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யுர்சகபயாமாலாமோரடியளந்ததாளுயர sae os ட He 

வெரித்ததாளின்மேல்2வதயனாட்மிநீமான்ன. yas vane * 
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சுரும்பினுமுலாயதாந்றொனிசகொணித்தமே. soe ase (Om) 

வழியெலாமடுக்களாம02 சண்மேடதாக் 
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சரூச்சுகமுக்காநம்பவி ஈசரிதாமிவ வள நீர்ப் 3 ச் (ர HEP . ‘Ce fron SLD (மவ ் நீர்ப் ௪௦௦ ae +e 

பெரு fp சமாசருட்டெபரு SOLD WILL கமையநீதேதக ழக கச்ச a 

‘ee (ட! நு ணு, அமு os மையுமாணர்நீதே 
ட்ட 

ய்ரு உ ருமமா தருங்கயஸைாயாடிற B68 io ACw. ன ர. (mD) 

esur Gur fo obetcou muy mbes a ரது see oes se 

(உகு லாவிய தரி baleen” UT aes ae vee 

ஸ் தன்மையாலவிண வர் சமெய்வி டாயகந்நி க் se 
Lod: BT ol OA iy SL by BOB hla D. aes we see (௬௧) 

LL OME HEEL HAD L-M, கவி-௫௫- 

நாட்டுச சருக்கம். 

Mod! py = IL! ste ug 1/ தததறிசிருரெனவந்த ஒர ae 9 
[அ 

சான்றவித்தடவெள்ளத்தா தறருக்கியே வங்க லு ஸ் al 
ரலி றறாட்டயராரீதீ்தருழ் உமானியோடடைந்தாச்.. 6, vee 

தோல்றுமற்றவர்தொழித்செயலிவிச்கலசசொலவாம். s+. ( 

(வேறு) 

பாம்பு சிரைப்டார்பெருக்கு, இாயப்பாச் சலீ்கொயேப்பார்சோளுடு ததத ப 

தூம்புபுதைப்பா ர்கரைமடிப்பார் தாம் BS கடிட்பார்மடையடைப்பார் 

காம்புபிணித் துமராமரங்கடனை த்தோள்க மப்டாரிடைவிரப்பார் 3 

கூம்பும்குவளைவயலிமருதச் ரர PTLD OF 6 GEOL Tm 4. (௨) 

செறர் சாமரையுங்கா விகளுஞ்சே ஓம்வால்வெண் சங்கனெமு ... 38 
நந்தாதொளிரும்வெண்டரலவிவெங்சு முவந்செரியாமத் ” * 

wy சொத்தார்கட்கைப்புனேச்டக்சோடிவரம்புசிறப்பிகிது.. .... * 

௨ டொன்னேம்டல பூட்டியமுதாம்மருகநிலமாக்கள். ... (௬] 
௬



@ pre dee mea 

(வேறு) 
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'மாதவன்பின்றொடர்ந்தோடமத்றவன் வட்டி vee 
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றதித்தபல்னிரண்டிதழ்ச்சக்கரத்தினிமே.. vee aes 

லிறுத் துளகுமரர்மூவிருவர்தோச்கினா். eee vee (௨ 

பின்னருஞ்சிறப்பெலாம்பெருத்தவத்தனோ 
ஹுவ்னருமசழ்வுடனுற்றுதோககியே.. 
Piers $F PSG Dum GoM & CSO 

மன்னரையாழ்றவும்வழுத்தலாயினால். 

aN
 fe 3 

eet ees 

Pp
 

தச்சயின்றவன்சிலைசானும்பூணுமாயிப் 

பச்சைமாறுயின் நிரிபாயலா யினீ ves . 

ரிசசையேழுலகுமோர்சிர தீதினேர்தினீம் cee tee wee 

மெச்சடேராழ்ற Avani Grom gar. 
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உதய்கள் சருக்கம். உ 

மாசறுசாசிடன்மைரந் தராயினி see pee ஜ் 

சாசறவமுகளித்தண் டங்காத் galt ஒக nee ves a 
தேசிகன் கருமம்ய, ன் நிதம்பிோடொவசை aes oes # 
விசறுகுமைகடந்தளித்கவேண்டுமம. wee wee (௨௪) 

என் நிவனே த்இனானெங்குங்கூயினா கட வல வ * 

னால றவர்யாவருமருள்கொண்டாரிலர் ப டல * 
வென்றிசொண்மாசவனிவிட்டுவாளுயிர் ச eos ந் 

தின் ஐனனவ்விடை நிகம்ந்ததோஜதுவாம். see een (௨௮) 

'வாயுவின்கஇதலைவளைக்குமாமிசை vee ove eee * 

'சேயுவின்மேனியான்சிறத்தவானவன் wee aes * 

மாயமாமுனியெதிர்தோன் நினானிவ eee ov eos %% 

னேயதலவினையெலாமெதிர்ந்ததென்னவே. ... ww. (ay 

காண்ட இமுனிவரன்சளிசிறந்திடப் aes woe eee * 
பூண்டவல்டொன்னடிடோத்திநின்றுதன் aoe ooo eee * 

ஞண்டசைச்கருமமாயடை 6 sar) par nee vee Ke 

மாண்டருசெவியுறவமங்கனானரோ. டட oe (ஈ௰) 

அன்னவனருள்புரித்தயத்தின்சாதுடை eas eee ந் 

முன்ன நீயுதெனழமுனிவனூ fF Cate vas one த 

சொன்னநந்சடையுகந்தோந்றுவமிபோற் eee vee x 

டன்னசராடெலாஞ்செவிபேபேட்டதே. ves oes (ms) 

வானவ௮சொய்யுளைவான்செவிச்கெழி வட்டு த 

சானவன்செய்தபேரரவமாமலரீத் sae pee * 

தெனவல்சங்கொலிசெய்யபா தலத் வட்ல coe Ke 

.தானவர்தம்பெருந்தானை போன்றதே. wee ae (mo) 

டினார்யாவருமுகாத்தமின்றென. ses ப க ர 
வாடினாரீமுனிவனாலவந் தசாமென bes vee ee 
Cry. @i sé56e ண்மனைக்டெ ன ரர eae So த 

கூடிஞார்மாசணக்குரவரன்பினால். பர்ரி om vee lb ee A! (க்க: 

ஹி



ny உதங்கச்சருக்சம். 

செய்திறனன்றிசேரிறி சதாம்த்திடி soe one க் 
ஹுய்திறனில்லை நீயோடியிக்குமை ககக oes த் 

வைதிகமுனிபெறவழங்குவாயென ves eee க 38 

வெய்திமாதவத்களித்திறைஞ்ச்னனரோ. se eee cee (toe) 

கொண்டனல்குழைகளைக்குருவின் காரிய seen . % 

முண்டினிமீண்தொனுறுவதெல்வண. see woe cee % 

மண்டலத்தெலறிவன மாழ்கவானவன் wes owe cae த 

கண்சென்பரிதனைக்சசிவினல்இனான். bee cee (௬௫) 

துரகமீதே.நினவ்றோற்றுமோர்கணத் vee coe tee 
தரியதற்குருவினாசிரமத்தாயிடை ree oes % 
விரைவுஉக்கொணர்ற்ததால்வேதவேதியன் ves ழ் 

wha றவிழித்தபிஏ்பரிமறைர்சசே. oes , (er) 

(Cas) 
வேதந்தவிலாரும்வியக்குமுனி bes ove oes 3 
டோதந்இக்தாயுழைபு£யெபின் eee vee eee # 

ேதந்தவிர் ற்குமைமீ ம். தவடன் vee Wee * 
பாதங்களிலிமீதுபணிர்தன னே. ன vee உ (௬௪) 

மைந்தன்றனைவாழ்த்இமடக்கொடியு soe oes ய 3 

மூர் தங்குமைகொண்டுமுசிப்பமவே eee aoe wee * 
யர் தஞ்செவியூடணியுந்றனளா eee wee 9 

ஒத்தல்கொமொழுனியாணையினுல், oe a (௬௮) 

(Gag) 
03 பொன்னடு சேர்ந் ததங்கனு eee ore cee 
(மாசநப்பணித்தனன்வயங்கசோச்யே bes eee eee ஆ 
யாசறுநின்னிசரன்பரிவ்றென wee - bee 
வோசையாத்தழுவியாங்குயிரத் தக்கூறுவான்., cee ees (௬௯) 

அழ்றவர்தம்மிலுங்கடந் தளாரினு oes ess vee ஜ் 
சற் றவாதம்மிலு தனிமிகுர்தனை ves eer ௪46 ।



6 தங்சச்சருச்கம்: 

பந்றதந்ருமைகொணர்ர் துதவச்சென்றநீ see த 

யிந்றைநாடாழ்ந்ததெனியம்டவெல்.றதனன். see nee (சற) 

அசசனுந்தேவியுமரியத ற்குமழை eee oes oes i 
பரசியேயளித்ச.தும்பாவிதக்கசன் டட டக க * 
புரைசெய்துசவர்ந்ததும்புயங்கராடுடோப் .& ட. ஆ 

வரிசையான் மீண்டிளவாறுமோதினா ன். ves bee (௪௪) 
நெறநியிடையால் செவநிமிர்ந்தவேத்தின்்மேத் ... ce see * 
செறிவிலோர்வானவன்செர்ற்துகூறினன் ee sss ப ஆ 

*முவில்கோமயந்தனைவாங்கித்துயத்துடென். ... ... see 
றுதியெவிறவ்வணந்துப்ச் துவர்தனன். oes உ. (௪௨) 

நாசர் நாட்டிடையிருதங்சைமார்கடாம் eee bee ல் 

வேகமாய்பமூலிருவிரலின்மா ற.தினா dee oes 9 

ரேகமாயாநிரண்டிதழின்வட்டமும் wee ees ம் 

டாசமாரீகுமராமூவிருவர்பற் கினார். tee eee 612 

பின்னரோர் துங்கமேற்பிரசாசமேனியான் eee ces Pm 

முன்னர்வற் சணுனொன்முதலபெத்றிக ees ves see * 

ளின்னதென்்றறிகிலேனெலன்றுபின்னருஞ் was . ச 
சொவ்னவன்றெளிவுமக்குருவுஞ்சொல்வனால், ,,, ... (ee) 
சிறுத்தவர் திமைசள்செய்வதேழ்பதே ies Lee த 

டொறுத்தனை நவ் நிதேடோத் நன்னெறி oes eee 
மறுத்தவனிர்திரனிடடல்வாரண ean ees oe 39% 

மி௮த்தகோமயமருதென்னவுன்னுவாய், 
eae (௪டு) 

புயங்க ராட்டி ருத் தவப்பூவைமார்சடாந் ove oe. ந் 
தயங்யெதாதைவிதாதையென்டவ see ses wes * 
ரியங்குகைத்தலத்தினூலிரவுமுச்சியழ் eee toe %* 
தயங்குடன்னிரண்டிசம்தாலுமாதமே, one உ. (௪௬) 
அறுவர்மைர் தீருமிரு தாறுமாகுமா eee eee eee * 
அஅதியிம்அரங்சதல்துகாசனப்பிரான் woe eee ந்



பி சருக்கம் gt ருருவம்திஷ்ச்சருக்சம் 

மஅவறுபுருடன்மால்வருணன் ேசிகன் eon ore 

பெறுபெருக்காரியம்பிடி,த்தபண்பினால். eos tes 

அமர நி பனைவழ்தளிச் தச்காத்தனர் eee eee 

குமசனேநீகுருகுமரனாயினாய் eee eee eos 

விமலமாம் நின் செயல்விள ம்பவல்லரா eee eee 

சமருதிதவத்திலெல்றருள்செய்தானரோ. gee oss 

தேசிசன்விடைதரச்டன் மீண்டுடோ 

யபாசிரமதீதிடையரேகநாள்வரை 
மாசறதவசத்தினின்மருவித்தக்சகன் wee 

பேசருக்கொரிமையைதினைத்தபின்னரும், bee 

எனக்கபசாரமங்யெற்றுவ.ங்கணன் - ves 

.றனக்கபசாரமொன் நியத்றறக்கதென் 

அனற்கருங்குருகுலமுய்யவர் தனன் ees 

were eon மசெயன்மருங்கலேடளாள். 

உதங்கச்சருக்கமுற்றிற்று. ஆட சவி௨௱௯.. 

பிருகுவங் இலஷிச்சருக்கம் 
அணக இண்டு மூவகை 

கன்னவனெதிரர் தமழையின் நிறனவமாமம் oes ees 
சொன்னசடனல்கியொர்சுடர்த்தவிசளித்தான் 
றன்னவனிருழ்தரசன்மொய்ம்பினைவியழ் த one wes 
பன்னரியவாசிகள்பகர் நீதிலுபுகன்ளான். oo oes 

(சய 

(wer 

மேதினிதனிநழ்புகமுமேன்மையும்விளக்குஞ் வடட டட ஒட்ட 

சோதிமுடியோயெனதுசொத்குருவிஓு;கசே ட 
யாதரவினா ஓுதவவன்டபொடுசொணர்த்த க one 

Car shu தழ்குமைகவர் ந தனனொருச் தன். eee 
ன்னவனியாரொனி௰ரும்டணியினத்தின். vs. vee 
மன்னே னருதச்சகன் ும்பெயர்வல ததோ oe nee 

இஞன்னஒனருக்குகமொழுச்ச்வசையல்றே; : வடட



பிருகுவங்செச்சரு£சம். ௬௩ 

உந்னெருவனஃமையொடுதீவினையுளுத்தின் 
மத்றவன ங்குலஹா வந்குடையு மா யோ 

விர்றவ னிய கரி பவிடர்க இவர்க லத்சோர் 

முத்றாமவோர்மசமுயலதி bold t (0706 (௪) 

மனன துகேட்டிபுறைமல்ன வனை தோக்இ 

யென்ன துநிசப்.ந்தசெனயாவையமிகை SGT OT 
- J), வ மி, ர் 4 > BS . 

ம்ல்ஜொளிருத முடி இன &8 wig Gai ar oor ட. 

சொலன்படிசெய்வனெனவொல்நிலி துசொல்வான். (௫) 

“ுறிவிலிமியாருதீதனடராகமதையுஸிக் 

ச கறுவியவரீசங்களேஃடி. நீஇ ar a: 2 cmp 

மறைமுரு அணரீழ்தசவமாமுவிவவென் ஒன் 

இறுநகைபரிந் ணி2யார்சகைதெரிட்பான், ள் PODSLIN 15 BILP OOS 

பிருகுவெனுமோர்முனிபுலோமையொடுபெக்தி 
ம க்் ° 

பருவியவல்வாம்பொழுஇல் மங்கைகருவா னா 

Giar cin WOO (Lp 15 0 51,0 FUG) 260 Cal FF 
தருமு. ளியகன் னனரும்புன நீளைப்பால். (எ) 

சற்றி உடயொ௫ிந்இருசெழுந்தனமிலங்கச் 

ள் ற்றுமணியாரமலர்மாலைகளெங்க$ 

குரிறமறவந் ுவழிபாட தஐகொடுத்தாண் 
மத்றவனரக்கனொருவன்கணனெதீரீந்தான். (௮) 

அங்கிமுகோக்கியிவளாருரைசெய்யென்ன 
விங்கிவனுமுல் எபடியின்புறவுரைத்தான் ° 

ப.இ ° a பத 
மங்கையிவளெல மனைவிழுல்புறவரித்தேன் 

௮ங்கமுனிவன்கசவிதூம்மணமிலசர்தான், (௯) 

இன்தள வுமன்றுராசலியானிவளை நாடிச் 
சென்றுஇிசையெய்குந்இரிந்தனனிருநீதா 
ளென்அரைசெய்தன்னவளையேந்திர னிபோஞனான் 
குல் றனையகொங்சையினள் கூயினள்சல௩8. (ஐ) 

on



௧௪ பிருகுவங்கிசச்சருக்கம், 

அ.தீதசயகாலைசனிலகசொடியசட்டிற் 
புத்திரனுதிக்தனன்வரதீ உுெிபொருந்திச் 
குசதிரனைவெற்சமு volar CRS SMA £50 or 

கத்ுமடலைப்பொடியெப்புடைகமித்தான், 

வற்தறிரு கப்பட ஓமங்கையம8/ந்தே 

சந்தம ஈஷேடிவடனா துமனைசார்ந்தாண் 

(tp! tp வியார மமெய்திமுறையாலே 

மைந்தனையெ௫ர்ம் துவகைவா ரிதியடூந்தான். 

வெக்கொிமாக்கனெடிரிமேவியவளைக்கொண் 

உங்கனமசன ற அமரும்புகல்வனக்கா 

fu கமுறவற் துவிழிமிதா நிறுமனலா மேலே 

யங் தவனையட்ட தமடுதததமுரைச்தாள். 

மேட்டபெரியோனி துளெச்தினரைம்சன் 
காடமிமெபொழுதன் தியுனையெவ்வகையித்காண்பான் 
விட்டி ஐுள நி அனையுணர்விச்தவராரொல் ரன் 
ர -ோபணித்தவடமச்சடவுளென்றாள். 

ப ( வேறு.) 
Wl முறைபுனைத்தலோமோரணன்கனலைச்£தி 

வெம்மைநீபுமா தீதவண் மைமேல?தமேல தென்னாக் 

(Bs) 

(௦௨) 

(05) 

(De) 

கொம்டைவ ல முலையைக்காட்டிக்கொடுதீதனைய; ஸூலெல்லா 
மிம்மையிற்புசிப்பைநீ சியன்றிடட னல் ௪ராபம லோ, 
வானா எ்சனமத்தமறையவல்முகதிதைநோக் சத் 
சேடினானரச்சன்சண்டூன்றேவியையிவளாரெல்ரூவ் 
பரிடினாலொருவர்கேட்பவுணர்ர் தவையேசானெஃ னித 
கூடினானரகவாழ்வென் அணாதீதுண்மைகூநினேனால், 
உல்சமூன்ற தவுமேலோருதவுல்வினைமதி நியாவு 
பிலகூறக்கண்டுதித்குஞ்சான் ௮. தானிவளுக்காக 
விலகிவேற்றவளெஃ ோதனன்றதோவிருப்பிலோர்த்தே 
& லனுமயுண்மைசொம்ே மனன் ௮சொல்சாபமீ தல். 

(26) 

(Oe) 

(Oe)



பிருகுவங்செச்சருக்சம், கடு 

அரரீமாகுனிவரீமுன்னோராயெகுரவரியாருந் 

தம தள ம parla) wD 5 5 மனி முகத்த வியாலஃ்றோ 

வி௦ல:நா9.௦ைநீயும்விசாரியா தரை தீ.சாய்சாப 
மமலவேறியனீயானாபாகையாத்டெறைசெய்தேனால். (௦௮) 

வேதியா/வைசகபோதும்விராழ் துவந்தடி.த்தபோ தங் 
கோது OT Lf & ரீநலலோர்கொள்கைகண்டி துபொறுத்தேன் 

மதினி AD ha TLILD விளம்பிலே ன ஃ்றெழுறீது 

Cer gust sores b sri GwwGure ée iit 6 Bim B GM oO « (0௯) 
6 

அவனிகடொறுமுள்ளவருங்கன.பமுறைஎருட்டிடக் 
'கவலையோடொளித் ரு நீதகாலையிலமரரசோடிப் 

பூவ.பி.பி மகம் -ள்பூசைபுசி Syed BUC oro 

தவற சயொய்த்த வ அம்றநான்றுகந்தறியச்செய்தார். (௨உ௰) 

அன்னவன் ஈனன்முல்னெய்தியவன் மனக்கவலைநீக்கி 
Cpa ன வ.ப்சாப நீரி.அயுறைப்படியெல்லாநீதுட்த தப் 

டொல்னுலஈரஇன் ம் ்சபுனித நீயாகவென்றான் 

ஐன்றுளமூய்ர் துமுன்போறீறரு£கனன் றமலின்பேரோன். (௨௪) 

அரச்சன்வந்தரிதீதசாலத்தரிவைகண்ணருவியாங்கோர் 

டெருக்குறுநதியாய்ரல்னீர்பெருகனவலரின் மேலான் 
வரததிஞலதம்கு.ராமம்வதுசரைாயெல் olen Denpasar 

புரக்கவற்துதித்தமைர்தன்சவரசனெனும்பேர்பூண்டான். (௨௨) 

அ த்தனிச்னா மரன்வேம்தனருண்மகள்சசஃனியென்பாண் 
முதிதுறம்மூரலாளைமுபங்கியோர்மகவையீ.8ரன் 
சித்தசனிசரானென்னுற் இத லுடைச்சநகப்டேரோ 

னித்தனாமுரூருவெல் Qo po Guster 6 55 sre. (௨௯) 

வந்தநன்மசனும்விசுவாவசமகள்வனப்பாமிகக 

பைந்தொடி தனை£சண்டன்பிழ்பாரியாவரைந்திருற் தான் 
விர்சைசேர்பிரமதைப்பேர்சிமன்கொடியவளையோர்தாள் 

செச்தமனாசர்9ண்டி.ச்சேயிமையுயிர் 2.றழதாள். (௨௪)



௬௭ பிருகுவங்க சச்சருக்கம். 

பொத்பினாம் குணத்தால்மிக்கபொறையினாந்புலமைதன்னாற் 

கற்பினானிகரிலா தாள்கண த்திலிமுன னிறசதல்கேட்டிச் 

சிநபரன னையானாங்குச்சென் யிர்தரிக்கலானாச் 
சொற்பலவிதங்கள்கூறிப்புவியிடைசே ரரீந்த் வியந்தான். (௨௫) 

அம்ஈனி துயரங்கண்டேயசரீரிசொல்வதானாள் 
வம் ை og t Bob ஐனாயள்விளங்கிழைக்கரு ததமீ STD 

செம்மையோடெழுவளென்னத்திருமுனிதேறிமாழுக் . 
சமெமிமொாழிப்படியேதநீதானிவளுபிபெத்றெழுநீதாள். (௨௬) 

மத்றவடனைவலாந் துவாம் நீதபின்மறையோன் முன்னாள் 

பொத்9ரறொடி.தனக்கபாயம்பு ரிநீதவட்புயங்கமெல்லாஞ் 

செற்றிடவுளத்தினுன்னிசசெங்கையிற்றதண்டொன்றேந்ட 

தீற்றவல்பணிசடம்மைநலிந் துயிர்தொலைக்கு நாளில். (௨௭) 

பற்நிடைப்டாநதசொன்றுபுறப்படமுனிவேஷே) டி. 

யெத்றுவால்கதைகைக்கொண்டேயிசை நீதன னபுயங்கதொகஇ 
யரீறகொலுயிரென் ஐஞ்சியரிகரியென அநில் றே 
மத்நி2சனுவாத்தாயெல்னமாசணமிதனைக்கூறும். (௨௮) 

பிமையொன்,.றுஞ்செய்கிலேனைப் பெருங்கதையொ.ரு.த் கொல்லு 
விமைவெரிகொலுரைத்தயென்னவேதியனிசனைச்சொல்வான் [ம் 
சமையல னதோளினாளெல்காசலிதனைமுன் சவ்வும் 
டழிசண்டுகுலக்தைமுத்றும்பாழ்படக்களைவேனென்றுல், (௨௯) 

ஒருவரோர்திமைசெய்தாலனைவரையுபாதிகாட்டல் 
குரவர்கடொழி 2லாவென்னக்ஞுலமுனிமீட்டுஞ்சொல்வான் 

வருபெரும்புகழுத்தீங்குமொருவர rob Loom sot) a 0 ey hy 

கருதருங்குலதீதிற்கெல்லாங்காட்டலேதருமமாமால். (௬2) 

ஆ.சலாலுவ்னையென் றனருங்கதைக்மெசெய்வேனெல் 

ரோதிவான்கதையெடுத்தானுத்றமாசணம றைந்து 

மாதவனுருவதாகிவர் துமுன்னிறறல்கண்டே 

யேதுன தியற்கையெல்றானிவத்கவன் மொழிவதானால். : (௬௧)



பிருகுவங் செச்சருக்கம், 

அ) ிரபாக னென்பேராங்! காரு னிபாலெய்தி 

பே ஈயா தீ வா். Siam Gwin eB நிண டப னா: »() B00) றேன் 

மாமிருமனிவ 8 Or 2 Ai om é ணமாகவெளி ஸா 

நூயனே யனது Fd fo) ரலைய நாரா ரைதஇ oi ptt. 

உளர் சமூ A! iy Dales oo! டி நாருமுனிபார் Feo காங்கில் 
2 v 6@ 

வளக். இண ee 'பமாறு2௦ .அரைத்துப்ம ae 

Cor ST றி wl Al ட... Bl SM BN, n 954 0. சாபடு நவி றி 

களங்க றவுரை 5 al ப. டட ம முர CY BB dod Lp sue a Bn (RO 

2 7 ar BB 0a) AG ள் வியரும்பொாறைசா நீகம்பண்பு 

ல ரணரூ ன ரீ *-லவியேமு, தலயாவு 

ரவி LBs Deo Gir மி TR Gh இ வடி 6 coll 

சீரணி பெரு ௦ Eded gde uy g னல ஜோ. 

Cag Oran warts Po வூயர்ர்இற் வண்ண ஞ் 

Ger ர் துபை ஈறீ பை 2 mall RECiuC ar 

WIT UB of COW 10) GOI Cin? eucr Bin6 3 Aw) avoiG w 

யேச் துதாப்சபித்தவுண்டாம்வெொலாமடி ஈறிஸ்ணம், fH 

டி! பனக துஃ்சென்றேபகர MOS ருகேட்ட 

NS wera. $F நி ப அமாவ்னிழு கில தன றுளம்வீயந்து 

on Musil Hip ral DUG WA nt alos விர கதீச்கக் 

கழிபுனலவி.னெஞ்2ே 2மரீழ்முதகாதலி ிபுடனவாட்ந்தானே, 

ஆகலாலொருவன் நீமையவ்குல தீ தனை வரீக்செல்லா 
௦ ௦ ஈ 6 ச , 

C £சல்கள்பரியுமெல் அதொடித்தமாதவனை (2 நாக்கி 
5 9 ர 9 Ye 

GaGurrG WF 361 eat MEO LUM மிர Ont சகசாப 
து ர ௩ J ச் ? 

மேதுகாரணத்தாலெல்றாளிராசன் மாதவவிசைப்பால், 

பிருகுவ௩செச்சருச்சமுந்திற்று. அ கவி.௨௱௪௬, 

ne 

(௬௨) 

(om) 

(௪௪) 

(௬௫) 

(௧௪) 

(௩௭)



௩௮ காருடச்சருக்கம் 
i 6-9 a—— 

கருதரிகரியமரிசிதருங்கலைவன்முனிவன்காசிபனார் 
இருவிற்பொலிசே ஈவியர்விநதைஇகம் கத் தருவையெலும்பேரா 

ரிருவரீமகப்பெத் றெரிச் திவொரிருந் தேதவச்சையிமைத் இட லுஞ் 
சுருவதீ திடன்வநீதவர்கணவல்ரற்திறில ன்னா அயர igs. (௪) 

மாதரோடி.படிசொழு தாரீவருமாமுனியுமருள்புரிர்து 
காதன் மட வீவேண்டெவனசமநிலளித் துமென: ப்பணித்தாகீ 

Ca சமூனிே wud) iF ம்பு தலவர்விலக்கற் ஈருமாறர்றலர இச் 

சாசமுறச் செய் எளியெல்முடவஞ்சேரிலிர சையெஞுநீதக்காள். (௨) 
சருதற்தரியவெமிலுடையசமம்கத் தருவையெனும்பெயராள் 
டொருவற்றவராய் நாற்றைற்துபுதல்வரபெறவேண்டினனெ ௫ 

ளிருவரகீகுள தீரினபி௰தங்களிசைச்கும்படியேசருத்தான 
மருளிதீதவதீதின் ரு மலிடையடைநீதானருமாமறையோனே. ' (௬) 
காலம்பலவுங்கருள்சு மத் துசனிவாய்மடவாரிருவோரும் 

டாலருக்கும் இிறனன் நிப்பயி லுங்காலையோர்தின த.இ 

லேலுமொருக்இிநூத்றைர் தமேனையவளோரிரண் மிமெழித் 

சா இபிறத்தவண் டங்கடம்மையளித்தாரீதவமிக்கார். (௪) 

வறந்சவண்டநீதனைப்பரிக துவைத்தேபயிலுஞ்சிலதாளிற் 
கந். சங்கமற்கத் துருவைதருக்கமஞ்சூலண்டமுகையவிழ்ச் து 

முர்.து2௪ டல் நிறலனந்த க்முதறிறக்சகன்வாசுமுதலா 

மைதீதர நூற் ௮ ரால்வருமோர்பூகளுமுஇச்தார்மனங்குளிச. (௫) 

ஒருவர்ககொருவர்சலைகள்பயினறுவற்தாரணங்கண்முழுதோர்த்_து 
திருவிழசிறர் தடயின் திமிநாட்டெரிலைவிரதை டொ௮த்திலளாம்க் 

கருதிககரு மெனதொர் இகவர்ந்தோரண் டநீதனைப்புடைத்தாண் 
முருகிற்கறந்ததிருமேவிமுடவஷொருவனுடுத்தானே. (௬) 

தாயைதோச்கியுடன்முழுதுந்தான் வத்தெய்தாமுன்னாச ப 
நீபிவ்வண்டம்பிதிர் ததனையானின்னாமுடவனாயினனாத 
சாபுமுனலுதங்கையர்ச்கேதாதியாடத்தொழிலபரியென் 
மேயவின்ருடனைச்சபித்சாவிருதாளின் தியெழுத்தோனே,. (௪)



சார்ருடச்சரு சம், 

நூங்இநடகஇயுயிர்த் தயிர்த து ராணு ர் துயருந்தனையலை “us 

௬௯ 

வொடுக்செசோருந்தனிப்பாவையணர்வையணாற்தாங் கருளெய்இ 

ped டையாடனச்சேவ 9னொய்தினா £திபி னி ியய் தங் 

கடுங்: ட்காளையாற்சாபங்கடதிடு/யவ வுங்கமை தீத ரானே, 

அ்சமதகனா ல்வேறொ அறுமறையாஇருந்தாளச்குமர ன் 
(௮) 

ஓ e ® 

O) nr Oe YL லானரு ணனெனச் கொண்டபெயசான மினசரத்ரூப் 
" + a o > ஓ o 9 6 ர 

பாமைட்பூர விதிதேர்தாண்டப்பாகனாஇப்படரித்தபி SOT TS 

பொய்ச்சவிவடயாடனியண் டம்புர ந்தேயிருக்குமமையக்தில், (௯) 

(வேு.) 

தமர வலையைச்கடைவஅிதரித்திமையவரீகள் 
கமலன்மா ன்முகலோருடவ்கரைத்தவட்பொழுூற் 

சி.பயமந்தரங்கொணரீம்திடி.ந்செய் துயுத௮ மென் 

ற:௦லனோ னெனமரர்தெ LOD Kol Hg BOT. 

அன்னவாறுசேட்டனழ்கலுமாயிரம்பதிஜனென் 

ஜென்னுமோசனையுயரீச் சியுமகலமு மெல் மே ற 

ட னுமந்தரம்வேருடன்பநதிசி துடற்பரித்தான் 

மன்னிபாவருமசழ்த்தனர்புயவலி௦தித2த. 

மற்சசய்ொணர்த்திளமஇவருந்தறிநாட்டி 

மர்.துவாசுசெயிடுமனப்பிலித்தனர்மறையாறி 

கட்கு ரஞி சிசறிகானவரவானவர2த Ir vi aD 

சிர் தவாரிதகடைதீசனர்சென் ற துசிலதாள். 

வாகிப் பெயர்ப்பாந் சளுந்தன் லுடல்வருந்தி 

யா ச௮ம்படிவெவ்விடமுமிழ்ந்ததா லதனாற் 

பூசுரன் முதற்கடவுளர்புசாரியை நினை ந்தா 

ர்சன்வத்தருங்கால முண் ேகனைவிப்டால். 

ஓரிர்தேவர்கண்மனமூழ்ந் துவகையாலணைத்து 

தாரிம்பாத்கடன்மீள வுங்கடைந் தனர் தவைதர் 

பீ£மிறும்பெருங்கபிலையு நிதிகளும்பிறவு 
தீமொமலர்மங்சைபுழேசமங்சையரு ம். 

(2) 

(04) 

(ae) 

(Dm) 

(௦௪)



wD காருடச்சருச்சம், 

ட தமராசமாமணியுமோர்பரியமைநீதருவும் 
தணு. ் ப உ விதவை Ep sal! ரப சரூபொ ளுஙி 

் உ ௩ ் டி 2 ’ 2 ணி எய் இியபுி 2 னர்ன்ன (LOE (IPG tt oo LO 

பு. தமமைக2மம் மாயவ நியாபபுலவோர். (69) 

இரசிமார COVED ராஎனல்சபிலையமானுத் 

ATID OG காதி Air ein ஈவியசுராக 

Gt go © go), & Beh SFM DLS OIG AS அவந்தன் 

Qodlroa seer gyre 8« A gl oy p's w rr, (0௬) 
ஏனைய ரீரளுக்கேனையமம் சையர்பிறவு நீ 
தானளித்கி௦ றண்ணமகத்தினை நோக 
வானவர்ககளித்கவுஈ );வஞானை செய்வான் 
ற சனொலிதீஜிிபடலையரீ தமாயவல் ந் ற. (War) 

மாயமோகனிபுருச்கொரிமாயவனடைநீ து 
தியதானவர்தங்களைமயக்கியேசிறர்த 
தூயவானவர்கமக்ுமுசளித்தனபொல்லைதீ 
தேயுதேோர்விடவிச r@GqtCc Gay He si ses, (0௮) 

2 5 a “ 

அரக்கர்மத்றவர்வா னவருருவினெடடைந் த 
° ப © © GN திரைத்தநல்லமுேழ்தியே துட்ததீட நெடியோன் 

சரைதீதமாம( ம் இர வவாயமையா றஉண்டு 
9 . , 6 5) க ர சிரத்தைநீ னல் செக்கையித்சட்வெஞ்செ ஓத. (Ws) 

அமுதற்தொட டபேராதீறலாலருத்தவமியததி 
விமலனாலவரம் பற்னைர்வி துவொடுக ரை 
ப்மிழுமுண்ணு மன் அரைப்பதீவ்வியறசையா லும்பர் 

தமதவாவற பருகினரீதண்ணமுசம்மா, (2.0) 

வளத் இகழ் ஏரகடவுளர்மாமஇிஃ்வோடுட் 
விளங்குயொற்கு ட திரப்பியவேலைத லலமுதைக் 
எ ளங்வறக்ககன ச டைகரவல்செய் துலக 
மள ற்தவிண ணவனுடனிவராங்குறுமளவில், (உ௪)



காருடச்சரு£ சம், 

'எகு9தீ தானவரருதமுண்டி௰ர் தயரொய்தி 

வஞ்டிச்தாவ் நிருமாலெனப்பெருஞ்ச மரீமலைந்தார் 

கஞ்சத்சேமலர்க்கடவுளு ங்கண்ணனுங்கன ன் று 

டஞ்சித்ருனெரிபரிவதொத்தவர்கெடப்படுத்தா ரீ, 

இறநீததானவான் நிமற்திரு ழீ தவர்பில த்தி 

னுறைமதுவாடியாங்குயிர்த துபிர் திரு ந தனரிப்பாத் 

$3 0B Gain em alii மாலமுதலாதயோரீத ரண்டு 

மறைர் துததிதமஇருக்தைபோ யடைந்தன ர்மன்் னோ, 

மெச்சயிச்சுவரியமுள 2வள்விநாயக சுப் 

,ப்சசையிசசவரிட்டெயரப்பண்ணவனளித்த 

peg tle eon ஈற்கடலிமருங்கிடை நவனு9எய் 

யச்சயிச்சிரவப்பயிலவுந்றதாலொருநதாள். 

பசசையங்கொடேர்ப்பாகனையீன் றறடங்கொடிய 

த்்சணிர்க ராகங்களை ரல்யெமா gi 
மச்சை சொண்வொரிதிமருங்கெய்தியஞான்று 

மச மையொன்திலாப்பரிதனைதோக்யேவகுப்பாரீ. 

வின தைச த்தமெட்வெண்டரியீமிதனவிளம்ப 
வவிதை மத்றவள்வாற்புறங்கறுத் துளதெல்றா 

ளினி௫ 32௫. றதவடா தியாய்வெ௮ றவட்சேவத் 
றனியியற்று சறகுமென FE Choren pA. 

காண்டும்வாவெனச்செல் ஜனர்கத் துருப்பெயராண் 
மீண்டிநாளையேநோச்கு தமிள் கெனமொழிய 
மாண்டமங௰்கையவ்விரகனையுணர்த்திலண்மடங்த 

நிண்யோந்ததம்மிருகமைபோயிருச்தனர்தெறியால், 

தனதுமைந்தரைவரவமைத்திவையெலாஞ்சாநீநி 
வினசைதோத்றியால்வெல் நிடவென்பரி தனியாத ப 

மக 

ws 

(௨௨) 

(௨) 

(௨௪) 

‘2. ௬) 

(௨௪)



rt காருடச்சருச்சம். 

புனிசநீஃமையத் தவிர்புசல்வர்சாளெல் ரண் 

மனது தண்ணெனமைந்தர்சளுமா த்திடலானார். 

இழைத்ச இிவினையாரைவிட்டளெதினிநீதி 

பிழைத்திழைக்கலாட்பிழைபுரித் தட்யுமாறள தோ 
டழிச்குடன்படோம்படுலும்பயச்ததாப்மாட்டோ 
வழக்கலாதியற் நிவெதென்் ஜெருசொலால்மறுத்தா ர், 

நகத்தைதேரிணையிள முலை நீ சனருரைகேட் 

டகதீதிலவெஞ்செமருற் துயர்தருமெனவதியாள் 
செகதீதையாள்செனமேசெயஃசெய்தி$செக்.தீ 
மகத்தின்மாப்கநீிரொென்றுதவ்மைந்தரைச்சபித்தாள். 

ஷன் னசாபதீ துக்கஞ்சியேயருங் ஈருநாக 

முன்னி யொன்அபோய்வெம் -ரிவா இளைமுனையின் 
மன்னிதின் ஐ தமற்றநாள்விரரையைவென்று 

(௨௮) 

(௨௯) 

(mi) 

சொல்னசொ த்ட்டித்தாதியாய்த்தொழில்செயக்கொண்டாரள். (௬௧) 
(வேழு.) 

சொற்பமுஅறாசவசை தோகைதொழில்செய்தா 
ணற்பருஉ Dil we EH ToT a] ST LM 

மநீபுருவமின்னனையளித்ததனியண்ட 
முற்பவமணைந் துமசனுண்மையிலுதித்தான். 

௮ஞ்டஇுறையுமெண்ணரியவாத்ற ஓமுடைத்தே 

செஞ்சடமான தீதகையசெம்மலவெளிவழ்தான் 
வஞ்சசவரக்கனெ திர்வண்ட திய லூடே 

யஞ்சிடவுதித்ச,தரசிங்சமெனலானான். 

வானளவுயர்நீ துசிறைவிசிம ழ்வோடு 

மானிலமடைரீ த தனைமீன்றமடமங்கை 

தேனுலவுமாமலரீசெட்€தடி பணிந்தான் 
மானனைமனத்ல்மகழ்வாரினிவகுப்போர். 

(௬௨) 

(om) 

(௬௪)



சாருடசீசரு£சம், 

சண்சளினடங்கரியசாத்திரவனப்பும் 

விண்சளியுறும்புபவிலங்கலைடதோக்கி 

மண்களியருநீதழியைமா லு. நிதைநீராள் 
டெண்களிலுைச்சரியபெத் நியையடைத்தாள்; 

தாதிதருமைந்தலுயர் தன் றனையரு a5 

போதுதருமேவலகள்புரிழ்திகெவெல்மீற 

மாதுமதிகத் துருவைசொலலவயலை ஈந்த 
னீழிவமுவானவர்சைத்ததொழினேர்ந்தான், 

தாட்பலகமிழ் தபினரீநம்பிசனை ய்.னரு 
டாட்சமல 2மத்திபிவர் தங்கள்வயமாட்தா 

'மாட்படுமியத்கைமுறையன்னையமையெலிரு.4 

வாட்கண்முதனாண்டு தையனை தீதையும்வரு2 தாள், 

Cat Rar nips அவிரகிக்குவருமைந்தர் 
pre BR voor 8 m ஊண்புடனிருச்தி 

வாட்டமுறவெம்பரிசமண்டலமடைதீதான் 

சாட்டுமரவங்கள்க ஈறிச்கனலில்வேவ. 

Huts Rak doy Awe pf Pe gente tow 

யுயர்ர்தவ௫ருணன்பதமுளநீகனினினை ந்தே 
சயழ் துசெபமாயினணலத்சரு கண்மாரி 
வியறந்தவன்வழல்கமெலிவதறவரொழுர்தார், 
௮த்சசையபோதமவள ச்சமிலளாஇ 

யு.த்தமனை 2யவல்சொளவோர்தினமிருர்சே 
கத்துருவைமைந்தரொுத்க ஓுமணெல்லும் 

வித்தகசெ திக்குமானோர்விரகுரைத்தான். 

, எதுபொருள்வே ண்டினுமிமைப்பளவிலும்பாத 
கோதறவுரைத்சபடிகொண்டுதவுனெறேன் 

ரூதியெனவேவல்புரிதாயிட/சவிர்க்க 

வாதரவினீர்மன திலன்புறுமினெல்றான். 

டு) 

(௬௬) 

(me) 

(௩௮) 

(௧௯) 

(௪9) 

(௪௪)



ve காருடச்சருக்சம், 

கத்துருவை த: சிறுவர் சந்கைகள்களிகீே 

எச்தமுவ பு, க்கமு.துஅபிக்வரு- ள்வாயே 

Mb Goris Jo துமுமேவலெனவயோத 

வித்தகனிமை ந் துவிநதைக்காரனாவற் தரன். 

(Ba) 
தந்தையெக்குளான்றனக்கினிபுண்டி. 2 பதுலாத்தி 

92 இரன்பதிக் SLR HAO Lp’) 5b 6 B bg 

மூநற்துநின்குறைமுடிப்பனென் LOT SS Nap hsm 

கற்தமாமலர்ச்குமுலினாள்கருணைபூத்கன வே. 

கந்தமாதனவிலங்கலிலுந்தையார்களிவான் 

DELI DE றவமா ற்ற்னவ்வாரித் முனையித 

டந்த வடரெண்ணிறந்தவரீபயி ஒவர்பருகி 

யநீதநல்லமுதேநீதுவாவென வருளளித்தே, 

பின் ுமோதுவாண் மைர ததிபெருற்பசிய சனா 
OF oo FE wan Leb SLL Li 612 6D LIA) THET's மாறி 
டன்னிநீக்கெனப்ட,னித்தன டெரிவதெப்படியென் 

ஏூன்னநெஞ்சிஃடயழறருழுணர்ந்தகந்றெல் றாள். 

கேட்டுமைந்தனுந்தாயருள்சொண்டவண் ட்டி. 
நீட்டுதியராவி முங்கெ ளெஞ்சடைப்புமுக்கங் 

காட்டுவேதியமெ னாருவனைகண்மிநீகடிதன் 

மீட்வொவெனமீண்டனல் விளங்கபையோடிம், 

ஏனையோர்களைவிழுங்கியும்பசிதணிந்திலதாந் 

ோனமைந்த ஓம்புணரியிமனோ்புடையி ருற்கு 

ஞானவேதியர்ந ற்றவமிழைத்தனி IGE LS 
தானமாகியெகத்தமாதனர்தனித்சார்ந்தான், 

சாருடச்சருச்சமுத்தி் ௮, ஆ she meds. 

(௪௨) 

(en) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௭



கத்தமாதனச்சருக்கம், 
ated! 

கட்படிகா த் தருங்கணிபுமாழையும் 

விட்பரிமோங்குபர்காரம் வெயகிற் 

பட்பரெருககைமக்காரம் பூலையா 

ருஃடடுருக்கண்மாலொத்தசைர் தவே. 

கொன்றையுமரவருந் & ala, Hoon s 

துவ்றுநீடமுவியஞ்சனைகொள்சங்கையு 
vo! ச் ‘5 a Bs லாரி A Jha லவை 

மான்றலரூ 2௪ ட்சடைவயானைமாலு2ம. 
. 
BK SIO valenn We LL HSN vy, tin AON 

கற்க நீ (ஷா ரியலாச்னையில வாட ளே 

முந்துவான வரல்்ெலி முதன் ar மமிச்குய 
FF iy J ol af Aearn uD) முமேரி (7,8 in. 

கரிகளுப்பிடிசளும்கல்று ம்வெஞ்சின 
வரி Riot சள டவிரும்பா Bo) vir 

POS Gi! OT WB ORG முழ ர: 

பரிசுளு மான்௧ளுஃபயி்லாயுமே. 

@therds னறுகண்டுமு a&) 10 ara ரி 

யஞ்ச யல முமைவிதசாகல் ற்டாதாம் 
Athol iW SFM I Qa wears 
eh wen Gs வெலாந் தனு? Glo pero. 

மயிலிலஞ்சாயலஞ்சசங்கள்வாப்மொழி 

குயிலுடைவண் சுர ங்கு நிஞ்சிதங்கெ 
, வெயிலுமிம்பூன் மிளா! வெறுப்பதாவ ஐ 

‘ 0 ் ° Cywer ie Gale கயவாழமுறுவலபூப்பதே.' 

மஞ்சுடைச்சகணங்களு, நாசுணங்கருநஞ் 

, சஞ்சரிச் றஉ்டொசசாரலில்லையா 

De. 

€@ 

(௪) 

(6)



௫௬ ஈற்தமாதனசச்சருக்கம். 

னஞ்சணிவிழியிணைமறவர்நங்சைமாம். 
பஞ்சழ.ச சுவடிலாப்பாறை.பில்லையே. 

லா மழமுங்சோபமுக்களிப்பும்வாட்டமு 

Grovocin உகரண்பரி அதனினுத ॥டொறு 

மோமமும்வேள்வியுமுயருமாகுதித் 

தூமமு: பா சவரீசூழூசிலங்குமே. 

வாரணசவவோசையம்வயங்குடொல் சொழி 

நீரணவோசையுதெ றிபுலப்படு 
மாரணவோசையுமதிரீர்தொலிதததாற் 
காரணமுனிவர்வாம்கந்தமாதனம். 

ஆங்கிவ லு௫யேயந்தமால்வரைப் 
டாங்கெலாருணர்த்தபின்பயந்த த. ததையாரீ 

தாங்கெபெருழ்சவச் சாலையெய்தியே 

பூங்கழல்பணிர் தன ன்யபொருவின்மைந்தனே. 

வருகையின் முன்னரோமைத் தல்றன்வலி 
பெருகிமொறெலாம்பெயர்த்த நிர் தவ 

விருகையா்றழுவியாங்கினியவாசிசொதி 
அருஇனான்சித்சையுமுடலுமாமூனி. 

வற்தவாறனை த் துமம்மாமுனிக்வென் 

எ. ந்தையார்ந்திடும்படி செப்பிநிந்ற து 

பத்தணன்வா ழ்தீதிமல்லமு துவவ்வியே 

யந்திமீண் டிடவரமுதவினானசோ. 
மைந்தநீடோ இயெல்றுரைப்பமத்றவன் 
ஜெத்தியிற்சுமம்பசி தரப்பவேண்டுமென் 
ஐழ்திவான தஇிணையாக்கைதாங்யெ 

வெத்திறத்றாக்யென்விளம்பிட்டோ 2நிஞன், 
(வே.௮.) 

அதசமைச்தனுக்கருண்முனிபுக ஓவானையா 
வததமாலபு£மவா மும்விசவாவசப்பெயரோ 

(௪) 

(௮) 

(௯) 

(®) 

௮ 

(0௨) 

(கே



கந்தமாசனச்சருக்கம், 

னந் சணளணுண்டருநிதியஎ ட்பறப்படைத்2 

இழ்தைதான்களிகூ॥ழ் நிடதீதிருவினிற்சிற்தால். 

Boor Lies rr ஈனஃ இள alae Lr fp Mayen tor & 

தன துபேரினை த்தாங்வேனொல்றம் முனை வண a 

யென பாகி றளித்தியள்ளனமிவலாமெள்னக் 

அனமினுஞ்சுரிண்ணிஞன்கவிடடனைமுனிழ்தான். 

௮ரியொலிதீதிடிம ச சீசுவட்டானையாம் ப்புவியிற் 

திரி வென் திளயோன் ரனைச்சபித்த ஓுஞ்€ திட் 

டெரியகூருமமாகிநீ பெயருரியெஃறே 
் புரியந்தம்முனை ச்சபிச்சனலபுவியெலாமுண ச. 

அ.றியோ சனையகலமற் நிரட்டியா ங்சூயர்ச்சி 
வீ தியானையாய்ப்படர்ந்தன.பபிலனைவன் வேதங் 

கூறுமுன்னவன்கூருமறல் ஓருத்தாங்கி 

யாறுமூன்றுமாமியோசனையளவையினமரீத் தான். 

இருவாவே௱ருவெய்தியும்வயிசம்விட்டிலராய்ப் 

பொரு அதில் ஐனர்புணரியினஞப்பணில தனான 

மருவு.பிரத்தொகையாவழும்வருற்தியகஸ்டாய் 
வெருவல்செல்றுநீவிழுங்கவர்தமையெனப்பணித்தான். 

சொன்னவாசசங்கேட்டனன்மடப்.ந்தனன்றொழுதான் 

பன்ன காஎனவயிரியாகாயமே்ட.ர்ந்.தான் 
பவனுவாரிதியிடையிருவல் ஓயிர் தனை க்கண் 

மே்னுமுலினரிற்கானகத்தறைந் தகொண்டுயரீந் தால்... 

விண்ணளாவுமோர்வட தருசனைமில மேவி 
் யண்ணறங்கலுமப்பெருஞ்சாகைசாங்லெதாய்ப் 
டண்ணமைர்கநூறியோசனைப்பாப்புடலிமுதிற் து 

மண் ணிலவீழ்தல்கண்டஞ்சினலிமாமுனவிமைத்தன். 

வல்குலங்களினள வுடைவாலலெலியாக 

.உல்கயேதவம்டயிம்நியகலன்மைசண்டானோ 

(6௪) 

(2@) 

(Oar) 

(Oar)



௪௮ கற்தமாதனச்சருக்ஃம். 

ட க 0) ) ச ட்டி (2 

மங்குமா௫யி [லீ 0! FIT ED fb OLIGO LD BOT Liam! சுதா 2 ) 
New மென் 

6 ௦ [2] ப்ப ° 
hadite) do MILI LY & 2 OD 0 Jb & GOT 00! LI COST GL tL ௦்ய ச நி. 

வலக கயானைப LO) a) BL! (HUD BB Co Ly 

Lad eb CO ஙமிடா ஈறைநீறு சகொண்டிடாருபடை நிமிட்டது 

(Hae & வ படா மாவி ol + n Diie Bare ty னை வியிவார 

60) DEBE G SDM SSO ணு ம வில கலை ண எரி. 

சற் நைக னிரு “ரள. விரி vel ig 02 (2a 

யிந்தவால ரோ! ihe aya al Fala Corl Gor ar up 

Qh oa! LA h oho sda GOT, Lf oO IT 

முழ்து வலி பிமாவவிடத அநத ணை. 

அித நபாங்கரினுகரத் VLD. a ருயிர்தீ பிசானா5்கள் 

கெ நிதகஜிவினை கடம் ம ஈறடை நடன சண்மை 

ப 06.5 5 pcos நிய 1h (oN) யெ. ன யய TOD & 

விழித்தமாதவா Hip NG w eines ணனைவியந்தரா. 

எ௮றுரை கஜுளமை ந்னு ஒயுமிரரகி 

வென் திமி bray ad B ov chun & tor aD ௭னி 

சென் நிடதீதருயு ௩ கொடுசசங்கரமட்ொசா 
னவறுமர்றவரிமைத்தனைவா ம. தீதுவி; ட்க்ன் ரூர், 

நானி ல சிசடைபிக்கீரிச்கொருடடை ர விதிர் 
மாலவிடஈூரியுள,௮ வடச்சினைவி௫க.து 

மாழை dee Mine. 1 விருழ்துற்தவை OLS 

போனக ச எனைப்புசித்துநீவியலீ நனலீ ப.ிதன் 

( வேறு.) 

அன்ன செய்ப னெ எனாவருற் "ற vel பினசேயன் 

மன og, Ai ovo $F oy hi wt peter onus BEB 
பொ ) oo NE LOL eres DL & i GJ 30 bud) gp) ig s 
தன்னெப்ரொருவரிலீ திப்பசபெலார்தணி। துமிண்டான். 

eel © > Ege 

சற்தமாதனச்சரும்சமு2றி2 ௮, ஐ 2-சவி,௩ரஉ௰. 

