுகதடியைப பறருய் விரைநது, 

அவையடக்கம் 

செலவருளரா சரிலராற சேத திகழவதெனக [விண 

கலவியுளா சரையிலலேன காடடலுறறேன--சொல்லுமெய் 

ணுடைடியையப பாராண்ட நாதனரிச சகஇரன2ோ 

நாடடியவெண பாவிவறறினால. 1, 

சூரியனோக கெவவிடமாக தூய்மை தருவதுபோற 
பாரிலுயா காவலா பாாககினலஞ--சேருமென_து 

துய்கதிடவான காசினியோர் கொனமகஈ௩தன மமபுரிகச 

மெய்ததிடவான் காதைமொழி வேன. 2. 

வணமையிலாச சொறகண மருவுறிலு மி௩.நாலி 

ஓணமையுடை யானசரித முறறகனாற--றெணமையுறு 

ஈறகலைதோக தோருவநது கனமுககக கொளவ.ரனறிச 

சொற்கலைவா சாயா துணிஈது. 3. 

நாட்செசறப்பு. 

கஙகைசச சேயான க௩தவே ளைக்கருதித 

ஙகமா கோசலமாக கொனனாடடி.ற--பொஙகுளு 

சீறப்பு மொழிகதிடுவாக தெண்டிரைசூழ் வைபபி 

லிறபபு மொழிஈஇருகக வென்று, டதத 

சீராரும வானனமயபோற சேணிற பரந்துசென்று 

நீசாழ மான கெடுககடலுண- டேரா 

இதிககுமபா மானத இருமபினவே மேவ 

மகிசகுமப சான வளம;. 2.



அரிச்சந்திர திரிபு வண்பா. உ 

தஙகயெமெய் யாளனரிச சந்திரன்வே ழ,சதினிருண 
டஙகதன்பூ ணெனனமினனி யாபபினிடி 5--செங்கணுஞசென் 

லூறறுக சடாரீதத மொபபப பொழிஈதவே 
போறறுக கருவியபு யல. 3. 

பலலிடததும பெய்து பசவுகீ சொன்று பட்டு 

நலலிடததிற சாகஇலகு நலலா£போன்---றல்லகத்து 

நறச.ரயு வெனனு ஈதியிற கலஈகதே 

பொறசாமு மூயயும பொருட்டு. 4, 

பக்ககதுள ளோரும பயததாற பயடதோட 
தககவரை மாவிருகக௫ சாயததுருடடி.--மிகத 

கமைககடஙகா வெளள வ கலித்தெழுஈ.து பொரகி 
யுரைககடஙகா தோக்கிய துதி. 5. 

ஆனவிட முடகொண டமைமருவி யாரமொடு 

வானகமுங காண வருஙகுணகதாற--றேனமாவில 

லிசகனே ராக வெரிகோககி னாறபொடி தக 

நககனே ராமந நதி. 6, 

உளளிவரு ஈறமுச சோதுமுன முறறருளப 
புளளிவரு மாலைப பொருவுமே--சதெளஞதி 

யத மலா௩ககலத கோடுவனஞ சராகதுயாகத 

ச௩கமணி யாதலிறை முன, 7 

உரைகா னவசை யுருடடிவே Cues) 
யிருமா தரைமருவி யினப5--தரலா ஹால 

பேசுகுச வேளையொககும பேருலமிகசா கொண்டாடு 

தேசு௧௧,௪ மாநஇயின ரா. “E
S 

சொறகு நுஞசோ வாய்கதஈதி சோஇமணி பொனபலவுங 

கறகுறிஞசி பாலைமுலலைக கடகவாக.து--கெ௱ருரிய 

மாமருதஞ சென்று வயஙகிறே வாவிசடவ 

கோமருவுஞ செயகிடலெட ரப, 0



௯ அரிச்சந்திரதிரிபு வண்பா. 

நீல வரை யனன நீளபகடடா Cosy. 5 516 

சாலி விககச சகையழவா---சோலைவிரி 

மேபபழநற சாறருன முூதாகதிரா முபபோக 

மெபபழன முகதருமா லீஙகு 

களையெடுககச செயயாா கடைசியாசெஈ தாளை 

வளைபெயாகது வைககில வருதகதுக---இஉாகொளவா 

தேசுறற மென்களததின செயய நிழலையெலா 

மாசுறற மெனறெணணி வஈ.து 

கணணனளிததுக காகக கழனிபதக தாழவகென 

10. 

11. 

மணணிடததிற ரோயகஇரை மளளரில௧--தொண்ணுதலா > 

கூனிருமபாற கொயதுகளங கொணடுவகது பேராவேயவா£ 

வானிருமபராக கேயபடி போன மது. 

துன்னும பகடடாற் நுவைகதுவைநீத கோஙகுசொலலின 

மனனருககொன முறின வழஙகிம௰றை௪--செககெலினாம 

றெனபுலதகா ராதியாயச செப்புமைவாக கிடடுயவா 

ரனபுலததாக கோசலகாட டரா. 

கெறபொலியும போ வரையா னோமருதங கறகுறிஞசி 

யிறபொலியு மாமருகத இறபொலியும--பொறபுடைய 

வனகுறிஞசி யாயகு வயஙகேன னெறபயிரி 

cre KF செயதலினக நாடு. 

மளனமட வாரமழலை வா ததையைககேட டஞசுகஙகள 

களளமாபூ காவிற கரகதுறையு5--தெளளியகா 

வணாடுவரின வரதான மருஙககுறள ளாடுமென 

பணடுவரின வாயரஞசு வரா 

பபறழியசொற குூககளையாம பானல மென்றுழவா 

கெொறறதுகேட டீடியவா தோகையனனு--௫௬றற 

வயறகளை 25 காதகலவாா வனசினத௫ சணணாங 
6 கயறகளை $ய காரரயக கல௩து 

12. 

13. 

14, 

15, 

16:



அரிச்சந்திர திரிபுமவண பா, 

கனனனமுத தஙகருேகங கனனமுத தாதாரு 

நனனிலையி லோடடமது காமபருகே--மினலுசுபமீ 

சோடடமது நலகுகவென ரோகமளளா மாசரரா£ 

கோடடமுகங கொளவராநாண கொணடு, 17. 

கொங்கை குறிஞசிமுது கோபாலை கேசமுலலை 

கஙகுபக நெயசலனறிச சாருமூ.நுப--பங்குமரு 

கமமாகப பொறகோ சலகாடாம பெணணணஙருற 

மைமாகம போறறழைதத தால. 18. 

நாட்டுச்சிறபபு முற்றிற்று. 

நகரசசிறபபு 

மா துகலலா யெனறன மயனோய கணிததிடவிப 

போதுநிலலா யெனறுவளளி பொறபதகதாழ---கா தவனை 

Cus Buy. வகதித இயமபுவா மீடினல 

யோததிககாச சீரை யுவகது. 1. 

சரயு5தி சூழகோ சலகா டெனுமபெண 

ரமதறகு கேராயச சிறககும-- புரமாம 

வழிவழிமாத தாணடன மரபரச ராளூம 

பழியொழிய யோததிப பதி ws 

வணணமிகு வெணபுரிசை வானளககக காரகழி 
இணணுலகைக &ண்டுசெலச செமமாடம-- விணணகமே 

லாதலனங கோலமுன மாயகினற வாதியுமை 

காதலனங கோலமொக்குங காண 3. 

எநநகரு மீடிலையென றென்று தருக்குறாஉம 

பொனனசசை வெலலப புகுவதொககும--மனனியச£ 

முறறுமதின மிகக முயககுகொடி. சூலஸமொடு 

சுற்றுமதி௮ மேறபோக துணிவு 4,



அரிச்சந்திர திரிபுவெவெண்பா, 

பூவுறைந்து மாலைப புணாகது வனசதிீயாநறு, 

மேவுகனற வமபசததின மேறதஜொனறி--யாவசன்ற 

கலலாரளை வைகதிலககு ஞாலமகி ழகஈகாசசூழ 
வலலாரசை யைசசிவணு wr. 5. 

மாககர முறறினுஞசூழ வணடவளச சுணணவெயில 

வானகரு௫ செனறு வளைஈகததே---நானிலமும 
வெவவிடரு ரு.கருளும வேளாமப பாவுபுக 

ஜெவவிடமு முறற தென. 6, 

வண்ணமுறு மின்னகாபோல் வண்மையில லாதிருநதும 

விணணகாமே லென.று விளமபுவ.து--முணமையே ‘ 

சுகமா ருமபுவியிற ரோய்கக, மே லகககச 

௦௩ க.ரமா கததோனற லால, 7, 

வாங்கு நதறகு மடவரா முகததிறகு 

மீஙகுவமை யுறறிசையை யெயதுவலென்--ோஙகுமது 

தேயவதுவு மூனவபோற செழிபபதுவு மாயநாளு 

மேயவதுல கோ.ரறிய வே. 8. 

பணபகங்கொள வேதன பதிமுழுதும வெண்டளவுஞ 

சணபகமுஞ சோஈதுசக௧க தஙகமழு--மெண்பலவர 

யாகஙக ளினமலசே வானனையா சஙகனையா 

சாகஙக ஜினமணததி னால. 9, 

மாதவளஞ சோபளிககு மாடமிசை மின்செறிஈக 

ச,தமுூறல பாலலையிற சறறமுடன--கோ தமனாற 
சொனனகலன முஙகெழிலா தோகையா கபபுரிகாட 

பொனனகலன் ூககுதல போலும. 10, 

சவராபொன் குன்றிடி.னு மீயப்பொ னேறபதெனக் 
காவரா தருவேறகக கைநீடடும--பாவனையா 

யககிளையின சொலலாசோ டாடவர்வாழ மாளிகையிற் 

தங்கிளைகள சாரரக்துலவுச் STP. 11,



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. 

நீராடு மாறேகு கேரிஃ்ழயா கொயகையைக்கண 

டேசா ரினமென் மிபஞசாருஞ---சோய 

மின்னிடையைக் கணணுறநு வெமமடங்க லெனறஞூபெ 

பின்னிடைவுற ரோடும பெயாஈதது. 

வானகையா ருக்கணந்த மாகபைநோக செ௫னமாய் 

12. 

மேனகையெக கேயெனமேல வீடடஇளைமா-. ரானகசைகால 

கமபிதசே னென்பாள் சககனமுறை யபபெயசாள 

வெமபிததேன் வாயால விரைநது. 

மையலுறச சேர்வாரு மாமதியிற றேர்வாரும் 

வெய்யவரைக் காணில வெகுளுவரா-- தய்ய 

மதியமைக காணின் மகிழகதன் புறுவா£ 

கதாமசபி னன்பதியிற காண். 

புல்லு சலி னலலாரும் புண்ணியஞ்செய் ஈல்லாரு 

மலலவரைக் காணி லழலுவா£--வலலவமில 

லாதவரைக காணி லருளோடு மாதரிபபரா 

நீதவசை யன்புரியி னோந்து. 

நேமழா லாயந்து நிகழ்த.துகரு மமபுரிர் து 

காம.தா லாய்நதுமதிற கணடவணணந- தூமமார் 
பூஙகுழலா த ,தகோயகதுமிரு போதுக கழிபபராதிய 

காககுழலாச சேயையனை யரா. 

செபபமையாச சூதாடடுஞ சோகதுமது வுண்டாடடும 

வெபபமசாஙக காம வெறியாடடு--மொபபுசையா 

மாரூடடும வாதாட்டு மாதரைகதோய் வாபுரியும் 

விருடடி. லுண்டா மிகுத்து. 

கொய்கீமலசே வாடுக குடைகஇரீ சேயோடும 

எய் ஐ; தலே கோடுஙகண் ணேசுழலு--நையு 
மருஙூக வரூந்து மலைநூலைபபா சசகா 

லருஙகேச யசசரய லா. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17, 

18,



௮] அரிச்சந் திதிரிபுெ வெண்பா. 

ஆ றுதொழி லாபகைஞ ரஞ்சுகொழி' லாகொண்டு 

மாறுதொழி லாருடனே மறறனனா-- வீ.றுபெற 

வோத்தொழிலசெய வாருமிசைக தெயதறமன் னானகுமுறறுக 

இரதகதிமிக வாழவரா கிளைதது 19, 

னன வளமிக கமையு மயோததியுத.று,க 

தனனுயிரபோன மனனுயிருக தாஙகியே--மனனா 

வரிசசந திரமளகக வையமொருக காணடா 
னரிசசக தஇிரமனன வன. ௮0. 

பாரான் கதாமரபான் பராபபானன் ூலவாகைத் 

தாரான கருதுழுனக தந்தருளவான--£ரான் 

பிசசகாய வொனனாரைப பினனிடசசெய தோஙகு 

(IDF STIL eT வ். 21. 

தருவான் றிருவான செகமபுகழ மெய்ப 

கருவான கருவானபோற கையான--குருவான் 

மதியான் மதியான மறகசரைய யோததிப 

பதியான் பதியான பவம, 22, 

பொறையுடையா ஞாகத புசமூடையா னீஙகா 
நிறையுடையான ஞானகெறி நிறபான--கறையுடைய 

கணடனையெப போதுங கருதுவான மிககவருட 

கொணடனைபோற காபபான குடி. 23. 

அ௮ஈதணாகள வாழதத வகிலமனன சாதியோ 
தநதலைக டாழதகக தமாசூழ-வகதுசபா 

மணடபததின வாயகத மடஙகற றவிசிருகதான் 

கொணடபததி 8ீஙகாவக கோன, 24. 

மின்னனையார் மன்னவனபால வெணகவரி கொண்கிரட்ட 

அுன்னனையா ரமபுனைகக தோடசயிலத---இனனிழிஈ.து 

வீழுமரு விககொககும வெணகுடைகு விததலககுச 

சூழூமகு யாமெனததோற நும, 2



அரிச்சந் திரதிரிபுெ வெண்பா. ௯ 

செபபிசையும பறபலவாக கேசத் தசையரிலா : 

விபபிரசி சேட்டரிவா வீரரிவ--சொபபரிய 

யோகரிவ செனறுமறறங குறறவரைக கடடியாக 

ளேகமன்னன் மூனனிசைபபா சேயகது. 26. 

a 

மெலலியாபொன யாழக.ரத தான மீடடி. யிசைபாட 

வெலலின மணிபபூ ணிலஙக.நூல--வலலசொடும ஞ் 
அ௮ஞசுபடை. கொளளாச வமமாலைப போறபெொரலிககான 

Depa vent. கொணடவுயா Cale gi. 27, 

சிவாக காண்டம். 

வா.ரணபப தாகையனை வஈஇிபபோக €ககையண்ச 

சூரனைககொல் வாகையனைச தோகையனை-யாரணததுக 

கெடடானை வாழததி யிசைபபா மிறைமணைசி 

செடடானை சாககுல்கத இன. 1, 

இகதவித மாரபொதுவி லேஈதலிரு௩ தசானபலசோ 

டநதமின்னா செயஈகடஙகண டணணலபபால - வந்தவரிற 

சிலலோசைச செலலவுயதது£ சோகஇருகதா னாஙகுரில 

வலலோசைத கனன்ருகே வைது. 2. 

வேமுனிவேசா நாளுமிலா மெயததவசென மொதுகெனற 

மாமுனிவோ கூடடம வரககணடான போய ழன 

படுக்தான பணிநதெழுஈதா ஞதனமற றெலலரங 

கொடுததான் றணிஈகதிரு௩கான கொன, 3. 

oT BO SF bl Soros PS சென்புதுமை கூறுமினொன 

றததேசு ளராபா லவனவினவ--(௦2இ 

தருந்தவாசாஞூ செனற தலகலகந சாறி 

இருகதவாபின பொனநசபைபபார நோகுது, 4,



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. 

பொனனோ சிறகதுலவும பொய்கையலை முததெறியுங 
கனஜோசி காடடினிஈதாக கணணடியின--மனனோசை 

தூபுசததா ளாாவதன கோககமனை யோககுகனன 

ட
ோ
 

மாபசதகாாக காளுமனன வன். 

இஙக டருஙகுலததான் செஙகோலான் வி.ரமக 

ளஙக டருஙகுவடா மமபுயததான்--ந ௩௧ 

மதிதயஙகா நிறகு மகிழஉடையான மேலோ 
மதிதயனென ரோதியகா மன. 6. 

மஙகையோரு பாகன வ.ரககாலம மனனவன்கட 
டுஙகஈகலஞ சேபொருமின மோனறினாள--புஙகமுூளா£ 

காஙகொடுகக ௫ே௪றகத ச௩டரம இபபெயசா 

ளாகஙகொடுகக மானஈடை யாள, ரதி 

அமமா தெழிலகண டலரடைகஈதா எக*திருவு 

மெமமாத ருஙகறபுக டேூலையென--றமமா 
வருகததியு மீனுரககொண டநதக.ரமா னாளீக 

இருகததிகக௩ தமமிலெனனா மெனறு. 8, 

ஆனன ததை யமபுயபபூ வாகமதிக தாஙகடருக் 

சேனினததை மானுமெனறு செபபலா௩ தானந் 

தருகீபைங கூழவளாககுக தணணளியா யனனாள 

கருநீரமை வாயகதவள கம 9, 

அதெவரு மஞசவய னுனனியரு ளோகாலன் 

மாதவரை வெலல வலியிலனென--.5.7வாயச 

சிடடி தத மாவிரணடு இணணமனென ழோதலாங 

10° GLY FSG BGS DI UIC கனா. 

உருகரி ௭எலவேகன செனனியொன்றைக் கொய்தப.ரன் 
மேருகிரி யைககோடடி வெனறனனென-- ௫வ 

வசைககுலமன னானைவெல வககவென வோகஙகுக 
oreo மினனு டனம. ் 1].



அரிச்சந்திர இரி!4/ 3 வெைப wh 

எலலா வளமூமூளாட் கிலலாது மொனறிருகதாற 

பொலலாத இட்டி. பொருகதாதென்--றலலி 

மலசோன மதிக.து வகுததிலனசொ னறபா 

வலசோது மெயயாய மருஙகு. 12. 

சாசவய வஙகடமைச் தாஙகியோ மெனமலர்மீ 
தாரகடஈ தோவருடி. யோவனைமா£--நேரமரிற 

றெவவண௫குக கூ£ரவேலோய செககச௪ சிவஈதிருககு 

மவவணஙகின பாதாமபு யம. 13. 

Dororso Haarder wWSar@cp corres esr gy 

சொனன பொருளறிககத தூயோறகு--மனனுமணஞு 

செயயத ,துணிஈதனனின றிணடோள வரைககிசைஈகாள் 

வையதது ணிஈசதையிலம மான. 11. 

முனிவ.ரிவ வண்ண மொழியுசைகே ளாருன 
னனிவருததும வேளகழைவின னாணின--றனியோை 

,கெடடான மயஙகிக கிளரறிவினாறறெளிகசான 

வாடடா னுறைநீககா மன. 15. 

மன்னுயிரைக காககு மனுளதேன் மாதவாகா 

ளெனனுயிரைக காகக விசாைாதினறே--மினனுறையூர்க 

கேகுகிரசென முனா தெதாபபவசை யககணமே 

வாகுதிர வெலலுமனன வன. 16. 

கொறறவன்சொற ரேடடுக சுழைஈத மனதஇினராய 

மறறவணசென ரற.நுகறபோ மாமணமமென--றறறையே 

போழினூா கனன புரகோககி மாமுனிவா 

கதாயினஞா வததோடுஞ சராகஹு. 17. 

வேஈதக னரு௩தவரசை விட்டுத னித தவனாப்ப 

பூர் தவிசி நின்றெழுஈது போயபபளளி--வாயகக 

வனஙகனனறு கொடடிடுமபூ வமபுககரற (iy Nor 

மனஙகனன்று வரடிமெ [ஹி வான. 18



ம௨ அரிச்சந்திரதிரிபுவெண்பா. 

௮நதணாபின் போகதெ னகததைக கவாகதேகு 

மிடதுஐக லாளபோ லிதுகாஐம--வெஈதகொழிலின 

மிககரரைப பாரின மிசையறிஈ9ி லேனெனமு 
னககாரைப பா£கஇகழகை யான. 19. 

Dense லென்னாமென றின்றேறமு யென்னொடனறு 

மனன னால வெகத வடவிலலா--யெனன 

வருததமழறி னுஙகயவா வாராரநல லாறறிற 

பொருககமாற வெனறுசைககல போல. 90. 

நின்ருலகதுத் தையலுககு நீ துணையாய் வாடடுவிததா 

லெனகுலததுக காதியெனக கனநுணையா--முனகணதஇிற 

செலவாய மறைவாயத இரிவாய இனகதொ_நுமல 

லிலவாயதக வெமமதிய மே. 91. 

நலவாக குடனிஙரு நணணுவசோ நண்ணுமற் 

பலவாககு மினறு படாவாசோ--விலவராககுக 

தேசிககதஈ தோஙகு லை௪ சேயிழைவா மூ, கோகடு 
மாசிககதங கேருகறற வா, 22. 

பநகய2தா ளஎன்னாள பககதோ கடாவிமுலை 
வெஙகயகசகைச சோதது விழிககணையா--லிககெஇர்ககும் 

பூமதனை வெனறு பொலிவென றடைவேனோ 

வேமகனை கெஞசினின நம விடடு, 20. 

இவவகைகூ. றேஈத லிடாககடலி னினறேற 

மெயவகைதோ வேோரவாழ விரிசகருங -கைவரை செர் 
காடுமலை மறறுங கடநஈதுபுககா கனனபுர 

மோடுமலை வறர ருளம. 24. 

த இரதயவர யூறற முனிவரரைக காணா 

மதிதயனமுன் செனறு வணஙூ௫த--.துஇபலவு 

மாறறியிவண சாரகதவுளம யாதெனரு னாசியவ 

26 சாகரியிவவண ணமபகாவரா BTL.



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. 

'பொறபுடையராய முனீனீககுப போகதகனற பிறபலவா 

நறபதிகண டுறமொ ஈவிலவறறு--ளறபுறைய 

யோததிகக ராீளு மொருவன புவிமுழுதுவ 

காதஇினமபோ லாளகளநு கன. 

செஞசூ ரியகுலககான சோவலததா னீணிலத தான 

மஞ்சா கரகலததான மாகலததா--னெஞசூ 

ரூறைய வரனைவைபபா னோஈகறஙகள செயவான 

/மைய வ. னைவாககும CUTIES ZB. 

LITTE GOT வலிகொள படைவிரா தாமபகைததுப 

பேராககொருககாற சோநது புகுகதிடினும--யாரககுங 

களைககா மனறநசையைக கணடஞ்சி மிககாங 

களைககாம னறறனனா கம 

விரிசசகஈ தராபுகழு மெயததிரிசஙகேற 

வரிசசந இரன? ரனைதது5--தரிசசவனபாற 

கணடோகை யாயக கணமெழுகதோ நிபயகத 

வண்டோகை யாளைமனம வைத்து. 

௮ருமபொருளொன நுறரு லறிவுடையாாக £யி 

னிருமபுவியின மேனமையா மென.றும-- விருமபியகின 

பொறபுககு மாரியையப பூபனுககே மீயனனா 

னறபுககு மாரிணையென மூ. 

உன்புகழு முனபு கலவி யொணணலனும யாஞசொலவம 

மனபரிவாயக கேடடு மணஙகுறிதககா - னெனபுகலென 

ஹைய.ரவண சாறறககேட டாவலுநறுப கூறுவனபூணா 

பையசவன கூறமுற பதி. 

ஈசனன்று சாற்று மிராசியமொன றுண்டதனை 

யாசகலக தோகதுளைபபான யாசெனினும--பேசவனே 

யென்தனையட கேறறவ.. னீண்டழையு நீரசொனிரு 

பன௱னையென“ரூனமன பரிது. 

20. 

3l- 

92.
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மெய்த்தவசை வேநதன் விடைகொடுசதுச செலலவுய்,ச.துப 

பொயதகவசை யாடகுப பொருகதவே--வைதத 
சுயமவசகா ளேழெனததன அூதரிடத தோலை 

தயமவசமல னாககனுபபி னான. 33. 

தலையைககண டாவ லொடுகதானை சூழமலாச 

சோலையைககாண பானேகுஈ துமபிகளபோற் - கோலயிற்கண் 

மானாளவாழ வோஙகுகனன மாபுசததின் வஈதமாந்தா£ 

வானாளவா னேருமனன வா. 84. 

எச்சடமு மெபபொழிலு மெபபொதுவு மெததிசையு 

மெதசலம மனன ரிரு௩கானை-மொய்ததனசா 

,தஙகுமழ லை_சொலலாள ச௩இரம திபபெணுடம 

பெகஙகுமழ குறற வென. 3o- 

வெயயிலாற சால வெதுமபும பயிரதழைபபப 

பெயயுமா னீரிற பெருகினு--சையா 

மதிகயனபாற செனறுவிடை வாங்கிழுடி. மனனா 

நிதிதயஙகு மணடபததஇி னோ. 20. 

ஐயரவை வஈகமைகண டணணலரிச சகதிரனத 

தையலைககண ணுறற தககையனாபமச--செயய 

வடிவருகத முனசென நடிபணிநதான ஞான 

வடி.வரு௩காசூ சொலவாரா மகிழகது. 37. 

மன்னவா வாழி மதிகயக ராதிபதி 

நினனவா வணண நிலமறியக--கனனிசையை 

யீயமன கோகதா னெழுவாயெம மோடுமெனரு 

சேயமன னைளப.இிககின றே. 38. 

நறறவாசொற கேடடா னலிலவகன்ரு ஜூககமுட 

னுறதெழுமி னென்னானய குளளாசை--மறறிறைவன 
சொன்னபு7 மோவிதென். நு சொலலவள ழுற்றிலஙகு 
கன்னபு.ர கொககிக களித.து. ் 39,



அரிச்சத் திரதிரிபுெ வண்பா,. மஇ 

என்நுமுடி. வில்லாஜை யெண்ணிகீ றிடடுமணி 

அன்றுமுடி சூடிமறறுஞ் சோதிபபூ--ணனறணிகது 
மாகுவல யஞசுமகத மறபுயகதிற பொறபிசைய 

வாகுவல யஞசுமஈதான் மன. 40. 

வையமெலா மோகருபுகழ மன்னவாககே றனனானபொன 

வையமிசை யேறி வயஙகினான--மெயயனைதது 

மணமணியா லாறறி வனைஈத பணிசசுடசால 

விண்மணியா மெனறுசைகக வே, 41 

கமமசபிற ஜோறறுஈ தளிரியலை யாறறமனற 

லிமம௫ப னேகு மெழில காணபான--பமமபல 

வாயமதி யெனன வலாஈகதவே வெணகுடையா 

காயமதின முூறறுங கலக.து. 42. 

தானையலை யிறபுயலகள் சாந்த வெனசசாகத 

வானையவை யிறநுலஙகா சபபடா மேனிகரின் 

மாகமன னேசாய வயவேகஈகா மறநுளளா 

சேகமனங கொண்டா ரிவாக. 43. 

