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அமிழ்து மிரிய ச.மிழ்பறை யருளிய 

வருளா பரணன் வனச(மென் பலர௫ி. 

இர்சைவைதக் தியபபுவல் செய்பட் சரியே. 
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பொருளணி அயானமழே சிமப்பெனப் புசல்வச். 
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பலப பப பு்ளவவே கிணைபபு மயக்க 

பை) மொழ்பபு சற குரிப பசனே 

Dura seine யொப்புமைக உடடம 

விளக்கு டர்ண் ப ௫ ear soe SBT T App 

துவமை பெ?சகதககாட் வேமை காடகி 
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பிரிகா ராப்சசிகா Jems 21 FER 

Reno SS TIS Mi SHS பிண்மை 

SHB Auris Quma சி உமை 

Qure ppO@aren psd Apu; நிலையே 

(2DD SD 51580 S18 00m மாலை 

ஒத்றைமணி மாலை பாலை விளக்கே 

மேன்மே லுயர்ச்சி கிரனணிமை யதணொடு 

மூறையித் படர்ச்சி மாற்று நிலையே 

யொழித்துக காட்ட அுறழ்ச்டி கூட்டம்



கூ: சந்திராலோகமூலம், 

வினைமு,கல் விளச்சே யெளிதின் முடிபே 

கறஃ்கோ டொடர்கிலைச் செயுட்பொருட் பேறே 

தொடர்நிலைச் செயுட்குறி வேற்௮ுப்பொருள் வைப்பே 

மலர்ச்சி கற்றோர் நவிற்சியுய்த துணாவே 

பொய்த்தம் குறிப்பே வனப்பு நிலையே 

Seru துன்பமக மலர்ச்சி யிகழ்ச்சி 

பேண்ட லிலேசக் குறிகிலை யரகன 

பாலை பிறிதின் குணம்பெற லகனொடு 

கொல்லுருப் பெறல்பிறி Fox Homi பெறாமை 

தன்குண ம்கைமறை பொதுமை மறையாமை 

சுறப்பிறை நுட்ப கரவுவெளிப பசேப்பே 

வஞ்ச bait DF குறிப்பு bel De 

வெளிப்படை. ஈவிற்சி புக்திய பலக 

வழக்கு nA DR வல்லோர் bal NF 

படங்குத PH sem anu bes pH 

Rapa ore DR விறுகோண் மிகுதி 

ADA பிரிசிலை ஈவிற்சி வீலக்கே 

விதியே யேது வென நா றணியே, 

௮வற்றுள, இருபொருட் கொப்புமையியம்புவ துவ; 

அதுவே, விரியே தொகையே பயெனகிரு வகைத்சாம். ® 
3 

வருணிய மல்பொருள் வாசகந் தன்மமிர் ட 

கான்கும் விரி,.ர ஈவில்வலு விரியே, 

௪. மொழிந்த வருணிய முஈலிய கான்களு 

ளொன்மும் பலவு தொகுவது தொகையஃ 

தெண்வகைத் காக வியலு மென்ப. 

௮ அல்பொருள புனைவுளி யாகவோர் பொருளையே 

யுஎரப்பது பொதுநீங் குவமை யென்ப, 

௯, வாக்கிய மிரண்டனுள் வருணியா வருணிய* 

மாறத் தொடுத்தல் புகழ்பொரு ஞூவமை. 

 * வருணியம, புகழ்பொருள், புனைவுளி என்பவை உவமேயத்ன. 
குறிப்பன என்றும்; ௮வருணியம், ௮ல்பொருள், புனேவிலி என்பவை 
மானத்மைக்குறிப்பன வென்று முணா்ச, ப
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Qo pure ற்குக் உறுவ தெதிர்கிலை. 

அதுவே, அல்பொரூள் புகழ்பொரு ளாக்கக் உறல் 

புசிலி தனைப்புகழ் பொருளெனக காட்டி 

வருணிய5 தனையவ மதிதசனபாற் ததனை2ய 

மாறத் தொட௫ததல் வநணியக தோ 

பஉபொருட் கொப்புமை பனஜெனல புகழில 

பொருளவீ ணென் ப sn வகைததே, 

ஓற்றுமை செய்கை யொன் ரத் புனைவுளி 

Sum ve Dist Hots STEAM Has. 

அதுவே, ஒபறுமை யதனமெப்மை யென்றிரு வகைத்தாய் 

மிைகுறை ப்ர்ன்பை பனவிரு apen@ n, 

அன பறுஞ் ரெப்கை.பி லாமபயன கொள்ளப 

புனை வீலிப் பொருடான புளைவுளி டுருககொடு 
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அற்றொரு தன்மை யாசோ பிப்பான் 

மதற்ஜொரு தன்மை ம த்திட லொழிப்பாம் 

அ௮துவேயறுவகைத் தாகு மென்ப, 

அவற்௮ள, அல்பொருட் டன்ம மாரோ பிததற் 

குவமேய வியல்பை யொழுித்தல்வெற் ரொழிப்பே 

கழறிய வவ்வணி காரணத் தோடுவ் 

கூடி வருசல் காரண வொழிப்பே. 

புனவுளி பிடத துப் புகட்ட மறடுராரு 

பொருளியன் மற சசல் வேறுபாட் டொஜழிப்பே. 
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கினவிய கஞ்சொன் பெ.ய்ம்மையை மறுத்து 

Cad mp % பொருளை ab in பபச F சொம்கே 

வல்லோ பொழ்ப்பென வகுக்கனா புலவர், 

பெயாமுதறி சொல்லாற் பெரிலும் வருணியத் 

தியன்மறுத துரைத்தல் வஞ்சக வொழ்ப்பே, 

பொ நளனை மம்றொெரு பொருளியற் ரொெடர்பா 

னிஃத*ஃ தன்றென வெண்ணியு மதுவென் 

றதக்திய வசித்தல் தற்குறிப் பணியது 

நினைக்கின் ேன்போல் நிச்சய முண்மை 

துணிவு முதலிய சொர்க ளுருபாக 

தொக்கும வீரீநதுக் தோன்று மென்ப. 

அதுவே, பொருட்டற் குறிப்பே Cougs sa குறிப்பே 

பயன்றம் குறிப்பெனப் பகுதிமூன் றவறறுட் 

புலனகீரி தொகையெனப பொடருட்டற் குறிப்பி 

பாலா மொழிக்கத பொருளுள திலதென 

இவவி ரண் டாகு மென்மஞுார புலா. 

ஒருபொரு டன்சொலி னுரைக்கப் படாது 

சேட்போ ர௬ுண்ம௫ழ் கிளப்பது Aco woo
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சன்றெனக் தெரிந்து மாமெனத் துணியப் 

படுவதாஉ பாய பான்மை:பிற் ஜேதற் 

கொருபுல பாத ுயாவு 1 De 

upper தே.மு வகைப்பமி மென்ப. 

௨௯. அவற்றுள், புகழ்பொரு டனைத்தன் கிளவியிற் புகலா 

இல்பொருட். சொல்லி னிலக்கணை யாக 

வுசைப்ப துருவச௪ வுயர்வு ஈனிற்சி, 

௬௦. நா ட்டுமுன் னுயாவு 5 DA FECES 

கூட்டி முடில. வொழிப்புபர் ஈளிறசு, 

» மு இவ் பத 
Hh. je CYP 1h al OF, OF ovo Up Both) 

Oe1 pani 9? S yt சால்வது Lt Ee. 

௩2. தொடர்பில் பொருட்சிமாரு தொடர் புனை ஓக 

தொடர்புதாஉம் பொருட்க தொட பால DIES BD 

மென்னிரு வகைத்தாம் கொடர்புபர் கனற்சு, 

mA. தால மொன்றிற் காரண காரிய 

ரிகழத தொம்த்தை yon pF of அடல ப. 

௩௪... தாரண வுணச்ர்சி யொன்றிற் காரியப் 
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பிறத்கல் அிரைவுபா so DH LTA, 
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க, காரிப முன்னும் காரணம் பீனனு 

நிகடிப் புனை சன் மிகையு பா hon DR, 

A. Fe, : i Aon வளி i ரன வர்ல ட்ட டார 2. iT od aves . 
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வாக்கியப் பின்னரு:॥ வருவது பின்வரு 

விளக்கது கூன் ரா விரிய மென்ப, 

-ப்பமை யிஈபால் வைப்பது அதாடாயமாரு 
உண்க. ஓபி 9) 34 ‘ GY 

துவமை முரணிக பெனவிரு ous SG Ss.
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பிம்பப் பிரதி பிம்பபா வத்தைக் 

காட்டு லெடுத் துச் காட்டுவ மையது 

முசணிக செனவிரு முழறைமைய தென்ப. 

வாக்கியம் பதம்பொருள் காட்டிய வகைத்தே. 

வாக்கியப் பொருளிசண் டம்கா சோபம் 

புனை தல் வாக்கியப் பொருட்காட்சி பென்ப, 

ஒன்ற னியன்மழம் ரெென்றிடை யேற்றிடல் 

பதப்பொரு ளெனனப் பாத்கனர் புலவர், 

கற்பொரு மப்பொரு ணவிறுமிவ விரண்டனு 

அளான்றைச் செய்கையி லுணர்த்தல் பொருளே. 

ஓதிய பாருள்களி லொன்.றயர் வுடைத்தென் 

றஹலைவது ீேவற்றுமை யணியெனப் படுமே. 

சர்யோ ுண்பகிழ் செயுமுட னிகழ்வை 

யுரைப்பது தனையட னிகழ்ச்சி வென்ப, 

புகழ்பொரு வினையொரு பொருளின் ஐ.மயினா 

A Saat apr@erax Meron sah DH, 

அடைமொழி யொப்புமை யாற்றலி னலபொருட் 

செய்தி வீளங்கப் பகழ்பொருட் செய்தியைச் 

Cea Gur gun யெனுமிரு திதததிலு£ 

தோன்றக் கூறல் சுருங்கச் சொலலே, 

Bh DD bth Aree ‘My ody ch hb gpl wh யலியே. 

th ததத 1 விம பூ. whl Da WD லடைடுகா ofl, 

பல்பொரு டரூ௨ம்பல் பதங்கள் புணர்த்துச் 

சொல்வது பல் போ.நட் சொற்றாட எணியது 

புனைவுளி புளைவிலி யிருபைம வகைகத்தே, 

புனைவிலி தன்னைப் புனைய சொடர்பாற் 

புகழ்பொருள புலப்படல புனைவிலி புகழ்ச்சி 

யொப்புமை பொதுமை சிறப்பே காரணவ் 

காரிய மெனவைக தாகு மதுவே.



@a.. 

CAGE 

௬௦, 

சக்திராலோகமலம், 

புனைவுளி யான்விழை புசம்டொரு டோன்றல் 

புளைவுளி விசாவெனப் புகன் றனர் புலவச், 

நினைத்த பொருளை சோரிஇத் புகலா_து 

மத்றொரு])திற க் சான் வழகங்குகல் வஞ்சனை 
தனனா னிட்ட சாதனை யென்கிரு 

Qup Su Oseru 9 SR ad) pA, 

பழிப்பிற் புகழ்ச்சி புகழ்ச்சியிற் பழிப்பு 

புகழ்ச்சியிற் புகழ்ச்சி யெனமுப் பாலாப் 

போர்கது வஞ்சப் புகழ்சசி யாகும. 

கிக்கை.பா னிரதை கேர்படல் ஒஞ்சப 

11 Mu ces நூலோர் 11375 500 ரென்ப, 

ஒழிப்பின் வேற யுவபபமைத தொளனிரு 

பா௮ப்பைக கூறன் பறையணி யாமே, 

௮துவே, இயம்பிய பொருளை யேதுவின் மறுத்தல் 

மறுபபினை தது மற்றொரு பொருடர 

go சொல்லான மறுப்பை Lert gs 

லெனமுச் திறதத தென்மனார் புலவர், 

கருதுமோ ரிடததவாய்க காரிய காரணம் 

ஏலாது தரும மிரண்டன் மேலு 

கோன்றி பழியும் பககமை தொடுத்து 
மொழிக லென்ப முசண்விளைஈ தஸீ2வ. 

உலகி காரண 3மான்ழு மின்றிக 

காரியம பிறததலுக காரணவிய றரொடர் 

பிரண்டிலொன் ஹெஞ்சி யிருபபக காரியம 

பிறத்தலுகி காரியம பிமக்கற் காக்கடை 

யுள்ள தாக வதுதா ஓுதித்கலுவ் 

இர மல்லா மற்றொரு கருக்காத் 

காரியம் பிமத்க லவ் கடும்பகைக் காரணக் 

தன்னிற் காரியக் தனழைத்தலுல் காரிய 

நின்றதிம் காரண கிலாவலு மெனவறு 

பெற்திய தாகும் பிறிகா eA,



ae. 

ae PorGe ia spun. 

எஞ்சாக் காரண மிருப்பச் காரியம் 
Sper spar comer gree, 

சரிய மருமையாகச் சாட்டல்கூ. டாமை. 

