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மூக விரை. 

காரைக்கா லம்மையார் புராணமானது,ஸ்ரீ சேக்ழொர் நாய 

ஞரா லருளிச்செய்யப்பட்டுள்ள பெரியபுராணத் வளொருபகுதி 

யென்பது அ௮றிஞரெவரு மறியக்டெர்ததே. 

அப்புராணத்திற்குச் சில பண்டிக இரோரமணிகள் உரை 
யெழுதி யிருக்கன்றருர்கள். அறிவினுங் கேள்வியினு மளியனாகய 

யானும், அங்கன யமோருரை எழுதவர்தேனல்லேன். மற்தென் 
னை யெனின் ? ஒரு நான்முகமாகப் பல நாற்களிலுள்ள விஷ 

யார்த்தங்களை யுணா்த்தும் பக்தகக பள், பிராஞ்சுபாஷையிலுள் 

ளனபோலத் தமிழிலுமிருக்கின் நலபென்னும் பேரவாவென்னை த் 
துரப்ப, பத்திரசம பெருக்கெடுத்துச் சொற்சுவை பொருட் 

சுவை முதலியவற்றோடு பொலிவுற்று விளங்கும் அப்புராணத் 

வையே வியாசமாகக்கொண்ட,௮ இலுள்ள வரும்பொருட்களுக்கு 
மேற்கேோளாகப பற்பல ாற்கவில், ஆங்காங்கு அன்ஜோர்களாற் 
கூறப்பட்டமைகது இடக்குஞ் செய்யுட்களிற் சிலவற்றை எடுத் 
அத் தஇரட்வொளனெண்ணினேன். ௮வ்வெண்ணச்தைப் பூர்த்தி 

செய்யவேண்டி; நெகொளாகக் தமிம் நூறகட் பலவற்றிலுஞ் 
சொன்னயம் பொருணய முதலிய வழகு நிரம். மலிகதுகடக்கும் 
அருஞ்செய்யுட்களிற் சிலவற்றை யெடுத்து, இயன்றவரையிற் 

ப. ராணிகர் கருத்தொடு பொருத்தி, ஒரு நூலாகத் தொகுக்க 
லாயினேன். 

அமிழ்தினு மினிய தமிமெனு மடரக்தை மாட்டெனச் குள்ள 

தண்டாக்காதலொன்ே இத்ககைய அசலொன்றைத் தொடங்க 

வற்புறுத்தி, நாலொடுபமயெ சண்ணுணர்வில்லா யானும ஏதோ 

வொன்றை யச்ூட்டு வெளிபடுத்தும் பழியைய மென்மீதிற் 

சுமத்திற்று. இது சமயசசார்பை மேற்கொண்டு தொகுக்கப் 

பட்ட தன்றென்பதற்கு, யான் சைவசமயி யல்லனென்பதே 

போதியசான்றாகும்: 

Dé poms தொகுப்பதற்குச் சீவக௫ிக்தாமணி, லப்பதி 

காரம், மணிமேகலை முதலிய பெருங்காப்பியங்களும், பன்னூற் 

றிரட்டு முதலியனவும் பேரு தவி செய் தமையின், சங்கமருவிய 

தூற்களிற் சற்சிலவிருக்து A pa Sew போன் றமையின்,
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(மணிமேகலை) 

பவ கவல வணிரும்பெறன் மாமணி 64 

பொங்கு இரைக்கடல் விம்க்தோர் போன்று.” 

அவைகளையுணர்க் துவக்கும் பேறற்றுத் மூன்புற்றுக் இடந்த 
தமிழுலகத்தவர்கட்கு? அவைகளை யச்சிட்டு வழங்கு, இன்றி 

பமையா வுபகாரம்புரிக்து! இருசுடர்வடங்கும் வையச்து ளென் 

அஞ் செல்லா நல்லிசை நிறுவிய மகாமகோபாத்தியாயர் உத்தம 

தானபுரம்-ஸ்ரீமத்-வே. சாமிசாதையரவர்கட்கும்,இராமகாதபுரம் 

கனம் - பாண்டித்துளரைத்சேவர் முதலிய தமிழபிமானிகட்கும்? 

ஏனைய பதிப்பாகிரியாகட்கும் யானுமென்னனைய தமிழ் மாண 

வர்களும் எஞ்ஞான்றும் ஈன்றியறிகலுடையவர்களாயிருக்கும் 

கடமை பூண்ட Gar Lo. 

இரு. நாலெழுகச் தொடங்கெதுமுதற் பூர்த்தியாகும்வரை 

யிற் பலவாற்றானு மெனக்குப் பேருதவி புரிச் துவக்த காரைக்கால் 
வித்அவானும், பிராஞ்சு சவர்ண்மெண்டு வித்தியாசாலைத் தமிழ்ப் 

பிரகம பண்டிதருபாகிய ம-௱-௱-ஸ்ரீ - பா. வேங்கடராம தாயு 

டவர்கட்கும், புதுவைக் கவர்ண்மெண்டு வித்தியாசாலைக் தமிழ்ப் 

பண்டிதரும், எனதாப்த ஈண்பருமாகிய ம-ஈ-௱ஈஸ்ரீ - இ. பங்காரு 

பத்தரவர்கட்கும் என்னுடைய வர்தனக்தை ஈன்றியறிவுடன் 

சமர்ப்பிக்ச்றேன். 

மேல்வரு மவையடக்கச் செய்யுட்களிழ் பெரும்புலமை 

வாய்க்த ஆன் மேர்களெல்லாம் தாங்களியற்றிய அாற்களுக்கு எவ் 

வளமீவா தங்களை அரருகராக்கி யவையடச்கங் கூறியிருக்க் 

மையின், ஒன்றுக்கும் பற்றாகவனாகிய யானு மவையடக்கள் 

கூறு மாறெங்கனம் ! எனது இற்றறிவை விளக்குவதோர் மொழி 

குமிழிலெனக்குப் புலப்படாமையின், அவையடக்கங் கூறிலே 

ளெனப் பெரியோரென்னை யிகழ்வோ ! 

சாரைக்கால், 

தம்பி - புருஷோத்தமன்.



No. gt maar செயயிட்கள. No, 
1. திருககுறள 17 36. 
2. சீவக தாமணி ௦1 37. 
3. சிலபபதிகாரம g 38. 
4. மணிமேகலை Io 39. 
5. லகயாபதி , 3 40 
0. குணடலகேக  ., ர 41, 
7. பெரியபுராணம 8 42. 
8. கம்பராமாயணம 54 43. 
9. தேவா£ம 9 44. 

19. இருமநதிரம 3 445. 
Il, நாலடியா£ க உ 20 40. 
12, ஒளமையார சனிபபாடல 6 47. 
13. Lo patel ema oe . 6 45. 
4. திருவிராயா ௨ ற புராண, 54 49. 
15. ரைடதம 8 50 
10, விலலிபுததாரா (வரா பாரதம் 2 51 
17, அரிசசநதிரபுசாணம IS 52 
18, ந௱வெணபா 6 55 
iQ, சாஞ்சிபபுராணம : 17 54 
50. பதித ப்பா ட்டு- முப வரை 1 55 
21 . பொருகராறறுப்படை 2 50. 
22.  படடினபபாலை 3. 58 
23. 2 மதுலாரச்காஞ்டு 2 58 
24, சூளாமணி 1 59 
25, Ly DUG car வெண்பாமாக 1 6௦ 
20 நன் னால 2 01 
27, நலவழி ws 1 62 
28. ரஈனனெறி ve 3 63 
20, ௮றரெறிசசாரம ,, 3 01 
30, இரிகடுசம 4 65 
31, சிறுபஞ்ச மூலம 3 66 
32. தகுமோ ரதரம, r 67 
33. இம்வியபிரபகஈசம ., r 68 
34. சீகாளததிபபுராணம . 2 00 
35. பிரபுலிஙகலீலை ,, as 42 70. 
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அவையடக்கச் செய்யூட் டூடஈட்டு. 

el a Bae 

சீவக்கிந்தா மணி: 

கற்பாறு மிழ்க தமணியுங்கழுவானுவி। டர 

னற்பாலழியுக்ககை வெண் மதிபோனிறைக், து 

Ger Our gh tps கமதறுவும்மதியாற்கமூ௨ விப் 

பொற்பாலிமைக்துக் கொள ந்பாலாபுலமைமிக்கார். 

முக்நீர்ப்பிறக்து பவள த்தொடு சங்குமுத்து 

மத்நீிருவரீக்கும் மெனின்யாரவை நீக்குகிற்பா 

ரிர்நீபவென்சொழ் பழமுகாயினும் கொள்பவன்றே 

ப! ொய்ச்ரீர வல்ஃ.டாபபெ முள ல் விண்புகுதுமென் பார். 

குண்டலகேசி. 

கோய்க்குற்ற மாகதர் மருந்தின் சுவைகோக்கடல்லார் 

திக்குற்ற காதலுடையார் புகைத்தீமை மசீேோக்கார் 

மயாய்க்குற்ற மூன்௮ மனுதகதான புகழ்கூணுவேற்கென் 
வாய்க்குற்ற சொல்லின் வழுவுமவ(ழு வல்லவன் ஹே. 

பெரிய புராணம். 

௮ளவிலாத பெருமையராகிய 

அளவிலாவ்டி யா புகழ்கூறு2கன் 

அளவுகூடவுரைப் பரிதாயினும் 

௮ளவிலாசை துறப்பவறைகுவேன். 

தெரிவரூம் பெருமைத் தருத்தொண்டர்தம் 

டுபாருவரூஞ்சர் பகலலுற்ேன்முற்றப 

பெருகுத்ண் கடலூற்றும் பெருக்சை 

யொருசுண்ங்கனை யொக்குக தகைமைமயன்.
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செப்பலுற்றத பொருளின் சிறப்மினால் 
அப்பொருட் குரையாவரும் கொள்வ.ரால் 
இப்பொருட்கென்னுரை இறிதாயினு 
மெய்ப்பொருட்குரியார் கொள்வர்மேன் மையால் 

அருளினீர்மைக் இருத்தொண்டறிவருக்் 
தெருளினீரிதுசெப்ட கற்காமெனின் 
வெருளின்மெய்ம் மொழதிவானிழல்கூ றிய 
பொருளினாகுமெனப் புகல்வாமன் ஹே. 

வில்லிபுக் தாராம்வார் மகாபாரதம். 

கன்னபாக மெய்களிப்பதோரளப்பிளொல்சதைமுணன் 
சொணன்னபாவலன் அகளனுசுகன்றிருத்தாதை 
யன்னபாரகர்தன்னை யோரறகிவிலே னுரைப்ப 
தென்னபாவமற் ஜறென்னை யின் றென் சொலாதுலகே. 

மண்ணிலாரணநிகரென வியாதனார்வகுத்த 

வெண்ணிலா நெடுங்காதையையானறிக்தியம்பல் 
விண்ணிலா தவன் விளங்குரீ டெல்லையையூமன் 

கேட்டலுங் சகாண்டலுல் கடுக்கும். சண்ணிலாதவன் 

முூன்சொலாகூய சொல்லெலா முூழுதுணரமுனிவன் 

றன் சொலாகிய மாப்பெருங்காப்பியக் தன்னைத் 

சதென்சொலானுரை செய்தலிற்செழுஞ் சுவையில்லாப் 
புன்சொலாயினும் பொறுத் தருள் புரிவரே புலவோர். 

முன்னுமாமறை முனிவருக்சேவரும் பிறரும் 

பன்னுமாமெொ ஜிப் பாரதப்பெருமையும் பாரேன் 

மன்னுமாதவன் சரிசமு. மிடை யிடைவழங்கு 

மென்னுமாசையால் யாணுமீதி யம்புகற்திசைக்தேன். 

திருவிளையாடற் புராணம்: 

நாயகன் கவிக்குங்குற்ற சாட்டிய சகழகமாக்தர் 
மேயவக் தலத்தினோர்க்கென் வெள்ளறிவுரையிற்குத்த 
மாயுமாறரிசன் றேனுநீர் பிரித்தன்னமுண்்ணுர் 
அதயதீம்பால்போற்கொள்க சுக்கரன் சரித் சன்னை.
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'கவைக்கொழுச் தழனாச் சவை௪ண்டி வூனிமையோர் 
சுவைக்கவின்னமுதாயின துளக்கமில் சான்மோ 

ரவைக்களம் புகுக்தினிய வாயால வாயுடையார் 
செவிக்களம் பகுக்தேவுவசிரியனேன் பனுவல். 

பாயவாரி யுண்டுவர் கெடுக் தூல கெலாம்பருக த் 

தூயவாக்கிய காரெளச் சொற்பொரு டெனளிச் 2தா 
சாயகேள் வியர். துகளும் கால வாயுடைய 

சாயனூர்க் Hoh arses ஈலமிலேன் புன்சொல். 

அல்லை தல்லை யீிேதெனெமஹைகளுமண்மைச் 

சொல்லினாறத்றுதித்திளைக் கூமிச்சு் கரனாடற் 

கெல்லையாகுமோ வென்னுரை யென்செய்கோவிதனைச் 

சொல்லஓுவேனெனு மாசையென் சொல்வதி சேகளா. 

காஞ்சிப்புராணம். 

இழிக்ச சொற்பணர்சக்தெளியமீன னியம்பியகவியுவ் 
கஹதித்கவை வகையிலக்கணவழுவுக்குக் காட்டாப் 
பதிச்திடா தெடுக்காளுவர்பல்வகைச் சுவையுங் 

கொதித்த காவினராகய வழுக்தபுகுண த்தோர். 

எழுத்துப் போலியு மெழுகு கெனெவாளுவரது போற் 
புழுத்கரா யினேன் பிதற்றியசெய்யட்போலியையும் 

பழுத்குகேள்வியோர் கைக்கொள்வரென்பனுபற்றி 
விழுச்ககாணிமேன்சிவசகதைவிளம்புகல் சைர்தேண். 

கெறிவமாவுமை பூசனை போனெறி 9 pipsS er 

னெறிதருங் கலுங்கைக் கொளுக்கச்ி யெம்பெருமாத் 

கறிவின் மேலவர்காப்பியப்பனுவல்போலறிவின் 
குறி.பிலன் கவிப்புன் சொலுங்கொள்வது வழக்கால். 

கம்பராமாயணம்: 

ஓசை பெற்றுயர் பாற்கட ஓற்றரொரூ 

LAGE LPM MAY GSH! புக்கென 

Boor 11 P/O) wen pu gi pS por top Ds 
காதில் கொத்றத் இராமன் BO Bus SIT,
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கொய்தி னொய்யசொன் gy 5 gi pS pm Glen Gm 

வைதவைவின்் மராமர '2மழ்தொரை 
எய்த வெய்தவற் கெய்திய மாக்குதை 

செய்த செய்தவன் சொன்னின் ந தேயத்தே. 

வைய மெண்சனை யிகழவு மாசெனக் 

செய்தகவும் மிதியம் புவதியாதெனில் 

பொய்யில் ரீகள்விப புலமையி னா புகல் 

கெய்வ மாக்கவி பாட்டு கெரிக்க சவ. 

துறையடுத்த விருத்தத் தொசைக் கவிச் 

குறையடுத்த செவிகளுக் காதில் யாழ் 

ஈறையடுத்த வசுண நன்மாச் செவிப் 

பழறையடுத்தது போமென் பாவரோ. 

முத்தமிழ்க் துறையின் peo mG wre 

உத்தமக் கவிகட் கொன்றுணர்த் துவென் 

பித்தர் சொன்னவும் பேதையர் சொன்னவும் 

பத்தர் சொன்னவும் பன்னப் பெறுபவோ. 

அறையு மாடாங்கும்மடப் பிள்ளைகள் 

தறையிற் இறிடிற்றச் ௪ருங் காய்வ2ரா 

இறையு ஞான மிலாதவென் புன்கவி 

மூறையி ஞூலுணர்ர் காரு முனிவரோ. 

தேம்பாவணி. 

முறையடுக்கருறரை?லாருண் மூழ்கிய வுவபபிலன்ன 

அறையடுக்தள்ளியுண்ணுக் ௮அணிவிலானென்னை 8 15 1 BD 

குறையெடுத்தனை யென்றன்னார் கொடுஞ்செக் அருக்கனன் ரோ 

பறையெடுத் துலகங் சேட்பப் பழித்தெனை ஈகைக்கனன்றோ. 

வண்டமிழினிதகிற் கேட்டமடக் இளிளெற்றும் புற்சொற் 

கொண்டுமிழ்ர் அரைப்ப தாலோர்குறையெனக் கேளார்கொல்லோ 

வுண்டமிழ்அமிழ்ச் தாடஒன்ன வுலகொருங் காரல் வாள்செகன்ன 

பண்டமிழ் அண்டியான் புற்வாவொசுசுக்கச் கேட்பார்,
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QU இய ஈசையானானும் வரைக் தவைவரைக்து காட்டத் 

இருக் திய தமிழ்ச்சொல்லில்லாற் செவீபபுலன்கைப்ப ஈல்3லார் 

பொருக்திய குறைகணோக்கிற்பணர்க்த பட்கலத்தைப்பாரா 

தருக்திய வமுதுஈன்றேலருத்தியோடருச் தல் செய்வார். 

பிரபுலிங்க லீலை. 

அடலுஅமல்லமனசிய சொடு 

படுதலினயந்து பாராட்டமம பன்முறை 

மடனிகு முலகமென் மொழியை UG HIALTS 

கடலிலு மூழ்குவர் காலமொன் றின. 

அரிச்சந்தா புராணம்: 

நீர்கொள்வார் பர்லோடு 'சேருற்றாற் பதர்கொள்வார் கெல்லோ 
டுற்றால் 

நார்கொள்வார் பூவுற்றாுல் வேர்கொள்வார இற் இறிது ஈறையுண் 
டாயின் 

சீர்கொள்வார் புன்சொல்லுஞ் செஞ்சொல்லுஞ் செர்ர்தொன் றிற் 
சேராப்புன்சொல் 

யார்கொள்வா மென்பது சற்றறியாமற் சறி3யனா வசைக்கன் 
றன. 

புருடனார்க் கேக் இழையார் பொருளரைபபதெனப் பிறாதம் 
பாரு Sor Gover apis 

இருடனார் மமலவருக்கற முரைப்பதெனிச் சிறிய கெள்கு துள் 
ளிக் [குக் 

கருடனார்க்குப் பறவைகற்பிப்ப கெனவனர்கங் கண்ணுளார்க் 

குருடனார் வதிகாட்டலெனப் பெரியோர்முன் சிறியன் கூற 

அழற்ேன். 

தண்டலையார் சதகம். 

வள்ளுவர் நரலாஇபல நாலிலுளவரும் பொருளை வண்மையாக 

வுள்ள படி தெரிக் அணர்ச் த பெரியவர்கண் முன்னானு மொருவுண் 
போலப்
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பள்ளமுது Baw@b பரவுபழமொழி விளக்கம் பரிர்துகூறல் 

அவள்ளைமதியினன் கொல்லக் தெருவதனி லூிவிற்கும் வினைய 

தாமே, 

சைவ சமயநெறி. 

திக னொாக்காற்றாமிர ஈ இீருமுயிர்க் இர் தாலி 

Or me செொபல்லாய்சதவ/ சோக்கார். 

நளவெண்பா. 

வெஈதஅகண் வேழக்கை வேரிக்கமலததின் 

தரதுவினாற்கடடச சமைவதொக்கும-பைந்தொடையில் 

தன்பாடுக தார் ஈளன்றன் றெய்வத் திருக்கதையை 
யான்பாடலுற்றவிது. 

குசேலோ பாக்கியானம் 

சனை சடன் மூகலைப பார்கதெ னீருவரைக் 

ஈக ிபபிமன்னுபிர்க கெலாமினிதாப। 

னை யெனக் கேளாதெனினுபம 

முகிலே புரியுமென் செய்யுளின் புகரை 

நினை வரு முழுதாலுண/ஈகவரகற்றி 

கில சிலுக்கனிதாக்கு 

வனையரையான் ob wt Bone By op 

if துட Aa Bio வர்க்கியல் Crs, 

திருக்குற்றுல் புராணம். 

புகழ்தரு மறைக்கு லான் டார்ச் ன பு ரத்தின்மேன்பை 

நிகழ்த ரநிகழ்த் தவக் லை நீகொலென் றெனது கெஞ்சே 

யிசம்சாவெமுசதரானு ரிரசையும் தினம்போரா திக DE BOT ty ப 
யகழ்தா சாணச்?21ற்ற தாசையே வென்றதம்மா,
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ஒளவையார். 

