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கம்பநாட்டாழ்வார் 

   

  

த் ர பட க்கோசசணம் 

ஸ்ரீமதீகம்பராமாயணம்,. 

நாஷ்சாவறு 

ஷெடி -கர்ண்டம், 

மு.தலாவஅ-பம்பையிப்டலம்; 
காப்பு, 

மூன்றுருவெனக்குணமும்மையாமுதல் 
தோன்றுருவெவையுமிம்முதலைச்சொல்லுதற் 
கேன்றுருவமைழீதவரிஓ 
சான்௮ருவுலகனுக்கு நத 

  

   aa யினான். (6) 

சேன்படிமலருசெல்கண்வேங்கைமாத் 
தா வ்படிகின்தஅதெளிவுசான்தறு 
மீனவண்படிமேசமும்படி5அவீங்குநீர் 
வான்படி.நீ.துலகடைக்கடரநீதமாண்பத (௨) 

ஈர்ர்தறாண்பளிங்செனத்தெளித்தவிர்ம்புனல் ழ் 
பேர்.நீதொளிர்தவமணிபடரீர் தபித்திகை 
சேர்ந் தழிசேர்றி தழிதிற2ைச்சேர்தலால் 
ஒர்றீதுணர்வில்லவருள்ளமொட்ப.து. (௬) 

குவாள்மனித்தீட,ச்தொழும்பவள தீ9திவர் 
கவானரசன்னமும்பெடையுங்காண்டலில் 
தீவாதெலவொனகர்சமபங்கு மீனொடும் 

    

உவாமதியுலப்பிஐ கீத்தொரட்பது. (௪) 

ஒதற்ருலகமுமுயிர்களிவகளையும் 
வேதபாரகரையும் தாள் 

*தம்விற்குவரியைச்செருக்குமாறொரு 
Ener send oS cee om gp. (@) 

பரக திட்



இஷ்துந் BN SW CSL ID, 

இ இபகுசாசர்த
மிருக்சைய் 

சென 
சதெபதோர்காட

்பெதெனினுங்
கேறக் 

கற்பகமனைய பிஞர்காட்டிய 

சொத்டொருளாம
ெனத்தோன்றல்

சான்றபது. 

(௯: 

களனவிலன்னமேமூகலஓகண்ணுகளன் 
தளமலர்ப்புள்ளொ கனென்னசோர் 
சளெவியென்றதிவருங் எர்ச்சித்தாதலால் 
வளதகர்க்கூலமேபோலுமாண்பழு. (௪) 

அரிமலர் ப்பல்சயதீதன்னமெங்களும் 
புரிகுமல்புக்கிடம்புகல்இ யாழ் 
திருமுகசோக்கலறீ_துதிர் தமென் 

தெரிபுருவனவெனதீதோன்றுமீட்ட. (௮) 

காசடைவிளஃகியகாட்டுச்தாயினும் 
மாசடைய்பேதைமையிடைமயக்கலால் 
ஆசடைதல் ௮ணர்வனையதாமெனப் 
பாசடைவயின்றொ.றும்பர நீதபண்பு- (௯) 

களிழிபடாமனத்தவன்காணிந்கம்பெலும் 
கனிசிபடாமொழியவள்வி களெனதீ 

அளிக் டாசதயனங்கிப்பச்சோருமென் 
றொ டாதாயிடையொளிக்கு Bex gi. (௧9) 

சகுமைபடுமுத்தமுங்கலுஜிக்காரீமத 
மமழைபேேசளமுமணியும்வாரிசேர் 
இஷழைபடர்ழ்தனையநீசருவிழியய் தலால் 
ரூழைபடுமுகத்திய/கோலமொப்ப் ல. (ae) 

  

   
    

பெர்ங்குவெங்கடகரிபொதுவினாடலித் 
கங்குலினெதிர்டபொருகலவிட்பூசலில் 
அங்சதொம்தலடியவிலையினாய் வளை. ஆஸ்ை 
மங்சையரீவ9யெனவருர் மெய்யது. க ஆ (௧௨) 

விண்டொடரீசெடுவசைத்சேலும்கேழத்தின் 
வண்டுளர்,ச௮மதமழை புமிதிடலாம்" 
உண்டவர்பெருங்களியுறலினேதியர் 

  

     

nih Sepia niet oo | 

பூரியரொருவிப்குதீசவேன் சா



ரிைபப்வட் ஸமம். 

தர்ீகிலகிளவிகளொல் ஜரொடொய்பில 
சோர்விலவிளம்புடட்டுவன் ௮௫ன் ற ௮: (er) 

கானுயிருற 2தனிதழுவு படையை 
ஊ:னுயிரீயிரிதெனப்பிரிம்சவோதிமம் 6 

உவானரமகளிரீதம்வயங்குதாபு தீ 
£ச.லு ௫௦ லையை ச்செவியினேழ்ய தி. (கடு ] 

அச.நிடதரியமால்வரை நின் தீர்தீஇிம் 
ஆகிவிரையகிஐரசமாதியா 

esr Ata r sic ome hen T & வெர்ண்டளச் ஈ 
Cae AO ug atu) 6 Ae |! (௪௬) 

   
ஸுவ லகர? 

வறு, 
மவ்வி தோக்கியரிதழ்திகர்குமுகக் த.சச்தேன் 
வவ்ஷீமாதீதரிதீசளிமயச்கு அவக 

எவ்வநீங்கியபிறட்பிஜஞேடி.றப்பிவையென்னக் 
கவ்வுபீனொடுமுழுகுவவெழுவனகரண்டல். (௪௭) 

கவளயா ன்ஞாற்க ரீ ககச்கடிநறுங்கமலதீ 

conte arc mans பொன்தளுவிகல் கசத 

தவளவன்னங்கடஉர ரடைகாட்டுவசெங்கண் . 
குவளைகாட்முவஜவரிசம்காட்டுவகுமுதம். (௪.௮) 

பெய்கலன்களினிலங்கொளிமருங்கொடுபிதம* 
வைகலும்புனல்குடைபவர்வானசமகளிர் 
செய் சையன்னற்களேத்தியசேடியரொன்னம் 
பொய்கையனங்களேச்திய பூங்சொம்பரபொலில்( 

ஏ.இநீர் மலிடையிடையெதிதீசலித்படிகம் 
டோலும்வாரீபுனல்புஞுரீ.அளவாமெனட்பொக்க 

அஅ.மீல் கணமஞ்செனவலம்வரவஞ்சிக் 

கூலமாமாத்திருஞ்சிறைபுலர்2 துவகுரண்டம். (௨௦) 

அ பக்கத்தி சனமணிநிமலடையப் 
டங்குபெற்றெலிரட அமராகதிதொளிடமப்பக் 
கங்குலும்பசஓம்மெனப்பொலிவெய்தூகரைய 
மங்சைமார் தடமுலையெனப்பொலிவனவாளஎம். (௨௪) 

அக்தர் See Wr என்ன் காய் வப வது 
நிலை சட? இியதிரை தேரர் ரவன நீராய் 
eof p: _dedictwas ger Qian wader’ 

ர 

பொலிவுடைத்தெனத்தேலாசள்புகம்வன போ ம். |



& கிஷ்டத்சாகாண்டம். 

அன்னதா கியவசன்புனதிபொய்கையையணுடக் 
சன்னியன்னமுங்கமலமுமுதலியசண்டான் 
தன்னினீங்கெதளிரியற்குருகெல்றளர்வான் 
உன்னுரல்அணர்வொடுங்கிட3்புலம்பிடஇற்றுன். (௨௧) 

வன. 
சியாசமணிச்சால்வாரிபேமடவள்னல்சாளெச்சகேதி 

pilus eel. Sz rofl cde orp not § sun gi$seC aur hi 
எரியாதின்றவாருயிரும்கிரீந்ெலிதிசையன்றோ ட ரு 
பிரியாதிருந்தேற்கொருமாத்றம்பேடித்பூசல்பெரிசாமோ.(௨௪ 

வண்ணந் சாமரைமலரும்வு வளை ராண்மலரும் | சாய் 
புண்ணினெரிபுபொருரெகுத்் பாதிபுமருநீதிற்தரும்பொய் 
சண்ணுமுகமுங்காட்வொய்வடிவுமொருகாற்காட்டாயோ 

“9 sce ogy ஜென்விலல் துதவாவலோபினருமுயர் நீதாரோ: (உட) 

விரிச்தகுவளைசேசாம்பல்விரைமென்சமலங்கொடவள்ளை 
தாற்சங்செண்டைவராலாமையவென்தித்தசையதமைதேரக்க 

க் es க 3 ° மருந்ீதினனையாளவயங்களவைநிற்கண்டேல் வல்லாக்கன் 
௮ருதீதியகல்வான்9ந்தினவோவாவியுமாத்தியாமன்றே. (௨௬) 

ஒடாநின்.றகளிமயிலே சாயுற்கொழதுங்கெபள்ளழிர்ு 
கூடாதாரிற்திரின் றநீயுமாகங்குளிர்ரீதாயோ 
சேடாநின்றவென்னுயிரைதீதெரியக்கண்டாய்டு நீதையுவந் 
தாடாநின்றாயாயிரங்கனுடையாய்ச்சொளிச்குமாறுண்டோ, ( ) 

அடையீரெலீலுமொகுமாத்தமதிச்சன யீரன்னத்தின் 
பெடையீரொன்றும்பேசரோ நிழைய தர்ற்கும்பிமைச்சோோ 
தடைநீரழியச்செய்.சாரேரடுவிலரதார்.சனியவ்ரோ 
டுடையீர் பகைசாலுமைசதோக்கியுவச் கின்றேனைமுனிவீரோ. () 

பொன்பாத்பொருவும்விரையல்லிபுல்லிப் பொலித்தபொலரீதா 
அதன்பாற்றமுவுல்குழல்வண்டெமிழ்ப்பாட்டிசைக்கு மீதாமரை 
எஸ் பாலில்லையப்பாலோவிருப்பாற ல்லரீவிருட்புடைய | யே, 
உன்பாலில்லையென்றக்சாலொளிய்பாசேஷிநுறவுண்டோ(௨௧௩) 

ஒருவாசசத்தைவாப்திறந்திட்டுதவாப்பொய்சைபுள்ளொடுக்குர் 
திருவாயனையசேதாம்பர்சயலேடெச்சசெற்ிடையே [வாய் 
வெருவாெதிர் feb pap gilts eo விழிச்செய்விச்கொழுங்கரி 
சிருவாயல்வாம்முகித்தகையும், pen Glew Clon Aug sear Cur. 

அலக்கனுற்றேத்குக் அதவும் சடைவுன் டர்ன்? Gle mig. ever arr 

ம்லர்ச்தெரழ் தட தைச்சாசேடத்றொல்றிலலையால் [[்



ர் 
] ர ட இ ப பட்டா பகா 

டங்க வைய வாபா கக oo ௪ ஸு ப orcad ர் % 

1௪. 4 ் 
ச Sia oo 

பொக்குண்டலமுங்கொடுங்குழையும் புனைதாழ்முத்தின் பொ 
20. 2 சாய்வினப்வ ச னும்பு சல க 

pa Bndeedee athe ie i அவர்க 7 

பு எபூத்தவிரஜ்ப அமம்பவளம்பூத்சவடிவாளென் , 
செஞ் ஸ் பூத்ததாமமாயினி லையம்பூதீ தாணிறம் Bes 

மஞ்சுபூசதமலர்பூச்சகுமலாள்சண்போன்மணிக்குவளாய் 
தஞ்சுபூச்சசாலென்னசகுவாயென்னை லிவாயோ, (க்ஷ) 

| Cog, 

ach pur ait eee னடவிம் 
கொன்றைவூயிட்புறதிதவைகறியான் 
பொலன்றயா தம்புகல்கிலைழடாலுமால் 

வனண்றயாவிலியெல்ன வருந்தினான்: (mab) 
வாரளித்தமைமாட்பிடிவாயிடைக் 
காரளிக்க இழிக்கருங்கைம்மலை 

நீரளிப்பதுசோக்கெனின்றனன் ? 
போசளிக்குப்பிறர்தவில்லாயினனை, (௬௪) 

‘@ 

ஆண்டவள்ளலையன்பெனுமாரணி ் 
புண்டசம் பி Ge Sabb ars 
சண்டிரும்புனறோய் ர் தன்னிசையென 
நீண்டவன்சழரும்தெடியோயென்றான், (௬௫) 

அரசுமவ்வழிநின்றரிதெய்தியத 
திரைசெய்திர் தீதமுன்செய்தவல்ண்மையால் 

வனரைசெய்மாமதவாரணமாணுற | 

விரைசெய் பூம்புனலாடலைமேயினான் (௬௯௬) 

நீத்தநீரினெடியவலீமூழ்கலும் 
இதிதகாமத்தெறுகதிாச்இபினல் 
காய்தீ தட்ட | க்கருல்கம்கம் யன் 

தோய்த்ததண்புனலொத்ததத்தோயமே, | (ae) 
Gain. 

ஆடினானன்னமாயருமறைகள்பாடினான் 1. 
நீடிநீர்முன்னை நானெறிமுறையி ன மிதாள் ் 
சூடினான் முனிவ 5நீதொ சர்சொலைவாப் 
மாதொலவி gai Blan Gan tl of G bene Senshi: | (௩௮ ) 

5 REE 3a gne 8 4A? ஸ் 
ச௪நீதவார்கொங்கையாடனிமைத | 
சரீதியாதொந் அதேய்டொ waar she ட்ட 

இர்,தவானு;ர்.தவானெரிகதிரிஷ்னென மகதி வீட (௫௯.



த்ர கிஷ்கி நதாகாண்டம். 

Caw. 

வொடும்ளெவிர வு a பொழில்கள் 
Be Oa bette Be oor Baffles cir 

சாவெர்டுக்வெமயில்கணடமொடும்னெகுயில்கள் 
கூலொடும்கெயிளிறகுரலொடுங் கெகளிு. 

மண்டின்றனநிலையமலை அயின்றனமவில் 
பண்டுயின்றனவிரவுபணி அபின்றனபகரும் 
விண்டுயின்.றன்க அம்விழி ஐயின்மன பழுதில் 
Soir Bus Hao tg. piled டல 

பொ Beri Bugeriajen tba 

பங்கமுற்தனேய் க ரிக ப்படி 
சல்குலிழ்த_துசமலமுகமெ0 ட்ட 

வெங்கதாக்கடவுளெழவிமலன்வெர்.எயரினெம, 

சாலை யேசடி தவரவேடுஞர்கடல்கவினு 
சோலையேமலைதழுவுகான நீணெறிதொலைய 
அலையேய் துழனியகனாடரார்கலியரு த 

G HreCanjeor@euscyervartes a Oech (a 

முதீலாவது- பம்பைப்படலமுக், நிந்று. 

௨-வது( அ௮னுமப்படலம. 

எம்.தினாரீசவரிசெடிசேயமால்வமாயெளிதின் 
சொய் சோர இகய் வரவேற் 

    

  

செய்வதோர்கிலீதீவர்சடெவ்வராமெனவெருவி 
உட்௮ு,சாமென ஈவிஜேடிஞ$ீமஸமுல மயின், 

காவின்மாமதலையிகர்காண் மிகச அவுடைய 
வாலியேவலின்வரவினாரீகடாம்வரிசிலையர் 
நீலமால்வரையனையர்நீதியாநினைதொஒன 
மூலமோர்கிலர்மறுகிே யாடிஞரீமுழையதனில், 

தாசதிலின்மறாவு காமமாருதியைமூதல் 
விரசோழால்கசன் பெருமாள் வாவைத்கர் 

ஞெருபத்மோடுதல்புரிய 

  

மானை தாசெல்புரிகரவாலியேவலின்வருதல் 
ஆனவாறெளம்றுயொவிசோரீநிலையர்தொடர் 

(௪௦) 

(es) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(5) 

(=) 

(ஐ



oo) GONG Lh. Oth, at 

ஏனைவானரர்சிலருபேகமாமுழையில் முழு 
ஞானதாதரையதிவிஞடிமாருதிமொழியும், } 

அவவிடத்தவர்மறுயெ ; சிசெஞ்சழியமைதி 

வெவ்விடதீதினைமறு Ce ர்சானவர்வெருவல் 

த்ய்விடதீநினித er AS 20s, de._ojQoren 
இப்விடத் திக்ைரு மினஞ் சலென் திடையுதவி, அத் (ட) 

அஞ்சனைக்கொருிறுவனஞ்சனக்கிரியனைய 
Pete Blk Gus NGA ig மொ | 

வெஞ்சமத்தொழிலரீதவமெய்யர்கைச்சிலையரொன 
செஞ் சயிர் தீதயன்மறையநில் ௮கற்பினினினையும். (௬) 

(௪) 

தேவருக்கொருதலைவராமுதத்றேவொனின் 
ஞூவர்மத்திவரிருவர் மூரிவித்கசரிவனை 
யாவரொட்பவருலகலியாதிவர்க்கரியடொருள் 
கேவலத் இவ நிலைமைதேர்வதெக்கிழமைகொடு, (௪) 

சித்தையித்சதி.த_தயர்சேர்வுறத்தெருமரலின் 
தொச்தயர் 2 தனல ரனையர்ரோவுறச்சிறியரலரீ 
அறத. ரதீதிமரரலர்மானிடட்படிவர்மயல் 

சிரீதனைச்குரியடொருடேதேற்கு அநிலையர். றட ( ak 

தருமமுறீ.தசவு.மிவரீதனமெனுற் தகையரிவரீ சரீர 
கருமரும்பிறிதொர்பொருளி யன்ற அகருஇன் 
அருமருநீதனையதிடையமழி எத்தினை 
இருமருகங்கிறுநெடி துதுருவுகல் றனரிவர்க ள் (௯) 

சதமெனும்பொ தமையிலர்கருளேயின்கடல யூர் 
இதமெலும்பொருளலதொ ரியூலபுணர்ம்தில வர்கள் 

௪தமன ஞ்சு௮ுநிலையர்சருமன் ஐ சுறுசரிதர் 

மதனனஞ்சு௮வடி வர்மறலியஞ்சு.றுவிறலர். (se) 
. Cwm. 

என்பனபலவுமெண்ணியிருவலாயெய்தசோக்க 
OF ee Neo aC are 

முன்பிரித்தனையர் மழுவ்ஸி னென்னதின்ரான் 
தள்பெருங்குணதீதாத்தி (ததவ சொட்பிலாதால். (ea) 

ட 

கன்கன்றுகண்டவன்ன தளி எழவு சறுண்டேழ்வாய் ச் 

மின்கன்றமெயித்றுக்கேரிவிிேங்கையெலி நினையவேயம் 
பென்சென்றுகாதல்கூ£ட்டே Lege hs Gs he Ss» 
Classi eet or Bet Oa ober oll Bis Je ayenir wicouor, (௪௨) 

  

     
   

     

  



Sy கிஷ்கிந்தாகாண்டம், 

மின்முதற்பறவையெல்லாமணிநிறத்திவர்சண் மேனி 
மவயிலுதற்கிரங்கிமீதாவிருஞ்சிறைப்பர்தர்வீசி 

இய எயில்வருத்தெம் அகின்றவினமுடிச்சணங்களெக்கும் 

டயில்வுற2 வலைச் சிட்பயப்பய2 சமுவும்பாங்கர். (௪௩) 

கா யெரிசன துங்கற்கள்கள் சாடைமலர்களேயோல் 
அயசெற்கமலபாத ர்தோய்தொறுங்குமை நீ் Cer ego 

Curler hoes ero நமரஜஞெபெலஅமெல்லாம் 

சாப்வுறநீ்தொழுவடபோலிங்கிர்களோதருமமாகார், (௪௪) 

துல் ப்னைத் துடைதீ * மாயதீ்தொல்வினைதன்னை நிக்கித 
508 புலத்தல்.றிமீளா தெறியுப்க்குர்தேவரோதாம் 

எல் பெனக்குருகு லீ றசிவர்கலி றதளவில்காசல் 
20 ப்னும்கவதியிலலையடைவென்கொலதிதறேரீறேல், (௧௫) 

இவ்வமியெண்ணியாண்டவ்விருவருமெடீ லோடும் 
செய்வழியுள்ளதீதாறாநீதெரிவறவெதிர்சென்றெய்திக் 

கவ்வையின்றாகறுங்கள்வர( ௨வனச்கருணையேகனும் 

, வழிநீங்கியோய்நீயாரொெனவிளம்ட அற்றால். (௧௬) 

மஞ்செனத்திரன்டகோலமேனி சீரமசகளிரக்செல்லாம் 

தஞ்செனத்ீதகையவாகிறளிரிரும்பவிக்குததேம்பாக் 
ag மொதீ்தலர்நீதசெய்யகணை ty @ar jhe CagsD 

TO € a ப 

அஞ்சனைகயிதறிலவந் வதனா உழ மனுமலேன் (ல. (eer) 

இம்மலையிரு நீ துவாமுமெரிகதிர்ப்பரிகிச்செல்வன் 

செம்மலுக்சேவல்செய்வேலிறேவழ ம்வரவுதோக்க 
விம்மலுற்றனையனேஉவினவியவ ர்தேனெலி மூன் 

எம்மலைக்குலமுமீதாழவிசைசமந்தெழுந்ததோளான். (8) 

Lor) mln மைதீதலோடுப்வரிரிலைக்குருசின்மைநீதன் 

தேநற்றமுற்நிவனினுங்குசெவ்வியோரின்மைதேறி 
அர்ற ஐ.நில றயுங்கஉவியமைதியுமதிவுமெல் gris 
வேற அலமயிவனோடிவ்லையாமெனவிளப லந்றான். (௪௯) 

       
. சவி வத பல்பு இல்லாதவுலகத்தெங்குமின்்களிததள் கூர் 

கலலாதசலையும்வேதக்சகடமே தித்து அரிகாட்டு [ன் 

“சொலலாலேதோல்றிற்றன்றே பார்கொலிச்சொல்லின்செல்வ 

வில்லார்தோளிளையவிரவிரிஞ்சஜே விடைவலானோ, (e.0)



௮னுமப்படலம். 
௯ 

ாணியாம்வடிவமன்அமற்தி
வன்வடி.வமைற் 5 

பாணியி்வுல்குக்செல்
லாமென்னலாமாற்த ற்கேற

்ற 

Cea யர்பெருமைதல்னைச்சிக்கற தீதெரித்ே தன்பின்னும் 

சாறு திமெய்ம்மையென்அத
ட் 9குச்சழதிக்கண்ணன்: 

(௨௧) 

மத்றுமிவ்வுலக த.துள்ளமுனி
வர்வானவர்களாரிச் 

சொத்திறமுடையார்மத்றை
ச்சுருதியின்றொருகி 

4 

முநிறதிதருமிம்மாணிமொழி
க்கெதிர்முகி? 22 ய 

பெற்றியர் மூவர்க்கேயும்
பேசாத்றலரிசென்௮ன்னு:

 (௨௨) 

எல்வழிமிருத்தான்சொன்னகவி
குலத்தரசன்யாங்கள் 

அல்வழியவனைச்சாணுமருத்த
ியாலதுசவர்கோம் 

cite 

இல்வழிதின்னையுத்றவெமத்
தினியென்கொலென்ன குரானை ன் 

க செல்வழிபுள்ளத்தோனைக்காட
்டதிதெரியவென்றுன். oS

 

    

   

மாதசப்பெரருப்போடோங்வெசம்
பிலாவுல9ன்மத்திட் 

பூசாப்புயத் துவிரர் தம்மொக்கும்புனிதரி
யா 

ஆதீரி தீதவனைக்காண்டற்கனு
 இனீரொனவ்னினன்னான் 

தசவித்தமையச்செய்தசெய்சவச
்செல்லதன்சே. (௨௪) 

இரவிதன்புதல்வன் றல்னையி நீ
திரன்புதல்வனென் னும் 

 ரிவிலன்றேப்போந் தபருவச
த்கொருவனாகி 

௮ருவியங்குவ்நிலென்ே னா
டி.ருறீதனனவல் பாற்செல்வம் 

உருவதோரமைவின்வத்திரீவரையினு
ம்வளர்சீதசோளீர் (௨௫) 

டுக்சலிலுலசமியாவுமுவத்தன
ருசவிவேள் 

தொடங்கீ%த்துமுற்ற தீதொல்லற[் டரா அப js ge rast Bn 

கொடுந்குலப்பகை ஞனஞாகெகொல்
லியவத்தகூற்றை 

நடுங்கின ர்க்கபயதல்குமதனி னு
நல்லதண்டோ. (௨௬) 

-ம்லமயேசாத்திசென்றத்கெளித்
ரோவிமைப்பிலாதோர் 

சம்மையேமுதலிட்டான்றசராச
ாஞ்சமைந்தவமத்தல் சால்பின்

 

மும்மையேழுலகு ஃ்காக்குமுதில்வர்நீர்முருகற்செல்வி
 

் மையேபுசல்புக்கேமுக்தென்வரு
முலதியுண்டோ, (eer) 

பாரெனவிளம்புசேனானெங்குலத்
தலைவற்கும்மை 

வீர நீர்பணித்திரொன்றானிமெய்ம்மைய
ின்வேலிபோல்லான் 

வார்சமலிளையவிரன்மரபுளிவாய்மை
யாதம் 

சோர்விஷ்நிலைமையெல்லரத்தெரிவுறச
்சொல்லதத்றான் . (௨௮) 

சூரி யன்மாபிற்ே முன்றிச்சிடர்த
ெரதேமியாஸ்ட 

புரியனமரர்க்காகவசரலாயாவிபுண்ட
 

௨



ம கஷ்கிந்தாகாண்ட்ம். 

வீரியன் வேள்விசெய் தவிண்ணுலசகோமோண்ட 
காரியன்கருணையன்னசண்ணனக்சவிகைமன்னன். (௨௯) 

புயதருமதத்திண்கோட்டுட்புகர்மலைக்கறையையூர்நீ,து 
மய தருமவுணரியாருமடி.தரவரிவித்கொண்ட 
இய்கம்புலமைச் சங்கோன்மனுமுதலியாருமொல்வாற 
தீயரதன்,னகமாடத்தடமதிலயோத்திவேறீதன். (௬௦) 

அன்னவன்றெவனாமிவ்வாண்டகையவினையேவதீ 
தன்னுடையுரிமைச்செல்வநீ, மபிக்குத்தகவினல்ட 
தன்னெடுங்கானஞ்சேர்நீதானைமுமிராமனென்பான் 

ர தெஞெசிலைவலாலுக்கேவல்செய்யட..பனியானே. (௬௧) 

வன் தீறமாதியிராவணனிமைததமாயப் 

புன் Gop fa ai யாகப்புகுதீ அளபொருள்களெல்லாம் 

ஒன்றுமாண்டெரமிவுராமலுணர் தீதின னுணர்கீ தக்கேட்டு 

நின் றவக்காலின்மைதீதீனெ டிஅவதடியிற்றாம் நீதான். (௬௨) 

தாந்தலுநீதசாதசெய்த்தென்னைதிதருமமன்றுல் 
தேன்வி நான்மறைவலாளாவெள்றனனென்னக

்கேட்ட 

பாழியத்தடந்தோள்வீ£ரமாருதிடதமச்செங
்கண் 

அறியாயடியன்ரு வாமரிகுல்தொருவனென்றான். (nn) 
மின் னுருக்கொண்டவில்ே லார்வ்புப்புற வேததன்னூல் 
ய்ன் அருக்கொண்டதெப்னும் ப ழ்மையாம்பொரு ஞூ நீ தாமப் 

;பொன்னுருக்கொண்டமேருபுயதீ ் குழமுவமையோதாதி 

SOO Bn அத்ன் ் RIO OP gs ஈமதிீன் றனிமைத ப்பான். () 

தண்டில னுலசமூன்அங்காலினாத்கடத்அகொண் ட 

புண்டரீகக்கணைழிப்பு/வலன்பொலன்கொள்சோதிக 
குண்டலவதனமென்றாற்கூறலாநீதகைமைத்தன்றால் தொன்டே 
பண்டைழாற்கதிரோன்சொல்ல ப்படி.த்தளேல் படிவமம்மா. () 

தாட்படாக்சமலமன்னதடங்களுவ்றம்பிக்சம்மா 
€ீட்டடாநில் ஐநீ£கிக€ம்ட்படாதா யென்றும் 
நாட்படாமறைகளாஓதவைபடாஞானத்தாலும் 
கோட்படாட்பதமேயையகுரச்குருக்கொண்டசென்றான். (௩௬) 

சல்லனநிமித்தம்பெற்ஜேதம்பியைட்பெத்றோரம்பால் 
இல்லையே துன்பமான்தில்பமுமெப்தித்றன்றே 
வில்லினாயிவனைட்போலாங்கவிஞலக்குரிரில்வீரன் 
சொல்லினாலேவல்செய்வானவனிலைசொல்ல்பாறரோ. . (௩)



அணனுமபபடலம், க்க 

௭ ஷீறிசமலர்நி அகோலமுசமலரீத் தினி அதின்ற 
குன்.றயர்தோஜினஞலாதோச்கியச்குசக்குச்சியம் 

சென்றஏன்றவினையின்னேகொணர்கில்ேன்டிறி௫டோ௮ 
வெல்திமீரிருத்திரென்௮ுவிடைபெற்௮அவிரைவித்போனான்(௬௮) 

௨-வது-அனு ௦ப்படலமுத்றிற்று அ படலம்-௨-இ 

திருவிருதீதம்-௮. 
- en 

4 oO a * e 

௩-வது-நட்புக்கோட்படலம். 
anti த் தலையை 

மபோனமர்தரமணிப்புயதெடும்புகழினா?்? 
YO Be orl Hos Sree டணு Glen sir 
யா ன்குலமுமிவ்வுலகுமுப் நீ தனமெனா 
மானவல் குணமெலா நனையுமாமதியினான். (௧) 

மேலவன் நிருமகற்குரைசெய்தான்விரை செய்தார் 
வாலியென்றளவிலாவலியினானுயிர்தெறக் 
காலன்வநீதனனிடர்க்சடல்கட.நீதனமெ 

ஆலமுண்டவனினின்றருதடம்புரிகுவாலீப் ட்டி (௨) 
ஞு 

vedpaqert teen pire on arr Cae ® 
எண்ணுளார்திசையுளாரியலுளாரிசையுளாய் களவர்) 
கண்ணுளாசாயினார்பகையுளார்கழிதெடும்' த % XK 

  

   

பண்ணுளாராருயிர்க்கமூதமேயபோ ளார். (௬) 

சூழிமாலியானையான்றொழுகழநற்றயரதன் 
டாழியாலுலகெலாமொருவழிப்படரவாழ் 
ஆழியான்மைநீதரீபேரதிவினாமகினார் ஆ 
ஊழியாரொளிதனக்கரசுதற்துதவுவார். , * (௪) 

நீதியார்கருணையின்னெறியிஞர் தெறிவயிற் 
பேதியா நிலமையாரெவஜனும்பெருமையார் 
போதியாவளவிலாவுண ஞர்புகழினார் 

காதிசேப்தருநெடுங்கடவுள்வெம்படையிஞார். (@) 

வேலிகதீசெவுதாடகைவிளிநீ துருளவிற் “ டூ 
கோலியக்கெ டுமையாள்புசல்வக்சொனிற்தன் «Me 
காலியற்பொடியினானெடியகற்படி.வமாம் 
ஆலிகைக்கரியபேருருவலித்தருளிலதி. ஷ் 

ஈல்லு௮ப்பமையுதம்பியரிஷத [பவனயநீ 

தெல் ஓுறுப்பரியபேொழுசடர்க்கடவுடன் 

(௬)



௧௨, கிஷ்கித்தாகாண் டம். 

பல்லி௮த தவன்வலிக்கமைதிரியம்பசமெனும் 

'வில்லிுத்தருளினான் மிதிலைபுக்கனையதாள். (er) 

உரளகய்ப்புரலியானுதன்ஷ்ற்னொருசொலால் 

௮ளவில்கற்புடையசித்றவைபணி தீதருளலால் 
வளையுடைப்புணரிசூழ்மதெலத்திருவெலாம் 
இளையவற்குதவியித்தலையெருந்தருளினான். (௮) 

தெவ்விராவன்கதெடுஞ்சிகைவிர ஈமழுவிஞன் 
அ௮வ்விராமனையுமாவலிதொலைத்தருளினான் 
இல்விராகவன் வெ னத டரா வனையளும் 

வெட்விராதனையிரா; சத படத்தருளினான். (௯) 

SIG (IPS HET Car hoe te Sco. Our Gch 

சரமுசச்சிலைகுனித் அதிவுவார்/சையுளார் 

ட முகட்பகைமுமித்தருளுவார்பசமசாம் 
அரன்முதற்றலைவருக்கதிசயதீதிதலினார். (ee) 

அயமாநாகர்தாமாமியானேயலால் 

காயமானாயிஸக்கள்த (Fwd) Caer 
இநீயமானேர்தி 1722 அற aT Pg ei wort shy 

மாயமாஞயிஞன்மாயமானாயினான். 

  

பை 47 2உன்ச aa ain. (௧௪) 

essas seg BL {eo eng 0 B noe 

புச்சவ ந்தமுதமக்௫லா செயும்புமைய 
இக்கவறீதரதெடுந்திள்காஞ் Bara) Carer 
அக்சவதீதனுநினை சீசமரரீதாந்சவரி பால். (௧௨) 

ap வரும்பிதருமேன்முடிவரும்பகலெலாம் 
இனையர்வறீ அவறெர்தியமவம்புரிகுவார் 
வினைமெனுஞ்சிறை அறத்ழயர்பதம்விரவினார் 

திவ்ய, (௧௩) 

மாயையான்மூதியிலா நிருதர்கோன்பரீன்வியைதீ 
னுய்தீதனனவட்டேயவொர் 

Ben கதவ பித் டைமையானெடுமனதீ 
ரவுடை இனை அன் (௧௪) 

  

1 ரய சைதரும் 

4 GUM 681 ப பெருமையாப்போ ுரைசெய்சான் 
மத்திரங்கெழுமுலூன்மாபணரீர் துதவுவான். த லா (௪௫)



நட்புக்கோட்படலம், ௧௩, 

அன்னவாமுரையெலாமதிவின்ு இுணர்குவான் 
உன்னையேயுடையவெர்சரியதெப்டொருளரோ 8 
பொன்னையேபொருவுவாய்ீ சிரரெத்ளோ sarge Oe 
'சன்னை2யயனையவன்சசணம்வ நீதணுடு ஞன். (௧௬) 

வேறு, * 

கண்டனனென்பமன்னேகதிரவன்சிறவன்காமர் 
ரூண்டலறீ தறநீதகோல வ சணாநற்குளிர்க்குங்க ம் 

புண்டரிகங்கள்பூக் ட்ட , _ )ப்பொலிந்ததில் ் 
'மண்டலமுதயஞ்செய்தமாகதக்கிரியனானை. (ser) 

  

தீரக் கினானெடி.௫ நின்றானொடி.வரு ங்கமலதீதண்ணல் 

ஆக்கெயவுலகமெல்லாமன்றுதொட்டின்றுகாறும் 
டாக்கெயம்டரிந்தவெல்லாங்குவிந்திருபடி.வமாகி 
மேக்குயர்சடநீதோஜ்டுபற்றுவீரராப்விளைற்தவென்பான். () 

ம 

தேறினனமரரீக்செல்லாநீதேவராநீதேவர்ன்றே 
மாநியிப்பிறப்பில்வநீதாரீமானிடராகிமன் னே நச 

ஆறுசொள்சடிலத்தா சுமயனாமெல்றிவர்களாதி ட் 

வேறுசகுழுவையெள் ாமானிடம்வென்றதன்றே- (௧௯) 
* ஆ ஆர உச 

என நினை நீ இனையவெ ற் யிவரீவெறகாகலோதைக் 

கனைகடறத்கரைநின்றேற்க்கண்ணிணைகளிட்பூநோச்கி 

அ௮னசனைக்குறவுகினைவ்வண்ணஇமருத்திகூரப் ட. - 
புனைமலரீதீதடச்கைநீட்டிப்போதிதினிதிருக்தியென்றால், (௨௦) 

தவாவலியாக்கரன்னுதீததீர்விருட்பகையைச்தள்ளிக் 
குவாலறநிறுத்தற்கேற்றகாலத்தின்கூட்டமொத்தார் - ஆத பு 
அவாழுதில கிதையனக மரியின் வேர் தும் ச் 
உவாவுறவர் துகடுமூடுபதியிரவியொதிதிள். (௨௧) 

கூட்டமுத்திரு£ தீவீரர்குறித்ததோர்பொருட்குமுன்னர் 
ஈட்டிய சவமும்பின்னர்ஆயற்சியுமியைந்ததொத்தார் ' 
மீட்டும்வாளரக்கொன் இழ்திவின வேரில் வாங்கக் 

சேட்ணெர்கல்வியோஷஞோன்முங்கைதீததொ. srr. (௨௨) 
\ 

  

ட யதோரவதியின்கணருக்சன்சேயாசைதோகீ இத் ச 
வினைதயதோத்றாரென்னின்யார்செல்வநின்னை + 

தாயகமுலகுக்கெல்லாமென்னலா, தலை சசிக சர்சித்வ 
மேயினன்விதியேதல்கன்மேவலாகாதெனினென்றான். (௨௬) 

மையறுதவ தீதின்வதீதசவரிபிம்மலையினிவ 3 
தெய்தினையிருந்தசன்மையியம்பினளியாங்களு 0



BF ஒஷ்கிந்தாகாண்டம். 

கையறு துயரதின்னாத்கடப்ப கிர் இவந்தோப் 

பநிற்றீருமென்்: Hea Qaemaeanre io. og 

re த ல்க! 
் EOS 3 PE bay ala Gaia 6 C sear 

இருனில்ப்புதத்தின்சாறுமுலச
ெங்குந்தொடாவி்டுன் 

சசனுடைத்தாவபுய்த்தேனருயி
ர்தறக்கவாற்சேன் 

ee gate (உடு) 

என்றவக்(ரதிரு வேறீ தையிசாமனுமிரங்கரோச்
சி 

உல் றனக்ஞுரியவின்பஅவ
ிபங்களுள்ளமுல்ஞள் 

சென்றனபோககிமேல்வற் துறுவனதிர்ப்பலவினை 

நின்றனவெனக்குநிற்ருதே
னமோழியுதோ. (௨௬) 

மற்தினிபுமாப்பதென்ே னவ
ானிடைமண்ணி தன்னைச் 

செற்றவரெல்னைச்செ நீருர் இ
யரோ.யெனினமு ல்னே 

ந 2வரொனக்குமுத்னுருவ்
ளையெனதெற்காகர் 

Hp pore Dp நீே பமின்னுய
ிர்தீ ஏணைவனென்றான். 

(௨௭) 

uf 

ஆர்ச்ச,அருரக்ஞசசே
னயஞ்சனைச்வன்மேனிப

் 

போர்த்தனபொடித்தரோமப்ப
ுள்கங்கள் தரன் ப 

"தாரி த்தனசீவிண்ணோர்மேகஞ்
செரரிற்க விசன் தனது. 

வார்தீதையெத்கு௰த்தளோர்
க்கு மறை 'னுமெய்யென் அன்னு: 

தன்டெழுச்சழமிற்றுற்ந்கவஞ்சன்
 கம்ப் 

கூண்டிரட்டடற் 'தாண் ீததோழனநீபுல்வாழி 

சன்டுநங்கோயிலெய்தியினிதினுப
் ருக்கைகாண 

பெண்டுறம்மருளென்னென்
றான் லும்விழுமிதெலி ரன். () 

ச ”விரளிசேபுமிருவ முரிசகளென்லும் 

வமேகுசேயகுமகிதி
சொட2௦ அவா் த்தி 

தாகமுதசற்தக்காவுற னவாவிகளு ய் 

போக பூமியையுழேகம்பு மலர் ச்சோலைபுக்கார், (௬௦) 

ஆரமும௫ஓநீ .தன்தியவிர்பளிச்சலதி ராவி 

நார Bana Onde Brae 
aa 2 

ErsepnGaGs@scase qe Ramee is 
சூராமகளிருசழுவன் தியசம்மைத்தன்

றே. 

| ¢, வேறு, 

ன் ணவ ப த aan BY ட் தவேலைமுன் 

பயில்வில்கல்வியார்ம பாலிவில்பான்மையோல் 

குயிலுமாமணிக்குழுவுசோதியால்'" 

வெயிலுக்வெள்ளிவெண்மதியுமேம்ப
டா; (me) 

   
   

        

  

    
   

      

 



் நட்புகிசேட்டடலம்:' டு 
நீ. oe 

3 
வாய். 

மேயமைர்தருங்கவியின் ே வ்நீதினும். 
தர யபூவணைபொலிறீ.துே gre Det க 
ஆயவன்பினேடள வளாவுவார், (௬௩) 

கனியுங்கந்தருங்காயுர் தீயன். 
கினியயாவையுங்கொணசயாரினும் 
புனிதன்மஞ்சனதீதொழில்புரிச் நபின் ர் 
இனிதிருநீ இரலவிருச் அமாயினுன். 5 - se @ 

விரு தீஅமாகியம்மெம் ம்மையன்பிே 
டி ருநீ துதோக்கிறி வன்டுந்தியாப் 
பொருநீ.த,சன்மனைச்கசுரியபூவையைப் 
OAS தளாட்கொலோநிீயும்பின்னென்௫ன். (௬௫) 

என்றவேலையி oe குன்றுபோலநி திருகைகூட்பினுன் 
நின் தநீதியாய்தெடி துகேட்டியால் 
ஒன்று சானுனக்குரைப்பனுண்டெனா. (௬௮௭) 

"நா ஓுவேதமாததையி ‘Pin 
வேலியன்னதோட்மலையின் மேலுளான் ் 
சூலிசன்ன ருட்டிறையின்முத்தினா ன் 
வாலியென்றுளான் வரம்பின். (mar) 

    

        

   கலஃறதேவசோடவுணர்கண்ணி ப், 

அழலமநீதரத் தருவுதேயமுன் 
அமங்கோளராவகமுசேய்விடச் 
சம ்வேலையைக்கடையுற் கோளிஞ்ன். 4 (௬௮) 

நிலனு நீருமாசெருப்பூ Lou eye Dy 
அலவில்பூததான்கு உடல வறிலான். 
gris Games deer for ; 

மலையினின் அமிம்மலையின்வாவுவான், (௬௯) 
ue, 

    

இட் டூனஞாரீபொரக்கிடைக்கி ன்னவர் 

பட்டநல்வாம்பாகடுந்டி தவழ்ன் ் 

எட்டுமாதிர தீதிறுதின் ளூ முத் 
றட்டஞுர்திதிதாள்பணியுமாத்றலான். (eo) 

கால்செலாதவன்ருன்னரீக்கற்தவேள் 
வலசெலாதவல்மாரீபில்வென்றியான்



௧௬ இஷ்டுந் தாகாண்டம் 
ep 4 

| வாஃ்செலாதவ ரயலதிராவணன் 
கோல்செலாதவன்குடைசெலாதரோ. (௪௧) 

மேருவேமுதத்கிரிகள்வேரொடும் 
பேருமேயவன்பேருமேனெிம் 
காரும்வானமுங்கதிருராகமும் 
காருமேயவன்பெரியதோள்களால். ta oo pry ( 2.) 

பாதிடமிதவெம்பன்கிபண்டைதாள் 

நீர்கிதீட தபேராமைதேருளான் 
மார்பிடரீதமாவெனினுமத்றவன் 
தார்கிடர்ததோடகையவல்லதேர (௪௩) 

படர் ரீதறீிணெச்தலைடசப்பிமீ 
தடர்நீ தபாரம்வற் Palen GF 
கிடநீ துதாங்குமிக் கிரியை 
தடறீ ததாங்குமிப்புவனதாளெலாம்,. 

பச்சா]     

    

(௪௪) 

  

   

  

ட ப்ப துங்கால்சலிப்பதம் 

மிடலருக்கர்தேர்.மீ. தசெல்வ தம் 
27 oe செத்தால் 
அடலி வறிதியாயயலிறாவவோ. (௬௫) 

   

  

உள்ளன் தியல்வுயிமையஞ்சலாலு2 
((2திரஜ24 

n 
5 8 © ௮ Be @ soles br ser 

ள்ள லேயவன்வாஐ மால் an ocho (௪௯) 

மஜையிஒப்வய
வெஞ்சியமா 

மூழையிடிப்புருமண்லெங்காஅமென் மை அடப் த rte தவம , 
விஜைவிடடத ன்மேல்விளிவையஞ்சலாஃ, (௪௭) 
“மெய்க்கொள்வர்லிஞன் மிடலிச ணன் 
தொக்கதோளி௰த்சொடாப்பத்தநாள் 
டுக்கிலாதவும்பொழியர தநீர் 
உக்கிலாதவும்முலகம்ப தே. (Fy ) 

QsArdrpehiirssdeaclsroxaftt 
சறீதுரன்றமைச்தனையசல் மையான் 
அ. தகன்றனக்கரியவாணையரன் 
முதீதிவச்சனனிவனின்மொய்ம்பிளுப், (௪௯)



1 லம், ௧௯ 

நட்புக்சோட்டடலம்; Gat 

் வுவ்னவன்னெமச்சர சளகவே 
a) இன்னவன்னிளம்பதமியத்றுதாள் 

முன்னவன்குல்ப்பகைஞன்முட்டிஞன் 

மின்னெயிற்றுவாளவுணன்மேன்மையான், (௫0 ) 

மூட்டிநின்றவன்முரணுரத்தினேர் 
ஒட்டபஞ்சிதெஞ்சலைய வோடிஞன் 
வட்டமண்டலத்தரி துவாற்வெலு 

எட்டரும்பெரும்பில ஜஸளெய் தஞன், “@s) 

எப் துகாலையப்பிஉனுரொய்யொன் 
தொய்தினங்கவற்கொணர்வனோேன்மையாப் 
செய்திகாவனீ*ுதிதுபோத்தெ 
வெப்தினெய்தினால் துளிமேயினான். (@e.) 