சாசண மோரிடத் இருப்பச் சாரியம் 
மத்ரோ ரிடத்தின் மருவன் மாறி 

ஒரிடஞ் செய்த சூரியை மற்றோ 

சிடத்தி வியற்ற லியற்றப புக்க தற் 
காகாப் பசையொன் முகக் கோட 

லெளமன் முக்தொடர் பின்மை யணியே. 

பொருகதுக தகையில் பொருள்களைப் பொருத்தலுள் 

காரண மதிற்பகைக் காரியம் பிறக்க துப 

ஒருவினை தொடக்கி யனிட்ட மூ தல் 

யிட்டா நிடட மிரண்டு மடைத் 

லிட்டமடை யாமை யெனுமூ வகையொடு 

திருமுப் பாலா தகுதி யின் மை, 

தீகுமிரு பொருட்டொடர் சாற்றுதல் காரியங 
. ao ட இ அ ௩ ட 

BIT) OE BH பட்டதசல் க ஈ2இல 

2177 Het ஒச்ச சீத் ட! துர் / wd ர் 

weve , புகூடணமபாபுவ! ௧௬த p ya #5 
கருதியோர் பயனைச் காட்டா ததற்குப 

பகையா முயற் பண்ணுதல் வியப்பே, 

ஆதார வாதேய மிரண்டு ளொண்றைப் 

பெரிதிற் பெரிதெனப் பேசுதல் பெரும. 

தசே யத்தினு மாதா. மதனைச் 

இிறிதிற் சிறிதாச் செப்பு கல் சிறுமை, 

ஒன்றற் கொன்றே யுதவலம் யோக்நியம், 

நிலையின் ருதேய கிகழத் கொடுத்தல் 

ஏற். மோர் பொருளபல் லிடங்களி னிற்பக் 

காட்டுதல் சிறிய சாரியஞ் செய்வான்



௭௯. 

67 67, 

௭௮. 

   
சந்திராலோகமுலட் & கடட ௯ 

Min, ரர ‘4 lh டட சிடி 
சொடக்கவே pads Cer poser கிடா ப Lite, ச ் “Aon, கிசழ்வது சிறப்பு நிலையணி யென்ப, 3. 4, 
ஒருசா ரிய த்தி லுலகசறி காரண 
மதன்பசைச் காரிய சா.ரண மாக்குதல் 

சொழிலொன் றற்குத் துணையெனச் சொண்ட 
பொருளைப் பகைச்தொழிற் கருலி யாக்கல் 
ஒருகொழி லமைப்பா னெருவ னுள்ளிய 
பொருளாற் பிறன்பகை வினைஈனி பொருத்தலென் 
GP வகைத்தே மற்றதற் காக்கல். 

பின்பி கைப் பேசும் பொருட்கு 
மூனமுன் னாக மொழிய வரூ௩ மகவை 

காரண மாகவுங் காசிய மாகவும் 

வழகல்குவ சாரண மாலை யென்ப, 

முனனது போல்வரு முன்னவை பின்னவை 
யடைசொ லாக வடைகொளி யாக 

வழக்குக லொற்றை மணிமாலை யணியே. 

திவக,ச் தொடுமுன் செப்பிய வேகா 
வளிதனைச் சார்த்தன் மாலை விளக்கே. 

ஒன்றற் கொன்றுமென் Bu gaat விழிவுக் 
குணத்தா அமயாவு குறிப்பது மேனமே 
அயாச்சி யணியென் மிரைக் சனர் புலவர், 

கிற,ச,௪ முறையே கெறிப்படப் பொருளைக் 
குதித்த னிரனியை டெனக்க. நவர. 

பல்லிடங் களிலும் படர வொருபொருள் 
புகலலோர் வயி Pus பொருள்சென் றடைய 
செதியிற் கூறன் முறையிற் படர்சக, 

இஹிவிக் அயர்வுறன் மாற்௮ கிலையே, 

ஒரிடத் இலசென வொ ித்தொரு பொருளை 
2



0. 

க. 

௮௩. 

க, 

௮. 

விள, 

EE 

wy an, 

புண்டென மத்றரோ ருழிகிய மித்த 
லொழித்துக் சாட்டென் அுண்ர்ச்கனர் கொளலே. 

நேச்வலி கொளுமிரு கிலையிளனை விசு ற்பிச் 
தைச அறழ்ச்சி பணியா குபமே, 

இகலின் ரொருபொழு தியையும பொருளின் 
குழுவைக் குறித்ததுக் கூடுபல் காரனாக 

தம்மில் சாரியஞ் சாத்றதுங் கூட்டம். 

விலைமுதற் கேற்ற வினைகளை முறைப்பட 

விளம்பல் வினைமுதல் விளக்கணி யாமே, 

ஒருவன் செய்தற் கறற காரிய 

மற்றொரு காரண வழிவரு மூதனி.பின 

முட கு லெளிதின் புூடிபண் யென்ப 

வன்பமை யன்றி மற்றதன் துணைமேல் 

Geum Caria அிறலகோ ளணியே, 

பொருளென ௮சைககத அண்டா பூபிகை 

வழக்கான் மற்றொடி வண்பொரு டோன்றல் 

தொடர்நிலைச் செய்யுட் பொருட்டே றணிவயே,. 

மன்னிய பொருளை வாசுகியார்த கததி 

ஞயினும பதார்த.தத்.சாயினு மிரண்டி 

og காட்டம் கமைவறு தொடர்கிலைச் 

செய்யுட் குறியெனச் செப்பினர் புலவர், 

பொ௫அவாற் அிறப்புஞ் சிறப்பாற பொதுவம் 

புகறல் வேற்றுப பொருளக வப பணியே, 

இறப்பினை சாட்டப் பொதுவுமப் பொதுவினை 

மீட்டு நிறுத்த பேலொரு சிறபபும் 

வகுத்துக் க றல் மலர்ச்சு யணியே. 

மிகுதிக் ச.ரண Cues sims 

கருவி யாச்கல் சற்ளோர் ஈலி.ற்சி.



2... 

BOS. 

சந்திமாலோகழமுலம். 

இவ்வா மூலி னீது௮ு மெனவொரு 
காரிய முடிவைக் கருதலுய்த் துணர்வே, 

பொருளைப பொய்ம்மை யாக்க மற்றொரு 

பொய்பபொருள் புனைதல் பொய்த்தற் குறிப்பே. 

வருணிய மடைகொளி யாக வகுத்துப் 

புகழும பொருட்டொடர் போதும பொருணிலை 

வருணிப் பதனை வனப்புகிலை யென் ப. 

விரும்பிய வினைமுயல் வின ரி முடிதலும் 

விழைபொரு டன்னின மிகுபொரு எடைததும் 

மூபாய முயற்சியிற் பயனே யுறுதத 

மெனமூசத் திறத்த இன்ப வணியே, 

விழைபொருட் eauppu வினையே வேறு 

சொடர்பகைப் பொரநடச அன்ப வணியே. 

ஒன்றன் குணகுற் றககளா னொெனறற் 
சனனவை சொலலக மலர்ச் மற்தஃ 

அ.குணக் குறற முறழநால வசைததே. 
® 

குற்றக் குணக்களான் மற்பொென றற்கல.வ 

யுளவார காமை யோதுத லிகழ்சகி 

இருவகை யாகவஃ இயையு மெனப, 

ரூற்றங் குணநர்ச.ரக கண்டு மற்றது 

விரும்பிக் கூறல் வேண்ட உணியே, 

குணக்குறை மாறிக கூறுவ கிலேசம், 

புகழ்பொரு shart sour preg சொற்களாற் 

கூர்ககதி பொருளைக கூறல குறிகிலை, 

முன்னிய பொருளை முன்பின் முதையின் 

வழுவா துசைதக்ச லரதன மாலை. 

தருபொரு டன்னியல் பொழிச்து பிறிஇயல் 

கோடல் பிறிதின் குணம்பெத லணியே



௧௦. 

௧௦௯, 

௧௬௦௪. 

௧௧௦. 

S62. 

சக்திராலோகழ்லம். 

ஒன்று மற் ஜென்தி வுறுகுணம் பெதினு 
மீட்டுக் தன்குண மேவதும் விகாரமஃ 

திடையினு முன்னிலை யமைதது. மென். 

தொல்தருப் பெறலணி சொல்லிரு வகைகத்தே, 

தன்னொடு சார் பிரி இன்னியல் பெறாமை 

பிதிதன் குணமெனப் பேனர் புலவர், 

தன்னுடையியற்கைத் தன்மைமற் ரொன்றின 

சசர்பான் மிக்குற ஐன்குண மிகையே, 

' பொதுவியல் பானிரு பொருட்கு வேற்றுமை 

தோற்று தனைச் சொல்லன் மறைவணி, 

ஒப்பி னிருபொருட் குயர்வு தோன்றுமை 

பொதுமை யணியெனப் புகன்றனர் புலவர். 

பொதுக்குணதக் தொன்றும் பொருளிசண் டற்கோச 

ஏதுவான் வேற்றுமை யியம்பன் Lom) MF HL. 

ஒப்பிற் பொதுமை யு௮ம்பொரு ளிசண்டற் 

குயர்வொரு சாரணத் து.இத்தல் செறப்பே, 

ஒருகருக் துளளுற வுைரப்பது மறைப்பிற 

வ்ைவொன் றற்கது வேவிடை பலவாம் 

வினாவிற் கொருவிடை விளம்பல் வியப்பிறை, 

கருதிய பிறன்காள் கண்டு குறிநிலைச் 

செய்கையி னிகழ்த ge, செப்பே நுட்பம். 

மறைசெய லறிச்ச மாட்டு தோன்றக் 

குறிநிலைச் செய்கை கொண்டுமத் ற,மனைக் 

காட்சியின் விரித்தல் ச.ரவுவெளிப் படுப்பே, 

PON ரணத்தா னுதித்த சத்.தவ 
குணத்ததப் பிறிதோர் கா. ரணவ் கூறி 

மறைத்து Our Pad were wi pa,



௧௪௩, 

SSF, 

sa. 

௬௧௧௯, 

SSC, 

SE Ly. 

௧௬௯. 

௧௨௦0, 

bts, 
டி 

௧௨. 

40K. 

42, 

சக்திராலோக முலம் 

குறிச்தொரு பொருளைக் கூறற் சூரியது 
மத்றொரு பொருண்மேல் வழங்கல் குறிப்பு 

ஈலிற்சி பணியென காட்டினர் புலவர். 

சிலலைடையான் மறைத்துச் செப்பும் பொருளை 

விண்ட மொழிதல் வெளிப்படை நவி, 

உட்கோண் மறைத்தற் குன்னிப் பிறைச் 

செயலான் வஞ்சனை செய்தலே யுத்தி, 

உயர்கதோ சாட்சியி னுற்றசொழ் றழுவன் 

மன்னிய வுலச வழக்கு ஈவிற்9, 

மற்றொரு பொருளையவ் வழக்குச் சொல்லே 

வாய்ப்பக் கோடல் வல்லோர் ஈவிற்சி, 

ஒருவசோச் பொருளறி வுறததற் கோதிய 

சொழற்குவே றொருவன் சூழ்க்து எலேடையின் 

டுத்தன் மு.தலி.ப விச விகா ரத்தின் 

மத்றொரு பொருடசன் மடக்குச னவிற்க. 

மேவிய சாதி வினைகள இயற்கைத 

கன்மை யரைப்பது தண்மை கவிழ், 

இறபபி னெதிர்வி னியன்றதை யாக்கே 
Bape சாகக னிகழ்வி னவிற௫. 

செல்வ மிகுதியை யாதல் செபபுறு 

மருக்கதை புகழ்பொருட் கக்கமா யாதல் 

கூறுவது வீறு கோளணி யென்ப. 

வியப்பும் பொய்ம்மையு மேவ இறலகொடை 

முதலிய புகழ்தன் மிகுதி கவிறக, 

அறைக்க பெயர்ச்சொற் காற்தலின் மற்மொரு 

பொருள்வருக் அசைத்தல் பிரிகிலை சவிற்9, 

வெளிப்படை யாக மேவிய கருத்கொடு 

பொருந்து நீக்கம் புகல்வ.த விலக்சே. 

MAHAMAHOPADHYAYA 
R U.Y, SWAMINATHA IYER LIBRARY



se சந்திராலோகமூலம். 

௧௨. வெளிப்படைப் பொ ருளின் விதியொ ர கர௫ுத்தொடு 

மெவி வருதல் விதியணி யென்ப. 

௧௨௬, காரணக் காரியக் தோமி சார்த்தலும் 

காரிய கரரண ஸவொற்றுமை காண்டலும 

என்றிரு வசைமா மேது விய, 

rip p Dip. 

    ae ae





புர மன உத 
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ப் ் ப A. : 02 “e ழி ் es ச் ல Se Bay ES a ag tt Bee Ge AA RE 2 ததி 2 ஆத 

மல் ் 

போது:---இவவுலகை ரக்ஷீப்பது தான்ய வகைகளே, தான்ய 

  

வகைகறல திடசசிறநக தும Osmo Fura Cs சாட்டு 

BD Rute a on ner TPF 7 A WHE ௪ சமா ஏர அக 

லம நக கீப், 

௮, தியில் செலவிளைவது இரகசபாவு௫தமட்டுமே உரிமையாயிருக் 
கீது, பினபு இக்திபாவிலிரும்றுசான் ஐபபான், அமெரிக்கா, ஆஸ்தி 

பேலிப), ஓங்கலாண்ம் முதலிய ௮ுூ. நாககட் ae waa ss Dm. 

