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  mS, 
foams  குருவாழ்க, குருவே.துணை, 

கம்பநாட்டாழ்வார் இருவடி.களேசரணம் 

தனியன்கள். 

necro 

தேரிசைவெண்டர 

தீராதலததினுள்ளதமிழ்க்குத்தமெல்லாம் 

அ௮ராவுமாமாயிநீறன்றே-இராவணன் மேல் 

அம்பு தாட்டாதவானடி.பணியுமாதித்தன் 

LOLI GTC tT Lair es ceo) (5) 

கலிதீ துறை. 

வாஜவாரீதிருவெண்ணெய்தல் லூர்ச்சடையப்பலீவாடதீ தபெற 

தாழ்வாருயரப்புலவோரகவிருஏ்தானசலப் 

போழ்வார்க திரி னுதிதீததெய்வப்புலமைக்கம்பநாட் 

டாற்வாரிபதத்தைச்ி நீதிட்பவரீகயொ அமரியதன் றே, (௨) 

விருதிதங்கள். 
உட 

அ௮ம்பசாவணிசடையரனயல் முதல் 

ஒம்பரான்முனிவரால்யோகராலுயரீ 

Gi 21) பசாத்கிணிச்கருமிசாமலேழஞ்சேர் ் 

ச மீபூர ரம்புல்வராக்கருத்திருகஅவாம். (௩)



[௨] 

வேறு, 

சம்ப. சாடன்.னுமைசெவிசாற்றுபூ் 

!சொம்பதாடன்கொழுனனிராமப்ே பர்பி 

பம்பநாடமைக்குங்கதைபாச்செய்த 

கம்பதாடன்கழத்றலையிற்கொள்வாம், (௪) 

வேறு: 
நர 

தாரணவிவிளையாட்டெல்லாம்நாரதமு னிவன்கூற 

ஆரணக்கவிதைசெப்தான தி, B $ தவான் மீகியென்பான் 

இரண்சோமநாட்டுத திருவழுச்அருள்வாஜ்வோன் 

காரணக்கெ ரடையான்கம்பன தமிமிஞற்கவிசெ wistGer (Bd. 

அம்பிலேரிலையைதாட்டியமார்க்கல் றமுதமீய்நீத 

தம்பிரானென்னத்தானுறீதமிழிலேதாலைராட்டி, 

கம்பதாடையவள்ளல்கவிச்தக் இரவர்திதிபாரிமேல் 
tar f OF? 

தம்புபாமாலையா லேதாருசீனெறமு கபரிய த நீதான். (௪7) 

எண்ணியசகாதீதமெண்ணுத்றேழின்மேதிசடையல் வாழ்வ 

நண்ணியவெண்ணெய்சல் லரிதலினிலேசம்பதாட ல் 

பண்ணியவிராமகாதைடங்குனியத்ததாளில் 

கண்ணியவரங்கரீமுன்னேகவியரங்கேத்தினானே. (65) 

| வேறு. 

இம்பர்தாட்டிற்செல்வமெல்லாமெய் தியரசாண்டிருநீதாலும் 

உம்பர்நாட்டிற்கறிபகக்காவோங்ருநீமலிருநீதாலும் 

செம்பொல்மேருவனையபுயத்திறல்சேரிராமன்திரு கீதையில் 

கம்பநாடன்கவிதையிற்போற்கத்ரோர்க்தெயங்களியாதே, (ர) 

சேறு, 

கர் 2 சசரயுனசழல்பணியாதவர்கதிர்மணிமு 19. மீதே 

ழே நீசவாளிக ள்தொசேலைரராகவவ(தெவகவி சாதன 
விழுதீதநாயிறுவெழுவதன்முன் றை வேதியருடஞசா ய் 
தெழுத்தரா anna தெழுதா ஜே
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பயல் 

or ஓயபொருள்சைகூடும்ஞானமும்புக மூமுண்டாம் 
( ம ச் சல 

விடியல் ஜிபீதாக்கும்வேரியங்கமலைதோக்கும் ன் en ner 

நீடியவரச்கர்செனை நீறுபட்டமியவாகை 

சூடி.யசிலையிராமன்தோள்வலிகூறுவோர்க்கே. (க) 

வேறு, 

*ன்மையுஞ்செல்வமும்தாளும்சல்குமே 

தின்மையும்பாவமுஞ்சிதைந்அதேயுமே 

சென்முமரணமுமிலதிதீதீருமே 

இம்மையேராமவென்திரண் டெழுத்தினால், (௨) 

வடகலைதென்சலைவடுகுகன்ன டம் 

இடமுளபாடையாதொன்தினாயினும் 

இடமுூளரகுனாலதீதிராமன்றன்சதை 

அடைவுடன்கேட்பவரமர சாவோ. (௬) 

மவன் திசேரிலங்கையானைவென்றமால்வீரமோத । 

நின்றராமாயணகீதில் நிகட்தீதிடுகதைகடம்மில் [ம் 

ஒன தினைப்படித் தோர்தாமுமுமாதீதிடக் கே.ட்டோர்தாமு 

நலிறிதுவென்றோர்தாமும்சரகமதெப்திடாசே. (௪) 

இராகவளிகதையிலொருகவிதன்னி ல் 

ஏகபாததீதினையுரைப்போர் 

Lig £வருமலசொனுலூனிலவனும் 

பன் முறைவழுத்தவீத்திருநீ ௮ 

புராகனமறையுமண்டர்பொற்பதமும் 

பொன்றுதாளதனினும்பொலன்ரு 

அராவணையமலனுலசெனும்பரம 

டததிஇனையணுகுவரன்ே, (௫)



[= 

Garp 

இஉரம்பினிராமவென்றோரும்கர் 

நிற வரென்ப நிச்சயமா Sadi cir 

, மறுவின்மாச்க தைகே ட்பவர்வைகுற்தம் 

பெறுவரொன்பதுபேசவும்வேண்டுமோ, (௯) 

அ௮ன்னதானமகலெதத்றானங்கள் 

கன்னிதானங்கபிலையின்கானமே 

சொன்னதானட்பலமெனச்சொல்லுவர் 

மன்னிசாமகதைமறவார்க்கரோ, (௪) 

பேறு, 

அதியரி யோதமதராயணர்திருக்கதை 

அறிநீதனுகெம்பாவுவோர் 

நீதியலு போகதநெறிநின்றநெரநொளதி 

னிதநீ.அசெகதண்டமு மூச் 

சாதிபர்களாயரசுசெய்_தள நினை 2 S$ 

கிடைத்தருள்பொ.றத்.தமு.டி.வில் 

சோதிவடிவாயறிவில்முதீதிபெறுவாரென 

வுரைத்தசுருதித்தொசைகளே. (௮) 

Ca mre 

இனையதற்காசைமுதிஅமெழுதிஜஞோர்வியந் தோர்கந்றோர்[போர் 

வினைய அதல்னைச்சொல்வோர்ச்கரும்பொருள்கொடுத் தக்கேட் 

கனைகடற்புடவிமீதேகாவலரீக்கரசாய்வாழ்ர் 

வினையமதறுத்துமேலாம்விண்ணவலபதத்திற்சேரீவார். (௯) 

மைனா 00 இறவை



  
கம்பநாட்டாழ்வார் இருவடி_களேசாணம் 

ஸீமத்கம்பசாமாயணம் 

முதலாவது-பால்காண்_ூம் 
aie» 

முதலாவ.து-சிறப்புப்பாயிரம். 
உலகம்யாவையுத்தாருளவாக்கலும் 

நிலைடெறுத்தலுநீக்க லுநீங்கலா 
அலகூிலாவிளையாட்டிடையாசவர் 
தலைவரன்னவர்க்கேசரணாங்களே. (க) 

சிற்னாணத்தர்தெரிவரு தன்னிலை 

எற்னுணர்தீதரிதெண்ணியமூன்றனுள் 
மூத்குணத்தவரேமுதலோரவர் 

, G2 oor seed Gl sam oC mmr (௨) 
7 

i 
ஆதிய தமரிகியனயாவையும் 

ஒதிஞாலகில்லனவுள்ளன 

சசதமென்பனமெய்தெநிசன்மையன் 
பாதமல்ல அபதீநிலர்பத்றிலார்.  — (ர) 
ண கப சீத வ பவ புல் பட லர சச. கப தச இ. ௪ல் 

ஓசைபெத்றுயர்பாற்கடலத்ரொரு 

'ூசைமுதீறவுதக்குபுபுக்கென wy 
YBOEIP AUD PUY DC pei oH HS 
காசில்கொத்றத்திராமலிகதையரோ, (8)



பாலிகாண்பிக். 

தொய்தினெய்யசொலி னூதிகலுத்றேனெனை 
'வைதீவைவின்மராமரமேஃ்தொளை 
எய்தவெய்தவநீகெய்தியமாக்கதை 

| செட்தசெய்தவன்சொன்னின்றதேயததே. இ) 

  

வையமென்னையிசமவுமாசெனக் 
கெய்தவும்மிதியம்புவதியாசெனில் ஐ 
பொய்யில்கேள்விப்புலமையினோசீப௪ஃ 
தெய்வமாக்கவிமாட்சிதெரிச்சவே:” (2). 

தேவபாடையினிக்சதைசெய்தவரி 
மூவசானவர்கம்ரமுளுமுறீதிய 
சாவினாருரையின்படரான்ற மிழ் 

டர வினாலிஅணர்தீதியயண்பரசோ, (9) 

அழறையடுத்தவிரு 2சததொகைக்கவிக 

குதையடுத்தசெவிகளுக்கோதில்யாந் 

சஹழையடுததவசணநலிமாச்செவிட் 

பழறையடுத த தபோலமென்பாவரோ. (௮) 

முதீதமிஜ்தி அழையின்டகுறைபோடிய 
உ கமக்கவிசட்கொன்றுணர்கி தவெல் 
ப/தீதர்சொன்னவும்பேதையர்சொன்னவுஃ 
பத்தர்சொன்னவும்பன்னட்டெ௮அபவோ. (௯) 

அறையுமாடரங்கு.ம்மடப்பிள்ளேைகள் 
தீறையித்கீதிடித்தச்சருங்காய்வரோ 
இறையுஞ ரனமிலாதவெல்புவ்சவி 
முறையிலூலுணர்த்தாருமு னிவரோ. 2 (௧8) 

ட் GO mia scr agp ep Oriel are ரர 

தீடையினில் அயர் சாயகன்றோத்ததீதின். 
இடைதிகழிர்தவிராமாவதாரப்பேர்தி 
தொடைநிரம்பியசோமமாக்கதை 
சடையன்வெண்ணெய்ரல்லூர்வயிக்2.தீகதே.(௪௧) 

பாயிரமு தீதும். 

'அடரிருவிரு3கம்-௧௪. 
- rom Home



2-2 SIM Baie awib- 

ஆசலம்புரியைம்பொதிவாளியும் ‘ 
காசலம்புமுலையவர்கண்ணெனும் 
அசலம்புதெரியின்புறஞ்செலாக 
கோசலம்புனையாிஉணிகூறுவாஃ, (௧) 
நீற ணி ஞீ தகடவுணிறத் இவான் 
ஆற ிச்அசென்றார்கலிமேய் தி.தகதி 
Cem ணிறிசயுலைத இருமங்கைதன் 

oi" ணிம்சவல் மேனியின் 8 ண்டவே, (௨) 
Linings ம்பாரநீசபானுவால் 
18 LOL 168 Lom gy eds வெம்மையை சல்ணிஞன் 
அம்பினாட்டு Oink mack Gok Heir Cine 
இம்பர்வாரியெழுரீசதுபோன்றதே, (a) 

யுள்ளிமால்வரை பொன்னெனநோக்வொள் வெள்ளிவிழிடைவிம்ததெனத்தாரைகள் 
உள்ளியுள்ளவெல்லாமு ae Supine 
வள்ளியோரின்வலங்னெமேகமே, (௪) 

சச (மான ee ர் ரஃ்கிமனுதெகி 
போன கண் டைவேநீதவ்புகமென 
CHT Gor cop யமான்மறையாளர்கைத் 
கானமென்னதீதழைத்தளுநிதீதமே, (௫) 
தல்யுமாகழுக்தாளு மீசமீஇயதீஜ 
நிலைநிலாதிறைநின்ற தபோலவே 
மலையினுள்ளவெலாந்கொண்டுமஷ் டலாஃ 

லையின்மாசரையொதீகசவ்வெள்ளமே, ! 
ஓ 

மணியும்பொன்னும்மயிதீறமை 
ட்பீலியும் 

அணியுமானவெண்கோடுஃம௰ல 
தத ஆ one 

இணையில ரசமுமின்னணெொண்டேகலான் 

வணிகமாக்களையொதிதசல் வாரியே, (or) 

புதிரைத் அல்லது அபொருத்தியும் 2 சன்வளாவியுஞ்செம் பொன்விசாவியுஃ 
ஆனைமாமதவாக்றொடளாவியும் 
பன வில்லைநிகரதிச வாரியே. (ஸி)



ரா பாலகாண்மீம். 

மலையெடுதீ இமரங்களிட்றி தீ_துமா 

லைமுதற்பொருள்யாவையு மேற்தலான் 
அலைகடறந்றலையன் தணைவேண்டிய 

. நிலையுடைக்கவிநீதீதமநதீ நீத்தமே. (௯) 

ஈக்கள்வண்டொடுமொய்ட்பவரம்பிசநீ 
தூக்கமேமிகு நீ தட்டெலிவிலிறியே 
தேஃகெறிம் துவருதலிற்தீம்புனல் 

| air HC S go pie fonds tar tom epi Ln. (௧0) 

டணைமுகஃகளியானைபன்மாச்சளோ 

டணிவரு கதென்விர்தீதிரைதீதார்தீதலின் 
மணியுடைஃகொழு. தோன்றவழ் தான்றலால் 
புணரிமேத்பொரப்போவ துபோன்ததே. (௧௧) 

சவிதன் குலத்செண்ணில்பல்வே, நீதர்தம் 

ப்.ரவுநில்லொ முக்கில் படி. பூண்ட Bo 
சாயுவென்பதுதாய் முலையன்ன இவ் 

உரவுநீர்நிலதி தோங்குமுயிரககசெலாம். (௧௨) 

Cam. BEaran 
கொடி ச்சியரிடி தீ தசண்ணங்ளு ம்குமக்கோ பபர் 
2டுக்குஅசர்சஞ்சத் அரத்தொதோசத்ததாசம் 
ச0ஃசையார்வேங்கைகோல்குபச்சலைகண்டில்வெண்ணெய் 

அடுக்கலினடுதீ சதீநீதேன இிலொடுநா௮மன்றே, (am ) 

எயினர்வாட்சீராரப்புமாரியினிரியல் போக்கி 

உயின்வயினெயிக்திமாதர்வயிறலைஃதோடவோடி 
அ.பின்முகக்க ணையும்வில் லும்வாரி க்கொண்ட லைசீளுநீரால் 

செயிஜதிதீ்கொத்றமன்னர் 8) சனையைமானுமன்றே, (௧௪) 

செதிந.றுநீதயிரும்பாலும்வெண்ணெயுஞ்சேரீ தநெய்யும் 
உறியொவொரியுலுஇகுரு்தொமெருதமுத்தி 
மதியுடையாயர்மாதர்வனை அகில் இத aan 

பொதிவரியரவினபிம்புனிதனும்போலுமலி ற, 

கதவினைமுட்டிமள்ளர்கையெடு sorte Daan 
அசலணியோடைபொகிகுகாவரிவண்டுகிண்டத் 
கிதைமணிஎத்திவுற்தித்த கிபிதத்தடக்கைசாய்தீது 
மதமமையாளை பயலினட ரத, செல்றடைதீததன்றே,



pu பட்டுப்படலம். ௫ 

“முல்லையைச் குகிஞ் சியாக் கமெருததீதைமுல்லையாக்கிப் 

புல்லிய ப் தறன்னைப்பொருவருமருதமாக்கி 

எல்லை பாருள்களெல்லாமிடைதமமொறு 'நீராறீ 
கெல் ஓஆசதியித்செல்லும்வினையெனச்சென்றதன்றே, /(௧௪) 

    

காசி தகான்மள்ளரவெள்ளக்கலிட்பறைகறங்கக்கைபோய்ச் 
சேர்தீதறீர்தீிதிவலைடொன்னுமுதிதொடுதிரையின்விட 
நீத்தமாந் தலையவாகிநிமிர்ந் தபார் இழியநிண்டு 
கோத்தகாலொலிதினொன்றகு லமெனப்பிரி நிீதவன்றே. 1௪.௮) 

சல்லிடைப்பிறர் துபோநீ அகடலிடைக்கலநீதறீத்தம் t 
எல்லையிலிமறைகளாலஓமியம்பரும்பொருளீதென்னத 
தொல்லையினொல்றேயாகத் துறைதொறம்பீ* சகும்204ி [Gp 
டல்பெகுஞ்சமையஞ்சொல்லும்பொருளும்போற்பரந்த sbi 

. (௧௯) 
காணுருசோலைதோ௮ஞ்சண்பகக்காடுதோறும் 
போதவிழ்பொய்கைதோறும்பு தமணற்றடங்கடோறும் 
மாதவிவேலிட்பூகவனநர்தொறும்வயல்கடோறும் 

'ஒதியவடம்புதோற௮முயிரெனவுலாயதன்றே. ் (௨3) 
உ-வது- அறி௮ட்படலம்முற்௮ம் ஆ திருவிருத்தட் | ௬௧] 

கம்பசாட்டாம்வாரீதிருவடிசளேசாணம், 

௩-வது, நாட்டுப்படலம். 
வாங்கரும்பாததான்கும்வகுதீதவான்.மீகியென்பான் 
தீங்கவிசெவிகளாரத்தேவரும்பருகச்செய்தான் 

அங்கவலபுகழ்றீ ததாட்டையவ்டுபனுநதீவீமா நீதி 

மூங்கையான்பேசலுத்முனென்னயான்மொழியஓற்தேன்...(2) 

வரம்டெலாழமுதீதநீதத் தமடையெலாம்பணிலமாநீர்க் [சோ 
கு_ம்டெலாஞ்செட்பொன்மேதிக்குழியெலாங் கழுநீர்க்கொள் 
ப.ரம்பெலாம்பவளஞ்சாலிப்பாட்பெலாமன்னம்பாந்கரிக் 

ஆம்பெலாஞ்செத்சேன்சத்தச்சிவெலாங்களிவண் ட்டம். (௨) 

ஜே £யாரவமள் ளராலைபாயமலையாலைச் 

“"ரயோசைவேலைச்சங்குவாப்பொங்குமோதை 

veo தமர நீரிலெருமைபாய் துமனியின்ன 

op sls so Wehr oui Gor oH sack, (ட 

௨,



௬. பாலகாண்டம். 

தண்டலைமயில்களாடதீதாமரைவிளக்கழீதாங்கக் 

கொண்டல்கண்முழவினேங்கக் கு.வளைகண்விழித் அசோக்கத் 

தெண்டிரையெழினிகாட்டதீதேம்பிழிமகசயாழின் 

வண்டுகளினி அபாடமருதம்வித்திருக்குமாே தா, 

தாமரைட்படுவவண்டுதீதகைவருநீதிருவுமீதண்டார்க் 

காமுகரீப்படுவமாதர்கண்சளுங்காமனம்பும் 
மாமுடத்டடுவவாரிட்பவளமும்வயங்குமுதீறும் 

ராமுதற்படுவமெப் புசாமழூத்டொரு ஞமன்னோ,. (டு 

நீரிடையுதங்குஞ்சங்கநிமலிடையுறங்குமேதி 
தாரிடையுறங்கும்வண்டுதாமரையுறங்குஞ்செய்யாள் ப 
தாரிடையுறங்குமமைதுறையிடையுறங்குமிப்பி 
போரிடையுறங்குமன்னம்பொழிலிடையுறங்கு ர்தோசை. (௯) 

படையமவெ முநீதபொன்னும்பணிலங்களுயிரித்தமுதீ தும் 
இடதியடாம்பிற்காநீஅுமினமணித்தொகையுதெல்லும் 
மிடைபசுங்கதிருமீனுமென்றமைக்கரும்பும்வண்டும் 
கடைசியரீமுகமும்போதுங்கண்மலர்தீதொளிருமாதோ. (௪) 

தெள்விளிியாட்ப்பாணர்தேம்மிழிசறவமா நீதி 
வள்வி௫ிகருவிபம்பவ யின்வயின்வழங்குபாடல் 

வெள்ளிவெண்மாடகத் தம்பரீவெயில்விரிபசம்பொறிபள்ளி 
எள் ளருங்கருங்கட்டோகையின்றுயிலெழுட்புமன்மே. (4) 

ஆலைவாய்க்கரும்பின்கேனுமரிகலைப்பாளைத்சேனும் 
சோலைவாயீக்கனியின்றேனுற் தொடையிழியிருலின்றேனும் 

மாலைவாயுகுத்ததேனும் ம்பிகர்தோடிவர்க 
வேலைவாய்மடுட்டவுண்டுமீனெலாங்களிச்குமாதோ, (௯) 

பண்கள்வாய்மிழற்றுமில் சொற்கடைசியரடர ந் துநீண்ட 
கண்கைகான்்முகம்வாயொக்குங்களையலாற்களையிலாமை 
உண்கள்வார்கடைவாய்மள்ளர்களைகல £ுலாவிநிற்பார் 
பெண்கள்பால்வைத்தநேயம்பிழைப்பரோசிறியோர்டெ த்ருல். 

. ௧௦ 
புஅப்புனல்குடையுமாதரீபூவொடுநாவிபூதத ் ் 
கப்பு AG யசாுந்சருங்கடறீறரக்கமென்ளான் 
மதுப்பொதிமமலைசசெல்வரயீவ ரட்கடைக்கண்ணின்மை தா 
விதப்பறதோக்கு மன்ஞார்மிருதியைவிளஎம்பலாமே. 1



நாட்டுப்படலம். ள் 

பெண்டளச்கஜ்வைச்சேறுங்குங்குமவிராமென்சாழீ தும் 5 
te oman SUM Age Q & 8 > ர Cig ° e குண்டலக்கோலமைந்தர்குடைந்தநீர்க்கொள்ளைச் சுற்றில் 

தண்டலைட்பரப்புஞ்சாலிவேலியும் சமிஇயவைப்பும் 
வஷ்டலிட்டோமெண்ணுமதகரமொய்க்குமாதோ. (௧௨) 

சேலு ண்டவொண்களுரிற்தி ரிதின்றசெங்க ரஒன்ஓம் 

மாலுண் டசளினப்பள்ளிவளர் த்தியமமலைட்பிள்ளை ; 

மாலுண்டசேற்றுமேதிசன்றுள்ளிக்கனைப்பச்சோர் ற்கு 

பாஜுண்டுதுயிலட்பச்சைதீதேனாதர்சீர்டடும்பண்ணை: (6m) 

குயிலினம்வ.அவை செய்யக்பிதூட்டைச்குனிக்குமஞ்ஞை 
அயில்விழிமகளீராமமசங்கிலுக்கழகுசெய்யப் ! 
டயில்சிறைய ரசவன்மைபன்மலர்ப்பள்ளிநின்றும் 

அயிலெக்2 அம்பிகாலைச்செவ்வழிமுரல்வசோலை. (௧௪) 

பொருந்தியமகளீரோடுவ 'வையிதிபொரும் வாரும் 
பருநீதோடுநிமல்சென்றலினவியலிசைப்பயன்றுய் ப்பாரும் : 
மரும்தினுமினியகேள்விசெவியுறமா நீ. துவாரும் ் 

விருதீதினர்முகங்கண்டன்னவிமாவணிவிரும்புவாரும்.ஈ (௧௫) 

கறுட்புறுமனுங்கண்ணிற்செவட்டஅஞுடமிங்காட்ட 
உட்புஅபடையிறீறாஃகியுஅபகையின் றிச்சறி 
வெறுட்பிலகளிட்பில் வெம்போர்மதுகையவிசவாழ்க்கை 
மறுப்படவாவிபேனவாரணம்பொருத அவாரும். (௧௬) 

'எருமைதா€றசெங்கணேற்றையோடேற்றைற்றத் : 

    

அருமிவையெல்னதீதாக்கியூமூறதெரு 2 குயொல்ருய் 

விரியிருளிரண்டுகூருப்வெகுண்டல வஅ்திம்நாக் 
௮ரியினங்குஞ்சயார்ப்பமஞ்சறவார்க்ன்றாரும். (௧௪) 

முள்ளனாமுளழிவெளிவி ஜூளையிறஞுதி அம்பொன்னும் 
த்ள்ஞு.மமணிகள் pb தீச்சலஞ்சலம்புலம்பச்சாலில் 
_திள்ளிமீன் ற உப்பவ ரமைதலைட்டைசுரி ட்பதீதாம்பி 

ணுள்வசாலொளிட்பமள்ளருழுபகசெப்புவ ரும். ் (௪.௮) 

ரந அழமுக்சனியினானாமூ திரையின்முழுத்ததெய் ॥08 

௪௪ றி தயிர்க்கண்டங்க ண்டமிடையிடைசெதிரீதசோ baa 

5558 HRs அகாழும்விருந்தொடுத் சம போடும் 

ஜி்சனமுத௫ன்டியமில்வறமமஇகிவிக்கும். (85) 

 



ி/ பாலகாண்டம். 

முறையதிழ் தவாவைறீக Slap னிவுழிமுனிச் ஓவெஃகும்” 
Qovus நீ அுயிர்க்குரல்கு மிசைகெழுே வு சீ தன்காக்கப் 
பொறைதவிர்த் அயிக்கு, ந்தெப்வட்பூதலம்தன்னித் (பொலினின் 
திறைடரஞ்சொரிறி நீ துவங்கதெடுமு துசாற்றுதெய்தல், (2,0) 

எறிதரூமரியின்ச 26 பெ துவ்னிட்டபோர்கள் [ர் 
௦ a oy கற்பவர் 4 

குத்தரல்போ ரகம வரவா ர்கொல்ற தெற்ஞுவை கள்செய்வா 

வ *4ருதவிமிக்கவிருர் துணமனையினுய்ப்பான் 
தெதிகளு ரல்புதையட்பண் SABO அமண்ணெளியஐர்வார்.(உ௧) 

      

  

சுதிரிபமிவெயலி இள்ளகடிசமல்பொழிலி BU ar 
முதிர்பலமாதீதினுள்ளரு.ிரைகள்பறவினுள்ள 
பதிபகொடியிலுள்ளபடிவளர்குழியினுள்ள 

ம.துவனம்லரி ற்கொள்ளும்வண் டெனமள்ளர்கொள்வார். (௨௨) 
வேறு, 

பருவமங்கையர்பங்கய்வாண்முகத் 

அருவவுண்கணையொண்பெடையாமென? - 
4 ருதியன்பொகசொருதீஅவைகலும் 

மருதலேலியின்வைனெ௨ ண்டசோ. (௨௩) 

வேளைவெல் தச்ச யெ்வெம்புலை 

ஆளைதின்்௮முனிற் BO wasn tired 
 பாளைதநீதம துட்டருகிட்பரு 
வாளைநின்௮அமதர்க்குமருங்கெலாம், (௨௪) 

ஈர நீர்டடி.றீ.திரீநிலகீதேடில 
கார்களென்னவருங்கர௬ே oils 

உளரினில் றகஹினளி டவண்மு லை 
சாரைகொள்ளத்தறைப்பனசாலியே, , (௨௫) 

  

முட்டிலட்டின்முழங்குறவாகயெ , 

' தெட்டுலைக்க முறி ர்தெடுநீத்தந்தான் 
் பட்டமென்கருகோங்கு படிப்பைபோய் 

நந்தர் 

.நட்டசெற் செலிஞவளர்க்குேே LDe (௨௬) 

சூட்டிடைத் அணைத்அாதிறவாரணம் 
OID Senn nm, 

கசைசான்மணி    
் கூட்டினும்4குற % ௪ ் ec: பாமர SY neat)



நாட்டுப்படலம். ௯ 

சோயும்வெண்டயிர்மதீதொலிுள்ளவும். கூட பாவப் 

யவெள்வளைவாபய்விட்டாற்றவும் 
"தேயு அண்ணிடைசென் அவணக்கவும் 

பனை ப அவார், (௨௩௮) 

குத்தபாகுசொழிப்பவர்கோணெதி, க 
கநீதிலாதகருங்கனுளைச்சியர் 

திலார மூக தீ அதம்முன்றிலிதீ 

Se OES மத்தம்” (2.6) 
‘ec 44 

} 2 வமெ்திணை வை. gio S&leor 
tire ogres er 1026 1.3 Been red 

உருமிடித்தெனதீதாக்குனமொல்லொலி 
' வெருவிமால்வரைச்சூன்பழைமின் னுமே. (௬௦) 

இனைச்சில ம்புவதீஞ் Ole raglan ii இளி 

weary ஊிலம்புவசாகிளவண்டுபூம் 
னக்சிலம்புவபுள்ளினம்வள்ளியோர் 

பனைஃலெம்புவமலகலவள்ளையே- (௬௯ ) 

   

     

சலீ றுடைப்பி.ிநீக் கக்களிற் தின ; 
வன்ஜொெடர்ப்படுக்கும்வனவாறிசூ3 

குன்றுடைக்குலமள்ளர் SEG re 

இன்றுணைச்களியன்ன19ரிக்குமே. (௬௨) 

வள்ளிகொள்பவர்கொள்வனமாமகணி 
அள்ளிகொள்வன தூங்கியமாங்களனி 

புள்ளிகொள்வனபொன்விரிபுன்னைகள் 

பள்ளிகொள்வனபங்கய2தன்னமே. (௬௩) 

கொன்றைவேயிங்கும நிகோவலர்முலவீதிலிதி 
கன்அுறக்குங்குர்வைகடைசியர் 

புவ்றலைப்பனங்காப்புடைபயோதாச் 
சென்றிசைகீகு நுளைச்சிய/ செவ்வழி; (௬௪) 

சேம்புகால்பொரச்செங்கழுதீர்க்குளத் 
அரம்புகால ச்ச்ரி்வளைமேய்வன 
காம்புசால்பொர்ச்கண்ணசன்மால்வரைப் 

டாம்புமான்றெனப்டாய்பசிறிதேேறலே, ॥ (௬௫)



க பாலகாண்டம். 

டெருநீதடங்கட்பிறைறுதலார்க்கெலாம் 

படொருழ் அசெல்வறுங்கல்வியும்பூதி கலால் 
வருறீதிவர்தவரீக்கேலும்வைகதும் 
Nims அமல் நிவிளைவன யாவையே. 

| பிறைமுகதீதலைப்பெ.்பிரும்புபோத் 

குறைத்தித்திரஸ்குட்பைபருப்பொடு 
' நிறைவெண்ழுதீதினிற ததரிசக்குவை 
உறைவகொட்பின வட்டிடம்தோறெலாம். 

௪ 
“லஞ்ச ரகீகுநிதியங்கணம் இலா 
நிலஞ்சுரக்கனாநிறைவள நன்மணி 
Gan Gr, சுரக்கும்பெறுதறீ கரியதங் 

ருலஞ்சரக்குமொழுக்கங்குடிக்கெலாம். 

அடறிறமிலலையொர்குநிறுமிலாமையால் 
*்றமில்லைதஞ்சிந்தையிக்செய்கையால் 
ஆதிறனல்லமைல்லஇலாமையா ல் 
ஏ.ற்றமல்லஇிழிககவில்லையே. 

(தெறிகடறீ அபாரத் தனதீதி மே 
சுூறியமிரீதனகுங்குமக்தோள்களே 

அமியமங்கையர்தேயுமருங்குலே 
வெதியவுட்மவர்மென்மல ர்ஜ் கூற்துமேே, 

அகிலிடும்புகையம் to Gadi yo 

தகலினாலைநறும்புகைநான்மறை 
ட கலும்வேள்வியிற்பூம்பகையோடளாய் 
மூகிலிலிவிம்மிமுமங் கெவெங்கனும் 

(2வது. 

(௬௬) 

(mor) 

( Fa} 

(௬௯) 

(#0) 

(௪௪) 
இயல்புடைபெயரிவனமயின்மணியிஜையின் 
வெயில்புடைபெயர்வனமுலையவர்குமல்போழற் 
பயல்புடைபெயர்ீவனபொழிலவரீவிழிபோதீ 

(௪௨) கயல்புடைபெயரிவனகடிகமழ்கமனி. 

இடையிறமகளிா களெதிபுனன்மககீ 
குடைபவர் அவரிசமலரீவனகுமுதம் 
மஉடைபெயரனமொன௨ சடையிளகக்... 
ஃடைசியாமுகமெனமலரீவனகமலம். (on



நாட்டுப்படலம். 

விதியினை சகுவ்னவயில்விழிபிடியின் 
கதியினை தகுவனவவர் நடைகமலப் 
படொதியினை,சஞூவனபுணர்டூலைகலைவாம். சர 
மதியினை சருவனவனிதைய Peron th. (௪௪) 

டகவினோடி.சலுவபடரீமணிமடவார் 
sade eos லஓுவதளிவளரிள நீரி 
அகிலினோடிகலவசதைபுரைதுரைகார் ் 

முகிலினோடி.கவகடமணமுச சம், (௪௫) 

காசொடுதிகர்வனசடி பொழில்கமனிப் 
போசொடுதிகரீவனபுணர்முலையணைசூு 
நீசொடுநிகச்வனநிறைகடனிதஇஅசால் 
உளசொடுநிகரவனவிமையவருலகம்,. (௪௬) 

தென்மலையல்லன நிரைவருசசஎம் 
சொன்மலையல்லனதொடுகடலமிர்கம் 
தன்மலையல்லனததிதரு நிதியம் 
பொன்மலையல்லனமணிபடுிபுளினம். (௪௭) 

ப.தீனையிளையவரீபயிலிடமயி லூரி 
கநீதனையனையவர்கலைதெரிகழகம் 

சநீதனவனமலச்ண்பகவனமாம் 

5 தீதனவனமலநறை*டற்வம். (௪௮) 

கோகிலதவில்வனவிளையவரீகு சலைப் 
பாஇயல் களவிசகளவர்பயபெெடசகே 

கேகயநவில்வன களரிளவளையின் 

நாகுகளாுமிந்வனதகைபுரைதரளம். (௪௯) 

பழமையர்தமனையனபமறறைறுகரும் 

உழமவரீதமனையனவுமுதொழில்புரியும் 

பம வர்கமனையவனமணவொலியிசையின் 

கிலவர் தரமனையனகடடில்வளையாஃ. (௫௦) 

கோதைகள்சொரிவனகுளிரிளதறவம் 
பாகைகள் சொரி வனபருமணிஎனைகம் 

ஊதைகள்சொரிவனவுறையுஅமரூதம் 
அாகதைகம்சொரிவன சொிறுகரிகவிகள், (இக) 

hb



GO. ப்லகா்ண்ட்டம். 

வேறு; 

இடங்கொள்சாயல்கண்டிளே ரீரிதையோல் 

தடங்கொள் ரிவி ris Loan Cols g oT Give 

வடக்கொள்பூண்முலைமடத்தைமாரொடும். 

தொடர்நீ அபோவனதோகைமஞ்ஞைகள். (௫௨) 

  

     ய் 

    

வண்மையில்லையோர்வ அமையின்மையால் 
இண்மையில்லைசேர்செறுனீரின்மையால் 
உண்மையில்லைபொய்யரையிலாமையால் 
வெண்மையில்லைபல்கேள்விமேவலால். (இ) 

எள்ளுமேனஅ.மி௮ங்குனு எ சாமையும் 
கொள் ஞங்கொள்ளையிற்கொணரும்பண் ண்ட யூம் 

அள்ளலோங்க Bo 3B இன்பண்டியும் 
தள் ன தீர்மையித் rhs iin siete. (௫௪) 

உயருஞ்சாரீவிலாவுயிர்கள்செய்வினைப் 
' பெயரும்பல்கதிபிறக்குமாறுபோல் 
௮!ிருந்தேனுமின்பாளுமாயஞாதீ 
தயிரும்வேரியுந் தலைமயங்குமே. (௫௫) 

கூறுபாடலுங்குமவின்பா, லும் 
ளே.௮வேுதின் நிசைக்கு தவி திவ rus 

அனுமானும்வறீ தெதிர் நீரி பென்ச் 

ன் ,அம்வேள்வியு நீதலைஃயங்குமே. (௫௬) 
   

மூல சிதனுக்குஅமூரித் சேர் 
Bit & S) cap & கு௮ம்பறையு மீ தண்ணுமை 

௮154 இறமுக்குஅம்விளியுமள்ளரதம் 
வர்ககிதீறாக்குறுமொலியின்மாயுமே (இள) 

கார லியைம்படை குழுவுமா ர்்டை 

மாலைவாயமுகொழுகுமக்களைப் 

பாலினாட்டுிவார்செங்கைதீ பங்கயம் 
வரல்திலாவறக்குவிவமானுமே. (௫௮) 

மடாற்பினின்ஐ ன யொலிவயபொய்யிலா 
HOG alles mer bEGior sa rit 
அ ்னின்றனவறங்களவ்ன வரி 
2ம் னென்ன காலமாரியே, (௫௯)



» 

நாட்டுப்படலம். | SB, 

அன பளிப்। j 

ள்   சோலைமா நிலீறீ துருவியாவொ 
வேலைகண்தொ மீளவல்லவர் 
சாலும்வார்புனற்சரயுவுப் 
காலினோடியுங்கண்டதிலலை ய். (௬௦) 

வீடுிசேர நீர்வேலைகான்மடுத் 

தூடுபேரி ஐ முலைவிலாசலம 

சடமிகோசலமெல் னுங்கோதிலா 
pre Dane கரங்கூறுவாம், (௬௧) 

௩ - வது, தாட்டுப்படலம்முத்றும், ஆ திருவிருத்தம் [௯௨] 
கம்பதாட்டாம்வார்திருவடிகளேசசணம், 

௪-வது, நகரப்படலம், 
Sicounocr சேர்நீததந்பொருளித் சீரியகூரியதிஞ்சொல் 

வவ்வியகவிஞரனைவரும்வட நூன் முனிவரும்புகம்நீத தவரம்பில் 
எவ்வுல்கத்தோரியாவருந்தவஞ்செய்தேஅவானாதரிக்கன்ற 
அவ்வுலக சதோரிழிவதற்கறுத்திபுரிகின்றிதயோத்திமாசகரம்/(௧) 

நிலமகண்முகமோதிலகமோகண்ணோ நிறைநதெடுமங்கல நாணோ 
இலகுபூண் முலைமேலாசமோவுயிரினிருக்கையோ திருமகட்டினி 
ய, மலர்கொலோமாயோன் மாரீயினன்மணிகள் வைதீதபொத் 
Oe 2 Cur at pep iy உலகில் மேலுலகோஜமியினி௮ுஇி யூறை 

புளோயாதென வுராட்பாம், (௨) 

  

உமைக்கொருபாகத் தொருவணு மிருவர்க் கொரு தனிஃ கொ மூன 

ணுமலர்மேற், கமைப்பெருஞ்செலவக்கட 
பரிசம். 

  

Serene FS cin 19. 
லாநகரதுகாண்பால், ௮௨ மப்பருங்காத பிட. துந்து வந் 
தரஞ்சந் திராதித்தர், இமைட்பிலர்திரிவதீ தவலாலதனுச் Guides 
லா வ6 ரியாதோ. (௩) 

அபினி முகக் ர தீமர ier Bremer sos uO tos நிவை யயனா 
wip Gas படிபெரும்பாது மிப்பெ கீதிருசசர்படைப்பா 

மயன் முதற்றெயிவத்தச்சரு நி ததிதமலிதொழிஞுணினர்மறத் 
தார், புயறொம்குடுமிசெடுநிலைமாடத்தி ம்கார்புகலுமாறெடனோ, 

புண்ணியம்புரி ரீசோர்புனாுவஅ துறக்கமென்னு ப்கருமறைப் 
'பொருளே, மணணிடையாவரிராசவனலீதிமாதவ மறஃதொடும் 
வளர்திதார், ஒன ணருங்குணத்தினவனினிதிரும் திவ்வேழுலசா 

Gio ஒஸ்ணனுமோவதனிள்வேறொருபோச மூறைவி 
டமுஸ் டெனவுலாத்தல், (௫) 

  



து யபால்காண்டம். 
ய ஞி ட ஸ் t wi ச re 

தங்குமக்கொருளாதிகரும்முநீதிணைபாதிசம்பகைப் புலன்களை & 
தவிர்க்கு (டி பொங்குமாதவமுஞானமும்புணர்தீ @ SIT LT ar &G 

ம்பகலிடமான, தெங்கண்டுு உ பிறநீதாண்டஎப்பருங்காலர்திரு 
வின்வீ்திரு ர் அ க, அங்கண்மாஞாலத்தீந்தகரொக் 
குல்கொ்ன்னகா மார் தாட்டு ஈதோ. (௯) 

அச் செலாபவணவணியெலாமவணவரும்பெறன்மணியெலா 

மவண, புரசைமாலகளிறம்பசவியுகிதேரும் பூதலத்தியாவையும 
வணடி விரசுவார்முனிலம்விண்ண ரியூத்தர்விஞ்சையர்முதலினோ 
செவ்ரும், econ ler ig ha IO) Ny LTSS Qs குவமைதானரித 
சோவுளதோ, , (௪) 

நால்வகைச் ச.ஐ.ரம்விதிமுறைதாட்டி தனிதவ வுயரி.ரீதனபனி 
தோய், மா ல்வமாக்குல ல் தின்யாவையுமிலலையாதலா ஓவமைமதீ 

தில்லை, நூலலலனாதீதொடர்நீ தபயத்தொடும்பமகிறுணங்கிய fil 
aampemiGa, Curmamsssaear MUIAG @ Out s5G)soir 
னலாம்பொலிமதிபிலமய. ” (௮) 

மேவருமுணாவு மூடிவிலாமையினால் வேதமுமொக்கும்வி 
ண்புகலால, தேவருமொக்குமுனிவருமொக்குநீதிண்பொறரியட 
ஃகியசெயலால, காவஷித்கலையூர்கன்னியையொக்குஞ்சூலத்தாதி 
காளியையொக்கும், யாக்வயுமொக்கும் பெருமையா லெய்தநீ 
கருமையால்சனையொக்கும். (௯) 

buy Lu 

பற இரனிழீதியையூட்டியவனையடடருகர்டங்சயச் செங்கால் 

வஞ்சுடோன்மருங்குல குரும்பைபோறசொல்ஷை வரங்குவேப் 
வைதீதமெல்பணைதுதாள். அஞ்சொலார்பமிலும்யோத்திமாத 
கரினமருடைத்தன்தீதனவறிவான், இஞ்்சிவாஜேோங்கி ய்டையவ 
ருலகங்க[ஓயவெழுதீததொத் அளதே. (௧௦) 

கோலிடையுலகமளத்தலிநீபகைஞர் மூடிதீதலை கோடலின்ம 
னுவின், நானெதிதடக்குஞ்செவ்வையிலி யார்ஃ்குதோக்கருங்கா 
வலிலீ வலியின், வேலெ ிவாள்விற்பயித்றலின்வெய்ய GLEE 

யின்வெலறீகருவலதீதில், சால்புடையுயரீவித் சக்கரநடதி துறந்த 
ன்மையின் றலைவொ தீ அளதே. Behe d ted 

சினததயில்கொ? ள்சிலைமமுதீதண்டுஷ்கிர் நிக்கல 
சூ கனத ட்புருதிதிவெருவழுக்வள் சல்வஸ்றிலை னி ர 

Ga@ar gas , இனத்தையுமுவண்திதின்றயையுமியஙிஞுங்காலையு 

மிசமலநினைவா,ி, மனதீதையுமெதியும்பொதியுளவெல் முன மறி 
தினியுண ரித் ௮அவதெவன., +o (௧௨) 

ஆணினும்பகமேயமையுமெலன்றினைய பொற்யினி டி... Th ONLY 

    

   

    

    
         

  

       

    

ரக படியாணசொண ”உசைக்குமிருள.விமைக்கு॥ த்ன்கு ல் 
| 3 ட o ர ரூ ௬ ௫ தளிமுபாட சேணையுங்கட ர தசயையுங்கடறீ து. இகிரியஞ் செர்



சகாப்படலம், ௧௫ 

    தனிஃ்கோலும், ஆணைப்புல்க 5 sid ம் ere hie உ யம்னவியற் 
றியதன் றே. (௧௩) 

௮/2 oriorinG sysemparda conti te, ரூ bog கன 9 வக.ம் 

பெலிவிலைமசளீ£மன மெனக்2த்போய்பபுலிகவி௦ பெனத்தெளி 

Nir Ae, சன்னிய/லருத்தடமெனயாரிக்ரும்படிவருங்காப்பின 
தாகு, நவன்னெறிவிலக்கும்பொறியெனவெறியுங் கராதததுதவில 

    

௮ற்ற.துராம், (ae) 

& வறு, 

ருது றதங் RIES ாடுமெலலைகாண்டுலா 
நாகமொன்றகன்கிெடங்மகநா௦ே லையா ம் னு [மெலி 
மேகமொண்டு கொண்டெழுதநீ_து விண்டொட ர்த்தகுலிற 

ருகதொம்அுநின்அதாரையம்மஃசித்கணவிசமே. (கடு) 

36சமாமதித்புதத்தகத்தெழு, B evi gl 
கற்திநாறுபங்கயதீதசானமானமாதரார் [ம் 
மூ சீஅவாண்முகங்களுக்குடைநீதுபோன மொம்ம்பெலா 
வற் ழ அபோர்மலைக்கமாமதில்வளைத்தமா னு மே, ௧௬) 

குழ்நீதநாஞ்சில்கூழ்ற் தவாரைசுற்றுமுறிஐபானாலாம் 

போழ் ரீதமாகிடங்கிடைக்கிடற் துபொங்கி _ற்கறுமா 
தாஜ்நிதவங்கவாரியிற்றமிட்ெ rene sey 

ஆம் தியாளைமீதெழுற் ற்திழூ க Jer oC ur gy மே. (௧௭) 

ஈரும்வாளின்வால்விதி/ தீதெயி, ந்றிஎம்பிறைஃரலம் 

    

டேோமின்னிவாய்விரித்தெதிர தகட்டி௦வுதி ten, Deelah 
    

   
      

ங்காஹமா Guha od otlpO errs or BI EN 

(௧௮) போதீசிவற் துசறுகின்றப
ோரரச்சாபோ த ர்க் 

ஆளுமன்னம்வெண்குடைக்குலரிகளாவருங்கராதிதி 
தோளெலாமூலாவு இன்றகுன்றமன்னயாளையா * 

தாளுலாவுபங்கயத்தரங்கமும் தரங்கமா 
வாளுமீவேலுமீனமாகமன்னாசேனைமானுமே: (௧௪௯) 

  

    
விளிம்புதெற்தி( அல துவெள்ளிகட்டியுள்ளுதப் 

பளிங்கருபொழ் ம ளை துறப்படுதீதலில Xo 
sail sah pos ST ea S Ger $50 6 gms | ‘ 
செளிரி ந் ண்ணா  அடுர் ற்று மன்தல்தேவரனுமாவனே ௨௦) 

௮ எனநிற்கலீ இெங்குசூற்டெதீதலா மியை3 
அனி வெறகுழ் கடற் தீதரங்குவியகிமு! பிய ப



Bay பாலகாண்டம், 
        

Quickies aod MP Sto a Gis ear exe dL 
பொன்னில் ceo Ob தீ for யோ oxen (௨௧) 

- எல்லைநின்றவென்றியானையெல்னதி வீறமுன்னமால் 

ஒல்லையும்பர் ராடஎ.ந்ததாலின்மீதுயர்ந்தவால் 5. yy 
'மல்லன்ஞாலம்யாவுநீதிமாறுருவழக்கினால் 
£ீல்லவாறுசொல்லும்வேதரான்குமலீனவாயிலே,. (கலை) 

சாவில்பொற்றலதிதினற், wed ie 
Kot S தகற்பகப் பொ வத் டம் it peel ழ் 

அவியொத்தல்ன்துசேவல கூவவ ந தீணேத 
ஒவிய ப்புருவின்மாடிருக்கஷம்ே 

கல்லடிதீதமிக்கிவாய்பளிங்கரிம் அக ட்டி.மீ 
எல்லிடப்பசும்பொன்வைத்திலங்குபன்மணிக்குலம்_ 
வில்லிடக்குயிற்லிவாள்விரிக்கும்வெள்ளிமாமரம் | 
புல்லிடக்குடதீதிவச்சி ததசால்டொருதிதியோ (ew) 

   

மரகததீதிலங்குடோதிகைததலதீதுவச்சம் 
புராதபுத்தடுக்கிமீதுபொன்குயித்திமின்குலா. 
இண்டு க்க்க்னவ க வறு தீதவோளிமேல் 

Penaltes a) 8G opt தீதமேத்கதி க இன்மீதரோ. (௨௫) 

சற்பொழித்குமேழ் PR eagecngs தென்னதூால் ** 
ஊ.முறக்குவித்தமைத்தவும்பர்செம் irc Caw s g8 
GPa" சீரி BF i Lowell J தச்ம்புதோன்றலால் 

!வாற்தில்க் லக்கொழுநீதைமெளலிஞட்டியல் ன வே.(௨௬) 

  

   ப் வேறு, 

ங்க ஞுங்கரிதெனவெஸ்மைஇற்திய 
சங்கவெண்சுதையடைத்தவளமாளிகை 
லெங்கடுங்கால்பொசமேக்குதோக்கிய 

  

பொங்கிரும்பாத்கடற்றரங்கம்போ ஓமே (௨௭) 

புள்ளி யம்புறவிறைபொரு $ சமாளிகை 
eo ar HE 7 சமனிய soB ame! 

எள்ளருங்கதிரவனிளவெயித்குழாம் 
வெள்ளியங்இரிமிசைவிரிர்தபோலுமே. (௨.௮) 

வயிர தற்கான்மிசைஸரகததி அலாம் 

செயிர mG Rone Oe Bae சி தீகிரம்



  நகரப்படலம், [| . 4 
. னா (ரல ர) | 

உயிர் படெதக்குயிற் நியவும்டர் great வ 

அயிருறவிமைப்பனவளவில்கோடியே, |; (௨௯) 

  

சழ்திரகாறீததீதின்றலதீதசம்தனட் 
பநீதிசெய் தூணில் மேதீபவளப்போதிகைச் 
செந்தனிமணித்.துலாஞ் செதிரந்ததிஸண் எவ 
இந் நீல5தவெண்ணில்கோடியே. (௬௦) 

பாடகக்காலடிபதுமதிதொப்பன 

சேடமாத்தமீஇயன செய்யவாயன 
சாடகதீ தொழிலீன வெ துய்யன 

  

    
     

வாட்கக்தோற்றத்தவளவிலாகன, (௬௪) 

amy fe. 
LS au it ober excl pg Olt 5b அறு தாளி 

' தொக்குடல் றயங்/ 3 ண்ணவரித்மோன்றலால் oo) 

இக்ஞுறநினைப்பினிற்செல்லுரீதெய்வவீ 9 
டொக்க தின்சிமைப்பனவும்பர்் காட்டினும், (௬௨) 

அணியிமைமகளிருமலங்கல்வீரரும் 
தணிவனவறதெறிதணிவிலாதன 
மணியினும்பொன்னினும்வனைநீதவல்ல_து 

பணிபிதிதியன் மனபாங்குமில்லையே. (௬௬) 

வானுறநிமிரீநீதனவரம்பில்செல்வதீ Pad ah | 
தானுயர்புகமெனத்தயங்குசோதிய o's * 
sre ao) 7 Aus 50 Glacier anfled ré 
கேரனிகர்குடிகடங்கொள்ளைசான் றன, (௬௪) > 

  

அருவியித்றாழ் நீ துமுதீகலங்குதாமதீத 
விரிமுகித்குல்மெனக்கொடிவிராயின 
டருமணிக்குவையன்பசம்பொத்கோடிய 
 பொருமயித்கணத்தனமலையும்போன்றன. (௬௫) 

அிலிடுகொழும்புகையளாய்மயங்கின 

முகிலொடு வந றமைதெரிகலாமுமுத் 

பூகலிடுமின்னணிப்புாரப்புபோன்றவே.. (௬௬) 

அடியிடைப்பணைமுலைதீ கோகையன்னவர் 
அடியிலஷைச்சிலம்ப பூண்டசதி.௮மாளிகைக் 

கெ ரடியுடைத்தரளவெண்த்தாவைகசூம்வன 
டிபுடைச்சற்பசங்கான் மாலையே, (௬௪)



பாலகாண்டம். 

காண்வருதெவெரைக்கதலிகீகானம்போல் 
. சோணிமிர்பதாகையின்குமாரீதமை த்தன 
வாணனிமழுங்கிடமடங்கிவைக லும் 

சேண்மதிதேய்வசக்கொடுகடேப்கீகவே, (௬.௮) 

பொன்திணிமண்டபமல்லபூதீதொடரீ 
மன்றுகளல்லனமாடமாளிகைக் 

குன்௮அகளல்லனமணிசெய்குட்டிம 
முன்தில்சளல்லனழுதீஇன்பரீதரே, (௬௯) 

மின்னெனவிளக்கெனவெயித்பிழம்பென தீ? 
அன்னியதமனியகதொழிறஷ ஷ் தவம் 

கன்னிநன்னகர் நிமல்க துவவூர்லிோர 

பொன்னுலகாயதட்டலவர்வ்ன மே, (௪3) 
வொஸ் 

எழுமிடதீசசன்திடையொன்றியெதீபடு 
டொழுதிடைபோதலிற்புரிசைப்பொன்மதஇல் 

அழன்மணிதிருத்தியயயோதீதியாளுடை. 
நிமலெனட்பொலிபுமானேமிவான் சுடர், (es) 

ஆய் நீதமேகசலையவரம்பொன்மாளிகலை 
தர்க்கா தீபகையுண்டமேகம்யபோய்தீ 

நீதமாகடனஅ௮ நீ தாபராறுமேல் 
டாய் தீசகானாயினிலைபகசல்லவேண்டுமோ, (௪௨) 

    

குஒலிசைமடற்தையர் கு.தலைக் கோதையர் 
மழலையங்குமவிசைமகரயாழிசை 
எழிலிசைமட.நீதையரின்சொலின்னிசை 

பழையரீதஞ்சேரியிந்பொருதர்பாட்டிசை, (௪௩) 

கண்ணிடைக்கனல்சொரிகளிறகால்கொடு | 
மண்ணிடைவெஃடிவவேட்குமைந்தர்கள் 
டண்ணைகள்பயிலிடங்கு ஜிபடையங்கரி 
சண்ணமகரூழிகளைச்தொடர்ரஅஅாரப்பன- (௪௪) 

ரீ. ஐசண்டநீதையரீபயிக றுவாரிடை 
AG தவமுதி ?னமவைதிரட் Qari 
95 SOR o Aung Bulls Colt ofr 
£8திரஜெளிகெ.ட FOOL LIL Goer. (eA) 
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அரங்கிடைமட்சிதையசாடுவாரவர் 
கருங்கடைக்கண்ணயில்காமர்செஞ்சினை ் 
உருங்குவமத்றவருயிர்களன்னவர் ! 
மருங்குல்போதிறேய்வன வளரிவகாசையே. (௪௬) ' 

டொழறிவன சோலைகள் பஇியதேன்டலை 
விலை வனதென்றலுமிஞி௮மெல் லன 
அமைவனவன்னவைதுமையகசோடுவோடு 
குஜைவனயிரிர்தவர்கொதிக்குங்கேத் பகையே. (௪௭) 

இறங்கு வமகரயாஜெடுத்தவின்னிசை 
நிதஙகிளர்ிபாடலானிமிரிவவவ்வழி 
கறங்குவவள்வி௫கருவிகண்டு ௫3 த 
"அறங்ருவமகளிசோடோ அங்கிள்ளேயே, (௪௮) 

குதைவ ரிச்சிலைஅசத்கொவவைவாயிச்சியர் 
பத்யுகதீ தொழிலகொடுடமிப்பிலொதன 

தகைமலர்தீதாமரையன்னதாளிளால் 
உதைடடச்செவட்பனவுவுகதோள்களே. (௬௯) 

பொழு அணரிவரியவப்பொருவிலி LOT BERS 
தொழுதகைமடநீதையர்சடர் விளக் Gs oor ey 
பழுதறுமேனியைப்பார்க்முமாசைகெ ரல் 
எழுஅசித் திரங்களுமிடைப்பிலாகவே. (௫௦) 

தணிமலரீதீதிருமகடயங்குமாளிகை 
இண சொளிடரப்பிநின்திருரொப்பன 
இணிகடாசெய்யுடைகிகீவிளக்கமோ 
மணிவிளக்கல்லனமகளிர மேனிய, (௫௧) 

பதங்களித்றண் ணுமைபாணிபண், 
விதங்களின்விதிருறைசதிமிதிப்ப 
மதங்கியரச்ச௫வறா2 அக்காட்டிவ 
சதங்கைகளல்லன பு வித்தார்ளெ, (௫௨) 

முளை ப பனமுஅவலம்மு௮வல்வெதீ தயா 
விளைப்பனவன்தியமெலி bie TO) to 
இளைப்பன நுண் ஊிடையிக்வப்ப மென்ருலை 
இளைட்பன முதி2ொசெம்பொ ஞாமே. (Rm)



பாவல்காண்டம், 

இடையிடையெங்கணுங்களி யருதன 

நடையிளவன்னங்கணளினநீரக்கயல் 
பெடையிளவண்டுகள்ெசமாநீதிடும் 
கடகரியல்லனமகளிர்கண்களே. (Ge) 

தழல்விழியாளியுறீ.துணையுறீதாம்வனை 
. மூஜைவிழைகிரிநிகர்களித்தின் மும்மத 
மலஜைவிழும்லிழுந்தொறுமண்ணுங்கீமுறக் 
குமைவி லவிழுங்கொடித்திண்டேர்களே.(டு௫) 

சீ 

'ஆடுவார்புசவியின்குரதீதையார்ப்பன 
| [44] ற் % © 2) * ற ** லை 9 சூரிவாரிகழ்நீதவதிதொங்கன் மாலைகள் 
ஒயவொரிழுக்குவவூடலூறெக் 
கூவொர்ீவனமுலைகொழித்தசாச்சமே. (@ en) 

இளைட்டமுங்குரங்களாலிவுளிபாரினைக் 
கிளைட்பனவவ்வழிகிளர்மி.கதாளியின் 
ஒளிட்பனமணியவையொளிச மீ தேன் 
துளிப்பனகுமார்தந்தோளின்மாலையே. (௫௭) 

விலக்களுங்கரிமதம்வேஙற்கைராறுவ 
குலஃகொடிமாதரீவாய்குமுததரறவ 
கலக்கடைகணிட்பரு ங்கதாகணாறவ 

மலரீக்கடி தாற௮ுவமகளிர் கூரதலே. (9௮) 

கோ வையிரீதசசொடெண்குதிக்கலாதவதீ 

தேவர்தந் சகரியைச்செட்புகின்றதென் 
யரவையும்வழங்கிட ததிகலியித்தகர் 
ஆவணங்கண்டபினளகைதோத்றதே, (௫௯) 

௮.இர்கமலொலிப்பனவயிலிமைப்பன 
கதிர்மணி லெயில்கால்வமான்மதம் 

மூதிர்வுறக்கமத்வளமுதீதமின்னுவ 
ம.தகரமிசைட்பனீமைந்தரீட்டமே. (௬௦) 

வளை யொலிவயிரொலிமகரவினையின் 
, இளையொலிமுழவொலிகின்னரத்தொலி 
தொளையொலிடல்லியநீ தவைகீருஞ்சும்மையின் 
விளையொலிசடலொலிமெலியவிழ்நுமே. (௬௪)
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ச 
மனைவர்தரு இிறையளக்கு மண்டபம் 
௮: மென்னடையவசாடுமண்டபம் 

உலினருமருமறையோது மண்டபம் 
டன்னருங்கலைதெரிபட்டி மண்டபம்." (௬௨) 

இசவியித்சுடர்மணியிமைக்கு$தோசணக் 

தெருவினித்சிகியனதஇிசைகள் சேண்விளங் ! 
கருவியிடெரியனவாளைத்தானங்கள் 
பரவையிற்பெரியனடாவிட்பந்தியே. (௬௩) 

சூளிகைமழைமுகில் தொடல் கூடிதோரண 
மாளிகைமலாவனமகளிரீவாண்முகம் 
வாளிகளல்ி னவைமலர்வமத்றவை 
அளிகளன்னவர்நிறதீதி ஞாழ்பவே. (௬௪) 

மன்னவர்கமலொடமோறுகொள்வன 

பொன்னணித்தேசொலிபாவிதகாரொலி 

இன்னகையவர்சிலம்பேங்கவேங்குவ 

சன்னியரீரூடை துறைக்கமலவன்னமெ. (௬௫) 

ஊடவுங்கூடவுமுயிரினின்னிசை 

பாடவும்விறலியர்பாடல்கேட்சவும் 

ஆடவுமகன்புனலாடியம்மலர் 
ரூடவும்பொழுதுபோஞ்சிலர்க்கக்தொன்னகர் (௬௭) 

முழங்கு குதிண்ஃடகரிமுன்பினூசவும் 
எழுங்குரதிதிவளியோ GC wey மூங்கு த துவு யாடிரதமேறவும் *,& 
டழமங்கஹோடி ரந தவர்பரிவுதீர்கர 
வழங்கவும்பொமுவுடோஞ்சிலரீக்கம்மாதகர். (௬௪) 

கரியெடுிகரியெதிர்பொருதீகிககைட்படை 
வரிசிலைமுதலி யவழங்கிவாலுளைப் : டர 
பசவியிந்பொருவில்செண்டாடிட்போர்க்கலை 

தெரிகலித்பொழுதுபோஞ் சிலர்ககச்சேணகர்.(௬௮) 

நநீதனவனத்தலர்கொய் துதவ்வியோல் 

வநீதிளைேயவ(சொடுவாவியாடிவாய்ச் 
செறீ தவர மிதர தீதேறன்மாநீஇச்சூ 5 
அ.ர்தலிற்பொழுதுபோஞ்சிலர்க்கவ்வொண் ணகர். ௬௯ 

GF



௦.௨, பாலகாண்டம், 

வேறு. 