(௨௭)



அமிர்தங்கொணர்ந்தசருக்கம், ௪ 

மதச் ஈமரவினையுமாத்றன்மாற்றருமியற்சைபூண்ட 
சசத்தொருசமடமென்னு£காத்திரவரையர் தட்ச 

விசதீதறுசாதையோமி்4ிநதையைநதினை ர் துவிண் 2ணுூர் 

LS SADC Gai Gov cH AN DG FO oc HH. aif Boor. (௪) 

பன்னகவயிரியர் தப்பதியிடையணாமுலீன ந் 

வ்னிமித்தங்கள்கண்டேசுரரீபஇி 9வருவியாங்கு ப 

- பொல்னெலும்பெரியோல்றன்னைப்புசம்நடிருகரங்சள்கூப்பி 

யெஃனிழபுசகதியெலறானி துவெலாமுணர்ந் துலாப்பால்... (௨) 

கேட்டி நீமசத்திலவேற்:2 ;சேடில்கா சிபனார்தந்த 

தா ட்ம்ணைவயினதெய.3ர௫ப்குறையகம்அமாறு 

நீட்டிபேராந்றலோடுநிம்ரீந் நிருசிறகூவிசி 
தாட்டிடையடைந்தானின்னானலியலாந்தகையனன்ருல், (௬) 

L 8 sapols DS giSem நிபுகுந்ுகதீ தருவை $ர்.து 

வித்தகத்தாய்த ன்னேவலவிலச்குவாவமேவுகின் ௫ 

னெத்தகையோர்க்குங்கூடாவிபக்தொடுபலைர்தகூரு 

மத்சையுமயின்றால மேருவமாயையும திச்சலாதால். (௪) 

ம.றநீதனையையநீமு:மாமுனிகா சிபற்தே 

யறந்தருபுதல்வன் வேண்டியருமகம்புரியதாளித 
சிறர்சரதெய்சமிதையோறிசில சிபொருடரீ டாங்க 

ருறைந்தனையயனையா திபும்பரு ம்யானுமுந்றொம். (ட) 

அன்ன சாலையினங்குட்டத் தாச்கையர்வாலூல்லியரீ 

மன் லு கம்முட ஓக்சேெந்தசமிதையுமந்றுங்கொண்டி 

தன்ணினரதனைதோக்கிரகைத தனை துனியொறாம » 
லின்னமாமுனிவர்கண்டுசீறியொன்றெற்தி துவா த்தார். (4) 

சாசிபன்றனக்கு ச்தோத்றுங்கால்முளைகடவுளோர்கட் 

சேசறவிளங்ரெண்டாமிற்திரனாகவென்றே 
Om



Go அமிர்தங்கொணர்ந்தசருக்கம். 

பே௫ில்லவிகடந்தபெற்திசண்டவரையேத்தி 
வா௪வமறுகிறின் ேேமாறி.றுமெல் பிழையையெலீறும். (௭) 

மாதவாமனமீிரங்கிவழ்தடு pea) ear 

யே தீறிர்பமவைசெலலாமிழ்திரனா 5வெ. பற 

மூயாதுனரன்னபான்ை மக்கு நிதசயனிவனெகண்ட ரப் 

கோதிலானவருதறலனாற்மி காமிஞ்சமரவிளை த திண்ணம், (௮) 

த மர்புரிர்சே டா தந்தண்ணமுினை றஞ்செங்கை 
விடித்திடல்சர தமிநீகவிம்மிதமகற்கேயென்றா 

னித சறலவியாம'மென்னுமாரியனமரர்வேந்தன் 

சடித்தவாண்முகத்தனாஇிக்காண் குவன்சவர்தெ லவ்றான். (௯) 

தலலபுத்தமு துகாக்கூறலனுடைக்காவலாளர் 

வல்லவர் தம்மைக்கூவிவருவனதெரிய& க. நி 

யொலலையிற்காவலாச்8யும்பருமியகீசர்தாமுஞ் 

De ag) 60/77 ருமுடோலத்தெமழிச்தி... விருத்தானன்றே. (6) 

(வேு.) 
மாமுந்குலமியங்குதலொழிழ் தமுசமா தியட்டதிசையுஞ்சி ஈறி 

டராந் துகுகை, நாமநற்பிலமடைற்தன இிசைச்சக£ரட praclo Gn 

யர்கின் றனபெருநத்திறல்கொ, ளேமெ வற்புடையருக்குவடொடிர்.து 
சடலேமினுக்குமயலின்புடைவிழுத்தன தண்) வாமதற்புணரிபொ 

ங்யெலைசெல்றமரர்மாதர்பொற்றுனெனைத்நிட வெறிந்துளதரோ. 

பூமிபட்டதிமை யெங்கணுதெடுங்கரிகள் பூளைட்ட்டபடியம்புவி 

.மன்றந் துவளை.யாழிபஃட்டபெயர்வண்டகரிகுலைநீ துரசராகுலச்சலஇ 

கண்டி டவியங்கியொளிர்,மாமைபட்டபுவிமயங்கனு ரடுங்கியயர்மா 
மறைப்பிரமனுங்கடையுசஞ்செய்படெரு, மூழிபட்... துகொலெ௮௮. 

தளரும்படியினோ தைமிக்கச இழல் சிறகசைற்தபொ முதே. (0௨) 

வாயுவுட்சவருசெய்சஏருமஞ்சவடவானலக்கனலவித்திடவடு் che 

மனு, மேயவெத்றிமதியரதலையிறைஞ்சவுயரோசி Hines on Gif 
திடவெழிர்த் தமர், நா Les GH Adee GU. LO rai ள எ வினாகருட்டு



ஹுமிர்தய்கொணரீத சசருக்கம். 

யடஃவெஞ்சினமிகுந் சமுனி, சேயினைட்படை வளைம் தரும்ம் 

டெர்து சிற ற்சமாபுரிந்தனரருற்நிறறகொடே. (யு) 

(Cai) 
மருவினாற்சிலரீவண்சதையாத்சில 

(இ (Le a wo peak year peer 

G4 (Lp) (0 5 F a9 "கூரயகணைமாரிசள் 

பெ! வினா பசில12பார்புரிற்தாசரோ, (De) 

coraias துவளைந் டவேமன 

Gaasolins இய்வியஃ ஈியாளனும் 

டாகவ ல் உலறைவானி பரப்பிமய 

மேசமெலஃ னவிரைததுராயி, 9. (௫) 

சொட்டவால்கணைசூலங்கடோமசம் 

டட ஜொற் துபரிம்சிபொடிடானவா 

லடடதிககிெனஇபரிரிழ்தனா 

பட்டிலாவவனவண்சுறை௰மா 2 தினால், (0௬) 

செ உ நிசைதகணி_ேேவருமேறத்நினை 

நிற ஈககஇனிருபரு ௩ டபூறம் 

Cr au arr of பயண் மாவிபாகரராஇியோர் 

Qed ma? ,சசறகசைததானரோ. (Oa) 

ஒருவர் போமிடமொருவருணர்ந்திலார் 
செருவி ளினறலானிம் யா 2னரின் 
மருவு லலமு தமத 8 (yp ba 4) 6 

QumnAo» sam Cute Berea Grr. (Dy) 

Hos porous $e suo soc 
Glo 6 5D IG p.b (our o61 ayo) ₹றிற்கதால் 

வறந்சவேதயல மந்சனுணாந் தபேர 
US) b வான உ வரிழ்டிதய் சினா 4. (0௯)



டு௨ அமிரீதங்சொணாத்தசருச்சம். 

a) Ds ஈ2பாதிவில் வேலைகளே மினா 

லடுக் - ஒழியனலையவிதீதல்போன் 

டித். 4 ரர மா நினமீளவுநீ 

2 டித்தசாங்கொருசச்சரமென்பவே, 

சேமரூ Gh oe திழ் தள தெள்ளமு 

G siceR'4 sane $ FOLLY 

வாமரூபமொகெ௫வயங்்£னுச் 

காமரு ஜெ5டர்தன னாழியை. 

Cla 3A 2யாடமுததீதிடைமேவலு 

முதிறசாலிரண் ரிச்தமவாளராச் 

னற்ற்றி? தருகெய்தருந்தொல்மையைச் 

கந்றவம்கஸ் மிகண்டுவந்தானரோ. 

உசகமங்கெண்டுந் தலைவா லற 

விர௨ற்சாலிலமிதித் தக ழிசீதபின் 
சரதமிச்குளதாமாரைமாலையாவ் 

கரதலத்சமுதேற்டுக்களித்தனன். 

மீண்வொனின் மிளிர்த்சவனேசலும் 
பூண்டவிர்தினெட்திப்பொறுத்திலன் 
ரண் டினன்வயிரம் சனைத்தோல றலைதீ 
திண்டியோர்பொழற்சிறைமயிரட்டதே, 

அனையகாலையிலண்ணலுக்கோ துவா 

னினைவிலாசெனைநீவந்சடர்த்தணை 
முனைவனத் யுயுன்னவனேவலு 

மன லன் னியளித் தீனஜொர்மயிர், 

Horo 7 em we pp ss GCa 

செல் ைகதிமீண்டெனச்செப்பிபே 
குலி அமயால்பவன்செ ரந்றமொடே னு 

வில்றுபோ£ நினைத் தனன்மா Salo ws, 

(aD 

(es 

(௨௨ 

(உட 

(௨௬



அமிரீதங்கொணர்ந் த௪ருக்கம் Gite 

(Geigy. 

செநித்தபசுநீ தநிகமமகுடமோங்கச செங்கையொளிரைப 
OL UGC ester, நிறை தீத படலையந் தள வுகமர்காடினி: om 

சூண்டலங்கள்சு டர். ய்ப்ப, வெதி அதிசயக் தவப் weal om igi. ஸ்லி 

மேோக்கவிலை யவ, ருமுனிவாருமிறைஞ்சியேசுகச், By கூதிக் குடு 

க்கெதி/வற் ஜஇத்துநியறால கூவலையமொரியஈ சதய நந தொணடல் 

வண்ணன், (௨௭) 

கைத்தல மாமலரீகுவிதீதவண* வாடீ ரஜக ரூடனெ.ழிர் நி உனை 

விற்கரியமே மி, முதிதனி;மொம்் விஸ் ரூ னருளாலம படாஅ மறை 

பை.ெதிவலி2வக முதனமைதலினா, ஒத்துப் நி ணிகொருவரிலை 
பென 0 ஸர1பூனை மேக் sal po) Apis ஈமுன (0 arene (Liang ஈத்த 

மூறு வரங்செட்கிற்றரு து ன்ற தூயஞனாந் தறலவயின ோய.ன் 

சொல்வான், (௨௮) 

நிலமதனி னெறிமுறையை தவதேஞ க நினத ன்ப LO aly iD 

னெரிதாள்வா ழச்,குலமுகிலேயளித்திென வரிசதேனெல் ற கூறி 
யொருமொழிபு கலவான் ஞூமச நீயம் ப், BOE Pte, got § Wi pri மாடி. 

ய wir யிருத்.இியுண ல் கெ சொருவ றிலலை யென்னான், 10) எலைமதன வி 

காவனப்பான் wee . ம்தய்வாட்மைச் ரங்கொண்டா ool jb faa னு 

சேர்த் க சொல்வான். (௨௯) 

௮திதிதருமசனானி விநதைமைந்தனத்த விருவருக்கொருவஞ ரு 

மேம் "ட தியணுகயிமையவர்களுபிர்கொண்டேூம்பரிசெவ ன 
aps ga படர தன்றோ மறதியுடையையறனுடைலயயரெ தில 

மாத பல்லு இடையைநீியணராவகையொன்றுண்டோ, புதியவமுதெ 
மக்க திப்பிறர்பானேரித்பொருளாே மாவெமக்குத விப்புசமு கொ. 

ளெொன்றான். (௬௨) 

வாசவன் சொற்செவிபு க லுங்கருணைமேவி: லரீச் கரங்கள்குவிகீ* 

ரியமஃத்தினிவேர்கே,ியபேசமென கலஃனைசூறைதவிருமா றுபின் னவ 
ள்சதீ தருவைமுதற்பெர நீறதொலலை, மாசுண த PO paler Ha spss 

மீ. பிலான்லதிதன ஜெல் வரம்மைபியைலரிலுதன்ே Ds வீசுபுகழ்ெொ 

வீர் ரூ on வலாதீறிவெறுத்திரூப்பதபிமத தமோவிளம்பாயெலி (னாவ 

Oe



டு௪ அபிரசங்கொணரற்தசருக£சம், 

பருட்பதங்கள்:ரசண்டவேசக்காற்ளுற் பறஃெற பூளை டெளப் 

WOES got DD, பொருப்டனையவிருபுயத்ச T GOT SHO DO LUT 

ழ் தரல்கேட்டோரு௮ுஇபுகறலானாலி, விருப்புஅநீயமுதவருக்களிதீ 

முன்வாய்மை விளக்இநினதன்னை யொடுமீண்டபி.3னரீ த, திருப்பிய 

முதினைசசவரீவனவர்க்கெய்தாமற் ஜேவர்கட்காவிவ்வாறு செய்கவெ 

ன்ருன். (௬௨) 

அதற்சொைந்தே பவ்னாகவயிரிரன்றென் றருள்டரிர்தான்்வாசவ 
ணுமசமகிழ்ந்தே,மதத்அ தாடையாய்நி.ஏ்றுணைவலுன சன் நிமற்று 
மெனகடனிதண்பும்வலியுநீ2ய, கதஇிதீதவரம்வேண்மிவ mei sca 
ன்கட்மோத்தியெனமொழிந்தான்க ஓழுல் கேட்டே, விதித்ததிறற் 

கதீ துருவை யளித்தமைந்தர் விரைந்தெனக்கேயுணவாக விளம்பா 
யென்றான். (௬௩) 

அ௮வ்வண்ணம்வரமுதவியாகிகூறி யமரரொலாமிசம இழ்ந்தாரரியு 
பீண்டான், மைவண்ணமகவானுமருவமாக வரவயின்ன புவிசார்நீ 

தேயமு சங்காட்டி, யும்வண்ணத்தாயேவலகற்நியாங்ச ணுறுதருப் 
டைமிசையமுதமுய்சீ துநீவிர், மெய்வண்ணஞ்சு சியாட்வற்கருந் து 
மென்மே விளம்பியிவனல்னை புடல் மீண்ட்போனான். (௬௪) 

மற்றவனாங்ககன் திடலுஞ்சேடனாதிமாசணங்க ணீராடி வருவான் 

போனார், சத்றமகபதியணைத்தேயமுதந்தன்னைக் கவரீந்தஈன்றுகக 

னதீதிற்காவலாச்இச்,கு.2றமறவினிதிருந்தான்பிபனாமீண்ட கும 

சசமுதினைக்காணார்குறைந் துவாடி, யுதிறதருப்பையைநாவான் மே 
of) Gar வுரகங்கட்குரு ராவெல்றுத்றதம்மா, (௬௫) 

அசும்பிருந்தபுசசமு.துதால்சகலாலே யரும்புனித ர் தருப்பையும 
வ்ருயதேயால், விசும்பளவுமுயர்த்த முடியுரகராரும் விம்மித 
சாய்மனம்புழுங்கவவெறுத்திருத்தார், பசுந்இருமால்பகாசையுதற்ப 
ரியுமாசிப் பாப்பசனஞ்செய் துமறை டன்னாநிற்குங், கசித்தகடன் 
முறையியற்றிச் கலுழன் வாழ்ந்தான் .காதைப்டி.த் தவர்வீமி சண் 
டஷோரச்தாமே. ் (௬௬) 

அமிர்தங்சொணர்ர்தசருக்சமும்திற்௮. ஆ கவி. Ga



சலிற்காரச்சருக்கம் 
இட்: 

இன்னவாறெலாமிருரீதுதோக்ியே 

மனுசேட னாபா சிலாசவன் 

சொ 6m Puri sp gta oon BS BO uw 

யொன்ஃ ॥வமாலவமரைப்புற தினி மேவிஞான். 

Gamal ms sprains us Gon 
fam erg): DIT es வயி னி ம கத்க வன் 

பண்ணினைய்தியேபரிர் துசெம்ஈனின் 
னெண்ணமேஓலகொலிதுெ௦றனன். 

'வட்டவார்சமல்வணர்்ியென்னுடன் 

அட்டர்தோன் நியே. தாய தாயுடன் 
ம. டிலாவலிவயினசேசயனை 

யிட் டமில் நிியயிட ரீடமித்தினார். 

ஆதலாலவரனபைநீககியே 

மாதலாற்றவங் 5 iy G1 Dai Bo oor 

னீதலாநீபிறிதசெண்ணமி௰லையென் 
ஜோத்லாற்களித் துரைப்பனவவேசனே. 

(வேறு.) 

நன்றுநினதுண்மைரதெ திஞானமுணர்வுந்றோ 

மின் றுமுதலன்னவரிலெண ணாலகடனன்றால 

வென்றிபுலசேமையும்விதற்புயபமிசைச்கொண் 
டொல்றுறநிலை*கொடொழிலுல் வயி ail SC stb. 

டாதலமணைர் துலகுடாரம த தாங்இ 

மீ.துமறையா திகலையாவைபம்விளக்இ 

நீதியொயவொம்திவலிநீரமு௨ணக்சே 

யோதுபகைநின்வயிலுருதெனவிசைத£தான். 

அன்னவனுநீயுமனமொன் தியருணண்டாயீ 
மன்னதொனப். - ° ல 

(௬) 

ஷூ 

(௪) 

(6)



இள சலந்காரச்சருக்கம். 

யுனனரியபொற்சிறைகொளோழநிமமுகைதீறுதி 
தன் னுலகடைந்தனலிவிதாதவெளனு தாமன். 

மாசறுபண டணிவயந்தருசிரங்க 

ளாசகலவாயிரமித்தவனுமங்கண் 

வாஎமலர்௮ள்ளறதருமாறுலகமெல்லா 

மோசையொருசென் வியினிருதீதியஎனுறரான். 

சேடன சலக்கொடிய$விடமிடத்தோர் 

டாடமைகொள்வாசுகழமுசுத்பலருமுன்னி 
நீரிதமதலினை மகனேோர்ந் தடையசாப 

மோடும்வகைசித்தனை செம் தந றனர்சகளோர் நாள், 

(வேறு.) 

தவத்தின் அமிகுந்தவன்றகு வொய்மையான் 

பவத்துவை நீககியபரமமூர்த்துயான் 

சிவத்றுனைமறந் திலாச்செல்வம்வேண்டினோன் 

கவித் தள டெயர்சலத்காரவேதனே. 

௮ன்னவவ்பிரமசாரியத்தினனபினாந் 
றன்னியந்சகடனெலாந்தாங்குவைகுநாண் 

முன்னவன் குரவர் ரூ வெழுவர்தங்களை 

யழ்நிலைரரகடையமிழ்த்தவேண்டியே 

அறப்பெருங்கடவுடானறிந் துதள்ளலாற் 

சிறப்பிசலார்வடதருச்சினைவிமித்த நான் 

் மறுக்குறப்பற்றியேவாவல்போலவே 

குறிப்பருநிரயததிற்செதிர்ஞுலாவிஞார். 

மாதவமிகு௪லற்சாரமாருனி 
டாதபச்சருகினிரபடர்நீ துநோச்ஃ லு 

மேதிவரிச்தவமிமைத்தலென் றுணரீந 

தோழதுவானவர்களுக்குயர்சைகூப்பியே. . 

(௮) 

(௧) 

(2) 

(Ds) 

(0௨) 

(De,



eo henre சருக்கம், ஏர 

வடதீ.டைவிழு தறவாவல்போலிமிடைத் 
துடற்தியவித்தவதீ துறுதிதேர்கிலன் 

நிடப்படவுமா தீதிரேந்செய்முமித்தலம் 
கடைப்பிடி முனிவரீகாள்கஉறுவீமொன்றான், (De) 

வாசகங்கேட்டலுமகம் ரீதுமற்றவர் 

பே௫யதவமி துவல்றுபெற்றிகொ 
ளீசனையனைய.னெமஜதுசாலவமி 
மாசிலாக்குமரனிப்புவியில்வாய்தீ ளான். (®@) 

அன்னவல்பெயர்சலந்காரனாகுமான் 

“மன்னுமிலலறதிதுடைமாண்புதாங்கலன் 
சொன்னவன்சூரவசோந்தொ லைவின்மாநஈ 

இென்ைவிடைதள் ளினாரி தனைப்பற்.நினேம். (2௪) 

கருப்டையொல் நிச்சினைகதிச் துநின்றதால் 

விருப்புடன்றுணிந்தினிதிாயம்விம்குவோ 
மிருப்பசாமெஞ்செயலென்றுகூ தினார் 

டொருப்புறைடவவிகர்புனிதன்கூறுவான், /௰ ௭) 

ஐயறுங்குலத்தினேனடியனாகுமால் ் 

வெய்யசென் நில்லறம்விருப்பமுற்நிலேன் 
ையலைவேட்மி நழ்தாழ்வுநீக்குவன் 

செய்யுமாறொருவரஞ்சிறந்தளித்திரால், (Dx) 

என்டெயரீதன்பெயரேகநாமமாம் 
வன்புயர்கந்டணிமங்கையுண்டெனி 

லன்புடன்மணமுடி.த்தருள்வன வ்வர 

மின்புறவருள்செய்விரென்றுடோ 2 நினான், (De) 

் அன்னவரகமூழ் ர் தனையடேருடை ் 

மிம்னனையெய் துநீவேட்வோழ்செனச் 
சொன் னலமுறவுரைத்தினிதிம்தூண்டினார். 
பின்னவர் தயர்தவிர்ர் துலசம்பெற்றனர், 

ep 
de (2-0)



௮ சலழ்கார.ச்௪ருக்கம்: 

மாருவிதல்பெயாமற்கைதாடியே 

பூமிசை யெய்துநாள்புயங்க நாயகர் 

தாமிருதீதுசாவியதலத்தயண்மினான் 

கோமுலிதனைப்டணிழ் துளங்குளிர்ந்தனர். 

௮ன்னவருடன்வருமணங்கனாடிறன் 

மன் வியவிறற்சலற்காரைமங்கையா 
மின்னனையாள்வடமீனையொட்டவள் 

டொல்னடிதொழுதந்தமுனியைப்டோ ற் நினாள், 

ஆரிவளறைகுவீரநியவெல்னலு 
சேரிலாவாசுசிநின்னஅகூறுவான் 
சரினாலெம்முடன்சிறப்பிற்றோத்றிய 

பேரிய ஒடைச்சவற்சாரைட்பெண்கொழி? 

என்ன் லுந்திருமுனியிரங்யென்புடன் 

டல்னருங்கற்புடனபைண்புநோக் யே 

கன்னியாமோவெனக்களிப்பினுமெனத் 

தல்லுளமகிய்ற்திதுசா த்றன்மேயினான். 

தென்புலத்தோர் துயர் தர்ச்கவேண்டியா 
னெஃபெயர்ச்சன்னியையிசையும்வேட்கையாந் 
டுபு வீதீதிடையெலாம்பு குற்ததேடினேன் 

வயு றதிதிவிலிவள்வைகல்காண்டுலேன். 

கூடியடொழுதலாற்குநிச்தியற்கையா 
னாடியவளவினினயந்திசேருமோ 

தே.டி.யழி துவெனச்செட்டவன்ன வரீ 

வாடியதிருவுளம$ழ்நீ துசாவினார், 

வானவர்பூவயன்மருங்குரண்ணியே 

தேனமர்குமலிமுன்செய்தசாபத்தர 

லினமாயரவெலாமிறந்திடாவகை 
தரனினியோர்வரத்தாவென்றேத்தினார், 

(௨௪) 

(௨௨) 

(etm) 

(௨௪) 

(௨௫) 

(௨௬) 

(௨௭)



சம்கார ௪ரு£சம், 

௮ன்னவ னே தவானவருடல் வருங் 

கன்னியையவள் பெயர்சவினுமாதவன் 

டன்னியாயளிக்இலோர்பாலன் ரோற்நியே 

மன் ஸிவரீசாபமுத் துடைப்பன Cum MG Gy. 

சான் றுமுன்தொமசனிசைதீதுளானென 

௮ல் மரொருசொற்சனலதனித்கேட்ட்ளே 
விவ நிவத்கட்பெயரேசமீவதே 

நன்றெனவோர்பெருநாகங்கூதிற்ே, 

அதரவு _ன்பணிய7 ஈரவ்விடை 

மாதவன.உம௰ர்வணங்கயேத்தயே 

பேதையையளித் னர பெயர்கொண்மாமுனி 

காத லவியெனக்கொசொனினண்ணிஞன். 

சூழலிந்சென்றுதன்றணைவியாளுடன் 

வாமுராளென துசொன் மறத்தவக்சணத் 
தாழுறறினைவிறித்தகல்வன் ருங்கென 

வேழையோடுமா தீதினிதிருக்கு நாடனில், 

௮னலியெ்றுமிரொலாம்வணங்குமாரியன் 
ஜனியறுமதீதவெத்பதனிந்சாரீவுமிப் 

புனவிடையருக்கிெயமளிக்கட்போயினா 

ரினிதடனு௮மறையோரியாருமே. 

வாசுதய்கையைமணந்தகோமுவி 
சேசமாறீ துயிலிடை நிகழும் வேளைசண் 
reg SMa pS GGT PS னள் 

பே௫லன்முனிவரல்பின்னொன் பெண்ணின். 

மெய்தருபாற்கரன் வேலைமூழ்சூவா 

னெய்தினன்மேல்புறச்செழுந்திலான்முனி 

ets p40 phaa gest $6 iF gCur 

பெய்தணர்த்தாவிடிழ்பிழையென்றோதுமோ. 

Ge 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௩௰) 

(௬௧) 

(na) 

(௪௩) 

(௬௪)



aD சலற்காரச்சருக்கம், 

சனமனந்சளர்ந்தனளிரவிநீங்கிடிற் 
புனிச,சாயகன் றவம்டொய்ச்சும்போ ஓுமாதி 

ண்னிவுதிஓும்வினைசூழினும்நல 
னென நினைந்தடிகளையேத்்திப்பந்தினாள். 

விழித் -னன்மாமுனியவெருவிதி 5 திலி 
மெ. ழிஃஏளி௮ணங்க ஓமுனிவுகூரீந்தனன் 

wou oy கற்பிளாப்பய னொ நின்றியே 

விழித் தயின்மாற்்நியமாந்றமேதென்றான். 

பாந்கரல்மேநீறிசைப்பரவைமூம்குவான் 
நீர்சமாயடைந்தனன்றேவநின் ஓமை 

Cu ives HéBusuCaG et 
நாற்றிசைத்சொறுந்தொறுநயந்தபுள்ளினம், 

ஆ.தலாத்றுயிலுணர்தீதாமல்வைஇடின் 
மாதவநினக்னிமறஞ்செனிக்குமென் 

ேசமென் றநிலேனெழுப்பிமனனெனக் 
காதலிதனக்ச துகழறலாயினான், 

பேதைநீயுணர்டிலைபெட்பி9லென் நுயில் 
போதரவுணர் ர்தியாவ்புனலளித்தலா 
லாதவனேகூமோவறிவுசிந் தினப் 
மீதுமாட்டடி வனம்விராழ்,துசெல்வனால், 

என்றுரைத்தர்தணனெழுற் துசேறலு 
மன்றவளயரீந்தவனடியிற்றாம்ந்தெனச் 
சொல்தியகடைப்பிடியுலாத்தியென்னலு 
நின்றுளமுருயேநினைர் துகூறுவான். 

வாரணமருப்பெனவளர்செழுந்தனத் 
 தரணியலகுலாப்கேட்டி.€ரியோன் 
காரணமூர்த்தியையனையகாட்சியான் 

சீரணிதிருமசலுதரஞ்சேர்ற் துளான், 

(ஈடு) 

(mar) 

(௪௭) 

(௬௮) 

(௪௯) 

(௪௦, 

(wa



சலற்காரச் சருக்கம்; 

அலீனவனிஃ றனையளிப்பனவ்வள 

வுன்னுநின்றாயகமுத் திருத்தியென் 
தின னவான்முறையெலாமெடுத்தியம்பியே 

சொன்னழல் முனிதவச்சூழலேகனால். 

டாட்டவி ததைந்செழுப தும।மாலைசேர் 

நீட்டியகருங்குமல்சுமனீக்கியே 

பூட்டியதுணைவாடா ற்புகு ரீதிவ்வாறெலாங் 
சாட்டியாங்கவ்னைடா நகசிந் திருநீதனள். 

கருவளர்ந்தொருபெருங்கரும்பினன்மணி 

'வருமியலெனவொருமைதந்தன்றோன் திஞன் 
திழுவஉரீமுச்தல்இகழ்வுளார்ச்கெலாம் 
டெருமிதெயய்தியபெற்நிடோல் நதே. 

வந்தலமற்தனை யெடுத் துவந் துமா துலர் 

சிந்தைகள்களிப்புறக்கடன் செலுத்தியே 

சத்தனென் றமசர்கண்களிப்பமாமறை 

தறீதுவுழ்தரித்தனர்சமயதோக்கியே. 

மாதவர்யாவரும்வநத் துகூடியே 
வேதன தீதிகனெலும்பெயர்விளம்பினா 
ரசோதினமழையெகாமுயர்வில்வைகனாளன் 
மேதினிக்ளெ திலாவிம்டமெல்னவே. 

அப்பெருக்குமரனாலன்னைசாபமிகந் 

இட்புடைதவிருமென்றெண்ணிவைஇஞார் 
செப்பியபணிக்குலவசசர்செம்மனீ 
யிட்டொழுதம்மகமியற்றவேண்மோல். 

என்னவேயுதங்கனாமிருடி.கூ.றலுஞ் 
சொல்னசொத்சேட்டிறைதுணிவிக்கூறுவான் 
மன்னுமென்மாட்டொருகுறீறம்வைத்திலார் 

தில்னையெல்வணங்கொலைசமைத்தலென் றனன். 

ள் 

(௪௨) 

(on) 

(சச) 

(௪௫) 

(Fe) 

_ (௪௪) 

(௪௮)



ன்ப ். பரிட்டிதீதுச்சருச்சம், 

பிழையவரீசெய் துளாரீம றந் துபேசனா 
ய் முடிக னுமனமுூடையிறைவஞம்பிதாக் 

கழ் Morar teat gs Bui s ம் 

டழித விரா_துறிந்பண் பிர்ருகுமோ. 

சேட்டி நீமலினமுலி கிளர்ந்த BoD gr 

வீீடடுறுசாசையைவிளம்பக்கேளெனச் 

சேட் ட.எம்பரித்போ நசிவந்தசிர் ஐரநீ 

திட்டியநுதலினால் செப்பலி மேயினான். 

அண ஒறு து ஸை 

FOIE HEEL DD DM. ayy, 0 ath. Gr. 

பரிட்சித்துச்சருக்கம். 

௭ 140௫ —— 
குருகுலச்தரசர்கோமால்குரைகமற்சாளையொலனார் 
மரு:௦லர்ப்பக,ச்இிற்றாமுமறமுடைக்கூர்வைவேலான் 
இருவளர்பரிச்சித் தர்தைசெகமெலாம்புரச்சு ராளித். . 
பெருவலிதீதா னையோடுங்கானகம்டெயரீரதுசென் ரான். 

கரியரிகேமலெண் கு_உடமைமானவில௩கன் கூட்ட 
ரநரிபடக்சணைகளே ரச்சிமுயந்சியா ஓலவுங்காலை 

வரிதெடுர் தாூரமோடமனவ்னனு ந்தொடர்நீதுசெல்ருன் 

கிரிமுழுதுருவியோடிமறைர் த துகெடாதவேந்கை, 
முயந்சியால்விட்டுநீங்கான்முன்னவல் மேமிம்போதிந் 

டபிரிசியான்சமீகனென்னும்டாவனன் றவத்திலவைக 

வியற்கையாலவணங்கியேத்தியிவணொருவிரு ஈம்வற்த 
சயற்செலக்சண்டதுண்டேலறைகவெ௮ றசசலிகேட்டான் 

உரை தீதிடாவிரசக்கொண்டோலூமஜெத்திருத்தடோதில் 
விலாப்பு தமன் ஜன்மார்பன்வெகுளியா மிலாருசாரீவி'ந்த 

திரைத்தனியு£கங்கண்டேசிலைமுனைதல் lease 

வராப்புயல்கள த்திற்சுழ்திமன்னவனசல்றுடோனான். 

(௪௧) 

(௫௦) 

(5) 

(௨) 

(௫) 

(௪)



டரிட்டித் தச ௪ருக்சம், 

டோனவ மவிருகங்காணா3் பொள்ளெனவிராை ரீ துமிணடு 
ஆ. ு ன ர. ௨ ° o oo ° 

தானணி2சனையோடுந்தவபெரும்புர தீதைச்சாரீந்தாவ் 
சானிடையிரு ரீதகொதிறக்கலைமுவிகாணஜொன்றும் 

வானுயர்தவதீடுனு றா௮மாசணமாலையோமும். 

அனைவனளிதிகமைந்சனரு ர் சவச்சிருங்கியெல போன் 
பின்லெ௦ருரு ம.நிறநீடப்பிரமனைமன ஓட்கொண்டு 

மன்னுதரிநவஞ் சசெய்வால்பான்மாசவனொருவனெய்இ 
யினை தபுகன் ரன் மைநீதனியம்பருஞ்ச22ங்சமொண்டால். 

திழ்தையர்சச்ெனலசெய்ககசாபதிநாளோரோமின் 
முரி துதக்ககன்வாய்ப்பட்டுமுடி ரீத்டவெனச்சபித்தே 
யர் கணரோடுந்தற்சையருகடைர் சரவைநீ 7B 

வற்தனைபரிம்_தசாபம்வமங்யெதனை தத Hollen dapat. 

<P) 5 BD ரீ சணுக்கெல்ரேங்கெயலடிலாவு லஈங்கா£குஞ் 

ச திஇயவாட்டைஃுமிக்ககண்ம௫ச்கசூலசீ௮வெர்தை 

விச்சகனெனவுன்னா பல்வெ௱ுப்டரோவேடீட. Cur gC grt 

ம.தீ. துடையவரினன் ோமாமறையுணரீழ் இலா யோ. 

Bure m9 gyn Daert § sly 0 od UP go? wot 
யறையவோர்வேந்கரண்டோவைய நீயநிவிலாயுதீ 
ஏாமனறுவறிவினாலேசெம்மலைச்சமிச்தாடமீட்டி, 
நிறைவு அமுலகமோங்கிநிதியமுளகாமென்றான். 

ஆரணமுவியேதின் னையவமானமியத்திஸானென் 

Gm ணிமஉமயபொருமலிசைத கன னசாட as 

தார ணிதவில மீட்டென் டாறீறவிரீத் ஈிடாறுகூடா 

னாரணமிருந்தாலன் திக்கறுக்கு. மோ & § om 510! ன்ரான். 

அவ்வுரைகேட்டதந்சையாடியல ரீசிலராக்கூ.வி 

வெவ்வமற்க ஐவுங் காலவேலிஞன்பச்கமெய்த 
யிவ்வரையனை த. தமோதியின் தொட்டே St ene, 
செவ்வையினிருநீ துபாத்தள்சேர்ந் து நிண்டாதவண்ணம், 

ச் 

22348 

(௫) 

(௬) 

(௭) 

(௮) 

(Ds)



௬௪ பரிட்சித் தச்சருக்சம். 

காகநிடவெ.கூ.றிச்சசிந் த மீன்டடையவென்னப் 
டார் ததபனருகுசார்ந் துபகரீழ் தனர் நடந்த வெல்லாம் 

வேத்தவைந Dass வைகும்வேர்தனும்வியர் தரூழு 
மாத்தவர்குமாத்தினேமிம்வயம்பெறவுசாவினானே. (2௨) 

விதிதனைக்ஈடக்கலாந்ருதென்றுள ச்தெண்ணிமீண்டு 

மூிவலாருரைச்தவண்ணம்வாரிதிநயவெண்வண்மைப் 

ட ளூ ச. நிமியால்ரு.ற்செய்பன் மணிமாட நாப்பண் 

டுழிசசவாறுநாளுமிருந்தனன்றோன்.றன்மாதோ. (0௩) 

எமெனுற்ம்வந்தெய்தவிணையறுதகக்கப்டோப் 

பேமைகொள்பாந் சள்வேறழ்தன்டெருந்தவன்சாப்மோர்த்தே 
Bip os crate ததிண்டவலவிரைர்தேகும்போது 
தாமழைவானளவுநீ ரி தண்ணிழற்றங்க நி அருன். (We) 

காசிபனென்றோர் 2 வதன்கலைவலான்வறுமைபூண்டோன் 

பேசுமிவ்வுரைசள் சேட்டிப்பெபரும்பணிதிண்டி நறேனு 
LOI eg DML. BOS HEB MHD Sib SHO FS 

ச. மாப் பபலடப்பனெ௮றேநிருபன்பாலவருவதானான். (6) 

மறையவன்வரவுதன்னைவாசுகக்களெவலோர்ந்தே 

நிறைவு றவிருக்சவேட நீதிமாமுனிவனேபேச 

அுசன துருவர்தாங்கியொருவனையெதிரீத் துநீயிம் 
இெறையுழைவருவதென்னோவியம்பு நதியென ஓுஞ்சொல்வால். (Der) 

விடங்களையரிக்குமீசல்விஎம்புமத் திரங்கற்றுள்ளேன் 

டடந் திகம். நாகங்கவ்விப்பார்த்ிதிபனிறப்பதோர்ந்தே 
னிடத்தனிலடைநர் துநீச்செயிருந சனந்கொள்வால் செல்வேன் 
ஐடத்தனிலடைர்தேனென்றான் றச்சசன் சாத றலுத்ரான். (Day 

ஈ௪சனாங்கொருவனலிறியெம்முடைவிடத் தீர்ப்டாரார் 
வாசுடு ச்ளையோனானமாசணம்யானேசண் டாய் 

விசிவானள வுயரந்தவிருக்கறுண்டொடியதாகப் 

(பேசியால் திண்டிவிழ்ப்பன்டெருஞ்சனைவட தைைமன்னோ, (6௮)



Lhe Ag geese. ௬௫ 

முன்புடோன்மரதுண்டாச் இமுயத்சியினிறுவுவாயேல் 
வன்புடை நினதுவாய்மைமாசுறாதெல்றுகொள் வ 

னின்புடையுள தோவித்தநீர்மைக்குவிடயமெல்றான் , 
டொன்பெழுமுனிவனவ்வாதியத்றுதிபொருத் தியெல்றான். (0௯) 

வேதியனுருவநீஃஇவெவ்விடராசமாடுப் 
பாதப். தனை தீத ண்டப்பரந்ததொன்மாஞ்சுருண்டே 

மாதவன்முலினர்நீருய்மாட்ர் ச துமுனிவனனோச்கி 

யோஹதுமத்திரஞ்சஞ்சீவித் தயர்மரமுன்டோந்செய்கான், (2.0) 

. இலைதளிர்கனிகாய்முவ்போலிடருராதெழு BA aus 

கலைமுனிதனைவியந் துகடியமாசணமொ ன்றோ௮ 

நிலையுளாய் நின்னாலாகாநெறியிலையெனிலும்வேதா 
தீலைமிசைடொறிக்ததார்க்குந்தவறு மாதவத்தின்மிக்கோய்.(௨௧) 

முனிவரனிட்டசாடமொழிபமுதசெப்தில் வேச 
மினியொருதெறியுஞ்£ருமியம்புத ற்ச்சகசாமோ 

குனிசிரத்தவனாப்மீடல்குரவர்கட்குயரீவதலீ Cop 

விவிபுனதிருச்சைசேதியிதையிறற்த்தேதின்னம். (re) 
த தலரஇனச்குவேண்மெரும்டொரு டருவல் மீண்டு 

போதுதிவேதவெல்றேபுகுற்தபன்னாகங்கூற 
சாதலாலிசைந்துமீண்சசனகங்கொண்டவனூர்புச்கான் 
டாதபநிமறீரீந்தாழிடரத் த. தபார் தண்மன்னே, (a.m) 

அப்பெருந்தருவிள் மீதின நீ தணரடைகொய் துத்றோர் ் 
செப்பரும்விடத்தான்மாட்ர் துசெழும்பொடியானார்மீள 

முப்புரிதாலான் ற அ்னான்முன் புடோத்றோன் நிமீண்0 

'செப்பினாருலனெல்றேதிருமுனிபின் ஐஞ்சொல்கான். (௨௪) 
(Cag) 

வர்தகொடியவிட நாகமரையோஜதுருவாய்ச்சம்பீர.த் 
தித்தசனியொன் நினைத்தாங்்தததளத்தினரசற்களிச்திடலு 

We



௪௬ சரீப்பயாசசி read. 

மித்தவிரசையுணராமலிறைவனேந்திமோர்இடலான் 
முச்தைப்படிவம்புனைர்தவன் றனமுகத்திற்றிண்டி. மறைந்தறிவே, 

நீங்குமரவந் இண் தெலானிருபனயர்ந்திய்வுலகனை ச் தம் 
பார் 'னெலறவுயிர் தறர் துடரமபதத்திற்குடி யாளன் 
வீங்கு துயராலமைச்சர்குமாம்விஎங்குகடன் சண் முடி.தீசபின[ ரன் 
சாங்குன்றனையேபிழையெனச்கொண்டமர்ந்தார் 5859 6 Damir 

சொத்றமுறையாத் றச்சசன்செய் துன்பமுணர்ந்ீ தாய வ்ளைஞர் 
முற்றவவனே டன்மடியமுடி த்திமசதிதைவிரைர்தெல்ழே 
கற்றமுனிவனெடுத்திசைப்பக்கறுத்தபணியின்குலமுழுது [ரால். 
மித்௮த்தணலிற் டொடிபடுப்பா னிரும்தோர்வாய்மை யிசைக்கின் 

டரிடசித்துச் சருக்கமுத்திற்று.ஆ சவி.௪௱௩௰ர, 
at 64 9 oe 

சர்ப்பயாகச்சருக்கம் 
புயங்கவாணர்குலமுழுழும்புனிசமகதீதிந்பொடியாச 

வியந் துபுரியுந் சனிவேள்விவிதிகளனை தீ ஓும்விளம்புமென 
வயங்கொளரசன்மறையோலாவணங்கிஃகேட்பமந்றவரு 
மியங்கும்விதிசளுள்ளவெலாமிறைவற்கெத் தப்புசன்ரூரே, (௪) 

அவ்வா நிருர் துமகம்டயில்வானரியவபுட்டையெனுமாஞள் 
செவ்வேல்விழியாளுடன்விரச தீச்சைகுநித்துச்சறர்ததனி 

மைவார்கடல்போன்மகச் சாலைமணியாலமைத்தாங்குறுகலப்பை 

வெவ்வேமமைத் துமாமறையோர்வேலைகுமமகந்தொடுத்தான்.(௨) 

வைசம்டாயர்சயமுனிவரமவில்டர தர்வசிடடரொடு 
மெப்செய்வாதராயணராம்வேதமுனியைமுதலானோர் 
செய்சவிருத்திவிசா௫தராம்ச்செப்புங்குரவொனக்கொண்டே 

பெய்சமிதையோடி முதுகுத் துப்பெருகுங்கனலைவளர்த்தானே. ௬) 

மறையோர்பலர்மாமறைகூறமண்ணித் நிரியுமாவெல்லா 

மிழதையோன்வளர்க்கும்பெருங்கனலினெய்திவிழ்த் துமடித்தனவாத்



சர்ப்பயாசச்சருக்கம், ae 

சூறையொல்நில்லாச்சுதீதுருவைகுமரர்வமிபிக்சனிச்செழு ர்க 

முூறஹைசகொளசவினினங்ககெ ல்லாஸத்கிச்-மலின்மாய்ந ட னவே, 

கடைந்தவடிவேற்புரைகண்ணாள்சமழ்கச் துருவைசருமரவின் 
மிடைந்தகொடியதெதாசவிரராருமாய்ச்சவிரதா 
ரடைந் துயோந்றுந்நுறல்வல்லோரலநர்தல சேடலீவாசுஇதல் 

லிடஞ்செர்தசக்கனைமுதலாமிருதான் கூரசமிருர் ச தவே. (௫) 

அன்னவரையுமருமறைசென் நமைச்கும்யோ சமன teat? 

புன்னும்பாந்தடக்சககனாங்கொருவனிமையோரிறைடா/ போய் 

மின் னுங்கதிர்மாமணிமுடியோட்வேர் சுன் பரிபும்வேள்வியினாந 
'சின்னமுருதவசைசாத் துச்செப்வேளாண்மையெனப்பணிற்தா.4். 

உருயிமையோர்பெருமானு முயிரோயெனி இஞ்ாரரணடைந் தோ 

கருளுமாறும்றைதெறியேட ஈமெல்தடயமளித்தெடுத த [ர்க 

வெருவர சன் வேள்வியிஞால்விளியாவண்ணநி னைம்சாப்பன் 

டொருவிலாதோப்வைசவெனப்புகன்றானவஜுமிருச்சானே, (a) 

இரண்டாயிரம்யோசனை புயரீந்சவெழில்மந்சரக்தையடி தொடங்கி 
யிரண்டாயிரஞ்சுநீறுறச்சும்ம்தேேபிமையோரசுரரீஞல,ச் ஐள்ளோ 
ரிரண்டாயிருடாந்பிடி,தீதீர்ச்சவெழில்சேர்தலையு நுனிவாது 

மிரண் டாய்வஎர்ந்தேயமுதீந்தோ னித னைதோக்டுச்ிந்திீதான். 

தாயானவண்முன்றுணிந் துரை த்தசாபச்கனஓும்வினைக்காற்றுநி 
தேயாத்தவத்தினரசனுடைச் ர றவிழு துர்திறன்முனிவன், ரோயா 

ப்பகையாஞ்சமிதைகளுந்தொடர்ந்தோ ரமகமாய்வளர்ந் தெ முத்தா 

ன்,மாயா த ரகங்களிமனெவசோவாட்வாசொென்ேறமனரொர்தாலன்.| ௯) 

எல்னேயிதனுக்னிச்செப்கையெனவேநினைர் துதல்னிளைஞன் 
முன் ஞளுனாத்தசொ ள்ளினை ற் $B (Lp லீ. றவடன் னிடங்குறுஇ 

. யன்னாயிதத்சே தராயென்ன வவளும்வெதும்பிவிழிஈ லும் த்தாள் 

பின்னேயுதித்தசலற்சாறாபெருகு துயரோடெதிர்நின்ருள். (6) 

வருர்தேலம்மநீயென்றேமடவாள்கஇழிதனைமாத்றி 

, யிருத்தேயிளையாடனக்சொன்றையிசைப்டா லுன துதிருமைத்தன்



or Sy சார்ப்ப்யாகச சருக்சம், 

பெருந்சேனிறை£கும்வரா நாடன்பிறழுங்கொடியமச த்தெல்லை . 
திருத்தாமனாப்பூவடிரோவச்செல் ரு ற்றீருந் துயரொன்றான்; (We) 

விலார் தபோற்றுமசஜனோிமீண்ட தணைவனிரு ந தேங்கு 

மரத்தைமிகுமாளிசையடைத்தாளருமா துலலுமவ்வளவிற் 
சுரர்தவருணன்மருக ஐ க்குத்தொடர்ர் சசெயலி முறை மெல்லா 

சரைர்சேதெரியவுரைத்தெம்மைக்காத்தியென இங்கசித்தானே. 
மேர்தச்சனலிஃ்மடி.ர்தசனந்ரநதல்வரல் நிமேலாச 

விரதப்புவி.பினினைமுகலாயி ஈர்தோர்ககிடசொன்றெய்தாமதி 

சித் திச்சரியகுருகுலனாஞ் செ னமேசெயன்டாற்செ௮்திரந்தே 

யந்தத் தயரமகற்ேற ஒத்தன் றவமும்பொருளாமோ, (Om ) 

௮ஞ்சலிருமினெனக்கூறியருமாதவொண்ணில/சூழ 
முஞ்சிசாவிமரவுரிசீர்முத்நூலசையச்சடைதள ங்கு 

விஞ்சு தண்டசமண் டலமழும்விளங்குங்குரவரிருபாலு 

மெஞ்சியடரமறைடொழியுமெழிலியனையான் விலா நீதானெ.(0௪) 

வாசமலரினறுந்தொடையல்வமாமாரீபுடையமலன் னவஞார் 
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பண்பெ. முவைசம்பா யனரிலினேபகர்கில்றார் 

தண்புயம.னுகெளெனவயோத்த்திருமாலென் 

(றன் BE on (45,52 லடைந்தாவியலோடும். 

ம டக வ டில * 5 5 ©, G a)! IF ® OM. OGM a! சம்பாயனர்தனனைவியந்தேத்திச 
094 “Eh டப ரூ a ட 6 சேர்ந் தவம it ்ம்பாண்டவர்சகாதைச்செயலெல்லா 
ட 5... தை ம ௦. of) 

மாயழ்கவம (09) கக்மிட்டனன் மானி னஞளாமென்ே ௮ 
“9 © —- mo ; ர ப 0 ஓ ° Gur § gore வசர தாபுகன்றார்பொருவில்லார். 

(௭) 

(௮) 

(௯) 

(2) 

(Ds) 

(௦௨) 

(வேறு.] அவ் CT AIT CD SOLM GOS GUMS SAT TE gy கருண் 
் மு 20} (¢ யெ தச்; சொன்னசொற்படியென்றோத ஓமிரு ந்த தாயவ/ 
தமதளமகிம்ச்தே, மன்னியகூச முனிவனைப்போற்றி வகுத்ரியெ 

ன்றஃபினாற்கேட்ப, நன்னல2இகழு மாதவாதமச்கு றவின் நிடத் 
திருமுனியித்தான். 

oi 
(om)



எச் பார் தீம், 

6 

அரணமவியைத் தவிசுடையிருச்தி பாசன முூழையருல் aa 
யித, சீரணியாடைபுனைந்துகைகுவிதீ ௪த்தெய்வதம் போற்றியோ 

ரீமன தாய்ப், பூரணமுலையாள்வபுட்டையோடருந்து பர வல வின 

UO op Ge, bg ணங்கடந்தோ ன திருவடி நினை 5 gi ல்லைமுணிபகர் 
உட ம்ம்ம் ௰ Ghia nob. (We) 

( வேற.) மறையுணர்த்தொரி மறையென்னவுபநிடத்தோ uae. 

தில் வருகீகமெனனைவறைதருமநாலாப்ந்தோர்தருமசாதீதிர மெ 
வணவவனிமீதி, லிறைவறுகா Loui arpa மதனசாக ரே மென் 
ண (1 ஆ 2 OE re a ag ௦ ழ் a டு டு 0 எமில் யானமிக2 ரர், துறைபரிவே தாந்தமிமனத் தொகுத்தெ0 
Bo on 5p 0 மிசொத்னால அயான். (O@). 

யம தீதவர்கள் பவம்'9சாலைம்கும் பன்னினவர் முதீடுமடப்படிய 

தாரும், வடிதீதிதனை யுன்வினவர் கேட்டவர்தம் மிருவினையாம்வ 

oro veg abe, கழுகிகமழ்தா வேந்ருக்குமனுநீதி நாலாஇர்கவ 

களி ரூ, மடிதீதுரிய வறிவெல்லாழ் தருமைந்தா மாரணமென் 

மி ஸி Wy Dob! னோ. (Warr) 

அஃககாதை தவிலிருககு மியலெல்லாநீயறி யவறைவன் கேண் 

Lor, மிஃகாரும்பருவங்கள் பதினெட்டாய்க் கதையனந்தம் விள 

பாய்மர, நக்கோர்கள் பொரும்போரும்பதினெட்டாய்ப் பொ 

Ones தானைகாலு, மக்குரோணி யுடைத்தொகையும் பதினெட் 
டாய விலங்கு நுனி றதிதிமிக்கோய், (War) 

bo 5 ைபையாரணியம்விராடமுத்தியோசம்விமிமெந் துரோண 

முத HB 400i 6Or OH Fou CYL GH bi முத்துசீர்சா ந்திதெறிொள்டரீவ 

மா தூமறுளாச நிகய்பரிமேதமா சிரமமுசலத்தோடே [ னே: 

யேகறவிர்மகப்பிர ததானிகஞ்சொற்காரோகணத்தோடீரொன்பா. 

