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ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீராமஜயம் 

புவியெழுப து. 

*- இடக்திருக்அு கின்;நளக்து கேழலாய்க் இழ்புக் 
இடக்தடும் தன்னுட் கரக்கு முமிழும் 
சடம்பெருக்தோ orang தழுவும்பா சென்னும் 
மடக்தையைமால் செய்கின் ற மாலார்காண் பாரே?* 

ஸ்ரீ சடகோபழனிவரர், 

சாப்பு 

சேயாக வெவ்வுயிருஞ் செய்வித்.த.த் தாங்குமொரு 
தாயாக வுள்ள தயாபரையாக்--.தாய 
நிலமாதின் சேவடிக்கு நேர்வவெலாம் யான் வண் 
சலைமாதிற் பெற்ற கவி. 

நூல் 

1. பெத்ற தாயரும் பெறவித்த தந்தையுஞ் சேம் 
மத்த யாவரு மக்களென் ஜொருபெயர் வ௫ப்பர் 
சொற்ற மக்களுக் கொருஇருத் தாயினைச் சொல்லின் 
உத்ற பூம என்றியும் வேறெவ ரண்டால். 

ம் புலிமகள் என்   மக்களென்பது காயை அவாவிகிற்குஷ் சொல். அம் 
பது எல்லார்க்கும் ஓப்பதாம். 

2. உற்ற பூமகள் யாவர்க்கும் தாயென வணரின் 
மத்த வட்கொரு கொழுகனே மன்பதை பனை 3ஆம் 
பெற்ற தாதையென் ௮ணரீவன மெளிதி௮ பெத்தி 

3 முதையே. 
  

wip வோர்ச் தவர் தந்தை தாய்ப் 

ari phen su 

  

புவிமகளும் அவள் கொழுகனும் 
சாவர் எண்றபடி.
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8. சனக்த னாற்குளிர் நிழல்செய்.அ பனித், அளி சளல 
மனக்த னானினைப் பரும்பெருங் கடலையும் வளைக்கும் 
இனக்த னாலுயர் ஈஇிகளுத் தரியமென் நியைத்தம் 
அனக்.த னாயிரம் தலைமிசை யமர்பவ ளவளால், 
புவித்தாய்க்கு--மேகம் விதானமும், பணித்தளிகள் பனிநீரும், கடல் 

ஆடையும், ஈதிகள் உத்தரீயமும், அனக்்தனாயிரந்தலை ஆதனமும் ஆம் எ-று. 

கனம் - மேசம். - கஞல - நெருங்க. 

4. எண்வ கைப்படு காவலர் இசைதொறு மிருக்து 
சண்வ கைப்ப்டு குதிப்பினிற் காரியம் புரிய 
உண்வ கைப்படு அப்பு£ வெனைப்பல வுளற்றி 
விண்வ கைச்சுரர் தொழவினி இருக்குமண் விழு த்தாய். 
அட்௨ இக்குப்பாலகர் இவள் இருகோச்கறிக்து ஏவல்புரிய, தாய்த்தன். 

மைக் கேற்ப மக்கட்குத் அப்புரவுபலவற்றையும் ஆக்5த் தேவர் போற்ற 
விளங்குபவள் எ-று. சேவர் போத்றுதற்குக் சாணம், இவள் அளிக்கும். 
அப்புசவே அவர்க்கு ஈன்மக்கள் ஈல்கும் அவியுணவாதலாகும். ப்புரவு - 
உணவுப் பொருள்கள். 

5. வருணன் மஞ்சன மாட்டவும் வானிடை யிரவி 
இருணை யாதொளிர் இருவிளம் கேர்தவு மிளங்கால் 
தருண மோர்க்துமுன் விசிறவுர் கழல்புகை தாவும் 
கருணை கூர்பவள் கானி யெனுமுயர் கன்னி. 
வருணன், சூரியன்) வாயு, அக்கினி இவர் இருமஞ்சன. மு.சவியன 

புரிந்து வழிபட, அவர்க்கு அருள்புரிபவள் புவித்தாய் எ-று. 

6. லி மஞ்சன மாடலித் திருவுள மிலளேத் 
சவி யாவன புலமெலாம் பு.த்றலை தழையா 
ஆவி விஞ்யெ பசிப்பிணி தெ.ற!தலா னழிக்து 
மவர் பூசையுஞ் சிறப்பொடு மூடுது Fis. 

  

வள் பூசைமதுத்தசாலமே விளைவின்றி ஏனைத்சேவர்விழவும் பூசை 
  யம் இல்லாக்காலமாம் எ-று. 

7. ல வானவி தானத்தின் இழ்கிலை சிறைக்கு 
£2 தாயவெண் மதிமுத ஓுடுக்சணம் வழக்கும் 

3கால வான்சுடர் விளக்அனித் குவலயம் விரித்துச் 
    

ல சஈல்லிருள் போர்த்தினி அறங்குவ டரைமான்.



புவியேழுபது 3 

இ.லஎ் பள்ளியறைக்கு விதானமும் விரிப்பும் விளக்கும்'போர்வையும் 
இனை 2-௮. 

5. துயின்று கெஞ்சிடைக் கவலைகள் யாவையுச் அ.தச்.அு. 
யன்ற பல்லுயிர்ல் இைப்பினை யாத்றவு மூளைத்தற் 
யன்ற வோரறி வுயிர்கணன் கெழவுமிங் செண்ணிப் 
பயின்ற பேரிருட் போர்வையைப் போர்ப்பளிப்:பார்மான். 

இவள் இருளாகய போர்வையைப் போர்ப்பது, தன்பொருட்டன்றதி 
உ௰ிர்சளின்பொருட்டே ௪-௮.  தரறிவுயிர்களாகிய செடி. கொடி. மரங்கள் 
இரவில் மிகுஇயும் நீண்டுவளர்வ,அ ஒளியை,ச்சேடி. என்ப அறிஞர்கண்ட. 

9. பொன்னி றத்தவர் வெண்ணிறக் தவர்புயல் புரைவோர் 
செக்கி ஐத். தவ செனப்பல, மக்களைச் செனிப்பித் 
இக்நி ஐ.த்தினி னூல்வகை வருணமு மியத்தித் 
சன்னி றத்துயி ரணை த்தளிக் இற்பவ டரைத்தாய்.. 