கல்லார்பிறர்குற்றகாடார் ஈலக்தெரிந்து 
கல்லார்பிதாகுற்ற சாண்பரோ--- அல்லாத 

வென்போல்வாரென்னை யிகழ்வரோ வென்கவிக்குப் 

பின்பாரோ சொல்வார் பிழை. 

சீறா புராணம். 

படி.த்தலத்தெழுகடல் HEN Heo ww 
வெடுத்துவிசிய சண்டமாருதத் இனுக்கெ திம 
மிடித்தகொர்த சற்றெறும்பொரு மூச்சுவிட்டதுமிபால் 
வடிச்தசெர்தமிழ்ப் புலவாமுனியான் சொலுமாதே. 

அடியடி த்தொரும் வழுவலால் விதவிலக்கிமியன் 
படி.படித்தசெஞ்் சொற்புலவோர் மூனம். பகர்தல் 

இடியிடித்திமாரவாரத் இனுக்கெதிோர் 
கொடிகொடிப்பது போலுமொத்திருக் த Gl go am Bev. 

கந்தபுராணம். 

ஆன சொற்றமிழ் வல்ல வறிஞர்முண் 
யானுமிக்கதை கூற௮ுதற்கெண்ணுதல் 

வானக த்தெழும்வான் கதியமோன்புடை 

மீனிமைப்ப விரும்பிய போலுமால். 

குற்றமே தெரிவார் கு௮மாமுனி 

சொற்றபாவினு மோர்குறை சொல்வராற் 
சற்றிலாவென் கவிவழுவாயினு 

முற்றுகாடிவல்லோ ருய்த்துவைக்கவே. 

நி.தி_நால்: 

வெயிலினைச் சோதிசெய்வான் விளக்கிடல் போலுஙக்காகங் 

கூயிலினுக் இசையுணர்த்தும் கொள்கையே போலுஈட்ட 

மயிலினுக் குணர்த்துங் சானவாரண மெனவும்யாவும் 

பயிலுல இற்குநீதி பகரயான் penta HS pene.
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பானுவின் ச திரையுண்ட பளிங்ககொளி செய்தல்போலும் 
aur gpa rs கொண்டல்பெய்யு மழையினை த் தழஜையிற்றுங்கத் 
தானும்பெய் தருவை மீபா லுக் SUG) wr ca மூன்றுமாராய்ச் 

தானுவார் கவிசொல் 2வார் முன்ன நிகி£லன் பாடனுற்மேேன். 

முூடவமீ.ர யாடவக தர் முன்னின்று பார்த்துவக்குத் 
தடமொு மூகர் பாடசசெவிடர் கட்டஇ சயிக்கக் 
கடலுல இனிற்கண் டென்னக் கனவினுங்கலையைக் மதுரா 

மடமை இயனுலககிீதி வகுத்துக் துணிக் 2 ௫ன் மபண் 6D) 

பயன்கொள் மீவார கலை ஈல்கும ர வுருவிலதென் ரா 

வியன்சனைவளைவு மீகாக்கார் விராச் ததிங்களி படிப்போர் 
கயங்கொள்சேறககல்றிக்சண்ணீர்சைக் கொள்வாளொன்ன மாலி 

« . ச . 7௩% . 
னயங்கொள்வதன்றிப் ரவினவையைமகாக்கார் மேலோ 

பவேலைவாயுண்ட. Fon Sioa Gh Ais BH dp in FB yj 
. ச 14] ° ச. ர் . காலிடைக் கொண்ட Fool BH Loot uss BT OA OVAL 

பாலாகற்றவையாசான்பாற்பகாவர் WIT spp ௮ணர்க்த 

எீலர்பாற்கற்ற கன்னோர் செவியற ஈவின்றேனம்மா 
G) ச உர 5 எரு மி GQ . ட 

வழுவொதிக் தாளன் மேலோர்வழசகெனலாலீ நதாலைத் 
தழமுவுமினெனவன் மினொாமாக்தாழ்ர் இடன்மிகை FC wire 7 
O sirup Bu ப்பினு மாசொன்் மே தூறு வரவமளாவாளாஈ 

ny . . . . arip ST 5 «oP mM C11 Bovew யாதலின் மெளன 1B GBT (y BV. 

வதையை அடை —



சிறப்புப்பாயிரம், 

ee renee 0 aS aoe .   

பு அவை விக் அவான், 

(௦கா-௭-£-ஸ்ரீ பு. அ. பெரியசாமிப்பிள்ளை 

அவர்கள இயற்றிய 

நேரிசை ஆசிரியப்பா, 

சேேன்மலர்ப் பொகூட்டுி ஈசரணமுகப் புத்தேள் 

படைதக்தவிவ் வலகயல் பரனரு உண்ணும் 

சேக்கிமார் பெருமான மிருவாம் மலர்சச 

புகழும் பெரியர் புரணக் கொன்று 

வை கச ரைக்கச லமமையாச் புரசசணச் 

flor தரவசச் காண்கொண் டதசக்கே 

பரும்பெொரு ஸஷரைக்குமிப் பாங்காங் aap Buy 

LD dD sD p BIGQAIRTLI பலதா WS apr 

ளருகிக் கிடக்கு மருஞ்செயுள் பலவு 

மூவமை கெரடுத்து Ouray on Daz Hs gies 

பல நால் களினும் பழகய வ.மிவையிவ்” 

வொருகிது நாலே கருமெனக் கருதி 

யச்௪ட் ௨ருனின னன்னவ ஸியாசெணில் 

கடலெடுத் தெறியுங் கூடவலை முத்த 

மதறுகெலா கிறைக்து மடவார் கடக்கப் 

பருக்கைக் கற்போ oO 15 BO GH சிவப்பும் 

pga war பொருஅ௮ கஞ்சி யொதுங்கு 

LD FICO Uf, அம்பொழில் புதுவையம் பதியான 

சாற்றரு மவோக்காக் தம்பிப் பின்ளையு 

மெய்ம்மை சேர்கம்பி னம்மணி யம்மையு 

மிழைதகவக கடவி லெழுகக சக் இரண்
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மழையென வழங்குஞ் செழுமலர்க் கரத்தான் 
.சொஞ்சுப் பரடையிற் பெரிதும் வல்லவ 

aru pO sar Garage சமிழெனப் பநிமோ 
TT (PEL. WS Gyr மூழ்யை புலவன் 
பற்பல பாடை பயின்ற காவலன் 

அன்புஞ் சாக் தழு மருளு மீகையு 

மென்பன வோருரு வெடுச்செனப் பொலிவோன் 

புருஷோக் தமனெனப் புகலொரு பெயர்க்குச் 
தக்கசம் குணங்கள் சார்ச் இடப் பெம்ரோன் 

மிக்க*“ஓப் பிசியே தக்கா தெமி''பெனுக் 

இத்கர் பெற்றுக் இகழும் பெராுமையான் 

நலமரர் புதுவை ஈகர்ச் கொலேம் கல்வே 

Ara gs சரகச் சிமக்குஞ் மான 

year IO மென்பாம் பொன்போ லன்பன் 

தம்பியென்னுக தனிப்பெய Cara Cor 

யன்னவன் மனக்கு மன்னுமிவ் வலக 

மென்னகைம் மா றிங் கிழைக்தடு மம்ம 

ONT PRE வன்னோன் மனைவிமக் களுடன் 

மங்கல மசக வசழம்குக மன்னோ. 

  

பு.அவைக் கவர்ன் மெண்ட் காலேல் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

மகா-௱-௱-ஸ்ரீ எ- பங்காருப்பத்தரவர்கள் 

இயற்றிய 

me 

  

ஆசிரி யப்பா, 

உலகெலா மெண்ன வொருவ னடியெடுத் 

துதவிடப் பெற்றவ் வள்கம னருளாற் 
சேக்கிழார் பெருமான் நிருவாய் மலர்க்த 

புசைதபு பெரியர் புரணக் கொன்று 

மிச்கெ.தில் Ou WET OIEET லமமையசச்
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புசசணசக் கணக்குப் பொருக்து மிடகச்சொஙறுஞ்் 

செசற்சகவை பொருட்சுவை துகதைக்கம கூறப் 

LIT GOW DB sot UTIs கிடக்கு 

மருஞ்செயுன் பம்பல வாங்கரங் கெடுகச்சே 

புவமை கொடுத்து முரைக்குறிப் பெழுஇயு 
மணிகச மைக்கா லம்மையசர் புசாண 

வரும்பெொரு ஞவமைச் செய்யமுட் ட ரட்டென 

வொருநுர ஜொொரகுகச்சகை முளக்கணி வதனா 
னச்சிட் லெகி ஆக் கருஸின ணசம்ம 

அன்னவ ணியாசெணி னஸலைசூ௮ன் கேண்மேோச 

கடலொரு புடையிணி௰ கல்லெணக் கறங்கக் 

தடம்பண யொருபுடை மிடம்பட வடுத் துப் 

பெசக்மேர் புனைச்கென வற்று வர 

வளக் இரு மருங்கு மலச்க்து வயங்கப் 

பீகிபெம வசூத்க மாடமலி மறுகின் 

எசலின்மிகப் படைக்க பெொதில்ளும் புதுவைப் 

பதுக்க ணலிஞர் மிக்க வாம்வேசண் 

பெரும்புகம் பூண்டு பிறங்கு மவோக்காதக் 

கம்பிப் பின்னை gas Boh » ரோன் மியிப் 

பெருங்குணக் ரூன்மைப் பெறம்கவன் உக்க 
வென்னோத் ரூன்சகொ லென்னோகம் முன்கெொொ 

லெகப்புவி யெடு த்தெடுத் இயம்பிட கின்டுவன் 

மெய்ம்மை பெருமை மேன்மை ய௨உக்க 

மன்புகண் னோேட்ட மசஇய வாகப் 

பொருக்துசம் குணத்தால் புருஷேோச னீ கமனெனப் 

பகரும் பாக்கியம் படைதக கவ ணம்ம 

கன்னைப் போலவே மன்ணிய பிறருவ் 
ககைகடன் மூழ்கிக் SBN SAD urs Hs 

கங்கணங்் கட்டிய கருணைக் சூண்டும் 

சிறங்கு மிணிய பி.ரரஞ்சுப் பசடையில 

வரம்பு கல்வி கிரம்பப் பெற்றவன் 

அமிதழ்கினு மிணிக்குச் ud spew stud gp
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மிலக்கிய விலக்கணா மலக்கறப் பயின்றோன் 

கற்றவர் புகழுங் கல்விச் கனஞ்௫ுயம் 

Soot gr 1 udp சகஸிக்குஞ் சயம் 

UCrTU Brow UD s&s Hbow gsr 

குூணரைமெலச மோருருக் கெரண்டெஸனப் பொலிவேசன் 

பொன்னே யன்ன வென்னரு ச௪ண்பன் 

தக்க ““ஓப்பிசயே கர்கா கெமி'” Out ao 

Cine. WOU மிட்ட விழுமிய Fa reer 

கிலவம் புதுவைக் கலவைச் ச சலேஜஷ் 

இசெக்கே சென்னக் இகழ்க் இடுஞ் செம்மல் 

தக்கோர் புகழும் சம்பி யென்னு 

மெகிதபெயச் கொண்ட விருக்கவக் கோனே 

பண்ணனுூல் கையும் பபின்ட வறிவை 

Fé pr லெரனமேே யினிது தருகவின் 

செக்குமிழ் படில்வோர் சரகம் கொள்வசால் 

ஆதவினதக்கு கன்றி யறியக் 

காசினி யென்றுங் உடமை பண்ட கால் 

வரிய வண்ணோன் மனைவி மக்கண் 

வசதி வாழி.ய வாசுதிய மண்ணோ, 

காரைக்கால் கவாண்மெண்ட் பாடசாலைத் 

தமிழ்ப் பிரதம பண்டிதர் 

கா -ஈ-௱ - ஹீ. பா-வேங்கடராம காயு 

அ வர்கள் இயற்றிய 

கிலமண்டில oar AM ascii, 

ஏரார் பசக்கேசட் டி.லகுறு செங்கேழ் 

வசசர் ச சமென் வள்ளை யங் அகரடிமிசைப் 

பாய்கவி௰் பம்புறும் பவளக் கரடெனா 

ஏய்வக அண்டா கெண்டிசை போர்ப்பப்
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பு அுமணவ் கமழ்க்து பொங்கொரு மேடி. 

ம௰துகர முரலுமொண் வன௫ப் பொருட்டிடைத் 

இருமக ஸணிலங்குச் கெய்வகசப் பெசய்கையவ் 

கரைவயில் கங்ளுல் ௧ இரவ௰ கெசதுவ்கக் 

கூடிபுஞும் கெண்ணக் சூஷிரச்சிம் oy sire 

GO) aT oot. BOP Bh O LNG CG grip iG Bipre 

தண்டலை wdaor? » & தொண்டெசடி. மகஹிச் 

பண்டெொடர் பாடவின் வண்டல் பயிலவக் 

கோட்டிடை மிருக்துவசம் ௪ குயிலெலரஞ் 

சேட்டினம் பல்லவச செங்க ௫7 tr Vals 

Car giGe BT பூஇச்க்குக் கொமபனணார் கரண்மரைபப் 

போ தஇன்வசய் ீஹ்வமு.ம் பொற்பசச் மாண்பு 

ut) oor G) sor sar விளங்குசெம் சோசியம் மணிச் 

கன்னணாரக் கூ ரனலவ் சேட்டுமற் ஜெய். துவசன 

அனசவிடை ூஹ்கியேச சருகச்சவ மியம்மிசன் 

முணமுவக கச்ச்சணனை வூிபடு மரம ணுஞூ 

சவியஅு பொகுக்கிச் சார்வு மே.இசெய்க் 

ud soar மிஇப்பச் கொப்புனிக் செருகறாுக் 

CETOOTS BTAIWN TE HMONG ares Lyra eipT 

STOR BT ON aye ஈவினக செணன்ப 

DF BME wore sash & BOAar 

us BCE mows tub) & a a FY 
Loh & a Bow sayin Our a சம்மையசச் 

கணிபுகம் வனக் தேரச க ற்பெரும் L{ aT GOOF B 

DIATE சூனன வற்பு.கப் பொருட்கெலரம் 

பாங்கரச் வன்னவப் ப. ணுவன மு குலவசச் 

பனனாரம் கடலுட் பாக் து இடக்கண் 

மினண்ணார கிக்கில மே௰்கோ னெல்லரக் 

துர். இச் கொடுக்கனன் அலங்குநாற் பூலவேசச் 

மரீ. இச sah DOD wr auar sr ap) gor 

வீங்குகீர்ப் பிறம்வறு மென்சேல் கைகையம் 

ங்கும் பரரகப் பெசடிமேய் பொழுது Sf
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தசம்பலம் பசுமுகை யசைதலிற் சாரையாம் 

பாம்பின் மலையெனப் பசக்துகன் னாரிடைப் 

பெசன்னார் புரிசைப் புதுவையம பதியுளா 

ஸண்னா வலசெலச கவிலுறு சீர்ததியான் 

விண்மணி யாகும் வெ.யிலவன் போன்றொஸிர் 

வெண்மணி யென்னுமோர் விரிபுகழக் குலத் தளசன் 

BOD yp குவளையச் தொ டையல்சேர் மார்பினான் 

*மபிப் பின்னைபின் சவக்டினி துரகச்சகோன் 

சற்குண சிகாமணி gi) yp sey FU EC germs 

விம்பனன் வேறுள கலையினும் விசகரணன் 

மக்தர கிரியெனு மணிகெடுச் தேோளூறடைச் 

சுந்கரன் மிருமுகம் தோய்வு விலாசன் 

மன்னுமா கிதியுளான் மன்னுபே ரூமிசெலாக் 
sor oi Cura sb pur bY) புருஷோக் 

சமனெனுச் தம்பிப் பின்ரையரம 

எமதுகண் மணியெனு மிருக்தககை யோனே, 

  

பு. துவை-ஸ்ரீ சுவேதப துமாசான அக ரசாலைக்கதிபர் 

ம-௱-௱-ஸ்ரீ ீமிவாச ௮) நுமுகம்பின் ளே 

யவாகள் இ ந்றிய 

சேரிசை வெண் பாக்கள். 

பொன்மருவு இன்ற புது வையி...7ம் றமபியென [ பன் 

மன்பெயர்கெரண் டேோன்மகவ। வக்துதிக்கோ-.-னென்னன் 

ற்க்ைய மி வேசுகயன் றன்ன ௮ தென்னுஞ்செரன் 
னக்தாவணங்காத்கா னால், (2) 

WEB DED SS BT Oo ம தவியியன்றக்தை 

யென்னோம்முன் கொல்லென் BUG சொல்லைச் -௪கம கணித் 

பொன்ரும ணின்மிடற்காப் போக்த மூயல்வனக் த 

கன்றுற்.றி னான்கணிவி னால், (2)
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os HGur ae oar at Gori 2௨ டேப்சான்சை 
DF DOF Cont iy sip Cas mE » —F BOT Tar 

வாச்கழகதக் தாசானா மன்ணிஞன் Mss So uesGur 

லோர்மகிப் போன்றோ லுற்று, (3) 

இத்சகையன் மிக்க வினியதமிழ் நாற்பலவரய்க் 

துத்தமகா லம்போக்கு வோன்றெயவ..-பதுஇயிக 

வள்ளான் புருஷோசகீ சமனென் அரைபெயரைக் 
கொள்வோனண் பன்பெரியர்க்கு. (4) 

கரரைக்கா லம்மை கரு சமும்பு ராணதமின் 

சசைவினக் கப்பலநா சேடி யே சகேசையுறு 

பாவனக்தஞ் சேர்க துப் DUD FBT WTF BAH (5) 

யாவருஞ்செசல OWT BT Sr Hy 0587 னாம், 

காரைக்கால் கவர்ண் பெண்ட் பாடசாலைத் தமிழ்ப் 

பண்டிதர் ம-எ ॥-ஸ்ரீ பாத்றுவேல் முதலியார் 

அவர்கள இய லு மிய J 

ஏ ண்ீர்க்கழிகெடி லட ஆ Pus al (th D BW. 

உலகுபுகம் புதுவைசக MICH orrar 

நூயச்குூலக இம் மம்பிகளக் தூகுக்க கோனண்றல் 

அலகிலகட் குணழடையா னணிகா ரைககச 

லம்மையசர் புரணக்,கி லரும்பொ ருட்குப் 

பலகலையாரய்க் தருஞ்செய்யுள் பலமே௰் கோளா௱ப் 

பகர்க்சச்சிட் லலேகினுக்குப் பரிக்ச ஸிச்தான் 

புலவர்கள் செரற் கொடையுடை யான் கலைவிசோதன் 

புருஷோசக்ச மச தம்பிப் புலவன் மண்ணோ.



8 

காரைக்கால் - கவர்ன்் மெண்டு பன்னவன் 

பாடசாலைத்திசெக்தேர் சீமக் ஆ. இயாகராஜ் Busi 

அவர்கள் இயற்றிய 

எண் டர விருத்தம். 

மூமணக்காம் பொழறில்களெலாம் புயன்மணக்கும் பு.துவா 

புரிமணக்குக் தம்பிழுயனும் புகழூமணக்கும் புலவன் 

பரமணக்குக் சமிழக்கீலையசம் பசவையினுட் படிக து 

பயன்மணக்கு மருஞ்செய்யுள் பலவெடுக்துக் காட்டி. 

ஆமணக்குங கரசைக்கா லம்மைபுரச ணத LF) 

னரும்பொருளை ஈணிவினக்கி யச்சிட்டே பரச கான் 

மாமனாக்கு மதுபடிக்க வாய்மணாக்குக் கேட்க 

WB pt BOG BEF சேவிமணக்கு பணக்குங்கை மன்னோ 

௪றப்புப்பாயிரம் 

Cp 6B 291. 

AAS



இருத்தொண்டர் புராணமென்லும் 

பெரியபுராண ம். 

முதற்காண்டம் 

௫ 

இருநின்ற சருக்கம், 

காரைக்காலம்மையார் புராணம் 

ஒரபோத கோச்சகக்கலிப்பா. 