பபெஞ்சசமைந்துமுயித்தியடஞ்சகமைந்துமருளாதீசாந்தி [ அங். 
யோ அபஞ்சகமைந்துமுணரீவருஞ்சொற்கதீதிரிய முரைத்த மூன் 
ஏாதலினா ஈ னளெமென்றேகருதியுமைப்பவருமுளர்கமழ் சுலோகந் 

நஇிதவோரிலசகமதாச்செப்பினான் சருதியெலாஞ்செப்பினோனே.



டி ப்புப்டாயிரச்சருஃ£சம், எடு 

இத்தசையபெருங்கதையி னீரொன்பதெனுஞ்சமரி னியலேதெ 
Sot, ப.தீ.துடை நாட்காங்கே யனை நீதபகலாசரியவ் பகரிரண்டு 

சுத்சதினமிரவிசுதன்ரொற்றியவுசசுயினளவுந்தொலைவிலாத்றன் 
மதத ரபூபதெனொமிசுமயாதனவ் சேனாபதியாய்வயங்கினாமா.( உட) 

அக்குரோணிய்னலருதேரெ ரன்றுகரியொஃ௮ றச்சவங்கணருன்று 

மி கப கார்களைத் துமிமவி அலாருபர்தயிர் ஈவிதமூன்றாமேத் 

றொ ச் கயசேனாமுகமாமதீ2 seme elp oF da@> op GOs rens ep 

5 (mp tl By புககுயருய்கணமவைதா மூனருகிலவா செரியாட்பூகல்வரீ 

வாகி விசளொருன்று Lj GLO STO புலுதவகை ழூ ர. இ 

Carma gah F (pp olaloot re 6 pC ain ep es ap@ ஓயாசமாகஇ 

யகு, சோக ௪சமாககியமோர் டதீதாமேலஃகுரோணித் தொகைய 

தாமா, மாகர்புகழ் நீறுழ்தெரியவ் மணிமாயோயி sao) pens 

யுமவகுப்பன்கேடழு. (௨௨) 

இருபக்சோ சாயி. த்தெண் ணு நீஜெழுபதியத் றேக ளியாணை 
யஃதே, டொருவந்றபரி "OT MUL FSO GULLIT யிரதீதறு நூற்றொருபான் 

போர்செய், திருமிககோ ரிலககமுட ஜென்பதினா யிரதீது (ps 

நார்றைம்பாலசேர, நிருமிதத வசைதான்கு மக குரோணி யென் 

ொருபேர் நிகமுமன்ெ. (௨௩) 

இவ்வகையா மககுரோணி பதினொன்று மேழுமெதிர்த் திகலி 
ன்மாளச, செவ்வியுறு நற்குணராஞ்செழுற்கருமன் apsar oni 

செசங்கைக் கொண்டார், OadiapaGe? Pi canrup apmablin 

டிசககசொதீத மேலோஞன, தெய்வமுனி யிடைவிலக83 நீருமோ 
வி,ச்செயல்கடெளிவிஃமிக்கோய், (௨௪) 

அமலமுனிவாதராயணர்புவியிலான அவுமமரரோடுஞ் 

சமாமிகுமிசாக்2தருந்தரணிதனிலுதித்த தவுத்தயக்குசோம 
னிமலமுறுதிருமரபினிருமரபினியத்கைசளுதெதியான்மிக்ச 
கமலமுசச்சழ் சனுவாங்காவலன்வானஇியுடனேகலத்தவாலும் (உடு



எள் பாரதம், 

விருபிம்விரிமனைப்பயற்த தஞ்சத்திெயவதியை, £ட்டுந்தோயிநீு 
மாரு செபர்வலலமைர்க௱ருவரைதகந் துமலனலிவானித் [தீ 

~ ° ‘ 4 6 ் ° 0° 

பேரு மயடைற்ரு துவு Lp (பி அனிசோஞூரிறத்க துவம்பெயர்ற் து தோ இ 

தேருதிமாமுனிவன ருந்தருமசந்தானஞ்செய்தவாறும். (௨௭௬) 

இரி கராட்ட “ஹேடிபா axon Baa’ gs av iN) ag ரலுமாசசெனித்தவாறும் 

பிரி தராத தம்பியாக ear (Loo! OI வ ற்ேழுடி. சூடடிப்பெருலமை ஞால 

மிரிதரரப்படிசாததபாண் பிபிறுச்சைவரசகசொய்துமாறம் 

பரிதராடஇகனகருட்பு க௨வரெ RE Dali Sail Ly 3h Saul gale 

அம்சாலங்காட்டஎத்டிற் டாண்டுவிறநீநிடவைவரரியதாகை,மிக் 

கானூ ரடைந்ததுவும் வேந்தனுந்தன். னுளமகிழ்ற் து யேஜொடர் 
தின்றி, யெக்காலு apa மொ od cap யிருிறத் துமைர்தமைய மில!த் 

டோற்நித், சக்கோகள்புகழ்சிலையாசாரியன்பாலவிஞ்சை யெலாநீ 

தணித்தவாறும். (௨௮) 

சென்றுகுருதக் stor SG SG pov விசயனருந்துருபதேய GO! Mow! Coor 

வென்றதவுநூந்றுவக்கூம்வேத்தானோன் கல்னலுடலி விய. மி 

ண்பாய்) நன்றிகெடவீமனையே நலிந்திமிவாஃ்புஞுத்த துவ, த வையி 

லாம, லொன்றினுமாங் கவனுய்நத தணர்ம இிவலி வேறொரு விரசை 

யுன் னுமாறும், (௨௯) 

வாரணவா௫ியினரச்கான்மாளிகைசெய் திலரிகு£து வாட்கவெ 

ன்றே, தாணியும் புயவேந்தன் ஐனைச்கொண்டுபுகலவித் துச்சன.து 
நண்பன், சரணியுமொருவ$னைச் செந் இயிடவெல் றேவுதலு்செ 

ய்தபோது, காரணமங் இிலாமையினாத் கடந்தைவர் தாயுடன் கான 
கஞ்செல்வாறும். (mi) 

கழிம்பவன குூமரனெ.இர் கலநீதார்க்கூம் வலிறிருகர் காவலாள 

னிடும்டனைவென் றதுவுமவ விளையவளா மிரிம்பிமண மிசைந்தோ 
ரீமைந்தல், ஜெடுங்கழலான் மனையளிதீழுப் பூசரரூர்வை கிய. 

நீதொலைவிலாற்ற, லமெபசனைவெல்றுவு மங்காரபரணனை வென் 

திசன் றவாறும். (௩௨)



சறட்புப்பாயிர2சருக்சம், எனி 

பாஞ்சாலன்பதியடைற்து பன்தியுடன் மீன்றுணியப்பசமிசோ 
த்து; நீஞ்சாநற்கடலனைய நிருபரொதிர் துரோடதையை தெறியாலை 
வர், தாஞ்சார்பிற்நிருமணஞ்செய்தவனூரி லோர்வருடந்தங்குமாறு, 
மாஞ்சே தலெனவஞ்சியரசனமைத்தருத்தமாசளித்தவாறும்.(௬௨) 

இற்திரப்பிரதீதர் தனிலே யிருர்தைவாரசு ரிமையியத் மாறு) 
முத். துதனஞ் ௪யன் றீர்தீத யாத்திலா போய் மூவரீமணமுடி. தீதவா 
௮, மைந்தரொருமூவரவர்வயினளித்த வாற௮ுமசபஇிபூங்சாவை& 
செத்தமலுக் SaruréSe சிலையிரதமு,த லளிட்டத்திசழ்சத 
வாறும். (௬௯) 
... ௮ன்னவமையத்தனிலே மயனளித்தடேரவையொ வ்றமைத்த 
வாறு) மன்னுசராசந்தன்வதை யானபினரீமகமொல்று வகுதீதவா 
LB; அன்னுசுயோசனன்றனக்குத்துரோபதையாலவமானத்தோ 
oo Lor gh, பன்னரியகுதிழைத் துப்டாண்டவர் நாடனை ச் துமவன் 
டதித்தவாறும், (ma) 
மாதுதனைத்துகிலுரித் துவனவாசமீரா௮ுவருடமென் று 
மோதுமொருவருடமச்யொத மெனவும்புகல் CpCure ror gd 
சோதஅவேற்சண்ணாளுமைவரும்போயிச்சடம்சானி ம் கூடியாமாறு 
மீதுறுஹெடீரவைவிமன்முடித்த அமேனைவிதங்கள்யாவும்.(க௫) 

முக்குணத்தீர் முனிமொழியான்ஆஷர்முதல்வனைப் டோம் திமு 
னைகொள்வாளி, பற்குனன்பெத்ற அமமசருல சடைர்சேய சாகு 
லட்டரவையெல்லா, மொக்சவொருகணை டோக் மடி.த்ததுவ, ணே 
டி.வரீடா லுற்றவாறு, மிச்சுசதாயுசனியச்சர் மாதகர்டோய்மலர்வாப் 
இமீண்டவாறும். (mer) 

. மாசுணமங்கருஞ் சாபமசன்ற தவுங் சொடுக்சோலான் ௨௭ த்தி 
னெய்தத், Crane த்திருவரிறை சித்திசேனல்வளைத் அ ௪ 
செய்வா௮ம்,பேசரியபேரா ற்ற லொக் ெவன்சைப்புகுர்த டே 

௨00



oH பாரதம், 

2 ... ரீகட்டு, விசபுசழ்பாண்சதர் மீட்டதவுமவனூரின் மேவுமா 
௮ம். (mar) 

தய த் திசமும்டாஞ்சாலன் றருமடந்தைதனை நோக்ெயர் Sud, 

சயிந் தவன்வந் தெடுத்த துவுஞ் சார்ந்தவனைப்பொருதழித் துதீதசை 

மைமிக்ச, வயநீதருமாதினை மீட்டவாறுமருண்மார்க்கண்டர் வறு 

முன்னர், வியத்தபல கதைக ளெல்லாம் வேந்தனுக்கு மனமுருக 
விளம்புமாறும். (௬௮) 

மகமொன்றுபுரிற்திறைவன் மனங்களித் துவம்வனவு மற்ற B 

பயோ,னகமொன்று தருவா சமாமுனியை யிவா் பக்கலாசகுமாறஞ்,' 

சுசமொன்று கனிபொருந்தவவாவர்தமன த்தியற்கைசொத்றவாறுட, 

நசமொல்றுபெரும்பூததலியாமலும்ந்தைவர் யந்தவாறும். (௬௯) 

சராறுவருடமுஞ் சென்றொருவருடம் விராடபுரதீதிருந்ச வாற 
மாராதமல்லனொடுங்சகனை தீ திறலவீ£மனட்டவாறும், டாராளாஷஞ் 

சயோதனல் வந்தருநிரைகள் கொண்டதுவும்டாண்டுமைந்தர் , சே 

சாமீட்டஅவுமபிமலுச்குத்தரையைமணதேர்த்தவாறும். (௪௦) 

புரசையுறுகளியானைப்புரவலலா வருமேவப்புரத்தினே௫, வரிசை 

பெறுமுலசமுனிமனனைனுடன்றூ துரை தீ துவந்தவாறு, மரசனிவர் 
wir DF A விரகுமாகள்புசன்றருஞ்சஞ்சயனையேஷமுரசுயர்தீதோ 

ன்மறுத்துமாத் தமுகுத்தனையேததாகமுயன் றவாறும். (௪௧) 

அசவுயர்த்தோலுடன்றிருமா லமரீச்சைவுற்றமர ரிறையவனாற் 

கன்னன், திசமிகுத்தசவசமொடு குண்டலமுந் துறக்கும்வகை OF 

OG 5H, வரமிக்சடெருங்கருமமலீனவனாங் சன்னன்மூழ்ந்தளி 

க்ருமாறஞ், சுரர் துதிச்கும்விறுரனைவிழ்அணித்திடவும்புரிந்சடை 
த்தெசொழ்றவாும். . (௪௨)



ச தப்புப்டாயிரச்சருக்கம், an 

கறுத்தமழைவண்ண ததன் சட்லமொயாற் பொறழையைவர கறுதி 
தொன்னாலாச், செருத் துலகம் புரப்பலென த் தஇசைதோறுந்தம 
துதிருமுகங்கடூண்டி, மத்தவிரோமக்குரோணிவா இனிசேர்த்த௮ 
மரவின் பதாகைமன்னன்) சிறுத்தவர்புன் மதயாலே காதசவக்கு 
ரோணிடடைசெரீச்தவாறும். (௪௯) 

அரவமடக் கொடிகுமரனைங்கணை Cart 

பரவுஈளப்பலிதழ்.து படையெடுத்துப்பெரும்பூசல் டயி ஓமா௮ம் 

விர வுமொரு டதுநாளில்விமமனும் பன்னிரண்டில் விறலாலீமித்த 

'கரிவல்பகதத்தன்மடி.ர்தபிமனையும்டஇில் மூன் நிந்காஜமாறும்.௪க 

'சயிர்தவனீரோழதனிலாசரியன்பதினை ந் இர நரணிமைந்தன், புக 

ந்திகம்துச்சாதனனும் பதினேமிற்சல்லியன் வண்புஈழான் மிக்கு, 

வியந் தசகுனிப்பெயராலிவேறழ்தனுடன்பந்னெட்டில் விளிர் தமா 

சான்) பயரதமசன்றனியிரவிலேனையமன்னமாத்தொலையப்படுத் த 

மாறும். (௪டு) 

மதுநாளிலருச்சுனனும் டொருதவன் றவ்சரத்தின்மணி வாம்கு 

மாறு, முறுபரிச்சித் துதித்த தவுங் கண்ணிமந்தோ னிவையனைத் 

துமுரைப்பக்கேட்க, கறுவுசினக்காத்தாரியுடன் வாப் போய்ச்சள: 

மதனைக் சண்டவாறு, ம வறு€ரடலைவர்வத்த வரைவணக்க்புடன் 

படுத்துமாறும். (௪௬) 

தாதைமனப்பெருங்கவலைதனையொழித் துச்சங்கையிடை த்தரும 

னெய்இி, வேதியர்சொழ் படி.சடன்கள்விறலுடன்செம் தருள்செதி 

'விடமனை த்தாழ்தீத, சோதிமணிமுடி சூட்டி மீன்ெமதருக்குல த்தி 

தறோன்றுர் தூய; மூச் நிவோனரசுரிமை முறையுரைப்பச் கட்டு 

வத்த முயங்குமாறும். | (ws)



௮0 யாரதம். 

பரிமேதமொன்றளிப்பாவினைத்த அவு.ரீசம்பிடரிகொணர்த்தவா 

“OB, தரமானபடையாசர்முதலினரொண்ணிறந்தோரைச் செயித் 

தவாறும்)குரவோர்கள்சொழ்டடியே கோதின்மகமுதீதிய தங்சொ 

ண்டன் மேனி, யரிமீள தீ.துவனாடு ௪ வைவரிருந்தர ச்ரிமை யாச்கு 

மாவும். (௪௮) 
வேதமுனி திருவாக்சால்விழிட்புலனில் பெருமானும் விளங்கில் 

லாளு, மோதுதவக் சவுநீிதியம்போயாசிரமவா௪மதா யுறையுமாறு 

ம்; பூகலமெலாம்புரநீதயா தவர்தங் குலதீதெவரும் போரின் மாண் 

ட்ரீ இ.துமைகேட்டயர் விசயன்சென்று துவாரகையினிடைசேர்ந்த 

வாறும். : (௪௯), 

ப பன்மடவாரகுலமனை தீதும் பவையெனச்கொண்டேதரன் பதியி 

தீசெல்வான்; றன்வலியாலடைந்திடுதாண் மறவரிடைதகைந்து கொ 

ண்சொ ருமா௮;முன்வலிகொண்டருஞ்சமரின்முனை கொடுத்தவில்வ 

ஊயாமுறைமைதோக் இ, மன்குலமாசசரடைழ்லுமுன்னவற்சவ்வா 

தனைத் தும்வருதீதவாறும். (GW) 

Lop அமிடையுளமுறையுமன் னுசலிவந்ததுவுமன்னனாவர் , 

குற்றமினியிருக்ென மாதினுடல்புவிதுதத்தேருமரன்றத்த 

சுந்றமுயர்பரிச்சித்திவ்வுல்வைவனாமிருப்பத்தொலைவிலாத 

'வெந்திமுடி.புனைற் இருதீதிமாதுமாயால்வைகுழ்தமேவுமாறும். டுக 

இன்னபலஒகையனைத்து மறைகளிஓுமினிதென்றே யெவருமே 

pee) சொன்னதிரு முறையுனக்குச் சொற்றிரிவனென்றுரைப்பசி 

சுடர் செய்மெளலி, மல் னவளனாங்கதிசயித் துவாதராயணன் பவியி 

ல்வதீதபான்மை; முன்னியம்ப வேண்டுமென (patinG 25 gi மூக 

ே நாச்திமெரீழிவ தானால். ப (௫௨) 

அணு: அ-டு முலைக 

Kem 
சிெப்புப்டரயிரச்சருச்சமுத்திகீறு,ஆடசகவி.ட௱உ௰க.



வியாசருற்பவச்சருக்கம், 

நீர்க்கயன்மங்சைமார்கணிள் விழியினமென் நெய்த 

வார்ச்கூடமுலையார்சோ & வாண முகங்கமலம்பூ. ப்ப 

வோட்பலாக்கனியையுண் மிவியன்மரீ Gap pai iol ere Lie 

சர்ககெலாமிடங்கொண்டோ ங்சூந்திருவல ர்சேதிதாமட, 

அன்ன ந ஃனாட்டையாள்வோனருநீதிறலரசர்கோமான் 

மள்னவரீரிறைகணலூவெணங்டகுயபதததா ob gun US) ar 

ரண் ன-ஐமுரசொலிக்குமும் மதச்களிநல்யானை 

அல்னியவசுவென்றோ தத் தூயன தீதேயவேரந்தன் 

Noi Ger crane Gt $C slag sh uC onl sor Lp 

ம்ன்னுநா ந்ருனையோடுமன்னவல்வேட்டம்போந்தான் 

அஎ னருமுனிவர்வாழுஞ்சூமலொல் றகனைநோக்கி 

(௪) 

(&) 

யெல்னிதென்றுணர்வான் சென்றானிருந்தமாதவரைத்கண்ட ரன், ர 

மறைகளிலலியும்பூண் டமாசறுதவமுநீதி 

ழெறிவழா முழையுநோக திகர்லையித தமல் றெ. ணிக் 

கு௪ MMA OLD FT BDL நீருவலையமீழ் நீத 

யிறையருர்தவதீரினுநீரனிருடியரருள்கொண் டாங்கு, 

மாதவம்பலநாள்வைகிமன்னவனியத்றுநாளின் 

மீதலம்புரக்கும்வெற்றிவிண்ணவர்பெருமானெய்திச் 

சோதிசேோவிமானந்தண்டர் சகள.றக!மலமாலை 

போ துறற்கனக சேனிப்டபொ Bas po) ered ay olen a வான், 

தவத்தினாந்பெரியைவிண்ணிழ்சாரீந்திடமீண்டு9மெய்த 
நிவட்புறவளித்தேநின்பானேயத்தானண்புமானே 

னவத்து றலுலசகமூல்போனண்ணிறீகாவலபூண்டே 

டவத் துயர்தவிர்த்தியிர்தப்டாருளோர்க்கெல்றுபோனான், 

ஆய தலவர ங்கள்பெத்றேயரசலு ம்பதியை றண்ணி 

மாயிருமுடிடனை ர்.த।௦லுதெதிவழுவுறாம 
க் 

(௪) 

(௫) 

(ச்)



ன் டார்தம்; 

லேயதல் இலகங்காத்தானிம்திரற்காண்டிமீதாறு 

சேயமாய்விழாட திஇிநிபலனாயிருந் துவாழ்ர்தான். (எ) 

மசபடசனக்காம்னன்வருவிமாநடத்தலாலே 
WIS! Lf) HED பிலாகாயருண்மழைதிங்கடோறு 

ருகிலினமசவவாழ்வுமுயற்சியாற்டெருசமைந்தர் 

செ கமுளாொவர்க்குமுண்டா ய்ச்சிறப்பு றற 2தங்குமன்னோ, (௮) 

அப்னவல்ற்னைசோக்கயெசலிடக்தரசொல்லா 

மன்னுவாஎவழ்தாண்டாண்டிம௰ம்விழாநடத்தலானார் 

சொ Star BRS rye ole val ர் துலங்கெலிளைவு:மா 

தன்ன லங்குறைவுறு பனடற்த துளு -லமெல்லாம், (௯) 

மன்னவன்விமானமீதுவானுலகடைந்துமீள்வென் 
அ்னுபச்சரனென்றொர்பேர்தோல ற ஓச்ஃடைந்ததிப்பாற் 
பின்னவந்சைவரிமைத் கர்பெருநீதிறலோர்சடோ நதி 
மின்ன ணிபினர்வெவ்வேறுமேதினிகாச்தருந்தார். (8) 

மாசவதீதொருவனானவசு ரகர்மருங்கனோர்சார் 
எ களமுயர்ர்சசுத்திமஇியெனு ச்செழும்பேர்கொண்டு 
டோ ௪.ஈ.இ.பின்பாங்கர்பூரவல.௮ டய் லஓும்போதின் 

மீ ஐு.றவுயர்ந்தகோலாகலமெலும்விலங்கல்சண்டான் (Oe) 

மாக்சுறவுயர்ர்தகொத்றமாலவனாதனைப்பதத்கு 
னெஞ்சவேமடித்தெதிச்தானிருரஇதல்னில்வீ'டந் த 
வஞ்சொலார்வசுப சத்தசனெலும்பெயசானுதேரில் 
வ் தந்கிரிசையெலனுமா துமவ்விடதீதுதிதீதார். (0௨) 

பொருட்புமா த தியுமொன்றாப்ப்டொரு நீதியடோதி BC pat 
விருப்பறச்சிறுவனோடிமெல்லியரோன் ஐசச 2௨ 
மருப்பிளமுலைசேரீசு தீஇ மதியெலு நதிவளர்த்தே 
இருக்ளெர்ேவசாரும்வியந்திடத்திகமுதாளித், 

(Om) 
டாலமுகளிச் த ஈஞளும்டண்புடன்வளர்த்ஈ ராளித் 
சீலமார்மதலுதேசாச்சிறுவலுமலையுதிதீத



வியாசருந்பவச்௪ருக்கம், அறி 

செ ரல.ந.தீறிருவையொத்தகொடுந் கணாள்சிரிசைமாதுஞ் 

சால் வவ ப்பிலா ழ்ற்துதாயருகிருககுராளில. (De) 

வசவெனுமரசனந்தமாநதியடைந் தமீள க் 
6 4 wd} றுஉரிகையென் ஓுங்கலவனியைச்சண்டபோதி 

மொகிய எமிடையதலவொண்சணுமுயர்ச்சசைர்சே 

பிசைவுறுதனமு்சண் டேயார்கொலோவெனவயிர்த்தான். (D@) 

மியமோவதன அமன்பாஃவானமோமருங்குலென்பா 

னிரியமோ௮டலமென்டானிஎ்விழி ு3ணையோெெல்பான் 

புயமோகனமினெங்குப்புகுர்சதோவென்பான்மன்ன 

னடியமோரீபுறத்திருந்2தமதன்கணைநலியதொந்தான். (Der) 

வாளு.றுமுமையரர் சமன் ன வன் றுயரங்கண்டே 

மேகியக்கன்விதல் னோடிசைவுறமொழிகள்க நிச் 

சேகுறுரதியளித்சசெல்வியெனறுணர்ந் துரைத்தார் 
டோடயேயனையாளுங்குப்புகுர் துமாரதிக்குமாப்பான். (Der) 

அவ்னையாயுலகங்காச்சூமணங்கனாயருளாலில் னே 

நி. ஓுடைசசிறுவிதன்னைேேரர்வையோவடியேற்கெலவன 

பொல்னனை தனையுமந்தப்புகழ்சிறுவனையுமீந்_து 

முன்னவர்வரவு£ கூறிவிமித்தனண்முதன்பைதோக்க, (0௮) 

வேறீதலு, நகர்வந்தெய்திவிங்கிமைதனைமணற்று 

கோய்ழ் தவடனங்கண்மார்பிற்றுளை ந்திடவில 'ப்முற்தி 

யிந்தறற்குமரன் சேனைச்சிறைவனாயிருஃச நல் 
மாந்தவிர்மேனியாளைப்பிரிசலல வாழு தாளில், (Dé) 

ப ்சடிப்பருமவல்குந்டணேமுலைக்கனிவாய்சீதஇிஞ்சொத் 
௪ சுடர் சதிலதவின்பச்திரு நச ந்கருங்கண்வல்லி 
வி குசுடைச்சாமமென்னும்ே வலையிற றளையு தாளி 

ஓ ஞ்சிடக்கருப்பத்தாங்கெ ற றனள்கி ரிகையென்பாள். (௨8) 

விலங்குடை பூ.சொணர்ர் துவிஎ ங்வெமைச்கருதீதவென்றே ' 
குலங்களித்கு? வமெய்திச்கூறலால்வேட்டம்யோந்தே



அச டாரதம், 

சலங்கெெவிருகமோட்டிக்கடுற்கண தூண்டிக்சாதி 

உலங்கு றுவன த திருத்தா னலரிவாரித்யிலாழ்த்தான். (௨௧) 

மங்சையாங்கிரிகை நீலவார்குழற்புரைந்திருண்ட 

கங்குலவற்தெங்குமேடக்சாதலிமுகத்தைழேராத் 
திங்கல்வற் துதிப்பதோக்இுக்தேனுறுந்தொடையன்மார்ப 

னம்மொருபுடையில் வைடியலரீச் கணை ச் கிலக்கதானான். (௨௨) 

வாம்மோமாரன்போரான்மயங்குமோமருண் டில்றெலினைத் 

தேம்மோ தோமோச௫ிந்தைதியங்குமோ.சேர்ற்கற ரளி 

அ சிமோமமுமோவெல்றுயிர்தீ தரியாளையல் வி 
நீ ககையின் மேல்வேம்தனெட்டுயிர்த்தயர்த்தான்மாதோ.(௨௬) 

மன திடையிருந்தகாமவல்லி”ஃ மயாதரங்கள் 

எனவிடைமார்பிலா ழக்கலநீசவனா. 2வத்தன் 

புனிதவிச் துவைச்கைவிட்டடோ இினிழற்புவிவிமாமநீ 
அனிவறத் துதிலினேத்ேதூயவலு ணர்ந்தெழுந்தான் (௨௪) 

மரனிடைவைச்திருதீதவல் ஓூ.௮அுதனையன:மத்தே 
விரவுமிநீதிரிய ரலூவிஎ ங்கிமச்களித்துியென்ன 

விரவிடைச்மெலுதீதினான்மத்றிஓ.வுர்தவ்னல&ற்கவ்வி 

வினாவினிழ்டடர்ற்ததாங்கோர்விகங்கம்வந்தமித்ததாலோ, (௨௫) 

உணவினை யலழ்கவ்வியுதறதென்.றல்னியோடி 

திணமுறுமூக்காற்கொத்திறில் றமர்புரிதலாலே 

தவிலவீரியதீதைத்தன்வாப்தவறுறவிடுத்ததிப்பான் 

மண்செதியமுனையாந்திலிவற் துவிழ்ச்தொளிச்ந ததன் தே, (௨௬) 

வாசைவல் லூஅமீணமெல்னலு ச்குரைப்டவன்னாவ் 
சோசமோடிரு நீதம் பா நிசூரியன மான் அரமுலனர் 

நாசமேமுதலவான நாத்பெரும்படைம.னோி 
மேமொறகரஞ்சார்ந்தேயிலலவளுடன்வாழ்ர்தானே, (௨௭) 

ஈங்கொருகல் னிமுன்னாளியக்கரில்லக தீதிலவந்தாள் 
பாங்குளபிரமனிட்டபகரருஞ்சாபர் தாங்கி



வியாசருற்பவச்சருச்சம். «a 

விங்குநீர்யமுனை யூரிமீனமாயுமல்வாள்கண் டே 
* யாங்கவையிரண்டுக ரம் வித் துவையருந்தினளே, (௨௮) 

தரித்சனளுசரதி.தூரிதககுதியோசாண்டிநீங்க 

Aisa pA jo SAC ont pre மீ “UO suirteQe hs 

திரதச்னிஃவலைகள்கடடித்திண்புனற்றிவலைவானப் , 
7G) oof BG w Al பபவோட்டிப்பலசமைசவர்ததபின்னர். (ஆ): 

பிடக்கனரனை பமீனம்பிந்தனாமசலும்பெண்ணு 

மடிசசதினிருத னேஃயற்புதமடைச் தளாராய் 
வித்தவிர்காசராசனவைபிடைவைதீதுனாச்சா 

உரொமித்தவன் வளர்த்சாலீ சாபமிவளொழித் துலகஞ்சார்ந்தாள். (௬8) 

அல் னவனவளர்கசு தாளிலப்பெரும்பூ தல்வன்ம்"” 
னஃ னிலையஉனி கெடஉலா நாயக இதிவழுன் 
அுன்னியமசசகத்9ிியெனப்பெயாசொம்றிதோசை ; 

பன்னியய மனை ககோடம்டணிப்டவளாயிரு ந தாள், ௬௪) 

சிலழ.ராள்கழிஃ ஈபின்னர் இறென்முனிவ௫ிட்டல் தந்த 

கூலமுனிசதத்மைந்தன கூளிரபராச௪.ர Gleor ay C cap gp 

கலைவலானவன்வற்செய்திககன்னியைக்கண் டுசேரரீர்தே 

22 ஆடைமசனஷற்புறலித்திடச துயருறந்தான்., [௬௨7 
வாட்டடங்கண்ணிநின்பாலிமையலிற்சிறத்ேசனின்னே 
திட்டியசொய்யிறாங்குஞ்செழுமுலைத் 56a oC etag 
Er Ama Quer gion gp ரொ ம்சிரம்வளைததே, 

'தோட்வோர்குழலாளிசசொத்தாயருகயெலோவெஞ்னுள்.. (௪௪) 

(வேறு.) சல்னியானவிரதத்திற்கசிச்சஷ 

ளல்ல தீர்மையகத்றுதலேத்சூமோ 
பனலுமேனிபுலாலகமழ்டான் மைகண் , 
டென் னை றீதொடவேற்கும்தோ அவனருள், (தன்) 

க த்தமாமுனிகன்னியைதே ஈச்ே 

யுத்ததில்விர சங்குஷஏுற்திடா 
fe.



hf Gi பாரதம், 

இற்றையேமுதற்சந்தமியங்குதின் 
பெத்தியாருடலெஃ்றுரைபேசினான். (ஈட) 

வரமளிச்ஈமட ந்தையுமல்விடைச் 

கரு தமோ சனைர்நியென்ராயினா 

டிரமியற்றும்பனியிந் திவாகரன் 
கரமறைச் துக்கலந்தனள் கல்வியை, (tar) 

அன்ன காலையிலாரணங்க. ன வண் 

மல ுமேமகயிந்நிலுதிச்சனன் 
சொன்னவேதவியாகன்றுகளற 
வெவ்வவோதினஃபின் னுமியம் புலால். (tar) 
வறர்தமைந்தன்வ ணங்கிதீதன்றாப் தனை 

யெந்தவேளையிலுன்னினுமெய் தவன் ' 

இிர்தைசொண்டுசறட்புபன் வைசெனத் 
தந்சையோலெனத்தனிழ்சார்ந்தனன். (௬௮) 

வையொங்குவருந்திதீதவம்புரிந் 
திய்சையாமறையோதிட்புசாணந்சண் 
மெய்சொள்பச் தடனெட்டிம்விஎம்பியே 

செய்கீகயானபின்செட்பினன்டபாரதம். (௬௯) 

ஆ;ந்ல்றவெண்மருப்போங்கன் முசத்தினா 

னி$்றசோகொண்டேமப்பொருப்பிடை 

முற்றத் தீட்டிமுடித்தனன்பார தல் 
அற்றுளோர்கதிகண்டிடக்சகா தலால். (௪௰) 

அன்ன தய்மையுறன்மையுமாசே வ 
சொன்னபாரதந்தூய்மறையானதா 
லின்னுமான்முதலாயிமையோொலா 
மன்னும்பூமிசைவந்துதித்தார்களே. (#5) 

.என்றுகூறவிரா சவரோதய 
னன்றுவானவர்ஞாலத்துதிப்பதென்



வியாசருந்பவச்சருக்கம். - ad 

னின்௮ுசாரணமென்றனக்சோழுவாய் | 

வென் தியோயெனமீட்டும்விஎம்புவான். ye) 

வியாசருத்பவச்சருச்சமு த்தி த் ௮.ஆடசவி.டூ£சுு. 

(ரொபஞ்சஉற்பவச்சருக்கம். 
~~ 6-60 

வருசமதங்கேயமைந்தனாம்பரசிராமன் 
டொருவருமர சர்தங்கள்புணரியையிருடா னே 

மொருமுறைமுடி.தீஐச்சோருமுதிர த்தாத்தத்தைக்கள்பாற் 
௮ருகடனியத்அநாளிந்றவிர்ந்ததாலரசரீட்டம். (௪) 
தசணியைக்தாங்குமல்னர்தங்குலநீங்கலாலே 
வருணமுதெநியுஞ்சிந்திமாயுமென் ௮ள்ளங்கொண்டே 
கருணையாலரசமாதரிரந்திடச்சசிழ்தவேதா 

பருணிகருரைக்கும்வண்ணஞன்ாசத்தானம்பணித்திட்டாரோ.... (௨) 
உலகினிற்ட தல்வரீதோத்நியுறுதெறிமுறைவமாமற் 
லைமெலாங்காக்கலாஞார்சாரீர் தளபுதல்வரொல்லாங் 
குூலமுறையசனால்வேறோர்கொடுமைகண்டி.லசாய்க்காப்ப 
விலகுயிர்ச்தொகைசண் முத்.அம்விரு தீதியாய்ப்டர.ந்தவன்தே. (&) 
நீதிகடவீ£ராவாத்றானெ நிவல்வேதியரும் வேந்தர் 

தீ.தறுகுலச் தளோருமிறந்இிடார்சிெந்திருந்தார் 
மேதினிவருத்திசொத் துசுமக்கொணொாவிரசினாலே 
யாதரீம்பெரூசவுன்னியவனிசாயசெந்தித்தாள். (௪) 

ஈசனுமயலுமாலுமிருத்திமெமையதாடிப் 
பூசனை புரிர்துபோச்திட்டொறுச்சிலேன்டாரமென்றுள் 
வாசவனாவரோடும்வானவர்திரூதசோடும் 
'சேசவலுடனுதித்அக்ளெர்த்திரும்பா த் தவிர்த்தான். (@y 

அ.தலால்வானுளேசருமசரருமரியும்வந்_து 
மேதினியுதித்சாரென்டர்மேலத்தவிண் ணோ்முன்னம் 

MAHAMAHOPADHY AYA 
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8௯ 

அச் ் ் பர்ரதம். 

A OE At a ae 
டோதறவு A és Bono ais G a2. 1h. G's 5. (rp 68. 

உற்டவமுதல்வனைே வா.திமப்பரியோல் மேனாள் 
கற்டனைபுரியுமாறுகருகியகாலைசலனி 

ல.ற்புதமைநீதாவத்தா ரத் நிரிமரிசியோடு, 

சிற்புலத்தியனாங்£ரன் B nO) s ரடெலகல்சேச. 

அ வரையுடலினீ ந தவயலஃ பின் னும்வலதுடா த 

நிறுவுமங்குட்ட நீதனனிற்றககனுநிையானமிக்க 

பவ, தரணியோடதருவும்வா மாங்கூட்ட தீது 

தெதிமுறையளித்தாலிமுன்னர் நிலத்.ஐயிர்தலைக்சவேண்டி, 

அ௮.£ன நன்மைந்தர்தம்மி ரமரிசியோனளித்தசெம்மல் 

[அட்பத காசிபனாலித் தப்பா மொலாமுதித்ததாமாறீ 

சொ னதெவ்வசையினெல்னித்ரோற்தியதச்சன நீத 

சல்னுதல்ைமடவாரோெலம்பெற்றுமருயு சாளில. 

ஆபபிரமைந்தரீவர்தேயவதரித்தவர்களன்பாற் 
டோயினர்கவச்சையாந்திட்புகுழ்தனரஞானவாரி 

சேயினர்தம்மைச்சீநிச்சிறுவியரைம்பானென்னு 

முரயிருந்சொசையோர்தம்மையளித்தனன் மத்றுந்தக்கன், 

டதின்மலாத்தருமத்தேத்தால்பகருமூவொன்டான் மாதர் 

. மதிசொளச்சுவதியா திவயயங்கிொவ,மீரானோர் 
விதியிஃ மாமதியோற்€ர் தாலிவிற ஓடையொருபான் at 

திசொள்சாசிடஞ்ர்வேட்டுத் துணைவியரின் பர் துய்ச்தரீன், 

அதிதிரற்.நிதித,நாவையதாயுவைகாலையோடு 

அதிகொள்சிங்கிசைம நாவேசரபியோடருணைமற்றும் 

விதிதெரியதகைகுரோதைவிநதைகத் தருவீவயென்பர் 

மதினென்ற௮ுமிரண்மோட்டாரினையளிச்தோர்டேரோ. 

அன்னவர்தம்மின்முன் னாள்யாவரும்புசகமுமா௮* 
தின்னியவதிதியென்பாள்சடர்சருமேனிசொன்0 

(௮, 

(௯. 

( 

"(De 

(De.



பிரடஞ்சவுற்பவச் சருச்சம். டக 

மன் லுபன்னிருவொன்ே றவழங்குமாதிழ்தர் சப்மை ் . 
யிஃனிலஞ்செய்தவத்தாலின்றனளெஃ்வமாதே (Os) 

திியெனுமொருத்தியேசுதீரிரணியனையீ ராண 

முதுமைசேர்பிரகலாதன்முதலைவரவனளித்தான் 

கறுவுமாங்கவரி.ப்மூத்தகான்முளைபி கலாதன் 

அதுிபெறுவி2ரா சன் கும்டனிகும்டலமுச்சுதமைதீதந்தான். (௦௪) 

அ௮ன்னவல்விரோசனந்கேயருள்கொண்மாவலிவந்தந்ரான் 

சொல்னமாவலிச்குவாணன்றோத்தினான் றுவெஃபாட்குப் 

பன்னிய சமுசிவிப்பிர சித்தெனப்பகரும்படேரார் ' 

, தின்னினர்த ரற்பதானதூயதானவர்களம்மா. (O@) 

அ:தலானவரீசட்செல்லாமளவுபுதல்வர்தோ த்தி 
மேதினிறிகறத்ததிப்பால்விளங்கராயுவையென்பாட்குதி 
இகறுமசாரரீநாலவர்சசெனித்தனர்காலையென்டாட் 

கோதியநிருதர்தா ter bi Ger otras AAs sore ps (0௯): 

சங்கையெ.௮்டாடானோரிசாகுவாஞ்செம்மத்றந்தா 
டங்யெமறுவெவ்பயாள்கர்திருவசோடசரைத்தத்தா. 
சமார்சுரபியென்பாளரம்பையர்தமையுத்தொல்சர் 
டொங்குமான்சணமுத்தந்தாள்புகம்பெறவுலகமெல்லாம்௨ (0௭) 

அருணையென்றுரைக்கும்பேராளமகுடைச்சித்தரான : 
டொருவறுகுலத்தைமீன்றாள்புகமதசைப்டேர்பூண்டாண் 

மருவியச்சரையுங்குரோதைகணனையும்வயங்கததந்தா 
சருணனோிவண.பறன்னையளிததனள்விததையெல்பாள். (DS) 

அருணனெல்றுரைக்கும்பேரானாந்றல்சாலருஞ்சம்பாஇ 
டொருவ௪டாயுவாஇபுதல்வர்யயவரைப்பய தான் 

'வெருவில்கத் துருவையென்பாள்விடவராவின த்சையின்றாள் - 
க்ருதியமரிசித.ந்தகாசிடன்வருக்கமீதால், (De) 

பின்னுமங்கரனெல்லும்பிரமனார்புதல்வனார்க்கு ப 

_ மன்னியவியாழமாதிமைத்தர்களுதித்தார்வானோர்க் 
இர்



md பாசதம். 

oer னுதே?ிசல்ருளுபெயர்ர்தனன் சீவனென் போன் 
பன்னுமச்சிரியெசிடாற்குப்பறமுனிக்கணங்கள்வற்தார். (2.0) 

புலத்தியனெலுக்கோமான்றன்டதல்வலவிச்சரவாவென் போ 

னலத்தியல் பேரன் தன்னை றல்கனன் மீட்டுிமெண்ணில் 
வல,ச்.துயசசுரர்தம்மைவருவித்தான்புலகனென்டோ 
னில ச்ச் நீசிம்புருடர்ெெனரேசமா நிறையச்தற்சான். (a) 

இரு தவென்றுமாக்குமைந்தன்சேடின்மாமுனிவரான 
சுருதிவல்லோலாயி ன்றால் ரொல்லை ரால்முகனளிதத 
சரு துடைதாமகத்குக்கான்முளையாகவழ்தோன் 

பெருமைசேர்லமர்திலமிக்சப்பி சாபதியெலும்பேரானே (௨௨) 

தொடர்ந்ததாமிறையேபுத்திழணிமனச் சுவ நிமெப்ட்பேர் 
மடந்தைசவசனையோமேகிழ்கொள்சான் நீலையென்பாள் 

௪டத்ச தற்பிரயாசலைப்பேர்கன்னியோடெழுவர்சம்மை 

புடத்தையிலவலார் சான ன்னார்க்குதிதீதனர்மைர்தாம் Lor. (2m) 

தூமிறைவருணந்றர்தாமிருவனைப்புத்தியின்றாள் 
(சேோரமனை சிச்வநி அபத்ரானிவு௮ ர இடன்றவ்னைகதி 

தோமறுசரமையின்றாள்சுவசனையநிலற்றந்தாள் 
சாமர்சால் நீலையென்டாள்கனலினை மகிழ்வாலிவராள் (௨௪) 

$ல 

தெநியுஅபிர த்தி யூடனிரைபிரடாவசவையின்றாள் 
சூறைவிலாவசுக்களெண்மர்குமாமிதேவருண ஞர்ச்குப் 
பிதவிணனென்டாலிவத்தரல்பேசருத்தூய்மையோடும். (௨௫) 

தருவஞார்கரலந்றத் சான் சாமன்வற்சானையாஇ 
மருவுமைத்தமையளிச்ே தாரீமாதையுமினிதிலித்தான் 

நிருவனைபிரதைதான ச ந்திருவர்கள்பஇன்மர்த்தர்சாள் 
கருமியனடெற்சாங்சோர்சோதியாமசன்வர் தரன். (ear) 

அனிலலுஞ்செைவையைச் கூடியஞ்ஞானவதியிஷேடு 
தீனிபுயர்புரோசனென்னலுதற்புதலவனையுமீன்றான்



பிசடஞ்சவுற்டவச் சருக்கம். 

சனலெ லும்வசவுமாக்கோர்சான்முளைகுமா்இர் கான் 

அனிவருபிரபாசலைப்பேர்தோசைதர்தவர்கடம்பவு. 

முன்வருபிரத்தியூடன்முதன்மைதேவலனையில்ருன் 
பில் பிரட!வ௪வினுக்கும்பிரகம்பதிக்ளேயாளான 
மன்வலியோகசித்திமா துச்குமுதித்தெழுத்தான் 
மின்புவிடெரலிவுண்டாககுமவிச்சுவகருமன்றா ரனே. 

உருத்திரன்மிருகவியாதனுயர்சர்வனிருதிகைகன் 

வருத்த செத்புதன்பினாுவொமனேச்சுர ன்சபாலி 

தருக்கியதொணுபெஎமனெலுமேசாதசர்கடம்பை 

ns Gea gi லினீந்தானிர ணியகருப்பலிறானே, 

மற்றவன் தனது தாயவலக்கரமதனின.ப்மை 

மூற்தியதருமனென்னுமுதன்மறுவுதித்தான்றக்சன் 

பெத்றகோதையரைவேட்டுகவர்.நக்குமரர்ப்பெத்ரு 
னழ்றவர்தம் மில்மூத்தோனாயுர்வேதியலாமீ வரான். 

பின்னரும்பிரபானார்க்குப்பிருகுமாமுனிவணென்போன் 
மன்னி தயத்செழுரீதான்மற் றவன்சவியையி ந்தான் 

சொல்னழற்கவியஞ்சீர்தீதிச்சுக்ென் றனையளிச்தா 

னல் னவன சுரர்க்செல்லாமாரியனாயினானே 

௮த்தகைடாரச்சவப்பேராரியழ்கரியநான் கு 
புத்திரரவர் தரச்கர்புகழ்மசகமுடிப்டோரானார் 
சுத்தனம்பிருகுபில் னுஞ்சவனனாஞ்சுதனையின்ளஞன் 

வித்தசம நுவளித்தகோதையையவன் வேட்டானே. 

அன்னவண்மைத்தரோர் நூறளித்தனளதின்முன் @ be 
மன்னுசமதச்சொயர்வந்தனர்மறுவிலாத 

பன்னிரேனுகையைவேட்டுப்பயத் தனரீமைந்தர் நால்வர் 
முன்னவன்பரசிராமலமுனிவரின் முதல் மைபெற்றான். 

மீளவும்பிசமனார்ச் குவிதா சதந்ராதையென்டோர் 
வாளுறவுதிச்தார்மீண்டுமிலக்குமிமாலும்வத்தாள் 

ங்கு 

(ee) 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௯9) 

(ra) 

(ne) 

(௩௧)



ete பாரதம். 

கோளி ர்மானதத்ிலண்ணிலனாமரமாயவள்பயந்தா 

டோலிணைவலமாகைதேருழ் தூயனாம்பருணனென்போன். (௬௪) 

தனையர் ஈளிருவரோடசரச்சுவதியையளிததா 

னனையமைழ்தரிகூச்தோன்பாலருஸமைந்தரீமூவர்வழ்தார் 
புனைபுமாங்கவரளித்தபூவையர்காககைேனை 
வனை திரிதராட்டிலாட்பெண்டாசனிச யொய்வைத்தோர். (௬௫) 

சாக்கையென்பவளேதந்தாள்சாக்கையின்குழுவையெலலா 

மாக்யெகபோ தமீல்றாள்2சனையுமஃனதேமி 
மீச்குயர்வாகஞ்சீர்சால்விச்எளிதனையளித்தா 
டேச்ெயெவறிவிலமிக்கதிரிதராடடிரையன்பாளே, (௬௬) 

டாினிபருந்தோடாந்தைபந்பலவயுயிர்த் தாள்பின்ன 

ரோசைசொரள்சுஇயென்டாரூ ஜ்சுகங்களையுபிர்த்தாண்முன்னர் 
சாசிபரீமதுவென்றோ.துங்கா சலிதல பாமீ- Os. 

சேசுடைமடவாரெணமர்சவித்தலரைதிறலில்மிககோர். (௬௪) 

மிருகியேமிருகமற்தைபச்தீ ரமந்தைமிக்க 
தருநிசசரிமாதங்சொர்திதூலை*வேதையோடு 

திருவுயர்சுரையென் ளோந்தேமொழிம டவாரந்த 

வொருமுனியளித்தமா தர்ச்குரைத்திமராமமாமே. (௬௮) 

*ருச்திடல்விருகமீந்தாளெ rms AH Hi sat acne 

வருத்தமிலொருத்த்யபிராவதந்தனைமின்றெடுத்தா 
ஒ.ருத்தகுமதன் பாற்றெ.ப்வதாசங்கள் ps goss 

தீருத்தகொண்டொருத்தியின்றாளஎரியவானர ங்கண்மாதோ. (௬௯) 

ஜத்றுமாங்கொருத்தியிஈருண்மாதங்கப்பொம்மலெல்லாம் 
பெற்றனளொருத்திசிங்கம்பெரும்புலிமுதலவெல்லா 

முதிறவாங்சொருத்தியின்றாளுறுதிசைககரிசடம்மைச் 
சும்றுமற்றரிவைமூ 4 றுதோகையர்தமைப்பயந்தாள், (௪0 

உ0ே ராகணிபத்திசாங்பயெரைத்தசர்தஇருவையென்போர் 

விசாவுமான்சகணத்தையெல்லாமுரோகணிவிருப்பிலிற்தாள்



பிரபஞ்சவுந்பவச சருக்கம். ஸு 

டராலாயைந்தருக்கள்வல்க பெத்திராங்கியளிதீதாள் 

சுராகரரிம௫முஞ்சரச்சுவங்கள்கநீநிருவைதர்தாள். (௪௧) 

தமைக் துபிரனைத் அமிந்தத்தகுதியால்விருதீதியாகி 

யி. மதீடுமிவினையிஞா லேயிநந் துமீண்11ர 4 அறி ன்ற 

, BOO | 1.6 CH DL 6 oi OHS BF துங்கங்கை நீ! ர nN டாவிந்தக் 

குமை ப்புறுகாகைகேட்டோர்மொம்ம்பவந்தொலைத்தோரொன்றால். 

ஆயினு ஈமாரராஇயருந்திற வுபிர2 லலா 

G சியமாவு, இ சதெழுற் சுநிலைமையை நினக்குள்சொற்ரா 

மாயவ.ஃபுனிகனாடலவலலபதீசசரர்வாஷோர் 

தூய நிறலதீதிலவர் துதோ ததியவா௮ஞ்சொல்வாம். (௪௫) 

பிரபஞ்சவுற்பவச்சரு க்கமுற்றிற்று, Yo GAM. Gir M1 Hf. 

பாசதவிரருறபவச்சருக்கம், 

வாமுயாழ்தயாகவாசம் வட்செத்தில்வசதேவன் மைர்தனாஇதீ 

திரமிகுந்க தேவடூதென்வயிதறுதித்சா னுலகளந்த திருமான். மந்றுங் 

கரமுயர்ந்தவசிதேவ னுரோகணியைக்கலர்திடவக கமலைகேள்வன் 
எ ரரிறைஞ்சபலதேவனெலும்பெயராலோருருவத்தோற்றினானே. 