  

ஐம் - மார்பு. உலகத்துமக்சள் வெண்மை செம்மை பொன்மை கருமை 
ம் காணிதவகையினர் 1-2. இதனால் வருணம் என்த சாஇப்பெயர் 

2ச்சண் வினையினுமுற்பட ரிதமென்னும் பண்புபத்தி எழுக்தீதென 
உம்தீ தண வைத்தவாறு. 

  

  

10. வெள்ளை வண்ணத்த ரக்தணர் செவ்வணர் Corb gi 
கொள்ளை வாணிகர் பொன்வணர் புயல்வணர் குடியென்- 
றெள்ள லில்லிவர்ம் இவைவினை யென்பஅ மியற்றித் 
ள்ள லின்றிவர் யாரையுக் தரிப்பவ டசைத்தாய். 

இன்ன கிறம் இன்னசாதியார்க்கு. உரியசென் றவழக்குச் தொன்று 
ட்டதென்ப.த, * சண்கஇர் மதியச் சன்ன மேனியன்! * பவளச் செஞ் 

கழொளி மேனியன்" * செர்சிறப் பசும்பொன் புசையு மேனியன்! 

  

   
     

   

  

விளை புரைபு மே: "யன் ' என கால்வகைச் சாஇப்பூசசையும் இளட் 
படுகாதைக்கண் கூறியதகசொண்டு அதிக.    டுகள் அழற் 

LL. அகற்இற் போரையுர் தால்செல் லரும்பொரு எளிப்பள் 
2கழ்௫ற் போரையு மேக்இசன் கூட்வெ ளெனவு 
கஜ்சத் சானுகண் டுயில்பவர் தமக்குமன் னிலையாய்ப் 

பசஹ்எற் போரையும் பொதுவுறப் பரிப்பவள் புவித்தாய். 
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சன் தாய்த்தன்மைக் கேற்ப, இகழ்வார், புகழ்வார், இடுக்கண் விளைப் 
பார், இலையொன் ஒஞ்செய்யாத யில்வார்.. யாவரையும் ஒப்பத்தாங்கு 
பவள் எ-று. 

18. யாவர்க் கும்முண: ஷூட்டுவ ளாயினும் யார்க்குக் 
தேவுக் சேயுண வாகுவண் மற்றிவ டிரிர்.அ 
பரவிக் கேகொடும் பாலையு மாகுவள் பரிவோ 
சேவர்ச் கும்பெரு வளஞ்சுரக் இற்பவ ளிவளால். 

எல்லார்க்கும் உணஷூட்டும் தாய், தன்கொழுகனும் யார்க்கும் தேவு 
மாகிய ஒருவனுக்கே துய்க்சப்பபெவளாயுள்ளாள் ௭-ற:. கடவுள் படைத்த 
போது இவ்வுலகம் பாலையொழிய கான்கு கிலங்களே உடையதாயிருந்தது : 
மக்கள் இவினையாத் ' பாலையுமுடையதாயிற்து என்பது **நடுவ ணேர் இணை 
கவண தொழியப், புதிரை வையம் பாத்திய பண்பே” என்னும் தொல்காப். 
பியத்தால் அறிக் துகொள்க. பரிவோர் - இரங்குவோர்: ஈண்டு அருளாள்வார்.. 
அல்ல லருள்வார்ச் இல்லை வளிவழங்கு, மல்லன் மா ஞாலங் கரி '' என்புழி 

அருளாள்வார் அல்லலெய்தாதபடி அவருள்ளவிடத்து வளஞ்சுரப்பதற்கு 
ஞாலம் சான்று என்று குறித்தவாறு காண்க. பாரியாகிய ஈல்லோனில்லா 
மையால் 44 வருந்தா யாணர்த்து நந்துங் கொல்லோ '' (புறம். 120.) எனச் 

கபிலர் இரக்கப்பாுதலான் இசனுண்மை உணர்ச; 

18. நெடுமை யாயமன் பதைகள்பொய் கொலைமுத னேர்க்து 
கொடுமை யாவெ பாவங்கள் புரிவுழிக் குறைக். 
௧௫௧ டுங்குவ என்ன பூசம்ப காமத் 

- தொபெ டும்மத னுண்மையை யுணர்க் தவ ருசவோர். 
நிலமகள் பாவியர்செய் தவினைக்குக் குறைய ற்று ஈடுங்குதலே, பூகம்ப 

மெனும் பெயரோடு படும் என்ப௮. 

14. பொதைக்குத் தானென நித்குமித் தாய்மனம் புழுங்க 
மறைக்கு மானுசெய் மாக்கடங் கொடுக்தொழில் வளரின் 
இறைக்கு ரீர்மறத் இவண்முலை மலைவழி யெரியை 
இறைக்கு மஃதிவள் செமெனத் தெரிவ.௮ நெறியால். 

பொதுமைக்குச் சானே இலக்கயமென்௮ு நிற்கும் 

  

ப்பூமியாகிய ௪-2. 

   
மறைக்கு மாறுசெய்வார் மச்சளல்லர் மாக்களென்ற குறித்தபடி. 
கும்- சிறைப்பள். ௮& ௫ - அவ்வெரியை நிறைப்பது. னெ மென - Ges 
காரியமென..
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 ₹- வைத்தென நிற்பதுங் கான்மை நேர்ந்து 

பேர்ப டைப்பதுக் தயொளி பெறுவதும் பெருவான் 
27பெ ஐத்தொனி செய்வர் தரைமக டேக் 
சார்பு நின்னல திலையென த் தெரிக் தனர் தகவோர். 

  

வைத்சென நித்பது நிலத்தியல்பானென்ப.து “eg Buco னீர் 
BFE 249766" என்னும் இருக்குறளாணுணர்க. பேர்படைப்பு - நங் 
சால் என்பத. ஓலியையே தனக்குரியதாக் சொண்ட அகாயம் அவ்வொவி 
அவப் புறத்துப் புலனாகச்செயதற்குப் பிருஇவியணச்கள். இன்றியமையா 
என்க. 

16. பாழி மாமூனெ் மழைத் அளி பயத்தலும் பகலின் 
வாழி யாதவன் கதிசொளி சடுதலும் வார்த்தை 
எழி யோசனைக் கப்புதங் சேட்டலு மிவண்மெய்ப் 
பூழி யாங்கணும் பாத்தலி னாமென்பர் புலவோர். 