ஏ௫வாலியுமிரு தவேமொடேழ் my 
வேதவெம்பில ர்கடவிவெம்மையான் 
மோகவென்திமேல்முயல்தின்வைகிடச் nf) 
சோகமெய் ன்றுணை துளங்கினான். (ர) 

HPF AG Maer wei Deol ad 

dst alr s BA Ocp Ler sare 
£மூதுவென்றியாயாசுசெய் கெப் 
'முிசென்றனன்டரிபு "ஞ்சிஞன். (௫௪) 

Tost Bode fi cpuderds’”” 

ச்றுமுல்னவற்றே BC pn as (௭௨) 
Or open ot weer oles ao கொளுதெனிற் 

ருக். Troe ~ 1S oer Gero 
ra 503 gadoatsana Get gC pr on ம் ட் ல் 

எடுத்தவேலையோரியைவினாலியைதி 

டுத்தகாவ லுமரிசகளாணையாற் 

கொடுத்த துண்டிவன்கொண்ட்னன் கொலாம், (௫௬) ஒல 

அன்ன நாளி ன்மாயாவியப்பிலத் 

ன்னவாயிலூடெய்,துமென்னயா ம் 

பொன்னின் கால்வலாட்பொருப்பொ 
மித் துவே 

நுன்னுகுன்றெலாமுடனச்சிெனம்
. 

(௫௭) 

சேமமல்வழிச்செப் துசெங்க fre 
௪ * ரரி 

கோமகன்நனைச்ொ- 1”



(fA 304) 2 ஆர அ 

௧௮ சஷ்டிந்தாகாண்டம், 

மேவுகுன்றின்மேல்வைகும்வேலைவாப் 
ஆவியுண்டனனவனையன்னவல், (௫௮% 
ஒளி தீதவலிலுயிர்க்கள்ளையண்டெம் - 
களிதீதவாலியுங்கடி இனெய்தினான் 
விளிதீ ததின்றுவேறுரைபெறானிருநத் 
களித்தவாஅன் திளவலாரெனு, (Ga) 
aradnes garcracn sats Oserés 
கால்விசைதீதவல்கடி துதைத்தலும் 

நீனிறத் துவிண்ணெடுமுசீட்ட்வும் 
வேலைபுக்சவும்பெரியவெற்பெலாம், (௬௦) 

எறிஞனவனெவருமஞ்சுறச் 
சீநினுனெடுஞ்கொமமெய்தின னி 
*லேடலாதவன்புதல்வன்மெய்ம்மையாம் 
ஆகினனைம்வந்தடி வணங்இஞென், ் (௬௯) 

வணற்யெண்ணனி அவரவிலாமையாஷ், 
உணங்கிபுன்வழிட்பட்ரவுன் லுவேற் 

் கெணங்கரின்மையாலிறைவஇம்முடைக் 
கணங்கள்காவூலுன்க டமையென்றனர். (௬௨) 

அணையஞ்சியில்வரசையெப்திவாட் 
நாணிலாதவென்னவையைரன்குவாய் 
பூண்லாவுதோளினைபொருயெனக் 

வ கோண்னானெடுந்கொயெமகூதினால். (௬௬ 
ம், 

முன்றம், டல்கடர் தசோளவனையந்சிவெம் 
ல்கஓங்கியெந்குலபெ் மூன்        

9 1 9 ௫ "சித ays ~ a 6 

(ட்ட மை றனன், (௬௪) 
இவனுலைரீ லர் a 3 

OBS PCs tims s 
தீவனியுங்கடர்செயி 9 PL Og Vy... 

X HMB LD ols லடைம்சனன் PROF ws ar eony கவனமொலி திலன்சால்.டாபென | 2 “சவத 
வனிகேலைபேடபூரியி௮ OG சதக, 4 CGV ULL யின்வாவிஞன், ovand 

(சட) என்அசால்மகனியம் வீசும் , தன்றுதவ்றெைனி டர் ன் | ( “ “கிவாலிமுன்சென்றசெட்ட ன் | வின் று 795ற்ககிர்சனன் கொலாம், ( & &)



நட்புக்கோட்பட்லம். ௧௯ 

இனையவாவியத்திளவழன்ஜனெடிம் 
வனையும்வார்கழற்கருணைவள்ளல்பின் 
பினயவீரர்செய்சமையியம்பெனப் 
டனையும்வாகையால் புகறன்மேயினான். (௬௭) 

உண்டி ° 9 
நக்கறக்கடற்புறதீஅுதண்ணுதாள் 
செக்சரமெய்தீதனிச்சோதிசேர்கலாச் 
௪ ப்பொருப்பிற்றலைக்குமப் 
பஃழுத்தவன்கடிஅபதிதினான். (௬௮) 

பற்நியஞ்சென்டழிமின் வெஞ்சினம் 
முந்தி திஷ்றுசன்முரண்வலிக்கையால் 
எற்நவோனெடுச்தெழுதலும்பிமைதீ 
தம்றமொன்றுபெற்றிவனகன்றனன், (௬௯) 

எம் தைமழ்றவனெயிற அக்குமேல் 
௮ர்சசறகுமோரரனுமிலலையால் 
இர்தவெற்பில்வற்திவனிருநீதனன் 

முநீதையுநிறதோர்சாபமுண்மையால். (௭௦) 

உரிமையென்திவற்குரியதாரமாம் 
௮ருமருநீதையுமவன் விரும்பி ணன் 
இருமையுதீ தறதநீதிவனிருரீதனன் 
கருமமிங் இதெங்க டவுளென்றனல். ( ௭௧) 

வேறு, 
பொய்யிலாதவன் வரன் முறையிம்மொழிபுகல் 
ஐயஞளுயிரம்பெயருடையமகநீ௫ுமமலன் 
வையங்கியவாயிதம் தடித்த தும. ரீம்சட் 
செட்யதாமரையாழ்பலம்போதெனச்வற் 5. (௭௨) 
பளி 
ஈரநீங்கெசிற்றவைசொற்றன ளென்ன oer KE adr அவத க 
ஆரம்விய்குசோட்டம்பிக்கு தீதலினசசரிமைப்(25 அன ௬.5.௮ 

பாரமிர் தீவன்பரிவிலனெருவவ்றலி விளையோன் 
தாரம்வெளவினனென்றசொஜ்றரிக்சூ மாறுதோ. (௪௩) 

. உலகமேழினோடேழும்வறீதவனுயிர்க்கு கவ 
- விலகுமென்னினும்வில் ஜடைவாளியின்விட்டி 
தலைமையோடுதின்றாரமுமுனக்கின்றுதருவேன் 
டலமையோயவ அறைவிடங்காட்டென்றபுகன்றுன். (௪௪) 

எழும் அபேருவகைக்கடற்பெருநீதிரையிரைப்ப 
௮ 4 3 உட ௩ ௨ ரிக எரட்க , 

அமுர்.௮லிபத் அக்சக்சரைசண்டனனனையான்



20 கிஷ்டித்தாகாண்டம், 

விழு நீததேயினிவாலிதன்வலியெனவிரும்பா 
சிமாழிநீதவீரற் பொமெணன்னுவதண்டெனமொழிச்தான்.(ஈ௫) 

அனையவாண்மொத்தனுமனேமுதலியவமைச்சர் 
தினைவுங்கல்விபுதீதியுளசூழ்ச்சியுதிறைத்தார் 
எனையரன்னவரசோடும்வேதிருநீதனனிரவி 
தனையனவ்வழிச்சமீசணன்மகனுரைதருவான். ௭௭) 

உன்னினேனின துள்ளத்தினுள்ளதீதையுவோய் 
௮ன்னவாலியைக்காலனுக்களிப்ப” -ஈராத்றல் 
இன்னவீரர்பாலில்லையென்றயிர்தீதனையினியான் 
சொல்னசேட்டவைகடைப்பிடிப்பாயெனச்சொன்னான்: (௭௭) 

சங்குசக்கரக்குறியுளதடக்கையித்றாளில் 
எங்குமிதீ தனையிலக்கணம்யாவர்க்குமில்லை 

செங்கண்விற்கரத்திராட னத்திருதெடழொாலே 

இங்குதித்தனனீண்டறநிறுத் துதற்கின்னும். (௭௮) 
செறுக்கும்வன் நிறநீதிரிபு நீதியெழச்சினவிக் 
கறுக்கும்வெஞ்சினக்காலன்றன்காலமுங்காலால் 
அறுக்கும்புங்கவகனாுண்டபேராடகத்தனிவில் 
இறுக்குந்தன்மையம்மாயவற்கன்தியுமெளிதோ. (oe 

என்னையீன்றவனிவ்வுல்கயொயையுமீன்்ரான் 
தவ்னையீல் றவற்கடிமபைசெய்தவமஃ்தையா 
உன்னையின் வற்கு௮பதமுளதெனவுரா தீதான் 

இன்னதோன்றலேயவனிதத்கேதவுண்டிறையோய், (௮௦) 
7 வோ 

அன்புதோன்நியபொழுதுடன்றோன்நினனெவர்க்கும் 
முன்புதோன்றலையதிதற்குமுடிபெனென்றியீழ்ப” 
அன்புசான்றெனஹ்ாாத்தனனையவென்னாக்கை 
என்புதோன்றலவுருகனவெவிற்பிறிதெவனோ. (96) 

பிறி துமன்னவன்பெருவலியாத்றலைட்பெரியோய் 
அதிதியென்னிலுண்டபடாயமூமஃதருமாங்கள் 

தெதியினின்றனவேழினொன்௮ருவவிரீதெடியோன் 
டொதிகொள்வெஞ்சாம்போவதுகாணெனப்புகலறால். (௮௨) 

நல்௮தன்றெனதலினெடுங்குன்றமு நானும். 
தல்றுணைத்தனிமாரு திதீதோளினைத் தழுவிச் 
சென்.றுசெம்மலைஃகுறுயொன்செமப்புவ துளதால்' 
ஒலி.றுனச்கெனவிராமனுமுஞாதீதியஃ்தென்றான். (௮௩)



நட்புக்கோட்ப்ட்லம். 

ஏஎீகவேண்டமிர்செறியெனவினித்.சொண்டேகி 
மாகநீண்டனகு௮டடநிமிர்நீதனமாங்கள் 

கவைந்ீதினேடாண்டிஷனொன்றருவநின்னம்பு 
போகவே யெலி றவ்மனதீதிடரீபோமெனப்புசன்றான். 

மறுவிலானதகூறலும்வானவர்க் கிறைதூன் 

முவுல்செய்தவன்முன்னியமுயதீசியையுன்னி 
எ௮ற,வலிசதடதீதிதாள்களாற்சிலையைநா ணேந்றி 
oH NEA Gy ever“ வற்றருகுசென்றணைந்தான். 

ஸ் ந பச்சோட்படலம்-முந்திதிற்று, 

ஆ. படலம்-௩-௫-இிருவிருஃசம்-௧௬௬. 

    

  

epee. 

௪-வது-மராமாப்படலம். 
டை 

ஊமிபேரிலும்பேரீவிலவுலக LISI S 

தாழுங்காலத் துநீதாழ்விலதயங்குபேரிருள்சும் 

அ. மிமாநில நீதாங்கியஉரும்பெருங்கிரிகள் 
ஏழமுமாண்டுசென்றொருவழிநின்றெனவியைத்த: 

கலைகொண்டோந்கியமதியருநங்கதிரவன் ட று 

தலைகண்டோிதந்கரு நீதவநீதொடங்குறுஞ்சாரல் 

மலைசண்டோமெல்பதல்லமலர்யிசையயற்கும் 

இலைகண்டோமென த்தெரிப்பருநீதரத்தனவேமும்: 

ஓக்கநாளெலாயுமல்வனவுலவிலவாக 

மிக்கதோரீ Wen cr Osos eu mache ip evar 

இஃகும்வானமுஞ்செறிதீதவத்தருநிழூற்தேம் 
புஃகு நீங்கலிரீறளரீவிலவிரவதேர்ட்ட ரவி, 

நீடிதாள்க சங்கோள்களு மெனினமேனிமிர் நீது 

மாடுதகோதறுவமலொனப் பொலி்றவனட்ப 

ஒமொச்சுடரிவெ ண்மதிஃ்கு ட்க ப்பயந்த்த 

கோுதேய் 3தலிமீகளங்க முதிரா லிய, 
ந் 

இீதரும்பெருஞ்சாகைகடழைக்கின்றசெயலால் 
Cas Glocd ora s தீகுவனவிசும்பினுமுயர்கீத 

oD) SH LI CBr முன் பளித்தவ,னுல கன HBO ong it 

ஒ௫மற்தடபிம்பெடையொடிம்டஈடயிரு ரீ சைவ, 

உக 

(௮௪) 

(௮0) 

பப 

(௧) 

(௩)



2.2. கிஷ்கிந்தாகாண்டம். 

தாந்றமல்குபோசடைகளிசாம்முசனானா 

வீரு ஈமண்டலதீஇியாலையும்விீம்ெயாண்டும் 
க றறலம்பினுங்கலிதெருவொனிடைச்சலஒற்த 

து.தின்விழ்ச் தபோயலைசடத்பாய்தரு மியல்ப. 

௮, யிறலைலகள நீதி ண்டதிதுச்சப்பால் 

மூ.டியில்மேற்சென்ற டூயனவாதலின் முடியா 

செடியமாலெனுநிலையனநீரிடைக்கிடநீத இ 

டடி.பிலீமேனின்தமேருமால்வமாயிலும்பஇழ 

  

   
   

உள் எலிடநிரன்மைந்தற்குநீதம்பிச்கும்தீலி 
ள்ளமேயென வொளன்றினொன் றள்வ்யிரதீத * 

கள் சூநீரிடைக்கிடந்தபார்சுமக் த௪றசேடன் 

வெள்ளிகெண்படங்குடைநீ ௮அ$டிடோயெவேர. 

சென்றுதிக்கேயள ரீ தனபணைகளிரிறேவர் 
என்றுநிநிருமெல்.றிசைப்பனவிருசுடர்திரியும் 
குவ்திகைகுயர்நீதகன்றனவொல்றினுங்குறுகா ் 

ஒன்றி லுக்கொன்றினிடைநெடிரியோசனையுடைய. 

அயமாமசமனைதீதையுழோக்கிறின் தமலன் 
தூயவார்கணைலுரப்பதோராதரந்தோன்றச் 
சேயவானமும்திரைகளுஞ்செவிழி ற்த்தேவர்க் 
கே ப்விலாதசோர்பயம்வரச்சிலியைசாணெரி bape. 

சச்! 
ஒகேந்லைதெவ்வுலகமுமங்கங்கேயோசை 

ட௩கநின்றவ்க்குற்ற துபகரீவதெட்படியோ 
திச்கயங்களுமயங்கேதிசைகளும்திகைதீத 
புக்கயல் பதிசலிட்புறவெ "லித்தசப்பொருகன்டு 

அரி! தீதமன்சலைதாணெடிசார்தீதலுமமார் 

இரிழ் துநீங்கினர்சற்பத்தினி௮இியென் றயிரீகீதாரீ 
பரிச ததம்பியேபாங்குநின்றான்மம்றைட்பல்லோர் 

பரித்ததன்மையையுரைசெயிம்ப மியவத்ட்ணரு ம். 

எட்.சல்காண்மிங்கோலின்னிமென் தரி வ 7 தெம், Pa 
பொய்யின்மாருதிமுதலி 2ஞர்புகஜ்வுறம்பொழுதில் 
மொய்கொள்வார்சிலைசாணினைமூறையுறவாங்டு 
வெய்யவாளியையாளுடைவில்லியும்விட்டான். 

எழுமாமாமுருவிக்கி முலகமென்றிசைக்கும் 
ஏழுமூபெக்குருவிப்பின் ஸுடனடு இயன் ற



(OTT LO TLILIL eth. டை 

ஏதிலாமையான்மீண்டதல்விராகஷப்பூகமி 
ஏழுகண்டபினுருவுமாலொழிவதலிதின் லும். (௧௪) 

ஏழுவேலையுமுலகமேுயர்த் சனவேழும் 

ஏழமுகுன்றமுமிருடிகளெழுவரும்புசவி 
ஏழுமங்கையரெழுவருசடுங்கெொரொன்ப ( 
TCL og கணைக்கெக்கமெல் றெண்ணி, (௧இ) 

அன் கதாயினுப்பிதத தச்ச ரயி் அனை வன் | 
என்னு மீ சன்மையைதோக்கினரியாவருமெயையும் 
பொல் னின்வாத்கற்ற்பு துநிறத்சாமரைபூண்டு 

சென்னிமேர்கொண்ி_ஷுச்சல் சேயிவையிஎ வசெட்பும். (௧௯) 
Ca) Me 

Daw Fer 6p) SoD நீமலரின் மேல் 

LPT AC oat lait bene i co 
செட்யதீவினைதெறுந்தேவுநீநாயினேன் 
உட்யவறீ துதவிஞயுலகமுண்தேவிஞம். (௧௭) 

என்னெனக்கரியதெட்பொருளுமெச்கெளிதலால் 
உன்னையிதீதலைவி2_ததவினார்விதியிஞா 

அன்னையொப்புடையவுன்னடியருக்கடியனியான் 

மன்னவர்க்கரசவென்றுரைசெய்தான்வசையிலான்; (௧௮) 

Qi CT LITLE. Gy TH மிங்குங்கத்தி a 

தோடினாருவகையின் எறவையுண்ணெர்கிலார் 
தேடினாம்வாலிகால[ ஏயெனாதெடிதுதாள் 
வாடிஞர்தோளெலாம்வளரமற்றவரொலாம்,. (௧௯) 

௮ண்டமும்மூலமும்மூடை பவன gor cD ene) 

Ls oor Dien ம்பசைவறழ்டுடினும்வான் 
மண்டலநீ தொயவெதம்மலையின்ே மன்மலையெயனக் 

சண்டனன்அற் அபிக்கடலனானுடலே rir. (௨ 0) 

  

தென்புலக்கிழவனூரீமடடமோதிசையின்வாம் 
வன்புலக்கரிமடி ச ,தசொலோமசாமீன் , 
என்புலட்ப ஐவுலர் ரத. றகசொலோவிதவெனா 
அன்புலட்பரியநீபுராசெப்வாயெனவவன், (௨௧௪) 

௪-வது. மராமரப்படல முநீறிற் ற. 

அட படலம் - ௪ - க்கு-திருவிரு2தம்-௪௮௪



௫-வத:ஷஜத் அபிப்படலம். 

 அநீதுபிப்பெயருடைச் செ 2 தவுணன்மீ 

அர அலைத்சொட திமிர் ஜெழுமருப்பினையினன் 
மநீதரக் ரியெனப்பெ௱யவன்மகசநீர் 

இந திடக்கருதிற தீதரியினை த் தேவொன். 

அம்குவத்தரியெதிர்நீதமைதியென்னென்
ற ம் 

டொங்குவெஞ்செருவினிற்பொரு தியெல் menor Qed 

sen sublefr comm ever bs 0, LIL. eae em 

உங்கள்வெங்கதவலிக்கொருவனெ
ல்றுமைசெய்தால். 

கடி அசென்றவ்னுட $5 LQ L001 BUTS 

கொடியசொட்பினினமடுத்தெழுதலுகி௫ு௮க
முன் 

சொடிதிநினகுறையெனென்தஓஅவன்றனனசோ
 

முடிவில்வெஞ்செருவெனக்கருள்செய் வரன்முயல்
செனா, 

லமேவீரமேஞூடினுயோடுபோர் 

ஏ ஓுமேதேவர்பாலேகெனாவேவி ல் 

சாலதாள்போர்செய்வாயாதி சர்டுயோசி 

வாலிபாலேகெனாவானுளோர்வானுளான்.
 

அஷ்ளவன்விடவுவற்தவனுவத்தரிகடம் 

ந்ன்னவன்வருள்பி பலத்
 கெமைலையினை ச் 

இன்னபின் crab ges க ஓுஞ்செவியென் 

முன்னவன் முல்னரிவத்தி
னை யவ னைதிலும்,. 

— 

இருவருத்திரிவுஅப்பொழுதிவின்னவர்சள
ென் 

ஜொருவருஞ்ி௮ணர்தீதிலரீகளெல்வுலக
ிலும் 

வெருவருற.தகைவிலாரிவிழுவர்திலி தெழுவரா
ல் 

மருவருதீதகையர்தானவர்கள்வானவர்
கடா ஆஆ 

இயெழுநீ த.தவிசும்புறதெடுத்திசையெலாம் 

போயெழுத்தஅமுழக்குடனெழுர்தஅபுகை 

தோயதற்புணரியுஞ்சிடர்தடங்கரிக 
ளும் 

சாயழிற் தனவடித்தலிமெடுத் திரலால், 

புய தும்வானகமுமப்புணரியும்புண
ரிரும் 

அயலும்விழ்தூளியாலநிவருந்தக
ையவாகி 

்பனின்மாமசனும்வாலியுமறதீ
அடலினார் 

இயுமாமதியமீச rane
 fs தெய்தலே. 

அதத்றதாயெசெருப்புரிவறும்ம ளவினில் 

கொ நிறவாலியுமவன்குவவுதோள்வல் மியாடும்



ts gue ப்படலம்; 

பநீறியாசையினெடும்பணைமருப்பிணைடநதிதீ 
தெத்நினைவ னும்வானிடியினின் ௮ நினான். 

சலையின்மேலடிபடக்கடி அகான்ிசடி துதாள் 
உலையவாய்்முமைதிறந் ததொவாறொமுகமா 
மலையின் மேலுரு மிடி த்தென்னவான்மண ணொடும் 
குலையமாதிசைகளுஞ்செவிறேக்குத்தினான், 

சவரியில்க அவென்ல்கர தலக்கொடுதிரித 
திவர்தஓங்குருதிபட்டிசைதொறும்சசைதொறும் 
அவசணிர்தனவெனப்ெ OBS Boor துணைப் 
பவர்தெடும்ப தழ வன்கீரிகளே. ! 

புயல்சடர்திரவிசன்புகல்கடர்சயலுளோர் 

இயலுமண்டலமிகறீதெனையவுந்ீதவிரமேல் 
வயிரவன்கரதலதீத * ” தெறியவன் 

அயிரும்விண்படசவிவ்வுடலுமிப்பரிசரோ. 

   
   

மூட் டிவான்முகடு சென்றளவியிம்முடையுடறீ 

கட்டிமால்வரையைவ த் .துதற துங்கருணையான் 

இட்டசாபமுமெனக்கருதவுமிவ்வியல்பினிற் 

டட்டவாமுழுவதும்பரிவினா லுரைசெய்தான். 

(வேு.) 

கேட்டனனமலனுங்களதீதவாறெலாம் 
வாட்டொழிலிளவலையிதனைமை கீ தநீ 
ஒட்டெனவவன்கழல்விரலினு நீதினான் 

மீட்டதுவிரிஞ் சனா. றுமீண்டதே. 

அயிடையரிகுலமசனியஞ்சுற 
வாய்இற க்க தவன்னலோல்பெ 
grip SCE WMS ற கசூமல்வாய் 
சாயகவுணர்த் தவ துண் தொனெனா- 

அதீ ௮.ரிப்படலமுறீதிற்ற- அஆ. படலம்-டு-க்கு. 
திருவிருததம்-௨ 0௨. 

௬-வது-கலன்காண்படலம். 

Qe a Nur on ஓ. கழு கோரிடை 
வெவ்வ ிமிசாவளன் கொணசமேலைசாள் 
செல்வழிநோக்கினின்்ேவியேகொலாம் 
கவ்லையினரற்தினள்க்ழிநீதசேனுளாள். 

Fi 

(௯) 

(௧9) 

(௧௧) 

(௯௨) 

(௧௩) 

(se) 

(கடு)



Hr இஷ்கி ந்தாகாண்டம். 

உமையரினுணரீதீ துவஅளதென்றுவ்னியோ 

மைடொருகண்ணிஞள்்குதிதீததோர்நீதிலம் 

மமைபொருசண்ணிணைவாரியோடுறீதன் 

இமையபொதுிந்திட்டனள்யாங்களேதீறனம். (௨) 

வைதீதனமிவ்வழிவள்ளனின் வயின் 

உய் ஃகனதநீதபோதுணரிதியாலெனாக் 

கைத்தலதீதன்னவைகொணர்் நீனுகாட் ஒனான் 

    

நெய்திதலைட் டால்கலநீதனையதேயத்தான். (௯) 

தெரிவு சோக்னெல்தேரில பணி 

எரிசன லெய்தியமெழுகின் டல் 

உருனெனென்௫லழுயிருக்கூதிதமாய்ப் 

பருகினனெல் இலம்பகர்வதென்கொலாம். (௪) 

pa ea) so cel னிநங்கைகொங்கையைப் 

டுல்கியபூணுமக்கொங்கைபோன்றன 

அல்குலினணிகளுமல்குலாயின 

டபஃகலன்யிறவுமப்படிவமானவே. (ட) 

விட்டபேருணரீவினைவிளித்தவென்கெனோ 

௮ட்டனவுயிரையவ்வணிகளென்கெனோ 

கொட்டினசாறீ தெனக்குளிர் த தவென்கெனோ 

ere Lor a cbr Olé மீனாயாதுசசொல்லுகேன். (௬) 

கோ நீ இடநமலரானமொ ய்ம்ெனில் 

ஏதீதிடவுதீதரியதீதையேம் 4 

சாநீதமூமாயெ ரளிதழுவப்போர்தீதலாக 

பூநீதுகிலாயினபூவைபூண்களே. (cr) 

ஈர தன செங்கணீர்வெள்ளமியாலையும் 
டோர்தீதனமயிரீட்பெரும்புளகம்பொங்குகோள் 
வேர்தீதன வென்கெ னோவெதம்பினானென் கோர 

இர் ததனையல்வழியா அசெப்புகேன். (௮) 

விடங்கலநீதனையதோர்வெய்மைமீக்கொள 
தெடுஃ்பொழுஅணர்வினோடுயிரீப்பு Fe Bus 

கடம்பெருங்கண்ணனைத்தாங்கி ன்ஜன 
ஓடம்பிஸித்செதிமயிர்ச அகத் வ (௯) 

lO 

(er aBon ahs Aus LIT BT Et 
தெங்கயதெஞ்சினனிசங்கிவி.யமுவான்



கலன்காண்படலம்,. உள 

வீங்கயசோளினாய்வினையினேஸுயிர் 
வாங்கெனிவ்வணிவருவித்தேனெனா. (#0) 

அயனுடையண்டத்தினப்டுறதீதையும் 
மயரீவறசாடி.யென்வலியுங்காட்டியுன் / 
உயாபுகம்திதேவியையுதவதீபயாலனான் 
அயருமன்தயர்தியோசுருதி.நூல்வலாய். (௧௧) 

ஸரீ 
திருமகள* த தெய்வக்கதியிஞள் 
வெருவரச்செம் துளவெய்யவன்புயம் 
இருபதுமீரைதீ தஅுதலையுமேவிலுன் 

® a ட தருகணைக்காற்றுமோவுலகமேழுமே, (௧௨) 

ஈண்டுநியிருர்கருளேமொடேமெனும் 
பூண்டபேருலக ங்க*வலியிற்புக்கிடை, 

கேண்டியவ்வரக்கனை தீதிறாகித் தேவியைக் 
காண்டியானிவ்வழிக்கொணர்வலகாவலோய். (௧௯) 

ஏவல்செய் தணைவரேோட்யாங்களீங்கெவென் 

தாவரும்பெருவலிதீதம்பிநம்பிநின் 

செஷ்மிதுவெனித்சிறுகதோக்கலென் 
ஷூவகையுலகு நின் மொழியில் மு நீ அமோ. (௧௪) 

பெருமையோச ரயினும்பெருமைபேசிலாம் (Pe 2) 

கருமமேயல்ல தபிநிதென்கண்டஅு (ஈர) 

தீருமநீயல்லஅதனித் தவேற௮ுண்டோ 
அருமையே தனல GAs paved gi HC uc. (5G ) 

முளரிமேல்வைகுவாஜ்முருகத்தத்தவத் 
தளிரியல்பாகதீதான்றட்சீகையாமியான் 
அளவியொன்றாவமோயன் தியைய பில் 
கிளவிய/சனித்தனிக்கடைப்பரோ ணை. (௧௬) 

என்னுடைச்சிறுகுறைமுடிதீதலிண்டொரிஇப் 
பின்னுடைதீதாயினுமாகட்பேது.ற 
மின்னிடைச்சன கியைமீட்டிமீள் துமால் 

பொன்னுடைச்சிலையினாய்விரைநீ் அ போயென்றான். 

எரிகதிர்க்காசலனினையகூறலும் 
அரறுவியங்கண்டுற பதக் 6 பினோக்கினான் 

தஇிருவுறைமார் பனு H தெளிவுதோன்திட.. 

ஒருவகையுணர்வுவதீஅரைப்பதாயினான். (௧௮)



my கஷ்கிக்காகாண்டம், 

விலங்செழித்றோளினாப்வினயினேனுமில் 
விலங்குவிந்கர தீதினு மிருக்கலேயவள் 

கலன்கழமிகத்கனஸஷி geo; Crna 
பொலன்குழைதீதெரிவையர்புரிம் அளோர்கள்யார்() 

வாணெடுங்கண்ணியென்வரவுதோக்கயான் 
தாணெடுங்கிரியொமிச்சடங்கடம்மொடும் 
பூஞெடும்புலம்பியிட்பொழு துபோக்கனேன் 
காணெடுஞ்சிலைசுமறீ தல சாணிலேன்- (௨௨) 

அடல் செல்பவரஞ்சொன்மாதரை 
வேறுளார்துயாசெயில்விலக்கிவெஞ் சமதீ 
தூறுதகீதம்முயிருகுட்ட' ரன்ப_தம் 
தேதினன்றுயரசதநான் நீர்க்க தரோற்றிலேன். (௨௧) 

Smee Ope. பட. டழீதிரை 
பொரும்புலிமானொடுடனலமூட்டினர் 
பெரும்தகையென்குலதீதரசர்யபின் 

இருநீதமைய.ர நானநீர்கீககித்றிலேன். (௨௨) 

இர்திரதீகுரியதோரிடுஃகண் டீர்த்திகஃ ம கஞ்ச 
அற்தகற்கரியபோரவுணாதீதேய்தீதனன் ் 

எதீதைடநீறவனிலிவநீ துதித்தயா னுசேன் 
வெந் தயர்க்கொடும்பமிபெறவித்றாங்கினேன்.(௨௯) 

விரும்பெழிலெமீதையாரீமெய்ம்மைவியுமேல் 

அலத மியென்றவூவ்வருடஞ்குடிலேன்.. 
கரும்பதிசொல்லியைப்பகை ன்கைக்கொளப் 

பெரும்ல்திருட்டனேன்பிபைதசீகதென்னரோ. (௨௪) 

என்னதொத்தின்னனபன்னிமீடமிர் 
அன்னருநீ துயரக் துச்சோர்கல் மான் தனைட்ட 
பன்னருங்கதிசவன்புதல்வன்டையுள்பார் தீ 
சன்னவெத் ஐயரெ.னுமனக்கர் நீக்கல்: (உறு) 

ஐயநீயாறீறலினாகினேனல 
அய்வனேயெனக்கிதினு EC a mem Cyr 

வையகக்திட்பழமிதீரமாய்வது 

செய்வனின்ஞூறைமுடித்தன்திச்செய் லேன், (௨௬) 

என்றனனிசாகவனினையகசலையில் 
வன் திறன்மாருதிவணங்கினானெடும்



கலன்சாண்டடலம், 2.3 

குன். றிவர்சோளிஞட் கூறவேண்டுவ 
தொன் அள சதனைநியுணர்த்துகேளெனு: (௨௭) 

சொடுந்தொ ழில்வ ரலியைக் கொன்அசோம்சன் 
கடுங்கதிரோன்மகனக்ச்கைவளர் 
தெமிம்படைகூட்டினாலன்.றிதேடரி 
தம்படையரச்சர்தமிருக்கையாளையா ய். (௨௮) 

வானகோமண்ணதோமாறுவெற்பதோ 
alae ales aint ட் 
CsgiaQstuonrni Ostasapbayi, (1 
வண்றடக்குக்னதியுகனுண் மையால். (௨௯) 
TCO bento it Fh ag a f 

எவ்வுலகங்களு மிபை ினெய் தவர் 
வஃவுவரவ்வழிமகிழ்நீதயாவையும் 
வெட்வினைவற்தெனவருஉரீமீள்வசால் 
FeO LEO (ஈ 6) 

   றை காட காம்பின் துல 

சருமையண்டனப்பருமாண்டுவேண்மோல்: (௬௧) 
wes: 

a apis தாயெவெள்ளத்தெக்யபடை 
ஊள்ழியி ்கடலெனவுல£ம்போர்க்குமால் 

பபயதகதத கதத பூமதேதெ ட் ை ம் அத ௬௨ 

அதலால் ன தேயமைவதா மென wae dag a 

தீதியாட் நினைநீ்தனனென நிக திதனான்" 
சா துவாமென்றவதீதனுவின்்செல்வனும் ' 

போ துதாம்வாலியாலென்னட்போயிஞர். (௬௬) 

    

வேது. 

வெங்களுளியே.றுமீளிமாவும்வேகநாகமும் “h 
Bie Ca Drain 10S zeke oie Geceeuti 
தங்னுசாலமூலமார்சமாலமேலமர் ல் To 

பொங்குராகமுர் துவன்றுசாரலூடுபோயிஞார். (௬௪) 

உழையுலாதெடுங்கண்மாதரூசலூசலல்லவேல் 
தரையுலாவுசர்கலர் ரீசசாரல்சாரலலலவேல்



௩௦ ஷ்டத்தாகாணடம. 

மழையுலாவ ன்திலல்லமன்றனாறுசண்பகச் 
குழையுலா மசொல்சோவயலபொல்செய்ருல் ஈதே (௬௫) 

Hp fi Gm gue hy i rg hdega tie CerrO tod 

கிறங்குபோ.. ah டோ மீறிலாதவேரசையால் 

க.றங்குவார்கம,ம்கலன்சலிட்பமு,மீ கண் முகிழ்தீ 

அறக்குமேகதன்குணர்த்தமாகமி -தலாவுமே. (௬௬) 

இத்தா ஒட மகமோடநீருமோடரழேர் 
டுிராகமோடமானயானையோடவாளிடோத் 

மாமி நாகநீசொரல்வாளையோடும்வாவியூ 

டோடதோத்மோடவேங்கையோடும்யூகமோடவே: (௬ஏ) 

   
   

மருண்டமாமலைதீகடங்கள்செல்லலாவ தல்லமால் 
தெருண்டமாமததீதயானைூதிநின் றடிரீதலால் 
இருண்டகாரகற்றடதீதொடித் கலர் நீதசம் தவற 
து ருண்டபோதமிர்ததேஜனொழுக்குபேரிமுக்கரோ. (௬௮) 

ினன்மணிச்கலத்அவர் திவில்கிலர்த் அவிண்னாலாய் 
அ௮னல்பரப்பலொட்பமீகிமைப்பவர்தவிட்பேதத். 
புனல்பரப்பவெப்யபிருர்கபொன்டாப்பு       

  

   

  

    

    

இனையவிற்றடக்கைவீரரோகுகில் mek Gro. ( & &) 

மருவியாடும்வாவிசோறும்வானயாறுபாயும் வற் 
திருவியாரீதடங்கஸ் மீனினேறுபாயுமாறுபோல் 
அருவிபா மொன்திே ன றக்கடல கவர் 

சகி sn மு ம 

no SER 4 bee nodioGen (௪௧ 

அன்னதாயகுன் தின௮சென்றவிரமை ர்கொடை ரீ 

.அல்னலாயயோசனை எத்டுமும்ப 2 £நியிஃபரில் 
பொன்னிஞடிழி ம அ்னவாலிவாஃ்பொருப்பிடம் 
அலினிஞரீகள்செேய்ஏதெல்னையென்றுதின்றுசொல்௮வார். () 

௬-வ,த-கலன்சாண்டடலம்-முந்திற்று 

அட படலம். ௬-க்கு-இருவிரு 3சம்.௨ ௪௮, 

1 
ஆஸ்த்துமா



எ-வது-வான க கய்பிடலம். 

     
He 

அல்விடத் வியழைதீ.அவாலியானசோர் 

வெவ்வி வரீஅுபோர்விளைக்குமேல்வைழற நின்     
ழ் தெல்விட ் அணிந் தமைநீததென்க க்திசென்க 

தெய்வடக்கும்வென்றியாலுதன்றி sor nas Burr. (௧) 

வார்ீதீதையன்னதாசவானியங்கு தேரிஞன்மகன் 
bis SsrtsCatmugse SoCra gr ex 
Gait $ goer api Cor 1 Realteam cD cicr asp aris crt io aie 

ஆர்த்தவோசையீசனுண்டவண்டமுற்றுமுூண்டதே. (6) 

    

இடதீ தரட்பிவர்அபோசொதிர்தீிதியேலடர்ப்பனென் 
றடி.$திலங்கள்கொட்டிவாய்மடி.தீதடுத்தலங்க0 ர. ரீதி ப 

படைதீதுநின்றுளைத்தபூசல்புக்கதென்பமிக் கடந் ் 

௮.ட்பவங்குறங்குவாலின்செவித் அளைக்கணே, (௯) 
(Gag) 

மாற்பெருங்கட கரிமுழக்கம்வாளரி 

ஏறிபதுசெவிஃதலதீதெல்ீனவோங்கிய 

ஆர்ட்பொலிகேட்டனனமளிமேே லாரு 

லட் நீததேயனையபான்மையான். (௪) 

உரு தீதீ£ 5 Bo csQuipes Bere ont நீறமை 

QIOTE SL. தோளிஞன்மன தீதனெண்ணிஞலி: 
சிரிச்சனனவ்வொலி இசையினட்பறத 

இரி2தசல்ுசைமோரோழொடேமையெ. (௫) 

  

எழு, $தனன்வலிவிலாத் தி ழியிழ் 
கொரழுந்திரைக்சடல்ளெர்நீ கனைய்கொள்கையரவ 
அழுத்தியதக்சரியருிலால்கிரை + rn gh Beg, 

விழுந்தசதோள்புடைவி9 அதது    

   போய்ப்பொடி தீதனமயிர்டற தத விபோ 

காய்ப்பொடுத்தெழுவடசன அங்கண்கெடத் 

தீட்டொடித்தனவிழிதேவர்நாட்டிலும் 
மீட்பொடித்தனபுகையுயிாட் புவிக்கு, 

   கைக்கொரிகைதீதலம்புடைப்பக்காவலின் 
இ] க்கயங்களுமசச்செரு£ருச்சித்தின 

உச்சனவுருமினமுலைநீதவும்பரும் 
செச்கெனதெரித்தன நிமி த்ஞூன். தமே, (௮) 

வி நீதன.ம்வர்தனனெ oC? MOM Fa LD 

இர்திசள் முதற்நிசைபெட்டுங்கெட்டன



ao  ந்தாள்ளட்ட 
சற்திரன்முதலியத்ரர்க்குழாம் , 

சித்தினமூ aot) படட சச்சின் டே. as 

geecout பதக 
அணக வத விபாக 
கூென தகி த தம்பரே. . (0) 

கருக RMA sar Qui pcjsera san MES 

பிடி.கதலாயுருமுகுபினத்தித்சிச்ெ 
தடுத, “விழ்வனவெளத்த்கர் ம் துசி 5 Sex 
வடி.ச்ததோள்வலையத்தின்வயங்குகாசெலாம். (கக) 

  

    

ஞாலரமுதா தீநிசைப்புனஇதாகரும் 

மூலமுமுத்திடமுடி.வித்தீக்குமக் 
சாலமுமொத்தனலிகடலிற்றான்௧கடை 
ஆலமுமொத்தனனெவருமஞ்சவே, (௧௨) 

அயிடைதீசாரை$யல் தமுதிந்ோன்றிய 
வேயிடைத்கோளினாளிடைவிலக்கினாள் 
வாயிடைப்புகைவரவாலிகண்வரும் 

தீயிடை தீதல்னெடுந்கூதீததீகன்றாள். (௧௩) 

விலக்கலைவிடுவிடுவிளிச் தளாலுசம் 
லக்கியச்கடல்கடைநீதமுதுகண்டென 

உஜக்தவுற் ஜியிர்குடித் தொல்லைமீள்ருவன் 

மலைக்கு; லமயிலெ rane (ஃ ௪) 

   

    

  

பெற்றி கதி ME பப்பொர்செயத 
கச அதெி் எனைபுடைமையாமெல்ருள். (ஈடு) 

மூன்றெனமுத்திய டிவில்பேருல 
சென்றுட வஹி! ன. இவத é@C sQrerg 

பந்த் ததை தொலையுமென்றலில் ப 2) 
சான்றுள்ங்ல் ன வைதையல்கேட்டியால். (௪௬) 

மநீசாநெடவமாமதீதுவாசுடு 
அநீதமில்கடைகயிறடைகலாழியான் 
சந்திரன்றாணெதிர்தருககன்வாங்குவார் 
இத்தின்முதலியவமாரேனையோர். (௧௭)



Vid A: 3 Uri 

௩: வாலிவதைப்படலம், 

*டெயரீவு2வலிக்கவமிடு£கில்பெத்தியார் ——— | 
வயரீவுறலுற்றதைதோக்கியொன_து ஆ 2 

   +. தீயிரெனக்கடைறீதவர்க்கமுதந்தத 

    
மயிலியறத்குயின்மொழிம றக்சலாவதோ, ௩௩% (௧௮) 

ஆதீறலினமாருமவுணரியாவரும் Mi f ட 2. 3 
'தோர்றனரொனையவர்சொல்லதீப gaG rr 

கூறிறமென்பெயர்சொலக்குலையுமாரினி 
மாத்றவற்காகவெறீ தெதிருமாண் பிஞாரீ; 

பேதையரொதிர்குவசெனினும்பெத்றுடை 
ஊதியவரங்களுமுரமுமுள்ளதில் 

டாதியுமென்னதாற்பகைப்பதெங்ஙனம் 
நீதியரொழிசெனநின்௮கூதிஞன். (௨௨9) 

அன்ன துகேட்டவள.ரசவாயவறி 
இனீ னுயிரீசட்பமைநீ திராமனென்பவன் 
உன்னுபிர்கோடலுககுடன்வறீதானெனத் 

அலினியவன்பினர்சொல்லினாரன்றாள். (௨௧) 

உழை தவல்லிருவினைஃகூ௮காண்கிலா 

திழைத்தயருலகினுக்கறத்தினாறெலாம் 
இமைதீதவற்கியல்பலவியம்பியென்செய்தாய் 

பிமைதீதனைபாவியபுவ்பெணீமையாலெல்ளாவ். (௨௨) 

இருமையுதோக்குறு.மியல்பினாற் குது 
பொரு மையோவிங் இிதுந்பெறுவ தென்கொலோ 

அ௮ருமையினின்அயிரளிம் குமா.றுடைதீ 

தருமமேதவிர்க்குமோதல்னைதீதான கோடக Xe”) 
ney f ப ச ¥ 

எ.த்தபேருலசெலாமெயிதியின்தவள் ். « 
மாற்றவளேவயநீறவடஉலிமைநீதனுக் 
கர்ற்றருமு- வகை யாலளிச்தவையனைப் 
போந்றலையில்னனபுகதற்பாலையோ.. % (௨௪) 

நின்தபேருலகெலாதெருக்க்ரிலும் ரூ 
வெள்றிவெஞ்சிலையலாறீமிதி துவேண்டுமேர் 

கன்றுணையொருத்தனுநீதன்னில்வேதிலான் 
புவ்றொமிம்குரங்கொபுணருதட்பனோ. (௨௫) 

S0Gur aa geod ECa muir 

இம்பரினிலதெனவெண்ணிழேய் ந் தவன் 

௫



௩௪: கஷ்கிதந்தாகாண்டம். 

எம்பியும்யானுமுற்றெதிர், ரீ தபோரிடை 
௮ம்பிடை.தொடுக்குமோவருளிஞழியான். 

இருத்திநீ கணவ கரிமைப்பில்காலையில் 
உருத்தவனுயிர்௫ீடி.தீ துடன்வநீதானா யும் 

கருத்தமித்தெய் துவலிகலங்கலென்றனன் 
விராக்கு மல்பின்னுரைவிளம்பவஞ்சினாள். 

வறு. 
ஒல்லைச்செருவேட்டுயர்வல்புபவோங்க இம்பர் 

எல்லைக்குமட்பாலிவர்கின்றவிசண்டினேடும் 

மல்லத்கிரியின் றலை௮நீசனன்வாலி€ழ்பால் 
தொல்லைக்கிரியின்றலைதோற்றியஞாயிறென்ன. 

நின்றானெதிர்யாவருதெஞ்சுதடுங்கெஞ்சதி 
தீன்றோள்வலியாதிறகைமால்வரைசா லும்வாலி 
குன் ராடுவ ரீ ௮அற்றனலி கோளவுணன்குறித்த 
வன்.றாணிடைததோன்றியமாநரசிங்கமென்ன. 