மாகவளங கொணடமத வாசணங்கண மீதேறிப 
பூகவளங கொணடகளப பொறறொடியா--ரேகுவளய 

கமபொழியா நினறகருக காககூடடத தோடுமினனின 

குமபொழியா துறறனவொக கும. 44 

தாவுகடுப பாலுருவஞ சறறுமறி தறகரிய 

மாவிவுளி பறபலமேன மா தருறமா-- மேவுதடத 

தூய வனததினிடந தோனறுஈ திரைகளினமீ 

தேய வனதஇரடக ஸின். 45, 

தாலவடடத தென்றுவெபபந தாங்காது தானையென 

வாலவடடம வீசுதனே சாகுமே--ஞாலமுறறும 

வெனறுவச௪ மாககுமயில வேலவேகதன் முனையிடை 

மன்றுவச மானும வளம. ௬0,
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தோசையுமபல வாதஇியமு மொனறபடக கெடடிருநான 

காசையுமப லுஙகலககு மன்று 47. 

துவளவிடை யோஙகுழலைக தோகையுமை கேளவன் 

கவளவிடை மீதெழுகதன மைததாயப--பவளகிற 

வொணு£த தருஞ்சூழ வோவசரிடட லுஞ்செனருான 

வெணமுக் தருஞசிவிகை மேல. 48. 

நாலுவகைத தானைமொய்பப நறசரயு வைககடநது 
மேலுவகை பொங்க விறலவேஈதன--ிலமிகுய 

கோமதிகக ஹுறரறான குரைகடனமாட டனறமசா 

கோமதிக்க வுறறதெனக கூஈது. 10 

தன்னழியின் மன்னனு5ற சசதோடங கண்டுயாலான் 

மன்வழியிற செலலெலல வனபடி.ஈகான்... மின்விதுவைக 

கண்டிரையு மேலக சுடலினா னஈதமென்னும 

வெண்டிரையு ளாமும விதம. ௦ 

அற்பிருககா கெஞ்சுபடைத தாதுலாசகிட டுணணாத 

வற்பருக்கா மாககமென வகதியு£ஐ-- துறபவிககு 

மஞஞான ருள்ளவணண மஞசுமா நீணடி.நறே 

யிஞஞால மெங்கு மிருள, 

அஙகுவளை வாய்விண டலாகதொளிர மனசெழித்த 

கொஙகுவளை பஙகயஙகள கூமபினவே-- யெக்குமிகழ 

பொல்லா ரடஙகருஇப பூவா யுறககண்டு 

நலலா ரடஙகலி னநநாள. 

போதாமப லமபுயததிற புக்குமைஈச அமபியினஞ 

சேதாமப லஙகளிடஞ் சென்றவே---மீதாமபல 

போகநதக கராபாற புசிததறற பின்புளாமாட 

டேசுஈதக கராகுழலா ரின
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கோமதியா றெனனுஈ£ கொடிவேஈத னுககமைதத 

மாமலரின கூடார மானும--தூயமையுள 

சநஇிரவிற சோஈநதுவிணணிற-- முரகைகண மிககொளியைத் 

தநஇ.ரவிற நுனனுஈ தகை. 94, 

இருவுடையான முூனனா இன மமுறு மினனா 

ஞருவெளிததோற றததுமுக மொப்பப--பெருவெளிகின் 

வொன் சூடலவ னான கலைநிறைஈது 

நீடுவான மீதுவஈதா னோ . 55. 

வணமடஙக லொனறு வரசகண டிபககுழா 

_மூணமடஙக லாயுலைவற மேடுகலபோல--விணணடஙகக 

கூடியதே சோடுக குலவு மதியினைககண 

டோடியதே சேோகதுகஙகு லும. ௦6. 

பதியே மதியிழஈ.து பாஙகா யதனை 

மதியிரணடின் கடடேட வகதான--மதஇிவருத்த 
வாஙகுவகதான வஈதா னருஙகமையை வன்றவசாய் 

* வாஙகுவககாக தகோகொண மதன. 61. 

மாரன பொருத மலையா னிலமோத 

friars Bas ளெரிததுலாகதக-- தேரும 

வகையொன்றுங காணானாய வாடி மொழிவான 

றகையொனறு£ இணணியவேஈ தன, | 58, 

கனனற சிலையோடுக காணு முருவமிலி 

மன்னுயிரைக கொளள வருமாறரு--லுன்னரிய 

காலார தககனெனுமக காமனையாரா வெலலவலார 

மாலா தகமையுளா£ மறறு. ௦9. 

கலவலவ னென்று ஈகுகலையா னென.து 

மிலகினனென் நுமவேஈத னெனதுஞ்--சொலமகிழுஞ 

சீசமதி யென்றுமுனஹோ செபபுதற்கு மாருமீங 
கேதமதி கமபுரிவ தென, 60. 

8



Do அரிச்சந் திரதிரிபுெ வண்பா. 

எனனப பலவா வியமபிக துயிலிழஈது 

ாமனனனயா வுறறுறைஈகான மறறவரு--மக௩இயின் 

கோடடினகட கணவளாநதா£ கொணடலுறுக காவிலுஇதர 

கோடடினகட பூவணையைக கொணடு, 01, 

மையற கடலாழு மனனன றனககருகி 

லஓுயயக கரைகோகத சகொபபவே--வெயயவனுங 

கீடடிசையிற மோனறினான கிணடிவணடு முணடகத திற 

பாடடிசையின றேறலுணப பா£த.து. 62. 

காலையினிற செயயுக கடன்கழிததுத தானையொடும 

வேலையுயா மாமணிததோ மீதேறி-- மேலுலக 

காலவசையின றெனனக கஇததுவளாக தேோஙகுசஈத 

மாலவமையின சர சலுமறான மன. 63. 

ப்பூ தரமவிண ணடைகதருவி யூறறிறறே 

யிபபூ தலமபுரககு மேககமமுட--கொபபாகத 

தினனீ ரிலாதாற நலைமறைவாய கினறுகணணின 

மனனீ£ வடிபபகென மறறு. 64. 

நீடுபரி காக நிறைமாகக ளாரசார 

லாடுபரி நாக மறிமாகக--ளோடுபதி 

தஙகபபொன னாடுஞ சசிகணவன றேவருறை 

துஙகபபொன னாடுபொருக தும. 65 

அனறுமுறறுக கோமா னனைவசொடு மாககுவதிக 

தெனறுதிககு முனன செழுகதுமணி.-யொனறிரதத 

தேறியனற கானமுவ கெரிபாலைக கேகனனி 

ரூறியஈற கானீ ததுடன. 66. 

ஈமக கனறகு மிணையிலா தாயதத௫ககுங 

காமக கனறகுங கடியதே--பூமிகக 

வமபாலை விறகரஞசே ரநதரியெஞ ஞானதுமுறை 

வெம்பாலை யீனகுணகத ன மெய, GT.



ghee Gar SAY Oa aun. 

மாமிலகதி னலகும வளீமுளதல லோபோல 

நானிலமுஞ் சால கலமடைகத--வாடிதிய 

மீயா தவாகுடிபோ லிபபாலை தயகததே 

காயா தவசொதுவகக கணடு, 

கலலோக ணலலோசை ஈகணணுதலபோ னானிலகற 

பலலோசைச சோததனவப பாலைகிலம--பொலலாச 
fo 9 தீயோக டீயோரைச சோவசதெல்ச சோத 

காயோகள ளபபேய களை, 

௮ககினியிற சூடஇிக மெனபா ரமியாதார 

த்ககவதிற றணகடனீா சாகஇிருகக--மிககெவரும 

புககரிய பாலும புனளலவ.ரணடு இபப.சவு 

மிககரிய பாலை யினை, 

கானலைநீ ரபெனறு கடுககாபத தோடோடி.. 

மானலைகது கிடடாமல வாடுமே--மீனனகட 

௫நஇ.ரம இபபெணுரு௪ சகதகஙகண bo LIP IP 
விடதிரனொப பானெ௫ு சென. 

சங்கரியய காரக கணவலாப பரலுருபபோன 

றங்கியெழும பாலை யழனாபபண--டயகித 

தவமபுரியு மனபசரொககுக தாருவனனா1௪ சா.ராப 

பவமபுபைய வறற பசை 

இகதனமைத தானவனத தேவன மிகபபுரிஈது 

மொயததலகை யாஇகண முனனிறப - முகதலையின 

வேலீலஙகு கைககாளி.வீறறிருககாண மெயயடியா£ 

பாலிலஙககு போறறப பரிஈது. 

மறமா மதமா வருமாககண மறறும 

புமமா நிறு ததிழகதூல பொஙகு--கிறமா 

தவததசொடுஷூ செனறமமை சநநிதிமுன முழகதா 

ர வம்ச்பொடுவ கசசெயவேக தன்று 

௯ 

68, 

09. 

70. 

11. 

(2. 

73. 

145



௨௰ அரிச்சந்திர கிரி வெண்பா 

அறபொடுநின் மேதது மவனோககா லாக/கணு ந௩ 

கறபரியுக கறறேருங கறறவரும--பொறபுதுங்கல 

வாளியு5து கபபொனனா வாயககமைகண டையுறுமபோழ 

தாளியுகதுக காளிவககா ளாவகு. 75. 

செயததவ மின்னதெனத Can Qorall@weraposr 
னெயசவுல €ன்றவளே யீஙகான--வையமதை௪ 

செப்பாயென முயமலாததாள சி௩திககான வேஈதனா 

கபபாயென முயுரைபபாள கணடு, 76, 

பொன்னான விஈகானகும பூவோ கவராம 

லஈகாள வருணனகல லாயச (92 ௫௧--இரகான்கின் 

பணடுருககண டோனிவறறின பாததியனென முளிளையா£ 

£டுர௧௧ங கொளளுயாவா கா, 77, 

அனனதோ மறறுமுன னோக கானமூனுரு வாயதனா 

னினனதே கொணடேகாய நீயெனற2--வனனைபதம 

வஈஇிததான பெறமுன மகிழாது செனமுன மனனனக்தே 

ர௬௩திசுசான மநரு சொடும. 75. 

மன்னக களையெடுககு மா தரைபபொன் மானகூடட 

மெனனக கடையசோச சோமிகுக்த--கனனோசி 
நாட்டிடததிற செனரு னவிருனை காபபணொளிர் 

வாடடிடததிற கைபோய மன. 19, 

வேங்கை மலைமுழையின விறறிரு௩த மொய்மபாளி 

யோஙகுமோ சோஙகலினமீ துறறதெனத--தேஙகுமணி 

மாதககத தேரிலுறற மனனாகோன பின் புமணி 

மாதஙகத தேரினுறமுன மறறு. * 80, 

Loan பவகதைப பறிததெறிகல போல 

வடிவா கருமணலை வாரி--நெடியதிரைக 

கையால விரிழியகெண கஙகைக கரையிலுற்முன் 

மெயயால விளங்கியவோர வேது, 81.



அரிச்சத் திரதிரிபுரெவெணபா. 

வெய்யட ரிறபடியான மேன்மைதரு கஙகையெலு க 

அயய$ ரிறபடிககான சூழடகாசோ-டெயதியகன 

னிதியாற றைககடவா னீஙகாக களிபபுடனவ 

வாதியாற றைககடநதா னனஹு. 

கோவிர ரின்றி ரிவாரகதஙக டிணபுயசதைப 

போரவீரா கோககிப புழுஙகியுறை5--தோசேருக 

கனனபுரி யைககணடான காமக கொடியனினி 

யெனனபுரி வானென நிறை, 

மதஇிலவாயில புககு ம.றுகனைததுங கணடு 
மகுகயனவாழ மணடபமுன வநதான-- புதியமணி 

செயவார ணததினுஈ௩ தெனகோ சலநாடன 

கைவார ணததினினற கனது. 

மகபனுறற தோது மதிதகயமன முனசென 

றகமகுிழவாயக கட்டி யணைதது--முகமனுசைத 

தாசனஙகண மறறுமளித த௩கணாககும வீறறிரு௩கான 

மாசனஙகண மொயகக மகிழகது. 

2.4 

82. 

83. 

84, 

85. 

மணடபதஇன வி.றறிருககு மனனாகோன் மெயவனபபைக 
கணடவாகட சாயை கலநதமையா--லணடசையாள 

கணணனநத விஈஇ.ரன்போற காண வயகஙகினனகரர 

CUT OT EH 6 KF OTH HSS OUT WG gy. 

ஆதிவ னெறகளிக காட கணணலிவன கிடடிலகத 
மாதுசெயத மாதவமே மாதவமாம--பேதமுறின 

மாதவமா மென்று மதிகுலவேக தபபொழுதது 
மாஇசிவ னைசசிகதி5 தான. 

Ger gin பலவாயப பெருகு மதிதயனங 

குன்னிவரு மனன ௬றசசமைத.து--மன்னகததிற 

செலலுகவென் முன்செனமுா செமமலரிச சநதிரனு 

மலலுகவென ஞாபிறரு மற.து. 

86. 

87. 

88.



2.2. அரிச்சந்திர திரிபு வண்பா. 

வேஈதரவ ஹுறறதுவு மெயயனரிச சகதரவேள 
போகததுவு மனனைசீ பொறபுமறது - மேகதும 

வனமூலையா டனமுதி மாகராற கேடடு 

மனமுலையா வாடியுறறாண மால, 89. 

௪சஙகு துறககாளபொற முனைதுறக தாணமடவரா 

சயகஈ துறகமா டகைதுறகதா--ணஙகைகங்குற 
கைககுஞ சரமதனறைற கனனற சிலைகுனி2து 

கைக்குஞ் சரமகனா ॥ காயகது. 90, 

காயுஞ செழுஙககிசோன கனனி?மேற காமனுகதப 

பாயும பகழியினவெப பஞ்சகியா--தேயழன ந 

மேலச சமுததிரசஇன வீழசகமுகஇி னானெனினவே 
ளாலச்ச முமறிலா சார 91. 

எனறுசென்ற பினபுலக மெலலா மிருணமூடி.ற 

ஜன கொன்றை மாலிகையா னமபகசதை--டினறிலஙகு 

கானமறைககும போதனுககு காடுதறகுவ கடடாத 

மானமமைககும போதுபோன மறு. 02. 

மையலினான மேனமேல வருஈதுதலபோ தாதெனறு 

மையலிபக கோடடின வயககினான--வெயய 

கலைவாள விதா ககலவன காவலனூ வததர 

லுலைவாள சலிசதோயவுற. 93, 

அமபுலியாஞ செஈதழலு மஙகமிலாக இண கூறதும 

வெமபுவிககு௩ தெனபொதிய வெமபுலியு5--துனபுசெயி 

னெனசெயவா எஞசிறியா ளேங்கி யிவைபுகலவாண 

மின செயவாட கணணானீ£ விடடு, 94. 

ச௩திரம இசசுரனீ ச௩இர:॥ இபபெணணான 

புடிதியைபபெற முயகீயான புகதியைபபெற-- துயஈதுளே 
னாதலாற பேதமிஙகே த। T ipo யேனசொரிகதாய 

காலாற பெறு றுமேன கண. 95.



அரிசசந்திர திரிபுவெவெண்பா. 

மெய்யிலகு மெயயனுழி மேவாமந போரககுகடு 

மெயயிலே னேடெதாதகாய மெயயிலாய--வையம 

பழியாகா பெணமேற படையெடுததா யெனமீ 

தொழியாகா யெனமு ரூடைக_து. 

vaso aces காணிற றகிகருதென றேகமுறறுஞ 

ச௩தனதகைக காணிற சகிககுமெனபாள---௪ந௩தனத 

செனசுகமிக கெனபா ளிதமபுரிவ தறகான 

வென்சுகமெங கெனபா ளிடைகது. 

அஙகசனுற முனசமருக ககதோவி தெனகொடுமை 

யஙகசஙகொ டுறரு சடவனைமா--ரிககெனது 

௪ிககமறி யாரெலலாக தராததென றருளவானோ 

வதகதமறியானெனபா ளனது. 

தேவருலை வேரகதவுணா சேதமுறச சேநதனுறற 

பாவனைபோன மினதுயரம பாததிரஙகி-- மேவிருளைக 

கணடிககும வணணங கதஇாககடவு டோன றினா 

னெணடிககுமவநதிக இட. 

ஆதவனைக காணுமுனன சஞரியிருள பலலுருககொண 

டோதையிடற கொபப வுயாமீனக--கோதில 

கொடிவலியா னாலயாவு கொணடா டெனியக 

கொடிவலியா னாததனமி குத.து. 

மணணினலா தூறதுமட வாவா யடஙகலென 

வெணணிலுய சாமப லிணாகுவிஈத--வணணமுலை 

மினனு னனமபோல விளஙகினகஞ சஙகடின 

மனனை நறகோள வர. 

மாதைப பயகதெடுதத மனனன மதிதயனமூன 

னோதியவே ழாகா ளூறககணடு-- வேகியாபன 

மகதிரிகள விரசொடு மனனுமண மணடபத இற 

Db al eon சூழவஹு முன ன, 

௨௩. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102.



௨௪ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

தேமண்ட கெய்ததகுழற் சேயிழைமைச சேடியாகாண் 

மாமணட பததழைதது வம்மினெனரு--னாமண்டக 

கனனன்முத இனறெறியுக கனனோசி நாடாளு 

மனனனமிக காத.ரவாய வாது. 103, 

பொன்னங குடததிற்குப பொடடிடுவா போன்மடவாரா 

கனனங கறுததகுழற கன்னிககு--மனனன 

கருகதியமபிக ௧௧௧௨ கமழதயில மாட்டி 

யருததியதாய்ச சிஙகாரிக தா. 104. 

வாச மூறுஙககுழலை வாரி வகாஈதுபின்னி 

யாசகலி ரததினசசில லாதஇிதரி5--தேசின் 

மருமாலை சூடடினா வணணததா னிஈதைக 

கருமாலை௪ செயயவைய கம. 105. 

தப பனிததுளியரா செயயகுமிழப பூவையொபபச் 
சோஇமுத்த மூககணிதுண டததணிஈதா£-.காதுகளின் 

வளளையலாக தாறபோன மணிகதோடிட டாமொழிககுக 

திளளையல வெனபார கிளாகது, 106. 

சஙகளிகத தெனனத தரளமணித தாரபலவு 

மஙகள ததிற பூடடினா சாயிழையா---செங்கரததிற் 

காஈதள வளைகொடியின காடசி யெனபபசுமை 

காநது வளையணிஈதரா கணடு, 107. 

மினமலைககுஞ சிறறிடையை மிகக வருததுமுலைப் 

பொன்மலைககுககசசணிவரா போனமறைத்தா£--முன்மலைக்கு 

மாரிககுக கணணேறமுல வாய்ககதுகேட டஞூயது 
பாரிககு மென்றே பநிஈது. ். 108. 

மாதரசி மால்பெரு மன்னனைகொக் பெபுழுககி 
நீ.தமிலா தராவிடுககு நெடடுயாபபா-- லோ து.மிடை 
த,க,களிககு மென்றதிறபொற முனைகடடஉிக காஞூயிடடார் 
௯வததளிககு௩ காயன்னா வ௩து. 109.



அரிச் சந் தி திரிபுவெண்பா, ௨௫ 

தமபாற பகைமயிலை$ சாயலால வெமறிகொணட 

வமபராககுு கொங்கைளிழி மானென ற--வெமபா 

தலமபடிரா கஙகளெயதித காழகதுறலபோன் மினனூா 

சிலமபடிமே லிடடா சிலா. 110. 

6 

பின்னும பூலவாயப பிறஙகுமணிப பூணாலு௩ 

துனனுஙவ கமழபூக தொடையாலு--மினனணங்கை 

யங்கமுறறு மூடினா சஞசாயனோகருனாகண 

பங்கநுறறி டாமற பரிது. Ill. 

கண்டையொதத சொலலியைசசிங காரித துயாஈதமண 

மணடபததிற கொணடுறரூா மனனசோ--டிணடலக்கைத் 

தாககுமரிச சநஇரனுஞ் சாரஈதான புலிககூடடத 

கோங்குமரி யேறறி னுகநது. 112, 

ஆவலுடன போகதா தனத நாக கிலஙகுமனன। 

காவலு.நு நாடடின கவின்வளனு--மேவுமன்னா 

சிராபோ காபலவுஞ சேயிழையாட கோரசசெவிலி 

சேரவா.ரா தோதுந தொடுதது. 113, 

காருறைகக வெறபைக கரியென நரிபாயுஞ 

இருநைகத சேோதே சமபாலித்--தூ.சமபா 

யோரடியா பின்பிவுளி யேறியான் வெண்கிரிசேரக 

தாரடியா வேர்திவனகண டாய, 114, 

அஞசமெனறு மஞசுகசசொ லாயிழையா யாவியிலவெண் 

கஞசமென்றுந் தோறமுக கவினசோணாட--டஞசியலாக 

காண்மகனைச தோடியிட டானமரபின காகாகணடாய 

சேணமகனைப போலவிளஙகச சேய, 11. 

செந்திருவே சதஇசிவஞ சேய்மூவ ருந்தனியே 

வகதரச சாகி மணிமெளலி--௬௩௦ஐ.ரமாய 

பூணடினிமை யாயாணட பொறகூட லைச்சலகொள 

பாணடியதே சபபாரகதி பன, 116,



௨௬ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. 

மின்புளையு நுணணுசுபபு மெலலியலே *மேன்மையொடுக 

தென்புறைய வி.றதிருககுஞ் செமமலிவன--வன்பகைஞா 

கொரதுதே யககரையை கோக்கமவைக தாணடருளுஞ 

சிந்துகே யதகசையன் சேய். 117. 

மஙகையாகண வணடடா மாலையொபபாய் மண்ணுமணி 

பொகங்கியசங காதனததிற பொறபுமிகத்--தஙகுமிவன 

சஙகவள மாகடறகட டையாலவே ளங்கமுகதி 

சீஙகவள மாகநாடானள வாள், 118, 

சநதிரவட டககுடைககுட டாமவுலி தானணிஈது 

௬௩௧72 இன வேளையொபபான் ஜோகாயகேள-- பந; 
னிருதே சமாமுலையா பேயே ழையசாங 

குருதேச மனனவா தங கோன, 119, 

இந்துநுதன் மாதே யிவன்காககுங காபபடல 

மகதரமாய நிற்றலைககண டாதரிபபான்-- வம ததென 

மெசசவளா சாலியூயா மிககவயல சூழுமெழின 

மசசவள நாடாள்கோ மான், 190: 

ஆடவரு மாவலுற வமபொனணி யாகனதகுி 

னீடிலுயா தேசோ டிலஙகுமிவன்--சூடுமலா தீ 

தேஞ்சால வராகுழலாய் சேணடாவுக கணடலைகூழ் 

பாஞ்சால தேசா பதி. 121, 

காந்தாரந் தேனிசைபபக் கராாமேதிக கன்றுகளங் 

காந்தாரக் கேடடுறஙகுங காவளமிக--காஈதகைசேர் 

காதா. மன்னனி%தக EGS OSI OB 

காநகார மன்னநகை காண, 125, 

மாதராா போல மயினடி.ப்ப வாஜோர்கள் 

காதலாய்க காண்பான் கதிததடரு--மேதைகொளக் 

கேகையகா டாளுக கிரிடமுடி. வேந்தனிவன் 

மோகையனாய் காண்பாய் துணிஈது, [ 128.



அரிச்சந்திர திரிபுெவெண்பா, ௨௪ 

மன்னவசாம பூணின் மகாணியெனக தோறறழக 
னனன நடை மாத சணிறுதலை-வென்மதகன்றன் 

வன்னவிலென் றெண்ணி மயககுமெழிற கோசலக்தான் 

பொனனவிலஈ௩ சையாலபாா போகது. 124, 

களளைமொழி யாள்சொலமான கேளாது கேட்டவர்போல் 

வளளலபோ கேடடு மலாககணணான- மெளளவந்தச 

சேணாத வனகுலததுச செமமலைக்கண் டுணமகிழ்ஈசாள 

காணாது கணடரா களின. 125. 

காவலனு DIADVIGAh Searatlan Sonus Soot QB Lh 

சேவயஙகு மஙகலமீ தேதென.ு--மேவகததி 

லுளளியவ ளையபயகக வோஙகரசைக கூயுரைபபர 

னெளனியதென செயதாயமீ யெனறு. 126. 

முன்னொருவன மஙகல௫ககொண மொய்குழலை மற்ஜொருவற் 

கென்னவிதகஞ் சோததுவிகக வெணணிஞயை-- மனனர 

நிறைதவறி னனனாசை கோநதாசென் செயயா 

reno soul! னேயாவென ரான. 127 

எண்ணமது போனமன் னியமப மஇதயனகேட 

இணணிறையு மோகையனா யொனனூமெய--ஈணனுதஇிரம 
வேறகாடடிம மன்னுசைககன் மெயயெனி௱சூழ கோக்காள்கை 

யாறகாடடீ செனரு னடுத.து. 128, 

மதஇிதயன்சொற கேடடு ம&பபசெலா மீதென் 

னதிசயமோ யாஙகளறி கிலலேஈ-- துதியுடைய 

மெய்யகனற வாரத்தை விளமபனறி யானேகத 

லையகணடா யென நுரைசதா ரனறு, 129 

நன்மொன்று மன்முலி ஈங்கைகளத துணடென்று 

மினறென்று நீவி ரிசைபபதுமெய-யனறிஙக 

ணான ரகசியமொன நுண்டதனைக கேலமினென் ரன் 

மான வரசிகடிதை மற று, 180



29 அரிச்சத் திரதிரிபு வண்பா,. 

தஙகமலை விலலிவரக் தக்கருணாண் மாதொடுநு 
மஙகலஙகண் டோனே வ ரனென௫ு.- னஙகதுகண 

ணாடியிறரோற நுமமிவடகு மஙகைக குறுதுணசார 

நாடி. மநோ Gln Got (ap COTW gi 131. 

இன்னதுகேட டையமறறங கெயதின7க கோனைமுன்னி 
யனனவனைச சோகவென்றோ ரஈகாரைக--கனனியுமபா 

af Gener விீழநததுசூழ வேஈசாகண வண்டொடுமத 

தேனான மோேணமேற சிறது. 132, 

மாலைபெற்றோ னெழுசும வகனமகல லாராகுடிபோற 

சால வயஙககினவக காரவேகதா--கோல 

வதனமமுக காறுடையா£ வஙகிசமபோற நீய்நத 

விதனமமுக காசசிடலால வெகஈது, 133. 

சிததிரக்கா னாடடிவளை செமபவளத காலோடடி.ப 
பைததபசசைக கறறுப பரபபியேஃ முததததரா 

நாலவிடடு வாழைகனன னடடமணப பஈதலிலே 

கோலமிடடா னஈதமிகக கொணடு, 134 

வன்னமலா மாலைமணி மாலைசொன மாலைகடடி 

மின்னுகமப எமபூவின மேலவிரிகதுப--பனனகத்தின் 

துய்யமணித தஇீபமவைததராா சோதிக.ர நாறறிசையம 

வெயயவாகள போலவிளஙக வே. 135. 