ஏழியோசனை, வெகு.சாரம் என்பதற்கு உபலக்கணை.' மெய்ப்பூழி என் 
டனைப் பூக்காது என்பதுபோலக் கொள்க. 

7. ஓன்று தன்னிடை யுதவினஃ தொரு௫த கோடி. 
யென்று சொல்லவு மெஇிருப கரிப்பவ ளிவளாற் 
சன்று காணுனு கறவையிற் ௧9௫ தகல் களிக்க 
நின்று! தொட்டுழி யமூதளித் திவெளிர் நிலத்தாய். 

ஒன்று, எண்டு அளவித்சிறியத என்.ற பொருளில் வக்.௧௮. இறியவித் 
சத் சன்சணிட்டார்ச்கு ௮,சனை ஒருசதகோடியாக்? எ.திருபகரிப்பள் எ-று. 

தொட்டுழி - தோண் டயவிடத்து. அமுது - நீர். 

  

LS. தன்னைப் பொய்யெனச் சழம்குசை முழக்னெர் தமக்கும் 
அன்னைப் பெற்றியி னருக அண ஷட்வெ ளவனி 
என்னைப் பெற்றிலை யெனுமக வினுக்குமுள் ஸிசங்க 
உன்னைப் பெற்றில னண்ணென ஆட்தோ யுறழ. 

சன்னைப் பொய்யென முழகினெர் - உலகம் பொய்யென வாதித்தவர், 
-ஊப் பெத்திலை எனும் மகவு - ரீ என்னைப்பெத்ற தாயில்லை என்து. 

தீ தரைக்கும். பிள்ளைக்கும்: உன்னைப் பெற்றிலேனென்௮ உடன் 
_ச்கொண்டே பெத்ற போன்பால் உண்” என்று ஊட்டுவது 6 bap ie 

புர என்க. 
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19. ருண பேதமும் பல்லுயிர் வகைமையும் வசூத்தம். 
கருணை மாறலின நனை த்தையுவ் காப்பளிக் கன்னி 
மருணி றைக்அதன் மக்கள்போர் மடுப்புழி வடிக்த 
இசண மார்குரு இக்குட ஓருகுவ ளிவளால். 

இச்ணமார் குருதி - புண்ணார்சக்த அரத்தம்; ௮.து வடியுமிடத்துத் தன் 
உடனெ௫ழ்வள் ௪-௮. 

20. இக்தி ரன்முத லிமையவர் செல்வமு மமு.அங் 
கந்த ரங்கறுத் தவன்௪டைக் கணிந்ததும் கறைதர் 
மக்தி ரம்புகல் பரஞ்சுடர் மார்பொளிர் வதுவும் 
அந்த ரந்தெரி வுறினிவ ககின்முடித் தனவாம். 

'இக்திரன்...... செல்வம் - ஐராவதம் கற்பகம் முதலியன. கந்தீரங் 
சறு;த்தவன் - வெபிரான் ;, சடைக்கணிந்தது - பிறை. கைர் தந்திரம்- 
குற்ற நீங்யெ நூல். பரஞ்சுடர் - இறைவன்; மார்பொளிர்வ.து - சவுத்துவ. 
மணி. அந்தர் தெரிவுறின் - வேறுபா? தெரியலுதின் ; அழல தாந்தெரிய 
லுறின் என்றுமாம். இவள் தூன்முடி.த்தன - இவள் தூலாகிய கடலிலே 
முடிக்கப்பட்டன எற. 

21. மன்னு யிர்க்குத வாதன வென்னொழி மயலாத் 
பொன்வி ளைப்புற யாவையும் விளைப்பவள் புவித்தாய் 
என்ன வாவினு ஈல்குதற் பொருட்டென யார்க்கும் 
அன்னை தானுள ளாகவும் பயனடை Borner. 

மயல் - தரால்-குப்பையாகய எரு ௭-ற.. 

22. அன்னை மண்மக ளாற்பயன் கொளவறி யாதான் 
(கன்னை யொட்டலன் பாற்புகும் இரப்பவன் நன.இல் 
பொன்னை வெஃயெ களவினன் சூதனன் பொய்யன் 
என்ன பாவமு மிவனியற் ரு.தன விலையால். 
எஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தவி னச்சிலேயே, செட்டா 

னெனப்பதெ னன்ற!" என்பது சாண்க. சன இல் பொன் - தன்னுடைய 

இல்லாத பொன். 

23. பாளைக் காவவு மிளமையித் காவும் பருவக் 
காளைக் காவவு மு.துமையிற் காவவுங். காலை 
வேளைக் காவவு மாலையிற் காவவும் விளைத்து 
காளைக் காவவுச் தரர்தெரிக் தளிப்பவ ணம்மோய்.



புவியேழுபது ம் 

  

- இளமைக்கு முற்பட்ட குழவிப்பருவம்: “பாளையாக் தன் 

(குண்டலகே9) என்ப. காளை - சாளையாம் பருவம்? 

      

காச சைக்குள கஇர்களுக் இலைல. சசியன் 
ஜேசம் விட்டொளிர் கஇர்களுக் சலையொளி நிறைந்த 
சூரி யற்குள கதிர்களும் வெயிலை சுடர்க்சே 
பார்ம கட்குள கஇிர்பசி யிருள்கடி. பான்மை. 
கர்- சரணம். ௪9 ௮ல் கேசம்- மதியிராப் பொழுதில். விட்டொ 

ஸிர்தல் - விட்டுவிளங்குதல். சுடர் - அக்கினி. பார்மசட்குள கதர், ஈண்டுப் 
பயிரின் ௪.திர்; சம்பகாடரும், ஏரெழுபதில்-- 

“மு.இராத பருவத்து முற்றியகற் பருவத்துங் 
க.இராஏ யுயிர்வளர்ப்ப இவர்வளர்க்குங் சதரன்னோ 
எதிராக வருஇன் ற வெரிக இரும் குளிர்க இரும். 
க.திரா௫ யுயிர்வளர்ப்ப அண்டாயிற் காட்டீரே '” 

எனப்பாடுதல் காண்க; கர் என்னும் பெயர்பற்றியும் இருள்கடி தல்வினை 
பத்தியும் லேடி.த்தவா௮ சண்டுகொள்க, கதிர்கள் என் ஐ.அ, பல சரணங்க 
ஞூண் மைபற்றி. 