இலக்குமிதன் கலையாலே புருச்குமணி முதலானோ ரெண்மர்வறீ 
தார்; கலச்சமறு மரம்பையர்கள் கோவியராமடமாதர் கணமாச் சூ 

ம்.ற்சார், துலக்குசனக் சூமரர்முதற் ரெல்லோர்கள் பலமுனிவரீசு 
தீர்உளானார், நிலத்தமரர் போசகுலயாதவரா யெண்ணிமத்தோர்நி 

"றந் எதிக்தார். - (௨) 

அட்.டவள்ச்களிலெட்டாம்வப் பிரபா சனர்கலைவற்தவனி மீத 
டட ஒலவலிச்சாய்கேயனெனவுஇத்துப்படைபயின்றுமருவலானான் 

ர Oe Od Gr” we சுலத்தேசிகனாம் டார்க்கவர்தங்கலை ager art



௬௫ பாரதம், 

| “LI Gi Mec ae சிலைவலாசரியனெனச்செனித்தான்மன் 

Ce. (௩) 
சொல்லுயருங் காமமொடுி குரோதத்தின் கலைவந்தே துரோண 

ன்றற்த, பலலுலவு புயனிவளி௪ தாமனெனப் பெயராகி மருவலா 

©); ஜொல் லையிமன காதசமாமுருததிரர்தற் கலைதிரண்டோர் குப் 

னானான், வெலஇம்விபாசசனசலையாற் se or gy HS sod a OCF! ola 

ம்மைதிர; (௪) 

தகுதிடெ௮ துவாபாமா மூகத்தன தகலையாலே சகுனிவச்தான், 

மிகுதிசொளுங் கழ்.இருவர். குலவேர்தன மீசனெலும் விறலோ 

னிந்தச், சகமதனிலுயர்சீர்த் இித்திரிதராட்டிரனென்னச்சனித்செ 
Cp 6 G1 oor, வகைகொள்வசம தியென் லர் தெய்வதங்காம் தாரியென 

வத்அற்ருளே. (௫) 
இருவருக்குமின்பருறக்கலியுடையகலையதனாலிசாசராசன், மரு 

வுசுயோ 2னனுகித்தான் விச்சிர வாவுதவரரரி வருக்கத் தோரீதம், 

Oo TARA 06 80) 5 al] னிளைஞர் டுவிவறர்தாரி துவன்றிப் புமாலிமிக்க 

ய ஸ்ரீவிலிரணி.பகசிடஃ ிசுபாலனெ லும்பெயராலிமேவினஞானே. Gir 

பிறகலாதனனெல்போன் மத்திரபூ பதியானான் பி௮்ஜனொன்லதீ 

௮; முறகுவலித் தட்டகேதுப்பெயராலுஇித்ெெ முநீதாஸ் Ane ras 
மாத, துறுதசேனப்பெயராந்புகழம்மிகுர்த சபிவந்று தோன நிணா 

னான், மறுவறுபாட்கலனெல்டோன்பசதத்தனெனும் பெயசா னு 

ல்னொனே. (எ) 
விட்பிரசித்தெனுமரக்கன்்சராசந்தனா புதித்தான்விறலான்மிக்க9 

தப்பஅபதீதிரசேனன் மு.தலைவர் தகுவர்களிதீ தரணிமீ ௮, செப்பிய 

சேகயதேயச் திறலரசரெனவுதித்தார் திரடோட்கசாளை,யொப்பறு 

கேதுவத்தனெனுமுரவோல்௪தரிசனனாயுதித்தால்மல் னோ. (௮) 

சுவரீட்பானு வெனும்பெயரோனுக்ரொசேனப்பெயராற் ரோற்ற 
ஞ்செய்தா, னவத்தாம்சங்சமனெல்போன் சோமருகனென்றுரை தத 

Heer மம்பெத்றான்; 2வக்இரு சவன்பனெதும் பெயரா லச்சவபஇ 

4 

i



பூரரதவீரருற்பவச் சருக்கம், ce 

. மண்டலதீதிற்சேரீற்தா) னிவப்பிலிடடட்பலுக&் நீர்ச்கமுறுபிராக் 
கியனாம்நீடினானே. (௯) 

செயனென்போலிசோதரனு நசரனெமின்மல்லர்பதி யெனவு 

ஞ்சேர்ற்தா, சயசண்டனுரோசனனுஞ்சூ தேமல் பிருகத்திரு தமா 

இவத்தார்,மயமுறுற்றுருவெப்டோல்சேதாவிர் ஐவுமேஃவடடம் 

பேரோ, னுயர்பிருதவிற்தலு மாயுதித்தனர்கள் விருட்பாச்கஜொரு 

aca se gs. ம) 

சிச்திரனன்மம்பெயரிர்நிசழ்ர்சான்மரறானென் டோன் இரு சனா 
ளை;மத்தஅசத்திரவதனன் பூரிசிரவ*வெல்னமல& (ஸாம) இ.த2ட 
ம, நிகு -பனியதீேவாபியுயரீசரப ் சோமததீதன், மெததியசந்இ 

ச7ல.ப,ரமயூரனிகலவிசஎ வஞய்விலங்கினுமோ. (Ws) 

& 6 gp ola! gy.) wg 1 Gr 06! குரோத?£ரதீதிப்பெயரார்ரோத்தஞ் 

செய்தாள், ம தனனையசித்தார்தீதிமுசலாமேவாஸ்ணிறர்த மைது 

தாரதம்மைக், சதனமூறவவனளித்தால்கரி பூண சந்த வத்தனதி 

தனானான்) விதனமுறுதீர்க்கநாவினல்கா சியரசா விர tu do (ay (0 OT 

வி௪ரனெ ஞ.ம்பெயராளன் விறலகொள் வசுமித.ிர னாய் விளங்க 

லானா சரமா ஞ்கைகனும பூசிரோட்டனெலும்பெயர் கொண் 

டானகருத்தின் மிக) வசரகணமினனும் பெயரோன காபுததிரப் 
டேரிமருவலானா, னசுரனலிப்பெயர்சொண் டோல் சிகண்டியெ 

னவேபுவியிலவதரிததான், (௦௩) 

சுரர்குருவும்பிரகத£ர்த்திப்பெயராத்றோன் தினால் ஜெலைவிலாத, 
வரமுயருமருச துவராற் டாஞ்சால2 விராடனுயாவரிவிற்நிண்டோ 
ட், புரமேயசாத்த கியாம்புரவலர்மூவர்களுஇதீதார் பொருவிலாக 

நிர குணனாந்தெல் திசையோல்விுரனெலு. பெயர்கொண்டு. 
ர்ந்றுளானே. (We) 

குதீொந்தீரியசச£பதியாண்டுவெனுநதிரு நாமங்கு நி படோனாளுக், 
சித்தியொபத்தியுமாத்செய்வதமிட்பூுலசற்சவுர்தியோ0 ; மச்இ



de ir 'பாசதம். 

லாயமாயுதிசீ த1௩வற்சே ழுணைக்குரியமாதரானார், பதீதிபுய£யம 
வ்கலையாலுஇிட்திரனென்றுலமேம்றும்பழையோலவத்தான். (௫) 

வாயுவுடையருங்கலையால்வலிச்சதாயுசனுதித்தான் மகக்தின்வேநீ 

த, னேயமுறுகலையதனானெறிவிசையனுஇத்தெழுந்கா னீமிஞ்சீர்த 
தி, யாயுருவேதியர்கலையாலணிதகுலசாசேவராகினாசாற், ராயசீர்கு 

ர் தீதிலையாசசேனிப்பெயரிற்போல் தித்றன் றே. (0௬) 

அங்கியடைக் கலையாலேதிட்டத் நூய்மப்பெயரோ னவதரி 2 நர, 

னெங்குமிவர்பதிபலரைம£ 4 ர்கள் வானவருமெரநிலால் வண்மை; 
தங்கு நிரு சர்கள்குலருஞ் சார்ழ்தவனியி_மிலவாப்த் தருச்வொழ்ந் 

தா,ரிங்கு தகேட்டவர்படி ச்தோர்ச்சகெபரங்களுளவாமென்றெரி௪ த 

லாத்தான். (Oar) 

 ஜேனியுரைத்த மொழிகேட்டுதீதிறலரசல்புகல்கன்றான் முதல்வரா 

னோர், தனியுலகிலவதரித்தவாறுரைத்தாப்வருணச தட்டயததோர்த 

ங்க, ணனியுயரும்பிறப்புமெங்கண்மரபின் வருக்கமுருரா தீதிராயே 

தீசெல்னக், சனிசமழ்வாய்திறர் துமுனிசட்ரிரைப்டா னுள்ளவெலாநீ 
கருதித்தானே. (௦௮) 

காசிடனார்திதிவபிந்பா றகரனையுசவினனசீசமல ஈண்பன், வாசிடெ 
அசாயைதிருவயித்திடயைவைவச்சுதமாம நுவுங்கூற்றும், சேேசுசனி௰ 

முனையொதெபதியும்வற் துநிதீதனர்வண் Cus rer se, LOT FD 

DaVIEFE SLOT நுவானால்வருணத்தோர்வற் துதித்தார். (0௯) 

நின்மரபினியற்கதையு கிருடர்மு.ததிதித்தனவு ிகபீ.ந் கவெல்லா 

ஞ், சொன்முறைதேோ்வியா தழுனிசொத்தபழ. சொத் றிரிவன்றொலை 
விலசீரீத்தி, மனவலியபுயத்தாே ௪கசேட்டியென வெடுித்துதனை வச்ச 

one மன்மனரும்வா க்குமுடன்ரு“ுமொரும்தீ தவருற்தவத் 

feta (உ௰ 
—— 6-0 oe 

டாரதவீிரருத்பவச்சருச்ச முற்றிற்று. ஆ. கவி. ௬௱உ௫௮.



ச ம் நரவற்செம் 
6 a ஓ 

யயர திச்சருக்கம், 

இணையிலா சவனிறப் பைடுபிற பெனுங்கடற்கோரீ 
புணையுமா னவன்புனிதர்கண்பன த துறைபு விசன் 
டணமிகாஷஉண் புபப்பாண்டவர்க இரத ினும்பர fas 
அிணையசானவன்னறுணைப்பத நமக் பினித் துணையே, 

க 
௬ on) டொருத்தவானுறைநா ள்களைநாடொறும் புணாமவா 

ப் ரத ° ® © Or (Th 6 OH aut 6I all & Sit T (LD :5 0d! படனளிப்போன் 
¢ BAB GAT ere: DoH Waid செஞ்ச டை.மூடிமே 

லிரும் தவானவலி பெருமையையா iio) & a Carhone ine. 
மண்டல பபிலுரகர்பேருயிர்ம்பினா 8 மயங்இ 
மண்டலம்பொரவரும்தியபெருர் துய£மாற 
ம ணடலந்தனை நிமலெ ஐு.மர LY on moor gi) 
மணடலம்பொழியமுதில்மெய்குவிரவேவைத்சோன், 
பைம்பொன்மால்வரைம & Hell திட்பிடம்பிணித Ge. 
மம்பரானவர்காணவருடலி SOL படவே 
தம்பமான அமன் நிய சழம்.விடர தணிய 
உம்புராஎயினாமு துடனவசரித்தோன், 
பத்தி £ட்டியிலிரிரண்டொமிர்தபல்சலைபோஃ 
மித்தி ரற்கவைகொடித் துரு ல மீளவுங்கவர்வோ 
னத்திரிப்பெயாந்தணஷம்பகம்த னிஓஷ் 
சிச்திக்னனன்மு௰த்லும்பிறர்தொ at mF sia, 
அழ்தியாரணமந்திரத்தவ்புறவவணை 
வழ்தியா தவர்வானிலுமண் ணினுமில்லப் 

பத்தியா இயர்பு கனெனும்புசல்வனைமிம்வாத் 
சுசி தயாவருங்களிப்புறவிருக்கு காடன் வி. 
வளைதெடுஞ்சிலைக்கர தீறினன்ம நவ்ரு வைத்த 
துளையெழும்பரிச்தேகனலு௮ வச MO TSM 

உடு 

(2) 

(௬) 

(6) 

(௪)



oH பாரதம், 

விளையருர்தவவிவின்ருல் னம்பிகைவிதியா 
லிளையெலும்டெயர்மடவரலாயினனனல ப 

மாரகாகளமெழுவதோர்மதுமலர்ச் சாவிற் 

PTET GL svar San Gia) SET ER 
வி ரகாம்பரணம்சளாலி மெலிவுறமயங்கிதீ 

நீரக *மரமுஞ்செவ்வியுமிகும்படி திளைத்தான். 

புதனுமந்தமென்பூவையும்புள£வாவினை சீசன் 
சுதனெலும்டடி தோந்றுவிச்தனர வல் ரன் தி 

யிதனலம்பெறமபூெ ஐ. ந்நிறலிலு மில 

மதன னுங்கலைமுருக ஓுமெலும்படிவளர்ந்தான். 

திலமெலாமொருவெண்குடை நீழலிலடச்டச் 

சிலையின் வண்மையினி௰ரிலா தீதிரிமனனை ஸு) 

யுலகெலாம்புரர் துர்றவர்க்குறு தியா யொல்ளார்ச் 

சலலொச்கொடுமிமிம்டையாயரசசெட்திருத் தான். 

பொருப்பினைச்சிறசரிர்தவலி புரதீ துமங்கையரி 

அருட்பசிட்பெயரொஷஸ் டொடியுருவினிர்சிறந்தா 

டருப்டொழிதீபயில்காலையிந்றான வர்காணா 

விருப்பு றக்கவர்ந்தேகின ரவளுடலீவிசும்பில், 

கொண்டுடோத லுமடையமென் றவயேர்கூ.ற 
வண் டர்யாவருமஞ்சின ரவருடனடுபோர் 

உண்டுசூம்குமலணங்கையிம் Lo Fin 60 Lo goy 

சண்ததேர்ரனிசடாவினனசுரர்மெய்கலங்க, 

நிறர்தருங்குழலரிவையை நி த்திவிண்ணவுணர் 

புறந்தரும்படிபுரித்தபில்புரர்தரன் gor 6 ret 
மறந்தருங்கழன் மன்னவஃ்மண்மிசையணைத்_து 
சிறந்தவன் பொடத்தெரிவையைதலம்பெழச்சேர்ர் தான். 

மாயனாருவில்வந்தருளத்தமான்வயிற்நி 

லாயுவென்றொருசெம்மலையம்மகனளித்தான் 

(௪) 

(4) 

(௯) 

(6) 

(Ds) 

(2௨) 

(Oe)



யயா இசி சருக்கம், 

தேயகும்பலதேவரும£ழ்வுறச்சென் Cp 
மேயவல்புஈழவேற்தரிலி மேன்மையாலமிக்கோன், 

முகுடமும்பெருஞ்சே னையு் சசணியமுத்றுஞ் 

சகுடநீெ ஈனச் சதமகம்புரியருந்தவத்தோ 
ஊகுடனாமவேனரட நா சருககரசாய் 
மகுடபே;நீதியகுர்சிலாயுவின நிருமைத்தன். 

புரநீதரன்பதம்டெற்றபிள்புலோமசைமயக்காற் 

சிரந்இிரிந்தகவனேவலில்யான மேத்றேறி 

வரர், சருங்குறுமுனியுடைவா ப்பையான் மருண்டு 
நிரற்தபா பெரும்புயங்கமான வலுமர் நிருபன், 

மத்றவலிறிருமைந்த£ வேண்மைந்தனிஓயர்நத . 

கொத்றவல நிறத் கொற்றவைக்கருபுயங்கொடுந்தோன் 
முதிநிவன்பகைமுகங்கெடமுகந்கொறுந்திசையித் 

செற்றவன் பெருஞ்செற்றமிலகுணங்களிற்சிறந்தோன். 

யயாதியென்்றுகொண்டவனையேயெவரிலுஞ்சிறக்க 

வியா தலும்புசழ்ந் துனாதத தமற்றவலி மேனாட் 
புயாசலங்களுச் சையவேபுகர வன்புதலவிக் 

குயாச்லர்தமீஇயிருவர்வெங்குமரனாப்பயந்தான். 

சஎன்னவோதலுமர எனுமற்புகமெய்திச 

சொல்னமன்னவ:்புகர்தருர்தோகையைச்சேர்த்த 

தெவ்னகாரணம்வரவமுறையிசை த்தருளென்ரன் 
றன்னதாதாம்பெருடெமாமுனிசா றும். 

இடபடன்பனெல் ஜளொருதிறலிர ரக்சதர்கோமான் 

புடவியாவ துக்காச் குராடபுகாவனிடஞ்செர்த் 
டலில்வானவர்€ழ்டடவசுரர்மேம்படவே 

யிடரில்சுட்கெளியம்பியேயவலுழையிருச்தான். 

சண் வொனவர்காவலனிருதரீமேத்கனன்று 

மன்டூடேரமர்மலைர்தனல்றகுவர்கண்மண்ணிழ் 

to de. 

(De) 

(29) 

(De) 

(2௭) 

(Ds) 

(Ga) 

(2)



® பாரதம். 

ுண்டமாம்விழுழ்தஜேகர்மாய்ர் தனர்வற் து கோந்றிப் 

புண்டுடோ கெழுந்திடமறைடார்கசவலபகரீர்தால், 

கவியினாலவருய்ந் தபோ ர்புரிதாரச்சண்டே 

வியி ஓுளம௫ழ்பவரசசமமோடி ருந்தார் 

செவியின்முலன வன Cle Gud ar oe er EF af 

புவியில்மாய்ர்தவருயிர்தரும்புக/வயினுள தால், 

அன்னமழர்திர ரம்பெருங்குரவனோவ றியா ன் 

மி.சனுலாவுவேனிரு சலா வெல்வதிங்கெளிதோ 
(வென் னவுன்னியேயிமையவர்தனிரகாடைழது 

மன் லு Ra ன்மைத்தனாங்கயற்கி துவகுப்டார். 

டழிபிம்படிமாண்டடஉர்பண்பி ” மீன் டெய் 

விமிடமிம்டடி.அிரு சசஞ்சீவிகள்விளைப்பான் 

கழிடரிம்படி நிறைபுகம்சவியருகெய்தி 

வழிப ிம்படி புரிந்த தமந்திரங்சவரீவாய். 

or 5M ஒுமிறாசெவிச்சர செனச்கேட்டு 

வென்திமை ரீ சனாங்கயறுமல்வெள்ளிபால் வந்தா 
னிஈீறுபோதீறிமியறின்னடித்ெ தாழும்பூெ சப்இரிவான் 

வெலஃறியாயிவணடை நீதன் வண்மிமாலென்றான். 

கேட்டடார்க்கவனன் றென தீதிருவுளங்ளெ்ற். து 
டாட்டிவிற்கயலவழிபடப்பரிவுகூர்ந்தொருதன் 
னாட்டில்வைகுறுந £டனிரசைமச்செல்வி 
பூடவோர்முலத்தெப்வயானைப்டெயர்புளைர்தாள், 

புசசளித்தவள்புர்தியின்மிகு சீசவள்் பாற்பின் 

மைமைமிச்சவடந்தைடாலிருந்தனடவத்தா 
லச நிறைத் அளவருமறையந்தணன்குமரன் : 
குசனிசர் ச சவன்சொம்டனாட்டினியனாயிருர் தான், 

இ$னையபால்மையினாள்பலகழிச்திடவிருந்த 

தனையல்சார்ச்தகற்கொருப்படார்தகுவர்சள்வெகுண்டு 

(௨௪) 

(௨௨) 

(en) 

(ee) 

(உடு) 

(௨௭௪) 

(௨௭)



ய்யாதிச்சருச்சம், 

தினையுமுன் னர்போய்நீள்வன சீதேசயசயன் றன் 
வனைவுறுஞ்சிரமாந்நியேமண்ணிடைபுதைத்தார். 

இதற் றுபோயினான் Cap ipbles «tr p Sewn or antp 

ஃறங்குதந்தைடால்வற் தலன்சயனெனகச்சமாப்டத் 
தஇிறங்கொடந்தையுர்தெரிந் _தசஞ்€விமந்திரத்தா 

னவிமங்கொண்மைநீதனையுப்ந் 2தமசசெய்தனனினை வில, 

வற்திுமைந்சனுமாமுனிமலரட.பணிந்தான் 

அர்தரற்தஇிசழ்தோகையுர்சன்னுளமகிழ்ச்தா 
எந், மாண்முதனெடி துநாளளவுமாங்கிருப்ப 

வர் துதானவருணர்ந் ததமுனிவுகொண்டுத்ரூர். 

(வேறு.) மற்றுமோர்தினத்தின ந்தவல்லரக்கர்நீள்வன தீ 
ு்றமைத்தனைச்சிதைத் துகுத்தகள்ளினித்கராை த் 
தற்றைவைசறேசிகற்களித்துளா.ரதித்திலான் 
சூத்றமந்றதேறலெல்றுகுரவலுண்டடொழுதினே, 

டருதியத்தவரையடைர்.துடா செலாமிருண்டபின் 
சுருதிசழ்றதெய்யயானைதோழலிவறந்திலாமைசண் 
ரோ பெச்சலுக்குாத் ஓயிர்த் அயிர். தவிம்மல்சண் 

டருகுறத்திகழ்த் ததந்தையல்புகொண்கெடறுவான். 

செல் றமைழ் தல்மீளவந் துசேருமுலினர்மாதுநீ 
யன் நிலெல் னவிம்மிநின்றமுங்கல்போ தமோவெனா 
வன் றுவர்ச,சாடொடங்கெயல்பினோடியங்கனோ 
னின் றுநீங்கலெல் மனெஞ்சிரும்புகொல்பொருந் தவே. 

என்னவோதிமுல்னர்நில் நிரங்குவாளையஞ்சலென் 
ஒல்னதயதந்தைசிந்தையவலியித்பரப்பினான் 
சொன்னலமழ்தனின்மைகண்டுதுன்னுதன்னசட்டிலுட் 

பின்னமாயதங்குணர்ற் துபின்னரொன்றுகருதினால். 

அசுரர்செய்தவா திதென்றறிர்துடார் ர்ச்கவப்பிரான் 

விரிதமானமத்திரத்தில் மீளமைந்தனாகவே , 

உள: 

(௨௮) 

(௨௯) 

(௯௰) 

(௬௪) 

(௫௨) 

(௬௯) 

(௬௪)



Me. பாரதம். 

யிசைவினேசெய்தபின்னரிர்சமைந்தன்வநித.றக 
கவி தைகொண்கேடமொப்பதாயினான். (௬௫) 

வொ திம் மா ௪னுக்குசற்துமிரூதளி நீச 

ப. ந்றைவை நற ததன்னை யமி நிவெளியில்வந் 

றபிசனர்ட தா திர ஓட்பட ஈறுசெய்கெனச் 

சொ றசாலசொத்றவன மு ஈதனலும்வறீறுதோன்தினான். (௬௬) 

வந ச2பின்னரி ம.ரிடையந் சமற்கிரதிகெழுப்பியே 

*கந்தமாலைஸபைட்ட& ” தூசழமுல்பண் bg os றன 

னர் பைட்ாஈ&ா4 -மீழியமாரீ கநாளணங்ஈனாள் 
சிந்தையி எரப்பலடர் ஐதேறிவைகிஞளரோ. (௬௭) 

15} எனருஞ்ச ar eo all m துபெறவொளுதைமர்திரநீ 

தல்னையபுற்றணரிம்,௮ 2உற்றிகங்குசாராகர்தவன் 

மீ னு இரற்பணிந் நமற்றவன்விபெ பவே 

டொன்னுடைத்தலத்நினிற்புகுர சி _ப்பொருந்தியே. (௩௮) 

தேலயானைபக்கல்வநீதசெ.வனெய்றன்மாதசர் 

மேவுகெல் அநீவிம்ப்பவேண் Bo) nod ge றது 

மாவிய னழறண்பினானக௮திருப்பதாற்றலாள் 

பூவைதல்கருங்கணீர்மிபொழித்திடத்தியங்கினொள். (௩௯) 

(கே௮.) போவதேனெல்னை நீங்கப்பொன்னுலகதனித் சென்றா 
ல .!சீதனவட்ணி நியுமியானருங்கன்னியாமா 

2302 ப (னெ ன ஐ.தந்தையின்புறவரைவுமுற்றித் 

தாலதீ கிடநீங்காமற்றயங்குதறக்கெெல்றாள். (௪௰) 

௮ “னசொள்மைநீதன்சேட்டேயறனலாதெறிமேற்கொண் 
சொன்னசொ்மேம்பாடாமோதாயமந்திரமெனக்குப்., 
பன்னிம் ஞ் ஐநீதைய்ன்னான்பயநீ த. நன்மகணீதா?ே யற் 

குவ்னருச்தம்கைநீயின்றுலாச்சொணாவுரா சொற்றாயே. (௪௪) 
எல் நிவன்மறு த துச்கூறவேத்திமைமிசவுஞ்சீ றி 
வெள்தியோயென துவசப்மைவிலம்ளேயாதலாே



யயாதிச்சருச்சம். சு 

யின் றுனம்கெந்சையி ந்தவிருச்வெமத்திரத்திஞலே 

யொஃறிபநங்மையின் நியதவறாதெனச௪ சபித்தாள். a. தவரு த தீ 

ஆரணங்குரைச்தசாடமாரணாட vif sea Gai OS 

$ ரு கலவி நிகரவிலுள்ளதி c Bi GST lived OE ol # 

தேரணிமா ிரகதுமுனனசதினிப்பயவின்றெல்பாற் 

பூரணமுற்க கற்றோர் 5H oh tad முப ததற்கையமின் தே (௪௬) 

அ[றம்வமா நிலயினின் en # லாத்பழு துறாதென் 

eb i UE gay oni a at Avolusa ண்டொடிஞ யநீத ௪ 

மனுவுறசசபிகசயாந்னான மணஷ்செ யார்மறை யோர் நில$ன 

பிறை செய்ப னலாபாலாகெ.ள்றிசைத்தவல புர த்திற்மோனான். 

வானவாத।(௦சளுஃகிற்றா ற்றிரமொமி? இகளிர்த்த 

BUT ast nv CLD Fo FS HS இவா ibs rae தாரிபயான் 

மானனை சேய னைமல வனிடபபன்மண் 

HF PG Maa,» ததையல சன் மிடடையென்பாள். (௪௫) 

தய்னுடப் கூடியெண்லசிறுதியாகுமாங்கள்சூழ 

மன்னுநீரீசதடதீத்னெப்சுமாசறு ஓகில்கணீகஇ 
பன்ன தந்கரையிலுய்தேயதர்த் த நீர்தளைச்கும்போதித் 
பல்னரும்பவனம் சாய்ப்பத்துதலெலாம்பராவிற்றாலோ. (௪௬) 

காந்றினாறீ௮ுகல் களெல்லாங்கலைந்தொன்ளாய்சனுவியலாலே 

மாற்றுதலொழிந் தமாதரீவயம்பதுடலைச சு றி 

நீற்திலரிருந்தார்பின்னர் நிசரிலசன் மிட்டையென்பா 

டோற்நியதெய்வயானைத் துகிலெடித்துடைடனை ர்சாள் (wer) 

மருத்திகம்குமலாடெய்வயானைக்குமங்கைமார்கள் 

பொருத் துச ன்மிட்டை தாங்கும்பொற்றுதல்கொமிவ/ இத்தார் 

திருத்தமாக ர த்திஞ. இற் தீண்டிலள்வெ.றுத்சாளசெலவி 

Khe seu crater சோககியோருமைவகுச்கலாளனாள். (௬௮) 

தின அபுன்௮ுல்யான்சொண்மிநினக்கெனதாடைமீ ந்தான் 
் மனதிலாதிசழ்ந்ததெவ்னேயென்றனண்மன்னனிவ்ரறாள்



ஈச பாரசம். 

புனி SLOT Oe றே யார் தங்சள் குலக்கொடி பொற்பினல்லா 

யினிதினின்மாசனாடையியத்சையோடனை வதென்றாள். (௪௯: 
பு2்,பரவனையவுல்குற்டொற்றொடிதேவயானை 
மத்நிதுபுகலயந். சமா ged Acer A 

யுத்தவென் So sunrise Der grfeosern p AS 
சற்ற தன்விஞ்சைகாட்டிக்களி ச துவாழ்த் சிருத்தலகாணாப். (@D0) 

மன்னவன்மகள்பயானென்றன்மாசறுசலையுனச்கு 
மின்னனாயெய்அுமாறோ 9 வறு ப்ப துமுறையாமென்றே 

சொ. சாற் ony Sadr apo ea ம்தோழியர்பலருந்தாலு ' 

மன்னவடனையோர்கூவலதனிடைவிமத்திமீண் டார். (௪) 

டோயினரவர்களிநீதப்பொத்றொடிகூவலாழ்ற்து 
மாயிருவல்வியொன் வயங்கு ற பபத்திமாழ்கிசி 
சேயகனாச லுழிகாலச்செறித்சவெண்டெல்னோெ 

மாயவளிருந்த।ள்வெழ் நியயா இியவ்வனத்தடைந்தான். (Ge.) 

பல்லியமுழங்கறீள்சைப்பககேள தேகஞ்சும 
விலலணியெயினசோடவெம்பரிச்குஜாங்கள்சார 
மல் ஓு௮புயக்தோனற்தவன ம்சனில்வேட்டஞ்சாரீந் 22 
தீல்லநீர்சசையாலந்தக்கூவலை யற் துகண்டான், (௫௩) 

வாரிசமுகம்வெயர்க்சவாயிதழ்புலரவைகு 
சேரிழைசன்னைக்சண்டே நிருபன U4 68 5@Q8 

யாரினியுமைத்தியென்றான சனென்றதிர் ததந்தைப் 
'பேரினையுமாத்சாஎன்னான்பெண்கொழுயா லுமென்றாள். (Ge) 

சடைந் சவேல்விழியாரோைகலந்தா டவிங்சே 

படைத்தனன் கூவல்சாணாசா1நீ தனனவளிசாக்கு 

மிடை நீதபுன்னாகமாலைவேந்தனே துயர் இர்த்தென்னை 
பிடைந்திடாசெடுத்தியென்னவிழைவனெஞ்சுருலெனே. (௫௫) 

கூவலினிறற்இயித் சக்குவலையங்காக்கும்வேறீதன் 
ars @ மேவுதன்வலக் சை நீட்டிவிஎம்ஹை தங் னை யேற்திப்



யயாதிச்சருச்சம், சு 

பூபுறதிருஎ வயன்ன பூவையைட்புவிப்பாலாக்இ 
மேவு நகரிலெம் ேவேர்தல பீன்ரோபூமு ந்தான், (௫௯) 

காவலம்டோனபின்னர்கண்்எணீட்சு தம்பதிர்று 

தேவயா னைப்மபர்மிசாண்டாள் சி றச்தோடிருச்கும்போதின் 

மாவலாஜனொருவனெய்தமா திவணட நீ. தவெல்லா 
மாவலாலவனுக்சோஇயத் னுக்னுரைத்திடென்றாள், (Gar) 

அன்ன வளைப்திக்கூ றவளித்தவடர்.பிலா ? தவர் து 
ம்ன்னனை ஈபினை 2தாஃகிமிளி ர் தகட்புனலைமாஜ் திதி 
wool Awyomsr riots? stooge ors st ba 5 ர் 

யன் துமை ॥்குசெய்சாருறுதிநிபொறுமையாதல், (டு௮) 

விர தங்கள் வே ௮ருமலவே ள்வியாயிரஞ்செய்வானித 

சரத ஜ்செய்பெ,றையளானேதலைவனென்றுரைக்கூராத்க 
வளிரதமாாூ மாழிபாட்தோ நீரே மை செப்சொடுமை சமி3ர 

ட ் 4 f ௫ ட ௦ டி யரிதெனப்டொருத்தியென் ஜனவளிுபுசல்வத னாள். (௫௯) 
(வேறு) புலலோரிடத்தும் ஜன சருமைடோத் ரரி. சீதிற் டயில 

ord. 9 ஓ. 2 ௦ ௩ * ச் வது 0, THAT SESS PUTS» pronto s த நீ கூவதே 
யொல்லுமியந்கையென மீண்மெலா ததுட் புல ப்பு.ந் திருமுக ளோ 
Lp WAV (Lp Maroon Lp கமோர்றீ துய வியே லவ் ty aos oF Ap OT & ip 

ALT OL pits Setprassagensde ந்தே I Oba Das 
- dv > * ச 9 இ டம சர்வாசப்ெொழதும் பரிடை HEL ம தயிருக்குமமைய த் 

ல்னயபான்மைசலீ மிட்டை EB oor cay te orto D 5 Be B 
௨ னையோரிரு நீ சஞூமலிலவநீதடை£ தேயிதனைபமையன்னன், (௬௪) 
வாஜனோர்பகைபுமற நிறுவிமறையாசமங்கள்டயில்விர்,த 

a ௪ a ©. 2 a ° 9. 6 மேஞண்முத லாவெனைக்காகிதுவிற இம்வலிய சரீ தாஷ்ட 
மூ முசரியப்பெருமானே சண்மிழ்பிழைச்திக்டூப்வேனோ 
வானாவமுதேவருத்யெனவணங்கைசோககிப்புகலஇனிருன், 

(௬௨) 
சீரார்சிநியைபு:3 மதியாந்செய்ததிமைகீவடனச் 
தேசாவியத்றுத்தண்டனை தின் னினவின்படி சச்திரிவனெனப் 

at



௬௭ பாரதம், 

டாராுறாககுமணி பிடபட ன்மன்றன க சுப்பசரரிய 

சாராரீருழலாள்புகலகன் ரூள்சண் போற்*நீ்தைசனல்கால, (௬௯) 

மசவெம்-ளிர்றோயானுரை ச்தவண்ண ம்புரியவல்லாயேற் சதிர் 

ஜிஞ்சன டெரும்பு-லவிஎன்மிட்டையு 2யார்சகத்துரமா, முகிர்த 

ன் உடகார்டெருங்குழுவுமுகத்சகாத்ே காட னழுநீ, paGer 

ண்டென ததொழிலாத்றதத்தணிந் தக. த்யோசொல்்அ௨விருள். ௬௪ 

அவ்வா றரிப்பனெனப்புகலவியணங் ஈனாளுபடவாரு 
ம்ல்வாறிவடன்ளொமீலாற்றவிமை நீ?தயளி ஈகானிஷரீம£ழீற்து 
கை வவேலசச ஐுடன்டோ நீறுசரு. த ரகரிற்சிறநீ ar bar 

ரொவ்வாவஃவப்பெடைநடைசசன்மிட்டையு? நீது பணிசெய்தாள். 

மற்றோர்வைசற்ோமியருஉடவாளினியச௪ 4 மிட்டை 
்ரிராதயு.௨நீ டி. தாழ. ரனிசேர்தேவயானை3யெனும் 
பத்முவிடையாணறைவீ”எம்ட முவதீதடைநீ ஜபயிலபோதி 

அநத்ருருடனேயயாதயெனுமு. மவான்டொதும்டர் ரெதி௮வநீதான். 

பூளங்கஉ பக் ஈடி நறைபும்புனேற் சமுஃலைச்மிதாடைநறைபும் 
வாச ச்செ ரிநீககுமனறையும்௨னமா நீ -ளிர்தேருடனநையும் 
விசந்ென்றந்கவர்ந் து5திர்வேலான்முகத்தினெத்நீதடலாத் 
பேசுங்குரிசி ஓயிர்த்தடை ந் தபெண்ணாயகங்கடமைக்கண்டாம், 

சந். சமலராயிரவிசமழுங்கப மு ு்வசககருணிகையு 

முந்தகிளங்கவீற்நிருக்குமுளரிச் சசலவியிவளென்னு 

மிர் துவசனட்புசரளிச தவினியசே வயானையையும் 
விந்தைமடவார்டலமாயுஞ்ச வ்மிட்டைசனையுங்கண்ணுகறுன். (௬௮) 

அரசன் றனைபாங்கவரதிநீழேதயன்பாற்பூசைச்கடனியந்நதி 
வரி சதீதவிசின்மிசையிரு சீதிவைகுபளவின்மதிலேந்சன் 

கிரிசைக்கரியதெமிம்பூசைக॥ ரீதீ.த ந்தேவயானையைமுன் [பான்.- 

டரிசித் தணரீந் து முணரான்போற் ume sears waits ses 

அனப்பின்மிகுததகுலக்கொடியேமடவார்பலரோடிவ்வன தற் 
பலிப்டான் மடோலொளிர்ஏல்ருய்பதியுக்குலமும் பசரொன்றான்.



யயாதிச்௪ருக்சம், Arey 

மனத்திலிவனை புணரீர் தணரா:மங்கைசிறி ப நசைகாட்டிப் 

புனத்திற்பளைசவன.இள்ளேபோலபுகலவாளபுஈரீ்ஈநீதாள். (எ௰) 

அறி? வஷன்னைக்குல 7௨ ந்தேயநியாட்கொல்லோ நீ மன்னை 
Matin aco Be Fg DME LOUT Gaars 16 நீ 

அறுெயகஈவெடித்தளிததவுலகுககொருஉனீடன்₹ரோ 
சிறிய ம்பு ரீஃநிதருள்புகலவிசேவயானை மன் hn Cr, (எச) 

சர்ச ழலையாளி_ப.. ம றஐர்சசொடியெஸ் ணிருககசே 

ரிந் த மயொஞ்சன்மிட்டையெனச்குத்தாதியெனவந்தாள் 
வர்சசிகொாடித 4 ரரொழியராமற்றைமடவாரிவரசோமுி [ன். 

மந் சலிபுயங்கண் பூபங்கிடு வா வினைத்தேயுமையை த்தொழுடன் மே 

பருவர்கனிலு? சலைசளிலும்பபில்விஷ்சையி லும்பாரிடததித் 
௪௫ தம் Up துதி ஈரிலலாசகன்னிமயனை நீழுன் ரளி 

ட ரி எம் வலது. நீட்டிப்பிடிச்சாயம்ேே.மொனியா 

மரி த மெனைநீ 2 ட்டின்டமளித்தியென்றாள ணங்கல் னாள், (௭௧) 

மன்னனவடவ் மொழிசகளாமன துகலம்பெடவனமே 

பன் னும்றையோசொக்குலத் தும்பாவைமாலா Ge up Dat 

சொலைனைமறை யார் சலதி ச்ததோகை மானால் r குலத்தோர் 

பன்னுமிபலாம்சாந்தோட்பெடயிலும்பெறிநியணோனே, (ee) 

உலகோர்வருணாசிரதருமமொருகாலத்துர் பிசகாமதீ 

பலகால்வினவிச்காதீகளி ச்கும்பாருகிறைநால் பசாதி2த 

தலஞர்சுரூ Raper pG m0 é p phone Bot tor go so bC aS 

குலமார்சொடிநீயறவிரு தீதங்குதிப்ப சமக ஜெ மூன் (௪௫) 

வடமால்வளா ?தர்புயத்திறயேமல?ோரன் விதிக்தடஉக்கள தி 

யிடஞப் 2வரோ௱ரைவாக் இனெய் துங்கொல்டிலாவெளி DiS 5 

யுடஞயுஈகர் சுந்திடினீற் குவப்போவுறை தீநிென்றற 

யடலார்சோதையியம்புதலுமரசனிதனைடறைகன்றான். (@ ar) 

நிழையும்பொறையம்டலமறையநீதிஞானசசனிரெ நிபின் 
'முறையுமதியும்புசசாயமுனியேசெட்புல்கருமெ 2னிம்



ராதி பாரதம், 

பறையுள்ஈருதிவியொசப்டா வைநினை *சைடிப்பசனன 
விறைபு பஉவடனிருசெவி-ட்டு ரசொவமுதமெனசி சிசானனான். ஏஜ 

மாது மொாருபெண்டனை 2ய்விவருவித்தத் சன் ரன ப்பணிழ் த 

காறுங்கூர்வேலரசனைபுங்காட்டி சதன துகரந்மிதாட்ட 

போதி செயலும் வ ஈருவர்பொரும்தாமனமுப் புசன் நிவனே 

தஇிடன்மண வன். றன சல் ருடெய்வரந விவ மசி%ர்தானே. (௪௮) 

அ ரசையடைந து ¢ ரழுேேத்றுமவனுசசாசிமறைவழங்இ 

ய சசெய்மகட்குமுனிசாபமும்றவாத்ராதுயர்மழையோர் 
atari வெளவிசசயலாகாமாதைநீ 2யவரை கவினி 
யில செயதமுமவிருததமிசம்லையென்றுரைத்தா னிணையில்லான், 

FH னனுரையேபருமறைநாலாசக்கொண்டிபண gi. $ ge 

பொன் ஆரனைபச௪ன் மிட்ல டபொருர்.துமடவாசாயிரவர் 

தன் 2ளடெய்தப்புசாளித்தசனையையோடுத் சனிவேலான் 

மி * மூர்குமெமாநகர்போயப்மேவிதலனில்விழைர்தானே, (sid) 

HBS பபுரத்சிற்புகரளித்தவா னை பிருப்டவாங்கொருசார் 

௪ர்தப்பொ தம்டரிடைமாடற்தனித்சன்மிட்டைமடவாரோ 

டுத்தித்தினமுமிருந்திவள்பா ஓுத்று.த2தா மிவசண்முடி த்தபினர் 
வற்திட்டொ தும்டரிடைசார்ம் றுவா ழச்சிறர்தால்வயமன்னலி, ௮ 

மதலுமிர திமடமாலும்வயங்கு ்்சாமத் ளைத்திடல்டோற் 

பிஓருமுலையாளூடரைசன்பெருக்சவின்பம்பெறுநாளிற் 
புதலுதிகராப்டெருங்கலவிய்புதல்வரிருவர்தோற்நினரால் [டோர், 

விஏாவாள்ய த.துர்வசிவன்னும்விறலோர்வியக்கும் பெயர்சொண் 

(வேறு, வச்சதிற 2 ௨ர்தரொமெல் னன்௨ஊளனெய்இ 
யி*திரனெலும்படியியங்குமமையத்துற் 
சந்.ஜிறுபொ தம்பரிடைதண்ணிலவிறூடே 
யற்தவிற சீமன்னவனடைழ்தன னுலாவ, (௮௩) 

மாதவிவருக்கைவமைமாவரைகடம்பு 

தீ தகெ0ச்கைப? ௪ண்பசமுத ந்டூகர



யயா இச்சருக்கம், 

மே சமறுபாதபமியங்குபழுவச் து 
Goa ரத இிறன்மல னவலுல "யவமைய த்இன், 

காலாவர்குலத்திறைதவத்தினிலளித்த 
மானைனவிறற்குர்சிலவற்ச துணாவுறேே 

நானவனிருநத மிதனிதமிதசரடைர்து 
பானலவிியாளி துபகர்த்தனள்டவரிந்தே, 

போ துமொரு நாளதியுபு மமைபடலாலே 

காதிமியனவன்னவடனககெளியளானேன் 
As go 5° ap பிருத்ண்புபவனட்போ 

பயோ.2டொ முதென்ன நிவிசனாபபவரியாரே. 

மானை ிறல்கொண்டவிழிவார்ே காண் பலைதேவ 

யானை யயணைநீகெனைபகற்றலறயில் ர 
லேனை பவடன் 9றாழிலிபற்நிஐமுனககே 
மீனமறுசற்பின் பனையை பது சிபாப்பில்றே, 

வளம்படிமலந்ிபவாக்வுபெறவைத்த 

லளந்தறிவுறங்குரவர்தங்கள்கடனளரமுற் 

இளை ர்தவரீதமைத்சலைலை ௦தங்கடமுடிததே 

விளங்குபுகழ்சைக்கொளிலவிருத்தமிலைமல் னோ. 

அ தலினியானுமதனைங்கணையிடுனார்தே 

காதல்கரைகண்டிலலுனைககடி துமணடேன் 

றீதஹவெனைத்தழுவலஎம்னை பயென 2வாதி 
மாதுஇிறனாஊி௮னாிமன்னனெ திர நில மாள். 

iT & 

(௮௪) 

(அடு) 

(௮௬). 

(௮௪) 

(௮௮) 

(௮௯) 
(வே...) தொண்டையங்கவிபோ ற்சிவந்தவாய் அடிப்பத் தாமமா 

் i pO DEG Ma ws, முண்டகப்பதச.இற்சிலம்டொலிபுலமப, பண் 

மூலைப் பாம்பொறாதொ௫), யுண்டிலை யென லுமிடைழுவண்டுடா 

சிய வுரித்தமேகலைக லகலென, வண்டிறின்றுமாச் குமணங்குரை 

G சட்டேயரசலுமனன் மெழுசானான். 

௮] 

(0)



10 பாரதம், 

தோரணவாமைத் ஐடையிரண்ிடடய தோசையேசேவமா8ண் 
யை மு; னாண தியான் மணம்புரிநாளி லாயிர Geos for bon 
டச், சிரணிபாடையன்டியேருதலாஞ்சிறட்டெலாமளிதீ£யீ 1 Bat 

க்குப், பூணவின்பமறுதிதியெல்௮ுனா gs sri yes gy wy g of 
முனிவன். (௯௧) 

௮ சல-லவன்றன் வாய்மையையிகர் தல் னணி ஈரலைப்போசம்கே 

ண் ரவனே,லேதலா மெனனு வாட்மைமாசடைபடு ளீ ரை தீதவனி 

பனிடை சகான், மாகவண்மொழிபாண் பாழைவர்டசுக்கண் பற் ரா 

ளோருமிீர்கெடுமீடச் சங், காதலிவிசைரீ துமணஞ்செயு Ae #5, 
கட் .-ஷாபிசகி ஓ நல்றே, (௯௨) 

மடப்பெடையளஎ ன நடையினாள ந்தமாதவப்புசர் கருமட்ர்கை 
இடட்டமமெேனககே மான டகைஃயனித ஞ் செபபனீஈஞ்சலமி it 

DS) தொடட்டமியுடையோர்தெ. (ip | YGlotuaié #5 pie aLptR 

ச உமான்றாமாழ் றடைப்படால கூப்டா தான மெல Su piss 

CT OM OH FILGMN Gol 41 plvai, (௬௩) 

விடக்கனன் மரியம் செருமல் மீது வெகுண் டெழூ ர் தனம 

ன வெருவி, De FO olen era as sane p saree Bi pas) sr 

ஸ்ர சரக்கென ரள், சடக்ிலனவள்சொற்காமவேள். ணையாற் லூ 

Givin’ Hl Feo Si பொடித்திடட்புளகப் Ly over i wit if ore பு 

லரியிலிகர்தகம்புகுந்தான். (௯௪) 

௮னை நாண்முகற்சொண் டொருவருமுணராசவளுடன் புண்[ந் 
esi fg, ம௰னவலன் தருக்க வாழுதாளந்த Lob Malus Ly sod 

வ் னையளிததாள், கனனைலந் BE olen காரிகைதேவ யானையககாசர 

ஊட்கேட 0ம்ில்னனையுமைவற்தெவ்உணமளித்தாம்விளம்புரிமைம் 

தீனை யெனளாள். (௯௫) 

மறையெலாமுணர்த்சமாமுனியொருவன் வரகீதினா லவித் துளே 
னென்ன, நறைசெய்வார்குமலாளினிய௪லீமிட்டை நவிறலுதயந்தவ 
ண்மீண்டே, யுழையுள்டோயடைத்தாண்மைந்தலுமாயு முறைந்த



ர ் , பயர் இச்சருச்கம். mde 

னாவ்கனதீதிடையே, நிறைவினாங்கச ர்பினிருவலாட்பயந் தாணிருப 
னை சிசர்ந்தேரிழையே, (க்) 

அருளுடைப்புஈலவர்மூவருமந்தயயா தியைநிகர்வனப் பினராய் 
Fy உ தப விடை வர ககண்டருினி லமைத் தீ 2தவயானைப் பெயர் 
டணைதாள்,கருதிநீர்யாவர்பு கலவர்கமளன்றாள்்௧! வலகூர் யயாதிசன் 

புதலவரீ, முருகுலஓுுழதிசல்மிட்டைதாமென்றார்மொம்குமல gt 

ணர்ந்தலைஎ. (௬௪) 

inn gor உமையே wreterla ms gat g ser w ர்சையரீ*குூறா:ப்ப 

வேள்டனடை நீத மருகனைநோசகவிஎப்புவானெ.” எஸ. யிகத் 
ஜா yum gaa ன் முதியவிருதீகஷய்ச்சரையாலயருதி நீயெ ன சசபித்தர 

ன், மேதுரிபுரகசூமஃன வன் அராமுசிதன்வீனேபபிழைடொ DM ole 

Wows ern ia of. (௯௮) 

கறுத்தவாரீ சூழ லானியானி ந் seater aes $0) 2D rot colo oft 

fy Om gee pg Ceti pant seule செல்வம் டேண்டில௰னெ 

வவிரந்காண, மறுதிகடலழமக்கன்றெனமனத் இரங்கி ௦கட் டெறு 

ம. தளிதீதனனி.பொறுத்திடா தருதீதவ்போதமோவேள்ரு.ம்பு்க 
வ றிருவுளமகழ்நீதான, (௯௯) 

மீளவுங்களுணே ௫ ॥ யனா நீ சவேரீ சனை தநோச்சியேமொ மிலான் 

காளையா நின தடைநீ ரிசிலாருவன் SAH & & Bob ep Sor é earl & gy 

வா ஸிஈன தய. னநீகளை நின சகேவமந்் சில தநாடி ளைகீ தக் 
கோளிலாம்மீளக் கொடுத்திதவலசங்கொடுத்த £லலிளமையுமென் 
ரூல். (ar) 

சீன தமாமசடன் €ற்றமுநீகடிக் தரணிசாலல ஓ.டனிருச்தி 

உனையவரீவிடுப்பட்புகாவன்மீண்டானரசனு /கல்னைவங்சாபகீ 
கனலெழு * தடலைமுருச்சிடவெளிறிக்காச்இிரம் டழுதீகறமுதர்ர். 
டுனை பதற்சரையுமிரும லுமிகுந் துபுரவலன் DU THD 6 pews ex ( mw) 

ஒரு தினநீகன_து தேவயானைப் பேருயர்குலக கொடிதரு,புதல் 

அ, ரிருவளைதோககிமு துமைசைக்கொண்டும்மில மைதந்ததெசோ



Oe, பார தம். 

வென்ன 4; பருவரலுடனாங் சவர்மறுத்திடலாந் பார்த்திபன் வெறு 
ண்டறமுணபா, er julien dat ois alco pana lie செலபிவென் தரிய 

ரூறால். தீத்னலிமனம னா, (me) 
(வேளு.) தானவர்குலத்தில்வ ரீததையல்ச௪னீமிட்டையென்பாண் 

மீனும் 2ண்ணிதம் தவிறற்சுதர்தம்ைதே ரக்கி 

வானணிபு துமைகொண்ரிவாலிபந்தருகவென்றா 
னீனமிலபூருவெ்லுழமுங்னவனிசைந்திர்தானே. 

௪,சனுடையிளமைகொண்ரிதோல றலுந்தருக்கிச்சின்னாண் 
மதிநுகன்மாதரீபேோகமடுழ்ந்தனன் அவறுதிதபின்.எர் 

மு தமைகைச்சொண்டமைந் தல மு. வரவழைதீதுமீட்டுங் 
கதிர்முடிக்குடையும்வாளுமிள மையுக்களிட்பினீந்தான். 

மைந்தனைத்தவிசினேற்றநிமாமணிமருடஞ்சூட்டிப் 

டைநீதொடிமானா நீங்கிப்பார் த்தியன் றவத்திதிசார்ற்தே 

சந்தழலங்களோ Hen யிலைமிசைத்து. தாளுஞ் 

செ.நீதழன பிவணின்றுரமபறத்தவமிமைததான், 

ஒருபக்க *2சல் காலமுகக க்திலதேகங்கால 

மிரு ரஞ்சிரமேலேற்றிபிருந் தவே சங்காலம் 
வருபுனன்முகற் சிராடா தமா தவமழேகங்காலம் 
பொருவறவிருந்துசசெய்தான்புனிதர்கள்சிரத் துளக்க; 

தான்முசன்லிபந்தடைநீ தநன்மணிவிமான தல் 
வா.ங்கிளர௬ுல௧௦. மங்கு உருவிடவரமுறல்கத் 

த ன்ளெர்பதமுழலடித்தண்ணளிபுூர் நீ அடோனான் 
தேன்றிசம்தார் துறச தோல்ேவரிற்சி௦ 02 சீதானானான். 

சத்தியபுலகிலெண்ணி @ aden art Coe, த்தபி னர் 

விச்சகவமரர்வேந்தன்விண்ணுலக தனைச்சார்ந்தான் 
புத் -முசசனனீத்தபுது:பணிபா சனத்தி 
அத்தமனெடி துகாலமிருர் தன லுயர்வினோடும், 

(ஈச) 

(are) 

{m@) 

(ஈசு) 

(ne) 

(து)



யயாதி சருக்கம். ௪:0௬ 

ச. ட ° ௨ 

aT Fat) AE எத்தமலன்னவனுடனிருந் து 

5 ் - ர தன் ~ ட ங் , 

(சப ட (Lf si 2 (iy ot Glew பழு தவர்தனைவியநது 
1 1 ம படம... டி மாச்றுமிய்க வ! #6 8" apedl au சர்வா தங்க 

ள் று தவங்மடம்டையிஃ ம் ற்தனனைரசரீமிகாமான், (௬௯ \ 

LD கபநிசி திய wal a T 06! pat U8 i MGC w 

ler BLE a wien Lf ale 00! tT Foi F DLO ON Les! RUB 
+, ர ட. 9. my ean ச . a 

“us மஜ Uy ve (பெ Dhol gt ப் 2D OIG of! ப்ரிய, oli! ௮.௪ துமண்ணித் 

‘ ‘ , ட ௦. . ட லா டிரா ஓ ல 
L(G) Gu SEO! In இழி OHY Of Ls (iy £5 5 ODT ob! ௮ சய்யெல்றால. (md) 

அ நத ர 5D 05H] van alo) & aI (ing சண்டலைறயமன்னன் 
e ள் 9 » nen ve " 
வர்க உவரி டது கூ ட்ட்முயுே aul iT & LO Dots pu Eg 

rv} ‘ ட் ன்ற o x (oli 6 8 G1 WL og PS UILE SUN De GG w நறீர் 

DE Bi Gi Bo 2 LL! 50 ay 0% பூ.௮றமையாலவரீகள் சொல்வார். ஈச 

bb 15D) 4 Lor p Rules த்விலுடைக்குருநாடெப்னு 

மங்களுடபரிகமுநீதுங்ல.. முங்குல்வயாது த்த 

GE ELL ot fy SLI GOLL I wb HOF ll லட/விக தி திவ் மை 

My a ° 5 0 இ 5 ந 4 = ் கு ர் ர திய்னு றலவறுஙக்பைலுறிசிசராந்துதுல்க ஐ யில 207. (ஈ௰௨) 

கேடடமல்னவனுமாசைகளர்வுறதசழுவியானே 

காட்டியயயாத யெல்றால் கருத்தினர்வய ம் துசால 
வாட்ட.'2மாடடைற் மதல் மவ வகுத்துயெல்றவர்சள்கேட்பப் 

௦ 19 2 9. ட ் ் ய ப் பூட்டியேபுகல் ருன்ழமுவ வர் தடர் தல புலமையெலலாம், (mim) 
wv a o 9 ஆ ao 

அன்னாவரீவியந்ுபோற்றிடணணனீ யெம்முனெ டத 
௫ ் © ம ்் ர் a ao * oon 

bo) aid னமாதவஞசெய்மே த் Col uat 2 ஐ.நி வியி அரி Avi bs 

துன் வ!பமறைகளெல்லா 5 தாட்டையயா வ்ணாந்தொய்றிஏ மாட் 
உ ம் ட னி ட a வ £3.28) னிலைடெறுமாறரொ eo goin றிதையிசைப்பதா ஞர். (ாடு௪) 

ony 6 ட அவே கட திருந்தியதருமம்பாவஞ்சேரு ந திகதியிஷேடி 
பொருநீது தா ச்க்ிச்செ ஈரூ பம்பா ஜீ தயிர்ச Ha sus a 

ர ட (2 9 இ 2, 6 8 7 

வருழ் இம ரப நாப இல் விய ட புகல சி வலலா நீ 
° “Os Aba Ley.” Gow reap தெளி $8 etch Lf Tae A GOT. (m™D@) 

& fa



ara பாரதம். 