நானாவிதமா சளிமாதிரவீதியோடி 
மீனாறுவேலைப்புனல்வெண்முகஅண்ணுமாபோல் 
ஆனாதிம? டதீதிடையாடுகொடிடிக்க ண் மீட்போய் 

வானாஅறிலம் ணிப்புனல்வத்திடதக்குமன்னோ, (௭௦) 

வலி ரோரணங்கள்புணர்வாயிலும்வானினும்பர் 
சென் ஜங் சமேலோரிடமில்லெனச்செழ்பொனிஞ்சி 
குல் ரோங்குதோளா குணங்கூட்டிசைக்குப்பையெல்ன 

ஒலி ரோடிரண்டுமுயர்நிதோங்கினவும்பர் சாண: (௭௧) 

காடும்புனமுங்கட லன்னூடெங்குமாதர் 

ஆடுங்கு ளனாம்மருவிச்சுனைக்குன்றுமும்பர்! 

வீடும்விரவும்மணிப்பந்தரும்வீணைவண்டு . 

டாடும்டொழிலும்மலர்ப்பல்லவப்பள்ளிமலீ னே (௪௨) 

தெல் வார்மமையுத்துரையாழியுமுட்கநாளும் 

வள்வார்முசசம்மதிர்ீமாரகர்வாழுமாக்கள் 
கள்வாரிலாமைட்பொருள்சாவஓமில்லையா அம் 
கொள்வாரிலாமைக்கொடுட்பார்களுமில்லைமாதோ(௭௩) 

கல்லாதுநிற்பார்பிறரின்மையித்கல்விமு நற 
வல்லாருமிலலையவைவல்லால்லா ரூமில்லை 

எல்லாருமெல்லாப்பெருஞ்செல்வமுமெய்தலாலே 
இல்லாரு மில்லையுடையார்களுமில்லைமா தோ. (௭௪) 

சல்வியுளைசீதெழுநீசெண்ணில்கேள்வி 

A oor ar Crd Bub Sais Ges 
சாகறீதமை தீதன்பரும்பிக்தருமம்மலரீ நீது 
போகங்கனியொலி நுபமுதீத துபோ மலி றே, (௭௫) 

TENS : 

  

வ, நகரப்படலம் முற்றும். த இருவிருதிதம், [௧௬௭] 

கம்பதருட் டாறஜ்வராஇருவ ட.களேச. ரணம், 

அ ணதுதடு 2 லு டட 

௫-வது. அரசியற்படலம். 
அம்மாணகருக்கர சன்னரசர்க்கரசன் 
செம்மாண்பூனிக்கே £இலகேழினுஞ்செல்ல தின்றான் 
இம்மாண்ககதைக்கோரிறையாயவிராமனென்னும் 

5) o «a ர n ள் டர 7 மொட்ம்மாஸ்கமலோற்றருதல்லறமூர் தீதியன்ர 4 (௧)



அ௮ரசியற்படலம். ௨௩ 

அதிம்மதியும்மகுஞம்மறனும்மமைவும் 
ஏதின்மிடல்வீரமுமீகையுமெண்ணில்யாவும் 

நீதிர் நிலையும்மிவைநேமியிஷஞோர்க்கு நிலிஐ | 
டாதிம்முழு தும்மிவற்கேபணிகேட்பமன் னோ, . (8) 

மொய்யார்சலிசூம்மு. துபாரின்முகந்நுத்தானக் 
கையாரிபுனலானனையாதனகையுமில்லை ay 

மெய்யாயவேதத் அறைவேச்தருக்கேய்சீகயாரும் 

செய்யாதயாகமிவல் செய் அமறநீசமாதோ,. ~~ (௯) 

தாயொக்குமலி பித்றவமொக்குகலம்பயம்பில் 
சேயொக்குமுன்னின்றொருசெல்கதியும்க்குநிரான் 
சதோயொக்கு மெலினின்மருதநீதொ க்குறுணங்குகெள்வ் 
ஆயப்புகுங்காலகிவெ ர கூமெவர்க்குமனினான், (௪) 

௬தீர தேடற தானிசப்போர்கடலெண்ணினுண்ணூல் 

ய்நீதேகடற்சானநிவெல்னுமளஃகரீவாளால், 

காய் நீசேகடம்தான்பகைவேலைகருதீஅருதிறதீ 
தோய்நீ தேகடநீதான்திருவிக்றொடர்போகபெளவம்.. ௫) 

Cam. 

வெள்ளமும்பறடையும்விலங்கும்வே௫ியர் 
உள்ளமுமொருவழியோட நிஆவத். 

கள்ளரும்பெரும்புகழ்தி P.,, மியயரீ 
வள்ளலவள் ஞஹையயின்மலின ர்மலவ்னனே. (௬) 

   

தேமிமால்வரைமதிலாகநீள்புறப் 
பாமமாகடல்கஇடங்கா சப்பவ்மணி ) bon 

வாமமாளிகைமலையாகமலினதீகுப் 6! 
yAujoCurs Gor gsribCur gyro. (எ) 

“அவரும்வன்மைதேரதி நீனதீட்டலான் 
மேலருங்கையடைவேலுநீதேயுமால் 
கோவடைதெடுமணிமருடகோடியால் 
சேவடியடைற் தபொற்கமநீதேயுமால். (9) 

மண்ணிடையயிர்தொறும்வளரி,ந அதேய்விலிறி 

கண்ணிமல்பரப்பவுமிருளைத்தள்ளவும் 

ஐ. 

  

அண்ணற ண்சகூடைமதியமையுமா or 

விண்ணிடைமஇியினை மிகையிதென் au (௬)



QF பாலகாண்டம். 

4 

6 

வயிரவான்பூணணிமடங்கவ்மொய்பம் பிளான் 
உயிொலாச்தன் ஒயிசொட்பவோம்பலால் 
செயிரிலாவுலகினிக்சென்றநின் வாத் 
உயிரெலாமுறைவதோருடம்புமாயினான், (௧௦) 

குன்றெனவுடுரியகுவவுத்தோளிஞன் 
(வென்நிய ரீதிசரிவெம்பருதியாமென 
ன்ஜஹெனவலகிடையுலாவிமீமிசை 

தின்௮நின்அயிர்தொறுநெடி அகாக்குமே. (sa) 

எய்யெனவெழுபகையெங்குமின்மையால் 
மொய்பொருதஇனவுஅமுமவுதீதோளினான் 
வையகமுழுவன்ம்வநிஞஷஜனோட்புமோர் 
செய்யெனக்காதீதினிதர சுசெய்கிலி ரன். (௪௨) 4 

த்ர ௪ 

டு- வது. ௮ரசியற்படிஅம்நூதி௮௯. ஆ இருவிருத்சம் [௧௪௯] 
கம்பசாஃடாஜ்வார்திருவடிகளே சாணம். த 

  

௬-வது. இருவவதாரப் படலம். 

ஆயவஜெருபகவூனைய நிகர் 
அய்மாமுனிவ?க! அதொல்குலதீ 
தாயருற்தந்தையு நீதிவமுமன்பினால் 

மேயவாலவிகடவுளும்பிறவும்வேஅநீ, (அ) 

   

எங்குல்தீ தலைவ ர்சளிசவிதன் னினும் 
தங்குலம்விளங்குற,ததரணிதாங்கினார் 
மங்குனரில்லெலவாம்பில்வையகம் 
இங்குன*சருளினாலினிதினோம்பினேன். (2.) 

௮௮பதினாயிசமாண்மொண்டு 

உறுபகையொடுக்கியிவ்வுல்கையோம்பினேன் 
பிறிதொருகுறையிலையெற்பின்வையகம் 
மஅகு௮மெலன்பதோர்மறுக்கமுண்டரோ, (௬) 

அருறீதவருனிவருமத்தளைரும் 
வருதீஅதலின் நியேவாட்வின்வைகிஞர் 
இருமீஅயருழக் சொதியினெல்பதோரீ 
AGE Mui ane மெல் 'னகதீதையெலி றனல், (௪) 

 



இருவ்வதாரப் பட லம். உ 

® SY OL 

ம் SB 30027 ஷ் ழூரசறைெ ழேங் 601 (Lp 3 Beam aye, 

அஜிாாசர்தங்கோமகனனையகடஐலும் | 
விரைசெறிகமலமென்பொகுட்டுமேவிய * 
வரசளோருமலி மகி மனஇளனெண்ணினாவ் +! (௫) 

லைகடனவோேோன நீதன் மீமிசை 

மலையெனவிமிதுயில்கிளருமாமுகில் 
கொலைதொழிலாக்கர்தங்கெ ரடுமை இர ப்பெனென் 

mide; pion (hs கரைக் தீவாய் CODEN Ld ( dir ) 

FOR IMA SSI ESAS A Gy Bla Ot Bi toi 
EDA ISADALAE £19817. I 

                

WOLD ST BB patbé Lea Bl 
ff; ‘S ee ei ள் yh. 8 இ ; oye FT an ee bri ( at ) 

a நர் யதி. . rg a At woe ? ் es       

  

வடவராக் eG Aah AAP Rind 

கடரிமண்மண்டபநீ துன்னிதான்மூகக் 

கடவுளையடூதொ மூட? ண்டகா ௫ 

Dis Beir Rerun ouside சோ, (௮] 

LITE ET SOT CB DLT ILI ES STH Ago, 
மேகதாதல்புகுநீதிலங்சைமேயதாள் 
போகமாமலருறைபனிதஜமீட்டக்கி go) 
( ன்ன நீத? ஷ் he ae 5 Sure தள _ { Si) 

| ae D001 Biart ehtn alten fi» 
இருட அகர நீதலையீரைக் தெல் னுமகீ 

கிருவிலிவலிக்கொருசெயலிலி றெ்கல்ச்சிஷீ த & aor 
கருமுகிலெனவளர்கருணையங்கட வி 

பொருதிடாதணிக் வண்ட க்களின் ௧0) 

திரை கேழுபயோதஇதயிலு நீதெய்வவான் 
மரகதமலையினைவழுதீதிதெஞ்சினால் 
கரஈமஉங்குவித் இரு சீகுகாலையில 

பரகழியுணர்தீதவாக் குகுவபண்ணவன. (ee) 

   

  

          

கருமுகிரூமரைக்க TOs gf 
ட.றாசுடரிருபுறதி கேநீதியேடவிழ் ட 
இருவொடும்பொலியூவோ செம்பொகத்குஃ நில் மேல் 
வருவபோத்கஇழலி மேல்வம் ததோலிறினால். (os)



   

    

எழுத தன*2றை மிக்த்திறையுர்சாமமார் 
செழுநீதவிசுகநீதவதிதேவுஞ்சென்தெதிர் 

விழுநீதனர.டி.மிசைவிண்ணு ளோரசொமயிம் 

தொழுத்தொறுந் தொழுந்தொறுங்களி அளங்குவார். (௧௩ 

ஆடின்ரியாரதிகோங்கு மிங்கு மா 

ஒட.னருவகைமா நறவுண்டோர்கிலார் 

விடினரரக்ீகரென்றுவக்ரும்விம்மலால் , 

ரூடினர்முறைரமுறைஅளவதீதாண்மலர். (௧௪) 

பொன்வலஷாயிழிவேதரரிபுயலின்பொதிபூற ப 

என்னையாளஞுடையவன்்ஞெணின்றெம்பிரான், 
செல் னிவான்றடிவுமண்டிபதீதுச் சேர்றீத்ரி 
அலினுஇபொற்பிடமேத்பொலிம்து தோன்றினால் ௪௫) 

வித்யொடுமுளிவரும்விண்ணுளோர்கராம் 
en re ம் டள ல், பனு ளா 

Los, a aL Laat es rape aes ene a ar bn 

wo” ர [ a 

Wreuge. mai susags wip 
்: கொதிகொள்வேலாக்கர்தங்கொடுமைகூதினார். (sar) 

் 
ர் 

     

       

    

ஐயிருதலையினேனுசராரதியாம் 
மெய்வலியரசீகரால்விண்ணுமண்ணுமே 
செய்கவமிம ந்தன திகுவின்யக 
உய்திற மில்லையெல்.றயி£ ப்புவிங்கினார், (௧௭) 

கிட்டச் ப ட்டு ஷி ட் 1 த் 1 , 

எங்கணீள்வரங்களாலசக்கீரென்றுளாரீ 
பொங்குஹூவுலகையும்புடைதீதழித்தனர் 
 இசிக்களுயக்வினிதஇர் ததலில்லையேல் 
துங்குவருலகையோர்தொடியினெல்றனர். (௧௮) 

் 
ந டட உ 4 நத கிட 4 

எல்றனரி_ருமர்திறைஞ்சியேததலும் 
மன்றல் ar allen ct ai Tb Savas Greet 
ARF ae ஷ் 4 wip Ye 6 சீ 6 4 

தநீ.தலை 3 'ததிடர்தணிப்பென்றாகளுிக் 

கெரன்றுநீர்கேண்மெனவுரைத்தன் பீயிஞின். (௧௯) 

வாணுளோரனைவரும்வானரங்களா 

கானினும்வரையினுங்கட கடக்கும் 

சேணையோடவதரித்திரிமின்சென்றென 
ஆலனைமலா,$தனனருளினாழியாகி, “9”, (௨௦)



திருவவீதாரப்படலம். oo 
tavbe 

ஷ் a 1 OVEO* ° 

மசரதமனையவர்வாமும்வர் நீஷமோர்ர அட 
Cnn 

திசாதகணைகளானீறுசெய்யயாம் கட் 
கசீர்தறாரகமாக்கடல்கொள்காவலன் “பு oe 3 

தீசரதன்மதலையாவருஅுற்தா.ர ணி, (உகு ஆ ( 

ofrQurd Ghia load sep Pomsers 
விளைதருகடுவடைவிரிகொள்பாயஇம் 
இளைஞர்களெனவடிபரவவேகிநாம் 
வளைமதிலயோத்தியில்வரு அமென்றனன், (௨௨) 

என்றவனுரை தீ கபோதெழு ர் அஅள்ளிஞர் 
தன்றிகொண்மங்கலதாதம்பாடி ௪ me 

மனறலதீசெழுற் துள௨ணியுமாய 
_இன்றெமையளி த்திஏேெ resi apy ப ெட்பல் ரல். (௨௬) 

“வேட 
போழசெம்பொருமலென்னுவித்த அம்மை து றீ கான் 

தூயமாமலருளோனுஞ்சுட Hin hap bias et od ப a ஙு 

சேபுயரீவிசும்புளோருற £ர2தசெரு9 முமையெல்றா் 

மர் யிருஞாலமுண்டோன்க இழன் மேற்சரணம்வைதீதான்(௨௪) 

   
   

என்னையாஞடையவையன்கலு rp oor Mol sap 6 5 ao பாய் v 
Qioriarcraconr 5ré 8c GQsarrneed Ose Slesrcaps 
முன்னளோயெண்கில் Cabs siusrGones ior fDehepsiun5 

றன்னவாறெவருநீர்போயவதரித், இடுமினெல் ரால், (௨௫) 

தருவுடைச்கடவுள்வேற்தன்சாறிறவானென gD 
மருவலர்க்கசனியன்னவாலியுமக னுமெல்ன ! 

இசவிமூநீறென ௫கூறஙகவற்களையவனென்ே ரூத் 

அரியுடற்றெனஅகூ௮நீலனென்றறைற்திட்டானால், (௨௬) 

வாயுமற்தென துக.௮மாருதியென இமதீரோர் 
காயுமத்கடங்களா Cem i: ட ஸு    
   

    

  

Buse Qe. rr 
_ (௨௭) 

ன்வானரராகிவற்கார் இ 

ய 4 x 0) ae ; oe 1 ர ¥ ‘ eae. Gach prdsri (2)



2. பாலகாண்டம். 

ஈ.தமுலினிகழ்த்தவண்ணமெனமுனி பிதய2தெண்ணி 
மாதிரம்பொருததரிண்டோணமலின நீவருநீ ் கலேமழேம் 
பூசலமுழுஅங்காக்கும்புகல்வரையளிக்கும்வேள்வி 

  

Parcpution Boas erik OCs ge (௨௬) 

என்னமாமுனிலல்கீத் வ பருவகைபொங்க 
மன்னவர்மன்னன ந 5121 மூ சாண் சூடி. 
உன்னையேபுசல்புக்கேனுக்கு௮ுகண்வ த்தடைவ.தண்டோ 
அ௮ன்னதற்கடியேன்செய்யும்பணியினிதளி தீதியென்றான். (௬௦) 

மாசஅசுசர்களோமேழ்றுளோர்தமையுமின்ற 
காசிபனருளுமைந்தன்விடாண்டசன்கநிகைசூடும் 
சசனும்புகழ்தற்கொதீதோவிருங்கலுதெவுமெஞ்ணில் 
தேசுடைத்தநறீதையொம்டான்திருவருள்புனை$ீதமைநீதன், (௬௧) 

வருகலைபிறவுநீதமெனுசெதிஷ wetter i cou 

ரமன, தர்க்க துன தன்மைக். 
Cara alee hg தச்செகத் துளேரர்தனிமைதேரா 

ச சசருங்கலுயர்தவன்வருதல்வேண்டும். (௬௨)     

  

பாற்த களின் மகுடகோடிபரி திசபாசதனில்வைகும் 
மாத : காகள்விலங்கென்.. றுன்னுமனதீதன்மாதவதிதனெண்ணில் 

பூநீதவிசுகர் தளோனும்புராரியும்புகந்தற்கொத்த , 
சாதீதனால்வேள்விருந்திற்நனையர்களுளராமென்றால். (௬௩) 

அங்குரையினையகூறுமருதீதவர்க்கரசன்செய்ய 
பூங்கமற்றொழுதுவாழ்த்திட் இதலமலி னரீமன்னன் 
இங்கறுகுணதி sre Ess Opp ததவன்யாண்டையுள்ளான் 
கல்யொள்பரி புதிதன்மையருளுதியிறைவவென்றான். (௬௪) 

Calm. 

ug தானகொடுவினைே யாடருந்துயரட்போயொளிட்பப்பு வனம் 
தாங்கும், சத்தானகுணமுடையோன் நயையிலஞெ02 தண்ணளி 

யக்சாடபோல்வான், எதீதானும்வெலத்கரியான் மன்கு ages. 
நூர்) ரக 

பஷி த் ண நதிக் 298 உத்தானபாசன ள் ரசோமபத    

  

A HRY aie 

னென் றுளனில்வலகை யாள்வான். 

  

   
   

அன்னவன்றான்புர நீ தளிக்கு ரீதிருநாஃ னெ க வவளவதாக 
மீன்னியெழுமுகிலின் திவெத் துயாம்பெருகுதலும்0 
ல் மன்னுமுனிவரையழைதீ௮  ாதானங்கொ | ததத. 
ங்காதாகட்,பின் னுருனிக்சர்க்கேட்பக்கலைக் 
வான்பிலிதீறுமென்றார். . ௬



இருவவதாரப்படலம். ௨௯ 

ஓத்தெடுங்கடலாடையுலகினில்வாஜமனிதரீவிலங்கெனவேயுன் 
ணும், கோதில்ஞு௨ஊத்தருந்ீதவனைக் கொணரும்வகையாவதெனக் 
குணிக்கும்வேலை, சோதி.நுதத்கருதெடுங்கட்டுவரிதஃவாய் 2௧7 
ளதகை தீ. ஜணைமென்கொங்கை, மாசசொழுந்தியாமேகி ய்ருற்தவ 
னைஃசொணர்அமெனவணக்கஞ்செய்தார். (mer) 
ஆங்கவுரம்மொழியுரைட்பவசசன்ம௫ழ் நீ தவர்க்கணிதாசாதியா 

உ, பாங்குளமநீறவையருளிப் டனிட்பிறையைப்பழிதத தறி ப 
ணைதீதவேய்தீதோள், ஏங்கு மீடைதடி தீதமுலையிருண்டகுமன்ம 
ருண்டவிழியிலவச்செவ்வாய்ப், பூங்கொடிமீரோகுமெனச்தொ 
முதிறைஞ்சியிரசமிசைட்போயிஞா. (௬௮) 

ச வேறு. 
ஒஓசனைபலக,நீதினியொரோசனை 
ஏச Sea gen. MO) set nA 

பாசிமைமடந்தையர்பன்னசாலைசெய் 
STF MOGs Sai sail bene Gey. (௬௯) 

நீதவன்றநீதையையற்றதோக்கியே 
கருத தடங்கண்ணியர்க$ைவ வ் கனி 
பொருநீதினர்டொருநீ.தபுவிலங்கெனாபுரிதீ 

திருந்தவரிவொனவினையசெய்தனன். (ev) 

அருக்கியமுதலினோடாசனங்கொடுத் 
திருக்கெனவிருநீதபின்னினியகூதலும் - 
முருக்கிதட்மடநீதையா முனிவனைத்தொழாப் 
டொருக்கெனவெழுதீ௮போய்ப்புமாயுட்புக்கனர். (௪௧) 

இருநீதிமையவர்சிலஇனங்க டூர்ந் துழி 
மருநீதின மி க்கைவாழைமாத் 
தருஜ்சகுங்கனிசிக்ச்மிதாழையின்பலம் 

௮ருறிதவவருசகெனவருளினாரோ. க (௪௨) 

இன்னனபல்பகலிற நீதபின் கிரு 

நன்னுதன்மடத்தையர்்நவையின்மாதவன் 
தல்னையெம்மிடதீதினுஞ்சார் தல்வேண்டுமென் 

றன்னவர்தொழுததுமவசொடேடனான்:. * (௪௩) 

விம்மு. றுமுவகையர்வியர் ததெஞ்செெர் 
yeh g@a saa 26 Gen 3 ் 

செம்மையின் முனிவரால் ஜரொடசச்சென்றனர் 
தம்மனமெனமருட்டையலாரீகளே.] (௪௪) 
வளகர்யுனிலர ன்வருமுன்வான.வன் 

களனமர்சடுவெனக்கருகிவான் மிசை 

௫



பாலகாண்டம். 

சளசளவெனமழைத்தாரைகான் றன , 
குளனொடுசதிகடங்குறைக உரவே. (௪ட) 

பெரும்புனனதிகளஞுங்குள னும்பெல்பறி 
கரும்பொடுசெந்நெலுங்கவின்கொண்டோங்டெ 
இரும்புயல்ககனமீதிடைவிடாதெழுறீ 
தரும்புனல்சொரிந்தடோசாசுணர்தீகனன். (௪௬) 

காமமும்வெகுளியுங்களிப்புங்கைதீதெழு 
கோமுனியிவணடைத்தனன்கொல்கொவ்வைவாய் த்” 

தாமமைமலர்முகதீதரளவாணகைகீ 
தூமமெல் குழலியாபுணர்தீதகூந்ச்சியால், . . (௪௪) 

என்றெழுறீ தீருமறைமுனிவர்யாசொடும் 
சென்றிரண்டியோச்னைசேளைஞூட்தர 

மன்றலங்குபடலியாதடுவண்மா தவக் ், 
குன்றினையெதிரர் னன் குவவுத்தோளினான். (௪௮) 

வீட ம் தனன டிமிசைஷிழிஎணீர்தர 
வாந்தீதனெமினியொெெமீகழுஞ்சிச்தையான் 
காழ்ரிதெழுமாதராரிதம்மைசோக்கிநீர் 
டோழ்ச்தனிரொனதிடர்புணர்ப்பினாலென்றான்.( ௪௯) 

அசசிஜிமுனிவருமடை ரி. சவாயிடை 
வரரமுனிவஞ்சமெலன்னணரீந்தமாலைவாய் 
வெருவினர்விண்ணவரீவேறீசன்வேண்டலால் 
ஈரையெதியாதலைகடஓம்போன்றனன், (௫௦) 

வள் ௫ ௮வயிரவாண்மன்னன் பன் மை 
எள்ளகுமுனிவவையிதைகுயொரி ஓட 
கள்ளரும். தயரமுஞ் சமைவுஞ்சாத்மலும் 
உள்ளு௮வெகுளியபோயொளிதததாமரோ, (@s) 

அருள்சுரநீசசசனுச்காசியுக்கொடுத 
அருடருதேரின்மீதொல்லையேதினன் 
பொருடருமுனிவருர்சொடரட்போயினன் 
மருளொழியுணரீவடைவரதமாதவன்- - (Ge. ) 

அடை_ற்தனன்வள ஈகரலங்கரி2தெஇர் ் 
(நிடை.நீதிட முனி யாடுவே தன் கோயிலபுக் 
le 1B is 6), பொற்குழாதி துன ஐயுளெட்தியோர் 
ட்டங்கலாசன த்திம்ட முனியைவைத்சனன், (Gm ,



இருவவதாரப்படலம், ௩௧ 
5 RO * 

அருக்சியமுசலியகடன்களாற்றிவே 2.1 

    
“ட ர 

னுராக்கு தென்வுவ ம ததானருள் Vip . Pd ~s) 
‘ ia etek wo 

PGE SRM EPS p or eter om * 
இருக்கொடுவிதிமுறையினிதினீப் ர தனன். (Qe) 

வறமைசேுசணிசாவான்வழங்கவே    
உறு துயர் திதிறி தசவ்வுலகம்வேற்தருள் ! 
செதிகுமல்போர்திட்தீதிருர் தமாதவத் 
தீநிஞஞண்டிருக்குன்ன சவென்றனல். (டுடு) 

வறு, 
என்றஓமேமுனிவசன்றனட.யிறைஞசியீண்டேடுச் (சொணரீவெ 
னென்னா, அல்றுகமன்முடிவேதீதர போற்றச்சுமர்தொனேமு | 
garry, வன்றிறல்சேரமைச் £மணித்தே ரோறுதலும் 
வானோரிவாழ்த்தி, இன்றெமதுவினைமுடிரீத தெனச்சொரிர்தார் 
மலர்மாரியிடைவிடாமல், (௫௬) 

காளளமும்பல்லியமுங்கனைகடலின் மேன் முழங்கக் சானம்பா 
ட, மாகதர் களருமறைதூல் வேதியர்கள்வாட்தீதெடுப்ப LO gor & 
செய்வாய் திதோகையர்பல்லாண்டிசைப்பச்சடத்ருனைபுடைசூ 
ஓச்சடரோனேன்ன; ஏூயெருசெகிநீங்கி ரோமபதலீ திருநாட். 
டையெதிர் நீதானன்றே, ட. (௫௭) 

கொழும்தோடிட் படரீ£ரததிக்கோவேர்ச னடைரீசமைசென் 
ஜொதிற ர்கூற,கமுர்தோடும்வரிசிலை4 OSES LCP TL QOL (Rips 
கமதிசால்வேந்தன், செழுந்தோடுஃ்பல்கலனும்வில் விசமாகதரீ 
கள்திரண்டொட, எழுச்தோமூவசையுடன்யோசனைசென்னை 
சசையெதிர்சோளெண்ணி, (Ga) 

எதிர்கொள்வான்வரு னெ.றவயவேதீதலி.நனைக்சண்ணுறி மெழி 
லிதாண, ௮டர்சன்றபொலர்தேர்நின் றரசர்பிரா னிழிசீ.யிச் 
சென்றடியில் வீழ, முதிர்கின்றபெருங்காசகமமைத்தோங்கவெடு 
தீறிறுகமுய்லோடும்,கதிர்சொண்டசடர்வேலான் றனைரோச் 
சிபிவைபுனி'த தான்களிப்பின்மிக்கான். (௫௯) 

a யான்செய்சமாதவமோலிவ்வுலகஞ்செய்தவமோ யாதோவிங் 
ஈண், வான்செய்கசுடர்வேலோயடை ரீததென மனம மணித 
Cs ra AZC sc செய்தசார்மெளலிக் தேர்வே கைச்செழுநகரி 
ற்கொணர்றீதான்செய்வரீ, ஊன்செய்தசுடர்வடிவேல்ரோமபத 
சனல்றுரைக்குமுர வுநீ தோளான். lane ( 470) 

௮டசப்பொழ்சுடரிமைக்கு மணிமர்திஎடபெ ஈருமண்டப 
2சையண்மி, பாடகச்செம்ப தமமலர்ப் பாலையட்பலலா ண்ட



௩௨ பாலகாண்டம். 

சைப்பட்பைம்பொற்பிடத், சேதி 2வடி.வேலோளன் தனையிரு 
'தீதிக்கடன்முறைகள்யாவுவ்க ர By தோடுதுற் மலர்தீதாசான்வி 

Oo sail ப்பவினி தகழற்தான்சுரர்ராமபிறி தர் a ay (௬ஆ 

செவ்விதறுஞ்சாந்தளி2 அதீதேர்வேறீதன்றனை Cpré சயிவணீ 
சேர்நீத,சவ்வையுரைத்தருள்கவென நிகழ்நீதபூரிசாசர்பிரான் கம 

ஓ எண்ட் o 9 Q . @ pCarOrd, gd Ou$S gui sirens ERR க்சொணர்ற்தா 
ங்கண்விழிட்பெனான்ற, செவ்விருடி.யோயெனலுநீதேரோகிச்சே 

பதி [2 க 

னையொம்யோதீதிசேர்.ந்தால்; (௬௨) 

      

மன்னர்பிரானசன்றதற்பிள்வயவே நீதனருமறை நால் வடிவங் 
கொண்ட,தன்ன முனிவரனுறையுடனை யணுகியினாயடி.தீ தாமரை 

களம்பொல்,மன்னுமணிழுடு.டணித் அவசன்்முறைசெய்திடவிவ 
ணீவருதறி கொத, தென்னையெனவடியேற்கோர் வரமரு ௦௦. 

சளெனயாவதென்னால், (௬௬) 

புறவொளன்தின்பெஈரட்டாகத் அுலைபுக்கபெருநீசகை தன்புக 
நீபூதீத; அறனொன்றதிருமனத்தானமார்களுக்கடரிழை&கு Ln 

வணராயோர், திறலுண்டவடிவேலான்றெசரதனென் muir id 
திச்செங்கோல்வேநீதன்,விமல்கொண்டமணிமா Cur bGper 
டைத்திவணிபிடலெல்றுன், * (௬௪) 

அவ்வரநீதநீதனமினிதீதேர்கொணர்தியென வரு சவதீதோன 
தைதலோடும், வெவ்வரர்தின்றயில்படைக்குஞ் சடர்வேலோன 
டியிறைஞ் சிவேந்தர்வேர்தல், கவ்வையொழிந் துயர்நீதனனென் 
ஐூர்குசநிறேர்கொணாந்ததனித்கலைவலாளன், செல்விறுதற்திரு 
வினொமம்போந்தேறுகெனவேதிச்சிற£் தான்மன்னே, (௬௫) 

சே m 

குனிலெலவனுங்கரங்கள் கூட்பிடதி 

துனியறுரமுனிவரர்தொடரீ£் தசூடீ வர 
வனிதையுமருமறைவடிவுபோன்றொளிர் ' 
முனிவனும்பொதிமிசைதெறநியைமுன்னிஞஸ* (௬௭௬) 

௮மீ.2ர ஐந் அமிமுழக்கியாய்மலர் 
இந்தினர்களித்தனசறமுநீதேவரும் 
வேற்தெழுசொிவினைவீழ்க்ருமெய் ஸ்முதில் 

வநீதெழவருடருவானென்றெண்ணியே. (௬௪) 

தூஅவரவ்வழியயொத்தி தன்னினாரி 
மாதிரம்பொருதே tial 

தன முனியா டன் வற்தனும் 
காதலென்றளவறுடஇளாழ்ற்சனலி, (௬௮)



இருவவதாரப் பட லம், ௩௩. 

எமூதீ தனன்பொருக்கெனவிசதமேதினல் 
டொதித்தனமலர்மமையாகிபூதி கன 
மொழித்தனடல்லியமூசசமாரீதீதன 

பிதிர்ச்சதெம்மன க் அயர்ட்பிறங்கலெலன்றுகொண் 
டஉதிர்ர்தெழுமு சசுடையசசர்கோமகன் 
மு இரீநீதமாதவயுடையமூ னியைச்கண்களால் 

எதிரீந்தனன்யோசனையிரண்டொடொலன்தறினே.(௭௦' 

மக்ஸ் a ட் தவையிலாவுரூ 4 1 

2 பெற் வண்டை னப்பிறங்குவான்றனை 

சுற்தியணோயுமுழையின்றோற்றமும 
முற்றுறப்டொலிதருமூர்தீதியால் தனை. (ors) 

   

wt ண்டூடட்பொலிதரும்வினவலாளனை பூ 
குண்டிகைகுடையொடுகுலவு நான் முறைதீ 
தண்டொடுபொ லிசருதடக்கையான்றனை. (ore. 

அண்டர்கயேமுமாக்கராத்தஅம் : 

இமிர் அபபோயிரதமாண்டிணைகொடாண்மலரீ 
விழுத்தனன்வேந்கர்தம்வேர்தன்மெய்மையாண் 
Chor As ser GF ects ip Sup regina. & 
கொழுதீ அமேத்படர்காக்கொச்கொம் பாயினான். 

அயலவருமுனிவருமாசிகூதிடப் 
டயல்பொழிதடக்கை யாற்றொழமுஅுபொங்குநீர்க 

கயல்பொருவிழயியொடுகலைவலாளனை 
இடலபொடுகொணர நீதனனிரதமேக்கியே, (௪௪) 

அடிகுஸன் முரசதிரயொத்திமாதகரி 
முடியுடைவேரீதனம்முனி*னோமிமோர் 
கட கையினடைதீ கனன்கமலவாண்ழன் 

உட.வுடைமடறந்தையர்வாழ்தீ்தெடுட் பவே. ௭௫) 
ந் 

ச௪ட்நிறுவினைதொழிற்கள்வசாயுமல் 
அசட்டர்களைவரையற வாக்கிய 

வட்ட மருமறைவ.ஏ0ே பான் ஹஜொளிர் ரூ 

ANRC Baap sna லியமேவினிச் ௭௬)



௩௪ பாலகான்டம். 

மாமணிமகஷ்டபமன்னிகாசற 
தமணித்தவிசிடைச்சுருதியேநிகர் 
கோழுூனிக்கசசனையிருத சச்கொள்கடன் 
ஏழுறத்திருத்திவேறினைய செப்பினான். (௪௪) 

ரூ ஆ (க 

கான்றுவர்சான்ற வ.தருமமரீதவ ம் 
போன்றொளிர்புனிதநின்ன ௬ுளிக்பூதி வென் 
அன்ததொல்குலமினியரசின்வைகுமால் 
யபால்றவருடைமையுமிழப்பொருமசோ,. (௪.௮) 

   
   

எ: ன.ஓமுனிவசனினிதுசோக்€ as 
Loco coral foes oor (Oa or ai 2.4 G)eor 65) emanate 

- தல னெமிறீதவன்றுணை சவையில்செய்கைநீ 
நின்னையிஃ வுலகினினிருப*சேர்வசோ. (௪௯) 

3 

என் றனபற்பலவினிமைகூதித2 

குன்றுறம்வறிசிலைஃகுவவுத்தோளினாய் 
சன்றிகொளரிமசகடதீதவெண்ணியோ 
இல்ஜதெனையமைதீததிங்கியம்புவாயென்றான். (௭0) 

உலட்பில்பல்லாண் டெலாழமுறுக ணின்தியே 

சலட்பொழையாற்தினெலன்றனையர் as Bet 
MOLISE GAS ST TENS eoin$ SEOT 
Bo Uy ethos pe soll wd 6 0 Caickir(OLore. (௮5) 

சன்றலுமாசநீயிரங்கலிய்வுல 
கொன்றுமோவுலகமீரோமுமோம்பிடும் 
வல்திஉன்மைச் சரையளிக்குமாமகம் 
இன்ுநியியற் 2 SEO கழுகவிண்டென்றான்... ( ௮௨) 

। ஆயதற்குரியனகலப்பையூாவையும் 
சயெனச்கொணரீழ்தனசீதிருபர்ச்கேந்தலும் 
ஆரயத.ற்பனல்படீ.இச்சுருஇி நூல் முறை 
சாய்வ௱த்திருத ய சாலைபுக்கனலீ. (௮௩) 

} 

மூமங்கமன் ம ப்மையுமுடுகியாகுி 
கஉமங்கியெ. டீ ரறுிஙகள்வாய்கீதமின் 
தழங்கினறு ? அ.மிகாவில்வானகம் 
௨ பூய வா விலா ணவரி வெளியின்றெலன வே, (அள்)



இருவவதாரப்படலம், ௩௫ 

      
அகவிரைத.றுமலர் தவியா 
திகவுடைழானியுமத்தமலிடபைையணே 

மகவருளாகுதிவழங்கனொனே ரர (௮) 

OL SGU ப னத் AT நீறட்டமீசி 

1 88 E15) eer LSID COT (BLD 

தியெரிட்டங்கயுஞ் செவந்தக ண்ணுமா 
ஏயெளடப்பூதமொல்றெழுநீத்தேத்தியே, (சர 

த் நத at thor 

    

வைதீக துசரைமிசைமறித் அமவ்வமி 

தைதீத அயூசமதீதவனும்வேர் அள் கை 
உய்தித்தல்லமிர்இனையுரியமாதர்க ட். 
கத்கஞுமரபினாலளிதீதியாலென்றால், , (௮௪) 

மாருனியருள்வழிமன்னர்மன்னவன் 
ப பூ 2 

ஆ£மமெலி & tl மற்றொண்டைகீ தூயவா பல 

காமசொண்கெளசலைகரத்தினோர்டஇர் 
தாருறவளிதீதனன் சங்கமார் ததெழ. (௮௮) 

கைகயன்றனையைதன்காத் அமம்முறைச் 
செய்கையினளித்தனன் ேவரரத்தெழ 
பொய்கையுததிகளும்பொழிலுமோதிமம் 
வைகு௮கோசலைமன்னர்மன்னனே. (ரகீம் ) 

கமிதீதிரர்நடுக்குறுரலங்கொண்மொய்ம்புடை 
திமிதீ திருமா புளான் முன்னர் நீர்மையில் 

சமிதீதிரைக்களிக் கனல் சுரர்க்கு வே. ச்இனி ~ 

சமிக்ததென்டகையெனத்தமசொடார்ப்பவே, (௯0௦) 

ட ச் மைப்பெருத்தகையிதிர்தீ அவிழ் தினத் 
கு சைய ஞசமித்திரைதனககுநல்னொஃ 
ஒன்னலர்க கடமும்வேறுலகினோங்கிய. 
மன்னுயிர்தமக்கு நீள்வலமும் துள்ளவே, (௯௧) 

வாம்பரினவென்வியுமகவைந Vas 
காம்புரைய BD palin gs sess or 

ஒம்பிட முடிரீத்பினு லஞூகாவலன் 
ஏம்பலொ ட. முர்தனலியாருமேத்திடுவ, (௯௨) 

 



௩௭ பாலகாண்டம், 

    

   
தெருடருவேள்வியி.ச்கடல்க ini 5 go 
அருடருமவையின்வ மத சனெய்இனான், (௯௯) 

செய் ம்முலைகடன் புவ ஸ்தியே ச 
மெய்ம்முறைஃடவுளுக்கீய் நீ தூவிண்ணுளோர் & 

கம்முறையளிதீ அநீடநீதனாளர்க்கும் 
கைம்முறைவமங்கெவன் சனகமாரியே. ( ewe) 

Cais oh ae cel aoe Geshu 
ir க 

வாம்நீதந ற லர௫வரிசைக்கேற்பன 
ஈய்சீசனன்பலலியநீ தவைட்பவேகிதீர் 
தோய் சனன்சரயுசநிறுறைக்கணெய்தியே. (௯௫) 

மு ரசினஙகறங்கி.முதீ வெண்குடை 

விரசிடுநிய்றரவேத்தர்சூந்தா 
: ௮ரசனவயடைநீ அழியயனுதாணுற 
உரைசெதிமுனிவர்தாள்வணங்கியோங்கினுன். (௯௬) 

அரிய ஐ.ம்றவமுடைவிட்டனாணையால் 
இர லை த.ற்சிருங்கமாவிறை வன்றாடொலா 

உ௱ியபறபலவுமைபயித்தியுப் தீதனன் , 
பெரியதறந்ீற௨வினிப்பெறுவகியாதென்றான்.. (௯௭) 

எம்தைநில்னருளினாலிடரினீங்கியே 
உய்நீதசனனடூயனேனென்னவொண்டவன் 
இதீதையுண்மடழ்ச்சியால்வாம்தீதித்தோ மிசை 
வதீதமாகவசொடும்வழிக்கொண்டேகினான். (௯௮) 

வாங்கிய துயருடைமன்னலவ பின்னரும் 
டாங்குடைமுனிவர்தாள்புழிச்சியேத்தல்கொண் 
டகபோங்கியவுவகையராசியோடெமா 
நீங்கினரிருத் தனனின்றவேநீதனே. (௯௯) 

தெரிவையா மூவ GAA 2 செலீ 

மருவியவயிவொயேரு மதத் itis scr 
பொருவருகிருமுசமன்திப்பொற்புதீ 
டுருவமுமசியமோடொட்பத்சோன்றிர்... (500)



இருவவ தாரப்படலம். ther 
த் 

ஆயிடைப்பருவஃ்வத்தலீடத்தவெல்லையின் 

மாயிரு ம்புவிமகண்மகிழ்வினோங்கிட , 
வெய்புச்கர் பூசமும்விண்ணு ளோர்களும் 

அயகத்கட்கமுமெழுநீஅஅள்ள வே, (eos, 

சித்தருமியக்கருநீ தெரிவைமார்கரு£ம் 

வித தகமுனிவரும்விண்னுளோர்களும் 

நிதீதருமுறைமுறைதெருங்கியார்ப்புற 
Ipoh He wel, stad 

தீதி துறலொழிந் அநிடருமமோங்க வே, (௧௨௨) 

ஒருபகலுலகெலாமுதரதீ தட்பொதிநீ 
திருமறைக்குணர்வருமவனையஞ்சனக் 
சருமுகிற்கொழுந்தெழில்காட்மிஞ்சோதியை 
இருவுஉப்பயர் தன டி.றங்கொள்கோசலை, (0m) 

ஆசையும்விசும்புதின்றமரசாரீதீதெழ 
வாசவன் முதலினர்வணங்கிவாற்தீ துற 

Lp (Ep மீனமும்பொலியநதல்கினாள் 
மாசறுகேகயன்டா துமைந்தனை. (soe 

தளையவிஃதருவுடைச்சபில்கோபனும் 
இளையுமதீ்தரமிசைகெழுமியார்ப்பு ற 
அளைபுகுமரவினோட.லவன்வாட்வுற 
இளைய வ நீபயநரீதனளிளையமெலி கொடி, (௧0 ௫) 

டடங்களர்பஃறலைட்பாந்தளேற்் தபார் 
கடங்கெளர்கரமறைதவிலகாடகம் ர பதல்வதா 
மடந்கலுமகமுமேவாழ்விஷனோங்கி | 
விடங்கிளர்விழியினாண் மீடடுமீன்றனள். (௧0௬) 

அடினரரம்பையரரு தவேழிசை 
பாடிீர்கெனரரி அவை 2தபல்லியம் 

விடி னச7சஃகொன்றுவழிதித்விம்மலால் 

ஒடனருலவினரும்ப/ருதி௮மே, (௧௭௪) 

    

ஒட ன ரரசன்மாட்வெலை க்ஷி! இன் 
Cp aor it Roy Bus ரநீதிரதித்ர்கள் 
௯.ஒனர் நாளெ ரடுகே ரளு.நின்்றமை 

Lg. cor Ho) Reefer asi) 6b ©) 0 <hr oor (sof)



fh S/ LIT) SM ctor Laide 

மேடமாமதிதிதிரவமிமீன்கமை 

SQ goon லைகத்கடகநீதிசேர் 

ஒடைமாகளிதனாணுதயர ர௫ுகோள் 

தா௲னேகா தசர்.நால்வருச்சோ. (௧௦௯), 

எஷ்றனர் சாதக மீசற்கேனையர் 
சத்தின் 2 ளந தருமுறையிற்றான் றெரித் . 
தொன்தியதமனியத்தெழுதியோதினா 
வன்திறதசரரீகுருவாழ்த்தெபெபவே. (ae ௦) 

மாமுனிதலீ் னொடமேன்னரீமன்னவன் 

ஏமு.றப்புனல்படீஇவித்தொடின்பொருள் 

தாமுதவழங்கிவெண்சங்கமார்ப்புற 

கோமகிரிதிருமுகங்குறுகதோக்கினான். (௧௧௧) 

இறைதவிர் நீதிசெபார்யாண்டொரேழ்நிதி 

. நிறைதருசாலைதாணிக்கியாவையும் ப 

7 முறைகெடவதியவர்முகதீதுகெ ரள்கெனா 

* அறைபறையென்றனனசசர்கோமசலீ௩் (௧௧௨) 

படையொழிந்திகெதம்பதிகளேயினி 

விடைபெனுகுகமு.ஒ.வேதீதர்வேதியர் 

நடையுஅதிய்மமு smalls ap Gs 

கடவுளர்வியவொடுகளிட்பவெங்கஹும்; 7 (௧௧௩) 

ஆலையம்டு அக்குகவறீதளைர்தம் é 

enti Gag க்கமுஞ்சமைக்கசதீதியும் 

காலையுமாலையங்கடவுளர்க்கணி 

மாலையுத் தீபமும்வம ங்குகென்றனன். (௧௧௪) 

/ என்புஜிவள்ளுவர்யானைமீமிசை 

நன்பறையறைநீதனர் சகரமாத்தரும் 
ப்பாக ° 

மின்பிறம்றுசப்பினரீதா Bek ON ined IT Gv 
idl 

இன்பமென்தளஃகருமளக்கரெய்தினார். (௧௧௫) 

போதி மாட்போ பெடி 

ந் போரத்தஷீபுளகம்வேர்பொ 

ஷார்தீ தன ாதெொதிர்சொல்லி ஞார்கீஇகெலாம் 

£ரதி.சனெல் றதிர்ததோவவர்தஞ தையே, (௧௧௭௬)



இருவவ்தாரப்படலம். 

பணணையுமாயமு£நீதிரளும்பாங்கரும் | 
கண்ணசன்றிருநகர்களி ப்புக்கை மிகு B 
தகெண் ணெயுங்களபமு A Ap துரானமும் 
அண்ணரும் தூவினவீதிதோறுமே, 

வேறு. 

இதிசகைமாநகரீரறுசாளும் 
சிச்சமுறுங்களியோடுரறந்தே 

ததீதமையொன்றுமுணர்தீதிலகாவா 
மெட் தீதவனமம்விதிட்பமதி2 தான். 

கராமலைய3களர்கைச்கரியெய்தீதே 
௮ ராவணையிதறுயில்வோயெனவத்தநாள் 
விராவியளித்தருண்மெம்ப்பொருளுக்கே 
இசாமனெனப்பெயரீய் நீசனனல் றே, 

கரதலரமுநீனறொெளிர்தெல்லிகடுட்ப / 
க 

விரதமழறைப்டுபாருண்மெய்தெநிகன் ட 
vO Cam நர ட ° 
ars a8 நிழையவொளியை $ . 
பரதனெனப்டெயரீபலி னினனன் றெ, 

உலக்குனரீவஞ்சகரும்பருமுய்நீதார 

நிலக்கொடியுநீ. ஐயர் நீத்தனளித்த 
விலக்கருமொய்ம்பின்விளங்கொளிநாம;, 
இலக்குவனென்னவிசைதீதனனன் ஜே. 

முதீதுருக் கொண்டுசெம்முளரியலர்,நீதால 

ஒத்தி ருக்கும்மெழிலுடையவிவ்வொளியால் 

எதீதிருக்கு ங்கெடுமென்பதையெண்ணாச
் 

சதீ றாஃகலி னெனச்சா2இனனாமம். 

டொயுலமியின்முனிபுஉறருமறையால் 
இவ்வமிபெயர்களிசைத் துழியிறைவன் 
கைவழிதிதியெனு சதஇிகலைபறையோர் 
மெய்வழியுவரிநிறைதீதனமென் மேல். 

காவியுமொளிர்தருகமலமுமெனவே 

ஒவியவெழிலுடையொருவனையலதோர் 
அவியுமுடலமு மிலதெனவருளின் 
மேவினனுலகுடைவேத்தர்சம்வேற்தன், 

Fo 

(௧௧௭) 

(௧௪௮) 

(௧௧௯) 

(௧௨௦) 

(௧௨௧) 

(௧௨௨) 

(௧௨௬) 

(௧௨௪)



aw பாலகாண்டம். 

அமிரீ அகுருதலையொடணிசடைபயிலா 
திமிரமதறவருதினசரனெனவும் 

,திமரமதுடன்வளர்ச துமறையெனவும் 

குமரர்கணிலமகள்குஹைவறவளரீதாள். 

சவுளமொபெசயம்விதிமுறைதருகுதீ 

திவளவதெனவொருசமைபிதிதிலவா : 
உவள்தருமறழையினொடடோ ஜிவஅகலையும் 

| தவதீமதிபுனையரனிகர்முனிதாவே. 

பானையுமிரதமுமிஏளியுமுதலா 
ஏனையபிறவுமல்வியல்பினினடையுறி 
அானு௮படைபலசிலையொடுபயிலா 
வானவரிதனிமுதல்களேையொடுவளா, 

    

  

் ஜ் ட wr ப்) u 
x Pe gt ip 

டருவினை லு பி வை 

ஜொருபொழுத்சல்லெழமுறையெ வவார். 

ஐயனுமிளவலமணிதிலமகடன் 
செய்தவடர்டைமைகடெரிதர நதியும் 
மைதவழ்பொழில்களும்வாவியுமருவி 
நதெய்குமலுறுமிமையென திலைதிரிவார். 

பசதனுமிளவஓமொருதொடி.பூரொ 
இசதமுமிவுளியுமிவரி -மறைூல் 
உரைதருபொழுதினுமொழிகலொனையாள் 

வ.ர்தனுமிளவலுமென்மருவினமோ. 

வி்தம்ளகரு ம்வெதிபொழில்களில்லாய் 
ஈர மொடுரைதருமுனிவசரிடையபோய் 
சோர்பொழுதணிதகர் துற்குவரொதிரவார் 
கரரிவ.ரவலாபயிர்பொருவுவர் களியால், 

ஏமையரனைவருமிவரீதடமுலைதோப் 
கேழ்ளெர்ம துகை யர்கிளைகளு மினையாரி 
வாஜியவெனவவ ர்மனனுறுகடவுட் 
டாழ்குவர்கவுசலைதயரசனெனவே, 

(௧௨௫) 

(௪௨ ௬) 

(௧௨௯) 

(ema) 

(௬௬௨) 

(௧௩௨)



இருவவ்தாரப்படலம். ௪௧ 

கடல் கஇலொளிர்கமலமதலா a . 
FOO - : அன பளப் த்த 

வடவராயுடன்வருசெயலெனமறறயும் ட 
தடவுதலகிவருதனிமுதலவனும் 
டடைவருமிளவஇமெனதிகர்புகல்வார். (௧௬௬) 
எதிரி வருமவர்களையெமையுடையிறைவன் 
முதிர்தருகருணையின்முகமலரொளிரா 

மதிதருகுமாரும்வலியர்கொலெனவே, ௧௬௪) 

    

அஃ்தய நினையெமதரசெனவுடையேம் 
இஃசொருபொருளலவெமஅயிருடனேம் 
மகிதலமு மூதையுமுனகவிமலரசோன் 

உருபகலளவெனவுரைனிபரிவார். (௧௬௩௫) 

5 வேறு, 

இப்பரிசணிரகருறை.பும்யாவரும் 

மெய்பிபுகட்புனைதரவிளையவீரர்கள் 

தீப்பறவடிநிழறழுவியேத்தறதல.. 
° ° த 0 *} ge 

முப்பரம்பொருளுக்குமு த௲தின்கை (5௮2... (௭௩௬) 
அரைசரி தீம்பெருமகனகிலம்யாவையு 5, 

Menirer rsa corer tie acs Al +7 
முரைசொலிகறக்கெடமுனிவரே2 IE) ym les 

ப த ப 

ee அ 
நதா க்ரிட் ry 
pia? Ty tree 
    கமரைசெயலரியதொர்களிப்பி (௧௩௭) 

௬-௮னு.தஇருவவதாரட்படலம்-முற்றும் அ. திருவிருதீதம்[ ௩௧௬] 

SURRY HNN Ti திருவடி.களேசாணம். 

ன்பம் இலையை 

௭-வது, கையடைப்படலம். 
ஜனைவருகற்பகறா ட.நென்னகர்- அமுதா ah lena 
Me peau 7 பல்லை இவ yt ் ர த = சிறீ தையான் lls AS ore 

நினையவுமரியஅவிசம்பினீண்டதோர் 
டனைமணமண்டபம்பொலியவெய்தினான். (க) 

தூயமெல்லரியணைட்பொலிரீ துதோனீநினால் 
செயிருவிசம்பிடைததிரி யுஞ்சாரணா 
ணன ம தீதுதாஃ்டமோர் 
அயிர மில்லையென்றைய நீங்கொ்- 

மடங்கலடோன்மொயிம்பினன்முன்னரீம்ன் யிர் 
அடங்கலுமுலரும்வேறமைத் அத்தேவரோ 

  

   

(௨)



௪௨. பாலகாண்டம். 

ஓ.டங்கொணான்முகனையும்படைப்பெனீண்டெனா 
தொடங்கியஅனிபூறமுனிவன்றோல் திஞன்.” 

வேறு: 

வற் துமுனியெப் அதலுமார்பினணியாரம் 
௮ம்தரதலத்திரவியஞ்சவொளிவிஞ்ச 

! கற்தமலரிதிகடவுடன்வரவுகாணும் 
'இநீதிரனெனக்கடி.தெழுழ்தடிபணிறீதான். (௪) 

பணி J அமணிசெற்றுபுகுயிற்நியவிர்பைம்பொன் 
அ௮ணித்ததவிரிட்டதினருததியொடிருதீதி 

இணைந்தகமலச்சரணருச்சனைசெய்இின்றே 
அணிதீததெலிவினைத்தொடர்பெனத்தொழு சொன்னால். (௫) 

நிலஞ்செய்தவமென்றுணரினன்௮தெடியோயென் 
தீஞ்செய்வினையுண்டெனினாமன் ஐதகர்நீயான் 
வலு செய், அவணங்கவெளிவற் தவிஓுமுற்தென் 
குலஞ்செய்தவமென்தினிஅகூறமுனிகூ௮ம், ௯) 

என்னனையமுனிவர்ருமிறைப்வ்ரு மிடையூறொன்௮ுடையரானால் 
பன்னகமுநகுவெள்ளிப்பனிவமாயும் பாற்கடலும்ப மீட 
தீன்னகருங்கற்பகதாட் டணிதகருமணிமாடமயோத்தியென்னும் 
பொலி னகருடிலுெதுபுகஇண்டோவிகல்கடறீத புலவுவே ர் 
a, ™ ௭ 

   

இன்றளிர்க்கத்பக நறு$்தேனிடை துளிக்கு நிழலிரு 
துடோநீரு, நின்றளிக்கு நீதனிக்குடைத்தீ கில 
யிரநீ துதிர்பதநோக்கு, குன்றளிக்குங்குலமணிக்தோட்சம்பாரனை 
க்குலத்தோடுந்தொலை2 துநீகொண், Si pals sated Cops Bs 
தரனின்றுள்கின்றதரசவென்றுன், (௮) 

அயி முள்வின வன் முகதோக்பெள்ளதீதிலெ (ars gto 
h 

ண்ட் ரப வரியதொருபேருவல்கக்கடல்பெருகக்கரங்கள்கூப் 
(9) அரைசெய்கியிருநீதபயனெய்தினன்மற்கினிச் செய்வதருளு 
கென்று, முரைசெய் துகடைக்தலையான்முன்மொழியப்பின்மொ 
ழியுமுனிவஞனாங்கே, (௯) 

தீருவனதீ அள்யானியந்அற்தவவேள்விச்சி௮டையூ றாத கவஞ்செய் 
வோர்கள், (வெருவரச்செவறகீடகாமவெகுளியென நிருதரிடை 
விலக்காவண்ணம்,;செருமுகதீ துக்காதீதியெனநில் சிறுவர். நால்வ 
ரினுங்கரியசெம்மல், ஒருவனை த்தறீ திடுதியெனவுயிரிரக் குங்கொ 
டிற்கூரீறினுளேயச்சொன்னாலி ' (4 0) 

   

   
  



கையடைப்படலம், ௪௩. 

எண்ணிலாவருதீதவதீதோனியபியசொன்மருமத்தினெதிவேல் 
பாய்ந்த, புண்ணிலகஷ்பெரும்புழையிற்கனனுமைநீதா லெனச் 
செவியித்புகுதலோடும், உண்ணிலாவிய தயரம் பிடி.தீ துர்தவா 
யிர்நின் எணிலாலி பெற்திழச்சானெனவமு ந்தான் Ga LT FOOT Log களை! ல. Ol Ld DON UDO BT Ol GC GOT QI LQ 5 BTS 

கடுந் தயரங்காலவேலான். (௧௧) 

தொடையூற்றுநீதேன்றுளிக்கு அதீ தாரானொருவண்ணறீ. தயா நீ 
ங் கி,படையூற்றமிலன்சிறநியனிவன்பெரியோய்பணியி துவேத்ப 
னிநீர்க்சங்கை, படையூத்அஞ்சடையானு நான்முகலும்புரநீதர 

ணம்புகுற்அசெய்யும், இடையூற்௮க்கிடையூறாயால்காட்பென் 
பெருவேள்விக்கெழுகவென்றுன். (௧௨) 

என்றனனெல்றஓழுனிவோடெழுநீதனன்மண் படைதீதமுனி 
யிறுஇிக்காலம், ௮ன்றெனவாமெனவிமையோசயிர்தீதனரீமேல் 
வயில்கரநீததங்குமிங்கும், நின்றனவும்திரிந்தனமீ நிவம்தகொ 

முங்கடைப்புருவதெத்திுத்றச், சென்றனவந்தனதகையுஞ்செ 
வர்சனகண்ணிருண்டனபோய்திதிசைகளெல்லாஃ. (em) 

வேறு, ர 

ODS dunt Acts 5s ch sug 
பொறு தீதியென்றவற்புக் மகி 

கு௮த்தலாகலாவுறுதியெய் துநாள் 
மறத்தியோவெனுவசிட்டன்கூதினால். (௧௪:) 

பெய்யுமாரியாந்பெருருவெள்ளம்போய் 
. மொய்கொள்வேலைவாய் முடுகுமாறுபோல் 
ஐயநின்மசர்களவிஃ விஞ்சைவ ந் 
தெய்_துசாலமின்றெதர நீகதென்னவே. (௧௫) 

குருவின்வாசகங்கொண்டுகொத்றவன் 

திருவில் கேள்வனைக்கொணர்மின்செல் சென 

வருகவெல்றனனென்றலோடுிம்வநீ 
தருகுசாரீநீ்தனனறிவினும்பரான். (௧௭) 

வீ. தர்ப்பியை தீதம்பிதன்னொமி 
முத் தைநான்மறைமூனிக்குக்க ro LoD 

. றஐறீதைநீதனிதீதாயுநீயிவர்க். 