95. பருவ மோர்ச்அஈத் பயிரெனும் பயயபோர் வையைத்தன் 
உருவ மேனியிற் போர்ப்பதத் குழக்தவ ரள்ளல் 
கருவ மெய்தவுங் கண்களி கூரவுங் கஇிர்செய் 
சருவ வேத யாபசை யாயவ டரைத்தாய். 

குளிர்பருவந்தெரிக்து ஈல்ல பமிரென்னும் பச்சைப்போர்வையைப் பூமி. 
தேவியின் உட்குப்பொருக்திய மேனியிற் போர்த்தற்கு வருந்இியவர் உழவர் 
௭-௮. உள்ளம் கருவமெய்தவும் - மடம் செருக்சவும். 

26. தம்மைப் போத்பல கோடிஈல் லுயிரெலாச் தாங் 
மும்மைப் போதினுச் தசைமக ஸிருப்பவு மூடர் 
இம்மைப் பாரினைத் தம்மிடத் அள்ளதென் நிசைப்பர் 
பொய்ம்மைப் பாற்படு வழக்கென் மேலுமென் புகுமே, 
புவியிடத்அத் தாமிருப்பரென்பசன்றிப் புவி சம்மிடத்திருப்பதென் 

ve Quis om. 

  

உயிர்கள் பல்வகைர் Korelsoi soars piracy 
uGisc CapGa pilus sp uur pre ult s 
தமிறன் மேவிய அப்பு£ வனை த்தையு won GSH 
செயிரி லான! பருவமே இளைப்பவள் செகத்தாய். 

>



  

அறுசுவைப்பொருள்களை யமைப்பவளென்றும் ஆஅபருவமே யுடைய 

வளென்றும் காட்டியவாறு. ஏழாம்பருவமாகய பேரிளமை யடைவாளில்லை. 
பெண்ணு உ ணானவுக்தபடி... பூமிக்குப் பருவம் இருதசாலமென்ச. 

28. காருக் கும்முயர் வாயெ வளர்த்தியுங் கனியால் 
யாருச் கும்விழை வூட்டிய வினிமையு மிருளி 
ஊருக் குக்ரிழல் செய்இத்கு முதவியு மாத்இன் 
வேருக் சம்மக ஞளூட்டிய வளமையின் மேன்மை. 
இருளி- இருண்டு, இரும்புபட் டிருளிய' எனவரும். ஊருக்குஃ - 

ஊர்முழுஇற்கும். மாத்தளை சினைத்தற்குமுன் அம்மாத்தினைவளர்த்த நிலச் 
இன் வளத்தினை நினைக்க எ-று. 

29. சுடப்பட் டாலுக்தன் செம்மையித் ஈடர்பவ டொகையா 
யடப்பட் டள்ளபல் கலங்களு மாகுவ என்தி 
யிடப்பட் டிள்ளபன் மாடமா ஸிகைகளு 'மியவுள் 
ஈடப்பட் டுள்ளபல் கோயிலு! மாகுவ ஷம்மோய். 
செம்மையித்சுடர்தல் - செ 

போலும் பூங்கனியாலும் (வேச9ர்.) 
மாடம்' என 

   

    

   

  

ay © apdend 
ங்க நெடுநிலே     

காண்க. எரித் 

80. பெற்த பல்பொரு ளெவற்றையும் : 
மற்றெ தைப்பிரி வு.நி.னுமக் நிலையி 
பற்றி யீர்த்தறத் தழுவியுட் குழைவளிப் பார்மான் 
குத்த மற்றவர் கூடியும் பிரிவரோ கு 

பூமிக்கெல்பாடய ஆகர்ஷண சத்தியை 
துள்ள ஒன்றையும் பிரிதற்கு மனமில்ல. 
அச் குழைம்இருப்பள் ௪-து.. 

  

றிக்கன். 

   தான்பெழ் 
; ஈர்த்தவிடத் 

  

91. கல்வி சாமக ளெழுத் 

  

    
   

  

   

  

Bors HUB 

செல்வி யாமகள் காப்பெனப் புஞுவ 

தசையில் 
வது தரையில் எண்ச, ௨ 

   
'இசைச்சொல்.  * சல்லிக்குப்பி 
இதையமாம். 
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   2 சான்மறை முழுதினு மேம்படத் தொடுத்த 
டட சூத்தமும் பசஞ்சடர்ப் பொருட்குமிக் இனிய 
லி னூட்குமிம் மண்மகள் இறக். தமை தெளியக் 
ரூஇியேயவளுக்குமூன் னிவளினைக் கமம். 

ன கணி ர௭கி?? என்பது வேதம். 

, விதிக றந் தன னிலமகட் டருதலின் விடையூர் 
பதி நக் தனன் மேரென விவள்பரித் தமையான் 
ம.தி௫ றக். தன னிவள்வலம் வரு.தலிற் கருணா 
நி.த௫ றந். சன னிவண்மண மகளென நேர்க்அ. 
வி.தி- பிரமன். விடையூர்பஇ-வெபிசான். இரிபுசப்போரித் பூசி சேசா 

மீனள் என்ப. ம.இ- இங்கள்; ௮அபூமியைச் கற்றுவதென்பனு தெளிர்,த௮. 

  

35. 

84. உண்ணு தேன்்சவை யெனவிழை ௪ரும்பின மூறழப் 
பெண்ண தேசுவை யெனவிழை காமுகர் பிறசால் 
விண்ண தேசுவை யெனவிழை விபு.தரும் வேறு 
மண்ண தேசவை யெனசஈனி பருகுவன் மாயோன். 
பிறர் சுவையிலசென்று கருதும் மண்ணிடத்தது சுவையெண்று. 

மாயோன் பருகுவன் எ௪-று. nein sen SO gor சண்டவன் மாயோன் என்க. 