அ.பினுடு தற்தாலபட சும இஉதியமைப பார்ககனும॥ அவ அகிய காட் 

டார் இவ்சிஷபதச்தில கண்ணுக்க ருததுமாக உழைத்து மிககசேச்ச்ச 

யடைகதுள்ளார்கள். ஈம காட்டா2ர1 ஊன்றிக்கவனியாமல் மேத் 

போக்காகவே மெல சா குபடி செய்கின்றனர். உழவதும, விதைப்ப 

திம ஃகாெகிபபஅ௦ தண்ணீர்கட்மிவதும் காப்பதுமாகிய இவ் 
வைக வ௱தக சொழிலகளு£॥ சாதாரணமாமச் செய்து வருகின்றார் 

களனறி ஈனகுகவனித்துச செய்வதிலலை. 

₹: ஏரினு ஈன்றா லெருவிடு தல் கட்டபின் 

னீரினு ஈன்ற தன காப்பு,” 

என்ற இரசகதறளுரையில் பரிமேலழகரும இவவைக்துவகைத் 
கொழிலைககூறினர். தமிழ்பபுமாணங்களில காட்டுவளங்உறுமிடத்து 
மந தரிலவருணனைபில கெலவிளைவின பெருக்கமும் விளைவிக்கக் 

தன்மையும் பலவாருக எமித்து.உ௰௰ சாண்கி3ரும். 

  ஆசைத். பமக Hever பஸ். கெடு —~ eee கதா calls து கடை. அவைக் 

* இவ்வியாசம், மதுரை டிஸ்இரிக்கட்டு அக்கரிக்கல்ஜ்ஜூல் சபையா 
சால் இறச்சபபட்ட கால் ஈடைக்காட்டு வருஷோழற்சவச்கட்ட ச.இல், டிஸ்டி 
ரிக்கட்மி மாஜிஸ்டிசேட் கனம்-பிஸாயன்ட், எம், ஏ., ஐ. 9, எஸ்,, துமையவர் 
சள் ௮ச்ரொசன த்தின்&£ழ் வாரிக்சப்பெற்த.து, 

 



உ Gad. 

பண்டைக்காலத்தில் கால 3யல்பாலும் நிலவள SST gyb emmy 

ப்புவசையாலும் இக்சானியம் மிக ஸவியக்கத்சக்கவா.று நம் நாட்டில் 

விளைக்து வர்௪து, புராணங்களில் கெல் கரும்பைப்போலிருர் ததெ 

ன்பர், **கெற்கரும்பெனக் கரும்பெலா நெடுக்கமுசென்ன”'' எனவும், 

:தரும்பல்ல நெல்லென்ன'' எனவும் வருவனவாம், இதமட்டோ! 

She grams ஒன்ரூப மதுரைகசாஞ்டிபில் (247) “சனிறுமாய்க் 

குல்கடர்க் கழனி” ௭௮ கூறுவர். யானைகள் நமிலேவக்தால் ௮வை 

மறையும்படி யாசையுயரச்தினலும் மிக்குயர்ச் துள்ள நெற்பயியையுடை 

ய வயல் என்பத இசன்பொருள். இவவாறு சிறபபுறப் பரிபாலிக் 

கப்பட்டு வக்க இந்தசகானியச்தின் பெருமையோ கடவுளோடொக் 

கக் கூறத்தக்கது, புறசாணூற (180)-வ.து கவியில, “நெல் லுமுயி 

சன்ேே நீருமுயிரனதே'' res nh 55), 'உயிரையாககுவன Osev 

அம் நீரும்” என்பர் ஈச்ஞர்ககினியர், இவவா.று ஈம மன்ஷனோர்க 

னாதற் புகழ்ந்து போற்றபபட்ட செல் விவசாயத்தைப்பற்றி ஈன்றாக 

ஆரராய்க்து காளுக்குகாள் ௮பிலிர் த்தியாகச் செய்வது தேசக்ஷமத் 

இற்கு இன்றியமையாக ரெனபது எல்லாரும் ஒஓபபுக்கொள்ளவேண் 

டிய விஷயமேயாம். 

கேல்வகை:---௩௨ நாடே கெல்லிளைவில் பிரசித்திபெற்ற தாயி 

அம் வகைகள் அதிகபபட்டி நக்கவில்லை. இவ்வுலகத்தில் ஈற் போது 

1400-வசை செல இருப்பதாக கிவசாயமு௮ற நூல்களிற் 2தர்க்த 

பண்டி சர்கள் எழுதியிருககறர்கள. இலங்கைத்தீவில் 100-வகையும் 

ஜப்பானில் 580-வகையும் இருக்கெ றனவாம், ஈம் இராஜதானியில் 

எங்காவது ஒரிடத்தில் எல்லாவகை கெல்களையும் சேர்த்துவைத்து 

அந்தந்த நெலலினையும் மு-றகளையும எழுதி வெளியிட்டால் மிகவும் 

அனுகூலமாயிருக்கும், கஞ்சைஜில்லா விவசாயசங்கத் சார் நம செ 

ன்னை ராஜதானியிற் கடைத்த 103-வகை கெல்சேர்த்து வைத்திருப் 

uses செரிகற து. ரோமபுரிப் பொருடகாட்சிச்சாலையில் பல 2த 

யக்களிலிருந்து தருலித்த 347-வகைகெல் இருப்பதாக ௮ திகிறோம். 

பெயர்வகை,---இகன்பெயர் பெரும்பாலும் காரணம்பற்றிவர் 

தனவேயாம். பான்மை இடுகுறியாகவுமிருக்கின்றன, பெய 

ச்சள் லவருமா ற.



GMa. 

அறுபதாக்குறுவை 

SOG pene 

செக்கு. றுவ 

Out DB Mone 

கோணக்கு புவை 

மொட்டைககு.றுவை 

அன்ன தானககுறுவை 

கார். 

செங்கார் 

கருங்கார 

ERT DST 

கருத்தக்கா£ 

சண்டிக்கா£ 

இறு மணியன் 

மிளகி 

பெருகெல் 

செம்பா* 

குத்தாளை 
காட்டுக்கு த்காளை 

முதலிய பலபெயருண்டு, 

Cad. 

  

சம்பா. 

வெற்றிலைச்சம்பா 

பக்கிரிச்சமபா 

சிவப்புச்சம்பா 

கம்பன்சம்பா 

வாசளைச்சம்பா 

மல்லிச்சம்பா 

சின்னச்சம்பா 

இச்சிலிச்சம்பா 

சாக்கஞ்சும்பா 

சீரகச்சம்பா 

கட்டைச்சம்பா 

ழூ,க்அச்சம்பா 

பனிக்காட்டுச்சம்பா 

கொத்துமல்லிச்சம்பா 

பொனகமபிச்சம்பா 

கருடனசம்பா 

மிளகுசம்பா 

சடைச்சம்பா 

கைவிரிச்சம்பா 

த்ங்க்ச்சம்பா 

வாடஞ்சம்பா 

நிலம்; -நெல்விளைவுக்குரிய சிலம ரீச்வளமிக்க மரு தரிலமேயெ 
ன்ப.து ஈம் முன் ஷனோர்கொள்கை, கற்கால அனுபவத்திலே இன்ன 
சிலர்தான் நெற்பயிருச்கு ஏற்றதென்௮ ஒரு வரையறை செய்யக்கூ



௪ One. 

டாததாயிருக்கற த. எல்லா Somsef gun Ose srquy.ce Bex 

PS. ஜலமும் உரமும் இருக்தாற்போதும், களரிலும் விளைவிக்க 

லாம், கல் நிறைஈ்த தரையிலும் விளைவிக்கலாம், நெற்பயிரின்வேர் 

வெகுதுட்பமானது, ஆகலால் அவ்வேர் மண்ணுக்குள் தாராளமா 

கப்படரும்படி, மண் ஈயமாயி ரக்கவேண்டும், அஃதாவது இளக்க 

முள்ள தாகவேண்டும். கடினப்பட்டிருஈகால் வேர் அதனையூடுருளிச் 

செல்லாதாகையால் வளர்ச்சியும் பலனுங்குறையும். குறுவை சண் 

உக்கார் சடைச்சம்பா முதலியன மாத்துப்பேட்டை வகசையராவி 

டக்களில் களரான நிலத்தில் ஈன்றுகளிளாகன்றன. ஈம மதுரை 

ஜில்லாவின் பலபாகங்களில் களரானநிலத்தில வெள்ளைச்கட்டை, 

உவருண்டான் முதலியவகை செல்விளைகன்றன “உவருண்டான” 