£ மானமிகுதருமத்தின் வழிசின்று வாய்மையினி 

அரனமில்சீர்ப் பெருவணிகர்குடி துவன் றி யோங்குபதி 

கூனல்வளை இியைசுமக்து கொண்டேறி மண்டுகழிக் 

காரனன்மிசை யுலவுவளம் பெருகுதிருக் சாரைக்கால், 

“கொண் டக” மொன்று பாட மிபதமுண்டு. 

இப்பாட்டில் ஆசிரியர் தலந்தி “ஒங்தபதியே. ற வீசேடித்ததானது,. 

“* தண்ணீிருங் காவிரியே தார்மிவு துளு சச முன 

மண்ணாவறுஞ் சோழ மண்டல 2ம--பெபெக்ணாவு 

ளம்பொற் சிலம்பி யரவிரதத் தாளணியுஞ், 

செம்பொற் இல மிப சிலம்பு.” 

என்ற ஒளவையார் தஇிருவாக்கில் மண்ணாவதுஞ் சோழமண்டலமே 

யென்று இறப்பிச்சப்பட்ட சோழகாட்டின் ஈண் உளளதனாற்போஜும். 

<e உ ட 2 . ச சு ௨99 ந . 

QU GT LD பருகு கருக்காறைக "TM பவனற்மையான 

மணிமேகலை. 

அமர முனிவன கத்தியன் நனாது 

கரகங் கவிழ்ந்த காவிரிப் பாவை
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கோனிலை இரிர்அ கோடை நீடினுச் 

தானிலை திரியாத் கண்டமிழ்ப் பாவை. 

யாயகாவிரியாறே மீண்டு ௮ரசலாறெனப் பாய்ச்து பெருவளப்பக் தரு 
தலைக்கொண்டு இங்கனம் உரைத்தார்போலும் ஆரியர், சாவிரிஈ தியின் 

வளத்தைப் பின்வருஞ் செய்யுட்களாலறிக, 

பத்துப்பாட்டு. 

பொருநராற்றுப்படை 

: எல்லைதருஈன்பல்கதிர் பரப்பக் 

குல்லை கரியவுங் கோடெரிறைப்பவு 

மருவி மாமலை நிழத்தவு மற்றச் 

கருவி வானங் சடற்கோண் மறப்பவும் 
பெருவற னாகிய பண்பில் கால்யு 
நறையு ஈரந்தமு மகிலுமாரமுக் 
துறைதுறை தோறும் பொறையுயிர் த் தொழுக 

நூரைத்தலைச் குரைபபுனல் வரைப்பகம் புருதொறும் 

புனலாடு மகளிர் கதுமெனக் குடையக் 

கூனிக் குயத்தின் வாய்நெல் லரிந்து 

சூடு கோடாகப் பிறக்கசொடொறுகி 
குன்றெனக்குவைஇய குன்ருக் முப்பை 

கடுச்தெற்று மூடையி னிடங்கெடக் டெக்குஞ் 

சாலி நெல்லின் இறைகொள் '2வலி 

யாயிரம் விளையுட்டாகக் 

காவிரி புரக்குகாடு. 

பட்டின ப்பாலை, 

வசையில்புகழ் வயக்குவெண்் சீன் 

திசைதிரிர்து தெற்கேடனு் 

தற்பாடிய தளியுணவிற் 

புட்டேம்பப் புயன் மாறி
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வான்பொய்ப்பினுக தான்பொய்யா 

மலைத் தலைய கடற்காவிரி 

புனல்பர்ர்து பொன்கொழிக்கும் 

விளைவரு வியன் கழனி. 

*பெருவணிசர் குடி. துவன்றி! யோங்குபது!' என்று வாணிபத்துக் 

குரியவர்களான வை௫யர்களை விதந்து கூறியவாற்றான் ௮து இக்காலத்தி 

விருட்பதுபோலவே மூற்காலச்தும் வாணிபத்திற் AntAgts தென்பதும 

உணரப்படும். 

டர் மானமிகு தருமத்தின் வழிநின் vi வாய் மையினில் 

ஊனமில் சீர்ப்பெரு வணிகார்'' என்றூ. 

“* வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம்பேணிப 

19) Days தமயபோற்- செயின்” என்ற திருக்குறளின் படிக்கு. 

பத்துப் பாட்டு. 

பட்டினப்பாலை. 

புண்ணிய முட்டாத் தண்ணிழல் வாழ்க்கைக் 

கொடுமேழி ஈசையுழவர் 

கெடு நூகத்துப் பகல்போல 

ஈடுவுகின் ற ஈன்னெஞ்சினோ் 
வடவஞ்சி வாய்மொழிந்து 

தமவும் பிறவு மொப்பகாடிக் 

கொள்வதாஉ௨ மிகைகொளாதுகொடுப்பதாஉங்குறைபடாது 
பல்பண்டம் பகர்ந்து விசர் 

தொல்கொண்டித் துவன் திருக்கை. 

குசேலோபாககியானம். 

அன்னியர் பொருளுந்தத்த மரும்பொருளென்ன வுள்ளத் 

அன்னியொன்ற ஈச்தமாகவு ஞற்றும் வல்லபத்தாற் கண்ட, 
வென்னரு மிரும்பூதெய்து மெழின்மிகும் வணிசரென்று 
மன்னிவாழ் வெய்துமிக்க மறுகுசள் பலவயங்கும்,”
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என்ற செய்யுட்களிற் கூறியுள்ளவாறு கொடுப்பது குறைவுவ் சொள் 
வது மிகையுமாகாமற் பிறர்பொருளையும் சம்பொருளைப் போலக்காத்.து வியா 
பாரஞ் செய்தலாதகிய ஈடுவு நிலைமையினிற்றன்முசலிய தருமத்தால் வருங் 

கீர்ச தியுடைமை கோச்கியென்க, 

பெருவணிகர் குடியென்றஅம் ௩-ம் செயயுளில் வணிகர் பெருஙகுலம் 

என்றதும் ௮மமையா இப்பர், கவிப்பா, பெருங்குடியர், என்னும் வணிகர் 

மூன்று பாலருளா பெருஙகுடியா வருபயில் அவதரித்த கோக்கிவந்தன 

போலும், வணிகர் மூவகையொெனபசைப்பின வருஞ் செய்யுளான றிக. 

Pout WLI ததை. 

இபபர் கவிபபா ம (ரூஙகுடிட வால OD ob) 

மொெபபுடைய மூவ ரூ௮ரக(5௫ங௫ ந -றபபடிவ 

WH Burg. Cus pia Ning Ce rs Bern Son + ir CD 

நிதியடையா ராவார் நிலது.” 

2 *வங்கமலி கடற்காரைக் சரலின்கண் வாழ்வணி 

தங்கள்குலக தலவவைனாரச் தனதத்தனார் தவதக்தா 
லங்கவச்பாம் நிருமடக்தை யவகரிக்சா ளென்வக்து 
பொங்கியபே சழகுமிகப் புனிதவதி யசர்பிறக் தார்.” 

தனதத்தனார் தவத்தால் என்று அம்மையாரைப் பெற்றமையை விசே 

டித்து: 

“பெறுமவற்றுள் யாமறிவதில்லை யறிவறிஈ த 
மக்கட்பே றலலபித”' 

என்னுர் திருக்குவளின்படி ௮வரை.பறி வறிஈச மச்சட்பேறாகவடைந்த 
வருமை நோச்கி யென்சு, இகங௩னமாய பேற்றினருமையைக் கூவச்துப் 

பு. ராணம், 

மமத்துகின்ற விழுமிய ாதஇ3ய 

டெய்த்த லின் ஜியிருனைய பின் புு தரும 

Ly BY பெறும புண்ணிய வாழ்்-கைதா 

ன ததவத்தினு மாறறா சிற ததே”' 

என்ம செய்யுளானும இட்பேறறைஃ குறித்துச் தனதத்தனார் சவஞ்செ 

ய்ய விழைந்தமை யாவருச்கும் ஒப்பமுடிந், தென்பமைச் சாசாண்ட Be,
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“எத்திருவுடையபேனு மின்கனி மழலைச் செவ்வாய்ப் 

புத்தானிலா?கோ ரென்றும் பொறியில ராயவாற்ரான் 
மெய்த்தவம் புமிச்துமைக தகாப் பெறுவதே விழைவர்யாரு 

vO, fd முய்த்தரன் மகவுமோரேழ் பான்மையாயுரைப் பர்மேலோர். 

என்று வந்தமையானும், அ௮ங்யனமாய சவமுடையார்க்கே அரும்பெறன் 

மசப்பேறு உண்டா மென்பசைச் இருவிளையாடற்புசாணத்து 

் தருமமா கவத தின் பர வருதத பாதவத்தின் பே மிரா 

பெருமைசால் காமகோற்ற Cu me sans eriduy வெய்தற் 
i 
\0 கருமையாம at De a 1 Dp NG BENI 2 | (07 an கத 

இருமகனென்று தமமில் வினாப்மகிழ் இறப்பச௪ சென்ரு. 9 

“பெருமித முூனக்சேன் iQ ovr Caw Lt ப றற்ற பாவி கி யென் 

னருமை கன் மகனாலன் 8 (ny ன்ருபை ய மடைவா பென்னப 

Qua cram coi ta மேலைக்காயினும் பிள்ளைப்பேறு 

sHean yfGa Oeaams sau sacing deaanen.” 

என்று கூறப்பவெசனானுமிக. பொஙகியபேரழ சென்றது, இயற்கை 

யாலுஞ் செயற்கையாலு மமைந்து பலவகைப்பட்ட 5 வமஙகளுக்டெமாய் 

விளங்கும் அழன் பெருக்கம். அசன் றிறசதைப் பின்வநஞ் செய்யுட்க 
ளானிக. 

சில்ப்பதிகாரம் மனையறம் படுத்தகாதை, 

குழவிக் இங்களிமையவ மேதத 

வழகொடு முடி.த்த வருமைத்தாயினு 

மூரிதி னின் னோ டுடன் பிறப் புண்மையிற் 

பெரியோன்றருக இரு தலாகென 

வடையார் முனையகத் தமாம் Onis Gr 

1 160) LOU Lp (Bl குவதோர் பண்புண்டாமலி 

னுருவி லாள ஸனொருபெருங் கருபபுவி 
லிருகரும் புருவ மாகவிக்க 

மூவா மருதின் முன்னர்த் தோன் றலிற் 

ழேவர்கோமான் றெய்வச் சாவற்
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படைகினக் களிக்கவத னிடைநினக் இடையெண 

amps வொருவமேோர் Ou pps ற யின் நியு 
மிருமுறை காணு மியல்பினினண் ற, 

யஞ்சுடர் கெடு? வ லொன்்றுகின் மூகத்துச் 
செங்கடை மழைக்க ணிரண்டா வீத்துது 

காயிரும் பீவி to afl bm மஞ்ஞை கின் 

சாயற் இடைரக்து கண்கா னடையல 

மன்ன ஈன்னுதான் மொென்னடைடல் கிக்கு 

ஈன்னீரப் பண்ணை களிமலர்ச் செறியவு 

மனியதாமிம இனறு பச் இணிமிய 

சூறலும் யாழு or th HIF (Hom Lp sh 6 Hear 

ப ஹலைக் ளெொவிக்கு வரு இன வா௫ய/ 

மடகடை மாதுகின் மாலாக்ைகைய ஸளனீர்கா 

அடணுறைவு மரீஇ யொருவா வாயின 

கறுமலர்க் சீகாோதைகின் னலம்பா ராட்டுகர் 

மறுவின் மாக்கல வணிமிய யன இியும் 

பிரிசணி யணியப் பெற்ற பயெவண்கொல் 

பல்லிருங் கூர்கற் இண் ime ரண் டிய 

மமெல்லவிழ் . சாலையொ டெடென்னுந் றனர்மிெகொ 

(GO) Gor 5 GVG0&) GOT QLD Lj 50) B யன்றியு 

LOI GOT LO BF சாக்கொடு ars son பெெவன்சககொெ 

அிருமுலைதக் தடத்துபைைத் இதாய்யி லன்றியு 

மொருகாம் மூச்சகுமொடுற்றகதை யெவன் கொ 

LD) GI GON (LP BEB (I LDLI@ Gh HF) a wens ORG தவு 

மில்கிவை யணிரக்கன ரென்னுற் றனாகொரண் 
மாசறு பொன்னே வலம்புரி முத்தே 

ans p விரையே கரும்பே தே 

யரும் பெறத்பாவா யாருயிர்மருக்தே 

பெருங்குடி வாணிகன் lis gine. wa Gen 

மலையிடைப் பிறவா மணியே யென்கோ 
வலையிடைப் பிறவா வமித்சேதே OuerGar 
யாதிடைப் பீ்வா விசையே பென்சகோ,
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பிரபுலிங்கலீலை மாயை பூசைககி, 

வீ ரவேள் வளையாக செங்கரும் பவன்வில்லி 

னாரிமேலிடா மலர் மறுவிலா ஈகைமஇயங் 
காருருக மின்கடற் பிறவாத வின்னமுதம் 

வேரிலாத பூங்கொடியென விளங்னெண் மாயை. 

3 *வணிகர்பெருங் கூலம்விளங்க வக அ.பிறக் தருஸியபின் 

னஊணிகளொமெல் லடிதளர்வஏற் தசையுடைப் பருவத்தே 
பணியணிவார் கமற்கடிமை பழகிவறாம் பாங்குபெறத் 

தணிவில்பெரு மனக்காச றதும்பவரு மெ ழிபயின்ரார்.” 

்' சணிவில்பெரு மனச்காச றதும்பவரு மொழிபயின்ரூர்!? என்று மழ 

லைச் சொல்லால் ஒ.ழிவிலா மூழ்ச்சி விளை சமையை விளக்கினர். இங்கனம் 

விளை தலைச் இருச்குறளில், 

்“மக்கண்மெய் தீண்டலுடற் சன்பமற்றவர் 

சொற் கேட்டலின்பஞ் செவிக்கு” 

குழலினிதி யாழினி சததென்பதம மக்கண் 

மழலைச்சொத் சேளாதவர்” aT GOT ILL 

பாரதத்தில் 

“*“சல்லாமழலைக் சகனியூறல் கலந்து கொஞ்சுஞ் 
க ௩ Ws . 

சொல்லாலுருக்க wipS ory » Og he gis pe 

மல்லார் புயத்தில் விளையாடு wG ipo Glan oii 5 
. eo. ஜ் ௩ . ௩70 

ரில்லாதவர்க்கு மனைவாழ்வினினிமை யென்னாம் 

என்றும 

தேம்பா வணியில். 

பானலங் கழைகலம் பகரியாழ் நலக 

தேனலங் கடர்தமென் குதலைத தீஞ்செொலை 
வானல முளம்படச் செவிகள் wrt 8 Sere 

1 யானலக் ஞயிர்விட லினிய தாப ரிரர£, 

வன்றும்
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நள வெண்பாவில் 
éé க 6 ௩. ௪ ௪ 

சொன்ன கலையின்றுறையனைத துச் சதோய்ச்தாலு 

மென்ன பயனுை_கதா மின் PF BPH 

குறுகுதலைக Herne gar 2சாாசகள் பால்வாய்ச 

இறுகு தலைக் 2 2களாச செவி.” of ont அம, 

சிகாளத்தி |ராணத்தில் 

“அரிகொள் பொன் புனை இண் ணி BOOT TL OUT டணிந்க 

தருண Olina waht + FP mig ம் SHG OL. TF Mout 

LOCO TO வாாமபல வாய் பழலையா J தம 

பருலாச சவி ப பவைபின் செவியென.பபடிமால.”” எண்ணு. 

பிர. |லிங்கலீலையில் 

“ குூழுதுமயாமு மினியவெனக் கூழு வண்ணமென் கனிவாய் 

மழலை Gor Bs sg மீட. DR aor tt மருவமிவாட மல் வீற்க தும 

விமையுமமிழ் இன் பிகவிரிமை விசய நகர சுவையடி சில் 

செழியகசிறுகையாலளைக துரு செய்தாண்டோக Son Sayan’ 

என்றும. 

நை தத்தில் 

“விம்மி மின்னுமை nce Bur வீருடிய 

சொம்பை வெமமுமி ஐ GD, SH sh Cov மென்மொழிச 

செ.மைய OY LD BL பெ ரூத் இமை ம்யார்த 

Aine tou, io groin, Near a Sous. 

எனறம வருவனவற்றாலுணர்க. 

4 *பல்பெருகம் கிளையுப்பப் பயில்பருவச் சிறப்பெல்லாஞ் 

செல்வமிகு தச்தையார் இருப்பெருகுஞ் செயல்புரிய 

மல்குபெரும் பரராடடின் வளர்கின்ருர் விடையவர்பச 

லல்யெவன் புடன மகன கொழுகசதெழுவ தெனவளர்வசார,” 

5160 SuTT — ““வளர்ர்தார்”” 

என்றும் பாடபேசு மூண்டு, செல்வ மிகு௩சாதையா சென்று விசே 

டி.ச்சமையால், சனதத், சனாருடைய செல்வப் பெருக௫ன்றிறத்தைப் பின 

UGS செய்யுட்சவிற் கூறியுளளவாறு விதச்து கூறின ரென்க.
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சீவகசிந்தாமணி. 

விழுக்கலஞ் சொரியச் இந்தி விழ்ந்தவை யெடுத்துக் கொள்ளா 
வொழுக்னெ வர்கள் செல்வ மூரைப்பரி தொழிக வேண்டா 
பழுக்குலைக் கழுகுர் தெங்கும் வாழையும் பஅசும்பொனாலு 
மெதிற்பொலி மணியி னாலுங் சடைதொறு மியற்றி னாரே. 

திருவிளையாடற் புராணம்: 

செயிரித் தீர்ந்தசெம் பொன்னினாற் நிண்ணிலைக் கதவம் 
வயிரக் தாழுடைக் தவர்கடை வாயிலு மென்ளு 

லயிரிற் திர்ர்தீப ரறிஞரு மனையர்கஞ் செல்வக் 

இயலிற் முமென வரையறுத் திசைப்பதசை யெவனோே 

சாமிக்கு ும்பொறி யனயசெம் மணிகட ரெறிபொன் 

வரிச்சு ரம்பு2சார மரகத முத்துவாள் வயிரம் 

தெரிப்ப CH si Bi இஈ இன செல்லுக£ ளொன்றுக் 

சரிப்பர் கையகப் படுவன வாயிரக் இரட்டி. 

அறிவருளாகார வடக்கம் வாய்மைமயெய்க் 

அறவுகல் மலொழுக்கமிம தாய்மை யென்றிவை 

புறவொடு குூழவியா புடன் வளர்க இட 
. ° உட . >? 

பறுவறு Fin Sor (OBA OF 1B 5 ORI aN 

என்று அ௮ச்சமாதேவியாது வளர்சசிஸீயச் வெப்பிரகாச Keun! sar 

கூறியவாறு அம்மையார் சிவசேசம் வளரச்சாழமும் அழகுற உ டன் வளர்ந்தா 

ரென்பாராகி (:அக்கஇியவன் புடனழன் கொழுர்சகெழுவதெ னவளர்ந்தார்? 
என்றா ராசிரியர். 

ந வண்டல்பமில் வனவெல்லாம் வளர்மதியம் புனை FF OL 
யண்டர்பிரான் நிருவசா்தைச யணையவரு வனபமின்று 

தொண்டர்வரிம் ரொெழுதுதா இயர்போம்௦த் அசணமுலைகள் 
கொண்டுநுசுப் பொதுங்குபதக் கொள்கையினிம் குறுகினாச் 

**ககொங்கைப பொறையைக சகொண்டு பாருங்குற் Gla Tey. arte 

OU HIDE H Ht Col omy மிபய்தம லென்ன வழகெய்தி 

3 ஷே
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நங்கைக கணைகண் டிவமுல oi & HF gy GT wl Loser oor 

மங்கைப் புருவ உண்ணின் Uf O plant) மா மதி 

வாரதஇத்பட்கதொன் மீமு whiten mips போன்றாலை வகதுற்றும் 

பேதைம்.. பெண் ம்பாறஜ் சாம முூளத்திற் பிறவாமறி 
பாதிப். பெண்மே னியெனு மின்பப் பகிதன்னை 

சாரதித் தெப்துஞ ரா நன மீமாடு கலைபபட்டாள்.”' 