வானவரும பூசுரரும் வாழகதமறறு ளராகளிபபக 
கானமிய மாபபக கருமூகிலி-- லூனமுறையாயத 

குமமலரிச சந்ததித ழைககம ணகதுவஈதான 
செமம லரிசசஈ இன, 196. 

கொஙகலரும பைஙகுழலாா ரூறறேவ லாறறிவர 

மஙகளசங கத வகைமுழஙக--வெங்களிநுஞ 

சந்தப பிடிபுமெனக தாவேஈக லுஙகொடியு 

மகதாப புரமதிறபுக கரா. 197



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. ௨௯ 

அனறிலுமபே டுமபோ லனவசத முமபிரியா * 

கொனறிமத னாவேச மோஙகமலா-- துனறணையிற 

கோமானும பூமானுக கூடி யனுபவிததா£ 

காமானு ராகமிகக கண்டு. 138. 

கூடுவா ரானஈதங சகொளளுவாா குறறமின றி 

யூடிவா தரரதுபினவே மோகலவி.காடுவா 

கொயவாா மலாகி£ குடைவா£ கொடைவெநஈது 

நெயவரா குழலு கிதம. 139. 

கொங்கைக குடஈதழுவிக கோவைவா யினனமுதுணா 

_டஙகுயய வாவி யதஇிறபடி.௩து--பொகங்குமா 

மோகவிடாய நீஙகு முயமசிகொணடான வேகதனகற 

பேகவிடா நரஈகையிடம 140. 

இககமகிழ வாயபபொ னனிலஙகுகனன மாபுசியின 

மனனனசின னாளூறைநது மாதுடனே-- தனனகாககுச 

செலலவெணணி னானிஈகான ௪கனகதி லேடுவிடை 

வலலவெணணி லாககுலமா மன, 141. 

வெஙகளி.றும வாமபரியும வேலவி.ர ர௬ுஞ்சூழ 

வஙகசைககச சாமரைமா னாகவிகை--பொஙகம் ன்னே 

டெலலியஙகு௩ கோமீ இவாக்துககா விடடெழுககான 

பலலியஙக ளேஙகப பதி. 142, 

கன்னபு. வேலி கடந்து பணிட கேததிவந்த 
மன்னசைதகம மோாககுய்தது மனனாகோன--கன் னோசி 

நனனாடடி. லுறமுஙகு கணணுநலங கணடெடுததுத 

தன்னாடடி.க கோதுகிறபான முன, 148. 

உண்கமல மோடடு முதக நிறைந்தொளிருக 

தண்கமலப பொயகையின்வாழ காயெகனம---வெணகமலப 

பேனகதைக் குஞ்சென்று பினரொடாக லைபபராவேன 

மானசதைக சூவகணணாய ம௱.து. 144,



கூ௰ அரிச்சந் திரகிரிபுெவெண்பா, 

தேஙகமழச சேணுலவுஞ செணபகததும வண்டி. ருககும 

பாங்கதுபோற காபடி. கல பாவாயகீ--இஙகுதலைக 

கூறமினு லனறுவெனற கோகிலககோ டஞச*ுகமவாழ 

காறறினு லுமபொழிலிற காஸா, 149. 

கோடுகடா மாங்க£ஈத கோடே படைசசாலாய 

கீடியவை யீனறமுகதே நெனருளையாய---நாடும 

புயலடஙக வாயகதகரும பூஙகூகக ன௫காய 

வயலடஙக கோககாய மகிழகது. 140, 

௮னனம வசாறகன நரவஞ சிகியோதுி 

மினனுமை வாயமிருகம வெஙகயமான--றன் னுழையீ 

தெலலா முலையா தஇணககியிபபட பெணணளிக தல 

வலலா முலைபரா மதித்து. 147. 

நறறவரை வெலல கறுமலரம பானவாஙகும 
பொற்றவரை வெலலும புருவததாய--ுறறவளை 

தணடலைவாய் வாழுரஷ் FOKTT HG ணின்குயகதைக 

கணடலைவாயச செனமொளிதகல காண, ] 48, 

தெள்ளியதா யம்பரத இற சே ம்ன் கண ககொடுபோர் 

கொள்ளவெழுக தாஙகிக குளவாளை- துளளிவிரைக 

தேகுகலைக காணபாய்கல யாழகுழலிற கைபபருளூ 

மாகுதலைச சொலலாயநீ wo py. 149, 

சக்களததி யாள்களைந்கத கண்டா மமைமுகையை 

யககொழுனற கூய்பபிடியென முஙகறையப பொறகுயத்தைப் 

பறறலைககண டேமூக்க பள்ளி வெகுண்டூடி. 

நிரறறலைககண டேனேபாரா நோ, 150. 

இவ்விகமா யஈகாட் டெழிலனைத்து மேஈதிழையாட் 

கொவவிதமாய்க் காடடியங்குற முர்சூழ--வெவ்வரவரர 

செமபருநகின் கூழைச சிறைகிழலித சென்மொதுஙகும 

செமபருஇப Lin ovals ey Cale gi. 151,
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அ௮சசு.ரததை நீஙகா தழாகதிருககு மகதரியை 

நசசு. ததை வாஙகுககண ணஙகையொடு--மெசசுக 
திருவாயி லஙகுகினறு செவிக தகன்முன் 

கருவா யிலஙகுகைவேஈ தன. 192. 

கானிருககு மீசன் சடி.லமிருப பானெனகீள 

வரனிருககு மமபுலியை வஈதடுசதல--போனிவ௩.து 

பொஙகுபுனற கஙகைகணடு புககாடி. மனனெவருக 

தஙகுபுன மொன்றிலுறமுா தாம, 159. 

காரமருவு பூஙகாவுக கானகமூங கணடுகடந 

தராமருவு சககரவே கணடமுமவிட-- டோமருவு 

மோததினக ரகதாசெய யோமதுூ மஙகமழ 

யோததிகக குற்மு ரகநது. 154. 

முனிவ. சாகள் வாழததெடுபப மொயத்துவரத தாளை 

யினிய்வியங காககடலி னேககக--கனிமொழியும 

வேகனுமபோக் தாவலமாய மேனமனையின வளளிமின்னுளு 

“சேஈதனுமபோற புக்கா சிறகது- 155, 

கா.கனோய் தீரக கனிவாய மருஈதருகதி 

யோதுடலம பூரித துவகையுட-னாகரவாய்ப 

போரககுவகத வேளைப பொருகதிவென்மூா£ பூமாலும் 

பாரககுவகத மின்னும பரிது. 156, 

ஆவியொன்றுங் கூடிரணடு மாசசுகிக்கு மக்காளி 
லாவியிரண் டாவலுறறே யஙகமொன்றின்--மேவியகாற் 

முஙகமுடி. யாமற் றளாகதகா எலாசசுருமபா 

தேஙகமுடி யாரழகக தேன், ee 

விணமதிய மானுமென்று மேலோர் விளம்புவ.து 
மூணமையெனத தோறறுவிகத கொபபாக வணண 
மூககதவள மானாண முகாகருவான ஞால 
முூகககவள மாஞ ளூடன, 158,
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உ சசிகமாப பூதகபொறகொம பொனழிற ரொகைககடஙகாப 

ப*சைநிற வலலி படாகததெனகஃகசசிறு ௧௪ 

சோதததே மறறனசதா டேசுமிகு தேகமெலாம 

போ தததே பசசைகாம பு. 159. 

பொறட்டாபூச செணதிற பொருககளிபோற பூணமுலைககண 
ணிறகருமை மிகக விலககறறே--கறபின 

மருககுடையாள கொணட மகவா லெவரு 

மருஙககுடையா ளென றுவபப மற.று, 160, 

கொரதுமதி செனறுலைய நணணிடைகள ளாடமறறீ 

ரைஈதுமதி செனமோ ரருமகவை--யிநது.மஇ 

பெறமுள களிபபுறமுன பேருலகைக கோலகோடா 

துறராள களிற நு மனன ஜோகது, 16], 

மைஈகதன பிறஈத மகோசசவதகைக கேடடுவஈத 

வநதணாமத ருருமளளிக கொணம்னென--நநதகாத 

தனமுறுமில லைததிறந்து தாவேகதன விடடான 

றினமுதுமா னந்ததகாற சோகஈது. 16. 

சேயுதிகத தோது தெருவனைதது5 தேஙகமழ 

தூயபனி நீபொறசுண ணமபுமுகோ-டாய 

குலவுமஞச ணீரபொற குடஙகொடுதரு சோட்ட 

மிலவுமஞசச சேஈதா ரிசைநது. 163. 

போதைநிக சா௩தனததோர பூவை துருகதிவை ததோர் 

பேதைபக மேனறுநீர பெயதாளே--யூதியளி 

தேமடுக்குஞ சார றிகழபொற கிரியருவி 

மாமகககு ஞறநுகதலபோன் மற்று. 104. 

செய்யமுக கோபொற சிவிறிவைத்தோ பெண்வீசுற் 

துய்யரீ சைத்தனத்தோ தோகைகொண்டாண்-மொய்மதியின் 
காநதியைய ருந்தக கனிவொடுகே மிப்பறவை 

போரதியைய வாஙகுதலைப போல, 1 165.
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இனனியஙக ளா£பபமனு வினமுறைநன னீராடி.த 
கனனிளஞ்சேயக் கநகாட சடஙகாறறிச--சொனனிச வி 

சாசனெனஜோ தறகருநூ னனகாயகதோ சாறழேவ 

தாசனெனஜோ பேரிடுவித தான. 166, 

காறறணடை கிணகிணிபொற காபபசைகா ணைமபடைக 

ளாறறலுஐம புலலுகாமுத தாசமற.து5--தோறறரிய 
சேயககணிகது பொறொடரின சாதகொடடி லெறறினாகீள 

செறகணிஈநது வதஇரததா£ சோகது. 107. 

பாஙகியாக ளிவவணணம பாலிககும பாலகனுக 

கோஙகியகதோ பேழாண டுறுபருவ ௪---தாஙககனக 

கொறறவனமுூன கோ௫ிகறகுக கோகில வசிடடனுக்கு 

மூறறவயி சமபகாவா மோரகது. 168. 

விவாககாணடம் முறறிறறு. 

இந்து காண்டம். 
வட பாட விடியா 

வளளிமய னீஙகாத மாகுழகன முளபோறறி 

வெளளிபமுக கொணடலுமூா வேஈதுவளா--களளமாபூய 

கறபகநாட டினசால கவினிற சிலமொழிவா 
மறபககா வலலவாமுன னம. 1, 

௪நததஞசி௩ தாமணியிற சாசொளியா னறபகலும 

பைகதருகக டமமாற படரிருள ந--கநதெறியுக 
துயயவயி சாவதகதாற சோதஇநில வுஙகுலவும 

வெயயவயி ராயகதகான விண, J 

பநதியா யாங்கு படாசுரபே யகககரி 

னநதம்து நோக்குவா @)OU BY O gy -— au lb 

விமையாகாட டமபடைததா செனமுனம௰ றல 

சமையாகாக கொணடுமொழி வரா, 3. 

௫.



௩௨௪ அரிச்சந்திர திரிபுபுவணபா. 

கேயமுறக கறபகததி னீழலமா கநேரிழையா£ 

சாயகககண கணணுறறதக தனமைதமக--கேயாமை 

கணடினமு மககாவின கடசா£த லறறனவே 

வணடினமு ஞணமசசம வைத்து. 

வெறறிபெறத தககவிறல விராநே ரராபோரி 

லறறுயியைக கைவிடுபப வொபபிலா--நறறவாசே 

சககாட டரமபையாமீ தாவலுறறென முலவாக€, 

டெனடைட லாமிங கெடுதது. 

உலகமோ பொனன ந குறுமிறையோ போகி 

யிலகுவோ தேவரிர விலலைக--கலும. ர 

மானுஈ தருமெனரு லாரகான றஐராரதனை 

மானு தலமுாளவோ மறறு 

மாறறிசைஈத பொனனின மணிகுயிறறி மாககர 

நாறறிசையுஞ சாரவிமா னஙகளொளி--யாறறும 

பொதுமணட பததிரு௩கான பொமசசிமின னோடு 

LO SILDORT L.cVvibiGodl LOGoodr, 

சுர. ராதி மமரோ தொழவரமபை மாத 

நிருபாற கவரி யிரடடத--தருவேஈதன 

வீறறிருககு மாசசவையின மேவினூா மாதசவததி 

ஹைறிருககு மாறறியுயாக தரா. 

வஈதமுனி வாககுமக வானிருககை யாதிகொடுத 

ததணாகா எமபுவியை யாளவோரில---வெஈதொழிலின 

மெயயறமு ளாசை விளமபுமெனத தோவசிடடன 

மையறமுன சொலவான மதிதது. 

அனபுபொறை வாயமையரு ளாறறனிறை மீகைகுணகஈ 

தெனபுதகை பேரறிவு சாமுழுது--மனபுவியிற 

சோநதோ னரிசசக இரனெனமுன கோடிகனஃ 

சோதகோது வானா வுலாநது, ‘ 10.



அரிச்சந் திரதிரிபுெெவெண்பா. ஈடு 

புன்றொழிலின் மாலாகசைப பொயயுசையின மேலானைத 

துனநு௩லலோ னென௫ய சுர.ரவையி--னெனறனனறன 

காதலரைக கொன்ற கடுமபகையான மாவ௫சிடடன 

றீ தலரைக கேடடுரைபபான றோக௩து, 1]. 

இலலாது சொனனு யெனவெகுணடான காதிமகன 

பொலலானென றேசினகது பொஙகினனவ--வலலா ir 

சினததேயு வோஙகச செறிகதவே வேழ 

வனததேயு மஙகியென மறு 12. 

ஆகண டலனவைகண டஞசி ஈயபயதகால 

வேகமதா யாறறியுஞ்சொல வேழுனான---மோகமிலி 

சேனபுரிவ௮ தெனன விசைபபா ஐச கணியு 

மினபுரிவ சடடன விரை௩.து. 12. 

கோூிகனகூற றைபபோற குறையுளனை னாலசையன் 
மாசிரிய யானியறறு மாதவமவிட---டேசுபலி 

வாகுவே னாகமனனு மணடையோட டி.றஈுமகதுண 

டேகுவே னெனமுனறெற கின. 14, 

உத.க.ரமீன கேள்வனிவ்வா ரோ தககேட டோரவிசுவா 

மிதஇிரரீ கூறுகென வீணைவலோ--னிசஇயமயான 

Oru sa sho பாதியகதச செமமலுகக GauGlemr our (mp oor 

கைதவததிற சாகோ கன். 15. 

நாரதனீ தேசரியிக நாளிவண டககவறறைப 

பாரிலரிச சகஇ.ரறகு பனனாமற--சாருமயான 

வானோ வசததெனனை வைததுபபோ வெனறுபின்னுக 

கானோ வகையுரைபபான சாகு. 16: 

செயயவரிச சஈதிரனைக தீநெறியி னாலேனும 

பொயயனாக கெனறு புகனறியாழக--கையனுயா 

புஙகவரைச சாகதெழுகதான போனான கவுசகனபின 

றஙகவரைச சாரலிடஈ தான. 17. 

இந்திரகாண்டம் மூற்றிற்று.



௩௬ அரிச்சந்திரதிரிபு வெண்பா, 

வஞ்சவ௱ க காண்டம், 
ணி ௮4 aa 

மாறிசணடு கையா.து வகதெனையாட கொணடருளு 

மாறிரணடு கையா னடி.வணஙகி--வீ.று துன றி 

விஞசகதகதைக கொளவிசுவா மிச. இ.ரனாற Dor re 8 & pp 

வஞசகததைச சொலவா மதத, 

மெய்யனரிச ௪கஇ.ரனை விணடமாய விணணோுன் 

பொயயனெனச சாறறியது பொயயாமற--செயயும 

விசமாயுங கோசிகனை மேவினா காணக 

கதமாயுங கோழுனிவா கள. 

வந்து பணிகதுறுவா மாகதஒகதோ யேகோதா 

ய௩கரததிற செனற பினபங காயசென--ம௧ தவவ 

னலவானவேத தனமுன னடநதவை யெலாமறைததுச 

சொலவானவே மஞொெனறைத துணிக.து. 

சுறறமரா பேரவையிற மொகககவத தேராகூற 

.லுறறமகத தொனறுஞ்றற வுனனினேன--மறறகுகொன 

ரமா இுரைபபே னருகதவதா கேடகினெனக 

இமாறு ளத, காசொலவரா கோது. 

இழிவான தெனனினுமொன முறறுமெனி னீனரோன 

வழுநோககா தாறறுதலே மைகதா--முழுகீதி 

யினறே கனிஈகதியமபா யெககுசவ வெனனவிளவா 

னனறேக கினமு CTU) Si. 

ஏாமருவு வேளவிக இணககியான சொன்னிதிககுத 

தராமருவ யோததியரிச சக இிரனை--நீரவருவீ 

செனனவுடன படடவணவிட டேகினா மிகககளி 

துனனவுடன முஙக டுதிதது. 

கானகமூ மாககமூக கணடுகடக தான்சொரியம 

பானரலை போறபெருகும படடமுறு--மீனங 

Cissus sg தது கோசலகா டுறமூா£ 

மஇததனஙக ளனைசசெயிககா£ மற.று.



ayhee ps So SHY a ow un. wR GI 

வடி.வாற சுரருலக மாதரையிப பாரி 

லடி.பாவ வொடடா ரமையுக---கடி.சே 

சயோதஇியவை மேவி யரிசசந இரனைச 

சயோததியமாக கணணுறமுர தானம் 8. 

போகதவரைக கணடசையன் பொற்றவிசேற றிபபணிநதஇில் 

காரதவத ர௬ுறற வதிசயமென--நறோநதுசொது 

மெனஞுற றரநீ Genes at பகாவமெனருூர 

மனரு னுசைபபான மகிழஈ. 9. 

எனனெனினும யான்றரவி சைகதகவைமீ வேன்பகாவீ 

சென்னவிசு வாமித திரனியற_ற---நனமகத. தக 

காகதனமீ வோசைமதிக தாயகதேங்கே ளெனறு பனனுளு 
சாநதமுளார சாறறலுறமுர தாம. ப். 

ஆயஈதவரி லுனனையன் றி யமபுவியி லிலலையெனது 

கோகதுவகதே மீககெனது செபபவே--கோகதுவஈது [tore 

பொககடமாக காளகொணாமின பொனனெனமுன றணணரு 

உசககிடமாக கொணடாளவான மூன. 11. 

இப்பொழுது வேணடா மிருகிதியம வேளவிபுரி 

யபபொழுது தாவென றமைததருளி--மெயபபடிவக 

கொற்றவனை வாழகதிவிடை கொணடுசெனருா கோூகனபா 

லுறறவனை வோரு முவகது. 12, 

செமமலசிச சகதிரன்பாற சென்றடைகத மாதவாதாழக 

,தமமுனியை யாஙகான வையறைகது---தமமிருககை 

சோநதராபின் சன்மாதஞ செனறெழுஈககான கோசிகன்வே 

யீரந்சாவேக தைககாண வென்று. 13. 

இஙகுவரு கின்ராு னியறறதங கெனஜோகது 

பொஙகுலகும பூஙகாவும பொய்கைகளு--மெஙகுமலா 

தூறறவஈகான வஞ்சமுனனித துணடமலாக தேமுனிவன் 

சாறை கதா னிலலான சவை 14.



௩௮ அரிச்சந்திர நிரிபுவெண்பா. 

கணடுவஈத கோசிகனைக காவலன்முன சென்றழைததுத [தத 
தெண்டனிட்டுப பொன்னிருககை சோததியான--பணடி_ழை 

மாவறஈதக னாறபோகக வணமையெனனென முனமொழிவா 

னாவறஈத ணாளருவப। பான. 15. 

யாமன் றனுபபு மிருடியாகண முன்னிசைநத 

வேமக கொடாயென றலு.மிறைவ--னாமதனை 

யிசதுணையென பாயெனவி சைபபான கவுசிகைமங 

கைததுணைவ னெஞசக களித.து. 16. 

நிறையுமத வேழமே னின்றோ.ராள வீசி 

யெறியுங கவணகறபோ மெலலை--ய AB) 6% 

தாலவேளவி முறறமென வணணல கொணாமினெனமுன 

மாலவேழ் மோடுபொனனு மறறு. 17. 

மனனாணை வணண மதயானை வஈஇடலும 

பொனனா மகமுஞறறும போதகடைவே-மககாண்மட 

டெமபொருளாக காததளிபபா யேஈகாலென றேகினன்கான 

வமபொருவாக கோக௫ிககா மன, 18. 

கானீஙகச சாலைபுக்குக கணட ரவமுதனமை 

யானவிலக குமபுளின மசதனையுக---கானவருக 

வெனறுளள வலல விரு௩கவதகதன மேவினவே 

யனறுளள வெலலா மவண, 19. 

வந் தவறறை கோககிமனி வனறிரிசசங னேறவரிச 

சநதிரனாடடேகியஙகண டஙகுச7---மஈ௩தமலாக 

காவிலஞசி நீவயலுங கடடழிக.துக காபபாளா 

மேவிலஞசா வமமினெனரான மீணடு. 20. 

மெய்தகதவனீ தோத விலஙகாதி யாஙகடாகது 

மொயததுவளன் முறறு முருககிடககண--டக தலத்தைக் 
காபபரா வைகாமற கடிரநகதோசசக கணடவரசைத 

இபபராவை காலநைதத சோகது.



ght ep Sr Phy aom un. 

அவவழிவைக கணடலவுற முாகுடிக எமபுவியை௪ 

Mi_ ey 

[ owe 

செவவழிவைக தாளகோனமுன செனறிறைஞசி--யிவவகை 

செபப மதிசசடையன செயயாட லெனறுரைபபா 

னொபப மதிசசசைய னும 

துடடமிரு கககுழுவுஞ சூழபறவை யாதிகஷ 

ஈடடமிகச செயததனா னாடடுளளீ£--கடடுமிறை 

மீ. ராணடுக கிலலை யெனகிதியோ டாடைதகது 

8ீராணடு செனமினெனரு Comms gy 

வஞ்சனைக்காணடம் முறறிற்று, 

வேட்டஞ் செய்காண்டம், 
NTR 

யாவுமா யலலவுமா யெககாளு மெவவிடதது 

மேவுமா முனனசசெவ வேளருளாற--காவலாகோ 

னுடடஞ்செய தததையுலா கறபொழிலுக காயமிருக 
“வேடடஞ்செய தததைவிளவா மேல 

செலவுபெறறு காடடினுளோ செனறபின செமம 

னிலைமைபெறற மகதிரிகா ணேரு--மலைவகதற 

வெனபுரிவ தெனமு னிசைபபா செவரிடதது 

மனபரிமை யாகசமமைச சா. L} கு 

வேடசொடுக கானகததஇின மேவிவேட டமபுரிகது 

காடுமிரு கசஇரளை கைவிதது---வாடுவ 

குடிகளையே காசல குணமெனகன றெனறு 

மிடிகளைவேக தனபுரிவான மேல 

வெஙகான கததுறையும வேடா தமைக்கொணாமி 

னிககான தூதாகா ளெனறிறைவ--னககியமபச 

செனறவசை நாடித் தெரிததாக டூகாதோ 

ளெனறவரை வேட ரிசைநது 

22. 

23 

©
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20 அரிசசதந்திரதிரிபுவவெணபா. 

கொடடுஈ துடி. தழஙகக கொமபூத வேலவடி.யம 
பொடடும பரிசையுடை வாளேஈஇக---கடடுமபொற 

கோலக தொடாகாயக குழுவடரக கோனறிருமுன 

சாலக கொடுமடைககா£ தான. 

கூடிவரது காழரதெழுஈது கூபபிடட தெனனையென்ற 

வேடரளைபபராத இஈகாடடை மேயாதழிததே--காடுமிரு 

கநதுலைய வேடடைசெயக கானபுகுவீ£ நாமுமுமபின 

வரதுலையச செயதுமெனமுன மன. 

கறகலனபொற மூனைமறறுங STAM ULES FEB DB 

நறகலைதோ மநதிரிகா ணஞ்சேனை--பிறசெ லுமென 

QESTESE STMCAGS லுறரு னகைகணிடை 

CPE SIG BE கரவளிலல (pow 

கொஞ்சமே னுககருணை கொளளாமற கோசிகனசெய 

வஞ்சமெே லான வகைபோலு---மஞசுநிகா 

Boro usb sis gi Comm கவசமிடடான 

மேலாம ப. சனையுனனி Care gi 

மணணுமணி மாமகுட மாரனைமா னசசரஞ்சோத 

தொணணிமலை தநதசிலை யுஙககணை க ளெண்ணிலமை 
தூணியுககாங க5துவசந துனனுமணித தேரிவாநதா 

னேணியுககாழ கணணாளோ டேயகது 

அனனஞ சிகிமுதனமை யானபுளி னஙகடமை 

மனனன சஇகக வருதலுணாக--தஇனனலுறறு 

விணணி லலமாலபோல வெணமைமுசத லாககவிகை 

யெணணி லலாகதனவாக கே, 

ஆனைக குவாலடச வமபரிககு ழாமபடசச 

சேனைக குமுகதகொடாக தோவேஈதன--கானி௰ 

கருககுறவ சைசசார௩தான ௧கககை யமுனை 
(CCR TENSE CenaQeruu iD D@ 
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அரிசசந் தி திரிபு வெண்பா சத 

ச 

காடடைக கலைததீாரா கருமபுலலா Vw MEH 
ச Q ge —-O 1% சீடடி மடு வறகுலககை கொகிறுவிக--சோடடு 

மதவானைத தகானைமொயப(। வநதுறையு மாவ 

புகவாணைத காடொழு.து பொய 19. 

௫௯௧௫ காடி புலி செமமான கவிமபை 1 

5௩௧௫ கடமேதி சமபேனம--பொக்கும 

Movin @ ors ort sO spss Coops 1 s&s 

குலங்கின75 தோடொலிக துக கொணடு 18. 

வேஈகாவில வாஙகிவிடும வெஞுரதகால வேரு உ | 
O சாயகதெறியும வேலாந கடிகாயா---லேயகதிடு வி 

லுணடையான மாவன5த மொணபுள என்நம BID 

னண படையான மாவளி து வாதா 3) 14 

சினனபினன மாகா சிைழதுவில Si B Keon 

வனனியிடை வாடடி. மூடு வறகூடடி--நனனின ங்க 

ளுணாடுகளி மிககரைய னுறறவுழி புறறுரைபபாா 

மீ்ணடுகளி ஜ்ரொெசத்குற வா 15 

கணட பலவிலககுங கணடி,ததேங கானிலஞசி 

மணடுசில வமறையமபோய மாயபபேமா--பணடைவனஞ 

சராவேமா நினபாற றரிபபேமா வெனழிடலு5 

கோவேகதன் சொலவான லெளிகது 16, 

எகஇிசையிற செனமுலு மினன லிழைககவிலங 

கத கனையு மாயகதகலவ காணமையென--ஏகஇப தே 

சேறிவேக தனசெலு௧௧ வேகினா வலலெயினா 

நீமிலேக தன்மைகொளகா னோ 17. 