என்றபெயரே அது உவர்திலத்தில விளைவென்பதைக் காட்டுகின்ற 

தல்லவா ? **எர்காளு முவர்கிலத்தி னென்முளைவித திடினுமவிளை 

வெய்திடாது” என்பார் வில்லிபுத்தாரர்., இவர்விளைவெய்திடாதென் 

ற சம்பாமுதலிய விலையுயர்ந்த கெலலைக்குறிப்பிடுங்காற் பொருந்து 

மேயன் றி உவருண்டான் முதலிய நெல்வைககுறிப்பிட்டால் பொருத்த 

முரு: 
மழை:--மழையின்றி மாநிலத்தார்க்கில்லை” என்றபடி நெற் 

பயிருக்கு மழைபின் உதவியே முக்கிய Gp STIL, மற்றப.பயிர்கள 

எல்லாவற்றிலும் நெற்பயிருக்கு தலப ௮தீகம்வேண்டும். தனதுப 

த்தியே ெற்றிறைவைபபுன்செய்களில பெருமபாலும கெல் சாகு 

படி. செய்யப்படுவதில்லை. காவிரி தாம்ரபர்ணி2பான்ற ஜீவநதிப 

பாய்ச்ச லுள்ள விடங்களில் தான் கெல்விளைவு ௮இகம. பல இடங்க 

னில் மழைகாலத்,துவரும் ஜலத்சைக குளக்களிற்கட்டிவைத து நீர்பா 

ய்ச்சி விசை லிக்கப்பபிகிறது மழை அ௮திகமாகப்பெய்கற மலைப்புற 

சாடுகளிலோ புன்செய்ப்பயிராகவே கெல்கிகாகிறது, மலையாளம் 

இலாகா பாலக்காடுமுதலிய இடங்களிலும் இமயமலைச்சாரற் பிசதே 

௪ங்களி.லும் நெல்லை வினதைத்துவிட்டால் பின்பு நீர்பாய்ச்சவேண்டு 

மென்ற சங்கடமிலலாமல் மழையின் உதவியால கானே விளைநதுகிடு 

கிறது, இவ்விடங்களில் உ.முவர்கட்குச் சங்கடமேயில்லை, நெல்கிளை 

4) 5H gerouraw we pou OsaOsO Fear ஆதாரமாகும், 

விதைத் தவுடன் மழைபெய்தால் விதை ஈன்ராய்முளையாது, பூ உண்



நெல், ட 

டாகும் சமயம் மழைபெய்தால் கா.து ஐலத்திற்போய்விடும். Caw 

மணி தீரட்சிபின்றிப பதரேயதிகப்படும், மதிரறுக்கும்போ து மழை 

பெய்தால் நெல் உதிர்நக்துபோகும. அறுவடைக்கு ஆளுக்கிடை 

யாத; களம் சேர்ஃகக கஷ்டமதிகம். ஐசுவே வேண்டும்போது பெய் 

அம் வேண்டாககால பெய்யாமலும மலையாளம் இமயமலை இப்பக்க 

ங்களில் பழையே நெற்பபிரை ரசக்ஷிந்க ரீவண்டி பிருக்கிறது. இனா 

லன்.29, “சகடுப்புஉங் கெட்டாாக்குச் சார்வாய்மற் ரங்கே - யெ 

Odu gre. மெல்லா மழை”? என்றருளிகரர் செககாப்?பா தார். இக்கு 

றளில், “கெடுப்பதூஉம்” எனப கம் கப பரிமேலழகர், “பூமியின்கண் 

வாழ்வாரைப் பெய்யாறுகின்று செடுப்பசாஉ௩ம” எனப்பொருள்கூறி 

யுள்ளார். ஆைலைவேண்டுமபோது பெய்தும் வேண்டாக்கால் பெய் 

யாபலும கின்று உலகை ரட்சிக்கவேண்டியிருச்சிறது மழையேயாத 

லின், “கெடுப்பதூஉம” எனற்கு “பெய்யா அ நின்றும், ௮திகமாகப் 

பெய்தும் கெட்பபதூடம்'” எனபபொருள் கூறுதலே சிறப்புடைத் 

தாம், 

பட்டம்:--ஒவவா நமாகாணக்களிலும மழைபெய்யும் பருவ 

காலத்துக்கேம்ப தின்னகாலந்கான் கெல்விதைப்புக்கு ஏற்றதென்று 

கொள்வார்கள். ஈம் சாடுசளில் ஆனி, ஆடி மாதங்களே முதற்றர 

மான பட்டம், ஆவணி மாதம் இரண்டாந்கரமே. ஆனி, ஆடி 

மாதங்களில் கன்றக உழுது புழுதியாக்க விதைத்துவிட்டால் ஒரு 

மாதம்வரை மழை.பில்லா ந நழு பிர்கிப்பபய் தாலும் முன்னிதைத்த 

நெல் னைத்து முளை தழுலி௫ிம், காலம கவறிப விதைப்புப் பயன 

படாது. இதனுற்ரன், “பட்டம் சப்பினால ஈட்டம்” என்று பழ 

மொழி வழங்குவ தாயிற்று, ப.பிடக்கு உழவு, உசம், $ர இவைகளைப் 

போலவே பட்டமும் அலசியம் வேண்டியசொன்றேயாம, இதன் 

அருமையுணார்த ஒளவையார் என்ற ap STL st பருவத்தே பயி 

ர்செய்'? என்றருளினர், 

உழவு:---சருஷித்கொழிலில் மு,சன்மையானது உழவு தொழி 

லேயாம். சரியானபடி உழவுசெய்துள்ள கிலம் ௮திகப்பலனைக்கொ 

டுக் தம். அரேக இட க்களில் 4- அங்குல ஆழம் உழ தகால் போதுமெ 

ன்று நினைக்கிறார்கள். இது பிசகு, கடப்பை, சர்.நூல், பல்லாரி,



ஆ நெல், 

௯மசூர் முதலிய காடுகளில் ரூறைந்தது ஆறு அக்ருலமவசை உழு 

இருர்கள், இதக்கலிதேயத்தியலோ 12-அங்குலம்வன.ர உழுகறார்கள, 

ஈம்முன்னோர்கள் ஆழமாக உழவேண்மிமென் று கனகு தெரிச்திருப் 

பதை, “அகல உழுவதை ஆழ உழு'' என்ற பழமொழியால் நன்கு 

தெரியலாம். ஆழமாக உழதால் மண் குழம்பாயிள$கயிருக்கும், இத் 

அடன் எருமுதலிய உரமும் கலக்திருக்குமானல் மிகவும் சிலாக்கிய 

மே. சுடினமான மண் ஆயினும் வருஷாவருஷூம தழையும் உழவும் 

அதிகப்பட்டால் மிருதுவாகும். மணமிருதுவானால் நெற்பயிரின் 

வேர் தாராளமாகச் செல்லும. நீர்வற்றிக்காய்ந்த காலத்.தும் காய்ச் 

சலைத தாங்கும்படி அடியி ஓள்ள ஈரம பயிருக்கு உணவாகும். ஆழ 

மாக உழாதநிலத்தில் அடிமண் கடினமாயிருப்பதால் பயிரின் வேர் 

அதக ஆழத்திற்போகாது, ௮ப்2பாது கொஞ்சம் நீர் குறைஈூது 

காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் சக்கெத்திற் பயிர்கருகிப்போகும். கன்செய 

கிலத்திற்கு 8-உழவுவேண்டுமென்கிறார்கள், ஈன்செய்நில சேரறுகி 

யிருப்பதசல் உழவுக்கு எருமைககடாக்களே ஏற்றனவென்பார்கள், 

எருதுகள் பலமுள்ள வையானல் மட்மிமே இவவுழவு செவனவயாக 

நடக்கும். தாங்கலான மாடுகளைக்கொண்டு உழவது பயன்படா த, 

வியவசாயிகட்கு உழவுகாலத்திற் ரன் சிரத்ைதையதிகம வேண்டும். 

இதுபற்றியல்லவா, *:௦ மூறகாலச்தில் ஊாவழ்போன பன் றுக் 

கிற காலத்தில் ஆள் தேடிப் பயனில்லை”என்று பழமொழி வழங்குவ 

தாயிற்று, 5 LDS LD ஆ.தரித்துவரும் தா நண்யகவர்ன்மெண்டாரவர் 

கள் ஏற்படித்திய அக்கரிககல்ஜ்ஐரல (4211011111) மறையை ஈன் 

ய் அறிது அங்கிலேபர் கண்டுபிடிக்த புதிப ஏர்களால் உடழவது 

அ திசுசிமமின்றிப் LJ! 2 BOY to. 

உரம்:--திலத்தின் சதிதினேையே கெல்கிளைகன்றதால் ஒரு 

தரம் விளைநதபின்பு அ௮ச்கிலத்தின்சத்து குறைகன்றது. pase 

மதுகரம் விளைவதற்கு அர்நிலத்திற் ரத்துண்டாகும்படி உரம்போட 

வேண்டியது மிக௮வசியம். ஈம் நாட்டிற் சாதாரணமாக ஆட்டெரு 

மாட்டெரு கொழிஞ்சி வினா முதலிய தழைகள் சாம்பல் முதலி 

யவற்றை யபுபயோகப்படித்துகிமறாம். இவைசளிலெல்லாம் ai Hau 

மிகச்சிறந்த உரமாகும், மாட்டுச்தொழுவங்களினருசே er ev gp
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அடி பள்ளந்தோண்டித் இனமும் கிழுற சாணி குப்பை கூளம் 
சாம்பல் முதலிய கழிவுபதார்.ததல்களை அப்பள்ளத்தில் போட்டுவர 

வேண்டும், இவ்வாறு பலமாதவை சேர்ந்தபின் வேண்டும்போது 

நன்செய்க்கு உரமாகப்போட அதனாற்சத்து அதிகமுண்டு, ஆ 

இடைமறிப்பது அதன் மத்தரத்தின் உபயோகத்சைக்கரு தீயே” 

ஆட்டு எரவைகிட அ தன் மூத்திரமே உபயோசகமதிகம், மழைவரு 

வதறகு முந்திர்ப த கிடைமறிககவேண்டூம, மழை வர்துலிட் 

டால் தரை சேருகிவிரிம். அப்போது ஃடைமறித்தால் முடியாது. 

உழவுக்குப்பின் கொழிஞ்சிழுதலிப பலவகைத் தழைகளையும் வய 

லில் போட்மி மிதிததுவைக்கவேண்மம, இவைகளெல்லாம் மண் 

ணின்கடினக்ை த £49 இளகச்செய்கன்றதுடன் மண்ணுக்குச்சத் 

தும அகாடிக்கனறன. எஜும்புததாள் பிண்ணககு முதலியனவும் 

திரேஷ்டமே. 

ஐப்பானியா ஈண்ணும்-ப உரமாக உபயோகிப்பதுண்டு, இது 

மிகவுங கெடுகியைத் தரம  காளடைவில மண்ணையிழுகச்செய்து 

விளைவைக குறைத்துி$ம. ஈம காட்டீலிசக வழக்கமிலலாததுடன் 

தழை எருமுகலிபவைகளயே உபயோகபபடுத்துவது ஆதிமுதல் 

வழக்கம, மாங்கனீஸ் சத்து ெஃவிள வை ஜப்பானியர் மககிருத்தி 

செய்கின் ரூர்கள், சீமைபில் வண்ணான் எலவைசெய்த கழிவுபதார்த் 

தங்களை இரசசசத்துகெல்லுககு -_மமாகப்சீபாமிஓ.றர்கள், இங்க ர 

சன உசம மாங்கனீஸ் ஸல்பேட் மாங்கனீஸ் குளோரைட் இருகித 

மாதம, இன்னும அவிக? எலுமபு, எலம்புபபொடி, எலும்புச் 

சாமபல் போடாஸியம் பரஸ்பரேட் மூதலியபலவும் அவர்கள் உப 

யோகிக்கறார்கள. 

பர்மா ஐப்பான் இடங்களில் உரமபோடுகிறமுறையை நாம்கை 

பாளுவதேபில்லை. அவர்கள் போடும உரத்தின் பலத்தாற்றான் புட் 

டரிசி நெல் என்னுப மிமச்சகீதுள்ள கெல் அவவிடங்களில் விள 

றது. அந்த கெல்லரிசி மிதக்த சத்தைக்கொடுககறது. சென்னை 

யில் நதுவானபெண்களுக்கு இதைவேகவைத்துககொடுக்தால் க 

பலம் அதிகப்படும் எனறு பெருமபாலும் உபயோ க்கிறார்கள். ஈம் 

சாட்டில் உழுந்தைத்திரிக்.து மாவாக்கக் கழிக்கண்டிப்போவொர்கள்,



ன கேல், 

கூரம்போடுவதின் ஈன்மை!திர்கல்லவா திரூவள்ளுவர் **ஏரினும் ஈன் 

ரூல் எருவீடுதல்”” என்று கூறியருளினார், 

லிதையு.௦ விழைப்பும்:- “வினரயொன்றுபோடச் சு ரயொன் 

௮ முளைக்குமா! என்பது பழமொழி. இசகலை வீதை எவ்வளவு 

சிறக்ததாக இருக்கிறதோ அதற்குத்கக்சபடியே பலனுண்மு, ஈம் 

நாட்டில் முதலிலவரும தலையடி நெலலையே விதைக்கு எடுத்முக்காய 

வைப்பது சகசம, ஆபினும இவ்கிஷயமாசக கவனிக்க ?வண்டியன 

பலவிஷயமுண்டு, ஈலல கெல்லுடன் மட்டைகெல கலநது வருவது 

நிதர் சனமே. Day விலைகுறைநது *ஷ்டமுண்டா கம. இதற் தக 

கா.ரணம் நெல்லடிககுங் கள விசால மில்லாததால பலவமைகெல் 

தன்ர டொன்று gE got ic, MUA Sanu வீதைபபதால சல 

ரதேவளர்கனறது, SMTYC FAV சில் ஆறுமாசசுதில விளையும், 

மட்டைகெல்களை Apa DoT x ip sv கதிர கும. இப்படியான கதி 

ர்கள் உதிர்ஈது பூமி.பில சங்கி றப தவ ருஉட நலல ிமல்லுடனகூட 

மூளைக்கும். Dede oR omy Bae o பததி YP RT bs |தர்களைப்பிடு 

ங்கவிரவதுண்டு, இதற்கு மடடைபொறுககல் என் pio.iut, இல 

ஜில்லாகசஸில் ஈலல Ob DB விசைக்காகதசனியே பிரங்கியெடு 

ததி ேண்டுமளவு மீசாத்துவைதது விதைக்கு உபயோகபபடித்து 

வார்கள். இபபடி௪ சிலவநஷம௰ செயகால் மட்டைகலப்பது தொ 

லையும. இவவாறு OQ twa Lp 5B 7 aim 'h ஏழனறு வருஷங்கட்குச் 

செொமமேயாயினும் பின்பு இதனுல் லாபம அதிஃபாம, விலையதிக 

மாக வீற்கலாம, உணவிற்கும பொருதீதமாம. இலவாறு மட்டை 

$ீககனும விதைெல் மிகமுற் றாமல் கொஞ்சம் பசல்காயாமி நக்கும் 

போதே அ௮றுகது இரண்டி மூன்று சாய்ச்சலபோட்டும் பசமாக 

எடுத்துவைஃகவேண்ுிம. காய்ச்சல போடுவதில் ஈ-வனம அதிசம் 

வேண்டும். 2 மியைப்பிரித்துப்பார்ச்தால் அரிசிின ஒருபக்கம பால் 

x eG HESS wow Vie, இதற்குபபால் ஓதும் கும பக்குவமென்று 

பெயர், அ இகமாய்க்காய்கதால அரிசி வெடிபபாஇ முளைக்கும் சத்தி 

யைப்பெறுது. ஈரமாயிருந்கால் மடி த்துப்போம். இவ்வாறு மிகக்கா 

பாமலும் ஈரமில்லாமலும பககுவம்பார்கது எமுததுக காற்மேட்ட 

முள்ள இடத்தில் அ௮கதுவிழா தபடி தர பஸ் துச்செய்யவேண்டும்.



Cad, - 

 ஆயிரகநேல்லுக்கோரக்து”:-. என தபடி அர். தவீழமேயாஞல் 

கெல் ஒன்றுக்குமுகவாதபோகும், Ose gre வேப்பிலையையும் 

புங்க இலையையும் கலர். துவைத்தால் ௮ந்தூவரா.த, கெல்கிதைச் 

கோட்டையினமேல் ஒரு கல.பத்தில் ஜலம்விட்டுவவத சால் அச் துமு 

முதும் அந்த ஒலத்திலவி முந்து மடியும், இவவாறு பா,துகாத்.துவர 

வேண்டும், அதிகக்கொழுமையான நிலத்திலும் கொழுமையத்த நில 

த்திலும் விளையும் கெல் விசைக்குகவாதென்றும் ஈடுத்தரமான கில் 

இல்கிளையும் நெல்லே விதைச்குபயோகமானேெதென்றும் ஜப்பானியர் 

கருதுகின்றனர். 