  

அரீக்கனெறபின்னோன்றனைதோக்கனைருனுமார்தீதான் 
வேர்க்கில்றவாலுக் அருமேறுவெதித் தவிழப் 
போர்ச்கின்றதெல்லாவுலகு.ம்பொதிர்வுத்றபூசல் 
கார்க்குல்றமல்ஞனிலமீதாவியகாலினென்ன. 

அ௮வ்வேலையிராமனுமன்புடைத்தம்பிக்கைய 
செல்வேசெலநோக்குிதானவர்தேவர்நிற்க 
எவ் வேலையெம்மேக் வக்காலொடெக்காலவெற்த 
வெவ்வேறுலகத் திவசீமேனியைமானுமெல் முன். 

வள்ளத்களையான்ப,ர்வானிவலி ன்முன்வாணாள் 
Qencrarg Card 3 அதிரா 20 ரணர்நீதான்கூர ங்கின் 

e o ea ட விடற eer ar pe Cae பார்திசைக்கலென் பி னன்னுமின்னல் 
உள்ளதீதிலூன்ற வுணர்வுதீதிலனென்௮மென்ருல். 

  

ஆற்று அபின்னும்பசர்வானறதாறமுங்கத் 
தேற்று துசெய்வ தீதே ,கல்செவ்விதன்ருல் 

மாத்ரானெனத்தீம் முனைக்கொல்லியவர் அதின்றான் 
வேற்றார்கடிறத்திவன்றஞ்சமென்வீரவெல்ருன். 

அத்தாவி துகேளெனவாரியன்கூறுவானிப் 
பித்தாயவிலங்கினொழுக்கனைப்பேசலாமோ 
எத்தாயரீவயிந்திலும்பின்பிறநீதார்சஜெல்லாம் 

| ஒச்சாற்பரதீன்பெமி௮ ச்சமனவதண்பேர். 1 

(er) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௬௦) 

‘ina 

(௬௨) 

(௬௩) 

(mot)



வாலிவதைப்படலம், ௩௫. 

விற்ஞற்குவெற்பன்னவிலங்கெழிதீரோள மெய்ம்மை 
உற்ளுரீலெரல்லவரேோபலரொன்ப.துன்மை 
பெத்றாருமைட்பெற்றபயன்பெறும்பெி பல்லால் -- 

அற்றார்நவையென்ற ஓக்சாகுனரார் சஜ 

      

வீரதீதிறலோரிவையின்னவிளம்பும்வேலை 
தேரிற்நிரிவான்மகனிந்திரன்செம்மலெல்றிப் 
பாரித்திரிபும்பனிமால்்வரையன்னபண்பார் 
மூரித்திசையானையிரண்டெனமுட்டினாசே. (௬௭௬) 

குவ்றோடுகுன்௫த்தனர்கே ரஈளரிக்கொற்றவல்லே 
ஜென்றோ0சென்றொல் நெதிருத்றதனவேயுமொத்தார் 
தின்றார்திரிசீதார்தெடுஞ்சாரிநிலநீ திரித்த 
வன்றோட்குயவன்றிணிமட்சலத்தாழியென்ன. (௬௭) 

தோளோடுதோடேய்தீதலிற்றொன்னிலநீதாங்கலாற்றாதீ 
தாளோதொடே.ப்தீதலிற்றந்ததழற்பிறங்கல் 
வாளோமிமில் னோவெடோனெடுவானினோர2--கி ரண வு 

கோளே ரடுகோளுநீறமனவொத்தடர்தீதார்கொதித்தார். | (௬௮) 

04, 7% தந் தோள்வலிமிக்கவரீதம்மொருதாய்வயிதற்றின்' ; 
எத்கொர்படம்க்கைபொருட்மத்க்கலுத்றுர் 
சர்தோடரியொண்கட்டிலோகத்தனீ்காகல்செற்த 
சம்சோபசுந்தப்பெயா கி தொல்லையினேருமொ தீதார். (mee) 

கடலொன்றினெடொன்றுமலைக்கவுங்காவன்மேருத் 
திடஜொன்றினெடொல்மர்செய் யவுஞ்சீதிறமென்ப 
ுடல்கொண்டிரண்டாகியுடநீறவுங்கண்டிலேதேர் 
மிடலிங்கவர்வெழ்தொழிற்கொப்புரைவேறுகாணோம், (௪௨) 

ஊகங்களியைகர்வெங்கனுமிற்நீததியால் 
மேகங்களெரிந்ீதனவெற்புமெரி ந்ததிக்கின் 
மாகங்கணடுங்கினநாணிலமுங்குலைந்த 
மாகங்களை ரண் ணியவிண்ணவர்போய்மறைற்தார். (௪௧) 

விண்மேலினசோதெடுவெறீபின்முகட்டினாரோ 
மண்மேலினசோபுறமாதிரவீதியாரசோ 
கண்மேலினரோவெனயாவருங்காணதில்றார் 

  

   

  

புண்மேலிரத்தம்பொடி.ப்பக்கடிப்பார்புடைப்பார். (௪௨) 
் லத உ ஏழொதீதுடினஞ்ர்திசையெட்டொடிரண்டுமுட்டுக் த. 

அிமிக்களரார்கலிக் டங்கார்ப்பினோகைல்



பாழிததடந்தோளினுமார்பிலுல்கைக ள்பாய 
esx Ae Gorter tig Guns sg GS gots. (௪௫) 

Qader uu pep ல்வீரர்கடிப்பமீச்சென் ் 

  

    ஐல்வாயெழுசோ சைசடோறும்வி௫ 
எவ்வாயுமெழுர்த்கொழுஞ்சுடர்.மீன்களியாவம் 
செவ்வாயைநிகரீத்தனசெக்கரையொத்தமேகம். (௪௪) 

் ் வேறு. ் 

வெநறீதவல்லிரும்பிடைதெடுங்கூடங்கள் விழ்ப்பச் 

சித்தியெங்கனுஞ்சுதறவபோற்பொறிதெநிட்ப 
இர்திரன்மகன்புயங்களுமிசவிசேயு£லும் 
அந்ீதவன்னெடுழ்தடக்கைகடாரக்கலிற்றகர்வ. (௪: 

சமி 
உரகீதினாளிதீரத் துர் அவரீடாதமிட்டுதைப்பர் 
சசத்தினால்விசைதீதெ.ற்றுக " ழ.ப்பர்நின்ரிடிட்பரீ 

மாத்துனாலடி.தீ௮ரப்புவர் ஈருப்பினம்வாங்கிச் 
சிரத்தின்! மலெதிந்துறுக், ர்தெழிப்பர்திவிழிப்பர். (eer 

சடவ்பிர்பற்றியுந்றொருவரையொருவர்விட்டெறிவர் 
கொடுட்பர்வறீ துரங்குகி துவர்கைதீதலங்குளிட்பக் 
கடுட்பினிற்பெருங்கறங்கெனச்சாரியைபிறங்கத 
தமிட்பர்யின்றுவரொன்னவர் வுவ reaper iT. (௪௪) 

வாலினாரம்வரிநீதனர்தெகுந். .....ிப்பரீ 
காலினானெடுங்கால்பிடித் அடறீறுவரீகபூல்வர் 

பவேலினைறவெறிர்தெனவிறல்வலியுகிரால் 
தோலினாலஐுடனெவெரைமுழையெனத் அளைட்பர். Rou) 

மண்ணகத்தனமலைக ரமர ங்கு ளு மற்றங் 

& Gio! ஷகத்தின்ற்றோல். றியயாவைபுங்கையால் 

எண்ணகட்பதித்தெறிதலினெற்றலிவித்ற 
விண் ணசத்தினைமறைதீதனமதிக கூல்விம ற். (௪௯) 

% 

வெருவிச்சாய் நீதனர்விண்ணவரீவேறென்னைவிளழ்பின் 

ஒருவரீச்சாண்டமரசொருவருநீதோத்றிலருடன்று 
சேருவித்றுப்தீதலிம்செங்கனீல்வெண்மயிர்ச்செல்ல 

முரிபுந்கானிடையெரிடச ம் தனவெனமுனைவார்- (டூ @) 

அன்னதன்டையராற்றலினமர்புரிபொழுதின் 
வன்னெடுர் தடம்திரள்புய3தடுதிறல்வாலி 
சொன்னதம்பியைச் தும்பியையரிதொலைத்தெ்ன 
கொன்ன களி நக sisal DIL gS oN gs. (ஒக



வாலிவதைப்படலம் ௩௭ 

மலைர்தடோதிளை2திரவிசேயையல்மாடணுக 
உலைந்தடிம்தையோணெங்கினன்வணங்கிடவுள்ளம் 
குலைர்திடேலுமைவேற்அுமைதெரிந்திலங்கொடிப்பூ - சு ம் 
மிலைழ் துசெல்கெனவிரித்தனனெிர்த் த 18ம், (௫௨ 

தயங்குதாரகைநிரறாதொடுததணிறீதென வெண்பூ பூ ‘ மனு 
வயங்குசென்னியன்வய ப்புலியேறனான்வராக ஸ்வ சுவ கூ மு அம 
eu | 
wuUaderanIie sos opera G4 Gera aera. (Qe 

HIS SAS OSUET FSS குலைகுலைநீதஞ்சச் 
Geudi $.a@ ors Goro Gers0srOF nsasGetiair 
வயிரீத்தகையினுங்காலி னாுங்கதிர்மகன்மயங்க 

உயிர்தீதலநீதொறும்புடைத்தனனடி.த்தனனுதைத்தான், (Oe ' 

கக்னெனையிருயிர்ப்பொடுஞ்செவிசளித்கண்ணில் 
உக்கதாங்கெரிட்படலையோடுதிரத்தினெழுக்கம் 
திக்குே நாக் கினன்செங்கதிரோன்மகன்செருச்சிப் 

புக்குமீக்கொடுதெருக்ெனிந்திரன்புதல்வன், (டட 

எடுத் தப்பாரிடையெற்றுவென்பறீநியென்றிளவல். 
கடிதீதலதீதினுங்கழுத்தினுர்தன்னிருகரங்கள் 

மடுத் தமீக்கொண்டவாலிமேற்கேலொன்னவாங்கஇத் 
சொத ௮ நானொடுதோஜீற்த்திராகவன்றுரறீ தாவி (௫௬) 

கா ரண்வார்சு னவைக்கதலியின்கனியினைக்கழியச் 

சேருமூியித்செல் றதுநின்றதென்செட்பில் 

நீரு நீர்தருதெருட்பும்வன்காறறுங்க நிரந்த 

பாருஞ்சார்வலிபடைதீதவனு?2அனிப்பச றி (௫௭) 

அலக்குதோள்வவியழித்தத்ததிக்பிபைய க்தி அடவ «or 
வலங்கொள்பாரிடையெற்றுவானுந்றபோர்வாவ் 
சலங்வெல்பிசைச்சால்ளெரீ தெதிவதஃ்கடைக்கால் 
விலங்கன்மேருவும்வேரீபதிர்சாமெனவி நீதான். (௫௮) 

சையம்வேரொடுமுரு முறச்சாப்்ர்தென4சாப் நீதான் 
வையமீதிடைக்கிடந்தபோரடுதிறல்வாலி ' 
வெய்யவன் றருமதலையைமிடல் கொடுகவரும் 

கைதெகிய்ர்தனனெிழ் நீதிலன்கடுங்கணைகவரீதல்- (௫௯' 

வெர்ரிவிரனதமிசனையலன்மிடலுசத்தா 
மித்றதப்புறத் அறாத ணு அவலிக்கா2 தரத்



௩௮ இஷ்கிந்தாகாண்டம். 

ப$திவாலிலுங்காலிலும்பிணித்தகப்படுசத்தான் 
|! சொற்றவெங்கெ ஈடுமறலியுஞ்சிரர்தனைக்குனித்தான். (௬௦) 

= “3 வொள்முகடிஒல்அசப்படுப்பனென்திவரும் 

| உழ ga பருமுன் திசைதரி நீதொறுட்பனென்றுறுக்கும் 

எமுநீ துடாரினவேரொடும்பறிப்பனென்றோரும் 
அடு கர நிஹுலிவ்க(மெப்தவஞர்கொழிலல்றயிர்க்கும். (௬௪) 
ஆ எதி 

எத்றுங்கையினைநிலஃதொடுமெரிட்பொதிபறக்கச் 
a ப் a hj 6 ஓ ஈ க 

சுற் றதோக்கு௮ஞ்சு orb. } ares a 
பர்றிவாலினறாங்காலினும் ஒலி நிட்பான் 

உற் அருமையினுலைவுறமலையெனவரு ரூம். (௬௨) 

தேவரோவெனவயிர்க்குமத்தேவரிச்செயலுக் 
காவரோவவர்க்காற்றலுண்டோவெனு மயலோர் 
யாவரோவென தகைசெயுமொருவனேயிறைவரீ 
மூவரோமமொட்டான்செயலாமென மொழிபும், (௬௩) 

'சேமிதான்கொலோநீலசண்டன்னெடுஞ்சூலம் 
ம மீசாங்கொலோவரறுமுகனயில்கொலே ரவன்றேல் 

நாமவித்திரன்வச்சிரட்படைபுமென்னடுவட் 
போமெஜுதீத ணைபோதுமோயாசெனப்புழுங்கும், (௬௪) 

வில்லினாத்றுரப்பரிதிவெஞ் சாமெனவியக்கு ஞ் 
(சொல்லினானெ$ிமுனிவரோதண்டிஜரொன்லும் 
பல்லிஞாற்சடிப்புறும்பலகாலுந்தன் லுரத்தைக 

சல்லியார்ப்பொடும்பதிக்குமப்பகழியைக்கண்டான். (௬௫) 
(ஸூ ஷ் ஸ் த்த பியி திவ்ய க ua 

சரமெனும்படிதெரிர் ச தபலபடச்சலித்தென் 
௨சமெலும்பதமுயிரொடுமுருவியவொன்றைஃ 
கரஜிரண்டிலும்வாலினுக்காலிலித்துவபிப் 

டன்னை பெயர நிவே திட்பான், ௭ உ. (௬௪௬) 

ஓங்கரும்பெருரீதிறஐுடைமனத்தினனுரவோன் 
வாங்கினான் மற்றவ்வாளியையாளிபோல்வாலி 
௮ங்குநோக்கெசமரருமவுணரும்பிறரும் 
வீங்கிஞர்சடோள்விரலாயார்வியவாதார். (௬௭) 

    

மோடுதெண்டிரைமுரிதருகடலெனமுழங்ட 
ஈ்பேருலூறெரீ ஐளசா மெனற்கெளிதோ 
கரமிமாதெமிவிலங்கலகள்க டர் ததக்கடலின் 

ஊடுடோசலுற்றதனையொத் தயர்த் தள திரம். (௬௮)



வாலிவதைப்படலம். ௩௫ 

வாசத்தாரவன்மார்பெனுமலைவமங்கருவி 
ஒசைச்சோரியைதோக்கினலுடல்பிறப்பெலி லும் 
பாசத்தாம்பிணிப்புண்டவத்தம்பியும்பசுங்கண் 
சேசத்தாரைகள்சொரிதரதெடுநிலஞ்சேர்ர்தான். (௬௯) 

ட.தித்தவாளியைப்பருவலி தீதடக்கையாறந்பற்றி சனா. அட 
இ௮ட்பனென்றசொண்டெழுநீதனல் மேருவையிசீம்தீதா௪் 
முதிப்பனெல்னினுமுதிவதன்ராமென மோழியாம் 

பொறித்தராமத்தையறிகுவாஜேச்கனலிபுகழோன். (a0) 
வ.று. 

மும்மைசாலுலருக்கெல்லாமூலமற்திரத்தைமுற்றும் 
தம்மையேதமர்க்குநல்குர்தனிட்பெரும்பதீததைத்தானே ! 
இம்மையேயெழுமைசோய்£ு மருந்தீனையிராமனெல்னும் 
செம்மைசேர்தாமந்தன்னைக்கண்களிற்றெரியக்கண்டான். (௪௧) 

இல்லறற் தறற ததம்பியெங்களுக்காச2 தங்கள் 
வில்லறநீ துறநீதவிரன்றோன் லால் வேத நூலின் 
சொல்லறந் தறநீதிலாதசூரியலீமரபு தொல்லை 
நல்லறந் துறந்ததென்ளுசகைவாதானுட்கொண்டால். (௪௨) 

வெள்தெமருடஞ்சாய்க்கும்வெடி.படச்சிரிக்குமீட்டும் 
உள்கிடுமி துவுந்தாஜேரோங்.றமோவென்றுன்னும் . 

முள்கிடுங்கு ழியிற்புக்கமூரிவெங்களிதல்லியானை 
தொள்கொடுங்கிடந்ததென்னத் தயருழவ் றழிதீ துசோர்வால்.! ) 

இறைதிறம்பினனாலென்னேயிழிர் தளோரியற்கையென்ன 
முறைதிறம்பினனுலென்றுமொழிகின்றமுகத்தான் முன்னர் 

பஜ,ரதிற்ம்பாசவாய்்மைமன்னற்$்குமு்ளகசொலலுமு பவல்? 
அறைதிதம்பாமற்காக்கத்தோன்றினான் வந் துதோல்ற, (ae) 

கண்ணுந்ரான்வாலிநீலச்கார்முகில்ஆ௦லம்பூக்ு 

மண்ணு ற்றுவரிவிலேந்திவருவதேடோ லுமாலைப் 
புண்ணும் யசோரிக்பொதியொடும்பொ டிப்பதோக்கி' 
(எண்ணுற்றராபென்செய்தாயெல்றேசுவா௨ பம்பஇந்ருன் (௭௪9) 

  

வாய்மையுமாபுங்காதீ தமன் ற யிர் அற ரீதவள்ளற் 

தாயவன்ைந்தனேநீபசதலி முன்றோ லத்த உல கட்டி 
இமைதான்பிறமாக்காதீ அத்தான்செய்தாத்தீங்கன்ருமோ 
காய்மையுமன்திதட்புநீதருமமுந் தழுவிநின்ருப், (௪௬) 

கலமி. கல்வி துகொற்றமீத்றுநின்ற OB ௦௮ 
ரலமிசு புவனமூன்றி Bille ineree ee GCF



பத்தல டட ப தரப்ப ட சச DAES BS don eer 
9 2. deat 
ei வலமிதிவ்வுலகத் தாங்குமவணமை௰ிதென்னேதிண்மை 

5 அலமரச்செய்யலாமோவநிந்திருந்தபர்ந் துளார்போல். (௪௭) 

6 கோவியற்றருமமுங்கள்குலத் துதித்டிதாகட்கெல்லாம் 
3 ஒவியத்தெடுசவொண்ராவுருவத்தாயுடைமையன்றோ 
ck OM ரசல் பெம்றவன்னத்தையமிரஇன்வற்த Saat 

தே ம்பிரிந்தபின்புதிகைததனைபோ இுஞ்செட்சை, (௭.௮4) 

| 
| 

ம 
he அ௮சச்சரோரழிவுசெய்.தகழீவரோலதற்குவேறோர் 
குரக்னெத்தரசைக்சொல்லிம்லுநெதிகூறிற்றுண்டோ 

் இரக்கமெங்குகுத்தாயென்பாலெப்பிழைச்ண்டாயப்பா 
0௦ நவமி யாரடி மீறி ௪ 4 ஓ 9 ் பசக ிவி துந்பூண்டாற்புகழைபார்பரிக்கற்பாலார். (erat) 

9 3 ஒலிகட லகந்தன்னினலூர்தருகுரங்கன்மாடே 

D 5 4கலிய துகாலஃவர் துபரந்ததோகருணைவள்ளல் 

» Re மெலியவர்பாலதேயோவொமுக்கமும்விழுப்பந்தாலும் 

: வலியவரழிவுசெப்தாழ்புகமன்திவசையுமுண்டோ, (௮0) 

: is கூட்டொருவமையும்வேண்டாக்கொற்றவபெற்றதாதை 
' ௦ பூட்டியசெல்வ்மாங்கேதம்பிச்குக்கொடுத் தட்போநீ_து ல் 
ட ட, சாட்டொருகருமஞ்செய்தாயெம்பிக்கில்வரசைநல்கிக் 
ட காட் டொருகருமஞ் செய்தாய்கருமர்தானிதன்மேலுண்டோ,() 

| ? wovepnobsdePrrmuat Mas red m0 
துறையெனலாயிந்றன்றேதொன்மையினல் னூற்செல்லாம் 
இறைவறீயென்னைச்செய்ததிசெனிலிலங்கைவேழ்தன் 
முறையலசெய்தானென்றுமுனிதியோமுனிவிலாதாய். (௮௨) 

சர போரெதிருக்காளையிருவகஷல் த்ரோ ww 
ஒருவரே மற்கருணைதாண்டியொருவர்மேலொளித்,ச நின்று 

வரிசிலைஞழையவாற்கவொயம்பபூருமத்தெய்தல் 

திருமமோ பிறிதொன்றாமோத இலெதென்லும்யக்கம். , (aA) 

yn வேறு. 

விரமன்றுவிதியன்௮ுமெய்ம் மையின் 
வாரமன்.றுநின்மணீணிஜுக்சென்னுடல் 

டாரமன்றுபகையன்றுபண் பொழிநீ 
இர மன்றி SPOR i soir 5s ( ௮௪) 

இருஎமதோக்கிதின்.நியாவர்க்குமொக் இன்ற. 
அருமையாற்ற லன்றோவறங்காக் இன்ற 
பெருமையென்பதிதெல்பிழைதே க்கக் 
டொருமைறீல் சயொருவத்குதவஷே ad (௮9% 
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மிக 

   செயலைச்செத்தபசைதெல்க ரக ரி ர ஸரி 
சயலைட்பதிதிச தனைய ர்சாயெனில் 
பயலைட்பதஅமப்பொங்கரிபோச்கியோர் 
மூயலைப்பத்௮வதெலி rap pe யோ. (௮௬) 

காரியன்றசளங்க்நிறத்தொன்மை 
2ஊரியன்றமஇச்குளகசாமென்ப 
சூரியன்மரபுக்குமோர்தொன்மன 
ஆரியன்பிற், ர்சாச்சனையாமசோ.. were y 

மதிஜொருதீதன்வலிதீதறைகூறவநீ நீ 
ROM OE Gn சத் வ தவம் பதக 

இத்றைய்ி றப். pie ரீக்கும்மிசலேறென De Om G கட 

Boa Gun போ லுல்டெர்சநிலத்தசோ. ஒன) 

நூலியந்கையுநுங்குலதீ௮நீதையரீ 
போலியற்கையுஞ்€ீலமும்போத்றலை 
வாலியைப்படுத்தாயலைமன்ன்ற 
வேலியைப்பிரித்தாய் விறல்வீரனே. (of) 

சாரமத்றொருவன்கொளத்சன்கையில் 

பாசவெஞ்சிலைவிரம்பரிப்பசெல்) அருக க 

தேருமன்றுமழைம்௮திராயுதன் 
மாரீபினெய்யவோவில்லிகள்வல்லசே, (கயி 

என்த Ase 
[அக விழிவழித் அன்த விதிப் பைல் வ 09 574247 ௫௫9 

தின்றவீசனினையநிகம் தீ.தினான். (௬௧) 

பிலட்புச்சாப்றெதொள்பெயசாயெனப் 
புலம்புதிறுன்வழிபோதலுதீரூன்றனைக் 
குஒழ்பக்கா ரன்றமுதியர்குதிக்கொணி 

அலம்பொற்றாசவனேயச சென்றதும். / (௯௨) 

'வானமாள வெனல்றம்முனைவைத்தவன் , 
தாணனுமாளக்கிளையினிறத்தடி.் , aie இ வோன் ஈழக் 
தியொனுமாள்வனிருச்தாசாள்ளென்' 
உஊனமானவுமைபகர்்ரீதொன. (௯௯) 

ப.ற்தியான்றபடைத்தலைவீசரு 

மு தீறணைர்நீச்முதியருமுன்பரும் 
or



eo. Slate. & தாகாண்டம். 

எத்மலும்பாசெம் தத்த Ms 
கொத்த ன் முடி சகொண்டதக்கோதிலால், 

வதீஅவுன்னைவணங் கெகிழ் நீதனன் 
௪.நீதையெவ்கவினதீதவசாத்றலில் 

தநீ தன்ன ச சென்றுதருக்கிலான் 

(eer) 

முத்தையுந்றதுசொததமுனிழ் அநீ- (௯) 
கொல்லஓறனையும்பியைக்கோதவற் 
கலெலையென்ப தணர் ர் துமிரங்கலை 

அல்லல் செய்யலனச்சபயம்பிலை 
. ௩ அர்க் அ பே அவை ாரிகிஷம். (௯௬) 

ஊற்தமுத்றடையானுனக்காசமர் 

தோற்றனென்.றுதொழுதுயரிகையனைக் 
கூற்றிடுண்ணக்கொடுட்பனெல்றெண்ணினய 

சாந்திசைக்கும்புறத்தையுசண் வினான். 
அன்னதன்மையகித் தமருளலை 
'பின்ன reba GC பணை. 
தட்ட PT LIQ TDL ONLI 

(௯௭) 

aN ள் 

சூ ° ory dice oh if வலி பர்ரி பொன்மலைக்கவனண்ணலிற்னொகலை, 7 (௯௮) 

கரமாவதுமிற்பிறப்பால.ஓம் 
விரமாவுங்கல்வியின்மெய்நீதெறி 
வாரமாவ.தமத்ரொருவன்புணர் 
தாரமாவதைகீ்தாங்ளுதீதருக்கதோ. (௯௯) 

மற்மீதிறம்பல்வவியமெல்மைனம் 
புற் நீதிமம்பலெளியவர்ட்டொங்குதல் 
௮றநீதறம்பலருங்கடி மங்கையர் 
திறநீதிறம்பறெளிவடையோர்க்செலாம். (௧௦0) 

தருமமின்னதெனுநீ தகைத்தன்மையும் 
இருமையும் தெரி ர்தெண்ணலையெஷ் ணினால் 
அருமையும்பிசன்னாரூயிர் தேவியைப் 
பெருமைதீங்கனையெய்தட்பெறுதியோ. (௪௦௧) 

அதலானுமவனெனச்காருயிர்க் - 
காதலானெனலானுநிற்கட்டனன் 
எதிலாருமெளியமா ன்ராசையும் 

தீ௫ுஇீர்ட்பதெல் ிர்தைச்சருதிதரோ. (#02.



OUT OIE தப்படலம் ௪௩ 

பிமைத்ததன்மையி தவெனப்போழில் 
திமைத்தவிரனுமைசெயத்தக்லொ 
திமைததவாலியியல்பெனக்இதீ துணை 
விழைத்திறத்தொமிலென்னவிளஎம்புவான். (௪௦௯) 

ஐய.அங்களருங்குலக்கதீபினப் 
டொய்யின்மங்கையர்கீசேய்ந்தபணரீ போல் 

செய்திலன்னெமைதீதேமலரீ மேலவன் 
எட்.தினெய்தியதாஎவியற்றிஞன். (௪௦௪) 

மணமுமில்லைமறைதெறிவ ந்தன 
குணமுமில்லைக்ஞாலமுதந்கொத்தன 
உணர்வுசென் றுமிச்செல் மொழுக்கலால் 

. நிணமுதெய்யுமிணங்கியரேழியாம். (௪0௫) 
டி (அருஷ் ந ரூடி (ந க ௩ 6 ் கிமி அபெதிறதொர்பெத்தியித் 

ருத்றமுதிதிலனீய துகோடியால் 
வெதீதியுத்ததொர்வெற்தியினயெ ப 
சொற்றசொழ்ஜீமதி 0 துசொல்லுவான். (௪௦௬) 

ரலங்கோடேவரிநீரோன்.நிரவையறக் 
கலங்கலாவறசன்னெதறிகாண்டலின் 
விலங்கலாமைவிளங்கியதாதலால் 
அலங்கலாஜ்க்”ேடுப்பதன்றாமரோ. (soe) 

பொதியின்யாக்கையதோடலனாகய 
நிவின்மேலதன்னோவறத்தாறுதான் 
'ஈதியுதோன்மையுதேர் நின்றுணர்.நீதீநீ 

பெறுதியோபிமையுநீ௮௮பெத்திதான். (௧௦௮) 

மாபபெற்தியிடங்கர்வலிதீதிடக் 
கோடுபத்நியதொற்றவற்கூயதோர் 
பாடுபெத்றவுணர்வின்பயத் இனால் 
வீடுடெத்றவிலங்கும்விலங்கதோ. (௧௦௯) 

சிர்தைநல்லறத்தின்வழிச்சேர் த தலால் 
பைர்தொடித்திருவின்பரிவாற்றுவான் 
வெற்தொழித்திறல்வீடுபெற்றெய்திய 
எந்தையும்மெருவைச்கர சல்லனே. (௧௧0) 

சவ்றுஇதென்றியறெரிதல்லநி 
வின் திவாத்வகன்ரோேவிலங்கிலி சியல்



௪௪ கிஷ்கிந்தாகாண்டம். 

நின்ததன்னெதிநீயதியாறெறி 
ஒன்௮ுமின்மையுன்வாய்மையுணர்த் தமால். (௪௦௧) 

| rv 
BEEN Cx SET Ber ON 6S Cor Caer . 

மரெக்சவுன்னலசாயினுயர்ர் அள 
மக்களுல்விலங்கேமனுவின்னெ.றி 
புக்கவேலவ்விலங்கும்புததேளிரே. (௪௧௨) 

காலனாற்றல்கடி.நீசகணிச்சொன் 
பாலினாற்தியபத்திடயத்தலால் 
மாலினாற்தருகன பெரும்பூதங்கள் 

நாலினாத்2லஓுமாத்௮ுற சண்ணிஞாய், (sam) 

மேவருத்தருமத் அறைமேவிஞர் 
எவரும்புவத் மிந்தோர்களும் ௫ 

தாவரும்றுலீத் dit $15) Lea Glee s deo nr 
தேவரும்பு..ரீதமை இருதீ தினார். ௪8 2௪௧௪) 

இனையதாதலினெக்குலத்தியாவர்க்கும் 

வினையினால்வருமேன்மைய HE he 
அனையதன்மையநிந் அமழிதீ தனை 
மனையின்மாட்சியென்றான்மனுநீதியான், (கக) 

வேறு, 
2 வாரையமையக்கேட்டவரிகுலதீதரசுமாண்ட 

செவ்வியோயனையதாசச்செருக்களத்தெ திரிதெயப்யா தே 

வெவ்வியபுவிஞுரொன்னவிலங்கியேமறைநீ௮வில்லால் 
எவ்வியதென்னையென்றானிலக்குவனியம்பலுத்றான். (seer) 

முன்புநின்றம்பிவர் தசரண்புகமுறையிலோயைதீ 
தெல்புலத் அய்ட்பனெல்௮செட்பினன் செருவினீபும் 
அ௮ன்பினையுயிருக்சாகியடைக்கலமியானுமென்பாய் 
அப தசருத்யன்ணல்மறைத் அதின்றெய்ததெல்ருன். (௧௪௭) 

_ Ve GT FLO 6H cor GLK 

அவியபுஅமனதீதனாபெறதீதிறன ழியச்செய்யான் 
புவியிடையண்ணலென்பதெண்ணினன் பொருந்திமுன்னே 
செவியு.றுகேள்விச்செல்வன் சென்னியி னிறைஞ்சிச்சொன்னான் 

தாயெனவுயிர்க்கு தல் இத சருமமுத்தசவுஞ் சால்பும் 

நியேன நின் 2 ரம்பிதெதியினநோக்ேர்மை௫சகக உக 
சாயெனநின்தவெம்பானவையறவுணரலாமே “ஈகை 
திபனபொறுதீதியெல்றான்சிநியனசிர்தியாதால். (ss



வாலிவதைப்படலம். ௪௫ 

இரிந்தனன்பின்னுமெறீதையாவதமெண்்ணேநீராக் 
சங்கெனக்கருதிதாயேல் கூ யமனத்திற்கொள்ளேல் 

ஒத ம கண்க ன் ஹோயக்கருமருநீதனையவையா 

வா மீகருவள்ளலொன்.றுகேளெனமஅதீதுஞ் சொல்வான். 62.0) க 

வேறு. 

ஏவுகூரீவாளியாலெய் துநாயடியனேன் 
ஆவி போம்வேலைவாயறிவுதநீதருளிஞய் 

மூவர்நீமு தல் வனீழுற்றுநீமம்.றர 
டாவறீதருமறீபகையுநீயுறவுநீ: (௧௨௧) 

டசமெலாமெரிசெய்தோன்முதலினேர் பொருவிலா 
வசமெலாமுருவியென்வசையிலாவலிமைசால் 

உரமெலாழாருவியென்னுயிரெலாறுகருநில் 
erigat iY) A அவேறுளதசோதருமமே, (622. 

யாவருமெவையுமாயிருஅவும்பயனுமாய்ப் 
பூவுதல்வெறியுமொதீதொருவரும்பொதுமையாய் 
யாவுனீயாவதென்றதினினாரருளினார் Rud O87 EP tans GY, 

தாவரும்பதமெனக்கருமையோதனிலமே1ி. (sem) 

உண்டெனுநீதருமமேயுருவமாயுடையநிற் 
கண்ககொண்டேனினிக்காணவென்கடவனோ 
டண்டொடி.விறவ்டிெே ம யெல்டுட்க க்யான் wee eames 

சண்டமேயடிய்னேந்கு௮பூதந்தருவதே. (௧௨௪) 

Caio. 

மத்தினியுதவிபுண்டோவானினுமுயர்ந்தமானக 
கொற்றவநின்னையென்னைக்கொல்லியகொணர்த் துதொல்லைச் 

இற்றினக்குரங்ஜொடுத்தித்ரிவறச்செய்தசெய் கை 

வெற்றாசெய்தியெம்பிவீட்டாசெனக்குவிட்டான். (௧௨௫) 

ஒவியவுருவசாயேலுளசொன்றுபெறுவ.துன்பாறீ 
பூவியன ஹவமா்நிட்புதீதிவெறுத்றபோதில் 
தீவினையியற் அமேலுமெம்பிமேற்டீறியெல் மேல் 

ஏவியுபகமியென்னுங்கூந்தினையேவலென்றால். | (௧௨௭௬) 

இன்னமொன்கதிரப்பதுண்டாலெம்பியையும்பிமார்கள் 
தல்முனைச்கொல்வி2சானென்றிகழ்வரோற்றடுத்திகக்கோய் 
முன்னமேமொழிச்தாயன்றேயிவன் குறைமுடிப்பதைய 
பின்னிவல் வினையின்செய்கையதனையும்பிழைக்கலாமோ.(௧௨௭)



ட்ப ஷெடந்தாகரிண்டம். 

மற்திலேனெனினுமாய்வரச்சனைவாலிற்பற்திக் 
கொற்றவநின்சட்டர் துருரக்பெற் ருழிஇங்சாட்டப் 

பெற்திலன்சடர் சசொல்லித்பய சிலா ees 
wf Pip Soledad ரூலுமுரியனில்வனுமனென்றான். (2௨௮) 

அனுமனென்பவனையாழியைய நின்செட்யசெங்கைதீ 
தீனுவென நினைதிமற்றென்றம்பிநின்றம்பியாக 
தினைத்யோர் அணைவரில்னோனையவரிலைநீமீண்டன் 
வனிதையைதாடிக்சோத.வானிலுமுயர்ந்ததோளாய், (௧௨௯) 

     

  

என்.றவர்க்கியம்பிப்பின்னரிருநிீ தனனிளவறன்னை 
வன்றுணைதீதடக்கைநீட்டிவாங்னெல்ற முவிமைநீத 
GH MOS GOT ப.துண்டா திய தண ர்ர்.துகொடி 

குல்தினுமுபர்நீததோளாய்வருர்தலையென்றுகூறும்: (௪௩௦) 

மறைகளுமுவிவர்யாருமலர்மீசையயனுமத்றைதீ 
துறைகளின்முடிவுஞ்சொல்லுந் ணிபொருடி.ணிவிற் ராக்கி 
௮றைகழலிராமனாகியறதெதிநிறுதீதவத்த் 
இறைகொருசகி பில திியண்ணுசியெண்ணமிக்கோய், 0 

oi eames 
‘> 

நித்கென்றசெல்வம் மிதெறிநின்றபொருள்களெல்லாம் 2.02 
கற்டின்றவிவன்றன்மங்கரு துவவிவனைக்கண்டாய் 
பொற்குன்றமனையதோளாய்பொதுநின் றநில்மைநோக்கன் 
பட்ட்ட் 1 து CG யதா ஓமிதற்சொன்றுழே அ வேண்டா, (௧௬௨ 

கைதவமியத்தியாண்டுங்கழிட்பருங்கணமச்ிநீமை 
வைசலும்புரித் துளாரும்வானுயர்நிலையைவள்ளல் 

எ.ப்தவர்பெ௮வ சொன்ருலிணையடியிறைஞ் சியேவல் 
செய் தவரீபெறுது ை கயாசெப்பலா GF teas தாமோ. (௧௬௩ ) 

அருபையெல்விதியிஞசேயுதவுவானமைர்தகாலை 
இருமையுமெம்திஞய்மத்தினிச்செயத்பாலதெண்ணில் 
திருமனமார்பனேவல்சென்னியித்சேர்தீதிச்சிர்தை 
ஒருமையினிதவிழமும்மையுலகனுமுயர்தி யன்றே. (௧௩௪) 

மதவியற்குரக்கு ச்செய்சைடயர்வொமோரிதிவள்ளல் 

உகவியையுன்னியாவியுத்திடத் அதவுகற்றி 
பதவியையெவ/ சீகுதல்கும்பண்ணவன்பணித்தபாவுஞ் 
சிதைவிலசெய் தரொய்திற்றீர்வரும்பிறவிதரதி. (௪௩௫) 

அரிசியற்பாசம் பூரி தீதியரீத்தனையிகமாதையன் 

மரைமலரீப்பாதநீங்காவாமுதிமன்னரொன்மபாம்



வாலிவைதப்பட்லம். சிஏ 

ஏரிவனத்குரியாரன்தேயெண்ணுதியெண்ணம்யாவும் |... 
டவிதிரித்றடிமைகுத்றம்பொறுட்பரென்மெண்ணவேண்டாம். 

என்னவித்தசையவாயகிறுதிசளியாவுமேங்கும்! 
டிலினவறீகியம்பிநின்றபேொழிலானை நாக்கி த 

மன்ன வர்ச்சகரசலிமைநீ்தமற்றிவன் ச௪£,ற2 தோடும் 
உலினடைக்கலமெவ்றுய்ச்தேயுயர்காமுச்சவைத்தால் , (snc) 

வைத்தபின் னுரிமைத்தம்பிமாமுூகதோசக்இவல்லை 
உய்த்தனைகொணர்தியுன்்றனோங்கருமகனையலின 
அத்தலையவனையேவியமைதீதலினணை ரீ தானெ ன்பு 
தைத்தலத் அுவரிநீரைக்கலக்கனொன்பய நீதகாளை. : (௧௬.4) 

சுடருடைமதியமென்ன திச Seo ch Cope Das es: Aco 
இடருடையுள்ளத்தோரையெண்ணினுமுணர்ற்திலாதான் 
மடஅடைதறுமென்சேச்கைமல் தீ தியுதிரவாரிக 
கடலிடை பச்ச தத்துதையைக்கண்ணிற்சண்டான். (௧௩௯) 

அ 

சண்ட ஜல் கதுமிரிரிதிகுருஇியுல்காலமாலை 

குண்டலமலம்புகில் றகுவவுதீ தோட்குரிசிறிங்கள் 

மண்டலமுலகில்வநீ திடர் ததம்மதியின்்மீதா 
விண்டலறீதன்னினின்றோரிமீன்விழுதிதென்னவிழ்ந்தான் (௧௪௦ 

எநீதையேயெந்தையேயில்வெழுதிரைவளாக இயாரீ க்ரும் 
Gs தையாற்செய்கையாலோரிதீவினை செய்திலாதாய் 
தொதீதனையஅதானித்கநின்முகதோக்கக்கூந்ற, 
வறீததேயலி ரோவஞ்சாதாரதன் வலியைத்இர்ப்பார், (௧௫௪) 

தறையடிதீததபோதீறீரரச் தகையவித்திசைகடாங்கும் 
கழறையட.க்கழிவுசெய்தகண்டகனெஞ்சகீலி Da 
நிறையடிச்கோலவாலினிலைமையையுனு தீ தோறும் 
பறையடிக்கின்றவர்தப்பயமறப்பதத்ததன்றே, | (௧௪௨) 

ருலவரைதேமிக்குன்றமெல்அுவானுபரீநீ தகோட்டின் 
ரூ wt ௩ டர 6 ௫ Ms டி ந தலைக்மில்டிடரீத்டிடுளி ற மும்பினித்திவிா தீ தவல் றே த! வுபற்றுமதியமுமிபலவுற்தாங்இ 

அலைகடல்கடையகேண் டி.ஞாரினிக்க-.டவரையா, (sem, 

      

பஞ்சின்மெல்லடியாள்பாகன் பததகமல்லாதியாவு 
அஞ்சலித்தறியாச்செங்கையாணையாயமாரியாரும் 
எஞ்சலரிருர்தாருன்னாலின்ன மிர்.தித்தநியோ 
அஞ்னைஉள்ளியோர்கணின்னில்யார்சொல்லரீபாலார். ௧௪௪)



Oey BILE Vier ctr ib. 

ஆயனபலவும்பன்னியமுங்னெள்புழுங்கோக்சத் 
தீயுஅமெழுகித்சிந்தையலமருஞ்செங்கண் வாலி 

தீயினியயர்வாயல்லையென்றுதன்னெஞ்சிற்புல்லி 
சாயசனிராமன்தெப்தசல்வினைப்பயனிதென்ருன், (௧௪௫) 

*% 
தோன்றலுமிற த்தருனு தீ அகளறதீ அணித். ததோஃனெ் 
மூன்றுலகத்தினோர்க்குமூலக்தேருடி.நீதவன்றே 
யான் தவமுடைமையாலிவ்விறுதிவரீதிசைந்ததியாரீச்கும் 
சான்றெனதில் றவீரஷரன்வற் ஓவீடுதந்தான். (௧௪௬) 

பாலமைதவிர் நீியென்சொழ்பநீ.௮ுயாயித்றன்னின் 
மேலொருபொருளுமில்லாமெப்ப்பொருள்வில் ஓுர்தாம்டக். 
era soon an wiped றுசண்ணுக்குமெளியனானான் 
மால்தரும்பிறவிதோய்க்குமருத்தீதிகவணக்குமைத்த. (seer) 

என்னுயிர்க்கிறுதிசெய்தா கென்பதையிறறயமெண்ணா 
gS னுயிர்க்கு௮திசெய்தியிவீற்சமருதிற அண் டேல் 
படொன்னுயிர்ததொளிரும்பூனாய்ே 
மன்னுயிர்க்குறுதிசெய்வான்மலாடி.ச்மத்ததவாழ்தி. 

    
(௧௪௮) 

எல் றனனினையவாயவுஅதிகளியாவுஞ்சொல்லித் 
தன்றுணேதீசடக்கையாச தீதனயனைத்தருவிச்சாலக் 

குவ்றினுமுயர்ந்ததண்டோட்குரக்னெத்தரசன்சொற்றப் 
பொல்நிணிவைப்பைம்பூண்புரவல்வீறன்னைரேர்க், (௪௪௭௯) 

தெட்யடைதெடுவேற்றானை நீனிறநிருதரொன்னு மீ 
அய்யடைகனலியன்னதோளினன்றொழிலுநீதரயன் 
படொய்யடையுள்ளத்தார்க்குப்புலப்படர்ப்புலவமறிறுன் 
கையடையாகு மென்றதல்விராமத்குக்காட்டுங்காலை. (௧0௦) 

தன்னடி தாட்சலோடுந்தாமரைத்தடங்கணானம் 
பொன் னுடைவாளைநீட்டிநீயி தபொறுத்தியென்றான் 
எல்னலுமுலகமேமுமேத்தினவிதநீ வாலி 

5 2a) gp 8 அவானுக்கப்புறதி.துல்கனானால். (௧௦௧) 
oe Mies" 5 alga ate vite 

கையவனெ ிழ்த்தலோடுங்கடுங்தஜேசாலவாலி | 
வெட் மார்பகத் தட்டங்காதுரு மக்குயரமீட்ே ர்ய் 

துய்ய்நீர்கடேலுட்டோப்ரீ அதாய்மலசமாரீசூட்ட 
ஐயன்வெத்விடாககொத்றத்தரஷம்வச்சடைத்ததன்றே. (௧௫௨ 

வாலிவதைப்படலமுநீறிறீற ஆடபடலம் ௭இ 

திருவிருத்தம் ௬௬௬ 

     
க



  

eB புமேஜெவ்விண்வரம்பிலாவரத்ததோடும் 
பாஜிபாமுல்னதிக்கபரிறிர்தேய்செல்லரபத்தி. 
ஆலிலைப்பள்ளியா.லுமங்கதே ர ரிசப 
வேல்விழித்தாரைகேட்டாள் வர தவன் மேலிஷ்த மச்சாள், # (8) 

குக்குமல்கோட்டிதீயன்னளுவிமுலைக்குவ பகத சாத்த [ள் 
டொங்குவெங்குருதிபோர்ப்பப் புரிகு மல்வெப்பப்பொற்றோ 
அங்கவனலங்களன்மார்பிற்புசண்டனளஎசன்றசெக்கர் 
கெங்கதிர்விசம்பிற்றோன் அுமின்னெனத்திகழுமெய்யாள். (௨) 

வேய்ங்குழல்விளிசொணல்லியாழ்விணையென்தினையராண af 
எங்செொளிரம்லெம்மிபுருனெளிருசை கூப்பித் ் 7 
சாங்னெடலையித்சோர்நீ துசரிச் துசாத்குழல்கடள்ளி 
ஒங்கெயகுரலாம் பன்னியினையகவுமாச்ச லுந்றாள். (௯௬) 

வேறு. 