, கெறிதைதநீதனனியைத்தசெய்கென்றால். (௧௪) 
‘Of ஆ Wats, மத்தலாம்சொண்டும் தைழும், 
featpiisied $ற்பிவிஃ 9. colt grav mS திமேல் 

9 58Ca ள்விபோய்முடி 2. அதரமெனா 
நடத்தன் மேயினானவைக்கணீங்கிளுலி. (௧௮)



௫௪ பாலகாண்டம். 

வென்திவாள்புடைவிசித் தஅமெய்மையோல் 

என்௮மீதேப்வுருத் தாணியாரத்திறு ௭ 
குன்றம்போலிறுயர்தோளிற்கெ ரதறவில் 

ஒன் அ.தாங்கினானுலக றி sri Genoa . (௬௯) 

அன்னதம்பியுநீதானுமைபனாம் 
மன்னனின் னுயிர்வழிச்சொண்டாவென 
சொல் னமாதவற்றொடர் நீதசாயையோல் 

பொன்னின்மாநதகரிப்புரிசை நீங்கினால். (2 6) 

வரங்கண்மாசறதீதவஞ்செய்தோர்கள்வாம் 
பு. ரங்கணேரிலாநகரநீங்கிப்போயப் 
அரங்கினாடுவ ர£ரிசிலம்பினன்ன நின் 

திரங்குவார்புனதிசரயுவெய்தினார். (௨4) 

கரும்புகால்பொரக்கமுகிலி வார்.நீததேன் 
வரம்பைமீதிமிமருசவேலிவாய் 
அரும்புகொங்கையாரம்மெலோதிபோதி 
சுரும்புவாம்வதோர்சோலைதஷ் மத் லகி ஒரீ (௨௨) 

  

தாழுமாடழைதழுவுதெற்றியால் 
சூழியாலை போற்றோன்றுமால்வரைப் 

பாமிமமுகஃ்டச்சிபச்சைமா 

(ஏழுமேறப்போயாமேதிஞர். (௨௩) 

தேவுமா தவற்றொழமுததேவரீதரு 
தாவுளாகுஇிநயக்கும்வேள்விவாப் 
தாவுடாபுகைதழுவுசாலைகண் 

.. ஒயாவத தென்றானெவாக்குமேனிலறான். (௨௪) 

' மய டப்படலம்முற்றும் ஆ. திருவிருதீதம்: ௩௪0] 
கம்பநாட்டாழ்வாரீதிருவடிகளே சாணம்: 

மை; வைய 

வதம் தாடகைவதைப்படலம், 

a 5 5 baad 
திங்க மேவஞ்சடைத்சதேவன்மேலன்மாரவேள் சாகிசண்?ே 

DIGGIG SEAL AMEE Mp ET பவ்தவண் ப 
பொர்ருகோபஞ்சடப்பூளைவீய்4 னதன் 
HIS ab 54 mG) STL Lor me னேயாயிஞன், (௧)



தாடகைவதைப்படலம், ௪௫ 

வாரணதிஅரிவைபான்மதனனைச்சினவுதாள் 
கரமதீழங்கமிங்குகுசலாலிவணெலாம் 
ஆசணத் அறை யுளாயங்கதரட். அவுமக் * 
காசணக்குதியுடைக்காமனாச்சிர மமே, (௨) 

பநீஉவாவேசொடும்பசையறப்பிறவிபோய் 
முத்தவாலணர்வுமேன்்முடுகிலுரஇி சென் 
௮றீறவானவனிரும்தியோகுசெய்சண்மிெனனி் 

சொத்ீறவாமளவதோமத்திதல்்தாய்மையே, (௯) 

என்றவதீ தண்னியம்பலும்வியர் தல்வயிற் 

சென்ற௮வந்தெட௫ுொ Pe செந்தெதிச்செல்வே ரா 

டன்றுமை ம் தலர்கஇரீப்பரிதிமண் உலமகன் 
குள்தினில் றிவ்ரவோர்சுசொங்குறுஇஞர். (௪) 

பருதிவான்வனிலம்பசையறட்பருகுவான் woe 
விருதுமேத்கொண்டுலாம்வேனிலேயல்லதோர் 

இரு அவேதின்மையாலெரிசுடரீக்கடவுளும் 
கருதின்வேமுள்ளமுங்காணில்வேம்தயனஞும், (௫) 

டஒ.யின் மேல்வெம்மைவயைப்பகரினும்பகருதா 
முடியவேருஒ.யமூடிருளும்வான்முகமெ வேம் 
விடியுமேலவெயிலும்வேமழையும்வேமின்னினோ 

உடயும்வேமென்னில்வேதியாவைவேவாதவே. (ர) 

விஞ்சுவான்மலையின் மேலம்பும்வே௮ம்படச் 
செஞ்செவேசெருமுகதீதன்தியேதிறனிலா 
வஞ்சர்தீவினகளாவன் மானமாமணியிழ த ட் 
தஞசினார்செஞ்சுபோலென்றுமாருதரே Te (எ) 3 

பெய்பிள நீதிதாரக்க தின்௮லர்பெருங்கள்ளியின்| 
தாய்ப் நீ தக்க்காசகில்களு நீதஜையிலா 
வேப்பிளழ் துக்கவெண்டீன்ளமும்விடவரா 
வாய்பிளறீஅுக்கசெம்மணியுமேவனமெலாம். (௮) 

பாருமோடா அநீடாசெனும்பாலதே 

ருருமோடாுகூடாதரோசூரியன் " 
தேருமோடாதுமாமாகமீதேரினேர் 
காருமோடாதநீள்காலுமோடாதரோ, (௯)



& Gir 

தானகதீதெழுதலாத்றலைக்கொ ண்டொடப்டோய் 

பாலகாண்டம், 

seb SNS துமிஜ்விடச்சனலசாவச௫கார் 
விண்கிழித்தொளிரு மின்னனையபல்மணிவெயில் 
Loder BS Gi Cla apes ரஈகண்மண்மகருடற் 
புண் கிமித்திடவெழுங்குருதியேடோலமே. (௧௦) 

Ca! De 

புழுங்குவெ பதத படெசளும்போசசா 
விருங்கவற்தெ சவரி சசவாயின்வாயி 
முழங்குஇண்கரிபுகுழுடிகிமீமிளை 
வஹங்குவெங்கஇரிசுடமறைவுதேடியே. (se) 

ஏகவெங்கனல சிரு? தகாட்டினில் 
கரகழுங்கரிகஞுங்கரிர் துசாம்பின 
மாகவெங்கனலெனும்வடவைகத்இச்சுட 
மேகழுங்கரிநீதிடைவிம்த்தபோலுமே. (se) 

கரனகத்தியங்கியகழுதின் ஜோக்குலம் 

மேனிமிர் 2 தெழுநீஇடில்விசும்பும்வேமெனா 
வானவர்க்கிரங்கிநீர்வளைநீகதொத்ததே, (௧௯) 

ஏய்.நீதவக்கனவிடையெழுறநீதகான தேர் 
காய் நி சவக்கமிவனங்காக்கும்்வேனிவின் 
வேற்தணுக்கரள்வீத்திருக்கச்செய்ததோரீ 
பாய்ர்தபொத்கானுடைப்பளிக்குட்பீடமே (eH) 

தாவருமிருவினை செற்௮த் தள்ளு 
மூவகைட்ப்கையரண்க_”உறீ தமுத்தியில் 
போவஅபுரிபவரீமனமும்பொலிவிலைப் 
பாவையர்மனமும்போற்பசையுமத்றதே. (க டு) 

டொரிபசதீபடதீநிலம்பொடிம் துகிழுற 

விரிதலிந்பெருவழிவிளஙிகித்தோன்றலால் 

ரிமணிட்பணதீதசாவரசசரீதீாட்டினும் 
எறரிகதிரீக்கினிஐபுகீகியீந்கலாயதே, (௧௬) 

orl & தெழுகொடுஞ்சுச பினையதெய்கலும் 
அ௮ருற்தவனிவர்பெரிதளவிலாற்றலைப் 
பொருநீதன சாயிஞஷ ம்பூவில் மெல்லியர் 

வருர் அவர் எநிசெனமனத்இினோக்கிளுன், (scr)



கதாடகைவதைப்படலம், த்ள 

மோக்கினனவரீகுகதோக்கதோக்குடைக் 4 
கோக்குமசருமடிஞஅகதான்மூகன் 
ஆக்கியவிஞ்சைகளிசண்டுமவ்வழமி + வலிகக்- ஒன tard eh 

ஊக ெனவையவருள்ளத் அள்ளிஞரா். (௪௮) 

் உள்ளியகாலையினூமிதீ தீயினை 

எள்ளு௮கொழுங்கனலெஞ்சும்வெஞ் சுரம் 
தெள்ளு தண்பனவிடைச்சேறலொத்து 
வள்ளலுமுனிவனைவணங்கிக்கூற௮வான். (௧௯) 

sn , 

ன் மிபடுசங்கையற் கொங்கன்மொளலியான் 

விழிடவெற்ததோவேறுதானுண்டோ 
ட.மிபடாமன் னவன்படைதீதநாட்டினூங் 

கழிவதென்க TT got LD A ஞகூறென்றால். (௨0) 

என்றலுமிராமனைதோக்கியின்னுயிரீ 
கொன்அமல்வ ரற்க்கையள் கூற்நின்றோத்ற தீதள் 

அ தியுமையிரு நூறுமையன்மா ் 
ஒன் தியவலியினளு ௮அதிகேளெனா. (௨௧) 

மண்ணுருதீதெடுட்பினுங்கடலைவாரினும் 

விண்ணுருத்திடுப்பினும்வேண்டிற்செய்கிற்டாள் 
எண்ணாருதி தெரிவரும்பாவ மீண்டியோரீ 

பெண்ணுருக்கொண்டென 2 ரியும்பெறீறியாள், (௨௨), 

பெருவரையிசண்டொடும்பிறநீததஞ்சொடும் 
உருமூறத்முமக்கொடுமூழிதீதியொடும் 
இருபிறைதெலிற் தெழுகடஅண்டாமெனின் 
வெருவருதோத்றதீதண்மேனிமானு மே, (௨௩) 

ரூடகவரவுறம்ஞூலக்கையினள் 
காடுனீற்வாட்க்கையள்கண்ணிர்சாண்பரோல் 
அடவர்பெண்மையையவாவுந்தோளிஞய் 
தா,டகையென்பதச்சமல் கிராமமே. (௨௪) 

கன்னவிரோளினாயப்கமலதீதோனருள் 
மன்னுயிரனைதீதையும்வாரிவாய்ப்படுதீ 
இன் யிர்வளர்க்குமோரெரிகொள்கூறீறதேர் 
௮ன்ஜுவள்யாவளெல்கறையுச்கேட்டியால், (௨௫)



FI பாலகாண்டம், 

இயக்கர்தங்குலத் திளானுலகமெங்கணும் 

வியக்குறுமொய்ம்பினனெரியில்வெட்மையான் 
Bs Gust hides AWieree 1Oar gy idaieS Si esx gat 

gus வென்சசே துவென்௮ளனொர் தூப்மையா ன். (௨௬) 

லி னவலிமகவிலாதயருஞ்சிர்தையால் 

மன்னெடுத்தாமரைழலரின்வைகுறு 
தன்னெடுமுதல்வனைவழுதீதிதற்றவம் 
பன்னெடும்பகலெலாம்பயின்றபாலிமையான்., (oer) 

முதீதினனருமறைக்கிழவல் (tp BB str 

சிர்தனையென்னெனச்சிறுவரில் மையான் 
 தொத்தனனருள்கெனறுணங்குகேள்வியாய் 

மைதீதர்களி லையொருமகளுண்டாமெலி ரம், (௨௮) 

இமடமயிலினைப்டொருவும்பொற்பொடும் 
எமுஅமதமலையீமாஞ் தூ௮ுடைதீ ॥ 
தாமிருவலியொடுநீதனையடோன் றந 
போவெனமலரயன்புகன்றே பாயினாலி, ் (௨௯) 

ஆயவனருள்வழியலர்நீததாமரைச் 
சேயவளெனவளர் செவ்விகண்டிவட் 
காயவன்யார்கொலெள்முப் நீஅதன் ளை 
நாயகன்சுநீதனென்ற வந்குதல் இனன். (௬0 ) 

காமனுமிச திபுங்கலநீதகாட்.சியி 
தா மெனவியக்க.னுமணங்களனாளூ ம்வே 
தியாமமும்பகஓுமோரீதின்றென்னலாடத 

தாமுறுபெருங்களிச்சலதிமூழ் இனர். (௬௧) 

பத்பலதாட்செலிஇட்ப துமைபோலிய/ 
பொற்பிஞள்வயித்திடைப்புவனமேங்கிட 
வெற்பனுடபயத் அுமாரீசனும்விறல் 
மத்பொருசுவாருவும்வறீ அதொன்நிஞர். (௬௨) 

மாயமும்வஞ்சமும்வரம்பிலாற்றலும் 
தாயினும்பம Boni sind சூநீதேர்வொளா, 
தாயவர்வளர்வுழியவரையின்றவக் 
காய்டுன2இியக்கனுங்களிட்பின்மேலி மையாகிகரி (௬௩)



  

   

  

STL MSAM FILE. Vin. ௫௯ 

இ துறுமவுணர்க/உமைதிர்தர 
மோஅறுகடலெலர்மொருகைமொண் 19.0) 
மாசவனுறைவிடமதனின் வது நீள் 

பாதவமனை த தையும்பதித் அலசினால். (௬௪) 

டி 

விழைவு ற தாதவம்வெஃகினோர்வி ம் . 
னன் சி ர ப ் 

சய லயையுயிருண் டேநீதியெ ச்சி 
வல்மீடுகிமானெலாமகப்பமாதவன் 

தழலெழவிழித்தனன் சாம்பா யினான், (௬௩௫ ) 

    

மதிறவன்விளிச்கமைமைநீதரிசம்மொமிம் 

பொற்றொடிகேட்டுவெற் கனலிற்பொங்குரு 
முதற முடிக்ஞு வென்முனியையென்றெழா 

.றறவ னுறைவிடமதனை தண்ணிஞள். (௩௯) 

* ர 
DAG PS SMa CL it OM S 

a ் அமரர்கள்கதிருமுட்குறத 
தீடியுடைமூகித்குலஞ்சலிப்பவண்டமும் 
வெட படவதிர்த்தெதிரீவிளித் அமண்டவே. (mar) 

, கமிஜெனுமளப்பருஞ்சலதிதறீதவன் 

3கலிற்சனல்லிழிலதி ரமா கரத 
தழிவனசெய்தலாலரக்கராகியே — 
இமிசெனவுரைத்தனனசனியெஞ்சவே. (௬.௮) 

வெருக்கொளவுலகையும்விண்ணுளோராயும் 
முருச்கியெவ்வுயிருமுண்டுமலுஞுர்க்கராம் 
அரக்கர்களர்யினாக்சணதீதினில் 
உளுக்கியசெம்பனவுமிழ்கட் (உயினரீ. ) (௩௯) 

ஆங்கவன்வெருளியுமறைந்தசாபமும் 
தாங்கினெதிர்செயு ரீதருக்கிலாமையின் 
நீங்கினர்சமாலியைரோநீ அநித்யொம் 

Sg are Pattie °° 9 ஓங் இயபுதல்வரொன்னுறவுகூர் தீதனரி. (௪9) 

அவஜொெடும்டாதல2தனேகதாட்செவிஇத 
திவ ணு அத்சழமுகன்றனக் குமா லர் ™ 

இவ னப்புடைத்தமித், அலசமெங்களனும் 
பவணனிற்திரிகுன்ர்பசமைத்தர்கள், (#4)



பாலிகாண்ட்ம். 

'மிகுநீதிறன்மைநீதரைவே.றுநீங்குறாநீ 
தருநீதொழின்முனிவான்சலத்தையுன்னியே 
வரு நீ அவின்வசவரி வஇிர்ததில்வனம், 
புஞுநீதனளமலெனட் புழுங்குதெஞ்சினாள். (௪௨) 

, உளட்பரும்பிணிப்பூருவுலோபமொன்றுமே 

அளப்பருகிகுண$ளையழிக்குமாறுபோலிஷ் 
கிளப்பருங்கொடுமையவசக்கிகேடிலா Boy 
வளப்பருமருதவைப்பழில அுமாதீதிஞள். (௪௩) 

வேறு. 

இலங்கைய சன்பணியமைநீதொரிடையூரூ 
விலங்கல்வலிகொண்டென அவேள்விதலி இன்னாள் 

அலங்கன் மு.கிலேயவளிவ்வற்கதிலமெங்கும் | | 

குலங்களொடடங்கசனிகொன்றுதிரிகெறாள்- (௪௪) 

( 

      
      

நீர ‘ தி் e 

ap coh ‘SS oe ம பதர ப இ 

முன்னுலகளிதி தத்தை தின் பில்வ fe ene 

தின்: ஆயிொனச்க 
லய கி ata EM 5 a பிரஷை eae 

   

எல னினியுணரிதீ அவதினிச்சிதி அசாளின் 

மன்னுயிரனைத்தைபும்வயிற்றினிமிமென்ருல், (௪௫) 

அங்கறைவனப்பரிசுரைப்பவ துகேளா 
கொங்குறை, றைக்குலமலர்கடிதளிகு அச்சாக வகாக்கா 

எங்குறைவதித்தொழிலியதீறபைவளென்றான் 
) சங்குறைகரதீதொருதனிச்சிலைதரிஃ தான்: (௪௯) 

கைவமையெனகத்தகையகாளையுாரைகேளா 
ஐவமையகதீதிடையடைதீதநமுனியைய 
இ௮்வமையிருட்பசவளென்பதனின் முன்போர் 
மைவரைநதெருப்பெரியவம்ததெனவறீதாள். (௪௭) 

!சிலம்புகள்லெம்பிடைசெறி தீதகமலே rh) 
Babys AGS sarlesratl 5 65 மிவேலைச் 
அலம்பகவனற்றறுகணச்தகனுமஞ் சிப் 

பிலம்புகநிலஃகிரிகள்பின்றொடரவந்தாள், (௪.௮) 

இறைச்சகடைஅருத்சபருவத்தளெயிறென்னும் 
பிறைக்சகடைபிறக்கிடமடித்தபிலலாயள் 

றகஃ்கடையாக்கவடவைக்சனவிரண்டாய் 

ிறைக்சகடன்முளைத்தெனதெருப்டுபழவிழித்தாள். (௪௯)



தாடகைவை துப்டாடலம், 

கடங்கலும்தடங்சளிறுகையொடுகைதெத்ரூ 
வடங்கொளஅுடங்குமிடையாண்மறுகிவானோர் 

இடங்களுதெடுநீதிசையுமேழுலகுமெங்கும் 
௮டங்கலு தரங்கவுருமஞ்சமனியார்தீதாள். 

ஆர்தீதவரைதநோக்கிதகை செய்தவருமஞ்சக் 
கூரீத்துதிமு.த்தலையயிற்கெரீடியகூறிறைப் 
பார்தீதெயிறுதின்றுபகுவாய்யுமைஇிறற்தோரி 
வார்ீத்தையுரை செய்தனளிஷ.க்குமழையன்னாள். 

கடக்களும்வலதிதெனதுகாவலிதில்யாவும் 

செடக்கருகறுச்சனெனினிச்சுவைகிடக்குல் 
விடக்கரிதெனசகருதியோவிதுகொடுர்தப் 
படல்சகருநியோப்கர் மில் வர்தபரி Osa ploet 

மேகமவையித்றுகவிழிக்தனள்புழுங்கா 
ஓஜாகவரையதிறுகவுதைக்தனண்டதிதீ இண் 
டராகமெனுமுற்றெயிற தக்கியயில்பதீ 
அகமுறவுய்கீதெறிவனெல்றெதிரமன்றாள்- 

கருதீதெனினுமாவி 

டர ந்த ் 

அ௮ண்ணன்முனிவத்க_து 

மடி OG 
at 

உண்ணெனவ௫.க்கணைதொ டு ள் 

அண்ணெனும்வினைதீதொழி 
ட,     

  

ளளேனும் 

(இக 

(௫௦) 

(௫௧) 

(Ge) 

(Gm) 

பெண்ணெனமனத்திடைபெருதீதகைநினைறீதான். * (௫௪) 

வேற. 
வெதிரீதசெம்மயிர்வெள்ளெயிந்ராளயில் + 
எதிர் தகொல்வெனெல் றேகங்கவும்பார்க்கிலாச் 
செதிதநீததாரவன் சிந்தைக்கருத்தெலாம் 

அதிர் துதான்மறை யற் கீணல் கூறுவான். 

இஜணெறுள்ளவையாவை யுஞ்செய் தெமைக் 
கோதென்றுண் டி.லளிதீதனையேஞூறை 
யாதென்றெண்ணுவதிச்கொடியாளையும் 
மாதென் மெண்ணுவகோமணித்புஷிழுக., sai 

நாண்மையெயுடையார்பிமைதீதார்நகு ( 
வாண்மையேபெற்றவன்திறலாடவர் 
தோண்மையேயிவள் போசொலதீதோற்பரோல் 

ரூ 2 a 6 ன்ப ” bron ue ஓுமதாரிடைவைகுனே 

(௫௫) 

(Gar) 

(௫௭)



@e2 Lina ctor k_tD« 

i இத்திரன்னிடைத்தானுடைத்தோடினூர் 
தநீதிரம்படதீதானவரீவான வரீ 
மநீதாம்மிவடோளெனின்மைந்தரோ 
டமீதரம்மினியா துகொலாண்மையே. (டு.௪) 

மன்னரீமன்னவன்கா மற்றமொன் 
தின்னப்யா னுரைககன்ெறதியாதெனின் 
முன்னொர்காலநிகழ்நீதமுறை மைமீ 
தென்னவோதலுிறான்றவத்இதிலான். (ட்) 

இிருகுவென்னும்பெருநிசவன் றன்மனை 
வருகயத்கட்சியாதிவல்லாசுசர்க ் 
CAG சய்கஅதவறவாகலே 

4 கவர் ரீ தனனேமியான்- (சக) 

வானககீஇனின்மண்ணினின்மன் னுயிர் 
போனகநறீதனக்சென்றெணும்புநீதிய 
தானவள்குமதிப்பெயராடனை 
உஊனெழிதீதன்ன்வச்செதி அம்பர்கோன்; (௬௪) 

   
எசமென்பனவெம் இட்  வோசொலாயி 
தாதடாறந் அதயங்கியதாரினாய். (௬௨) 

கறங்கிடத்இிகிரிப்படி காத்தவர் 
பிறங்கடைப்பெரியோயீ பெரியோசொடும் 
மறங்கொடிதக்தரைமன்னுயிர்மாய் தீ அுநின் 
றறங்கெடுத்தவட்சாண்மையும்வேண்டுமோ. (௬௬) 

சாந்றுராளற்றதெண்ணிக்தருமம்பார்தீ 
தேத்றம்விண்ணென்பதன்தியிவளைப்போல் 
சாதிதங்கேட்டஅச்தின்னையப்பதோர் 

BAe ye owe dCadl@i. (se)    
மன் னும்பல்துயிர்வாரித்தன்வாய் ப்பெய்து 
தின்னும்புன்மையித்திமையதேயைய 
பின்னுந்கா நகுழநியபேதைமைப்பெண்ணிவள் 
என்னு ?கன்ையெளிமையின்பாலதே: (௬)



தாடகைவதைப்படலம். ௫௩ 

சுறினல்லறம்பா ர் தீதிசைதீதேனிவட் 
EA fet DO துசெப்புகின் மேனலேன் 
ஆகதிநின்றதறனல் றரக்கியைக் 

கோதியென்றெதிர தீ தணன் கூ.நினான். (௬௬) 

ஐயனங்க.ஹ்கே ட்டறனல்லவும் 

or Gena goles oars றேவினால் 
மெய்யநின்னுரைவேதமெனக்கொடு 
செய்கையன்றோவறஞ்செய்யுமாறென்றான். (௬௭) 

கங்கைதிதிம்புனனாடன்கருத்தையும் 
மங்கைதீதீயனையாஞும்மனக்கொளா 
செங்கைச்சூலவெதீஇீயினை த இயதன் 
Ge Gace Outros QenaPS eat. Gir Hf) 

ட்ரசயூகும் ் 

புதியகூதீறனையாள்புகைநீசேவிய : 
அிரரிகொண்மூவிலைக்காலவெற்தீயுனி 
விடியைமேத்கொண்டுதில் றவன்மேதுவா 
மதியின்மேல்வருங்கோளெனவ,ந்ததே. (௬௯) 

மாஅமக்கணம்வாளியைத்தொக்டம் 
கேர்லவிற்சால்குனித்த தங்கஷீத லர். 
லாலனைட்பறித்தக்கடியாள்விட்ட 
HOLD MOO துண்டங்கள்கண்டனர். (௪0) 

அல்லின்மாரியனையநிறதீதவள் 
சொல்லின்மாதீதிரையிழ்கடல் தூர்ப்பன 
கல்லின்மாரியைக்கைவகஞுதீதாளஅ 
வில்லின்மாரியில் வீரன்விலக் கினால். (are ) 

| வேறு, ் 
சொல்லொக்கு ங்க்டயவேகச்சுசொங்கரியசெம்மல் 

அல்லேர்க்கு நிறதீதிஷண்ே மல்விடுதலும்வயிரக்கான்றக் 
கல்லொக்குநெஞ்சித்றங்காதப்புறங்கழன்அகல்லாப் 

ட [ல்லர்க்குதல்ே லார்சொன்னபொருழளனப்பேரயித்றன்றே. 

ee. 
பொலி னெடுங்குன் தமன்னான்புகர்முகப்பகழியென்னும 

மன்னெடுங்காலவன் காற்ரடிகதலுமிடித் துவானில் 
2வினெமொரிபெய்யக்கடையுகச்தெழுதீதமேகம் 
ின்ணைமேசனியோடும்வீட் வதேபோலவீழ்நீதாள்,(௭௬)



௫ பாலகாண்டம். 

படொடியுடைச்சானமெக்குங்குருதிநீர்பொங்கவி' டதத 
தடியுடையெயிநீறுப்பேழ்வாய் தீதாடகைதலைகடோதும் 

முடியுடையசக்கற்கறீநாண்டுநீ தியுத்பாதமாசப் 
டடியிடையநீ௮விழ்ந்தவெற்தியம்பதீர்கையொத்தாள், (௭௪) 

கான்திரிந்தாஜியாகதிதாடகைக்ஆஷனமாரிபதி 
gros Pits Alain யூடொழுகில்கு ருதிவெள்ளம் 
ஆன்றவக்கானமெல்லாமாயினதநீதிமாலைதீ 
தோல்தியசெக்கர்வான$ீதொடச்கநீ௮வீழ்ர்ததொத்தே, (௭௫) 

வாசரநாண்மலசரோனவினமாமுனிபணிமருத ( 

காசலாங்கனகட்பைம்பூட்காகுதீதன்கன்னிப்போரில் 
கூசிவாளரச்கர்தங்கள்ளுலதீ துயிர்குடிக்கவஞ் 
ஆசையாமஇங்கூற்றுஞ்சுவைசிதிதறிர் ததன்றே, (௭௬) 

ஷ்! 

யாமுமெட்மிருக்கைபெத்தேருன் சடையூறுமில்8 
கோமகற்னெியதெய்வப்பனிடசீகலங்சொடுததியென்னா 
மாமுனிக்குரைதீஅப்பின்னர்விதிகொண்டமழஜையனான்மேற் 
பூமழைபொழிதீ துவாழ்தீதிவிண்ணவர்ே பாயினாரே. (ster) 

கம்பதாட்டாழ்வார்திருவடிகளேசரணம்: 

௮/-வ. தாடசைவதைப்படலமுத்றும். அ. இருவிருதீதம்[௪௪௭ 

௯-வது. வெள்விப்படலம். 
விண்ணவர்பே ரயபின்றைவிரிறீ சபூமஜையினாலே 
தண்ணெனுங்கான நீங்கிதீதாங்கருந்தவதீஇன் மிக்ே கான் 
மண்பவர்ீவறுமைதோய்க்குமருந்தனசடையல் வெண்ணெய் 

| அண்ணறன்சொல்லேயன்னபடைச்கலமருளிஞனே. (௧) 

ஆதியவறிஞன்கூதியளித்தஓுமண்ணறன்பால் 
ஊதியவுவகையோமிழும்பர்தம்படைகளெல்லாம் 
தேரியமனத்தான் செய்ததல்வினட்பயவ்களெல்லாம் 
மாறியபிறப்பிற்றேடிவருவபோல்வறரீதவன்றே. (௨) 

மேவினட,பிரிதலாரிறேம்வீரநீவிதியினெட்மை | 
ஏவினசெய் தநிறீ௮அமிளையவன் போலவென்று 
தேவர்தம்படைகள் செப்பச் செம்விதென்றவனும்நேரப் 
பூவைபோனிதத்திஞத்குப்பறத்சொழில்புரிர்தவன்றே, (௬)



வேள்விப்படலம். ௫ 

ம்ம் இன்ன Paras sew (oles opi 
அனையவாீவீன்வாண்டோரரவட்வர்தணுகித்தோன்ற 
முனைவவீதியாவதென்றுமுன்னவன்வினவப்பின்னர் 
வினையததோற்று தின்ற மேலவன்விளம்ட ஓுநீறான். [ (௪) 

Ho Ase 

een பெவித்ரோறதிவருதலரற்சாயுவென்றே 
Glagn Ppuscoré Cur fp ழுறியகனிஜேடும் i 

ஆனகோமதிவநீதெய் அமரவபீதென்னவப்பாற் 
போன வெபறுங்கடிர்க்ருப்புனிதமாததியையுத்றுர் (இ 

நர்ஸ் afl os 

சுரர்ிதொழுதிறைஞ்சற்சொத்ததூரதியாவதென்று 
வரருனிதன்னையண்ணல்வினவுறமலருள்வைஞும் 
பிரமனன்றளி தீதவெல் நிப்பெருச்தகைகுசனென்றொழும் } 
அரசர்கொன்மனைவிதீன்பாலளித்தவர்தால்வராஜம். | ௩). (௬) 

aes * AR wm 4 ஆ ந்தர் ர 
Ky 

    

குசன்குசசாபவி கோதில் குணத் அகார்த்தன் கொற்றக் . 
இசைடகழுவசுவெல்றோஅமிவுர்பெயரிவர்கடம்மில் 
குசல வுசாம்பிராபன்குளிர்மசோதயமநூர் த்த்ன் 

வசை ல் தன்மவனமந்றைவசுகிரிவிரச.ஃவாழ்நீதார், (௪) 

அவர்களித்குசசாபத்கேலயிருபஇிதிநமாஞ்சொல் 
அவரிதம்தீதெரிவைரல்லாரீதோலீதினரீவளருதாளில் 
இவர்டொழித்தலைச்கணாயசதெய்துழிவாயுவெய்தி 
கவர்மனதீதனனாயநீதக்கன்னியரீதம்மைதோக்கி, (த) 

கொடித்தனிமசரங்கொண்டான்குவிசிலைச்சரதீதாஷெற்தேன் 
வ.கி கடங்கண்ணீமொன்னைமணை தீதென்றுரைப்பவெறந்தை 

அடிதீதலதீ அரை த. துநீரோடளிதீதிடினணைஅமெலின § 
ஒடி.தீதனன்வெரிழைவீழ்ரீதாரொளிவளைமகளிறால்லாம். (௯) 

சமிரணனசன்றபின்னரீ Sensor i Sah goes Go 
29 U1 oe Radio th சன்மாட்டுரைப்பவன்னான் 

திமிர்குழன்மடவார்த் 5 திநிறைதவன்சூளிதல் நம் 

திமிர அபிரமதத்தற்களிதீதனன்திருவனமா, (௧௦) 
ஹுவன்மலரீக்கைகடீண்டக்கூசிக்கிரீந்தம்குவாம்கீதார் 

புவனமுற்றுடைய கோவும்புதவ்வரில்லீஸ்மவேலி வி 
- க ் we 

தவர்களிதீபுரிகலோடுர்தகைவறதீதழலிஞ்ப்பண் 
௦ ர c ர a o 6 ரூ கவன வேகதீதுரங்கககாவ2 வதயஞ்செய்தால், (௧௧) ,



Gar பாலகாண்டம். 

அன்னவன்றனச்குவேற்தனசசொடுமுடியுமதீந் 
' பொன்னகரடைநீதபில்னர்ப்புகீமகோதயதி விகடம் 
மன்னவன்காதிக்கியானுங்கவுசிகையென்னுமா அட் 
முூன்னர்வறீ அதிட்பவநீதமுடியுடைவேற்தர்வேற்தலி, (௧௨) 

் பிருகுவின்மகலையாயபெரு நீ.55 ப்பிசரவுகொல்வா.., get Ate 
AEs Cerise p Gora Ay WP ob 15 ir er — 
௮ருமறையவ அஞ் சின்னாளறம் பொருளி oor ICLP D தி 
விரிமலர்த்சவிசோன்றன்பால்விழு2தவட்புரிநீ | ‘ ணை!" 
காதலன்சேணினீங்கக்கவுசை தரிக BOT OCA 
மீ துறப்படரலுநீருள்விமுசஇிவடிவமாகி 
மாதவர்க்கரசுசோக்கிமாநிலதீ அனகணிக்கப் 
'போத்ததிம்! சன்னுப்பூடணுலருபுக்கர்ன்; (௪௪) 

எம்முனுணங்கையிறீசவிருநஇயாயினாளென் 
ஐம்முனிபுகலக்கேளாவஇசயமிசவுநீதோன்றச் 
செம்மஓ.மிளையகே £கிஞ்சி திதிடநீதிர் நீதபின்னம்" 
மைம்மலிபொழில்யாதென்னமாதவன்கூறலுத்ரால்.... (௧௫) 

தங்கயைகரிந்றெய்வநீ MB Dog Clee O neta a 
wim@enrif s0sCuread gris sinh meiCear rl 
எங்கணான்மறைக்குநீதேவசதிவிற்கும்பிற ர்க்குமெட்டாச் 

செங்சண்மாலிருநீ அமேனா&செய்தவஞ்செய்ததன்றே. (௧௯) 

பாரின்பால்விசும்பின்பாலும்பத்றறப்படிப்பதின்னான் [ர 
பேோரன்பானவன்செய்மாயட் பெரு ம்ணெக் கொ ருங்கு தேவா 

ஆரென்பானமலமூரீ £திகரு தியததிதறேதறாம் 
சாரைம்பானூழிகாலமிருதீதவமியநத்தியிட்டான். (௧௭) 

வேன, 
அனவனிங்குறை இஃறவத் சாள்வாய் 
ஊனமின்ஞாலமொடுங்காமெயித்தீதி 
எனமெனுதீதிறன்மாவலியெல் பாரீன் 

வானமும்வை பமும்வல்வுதல்செய்தான். ( ௧௮) 

m 297. செய்தவர்வானவருஞ்செயலாற்ரு 
தெய்தவ%வேள்வியைருற்திடதில் மூன் 

ஐயமி ல்சிந்தையன நீதணரீதம்பால் 

வையமும்யா வும்வழங்கவலித்தான். (௧)



வேள்விப்படலக், (கள 

அயதறிந்தனரீவர்னவசக்தாள் 
மாயனைவநீ துவணங்கியிரநீதார் 
Bua a sO sr Qe PSO)r ox Petr capt 
தாயகனும்மதுசெய்யதயந்தான். (2.9) 

காலஅனி£ அணர்காசிபனென்னும் " 

வாலதிவதிகதிதிக்கொருமகவாம் 4 
நீலநிற அதெடுச்சகைவந்தோர 
ஆலல்ரீவித்தினருங்குறளானான். ் (௨௪) 

மூப்புரி நூலினன்் முஞ்செயன்விஞ்சை 
கபதொர் சாவனனறிபமிசையன் * 

அற்பு.தனற்புதரேயதியுதீ தலி), டடம 
சசிபகசமொப்பதொர்மெய்க்சொடுசென்றாஃ.॥( 12) 

அன்றவன்வற்ததறிர் தலகெல்லாம் 
Gasi macs ip ர்இவியரதெதிர்கொண்டான் 

  

    

  

எது ம தணரில்லைநிறைழ்தோய் 
என்தனினும் நீ தவர்யாரினியென்னான். (a.m) 

a 
ல் x 

ஆண்டகையவ்வழிகூறவறித தோன் 
வேண்டினர் வேட்கையின்மேக்படவி௫ : 

நீண்டகையாயினிநின்னுழைவந்தோர் 
மாண்டவரல்லவரீமாண்டிலரொன்றால். (௨௪ 

சந்தையுவறீதெதிரென்செயவென்ளுல் 
அந்தணன் மூவடி மண்ணரு BIH ண்டேல் 

வெநீதிறலாயி தஅவேண்டுமெனாமூன் 
தந்தனனெல்றனவ்வெள்ளிதடுத்த ரன், (2.@) 

சண்டதி௰ தகி அசைதவமைய 
கெ ரண்டனிறக்குறளென்பணகொள்ே ளல் 
அண்டமூமுதிஅமசண்டமுமேனள் 

உண்டிவனா மி எுணர்நீ olen Oar abr cmp esr, ( ௨௬) 

நிர3லையென்தை நிமிரீரிதிடவ ரீ 

சீனக்யெலாவகைகாம் வஅதாழவில் 
சனக்கரியா சைதீதலமென்னில் 

எனச்தென்மேனலம்யா தசொலென்றாலீ, (௨௭)



ர ௫.௮ பாலகாண்டம். 

  

   
அல்னினர் தன்னலரொல்பதுதசொல்லாரி 

cps fi Car A grave taped ars 
அன்னியசானமுயர்நீதவர்கொள்க 
என்னினிவன்௮ணையாவருயர்தீதார். (௨௮ ) 

  

னி 
ச
ர
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செடியவல் குறியகைநீரினீட் டினான். (௩௩) 

வேந்தருதஅம்புனல்கையித்திண்டலும் 
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நின்றசான்மண்ணெலாதிரப்பியப்புறம் 
செ ன் அடாவிரதிலைசறி தபா லா (@) ‘ 

ஒன்றவானசமெலாமொடுக்கியும்ப 

வெலீறகால் மீண்டதுவெளிபெருமையே, (m@) 
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வேள்விப்படலம். Gre 

உலகெலாழுள் ளடியடஃகியோரடிக் 

கலகிலாதவ்வடிககல்பன்மெய்யதாம். 
இலைகுலாமீதுமாய் முடியேக நாயகன் 
சினைஞுலாந்தோளினய்சிறியன்சால(வே. (௯௭) 

உரியஇர்திரதிசென்றுலகமீய் ர் தபோய் 
விரிதிரைட்பா நீடைற்பள்ளிமேவினான் 
கரியவணுலகெலாங்கட் நீததாளிணை 
இருமகள்கரற்தொடச்செவறநீ துகா“்டவே. , (௬௭௪) 

ஆசலால்றுவினையறுக்காமாரிய * 
காதலாத்கண்டவரீபிறவிகாண்குளுர் 
வேத நான் முறைமையால்வேள்விமுதி௮வேற் 
கேதலாதில்லைவேதிருக்கந்பாலதே, (௬௮) 

ஈண்டிரு நீிதியத௮ு வெலி யாகம்யானெனா 

ண்ட பூம்பமுவதீ துநெறியினெய்திட் பின் 

ண்டிவகொண்டசேேன் வே ள்விமேவினான் 

கசாண்டகுகுமாரைக்காவலேவியே (௬௯) 

எண்ணுதற்காக்கரிதாண்டுமூன்௮தாள் ) 
விண்ணவர்க்காகிகியமுனிவன் வேள்வியை 

மண்ணினைக்காக்கன் றமன்னன்மைதந்தர்கள் 
கண்ணினைக்காகவ்றவிமையிற்காத்தனர். £60) 

காதீதனரிஇரிகென்றகாளைவீசரில் 
மூதீதவன்முழுஅுணரிமுனியைமுன்னிநீ 
இதிதொழிலியற்அவரொன்றதீயவரீ 
ஏதீதருங்குணத்தினாப்வருவதென்றென்றான் ஃ (௪௧) 

வார்துதைமாறுரைதீதிலன்முனிவன் மெளனியா் 
டபோர்2 தொழித்குமானுநீ தொழுதுபோதீதபின் 
பார்தீதனன்விசம்பனைப்பருவமேகம்போல் 
yt 3 poor ttl டி.தீதனசசனியஞ்சவே ச (௨) 

எய்தனெெறிநீதனரொரியுநிருமாப் 
பெய்தனர்பெருவமைபிடுந்கெவீசினர் 
வைதனர்தெழிதீதனர்மழுக்கொண் Curd Fort 

Qeu) gen Gla res po Suron Gur (௪௬)



ச் Ls லகாண்டம், 

ஊனகுபடைக்கலமூருத் அுவீசன 
கானகமஹழைதீதனகாலமாளியோல் 
மீனகுதிரைஃகடல்விசம்புபோர்திதென 
வானசமறைதீதனவளை நீதசேனையே. (௪௪) : 

வில்லொடுபகஹிவாண்மிடைநீ.துலாவிடப் 
பல்லியங்கடிட்பினினிடச்கும்பல்படை 
ஒல்லெனவு.தியஷஜிப்பேர்ச்சயுள் 
வல்லைவந்தெழும் ததோர்மழையும்போல்றவே ௪௫) 

கவருடையெயித்தினர்கடி.தீதவாயினர் 

அவர்திறப்பங்கியர்சுமல்கட்டீயினர் 
பவர்சடையர்தணன்பணித்ததியவரீ 
இவரொனவிலக்குவற்கிராமன்கா.. னாடி (௪௬) 

கண்டவக்குமரனுங்கடைக்கண் யுக 
டவிஷண்டனைதோத்கித்தலி வில்லைதோக் கினான் 
அண்டர் நாயகவினிஃகாண் டியீண்டு வரி / 
தண்டம்வீட்வனவெனதீ தொழு. அுசொல்லிஞன்.(௪௪) 

தாமவேலரக்கர்தற் நிணமுஞ்சோரியும் 

ஒமவெங்கனவலிடையுகுமென்றுன்னியதீ 
தாரமரைக்கண்ணனுஞ்சரங்களேகொடு 

. கோமுனியிருக்கையோர்கூடமாக்இனான் (௪௮) 

சீஞ்சடவெழுதலுநடுங்கதொண்மதிச் 
செஞ் சடைக்கடவுளையடையு BG அவர்போல் 

வஞ்சனையரக்கரைவெருவிமாதவர் 

அஞ்சனவண்ணநின்னடயம்யாமென்றார். (௪௯) 

கவித னன்கரதலங்கலங்கனீரொனச் 
; செவித்தலநிறுதீெலி சலையின்தெய்வநாண் 
புவிச,சலங்குருதியின்புணரியாக் கென் 
ருவி2தனனரக்கர்தஞ்சரத்ீதின்குன்றமே. (இ) 

திருமகைசன்தெய்வவாளிதான் 
வெருவருகதாடகைபயநீதவீரர்கள் 
இருவரிலெருவனைக்கடலினிட்டதங் 
கொருஉனையர்தகபுரத்தினுப் தீதே. (௫௧)



வேள்விப்படலம். ௬௧ 
— 

அணரித்தபூர்தொடையலான்பகழிதாவினான் yu ல | 
அணக்திடைவிசு.ப்பினைக்கவிதீ துதி தார்த்தலால் te 

Geo $ Feo நடற்திவர்பிடிட்பரீண்டெ க (3 
உணரித்தின்ரொருவரீமுனொருவரோடிஞாீ. . (0௨) 

தடினவரக்கரையுருமின்வெங்கணே 

கடின குழைத்தலைபலுதகினம்கூ அதில் 
டினவலகையுமையீன்ஈர்த்தியைப் 
பாடினபர நீதனப.றவைப்பத்தே i. (டுஈ) 

பத்தரைக்கிழித்தன பரநீ.தபூமமை 
அநீதர துற Sep கிலினார்தீதன 

இந்திரன் முதலியவமாரீண் டினார் 

சம்நரவில லியைதீதொழு துவாழ்த்தினுர், (@e) 

) வறு, 

டணிசமாதவராசயில் பூமமைமொழிநீதார் 
அனையகானதீதுமரங்களுமலர்மமைசொரிந்த 

முனியுமவ்வழிவேள்வியைமுறைமையிலீமுற்தி 

இனியசிந்தையனிசாமனுக்கினையனவிசைதீதான். (௫௫) 

பாகீகயம்மெனக்குளதெனதினைவு௮அம்பான்மை 
போக்கிநிதீகிதுடொருளெனவுணர்கிட னம் 
ஆக்கிமர்றவையகிலமுமணிவயிதீறடக் 
சாக்குநீயொருவேள்விகாதீதனையெனுங்கருத்சே, (Gar) 

என்றுகூதியபின்னரவ் வெ மில்மலரீக்கானதீ 

தன்அுதானுறை£ தருதீதவமுனிவசோடிருநீத 
குன்றுபோற்குண தீதானெ திர்கோசலைக்குருசில் ! ச 
இன்தியான்செயும் பணியென்கொல்பணியென விசைத்தா 

(4: (௫௪) 
அரியீபான்சொலினையநித்கரியதொலீஹீல்லை 
பெரியகாரியமுளவவைமுடிப்பதுபின்னர் | 
விரியும்வார்புனன்மருதஞ்சூம்மிதிலையர்கோமான் 
புரியீம்வேள்வியுங்காண்தொமெழுகெல்௮அபோஞனார்.(௫௮) 

கம்பதாட்டா்வார்திருவடிகளேசாணம், 

௯-வ-வேள்விட்படலமுதற்றும்- ஆ தருவிருச்தம் [௪௭௫]



௬௨ பாலகாண்டம், 

0-வது, அகலிகைப்படலம்” 

= BODOG 

அவம்புமாமணியாசத்தோடவெள்புளின 

தலஃபெப்பூண்முலைநாளெவஞ்சியாபருங்குறி 

புலம்புமேகலைதிட மலர ய்புனேய கூந்தற் » 

செம்புசூழுக்காந்சோணமாத்தெரிவையச்சேர்தீதார். (௧) 

நதிகளுதிர்தீவரெய்தஓுமருணவ் தனயனச் 

கதிக்குமுச்.அறகலினமானிறேரொடுக்கதிரோன் 

உதிக்குங்காலையிதிறண்மைசெய்வாவிறன அருவில் 

சொதிக்கும்வெம்மையையாத்றுவான்போத்கடற்குளித்தான்.(௨ 

கறங்குதண்புன நிக நெடுந்தாளுடைக்கமலதீ 

தறங்கொ ண மலரீக்கோயில்களிதழ்க்கதவட
ைப்ப 

பிறங்குசாமலாவனம்விட்டுப்பெடையொகளிவண
் 

ேங்குகின்றதோர் தறுமலர்ச்சோலைபுக்க
ுறைழ்தார். ர) 

இனைய சோலைமற்றியாதெனவிராகவல் வினவ 

ear Oe a வலிவிஎம்புவான்மேனாள் 

தீனையரானவ சியேசாரிடல்றனு 

மனையுளாள் தவம்புரிந்தனவிவவெனவலித்தான். (௪) 

அ௮ண்டசோளகைக்கப்புறதீதென்னையாளுடைய 
கசொண்டனீள்பதஃ£தெப்தியோரீவிஷசையர்கோதை 
புஸ்டரீகமெல்பதத்தியைப்புகட்ந்தனள்புகழ 
வண்டருமதுமாலைகைக்கொடுத்தனண்மகஇிழ்ர் த. ் (ட) 

wy st னமாலையையாமிடைட்பிணித்தயனுலகம் 
சல்னிமீட ஓங்கசபீடூறமுனியெதிர்காளா 
எல்னையாளூடைதாயகிக் கஇிசையெடுப்பவளென் | 
தன்னள் தாளிணைவணங்கிநில் றேத்தலுமனையாள். (௬): 

உலசம்யாவையும்படை த்தளித் தண்டுமிழொருவன் 

இலசமார்பகத்திருரி.துயிர்யாவையுமீன்ற 

லகவாணுதல்சென் னியிற்ஞடியதெரி யல் 

தலூன்மாமுனிபெ௮ுசென வளித்தனளளியால், (௭)



அகலிகைப்படலம். Sie 

தெய்வசாயகிசென்னியித்சூடியதெரியல் 
அய்யயான்டெறப்புரிநீததெ.ஃசவமெனவாி, 
வெய்யமாமுனிசென்னியித்ஞடியேவினபோய் 
உய்யுமாறிதெல்௮வதீ அவம் தம்பர்சாடடைதீதான். (7) 

பெய்யுமாமுகில்வெள்ளியம்பிறங்கன் மீப்பிறமும் 
 யுதர்மவாயாயிரமலர்றி அசெங்கதிரின் 
இம 'சியைமிலைச்சியயுறைமைபோன்ஜளிரும் 

் லை £வகக்களிர்நின்மேல்விளங், (௯) 

      

அசரம்பைமேனகைதிலோதீசமையருப்பசெயனங்கள் 
சரம்பெய்.தாணியித்றளிரடி நாபுச சமை ப்ப 
கரும்பையுஞ்சுவைகைபீடிதீ தர தலையர்விளரி 
சம்புயா பலா. னர்வி ங்க, நீ ம்புபாட i eee ee aos (௪0) 

நீலமால்வரைதவழ்தருகஇர் நிலாக்சதீறை த். 
டாஆ்யிருபுடையினு கூ சாமரைடாள 

பன்ன அண்ண படச் சொளிகுலா* யை 
மேல் நிவசீரீதெனவெள்ளிய£ தனிக்குடைவிளங்க. (ws) 

தீழங்குபேரியுங்குஉட்டொடுடாண்டி ௮ஞ்சங்கும் 
வழங்குகம்பலைமங்கலதேத்தைமறைபிப 

(plea சால்மறைமரிநீரிடமுமக்கெனவுலகை . 
விழுங்குமாவரும்விமாவணிசண்டெடம்வியத்தான். (௪௨) 

தனையொவாதவலிமூெச்சியொல்வாசவன்றன்கை 
வனையுமாலையைநீட்டலுர்தோட்டியால்வாங்கித 
வினைவலதீதயிராவதக்செ ருதீறிடைதீ தொடு த்தான் 

ed 

டனைசெய்கையிஞற்பதித தடிப்படுதசசப்ப்கடு. | (am) 

கண்டமாமுனிவிழிவமியொ முகுவெங்சனலால் 
அ௮ண்டகூடமுஞ்சாம்பமசாயொ மியுமெல்.றதீியூர r 
விண்டுநீங்கெர்விண்ணவரிருசடரீமீண்ட ‘ne 
எஷ்டிசாமுகமிருண்டதுசுழன் றதெவ்வுலகும், (se) 

புகையெழுநீகனவுயிர்தொ௮மெயில்பொடி ததவனில் 
தகையெழுற்தன நிவநீதனட ருவரன்னு தலில் டி 
சிகையெழுஞ்சுடர்விழியினனசனியுதீதிசைப்ப 
மிலையெழுத்திசெசமசகேளெனவெகுண்டான், (௪09) 1 கக்க ட்க உக உர எள்ள சடசட க நம்



ore LITO ovr Lib. 

இதீதாயசன்புவிமகளுயகன்பொருவில் 
வேதராயகன்மார்பகதீதினிதுவிந்திருக்கும் 
ஆதிராயகிவிருட்டுறுதெரியலகசொண்டணை நீத 
மாதராள்௨உயிற்பெற்றெனன்முயன் றமாதவததசால். (௪௯) 

இன்அநின் பெருஞ்செவ்விகண்வெகையினீ bis 

மன்றல் $தொடையிகழ்மீதனைநின தமா நிதி 
ஒன்றலாதபல்வளங்களு முவரிபுக்கொளிட் ie 
G08) Fg 5 L000) & Gor ay cenit S oor o8t CO) saat. sor) 

அரமடநீதையர்கற்பகநவநிறியமீரீ த.ம 
சரபிவாம்பரிமதமலைமு தலியதொடக்கற் 
றொருபெரும்பொருளி அகிபெயுவரிபக்கொளிப்ப 
வெருவியோடின6 வர் “te மை Foes ENO தட் “a ம் மவாரின். (©) 

   
வெம்யமாமுவிவெகுவியால்லிண்ணச தலாம் 
வைய PS yiba pone pr se வானோ 

ம் ப ஞசதுமுகக்கடவுளுங்கூடிச் 

ர யதாமமாதீதிருமறமாரீபனைசிசேரீறீதாரீ.” (௧௯) 
   

வெட் ஞூசொன்மாமுனிவெகுளி யா ல்விளைச்தமைவிஎம்யி 
சராண் மலர்ச்ெவனுங்கடவுளர்பிறரும் 

சஞ்சமிய்லதின்சாவமேசாவெளச்சலியா 
தஞ்சலஞ்சலென்றுரைத்தன னுலகெலாமளறீ தோன். (20) 

ind en § 67 en & Ge cL. BUG) MeL git OT 
மெழீச அசநீதிரன்சுராசுரர்வேறுவே.றுள்ள 
சொத்திரண்டொல்வலிப்பவசோடகிகொடுதீள 
கத் துவாரிதிமறுகுதவம்ம்தெழக்கடைமிலி.. (௨௧) 

யாமூமவ் ms bis gover Glas tn 5 
போடமினெ ஐருள்புரிசலுமிறைகுனெர்புகழ் தார் 
நாமமின்றெனக்குனித்தனர்ல்குரவொழிரீத 
தாமெனும்பெருங்களி துளக்கு௮தலாலமரரி. (௨௨) 

மலைபிடுங்கெர்வாசுகிபிணிதீ தனரீமதியம்* 
நிலைபெறும்படி நட்டனரோடதிநிரை தீசார் 
அலைடெறும்படியயோதஇடைறீ சன வனி 
திலைதளர் நீதிடவன்த.லுங்கமுறதெளித்தான். (௨௯)



அகலியைப்படலம். Gir 

தறல்கொளாமையாய்மு, துகனிபிமநீ கரநீதிரிய 
விறல்கொளாயிரத்தடக்கைகள்டரப்பிமீவலிப்ப 
மறனில rp னிவெகுளியில் மரீ சனவரவே 
ee ee 

௮நனிலாமனத்தடையலாதெமிநீதகையமைத்தால். (௨௪) 

இறச் அநீங்கினயயாவையுமெம்பிரானருளால் 
பிறநீசவவ்வையிற்கராசரர்தங்களிறியிணெற்க் 
சிறரீகமோ௫னிடடர் தையாலவுணர்தஞ் 'சசய்கை 

றந் அமாண்டனராரமிரி சுமரர்கள் அப் தார். (௩௫) 
[] 

pa சர் * 

ஏிவ.மாளரியுகி் பொ ரதம் வமல். 
வருவ்மால்மும்ிறையும்வெவ்விடையவறிகப் ர 
ருவும்வேறளதகைமையஞ தமக த்க்கூளிஸிச சா wters 

iecdegponind te bCe opaip aes 
சிருவுத்தததுமணந்சன aren gay (௨௬) 

Seow தீதிதிடெரும் துயருமர்தழிவாள் 
வ்கி சிபன்ம்லரடி வணங்கியென்மைநீதர் 

தயர்புணாட்பிஞலிறநீ sorQroré Gant 

மைத் pie யருளவரீதமைமஉகீகலுக்கென்ருள்- (௨௪) 

என்றுகூற இமகவுனக்களி* சன மினிநீ 
சென்றுபாரிடைப்ப மாச ரர நீதிர 
நின்௮ுமாதவம்புரி பி ன வுருத்றுதியென் 
தன்றுகூதிடப்டரி தனன ருச்தயவனையாள். (௨௮) 

சேட்டவாசவனன்னவட்.கடி.மையித்கிடைதீஅு 
வாட்டமாகவ£ ணர் ீதவள் aid ௮ அமகவை 
விட்டியேயெழுகூ. mori Abs gy headin 

  

Brey hit தரமருச்தெ௦ OO)! சாமமுதவில்ருதனர (௨௯) 

ச் 
a TL) BT BD 2a) 

@: £யுவும்புனி ற்கங்கை பம்பொ பத்து ral sé 
'சேய் வளட்ற egies வணமென்ப அ்தெரித்தான். (mo) 

காலன்மேனியித்கருகி கர் TOBE LI LAT Gor 
-நீலவார்கலிதீதேரொடு pet ge Ie 
மாலின்மாமணியுழ்தியினயஜஞெடு லக்கி 
மூலதாமமாமுுமலர்முளைத் ன ன்பு en ன், ( es" 

 



த்ரூ பாலகாண்டம்: 

[அங்கு நிலி றெ முதீதயன்மா தீன்மூவருமனையார் 

செங்கணேற்ற வன்செறிசடைப்பழுவதீ தினிறைதேன் 
பொங்குகொள்றைமீர்த்தொழுகலாந்பொன்னியைட்பொருகவும் 
கங்கையென்னுமக்கரைபொருதிருதஇிசண்டார். (me) 

Q5s.01 SHE GS mar சகைமையயாவும் 
எந்தைகூறுகென்றிரரகவனி வின வறவெனையாள் 
மைதீததின்திருமாபுளானயோக்த்மாதகாவாழ் 
விம்தைசேர்புயன்சகரனிம்மேதினிபுசரதோன், (௬௩) 

4 ் & Wy ey 4 

விற மசொகிறுவ் Sooners ரவ ரி தடக் 
பொதையினத் இ்பாசணனெ. றொருபுதல்௨ன் 
பவைவேந்தனுக் இளையமென் சுமதிமுற்பயறந்த 

அினின்மைற்தராற யுதர்மத்தஞ்சுமானவல் சேய், (௬ ௪) 

இண்டிதற்டனைசகரனுர் தனையரீசேவகறீதான் 
கண்டுமுநீதியவயமகம்புரிதலுப்கனன்னு 
வண்தோற்றதார்வாசவற்குணர்தீரினாவாஜோர் 
ஒண்டிறற்டரிகயிலனதிடையினிலொளித்தான். (௬௫) 

வாவுவாசிபன்சென்றனனஞ் மாலு 
பூவிஜஞேரிடமில் நியேதாடினவபுகுர் த 
தேவாகோமகன்கரந்தமையறித் லென்திகை த. 
மேவுதாதைதன்ருதைடாலுரைச்தனலீ மீண்டு, (௬௭) 

கேட்டவேறீதனுமதலையரீக்கம் மொஜழிகிளத்த 
வாட்டமீக்கெ re FET ர்கள்வடவைய் மறுடு 
சாட்டம்வெ ங்கனல்டொழிதர தானிலநீதடலி 
தோட்டுறுங்கெநிகஇயினைட் பாதலம் தோன்ற, (௬௭) 

அதியோசனையகலமுமாழ உங்க. 

சட௮செய்சனரொென்பரால்வட் ண இசை யக் 
எ௮மாதவக்கபிலனிலிவளிசண்டெரியில் 
சீதிவைதனர்செருக்னெர்நெருக்ளெர்செறுதீதார். (௩௮) 

   

மூளும்வெஞ்சினததரு 2சவன்முனிர்செரிவிழிப்ப 
ளைகுடிசன்னகையினிலெயில்பொ Sorta 

JOH OLE STR ime aap LCDS grit 
வேள்விகண்டரல்வேர்தலுக்குமாதீதனர்வேதர்ச (௬௯)



ணன் 

அ.கலிகைப்படலம். 

உமைதீதுவெறீ௮யர்கீகூ௮ுகாண்கிலனுணரீவொழியா 

தமைதீ அமைநீதனன்மைற்தனையவர்கழிம்தனரோல் 
இழைதீதவேள்வியின்திடட்பதோவெனவவனெஞுதீது 
தழைதீதமாதவச்கபிலன்வாம்பாதலஞ்சார். நீதான். 

விண்டுநீங்கெரு... அகுபிறங்கல்வெண்ணீ௮ 

சண்டுஅண்ணெலுமனதீதினன்சபிலமாமுனிதன் 
புண்டரீகமென்றாடொழுதெழுறந்தனன்பு. 
கொண்டுபோகநின்னிவுளியென் அதீத அங்குதிதீதான்- 

பழுதிலாதவனுரைதீதசொத்கேட்டலும்பரிவால் 
தொழுஅவாம்பரிகொணர்நீதவிசுரர்களுக்யோ 
முழுஅம்வேள்வியைமுத்அுவித்தாசனுமுடிந்தான் 
எழு ௮£ர்தீதியாய்மைந்தனுக்கரசியலிழ் நீ. த 

சகரர்தொட்டலாற்சாகரமெனப்பெயர்தமைப்ப , 
மகரவரிதுசிறர்த துமகிதலமுழுதும் 
நிகரினிஷழமரீ தனேபுரீதனனிவனெடுமரபில் 
டசெதன்னெனும்டார்தீதிபன்வரீதனலி பரிவால். 