(வே.௱.) இரங்குறம்பெருத்தயாவுடன்சாகமெச் திரண்டி ம 

டர ங்கொளுஃபெருந்தருமமாம்பார் ஈனக் இடுக் கண் 

புரிநீதிடாதெதியன்னவைபுரிவதேகண்டீர் 

விரிச்தபா தகர்.தனிலெல ₹மேம்படிம்பாவம். (௭௦௯) 

அ ரணங்களின்விழிவழியா நீ.றறுங் கருமங் 

சாரணருறிச்தியற்று2வார்கதிவழிமடற் சதார் 
சரண ப குமாமறை 9 ததிரிதம்பிய தீயோர் 

டாரணங்பிகம் துர்க்கதிடுர நியயப்டட்டோர். (mar) 

abl am! 1G Sr மாத ர்பூட்புசசசோணிததீ இடை bss 

வ ருப்டவீ£ரிய 'முூலவையாலைநீசெணு௩்களேயா 

யுருப்புனேநீ தவயவங்களோடுயிர் பெறவிளங்கிக் 

கருப்பைதங்கிவற் துதித்திமிஞ்லெ௮தாட்கழிவில், (ar #/) 

செவிஃ ளாலருஞ்சத்தமு நீ சிருக்கனா ஒருவுங் 

சவைகொளணாதிகளா லிரூகத் கழு. நாவாழ் 

ஐவிரிலாவிச தங்களும்பரிசமுநீசனுவா 

லவிருமான சதீதாற்பிரபஞ்£ மம திநீதே. (௭0௯) 

முன்னரிற்பிராரீதிதமாம்வீனையமீரறயங் தீ 

தன்னு தர்ச்கருதஞ்ச ரெ தங்களிந்றுளேவார் 

மன்லு இவினவலிதெனிலதங்களைமறந்து 

“தன்னுணர்ச சிசெட்டஃநிணைகளிலுடறரிப்பாரீஃ (௱௨௰) 

மேலைநல்வினவலி 9௧ னித்பவங்களை வீட்டில் 

கோலமானிடயோனிய௰ிலுதஇிதி தறற்குணராப்ச் 
சாஓமுதீதமாசாசமாற்தத் தவவிதயுஞ் 

-இலமும்பெறங்கடவுள சாய்ச்கதிசேர்வார். (௨௧) 

உன்னியாகியரமசாரியகீதொவோனோர் 
மன் ஐமில்லறம்உயங்குவானப்பிர தீதத்தோ 

ெ்னரும்யதியாசிர மங்களோர்தான்ருந் 
_ தீன்னினேவழாதியந்றுசஓலுதிதமாசாரம். (௪௨௨)



ய்யா இ சரும்கம) 

் சொன்னவாசிரமங்களிற்சுருதிகத்றுணர்த தன் 

(bps val ர்ம்தசிமாபணிவி BD L_ (LEO Pa! Loi வோமம் 

பல் Ge நீகமைகமையொரழமுிமசள சழுட்பட்ட 

றுல்ைசாமுகழ்பிமமசாரியத்திருந்திய றல். 

ஒ பலைபற Thi DH OH க்குடந்சையாய்ச் மைக் 

செல்லையநிறவச்சத்சிஜேடிடன் மசம்புரிக 

ஜெல்லை யெவிருநீ.சதாம்பு கல்பிறர் தன நீ og ஈடா. 

யிலலறதீதிேோ்மெய்கையெல்றருமறையிசைச்கும், 

நிரைதீசவாசையும்பநர்தமுநீக்கதியோர்மனதாய் 

வினாச2தந்இரியகிசராட்யி, 2& Bad Dee ss 
யை t&5s@G sane i! & oS kL. னி ௫௦) Dacor gs இருந்து 

இரத்தினாம்ற ன்மூம் ரவதாச்சசமதீதின்செ்சை, 

இனமோ ரிடம்வாசமாய்த் Bagels றத்தற் 

இனிதின தீபமாமுன்டிே தாண்டியற் அமு: கடன் 
டனை ெலாமரநீ 2 2தடணைமைவ்றையறீ ப ணெநீது 

மனமும்காய்மையமுட இம won icp Alva wh. 

கா மமாதிமு* கூற் ஐழுங்கடிநீதுபட்டி னதிழிற் 

ருமடைமீடாதொருபெரும்பற்தினுஞ்சாசா 

சேமமென்பறுமிரும்புமொன்றாவுணாநீஇருந்தோச் 
றாமநால்கெனுமாச்சிரமத் தறைநடட்போர், 

ஆசலாலித்சவாச்சிரமங்களின்முறையே 
இதிலாவகைெலுத் ததலுத்தமாசார 

மோதுமிய்வமித டநீதவன் நல பின் ஜோருட னே 

Gum gietp சிவழுதரத்தருஞ்ச ந் சதிபுகுவார், 

என்னுகூற ப ந்தவத்தவுதீதிரர்மற் து 

லென் நியோமயெமககெய்துமோமேந்கற்யென்னச் 
சென்ற தூயவன் றெளிவினாற்சில அதாள்கழிட்தாத் 

அன்றுவிர் துறசசத்றிலென்றுமா தீனன் SGA. 

nog. 

(௬௨௭) 

(௨௪) 

(ஈடு) 

(11௨௬) 

(௪) 

(௪௨.௮) 

(௬௨௯):



TD gr பாரசம், 

இன்னபான்மைகேட்டவாமகழ்ந்திவன....ஸிரூ,நகாரி 
சொன்ன சொற்படி துறக்க நாடிவற்குவ கமி. ப 

முன்னஎன்றெடவர் கறக்க தீதிடைம 49 

மனினாயாஇி.ப்பெயர்மன் ஐளமகிழ்ந் தான். (ராகம் 

(வேறு "அகலானல்லோர்தம்மோடருஞ்சசவாசமண் டே 

கோதறநினைக்குமபெற்ற்குறைவமுடயா இண் டா 

மேதினியரசேயென் று:2வசபுல்கவல் விள ம்பச 

சோதிமா முடியோல்கேட்டுததன் சிரம் தளகடிச்சொல்வான். ஈக 

யயாதிசருக்கமூற்றிறிறு. அட கவி. ஏ௱௫௯, 

ஆட்டி யந்தசருக்கம், 
டம tin பெய 

மாதவத்தறீ மொ. ந்நிடயயா நிதல் வளமை 

பூதிலத்திடையுணர்ந்தனன்பூருவின்செய லு 

மீதுதிதீதெழும ob oor ati Dens ib Glew als 

காதலுத்றனன்கட்லோத்திடவெனட்புகலறான். (க) 

அனையமலீன லுக்கம் முனிபகர்வனவ்வயாதி 
தனையல்பூருவுத்தாரணிகுடை நிமறு்? 

மனையின் மாண்புடைக் கெள சலையெனு LoL pli னோ 

ூனிதினிற்புணர் ர்தொருபெருங்காளையையீல் முல், (௨) 

இறல்கொளுஞ்சனமேசயவன்பெயர்சிறர்த 
நிறையின் நி5 மந ர்தையைக்சழமணதேர்ற் ௮ 

விறல்ெ எளுல்பிராளனையளித்சனள்விஎக்2் 

விறையுஞ்சத்தைடாலினியசப்யாைமின்றான். (௩) 

அந்தமைந்சனும்பானுமாமதிட்பெயரணங்கை ் 
புர்தவேட்டருஞ்சாரீவபூமன்றனையுயிர்த்தான் 
வந் சகான்முளைசு நறை தயாங்கெசயன்மகளைப் 
பத்தமாய்ப்புணர்ற்தேசயசேனனை பபயந்தாலட (a)



* ஓ ஞ் * 

SLUG STs SW. 

அடா பமலீனவன் ஈபத்திறாவிகந்பர்கோனளித்தாள் 

து 4" eG) an பகடி மண தயற் தொருபுதல்வ 

னி Td ய் ih di ர் வீட ௦ நி ர்பனைத்தந்த 

Gor 2eor பனும் மரியாதைபாதி பெள ப ப யளித்சாம். 

் ° ° 6 ° fv ௩ ௦. மத்தை அ்பிரியத்சருசசனைவயமண நீறு 
௦ . ee oY ௫ 8 ௪ 

கொத cai ii Le ott sed! gf ரய வடிதா Ch © lO 

Glen pants 5 Cu) LD@r és 1.0 Barc Bone Hi @ HOW 
eer ப் ல்க co y

a
 

o ao க ட 5 

யற்திடட்புணரீர்ம் அயலக (27 ர்க னை (ப பிரி rs திர 

சசழ் துவை 20 aay he ott Ml ay WIS wl DOBLE au ord Hh Co 

9 

uty 21 ies வ 0 சவா பென்யவ.. eter uy? 2 தாஸ் 
டம் 

> o ர ம் [இ] 

El PHL ல்ல, [5 - Gt re OS ம் ம ர்யால்க 
3 ட 7 o c ட nr 

விலா fsa ol ous we Bun tbe Sen. 

“9 ர re ’ ௦ — சி 

உருசியன் வந அலையை பாணந்தகொருபு கல்வ 

ஊாரிசகன்டொனும்பபயரினான் தனையவனளித் தாம் 

வரிசைமன்ன அ ரரவாலைதக்கைன் றருமகள்பால் 

விரைடிசய் 5 ப்மதிவரல றனைவியர்தளிதீத னே, 

அன்ன மவ்ன ஊமருட்சரச்சுவதியா நீறணியி.4் 

மன்னியேதெறிவி/ தனுப்வருஉமீமாறும் 
பண்ணு ௪ தீ.இ ரமாமகம்பயித திவன்பகரு 

மில்வஞுணதிமற் றிவ SO oti LOLI DT Geir 

fo ry , aa of #8 
அண் ௫௦ பா.ம லாருவடியுகொண்டவனுடல்மோ 9 னு 

மணங்கமழ்ம்  ஈதார்மகனொருவன், Meares த்தா 

விணம்குறுந்நிடன வன்பெயரீசாளி£ 5 இம யல்ணு 
2 5 6 a மணங்கை ம வட்டவனி லஞம்பு தலவனையளிதீ 5 il able 

வரத நீல ஆமீரத நீதைமாதினைமணநீது 

மர் இ.துட்டியந்தன் றனைழு. றபிலைளித்தா 

COT fh sinetrecraycfrafley a கரு ம, ந றலிஸழ் ர் து 

முத் தஉண்டெய விளம் ினல்ழொ பிகு துர்டுசன்மோ, 

aide 

(@) 

(௪) 

(7) 

(௯) 

(®) 

(Da)



OS பாசதம், 

வலியின்மிக்சவன்மாநிலங்குடைநிமலடக்கி 
யிலகு தப்பெருங்கிரிகளைக் கரதீதெடுத்செறிந் ச 

டலருமத்புதமெப்கிடப்டார்புரநீதிரிராள் 

விலசெயோர் தினம்வேட்டைமேலவிருப்பமாயெழுநீதால. (De) 

டேரிமத்தளம்வலம்புரியோசையிற்பெருங்கை 

மூரியானைகள்கொய்யுளையதலியதெருக்க 
வாரியாமெனவுமைஞரும்பதாதியிஃவசையுஞ் 
சீரிஞம்புடைசூழ்வரசகானிடைசெல்றான். (Om) 

(வேறு.) அரிடரித்திச் சலையினங் சகடம்மைவாட்டி, யாமாவுமனா 
Warp மதிரவோட்டிக் சரிசெ௮ச் துச்சிவன் முதலாம் பறவைகாதி 

SSM Upp grb Glu டியாக திரியப்சாலைப், பரிவிரித தத் தணைவ 

௫டன்பிணையின் ன்னர், டார்தீதிபப்சென்றடர்த்திரிவான் படரும் 

டோதில், வரிபரப்புங் குவிமுலையார் விழியினோக்க மைந்தர்மிசை 
பாட் வதிற்பே (யுருவி£ றம்மான், (De) 

உடனுருவியுடன்மெலிய வியர் ௮சாரவுயிர்ட்பெழுநீது மேலிடசீ 

சென்றுமைபரோடு,மடவிதனினெடுர் தரத் தருவிமன்ன னயாீந்தச 
ங்குமீண்டளவி னலசிமேனி; விடவரியநீர்வேடை கொண்டுபொல் 
லா கெய்பபரற்சொடும்பாலை மேவிவெய்ய, படவரவினிழந்கெலிக 
ளொழங்காறிந்கும் டரிசணர்த்தால்பாங்கர் ப 2ரதியைச்கன்டான். 

வாடியகூம்மமைசனண்டவாறுமுற்றாமமலைமொழிப்பாலகர்தா ws 

ண்டவாறும், தேடியவான்பொருளருசேயிருந்தவாறுஞ் சிறர்தந்த 

மாததியிந் செர்ந் துமன்னன், கோடியமா (pad Gall 5g கெண் 

ணீர்மாந்திக் குளிர்திவலை& அளியாஓுந்்தென்றலாலு, நீடியதல் லு 
டலணம்கு நிக்ியொங்கசோர் நிற ததவச் சூழல்வழி ெ.றிகொண்: 

டானே. (Dar) 

இள ழீதளிர்ச ளிலக்குமிதன்மேனிசாட்டவிடைட்பருவதீதடைவா 
ணி யெழிலைச்சாட்ட, வள நீதெமுமுதிரிலை ளுமையாண்மேனி வய 
ங்காட்ட மதன் ணையை மலர்சள்சாட்டத், துளங்குருலையார் விழி



தட்டியந்தசருச்சம். ale 

-போறி காய்கள்சாட்டக் தோகையரீசொன் ம தரமதைக்சனிகள் om 
ட்டச், களங்சமற வானளவு முயரீந்தசூதச்சாவொல்று கண்டாசன் 
GANS BEIT Hy cdl. (௨௭) 

வடடமிரிம் புள்ளினங்கள்பநீதசாக மகரதோரணங்கமுளெ் பா 
ளையாக, விடடமிகு.மளி 2யாசையிராகமாக விள ங்குயிலின் கூக்ஞு.ர 

லின்ஸிசைசஉ௨ாச, நட்டமிரிங்கேகயங்களாடன்மாதர் நடமாஃவிளங் 

குரும்டைசனீனீராக, வட்டதிசைபுற்தவனை வேடைநீச்சி யரும்ப 
மூனமெதிர்சொண்டதாயதாலோ. (0௮) 

* சென்றரசனவ்வனதீதிந் சலசரோடுஞ்சிறந் தலவி யுடல்வருத்ததீ 

இர்ர்தபி.௨னர், வ திறலசேர்கண்ணுவராதம் வபினமெ்தே வர்தவ 

ர்சொற்றிடவுண 'நீதே வணங்கிமீள்வ, ஸின் திமிமினென aye LGR 

ர்சம்மைநீஃ்5ேயமுடல் றமியாகியுனிவர்வைகும். வென்றிகொவ.ர 

சிரமத்திற சென்றுசார்ந்தான் மேதினியெ லாம்புசச்கும் வேத்தர் 

25/ மான், (6௯). 

சலைமணரு மஜைமணமு மவிகணேருங் கடுந்தழலின் பூசைமண 

a, bel we த்தை, நிலைமணமுறி தவமணரமும் வழா தநீதிதெதி Ll oar 

முங் கொழுறீ Be தாங்கு நிமலன் சூழற், சலைமணமங்மிகா வி, நபுயதீ்தா 

ன்சேரீந் 89: (pot @ ent திரண்டகுழுவிடத்தி DIGH AIT OF (9௪ கைகூப்பி, 

ய்லெம ணம்கள்சமழ்பழுவத்திடையீல் வைகுமிருடி பருற் சவக்கணுவ 

மிருச்கைபுக்சான், (௨௰) 

அ.த்திமணிப்டன்னாகவல்குந்றேருற் களு: சீரிருமருப் us sf 

இக்கைமாவு, மத்தந்கொளிருபுருவச் சிலையினோடு மலர்விழி 2ப.ற் 
கடுங்கணையு மருங்குலெல். னு, தீதீ மடங்க இ Ih) dB GIT Shien வளையுந் 

தாங்கித் தையலிசதியுமதன் மேத்சமருச்செய்த, லெத்தசெனவெொ 

ருமங்கையெதீர்வத் தீறாளாலகாளும்வேர்தலுட இருனானே. 

பெண்ணரசைப்டுபண்ணமூை தீப்பெண்மைக் வெலலாம்பெருமா 

ளைட்பெருமாலும்டெயர்நீ துதோக்டுச், கண்ணிரண்டி னடங்காதவன 
.பியுமாண்பும் சண்டிவளாராசென(லே கரு த;ழெல்லை, மண்ணசமு த



ew பாரதம், 

றைபும்புரகிஞுந் தட்டியது, மன்னவனேயிவனென்று மச 
கரி, வண்ணமலர்த் சவி தவியிவிமைகூ தி பா3ிறொரு ஹா ணருகினிற் 

போட்மாறைமுநினரறாள். (௨௨) 

காதல்வளர்ர் ெச்சிெவ்வி மிஞூந்கமாதைகீமாவல 4 சண்ணாற 

ரோக்குச கருதழ் ட்டா, மாசவனெங்சீசயெல்னவன கீ௫ந் எமர் 

தாரீவருவரிருகடிகைபினென்னுரைத்தலோமுங், கோகறுதத்குணவ 
Bu வர்சர்தகொம் பண சயா வுணர்வு றநீகுநிப்ப யென் ரூப வ 

சயன மலா ened தம் புஈலவிமென்பேவியத்தசருந் தலையெரு 

Glo வற நமம BO od, (உ) 

ஐ.யமுறுமன தினுடனசசனிந்தவண ய்குமறை பவர்சொடுயேயா 

Boe gms, வெய்ய தி எணுகுறுமோதெளிதமென்னமீட்டிம வனை 

முூசதோக்க விளம்பு இன்றாம், செய்யடீலர்ச்மெ றி அருவ rp 

pau sRsches par a pQetimaurG st, மயறுறின் » Laut 
வர்தவரலாறென்ன் மதீறுள்ளபடியெலக்குவளுப்பா யென்றான். 

தொடுத்சபஐரி ச்செழுமதொடையல்கம நேமா ரீடம் சொன்ன வினா 

வுரைக்சிவராம் விடையஞ்சோரா, தெறித்த ரைப்பாணம Suse cp 

08 8 Ca s cles San 5 star Daw alata) 5 GOT F GAEw Cy மரித்தவெ 
லாமுலமாப்பவி ியணர்க வென்றேயா ம்பன்முகைடவி;1 POS =D mi 
தனை ப்பாங்கா 55 /ம்தலரீத் த ம்வரியளிக்கேயுதவுமா போரா மறை 

தீறுமுகங்காட்டிச்சாற்றலு நள். (௨௫) 

(வேற.) அ௮ண்டரும்பிறரும்போ தீறுமரு ரீதவல செளஎ$கைப்பேர் 

கொண்டவன்றவதீதைபாற்றி கோது நலங்கைககொண்டே 

விண்டிவினு பரந் த (வோங்கலவேற் சனாமிமபச் சார 

லென்டிசைபுகழமீட்டுமிரு ற்ச நீதவமிழைத்தான். (௨௬) , 

தவப்பெருங்கனலினாலே தரணியமமசர்நாடு 

திவப்புறலல் நிொந் துதெஞ்சகம் புழுங்குங்காலை 

gargs னிபிசமாள்கொங்கைத்துணையுடைச்சசிதவ கேள்வன் 

கவுச்சிசல் தவத்தைநிக்கக்ஈரு வென்கரவின் மல்னோ, (ea)
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வ ஆ 

வி, GS கூ go 4 ஈச்கருமைய ETE iF, ch ob! Be LG it. (௩௪) 

அ தலாந்றுயரை நீ6௰ இியளி 2 ELON இடி வலையம் 

காதலிற்பு/ சல்விபா க. ம்க் னனெ. வாறுருற னர் 

மாதவன் ஜனச்ஞரைத்தவாறுகேட் (Be; கு (0 or ot! OF 

பூதலம்புசக்குமன் னன்புப கெழப்புகன்றாள் பூவை, , (௩௮) 

( வேறு.) BOOT OOF HON) Bil மொழி சொலனைவுமாதெரி & ooo GOO ofl wT 

புலி 'மங்னவன்ட றன்னி லபாரண்ணியினியிவ. டைைையணைவது 
கை வம, மலானர், குலபஇிததீ ந்தஇிருமசண்மீலீ னரீவயழமு உன்மை 

யெல்,றனை நடையொருசெக்கை | மலர்தனதங்கை மலரிடைகொ 
ண்டனல., ் (௬௯) 

சநீசமுறுகுழலத்ததரப, இகெஞ்சமலர் நிகர்செங்கைவாய் 

வநீ துஞூலவில களி அமொழிகுவள்வண்கொடற்மை! புணரீர் es 
சுத்தபினமா மிலி ப மறுவ த. ஈண்மையலவெனவங்ஙன ௫ 

சிர்தைவெருவியயர்ற்துமபெரிசெல்வியொடுபுசல்கில் றனன். (௪6) 

(வேற பிரமம்பிர சாபத்தியமேபெயராரிடந்தெய்வதத்தோடு 
QI ph 5g ரமிசாக்ததமேமகழ்பைசாசங்காற்தருவம் 
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ஒரவன யலரில்வண்் வ ப்புயர்நீ.தச வ்வருணனெஃபோன் 

மருவுமிலஅலசங்காத் 2தமாரீசீராண்டனளிதீசபாவை 
திருமிகுகபஇதன் னை சேரந்த மகனை திசந்தான் 

குருவவல் பெயர லி ோஞனாத்குருகுலமாயித்றல தே. 

ஞூறிதீதவனம/செ ப்பாந்கர்சொடுங்குருக்கேத்திர த்தின் 

விறற்டெயராயதலீனா அவிளங்கூமாகதன்றல்ப வை 

சிறப்புகடச்சபூலை-வ்னைச்சேோந்ு காருகுமரனிந்தா 
னறத தினைவாஃபரிச்சித்சரும்பெபர்சொண்டோஸாமால், 

காட்டுமிப்பூ சல்வலி லங மைக்சைகேயவேந்தல பாவை 

(2 தாட (Bape poo) aw Wen Cais sed இலாயென்பா டள்?ன 

வேடடொ பிரிதீபனென் DAM p D அல்வனை உளி ரன் am, BDA D vy த்தி 
பூட்ரிவில வீ மராசலபுதல்வீயைட்பிரி பல் Cai fered. 

சுனர்சையாபவள்போந்கத்தோகையுங்கருப்பர்தாட்கி 

யிைநீநிகமீவு௮'2தவாபிசநீசு ஐுவெஃபோர்கம்மை 

மனத்தணிவுறப்பயற்தாஸ் மற்றவர்களின் சதோனே 

வன ந்சுவிந்றவஞ்சசெய் துந்ரான் மற்றிவ3புவிசாத்சாே இதைநறவத துரு அதவ யப சாகத் 
டி. A) ° 2 ஓ ச 6 e ௪ க a ௮ 

&F PF Sr OQ! GY) LD\o வற்தற்குச்சாத தரும்புகம்பெத்றுள்ள 

டைந்கொடிகங்கைதானேபன்னியாட்சசிலசாண்மன்னி 
யுந் த விமெனை தசர்தாளோசனைகந்ததலயால்...- 

உர்தன/சித்திராங்கவிடுத்திரவீரியராமைந்தர். 

௮ன்னவர்சம்மிதசித்திராங்கசனமரின்மாண்டான் 
பின்னவன் சிலராள்வைபப்பேசருக்காசொசன் 

foes so boon at Bee § 5 QUIT B mf srok 
9 a 4 a மலினியவியா த மூர்த்திமா தருக்கருள்செய்தா Car. 

(௬௨) 

(௯௨) 

(sm) 

(௬௪) 

(௬௫) 

(௬௪) 

(ea)



அட்டியற்தசரச்சம், 

கண்ணிலாதிவலும்பாண்ரிகாவலன் ுனு காண்மை 

ம் ண் ஷியவி தரே னாிிரலெனவருக்க oor £9) 

Go! ov agut GOO pi. வனே: அமீட்டுமினியகா நீ, தாரிதன்பாறி 

பப ணைமர்பனிய ரத்தா நிபடைதீதன ௫ தமகா ரை, 

துநீரிமாத் தரவையென் ஐங் கோதையர் சம்மைவேட்ட, 

முநீதிபாண் பினு ககைவர்ருறைமையாம்பு wed aul air 3itt 

&$ 510" (nat Paid mb sobs ணிஞள் ஈமம்பாஞ்சா ool 

ந் சவரீமனை வியானாண்.ம ரநிலஞ்செய்தவத்தால். 

பிற சிவிச் foot FC fi சன்மன்பெருஞ்சதர்த்தயோடு 

மவிலாச்சதானீசன ருங்வருஞ்சுத' சேன மனல்யபோரமீ 

விறஓுடைத்தருமனா, 5) wm wal 8G bellar whew ஞ் 

சிறுவாவறீறுித்தார்பாகசேனே ன் நிருவயிர Pew. 

மற்றாரல்லுஇட்டி ரற்குமாளவரோயவேரீ நன் 

பொத்றொடி சுயமா தீதித்பொருர் அறமா லயிட்டு 

வெற்றி 2வதிகையெல்பாளைவியைவொடுரஃயங்குமாவிற 
செற்ற்மொ ்ி நிலாதவன்சாதேயனாஞ்௪ தனு தித்தா 204 

வீமலும் வனப்பானமிக்கவிறந்சலதரையைக்கூடிச் 
சோமனுநி *ரிலாதசுகுணனாம்புதலவர்க்திற், தான் 

மாமனுமிரிம்பிதன் ன மணந் துயிர்ப்பளித் தோன்மீட்டுங் 
ஞா மலுநிசசாவண்மைக்கே் டார்க்சசன் றனைதீசந்தானே, 

விளங்கருச்சுனனுமந்தமெல்லிபல்சுபதீதிலாட்பேர் 

வளங்கொள்கவ்னியைமண தீதேமகனபிமனை யவிச்தான் 
களங்கறுநாகர்நாட்டிற்கலினி௰யமீட்டுந்2 தாய்ற்து 

gin Gs pose னெல் னுஞ்சுதல் றனைமடஇழ்வ! லீழ்தாலீ, 

பரிவலநகுலனென்னும்பார்தீதிடன்சுயமா தீதில் 

வரிவிமி.பிலோனு மநியெனுபணங்கைவேட்டே 

நிரவுமித்திரனையீ $கானெறிவமாவிளையசாளை 
சரியில்கேச்தரனையிலிருன்றாரமாம்வியை என்டால், 

(௯௮) 

(௧௯) 

(ar) 

(ms) 

(me.) 

(mm) 

(ne)



ட் பாரதம், 

ஆதலாலீராறாகுமைவரு ்கு.இித்தபை்த 

ரீசதலாமுணர்தயன் ஸரிடையபிமல் னுவென்போல் 
ரூதறாவிராடன் றற்ததமயையுத்தரையைவேட்டுக் 

கோத லாட்பரிச்சிதெ 60! ¢ பங்கே மர னையளித்தா னன்ழே. 

மத்றவன்மாதிதிரைப் 2பர்வலலியைமணழீதுவாழ்வு 
Guba செனமீமசே யப்பெயரிஞப்நின் னை uP i apt 

கூற்ற மமள்ளளவிலாதவபுட்டையாங்கொடியைக்கூடி, 
1) றள-தானிசப்பேொருவனைநீயளித்தாய். 

வைதேகி பெலுமானாராமற்றவனன்பிழ்றோய்ர் து 
COLO BM ம்கையசுவமேதவந்தனையவனளித்தா ் 

லுய்காகவவனுக்யொவருஇப்பரோமதியமாதி 
மெய்தாவிங்கெனீறாகவிருத்தியாறேமதாமே, 

ஆதலானரசரோறேயருண்மதிக்குலதீ இத்து 

மேதிசிகாத்தவேந்தர்விற லஓுடைச்சரிதமெல்லாங் 

கோதறவுரைக்கவல்லாருளர்கொ லோகுணச்தான்மிக்க 

வேதியனருளாலீ அவிளம்பியதெனமொழிந்தான். 

சேட்டமாலரசன்சிந்தைளர்ர் திருசரங்கள்கூட்பி 

நாட்டநீர்சொரியவநீதஞானமாமுனியையேந்றிக் 

காட்டியவாறனை தீ தங்கசிற் துள ங்கொண்டேனாயேன் 

(௬௫) 

(சு) 

(aa) 

அ] 

மீட்டிமொன்றுமாப்பன்சிந்தைவியத்தருள்செய்வாயென்றான். (nt 

மல் gyrus gC ai $s Gury 8 $C sriaey ato 

சொல்லியகாதைதன்னித்றோன்௮ு௪சரசனுவெல் மோதும் 
வில் ஓுடையசசர்சோமான்விண்ணதிதோய்ந்தவாறு 

மெல்லை இீர்வலியான்மைந்தன் வீமிமனெம் துமாறும், 

மாமுனியருளினாலேம ன்னுமர்தகலும்டாண்டு 
சாமவேலாசுச்தூயஞானியாம்வி துரன்றா ஐம் 
கோமறவுஇத்தவாறுஞ்சு தர்ணா ந்றைவரீவறீ து 
பூமி சைகோத்றுமா௮ும்புரையறப்புசல்வாயென்றான், 

(aid) 

(௭௦௪).



அட்டியற்தசருச்சம். 

நாயசகனர சரீக்கெல்லாநவில்கன் றவாறுசேட்டு 
(2 நய யம கிழ்வுமுள்ள நிறை ந்றிட நிமலவைசம் 

ாயனர்பசாவார்பவறந்தேபரிவிலசஈந்தனுவின்காதை 

யேயமல்லகலமுத்றுமியப்புவல்சேட்டி.யென்றே, 

வுட்டியந்தசருக்க முத்திற்று. ஆ கவி. ௮௱௭க. 

0 ற உட 
சநதனுச்சரு bd LD. 

அ.ந தநன்டிர(01] லரறதவெண்டிராச் 

912 wallow on # vin 7h sor lLnom é& 
€ 55 oO) ai gy (oo: oS ரணிகாவலன் 

ந்தினனவல் செய்யாம Bio's gio ear AC @. 

ேவிலாவிவனெனவிளங்குங்காலையித 

கானகவேட்டைபோயிளைத்சசாவல 
em மென்குளிர்புனனளையிஞன் மணிதீ 

அரனிறச்சங்லையாள்குமலெய்தினான். 

மருவருங்குமல்விழிவ௪ னம்வார்குழை 

யிருதனர்தோள்சருதீிதிதமொடில்னகை 
பருவம்வன்புறவடிபொற்பப்பாவைய 
ருஎுவுசொண்டனடனழுடைமைதோன்்றவே. 

எங்சையின் வெள்ள மேற்கருதீதுமாநியிம் 

பங்கை தல்பேரொளிவனப்பின்வெள்ளமேதி 

றங்கியசோகமுநீதாகமுங்கெடப் 
டங்சயவிழிசளார்பருஞெனரோ, 

வையகமடழீதைசொல்வரைமடநீதைகொல் 

செய்யடங்கயமலரீத்திருமடற்சைசொறி 

அ௮ய்யவன்கலைவிதிச்சொன், படநீதைகெர 

ஸ்யமுழ்றனனிவளார்டு காமெல்் னவே. 

தா 

(௭௦௨) 

(௧) 

(௨) 

(௫௬) 

(௪) 

(6)



OT tn ae. பாரதம், 

சண்ணிடைகீதிருதிலங்கா ஓுந்தோய்தலாற் 
பண்ணிவண்மானிடப்பிறம்பினாளென 

வெண்ணமுழ்றவ்ளருகெய்தியாவர்செய் 

புண்ணிய நீ3ெனப்புகம்ந் தபோ தீறினா 2. 

போற்றியகுரிசில் மேத்புளகமெய்தவே 
யேநீதியவிழியினளிள குஜதெஞ்சனள் 

சரந்றியமலசயனசாபமிவ்வழி 

தோழ்்நியதெனவுறுதுயர நீங்கினொள். 

டொங்கயமதரீவிமிபுரியுமாதர நீ 
தங்யெரசையுமெய்த்தடமுநோச்சியே 
iS super verre poi) mtr pCa ss Bl 
மதெமுடனவட்சன்புகூரவே. 

50d) Ol 2யயாமெனித்கடிகெ ரன்பான்மையை 

யென்னி ம த்றுயசீழ்தவரில்லைமண் ணிலமே 

அன்னினைவுாரையெனவுசவினாவிசன் 

மிஃனுடையடிகொள்வேல்வேந்தர்வேற்தனே, 

தாணினளொதுங்கெணதிமடந்தையும் 
பூணுறுமுலைழமுகம் பபொருந்தசோக் Bow ot 

சேணுறைதன துமெய்த்தேசேயபோனகை 
வாணிலவெழச்சிலவாய்மைக நினாள். 

Qs gus ரெடடயாதுயா துதான் 
புரிந்த தடொறுத்தியேற்புணாவனுன்புயம் 
டமிந்தெனைமறுத்தியேற்படரிவொடன்றானப் 
(சிர தகன் நிவவனிட்பிறப்புமாறியே. 

மெய்தருவிதியினென்விரதம ற் நிவை Qo 
யெட்தரிதொருவராலெய்தவல்லையேத் 
கைதருகெனப்பெருங்காசலாளனு 
Gp sO ser Lane நீதுடன்படிததினான்; 

(௬ 

(9 

(௯ 

(@ 

(Os 

(0௨



௪ற்தனுச்சருக்சம், 

என துயிசரசாவாம்வெஃபயாவையு 

நின துநி அ னேவலினிர்பபயானென 

வனிளையைமருட்டி ஞன்மன் றலெண்ணியே 

தன னு நிகரிலாத்தல ம£ீபனே. 

௮ மு றழுறையியைங்கிசான்றெனதி 
இருமண ட்புரிந் துளநீ இிகமவைகினா 

னிரஇயுமசன லுமலலதிலலைமற் 

ளொருவருமுவமையெல லகுகூறவே. 

LO The) pe Halse i ost} gored if 

சராவுயிரீதிசனளெனச்சளிகொள்சா லையிநீ 

பருவருார்ற 5 புடன்பயந் சமைநீ தனைப் 

பொருபுன நீபுதைத்தனள்புவவங்காணவே. 

சண்ிளம்வெராவியால்சதிதீசவாசகற் 

சொண்ரிரையெடுச்திலன்கொண்டசாசல 

ஜொஸ் டொடியடலமணற் ருவைகனான் 

ட எடை பினெழு உடிபரியு கூ.ரவே” 

பின்னருமஅவகாட்பெத் ற காய்மன 

முன்னரின் மும்ம. மர ain DE oO a 

மன்னவனவற்றினும்வாய்திறந்தில 

னன்னசார்சசனமெலாதடுநடிங்கவே. 

வழுவறுகுருகுலமன்னன்மைந்தரோ 

ட: முவராமூருக்கன ளீன்றதாயெனப் 

பழு ஈஅ.மகப்பலபயந் சமங்சைய 

ச முசகண்ணெபிம்புனலாறுபாயவே. 

கங்கையென்றுலசெலாந்சைதொழதீதகு 

மங்கையங்கன நீதரம்வயிறுவாட்தீ த ழி 
வெங்கயங்கடகரிவேந்தவ்மாமனப் 
பங்கயர் த.றத்சதபமையவில் பமே, 
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ATR a ) டாரசம். ் 

மதலையைப்பபந்தனண்ட:டரைபயென்ன ஓுங் 

க துமெனச்செல்றுதாய்கைப்படாவகை 

யிதமுத பபரிவுடனெழடுத் தமந றவள் 

(4சயா தீதா மரைபணித் துபேசினான். 

நிறு 2 தசமரபினை நிலைபெறும்படி. 

வெறுத்செனைமுனியிலும்வேண்டுமாலி 

மறுதீசனன்ியானெனமன ஞ்செயாதினிப் 

டொறுத்சருள்புரிகவிட்பு தல்வன்றல் னையே, 

என்றுபத்பல௦ மாமியிவனியம்டவே 

ன்று நன் றவனிபநவின்றவா௪க 

மி றுநின்றிங்கனையெழுவரிமைந்சனாக் 

கொன்றவன் றெஃ்செய்தாம்கொடியையெனைவே. 

அரசனுமுணர்ர் ஐநீயார்கொல்பாலமாத் 

தஇராசெறிபுனலிடைச்செறழ்றதென்௫ொலா 
முரைசெயவேண்மிமெல்.றாப்பவஞ்சியும் 

வரிசையிலுணரர் ஐு.சன்வரவுணரீச்தினாள், 

வான்முசமதியமும்புதியமாலையுங் 

கான் முகவிதழியுங்கமமுங்கங்கையா 
டேன்முகம்பொழிதருசய்யதாமரை 
on ன்.முகன்பே வைமண்ணினாள ரோ” 

இருங்கலையிமையவசெதிரிறைஞ்சவான் 
மருங்கலையலையினைமறிக்குமாறுபோ 

லருங்கலையட லு ஓறவதிர்ந் துவிசினான் 

பொருங்கலையெனுமிகற்புரவிவி£ரனே. 

திருத்சகுமவயவர்இிகம்ர் தசோன்றவே 
“ருஅடனவைச்களொர்கண்புதைக்கவு 

மனனுறமகழ்நீதுகாதல்கூ 
Gn கருமுரிமையோடுருவதோச் இனால்,



ட்ப 

சந்தலுச்சருகமம், 

. 

சோசக்கெவருணனை நவலுதான்மறை 
ர 8 9 5 

யாஃ்கியமுனியருதீதமன் ஏபார்மகள் 
18S IO Loe! னவ HLGN os Soltsoor & 

c ர் 

தாக்கியவுருமெனர்ச (ரித்தகா லையே. 

கவி. நின் வொ ிகுறுஇநீயுஃன் நன் 

மாணி நீதையாம்மணந் ஏமீள்சென 

வானி... ஈ௫யையம் வழுவினால்வ 

கடாசசிடரூறும்வக த om lS ws) னான். 

Lui Hn fi ட்டு த மிகா ரூப (peo டெ ox Ha 

2 1 . 

லீரமற்திமிசருமெ aa) abt Crs 
° o ந தே ரிடையுடன்விமுழுத்சையபோன்டு க - 

வாசொளிமழுங் இனர்வசுக்கடோலி தினார். 

எ: வாயின் நியிர்தவாறெங்கண்மாததி 

யன்னையெல் றவள டி யவ/வணங்க ஓுற் 
on ௦ ர ர 3 

8 Car Bw coor coll De rest sm நினாள் 

(ெொனையங் sare anos SOU «wy? 

உத். றுறையெங்களிலொருவவ் நன்மானைப் ° 

பொதினெடக்கழிந்தவள்புன்மைவாய்மைய D 
8 CA Re . ல, Lf ‘ 

= டி a ௩ [தி ரூ 

F D றுமெய்யுணர்வர த்தகாதெ னி (ெண்ணிஞடம் 

ம த்மெழுவருமவன் வளத்தராயி மனம். 

தூனகைமொழிப்படிசோரராடுியே 
. 9S ட ன் ஏ ° ச ௩ வால வர்வணங்கு தாள்வசிட்டன்வாம்பட தீ 

தேனுவையிரவிவினிந்சென்றுகைக்கொலா 

வினெதிசரந்தெனமீள ேவ௫னேம்.. 

பசுக்சவரீர்தனொனப்பயிலுமா தவ 
முசச்குலமனையமெய்முனிவர்கூ ற .லுஞ் 

சிசுக்களில திவிலாச்சிந்தைசெய்தவரி 

ad &6Q ar ca ஐருழ்ததிமசி% ரனென்ணினான். 
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ஈது டார்தம், 

eps நிர் ps ms Bird stor gone on mit 

தம்பதம் பெறு ெனச்சாபங்கூ..ஐ.லு 

மெம்பதம்பெறுவதென்றதினியெனாவவன் 

செம்டதபெம சபூஞ்சென்னி சயழ்தினேம். 

அ௮ன்புடன்முனிமுனிவாறிமானிடப் வு 

புன்பிறப்பெழுவரும்பூரிந் துமீளுஇர் B 

மின்புரை செரிவைசொலயிமைநீ'த நியவ' 

ின்ப.௦2்.௦ேச சாளிரு சீதியெல்னவே. 

விண்வருசெல்வமும்விமைவுமேன்மையு 
மென். மருமிழர்தனமென்செய்வேபென 
மண்வருதையலைவணங்கத்தைய லும் 

பண்வருமொழிசிலபகர்ந் துதேற்றினாள். 

வலதீ துயர்தடம்புயவருண லுங்குரு 
சூலத் தினிலயன்வரங்கொண்முதோலன் டார 

னலத் துடனிவன்பனை சண்ணுமெல்லையி 
னிலததிடையென்வயினீருந்தோவ்றுவீர். 

செஞ்சன்மி னும்மைசனவனிதோயுமுன் 
னெஞ்சவீட்டியெவெனிவ்விறைவன் றலனையு 
தெஞ்சுறத்தந்தைடானிறுத்தியானுமவ் 
GCF சகப்பிறப்பினைமா ம்றுவேனென்றாள், 

தாலிருவசுச்கஞததிமடத்தைசொத் 
பாலிருசெவிட்படப்படாத.நற்றவஞ் 
சரலிருதலதீதிழிதாயையல்புடன் 
சாலிருசசத்தினாத்க௫ித் தபோ ழ்நினார். 

'சதையமீன்சடவுளுஞ்சசிகுலத் தில் 
விதையெனமேதினிமீதசோல்தினன் 
தையளிசெதிகுமத்சோகையாக 

சரிதையமுத்றுயர் ததியென் னுமின் ஓமே,, 

(ரீ 

(ர



சற்சலுச்சருக்கம். 

தீவமுறச்ருடதிசைத்தலைவன்ரரமா 
மவள்வயிற்று த௧கனர நர் சவெண்மரு 
முவமைபித்பெருமநீயுணர் ந் தகொள்சென 

விவடி௬க்கண வனுமின்ன கூ நினா. 

அறப்பயனென் னுமாறதிவிலாவெமைப் 

பிறப்புணர்த்தினைமகப்பேறுசெய்தநீ 
யிறட்பவொழு வரோடேகலாவுயர் 

சிறப்புடையினையவன்செய்வதென்சொலாம், 

முக்குலத்தாசி னுமுதன்மையாலுயு 

 ரிக்குலத்திவனலாதில்லைமாமகா 

ரக்ஞலதிதவமுனியருளினாலிவ 
னிக்குலத்தந்தையாம்விமைவொன் நில்லையால், 

மன்னவர்தொழுகமன்மைநீ்தன்மைந்தஜோ 
டன்ன மமொருவனையினிசளிதீதுராம் 

பன்னசரெமமுடிப்பார்சளிக்கவே 

பொன்னகரிருவரும்போதுமென்னவே. 

போயிருட்தென்பயன்போகம்பல்வகை 
யாயிருத் தனவெலாமரு ந் தியின்னமு 
மாயிருந்தரணியின்மன் ுஞ்சில்பக 
னீயிருழ்தரசிவணிறு த் திமீளுவாப். 

'இப்புதல்வ லுமினியென்னொடெப்தியே 
மெப்ப்படசொளையாம்பததீ துமீள நின் 

சைட்படுத் துவலெனக்கணவனைத்த £9 

WLI coi Boda 21076 LOB aneir, 

(7m 5) 

(௪௪) 

(ee) 

(en) 

(௪௪) 

(௪௫) 

(௪௬) 
(வேறு.) அன்றுதொட்டிவனுமசன்றபூங்கொடியையமகுறவெழு 

இருன்வைத்து, மொன்றுபடவவெமைப்பொ ரள்சளார்சஸ்'ரி முரை 

soma) 20603 gear ég, மன் தலிம்றலைராள் விமை௮டன்ப்்



ரசம் பாரதம், 

ணந்தமடந்தையாவதனமுரோக்கா, னென்் றிவிச்சடைப்ப தென் 
ன்ளம்வருச்தியெண்ணுதாளெொல்லையாண்டிருற்தான். (௪௭) 

பின்னெ ருனெ தீதிலமைச்சரும் பிறரும் பெரும்படை தீதலைவரு 
ந்தோத்றட முன்னொருஇன த்தில்வனத்தின்மாமிருகமுன்னினல் மய 
ன்றுடோய்முற்றி, மின்னெருவடி.வங்கொண்டெனச்சிறந் நச மெல் 

லியன்மீண்டைமறையுந், தல்ஜெருமதலையாச்சமுங்கருதிச்சான்ற 
விதீதடங்கரையடைந்தான். (௪௮) 

். பண்தொனவளையெ திர்ப்படுசனகட்டைங்சொடிப் பறீத ரீவாணிம 

தும்; வண்டருமலர்ப்பூஞ்சோலையுந்தடமு மருல்கலைமலயமாருத 
மும், புண்டரிகமுஞ்செங்காவியுக்கமழும் புளினமும்புளினமென் 
அறையுங்கி சண்கொரிகையையிம்மையிலின் லுக் சாணிலோமெனம 

வங்கசிந்தான். (௪௯) 

பிரிச் தீராளெண்ணிப்பசே திப்பெருச்சைப் பே தருங்குதிப்பொ 
GC sréBs, aff $சபாசடம்போனின்றவப்பொழுதி ற் சார்டொரக்கு 
னிதீதகாரீமுசமுநி ஜெிர் தமேன்மேலுந்தெ £டுத்தசாயகமுஞ்சில 

ம்பெனத்தின்டதோளினையும், விரிந்த நான்மார்புமாஇ முன்னட 

ர் தான்விழிகளித்திடவொருவிரன். ர (௫௨) 

வியநீதிடவருமக்குமரனையிவனேவிடையவன் குமரனென்றயிர் 
க்கும், வயந்தனிலுதவுமதன்சொலோவென்னும் வாச்வன்மதலையெ 
ai) nabs op, யர் நீ சவரிவனில்வின்மையினில்லை யொருவருமு:ல; 
ன்மேலென் லும்;பயந்த சன்வடினின்படியென்த்திகமும் டான்மையு 
நினைந்திலன்பயபந்தோன். (4) 

தந்தையென் நிவனைபுணர்ச்லாமதியா நீசரரசனந்தழுவுறவளைத் த 
மைந்த னுமொருபோர்ே மர்கனச்சணையான் மை ஐயுடன்மார்பு ற்வெ் 

முத, யித்திரததுவேர் டிர்திரனெழிலி.யிடைமறைந் ் தனனெனப் 
புடையே, AiR paneer அர்ள்மறைத்தானாஐுமசேலகில் 
த்தான், படி வவட (இல்)



சம்சணுச்சருச்கம். wes 
° 

ந 

சாசலன்வர ஏ நீஇருமசன்புனலித்கரந்த தங்கண்டுளமுரு9 

மெதருவடிவுசொண்மிமத்தநீதவெஞ்சலைவிதோதனுந்தானு 
மோதமெவெண்டிரையின் முத் புட ௬ இித்தவொண் மலர்ச்கொடியென 

Cary. 6, தாறுணங்கிவாய்மலர் தீதினிதமைத் ஓச்குடசச்செங்சை 
யாலெரிததான். ் (௫௩) 

’ 9 8 2) , pa ° 5 க வாடிய கருவிள்மழை ol பாமிவ த போல் (ht aur m ஈருணை நீர்வமியக் 
ட சாறு ரூ o . 9 

கூடுயமு வாழு வாடெழுர்தசாவலனைக்கொங்கைமார் Ls (Lp patent 
9 ~ : 3 ° ப 6 . a 

ர (pa LPH) & TALL ay 4 8 so! str gains FOOL Eg «hong OLIVES 

மற்காலு, சூடியமசவைகசைககொதெேதிவளுரி தோன் றலோடிவை 
ய்வைசொன்னாள். (௫௪) 

ச் 

வேந்தோளிவனுன் மகலையேசேவவிரதனென் நிவன் பெய3பல் 
லோ. ராட்ட்க ரால்வெள்ளங்கடறந்தனன்சலாசண்டர.ரீஈதிபஇலிருவ 227 ர் PEL OW ol Gu atl OT Gs. f. fo & 1ம் Fb 4 Lud hy Hh TH 

Gant, பூர்னமாம்மாலைப் போர்மமுப்படையோல் பொன்னடி 
பொலிவாக, யேந் துநிள்சிலையும்பலகணைமறையு மபேனையப 

டை களும்பயில்றான், (@@) 

மாப்பெறுமவரிலொருவரும்பெருகம௫ழ்ச்சியம் வாழ்வுமெப்வலியு 
மிசப்பெறுதவநீபுரிர்தனை நின்னைவேறினி 2வறுவலலவரியா 
ருஃப்புசவிவனேடவனியாளுகவென் றோசடிச்கோரடிபுரிந்து [ தாள். 
தப்ப்டெறுமயி ஓ்தலைவன் மேலுள்ளந்தகைவறதீதடம்புனல்புகுதி 

மனைவியைக்சன்டுமீஎவும்பிரிர் தவரு தீதமெப்திருத்சகுகேள்வித், 
தினையனைக்கண்டமகழ்ச்செயாலருக்கன் ற ன்னெழிரிருளென த்தி... 

ப .நினைவினிதீசிஈததேர்மிசைப்புதனு நிறறகலைமதியமே நிகரீப்ப 
ட்,புனைமணிசசழலானவனொ?3 தன தபு மதிர்கைதொமப்புகுநீ 

தரல், , ப (௫௭) 

தானுமம்மகளனுச்சரிபவரீவணக்கதீதக்குதன்னாவிலங்மொருதா 

டேலுறுந்தொடையலிளவரசினை ததன் திக ழரியாசனதீதிருத்திக் 

சானுைலிலங்9ஜயிர்சவர் தசையாற்காற்தெனக்கூந்றெனரடர்அ 
ரர்



PR, பாசதம். 

டா னுவின்மகளாங்கலி தீதசன்னிகையில பாரமெப்நினவ்விறற்படை 
Cured. (௫௮) 

டாசறைமுழு துமொருபெருக்கடவுட்பரிமள மொல்லெனப்பாப்ப 
வோசனையளவுகரையி மருங்கு; மயிர்ச்குமெல் ஓயிர்கசதிரோடி, 

நீ தா சர்தங்குலத் தக2 இபறியளித்ததையலைதீதர ணிபர்க்கெல்லா 

மீசனுமுரு9க் சண்ட்சண்களி யாவிலங்கிழையார்கொனியென்றுன், 

A pues gore ae Lh Ren Qarm gti@ 8.6 gens நினைவறக்குவியா 
விரு துறைதெ தியில்வரு சலா நாவாயேற்றுவிலற்தையேவலினென் 
அரைசெயுமளவில்வேட்கையா லுள்ளமுருகமெய் மிமலிச்தொளிகரு 

இ யரிவைபையளித்தோன்பக்சமதடைந்தானவனும்வழ் Bly. Rene 
பணிந்தால். (௬௰) 

பாகனையர சங்குறிப்பினாவலேவப்பாகனும்பர தவர்பதியை 
யோசையோடிருத்திநின் னுமைவ துவையுலகுடை நாயசனயந்தான் 
ஹோகைசெய்தவமோ நில் பெருர்சவ£மா தொல்குலத்தவர்புரிதவ 

மோ, வாகவிவ்வரவென்றுலாத்தனனவனு: பவ லுட ஒகுமா௮லாத் 
தரன். » (drs) 

பூருவின்மாபிற்பியத்தகோமகம்சென்புள்ு SA goer 

Gise, மேருவுமனுவுதிலுக்கு மாறொக்குமேலினி௰ |வைபுகன் 
தெவ்கொல், பாருவகையினாலாளுதற்கருர், கான் பூ£ரதிமசனிவள் 
டயந்ச, €ருடைமகல்மற் நென்செய்வானிசைமின்செய்கைதான் 

திருவுளக்குதித்தே.  - (௬௨) 
ஏல்னமுன்னிறைஞ்சி யிவன்மொழிகொடுஞ் சொல்லிறையவன் 

சேட்டதுமிரண்டு) கன்னமுமழந்சோல் வைத்ததொதீறுள்ளங்கரு 
வேறெ ன்றையுங்சமறால்,முன்னமுன்மதத்தான்முனியி Deus மூ 

டி.ரீததென்றாகுலமுற்றி, யன்னமுங்குயி லும்பபபி லுறீள்வி.தியதஇன 
புரியைவழ்தடைந்தான். (௬௬) 

கங்சையாளிடத்தி லாதரமெலிர்ச சாலையிற்சளிர்சவெழ் பளித்த 
1௦ங்சையாமென்ன நின்றபூங்கொடிமேல் ஐவத்தபேரா தசமலிபப்



சந்தலுசி௪ருஃசம். me tm 

டங்கையானனத்தோன் முறைமுறை குறையும்பான் மதியெனலம 

கழிந்த, சங்கையான்மைந்தன்வினவ ஓநிசழ்த்ததன்மையைச்சார 8 
புகன்றான். (௬௪) 

சேட்டவ*சணச்திந்கடற்பறதீதரசைச்சேண்மையோடடை கள 
வரசும், பாட்டனீமியனக்குப்பெ்றதாப்தானும்டசேதியலல நின் ம 

களே, நாட்டமின் றுனசக்யொகு.நிலையிந்தஞாலமுமெம்பியர் ஞால 

நீட்டமற்தில் ஹேதிருமணசேர்வாப்நீதுகூர்நிறபனுக்சென்ரான. 