வரைசேர்தோளிடைநாளும்வைகுவேன் 
சரைசேசாவிடர்வேலைசாண்டுலேன் 
உரைசேசாருபிரேயெலுள்ச Bio 
௮7சேயானிதுசாணவஞ்செனேன். (௪) 

    

அயராலேதொலையாதவென்னையும் 
பயிர பிராயோபகையாதபண்பினேப் 

செயிர் இராப்விதியானதெய் வமே 
உயிர்போஞடலாருமுய்வரோ. (ட) 

சிதா தல்லமிர். றுண்ண ல்கலிற் 
பிதியாவின் ஓுயிர்பெற்றபெற்றிதாம் 

அ௮தியாரோசமஞுசத்னறெனின் 
சிநியாசேர்வுபசா£ஞ்சிறீதியார்- (௬): 

௮ணங்காரீபாகனையாசைதோறுநுதீ றீ 

றுணங்காவொண்மலர்சொண்்டளலிடொடு 
மிணற்சாச்சாலமிரண்டொடொன்நிலும் 
வணங்காதித் துணைவைகவல்லையோ. (௪) 

     றுரையாட aad ger Sura Car. 

ஏையாதின்றனனாளிருத்தில்கள் 
மெய்வாஜெர்திரு சாலமேகிளப்



(iH) 0 கிஷ்கித்தாகாண்டம். 

ஓயா நீயெனதாவியென்ப ௮ம் 

பொய்யோபொய்யுமையாதபுண்ணியா. (ரூ) 

செருவார்தோள தின் சந்தசையேனெனின் 
மருவாரீவெ பெனையும்வவ்குமால் 
ஒருவேள ுளையாகினுய்தியால்: 
இருவேழுள்ளிருவேமிருந்திலேம். (eo) 

௪ர்தாய் நீயமிர்தியயாமெலாம் 
உட்ந்தோமென்றுபசாரரமுன்னுவார் 
நீ சாராண்மலர்சிநீதிசண்டொடுி 
வறீதாரோவெதிர்வானுளசோசொலாம். (és) 

தயாவாளியொளித்துநின்றெய்வான் 
ஏயாவற்தவிராமனென்றுளான் 
வாயாலேயினனென்னின்வாம்வெலாம் 
ஈயாயோவமிர்தேயுமீகுவாய், (௧௪௨) 

சொத்றேன்முற் துறவன்னசொற்கொளாய் 
அ௮ற்ரானவ்ன.தசெய்கலானென 
உற்றாயும்பியையூழிகாணுநீ ' 
இத்முப் சாலுனையென்௮சாண் பெனோ; (em) 

சீருமெருவுதிதெருக்ஜொல் 
மாஜோர்வாளியுன்மார்பையீர்வதோ 
சேழேல்யானி ததேவர்மாயமோ 
வேறோர்வாலிகொலாம்விளித் தளான்: (௧௪) 

தகைதேர் வண்புகந்தின்றுதம்பியார் 
டகைதேர்வாருளரானபண்பினால் 
உகதேர்சிழ்தியுலதிறீதமிநீ நீதவால் i 
eT ee a ACen a erg Gaon (௧௫) 

  

தும்பா தோ. ௭) 

என் ருளின்னனபன் னியின்னலோ 

டொல்றாுஅணர்வேமுத்றிலாள் 

நின்றாளறீநிலைரோக்கிநீதிசால் 
வன் ோரோேண்மால்வராயன்னமாருஇ- (கள



அரசியற்படலம. ௫௧ 

மடவாராிபடந்தைமுன்னர்வாட் 
இட்மேவும்படியேவிவாலிபால் 
கட ன்யாவுங்கடைசண்டுசண்ணணனோ 
டெனாயு2றவெலாமுணரீததம். (௪௮) 

அகம்வேசற்றுசவிசருக்களுர் 
டசமேலைக்கிரிபுக்கபோம்தினில் 
கசமேயொத்தகுரக்கு தாயசன் 
முகமேயொத்த துமூரிமண்டலம், (௧௯) 

மறைந்தான் ாலையருக்கன்வள்ளியோன் 
உழைழீதான்மங்கைதிற ச்தையுன் லுவான் 
குறைந்தானெஞ்சுகுழைமீதமுங்குவான் 
திறைத்தார்கங்குவின் வேலைநீர் தின். (௨௦) 

புதல்வன்பொன்மகுடம்பொறுக்கலால் 

முூதல்வன்பேருவசைக்குமுநீ தவான் 

உதவும்பூமகள்சேோவொண்மலரீக் 
6 ப 2 ௫ 

அதுகாலதீ ஒருட்குசாயசன் 

மதிசாறம்பியைவல்லையேவினான் 
கோலவிமைந்தனையையகைகளால் 
விதியான் மெளலிமிலைச்சுவாயெனா. (௨௨) 

அ௮ப்போதேயருணில் தவண்ணதும் ஸ் 
ஜோேப்ப்போர்மாருஇதலீலு விர நி 

ஸ்ர a 70% aD, oOo a Am «a “on Fu Maré 

கொட்பாமியாவையுமென்றுணர்தீதலும். (௨௯) 

(௨௪) 
~ 

wing 

ச் 

மண்ணு நீர்ம தன்மங்கலங்களும் by 3 
எண்ணும்பொன்முடிமுகலயாவையும் 
மண்ணும் வேலையினம்பிதம்பியும் 
தண்ணஜ்செய்வனசெய்அசெம்மலை. (௨௪) 

மஹையோராசிலவமங்கவானுளோர் 
தறைதோய்சாண்மலரீ தூாவசன்னெதிக் 
கிறையோலீ றன்னிளையோனவ்வேற்தலைல் 
அறையோர் நான்டுறைமெளலிசூட்டு.னான்: (உட) 

படொலிமாமவுலிடனைறீ தபொயீ்யிலான் 

கலீமானக்சமருமும்வேலையில் 

ரீ



(He lag.) 5 S00 ear tb, 

தன்மார்பித்ற முவற ராயகல் 
சொல்னான்்முற்நியசொல்லினெல்லையான். (௨௭) 

வேணு, 
ஈண்டுநின்றேகிநீநின்னியல்பமையிருக்கையெய்தி 
வேண்வெமரபினெண்ணிவிதியுறையியத்றிவிர 

பூண்டபோரசக்கேற்தயாவையும்! ]நீறுபோரில் 
மாண்டவன்மைழ்தஷனேமிம்வாழ்இநர்நிருவின்வை௫, (eer) 

வாட்மைசாலறிவின்வாய்தீதமர்ீதிரமார்சரோடும் 
தமைதீரொழுக்கின்வதீததிறக்தொழில்மறவரசோடும் 
தூய்மைசால்புணர்ச்சிபேணிதீ அகளறுதொழிலையாகிச் 
சேட்மையோடணிமையின் நித்தேவரிற்றெரியநிர்றி. (௨௮) 

புகையுடைகீ தென்னிமூண்ட' சாங்கனலங்கென்றுன்னும் 

மிகையுடை sé அலக_ நாலோரீவினையமும்வேண்டற்பாற்றே 
பலஃயுடைச்சிர்சையார்க்கும்பயனு றபண்பிறநீரா. 
ஹீகையுடைமுகதீ ஹையா தியில் LIGHT GO கூராவ ரல், “9 31௨௯) 

ப (2தவரும்வெஃகற்கொக்தசெயிர௮செல்வமல் சன் 
காவலுக்குரியதெலி ருலலினதுகருக்காண்டி 
ஏவரூ$பிிய ரண்டரயலவர்விசவாரொன்திம் 

மூவகையியல்பிற்றாஇமுனைவர்கீகுமுலகமூன் தின். (௩ 0) 

செய்வனசெய்தலியாண்டு£யனம்தியாமகி 
உைவனவரீதபோதும்வசையிலவினியகூறல் 

மெய் ம்ங்கலவியாவுமேவினவெல்கலின்மை 
உப்வனவாகித்தம்மோயொ்வ if * உ.(௬௪) 

eo கிய வட அண பயம்" Ml ee 24 

எதியமொன்நிசட்ர் அசோவுசெய்வனசெய்யனமந்திரீ 
தெறியிகழ் மீறியானொர்திமையிமைகீசலாலுவர்ச்சிநீண்டு 
குகியகாமேனிஜா*இட்னியாற்குவவுக்தோளாய் 
வெதியனவெய்திதொய்தின்வெம் தயர்ச்கடலின்வீழ்நீதேன், () 

மங்கையாழொருட்டாலெய்அுமாந்தர்க்சூமரண மென்றல் 
சம்கையின் ரணர்திவாலிசெய்கையாறி ம் 
அங்கவர் இறத னாலேயல்லஇம்பழியுமாதல் . 
எங்களிதீகாண்டியன்றேயிதறந்குவேறுவமைபுண்டோ, (௬௩) 

நாயசனல்லனம்மைரனிடயந்தெடுத் தரல் குச் . 
காயெனவினி தபேண்தீதாங்குதிதசங்சூலாசை நா ட் ட பி 

ஆயததன்மையேைறம்வரம்பிகவா வண்ண நீ 

தியனவர்சபோதுசடுநியாதிநிமையேோரை, (ஈச



அரசியற்படலம்.. ௫௩. 

?சலம்பிறக்தருனுமென்பனவிரண்டுபயாஸண்டும் 

இறச தளிசோக்கச்செய்தவினைதாத்தெரி்சவன்றே 
பு௰௦தீதினியுரைட்பதென்னே புவின் மேற்பனிதத்கேனும் 
௮றத் இினநிறுதிவாம்சாட்கிறுறிய து இஇயன்ப. (௬௫) 

அக்கமுங்கேமேதாஞ்செய்யறத தொபோவமாய 

டோக்்கவேறுண் மைதேருர் டொருவரும்புலமைள்லோர்.. 6 
fas, 

oré Bea Oe ரஷ்றோடொன்றுதருக் குஞ் செருவிற்றக்கோய் 
oe o ௮ o தட 202 a ட பாக்கியமன் திமந்றும்டாவக்தைட்பம்மலாமோ, (௬௬) 

இன்னவைதசைமையென்பவியல்தீளிமாமினெண்ணி 
மன்னரசியற்தியென்கண்வருவழிமாரிக்காலம் 

பின்னுதிமுறையினுன் றலி பெருங்கடறீசேனையோடும் 
தன் னுதியோதியெல் ரல் சுநீதரன ame சொல்வான். (ms) 

(GT HGS ருக்கையென்னுநிகுற்றமேஞுற்தமல் லால் 
அரங் றக்கராட்்காசெனலாயதன்றே 

மரங்கிளரருவிக்குலி சம்வள்ளனீமனகீதினெட்மை ட்ட 
இரங்கியபணியாமெய்தவிருத்தியார்லைசாளெம்பால், (௬௮) 

    

ரி நீகமநில் னேயண் மியருகுரக்குழுரியரா இப் பூ சதி 
ப்ரிர் துவேறெட்துஞ்செல்வம்வெறுமயிதீடிறிதொன்றாமா 
கரு நீதடங்கண்ணிஞளை நாடலாங்காலங்காறும் 

இருச்தருடருதியெம்மோடெல் றடியிணையில் வீழ் மீதான். (௬௯) 

ஏரீத லுமிதனைக்கேளா வின்னிளமு௮ுவளுற் . ௫ 
வேம்தரினிருக்கையெம்போல்விர தியாவிமைததீகொலஃ்வா 
போ நீதவனிருட்பினெல்டைப்போற்றவேபொழுதுபோமால் 
தேர நீதினிதியதீறுமுலி ஐனரசியதறருமந் இரதி. (௪0) 

லழிரண்டாண்றதொன்போறீதெரிவனதீதிருசத2 இசன்றேன் 
வாழியாயரசர்வைகும்வளறக ர்வைகபிநட்டேன் 

டாமியச்கடர்தோள்வீசபார்தீதிலைபோலுமன் றே 

யாஜிசைமொழியோடலிநியானுறையிலீ பமெல்்ஜனே, (௪௧) 

சேவிபேறரக்கன்வைத்தசேமத் அளிருக்கதிதால் றன் 
அஆவிடோற்றுணைவசோமெளவிடற்கரியவில் டாம் 
மேவிஷனிசாமனென்றாலையுவிட்வெய்யமாறீழம் 

மேவகையுலகமுற்றும்காலதீ த. ருத்றவற்றோ. (௪௨ 
ஸு 

‘ மூ 

இல்லறம் தற நீறிலாதோரியசையையிழந் துபோரின் 

விலலற ப ட OF ாம்வேள்கில் ன்ன (2563 er oug > ல்ச் 

? 
ft»



௫௪ கஷ்டித்தாகாண்டம். 

இில்லறம்புரி் தநின்றதி
மைக டீருமா.நு 

தல்வறநீதொடர்த்ததோல்பின
வையததோற்பனென்றான். (சர) 

அசசியந்குரியயாவுமாற்ற ழியா
த்தியான்ற 

தாசெயழ்குரியசேனைக்கடலொடு
த்திங்களுளி இன் 

, விரசுகவென்பானிலினைவேண் ட
ினன்வீரவென்றால் 

உரை செயற்செளிஓ மாரி தமாயொழுகிறின்றான். (௪௪) 

மதித்தொருமாதறங்கூ வ வானுயர்கொற்றத்தன்னாள்
 

ுதிப்பதித்தொமுகல்மாதேர
கோதிலாசாதலென்னா 

தெறிப்பபரிதண்கள்பொக்க 
ara goths gi 

பொதிப்பருக் அன்பமுவ்ஞக்கவ
ிருலத்தாசன்போனள்' (#@) 

வாலிசாதலனுமாண்டுமலர டி.வணங் 6) @ 2a 

தீலமாமேகமல் னதெடியவனருளிஜ
னோச் இச் 

ஒலைநிபுடையையாதலி வன் சறுதாதையென்னா 

மூலமேதச்ச.அத்தையாமெனம
ுறையினி of. 

  

என்னமநிதினையகூறியேச ஒற்னொ
டரவென்றுன் 

பொன்னடிவணம்மிமதீறப்பகழு
டைக்குரிசில்போனான் 

29ல அஷ லாருதியைரோர் ரிப்பேசொழிஃவிரதீயும் 

'அன்னவனரசக்கேத்ததாற்றுதி
யதிவினென்றான். (௪௭) 

பொய்தீதலிதுள்எதீதன்புபொழிரின்தபு
ணர்ச்சியாலும் 

இத்தலை ரு தராயேனேயினவெனக்குத்தக்க 

கைத்தொழில்செய்வனென்றுகழலி
ணைவணங்குங்கால 

மெய்தீதலைநில் றவிரனிவ்வுமாவிளம்ப
ிவிட்டான். (௪௮) 

நிரம்பினானொருவன்காத்ததிறையச ிறுதிநின்ற 

வரம்பிலாததனைமத்மோர் தலைமகன் வலிதிந்கொண்டால் 

அரும்புவதலனுத்இங்குமாதலி
னையதின்போதி ’ 

பெரும்பொறையதிவினேர் விலையினைப்பெலவதம்மா. ௪) 

Ho Pa BE ரியகானவரசனைநிறவியப்பால் 

ஏன்றெனக்கு ரியதானகருமமுமியத்றற்
கொத்தி 

சரன்றவர்நில்னினிலலையாதலாததர மற்
தானே 

போலி றநீயானேவேண்டவதீதலைபோதி
யென்றான். (66) 

அழியானனையகூறவானைகதாயினல்தே 

வாழியால் டபரிவனெல்றுவணங் இமாருத
ியும்போனால் 

குமிண்லியானையன்னசம்பியுதீதானாம்
 தொல்லை 

ஊமிசாயகனும்வேோரு.பர்தடங்குன
் றமுற்ருர். (௫௧.



Of TRU rst tb. ௫௫ 
உட்க வீரை 

*ட்பனருளித்போயவகன் பில? சரன் . 
சூரிபன்மகனுமானதீதுணைவருங்கிளைபுஞ்சுற்றத் 
கானலாயைவணங்கியன்னாடாயெனத்தமீசைமும்தைச் 1 
சிரிய/சொல்லேயென்னச்செய்விதின£சுசெட்தால், ஞா. (0௨) 471 

வளவரசெய்சிமற்றைவானரவீரரியாரும் 
இளைஞரினுதவவாணைகிளர்திுசையளட்பக்கேளோ 
டளவிலவாற்றலாண்மையங்கதனறங்கொள்செலவகீ 
திளவர சிெயதீறஷேவியினிதினினிருநீதாவிட்பால். (௫௪) 

வள்ளஇமவணின் ஹேகிமதங்கனதிருக்சையான 
வெள்ளவாலி குடுமிக்குனீறதீதொருசிறைபே.விமெட்ட் மை 
அள்ளுறுகாதத்றம்பியன்பிஐ லமைக்கப்பட்ட 

எள்ளனீல்சாலையெய்தியினித் Nellagg era. (6௪) 

அரசியற்டடலமுநதீறும் அ, பட.லம் இ திருவிருச்தம்-௪ (௫ 

ப மடை 3773. 
கி.கி 

ணன 6 டீ உர ௫-வது GUT STOLILIL ALD. ரு AY ur 

இ ~~ 

மாவியல்வடஇசைநில்றுானவன் 
ஒவியமேயென வொளிக்கவின்குலாம் 

தேவியைராடியமுற் இதெ a Benes 
கேவிய தூதெனவிரவிே றம் (௧) 

outer Udon acts eC ers Bw 
மொய்நிலத்தகழியின்முழங்குநீர்ே யின் 

வெப்யலள்விளச்சதாமேருட்டொக், 
மையெடுச்தொத்ததுமமைத்தவா 200. (௨) 

தண்ணுதலருங்கடனஞ்சறுங்கெ 
கண்ணுதல்கண்டதீதின்காட்டிகாணலாய் 

விண்ணகமிருண்ட வெயிலின் வெங்கதிர் 
தீண்ணியமெலிரீ தனதஉமதீதமேகமே, (௬) 

சஞ் சினினளிர் நெடுங்கடலினங்கையரீ 
௮ஞ்சனயனத்தினவிய௰றீதகூநீதலின் 

வஞ்சனையசக்கர்தம்வடிவிற்செய்கையின் 
செஞ்சினினிருண்ட துநீலவானமே, (௪) 

நாட்களினளிரீகடனாச, சாவுற 
வேட்கையிற்பரு யமேசமின்னு வ



இ கிஷ்கிற் தர்சாண்ட்ம், 
me 

வாட்கணமயங்பெசெருவின்வார்மதம் 
யூட். கைசணிதைம்சபுண்டிறப்பபோன்றவே. (ட) 

நீனிற ப்பெருநிதரி Heat s 56% £0) soo 
சூனிதமுகித்குலம் அவன் திச்சூஜ்சிரை 
மானிறதெடுங்கடல்வாரிஷரிவான் 

மேனிதைச் அள தெனமுழச்கமிக்கதே, (௬) 

அரிப்பெரு,மபெயா வன்ரு லினோனணி 
விரிட்பவுமொத்தனவெற்புமீ ததி 
எரிட்பவுமொத்தன வேடுலாசைகள் 
சரிட்பவுமொத்தனதெரிரீ, ன்னெலாம். (௪) 

மாதிரச்சருமகலிமாரிக்காரீமஜை 
யாதி மிருண்டவிஹ்ஹிரு ரதைச்குட்பையின் 
கூதிரிவெங்கானெடுநீ துரு்திகோளமைதீ 
தா னவெங்கனலுமிருலையுமொத்ததே. (44) 

ரிம் தறைமகளிரும்பிலச்சபாச்சளும் 
சுரிமீ_தரர் ரடுங்குடவிரவியின்க திர் 
ரி சன வாமெனவசனிராவென 
விரிச்தனதசைதொறமிசையின்மின்னெலாம். (௯) 

குடினபணிரு.ம். அகளிதவிகுசையர் 
கூஜெறநீக்கியகுருதிவாட்களும் 

ச்திபதீதீதிசொறும்ரசையானேயின் 
ஒடைகளொளிபிறழ்வனவுமொத்ததே. (se) 

   

  

எண்வகைதாகங்கடிசைகளெட்டையு 
சண்ணீன நாவளைதீதனையமின்னகதீ 
கண்ணுதன். மி டறெனக்கருகிக்சாரீவிசம் . 

புண்ணிதையுயிர்ப்பெனவுதையொற்சவே. (௪.௪) 

சலைமையுட்கீழ்மையுர்தவிரீதலின் தியே 
மலையிலுமாத்தினுமறி௮முத்தினும் 
விலைதினைம் அளவழிவிலங்கும்வேசையரீ 
உலைவு௮மானமெனவுலாய தாதையே. (௧௨) 

* 

அழுங்குறுமகளிர்தமன்பர்த்திர்ற் தவர் 
பழுங்கு௮புணரீமுலைகொகிட்பப்புக்ளுலாய்க் 

கொழுங்குறைத்தசைதியிள திர ர் தகொண்டு 

விழுங்குறபேயெனவாடை விங்கிம், ( am )



   
அரதீெழுஅசள்விசப்பகயத்தலாதுமின் 
கூரீத்செழுவாளெனட்பிதமூ கொ.ட்டிறு 
தார்ப்பெரும்பனேயின்லின்டஇக்கலா ஹுட் 
போர்ப்பெருங்களமெனப்பெ விரத rind 

இன்னசைச்சனூயைப்பிரிர்தவேத்தன்மேன் 
மன்மதனீமலர்க்சணைவழந்கனானெனப் ் 
பொன்னெ ம்குன்நின்மேற்பொழிர்சசாரைகள், 
மில்னொடுர் தவன் தினமேகசாசியே. (௪௫) 

கல்லிடைட்பமெரே தளித்இிவலைகாரிடு 
வில்விடைச்சரமெனவிசையின் வீழ்த்தன 
செல்லிடைட்பிறநீதசெங்கனல்கள்.ர்தின 

விர்ஃ்லிடைமணிசிட்ர்சமலியத்தல்போல். (௧௯௬) 

மள்ளர்கண்மறபடைமானயானைமேல் 
வெள்ளிவேலெதிவனபோன் தழேகங்கள் 
கள்எருச்தளிபடக்கசர்ச் அஃ ரி 
புள்ளிவெங்கடகரிபுரள்வபடேரின் மவே, (௪௭) 

வானிடுதலுநெடுங்கருட்புவின்மழை 
மீனெடுங்கொடியவன்பசழிவீழ் துளி 
தாதெடுஞ்சாரீ.துணைபிரித் மையா 
உள்னுடைபுடம்பெலா கலெர்தீதவே (sy) 

தீர்த்தனுங்கவிசளு ஞ்கெறிஞ்து தம்பகை, 
Gs tf beer AeilOnae Gamaret 8 
ஆர்த்தெனவார்த்தனமேகமாய்மலர் 
தூர்த்தனகொத்தன துள்ளிவெள்ளமே, (se) 

வண்ணவிழ்சரதலதிதரச்சன்வக்விககை deat rere FC 
விண்ணிடைத்கடிஅகொண்டேகும்வேலையில் ப. 
பெண்ணிக்த்கருங்கலமனையபெய்வளை . 
சண்ணெனட்பொழித்ச.துகாலம்கசியே, (உ எழு | 

   

  

   

பரஞ்சுடர்ப்பண்ணவவிபண்புவிண்டொடர் 
புரஞ்சுடவிடுசாம்புமாயுமின்னினம் 
அசஞ்சுடப்பொதி மிசயிலிஞடவர் 
உரஞ்சுடவளைத்தஷிரரிர் அளோச்ச்லோக்! (௨௧) 
பொருடாட்டோயினர்ப்பிரிர்தபொய்யுடதி 
குருடருதேரமிசையுயிர்கொல்ஃ0ுய்.ச சலா*ச் 

௪4



கஷ்டிந் தாகாண்டம். 

மருடருபிரிவிரரப்மா சணங்கெடக் | 

கருடனைப்பொரு,வினகா ல்மாரியே. (௨) 

முழங்கெமுறைமு ற வூ£ரிமேகநீர் 
வழங்னெமினடைவனமான யானைகள்: 

தழங்னெடொழிமதத்திவலைதாஜ்சரப் 
புழுங்னெவெதிரெதிர்போருவபோன்றவே. (௨௬) 

விழைவுறபொருடாட்பிரிநீதவேழ்தர்வர் 
அழையுதவுயிருததுயிர்க்குமாதரின் 
மமையுறமாமுகமலர்ந் அதோன்தின 
குழையுறட்பொலிந்தனவுல்வைக்கொம்பெலாம்., (௨௪) 

வேறு, ் 

பாடலம்வறுமைக :பீபகலவன்பசுமைகூரக் ட. 

கோடல்சளி பெருமைகூரக்குவலயஞ்சிறுமைகூர 
அஉனமயில்கள்பேசாதடங்கெகுயில்களல்பர்த ad 2 

C40 p த்தளர்நீதார்போன்..ந்திருவுறக்கிளர்த்தார்போன் லம்() 

சானிறச்சுரும்பும்வ ண்டு ைணியணியிழ்சார 3 
தேனுகமலர்நீ துசாய்.நீதசேயிதழ்க்காந்தட்செம்பூ 
வேனிலைவென்றதம்மாகா ரெனவியந் துதோக்க 
மாதிலக்கியசத்திகைசண்மநிதி சனபோன்றமல் னோ. a? (௨௭௬) 

வாளெயிழர்தரவம்போலவ rer DSO sr of; Part £ 

er on@éCar_ pon po s@erar spite 

  

சோளரவென்னப்பில் னியவத்றரொடுங்குழைந் துசாய்ற் ௪. (௨௪) 

எள்ளிட.விடமு மின் தியெழுரதனவிலங்குகோபறீ 
weer ee. m ச் அலைலவர்தம்னை nt fami & 2 om, ௩... உப்ப 
a “eww?” * s a Cc பு காச யு திவு ச்சா ௯ 

கள்ளுடையோதியா தங்கலவியிற்பலகாறிகான்ற 
வெள்ளடைத்தம்டற்குப்டைசிதர்,சதெனவிரிர்தமாதோட (௨௮ 

ட... லோங்குக்சேனுயர்குன்திக்செம்பொன் 
வாங்கனேகொண்டொரின்மண்டுமாலியா.றுமான 
வேங்கையின் மலருங்கொன்றைவிரிந் தனவியுமீர்தீ அத 
தாங்னெகலுமிசெல்௮ுதலைமயச்குறுவதம்மில், (௨௯ 

சன்னெடுங்கா நீதட்டோதினறைவிரிகடுக்கைகெல் ழூ 
துன்னியசோபதீதோடுந்சோன்றியதோம்றர் த, பி 
இன்னிசைமுரல்வதோக்கியிருநிலப்பெண்கையேநீதிப் 
பொல்ஜொடிங்காசைழீட்டிச்கொடுட்பதேபோல் தற்ன்றே.



காக்காஎப்படலம், ௫௯ 

ளத தணைமழலைவண்டிவ்னரநிகர்த்தமின்லும் 
அுளிக்குரனிமேகம்வள்வார்தீ தூரியந் தவைப்பபோன்ற 
வளைக்கையர்போன்றமன் ரளைதோன்தறிகளர இன் மாடே 
விளக்கெமொத்தகாண் பார்விழிகருவிகை Boor ss (௬௪) 

டேடையுஞிமிறும்பாயப்பெயர்வுழிப்பிறச்குமோசை 
உடற த்தாக்குந்தோ௮மொல்லொலிபிறட்பரல்லார் ள் 

  

அடியற்பாணிக்சொக்குமாரியவமிர்தப்பாடத த் 

கோடியதாளங்கொட்டன்மலர்தீதகூசாஎணோக (௧௨) fe 

ao gg னயாறுமாநிலக்கிழத்திமச்சட் 
குழை தீதைமலைமாக்சொங்கைசாந்தபாலொழுச்கையொத்த 
விழைவு௮வேட்கையோடும்வேண்டினரிக்குகவவேண்டிக் 

குழைதொழங்கனகழீதூற்குங்கற்பகநிகர்சகொன்றை, (௬௪௬) 

பூவியற்புறவமெங்கும்பொறிவரிவண்டுபோர்ப்பதி 
Sau ரியவாடிச்செருக்கியகாமச்செல்வி 6 
pee Os தீறவுரிஞ்சியொ ater Gas th 
நாவியீசெல்விராமக்கலையயமிம்புலர் ரத நய்வி, (௩௪) 

க் * 
se ர ட கற. 

தேரில் ஜெ சச ச்செருச்சழிநீதொடுக்கும் 
காயி ிநம்சண்ணெனக்குவித்தனகுவளை 

மாரனல்னவரீவரவுகண்வெக்ன்றமகளிர் 

மூரவ் மெலி குறுமுறுவலொச்தரும்பினமுல்லை, (௬௫) 

களிக் குமஞ்௭ஞையைகச்க ண்னுளரினமெனக்சண்ணனுற் 

றளிக்குமன்னரிற்பொன்மமைவழங்்இன வருவி 
வெளிச்சண்வதீதசார்விருர்தெனவிருர் துகண்டுள்ளங் 
சளிக்குமங்சையர்முகமெனப்பொலிர்தனகமலம், (௬௬) 

    

  

சரத ராண்மலரியாவையுங்குடைற்தல தடவிச் 
சுத நாறெரிவிடரொனத்தேன்கொண்டுதொகுட்ப 
பசதநூலீ முறைதாடசம்பயனுறப்பகுப்பான் 
இரதமீட்டுறங்கவிஞாரைப்பொருவினசேனீ. (௬௭) 

தோக்னைமைதோச்சழிகண்டறுண்மருங்குல் 
தாக்கணங்கருஞ்சேதைச்குத்தாங்கருர் துன்பம் 

8 Bongo துருவினென்றரும்பெழலுவகை 

வாக் கினா லுனாயாமெனக்களித்தனமான்கள், (௬ ௮) 

நீரிதெஞ்சு௮ுதேட்த்தானெடி.துதப்பிரிந்து 
வாடுகன்றனமருளுகாதலில் மயங்கிக்



௬5, கிஷ்கிந்தாசாண்டம். 

கூ ரன்னதி2்சடந்தொ௮ங்குடைர் சனபடி.வுற் 
ருகென்றனசொழுதரைப்டொருவினவன்னம். (௬௯) 

நாரொலும்பெயர்ச்சரியவன்மார்பினி நீகஇச்ருதீ ர ot. 
தார்மென்னவும்பொலிற்தனவளப்பருமளக்கர் . 
நீர்முகம்தமாமேகத்தினருகுறநிலாத்.2ஃ 
கூரும்வெண்ணிறதீதிரையெனட்பறப்பனகுரண்டம். (௪௦ 

மருவிநீங்கல்செல்லாதெமொலையலானிற் 
பருவமேசத்தினருகுறக்குருனெம்பறப்ப 
ர ருவிரயைகனிவனெனத்தேமறைதெரிக்கும் 

ஒருவன்மார்பினினுததரியச்தையுமொத்த, (#8) 
௨றவெ_ப்புறுந்கொடந தொழில்வேனிலானொழியத் 
இறநினைட்பருங்காரொலுஞ்செலவ்வியோன்சோ 
Lopes HOM Ged er Jor. fos 
புறமயிர்தீதலம்பொடித்சனபோன்றனபசம்புல், (௪௨) 

தேனவா£மலர்தீதிசைநுகஷ்மாதலின ரதெளிழ்தே் 
(04௦0 மா யய வையூறதோ* ளை ல்கச் a 

சானமியாவையும்பரப்பியக ல் இ! சனகன் “4, 
மானைநாடிநின்றமைட்பனபோன்றனமஞ்ஞை. a (௪௩) 

செஞ்செவேலயர்செதிசிலைச்குரிசி௨ரிருண்ட ் 
குஞ்சிசேயொளிக அவுறப்பு அ.நிற ங்கொடுக்கும் 
UGE போர்த்தமெல்லடி.யெனப்பொலி நீதனப.தமம் 

வஞ்சிடோலியர்மருங்கெனறடங்கெவல்லி- (௪௪) 

நீயிரன்னவரிகுசலையராதலினேடி.ப் 
போபயதையலைசீதருதரொன்றிராசவன்புகலக் 
தேடமெங்கனுத்இிரிரீகசனவோர்திடைதேடிக் 
கூயவாய்கீகுரல்குறைழீதபோற்குமைழ்தனகுயில்கள். ௪டு 

பொழித்தர் நிலம்புத்றசக்குமட்டியபுவித்ரு 
எழுதீதவாம்பிசகளிடதின செதிதயிசோய் தத 
மொழிரீத்தேலுடைமுகிழ்முலையாய் ச்யெரீ முழவித 

 தபால்வழிநுரைாெனட்பொ பிடவம். பிழிந்த ழி owe. gigas (௪௬) 

வேங்கைதாகினகொடிச்சியர்ெவடிக்குமல்விழைவண் 
மீடங்கராகமுதாதின நளைச்சிெயராம்பால் 
'ஒங்குசாண்முல்லைநாதினவாய்ச்சியரோர் 
ஞாங்கருற்பலமுவத்தியர்பித்தையின, (ea



கார்காலப்பப்லம், 

௫ுதலாக்கொண்டபேரல்குலாஒிருமுகங்காளூல 
ஸ்ரைக்தண்டுயிராத்றுவானல்அணர்வழிந்தான் 
மாரநீகெண்ணில்பல்லாயிரமலர்க்கணைவருத்த 
காரைச்கண்டனன் வெற்துயர்க்கொருகரைகாளுன். (௪௮) 

அ௮ளவில்சாரெனுமட்பெரும்பருவம்வச்தணைற்தால் * 

தளார்வொன்டப ஐதவம்புரிவோர்கட்குநீசகுமால் 
கெளவிதேனினுமமிர்தி ங்ிடைத்தநிவள்ள்ளேத்தோள் 
ஹவிபுண்டவன்வரச் தமென்றால அவருத்தோ. (௪௯) 

காவியுங்கருங்குவளையுசெய்தலுங்காயாம் 
. ூவையும்பொரு னவன்புலம்பினன் றளரீவான் 
அவியுஞ்சிறிஅண்டுகொலாமெனவயிர்க்தான் 
தாவியன்னமன்னா.டி.றதீதிவையிவைசொல்ஓு.4, (Go) 

வாரேரீமூலையாளைமறைக்குரர்வாம் 
ஊரோயறியேலுயிரோடுழல்வேன் 
நீரேயுடையாயருணின்னிலையோ 

சாரோயெனதாவிசலக்குதியோ. (௫௧) 

வெப்டார்தெடுமின்னினெயித்தின்்வெளுண் 
டெப்பாஓம்விசும்பினிருண்டெழுவ ய் 

அப்பாதகவஞ்சவரக்சகராயே 

ஒட் பாயுயிர்கொண்டலதோவலையோ. (௫௨) 

_ அயிவேவிழியார்விளையாசமுதின் 
பூர் குயிவேமொழியார்கொணராய்சொடியாய் 

துயிலேஸெருவேஷையிர்சோர்வுணர்வாய் 6 
மயிலேயெனை நீவலியாடுதியோ, { @m) 

வு
 

மழைவாடையொடாடி.வலிறீதுபிர்மேல் 
அமைவாய்மலர்வாட்தொடியாவ்கொடியே 
இமைலானுதலாளிடைபோலிடையே 
குமைவாயெனசாவிருழைக்குதியோ. (௫௪) 

விமையேன்விமைவானவைமேன்மையினின் 
திழையேனுணர்்வேனவையின்மையிஞனாத் 
பிமையேலுயிசோடுபிரிர்தனரால் 
உமையேயவரொலவ்வுமையாருமாயாய்: (609) 

டயில்பாடர்கமெல்லடிபஞ்சணையார் 
செயிோ ஐமிலாரொடுதீருகியோ 

கு



௬௨ கஷெகிந்தாகாண்டம்: 

பிரா தடனேயகத்வாயலையோ 

உயிரேகெவொயுதவோர்கிலையோ, . . (ட) 

ஒன்றைட்பகராப்குமலுக்குடைமாய் 
வழ இறப்பு அதின் வபிஎ தீல்னே பெர ச 

சொ திறகொடியாய்கொணர்டின்றிலையேச் ஈச 
என்றைக்ரூறவாகவிருற்தனையே. re (Ge) 

வறு, 

குராவரூம்பனையகூர்வாளெயிற்றுவெ்றாளைநாகம் 
விராவவெங்கபெவிற்கொல்௮ மெல்லிணரீமுல்லையெல்றும் 

உர ரவரும்,தயர மூட்டியோய் வறமலைவகொன்றோ ட்ப ge: Carina Cay. (6௮) 

ஒடைவானுதலினைளையொளிக்கலாமுபாயமுன்னி 
சமு.மாரீசனுமோராடகறவ்வியாளார் பய 
வாடையாக்கூத்தினாருமூருவினைமாதீறிவதீதார் 
கசேடசூழ்வார்க்ருவேண்டுமுருக்கொளக்கெம்தவன்றே, (Ge) 

அருவினையரக்கொன்னவற் சரமதனில்மாவும் 

வெருவசமுமங்குல் மேச மேமின்னுகின்றாப் 
திருவனென்திரங்கனாுயோகாமமைமறற்ததையல் 
உருவினை £சாட்டிச்சாட்டியொளிக்கின்ருயொளிக்கின்றாயால். () 

உண்ணிறை நீ அயிர்க்கும்வெம்மையுயிர்சுடவுலைகஞெள்ளம் (2 
டண்ணுறவர்ளி தார் 2தல்பழுகினிப்போதிமார 
எண்னுறுசல்விபுள்ளதீதிளேபவனின்னெயுன்னைக் 
சண்ணுறுமாயிற்பின்னையாரவல் €ற்றங்காப்பார். (as) 

a 

வில் ஓம்வெங்கணையும்விரர்வெர் சமத் தகுஞெீமேற் a 
Lt PeahaanspoCur sow குதித்திறஜேரம் ௨/2 ௦ ede 
அல்லுன்பகலுநீங்காழ்னற்கநீயருளிற்திர்ரீதாய் cas 
செல்லுமெல்றெளிவற்தேசீமேற்செலுத்தலுஞ்சீர்மைதீதா மோ 

என்னவிசதகையபன்னிபீடழிந் தங்கு இன்ற 
தன்னையொப்பானைமோக்கிசதசசையழிரீதய/ 2 ததம்பி 
தநிவ்னையெத்ீதசகையையாகநினைசீதனைதெடியோயென்னச் 
செவ்னியிறத்சமம்தகையவ்றேற்றுவான்செப்பஇற்றான் . (௬௩) 

வேறு. ் " 

சாலநிளி ௮சாருமாரியும்வ ர ததென்றசவற்டியோ 
தீலமேனியசக்கரீவீர நினை நீ தழுக்்யெதேர்மையோ 
வா சேனைமடத்தைவைடெதாடவாசலதாமை யா 
சாலுஷ்லுண்கேள்விவீசதளர்.ரீததென்னைதவததிளுப்- (௬௪)



கார்காலப்படலம்.' ௬௩ 

மூறைஅளங்கினுமதி துளங்கினும்வ ரலுமாந்கட்ல்வையமும் 
Stop அளங்கினு நிலை துங்கு ௮நிலைமைநில் வயினித்கூகோ 
பிறை தளங்களை ரெயிறுடைய பேதையர்பெருமைதின் 
இறை அளங்குறுபுரு ம்ன்சிலையிடை தஎங்குறவிசையுமோ. ) 

னமைனென்பவனளவழறிர்தனமதி or So தஇியோ 

Pe and Oerh piace in aQesatt toes 
Ste eo Ol ant apis ells ey .by err விடை ஒல தெ வளி தினி 
sae an BC P Reais Mow iad cutest ice: [ன் 

மறையநிந்தவர்வர ௮னைமிமைவலியும்வஞ்சகர்வழியொடும் 
குறையவென்திடர்களைவனெல்.றனைஞீ%றமுடி SEBAGO CS 
இறைவவங்கவரி௮திகண்டினிதிசைபுனை நீதிமையலர்சடாம் 
உறையுமும்பருமுதவிதின்றருளுணர்வழித்திடஓறதியோ. () 

கா துகொற்றநினக்கலா துபிறர்க்கெய்வாறுகலக்குமோ 

வேதனைக்டெமாதல்வீரமதன்றுபேதைமையாமசோ — 
போழுபிற்படலஷஜோர்பொருஎஷ்றீகின்௮ புணரீதீதியேல் 
யாுனச்யெலாததேறீதைவரு£ீதலென்னவியம்பிஞன், (௬௮) 

  

       

    

சொழ்றதட்பியுரைக்குணர்நீ து.பிர்சோர்வொடுங்யெதொல்லையஈ 

இறிறவின்னலியக்கமெய்திடவைகல்பற்பலதீவகமேல் “4 [ச 

உற்றுநின்றவினைஃகொடும்பிணியொன்திலீ மேலுட Deemer 

மத்றுப்வெம்பிணிபத்றினலெனவநீதெதிர்ந்த தமாரியே, [ப் 
வு, 

நிறைநீதனநெடுங்குஎளதறாக்ளெதரங்கம் 
குறைந்தனகருங்குயில்குளி£ந்தவுயர்குன்றம் 
மறைந்ீதனசடரீபிசைவருற்தினர்பிரிந்தார் 

உறைநீதனவ்கன்றிலுடனன் றிலுயிரொன் தி. (௭௦) 

Lin Glenn 6 Ogi ig AM rare Gb 
அசதொடறுசனீனிவெம்மைதொடர்வுற்றே 
விய தவாடையெரிவெநீதவிரியுண் வீழ 
ஆலயில்வாளியெனவாசைபுரிவார்மேல், (௭௧) 

வேலைநிறைவுந்றனவெயிற்க இர்வெதும்பும் 
சீலமழிவுற்தபுன ஓ.ற்றுருவுசெட்பிற் 
காலமறிவுற்றுணர்தல்கவ்னலளவல்லால் 
மாலைபகலுதிறதெனவோர்வரி தமாதோ, (ere. 

தெற்கிழியநெற்டொதிநிரம்பினழிரம்பாச் 

சொழ்கிழியசறிசளிகடோகையவா தாத் மென் 

MAHAMAHOPADHYAYA 
NB ULV. SWAMINATHA IYER LIBRARY.



௬௪ கிஷ்கிந்தாசாண்டம். 

பத்மிமணிப்படர் திரைட்பரதர்முன்றித் 
பொத்டிழிவிரித்தெனசனைப்பொதிள்வபுன்னை, (௭௬ 

நிறங்கருகுகங்குல்பசனின்ற AaB வ் 
அறங்கருதுசிர்தைமுனியர் தணரினாலிப் 

நெடுரீ டப்பெயர்வில்குலீ தின் 
௨ விலங்க நின்தவுயரீவேமம். (௪௪) 

சத்தினிடையித்படலவேச்தைசடம்தோ 
றநீதியிடகிற்புகை அடை பத

ிகுளிகஞ்சதி ( 

மநீதிதுயிலுந்ற முடை வவ்கவெனங்கதீ “ 

திழ்தியமவிதீததனி ரகரினிருர்த. (௭௫) 

ஆசில்சனைவாலருவியாயிழையமாம்பால் 
வாசமணதாமலிலவரனமணிவலி்கால் 
ஊசல்வதிசானவிசணொண்மணிகள்விண் மேல் 
வீசலிலவானினெடுமாரி தளிவீ'ச- (௪௬) 

கருநீதகையசண் சனையகைதைமடலகர் 

தீருநீதகையபோ அசனையித்புடைதபர்சப் 
பெருநீதகையபொற்டிுமையொடுக்கியுடல்பேரா 
திருநீதகுருகன்பெடைபி நீதவர்களென்ன. (௭௭) 

ன் ப்ரி 
பக்கம ம்வொதவிகைபசிஞிமி௫பல்ன 

விதங்கீளின 5 HOM SudiNG wad 
மதங்கெராயொத்தமயில்துவி.பா பலத் 

தொ.தங்கினவுழைக்குலமழைக்குலமுழக்க: (௭௮) 

விளக்கொளியகிற்புகை விழுங்கமளிமென்கொம் 
மிளைக்குமிடைமங்கையருஷூநீசர்களு மேற்த் 
தள்த்தருமலரீதீதவிஎிக் & 5 & Cor 

அளைத்.தயிஓவத்.அஅயில்வுத்றகூளி(தும்பி. (௭௧) 
தரமரைமலர்தீதவிசிகற் துதகையவ்னம் 

மாமரதிரைத்தொகுபொதும்பருமைவைகத் 

தேமரன(0ுச்செணிடைச்செதிகுரம்பைச் 
தூமருவெயித்தியரொடன்பர் ஓயில்வுத்றார்- er 

     
    

  

வள்ளிபுடை சுற்றிபுயர்சித்திலைமா நீதோ 
றெள்ளருமதிக்குருளொடண்டர்களிருறீதார் 
சள்ளரினொளித்.தழ னெடுங்க முதொடுங்கி 
மு ar Glen பி துதின் அபசிமூழ் Balin 5 6. (5)



சார்காலப்படல்ம், ௬ 
அகட 

சாம்பயினெுத் அளிதிபிர்த்சபுயல் சாரல் :_ ம் 

உசம்பெயரீவில்வல் கரிகரநீ௮அதகொமிங்கா டி ஐ யூத. 