உலகம்யாவையும்பொதுவறத்திரரியையுருட்டி. , 
இலருமன்னவனிருநீ துழியிற த் சமைவின வ 

அலகிொன்முனியுமாதீஇடக்கேட்டனனசசன் 
திலகமண்ணுறவணங்கிதில் றொருமொஷிசெட்பு், 

'கொடியமாமுனி வெருளியின்மடி.ரீ தவெங்காரவரி 
முடி.யநீணிரயகதினில மூகீதிுறைமை 

ஃட.புமாறெனக்கரு தீதவமதற்குறுகருமம் 

அிகள்சொற்றுகவென்றலுமர்சணனறைவான். 

வையமாளுடைமன்னவரீமன்னவமடிறீ தோர் 

உய்யநீடவீமொழிவறுபசலெலாமொருங்கே 
செய்யராண்மலர்க்கிபவனைதோக்கிநீசெய்இ 
நையலென்தினிதுமை?தனனவையஅமுனிவன். 

நூலம்யாவையுஞ்சுமத்திசன்றன்வயின ல்கி 

கோதுமாதவதிமகிரிழரு Heel aa oS! 

சால்மோ பதிஞயிரமருதீதவங்க ஜிப்ப 
மூலதாமலாமாழுமுதற் கிழவன் pb Ger Cer, 

Ga cf 

(௪௦) 

(௪௧) 

(#2) 

(ep) 

(௪௪) 

(௪டு) 

(௪௬) 

(௪௭)



௬௮ பாலகாண்டம், 

முவிபிறந்தவ ரருதீதவன்முனி ஞுதலினல 
மல்பெரும்புவியதனில்வானஇிகடி.க ணக 
என்புதோயுமேலிருங்கதிடெறுவமெம் நிசைத்தான். 

இலி பெருநீதவம்வியநீதனம்நின 'நீள்கூரீவர் 

மாகறல் னஇிடவியிடைவருகின்மற் றவள்தன் 
6 பிராவும் 

வகி்மாற ௱ுதகவகண் 

  

| தம்கன் றிவேறரிதால் 
தோகசைபாகனைதே நீயருதீதவம்தொ டங்கசென் 

மேகிலுனுலகனைதீ,து மவ்வுயிர்களு மீழீந்தான். 

மங்கைபாகனைதோக்கிமுன்மொழிர்தனவருடம் 
தீங்குமாதவம்புரிதஓர்தமனிறக்கடவுள் இக 

அங்குவமீஅநின்கருத்தனைமுடி.கீ.துமென்றகன்றான் 
கங்கையைத்தொழச்கால்ம்மையாயிரங்கமித்தான். 

கருமடக்கொடியாகெறரீ தன துமாதவமென் 
பொருபுனறந்கொடிவரினவள்வேகமார்பொறுப்பார் 

௮£னுரைத்தசொல்விநோதமத்தின் லும்நீயதிரீது 
Chg Go தீறவம்புரியெனவச,ஈதிபெயா ந்தாள், 

கர ற்தைமதீதமோடெருக்கலரிகூவிளைகடுஃ? கை 

நிசநீதபொத்சடைநின்மலக்கொழுற்தினை நினையா 

அரமீதையுற்றவனிரண்டரையாயிர ம்ஆண்டு o 

L} Ri ge boenrry விதரவமரைமகள்புனிதன். 

GL Gir Bg நின்னினைவென்னெனவிறைஞ் சியெம்பெரும 

அ.திரிர் அகங்கையிதறைந்தனளென்றலும்௮ஞ் சேல் 
ப்திம்தடாவகைகாத் மென் றேட௫யபில்றை 
முதிரி தீதமாதவமிரண்டமையாயிரமுடி.ததரன். 

பெருகுநீரொடுபூகியும்வாயுவும்பிறங்கு 

சருகும்வெங்கதிரொளியையும் துப்தீதுமற்றதையும் | 
டருகலின்தியுமுப்பதிஞயிரம்பருவம் 
முருனுகாதலில்மன்னயனரும் Ser (LE L166 (09 

க் 

உறீ டப்பய் அஇத்தவனுறைதரு யுலகம் 
இச்தராதியருலகமுநடுக்கு றவிரை 4-3 
உர் து சால் றினள்வர நதிமலைமகள் கொழுன்ன் 
சகட “சாருசடையினித்தர சனல் சேர. 

(௬௮௮) 

(௪௯) 

(௫௦) 

(9) 

(65) 

(Ge) 

(௫)



அசகலிகைப்படலம், ade 

புன்னுனிசீதருபனியெனவச,ரஇபனிதன் | 
சென்னியிதீசரர்சொளிசாவணங்னென்திகைதீது 
மன்னனித்றஅம்வரு $ீதனஞ்சடையள்வானதியின் 
தென்னவிட்டன ஜெருசிதிதவனிடோத்திழிற்தாள், (௬) 

இ pes ச் 
BL 5 i iT eT மய 

Hpi gursased geile Ge 
கொழுசர் அவிட்டெரிவெகுளிய? 

டச். 

     
    

   
   (சி 

உண்வெநீதனனிமறைஞுனிச்சணங்கள்கண்டுவப்ப 
கண்டுவேர் தனும்வணங்கிமுவினிகழ்ந்தனகழற 
கொண்டுபோசென ச்செவிவழிகொடுித்தனன்குதிதீது | 
விண்டுநீ்ங்னெருடகுபொடியின்மேவினளே. (௫௮) 

நிரையமுதீதிய௫கரர்கணெடுங்கதிசெல்ல 
விரைலர்பிபொழிநீதார்தீதனவிண்ணவ்குழாங்கள் 
முரைஷோற்நியபல்லியமுறைமுறைமுமுத்க 
அலன்சன்ட்பொழுத்ணிமதிலயொத்திமீண்டடைற்தான். (௫௯) 

    ம் றி ரவ ஞ்ரனரத்] Te eS fo iW OD Ox ட 

. ௫ ௬ ட்ட ர ‘ —_ A ளு pie: Miinelidone co ழு: 

நடரா SEA aba OOF bet 29 POT st FD fine Gop ட pel ் ~"f om o's) 

I (nope 9 த ஆம் NN ல் 
| ட்ட தக்கம் ia LTR tL Tes இப pyr etd ne 

  

(௬0. 

சகரர்தம்பொருட்டருழ்தவம்பெரும்பசல்தள்ளி 
பூரதன்கொணர்நீதிரல ரத்ப் இரதியாக] 

மகிதலதீ திடைச்சன்னுவில்செவிவழிவரலால் 
நிகரில்சானவியெனட்பெயர்படைதீதிதிர்நீததம், (௬௧) 

ஆ க 

CT CT of Gir. grails IO @ Gas sen fen gM: 

சென்றுதீர்த்தனர்கங்கையைவிசாலைவாஜ்சிகாக் 
ன்றுபோற்புயித்தா சன்வறீ தடய ணைகுறுக 

*்அதல்ஓரைவிஎம்பிமத்றல்வையினிக்கா, (௬௨) 

பள்ளிநீங்கெயபக்கயட்பஹனதல்னாரை 
Oe: ளவாவிகளைகளைவு௮ுகடைசியரீமிளிர்ர்த 
கள்ளவாணெடுங்கண்ணிழல்கயலெனக்கருதா 

ஏள்ளிதாது அமகள்டனைமிதிலைதாட்டைச்சார்: (௬௪) OO ie



௭௦ > LAT ST RL Lk 

  

      வரம்பில்வான்*றைமதகுசண், மழு 
அரும்பு ராண்மலாசேர்கங்களிலரவிளக்ெ0! 
சசம்பிஞன் ததேன்றாரைகான று மலியாழின் 
சரும்புபாண்செயதிதோகைநின்ர௫ுவெசோலை- (௬௫) 

  

       
  

ர் 

த க் ௦ q 
டடவானுதன்மடநீதையர் பார்ப்பெனு BEM STO 

- டவாதரிதீ தழல் தத ரத். இத்தகு த்தும் 

(௬௫) 

     

தூவியன்னத்தமினமென்னறுரடைகண்டுதொடர 
கூவுமென் குயித்குதலையர்குடைம்ததண்புனல்வாப் 

ஒவில்கு ங்குமச்சுவரறவொள்றொடொன்றனாடி 
பூவுமங்கிலு ம்புள்ள்.றநிகாசன பொய்கை, (௬௬) 

முறையினின்முதுமேதியின் முலைவழிபாஓம் 
அறையினின்அயர்மாங்கனிதாங்கெசாறும் 
அறை புமென்கரும்பழ$யவமுதமும்ழிதேம் 
Boop ioe oe great £புனல்பெருகலா.நதிகள். (௬௭) 

    

  

   

| இழைக்கு நுண்ணிடையிடைதர முக டியர்கொங்கை 
மழைக்க ன் பங்தையாரங்கினில்வயிரியர் முழவம் பகா 

ஷிளிசைவெருவியமோட்டிஎஞு்ரி சச்சி. 
வீடிள்பாளையித்குதிட்பனவோடை-, ட or) 

  

9 படைநெடுங்கண்வாளுசைபுஃப்படர்புனன்ஸூழ்கி 
ல க டி ரழி கு ச 2 

கடையமுன்கடற்செழுறீதிருவெழும்படி.காட்டி 
மிடையும்வெள்வளைபள்ளொமமொலிட்பமெல்லியலார் 
குடையவண்டினங்கடிமலர்குடைவனளுளங்கள். (௬௯) 

* இனையராட்டிைன துசென்திஞ்சிகுழ் மிதிலை 
புனையுநீள்கொடிட்புரிசையின்புறதீ துவ தி௮த்தார் , 
மனையில் மாட்டெயயழிதீதிழமிமாகவப்பன்னி 

கனையுே மட்டுடிர்களுங்கலே £ர்வெள்ளிடைச்கண்டார். (௪0) 

கண்டகன் மிசைக்காகுத்தன்கமத்றுகள்கலுவ 
உண்டபேதைமைமயக்கதவேறபட்டுருவம் 
கொண்டுமெய்யுணர்பவன்கழல்கூடியதொ.ப்ப 
பண்டைவணமாய்தின்றனண் மாமுனிடணிட்பான் , (ars)



at 5 ஷ் பு ட 111 af Mae ப்பட டவ - ீக்லிதை க பட்லம்.: ‘re 
pe கடி 

Vi வற ட்டி 

மாயிருவிசும்பிற்ச் tte stoi ன்ப ல விழிக்தோன்கை் ‘ 'மேமினவுவசை் பாடுமின் ன வொ. தங்கிதின்றாள் 
Geer gus சயரீ ெம்தசேல்கோக்த்கம்செய்க் 

   

          

ஆயிரமளிச்( சன்னா ரறுகன்கன் ட் (oe) 

பொன்கயே்சட்டால் விஜத்ச்கேட்டலும் பூமிகேள்வன்... 
என்னையேயென்னையேயிதலல் Ee Ola amie o, ; ட ச ப YEON ம் WY 

ட் ் ் wee 

ry ட ப ட oly a rt 
iy ம் 

ப முன்னயுழவினயினாலே ee டூந்த தண் டோ 
அனினையேயனையாட்டில்லாதடித்தவாதருளுகென்றான்- (om) 

அவ்வுரையிசாமன்கூதவதிஞனு/சவனைதோக்ி 
செட்வியோம்சேட்டிமேஞள்செதிசடர்க்குலிகத்சண்ணல் 

யவிதீதடி. ந்சைநுனிவனையதததோக். 
, சல்விபோல்லிழிகி ORR Eo (௪௪) ரான 

அவ்வபைதயேதுமன்வள்வும்ப. 
1 Pe ப 

கபி pe ட 
ர ள் மதார் 1 ்,            

    

   

Pe 7 ! ப. ff Bio. 

ins Bre gn கு 
ரீ a Lbs iere: (கல் 

் 20 காமப்ப  அமணம அவின்மே்றல். 
இச்சவுண்டருச்சகோல் ணர்நீதனஞுணர்ந்தமின்னும் 
சச்சசன்றென்னவோசான்தாழ்த்தனளிருப்பத்தாமா. சு 
மு என்னைய லாத்றல்முனிவனுமுேவத்தான். ௭௬) 

சரத்தருசாபமல்லாத்தடுப்பருஞ்சாபம்வல்ல]. 
வரநீ சருமுனிவனெய்கவருகலும்வெருவிமாயா. a 
Arise nodal sg Op Ble A soir onlletr pet ௬ இ 
பசந்தானகேபொக்கோர்பூசையாய்ட்போகுத்ருன். (௪௭) 

‘ah eae No 

சரோ 2ல் சசையனர்ச் se 
தூயவ னவனைநின்ன 5 Bi ர ரமனைய சொல்ல       

a semtiena iD drpsend 0 

sition Gnd murano saan set, ர 
டல்லியபழியிே ரிப்பச்ச்சான்போயபின்றை 
மெல்யியலாளை0 நாக; சிவிலைமகளனைய்தீபும் . 
சல்லியலாதியென்றான்கருக்சலாப்பருக்குவிநவாள். (௪௯)



௭2. பாலகாண்டம். 

பிமைதீததபொறுதிதலென்௮அம்பெரியவர்கடனேயெல பரீ 
அம.ந்றருங்கடவுளல்னாய்முடிவிதற்கருளு சென்ன 
தமை. துவண்டிமிருச்சண்டார்த்தசாகராமனென்பான் 
கழத்றுகள்க துவவிநீதக்கல் ஓருத்தவிர் தியென்ளான். (௮0) 

அ௮.ந்தவிமீதினைக்கண்டவமார்கள்பிரமன் முன்னா 
வந துகோதமனைவேண்டமற்றவைதவிர் தீ தமாரு 
சர்தையின் முனிவுதிர்த் தூத ரீதவாயிரங்கண்ணாக்க 
தநீதமதுலருபுக்கார்தையஇங்கிடநீதாள்கல்லாம். (௮௪) 

இவ்வண்ணநிகழ்தீதவண்ணமினியிந்தவுலகுக்கெல்வாம் 
உய்வண்ணமன்திமத்றோர் அுயர்வண்ணமு௮வதுண்டோ 

மைவண்ணதீதரக்கிபோரின்மமைவண்ணதீதண்ணலேயுன் 
கைவண்ணமங்குக்சண்டேன்கால்வண்ணமிங்குக்கண்டேன்.. () 

தீதிலாவுதவிசெய்தசேவடி.க்கரியசெம்மல் 
கோதிலாச் குணதீதாலிசொன்னபொருளெலா மனதீதிற்கொண்_ 

மாதவனே nS Mittal Gaya gna ofa பதித. 

கன்னையா நாிபன்னை.ம ஆண்ர்சல்கோகு ட் 
எதிர் ழ் கிரடண்டிறி Df. (aim ) Chay 

அருதீதவனுறையுடன்னையனையவரணுகலோமம் Ch 
விருந்ீதினர்தம்மைக்காணாமெய்ம்முனிவியதீததெஞ் 
பரித்தெதிர்கொண்டுபுக்குக்கடன் முறைபமுதுருமல் 

டரிநீதபின்சாதஇசெம்மல்புனிதமாகவனைதோக்இ; (௮௪) 

   

   

அஞ்சனவண்ணத்தான்றனடிச் துகள்கதுவாமுன்னம் 

வஞ்சிே பாலிடையாண் முன்னைவண்ணதீதளா கிநின்ருள் 

தெஞ்சிஞற்பிமைட்பிலாளைநீயழைத் இீடுகவெலின | 
கஞ்சமாமுனிவனலினமுனிவனுங்கரு5 துட்சகொண்டான்.(அடு 

குணங்களா ஓயத்த்தவண் ணல்கோதமன்கமலதீதாள்கள் 
வணங்கென்வலங்கொண்டேதீ திமாசறுகற்பின்மிக்க 

அணங்கனையவன்கையீத தா ண்டருற்தவனோடும்வாச 
மணங்கிளர்சோலைநீங்கிமணிமதித்கக தகதக ண்டார். | 

  

தக் (௮௬) 
கம்பறநாட்டாழ்வார் இருவ.ல Cores earth. 

ம - வழு.௮சலிகைப்படலம்மூதீறும். த. சருவிரு2சம்.[டு ௬ ] 

எனககு 71% இரகக 
ந்த



    
செய் யவளிருநீதாளென்று சமுமணி க்கொக ளென்னும் 
கைகளைநீட்டியநீதக்கடி ரகர்கமலச்செங்கண் 
அய்யனையொல்லைவாவென்றமைப்டதுபோன்றதம்மா. (௧) 

    

மு ரமணிக் கொழிகளெல்லாம் 

ர சிிமேதா௮செலில் 444 * 
வரம்பில் பேசமகிஞெளைமணஞ்செய் வானி வருகின்றானென் 

றரம்பையாவிசும்பினமொடலினாடக்கண்டார். (3 

தயிரு௮மதீதிற்க Loe TOL IL. தீதலைப்பட்டீடிம் 
உயிரு அகாதலாரினொன்றையொலீி ஜொருவகில்லா 
செயிரு௮ுமனதீதவாகதீ இஃஇிரள்செங்கண்டுற்தி 
வயிரவான்மரு ப்பியானைமலையெனமலைவகண்டார், , '(௩) 

பகநீத ரிமறையவானம்டாற்ச ம 
அூிகொடிமிதிலைமாடச்தும்பரி நினவன்றிநில் றி 

“pHs ossras தோ.றுநனைவனமுகிலித்சூழ்நீத 

அடற்புகைகஅவுர்தோறம்புலர்வனவாதக்கண்டார். (௪) 

  

ஆதரித்தமுதிந்கோல்தோப்தீதவயவமமைக்கு நீதன்மை! 
யாதென த்திகைக்குமல்லான்டதனதீகுமெழுதவொண்ணூச் 
இதையைதீதருதலாலேதிருடிகளிருந்தசெய்ய 
போதெனப்பொலிநீ .துதோனீறும்பொன்மதின்மி இிலைபுக்காரீ. 

சொற்கலைமுனிவனுண்டச௪டர்மணிக்கட லுநீ துன்னி 
௮.ற்கலீ இலங்குடன்.மீனரும்பியவானும்போல 
Mi PO MSV oH HMDS SHAMS HFSS 

டொத்தலன் டெ நீதமாடதெடுந்தெரு age Cine. (a) 
   

    

தாபி ட் சறகட் குன்றத் தடமதவருவிதாஇத்து 
அமாய்க்கலினமாவிலாழியாலழிநீதோரா௫ 
சேறமாய்கீதேர்களோடதி அகளுமாே யான்றோடொ று 

Lor pony Bas ரளாக்கெடகீகிலாமறுகி BGs) cite (ar) 

தண்டுதலில்றியொல்திதீதலை தீதலைறெதீதசாதல் 

உண்டபின்க லவிப்போரிஞெடத்தமென்மகளி ரேயோல் 
டண்,_ரு.கிளவியார்தம்புல வியித்பரிநீதகோதை 
வண்டொடுகி ட் அமேல்சோர்மணிரெடுந தெருவிற்0 ன்௫ர்()



~
 

ப 

or F பாலகாண்டம். 

   

  

   
செய்திரணாம்பிற்ற நீ தமழலைதினஹித்க் நீட 
தைவருமகரவீணைதண்ணுமைதருவித்ன்கிஅதகக௧ 
சைவழிதயனஞ்செல்லக்கண்வழிமனமுஞ்செல்ல 
அ.ப்பறுண்ணிடையாராமோடகவரங்குகண்டார். (௯) 

பூசலினெழு் தீவண்டுமரு ங்கனொுகஃ்கரற்குட் பொங்க 

    
  

மாகறுபிறவிபோலங்ருவ்ுபோவது 

காசறபவளச்ஙின் ப்
மாகதக்கமுறதிறுண்ட ட் | 

உஊசலில்மகளிர்மைர்தர்சிந்தையோமிலவச்கண்டார். (௧௦) 

வரழ்பறுமணியும்பொன்னுமாசமுநிகவரிவாலும் 

Sr SHC டயகிதுமஞ்ஜைக்தோகையுர் அம்பிக்கொம்பும் 

் குரம்டணை நிரமிபூமள்ளர் குவிட்புறக்சரைகடோறும் 

   

  

பசம்பியபொன்னியன்னவாவணம்பலவுங்கண்டார். (௧௧) 

வள்ளுிர்த்சளிர்க்கைகோவழாடகம்பற்திவார் நீத 
கள்ளெனதாம்புவீ£க் SE SOR Pom D Loew (Lp miéa 19, 
வெள்ளியமுறுவல்தோலறவிரு நதெனமகளிரீய் நீச 
தெள்விளிட்பாணித் இந்தேல் செவிழமுிதி தினிதசென்ருரீ ௨. (௧௨) 

கொட்புஅசலினப்பாய்மாஞுலான்மகன்முடுக்கெவிட்ட 
மட்கலஇி௫ரி போலவாளியின்வருவமேலோர் 
சட்பினினிடையருலாய்ஞானிகஞுணர்விஞெள்ருய் 
சட்புலதீதினையவென்றுதெரிவில த்ரியச்சண்டார். (sm) 

வாளரம்பொருதவேலுமன்மதல்சிலையும்வண் டின் 

கேளொரடு கிடற்தநீலச்சருளுஞ்செங்கையுங்கொண் டு 

நீளிரு ங்களங்கநீக்கிதிரைமணிமாடதெத்திச் 

   

  

    

  

eres peer gis Cwm Riltucr & தஇிரவுதயங்கண்டார். ( ௧௪) 

பளிக்குவள்ள தீ. ஹ்ஹ ச நறுந் சதேறல்மார் Gi 

வெளிப்படு சசை வெறியனமிழற்றுகின்ற 
ஒளி ப்யினுமொளிக்கவொ.ஃ டாதுடலையணர்ச் தமாபோல் 
களிப்பினையுணரித௮அஞ்செவ்விச்சமலங்கள்பலவுங்கண்ட £ர்.(௧௫ 

மெய்வருபோக மொக்கவுடனுண்டுவிலையுங்கொள்ளும் 
பையரவல்குல ராதமுள்ளமும்பளிங்கும்போல 

மையரிநெமிங்ளோக்கட்டதலுங்கரு கிவ றீ. 
கைபுஇற்செவற் ௮காட்டுந்கர் தசம்பலவுங்கண்டா! (adr)



வகைக்கு ine nn, dha ths Rn sot டமைம வானவ அட் HA 7“ 

க உட] 

மிவெல்க்காட்போ ல அப் be 

கடகமுங்கு COLpyLd py goin nip le bi dis paler ex cd 
வடசமுமகரயாமூழ்வப்டு னிகொமித்துவாசதி , 
தொடையலங்கோதைசோரட்பளிக்குநாம்செவப்பத்தொட்ட 
படைதெடுங்கண்ஞாரிவட்டாட்டாடிடம்பலவுங்கண்டார்; (௧௭) 

டங்கயங்குவளையாம்்பல்படர்கொடவு ie 0 
செட்டை சாக்கெள்்க யாரி பிம் 
தங் வறுவமையில்லா வித்தே 5 
மங்கையர்விரும்பியாடும்வாவிகள்பலவுங்கண் மீர். Tem) Gat 

   
   

  

இயங்குறுபுலன்களங்குமீங்குங்கொண்டேகவேகி 
மயங்குபு Gils gn Roo அமறுகுறுமுணாவிதென்ன ; 

புயங்களிறகலவைச்தா நீ_தும்புண ர்முலைச்சுவடுநீந்காப் 

டயங்செழுகுமார்வாளாட டாடிடம்டலவுங்கண்டோர், (௪௯) 

வெஞ்சினமுருவிற்றென்னுமேனியாவேண்டி.ந்தீயும் 
தெஞ்சிலர்சலிகண்ணிலெருப்புறுவனங்கனஷர் 
செஞ்ஷிலைக்காத்தாமாதர் புலவிகள்திரு ததித்தேந் த 
குஞ்சியாசுழநில்றமைழ்தர்தங்குமயாங்கள்கண்டாா. (௨௦ 

் G வறு. 

பாகொக்குஞ்சொற்பைங்களியோபிம்பலபேசு 
மாகததும்பாமங்கையர்தநாணமலரிகொய்யும் 
தோகைக்கொயம்பினன்னவரீக்கன்ன நடைதோகத்றுப் 
போகக்கணிகிவ்டினமார்க்கும்பொழில்கண்டார், (௨௧) 

உம்பர்ச்கேயும்மாளிகையோளிநிழல்பாய : 
இம்பர்த்தோன்றுக்நாசாதநா.் டினெழில்காட்டிப் 
டம்பிட்பொங்குங்கங்கையினாம்றி கபடைமலினன் 
அம்பொற்கோயித்பொன்மதிள்சுத்அம்பூகட்கண்டார். (௨௨) 

மொன்னின்சோறிபோதினிலத்றம்பொலிவேடுபால் 
தென்னுணிடேனித்தீஞ்சுவைசெ௫ சொற்கவியின்படு ; 
கன்னிம்மாடதீ அம்பரின்மாடேகத்ிபேடோ 

renting ciel 'சண்டங்கயனின்றார். (௨௩) 
கற ஸு ச ன் 

    

  

       
செட்புஙகாலைச் செங்கமலதீ தோலீமுதல்யாரும் , ட்டி 
எபட்பெண்பா லுங்கொண்டுவமிதி (ருசிக்கும் be BC Lo fhe oar 2 07 
௮ப்பெண்டானேயாயினபோதிங்கயல்வேறோர் 
உட்பெற்கேசொண்டெல்வகத ரடூ.யுமாசெப்வேம், (௨௪)



ஏச பாலகாண்டம்: 

 உமையாளொக்கும்மங்கையருச்சிச்சரம்வைககும் 
கமையாண்மேனிகண்டவர்கரட்செரைகர்ளு ்் 
இமையாநதாட்டம்பெற்திலமென்றாரிருகண்ணால் 

அமையாதென்ரூரநீதரவானத்தவரல்லாம். (௨இ) 

வென்றம்மானைதீதரநுடில்(2வ.லுங்கொலைவாளாம் 

   

பின்றம்மானப்பே ப பிறம்சண்ணாள் 
குன். மம்மாடக்கோவினளிக்குல்கலன் தி 

ர ந டி ed 6 ங் és a Se ன்றிம்மாடதீ ிம்டாளிக்கும்மமுதன்னாள், (௨௬) 

பெருந்தேரல்குந்பென்ணிவளொப்பாளொருபெண்ணை 
தீருநீதானென்றானான்முகனிலி னுதீதரலாமே 
HFS srap gs தேவரிரநீதாலமிர்தெல்னும் 

மருதிதேயலலாதென்னினிதல்கும்மணியாழி. | (aa) 

அனையாண் மேனிகண்டபினண்டதீதாசாஞும் 
வினையோர்மேளீக்மேனகையாதிமிளிர்வேற்கண் 
இனையோருள்ளதீதின்னவிஞோர்தம்முகமென்னும் 
டனிதோய்வானின்வெண்மதிக்சென்றும்பகலன்றே.... (௨௮௮) 

மலர்மேனில்நிம்மங்கையிவ்வையம் இடைவைக 

. பலகாலுந்தம்மெய்சனிவாடும்படி தோற்றார் 
wa காவில்லாவந்தணரோதல்லறமேயோ 

உல்கோவானோவும்பர்கொலோவீதுணரோமால் (௨௯) 

ட தன்னேரில்லாமங்கையர்செங்கைதீதளிர்மானே 
௮ன்னேதேனேயாரமிர்தேயென்றடி போற்றி 
முன் G ax apaor னமொய் ம்மலர்தூவிமுறைசால 

பொலனனேசு மும் பூவிஜஞெ அங்கப்பொலி கின்றாள் (௩0 ] 

பொல்சேர்மென்காற்கிண் சிணியாசம்டனைமாசம் சர்வ 40 
சொன்சேரல்குன்மேக லைதீரங்கு நீகொடியன்னார் 
தன்சேர்கோலதீதின்னெ rete SCSI lp, 
மின்சேவிக்தமின்னா சென்னும்படி நின்றாஸ், (௬௧) 

கொல்தும்வேஇங்கூதீறமுமென்னும்மிவையெல்லாம் 
ஆக அலள்ஆம்லல்ஓம்மென்னமதர்க்ரும்விறிகொண்டாள் | 

FING FS 0S FOP துகுலி அஞ் சுவருநீதிண் | 
சல்அம்புல்லுக்கண்டசட்பெண்ஃனிதில்றுள், (௬௨)



மிதிவக்காட்டிப்படலம், 

வேறு, 

ெவங்களிவிழிக்கொருவிமவுமாயவர் 
soir don Rares Casal IL GIG oto 
மங்கையர்க்கினியதோர்மருறீ அமாயவள் 
எங்களுயகதிகிியாவதாங்கொலோ. (ட 

இமைக மா ங்குமைக ளூ மிய னமுன்னமே. 
LOGO மபொருகஸ் ணிணைமடந்தைமாரொடும் 
பமகியதெனிலு மிட்பாவைதோன்றலால் 

அமுசெனுீ$டு மோரமகுபெற்ததே. (௬௪) 

எண்ணருநலதீர் 'னாளினையதின் அஜி 
ண் ஜெப oo) avr & eis ரன்றையொன் 

ண்ணைவு. BBs 27 aad மான்திட 

அண்ணனதுதோக்கிஞனவளஞ தோக்கிஞள். (௯௫) 

தசோக்கயநோஃ்கெனுஅுதிகொல் வேலிணை 
அஃயெமஅகையாலிே ூளினா்நீதன 
வீக் கியகனைகழல்விரலி செங்கணும் 

ஜாக்கணங்கனையவள் தனத இற்றைத்தவே. (௩௬) 

   

பரு Sup Tée @ridurEes 5 DUG ood 

சொருவரையொருவா தம்முள்ளமீரத்தலால 
வரிசிலையண்ணலுமட்வாட்கணங்கையும் 
இருவருமாிட்புக்கிதையமெப் இஞார். (௬௪) 

மருங்கிலாசங்கை। ம்வசையிலையனும் 
QRS ரண் Gusto ir Bi cpus) oy 
க்ருங்கட் நபள்ளியிற்கலவிநீங்கப்போய்ப் 
டிரிரீதவா கூடினா திபேசலவேண்டுமோ. (௬௮) 

ரதிமிலமகனையணைகிலாலையால் yy, 
பைநீதொடியோவியஃபாவையபோலீனள் 
சிற்தையுநிறையுமெப்் நீ சலனுல்பின்செல 
மைந்த னமுனியொமேழையட்போயினன். . (௬௯) 

பிறையெனு அதலவள்பெண்மையெல் பேட 
நறைகமமலங்கலானயனகோசரம் 
மறைகலுமனமெனுமததயானை 
நிதையெனுமங்குசநிமிர்ர் துபோயதே. (௪6) 

GT oF



எ பாலகாண்டம். 

மா௮றவருதலுமனமுமெய்யுதீதன் 
தூுஅமருங்குல்போனுடங்குவர்ணெடுங் 
காலுறுகண்வழிபுருத்தகாதனனோய் 
டா ௮ுற௮பிரையெனட்பா தீததெங்கு மே. (௪௧) 

சோமு றுதோய்நிலைஅவலகித்கிலள் 
ஊமரின்மன தீதிடையுலி னிவிம்முவாள் 

காமனுமொருசரங்கரறுதிதஇினெய்தனன் 
வேமெரியதனிடைவிறகிட்டென்னே al, (௪௨) 

திமலிடுருண்டலமதனினெய்யிடா 
மலிடாமிவிரநீதிமெயில்கொள்கண்ணிஞனள் 

அமலவிசிகூற்தலுர் அகி௮ஞ்கோர்தக கில 
தஓலிவெல்லியேயபோலச்சாம்பிஞள். " (em) 

சமங்கயகலைகரு நிறையுஞ்சங்கமும் 
மருறங்கியவுள்ளமு மறிவுமாமையும் 
இலத்தவளிமையவாகடையயாவையும் 
வழமங்கியகடலெனவதியளாயினள். (௬௪) 

சலங்குமைறீ அகதெடுசாணுங்கண்ணற 
தலங்குமைதர தகி மூகதீதஇினேவுண்டு 

மலங்குழையெனவுயிர்வருறீதிச்சோர்௧£ 

டொலங்குமழைமயிலைக்கொண்டரிதிந்போயினார்(௪டு 

காதொடுங்குமையபொருகயந்ிகணங்கைதன் 
பாதமுங்கரங்களும்மனையபல்லவ 
தாதொடுங்குமையொடுமமித்ததண்பனிச் 

சறண்டிமலரமளிசேர்தீதினார். (௪௯) 

காளரு௮ுமலரமளிண்ணினள் 
ஒளைவிபுரைபனிப்யம்கு்தேம்பிய 

தாளதாமமைமலர் ததைந்தபொய்கையும் 
வாளராஅுங்கியமதியும்போலவே, (rar) 

na eee தீ அருமமைக்கணாலியோல் 

மூலைமுகட்டுதிர் சன நெடுங்கண்மூத்தினம் 
லை நுதற்டையுகி ந கறி நீதவேர்வுதன் 

உ முகட்புகைநிமிருயாப்பிலிமாய்த்ததே.. (௪௮)   



மிதிவுூீக்காட்சிப்படலம். ௭௯ 

கம்புமில்கொமெனக்காமவேடன்கை 
அம்பொடுசோரிவதோரீமயிலுமன்னவள் 
வெம்பு றச்ன 3 தனல்வெதுப்பமென்மலரீக் 

கொம்பெனவமளியிற்குமைநீஅசாய் தனள். ( #6) 

    
சொரி 5 BCT DLO i & தெ ண்டேதின 

பொரிநீசனசலவைகள்பெரதியிக்சிர்தின 

எரிரீதவெங்கனல்சுடவிழையிக்கோத்ததுரல் 
டரித்தனகரிர்கனபல்லவங்களே. (௫௦) 

காஇயர்செவிலியரீ காயரீசல்வையரீ 
மா தயரும.நீதனரீவிரு நீ துமாரீகினர் 
யா அகொலி தவெனவெண்ணழேதிறலரி 

போனடனயினிநீர்சுமத்நிப்போக்கனர். (டக) 

அருகினின் ற சைக்கெறவாலவட்டக்கால் 
எரியினைமிருகீஇடவிமையுமாலையும் 

கூவதீகூவசனல்வகாஉ்டலால் 

உருகுடொற்பாவையுமொதினுதி தோன திஞள்.(டு௨), 

அல்லினைவகுதிகதோரீலங்கநீகாடெனும் 

வல்லெழுவல்லவோரீமரகதப்பெருங் 

கல்லெனுமிருபயங்கமலங்கண்ணெணனும் 
வில்லொடுமிழிந்தகதோர்மேகமென்னுமால். (௫௩) 

தெருஃகியுட்புகுநீதருநிறையும்பெண்மையும் 
உருக்கியெல் ஆயிரொடுமண் மிபோனவன் © ழி 
பொருப்புறடந்சோள்புணர்புண்ணியதீது 
கருப்புவில்லவ்றவன்காமனல்லனே: (௫௪) 

பெண்வழிதலனொடும்பிறரீததாணொடும் 
ச. 5. 2 5 ர மில் ௦ 

எண் வழியுணரீவுதானெங்காங்காண்கு விலா 

மண்வழிதடநீதடி வருந்தப்போனவன் 

சன வழிநுழையுமோர்கள்வனேகொலாம். : (இட) 

இர்திரநீலமொதீதிருண்டகுஞ்சியும் 

ESAT ASOT (PBST dS GOEE ORD 
சுர்சரமணிவரைத்தோளுமேயல 

முழ்தியென்னுயிரையபமு௮வலுண்டதே. | (Gar)



<3 பாலகாண்டம். 

Lit Wb தொளிபாநீ OF Gore ம் 

கடந்தருசகாமரைதீதாளுமேயல 
கடநீதருமதங்க லுட்களிரல்யானைபோல் 
,தீடறீததுகிடந்ததென்னுள்ளநண்ணியே. (௭) 

உமரைசெயித்மேேவர்தம் ல்கூளானலன் 

விரைசெறிதாமமையிஷீஃகுமெ.ப்மையான் 
உரிசிலைதீகஉக்கையன்மார் பினூலின ன் 

அரசிளங்குமானேயாகல்வேணடுமால, (௫௮) 

(றந் தடைரலநிறைஙப்ணதற்வெநீதிரம் 
கறங்குபஇிரியுமெனகன்னிமாமதில 

எதிநீசவக்ளுமானையின் னுங்கணணிர்கள் 

டதிழீ தயிரிமக்கவுமாருமேகொலாம். (௫௯) 

என் திவையினையனவிளம்பம்வறீ தெ£ர் 
நின்றனனவனேனுநீஙகிஞனெ ஆம் 
கன்றியமனத் அறுசாமலே்ட்கையால் 
ஒன்றலபலநினைம் துருகுஙகாலையே. (அ ) 

அ௮ன்னமென்னடையவட்கறம்ம் Erie 
சகன்னையுஞசவெதுதரி3கிலா பன்ன 

நன்னெமிங்கரங்களைநக்கியோடிட்போய் 
முலிளேவெங்கதிரவனகடலில மேடி கிறான்: (௬௪) 

விரிமலரிதீதென்றலாம்வீசபாசழமும் 
எரிநிறசசெக்கருமிருளுங்காட்டலால் 
அ௮ரியவட்கனஃஈர௬ம2 எமா&ைமா ம் 
ரு நிறச் செட்மயிர்4 2௩0 ரூ தி) ore (௬௨) 

மீதறைபறவையாம்பறையுங் கவினி 
ஒதமொவி சிலம்பொம்முச் ரச சலக (ச் ம் 

பாதகவிருள் செய்கு சுசமுப் LID Morey 

சாதகமெலீ னவுநீதமைத்த வ லையோ (௬௩௬) 

வே. | 

சயங்களென்னுங்கனல்தோய் நூகடி.ராண்மலரின்விடம்பூசி 
இயங்குதென்றலிமன்முபயேளெப்சபண்ணீனிடைறமைய 
உயங்கு மண ஈவுறன்னலுருருகிச்சோ i @, ரஞுயிருண்ண 

வயபயகும் raver Com 4 & WG ga Ca, re fh obra 19 வென்றாள் (ராசி)



Fam sear Gi LIL WED. ௮ 

கடலோமமையோரமுமுநீலஃகல்லோகாயா தறும்போதோ 
டடரீபூங்குவளைமாண்மலசோநீலோற்பலமோபானலோ 

இடர்சேர்மடவாருயிரு ண்பயொதோவென்றுதளா QUT Or (LP sor 

மஉல்சேர்தாரானி௰ம்போலுமநீதிமாலைவநீகது'2ீவ. 1௬௫) 
ளி பஷ 

மைவானிதநிஷ்மீசெயித வாலை யிரீப்பின்வளரா்செக்காட் 
பைவாயநீதிப்படவர வே௫யீை கி அப்பகைஃஇயால் 
எய்வானொருவன்கையோயானயி மொன்றேயினியில8௦ 

eet ற சவி பழிபுணகுன்னெடஇல2ருட்பகையண்டே ர (0) 

ணட dan pace yer ite G &. reer Hem Bia ekeg| 
அல்முலகிற்பரரீத துவோவாழி Sais serrate 6h 

நீலநிறஃதையெல்லோருநினை கவ தவாட்றிரட்பிடதோ 

ஜாலனிற கதையஞ் ன இதறிகலநீ ௪ ரு மதி துகாயுசி ஏன் 

மேதுநிலத௮௦ மழுகியதோவிளைக ரமிருளாய்விளை ௧. ஐ.) 

      

   

    

  

   

    

வெளிதின்றவரோபோ/ மறை சாரீவிலக்க வொருவீ குுமமஃக௱ 

ணேணன், எளியள் பெண்ணெலீநிரஙகாதே மியல்லிய ம தீருளூ 
ஒளியட்பெய்யும£ (ஈடு பனக “பாயமுமாைதீதாரோ. [டே 

6 . ( ou) ளில் செய த! விய 2ய யல நிலா$வரீத யோ 

அண்டஙகனையாளிலையதிரே மீ கருங்குப்வேலையகலவானம் 
6 ௦ ௬ ர 

இண்டறிமிா நீதபெருங்2 ரய] Pinal Ca Kam marks 
க 0 ௦ ர நீண்ை சோறிநெயவியக்க மமிவய்யவெல்றஙகப நீய்டு 

af it ‘fy cs » Oo 6 6 ந க ல்செய்யாமஷ்/ிவிஎ2கஃ சுடசாலிளப்பகலசச oF 
ர 

a 

பெருந்திண் ணெூமொல்வரை திறுவிப்பிணி* “பாம்பின்மணி ₹தர 
ம்பின், விரிட் ச வெலையுதஇ£ மீ ஈமணி . Da keh GGu + ‘ert 

அருப்தவமராகல Su gr ni pS Gop LWT தலம் [க 
AHL SE we வா Gle ap P 6) fon வெரரட்..தாழிமிவண ங்கள். ௨0 

வணடாயய ளைமறைபாடமலரிதீததொருதுமரைப் போது 
பண்டாலிலையின்மிசை௰&ட” அபாரும்நீருபி2 சா௮போல நீ 2 
உண. ஈனுரீ எம்டல்ப 2 ௬ 

வெண்டடம ரயில்மலா பூல்த்தொதிததாழிபவ ஓங்க... (௭௧) 

ரூ t ae 

Hen. BV f FH Edi He Coy ம் 

உள்ளிக்குதியிட் டெனவொண்மீலிபூக்தவான LOur& chm 
தள்ளிறசிறந்தவிருடபிழம்க பதக்சிநிமிருதி ) க்கற்கற 
இள்ளைசம் இளெவிஃகெல றாங்கெ ரல்கீழ்பாறறிஎ UNE Wet ஒலம்த 

i o க் ௨ iS Clad dR Ror ih acep led carte Cures pomtin. y ora ()



9/5. பாலகாண்டம். 

விரைசெய்சமலப்பெரும்போது விரும்பிட்புருந்ததிருவிஞெடு 

ம், குரைசெய்வண்டில குமாமிரியக் கூம்பிச்சாம்ஙிக்குவிர் தள 

தால,உமாசெய்த கிரிசனையருடடியொருகோலோச்சி யுலகாண் 
ட, ௮தோசலெுங்கத்தலையெி;தகு௮அம்புபோல்.றதரக்காம்பல் 

் ab 
வண்ணமா Fay: க பரப்பியுல சள 2 தவிருசீனிதிதீரீல் 

உண்ண வெண்ணிக்தண்மதி அலீத்இக்தெழும் தநிலாக்கற்றை 

விண்ணுமண்ணு நீஇசையனை தீ_தும் Dap Gls Ole maior oft web oot 
ஈட்பபண்ணைவெண்ணெய் சஇதுடபன்ஜன்புகழ்போடிறங்காம் பர 

நீத்தமசனின்முளைதீதெழுநீததெடுடெண்டிங்களெனுத்தச்சல் 
ப$ கன்கரங்களவைபாப்பி பிகுஸெண் ணிலவாம்வெண்ணதையால் 

காத்தசண்ணன்மணியு நீறிக்கசமலநாளதீதிடைப்பண்டு , 

பூத்தவண்டம்பமையதெலறுபு துக்குவானும்போல்றளதால்() 

நீங்காமானையவரிதமக்குநிறமேகதோற்றுப்புறமேபோய் 
ஏங்காக்கிடக்குமெறிகடற்கருமெனஃனாங்கொடியையானாயே 

ஒங்காதின்றவிருளாமிவறீ துலசைவிழுக்கிமேன்மேலும், 
வங்காநின்றகருதெருப்பி விடையேயெழுநீத வெண்ணெருப் 

பேறு. [ பே. 

கொடியையலலைநீயாரையுங்கொல்கிலாய் 
மமிவிலின்னமுத2தொடிம்வற் தனை 
பிடியின்மென்னடைட்பெண்ட hel yp ch சரெனைச் முரி 
எதியோகடறீறோலி நியதிங்களே. (௭௭) 

மீ துமொய்தீதெருவெண்ணிலவின்கஇரி 

மோ கமத்திகைபேன் முலைமேநிபட 
ஒதிமட் பெடைவெங்கனலுற்றெனப் 

போதுமொய்த்தமளிப்புரண்டாளரோ, Gr) 

bee A icin நீதநிலாக்கஇரி 
காக்கவெற் அதளர் ரீ அசரி ந்தனர் 
சேசல்கையாடுரல iT a BOE L தாமீரைப் 

பூல் கள் பட்டதட்பூமவயும்பட்டனள், (௭௯) 

வாசமென்கலவைகச்களிவாரிமேல 
ரசட்பூசப்புலரீநீ உபுழுங்கினள் 

வீ£சவிசவெ றம்பினள் மெலி மூலை 
Boro 5 Thié குமரும் அமுண்டாங்கொ Geir (70 )



மிலைக்காட்சிப்படலம், ௮/௩. 

காயரிற்பரிசேழடியர்தா ளு 
வியரிக்சுவிர்மெலலணைமேனியித் 
லாயெரிஃகரியககரியககொணர்ீநீ 
தாயிரதீதினிர௨டியகெ.கினா. (௮௪) 

கன்னிகன்னகரிற்கமற்சேக்கையுள் 
வனம் னணமாயினளாயவள் 

மின்னி மின்னியமேனிகண்டானெனச் 
சொல்னவ ண்ணஜதுக்குக்ற துசொல்லுவாம். (௮௨) 

ச 

ஏகிமலீனனைக்கண்டெதிிகொண்டவன் 
ஒகையோடுிமினி ௫கொணடுிய் தீதிட 
போகபூமியிற்பொலீ னகரலினதேோர 
மரீகமாடத்தனையவரிவைகிளா. (௩) 

வைருமல் வஜிமாகவம்யாவுமோ॥ 
சய்கைஞயு ?காணெடதீதெனத்தி துறு 

Oh ராய் தெர் சட்டு ல் (0 வளரி Ld fb b STAN Gd 

மெய்கொண்மங்கையருண்முனிமேவிஞுளி, (௮௪) 

   

வதீதெறிரி மி தருனிவனைவள்ள லும் 
சிற்தையார வணங்கலுஞ்சென் ஜெ 

அற்தமில்குணத்தானெடிதா௫ிகள் 
தநீ அுகோடுகலி தன்மருங்கெய்தலும், (௮1௫) 

கோதமன்தருகோழுவிகோசிக 
Lor sae) mecrLor ipa grou 
போதுரீயிவட்போதவிம் புதலம் 

7 6 ட ௦ rg ஏ துசெய்ததவமெல் Bund டினா போ, (௪௬) 

பக்தன் சேக்சைப்பவிதனையேடபொரு, 7 

வேய் சீதகேண்மைச்ச சான நீதனென்றெனும் 
வாய்ரீதமாதவன்மாருக்தோக்குநூல் 
நேரப் நீ தந்தைக்கெளசிகலிசொல்லுவான். (அள) 

| உழுதீதமாதவகேட்டியி4 வள்ளல் தான் 

இஒி.சீதவெஙகுசதீரு, _கையாகவகையும் 
அ௮டுத்தெ.எவேளவியுஃ்நில்வலவனைசாபமூம் 
முடித்தெல் Clon Gre ELLA app do னென் ருன்.௮)



Ll F பாலகாண்டம்- 

என்௮அகோ௫ுிகன்கூகிடவீரநிலா 

ales oC Lit Scorch Lor fay நின்னரு ள் 

, இவ்அதானுளதேலரிதியாதி£த 
வெல் திவிரரீச் கெனவும்விள Li Pad. ( 5, &) 

எள் வில்பூவையுமிதீதிர நீலரும் 
rare வேலையமம்புசசாலமும் 
விர்ஞம்விபுடைட்பானலுமேவுமெய் 
வள்ளல் தலினைமதிமுகதோக்கியே. (௯0) 

£ீறுமலர்த்தொடைராயகநா னுனக் 
bbe md. வெலி கேளிவ் வருற்திவல் 

இறையெனட்புவிக்கேதில்பல்லாணடெலாம் 
முறையினிற்புரமீதேயருண்முர்திஞன். (௯௨) 

வாகில் வைகியறனினமைநீ அழி 
விரசுகானிடைசசெ்றனன் வேட்டைமேல் 
உாசெய்மாதவ 2 கோங்குவரிட்டஞுணால் 
பசகுவானவலிபாலணைநீதானமோர- (௯௨) 

Car We 

HTH SE some ன்வேற்தந்கருங்கடன்பற உ இியினா ந்தி 
இருதருள் தரு யெப்னவிரு£ துரியி-1 அநித்கு 
விருற்சனி யமைப்பெனென்னாச் சுரபியைவிளிதீ துநீயே 
ஏ.ரற்றருளமி£ தமென்னவருண்முறைசுர நீததன்றே. (am) 

அஅசவைற்தாயவுண்டியரசநின்னனிகக்தோடுட் 
பெனறுசெனவளித அவேந்தோடிய ரவருர் துங்தீதபின்னர் 
தறமலாத்தாரு ! வாசக்கலவையும் ஈல்கலோடும் 
உறு துயா ணி துமன்னனு யத caer it 5 துரைக்கலு ராலி +( ௪) 

மாதவவெழுறரீறிலாட் நியதபரடை ப்பலடக கெல்லாம் 
சோகதறமம்। தமீசகோவறவி பகொள்கைதன்னால் 
எீதராராண;5 தாவ மிஃ்கசெ முூமறைதெரிநீதநாலோர் 
\ மதமும் பாருல்கவ யாவும்வேந்சரு4 Oe wo7 DE SBI GD (கூடு) 

திற்சிதுதரூ al 081 (GY FL (5 GF ET Ly £08) Ccer 
சற்கருளெலி் தலோடுிமியப்பலவயா அு.்பின்னரி 
வர்கலையுடையேன்யாஜே வழங்க ௨ன்பருவதாடில் 
கொத்கொள்வேலுஜலநீயேகொண்டகலகென்றுகூத, (௯௬)



2 (30. Wi. Fe (5 | 

ட் மிதிஸக்காட்சிப்படலம்: 

பணித்ததுபுரிவெனெலவ்ஞப்பார்தீதிபனெழுறீ.துபொங்க 
பிணித்தனன்சரபிதன்னைப்பெயர்வுமிப்பிணியைவிட்டி 
மணிதீதடநீ தோளினாத்கு க்கொடுத்ிதியோமறைகள்யாவும் 
சணிம்தவெம்பெருமவென்னக்கலைமறைமுனிவலி சொல்வாலி () 

      
    

கொரடுத்திலென்ய மனமத்றைக்ரூடைகெழுவேற்தன்ரானே 
பிடி 2 தகல்வு9 இல ப்பெருஞ் Floors gray தெஞ்சோ 
டிடிதீதெழுமுரசவேந்தன்சேனையையானேயின்று 
முடிக்குவென்காண்டியென்னாமொய்ம்மயிர்சிலிர்தீ ததன் றே, (0) 

பப்பரரொெயினர்னேர் சோனகரீமுதலபல்லோர் 
கைட்படையதனினஷோடுங்கபிலைமாட்டுதித் தவேறீதன் 
அட்புடைச்சேனையாவுறீ தொலைவுறத ௮அணிச்சலோடும் 
வெப்புடைக்கொடியமன்னன்றனையாகள்வெகுண்டுமிக்கார்.“() 

Grigor el லியிதன்னால்சு௬.௫.நா.லுணரவல்ல 
வர முகிவஞ்சமென்னாமற்ற வன ௫ரததையிலி னே 
அரினாகமமன்னப்பொங்கியடர் தீதனசடரவன்னான் 

(இதில ரளொல்லாம். ௧0.0 
டி * ட REE (=m 

   
   
   

ஐயிருபதில் மரீமைர் தரவிர்தமையசசன்காணா : 

தெய்பொழிகனலித்பொங்கிதெடுங்கொடித்தேர்கடாவி 
கைதொடர்கணையினோடுங்கார்முகம்வளையவாங்கி 

எய்தனன்முனியுமிதன்கைதீ தண்டினையெதாகவென்டூதீம். (௧௦௧) 

சடவுளர்படைகளீரறாக்கற்றனபடைகள்யாவும் 
விடவிடமுனிவன்றண்டம்விழுங்கிமேல்விளங்கல்காணா 

வடவலாவில்லிதன்னைவணங்கினன்வழுதீதலோடும் 
அட ஓநுபடையொலன்றீயாவன்னவனகன் ருனன்றே. (௧௦௨) 

விட்டனன்படையைவேந்தன்வின்ணுளோருலகையெல்லாம் 
சுட்டனனென்னவஞ்தீ துளங்கெர்முனியுந்தோன்தி 
இட்டியபடையையுண்டுகிளர்நீதனன்ளெருமேனி , 
ape. bmn He ள்சித்தப்பொருபடைமுரணதிற்தீற. (௧0௩) 

சண்டனனசசலிக் ணதுகலைமறைமுனிவரிக்கல்லால் 

இண்டி றல்வலியுந் தேசு நூளவெனலள் "ரிதம்மா ஈத 

மண்ட லமுழுதுங்காக்குமொய்ம்மியாருவலியன் ஹென்னா 
ஒண்டவம்புரியவெண்ணியும்பர்கோன் நிசையையும்றான.!க 0௪ 

ED.



௮௬ பாலகாண்டம். 

மாண்டமாசவத்தோல் செய்தவலனையேம்னதீதினெண்ணி 
பூண்டமாதவதீதனாகியரசர்கோல் பொலிபுநீர்மை 
காண்டஇமமசரீவேற்தன்றுணுக்குறுகருகி இஜோடு ம் 

தூண்டினரைம்பைமாருட்டிலோதீதமையெனுஞ் சொல்ஞானை 

அன்னவண்மேனிகாணாவனங்கவேள்சரங்கள்பாய 
தன்னுணர்வழிர் துகாதற்சலதியினழு£ திலே Roe 
பன் னரும்பகல்சாவுதி௮ப்பரிவதர்தெரிற்த 'வில் 

தன்னயமுணர் தீதோனாதெஞ்செனக்சனன்றுறக்கான். (சட்) 

    

விண்முழுதாளி் சம்தவினையெனவெருண் டுநீபோய் 
மண்மகளாதியென்றுமட வரல்தன்னையேவி 

, கண்மலரி செவப்பவுளளங்கறப்பறக்சடிதனே௮ 

த
 

எண்மரிலி வலியபையமன் நிசைசல் CLOT UL (TP GOL « (20 ௭) 

தென்றிசையதனைதண்ணிச்செய்தவஞ்செய்யுஞ் செல்வி 
உலிறிறலயோத்திவாமுமன்னவன்திரிசக் alee ane 
தன்றுனேகீருருவைதணணித்தனுவொரூத-தறக்கமெய்2 6 
இல் றெனக்கருளூ௦ கன்னத்த தகித்த ¥ தென்றால். (க ௦௮) 

  

தினஃ்கொலாதாகனையநீணிலத்தியாவரேனும் 
மனக்கினியாரைதாடிவருட்பல்யாலி வேள்வியென்ன 
செனக்கொடும்திறலோப்முவினர்த்தேசெற்பிழை த தவேறோர் 

நினக்தெழடி நில் ரூய்நிசயைவிடுதியெலி ரான். (20௯) 

மலருளோன்மைந்தன்மைம் தவ மங்கெசரபந்தன்னால் 
அலரியோன்றா னம் நாணும்வடி விழ றீ சரசர்கோமான் 

புலரியங்கமலம்போலும்பொலிவொரீஇவதனம்பூவில் 
பலருமாங்கிட்தற்கொத்தபட.வம்வறீ அறிறதள் றே, (௧௧0) 

காசொடுமுடியும்பூணுங் சரியதாங்கனகம்போன்று 
ne Dp oot) புமுதிநூல்தோத்றருநீதோத்தம்போன்று 
மாசொடுகருகிமேனிவனட்பழிநர்திடஷாவர்தான் 
எசிமெஷ்தியாரு௦ ர ள் கர்ட்சான். () 

TOOL EBD கல்கழிததொர்தாட் wea Cums 
Can collar serugteim.nir soko ன்ளூனி 

ஈனனீயாகஉனென் ர தோத்தசிக்விடையினென்ன 
மேனிச 2 பொருள்க ளெல்லாப் வி௱ம்பினன்வணங்கிவேரத௮.! ]



மிதிஷக்காட்சிப்படலம். Bor 

இத்ததோவெனதக்கன்னாலியானிருவேள்விழுத்தி 
மத்௮ல்களிப்பெனென்னாமாத வரீதம்மைக் கூவ 

சதிறுறுமுனிவர்யாருந்தொக்கனர் வ௫ிட்டன்மைநீ தரீ 

கறிநிலமரசன்ே வள்விசனதிறுறைபுலையற்வோன். (௧௧௬) 

    ம்  செனப்புகறலோடும் 
AS Des சொண்ன கர அமல க சென்னார் 

நின்னுவேள்வியையமுறதிதிராசனர்வருகவென்றான். (#8) 

அமரைசனிப்டலையந்செல்னேயனம் அுறைமுத்தியெம்மை 
விரசுகவல்லையெல் பாலி விழுிதென் திகழ்நீ துழக்கா 

பரசைமாகளிதிறுவேந்தைப்போகநீதுறக்கம்யானே 
உண்செ நி தேன்றவதீதினென்னவோங்கெனவ்விமானச் இம்பரீ. 

ஆங்கவன்றுறக்கமெய்தவமரர்கள்ெகுண்டுநீ௪6 

ஈங்கு வச்சவ னேயிருநிலதீதிழிகவெல்ன 
தாங்கலி*சனிம்வால் இதி த்தாடதணமென்ன 
ஒங்கனனினில்லெலினவுரைதீ துருமொக்கதக்கான்:.. (௧௧௬) 

் 

    

பேண்லாதிகழ்நீதவிண்ணோர்பெரும்பதநு தலாமற்றை 
சேண்மு ரு. சமைப்பலென்னா ச்செழுங்க97 கொளுடிங்கள் 
மாணொளிகெடாது தெத்குவடக்கவாய்வருகவென்று 
தாணுவோரேவவெல்லாஞ்சமைக்குவெனென்னும்வேலை(௪௪௭) 

    

  

    தள திம ததைத்கட வுளரிபிறருந்தொக்கு மீத கபட) 
அீத்தருண்முனிவதிலினைப்புகல் புகுநீதவனைப்போத்றும் 

அறத்திறனன் ௮தாராசணதீதொடுமமைகவன்னான்.. (௧௪௮ 

* ல் 5 ௦ 9 

நறைத்தருவுடையதோலுரான் முகக்கடவுடானும் 

  

அரசமாதவனீயாதியைதீஅதாச்டென்பால்வறீ அன் 
டரைவிளக்கிடுகவெல்னாக்கடவுளர்ீபோயபின்னா 
சதக ஈவினேகி oD ie Blan macs ena Gta 

து தீரன் தஸ் வரிய/நிதிதே ர ற்றுங்காலை- (௧௧௯ 

சுதைவரிசிலைவாட்டாணகமகஷசனமபரீடன் 
சதைதருமொழியலி வையதீ துயிர்க்குயிராயதோலிறல் 

௨தைபுரிபுழுடமேதம்ஏகுட்பவேராமைநீதந்கொள்வான் 
தைவிலலிஉகந்தேர்சொண்டடலிகடுருவிச்செல் ௫ல்.(௪௨௦) 

  



ஷி] பாலகாண்டம். 

கற்றவரி சிகன்வைருதனைவருஃபழுவல்றாஸ் ணி 
கொற்றவலிவினவலோடுமிசைதீதனாகுமார்தம்முள் 
பெற்றவளிளவலெற்கேயென்றனள்.தா ரன்னென்றான் 
மறிறஹையமைநீதனக்குமன்னவன் நல்னைதோக்கி, (௧௨௧) 

   

   
   

கொடுத்தருள்வெறுக்கைவேண் டி.ற்ரெவுத்கமா | மூமங்குன் ற 
எடுக்தெனைவளர் த ததாதைக்கென் றத திற் வட்டு 
தடுட்பருத் தேரினேறி2 தட்கமிலக டத 
சடர்க்கதிர்க்கடவுள்வானழீ ஐச்செயஞ் சூழல்புக்கான், (௧௨௨) 

அவ்வை யினி மிதி வேம் BOO HME. ன்முறையி ஹதிற 

, செவ்வியகுரிசில்தானுஞ்சென்றனனியமஞ்செய்வான் 
அ௮வ்வியமவித்தசிர்தைமுனிவனையாண் காணா 
கவ்வையினோடும்பாதகமலம தச்சிசேர்2தால், (௧௨௯) 

இல் 
திஜப்சிபிரவெண

க்கஞ்செய்சவிட
லையையினி 

geo srés) 
2ட்புடைமுனிவ

னென்னேதெருமா
ல்செப்புகென்

ன 

௮மப்பொருளஞுணர்த
்தோபென்ற 

ஏ்ுதமம்முதையெல்
னை 

உறட்பொருள்கொ
ண்டுவேநதீதற்

கு 
தவின 2 என்ருனுத்றோல்

- 
பூ 

  

மைத், தனனோமுன்னாள் வழங்கியமுறமைகேளா 
தத தறலொமிநீயானேதடுட்பனின்னுயிரையென்னா 
புதீதரரிதம்மைரோக்ட்போகவேற்தோமென்ன 
'அத்திருமுனிவன்கூறவவாமறுத்தகறல்கா னா, (௧௨௫) 

    

  

,எழுங்கதிரவனு நாணச்செவ நீ Somos க த ‘ 

இழுங்கள் ௮ வடவைதியமயிர்ட்ட ற மிறதறியிம் 3௧4 
அழுங்கலில்சிற்தையிர்நீரடவிகடோ.றுஞ்செல்றே 

ஒழுங்கறபுளி err By oO gli ela 5 மூன். (௧௨௬) 

மாமுனிவெருளிதன்னான்மடிகலரமைநீதர் நால்வர் 
ட ரய. 