விதையைக் கவனிப்பதுபோலவே விதைப்பைப்பற்றிக்கவனிக் 

கவேண்டியனவும் பலவுண்டு, மிககநெருககமில்லாமலும மிக இடை 

வெளியின்றியும் விசைக்கவேண்டும. விதையை நனைத்து முளைக 

எம்பச்செய்து விதைப்பதுமுண்டு, முளைதோன்றியவுடன் Baas 

த்துவிடவேண்டும். முளைசற்று அதிகம் வெளிபபட்டால் எடுப்பதி 

அம் விதைப்பதிலும் முனைமுறிவுப௫ம். ஈம் காடுகளில் சையினாலே 

விதைப்பதைததவிர வேறுகருவிகளால் விதைக்கும் வழக்கத்தைக் 

காணவில்லை. பெரும்பாலும் கெ.நக்கமாகவே விதைக்கனருர்கள், 

cb Bur, +t prev முசலியவிடக்களில் கோர்று” என்னுமொருவித 

சலப்பையால் சால்சாலாக விதைக்கிறுர்கள், ஒரு ஏக்கசாவுக்கு 20 

படி விதையே போதுமானதாகளிருக்கிறது. கர் நூலில 0-அ௮ங்குலம் 

சந்துவிட்டு விதைக்கிறார்கள். சினாவிலோ செடி 1-க்கு 6-அக்குல 

தூரமும் வரிசை 1-க்கு 18 முதல் 18-அ.க்குல தாசமுமிருக்கும். செ 

வ்கற்பட்டில் இக்கலப்பையால் 4-அ.ங்குலதூம த்தில் விதையிடும்படி 

செய்துவைத்திருக்கிறார்கள். கிலத்தை மிகவும் கொழுமைப்படுத் 

தும் அமெரிக்காவிலோ செடி 1-க்கு 5-அக்குலதூசமும் வரிசை 1- 

ச்கு 18-அக்குல தூசமுமிருக்கும்படி விதைக்கிறார்கள். நிலத்தின் 

கொழுமைக்குத்தக்கபடி செடிகள் தூரமாஃ இருப்பதைக்கவனிக்க 

வேண்டும், சனா, ஜப்பான்தேசங்களில் விதையை உப்பு ஜலத்திற் 

சொட்டி மிதக்கிறவைகளை யெடுத்துவிட்டு அமிழ்க்கத நெல்லையே 

விைப்பது எப்போதும் வழக்கம். ஒரு பச்சாப்படி HOS BIS 

.10-பலம் உப்புவிதங்கலந்து வேண்டிய அளவு விையைப்போட்டு 
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௧0 Cab, 

மிதப்பதை த்தள்ளவேண்டுபென்.ற சசாயனசாஸ்இரமூலமாகச் சண் 

டி.ருக்கரார்கள், ஜப்பானியர் இவ்வாரு செய்யாமல் விதைப்பதே 

யில்லை. மேலும் சாய்ச்செடியில் விளைர்கநெல் விக 1-க்கு 17-௧தர் 

கள் தோன்றும்படி இளைத்ததென்றும், இளைக்கஇிரில்வர்த «Orch 

செல்வி 1-க்கு 2]1-கதிர் தோன் அம்படி சொத்ததாசவும், சணுக் 

களில் தோன் றியரெல் விதைக்கு உதவாதென றும் பதினு ௮ுவருஷம் 

பரிட்சைசெய்து கண்டிருப்பதாக ஜப்பானியர் கூறுசன்றனர். ஈம் 

சாட்டிலோ இவ்வாரான பரீட்சையாராய்ச்சியே இடையாது, 5 

மூம கமகாட்டின் சதோஷ்ணமு தலியவற்றைக் கவனிச்து வியவசாய 

விஷயமான ஆராய்ச்சியுப பரிட்சையும செய்யவேண்டியது மிசமுக் 

இயம். எந்த வாததகமும் வியவசாயத்துக்கு ஈடாகாது. வர்த்த 

கத்தில் ஒன் அுக்குககாக் அ௮.ரயதிகம கடைபபது தாலபம, அதிச 

மாகக்கண்டால் ஒன்றுக்கு இரண்டுபஙகுகூடக கிடையாது. “ஒன்றி 

சண்டாம் வாணிகமில்”” என்பதுஈம்மவர சொள்கை, நெல் வியவ 

சாபத்திலோ இவ்விஷயம மிகவும் வியக்கத்தக்க சாபிருக்ற,2. அமெ 

ரிக்காவில் ஒரு கெற்கதிரில 160-கெல் இருக்கின்றன. எர்தத்தொழி 

லிலும் ஒன்றுக்கு 160-பங்கு இலாபம் காண்பது அரிதேயென்று 

சொல்லவும் வேண்டுமோ ? 

காற்றும் நடுகையும்:--சைவிதைப்பாக வித்துப் பயிராக்குவ 

Pg wp pant sg நடுவதே சிலாக்கெயமென்பது எல்லாருக்குர் 

தெரியும். 10-ஏக்கர் நிலம ஈடுகைபோடுவதற்கு ஒரு ஏக்காகிலம் 

காற்றுப்பாவுவது கோதாவரி முதலிய வடதேசவழக்கம், மதுரை 

இருசெல்வேலி முதலிய இடங்களில் 15-ஏக்கர் வரையில் ஈட ஒறுஏக் 

கரே சாற்றுப்பாவுகிறார்கள. காற்றக்கால்வயலை ஈன்றாக உழுது 

கருஞ்சேறாக்கயே நெல்லைகனை த்து வத்த தொண்ணுுரா ழிகைக்கு 

மேல் முளையதிசம் தோன்றாமுன் விதைககவேண்டூப. நாற்றங்கால் 

பகலில் நீர்வடிஈது காய்ஈ்து இரளில் நீர் கிறைத இருத்தல் சலம்: 

ஆஸ்திரேலியாவில் ஏக்கராவுக்கு 0-படி. சிதையும் சனதேச த்தில் 4- 

படிலிதையும் அமெரிக்காவில் 10-படி.வின தும் விதைக்கிறார்கள், திரு 

நெல்வேலி முதலிய தென்பாகங்களில் ஒரு ஏக்கருக்கு அது ௮துபடி 

்்தன் விைக்கறார்கள். ஆனால் ஈன்றுகத் சான் ‘din apg:



கேல், a 

ஆயினும் சாஸ் திரிலம் வைத்திருப்பவர்கள் ஒரு எத்கர் சிலமாவ.து 
ஒவ்வொருபோகத்திலும் பரிட்சைக்காக ௮ வத்.) விதைகுழைவாச 
வும்மற்றம் பலவசையாகவும் பரீட்சித் துப்பார்க்கவேண்டும், சா ற்றல் 

காலில் அடர் த்தீயாகாமல் கலக்கமாகவே விதைக்கவேண்டும். அப் 

போதுதான் மாற்றுப் பலமாயிருக்கும. செருக்கெலக்தால் எபோ 
லாகும், கெல்வகைக்குக் தக்கபடி கிதத்த சற்பதுகாள முதல் 

அறுபது நாளைக்குள் காற்றைப்பிங்க நடவேண்டும். கம் சாட்டில் 

பலகெற்பபபிசை ஒன்றாகச்சேோதது நடுகிறார்சள். இப்படி கடுவதின் 

கா. ரணம் ஒரு செடிபோனுதும் ஒருசெடி முளைககுமென்பதே. இ. 

தக்சதன்று, பலசெடிகள் சேர்ந்து வளர்வதில வேர்கெருக்க ஊர 

போல வருவதால் பலன் குறையும். தனித்தனி காற்தைஈடுவதே 

சிலாக்யெம். இப்படிச்செய்தால் பயிர்விரலளவுபருமனாகும். கிளை 

கள் அ௮திகமாகும, சதிர் ஈன்றாயி ருககும். நெல்லும் திரட்யொகும். 

இப்படி ஈகடுமுன்னமே பரமபடி.ப்பதுமிக கல்லது. பரம்படிப்பதால் 

சிலம் சமதளப்பட்டு எங்கும் ஒரே அளவாச நீர்நிற்கும். இதனாற் 

மூன் :*பரம்படியா தகெல்வெள்ளாமை பாழ்வெள்ளாமை” என்பார் 

கள. 

நீர்பாய்ச்சல்:-ஈடுகை போட்டபின்பு பகலில் சாயவிட்டு இர 

வில் ரீர் நிரப்பிவ.ரவேண்டும். சுளை பிடுக்யெபின்பு ஈமது சாடுகளில் 

இசண்டு அங்குல அளவு $ர் கட்டிவரவேண்டியது. அமெரிக்கர்கள் 

6 அக்குலம் ஜலம்கிறைப்பர், ஈமக்கு அவ்வளவு வேண்டியதில்லை 

யாயினும் இரண்டு அங்குலத்துக்சாவது எப்போதும் நீர் இருக் துவச 

பவண்டும். கதிர்தகோனறிப் பால்பிடிக்கும்போது கட்டாயம் நீர் 

கட்டவேண்டும், அப்போது காய்ச்தால் சாவியாகும், பால் பிடித் 

தபின்பு காய்ச்சல் வந்காலும் தோஷமில்லை, மற்றப்பயிர்களைவிட 

கெல்லுக்கு ஐலம் அதிகம் வேண்டுமென்பதே ஈம்மவர் கெரள்கை: 

துளவையார் ௮ரசனை வாழ் த தவேண்டியபோது “வரம்புயர'? என௮ 

வாழ்த்தி, வரம்புயா நீருயரும், &mus கெல்லுயரும், கெல்அயாக் 

குடியுயரும், குடியுயரக் Cae gras mun, கோதுயரச் கோமான் உயர் 

வான், ஆதலால வரம்புயர என்ததே ராஜவாழ்த்தாகும் என்றுபொ 

ருள்கூ.றினசாம, இதனால் வரம்பு செவ்வையாகப்போட்டு சீர் கட் 

டிவசவேண்டுமென்பது தொன்றுதொட்டு மது கொள்கை, அல்



ae. Gad. 

வாய், குளம் முதலிய பாசனங்களில் இரண்டு yagnts Cur pur 

ன தாயினும் கணெற்றிறவைசனில் சற்று அதிகமாகவே கீர் கட்டவே 

ண்டும், ணெற்றுரீர்ப் பாசனங்களில் உரம் அதிகமாசகப்போடவே 

ண்டும், ஆற்றுரீர்ப் பாசனங்களில் புதவெள்ளத்தில் வண்டல்சல 

ர்துவரும். காவிரிப்பாசன த்தில் புதுவெள்ளம் வந்தபோது வயல் 

இன யக்சட்டிவைத்து வடித்.துவிட்டால் வயலில் வண்டல்படிர்,து 

றைவது தெரியும். இஃதென்ன ஆச்சரியம் | நீர்கலங்கி மண்கலக் 

அவருவசே நிதர்சனமாகும். 5திரறுப்புக்கு இரண்டுவாரத்.துக்கு 

முன் முதல் அறுப்புவரை நீர்கட்டாமல் நிலக் தக் சாயவைக்கவே 

ண்டும், சாய்ஈ்கால்கான் ஜனக்சளரின்று அறுவடை வேலைடச்ச 

அனுகூலப்படும். 

கனையெடுப்பு:--'களை பிடில்கா சபயிர் கா.ற்பயிர்'? என்பது பழ 

மொழி, காற்றுகட்டு 15-சாளைக்குமேல் முசற்றசம் களையெடுக்க 

வேண்டும். அதன்பின் 50-நாளைக்குமேல் மறுபடி இரண்டாநதரம் 

களையெடுக்கவேண்டும். சிலவிடங்களில் மூன்றாந்தரமும் களையெடு 

ப்பதுண்டு, வயலிற்பாயும் நீருடன் களைக்குரிய வித் துக்கள் வந்து 

சேர்ச்தும், பட்சகளாலும் மற்றும் பலகாரணக்களாலும் களைச்செ 

gar முளைக்கன்றன, களையைப் பிடுங்கா துவிட்டால் நெற்பயிருக் 

குரிய ரீரையும் உரத்தையும், களைப்பயிர் சாப்பிரிவகால், நெலலுக் 

குவேண்டிய நீரும் உரமுங்குறையும். ஒருவனுச்குப்போட்ட உண 

ma Cap HHUVHMHHCT EB சாப்பிட்டால் ஆகாரபோஷணை கு 

றைவது இயல்புதானே, இதுமட்டுமல்ல கெல்வேர் செல்லத்தக்5 

இடக்களில் களைவேர ஊடுருவிப்போவதால் நெல்வேர் தாராளமா 

சுச்செல்ல இடமில்லா துபோகும். இவவகைக்காரணகல்களால் களை 

வள. ரவளரக் களைவதே சிலாக்கியமாகுமப, நமக்குணவாகும் நெல் 

முதலிய தானியப்பயிர்சட்குச் சனியன் போலவரும இச்செடிகட்கு 

சம் முதியோர்கள் களையென்று பெயரிட்டது மிக ௮ருமையாயிருக் 

இஐ௮. களையெனறால் நீககிலிடு, பிடுக்கு என பொருளாம், பிடு 

ங்யெறியவேண்டிய இச்செடிகட்கு இப்பெயர்வைத்த ஈம்மவர் புத் 

இகூர்மை வியக்கத் தக்கதொன்றல்லவா! தமிழ்ப்புராணங்களில் களை 

பெடுப்பைப்பற்றி மிச வீஸ்தாரமாகவும் வேடிக்சையாகவும் சொல்



கேல். om. 