ஆரபபதனாற செனற் வடிசசுவடடா லாக்குணாகது 

பேரா பபடையாம வலலெயினா போயடாநது-காபபடையாற 

கொனநெரியு விட்டுக குலமிருகக தைபபுசிழ து 

ஸ்ுழனறெரியு வ BIE GOT GO) tb sb iV I மொயத்து 18. 

hr



௪௨ அரிச்சந்திர இரிபுெவெண்பா. 

மைககடலோ பாதலமோ வானோ மதிககவுது 

மெய்ககடுவோ வககடனீ£ மேயநதுலவும--பககுவககொண 

மிக்கான ௧௩௧7மோ வீஙகிருளோ வெனறயிரபப 

வககான க௩தழைத்த தாங்கு, ம் 

கணனு நுழை தறகருமிக கானிற கரக துநையு 
மெண்ணினமா வென்மெயின ரிடடெரித.-விணணும 

புகைபபடல மண்டப பொடியாக கியதே 

இகைபபடசக கானிற செறிந்து. 3( 

அறதுவிசத இயி லணையாச சிறுபொறிபோற 

பாறதுவிகக கிறபிழைகத பககியுகீள--வாறறிகமு 
மாவினமு மோடிவிசு வாமித இ.ரமுனிவன் 

மேவினமூன சூழலுறற மீணடு, 2 

போமா மனன்பாறமும போயபின்பக காயவெலாஞ 

சாரமாவம புளளினமுஞ சாறறககேட--டாரமாத 
வனறவதஇி னாறமைதகான வலலேன மொன்ற சை 

வெனம௦வச்தை யாறற விசைநது. 22, 

அங்கநிறக தஙகஙகண் ணானவைமா ணிககநகம 

வஙகமுகம பசசை மயி$லம--பொக்கெயிது 

வசசரஙகா சோபவள மனனவன்மீ இறகருணை 

20. வசசிரஙகா னேனவடி. வம. 

பணடுமால் கொண்ட படி.வழமுமீ டி.லலையென 

மணடலமெ லாமவயிற்றி னான்மறைககும--விண்டலத்தைகத் 

தாககுமொரு கோடடாற துடித்தியம னுஙகலஙகத 

தாககுமொரு வாமனின.று தான. 24, 

மாதவனக் கேழல வரனோககி யினறேசென் 

ரூதவன்கு லாதிபன்சே னைககுழுவைக்--காதியந்தக் 
கொறறவனைப பறறிக்கொணாஈதிடென்ரு னேகிறறே 

நறறவனைப போறறியே னம, 2௦.



அரிச்சந்தி திரிபுவெவெண்பா. ௪௩ 

போமயோ தெதாபபட்ட பூதங்க ஞஙகாலும 

வேமபூதி யாகவெறறி வீழவிகதத--தேமபோதிற் 

குஞஏனகதோ டஞசமுறுங கோசலததான முனையைமிஞரு 

சுஞஏனககோன பனறிகணட gD gy. 20. 

கண்டவுடன மனறளதகைக காலாலுங கோட்டாலு 

மணடையு7ய கணடம வயிறுகுடா---துணடமடி 

நீண்டவத்த மற.றுதுபபு நீஙகவெவவே முககிமரே 
மாணடவதத னேவேன மறு, 27. 

எயவாரைப பாய்ஈதுகறி யெவவிததது மேகவிடாக 

கொயவரா வலைகாயக குழாமனைதது--கைவாகக 

குததியெச திககுலைக.துக கோலிக குலாவிறறே 

கததியெத இககுமரி காண. 28. 

மூசசாற சிலமருபபின் முன்பாசச லாற்சிலவால 

வீசசாலு மெயவிதாபபா லுஷசிலகண்--டீசசாலப் 

பறதுவதனாறசிலவாய்ப பன்றிகோ மானபடையைச 

செறறுவத மாககிறறே சோத.து. 29. 

செரகிரமுக நீரவையஞூ சோகாவாய கேதனமபாய் 

மனனுமரம பேயமீகா மனனகைமுத---துனனுசு, ரசி 

சைவலமபி ணமபயமவாழ சாதியென வாககிற2 

மெயவலககொள கேழல வெகுணடு. 30. 

இத .துயாசெய் விகக வெயினராற பன்றிதிற 

ன ததனையுங கேடடதிச யிததகசசன--மெயததவன 

வோசே றிலாஈதான டினனிவிலங கராவனதஇற 

றேயேறி வஈதான சினநது. 51. 

கொதறறவனைக காணடலுமக கோலங கொதிததெதிகக 

வுறறவனை மாதன் நுககதளிதத--பொறறவரை 

வாககியகஇ வாளிதொட மததகததிற படடேனி 

மேஙகியஙகி லாதோடிற றே. 99.



௫௪ அரிசசந்் திரதிரிபு வெண்பர 

குனமுனறிற செனறொளிககக கோல்மதைக கொலல முனனிப 

பினமொடஈதுங காணாம பினகணடா- -னன௱றரசன 

செங்கதிசோன வெங்கிர.௭ஞ செலலாத கானிடைவெண 

FBC THB) GLY Blu 30. 

LT BIBUS |p bl BLU 1 Flo ப ஊருமபாரப புமபுனலகொள 

வெஙகயததி னேமையுஞசேல மிககொலிபுஞ--சிஙகத 

தரவமுமபுட கூடட2 தமலையுமொன முக 

விரவமுநநீ சொததக க வவ வீ 34. 

பூணுலவு LOT MWS Lb od FT (por Foor wy 

காண மறிககுதெனறு காயகதுமிக--மாணலைககை 

யாலிடிககுங கோடடைககா னணணலவெய யோன்டைநதான 

சேலிட ககும வேலையிடஞ் சென.று 35. 

வேழம புசைவனும வெமபிடியை யொபபா ஷஞ 

சூழூம படைகளொடுக துனனியகதக--கேழ 

லிழைக துய பேக விருகதடநீர தோயகதாார 

POP SS GN CLEDVS தான 36 

பெ!யகைக கசையிற பொழிலசொரிஈத பூகதவிசின 

வைகு தளவேகதை மாதவாகண--டையவிது 

கோதசிகனவாழ சூழலுனைக கோவிபபன காணிலெனற 

வாககஙகேட டோதுகினமுன மன. 91, 

கே।/சசறகி யானோ குறையும புரிகதறியே 

ரசைளதே னிககி யகலவனெனப--பேசவாபின 

னோ। வயென றேகினாவேக தொணடொடியொ டுஈதுயின்ரு 

னே வாய துகிறகோவி லில, 98. 

துய 81 துதிதசெழுமன சொபபனங்கண டேனென 

ரயிலவேறகண மானாட கறைநது--பயிலவாடகை 

மஈதிரவி வேகிகளை வமமினெனத ழைததுளைபபான 

ES IM py SoTL SG) வை, 39



அரிச்சந்திர திரிபுவெெண்பா PE 

தா.ரகைவாழ மணடலக்தென தாதையுறற பினளைநது 

கரரியசைச சோநதிருகசே னானவரி--லோமாதை 

யோமா தவறகேதே ணனோமா தவனையு றமு 

ளோமா தகனறறமு gordo" 40. 

மறஜொருமா தேக௫ியொளிர வாளவிழியற cp en 1 Ch & &) 

யுறறவெளை நீஙகா து. றதஇகககாள--செரறறவிவை 

யோகமைதி யாக வுரைபபீ ரெனவுரைபபான 

நோகதமதிச சததியகாத இ. 41, 

இபபிழையெ லாமிழைததோ னிடிறவக கோசிகனமெ 
லபபெரியோ னாலுறுமிக காமனாகது தர சா பபனத இன 

மெயததவனபோ லுறறதவன மினனனையா சததிகளவேல 

வைதகவனபோ ரஞசுமனன வா, 42. 

தவறகுநீ த௩ததஇசசா சததியது பொனசென 

றவறகலக தாளகிரியா ௪தத--யிவடகுசிய 

SOU ST FTF oT OO DEH (Mp ளைபபகரி 

‘Caw ப.ராசததி யாமே. 43, 

அ௮௪சததுி நீஙகி லணிககர காடுமுதன 

மெயசசததி போமபோய விழியிழகதா--ணசசறற 

ஞான௪ததி யனனா ணடகஈதிடி.ற செலவததையிழக 

தானசதி மககளவே மும. 44, 

எனறுநீங காதுறுதி 8ீஈசதுசிற சததியதால 

வெனறகதக கோசிகனைமேவல(--முனஜோறற 

வெலலாப பொருஞமெனரு னேசதலைபபோற றிககூறும ம 
பொலலாப பொருவுமிலலாம பொன். 45, 

Aerovapn gy PHB. gy op சேருமெனை 8ஙகிடினு 
மிலவிளககுஞ சேயை யிழஈதிடினும-- பலவினைககுங 

காரணமா மெயயைக கடகதாலு மரவிவிடாய 

வாரசணமா மெயயையென முணை மாறு, 4%



௬௬ அரிச்சந்திர இரிபுபெவெண்பா, 

ஆய்க்து கலைதே சமைசசா மு.தலானோ 

சேஈதலின் முள்வீழர் தஇருகண்ணீ--சோரக்தேககச் 

கணடஞ? சென்றமைததுக் காககனவ சோடிருகதான் 

மணடஞச க்கா வயின், 4’. 

வேட்டஞ் செய்காண்டம் முற்றிற்று, 

சூழ்விவாக்காண்டம், 

  

தென்பொதியைக கலலலுக்குஞ செககமலத் இல்லலுக்கு 

மன்பொடுப தேசிக தவனருளான்--முன்பொதஇிக்க 

வூழவினையின் வணண முஞற.நுமனி யாலவேக்தைச 

சூழவினையுஞ சொல்வா தொடுதது. 1. 

மெய்க்கணைவான் கைக்கணையான் மிககோல மிடடுதிரம் 

கக்கிமுக்கி யோடுவசா கமபயக்து---கிறகாம 

லேவுமுனி பாறபோகதாக கெய்துதுன்போ Saar 

யாவுழுனிச செய்கிறபா னீது. உ. 

அபபடியா பார்பபோ மவன்சமாத்சென் றமபசத்தா 

லெபபடியு Sow மெரிசொரிய--வெப்புடையான 

விடடவுயிாப பாலிரண்டு மெலலீயாக டோற்றினாபூ 

ணிடடவுயிாப் பாவைகள்போ லே. 2. 

அமமுனிவன வெம்முனிவா லாகஙவ கறுததுதகத 

விமமடவா£ தமமழகை யாமகைகண்---டமமவெனறே 

மாலானா லெனனிலோா மாதரசையம மானாரைப 

போலானா தோதல புசை. 4, 

மாஙகுயிலோ காயா மலாககொமயபோ மாமயிலோ 

பூங்கொடியோ பைஙகிளியோ பூவையோ--வோககு 

மசகதமோ வெனதுவிணணு மணணனுமெணண வந்தா 

விரசகஞசெய வானருணமின ஞூ. 5.



அரிச்சத் திரதிரிபுவெெண்பா, ௪௪ 

ஐவசையும வென்றே னருள்கொடியார் கொங்கைகளை 

மைவசைகண் டஞசிநிறை வாரிதியி--லெய்தஇிக 
சரந்தசையோ சாமற் கவிவல்லோர் வீணே 

புக்க ரனாற புசககதென்பார பொய, 6 

செம்பதும மாதுமால சேோச செனிததகரும் 

வெமப.தமை போலவா மிவிரமுககதை--யமபுலவா 
மூன்னஙகா போதத மூழுமதிய மென்னிலக்தசு 

சொன்னஙகா கததோறறுஞ சூழ்ந்து. 7. 

செஙகஇரும வெணகதிருஞ சோமைக கதிசான 

வஙகணிலம பாகலமபோ லாயிறறே--- துக்கமுக்.தா 

லாகிறத்த வனசலததா லாஙகுதிக்க மானூமெய்க 

கராநிறதத வண்ணக கலந்து 8. 

சாறறருமே வர்க்குஞ் சலமேசண் டாளமென்று 

நாறறிசையுஞ சான்மூோரா ஈவிலகையா--லாறறலு து 

. தபபுலைய மாதவஞ்செய் தானசலததிற மோன்துமின்னா 
சபபுலைய மாதரானூ;. 5. 

காகா விதககலையு ௩றதே முமயாழு 

மானூக்குப் போதிக்க மாமுனியன்--பானார் 

கசருமிரு கம்பறவை கர7தசோ டுங்கின் 

னசருமுரு கபபாடி னூ; 10, 

௮,ததருணத திற்படையோ டாவியின்கோாட் டுற்றமன்னை 

யெத்திறத.தும வலல விருடியாகண--டததவறகுச 
சாநறினு செண்ணவண்ணஞ சாரகதனனென் முறறுவனமுக் 

காறறிஞன போன்றதவ orem gy. 11. 

நையலரைப பார்த்தித தடககசையிற முனையொடு 

மெய்துமரிச சந்திரன்மாட டேகியே--செய்யும 

பலவிதததால் வெணகுடைகைப பறறு மறுக்கா 

னலவிதகதாற கூடுமெனரு ஊட்டு, 19.



௪௮ அரிச்சந்திர திரிபு வண்பா, 

உதவின வணண முஷ்றறுவே மென மிரு 

யைததொழுது மிககா ப. ரணமணிக---இதகமையை 

யாளவேகமா கோமா னருகணைகது போறறிகினமுா 

வாளவேயகத கணணுூா மகிழகது 13 

போறறிக துகிகதுசினற பூவையசை மனஜஞேககி 

நாறறிககும வென்ற ஈயமொழியீர--சாறறீரசீ 

யாரூ செதுவிகக னேகியதென னென்னடுமாழி 

வாரூ ரமபையைகோ வரா [4 

இககான கததிலு.ந மீனப புலைசசியாயா 

மிககாக தவவிசுவா மிததஇரனறன--பககலினின 
அுனபுகழகேட. டுறமமோமென மதி யவ.ராககே 

பினபுகலவா சொனறு பிரிதது 15. 

மெயயறிவி லாபபுலைய மெலலியாயா மானாலுஞ 

செயயயாழக €தஞ சிறிதறிவே--மையவென்றே 

கைபபற றநிசைககுக களகதொளிய மொன்றயாழ 

கைபபறறிப பாடினா கணடு 16. 

ஏாவதனம வாணுதலே முதிகழகள கோணாது 

பாரவைகணஞா டாதுசெமபொற பாவையென-வார்வமிக 

யாழமீடடி.ப பாடினா பேழிசையு மேழாக 

வாழதோற்ற முஙகனிய வது 17 

பணடுபடட தாருவொடு பககியுமா வுமபிழைக்குவ 

கணடுபடட சொலலாரா கவினிசையால--விணடுரைககத 
தககதோ வெனநுகஈகா£ தாவேநத ருஙகொடியுக 

தொகககோற முனைமனனலுஞ சூழஈது 18 

மினனுமணிப பூணும் விளககியபீ தாமபு.ரமூம 

பனனும பலபொருளூம பாலிகக--மனனவிவை 

யஙகுடையேம வேண்டே மருததியுனக கானவெற நி 

யஙகுடையே யெனராமா னா 19



அரிச்சத்துர திரிபுவெண்பசு ௪ 

கொன்றுகொடடு வகதவெறறிச தொலகுடைகல கேன்வேறிக 

கொன்றுகுடை வேண்டி. லுரையுமென--நின்றிரபபோக 

காவண*ககா ணக்கொடுககு மணணாலஃ் இலலையேன் 

மேவணங்கா மெம்மையென்றா மீணடு, 20, 

8ீவெள்ளல பாலி னிதானிததுக கேடப.துணாஈ 

,ததடைய லாமென் நியம்பாதா--லோதியவை 

சாரீரநீர தரரகிலலுஈ ையலகா ளெனறனன்சங 

காரீரகீ ரூரனமைச சன. 21, 

மனனவனை நோககி வயஙகு மணிககவிகை 

நனனயமாய் ஈல்காய ஈலகலகா--யுன்னல.மிம 

மட்டாதுட டாவென்முாா மாமுனிவன வஞ்சகககதைக் 

தீடடாதுட டாககிவஈதா£ தாம. 22, 

ஏறறற குரியனவேராக தேறகாமலேதேதோ 

தூறநுக கொடும்புலையக கோகையசைக்--காறறளாத் 

தள்ளுமென்பா னிலலாம லெனமுன றணிஈதேவற 

தகொள்ளுமென்பா சைககுறிததுக கோன். 23. 

வேர் தனுசை போலியறற வி.ரசாக குறறதைககண 

டேந்திழையார் மெய்கடுகச யேயோடி ப--பூகதுகிலவிற 

கறபணியா சஞ்சரியக காகுழலசோ சககோன்மே 
லற்பணியான் முன்போய்வீழக தா. 94, 

தடிவக்ச மாகரயர் வோகதுநுவ னென்னெனக்கோன 

கேடிலெக்க ணற்$தக கேடடுவஈது--மாடி.விருப 

புற்றபகி சீயா தொறுததடி தய கோடடிவிடடா 

னற்றபரி வாளனெனமு எனறு. 25 

என்றறையக் கேட்ட விரு௩கவனகோ பாககினியாற 

லுன்றுபுகை மூடத துடிகதிறுஇ--யன்றெழுமோ 

செஞ்சடையான போலெழுஈதான இககியறறச௪ தீயவினை 
கெஞசடையான பாலினினைநது, - 26, 

or



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

அன்றமசா கணடலற வகதணாக எண்டாமற் 

பின்றொடர வோவைப பெருககெடுககப--பொன றிகமும 

பட்டககரையி லுறமுன் பாததடைநஈதா னேகதறிகி 

லிட்டக கரையொடுமுன் னே. 21, 

செனறடியைப் பறறிச சிவனமா லயனாலு 

மென்றுரக் தணிததற கிசையாத--வுன்றன் 

சினஞ சகியே னெனறடி.காழ செமமலைபபாக தேவெய 

யகஞசக௫ிபோற சறிமுனி யனது. 28, 

காலபிடி தத கையைக கரததாற பறிததுமுடி. 

மேலடுதக மாமகுட மீதமுததுக--கோலமணி [ தான 

நாறறிசையும வீழநதகொளிர நனகமையான--போலுதைத 

கூறறிசையுக கோனைக கொகிதது 29. 

செஞசிலையும வெணசிலையுஞ சோகிரீ டததுதைகக 

பஞசுபடி. னுஞ்சகியாப பாதமலா--மிஞச 

வருஈகாகா வெனது வருடி மொழி வானபின் 

னருஈகாகா வானவரை யன, 30. 

பணடோர்நாட கொணடுப படைததவடி. மைததொடு 

௮ண்டோ குறையேது மோகதிலேன்--மொண்டானேன் 

'சறறமுறற வேயுதைதச செயஇயெனனென முானிசைபபா 

னேறறமுறற மாதவனாக கே. 31. 

வலவிலஙகும புள்ளுமவகதைதகதாய் கருமாவைப் 

பலவிதத.துக் துன்புசெயகாய பைஙகாவை--யெலலங்கெ 

கூடடுவிதகாய் ஈன்று யுருககாடடி.த இஙகனைத.து 
மீடடுவிதகா னாயெனரு னே. ். 84, 

எக்கே டியறறுகினு மென்னகுறை யுறறிடிலுக் 

தககோயகின் னாலனுபபத தககதெனி--னிக்கோசஞ் 

செயயவல னோசிறுவா செய்தபிழை காய்பொறுபபு 

தயயவனரொ வெனமுன்மன ஹோநது. : 39



அரிச்சத் திர திரிபுவவெணபா, ple 

மிககப பிதறருதே விணையொடு பாடியவென் : 

மககளைகிஈ தி௧௧டி.௧௧ மாககமொழி--யிககணமென் 

ரோ தவவ சொவவா துரைதகதனாற றளளிவிடடேன 

மாதவகா வென்துரைததான மன 34. 

ஏனறஇபன கூற விடுககண் புரிககறியா 

தன் நசெயதே னெனனினல மெயதுமோ--சென்றிசபபோ 

காடவைமின றென௫ுறபின ன௰து கதியே தெனது, தவன 

கூடவையிற சொலவான கொதித.து 36. 

அனறியடி ச கோடட லழகோ வெனககொடிய 

புன்றொழிறசெய தாபோலும பொயயுசையா--னின்றனலலா 

செனபகறி யாதவெனை யெனசெயினுஞ செயகெனதத 
வனபதறிச சொலவான மறுத்து. 36g 

ஆறறியநின் நீதனைத்து மாறுவேன யானபெறற 

கோறறொடியா பசோடுநீ கூடிலென ஐ---சாறறககோ 

னீதிவழுத துமபெரியோய் நீயே தடியேனைச 

சாஇிவமுச செயவதென மூன முன, 37. 

ஆாந்தவசட டன்சலததா லானபுலை யனசேயே 

கோக்கவனனு பைசசோத னீதியெனமுன--சராகதமூனி 
,தரதைக குலைகககுமை தாழெனககாக காயென்னான 

கநதைக குலைததகயன கணடு. 08, 

வேழமொருவ னானோக்க வெமபுலைதாத துன்றந்தைக 

கே.றுபதர தககேனா லேசமுறரு--னீழுசெயவே 
னஞசேலென முனமுனிவ னாஙகுசைபபான ௬ ரகைமே 

லஞசேலபா யுஙகோச லன. 89. 

கெஞ்சறியத தஇிீதியறறி னீஙகா.து நெஞூரங்கி 

யஞசலெனறு நீவக தகறறிடிலு--மிஞசுமசசொ 

லெனதுகிறகு மெனசெய இடி லுஞ்சோ கேனென்மு 
னை .ுரிறகு மாரிகளோ டம. 40



Gc ுரிசீசத் தி திரிபுெவெண்பா: 

நன்மைசோ மக்க ணலமபுணர। யாகிறகொள 

புனமைசேர் சாபமெனமுன பொங்கு.துவ--னென்வரிலு 

முளளேனீ சாபமினி யுததமனே வெமமுனிவு 

கொள்ளேனீ யாளென்ஞுன் கோன், க்], 

வேநதுரைகேட டீடிவறகா மெயசசாஈத நாமூறின்வா 

னெநதலுககன் ரோதியதென னாமென்.று--தோந்தமுனி 

சணடாள ஸனுக்கடிமை தானாவா யென்ருன்றன் 

'முணடாளன் சேயைத துடித்து. 49. 

சனறளிககுக தேவே யிடரிழைததாற றீா£பபதெவர் 

தோனறியதாய தந தொழுக்தெய்வம--போன்றவெம 

ையவருள வாயென றடிவீழககா£ மாதொடுசேய் 

மெயயவருள வானும விலைது, 43. 

எலலவரு ரீயெனது மெமபெருமா னீயென்றும் 

வலலமையா ஈலலவனபோல வா£ததைசொல்லி--வெலலவலா 

செககுமிலை நினனிலெனரு னேறறமுனி சாறறுவான் 
கொயகுமிலை தா.சான குழைகது. 44 

வேணடுகினுக கணணை விருமபுகினு மம்புவியை 

யீணடுதரு வேனபுலைய வேழையசைத--தீண் டேன்யா 

னெனருனின ருமுரைபோ லென்னதுல கென்றுமுனி 

வனளானின் apy wr if வான. 45, 

நல்குவே னென.றுசைதத காடுகக (hb Bayo 

புலககீ£ வாசெனசசொல பொயயாதான்--பல்வளமி 

யாவுமுன தேயென் றெடுததுகீர வாத தான்கை 

மேவுமூனீத கோள்குதிததான் மீண்டு, 40" 

paw yoo வாக்கியதகா லுறற தபோதனாக 

ளாபகெழுஈது துள்ளிக்கூத தாடியே--இஙகில் 

பு௮சனலவாழ வாய்கினபோற புஙகநூடை யாருங 

கரவலரு மேவன்முரா கணடு, 47,



அரிச்சந்திரா திரிபுவெண்பா. இ. 

வாசிகரி தே.சாள வளகர நகாடெவையு ௩ 

கோ௫கனைச சராஈகதென்்று கோலமிகுக--காசினியிற் 

தோநறுவித்தா குமபமொடு தோரசணமவைக சாரவினையை 

மாற்றுவிகதா ரககவதகதோ வநது. 48 

அன்ன கவ னின்னகருற றமபுவியை யானாள 

மன் மடை யாளம வழஙகெனலு--மினனுவிர 

லாழிதகதான் வெண்குடைவா எங்கொடி.தக கானெவாககும 

வாழிதநகான் றகதுமகிழ மன, 49. 

தநதேன விருமபுமவை காவிடைக வாவெனரு 

னந்தேவி சேயநீ யணியுமபூண--சரகோட 

மாயததஈ தகலென்றா னணணற ப பினனவிலவான 
SIUS SH ககலனோ சொல. 50- 

ஆடைதநதே கென்ருனான யாரிடததிற செனமிரபபேன 

கூடுமறரோ சாடையெனறு கோனமயங்கி--வாடுவைக 

கண்டுதவத தோன்பழைய காவிக கலையினின் ps 

அணடுதவ,க கோனறலறமுன நுளபு 5], 

மூவருமத துணடுடுகதி முனனுடையைக தத றிஞ 

விவிடையென முனமுனிவ னேகெனலும--போவானை 

மீணடழைதகான மாதவனவேள விககுவைகக பொனனருளி 

மாணடழைததகா யேகெனமுன மறறு. 02 

பணடையுனக கேத பசுமபொன் னொடுககபைத 

தொண்டனளித தேன்பொன் மொகைமறறிக--குண்டெனினி 

கூறு தியா னீவனெனக கோனறவனகேட டேடினமுற: 

orp Bun ols gions Lin Clear gy. 53. 

ஆணடளிதத பொனனலுகக சததிவிருக கன றதென்ரு 

ீணடமீ£ வா£ததாய் நினைவிலலாய--மாணடகுமெய் 

பூணெற குலதத திகத பொயயபொருட டகதடிபோ 

காணெறகு நீயெனமுன் காயகது. 54



@e அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

வாயவறணடு நாககுளறி மன்னனடி. மீதுவிமுக 

தாயலம லாகெடுதககஈ தாளவீடினயா--னேயபொரு 
ளீடடிபபா லித.துயபபே னீவிடையென் முன்முனிவன் 

கேடடிபபாற சொலவான கிளாந்து. 55. 

கோதகல நீடேம கூடஙகா சிககுபபாற 
றீகறுகம பூமியபபாற செனறவுட--னோதுபொரு 
ட௩இடலவேண டுகதவறிற சததியமென வாககிவச 

வு௩திடரா ரெனரு Spits Bi. 56. 

தருவா தமைததடுபபரா சாரகதியிற சராவேன 

பொருளீயா மறகெடுவிற பொய்தகா--லருளாயென 

மே,கககோன கேடடவதுி யோரிருபா னாளெனமுன. 