தாமுறுசவரராகச்சிதெதிர்சலிதீதசிர்தை 

ஏழமுறலொழிகவின்னேடெறுகெனலிசண்டு 
கோமருகனுஃகுதல்கப்பின்னரு தள் ள். 

அகாசஜேடேடியபத்தனம்குத்த அ கயையாம் இ 
விரசுவர்விண்ணுளோரும்விரிஞ்சனும்விடைவலோனும் 
உமரைசெறிவேள்விமுற்௮ுமுன தயிர்க்கீறுண்டாகா அ. 
பிரசமென்றாரோயெல்னட்பமிச்சொடும் பெயர். தபோை 

  



மிதிவக்காட்டுப்படலம். 

மறைமுனியுலாதீதவுண்ணமகற் GI) PDO b SGD, 
Fen pj & Di pers னஞ்சேழுத்றபிறவுமூரும் | 
இறைவரீதொக்கமரர்ஞசூழவிலவல்தன் splay nGai g நீதலி 

முறைதருமகமுங்காதீதார்வடதிசைமுனியுஞ்செல்ருல் , (2௨௯). 

வடாதிசைஞுனியுண்ணிமலர்ச்கர தாசிவைத்தரங் 
பொகுபிங்கலையாளைபவிசையத்தடெழுத்தொன்றெண்ணி , ' 
விடா அபற்பருவ்நித்பமூலமா கடுவிண் 

தடாதிருட்படலைமூடச்சலித் Cos 

வேறு. 

எயிலெரிதி திதவலியானைபுரிதததால் 
டயிலுறுத் துிரிபோத்தமல்பண் பென 

புயல்விரிதீதெ தமூர்தாலெனட்பூதலம் 

குயி avs இிக்கொழும்புகைவிம்மவே: 
௫ குட 

தமழ்திரண்லெயொவயையுநீதாவுற 
நிமிர்ந்சவெங்கஇர்க்கமிறையுறீங்குற 
மறிகமாதிரக்காவலா கண்ணொடும் ! 

சமந்தராகமுங்கணசும்பளி த்தவே, 

இரிவநிற்பசெகதலதீ இியாவையு.ம் 
வெருவலுற்றனலெ ங்கதிர்மீண்டன 

கருவியுத்றககனமெலாம்புகை 
ஒக் அளங்கிஞார், 

புண்டரீகனும் கத் 
Gero yy nae சியுமகி௮ள [ 
அண்டர்தாமும்வற் ப Aa 
றெண்டடபோ தீனன்றல் னையெதிர it th BOO. 

பாதிமாமதிகுடியும்பைச்அ, மாய்ச் ! 
சோதியோலுமதீதூய்மலசாளியும் 
வேதபாரகரிவேதிலரீநீயலால் ் 
மாதபோ தனனொ்னவமங்னொ. 

ன்னவாசசற்கேட்டூணா மீ தணன் 
சென்னிதாழ்த்திருசெங்கமலர் குவி 
அன்னு ரல்வினையுநிறதென்ே லத 
Mie ay Gaal Sere oie out Whe 
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LITA) ST os LLL. 

ஈதுமுன்னர் நிகம்மிததிவன்றுணை 
மாதவதீ தயாமாண்புடையாரிலை 
நீதிவிக்கசன்றன்னர௬ுணேர் நீதனிர் 

  

: ல் பா துமக்கரிதெலன் றனனீறிலான. 
8 

Q 
4 என்றுகோதமனிகாதலன்கூதிட 

14 © Glasc MeaPr rai’, tut Bar gO) sip r 

5 ஓ ஒன்னஅமாதவன்ருடொழுதோங்கிய 
3 9 பின்றையேத்திப்பெயாநீதனன்றலினிடம்” 

3 
ஓஒ முனியுசீதம்பியுமொய்ம்முறையாறிறமக் 

& கினியபளளிகளெ ய்தியபின்னிருட் 
/கனியும்போல்பவ கங்கு ௮றந்துங்களும் 
திவியுரிதானும$தைய ஓமாயினால். 
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வள்ளதசேதீகை3சரியவன்வைகுஅம் 
, வெள்ளம்பா ?ச/டல்போன்மிளிரீகண்ணினாள் 
அள்ளற்பூமகளாகுங்கொலோவென 

அள்ளதீதாமரையுள்ளுறறகின்றதே. 
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     அருளிலாளெனினும்மன_தாசையால் 
வெருளு தோ a: கண்ணின் விஜதங்கல் T oD 

தெருளிலாவுலகரீசென்றுநின்௮ுவாஜ 

பொருளெலாமவள்பொல்னுருவாயவே- 

ணுலாவியபொறிகலசங்களெல் 

ஏணிலாகதீ தெழுதலவென்னினு ம் 
5 ரணிலாமுனவரிகனிவாய்மதி 

காணலாவதொகாலமுணடாங்கெரலோ. 
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(௧௩௪) 

(௧௬௮) 

(௫௪௧) 

பெண்ணினன்ன௰ம்பெறத ணை டேகொலே ர 

படி 

கண்ணினுளளு ங்க்ருதி அள்ளுங்க ரண்பெனால்.(௧௪ 047 
ல் 2 

(௧௪௧) 

(௧௪௨) 

(௧௪௩) 

(௧௪௪)



மிதிஸக்காட்சிப்படலம், ௯௧ 
9 Oem os ® a. 

ae ட தட வே Este g oly 9 

    

பொன்னைழுன்னியபூங்கணைமாரியால் 
எலினையெய் அதொலை& குமென்றாலினி 

வன்மையென்னுமிதாரிடைவைகுமே, 4 (௧௪௫) 

கொள்ளைகொள்ளக்கொதஇத்தெழும்பாற்கடற்। 
பள்ளவெள்ளமெனட்படருறீநிலா 
DCH Gp POCA Pi ருவிட (நன் ர gasSene Fg Gal 

வெள்ளைவண்ணவிடமுமுண்டாங்கொலோ. (௧௪௬) 

ஏகுதல்வழியல்வதியெல்மனம் 
ஆருமோவதற்காகியக ரரணம் 

டாரூுபோன்மொழிட் பைந்தொடிகன்னியே 

ஆரும்வேறிதற்கையுறவில்லையே. (௧௪௭) 

     

       
(லவ்வ சத 

கழிப் தகங்குலசசன்கஇரி ௫ டை 

Bap SO) Sed) னவுமேறிறிசையாள்சுடரிக் 

கொரு றீ. சேர்றதற்கோதஅ குட்டியோய் 4 

அழித் ததென்னவுமாறநீக துரிங்களே. (௧௪௮) 
மரக டடத 

விசுகின்றநிலாச்சுடரிவிய்ந்ததால் 

ஈசுமைதியேகலுஞ்சோ கத்தால் 

பூசுவெண்கலவைட்புனைசா நீதினை 
ஆசைமாதரழிதீதனரென்னவே- (௧௪௯) 

வேறு. 

கதையமலர்தீதாரண்ணலிவ்வண்ணமயலுழநீ அதளருமேல் வ 
இதையுமான சதிடருடையகெ கமலமுகமலரச்செய்ய வெய் யோ 

“னடி பதையிருளினெழுதஇன்ற்புகர்முகயானையினுரிவைப் போர் 
வையோர்திது, உதையசிரியெனுங்கடவு னுதல் ழி தவிழியே 
போலுதையஞ்செய்தான்- (௪௫௦) 
விசையாடற்பசம்பரவிக்குர மிதிட்பவுதையரிவிரிர த. தாளி 
புசையாகமறையவர்தை மறையிக்தும்நிறைபுனலும்பர ற அபாய 

அ௮சையாத்தெடுவரையின்முகதொறுமிளங்கஇாசெலி இளை நீ ர 

வெய்யோன்,திசையாளுமத்க ரியைச்சிற் தாரமப்பியபோமி செ 
'வநிசமாதோ. (௬௫௧) 

பண்டுவருங்குதிபகரீரீ து பாசறையித்டொருளவயினித்பரிர் அ 
போன, வண்டுதொடாதறுநீதெரிய ஓயிரவேயகொழுனாவர(௰ 
ணிகீதேரோடும்,கண்டுமனங்களிசிறப்பவொளி௫ித ம CoS ais 
அங்கற்ஜெர்போல், துண்டரிகமுகமலரவகமலரீறரீ து பொலித்த 
ன் பூம்பொய்கையெல்லாம். (க௫௦..)



௬.௨ பால்காண்டம்- 

எண்ணரியமல்தயினொ௫ன்னரரிகளிசைடாட வுலச்மேத்த 
விண்ணவருமுனிவர்களும்வேதியருங்கரங்குவிப்ப வேலையென் 

னும், மண்ணுமக்சிமுழவஇிரவானரங்கெடம்புரிவாளிர சை 
கண்ணுதல்வானவன்சனகச்சடைவிரிர் தாலெனவிரிர் தகூர்சளெ 

ல்லாம். (௧௫௩) 
Cer Ea Gofea அலகு டண Car 

ண்டல், எல்லாழிதீமஅரர ள்ங்க.ரதீதாலடி வருடி யன நீ தல்.£ர் 
ப்ர, ஆலி திக்சகீர்க்ண்டா epi SPE ப்மணிவிஎசிக மமஇஞ் 

சேஃ்கைதீ; தொல்லாழிதுயிலாதே அயராழிதெடுங்கடஅட்டுயி 
ல்கின்னானே. (௧௫௪) 

ஊழிபெயரீநீதெனக்கங்குலொருவண்ணம்புடைபெயர வறகக 

ம்நீதீது சூழியானையினெழுதீ ததொல்னியமத் துமைமுடித்அச் 
சருதியன்ன, வாழிமாதவற்பணி£ துமனக் னியதம்பியொடும்வ 

்பின் மாலை, தரீழுமாமணிமெளலிதீதார்ச்சனகன்பெருவேள்வி 

ச்சாலைசார் நீதான். (௧௫௫) 

முடிச்சனகர்பெருமானுமுறையாலேமறைவேள்வி மூதிறிச்சுற் 
அட், இடிக்குரலின்முரசியம்ப வித திரன்போற்சறீதிரல்மோய் 
கோயிலெய்தி, எடுசசமணிமண்டப்.து செண்டவதீஅிமுனிவ 
சொடுமிருந்தான்டைற் தார், வடி.தீதஞுனிவரிசிலைஃகைமைந் தனு 
நிதம்பியுமருங்கினிருப்பமாதோ. (௧௫௭) 
இருதீதகுலக்குமரர் சமை யிருகண்ணின் முகத்ீதழகுபருகதோச் 

இ, ௮ருநீதவனைய)ிவணங்கியாரி வராயுரைதி இிடுமினடி.களென்ன 

விருதீதனர்கணிலி னுடையவேள்விகாணியவநீதாரீவில் ஓங்காண் 

பார், பெருறீ தீகமைதிதயரதன்றன்புதல்வரெனவவர்தகமைபேச 

அத்ருன். (௧௫௭) 
௰5-வ.து. மிதிலைக்காட்டிப்படலம் முதிகில். அ. இருவிருதீதம். 

சஃபதாட்டா்வராகிருவ,ிகளேசரணம். [௭௧௮] 

anc 202 இறுழ்னைககையை 

0௨-வ.து.குல்மு- தீதுபாடலம், 
அ9ி2 தல் ரூலமுசல்வலில் வினைய்ாாரறியாதார் ' 
பேதித்தவயிரனைதீஅும்பெரும்பசியால்வருந்தாமல் 
சோதித் வரிசிலையானிலமடந்தைமுலைசரப்ப : 
சாித்தபெருந்தகையுமிவாகுலதீதராபதிகாண். (௧) 

பிணியரங்கவினையகலப்பெறுஙகாலழ் தவம்பேணி 
மணியாரங்கநெடுமுடியாம்மலாயனைவழிபட்டு 
பணியரந்கப்பெரும்பாயற்பாஞ்சுபரையாங்காண 
௮ணியர௩க ழீ தநீதரனையறியாதார நியாதாரீ, (௨)



குலமுறைகிளத்துபடலம், ௯௩. 

தான்றனக்குவெலற்கரியதானவுரைத்திஅமித்தென் 
வான்றரக்கித்றிகொலென்றுகுறையிரப்பவரங்கொடுத்தாங் . 
சேன்தெடு3தலையினஞாயிகல்புரித் தவிவர்குலத் தோர் 
தோள்றலைட்பண்டிந்தின்காண்விடையேருய் ச்சுமநீதாலும்,(௬ 

அஜாசனவன்பில் னேோராயென்னாஇமஎப்பரிதால் 
உரைகுுகநிமிர் £/ ததியிவர்குலகதோஜனொருவன்காண் 
நரைதிரைமூப்பிவைமாதீதியிறீதிரனுநநீதாமல் 
குரைகடலைதெடுவரையாற்கடைநீதமு௮கொடுத்தானும், . (௪) 

கருதலரும்பெருங்குணதீதோரிவரீருதலோர்கணக்தெற்தோர் 
திரிபுவனமுழுதாண் சுடர் தேமிசெலநின்றோர் 
டொரு துறைசேர்வேலினாப்புலிட்போத் தும்பூல்வாயும் 
ஒரு திறையினீருண்ணவுலகாண்டோனுளஜொருவன். (9) 

மறைமன்னுமணிமுடியுமாரமும்வாளொடுமின்ன 
டெளீறைமன் ஐ.வானவருநீதானவரும்பொருமொருநாள் 
விறன்மன்னர்தொழுகமலாயிவர் குலதீ்தோன்விற்பிடி தீத 
ஷிறமென்னவொருதனியேதிரி தீதமராபதிகாத்தோன். (௬7 

இன்னுமிர்ச்குமின்னுயிராயிருநிலங்காதீதாரொன்று 
பொன்னயிர்க்குங்கமலவரையாம்போலும்பகழ்திறிபாம் 
மின்னுயிர்க்ருரெெடுவேலாயிவர்குலதீதோன்மே pga oat 
மன்னுயிர்க்குத்தன்னுபிரைமாராகவழங்கெளுல். (or) 

இடழஜோட்டவினதெடியவராயுருஃ&டியிய்வுல்கம் 
திட்ரோட்டமெனஃகிடக்கும்வகையிசங்கெத்செவ்வேந்தர் 
உடறோட்டநெடுவேலாயிவர்குலத்தோருவரிநீர்க 
கடறோட்டாரெனின்வேளோர்கட்மோயும்வேண்டுமோ. (௮) 

தாதின்தசடர்வேலோயன ம தனேசொல்லானேல் * 
யானின்றுபுகழ்ற் தேதீதற்கெளிதேயேடவித்கொல்தைப் 
பூநின்றமவுலியையும்புக்களைநீதபுனற்கங்கை 
வானின்றுகொணர்ந்தானுமிவரிகுலத் தோர்மனீனவன்காண் (௯) 

கயற்கடல்சூருரலகெல்லாங்கைநெல்லிக்கனியாக்கி | 
இய்ற்கைதெறிமுறை wir arudha Six தகு ிடரியந்றி 

மூயற்கறையில் மதிக்குடையாயிவர்௫ு லத்தோன்முன்னொருவன் 
'செயக்கரியபெருே யி வியொரு நாறஞ் செய்தமைத்தான்.(௧4) 

  



Spar பாலகாண்டம். 
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அரி அவெனுத் பனகன சச ர தாத்அணித்தானும் 
வறீதகுலதீதிடைவதீதாகுவென்பான்வரிசிலையால் 
இத்திரனை வெல்௮ுதிசையிரு ரான்குஞ்செருவெனல்முன். (ee) 

  

வில்லென்.னுதெடுவரையால் வேநீதென் ஸங்கடல்கலக் இ 

எல்லென்னு மணிமு௮ வலிறீ.துமதியெனு ற் திருவை 
அல்லென்னுநீதிருநிற தீதவரியென்னவய யனெவ்பான் 
மல்லெல்னுநீதிரள்புயதிதுக்கணியென்னவைத்தானே, (௧௨) 

அயன்புதல்வன்றயரதனையதியாதாரில்லையவன் 
டயதீதருலக்குமாரிவர்கமையுள்ளட (ரிசெல்லாம் 
நயதீ துரைதீ துக்ககாயேறதசான்்முகதிகுமரிதாம்பல் 
இயத் துவைத jason satis யானதிநீதபடி.கேளாய். (௧௬) 

  

pret Ie Suu Oe aa ps 2சசடராஜிப்படைவெய்யோன் 
பனிவெல்றபடியென்னட்பலகைவென்ற௮ுபடிகாப்போன் 
நீனுவன்றிதீ துணையில்லான் றருமதீதின்கவசதீதான் 
மனுவெல்றநீதியான்மசவின்றிவருறீ தவான். (௧௪) 

Se Con b pep Gam! Orbechont கீகருதெடுங்கண் 
விலைக்கோட்டு போல்குன்மின்னுடங்குமிடையாரை 
மல்க்கட் டிவி பங்கெ்றல ங்குடனணுகிருன்னின் ற 
சலை்கோட்டும்பெயர்முனியாதீறுயர் தீக்கக்கருநினான். (௧௫) 

தார்காத்ததுங்குஞ்சித்தனையர்களென்றவமின்மை 
வார்காத்தவனமுலையாரி மணிவயிறவாய்தீதிலரால் 
நீர்சாதிதசடல்காதீதநிலங்காத்தேனென்னிதீயின் 
பார்காத்ததீருரியாரைட்பணிநீயென்றடி பணிநீசான் (௧௯) 

அவ்வுரை கேட்டம்முனியுமருள்சுரநீதவுவகையனாய் 
இவ்வுலகமன்றியேயெல்வுலரூ.மினிதளிக்கும் 
செவ்வியிளக ஆதெவர்களைத்தகுனெஜேனினித்தேவர் 

உல்விறுகர்பெருவேள்விக்குரியவெலாம்வருகென்றான். (௧௪) 

காதலரைத்தரும்வேள்விக்கு ரியவெலாஙகடிசமைட்ப 

  

Cer Fined Ost Dee» அகிசுதையனை யவெண்சோமருர் 
ப்க்ரிணத்தரசேந்தியனனில அம்௬ஐ வதா. ம்மா சமி (+4)



குலமுஷ்ற்கிளத்துபா .லம். ௯௫ 

   
டொல்னின்மணி்்திஃல 2 இத்பறட்டட்டவின்னமுறை 

© ௦ எரர்! 3 oS 6 8 பன்னுமறைப்பொ௫ுளு ணரீநீதபெரியோன் றன்பணியினால் 
தீன்னனையநிறைகுணத்,துதீதசாதனும்வரன் முறையால் 
தன்னு தீலார்மூவருக்கு Lb ot git. திட்டளி Sere. ( ௧) 

விரிதீதிடுதவினை செய் தவெல்வியதீவினையா லும் 
அருங்கடையின்மறையமை நீதவறஞ்செய்தவறத்தாலும் 
இருங்கடககீகரதலதீதில்வெருதரியதிருமேனிக் 
கருங்க!_லைசசெங்கனிவாயிக்சவுசலையெல்பாள்பயந்தாள். (a 0) 

தள்ளரியபெருநீதிதீதனியா௮டசமண்மிம் 

பள்ளமெனுந்தகையானைட்பரதனெனும்பெயரானை , 
எள்ளரியகுணத்தா ஓுமெழிலா ௮மில்விருந்த 
பள்ளலையேயனையானைக்கேகயர்கோன்மகள்பயநீதாள். ' (௨௧) 

அருவலியதிறலினசாயறங்கெடுக்கும்விறஐர்க்கர் 
வெுவருதிண்டி.றலார்கள்வில்லேமீஅமெனித்செம்பொதி 

பருவரையுதெடுவெள்ளிப்பருப்பதமும்போல்வார்கள் 
இருவையுமில்விருவர்க்களேயாஞு மீன் றெடுத்தாள். (உ௨) 

தலையாயடொருளூணரீவிற்கலைமகட்குத்தலைவராய் 
சிலையாயுநீதனுவேதநீதெய்வரைா$/போதிபணிசெய்ய 
கலையாழிக்கதிரீத் இங்களு தையதிதிற்கலிஃ்தோங்கும் 

அலையாழியெனவளர்நீதார்மறைநான்குமனையார்கள். (௨௩) 

திறையோடுமாசிறைஞ்சஞ்செதிகமந்காற்றசரதனாம் [ண் 

பொறையோடுந$்தொடர்மன தீதான்புதல்வொனும் பெயசோகா 
உையோடுநெடுவேலாயுபதயனவிதியுடி.தீ.ஐ 
மறையோடுவித்திவரைவளர்தீதானும்வசிட்டன்சாண். (௨௪) 

ஈங்கெராலெல்வேள்விக்கி௮டையூ௮கடிதியற்றும் 
திங்குணீ.யகொடியோரைக்கொல்விக்குஞ்சிந்தையனாப் 
பங்கமலாரிக்கொண்டுபோய்வனம்பக்கேன்புகாமுன்னம் 
ஞாங்கரியபேராநீறநீராடகையேதலைப்பட்டாள். (௨௫) 

'அலையுருவக்சஉடலஓருவத்தாண்டகைதன்னீண்டுயர்ற்தி 
நிலையுருவட்புயவலியைநீபுருவதோச்கையா 
உலையறாவக்கனுமிழ்கட் டாடகைதன்னுரமுருவி 

மலையருவிமர முருவிமண்னுருவிநிஜொருவாளி, (௨௯)



பப்பு பாலகாண்டம்: 
் (மழு 

செக்கர்நிறதீதெரிகுஞ்டிச்சிரச்குவைகள் இல் ருப்ப
ென்ன 

உச்சனவோழுடிவில்லையோரம்பினெடுமாக்கி 
மக்கரிலங்கொருவன்போய்வான்புக்கான்மதிறைய

வன் 

புச்கவிடமதிர் தலேன்டோத்த$னனெல்வினைமுடித்தே, (௨௭) 

  

   

ஆய்ற்தேறவுணய்யவயற்கேயுமதிவரிய 
காய்ந்தேவிலுலகனைச் தங்க டலோடுமலையோடும் 

இட்நீதேறச்சுிற்கும்படைச்கலங்கள்செய்தவத்தால் 
சழிந்தேலுமன முட்கவிவற்கேவல்செய்குனவால். (௨௮) 

கோதமன்றன்பல் னிக்குமுன்னையுருக்கொ Oe ததிவன் | டாய் 

போ.துநின்ற செனப்பொலிரநீ்தடொலன்கமற்காற் பொடிசண் 
காகலென்றனுயிர்ழேலுமிச்சரியோன்பா௮ுண்டால் 
சுதிவன்றன்வரலாற௮ுபுயவ லியுமெனவுமாதீதான். (௨௭ ) 

ம௨-வது-குலமுறைகிள த் தபடலம் முற்றும் ஆ. திருவிருத்தம். 

கம்பநாட்டாழ்வார்திருவடிகளேசாணம், [௪௪௭] 

= PiBioce—— | 
0௩-வ து.கார்முகப்படலம், 

மாற்றம்யாஅரைட்டதுதூயவித்குநான் 

தோத்றவாறெனமனந் இிளங்குகின்றதால் 

தோற்றனணங்கையுதொய் இனையன்வில் 
ஏற்றுமேலிடர்க்கடலேத்௮மென்றனலீ- (௪) 

சன்றனனேன்அதன்னெதிர் நின்ராரையக் 

குன்்௮றழ்வரிசிலகொணர் மினீண்டென 
சன்றெனவணங்கினரீதால்வசோடினர் 
பொன்நதிணிகார் முகச்சாலைபுக்கனர். (௨) 

உ௮வலியானையையொகத்தமேனியர் 
செதிமயிர்க்கல்லெனத்திரண்டதோளினர் 
௮அபதிஞயிரரளவிலாற்.றலர் 
ததிமடுத்திடையிடைதன்.டி.ற்ராங்கெர், (௬) 

தெடுநிலமகண்மு துகாத்றநின்றுயர் 
தீடநிமிர்வடவரைதாலுதாணுற 
இடமிலையுலகெனவதநீத்தெங்கனும் 

கடல்புராதிருநகரிரை,,து2கரண(வே. (௪) 
புக்க ராய் கா ப்டுபா டும். எம காச்சிய tb - மிக்சி ee cd 05a 

மூலமாகப் 2 பிஸ்மி 0 ஸ்டடி கன்னாடி. சி.சி டு என்சைம் வ 
LY ka abe Ow BO a ot



கார்மு்கப்பட MUL. dud 
‘ ௮ 2 

சங்கொடு shor gen bcc கி வழி. 

இங்கவேறல் aG arc) star & Peder Ges 1 ன் 

எங்குளனொருவனின்ேே Bele Alay 

மங்கைதன்திருமணம்வாமுமாலென்பார். (௫) 

கைதவந்தனுவெனல்கனகக்குன்றெ ன்பார் 

எய்தவன்யாவனோேவேரீதிட்பண்டென்பார் 
செய் தஇசையூகல் தீண்டியன் அதன் 
மொய்தவட்பெருமையில் முயற்சியாலெல் பார்.(௬) 

தஇண்ணெடுமேருவைதீகிசெட்டிற்கொவென்பார் 
வண்ணவான்உடல்பண்டுகடைதீதமதிதென்பாம் 
ண்ணல்வாள.ரவினுஃ ௧௪௦ ணாவெ SOT LTT 

eet aA BO p19. we EP igs sa@aciuri. (ar) 

என்னி துகொணர்கெனவியம்பினானென்பார் 
ழமுன்னவ ளா கொலோமதிகெட்டாரென்பார் 

முன்னை யூமீவினையினான முடிக்கிலாமென்பாமி 

கவ்னியுமிச்சிலைகாணுமோவென்பார். (௮) 

அர்்வெபுதைதிதகே ஈதிகிலஃ கம்ம ரதென்பார் 

தச்லைதங்கைமேனாட்டுவே Se 565 . 
flee யமெடுஃகுங்கொனேமீயானென்பார் 

இெெலெர்விதிசெய்தசமைதானென்பா. (ஸ்) 

   

மொய்தீதனரின்னனமொழியமன்னன் முல் 

உட்தீதனரீநிலமு அுனாளுக் இக்கீழுற 
வைதீத ரீவாங்குனர்யாவரோவெனா£ 

ச் உட - o 
கைத்தல விதர்க்தனர்கண்டவேற்தோ- (௧9) 

டோதகமனையவன் பொலிவுசோக்கியவ் 
வேதீனைதருகின்றவில்லதோக்கிதீதன் 

ள் » ம் re a 

மாதினை சோக்குவாலி௫்னத்தைதோக்கிய 
கோதபலிகாதலன்கூறன் மேயினான். (௪௮) 

இமைடஞிதில்வாங்கியவிசன்பங்குறை ! 

உமை னையிகஃநீதனனென்னவோங்கிய 

கமையறுடினத்தனிக்காரீமுகங்கொளா 

சமையுுதக்சனாரிவேள்விசாரவே. (<2)



௮ பாலகாண்ட்ம். 
3 லு en பக் i. gy? 

"உக்கனபல்ொக்கோ பது ய Mi LL. GOT » 

புக்கனர்வ ரனவர்புகாதஞ்ழல்கள் 
தக்கல் வேள்வியித்றழலுமாதின 
முச்சணெண்டோளவன்முனிவுமாதினன். (௧௩) 

   

  

தாளஞுடைவரிகலைசம்புவும்பர்தம் 

கரளாடைமையினவர்தடுக்கரோக்கியிக் 

கோளுடைவிடையனான் Gas 
se G டாதி ட் 

வாரடையுமவஜனோர்மன்னலியால்வைத்தான்.. , (௧௪) 

   

  

கார் முசவவியையான்சமறல்வேண்டுமோ 

வாரி சடையரனிகரீவரதநீயலால் 

யாருளரறியவரிதநீகுத்தோல் திய 
தோமுகவல்குலாள்ெத்திய ளனா     

  

(௧௫) 
வேறு. 

இரும்டனையகருதெடுங்கோட்டிணையேற்தின்பனணையேற்ற 
பெரும்மியலித்பளிஃகு அகம்யிணைத ததனோட ர்க்கும் 
வரம்பின்மணிட்பொற்கலப்பைலயிர தி இன்கொழுமடுத்திட் 
ெொம்பொருவினிலம்வேள்விச்கலகில்பலசாலழுதேம். (aor ) 

  

உழு றசொழுமுகத்திலுதக்வெறகத்தேனிெச்மிட்லுனி 
பெ £ழிகில்றபு விமடற்தை$ ப் வெளிட்பஃடெனப்புணரி 
எழுகின்றதெள்ளமுதோடெழூநீதவளு மிழிரந் தொதுங்கத் 
தெொழுகில் றதன்னலத்அப்பெண்ணா சிதோன்றினள். (ors) 

    

  

குணங்களையென்கூ௮வ தகொம்பனெச்சேர்ந்தவையய்யப் 
ிணங்குவனவழகிவளைத்தவஞ்செப்அபெதீற துகாண் 

கணங்குழையாளெ முூந்ததற்பின்கதிர்வானிற்கங்க & பெனும் 

அணங்கிழியட்டொலிவிழத்தவாறொதீதார்வேறுதீகி!.. (௧௮) 

ஈிதீதஇரமிங்கு தவொட்பதெங்குண்டுசெய்வினையால் 
வித தசரமும்விறிவசமும்வெலய்வேறேபறங்கிடப்ப 
அதிதுருவையமரர்ஞுல்மா தரித் snore ty 

2 இருவைநிலவேநீகரெல்லாருங்காதலிதீதார். (sé) 

ஈலிதீதானைக்கடலோடுிங்கைதீதானஃகளிற்றர சரி 
ஒவிதீதானையெனவம அமணமொழித்தார்க்கெதிருடதத 

விதீதானைக்களிற் அரிவைட்போர்வையான்போர்வில்லை 
sell Gi Lote கதிருமணத்தானென்தியாம்வலித் சேம். (20)



கார்முகப்படலம். ௯௯ 

வல்வில் லஓுஃகாத்றார்கள்ப மாசவேள்வளைகருப்பின் 
மெல்வில்லுக்காதிருராட்தீதா பதில் மவிளிகுதீரூரீ 
கல்வில்லோடுலயே சீ சசணங்குழையைக்காதலிதீதுச், 
சொஞஜ்வில்லாலுலகளிப்டாப்போர்செய்யதீ்தொடங்களொ(௨௧) 

    

இம்மன்னர் பெருஞ்சேனைமீவுசனைமேற்கொண்ட 
சம்மலினர்பொருளேடோற்புகம்வாப்ப்பச்டிறற்ததால் 

பொம்மெல்னவண்டலம்பும்புரிஞுமுலைக்க > ed 
௮ல்மன்னர் சேனைதமதாசையபோலாயிந்ரால், (௨௨) 

மற்காக்குமணிப்புயதீ அமன்னனிவன்மழவிடை யோலி 
வித்சாக்கும்வாளமருள்மெலிகின்ரனெனவிரங்கி 
எற்தாக்குமுடிவிண்ணோர்படையிர்ீதாரொனவேநீதர் 
அ௮றிகாக்வ்சகூகையைக்சண்டஞ்சினவாமெனவகன்றார். (om) 

அன்அமுதலின் றளவுமாருமிற் தச்சிலையருகு 
செல்.றுமிலாபோயொளிக்கார்தேர்வேற்தரிஇரிரீ தமிலரீ 
oredr ௮அமினிமணமுமிலையென்திருசதேமிவனேற்றின் 
சன்அமலரீக்குமற்சீதைதலம்பமுதாகாதென்ருல் , (௨௪) 

Recht a fap ஸிடகரீநிஅயெ லாதெதியுன்னியதிவனுத் தன் 
புனைநீதசடைமுடி அுளக்கிம் டோேந்தின்முகம்பார்த தான் 

வனைநீதனையதிருமேனிவள்ள ஓமம்மாதவத்தோன் 
நினைதீசவெல்லாம்நினை நீ. தறீததெடுஞ்டிலையைதோகீ கினன் (௨௫) 

வேறு, 

பொஜிந்தநெய் யாருதிவாய்வழியொங்கி 
எழுநீதகொழுங்கன லென்னவெழுநீதான் 
அமிநீத துவிலலெனவிண்ணவரசார்தீதார் 
பொழிந்தனராடுகள் முட்பகைவென்ளுர். (௨௬) 

தாகுதவங்கள்தொடங்கயெதொல்லோன் 

ஏயவன்வலவிலி௮ப்பதன்முன்னம் 

சேயிலைமங்கையரீசிநர்தைதொதெய்யா 
ஆயிரீம்விலலையனங்கனிறத்தான். i ௭) 

காணுதெடுஞ்சிலைகால்வலிதென்பார் 

நாணுடைதங்கைநலங்கிளர்செங்கேம் 

பாணியிவன் படரசெங்கையடாதேல் 

உரணுசல்சதையும்வாம்விலளென்பார். (௨௮)



Hoa பாலகாண்டம். 

கசங்கள்குவித்திருகண்டள்பனிப்ப' 
இருங்களிதிச்சிலையேத்திலயையின் 
தர 'நீஇதாறைக்கு ஒனங்கையுதாழும் ; 
நூருங்கெரியித்புகஞூம்கு அமென்பார். (2 sms 

வவ்ளல்மணத்தைமட௫ம்நீ சனனென்றால் 
கொள்என லி புகொடுப்பதையல்லால் 
வெல் தானைச் தவன்வில்லையெடு5இப் 
பிள்ளைமுன்னிட்டஜபேதைமையென்பார்... (௬௦) 

Gh Wen (ip es é கொருநாணிலையென்பார் 

கோனிவனி£ற்கொ௫யாரிலையெல்பாா 

மானவனிச்சிலைகால்வளையானேல் 
பினதனதீதவள்பேறிலளென்பார், (௬௮) 

தோகையரின்னன சொல்லிடதல்லோர் 
ஒகைவிளஎம்பிடவும்பருவட்ப 
மாகமடங்கலுமால்விடையும்பொன் 
நாகமுசாகமுசாணநதடந்தான். (௩௨) 

டகமால்வலமாயன்ன_துதன்னைதீ 

சடருமாமணிஎதையெனும்பொற் 
ரூடகவால்வளைசூட்டிடநீட்டும் 

எடவிழ்மாலையிசென்னவெடுத்தான். (௬௩) 

தழேதேதிமையாமலிருநீதவர் தாளின் 

மடுத்த துரானுதிவைதத நோக்கார் 
கடுப்பினிஃ யாருமறிந்திலர்கையால் 
எடுதததுகண்டனரிற்ற தகசேட்டார் (me) 

Cao 

ஆரிடைப்புகு தராமென்றமரர்கள்சமலதீதோன்றன். 
(2பருடையண்டகோளம்பிளநீததென்றேங்கிநைந்தார் 
பாரிடையுற்றதன்மைபகரீவதென்பாராத்தாங்கு 

CC ms கிடறநீதநாகமிடியெனவெருவிதிறன்றே. (௬டு) 

இமழைசொரிற்சார்விணன்ணோ பொன்மழைபொழிதீதமேகம் 
பாமமாகடல்களெல்லாம்பன்மணிதூவியார்த்த 
கோழுனிக்கணங்களெல்லாங்கூநினவஈடகொத்ற 
priate DFS அன் ௮தல்வின sits 5) Boar cy * (௬௬)



காரமூகப்படல்ம், கக 

மாலையுமிழையுஞ்சாந்.தஞ்சண்ணமும்வாசதெய்யும் 

Catala coor ¢ ns BLD ofa ug 2215 picts BS sybohs 

dae ல்லியம் aE திட்பம் ௮ a ௦ ஃ 4 * 

ean Glen it ர அவாவுந்றென்னவொலிதகர்கிளர்நீததன் றே, (mer) 

            

  

நலலியன்மகரவீணைதீதேனுக நகையுந்தோடும் 
வில்லிடவாளும்வீசவேல்கிடர்தனையமாட்டத் 
தெல்லியன்மதியமன்ன மூகதீதயரொமிலிதோல்றச் , 

சொல்லி யபருவதோச$க நீதோகையிஞ உறும. (௬௮) 

உண்ணறவருதீதினரித்செவர்தொளிர்கருங்கண்மாதர் 
புண்ணு௮புலவிநீங்கககொழுனமாப்புல்லிக்கொண்டார் 

வெண்ணிறமேகமேன்மேல்விரிகடல்பருகுமாபோல் 
மண்ணுஅவேதீதன்செல்வம்வதியவரீமுகதீ துகொண்டார்.(௬௯) 

வயிரியரீம அர€தேமங்கையர முதகதம் 
செயிர்ப்பருமகரயாழின்றேம்பிழிதெய்வ€தம் 

டயிரியகமவயின்்கீதமென்திவைபருகிவி்ணளோ வ்கி 
உயிருடை.புடம்புமெல்லாமோவியமொபட்பநின்ருர். (௪௦ 

ஐயன்வில்லிறுதீதவாறந்றல்காணியவமார்தாட்டுத். 
தையலாரிழிநீ அபாரின்மகளிமாத்தழுவிக் கொண்டார் 
செய்கையில் வடிவிஷடைல்பாடலித்றெளிதறேத்ரூர் 
மையரிதெடுங்கணோக்கமிமைதீதஅமயங்கிநின்றார். (#6) 

தயரசன்புகல்வனென்பாதாமமரைச்கண்ணனென்பார் 

புயலிவன்பேனியென்பார்பூவையும்பொருவுமென்டாரீ 
மயலடைகீ அலகமெல் பராமானிடனல்லனெல்பார் 

கயலவபொருகடலு ள்வைகுங்க டஏளேகாணுமென்பார், (௪௨) 

நம்பியைக்காணநங்கைக்காயிசம்தயனம்வேண்டும் 
4கொம்பினைக்காணுந் தோறுங்குருசித்குமல் னதேயாம் 

தம்பிழைக்காண் மினெனி பார்தவமுடைத் துலகமெல் பரசி 

இம்பரிதீ தகரித்றம் தமுனிவனையிறைஞ் சுமென்டார். (௪௬) 

இத்திவணின்னதாகமதியொடுமெல்லிரீக்கப் 
ம் ஈ 6) ௫ 0 ர இதி (2 ர 

SOLID DUNT 8) ஓங்காணுமாசையாறகிறிதுபெற்ற 

சிற்றி .ப்பெரியகொங்கசச்சேயரிக்கரியலாட்சட் 
oy டு ஈட கு டு கு 6 ல ¢ 

பாம மு. மடற்தைஃமட்பா ஆற்ற துட ல௮நரும், fe} 

க்கு ் .



௬௦௨. பாலகாண்டம், 

ஊசலாடுயிரிளேடுமுருகுபூம்பள்ளிறீங் இப் 
டாசிமைமகளிர்சூமட்போயொருபளிக்ன 
ஃ ரசில்காமரையின் பொய்கைச்சற்திர்கா றது கள் 

$தநீர்தெளித்தமென்பூஞ்சேக்கையையரிதித்ே ள். 

   

  

பெண்ணிடஉனுதீ ததென்னும்பெருமையாலருமையான 
உண்ணு மீலைகள ரலேகாட்டலால்வாட்டர்இர்நீதேன் 

தண்ணறுங்கமலந்காளெல்றளிர் நிறமுண்டகண் ணின் 

உண்ணிறங்காட்டிநீரொன்னுயிர்தாவுலோதினீரே. 
ன வண, 

சாணுலாவுமேருவோடுதாணுலாவுடானியும் 
தூணுலாவுதோளம்வாளியூரலொவுஅணியும் 
வாணிலாவிஞாதுலாவுமாலைமார்புமீளவும் 
காணலாருமாகினாவிகாணலாகுமேகொலாம். 

விண் _லங்கலநீதிலங்குதிங்களோடுமீ தஞ் 

வண்டலம்பலங்கலதங்குபங்கியோடும்வார இலைக் 

(#@) 

(௪௯) 

(௪௭) 

கொண்டடலொவ்திரண்டகெண்ணின் மொண்டுிசகொண்டெல் Gaul 

“உண்டதுண்டெ (clear சினின்றுமுண்டதென்றுமு coor rr. 

ப்ட் சரங்குதியினவிப தற நீடிகொற்றவில் 
வெஞ்சரங்கணெஞ்சரங்கவெய்யகாமனெய்யவே 
சஞ்சலங்கலர்தபோதுதையலாமையுய்யவதீ 
PEEVES சலென்கிலாதவாண் மையெலீனவராண்மையே. 

இளை கலாதகொங்கைகாளெழுீ அவிம்மியென் செய்தீர் 
முளைக்க லாமதிக்கொழு ழ் அபோலும்வாண்முகதீதீனான் 
உளைகஃகலாதவிற்கையாளிவள்ளலிமார்பினுள்ளா றத 
திளைக்கலாகுமாகிலானசெய்தவங்கள்செய்மினே, 

எங்குநின்றெழுற்ததிரீதவிர் அவர்தெனெஞ்ிலா 
அங்கியன்றனங்க னெய்தவம்பின்வரீதசிர்தைகோய் 

(௪௯) 

(Go) 

பொங்குகின் றகொங்கைமேலவிடங்பொழிதி ததென்னினும் 
* J ப் & had 4 v Sada ssymeonrcd’ cahso alow. 

அடரீர் துவர் தனர்கனெஞ்சழன் டர் அமம்பெனும் 

விடங்குடைநீதமெய்யினில் அவெக்திடாதெழுதீஅவெங் 
கட.நீ துறைநீதகாரியாபயன்னகாளைகாலடை நீ 

(Ge ) 

fd 8 k 0 க அிடன்னொடாற்றுபோனவாவிவற்தவாவெலி புள்ள மே. (௫௨)



காரமூகப்படலம். குந். 

விண்ணுளேயெழுத்தமேகமாரிபினூலின் மில் னொடிம் 
மண்ணு ளேயிமிர்ததென்னவ$ீஅபோனமைக£தஞார் 
எண்ணு ளேயிருக்சபேர். து ம்யாவொன்அதேர் இலன். 
கண்ணுளேயிருநீச்போ௮மென்கொல்காண்கிலாதகே: (௫௩) 

பெய்கடறீபிற நீதயல்பிரச்கொளுமரு ரீ துபெதீ 
ஹையபொரற்கலதீதொடங்கைவிட் உரு நீதவாதர்போல் 
மொய்சடக்ருமணண?ே ருண்ருயங்கிடா தழுன்னமே 
கைகடக்கவிட்டி ௬. துகட்ரெப்பதென்சொலோ, (டு௪) 

எல்.றுகொண்டுணேற் அறைய இரங்கிவிம்மிவிம்மியே 
டொலீ திணிசீதகொங்கைமங்கையிடரின் மூழ்குபோழ்திலவாய் 
குலிறமல்னசிலைகுரிரீதகொள்கைகொண்டுஞளிர்மனதி 

தொல்ளுமுண்கண்மதிமுகத்தொரு£ செய்த தமா செய்வாம் () 
பேறு, 

வடங்களாங்குமைகளும்வானவில்லிடதீ 
,தொடங்குபுகலைகளுங்குமலுஞ் Cont gr 
அடங்கியமின்னெனதொய்தினெய்கினாள் 
மெமிநீ தடங்கெரீசசண்ணீலமாலையே. (௫௬) 

் a 

as so.acnrmiGarcratanGCroreosiuor 
அரீதமிலுவசையளாடிப்பாடினள் 
சர்கையுண்மகிழச்டியும்புகு ரீதசெய்கையும் 
சும் தரிசொல்லெனக்தொழுன்சொல் gainer. (௫௭) 

SUITES அரசமாக்கடலன்கல்வியலி 
தயரதனெனும்பெயர்கதனிச்சென்னேமியான் 
புயல்பொழிதடக்கையான்புகலஃவன்பூங்கணை 
மயல்விளைமதன நீரும்வடி வுமேன்மையால். (Gs) 

® 

மராமாமிவையெனவலியதோளினன் + 
Heater tion arod mis Grom BLOT er 
இசாமனென்பஅபெயரிளையகோவொடும் 
டசாவருமுனியொடும்பதிவ ரீதெய்இனான். (டக) 

பூணியல்மொய்ம்பில ன்புனிகனெப்தவில் 
காணியவநீதனனெலினக்காவலன் 
அணையினடை.நீதவில்லசனையாண்டகை 
தாணினிதேத்தினை0ெரம்அம்பரே, (௬௦)



கச பால்காண்டாம். 

மாத்திரையளவித்ருண்ம௰ுத் சமுன்பயில் 
(சூ த்திரமி தவெனத்தோளின்வாங்கினால் 
ஏதீதினரிமையவரிழிச் தபூமமை 

வேத்தவைநடுக்குறமுதிச்அுவ்'ழநீததே. - (௬௧) 

கோமுனியுடன்வருசொண்டலென்றபில் 
, தாமரைக்கண்ணினானென்றதன்மையால் 

ஆமவனேகொலென்றையநீங்கினள் 

வாமமேக லையினுள்வளர்நீததல்குலே. (௬௨) 

it 

இல்லையேறசுட்பெல்பருண்மிண்டென்னவும் 

மெல்லியல் முலைகளூம்விம்மவிம்முவாள் 
சொல்லியகுதியின தீ கோன்றலேயவன் 

அல்லனேலிறப்பெனென்றகத் அளுனவ்னிஞள். (௬௬) 

ஆசையுத்தயரிபவளன்னளாயினள் 
பாசடைக்கமலதீதோன்டடைதீதவிலலிறும் 

ஒசையிற்பெரியதோருவகையெய்தியக் 
கோ௫ிகற்கொருமொழிசனகன் கூறுவான். ( ௬௪) 

உரைசெயெம்பெருமவுன்புதல்வன் வேள்விதான் 
விரைவினின்றொருபகன் முடி. தீதல்ே வட்கையோ 

மூஜ்ரசெதி தீததாகமல்மு மங்குதானையவ் 

அஜீரசையுமிவ்வழியமைதீதல்வேட்கையோ. (௬௫) 

மல்வலானவ்வுரைபகரமாதவல் 
ஒல்லையிலவனும்வறீ அறுதனன்றென 

எல்லையில்வகையானியைறந்தவாறெலாம் 
சொல்ஓசென்றோலையுக் தூதும்போக்கினால்- (௬௬) 

2௩-வ.. காரீமுகப்படலம்முதீ௮ம். அ திருவிருத்தம். | we | 

கம்பதாட்டாட்.வார்திருவடி ளே சரணம் 

  

ஃியெதூதருங்காலிற்காலிற்சென் 
திடிகுசன்முரச( ॥யோத்தியெய்தினார் 
அடியிணைதொருமிடமலி திமன்னர்தம் 
முடியொடுமுடிபொருவாயில் முன்னிஞர், (5)



எழுச்சிபபடலம். கட(௫ 

முகழீதன/தி ௬ுவருண்மு ற ஜெம் இஞரி 
இகம் தீதொளிர்கமலிணைகொழுதுசெல்வனைட் ய் 

புகழ் Bé SOO TT நிர ks et Orr wstGebr 

நிகம்.நீததையி ௮வெனதெடி௮கூதிஞர். (௨) 

  

௯ நியதாதருங்கொணர்ர்தவோலையை 
ஈதில௨ண்புகமினாயி அவதெலன்றனர் 
வேஹொருபுலமகன்விரும்வோங்கிஞலி 

மாறதிர்கமவினைவாடுயென் றனன், (7) 

இலைமுகட்படதீதவொழுகிக்காட்டிய 
தலைபகலீ சிலைஃதொமிலசெவியிற்சாரி கஜம் 
திலைமுகவலையஙகணி௰ிரி நீ_தநீங்கிட 
மலையெனவளர் நீசனவயசெ &தோளகளே, (௯) 

வெற்திவேன்பன்னவன் றஃகல் வேள்வியில் 
கழ்றைவார்சடைமுடிக்கணிச்சிவானவன் 

முதீதவேழுலகையும்வென்ற மூரிவில் 

இத்பேரொலிகொலன்திடி.தீ கதிங்கெம் ரான் (௫) 

என்றுரை தீதெ௫மொதிரிடைவிடா அரே * 
அலிநியகனைகமத்தாதர்கொள்கெனப் 

பொலீறிணிசலன்களுதீ தாசம்போக்க னன் 
குன்றெனவுயரியகுவவு eee ; (௬) 

9 

சிதி ய காக 
வானவ ஹசி சைன ன லவ்வு 
வெனில்கெளிலுக் வம்ப கக்கோக்தசம் 
சேனையுமாசருஞ்செல்கமும் தெணா 
ஆனை மேன்மணரு ரசறைகென் ஜேவிஞலி - (ar) 

   

வாம்பரிவிரிதில ரக்கடலைவள் பவன் 

தேச்பொழினமா ப்முடிச்செங்கண்மாலவல் 
ஆம்பரிசலகெலாமளநீ அகொண்டதாள் 
சாம்புவன்திரிர்தெனீஇரிரீ தசா ற்.நினான். (௮) 

சாத்தியமுரசொலிசெவியித்சாருமு£ல் 
' கோத்றொடிமகளிருந்கோலமைந்தரும் 
வேத்தருகுமாரும்வெல்திவேச்கரும் 
லாநீறெதிசகடலெனக்களிட்பிளெங்கிளுரி. (௯)



& 0 Sr பாலகாண்டம், 

 விடையபொருதடையினான்ே சனைவெள்ளமோர் 

இடையிலையுலகினிலென்ன வீண்துபு 
குடையுகறு to. Decl Nadeau wis MEL 
புடைபெயர்கடலெனவெழுற்னு 2 பாயதே. (க 0) 

  

சில்லிடமுலசெனச்செறிர்ததேர்கடாம் 
பல்விரிசுடோொொனப்ிபொலிந்தவேற்தரால் 
எல்லி. இரீமணியெதிச்குமோடையால் 
வில்லிமிமு லெனட்பொலிநீதவேமமே. (es) 

கால்விரிசீதெருருடைகணக்கிலோதிமம் 
பால்விரிநீததவெனப்பறட்பவபோன்றன 

2மல்விரிர்தெழுகொடிம்படலைவிண்ணெலாம் 
கோலுரிரீ தளுவனபோன்றுதோன்௮மால். (௧௨) 

ஆ.டங்கயெ துகிற்கொடி நூாமைக்கைல்மலைக் 
BL OL சேனையைக்கடலிகா மென 

இடம்படவெறங்கணுமெழு ரீதவெண்முகில் 
தடம்புனல்பருகிட தீதாத்வ போன் றே. 6௪௬) 

இமழையிடையிளவெயிலெதிக்குமவ்வெயில் 
திழையிடை நிமல்கெடத்தவழுமதீ தமை 
மழையிடையெழில்கெடமலருமம்மமை 
குமைவுறரமுழங்கிடுங்குமாங்கொள்டேரியே. (௪௪) 

மன்னணிட்பு-விகள்மகளிர ளக". 
அன்னு நீதியதவரையாஅபோன்றன 
பொலவ்னணிட்பணர் முலைப்டரிமென்கூறநீதலார் 
பபின்னெனமட. பியிடிமேசம்போன்ற வே. (௧ ௫) 

இணையெிதிடையிடைதெருக்கவேழையரீ 
அணையாலைஃஞாங்குமச்சுவமொடவரீ ‘ 

மணிவரைட்புயசீ துமென்சாதி தமா கதிமெல் 
௮ணையெனப்பொயிந்ததக்கடல்செலாதரோ, (கக் 

முத்தினான் முருநில்வெதிககுமொய்ம்மணிப் 
பத தியாலிளவெயில்பரட்பும்பாகினும் 
திஃதியாதின்உசொத்செவத்தவாய்சீடுயர் 
உம்ரா சங்கபிட்டொளிச்னாங்கூறமமே, (sar)



எழுச்சிப்படலும், கள 

வில்லினரீவாளினரிவெதித்தகுஞ் இயர் 
சல்லினையழித் அயர்கனகதீ சகோளினர் 

வல்லியின்மருங்னெர் மருங்குமாட்பிடி 
புல்லியகளிறெனமைநீதர் போயிஞர். (௧௮) 

மன்றலைம்புஅமலரீமமழையித்ஞம் 5 தெனதீ 
அலி திருங்கூரிதலாரிமுகங்கடோன்றலால் 

ஒன்றலாமுழுமதியூரூமானம்போல 
சென்றன வாலஉா௫ிவிகை ட படமே. (௧௯) 

‘ ௮ 

மொயீதிரைஃகட௨௦ெ முழங்கு ORE டைக் 

ககைகளித்திசைநிலைக்களிறில றஐயாய்வன 
மையலுதிதிதிமசமஜையமுமையட்ல 
தொய்யலைக்கடறீதிலசு.நியானை யே. (௨0) 

கூருடைநிலையெனத்தோப்ம் துப் CP gir uy GOO 

ஊாருடைவன(லைமகளிரகிநை தயோ ஸ் 

errr Ogee’ நீதாவுமாயிவம் 

பாரிடையமிதிக் கஇலபரியின் பீ இியே. (௨.௧) 

ஊடியமன தீதினருராததோக்கினர் 
நீடியவயிப்பினாதநெரிந்ததநெத்தியர் 
தோொடவிந்கோதையுந் அறமதகூதலர் 
ஆடவருயிரெ னவருருபோயினார். (௨௨.) 

மாறெனத்தடங்களைப்பொருுமாமரம் 
ஊறபட்டிடவிடையொடி£ துச்சாய் 3 துராய் 
அறெனச்செலிறனவருவிபாய்கவுட் 
டஎஜெனஃகனலுமிட்தறுகண்யானையே. (௨௯) 

உழு,மீதிடவிடமிலையுலக மெங்கணும் 
ழே நீதியவுயிர்க்கெலாமரு கொம்ப ரயினால் 

எழுநீதிலனெழுநீதிடைப்பட ரஞ் சேனையின் 
சொழுறீதுடோய்க்கொடிமதி௰ மீதிலைகூடிற்றே.(௨௪) 

Borer Saf | 
rt OUT LOST ங்க ள் emilee. Jes 

ects t tot Oem Sut eso news od) 

பட்டிகள்டபததைபங்திற்செல்வன 
புணடரீசத்தடம்ே ் 

  

   

பாவபோன் றவே. ௨௫)



BOY LN WHIM aor t_tD. 
* 

டாண்டு வின்வைகீதவே Tit LIT BEY GSE! Olen Ard 

சண்டியவன்பிெனெனேருவானிஃ௧ட 
கரண்டலும்தோக்கியகடைம்கணஞ்சனம் 
ஆண்டகைக்கினியதோரமுதமாயதே. (௨௬) 

பள்ளைமா மேனோக் கியைம்பிரிச் அபோகின்ஞன் 
அள்ளனீர்மஞூசவைட்பதனினன்னமாம் 
புள்ளுமென் ரூமமைட்பூவும்கோக் கினான் 

2. drar (Lp 5 0 co geo or & 1 Gait sr. (௨௭) 
உ வேறு, 

aS} leo ண்ஞாலத்தாகமிடைசீதலாதீ 

பொங்குபெண்ருடைசாமரையபேரீதீதலால் 

கஙறிகையாறுகமிதீ ச” துகாரொனக் 
சரிரூபேரிமுடங்கயதானையே. (௨ ௮) 

அமர ரஞ்சவ்வணங்கனையாருயிற்் ௨௪ 
ஃவங்கூாறுஇக்கண்ணெனுங்க ரல்வேல 

குமரர்நெஞ்சுகுவிட்பவழங்கலால் 
௫௦ பூமியுமொ த. தானையெ. (௨௯) 

25, ணமிடைநீதனதாண.௰மிடைநீதென 
வாணீ மிடைநீதனவான். மின் மிடை ந் தென 

தர மிடைந்தனதம்மின்மிடைந்தென 
ஆஉ-மிடைர்்தனறளிமிடை திதென. (m0) 

வார்காலாமுலைவைகீதசண்வாங்கிடப் 

பேரி கிலா துறெங்கு மூக தீதினான் 
தேர்ிகிலானெறியற்த ரி்செல ஹஜெரு 
மூரிமாமதயானை மயமுடடு னான. (௬௪) 

சுதிகொளவாம்பரி அளளவோரதோகையாள் 
வழுவிவீமு ஓ.தீராளேயே ஈரீவள்ளறான் 
சழுவினீள்பயதித லச தேநீ தினால் 
தழுவினின்றொழிஜீால் மரைதாலிவையால். (௬௨)     

   
தன் 23 2. ப்கா வ SSO § ol 
கணைஃக ரங்க ண்ணாளைமே இல) ஜெக மதத், 

டண ம்தவெம்முலைம் பாம் சீலய மய 

ஞா திர உ 2 F GOL LH 0. டல மாக, (௬௩) 

  



எழுச்சிப்படலற்ம், ௧௦ 

சுழியுங்குஞ்சிமிசைச்சுரும்பார்தீதிடப் 
படொமியமாமதயானையித்போகின்றனான் 
கழியகூரியவென்றொருகாரிகை 
விழியைகோக்கித்தன்வேலையும்தோக்கினான். (௬௪) 

தரங்கவாரிகுழுதீராமரைச்சறடி.க 
கருங்கண்வாருடையாளையோர்காளைதஹன் 

தெருங்குபூண் புலைநீள்வளைதீதோளி 
மருங்குலெங்குமதநீத துநீிரொன்னால்* ? (௬௫) 

கூற்தம்போனு ங்கொலைஃக்கண்ணினாலவ்றி 

மா தீறம்பேசுலொளையோர்வள்ளருன் 
ஆ.திஅநீரிடையஙகைகசளாலெடுதீ 
தேதிறுவாருமையாவர்கொலோவென்றான், (௬௬) 

   ஸ். புவொட்டகம் 
98) sci GH க சியாவையு நீதின்லெ 
உள்ளமென்னதீதம்வாயுமுலர் தன 
கள்ஞண்மாநீதரித்கைப்பன தேடியே. (mer) 

அரத்ததநோக்கினரந்.திரண்மேனியர் 
பரித்தகாவிஷரப்ட்பாரொ கினா 

இருதி அசுட்ட,     (று ர ததிண்கணையத்தொடுஃ 
எருத்தினேத்தியமால்களிறென்ன வே. (௬௮) 

பிசீதயானைபிணங்குிப்பிடியிற்கை 

வைதீதமேலிரு ர கஞ்சியமங்கைமாரீ 
எய்திதிமிக்கணுற்றாபுதைத்தார்க்கிரு 
கைத்தலங்களிறிகண்ணடரங்காபையோ (௬௯) 

வா மமேகலையாரிடைவாலஇ 
பூமிதோய் பிடி.ச்சிமீகரும்போயினார் 
காமரார்தாமரை சாண்மலாக்கானதீ துள் 

ஆமைமேல்வருநீதேரையியயைரோ, (௪௦) 

இம்பர் தா. ட.ன்றரமலலளீங்கிவள் 
உம்பர்கோமகநீகென்டசெனற்தொயளுமால் 
கம்பமாவரக்கால்கள்வளைத்தொரு 
கொம்பனாளைக் கொண்டோடுங்குஇரையே- (௪௧) 

சடு



ob BO LIMO) Bi Gost LLO 

சர்தவாரீருமல்சோர்பவைதாங்கலார் 
சற் அமேகலைசறீதையுஞ்செய்கலார் 
ஈதீதைவில்லிறுதீதானெனுமின்சொலை 
மைநீதரிபேசமனங்லிக்தோவொர். 

குடையராீகாண்டி.கைதாக்கினர் ஞு 2 இய 
நடையா நாதுபுதைச்தகைநாற்றலா் 

Ons ee eee 
அடையவஞ்சியவதீதணரீமுநீதினஞா. 

நாறுபூங்கமுமனங்கையோரிகண்சணீர் 
உஊறுதோவத் தருவுவெளிட்பட 
மாற௮ுகொண்டனைவற்தனையாகில்வத் 
தேறுதேொனஃகைகளிழிச்சுவார். 

குரைதீததேருங்களிறுங்குதிறையம். 
ns ote 

ford sarraps &5 Opal 5s 

இரைத்த பேலி யாலிடையாவரு டு 

உரைத் அணர் ழீதிலரூமரினே இனர். 

   

  

அட்லெம்பியலரிநீதன அண்டு 
கட்சிலம்புகருங்குமலார்குரு 
உட்டெலம்புசிலம்பவொ துங்கலால் ஆ ஆ 

பட்சிலம்பிரிடபொய்கையும்போன்றதே, 

தெண்டிரைப்பரவைதீதிருவன்னவர் 
: நண்டிரைப்புரைகோக்கியசோக்கனேஃ 
கண்டிரைப்பனவாடவர்கண்களி 
வண்டிரைம்பனவானைமதங்களே. 