85. காக்தைப் பார்மக ளியல்பு தன் விழியெலால் கவா 
ஏக்இப் பார்த்தா னிவண்மண மிவள்சவை யினைவாய் 
மாக்திப் பார்த்தன னுமிழ்க்த.த பார்த்தனன் வனப்பை 
இப் பார்க்குற வளவிட்டும் பார் த்தன னெடியோன். 
சாக்தை - மண்மகள். விழியெலாம் . என் ஐது ஆயிசங்கண்சளுண்மை 

பற்றி. ஏர்இப்பார்த்தல், வராசாவதாரத் தன்கண். வாய்மாந்இப் பார்த்த) 
பிசளயத்தும் கண்ணனாய காலத்தும். உமிழ்ந்து ௮௮ பார்த்தனன் - *ஸர்வ 
ரஸ 3" என்பஅபத்தித் சன்வாயே சுவைத்தோ மண்சுவைத்தோ எனப்பிரிச் 
அணர்தற்கு உமிழ்க்து அச்சுவையே செளிந்சனன் எ-று. நெடியோன். 
BAS EBs wer . 

86, கண்ணை யெட்ளென் வாணியை காவினிற் கலந்தான் 
பெண்ணை யோர்.தனுப் பாஇியித் சலக். சனன் பெரியோன் 
,தண்ணக் தாமரை மகட்சளூமார் பளவினிற் றக்தோன் 
மண்ணை மாத்இரம் யாங்கணுல் கலர் தனன் மஇத்தே. 
சண்ணே எட்ளென் - ஏடடுச்சண்ணையுள்ளவன், சமன். பெரியோன் - 

  

ரன். பிறர்கலப்புப்போற் சறுமைப்பட்டதில்லையென்ன காட் 
௮. மதித்தே - உயிர்களண் டாதற்குக் சாணத்தை ஈன்குமதித்தே ௭-
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87. இவளி டைத்திக மிலையினைப் பூவிளை யினிமை 
இவளு தற்கு௮ு கனியினை ஈறவினை த் தேடி. 
எவள வுக்களிக் குதி.னுமவ் விறையுள மினிப்ப 
அவளி டத்தவற் குளிரப் பிளைசனி யுணர்த்தும். 
'இறைவற்குரிய பாவமின் மைமுதலிய எண்குணங்களுட் : பசியின்மை 

'தாகமின்மையு முளவாதலின் அவனுண்ணவேண் டாதவனாவன்; அல்வண 
மாகவும் அவனுளத்தானினிப்பது அவை இப்புவிமகளிடத்துண்டாயின 
என்னும் விழைவுபத்றி ௭-௮. 

98. அக்க நீங்கெல் ஓயிர்களின் புறுவ.து அகடீர் 
மிக்க விடென மதிக்குமல் வேதமும் வீடாள். 
தக்க தெய்வத ம௫ழ்விளை யாடலைத் தரைக்கண் 
வைக்கு மாறுகொண் டிவண்ம௫ மைத்இறன் மதிப்பாம். 

  

டயாளுடன் ஐ செய்வம் உயிர்களின்புறுவ.து வீடு என்றும், ௮. 
i லலாலிபூதியென்பது தெய் இன்புறுமிடம் சரையென் ற. 

வத்துச்சேயாதல் சேர்ந்த. 
   

பெனப் பொலிவும் புசிக்கும் 89. பொன்னின் மாமகள் விலை 

அன்ன பூரணி யாட்டமு எளவையிற் கலைமான். 
1 மாவும் அருக்கை 
மைமக டர். 

     

     

    

   

  

    

சொன்ன மூற்றுறைக் இ 
சன்ன யர்தவர்க் களிப்ப அர் 
பொன் தானே இய்ப்பதாகாத 

தெளிந்த. அன்னபூரணி - ௮. 
டம்- சஞ்சாரம்; எல்லாவ.த்தினுபே 

rele விலையாதல் 

ர் எ-று. ஆட் 
ச்குமிப்பது, இவை 

  

யெல்லாம் சரைமகள் தந்த ற 

  

40. ஏத மில்லறக் கற்பின் டன்ப 
எதை யென்பவ:் 2றைலி ற. 

பு 
      

  

போதல் வேண்டி 
சேது வென்றெ வர$தெ 
சான்பயக்செடுத்தத. 

  

   

  

டயாட்டியா 

முன்னோர் 
சேதவென்று       இப்புலிமசள் ௮ 

எவரும் வழிபடச் றம், 

விற் றொழத்திகழ்ல     
      கையாக
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ச சாடொட்டுப் பெற்றதாய் தன்னையே பெ௮சேய் 
25௫ காப்பெனச் இக்தையித் றெளிர் தது தெரிக்தாம்' 
2ச்இ லாமலிவ் வாய்மையை மறையெடுத் அசைப்ப 

  

தச்ச வா.தமண் சாப்பிட இற்பர்சன் னெறியோர். 
ஸ்காப்பு என் ழக்கு. யாவர்க்கும் தாயே காப்பாகும் என் 

'தரிக்தே தாயாயெ மண் காப்பாக இடப்பெறுமென்றணர்க. 
    

  

3. தன்ம ஹை௰்குல மிரவியின் மண்டல சாப்பண்' 
மான்மூ தற்பொரு ணிலயமென் நிசைக்குமில் வாய்மை 
தான்மு தற்றெரி இற்பவ ளாதலிற் ஐசைமான். 
வானிலைத்தனைச் சுற்றியுஞ் ச.ற்௮ும்வான் மணியை. 

(வே சத்தொகுதி. இரவியின் மண் டலகாப்பண் - 
a. மால்முதத்பொருள் நிலயம் - இருமாலாகிய 

கான் மறைக்குலம் 
     சுரிமனுடைய மண்டல 

முதற்பொருஞுடைய ஸ்தானம். இவ்வுண்மையை மூதவிலே தரைமான். 
ரான் தெரிகற்பவளாதலின், அவனை வழிபதெற்கு அதிகுறியாகத் தன்னைச். 

ஜிக்கொண்டும் வான்மியாகிய சூரியனைச் சுத்றுவள் எ-று ; தன்னைச் 

  

தறுதலை. 4ஆத்மப்ரதசக்ணம்' என்ப, பூமி தன்னைச்சுற்றுதல் செய்து: 
சொண்டே இசவியைச்சுத்வமென்பத வராகமிஹிரர் பஞ்ச௫த்தார்இகையிழ் 
சண்ட. தன்றலேவன் ”லயமென்ற பூலகள் சுற்றுன்றாள் ௭-௮. 