_  விரதமுற்தியவாறனைவருங்சேண்மிஅமெப்புயிர் வீரிமன்றளவுஞ் 
சரதமுறிநியமெய்தீதா தவ SS மஓடன்மீதெழு நீதகையே 

பிரதமுத்நியசொன்மகப்டெருதவருச்வலெலையென் தியம்புரற்கதியஸ் 

சுரதருத்றிய வென்றர்தைதன்டொருளா றீபெறுவ அலன்நின்னமுஞ் 

சொன்னான். ் (௬௬) 

இவல்மொழிரயந் தசேட்டுழியவையினிருந்ததொல் மளிதரோய 

ன்றிது தவமுனிவர GSC sammie கனழ்தங்கு மாமங்கையர் பலரு, 

முூவகையோடிவனுக் கேற்றபேருரை செப்9தா ளிசெழுபூ மமை 

பொறழித்தா; ரவனிபூதிருப*வெருவருநீதிறலானரியசொ த்மிபாருணி 
லையறிர்தே. (௬௭) 

மெய்மூழ்சடவுட்பூமழையுடனே விரிமனெனும்டெயரொய்இக 
கைமஒழ்வரிவிந்றாசபூபதஇியுங்கவினிகைக்காளியுந்தானு | 

மொமய்ம௫ழ்சமழுமன்றல்வேனலின்வாய்முனிவருக்கிளைஞருஞ்சூம 
4, செய்ம௫ழ்பமனச்கரு நிலமுடையால் நிருமனைவிழைவுடன்செர் 
நீதான். (௬௮) 

பரிமளவடிவிற் பாவையையாசன் பாலனவ்றொருபுடைநி௮த்தி 
யிருபசத்தொழுத நி4றமாலகனையிசயமோ ஐ.றகுறச்தழுவிதீ 
தருமணங்சமழுஞ்சென்னிமேல்வசன ந்சாழந்திமோந் தருகிமுன் 
ஐந்தைச், குூரியசன்னிளமைகொடுத்தசோமகனு முனக்கெதிரல்ல 
வெல்றுராத்தான். | (௬௯)



TFH டாரதம், 

கற்ற தயரீக் குசல an 66.4 1] ॥லனச்சுச் ௪மடற்கு கவி? னைபுனக்கு 
ப 
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சந் கபி DBE Dodi சேண் Wo Qu) பட்லு Sat) AF கில் ஷிப்டு ரல aC 

வ் ஞயிரீ மம், (Bb @ 956 மாலன் வர Lee Laciptaleo! oe (Laue வர 

தொருவரடுமாிர். தானு, (௭2) 

அம்புியரசன்மாமனலுமரசேறவையினிஅ றவ வதக்க ௩ 
SLi Ld ipa) bd ஙமிவியைமு கிறு மய்ரடிங்ல ப விவாட்புறைகு 

ரைத்தா, ளெம்பெ, ம்மா வட்டி தணு வில் பி ங்யந.க அன cea 

Lys 6 ன் ol 5 GU LO et fy ம்] oo. i (மர: bo) jan Ld Lie நயன றி Bayt eA! , iO. ‘4 

ளெனச்சரும தல , Care) 
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தவிரியமெப எல னவித்தம மயியை, செயில் றிரொலன்சி க ] 

யதொரு நால் ( oe ) 

GP TH(LP & al pool ant ad TUL: alo) TTR 6g 2 ம்னமாயுற! பவி B அடு: லவா 

னிரையெனன for of மூல்றுமுன் ௧௬௨0 சாண igen kyl ராலையின 

தனைப், பரதவ. வலைய ன ய்ய) Stilt velo ya 233௮1 Gy 0 ஹி 

மிருவரு மரித்து G5 ce! ிற்றிரு வப் /யமுனையம்பமனுறெ நொ மில, 

மானவர்பபாம்வ. ரவி OM ௩ இராப் வ] ry TO ev ad er 

மீனவனெனப்பேர் கெ டும் swore as ircen மபெெல்லியலிவளை மீண்ட 

வித்தான் y பானை யி ற றவ ‘alt (ரகவ ப! கலால் ணி (பிய யற்கையாடிவிறயை 

யின்வளர்த்சேன்; சானல் ஞூயில்போலவர் தமிளவுற் தன்சாவலர் 

குலத்திடைசலற்சாள். | (௪௪) 
w gud 6s thn wat 

(வேறு, என்றுகூறி விர்க்கனவே 2.௪௮. 

மன்றவைச்சணவன்ொழ்மி கம் மில 

இன்று றினமென்ரிள்? தோகையை 
மன்றலெப்சிெனன்மா நிலம்வாழ்தீதவே, (எடு)



eS சனுச்சருச்சம், 

காளில அசர் தனள்கந்கைவேய்த் 
தோளிபம்புயந்தோய்ந்தன்ன்முன்னமே 

வாளிவெம்பரிமாதெடுர்ே சீருடை 

மீளிதாஜும்விடையவஞதலால். 

சாரிசை 

சொங்சையின்டங்குலைந்தபின்மற் றவ 
ளெங்சையென்னயமுனையில்பால்வரு 

 மங்சையில்பமடழ்ந்தனன்மன்னனே. 

"விரிமன்ச மல்வேந்தரீவணங்டெ 

ஜாதெல்னெறிதாளுநடந்திட , 
நீேன்னலுதேரிழமைமென்மலர்த் 

தோமென்னுசுரும்பென வி௰வே. 

அன்ன நாளிலருக்கனுந்இங்களு 
மென்னமைந்தரிருவரையீனறனண் 
மன்னனுவியடிவுசொண் டன்னமெப்ச் 
கன்னநூ£ங்கலரீதசெல்கண்ணியே. 

ரித் திராங்கதன்ிச்திரவிரனென் 
தித்தராதிடன்மைத்தரிருவருந் 
தத்தமன்டொடுசம்முல்பதநசமீஇ 
யொத்தசல்வியராயினருண்மையால், 

மதிதெடுங்குலமன்னனை ரண்பினால் 

விதியன நீதரம்விண்ணுலகேற்றினா 
னதியின்ைர் சனுதம்புவிகச்செம்பியே 
யதிபனென்றரியாசன த்தேற் தினால், 

எங்களுமமிவன்சவரீந்தானெனச் 
கங்குல்வர்தொருகந்திருவாதிடன் 
றெங்கன்மாமுடி சூடியவேந்தனை 
யத்ன்ையான்மலைத்சாருபிர்கொள்ளவே. 

௪ 

meg 

(௪௪) 

(௪௭) 

(௪௮) 

(௭4) 

(௪௫) 

(௮௪) 
rea 

(௮௩)



சச் சநீதலுச்சரும்சம், 

எம்ருனன் நியிறந்தன னெஃறுதாய் 

விம்முெஞ்சி.1மிகுசொனிமாதவே 

செம்முசென்றனஃ9ச்திரவிரனத் 
தம்முலீமீள த்தனிமுடி சூட்டினான்: 
சிற்டொருட்பாமானபொருடகெதி 

ருத்பவிக்குமுபாயமதென்னவே 
வித்படைச்ஜு.றல்விம்மவாம்மையாற் 

டொத்புதப்புவிபூபதியளுதாள். 

காசமென்னவன்களன் னியரீமூவருந் 

தே ன்மிக்கவர்ேேர்வஜெொர் ருள்விட 

மாசிறொல்குலமன்ன வரீண்டி. ஞர் 

மூசிவண்டினமொயப்ப்ப போலே. 

வரித்த மன் னர்மறற்செடவன் பினாற் 
திரித்.தமெம்பியைச்சேர்,த் துவன்யானெனத் 
தரித்சவில்லொடுத்தல aa goer Od 

விகிச்தவெண்குடைவிமெனேசஞல். 

அசவமா,ரதியல்னையுந்தன்மகன் 
வரவ நித் துவழியிளட்டாத் தினாள் 
பரவிவ நீ துபனிமலச்த்தென்றலாய் 
வீரவி.நுண்ளொிமீதெறியூதையால். 

கஞ்சவாவிசலைமதிசண்டென 

செஞ்சழிற் த.நிருபர்கு ராந்தொழ 
வெஞ்சராசனவி..லுந்தம்பியு 
மஞ்சமே திமணத்தவிசெய் தினார். 

குருத்தலழ்தனிற்கூதியவாசச 
மொருத்தரன் ததியோருலகோர்பலர் 
விருத்த வழ்ததென் மேலிவியேதிவன் 
கருச்செனாமனக்காளையர்சன் திஞர். 

(£m) 

(௮௪) 

(௮௫) 

(4%) 

(௮௭) 

(௮௮) 

(அ).



எர சனுச்சருஃகம். 

இருர்தம3ன்வரிவரிவொலஃ் அளம் 
“பொ ருதீதமற்்றவர்பொற்புடை தீதேசெலாற் 

திருந்தநின் ௮செவிலியர்கூற pa 

முருத்தவாணசைமூவருத்தோன் தினார். 
கையின்மாலையிவந்செனக்£ன் வியர் 

வெப்பநறெஞ்சொ டிமி வெனவத்தவம் 

வையமலினன் வய நிலை றோத்ெயே 

யை முற்றனரல்புறுசா தலார். 

ஏனைவேச்தொதிரிவலாப்பொருச் 

நானைசூழ்மணிச_ ந் சன திதேற்நியே 
சோனைமாமத்2சாருங்கடதட 

யானை யென்னவிய வலேோடெப் தினால், 

முறை பினாலறமொய்ம் பிற்சவர்வசெக் 

Ger pl lark pb sn Garba ya 5 

Bo pat @ சடதிரோேற்றவில்வீரரைப் 
பிறையும்கச்சணைபா ற்பிள்ந்தோட்டினான். 

முற் ததப்பெ ுருவரோடாடமர் 
வித்ைததன்னையும்(2௨.றீதர்சொடுத்தலாறி 
சம்தனப்பெபர்த்தார்முடிமன் னவன் 
ous st stata peri get. 

சமரின்முநீதியசாலுவன்மேன்மன 
மமாரதி்றதறிச் துழியம்பையை 
யெழர்சளுசஇிதியற்கையல் தெனைவே 
ய்மசலறீதவவலுழைப்போக்இினா ன்: 

அம்சைக்குமம்பாலிசைச்கும்பதி 
பெம்பியேயெழிலானெல்.றிசைவறத் 
தீம்பிசல்னைத்தனஞ்சயன்றன்னெதிரீ 

- வம்பினான்மிகுமாமணஞ்சேர்ததிஞன். 

TPS 

இய ! 

(௬௨) 

௯௨) 

(dae): 

(26) 

(ஸர ப



7௪௮ ௪ந்தலுச் சருச்சம், 

சென்றவம்பையைத் தீமதிச்சா ஓவன் 
வெள் றுதெவ்வர்கவர்நீத நின் மெட்தொடே 

னென்றிஈப்பவிவலுமைமீஏவு 
மன் றல்வேண்டின ண்மன்றலஃ்கோலை தயாள். 

கங்கைமைழ்தன்கடி.மணங்காதல்கூர் 

மங்கைதல்னைமறுத்தபின்மங்கையுஞ் 
செற்கணீரொழச்சித்சைசெந்தியெழச் 

சங்கையோதென்ருதையைரண்ணினள். (FH | 

(Gag.) sr@ssriclodips துசந்தஜூவின் மைந்தனின்ன 

DOTS by 5 Bi! கோதையாலுறவுகொண்டுசைதரல்குநிததகோமக! 

ன்மறுத்க தும், பேதைகூறமனரொழ் இரங்கிெயவல் Lae வவ்பினொ 

டுபின்னையுற்; தூதையேவிமனமு.ற்றுணர்த்தனன் விசும்புலாவு,சதி 
சச யே. (௯௯) 

Cura gr gat வண்ந்சியிம்மொழிபுசன்றபோதுமொழிடொயி 
பரு; மீனசேதனனை வென்றுதம்சொடிய விரதமேபூரியு விமிமன் 
மானவேனிருபன் மகள்குநித்ததிரு மன்றல்வன்பொெருத்தலா 

லானசாதரமொடாதரம்பெருகுமம்பைதந்தைதனதருளிஞ்ல. (7) 

வரிசையா ஓுயரதேசமண்டலம பேர்சொன்னசொன் மறுக்இனு 
ம், பரசராமனதுமொழி மரு வனதி பத தீதிடை ப்ணிநீதுரா, 

முனாஇசெய்தாலவ லுமாத்தசொல்லின்ஏமியொழு வெற் து தன gral 

கையால் விரைசெய்மாலைபுனையா தமீளவுமறு தீ BP Browse Mer cory 

மேல். (ஈச) 

பின்னபெண்ணிய பெருத்தலம்புரிதுமென்௮ு மேதகு சொவையபு 
மன்னை தன்னையும்வணங்கநீசெ.தர நசயானமிசைமம்புயப், போன் 
னைவென்றொளிசொள்சாயலாளிருபு,ற,் துமங்கையர்சல் பொலிவுட் 
'ன்,றன்னைவற்துபுடைகுமிவேடியமச்க் மந் sQlea Gi gro வ.உ 

காசிராசன் மசளென்றுவந்தனளொர் சன்னியெல் ராசை சால் 
லோர், வாசராறு ளவோனுடன் : புசசவருசகெள் றட நரச



௪ற்சனுச்சரு க்கம், 1 

டோ, யாசில்ல்ரைதொகுச் தழுற்செயலனை சீ துமண்ணல௫.செ rap 

சபின், பே௫னானவஜுமியாமுடிச்குவமிதெல்௮ு Ord deo 00 
Ci கினால். (௪௯) 

வரதன்வீராமுவாலேசகுலமளீ னை 2வரறாஈலைந்தகோ 

னிர எமி கவளுட wor உணட்பொழு இ நியையிரு இன திதினல் 

விரகமாபரணபொனஉணித்சறகஉவிமிபன்பதியிள் மே௮ஓ [ஈச 

சரசமாகவெத்ர்கொண்டவல் ரமி௨ன்பசுதிதிலமசைசாத இலன். 

தனக்ஞுவிலிமைநிலையிட்ட கோவையொருசமனியத்தவிசில் வைச். 
/யின சு மல்பைதரவந்ததர்றவமிருர்தவாேனவிருந்சபின் [8 

சன சருமவெண்டரளவட ப் லைப்பெரியகரியகண ணிபிவள்சாசலா 

இனை ககுமன் தலபெறவுரியஎ £குசெ னயுவகையோடவஜுலைச்கவே, 

இஃ சொலாலவனிகொண்டவெந்தைமுதலின்ப சமெய்தவினியானு 

மெம், வர சொலாலிர தமணமுேேனெனமன த்தினால் விர தமல மி 
னே, னிஃசொலியாவருமருொனச்சருதிநீயுரைட்பிலு நிகழ் நீசவிய் 
புசொலானஇனி மாதவத்திலிமிகுபுனிதவென் செவ்பொறுக் ௮ 

மோ, * | | (௭௬) 

களம்புகுந்தவலாமீள வேகுதல்கொடாத சாரீமுகவி'2நாதசே 
ஞலம்புகுந்தினிதிருக்கு தந்கடவுளுன்னையன்றியிலதுண் மையால் 
வளம்புனை ரீதவ நுராக டோகமிகுமாதர்மங்கையர் பொருட்டி னால் 

விஎம்புமித்தமொழியொழியவெல்றஜலயிர் வேண்டுமென்னிஞும்வ 
மங்குவேன், ் | (aver ) 

மதுத்திஎன்புகலவிரியன்புயமொ ராயிரந் தணிசெயம் முலினான் 

வெறுத்தனர் Gor As Mas துகரைகழியும்வேலை நிகர்வெகுவியா 
ல்  ஈறுத்ததெஞ்சின ன்வெளுதி*மேனியலுறச்சிவந்த விரு கண்ணின 

ன)பொறுத்தவில்லினன்விராை நீ துதேர்மிசைபுகுந்தனன பொருது 
Cin ie Lars. po (9) 
வெருவ டன்றொழுதுகங்சைமைந்சனடிவீழ்துஞ்செமிருத்தலா 

. இருவுடன்றதுவிருக்சநீள்விர சம்வழுவிழானசசமுஅவதிற்) குருவு 
ஈடு



aga பாரதம், 

டன்டொரு தமடி.தனல்றென தினைர் து சாலமுயர்சொடியினன், செ 
ருவுடன் நிரிசலுன்னி யேநினனமைந்து நின்ததொருதேரின்மேல. 

இவ்விராமனுமறத்தமன்னவ ஐயையிரண்ரிதினமிசலுட 4 

வெவ்விராவுமொழியாமலவெஞ்சமர்விளை ததகாலையடல வீமிமன் 
மைிராயசிலை2யா॥ிபெய்வலிஃவரீந் முன் றளர்வுகண்டுபோ 
சவ்விராமனிசொன்னுமா றிவனையஞ்ச நி ன்றெதிர டர்ச்சவே, (௭௦) 

ஒழு..மீஎ மழுவானபாணிதன தூர்புஞு.ந் தன ஓ:வறீ.துபல் 
கோடிதோர மரீ துதயெட4 ஈறி மாலு நீழ கரீகு முனா 
னாடிமலைபிடவர்தகாசிப.?தலகு 2.மாவகு.நிை_ழவ்வியும் 
வாடி.வாடியினியமையுமென் ற, வவனமடக்கனண் மடங்கியே.ஈறச 

வெம்டையாடசவமாயனென் நிரசெங்கராசனெனவீரிமன், moO 

பையாடமரின்மாளவெல்வதெ ஈச ரர சவ வரி பா (9. வம்பை 

மோழுமுலை வம்டைவீசு௫ மூல எண்ணியல் eq UE ம் உரிகொள் க 

சம்பைமானும்விழியம்டையம்கபியென வரிபமாசவமிஉற் நிஞள், 

தாளிசண்டிலொருதான்மடச்சியொரு தாளிலவைத்சை கைதி 
தபொற், ரேளிரண்டினைபமீக0ச் தநனீெெதொ ம் ஈியக்கி தண டா௨ 
யிலே,வா ளிரண்டனைபவிழி லர கீதி நிறைவா பி நீரிவிடைவா ஐ ளோ 

ச், சாளிரண்டதனொடையிரண்மொருதாளெலும்படி நடக்கவே. 

முயலிலாதமஇமுக தீனா ளொருவர்முயலரு ர்தவமுயல்.றபி.ன் 
புபலிலாதமின ிலாதித0.டய்.4லொ ளிபுரியி.பக் தன தருளினான் 

மயிலிடைன தவடி.வகதறிபி ஈல்யாகசேனன துவயினிடைசி 

செயலின்ீமா மதனவேளெனத் தருசிசண்டியாயினள் சிறக்கவே, 

மணிமுடிச்குரியதிருபலுங்கடிசொண்மாதர் தங்களைமடிழ்ச்சியா 

லணிபெறத் 5 முவியில ட 2 வலையின மு.ந்திதாள்டலசழிந் தபின் [ப் 

பிணிசளுக்கா செலும்பெருட்பிணிபிணித் வாழ்வினி தணிச்தென 
பணிமுடி.ப்புவியிரங்கவையொருபத்திலாததெறிபத்திஞன்: ஈ௰இ 

சத்சலுச்சருக்ச முத்திற்று. ஆ கவி: ௭௮௬...



சம்பவசருக்கம், 
பவட ஒஞ்ஆ் வை 

இறந்சமை ரீதலுக்குரியசென்புலதீசவரிபாவருரிசஜிக ரசி 

சிறந்த ।|ன்மறைவிதியினா ஓலி பல o 6 (0.௫2 ps i) GS Oe 

மறந்தயாமினிதிஈரெனககுரு கலன் பயக்குறு அ ப எலை 

யதத்தவாவலை தி தற்$வால ம சலுகஃன்ணமம்தி Dau obi 96 ஞ். க) 

மைந்ததேனி ந்றிணவ$வ னடைமந்தன் பதிய “லன தத்தக்க 

வி ர்தமாமரப்ரு பப் Aue es go) «fbi Ly க த டண னா 

(PELL ன்மறைமுசலியழாலசளி v1 (Lp } GOI 7 a V0? இரதி 

பெர் சநீர்மையிலுப்வதெ௯ pp svat op @ Ban டனேன்.(௨) 

ஈண்டுதேவராய்நீ9ி0 கொழுநற் யாழின் ஈக VoL A” னால் 

வேண்ரிமாலிதுதாயரீ சொம்புரி சலி விர கமுங் சி டாமிசட்ன 

மூ ௭ வோனுரு9 உற்நீதபேமாவெனமுரிர்துடிசெவிபொ த்த 
மீண்ரிமா ந தியி அமிசைப்புரியி சனஅவிரதமுற் சயவெல ரண், (௬) 

என்ற ஷெொனருமிபம்புவானன்னைநீ பிழியரை பாரீத்திட்। r, னன் pot 

தீ சிதனவிலக்குவாருண் ர்கொனானினிப்ர நீ ௪ இம், lo ot Ham Faust 

if 0p 8C p Badpa’ pow As #5 ந்சிசனெய்ச , வெயன்றுகூறுவன் 

முல்லர் தாளியத்சையென்ரரொண்டொடிககுரைத்தா னால.. (௪) 

(று பவ பியனெனுர்குரவனில ல ஸண்மிகுந் தருமபதீதினிதணைதீ 

திவ் ப்டகமு 'பமடன்வைகுமம௯ கட்டெயர்கொள் சேயிள மயைகா 

செவ் 9யமசரீ-?னிபதேசன் விரும்பியொருதெய்வவிரகா [ன் 

லொயவ்.அியபுணர்சசிசெயல்கண்டுசரமும்றவனுருதீதுரை செய்வான், 

நிசெபநீபி த.நிஈம்த்யெ2த று கொனெதநிஃகொருவனாம் 

வேதியவென"பு5ஃலமேலவன் வெருண்டவனை வெம்ை 2யதனா 

(லா இியகனற் 24 டியஞூஞுராைசனிற்பிறவியும்ற அழு ச த் 

சோதியுடலித் றமமிகு ர வனிருநீ௮.துயர் துல் னினன Gor. (ச) 
இர்ச்சசமனென்றுபயர்செப்புமுனிதன் முட au seep. gue 

; யார்ச்குமரி தானமழைஞுத்௮முணர்வு த்றவருத்திய்டே ன



Te. Lior ee. 

பார்க்குளாறைபோதிலொருபாவசனையொ தீசவரீபா'நீகசொடி பை 

யோர்ச்குமென தல்னெவி நங்கடிம ணஷஞ்டெய்?வனினபமு ஐராள்.ஏ 

மைநீ தரீடல1உ நீதனர்கள நீ /௩டமங்ை ஈதுபரீமம்கு சலலாற் 

சிர் Oa Bilas eo ig. oven £ § இிவணுமுள்ள ௫ செம் வெனலும் 

உற்சமுதலின்ற2 வுநிஃ்ற ழிலபுரித்தயர்வவற் க $ினிநீ 

சொத்தமற சிவங்கடை துறர்இிமிதயெ௰ றவ$ணி5 தரை செய்காளி ௮ 

சொல்னூ மாழிவந் த செவி தன்னது Glare oft முனி தோகையர் 
க்ள்பான்,மன் லு. மளியி் ரகொலெனு 1 படி நினைந்து; வஃ ததுரை 
செய்தான், பொல் a ned ub wa மே ரலவிளை பபநீசனி ப 13 “யு 
திலு,முன் ௮ுபதஇிசெல் நளவின்மந் நிலியமங் ணொ ஈவுங் டமை சீய, 

வித் தகனுரைத்தவடவைக்கனை னிசரீத்தமொழிமவறபிணை யே 

சொததமுலைபெ bower ead பபடவுருத்திவனையட்ஈவொருசார் 

வைதீழுவருகி7றிசொனறற்ச தர்தமககறைபமக்கள்விரைவீத் 

சொத்திர்கடெட்ட புகட்டி நீதியிட்டனர்குநித்தபடியே. (6) 

(வேற) இரக்க த்தவததினினியோர்களிளைஞரிட்ட் 

அரங்கத்நினே நி௮முவாமைசொற்நிருப்பச 
சிரக்மைத்தலங்கொண்டவ£ வா த்தாலவரு தப்வதன்ளொர்த் 
திரங்கக்குடிஞை 2 ! நீதாரங்சொணசொர்ந்த தவே, (Os) 

Awiass hs snedi hte op Sat esr s 

floras sOr@ si nlasgpele Dig pha 
விரைவர்தடுக்குமிகுமாநதவேகத்தோடிக் 
கரைவத்தடுச்ததொருடாங்கர்தகலர்ததெப்பம், (De) 

அச்சாலைதனிந்பலியெ௮ னுநல்லரசர்கோமான் 
புச்சான நீர் துளையும்டடிபுனிதஞண்ி 

மிச்சான்௪ ஜமாமறையோ தீ யவி£கையுன்னித், 
தீச்சானிவனாமெனஉந் சி தாழ்ந் தின்றான் (2 ௬) 

பூமன்னியபுக்கவனொ தீன்ளபுனிதவேத 
ஞமென்ன வுண்ர்ந்தனன் மன்னைபுமநியுமா௮



௪ உட 
௪ம்ப்வ௫ரு & BLD. 

மாமல்னவலுமியம்பித்இருமுனிவந்,செ சல்லாஞ் 
சேமன்னருளிற்சிறர்ே தோன்சொலத்தே தினானால, 

மாசர்சாங்ெடாத்தியுமீந் தரல்வாய்மைபெத்றுஞ் 
செகந் தாங்கலை நீதரிலாமையிற்செய்வதெலன்னென் 
தந தாந்கியடைந்தன னீயபெதிசா வந்தாய் 

ரத நீதாங்கெருத் கழு தீர்தருணாரணல்யோல், 

வநீ.இக்கரியோ ப்தன தூரிலவரு வென்றே 

ரேநீரிக் கொடுடோய், முனிசன்னை மு௫ிப்பக ம் நிகி 
சற் -கீசூமுற ல மனையாஞ்சுதழ்கணையைச்சலந்தே 

சிறை சக்னியமகவாரருள் சய்கவென்றால். 

தன்ஜெல் நிசைந்ததவமாமுனிழல்கலாலே 
சூஸ் றென்திசைந் துவளர்மோசனக்கொ ங்சைநல்லா 

என்ற திசைக்சவதியாடல் ரூ.தியயயார மகுக் 
சொன்றென்றிசைச்கவுரியாடனையய்,ச் துளாளே. 

மழறைமாமுனி..ன்னவடன்னைமகற் தபுல்கச் 

குறை மாநிடவேபதினென் 2ெனுங்குமரரீந்தான் 

திதமாயெவெம்புபச்சாலினர்சேர்தலசண்டே 

யிழைமாமன தொ தந்தனலமாதவனீறலுலாட்டான். 

வலை 2 நீ துடையாயிவர்தாதிவயித்றுதிச்தோர் 

தின்மைந்தரின்ருமெனவோத .நிருடனோர்த்தே 
தன்மைத்தனைவேறுதவென்றுசன்னாயகெகுதி 

தன்பை நீது௮இிபுசவ்ேத்தலுஞ்சம்மதித்தாள். 

சணவன்பகர்தசபடியாற்றுதல்காதலிச்சே 

யணியுதெநியும்பெருங்கற்புமளிச்குமென்னா 
மணியினவடங்கள்புரண்மா மூலைமம் சென்றே 

தீணியுமுனிவனிருநற் தாற்நியசாலைசார்ந்தாள். 

கண்டான்முனியுமவண்மேனிசரமிரண்டுங் 
கொண்டே றறீவிட்டரிசிச்சொருகுமசவின்பச 

fh 

age 

(Oe) 

(209) 

(Oe) 

(de) 

(2௮) 

(04) 

(&௰)



ஈச பாரதம், 

அண்டாவனெல்அமறைற் சானவ்வண்ணமிவ்வொண்டொடியும் 
டண் சடார்மகனைம்பயர்தாள்பருதியிபான்மையென்ன. (ae) 

அற். சக்குமாலிபெயரங்கசாசனென்றாருமே ss 

வற். சிக்சரியமறையுங்கலைகளின்வண்மையா து 
மூற்தககறா.துமுடிசூட்டினன் மொய்ம்பின்மிச்ச 

த.நீைசக்கிவனே தவமெலி னத்தரணிகாத்தான். (௨௨) 

(வே.ள.) மழுவெலும் பகடயிராமனான்மன் Grp. de Biola’ s 
ந்தம், “Gy ிஃ்மங்சையர்முனிவாசருளினாற்டயர் - 660 T1D ool vo LUT 

Grap gps olor 5) apenmanoiter chiar s யியத்மை பதிக 
கையா, ரொழுல்சொன்னபி. பன நீதெளிற்தவ்னையுழ் தோன்ற 

க்ராமைசெய்தாள். (௨௩) 

பரு Besson pl மந் ar Hiss a LS PT ots மகப்பேறு, கழுவ 

நதுகண்டென்னைபுமெனழுமெம்ச். மழ்புல்வையுமாற் நிச,சருதிவா 

ப்மையின் யோசனைபரப்டெழுசகழ் கய) 2! ne ses து, வருதுறீ பயனா 

ட்பனியிறாைவமறைற் தொரு௨ண்மிஹைக்குன்றுே சர்ந்தான். (2.6) 

மூரணிறர்தமெய்ச்கேள்வி யோனருளிஞன்முஞ்சியும்புரிழாலு 

மிரணியஞ் செழுங்கொழுநீ துவிட்டனென விலங்கு Cuca gam 

Ss By தரணி பங்கு. bef ur g Olen ன்றுலாகெழுதபோசன முனிய 

wu, தரணியின்பு ஐத்தனலென வென்வயினவதரித்தனனம்மாட 

சென்னியாலெனைவணங்யொதோர்பகற்சிர்த் நீசிநஇக்கு 
முன்னியானருகுறுவலென்றுரைசெப்துமுனிமச esr pool Aan 

கவ்னியாகசெனவிதித் தடன்சர s sent answ gs ool Loot ps 
பன் னியானவரிடத்்தினிலவன்வரட்பலித்திடு நினைவென்றாள். (௨௬) 

எனக்குமைர் தசேணினைவி தன்றுணைவனென் னேவ லமருனிவ் 

வா; அனக்குதெஞ்சுறவருங்கொலோவநிலேலுண்மைநீபுரை யெ 

அன, மனச் சைர்ததெல்றவன்விய சதேக லும்வழுவறமனஞ்செய் 

யக், கனக்கரு வ்குழன் மிழ் வு௰முசத்பெுசாதன்மை ம்சலும்ல த 

தான்: | (௨௪)



சம்பவசருச்சம், டட 

சொழு ததெதியில்விபூகியாந்செ ர.நிச.3.றணையடி தீ தசணீ£ a 
விழு தடைச் தனியா லெனவிருர் கத லவியா தனை முசஜொச்டப் 
பழு தயட்டதிஈகுருகுலமீல நிச்பார்வையாய்கடல் ரல 
மூழுதுமுப் ச் திரிமகஃவருள்செனப்பலமுனியுமக்குல.ற 2மாந்சான். 

அம த்தமாமகனப்டொ (pe வருழையனுகுவமெனட்டோச்ச் 

தழைதீதரெஞ்ி னளர்சாமிழத்சடொழ்ஈ.லி மாதரைச்சேர்தி 
புழைத்ச துவ்பமுமுன் ஐுளோர்பற்பலருலகயற்சையுங்காட்டி 
யிமைததபாவையினிருர்தவர்ச்கர்நினைவிசையுமாதிசைவித்தாள், 

கனையுநீடிருளணைமிசையிருவருங்கண) tar. nm paren 

'னினையதெஞ்சினிரீப.ரின் ழிடுன்மன நிறைந்தொளிகறைத்தொல் 
புனையுமெய்யொடம்2டாமுசொடும்டரி Sad yes idea ce! acy 

யன:.பகாலையிலம்பிசைமலர்ந்திலளம்பகமொருக்காலும், (௬௰) 

பராசரன் றருமுனிபுமம்பிகைகருப்பதிச் தமீளவுஞ்சென்ற 
திசாசைரெ Gor cara As sacl fe ss Quote we Be ar 5 

சராசலம்பதினாயிர /பெறுவலிச்சாயமொன் நினித்பொதற்றரோ 

ளிராசஞூஞ்௪சரம்பிறற் றி மிம்விழிஃ்புலனில்லைமர்ற,கழ்கெல்ருன், ௬௪ 

மீளவுந் கலை ப்புதல்வனைதநோக்கியேமிசமடழ்வுறவுனை 

தூளவண்சடைத்சேதோன் ரலம்பாலிகைசுதனெருவனை றல்௪ 

தாளபங் கயப்பதியென:பதியென தலற்டிகம்ஈவிை? 8 

மூளவம்புவியவனென நினைத்தினிபளிக்கவெலருள்செப்தாள். ௬௨ 

களைத்திந் தடர்க்கொடி நிமர்சடையவின் சேட்டுறண்ணிடை போல 
விளை ச்இரிம்சவின் 21௦ ப்புடையிவண் பனையெய்த ஓுமி௨னை ச்சண் 
டை த்இிடுங்கருத் துடன் 2வரீஇவ.நபயஜென் அறபு நினையாமல் [ள், 
விளை த்தி சருவிளையுமுன்பவரன் மெம்யெலாம் விளர்ச்திட்டா 

. அருச்தபோதிதியவளிடத்திலுங்கருலருளியச்சணத்தெப்.ி 
யிருத்தவாஅதனல்னையோடினிதுரை த்திவ யவ னெனச்செல்றான் 

பெருந்தசாதலர்திறலினாலெ ஈருசனிபெறுமுறையகன்பெத்ற 

, மூருத்தவாணகை. மருட்சியாலவிளர்த்திு.முவது மூடலென்றே.



ஈடு பாரதம், 

வேதபு்சவனசன்றுழிவலியுடைவிமியி ஈமைநீ £ ஐம்பாரும் 

பாதபங்சயர் தொல்த்தளுச்திததுடைப்பா ணன் ம்வென்றவன்றானும் 

by தலம் ௦ பரு ங்சளிப்புறசகுருகுலம்பொர்புறப்பொழு௮ற்.று௪ 

ஏாதராயிலரிவ்விருமகவையுஞ்சத்தியவதி௨ண்டாள். (௬௫) 

காணஜும்பெரி துவகையற்றி ்னமுந்கருது.தமெனவெண்ணிச 

சேணடை நீதமாமுனிவரல் வருத லுஞ்சிநீதனையுபச்சொல்லி 
நாணலந்தகழம்பிசையிடத்திவவண்ண ஒமவளஞ்சிப் 

பூணலம்பெ றுதோழி ௦தீரொரு கத்தியைப் பூவணையணைவித்தாள்.௩௬ 

வர்சுசாலைபின்மனங்கலநீதனங்கனூ அமாபின் மெய்யுறத்தோம்ர்று 

சழ்தனாகருப்பரிமளத்தனதடந்தயம்குமார்பினின்ஸாம்க 

விர்திராதிர்போகமொத்தியைசலும்ன்பமுநற்றியபின்ன 

சநீதணாளனவ்விரவிடைமீளவந்2ன்ன சயாலோசெய்தான். (௬௬3 

அம்பிசைசகொடி.தோழியைவி த்தன எவள்புரிசவந்தன்னா 
gout po ol) Dag த்தின், ்றருமன்வற் துிதீது மிம்பதம்பெற்றுள் 

வெம்படைததொழிலவி துரனென் றவல்பெயர் பேலினி பகஃவாசை 
யெம்புணாட்பிரிசிலாழிசென வன நியேகினான்வ்உடசொண்மட 

மருவருங்கும.த்கணிசை பெற்தெடித்தவிம்மைந்சனு முதர்பெதீற 

விருவரு£ குருகுல பெருங்கிரிமிசையிலங்குமுச்குவடெர் னப் 
பொருவருதீ ததத்படைகளுங்களிறுதேர்புரவியும் புவிவேச்தசீ 

வெருவரும்படிபலசலைவிதம்களும்விமிமனுடன்சந்ருர், (௬௯) 

(வேு.)என்றுகூ நிடமல்*வனிருசரமுடழ்த்_து 

வென்திகூர்தருமப்பெபர்மேலவன்விரை நீது 

செல் அதாதி தன்திருவயிற்று இத்ததேனெல்ன 

வன்ழூமாமுனியருள்சுரற் சவன் றனச்சறைவான். (௪டு) 

புவியுமாதவத்தோர்களும்புசம்நீசடுர்திறன்மாண்' 

டவியொன்றொருசருமுனிரதிியெலாமாடிக் 
குவியமோர்ந கர்மருங்கினிற்கு pale erin. 8.08 

திவியமோனமாயருநீதவஞ்செலுத் து. நாடன னில், (௪௪)



சம்பவசருச்சம்; 

அத்சமாத£ரிச்சாசனில்லகந் சனி௰் 2 சாரர் 

வர் துவான் ௦ 'பாருள்சரவினிற்கர த நீத. ர்தமறையோன் 

ரீசவைகி பசூழல்வாய் o) 5 a Gan GIT (Lp 6 9 @ GF 

சந oS ited gen staat 51 0B gir ville ob cn (mje 

பதீ.றவ।ரினியட்புதம்படரீநீதிடினென்றே 

wtp மாமூனிசூழலித்றன தலுடலனொளித்தார் 
வெழ்திமிக் சள காவலர்முறிவனை வேண்டி 

மற்று அசோரரிம்கெய்கினரோவென்வகுத்தார், 

ஷோனமாமுனிமோனியாப்வாப்சிறவாமல் 
வானளவு அுதவம்புர ந் WH ஈனன்வர்தோரி 

ஞூ நாயகன் சூழலிற்புு நீதெங்குறராடி 

மீனராஇயகமவினரி நுந்திடச்சகண்டார், 

புரசை கொண்டவர்தங்களைப்புயமுறப்பிணித் த 
வரிசைமாதவன் ற. னையுமவருடலீமதித்தே 

யுரை செய்முன்ன ரிற்தளைத் துடனுயர் ரகர்சொடுபே 

யாசன்ருப்னரினாக்சர்தன தீதையுமளித்சார், 

அனையமாதசரீம்னனும திற் இலனாகி 
யினையசோரமாயுயிர்கொளுமென்றுமை த்சேவி 

முனைவர்ம போல்வருமொருஉனைச்சுலமேல(ு ழேறையாறு 

புனையுமீசனை பபோலிரு தீத மினென்றுபுகல்ருவ்- 

கரவுசெய்தவர்சங்களைக்ச'ரீதாந்தறிதீ அ 

விர வு2வதனை வேதனைச்சூலமேலிட்டார் 

tig a} பாதவராரியனி பல்பஃலிர நீ 

Grafers pres eps வக்கு திச சனனன்றே, 

மாசிலாதவன் றன்னுடல்வரு சீ.சமொன் நுணரான் 
பேசிடாதவனருந்தவம்பிடிச் தளபடியே 
சேசசமாய்முயவறு நறனனிமலவானவர் எண் 

, பீங்சிலாதவனயுஓற்வற்தினிதறைலாம்! 
ள்ள 

சாடு௪ 

(௪௨) 

(en) 

(௪௪) 

(+@) 

(௪௭) 

(௪௭): 

(௪௮7



Or a பாசதம், 

செறுத் தனை பெருந் திமைசெய்தயர் செருக்குறவே 
டொறுத்திருப2தன்புனிதறீ பன்ன லு டபுகலவாலி! 
மழமத்தெமச்குமுன்வருவினையி தவெனமதிச்தே 

ஜெத்தியத் நிமீனாரியாருமின்றுமெனவுலாத்தான். 

அனையபாலமையேட்டம்பாத்சவருளஎமகழ்ந்து 

தினைபுமுன்னரினீய்ளெர்தகர் நிருபன் 
புனை அசாள்காவலரீபுகன்றுடவுணரீற் சடிபோற்தி 

(௪௯) 

யினையதாகுமெல் பெரும.ரழை பொருத்தி யென்திரந்சான்.(டு௰) 

மன்னல மீஏவுமவனு_ல்வருந்திடாவண்ண 
மமனண்னளூலமுள்ள ன்றியேபுறத் அள தகற்றிப் 

படொல்னடி.ச் துணைபூண்டனன் பொருவிலாணவனை 

மின்ன மூர்புசவிமத்தருந்தவத்தினஜேன்மீண்டா ன். 

உலகெலா நீ சவா றி 2யயெங்சணுமுலாவி 

யலகிலமுனிவரமுடன்.பமபுரச்தடைந் 2த 
யிலகு£ ர .றஈ்சடவுளையெதீர்நீ ரியால் முன்னநி 

குலவ திப செய்தற்கு நிதசரு சிளன்றான். 
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'தொழுறுதாளினைச் செப்பபஞ்செழமுடிலு ற 2தாவினஎ்செழுச் 

தொட்யி, லெழுதீனும்பொருவிள மையா ண்முதுககுரைந்யாதிபர் 
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ஞ்டிம்மெல்லடிபினாளாமக்தலும்பமங்களோட்ட...... ௮ 
தஞ்சினைநலியமேல்மேனேயமுற்றுருயொங்க... os vee ஆ 

ண ஞ்சியசாலமெல்லாமெல் செய்தோமென்றப் 9மெண்ணி .... ஆ 

வஞ்சிலையனம்கவேகமுறைமையான்மேவினாசே.... .. o04, STE) 

வியவமளி பொங்கப்புணர்முலைபுளகமேற.. ௨ வட்ட த 

மவியகலவியின்பமெய்யு௮ுமகிம்ச்சியுத்றிக் . டட டட கட உஷத் 

7வியங்கண்ணிமீகள்வன்க௦ழ்வரைமா ர்பினவ்போ.... cee ox 

டாவியமெனவேயுள்ளமுருனெள யர்தி.தவிி. தான். sane (சமி) 

'ரும்பியவிழியு்சொண்டையமு து௮பவள வாயும் படட டத் 

ரும்பியசசசபோசமேவருகுறிப்புமாகிப். “டட டட டட ee te 
பாருமக்படைமதனனம்பாற் பான் தினன் போலமண்ணித். உட் 

நும்பினமிரங்யொர்ப்பதேதொன்றலுஞ்சேயீத் துவிழ்ம் தான். ௭௪௬



rer. பாசதம், 

(Cam. anda Bahucion Gan Seanad sseqnar +. டட 
லெஞ்னைனராதிபதியீதெனவியட்போ..... ve வடட a 
வஞ்சுதருதிவினயினாலமு_து தஞ்சா, கஉட அக்கட ககக வடட அக 

தஞ்சும முதாமுரியரலவினையின்மாதோ.... உட டட டட (சள) 

சித்ிரொவசநற்தல்வருசசவ்வியுடன்மஇிழா... ௨ “டட வ உவித் 
மத்ரிரையெனுங்கொடியவாட்கண்விடமன்னாண்... டல் nee teen 
(ns Fo யுணா்ற் லண்ருயக்கமுறுமின்ப.. bee ce cede ட்ட 
நி Bloom! சாலாமென நினைந்தருகருந்தாள்., . பரசி ஹி) 

மெயிர்த்சவரையாவிசவர் தியுமிழும்வேலா...ஃ/உ டட வவடடட்ம உட உவ 
Boi ததிலன்விழித்திலனுணர்நீ துமிலனென்னா.. .. .. 2. ௨௮ 

வயிர்ச்தனளமழைத்தனள ரந்நினளிரங்கா.ஃஃ; ௨/௨ டட௨ 422 வத 
வயிர் தீதனணிலத்திலுயர்வான மினிதென்பாள்....... . ௨. (௪௯) 

புந்தியிலண்ம ள்றல்பெறிபூவைகுரல்கேளா, 442. வடட ட ஆ 

முற்சியகடம்பழிமுடி.ந்ததசொலெஃ ணாகிஃஃஃஃஃ உ வட்ட coe oe 

குற்! தியும்வினாநீ த நனிகுமரசொடுபுக்கா.... வடட கடட ட வித் 

எரீதியரவிந்தமெனவணிகுலைமுகத்தாள்.... வ ராடு) 

௨32 தமருக்கொழுசனுமிரு தலத்தா டட ன ர். 
லிற்றுமுணர்ற் தவளி ங்சியழும்் வேலைக்... பவ wekaedeonnes eden a X 

₹ நீறமகலும்படிகுணங்களை நிறுத்தி... கசக்க வட்டிக் உட வத் 

நற்றவர்பு2 நீதுருழைநீதுளதெ௫ழ்ந்தார். ,. .. (ராடு) 

௮ழமு கரல்விலக்யெபினம்மசவையுநற்கொண்ஃஃஃஃ; வக வயத 
டெ முசடனில்தரசைமீமவிதிசெய்யப் . கக ல வவட ட வித 
புழு கதகமழ்மைக்குழலிபொற்புடைமூகத்தாண்... வ உட 

முூழுனெளனத்புனலின்்மொய்ம்பினைவிடாதாள்... . ... .(ஈாடு௨) 

தங்கையவள்வானுலகுதலைவலுடனெய்இக் , . 4554996249 ட உட ரித் 
கங்கையஉண்மூழ்கியுயர்சர்டவனம்வைகம்.ஃ + eve வடடல உட வத 

டங்கயழெடுந் தறைபடித்.துதன்மகாரான் , Looe ew estes வரி வத 

மக்கையிவளுங்கடல்முடி த் தனள்வன சே நி ட(௫ர)



௫ ஓ சம்டவசருச்சம், 
எக 

-சாசிபன்ருதற்தடவுள்ேதியர்சருத்தா...., வடக்கி கக கடட Ye 
லாசிபெறுமப்புகலவனாவரொமேஃ0ற * 888௨ 99௨ உட ஓட்டி B பேசிலவிரசக்கொடியையியை த சரிதுட்தீசான்.... உட்ச ட டட ் 
ஜேசிகரிஃ்முத்றொழுதகுஞ்சர2 சிம்சன்... உட ஏ வட்ச்ட டிடி “(7 Ge) 

இறத்சதணைவத்ளாளமிரக்குதலமன்னன் ப பட ப படட சிறர்தசாணத்ற்க் முசிறுஉரையெடுதி தப்... ௫ உச்ச உட ட் ப.றத்சமுளியப்பொழு தபஸ் ணியநயத்தாம்......... ககக. பிதநீ தபா முதொ.த தப £ழ்பெத்தியினனானான். , , க தைய) 

வியனதிமகம் சிலைவிதாரன்முகஓள்ளோர்...... உட சச ட உவ டவ் டா டை விசும்புபயிலடாண் டுவைதினை ர் தஞ் Ce te சயறிகடெர்தகையதனையராயுகற் து... படட கட ககக டட ட த ற்யனமிருபைம்புனஓழல்வெர்ரயர்தார். 2 படட (௫௬) 
அணனுசனிருடன்புதலவரைவரும€பன்:-.. .. eece cee. bee ake 
றன யரொருழாற் ௮ வருமன்பினொசெருவிச்........ ததக ளை. 
கனகுலமூச நீதுபெய்கருங்கடனெரும்கும் , ர “கசக்க கட்ட ட்டு 
Qt! F LO ath ப்ுமுதமலருமெனவளரீவாரீ, டட க! ‘(1 Gar) 

(வே௮.) இன்னணம்வவருங்காலையெறிசட ஒடுத்தவல்சூப் கடட த மின்னெனுமருங்குல்கிசாங்கைவெற்புக டவெப்சகொண் மென்றோட்டி 
டொல்னெலு திறத்தினே$டொத்டழிநீதாகுலத்தா டக உட டட பது 
டஃனெணமுடிப்பால் வழ்ததலைவனை கசந்தகோமான் உவ (ராடு௮) 

சந்திடோசன் றவ்றெய்வக்குலசீதுோரிகளுமழேச உட உடம் 

விரறிரரவனிசன்னிலெய்தனசாகுமெஃனச் +. we. , வட ஆ 
நற்தநீர்வாசக்கொ ஸ் தைச்கந்கையாண்மகனிருக்கு ee 

நீ? மில்பூமியென்னவ தின புரிவம் துத்ரார், ces eee (72m 

9வண்ணிறமதியமெல்னவிடலையுக்சகரியமேச ., we .. ook 
பண்ணலும்வண்ணன் றன்னை திதிருவயித்றுயிர்த்தமாலு டடத 
ிமண்ணிலாவுவகையோடு£்குந்தியையெய்தியெலலாப் .. ..... ந் 

ணிய தலமுமெம்திப்பூமியாண்முறையுப்சோத்தார். (௭௬௦)



rere LITT gid. 

எம்பிசானாதிரலமிந்திரன்று சலோர்ச்செல்லாத்... உட எ. ஆ 

pods ன்பாண்ரிவின்றசருமதேவசையுந்தாலு. ௨ vee sw 
பமபுராகெளுட்பட்டவவ.ரிகளனைத் துழ்தானே... woe oe 

யிம்பரோயகறதியெலலாமெண்ணமுமுடி த்துமெல்றான் .. ா௬க) 

முருரவாணஜு.மிராசமுவிவனுமனஞ்சொற்சாயம் ட்ட வடட 
ட.ரீவலாவிதுஏன்றாலும்பாறந்களேறுயர்தீ சகோவு ட டட ட ஆ 

நிகரிலாத் துணைவர் தாமுநீரொடுநீசே ரஈநீதென்னத் ,., ஸீ 
தசவிலாவனப்பினோம் முவினர்சகெழுமினாரே..... +... (More) 

தன்பதிவந்தோர்தம்பைத்சாைத ரை சயன ene oe or ¥ 

எபுடைக்கங்கைமைந்த ச்முதசலி.பரு. சலவெ TVET ave tee ஆ 

aroft dium Davdt DactrD sedr aol ga mitah eyo we. see cee உத 

மன்பதை மழ்சசிகூரவரம்பிலாவிருந்று ெய்கார்.... ௨௨ (௬௫) 

ர் இுவறரைவாொன் லு றுநியிடைச்ச2ர ௨ வற். oe அ 

கூற் றுவர ட்ர்மிய 1ரசஇயாரு  9சாடமிய்கமிம்போரிலா oy rr 

சாற்றுவொனிஜ முங்களுகவியுண்டருளு மண்டு... eee ene 8 

தோம்றயூமுண் ிநுங்களஎமையிவர்சுடையுமமன்ளூர். .... (1௭௬௪) 

இனியைபிர்பலவு மாத்தம்யாவறாமியாருஞ்சொல்லித்.. 3 
தனகாரம் சருழமுசபி னர்சதேர்பரிசரிகிடோறு.. seo oe வருத 
மானலுறதககச சிசலவற்வகைதொறும்வமற்கெயன்றே . ர் 
தன,னைப்போலவார்சம்மைத்தம்பதியணைவித்தாமோ... ... (௱௬ட) 

(வேறு.) எ.யினலம்பு*ன சோபுர மாபுரத்செழுதுமாளிகைதோறும் 
வெயினிலாவுமிழ.கலநீள் விதியில்விலாசமுத்திதொளி3[ மொத்தாண் 
டயினன்மேல்வரு சல்லெனச்செறிர்த மெய்ப்பவனன்மைர்தலு 
வயின் சசயரைசகாச்திவேயலாமன்னன்மைந்தருமொத்தார்... ஆ 

சம்பவசருக்க முற்றி Bt Ba — al, ge Gen"



i வாரணாவ சசருக்கம், 
—~ 21 த ்சவரம்முறைய/பருமாயிடைதீ 

அ. 6 e@e ச eto Bees * 
திம்கொருவடிவமாஞ்சித்சயோசனவ் ores ந) eae eee ee oo டாங்வென்மகனெனப்பரிதிமைர் தனை ட்ட. க டர 
வாங்கபுதழியினன்வலிமைகூர வே... een ee ee (௧) 

தருபகனிஐ ஈகணாப்யமங்குலின்.., . ..,o.. . 7 1 ai! 81 Op Rare Stuy § eee உட ப ரத ர oe .. * 
திருதிறப்பு தல்வருமியையர்சசேண்மையர த 32 சரையடைச்தனரிளம்சடவுளோசஞர் tet tee Ly setts wee ௨௨) 
ஓ சவருதவமணிச்சைலமென்னவே..., ல உ, 38 ைவகசைநிறங்களு மமைதீதியந்நிய vee cares வடட oso He 
தெய்வவாட்டம்மனைச்செல்வப்போன கர tees ் சைவ நுகர்த்தபின்சண்ணுச் துஞ்டிஞர்..... உட்பட 

கண்படைக்கங்குலிர்கனனசவுபல, உச் ௨49௨4௨ டட 

செண்படக்குமர ஷேடெண்ணி.்பாவக. கடக்க கடட 
னண்ப 3 மெப் பபுதலவனைநா ர்கொள்வலலிடாந், டட திண்பதத் Mer Dyce Giant ge Qe + ee eae 
HTN HI0A3 Dap oransout tr begs 
வுரவுடைப்பொருப்பை பன்றும்பாராயகன்.... 
டாரவையிற் செ.நிததென ப்பயனில(ெ ப்கையான்...... விரவு ம பொருத்திய 9விழ்த்நிஞன், oe 

விழ்த்தவனந்சாதிமிர்ர் தமெப்புறச். : 
GLpseaGadstors goflecrsB@u...... betes, ய ழ்நீதிலனே நிமீண்டவ௪ததோடவட்ட. 
டாழ்நீதிலனிசாசவன்றம்பிே பான்றுளான். 