। உழைகலிதீதனவென்னவுயிர் 2 அணை 
அழமைகஜிக்கருங்கண்ணியர் spr Ly a 
இழமைகலீ 'கிதனவின்னியமாவெரு 
மமைகலித்துதனவாசிகலித்தவே. 

மண்களிட்டரடட்பவரிவாணுதல் 
உண்களிக்கமலங்களினுள் ஞை 
இண்களிச்சி௮ அம்பியெனச்டுலா 

br ONS Sear Gr Loo sola Gas 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௬) 

(௪௭) 

(சர) 

(௪௯)



எழு்சசிப்படலம். ௧௧௧ 

எண்ணமாத்திரமும்மரிதா மிடை 
உண்ணமாதி அுவர்வாம்கீகனிவாய்ச்சியர் 
தின்ணமாத்தொளிர்செவ்விள நீரிழி 
சண்ணமாதீதன தளி யுமாத்தவே. Go) 

சிததிர ததட.நீ தேர்மைந் தர்மங்கையர் 
உய்.தீ.துரைட்பநினைப்பவுலப்பிலர் 
இதீதிறதீனொத்தனையோபலர் 
மொய்தீதிரை2 துவழிக்கொண்டுமுன்னிஞர். (Qs) 

வறு. 
குசையுஅபரியு$்தேரும்விரருங்குமுமியெங்கும் 
விசையொடுககசெப்பொங்கிவிங்கிய தாளிவிம்மீட் 

பசையு௮அதளியின்றாரைட்பசந்தொளையடைதீதமேகப் 
தஇிசதொறும்நில் றயானைமத் தொ ளைசெய் மிற்றன் ற. , (௫௨) 

கேடகதீகடக்கையாலேகிளசொளிவாளும்பந்திச் 

சூடகதீதளிர்க்கைமற்றைச்சடர்ீமணிதிீதடக்கைபற்றி 

bs கோடையானையழிமததீ இழுக்கலாற்தில் 
பாடகக்குர லினாரைட்பயப்பயத்சொண்டுபோனார். (௫௯) 

கெய்களில் மடுவினன்னீரிச்சிறைகளினியை யட்பூதீதீ 
செய்தலுங்குமுதட்பூவும்தெகிப்ர்தசெங்கமலப்போறும் 
கைகளுழுகமும்வாயுங்கண்களுங்காட்டக்கண்டு 
கொய்தவைதருகொன்றுகொழுனமாதீ தொழுகில்றாரும்.( ௫௪) 

  

   
   

   
   
   

பற்இமம்புீநிஸ்கையாரிடையிமிந்தோரீவாசக் 
கொத்தளபாரஞ்சோரக்குலமணிக்கலன்கள்ித்தச் 
சுந்தறுண்டுகிலும்வீழதிதளிர்க்கையாலணைக் துச்சார 
வந ச துவேமமென்னமயிலெனவிரியல்போவார்,. (௫௫) 

aw 
717 கசத    

குடையொ௫கெளிறதீ தொங்கற்குமு ஈங்களுங் கொடியின்காடும் 
இடையிஷடமயங்கியெங்கும்வெளிகசர்திருளைச்செயிய 
படைகளுாம்முடியும்பூணும்படர்வெயில்பாப்பிச்செல்ல 
இடையொருசணத்தினுள்ளேயிரவுண்பெகலுமுண்டே. | (௫௬) 

முருக்கி தழ்முதீதகரல்மு அ ஓலதத்புளக்களுன் னம் 
திருச்கிஏரர்கமலப்போதிற்றீட், ் 'நத்கட்ரிவாள் 
தெருஃகடையறுக்கும்தீர்தணிங்குமினீங்குமென்றென் 

ஈருக்கனிலொளிருமேனியாடவசகலப்போ வார். (ட) 

   



க்க பாலகாண்டம். 

நீழீதருழெதியினுத்றதெருக்கினாத்சுருக்குண்டத்னுக் 
கரநீதினமணியுமுத்துஞ்சுர்தனசலாபஞ்சூம் ந்து 

பாநீதளினல்குலார்தம்பரிபுசம்புலம்பப்பைம்டொத் 
பூதீதளிருறைப்பமாழ்கிட்போக்கரிதென்னநிற்பா. ( டு௮) 

- 7 ° ௦ 6 9 கொதீறபல்லியங்களெங்குங் கொண்டலிநீறுவைட்பப்பஸ்டிப் 
பெத்தே வறன்னப்புள் ளித்பேதையர்வெருவிநீங்க 

முற்றுுபரங்களெல்லாமுறைமுறைபாசத் தோடும் 
பழ்றறவிசியேடுயோடுயித்பரிவுதி! 2 த. (௫௯) 

காற்செறிவேகப்பாகாகா£ முகவுண்டைபாரா 
வாரீச்சிறைக்கொங்கையன்னகும்பமுமரு ட்புங்காணப் 
பாற்செறிகடலிற்றோன்.௮ம்பணைச்கைமாலபானையென்ன 
நீர்ச்சிறைபற்நியேறாநில் நகுல றனையவேழம்- (௯௮) 

௮றலியற்கூறிதற்கண்வாளமு அகருகுமுதச்செவ்வாப் 
விறலியசோிதல்யாம்ச்செயிரியர்புசவிமேலார் 
நறைசெவிப்பெய்வதென்னதனைவளரீமேகப்பாடல் 
முறைமுறைதணுகட்போஞர்கில்னா மிதுனமொப்பார். (௬௧) 

அருவிபெய்வரையித்டொங்கியங்காசதிமிரவெஙகும் 
இரியலிநீசனங்கள்சிரீதவிளங்களிச்செங்கண்யானை 
விரிசிறைத் தம்பிவேளோர்விம்மதர்தோய் 5 தமாதர் 
சரிகுமல்டடி யவேற்றின்பிடியொடுர்தொடர்ர் அசெல்ப. ௬௨) 

நிறைமதிதீ தோத்ற ங்கு ண்டநீனெடுங்க,ட.லித்ுக 204 ௮7 அரி 

அறைபறைஅவைப்பகத்தேருமானையுமாடன்மாவும் 
கறைகெழுவேத்களூருமைர் தருங்கவினியொல்லை 
தெதியிடைப்படரவேர்தனேயமங்கையாதாஞ்செல்வார். (Gm) 

பொய்கையங்கமலக்கானிர்பொலிவதோரன்னமென்னஃ 

கைகையர்வேரீதன்பாவைகணிகையரீட்டம்பொங்க 
pC; oT ods Saree Fens se Crowd 
தெய்வமங்கையருசாணத்தேனிசைமுரலப்போஞள். (௬௪) 

தாரணமின்றியே (ங்கு வளி ப்ம்குங்கண்ணார் 
வீ ரவேத்திரதீதாரீதீம அல தமவ்வகஅம் ர னகதி௮ுமெய்யார் 
காரணிட ரவிமேலார்தலத் துளார்தடிச்சசொல்லார் 
ஆசணங்கனையமாதரடிமுஈ றகாசி துப்போஞார். (௬௫) 

   

 



   
         
ops Fou LD» ௧௧௩. e 

Ge ன் 4 

விரிமணித்தராகள்பூன்டக்த்திபயாறிம்ரொன்றும் t oo gg 
அரிமலர்த்தடங்க வல் மதம் ட்டி சூழ ம் (8 

குருமணிச்சி விகைந்வைளைகொ்ண்டலின் மின்னிதென்ன ட் 

இருவரைப்பயத்ததங்கையாழிசைமுரலப்போராள். ் (௬௬4) ; ம 

செங்கையில்மஞ்ஞையலவினஞ்சிறுகிளிபூவைபாவவ 4 4 

சங்குறைகழித்தவவ்னசாமரைமுதலதாங்கி / 
4 i 

இங்கலதெண்ணு ங்சாலிம்வெழுதரைவளாக ர்க்வ்னில் (் ள் 

மங்கையரில்லையென்னமடறீதையாமருஙருபேபமா. (௬௭) « 

ரீ 

  

கூனொமிருறளுஞ்சித் துஞ்சிலதியர்ஞுமாமுங்கொண்ட i 

டானிறட்புரவியலினட்புள்ளெனப்பாரிற்செலல * 
தேனோடுமிஞி௮ம்வண்டு॥ rn, ee துசெல்ல ( 
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பூநிறைகூதீதன்மாதர்பு உதித் நல மிபிற்போ While ( ௬௯) 9 

அப்பினின்மணியிற்பொன்னிரசடர்மரகததிகில் முத்திலி 
ஒட்பறவமைத்தபைம்பூனே வியட்புகமவேறி 
முப்பதிற்றிரட்டிகொண்டவாயிரமுகிழ்மெ௮ கொங்கைச் * 
செப்பருநீதிருவினல்லார்தேர்பிசைசூழப்போஞர். (௪0) 
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செவிவயினமிர்தசேப்விதெவிட்டிஞர் தேவர் நாவின் 
} 

உ௮விகையினளிக்கு நீசாலாயிருகோடிசூம 
கவிதையினீழற்க நிபினருர்ததிகணவல் Cleve Sar 

சிவிகையினன்னமூருழ் இசைமுகனெலி meq ரன், 
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Cun Gaal Aaya QursGpiQureatierp திஞுடிரர் (ps hi 
அருவணஞழ்த்திதென்னவருகுபின் முன்னு ஞு செலல 

திருவளர்மார்பர்தெப்வச்சிலையினர்தேரவீரா 

இருவருமுனிபில் போனவிரு௨வருமென்னப்போஞனார், (௭௨) 
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கித்தியதியமமுச்? ஹெயோல்பாகஞ்சென்னி | 
| cnr $5.98 Loeo tu B85 கீகுவரட்ப.2 மணியும்பொன்னும் 

பதீதியானிராயும்பாரும்பரிவுடனலஏப்போனான் 

முத்திணிவயிரட்பூஸிமங்கறமுகுரித்தசன்ஞா், (am ச
ா
ர
ண
ை
 ஆ



சீ SSF பாலகாண்ட்ம,. 
ட்டர் ii an pis 

‘ 

   

  

   

இருபிதப்பாளரெண்ணாயிசர்மலநத 
அுமறைவருக்க ஸோ தியகுநீ Ft 
வரன்முறைவழ்தார்கோடிமங்க6 ee 

பருமணிககலாபத்தாரிபல்லாண்டிசைபரவப் 

பு 

4 

போனான், (௭௪) 

கண்டிலனெலி ஊாவென்டார்கண்டனனென்னையென்பார் 

குண்டலம்விழ்நீததென்பார்குறுகரிதினிச்சென்றென்பார் 

உண்டுகொலெழுச்சியென்பாசொலித்தஅசங்கமெல்பாரி 

மண்டலவேந்தாவநீ துநெருங்கனொமயங்கவென்பார். (௭௫) 

* 
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ட்பொற்றொடிமகளிரரும்பொலன்கொடார்ப்டுர விவெள் ளம் 

அதீறுறுகமலம்பூதித்தொடுகடத்திராயிற்செல் 5. 

கொறீறவேலிமன்னாசெற்கைப்பங்கயச்குமாங்கள்க்வ்ப 

,டித்றொருகசிரோனென்னமணிதெடுத்தேரித்போனான். (௭௬5) 

ஆ
வ
ட
ி
 

KRISS துவிசம்பைமுட்டிமீண்டகன் நிசைகளெங்கும் 

போர்சீததங்கொருவாதம்மையொருவர்கட்புலங்கொளாமை 
சாத்த துசெறி கக்க. கண்னை ண் ் 

'இடதூர்த்துசகர சோபெகைதீநிதன இதளிவெள்ளம். (௪௭) 

சங்கமும்பணையுங்கொம்பு£சாளமுங்காளத்தோடு: 
- மங்கலபேரிசெய்கபேசொலிமமையையோட்ட. 

ய் தொங்க லுங்குடையுதீதோகைப்பிச்சமுஞ்சுடரையோட்ட 
திங்கள்வெண்குடைசண்டோடத்தேவருமருளச்செல்ரான(௭.௮) 

ஆ 
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ு
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8 
4 மீதி தேவோதைவலம்புரிமுழங்குமோதை 
ae YB SOT ரசியோகையார்தீ தெழுழார சினேதை 

॥ கப் அகொல்களிற்றினேதைகடிகையரீகவிதகையோதை 
8 இந்திரதிருவன் செல்லவெழுறீதின்திசைகளெல்லாம். (௪௯) 

ee 
8, சோக்யெடிசைகளெிஜிரந்தல்னையேோம்ச்செல்ல 
a வீக்யெகமற்கால்வேநீதர்விரிரீதகைமலர்கீள் கூம்பத் 

டம தாச்கியகளிறுர்தேரும்புரவிபுஃபடைஞர்தாளும் 
| 6 ஆம்கியதூளிவின்ணுமண்னுலக ரக்கட்போனான். (௮0) 

சீ 

YP ௫ ங்களிறுநீ தேரு Soe asc ee 

Ee * போவிடமில்லைமற்றோருலகில்லைபெயர்தீ 
ட தீருடையாடையாஞுதெளித்தனள்மு துகையெல்ருல் 

் *டர்பொறைநீச்சிஞனென்௮ரை சீததெப்பரிசம.3 Cay (௮௧5)



எழுச்சிப்படலிம். ௧௧௫ 

இன்னனமேமென்னன்யோசனையிர
ண்டுசென்றாள் 

பொன்வரைபோமிநீ அசயிலத்தின்சாரல்புக்கான் 

மன்மதச்சளினுமாதாகொற்கையும
ாசனம்பும் 

செர்வமாச்சாத் அதா செனையுமிறுத்ததன்றே, 
(அட) 

௪-வது, எழு *ப்படலம்முற்றும்- ஆ. திருவிரு gab [eG] 

சம்பநாட்டாழ்வார்திருவ ட.களே
ச்ரணம்; 

0 6 * 6 

0௫-வ_து.வரை கீகாட்சிப்படலம். 

  

நதா 

கோவையாரிவடக்கொழுந்தவடொடு. தர நிவரீதிதி
 

ஆலிவேட்டனவரிலையனங்கன்மேத்கொண்ட 

பூவைவாய்ச்யெர்முலைலெர்புயத்தொடும்பூட்டத்
 

தேவதாரதீ அஞ்சந்தினும்பூட்டினசிலமா;
 

சேரொடு£்சலில்பகையினை நீதியால்வெ
ல்அம் 

சொர்விடம்பெறாவுணர்வினன் சூழ்ச்ச
ியே roy 

“ரோடு தொடர்கவட்டொடுமராமரக்கவ 
தீபைத்ச 

க் சொடுங்கொடரிபெனதடத்ததோவேடம். 
(௨) 

இரண்டதானெடுகுசெதிபனைமருக
ிடையொடியப் 

டுசண்டுமின்வரவுரலொடுபோனவ
ன் போல் 

உருண்கொரொடர்மிறபெததிய
ொமொருங்கே 

இரண்மோமாமிடையிறதட நீதத
ோய. (m} 

ssiQsrarehnsa@sur நிறுவான
ினியனகழதிப் 

பதங்கொள்பாகனுமற் இரியொத்
தனன்பலி ஜூல் 

விதற்கள 5 மெலலெனொலைலெனவிளம்பும்
 

இதங்கள்கொள் இலொவிறைவனைகியா
 தீத்தோர்யானை; (௪) 

மாஅசாணுமதாய் நின்றமைழையெனம
ு ழங்கும் 

தாறுபா ய்கரிவனக ரிதண்டதீதைததடவிப் 

யாறு பனெசெலக்காலெனச்செல்வஅப
ண்டோர் 

ஆறுபோ பயெலாறுபோமாறுபோன்றதுவே. ) 
(௫) 

gird சயானையித்பதங்களித்பமேதம்தாறக்
 

கரத்திவய் நிமி நீதிடக்காலபிடி.தீதோடிப் 

பூதிதிவே 5 உ டராலையைப்பொடிப்பொடியாகச
் 

ர 

சாதிதிரங்களா.றிறலத்தொட
ுதீ தேய்தீததோர்களிறு;

 (ச)



& & ht பர்லகாண்டம், 

4 

ova
 

அல்லா வகளனேகமுமவற்னொடு மிடைந்த 
£ ல்கவாணுதறிபிடிக ஞங்குருளைபுஞ்செதிற் த 
உலவைநீள்உனத்தூதமேயொ LOU OSS 

சலைவனேயொத,துப்பொலி é opiks இசசயிலம். (எ) 

தெருண்டமேலவர்சிதியவாச் சேரினுமவர்தம் 
மருண்டதன்மையைமா நிறுவொனுமி அவமக்கே 

உருண்டவாய் தொறுட்பொலி ணுரு ளூரைதீதுரைதீ தோடி. 

இருண்டகலலையுந்தன்னிறமாக் இியவிரதம்: (௮) 

ர் 

கொம்வைதோல்கியவா ப்களைழிதீதி. கோபம் 

கவ்விதோக் *னபெலி௮கொல்காட்டினமயில்கள் 

சவ்விறோகஃகியுர்றலங்ிகொண்மேகலைபொலஞ்சாயுற் 
செவ்விதோக்கெதிரிவனபோல்வனிரிற்த. (௯) 

உப்கீரும்வா௫ிகளிழித் தனரலீ னதீதிலெதுங்கி 

மெய்கீகலாபமுங்குழைகளு மிழைகளும்விளங்கதீ 
தொகஃ்கமெல்மர நிழல்படதீ துவன்தியகசுமல் 

புத்தமநலீகயர் ப தகொம்பாமெனப்பொ லிற்தார்க(௧௦) 
ட 

களா கொடராமனாயெனத்தளிரடியினுமுகதீதும் 
வளங்கொண்மாலைவண் டல வழிவருந்த னராய் 

விளங்குதம்ரமு.ரூப்பளிங்கிடை வெளிட்படவேஜோர் 
குளங்குபாறையித்றோழியாயிர்தீதிடதீதுமின்றார்.. (௧௧) 

பிடிபுக்காதியைமின்ஜெடும்தெங்பெமேகம் 
' படி.புக்காலெனட்படிதரட்பரிபுரம்புலம்பதீ 
, அடிபுச்காவிடை தீ திருழகடாமரை அறற்னு 
ருடிபக்காலெனக் குடிப்க்காகொடியித் ஷீஃடவார். (௧௨) 

” வேறு, 

உஸ்ணமு தட்டி யிளையோரிநகர்கொணர்தீதி 
அண்ணெ வு முழக் கினதுருக்கரீதாவற்த 

LN STLD SY பாரபினணவன்னசாமென்ன பீ 

பண்ணியல்௨யப்பரிகள பநீதியினிரை£தார், (க ௩) 

நீர்திரைநிரை£ீதவெனநீடி ரைநிரைத்தார் 
ல ரூ o* ழ் ௪0 

ர்கலிநிரை 2 தவெனவா வணம்நினாதர்! 

காரீநிரையெனசககளிறுகாவிடைதிரைத்தார் 
மாருதப்திமாததவெனயாச கணிலாதீ்தார். (oe)



வராக்காட்சிப்ய்டலம், குகள் 

த்டிக்குமயிலென்னவரும்தவ்விவிழியாரும் 4 
வடிஃஞுமயில்வீரருமயங்கினர் திரிந்தார் 
இடிக்குமு சக்கு ரலினெங்குமு ல் சங்கின் 
மிகொழுக்களினுணர் நீதர FIC காநகரடைச்தார், (௧௫) 

பிதிக்கநிமிர்_தாளியின்விளக்கமஅமெய் யைச் 
சுதைக்கணுரையைட்பொருவுதூசகொடுதாய்த 
“fs தனரிஏங்குமரரே ரவியரிலோவம் 

க்கினசெொன திகருணமங்கையர்பொலிதீதாரீ; (sar) 

தாளுபயர்கதுடல் இரியிிர அசரைசரும் 

கோளரியெனக்கரி௫கர்ள்கொதிறவரிழிரீதார் ' : 
பாளைவிரியொஃ அலவுசாமரைடடட்போய்ர் 5 
வஈளெழ திரைத்தபடமாடமவைபுக்காரீ, (௪௭) 

தாசுனொடுவெண்படமுை டஃ்குடில்கடோ௮ம் 
ஷூசகைமங்கையர்முகங்கள்மழைவர்றிற் 
காசின்மதியின்கதிர்வஷங்குதிழலெகிகும் 
வி திரைவெண்புனல்வினு] இதன போலும், (௧.௮) 

மண்ணுறவிரும் துதெரவொணுறவெழுறீ ௮ 
கண்ணுதல்பொரு Baa Deere oa mere 
உண்ணிற து பொடியைத் 4 t 

வெண்ணிற தறும்பொ.டிடனை 

   

    

இயவரொடொலன்தியதிறதீதருநலத்தோர் 
அயவரமாயத்நிலையறிந்தனர் அற ந்தர் ் 
கேயவருநுண்பொடிபடி நீ அடனெழுந்சொண் 
பாய்பரிவிரை ற் துதறிநில் றனபசறீதே. (௨0) 

ழூ ம் 23 4 tas ன்கயிறுகொய் அசெயன்மொய் ம்பால் 
தம்கது மாணர்ர் ததரைகண்டுவிரை ன்ற 
அம்மையினொ டம்மையையதிச் அதெதி0 கசி 
செம்மையவசொன்னதனிசெல் றன அரங்கம் 47 

   

   
விருத அபனியன்னதிரைவிஃபுரைதேரனம் 

க்ழங்குப LN eID யாகருங்க ண்மிளிர்கின்ற 

தங்கு SELB DU 5 BSS 
தெழுத்திடைபிறத்ந்தொளிகொழுங்கயல்களென்ன,௨௨ 

ல் தெ 

   

  



ககவு LIT ST com Li. 

acral sar fame? yaoi வேனும் 
கிள்ளவெழுகின் றடன௨ கேளிரின்விரும்பி 
தெ௱்ளுபுனலாற௫திதேபுதவுகில்ற 

| Borer ge. Bachar en Sadi lors Bs (2) 

or SC) 5 Atle Ger heap or i! 
மி திரிவவெலினமணியாரமிளிராமாபர் 
மன்நலமணதா௮படமாடம்அுடைகலி ர் 
குன்றின் டுழைதோறும்றுமைகோளரிக எரதனீர், (௨௪) 

தெருங்கயிலெயித்திதயசெம்டியிரிலெ pas, 
போருக்குலிகமப்பியயடோ &௦*ரிகளாரிட்ப 

பெருங்களிதலைப்பனல்கலககுவனபெட்டுக் | 

'கருங்கடல்கலக்குமதுகயிடவரையொத்த। (௨ @) 

ஒஃகதெதியுப்ப்பவருரை 5 தஞுநிசொள்ளா 
ey 

பக Hor Gon ss யலலைககநவிபாரா 

ஷ
ா
 

(௨௬) 

  

8 சட ர 

அகிலிடைமடந்தையரொடாடவர் அவன்றிப் 
பகவிடையவட்டிலின்மடி2 தெரிடாப்பூம் 

    

அகிலிடு கொ மும்புக்ந ஒங்கலின் முழங்கா 

முகிலபடுநெடுங்கடலையொதி அளதம் மூதூர். (௨௭) 
(வேறு. 

கமரு௮பொருட்பலெவாரும்விஞ்சையாகாணவற்தார் 
தமரையுமதியா£நின்றிகைப்புறுதசமைசான்ற 
குமரருமங்கைமாருந்ரூரு வலாலவழுவிவிண்ணின் 

றமரா்நாடிமிற்ததென்னட்பொலிதீதசம்வனீகவெொள்ளம், (௨௮) 

வெயினிதற்ருறையச்சோதிமின்னிமல்பசப்பருன் 
அுயிலுணர்0 eg வியோரு நீ னுனியுறுமு விவினோரும் 

குயிலொர்திபேடுச்சிலம்பொடுமினி துகூவி 
G ர " 6 ட வ் a " க ௩ > பயி லினந்திரிவவெல்னதீதிரிர்தனரிமகளீரொல்லாம்- (௨௯) 

  

    

தாளிணைஃ மல்க ரா ஃபக்தாரிடையவிகளாட்ப 
 டயிலரீகசசெ. கேபி மணி வாரா டல டயிலரீகதசம கேடி மண லைய 

ஈதாளெனமுயாந்தருலீ நினஞுமல்களில BIO brs 

௨ 9 ளரிதிரிவெனன்திரிதீ தன £ஈமைந்தமால் லாம், (௬௦)



வரைக்காட்சிப்பீடலம். ௧.௧௯ 

சுந்தியகடல்களெல்லாஞ்சுடரீம ணிச்கனகக்ஞனுன்றைட் 
பதீறியவளைந் கவென்னப்பா் அவ தி௮த்தசேனை | 

கொத்றவரிதேவிமார்கள்மைற தீசள்கொம்பனார்வநீ 

அதீநிவரிகாணலுற்தமலைநிலையுரைச் மன்றே, (௬௧) 

பம்புதேன்மிஞி௮ அம்பிபர ட இசைபாடியாட 

உம்பரீவானகத்அநில்றவொளிவளா தருவினெஙகும் 

கொம்புகி [ஆதிக்க நீட்டிக்குமையொடு மொடிச் அக் கோட்டு 
ஊரிமோயன்னதுணைமடப்பிடி3ஞரல்கும். (௬௨) 

    

பண்மலர்பவளச்செவ்வாய்ப்பனிமலர்குவளையன்ன ' 
அண்மலர்கீகொடிச சிமார்க்னாக்கணிதீதொழில்புரியும்வேங்கை 

9 © ௦ 5 மு 9 2 உண்மலரீவெறுத்ததும்பிபுழ் யசேதைவுதாகதீ 
தண்மலாொல்றுவானதீதாச கைதாவுமன்றே. (௬௬) 

பீனெனும்பிடிகளோடும்விளங்குப்்வெண்மதிரல்வேமம் 
கூனலீவான்கோடுநீட்டிக்கு ததிடகமுமூகிட் டாயும் 

தேனுகுமடையைமா தீதிச்செ்த்னேக்ஞுறவர்முத்தி 

வானநீராறுபாய்ச்சீயைவனம்வரர்பிபர்மாதோ. (௬௪) 

குட்புறற்கருவையாலக்ருலவரைச்சாரல்வைகி 
ஒட்புறத் அளங்றாமதிறவுபெதியாடியின்௧ண் 

இப்புறத்தேயுங்காணீடார்குறத்தியரியைர்தசகோலம் 

அட்பறதீதேயுங்காண்பாரரம்பையரமஞுாமாதோ, (௩௫) 

   

   

  

உதியுறு துருத்திய அர லையுஅதீபும்வாயின் 

அசிவிட நீருநெட்யுமுண்டுலாதாவியுண்ணும் 
கொதிநுனைவேற்கண்மாதரி குசதீதியர்.ஐ.தலினேடு 
மதியினைவாங்கியொப்புகாஸ்குவரீகுறவரிமன்னோ. (௬௬) 

பேணுதத்கரியசயக்குருளையம்பிடி.களின்ற 
சாணுதநீகினியவேழக்கலி ஜொகெளிக்குமுன்தில் 
லோணுதற்குரியதிங்கட் குழவியுங்குறவர்தங்கள் 
வாணுதத்கொடிசீமொதர்மகவொடுதவழுமாதோ. (௬ சு) 

அஞ்சனக்கிரியினன்னஉழிகவுள்யாஷகொன்ற 
ஞு சினத்தரியின்றிண்காத்சுவட்டொடுவிஞ்சைவேற் oi i 

குஞ்சியற் தல அநிலகருலமணிதீதலதீ ீ.மாதர் 

பஞ்சியங்சமலம்பூகிதபகஞ்சுவடைச் அமல் னோ. (ஈழ)



௬௦௨0 பாலகாண்டம். 

செங்கயலனை யநாட்டஞ் மிசெவியுருமு.௮வல்தோலீ CH 

பொங்கிருங்கூ நீ கல்ே சாசாபுருவந்தணெரி யாபூவின் 
அங்கையு பிடஅங்கூட்டி நரம்பு நீசமிர்தமூறும் 

மங்கையரீபாடல்கேட்டுக்கின்னரமயங்குமாதோ. ௬௮) 

கள்ளவிந்கோதைமாதரீகாதொடுமுறவுசெய்யும் 

கொள்ளைவாட்கண்ணிஞர்தங்குங்குமக்கு ழம்புதங்கும் 

தெள்ளியபளிஃகுப்பாறைதீ தெளிசுனைமணியித்தேப்தீத 
     

வள்ளமூரறவுமெல்ன வசம்பிலடொலியுமன்னோ... ° றி 

ஆடவராவிசோரவஞ் சனவாரிசோர 

உஊ௯)_லிதிசெவந்தராட்டதீ தும்பரீதம்மரம்பைமாதர் 

தோடலர்கோதைநின்அநீ_துறர் தமத்தாரமாலை 
வா டலதறவருதவயின்வயில் வயங்ளுமாதோ. (௪௧) 

மாநீதளிரனையமேனிக்குறதீசியர்மாலைசூட்டி 

கூநீதலின்சமுகன்பாளைருமலினேடொப்புகாண்பார் 

ஏரீதிமையரம்பைமாதரொரிமணிக்கடகம்வாங்கிக் 
காந்தளம்போதிற்பெய் துகைசளோடொப்புகாண்பார். (௪௨) 

சரம்பயில்சாபமென்னப்புருவங்கடம்மிடை சீ 
தசம்பினேடினி கபாடி நாடகமயிலோடாஇ் ட் 
அரம்பையர்வெறுத் அநீத்தவவிர்மணிக்கோவையாரம் 
மரம்பயில்கடுவன்பூணமற்திகணடுவக்குமாதோ. (௪௩) 

   

சாநீ றுசாய்தடங்கடோறுநீதா தராகஇற்சாரீந்த 
5 4 4 0 a" path yg 3 s கூறீதலம்பிடிகளெல்லாங்குங்குமமணிந்தபோலும் 

காநீதினமணியில் சோதித்த ரொடுற்கலநீ அமூசச் 
சேற் துவானகமெட்டோதஞ்செக்கரையொச்குமாதோ ப (௪௪) 

திலமகட்கணிகளென்னதிரைகதிர்முத்தஞ்சுற்தி 
மலைமகள்கொழுனன்செல்னிவறீ AP PE HOES LOM ar 

அலகில்பொன்னலம்பியாரஞ்சார் நீ அவிமருவிமாலை 
உலகளநற்தவலிறன்மார்பினுக்தரீயக்தையொத்த, (௪௫) 

கோலோதாகட்போதோடிலவங்கமலருங்கூட்டி 
சூவொர்களிவண்ே Le Si 6515.08 Can ger init 
கேடிலாமகரயாழிற்கின்னரமி அனம்டாடும் 
பாடலா ஓடனீற்கும்டரிமுகமாச் தள்சண்டார். (௪௬ ]



வரைக்காடுப்பாடலம். ௧௨௧ 

பெருங்களிழேயுமை நீதரி பேசெழிலாகததோடு | டே 
பொருநீதுணைக்கொங்கையவினபொருவில் கோங் கரும்பின்மா 
மருங்செனக்குழையுங்கொம்பிச்மடட்பெடைவண்டு£தங்கள் 
கருங்குமதிகளிக்கும்வண்டுங்கடிமணம்புணரக்கண்டார். (௪௭) 

ப௫கதீதின்றலமென்றெண்ணிப்படர்சனைமுடுகிப்புக்க 
சடிகைப்பூங்கமலமன்னசு டரமதிருகத் தினாரீதம் 

2 தோிச்கதூசைமாடினீரீநதனைட்பநோக்கு! | 
தீயெறிந் ததம்மிதிகளுங்கமல்வீரர்தக்காா. (ர)      

  

பூவணைபலவுங்கண்டார்பொன்னரிமாலைகண்டார் 

மேவருங்கோபமலி னவெள்ளிலைத்தம்பல்சண்டார் 

அவியினினியகொண்கர்ப்விதிற்தறிவ Ab sal Gores 
4 ஐ. ௦ ங் a a பெ பாவையர்வைகத் தீத. ற்தபல்லவசயனங்கண்டாா, ( #4 

பசனலங்கண்களாடட்பவளவாப்மு.றுவலாட 
பீனவெம்முலையினிட்டபெருவிலையாரமாட௨ 
தேன்முரன்றளகத்தாட தீதிருமணிக்குழைகளாட 
வானவரீமகளீராடும்வாசதாறாசல்கண்டார். (௫0) 

6 o 8 o 9 சுந்தரவானமாதர் துவரித$்ட்பவளவாயும் 

    

அ.ந்தமில்சுரும்பு நீதேதனுமிஞிறுமுண்டலகுல்விற்கும் 
டைநீதொடி. மகளீர்? ie தி் தார்பசையில்லையென்னவிட்ட. 

மைநீதரினீத்ததீர்தேன்வள்ளங்கள்பலவுங்கண்டார், (Gs) 

ூற்பகலாக்குஞ்சோதஇப்பளிஃசறையம Lunia 

மறிபகமலரீ நீததிண்டோள் வானவரிமணற்தகோல। 
விதீ்டகை_நுதலினார்தங்கலவியின்வெறுதீ துநீத்த 
கற்யகாகி வ். றமாலைகலனொடுங்கிடப்பக்கண்டாரி. (௫௨) 

கையெலமலாவேண்டியரும்பியகாந்தணோக்கிப் 
பையரவிவையென்றஞ்சிட்படைக்கண்கள்புதைக்கின்றாரும் 
 ெய்தவழ்வயிரப்பாறைநிழலிடைதீதோன்ற௮ம்போதைக் 
கொய்திவைதருதிரொென்றுகொழுனரைதி தொழுகில்றாரு ம். (டு) 

பின்னங்களுகிரிற்செய் அபிண்டியநீதளிரிக்கைக்கொண்ட 
சின்னங்கள் முலையினப்பித்தேமலர்கொய்கின்றாரும் 
,வன்னங்கள்பலவுந்தோன்றமணியொளிர்மலையினில்லா 
அன்னங்கள்புகுதவென்னவசன்எனைகுடைவெறாரும், a ௪)



FQ 2 உ ாஈாஅகுாரண்டம். 

வறு 

சறுமாமையிளரீகளிரேயொளி 
ஈனுமாழையிள நீதளிசேயிடை 
மாஞு.ம்வேமமுதாகருமாதரீதோள் 

மானும்வேபூமுராகமுமாடெலாம். (@@) 

இமிரமாவுடற்குங்குமச்சேதகம் 
க 8 

திமிரமாவொமிஞ சற தொடு? சதேய்க்குமாலி 
ச க ‘ 

அமரமாதரையொத்தொளிசஞ்சொலா£ 
அமரமாகமையொததவ்வானமே. ( Gay 

பேரவாவொமோசணம்பேசவே 

பேசவாவொமோசுணம்பேரவெ 

ஆரவாரதீ இனோமெரு வியே 

ஆரவார தினெமிமருவியே, (@ar) 

புகலும்வாளரிக்கண்ணியர்பொற்பு யம் 

புக௮ம்வாளரிக்கண்ணியா பூண்முலை 
அகிலுகாசமூமார வங்கோங்குமே 
அகிலுமாரராமாசவர்்கேோ (CLO. (௫௮) 

அன்னசம்பைநிரட்பெயதொல்வரை 

அன்னரம்பையஞூருவிற்றோன்றூதல் 

  

   இன்ன. ரம்டயில்கீதங்களெல் ரது. 
இன்னசம்பயில்கன்றன சேோலமழமார், (௫௯) 

ஊஅடமாகடமாவறஷங்கெலாம் 
ஊறஜ்ாகடமாமகமோடுமே 
ஆ சாவனமாவரையாேமே 

ஆறுசேரி வனமாவலாயா மே. (௬௮) 

லைவியங்குகருங்கு மங்கையர் 

கல்லியங்ககம்காமர் கிழங்கெடா 

வல்லியங்கணெருங்குமருங்கெலாம் 
வல்லியங்கணெருங்கிமயங்குமே. (ara) 

Carahiitiaupp 263 Gall # suwsch 
Gea £ளிடங்கயமூழ்கக்கு லைச்தவால் 

ஆளிடொங்குமருவரையூடி மிதி 
தாளிபொங்குமர மபையசோதியே, (௬௨)



வராக்காட்டுப்படலம். ௧௨௩, 

அசமாலயமாகவீளாள் பொலி 
வாகமாலெனலாடியதம்மலை 
மேகமாக நன ம லிலலாம் 

(பச பாலைபில) $கனூமெலாம். (௬௩) 

பொங்கு சேனா கர்பூமிஞிராமென 
எங்குமாகருமைநீ்தருமீண் ஒயத் 

அங் ுவரைச்சூழல்கள்யா வவயும் 
saat me லாதாமினிதாடுவார். (௬௪) 

a 
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Wd @ lost IC srr Pent யாதலால் 

அறக்கமெய்திய தூாயவரோயென 
மதிக்ககிற்நிலரன்னதன்மாண்பெலாம். (௬௫) 

சேறு, 

பஞ்சாராமலைவாரணமொத்சதுவானினோடும் 
வெஞ்சாயையுடைக்கஇரங்கதலி 8 அபாயும் 
பஞ்சானனமோத்த துமநீற அடாய2ே வச்ச ச 
செஞ்சோரியெனட்பொலிவுற்ற அசெக்கர்வானம். (௬௪5 

இணியார்சினைமாமச ம்யாலையுஞ்செக்கர்பாய 
தணியாதநறுநீதளிர்கச்சனபோனவ்றுதாம 

அணியா சொளிவத் அநிரம்பலினங்கமெங்கும் 
மணியாலியலிறம்மலையொத்ததம்மையில்குவ்றம். (௬௭) 

கண்ணுக்கினிதாடுவிளங்கியகாசியாலும் 

எண்ணநிகரிதாகியிலங்ருசிரங்களாலும் 
வண்ணக்கொராஞ் சற்தனச்சேதகமார்பணிந்த 

அண்ணத்கரியோலி தனையொத்ததவ்வாசில்குவறம். (௬௮) 

ஊலனும்முயிரும்மானயா சொருவரிக்கொருவரி 
சேனும்மிஞிறுஞ்சிறதுப் பியுஃடம்பியார்ட்ப ! 
அனையின௫ ம்பிடியும்மிகலாளியேறம் , 

மாணுகிகலையம்மெனனில்வ ளைவர் ஈழமிற்தரா. (௬௯) 

ரில்வானகதீதேருமடைவெய்யவன்க ஈட்கடுங்கட் 
(கால்காய்கதுரிப்புல்லுளேககொல்சின?மீகரல ரி மா 
மேலபான் மலையிிபுகவிீங்கிருவேதிரு த 
2ால்யானையிட்டமெனவ அபர மதத் ஜே, பச்)



௧௨௪. பாலகாண்டம், 

LOB STH ApS அமகரந்ீதமணங்குலாவும் 
அ௮றீதாரரசர்க்கரசன் ரனனீகவெள்ளம் 
நநீசாதொலிக்கும்ரலைப்பேருவே 
செமீதாமனாபூதீதென த் தீடமெடுதி 

  

   

  

யல்லாம் 

றே, (cre ) 

தீண்ணக்கடலித்றளி௫ிற் ததரங்கநீங்கு 
விண்ணித்சுடர்வெண்மதிலீத தமில் கள்சூழ 
வண்ணக்கதஇரவேண் ணிலவிவ் திரள்வாஓுகதீ 
டொண்ணித்இலமீன் டுறாளிர் வால்வளையூர்வதொத்தே.(௭௨ 

மீளாறுவேலையொருவென் மதிமீனும்வேலை 
தோனாததனைநுவல நிகருங்கோடிவெள்ளம் 
வானாடியரிறபொலிமாதர்முகங்களென்னும் 
அனாமதியங்கண்மலா ரீ ததனீகவெள்ளம். (௪௩) 

மண்ணும்முழவின்னொலிமங்கையர்பாடலோதை 
பண்ணும் சரம்பிர்பகையாவியற்பாணியோதை 
eb OCOT BOI LAY டைவேயிசைகண்ணுளராடறோறும்' 
விண்ணு ளூம்படிவிம்மி யெழுதநீதவன்றே- (௪௪) 

மணியின்னணிநீ௰ கிவயங்கொளிஞுதீதம்வாங்க 
அ௮ணியும்முலையாரகிலாவிபுலர்தி தநல்லார் 
தணியும்ம துமல்லிகை தீதாமம்வெறாக் துவாசம் 
திணியும்மிதழ்ப்பித்திகைக்கதீதிகைசேர்த தவாரும், (௭௫) 

பு. அக்கொண்டவேமம்பிணிட் படோர்புனைபாடலோதை 
மதுக்கொண்டமாதீதரீமடவாரின் மிழற்றுமோதை 
பொ அப்பெண்டிரல்குற்பனைமேகலைட்பூசலோதை 
கதக்கெ ஈண்டயானைகளியா திகளிச்கின்றவோதை, (௪௭) 

உண்ணாவமுதன்னகலைட்பொருளஞூள்ளஅண்டும் 
பெண்ணாமுதம்மனையாரீமனத் தாடல்போதி திம் 
பண்ணனபாடல்செவிமாதீதிப்பயன்கொளாடல் 
கண்ணாலினிஅப்க்கவுங்கங்குல்கஜித்ததன்றே, (௪௭) 

௧௫ எு.உரைக்காட்டும் டடலம்முதீறும்்ஆ திருவிருதீதம்-௯ 09. 

கம்ப re. டாட் வார் திருவடிகளேசரச்சப், 

<4 (9 

ட்ட பை



௧௬-வது. பூக்கொய்படலம். ௧௨௫ 
—<=> 39 [ அண் 

8D, QuuG més @G Psat ster lai Geir மிவெட்ய 

கானுடைஃசதிர்களென்னுமாயிரங்கரங்களோச்டி 
தானுடையுதயமெல்லு ப் தமனியத்ததறியுணின்று 
மாணுடைமடங்கலெ்னத்தோல்தினன்வயங்குவெய்யோன். 

    

முூறையெலாஞுடி.தீதயின்னர்மனீனனுஞூரிதீதேர்மேல் 

இறையெலாம்வணங்கப்போனா னெழுநீஅடன்சேனைவெள்ளம் 
குறையெனாஞ்சோலையாடிக்குமியெ ரங்கருநீராகித் 

3 5 he! (2 \ னுறையெலாங்கமலமானசோ்றை ஈக்டைற்த்தன்றே. (௨) 

அடை,ந்தவலளிறுத்தபின்னாருக்கனுமும்பர்ச்சேரீந்தான் 
மடறீதையர்குமாங்களோடுமன்னருமைநீதரீதாமும் 
குடைநீஅவண்டுறையுமென்பூக்கொய்்அநீசாடமைதீர் 
தடங்களுமடுவஞ்சூற்ந்ததண்ணஞ்சோலைசார்தீதார். (௬) 

தஇிண்டிலைபுருவமாகசீசேயரிக்கருங்கணம்பால் 
புண்ிசெய்வொென்றுபோவனசேபோலி் தமஞ்ஞை 

பண்சிலம்பணிவா யார்ட்பராணிஞற்பறநீதகிள்ளை 
ஒண்சிலமீபார்ட்பமாகரொதுங்குதோழொதுங்குமன்னம். (ஐ) 

செம்பொன்செய் சுருளுதீ தெய்வக் குஜைகளுஞ்சேர்நீதுமின்ன 
o e கொட்டு ° ச ஞ் ° 

டம்புதேனலம்பவொல்கிட்பண்ணையினாடல்தோக்கி 
கொம்பொடுங்கொடியனாதைத் நிட்பறிர் அணர்தல்தேந்ரளூர் 
வம்பவிழலங்கன்மாலைமைநீத௫மயங்கிநின் ரூர். (டு) 

பாசிமைப்பரவை யல்குத்பண்டருகிளவிததண்டேல் 

மூ சியகூத்தன்மாதர்மொய்த்தபேரமலைகேட்டு 
கூடினவல்லபேச சாணினகுயிலகளெல்லாம் 
வாசகம்தலலார்முன்னின்தியாவாவாய்இறக்கவல்லார். (௬) 

நஞ்சிலுங்கொடியதாட்டமமுகினும்நயநீ துதோக்இ 
செர் சவேகசமலக்சையாந்தீண் டஅம்நீண்டகொம்பர் 
முலெம்படியின்மென்பூச்சொரித் அடல் ருழதீகவென்றுல்' 

'வஞ்சிபோலிமருங்குலாரீமாட்டியாவரேவணங்லொசார்: 
(sr) 

அம்புயதீதணங்னென்னாரம்மலாசிகைகள் தீண் bee 

வம்பியலலங்கச்பங்கிவாளரிமறு ஆங்கோளார் 
தம்புயவரைகள்வற் துதாஜ்வன தளி£தீதமென்பூங் 
கொம்புகள்சாழுமென்றல்கூறலாதீதகமைத்தொன்றோ, 

aT
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, தீதியினுங்குளத் அம்பூவாதளினங்கள்குவளையோடு 
மதிநுதல்வல்லிபூப்பதோக்கியமாலைத் தம்பி 
அ௮ிசயமெய்திட்புக்குவிட ந தனவலைக்கட்போகா 
புதியவனகண்டடோம் துவிரியசோட அமைபார்ட்பார். (௯) 

உ௫நீதருவயிரத்திண்டோளொழுகிவாரொளிகொள்மேனி 
மலர்ந்தபூற்தொடையலிமாலைமைநீதர்பால்மயிலினன்ஞுர் 
கலரீசவாபோலவொல்கயொடுிர்தனிலகைவாராழ்- 
பலரீதவரிபோலநின்தீவீள்ரித்ட 2? தகொம்பர், (20) 

anvil? teh POF, a 

பூவெலாங்கொய்அகொள்ளப்பொலிவில அவள ராக்கி 

யாவைபயாங்கணவர்சண்ணுக்கமகிலவிவையெல் றெண்ணி 

கோவயையும்வடமும்சானுங்குமைகளு ங்ருழையப்பூட்டி 
Lure tit cl ine Qe ribet? or Barf ie gO Sere ௧௧) 

வேறு. 

துறும்போதினித்றேல்றுவைதீ அண்டுமல்அம்பியீட்டம் 
நறுங்கோறைே யாடுதனைசின்னமு நீதிதநலலார் 

ெங்கூர்தன்மொய்க்கின்றனவேண்டலவேண்டுபோதும் 

.ஏம்போகமேல்லாம்நலனுள்வழியுண்பரன்றே.  : (௧௨) 

மெய்ட்போதினங்கைக்கணியன்னவள்மென்பளிங்கில் 

பொய்ட்போதுதாங்கிட்பொலிகின்றசன்மேனிதோக்க 
இட்டாவையெங்கோந்குயிரன்ன 681 cor a 681 Goll 
கைப்போதினேடிநெம்ங்கண்பனிதிரீர நின்றாள். (௧௩) 

கோளுண்டதிங்கள்முகதீதாளொ ருகொம்பொரமன்னன் 
தோஞண்டமாலையொருசோகையைச்சூட்டதோக்கி 
தாளாண்டசச்சாந்றசையுண் டமுலைக்களுலி 
வாளுண்டசண்ணின்மலையுண்்டென வாரநில் ருள். (௧௪) 

மில்போல்வருவாள்மனங்காணியக £ஈதல்மன்ன ன் 

செயிாதீரீமலாக்காவிஞெரீமாதவிச் சூழல்சேர 
பயிலவாளிறைபண்டுபிதிந்தரியாள்பதைத்தாள் 
உயிர்நாடியொல்கும்முடல்போலலமழீதுமன்றாள். (௧௫) 

மைதாம்கருக்கண்கள் சவட்புறவரி ge sre 
9 ய 5 bad ஓ டி 

செய்தாவும்ே avert Clery BO) (Gye 0.5 gr leds (ap ch 
எய்சாதுநில்றமலா தோக்கியெனககிதீண்டக 

செ)ய்தீதியென் ஜோர்சூயிலை*கரங்கூப்டு கின் முள. (௧௬)



பூக்கொ ய்படலம், 

செம்மார்ததெங்கெனிளநீரையொர்செம்மலோசக்க 
அம்மாவிவைமங்கையர்கொ ங்கைகளாகுமெல்ன 

எம்மாதர்கொங்கைக்கவையொமப்பனவெல் ரொரோழை 
விப்மாவெ*ம்பாவெயசாமுகம்வெய் தயிாதீதாள். 

௧௨௭௪௭ 

(ser) 

போொன்னவிகங்கும்பொருப்பலீ்னபொலங்கொள்தின்டோள் 
மாரன்னனையான்மலர்கொய்திருநிதானைவறீதோர் 
காரன்ன்கூர்தந்ருயிலன்னவள்கண்புதைட்ப 
ஆசொன்னலோடும்மனலெல்னவயிா 2, அயிர தீதாள்- 

உற்றார் நைநாண்மலாபாதரொருங்ளுவா ச் 

சேற்றால்விளையாகசெரீதாமரைக்கைகணீட டி. 
ஏற்றார்க்குதவானிடையேற், னனிவ்ஜொயிக் காலி 

Lar papa தவான்கவெச்சையலி போலொர்மலின ம், - 

தைக்கனெறவேனோக்கினள்தன் னயிர அனமன்னன் 
மைகீகிகொண்டசண்ணாளெதிரீமாதிறவளபேர்விள.௰ப 
மெய்கீ்கொண்டநாணறீதலைக்கொண்டிடவிம்மிமென் 

கைக்கெரீண்டுமோ நீதாளுயிரஈட்புண்கெரிர தவல் றே. 

இண் Coreg emacs முலத்தேவிமா। கம் 
ஒண்டாமரைவாண்முகத்துண்மிளிருண் கணெல்லாம் 
கண்டாதரிக்கதீ இிரிவுதன் மதங்கம் வியுண்ண 

ஸம வண்டாதரி2க தீ. Sait Caer asa go Bil oi « 

சறீதிக்கலாவெண் மதிவாணுதலாள்தனக்காம் 

வற் இக்கலாருமடவாம் Hida Gs goa 
நிநீதிக்கலாகாவுருவதிெனின்றபோழ் தும் 

ஏிநீதிகரலா Loud) De cor a or Ole anf அபே னார். 

Caro. 

வ்.றீதெற்கு ந்தம் 9 ஞயி ரயோபிறிதொலன்றோ 

கந்தம் அன்னு ITT ALD ர்கலைபேணாரி 

29} நீதந்கோற மற்று தீதிமவைபாரார் 
சிர அஞ்சந்தத்தேமலரீதாடி தீஇரிவாரும், 

ந் 6 ஸு a n 0 யாமொக்குஞ்சொற்பொலனனையாளோரிகல்மனினன் 
காமதீதாமாள்தாம் நீசமன தீகாள்களர்கின் மூள் 
ஆமதிதுள்ளுங்கள்ளம்நினைப்பாளவனின் ற , 
கு வறிகேதன்கிள்ளேஃயயேவிச்தொடர்வாளும்; 

(5௮) 

(௧௯) 

(௨03 

(es) 

(௨௨) 

(om) 

(௨௬)



௧௨௮ பாலகாண்பம். 

அீதாராகதிதைங்கணை நாருயிரமாகச் 
இதீதாநின்றசிம்தையினால் செய்ருவதோரரன் 
மநீதாரங்கொண்டீகுதியோமாதவியென்றோர் 
சழ்தார்கொங்கைதீதார்குமலாள்பாதீறளர்வானும்: (௨௫) 

தாடிக்கொண்டாள்குத்றம்நயரீதாள்யுனிவாற்னாள் 
ஊடிக்காணக்காட்டுதலதீதாளுடனில்லாள் 
தேடித்கேடிச்செய்தசெழும்பூதஅமாலை 
ரூடிச்ஞூடிக்கண்ணடிதோக்கித் துவள்வாளும்- (oar), 

மதலிக்கூணாம்வ ன ஒதர 2வலானிடையேவறீ 
அதவிக்கோலம்பெத்திலெனென்றாலுடன் வாழ்விய் 

பெறெவிக்கொல்லேனெல் செட்வதிப்பேசணியென்றோர் 
விறலிஃவோளொத்திமையெல்லாம்விடுவாளும். (௨௭) 

வம்பிந்பொங்குரிகொங்கைசுமக்கும்வலியின் தி 
6 HVEGFS SE Lisa ணிடைசோவக்களிவாரும் 
coi loo ir 6 Beso esr bowels d 67 HSL ue Sled» 
'கொம்பிற்பிள்ளைக்கள்ளேயொளிக்கக்குமைவாரும். (௩௨௮) 

தன்னைக்கண்டான்மென்னடைகண்டாள்கமர்போலதீ 

அன்னக்கண்டாள்தோமமைகண்டாள் அணையென்றனாள் 
உன்னைக்கண்டாரொள்ளுவர்பொல்லாஐுடுநீயென் 
றலினக்கல்னிகீசாடையளிட்பானமைவாகும். (௨௯) 

பாகொக்குஞ்சொன்னுண்கலையாள் த படரல்குல் 

சக்கண் டோராடரவாமென்றயனண்ணும் 

தோகைக்கஞ்சிகச்கொம்பினொ.துங்கிச் அணழ்ன்ற 
சாகைதிதங்கைக்கண்கள் புதைத்தேதளர்வரீகும். (௬௦) 

டொன்னேதேனேபூமகளேகசாணெனையென்னா 
தன்னேரில்லாளங்கொருகொய் மயூ தினி 
இன்னேயென்னைக்காணுதிநீயென்றிக ன் 
நன்னீலக்சகண்கையின்மறைதீ ௪ ககுவாதம். 

வில்லித்கோசைசாணுறமிஃகோரிக்கல்கம் 

டலலிக்கொண்ட..காமரைமெல் பூமலர்தாங்க 
அற்லிற்கோதைமாதர்ீமுகப்பேசரவிதீதச் 

செல்வச்கானிநீ செங்கதரொன்னதீதிரிவாரும்- (ma) 

      

(௬௧)



பக்கொட்படல்ம், EQ da 

செய்யிற்கொ ய்யுஞ்செங்குமு தஞ் செஞ்சி லையா pd 
கையிற்பெய்யுங்காமனு நானுங்கவினார்தம் 
மையற்பேதைமாதர்மிழத்அும்மமலைச்சொல் 
தெய்வப்பாடல்சொத்கலையென்னதீதெரிவாருஃ. (hm) 

சோலைத் தம்பிமென்குமலாகதீதொடைமேவும் 
கோலைக்கொண்டமன்மதவாயன்ருநியுப்ட்ப 
நீலதீ துண்கண்மங்கையாகுமநிரையாவில் 

மாலைப்போதின்மால்விடையெலினவருஉாரும். 

வேறு. 

ஊக்கமுள்ளத் அடையமுனிவசால 
கரக்கலாவ அகாமன்கைவில்லெனும் 

வூக்குமாதீதிரமல்ல அவஃலியிற் 

பூக்கொய்வாள்புருவக்கடைபோ துமே: (௬௫) 

ஆ 2° o. 2 ௦ # வே Je 

நாறுபூங்குமனன் தைல்புன்னைமோேல் (a Me, 
டி ற உட 9 o Ff «7 a ஏதினாலிமனத்.தும்பாசென்றேநினாள் J» / ES 

௦ ௦ 7 

ஊறுஞானத்துயர்த்தவராயினும் 7 '/ த்க் 
A . 9 ய சு ‘ ௬ க | விறுசேர்முலைமாதலாவெல்வரோ. , <1 OF ho Ses) ays ட 

, 2 ‘ol & wat dour 20, |e, I 
க ௦ ” x சினையின்மேலிருந்தாலுருத்தேவா ஸ் த fo 

வனையவம்மரியாள்வன ப்பில் றலை ச் 

தினைவுநோக்கா நிகலன்லைகள ரல் ட்ட ட gt ¢ 

BD யுசாண்முறியுங்கொய் Bp dS) ena. “ட்விட் 

வண்டவொழ்குமலாண்முகதே ரக்கியோரீ 

தீண் பாற்புயதீதர்ன்ற டுமாதினன் 

உண்டுகோபமென்றுள்ளத் துணர் நீதவள் 

தொண்டைவாயிதீறுடிப்பொல்றுசொல்லவே(௬௮) 

எயுகீதன்மையரில் வகையாளொலாம் 
தாயதண்ணிம றர்சோலைத அறுமலர் 

வேயுஞ்செய்கைவெறுத்தனர்வெண்டிலா 
பஈயுத் தீம்புனநீபண்ணைசென்றெய்தினார். (௩௯) 

ல்ச். வது.பூக்சொய்படலம்முதிறுப் அ திருவிருதீதம்[ச 0 0௧௧] 

சம்பநாட்டாழ்வார்நிருவடிகளேசாணம், 

eee FO) BEE OVS Signa



௧௩௦ பால்காண்டம், 

௧௭-வது. நீர்விவாயாட்டுப்படலம்.. 

meme BAD Fc 8 808 NG ae — 

பூனைமலர்2தடங்கே க்கிட்பூசரலவண்டா தி. தப்பொங்க 
வினைய,ற அறக்கராட்டிவிண்ணை வாசணமுராண 
அனகருமணங்கனாருமம்மலரிச்சோலை நின்று 
வனகரிபிடிகளோடும்வருவனபோலவ ந்தார். (௪) 

அங்கவர்பண்ணைதன்னீசாடொனமைய திதோதறம் 
கங்கைவார்சடையோனமினமா முனிசனலமேஞள் 
மங்கையர கூட்டத்தோடும்வானவர்கீறைவன் செல்லப் 
பொங்குபாறீகடலி ற்செல்லுர்தோற்ற மேபோன்றதன்றே, (௨) 

மையவாங்குவளையெல்லாமாதர்கண்மலரீகள்பூத 
யவாழுறுவத்தார்தங்கண்மலரீகுவளைபூ4த 

செய்யதாமரைாக 'ளல்லா$தெரிவையர்முகங்கள்பூதத 
அதையலார் முகங்கள் செய்யகாமலா பூதீதவல் றே. ௩) 

தாளையேப்சமலதீதாளினீமார்புறகக வாரும் 
தோளையேபதி வெத்தித்திருவென தே தான்றுவாரும் 
டாளையேவிரிர்ததென்னட்பாரீ அரிரு ற் வாரும் 

வாளைமீனுகளவஞ்மெைர் தீரைத்தழுவுவாரும். (௪) 

வண்ணெச்சமழுஞ்சண்ணம்வாசதெய்சானதி தோடும் 
கொண்டெதிர்விசுவாருக்கோலககொண்டோ2௪வ ரும் தொண்டைவாப்ட பெப் னுதாநீ£ Oar aperture As ருரு புண்ட ரீகச்கைகூப்பிட்புனல்முகம் நிறைகலெருரு ம். (டு) 

மின்ஜெதி தவிடையினறாரும்வேயொத்தே காளினரும் 
சின்னதீநினளகப 5 இிருமுகமறைப்ப நீக்கி 
Hien ssa GAC ws Corre Cais penn s B.8:¢mCRLO பொன்னொத்தமுலையின் வ த அபூவொ்தவுளேகவ Om (ery 

பண்ணுளபவளசீகொண்டைபந்கயஃ பூத்ததன்ன 
வணவாய்க்றுவளைவாட்கண்மருல்கிறாக்கரும்னெலின, 
உண் ணிஹைசயலைதோக்கியொடுநிர2தடம்க செல்லாம் 

ட் “அளவாம்கொலென்றுகணவரைவினவுவாரும், (gr)



நீர்விவாயாட்டுப்ப்டலம். ௧௩௧ 

தேலுகு நறித்கா லைச்செறிகு ௦ றெய்வமலிஞன்ச 
தானுடைக்கோலமேனிதடதீதிடைத்தோன்றதோக்இ 
தானகதகு கின்னாளிமி, சன் னுதல்தோமியாமென் 

அனழிலவிலையிஞா முளங்குளிர்த் அதவுவாரும். (௮) 

குண்டலழ்திருவில்விசஃகுலமணியாச மின்ன 
விண்டொடாவமாையின்வைகுமென்மயித்கணங்கள்போல 

வண்ளெர்கோதைமாதரிமைநீதர்தம்வயிர &ரிண்டோள்£ 
é 6 9 த ட ப ஆ ர ) 2 ௦ கரக்ட் தீண் கெள்தழுவுமாசைபுன றிகமாசார்கின்றாரும், (௯) 

அங்கிடைய௫குந்தம்யாவதெஃ நறிதல்தேக்ரறாம் 
செங்கயலனையதநா ட்டஞ்திசிவப்புற ச்்விட்போன 

மங்கையோர்கமலச்சூழல்மறை நீகன ள்மறையமைர்தன் 

டஙகயமுகமென்றோசாதையுநீறு ப்பார்க்கின்றாளால். (௧௦) 

பொறி Clapp. cer ககைச்சங்கஃ்வண்டொடுபலங்யொரீப்பூ 

Gr DDS BOO யுந்தோ௮மே£ தயேரல்குனிவ்றும் 
கற்றைமேகலைகணீஙடச்€றடு.கல்வக்காலில் 

சுதீதியராககிமல்௮ அனுக்கதீதாற்அடிக்செ்றாரும். (௧௧) 

குடைற்துநீராமோதர்குமாம்புடைகுமவாமிதீ 

தடம்புயம்பொலியவாண்டோர்தார்டு வநீதனின்றான் 
மடைதீததாள மீர்தனோமிங்கடலிடைவர்அ fOr LD 
மட.நீதையரீசூழநின்தமர்தரம்போலமாதெ, , (௧௨) 

தொடியுலாங்கமலச்செங்கைசீ தூரகைதீ அவரீத்திசெவ்வாய்& 

ணெொடியுலாமருங்குன லலாாகுபூ ரஸ் தொருகுருசினின்றான் 

கடியுலாங்கமலவேலிக்கண்ணகன்கானியாதீறு 
பிடியெலாஞ்ரூமநின்றபெய்மகயானையொகத்தான். (௧௩) 

கானமாமயிலகளெல்லாங்களிகெடச்களிக்குஞ்சாயம் 
சோனைவாரகுமலிஞாதககுமாத்தொருதோன் தனின்ரூன் 
வானயாறதனைரண் ணிவயில் வயின் வபங் கதோன்றும் 
மீனெலாஞ்சூழநில்றவிரிகதிர்த்திங்களெொதீதான். * (௧௪) 

பேவலாந்தலகமைத்தல்லால்வேடவிசறடஃகைவரற 
கேமெலாங்கா ட்டுகில் றவிணை தெயஙெகண முணுசோயை 

பாைமார் LPP சகோலட் பண்ணையிற்பொலிவாளிவண்ணப் 

பூலெலாமலரீந்தயொம் சைதாமரைாபொயிவதெொரத்தாவு.  /கடு



க்கு ௨ | cabo ofr. 