மாகககோ னெஞூரககம வநது 57, 

இகதேச௩ சாணடுகறகே யீரிருபானாடசெலுஙகா 

சி5ே௧சங காணிரபொன சோததளிபபே--லுதகமவென் 

முனிறையா றெணணா ளவதிதகது LOT GOI GOT DLs 

பேனிறைகீ யெனரு oflens 6 gi. 58. 

இக கனைபோ துக;தவவென றேகரசை மீணடுமழைத 

கொததிசைதத யாவுககாக குறறருளி--5 த. துனடி. 

யாககுமறி விககவெனபின னாஙகு.றுவா யானாளப 

பராககுமனன னாகியென்ரான பராத.து. 59. 

ஆமதுமெய் தானுன்பி னாஙகு.றுவே னேகெனறு 

பூமதுபபோன மனமொழியப புங்கவாக--ணாமமிகு 

மாசணமா வூரசனபோ லையனபோல வாசியினும 

வா. ரணமே லுமபோகதரா மறறு. . 60, 

நஙகுலத.து வேந்த னகரிழக்கா னெனருள 

வெஙகதிசோன றேரிவரு மேன்மையெனப--புஙகவாகோன் 
வையமிசை யூடுவ... மனனுமினனலுஏ சேயுமூறமுா 

ைய மிசை யாசடி புண் வாயநது. 6},



அரிச்சந்திர திரிபு வணபா; இ௫ 

வாவிவிடடுக காவகன்்து மாமருத வேலிகடம் 

காவலுறற யோத்தி யருகணைஈதா£--தூவிரதத் 

கண்ணலைக்சா ணாதாரா ரக்கணரைக கண்டயிாததங 

கெண்ணலைச்தகா னெனனசொல்வே னின்று. 62, 

அன்னமன்ன மென்னடைகொ ளாசணங்குஞ் செயுமன்னு 

மென்னையென்னை மண்ணிஈடந் தெய்தலென்பா£--துன்னு 

முனிவ.சசே யூதிகளின் மொய் ததூர£கதிய கின்று 

நனிவ.சவே தென்பாா நலிஈ.து, 63 

வாடுவார் கூடுவார் வாய்விட டழுதுகண்ணீ 

சோடவிடு வராவிழுவா ருள்ளமுடை&-- இடி. தயா 

தஙகட் குறலபோலுகஈ களளாடு வாாகெளியா 

சஙகட குடியாயுள எரா, 64, 

வேக்துமுதன் மூவாககு மேயவினை யென்னையென் து 

சாக்தகமுளா கோகத தனிபபொறலே--ரூாகதிழிஈ த 

வே.தியனோ டஈஈகாககுண மேவியஙக ணுளளவெலா 

நீதியனோக தி.துசெய்வா னின் gy. 65 

அள்ளுபரி யானை சாபியாவுய கொடுத்துக் 

தெள்ளியஈற் பூசையறை சோக் துணறை--பள்ளியறை 

பெ சவையென் னாற்கனகம பெய்யுமறை கன்முனியே 

பாசவையென் நின்னுமுளைப பான், 66. 

மூவெழுவ சென்முன்னோ மூவாம லீட்டியபொன் 

மேவறையீ தென்றருளி மின்றவிசிற--காவலாகோ 

னேறறித் தவறபணிந்தா னேககிமறமோ வீழக்தமுகா£ 

கேறறிக தலமபு.சககா னோ. 67, 

ஏஙகியழு மன்ன ரிணஙகமைசச சாதியரை 

யாககமாததி வேக்கனெனக காறறுபணி--பீஙகிவனசொற 

கேடடியறது கலலோசே கேளிசென்னான கூறுவா£ 

கோடடியறறு எராதியககங கொண்டு, 68.



இ௬ அரிச சத் திர திரிபு வெண்பா, 

மனனுமனனா கினசொன் மறுககவெலா வல்லாசென 

றன்னையறற செயபோ லல.நுவை--யினனறரு 

மகதணன்கண் டென்புரிதோ மகதோவென் துன்னிகெஞ்சு 

கஈதணன்முன வ௩துசொலவான் காண். 09° 

இவவுலகு முனனெப பியபொருளும பலவளமு 

மொவவவளிப பேனமகக ளோடுபுணாஈ--தெவ்வமின் றி 

யியகுறைவா யெனன விசையேனென் முனிறையின 

னஙகுறை கோகதிடடாலு நான். 70. 

அனறுபின்னு $ததோற் கமைசசரைககை யாறகாடடி. 

யென்றுமிவா புன்மையினை யெணணாம--னனநியதா 

யாளவாய பொருடகா ளஎனுபபிவிடை தாவெனறான் 

வாளவாய ௧க.ரகலககோன மறு, TI. 

நாளையுயபபே னாணீ நடவின றெனமழுனிவன் 

ரூளைமகன றேவியொடுஈ தானபணிகது--நீளகின்ற 

மறறவசைத தேறறிவிடை வாககிகின்மின னெனறகனருன் 

கொறறவசை யனகனிவு கூர௩.து 72. 

ஆவணமுங காவணமு மஙகோயி லுகதெருவு 

மாவணஙகொ எமபலமு மற்றிடமு--மேவுக 

தருபபையோ மததாமஞ சாந்தனகோன் பாற்றிக 

தருபபையடை யராகலந்தரா கண்டு. 13, 

வன்னிநிரு வாணருயா வண்டவாமுத தணடினாக 

டுன்னி5 துதிக்கமன்னர் சூழக் தகதொழத்--தன்மை 

தணியாக னததினன்போற ருபதர்கோன பாரை 

யணியா தனத்திருக்காண் டான். 74, 

குழ்வினைக்சாண்டம் முற்றிற்று,



அரிச்சந் திர திரிபுவெண்.ப.ர Bar 
9 5 ட உ நகாநீங்குகாண்டம், 

a> CATMOKOD eo 
HSM ௬வளலெனு மொண்குகையின் மேவுகுகன் 

பாகமல ரொன்முடியிற பற்றிமுடித்--சாகசவோ 

டோங்கினன்கு லாஇபன்பா ரோரமுனிவற் சர்துகா 

baer gi கூறுவா தே்ஈ்து. 1, 

கற்றவனுக் கரக ககருறைக னன்றன்றென் 

னுற்றமன்ற னீஙகிமன்னரோடீமைசசர்--மறறெவருஞ 

சூழ்க துகவித் கோடிவரத் தோகைமகன் பின்னடந்தான் 

வாழ்க் .து. தவி யற்றமன்ன வன், 2. 

 வெண்குடையும் வண்கொடியு மின்ருடியும் பொன்னுடையு 

மொண்கலளும் வாகனமற் மஜொன்றுமின்றித---இண் புவியிற் 

போமவசை நோக்க புலம்பியழு வார்விழமுவா£ 

காமவசை வற்றறலலோர தாம, 3. 

கானவர்க்குட் சிக்கிக் கரைமா னினம்போலு 

மானிழக்க கன் நுமபோ லாகியே--மானஞூளார் 

, கஞ்சத்தி னீர்போற்கலஙகமுனி மூவசையும 

வஞ்சத்துய்ச்கா னென்பா£ வகு. 4. 

நன்மைக் குரியோரசக்கு ஈன்ககன்ற தேதென்பார் 

வன்மைக் கலியுகமோ வக்ததென்பார்--கன்மனத௪ 

ளென்புரிஈ்தான் பூமியைககொண் டின்னுமிவ சாடையையும் 

பின்புரிந்தா னென்பார் பிரித்து. 5. 

பண்டுடுத்த வாடைகளைப் பற்றிய மாய்ப்பறித்துக் [தோர்க் 

கசொண்டெடுத்த வன்றவன்கோ வாக்கினிபோற்--கண்ட்டுத் 

காவிக் கலைவருள்வா னாய்ந்துகொடுக் தானிவர்க்குக் 

காவிக் கலைகளென்பார் காய்கது. 6. 

வேண்டுவதெ லாங்கொடுத்த வேக்தனுககோர் வீடுகல்கா [வா 

நிண்டுறையா தோட்டினனோ வெமமைவைத்தீக--காண்டருள் 

னந்தோ விதுவென் னதஇிசயமென் பாரனைதது 

ஈந்தோட மென்பார் நலிகஈது, 7, 

Hos



டு௮ அரிச்சந்திர திரிபு வணமபா,. 

மெல்லடியாற பூமிகெக வேக்காற் று மோவென்பா£ 

துல்லியயஞ் சோபாரதோ கைக்கென்பா£--செலவற் 

கடவிமலை மன்னவாகோ ளாமலையோ வெனபா 

ரிடவிமலை யான்செயலென் பாரா. 8. 

ஏயவரி வாறேங்க வேந்தலுநரு ரோடுமதில 

வாயினீத தேநடந்து வகதுகணடான---பரய்கடலென 

றஙகார் மிடைந்கதென வாஞுசைவ லமபொருக்தி 

யஙகரா சாரயு௩இ யை, 9, 

வழிவழிபா சராணடோன் வரு௩திவரல sonra 

சமுூமொழிபோல வீசுதிரை யாகக--வெழுவைகிக 
சமபுயன்வந தகாருடனவ வாறறிழிர்து மேலகரையி 

லமபுயன்மன் காவிலடைக் கான, 10. 

காவலாகோன நுன்பக கடலவிழமுக்கா னென்றலரி 

பூவளைமே லக்கடலிற போயலவிமுஈ்தகா-னேவரமைய 

ஜேதலைய மாறறஷைய மோர்கற கொளிகஇருந்தான 

மாதலைவ னாமூனிவன் வது, 1]. 

சீஙகாமல் வந்த நெறியமைசசா தாழ்ந்திஙகென 
ருஙகாவ லாமீண் டடைவதகெனத--இஙகாசா 

ore g) nop Gis நகரிலுறே னீளூமென்ற 
சொ லலுறுமுன் சொலவரா துட. குது, 19. 

செய்தகன்் றிக் கெணெமடஙகாத இஙகியற்றுக் தயவனை [வெல 

வைதுறையா கோடடிலெனசெய் வான்மறுததா---லெய்து 
யாமபோதுங் காணென்பா ரேறபவனுக கிவ்வளவு 

வி. மபோதுங காவெனபரா வீழகது. 13. 

கோவமிககான் சொற்கேட்டுக் குக்கி வளர்ப்பதினுக 
இவளர்த்து மூழ்க நிரமன்றோ--பூவையின்று 

தேடிக கொடுககவகை செய்கின்றேம படடணம்போந 

தாடிக்கொடெனறுரைதகா ஏனறு, 14.



அரிச்சதீ திர திரிபு வெண்பா. டு௯ 

பார் ததிவரு மந்இரரும் பன்னலைக்கேட டண்ணலஞ்சிச 

சோததிருகா இறகையுயி£ சென்மிடனும--வராசகதைபிழைக 

இகதனவாங கேனென றநிடைஈதான்வக தானருனிகோ 

போகதனன்மன போறறினனப போது. 15. 

yor Op ifforines னாவிலஙகும் போககிவசா கத்சையெய்காய் 

குன்றுமுலை மக்களைககோ விசதடிகதா--பின்றிவசா 

னிஈதிததாய் பூமியைககொ ணிமறுகதாற றீதெவைகரு 

முகதிகதா யெனமுன் முனி, 16. 

தறியா பிழையை யறிக்தோய பொறுககா 

ணெறியா யளிககவைபின் னேரேன்--குறியெனமன் 

சிறறமறறென் பொன்னளிசகுஞ் செயதியெனனென்மொதருனி 

மாறறமறறென னென்றுசைபபான மன். 17. 

செபபவதி மாறேன செழுமபொருளுக காளனுப்பென் 

ஜெபபமுனி வெளளியையக குனனவஈ௩கா--னெப்பொழுது 

நீதியக லான்பா னிகழகதுவசெ லாககனிவைத 

தோதியதன பின்பகாவா னொனறு, 18, 

ஆனையின்மீ தாணின றவன்கவணகற போமளவு 

கோனிடமபொன வாங்குனது கூலியு மவாக--னேமெனநமுன 

வேண்டுமனன மெனறும விருகபியுணணே லென்துஞ்சொ 

லாண்டுமன்னன சொறகெடுவந தால. 19. 

தனமளிபபரன ருமதிககாற் சாடசிவைதது வாக 

இனமியற. நும பலலயாவாற செமமன்--மனமவருக்இ 

யிலலையெனரு னலலகெனககதுவே போதுமழைத 

தொலலையெனபால வாவெனரு ஜோகது. 20, 

மறநுஞ சிலமொழிஈது மன்னனொடு சோததுவிடை 

பெறறுமுனி யேகப பெருமபடையைக--கொறறவன்பாாத் 

தேகுமகக வனபினென வேஙகிகடக காரரிபின 

போருமக்க வாசணங்கள போல, 21 
+= om



௬ம் அரிச்சத்திர திரிபு வெண்பா, 

பத்தினிசேம் மன்னவாகோள் பானுவெழு முன்னேகச 

சத்தியத் இத்தலைவன் சாரதலுணார்--துததமன்கண் 

நீருறவர் தானீயு நீடவனே டாளமண்ஜஹோர்க் 

காருறவங கேகென்றா னன்து. 22. 

சொன்னவுரை கேடடமைச்சன் றோன்முல் பிறிந்தறியேன் 
மன்னுவனக் தேவற்காண மறறில்லை--யென்னிலென்று [ன்று 
சொலலலையோர்க் துன்போற் நுணையெவசென் றெய்க்துசெ 

னலலலையோ வெனஜஹா ரழ. 28. 

வேந்தாதி காலவசொடு வெளளிதுள்ளிப் பின்னடக்கப் 

பூர்தா கணிக்தககுழற் பொறந்கொடியாள--காக்காசைத 

காமத்தைப் பைககாவைத தண்டடததைப பாத்சகன்று 
ஞூமத்தை யுணடாபோ லோயகஈது.' 24. 

தற்பதஙகள் சேப்ப CL GUTS CTR CIT 
Gaputwuse &eQury. Cpu b.gi—Qut p19 or BHC} 

செஙகதிருஞ சோதிகுன்றச செய்ய தழலெழுமபி 

யல்கதிரும பாலை யதில. 25. 

அமபுயத்தாள் கொபபு எருமபவுடல வெக.துருக 

வெம்பிவிடா யோடுகார மேனடகதார்-- கும்பமுலைப் 

பானாற்ற மாருவாய்ப பாலகனைக் தூக்கிகடக் 

தானாத்றன் மிக்கவமைச சன், 20. 

தண்ணிலகத்துஞ் செல்லச சஏயாப் பதஞ்சுரத்திற் 
புண்ணடுகக வேகப் பொறுக்குமோ--வொண்ணுதலே 

யென்றிசககிப பூப னெனதுபுயத தே.றுகென்ருன் 

மின்றிரஙகக கூறும் விரைந்து, இர, 

மாமாத ராரிவ.ச வல்லபுயதக் தேறென்று 

கோமாக வென்னையென்னைச சோகித்தாய்--இமாரு 

வெய்யஈ.ா கமபடிவேன் வேந்தனே மென்றமுதா 

ளையனான் றன்னையுன்னி னான். 28,



அரிச்சத் திர திரிபுெெண்பா. ௬௪ 

கொள்ளியைக்சண் டஞ்சுகரிக் கூடடமென வாடடமூட 

னெள்ளிவரு மார்க்கத் இருப்பூசி--யள்ளி 

நிறைகதகனபோற் றேள்குளவி கீள.வு பூரான் 

மறைதக்கனவா னேவிவிடடான் மறறு. 29, 

பார்.தசவிட் மெல்கும் பணிதேள குளவிமற்றும 

போர்த்தடியிற் நீண்டப் பொறுச்காசாய்---வேர்.த.துவெயிற் 

மூங்காமற் கானலினைத் தண்ணீசென் ரோடுவா 

சரஙகாமான் போனீழ லறறு. 30. 

முன்னா ளிழைத்தவினை முற்றிற்றென் றெண்ணிமற்றொன் 
அன்னாம லக்கிலம்விட டொபபிலியு--மன்னாருங 

கோமதியாற நிற்புகுக்கார் கோதிலெலலோன் மேலலையிற் 

ரூமதியா மற்புகுந்தான் ரான். 31, 

தய்ஈதி8 சள்ளியுண்டு௩'.துன்பொடிருஈ தாரமணலிற 

காய்கனிமூ லந்தேடிச் கண்டமைசச--னேய்மனன்முன் 

சென்றுவகை யாய்வைததான் றீஙகனியைக கோனபுகசோய் 

இன்றுவகை செய்யென்ருன் றோகது. 32, 

மன்னனய மாயுனாகத்க வாசகத்தைக் கேட்டுவெகுண் 

டின்னவித மாவதுமுன் யானறிஈகா--லன்னகெயபா 

லண்டுபழ கேன்களனிகா யுண்பேனென் றேகைததா 
னண்டுபழ வல்வினையொப பான. 99. 

மானகரும் விட்டு வனமபோக் துழலகின்றேம 

போனகமிக் கேதெனமன் போற்றிகின்முன்--மானனையா 
எஞ்சிரகின்று டஞசமெமமீ தன்புவைக்துண் பாயென்து 
கெஞூகின்றாள் வெள்ளிவன்சொற கேட்டு, 94, 

வெள்ளியுரு கப்பழமு மென்புனலு முண்டிருக்தான் 

வள்ளலுஞசே யுஙகொடியு மக்திரியு--முள்ளுடைந்து 

மிஞ்சுகனி தின்று விடாயாற நீரபருகி 

யஞசசனி லாதுவளா்க தரா. 35.



௬௨ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. 

இவ்வா றிவாவள. வேவுமுனி யாறபுயல்கண் 

மைவாரி போறறிசண்டு வகதிருண்டு--தொய்வாகாக் 

கொளளிலாய்ப பேயினமபோற கூடிமின்னி யேயிடித்து 

வெளளிீ ழிறபொழிகத விணடு. 90. 

விமுமழை யோயாதகால வேந்துடல முறறுகளைக் 

தேழைமக னோடுஈடுக கெய்தியே--யாழமிகிவ் 

வாறுகிறை வாகுமுன மககரையிற செலவமென்முன் 

றே.றுகிறை வெளளியிடஞ செனறு 37. 

அ.ததியென வாய்விட டதடடிவெள்ளி நீயழைககு [ஈல்லோய் 

மெததிசைககு கணணேன்பொன் னீயெனககோன்--றதகை 

வனறருவேங கானுறறேம வண்ணகசொன் நுற்றக்காற் 

பொனறருவே மெனமுா புகழந்து. 98, 

பீனனருளூற முனபுகாகோன் பேதைகசம பறறியுஞசேய் 
தனனை யமைசசெடுததுஈ தாததிரிவான்--முனனமநததுக 

தோழறரு த.ரவடியிற சுறறமுளை தடடவகதா, 

வேரு தசவிலசாய வீழஈ.து 39. 

தாளினான் மின்னுவெளிச௪ சகதா லதரோர்ந்து 

வாளைகுதி கொளளாறறில வ௩இ௱ஙகி---நீளகசையி 

Cov a ul ast ra Bus eS oor னேகுதுமென ரோகாவிற 

றேறியிருச காரனனா।! சோகது, 40. 

அஈகாளிற பானா ளருககவனே வுமபேயு 

மினனூகட பூதமுமிக காய்வெகுண்டு--சொன்னான்கு 
இகடடததும விணனுக தெரியாமற கணடவாக 

ஞக்கிடததுல! னிஈசரகத வொக்து, 4]. 

கணணைற கனலியஞசுங கராகிறததாற காரஞசுந் 

இணணுாாபபாற கத்.து திரையஷச--மணணுரா 

வேகததாற கரறறஞசம வெஈுதொழிலாத கூறறஞ சம 
யோகசதகான பேயகட குறும 42. 

te



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, ௬௩. 

கோனையா ஸவுண்பேஜஷ் குழவியையான் நின்பேன்யான் 

மானைப் புசிப்பேன் மதிவலனை--யானுகாவே 

னென்மொன்றிற கொன்றியமபி யெய்கியபல பூதமெலா 

நின்றொட்டிக கஇடடினமன் னேர். 43, 

அண்ணலசேய் மின்னை யணைததறத் கேதுணையா 

யெண்ணிநலஞ சாவென் றினிதிருக்து--நணணியவன் 

பூகங்காண் மாய்த்துண்டாற போக்துயர மிலலையென்றா 

னேதககாண் வாளகணைமற மீககு. 44, 

மாகவன்கூற் ஹறைப்போல வாடடியது வேபோது 

.மேகமக மாக்கலென்றக கெய்தலகை-யாதஇியவர் 
மாட்டிசையா தோடி மறைக்தனவுற முன்றுணையாய்க் 
உடடிசையா இத்தன் Horne gi. 45. 

கண்டா தவனையின்னல காணா த௫.சாகிப 
பண்டாதி யுண்டு படரடவி--வணடாபூங 

கால்வருக்க வேஈடகத கன்றடைகதகரா காமலாகதேன் 

“கால்வருக்கண் ணீர்மிகுககங கை. 40, 

சுற்றுகல மிக்கக் துலஙகுகககை மாவள OHSU 

பொறறொடிக்குக காட்டுவான் போயருகி--னி௰றரசன் 

பாலலைவாய்க கானமுற்ற பாககிதுபரா பாவாய்கீர 

மேலலைவாய்க கானிழலவி மல. 47. 

குற்ற முளராகுலகதைக கொண்டலைபப கைததெரிக்கும 

பெற்றியெனப பாய்கஙகைப பெண்ணெதிசே--நிறற 

மசமா தியையலைதது வகதுறலபா£ மாலி 

னு£மா தஇியையண௫கே யுற.து. 48, 

ஒண்கணைக்காற் கஞ்சி யொளிக்துறைய மிவவிஉத்து 

மணகனியு முன்றன் வ.ரவறிக்து--விண்கரப்ப 

து. ச்சமமென் றெண்ணியெழுஈ கோடுவசா லைபபொனக 

ஈ௩௧௧ம முறருயீபார நயநது 49.
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நீரநிறத்தாற்'பாமகளை கேர்கறவாற் பூமகளைக் 

கா௩7ஈ௧௧ தாலிமவான் கன்னியையொோத---தார்கதிமின் 

காமனைமாய்த தோன்முடியிற் காதலித்து,க தாங்கவுற்றாண் 

மாமனையாய் காணென்றான் மன். 50. 

கற்புக் குரியகங்கை காமியைப்போன் மூவுருவேன் 

பொற்படசக கொண்டாள புகலெனமா--தெப்பொழு.துக் 

தான்புரியு முத்தொழிற்குக் தச்கவமைக் தாளென்றான் 
வான்புரியு மெசசுமன்ன வன், 51. 

கங்கைச் ஏறப்பையெலாக் காட்டிமற் ருபெவரு 

மங்கம புளகிக்க வாடிமலர்ப்--பொங்கர் 

புகுக்கா சணியருக்கன் போய்ப்புகுக்கான் வேலை 

தகுர்கசா சணியிருளத் தான். §2. 

எய் தமிரு ணீஈகயபி னேகுதுமென் றங்கவர்கள் 

வைகமுனி வஞ்சனையால வக்தவே--கைமதமா 

புலவாய் கரடி. புலிசூ கரமாளி 

வலவாய் மடஙகன் மலிந.து de. 

கோவத் தழலாற் கொதித்தினத்தைக் கொள்றபகை 

மேவிச சதிக்கவக்த வெவ்விலங்கைத---சேவிமன்னுங் 
சண்டுபய மின்றிகம்மைக் காதிமிரு கம்புசித்கா 

லுண்டுபய மென்றிருந்கா சொத்து, 54, 

wyasatser Fionsyerrs தாயவிலங் கேகியபின் 
சுஙகனிது காநுமுற்ற அன்பினினும--பொங்குதுய 

செல்லையிலா தேயுமுனிக கிலலைய.ச சென்றதஇிபா 

வொல்லையிலா ளென்றா ஸனுவக்.து. 50. 

சுககன்சொற் கேடடுச சுதன்முதலா னாரொடுகா 

னுக்கினுஞ்சொன் மாறேனென் மே. தகசோன்--மிக்கவுறுஞ் 

சஞ்சலச்சா னெஞ்சிரங்கச சாற்றினேன் காண்பினென்றான் 

வெஞ்சலத்தான் வஞ்ச மிகுந்து. . 56,



அரிச்சந்திர திரிபுெவணபா, ௬டு 

ஈடிலகோள வா£ததைக கண்ஙகா னியாவரொடு 

நூடுமிரு ணீஙகயபின் முலலைவிடடு---காடுக 

கடககுஞ ச.ரக்கொனியைக காலருவி யோசை 

யடககும் குறிஞசியிலுற ரன். OT. 

சிஙகம.ச சாயாளி சே. ரமைசசாய வலவே௩ஙகை 

கஙகுசே னாபதியாய்த தாழகரடி--யஙகியறறு 

நாடடியஙகண டெயதியதை நஙகைமுக லாககரையன 

காடடியஙகண செலலலுறருன காண், ௦8. 

கோடடுமத வா.ரணததைக கொனறுவய மாகிணதகை 

வேட்டுஞசூற பெடடை விருமபியுண-- வூட்டு 

முருககமபரா கோகிலமே யெனநுரைததான செயயிற 

கருககமபரா கோசலமன கணடு, 59 

ctonernss Qacrusu Aus oy மெயதினபோல 

விண்ணளக்க பலவிருகக மீதிலிரு--னணணி 

விளஙகலைககா ணெனஞனான விருமபியமா னொததாட 

கிளஙகலைக&£ டாவா னெடுதது, 60, 

இங்குங் கூறிஞசகடக துமபாமின னாசாட 

விஙகுமுலைக குஙகுமததான மேவுகீ--ராஙகருண 

வண்ணமுூறற தணசோண மாகதிகண டாடினாத 
மெண்ணமுறற வெனநுனனி யே, 0] 

வேஙகைபடி. யுநதுறையில வேஙகைபடி யுஞ்செறிவா 

யோகுபுளி னத்துறையு மொணபுளினக--தஙக௧ங 

கரை கமாயச சாடுங கயஙகயததிற கூடும 

வஜாவரைய௰ ஜோடுஈதி வாய். 62 

மடடினலக் தோயுமந்த மாகதிமே லககரையின 

மடடுலவு௫ சோலையொனழில வரதிருந்தா£--கிடடும 

பகலவனீவ கிபபின படரிருளைக சீய்கக 

வ்கலவனி மேவசாவு மனறு. 4.



ரசு அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. 

சோலையகன றேகித கொடாகான வரைகடகஈது 

கோலமிகு மோகிமகதவ கூடடமென த--பாலமையப 

பூததகணட லராயமுூனை பொஙகுகரை யுறரூாபா£ 

காக,ககனற மனமதலோரா கணடு. 

ஆழ,க தான மைகிறதகா லாடரவ மாமணியா 

மூழிததீ யாறபுளின வோஙகலாற--சூழத இ 

யெனறு திக்கு மெலலோன யமுனையினமூழ கதஇரிவா 

னின௮ இககுத தோணா னிதம,. 