என்று ௮க்கமாசேவியாரது மலகைப் பருவச்தைச சிவப்பி சா சுவ 

கள் வர்கணிச்சவாறு இங்கு அம்மையாரது மங்கைப் பருவத்தை “வ 
டல் பயில் வனவெல்லாம்!” என்ற செய்யுளால ஆரியர் sult oooh அள்ளா 

CD a ott a 

0 கல்லவென ay my YT Naw rh COE reo18 

மல்குபெரு வனப்புமில் கூறவரு மாட்டியினா 

லில்விகவாப் பகுவக்தி லிவர்கண்மா பினுககேய்கமுச் 
தொல்குலகது வணிகாமகட் Cus eons Ox TL Bam 7, 

195 “நல்ல வெனவுறுப்பு நாலவருரைக்கு ஈல நிரம்பி'' என்றசனாம் மாமத 

,இரிசாநாலுணர்“ சபெரியோர்கள்இவ்வாறமைக் திருசால்௩ல்லனவென்றுகூ வ 

ம் முப்பச்சிாண்டிலக்கணஙகளும் புணிசவதியாரிடசகில் ,அமைம் இரும் சன: 
வெனப் பெறப்பட்டன. அவ்விலககண வியல்பைப் பின்வருஞ் செய்யுட்கள் 
சிலவற்றுலுர் தமிழ்ச்காப்பியங்களில் ரிரம்பிதடெக்கும் ௮ள வற்ற பிறவற்றா 
suo Bs. 

கூர்தலின் சிறப்பு. 

சீவக சிந்தா மணி. 

சண்ணெயு சானமு மிவைகதழ்? யிருடி.ரூல்இட் 

டொண்ணறுர் BID DBs Gust Bai துறை GOS aon பாற் 

கண்ணிருண்டு கெறிமல்கிக் கடைகுழன்ற கருங்குழல்கள் 
வண்ணப்!£பா தருச்ித்து மடழ்வானாத் ககைய வ. 

அரிர்சந்தா புராணம். 
ட அ + க . டி முலைவென் நறலைக் கடிக்துசை வலக்தை 

மனிர்துபொதற் சடிக்மையை முடுக்கி



LO 

அன ILD புகையும் ச்கர(றம புழுகு 

மள இபபணி bi Sev tm Boor te ay 

பகசலவத குடைக த வசையினால் வெள்இப 

பலமலா்க தா /ணிக சவமேனோ 

டி கடி RB uD ; 3) y BNO TUK ௮/௭ யரடி ண் டாலித 

(29, ச - , : அமு நன ols 5 ஆப hl Hip rv) MWe 

Od) JBL. hb ttae 

ப + 
நீனிற (Bow | பதியை வல ட்மா 

௬. ஈத 

கெ௫ஈ தி 1 மிக FS) 3 560) 95 a a Pow! 

111 Grae Co) 4 1 avyr 1. 11 oxt O10 1 Lf) a SBI OIA GIT Lt Ld 

291 ஈத lly oh PusG@ler oor im ஹ் 

5 ரு 
2றனின (முபீன் அமைக்க 1 த 1 (b Gh 

சனை பலா Ol — ros Our Bin ிவய்கமூ 
2 

4 1 opt (LP Lp (திகு ௧/௦ 1 மிர 

ளா வி நன ரூடி uD cmt hb | ou 

கண்களின் சிப்பு: 

Fab HH Ly owh. 

39 wv Rol ty Hovowvlw 2 ௦02 ௨ F ah bi புறப் ண்ப்பா 

LITO DB & Bits இத்தன ol Milly யவ /ய(பு னணிவயமை (tf 

மானுறுபப மடிம்செய்வ மாண் ரினஞ (பமிர்சமுமே 
௪ ௩ [் 

பாலகுணதகச பொருசயறகண் செவியுநப2பரந தகன்றனவே 

அருங்கயம விரு ற பாராக் ப arad pb இரலை யஞ்ச 

யிருங்கயஈ துறஈது இங்கி ட௩கொண்டு டெஈுத நீல 

கெருங்யெ மணிவிற காப) நிண்லைய்ப பிறற்வ செங்கே, பம 
கருங்கய லலல சண் 2) யெனஃக 7! 201௧௫ ணார, 

அரிச்சத்தா புராணம். 

க் 

Oh GUC க மயலைக cheat sows olives பிண்ணபக 

கரி ஃருவிள பல்பை
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வடுவினைக் கொடிய மறலியை வலையை 
வாளை வே றற்குநீண் டகன்று 

கொடுவினை குடிகொண்் டிருபுறக காவிக் 

குமிழையும் குமையையுஞ் சீறி 
விடமெனக கறுபபுற் றரிபரக் துன்கை 

Sarah கூரிய விஸரியாள். 

நைடதம்: 

குமிம்கிசை மறிகது குமையெதிர் ந௩டஈது 

செ [லைகதொடஸ்ரின் மறலியைப் பயிற்றி 

யமிழ்தினின் விளா கது நஞ்சினிற் ௧௫௫ 
யையமரி சிதறிமை 2 காய்ந்து 

2 மலமென் மலமை வன டகுசகு இயமிவற் 

கண்ணிணை மான்பாகு ணுக்கு 

tC Fob DUTT go) கொண்டரிவா பபான் 

WL ibid ovat) ear Clg wav Kart கன Oi. 

pss Son Hci. 

சீவக சிந்தாமணி. 

குழவிக் காட lg or LLG oor iL] BI Hall 1 ip Ba; கூட OWOLIT 

லழகுகொள் ச௮நூகலு மணிவடட மதிமுகமுத 

தெ.முதாற்கு வய௱்கொடுகுக கொண்டு வபய் தோமுனுவ 

லொழுகுபொற் (ol 1 iy eLp (ey மூருபப சியை UfcihS(H Sur. 

அரிச்சந்திர புராணம். 

செஞுக்குமீமா ௧னச௪செக இருமக ளஞூழையஞ் 
செயிதழ்கத தாமரை மலரும் 

பெருக்குமா மறை.நா லுரைத்தசான் முகத்தோன் 
பிறச்சசெங் கமலமும் வெள்க 

முருக்குமாம் பலுமென் காவியூங் குமிழு 
ஸஸ்லையும் வள்சாட மலர்ந்து
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இருக்கிளர் கமல மிதுவெனச் செவ்வி 

இகழ்வெயர் செறிதிரு முகத்தாள். 

நள வெண்பா. 

செர்தேன் மொழியாள் செதியளக பக்தியின் £ 
ioe gy முறியென் usu. வார் வக் som pith 

ல [ளி வேர்தன் பொருவெஞ சிலைச 1/ as 
வாசி இட்டு மிடம். 

இடை யழகு. 

சீவகசிந்தாமணி. 

Bann it புகையலாற் சாகணிய/வ பூசசாரச மசல்லால் 

செல்லிற், பகமில சகைவளர்த்த பாவைகிற௮ு mH LOLI eT நுண் 
மிட (பரவ, (DAB Ws இள முலைமேற் சக்தெழுஇ (முக் தணிந்து 

பூவிர lity YR IMA wi New ir cpa He Glin 1 wih py uD gy 
கண்டு Paro a fH tote. 

கொடியார் குளிர்முததஞ சூட்டிவைதுதமா 

கொல்லாமீன குங்குமச்சே ூட்டினார்க 

சாடி சார்ந்து வாழ்வாரை யம்முலைக டாமி 
யஹித் திடு மெத் | மி யழித்.கிகவென் 

Ol apeg யாதும் த்திரை யா ண் மட நர / 

பிரு௩்துகாண் பாருமுள சேசெங்க 

ணெடியான் பாசன் இலைய மம்ட (மவைந்த 

நிழன்மதிமீயா வாண்முகமமா மகொக்இக்க ணீர், 

அரிச்சத்தி பாணம். 

அதகதிகழ் தவழு மகலமு மிதனா 
லதியமபென் றயன்படைத் திலனே 

சிறர்தமேல் கிதியை முன்படைத தயர்க்து 
செங்கரஞ் சோர்ந்ததோ இகைத்து 

மறர்ததோ கரந்து வைதததோ களப 

வனமுலைப பொதைசுமக் அருகி
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இறக தமீதா வுளகோ விலலை'சீயா a ooh 1B 
c 

லெய்அ மா வறியொணா இடைமிங 

ந்சாவெண் பா. 

” ம என்று நடநுகு நிகப Swarr Sar ips 

நின்ற கவியை நிழல வக? க--பயொனறி 

பறுகாற் சிறுபறவை யவ Bhi வி 

கி.௮சாற்றுக் காற்றானது மீகுய்க று. 

i GI, 

நடை. யழகூ: 

சீவகசிந்தாமணி. 

சிறடிய ண்டுணி ஈமைபபொடு புல 

வேறுபடு 3மகலைரண் ொலடெனை /இிழற்ற 

சீசறுபடி ரீக (டி ர வண்டுதகிடை //// 

கர அபட்லாக கொரமட கு & 116) 56m AUB SBT oy 

அரிச்சச்தா புராணப் 

கடிகமழ் மலரு கலவையு 10 LE FBI 

கதிர்மணி... 1 1 GOB OH Gh HIN] hs 

கொடிமியன விசை 51 Gis Ooi) Lp Hb 
Oe FOO LI GT QOD FH Hon T மிதாலி 

யடியிணை படியிற் படபபெொரு (5 ohR 

யன்புறு BL BiFis பின்மியாம 

பிடியெனக ஈன்னி நடைபயி லன்ன ப 

பபெடைவயென மடகடை பெபெயாவாள். 

நளவெண்பா. 

பூனை லாப் வா த௲ன்ற படகுலங்கள் பப வட்ன் 

மாப ஏமா வ முஇண்ற (LUD DY IOV EIB - ந ஈகம் 

f4ODL 8 Mit oH வக சுடை OG Bl et அறி tLyy ச [பூய 74 பார 

COOL BMI CT UGE GEOL GOB Bi LL.
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கொழதியழகு. 

அரிச்சந்திர புராணம். 

ப பிர்கமக கனவுப் பட்டபா பரமும் 
பண்டி ௩7 ஐச் &oarcn Clan 6a Ly 

GIDE pM Orireame Gis rioxh scp ir 131 gy 
மொழுடிய மசீசணுமா LP sp) bi 

HIS A M Hu sity Rahudoshles Clint Sruy Gb 
CHL WU WIT (Lp lhl CHO Lp i Bod Lp HDI 

பயிலியற் சாபல GIT VWF [0 6B HA 

10 oil பப on 4 6 5 O) a war GO) er T lust ௮ : 

பத்துப் பாடு. 

அாருநராம் அப் படை, 

4 அலு ஐஸ்கி பமு mh IDDM PIT MD ஜிகு று 

குர லைனில் | டுவது ூகு இதா யுங் hb aI. Ll SIL bd 

BH GVA ch Lp + pads] 10 S31 ொரபதிக் துவர்வாப்ப 

ப ௮ மூக்கும் பிதிர் ॥ிெவண்பன் 

(உபிர்னாறை கருவி மாண்டடை பன்ன 

ுூங்குமை யூசற் Gli Ton MET DIT Bl 

Qe F rr s கலங்ளெ rue # 

Gi so inis iow SS eT னமிமயிர் முன்னாக 

கெடுவரை மிசைஇய srk gor Oirval ro 

கஇளிவா யொப்பி இனொளிவிடு வள்ளுஒ 
ரணங்கெண வருகுது சுணங்கணி யாகத் 

இர்கடை போகா Gare arr lp Fo 
Biro mt oF Su ahlso om s, செொபபூ 

முண்டென aon T ayia, 6 Delt a1 

வண்டிப் பன்ன பல்கர் Lpon J) 

விரும்ப டெக் கடக்கையிற் செறிந்து இரள் கூறங்கிற் 

பொரும் அ மயிிராமுயெ இருது தாட்கொய்ப 
. e ட க ry 3 

வரும் அய் காவித் li (hb & 4, F wry
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இங்ஙன மாயினும் அம்மையார் வனப்பானது இழ்றின்ப எண்ணச் 

ச் தவிர்த்துப் பேரின்ப வுணர்வையே பயக்கு மெனக் கொள்க. இவ்வா 

ஹே தேம்பாவணியிலுங் கூறப்பட்டுள்ள து. 

“MSH வீய2கால் விதியா ரறைகீஞ் 

சொல்லே யுயிருண் ணெனவே சொலுவா 
கொல்லே தமிலாக் குதலைச் சொனலா 
ணல்லை யுயிர்காக்கு ஈவின்ற சொலாள் 

பல்லும் விழியும் பவளத் இதழுஞ் 

சொல்லுங் கனியஞ் சொலுமொண் ay sO a rar 
வில்லுங் கரமும் விரி றடியும் 

செல்லுக் திசைசெல் லுறழ் செல்லருளே 

“மல்குபெரு வனப்புமீச்கரவரு மாட்சியினால், இல்லிகவாப்பருவ 

மென்றது” மிச்ச போழகு அ௮.இகரிக்க வர்௪ பெருமையினால் வீட்டினின்றும் 

வெளிப்படாத மங்கைப்பருவ மென்றபடி. அப்பருவம் நிரம்பப் பெற்றமக 
ளிர் தம்மனைசக் சாவல் நீட்டுப் பியா மனைக் கேகுதல் » Aus வொமுச்சமல் 

லாமையைக்கா stein gs Bev. 

“nt gy EO o Ms 55H NOGA 

தையலார் முகங் காணினுஞ் சாம்புவார் 

மையில் காதலர் ௨சதகெவை யாயினுஞ் 

செய்கி ரென்றலுஞ் செய்கன மிமன்பரால், 

UCM Lf தங்கலன் மாற்றவட் தீயினு 

முனிவு செய்கல' மூப்பினர் 2சர்வுமுத் 
கனியிற் '9சர்கலா தாம்பிற fH ys ri & 

பனிக சதெஞ்சுடைப் புண்ணிய Lot oy” 

என்று வருவன வற்முலும் 

““பிறமீத் சாகல் பெண்மையின் மூத்தவர் 

மறைவினன்றி மனையிற் றனித்திரார்” 

என்பதனாலுமறிக.
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7 ‘bowers SL eos BBuBOwaer giv Parse 
பரடுபெறு புகழ்வணிகன் பயச் தகுல மைக்தனுக்கு த் 

தேட வருச் இருமரபிம் சேயிமையை மகட்பே௫ி 

மரடமலி காரைக்கால் வன சகரின் வரவிட்டான்,”? 

“Cue” என்றும் பாடபேச மூண்டு. ''சேடவ, நர் இருமரபு!” என் றது 

மதுதர்மசாஸ் இரம், 3ம் அத்தியாயம், 7ம் சலோகச்இல், விவாகசம்பம் 
தத். இல் நீக்கவேண்டுமென்று விதிசதுசாள பச லுககுலச்திலுமொன்றுபடாச௪ 

கோஷ நீங்கிய குலமென் ௪. 

குசேலோபாககியான த்தல். 
“மார௫ிலாக் குலத்து வற்கான் வருவிருச் வபப வூட்டு 

OM FID முடையான் கொண்க ணிசனை பிட (ol rip கிரா 

2டசறு வாய்மையுலளாரன் சனக இட லென்று மில்லாள் 

hoa இண் கற்பு வாய்கு நரன் பெற்று 25 மிண்டு வப்பாள். 

என்று வர்சதூ ௨ம் இம்கநச்சைமோக்கியே யென்றறிக, 

்“சொற்றொறு மிற்றிதகன் பெற்றி யென்றனை த்து 

(tf 2) ol ir 49 a 0) 631 (றட வில வபா கலிற் 

செ !ஐறவற் றியலான் மற்றைய பிறவு 

Os io per amit» வெள்ளியோர் இறனே.”' 

என்ற சன்னூற் சூச்தஇரச்தினபடி2 சோஷம் நீயகய குலச் இற் பெண் 

ணைச்கொள்ள 0 வண்டுமென்பதுபோலவே பெண்ணைச் கொடுத்தலும் அத் 

தோஷம் நீவிய குலச்திலேயே யென்பது பெறப்பட்டு. இசைவிட்டுப் 

பொருண்முதலிய வீன பிரயோஜனங் க௫௬இக் சசாதகுலச் திற் பெண்ணைக் 

கொடுப்ப சால வருங்குற்றகை, 

இரக்மை சிச்பபனண் கருதி eu AST SU Hts BMD 

கொம்மை வார்முலை மகடகசகொடை நர்சதவக் கொடியா 

॥ம்மையாம் நிரயகதிடை Pim per Tips & » 
2 . க ரூ ச உருகு 

நிமாமை தர கனை மொ ?ருவரு (ரின்றி2ய களர்வார். 

என்ற சவப்பிரகாசசுவாமிகள் கூறியவாற்றானுணர்க, 

8 வர்தமூ கறிவோர்கண் மணங்குறித்கம் மனைபுஞுக் து 
த்தையார் தனதத்சன் மனைகோக்க கீபயக்க 

4
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யைச்தொடியை சிதுபதிமைச் தன்பரம தத்தனுக்கு 
முச்சைமர பினுக்கே க்கு முறைமைமணம் புரிகென்ருர்.”” 

'றனைசோச்.து” என்றம் பாடபேசமுண்டு, 

9 *4மற்றனனு முழைமையினான் மணமிசைக து செலவிடச்சென் 

அற்றவர்க ஞரைகேட்ட கிஇபதியு முயர்கிழப்புப் 

பெயம்றனன் போலுவக்துகணிப் பெருமகத்குச் இருமலியுஞ் 

சுற்மமுடன் களிகூர்க்து வதுவைவினை ச் கொழில் 

பழண்டான்.,”” 

7௦ :மணமிசைகச௪ சாளேோசலை செலவிட்டு மங்கலசா 

ளணையவது வைத்தொழில்க ளசானவெலா மமைவித்தே 

மிணரலங்கள் மைக்தனையு மணவணியி னெஷில்விளக்கப் 
பணைமு ரச மெழுக்தாரப்பக் கரசைக்காற் பதிபுகுக்தார்.”? 

மஙகலசாளணையவதவைச்சொழில்களானவெலாம்' என்றது yooh 
தவ.தியார் இருச்கலியாண மகோற்சவ அரவாரஙகளை யென்க, அவ்வை 
பவத்சை மேல்வருஞ் செய்யுட்களிற் கூறியுள்ளவா ஐணர்ச. 

கம்பாாடாபணம். 