மிடலுடைக்கெரெவேலேயெல்னவானமிளிரீவமவனை ஆ 

சடர்முகதி துலவுகண்ணாள்தோகையர்சூழநின்றாள் 

மடலுடைப்போதுகாட்டும்வளர்கொடிபலவுஞ்சூழகீ 

அடலிடைத்தோன்றுமெல் பூங்கதிபகவல்லியொத்தாள். (௧௯) 

G சரிடைகசொண்டவ ல்குந்றெங்டடைம்கொண்டகொங்கை 

ஆரிடைச்சென்றுங்கொள்ளவொண்டுல £வமகுகொண்டாள் 

வாரிடைதீதன மீதாடமூர் களைவதனமைர் 
நீரிடைத்தோன்றநீதுங்கணிமலெனப்பொலிந்ததன்றே. (௧௭) 

| வேறு, 

மலைகடற் தடயஙகள் மடற் தைமடர் 

கலைகடற்தகலலகுல்கடாம்பட 

முலைகடந்தமின்ருநீதிதெருங்கலால் . 

திலைகடநீ தபரந்த ஐநீதீதமே, (௧௮) 

செய்யவாய்வெளுப்பச்கண்செவப்புற 

தெய்யராகமழிய்த துனெக 
தொய்யின்மாமுலைமங்கையர்தோய்தலால் 
பொய்கைகாதற்கொழுனரும்போன்றதே. (௧௯) 

௮ன தாயவரோயபூலடினர் 
a, ae 
தேணுதரவியுந் தேகஃ்ககிலாவியும் 
மீனுராநினவேறினிவேண்டுமோ. (20, 

மிக்சவேறநீதர்தம்மெய்யழிசாநீதொடும் 
புக்கமங்கையர்ருங்குமம்போத்தலால் 
ஒக்கநீலமுகிற்றலையோடிய 
செல்கர்வானகமொதீ்ததத்தீம்புனல். (௨௧) 

காக துண்டநறுங்கலவைக்களி 

ஆகமுண்டதட ங்க லும்நீங்கலால் 

பாகடரீநீதபனிக்கனிவாய்ச்சியா் ட் 

வேகடஞ்செய்மணியெனமீலி ணிஞர், (௨௨) 

பாயரித்திறலால் பசஞ்சாறீதினால 
தூயபொறிடய? ஐட்பொதி தஃ௫தி 
Bud gle wor ¢aMeitn Cl oe வியல் 

சீசயரிக்கருஙா ாகள்செலந்தவே. (7m }



நீர்விவாயாட்டுப்படலம். 

கதம்பநாள்விரைதள்ளவிழ்சாதொமம் 
னீ அம்பபூம்திரை, கீதண்புனல்சுட்டதால் 
நிதம்பபா.ரததொர்நேரிமைகாமதீதால் 
(வெதும்புவாருடல்வெப்பம்வெதுப்பவே, 

வதியலாளையொர்தாரணிதோளினான் 

செட்கொளோதியினீ/ முக மீதெற்தினான் 
செட்யதாமமைச்செல்வியைதீதிம்ட்னல் 
கையினாட்டுங்களிகறாசென்ன வே: 

சுளியுமெல் னடைதோதிக தட றீதவர் 

அ௮ளிகொள்€நடியொத்தனவாமென 

விளிவுதோன்றமிதிப்பணவபோல்றன 

தஸினமேதியசாகிளவன்னமே. 

எரித்தசந்தையரொதீதனையென்கெனோ 
ரித்தகூருகிராலழிசாறீ தடோய்த் 

ee ரிசதகொங்கைகள் செவ்விய தரல்புடை 
வரிச் தவங்கலசங்களைமான(யவே. 

தாமநின்றகதைமலத்த்கையினால் 
ததிமல்ஜெருவிதிதியா தான 
வீழியின்௧னிவாயொருமெல்லியல்" 
கதோழிகண்ணிற்கடைக்கணிற்சொல்வினாள். 

     

தள்ளியோடியலைதடிமாறலாலி 
தெள்ளா நீரின்ரு முகருசெறீதாமரை 
புள்ளிமானனையார் முகம்போல்கிலா 
அள்ளினாணியொளி ட்பனபோன்றவே. 

தனைய வெய்தியிரும்புனலாஆய 
வனைகருங்கமல்மைதீதரு மாதரும் 

அனையநீரீவறிதாகவநீதேதினாரி 
புனைதறுத் அகல்பூளெடு நீதாங்கிளார்: 

மேவிஞரீபிரித்தாரீகீஃ ந் தவிங்குநீர் 

தாவுகண்மதஇிதவன்னொடுற் தாரகை 

தவுவானமுமுண்ணிஹைதாமசைப் 
பூவெலாக்குடியோன தம்போன்றதே, 

oH 

௧௩.௩. 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(2.7) 

(௨௯) 

(௬௦) 

(௬௧)



க௩௫ | ப்ரால்கா ண்டம். 

மாவிலனோக்கெயர்மைததமீராடாடிய 
அனநீர்விளையாடலைதோக்கினான் 

தானுமன்ன தகாதலித்தானென 

மீனவேலையைவெய்யவனெய்தினான். (௬௨) 

அதறலின்மையிஞைழிம் தேயுந்தம் 
ேதி௮மன் ன ர்தம்மேல்வரும்வேற் தீர் போல் 

ஏற்அமாதர்முகங்களொடெங்களும் 

தோத்றசந்திரன்மீளவும் தோற்தினான். (௬௯) 

௧௭-௨ ௮.நீர்விளயாட்டுட்டடலமுத்றும்ஆ, திருவிருத்தம்ச ௦௪ Kx 

கம்பமாட்டாற்வார்திருவடிகளேசரணம், 

௧௮-வது. உண்டாட்டுப்படலம், 

வெண்ணிறறைநிறைவெள்ளமெல்னவும் 
பண்ணறஞ்செறிநீதிடைடச நீததென்னவும் 
உண்ணிறைகாமமிக்கொழுகித்றென்னவும் 
தண்ணிறைதெடுதிலாதீதமைதீத்தெங்குமே. (௪) 

சலநீதவர்க்கினியதோர்கள்ளு ிப்பிரிம் 
அலநீதவர்க்குயிர்சவிடமுமாயுடன் 
புலநீதவர்க்குதவிசெய்புகிய தா சுமாய் 
மலர்நீத துநெடுநிலாமகனன் வேண்டவே, (௨) 

ஆதெலாங்கங்கையேயாயவாமிதாம் 
கூ௱வபாற்கடலையேயொத்தகுல்றெலாம் 
ஈதிலான்சயிலையையியைம்தவென்னினி 
வேுநராம்புகல்வ.துநிலவின்விக்சமே. ர) 

எள்ளருநீதிசைகளோடியாரும்யாயையும் 
கொள்ளைவெண்ணிலவிஞதைகோலங்கோடலால் 
வள்ளுறைவயிசவாள்மகரகேதனன் 
வெள்ளணியொத்த துவேலைஞாலமே,. (௪) 

சயக்குதாசசைபுலாதாளதீழதும்' 
இயங்குதார்மிடைநீதகாரொழினிச்சூழம் 
சயங்கள்போன் ஜொளிர்பளிங்க ததானமும் 

வயங்குபூம்பநீசருமசளிரெ ப்தினார். (டு)



உண்டாட்டுப்படலம், ௧௩௫ 

பூசக்சமமோதிய/போதுபோக்கெ 
சேக்கையின்பச்செருச்செருக்குஞ்சிற தையார் 
HEF Sasa மிர்தெனவம்பொலிவள்ள தீது 

, வாக்கியப௪ ரறாமாநீதல் மேயினார். (௬) 

மீறனுடைவானுடைவிஞ்சைதாட்டவர் 
ஊனுடையுடம்பினாருருவமொப்பிலார் 
மானுடைதோக்கினாரீவாயிலி மாநீதிஞர் 
கேனுடைமலரிடைதீதேன்பெய்தென்னவே. (sr) 

உக்கடால்ப்ரைஜீஜீவண்டவள்ளமும் 
கைக்கொள்வாளொளிபடச்செவறீ துகாட்டச்தன் 

மைக்கனுஞ்செவழ்ததோர்மடற்தைவாய்வழி 
. புச்கதேனமிர்தமாய்ப்பொலிநீதபோன்றவே. (௮) 

தாமமுதானருநீததைர்ததண்ணகிற 
வீமமுண்குமலியருண்ட தூநறை 

ஒமவெங்குழியுகுதெய்யினுள்ளுறை 1 
காமூவெங்கனலினைக்கனற்திக்காட்டிநீறே, (௯) 

வேறு, 

விடனெஃகுதெடியே சாகிகினமிர்தொக்கு மி௮சொலார்தம் 

மடனெக்குமடனுமுண்டே:வானுதலொருதிதிசாண, 
கஇடஜெொக்குநிழலைப் பொன்செய்தண்ணஅுந்தேறல்வள்ளத் 

அடஜெொக்கவுவறீ தநீயேயுண்ணுதிதோழியென்ளள். (கட) 

HEF LI bor LO ங்குலாளோசணங்களைஎகபநீதி த 
நச்சுவேறிகருங்கட்செவ்வாய் தளிரீமுகமதுவுட்டோன்த 

பிச்நேயேல் செய்தாயிட்பெருதறவிருக்கவாளா ’ 
எச்சிலை நரகர்இியோவெள்றெயித்றரும்பிலங்கசக்காள். (ss) 

புறமெலாறரகைசெய்தேசட்பொருவருமேனிவேஜோரீ 
௯. 9 ௦ 6 க a மறமுலாங்கொலைவேற்சண்ணாள் ௨ணியின்வள்ள தீ ௮வெள்சோ 

திஜநிலாச்கந்றைபாயநிறைந்ததுபோன்றுதோன்ற 
தறவெனவதனைவாயின்வைத்தனணாணுட்சொண்டாள். (௧௨) 

கட்டக் 

யா bes Wed ip b@ Met inal $ so0 Aanaiwi 7 ined eo & 
கேட்குமென்மஹலைச்சொல்லோர்கிஞ்சுகங்கிடநீதவாயாள் 
தா ட்கருங்குவளைதோய் மீ தசண்ணனறச்சாடியுட்டன்4 

உட்சணினிழலைசக்சண்டாள்வண்டெனவோச்சலெருள். (௪௩)
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களித்தசண்மதர்ட்பவாங்கோர்சனங்குபைகள்ளி னுள்ளால் 

வெளிட்படுகின் ககாட்சிவெண்மதிதிழலைரோக்க 
அளித்தனெனபடயம்வானத்தரவினையஞ் கிநீவறீ 
தொளித்தனையஞ்சலென்ருங்கினியனவணர் ச ுனெளுள்.. (௧௪) 

அழினெற்வதிவிலோபேதைமையாலோவாத்திற் 
ப னீழியொன்றிநின்ற சன்னவுர்தியாடேயசெர்தேன் 
டொழிகின்றபூவின்வேப்நீதபர்தரைப்புரை தீதே வறீ 

FAG ner op floras Glare reece (௧௫) 

மின்னெனுடங்குகின்றமருங்கு லாணெஞ்சதிவெள்ளை 
இன்னமிர்தனையதிஞ்சொலிடைதடமோதியென்ன 
வன்னமேகலையைநீக்கிமலரீத்தொடையல்குல்கும்ந்தாள் | 
பொன்னரிமாலைகொண்டுபுரிகுழல்புனையஇற்றாள்: (௧௬) 

சண்மணிவள்ளத் துள்ளேகளிக்குநீதன்முகத் தைநோக்கி 

விண்மதிமதுவிசைவீழ்நீததென்றொருத்தியுன்னி 
உண்ம௫ூழ் துணைவனோிமூடுராள்வெம்மைநீங்கித் 
சண்மதியாகில்யானுநீதருவெனிந் தறவையென்றாள். (௧௭) 

எள்ளொதீதகோலமூக்கினேரீதிமையொருத்திமுன்கை 
தள்ளதீத௲ீறவையெல்லாநீதவிரிடையுகுதீ அரீதேரறாள் 
உள்ளதீதின்மயக்கநீதன்னாஓட்புறதீஅண்டென்றெண்ல 
வள்ளதிதைமதி£ அவாங்கிமணிதநிறவிதழின்வைத்தாள் . (5.9) 

   வான்றை ட்பிரிசலாதீருவண்டினம்வச்சைமாக்கள் 

என்.இர்நிரியம்வேட்டவிரவலமொன்னவார்ட்ப 

தேன்.றருசமலசீசெய்வாய்திறந்தனள் நுகர தாணி 
ஊன் தியகழுநீர்தாளத்தாளினலொருதீதியுஸ் டாள். (௪) 

புள்ஞ்றைகமலவாவிட்பொருகயல்வெருவியோட 
வள்ளஞுாறைகழித்சவாள்டோவ்வரியுறவயங்குகண்ணாள் 
கள்ளுறைமலர்மெல் கூமிதற்களியிளமஞ்ஞையன்னாள் 
உள்ளுதையவ்பனுண்ணானெனதறவுண்ணலெண்ணாள், (20) 

வர. 
கூற்றுற் ரயனங்கள்செவப்பக்கூ னுதல் 
ஏம்ரிவாளெயிறுகள சக்கியிலன்றளிர் 

/  மாற்றருங்கரதலமதிக்குமாதொரு 
சீற்றமாமபிதயர்தெரிக்கின்றாரினே, (௨௧)
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அுடிதீதவான் ௮அவரிதத்தீ்தொண்டைக்_தூ இலா 

க.நீதவாலெயிறுகள துக்கிக்சகண்களாத் கீ 
வடி.தீதவெங்குருதிவேல்விழிக்கருமாதர்மெய் 
டொடித்தவேர்புறதீ துரு தறவம்போன்றவே, (௨௨) 

கனி இிரளிதம்பொழிசெம்மைசண்புக 
தினைட்பதொன்றுரைட்பதொல்றாுமொர்சேரிமை 
தனிச்சுடரீதாமரைமுகத் அச்சாடமும் 

குனித்த அபனித்ததுகுமவித்திங்களெ, “உ௩) 

Hose gare Cat wes as 
மூலை சைக்கச்சொமிகலையுட்டற 

அலலைகுமல்சோர்தரவசழ்யாட்டலால் 
கல்விசெய்கொழுனருங்கள்ளுமொதீதவே, , (௨௪) 

கனைகடற்கள்வனாற்கைக்கமுற்றதை | 

.இனகணுக்கதிவியென்ற திய ர போக்கக் 

இனமணிகஃ்கலையினாடோஜிநீயுமென் 
மனமெனதீதாந்தியோவருதியோவென்௫ள். (௨௫) 

மானமர்தோக்கியோர்ம துகைவேநத்தன்பால் 
அனதன்பாங் கியசாயினாசலாம் 

போனவீர்போனவரீதொடசப்போக் களுள் 

தானுமங்கவர்பினேகமியளேடஞெள். (௩௨௯) 

விரைசெப்பூஞ் சேக்கையின(2 கமீமிசை 
கனரைசெயாவாசையங்கடலுளாளொரு 
பீரைசமென்குதலையாள்கொழுனன் டேசலாம் 

உளாசெயுங்கிள்ளையையவநீஅபுல்லினாள். (௨௪) 

மன்றனாறொருசிறையிருந்தொர்வாணுதல் 
தன் றணைக்கிள்ளையைத். த; நிஇயென்னுவியை 
இன்றுபோய்க்கொணரீடுலையென் செய்வாயெனக் 
சன்சிலோடொகத்சியென்றமு.௮சதிஞள். (௩௮) 

வளைடத்லெயு ன் கையோரீமயிலனாள் சனக 
கிளையவள்பெயரினைக்ம சாமுனனீதலு ம 

முளையெயிதிலங்கிடமுறுவல்வ ந்தது 

களகளஅ ர்ந்த துசயத்கணாலியே, 5 (௨௯) 

டூர்
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செதீறமூன்புரிம்சதோர்செம்மல்வெம்மையால் 

பதத௮ம$்லித்பா தே Loc Bad 
HOD UP Sch (1p cbr oor a ool! சேர்ந்தன 

பொறிரொடியொருத்திசண்பொருதமுதீசமே. (௩௦) 

தோடவிழ்கூர்சலாளொருத்திதோன்றலோ 
டமூடிகெலேவுயிருருகுசோட்கெடக் 
கூடிகெனோவவன்குணங்கள் வீணையிற் 
டாககெனோவெனப்பலவும்பலினிஞள், (௬௬) 

மாடகம்பறிதினள்மகரவீணைகன் 
கோட விம் LOGI BB சஸ் செவப்பம் Caer ep aot eh 

பாடினளொருத்திதவ்பாங்குளார்ிகளோ 

டினா செயாளுள்ளத் தள்ளதே. (௬௨) 

குழைதீகபூங்கொம்பனாளொரு,3இகூடலை 
'இமைதீதன 'வளிட்டபோதெலாம் 

பிமைதீதலுமனங்கவேள்ளிமைப்பிலம்பொடும் 
உமைதீதனளுயிர்த்தனளுயிறராுண்டென்னவே. (௩௩) 

பநீதணிவிரலினாளொருதிதிபையுளாள் 
சற்தானொருவன்பாதின.தயபோக் Glen or 
வந சனனெனக்கடையடைதீதுமாதிதினாள் 
அிதீதனைதெரிந்திலஞ்செவதீதநாட்டமே. (mma) 

உய்தீதபூம்பள்ளியிஷனாடனீங்குவான் 
சித்தமுண்டொருத்திக்கசன்பன்றேரீ லொன் 
பொய்தீததோர்ஞ்ரிய்ரனிமிரீ.ந தபோக்காவாள் 
எத்தனையிற ர் தனகடிகையீண்டென்றாள். (௬௫ 

விதை தமெலன்லாதலின்வித் மெய் நிறை 
& இதைட்பனல தனைதீதிடமுளைதீதவே யெனப் 

பதைத்தனளொருதீதன்மேலொருத்திபஞ்சடி. 
கஉதைத்தலுப்பொடித்கனவசோமராடியே. (௬௬) 

பொலிதீதவாண்முகதீதினான்பொங்கெ தன்னையும் 
ம௦லிரீதபேருவகையான்மாக்அவேநீகரை 
தலிதீசவாளஞமவலனோர்.தந்கைகொங்கையபோய் 
மெலிர்சவாரோக்கித்தன்புயங்கள்விங்கனொன். (mar)
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37 So 
ஏய். நீதேொழிலிஞா ஜெ ருவனெப்தினான் விடடத 
லேம்.நதபோலெங்க கவலை வெங்கணை -— 

பாய்நீசபூம்பள்ளியிறாடு2 தபல்லவம் 
தியரி சனதோக்னென்திசைசக்குஞ்தையான். (7௮) 

  

கல்ட் டிய சாநீ வெர் அலற கும்வெம்மையான் 

தாட்டினையளிதிஇநீயென் 

ஆட்டுநீ/ஃசலசமேயென்னலானவோர்ீ 
வாட்டொழின்மைநீதந்கோர்மங்கைகொங்கையே. () 

   
    my he ம்ம 

டயிரு௮ ண் கிணிடர நீதமேகலை 
வயிரவான் பூணணிவாங் இநீக் இனா ள் 
உயிரு தலைவன்பாதிபோகவுன்னிஞள் 

செயிஞ்றுஇிங்களைத்தீயதேோக்கிஞள். (eo) 

எீலுமிவ்வவன்பையையெல்ினெவ்றுன் தும் :! 

தூலைமென்கரும்டனானொரறா நிகாங்கெரீரு 

சோலைமெல் குயிலனாள்சுத்திவிக்கிய 
மாகையைதிமிர தீதிலயிர கதோள்களே. (௪௧) 

சோர்குமலொருகீ இசன்வருத்சஞ்சொல்லுவான் 
மாரனைஜறோக்கியோரீமாதைதோக்கிளள் 
காரிகைவளீஙள்க ருத்தைசோக்கியோரீ 
வெரியத்தெரியலான்விடுநோக ஜென். (௪௨ 

சி னங்கெழுவாட்ககையோர்செம்மல்பாலொரு 
கனங்குழைமயிலனாள்கடி .அபோயிஞள் 
மனங்குஹைநதறவமோமாலைதான் கொலேோ௱ 
அளீங்கனோயார்கொலோவழைதீத தூதரே. (em) 

தொகுதருகாததீனாக்தோற்றசிற்றத்தோர் 

வகிரமதிதெத்தியா ள்மழைக்களுலிவறீ 
அஞகுதலுமுத்றதென்னென்௮அகொதீறவன் 
தகுதலுநக்கனள் நாணுநீங்கினொள், (௪௪) 

பொய்தீதலைமருங்குலாளொருத்திபலிலிய 
கைத்தலம்நீக்கினள்கருதீஇினிக்கலள் 
இத்திம்போன், ne ர்செயசிலார்கோன்றத்கு 
எத்திரமா£பிடை Fee a! er Bars. ச)



bee பாலகாண்டம், 

மெல்லியலொருத்துதானிவிரும்புஞ்சேடியைப் 
புல்லியசையினள்போ.இ த ் 
சொல்லவா.லு.றமுதத ee 
எல்லையில்பொழுதெல 

   
   

* 

(ர் Se 
பத 

       

              தட 

ஈமிருத்.அவிம்மினாள். (eer), 
உஊறுபேரன்பினளொரு தீ.இதன் (பிர் 
tor Hed ரக்காதலன் செக்க Lo Bola aR 

நாறுபூங்கோதைபானவிலநாணுவாள் 

    

   
   

  

வேறுவேறுறச்சிலமொழிவிளம்பினாள், (௪௭) 

உருத்தெரிதன்மையகுயிருமொன்றுதாம் + 
அரு,தீஅ/்பும,ச் அணையாயநீரிஞர் 
ஒருதீதியுமொருதீதனுமுடம்புமெ ரனண்றெனப் 
பொருதி. துவசாமெனப்புல்விரைசோ. yy) 

வெதிர்பொருதகோளினாளொருகீதிவேநீதன்் வறீ 
தெதிர்தலு்தன்மனமெழுற் அமு செல 
மதிமுகங்க_ தமெனவணங்கிளாைனு 
புனுமையாதலின வந்கச்சம்பூச்ததே. (௪௯) 

அனிவருநலதீதொடுசோரிகன்றாளொரு 
குனிவருநுதலிக்குக்கொழுனவின்தியே 
தனிவருரி தோழியுந்தாயையொத்தன ஷ் 
இனிவருதென்றலுமிசவுமென்னவே. (௫6) 

அஃ யெகாதலளொுத்தியற்தியில் 
தரக்கெதெய்வமுண்டென் னுந்தன்மையள் 

தோக்கெள்நின்நனள் றுவன்றதோர்கலெள் 

போக் இெனெ.தாதினோணெர்வும்போக் இனள்: (@«) 

மதப்பிலள்கொழுனனைவரவுதோக்குவாள் 
(றெட்பிஸனெடி.நட்பெனப்பெயருஞ்சிநீதையால் 
அறட்பருமுகிவலிடைதீதோன்ற௮ுமின்னெனப் 
டறட்படும்புகுமொருபூதீதகொழ்பனாள். (௫ ௨) 

எழுதருங்கொங்கைமேலனங்கனளனெய்தவம் 
டமுதவெம்புண்களில்வளைஃகையொத்தினள் 
அழுதனள்ிரித்தனளநீறஞ்சொல்லினாள் 
தொழுசனசொருத்தியைதீ தூ. தவேண்வொள் (௫௩)



த் 

உண்டாட்டுப்படலம். BFS 

ஆச தீதியுமுத்றஅமதிஞாக்த 
ari $60,509) BD oor T B gist Oy ஸ் 

வேர்தீதனள்வெதம்பினள்மெலித் அசாய்நீதனள் 
LITT & தனளொருக் இதல் பாங்கனாளைே iLle (ட ம் ) 

   

  

தீனககளினிசையவா சம்கில் மும்மடி 
கனங்கனமிடையிடை களிக்குங்க ள்வனாய் 
மனங்களினுஃமதிதவாமாநீ துதறலை 
அன ங்கணுமரு நீதினனாதலவேணபடுமால், (டு௫): 

வேறு. 

றைகமிழல்ங்கன மாலைசளிா,தஅங்குஞ்சிமைநீதர் 
அமையதிகலவிசசெஃ்விதீதோகையர் தூசவீசுி 
திஷதயகலல்குல்புல்குங்கலல்கழித்தகலநீத்தார் 
அமறைபறையனைய நீராரருமமழைக்காவரோதாலன். (௫௬) 

பொன்னருங்கலனுதீ தாசம்புறதீ அள துறத்தல்வம்பே 
நன் ிகலொருத்திதன்பாலகத துள சாணுநீகிதாள் 
உன்னரு£ழ் துறவுபூண்டவுணர்வுடையொருவனேழீால் 
தன்னையுநீ துறக்குந்தன்மைகாமத்தேதங்கத்தன்றே, (@ay 

டொருவருமதனன்போல்வானெ 5 வனும்பூவின்மேலதி 
இருவிலுக்குவமைசால்வரீடுளிருக்தியுஞ் சேக்கைட்போரில் 
ஒருவருக்கொ ருவர்தோலாசொத்தனருயிருமொன்றே 
இருவர துணர்வுமொ ன்றேயென்றபோதியாவாவெல்வார். (G2 

கெ rer tars Cut res £ட்கணாஎங்கொருதீதியோர்குமர னன்னுன் 
வள்ளதீதாசகலற்தன்னைமலரிக்கையாற்புதைட்பகோகடு 

உள்ளநீதாருயிச்னஞள்மேலுதைபடுமென்றுநீநி § 
கள்ளத்தாத்டுதைத் தியென்னாமுன் சையித்கனன் அழிகோள்( ௫௯7 

Sh wes srr ie வானி? 
பாஅளபவளச்செல்வாய் ப்பணைைகியசமெல் ஜோள் 
வே௮ள்தோக்கனாளோர்மெலலியல்வேலையன்ன 
மாஇள௫ிநீதையாங்கோமமையுளதடக்கையாற்கு 

'மேலுளஏரம்பைமாதரொன்பதோரவிருட்பையீய் ந்தாள். (eo) 

பேறு. 

பு தீ துளமயிலனுள்கொழுனவிபொய்யுளை 
நினைதீதனள் 6“ றுவாளொருத்தி , 
சினத்தொடுகாதலன்சேககைட் போரிடை 
மனத துறைகாகலேவாகைகொணடதே. ர்க) 

ல்ரீத



௧௪௨ பாலகாண்டம். 

சொலையுருக்மைநீதெனக்கொடியதாட்டத்தோர் 
கலையு௬ வல ள்கண ல்குவாள் 
சிலையுருவழிக சசெறிந் தஜர்பிற்றன் 
முலையுருவினவெனமு௮கைநோச்கினாள். ஆ
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சங்கினமாரீதீதனகலையு 

பொ ம்னெலெப்புகள்பூசலிய் ட்டன 
மங்ல சயரிள தலமைநீதருண்ணவே. 

அ
ல
க
்

 

அுனிபுறபுலவியைக்காதல்குழ்சடர் 
/ பனியெனதி தடைஜ்தும்பதைக்குகுசிர்சையான் 

டனையிமையொருமயில்டொய்யுறங்குவாள் 
கனவெனும்தலத்தினாந்கணவறீபுல்லினாள். 
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வட்டவாண்முகநீதொருமயிலுமன்னலும் 
கிட்டியபோ துடல்கடக்கட்புல்லிஞார் 

விட்டிலர்கங்குலின் விடிவுகண்டிலர் 
ஒட்டி பில்பிநிட்பணர்கிலாமையால். 
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அ ருங்களிமால்களிறனையவீ*ரரிக்கும் 
கருங்குழன்மகளிர்க்கு லவிட் சலால் 

தெருங்கெவனமுலைசும் லா. 
மருங்குல்போற்றேய்ந்ததம்மாலைக்கங்குலே. 
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கடையுறநன்னெறிகாண் கிலொதவரிச் 
Seo vy oh Darcorel 6 அதர்திஞன் 

படரீதிரைக்கருங்கடத்பர மனமார்பிடைச் 
சுடர் கீகரசெனவிரவிதோன் நினான். 
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௧௯-வது,எதிர்கொள்படலம். 
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   ர் ன் ரு 

ட சிதிபருவமொத்் PHA IGG 
51. ஈநிறையாறுபா யங்கடகொடுங்கங்சைசோந்தான், 

(௬௨) 

(௬௬) 

(௧௪) 

(சுடு) 

(௬௬) 

(௬௪) 
க - ௨௮, உண்டாட்டிப்படவஹ்முத்றும். Be AGA GS ad 

சம்பதாட்டாஃவார்திகுவடிகளேசாணம், [ ௧௧௧௧1 

(2கால வெஸ் குடைவேநீதர்வெற்தன் 

(க)



எதிர் கொள்படலம். bE. 

கப்புடைநாவிகைருல்கமுங்கண்ணித்பொன்றத் 
அப்புடைமணலித்ருதிகிக்கல்கை நீர சுருக்கிககாட் L. 
அப்புடையனீகவேலையகலிபுனல்முகந் தமாந்த 
உப்புடைக்கடலும்தெண்ணீருண்டைசையுற்றதின் Cm, (௨) 

ஆண்டுநில் றெழுர் அபோடியகன்டணைமித் யென்னும் 
கண்டு நீர் சகரின்பாங்கரிரு Ane Sp வுக்கு எலு 

pr ண்மொட்பு ரவி அத ரானை தீ தண்ண: ப் னு 3 ் து 

அரண்டருவயிரக்தோளாலிசெய்த.றுசொ லலலுதினாம், (௬) 
    

வநீதனனச்னென்னமனத்தெழுருவகைபொங்கக் 
க.நீதமுகளி௮நீ தேருங்கலினமாக்கடலஞ்சூழ 

சரிறிரனிரவிதவ்னைச்சார்வதோர்சன்மைதோன்ற 
இரீதிரதிருவன்றல்னையெதிர்கொள்வானெழுத் தவத்தால்: (௪) 

கங்கைநீரிராடனி சேனைமற்௮அளகடல்களெல்லாம் 
சங்வனேிமாாட்பவர் அசார்வன போலச்சார 
பங்கையத்தணங்கைதீதறீதபாற்கடலெதிர்வதேபோல் 
மற்சையைட்டயறீதழன்னலிவ்ள தகர்வறீததன் Cm. (@) 

வேறு, 

லைகுலாவகியினைனி சமேழென வலா 
நிலைகுலாமகர ஈதெடியமாகடலெலாம் 
அலகன்மாகளிறுதே/்புரவியாளெனவிராய் 
உலசெலாநிமிர்வதேபொ ருவுமோருவமையே, (௬) 

தகர் 
தொங்கல் வெண்டுடை Kgl are lA tage படவிசாய் 
எங்கும்விண்புதைகரட்பகல்மறைநீதிருளெடிப் 
ட்ங்கயஞ்செய்யவும்வெளியவும்பலப்டதீ 
தறிகுதாமரையுடைதீதானமேபோலுமே. (er) 

கொடியுளாளோதனிச்குடையுளாளோகுலப் 
ப்டூபுளாளோக,_தீ டபடையுளாளோபகரி 
மடியிலாவரசினல்மார்புளாளோவளர் 
panera eth gost கிலாமுளரியாள். (௮!) 

வார்முகங்கெழுவசெரிகையர்கருக்குடலின்வண் 
டேரீமுழங்கரவமேழிசைமுழங்கரசவமே 
தேர்முமங்கரவம்வெண்டிரைமுழங்க ர வமே 
கார்முழங்காவம்வெங்கரிமுமங்கரவமே. “ஐ)



௧௪௪ பாலகாண்டம். 

சூருமாகடல்ச குநதிதிடரீபடதீ துகள் சவற 

தேழுபாரசமுருத்௮ளைதெனற்கெ சோ 
அழியானுலகளசத்தீன்௮அதாள்சென்றவப் 
பூமையூடேபொடிதப்புறம்போயதே. (௧௦0) 

மன்னெடுங்குடைமிடை நீகடையவான்்மறைதரத் 
இட்டும் படம் ருடுரப்பெளிதரோ 

மணனைக்புனைமணிக்சகலனெலாம் 
வயிலிிம்நிலவிடிம், (ee) 

    

    

தாவின்மன்னவரீகிசொன்வசமு ர் சனகளுமீ' 
ஏவருஞ்சிலையினானெதிர் வரும்தெதியெலாப் 
தாவுகண்சண்ணருங்கனகறுண்டூளியும் 
பூவின்மென்றாஅகும்பொடியுமேபொடியெலாம்.!) 

நறுவிரைததேனும்நானமு தங்குங்குமச் 
செதியகிற்றேய்வையுமான்மதத்தேக்கரும் 
வெதறிபுடைக்கலயையும்விரவுசெஞ்சாதீதமும் 
செதிமதக்கலழிபாய்சே௮ுசேசேறெலாம். (am) 

மன்ற லங்கோசையார்மணியினும்ப சன்னி ணும் 
சென்அவநீ அலவுமசீசிதைவிலா நிமவினேர் 
வென்றீதிண்கொடியொடும்தெடுவிதானமும்விராய் 

நின்றவெண்றணாடைகளினிழல்களேநிஃலெலாம், (௧௪) 

% ட்டு (ஆ. 
மாதிலாமனகைவாவ்வருபெளுற் தானைமேல் 
உள றுடேருவகையானனிகம்வதீ அற்றபோ 
இகிலோதையினொடுிமெதிதிரைப்பசவைமேல் 
அபாயம் ன்ற தோரமலைபோலானதே. (௪௫) 

கதீதையேபொருகரிச்சனகனுங்காதலேர 
(இர் கவோதரியதோரீசன்மையோலெகுளோர் 
தறநீதையேயனையவத்திகவினான் முன்ப தன் 

சிம்தையேபொருதெுத்தேரின்வந்தெப்இனான். , () 

எய்தவதீதிருநெடுத்தேரிமி2 ஏய தன் 
மொய்கொடிண்சேனைபின்னித்கமுன் சேறலும் 
கையின்வநீதேறெனக்கடி இன்வநீ தேதினன் 
அட்யலும்முகமலரீநீதக மறத் கழுவிஞன். (௧௪)



எஇிர்கொள்படல ப். BE OF 

தழுவிதின்றவனி கங்கிளையையுந் பமல் “யம் 

வழுவில்* oe ee de வளாய் 
TAPE EPL gM ° வனவினிதுவத்தே ன் 
உழமுலவமுதீகரியனானெவரினும்முயரினான். (௪௮4) 

இன்னவாகிருவரும்மினியவாறேசவதிீ 
அன்னுமாநகரினின்றெதிாவரதீ௮அன்னிஞன் 
தன்னையேயனையவன் றமலையேயனையிவன் 
பொன்னின் வார்சிலையிறப்பயநிமி கிதருளி ணு -6 (௧௯ } 

   

  

SOG சாம தானைமல் னவன அதத 
டம்புகிண்புரவியும்படைஞரும்புடைக்சசி 
செம்பொனின்பசுமணித்தேரில் வந தெய் இனான் 

உம்பரும்மிம்பரும்முரகருநீ்தொழவுளான்.. (௨௨) 

யானணையோவிரகமோவிவளியோபிடிகளோ 
.ஆனபேருறையிலாநிறைவையாரதிகுவாரீ ; 

தானையேர்சனகனேவலினெடுரீ தாதைமூன் 
போனைபேறிருவர்தம்புடைவருபிஈ்டையினே. (௨௧) 

ட் 4 ப் 

காவியுங்குவளையுங்கடிசொள்காயாவுமொதீ 

கோவியஞ்சுவைகெடப்்பொலிவதோருருவொடே 
தேவருநீ தொழுகழதீசி அவன்முன்பிரிவதோர் 
ஆவிவநீதென்னவதீதரசன்மாடணுகிஞன்.. ௫ (௨௨) 

ல் gout 

அனிகம்வநீ தரதொமச்கடி அசென்றரசரிகோன் 
இனியடைங்கழல்பணிசர் தெழுதலுறீ தழுவினான் 
புனுவெனுநீதகையன மார்ியிடைமறை நீதன மலைத் 
தஷிதெடுஞ்சிலையிற தீதவழ்தடங்கிரிகளே- (௨௩) 

இளையபைங்குரிசீல்வழ் தடி பணித் தெழுதலும் 

களைவரும்தொடையன்மார்புறவுறதிகமுவினான் 
களைவருறீ,அயரறச்சசகனமெண்டிசையெலாம் 

விஜைதரும்புகழினனெவரினும்மிகுதிய rosie (௨௪) 

கற்றைவாரீசடையினாலி கைக்கொளும் தனுவிறக் 
கொத்றநீள்புபநிமிர்தி கருளுமக்குரிசில்பின் 
பெதீறதாயமரைாயுமட்்பெதீதியிதீறொழுதெழுநீ 
அறரிரயோதவரிமத்அவகையாருலா செப்வார்(உடு



6 FE fir பாலகாண்டம். 

உள்.போல்புமிக்கொழுகியொ௫ச்தொண்கணீர் 

 பன்னுசாரைகஷ்தரக்தொழுதெழும்பததனைப் 

பொன்னின் திவ் தமில் ல்விஷன் 
ுதன்னையகீதாதைமுன்றமுவினலெல்னவே. (௨௬) 

 கரியஒன்பின்புசென்றவனருங்காதலிற் 
பெரியவன்ற ம்பியென் வினய தோர்பெருமையப் 

பொருவருங்குமார்தம்புனைநஅங்குஞ்சியால் 
இருவர்டைங்கமம்வதீ திருவரும்வருடினார். (௨௪) 

கோல்வருஞி௫ம்மையுங்குடைவரு தீ தண்மையும் 
சால்வருஞ்செல்வமென்னணர்பெரும்தாதைதன் 
மேல்வருற்திலி மையால் மிகவிளங்கெனர்க GI BMT) 

தால்வரும்பொருவினான்மறையெனும்தடையிஞர். 

( “விர 

சான்மெனத்தகையசெங்கோலினானுயிர்கள்தாம் 
ஈன்றநற்ராயெனக்கரு அபேசருளினான் 
அணக அத்த ர்க பகல் கண்டத் 
தோன்றலைத்சோ முதிசெல்கெனச்சொல்லிருன். 

(௨௯), 
காதலோவதிகிலங்கரிகளை ப்பொருவிஞர் 

இதிலாவுவகையுஞூநிதசோபெரிதசோ 
கோதைசரூம்௫ஞ்சியக்குமரர்வந்தெய்தலும் 
சாதைதிசச bee 8 சானையில் ஐன் மையே. (m0) 

தொழுஇிரண்டருகுமன்புடையதம்பியரீ தொடர்நி 
தழிவில்சற்தையினுகம்தாடன்மாமிசைவர 
தீழுவுசங்கு டனெடும்டணைதழங்கிடவெழுநீ 

தெழுதரும் சகையகதோர்தேரிலி மேலேகினான். (௬௧) 

 பஞ்சிஞூம்மெல்லஒிப்பாவைமாரிபண்ணைசூம் 
.மஞ்சுசூம்செடியமாளிகையின்வறீதிடைவிசாய் 
கஞ்சுஞும்விழிகள்பூமமையில் மேல்விமதடநீ 
திஞ்சகும்மிதிலைமாவிதிசென்றெய்தினன். (me) 

சூடகர் அயல்வசரக்கோதைசோர்தரமலர்ப் 
பாடகம்டரக நால்பகரவெங்கடகரிக் 
கோடரங்கெவெருங்குவிதடங்தொங்கையார் 
ஆடார்சல்கலெதனியர க்கத லாம். (mm)



எ .இர் கொள்படலம். SHS 

படேதைமாரிமுகல்கடைட்பேரிஎம்பெண்சப 
ஏதியார்மாரவேளேவவற்தெய் தினார் 
ஆதிவானவாபிரானனுகலாலணிகொள்கார் 
ஓதியாரீவிதிவாயுநீறவாஅரைசெய்வாம். (௩௪) 

௧௯-ல.-௪.இ/ கெ ரஈள்படலம்மூற்றம். ஆ, இருவிருதீதம் [கக௪டு 

ப் பசாடடாழ்வார்திருவடிகளேசரணம். 

௨உ0-வது. உலாவியற்படலம். 

மானினம்வருவபோன்றுமயிலின றீ திரிவபோல்றும் 
மீனினமிளி/வபோன்றுமின்னினமிடைவபோனீடறும் | 
தேனினஞ்சிலம்பியா£ப்பச்சிெலம்பினம்புலம்பவெங்றும் 
பூரனைகூரிதல்மாதர்பொம்மெனப்புகுநீ துமொய்தீதார். (க) 

MAE தவீ'ம்கூநீதல்பாரார்மேகலையறதோக்கா£ 
ச்ரிறி தீபூநீதுகில்க ள்சாங்காரிடைதடுமாறதீதாழார் 
தெருஙகினாதெருங்கிப்புக்கு நீஙகுமினீங்குமின்னென் 
தருங்கலமஷையமாதர்தேனுகரளியின்மொய்தீதார். (௨) 

கண்ணின்ற்காதலென் வம்பொருளையேகாண்கில் ரொமிப் ! 
பெண்ணி னீரீமையினாலெய் அம்பயனின்.றுடெ௮துமென்பார் 
மண்ணினீருலர்நீ துவானமழையறவதற்தகரலத் 

CS BB) நீகண்டுவிழுமுழைக்குலம்பலவுமொத்தார்' (௩) 

பள்ளத் தட்பாயுரன்னீரனையவர்பானல்பூத்த,. உத were 
வெள்ளத் அட்பெரியகண்ணார்மென்லம்பலம் ர 
கள்ளதத% பிடைகோவதி தமைவ adi LTD Ore oy 

உள்ளத்தைழ்பிடிதீ.துதாமென்றோ வ்ராருமொத்தரா. (௪) 

a 8 

அரதிதமுண்டனைி PARR occas bel pores 
விரைச்கருங்குழலிக்காகவில்லிதநிமிர்ரீ அவிக்கும் 
வரைதீதடந்தோருங்காணதுகினில் விழுமாதர் 
இலக்தவம் தமிர்தின்மொயிக்குமிமினமென்னலானார். (௫) 

வீதிவாப்ச்செல்கின்றான் போல்விழிச்திமையா துதின்ற 
மாதரரரீகண்கஞூடேவாவுமான் றேரிற்செல்வான 
யாதினுமுயாநீதோர்தன்னையாவர்க்குங்கண்ணனென் ॥ே 
ஒதயடெயர்ச்குத்தானேயுதுபொரு வாண FB ONL Lo கட. (௬)



க்சி பாலகாண்டம், 

   cine Jagger Bot றேகு௮மிவள் ஹேரென்று 
ட டண்கட நீதம்மிஞெ.ர்.௮ுபே துகில் pent 
மண்கடற்தமரர்வைகும்வான்௧டற் தானைதீதாலி றன் 
அண்கிடவாறுகாத்தகாரிகைபெரியளேகாண். (௭) 

டயிசொல்றுகலையஞ்சங்கும்பழிட்பருமலனும்பண்பும் 
மயிரில் நியலாம தபிபாற்புஞ்சிம்தையுமுணாவுறீதேசும் 
உயிரஞ்ே சம்பூனு சாணும்மடனு நீதவ்விறையுமந்று.ம் 
உயிசோன்றுமொழியவெல்லாமுகுத்தொருதெரிவைநின்றாள்.() 

குழையுரறாமிளிருங்செண்டைகொண்் டலினாலிசிய் ௧2 
தழையுறாக்கரும்பிலிசாபததனங்கவேள்சரங்கள்பாய 
இழையுறாட்புண்ணருதவிளமுலையொருத்திசோர்நீ_து 
பாமையுராமின்னினஃ னமரு ங்குலடோ லுடங்கிநில் றூள். (௯) 

பஞ்சணிவிரலிஞாதட்படைதெடுங்கண்களெலலாம் 
செஞ் செவேயையல் மெய்யிறகமுமையைச சேர்நீதவேரதாம் 
ட்ப்ணா ளன மேனியாலி றல் மணி திறமாதரார்தம் ் 

அஞ்சனமொக்கம்பார்ககவிருவடதோவறிகிலேமால், (66) 

மாற தளிரிமேனியா ளோர்வானுதல்மதனனெங்கும் 
ப மினுணர் வாளமாரிபொழிகின்றபூசனோக்கி 
பேற்தர்கோளாணைதோக்காலிவீரல்வில்லாண்மைபாசான்: 
ஏறீதிழமையாமாயெய்வாலியாவனோவொருவனென்ருள. (44) 

  

    
கொள்ுைநீடடந்தசாமச்சுவையையோருருவமாக்கி 
இன்னலஅிலுக ர் துல்லாரெ 5 தியதெல்ன நில் ருள் 

பொல்னையும்பெ ரருவுநீசாஜே னைர்தனவெல்லாம் போக 
நீவ்னையுற்தாங்கலாதாள் தக லான்றுநீதாங்கிறில் ரூஸ்ட (௧2. ) 

e 

விததங்குபருவதெற்றிவெயர்ஊ ட்பசலைலிஸ்ச் 
சற்றெங்குமெதிட்பவுளளஞ்சோரவோர்தோகை நின் ரா 
சொற்றஞ்செய்கொலைவேலெல்னக்இதிமனக் கொடியகண்டா 
பற்றொன்அங்காணலெர்தாள்தமியசேவள்ளஎலென்றுள் [இப 

ஈமக்கருங்கூரிதற்செய்வாட்வாணுதலொருத்தியுள்ளம் 
G Sheer OF HHE'S முணெஞ்சுடைவஞ்சலிவறீறு 
புக்கனன்போகாவண்ணங்கண்ணெனுட்பலங்கொள்வாயம் 

௪ம்செனஉடைதீதேல் ஜோமிசேரு துமமளியெல் றாள். (௧௪ | / 
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தாக்கணங்கனையம மனிதைத்தவேள் சரங்கள்பாசாள் 
af Buse oS தாசும்வே௮ுவேறானதோர ர்ள் 
ஆக்கியபாவை weds Glen © CH; ததியாண்டமலன் மேனி 

சோக்றாறுவாரையெல்லாமெரியெமதோக்குகின்றாள். , (௧௫) 

சளிட்பனபாதர்ட்பநீண்கெ துட்பினயளப்பகள்ளம் 
துளிப்பனவெளிட் பட்டோடட் பார்ட்பனசெவப்புள்ளூற 
வெளஞுட்பனகறுப்பவானவேற்கணுளொருத்தியுள்ளம் 
குளிர்ட்பொகொண்வத்தாள்வெறுட்பொமிகோயில்பும்காள்- () 

SHAG Lo Drs har it Glas er seer (Lp ales I LOD Hed 
தெருங்கொமறைட்பவாண்டோர்நீக்கிடம்பெறாதுவிம்மும் 
பெரு நீதடங்கண்ணிகாணும்பேரெழிலாசை.தாண்ட 
மருங்குகின்வெளிகளூடேவள்ளஸ்தோக்காகின்றுள். (ser) 

ad 

  

ட is 
வரி ச்ச$ரர்னங்சன்வாளிமனங்கள a 

சக்கு ணினமுகிசொல்கைவெயரகீதபோதிறிர்சசாத் அம் 
சரிதீதமேகலையுமுத்அஞ்சங்கமுநீதாழ்ந்தகூத்தல் 
விரிநீதபூர்தொடையுமன்திவெள்ளிடையரிதவ்விதி: (sayy 

தோள்கண்டார்தோளேகண்டார்தொகெ; மர்கமலமன்ன ' 
தாள்கண்டார்ீதாளேகண்டார்தடக்சைசண்டாருமஃ்தே 

வாள்கொண்டகண்ணாரீயாரேவடிவினைமுடியக்கண்டார் 
உளழ்கொண்டசமயத்தன்னானுருவு கர்ண்டாரையொத்தார. () 

வேறு. 

தையல்சிற்றிடையாளொருதாம்குழல் 
உ ப்யமற்றவளுள்ளத்தொலகனுன் 
வையரமுற்அம்வயிதீநினடக்கிய ' 
.அப்யனிற்பெரியாரினியாவசே. , (2.0) 

eee ses மலியொசாயிழை 
ட ம்பு மேசலையும்மொகி செய்திட 

_ தலம்பெய்கொம்பினடற்னுவற்தெப்திஞள் 
- புலம்புசேடியர்கைமிசைப்போயிஞள். (௨௪” 

அருட்புமென்முலையாளக்கொசாயிழை 
இருப்புசெஞ் ரசனையேனுமொரோழைக்தாயப் 

பொரு ப பவில் லைப்பொடிசெய்தப்ண்ணியா ॥ 
கருட்புவில்லி ௫ததாட்கொண்டுகாவென்றாள். (௨௨) 

௨6



& (iho பாலகாண்டம், 

மைதவழ்திதகருங்கொர் வாணுதல். 

'செய்தவன்றனிததேர் மிசைச்சேறல்விட், 
டெய்தவ நீ தெதிரீதின் தமைதானிது 
கைதவங்கொலகனவுகெ॥ லாமெல்றாள். (௨௩) 

மாதொருத்திமனத்தினயல்லதோர் 
தூ ஐுபெதிதிலளின் னுயிர்சோர்கின்றாள் 

போதரிக்கட்பொலன்ஞுமைபீ பூண்முலைச் 

தையெத்தவஞ்செய்தகனளேவென்ளருள். (௨௪) 

௮
 

பழுதிலாவொருடாவையன்னாள்பதைத் 
தழுவெய் தயிர்ததல் புடைத்தோழியைதீ 
Csrapgeerri gs sutanrells 63 C s0 ope 

எமுூதலாங்கொலிம்மன்மதனாலென்ளுள்- (௨௫) 

ஷி கோர Pes 
aretor car iT CLIT GH iT Saag OO LOT eS eB 
கெண்ணுங்காலிவ்விலக்கணமெய்திட 

ஒண்ணுமோவி துணர்தீ துகில் னிவன் 
கண்ணனேயிுகண்டிரும்பின்னென்றாள். (௨௬) 

னக ந. புரங்கைவளையோடுிக 
மன ெகும்படி.வாடியொர்வாணுதல் 

௮னகனிதீ சசோய்தியதாதியித 
னகர செய்ததவட்து ()evedr caper» (2%) 

தனிவருகீ திரலங்குடியோயிடப் 
பனிவருங்கணொடாசிழையல்குலாள் 
முனிவருங்குலமலினருமொய்ப்பறதீ 
கனிவருங்கொல்கனவில் றலையென்றாள். (௨௮) 

புனங்கொள்கார்மயில்போலியொர்பொறத்கொழ 
மனங்கொள்காகசலன்மறைததலையெண் ணிஞள் 
அனங்கவேளததிர்தனனத்ற நீதான் 
மனங்கள்போலமாகமுமஹைஃ குமே. (௦௯) 

இணைதெரிங்கணொசோ நீதிழையேதீதுபூ 
அணையணைதநீதிடியுண்டவராவெனப் 
புணர் நலங்கிளர் கொறிகைப முங்கிட. 
உணர்வழுங்ககுயிரீதிதனளாவியே, (m0)
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2 

ஆம்பலொ'த்தமுதாறுசெய்வாய் சியர் 
தாம்பதைதீ துயிருட்டமொறுவார் 
தேம்பறிடைச்சதையைப்போற்டிறி 
தேம்பல்பெறீதிலரெற்ைமய்வோ- (௬௧) 

வோகீ அமேனிதளர். நீ தயிர் விம்மகொ 

டார்தீதியுதமடறநீதையசாராயும் 

இர்ததனித்தனைசிர்தையி£செங்கணிற் | 
LITT S Sed ey? டரிவிலனேவென்றுள் 3 (௬௨) 

வையம்ப்கியமஙகையமொண்ணிலரீ 
அய் யன்பொற்புக்களவிலையாதலால் 
எய்யுபபொற்டிலைமாச பென் செய்வா 

"கையம்பறிறுடைவாளினுங்கைவைதீதசானவ் ( ௬௩) 

ானவா, 'குஹனாரியரோடலால் 
வேவில்வேளொடுமேலுறைவார்களோ 
டான பூசலதிநீதிலமம்பபோயி 
வானழா.டயரீமார்யினுந்தைதீதவே. (௬௪) 

ஊனை மயங்கும... நீதையரிமாச ் டொரு 

பொருணயந்திலன்போகில ஐதேயிவன் 

கருணையென்டஅகண்டதியான்பெரும் 
பரிண EO er எகொல்யானென்றுள். (௬௫) 

fs 
2 Da 

br தே    தொய்யில்வெய்யமுலைத அசி eeS: 

நையும்சொய்யமருங்குலொர் தங்கைதான் 
கையுமெய்யுமதிதநீதிலள் கண்டவள் 
உயியமுய்யுமெனத்களர்த்தோய்வுத்றுள்; (௬௬) 

பூகஷசல்புரிபவர் போலொரு ¢ 
பா இன்மென்மொழிதன்மலர்ப்பாதங்கள் 
சேகு சேர்தரச்சேவகன்றேரிலிபின் : 
ஏருமீராமிதென்செய்தவாறரோ- (௬௭) 

பெருதீதகாதவிதீபே த௮மாதரில் 
ஒருத்திமற்றங்கொருதீதியைதோக்கியென் 
கருக் ௮அமவ் வழிசண்டதுண்டோவென்றாள் 
அருக் இயற பினிறாுணமுண்டாகு பேயா, * (௬௮)



௧(௫௨... LITT oor lib. 

நங்கையங்கொருபொன்னயரீதாருய்யத் 
தங்களின் அயிருங்கொடுதீதார் தமர் 
எங்களில் ஓுயிரெங்களுஃ €கிலா 
வெங்க ணெங்கண்விளை ர் ததிலக்கெல்றுள் ° (௬௯) 

தாமத்தாலமிவாளொருசன்னுதல் 

சேமத்தார்வில்விறுத்சனுதேருங்கால் 

தூமதீதார்கருமற்றாமொழித்தோகைபால் 
் காமதீதாலல் அகல்வியினாலென்ளறாள். (௪9) 

a 

ஆசரமுநீஅகிலுங்கலளாவையும் 
சோரவில்னுயிரீிசேரருமொர்சோர்ரூமல் 
கோரவில்லிமுன்னேயெனைக (he 1 & Gledr po 

+ Lon சவேளில்வலியவர்யரிகிான்றாள். (௪௧) 

மாதரின்னணமெய்திடவள்ளல்போய்ஃ 
கோதில்டிந்தைவ௫ட்டனுங்கோடுக 

(2வதபாரனுமேவியமண்டபம் 
எதின்மனீனர்குமாத்தொ Oo’ Genes. (௪௧) 

இருவியைகலீமிலீ திரிம் சாலெனகத் 

அருவின்மாமணியாசரீ அயல்வரப் 

பருவமேகம்படிந்த துபோதீபடிற் 
ருவர்தாளுமுறையினிறைஞ் சினால். (௪௭) 

அண்ணம் ror wale 

இறைஞ்சவன்னவரோதீதின்ரோவவோர் 

நிலைஞ்சபூர்தவிசேறிநிமந்கள் போல் 
புறஞ்செய்தம்பியருடபொலிநீதானசே r 

அறஞ்செய்காவற்கயோ தீதியிற்னோலிதினான். (௪௪) 

ஆனமாமணிமண்டபமன்ன௮ . 
தானைமன்னன் 2 மரொடுஞ்சார்மி தீனன் 

மீனெலாந் தனபின்வா வெண்மதி 

வானிலரவுறவறீத அுமானவே. (௪0) 
வந் அமாதவரீபாதட்வணங்கிமேத் 
இந் ததேமலரீமாரிசிறநீ திட 

அமீதணாளர்சகளாசியொடாசனம் 
இத்சிரன்முகம் சாணுறவே.கினான். (௪௬)
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கங்க கொங்க கலிங்க ' ல். leer 

சிங்களாஇபரீ சேலாதென்னவா 

Hel dept GAG pra h Bat 

வங்க மாளவர்சோத்/ மரா டே, (ec) 

நானமாகதாமச்சரி மிலேச்சர்கள் 

எனைவீ'ரவிலாடர்விராடர்கள் 

Foor f தெங்கணர்செஞ் சகர்சோமகர் 

சோனகெசர் அருக்கரீ குருச்களே, (௪௮) 

afursaGry Sp polar isco’ 
(2 2௪ிராசரிசெலுற்கரி ரீகருநடர் 

ஆகிவானங்கவிததவவனிவாட் | 

சோதிதிண்முடிமல னருநீ துன்னிஞர். (௪௯) 

ட்டி ட் ‘“s oe 1S DEC மில் சொலாரி ii 

தாகிகுசாமரைமாடுதயங்குவ 

ஒங்கியோங்கிவளர்் நீ. அயரீ€ர 2ரியின் 
bien api gr’ 9பாலிவனபோ.3றே: (௫௦) 

    

சமும்வண் Gig ogame Ll Com (4 ய் 

அதமம்வாசம தஅமறசோதுயா 
குழலிஜேடுறச கூறுபல்லாண்டொலி 
மழலையாழிசையோடுமலிறந் தவே. (௫௧) 

(வெர் Hes Cor US oy eB னிவெண்ருடை 
இங்கள்தங்கள் குலக்ஜே "€ 

LOGIEO SLOT LOGOUT A RECT IR MERE TA | 
பொங்கியோகிகித் Ei Q 

ரிபோவிடமின் ல் 
நீழொ தடற்றானை தெருக் ங்கலால 

jt ன்மாமதவானைசீ௪னகா கோன் 

, நாடெலாமொருரன்னகராயதே, ' (௫௩) 

    

    

222 மிய தவெல்னினி வயொண்ணுதத்ராதைதன் 

பொழிநீதகாகல்டு தொடாப்பொருளெலாம் 
wiht மத்தி ச ்டாடலினன்பகா. 

இமிர், களா சருமிராமற்குமொத்ததத. (டு௪) 

௨ வ.*ு.உலாவியற்படலமுத்௮ம். அ திருவிரு2சம் [22௬௯] 

சம்பநாட்டா வார் ரிருவடிகமே ௪. ௭3,



௧௫௪ பாலகாண்டம். 

௨௧-வது.கோலங்காண்படலம். 