வசம்பதிதெடும்மிசசம்வைசல்பலவைகும் ச ர் 

முசம்பினினிசம்பலமுமைஞ்சிடை௮ழைச் ௪. IY | (௮௨) 

Qi sme யமாரியிடைஏன்னியிறாளெய்ச 
‘ 5 ஓ ௦ ஒ 18 

மைதீதஞ் ர பன அசர்கன்ளா ர ஹோன் 
Du) § GQ) coor if தினதெருப்பிடையுயிர்ட்பான் 

வித்தகனிலக்குவனைமுனினினல்விளம்பும்* (பி 
8” மே்ழு, 

மழைக்கருமின்னெயிழ்தரக்க் ஜானை 
இமைட்பருங்சகொங்கையுமெதிசவுற்திகள் 67 Oe 
உமைத்தனளுலை் ௮யிருலக்குமொன்றினும் 
பிமைட்பரிதெனக்குமிதென்னபெத்தியோ- (2௪) 

தூதிறச்சுசசர 8 .தூணிதாங்் கெ 
வானுறட்பிறந்கதியவயிசச்சோளொமம் 
யானுறக்கடவுதீதயி திவு மிநீ நிலை 

வேனிறத்,தத்றதொக் துழியும்விகிலேன்: (௮09) 

தெரிசணைமலசொடுந்திறர்ததெஞ்சொடும் 
௮ரியவன்றுயரொடும்யானும்வைகுவேன் 
எரியுமின் மினிமணிவிளக்கினில் ௮ணைஃ 

குரீிஇயினம்பெடையொத.துயில்வகூட்டினலுள். (௬)! 

வானகமின்னினுமழைமுறங்கும் 
யானகமெலிகுவனெயிக்றசா 
சானசம்புனளுந் ஐுரான் மடி. தீதகாரியம் 
மேனஞுங்கீத்தகுமினியென்வேண்டுமோ. (2௭) 

   

  

மதநீதிருத் அய்லேன்மாரியிதெனின் 
இதழ் துவிண்சேர்வஐசரதமிட்டழி 
றம துபின்றீர்வனோபின்னசன்ன் ௮ 

அறம் துசென்௮ுறுவனோதுயரின்வைகுவேல் * (௮௮) 

ண டிநின்றரக்கரீதம்மிருக்கையாமினிக் 
காண்டலி்பந்பலகாலங்காண்மோல் 
Cac Dasa A gaPa 2ராய்தெற 

மாண்டனனென்டஅமாட்சிப்பாலசாம். (7௯) 

செட்பருக்கனையவிம்மாரிச்சோம் 3 
வெப்புறட்பரஞ்சுடவெம்தவிவ?ே 

க



௪௬ குஷகுததாசாணடம, 
அப்புருக்கொண்டவா டுங்களுயிலை 

துப்புருக்னுமூுதிவாய் பக அஅய்த்தபமட (௪ 9) 

செய்யடைதயெதிர்திலுவிதிற்கீவள் 

சையடைபெொில் ஐவச்சனகன்சஃனோ 

பெரப்படையர்ச்யெபொதியிலேனெ 

பெய்யடையாதினிவிளிதனன்றரோ, 
(௯௪) 

தேத்றுவாய்நியுளையாகத்தேதிதின் 
ரத் அவேனானுளனாசவாய்வளை 

1.2 ௮ 8, பமாரினி     
விட்டபோர்வாளிகள்விரிகுசன்விண் ணைபும் 

சட்டபோதிமையவர் முதலதொல்லையோர் 

பட்டபோதுலகமுமுயிரும்பற்தறல் 

கட்டபோதல்லதுமயிலைக்காண்குமோ, (௯௯) 

தருமமென்றொருடொருடன் ஊனயஞ்சியான் 

தெருமருகின்றத செறு தர்தேவரோ 

ட்ருமையின் 5 தனன ஆதல்கல் பபர். rr it 

உருமெனவொலிபடுமுசவி லாயென்றான். (௯௪) 

இளவதுமுரைசெய்வ ரனெண்ணு ராளினும் 

உளவலகூதிருமிறுதியுற்தீதாதி 

களவுசெய்தவருறைசீலுங்கா லக baa fi 

களவிய | ரமியாய். , (௯௫) 

  

a 
திராசெயத்திண்கடலமிர் தஞ் செங்களுன் 
உராசெயதீதரினுமத்தொழிலுவநீதிலன் 
வமாமுதற்சலப்பைகண்மீர்சொட்டித்தன் 

குரைமலர்த்தீட்கசையாந்கடைநீறுசொண்டனன் 0) 

மனத்தினினுலசெலாம்வகுத்.துவாய் ப்பெயும் 

நினைப்பினளுயினுதேமியோனெடும் 

எனைப்பலபடைக்கலமேந்தியாலாயும் 

வீனைட்பெருஞ்சூட்சியிந்பொருதுவெல்அமால், () 

சண்ணுடைதுதலினன்சணிச்சிவானவன் 

விண்ணிடைப்புசஞ்சடவெகுண்டமேலைதாள் 

எண்ணியசூழ்ச்சியுமீட்டிக்கொண்டவும் 

why bo லேயொருவரர்லதியம்பாலதோ. (௮)



கார்கர்கிப் வடா கள் 

ஆருதர்யாரர்யூர் துணைவசரக்திப்பின் 
ampere யய்தியெண்ணுவ. 
சேகறப்பன்முறைதெருட்டிச்செய்தபின் ] 
வாகையென்றொருபொருள்வழுவத்மாலதோ,(௯௯) 

SD தீனறைதிறம்பினசரக்கராநீறலா ஜ் 
மற த்.தறைசமக்கெனவலிக்கு ம்வன்மையோர் 
823 அறைநன்னெதிதிறம்பலுண் டெனில் 
சதிதினியார்திகம் புகழும் யும். (#00) 

பைநீதொடிக்கெர்களைட் ன டு 

வதீதடு,4 துளதினிவருத்தநீர்ரகிரய் 
அரீதணர்கீகாமதமரக்கர்க்காகுமோ 

ஆச் தாக்தனுவலாப்சொல்லுநீயென்றான். (௧0௮ 
a 

உ௫தியஃதேயெனவணர் சீசஞமியான் 

இறுதியுண்டேகொலிம்மாரிச்சென்பதோரீ 
தெறு தயரும*தீனன் ழேயத்தேய்வுசென் 
2தியையடை நீததட்பருவமாண்டுபோய். (20௨) 

   

    

மள்சலிற்பெருங்கொடைமருவிமகனுளோர் 
உள்சியபொருளெலாமுதவியத்தபோ 
தெள்சலிலிரவலரீக்வேதின்மையால் 
வெள்யெமாதீதரிலீ வெளுதீதமேகமே. (௧௦௯) 

A ஷி 

இவினைநல்வினயென்னதீதேற்றதிய 
பெர்வினைப் பொருடனையதி மீதுடெத்ற்சோர் . 

ஆய்வினைமெய்யுணர்வனுகவாசுறும்' 
மாயையின்மாய்தீத.அமாரிப்பேரிருள். (௧௦௪) 

மூளமரீதொலைவுசமுரசவிர்தபோம் ; | 
கோளமைஇக்தீனி முடஇல்குமுறலோவின 
நீளககணையெனத்ீ துளியுநீங்கின 
வாளுறையுற்றெனமலைம்தமின்னெலாம். | (௪௦௫) 

தடுத்ததா ணெடுதீதடங்கிரிகடாழ்வஜா 

௮0 ச்தநீரொழிந்தனவருவிதாங்கின 
எடுத்ததாலுதீதரீயத்தோடெய்திதின் 
அ௮டுத்தவானிறத் துகலொழித்தபோதுமே. (௪௨௬) 

மேசமாமலைகளின்புறதீ துவிசலால் 
மாசயாகியாவையும்வாரியற்றன



. . ao ane இ hr ர் ர் 

i இ இ, ஆர் 
a ல் ரி ஆ 

௮ ஷ் த் ன் STORED ர 

வர் சையாச்ற களித்த லினல, lini RE, 
பே ரகவானொழுக்லான்செல்வம் Jom ம் Q 

சட்ந்திறர்தெழுசிதனய்காரிறில் 
இய்ந்திறத்சேகலிற்பொலிந்த்திர் அவம் 

1. ஸ். ் fr கம் 

டடழ்திதந் தருவலீற் பாலியும்பான்பைபோல், (௪௦௮2 

பாசிமைமர். நீஸ் சலா பகட்டுடுவம்முலை 
பூசிய சர் சனம்புழுத்்க்த் கம் 
மூசினமு Ls oe ன் நட்ட சண்டுற 
வீசின சறம்டொடு வாடையே, (௧0௯) 

   

  

(௧6௭) 

      

   

   
   

மன்னவல் றலைமகன் வருத்தமா ம்௮வான் 

BASH ப்பருவம்வம்சணுகற்ழுதலாற் 
டான்னினைதாடியபோதுழெலி பபோல் 

அன்னமுநீதிசைதிசையகன் விண் ஸ் ய், (௪௧௦) 

தஞ்சிழையொக்னெதழுவுமின்னல் 
தெஞ்சு௮பயனில நினை ப்பு நீண்ட ன 
LOGE சுசதெமெமையிகிர்தமாமயில் 
அஞ்சினமினலை சாட்டன்னமென்ன வ், ( EEG) 

வஞ்சனைநிவினைழற 5 Sor gait 
தெஞ்செனத்தெளிழ்தன நீரநீர்தொறும் 
பஞ்செனச்சிவக்குமெள்பாசப்பேதையரீ 
௮ளஞுசனச்சண்ணென ப்பிற ம்தீதவாடன் மீல், (௧௧௨) 

ஊூடியமடநீதையர்வசனமொதிசன 
சாடெரீதீமலரிர்சன முதிர தீததாமனா 
கூடினர் ௮வரிசம்க்கோலக்கொண்டன 

  

சே த.றழுசைவிரிச் செங்கை ஆ (eam) 

தல்வியிற்திக சணக்கரயர்சம்பலை " 

Heh este One dtoteniden se Bates 

மிசல்விடத்சல்லதொ ofr gears BH Olea opr 

greigen வாளரி னஞ்ச் சர a Chua ach, (௧௧௪ ) 

சதிபுனற்பூச் தத்திலாக்சையாச்தின்் 
orien ன்படி Gary Gane pt 

எறம்வலிக்கண்ள்வேப்திகெலாம் 

முதவலிச்ச் றன போனி ந்மு.திதீடாம். (௪௪௫)



  

'சொன்னிறைசேள்வியித்ரடர்்தமர்த்தரின் 
இன்னிறட்பசலையுச்நிருந்தமாதரின்  : 
தன்னிறம்பயப்பயற்ங்கித்தவ்னிஆம் 2௦ ம. 
பொன்னிழம்பொருத்தினபூசத்தாறெலாம். (௪௪௭) 

பயின்அடல்குளிரீட்பவும்பதிதிரீச் சவண் 
'இயன்றசிக்மெயிலேப்ர்தமெப்பன 
வயின்றொசன்பிவபின்றொ௮மடி.தீசவாயன “y, 

யின் தனவிமுக்கர்மாசடங்கடோறமே. (sony 

கொஞ்சுறுங்கெநெடுக்கு ஷு 
அஞுறையஅபதமளக Ca mai ‘oe 

எஞ்சலில்குமையனவிடை அுடங்குவ 

வஞ்சிசள்டொலித்தனமகளிர்மாலைபோல். (௧௪௮) 

௮ரித்தனமுதீதினந்தோத்கமானனர் 
இளித்செதிர்விழிசக்சலமென்றுவெள் யே 
ஒளித்தசனவாபெனெவொடு ங்குநீரிடைக் 
குளித்தனவானிறக்கூனனத்தெலாம்- (௪௧௯) 

  

மழைபடப்பொ.களியமருததீதாமரைதீ 
தமைபடப்பேரிலைவ்பமையிற்றறங்குவ 
அ can Bee சீள்ளிகள் 
புழையடுத்தொடுங்கெவச்சைழாக்கஷ்யோல், (௪௨௫ 

லார்க ரறப்படலமுச்கித்துஆட ட்டலம்-க.இடிஞுவிருத்தம்- 9௭0 

அன்னகாலமசஓமளவினில் 

மூன்னைவீரனிஎவலைமொய்ம்பிஜேய் 

சொன்னவெல்லையினூங்குமத் தாங்கிய 

மன்ன 0 வற்திலனென்செய்தவாறசே ர் (௪) 

_. பெறலருந்திருப்பெற்றுதவிப்பெருரி 
திறநினைநீ நிலன் £ர்மையித்தீரீதீதனன் 
௮றமறநீதனனன்புகிடக்க சம் 
மற்னறிர்திலன்வாழ்வின்மயம் Eley elt (&) 
நன்றிகொல்றருநட்யினை தாருத் ; 
தொன்றுமெப்ம்மைரிதைதீதாரைபொய்தீதுளாறி 
கொன்றிக்குதல்குற்றதிதினீங்குமால் 
சென்றுமத்றவலி்சிழ்்தையைத்சேர்குவாய் (௪)



    

வெஃ்புசண்டச்சிலிஸ்புகமேர்ித் 
திட்பர்நல்லவ்றஞ்செம்பவெடுததீவி 
கொம்புமுண்டரும்கூற்தமுமூண்டுச்ச சுள் 

விம்புமுண்டென் சொல்லு சம்மானை யே. (௪) 

சஞ்சமன்னவனாழ் ap டால * 
வஞ்சமல் மனுவ்மக்காதலால் அதா இ we eed 

-< eG OWL Ear ro Surgpask) (Peay a 
'செக்சிவின்அதிவாகதி௫ச்அவாம்; 4 (@) 

    
   

   வா ஆம்வாரலிரா ¢ மனில்லானரப் 
பேருமாளுமெனும்பொருள்பேசுலாம், (௪) 

இல்ல, ராழொமிங்கிவர்க்கு ம்வலி 
அல்னினாராயெனத்துணிந்தா ரெனில் 
உல்னைவெல்லவுல்கொருமூன்தினும் 
தின்னலாற்பிறரின்மைநிகத்தீ தவாப். (௭) 

நீதியாதிதிகழ்த்தினை நின்றது 5 
1 வேதியாசபொழு peter tov 
சாஇியாசவரீசொற்றா தீச்கனை 

' போதியாதிஜென்றாள்புகற்ப்பூனிஞன், ( ௮) 

ஆனை சூடியடிதொழுதாண்டிறை 
பாணியாதபடர்வெரிந்பாழ்படாதீ 
அரணிபூட்டித்தொசிலைதொட்டருஞ் 
சேணினிங்னெல் சிர்தையினிங்கலான். (௯) 

மானு தின்மைானுமலைதளும். 
நீ சென் அுரெடுதெறிநீட்டெ 
வே௮செல் மனன் மென்மையஞயிலும் 

Cec Boren toi ருவான். (௪௦) 

‘ete aay » 4 தொட ‘Berwrgre 
மண்னுழப்புச்சமுர்தின்மா 
சண்ணுறச்சொரியு ற அ்சிட்செ 
உள்ணிறக்க। பவதல (4௪) 

வெம்பு ங்க ர்னி girs Bian, 0 09100 

கபட அாபமசாமாத் தால் 
  



ந ப்பி ae Rye es eS eee UR ககன் ததத தென்: அது து ப ரர 
நத்தம், பத்த த் தது ர தவக் அத்தகு. பதன், த ரங் , re st 

க்க ae read a ar oa சி தம்தர 1 a 
ப ஜ் sh க க ப ணம ace * 

  

   
      

  

099 ST சனஞ்த்திபலலா தை ட் * 

தீம்மிமே pei பக் வஸ் ற் vid ் be ௨) 

த meebo ting * 

பாடுவெல்தியொர்மாதிரயா னையின் - 
சென்றுசெடிலொருஇச்்மா 

or அனத சீண்ணியசரல்கிறத் 
தோன்ற அமொத் தனாயினான். (4m) 
உருக்சொளொன்டிரியொனிதினின்றொன்தினப் id 
பொருக்கவெய்கினன்பொன்னொளிர்(8 UL 
அ௫க்கன்மாவுசயதஇனின்றக்சூத் 

பருட்பதத் தனையெட் இியபண், Spit a: (௧௪) 

  

தன்றுணைதீசமயன்றனிவாளியித் 41 & 
சென்றுசேணுயர் கிட்டர்சைசேர் நீ தவன் 
குன்தினில்றொருகுன் நிலித்குப்பு௮ம் 
பொன் ௮ளங்குளைச்சேமும்போன்தனன்- (௪௫) 

சனண்டவானரர்கரலனைக்காண்டல்போல் 
மண்டி யோடினரீவாலிமகற்கையா 
கொண்ட?€ற்றத்திளையோன்குறுகினன் 
சண்டவேச த தினாலென்.றுசாத்றலும். (௧௬) 

அன்னோன் றதுமாண்டொழிலான்வச 
வின்னதென்றறிவான்மறுங்கெய்தினான். | 
மூன்னன்மைநீதன்மனக்கருகீ் தட்கொலாப் 
பொன்னின்வார்க மதிருசையிற்போயினான்: (௧௪) 

சளனிஉற்தியநாயகக்கோயிலுள் 
தளமலர்த்சகட் ப்ளியித்சழ்குழல் ௫3 
இளமுலைச்சியரோ் தடிதைவர 3 
விளை தயித்குவிருந்துவிரும்புவான்./ (௪௮) 

தெள்ளியோடு சீல 2பெருஞ்செல்வமாம் 
சள்ளினாலதிகங்களித்தான் எதிரிப் 
புள்ளிமாதெடம்டொல்வரைபுக்கசோர் 1 
வெள்ளிமால்வலபெள்ளவிஎக்குவால்: (se) 

ov ஜு iv 
சத். தவாரத்சருசமைதேச்ககில் Pew Segs 
சநீதமாமயிற்சாயலர்தாம்குழம் 
சர்தமாமலர்ச்சாசெடாவிய 

மச்சமாருதம்வச்அறவைக வான், (26) 

 



௨, Datei wit am attr eth. 

HsGur Ad pOehGo_aniéQui 
முதிசவாணகைஞ்ள்ளெயிர் நாறுதேன் 

பித் ஹமாஇும்பிறவும்பெருக்கலால் " 
மத் தவாரணமெல்னமயங்கினான்- (௨௪) 

மகுடகுண்டலமேமுதன்மண்டலத் 
அருதெடுஞ்சுடர்க்கற்றையுலாவலாந் 
பகலவன்சுடரீபாய்பனிமால்வரை 
தீகீமலர்ந்ஜே்டொலிர் அதயக்குவான், (௨௨). 

கிடநீதனன்கிடர் தஜீனக் இடைத்தீரு 

தடங்கைகூட்பின Or (PERT (LP SA LL FB 

மடங்கல்விீரனண்மாநறம்விளம்புவான் 

ஜொடங்கிஞனவனைத் இயினிக்குவால். (௨௬) 

எற்தைகேளவ்விராமற்களேயவல் 

சிர்தையுண்ணெடுஞ்£ற்த்திருமுக . 
தீரீதளிட்பதீதடுட்பரும்வேகதீதான் 

வநீதனனுன்மனக்கருத்தியாசென்றான், (௨௪) 
இனை யமாத்றமிசைதீதனனென்பதோர 
நினைவிலாலெ அிஞ்செல்வதெருக்கவும் 
தனைதலுநீதளிதஞ்சுமயக்கவும் 
தனையுணரீர்திலன்மெல்லணைதங்கினான். (௨௫) 

ஆதலாலவவரசிளங்கோளரி 
யாதுமுன்னின்றியற்றுவதின்மபையால் 

'கோதில்சிம்தையனுமனைச்சகூவுவான் 
போதமேயினலி போதகமேயஞன். (௨௯) 

மந்திர ததனிமாருதிதன்னெடுட் 
வெற்திறற்படைவிரர்விராய்வர 
அர்தரதிதின்வ ர் தன்னை தலி கோயிலை 
இரந்திரற்குமகன்மகனெய் திஞன், (௨௪) 

எப்திமேற்செயத்தச்கதென்னென்றதும் 
Get Hide’ 55660506 Puce 

சொய்திலன்னவைநீச்கவுரோக்கூதர் Dp 
; உய்திர்போலுமுதவிகொன்றீரொனா, (௨௮) 

மீட்மொன்றுவிஎம்புகின்ருள்படை 
கூட்டுமென்றுமைச்கொழ்றவல் கூறிய



   

   

  

ப் iy தெம் eT ads af 
P Salah OMS «iy, Mis, 4 Perera ey e த் yr eS oy ex ன் ஸ் ee <x 

Re 

(௨௯) 

  

வாலியாருயிரீசாலனும்வாங்கவிற் தீ 
Ger லிவர்லவியசெல்வங்கெ ஈடுத்தவர் 

டோதுமாதம்புதத்திருப்பாரிது ஈ 
சால்மாலுங்க்டன்மையினோர்க்செலாம் (௪5) 

தேவிநீங்கவத்தேவரித்€ரியன் 
ANE hb Boot of போலயர்வானது 
பாவியாதபருகுதிர்போல தும் 

காவிசாண்மிலரீக்கண்ணியர்காதனீரீஃ (me) 

Hornet OoviGanss Ea; sMeanuy + 
நிறம்பொலிருங்கம் வினை சேர் ம்ததால் 
மீறஞ்செய்வா அ ளு தாமற்திக ப் 
புதஞ்செய்தாவதென்னேன்ச்றபோதின்வாய் (௬௨ 

  

கோளுறுதீதம்கரியகுரக்னெம் 
நீளெழுச்சொடருதெவோயிலைத் 

தாளுறுத்திக்கடவலாதம்.௧னன் 
மூளு௮த்தியயக்கனமொழ் ட/0னொல். (௬௯) 

மக்குறக்கடைசேமிச்தசெய்கைய 7 
தொக்கு௮த்தமாத்த தவன் தின 
புக்கு௮க்கிட்புடைத் தஅமெனப்புதம் 
மிஃ ஒத்தன வெற்பு... (௬௪) 
காக்கவோகரு SOs pees இனால் 

பூக்க மூச.ற்புரவலர்ஆபுங்கவன் 
தாக்சணங்குறைசாமரைதீதாளினால் 
அரக்கனொனக்ககவினைதொய்தினில். (6௫) 

அரவல்மாமதிலுங்கதவுங்க 69- 
மேகதீத்வாயிலகெயெவெத்டொடுட் 

தேவுசேவடிதண்டனு 5 Gober 19-26 
பாவமாமெனப்பதீ்தழிதீதித்றவால? Cite) 

சொய் இனன் சதவும்மு.துவாயிது LD அவளு 

செய்தகன்மதிலுநீிதிசையோ சனை 

ஐயிரண்டினளவடியதுக 
வெய்து நின்தகுரச்னும்வெருசிகொள, (௬௭௪0 

௧0



நளி கஷ்கித்தாகாண்ட்ம். 

   சரியவீ£ழர தப்பில் (டக 
தெரியசெஞ்சுபிளக்கமெடுச்திசை 
இரிய ஓ2றனவிந்திலவின் gui. (௬௮) 

பக. ரவேயுமரி அபரித்தெமு 
புசரில்வானசமஞ்சியபூசலால் 
சிசசமால்வராசென்ற ஏரிநீ துழி 
மகரவேலையையொத்த துமாநகர், (௬௯) 

வானரங்கள் வெருவிமலையொரீஇக் 
கானொருங்குபடசவக்கார்வரை 
மீதெருங்கியவானக மீனெலாம் 
போனபின்பொலிவத்ற தபோன்றதே (௪0) 

  

ன்னசாலையிலாண்டகையா 
பொன்னினன்னகரீவிதியிற்புக்கனன் 
சொல்னதாசையைச்சுற்தினர்நின்றவர் 
என்னசெய்குவதெய்தினனென்றனரீ. (ee ) 

னையனுள்ளமூமாய்வளையாயலர£ ஆ 
மனையின்வாயில்வழிகுலெமாற்தினல். 61247 
நினையிம்வீரனந்நீிணெறிநோக்கலன் “27 வட 
வினையமீதென்ற னுமல்விளம்பினான். ச் ( se.) 

நீரெலாமயனிங்கு மினேத்த்தியான் 
விீரலுள்ளம்விளங்குவனென்றீல்ம் 
பேசநின்றனர்யாவரும்பேர்கலாதீ 
தாரைசென்றனடாம்கு மலாசொடூம். (௪௯) 

உனாசெய்வரனரவிரருவதீ. அறை 
௮. சரிவிதிகடத்சகன்காயிலைப் 
புரசையானையன்னாலவிபுகலோடுமவ் 
விரைசெய்வார்குழந்ராலாவிலக்ஜொள். இரச) 

விலங்குமெல்லியல்வெண்ணகைவெ, nee 
இலங்கு. றண்ணிடையேந்திளமென் முலைக் 
குல அ(சடாகைமகளிர்குமாத்தினால் ப் 
வலங்சொள்விதிதெடுவழிமார்தினாள். (௪) 

வில்இும்வாளுமணிதொழறுமின்னிட 
மெல்லரிக்ஞான்மேசலையார்க்செழப்



கிட்கிந்தைப்பட்கிம? ௭௫ 
ச ட். 

e பல்லகைப்பு ் ர செ    (௪௬) 
வேறு, 

அர்க்கு தூபுசங்கள்பேரியல்குலாந்தடந்தேர்சுதீறப் ரு 
சேச்ஃகண்வெம்புருவம்வில்லாமெல்லியரவளைத்தபோ_து i CS 
யேர்க்சருஞ்€த்றம்பேசமுசம்பெயரித்தொ துங்கிற்றல்லால் 
பார்ச்சவுமஞ்சனெைப்டணையினுமுயர்ந்ததோளான்: (eer 

தாமரைவதனஞ்சாய்தீஅத்தனுதெடுர்தரையிலூன்றி 
மாமியர்குழுவின்வ$ீதானாமெனமைநீதனித்பப் 1 
மியிலணங்கனார்தம்போதவிடைப்புகுழ் Que SC oper 

தல்மனதெடுங்கட்டாரைதடங்குவாளினைய சான்னாள், (#4) 

அமீகமில்கால்மோற்றவாற்றலுண்டாயினன் நி 

இந்திரன் முதலினோலெய்தலாமியல்பிற்றன்றே 
மைரீசனின்பாதங்சொண்டெம்மனைவரப்பெற்௮ுவாட்நீதேம் 
உய்த்தனம்வினையுச்திர்த்தேமுழடிவேநிசனினுண்டோ. (௪௯), 

செய்தினீவருதனேக்கிவெருவுஅ்ஞ்சேனைவிர 4 
செய்திதானுணர்கிலா துதிருவுளற்தெரித்தியென்ருசி7 < 
ஐயநீயாழிவேந்தனடியிணைபிரிகலாதாய் 
எப்தியதென்னை யவ்முளிசையினுமினியசொல்லாள். (௫௦) 

ஆர்கொலோவுரைசெய்தாரொன்றருள்வரச்£ச்றமஃகப் 
டார்குலாமுழுவெண்டிங்கள்பசல்வறீதபடிவம்போ லும் , 
ஏர்குலாமுகத்தினளையிறைமூகமெதீ.துரோக்கித 
தார்குலாமலங்கலிமார்பன்முயரை நினை நீ.துதைந்தான். (9௪) 

மங்கலவணியைநீக்கிமணியணிதுறதீதுவாசக் 
கொங்கலர்கோதைமாநீதிக்குங்குமஞ்சாநீதங்சோட்டாப் 

பொங்குவெம்முலைகள்பூகக்கமுத்தொமெழையப்போர்த்த 
தங்கையைக்கண்டவள்ளனயனங்கள்பனிப்பதைநத்தான். (இ௨) 

இனையசாமென்னையீன் றவிருவருமென்னவத்த 
நினைவில் பும்செல்றதெஞ் சினனெடி.து தின்ராவ் 
வினவிஞட்கெரிரோர்மாத்றம்விஎம்பவும்வேண்டுமென்றப் 
புனைஞுழலாட்குவதீதகாரியம்புகல்வதானான்; (௫௩) 

சேனையும்யானுந் தேடி. 2தேவியைத்தருவ னென்று 
மானவற்குமைத்தமாற்றமறந்தனனருக்கன்மைற்தன் 
ஆனவனமைதிவல்லையதியெனவருளின் வற் தேன் 

சச 

மேனிலயனையான்செம்சைவிளைச் சவாவினைவுதென்றான். (Qe) 
i 

a



  

ஸ்ஸ் 

றுவாயல்லைனய்யு ச ib தெய்தல் 

ுவாய்நீயல்ாஃம்கற்றாரு ன்ப. 

க றுவே றுலகமெற்குச்துசலாவி02 ச ஜிலை 

ஊறுமாதோக்கிதீதா ழ்த்தாலுதவிமாறுதவிபுண
்டோ. (@@) 

யிரஜ்சேஇினசாரிச்சணமழைர்ச்வாணை 

த் பபாயினர்புகு ததாளும்புகுச்ததபுசல்புகசோ த்குத் 
தாயினு தல்ல நிரேதணிதிசாற்றருமமஃதா

ல். 

இயனசெய்யாச ரயின்யாவரேோசெ.றுதசாவார், (௫௬) 

       

அடைத்தவர்க்கபயநீங்களருளியவளவி$கெல்
வ ஸூ டோ 

தொடர் நீதுறும்பணியிற்றீர் த்தா 9 ge” Lets ck 

மடத்தைதவ்பொருட்டால்வதீதவாளமர்க
்களத் அண்மாண்டு 

ெநீதிலரென்னித்பின்னுதித்குமோசேண்ம
ையம்மா, (௫௭) 

3, ம்மைசேரு ள்ளத்ாகள்செப்தபேருதவிதீரா 

ெம்மைசேர்பகையுமாத்தியர் சுவிற்றிருக்கவிட்டீர் 

உட்மையேயிகழ்வொன்னிலெளிமையாயொழிவத
ொன் ரோ 

இம்மையேவ௮மயெய் தியிருமையு மிழட்பரலிநே: (௫௮) 

goer Nur யாற்ற ன்மாற்நியதம்பொன் ல் 

Ga ஷ்டுமோ தணைவர்றும்பால்வில்லி மிக்க டோ 

சேண்வொர்ததேடுகின் றீ ர்தேவியையதனைச்செவ்் வே 

பூண்டுதின்றுய்தற்பாலார்.அும்கழல்புகுச்அளோரே,
 (Qa) 

என்றவளுமைத்தமாற்ற மியாவையுமீனிதுகேட்டு 

நவ்றுவர்கேள்வியாஎனர
ுள் வாடச் னுட்கொண்டான் 

fa 5 

நின்றனனித்றலோடுநீத்தனன்முனிவெ
ல் அன்னி 

வன்றுணேவயிர த்திண்டோன்மாருதி
மருல்கு நீதான், (சு a) 

வதீதடிவணந்கிநின்றமா ருதிவசனத
ோக் இ 

அரி தமில்கேள்விநீயுமயுர்தீ தனை யாகுமல்
றே 

aps தினசெட்கை பென்றான்முனிவினுமுளை
க்குமன்பான் 

எந்தைசேட்டருளுகென்னவியம்கினனியம்பவல்லான்"
 (aa) 

mate F 
இதைவதல்சாதற்றாயைத்ததிதையைச்குருவைத்தெய்ஷப்

 
பதவிய தீதனரையாவைட்பாலலாப் பாவைமாரை 

வதைபுரி Ore eines திற்லாமாதீற்விமூயா 

உதவிகொவ்றா சன்தேனுமொறிச்சலாமுபாயமுண் 
டோ: () 

ஜயதம்மோடமெங்களரிறாலச் தாசனோடும் 

மெய்ய கேஷ்ஜுபுச்ிர்க 2 மலைராள்விளைவதாரன 

ன



  

இதர 
நீ 

    

  

செய்ஏகயெல்கெவ் | பத வள்னதையுமாயின் 
உப் வகையெவர்க் க்கு சிதர்வுமாகண்டசவ்றோ. (௬௬) 
சேவருநீதவமுஞ்செய்யுதலலற்தீதிதமுமற்றும் 
யரவையுநீரோயென்பதென்வயிர்டெறீ Bere 

ஆவ சதிற்க$்சேருமாதுன்டோவருளுகளை பதித் 
   

    

   
oh 

ஞல்; (௬௪) 

மதநீதிலன்சவியின்வேறீதன் வயப்படைவருவிப்பாரைதீ 
திதநீநிதமேவியன்ஞார்சேர்ஒ௮பார்தீ அத்தம் ந்தான், வழு கூல். 
அறநீதுணைறுமக்குத்தான்றன்வாப்மையையழிக்குமாயின் ஒதை ச் 
பிறநீதிலனன்றேயொன்றோராகமுமிபிமைப்பதன்ரால். (௬௫) 

உதவாமலொருவன்செய்தவுதவிக்குக்கைம்மாறாக 
மதயரனையனையமைநீதமத்றுமுண்டாகவற்றோ : 
சிதையாத்செருவிலன்னுன் முனசென்௮செறு Biome Qe 
உகதையானேலுதையுண் டாவியுலையானே அலகின்மன்னோ,(௬௬) 

Pi 
ச் 

மூவசையுலகுங்காகீகுமொய்ம்பினீர்மு? வுண்டா 

ஈண்டி னிநித்தலென்டதினியதோரியல்(றெறுஞ்துல் டது 
வேண்டலசநிவரேனுங்கேண்மைதீர்வினையிறீராமால் 
ஆண்டகை மாய்ம்பினையநீயளித்தசெலவம் 

அடலவதியமபய நிகாம் ட ( ௭௭) 
we at 

  

மாருதிழாநீறந்கேட்டமலைபுரைவயிரக்தோளான் 
Sica St gy ak 0 F Hw தான்சிந்தைசெய்தான் 

தரியனருளித்தீர்ச்தர2ல்லசவதீத)தசெல்வம் 
பேசரிதாகச்செய்தசிறுமையானென்னும்பெறிதி, (௬௮) 

னைய துகருதிப்பின்னரரிருலத்தவனைநோக்க 
னயொருமாற்றமின்னேநிகழ்த் துவதுளஅநின்பால் டக 

யனவுராத்தற்சகேற்றவெண்னுதிகிகையெ Bry hh nee bs 
வ் கழல்வயிரத்திண்டோண்மன்னிஒத்குமான்சொன்னான்: () 

we 

ரி
, 

a 

தேையக்குறித்ுச்செத்றத்றமுமானத்இயும் எனா 
ஆவி! ws GASB esi நிதநையனையதனை சண் ூெ ட் i கர் 

சோவ்பழ்மருமறீங்கககொடுமையோடுறவுகூடி:ப், ம 
கற்றசெய் phe க்ரு திவன்பழிபு ம்பா Cor, (௭ q ) 

    

   

    

மல்னைதானேயாத்நிதிலிராவியுற்று ) « 
மாயசன்னையுரீதே£்றராள்டலகழுு தத்ன்றோல் 
Luda VE மூன்னுறி தேவரும்விவரொன் ரா © 

வீயுதல் மும்பே்த் ல விலச்சற் லார் வடி (௭௧)



    

oro  இஷ்டத்தாகாண்டம். 
உல்னைச்சண்டுங்கோன்மன்னையு்மி த்தையும் 
என்னைத்கண்டனன் போற்கண் முக்கல் துவை தீ 
தீன்னைக்கொண்டிருந்தேதாந்திதானன்றெனிதீறனுவொன்றாலே 
பில்ஜேச்சகண்டனையாடல்னை சாசெல்விலச்சற்பாற்றோ, - (௭௨) 

    

    

   

  

ன்.ிகுந் நபியா திகலகமும்பதினாலுள்ள 
வன்திமாக்கடலுமேமேத்மலையுல்ளவென்னவேயாய் 

தின்றதோரண்டம். துள்ளேயெனிலதுசெடியதொன்றோ 
அன் அநீர்சொன்னமாற்ற நீதாழ்வித்த தருமமன்ளால். (௪௩) 

தாழ்விதீதிரல்லிர்டன்னுட் டருக்யெவரக்கர் தம்மை 
வாழ்வித்தரிமையோர்க்கிள் னல்வருவித்தீர்மரபிந்றீராக் 
கேள்வித் தியாளர் ௮ன்பங்கெர்விதீதீர்பாவறீ. தன்னை 
மூள்விதீதிர்முனியாதானைமுனிவித்தீர்முடிதிரொன்றான். (ore) 

(2சான்றலஃ துரைத்தலோமோருகிதொழு தொல்லை 
ஆன்ற நாலநிரபோனபெர்ருண்மனத்தடைப்பாயல்லை 
ஜன்றதுடிூயோமென்னினிறததுமித்நிறத் தக்செல்லாம் 
சான்டுநிவித்றனேழிடோர் துன்றளிமுனைச்சார்தியென்றால். () 

முன்னுநீசொல்லிற்தன்மருமுயன்ற தழமுயத்சிதாலும் 
இன் லுநீயிசைத்தசெய்வானியைநீதனமென்்௮க 
அன்னதோரமைதியான்றனருள்சிநிசநியதோக்கிப் 
பொலீவின்வார்சிலையினனுமாருதியோடும்போனான், (௪௭௯) 

அயில்விழிகுரமுதச்செல்வாய்சிலைதுதலன்னப்போக்கு 
'மயிலியத்கொடித்சோல்குன்மார் pag ணிவேய்மென்றோள் 
ருயின்மொழிசலசக்கொங்கைமிலினிடைகுமிஜேர்மூக்குப் 
புயலியற்கூந்தனிமாதர்குமாத்தொதேசாராபோனாள். (௪௭) 

வல்லமநீதிரியரோடும்வாலிகாதலனுமைந்தன் 
அல்லியங்கமலமன்னவடிடணிந்தச்௪ம்இர்மீதான் 
விஷ லியுமவனைே க்வெரியிவென் வாவ. 

சொல்லுதிறுத்ை ககென்றுனன்றெனத்தொழு அபோனால்௭.௮ 

தாுறப்பற்றிமு poses gp instr, 

மானவுற்களேயோன்வழ்துன் வாசலின்டுற்த் சான் €2ஐபு 
மீலுபர்வேலைமேலும்பெரிதிதுவிளைத்சசென்றான்,.' (௭௯) 
தட ஒலி 

அறிவ தீற்மகளி ர்வெள் கலவ வகிக் «CRE 

பிதிவத்றமயச்சத்தான்முர் தற்ததோர்பெத்தியோசர் 

sraniussees காயில்புக்சவலி பெரலன்கொள்டாதம்!



செறிபொற்ருசலம்கல்லிரசெப்திலங்குற்ற் தம்மைச் 
கறுவுற்தடொருளுக்செலிஷஞ்சீர்சணங்கண்டதென்ருன் (ரி) 

இயைநீததாளெல்லைநீசென்றெய்தலைசெல்வமெய்தி 
வியநீதனையுதவிசொல்றாப்மெட்யிலையென்ன வில்கி 

உயர்தீதது£ற்றமற்ற௫த்தஅசெய்கைதாலும் 
சயம்தெரியனுமன் வேண்டத் ஐ னெனம்மையின்னும். (அசி) 

ரு னெ.றவேச சோச்சீவானரவீரர்வானைப் 
படொருகின் றந கரவாயிற்பொழ்சதவடைத் துக்கார்க்குன் 
DG சொல்றுமில்லாவண்ண்ம்வாற்னெரடுகமெதீறும் 
தெரிசின்றசினத்தீபொங்கச்செருச் செப்வானமைந் அநின்னார்(] 

ண்டகையதனைநோக்யெம்மலரிக்கமலதீதாளில் 
ண்டினன்றீண்டா முன்னந்தெற்கொவெடக்குந்தெய்ல 

நீண்டகனவ்மதிதுங்கொற்றவாயிலுநிவூத்தகு ன்றும் | 
€ண்டனத்கர்ற் ஐயின் Sor may, Ou oe மீஇயவன் றே.(அள் 

அறீதிலைசண்டதிண் டோளரிகுலதீதனிகமட்மா; - ச 
எந்நிலையுநிறதென் கேனியாண்டுபுக்சொளிதததென்சேன் 
இந்நிலைகண்டவவ்னையேந்திமையாயத்தோடு 
மின்னிலைவேலினானைவழியெதிர்விலக் இதின்றாள்.! (ayer) 

மங்சையர்மேனிரோச்சான்மைர்தனுமனத் துவந்த 7 
பொங்கிய£றற ம்டத்திட்புகுதீதிலன்பொரு மிதின்றரான் 
தங்கையுமினி ஐகூறிசாயகரடந்தசெல் னே 
எங்கள்பாலென்னச்சொன்னாஎண்ணலு Herrero) er oh eyes. 

< 

அ௮துபெரிதறிநீ தவலீனையன்னவன்€த்றமாரிதி 
விதிமுைமறநீதர்னல்லன்வெஞ்சினச்சேனைவெள்ளம் 
சதுமெனக்கொணருறீதூதுகல்லதர்ச்செல்லலேவி 1 * 
எதிர்முறையிருத்தானென்றாளிவிங்குப்புகுர்ததென்ளுல். (J 

சொத்றஅமருச்சன்றோன்தல் சொல்தஇுவான்மண்ணின்விண்ணி' 
தித்குரியார்களியாவரனையவர்சிெனத்தினேர்றீதால் - விற of [sir 
வித்குரியாரித் தன்மைவெருளியிலீ விரைவினெய்தஇன் 

(௮௪) எற்குனாயா.துறீரீதியத்நியசென்கொலென்றான். 

உணர்த்தினேன் முன்னர்நீய ணர் மீ நிலைபுணரீவித்தீரீச்சாய் 
புணர்ப்பதொன்தின்மைநோக் மாருஇக்குமலாச்சப்போனேன் 
இணர்த்தொகையின்றபொற்றாரொஅத்வலித்தடர்தோளெத்சாப் 
கணசத்திடையவளைநீயுங்கானுதல்சருமமென்ருன், (ஸ்௮) 

ச்



ody கிஷிகிந்தாசர்ண்பிம்.” 

உற்வுண்டசிற்தையா துமுராசெய்லா நலதகன்னம் 

பெற்துண்டேயவராலின்டியான்மெற்ற
 பருதவியுந்ற ' 

நகஸ்டோகென்னிந்தீர்கானிருக் 
க வென்றான், ( 

ண்மே 
ஓ 

ததீதேன்காண்றர்ணு வன் வ்மந்தவ
ென்றான். (௯) 

       

  

PPA 

quota 'வானீமதிதேழைமைப்பால்சென்ே 

தவேண்பனைவியென் ன.ர்தெளிகின்றே்தரும மன்னாம் 

சவினையைத்தினொலிருமன் தியுத்திருக்குதீற்கா 

காயையிலையங்குனெழுமயக்னெமேன்மய
ச்கும்வைத்தாம். () 

தெளிந் தலினையைச்செற்றோர்ப
ிறவியைத் இர்வரொன்ன 

விளிநீதிலா வுணர்வினோரும்வே கமம்விளம்பவேயும் 

Opel § gimp apse ssa spain 
ppp ado pee 

வெரி யசெய்லிருலலிகவெருரின்:.. (௧௭) 
sexta gor roms SBOE, சைஙறுபிறவியென்ப 

தென்னத்தான்மறையும் 
அறைகளு மிசைத்தீ வெல்ல

ாம் 

முன்னைத்தான் றன்னையே 
ரசாமுழுட்பிணியழுக்கில் 

மேலே 

பின் ஊன த்தான்பெறுவதம்மாதறவுண்டு
திகைக்கும்பித் தோ.(௯௨

) 

ப் 

அளித்தவரஞூசதெஞுனெடைத
் தவ.ர.றிய6 apGlé 

® 9 2 சுற் ஜ் 5 வக்ர 6 ® ' 

குளித்சவரின
்ப துன் பங்கு rors பதுவே (00௦ கி வரி 

 ித்தவருன்டுமீண்டில்வ
ுலசெலாமுணா வோடு 

களித்தவரொய்தி நின்றகதியொன
்.௮ுகண்டஅண்டோ- (௯௯) 

              

    

அர் 

    

செற சம்பகைஞர் தட்டார் செய்தபேருதவிதானும
் 

சற்ற ஓங்கண்கூடாசக்கண
்டவுங்கலைவலாளரி 

சொற்ற துமான பீவர் துதொடர்ந்ததும்படர்த்த துன்ப
ம் 

உற்ற துமுணசாராயினிுதிவேத
ிதனி னணண்டோ- (௬௪) 

வஞ்சமுக்களவுப்பொய்யுமயச்ச
முமாபிக்கொட்பும் 

தஞ்சமெல்ருலாதீக்குத்சன்மைப
ுக்களிப்பும்சரரும 

சஞுசமெல்லணங்ளுநீதிருங்கள்ளினா
லருச்அளுமா 

தஞ்துழுந்கொல்வசல்லானா 
ெதல்காதன் 42 (௧௫) 

அரிக் 
க 

0247 எனறவாதிகேவருமெனக
்டைத்தவச்சொல் 

சாட்டியது மனிதிக்கல்வியாற்
கடந்ததல்லான் 

மீட்டினி 'ரப்பதென்னேவிரைவின்வுந்தட
ைந்தவிரன் 

மூட்டிய வகுளியானாமுடிவதீற்கையமு
ண்டோ. (ன் 

ஐய தானஞனேலிந்ததவிவின
ரியகே? 