  

தந்தம் தேவுறை கோயிலைச் ஈற்றலுச் தமையே 
முந்தை யோர்முறை சென்றுமுன் சற்றலு முதற்கண் 
எக்த வாறிவண் வழக்கெனப் பட்டதென் றெண்ணின் 
ஈ௩்த மண்மகள் செயலனு கரிப்பதா சவில்வாம். 
கோயிலைச்சூழ் சலம், 

கற்றிக்கோடலும் இல்வுலக 
5ம் மண்மகள் செயலை 

  

சன்ணையோர் புரிந்த மூறையென்று தம்மையே 
ஈறு. வழக்காயினவெண்ணு நினையிண், 

ாமூம் ஈடிப்பதாசச் சொல்லாம். ௭-௮. தாயின் 
ன ௮ என்றபடி. 

எல்     

    

   

    

   

    

    யே மச்சட்டு! 

மென் திங்கனம் பயிறற் 
னை த்திய aj arpa 

மக ளென்பனு குறித்த 
ஹைமையின் விஇத்தமை முற்றும். 

ழங்கற்குக்சாசணம், 
ல். இவளிடை லீழ் 

னேயோர் முடி. ச்சனர்.
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45. படுத்த பாப்பணை த் தனிமுதல் பலபல பிறப்பும் 
எடுத்த வாறுகன் நேச்திய வானுமற் றெவையும் 
உடுத்த வாடையை யொருதனக் கல்லது விரியாத 
தொடுத்த கற்புடை யாட்டியின் ௮யர்கெடத் பொருட்டால். 
உடுத்த ஆடை - கடல். இப்பூமகள் தானுடுத்த. ஆடையாகிய கடலைப் 

பாப்பணைத்தனிமுதற்கல்லஅ பிறருக்கு விரியாமை தெள்ளி. 

46. சகத்து காயகர் தன்னதென் றநிவித்தல். சமைந்து 
செஇற்க ணேர்இனன் மு.௫டைத் தாங்னென் றிணிகோட் 
டகத்தி னேர்இனன் யாங்கணு நிறைந்தன னல்லான். 
மகத்னம் போயிரர் தளர் தனன் புவியினை மாயோன். 

யாங்கணும் நிறைக்சனன் - இரணியன் தொட்டதொட்ட இடக்தொதுர் 
தோன்ற யாங்கணும் நிறைந்சனன். மசம் - மஹாபலிவேள்வி. புவி என்பஸ் 
௮௮ என்னும் சுட்டமோத்ரையாய்வந்த.ஐ; ** 2வேசசாமியென்பான் '” என்.ற 
சன் மேலும் (4 வானேறரீண்ட புகழான் '' என்்றதுபோல. (2வக௫ர்.) 

  

47. சேயென் நெண்ணிலர் தமைத்தம கரவலித்' செறிமண்- 
தாயென் றெண்ணிலர் தசாபதி தாமெனுக் தருக்னெ் 
மேய வேச்தளை மூவெழு தலைமுறை வேர்கட் 
டாய காவலை மறையவற் களித்தன னமலன். 

பரசுராமன் அரசரைக்கொன் றற்குக் சாரணம் காட்டியவானு. இச, 
அசர் தாம் பூமிசேவிக்கு மக்களென்.று கம்மை நிணைந்தலர்; தம் சாவலிழ் 
பட்ட பூமியைத் தமக்குத் தாயென்று நினைக்இலர்; சாயைப்பாதுகாக்கும் 
மக்கள்போலாது தராப.திதாமென்று தருக்கன்சண்மேய அரசரை வேர்பிடும்2 
இப்பூமிக்காய சாவலைச் காபெனுக்2தசனன் எ-று. பூமியைத் தாயென்று 
மறைகூதுதல் தெள்ளி; 1 ப்ருவீ மாசாமிமாம் '” என வருதல் சாண்ச, 

49. பழுத்த போருட் பார்மகள் பயக்தபல் ஓயிருள் 
ஒழுக்க மல்லு விழுப்பம்வே நில்லென வுணர்த்தி 
அழுக்கு வேவெர் ஞூக்னெ மரச்கரென் பவரோ 
டிமுக் லாடன் பிறப்பெனக் கலக்.தன ஸியவுள். 

Gauss பல்லுமிருள் ஒழுக்கத்தான். விழுப்பமுண் டாவசல்ல௪ 
பிறப்புமாதீதிரையான் இல்லையென்பது தெரிய, வேயெர் குரங்கு ௮சச்ச* 
aa. முச்சமிக். Q ; 5 wares இவருள் ஒழுச்கமிக்காரை உடன்பிறப்பெனக்' கலர்சனன் கடவள-& 

  

இராமன் எற, புவித்தாய்மக்களுள் ஒழுக்கத்தான் வே.ற்றுமைப்ட: 
ஜிப் பிறப்பான் வேற்றுமையிலர் என்றபடி. 
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டக்கொடி மேனியி னிடத்தமன் பறைகள் 
டப்பொரு வாருடன் பிறப்பெனு ரின்றாய். 
டத்துள மகவுமார் புளம௫ வினைப்பால் 
டுப்புறப் பூசலிட் டலைக்குமக் கோள்போல். 

    

    

  

   

விட சத. மன்பதைகள் - மேனியிடத்துள் உறையும் மக்கள். 
எள மார்பிற்பிள்ளேயைப் பூசலிட்டலைக்குங் கொள்கைபோல 

ப்பெணார், பொருவார் என்க. 

  

3சாசஞ் செய்தவ ரிவசென வவாடிச் சுவட்டை 
டாருங் சண்ணுதத் தன்மெயி னிடைப்பதித் இருப்பள் 
2௫ அக்செறி யேகல செவர்க்கும்புண் ணிகழ்த்தி 
ata! இும்வரை மடிகளி னிடஅவ ஞூவளால். 
சன்மக்சளென்௮.. மறைத்தெழமுகாள் என்க. தன்மச்கள் கேர்வழிச் 

  

யே விரும்புவள் எ-று. 

51 புள்ளி னர்சவழ் விசம்பிடை கெறியிலைப் புனலிற் 
அள்ளி மீன்செலு நெதியிலைச் சடரினு மிலையால் 

£லினு கெறியிலை யார்க்கும் 

  

ரி விசுது 

  

ன்னெறி யுடையவள் வசு௫்தரை யெம்மோய். 
சால் - சாத்து, சுடர் - நெருப்பு; நெருப்பில்     ?யில்லையாயித்து. 