வாளரவ்யைமயொளிமறை ்கும்வெஞ்சனக்.. ப 
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oe ee 

௪ ட ௨௪ பத இ இ ௫ a 

Cea oe peenes ௪64 (ண் 

் 
௪௨ டத @e es உட த்த கோளரவனையனகொடியசெஞ்னை.., டட ததா தகை விஎரவினம்களானித்தராதுமை......... ..... சச டட டி கடி டட வித 

மீளவுங்கொல் லிலான்வா வி...
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a 

"கடிச்சனப னக ரகங்சொள்கைகளாமற்.. 120-௨௦௨ yar veeyyree 
19. £ Lie பர்சுணசதொகுதிபோற்பிசம்... வடக்க டட டட உலக 

£ ay enl ba GOs ore Off gion get. or rrr res: | 

ein gee fy kon வரோரடேடட்திமன்னிஞன்..... (விழ 

வேறொருபார்கழுநிரைச் விமனோ.. கடக்க ட வடக்க ட்ட ட்ட உவ 

டாறுபாட்ட் ரி நவருமாமிம்வேலையிந tee owt ete e teen ene 

Cp Drape a jd & Pe AICS LP. கடக கவ ககக பட்ட டட டர 
லேகதினான் கடந்தரியேறுபோலிவன் உட வட வவட (க) 

பின்னருமொருபகந்பெற்றம்பெற் தவன் .. teens cesteeee உதி 
னைனைபம்ம6 இதனையனாதரித்.. ரர. படிக்கக் டக டட க உக 

இல்னமிர்கருத் அவான்போலயாவையுற்... ட்ட டட டட டட. உலக 

துன்னியவிடங்களா நறுய்ப்பித்தானரோ. படட. வடட es (W) 

விடச், லேயிந்சறிவொழிந்தவிமனை,,,. வ ட௨வ ர. 
வடத்திலேபிணிச்தனன்சங்கைவாரியி,...ஃ வவ வக டவ 
விடத் ிலேயமிழ்த்தினனிதயமொதிீதவரீ,,,, உ வவட வடட படட 
திடத்திலேமுதிர்த்த திங்சார்திறங்களரல்,,./ 2௨ வக்க வ உக (Da) 

ஓ.சவான்சடலிடையொளித்தவெத்பெனப்ஃ- rere dene et 
பாதலர் தனில்விமும்பவன Gena. . கக்க வட வடிவ வ pee wetness உச ஷி உலக் 

Carsten Bd Garten cra Gat) jv... சகட verde teense KE 

C7 Succ needless ico ChE Fs. sroetseseae cee enseveeee De) 

முத்படுகொடுவிடபுளையெயிர்றுகும். உவ சடசட ஒயித் 
பிரீடமிவிடத்தினு்டெயர்ந் துபோதலில்.. உ படட வட்ட olf 

bo Bry aie. RAG aw Ly DG Dee vee vee cee வடட வசட டவ வட வடி வித 
@ SLID Gr ot yedc addlusn US) GE. . os veneer esereerenes பக) 

வாசுசெனக்இவன்வரவுணர்ீத்தது ecco 95 see see os 
மாசுசன்மதலையென் றறிநீதுமற்றவன் ve ase we ௨ 
Cra pturarQetsafdgperd ww. ove 

காசுறுபடச்சனம்சண்ணிலக்குவோன் உ. ் ‘ (We)



வாரனாவசசுருக்சம், aa a 

வெங்கன தீசொளுச்சலின்வெத்தவான்புல ன த kee cee மங்குலபெய்மாரியால்வயங்குமாறுபோ, ன ரத இ லங் சகெரிவிடறுகரீத்தமி்கபேருட... ட ட டில் ட ர லிங்கிவவ்கருணையானெழிலபுரி$ீததே... tee see (0௫) 
ஆயிரம்படின்மடங்கசாசுவா$களின் ee eo ee e ௪௫௬ ச மாயிருநீதிதல்வலிமலித்சுமேனியா 
னேயிருத்தவப்பபனென்னவெண்பசன் டட ட ட்டு 

ஓ ஓ மயிருச்தனபைணி£?வச்சன்சோயிலே, ஓ. see 

இவனை பிர்நதியிடைவி-டபாவியுத் wo. உட wee தவன னையுததியிற்சாப்தீதமாலைபோ  .. கட்டட ட ஆ லவனிபன் னகரியிலரசவெள்் வளைத் 4. ey தச ப sie அவனிசெந்தனிவிளககெடுப்பச துன்ன வே, வடட (Der) 
கண்டிலளுதிட்டிரன் சனிட்டன்சண்ணுற ததத ரர சை! வுண்டிலடரித்திலளோரிராவினுங் ததத க ர ர! 
கொண்டிலியிலிளங்குமரர்தம்மொடும் .. ... one He விண்டிலஞுராயுளம்விம்முகுச்சதே 1. ... woe .. (D9) 
விடினனாமன தீ.துணைவரீவேறுவே.., eee eo. a-, ee. 38 
ரோடினர்கானதியோடையெங்களுந் ee கவடு ட டி டப 2 
தேடினர்சாண்லெஞ்செய்வதெலி Cerer .. oe பக ட்ட 
சாழ.னர்.ந0கனெர்தடுக்”ல்ரித்தையர். தட, vee (De) 

கூற்றனசுயோ கனன்குமரனேயிவ ன தகை 
னாம் தின வெரியமுக்கற்றசித்தையா... ன ரல He 
னேற்றதையுணர்கலமிமன்அதர்தையாம் voy sree ace are 
காத்தினுமலமவருங்கருத்தராயிஞார். சகட க பவட ட (வடு) 

ஊதையின்பூதமொதீ துள்எம்வெம்பிய ன ர! 
தீர்தையிந்சிறுவராத்காதைசாதைபாத் கச்ச ட ட டி ட்டி த 
கோதையிச்குழலினள்கொண்டூசேதலும் வட bet * 

rmatloaplemag esr pda a



ரா எதி ் பாரதம். 

தருமமன்னனுநகர்சிசனங்கள்யாலவையுந் ஃ௨ டட. cee 
கெருமரற்தேதீதவுந் செய்வங்கூறுமப் ண ரர ரர. 

பெரமிகதி நித்சங்கள்பெத்தியேசவும் வ ட ௭ 
வரும்வரும்மெனமனமறுவைடனாள். ர ரரி .. (௨௨) 

இருந்டுளைப்பகல் றபினிவனைமத்றைநா se. வடட ட 
எருநிரிறற்போகெளரசனேவலால் 1... soe von ne wee OK 

வருத்தியுந்றெரித் துமுன்வந்தநீர்வழிப் டட woe 
டொ ருத்திறற்சங்கையி்கரையிந்போக்கவே. டட (em) 

பா பியம்புயவலிப்பாண்டவலி றனைச்,, ணும் tee tee OK 
சூழிடற்பணிச்ஞாலஞ்சமக்கவல்லேேவோ ee eee een eee oo HE 

ச் e oO ம் 

வாழியங்குலங்களின்மன் னனல்லவே.ஃஉ see ees oe ooo = oR 

யேழிருபுவனமுமினிதினேற்துவான். se. .. + «. (28) 

விடியினளொளி ச்தலினுயம்பிமீள் வு ஒவ வலு வட்ட... ஆ 
ச இிபியால்வர சலினலங்கொண்மேனியாள் coe டட ட்ட த 

டகிழினாலவெம்பிசமன் பங்கயங்களின் கட டைட்டில் ல தே 

மதியினாதகுளிர்தேவொனொடேயிஞள். வட்ட ட (௨௫) 

வேதியர்ஞுரவரீவில்விலூாசல்வீமெே ௨ ஃ 2. cee ஆ 
னாசியர் துணைவர நீநரகருளார்சகளென் eee oe: ச er 38 

ரோதியசனங்ஈணாககுவகைதல்கனொ ட்ட டெ tee ene 

ஞாதியர்களைக்கெலாந0ச்சதல்யயே. "வ ட ஒட ட (௨௬) 

கு. ந்தியைமூழுராைகூறிச்சற்பினா ee ரர ௫ 

லநீதிமீனனையவளருளின்வாழ்த்தவே ஃ. vue vee nee ஆ 
செந்திருமகளுறைசெல்வமா நகர். . பகட்க. ட டட டட 

வநீதிவமுன்புபோல்வளருமாளிலே, ௨ ௨. ௨ vee (Oe) 

முன்னரித்சந்தனுவென்னுமொய்ம்புடை 66. cae cae டர 
மன்னவன்வேட்டைடோய்மீளுமவ்வழித் ,.. cee cee 

BU PMEBE a npoflaci aps pe 1. ஒட வடட ஆ 

மன் வினனவனொருவனமருங்கினில், eee Wes gos eee (eff



வரரணாவதசருச்சம். ௭௭௯ 
4 

அட்டொழுசவன்றவமழித்தலுன்னியே ,2 ௨ vee tee 
செப்டருமசபதஇிசீரினோர்கொழு.. soe ட டல வை உ ஆ 
யைப்டணித்தேவ லுமயர்நீ தவீரியம் த ர ர ரள 

விட்பிரன்வியுத்தனன்விசிசதம்பைமேல், een eee ee (௨௯) 

தன்கணைப்புட்டி ஓுற்சனுவுமாங்குற 0s ce cee cee ப்பத் 
முன்கர் தாரிடச் தறைழ் துமுன் பயின்... ன கா இ! 

மன்கொளும்பெருந்தவதோத்றுவைகனா 1... se oe 1 
னன்குறுதலனுமறையுணார்ந்தமாயசன். see 6. nee gs (m0) 

அகளறுமொருசரத் தவந்தன்றன்பெய கட ட ட்டி ட்டி, த 

ருக௫ே௮வீரியமுகுத்சபாங்கசோர்,,, கடட டல பெட்டி ட 

மகளுடன்மகலுமாய்வரத்திற்றோன்றினார் உ... பத 
வகுளழல்மதியுரத்சசியுமானவே. ட வ os (ms) 

சண்டனனிவரையுங்காரீமுகத்தனோ.. ௨.2 1. ஆ 
டண்டாத்திரங்களாலமிழ்ந்ததூணியும் soe see cee படத 
டபண்டையிற்றவமிவண்டலித்ததென்றிகை ... ௨. nae டத் 

கொண்டெடுத்தேகினால்குவவுத்தோளினான். 6. eee (௬௨) 

வினையறத்திக ழ்சலுரீவேதம்வல்லமா eee oe eee 5௧4 oo otk 

முனியளித்தவரென முயத்சியா லுணர்நீ eee eos eos , ee *e 

தினி தறவளர்த்தனன் கருபனிஞ்சொலிந் see eee eee உட் 

டனையணிக்ருபியென்றெவரும்போத்றவே... ++ e+e (mm) 

இம்வெர்வளர்தலினீந்தமாமுனி.. 16. see vee tee oes 
யங்கடைந்தரசலுக்கறியககூறியே.. 1c. see cee cee ட்ட 
மங்சையைத் துரோணனுச்சளிச்துமைந்தனுக்... cee cece 
சங்தெப்படையெலாம்பயிந்தியேகினென்... ௩௨. tee oe. (௬௪) 

கோசமன்மகன்மகன்குனிவிலாதியா ட டட டவ ட டட 

2மதகுபடைக்கலம்யாவும்வீருடம் ... .. ௨... ௨ ஆ 
மாதவன்வயிற்பலவரதன்வன்றநிறநற்... see oe. 

சேசமில்சி நஸ் ச்யண்டெெபண்சைவடு அவ



HD ் பாரதம், 
| 

LOD Mal IF BF GSO 5 SO CHAUOT Doe ee0e உ உட oe , 18 

சொ றவாருள்குரு துலக்க. மாரரை உச oes ee ee @e த்க் 

வெற்றிகொள்சிலையும்வெவ்வேலும்வாண்மமும் .. .. உட அத 
பழ்றலர்வெருவழம்படிப்யித்தினான். vee 4, . .. (Her) 

பரிவடனிவபபைடைபயிற்றப்பின்னருங்.. .. ௨ ne 

குருடதிசீவரொருகுருவைச்சேடினா... ee te e@ es eae * 

coll no, ove sola As p60 gb cee ue ee ere 

ப்ர்நுைழ யச் சூமிப்பரவைஞாலமே. eee ape eo: ௩ 

(வேர.) பர.ஈ,ரரக!2வதபரதீ.துவாசனென்பகண்... . 
விர தேவேள்வி 5.9 னவின்மமனசையாலாவஃம் 

சரததாதுவிழ்ம் ததுபோணகும்பந்தன்னில் ., ர 

டட ஆ 

௨ (௬௭) 

ope er 

உ ஆத 

'வரதடனொ நுவன்வத் தான் வதிட்டமுனியையொப்டான். . (௬௮) 

ஈரோழ்விஞர்சைத் ற லுமீன் னுன்றன்பாலெய்தி, eo tee wee oe & 
நீரோஜழென்னயாவுநிறைத 2கள்விதெஞ்சன்.... eee உஷத் 
டாரோமெண்ணாம்படைகள்பரசிராமல் 2ன்பா ண ரர tee gee HE 

மொரோழ்பசலிலுலகுக்கொழுவனென்னச்கந்றான். ,, ..(௬௯) 

 இருபியெல்றபைம்பூக்லெியைவேட்தோளுஞஷ் ... ௨ ௨ ஆ 
ஈருபவலலியில்பந் துய்ததுவாழுநாளிந் +66 oe. vee ஆ 

பொருபதாசைவேந்தர்புனிசவிண்றணுளோரு +. wee wee HK 
மொருபவாலியென்னக்சழ்பின்மிககுயர்ற் தாள், oe eee (PD) 

அந்சமாதுகற்பையநியவேண்டியிசன் so. ௨௨. 4௨ ௨௨ ஆ* 
வற். தமாதவதிசரீவடி.வினுண்டிகேட்ப வடட ட டட ட ஆ 
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டாலு றி கர்டிசாலங்கவேதல்பாதம்பணித்_து .. rr: 

GUN gy LD x50) ணுமபியசகமறையெம்படைகள்கற்றுதீ டட, ஆ 
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தெனலு 2 ஞ், தீ திரவில்விரர்டலரு, நீ.தமவெ.றுங்சையொடு சென் 2௬ 

சூநின்றுவிடவே, பத்தியில் விரை 5. துபொ.த?ே வயிபமபை ப்பவொ 

ரூடறவைமிசைஉந்ததெமொல்கை த்திகிரிடொந்கணையி ன் விசயன 

தனைப்பமையகார்முதலையிற்றுணிசெய்தான். .... secs cee (GH) 
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யிர்மன&, குருவுபிவனுக்கு நிலயா ஓும்வலியா லுமிகுகூ பக மியன் 
அ௮தவினா, னிருவருசயந்சருரம்வினையமுமிகுநீ தனர்சளின்னுபிரு 
மனமுமன்பேன், உருவிவருத கன்னை வயத்தின்விலத்தபயம் ற் 
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.. இலைக்குருவிறு்குருகுலகச் கூ(௦ரருக்குவரு சீர்மை நிலைசாண்மி 

னெனவே,டலைகலைநிலாவெழுசரிற்புதல்வணு* கூ. றல்லறக்கட வு 
கசூமூறையா, ஸிலைப்டடுவிசாலமணியணிகயரங்கின்மிசை நிக 
பலிகொடுத்தரியுடஷ்,சலைப்புரவியூர் இருவைய [தொழு புக்கை 
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புரிவிலநிவோர்சன பசதத்தில நிவோர்புவிபுரக்கு மவர்தம்மில நி 
வோர்,வரிபடலியங்குசொடிமஞ்சவிதமெங்கணு ம்வனப்புற விருந் 

தபொழுதிற், றெரிவு௮அவிமானமனை தோறுமுறை?ே கவர்பலர்சிச்த 
ர்முசலோர்பலரீநெடும், சரியதெமொல்பிரமனிந்திரன் முதத்டலர் 
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ஆத்தின்வழமுவாமலுமுறைத்தருமன் மைந்தன் முதலாசயெகுமா 

சரடைவே, போத்தியடலாசிரியரிருவலாயு மன்பினுயர்பூசைபல 
செய்முபுரிரா, ணேற்றியச௪ராசனம் வணச்வெடி.வாளியினிலக்கமி 
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ளிப்புடனிரணமிதறுகண்டி மதிதசயம்வேரொமேசாமர மெடுச்சமர் 
மலைர்தனையகோலமறவேோரீ..... வ டப டட ne (ஏ) 

தண்டின்டுனையொன் தினுடனொ அறுருமெதிரீசனையதன் மையி 

ணொடெற்திவிலகு; மண்டலவிதங்களும் வியப்பறநட நீதபின்மறத் 

கதொடுசெயிர்த் தவயிரங், கொண்டிரு௮ரும்பொருதஓு் பொழு 
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டம், யாளியாவங்கருடன்வன்னிஈலசந்டிமிர மிரவியிவையேகடவு 
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(வேறு.)மங்குஞழ்விசாலமுன் நின் பஞ்சர்சோடி திசமவே.. a 

யங்கண்வானமீனமானவவையிருத்தவரசரீயுன்... ses ட வ 
சிம்சமெல்னலுமாறெழுநீதுசிங்கசாதமுஞ்செய்தான். wba வப உவன் 
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ட்ங்கசாதயரிமளங்சொள்பாலுராசசூனுவே..: .. ௨. ௨ (௭௬) 

சந்தையன்புடன்பணிச் துதேசிசேசனருளிஞால். .. vee 0 

வந்து வெ.ஞ்சராசனம்வணச்சுவீரவாளியா... se oe oe 

லிந்திரன்குமாரன்முன்னம்யாதயாதியத்தினா... ஃ.. ௨. 4௮ 
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திணையில்வீரனெல் நிசல திருந்தராசமண்டலம் ௨ vee. 3 
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மருவதின்தருக்கன்மைநீதன்வானராடல்மகனை ரா... டட லி 
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சந்றவரீக்குறலனிறைந்தகன்னியர்க்கும்வபண்மைகை _. ». 
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இனி கபடையி Goer ft விருத்திவண் ஞ் 2. டட ச 
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நான வீர ர்வலலரென்றுபைவலானுமக் ம வரு. தக்க டக்க (௮.௫) 

வம்மினா கெருகுலந்தமைச்சலந்தமைநீரீசா. nee ee 

_ம்மினால் யே யமச்சளிக்ஈ நி ற கக்கணை ... த 
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அ தவன்ப்தம்பணித்தளித்த சீ ர நீ றலை4(9 காளா eee pon eee 

திவ oft BS நிபடைகளோமும்விரவுப.ந் “நாலா டுஞ் லய ee OK 
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ஜளிமொயப்ம்பரம்முனைச்சணான போசு நீகநீ... தத்தக்க ee 5 
ரளிகண்புதைத்ததெல்றுசெவிபுதைத்ததுவனியோ.... ௨. ண 
2பாளிசொண்டசெம்பொல்வெழ்பிலுடல்புசைத்தவெழிஷ்டோப் 
WA GATT oles IT EFL வவிருசர்மாமதத்புறம்புை 42 வே-, அட? உ னி]
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வளை தீதசேனையானைவானின்வாலினின் ஐ.ருருதவே. . ன ane MR 
யுளை 5.2: முற்.துயு னையைவிட்டேன் தெழுர் கவேறுபோற் உ ஆ 
திளைதசதலபதாதயோடுபோசகயாகசேனனு ௨... “ஆ 
மிலா த்த மஞ்சனல் நிநீமிபுரிசைவாயிலேயினாம்.., cae (௮/௯) 

சோமகர்ருமுகுசேனை குழவத்தகுருகுலக் வட்டி 
கோமசற்குமெ வருச மர்விளாத்ததாண்மைகூரவே ... se. * 

பூமகம்குமிசகமாமுனிககும்வாய்மைடொயிசசவம் 3 

மாம கம்கும்விசயனுசகுமல் னுபோவயஙற்கவே, . wes (GoW) 

தாறுசொண்டுகணைபொமிந்துசோமகேசரீபொருதலா ட்ட ஆ 
தூ ௮கொண்டகுமசர்தகீண?/ிமீளதோசஇஞார் டட ட டத 
மாறுகொண்டிவிசயன் வீசம்வண்ணவாளிவலையினால். sere. ஆ 

விீறுகொண்டெதிர்ந் துமல்விலங்கரீபபட்டசே. 6 see (௯௧) 

தகப்படுஞஷ்சராசனதிதனஞ்சயன்கைவாள்வேோரீஇ .. டடத 

யிசப்பே் சமா றனிந்றவிலலினாணினன் வ வவட ட்ட ஆ 
மிசட்படும்சடங்கொடேடர்மிசைப்பினிகத் தவிசையட ase vee * 

னஃட்படுஞ்செயழ்கைசெய்துகுருவின முன்னர் நண்ணினான். (௯௨) 

மூ வச சொண்டுசண்டசாபழமுநியராணி௰யம்மைநீ ... ஆ 
யுறுவொன்றுமுணரீகலாதுரைத்தபுன்சொலறிதியே .. ..3 

மதுவிலந்தநாளிலயானுபனன நீயும்வாசவன் வட் .% 

சிஅவல்வெல் றுனைப்பிணித்த சிறுமையென் னபெருமையே யா (௬௩) 

அன் ஜெனக்குநியியைந்தவவனிபாதியமைபுமத் .. ர ரர. 

தின்னனக்குதின் ற2பாதியானி வினாத் அகருகுவேன்... வட்டி 
குனிறெனககுவீ நீதிலர்்ஞூகொதீறவாகுவீ£ர வே வட்ட க: 
லின்றுனச்குவேண்மிமெல்னவுயிரும்வாீவுக்நதவினேன். (௪) 

(வேறு.) புயங்சம்பருயெமிழ்மதியம்போல்வான்மீண்டும் பூசன் அ 
வயம் ஞ்சுருிவாய்மையினான்மன் லுங்குருச்கள்பத் நீங்கித் sae [னீ 

தயல்ஞ்ரிி்ககைவாள்விசயலிசபமும்பிதரமுக்றான கட்டட். ஆ 

'சியழ்குஞ்செயலுநினைந் தநினைழ் துள்எஞ்சடப்டோ யூர்சேர்த்தான்



வாரணாவதசருகம், OT bj Fa 

மஅடிர்பணிறிதிலெர்தவமும்எளநாடுடையானெ இிர்வணங்9, ர 
mes Diy foley & 68a ore. மியுனியேயோ வுருனிவா COT Fy fe DRL, 

சூ.ருவின் றலை எணிச்கத்தகவோர்மசவுர்தனஞ்சயன் (S cH, சைக 
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ரீக டி 2 றீடிற் தத் மிகுடப we) sa, மூழீப। லையி நிக று 60) may 6! 
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ஏருமூ2 7 குலங்சணூவ 2 ணர் உரியபாலர் தாதி இலகிய நிலத் 
இ டிறுகதியறதி, னன ர்கவேளிரட்டைச ௪ மெ.ஐ மிருபுரவத்கா 

ள் பரவைகஉயசகடலைஃகண்யைபென் ோயைப்ட மிதகரியச நீது B 
௬ டகல் அ,விரபியகுழையிற்குழைகிழிசதொளிாத்தவிமலநீ2லா 
மபலவிமி.பாள். eee oes ee oes ee eae eee = (A) 

அமைவுஅகுமிழினலருமெட் பூவுமடிகொழவாண்மைச்ள் செ 
தீதச, சபை ௮றுமேமந்தனித்சிறுகவிதயர் ய வடி.வினைப்பு 

ஸாத் து,கடைபயெறுமிவடன்கட்கடலிரணமுங் கலந் தரு இடை திதி 

wuts gy சுமையுறவரவில்மணியணிமொருததுச்லுலங்ெவா௫ 

Gr Raat... cee வல் ott wee cee es (௮௯) 

வீ£ழிபி 4 சனியுங்கொல்வையி arp sit § sep or sess pom 
முருகன், வாழியமலருமினியமுள்ளிலவில் மலர்களும்வெளிதெ 
“னலாகஃ92, தாழியதாசவமரரும்பிறருஞ்சைலமத்தினித்கடைதின 
£8, லாழியின ரும்பூமமூ ளைட்பவளமாமெனள் சிவத்தவாயித 

மான் * ade ao. 086 so § 608 + 06 eer os» ol)
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வெ.ண்ட ரளதீைதருல்லையினரும்பைவிளக் இியாறரு நீதனையாடதீ 
கொண்டபுன் முறுவலிள திலாவரும்புங்கோதறுவாமவெள் ளெயிற் 
ருள்) டண்டையோருளரைா த்தவள்ளையை உரி.” பலமணிக்ஞுபைபு 

C60 BLPGy SOO AAS of APF Ol. 9. DD “டநட பொல் லாசவின் 

காதாள்.. aes ¢e@ « ee oe@e eos ee eso (௯௪) 

செருவளரிரவிசென் றபின்முகிழ்க்குஞ் செஃ்சைபநீதேமீ கடன் 
கறைய, பமுருவளர்வதாுமறைதலுமின்தியாக முண்றாமையபதர் 
தாந், இருவளர்செவ்விக 2மலஞுா நிறைற் திங்க மூளதெனிஷ ந்த 

மருகளர்குடலாடிருமுகமதனை oT gg) Oost MOTI) gai wEss 

புங் சவரீபணிபுெெடியவவ்கர தீ நபொருந்தியசங்கரு ராண தீ ட 

தங்க வரைகடாங்கிரலலெழிலி% தயய்கயவாமகநீசர தீதாள்....* 

டங்கயபலருங்காந்தருங்கரமாட்ப்பவராமென்சரண்கள் வ்ரலா.* 

விங்இசச்சுசங்கணுசிவள்றாகிராவிசைப் ஜெமிணையிலாக்கர சீதாள். 

மலையெனிற்புள சமரும்பிடாிநீ [வாச பங்கலகையென காயா 

சல௪சமொட்டெனிலெண்சுணங்கூழுமகரி _ பூவாடாங்கொளு மேகி 

வம்பறலை யிலகுசோங்கரும்புமுகற்கருமகவேளெழில் .டயிரூ 

சூணமமையா, நிலடெ௮பிணை இர்” உம சூவரய்நீதஇணல்ட QR ததை 

தீஅயரிளமுலையாள்... வடட லட ட tee me ee we He) 

HIS Gor § goin HaQaotroat f wtor garctr wo iran ps A 
யதோ, விடச்சருறாகழ் தல்வரையிழிர்ேேதமெக்லிய ஓர்்பெனறு 
மைக்கு, மிடதீதடைர்தொளிப்பவெ “இியகொல்லோவிென த்தெ 
ளிகலமிர்ச, மடக்கொடியு சரசீத்டசெ திரதிருந்த்சளமலிமஃயி 

சொம்முளெயே.... கடட வ ட வ வட உட (இ) 

சொடியென் றடங்நாலிறி ந்தி தக்கு விருலைப்பசம்பொ 
ரூதொல்கித், அடியினையிகழ்நீத சிறி நிடையெப்டேேதோகையர்ச 

குலாப் டரிங்கவட்குப், புடவியையளித் தோன வயல்க்வளு த்தப் 
பொ த்புணர்ற் ga நீறுசண்ணெச்சிு, விடையசற்தியதோமற ந்த 
சோவுளதோவில்லையோவநிசொஞ்திடையே.. .. -,2(௬௭௬)



amd) Ling pth. 

சங்சையிற்சுமிக்குஞ்சிமியு தேராதச்சன்னிசன் ு.தீதியங்கமல* 
பங்கச நிதியமொளித்ச நலலிடமபோவாடசவிரதமோகர சரீ, பல்க 

ுக்செல்லாமொன்பத। மிடஞ்சேர் Lun pear ghar em se 

ம்பத்) துங்கரல்லரம்பைத்தண்டி னு ஞ்சிறம்.ததுடையிபண்செடய 
பூங்கொடிச்சே... வட வட ட ஒட வடட ட ட ட்டி ட (௬௭) 

நீடியகவினாத்சினைவசாலிசண்டு நீண்டவாள்விழிகளைக்கயலென் 
ோடிவாதாடிவெலவனெ ன்றுகளு முவமையொத்துளமுமந் தாளா 

ளாடவரீதமச் குடதன Gaiety ரிதம திவுறப்பொதித்தமகமைத்த.. * 
பிடமருபயபு த் தசம துபோற்பிறந்தெவிருபதமலராள். .e (௬௮) 

மின ஓதானுமேனியிலொளியாம் வேலையுசாணுதல்லளியாழ், சன் 
ன ுதாணுமொழிகளாந்சா£த்தாம் சருல்குயிலினங்கணாணுறுமா ழ், 

தல்னலமழியாச்சாயலா ழ்கலாபந்தயற்கியமஞ்ஞஜையுமடையா., ஆ 
லன் னமுதாணித்தலைவளை த்திபிமிவ்வாடமைத்தோளி னார்ச்கம்மாஆ 

சற்.ஐ,ச.ற்கலையின் சிறப்பிலுங்சல்விரலத் திலுல்கலைமசளெனலாஞ், 

சொத்த ழல்லெழிலிலிலச்சணம்௨ழா ச தூய்மையானிலக்குமியென 
லா, முற்௮,றல்லறச்தாழ்டார்ட்பதியெனலாமுமழைகசொள்சற்பிலும் 
பொறைசளிலுங்) குழ்தமொன் தில்லா வருத்ததியுடனே குவலயமா 
தெனலாமே,.. cee ce ee வல் ee neces (ரா) 

அழஜொச்சழசாயுதித்தவண்மரும்வெைத்தமோதலேகஈ — 
மிமைகளித்சிறத்தடெருமித வொலியுமிசைச்சுருமீடர த்றுபேரெொ 

லியு, குழைதிசரடியிர்பரிபு வொலியுங்சோல்வளை யொலியுமாம 
ge aici, விமைவிலூலன் நியொலித் இடா வனட்டோர்மெய்டடைச் 

தென்னவிழ்திருத்தாள்... see oe oe oe ௨ பசு) 

அச்சமாதினையுற்.திரோணனுச்கெதிராவவதரித்தருள்பு,தல்வனை 
பஞ், செத்தழன்முசத்திற்பெற்றவன் மூழ்ந துசெல்விடற்குல 2 
கெனவிருத்தான், வத் தவருமாச்சசெ மமொழிசேட்டுமாதவருட 
BGs per, பைந்தொடிதனச்கு வேள்விமுத்௮அுவன்்போற்பா 

ஜ்டவர்வரவுடார்ச்தருச்சான்... சட ட சுவ. ௫1 (௨)



ச ,வேத்திசயேச்சருச்சம், are 

ஆக்சவல்குறிச் ச தினமடைசர்திரமுன வனிசாவலரும்வேதியரும், 
பாங்குடன!2 ககரடைந் தனரந்தப்பார் த்திபன் நிருதகர்ப்புறத்திற், 
பூங்குலமுனிவிரீதியானுணரீந்த பு. துமையென் றவர்க்சறிவுறுதீதித 

தட்கவாக்கவர்ச எ சொழுதெத்ததெதிக கொடெடர்ந்தனனெதி 
யோன். oe eee eee ee ose . (௩) 

(Gay. ) மத்தி முனியனி௰்சடத்திவருளள்சச்பூசித்.. * 

LIBLD GA? sudencAhprsero goich... oo ௨௧௯௦ «% 
யத தணர்வேள்விகான் பானடைபவரீதங்களோடுக், , % 
குற்திமாமுடலுஞ்சென்றார்குருகுலமணிகள் போல்வார்... (ராச) 

சாரசந்திரத்தின்மிசக்கசபோசனன்௪ துர ேதங்கள்... ர 
டாரத்தல்ஜனேடைந்தாம்டடியினாத்பகர்த் த பூ.ரீ.தஇ உட ee wl 
தாசகமுனியையொப்பானராதிபர் தடந் செல்லு... see ee 
நீச தர்றெறியில்வாவிறிழைத்தநீரொன்ன நின்றான்... உ. (௫ 

உணங்கும்வாழிச்நிமுத்தவத்துநிர்வாத்வுசெய்திய 6 wt 
ரிணங்ெறம்சேண்மைகொள்வானிச்சையால்யாகசென .ஃ௨. +. & 

னணங்கனேயல்றுவேள்வியழலிடையளித்தானந்தச்.. ௨... 8 

சுணங்கணிமுலையினாளைச்சூட்சிமமதொையலெல்றுல்... (சு) 

இப்பசலிரவும்வைசாதேயொங்கெய்தமென்ன... ௨௨௪ 

.மப்பசகன்மல றல்பெற்றாற்றோத்அதலாண்மையென்னன்..... - * 

செப்பியேமுனிவன் போகச்சிறுவரும்பெரியசக்குன் .. உட் 

மைட்புறப்பார்த்தன் செங்கைமணிவிளச்சாரப்போனார் ஃ(ஈஏ) 

பேத்தொயேச்சருச்ச முத்தித்அ 2௪. சலி. சச



தித் இிராங்க்தச்சருச்கம். 
CORR அல 

டொருந்திய€கரம்புதியழென்றலால் ..... 6. oes vee 
வருதநீதியதுயரறவதந் துமோதிய 6. we oe. 
பெருத்தடக்சங்கையின் பெருக்ிஜோர்கரை... 

திருநீ துதாயுடனிவர்செலலுமொல்லையீல். 
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சறுதீசறகீதிரண்டெழுங்கங்குறன்னிடை os ee 

நிறச்திடையாமமாதேரமாதலிழ்... வடட டட 

குறிச்சி ச்திராங்கசனென்றுசொண்டபேர். ... 

செறுத்தணியுலகெலாஞ்செயித்தசாளையே... ண
 x
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சா
 

அன்னவன்மாதரோடந்தமாறறி... .. , 

மன் னுநீராடலின்மனங்கொண்டெய்தியே. . 

அுன்லுமவ்விரவினீர் துளைழ் தவைகிஞன்...  ... 
பலீனவரவ்வழிமாதொடேடஇனார்.. ... 
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அ.நிந்சவன் €றிவில்லதனைவாந்டுயே... ., வ ட 

பறிந்றிடஞுணொலிபடித்திக்கூ௮வான் we cee nk es படதே 

செதிநீதச2இிருவர்கோன்சலைக்குேரிலே oe x 

ஆறைந்தனனிவவயினுறதறுவ்பமே.. we. 2. 0, உச்) 

பசந்பொழுதிந்தெறிபடர்தலற்புத .. சை! ஆ 

மகந்புசுமனிதரநீரிரவிலாவதோ.. .. ... bee * 

தகற்பறவுபிரிறச்சமைத்தவாறுகொ... வலு ட ட்ட 

லிசர்டெ௮ுமாறுசொல்லேதுமுள் மே, வவட டட ௫) 

என்றவனதிர்த்தலுமினியவாசவன் ses see 5g, tee ae + 
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ரூருவத்துளனென்றுகுதித்தனனே.. ௨ se see (wD), 

வண்டியசெெல்வமெலச உரி eee eee eee oo oH: 

மறனித்தரும தணராத வான். . sae டட க. pee ee கு 

மதனித்டெரியோயொருமாதவனை ,, ,_. ates ee ஆ 
திதனித்குருவாச்சொளனீதியரோ வக கடட ட அட (சுபி 

எள வோதியசொல்லமுதென்.ஓரவோர் டட டை — 
மனமூமேகழச் சனர்வா ௪வனார். oe oe த உர 5 ‘ cool; 

,சனிமாமசன்மீளவுமத்தகையை... eo ல ow 2 ப உச * டி 

Gel prugtapadarAgvers. es ae 
° சே 

Ot de tht



௩௭௨௯ செொசெச்சருச்சம். 

(௨.௫. முருகுசொம்பளிச் குமாலைமொயீம்பிஞமிவிட்டனெ 
ன்லுர்,திருமுனிச்சரிசமின்.லுஞ்செவிப்படவிமையண்டாமாதற்* 

படொருவறவுமாத்தியெல்தேபோந்தியதிருபஜாவ.. ... -* 
ருருடெமொழிவ தானாஹோர்திருச்கதையெடுச்சே ae ee (௪௧) 

சிச்திராம்சதச்சராச்சமுற்றும்.ஆ. ௬௪௯௪. 

கெளசிகச்சருக்கம், 
அவைக் இ ஸதி oo 

ுறக்சொள்வேலாசர்சோமான்கெளசிசனென்லுமன்ன ,. ..இ 
னிறங்ளெர்புதல்வரோடுதிகரில்சாலுரக்கத்தோமு... .. .. ,* 

மறம்ொமைத்சசோமேடவியில்வேட்டஞ்சார்ற்சே.. ட. 4 
திமக்கொண்மாமிருசசாலஞ்செ௮த்தவலதிரியுசாளில்:, (௪) 

சோஷரண்டுடையவெற்றிச்சொழுக்கலையொல்றைரோச் இ... % 
மாடிசண்டிலுசெருங்மைத்தரும்பிகருமொய்ப்பச்., .. * 
அடிசண்டம்பரத்திந்சூரியன் தனைமறைப்பச் oe vee டட ஆ 
சாடிரண்டகலுங்கா அந் துரர்சனன்சாதிதந்தோன்... ... (௨) 

பருடொத்தேரிதபூண்டபச்சைமாவேழும்விறந்தை... டி... ஆ 
பொருவின த்கலையும்வாயுக இியுழ் தன்டொலிவுநீங்கள் ... coe ஆ 
om தருங்ககசொண்டோ டிக்கத் துசத்தெழுர் துடாய்ச்.த.. ஆ 

விருத்றக்சலைமானாம்குவிரைர் தடோய்மறைந் சதன் ற.. (௯) 

நிரினப்பருசவேண்டுறேயத்தால்விரார் துவண்பேப்ச்..... .. ஆ 
நேரினைச்தொடர்த் துவாடி.ச்தியங்யெமார்தரோடோதி.. ... @ 
டாரினைட்பு£ ந்தோனின்௮ுபரிசாபமுமந் துமீள . . oo 
ஷரினைச்சாண்டான் மீண்டான் நினபதயுச் சஞ்னான்.. உ (சி) ் 

தாரசைசோல வாடி த்சனததாவுல!த் தமைந்தர்.. ௨... 
'ரசைமசாணியோகேலைசளாஞ்செடிசளீர்ப்ப, * age woe * 

ர்சசைமுலையார்கண்ணுமேனியுமதனனம்புத் ௨. 0 ஆ 

இவக்சவஅடோத்சாட்டுஞ்செதிதிமரேடிச்செள்ருல்... (GB)



த Qaect Rab சருச்சம் உ௱உ௱ 

வாடியமன்னனாங்கோர்வள ரிளவனம் சண் ணு நீஜே .. * 
சாடி முத்பிறப்பிழ்செய்த ரல்வினையு சவிழ் அறனனக் - * 

கோடியரமுகங்கு ளிர்ர்தகுறழைவறிபடைஞரோடு... oe உ சே 
நீடியடமுவச்,சங்ெெதின் தசைவாறினானே . ச one ee (௬) 

மலரீதீசசாமரையோல் தத் சவதிட்டனாசரெமமெல்ே த் 
சூலநீ தருமு னிவரீகூ 2ச்சொழ்றவன்முனிபாலெயப்தி, es , oo 

pobOio £0 en Op gi foi mer aan pijetara® 2 19 - 
வலத் சருஞான நீதிவழிவருமுனிம௫ழ்ந்தான்... ...  , ௪) 

மவட்டம்போந்த நிசச்தோடும்வெம்படியுழன் றுவ ந்து. oe 
267 Ag stu pe « SG gn ளினாம்_து.றவே. ர்துய்க்கும் ன் 
சாட்டி ணுள்௭ னவாமுண்டியுசவ லுங்கடன்.களாற்நி... வய eee 
பீட்டிவணடைதியென்றான் வேந்தன்மத்திதனைச்சொன்னான்.(ப) 

feb BD enter gr ar @C pu Geos starapds. oe bee 
ஈலம்படுமெயினர்கூட்டர் தல் When ர் ச அளேஞத... ந 
குலம்படுமுனிே பயுண்டிகொசெதிடலெளிய தன்று, oe ls * 

னலம்படதகரினேசசயத்சதருடருகவென்றுன் உட டட. (௬௯) 

பத்தவர்மிறாதியேனுச்சாழம்வுருமன்னரோறே... .. , ih 
மத்தநீரடகுச் சமூலமெம்மோடருந்தி,, உ ட்ட * 
புத்சனூரணுசவென்றேயுனாத்தனன்மாதவச்தோ.. ,.  ., a 

ஈத். தலிலாசன் சேட்டேசலமெனவிசைச் துமீண்டான்... (2) 

தூயநீசாடிமாண்பிற்றெய்வசந்சொழுதவந்சே.... 4 
சயயதக்சுமலெங்குமிடமிலாதடர்த்திருந்சார்,. ... ட ஆ 
நாயனானடைத் துறின்.றசபிலையைச்சன் சண்சாட்டி, . 

ட 4.௬ 
2சயமாமிட்டவுண்டிே சர்த்திடென் அரைத் அப்போனான் (Oa) 

wee penWowddwedilcériot stadepesgrhS... oss 8 
ips தறவிருத்தோர்யார்க்குமுசிப்ப உ,சஅசெய் தம்பா, ட்ப. 
ல்த்.ததேன்சனிசளாஅசவையுஅமுண்டியோடுத்... ௨ 2 ஆ 
சர்ச தாம்செவருமுண்தேனிர்சனர்டசில்யமாதோ., 23. (Da)



உ௱உ௮] | பாச தம்; 

விரும்பி?னோர்விரும்பும்பண்ணம்வேச்தனோடேல்வந்தோர்க்கும் 
பெரும்படைச்கரிசள்வாசிஞாளகள்பேசுமாண்மை,. .. # 

தரும்புறுவல்லூறுதியஃழ்ணைதலக்குத்தக்க... 6, ooo ol 
@ Hiduw grema pads HaHOe Lp pr Cor... soe (0௩) 

யாவரு ர். துப்த்தபின்னரிருகரம்பூச நீரு... ட லவ ஞ் 

மோவலிர்பளுசநீ காமமா படைச்காய்களாதி... wee டத் 

தாவுறவளிச் தப்பினனைர்தன தருவனை த்துநீக்கு .. see ௨ 

மேவுமுன்சபிலையாவிபினம்போயடைத்ததன்றே.. ..(We) 

கண்டனனரசனந்தவமபுதங்கருத்திலாசை. .... see ee எது 
கொண்டன ஓுழையசோமலிம் 'குதிச்திலன்றனிச்செல்றந்த .. 0k 

முண்டசனனையால்பாதமுஎரியிற்பணிந்துவெற்றி... .... 4 

பெண்டிசைபுரக்குங்கா தியளித்தவனிதனைசசொல்வான் a (66) 

சுபியொன்றெண்ணிலார்சரியறவமுதந்தற் ௪... டட டட ஆ 

வரிதி து நினக்வெவானாலாம்பரி சால்றுசகாணென்.... ௨. 4 

டெரி தஅும்புசமெம்?2 'பால்லார்தம் துழைபெனு மென் னிர். * 
தருதும்பாலானிலச்சந்தர்திடப்டசுவையெ.4 கருன், உட... (0௬) 

சேட்டமாமுனியஞ்சொல்வால் சேழ்ளெர்கூர்மைவாய்த்ச.. ...4 
தோட்டிபாய் சளிரலலியானை த்தோஃறமேமகத்தில் வேந்த ஆ 

சூட்டின்வாழ்சபிலையென்னானல்கலாந்தகவுண்டாமோ .., ..௮ 
விட்சிநிமையலெல்றானவேர்தலுமீண்டுஞ்சொல்வான் .. (Wer) 

தின்னுடைப்பாலானென்றேதெறிவமாதிருர்தேன்றேவர்.. ஆ 
மன்லுடைச்சுரபியாமேல்வெளவுவ வலிறினென் னாச் உட. ஆ 
தில்னுடையுணர்வு தீரந்தோல்சாற்றினன தனையுன்னி.  , . om 

யுன்னிகடட்பமிமேலவ்வா அஞம்௮ுதிய/வோயென்றான்.. (0௮). 

திரும்பின ரசனெண்ணில்சேனையுழ் சாலுஞ்சென்௮.. ‘ ட் 

பரம்பிடிச்சோட்டினூபிபாசங்கள்விடிப்பற்தி ... cee ன 
விரும்பியகபிலை சன்னையிர்த்தன ர்வெகுளியுள்ள ஜ், உ ட * 

61.0. VOLO ee Dis nite tone 1 aan e & 6 a0 Dove oe (De) ,



செளசெச்சருச்சம், உ௱உ௯ 

BOF 565 prod eT Poled லச்சருணைசெய்தனேயோவெல்னத் .... * 
*விச௫முனியைத்சேலு வினவமாசலனுஞ்சொலவான்... me ஜ் 

டுவிஎ்கம் பெறசசெய்வேத்தலிபுயவலியச ஐ ற்பர் தி ae பேட்ட * 

யவச்மொல்றடையாதூரீமியா பணுகுவால் wy wie gis cyst (உய) 

மன்னுடையாஸ்மைசொண்டேலற் த னேக்தவர்ந்தசாலதி .. * 

BO END LUI T TD OST Lael gH ன்ப்டதோசகுத்யெனருல். ஆ 
பொலி ழுமிதாொழு gh sor Ayo வலவ்மீசனையாழி.. ....... .,* 

தம்னிடையாலகாலஞசார்தமிதனமுனித்ததல்ே.... (௨௮) 

(௨ே௮.)ஒருகோடிகோழிவயமள்ளரீசெக்சையுடாசமேனிந 
விவர், லிருகோமதோதமடலகொண்டடரீப்பவெதாவர்சசேனு 
முனிவிரீட சகுகோடிபூளை சனிமா ஸருதங்கடனிமல தம. ந்றதகைமேர 

லரு சீசாரிமோதியுறுபா சபத் தமசல்விததெரு நீத, தணிமேல், ௨௨ 

சஜாயரிற? சனைவயமிக்சவாசிகளிருப்பிேேர்கள்கஒகள் 1. UR 

ஹிலாவுந்றச யமுதலிட்டயாவும்விஐல பெநீஅுரோமமுனையித்., me 

திராயொத்செமுநீதுவசாவற்றசேனைசிசதிச்சிகத்கமளவு... * 
முராயந்ரொரிக்கிய/னைகெட்டமுக்கவரனிச்சடிச்தவொருசார் ஆ 

Cad a sr an WG & care atic BO) pi 8) விற்கொண்டபேச்றும் 

விரலா, மால்கொண்டுவத சகவமன்னரசெல்னிமகுடங்கண் எ 
ணிறுநளக் சால்கொண்டுசொம்பின் முனை சொண்டுகஷ்செய்கன 

ல்கொண்டாண்சகெமமி பூ வாலகொண்மிவென்அவயழுங்கைகொ 

ண்டும் சவாடிருந்ததவணே.. 16. 6. ௨.௨ (௨௪) 

ஒ 19.1 aD bg king சிஈட்டமிரிீதவுாவோரலா தபுவிமே. உ ட. 

னீடிச்சிறத் அபடையோ டிரு க்சூதெறியோரிலாத நிலைசண் . டட ஆ 

மீடி.தீதிரும்பிமுனியைப்பணித்தவ் அவர்ருவன்கு தி.ச தடடியே ..* 

prpeh pp gun சரீவாழு நகரத்தடைந்தசுரபி...  .. (௨௫) 

பொருவரற்சசேனைமுடிவுற்றவாறபுகர்கந்றகாவலர சன்... சி 
திருவும். ௦சாசவிளமை£சூமாரர்இத ரிவத்தெழுந் அசினமா ட டர 
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உ௱௩௰ டாரதம். 
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வதிஷ் டர்புத்திரசோபச்சருக்கம். 
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கன்னபிரோள7வ்வேத்தன்*ல்மிடபா த்வா fae eee 
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மவ்னவனளிப்பனிதீதவாயவினிருத்தியெல்று டட டி பத 
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மாவிடன்மேசையிழ் சமன்னவன.ரிதீதலாலே . poe eee = 
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உ௱ஈ௨ பாசசம். 
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17:28 6.0 EB ator (N08 நிமா தலம்டயிலாதின் சேன்... . ன 
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தனையவ கானித்தானை ச்தானற?வ கண் தூ யான்... உட $k 
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வ2டர்பு 2 சசோபச்சருக்சம், உ௱ஈ௬ 
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உச றப்பன்னீராண்டாச் செழுங்கருத்தாங்கிநின்றாண் .. ஆ 
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(oA za



enna பாரதம். 
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ர ங்களா குடைய தவனு மேனை த்தேவரீயாரு மிவனேருற 
வெய்தி, யரங்கொணி்குரவர் ஈர 2கஇசெர்நீ தாருணர்விலர்வச்சர் தீ 

மை பொறுத்தே, வசங் அகாருர.ந்,தவம் Hg Bi Clatos Cait gS at 

ao ue 0 unter acwihs, frbOsrare gH HoT 00 L450 be sap 
woedeansperoni gas Gr PeorGp... .. w+ wee (268) 

குந்றமுன்புரியரச்சரடங்கக்சொலைபடிம்படி நினைர். ௪ தவஞ்செ 

ப், துறிறசாலம துமுற்றுமுனெவ்வாஜொங்குறுங் சனலைநீ௰்குவ0 
௬ ம a 5 ௫ ் ம் ° ” 9 ன்ன, பற்.௮நான் மூகவினை நீதவண்மேல்டான்மால்வன த்தையிட, 

பநாசவமைத்தே,சுத்றுறுங்கனலையாங்ிசென்ன த்தொலைவின் ம 
மூனியவ்வண்ணமமைத்தான்.... oe nee ewe (௨௨) 

உலகெலாம் டசரவுசெநீசமலங்களுத்றவோர்வனமருங்குற2லாலே 

புலரு மச்சனறவாத் செனியென்றேபாளொலாம்புகலமேவிய தாமா, 

௫லசவாசியொடுதேவருமந்தத்தக்கமைத்தனைம௫ூம் நீது வித் ௮, 
தஜமுலாவுசமதூர்தொ.ருமுத்றார் தன்மையும் றவிறவ் ன் பலக் 

ம அத்த பப ப ப பப (2%)



பராசர்சருச்சம்:: © Th Fe 

Bo கண்டி சர தரி கமி. தீ சனிலெப்திசீதாம் 5 சழ ந் ூடையதன் 

ஷ் தது 2) Laois Dif gre ra சாமரை தீ துட்பேசருல்க௬ 

fon ded) pard eal, Co) ast 5 a 6 po துகுமல்வேய லு ற்றுளானெ 

6 21 80 oo weds னி. eee poe eee aoe eff (௨௪) 

திரு? oleh BD. எண்றிகவவரி சகேதேயமோடருஎவித்தொருக்மை 
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(சே.௫ கலின சே ஹேயருந்தவவசிட்டன்வண்மை... ௨௨ & 

போ, அறுரைக்கவல்லா ருளர்கசொலோவெனப்புகல்தறே. .. i 
ஜாதி; ஊமார்பனிருந இர சகைமை, Corea வடட வட ஆ 

மூதுண ருப்ட்டிரப்பேர்முனைவன்மொழியலும்முன் ௨. (௨௫) 

. 
அட்ரிணனொ நவளிலலாவரசுமேம்படா தென்றைய coe we OK 

பூழி தாதி. பவி ரய FO, தசெதிமுவிவசாரோ- ச டட டட ஆ 
இரை 59.9 லுன் பிசியா கற்செர்கு துமவரையென்ன,.... cee ஆ 

efi a iy னனைபசெல்வத்தொருவனே ஞரீத்திகனைச்சொல்வான்..('௨௯) 

ஓ தி) ச் 6 722 ° 5 ங் 6 ஓ ச உரக? ழ் இற் மரதிசருள தருன்னா கணவைகும், $ «6K 

wf DLT ன னயகேள்வித்சவுமியர்தமக்சொப்பின்று see aes x 

GO PLY L.. OOF wor GE 2) Ao ad 5:08.60 @louwsr + 

பெ. தீபுறவுடவே கொண்மிடோ தமெல்றுரைசெய்தானே.(௨௪) 

பிவைருமுமக்களிதீ ஈுபெதலருமயங்களெல்லா. eo geen ட் 

மன்னு _சகரியெப்செணிுடிபுனைந்சபின்ன . , நட He 

pd ham Lure) gan JB Bon 6 ment gC seouat...’ 4. 