2தாரண ஈநடவோருக தாணுறை பொதிவாருப 

பூரண குடமெங்குப புனை துல் பனை வாருங் 

சாரணி கெடுபாடங் ச௪இர்மணி யணிவாரு 

மாரண மறைவாணர்க முனி தடுவாரும 

அ௮ன்னமென் னடையாரு மழவிடை. பணயாடுங் 

கன்னிஈன் னகர்வாடழை ஈபாகொடு நடுவாருா 

பன்னருநிரைமுதமா பரியன தெரிவு 

பொன்னணி யணிவாரு மாணியணி புன் வாரா 

சக்தன மகனா துரு சாககொடு தெருவெஙகுளு 

திர்தினர் இரிவாருஞ் செழுமலர் சொரிவாரு 

மிர்திர தனுசாணு மெரிமணி நிரைமாடத் 

wh SNR விலையாரக் 2காவைக எணிவாரும்
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தளங்கெொர் மணிகாலத் தவழ்சுட ரிமிழ்இப 
மிளங்குளிர் மூலையார்ஈற் பாவிகை யினமெங்கும் 

விளிமபுபொன் விரை வெயிலொடு Dovel goto 
பளிங்குடை பூயா இிண்ணேை ப. ப.குஇயின் வைபபாரும 

மாநதர ணிமாரட மான் நிவின் வயினெளங்கு 

மந கு மி லொளிாமுத இ னகணின௮ரை மெயொளிவிச 

Sa Bu னெடுவான மீனலர் கூவதென்ன J 

பக தமி னிமலவிசட பபடாவெயில் Hig. OUT BID 

வயிரமி இணாவியி னு Lou Bs மாணி வ இர 

செயிர.௮ மொளிதி.பஞ இலஇயர் G) sur aver i es T CII tb 

வெயிலவிர வியபொன்னின் மிடை கொடி Ln # D Gy 

செொமெயிலினி னு வாரு ம௫லெரி பி வ ரூம 

பண்டியி னிழைவாசடர பனிபயாலா கொணர்வாருக 

கண்டலை யிலையயோம் கனிபல கருவாருவ் 

குண்டலம் வெயில்வீசக குரவைகள் புரிவாரு 

முண்டைகொண் (உக மீவழதக மீக மம ௪௮ aot arr CRIN 

சலவைகள் னை வாருஙி கலைகல செசெரிவாரும 

மலா்ஞசூமன் மலைவாகூாா மாதிமுக மணியாம த 

அலகமு னிடிவாருந் இகிககை யிவாரு 

மிலவிதகழ் ெொரலிமிலால மெெபுதில். ற 'விவொரும 

கபயின பாணிகாச ர சங்குமு பயிலண்ணா 

சொப்பளை Lp AS 2 பா gb) LPL. FO PONG SLIT hs 15 

அப்புற Porarrr உண்ணாழமு முஇர்தாதுங் 

Fl LIS சளெனவார்க “கொண்டனர் களைவாரும் 

மன்னவர் வருவாரு (osm murat deo pair 

மின்னிசை toon sflons ic gi நுூகர்வாருரர 

சென்னியர் இரிவாருஞ் சிலசியார செலிவாருங் 

கன்னலின் மண வேலைக் கடிகைக டெறிவாரும்
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கணிகையர் தொகருவாருக் கலைபல பயில்வாரும் 

பணியணி யினமுகத்தம் பலவிகச நிலமான்ன 

ணி மூடியொன் ஜென் றஹைதலி னுருமம்பொன் 
at 

மணிமாலை கொகுமன்னனண் வாயிலின் மிடைவாரும் 

சகசடகம் வெயில்வீசகி ளெொயினிவவின க் 

சகொடுயர் கெடுவிஞ்சைக் குஞ்சர மதுப் 

வாடவா் Adi air cr, மரிவையர் களிகூர 

நாடக நவில்வாரு Boo BUNT hain HT (IRIN 

& Bi Lr oxst) வயொளிகாலக் Koa! ர்பொரு ெடெரியாவா 

Cl» Bir a டர் தரமின்னும் ெறெழமுகலி னிலை 108 wT Cm 

மதவிரி குழலாரு ஈஇலுடை lis Oey ear 

Lo gio g Carer Cain ar BOInd gi Maumrci5lo 

சோரமிசை வருவாருஞ் சவ்கையில் வருவாரு 

அர் இயில் வருவாரு சொரனிராணி நிரையோடைக் 

கார்மிசை வருவாருங் கரிணிபில் வருவாரூம 

பார்மிசை வருவாரும் பண்டி பில் வருவார் 

மூத்கணி யணிவாரு பன் யி மு னிவாருமு 

பத்தியி ofiithn ole nicl; HT LAG OY 631 1B) tp eur (mm 

Og 6 aio Oar Pon utd சரிசுழ வணிவாளுகு 

இக்திர நிறைகோயுஞ் செச்தூகல் புன வாரும் 

விடனிகர் விழியாரு மழமுகணு மபொழியாருங் 

கஇடைபுரை யித. நாளுங் ளெொர்ககை வெளியா ருக் 

தடமூலை பெரியாரும் தணியிடை சிறியாரும் 

,பெடையன கடையாகாாம். பிய Cl sear வருவாரும் 
க் 

உண்ணிறை Bitola Sv cu Ola Th 150 0 ©) av Col ow @ar 2) fe? 

கண்ணுற ev fi) 35 ear 201 1B! கருத்து anil gy ur bor 

61 GOUT Gi) A FL i OT GH B இர்தஇிரண் முடி ளூடும் 

மண்ணுறு இருகாளே யொத்கத மணகாளே, 

a emer
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CD Fl BID 

Dib ipa Upirh & pm A Ori Bs7 ren « 

wiser st மாக்கு கஞ் செவிடு 

er tp gH & O) Soar oar GF GAL HD Ln) pea 

PPA LD ary Boat tow py» 
BIDLDIS DIG Bl M wits பாளைவாய்க் கழுருங் 

HSS ST Qh bw boon, நடுவ 

ரூமிழ்க இ ப I CB inal a Ai CO) srig & 

CIB LI OF ch Ln 11 BD) mM கிரை பபார் 

மன ணு பர் பரி கழும்ப பற கிவ, க 

செெரும ணி த ம் ஆர ரம ததவ. 

வாணில Cl aur (Lp பாணிவட.ஈஉ புகோகு ஆர 

ar ts bi HO) sir சம்பக எனி ரபப்பாரரம் 

பாணிகர் விிவண் சொர்க துரி க BQN KIL 

chin + sito Tp மிவவெொர் 

BAT BDlon M BS) i BI ae fa & மி SO (HGH 

சடர்பாணிச் செர௫ிதுக Bootie uri 

coins oT By wemeartt 1 Pi 5 

inomilar. & (CHIGoOmIH a GM  & 

om golinesr Hilti பா oor oot aot) Col ir Cop SAMs; 

அண்குளை பப் மாலிகை பலி பபா 

As Bu «se Sip SIF FT wg 
Clin inet! « earsearp Lan pri ure 

BE BOG Aas & மாணிசெய்பொறு களி 
Cc 

as op) Co) ns uy Co) es Co) & ir ating oi Oris Tir 

ஜஐயரி ௪௧௮ பமாழைமதர் நெடுங்க 

ணஞ்சன மெெழுதுவார் சாத்து 5, 

சதொய்யில்வெம் முலையி ணிலவு கொப்புளிக்ளுக் 

அஇூமணிப் பிழஹறைவட மாணிவார்
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மையிருவ் கூருகல வ௫ர்கதுசேேன் முரலு 
மட்பெவொார் பூரசகொடை புனைவார் 

கையு நாண் மருங்கிற் கதிரொளி பரப்பு 

ஈகைமாணி சமேசகலை புனைவரர் 

இலலசி௪ சலம்! பளுஇமிமற ios Hh 
சீறடி. சுவின்செயப புனை வா 

Co) 7 ev eu Sarr தஇருகதி யாடமை பணை து ஹா 

Gari PwGi:n 6 ொயிலவைக இடுவா 

Tau கரமல மெமென்மலாக Ses M wi 

மடியினி லலகதக மபாணிவாரர் 

வில்லு சமொருக-௰ம் மூக்கணி யணிவார் 

வி.ரகமம பெரியல்கை புணனவா 

& Bir tp &) BOUL மாடநீண் மூக பயிறு 

காஹகிற மபகை யிடுவா 

(0 அமறை வாணர்க இண்ணமூ இடுவார் 

மொய்கதார வெயிலகரக CO) sriSus 

22 இரில வொழுகு கிசுதில.. பரு ர் 

.மாணுற வயின்வயி ணிரைபப௱ாா 

௪ இழு ற BONA? Bh தண்ணுமை ச௪றுஙக௯ 

கூதி இயர் Bot) & BOP) டி பபார். 

6) 15) 5) & 1p KET OS BLP sO) LD esr 81 wh 

ணிசையெெிஇ பரிது பாட் டயராவரர 

செழுமலர்க் BIG BOOT LPS) tha 7 ew Cm sts ws 

இவவியா தின்ன ரம புளர்வார 

pps Da iu Bs முகைநெரிசு தெனவாய் 
PR Lp & BRE கூரைகள் புரிவரா 

கொழுமலர் வகாக்சை கொட்டிவே னெடுஙமட் 

CB ree 5 LIT கூரவையாட உயர்வார் 

இருங்கடற் Sop srg! ipa Ss சேய்க்கு 

சமெரிமணினச் இவிகையின் வருவார்



31 

சுரும்புவிழ்க் தரற்ற மும்மதம் பொழியுஞ் 
சூ்ரிமால் யானையிற் புகுவார் 

இரு அமொண் சு திய கூர்தன்மான் G mili pp 
2சட்டிளம் பரிதியிற் செல்வார் 

பெபொருக் கமண் டேோயா தகல்விகம் பகவும் 

பொக்குளைப ப பாவியிற் ிபாவார் 

விைகமழ் முல்லை முகைநிக ரடி௫ல் 
ea xu இரியெனக் குவிப்பார் 

கருனையுவ் கன்னற் கட்டியும் தேமாங் 

கனிகளும் வயின் வயிணிரைபபாா 

இரைபயபொரு கடலினறுகெயும் பாலுக் 

தகெறுத்தகொறும் பெருக்கெடுக் GO 5 ITLL 

வெரிபசம் பொன்னர் கலம். பல பரப்பி 

uD T GUGUIT & EGET GOT (LP தளிப்பார். 

சீவகசிழ்தா மணி. 
இலக்கணையாரிலம்பகம், 

௮ரிபொற் இண்குணி யணிகிளர் இல௦யொடு இலம்புக் 

இருவச் & mw & செழுமலர்க் கொழுங்கயன் மழைக்க 

ணுருவ நூண்ணிடை யொளிமணி வருமுலை யுவா 

ெரிபொன் மேகலை யிலக்கணை கடிவினை கொடி வாம். 

விளங்கு வெண்டுக லுடுத்துவெண் சாநீதுமெய் | LG & 

துளங்கு மஞ்சிகை துளைசகிறு காதினுட் செங்க 

வள ங்கொண் மாலைகள் சூடி ல் கணிஈவ வண் முரசங் 

களங்கொள் சீவழக்கி '2னற்றகினர் கடிமுர சறைவான். 

உரண்டின் 'மிசண்மன்கள் யாவ(க . பினியன மீகண்டிவ் 

kp coor LA) on & Bev rratanin pwiNer rh ln 

வாண்மி னுண்ணிடை. CUChS BBQ ch GL. cot தழகா 
ராண மாயே வருவிலை வண்ணப்பட் டுிடுமின். 

பிள்ளை வெண்பிறைச் சுற௮ுநுதத் பெரும்பட்ட Lo ext LS 

ணுள்ள சேோனியு மமொளிர்மணிக் கலங்களிற் புனைமின்
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GU GIT GIT GY வாய்மொழி யான் படு பாலமிர் தல்லா 

அள்ள மீமாவினும் /ரறவுண ப பெறிடு ரெழுகாளும். 

வாமை மல்யெ மணிகளுலை கமுகொடு நடுமின் 

ூழ காற்றுமின் ரூமங்க on Bowe பாப்பி 

யாழின் பாடனு பாடதனு பபங்குமீதா uso Pes 

ராமு tou Wo HL பெனப்பல பொலங்கொட. பெடுமின். 

மேவ று. 

மூரச மார்ந்துென் கழவி ரு மாள்கள் பாய் 

விரைவொடெ.ங்கணு வெள்வளை விம்மின 

புையில் ெபான்பாணி யாற்கும றண்ணுப 

யரவ வாணி ன இருது வணி. 

ஈத 4 . SLIT IDTINED LP CLIT Db BH 1/5 bO BTC 
. “6 . “5 

மாக Sin gor (81 sir or Ly orf) CO ITN GBD 

மாக தாற்றின கா மலளிக்கு ட. 
> . > 
2 மக ராற௱கர் வ்கி நிரை க Sov. 

ஆடன் மங்கைய RoarDeo யார்ப்பொலி 

பாட லின் இனொலி (பண்ணாம யாமழொலி 

பாட சகொண்மும வீன் மூழக் மண்டிய 

LOT L LOTS BI LOW & BL. Card aC a. 

Car om. 

Ark 4 ceo a கெய்யு Bm grails 1s 

இரசுது பாலர் மிெதங்கு மட்மேவோர் 

பாரத்து பூரதுரில் பன்ப ஊிக்கலஞ்ீ 

ரது கொள்செசென்ச அமத்த னல்குவார். 

BU RS BO) பென்! ழா வாழை பின் சுணி 

இருக்கொண் LEI iBl Boor கெளித்த 2 குறலின் 

கருப்புச் சரற்பொடு சுலந்து கைசெய்து 

பரித்து செெங்களெ கரும் பூரிப்பார.
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a8 CG Bus குமுகங் காய்க்குலை 
யாய்க்க மெல்லிலை பளிக மாஇயா 

மாக்தர் கொள்ளாகொண்் டுண்ண மாகில 

சீமந்த லாம்படிக் ததன்றி யிட்வொர. 

வழுவின் மாஈதரு மாவு மல்இய 

தொழுதி தன்னையான் சுமக்க லேனெனா 

முழுது மண்மகண் முற்றும் வாய்திறத் 

தழுதிட் டாணெயும் பாலு மாகவே. 

சேவ று. 

கொடியெழுக் கலமருங் 2கரயில் வாயில்கண் 

மடலெழுக் தல்மருங் கழுகும் வாழையு 
மடியிருக் துகிலுடை மாக்க ணுடியும் 
புடைதஇ.ரள் பாண குடமும் பூக்தவே. 

அள்ங்குபொற் Ho pH ams சேோதோடுஞ் dr GOI ovr (LP Bs 

ளர்க த௫ல் சாக்துபூக் கமம்ஈது மீகடில்கி 
ரிளங்கஇ பொறிமணிப்் ணு மாரும் 

ar HAS to aie Bir வெருப்பிச் இட்டமீத. 

ONG காதந்தறாவ தத்தையா Owed 1th 

a i)o ati deOn லரிசுப பண்டியோபோ 

உளவறு சருக்கரைப பண்டி. யார்ககுன 

[ரசளொெவியல் பயறுபெபய் பண்டி யுப்புகீர 

விளைவை பண்டியின் வெறுத்து ஜாங்கொர்பால் 

இளை த்துணர் மூதுவன பலவின் மிங்களி 

கனைத்து வண்டுமல்வன வாழை மாங்கனி 

வயெண்சத் அள இழங்குகாப் கூருசொ மேடேச்இய 
சனத்தினாம் றகைத்தடம் பெலுனு த ரனொர்பால், 

பார்க்க மாணிபபசங் ௪ய்கெப/ள வான சூலை 
கவாபழுச் காய்க்குலை சகனியக காவுிஇ
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இவர்தரு மெல்லிலைக் காவு மேந்திய 

உவரியாய்ச் சொரிரச்திடம் பெறாது தாஜெொர்பால். 

சண்பகர் தமஈகர் தமால மல்லிலை 

தண்கமு நீரொடு குவளை காமரை 

வண்டின மிசைகொள வாசப் பூச்சுமை 

கொண்டவர் குழாம்பொலி வற்ற தாங்கொர்பால். 

11, அனிமிடைதார்சி சனதத்த னணிமாடச் அுள்புகுக் து 
தெஸிதரு.நால் விகிவழியே செயன்முறைமை செய்தமைத்துத் 
தனிசடிமென் னகைமகிலை* தாதவிழ்தார்க் காளைக்குக் 
கனிம௫ம்ச*ும் மம்போற்றக் கவியாணஞ் செய்தார்கள். 

'தெளிகரு நூல விதிவழியே செயன் முறைமை செய்தமைத்துக்கலியா 
ணஞ் செய்தார்சள்!' என்றது மறையில் சோ.இடாங் கத்துள் வணிசர்க்குக் 
கூறிய நெறியிலே பிறழா மணவினை முடி ச்சார்களெனப் பொருளுடைத், த. 

புனிசவதியார் தனதததர்களைப் போலவே பெருங் குடியர் குலத்தி ஓதித் 
சோராகிய கண்ணடி கோவலன் மககல வைபவத்தை இளங்கோவடிகளும் 

சீவகன் சச்தையார் இவர்களா இருச்கலியாணச் சிறப்பைத் தஇருச்சக்க 
சேசவரும் விவரித்து விளச்சிெயதைப் பின்வருஞ் செய்யுட்களிற்காண்க. 

சிலப்பதிகாரம். 

ஸல இருபெருக் தூ ரவரு மொருபெரு நாளான் 

மணவணி காண மகிழ்க்தனர் மஇூந்துறி 
யானையெருத்தத் தணியிழையார் மேலிரிஇ 
மாநகர்க் கீர்தார் மணம். 

அவ்வழி 

மூ ரசியம்பின மூருடதிர்ர் சன முறையெழுக்சன பணிலம்வெண்குடை 

யரசெழுந்ச சொர்படி யெழுக்சன வகலுண் மங்கல வணியெழுந்தது. 

மாலைதாம் சென்னி வயிரமணித் தாணத்து 
நீலவிதானத்த நித்திலப்பூர் பக்தர்க்கீழ் 

வானூர்பதஇயஞ சகடணைய வானததுச 

சாவலியொருமீன் றகையாகசா* கோவலன்
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மாமுதுபார்ப்பான் மறைவறி காட்டிடக் 

தஇிவலஞ்செய்வது காண்பார்க மணான் பென் or 

விரையினர் மலரினர் விளங்கு? மனிய 

ரூரையினர் பாட்டின ரொ௫க்க கோக்கனெர் 

சார்இனர் புகையின் தயங்கு மகாதைய 

மோரக்திள முலையின ரிடித்த சண்ணத்தர் 

விளக்கெர் கலக்தஇனர் விரிர்தகபாலிகை 

முளைக்குட நிரையினர் முடிழ்க த apr et 

போதெதொடு விரிகூர்தற் பொலனறுங் கொடியனா/ 

காதலற் பிரியாமற் கவவுக்கை Clo, Miprinp 

வேச்இ௪ இன்ப ஈலர் கொடு கரவி ௫ ர, கறுகென 

யங்க ணுலகூி ன ருக் as (பன் னாக 

மங்கல மல்லமளி CUD epi.” 

சீவக சிக் தா.மணி. 

இன்னிய முழங்கியார்ப்ப விண்டெரி இகழ வேதச் 

துன்னினர் பலா௫ிற்செய்க துடுப்பினெய் சொரிச்துவேட்ப 

மின்னியல் கலசகன்னீர் ரொர்ந்கனன் வீர னே ற்ஞுன் 
மூன்னுபு விளங்குவெள்ளி முளைத்தெழ முருகனன்னான். 

இட்டவுக் தரியமின்னு மெரிமணிப பருமுத்தார 
மட்டவிழ் காதைவெய்ப acm pls £1 Sor Duy 
கெட்டிருங் குழலினாட சனர்வளை முனீகைபற்றிக 
கட்டழல் வலங்கொண்டாய்பொற் கட்டு (ay ன .றினானே. 

மன்னர்க்கும் மண்னாக்கு பின்னோர்ககும் விவாக இரியைகளில் தந்தி 

ரத்சானு மர்திச்சானுஞ் சிறி22 வேறுபாளெசான். புனிசவதியார் இருக் 

கலியாணச் செயல்களைப் பின்வருஞூ செய்.பு.ட்களிற் உறியுள்ளவாறு 2 gon 

ஸணிச்சலும் பொருர்தும். 

சீவக சிந்தாமணி. 

மூத்துமிழ் இரைகளங்க மொய்கள் பா சாலமுத் இ 

யாக்சன வேலைவேள்வி யொலிகட Sha Haron
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வைத்தகான் மறையுகீக்தி வானகுண மென்னுஞ்சாலி 
வித்திமே லுலகத்தின்பம் விளத்துமெய் சண்டநீரார். 

தருமணற் தருபபையாரஈத சமிதையிம மூன்றினானும 

விரிமல ரணிர்ககோல வேதிகை யியற்றியானெ 
யொருமணி யகலுட்பெய்தோர் பொன்னச லார்க்த.தாப 
மிருமணி யகலுணீர்பெய் திடவயி னிரீ இயினா?ரே. 

கெற்பொமி கிழையபபெய்து நிழலுமிழ் செம்பொன்ஷூழிக் 

கற்புரி கடவுளான்பா லவிபாடு கலபப வைது 

முற்பெரி யானையாகக் தருபபையான் முடி ச்துமூன்று 

பொற்புரி வரையும்பொய்தீர் ௪மிகதைக விரண்டும்வைத்தார். 

மந்தா விதியின் மாண்ட இறுவிரற் றருபபை சூத்து 
௪ “ரூ * . . ச 

மூரீதுசா ப 7ஹிர்தமரயப்யை முனை மூ.இர கருபபை தன்னான் 

Lots BIR a கமையமுக்கான் மண்ணிமற் நதனை நீகசெ 

Bs Bw gi மறையித்செகதிக சண்டிலக கதங்கண்வைதகார். 

தண்டிலத ததை இற்சாண் 2ம லெண்விரற் சமீைகானான் 
கெண்டிசை யவருமேத்தக துடுபபுகெய் சொரிதலோடுங் 
கொண்டழற் கடவுள்பொங்கி வலஞசமன் நறெழுஈததென்ப க ee Gh F Lp ஒழு தலத் 
செண்டிரை வேலீயெங்குக் இருலீளை யாடமாதோ. 