52. amar அண்ணின லாயுவு அண்ணிது வளர்தீத் 

தானு மெல் 

  

BD தருபுனன் மெல்லிது சாலும் 
எனை மண்ணி. வலியதென் திருப்பதெத் அணையோ 

  

ஆன பல்வலி யுயிர்களைத் தாங்குதத் காபால். 
எனமாதல் அமையும், 

    

ரில்லயாம் விசும்பு 
ரூ வனமளைத் தெனல்போல்    

   
கால டான 

  

புளைபவண் மஇத்தகம். 

  

பில்லாயி ஸீர்ங்சண்மா ஞாலம் 
விசும்பில் இசப் 

  

9யக்சமாகுமென் so! 
கூறும் பழி 

பழிப்புரைக்கு இல் 
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காகலள் $; இலக்காசாமை மட்மென்ற, சானச்றெப்பாற் புசழ்மணிமுடி. 
புனைபவளுமாவள் எ-று. 

54. மேய பூமியில் வாய்மையு மற.த்தையும் வேண்டிற் 
சேய வீடிவ ஸணிருச்அழிப் பொருந்துமித் இறர்.தான் 
ஆய நேர்லெர் புவிவிடுத் தருக்,தவ மயர்வர். 
சாயை நீத்தொரு மணைவெக்ரீ சாட்டிய சமைந்தோர். 
GIVAGICS வாய்மையையும் அறத்தையும் விரும்பிக்கொள்ளின் 

சேய்மைத்தாகிய வீடும் இவணிருக்்அழிப் பொருக்தும் : இத்தற,ச்தை ஆராய 
கேர்கலர் ; பூமியைவிட்டு அருக்சவஞ்செய்வர் ; இவர் பெற்ற தாயைவிட்டு 

, அ வள்பெத்த ஊன்றடியை வெர்நீசாட்வொரோடு ஒப்பர் எ-று. புவியிற் 
செய்யப்படும் வாய்மையினும் அறத்இனும் புவிவிடுச்.ச் செய்யும் சவம் 
இறந். ததில்லை எ-று. 

55. பொன்னை விட்டன மென்பவர்க் சயையும்பொன் விடுதல் 
இன்ன லென்௮-பெண் விட்டன மென்பர்க்கு மியையும் 
மன்னு பூமியை விட்டன மென்பர்க்கு மயோம் 
அன்னை விட்டி.ல எா.தலி னியைவதோ வன்றால். 
பொன்னைத் கொடாமல்விஓசலும் பெண்ணேத் சொடாமல்விடுதலும். 

இயலும் ; மண்ணைத் தொடாமவிரு ௫ இயலா௫ என்க. புவித்தாய் தன் 
அன்புடைமையால் தன்னை விட்டேம் என்பாரை 

    

விட்டிலள் எ-று. 

56. அறக்த மாக்தரும் தாய்கடன் அனைந் இறப் பஅவாய் 
மறக்தி லாஅதொன் னாடொட்டு வரும்பெரு ட.சபும் 
பிறந்த தாயினை யொருவன்விட் டொழியினும் பெற்றாள் 
அறக்த தில்லெனக் தரைஃக ஞணர்த்திய அணிவால். 
அறத்தாரும் தாயின் பிரேதஸம்ஸ்காசம் செய்தல் இன்றியமையாதது 

என்பதுபத்றிக் கூறியகு இஃசென்ச. னைந்து இறுத்தல் - விரைந்து 
செலுத்துதல். 

57. இலமென் ஹேயசைர் இருப்பரைல் கா.ணுத வியையின் 
நிலமெ னல்லவ ணகுமென்ப சக்கெதி நினைய 
அலமொன் தேபடை யெவற்தினும் வலியசென் தணிர்து 
பலவி சாமஷய்ப் பரஞ்சடர் விளங்னென் பார்மேல். 

அலாயுசக்தின் வவிமைபற்றிப் போக 
என். உழுபடையின் சிறப்புரை த்த, அவ்வுமூபடையுளதாகவும் என் கோட் 
பயன்கொள்ள்றுரில்லையே என்று ஈல் 

பலராமன் என்த     
     களும் என்று: அர.
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55. போக சொர்க்கமும் அக்கவெர் ஈசகமும் புசக்கூம் 
os காயக னியற்தலுக் கேதுவை யெண்ணிற் 
Spe மூள்ளபல் வேரும் விளைசெயச் இறந்த 
காக விப்புவி யமைந்ததற் கங்கமென் றமையும். 

சுக.துக்கலோகங்களாதலின், கர்மபூமி 
“இவ்வுலகே 

சுவர்ச்சகரகங்கள் , முறையே 
யாய இவ்வுலஓற்கு அங்கமாகச் செய்யப்பட்டன ' எ.து; 
தலையாய அங்க என் றபடி.. 

59. மக்க உம்மையு மழிக்கும்வல் விலல்னெம் வகுத்தும் 
ஓக்க வாற்வதற் கூரியகல் வீரமு முணர்வும் 

தக்க"வாறளித் அயிரெலாக் சமைத்தமைப் புசக்க 
மிக்க வேறுவே அபாயமும் விஜித், தனள் விழு த்தாய். 

பகை) சவுயிர்கள்.சாணப்படுவவெனின், பகையாற் கெடாத வாழ்த் 
கேற்ற வலியும் உபாயமும் தட் அளள் ௪-௮. 

60. வீசச் த்தன ளெளியசைக் காப்பது வேண்டித் 
இர் தந் தன னிடுக்கணுக் கழிவின்மை தெரிய 
கேசர் தந் தனள் பயனுற நெதியினின் முயலத் 
காரக் தகன டரைமகள் குலமிகத் தழைய. 

தாசம்- பெண்டாட்டி, 

61. இறக். சாகரி கத்தவ ஹயர்ச் இசை இகற்க்தோர் 
இறர்அு போகவு மெத்துணை யோர்புஇ யவர்எர் 
நிறைந்௮ பல்கவும் புரிக் தவ சவர்வினை கெறியி 
ணுறைக்அ நீங்கயா சையும்புதங் காண்பவ ளொருதாய். 

சன்புறங்காண்பாரின்.றிச் தானே யாரையும் புறங்காண் பள் எ-று. 