அநதணாககு நாடாதி யாவுமளிக தேதிலனைய 

வர தனனவேக தெனதநு வழஙகிறறே-யுதுக 

இரைககைகொடு மாமணிபொன செய்யவகி லார 

கரைககயலாய நீலயமுனே காண, 

இருடி. தனக கீரதபொருட கெணமடஙகா wwe 

குருமுனியி னெலலையெனக கொளளா--மிருபன௩த 

நீரமுழுகிக கூலி னினமுனவக தானவனபா 
ஓராழுழுதுவ கொணாடா னுடனறு. 

ச௪தஇரரதாங குஙகரஙகள சகதிரஙக மணடலமப 

விகத.ரகதாங கசசடிலம வெளளெருககக-..கொததிசழி 
யோடவிழப பாரவைகளி னுறறவழ லெணடி.சையு 
மூடவிழ வகஈதான முயனறு. 

முனிவ வு கணடெழுநது முனசென றடி.வீழக 

இனியது தி கெய்தேஈத லெஈதாய--தனியுதுகற 

கேதுதவ றெமமாட் டியமபுவா யெனறேஙக 

வோதுகவன சொலவா ஸனுகக.து. 

வெசகானி னீஙகரர.றும வேகனையைக sem THB 

யிஙகானே னெறகளிதத வினறெனறு--மங்கா 

வளமபதியே யெனமுன வழஙகினவை வாஙக 

குளமபதியே னெனருனகோ spn gy. 

64. 

65. 

66 

67 

68. 

69. 

70.



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. ௬௭ 

மாதவனா னாலெனது£மககளைசசோக் தாயினு B® 

மேதினியை யாளென்ருன மெய்வேஈதன்--வேதியருச 
கூனருக்க வோதுவரு முணடோ பொறுததாள்வாய் 

வானருகக வாவென்ரான் மற.று. 11, 

மண்கலங்கக கண்சிவக்து மாமுனிவன் காவலவென 

பெண்கடகும பின்னிழிவு பேசினாய்--௩ண்கலகக 

காடுவா யென்றகன்றா னாலவரொடுங காவிருந்தான் 

கூடுவா fa gps Carer, 72, 

காவிருந்கோ ராறறைக கடந்துசெலத் இயையங்கு 

மேவுஏனி முன்னவந்தான் வேதியனாய்--மாவனதசை 

நிரூககு வித௧.ரசை கொககவசோ டுத்தே 

பூருக்கு விததிடென்றா Ces gi. 73. 

உரையாணி கறபுக கொளிாமினிறை குன்ரான் 

றரையாளவா னானவரைச சாேன---வரைகான 

மக்தணகின சொறபோ லடுவேனென் ஹேவளைகதான் 

வெகதணனின றெககும வீனாக.து. 74, 

வன்னிமறிகத காரு வடவான லமபோலுக 

துனனியெழுஈ தெங்குஞ சுவாலிகக--மனனனகண 

டிஙரு௨ஹற தெனனெனரு னெயதுநிழற போம்மொடரும 
வெஙகுறற வெளளிசொலவான விடட 78. 

மிஞசுமுத சாககினியால வெநஈது சகிககாம 
லஞ்சியிஙக ணுறறதுமண enor Cormfi—Gaer ens apev 

தோரவேகத னாவியுணடா லோயவாகு மெனமுனிப 

பராவேக தழலின பசி 16, 

ஒருயிருண டேகுதன்மா வுககமமீ வேலுயிரயா 

னீரபிழைதது௪ செனமினென கேரிழையோ--டராசேய்ககு 

மனனவின்று செககழலின மாடடுறககண டோ துமமைச 

செனனவினரு யினறென மிடைகது 77



௬௮ அரிச்சந் இர திரிபுவெண்பா,. 

பொன்னடியைப பறறியுயா பூபாநீ பூவிலுறரு 
லெககிலமு முய்யுமென்னா லென்னகும--வன்னிக 

ாயாவேனென்றா னிறுகத் தழுவி 

யுரையாவேன் மன்மொழிவா னொன்று. 78. 

ஏழைமகற காதரவா ரென்னையிசசத் தெய்தழற்குத 

கழலோடு நீயாவி தந்தாலும்--வாழெலுயி 
ரீஈதிடத்தா னேவேண்டு மெககுலமாக கூழ்ககுமதி 

லாஈதிடசதா னேசொலென்றா னன்று. 19, 

AousCurp மருகமென வன்பனையே காத்தலென் நுஈ 

தேவிகடன் நீக்க வேன் சவனியான்--கோவை 

விடாதாள்வா யென்றுசெனருண் மெய்ககற்பிற சேராவு 

படாதாள்வாயக குமமமைச்சைப பாாதது. 80. 

தாய்செலககண் டீன்றோரைச் தாஙகமுடி. யேன்புவியைத 

தூயமையட னாளத துணிவேனோ--இயுணவுக 

காகினறஹே னனனா யமாயனே டுயயுமெனமுன 
பாகனழேன சொறசேய பணிநது. 84. 

மைந்தன றகைககு மகிழகதுறுதுன புககேஙகிப 

பைகதொடியாள பலவிழாப பாலகா--செஈதழனங 

குற்றஙகண டுணெணுவ குழையேலென் றவ்வழனமு 

னுறறககண் சொலவா ளூழன்.று. 92. 

௮றிவுபொறை நீதிடி௪ மாதிவிடடா காத 

குறைவுதரு புன்னமையையாங கொணடாற--செறியெரியே 

கோறுகவென் மோடிக குதிககாண முனிவனுககு 

விழுகவெக குமபுகழ மின. 88. 

காயகதிரைக கண்டொளிவு காணா மின்மினிபோ 
லாயிழைகற பஙகியைககண டஙகூயொளி--மாய 

வனமாவி யாகி வனசய கழுநீ 

ரினமா விளஙகினவாங கே,



அரிச்சத் தர திரிபுெவெண்பா,. ௬௯ 

அன்ன துகண் டன்னார்மா னாள்கற்பைக் கொண்டாடி. 

யென்னினனைக் தோ.சகமு மென்னிறமாய்த்-- துன்னுவிபபேன 

பார்மினென வெண்மை படவா. ணாபடிக் 

தார்மினொடும் காரியைகசண் டா. 85. 

தகர் நீங்குகாண்டம் முற்றிற்று. 

காடி காண்டம் 

மாதுமூகம் பல்லாகி மாயகற்பம் பல்லுணர்ஈகா 

ளாதுமுக முள்ளா னடிவணஙகிக--கூறுகிறபாம 

பூசிச் சிறப்பவாக்குப புக்கசிய விடருளுவ 

காசச சிறப்பவையுங கண்டு. 1. 

மன்னா யிழைசேய் வருதலைக்கண் டேகாசி 

நன்னா டெலும்பெண் ணயந்தழைகத--தென்னு 
விளங்குயிலகள் கூவ விருமினெனக காககள 

விளங்குமலர்ப் பாய்விரிகத வே, 2, 

காற்றடியாற் கஞ்சமலர் காவியினமேன் மோதககதே 

னூற்றுவது வேகதாதி யோதுயரோ£--தகாறறிலளாய்ப 
பொயகையாள் கையாற புடைததுவிழி நீருகுககுஞ 

செய்கையாயத கோறமறிறறே சோநது 3 

கோலவயற கூலததின் கோரைசெந்கெற கூழகேருஞ 

சாலிசெழு மாலை தமைபபொருவு--மாலை 

புரைநீத்த வேல புரையுகிறை கஙகை 
யிரைநீதத மாவளததா லே. 4: 

மீ. துலவு வெண்கதிர்கெல் வெண்கதிரான் மூடுறஞ்செம 

போதிலகு மண்டலதக்திஐ போதிலவின--வா.துலவு5 

தாராமணட லத்தலாமக தாரையெழுக் தேதழைககுங 

காரைமண்டுவ காளாயு நுக காண் q
r



எ௰ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

மேயவள முற்று மிடைகாசி காட்டையகன 

முயககசை யாழசழி யாயடுக்க--ஞாயிரொடு 

ஈன்மதியும புககவுயர் நராகலோ கந்தோயும 

பொன்மதிலின வாயிலபுக்கா போய். 6. 

காவடச க௫கையர்தாங கசசகியா தாகங்கெழிக்ச 
மாவணிபபொன மணமறைபப மணமணியான--மேவலற 

காணடவ.சாற சாடசியிமைக சாது தரி சிபபோசாற 

சேணடலமபோ லாயதுகா 8, 7. 

எக்செகங்குசர் காமமமட மெய்கா தகாமமமட 

மெ௫கு மறையா சிடமறையா--செக்குழுது 

மானூககுமல் கறபு மருவனசதுங கறபெக்குக் 

தானூககும பல்லியஞ்ச தா. 8. 

குக்மெடி.ப் புத்திரையாற கோகசயலாற கணடகந்தாற் 

றச்சபன்ரு த தானமுகசசெந தாமரைாயான---மிககவென் த 

மாவியையு5 இசசுழியா லககொங்கைப புறபுகககா 

லாலியையு மொப்பராமா னா, 9. 

ஆவணங்கொ ளாவணமு மமபலமு மாலையமுங 

காவணங்கொண மாளிகையுங கணடுசென.ற--பூவணனமுன 

நாடாப பதவிசுவ நாதனைபபோற றநிததுதிககான 

கோடாப பதவீயுறுங கோன. 10 

அவளவீசுவே சனபொன னடி.வணககி யாஙகனனூ£ 

இவலியமா மேசாமடததிற செனறிருககரா---ஓவவுமமைச 

சஙகாடி யுறறடுகற காயகொணடுயக தானகனன 

மிஙகாடி. யொததா ளிடம 1 ] 

மெய்த்திருவன் னாள்சஎ௰தது வேககதி லனனமிடத 

அய்ததிருககாா மறழுகாட டோனமுனீ--மெயகதவறகுப 

பொன்றசவல லாயெனினிப போதுதவென ேமழைக்கோ 

என்2.ரவிற சீமிமறிக தான



அரிசசந்்திரதிரிபுெ வெண்பா. எக 

_டதபோ லேகொடி தாயச சொலலியகோ எளாமபுலிககுட 

பட்டகலை யாயமன் பயஈதுபொருள--இடடுகெறி 

தகோன்றாம லேஙககியொனறுஞ் சொலலா துறனோககிக 

தேன்றாம மின்னுரைபபா டோகது. 19. 

கொடடுபொரு ளென்றுபுகா கோவிததுச அனபு ந.க 

விடடுவதிற சொலலாமல விமமிலெனனா--மிடடகெடு 

வாவதன்முன னென்னே டருஞ்சேயை விறறுதவாய 

கோவதன வெனமுள குறிதது. 14 

அஞசுசசசொல லாளாராகேட டணணலெவாக காவிவிறச 

, நெஞசிரஙகு மெனறயாகதா னீககுவாயா£---வஞ்சவினை 

யெனறறைய மினமறையோ னீதேகன கெனறுரைதகான 

மனறமையா கோனபொருநத மறறு 15- 

மாதுமகன செனனியிறபுல வைககரசன மூனனடததிக 

கோதகனற பொனனுடையீ£ கொணமினென--விதஇிகொறு 

மூளவருகதிக கணணீ ரொழுகவிலை கூறிவகதான 

“களவருகதி யஙகியழக கணடு 16 

அபபதியு ளோசதிப னாஙகுவிலை கூறலைககேட 

டிபபடி. வ ரைககொளவா யாசெனபா£-- செப்பு 

மருகதவரும பாககேஈக லாரநிதியோ னனமி 

வருஈதவரு வாரபிறரு மறு. 17 

மாவையொகததக மாகையுமவின மாரனிறகு மாரசனையுங 

கூவிவிலை கூறலெனன கோசரமெனபரா--பூவி 

லொருவராையே வாஙகநிதி யுளளவரே தெனபா 

ரிருவராயேய தோளா ரிடைகநது. 18, 

இன்னவிச மனனா ரினாஈதேஙக வோமறையோன 

மனனெஇதாவஈ தொணணிதியெம மடடி.வாயா--ரொெொனனவிவ 

ளிலலிவனசேய பொனனிபததா ளேறியெறி கனறகவண 

கலலிவாமட் டெனருனகோன கணடு, 19



612. அரிச்சந்திர இிரிபுவெண்பா, 

என்றிசைகச மன்மறையோ னேமமேற பாரொவரன் 

we gos Cob gel யைச்காடடத--துன்நுபொருள் 

யானருளவே னெனறேயறைகதான்கை யக்தணனி 
தானருள்வான் சுஙகனைபபா£த தான; 20. 

சுஙகனைகோக கிபபொன் மொகைவகச சோவென்ரு 

னிஙவகடைஈதசே னாவணததோ டீயிவரைத்---துஙகமிகும 

பராபபானுக கெனறுரைதகான் பாலிககா னவ்வண்ணஞ 

சாப்பானு வின்குலககோன் ஹோகது. 21, 

கறபுடையாள வேஈதன கழறகாலில் வீழ்க திறைஞச 
யறபுடையா யெக்கடமக காயயபேல--பொறபுளறின 
னானனம தெனறுவிழி யாறறரிசிப போமிவித 

மானகம தூழவலியென முள. 22 

சேராக.துழலவானவேக்கனெனசசோகத்தையுளளமைக்துத 
கோக்துவிடை காவென்று செனருண்மா--கராந்துறைக 

லின்றளவு தானோவென றேககிமன்னைப பார்ததழுதகான் 
மெனறளவு போனகைசசேய வீழகது 23 

தீந்தைகளம பூணடழுஞசு தன்கசக்தைப பறறியிழுக 

தர கணன்றன் னிலலக தணஙகொடுமபு--குக்தபின பு 

மானகன நினையிழந்து வாடுக கலையதுபோற 

கோன்கன்றி கைக்கான் குலைஈ.து. 24 

பாலனெனச௪ சற.றுமெணணிப் பா.ராமற பாரபபானவச் 

தோலமிட வீரததகன்ற துன்னிக்கோ--னாலின் 

றருவே ற றமபுவியிற சாய்க்ததெனச சாய்ந்கான 
வருவோவி லாழககசையா மல். 25, 

வலலமைசசன் வேகதருகில வக்தெடுதது௪ சேரவசற௰ி 

ஈலலறிஞாக குண்டோவுண ணைவெனமன்--னலலலற்று 

வெய்யவெளி யைபபோறறி வெமபொலுறற காவெனக்சோள் 

/யவெளி காயுரைப்பான் பாராத.து, 26



அரிச்சத் திர திரிபுவெண்பா, ௭௩. 
சு 

மாகவறகுச௪ சொனனபொருள வநத்தென்கூ லிபபொருளை , 
பீ, சடையி லானான் றெனறேகத--லாதரததோ 
டேயவமைச சைக்கூவி யென்னைவிறறுப பொன்மறையோற 
காயவமை யககொடெனரு னனது. 27, 

கொணடானென றனனைவிறறுச சுகெறகுத தூநிதிய 

முண்டான தீயென நுழலமைசசைக--கணடாவி 

யுக, கவனினைவை யோகஇலையே யென௫ூனமன 

றுகசி5த தவன்மொழிவான சோரக.து. 99. 

எனனவினை செய்தே னிறைவாவென றேநகியககோளன் 

சென்னியிறபுற சூடித் தெருககடொறு5--துனனுமெஈதச 

௨ சாதியரா னாலுமபொன ற௩துகொணமி னென்றுரைததா 

னாதிய.ரா மானுமதி யான, 29. 

Cars ster gr orice sro Advan p CvraCar@ 

வாய்கத புலைவீர வாகுவெனபான--மா௩.தங 

கடககண் மயககததாரற கைகா னடுககத 

தடக்கண் சிவக்கவந்கான முன 30. 

வகதவனரோ ளிறகொணாகத மாட்டிறைசசக சாவிறகடப 

பிந்திவைத.து வாய்புதைததுப பெடபுள்ளீ--௬௩,கமது 

சொறபடிபொன் றஈதாற நுணிவிரோ விறகவெனபோ 

லறபடி. நெஞ் சத்தவறகென முன். 91, 

மகதிரியைப பா£த.தரசிவ வனபுலையன போனிதஇிய 

தந்துகொளவோ ரிலலையிகெதககதெனழு--னொகதுகினசொத 

சமமதிபத தாயிரமபொன றகதுபுலை யாகொளளென 

ஐமமதியுற் முன்முறியீஈ கான. 32, 
ட் 

வனபுலையன் ற௩தபொன்னை வாஙகிக கவிககருளி 

யனபுடனபோய வாவெனவன் னானகன்றான--பினபரைய 

CHEE ECT GON CT LGBT னணாுனறசைககா வைசசுமஈது 

மனனீசன முளைமனம வைதது 33,



௪௪ அரிச்சந்திர திரிபுெெண்பா. 

சண்டாளன் பின்செலரிச ௪௩௫.ரனைக் கண்டலறிப் 

பண்டாக தவதகதானின் பாறபுரிதற--குண்டாய 

வேவலிது காறுமெனக கெய்கிறறென் நேக்கிகினருன் 

மாவலிதுன் னுகதுணேவன் மறது, 

மண்சுமந்த த ணடோளின மாமறையா மானறசைககாப 
புணசெறிய வைததரியாம புனனீசத--இணபுயன்பி 

னேகியவன குசசி லிறககிமனகா வைததுகினரு 

னாகியவன் புலலனுரைப பான. Ca
 

Q
e
 

® 

மணடழலா லலலகனம யானததே கெசசுடுதற 

கணடுபிண மொனறிறகோ ராடைபணந்---துணடிடஙேகால் 

கொணடொளியா தெறகருளிக கொளவாய்க கரிசியையட 
டுணடொளியாக காவெனமு னொதது 

வெகககுறைக கடடைகளான் மிககபா டைக்கழியா 

லஈதமதாக குசசொன நமைததக.ரசன--முக இயங்கு 

துஞசுடலைக கொணிவகக தொலபரியங கததிருககான் 

வெஞ்சுடலைக கானின வியநது 3 

கூடும பிணஞசுடுமக கூலிப பணததஇனையு 

மாடையையுங கொணடுபுலை யறகருளிப--போடுகினற 

வாயககரிசி யைசசோதது வைததாக குறை5கானன 

பாயககரிசி ற௩தபடை யான. 38, 

அபபுரியி லோபொதுவி லனறிரவிற சாகதமைசசன் 

செபபுபுலைச சேரியெலாக தேடியலை&--துபபுசுடா 

விடடெரியக இமலியும வெஞசுடலை யிறகணடான 

கடடெரிய லாறகுடிலின கண, 39, 

கணடடியில வீழகதுகன கசசவையிற போறறமன்ன 

சொணடொரடியா ராட வுறைகததுமபோ--யண்டரும பேய் 

நினராடு மீமமுற கோகததே யெனறதைககேட 

டனமுடுக கனசொலலா னான, 40. 

34, 

36, 

7.



அரிச்சந்திர திரிபு வண்பா. எட 

மூவ.ரா னீககரிய முண்செய் வினைகடக்க 

வேவ.ரா லாகுமிதி லேளைய--மாவலியாய் 

நீவருகதே லென்ன நிசமுணாவான் றோந்தனன்பின 
மாவருகதோ மன்புரிவான் மற்று. 4], 

பண்டீடடும வாய்ககரிசி பாலிககப பைமபுலொடுங 

கொண்டூடடி. யானுககுக கோமயததிற-- கணட 
டரிசியையட டீய வமைசசனுண்டாக குறறாவ 

பறிசியைஈ ச கையான பரிந்து. 42. 

காசிகாண்டம் முற்றிற்று 

மயானகாண்டம். 

௮ண்டாணட மெங்கு மதிரகடிக குஞ்சகிமேற 

கொணடாண்ட வேளைக குறித்துலகம--பணடாண்ட 

மானவ. சேகியமம யானத துறைநதபின்ன 

சானவ. லாறுமொழி வாம. I- 

தெய்வமறை யோன்மனையிற சோநதுதா யுஞ்சேயும 

வைகறையின் முனபெழுஈதே வனமுமுதுஞ--செய்து 
Sham ழயின் துகிசி கனனிற _தயிலவார 

கெருங்கூழ வசகதா னிதம. 

விண்ண சமபை மாதருமவாய விடடிரஙக மாககளிரககை 

புணணருமப மேனியைவோ பேோரபபமலாக---கணணருவி 

யூற்றசசொற குதது முலாகதியறறு மினமறையோ 

னாறறசசொல வேலைகளெல லாம. 3. 

எவவுலைவுற றேவினைக ளெனசெயினு கெஞூரககான 

செவவழலகக கப்பாபபான றிணபாரபபா--னவவந 
தணறகான விலலா டகைபபொருளே யிலலா 

டணறகான வெமபுலியொத தாள



௭௬ அரிச்சத் திர இரிபுவெண்பா. 

பாலனடி.க காறருது பானுவெழு முன்னெழுஈறு 
சாலி வயற்களைக டாமபறித2௧--கோலிவன த 

இரகனஞச மித்தோ டிலைக்கறிகொண டிட்டுலைவா 

னநதநஞச மொததா ரகம, 9. 

இவ்விதகஞசெய வானொருகா எெய்துஞ் சிறுவ்ருடன 

வெவவனமபுக &டடும் விறகொடுமீண--டவ்வழிபபா 

லார் கருபபை சகணடவஹோ ராலிலிக்த னஞசாதஇப 

பூரதருககை யாறகொயதான போகது. 6 

கொய்இடலு மபபுதரிற் கோசிகனே வாறகலகத 

வெய்யபணி சீறி வெகுண்டெழுஈ்து--மெய்யிற 

கடிகதிடபபா£ச் தோடிக கதறியஞசுக sent extn 
வடி. ததி.டபபா£ வீழகதான்செல வன. 1. 

தொன்மாம லததிரு௩்ச தோழாரதைச் கணடவண்போக 
சதெனமதலாய் கோகக தெனவினவ--வன்மையுள 
பனஞாகக் திண்டியதைப பாருமெனழஜேோய்க் தாவிவிடடான் 

மனனாக மனனன மகன 8, 

சேயிறகத தோரக்து சிறுவரழு தாலடியுற 
ரூயவிற கைததலைவைத தநககரிற--போயடைகதா£ 

ஆதித தனுமடைகதா னாழியுறற சல்லறைவாஞ 
சோதிச சனுவா டுயா, 9, 

சென்றவழி நோககியனை தேம்பிமக னைக்காண்பான் 
முன்றினின்முள் பாலருறறுா£ முன்னங்கண்--டி.ன் நும்பின் 

வர தமுறராப பாலனெகசே வநர்திலனென் முளரவா 5 

லஈதமுறரு னென்று ரவா. 10, 

கேட்டு௪ சகியாளாய்க கிஞ்சுகவா யாலவரடை 
மீடடுமழைத தெவ்வயின்வீந கானென்றாள்---காட்டி. 
ன தரினிறகு மாலவடககி லாகுக் தருப்பைப 
பு.தரினிமகு௩ கெறகிலெனருாா போநது 11.



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, எள 

அறஈகவறாள வேலைஞுறது மாளவாக கியறமி 

பிறக்தவனை த தேடுவமென் றெண்ணிச---செ.றிகஇலலி 

னககொடியாக கஞச யடங்காக தய ரடசகி 

யககொடியத கொணடியற்றி னாள. 12. 

செயறகுரிய வேலையேலாஞ் செய்துமறை யோனைப் 

புயறகுழலாள் போற்றிவனம் புக்கி-யுயிரத கமகன் 

வெவ்விடநா கஙகடி.க.து விககானின் னெஞசறியே 

னவ்விடநான் புககிடவென முள. 13. 

கேடடர் தணனவெகுண்டு கேடென பொருடகுறமுல 

வாடடமுனக் கெனனையார் மைந்தனவன--காடடகததி 
னீஈடக்க வேண்டாமுன னின்றரறறே லெனருனகண் 

மானடகக மாயமொழிவாண மறு. 14 

தகொணடெனினு மையா சுதனிறகத் சைககேடடான 

மணகயெரி யாதோ வயிறவளைக--கண்டடககி 
யிங்கல்கன் முனவருவே னீவிடையென றேவிழுஈதாள 

வெஙகலகன சொலவான வினாநது. 15. 

உணடதிக வேலையென்து தஇககுழுன்வா வென்றனுப்ப 

வண்டுவிழி யாளவனை வாழத்தியே--யண்டமட்டு 

மானமதி லஈஈகாவிட் டாவியைத்சே டுஞ்சடமபோற் 

கானமதி லாயலுறறாள காண். 16. 

எங்குறறா யென்மகவே யென்னு ருர்கத்தன்ற்யு 

மககிறரோ தெய்வமெனும வாடி. வீழு--மெங்கும் 

புசண்டடுமா வேறகணீர போதச் சொரியுஞ் 

சரணடடுமா நுகதியஙகுக தான. 17, 

Qsitiacn wfiQoiurhr Ceri gpe® rriuQuKss 
துன்னீர மலாக்குழலுஞ சேரா.துகிறு- மன்னும் 

வனமா நிழூக்க வடுபபதிய மேனி 

வனமாறக தேடினா மான. li



௭௮ ieee i Ba Gat] Qa oa un. 

'தேடியலைஈ தேவிறகு சேர்த்துவைக் ௪ வாலையுங்கண் 
டோடிவகது பாலகனை யுஙகண்டாள்---கூடுங் 
கழுகுமபே யுமபருஈதுங் கத.துகரி யுஞசார்கஈ 

தெழுகுமபே யுஙகா னிடை. 19, 

பாததாள விழுகசாள பதறிமக ளைசகரததிற் 

சோததரண மடியிலிடடாள சேணோரு--நீததாருஞ் 

சோமபலமவாய்ஈ தேஙகியழச சோகாதி யாஙககல 

வாமபலமவாய் விடடரற்று வாள 20. 

வெய்யில பசிகோய் வெதுபபப பனிநனைக்கப 

wuss ணடவிஙகு படடாயே--வையமிசை — 

யெஙகட் குறுதுணையா£ யாசைஈமபி யாமவாழவேஞ் 

செகஙகட குமரவொன்று செபபு. 21. 

முமமுரச காளு முழககுமணட பாதுறநது 

கமமுகழு காதிமுழங குஙகாடஏ--லெமழுரிய 

ரின்றியொன்றி யாமகனை யெனனைவிடடெவ வாறுகொன்ரூய் 

நன்றியொனறி டாத நமா 22. 

நீதியாப பா.சாண்ட கேசனமை மீடகவரும , 

போதிலெங்கே பாலனெனிற புததிரனே--யேதுசைபபேன 

செபபாய கனிவாய திறஈதோ வகைமுறையா 

யொபபாய கனியேலென் ரோகது. 28. 

ஆருமறரா ளெனறே யதியாயோ வெமபணியே 

பாருமறறி யாவும பறிககானே--டோரவு கெட்டுக 

கோழமையா னாயுனககென நுன்பிழைததே முன்னாலென், 

ஜூழமையா தனறியொனறுண டோ. 24. 

அமமாவம மாவென் றடிக்கடியன் பாயழைககு 

மெமமா நிதியேயிப போதொருககா--லமமா 

வருக காசே யென்றுரைத்கால வாய்கோமா பேசா 

இருக்கா லிலாபமனக கென, 2ம்.