சரையுடைக் துலிற்றோன்றுக் காஞ்சன வட்டின்ஞுக்கீர்த் 
திரையிடை வியாழநதோன்றத திண்பிணி முழவுஞ்சங்கு 
மாரசொடு முழங்கியார்ப்ப மொய்கொள் வேன் மன்னரார்பப 

cull FR on ரசனாய்பொழ் கலசநி ரங்கையேற்றான். 

குளிர்மதி கொண்டகாகஜ் கோள்வீடுக் இன்நதேபோற் 
றளிர்புரை 9௧ *தைமாதர் தாமரை முகத்தைச ம்சர்க்த 
வொளிர்வளைக் கையைச்செல்வன் விடுத்தவ எளிடச்கைபற்றி 
வளரெரி வலங்கொண்டாய்பொற் கட்டி ரு ளேறினானே 

விளங்கொளி விசும்டிற்பூத்த வருர்ததி காட்டி யான்பால் 
வளங்கொளப பூ.சீதகோல மலாடி கழீஇயபின்றை 

யிளங்கதிர்ச் கலம் இனேர்த வயினிகண்ட மர்க்திருர் தான்| கான். 
ளங்கெயிற் ௮ழுவைதொரல்சர்த் தோகையோ டிருந்கதொத்
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SBLDLIAT IT COW Ws Goat Lib- 

மங்கல மூரஇன tos tpud Gi gd Boor 
௪ங்குகண் முூரண்டறன தாரை மியாடுரனப் 
பபொகங்கெ மறையவர் புகு காண்ப ஜை 
கங்குலி ஜனொலிக்குமா கடலும் பான் றீ வ. 

அங்னெச் தவழற்கட SLAM Dis oor 

இங்கலி லருமறை CO) ihm a சீர்க் தங்கள் 

கங்கை மிய (LP Bout! லலக்த SAGA 

. மங்கல மஞ்சன மறபி னாடி ப. 

bi she உடலென நிறைந்த Sai Suit 
காய்க்கதான் மார்பினர் அற்றம் கொன்னெறி 
வாய்க் கல் 'ீவன்விக்கு வசிட்டன் மையற 

ஏப்கககற் றருபபை யா Ly oO ஜெப் இனான் . 

கண்டுலம விரிக்துகற் நருபபை சாத்இ ப 

மண்டலம் விதிமுறை வகுத்து இபண்மால/ 

சககொண்டவை மெசொமிர்கெகரி குழும அட்டினனண் 

பண்மிள மறஹைதெலி பரவிச் Glew woo on. 

மே வறு. 

மண் நலில் வச்து மணத்தவி மீ௪.ஸி 

, வெண்றி கெடுந்ககசகை விரணனு மார்வத 

இன்றுணை யணன்னமு மெய்தி யிருக்தார் 
per Mus Suraapin Cur scp மொத தரர். 

சேோகோமகன் மூன்சண கன்குளிர் உன்ணீர் 

மக ory Lo) LC @t5 Lb Col Lo eor (8 Co) ws esr 

Loring 1c) GG) மன்னுதஇ பெண்ணாகத் 

தாமரை யன்ன தடக்கையி Gol i BT Gar. 

வெய்யக னற்றலை வீரணு மக்காள் 
PP LOU GOI LD BT LP Mid ai pw HiT
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சகெய்யமை யாவுதி யாவையு ம்கர்ந்தான் 

தையற ளிரக்கை தடக்கை பிடிக்தான். 

இட படு தோளவ மேனேடியை மிவள்வி 

தொடக்கெய வெங்கனல் சூழ்வரு 2பாதின் 

மடம்பமி Abo suc மாறு பிறப்பின் 

உடம்புயி பைத்தொடர் இன்றதை யொக்காள் 

வலங்கெொரடு இயை வணங்கினர் வரது 

பொலம்பொரி செய்வன செய்பொருண் முற்றி 

இலங்கொளி யம்மிமி இத்தெதிர் நின்ற 
௬ 

கலங்கலில் கற்0 னருகக௫ கண்டார். 

மற்றுள செய்வன செய்து IND Lp sti 

முற்றிய மாதவர் தாண்டுறை சூடிச 

கொற்றவனைக் கழல் குமபிட லோடும 

பொற்றொடி மைஃகொடு ஈன் மனை புகமாண். 

CRB INTIDEM சீகம்ளெர் பாகும் 

Tu) en மான்பொடு BT PG Gyo SIN hl BT 
» @ ச 

ஆயத னன்னை யய துதுணை (G12 
. . ஆ தாயச மித்திரை காடொம Soa@e. 

அன்னம் மன்ன வமம்பொன மலாதகாள் 

”2சன்னிப ணா தனள் சர்தையு வகதா' 

சன்னிய ருததி கரரிகை கரண 

உன்மக னுக்கு ணல்லணி பென்ஞுர். 

12. மங்கலமா மணவினைகண் முடி.க்தியல்பின் வைகுகாட் 
டங்களகுடிக் கொருபுதல்வி யாகலினாம் மனதத்கன் 
பொக்கொலிகீர் சாகையினி௰ம போகாமே சகணவனுட 
னங்கணமச்ச் இனிதிருப்ப வணிமாட மருங்கமைக்தான். 

*அரும்புகல்வி'” என்றும்; **இணி இருக்க! என்றும் பாடபேச மூண்டு. 

“தங்கள்குடிக் கொருபுதல்வி யாதலினாற றன தத்தன்
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பொங்கொலிநீர் காகையினிற் போகாமே கணவனுடன் 
அங்கணமர்ர் தினிதிருப்ப வணிமாட மருங்கமைத்தான்.' 

9 

என்பது சங்கள் குடிக்கு ஒரு புதல்வியாகலால் அவரை விட்டுப் பிரிர் 
திருக்கமாட்டாச சனசதச்சன் அவரைச் தானுறையு மிடத் திலேயே அமர்ர் 
இருச்சச் செய்வது புச். இிரவாஞ்சைக் கூரியசெயலா யிருக்க அதைவிட்டு 
வேரோரிடச்சை மருங்கமைத்து அதில் அமருவித்தசானது தன் மருமகற்கு 

வேட்டகத்தில் கிலையுறுவதால் உண்டாகும தோஷ நிவிர்த் தியின் பொருட் 
டுப் போலும். வேட்டகத் இலிருப்பதனாத் ரோஷமூண்டா மென்பதை, 

நைடதத்தில்- 

““மிக்கவெஞ் ௪மத்திடை வெருவி யோடின 
சரொக்கறுன் பறத்தனி யூலஇில் வாழுகர் 

புக்குவேட் டசத்தினி லுண்ணும் புன்மைமீயார் 
மக்களுட் பதடி யென் அரைக்கும் வையமே.” 

aor கூறியுள்ளார் பெரியோர், 

13 , மகட்கொடையின்மகழ்சிறக்கும்வசம்பிறனல் கெசடுத்தத பி 
ணிசர்ப்பரிய பெருஞ்சிழப்பி ஸணிஇபதஇி.கன் குலமகனுச் 
தகைப்பில்பெருங் காதலினாக் தங்குமனை வளம்பெருக்கி 

மிகப்புரியுங் சொள்கையினின் மேம்படுதன் மேவினான். 

மகட்கொடை என்றது சன்னிகாகானமென்னும் வட நால் வழக்குகோகஇயும் 

“ஏரதப்பெண்களின் ப5துககள பணிம்வாங்கா மல Ser COs LB apie 
ளோ அது விற்ரெயமன்று ௮வர்கள் சாம் அரசப் பெண்ணினிடத்தில் சயை 

யும்௮அன்பும் உடையவர்களாயிருக்கிறார்கள்.?! 

என்று மறதர்ம சாஸ்திரம் 3 ம் அத்தியாயம், 54ம் சுலோகம் விதித் 

தலைசோக்கயுங் கூறியபடியென்க. தசைப்பில் பெருங்காதவினாற்தங்குவள 

மனைபெருச்சி என்று அம்மையாரும் பரமதத்சனும் மணைவளம் பெருக்கெ 
சற்குஅவ்விருவர்க்கும் ஒருமித்துள்ள காதலை வீசேடித்துக் கூறியவாறு 

திருக்குறள். 
அன்பு பறனு முடைததாயி னில்வாஜ்ககை 

பண்பும பயனு மது.
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கூர மபுராணம். 

தரூமமெனும பண்டமிடுஞ் சகடமா மனை வாழ்ககை 

கருமநுகம் பிணித்துமனைக் சாதலியு௩ தானுமென 

விருவராய் முறைசெலுத்தி னெத்துணைத்தா ரமுஞ்செல்அ 
மொருவராய்ப பூண்டிழுபபி னோரிறையுஞ் செல்லாதால். 

நன்னெஜழி. 

காதன மனையாளுங் காதலனு மாறின்றித 

இதிலொரு கருமஞ் செய்பவே--மீயாதுசலை 

யெண்ணிரண்டு மொன்றுமதியென்முகததாய் கோககமுன் 
கண்ணிரண்டு மொனறையே காண். 

* 

ஒளவையார். 

ஈதலறக வினை விட் மட்டல்பொரு ளெஞ்ஞான்றுள் 

சாத லிருவர் கருத்தொருமித்--தா தரவு 

பட்டதே யின்பம் பரனைகினை* இமமூன் ௮ம 

விட்டதே பேரின்ப வீடு, என்றும 

அறநெறிச்சாரம். 

மருவிய காதன் மனையாளுக தானு 

மகிருவரும் ுண்மர்ப/ு9 னல்லா--லொருவரா 

லில்வாழ்ச்கை யென்னு மியல்புடைய வான்௪கடசூ 

செல்லாது தெற்றிற்று நின்று. 

வினைகாத்து வந்த விருந்? தாம்பி கின்றான் 
மனை வாழ்க்கை ஈன்னு தவத்திற் -பனைகோதை 
மெல்லிய னல்லாளு ஈல்லள் விருக?தாம்பி௪ 

கொல்லெதிர் சொல்லா ளெனில். ் என்றும் 

இருச்சிற்றம்பலக் கோவையார். 

காகத F(R» oon aval” கொன om மாணிகலக காங்கருவ 

ராகதது ீளாருபி கணடனம யாமினறி யாவையுமா



1. இர 

மகத் தொருவ னிரும்பபொழி லம்பல வன் மலையிற் 
ோசைக்குர் 2கான்றற்கு மொன்ன்ரய் வருமின்பதுன்பங்களே,. 

நீ.இ.நால். 

அனியின்றி படல. பூ அரி ி 

என்றதும், 

us Tat DAD பாபி ராம்ப் நர 

2 4 Oli oy (A mhat th 3h Os 1h ol ந தவ பர 

செழுமலரு 2 5 BILE C141 ov 

உமவியவ ரிருவருமே கள்ளாது 

மாரண்செய்யல் விளங் குமெய்யுஞ் 

வனுமொன் ரீருடொன்ன 2/ ரர 

ப்தி h கதொக்குஞ் சப (ங்கா ல, 

மணியுமொளி யம் மபரலாண் பகனுமனே 

au jrnole ரகு தி வப மாற் 

1D moray giie a yin Foot) amir ols ரூ ail Mart 

5 (Hv ipir ol ast oles wicriTis (ரி [ற 

30 ணிய/ து பகையா mM Ka are ev 

BAS HD சவக் இன்று 

Li coll om L511 Lye Ly em BT & wert 

மவர்செல்வப் பயண் முனம் மா. 

ola 9 கூறியிருப்பனவற்க௱் காண்க, 

வரம்மிரனநங கொடு-து என்றார் இங்வாற சேனப் பொருளாக அள 

வில்லாசு பொருள மளை விமராஜன் சன் மயளா௫ய தமயர் இக்கு வழஙூயை 
* ச. e re க o . 

கைட சச் இலும், ஜனக மமாராஜன FED Kb வழ EBs OF இராமாயணத்தி 

லுங் சாண்க. 

நைடதம்: 

பண்ணாமை கலின மான் ற ராயிர மிரட்டி பாய்மா 

வண்ணலங் களிகல் யானை யாயிரத் தனுபத் தொன்பான் 

கண்ணகன் விசும்பு த்த கற்பகத் குருவி 8 eH 

மண்ணிழிர் இனைய ப்பூ ரைம்பதும் வழங்கி னானே.
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பொருதிரைப் புணரி யீன்ற பொலன்கொடி யனைய செவ்வி 

யரிவைய ரிருபத தையா யிரவர்ஈகல் லரங்கி லாமெ 

வருமுலைப பவளச் செவ்வாய் வனிதைப ரெழு.நூற் றெண்ம 

ரிருபது கோம செம்பொனினிதினில் வழங்கி னானே. 

பொஜழிகதிர் மணிசெய் கட்டில் புனைமலர்ப் பாயல் பைம்பொ 

னிமைபயில் வண்ணப் ரீபமை யினியசா 4 காற்றி Cue ® 

நிழறவழ் மணிக்கண் ணாடி 5) Baw “pra b மவய்ககு 

வொழுகொளிக் சவரி பின்ன வுலபபில ஈலஇ னான. 

கம்பராமாயணம். 

க ௬ . டி ஆூ 

எண்ணில் கரடி ெபென் மெனல்உைபில ரரபு 

வண்ண வதங்கல மங்கைய/ தெள்ள! 
« ™~ . Kor ory, Go. 1D Bras sna ce 

ச * பூ ச் o * 

lua anh sn arn bdr upton Ors று மகன் ரூ, 

14. ஆங்கவன ப னில்வா ழ்ககை யருக் துணையா யமர்கின் ॥ 
பூங்குழலா ரவர் சாமும பொருவிடையார் இருவடிக்கீ 
கோங்கியவன் புறுகாத லொஜழிவின் றி மிகப்பெருகப் 
பரங்கில்வரு மனை யமத்தின பண்புவழா மைப்பயில்வார், 

“பையிற்பயிலவார்'” என்றும் ப 7டேபேதமுண்டு, 

மனயறக்கின் பண்புவமுாரபைப ப பில்வதாவ து: 

ot *. க 

SUF Hoe. 

பெண்ணிற் பெ HS bbs stay ஈற்பேோரன்ணுக 

இதஇண்மையுண் டாக அபின் 

ப 5 3 . ரு . தெய்வக் தெ PET MY ont O'S Trop 5 ph © iy pool a tparrair 

பெய்யென. பெய்யு மை 

0) GI Dit ly. BH Ih, 
காசிகாண் ம். 

கொழு னுண்। பன் ரனுகர் கெரள் தையும் 
a of ar Deo mi Denn Moyes on Cu or pit
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லெழாகன் மூன்ன பெ Lp bY PLease 8 uy 

புதில் குறுபசபப LJ fod ov tls சசய்த ய 

இனிய Bs ait oui மானியி பென இ./.கிவ் ழு 

moh ணொஞ்முிசா Oi Ai vlior WS Os ravBevra 

ஏனைய மச் ௮ மெரஜியினு மன் டு, ஈடு 
கணிவர் செஞ்சகங் கற்ப (மடை மாகு மீ, 

€ 

* ட ௪ * ௬ 

St gt MND WY மீதகல ரில்லன 
22௦ஐய லார்முகவ் காணினுஞ் எ lo jou ti 

* ௪ om . 

2௦9 மயில் ர 7 தலி வசம் குழிமலா Wil ப்ணுூஞ் 

செய்தி பொன்றலுஞ் செய்தன மென்பமால 

° e = எத ச . 
விவ கண் ணுறன் பகு 81K T GOT) | GD 

பழுது on 6 & யாடுதல் 11 BOT GOOF BIT Hs 
. ௩ Oo ௬. ௩ ப 

க TAP bl IIPS Bib OND I b WIT மினா 
௫ ந ௬ 7 . 

Os rips Cla வன்றிக கூஜிக்கெபாரர் 

242௮7 ces I tb wy [Bott oy LL) GH oo Lib அ eal 

ஆ - உட ச ௩ பட்ச 

வவ முன்னர்ச் குிபபி ணியற்_வவா/ 

தாவி லன்பர் இமையவர் Bit © MIO tr 
உ ௩ ௬ “க ௬ க 

வை யணன்ணவர் Lf SBT (LPB மநாரக்கிலார், 

இல்ல DS BD இயைவன வட்குிவா 

பல்ல செய்க விதி ன மிக் இடடா/ 

பல்லு காதல ராயும் 9/பரவிவுற 

மல்ல Bev Tih & aot) 10659 at atl ar ov 

Yipfen LE46h AM Bow பாயிணு 

Cnr Pal Seni Arto 1) west ராயினுங் 

BB) Lay தன்மைய ராயினுக் மிசன் வைப் 

பழுனு சொல்கலர் பண்டுின் மூயவ்குவாரி. 

அன்பர் இுஞ்சுடிற் அழுகு லாங்கவர் 
அன்ப மெய்தடி.ல் முறம் அன்புற 

வின் pM My லின்புற் மிருக கமில 

மன்பெ ரூ தவஙவ கறுபுடை மாதர்கமிக
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அறந்த வாத்தம தன்ப ரருளினாற் 
௮றக்து ளோர்பிறப் போர்தொழில் செய்குகர் 
சிறந்த தொல்றாலத் தெய்வம் பசுவிருல் DD அதாலமுலத ம © ; 
இறந்து மீள ர்ர்க்கு பருத்இனி அதை ப Tov 

கொழுகன் சொற்கட வாதுறை கொள்கையே 

வழுவி னல்லறம் வான்றவ மாற்றுத 

ஜொழுது தெய்வம் பராய்மலர் கூவு ஆஸ் 

பழுதில் கற்புடை பத்தினிக் Oa ora. 

வாள்வி ழிக்குல மங்சைய பன்பர்பொற் 
ரூள்வி ளக்கிய தண்டனல் கங்கையக் 

கேள்வ ரே௫ளர் மிதவர்சண் கவரி 

லாளு மெய்ம்மை யடிசளென் றெண்ணுவயர். 

இராக கன்னினுர் கவ்னையர் தார்மினு 

மாதர் மென் Ooi 8 an inn தரகு டப ினுஙி 

கோதில் கற்புடை யார்க் கொழுகர்பாற் 

காதல் கூர்ந்து களிம௫ம் வெய்துவார். 

என்ற படிக்கும், 

பிரபுலிங்க லீலையில். 
குசவர்் கா மியைந்து கொடுத்தில் ராயிற் குமரவேளனையவ சேனு 
மருவரா கிற்பர் தந்தைதாய் சங்க ளாணையி னொழுகுசன் ஸணியர்தா 
மேருவிலா செனினுங குரவருண் மஇழ்வுற் றுசவறி னனையவர் தம்மைப் 
பரவுவான் கடவு ளாகவே சினைந்து பண்பொடும் பயிலுவ ரன்றே 

என்றபடிக்கும், 

நாலடி யாரில். 

குடகீ ரட்டுண்ணு மிடுக்கட் பொழுதுகங் 
கடநீ ரறவுண்ணுங் கேளிர் வர்னுங 
கடகீரமை 00) B its (My ch கொள்ளு மடமொ ழி 

மாதர் மனையாட்டு யாள். என்றபடிக்கும், 

சீவக௫ூிந் தா மணியில். 

சாமெனிற் சாத னோசு றன்னவன் றண௩த சாலைப 

தமனும் புணத லின்றிப பொற்புடன் பலம்ப ane BS
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சாமனை Cue we, சொலலாா sana pons O srlpgi aim youri 
‘ ச ச ௩ . ape . 

மீகுமலாத இருமீவ/ டெ 1பபார் 2ச/ஈதவன் செல்ல அிர்பபார். 

அன்றபடிக்கும், 

பெருந்தேவனார் பாரதத்தில். 

அபபபணியா Mort Mar BI Gv காதலரை 

பபபணியா லப 1p கயன் ப.௮ உதியெ பப 
ச . டி உட ஆ 

மனங்குழையு। வண்ணை மரித்விய। தன்றுற 

சன ங்னாைமூபா। தங்கள் Bi. Gn. ol od! ற்ப க்கும், 

கூவத்துப் ப மாணத்தில். 

. ஆ உட ரூ . 

Diy Beart too iNa i och b Ht C6 Fudd | 

அடில அது பல வகு மற 1 Co) ony 57 
“ 

Gary பவ LH but egy 5) கந அரபி 

மடி வில ரன்புகற் மடய மாத oY. வன றபடி கரும, 

வளை யா பதியில். 

நாடு CLP IH KOMIK (LIS 0 & HNL 

[டி நுூாமமை பெய்கென ப பெய்து 

கட லாற்றவர் ஈலைது கூறுங்காற 

பாடு சான்மிரு பத்தினிக காவ 2. of a WLI B Hiv; 

இரிகடுகத் இல். 