லியிருக்கருர்கள், அல்லிடங்களில் படிக்கப்படிக்க மிக இனிமை 
சோன்றும், கொட்டைக்ொக்தி, நீர்முள்ளி, பிரம,சண்டி, இரை, 

ராய்க்கடுகு, சோசை, ரீர்மேல் நெருப்பு, கொடிப்பாச, வேப்பம்பாசி, 

அளிர்ப்பாடு முதலியன வயல்களிற்றோன றுங் களைகளாம். 

கதிரறுப்பு:--கதிர் நெல்லில் பால்பிடித்து முற்ற பலிச் கிலை 

கொள்ளாது சாயும, அ.றுக்கும்படியான காலத்தில் மிகவும் சாக்கெ 

ைவேண்டும் தாமதப்பட்டால் ஈஷ்டமாம், அமெரிக்கரும் ஐரோ 

ப்பியரும் யந்திரக்களைக்கொண்டே அறுவடைசெய்கிருர்கள், அவ் 
வாறு சாம் இங்கே செய்யமுடியாது. அக்காடுகளில் ஒருவயல் சுமார் 

0-ஏக்காமுதல் 20-ஏக்கர்வரையிருக்கும், இசனதும், புழமுதியாகவே 

அவர்கள் விதைப்பதாதும் அவர்கட்கு அவவா௮ செய்ய இயறதும், 

சிறுவயலும் சேற்றுப்பயிருமாககிருக்கும் ஈமது காடுகளில் ஜன 

ஙவ்களே அறுவடை செய்யவேண்டும். இப்படி அறுக்கும் அரிவா 

ளுக்குப் பன்ன! வாள் ஈன்று பெயர், இப்பக்கங்களில் இந்த wh 

வாள் ஒரு௮டி நீளம் வளைவாயிருக்கிறது, அகேகவிடல்களில் இர 

ண்டு அடிரீளமுண்டு, ளம் அதிகப்பட்டிருப்பதே நல்லது. மிக 

வும் கூர்மையாக இருக்கவேண்டும். வடதசேசக்கனில் கதிரஅப்பவர் 

கள் அரிவாளுடன் அதைக்கூாரமைப்பசித்தும்படி தீட்டத்சக்க சா 

ணெக்கல்லும எப்போதுங்கொண்டுபோய் ௮ப்போதப்போ.து இட்டிக் 

கொளகிறுர்களாம் இப்பக்கக்களில், அப்பழக்கமில்லை. கூர்மை 

யாக விருப்பகற்கேற்ப அவடை சிக்கிரமாகும். ஆளமானம் es 

மாகாது, ஈம் ஈாட்டார்கள் ௮ரிவாள கூர்மையாகவும் நீளம் அதிக 

மாசவுமிருக்கும்படி சிர்திருத்தவேண்டியது முகன்மையான து, 

களமும் நேல் சேர்ப்பதும்:--கதிர்களைக்கொண்டுவக்து சோத்து 

ரெல் சர்க்க இடம் விசாலமாக அமைக்கவேண்டும், ஈம்காடுகளில் 

போதுமான இடம் களமாகவில்லை. கொஞ்ச இடத்தில் பலர் பல 

வகைெற்கதிரைக் கொண்டுவந சேத்து வேலைஈடத்.தவதால் ஒரு 

சாதி கெல்லுடன் வேறுசாதி நெல் சலகு்.துவிடவும் பதர்போகும், 

தற்று ௪.ற்கப்போதமான இடம் வாய்க்காமையால் ஒருவர்பொலி 

தற்றுவதில் வரும் குப்பையும் பகரும் மற்றவர் பொலிகெல்துடன் 

சேரும்படியாசவும் கேரிடுகியத, பலஜா இரெல் கலக்காமல் பா.துசாப் 

MAHAMAHOPABDHYAYA 
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UH ௬ுிச்தன த்தாருக்கு Ds song, விலதரொல்லில் இதுமிக 

அவயம் சவனிச்சவேண்டும, மத்றசொல்லிதும் ஒரேஜாதியாயிருர் 

தால் விலையேறும், பலஜா இசுலந்தால் விலை குறையும். ஓவ்வொரு 

சொமங்களிலும் போ. துமானபடி நெல்லடிக்குங்களம் அமைத்துத் 

தரும்படி. ஈமதுகருணை தல்யெ கவர்ன்மெண்டார் கவனிக்கவேண்டும். 

நாமும் அவர்களிடம் பிரார்த்திக்கவேண்டும். ஜமீந்தார்கள் பிரபுக் 
கள தாங்களே தன்கள் கிலங்களில் களத். தக்குப்போதுமான இடம் 

விட்டு ஏற்பாடு செய்யவேண்டும், இன்னும்வேண்டிய வகைகளிலெல் 

லாம் ஊன்றியோித்து வியவசாய மு)றநூல்களை யங்கக்கே மாணா 

க்கர்கள் கற்கும்படி. காமே ஏழ்பாடு செய்யவேண்டும். நிலம் அதிக 

மூடையவர்கள் மிகவும் இர்ச முழைகளையனுசரித்து வருவது ௮வ 

சியம், ராம்வியவசாய கிதிகளைக்கவனியாமலே விட்டிலிருர்.தகொ 

ண்டு பண்ணையாளர்கள் வேலைசெய்.துகொடுப்பதைப் பெற்௮வந்தால் 

தக்கபடி லாபக்கிட்டுவதரி தாகும். 

முடிவுரை. 
இன்னும் ஆராய்ச்செவகையா லும் ௮னுபவவகையாலும் பலவ 

கையில் செல் சாகுபடியை கிருத்திபடுத்தவேண்டும, நிலம் ௮௪ 

முன்ள மிராசுதார்களே இவலிஷவூபத்தில் சவலையெடுத்துக்கொண்டு 

தங்கள் தங்கள் குடியானவர்களுக்குவ் கற்பித்துவருவது உத்தமம். 

இருகெல்வேலிஜில்லா செவகிரிஜமீனில் சூப்ரிண்டெண்டு வேலைபார் 

த்த மகா-ஈ-ா-ஸ்ரீ ௮. ராமராவ் அவர்கள் இவவிஷயத் தில் ஆய்ர்து 

உழைத்து விபவசாயம் ஈ)த்தியதில் 370-ஏக்கர் நிலத்தில் 1000-ம் 

புலியில் 1604-கோட்னடைகெல் விளைக்கது. (ஒரு கோட்டையென் 

பது பட்டணம் பச்நாவுக்கு 126-படி) 1319-ம் பசலியில் 2222- 

கோட்டை கிளைந்த. 3806-ம் பசலிமுதல் 9019-ம் பசலிவரை வீளை 
வு அதிகரித்தே வரது. 8-வருஷத்துக்குள 526-சோட்டை தி 

சம் விரைந்தது. இக்காட்டு ஈம் வியவசாயிஃட்கு ஒரு பிரசமபாட 

சாலைபோலிருக்க்ற தல்லவா ? ஐப்பான்தேசச்.து நெற்பயிரில் சரி 

பாஇஎடைவைக்கோதும் சரிபாதி எடை செல்துமிருக்கிற தாகவும், 

-அமெரிச்சாலில் இரண்டுபக்கு எடை வைக்கோ தும் ஒருபம்கு எ ஈட



சேல், ட 

செல்றுமிருப்பதாகவும், சடப்பை இருசெல்வேலி முதலிய ௨ இட 

க்௫ளில் 4-பல்கு எடை வைக்கோதும், ஒருபங்கு எடை கெல்லுமி 

ருப்பதாசவும், சஞ்சைஜில்லாவில் எட்டுப்பல்கு வைக்கோறும், 

ஒருபங்கு கெல்லுமிருப்பதாகவும் மற்றும்பல அரியலிஷயக்களும் 

அக்கரிகல்ஜ்ஐரல் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீமத்-ஜி, இசாஜகோபாலசாயுடு 

அவர்கள் செரிவிக்கிறார்கள். தற்காலத்தில் ௮வர்சள் இவ்விஷயத் 

இல் மிகப்பாடுபட்டுச் தேர்ச்சிபெற் ௮ுள்ளார்கள். சாமும் இவ்வாறே 

முயற்சிசெய்தால் மேன்மை அடைவது கிச்சயம், காடெங்கும் வாழ 

ககேடொன்றுமில்லை. எல்லாம்வல்ல இறைவன் திருவருளைக்கொ 

sO sug omwyfssa& (Agricultural Association) என்னும் 

வியவசாயசக்கமானது சாளுக்குராள் விருத்தியடைந்து ஈம் சாடே 

எல்லா காடுகளினும் Apis guupp பலவளக்களும் ஒருங்கே 

நிறையப்பெற்ற ஒரு சாடாகுக. 

தந்தம் று, (03 

இங்கனம், 

எம், கே. எம். அப்துல்காதிறு ராவுத்தர் , 

Committee Member of the Madura 

District Agricultural Association, Madura. 

௯
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௨௯. 

விக்கிரமசோழனுலா, 

கொள்ளுக் குடகக் குவ? ட த்திழியத் 
தள்ளும் இரைப்பொன்னி தந்தோனு&--தெள்ளருலிச் 

சென்னிப் புலியே நிருத்திக் கரிதீரித்துப் 
பொன்னிக் கரைகண்ட பூபதிய--மின்னருளின் 

மேதக்ச பொய்கை சவிகொண்டு வில்லவளைப் 
பாதத் தளைவிட்ட பார்த்திவலு-.-மீதெலா 

மெண்கொண்ட தொண்ணூற்றின் மேது மிருமூன்று 
புண்கொண்ட வென்றிப புரவலலுக- கண்கொண்ட 

கோதிலா த தேறல் குனிக்குஈ தீருபன்றக் 
காகலாற் பொனவேய்ந்த காவலலுஈ..-தூதற்காம்ப் 

பண்டு பகலொன்றி லீரொன் பதக ரமுவ் 
கொண்டு மலை சொண்டோலு5--தண்டேவிக் 

கங்கா ஈதியுல் கடாரமுவ் கைககொண்டு 
சங்கா தனததிருகத செம்பியனும்-- வங்கத்தை 

(PY முரணடககி முமமடிபோய்க கல்யாணி 
சற்ற சனியாண்மைச் சேவகளும்---பற்றலரை 

வெப்பத் தடுகளத்து வேழங்க ளாயிரழுவ் 
கொப்பத தொருகளிற்றுற கொண்டோலு-- மப்பழறூல் 

பாடரவத் தென்னரகங்க மேயாற்குப் பன்மணியா 
லாடரவப பாய லமைத்தோலுக்--கூடலார் 

சங்கமத்துக் கொள்ளுஈ தனிப்பரணிக் கெண்ணிதந்த 
துங்கமத யானை நுணித்தோனு--மல்கவன் பின் 

காவல் புசிக்தவனி சாத்தோனு மென் றிவர்கள் 
பூவலய முற்றும பு.ரந்தகற்பின்--பே.வலர் தஞ் 

சேலைத் துரகது சிலையைக தடிஈதிருகா ற் 
சரலைக் களமறுத்த தண்டினான்-.-மேலைக 

கடல்கொண்டு கொங்கணமும் கன்னடமுக் கைக்கொண் 
டடல்கொண்ட மாராட் டரசை---யடலை 

யிறக்க வடவக.ரயே ஓயல்லையாத் சொல்லை 
மறக்கலியுஞ் சுக்கமு மாற்றி--ய2தஇரி 
    

க்், எசைவசச், கல்கா புரிபுரக்ச ச pus goth எனவும் பிம், 
(உ. “அடல்சொண் டமரா டாசை”.... எனவும் பி-ம்.
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- வாரித் இகரி வலமாக வர்தளிக்கு 
மாரி. பொலிதோ எபயற்குப்-- பார்விளங்க,ச் | 

தோன்றியகோன் விக்கெம சோழன் ரொடைத்தும்பை 
மூன்று முரச முகின்முழங்க--கோன்றலைய 

  