லசயினாலன் தியேபுகக௬ ததல்ச
ருமமன்றுல்



a e Oe ட...” ‘De ‘ கிட்கிந்தைப்பட்லம்:. Lis 

கெய்யதாமதுவையின்னம்விரும்பினேனென்னிலிவீரன் 
செய்யதாமமாசளன்னசேவடிசிசைக்கவென்றான்,. _ | (ect) 

என்றுசொண்டியம்பியண்ணதீ கெதிர்கொளற்வெயத்சவெல்லா் 
ட“. கொண்டின்னதீயேசனுகெனவவனையேவித் | (ம் 
தன்றுணைத்தேவிமாருர்சமரொடுச்தழுவத்தாலும் sr 
தின்றனனெடி.யவாயிம்கடைத்தலைநிறைறீத்சோல், (dog) 

உலாத்தசெஞ்சாற்றும்பூவுஞ்சுண்ணமும்புகையுமூழின் 

நிரைத்தபொற்குடமுநீதிபசாலமுறிஷூச்தமுத் தம் 
குரைத்தெழுவிதானத்தோிதொந்சஇங்கொடியுஞ்சங்கும் 
இரைதீதுமிழ்முசசுமுத்௮மியங்கினவீதியெல்லாம். (ae) 

அயதிண்பளிங்கிற்செய்தசுவர்ீகளின்றலதீ fier தீக் ஜ் 

நாயகமணியித்செம்ததனிதெடும் தூணிஞப்பண் ் 
சாயைபுக்குறலா ந்சண்டோரீறீரீவுறக்கைவிலோடும் 
ஆயிசமைநீதர்வ.நீதாருளொனட்பொலிற்ததவ்ர், (soe. 

அங்கதன்பெயர்த தும்வர்தாண்டடியிணைதொழுசானைய 
எங்கருநீதானுங்கோமானென்றதுமெதிர்சோளெண்ணி 
மர்குறோப்கோயில்கொற்றக்கடைதீதலைமருங்குநின்றான் 
ஙே வமனையவீசசெய்தவச்செல்வனென்ளுன். (ses) 

சுண்ணமுறீதூசும்விசிச்ரூடகத்தொடிக்கைமாதர் 
கண்ணகன் கவரிக்கறிறைக்காலுறக்கலைவெண்டிங்கள் 
விண்ணு றவளர் ரததென்னவெண்௫ுடைவிளங்கவீர 
வண்ணவிற்கரதிதான்முன்னர்கவிகுலதீதரசன்வறீதான்?. (௧6௨) 

அருக்கியமுதலவானவருச்சனைக்கலமநீதயாவும் 
மூருக்தெழ்மகளிசேந்தமுசசெனமுகிலினாரீப்ப 
இருக்கெமுனிவரோத்விசைதிசையளப்பயாணர்,, 

நிருக்கிள௫சல்லரோக் கித்தேவருமருளச்சென்றான். (apm) 

கெம்முலைமகளி ர்கெள்ளமீனெனவிளங்கவிண்ணில் I 
சும்மைவான்மதியங்குன் நிந்ரோன் நியதெனவுந்தோன்திக் Ii 
செம்மலையெதிர்கோளெண்ணித்திருவொமிமலர் ர்தசெல்வன் 
அம்மலையுதயஞ்செட்ததாதையுமனையனானான். (soe) 

வறு, 

2தாநீதியவ்ரிகருல2தசரசைக் தோன்றலு ம் 

ரறஜெதிர்தோச்கெனெழுநீததல்வழிச் 
£றிறமங்க அதனைத்தெளிந்தசிர்தையால் க 

௮ம்தினன் உருமத்தின ஐ மஇபுன்னுவான். (20) 
b6



ahi Glo ¢ Sik aon an 

எழுவிலுமலையினு மெழுச்திதோள்களால் 
தழுவினரிரு வருழ்த்முவித் தையலாம். ் 

குழுவொடும்விரர்தங்கும ரத்தி ஜேடபுக் 
கொழிவிலாப்பொீ பாதிமுமா ச், ஏறையுளெப்தினார் ட்டு 

ரிலனையமைக் ச.துகா. ரட்டியையவிண் 
ட.௫வெனக்சவிகுலத்தாசனேவலும் 
நருமகடலைமகன்டல்லித்ே ered 

தரியதோவிஃதென் த்திலுன்னுவான். (௧9௭) 
க்ல்லணைமன ம னையக்ககைசேடியால் 
எல்லணைமணிமுடி இிறர்தவெம்பிரான் 
புலலணைவைகயாலீ பொன்செய்பூத்தொடர் 
மெல்லணைவைகவும்வேண்டுமே! வன்ருன், (௪௦௮) 

     

என்றவ peor § 6 gyihs Aan Stock 
நின்றனன் விம்மினன்மலரீக்கணீருகக் உ. 
குன்றெனகுயர்த்தவக்சோயித்முட்டம் chy cor Bayar” 
வன்றலத்திருந்தன ன்மனுவில் கோமகன், wl ௦௯ ்) 

~ ap eae? BIEN CH pet 

மைத்தருமுதிய்குமகளிர் வெள்ளமும் 

அத்திமினேக்கெச முதகண்ணினர்.. 
இத்தியமவிததவொனவிருந்தனச் 2/7 or yrrl ள் 

தொரந்தனரீதளர்மீதனர். நவல்வதோரீகிலார், (ese) 

மஞ்சனவிதிமுறைமாபி னாடியே 
எஞ்சலினின்னமிர்தருச் தின்யாமெலாம் 
உஞ்சனமினியெனவரசுரைததலும் 
அஞ்சனவள்ளஇக்கனுசல் கூறுமால், (see) 

வருதீதமும்பறியுமேவயிறுமீக்கொள 

இரு தமென்றாலெமச்பனியதியாவதேயசச் சீ சீர்து 
ரி 

அருத்தியுண்டாயிலுழுவலந் தால் ற மீஇக் 
lease Gabe dest gimed eons (௧௧௨7 

மூட்டியபழியெனுமுருங்குதியவித் . 
சாட்டினைகநிகை நீரர சலி வலியைக் 

கரட்டி இபெனினெமைக்கடலிஞா மீர் ட்டது 

தூட்டுனையாற்பிறி தகிருமில்லையால், (சகர) 12% 
Hite 

பச்௫லைகிழங்குகாய்பாமனுந்கிய 
'ீச்சிலேழுகர்வ்து, வேழுதானொன்னு



கிட்டித்திப்படலம்!... அலப 
'தச்லேளச்சினேனாயினுபுண்ட ri 
எச்சிலைநுசர்வதேலய்யமில்லையால். w rt (௪௪௪) 

: 
ன்தியுமொன்றுள்தைய்யானினிச் 

சென்றனன் கொண + Sito. Bop த்திக் ௮ 7 
அன்றைக்கோமகணுச AST BOK 

இன்நிறைதாழ்த்தலுமினிசன்றாமென்றான்.  (சசடு) 

eure soa) b S Sy Lect Fi csr ena, 

Loree)? S8adioes ett tek operas 
யான 2 குரக்னெதீதெமர்கட்சரீமெ., 

மேனிலையழிந் ஐயிர்விம்மினனைசோ. (௪௪௬) 

எழுதி சனன்பொழு,- ee ee ie eres rr egy oH 
Gaps sector ணீரினன்வெறுச்தவாட்வினன் 

நீ கயர்சிற்தையனனுமற்காண்டொன்று 
மொழிச் தனன்வரன்முறைபோசன்முல்னுவான். () 

போயின தூதரிர்புகு அஞ்சேனையை 
நியுடன்கொணருதிதெறிவலோயென 
ஏயின்ன னுமனையிருத்தியீண்டென 
SLES Ns oo. து ரண்ணுவான், சச) 

அ௮ங்கதினுடன்செலவரிசண்முன்செல 

மங்கையருள்ளமும்வழியும்பின்செலச் 
சங்குகயிலிலக்னாவற்ற மூவித கீழ்முனித் 

செற்சதிரோன்மகன்சடி துசென்றனன், (saa) 

முன்செலப்பினிசெலகளுக்குமொய்ப்புற i fer: ‘ 

வூ பெருங்களைஞருமருக்கு சுற்றுற ௫ 

மிகசகர்௫ுபூனிஞன்செல்லும்கே லையில், (௧௨௦ ir 

கொடிவன மிடைர்தனகுமு௮பேரி யின் 
இடிவன மிடை ரீசனபணிலமேங்.கின 

தடிவனமிடைற் தனதபங்கூபூளெளி 
பொடிவனமெழுந்ீதனவானட்போ ரீத்தவே, (க ௨௪) 

பொள்னினின்முத்தினிசபுனைமென்.நா௫ினின் 
மின்னினமணியினித்பளிங்கில் வெள்ளியிந் 
பில னினலிசம்பிலும்பெரியபெட்பு 
அுன்னினசிவிகைவெண்கவிகைசற்திக் (௪௨௨)



௪ கிஷ்கித்தாகாண்டம், 

வீசனுக்ளேயவன்விரும்புசேவட 
பாரினிம்சேறவித்பரிதிமைநீதன்ம் 
தாரினித்பொலன்சற மங்கதீகாரணித் 

(ேரினிம்சென்றனல் சிவிகைபின் செல. (௪௨௯) 

எய் தினன்மானவனிரும் மால்வரை 
தொய்தினிம்சேனைபின்பொழியதோன்சழல் 
ஐயவித்குமரனுர்கானுமங்கதன் 
கைசொடரீறீதயல்செலக்காதன்முன்செல, (௧௨௪) 

கண்ணியசணிப்பருஞ்செல்வக்காதல்விட் 
டட ண்வலையடி.தொழுவணையு ன்பினால் 

சண்ணியதவிருலதீதசசனறாடொறும் 
புண்ணி திஜொழுகமற்பாசன்போன்றனன். (௪௨௫) 

இறிவருறீதம்பியும்பிரியட்பேருல 
கிறுதியிச்ருனெனவிரு மீ.தவே நீதலை 
அறைமணிச்தாரினோடாசம்பார் தொடசீ 

செதிமலரீச்சேவடிமுடியிற்தீ ண்டி.னான். (௪௨௬) 

இண்ட இடமாரீபிடைத் இருவுரோவுற 
நீண்டபொற்றடக்சையானெடிலுபுல்லி ஞூன் 
மூண்டெழுவெருளிபோயொளிப்பமுவ்புபோல் 
சுண்டியகருணைத றீ இிருக்கையேவியே. (௪௨௪) 

அயலிிதிருத்துறின்னசசமாணையும் 

இயல்பினினியைதீதவேினிதின்வைகுமே 
டவல்பொருதடக்கைநீபுரக்கும்பல் இயிர் 
வெயிலிலசேகுடையெனவிளம்பினான். (௪௨௮) 

பொரு CE EL யங்வுாரைசேட்டபோம்துவான் 

உருளுடைதீ தெரி ஜோன்பு சல்வ ஜாதியின் 

rr ee ee” 

அருளுடையேறத்கவையரியவோவெளா. (௧௨௯) 

பின்னரும்விளம்புவான்்பெறாமையோய்தின 
தின்னருளுதவியசெல்வமெய்தினேன் 
மன்னவநின்பணிமறதீ துவைகியென் 
புன்னிலைக்குசஃகியல்புலக்இனேனென்றான். (௪௩௨) 

பெருநீதிசையஷைச்சையுந்பிசைறீ் துதேடினன் 
கருந்சசையமைதீ.ஜபூ2ன்மைசெய்தி வேல்



கிட்திந்தைப்படலம், ௮து 
O wy: »~ ni 

திருதீதிழைதிதததினாற்றெளிம்.க௫த்தைதீ 
வரும்தினையிருச்சயான்வாழ்வின்வைகனேன். (ems) 

இனையனயானுடையியல்புமெண்ணமூம் 
தினைவுமென்ருலினிதின் ௮ சான்செயும் 
வினையுதல்லாண்மையும்விளஎம்பவேண்டணமோ 
வனைகழல்வரிசிலைவள்ளியோயென்றான், (௪௩௨) 

இருவுறைமார்பலுத் தரர் தசேஸ்வ62 
தொருவருங்காலமுல்.லுரிமையோருரை 
தருவினைத்தாலகையிற்ருந்விதீ்தாகுமோ 
ப ரதனியினையனபகரந்பாலையோ, (௪௬௩) 

ஆரியன்பின்னருமமைந்,ததன்குணரீ 
மாருதியெல்வழிமருவிஞஸனென 54 
சூரியன்க ரன்முளைதோன்றுமாலவன் 
7 e 9 
நீசரும்பரவையினெடி, தசேனையான், (ome) 

தோடியோராயிசங்குதி£த தூ. அவர் ; an st 

ஓடினர்செடும்படைகொணரதுற்றதால் 
தாடரக்குறித்த துமின்௮ுராளையவ் ~ 

வாடலநீதானையோடவனுமெய் தமால். (௧௬௫) 

ஒன்பதிலயிரகோடியுநீற_து 
நின்பெ  சேனையநீ தெடியசேனைக்கு D 
por இநாணாளை சண்ணிய 
பின்செயத்தக்கதபேசற்பாற்றென்றான், (௧௬௬) 

    

விரும்பியவிராமனும்வீரநிம்சதோர் 
அரும்பொருளாகுமோவமைதிரன்றெ ப் 

பெரும்ப்கலிற ந் த. அபெயர்திநின்படை 
பொருர்அதிதெனவள்ரொழு போயினன். (amor 

சரத்து டட பி் 122 74 50, 
OA ஆங்ககறனியனவருளியையடோய்தீ 

தல்குதியுந்தையோடென்அதாமரைச் 
செங்கணான் றம்பியுறீதானுஞ் Bb angus 
மங்கையுமவ்வழியன்௮ுவைகனார். * (௪௬௮) 

சேயுயர்£/2 தியான்கதிரின்செம்மல்பால் 
Guru துமதலயித்புகு ச்சயாவையும். 

ஒய்வுரு தணர்திதெனவுணர்த்தினான கே. 
வாயப்மையா ணரிவு௮வலியமோய்ம் ம்ஞான், ட்கள்! 

ட இவவவவத்ற்தத்ளரறுதடிவர கலவரம் நல டிஎ்டு மோர் கில ட்டி



௮௬.  8்டித்தர்காண்பம்ஃ 
oh 80 றலணிறுத்சனரலரிட்டிசை 

பொன்திணிதெடுவரைபொல்வுரு தீழுன் 
வன்திற தரா துவர்சொணாவானரக் 
குன்றுற்தெமம்படையடைச்தசூ.௮வாம்- (௪௦) 

திட்தெதைட்படலமு தீ௮ும்ஆூ படலம்-௪௦ த்ரு-விருத்தம்-. ௭௧0 

கக-வது-தாஹகாண்படலம், ஆ ராகம் 
~— Hie 

அனையாயிரமாயிர த்தெறுந்வலியமைத்த 
வானராதிபராயிரருடன்வரவருதீதீ 
கூன்னீமாக்குரங்கையிரண்டாயிரகோ டித் 
கானணையோடுமச்சசவலியென்பவன்சார் நீதான். («) 

ஊன்றிமேருவையெடுக்குறுமிடுச்சி லுச்சுரிய 
சேன்றெரிர் தண்டுதெடிவ.றம்வா னர சேனை 
அன்றபத் சு நூருயிர காடியோட மையத் 
தோன்நினான்வமீஅசுசேடணனெனும்பெயர்த்தோன்றல், (௨) 

ஈநில்வேலையையிமைப்புறுமளவினிற்கலக்கிச் 
சேறுசாண்ருஅநீதிறல்தெ முவானரசேனை 
ஆறெளெயிரகோடிய தடன்வாவமிர்த wee 

மர்திலாமொஜிபுருபையைப்பயந்தவன் ஏநீதாலி* க. (௬) 

ஜஐம்பதாய நூரூயிரசோடி.யெண்ணமைநீத 1 
மொய்ம்புமால்வனாபுரைதெரவோனரமொய்ப்ப 
இம்பர்ஞாலத்,அம்வானதீ அமெழுதிய$ர் த்தி 

சம்பனைத்தழ்தசேசரிகடலென நடந்தான், (௪) 

மண்கொள்வாளெயித்றேனத்தின்்வலிரீயன வயிர தீ 
தின்கொண்மால்வரைமயிர்ப்புறதீதனவெனதீதிண்ட "(ம 
சண்கொளாயிரகோடியினிரட்டியித்கணித்த..' - இத்தக 

எண்கினீட்டங்கொண்டெறுழ்வலித் தூமிரனிறுத்தான்: டு ர்! 

    

முனியுமாமெனினறாக்கனைமுரணறமூருக்கும் 
சவிமைதாங்பெதுலசையுஞ்சலம்வரித்குமைக்கும் 
இனியமாக்குரக்கிரண்ணயிர கோடி) ஸர பூ யம 8. 

அனிகமுன்லாவான்பெயர் 'ச்சண்ணன்வற்தடை நீதான், ( ae 

தீனிவரும் தடங்கிரி பெனம்பெரியஒன்சலத் தல் 

நினைத் ஞ் ் தவுருபென்கு அதிரு அறில பன் we eons 

  

ந் 

ர் ய 
Ca she abl lec ae Mise waa



wah Sf இதிகிந்தாகாண்ஃம். 

ஏஜினேழுபறுமிரசே்டியென்திசைந்க 
டாழிதன்னெடுந்சோள்களர்படைகொண்டுெரவை 
சளழிபேரினுமுற்விலலனிலுயர் த | வ். 
ஒழிவிண்புகப்வதமுகனென்பவல்புருர்தான். ் (4௯) 

சன் 

எழுமேழமுமென் றரைக்கின்றவுலகங்களெ யும் 
சாழுக்கால அத தாக்விலா தடை வனக வங்கன் 

குழுந்தோற்றத்தவலி ககழுதொளாயிரசோடிப் 
பாழிவெம்புயத்தரியொடுமிடத்பனும்படர்த்தான். (eet) 

Grésur soy odeo 2 gy gests oF Pers Gd 
௮ர்க்கருங்கடற்குயார் துளமைமுகத்தனீகம் அள்க்சம் 
 ஆரீக்குமெடாணறுங்கோடிசகொண்டண்டமும்புறமும் 
போர்க்ரும்பூழியின்மறைதசமுறையினிற்புகுந்தரர்* (ச்) 

ரூ 

கையஞ்சாட தமுடையவக்கடவுளைக்கண்டு 
Cine ௪! தவன்மாதிரஞ்சிறிதெனவிரித்தி 
வையஞ்சாய்தரத்திரிதருவானரசேனை 
ஐயஞ்சாயிரகோடிகொண்டனுமன் வர்தடைறீதான் 6 (கக்) 

சொய்திரு்கூடியசேனைநூருயிரகோடி. 
எப்தததேவருமென்கொலோ ட.வென்பதெண்ணட 

மையற்சிந்தையாலந்தகன்மஅதீருற்௮அுமயங்கதீ 
2 ய் aid dai age மெய்த் திருதெடுங்க rere சேர்ந்தால். (௪0 ) 

குலசங்கனுமுதலினர்குசங்கின் 
தீம்பெரும்படைத்தலைவாகடரவறீததானை 
இம்பரீநில் றவர்க்கெண்ணரிதிராகவநாமதீ 

தம்பெனுழ் அணைக்குரியமர்அரைட்பரிதளவே. (௨௪) 

தோயிலாழியோரோழுறீ அவறிவெண்டுகளாம் 
ஈாயினண்டமுமேருவு௦ மாழுங்குடன்சாயும் 

ஏய். மண்டல மெள்ளிடவிடமிவ்திவிரியும் 

மாயி. ஏவெங்கனநத்கடவுறே மிரவியுங்கரியும். (௨௨) 

£ண்ஊிஞல் முகரொழுபதினாயிரர்க்கியலா 

டன் ணின ண் ங்களோர்ப்டியுண்ணவுமுதவா் i ER சென்றி ப 4 

*ஸ்விலேக ௬ திந்கண்ணுதலானையுங்கடக்கும் எ. * 
மண்ணில் மேலவநீதிவான சேனையின் வர வ் os ow! (et) 

a) 

af ரீ 

டூட்குடே. வடமேருவவேரொடுமொடிக்கும் 
Boa cles Gar crete LOLI OAs wb



திர்வாகாண்பபனம. er 

டனசனென்பவன்புன்னிரண்டாயிரகோடிப் 

புனித்வெஞ்சனவானாப்படைசொபெகுழ்தான், ஏ) 

Porstarfe ன்முழக்கமும்வெருக்கொளவிஞசகீகும் 
முடிவிழ்பே குடையனவிசையன மூ.ரணீ 
Gea ஒய்கூற்லறையுமொப்பவன பதிற்றைந் துகோடி, 

செடியவானரப்படைகொண்பேகுந்தைனீலன். (௮) 

மாதரத்தனவுசதீதனவலியன நிலைய 
வேகாத்தவெங்கண்ணுமிட்வெயிற்னமலையில் 
அசசத்திறும்பெரியனவாறைநீதுகோடி. 
காகக்ச்தொதேடிமுகனெலிபவன்சார்.நீதான். (௯) 

இளைதீ gGa செருமாதிலம்வேண்டுமென்திரங்க 

முளைதீதமுப்பதினயிர கோடியில் (Lp bpd 
விளைத்தவெஞசனத்தரியினம்வெருவுறவிஷித்த 
௮ளக்கரோடு மச்சயனெனும்பெயரல் வர்தடைந்தான்.' %. 6) 

ஆபிர2தஅதூறுகோடியிற்கடையமைர்த 
பாயிர ட்பெரும்படைகெ ரண்பெரவையிந்திரையில் 

தாயுருதீ அடனேவசத்தடதெடுவரையை 
ஏயுருட்புயஃ்சாம்பனென்பவனும் நீதி௮த்தான். ( ௧௪) 

வகுத்தசாமரைமலசயனிசிசரரீவாளாள்; 

உருதிததிவினையொ க வதகிபோதமக புடையால் இச்சை 2 
பருத்தபத்த.நூறாயிர ட்பதி இினிலீரட்டி கு 

தொகுதீதகோடிவெம்படைசொண்டு துன் முகனே ருடர்நீதான். 

கோடிகோடிநூறாயிரமெண்ணெனக்குவிந்தி 
நீடுவெஞ்செத்தரியின மிருபுடைதெருங்க 
மூலோம்புருமிம்பரும் பூழியின்மூஜ்சற் 
சோடலாந்ததார்க்கிரிபுலா அமிர் குந்தொடர்ந்தான்.. (௧௬) 

து எத உப 
இடய்த்சப 2.௮ சாருமிரம்பத்தெலுக்கோகி. * 
உயர் தீதவெஞ்செனவானரப்படையொ டூமொருங்ே ஆ 
சய சனக்கொருவடிவெனத்திறல்கொடுதழைத்த 
மயிச்சன்மந்தசசே ரமுகல்றன்னொடும்வ GI. (௧௪! 

கறங்குபோல்வகீசாத்றிலுங்கூத்திலுங்கடிய 
பிறங்குதெண்டிரைக்கடல்புடைபெயர்ந்தெனட்பெயர்ங 
மதங்கொள்வானசமொல்ப துகோடியெணவகுத்த : 
சிமங்கொள்லெஞ்சனட்டம்டசொமுதனுஞ்சேர் தான். 

சகு ரவ வதிரி,



தாஹவ்காண்படலம், 
® 

(ழெக்குமேற்பெருங்காத்றையுங்கூற்றையும்பிடிக்கும் 
குடிக்குமேந்கடலேமையும்வறள்படக்குடிக்கும். 

அறுபத்தெழுகோடியர்வானசர்க்கதிபர் 
கூறுதிக்கினுக்கப்புறங்குப்புறத்குரியா * 
மாதில்கொதற்றவனினைத்தனமுடிக்குற௮ும்வலியர் 
ஊறுமிப்பெருஞ்சேனகொண்டெளிதின்வற் துதிரூர். 

ஏருமாக்கடற்டரப்பினும்பரட்பெனவிசைக்கும் 
ரூழும்வானரப்படையொடுவீரருந் தவல் தி 
ஆமிமாட்பரிச்தேரவன்காதலனடடியில் 

வாழிவாழியென் றுமைதீதலர் தாவினர் வணங்க 

அனையதாயெசேனைவர்திறுதீத லுமருக்கன் 
தனையறொப்தினிந்றயரதன்புதல்வனைச்சார்நீதான் 
நினையுமுன்னம்வத்சடைதத.தநின்பெருஞ்சேனை , 

வினையின்கூற்றுவசண் டர ணீயெனவிளம்ப. 

ஐய.லும்முவர்சகமென முகமலர்நீதருளித் 
தையலாள்வரக்கண்டனனாமெனத்தளிர்ப்பான் 
எய்திஞனங்கொர்தெயவெணாச்சிகாத்தினிருக்கை 
வெய்யவன்மகன்டெய/த தமச்சேனையில் மீண்டான். 

அஞ் சொடையிசன்டியோசனையகலத் ser Be: 
Ce gdeCaa: Hane Mot 5 Oso AaséGeede 
எஞ்சலில்பெருஞ்சேனையையெழுகெனவேவி 
9வஞ்சிெனட்பை .வீரரையுடன்கொண்டுமீண்டான். 

பண்டி ராமனையடைநீதிகல்வெலி சிவேல்விச 
ாண்டிநியெனவரன்முறைதெரிவுறக்சாட்டி 
இண்டிருரிதவனாகர3 துவகையினாடி. 
ஈண்டுசேனைபாலெதிகடனெதிபடர்ச் முதன் ஐ, . 

எட்ட2திச்சையுமிருதிலப்பரப்பையுமிமையோர் 
வட்டவிஸ் ணையுமதிகடலனைத்தையுமறையூத் பயக 
கொட் திமேலெழு நீதோங்கயெதாளியில் பூய ் 
அட்டி செம்பியனிை Gor gestern tb, 
Pek CF ஏம பய 9௮.௮ 2 
அச்தியொப்பெனினன்னவையுண்௭ச் சவருளசால் 
வித்தகர்க்கினியாரைக்கலாமுவமைவேதியாதோ 
பத்திரட்டிரல்பகலிசவொருவலர்பார்ப்பார் 
எத்திறத்தினு ரவெசாஸ் லெர்முடிவெவனோ. 

ம் 

ண் 

(௨௪) 

(உட) 

(௨௬) 

(௨௭) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௬9) 

(௧௪)



Fn இஷ்டிந்தாகாண்டம். 

விண்ணிர்றெண்கடதுலகதீதிகைரின்வெற்றி 

எண்ணிர்றானலதொப்பிலனென தின்றவிராமன் 
கண்ணிற்சிக்தையிற்கல்வியில் ஞானத்திற்கருதி 
அண்ணற்றம்பியைரோக்கிெலுமைசெய்வதாளுன், (௬௯) 

ர 

அடல்கொஷ் டோங்கியசேனைக்குதாமுதம்மதிவால் 
உடல்கண்டோமிலிழமுடிவுள்கானுமாறுளதோ 
மடல்கொண்டோங்யெவலங்கலாசமண்ணிடைமாக்கள் 
சடல்க்ைடோடென்பரியாவரேரூடி.வுறக்கண்டார். (௬௪) 

ஈசன்மேனிலய. மாந் ஐதிசைகளையீண் டிங் 
வால் சேனையையைம்பெரும்பூதச்தையறிவைப் 

பேசும்பேச்டனைச்சமயங்கள்பிணக்கு DG) gn ONE 

வாசமாலையாயாவொழுடிவெண்ணவலலார். (௬டு) 

இல்னசேனையையமுடிவுறவிரு சீதிவஹோக் கிப் 

பின்னைக்காரியம்புரி துமேஞைள்பலபெயரும் 
முல்னைச்செய்கைமேலொருப்படஅறுவதேயுறுதி : 
சஎன்னவீரனைக்கைதொழுதிளயவனியம்பும். (iar) 

யாவதெவ்வுலகதீதினினிங்கெெர்க்கியற்றல் 
ஆவதாகுவதரியதொல்் றளதெனலாமே 
ம சவதேவியைத்தேடுவதென்பனிறிதால் 
பாவத் தோற்ற அதருமமேவென்ற இட்படையால். (௬௭௪) 

தரங்கநீரொமுதாமமைதான் முகன்றந்த 

வரங்சொள்பேருலகதீதினில்மற்றைமன்னுயிர்கள் 
உரங்கொண்மாலவரையுயிர்படைத் தெழுர்தனவொக்கும் 
குசங்கின்மாப்படைக்ருறையிடப்படைத்தனன்கொல்லாம் ௬௮ 

ஈண்டுதீதாஞ்க்வெறசென்னினியெண்டிசைமருக்கும் 
தேண்வொர்களை வலலையிந்செலு2 maser od 

நீண்ட நால்வலாயென்றனனிளையவனெடியோன் 
பூண்டதேரவன்சாகலற்சொருமொழிடகதும், (௬௯) 

சானைகாண்பட்லமுற்றும்அ, படலம்-ககஇஇிருவிரு£ தம்-௪௪௯ 

௧௨-வது- நாடவிட்டபடலம். 
ட டர ஆ யல ௫ 

வசையுமானமுமாறெதிர்ர்தா நீறும் 
பகை புமில்திநித்ரந் GIT H தெழும் 

தகைவிஈ சேனைக்க அ௫ிசமைக்கதோர் 
கொகையுமுண்கொலோஉேனச்சொல்லினன், (க)



நாடவிட்டபடலம்- 

© Dp வெள்ள மெழுபதினிற்தவென் 
ரூற்றலாளரதிவினமைதீததோர் 

மாீந்றமுண்டனுவல்லதுமற்றுமோர் 
தகோற்றமெல்றிதக்கெண் ணிமுன்சொல்வரோ. (௨) 

அன்பமீ தெழுசோடியவீகீழுத்னி' a 
கேறுகொழற்றத்தலைவரிவர்க்குமுன் 
கூறுசேனைட்பஇகொரழருிங்கூற்றையும் 
நீறுசெய் இிடுநீலனென் CO cmp Gary br. 

என்னுரை ததவெறிகஇர்மைற் தனை 
வெல்றிவிற்கைவிராமலி விருட்பிளுல் 
தின்தினிம்பலபேசியென்னோதெதி 
செல்ீநிழைப்பனசிற்தனை செய்கென்றான். 

அவனுமண்ணலனுமனையையநீ 
பவன மமழூன்றுநின்ழதையிற்புக்குழல் 

தவன(வேகதீதையோர் இலைதாழ் தனை 

சுவனமாக்குரந்இவ் செயல்காஈட்டியோ. 

ஏயேர்திமைதலினையிரும் ஓழி 

டோகபூமிபொருந்திடவல்லநின் 
வேகமீண்டுவெளிப்படவேண்மோல்- 

சென்றிசைக்கணிசாவணன்செணகரீ 
என்றிசைக்வெறசென்னறிவின்னணம் 

வன்றிசைக்கினிமாருதிநீயலால் 
வெல் நிசைக்குரியார்பிறரீ வேண்டுமோ: 

வள்ளறேவியைவஞ்சித் தவெளவிய 
கள்ளவாளரக்கன் செலக்சண்ட_2ு 

தெள்ளியோயத்தென்றிசையென்பதோரீ 
உள்ளமும்மெனக்குண்டெனவுன்னுவாம். 

BT OT ODS SBP GF FT DL) GPF BT LPS 

வீசரியாணுமேம்பமிமேன்மையாத் ins 

சேர்கநின்னொடுந்திண் டிறற்சேனைகள் 

பேர்கவெள்ளமிரண்டொடும்பெதந்தியால். 
ஏ டப 8] 

குூடதிசைக்கட்சடேணன்குபோன்வாம் 

வடதிசைக்கட் சசவவிவாசவன் 

(௬) 

(#) 

(௫) 

(௬) 

(4) 

(௯)



Bn GariG & aran ova. 

ஆடைத்சைச்க ண்வினதன்விறறறரு 

படையொடுற்றுட்படர்கெனப்பன்னினான். (௧6) 

வெற்டிவானரவெள்ளமிரண்டொடும் 
சற்சியோடி,2தருவியொருமதி 

முதி௮றுதமுனிமறிறுதிரிவ்விடைக் 
கொத்றவாகையினீமொனக்கூதினான். (ss) 

சண்டுநின்னிஐச் தரைத் அ, நாறெழில் 
தூண்டுசோதிக்கொோொடிதோன்றலால் 
நீண்டேமிகொலாமெனதேர்தொழ 
வேண்டும்விர் தமலையினை மேவுவீர். (௧௨) 

தேடியப்வமாதஇர்நீதபிவ் றேவரும் 

ஆடுகின்ற றப தமைக்திணை 
டாமுிகின்ற தபன்மணியாலிருள் 
ஒடுகின் ஐசருமதையுன் லு வீர். (௧௬) 

வாமமேகலைவானழமங்கையரீ 

சாமய்வுற்களியிசைக்கள்ளினால் 

தாமமேனியசுணதீ அுயில்வுறும் 
ஏமகூடமெனுமலையெய் வீர். (௧௪) 

சொய்தினம்மலைதீக்பெமலெயிழ் 

பொய்கையின்சரைபிழ்படப்போதிரால் 
செய்யபெண்ணுக்சரியபெண்ணைகீடில 
வைகறேடிக்கடி அவமிக்கொள்வீர். (௧௫) 

தாங்குமா ரகிற்றண்ணறுஞ்சம்தனம் 
வீங்கு வேலிவிதரீ ப்பமுமெல்லென 

நீங்கிநாமிதெடியனபிற்படதீ 
தேங்குவார்புனற்றண்டசஞ்செர்திரால். (sa) 

பண்டககதியன்வைகியதாம்பகர் 
தண்டகதத துதாபதர்சம்மையுட் 

Ser _3$ Sui Gia ger sr p71 He 

முண்டகத் துறையெல்டறொருமொயம் ம்பொமில்.(௧௭) 

ஞாலரல்லறத்தோருன்னுநற்பொடுவ 
டோலநின்றுபொலிவஅபூம்பொழில் 
எலமங்கையரீவாயென இங்கி 

சாலமில்நிச்கனிவ தஇகாண்பிரால், (௪௮)



நாடவிட்டபடலம். ௯௩ 

நயன தன் மையார் அயிலாரீ சனி 
அயனமில்லையருக்க.லுக்கல்திழி 

௫பனமாதர்சகலவித்தலைத்தரும் 

டயனுமின்பருநீரும்பயக்குமால். (௧௯) 

ஆண்டிறறீ துபின்னந்தரத்திர் அவைத் 
தண்டுகன்ற துசெங்கதிர்ச்செல்வவு 

மீண்டுறைர்கலதேகலனென்பறு 
பாண்டுவின்மலையென் ணும்பருட்பதம், (௨0 ) 

வேறு 

முத்தர்தீ அப்பொன்திர ட்டுமணியுசூட்டிமூ அநித்தமுன் திலாயர் 

eb Bis gor hts துமலையீர்த துமானீர்ச் தவருவதியார்க்கும் 

LsPts Ge. Murosyoat srOsqa gr னிசமான 

அதி இர்.சதமகன்கே ரதாவிரியென்டர் ம்மலையினருஇ தீறம்மா.(௨௪ 
ர க Ou af oo ட் 1? 

அவ்வாறுசடந்தப்பாலறத்தாறேயததெரித்தவருளின ghd 

வ்வேருமெனக்குளிர்நீ துவெயிலியங்கா வசையியங்ரூவிரிபூஞ் 
சோலை, எவ்வாறுரமுற த் துவல்றியிருளோடமணியிமைப்பதிமை 
யோர்வேண்ட, தெவ்வாறுமுகதிதொருவல்றனிக்டெமீதசுவணதி 
மைச்சேர்திர்மாதோ. (௨௨) 

sao SOSESL6 SLIP A குறிய சாத்தம்மென்னதீ சோலன்தி 
மாதர், கவணுமிட்கல்வெயிவியங்கு ங்சனவரையுஞ் 5 Arar § sup 

முன்காண்பீர், அவணவைநீத்தேகியபின்னசிஞமிபலகப்சி காலன 
நீதனென்பான், உவணபதிக்கொளிதீ அறையுங்கொங்கணமுங்கு 
லிம் தமுஞ்சென்௮றுதிர்மாதோ, one (om) 

௮ரனதஇிகனுலகளந்தவரியதிக னென்.றுரைக்குமறிவிலார்க்குப் 
டரகதிசென்றடைவரியபரிசேடோற்புகலரியபண்பிற்றாசைல், ௪ 
சதஇியினயல தவாவ்றோப்குடுமிச்சுடரீததொகைய தொழுதோ 
ர்ச்கெல்லாம், வ. ரனதஇிகறீதரு ர் சகையவருநீததியாதெடுமலையைவ 
ணங்கியப்பால், — eee (௨௪) 

lb | 
அஞ்சிவரும்வெஞ்சானு மாறுஞுசன்பெருஞ்சுனையுமகிலோ 

ங்கார, மஞ்சிவருதெடுங்கிரியும்வள நாடும் பிறந்படப்போய்வ 
மேநீசென்றால், சஞ்சுவருமிடற்தரவுச்சமிர் து. தனிகொடுத்தா 
யைக்கலுமனண்ணும், எஞ்சினமாகதட்பொருட்டையிறைஞ்சி 

யதல்புறஞ்சாரவேகமொாதோ. * டீ (௨௫) 

வடசொற்குற்தென்சொதந்கும் a மத்தை 
ஹாம், இடைசொத்தபொருட்கெல்லாமெல் லையாய்: நல்ல 2-2 

சீட்ருய்வே௮, புடைசுற்றுத் துணையின் திட்புகத்பொதித்தமெட்



௫௪ இகஷ்கிந்தாகாண்டம். 

யேடோற்பூத BAS D, உடைசற்றும்தண்சாரலோங்கெவேங்கட 

2திற்சென்றுஅர்மாதோ, (௨௬) 

ருவினையுமிடைவிடாவெவ் Mary Suse? sano Purge, 
தீ _து,திருவினையுமிபெதம்தேர்றுமையையு முறையொப்பதீதெ 
னிர் த சோகக், கருவினையதிப்பிறவிக்கென்றுணர் நீசங்க தசிளை 

யுங்கடையின்ஞான2, தருவினையின்பெரும்பகைஞ சாண்டுளரீ 
ஸ்டிருர்அுமடிவணங்கற்பாலார். (௨௭) 

சூதகற்றுநீதிருமறையொர் துறையா நிறையாறஞ் சுருதித் 
தொன்னரல், மாகவத்சோருறையிடமுமழையுரங்கு மணித்தட 
மூம்வானமாதா; Gs த னசங்களில்னாம்ட வருதொ 

அங்களெக்ருமோதை, பாதசத்தின்மழகன் அம்புலிப்பறமுமுற 
ம் \ க 

es ட் ட் % 2 raronity i” 

BE aprbOuraHs gieoiwnior, noe (௨௮) 

சோமால்வரையதனைக்குறுகுதிரோலுர்நெடியசொடுமைநீ 
வ், 'விடு௮ுதிசாதலினல்விலக்குதிசப் புறத் துணீர்மேவுதொண் 
டை, தாஜிருந்ற தனை நாடியதற்பின்னரஜவ நளிர்நீர்ட்பொன் 

விச், சேரதண்புன தெய்வத் திருததியினிருகமையுஞ்சேர்திர் 
மாதோ, (௨௯) 
றக்கமுற்றார்மனமென்னத்துறைகெழுநீர்ச்சோளாகெடர்தா 
BOP am, ea aPC Ee மறைநீ துறைவாவ்வழிநீர்வ 

ல்லையேகி, உறக்கமுற்றா றருரொனுமுணர்வினொடுமொறு 

ம்மெணிமாலோங்கஹ் பிறக்கமுற்தமலைராதொடியதன்றமிழ்தா 
்டிற்பெயர்திர்மாதோ. (௬) 

சென்றமிழ் சாட்டசன்பொதியிற்திருமுனிவன் த மிழ்ச்சங்கஞ்சே 

குகிற்பிர், OE Doe Bs 6M LLoT LOT Sod Tada OFACO LIU aan ace g 

வேம், பொல திணித்சபுனம் பெருகும்பொருதையெனு நீதிரு 
சதிபின்பெரழியநாக*,சன்றுவளர்தடஞ்சாரன்மயேறீதிரமாதெ 
(௨ராயுங்கட ஓங்காண்பமிர். ப ர் (௬௧) 

அண்டிசடந்தட்புறத் துமெட்புறதீ துமொருதிங்களவதியாகத் 

சேஹ்டியிஉண்வறீதடை இிர்விடைகோடர் கடி.தென்னச்செப்பு 

ம்வேலை, நீண்டவனுமாருதியைநிறையருளாலுறததோக்கிரீதிவல் 

லோட், காண்டியெளிம்முதிகேட்டியென வேறு கொண்டிருர்லு 

EpD gpm: (௬௨) 
வேரு. 

wr serine aus யபவ௱த்தைப்புஞ்சியூட்டி. 

மேற்படமதியஞ் சூட்படவிளங்குறநிறாத்ததொய்ய 
சார்கைவிரல்களையக(ம௮மும்பிறவுங்கண்ட 

ஏற்பில வென்பவ்ன்றியிணை படிக்குவமையுண் டோ. (ர ௬).



= VI ஆடு 
நர்டவிட்டபுடலம். ௬௫ 

வ 

நீமேய்யாயுணர்தியையதிரை வளைமகளிர்க்கெல்லாம் 
வர்ப்மையாலுவமையாகமூயறிபுலவரீவைதீத 

மயாமென்றடோ துமல்லனசொல்லினாஇு் 
கர்மயாமமலையாடன்புறவஒக்கிருக்கமவி ஜே (4) 

வினைவராலரியகோதைட்பேதைமல் கலோக்க ஈன்கெய்ப - 
நினைவசாலரியவிஷ்னுதேர்படம்புலவாபோ, HD 
சினைவசாற்பகழியாவமெறீளினையென் அஞ்செட்பம் 

எனவராத்பகருபிட்டிகியானு ரைத்தல்பபெ.ப் னோ. (௬௫) 

அசம்பையெல் ஐததீமாதர்குறக்ஹொச்சனமத்தவொட்பில் 
சம்பையுங்கடந்தபோ தமம். றுரை௮ஞ்க்கலா மோ ட்ட 

தசம்டையுமமிர்தநாறுநறவையுநண்னீர்ட்பண்ணேல்.. 07 77 

கரும்பையுங்க,.ந்தசொல்லாள்சவாத்கிமுகரு கண்டாய். (௬௬) 

வாசாழிக்கலசச்கொங்கைவஞ்சிபோன்மருக்குலாடன் 
சாராழிக்கலைசாரல்குற்றடங்கட த்குவ மத்க்கோய் 
பாராழிபிடரிற்றாங்கும்பா ம்தளும்ப ஹோங்கும் 
ஒராழித்தேருக்கண்டவுளக்குதானுவாட்பசெல்னோ; (mer) 

சட்டகர்தல்னைதோம்கியாரையுஞ்சஉமக்க, த்ீதக்காள் 
இட்டிடையிருக்குநீதலிமையியம்பச்சேட்ணொர்தியென்னில் 
கட்டுரைக் வவமைகாட்டக்கட்பொதிக_ துவா கையில் 

தொட்டவெற்ருணரலாமத்லுண் டெலுஞ்சொல்அமில்லை. (௬௮) 

  

   

அலிலைழீபடி.வநீ£ட்டுமைய நுண் பலகைதசோய்ய 
பால்நிறதீதட்டம்வட்டச்சண்ணடிபலவுமீன்ன (ன் 
'போலுமெல்ற௮ுரைத்தபோதும் பனை மீ. துரைபொ துமைபார்க் 
ஏ௮மென்றிசைக்சனெலாவிசஉயிற்நியத்சையில் லும், ,* (௬௯) 

சிங்கலிற்கட்டாளித்த்தியில்திர£்பூச்சேர்த்த 
பொங்குபொற்.றளைே யவ்றா அம்புல்லி, தி, தமை தீதாமாட 

௮ங்கவளுநீதியொக்குஞ்சுழியெனக்கணித்ததுண் வேல் + 
கங்கையதோக்கிச்சேகிகடலிலுதநெடிதுகற்றோய். | (#0) 

மயிசொ க்கெனவொளன்னுண்டவ்லல்லிசேர்வயிற்நின்டத்தென் 
உயிரொ _ற்குவேண்டமுவமையொன்.றுலாக்கவேண் டின் 
செயிரிலீ$நிடையாபுற்றளிறுசொடி நடக்கற தரக் 
ருயிலு௮த்தமையவைதீதகொழுகொம்பென்னணர்ர் துகோடி.( 

அல்லியூலிதிமென் 2ஞ்சியசவிந்தற் துறநீதாட்கம்பொன் பத 

வல்லிஞூன் ளவாற்கோலவபிரீறிலி மந்த வையுமாச



ச்ச் திஷ்டிந்நதாகாண்டம். 