ஈல்விருஈ காாராபலினட்டாளாபா வைகு 

மிலபறஞ் செ ய்கலி ன்ன றக ய் “மித 7 Ov cH Ly யின் 

மக்கட் Gis mod oa inde SB ip a &) யிமகழன்னறுங் 

கற்புடையாள் பூண்ட கடன். வன் றபடிக்கும, 

சிறுபஞ்சமூலத்தில்: 

வரூவாய்ககுத் தக்க வழக்கதிநது ௬றறம 

வெருவாமை வீழ்வீரு, தோமபித-திருவாக்குக
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+ Gl * * . “Oe « . 

தெய்வதைய மெஞ்ஞான்றுக மீகுற்ற வஹதிபாடு 
செய்வ மித பெண்டீர் Fi wiiny. al ன்றபடிக்கும், 

இன்வியபிரபத்தத் இல். 

ச 1 . ந + * ) உ ச * 

HOOT LT HB LLU OCU BT Dover fy oor OF Li Bil) SMB! 

கொண்டானை யல்லா லஜியாக ரூலமகன் 8157s 

விண்மீடய் தல் ,டைசூம் விம் நவக் சா! | ப [மீன 
ச உ ு . 

Oo) gt oot tL. Fey I யாகிலு மூன் (4 900 I hip ov i Da Sort. of CT Ml tey B 

[Gus 
குசசலோபாக்கியானத் தில். 

சின்னுடைய மனசூழததி நிராபுபெரு மை பளை 

மன்னுடைப செ.ற்காகது ச சோர்வில। பாண்ட ரள 

சன்னுடைய வுயி1 கின் நனை 1 ்பணுகி ஆன்மையமிள 

யுன்னுடைய வ(ுவாய்ககு. ௧நகசெல வுஞதறுவ ரில 

சொன் வகா மியானை துரு செசொன்பை ny பியற் ஏவ ப்ள 

யென்ன மிப வரினு7சிவளி மெய ததிபாபா வீயலிவ சீன 

தன்னமுநா யகன்பறிதாதற் ரூ சபாது நக்கவா 

பன்னரும/ மறையுணாஈகத பளக்றுகற் குணக்குன் மற 

ஆரு GO LDF ar OHI மதிய 2௦1/4 

கோர ஒச்சியொாய் ப பணியி ay aot) 

சாறி லன்னையாய்ச ரலமாவ। குற்) டை 

நாரி மாரொென ஈவிஉவ/ நலலவர். of ol படிக்கும், 

இருக்கும்முலப்। (ராண த்தில். 

த . . . 
சிறுகாலை wi. மலடு D/A 5 By WT ௪22/7 அகுலா wd) கருத்தி 

யூட்டல் 

மனறுகாலவை யெண்ணாது, MG God ip & Bom மசபபெறுதன் மடதா 

ணசசம 
பெஅகாலை யின்புறுதவ் முன்னுறங்கப பின்னுறங்கல் பின்னெ 

மாத 
QDS TG தொழுகெழமுதல பன ணிரண்டு IDG Ih காககற் புடை 

“my சு 

அயா செய்கை, எனறபடி.கரும,
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சிலப் பதிகாரத்தில். 

கடுங்கதிர் வெம்மையிற் காகலன் றனக்கு 

நடுங்கு துயரெய்கி காப்புலர வாபூத 

தன்றுயர் காணாக் தலசசால் பூ Biol B Fup. 

யின்றுணை மகளிர்க ன்றி பமையாக் 

SPs Boyer. MSO) Sura Wow gy 

மிப ரற்படைக் மெதய்வம் பாங்கண் டிலகால் 

வானஈம் பெரய்ய பூ வளம்பிழைப்் பறியா 

Hom வர்தன் கெொரமியஞ் ரிகையா 3 

பத தனி மப [ண்டி IRA BH OT டென்னு 

மக்ககு ஈல் ஓமை wi Aust eure, 01 OT WI Sup b பூட் 

நீ.இி.நாலில். 

தத்நுணைவர் வடி வமில। மட வமிரனினு? இரவின் நனைய சரொப்பா 

மதமுள உரபற்னு அர வினுன் பணய மதா ணர் 

வக்குமுதுண் ஜெறெங்ியெ பின் முண்டு பூயின் முன பவல் (ர் து 

பச்குமுறுங BR LOCO er DI மூடி பபர்மற்டு வணிபூண்ப ட படைம் 

கண் ணா 3 

வினைப்பசகைர் பெரியரில்வாற் வினிற்கலக்அ நின்றாலும் வேத 

, கரதன் 
னை ப்ப்ர்வி நினை ச சலென் DI பெ ழியார்போற் கற்ன்மிக்க 

இதைப லார்த 

ணை ப்பணிருள் செய்சாலு ச் நூபின்னாலுங் ஈன விணுச்சு ம் மணா 

ளார்.மாட்0 

நினை ப்பபாப்நியா/ கணவருட ன வ/பானமொன் முக்கல் து நிற்பர் 

WE 8 BT, of BH LIL) க்கும், 

இல்லறச்திணியல்பு சிறி. துந்தவராமல் ஈற்குண ஈற்செய்கை யுடையளா 

யொழுசச லென்றறிக, 

a 

175. கம்பரடி. யாரணைக்க. னல்லஇரு வமுதளிக்துஞ் 

செம்பொன்னு ஈவமணியுஞ் செழுக்துலு மு. கலான
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சம்பரிவி னாலவர்க்குச் தகு. இியின்வேண் வெகொடுத்து 
மும்பர்பிசான் றிருவடிக்க முூணர்வமிக கொமழுகுகசன, 

நம்பரடி யாரணைக்சா னலலதிரு வமுதளித் அம்''என்றார் இல்உனமே 

இவனடியவர்க்கு அளித், சட. 

நறைபடு கணிகன் பபய்ம /1/ avr) 5 poled) வெள்ள 

நிறைபடு vol FLO LIT sar வண்ண | [ph Fav BAIT & OT) MM 

Hoo pap ajar) Can aor Dn பொருள் ௪ரங் சசொண்மி னென்ன 

[DBD OU B Mig W111 Bit own a Bin dD & GS GE OMT Tar. 

என்ற இருவிளை.பாடற் புமாணச் செய்யுளானறிக ''பரிவினாலவர்க்கு ச் 

து. இியின் 2வண்சிவ கொடுச்தும்!' என்றார். அன்பு எளவழி இட்டவை சிறுத் 

தலும், ௮ஃ இல்லாவழி அவைச௰வாமையும் கோகி, இவற்றை, 

காலாஉயா ரில். 

டு > 
தழு நுட் கா Ob BY OIE Tethers 291 

sat 

ry 

ip 
, . . 

as (pi %T » wl Blea at) sri Pb taurir —olf மிய 

குய்கத்பதுவையார் வவெண்டசா?ற யாயினு வாதா! OU hie 6 க னு றி 
கைத்துண்டல் காஞ்சி காய். என்றும், 

குசேலோயபாக்கியானத்தில். 

அரியவன் 19 sf ml ar hs, விமிமகக। யினுஞ்சு fo 4 
ச (7 Dg _ ~~: 2 . இரியுமன் பினிற்கொ 94 லிஸிற்து க Amis மகனும், 

பெரியவர் புசழுப் பட்ட. Ol 1 tt 4 6 OU ஸ்ர Pra Bin gXr 

னுரிபவன் பினை பு கூட்டி யொருபிடி யவறின்மா மீன. என்றும், 

1 ரபுலிங்கலல. 

ஆதர விலை 2யல் அேண்சி LD 5 BGA மிபாகுளே ரர் செர்பெ [ற் 

பூதர வளவ னித்தும பொருளி வளவ பாகும் 
ஆதார வுள2?த னல்கும் பொருள ஹு வனிவன்் CP QLD 

பூத. மெனவளர்ச்து புண்ணியப பொருள ளிக்கும்,
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ஆதா வுடையான் செய்யு மல்லவு ஈல்ல வாகு 

மாதர விலாதான் செய்யு ஈல்லவு மல்ல வாகு 
மாதர வதனாலாவிக் கருந்துணை யின்ப முத்தி 
யாகர வலாது வேறொன் றளித்திடக் சண்டதுண்டோ.என்றும், 

கம்ப ராமாயணம். 

மூன்பிற் இறக்தா ரிடையுள்ளவர் காதன் முற்றப் 

பின்பிற் சிறந்தார் குணான்றிது பெற்ற யாக்கைக் 
கென்பிற் சறர்தாயதோரூற்றமுண் டென்ன லாம 
யன்பிற் கிறந்தாயமீதார் சனை யார்க ஹுூண்மட. 

வருஈதேனதுவென்றனுணை வானவன் வைத்த காத 

லருக்தே னினியாது மென்னாசை நிரம்பி னல்லாற் 
பெருர் தேன் பொழிசார னின்னன்பு பிணித்த Cure g 

யிருர்சே னுகர்ரந்தே னிதினூங் கனியிவ துண்டே. என்றும், 

ஒளவையார் . 

காணக்கண் கூசுதே கையெடுக்க காணு த 
மாணொக்க வாய்இறக்க மாட்டாசேக--விணுக்கென் 

என்பெல்லாம் பற்றி யெரிரின்ற so sou Suir 

வன்பில்லா ளிட்ட வழு£து. 

வரகமி௫ச் சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் 

(ர மூட ரன 2வ/புளிக்க ம்மாரு ம்---- ௨ ரம்பெருக் 

புள் 2வளூர்ப பூதன் புகழ்கதுபரிஈ இட்டமசா 
ஜெல்லா வுலகும் பெறும். என்றும், 

கூறுவனவற்றா லுணர்க. 

16. பாரங்குடைய கெறியின்கட் பயில்பராம தச்தனுக்கு 

மாங்கணிக ளேரரிசண்டு வக்கணைக்தார் சிலர்கொடுப்ப 

வாங்கவைதான் முன்வாங்கி யவர்வேண்டுவ் குறையளித்தே 

பீல்வெக்றை யில்லத் அச் கொடுக்கவென வியம்பினான். 

74. கணவன்றுன் வசவிடுதத கனியிசண்டுங் கைக்கொண்டு 

மணமலியு மலர்க்கூச்தன் மாகரார் வைத்த தற்பின் 

7
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பணவரவம் புனைக தருளும் பரமனார் திருத்தொண்ட 

ரூணவின்மிகு வேட்கையினா லொறுவச்மனை யுட்புகுக்தார். 

உணளின்பமிரு '2வட்கையினா மொருவர் மனை புட்புகுந தார், 

என் றமையின்,ஈண்டுப பசி நோயின் மன்மை அதியத்தகுச் த தாயி 

ற்று, ௮ கனை ’ 

கொழுச் gio டெரியு (முத்தழல் வளர்க்குஙு 

மகாதிலா மூனிவரஞ் எிழரர்க 

ளமுஈ இபட் டங்க Oar ping) Churn iD i 

வன கிலா துயங்ெ 1 2க 

(ங்கு மி ரசொன்பான் LY dl ow 8 DIP Poot 

ஏலா ஓபி/கிற்று மென்னு 

வழங்குவ ம Co). rut wa LO) Bo b BL BV (hy Up 
ro மண்ணிடதக் நுண்லைமிய யாமம், என்னுங் 

முசேலோபாகயொானச் செய்யுளாலும், 

மானங் குலங்கல்வி வண்மை யறிவுடைமை 

கானமர் தவழுயாச்சி தாளாண்மை--சேகனின் 
ர் 

. . உ உ . ட 

க௫வர்த சொல்லியர் சீமற் காமுறுதல் பததுூம் 

படுவர் இடப் பறந்து போம். 

என் ற௩ல்வழிஈ செய்யுளானு மூணர்க. 

18. வேதங்கண் மொழிக்கபிரான் மெய்த்தொண்டர் கிலைகண்டு 

காதன்ம னடியாரைப் பசிராரப்பே னெனஈண்ணிப் 

பாதங்கள் விளக்கரீர முன்னளிக்அுப் பரிகலம்வைச் 

தேதக்இர் கல்விருக்கா வின்னடி௫ லூட்டுவார். 

வேதங்கள் மொழிர்த பிரான் என்றது நான்கு வேதங்களை கான்கு 

இருமுகங்களாற் குருபரம்பரை விளங்கச்கூறியருளிய வெபெருமானெ 

னப் பொருள் கொள்ளு, சலை 
* மறை முதற் செர்த வாயான்” என்னுஞ் செய்யுளாலும், 

வேதமே மூதலா யுள்ள வியன் சலை யன த்துர் தொன்னா 

ளோதினா னவனே யெங்கட் குறைத்திட வுணர்ஈ்தா மன்றே
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யீதுநீ யவற்றிற் காண்டி பாருமொன் முகக் கொண்டாய் 

பேசையோ பெரி பொன்ன. । பிதாமக னிளனைய சொற்றான்.' 

என்னுள் 
கந்தபுராணச் செய்யுளாஸனும், 

ஆதி யானை யமரர் கு 7 மப்படு 

நீதி யானை நியம கெஜிகளை 

மயாதி யானை பூணர்தறி கரியமி கார் 

சாதி யானைக்கண் மர்தொழற் பாலக. 

D 5B) C&T (15 Bul மில்லை. 8 ரரனு 
(0 
old [ஙு முணரப படாதகதகொன் ஜிலலை 

கரதஇற் குழையிலங்க/।/ பெய்குார் மினு 

கவலைப 1D 11GB 1h 11 BI liT PEIN ayen 

SU SES BH 1 pm Hoh Cle Te Bi 'C11T yin 

M1 Chips Bomar We Opt Crit gy 

மாதக் களவாட நின்மார் 8 ls gpl 

மாக்கூரிற மூன் மீமுன்றி யப்ப னா, 

என்ற சேவாரஙகளானும், 
இன்னும், “வேதங்கள் மொழிந்சுபிரான்' என்றதற்கு வேதங்களால் 

மொழியப் பட்டவனெனப் பொருள்கோாடலு மொன்று. அ௮.சணை, 

மறைமுதல் கலை” ளெல்ல? ரணிமி, ம் றவனை ெெங்கு 

நிறைபர மென் றும் Lp B சாகன கெறிவி Cy as 

மறைகுவ தறிக்துந் 2கழு ரறிவெனச் கலங்க wim 

CO a TA Sisto S ெெளிந நு தரி வெள்ளம் முறையின்வி Bawor i 6 

என வருர் திருவிளையாடற் புராணச் செய்யுளானறி௫. 

'மெய்க்சோண்டர் நிலை' யென் பதைப் பின்வருஞ் செயயுட்களிற் கூறி 

யுள்ளவாறு கொள்க. 
சிலப்பகிகாரம் 

ச ச் mm ச 

ஞான ஈண்டு er A) HOMIE IIT OMIT oN 

னம் கொள்ளா hon Bolus alc’ earl a (Af 6 oO ஞூ cP h 

றாக க ருடை பி O Port Gar syn sor a 
க. oD * 

வகாஈதயாக்கை 10600 OUT SH
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சீவகசிந்தாமணி. 

அ்ணங்கர வுரிச்தசீசோ லனைய மேனியன் 
வணங்குகோன் சிலையென வளைந்த யாக்கையன் த்ய 

பிணங்குநான் மார்பினன் பெரிதோர் புத்தக 

முணர்ர்துமூப் பெழுதின தொப்பத் தோன் நினான். 

ஆரியர் மெய்ச்சொண்டரென்ராரேோனுஞ் சவெபிரானே அடியவருருக் 
அசாண்டெழுர்சருளின ரென்பது ஸ். சலபுராணத்தின் அணிபு, 

'காசன்றனடியாரைப் ப9 தீர்ப்பேன்' என்பதனால் புணிதவதியாருக்கு 

மாகேசுரபூகையிலுளள உறுதியை விளச்இனாராசிரியர். இவனடியார்களை௪ 

சாஇகுணங்குறியாது வெனெனவே புத்இபண்ணவேண்டு மென்பதற்குப் 
பிரமாணமாகப் பின்வழுஞ்செய்யுட்களைக கசொளக 

தேவாரம். 

சங்கநிதி பதுமநிதி யிரண்டுக் தக்து 

தரணியொடு வானறாைளத தருவ ரேனு 
மங்குவா ரவர்செல்வம் மதிப்போ மல்லேம 

மாதேவர்க் கேகாந்த ரல்ல ராஇ 
லங்கமெலாங் குறைஈ தழுகு தொழு கோயரா 

யாவுரித்துத் தின்றுமலும புலைய 2.ரனுவ 

கங்கைவார் சடைக்கரஈதார்க் கன்ப ராகி 

லவரன்ரோரோ யாமவணககுங் கடவு ளாவா£. 

சிவதருமோத்தரம்: 

புலையே யேனு மீசன் பொலன்கழ லடியிற் புதி 

நிலையமே லவர்க்குப பூசை நிகழ்ததுத னெறியே யென்றுக 
தலையே யெனினு மீசன் ரூமரைத் தாளி னேச 

மிலரெனி லியற்றும் பூசைப பலஈதரு வாரே யாரே, 

பிரமோத்தாகாண்டம். 
எள்ளற் படுகீம் மக்களெனு மிழிஈ்கத குலத்தோ ரானாலும் 

வள்ளற பரமன் றிருநீ௮ு மணிய மணிஈத மாண்பினரை
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புள்ளச் அள்ளேயிருபோஅ முணாஈது தெருண்டு வனெனவே 
கொள்ளத் தகைய வறிவின ரே பிறவிக் கடலிற் குளியாதார். 

பிரபுலிங்கலீலை 

பந்த மகன்ற சுவபச்தர் பாகம் விளக்கும் புனற்குழியில் 

வர்து பிறந்து மூழ்கியதில் வைகும் புழுவின் பெரும்பேறு 

முகந்து சங்கை .மதலவா மாற்றும் படிநது இவினைகள் 

இந்து மந்து ணைருமே சேரா ரென்று மறைசாற்றும். 

வேது. 

விள்ளரூ 5 Gla மடத் ம தார்பொருள் 

கொள்ளைகொள் இற்பினுங் நகூறைகள் கூறினும் 

பிள்ளாயை யறுப்பினும் பிழைகள் செய்யினு 

மெள்ளுத லிலனெனி லிசற் கன்பனாம. 

சங்கமர் தனக்கொரு சாதி யுன்னினா 
னங்கையி னமர்தரு மரற்கு மூன்னினான் 

சங்கர மெனொடு-ரகஈ தம்மில் ேவேறெனு 

மங்கவ னறிவரு மளற்ற முங்குவான். 

இம்மாகேசு.ர பூசையிற் சிறந்த புண்ணியம் பிறிகில்லையென்பதை பேல் 
வரும் பிரமாணங்களாலறிக. 

இருமந்திரம், 
படமாடக் கோயிற் பாமற்கொளன் தீயி 
னடமாடுக் கோயி னம்பற்கங் காகா 
ஈடமாடுங் கோயி னம்பற்கொன் நீயிநற் 
படுமாடுங் கோயிற் பரமற்கங் காம. 

தண்டு இர்தைக் தபோதனர் தாமகஇழ்ச் 
துண்டது மூன்று புவனமு முண்டது 
கொண்ட மூன்று புவனமுங் கொண்டதென் 
றெண்டிசை நந்தி யெடுத்திசைத் தானே. 

௮/க.ர மாயிர மக்தணர்க் BuO car 

சிகர மாயிரஞ் செய்து மூடிக்கலென்
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பரம யோகி பகலூண் பலதனுக்கு 

நிகரில்லை யென்பது நிசசயஈ தானே. 

ஆறிடி வேள்வி யருமறை Li vert 
MG ing sort கோடி 201 ருண்பதி 

னீறிடர் கொண்டர் நினை வின் பயனில 

மேபேறெனி 3லோர்பிடி பேறு வாகு மம. 

தேவாரம் 

. . டு . 
மட்டிட்ட புன னை யங் கானன மடபயிலைக 

கட்டிட்டம் மகொண்டான் BLING ST TH மாக ௧ 

ஷெட் உட்ட பண்பி னுருததா [IMD BOM Db HIT 

கட்டிட்டல காணாரித பாதிய பூமபாவாய் 

தாயுமானசுவாமீகள் 

e “a த 

மறமலி புலக வாழ்கம௰கக மய சீவண்டுா 

f வர்துகின்னன்பர் கம்பணியா ரறமது Hoos Glen . 