௨௯. மும்மைப் புவனம் புரக்க முடிகவித்துச் 
செம்மைத் கனிக்கோ றிசையளப்பத்-- தம்முள் 

௩0. விடவுட் படுத்த விழுக்கவிகை யெட்டுக் 
கடவுட் களிறு கலிப்பச்--சுடர்சேர் 

a6 இணைத்தார் மகுட மிறக்கி யரசர் 
துணைக்தா எபிடேகஞ் சூட்டப்--பணைத்தே.று 

௪௨௨, நீடூழி யேழு கிலவாழி யேழக்தன் 
போராழி யொன்றாற் பொ.து$க்கசச்--சராரு 

௩. மேய இகிரி விரிமே கலைபல்குத் ் 
றாய கிலமடந்தை கதோள்களிலுஞ்--சாயலி 

௩௪. ஜோது முலக்க ளேழுக் தனித்துடைய 

கோதில் குலமங்கை கொங்கை.பினும--போ தில் 

கட, நிறைகின்ற செல்வி நெடுங்கண் களினு 
மூறைகின்ற காளி லொரு5--ளறைகழற்காற் 

௩௬, ஜென்னர் திறையளதந்த முத்திற் லபூண்டு 
தென்னர் மலையாரச் சேறணிரத---தென்னர் 

௩௭, வரவிட்ட தென்ற லடிவருட வாட்கண் 
பொரசலிட்ட பேராயம் போற்ற---விரகிட்ட 

௩௮. தித்திலப் பக்தர்க்ழே $ணிலாப் பாயன்மேற் 
றொச்தலர் மாலைச் துணைத்கோளு--மைத்தடக் 

௩௨௯. சண்ணு முலையும் பெரிய களியன்ன 
மெண்ணு முலகங்க ளேழடைய--பெண்ணணக்கு 

௪௦. பெய்த மலரோதஇப் பெண்சக்ர வர்த்தியுட , 
னெய்திய பள்ளி யினிதெழுகது--பொய்யா த 

௪௧, பொன்னிப் புதுபஞ் சனமாடிப் பூசரர்கைக் 
கன்னித் தளிரஅ௮௫ன் காப்பணிச் து--முன்னை 

௨.௯, *முடிசூடிச்11-ஃயிம்,
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லிக்கிரமசோழனுலா, 

மறைக்கொழுக்ை வெள்ளி மலைக்கொழுக்தை மெள்ளிம்' 
பிறைக்கொழுக்தை வைத்த பிராளைக்--கைக்களத்துச் 

செக்கப் பளிவிசுமபைத் தெப்வத் கனிச்சுடரை 
முக்கட் கனியை முடிவணங்க.-மிக்குயாக்க 

தானத் தொழினமுடி3 துச் சாக்துட் கககைமையன 

மானக் கலன்கள் வரவருளித--மேன்மொய்ம்துச் 

சூழு மலர்முக;த௮ச் சொன்மா some. Bon 
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தடமுலைப் பார்மடக்தை அன்லுடனே தோ மிழ் 

சுடர்மணிக கேயூரவ அத LIL. BY 

தணிப்பில் பெருக்கர்த்திக சைய ஒடனே 
மணிக்கடக* கை.பூல வயங்கப்- பிணிபயபில 

முயங்கு திருவுடனே மூ5$£ர் கொடுச்.. 
வயங்கு மணிமாரபின் மல்/--வுஉங்கா 

அருக்கொறற பார்க்கு பணங்கி ுடனே 
மருங்கிற் திருவுடைவாள வ! ப்பபப- பொருந்திய 

வண்ணம் படி வத் சீரும் 2ப Tort ய்ஸ தி 

வண்ண த ளவில் வனவபபமைக 8-- மண்ணு கோன் 

காமன் சலைவனணா&5 வாங்கய கட்டு 
ATLL (LPH. ON HSS தந்தையை SIU Ih Lp 

கோலத் தொடுபெய/ம்து கோயிற் புறன், ॥ 
காலத் ததிருங் கடாக்களிற-- INS BI 

தானே முழங்குவ தன்றித் தன. 
வானே முழங்கினுமல ri ai i 

யு மருப்பு படற்கையு மின்மை 

தணியும் யமராச தண்டஈ--தணியாப் 

பரிய பெருக்கோ ழுணேத்துப பணைம்தற் 

குரிய தொருதானே யாகிக் கரிய 

மலைக்கோ டன த்.து மழ, ர்திடியக் குத்துங் 
கொலைக்2காட்டு வெங்கால கோப--மலை த்தோட 
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௮. தாக்கப் பெ.றைபாறரறு தத்தம் பிடர்கின்றும் 
வாங்கப் பெ-082௫ மண்டு ழுது -மோங்கிய 

௫௯, கொற்றப் புபமிரண்டாற் கோமா னகளக்கன் 

முத்தப பரி, 2தறபிஏ முன்புதா-முற்ற 

௬௦, வருதத பற றது டாதிரதது Soy io 
பரத கடாகதிறத பாயப--பெருககத 

௬௪, தவலற்று மழ ஈல? பிடிக் கோடி 
யவறறி னப ஙகண் டாறிஃபிவற்றை 

௬௨. முளி .னங்கே.மா தலா லின்று 
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விக்கிரமிசோழனுலா. 

கங்கரையு மாராட் டரையுக் கலிங்கரையுக் 
கொக்கசையு மேனைக் குடகரைபு5்--கங்கோன் 

முனிபும் பொழுது முரிபுருவத் தோடு 
குனிபுஞ் சிலை*சோம கோலுஞ்--சனபதிதன் 

ரோளும் கவசமுஞ் சுற்றமுங் சொற்றப்போர் 
வாளும் புலி.பு மதியமைச்சு--காளுமா 

மஞ்சைக் கிழிச்து வளரும் பெரும்புரிசைக் 
கஞ்சத் திருமமை3போன் சண்ணனலும்--வெஞ்சமக்.துப் 

புல்லாக மன்னர் புலாலுடம்பைப் போய்வாக்க 
வொல்லாத கூற்ற மு.பிர்வாக்கப் புல்லா த௧ 

டதாகிகு மடமகளிர் தத்தங் Hoyas ws 
வாங்கும் வரிசிலைக்கை வாணனும--வேங்கையிலுக் 

BLT APs Ps DS WHE SL கொங்க து 
மோடா வாட்டதலு மொட்டத்து- காடா 

தடியெடகது வெவ்வே றசசிரிப விரகம் 

கொடியெமத் ம சாலில்கர் கோலுகி--ுடியரணர் 

செம்பொம பதணர் ரெறி.பிஞ்சச் செஞ்சியாகோன் 
கம்பக் களி.பானைக் கா௨வலும்---வெம்பிக் 

கலக்கிய வஞ்சக் கலீய தனைப் பாரில் 
விலக்க.ப வேணூடர் வே துர்--தலைத் நருமம் 

வாரிக் குமரியு.தன் பந்தா கினியளவம 
பாரித் தவனனக பாலனும்---பே மரின் 

முட்டிப் பொருசார் வடமண்ணை மும்பதிலு 

மட்டிச் 2 மாலயானை வத தவன மட்டையெழுக் 

காதிக் கருமகாடர் கட்டரணா॥ Fb 5 
சேதித இருசாடர் சேவகனும்--பூல) தது 

முட்டிய தெலவர் சடைசட்ட. மொய்கழல 
கட்டிய கா.ரானை காவலனு--மொட்டிய 

மான வரச ரிரிய வடகலிங்கத் 
தானை துணித்த டிவ.இிகனு--மீனவர்.தங் 
  

௮௪, :காஇச்இருநாடர்”--பி-ம்.



௮௪, 

௮௮. 

Sa ச 

௯௫, 

௯, 

௧௦௦ 

கட்க, 

ne 

#00, 

  

லிக்சிரமசோழனுலா. 

சோட்டாறுல் கொல்லமும் கொண்ட குடை ஐளம்பன் 
வாட்டார் மதயாளை வல்லவலு--போட்டரணக் 

கொக்கைக் குலைத்துக் குடகக் குவடொடித்த 
செங்கைச் களிற்றுத் திகச்தலு--மக்கத்து 

வல்லவலுங் கோசலனு மாககனு மாளுவலும் 
வில்லவளனுங் கேரளனு மீன வனும--பல்லவலு 

மென்னும் பெரும்போ ரிகலவேக்தர் மண்டலிகர் 
முன்னு மிருமருங் த மொய் தசீண்டப--பன்மணிச் 

சோதி வயிர மடர்ககுஞ் சடர்ககுழையார் 
விதி குறுகுதலு மேலொருசாண்--பாகதவத்தோன் 

சார்ர்த பொழுதனலகன் peste ave ar 
பூரதைவரை ய5தப புரம்போன் நு. மே ப 

பரக்கும் கலையல்குற் பாவையே யாணை 
புசககு5 இர] போன்றும்--வசககரு 1 

ஏனை முனிசு க௮மபு கொஃல கிகன்மாரன் 

மேனை இரண்ட நரன போன்றுக... காணல 

கண்டன WET DO DS SOs coms sto gy 
Osramteer Der ws aipruCurer_v—nom® 

தரைதோறுு Caren gs திருககுழாம போன்று, 
வரைதோற௮ஞ சோமயிலகள போன ப--விரவினராய் 

இது ,நதலவெயாபப வெல்கணுக் கண்பரபபிச 

சடை பரபபித தெருடெக்கும--வக்கிண்டி 

உததி ஈடர வொளிமணிச சூட்டெறிபபப 
பததி வயிரம பரகதெறிபப--முததி 

னிணக்கு மமுத 5லசங்க ளேர்தி 
வணககு தலைபின_ ய் வ. -கணக்கொண்டு 

பார்க்குவ் நொடுபோநகு "ஞறைபபக இஞ்சுகவாய் 
கூர்க்கு மெயிறுவெறுங் கோளிழைபப-- வேர்க்க 

வரைகொ ணெடுமாடக் ணேோலைபின மல்க 
யு. சச வசமகளி ரொப்பாா--விரல்சுவரும் 

ERNE ante ten AA ey Canaan WE a gat 
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விக்கிரமசோடிணுலா. 

விணையும யசமுக் குழம் விசிமுழவும 
பாணி பெயர்பபப பகபபெய! ததச..ஃசே ணுயர் 

மஞ்சிவரும் வெண்பளிககு ப-டக இடைகிலையில் 
விஞ்சையர் மாக செனமீடை 11 — 7G FES 

கண்ணிற் இறிது மீமையாகு ஈடுப 
மண்ணிற பொருக்கா மர ர் கலாணென்ற 

QT BDGhOF IA மாலையா கொண்ட ட 
Sur rar Yip Str Aaya) Ta ly 
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செங்கை குவ்பபார சிகலா அுச ட்டு 4 தடு தர ng 
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வது பிதநனது வள 5 பளக் ஐ 
ட்ட (அற 

Qat 6 il முகிழாக ௮32 bio 7 ழ் ந்தி பை தன Bh 

கோகை சொடாமஞரை பண்டி. ரநறவனபேல 
வாகை புனைய வளாக ருமபு-- 8a7 ea, இன 

பிள்ளை யிளவன்னப பேடை றெ ஒரிய 
இளளை பவளவ் கிகாததகளை- த்ர 

  

௧௦௨, (பதமபயெயாச்து--நீணிலா!3-- பி பட 
SEF, “3 srenaO gn 0 Gene” ——19 tb.



in இதயப் பப்ருங்கட் Rats pw தாயர் }    

௬௫௯. 

௧௨௦. 

42.4, 

அட. 

42.4... 

62.7, 

௧௨௫. 

&2. ®, 

42.87. 

௧௨௮. 

௨.3. 

  

/ பருவத் துப் பேதை பரிவோடு 

Grime மானு மயிலும் பசல்ளெொியும் 
பூன்வயு மன்னமும் பின்போ தக்--சாவலன் 

பொன்ளிப் பு.சார்முச்தி னம்மனயுக் தெசென்னாசை 

சன்னிச் 2049 னசக்சழங்குஞ்- சென்னின் 

கொத்சைச் private கோலமணி வல்சியுக் 
ச.ற்கைக்கு வேண்வன அசப்பற்றிப்--பொற்கொடியார் 

வீத புகுர்.து விளையாடு மெலலைச்சண் 
ஆதி புகம்வர் சடிக்கொள்ள--மேதினிமே 

இன்று கலிகடிக்த வுத்துங்க துங்கன் றன் 
மன்று முரச முழங்குசலும்--வான்றுணைச் 

காயர் வரலந்து தாயர் தொழச்சொழது 
சாயர் மொழிக்தனவே சான்மொழிகதாள்-. சேயோன் 

படியின் மதியும் பசலவனுக் சோற்கு 
முடியி லொருகாது மூளா--வடி.கின் 

மகிழ்ஈ் து மலராண் மலர்க்கண்ணு கெஞ்ச 
கெ௫ழ்ஈத திருகோக்கி னேசா--முகிழ்கது 

சிரிக்கு$ திரப்பவளச் சேயொளிபூ டாடா 
விரிக்கு5 திருகிலலின் வீழா--பரிக-கும 

உலாம் பரவு திருபபுருவக் தோடா 
இலக முகாம்புயத்திற் சேரா---பலவுக் 

திசையை கெருக்குஃ திருக்கோளிழ் செல்லா 
ல்சையுர் இருமார்பத் O sus T—~a medors 

கைம்மலரிற் போகா வடிமலரிற் கண்ணுரு 
மெய்மமலா்ப் பேரொளியின் மீதாரா--வம்மகள் 

ண்ணு மனமுல் கழுரீர்க் குலமுழு.௪ 
ஈண்ணூர் தொடைபன்மே ஞட்செய்ய--வுண்ணெகழா 

  

— 
  

௪௪௪, (மானும் பயிலும்??--பி - ம், 

௪௧௯, !'புயச்.௪ வல்டியுஞ் சோ தடவு" எனவும் *பொத்ஜொடியார்?4 
எனவும் பீ-ம். 