வில்லிமூன்றுல் சன்வாழமுமாதரு நீதோற்றமெய்ம்மை 

சொல்லியூலி தியவாம்வெற்நிவராயெனத்தோன்றமன்றே.(௪௨ 

செட்பென்பன்கலசமென்பன் செவ்விளநீருகதேர்வன் — 
அப்பொன்றுதிரள்ஞூதென்பன் சொல்லவன்றும்பிக்கொம்ஜய 
தட்பின்றிட்பகலிஃ வந்தசக்கரவாகமெல்பன் 
ஒட்பொன்றுமுலகிற்காணேன்பலநினைநீ தலைவனிவ்னும். (em) 

டாட் 

கரும்புசண்டாலுமாலைக்காம்புகண்டாஓமாலி 
அரும்புகண்டாரைசோரவழுங்குவேனதிவ தண்டோ 
னரும்புகண்டாலுங்கோதைதோக்ிணைத்-துவமைசொல்ல 
இரும்புகண்டனையநெஞ்சமெனக்கில்லையிசைட்பதென்னோ (௫௪ 

முன்கை மயேயொப்பதொன்றுமுண்னுன்றுலகத் தள்ளு ட்ப 

என்சையேயிழுக்கமல் ஹேயியம்பினுங்காந்தளென்றல் 
ந்ன்ஜகையாழ்மணிக்கையென்றன்மந்றொன்றையுணர்த்தலன்றி 
தன்சையாடடக்கைசக்காமோதலத்தின்மேனலமுண்டாமோ. (0) 

ஏலக்கொண்டீலீறபிக் Ger sai Gi Seu té 
கோலீக்கற்பகதீதின்சாமர்கருமை சறுங்கமலமென் பூ 

நாலொக்குமருங்குலாடனூபுசம்புலம்புங்கோலக் 
காஅக்குத்தொலையுமென்றாற்கைக்கொட்டிவைக்கலாமோ (௪௬) 

வெள்ளியமுறுவல்செவ்வாய்விளங்கிமையிஎம்டொந்கொடஃ்பின் 
வள்ள கிர்க்குவமைநம்மான்மயக்வறவகுக்கலாமோ 
எள்ளுதிர்தீரோமூக்சை யென்றுகொண்டிவதித்மின்றும் 
கிள்ளைசண் முருக்இன்பூவைக்கிழிக்குமேலுமைஃகலா மோ, (௪௭) 

௮ிங்கையுமடியுங்கண்டாலரவிர்தநினைதியம்பொறீ 
செங்க ர்சிதறிநீலஞ் செருக் இயதெய்வவாட்சண் 
மஃங்சைதல்/கமுத்தைதோக்கென்வளரிளங்கருகும்வாரிச் 
எங்கரு நினையொயினல;வ வென்ன துணிதிதக்கோய் , (௪௮) 

டவளமுங்கிடையுங்கொவ்வைப் பமனும்பைங்குமுதப்போழதும் 
ஹுவளில்வங்கங்கோபமுருக்கென்தித்சொடச்சஞ்சாலதீ 
தவள மெல்அுரைக்கும்வண்ணஞ்சிவச் துதேன்ற அம்புமாயின் 
குவளையுண்கண்ணிவண்ணவாய அதருறியுமஃதே. (௪௯) 

சிவத்ததோர மிர்தமில்லைதேனில்லையுஎவென்ளாலும் 
கவரீர்தபோதன்தியுள்ளநினைட்பவோர்களிட்பதல்கா 
பவர்நீதவாணுதலிஞடன்பவளவாய்க்குவமைபாவித் 
அவர்சபோுவற்தவ ண்ணமுலாச்சபோதனாச்சசாமேர். (Qe



நாடவிட்டபடலம்,*” ' ௯௭ 

ழுல்லையுமுருத் அமுத தமு.றவலென்௮ரைதீதபேர்.அ! ter 

Qaeremuyohlt gdaur gy FCs en One peor dé sO ee or py 
_வல்லதெொ்ன்னாவதில்லையமிர்திற்கு வமையுண்டோ 

வல்லையேலநிந் தகோடிமாதிலாவாறுசாலி Cope. (டக) 

ஒதிசிமெள்ளுந் தொள்ளைக்குமிழுமூக்கொக்குமென்ரால் 

சோதிசெம்டொன்னுமின்னுமணியும் போத்றுளங்கித்தோன் ரூ 
ஏ௮வுமில்லைவல்லாசொழுதுவார்க்கெழுதவொண்ணா 
நீதியை சோக்கிநீயேநினைதியானெடி துகாண்பாய். (௫௨) 

வள்ளைகத்த்ரிகையகுமயிர்வினைக்சிருவியென்னப் 
பிள்ளைகளுரைத்தவொட்பைப்பெரியவருரைககற்பிக்தாட் 
வெள் ளிவெண்டோடுசெய்சவிமுதீ தவம்விளைறீ தசென் ற 

உள்ளுதியுலவனெல்லாமுவமைக்குமுவமையுண்டோ, . (௫௯) 

பெரியவாய்ப்பரவைடமியாவ்வாழிபிநிதொன்றுநினை ந தபேச 
உரியவாயொருவருள்ளத்தொடுங்குவவல்லவுன்மை 

தெரியவாயிசஃகானேோக்கிற்றேவர்க்குர்தெய்வமென்னக் 
கரியவா ய்வெளியவாகும்வைல்ட்டங்கண் களம்மா். (Qe 

a 

கேளொக்குஷன்றியொன்றுளெத்தஞெத்தேமைத்தாமே 
கோளொசக்குமென்னினல்லாந்குறியொக்கக்கூறலர்மோ 
வாளொக்கும்வடிக்களுடல் புருவதீ.துக்குவமைவைக்கில் 

சாளொக்கவளைந் துதிற்பவிரண்டிலலையனங்கல் சாபம். (௫௫ 

ததீராளுதளின தாணுமுகத்தினைறுதலைநாழப் 
டன்னாளும்பன்னியாநீராமதியெ.ஓ. ம்பண் பதாகி 
முன்னாளிஸிள வெண்டி.ங்கண்டு வத ராளுங்குறைவேயாக | 
எதீசாளும்வளச்திததென்னினிழையொலக்குமியல்பிற்றாமே(ட௯:' 

வனைபவரில்லையன்ேவனதி,தணாம்வறந்தபில்னர் 

௮னையனவெனினாதீதத்தமமகுக்கோரழிவுண்டாகா 
citer ews Oe BeOS eas Ue bebe ௪ம் 

புனைமனிட்பவள மின்னும்பு துமையா முவமைபூனா, (Qe 

கொஷ்டலிலி குழவியாம்பல்ளுனிசிலைவள்ளைகெ pps 

செண்டையொண்டாஎமொன் நிக்சேண்மையட நீததிங்கள் 

மண்டலலதனமெனி றுவைத் தன வீவிதியேநீயப் 
புண் டாரகத்தை டுத்தபொழுததுபொருக்தித்தேர்லாய். (Af 

காரினைக்கழித் தக்க$ட்டிக்கள்ளினோடசீரவிக்காட்டிப் 
பேரிருட்பி2புதோ ப்த்துசெசிகுதிஇட பிதங்குகற்றைச் 

cE (Fp



௯௮ கஷ்டிந்தாகாண்டம். 
in Ow af si) , ட 

சேஷ்கு மற்றொகுஇச்னாறால் சகட்மைசெய்தனையதீம்மா 
சேரீமையைட்பருமைசெய்ததில ௦, ௮ங்கூர்தனிச்தம். (0௯) 

புல்லிதம்சமலத்தெய்வப்பூவிற்குமுண்டுபொழ்பின் 
எல்லைசஷூஉமதிக்குமுண்டாங்களங்கமென்றுரை க்குமேதம் 
அல்ல ஞசிதி.துகு.நிறமகன் நிலவன்னமல் ன 

நல்லியலாளுக்கெல்லாசலனன்திப்பிமிழுண்டா கோ (ao) 

மங்கையர்க்சோதிவைதீதீவிலச்கணம்வண்ணவாசப் 
பங்கய தவ குமையாதிரம்பலபத்திதோக்கில் 
செங்கயற்கருங்கட்செவ்வாய்தீசேவரும்வணங்குர் தெய்வக் 
கொங்கையக்குயிதுக்சொல்றுக்குறைவிலைகுநியுமஃதே. (௬௪) 

குழல்படைதீதியாமைச்செய் தகுயிலொகளியுங்கூட்டி 
மழலைடில்பிறவுந்தர் அவ. தீசகைழ்மலரின்மேலான் 
இமைபொருமுலையினாட்னில் சொற்களியையச்செய்தாலி 
பிஜையிலனுவமைகாட்டட்பெந்திலன் பெறுங்கொலின்லும். () 

வானில் றவுலகஞூன்றும்வரம்பின்றிவளர்நீதவே.னும் 
தாநில்றசுவைமற்றொல் ரோவமிர்தல் திநல்லஇில்லை 
மீனின் றகண்ணினாடன்மெல்் மொழிக்குவமைவேண் டின் 
தேஜெல் ஜோவ மிர்தமெரீல் மோோவவைசெவிச்கின் டஞ் செய்யா() 

பூவருமமலையவனம்புனைமடட்பிடியென்றின்ன 
தேவருமருளதீதககசெலவினளெனவுர்தேறேன் 
டாவருங்மெமைதீதொல்மைப்பருணிதர்தொடுச்தபத்தி 
மாவருங்கிளவிச்செல்விதடைவருதடையணல்லே ய். (௬௪) 

எநீநிறமுஸாக்சேன்மாவினிளைதி௫முதிருமற்றைப் 

பொல்னிறங்கருகுமெலீ ரு௮்மணிதிதமுவமையபோதா 
மின்னிறநாணியெங்கும்வெளிட்படாதொளிக்கும்வேண் டில் 
தன்னிறநீதாவேயொக்கு மலர்நிமஞ்சமழ்ச்குமல் தே, (௬௫) 

பூல்கையரிவளை யொப்பார்மற் ௮அளரில்லையென்னும் 

சற்கையிலுள்ளர்தானேசான்றெளக்சொண்டுசால் ரூப் 
அுங்கவண்லைல மயெல்லாமளந்தறிந்தருகுசார்ரீ. ் 
திங்கள்வாண்முகத்தினாட் குச்செட்பெனட்பின்லுஞ் செப்பும் () 

வறு, 

முன்னைதாண்முனியொடுமுதியநீர்மி தலைவாட்ச் 
செல்விநீண்மாலையான் வேள்விதாணியசெல 
pwr னமாடும் துறைக்கறுகுநின் ரளையக் 
' சன்னிமாடத்திடைச்சண்டஅங்சமவாய், (௬௭)



நாடவிட்டபடலம், 

சூதிமாலியானையின் றுணேமரு ப்பிணையெனக் 
சகேழிலாவன புலைஃ இரிசுமரீிதிடைவதோரீ 
வாமிவான்மின்னிளை் கொடியின் வநீதாளைய்ன் 

ரூமியானசசவைக்சண்டஅ௮ம்மறைகுவாய். 

வரைசெய்சாள்வில்லி௮தீதவனமாமுனியொடும் 
விரகு, அனல்லனேல்வியவனஞாலுயிசெளுக் 
கரைசெயாவேலையிற்பெரியகற்பினடெரிசர் 
அுரைசெய்காளவையெலாமுணரசறீயுரைசெய்வாய். 

முன்பு சானதிகிலாமுஸிசெடுங்கானிலே 
என்பினேடோஅவாதிதினைதியோவேழைநீ 
இன்பமாயாருயிர்க் கினியையாயினையினி த 
அன்டமாய்முழுதியோவெல்ற அஞ்சொல்லுவாய். 

அனபேசரசிமநீதடவிசேர்ீவாயுனக் 
கியானலாசனவெலாமினியவோவினியெனா 
மீனுலாதெமெலர்க்கண்கணீர்விழவிரரநீ 
தானிலாவுயிரிலிவ ீதயர்வதம்முரைசெய்வாம். 

மல்லவீமாறகர் து.ஐநீதேருநாண்மதிதொடும் 

கல்லின்மாமதின்மணிக்கடைகட நீஇடுதன் மூன் 
எல்லை! வரியவெங்கானமியாதோவெனச் 
சொல்லிஞளிவையெலாமுணசநீசொல்இவாய். 

இனையவாறுரைசெயாவினிதினேகு இயெனு 

வனையுமாமணிதன் மோதிரமளித்தறிஞ நின் 
வினையெலாமு டி.கெனாவிடைகொடுத் துதவதும் 

புனையும்வார்கமலினானருளொடும்போயினான், 

அங்கதச்குரிசிலோ டென். துழவசாம் 
வெங்கதத்தலைவரும் விரி, டநிபடையொடும் 

பொங்குவித்றலைவரை க தொழுஅமுன்போயிஞர் 

செங்கதிர்ச்செல்வனைப்பணிவு.றஞ்சென்னியார். 

சாடவிட்டபடலருற்றிதறு-அ, படலம்-௧௨-க்னா. 

திருவிருத்ீதம்-௮௨௬. 

௧௩-வது-பிலநீங்குபடலம் 
A 

போயிஞர்போனபின்பறதெடுந்திசைசடோ 
ற யினுனிசவிகாகலனுமேயின்பொருட் 
அமிடைவரையங்கன்னநாளவகியித் 

ருூயினருலனேத்தசைதெடுச்சானையா ரீ, 

௯௯ 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௨) 

(௪௧) 

(௪௨) 

(௪௬) 

(sre)



506 கிஷ்கிந்தாசாண்ட ம், 

குல்நிசைத்தன வெனக்குவவுதோள்வலியிஞர் 
பில தலர்த்தபிடைக்கொடியைதாடுன ர்விராய் 
வன்திசைப்படருமா ரொழியவண் டமிழுடைத் 
தென்நிசைச்சென்றுளார்திழனெ02 தராசெயப்வாம். (௨) 

சிர் தராகத்தொடும்தாண்மணிச்சடர்செதிர் 
தழீநிவானத்தினில் றவிர்தலாலாவினே 
டிநீதியாறெய்தலாலிறைவன்மாமெளலிபோல் 
விழ்தராகதீதின்மாடெய்திஞர்வெய்தினால். (௯) 

அந்தெடுங்குன்,சடவிர்மணிச்கொமும் 

படொன்னெடுங்சொடுமுடிப்புராகளு ம்புடைகளும் 
சவ்னெடுச்தாழ்வமா நாடினரி.ரவையிலார் 
பன்னெடுூங்காலமாமென்னவோரீபகலிடை, (௪) 

மல்லன்மாஞாலமோர்மறுவுராவசையினச் 
சில்லலோதியையிருந் துறைவிடந்தேடுவார 
புல்லினாருலனைட்டொ துவிலாவகையிஞல் 
எல்லைமாக்கடல்சகளேயாகுமாதெப்திஞார். (௫) 

விஷ்முபோயிழிவர்மேனிமிர்வரீவிண்படரீவரீவே 

ண்டமாமானினம்மலையில் வாயுறையுநீர் 
மண் டுபா£தனின்வாழுயிர் களம்மதியிஞர் 
சகன்டிலாதனவயன்கண் டி.லாதனகொலாம், (௬) 

Cals 

லட௫ஞரியோசனையேமொடேரழுபார் 
சேசறத்தென்றிசக்கடி.துசெல்கின்றார் 

மேசமாலையினொடும்விரவிமேதியின் 
நாகுசேர்ரருமதையாறு நண்ணினார், (sr) 

அ௮ல்னமாடிடங்களுமமசர் தாடியரீ 

துன்னியாடிட்ங்களுழ் துறக்கமேயவர் 
aps னியாடிடங்களுஞ்சரும்புமூசுதேன் 

பன்னியாடி.டங்களும்பரழ் ESNet. (4) 

பெதலருற்தெரிவை; உய தாமிம்பெற்றியார் 
அறை ங்கடத்த லும் eer Ol ch 

நிறை,ச.ற.நீசாமரைமுகீமுநித்தில 
மு௮வலுங்காண்பராலி முழு துங்காண்டுலார், (௯ 

செருமதயாக்கையரீசெருக்இல்டிந்சையர் 
சீருழதயாவிவைதழுவும்தல்மையரீ



பில நீங்குபடலம். கக 

° பெர்ருமதயானையும்கிடியும்புக்கு மல் 

சருமிதையானெொொததியைநீங்கினார். (#0) 
pron vp RE ag ok WOE 7S ண்ண 
சாமகூட பெருந் தலதல் நல்கிய 
வாமகூட்த்சடரீமணிவயங்கு௮ம் 

ஏமகூடத் சடங்கரியையெய்தினாரீ. (ee) 

மாறெகிரிகளுமரனுமதறவும் 
ரு பொன்னெனட்பொலிர் அதோன்றறப் 
டாமி. நுடரொளிடசட்பு4 று 

விலலுருலனும்விளங்குமெய்ய து, (௧௨) 

ப 2வையும்பல் வகைவிலங்கும்பாடமைநீ 

அறைவனசனகுுண்பேோபோக்தசலால் 
நிறைதெமேருவைச்சேரீ நீதழீரவாய்பீ 
பொழறைநெடுஃபொல் ஜெளிமுமு௮ம்ே பாரீப்பவே, 

பரவியகனகறுண்பராகம்பாடுற 

எரிசுடர்ச்செம்மணியீட் டத்தோடிலி 
அருவியுசதிக ரரமலங்குதியிடை 
உருகுடொன்பாய்தல்போன்றொழுகுனெறவே. (௧௪) 

விஞ்சையர்பாடலும்விசம்பின் வெள்வளைப் 
பஞ்சின்மெல் லடியினாசாடறீபாணியும் 
குஞ்சரமுழக்கழுங்குமுறுபேரியின் 
மஞ்சினமுசத் நீறலும்மயங்குமாண்ப_த, (௧9) 

அனையஅதேோரக் கனாச,மர் மாமயில் 
வினைதீவனிராவணனிருக்கும்வெம்பெனும் 
நினைவினருவத் அயர். ந்தோங்குதெஞ்சினர் 
Ger fessor SOIT NAS g165 Qeiia ent. (eer) 

இம்மலைகானு அமேெமைமானையச் 
செம்மலைநீக்கு அஞ் ர்தை2 யி aed பெ தி 

விம்மலு நனவகையினி விக்ன முள்ளத்தரர் Ps 
அம்மலையேறினாச்சநீ ங்கின (௧௭) 

இரிர்தனகரிகளும்யாளியீட்டமும் 

விரிநீசகோளரிகளும்வெருவிநீங்கென 
திரிர்சனாொங்க ஹுச்திருவைக்காண்கிலார் 

யிரிம்தனர்பிறிதெனட்பெயரும்பெநீறியார். (௪2)



௧௦2. கரஷ்கிந்தாகாண்டம். 

் ஐம்பதுிம்றிரட்டிக்காவகம்றினாலகன் 

அம்பணாதீ்தொவெதொச்துயரீவினேங்கெ 

செம்பொனந்கிரிமையோ ர்ப்அ்வி க ஷ.னு ர் 
சொம்பினைக்சகறை டிலரகுப்டிதீதேகஞர். 1. (௧௯) 

வெள்ளமோரிரண் டெனவிரிச்சசேனயைச் 
தெள்ளுநீருலகெலாீதெரிர் ததேடிநீர் 
எள்ளருமயேீஇரதீதெம்மிற்கூடிமென் 
அள்ளிஞருயர்்தெடுமோங்கீநீங்கினார். (௨6) 

மாருதியுதலியவயிரத்தோள்வயப் 
போர்கெழுவீரரோகுழமுமிப்போடுன்ரூர் 
நிரெனும்பெயருமறீ செதியினீங்கலால் 

சூரியன்வெறுவுமோர்சரக்தைநண்ணிஞர், (௨௪) 

புள்ளடையாவிலந்கரியபல்லொமிம் 
க்ள்ஷடைகதிலக்கல் ஓர்.தீமீ கும் . 

உள் டைய லு துண் டொடியொடோஷ பல்ப் 
வெள்ளிடையல்லதொல்றரிதவ்வெஞ்சரம், (௨௨) 

தன்புலனுஃகுறவுணர்வுகாமுறப் 
பொன்படொலியாக்கைகள்புழுங்கிப்பொங்குவார் 

தென்டலறநீதங்கெரிநரகிக் சிந்திய 
என்பில்பல் லுயிரென வெட்மையெய் தினார், (௨௩) 

நீட்டியநாவினர்நிலசீதிற்நிண்டுதோ 
அட்டியவெம்மையாஇலையுங்காலாரக் 
காட்டனுங்காய் நீதுகற்சாயற்தீசலால் 

சூட்டகன்மேலெழுபொரியிக்றுள்ளிஞர், (௨௪) 

ஒஅங்கலாநிமலினைக்காண் கலா தயிர் 
பி துங்கலாமுடலினர்முடிவில்பிமையர்- 
டதங்கஉபரு இடப்பதைக்கின்றாரீபல 

ஏற்க இப் மெ பிலவழியில் மேவிஞரி,. (௨௫) 
மீச்செலவரிதினிவிளியினல்ல_து 
நிச்செலவொழியவுநீத0ுக்குர் இண்பில 
வாய்ச்செலனன் றெனமனத்தினெண்ணிஞனார் 
போய்ச்சிலவநிதுமெல்றதனிற்புச்சனர். (௨௬) 

yi கணதீதட்பிலம்சனினெ Ci Be 

இக்கிேலெகருறச்செதிற்ததேங்கிருள்



பிலநீங்குபடலம். க, ௩ 

। எக்கெெகதிரவற்கஞ்சியேரு தப் 
புசக்சதேயனையதோர்புரைபுக்கெய்தினார்4 fee) 

எழுலொர்கா லெ ச்தேகுமெண்ணிலார் ட ட ஆ 

வழமியுளகாமெனுமுூணர்வுமாழ்றிஞர் 
இமுகியதெய்யெனுமிருட்பிலம்பினுள் | 

கியமெய்யசாயயி*ட் உளார். ௨ முழுகயமெய்யசாயுமிர்வ்ிகூட்டினா (௨௮) 
தின்றனரீசெய்வதோர் நிலமைதோக்கிலர் 
பொலிதினசாமெனட்பொருமுபுநீதியரீ 
வல் திதன்மாருஇிவல்லைநியெமை 
இல்தி.துகாக்கவென்றிசதீ ௮௧. தினார். (௨௯) 

உம் od acti inonyip Suen Met a red ca 
மெய்யுதப்டதிறுதிர்கிறிடுல்யொன 
ஐயனச்சணத்தினின் றக நீணெறி 
கையினிதீதடவிவெங்காலினே கினால். (0) 

பன்னிரண் டயோசனைபடாீரீதமெய்யினன் 
பன்னிரண்டனையகுஷ்டலங்கள்வில்லிடீ 
ஆதன்னிருமலைந் இட Sore விேகினான் 

படொன்னெடுங்கி | பாலிதீததோளிஞ டி (௬4) 
் adi Ua வ 

Scr _erhelp pstappedowneda e At 
மண்டலமறைநீ தறைந்தசனையமாண்பது 
விண்டலநானுறவிளங்குகின் று 
புண்டரீகத்தவள்வசனம்போனல் றம. (௬௨) 

கற்பககீகான அகமலக்காட து bof wr ate 

டொறத்பெருங்கோபுரப்புரிசையுக்க னு | 
றிபுதமமாருமெய்தலாவ_௪ 
சி5பீழும்மயன்மனம்வருநீதிச்செய் 2௮. (௬௩) 

இந்திரனசர முநிகரிலாச.௮4. ஏர 
மந்திர திபொன்னில்மண் ணிஜிலீ ௯ 
a9 5 OT சுட ரவையின்ரயிலும் 
உம்தருமிருோ ம்தொளிரநிவ்ற._து. (௬௪) 

புவிபுகந்சென்னிபேோலைஜொள்புகம் 
சகவிகடமனையெனக்கனகரரசியும் 
சவியுடைத்தாசுமென்சா ர் துமாலையும் 
அவிரிழைக்குப்பையுமளவிலாகது. (௬௫) 

    

 



Box கிஷ்டுிந்தாகா ண்டம். 

டயில்குசதீ கிஸ் கணிட்பதத்தபாவையரி 
இயல்புடைமைநீதொல் திவரிலாமையால் 
துயில ர ன்ப மட கா தண்ர் 

உயிரிலாவோவியமென்னவொப்ப.து. 

அமிழ் அலையையினியையடுத்தவுண்டியும் 

தமிழ்நிகர் நறவு றீ சனித்சண்டேறலும் 
இமிழ்சனிட்பிறக்கமும்பிறவுமின்னன 
கமம்வுறஃ$தோன்றியகணக்டிலகொட்ப 

Ca on. 

கன்னிதெமொநக்சமன்ன தெதிர்கண்டார் 

இரீரகசமாமிகலிராவணன தாசன் 

அன்னியுவதையாடினருவற்தனர்வியநீதார் 
பொன்னினெவொயிலதலூரீதனிட்க்கார். 

புக்கரகரத்திலி னதா டிக்புகுற்தார 
மக்கள்கிடைதேவர்தலைவானுலகின்வைய த 

தொக்கவுறைடோருறுவமோவியமலான் மற் 
ஜெக்குறநியிலுள்ளவுமெதிரீ ந் Gotan gs sate 

வாவியுளபொய்கையுளவாசபஅத் றும் 
காவுரு எ காவிவிழியாரிமொ Neca oy 8 

கூவுமிளமெல்குயில்கள்பூவைகளிகோலத் 
தூவிமடவன்னழுளசதோகையர்களில்லை, 

ஆயதகரதீதினியல்புள்ளுறவகிந்தார் 

மாயைகொலெனக்கருதிமதிறுநினைவுதீரார் 
தீயபிலலுட்பிறவிசென்றவிஃதிதரன் ரோ 

தொயது துறக்கமெனதெஞ்் ச,துண்வத்றார்* 
இதந்திலமிதற்குரியதெண்ணியிலமே, ட 

4அலநீ£ர திலமயிரீட்பினொடிமைப்புளதறச்கம் 
பிறறீதவர்செயற்குரியசெய் சல 

கிதா கீ. தரன... 

(௬௬) 

(mer) 

(௩௮) 

(௬௯) 

(௪6) 

(௪௧) 

a 

« ச ட் * 
( # vty dt sf ( 3 

Qos GgseGes Ou MMad «6 ceri Raed sri. (௪௨) 

  

சாம்பனவஜனொன்றுரைமசய்வானெழுசலத்தீரீல் 
காம்மனையதோளியையொளித்தபடுகள்வன் 
சாம்புகவமைதீ தெறி வ்வத 0 ஓ.வின்ரால் 

ஏம்பலி விமேலைவிதியான் முடயுமென் ரான் 

இன்.றுபில மீதிடையினே சரிதெனித்பார் 
இன்றுசகரர்க்கசமாதினீனிசேறும் 

(௪௪)



பில நீங்குபடலம். கறு 

அன் ததெனின்வஞ்சனையாக்கமையடங்கக் 

சொன்றெழுதுமஞ் சலெனமாருதிகொதித்த
ான்-(௫௪) 

மத்த வருமத்த_துமனக் கொளவலித்தார் 

உத்றனாபுசத்தினிடையொண்சுடரினுள
்ளோர் 

நறிறவபானைத் அருண் ணியொளிபெற
்ற 

ச ற்றைவிரிபொற்சடையினாளையெதிர்சண
்டாச்.(௪டு/ 

எத 
8 ட் 

பருங்கல ற வத்கலைவரிறீ துவரிவாளம் 

பொருங்கல௪மொக்கு முலைய சுபுடைபூசப் 

பெருங்கலைமதிதீதிருமுகி ஹ்! ஐம் செங்கேழ் 

சருங்கயல்களிற்பிறழ்கண்மூக்க
ினுதிசாண: (௪௬) 

தெரனையவல்குல்செதறிதிண்கதலிசெப்
பும் 

ஊருவிஞெடொப்புறவொடுக்கியுறவ
ொல்கும் 

தேரிடைசலிப்பு ஐநிறுதீதிநிமிர்கொங்கைப் 

னம் தவ்வுயிர்ப்பிடைபசீப்ப. (௪௭)    

தாமரைமலர்க்குவமைசால்புஅதளிர்க்கைப
் 

பூமருவுபொத்செதிகுறங்கடைபொருத்தக்
 

BT LD pH ee னை 

நாமமழியப்புல ஒதல்லறிவுபுலல. (௪௮௮) 

நெநி ச துநிமிர்கக்றைநிறையோதிதெடுநீலம் 

செறிரீசசடையுற்றன தலதீதினெறிசெல்லப் 

பதிம் தவினைபதீறறமனட்பெரியடாசம் 

பிறி தபெயரக்கருணைகண்வழிபிறறிக. (௪௯) 

இருதீதனளிருந்தவளையெய்தினரிறைஞ்சா 

அருந்ததியென கையதையவளாகப் 

பரிந்தனர் அனர்பணித்தகுறிபண்பிற் 

தெ ரி. தணர்திமற்நிவள்கொறேவியெனலோடும்
. () 

எக்ஞூரியொடெக்குணமெடுத்திவணுமைக்கேன் 

இக்குறியுடைக்சொடியிசாமன்மனையாளோ 

Foe ne aot 

சுக்றுமெனிஜெக்ருமெனமாருதியுரைத்தான் (இக) 

அன்ன பொழுஇன்சகணவணங்குமறிவுற்றாள் 

முன்ன னயரீ சேறன்ரமுறையன்றெனமுனிந்தாள் 

துன்னரியபொன்னகரியின்்னுறைவிரல்லீர் 

என்னவரவியாவருரைசெய் கெனவிசைத்தாள்.(௫௨) 

& Fi



௧௦௭௬ இஷ்கிந்தாகாண்டம், 

வேதனையரக்கரொருமாயைவிளைவித்தார் 
இதையையொளிதீதனரீமறைதீதபுரைதேரீ வதி 

வேதசமிலறதீதுறை நிற த்தியவிராமன் 
தூதருலூற்றிரி மென்னு யுரைசொன்னாரீ. (௫௯) 

என்ற இமிருநீசவளெழுந்ீதனளிசங்கிக் 
ருன்றனையகாயதொருபேருவகைகொண்டாள் 
நன்்றவரவாகஈடனம்புரிவனென்னா 
நிஃறனணெடுங்கணிஷேதீர்கலுஜிகொள்ள.. (௫௪) 
எவ்வுழையிரு சகனனிரசாமனெனயாணர்சி” 
செவ்வுழைதெடு ங்கணவள்செப்பிகுதலோடும் 

அவ்வுழைநிகழ்தீததனையாஇயினொடர்தம் 
லெய்விழைவில்சர்தைதெடிமாருதிவிரிதசான்- (௫) 

கேட்டவர௫ுமெக்னுடையகேடி.றவமில் னே 
காட்டிய தவீடெனவிரும்பிரவிதானிர் 
ஆட் உயமிர்தன்னசுவையில்ன உடிலன்பேோ 

மஃடிமனனுள்குளிசவில்னுரையுளமா சதாள், (௫௬) 

மாருதியுமத்தவண்மலர்ச்சசண்வணங்கி 
யாரிரீசருஃகிறைவரியா துதினியதபேர் 
பாரிபுதம்தவதீறினைபணித்தருகுநகென்னான் 

சோர்குமழலுமதீதவணொடுத்தபடிசொன்னுள். (௫௪) 

தான் மூகுனிதீததெறிதா௮ுவசதொய்தா ய் 
மேன் முகநிமிர்த் துவெயில்காலொடுவிழுங்க£ 

மான்முகறலதீதவல்மயன்செய்ததவதீதால் 
தான்முகனளித் துளதிமாசகரசல்லோய். (௫௮) 

அன்ன கிளரீதானவனரம்பையருளாஙி 
நன்னுதலினாண் மூலைநயநீ தனன ழீ சல்லாள், 

என் .னுயிரணைளவளையானிவண்விடுப்பப் 
படொன்னுலகினின்தியல்பிலதீடைபுணரீநீதாள். () 

புணர ரீதவளுமன்னவனுமன் தில்வியைபோகத் 
அணர்்நீதிலர்தெடும்பகலிமாககருறைழீதார் 

எணங்குமையினாளொடய்ர்சாதலொருவாதுற் , 
மிணங்கிவர௬ுசைவடையேனுடனிருநீதேன். (௬0 ) 

இருரீ.சபலதாள்கமியுமெல்லையினினல்லோப் 
ரு ரீ இமை OL GMT LY. QA C Sau ttl em 0 சரிப்



பில நீங்குபடலம். ௧௦௭ 

பெருழீதிறவிஞனையும்பிருண் டூபிமையென்றம் 

முருநீஅதிகர்மாரனகையாளையுமுனித்தான். (௬௧) 

(Lp னிதீதவளையுற்றமுறைமுற் அமொழியென்னக் 

ஃனிநத்த.துவாவாயவளுமெலினையிவள்கண்ணாத் 41 

ஏனைந்துமுடிவுற்றஜெனவவ்ண அமிஜெல்லாம் 
நினை மீஇவணிருத்திதகர்க ரவனினதென்றான். (௬௯௨) 

என்றனன் வணங்கியிருளேகுதெறியெஸ்ஷை 

ஒன்னரையெனக்குமு உவெனறுரைசெயாழுன் 

வன்றிறலவ்வானரமிராமனருள்வறீதால 

அன்றுமுடிவாகுமிடரென்றவனகன்றான். (௬௬) 

உணணவுளபூசவுளளசூடவுள ௪ல் Cap 

வண்ணமணியாடையுளமற்றுமுள பெற்றேன் 

oS Bul ண௫லவைவிஃடுமையடைந்திதெல்வேண்டி. 

எண்ணரியபல்பகலிரும் சவமிமைதீதேல. (௬௪) 

ஐயிருபதோ சனையமைற் தபிலனைவள 

Glin wi war gC Lo. gas மேறுதெறிகூனு 

உய் யுதெநியொன்அதவுவிரொனினுபாயம் 

செய்யும்வகையுண் டெனினினைதஇரிதிதென்றாள்-()' 

௮௮ ன௮௮சயம்பிரபைகூறவனுமானும் 

மன்னுபுலம்வென்௮வருமாதவண்மல ர்த்தாள் 

செவி னியின்வணங்குிரனிவான வர்கள்சேரும் 

பொன்னுலகமீகுவனினக்கெனல்புகன்றான்.] (௬௬) 

மூமைதீதலையிருட்க டலில் மூதீ கியுடிவோமைப் 

பிமைத் அயிருயிர்க்சவருள்செய்தபெரியோனே 

இழைகி இிசெயலானவினையெல் றஜனரிரரந்தார் 

வழுதீதரியமாருதியுமன்னதுவலிப்பாலி. (௬௭) 

தடுங்கல் பினெஓஷச்சொலைதவின்றுதகைசாற 

மடங்கலினெ மூதி. அமமையேதீரியவானதீ 

தொடுற்கலில்பிலதீதலை றச் துலகொடொன்ற 

நெடு அகைகள்பெயர்தீ.துநெவொனுறநிமிர்ந்தான். 
() 

எருதீ.தயர்சடர்ப்புயமிரண்டுமெயிதென்ன 

மருசி அமகளிப்படியிடத்துறவளர்நீதான் 

கருதித் னிமிர்கண்ணினெதிர்கண்டவர்கலங்க 

உரு,5.தலகெடுத்தககுமாவினையுமொத்தான். (௬௯)



BOS கிஷ்குந்தாகாண்டம். 

மாவ. உவுடைச்சமலநதான் முகன்வகுக்கும் 
தூவ௫வுடைச்சுடர்கொள்விண்டலை தளைக்கும் 

மேவ௫ருறித்தமுறையீரடி முடித்தான் 
பூவடிவுடைட்டொருவில்சேவடிபுரைநீதான், (a) 

எமிருபதோசனையிட் கபடியில் மேல் 
ஊ(ுறவெழுச்ததனையும்பரு டெகடுங்கப் 
பாழமிரநெடுவன்பிலனுணின் ௮வடமேல்பால் 

அமியினெதிந்தனுமன்மேகமெனவார்தீதான். (௪௮) 

இன்று ஈமேல்சடலியக்டகல்பிலஇவாய் 
நின்றுநிலைபெற்றுள அநீணுகலியோடும் 
குன்௮பலாதோளவமொழுர் அதெறிசொண்டார் 
படொன்திணிவிசும்பினிடை சன்னுதலிபோஞள்.( ௪௨) 

மாருதிவலிச்சசைமைபேசிமறவோரும் 
டாரிடைசடநீ அபகலெல்லைபைடரப்போய் 
நீருடையடொய்கையெனுதேமியிடை தின ரர் 

சதேருடைதெடுத்தகையுமேலைமலைசென்றால். (orm) 

பிலநீங்குபடலநும்றிற்று-அ. படலம்-௧௬-க்கு 

திருவிருதீதம்- ௬௬. 

௧௪-வது-அ றுசெல படலம், 

சண்டார்பொய்கைக்கண்ணகனன்னீர்கையா௪ஏ ie on 
உண்டாரீதேனுமொண்கனிகாயுமொருசூழல் 

கொண்டாரன்றோவில் அயில்குன்திற்குதியெய்தித் 
தண்டாசிவென்திதீதானவன் வந்தான் றகைவில்லான். (௪) 

மலையேபோல்வான்மாக்க டலொட்டாலீமறகுற்றக் 
கொலையேயெொர்வ்மான் கூத்றைநிசர்ப்பான்கொடுமைக்கோச் 
திலையேபோல்வானீர்மையிலாதானிமிர்திங்க ட் 
சலையேடோலுங்சகாலவெயிற்னான் கனல்கண்ணான். (௨) 

வேறு, 

கருவிமாமழைக்சைகடாவி4 
அருவ்மேனிசென்றனுலவியொற்தலிதீ 

் பொருவின்மாரிமேலொழுகுபொழ்பிளுல் 
அருவிபாய்தருங்குலிறமேயனான். (௯)



அறுசெல்படலம், ௧௦௫ 
ணன டய 

வானவர்க்குமற்றவர்வலிக்குதேர் 6 , 

தானவாக்ருமேயரியதன்மையான்[ பளிப்பு 

னபுட்கலன்மகனொடாடவே [ 
மேனையர்க்குமொன்றெண்ணவொண்ணுமோ. (௪) 

பிறங்குபங்கொன்பெயரும்பெட்டினிற் CO gsi rie 

கறங்குபோன்றுளான்பிசையுங்கையினான் 

அறங்கொள்சிந்தையார்தெறிசெலோய்வினுல் 

உறங்குவாரைவநீதொல்லையெய்தினான்: (டு) 

எய்திஞா்களியாரி துவெளுவெனா 

யணங்கதனலங்கன் மார்பினில் 

கையின்மோதினஞான்காலனே யுன். 

Lp D000 SOLD 5 5 Sp மு.றக்கமாறினான் 

இததிவன்கொலாமிலங்கைவே நீதெனு 
எத்தினனைசேசெத்திஞன வன் 
முத்தினானிகற்சாதிமூர்தீதிய-ன் (2 har myc 

இ௫டியுண்டாங்கனணேரோங்கலிற்றதொத் 

தடியுண்டான்றளர் நீசலதிவீட்தலும் 

தொடியின்றோள்விசைகதெருற் LIE BO) Gy 

    
பிடியுண்டாரெனதீதுயிலும்பெற்தியார். (<4) 

யார்கொலாமிவனியைத்ததென்பெனளுதீ 

தாரைசேயினைத் தனிவினாவினான் 

மாருதேயன்மதற்றவணும்வாய்மைசால் 

ஆரியாதெரிநீததிகிலேனென்றுன். (௯) 

யானிவன்றனைத்தெரியவெண்ணினேன் 
தாநிவச்தீதவேற்றுமிரனென்னும்பே / 

சானிவ்வாத்புனற்பொய்கையாளு மோர் 
தானவன்னெனச்சா.ப்பல்சாத்தினால். (so ) 

பவேறிமெய் அவ ஈருளர்கொலாமெனாத் 
தேதியின் ௮யித்செலவுதிர்நீ துளாரீ 

விறுசெஞ்சுடர்க்கடவுள் வேலைவாய் 

தா ரண்மலரீப்பெண்ணைசாயவோல். Por oo 5H) 
ச் 

புண்ணைவெம்முலைப்புளினமேய்சடத் 

அண்ணவாம்பலின்னமிர்தமூறுவாய்



BBG AxtG EST en shrewd. 

வண்ணவெண்ணகைதரளவாண்முகப் 
பெண்ணைழண் ணிஞர்பெண்ணைமாயவோர்- 

இறையும் மதாகைநின்றாசழ்தும் 

ருறையுஞ்சோலையுங்குளிர் ரதசாரனீர்ச 
சிறஜையு நீ தெள்ளு பூரி தடமு ரீதெண்பளிக் 

சறையுச்தேடிஞரதநிவின்கேள்வியார், 

௮ணிகொழித் தவநீதெவருமாடிஞார் 
பிணிகொழித்ததவெம்பிறவிவேரின்வன் 

௮ணிகெ TLS SH GF FLNG Coro weds 

மணிகசெ ரழிதீதிடு துறையின்வை இஞர். 

ஆடுபெண்ணைநீரா௮மேதிஞனார் 

காதல் ணிஞர்மலைகடம் ஈரார் 
வ்ீடுிரண்ணினாரொ லினவி?சு நீர் 
நாடுநண் ணிஞர்சாடதண்ணிஞரம். 

தசனவப்பெயர்ச்சாளசண்பகதீ 

(௯) 

(௧௩) 

(௧௪) 

(௪௫) 
தசா a 272/0 கட் 

cf Tle BE Argan ssc Go-rh@ சலட் pny 

உசன.௨ப்பெயர்க்கவியஇத்தபேர் 
இசைவிதர்ட்பராடெலிதினெ ய் இஞ்: 

வைதருட்பதாடதனில்வநீ ls 
கெய் BGC தீதனையுமெய்தினார் 
ஜெய்தருட்பை நால்பிறமுமேனியார் 
செய்தவத் துளார்வடிவிற்றேடினார்- 

அ னதன்மையர்துதி ஞீ சாடியச் 
செநீஜதெல்வேலிசூழ்சிரீ ௮ தாடொரீஇதீ 
தன்மமெண்ணுமத்தகைபு GS AIM or 

ICO FY GOTT ங்கடி துதுல்னிஞர். 

வ ட ட டாவு 
உண்டகதீ அளாருறையுமைம்பொறிக் 
லண்டக ர்க்கருங்கசலனாயினார் 

தண்டகதீதையும்தடவியே lent 

முஸ்டகத்அுறைகடி அழுத்தினார்: 

௮ள்ஞ் னீமொலாமமசர்மாதரார் 
கொள்ளைமாழமுலைக்ககவைகோதையிந் 
aor தாறலிற்கமலவேலிவாழ் 

புள்ளு மீனுணாழ்புலவுஇர் தலால்: 

(௧௬) 

(சஸ) 

(௧௮) 

(20)



அறுசெல்படலம். oe 
குஞ்சரங்களித்தோங்ருகொலலைவாய் 
விஞ்சைமனினர்பால்விதீஞுமங்கைமாரீ 

சைஞ்சுவீணையினடதீ பாடலால் 

  

அ௮ஞ்சவார்கணீரருவி டே, (௨௧) 

கமுகுவார்தெடுங்கனகஓசல் ற 

கூமுதவாயிஞர்குயிலையேடவாரீ 
சமுகவாளியுந்த.ன வும்வாண் முக. 
தீமுதிபாடலார்மருவியாடுவரா. (௨௨) 

இனையவாயவெ GOs pew Dent 
நினையும்வேலைவரப்தெட > தேடுவார் 
வினையவார்குழந்நிருவைமேவலார் 
புனையுதோயிஞாகடி அபே £யிஞ7, 

     

  

epost lest to was raf eof fr 
டட vy திமிவதென்னலாம் 

பாண்டுத்ஃமலைபடரிவிகம்டுனேத் 
திண்டுகன்றதண்டிகொமெயிதிஞர், (௨௪) 
இருளறுத் துமீதெழுதீ LO sets ணிலா' 
LOCH ET Od துவண்ஈடரீவழங்கலால் 
அருளுறுக்ிலொவடலாக்கன்மேல் 
“ருளுஅத்ததிண்கயிலையொதீததால், (உடு) 

2 வ. 

விண்ணுறதிவர்தசோதிவெள்ளியகுஃ றமேவிக் 
சண்ணுறதோச்கலுந்றார்களியுதக்கனிர்சகாமப் 
பண்ணுஅகிளவிச்செல்வாய்ப்படையுவநோக்ஜஞெளை எண்ணுறுதிறத் துங்காணாரிடரு மன 2 தரெய் த்தார், (௨௬) 
ஊ-தைபோல்விசையின்வெங்களு முூவைபோல்வயவரோங்க 
லாதியையகன்௮செல்வாரரக்கனால் வஞ் சிட்புண்ட 
ஏதைபோ இன்ராள்கூரீதல்வ மிவற் தபுவனஞ்சேர் 2௫ 

௯ கோதைே டறிதகோதாவிரியினைக்குறுசச்செல்ரூர். (௨௭) 
எடுக்கலை பரதவர் 
தொழுடன்றசனகலி வேள்விதொடங்கயெசுரு இச்சொல்லால் 
“ழுன்றபொழுதினின்றகொருமகட்ரெற்ஜெ லம் 
அழுகின்றகஇழிமாரியாமெனட்பொலிதீததன் Gm. 

ஆசில்பேருலூத்காஸ் போசளவவைநாலென ஓமாடு4 
காசொசெனார தவிச்கவினுறச்கிட ரீகசாள் யா



௧௬௨ கதிஷ்கிந்தாகாண்டம், 

றேசில்போசரக்கன்மார்பினிடைடறித்தெருவைவேழ்தன் 

வீயவடசமீச்கோளிதெனவிளக் ஈதீதீன் றே. (௨௯) 

  

அறீநதிமுரு துசாடியாய்வளைம யாண்டும். 