அரிச்சந்திர திரிபு வெண்பா. ௪௯ 

பெற்ற பலனடையப பெறறிலேம் பேசரிய 

கொற்றவனும யானுக குழவியா--யறற 

பலனியுக காணாமற பாமபான மடிஈதாய 

நலீனீயுஈ துஙகநிபு ணா, 20, 

ar Bw mp பாலதா மீமக கடனையபபா 

நிறகியறற வெனனைவைததாய் நீரிலகதா£--மிககவென gy 

மேசவழி யாககியபாம பிறகிரையா கககொடுகக 

நாசவழி வாளவளாததே னான. aids 

நின்னுரிய காடுககா நீடவனுக கானாலுஞ 

,செககெலுறு கனனோரி தேயககை--யென்னைப 
பயஈதவறி வோனிறஈதாற பாலிபபா£ யாசொ 

னயஈதவறி டாதகககனா. 20. 

ஒன்னலரின வாடடுமானி யுகதேசம போனமாணட 

நின்முக்கதைச செங்கமல கோகரதை--நன்முத 
தெயிறறையரு ணோககைமிகக வேரையுஙகண டைய 

,வயிறறையெரி கினவறதுதத மா. 29 

நலலறமெ லாமியறறி ஞானமுளோ ரைசசோததுச : 

சொலலவமின் றிததுறவோ சொன்மதிகேட--டெலலவாககு 

மின்பிழைககு மெங்கட கிடுககண பலவிளைககும 

வன்பிழைககுங காரணமென மறது. 30, 

எஙகணிமித தகக கிரையாக முனசெனமழோே 

யஙகதததாற நுஞ்சலைசககண டாவிவிடா--வெங்கொடியா 

லோடுறவேனெனறுமதித தொனறுமுனாக கினறிலையோ 

பாடுறவே வாடுமெனைப பாரதது. 5]. 

மாரபிலுயா தோளில வளாகதமகன் வல்ல வாற 

சா£பிலனாயக கானிற றனிதஇிறகக--வோரபரிவாய்க 

கூடவிமுஈ தாவிவிடாக கோதுடையேற பாககுமோ 

வேடவிழுஈ தாரவா கிறை. 82



yd அரிச்சத் திர இரிபு வெண்பா. 

என்று மிகபபுலமபி யாமுமிறந் தாலடகக 

வொன நரியா நிலலைமறை யோனகோலவி--ஈன்றலடுவன் 

றநதமக னைததோ ளஎணைததுமயா னந்தேடி. 

WEDS VIL EST ளஎன.து. 

நாயகரிக ணான்மருஙகு கணணியிமுக கசசவததைப 

பேயகமுகு பலபூதம பின்றுடச--மேய 

பெருஙகாடடி. னினறகனத பேதையென மின்னின 

மருஙகாடடி. யுறறனளீ மம. 

சவஞசுடுவா சததகததாற சராஇக கொழுநதா 

னிவஈதபுகை யான்முடையா னிளபே--யுவக்.து 

குதிதகாடா£ப பானாய்க குரைபபாற பொழறியான 

மதிததகாண மயானமெனறு மான, 

கறைககணடன காவலிறறன கானமுளையை வைத்துக 

குறைககடடை தேடிககொடுவக--தறபபிணததை 

நீறநுமககி யானமூடடி. கோமகறசோத காளகணடான 

கூறறுமககி டானகோவக கொணடு, 

ஒஙகரவாற சேயிறகத தோசாம லேஈதலுதறுத 

இககொடியா மீயாமற செமபொருளு--மீவகு பிண 
மெனனஇடக கூரும லேனகளவாயச சுடடாய்கி 

யெனனதிட மெனநெதிகதா னே. 

எறிஈதிடலும வாடியிடி. யெய்துமசம போல.வீழக 

ததிகதிலனிவ ஷாவழகக மையா--விறஈ கமத 

வைசசுடவக தேனைபொன மறறுமறறே னீகருணை 
வசசுடனகே ளென_நுராக்கு மான. ௦ 

உறர பொருளிருக்தா லொனறியா மிஃதிசியிற 

சறருவ தசசமினதிச சா£ஈ.துவெகது--முறருக் 

குறைககட'டையினமேற குழவிவைபபே னாகி 

தறைககட டுணையெனரு டாழக.து. ‘ 

33. 

34, 

30. 

36. 

37 

38 

39



அ.ரிச்ச.ந் திர திரிபுவெண்பா, «1 

அ இருவே நீசற கடிமையா னாளன்னான 

சொகதப பணஙகா gy BOer or g— 56g 

சுடுகாலை வாயககரிசி துயபபதியான வேணடேன 

Hare Quer yoni s sror Cove gi. 40, 

செககமக வைசசுமநது இசசுடலை யுதறேனுக 

ககதமே தாடையே தையோகின--சித தழுவக 

இஙகலஙகன மாாபவிரஙு கெனறுழனமுண மானகழுத இற 

மஙகலஙகண டோதுகெனமுன மன. 41. 

தசலி களகஇருககத தானேது மிலலையென முய 

நீலி சமாததிலுனை கோவராயா--சோலமிடேல 

விறறீ யிதனையெனமுன மெனகொடிகேட டேயுலாககா 

ளெறறீயின மாகதளிபபோ லே, 43. 

சோகதாளுயிரததாள சுழனமுண hod! gy lL I 

இரஈதா ளரிசசக தஇரனலலாற---ஹோகதெவரு 

நோககரிய மஙகலதகதை நுணபுலையன காணபானோ 

| மாககரிய கணடவெனமுண மறது 43. 

சததஇியஙகைக கொண்டவரிச சகஇரனவிற மூன்சனறா 

லொததவெழின மேனமை புறவொழியும--வைககளித த 

கறபொழியு மோவிதெனன காலமினி கான௰வரஞு 

மறபொழியு மோவெனமுண மான 44, 

இசதுவழி யெனற௩கதைக கச னளித கவ. 

௩நஇிடிலத தேவனொடு ஈகணணெவாககு--முஈ தியவன 

மாதவசி யேயென௫ுள வாடிபபதைகதமுகா 
Cor sah Cu monte tev. 45 

அனனதுகண டணணலிவ ளாமனைவி யிசசவஞ்சே 

யெனனமுனனிக ௯ நுவா னேங்கிவிமமி--மனனரெலாம 

வகதடியில வீழ மணிமுறுவல செயகமைநதா 

செரதடியில விழாத தினறென செப, 46. 

NE



ட அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

் தாயிழந்து காடடிற நனிததசவந௩ தீணடகொரது 

நீயிறக போது நினைகதாயோ--இயபடு 

பாவிக குததக பவமொழிககோ மின்றென்று 
தாவிக குதிதகதநீ கம. 47, 

தன்னுடலை யேபெரிதாயத தானமுனிவிற முனமறையோன 

பின்னிழுககப பா£ததிருககான பெறறபிதா--பொனனளிதது 

மீடகவினி வாரான மிடியனென்று மாணடாயெந 

தாடகவின்பாரப பேனசேயே நான, 48: 

அயனமுன கசூறைபபானோ வாயுளுனக கிபபோ 
இயமன பிடிககவெயது வானேை-பயமகன் று 

பனமையுள பாமபெடடிப பாககுமோ பாலவுனை 

நன்மையுள௩ கொணடி.ருகக னான. 49, 

Guppstiu Crow 3 metud gy o capud a 

கறககொடியேன் பாலு; wo? (y—senDULinscer 

8க்கினதென றெணணுகினறே னீமகனே யெனமுகததை , 

கோககினசென ரரோதறுமென ஜய். 50 

அளவா கனமு மசசருமின றிபபயநதா 

டோளவா கனமேற சுடலையுறமுய்--நீளவாழவு 

பெறறதுணடோ வெனனாற பெருஈதுன்ப woor Ad apig. 

யறறதுணடொப பானேனபாலா ol. 

ஏகவரை யன்கலங்கியிவலா றழுதிடமா 
னாகமெலிக கண்ணலெனமோக காரசசே--மாகக 
தனைபபயஈத வேகனுக்குக தாஙகமுஏ. யாத 
வினைபபயனீ தெனநுசொலவாள வேது. 93, 

அஈகணனசெய் €மைமலை யானாலும வாய்மையெனது 

மெகதவுல ககதினுஞ்சென றெயதுமதற--௧௩௧ 
மருமமா தானையொகக மனனா தெளியத 

தருமமா தாரமெனரு டான 5a.



Heese Bo இரிபுவெண்பா.. ௮/௩. 

பொறரொடிகே ளாயான் புலையற் கடிமையவன் 
சொயறபொரு என்றிச சுடலாகாஃ.- துற்றமறை 

யோனிடமபெற நீக்தெரியென் ரோதினன்சென் ரூளபணிபபூ 
ணானிடஙய கொண டாளை வஈதிபபாள.: ௦4, 

மாது மகனைவைக.து வனமறையோன் பாலேச 
நீதி யுறுஞசேயை கோகோகக.-ஃயாதமில 

லான் பே! ரொடறகஞசி யாவியிலான போலிருந்தான் 

வான்போறதறுஙக கைகலககோ மான, ப
ோ
 

வே
 

ஏகலிவ ணேங்கியுற வின்னலின்னு மெவ்வாருய் 

நொகதிடுமோ வென மம நீஙகிகெறி--மாக சருறை 
நனனக. வி.இயிடை காடுஞ செழுஙகா௩த 

ளனனகச மினனிடையுற முள. a6, 

61H%a1 inorCrenus SororT WHely. & STB 

காசிறெரு விறகொடுபோக gray 01 —C shor 

பணிதிகழட் டிசசென்னா பாரத்துமின்றன காலென 

ணிதஇிகமச சேயையயிரத காள 57, 

ply றுப பேயாறற னஞ்சேயாங GD DO wer gy 

மெயயிற குறிகோககி மெலலிரினருள--வையத தின 

மாசினகா க।பபேோகோ மானசேயைத தேடி.வாகரா 

தெசினக வ1ளரிபோற Orie gi. 58. 

SOIL TT WS DEHAD Sorcohanuigar ts Cit SS oF 
முண்டாமற பறறி முளையுயிறாக- கொண்டா 

ளருமபாவி யெனபா ரரசககியோ வென்பா 

o
c
 

2
 ரிருசீபா விவணமனமென் பரா. 

கூர தலையீரப பாரசிலபோ குத.துகுகதென் பராசிலபேர 

போகதுதைதத போசிலாபோ மென ஐசில--ரேக இழையே 

யூசேது பேசே BDA pa னைசசிகைககு 

நேசேது வெனளையெனமு நின்று 60.



௮௪ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா, 

ரசனரு ளிலலையுறருா யாருமிலை ஈமமுரையை 
யாசிலதென் ரூகொளவா சாகலாற--கோசிகனசெய் 

இகனல மூளத தினமுயிவைக துயவஇனும 
af Sore Over oy pon col esr, 61. 

குறறமிலாப யொய்யுனாயுங கூடுமெய்யோ டென் நும£ 

துறறவாகேட கபபகாலா ரளளதஇற--௪ற.நு 

முருககமறற வலலரககி புணணககை மேறசே 

யிருககா கென சொலவதெனரா ளே. 62 

அவவுரைகேட ore ரவளகரகதைச சோததுவரிக 

தெவவழமுறப் பற்றி பிளஞசவகைச--செவ்வியதோண 

மேலேறதறு விகதுவககார வேஈதுமனை வாய்நாடி 

மாலேற றரன்செயலான மற்று 63. 

கரததிற பிணததினிரு காலணை து முனபின 

னித தெரித.துவிழ யாரு--முர.த.தடி.௧க,த 
தூயிடையா டககா நுவள௩டஈ காளவரு௩துி 

நாயிடையா மானபோ னலீ௩௮, 64. 

மாமனைவாய புககி மணிமண்டபதஇருஈத 

தூமனைககாப பாளா தொழுதுநின்ரா--கோமணதேோோ 

ணீஙகாச சவததுடனே கினரு ளிறககெனருன் 

பாஙகாச சவைககணிரு பன, 65 

DET DOVE ETT CoS MOSES COM SST சவதைமணணிற 

நுனநுமன்சேய் மாய்க்கவகை சொன்மினென்றா-னின௰வரிம 

மாதைய வீஇியின்வாய் வைகதுப பிளஈ_.துகொனரு 

ளிைய மிலலையெனரு ரேயந்து, 66. 

வளளலவ ரைக்கரம மைககணங்கே வாய்ஈகவெலா 

முளளபடி. யோதென் நுரைகதிடலு--மெளளவவள 

பாதவிர ஜஷேகைகப பகாவாணான வலலரக்கி 

Cuseds Ca Doc யெனறு 67



அரிச்சந்திர திரிபு வெண்பா. ௮௫ 

மனிதருட லுண்டு வளாவேனின பிளளை 

யினியசசைக கிச௫ததிக கின.று--தனியிரஙகா 

மலவகைததேன சேயைபபா மன்னுமுடை காறறகான் 

சொலவதைததேெொனரூ டுணிநது. 08. 

மஙகைசொலு மேன்பாடு மன்னுணாஈ.து மநதிரிகா [தான 

ளிஙகிவாசெய துனபாலிவ வேழைசொறராள--வெங்கொலை 

செயதேனென் றஙகைமுகக இடடிகளாற ஜே.றறலையென் 

தெயதேனபோற சொனனானெடுத.து. 69, 

எனறுக திருவாககுக கிலலையெதா வாககெனினலுங 
கொனறதிவள கணடேக குலமகனை--யின றிவளை௪ 

செலலவிடிற பாரிலுள சீவனெலா மாஷமெனஞூா 

சொலலவிடங காபபோகள சூழக.து 10 

வாயிலுறற தெல்லாம வழுததாடீ சவவிடததின் 

மேயவடி மானடியா வேறடியா--போயறிஈஅ 

வநதியமபு மெனறுசில மாகதகரையுயக தானமனவா 
மநதியமபு போறசெனமூா மொயதது. 71, 

அவவிடமன ஞூவருமு னததவனங குறறும௱ற 

வெவவடிக ஞ௩துடைததிவ வேழையடி--யொவவவெங்குக 

தகோறநறச சமைததுவைதகானசுறதுமுறரூாபாதகடைகதாா 

போறறசச வேறகோன பொது 72, 

எனனசொலவே நஈனனிருபா வெஙகுகனமுச சோதிததே 

மனனடிக ளெலலாமிவ வஞசியடி--பினனரிலை 

வேறறடிக ளெனறுசைதகதா£ வேககணனோக துளளவறறைச 

சாறறடியம மாவெனருன ரன. Te 

பினனுமினனை யானே பெருஙகொலைசெய் தேனென்ரூண 

மனனன வியகதுகொலல வலலளல--ளின னுமறதஜரோ 

காலடி.யாங கிலலையிஈகக கனமமெனனோ தேழேனகல 

.லாலடியர வென்றயா BT CD) bia 744



௮௬ அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. 

மைந்த னிறந்ததுயா மாறி மிகவிரங்கிஈ 

யெர்கவகை யாய்ச் துமிவ ளேகொலைக்குப்--பந்தப் 

படலா லுலகம் பழித்திடுமிம் மாதை 

விடலாகா தென்றிருந்தான் வேந்து 75. 

மன்வருத்ச முமபெண் வருத்தமும யோத்திமன்ன 

வன்வருக்த முமபோமில் வாறென்னத்--துன்னுமந்தக 

கங்குலகன் ஜோ டவன்னா காக்கு நிறையொளிபோற் 

DIGS தென்றுதத்தான் முன. 
10. 

ஆங்கோ சிகன்முகமிவ் வாழுகு மின்றென்றே 

யோங்காமபல கூமப வுலுகளினம்--பாங்கார்விண் 

மன் றுஇக்கு ஈலவசிட்டன மாமுகம்போ லேயலாக்த 

வென்று திக்கும் Cr ராதுலகி னெ, 
TT. 

செங்கதிரோன் றோன் நியபின செக தமக வைக்குரிசி 

லங்ககத்து ளாக்கி யடர்க் சவினை-பொககி 

முடிவரக் குணத்தான் மொழியவொணா 
மாதை 

முடிவாங்க யூகிப்பான் முன், 
7ஈ. 

என்.றுமதிக தானிறைமா னிககொலைசெய் தேனெனருள் 

சென்றுகண்டேங கொளன் oO sor apt CrranuGuri— துன gy 

மடிசசுவடின் னுஞிடைய தாதலான் மாதை 

மடிசசுவடு £ீக்குதலகாம்ம்1௦, 19. 

விரவா குப்பெயாகொள வெடடியா னைக்கொணாமி 

Cun gr st காளெனக்கோ oof Bus cur—G shud _@m, 

சென்றழைத்தா றோதை தெரிந்து விரைந்தடைந்தான 

ner DEnip 5ST % கதோங்குமனை வாய். 90. 

கண்டுவக்.து மேனி க நுத்தொளிர்வை வாடாககி 

மண்சுமந்த மன்றிருமுன் வந் துபணிக்--தெண்டிறந்த 

வேவலரி னாயேனை பயெண்ணியதென் னென்னவிள்வான் 

மாவலரின் மாலையணி மன். 
81



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. ௮௭ 

கால்வதைத்த கள்ளியென் நய கண்டேங்கண் ஷேசவென் மும் 

வேலெடுத்த காவலரிம மெல்லியலை---மேல்பதைக்க (ய்து 

மண்டி. ரண்டாற் போற்கொணர்ந்து வந்தாகட் டிககவம்டேப। 

துண்டிசண்டாக் கென்றான் நுணிஈது. 39. 

ஏந்திழையை வாஙகி யிறுகவரிர் தேபிடி.த்து 

வேந்துநகுன ந காழகந்துவிடை பெற்றகதஇிற--போ நதுதர்சான் 

ருனடிமை கொண்டவரிச ௪நஇரற்கூ விக்குய்ய 

மானடி மைக கண்மயிலை மற்று. 83. 

தந் துகெடு வாளுதவிச் காவேந்தன் சொறபடியே 

மைக்தனுய ருண்டவிஈத வஞ்சியைக&--யக்தக் 

கொலைக்கள த்தை நாடிக் கொடுபோயமண் காணத் 

கலைக்களத்தை வெடடென்றான் முன். 81, 

தன்னொடுவாள Ot Dales bi Cov கனையுணாந்காண் 

மின்னவளை மன்னறிந்தான் மெயபப1னே--யென்னவிவை 

சம்மதமா வென்று தளர்ந்கான்மன் கண்டுரை பபா 

ளமமதமாக கோடடுமுலை யாள. 85. 

சந்ததமு நீதுமன்னா தமபுகழே நின்றனம௰ 

றந்தவற மற்றுயிபெற் ராருமிலை--வெக்துயர 

மென்னவரி லுங்கலங்கா யெற்கி.ரஙகாய் மெய்யைவிடர் 

யன்னவரின் மிககோயென் ருள். 96. 

அபபொழுதது மக்திரியுற ரயவெலா மேராக்தரசா 

லெய்ப்பொடுவந் தான்மறுகி டக்கரம்வாள்--கைப்பாசந் 

தாககவலக் கையிற் சவஞ்சுடுகோற் கொண்டுதள்ளி 

யேககவளோ டுற்றா னிறை. 87. 

பாரததுநக ரத்தார் பதைத்துககை கானடுஙகி 

வேர்ததுமுக மாமதிகண் வேலகரங்கள்--சேத் தகளிர 

ச௩தமயில கால்வனச௩ தம்மையொக்த மின்னிவளுக 

கந்தமயில வா ளோகென் பரா, 83,



௮௮ அரிச்சந்திர Si hy Oo em un. 

தாளவரு5த மாதைச சவஞ்சுடுகோற கொணடுதளளி 

வாளொடுபா சமபிடி.தது வாக7தஇ--னீளவிஙகண 

செலவான மதனோ தஇிருமாலோ செவவேளோ 

மலவான மகனெவெனபார மற்று. 89 

ஆாஈத விலககணமு மசசமடஉ காண்பயிாபபுங 

கூரகதவறி வுககொளிககக கோறமழொடியைத--தோக்துணரின 

மனகொலெனபா னோவறியா மறசெயயி னீதிமறறிக 

கெனகொலெனபா சேங்கியிடைக தே. 90, 

பாலகனைக கொனற பழிகாரி யைககடமாக 
ஷமெனபாரகடடுமெனபா£-பாலினினமுன காலருகிறறள ளூமெ௦ டுமெஃ னமு6 [பரா 

மூசசெறிகது மாயபபளெனபா£ மோதுமெனபா£ காதுமென 

இசசெறிஈது வீழகண சிலா 9] 

அ௮ழகதிக மாயுமிவட காயுளறப மாயு 

மெழுதினனவே காவென மிகழவா£--தொழுமரையன 

சேயவிஈத கெவவாரோ சோபழிககா ளானாளே 

தூயவிஈத மாதெனபா£ சோரநது 92 

சோகிவளைச சேயைவிறமுன நுடடனபாாப பாறடிவனைச 

சேகரனீ சறகுவிறமுன ரினனாணமுன--னாகையினா 

லோசாகாா போலவீடுவா ரோடிடுவாள சூழுமெனபா 

சாராகா சஞசொலுமென புரா. 93, 

சேயை மடித்தகூறி செய்யமுகக இலலைகிச 

மாய தெனிறசிறைவைத காறகொலையே--மாய்வுசெயு 

நன்கொலைவிட டாலிவளை காசபபடுததிலிஈ்த 

வனகொலையெக கேகுமெனபா£ மறது, 94. 

பெணபழியை வீணாப பெருகினரு யெனறிறைபா 

னணபொடுசச் துததடுபப தராகலலா--டிணபுவியி 

௮ணடான தெவவிடமோ வுததமிகா ணாவிவிட 

வணடான மீதெனபா£ மறற. 95,



அரிச்சந்திர திரிபு வெண்பா. ௮௯ 

பதபலரிவ. வணணம ப்ரிககமுதோ 9..ததொடீ 

வெறகுலவேக தென்செய்தோமென்றுகதத--தற்புடையாள 

கைபபாசம பறறிம.நு கைககடஈதெ யிறபுதததி 
ளெயபபாச முறநுவகதா னே. 96, 

அனறுவசிட டனகோ வஇுபனைககண SAPD pi CLG LY 

கனறபுவி மனபாற கவுசிகனசெய்--வன தய 

மினறனன்முன் பஞசெனபபோ மெயதஇியஙகண காணவெழு 

வென்றனனன றென்றெழுகதகா னே. 97 

ஷாசவனப போதெழசசொல வாய்கத வசிடடமுனி 

தூசகலு காரதனற தமபுருவே--ழாசையுளார் 

கூரமபை யொத*ததகணலரா கூடவெழுச தேகாரை 

வாரம பசகஇனடாக தாரா, 0% 

அபபொழுதங் குமறேகதா லன ளிசக கரடிலையென 

மிபபொழுது கூறி யிடுககணற.று த---தபபுயிரு 

மன்பதியுங கொளளெனருன் மாகவனம மகதஇிரியு 
மினபதஇியய கேடச விரைகது. 

கோசிகன்வந் தோதியகைக கோனமைசசன மாதுசுரா 

கேசவ௫ட. டனகேடடு கின்றதன் மிப--பேசியமற 

றேவருமோ சாரவனுக கேழைமன்சொல வார்பகம 

நாவருமோ வென்றே கயகது. 1} 

As Duwi es 668) o8 wragoid wrip லு 

மிதகரையின செலவமற.நு ம மெனபெரிது-ரைதசெரிலாம் 

முறறவதுத திட்டிருவின மூழகுவிகசா லுமபுரியேள 
சொறறவபென நுஞசொலவார் சோரநது, 1 

காடி ழககேஞு சேயிழககே ஈணணுமினி யெனமெணெணும 

விடிழககி னுமமிழககே மெய்யெனஞர்--கூடி யதா 

புததியறறு௪ சததியறறுப போய்மறைகதான் ிமையெ | 

D5 Sa)» oy a 3G 5100 Gai Hoh. 10 

w2.



௯்ம அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா. 

கோசிகனைக கோவஇபன் கூவியரிச் சந்திரன்பா 

லாசினமாய்க தேகென றறைஈதிடலுக--கூசியொனறுஞ 

செபபா தகம்வருகஇத் தேசிழஈது தாழக்திருகதா 

னப்பா தகஞ்சேயதா னாஙகு. 103. 

வானகுரிசில பான்முனிவன் வைகமயி லைககோமான் 

ரூன்சவஞச டுஙகோலாற றளளியிளக--கோனகிடககு 

மீமஞசாரஈ இீசனையி றைஞ௫யிரு €ேடடிசைபார்த 

காமஞசாங கூககாலென் ரன். 104. 

கறபுடைய மினனூககு காதலாதே வாதலினா 
லறபுடைய வனனா னடிவணகக--நிறபொழியும 

வாழவினை*ம பாகறமெய மனனப புகழபெறுகெள் 

ரூழவினையக தாளிருககா எாஙகு. 108 

வா ததைகட வாதென மனம்போ னடககுமிந்தக 

கூரகுதவயிற கணணாளைக கொளன்றுபழி--சோததிடறகோ 

நறபகலான் சகததியினா னுதிதகதேனென்றிடைகதா 

னுறபகலான யாகிடதது மனற 1(6. 

வளளனின்று கையிலொளிா வாளெடுத்தெ லாவுயிர்க்குக 

தெளளு பசுபதியே தெய்வமெனி--லுளளவனசொற 

மூய்மையீ வேதமெனிற மோன்றதனிற சொலலறததின் 

வாய்மையீ டறறதெனின் மறறு. 107 

அமமெய்யைக காபபதுணமை யாயினயா னென்மனமபோ 

லிமமா னடபப தெதா£ததமெனின்--வெமழுயிாபெற 

ுயகவினறேன மாயகமினனென மோககிவெடடவாளகள தத 

லெயகவினறேன மு.சாய தே. 108. 

மயானகரண் டம் முற்றிற்று.



அரிச்சத்தி திரிபுெண்பா. ௯௧ 

மீட்டு காண்டம், 

  

மாவடியா£ கெஞூன் மகிழந்து நடித் துலவுஞ் 
சேவடிவே ளைத்துக௧து௪ செமமனகர்-மேவகிலஞ் 

சேண்டாண்£. வாய்மை செலு, சதிமயா னத்ினின்று 

மீண்டாண்ட துமபகாவா மேல. 1. 

வெந்துயச மாமாசு மேனமூடகச் தேசிழகது 

பிகதிய.து Fae பெருவொளியுற்--றகத.மிகு 
மாமதியம போன்று வயஙகனளவெட டி.றபிழைத்து 
மீமதியங கராஈதொழுகு மின, 2. 

வேதியன்செய் வேதனையாம வெய்ய வசாவிழுககக் 

கோதிலுணமை யாக்கீ கொளுததவே--வாதையுற்றுக் 
கககா தவனினினருன கா௩இ த.ரப்பவததிற 
சிக்கா தவனியாள சேய. 8. 