௪௨௪. (உ ச்துல்கசோழன்8..-பி ம்,



௪௦ 

௧௪௩௧, 

éK2., 

க, 

௧௩௪. 

௧௨0. 

௧௩௨௬, 

௬௩௭௪, 

SK ff * 

௧௩௯. 

௧௪0, 

GPS, 

௧௪௨. 

விக்கிரம்சோழனுலா, 

வம்மின்௧க என்னைமீர் மாலை யிதுவாக்9ச் 
தம்மின்க ளென்றுசைப்பத் தாயரு--மம்மே 

பெருமாளை யஞ்சாசே பெண்ணமுசே யாமே 
திருமாலை தாவென்௮ு செல்வேட்-..-இருமாலை 

யாக்சொளளும் வண்ண மெளிதோ வரிதெனனச் 
தேங்கொள்ளு மின்சொழ் சிறியாளு--மாக்குத்தன் 

மார்ழ்த் துக் கண்ணினீர் வாரப் பிறர்கொள்ளு 

மார்வத்துக் கின்தே யடியிட்டாள---சேர 

விருத்தி மணற்சோ திளையோரை யூட்டு 
மருத்தி ஈடுவே யயர்த்தாள--ஒருத்தி 

பெதும்பை. 

ops sag Salas sg வாய்த்த 
குழலி னிசைகவர்ந்து கொண்டாள--கிழல்வீரவு 

முன்னர் ஈகைதனது முல்லை கொளமுத்தின் 
பின்னர் ஈகைகொண்ட பெற்றியாள்--கன்னி 

மடகோக்கம் தான்வளர்த்த மானுக்கு விட்டு 

கிடசோக்க வேலிரண்டு கொண்டாள்--சுடர்நோக்குக் 

தானுடைய மெயந்துடககர் சனமா தவிக்களித்து 
QUT NOL மின்ளுடக்கம் வாக்கினாள்--பூகறும 

பாவைதன் பைங்குர வேர்தப் பசங்களியும 
gmat) Bint grin பொலிவினை--மேவு 

மடஈடை யன்னப் பெடைபெறக் கனனிப் 
GoGo பெற்றுப் பெயர்வாள்--சுடர்கனகக் 

கொத்துக் குபின்ற கொடிப்பவள பர்ததஇன் 
முத்துப் பொதியுச்சி முச்சியா--ளெத்திறத்தும் 

விரவேள் போல்வாசை வீட்டி விழுத்தவர்மேன் 
மாரவேள் சண்சிவப்ப வாய்சிவப்பாள்-ரேரொத்த 

  
  

வட வகசல். அலறுவதை 
  

ane, 'இளையோசை யட்டி பருத்தி யயவே??--பி - ம், 

௪௩௫. ':கொள்வாள!-பி.- ம், 

௪௨௮, *பூகாறும்?--பி.- ம்,



on படட ட 

டு ் 

அிச்சீரமரோழனுலா. as 
தோர்ச முசயளைப கொல்லைையா டன்கழுத்தா ற் 

, பூங்சமுனசை பிப்போது பொ ற்பழிப்பாள்-_பால்இயருக் 

௧௪௪. தாயரும் போத்றாமே தானே அயிலெழுர்து 

௧௪டு. 

௧௪௬, 

பாயல் புடைபெயர்ந்து பையச்சென்--நியாயே 

ser மிடையொதுங்கத் காழக் குழைத்தாய் 
வளரு மொருகுமரி வல்லி--ளெருவ் 

கொழுக்து மளவிறர்ச கொரதுங் கலினி 
பெழுர்து கஇளைகலிப்ப வேறித--தொழுச் தகைய 

௧௪௪௭. சொக்குடைய பொன்னடருஜ் சென்னிக் சொழுங்கோங்கின் 

௪௪2, 

SPR, 

a@o. 

a@s, 

s@2. 

௧5(இ௪, 

s@@. 

௧௫, 

சஷி அகவை. 

பக்குடைய மூரிப் பணையணைஈ-தங்குடைய 

வண்டு முரல மணராற வைகுவது 
கண்டு மகழ்தேன் கனவிலெனக்- கொண்டு 

வருச வருக மடக்ளெளை முத்த 
தருக தருகவெனச் சாயர்--பெருக 

ளிரும்பினர் புல்லி கிரைய முலைவர் 
தீரும்பின வாகத் தணக்கே--பெருமபுயங்கள் 

புல்லி விடாத புதுவதுவை செனனியுடன் 
வலஸி பெறுதி யெனவழத்து--மெல்லை 

யரச னபய னகளங்க Ger ar ex 
புசசை மதவரைமேற் போத--மு.ரசக 

தழங்கு மறுகிற் ஐமரோடு மோடி. 
முழங்கு முன மாட முன் நிற் -கொழுக்கயற்கட் 

பொன்னென வெல்லா மழகும் புனவதொரு 
மின்னென வநது வெ ரிபபட்டு--மன் னருயி 

௬ுண்டாற் றியவேங்லக வைக்க வொருதிருககைச் 
செண்டாற் கிரிதிரிதத சேவகனைத்-.-தண்டாத 

வேகங் கெடக்கலிவாய் விழ்ஈதரம்றும் பார்மகளைச் 
சோகங் கெடுத்தணைத்த தோளானை--யாகத்துக் 

~ werner semen cee ORES: te cet INR: Ree NOIRE I= tn RRR IY Na Maa aerate 

௪௪௬௬, (இனைசவிப்பவேறி”-பி.ம், 

௧௪௯, “grut—S 10” —1F - th. 

சச, ''சோசக்செடுச்செடுச்213...-பி.ம்,



௧௫௭. 

௧௮, 

Qa. 

௪௬0. 

௬௫௧, 

௪௫௨. 

SRK. 

௬௪. 

௩௭09. 

௧௬௬, 

San, 

௪௯.௮. 

௧௬௯. 

aero. 

SCS, 

”
 

விக்கிரமசோழன்ல௩ 

"கொங்கை பிரியாத வீரோடுக் சோகனச 
மங்கை பிரியாத மார்பாளை பக்கமலக் 

கையு மலரடியுவ் கண் னுக் கனிவாயுஞ் 
செய்ய கரிய திருமாஜைத--)ையநுக் 

கண்டகண் வாங்காள் தொழமு௫ழ்த்த சைவிடாள 
மண்டு மனமீட்கு மாறறியாள--பண்டறியாக் 

காமக் கலக்கக் சலங்கிக் குழல்சரிய,ச் 
காமஞ் சரியத் தனிகின்றுள்--காமவேற் 

சோனு மீனவனுஞ் சேவிப்பச் செம்பியரில் 
வீரனு மவ்வெல்லை விட்டகனமுன்--மாரனுக 

தக்குத் தகாதாளை யெய்து சரைப்படுத்துப் 
புக்குத் தொடைமடக்கிப் போயினான்--மைக்குழல 

மங்கை 

மக்கைப் பருவச் தொருத்தி மலர்பொதுளுகி 
கங்கைப் புளினக் களியனன--மெங்கோனை 

மன்னனை மனனார் பிரானை வரோதயனை த 
தென்னீனை வானவனைச் செமபியனை--முன்னொருசாட் 

சண்ட பெதுமபைப் பருவத்தே தன்கருச் ஆற் 5) 
கொண்ட பரிவு கடைககூட்டப்--புண்டரிகச 

செய்ய வடிமுதலாச் சம்பொன் முடியளவு 
மைய லசுல We s Sen ip Sg) S— BH 419 CH H 

திட்டும் கஇழியிற் பகற்கண் டி ரவெல்லால் 
காட்டுக் கனவு தரகஃண்டு--நாட்டங்கொண் 

டியாதொன்று௨௦ காணு திநப்பாள் பொருகளிற்௮த 
தாதொன்றுக் தொங்க சயதும ன் வீ 

வருகன்றா னென் ப! மணியணிகள யரவுக 
தருகென்றுள் வாங்கத் தரிதகாள--விரிகோதை 

சூடினான் பைம்பொழற் று த்தாள் சக்கனச்சே 
ரூடி டன்பே சணியணீ ஈதாள-- சேடியர் 

காட்டும் படிமக் கலத துச் கமலதைச 
யாட்டும் வசன Osrehuotég—Bai._O



werk.. 

aetr, 

கடு, 

சள, 

௬௪௭௪. 

௧௪௮, 

GOT Sa. 

௧௪௮௦. 

SS, 

௧௮௨. 

௧௮௩. 

௧௮௪. 

குறு, 

௧௪௮௬. 

இிக்சீரமிசோழனுலா. 

வீலட்ேபோ மனங்கள்போல்' வேல்விழிக டாமும் 
படைபோய் வருவனபோ ட் பக்கக- -சடைபோய 

மதிச்ற் மதர்மதர்ச்.த வார்கடிப்பு வீக்கி 
யெறிக்குவ் குழைஷ்காதிற் கேற்௮---கெறிக்கு 

மச மு.தலாச வைம்பாற் பத்த 
வளர்கருவ் கூர் சன் மலிர்துவ்--ளெ.ர 

வரியன நித்திலத்தி னம்பெசற் ரொடி த்தோள் 
பரியன காம்பிழ் பணைதது5---ெெரியற 

சுவடு படுகளபத் தொய்யில் சூழ் கொங்கைக் 
குவடு படவெழுசச கொண்டு5--திவடர 

நீதுல் கலையல்குன் apis gs. wae று 

Sate as மருல்கு ணுட க்கியும்- வக லு 

மிடையும் பு.துவனப்பு. விண்ணோரும் விழ 
வடையு் தன் துருக்கண் டஞ்சக--கெொொடையனகன் 

பண்டறியு முன்னைப் பருவச் துருவத்.துக் 

கண்டறிய மவவடிவு காண்கிலேன் --பண்டறியு 

முன்னை வடிவு மிழச்சேன் முககோககி 
யென்னை ய திகலன்யா னெனசெய்சேன்- றன்னை 

வணக வருவ ததிவ னெனவக 
இணங்கு மகனி ॥டைகின்--றணக்கு 

மிறைவ னகளக்க னெக்கோன குமரித் 
தஹஜஹைவ Hugo துக்கன- முழை மையாத் 

காக்குல் உடல்கடைச் 5 கைமலரு முகதிமலர் 
பூக்கு மூலகளகத பொற்கழலு--கோககுக 

இருக்கொள்ளு மார்பமு5ு தெவ்வேசுக செல்லாம 
வெருககொளளு ஹரிதகோள் வெல்பு--முருககு 

மகாக் குழைககாது மாதராச் மாமை 
தகரப் புடைபெயரு கோக்கு? தகரெொொளியை 

வெளவிய கோல மணிவாயு மெப்பொழுதஞ் 
செவ்வி வழியா ச் திருமுகமு---மெவ்வுருவு 

  

௧௪௪, '!1மலிச்௮--மிளிர??..-பி.. ம். 

MAKATI HOBALHYAYA 

SWAMINATHA IYER LIBRAR 
im UV, SHANI 14 MAD DRA> 4
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௧௮௮, 

௧௮௯. 

௧௯௦, 

௧௨௯௧. 

௧௯௨... 

௧௯௬௩. 

௧௯, 

௧௯௬, 

௧௯௭. 

௧௯௮. 

௧௯௯. 

2.00. 

விக்கிரமசோழகிலா, 

மாறு படாவண்ண மண்ணல் படிவத்து 
வே௮ படுவனப்பு மெய்கிரும்பித்-- சேறும் 

பிஹையாம் பருவத்துப் பேருவசை யாம்பல் 
நிறையா மதிககு கெகிழ்கதாக்--றைவளைச் 

கண்டு மனமு மூபிருல் களிப்பளவிழ் 
கொண்டு பெயஈதது கொல்யானை- பண்டு 

நனவு கிி.பிழ் பகமகண்டு கல்ல 
கனவு தரவிரவிற் கண்டு--மனமகிழ்வாள் 

திட்ட முடியாத செவ்வி குறிககொளளும் 
வாட்ட மூறங்கா மையுகலக--மீட்டுப் 

பெயாக்தா ut au Out stor Sohal ips 

Sus ss ளவணிலையீ தப்பாற்--சயநபொலைய 

மடத்தை. 

வெநது வடிவி௩த காபன வீழிச்செவபபு 
வந்து திரண்டனைய வாபிை-ளகதமி 

“5 ச O ச 

லோலக கட.உழ மொன்று புலகொடுக்குவ 

காலக கடலனை.ப கட்கடையாள்--ஞாலதை 

வீட்டி வீனைமுடிக்க வெக்கால மூதுவர்கள 

கோட்டி யிருககுவ் குவி மலையாள-- நாட்ட 
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