சறீநிதியுற்றிலாதார்நெடி தபின்றவிரச்சென்ளுர் 
இன்ன இீதிலாததீதென்றியாவையுமெண்ணுங்கோளார், SQ ond oe 
சொன்னதீவினைகடீர்க்குஞ்சவணககத் அறையிற்புக்க rt. (me) 

சரும்பொடுதேனும்வண்மென்னமு ந் அவலீறிப்புள்ளும் 
கரும்பொடுசெநீநெற்காடுங்கமலவாவிகளுமல்்கிப்,பெரும்புன் 
னமருதஞ் சூழ் 56 டக்கைபின்கிடக்கச்சென்றார் [டார் 

ரூரும்டைநீர்டுா்ஞ௫ஞ் சோலைக் குலிக்சிபும்புறச்அக்கொண் 
2. 

கொங்கணமேமுநீங்கிக்குட்கடதிறரளக்குட்பைச் 
ஈங்கணிபானனெய்தறண்புனறவிசமேவடதீ 

ங்களின் கொருறீதுசுதி௮ஞ்சிமயநீள்கோட்டுதே வர் 

வத் ட) அங்கைகள் கூட்பநின் றவருநீததிக்கருகர oS: 

அரு்ததிக்சருகுசென்றாண்ட ழகினுக்கமருசெய்தாள் 

இரு நீததிக்குணர்நீஇிலாகாரேகினாரிடையர்மாதரீ 

பெருநீததிக்கருரதேன்மாறமாகதப்பெருங்குன்றெய்தி 

இரு,ம்ததித்தீர்நீ அசென்றார்வேங்கடத் திறுத்தகாலை. (am) 

முனிவருமறைவலோருமுநீகதைதாட்சிர்தைமண்ட 
வினைவருதெறநியைமாரிறுமெய்யுணர்வோரும்விண் ளர் 

எனைவருமமரர்மாதரியாவருஞ்சுதீதொன்போர் 

அனைவருமருவிநன்னீர் நாளும்வந்தாடுகின்றார். (௩௪) 

வு. 

பெய்தவைம்பொதியும்பெறாங்காமமும் 

வைசவெஞ்சொலுமங்கையர்வாட்களுல் 
| எய்தவஞ்சகவாளியும்வென்றுநறீ 
செய்தவம்பலசெய்குநரீதேவசால். (௬௫) 

வலங்கொணேமிமமைநிறவானவன் 
அலங்குதாளிணைதாங்கியவம்மலை 
விஐங்கும்வீடுஅகின்றனமெய்நீதெதிப் 
டலல் கொள்வார்கட்கனையஅபொய்க்குமோ. (௬௭௬) 

அயகுவ்தினையெய்தியருந்தவம் 
மேயசெல்வரைமேவினர்மெய்நீதெறி 
நாயசன்றனைதாருரம்வணங்கிய 

தாயநற்றவாபாதங்கள் சூடினார். ( mer)



அத செலபடலம ர ௧௧௬௩. 

சூடியாண்டசரிகுமற்ரோகையைத் 
தேடிவார்புனற்றெண் டிரைத்தண்டக 
FO poi gag Sled: (pit ne மாவலர் 

சேேடமேயினர்்வேண்்டுரு மேவுவார். 

குன்௮ளும் ரீசசடக்தொடுங்கோவலர் 
முன்றில்குழ்ந்தபடப்பையுமொய்புனல் 
சென்றுளுப்நீதெச்லையு 8தெண்டிகை 4௨ கடா 
மன்௮சூழ்நீதபரப்பமருங்கெலாம். (௬௯) 

ரூலஒி.ப்பலவில் சுளை தாங்குதேன் 
கோலடிட்பவெரீஇக்கு.லமள்ளசோர்ச் 
சால.ட.தீதருஞ் சாவியில் வெண்டுளை 
தோலடிக்கிளையவ்ன நீ. துவைட் பன. (௪9) 

ees 
செருகு றுங்கலவத்தேங்குவளைக்குலம் 
அருகுதிங்கும்வயன் மருங்காய்ச்சியர் 

இருகுறங்குபிறங் யெவாழையிற் 

குருகுறங்குக்குயிலு ம் தயிலுமால். (es) 

தெருவினார்வஷம்பல்லிய 5 தேர்மயில் 
கருவிமாமமையென்றகளிப்பரு . » 

பொருதர்ீதண்ணுமைக்கலன்னமும்போகலா 
மருவிஞர்க்குமயக்சகமுண்டாருமோர். (௪௨) 

LD QI EP ம 

தேரைவன்றலைமஃ்தெங்கிளரம்பாளையை 
தாரையென்திளங்கெண்டை தடுங்குவ 
தாமைவன்றலைகீதண்ணிளவாம்பலைச் 

சேரையென்றுபுலம்புவதேரையே. (௪௩) 

தள்ளிவாங்னுகடையிள தவ்வியரீ 
வெள்ளிவ "ee eae னன் 

புள்ளிநாரைச் ரகுமென் 
௮ள்ளியாமைமுறுகிலுடைட்பரால், (ee) 

சே ௫.ளஎங்கடுவல் சிறுபுவ் கையில் 

கோட்டதேம்பலவின்சனிக்கூன்சளை 
கோட்டமைநீதபொழம்பரித்.சங்குதேன் 

௦ % , © oe 9 ல 

een கம்ம பன தண்கயம், 002 
செல்வரொென்ற௮ும்வடகலைதென்றமிழ்ச் 

சொல்வரம்பினரொலிறஞ்சுமரிவ-டக் ஐபி ப 

௧௫



௧௧௪ கஷ்டிந்தாகாண்டம். 

கொல்வொன்றுங்கொடுப்பவரென்றுமிவ் 
வில்வசம்பிலிஹைவச* Cus gram. (௪௬) 

௮ன்னதண்டகராகெ,டறீ.தசஸ்., 
பொன்னிதாடுபொருவிலரெொய்திஞார 
செநீதெலுங்கரூ ம்புங்கமுகுஞ்செதிழ் 
தில்னல்செய்யும்நெதியரிதேருவார். (௪௭) 

கொடதாங்கியவாய்க்குமுசாரைவாழ் 
கடறுதாங்கியகூனிள ர்காமையின் 

மிடறுதாங்காம்விருப்புடைதீ தீங்கனி 

இடுவார் தீ தேனினிழுக்குவார். (௪௮) 

குழுவுமீலீ வளர் குட்டமெனக்கொளா 
எழு, அபாடலிமிழ்கருட்பேறீதிரத் 

தொழுருசரறகன்கூனையிலூம் முறை 
முழுகிநீர்க்கருங்காக்கையூளைக்கு மே, (௪௯) 

பூதெருங்கியபுள்ளு௮சோலைகள் 
தேலனொருங்கு சொரிசலிற்றேர்வில 
மீடெெருங்குஅம்வெள்ளம்வெரீஇப்பல 

வானரங்கஸ்மாங்களின்வைகுமால், (டு 9) 

௮னையபொலன்னியகன்புனனுடொரீஇ 
மனையின்மாட்டிஞலாமலைமண் டலம் 

வினை(பினீங் கியபண் பினர் மேயினார் 
இனையதென்றமிழ்மாடுசென்றெய்திஞூர். (௫௧) 

ஹு 3திருத்தருசாட் Ler Lieder Lt wr 

ALT SHCHEG Ono 1 gens Qurd GC Lom 

ஈத்திறததினுமேழுலகும்புக க் 

முதீ௮ுமுத்தமிமுதிதர் அமுத்தலால். (@e) 
ரன்றதென்றமிம்நாட்டினையெங்க ணும் 
det ogre sHts GHGs aeyt 
பொலிறுவாரிற்பொருழத்தினர்போயிஞர் 
pei Can Fen seks lp ori grok eo r+ (௫௩) 

வன்திசைக்களிறன்னமமேய்ந்இரக் 

குஃ நிசைத்ததுவல் லையி, கூடி ஞரீ 
தென்நிசைக்கடற் கரமாருதம், 

_நின்திசைச்குறெடுசெறிநீற்கொ 7, (௫௪) 

அசெல்படலமுழ்திர்றுஅஆடபடலம்-௪௪இ. விருத்தம் - ௬௫௦



௧௫-வது-சம்பாதிப்படலம் 

மமைதீதவிண்ணகமெனமுழங்குெவானுற 
விமைதீதவெண்டிலவாக்கரமெடுக்திலங்கையாள் 
உமை தடங்கண்ணிடயன்னுமையென்றோடு.வம் 
தழைப்டதேகடுக்குமவ்வா மிழோக்இனாரீ- (௪) 

விரிச்சந்ொண்டிசைமேவிமேன்மையால் 
பொருத் த இரி inGwé Grd O) ser Curd Bu 

௮ருரீ தணைக்கவிகளாமளவில்சேனையும் 
பெரும்திரைச்சடலேனப்பெரி துகூடிக்ே: (௨) 

யாவருமல்வையினெளிதினெய்தஇிஞர் 
பூவருபொலங்குமற்பொருவில்க த்புடைதீ 
செவியைச்சாண் கிலாரீசெய்வதோர்டுலாம் 
காவியல்கூயுநிடமவில் கின்ராரசோ: (௬) 

DDG சாள்வரையவஇஜாட்.சியும் 

உத்கிலிரரொகவனுயிரும்பொன்னமால் 
கொ த்றவனணையுங்குதிதீ அதநில்றனம் 

இ௫ச்றதரஞ்செயலினியென்றெண் ணிஞர், (௪) 

௮ டீதவம்பரி தமோவன்னதகல் ஜெவின் 
மருதீதருதெடுங்கவெண்மொய்் து மோ 
திருநீதியதியாத த செய் ததீர்,தமென் 
திருசீதனர்தம் முயிர்ச்சிறுதியெண்ணுவாரீ. (@) 

கரைபொருகனைகடல்கனகமால்வரை 

நிரை அவன் தியவெனதெடி.திருதீதவக 
குரைசெயும்பொருளுளதெனவுணர் 2 இணுன் 
அரசிளங்கோளரியயருஞ்சிநீதையான், (௬) 

கரடி. நாங்கொணருஅதகளினதீதாளைவான் 

மூடியவுலகனைமுதீ௮முட்டியென் 
ரூடவர்திலகனுக்கலபிணொனப் 
டாடவம்விளம்பினம்பஜிபின்மூத்குவான். ( sr) 

Ole uw 9 Glin edi மைத்த அசெய் அதர சதிலம் 
தொய் அசென்றுற்ற து௮வலகிற்திலம் 
எட் ஐம்வரீதென்பதோரிறையுங்கண்டிலம் 
உப் மென் ருலிதோருரிமைக்சாருமோ,. (௮) 

எநீதைபுமுனியுமெம்மிறையிராமனும் 
Gb ster aS gine Qed meer GG weer



SEH Gr கிஷ்கிந்தாகாண்டம். 

நீ துவனுயிரினை நுணங்கு கேள்விமீர் 
பும்சியினன்னஅபுகல்விசாமென்றான். (௯) 

விமுமிய தரைத்தனைவிசயம்வீ£ந்திரு நீ 
தெழுவொமெலையொடுமிகஓ ரீதோளினாப் 
அழுதுமோவிருந் துதம்மன்புபாழ்படத் 
தொழுதுமோசென் தெளச்சாம்பன்சொல்லினான். (கற) 

மீண்டினியொன்றுராம்விஎம்பமிக்கசென் 
மாண்டுஎ௮தலமெனவலித்தனம் 
அண்டகையரசிளங்குமரவல்ன.௮ு 
வேண்டலினின்னுயிர்க்குறுதிவேண்டுமால்: (se) 

என்றவனுரைத்தலுமிரு ;தவாலிசேய் 
ளுன்றுறடீந் . தன வளர்( வவுத்தோளினீர் 
பொலன்திநீர்மடியயான் 'பாவனேலறு 
சன்றதோவுலகமு தயக்கம்பாலதோ, (௧௨) 

சான்றவரிபழியுமைக்கஞ்சித்தன் ஐூயிர் 
டோன்றவரீமடிதரட்போநீ தளானென 
ஆன் றபேருல்குளோரறைதன் முன்ன மியான் 
வான்றொடர்குவனெனமமித்,துங்கூறுவான்: (௧௬) 

வேறு, 

எல்லைசம்மிறுதியாம்க்குமெட்தைக்குமியாவோொனலும் 
சொல்லவுங்கூடுங்கேட்டாற்௮ஞ்சவுமடுக்கு ங்கண்ட 

வில்லியு மிீளையகோவும்வீவ துதிண்ணமச்சொன் 
மல்லவீரயோத்திபுக்சால்வாழ்வரோடரசன்மற்றோர். (se) 

பாசனும்பின் எுளோ லட்பயறீதெடுத்தவருஞூரும் 
சரதமேமுடிவரீகெட்டேன்சனகியென்றுலகஞ்சாத்றும் 
விரகமாதவத்தில் மிக்கவிளக் கறாலுலகத்தியார்க்கும் 

சஜாதெரிவிலாத தன பம்விளைர்சவாவெனக்கலுழ்ந்தான் (.௪டு) 

பொருட்புறடந்வயிசத்திண்டோள்டொருசினத்காளிபோல்வான் 
தரிட்பிலா துமாத்தமாற்ற்தடுட்பருறீதகைத்ககாய 
தெரு ப்பையேவிளைத்தபோலசெஞ்சமுமறுகீக் கேட்டு 
விருட்பினாலவனை ழோக்கிவிளஎம்பினனெண் இல் வேழ்சன் (௪௬) 

Cais 

Buy Bots opens bb w pos) © 00 sb 
தாயம்வம் திவ தனையரில்லையால்



ஓ ட a “6 

சம்பா இப்படலம். ககன 

ஆயனகருதினமன்னதன்றெனில் 
சாயகரிறுதிபும் மவிலதீபாலதோ. (eer) 

எகுநீயல்வழியெப்.தியிவ்வழித் 
தோகைளயத்சண் டிலாவகையுசொல்லியெம் 
சாகையுமுணாதீறுஇதவிர்திசோகம்போர் 
வாகையாயெல்றனன்வாம்பிலாநறலான். (௪௮) 

அவனவையுரைதீதபின்னனுமன் சொல்லுவான் 
புவனமூன்தினுமொருபுடையிற்புக்கிலம் - அதப் சசரக வச்ச 

(தவனமாண்ட வரொனதீதருகீகிலா செனக். 2 2 ee 
சவனவேகத் அுநிர்கமிநதிசோவென்றுன் a ~ (௪௯ இக a 

௪௫ டீப் ரைடரை 

பின்னருங்கூறுவான் பெலெத்தில்வான.ீ.இில் 

பொல வராைக்குடிமீயிற் பறதீ தளண் டத்தில் 

நன்னுகற்றேவியைக் காண்டுராமெனிற் 
சொன்னசாளவதியை யிறைவன்்சொல்ஓுமோ,.(௨ உ) 

நாடுதலேரல Oss ap crip us 
தோடலரீ CB bp Ci BOOT tL ரி ச wind 

விஉயசடாயுவைட்போலவீிதல 
பாடவமல்லஅபழியிற்றாமென் மூல. (௨௮) 

என் தலுங்கெட்டனனெருவைவேகீசன்றன் 

பெனெறுணையாகியபிமைப்பில்வாய்மையான் 
பொள்நினனென்றசொற்புலம்புதெஞ் ரினன் 
குன்றெனதட,மீதவர்ச்கு,றுகன்மேயினன். (௨௨) 

மறை புடையெம்/யோரீமுடி $தவாறெளனுப் 

டறையிடுநெஞ்சினன்பதைகச்கு மேனியன் 
இறையுடைக நூலிசவேலெதிதவாதமுன் i 
றை யூலை மலையெனச் செல் அஞ்செட்கைய tor. () 

* sha! es} 
மிட ஓடையெம்பியை விட்மே ; of, wise 
டடையளமாயினாரிவேசனும்பாரினில 7 Mee ANT 3724௪ 

we ச் ye ) ட (29 

உடலினைவழிச் தபோயுகஉரிநிருராய்கீ 

சடலினைப்புரைய ற டா HAs & oda ணிஞன். ( ௨௪) 

உழங்கஇிர்மணியணியுமிழுமின்னினஞன் 
மழமுங்கியதெடுங்கணின்வழங்குமாரியான் 
புரூங்குவானழுங்கிறான்புடவிமீதினில் 
முமங்கெற்கிமிவகோர்முகிலும்போஃட "முன்.



SES கிஷ்கிந்தாகாண்டம். 

வள்வியுமசங்களுமலையபுமண்ணுற தீ 

தெள்ளுஅண்பொடபடக்கடி ஐுசெல்கின்றான் 
தள்ளுவன்சால்பொரதீதரணியித்றணி வ 4 
வெள்ளியம்பெருமலைபோருவுமேனியாலீ/, (௨௭) 

எய்தினனிருநீதவரிரியல் போயினார் 
ஐயனம்மாருதியப லுங்கண் ணினான் 

கைசவநிடிசரக்கள் ஈவேடதீதை 
உய்திகோலினியெ ௮வுருதீ துருன்னினான். (௨௭) 

வெந்கதம்விசியமன கீதன்விம்மலலீ 
ior hl uC en ரிநீர் பொரஜியு ங்கண் ணிஞன் 

சற்கையிகத்சம க கிலனென்னு நீ BO! COLD LD) LI 

Qt@samsiGen லெய்ததோக்கிளுன். (௨௮) 

தோக்கனனில் றன ணுணங்குகேள்வியான் 

வாக்சகினொாலொருமொழிவழ BE 0p BLE Cor 
ருக்கருஞ்சடாயுவைதீதருக் கினாஇயிர் 

நீக்கின்ரியார த.நிரப்புவிரென்றான் ’ (௨ ௯) 

உன்னை நீயுள்ளவாறஅரைமப்பினுந்றகைப் 
பின்னையானிரட்புகல் மைட்பின்றாதலால் 

என்னமாருதியெசாருவைவேந்தனும் 
தன்னையாதந்தன்மையைச்சாத்றன் மேயினாவீடி. (௬௦) 

மின்பிற ரீ சாலெனவிசங்கெயிதீதினாப் 
என்பிறரீதார்க்கியையெப்தலாதவென் 
பி பிறரீசான்றுணைபிரிழீதபேதையேன் 

முன்பிறர்தேனெனமுடியக்கூதிஞன். (௬௧) 

கறியவாசகர்கேட்டுக்கோதிலான் 
ஊறிய தன்பத் தினுவரியுட்புகா 

er Door sey esor i? & Gear cot) & 8) x © an oer s8r 

வீறியவாளிடை.விளிநீ தகாமென்றான். (௬௨) 

அவ்வுரைகேட்டலுமசசமியேற்கினால் 

தல் வியகிரியென 2 கமாயின்விம் நீ சன ௦0 
வெட்வுயிராவுயிர்பசைப்பவிமமினால் 
இப்.வலமாயிம்வாராயெி$சயம்பிஞன். (௬௩)



சம்பாதுப்படலம், 

வேறு. 

இளையா நீள் றெடல் திவெமி கதி 

தளையானேனுயிர்போதறக்க.தா 
வளையாசேமியாவி வலிமைசால்வலிஃ 

இஷயானேயி5 வெல்னமாயமோ. 

மலசோனின்௮ளன்மண்ணும்விஸ்ணுருண் 

முலையா நீடற மிலன் அருண் LC ar 

நிலையா fi கற்பமு நில் ஐதின்அநீ 

இலையாளனாயி தெல் னத் டம யே Te 

உடனேயண்டமிசஸ்டுமுதிம் தயிர்தீ 

இடதாள்வற்றிரு வோ ருமெய்திஜே ம் 
விடநீயேதனிச்சென்.றவீ£சமு ம் 

கடனேவெங்க ஓழக்குமேல் மையாய், 

ஒன்றாம் லகம் சே T oo டப்) 

வெலி ரனெல்னினும்வீர நிற்கு தேர் 

நின்ர௫ுனேயம் வரக்கனின்னையும் 
சொல்ருனேயிறுவெவ்ன கொள்கையோ. 

என்றென் றேங்கியிரநீகியின்னலாத் 

பொன்றுநீதன்மைபுகுறநீகபோதவ த் 
கொன் அ௮ஞ்சொ,.ம்கொ Boor it FR ov இனன் 

வலிதிண்டோஎள்வரையன்னமாருகி. 

தேநீறத்தேதியிருர்தசெல்வியான் 
கூம்றொப்பான் கொலைவாளரக்கே 

டேம்.ரட்போரீசெய்ததெப்னிமிசதெனக் 

காறிநின் சேயிதுசட்டோரைக்குமால், 

எற்கோமானவ்விரசாமலில்லுளாள் 
செங்கோலாலிமகள் €தைசெவ்வியாள் 
வெங்கோல்வஞ்சனவிளை தீ சமாயையால் 
தற்கோனைப்பிரிவுற்றகன்டமையாள். 

கொண்டேகுங்கெரலைவாளசஃகனைக் 
எண்டானும்பியறற்சடக்கிலான் 
வண்டாகோதையைவைதிீதுநீங்கெளா க் 

© ட் ௦ ௫ இண் Cro Oar pt Fors gE faa. 

EAs PuaCer mG sonny 

றிச்தோ ள்கள் சஜிச்தமிச்தபில் 

௧௧௯ 

(௬௪) 

(௪௫) 

(௬௬) 

(௬௪) 

(௬௮) 

(௬௯) 

(௪௦) 

(௪௪)



ந் 2 கிஷ்கித்தாகாண்டம். 

சேகிஃதேவ ர்கடேவன்றெய்வவாள் 

வி மப்பொன்றினலி மெய்க்மையோனென்னுல்: ( ) 

விளித்தானன்ன-ுகேட்்டுமெய்ம்மையோய் 
தெளிதீதாடத்தகு இரீதீதன்மா உடுயிர் 
அளித கானேய் ததன்றுன்றெஞ க் 
களித்தான் வாரிகலம்ம்தசண்ணினால், (௪௬) 

பை மீ சாசொங்களிசாமலன்பதீஇனி 
செர்தாள்வஞ்சிதிற2 இற ம் தவன் 

மைநீதாவெம்பிவரம்பில்்6ீரீசதியோ 
மும் நீதானல்லஅலரந்ததுண்மையோ. (oe) 

அமமன்னானுடனெம்பியன் பினோ 

மிறவுன்-சபிரொன்றவோவினான் 
பேற்வொண் ணத்தோ i Ob AL gp வற் 

கிறவென்னாமிதினின்பமியாவதோ, (௪௫) 
ஆ 

என்றெல் றேங்கியிரங்கியின்புனற் 
செல்தங்காதெல்செய் ஐதர் நீதபின் 
வல்றிண் டொள்வலிமாறிலாதவன் 

8 ரீதாரவர்கிகில்னசொல்லிளுன். (௪௬) 

வாமவிதீதொனைமைமீதரி வநீ தநீர் 
ஆம்வித்தீரலிர்அன்பவாழிவாய் 

மீகள் வி தீவினை BA cf di ayer 
போ ட்விசீதருரைபொய்யினிங்இனீர். (சன) 

எல்லிரும்மல்விராமராமமே 
சொல்லிொல் சறைதோன்்௮ஞ்சோர்விலா 
தல்லிரட்பயனண்ணாரலலசொல் 

உல்லீர்வாப்மைவளர்க்குமாண்பினீர். (௪௮) 

என்ருனன்ன_துக ரண்டுமியா'மெ 

நின் றார் நின்௮ுழிதீலமேனிய ரன் 

தன்றாதாமதவின்௮தல்கினார 
வன்ோளால் சலைவான நீதாயவே. (ச்) 

சிதைபெத்றாவ். நிகம்வெறமேனியான் 
முூறையபெதீ்றாமுலகெங்கு மூடினான் 
திறைபெத்றாதிதெருப்பயிர்க்கும்வாள் . 

உைபெத்றாலெனலாமு அட்பினான், (Go)



- சல்பாதுப்படலம், க௨௧ 

தெருண்டான்மெய்ட்பெயர்செப்பலோடும்வச்; 
துருண்டானுற்மபலதீதையுன்னிஞர் 

மருண்கார்வானவர்கோனைவாழ்த்இஞார் 

வெருண்டார்சிற்தைவியர் தவிட்டூவார். (௫௧) 

௮௦ ஞனைக்கடி தஞ் சனத் அுநீ 

முன்னாளுத்றஅமுத்றமோதென்ச் 
சொன்ஞர்சொற்ற துசிர்தைதோய்வுறத 

BE CD) NOP MS ரன்விளம்புவான்? ( @e.) 

Cag. 

தாபயென் தீ தசைய நண் மீர் சம்பாதிசடாயுவென்போஞ் 
சேயொளிச்சிறையவேகக்கழுகினுக்கசசுசெய்வோம் 
டாப்பிரைப்பரவைஞாலம்படரிரு.. _ருகும்பண்மின் 

0 ~ teh no 9 ல v ) ௯ ற் ட 9 a கனகன் டநேரருணதுகீகமைர்தமைநீதர். (Gm ) 
6 

Led PR RENE 

ஆயுயரும்பர்.தாசெ ரண்டுமென்றதிவுதள்ளி * 

மீபுயர்விசும்பினூடுமேக்ருறச்செல் ஓும்வேலை 

காய்கஇரக்கடவுட்டேரைககண்ணனுற்றுங்கண்ணருமுன் 

இயையுற் இக்கும் தெய்வச்செங்கஇா ச்செல்வன்£றி. | (௫௫) 

இடா ர்க ar ek bay bee 4 er 7 Ba 1 க் 

முதீதியவெம்பிமேனிமுருங்கமன் ருக்ஞும்வேலை | 
எற்தைநீகாத்தியென்றானியானிருஞ்சிறையுமேநீதி 
வரீதனன்மணலோமெ3றவலிமறையப்போனான் 

Glas 6 திமெட்யிறகுதீர் துவிமும்கனன்விளிகிலாதேல், {@@) 

irr Das ols OO at 
மண்ணிடைவிமுரீதவென்னைவானிடைவயங்குவள்ளல் 
சண்ணிடைதோக்கியுறிறகருணையரீன் சனகன்காதழ் 
பெண்ணிடையிட்டிவிவ ரீதவான சரிராமன்பேறரை 
எண்ணிடையுத்றகாலதீதிறகுபெற்றெழு வென்றான். ௬) 

, ௮ “4 

தாழ் ற்தமாகவ ற்ன்யோசசாரங்கனுறையுஞ் சாரல் 

வீக்ச்தனலிசிறைகடீயவெவ்வுயிர்த் துளமுமெய்யும் 
போழ்ற்தனது அ்பமூல்றறுயிர்ப்பொறைபோதற்றகில்லா 
தாழ்ரீதனைநீதவென்னையருநீதவனெதிர்நீ துதேத்தி, (௫௭) 

கறநிலார்போலவுள்ளக்களிட்பினாலமார்காப்பூ 

டுத்நிடக்கருரிமீப்போயாதபதி அன மேனி 

முத்தழன் முருக்கமண்ணைமுயங்கேயினியென்சின்ளுள் > 

மற்ற நின்னு பரெயே "ம்பாதிகழ்வுமாலைதீதன் ரால். (௫௮) 

z க 4 1 (எ 200 படுப ஷ் போக்கி சி ஜதி வட



௪௦௨௨ கஷ்தநெதாகாண்டம். 
ப 

'களித்தவர்கெதெறிண்்ணஞ்சனகியைக்சகபடன்வவ்வி 
ஒளிததவாய் ஐருவியுத்தவானசரிசாமதாமம் 
விளிச்திடச்சிறைவநீசோங்கும்வெவ்வுயிர்தீதயச கென்௫ுன் 
தளித்சனனதனாலாவியாத்தினனாக்றன்மொய்பம்பிர். (டக) 

எப்பியுமிடரின்வீழ்வானென்னுரைமறுக்கவஞ்சி 
அம்பசத்தியங்கும்யாணர்க்க மூலினுக்கரசனானான் (rent. 
தம்பிமீரீ தென்தன்மைநீரிவணஜீடறீதவா நிறை தலய 

உம்பருமுவச்கதீதக்கீரு ணரீதி_மினுணாவெலீறால். (௬௨) 

என்றஇமிராமல்றன்னையேத்திரிறைஞ்சியெச்தாய் 
புல் றொமிலசக்கன்மற்றதத்தேவியைக்கொண்டுபோந்தான் 
தென்றதிசையென்னவுன்னித் தேடியாம்வரு.௪மெல் ரர் 
நன் அநீர்வருநீதன்மின்- ரன்நவில்வஜுகேளுமென்றான், (௬௪) 

பாகொன்றுகுதலையாளைட்டாதகவாசக்கன்பற்திப் 
போடின்றபொழுறுசண்டேல்புக்கனனிலங்கைபுக்கு 
வேடின்றவுள்ளத்தாளைவெஞ்சிறையகதீ வைத்தான் . 
ஏருமின்காண்பிசாங்கேயிருநீதனளிறைவியில் ஸம். (௬௨) 

UT tn ® 

பேோசனையொரு நூறண்டாலொலிகடலிலங்கையவ்ஷர் 

பாசவெங்காதறுங்கூத்௮ங்கட்புலல்பரப்பவஞ்சும் 
நீசனவ்வரஃசன்€ற்றநெருப்புக்குநெருப்புநீங்கள் , 
ஏசறுங்குணத்தீர்சேறலெட்பரிசியைவதென்றால். (ow (௬௩) 

தால்முகத்தொருவன்மற்றைநாரியோர்பாகத்தண்ணல் 
பால்முகட்பரவைட்பள்ளிட்மாம்பணைப்பானென்றா௮ம் 

கசாலனுக்கேனுஞ்சேதலரிதிதுகடலின்றன்மை 
.மேலுமக்குவவதெண்ணிச்செல் ஓமின்விளிவிஷளீர், (௬௪) 

எல்லி ௬ுஞ்சேறலெல்பதெளிதன்றல்விலங்கை மூ.தார் 
வல்லீரோவொருவரோ கிமறைந்தவனொழுகவொய்மை 
சொல்வீரொதுயரைநீக் கித்தோகையைச்தெருட்டி மீள 
வுல்லிரோயெல்சொற்றேதியுணர்த துமினழகற்கம்மர். (௬.௫. 

காக்குதரின்மையாலக்கழுளனெழுமுங்கள்றிச் 
சேக்கைவிட்டிரியல்பேர் இததிரிகருமதனை தீ.தீர க்கப். (0 37( 

போச்செனக்கடுத்ததாகு சல்ல.றுபுரிமினென் 
மேக்குதவிசையிற்சென்றால் சழையினைலை விசம்புபோர்பிபான் 

சம்பாதிட்பட.லம்-முதீறும். 

ஆப்டலிம்-௪இ-இ)- தருவிருச்சம்-௪ 0௧௯ 

MP. an அடி பட் மிச சி த.ஸு res GS ty om,



௧௬-வ.தர-மழேத் தாப்படலம். 

பொய்யுரை செய்யான்புள்ளரசென்றேபுக லு ற்றார் 

கையுறைதெல்லிதீதன்மையினெல்லாங்கரைகண்டாம் 
உட்யுரைபெற்றாரல்ல்வையெல்லாமுறவெண்ணிசீ் 
செய்யுமிஞென்றச்செய்வகைதொய்திற்செயவல்லீர், 

சூரியலீ வெத்திக்காதலனோடுஞ்சுடர்விற்கை' . 
அரியனைச்டெ ச்றேதொ மு அகிறதறைகித்தின் பாண 
ஏர்நிலைமுற்றும்தேருகல்கொற்றச்செயலம்மா 
வாரிகடப்போரியாவொனத்தம்வலிசொல்வார், 

மாளவலிக்தோமென்றுமிமாளாவசையோடும் 

் மீளவும. ந்றரோமன்னவைதரும்வெளிபெற்றோம் ் 
காளநிறத்தோடொப்பு௮மீகீதேர்கடறாவுற் 

CPORDOS HTT Ot; மினெம்மாருயிரம்மா. 

நீலன் முதற்பேராகியகொற்றநெடுவீரர் 
சாலவுரைத்தார்வாரிகடக்குந்தகவின்மை 
சேலைகடப்பன் மீளமிடுக்கன்றெனவிட்டாரண் 
வாலியளிக்கும்வீரவயட்போர்வசையில்லான். 

வேதபனைத் தந்தேர்தரவெரட்டாவொருமெய்யன் 
பூகலமுற்௮மீரடிவைதீ ௮ப்பொலிபோழ்தியுகன் 
மாதிரமெட்டுஞ்சூழ்பறைல்வத்தேவா மேரு 

மோதவிளைத்தேதாளுலைவுநீறேன்விறல்மொய்ம்பீர். 

/7 iS lB es en ie 

'அதலினிப்போதாசலைகுப்புநி க 

டத 9 On; ° 5 CO ° if gene ST Sa 
Cosstar dart alr ApB Dp த்னின்றென் 

மோதியிறுத்தானாலுமுகத்தா லுதவுத்றாவ். 

யாமினியிட்பேசாரிடா ஹப்தீதிங்கினியாரைப் 
போமென்வைட்போமென்பறுபுன்மைபுகழன்றே 
கோழமுதல்வரீக்கேறாகுயகொத்றக்குமச்ரநம் 
மாமநிறு 2 திட்பேரிசைதைக்கு ரவையில்லோன். 

Goorest ser A 1 வெல்ல இடி 20 0 வெல வ 
5 ் உ 
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   ஆரியன் கட் யா. 2 

காரியமெண்ணிச்சோர்வறமுற்றுநிகடனா௮ம் 

மாருதியொப்பார்வேதிலை் யன்னாவயன் மைநீதன் 

சரியலிமற்றோளாணமையுரைப்டானிவைசெப்பும், 

       
     

(௪) 

(௨) 

(8) 

(௬) 

(௪) 

(னி)



௧௨௪ கஷ்குிந்தகாண்டம். 

மேலைவிரிஞ்சன்வியினுஃவியாமிகைநாளீர் 

தூலைசயற்_து_ நண்ணி தணர் ந் இர். அவறக்£ர் 

காலனுமஞ்சுங்காய் சினமொய்ம்பீ£ஈகடனின் தீர் 

அலுகரீ ம்தசனன்னவயட்போரடர்கிற்பிரீ, 

வெட்பு௮செநறீஇறீர்வளியா gia ur Pit 
Qeciin mOsdact பல்படையாஅ ஞிதையாதர் 

ஒட்புநிஞெட்பாரீ௮ும்மலதில்லிசொருகாலே 
குட்புநினண்டத்தட்டுற மேயுங்குதிகொள்வீர். 

நீல்லவுபமொரனமருதியவராடிநவைதரச் 

சொல்லவும்வல்லீர்சாரியநீசோ அணிவுத்தீர் 
வெல்லவும்வல்லீர்மீளவும்வல்லீர்மிடஓண்டே 

கொல்லவும்வல்லிர்சோள்வலியென்.றுங்குறையாஇர் 
ட் 

மேருஇரிக்குமீ சற நிற்குட்பெருமெட் பிர் 
மாரிதுளிக்குரீதாரையிமிக்கும்்வரவல்லி 
பாரையெடுக்குதோன்மைவலத்திரீடழியதீர் 
சூரியனைச்சென்னொண் கையகத் துந்தொடவல்லீர். 

அறிர்.துதிததீதாறெண்ணியறதீதாரழியாமை 
மதிம்,சருளட்போரீவாலியைவெல்இம.இவல் Ou 

டொதிந்தமரர்க்கோன்வசீ சரபாணம்புக CLP tL 

எதித் தழிழுற்றோர்புன்மயிரொனு மிழவாதர், 

போர்முனெதிர்நீதான் மூவுலகேனும்பொருளாகா 
ஒரிவில்வலங்கொண்டொல்கலில்வீர2 தயர்தோளீர் 

டாருல$ூக ங்கும்பேரிரு ள் எக்கும்பக லோன் முன் 

நீதியினின்.றீர்வாப்மையமைநீதீர்நினைவாலும் 
மாதர் நலம்பேணாுவளர்ம் தீர்மறையெல்லாம் 

ஒதியுணர்நீ தீளூழிகட.ந்தீருலனோம் 
மாதியயன் ரனேயெனயா மறைகின் நீர். 

அஸ் ணலமைநீதர்ச்கலிபுசிற ர் தர தனாலே 
சண்ணியுணர் நீத்ரசாரியநிற்சேசடனென்னதீ 

தஇிண்ணிதமைநீதிீர்செய் சமுடிப்பிர்சிதைவிவ் ரால் 

(௯) 

(௧0) 

(௧௧) 

(௪௨) 

(௧) 

(௧௫) 

புண ணி்யமொல் மேயெல்றுநிலைஃ்கு ம்பொருள்சொண்டீரி. ௧௬
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wu pe Elaine Wit, ௧௦௨௨௫ 

௮டங்கவும்வ ல்லிர்சாலமதன்றேலமாீவற்தால் 

மடங்கன்முனிற தாலன்னவலத்திர்மதிராடிதீ 

தொடங்கியதொலி ஜோமுதிறுமுடிக்குந்தொழிலல்லால் 

இடம்பூடவெவங்வாயு௮கிடைதீதாலிடையாதீர். ( (scr) 

ஈன்டியகொற்றதிஇந்தினென்டால் முதலியாரும் 

பூண்டெடக்குரன்னெறியானும்பொறையானும் wat at 

டாண்டிதர நீரோயவையினிதுய்க்கும்படி.வல்லீர் 

வேண்டியபோசேவேண்டின தய்க்கும்வினைவல்லீர் (௧௮) 

ஏரூதிரோகுயேம்முயிரீதல் இயி௦ சகொரள்ளீர் 

ஓுககொணர்நீ தமிமலிஜிழிமின்னத்ஞாறைவில்லாட 

சாகரமுதீறுறீதாவிதிநீரிச்சடராவும் 

வேசமமைதீதீரொல்.றுவிரிஞ்சன்ம்க வி விட்டான். ( ௧௯) 

சாம்பளியம்பசதாட்வசன3தாமரை நாப்பண் 

அப்பல்விரிர்தாலன்னசிரிப்பானநிவாளன் 

கூம்பலொஜெசேர்கைக்கமலதீதன்ருலமெல்லாம் 

எம்பல்வரதீ தனிம தைதெரிப்பானிவைசொல்னால். (௨6) 

வேறு. 

இலங்கையையிட நீ௮ுவேரோடிவ்வயிற்றருகென்ருலு 4 

-ரிலங்கினரீதம்மையெல்லாவேரொடும்விளிய நாறிப் 

பொலன்சூழைமயிலைக்கொண்டுபோதெனப் புகன்றிட்டாலஓும் 

கலங்கலீருரை£தமாற்றமுடிக்குவன்கடி துசாண் டர், (௨௧) 

பயோசனையொலன்௮நூறுமுள்ளடியுள்ளதாக 

“சன்மண்ணளதீததேய்ப்பவிருங்கடலினி ததாவி 

வாசவன்மு கலோரிவநீ அமலையினு மிக லங்கைவாமும் 

நீசலாயெல்லா_நூதிநிலோதி தீறுமுடிட்பன்பின் னு... (௨௨) 

ஈயிசோதினையின் முன்னேசெடுர்திரைட்பரவையே மும் 
ாயுலகனைக் தும்வென்.றுதையலைசீசருதற்கொதீஇர் 
போயிலுபுரிதியென் அபல மைர புன்மைமாண்। ரி 
2&9) FG) ir 06) coll Oayod) coll a Gms டதிவரீயாவ ரின் CP de



௧2௨௭௬ இஷிகிந்தாகாண்டம். 

முத்அநீருலகமுத்றும் விழுங்ளுவ ஈன்முமங்இருக ற் நீர் 

உற்றதேயெனினுமண்டமுடைம் அபோயுயர்ந்ததேதும் 

இத்றை நம்மருளுமெங்கோனேவ௫மிசண்பொோலுஃ 
கற்றைவார்்சிறைகளாகஃ்கஓுழனிர்கடப்பன்காண் மர், (ae) 

சுண்டினி துறை மினியானேயெறிகடலிலங்கையெய்தி 
மீண்டிவண்வருதல்காஅம்விடைதம்மின்விறாவினெ ன்னா 
ஆண்டவருவற் தவாழ்தீதவலரீமமையமரர் தவச் 

சேண்டொடரீசமயதீசெய்வமயேர்திரத் அம்பரீச்சென்றான். () 

பொருவருவேலைதாவும்புிகியான்புவனச்தாய 

பெருவட்கியா் சீதசமாயோன்மேக் பயர்ர்ததாள்போல் ரு quit. tor’ CRE ‘ 
ஐ ருவதிவடிவினும்பரோங்கனெ னவ மைய ஈம் 

திருவடியென்னுரீதன்மையாவர்க்குந்தெரியநின்றான், (௨௯) 

பார்நிமல்பரட்பும்பொற்றேரீவெயிற்கதிர்ட்பரிதிமைந்தன் 

போர்நிழல்பசப்புமேலோர்புகமெனவுலசம்புக்கு தீ 

தார்நிமல்பாப்புரிகோளான்றடங்கடமாவாமுன்னம் 

தீர்நிம இவரிதாவியிலங்கைமேற்செல்லநின்றான். (௨௪) 

பருவாயமடங்கலவைஞம்படர்வரைமுழூ ths 

உருவாயவிடங்கொணாகத்தொத்தவால்குற் “fl 

தெகுவாயசிகாசோடிதெரிவனதெரியநின்றான் 

மலவாமைமு துகிற்றோல்௮அமநீதரமென மானான். (௨௮) 

மின்னெடுந்கொண்டறாளின்விக்யெசமலிஞர்ப்பத் 

தன்னெடுந்தோற்றம்வானோர்கட்புலத்தெல்லைதாவ 

வ்னெடுஞ்சுசாசோடிமயேர்திரமண்டர்தாங்கும் 

பொன்னெத் தாணின்டாசசீசிலையெனளப்பொலி மி.அுநின்னான்,() 

. மயேழீ சரப்படலமுநீதிற்௮. 

அட படலம்-௧௬-க்கு-இருவிருதீதம்-௧௦ ௪டு. 

கிஷ்கிந்தாகாண்டம்.. 
WILD | முற்றுட்பெய்ற து. 
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படலு டடவ வனா. 

அத்ய 

பம்பைட்படலம். 

அனுமட்படலம். 

மட்புக்கோட்படலம். 

மசாமரட்படலம் 

நீ அட்படலம் 

கலலீகாண்படலம் 

வாலிவதைட்படலம் 

HT AW BL oid 

கார்ீகாலட்டடலம் 

கலக தைப்படலம் 

சானைகாண்படலம் 

நாடவிட்டபடலம் 

பிலநீங்குபடலம் 
ட்டு 

அசெல்படலம் 

சட்பாதிப்படலம் 

மயேந்திப்படலம 
கி 

அச்சிட 

பக்கம், 
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டிட், தள் , 
ம் ‘ 

திருஞானசம்பத்தசவாமிகளகுது: 
பெரியபுசாணம் SS செட்ஃ௬இ டு 

தததிகுடிபுசாண்ருிிமூநுனாயும் 
திருச்கமுக்குன்றத்தலபு சா கண்ரலரு முரையும் 
திருவிரிஞ்சைததலபுசாணமுலரமுமறமாயும் 95 

Cap. முருசன்பிள்ளைத்தமி£ ல 
பழனிக்குமானற்தாதி . 

Gap: FaBAiiuGeb-HRéeQesMsuGar J 
மே. குமாகுருபதிகம் ் 

கம்பசாமாயணட-பாலகாண்டம் ” 
டி. அயோதிதியாகாஸ்டம் 

ற் ் ழூ. ஆ ணியகாண்டம் ற 
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டி. இட்டகிந்தாகாண்டம் ‘9 

ஷே. சுந்தரகாண்டம் 9 

ழை. உயத்சசாண்டம் செட்-௧இ ,, 

ஸ்ரீடதீசாமாயணம் உத் சரசாண்டம் +5 

பதார்.தீதகுணசிழ்ீதாமணிமூ...மூமுளாயும் $s 

சைவசமயவிளக்கவினாவிடை , ட் 

திருவிசைட்டாதிருஃடில்லாண்டு 

திருமூருகாற்றுப்படைமலமுமூரையு 55 

கொலைமறுசிதல்மூலமுமுமையும் » 

தமிழில் நா.றுமசாலா ச் 

பதிப்பித் ஓக்கொஸ்டுகளும்புநீத்சங்கள், 

ச௬.பிரபத்தங்கள்அடங்யெபகினோசாத்திறுமுறை ட4,சகம்-௧ 

ுமீபாகதரூலம்-௯ 000 - யாடல 9 ௬ 
பமனித்தலபுராணஞுலமுமுனாயும் ட் க 
gut een மிகளருளி யஇிருமுறை இ 45 & 

சழ்தசமூா2ீநிசுவாமிகளருளியதிரு மூறை- -&®) 99 6 

திருவிளையாடறிபுராணமுலமுமுமாயும்- செட்-கஇ , ர 
திருவாய்மொழிக்குப்பிரதிபதம் செஃ-சஇ 5 ௨, 
2.40 தசசாணடம்உட்படகற்தபுராணம் செட்-௪இ , இ 

௧௭6௦ ௦-பாடலீ, ் 

தொல்கரப்பியத்தின்மூன்ற௮ுஇகாரதீதிற்கும் 
தச்சிஞெர்க்கினியார்இளம்பூரண ர்சேனாவமை 99 fa 

யர் இவர்சள்செய் தரையுடன் -செட்-௧இ _ 

தன் னூல்விருத் திபுனா t ஜ். 
ரயுமானசுவாமிபாடல் 9 4 

ட் வாச்கீம் த 5 
@ சி 4 ம் ஸ் 

சுருவ்போரூர்சிச்நிரிமு aa