62. எற்றை காளினும் யாவர்க்கு மெவைக்குமே யினிமை 
உற்ற தாய் தரை மகளென வுணர் தலி னன்றே 
பெற்ற தாயென வுள்ளபபண் பாலினித் பிறங்கு 
மற்ற யாவுமே யிவளிடைப் பெறுவ வழக்கால். 

உயிர்கள் தசையிற்பெல,சல் வழக்கு. 'தாய்.சசன்மை பொதுவாகப் புவிச் 
குண்மை தெரிந்தபெத்தியானன் தே, எல்லாவுயிரும் இவளிடைப் பெத்து 
விடும் எது. இனிமை உற்.ஐ சாய் - இனிமை பொருக்இய தாய்.
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68. பண்ணி யுள்ளஈற் பயிர்களி-லவசவர்- பரித்து 
புண்ணி யந்தெரி வுறப்பயன்.விளைப்பவள் புவித்தாய் 
உண்ண வாவவு முடுப்பவு மூறையுளு மூ.தவி., 
எண்ணி லாவுயிர்:யாவையு மளிப்பவ .ஸிவளால். 

பண்ணிய பயிரித் புண்ணியக் தெரிவித்து அவரவர்க்கு உண்டி. உடை 
உறையுள் மூன்றும் அளிப்பள் ௭-௮. 

64, அரி கண்டன மெனவி௮ு மாப்பவ ஈடங்கப் 
பெரிஅ பற்பல கோடிஈல் லருமைகள் பிதப்பித் 
தொருத ஸனிப்புழுக் குள்ளவன் மையுமொரு வருக்குர் 
தெரித லில்லென வியப்பவும் புரிபவள் செகத்தாய். 

அரிதுகண்டனமென்று இறுமாப்பவர் அடங்க அருமைகளைப்பிறப் 
பித்து, ஒருபுழுவுக்குள்ள வவிமையும் இன் ணுக்தெரிதவில்லை என் அுசொல்லி 

அதிஞர் வியப்பவுஞ் செய்வள் ௭-௮. 

65. ஈடுக்க டற்புஞம் இருள்படு காலையு காவாய் 
டுத்த இத்திசை யெனத்தெளி வுறவுமா காயத் 
தெடுத்தி யக்கய பல்வகை யானமு மிது தான் 
மடுத்த இக்கெனத் தெரியவும் புரிபவண் மூத்தாய். 

'இசையதிகருலி வடதிசைகாட்ெ.து பூமியின் றன்மையான் என்க ; 
இதனை வல்லார்வாய்க் கேட்ணெர்க. 

66. விண்ணிற் போகமுண் விழுமிய விமையவ ரிவடான் 
கண்ணிற் காணுறு தாயென விதயத்துக் க௬இப் 
பெண்ணிற் மாயவ டிருவுரு வாயொளி பிறங்கும் 
மண்ணிற் ரூண்மிதி யா.துசெல் வாரி மரபால். 

தேவர் பூமியிற் கான்மிஇியாமை மரபு ; அவர் இவ்வணஞ் செய் 

  

சல், இவள் யாருக்குர்தாயென்ஐு உணர்க்ததன்மையான் எ.து, 

67. பெத்த தாய்இரு மார்பிடை மிஇக்குறிற் பிள்ளை 
குற்ற மாய்லெள் குனசலிப் புறவளம் குணம்போஜ் 
சற்ற மானபல் வேரு மடிகொடு அவைக்க 

; னும் 2s வ ணம்மோய் 
ஈற்ற மாகவுண் ம௫ழ்க்இவர்க் சாங்குவ ணம்மொய். 

        

தேவரையொத்த இறந்த 
சேறலை இப்புவி குற்.றமாக எண்: 
ஈன்மை; *செய்தகுற்.ற ஈற்றமாக 
மழிசையாழ்வார் திருவாக்கு.
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05, வின்ணிற் ஜோன்றிய விபுதர்க்கு முனிவர்க்கு மல்லாற் 
கண்ணிற் மோன்றலில் கடவுளி னுண்மையைத் தன்கட் 

பண்ணித் தோற்றிய பல்வகைப் படைப்பினு மறிஞர் 
எண்ணித் தேர்வுற யாங்கணும் காட்டுவ ளிவளால். 

தெய்வமுண்மையைத் தேவரும் முனிவரும் கண்ணானும் உணர்வர் ; 
முச்சடவுண்மையை எல்லாப்படைப்பினும் புவித்தாய் காட்வெள் ௪-௮. 

69. கேடி. லாதவ னநிதயி லமர்வுறக் கெழுமி 
நீடு பாயலாத் தன்குளிர் மேனியை கிறுவுஞ் 

சேட னென்பவன் புவிமகள் சிறப்பினை த் தெரிர்தே 
ஈடி. லாயிரந் தலைகளி னேந்தின னினிதே. 

ஆதி சேடன் -- இறைவனுக்குப் பாயலாகத் தன்தலையொழிய உடம் 
பெல்லாம் கொடுத்தவன், இவள் தாயாஞ்சிெப்பினைத் தெரிக்தே அவனுக்கும் 

அணேயாகக்கொண்டு ஏந்தினன் எ-று. ஈடில் 
தலை என் ற2, எல்லாவுறுப்பினும் மேம்படுதலான். 

  

கொடாத தலையாயிர த்தை 

70. மெய்ப்ப டி.க்வெள் (பெருமையை யெடுத்திவண் விளங்க 
இப்ப டி.த்தென வுரைப்பதற் கருமையி னிவளைச் 
செப்பு தற்கருக் தகைமையள் மாயையென் சிலபேர் 
வைப்ப அற்றது மறையெனத் அணிக் தவர் மதியோர். 

அகிர்ஏசனீயம் மாயை என வழங்குதல், இவள்பெருமை கூற முடி 
யாமைபத்தியேயன்தி, இவளே இல்லாமைபற்றி அன்று--என்று இவ 

wore. 

    

ஞுண்மை உணர் 

ஆக்கியோன் பேயர், 

மோதி லாதசெர் தமிழ்க்கடல் சூளித்தசம் குளிருஞ் 
எரு சூழியுஞ் சிறக்கப் 

_ லொருஅளி புகன்றான் 
குருவகா சிபனிரா கவனே. 

சேது மாவலர்த் இ      

    

 