தேவியரீமருங்குசூழவித்ீதிரனிருக்கைசேர்ற்தி 

ஒவியமுயிர்பெற்றெலினவுவழ்தரருநீதகாலை 

மாவில்வெண்கவிகைச்செங்கோதிசனகனையினிதுதோக்கி 

மாவியனோக்கிஞனைச்கொணர்கெனவட்டன்சொன்னான். (௪) 

'உரைசெயதீதொழுதகையனுவர்தவுள்ளத்தன் பெண்ணுக் 
கரை௫ியைத்தருதிரீண்டெலி ருயிழையவரையேவ 
SOTO) ELI OGM LI rss. re sale mores cyit 

பினாசமொதீதினியசொல்லார்பேதைதாதியரித்சொன்ஞார். (௨) 
@ & 

yd மிமைதீ தஅணைகள்கண்ணுக்கணியென்ஜ ன், oon Cres 

மிழ்சுடர்க்கலலிகணங்கையுருவினைமறைப்பதோரார். * 

அமி்தினை ச்சுவைசெய்தென்னவழ கினுக்கமகுசெய்தார் / 

9மிழ்திரைடப்பாவைஞாலமேழைமையுடைச் தமாதோ: (௩) 

      ஸ்ஸ் 

    

கண்ணன் றன்னிறத்தன்னுள்ளக்கருச்தினைநிறைத் ஏமீதிட் , 
டுண்ணின். ஈங்கொடிகளோடியுலகெங்கும்பரநீததன்ன 
வண்ணஞ்செய்கூற்தற்பாரவலயச் துமமையித்ஜோேன்றும் 
விண்ணின் தமதியின்மென் பூஞ்சிசயிகைக்கோதைவேய்தீதார்.() 

     விதியதுவகையால்வானமீனினம்பிலறயைவறீ௮ 

  

    

(௫) 

வெள்ளத் தின்சட.ல2 தாரன் றல்வெ ஞ் சிலையிுத்தவிரலி 
தீள்ளத்தன்னாவிசோரதகனிட்பெரும்பெண் மைதலினை 
ள்ளிக்கொண்டகஷ்மகாளையல்லன்கொலாங்கொலென்பாள் 

உள்ளததிலூசலாடுங்கஷைநிமலுமிழவிட் டா. (௬) 

கோன ணிசங்கம்வற் துருடியிரு நீதனையிக் dh sg 
தீனமிலகலன்சள்தம்மினியைவனவணிதல்செட்தார் 
மானணிதோரக்கிளாரீ தீம்மங்கலக்கழுதீதுக்செல்லாம் 
தானணியானபோதுதனக்சணியாஜமாதோ,  : (௭)



கோலந்காண்படலம், ௧௫௫ 

மீகாணிலாவானமீலிகிளியைவன கோ தீததென்கோ 
வாணிலாவயங்குசெல்விவளர்பிறைவூர் ரீதசென்கோ 
கரணிலாநகையினிஜல் LEAP ssur 5 oO scCer 
ணிலாமுலைமேல்சீச்ு0 26 தீயான்புகல்வதெலி ஹோ. (#7) 

மொய்கொள்இ இயைச்சேர்நீதமுளரிக்குஞ்செம்மையீய் த ர் 
தையலாலித்சமேனிதயங்கொளிகமுவிச்கொள்ள Low’ ofa 
வெய்யபூண் முலையிற் சேோ்றர்தவெண் முத்தஞ் சிசீய ந தசெள்றுல் 
செய்யரைச்சே! ரீ. துளாருஞ்செய்யராய் தீதிகம்வரன் றே. | (௯) 

கொமையு pes கில றகுலிகச்செப்பனையகொங்கைச் 

சமைய நுடங்கு கின்று சுட்பினாள் ப்ஷ்யூதகி"! |G sr ene 

இலையு விஸைக்குஞ் செங்கேழின மல “ae 
fmt a 

அமையத் டைவதண்ட௲ாமாகினொப்பாகுமன்றே, (௧௦) 
   

தளையவீட  கோதையோடுச்சான இதளிர்க்கையென்னும் 
முளரிீரிராமன்செ ங்கைமுமைமையித்றி ணடமநாற்ற 
௮ளியனகங்குற்போதுங்குவியலவாகுமெயீ முங் 
கிளவெயில்சுநிநியலினவெரிமணிக்கடகமிட்டார். (௧௧) 

சிலலியலோதுகொஙகைகய்திரள்மணிக்சனகர்செட்பில் 
உல்லியுமனங்கன்வில் ஓுமாவ் மதச்சாறீஇத்றீட்டி. 

சபல்லியனெதியிற்டாாக்கும்பரம்டொருளென்னயார்ீக்கும் 

இலலையுண்டு _சினநின்றவிடையினுக்கிரிசகண்செய்தார். (௧௨). 
௫ 4 ௫ல் ந் ர் “ 

நிரஞ்செய்கோசிச ௫ நிவிநீவா தவல்குறி , 
டதஞ்செய் மேகலையுச்தாழத்தாரகைச்கு ஸித்பூட்டி த் 
90 GON er Gear pCergG கசேயொஃ௦ 1யித்றீர்ம் 

படர் 

கறங்கு ரி யயாருங்க லவ ரத் ஸ்ர தின்ருர், (em ) 

  

     

    

ஐயவாமுனிச்சட்போசெதிகழமுசொய்யவாட 2 
படையரவலகுலாடன்பஞ் இ்திட்ப 102 அதவும் 
செய்யபூங்கமலமலவிலுச் சாதி. லெக் இன்! ௦ 

தொய்யகவேதநொய்யீதன் ஜேபலப்டஅவல்வதம்மா, (௪௪) 

  

    

   
   

  

தஞ் ஏடையமிாதங்கூட்டிநாட் உங்களானவென்ன, 

செஞ் செலேரீணடுமீணருசேயரிசிததித்துய ் 

வஞ்சமு ந்களவு 8ம் ஜி. nso.p Ole eri ng be oor & aT 

wh சன நிறமோ ண்ண்லஉண்ண மோவறிததீேற்றும். (௧௫



& (15) Sir பாலகாண்டம். 

மொய் வளர்குவளைபூத்தருளரியில் முளேத்தமுறீதாள் 
மெய்வள£ீமதியினறாட்பண்மீனான் டேலனையதேய்ட்ப 
வையசமடதீதைமாரக்ரும் நாகா மோஷதயர்தி ம்வானத் 
தெய்வமங்கையர்கீருமெலலாம் பலகை, கஞ்செய்தாம். () 

சின்னப்பூச்செருருமெீ புச்சேகரட்போதுகோகில் 
Boa க்களுலமீதுகற்பசம்கொழும் துமான 

வ்னுப்யூஞ்சு௫ம் ம்வண்டிமிஞிறம் தும்பிகளும்பம்பும் 
புலவ்னைட்பூறீதாதுமர்ஓம்பொற்பொடியப்பிவிட்டார்.. (௧௭) 

தெய்வளர்விளஃகமாட்டி.நீரொடுபூவும் தாவிக் 
தெய் வ் மூம்ப

ராவி டி 2 பூர க ர்க்கீய் ரி துச
ெம்பொல் 

ஐயவி௮தலிற்சேர் 22 ௲*% 

  

கைவளர்மயிலஞளைவலஞ்செய் துமாப்டமிட்டார்." சீர) 

& CES Gesaiid GH Msi றேன்சவரீ ம் ano tbeu cor OC Lire 

அஞ்சொற்கள்கிள்ளேக்செல்லாமருளிளைமகைமாநீதி 
SG er iad GpA$ 55565065001 H Aeircpit 

'மஞ்சரீச்ருமாசரராக்குமனமெல்பதொன்றேயன்றோ. (௧௯) 

இலைமுல-முலையினாளையிடையுவாமதியினோக்கி 
மலைஞுலாவோதிறழல்லார்களிமயக்குநிறுநின்ளுர் 

உஃமகலாதயனத்தார்மாட்டொன்றொன்றேவிரும்பற் கொத்த 
தீமகெலாமொருங்கேகண்டால்யாவரோயாற்றவல்லார். (2.0) 

i Sorts os 
சய்கஙற்கையுடைமையா 5 ீதாமராக்டூதரதி rgb 
எங்கெங்கும்பரறீது Camera: தினெழுதிறிறென்ன 
அங்கங் edi DOT SLOT ey erry 1s DL) cbr 
நங்கையுநம்பியொத்தாணாமிலி க தென்னே. (௨௧)    

  

டரநீதமேகலையுங்கோ 6 se £சசாலகமுமழ்நாகச் 

    

௦ த; 0 ர a 9 ° 8 x 

சிரஞ் செய் நாட இத்தல £டுஞ்சிலம்பொடுசலட்பியார் ப்ப 
ல ர உர் ர், ர ௬ ர 

டரம்தரன்கொற்கீமி த. ப்பையர்புடைஐ மூ.ந்தென்ன 

தொடர்தீதுகுழ் ந்தார் 
(22) 

Gs ௦தாடுஞுறமாற்கூனுஞ்சிலதியாகுமாமுநீதெற்கி | 
வற் திட வண ட்கிர சுரிறபணியணிவிதானநீழல் 

Ds ghd கொழு 5 alas SallorsOsr@ ம்வரீவதென்ன 
23 தலிஃ்விளசசபஜேனரஙலக,பும்ழடக்க இம்றாள், (elm) 

at bigeneos § 2/2சால்மடற்தையா 

ee



கோலகிகா ator LiL BLD. ௧௫௭ 

வே tl அன்பளிட af | 

வல்வியையுயிர் 2 கநிலமங்கையிவள் பாதம் 
மெல்லிய/௨6 றைக்கும மனவஞ்சு வெளி யெங்கும் 

)யல்லவமலர்க்தொகைபாட்பனெளெனத்தன் 
சல்லணிமணிச்சுடர்தவந்றி திடதடற்தாள். (௨௪) 

  
  

் ?தொழுற் நத கையமெல்னடைதொலைர் அுகளியல னம் 
எந் திடைவீ இப்ப கல் னவயலெற்கும் 

er eps ory cae Hor வவொர்கலாவம் 
வற perros லினவருமஞ்ருயெனவர்தாள். (உட 

  

Lnator (Lp Sot ar அலகின்மங்கையருளெல் A a 

கண்டணியென <5 ததைபகன்னி |யெழிலகாண 
் அனேணல்மாயிறிசுடாருதிதியொசொனவ் 
அண்விதில்தொட்ப சொல் iad ‘ 

un 
we Go ஐவிரிபயொ CEE வ ரபம் 
ச ற்றுமணிபுச்சவிழைமிக்பை இவன் றி 
வித வியூவாணிமிரமெய்யணிகள் மின்ன 
அத்தி டைஅடங்கவொளிர்சிதடி.டெய ‘a (௨௭) 

பொல்னிஜெளிபூவில்வெதிசா ம் பொடி தேம் 
ிலினினிஉலள்னவ...ீமேனியொளிகன ஊக” 
க &னமுமாம்பையருமாசமிர் தும்சாண 

(ne or marth if கமணிமண் ட படி்க்ளி Gir de) 

சமைத்தவனாமின்னையறை சானுஹெனலாமத் \ 
a இரள்குலைத்தெரிவைதய்வடுவுசண்டாரி 

  

oH மதீதிரள்கொடோளியருமாடவருமெல்லாம் 

மதீதிலருயிர் தீதிலர்கள்சிதீதரமெனத்தா1.(௨௯) 

ன்னவளையல்லளெனவாமென வயிரீப்பான் 

See ee ee ae ae ord 2 
ம் வப ஸி hid 11) a மிர மடி நக ச ளி ல்க soo த. ் ் பா 

"டன்ன மிர்தெழக்சளிகொளித்தினேயொத்தான். (8) 

   

  

   

    நுறதி துறைஞமுதிர்ச்சியுறுறல் முனபில் 5 

eps Gc Roars oot s நீதியரு] caf க்கும் 

நிறத் துவரிதழம் ழ் குயினினை ப்யினி ய்ல்லால் 

Od gncipor@ gn Qarcrinor 8Q)arOe
ré oh oper, (mar



(5) 9) பாலகாண்டம். 

எற்சப் செய்தவதிதினிலிராமனெனலறந்தோன் 
சங்கனொசெக்சரமுடைததனிமுதற்பேர் 
அங்கணசசாதலினவ்வல்லிமலர்புல்லும் 
மங்கையிவளாமெனவசிட்டன்மகிழ்வுகீறான். (௬௨), 

துன்றுபுரிசோதைகெழில்கண்டுலரு சூழிவதி 
தொல்றுபரிகோலொடுகனிததிகரிபுப்ட்பான் 
என் றமுலகேருமர செய்தி ளெசோலம் 

இல்றுதிருவெய் Siw ுடென்ங்திதில்    
ட மைவள 2 றுமொழிசண்ணவரலோடும் 

OCU LL) ஊகாறுறவனுமாதவருமல்லார் 

கைகடலைபுக்கனகருதீ தள ஐதஜெல்லாம் 
தெய்வமெனவுதிறவுடவ்சிநீதைவசமன் ரோ, (ta) 

. மாதவரைமு நிகொளவியிந்தல்னன் 
பாதமலரைதீதொழுந்சண்கக பர்ரிசோரும் 
தாதையருகிட்டதவிடிற்றனியிருந்தாள் 
போதினைவெறுத்தரசர்பொல்மனைபுகு நீதாள். (௧ ௫) 

் அச்செனநின க சல 2தணனிரு நீதான் 
பச்சைமலையொ்தபடிவதீகடவிராமன் 
நச்சிடைவரச்சண்மலரீ உங்கைபவெ ளென்னால் 

  

    

, இச்சிலை டக்கமலையேழையுமிருனோ. (௬௬) 

எப்சி இழு ரி மித தருமா தும் 

மெம் அமுதலையம்விடலுத்ராள் 
ஐடனையகதீ அவடிவேயலபுறதீ அம் 
கைவளைதிருத் அபுகடைக்கணினுணர்ச்காள், (௪௭) 

கருங்கடை ெடுங்க ஹஜெளியாஅநிறைசண்ணப் 
் பெருங்கடலின்மண்டவுயிர்பெத்தினி தயிர்ச்கும் 

  

   

ரீ si a பதில் 
ர Ree. ௫ பங்கலனணங்கரசியாரமிர்தனை2 அம் சிஆர் eae ° sit og ° ° eae BE ந்ருடனருர்தினரைகொள்ல் தடி 22 oF (ai. 

கணறட்குமைகருத்ிதினுறைகள்வனென லானான் 
அண குவிலி  தவணெளு5 அுயர்மறத்தாள் 
of) TD ty oir சைகெவிஞ சையினகம்பா 
ணோர் PD 0 (Lp egh 11) ap 5.0 வரையொததாரள். (௬௯) 

 



கோலங்காண்படலம். ௧௫௯ 

கொல்லுமர்களித்றரசர்சோமகனிருதீதான் | 
கல்விகரையுநீறகுனிகெளசசனைமேலோம் 
வல்லிபொருசிந்திடைமடநீதைமணதாளாம் 

, எல்லையினலதீதபகலென்றுரைசெய்கென்ளுன். (ee) 

வாளையுகளக்கயல்க வாதை 0 
மூளைமுதுசைக்கிமியிதிதியவரால் மின் 
பாளைவிரியக்குதிசொள்ப்ண்ணைவள நாடா 
தாளையெனஏற்றபகனதீறவனுமாதீதான். (சக) | 

    

   

சொத்றபொழுதத்தாசரிகை கொழுதெழத்தல் 
ஒற்றைவயிரச்சுரிகொள்சங்கினொலிபொங்க | 
பொச்தடமுடிப்புதவெயித்பொழமிதாப்போய் 

திகிசிச ன்பனை ந்தான். ௪௨) | ற் தி 7 
Oy SO) BE ae ச் 

6 | 4 hell wire és WALL Wa ciar omar, gy Ln obr, 15 
பொன்னினெமோடவரைபுக்கனலிமணிப் இன் 
மின்னவரிடிரிரீதனர்சகள்மாசவர்கள்போ ர் 
மில்னுசுடர் சாயசனுமேருவின்மறைநீதால், (௪௬௯) 

© &-ay அ-சோலங்காண்படலமுதீஅம்.ஆ இருவிருததம்[ச௨௪௨ 

   

  

   
   

௨ a 5 உத் ் ௨ சமபறாட்டாழ்வார்திருவடிகளேசரணம், 
- அணிக 0082௨0 2 மெ 

௨௨-வது, கட மணப்படலம். 
ஆட, 

இடம்படுடக பிம் மா வினி. 5 
   

  

eQibi sel bvrerr Gero | 
ஈஉடம்படுபுயதீதரிறுசம்பியர்கள்கா றும் 
LCi gmderemsoacs Content (௧) 

சேடருதலத்தபுனலாசைதெறதத்ுர் 
மாடொர்தடமுத்றதனையெய் அம்வகைகாஞார் 
ஈடழிவுறத்தளர்வொடேழமு௮வரன்றே 
ஆடஃவளைக்குயிலுமுநீ திலையளானா சிர். ( ௨) 

LNs 
உரவேுமிலாருயிரீன்மெனா& 
கரவேபரிவாருளரோகஇிரே ரல் 
வர வேயெனையாஞடையான் வரு மே 
இரலேகொடியாய்விடி பாயெணனுமால், (8)



ஆச? பாலகாண்டம். 

கருதாயிறுபோல்பவர்காலொேயோய் 
வருதாளயலேவருவாய்மனனே. | 
பெருதாஞடனேபிரியாதுமல்வாய் 
ஒருமாள்தரியாதொழிவாருளரோ. (௪) 

ச 

வினையேல்வினையால்வி திதி ் 

தனியேபறவரிப்தசவேணமிலாய் 
டனைமேலுறைவாய்பழிபூணுதியோ, (௫) 

  

   

அயில்வேலனல்கால்வனைவாநிமலாம் 
வெயிலேயென நீவிரிவாய் நிலவே 
செயிரே துமிலாருடல்தேய்வுறவார் 
உயிர் கோளுறுவ ௬ள சோவும் டியே ் 

Gh 00 Praga thal * $ 
மல்றல்குளிர்வசைலைங்களல்வளு தர் கர சசரி௫ு Vas.) 

மில ஜி திலா நகைவீடிமலயக் Ls 

குன்திதிகுலமாமுமையிற்குடிவாஜ் 
தென்றற்புலியேயிரைதேமிகுயோ. (ard 

  

தெருவேதிரிவாரொருசேவகஞுரி 
'இருபோதும்விடா ரி துவென்னைகொலாம் 
கருமாமுகில்போல்பவர்கன்னியர்பால் 
வருவாருளசரோகுலமன்னவரோ, (ன) 

47 

விலை guarGo அதம 
அருளா ந்த் மெவாவளவோ 
கருளாரீகட்லோகமரைகாண்ரிதால் 
இருளான, ததானெனையழிகொலாம். ' (௯) 

     

   

தெரு; 

பண் னோேவொழியாபகலோபுகஞுதா 
தெண்ணோேதவிராவிரவோவிடியா 
அதண்ணேவொழியாவுயிசோவகலா 
கண்டேதுயிலாவி வே ஈகடனே. (௧0), 

இடை யேவளைசோரவெ நிதுவிழுறி 

தீடலேட்மதனன்சரமஞ்சனையோ 
உடலோய்வுறதாளு முறங்கலையால் 
சடலேயுரைகியமொர்சன்னிகொலாம், (ws)



wea 11 லய, dy thr dh 

   எனவின்னன. ஃன்னியிருற் , அகடு 
ுனிது வலத கொடுசோ வ றமல" 

மனைதன்வில்வயல்கு௮ம்வைபிருள்வாம் 
அனசன்னி னைகின்றனயாமறை றவாம்ஈ 

முவ்கணமிமுழ.ப்பருலேட்சையினால் 

என்கஸ்டணேகொண்டிகையத்தெழு 

(னொகண HQ) மார்பென்சலாசண்டுதி BV (ou Vea 

மின்ச டவரொங்கறிவராவினையே, (கட 

   திருவேபஎபாள்முததுதிதி்தத mT 
கழுவேகனியேவி 

ம தளை baat 
; 

Garp GornBCend 
gate san 

ஒருவேனொடுநீபுறவாக்லையோ: 
ee) 

சி       

'கழிபா விதத் யகசாரிகைதன் 

விழிபோலவளர் நீதி pPale குரல 

அழிபோரிறைவலீ படவஞ்சியவலி 
ப நிபோலவளர்நீத தபாயிருளோ 

(க நு 

நினையாபொ ுகால்தெடிதோரெநிதான் 
வினவாதவர்பால்விடைகொண்(0லை 

புனமானனையா ரொடுபோயினவெ 
மனனேயெனைநீபுமறந்தனையோ. (௧௯) 

   

தீன்னோக்கெரிக் ிகரீல்திகைவாளரவிலி . 
பன்ஜேக்னெதென்பஅபண்டு க்ப் 
இப்தெய்கவ னுமென்றர் 

    

  

ளார் 

மலி ஞேக்னெதேகிவல்விடமே: (௧௪) 
   

      

ட ம: ங்தததத்க் வஞ்ச ிவார்பொமிலோ 

வட லதயதுதுபினல்ம போ 65 Con Onde greg 
* ஸு i Bem md Fs 2 ana dre nsky 
 Qupcin nme On (௧௮) 

வேனா 

வாவ 2 வர்பெரும  பூம்மனநினைவினஞா த் 
தேர குமலாடல் நிருமணவினை நாளை 
பூசகுமணிவாசம்புனைத சணிவிான் 

ரளையின்மிசையானர வி நறைகென்றுல். (ஐ)



௬௧௬௨ பாலகாண்டம், 

  

    
முலாசறைதது து பெருமிளையே; இம் 

விரைசெறிருமலாரு ப்விரவினர்விரை கிஷ் 

உரைசெறிளையோடும்உவகையினுபர்சன்றார் 

கராஹெயரிதாகும்இரவொரறுகமைகண்டார். (௨0) 

அஞ்சனவொளியானும்அலர்மிசையுறைவாளும் 

எஞ்சலின்மணறாளைட்புணர்குவொனலோடும் 

செஞ்சுடரிருள்8தீததினகரஜொருதேர்மேல் 

( மஞ்சனை பணிகோலங்காணியஜெனவதீதான்; (௨௧) 

காசணிநெடுமாடங்கபிரீமணியணிவாரும் 
'ஆரணமறைவ. ணா இனி னமுதவொரும், (௨௨) 

* 

லன மென்னடையாருவ்மமவிய பைர் ரும் 

கன்னிநன்னகாவா மைகமுகொடுநமிவாரும் 

பல்னருநிரைமுத்த.ப்பரியன தெரிவாரும் 
பொன்ன ணியணி வாரும்மணியணிபுனைவாரும்.(வ is) 

   

   ண்வாரு ம் 

சத்தனமகிஞ ுஞ்சா ந் தொ ிதெருவெங்கு ம். 

சிநீதினர்திரிவாருஞ்செழுமலர்சொரிளாரும் 
இர்ரிதவதா*பணிமணிதிஸி மாடத் 

தற்கமில்விலையா. ஃகோவைகளணிவாரும், (௨௪) 

தளங்கிளர் மணிதீரல தீதிவழ்சடரிமிட் தீபம் 

     இளங்கு ளிர்மூ யோ ர்தற்பாலி கையினமெங்கும் 

விளிம்புடொலன்கைச் ரா.றவெயிலொடுநிலவினும் ட 0G 
n . ௩0 ரு ae 8 © e பவிங்ருடையுயர் திண்ணைபத்தியி௦ (வைப்பாரும்(௨௫_. 

    
    

  

     
மந் தரமணிமாடமுன்றி ene bir G 

அது ந் ஞீ ஷ்ரமுதீதிலி t பி வாக et" ft கீ 

ar is a | ster oor > ES அகல் OY காக்கக் ம் & ere சந் 
வட் ae . வம் எள ளை பாய உரம் உ டர் விவ இடர் 

    

பத்த) னிழல்விசீபடர்வெயில்கடிவாரும். (௨௬) | 

வயிரமிஜஞெளிமீனும்மாகதமணிவேதிச் 
செயிரறுமொளிதீபஞ்சிலதியரகொணர்வாரும்£*' 

௦ wi 
வெயில்விரவியபொன்னின் மிடைகொடிமதிதோயும் 
எயிலினைடுவாரும்அிறிதீயிடுவாரும்: (௨௭)



கடி. மணப்படலம், ௧௬௩. 

டண்டிபினிறைவாசட்பனிடலர்கொணர்வாரும் 

கண்ட்லையிலையோடுகனிபலதருவாரும் 
குண்டலம்வெயில்விசக்குரவைகள்புரிவாரும் 
உண்டைகொண்மதவேமத்தோடைகளணிவாரும்.(௨.௮) ) 

லைவைகள்புனைவாருங்கலைசலதெரிவாரும் 

மலர்ஞுல்மலைவாரும்மதிமுகமணியா கீ 
திலகமுனிமிவாருஞ்சிக கையணவாரும் 
இலவித;;பொலிகோலம்எமில்பெறவிடிவாரும்” (௨௯) 

   
   

ஆ
 

தப்பின்மணிகாசுஞ௫ர தழுமயிலன்ளுர் 

ஒட்டனைபுரிபோ தும் ட்டலினுகுபோ 
ப்புதஜிஎவாசச்சுண்ணமுமுதிர்தா அம் 
சூப்பைக ளெனவாரித்தசொண்டன ர்களைவாரும். (௬) 

மன்ன ஒர்வராஉாரும்மறையவர்திறைவாரும் 

இன் ணிைமைணியாமின்இசைமதுஅுகரிவா Gia 
சென்னியர் இரிவாருஞ்சிலதி யாசெதிவாரும் 
eee ரிவாரும்.' (map 

    

  

ze டலபயில்வாரும் 

பதக்கு அ ye Sma ரப 

அணிழிர முடியொளி om ததலினுகுமம்பொன் 

டபணிமலை ல்கொருடுஸ்ணல் வாமி திஷ்லிலையா ம்: (௬௨) 
2 தவ பைரு 

கேடகம்வெயில்வீசக்களசயில் நிலவின. ? 
கோடுயர்ெ மிவிஞ்ல் iG yrange    
oy 

௫ 6 

இ டகறவில்வாரும்நகையுயிர்கவரிவாரும். (mm) 

    

கஇர்ஷணியொளிகாலகிகவரியகருடெரியாவா 
Oo Gira ter esr gu BoD ag 00 விமையோரும் 

பு அவிரிகுமலாரும்மதி ௮டைெரிவானல் 

௮அவிஅவெனவோசாதலமாலுறுவாரும். (ta) 

pr
ea
 

தேர்மிசைவருவாருஞ்சிவிகைபில்வருவாரும் 

உணர்தியில்வருவாரும்ஒளிமணிநிரை யோடைக் 
காரிமீசைவருவாரு பகரிணியிலவருவாரும் 
umn ile 9௨. ர வாரு பபண் மூபபிவ உழமுவாரும், (௬௬.



ere F பாலகாண்டம். 
வெ
ல 

முத்தணியணிவா ர௬ும்மணியணிமானிவாரும் 
ப.தீதியினிமிர்செம்பொ நீபலகலன்மகிழ்வாரும் 

தொ துஅதொழிலி மாலைசுரிகுல்லணிவாரும் 

சித்திநிரைதோயுஞ்செற் அுகில்டனைவாரும். (mer) 

விடநிகரீவிமியாரும் அமுதெனுமொழியாரும் 
கிடைபுரையிதழாருங்கிளர் தகைவெளியாரும் 
தடமுலைபெரியாரும்தனியிடைசிதியாரும் 
பெடையனநடையாரும்பிடியெனவருவாரும்: (௬௭) 

உண்ணிை திமீர்செல்வம்ஒருதிக்றஜெல்வென் ௮ம் 
£650 a PIO sch ங்கு அதலரிதம்மாீ 
எண் ண்றுன் டரிவானகதிந்திரன்மு.ஒ.சூடும் 
LOGIT ணு ரா இரு ரானே யொத்தீமணாளே- (௬௮) 

வறு. 

கரைதெரிவரிய giseore tae: wo 5 SBT 
eySOT OLIGO @) LIT BB அமணியிற்செய்க ௮ 

திரைவளைமணவினை திரட்புமண்டபம் த 
Pi si Sloe ம ணுகஜ்பேயினான்- (௬௯ 

   கண்ணுல, sar ols a ட்ட 

பண்குடைவ ப உன பாட்வர்டன்பா 
LOS (Der TRS i a (9) 

மங்கலமுச்னெமழையினாரிதீதன: : 
சங்குகள்குசனிறனசாரையே ne 
பொங்கனெமழறையவர் புகலு நான்மறை டு 

SGA MECH மாகட லம்போன்றவே, (௪ 

ர் 

ப. ரநீததேர் களி கண்ட் அிபண்ணையில் 

7,5 57 2616 sor sitar ey b Stes 
fri sréQsr முதெழுதேமிமன்னவரீ , 
புசநீதரன்புசை வருமமரர்போல் றனர், (௪௨) 

அனையவன் Nets .பமணுகயெம்பொனின் 

புனை ணியாகனம்பொலியகிதோலி தி 
முனைவருமன்னருமுறையினேதிஞர் 
௫ சாகணும் 2௪ 2 Car 6 ip oe an Dac ், anne (ar )



கடி மண்ப்படலம்; ௧௬௫ 

மன்னருமுனிவரும்வாலுளோர்களும் | அண்டு jovi eng. 
அதன்னமென்னடையனு ங்கனையமா தருப் | / 

நுசகள £ அவன்றிஇந்டர்கள் கு்வரும் 
சிபான்மலையொத்தசப்பொருவில்கூடமே. ! (ச்சி) 

  

ன் 

படலளமின்னுள பொருவில் மீனுள 

இயன் மணியினமூ சாசுடரிசண்டுள 

மயன்முதத்திருகதியமணிசெய்மண்டபம் ; 

இயன்முக3நிருதிதயவண்டமொதததே. (#@) 

எண் me Genicbes i vragihe 

இுண்டரும் ரும்புக்கடங்கி தருதலால் 

மண்டபம்வையமும்வானும்வாய்மடுத் 
தண்டவன்பணியணியதரமழொத்ததே, ' 

on Ae கசாதலமுதலுலகனைதீ துர. தண்சைத ட. 4 ஜதி. 
irs cB sal நீதனவிள ட்பவேண்டுமோ a 
ர ரவணை அற் தபோம்தயோதீதியெய்திய 

இர ரீஃவன்செய்கையையியம்பவாமரோ. (சன்) 

    
% 

(௪௬) 

சங்னெந்தவழ்கடலேழித்றநீதன 

சிரீகஜிலருமறைதெரிற் தஇர்தீதங்கள் 
கங்கையேருதலியகலநீதநீரினால். 
மங்கலம் சனமாபினாடி ௫. நே gut (#4) 

  

(௪௯) 

Cars sad g$siGos gC ளா ரீ்தொழும் 

அதியஞ்சோதியையட வணங்கினான் ॥ 
காதியல்கயல்விழிக்கன்னிமர்ர்களை : 
வேதியர் ஃகருமறைவிதியினல் கியே. (௫ம்) 

அமிவருதவதீதிஜஞேடறத்தையாக்குவான் ் 

ஒழிவருங்கருணையோருருவுகொண்டென 

எழுதருவடிவுகெ ஈண்டிருண்டமேகதீஷதை$ 

oy, விடநிலவெனக்கலவைசா தீதியே. (௫௧) 
படே



evar பாலகா ண்டம், 

மங்சலமுழுநிலாமலரிீகத் meters , 
பொர்கருக்கருங்கடல்பூத்தித் மெனச் 
செ ப்மிடைச்சிகழிசைச்செ ம்ஜேத் ie மானி பஷி 

தொக்கலுத்துபல்லசச்சமிய இருடியேட ட (@e) 

    

ஏதமிலிருகுழையிரவுநன்பகல் 
காதல்கண்டுணரீநீ தனகதிருந்திங்களும் 

இதைசல் கருத்தினைச்செவியினுள்ளுறத் 

அழுசென்அரைட்பனபோன் அதோன்தவே, (௫௩) 

ந தர் ப ரகசி க 

கார்விடக்க டசசணிக்கம் ணவ 

வா சடைப்புடை Cepia hens od 

சூரிசடாக்குலமெலாஞ்சூடினானென 

் விரயட்டதி தொடு திலகமின்னவே, (94) 

        

சங்கமா மென 
MF சாளவெண்ெ காடி. 

Orta Cuced முமலினன் முழுவ லுள்ளுதப் 
புக்கெனதிழைத்துமெய்மடாடித்தபோன்றவே(ட0) 

டநீதிசெய்வயிரங்கள் பொதியிற்பாடுற 
அ௮டீதமில்சுடர்மணியழலிற்ரோன்றலால் ' 
சந்தர் 'தோளணிவலையத்தொல்லைதாள் 

கோவை ட "பெருைமூக்சற்கோத், தன 

காவல்செ௫த உக்கை பினட்சாறீஅவ" 

ஏலரும்ேெ ச ஒதியின்டரியான்றவே. ட்டம் 

மாண்டபொல்மணியணிவலயஃவதீதெஜர் 

வேண்டினர்ச் குகவுவான்விரும்பிக்கர் நீபகம் 
சண்டுசவ்சகொம்மிடையீன்றசாமெனக் 
காண்டகுதடக்கையிற்கடகமின்ன வே. (டர) 

(௫௪) 

      

அன்டைபல*மகள்திளைக்குமார்பினில் 
கானிடைவி நிய தகையினாசத் தான 
Bolen Dee Pate விளங்குமேகத் அ 

வானிடுவில்மஐன வயங்கிக்கர ட்டவே, (௫௯)



கடட மணப்படலம், ௭௪ 

தணுகவுநிமிரவுசடக்கும்ஞானதத 
Rei hcl lena ge aps oP uss ses 
தீணிவருங்கருணைதன்க1ழுதீதித்சாகிகிய 
சமணியுமிம்ககரெனமார்பித்றோல் றவே. (௬௨) 

மேவருஞ்சுடரொனவிளங்காமாரீபிதூல் 
ஏவருநீதெரித்தினி துணர். மினீண்டெனதி 
சதேவருமுனிவருதீதெரிக்கலாமு கல் 
மூவருந்ீதானெனழுடித்ததொக்ததே. (௮) 

ர் 
ந் 

   
   

  

mero ORO aT ti FLO 

ஒற்றைமாமணியுமிழுகரபற்தனம் 
மதீறுமோரண்டமு மயனும்வம்தெழம் 
பொற்றடற்ீதாமரமையதீதயபோன்றதே, 4 (௬௨) 

மண்ணுற௮ுசுடரமணிவயங்கிகோவ்திய 
3௯ ஹணுுகருங்கடலதனைக்கைவளர் 

தண்ண்றப்பாற்கடல்சமீஇயதாமென 
வெண்ணிறப்பட்டொளிவிளங்கச்சாத்தியே, (௬௬) . 

சல ம்ஒருதரளமுநீதயங்கு நீலமும் 

அலம்வருநிமலுமிமம்பொத்கச்சனால் 
Hawa Heer sarod Hr ono Hedi oar + 
வலம்வு ருகதிமொனவாரரம்வீஃகியயே, ் (௬௪) 

மு்கைவிரிசுடசொளிழுதீதில் பதீதிவாண் ௮ Mf bs 
கொகைவிரிடட்டிகைச்சுடருஞ்சுற்கிடதி ழி 
தவக/புடைகாளெனுநீதயங்குவெட்யவலிர் 

கயிளவெயிலென தீதொங்களுத்தியே. 3 (௬௫    fo, 
A 

  

காசொதெண்ணிம$ களுலக்கைவினை 

ஏசறகிம்பரியெயிநிவெண்ணிலா பட 
வீ? ன்மசாவாயீவிளங்கு கிஃ்கொெ அஜத 
ஆளையையொளிகளாலளநிதுகாட்டவகே, (௬௬) 

  

இனிட்பா நீ அலகினையளப்பதெங்கென தீ ட 
தீனித்தனிதீதப்பனபோலுஞ்சால்யின 
அகனிட்பருநுண் வினைச் சிலம்புே தாலி கமலி 
டனிப்பருர்சாமரைட்பாதம்பற்ற வே. (௬௭)



தவ பாலகாண்டம். 
or Guage ( 

, இன்ன; ண்பன் உரவிடையயவரீக்கெலாம் 
'தன்னையேயனையதோர்கோலத்தாம்னொன் 
பன்னகமணிவிளக்கமலம்பாயதுள் 
அன்ன வர். சவத்தினைன நீதனீங்கென். (௬௮) 

    

| முப்பரம்பொருளி BG Bat (LP BEM LPS GS 

இப்பரநீ துடைதீ தவமாய் தமில் பத்தை 
அட்டனையப்பினுளமிர் தற் தவ்னையே 
தப்டனையொட்டனையுமைச்கடுவாண்ணுமோ: (௬௯) 

கிட 
பஃபதிஞயிசம்பசுவம்பைம்பொலுமீ ம் இங் 

எல்லைப்! |சிலஞெடுமண்கள் யாவையும்" = 

நல்லவர்கிகுதவிலஞனவிலு தான்மறைச் 
செல்வர்கள்வழுத்௮ுறதீதேர்வம் தேதினான். (apy 

॥ 

பொத்திரளச்ச_தவெள்ளிச்சில்வியச 

குத்த.துவயிசத்தினுத்ற ட்டது 
அ.தி ரவமணிகடருறீ தோற் LPs 

தொற்றையாழிக்கதிர்த் தேரொடெ rgsogs. (௭௧) 

நூல்வருத்சன்மையைநுனிஃகுசோன்மைய 
, சால்பெருஞ்செல்வியதருமமாதிய 
 சாலையுமனையனட ரவிசான்கொரு 
பாலமையுணர்் தீதவல் பக்கம்புண்டவே (௪௭௨) 

அலைிய(தோரிதேரினிலருணனில் தெனப் 
;பனிவருமலர்க்கணப்பாகன்கே ரல்கொளக் 
'குனிஓலைதசம்பி பண்ட் புண்டரிக சஆஃ 

தியபொத்கவரிகாலியச்சவேனனொன். கே 8) 

  

அமைவருமேனியானமகனாயே 
உ மைய அபன் க் Re senea sae 

ஆதிக் இல் சக் சாருக 
ப இமையவ சாயினாரிங்குளாருமே, (re) 

  

'வசம்புமுலனேவலி நினமாய்வின்றி தீ 
திரம்பயிலரக்கர்தம்வருக்கதீ தேய்வின்ற 
நிரம்பிய தெனக்கொடுதிறை 2 தேவரும் 
அசம்பையரீகுமாக்தொமொடன்மேயிஞர், (௭௫)



கடி மணப்படலம்; Bia te 

சொரிந்தனர்பூமவமசண்ண தாவிணா 
விரிர்தொளிர்காகுபொன்றாசவினம் ॥ 
பரிழ்சனரமகினைட்பருகினார்கொலாம் 
தெரித் திலர் இரு சகர்மகளி! செய்கையே: ௪௬) 

வள்ளலை ரறோக்கெயமகளிர்மேனியின் 
அள்ளரும்பூணெலாமிரியநிற்கின்ளுர் கதம் 

உள்ளனயாவையுமுதவிப்பூண்டவும்... ௯ 
கொள்ளையிற்கொள்கெனஃகெ, 04௪,5 ரபினே. wey 

வே 
எஞ்சலி ஓல்கத் அள்ளவெறிபடையாசவெள்ளம் 
குஞ்சரக்னாமாதீதிற்சு நறக்கெ ரற்றவனிருதீதகூடம் ் 

வெஞ் செத்தனுவலானுமேருமால்வராயிற்சேரும் 
செஞ்சுடர்க்கடவுளென்னத் தேரிடைச்செல்றுசேர்தீதான். ௪௮) 

இசதமாண் ஒ.மிரீதபின்னரிருமருங்கெண்டுகையும் 
டசத்ுமிளையகோவும்பரிநீதனரோநீதப்பைந்தார் 
வரதனுமெய்திமைதீரீமாதவரீத்தொழு நீதி 
விரதமெய்தீதாதைபாதம்வணிங்கமொ உரு ம் தவேலை, (எஸ்) 

இழ கன் த் க ல டை ததன் ல ல கட 
கர்ம ட்டன க்யிலவா் LD Mees 6 சத் & டய ர் ii (ole ட rool Loe 17 

முலையிடைமு இ ம்ட்பதி சேர் மேன் ம ந்க வ அரி மிளை தி திவ் yor 

அலைகடறீபிற நீ துமி க்வனியி as ல் Lb oa 
மலையிடையுஇக்கின்ரள்போன்மிண் பமதவில வந்தாள். (தய) 

(வேறு. 

தன்திவானவசொலாமிருந்ததம்பியைஃ 
Sie ங்கருங்கட றுவைப்பதீதோல்றிய 

     

           
   

மிள்றலங்கோதையாண்மாலைசூட்டிய 
வ்றினுமின்றுவ .தீதூகென் cpr Grire (அகி) 

ஒலிகடலுலகினிலும்பர்நாகரில் ₹ 

பொலிவுமற்திவள் பொற்பென்றாலிவள் 
மலிசருமணம்படுதிருவைவாயிஞால் 
மெலிதருமுணர்விதி என்விஎம்புகேன்ள- (௮௨) 

a 

Roatan ip, 

    

Qo GrdrePOur Outi Genadlar cy a cf dp abe os 6 ¢ 
ES 

(சேரீதிரமெளலியுக்தையலாளொடும்) 5: 44 வர இய ஈகி 
வந்தனலி மலரயன்வாக் சினாளூ டன் 

A THT DIGG Sorarta Gare a, (சா)



இன்த பாலகாண்டம். ச் 

நீ 2௪௬ cies Clearer fan bo வதியரி 
தோமீ os Be bs மார்பினர்சுந்ற சதொன்னெதி 
வாய்.ரீ.சரலவேள்விஃகுவ௫ிட்டன்மையற 
ஏய்நீதத.்்றருப்பையோடினிதினெய்தினால்- (௪) 

சண்லெம்விரிக்,அசத்கருப்பைசாத்திே ய 
விதி PORN அமென்மலர் 
தர் சாரிநீ Gs கு மேமூட் னன் 

பண்டு மறை தெறிடரவிச்செய்சனன், (௮௫) 
வே. 

மன் றவின்வ 8 மண கிவிசேகி 

வெள்றிதெடுந்தகைவீரனுமார்வக் 
இன்னணையன்னமெய் தியிரும்தாரீ 

। ஒன்தியபோகமும்யோகமுமொதீதார், (ச்) 

     

கோமகலீ முன்சனகன்ஞுளிர்தன் னீர 

மக ஊம்பொருளும்மெனதீ யன் 

மாமகடன்னொமேன் னுதியென்னாத 
தாமரையன்னதகடக்கையினீமிற்தான்- (அள) 

 அ்தணராரியருங்கலமீன்னார் 
தந தபல்லானை இஸ மு டிமன்னர் 
 தகனைவானவர்வாகச் ொலிவோறு ® 

முதீதியசங்கமு மங்கினரமாதோ. (௮௮) 

வானவரீபூமமைமன் னவரீயபொதீூ 
ஏனையரீ தாவுமிலங்கொளிருதீ தம் 

தானகு சாண்மலமென்திவைதம்மால் 
மீனகுவானின்விளங்கியதிட்பார். (கிப் 

கெய்யகசனற்றலைவிரனுமநீராள் 
மையம் திரு நீறும் வ ஜஸ் ங்கா 
தெம் ப।யமடையான்கிய ர்வைய 2 சரீ. ந்தான் 

சையறளி ஈக்கைடக்கைபிடித்தா ஜி Gor, (#9) 

thy gh & srararG C@ டியைவேள்வி 
ல்க வக்தனல்ஞும்வருபோதின் 

உடம்படுசச்தையண் பமாபிறட் பின் 

டடம்புயிராத்தொடர்கின்றதையொத்தாள் ள் (௬௧) 

 



கடட மணப்படலம், STE 

வலங்கொடுதியைவணங்கினொவர்து 
பொலம்பொரிக்சழ் பெய் பொருண்மூத்தி 

இலங்கொளியம்மிமிதித்தெதிர் நின்ற 
கலங்கலில்கத்னெரு நீ ததிகண டார். (௯௨' 

    முத்கியமாதவாதாண் முறை மு ன 
கொழத்றவனைக்கழல்கு ம்பி திம் 

பொக்றொடிகைக்கொடு, சன்பானைபுல்காவி. (௯௬) 

ஆரத.தீனபேரிகளார், தன சங்கம் 

{isso தாலி மறையார்தீசனர்வானோ 

அர்தீதனபல்கலையார்தீதனபல்லாண் 

டார்கதனவண்டினமார் தீதன வேலை: (௯௪) 

கேகயலீ மாமகள்கேம்களர்பாதம் 

SIND opL1008 Oi ASE S grater VST 

அயதனல் னையு தீ றுணைசூழூற் 

அயச்மித்திலாகாடோழ்லோமம், (௯௫) 
௬ 

படட ரி 

அலினமுமன் வீர SOc eerie ரிதீதாள் 
சென்னியனை 5; sero S15 நீதையுவற்தார் 

கன்னியரு நீததிகாரிகை காண 
நன்மக ணனுஃகிவணல்லணியென்ளுர். (௯௬) 

சங்கவளைக் குயிலைத் தஜிநின்ருர் 
அங்கணனுக்குரியாருளராவார். ~ 

பெண்களினிப்பிறரெொஙகுளமன்ளுர் 
கண்கள்களிப்பமனங்கள்களிட்பார். (௯௭) 

ஈண்ணிலகோடிபொன்னெல்லையில்கோடி. 
வண்ணவருங்கலமங்கையா வெள்ளம் 
கண்ணகணாடொகொசுயரீதாகம் 

அபெண்ணினணங்களையாள்பெறுகென் cpt. (a) 

தாத்கடலன்னவற்தொத்கடனெக்கி 
5 பன த்தவளோடும் மாற்கடல்& ல் க்குவளோடும் 

உரற்கடல்போற்கருணைக்கடல்பண்டைப் 
டாதிகடலன்ன தொர்பாயலணைதீதாரல்- ௯௯) 

 



Cor CIT SM cit Ltt 6 

பங்குனியு Pion OF Led ae Lr 

தங்கணிருக்விலாயிர ராடச் 

' சிங்சமணதீதொழில்செய்ததிறத்தால் 

 மங்கலவங்கெதிட்டன்வகுதீதான். (soe) 

ஸூ வள்ளறனகளையேழு்சடமக்கும் 

ன்ளித்த 
அள்ளன்மலரீதீதிருவன்னவர்தம்மைக் 

'கொள்ளுமெனத்தமரோடுகுறித்தான். Gs) 

   

  

எள்ளலில்கொ poug 

சொயப்நிறைதாரன்குசத் அவசப்பேர் 

தெய்நிதைவேலவனீ மங்கையர் தேர்ந்தார்” 

ஸைதிறைகண்ணியரி வானணுறைநீரார் 

மெய்திறைமூவரைமூவரும்வேட்டார். ் (௧0௨) 

வேட்டவர் வேட் டபின்வேற்தனுமேனாள் 

கூட டிய 2 திகொததிலனல்லால் 

ர்ட்டியமெய் ப்போரு சியாவுள வெல்லாம். 
பஞ்சி 

Cae’ aL ERS ii வேட் ஆட வம வகை ன வலி நீதான (க 0௯)   

சய நீதளவிஉஃலதொரின்பறுகரீந செ 

ஆய்தீ அணர் கேள்வியருந்தவரோடும் 

G ag தீனுமதீ ரசா வைகனன்மெள்ளதீ 

தேய்நீதனறாள்சிலசெய்ததுமைப்பாம். (20௪) 

உ௨-வு.கடிமணப்படலம்.முற்றும்அு இ ருவிருத்தம்| ௧ toe ௬] 

கம்ப நாட்டாந்வாரி திரு வ௲.களேசாணம். 

- ee BOD FEE EO MeL Steam 

௨௩-வது.பாசுராமப்படலம், 
ப 

   தரனாவதொர்வகையே.நனிசனகன்றருதயஇம் 

or pails ep.oC டாகமுுகர்ச்றவதீதாள்வாய் 

அனாமறை தெதிமாதவமுனிகோசேன்று$ kids 

பயோனான்வடஇசைவா qui பொன்மால்வரைபுக்கான். 

 



ho Sh OF LOLILIL_ Dib. & or fh. 

oy Cur தினின்முடிமன்னவனணிமாழகர்செலவே 

இப்போ அநமனிகறீ துணையெகுகெல் நினிதிசையா 
கைட்போதகநிகர்சாவலாகுழுவீந்தடி.க றவ 
ஒப்போதருதேர்மீதினிலினிதேதினனு£வோலி. (௨) 

தன்மக்களும் ஈமக்களும்நனிகலி கழல் தழுவ | 

  

     

  

டசி டபுள் ர் த ° ௮ 2 சு மன்மக்க பன்மக்களும்வயின் இமயப் தீ திடமிதிலைத் 
தொலிமக்களுமனமுக்சூயிா பிரிவென்பதொர்துயரின் 
உலிமைக்கடல்புகவுய்ப்பதொர்வழிபுக்கனன்மறவோன். (௬) 

ape Car sO Cp ipod drach (Lp cH U9) Boe ad Gea 

நன்மாதகருழைவார்மனம்தனிபில்செலதமிவே 
தன்னேர்புரைதருத.பியா தழுவிச்செலமஜைவாத். | 
மில்னேபரையிடையாளெ ரமிமினிதேகென் வீரன், ' (௪) 

ஏ௫ும்மளவயின்வநீ தன வலழமும்மயிலிடமும் 
காகமிமுகலியமுநீதியதடைசெய்வன கண்டான் 
நாகம்மல னிடையிங்குளதிடையூறெனதடவான் 
மாகம்மணியணிதேரொடுநில் ரனெதிவற்தான். (௫): 

தின்றேதெதியுணர்வாஜெருதிலைவாளனையஜையா 
நன்றோடமு,தரதோதடுவமா நீரயமென்ன 
கல்ஹேபுரைதோளானெதுபுள்ளின் குரிகொள்வான் 
இன்றேவருமிடையூறதுமன்ருய்விமிமெல் ரான். (௬) 

என்னும்மளவினில்வானஃமிருள்$கிடவொளியாய் 
மின்னும்படிபுடைவியெசடையாலிமழுவுடையான் 

பொன்ஸின்மலைவருன்ற அ போல்வானனல்கால்வான் 
உன்னு நீதழல்விமியானுரு மதிர்கின்ற Gar Be] ட (cr) 

    ஈம்பித்தலையெறிநீகறுகலமொத்துலகுலைய 
தீம்பித் துய்ர்திசைய னைகள் தள ககடலசலியா 
வெம்பிதீதிறிதாவானவர்வெருவுற்திரிதாவோர் 

செம்டொம்ிலைதரியாவயில் முஃவாளிகள்தெரிவாலீ. (௮) 

௬ o ரு 6 dv விஸ் 8முறவெல்றோபடிமேல்கீமுறவெல் மரா 
எண் €றியவயி/யா வையும்யட்ல a) TUL Clare மா 

ட கதியஞருநிட்பனலயபொழிகில் றனடமரைய 
a et க ௯ ரு ௫ ர், 

உ ண்சிக MO ea OCI aL CLR atl வியா தல் றடகருதேழ், (3) 

௨௩,



௧௪௪ பாலகாண்டம். 

போரின் மிசை வயெழுடன் ற தொர்ம௫வில் சிசைபுகைய * 
சேரின்மிசைமலைசூழ்வருகதி ? திசைதிரிய 

  

ன்! at சவடவைச்கனல்தெகாவானுறமுடுஇப் 
பாரில் மிசைவருலி ற தொர்படி.வெஞ்சுடரீபடா. (80) 

பாமிட் புயமுயர்திக்கிடையடையப்புடைபடரும் 
கூழிச்சடைமுட.விண்டொடவயல்வெண்மதிஜ றட 
அழிப்பு லெரிகானிலமாகாயமுமழியும் 
ஊ ிக்கடைமுடிவித்தனியுமைகேள்வனையொப்ப. (௧௧) 

    

அயிாசுற்தியக, ன்மாநிலமடையதீதனிங்டரும் । , 
செயிா சுத்றியயல டயானடன் மறமன்னவ i Save er 

உயிருநீறதொமரமாமென?ே வரராயிரமுயர்தோள் 
வயிரட்டணை அணியச்தொவெடிவாய்மழுவுடையான். Cr) 

நிருபர் £கெ ஈருபழிடதிறிட நிலமன் னவா்குலஞழும் 
கருவற்திடமருவ। ள்கொடுகளைகட்டுயிர்கவரர 

இருபத்தோருடடிசாலெழுகட லொத்தலையெறியும் 

     

குருகிஃஞுரைபுனலித்பகமுழுகிதீதனிரூடைவான். (em) 

கமையொட்பதொர்தவமுஞ்சழிகளுலொட்பதொ சினமும் * 
சமையப்பெரி தடையான நினை 2றிடைதகிரும் 
அமையத் தயாபறவைககினிதாரூம்வகைஏருச் ் 
அிமையக்கிரியுருவத்தனிவ/உஈ ரளிகடெரிவான், (௧௪). 

டட. 
சையம்புசிறிமிரக்கடல்தழுவும்படிசமைவான் 
மையின் கப மலை நாதியமழுவாளவன்வநறீதான் 

ரூ 

     

ஐபன்றனையரிதிற்றருமரசன்ன கண்டா 
வெய்யன்வாதிதிதிஆல் னள கொலெனவெய்் அுமேல்வை. (௧௫ 

பொங்கும்படை ப்ரி யக்கிளர்புருவங்கடைதெ 
வெங்கண்பொதிடதற க்கட அருமேறெனவிஆ 
ங்கம்மெனவுயர்தேர்வருகுமரன்னெதாசெவ்ளுன் 

அங்கண்ணரசவனும்மிவனா ரோவெனுமளவில். (௧௬) 

    

காசன்னவனிடைவ்தினிகாரா ஊடரிலான் ஸ் திம்ப ட 
   

   

விரைரொம் முடி படிமேலுறபடிமேலுறவிழலும் 
கரைசெ௫தீல்லை யானெடிமுடிவின்சனல்காலவான் 

"ல் க£உபடவீரன தெதி நின் சியைமொ and (௪௭,



பாசுராமப்பா_லம், ௧௪௫ 

இத்றோடிய சிலையின் நிமதிதீவன்னினியானுன் 

   

  

    

  

படொத்றோள்வலிநிலைசோ ig புரிஹ்னசையுடையேன் 

செத்றோடியதிரே LT GIR Os 2௬ கவுன் டையே ச 

மத்ஜோர் பொருளிலையிங்கசென்வவெ.லி ஊனனுர£வோன். (6௫) 

அவளன்னஅபகரும்மளவையின்மன்னவனயரி வான் 

புவனம்முழுவதம்வென்றொருமுனிவற்கருள்புரிவாப் | 

வனும்மனினரிதிஃமல மானி, ராபொருளோ 

Dei Dy மென gud aged persist 18 salads cpt, ( ade) 

விளிவாரீவிளிவ அதிவினைவியைவாருமையலி ஜோ । 

களியாவிவனயாகின்றனவுளகவோகன ஓ மிருப 

ஒளிவாய்மருவுடையாய்பொரவுரியாரிடையல்லால் 

எளியாரிடைவலியார்வலி௦ Mii eo Gasol sek pet (20) 

பண் ae சிப் ஈசி 

மடையாயிதுகி௲நீயெனத௬ளுக் 

ஞிலகேமையுமுடையாயிதுதவிசாய்    
பிவார்கடல்புடைசூஃபடி ரபாலரையருளா 

முனிவாதினைஞுமினிகில் ஐ தமுறையேவெனமொழிவான். (௨௧) 
gn 

wae. 
புறனின்றவரிகரும்படிதடுவின்றலைபணரா 5 

கிறனின் அயர்வலியென்னுதொர றீ ன்றகுசெயலோ 

அதனிவிததவிலேதின்வயர்புகமெ ரன்றுவதன் மே 'G 

மறனென்ப அமததோ னிவ சிவக வலை (௨௨) 

  

   ன்ல் sGanp anesch ened Sgurtars aii ou} OLOGY 

உல்தீதோடெடிர்தோளாயெனதுறவோடுயிருகு Barbi 

நிலதீதோடுயரி சவ ஒஸ்ரீதெடியாபுனதடிே யன் 

'கலத்தோடறமுடியேலிஅருறைகொண்டதினனென்றுன்(௨௩) 

ஒலி ளாவடி.விழுவரனையுமிகம £ஈவெரிவிழியா 

பொன்னார்கலையணிவானெதி£புகுவ ரனிலையுணரா 

தின்னாலொருசெயலில்மையை நினையாவுயி! தளரா 
8. a ° a o oO பின்னாலயரீ ஏறும்வாலாவெனவெப்துற BPD Cap er. (௨௪)



கஸ்ர் பாலகாண்டம். 

மானம்முடைமூடிமன்னவன்மஇே காரிவறன் மதியால் 

தானநீ நிலையுஅவானுஅவினையுண்ட௮ு விரான் 

   அனம்முடையுமையண்ண ம தா இலைதான் 

ஊனம்முளததன் மேனிலைகேணீயெனவுரைப்பால்- (௨௫) 

ஒருகால்வருகதிரா மமனவொலிகால்வனவுலையா 

வருகாரீதவம்வட மேருவில் வலிசால்வனவையம் 
௩ அருகாவினைபுரிவா ணளைன*லைமைவ னதாம் 

இருகார்முகமுளயாவையுமேலாகனமேளனாள். (௨௭8) 

மவ று, 

ஒல்தி ஊயுமையாள்கேள்வனணுவந்தனவ்மரிறையொன்றை 

நின் அலகளத்ததேமிதெடியமானெதியிற்கொண்டான் . 

என்றி துவணர்ம தவிண்ணொரிரண்டினும்வனிமையெய் அம் 

வெல்நியசியாவதெல்றுவிரிஞ்சனைவினவவ மாள்: (௨௭) 

ள் 

சரி அதசேவர்தங்கள்சிர் தணிெயெல்ட்ண்லி 

(வேரியங்கமலீ தோனுமியைவதோரீனிதய தீதன்ஞல்ச 

யாரினுமுயர் ர்தமூலதீ தொருவராமிருவரிதம்மை 

மூரிவெஞ்சலைமேலிட்டுமொய்யமாமூஃடிவிட்டான். (௨௮) 
aw gm ச 

ணக ரு 

இருவரு மிரண்டுவில் ௮மேதிசினருலகஃமேரும் 

வெருவரதீதிசைசள்பேரவெற்சனல்பொயங்க மெல்கேல் 

செருமலைலிறபோமழ்இத்திரிபிர்மெரி த தீதேவ ன் 

    

2 

வரிசிலையித்றசாகமதீறவன் முனித் அமன் னோ. ro) 
ப பக 4 ter ௪ 

4 ம்... oo % 4 க்" ட ழ் 2 ப்ட் Bie |e as Pe வரீவிலக்கவல்வில் 

  

நீட்டினலி றேவாகோன்கைநெறீதியிதிகண்ணன்ே வதீதி 

காட்டியகரியமாலுங்கார்முகற் தல்னைப்பாரில் 
ய 

ஈட்டியதவத்னெமிக்கவிரிகெற்மே fGen ener. (m9) | 

இரிசிகனெப் தைல பப வெற்தையுமெனக்குதீதற்த 
வரிசிலையி ஜி நீதொய்தின்வீர ங்ரூதியாயின்மனினரர் 

ஸ்ர ௫ ரளி ட " a குரு வ்னஞெடொட்பாரில்லையான்கூதிதீதபோரும் 
பரிகலெனின்னேடின்ன பல்வ கேட்டியென்றால். (௬௧) 

   



பரசுராமப்பா Adin. Bor ot 

உஊளனவில்லிறுதீதமெரப்ம்பைகோஃனாவ லூக்கமல் முல் 
கணிகர், 

மானவமத்றுங்கேளாய் வ Bats யுடைய அம்பால் 

rroor LA o)ad 5 தை .றதிகனொதின ணை மலி னோர் 
‘ 

தானவனனையமல்னன்கொல்லயான் எலித் ௪ a.8 Ce. (௬௨) 

Lp Gey ஹைமைபாரின்முடியுடைவேர்தையெல்லாஃ மேமவழேமுறை P-L} POS 
(2 வழு முவில்வ ரயால்வே றக்களைகட்ட ௮ wal 

த வெழுரகுருகவெள்ளதீ துறையிடைமுூலயி vcr hens s 

sracss.cveCom i$ Cron gone. 626 YLT Seb. (௬௩) 

உல கலாமுனிவ De pes en oucmsowur@s arc போந்தேன் 

அ௮லன்மாதவங்கள் செய் ச்சர வரையிருக்கேனுண்டை ச் 

இலையைநீயிறததவோசைசெவியு௦சதிவகீதேன் 

லைகுதிவன்வல்லையூரகில்வாங் கடி 8 தீனுவையெலி ரூல். (ஈஸ 

எல்றனனென்னதின்றவிராமனுருஅவலெய்தி 

வ்ஜெளிர்யுகத்தைதாரணன்வலியிஷண்ட மூவா முகித்தனாக்த © 
Claystr al 2 0 alas coré ls 7 OS sett a8 a7 061 OGM abn Lb 

அன்றிருஞ்சடையோன exe SC Sr or pans இச்சொல்லும். (௬௫ 

150s; கரசையெல்ல ரம்பொன் ஒவித்தனையெல் ரும் 

வேதவித்த சாயமேலோலி மைந்த னீவிரதம்பூண்டாம ud 

அதலிற்கொல்லலாசாதம பி தயமைட் ப்பதன்றனால் 

ning ௫$ுகிலக்கமாவூம்புதவிரைவினெய் ரன், (௬௬) 

பேறு, 
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