பல் னருமூழ்வினோங்கப்பகர்நீதவன்விடைதந்சரனே wre (௨௮) 

eS ER AICS ப$ிப்பவேயெடவிசரவியாக்குத்.... ae. . 

திங்கும், LeU Sk oes Da |மியாதனைவணங்கிதி.. .. ee ee ek 

as மாடவ G (9). Supers all gem Ba... eee a2 4 

கங்குலிலவன் றனோடுங்கடறந்தனர்கருமமிக்காச்.. . (௨௯) 

Lug et FCF sep pi g.— x கவி, ஐடா. 

— en oe. + TF



நுரோபதைமாவஷயிட் டசரு தகம், 
— (ae) BC) — 

படழ்திகமாவுமாவும்பைதீத நீர்றசையாற்றத்ச. ; ன ர. 

மிடத்தனிலணல் Ha GAUL SOLD ஷ்சுரருங்கானுங் உ டே 

கடர்சணி “ல சவாண்ணாரர்சம ம்ச்ழு ap ba. வாசற் டட eee அ 

'தொடர்தீ தளபமன ஞ்சூழ்த்க இருப், «or Oy baat oss (௪) 

தாரி னுச வமைவாலி சீதசரசுலவண்மைவீரர் ப... ட. ஆ 
Guten 6005 Pr buch பூகங்கள்டுபயர்வ(2தயோம்.., ஆ 

EPH sys larg வைகு நீதிருதகருஇகஞுமுன்னர் ட oe -- 

wrt gn deco gluctres ut ges pF s6H5Cp... .. (௨) 

புலர்நீதனகம்குற்போதும்பொழிதருபனியஞ்சேச ,. .. # 

மலர் ந்தினமன முங்கண்ணும்வயமங் னெ தசையும்டாரு... உட ஆத் 

மல*ந்தனதடமுங்காவுமாற்தினபுள்ளுமாவுங்.. 5 

சலதீ சனகுருகும்பேக்சலித்தனமுரசஞ்சக்கும்... உ (௬) 

குன்றமுங்கொடியகானுங்க. ர்ருட் கங்குனீம்ட.. உக: vee * 

தன்று தன்அதவவற் திர் உடற் தநீரிளை சபோலு... உட. ட | 

மென்அசொண்வேகையோமிமின்மலர்ஃகழு நீ? Ture, wee 

மன் நலம் தெல்றல்விசவழிவிடாப்தணித்ததன்றே... ase (௪) 

வெதிட$ிமளரிமொக்குள்விரிப ததநோக்செ்சுந்றம்.. ௨ ஆ 

டொ திவரிவண்டினீட்டம்புறத்திருற்திரங்கவண்டொன் ட. ஆ 

நிறகரால்விசியுட்புக்கல்ம து.றுகர்சல்கண்டு... ட டட ர் 
தெதிபிடைநிமித்தமாகதெஞ்சினானினைத் தசெல்ருர்... (௫) 

வண்டுதைமருங்னொங்சோர்மாங்கனிவிழ்தல்சண்ட. . ர. 
சண்டுறைடீன்களெல்லாச்தத்தமச்கரொயெல் மிறய்த.. a 
விண்டுறைமியவோடி.வென் Olay mai: ளைதஃ வாய்ச் , 

கொண்முறைவலிைநோஃசச்சு நிஃபி wn gman is ant. | (an) 

* 

மாக்குரலளகவல்லிவ றுவையின மகுகாணச். wee eee we nee 
“தாக்குரலடிகொள்யானைச்தரணிபாரொவகும்வந்தார் . ,. ...* 
விகார மீளிர்பொற்பூணீர்வினாவுடன்வம்மினென்று.. .....9 

கூச்சுரலவிவிப்பூடோ இங்2கா கெலச்குரஇங்கேட்டாம்... .. (௭)



, தரோபசைபுலஓயிஞ்ட சருக்கம். Ree 

RBs 6 AIOE? p SORIA aveelod WP... ௨ கடலின், 
கூலி த்ஞுண்டாளஞுங்கொதி றவர்சூறைபாரும உவர் 8 
அலார டலுஎனி*்லையெல்னாததோசைகளோகையோ..். எடி 
மாடுதம்னாககதொசயெசும்எயதிேேதேஞெரோ.. வ டட oe 

பூவெலஞ்சுும்புமொம்ப்பப்புனவெல்ாம்புள்னாகைக் ம. ட 
மாவெலாச் துணையில் மேவமரலெ.லால்ககல்தோய... டச் 

ே9யலாம்பயின் திவேற்கையேத்திஎஞ்சிக்கம்யோலவார்... «a 
காவலாமருப்குரொழுங்கண்பிசண்களி 2 நிஷத். (௯) 

வாந பமா யைசூம்திகமாவவலிோ Bo Lalla , வித. அ. 

(இரா விம். யொரீசகும்பேசிக்ஞ்சிஐ பபித்முவப் வ ட்ட ஆ 

பூனா சப் பம்பா த்சேகட்டா ங்க a Zola வித்த தா சாறு... & 

மாரவழிஞத்தபலபுள்ள ச மிஞூட்புரிசைசண்்டாள் we tee (DY 

ங்க OL Pal விப்பம அ ஐயலலியங்களாரிீப்பச், age aoe க 

ள் R&S ocr 1 pip en (ol aor OORT BT LL g LBP Ele: ௪ ee ere ட 3 

Gadi? oh ol £b (ih Bi do oD @ pet Lbs J [7 சமண்டலத்கஒக்ளாடுத்... eerie ஆ 

துங்கவேற்சோப.25௪ 1௮ வர ம் ஆரிபுக்கார்..... oo. * (Was) 

தொடர் இபுச்தொடக்கத்கொடுச்துகளறவளர்ந் தமீள..:.. ஃ௨* 

மடம்கியுஞ்செல். ஓ Bedi M ped) னணயிருணை மல்லா... வடட கட்டிக் 

மூட யேசார்ங்கள்மெம் கைமாழுழ் சல்வா ய்ப்புனாத்திவாலத்.... டுத் 

தடங்யெவுசசம்போன் றத். தழததகரியம்காஃ. சலக்கு. (க) 
4 

குமைப்புறங்கடற் gle க்க அ ரளைகிசொல்வவக்இதவ்கக. ஆ 

யிடைப்பொலிமுலையிஞா ளுக்கழ்ைதாள் a! gd Qed ge. 

மமழைப்புறமாடசீமதிவுரைமலர் தைக் மடஃஃஷ  ம்ஷூடி, ஸி 

யழைப்பனபோள் 2விநியணிசொடியாடடயெதுலசல்,.. (Wm 

விண்டலம்புதைத் சுஸ்பல்பொ தீ ௮ுலிவேதான்நீ முண்டை ஆஆ 

103 ORT தீயின் முதிநிஷியச வணமனுஇன்னெல்லகிடி, Lap well 

கண்டுகண் டரியேூனிண்கவி: EC en Reis ohne eM 

ex padede Meri. 08 ர % 
a ty ் 

சொண்டன செழமலாராங்சிகிள் 
         



C178 ts பாரதம்; 

ஆக்சணற்.றல தீசான்பிச்சவன் ஊஊ யையிருதிதிமைநீதரீ... 4 

தாங்சண்முற்றுணேயாய்வந் சதாபதர் சம்மோடெய்தித் டட tate el 

தூல்கணங்குரியின்மஞ்ச £9950 07.p 5 st GF Sp ce oe 

டேசம்கண்மாத்தெரியல்வேத் தரீசேர்த்சபேரவையிஞானார்... (௨௫) 

ந 

* 

ழ் 

ஆ.தியித்கு,த்திமைர் சரைவரீச்சுமுரியளாவென்... ௨௨, 

சோதியவிதியினானெஞ்சுலப்புறா அவசைகூர்வாள் sees 

சோதிடம்பொய்யாதென்றுந்தொன்றுவருரியோரென்றுற் --- 

1 huiG spp gi0h 2% ep poor a Bt aren ceases «+ (War) 

ரூட்டியஜெெடையலீமாலைத்ேேசா மியர்வைகச்ேறுத்..... ௫ 

இட்டியபடல்களுச்தஞ்சித்தையும்பொலிவுசொள்வ் ககக ட்ட த் 

கோட்டியசலையிசகோேேகொமேணித்தேரி ஜேக்... .. .. ..* 

காட்டியசோலமன் நிப்பிநிதொன் அங்சாண்டொ தாள்... (We) 

ம.றதீதிஞன்மிகு ழ் தவம்பிகேயனாமன்னன் ற.ம2)சா. வ லட வி 

அஊற,த்திஞன் மிகுழ்தோரீதல்சகளாருமிர்தொலைப்பசானாம் we tee ® 

இித.த்தினாம்கதிரிரண் மே சளு ஷ்செசமும்பொய்யாச் ... ..* 

இிதெய்வெலாமகலா திவ்வாதிருக்குமோதிகமவென்பாள் ... (0௮) 

செய்தவத்தனலினூசெனிச்சனனதனால்வன்னி,,... அ 

யுய்திற த். ர்தையாய துள த் தனிற்பரிவிலாமழ். ட டட 

சைதவத்தொருவனின்பல்கண்டிடமருக சாக... டட ஙி 

பெய்தரித்சவலாவெம்மைவிளைச்குமோவிலம்பிரொல்டாள் (0௯) 

ஊறிலா இருந்தாரொன்னினொருமடக்சொடிபொருட்டா நீட ஆ 

சேதினாமடைவதென்னேசிதியமுட்சாமோனுற்....2- ௨௨2 * 

அதினாலிலக்குசேய்மைதிதார்த் துளதெ.றியுமெல்ே ப படக அத 

விறினலிருத்தாரொல்னின்வேள்வியென் படுமோவென்பாள்! உ௰ 

அடிமண நிசழுத் தன்மைசாசினியநித்சபோதே... உட ட டட இ 

ஸிடச.ரசெளத்திமைத்தருணர்வொல்ஜறெண்ணிஜோமாத் ர 
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இண்மைக்கவெசனசெறிஃவெனேே சசு4வெனே சலைச்வெசே ...* 

*ண்மைசசிவனேசவ்ன னெ துபல்னன்சண்டாய்மற்திவனே,. ௪



துரோபசைகாலையிட்ட சருச்சம். ௨௱௪ச௪ 

அ௫தீதான்மால்ணம்பிரச்சபசையடரீப்டரீன் கருப் பிஎப்புண்ட 

சல் சாலெழுனைப்பிணித த ெெதெனச்தயர்கும்ட்டி சேரீதாணையினா 

குலச்கா ஓயர்நீசவசுேே சவன் கூர ஙிகளபக்.கிகாந்கையாழெெவ் [ன் 

னலத்சாவ்மகிழு ஞ் சந்தையினானறுச்தாரிராமனிவல
ைலரமார்.௪௯ 

இந்சச்குரிசில்யஅகுலத் துக்கெல்லா நீதலைவனெலுமா vee 
as Tt al) sb gu சியா துவருடலி வள ருங்கள்ள மாமாயன்... ak 

மூநீரக்க ஞ் சமாம ஜ.யிரிமுடி த்தானிவத்ஞுழுலூர்தி . ் coe | OM 

யர்த.ப்புரக்தில. ராமமந்தப்பு? தீதுக்காராபம்.... உ (09) 

ப தண்ண ர தள வால் றனக்ிள வலி௮வ்காண்மின்னேசாத இ 
' o அ. oe tg ml ட 3 fc). om ன பி. 2 யப 

யெ இறு ணை ஹ்ம் LITE GOL BAVA ம். வரு ஞ் சூலவிருக்கின்று 

6, ண்ணன்றலினேயபை௰ பித் ஐக் மறு ய்பு Sr) i TPettins Jans 6 

fii oder 0) oor 6G (SBT old. & wich கா ott OF AC பெருமாவிச் பால், 
இ 

தார்வண்டியிருந் CsQenap@ ear $C wn வ்விரன்சராசற்கன் ஆ 
Gust ta Cher ச்த்தாலியா வலாயும்பூறங்கண்டன் திய்பேச காதான் ஆ 

Br andro gi fry fade மித்த வராபூரியியசெ.ம் ொழ has a af 

உார்வண்லானேயுசிமமிக்காலம்வென் ஜோனிவன் ௧ ணென் ருரோ.டுஉ 

bal ST BM சப்பிறைவெண்கே mee ud ரட் போலும் பகமட்டிலிவ 

வினை கஃஉட்புகுற் atidagii A 8 gr 8 wien Matera) » oe dL ரீட் ஏன் 

மூனை கக ae ங்கட்டீபுமிழுருகத்ச ர் wot Lod (0 lid 6 & § oot «+ 20 e 

ைக்குத்தாசனழிகசொவ்ன த்தருக்கோடண்டியிருக்கல்முல்.. ௮ 
ச் 

இவலசல்லியனென்றுரைசான் தவிசல்வேஃ் மன்னர்ச்சேதனையர 

னிவ ற யசைவரியாவலாயுமிமையோராக்குமபெமினில .. x 
னிவா்றண்டமிம்'சீதரடல்வழுஇயிவல் ஜேரிரவிருலவளவ! டட ட ஆ 

Caos Oe Bg ipa wa off Lg LA கியீசே முலரும்புசப் சேரன் tes (௫௪) 

வில்லாகீமையினால்வெர்சருப்புவில்லோல் ஜன ச்சேயெதரொென்ன 
பல் லாரீபுஈ லஓம்டான மையினாந்பதிணெண்புவிக்கும்பதியாள ce 

லெலலாவசசு நினபொருட்டாலிண்டேதிசண்டவின்னஞூதம்... % 

சொலலாய்லலாய்ைன்பூவாப்தோசாய்பாவாய் அிரோப்தையே.



2௨7729 பாரதம், 

Qat pve த கோள்வலியாலரியேழென்ன வெழு றீதிருந்ததீ 

சவரிரிபுரிசாணுதவேழ்றிச்சமல்சான்டறானை வுஞ்சாயகச்தாத் .. * 
wahioe du fonds தருளும்பலவாட் தீதி இரிப்பயிலிலஈள%க் * 

கவரித்செமீதாரீபுனை ந்தவனைக்கைக்கொண்டி௰நீ2டி 9 வரார், * 

(வே.ஐ.) ans & IF கைப்பவளவிஃட்க்குளிட்வெளைழ ங்களை (15 க, 

aris Sova £ one Aor fg Gan Balers bi gang மொத் தண ரய மிர மு 

ததி சம்பைம் ut நியமரியா ச ன த்திரு த #3 DRC oS Ky age 

விலே றையைபயு Aw sé poi ளவருமையையம் SCR soar 

ஸ்மைகூறி, யெத்கனை யெத்தனை வேந்தராசைகூரயால யானென் 

செழுநீகிருநீசாரியானை போல்வார் ட, ட்ட, ட்ட, டு) 

த ைவெூசீ தராஸ்பிணி ப்பான Aaron ff ஈறசன்காலதி௫லவனி 

யாறாதீ கம்ச் தேத ப், பனுவலுக்் ௪ நீ கவதித னு சஞுரிய வெயவ்வி 

ப்பாரிப்பன மாக்ாளினிடையேபாண்டுபை நீ 5 7 gy ey BO 0 an 

ரூ மாதியிடு நீ கதவ்மை யறிர்க நுளியலாயக னோ டரளிச்செய்கா 

er, உழை இக்குவசம்பா வருத்தம் வீடமா நில? மல்ல ரிச்ச 

eraG வடம் ஓ eo ee eee one os ee ave ee: 0 

கீ 
NUD ase \ 

Lia RyLpL_ er கல்சர் துமேருர் சாரும் பாரவரிசிலை.பினிலைபா 7 தி 

மிய டாரா, பலமோ முகையிபிழ ககதவடம்காவில்விக ப ர O 

சினைக் ச டித் துன ம்பதைக்கப்போஞனாரீ, பருமகர்க்கைட்பரித்ச 

ட்பெயரீக்கமாட்டாரீ டனணை &  சாணொச்சடையுபெ வட்ட. ர்ழிநி 

ன். ty iy பலருமெடுத தகளிமணிநாண் பூட்டவாசாப்பரி! ொமொர்ற 4 

வியலிமைபகரீத்தேவிட்டார்., ப. oe oe kee -- (Ge) 

ஒல்லியம் பானடந் sap Ammer ஒம்வாரியெடித்செதிர் நீ 

னததி ௩லிலல்வாகுச், சல்லிய மாணேற்றயுடியாதறீஈத்தறுவுட 
னே றுவுச்சசரவீழ்ற்தாலடி வில்லியரின் முன்னெண்ணத்சக்ச 

வின்மைவேர்தம்யோர்சசராசந்தவ் விலவேதத்திர, சொல்லியவ 

lp Fs ரன தி. உற்றைககையாற் ரொல்வலிதாணியுமெ் ௮ ச்ேே. 
ளுஞ்சோர்த்தால், நட ஆவ. Pe epee சசககக (ar



அரோபகைமாலை.பிட்டசருச்சம், Nee 

பூ சாஞூபெவஃ் தேபசைவரெல்லாம்போற வளநீ துலிகாள ட் 

புனை நீதமெள லி, மாச தஹும்வில்லெ hg grat po ctor விலலின்மச 

Bsr வம்யோக்கனானவன்போர்நீலன் SS Glow obi pane gi sa 

நெடுநாண்கொத்றத் சீ.நவொருசாணெக ொணர்த்தான்கர 

ணேயல்ல, வேசதனுநாலவி! லென்றுலைக்க ழாணிவிக்கி னாவ வலி 

ஃ்புரித்தாரீவேற்மர்வேற்தே்...... tte g tee tees cee cen Gira) 

 கலைவருகீ தமறக்கற்றக ப்ன னெனுங்கமுற்சாளையரனிருநீசகயி 

லையன் ஸு, (மலைவரு த்தமற வெறித் 5 நிரு சன்ன னமல்னைவையி 

ல்வலியுடசீனவநீ ததோன் மி, நிலைவகுதசப ஐறி௮ puhuG sae § 

Heit grat outs seo $B if. தி௮றெென்ன -, சலைவ(1௪ த. foo tot 

J alten J » aie ணசலெைக்சாறன் முடி த்தவையைச்சிந்தவிம்ந்தான் 

அசவதெடுகல் கொடியயரீத்தோன் முதலாயுள்ள வனை௮௬ ௦3 

கொருகுவுச்சாநீருசாஇ, புரவுமெலிந்தெழின் on DES செயல். 

வேதின்றி யுள்ளமழித்தொழிந்சதற்பிலுருபேறென்னச், கரவுட 
னழ்தணரீ ராப்பணிருர்சகொழற்றக்கருமுடில்லாகனன்பு சல்வலிகரி 
as Goch, யிரவி.தலச்சி௫வனைப்போலெழுற். தமன் 2 Geter 

to SB aptedS prs BuPasrW ey Corr. srerererereerrees eve (௯௯) 

மன்மரபிழ்பிறதீதரு சோள்வலியாலிழ் கண்ணாளா! ௦வரீச்சன் நி 
மறைநால்வாணர், சொல்மர பித்பிறழ் தவருமிலக்குவிம் சதா 2 

ட்டி்மோமன்தலிளஎத்சோகையென்னத், சன்மாபுச் சணிதிலசமஈ 

னவீ£ரன் றசவன்றோ மன் றஇச்குச்ச ர ம்வோ வெல ருன்ட af oro 4 

A205 sOsG Mawes wot மேருரியெடுச்சதெனவிலாவிந்சொ 
ண்டான்.. ee e098 0808 ௬௦௪ oe ° % ae eo oo ( rat) 

இசர்மகுட வயேத்தர் சாண்சளெல்லாட் மோசம் நினிதெடுந் 

சோள்ளெொவெநீதித்ரகளர்வுறாசாயகத்தொடுத்துக்கத்றோச்யாரு 

த்சற.தா.ஓச்சாசரியன்ராுனே யென்ன) qat HE he & pBodene 

வையோர்தம்களுச்சமுடன்விழுவெய்தாணு£வுத் தோளான், வள 

- ரூமருந்தவ வேள்விமுனிவரார்த்தார் வாசதமலர்சொரித் தவா 

பிஞாரர்ச்தாம்.. eee eee ee so 868 ௨௨9: ௭௫98 ௩௫6௨ (௬இ



உ௱௰3 ball B1D6 

தாஞ்சாசம்கரியச றை திசானென் அ சசணிபரீகம் ரநசம்தரறு 
சதீத_றவினோும், பூஞ்சாசன்மணிநீல இரிபோனின்ற ப ்சனை 

யிவனவனேயபோலென்றெண்ணிட், பாஞ்சாலப்பதிக்கலிவி யிளு 
கண்செற்சைட் டங்சயத்தா்பாம்சாசப்டரிழ் துேேரக்கிசு ர் 
௪ாா,ம.அங்கமுநீர்ச் செய்ப தாமஞ்ெம்மணிசாலருவியெனச் சேரி 
த் தினா சள lee ge தக பட பக்க டட oe we eee cos os cee(Crdir) 

அத்தரதுந் தமிமுமங்கச்சங்சமாரீப்பலானகுநீஐுமி (Lp Ber al 

@ dune, வழ்திருந்தபேரவையைமழியானாகிமாலையிமடகஞ் செ 
2 சிபான்டமா லைசோமிஞ்,சத்தாலனுமுளரோகணியுமெல்ன (4 oor iF bs 

தானவ ததடஞ்சிலைக்லக ச் தலத்த்லேற்க்டயிர் இர குலவு Qu ap நீ 

Sb Sac QD 5.5 8 HY 0 pb girea at ais as ணையிலா தாலி. + ore) 

பார்ப்பால்வத்தொருகோடியரசைச்சேோப்பரிவித தப் டான் 
சாலன்பயத்செ சட்வசட இர்ப்பாவைதனைவலியாற் ௪. எம்யோக 

௪ செயலி அதியிநர் இவா ன்செட்விலா 5) QB வேர்ப்பா நு oa Gas 

நீ சவிழிபனாகிவிழியிலான் மகன் ௨2 ஐசிவகுணமிமீமன் பேடி லார்ய் 

பாசசசிசாதுத்)தழுத்தங்குகற்.தசாலத்தாரீச்கு மகராலயம்பேச 
லசசரி டம். ப... ப... பவ வெல வவட ப்ப wool Greg) 

முருக. துவாணசைசத் ஐவரீலாய்ரு ஈதீநிஞளைமூ.க்தோன்பின்னி 
ரு.சசியமர்யுருககுமாறு, மருத் துவாலி திருமஈனு மரு சின் 9௪ 
ல்வல ட தீதஹுசபடபுரிதீரட்டார்மையோருள்ளாடி ருருதிதுவாய் 

மடிக் sepsis சோகுதட்டிட்பேபியசகனண்டெதிரோச்சியுடன் ஐ 
Cassel, கருச் துவார்சசசவெருக்கொண்டோடவோடச்சையுரங் 
காட்டினர்வளர்க்குங்கல லேயண்னார் , 42 டயட படக ௨. (௬௯) 

மிசைத் துமுனிவசர்முவித்சவுறுதிசோக்கவென் ஹெடுத்தவிழ் ஐ 
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மிகு  சயினுஞ்சொத்சசட்டேமேதினியிழத்தானெல்றான்... (2) 

எனவவன்மொழிந்தசொல்லாலெதிரிலாமறைவலாளன் ,.. ve 3 
மனமழலெல்னம்பொங்கிமலரீலிழிந் தூறித்,.. vee cee cok 
தனதருகிருந்தகங்கைதனையலைதநோக்கிறக்கான். vee we 

டுனிதன்முன்புரங்கடந்தபொழுதினிலகுமாபோன்றே ....- (ல) 

தனையரிலேநீதிப்போ தீறித்த நுமறைபயித்றிச்சல்வி ... .... ' 
பானைபெறக்கருமங் கூறியுடி.ப்பன முடி நீதுக்காதீத ,.. vee os ஆ 

நினைவுளேம்பகைஞோயா நீயொருவனுபே ண்பாம். oe eee 
டனைவிலாய்வென்றிகொண்டிபுவியிவரிக்களித்தியென்றான். (0௧) 

௮விசொரியழலிதீ€றுமாரியன்றன்னைநோக்கிம்... ve ses weak 

டலிபுகழ்வி தூனிச்சொழ்பொறுதீதயென் நிருசைகூப்பிச் .. 

சவிசுறுமரசைதோக்கிதீதானொருவயய்மைசொத்றான்... அ 

கவசமேயறமாக்சொண்டகாவலரீமகழ்வு தூங்க... (0௨) 

நும்பிசன்கூறுன்மைந்தர்ீ நூற்றுஉர்க்களித்சாயென்னித்... 4 

௮மபயனென்றுகொ ள்ளாரீதரணிபரிகட்வுண்டாமா.ஃ. ௨௨ டி 

லம்புவியிருகூறாக்யெலரவர்க்கருளிவேறு., coe cee cee cae ஷி 

வம்புமையணுகாகொன்றிவாழ்தகேதருபமென்றான்... (0௩) 

உதீதமனுமைத்தமாற்றமுரட EON LE நிருபன்கேட்டும். டக ௬ ௩௨௭ ஓடி 3 

பத்தியினெம்பிசொத்றபர்சலுக்கடையறுண்டோ... உடம் 

வத்தகைபுரி௨னிபோயைவரைச்குணர்த்பென்றுன்.... உட உபி 

சித்திரநெடுந்தேசோநிச்சென்றனவலி தானென்டோன்... (0௪) 

வேதவேதியலும்வெந்றிவீமேன்றானுமேனைப் ... உ டத் 

பூசலத்கரசரோடுபூருவச்குறாவுமீண்டே... ces cee cee vee cook 
SreO Doha tar mots yes srtGag soir... wee cee oe elk 

காதலர்சமைவிடுத் ஐச்சாரிசைமனையிற்சாரீத்தான். os (0௫)



தருமபுதீதிரர்பட்டாபிவேகச்சருக்கம். ௨௬டு 

அன்னனுமன்னர்மன்னுங்கருதருஞ்சகுநியோடுந்...... ௨ 

துன்னியோரிடத்திருந்தேசூழ்ச்சிகள்பலவுசாவி...... oe eee 
மன்னினர்வி இரளுக்குமடவனட்பெடைசண்மொய்த்ச woe வித 

நன்னதிதிசத்பாஞ்சாலரகரியைமேவினானே...... (0௯) 

ஐருமரசன்றா ரம்பா தவர்குலதீ. துதித்த... படக்க வசட டட வட உல 
மெபங்வரு துவரையாராம் வந்தனுமெகரீயந்தெட்திக்.. ௮ OE று ம் Be 
கவருபடமி ககக த்செறித்தபி பன. த soe swe 

Qu GagaOcn Gurren papery g.6).6 set) 65) aigvedtch, 

தகவுணாயவர்கள்கேட்டுச்சரதமென்றுன்னிபந்த.. ௨. இ 
மபேெெகனுநீலவண்ணனுமருங்கினெய்கம். வ வல வட லத் 

புகலருமங்கராலும்போ நறிடப்பரம்வந் துற்றார்... vee oe eek 
தகைமுகவல்லியோடுத்தாயொசென்மைமிக்கார். ve vee ஃ(0) 

- இணைவருஞ்சுடலன் ஐதீதகசனுமச்சுவதீத। மாவு. ஒட டட டல? 

 மிணைவருமரசர்யாருமெதிரடைந்தினிமைகூறம்... wae vee ono 
। டணைவருபுபத்தோரந்கப்பழம்பதிவற் தபுக்கார்.. see cee 

ொவருவேத்த ர்சகெல்லாஞ்சீ மய்ய பேரெப்பார். (0௯) 

தாதையைப்பணிந் தசா தைதாகைதாட்டலை மேற்சூடி. sees eee athe 

மாகவமுனிலச்பாதமலர் துஇதீஇிருநீசபின்னர். vtec tees cee cee 
கோதறுநதரிதன்னிற்குலவிபசனங்களெல்லாஃஃ ee coe cee வித 
மாதரம் பெ நகியின்பமறித் தனரறிந்திலாரும்...... உ (௨௰) 

[வேறு.] விடுமத்கும்வி தரற்குமேற்கவற் ....& 
நாசி. பூர்றுநரபதுழல்கவேஃஃஃ உட உட உ 

யாமிபொத்கொடி.யந்தகர்வைனார். oe nee week 
நீமியற்சரமைந் துநிரம்பவே.. ட ஆ (௨௧) 

(வேற ] அத்தினபுரியி லையிருபனேம ரைவரன் திரண்_றதீ 
ம்மி, லொத்தனர்மருவத்கெய்வர்மெய்வெருவவுளம௫ழ்தாளின் 

மத்றொருராண்; மைக்துனன்முதலாற்தமமாயுர்கத்தமந்டூரத்.5வ



©. Gir பார சம். 

ரையுங்கூட்டி, மித்னெமுவர்த்த ஜெ மெனமகு டஞ் 4 ரூட்தேற்றெ 
ண்ண்னானிகலோன்.ஃஃ வவ கவட வய வவ ree see 5 4. (28) 

செழுமுரசுயர்த்தவேத்தனுக்கின்.று திருவபியேசுநா Glan cbr ig 

முழூழுரசறைர் துரகர்சோடி. தீது முடிடனேகடிகொண்மண்டபதி 

த, லெழுமூ.ரசதிரப் பகர இமுதலா மெத்துறைப்புன ௦ லகராமியற் 

ps டதா ரசுடன்வெள்வலம் ர் BEET மாமனிவ 
By OST Upp டபரிமு ட முனிவருநீ 
அக்காரிட் osssucussssssteussenrnruine, eee (௨௩) 

அதீதியின்பலகை நவமணியழுத்தி யாடகத்தமைத்தரி முகதீ 
தா், பத்திகொள்பிடத் சமகுறவிரித்தபசும்பொனின் தசம்புகணி 
றைந்த, சுத் சநீர்வியாசன் தவுமியன்முதலோர் சொரிந்தனர்சோ 
மன்வந் துத் ஐச, சித்திரகிரியி னெடுநிலா வெள்ளஞ்சருடன்வழி' 

யவாரீத்திதனவே.. ௨ gece eescees அகவ வவவ வக (பச) 

உதயமால்வரையி னுதயராகதீதோ -0தித்சதேரசயனென் 
ID" LIS, ததையளிதைந்த மாலையால் சென்னிச் சோதிமா 
மகுடமுஞ்சூஃடிப், பதபுகமசசர்முடிகளாத்சிவப்பப்வவரர்கித்மு 
டூற்தபின்டல பட மிதயமொத்தமிர்த மொழியவாடையே யிரு 

மைநீராஞ்சன மெடுத்தார். நட்த த சட க டட்க கட ட பக வடக க வ உ (௨௫) 

ஒறிறையோடிரட்டை வலம்புரிமிடதீற வொருகருடைமதியென 
திலுத்றக், சகொற்தவரீயுன்பின்போதரமடவார்குழுப்பொரிசிந்தி 

வாழ்த்செடுப்ப, விற்றைநாளெவரும்வாழ்நத வாவென்ன வேழுய 
ரிராசகுஞ்சரமேன், மதிறைரால்வருத்தற்குழ்வரதீதருமன் மைநீ 
தன்மாநரகர்வலம்வற்தரண்,டயச கவ உவ க வடட வடட டட டட ட உட( பகிர்) 

மாநகர்வலமாய் வந் த. சன்குரவரீமலர்டப்பகமுறைமையால்வண 

ங், சோதகரிருச்கையிருந்தபிஞருநாட் கொத்றவனேவல்கை 
க்கொண்டு,பேப்.நரகமொனுமா நியாவரும்வழங்காப் பிறங்கு நீஸ்சர் 
னிடையழிந்த தூ.நகரீமுன்னோரிருந்ததொன் றந்தத்தொன்னகர் 

வைகுமாதுணித்தார்.... அ core p eee டட கடக eee (eq)



தருமட தீதிரரீபட்டாபிஷேசச்சருக்சம். ௨௬௭ 

அங்சண்மாரோலமுருவதுக்கொ டுததந்சாய£தம் பதியின ங்கி 
தீத 0 சங்கண்மாவிமுத: லரங் களைளு நம்வயிரதீதேோயுத ற் சேனை 
LB தரமும், las ுண்மாசுண தீேதோனெண்ண மெத்திசையும் வெ 

ரிப்படவேந்தரைவரும்போய்த் தங்கண்மாதவத்தாத் காண்டவ 
ட்பிரதீசமென்னுமத்தழல்வனமடைந்தார்.. உ (௨௮) 

். போயவண்புகுந்தசபொழு துபைங்கடலும்பூவையும்புய ஓுதேர் 
வடி௨ா, மாயவற்செல்வாதிய்வழியிவ்வர் வாஜ்மதென் ஜொருறி 

ஜேவெய்தி, த சாயகக்கடவுடன்னைமுன்னுதலு நாசர் நாயகனுடனடு 
ங்கி, பயகட்புலன்சள் sol SBC BBO GA னின்றனன் விச்சவ 
Barf. week et ew en cent eee ere tee encase ernenee ne (௨௯) 

அண்ணி 2னரீர்சோருணர்தருஞ்ீட தூலதிபுலவ$ன0 2 நாகீ 

“கத, தண்ணிழினமார் சேகரன்மொழிந்தான் ஹேவரு மனிதரும் 
au, மண்ணினும்புயங்கர்பா தலமு தலா மற்றுள்ளவுலகனு ந் 

காம, வின்ணினுமுவமையிலதெனக்கடிதோர்கியகர AG SEB 
(M10 Gadteveccccetseresaseneeuseteeeserenseetsecseenee eases el iD) 

தேவி 'ஓன்தேலர்யோனியித்பிதத்த இரளின்ஞ் தீ சவாயவரீக் 
ர Dy pg அினுமெல்லெ ்)லகினுமுன்னம்புந்தியாலியற்றிய டரங் 
கள், உாவினுமழகும்பெருமையுந்திருவுமின்பமுமெழுமட warey 
சாவினும்புகலக்கருத்தினு நினைக்க வரியதோர்நலம்பெறச் சடை 
திதா ன், பவ வடட டட படபட ட டட்ட வட பக்ஷி உட ட வடட கடட உட உடட டயட உ உஉ௰ (௬௧) 

மரகதங்கசோமே த£நீ து$ரீசரளம்வைரம்டைடூரிய நீல, மெரிப 
.ணிபுட்பரா்மென் திலத்திற்சாதரமிந்தமாநகரொன்) தரிமுதலிமை 
Cur pana வரும்புசழ்ர் சாராடகம்பொருப்பினையமித் த, தரணி 

யின்சண்ணொன்றமைத்தனவென்றுதபதியர்யாவரும்வியந்தார். 

என்பதியமகு rea) 5 BO) B68 றெண்ணியி நீதன் வெறுக்கவுமிய 

க்கரீ, மன்பதிபொலிவு எதைந்ததென்றிடவு மற்றுளவானவர்பதி 
ஐன், புன்பதியாடுப் போயினயெனவும் புரைய௮ுபுந்தியாற் புவி ' 
மே, னன்பதியி துவொன் நியத்தினானென்று. நாரணாதஇகடுதித்திட 

இ 

ககக கக பப ப ப க பபப பபப பகா பபபபகக் (௬)



Or Wf பாரதம், 

சந் தரரீபதம நீநினகரரீப தமுமிருடொழுதினமெழச்சமை தீத, 
மநீதிராதிகளுமஞ்சமுமதிலுமசரதோரணமணிமறுகுங், கொறி 
தரர் நின்றசோலையுந்தடமுங்கொற்றவன்கோயிலுதோக்கி, 958 

சரிபதியவ்விந்திரன்பெயராலிந்திரப்பிர த்தமென்திட்டான். (௩௪) 
இமையவர்பதியிலுள்ளனயாவமிங்குளவிங்குமந்றுள்ள, வமை 

வறுபொருள்களங்கலவெனுமா ஐமத்தவான் ஜெல்பதியழகைச், 

சபையுறவிர்த் துப்புகழ்வதற்குன் னிற்ச துரீடுகத்த வனுமிமய் தள 

ரூ தமர்களானவிலமுடிய/மோழுடியா சாயிஹுபிலலிலிலா நவில் 

வாம், டவ தத ர க பர்கா கக ௨௨௨(௫ ) 

விதிமறைவி. மித்சா நீ *தசெய்கடவள்ே வஇயரா ர்லமுமொருசார் ர், 
ம்திமுறைத௨ருவமைச்சரிசொ ல்விடையு மன்னவரா ரவ மூ 'மொரு 

சார், நிதிகெழுசெல்வத் தள.௦கபோர்ெ ர3ா" நிறைந்தபேசார் 
வமுமொருசாரீ, டதிதொறுமுழ யர் வினட்பபனெ oe பதை 

கறங்காரீவயுமொருசாரி., “டய உவ வவ உவ வட வட பப டட டஉ௨ (சீரு 

கோரணமஞ் ச ச்சலத்தொ தடிக்கு ந்தோகையாீராடக மொ 
சாரீ, பூர ணப்பைம்பொற்கும்பமுமொளிகூர்  புரமஃவித ச்தீபமு 

மொருசாரீ, வாரணமியுளி சேர்முதனிரைத்த வாகமுஞ்சேனையு 
மொருசார், நாரணன்வனச பதயுகம்பிரியா நலம்பெறுமாதவ 
சொருசார்.,/ 42) 24௨ வட சட வடி கவட விக வ கவட யட வய (௬௭) 

சிற்ப வல்லபதீதின்மயன்முதலுள்ள9ப் வான றபதியரெ ரு 

சார், வெற் அகமருவிவீற்றுவிற்திருக்கும்விஞ்சையர்கன்ன ர ரொ 

ருசா, ரநீபுதவடி.வி னுருப்ப௪(மு சலாமமகுடக் கன்னியரொரு 
சாரீ, பொற்புடையமரரீபதியுமெய்ம€டர தபொழிகரு பொன் 
மலரொருசாரி..,ஃ ஆகவ வகி உ வடக்கி ய வடக க வடட உட (ஹி) 

வரையெலாமடஒலுஞ் சந்தன தீ,சருவு மான்மகநாவியின் ரலழமு 
B, இரை யெலாமுத் தும்பவளவெங்கொடியுஞ்செம்மணிசளு மாக 

திமுக, கரை பெலாம்புன்னைக்காலமுங்கண்ட லடவிபும் கைதைய , 

ங்காடுந, தரையெலாம்பொன்னும்- வெள்ளிபும்ப:பன (வேலிசூழ் 
சாலியுங்கரும்பும்,, உ உட வவட வவட see ane coal tno) ,



் 

திரும்பு தீ திரரீபட்டாபீ வேசச்சருக்கம். Q. Gir ip 

“ஆலையிற்கரும்பின்சண்களிற் தெறித்த வாரமும் வயந்டறத்தடு 

த்ரூ சோலையிநீபயிலுங் கு பிலையுஞ்சுருதிச் சு ஈம்பையு நிலா நி 

பை gti, லேலையிற்குதித்த வாளையேறும்பரீ விபததுகலக்கி 

வெண்டிங்கண்டி மாலையிற்பரவும்வானமீன்கெ டி.போல் வாவியி 

நீ2ீயிசகு.மாமருதம்.....- bocce ceteetes இவக க ட cee cee ee (PL) 

பரிசையிற் தடிமிதொ.றுநிராகொடுத்க பொழ்ரொடியாடையி 

Gti Lp Ya) dy ரிமசைபறக த மன்னமென்றெனாண்க் கடங்கல்வா 

2ம் திமகிகொர்ளை, விர் றைப்ப ௦ற.ப் எ கடு. மய Gawd மீ 

முஞ்சி. 2க௦நிகப்,ிபர்சயப்பநிதணசதத ளட்டொகுட்டுப் 

ட ரப்பூறைப ளிவிட்டகலா,... 242 டவ உவ டட உமம) 

” கமத்றடஞ்செங்கட்கன்னி பர்க்கிற்ீ து காற்தவா ரீலை லு. ப 

Ie, செயத்படுபெ ரூப்பின் சாரலிற்கங்குறீ ஜஹெண்ணில (வெதித 

அழமுரு லியப்பெ மிகுதித் துநீ தாலாகொள ரவிவில ப௮டன்ப 

டி யனசடோரு நயப்புடையன்னச் சேயல்பேென்று உண்டா 
லாலுளமிக நாணும். ss paceeteceees பககக டட டட ககக (௪௨) 

அரிமணிச் உலையின் சலாகையால்வட்ட oT SS WLI HLS ETH 

சந்தோ, 'ஜெரிமலளிக நமைபார் வசனமண்டலதீதி லெமிலுஃட 

Boll pos shade, | ரிமணிக்சகதிசோனளிசகமுன்களித்த வெ 

றியி aPuprem 5 © Moar y புரிமணிக்குழியித் ௮ணையொரமி முலா 

ALM UT Hao susan ur gb. ரத் கப) 

இனதீறினாலுபர்ந் தவித்தாபுரியு மிந்தரப்பிரதீ தய மிரண்டுந, 

ன தீயுறுலுவஊவாறி கேள். பிபாலழகாற் றத் ொன்கியாதென தீ 

துலைகொண, மனதீதினாவி ஐக்கவுயரீந்கதொன்றெ று மண்மி 
ஈபிுத்த ஏமிகவுங்க மன தீறுனாலன் ற ததாமுமோயாருங் சண்ட 

ஏமெட்டதன்றிதுவே. வடடல nee cee cee cee nee ne PF) 

, நிற்க்கமல்லிரும் பச் சம்பொ மைவண்ண டிகழ்த்தியவிரதமே 

நிஃரீப்பட், பிறக்கரும்வனமுமொழிதீதவணமைத்தபெ ரம்ப: 4 
அமீமையும்பெறாமன், மறக்கடுங்களிற்லுச் குபேர வா wage



2 ar பாரதம், 

வடக்கருந்த தநெடுவானிற், ௮அறச்சமோமொயமிசநீ இலெங்கைபும் 
வெருவித்தொகெடந்சமிபுகுத்ததுவே.... ௨ வ (2௫) 

வாவிபும்புறவுஞ்சோலையுமலர்நீ தமலர்களுமணிகளி ar LET LE, 
மேவியெங்கெங்குமயங்கலிற்றதீதம் வேரியும்யாசமுநீ தூதாம், 
பூவினஞ்சரும்பைபமைச்சவண்பமனப்பு து௨ளஞ்சுர ககு.நா டனை 

கீது, மோ விபங்குமித் துப் பூமகன் வடிவை யொப்பனைசெய்க 

வாறொக்கும்,. 2 வவட வ உ வவவக வட படவ வவ வவ உவ soe (Péir) 

பரிபளம அபமுரல்பசத்தொடையத் டபாண்டவரைவுங் கடவ 
ளெரிவலம்புரிதீ_து மூறைநுறைவேட்டலின்னெழி Sor otf லென் 

ன, வரிசையினணுக யுசிமையாலவஸி மயிலையுமன்தலெப்து தின 

Gir py புரிவளை SIME Olen Aryan ada) புரிசைசூழ்புரங்ளு! 9. 
புகுந்தார்... கக ககக ககக ததத கக ததத oes (௪௪) 

| வேறு.] உரங்குடிபுகுந்ததிண்டோ ரூ ரூரிட்டிரன்மு, தலியோரம், 
புர £ருடிபுகுநீ தங்கள் o பொன்னெ யிற் கோயிலெப்டிதீ... 8 
இரங்குடிபுருந் சகல்விச்சிறப்புடைத்தகன்றதெஞ்சா்ஜ், vive veoh 
சரங்குடிபுகாமற்செய்தகடிநகர்சாட்டலுத ன்... vee vee Ped} 

ஈாபுரப்பதற்கேயேந்தநவிரனுவாய்மைவேந்தர்... ட டட 3 

(2காபுர தீ தம்பர்மஞ்சச்கொடியி )னினின் ௮ தங்கண், ஒக்க ௩ உஉட MS 

மாபரதீ ஐள்ளவெல்லை௨வளமனையாவுமாதரி,.. டட பட அ 
நூபுரதீதாரீலவ்நியகலயததோக்குனாரே.. வட உட்க ௪௯) 

அரவின்வெஞ்சுடிம்ககொண்டவலவிர்மணிச்சோதிமேன்பேல். & 
லிரலிவந்தெறித் தட்பச்சைமெம்ரி௨ட்பேறிதராஈ ene ee eb tes og 

விரவி தன்னிரதம்பூண்டவெழுபரிப்பவனவேகமீி... உ அ 

டசவியையையுற்2கொல்புர்வலம்புரிவதென்பார்.. . ௨௨ (டய! 

அருரூடையதத்திவ்வாழ் வாமத்.தகரிலலமெங்கு. வட nee ween a ot 

மிருளாடையிந்திரதீலத்தியன்றசாளரங்கறளொக்கி... vee soe oe 0K 
பருளுடையொத்றைதேமியொருபரித்தேரோன்றத். ..... ௨3 
தெருளுடை தீதிமிரம்டோன் சன்னெநிடோலுமென்டார் (இதி



சீரூபடசீதிரர்பட்டாபிவேசச்சருக்கம். era 

fic iT Lp ஈப்ிபொ நிசண்மிச்சதடமதிற்குடுமிதேரறும், ce ete ee 

குலருறுபி விததல பம்மிபாற்கொடித் துகலசைவுநோக்கி ..... ஆ 
நமரிபுசீககிபூத்தியுப்பா நாயசன்பாரதீதினோமி...... cee cee ow 
மமரீபொரப்பல்பல்லஃயாலழைப்ப தபோலுமென்பார். (ட௨) 

சம்புறுமடிலின் mrs pO ரும்பின்றாப wee ட ஆ 

மசம்பரிமடையின் நூபமவிபெறுமமலில் ப MILIND see ase ceeds 

பிசம்ப வந ஓ, க்குமிசமிசையெழுதனோக்கிப் soe cae 0% 
iti DULG A L968 6 6b SUL Ledaetamn HOT LITH ... | (Gn) 

Sh நிக்கற நிபஞ்செமிமாடத்சணிபு அல்பெரும்பசாசை 4 டக்க டட ஆ 

Lo Ne CoO லெற்விசையுடனெமிதீதமோத soe see eed 
GBs on 6 அங்கொளுமுள்ளமுருடலுஞ்சேச..... உ டட டட 

நடுக்கு அுசன்றவித்ததசரீவழிபாகவென்பாரி.... ae ees (Ge } 

அதையனிரலும்வாசச்சோலையின்பூங்காதோறும்... vee vee K 
வ் 5) 2 5 ங்கஸி (2 22 ௦ 

(றி உற கு ளம டம்கிங்ளை யப க Cae Bree த க ர ce ere 

௫ ரீமண பூளிறிமாமேகலையுடனமரரீமாதுண்ஃஃஃ௰ல ee cee cee Hy 

புகைபுமலரீமென்கூ நீ£த்போலுமாகான்மினென்பார். (டு    

   
   

ஈட்டியமணியும்பொன் னணுமெழில்பெறப்பணிகடோறும்.. ... 
புட்டியசிகரிசாலப்புரிசைவெண்பறத்தைநோக்டுச் ... cee 0 
கோட்டியநகரியென்னாங்குலக்கொடிமன்றலெய்தச்... ... 
சூட்டியஞசூட்டிட்டோலுந் தூங்குமாகாண்மினென்பார் ... (௫௬) 

டணையினம்பலவுமாரீப் டட்டைந்கொடி நிரைத்தசெல்வதீ... 4 
துணைமணிமாடமன்னுந்தோரணவிஇயாவும்,.. ,ஃ ட த 
புணைவன ெருக்கநீடிட்பொழிபுமல்கிழிக்குஞ்சார, உக வித 

(வீணைவரை தமிவட்டோ தும்யா அபோலிலங்குமென்பார்... (௫௭) 

சண்ணுறுபொ ருள்சள்யா @, he ooo Dy 685 Ba arg oe ட விக 
வெண்ணுறுஇ ளைஞசோமிம்யாத௨ குமரரோடும், oe gees coe coed 
Lister ag Cai gain ழ்நரீபலரொடுகை௫கயாங்கண்...ஃ ட்டும் 

ய் ௮அதபதிச்சம்மவி டைலொடுதாருளிஞனே... ௨௨ (ட௮]



௨௪௨, பாரதம், 

கேசவன் மூகலாயுல் ளை ஞரு்ே சண்மைகட்பா,. 59௨௦ ௨௪ படி லே 

வாசவன்முதவினோருமன்னுகம்பதிகள்புக்கா... 2-௨ வக 
சோசைவன்திகரியோச்சியுகயடானுவுக்கு 2மலாந்... .. 3... 4 
சேசவன்ரானும்வையநீதிசைமு ஒததிருத்பாணடான் ௨ (௫௯) 

தாமிமொழிதலைமேற்கொண்ம.9ிளசேயவர்மொ திகள்சேட்டும்... % 
வேம்மொழிவேங்த்தோள்வலிமென் ன்னு நம்பக ஓதிதும் * 
வாய்மொ ஜியதத்தின்சேயுமா தகர்வாழூ.தய ளி... ட ட் லே 

வலாய்மொழிப்படாடலோடோரந்தவாஞாங்கர்வந்தான்... ..- (௬0 } 

இந்தநா.ரசரைட்டோந்றியிருபதம்விளச்வொசச... .. a soleoe & 

சநீதகைருவின் அாபந்தவழ்மணித்தலீசனே ற்றி... bey ee 

வந்தனாவிதியிற்சற்றும்வழுவழவழிபாடெய்9,....- vee ee ய டவ 
பநீதரால்வருமவ்வேநீ துமாஇிவாசவர்களானார்.,..-- உ (47) 

அரமிகுகத்பினாளாமாமியும்வணங்கிறிற்பசி.. வவட ven cork 
சரிசமபதநிப்பாடற்றண்ததைவருசெங்கையோ... .. உ ட eek 
னிருசெவிம்படைவீடாகவெம்பிரானளிக்கப்பெற்தடி: ... ௮ 
பெருமூனியவர்க்கோர்சாலதபெட்டமட்பேசினானே.... எற ௬௨) 

முராரியைஞுராரி தாபிமுளரிவா ழ்முனி யைமுக்கட் டட டட ஆத 
புராரியை நினைதி தழுன்னாட்புரிந்தவான்றவதீதிலிமிக்கோர்... % 
சுராரிகடம்மிற்சுநர்சோபகந்தெ "ஸீஅரைக்கும்? ச்சொல்லே லார் 1.0% 
நராரிகளாக.பண்டநடுங்குதவாழுநாளில்.. உட (கிர) 

வலித்தடம்புய த்சர்மேருவரைக்களோரிதசர்செப்வி தீதுக்... உடல் 
ல்லிதீதமெம்டரிக்தேர்காலாள்களிமதயாவைாயென்றே... vee oe 
செலுகி துரால்வகையதானசேனையோடிருந் : தசெல்கர்,.. டதத 
சலித்நிடநெரிதாள்காறுந் தங்களிலின்பதீ தய்த்தார் .... (௬௪) 

செருவினிலெ௮ருந்தாருஞ்செம்மையுமதமுற்திண்மை .. +++ aR 
யு நுவமுமொருவரானுமுலட்புறாவாமும்லேண்டி.. ௨ல் அ 
வெருவரவமரசொல்லாம்சேலைமயோரோழுக்கப்யாண்,ஃ2ஃ௨ coe ee oie 

Loghe/ Oui or guage ips சீங்சள்வயமுறத்திரியுதாளில், ப டடரஉக (௬௫)