மெய்யறிவோக கககழைககு மென்கொடிதோய் கற்பககோ 

*தையலையன் வாயமைகுணஈ கானெஙகு--மெய்தத் 

தெரிவானபோந தாாபலருஞ சேர்ந்துவகை பொங்க 

விரிவான்்வேக தாஇியரும வேட்டு. 4 

வைவாடகை மன்னுவகை வாரிபடிஈ தானெழுகது [மேன 

மெய்வாழககை யானகுணஙகள விண்ணுமணணு--மெய்திட 

பாடிநாள யான்புரிகதேன பராககனெனபோல யாகலசென 

ருடினான் கோசிகனங கனு. a. 

அ௮னறுதொடடி நராணமட டயாகதுலாகத மாவசிடட 

னின்றுகஈடி.த் தான்றடிகமா னீணிலகஇற--நனறமசா 

புக்க்தேராந் இசலுமறான புததிராகற சதஇயொடு 5 

தககதோ ராஜூரகது தான 6. 

பொங்கருடக தாளும புரள லவணணன பொனபொருகதச 

செஙகருடன மீது சிறகதுவககான--பஙகயபபூ 

வாதனமா வேதனுதிச தானகலைமா னாளோடு 
மொதனமா வேறியுகஈது. 7.



௬௨ அரிச்சந் திர திரிபுவெண்பா,. 

சகஇரனா திததருமபா தானவாம சாசருயா 

கஈதருவ பேழமாகா காணிரதி--யகசமகன 

சநகவான மீகிமறறு5 தாபதரி யாருமுறரு 

நகவான வகததென வாககு, 8. 

ஆயிரங்கை வாண னடிககுங குடமூழவுக 

தூயவான நுநதுபியு துனனியமு--மேயவலை 

மேகமொடுக குககுளித விணமடவரசா கறபகபபூ 

வேக மொடுமபொழிநதாா விடடு, 9, 

மாதவரு மூவருமேரா வானவரு மறறவரு 
மாகரததோ டாங்குறற தகணணலுணாக--தேதமுளே 

னெனறவமபு ரிகதேனயா னெனமுழககா னான௩க 

மென்லவம்பு இககணகு லே. 10 

கககசிவக நைககணனைச௪ சாசயனைச சநதமுகக 

கைககரியைக கறகுகணைக கறபகனைப--பெரறககனத 

தரசையுக காரைநிலக தாரைவந்தஇித கானறவனுக 

கூரைய௱2 காரைவராகத தோன 11 

பபராவதியைப பானமொழிபபொற பாவையினைப பாவருளும் 

பாரதியைப பாரதிபன பாரியொடும--பராவையிடடு 

வஈதிததான ரோதஇரிகதான வாழ,க௫ யுபசரித,காா 
முூகதிககான ரரோேனறுமனனா மொயதது. 12. 

பினனுமரன ருளபணிஈது போவேச் துனைககாண 

முனனவனே மூககணனே மூவுருவ--மனனுயிரு 

ம்ளராண டளிததழியா யெனறவஞ்செய தேநாஙக 

டோனமுணடு கொடடெனரறான சூழந்து. 13. 

தாடகமல மீதுவிழுஞ செம இககேனை 

வேட்கையொடு பாவஇிதன மென்கசத்காற---மூக்யெவள் 

கறபுநிறை யைபபுகழஈகாள் கணடின்ப LT GL oo 

லற்பநிமை வலலிகுளிக தாள, 14,



அரிச்சந்திர கிரி.புெ வெண்பா, ௯௯ 

நிததிசைாக துற்றவரி னீன்மயிலூரந Os Buy chi 
புககரனகூ வபபூபா புததிசாபோக--தததலததி 

னினறவ.ர னாதியரைா கோகுகனைப போறறிகினரு 

சன்*றவரன பாய்வாழததி @)T. 1d. 

காசியர சோடுக கழலபணிஈத வேகதையமபாராத 

இசனுமற முருழமுவஈ திலலையுமபோன--மாசிறகத 

மெய்யறமு ளாரெனவி யந்துபுகழஈ காகளிததகா£ 

மையறவே தாகஈதரா மகிழகது, 16, 

௮ிகதலததி லதத்ன்முக லானசுரா போறறிகின்ற 

சகதியகாக தஇபபெயசோன றனனைககூய--5ஈகதுகினபோற 

கொடடியொகக ஈ௩டபோ குவலையகதி லிலலையெனது 

கிடடி.வகது வாழகஇினசாங கே. 17. 

மநஇிரியுஞ சு௩தரியு மனனவரு மைகதருஙக 

சி,தருகி கிறகச சிவனகாஇ--மைககனைககூய 

மனமனைவ ருகதியதும வாயதததுவுஷ சாற றுகெனரு 

னினறனைவ ருஙகெடக வே 18 

வேதியனகேட டஞூமணணின வீழஈதிறைஞ்சிவாயபுதைதது 

போதனருளசேயுடன்முனபோகிழுன்செய-வாதினுககாய [ப 

வஞசகதா னாடுமாறறும வெளவிப பலவிடா மன 

னஞசகதான செயதேனென மான, 19. 

காவசசன முனசொனசொற காபபானிக காவலனை 

நீவரு௧தம பலவிளைதது சினமனமபோன--மேவிலைமன 

னனனா டளித.து ஈமுவிலனமெய் யோதுவெனரோ 

ரினனுசென ஹெனமு னிறை. 20), 

வெனளறான் வசிடடன மெவிக்துதோதறேனடியே 

னினறிசழகதே னேகச னிறையுணரா---இனறிறைககு ௪ 

தநதவ. சுஞசெய தவமபாதி யுஙகொடுக்தேன 
வககவ.ர வென்ருனற வன. 21



aP அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. 

ஈற்றவன்செர்ற் காசசியகா ராசமெனக காதுபுக 

மதறிறைகொந் இனருமவாக காகொடுதத--துற்றபோ 

இகஙகுபரி காசமாக கெய்துஈச கம்விருமபேன் 

றீஙகுபரி செய்யலென்ரான் றேர்க்.து. 22. 

சோதிததக தன்றிக் துறவியா னாள்வேனோ 
நீதி2 ,தலைவககா நகின்னதென்ரான்---வேஇயற்கா 

ளாமனைசேய் விற்றேன்பின் னானேனீ சறகடிமை 
மாமனைசோ கேனென்முன் மன, 25. 

மீடடுமுனி யைககூவி வெஞ்சுடலை காககன்றே 

னணுடைடையா ளசசெலென்ரு னற்கோமான்---கேட்டுமின்னைப 
பொனறக தடிமைகொண்ட பூசுசனாக் தீக்கடவு 

ளனறநத மன்றினிலுற் ரன். 24, 

வஈதசனைப போறறிவன்னி மனனனைபபராத கெனனவசை 

பைஈகொடியை விறகப படுவதுணா*-- த கணனாய் 

மாவணஙக னாண்மகவை வாஙகினே னென்றளிததா 

வைணைங்கோன கணடுவியக தான். 23. 

HFFLUS HOSS s6ssaCurs £65 Herer 

பொறசரணடாழ்க தேக்கால புலையன--யசசமினி 
சாரகீசற காளாதல கண்டுகொணடேன ஐகதமுதி 

பராநீசற் றென்முன் பரிது. 96. 

ஐயமற்று னுவணங்க எண்ணல்பார்த் இமமற்று 

மெய்யகோக கென்னகஈமன் வெஞசுடலை-- துய்யகட 

மோககுபசுங காபேய்க ளோர்தவாபி ணக்களிடடி.க 

EN BHU GU TLICN MET Lifer, 27. 

கண்டுதெளி வேஈகையரன் கண்ணுற ஐயோததியிறபோய்ப் 

பணடுமுடி பூண்டுறுவன் பாதியறங--கொணடு 
படி.யுறவா யாண்டு பகிவுடனப பானம 

மடியுறவா வென்றருளி னான, 28,



அரிச்'சந் திர இரிபு வெண்பா, ௯௫ 

இக னை மயீசன்பாந்த் கோமிகயோத தஇககறைபின் 

னஈதணாவா ணனோகாசி யண்ணலொடு--முக்தியநீ 

சென்றுமுி. சூட்டி.ஈகர் செலகென்றா னன்றென்ரு 

னன்றுமுடி. தாழததி யவன். 29. 

சஙகரனு மாயனுமவே காவுமவா சாபடைகதா 

சஙகரன்சொற போன்மகவா னாதியரு£--தஙகி 

esr ரணியுலக லீர்வகடலிற் புக்கா 

னிருககா சணிகடஈதே யென்றது. 90. 

அல்லடர்ந்து நீங்கியபி னக்காசி வேக்துரையாற 

பல்லியமும வீசசொடு பாவையரும--வல்லிபமும 

வாககுதிளை யுஈதேரு மாசசிவிகை யுககுடையும 

வாதகுகரை போறசோகத வந்து. 91. 

விண்ணவரும வாசவனு மெய்த்தவருக கொறறவனு 

மண்ணவருக காசிககா மனனவனு--நண்ணரிய 

நீதியமைச௪ சுஙகொடியு கேருமயோத் இககெழுஈதா 

சோதியமைக காரி னுற 92. 

மெய்யோங்கு மா.நுமிகு வெண்குடையோக கபபரிகள 

பொய்யோடு கின்றவிகம போலோட௪--செய்தரும 
மல்குஞச மானமதாய் வண்படைமல கபபவததின் 

வெலகுஞ்ச ரஞ்சென்ற வே 33. 

பராமே னடந்தேகும பா£தஇபனைக காசியாகோன் 

தோமேலே றென்னச செயுந்தடைகண்--டராமேலோ 

வேண்டவையமீதுவைக்தார விணணோ செடுத்தகில 

மாண்டவையனைச சேயோ உடன்று. 34, 

கஞ்சமின்னை யொத்தாளைக் கறபழலி னானெருகக 

வஞசியும்பர் மாத ரயலகன்ஞா--செஞகச 

பொற்தேரின் மீதுவைததாள போ கியொடு சாரகஈதுறையு 
ற்றேரின மிககாண முயன்று. 30



௯௭ அரிச்சந்திர RAY Oa om un. 

புடபகத்திற ிலலோா பு.ரவியிறசில .லேராசிறிய 
கடபகடடி.ற ரிலலோர கவின்சிவிகை--யுட பரிவாய்ச 

சில்லோ மணிததேரிற சலலோரக ளிததேறி 

யெலலோருஞ செனறா ரிசைஈ.து, 36. 

காசநகா விடடுக கழனிமலி நாடகனறு 

தேசுடைய வாரசணவா சுபபுனலகண--டாசிலகத 

மாகஇன னீராடி வைகினனங கேவசொடு 

மானதினன றனகுலமன னனறு. 21. 

மறறைகா எனறெழுகது மாமலைகா டாவிகடக 
தெறறுதிசை கீரயமுனை யிறபடி.ஈது--ஈறறெளிவா£ 

மமாசலககோ தாவிரியில வகதவசோ டாடியுறமுன் 

கோசலககோன கஙகைஈதிக கோடு 98. 

கஙகைகெடு காடபிரிகத காதலரில Coun gi DC cup 

சஙகுவஈதா சைககணடா னகதவெளளம--பொகங்கிப 

பெருககெடுசதுப பேனமடன பேசசலம பேத 

கருககெடுத்துய) தோஙகியது தான. 49. 

Voir pee கணடலாபோ லாதிபனகண டேவசொடு 

மனனதிநீ ராடி. வடகசையிற-- றுனனி 

யிடுககணிலா தாஙகுறைஈதா னேகினனெல லோனசூ 

முடுககணிலா வானி லுற. 40 

உநதுகங்கை கீரகிறகதா லொணமதிய வெணணிலவா 

Ae Sr gp நீமணிகதோ னிரபொலிகதான--வ௩த 

மதமா வினஙகளெலாம வானத் தயிசா 

வதமா விளங்கினவே மற்று 41. 

செமபொனணியா.75 திரைககரததி னாலடுககு 
மமபுமிகும பாகீ ரதி துறையு£-- நுமபாகோன 
றனைனிலலை நேோசககியிஈதச சநதமுணடோ விணணிலென்ரான 
மினனிலலை யென open Buin gy. 42,
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555 S) வணமையைக்கண் டன்னூதுயினறென்து 
VES BSE முன்பெழுஈது வாகனமூாகஈ---த௧௧ 
வுலகரு௩கோயஈ தின்ப முறுகோ மதிகண 

டிலகரு௩தோ யமபடிநகா சேயகது. 

கோமதியாம முடியுறை கோளையயோச தஇிபபதியாா 
மாழமுனிவன கூடடி. வசலகேடடு---சோமம 

பொடிபபுண டவாவோடும போகதெதாகொண உனனு 
னடிபபுணட ரீககதாழக தரா. 

வகதஈக ராசொடுகோ மானமுகமன கூறியுவக 

த்நதரகதா£ காசிகக ராகெருஙகச--சொகதநகா 

அுககுகதோ விடடிழிகது பொனமணட பததிருககான 

மிககுததோக தோரசூழ வே: 

பூவலய வேஈதசெலாம போகதிறைவ னைபயபோறறிக 

காவணமிட டோஙகுங ககனமறைத--தாவலொடும 

பூகமிககு வாழைஈடடுப பொனமாலை காலவிட்டா£ 
மோகமிககுண டாக முயனறு. 

தோ. ரணஙக டூககிமணிச சோதி விளககேறறி௪ 

சீரிணஙக மாமனறஞ சிஙகாரித---தூசெஙகுக 

தஙகடஙகட் குறறசுபத நதைபபோற களிபபடைக்தா 

ச௧௧கடவகக துனநுவசெல லாம. 

பொஙகா தஇிபாவணககப பூசுராவிண ணோவாழதகதக 

வவகாழி போலியஙக ளராபபமணிச.-.-௧கா 

தனததிருததி வேககைமுடி. சாகஇிமசன் சென்ன 

மனததிருகதி யாவாழததி வான். 

செபபவொணாக கோசிகன்செய் €கெலலா கனருகி 

யிபபடியி லெனதுகினச சேயதியகா--லொபபெவாபூச 

கராவாக வாழகவெனறு சாறறிவிடை பெறறகள் ரா 

சராவாகவகததவா காம, 

டக. 

௯௭ 

48. 

44. 

45, 

46, 

47, 

48. 

19.



௯௮ அரிச்சந்திர இரிபுவெண்பா,. 

என்னவிடா செய்துதுமபா லிலலையிழி வேஈகானீ 

பன்னெவாசகு முன்கொடவம பாதியெனது--ஈனனீரவராத 

தநதவசி யாய்கதறியா கனநுரைகச தைபபொறுதகாள 

வர்தவசிட் டாவென்னான ம௰று. 50, 

வள்ளற குபசரித்து மாதுமகன ம௩இிரியை 

யுளளுவகஈது வாழததிமுனி வோனகனமுன--வெளளமென 

வஈதவருஞ சென்ரு வசிடடனிறை காசியாகோ 

னநதவரு மனறிலிரு௩ தா. 51. 

காசியிறை நலவசிட்டன் காலவணஙகி மாதவாக 

டேசறம லாதுபவஞ செயவாசோ--கோசிகனேன 

அனபாற் நினனிவாபாற சொலகவென்ரான சொலவனுள* 

வன்பாற நினனி௰லொளிா வான. ௦2. 

காவலஞனாய்ப் பூரூமுதுங காககினுமென் செய.துதவ 

மாவலனா கிபபெருமை வாயககினுமென--மாவை 
மணந்திருக்கார வேய்நதபுய மனனா வெவாககுங 

குணகதிருஈதா தென்ரான குறிதது. os, 

அவவறிஞன வேஈகான வாறுமுனி யானதுவு 

மெவவகையோ தாயென றிறையியமப--வெவவினையை 

விடடோடடு வானபகாவான மெயககாசி மாஈகசாள 

கடடோடடு மாலையறகுக கணமுி 54. 

மீட்சிகாண்டம் முற்றிற்து. 

- வண 560460 (69 டை 

உத்தரகாண்டம், 
அணத “இ: இ: oe 

சொலவேளை பராததுவகது துனபகறறி யாணடருளு 

நலவேளை வாழததி நஈவிலகிறபாம--வெலவேறகை 

உத தாரகா சிககுரிசிற கோவசடடன கடடுனாதத 

வக தசகாண டசசரிதை யம,



அரிச்சந்திர திரிபு வெண்பா. ௯௧௯ 

மனனவகேள வேதன் வழிசசோக குசனென்பான் 

பனனு குசன்குசகா பனவதராத--தனவசுவா 

நாலவரைவின மாரணிலின ரூணடானற பாாதனதன 
es ர் 

போலவரைவின மாடேயப போநது. 2. 

இதமளி பாடுங கிரிவீரசங கெளசாமபி 

மாதண வசுமதஇநல வாரணமென--மோது௮ற 

நாடுகளை யேமுறையாய காலவாககும பாலி கான 

வாடுகளை நீகசூவிககு மன. 3. 

அ௮அனன௮ரி௰௦ கெளசாமபி யாளகுசகா பனவபயந்த 

கனனியாக ணூறதுவசோ காவடைக்து--மின்னினம்போற 

சோககாடல கணடுவஈது செனமுவல கொணடெனைகீர 

கோககாடல வேணடுமென்ரா னின my. 4, 

காதையுண ராமற றழமுவோமென முசவரைப 

பிடதியுமவேண டபபொருசகாப பேகையரை-- வது 

மூதுகொடிய மோதி முறிததங ககனரு 

னதுகொடிய னாரோரநதப। பால 5. 

வாடியமழு தோடிமனை வாயிலடைக தராதாகை 

காடிமுனிஈு சகென்னெனச சொன னாகலலாா--நீடிபொறை 

வைக கன புடனசூளி மைககனா குமெம 

DB Db How பஸ ] நதி L_ DD 5 ST oa 6, 

அ௮ககுசகா பனசெயயா கததுதிகக காகியென்பா 

னிக்குவல யஙகாத தெழிமகவுசி--கைககொடியை 

யிராறவனபில கோதிகனை யீனமு னிருசிகனவ 
வானறவனபின மாதைமணக தான. ரதி 

கொதிறவன கோசிகையைக கூடியிரு வறபயக.து 
மாசவஞசெய தேகினனபூ மன்பதிமின--னா தனன்று 

நீயகழனி யேபுலமப நமீரமிகுஈக வாழுனா 

ட ளாங்கழுனி வோனசாபத தால, 8,



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. 

இககோ சிகன்பாரக கிறையாகி யோர்மாநு 

மககளையீன் றேகலைவில வாளாஇ--மிககவறறின 

வலலாள சாபபயிறறி மானவேடடை யாடவனம 

வெலலாளா மொயககவுறழுான மேல. 9. 

வீராமைஈகா சேரயபைசசா வெலகரிமா ஞாள்பொதே 

சாரவனஞ செனறடாமா வதகதனைய-நோகணையால 

வனபடையாற கொன்று தினறு வாழகா டழித.துறைஈசா 

சனபடையரா தாஞசிலகா ளாஙகு, 10. 

ஒருகாளேோா மான்பினவ னோடியயாக தெயதா 

இருகாது மோயகதுபசி யெய்பபோ--டமுகிழலில 

யானறவஞ்செய சூழ லருகிரு௩கான கணடயிலோன 

போனறவனயா செனறேனப போது 11. 

எறஜொழுது கோசிுகனயா னென_.நு நிகழஈகவெலாகு 

சொறறழுகான யானவான சுரபியினா--லுறற 

வமுதுபடைப பிதகவனு மாணடவனபின னேவ 

தழமுதுபடை யுமபசிதாந தரா. 12. 

வாடடூபசி நீயகியெனபால வஈகானரு Glau 6dr (np oor யான 

கேடடுரிய னிலலையெனறேன கிடடியை--வாடடடயகை 

வீ. ருடனபாசம வீசினான & DCm gy 

மாரரு டனபாலி லான 13. 

பாசமிறப பாயகதடாககான பலலோளனரா யுஙகாலால 

வீரியவா லான்மருபபான மெயகைகால--வாச 

கிணமுதி7 நூளைகுடா நீஙகவெஙகு மனனார 

பிணமுதி.7 மாயகததுவே பின. 14. 

படையிழகது சேரவா பகைபபா ரயிராபபா 

ருடனமுறிஈது வீழவா ர௬ுருளவா--ரடாதறிஈது 

செயதகாற படாதுபடு மென.து சிலராகனரு 

செய்கானேன பககலுறற தே, 15



அரிசசத் திர இரிபுெவெண்பா. ஈத 

வந்தினமென செயகவெனற வானசுரபி யைசசெலவா 

யஈ கசமென றேனவிட டகலேனென--றஈகவான 

கூநவினி யியகிருககக கூடாதென ஹேனகோவன 

பெறவினி சாயடைஈத தே 16. 

கோவா னடைகதபினனா கோசுகனசேய நாய றுவரு 

மாவேக மாவெகுணடு வகதெனமே-லேவேவ 

கொகதுடனோ கோககவெனகண ணுணபொழியி னாலவாகள 

வெகதுடனே நீறானா மெய. ]1.. 

மைக தரிறக கசசிலைமன வாஙகிமழை போறபகழி 

Ky 5 5 GU UGE முனறணட மொன று௩டடென--வநகு 

ச சமடஙகக கணடமுணணத கானமெலிஈது செனரு 

லு சமடலகற கொபபானறன ஞா 18 

மகககேகத தாலவெதுமபி மனனரினு மாகதவஓ2ர 

மிசசகாபென றநியாவம வெறுதகதுக£ட--டிககலடைக 

,தாறறினு னறறவம ழிகககதி லே! 2 ௧மைககு௪ 

சாறறினான விடபுருகூ. தன. 19. 

வான்கா னுரைபபடியே வ௩க திலோகசகமையைத 

,கானகோ சகனபுணாககத மையலையோ௩--மேதனகேடு 

செய்கவககைச செயகாய சிறுமனிகச செனமமெடுத 

செயதவதசையென்மு னிகழகது. 20 

GaruaeiGnear Soh Oy pu QupppT a1 cooru, os oafl 

யனபுடனே மாதவஞ்செய காமவரமபேற--.றினபடைகதா 

Ca BE TAD யிறறிரிசவ கணணலென்பான வ ஈகெனுப 

யககாலைத தனமுடிவைக கான 2), 

போறறியா கத்துடனவான புககவரு ளெனமுனயா 

ஞுறறமுடி. யாதெனவே முசானா2--மோ றறருவிண 

சாரவேனென ரோனமுனிகது சணடாள னாகவெனமெ 

eng Gaim a oP 2am mmo



01௨ அரிச்சந்திர திரிபுெண்பா, 

ப பதியடைஈ.து வீடுபுகப பாரக்தோ ரிகழகது 
சதியுளசண டாளனெனது தளளக--கஇயிலனாயக் 

காதிதனை யறகணடங கததொடுவிண புச்கவுன் னுஞ 

சேதஇிதனைக கடடுரைததான் றோந்து. 23 

எனனுழியன னானகொளிகலால விமானமொன்றின் 

மனனைவைததும பாககுயபப வானோகண--டி.ந்டீசன் 

சா.ரத தகாகெனவே களளத தலை£ழாய் 

விரததன விழநகதான விரைஈது 24. 

விழுமபோ கவனவிசுவா மிகொகா வாயென் 

றமுமபெ சொலிகேட டணுகிக--கொழுஙகோககள 

செககவிமா னததகோடுஞ சேணிழறுததி யீதசைடபான 

மாககவிமா (03) 297 6 DD வல. 

கணணிலெூ5 யோற கருகவுள பலலுயிரும 

விணணுமணனும வேக விரைநதினறே---ந௩ணணரிய 
அணடமல சோனமுாகலவே முககவெணணி னானறிகது 

விணடமலன வே.கனுறமாா மேல, 20 

எனனவுறு மோவென நிசஞ்சொலிககோ 

மனனனுககுக காரகையின வானபதகதக--தன்னவாகள் 

செனரு சச செயகையினாற நீதெனபான மிககிழைகதா 
னனமுசக கணடிலனன னான. 27, 

புணணியவா னாமிப புவலறகுக தீஙகுபல 

பணணியுமெண ணமபலியான பணபிதென- வெண்ண 

வருகதவவ லானுரைதகான வாரணவா சிககோன 

பொருகதவவற போறழறினனப போது. 28. 

௮௩௧௧7௧ தேராமதியுற றததவறமுழஈ துக்தசமபெற 

ெனனவித மாயபபிரிவோ மெனகயாகத--மன்மு. தன்மை 
பானவசை யெதழுவி யாஙகடைநகான காரயககோன 

ராவ! யாகியொடு தான. ௨9.



அரிச்சந்திர திரிபுவெண்பா,. OR. 

தொனமனிகோ வககனலாற ஜேனறலுமற வெப(/கறற 

மினமதிவ௩ தாஙகுகுடை மேகிழறற--நனமகிபா 

பாதநததி விழநகதிறைஞசப பாமேலோ சூழமலசம 

மாதனதஇல வீறறிருககாண டான. 30, 

கராவாழி பீராவாழி கறறமறை யோவாழி 

தராவேகதா வாழியரிச ௪௩இ.ரமன-- வாழி 

அபபாவு மாலுமவ னாமரபு மிநதாலு 

மிபபாரி னென்றுமவா ழி 21. 

உத்தாகாண்டம் முற்றிற்று, 

ஆக. 

கடவுள வாழ்தது . 
வெண்பாக்கள 5. 

குருஸ்துதி 1 

அவையடககம 3. 

காடடுசசிறபபு 19. சூழவினைககாணடம TA. 

were A wily 27  நகாகீஙகு காணடம 85, 

விவாககராணடம 168. காசிகாணடம 42 

Q) 6 Sa en exer up 17. மயானகாணடம 108. 

வஞ்சனைககாணடம 23, மீடசிகாணடம 54. 

வேடடஞ்செய்காண்டம47 உததரகாணடம 31. 

  

ஆகமொத்தம் வெண்பாக்கள், 703. 

அரிச்சந்திர திரிபு வெண்பா 

முற்றுபபெற்றது. 

அணைத் ஜக சகடை
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விளம்பரம், 
அண அடை 

இக தாலாசிரியரவாகளியறமிய அடியிறகணட சநாறகளில 

அசசிடட சில .நாறகள கிடைபபதருமையாக விருபபதாலவை 

களையும ௮அசசிடபபடா. க மறற நூறகளையு௦ மேறபடியா£ குமா 

ரா சவசாமிபிளளையால விரைவினிலசசிடடு வெளிடபடுசதபப 

டம 

நூற்களின் விபரம், 

CQO 
பழனி வெண்பா 

திருககொகசாணம பெரியகாயகியமமன ser s fen tw 

இருவரன்குளம பெரியகாயகியமமன ச௩ததபபதிகம. 

களசசககிரவாததி குமமி 

1௲னறைககுடி மாலை 

க௧ரம இரபிடைமணிமாலை 

தனிபபாடலகரூம சிகரகவிகரமடகயெ-சோை 
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பிழை திருத்தம். 
சிவம 
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