அருணைல.மான்/£யம். 

சோணாசலததி லுயர்கத சக்ஷ்க௫ர பிலலை 

பஞ்சாக்ஷ£ததி லுயர்க , மநஇர மிலலை 
மாசேச்-ரதருபகஇ லஓுயர்க த. கரும மிலலை 

சிவாகமததி அயர்ஈ த ராஸ்இர மில்லை. 
. « ரு ச +3 ச 

“பாதங்கள் விளாக நீர் முன்னளிகது'” oi ose. 

அதி தியானவன் தன் வீட்டிற்கு வக்தமாத் இரத் தில காலகழுவ நீர் த௬ 

தல் மூன்னஞ் செய்யவேண்டிய ௩ பசராமாசவலினாலே இசனை வடதாலார் 

பாத்தியமென்ப, இவ்வுபசாரததை மதுதாமசாஸ்இரம் ௩-ம் அத்தியாயம் 
99-ம் சுலோகத்தில் “வீட்டிற்குச் சுயமாக வரச ௮தஇி.இககுக காலுக்குக் தண் 

ணீர்கொடுத்து ஆசனத்கிலுட்காரலைததுச் சன் விட்டிலிருககும பதார்த தங 

ஞடன் அ௮ன்ன:சிட்டு வி௫இப்படி. யுபசாரஞ் செய்யவேண்டியது”? 

கூறியிருச் சலக கொண்டெ, இருவிளையாட ற் புராணத்தில, 

தவமணிககலன் பூககங சகெகெரபபரினடகறு 

துவரிதழ்க்கனி வாயினான வாச தக இலவென்்
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இவமையற்றவர்க கருக்கி UT Fem CP BoG 14 

பவமகற்றிய வடிமல/? பாப பறப பிம் காள். எனவும், 

சீவகசிழ்த। பணியில் 

சானமுரைக தாங்கு), நீரவ் பாட்பு 

பானினெர் வெண்டுகலும oT Lp tt எபரனியல் Lh BDI Le 
* Co cy டி el » க்ஷி 

பானலங்கக 7 மறுவி பனிகத்திரபா நகு 

BTSTIDT காங்யெடை தவி iO we பிரதான் எனவுங் 

கூறியிரு ௪ஈலைக கொண்டுமறிச, 

10, கறியமுகள் குசவாதே இருவமுது கைகூட 

வெறிமலச்மேம் றிருவனையார் விடை யவன்ற னடியாரே 

பெறலரிய விருக் கானாற் பேறிகள் மே லில்க-யெனு 

ம௰மிவினசா யவாமுது செய்வகனுக் ௧7 தரிப்பார். 

அடியாரே பெறலரிய விருர்தானார் பேறிதன் மே லில் கூயெனும் அறி 
வின சாய்!” என்று அம்மையாருஃகுச ச௩சமபகதியிலுளசா Vt ho gens oars 

இனார். அவ்வூற்றத் இற்கு. காரணமான அரசப் பசியின் மாக்ஷியை: 

கற்றவர் கடவுட டானஞூ சேர்க நவாக மசாக ணில்லா 

ரூற்றவ ரகக ணாள ரன்றியு மணய நீரார்க 

குற்றோ ரிடுக்கண் வர்தா ஓுதவுதற் குூரித்தன் ரயிற் 

பெற்றவிவ் வுடம்பு தன்னாற் பயனில்லை மன் மனோ. என்ற 

சூளாமணிச் செய்யுளா ஓம், 

அவங்கவரைக் சாணப।ப பெறுஇந் ற் கங்கைடமீ மாடற் மீ பரா 

மங்கவர்பாற் பேசப பெறினூலை சிர்க்கமுக மீதாய்க்தோதோ ராவ 

ரூங்கவர்க்குச௪ செய்பூசை யண்டருக்கு மூவருக்கு மாகுக எண்டா 
உட . அ . த க உட . 

யங்கவர்க்கே sror nae ரவர்தமபா மீலற்பர்கல்லோர். என்ற 

காஞ்சிபுராணச் செய்யுளானும், 

சேவர்க டேவ னங்கோர் சீர்கெழு பறை யான் போலாய் 
ச . 5 . e 

Bindu சாலையம்மை விரைக்தெ.இ '2ர௫ மற்றென் 

காவலர் தம்பா லன்ப ரிவரெனக் கருதி யன்னான் 
௭ 

பூவடி வணவய்பெவேண்டும் பூசை புரிந்து கின்றாள்.
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என்று உமையவளுச்கே அடியார் பத் தியிலுள்ள ஊற்றச்தை விளக்கி 

வருக சந்சபுராணச் செய்யுளானும், 

௮ இக ஈல்லற நிற்பதென் நறிந்தனை யறத்து 
ளதிக மாஞ்செவ புண்ணியஞ் இவார்ச்சனை யவற்று 
or Be மாஞ்சிவ பூசைய ory wor Loos 
யதிக மென்றறிர் கன்பரை யருச்சனை செய்வாய். என்ற 

இருவிளையா டற்புசாணச் செய்யுளா னும், 

வீட்டு ஈன்மை விகாநில மாமி?ீலார் 

நீட்டு கங்கா மென்று நினை த கருண் 

மாட்டு வித்தெதென வர்தா. பார்காத 

இட்டு வான்பொரு ளெண்ணில தாம?ரா. என்னு 

தேம்பாவணிச் செய்யுளானுமறிக. 

20, Qawrarar வைக்கவென த் தம்பக்கன் முன்னிருஈ த 

கல்லகறு மரங்கணிக ளிரண்டிவிலொன் றைச்கொண்டு 
வல்விரைக்து வக் தணைக்து படைத துமன ம௫ழ்ச்சியினா 

லல்ல கீர்ப் பவ ரடியார் தமையமூது செய்வித்தார். 

டடைச்௫ மனமடழ்சசி.பினாலென்றது அறப்பயனை முற்றுணாந்ச புனி 

*வஇயார் சக்துவக்சசைவிளக்கயெவாருா; ஈதன் மாட்டியைப் பின்வருஞ் 

செய்யுட்களானுணாக. 

குறள்: 

சத்துவக்கு மின்ப மறியார்கொ முழுடைமை 
வைத்திழக்கும் வன்கண் ணவர், 

சாதலி னின்னாத இல்லை யினிக தா௨ 
மீதலி யையாக் கடை. 

ஈல்லா றெனினுங் கொள தீது மேலுலக 
மில்லெனினு மீத3ல ஈன்று, 

அற்று ரழிபடி தீர்த்த லஃ்தொருவன் 
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.
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மணிமேகலை. 

ஆற்றுசர்க் களிப்போ ரறவிலை பகர்வோ 
Tr pap மாக்க ளரும்பசி களைவோர் 

மேற்றே யுலகன் மெய்க்கெறி வாழ்க்கை 

மண்டிணி ஞாலத்து வாம்வோர்க் கெல்லா 

முண்டி கொடுத்தோ ரூயிர்கொடுத் Carey. 

இள மையு நில்லா யாக்கையு கில்லா 

வளவிய வான்பெருஞ் செல்வழு நில்லா 
புத்தே ளூலகம் புகல்வருக் தாரார் 

மிக்க வறமே விழுத்துணை யாவது 
கானஞ் செய் யென........... 

சீவகசிந்தா மணி. 

முூருக் தனைய தூமுஅ௮வன் முற்றிழையார் சரி 
யிருர் இளமைக் கள்ளுண் டிடைதெரித வின் திக் 

கருச் தலைகள் வெண்டலைக ளாய்க்கியா முன்னே 

யருர் தவமுர் தானமு மாற்று, பினே கண்டீர். 

உடற்றும் பிணித்தீ யுடம்பினுயிர் பெய்திட் 

டடுத்துணர்வு நெய்யாக வாத்றறு வையாகக் 
குடித்துண்ணுவ கூற்றங் குடில்பிரியா முன்னே 

கொடுத் துண்மின் கண்டீர் ரூணம்புரிமின் கண்டீர். 

வேறு. 

கருங்கடற் பிறப்பினல்லால் வலம்புரி காணுங்காலைப் 

பெருங்குளத் தென்றுக்தோன் ழு (Dan M um கற் பிணையனீ2ர 

யருங்கொடைக் தானமாய்ர் த வருச் சவர் தெரியின் மண் 2மண் 

மருங்குடை யவர்கட்கல்லான் (உற்றையர்க் காவதுண் ட 

அட்டுநீ ரருவிக்குன்றதக் கல்லது வயிரச்தோன்றா 

குட்டநீர்க் குளச்தினல்லாற் குப்பைமேற் குவளை பூவா. 
8
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விட்டுரிர் வினவிக் ிகண்மின் வ்ழமுக்தகை யவர்களல்லாற் 

பட்டது பகுத் துண்பாரிப பார்மிசை யில்லையன் சீத. 

தரம்பொலி பரர் தகோயி னன்னுதன் மாகளிர் தாவும் 
பெரும் பலி௪ £சாற்றினீதல் பெமிதரி தாகுமோனும் 
சு ரும்பொலி கோகதையார்க மனைவயிற் நாண்டோதூட்டு 
மரும்பலி யனை து.து.௰யி ன துபயபொருட் கசூன்றுகண் டீர். 

அற்றவர் வருத்தநிக்கு பாருயிர் கொண்டுநிற்குர் 

துூற்றவீ பீ சல்செம்பெொற் அுறக்கக துக் 'கணியாகு 

பறற்றுபி ீராப்பித் இ5:2 னா ொம துறபபின்யார்க்கு 

மற்றுறை யில்லை ண் ணம விண்ணு நம் மடி யவன் உத. 

வேறு. 

Lor A & B ii 5 ooo ton &aosr இன்ன க் வணியுாள்ளி 

னூ௫தக்அன்ன மடய வாடை. படையாக (ப 

அபடுபபாவாய் (புரையெனக் கையக மலைக் இக் 

உூஇக்கூி நிற்பர் சொகொடுதகதுண் டறியாதார். 

மால்டியார். 

எத்துணை யானு  பியைரங்க வளவினாுற் 

தற்றறஞா் செய்தார் தலைப்படுவர்--ப.ற்றைப் 

பெருஞ்செல்வ மெப்இயக்காற் /ரன்னறிபூ பொன்பபா 

ரஸ்ரிர்கார் பஸ்ரிகடலக் அள். 

KIS HF சகழியான் ற மவார்க்கொணன் கலான் 

வைத்துக் கதியு மட வானை வைத்த 
9 ச் 

பொருளு Lo Gu Gast 15 (HO Lh புலகது 

BIRCH மவனை நனம். 

  

என தென தென்திருக்கு மமேழை பொருளை 

வயெனதென தென்திருப்பன் பானுக்--கன தாயிற் 
CF BN FER வழமஙகான் பயன்னுவ்வான் 

யாணு மதனை பழு.
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முூன்னமீர சாகாண் முனிதக்க மூபபுள 

பின்னருா (Pi tH (நிக ரய/ள ——(6).5 9 war <0 6oT 

பரவன்மின் பறறன்மின்  ாக்துண்டின் யாதுகஙு 
. ௪ * 5 ௩ 

கபவன்மின் ச கதுண்டாாஈ OLM LP hls 

Bin wih as துணைய னு. வைகு 
டப மடி லியைவ கொடுத துண்மி--னுமைா 

ட * ச Tre 

கெ LT Hy sas அபா ரண OB i oa அயத 

ஜடா வடுபபி னவர். 

௯. ou ச ° 5 ௩ 

கடுவூரூள் வேஇிகைச சற்றுக்மிகாட் புக 

படுபனை பணன்னர் பலாகச்ச- வாழ்வார் 

(Aly கொழுத BEE cH ஹூக் காடும் நண்ணா மாதம 

னிகொட்டு சளேோற்ற௮ுப பணை. 

௫ ் க . ச் | ௩ 

Q) ors [ஸீ Fao) 35 oor GD) இல்லெண்ணா ம/ துன pI 

மறபபயன் யார்மாட்டுஞ் செய்க -பாதபபுகுவி 
a ச னை யம புந தவரு கடிஞை2பாற் 

பைய நிறைத்து வீடும, 

—_ ச ௫ OD கி ப் 

B ly LAID! B00 (LP FT el Bl GH OT! OBL 
- * ஐ . ww 4 

டி குது முழங்கிய கார் Cit dor Sutin நித (ப 

மூடுக்யெ paw (Hm CBr, Ole ரர oui 

கொடுத்தா ரெனபபடுசூ சொல. 

குசேலேப பாக்கின். 

ஒருசிறு தருமமிமனு முஞத்றிடா ATIC LIT TEU 51 
தருகிகர் கர த்காயென்று சரற்றினுங் கொள்ளா ॥ாஇள 

கருணைசற் றின் ரியெல்லை சகடநதிடதக் Billo wither oa 
மருவுபல் இளைய மாம் ரார் வளமபடைனக் தென்டுபற்முராஉ. 

கை பொருள் பெற்றஞான் 2ற டவு௮ £ லயக்திற்கிக து 
மெய்ப்படு பராணழால்கள் விருப்பொடு சகேட்டுவகதும் 

ப G) வி ௪ டு woe ரூ ட » ey ௩ ட 

வைப்பெொன விரப்'2/ ரக்த sith acm tay chet CU On OE 
மொய்ப்புயத தண்டகதபபி முன்னவ னின்பததாழ்வார்.
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அறநெறிச்சாரம். 

செல்வத்தைப் பெற்றால் சினங்கடிக்து செவ்வியராய்ப் 

பல்ளையும் வாடாமற் பாத துண்டு- நல்ல 

தான மறவாத தண்மையமேரல் ௮ஃதெென்பர் 

வானத்து வைப்பமேதோர் வைப்பு. 

கந்தபுராணம். 

துற தவர்கள் மீவண்டியமீதார் துப்புரவு ஈல்கி 

யிறர் சவர்கள் காமுு மிருங்கட னியற்றி 

யறம்பலவு Lor PMA As சீோதோம்புமுறை யல்லாற் 

பிறக்தரெறி யாலுளதோர் பேருதவி யாதோ. 

காஞ்சிப் புராணம்: 

கொடையே யெவர்க்கு சமெப்பேறுங் 

கொடுக்கு கெறியிற் பிறழாத 

Garon. Cur wide தன்வஸ்ரியி 
ஹனொழுகச் செய்யுங் தகுறைதீரரக்க 

கொடையே பகையை பூறவாக்குங 

குலவும் பூதமனை த் இனையுங் 
கொடையே புரக்குமெண் அள்ள வங் 

கொள்ளப் புகன்முன் கவுகமனே. 

தணிகைப் புராணம்: 

தஇரயைசெய் கீர்வீழமுஞ் சலையினைப் 

புணை யன்றிச் சிலைகளை யேற்ராகாற் 
புரைசெய் பாவத்தகி னழுக் இனார் 

கமைப்புரை Quit Oa sant wT esr 

நிரைசெய் மேற்கதி செலுத்தவல் 
லாரலர் கிகழ்கரி சின ரற்னா 

பைசெய் பாத்திர LOLs த்ர மிக் தளித் 

Qari Psa ஈம்பயன் வேடர்.
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தருக்குறுஞ் செல்வமெய்திற் ஐருக்கனாற் பிழைகளெல்லாம் 

பெருக்குகல் கூரினந்தோ பிறருழை யிரர்து சேறன் 

மரித்சலிற் ௮யரமீண்டும் வர்தவர்க் இரக்கமற்றுக் 

கரத்தன்மற் றதனிலூங்குக் கடுக துய ரறிவிலார்க்கே. 

விநாயக புராணம்: 

இரபபவன் வாளாதேக விலனெனு மெவ்வஙகூழு/ 
இரப்பினை சிரப்பனன்ரு மிதனினன் ரூவதாகு 
மிரப்பவ னிலனென்ரூர வீயம்பியவெவ்வஞ் சொலலென் 
ஜிரபபினும் பிறர்பாற்கூரு இரக்கமீமா டீசன்மைநதா 

FT SNUG தடுத்தசாலுஈ தனக்கொரு ௪ । தலின்றிப 
பூதல மிறக்குங்காலும புகழுடம பிருக்குமச் தக் 
கோதறு புகழின்யாக்கை கொடையினாற் செல்வங்கூர 
வாழ்தலை யுடையாரன் ற வானமும் வணவங்குகீரார். [தாமே 

வைத்துப பொருளைத் தானுகரான் வழங்கா ஸிருக்துஞ் செத் 
செத்த பின்ன ரென்செய்வான் 2யார் கொள்வ ரீட்டுதலான் 
மெத்தும் வருத்த சமயன் றி வரன் Bevo யா தலினாற் 

பொத்தும் வெறுக்கை ஈன்றியுறல் தது வழங்க மலயாகும். 

கூவத்துப் புராணம். 

மனை கடோறுமுற் நிரக்திடு சகபாலியுண் மகிழ 
வனகமால்விடை டபூர்கதுவர் தெளிதினி லருளக 
கனை கருங்கட ஓலகனிற் செய்வது கருதின் 

வினைகடீர்க் இடு தானமே யன்றிவே Dens sit. 

இகத்தி னன்கொடைப் பெருமையை யறிகதுளோ ரில்லென் 

றகத்தினாமமு மூரைசெயா ரவரரி தாகத 
தொகுத்த கவோர்பொரு ணல்குவ ரென்பதென் அணிந்து 

மிகுச்த வாவியுங் கொடுப்பரால் வேண்டுமுன் விரும்பி. 

பட்டின த்தடிகள் பாடல். 

பிறக்குமபொழுது கொடுவகததிலலைப (றக துமண் ?ம 

லிறக்கும்பொழுது சொடு?பாவதிலலை யிடைகடுவீற
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HOE HHIDs wars, சிவன் நா௩ மென்று கொடுக்கறியா 

இறக்குங்குல மருக் சகென்சொல்லு வன் சுச்சியேகமபனே 

சாயாய்ப்பிறகதிடி னல்வேட்டையாடி யப [பபப 

தாயார்வயிற்றி னப ராய்பபிறந அ பின்சாபன்ன [பய்க 

காயாமாரமுப வறளாங்குளமுக ககலாவுமிமன்் ன 

வீயாமனிதகை மயன் பஅடைததகாய் க௪இமியகப மின. 

மு.ற்மொடா்பிற் செய்க முறைமையால் வகதகசெலவ 

மிற்றைகாட் பபற மென் நண்ணா து பாரற்ம BIE LD 

யற்றவர்க்கு மீயாம லரன்பூசை மியாராமற் 

கற்றவர்க்கு மியாமற் கண்மறகது வட்டை மிய. 

நன்னெி. 

பிறர்க்கு. தவி செய்யா பெருஞ்செலவா dary 

பிறார்க்குதவிய/க்குபவர் Ges aglo—iP pi HH gH wo 
செய்யாக் சுருங்கடனீர் சென்று //யன் LPB ஆ 

பெய்யாக் கெ £டுககுப பிற்கு. 

எந்தைகல் FG BIT GA பபார்களிக O) & om wou em ற்ன் 

GOLD BT BL Boo B® co pias) BUA on! 15) a IF be. 
ஆ —~ 0) ௪ oy . 

தின்று பயனுதனி கிலல- வரப பையின் எழ்க 

கன்று முதவுங் சனி. 

இரிகடுகம். 

as pHs செய்க பொருளை யதகெறி 

Ser DRT செய்க பெருதாலை- பா ஆ 

மருள் புரிர்து சொல்லுக சொல்லை யிமாறன் அ 

மிருளுலகஞ் சேராக வாறு. 

இல்லார்க் கொன் Su; முூடைமையு மிலவுலக 

னில்லாமை புள்ளு தெ ஜிபபாடு--மெவ்வுயிர்க்குக 

*ன்பு௮வ செய்யாத ச தாய்மையு மிமஞுன் று 

ஈன்றறியு மாஈதர்க முள,
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DB BO Davart & BLL. 

வள்வன்மை யில்லாகான் செல்வத்தின் மற்றைமியா 

னல்கு ரே 2ப௮ ஈனிகல்ல---சகொரன்னே 

யருளில னன்பிலன் கண்ணல௰௰௰ மினன்று 

பலரா லிகழப் படான். 

இராமாயணம் 

வெள்ளியை ய/தல விளமபினை Siw sari 

வள்ளிய ராக வழங்குவ கல்ல 
லெள்ளுவ Clare Fay Af or anu) Oy spe 

கொள்ளுக தீது கொடுபபது சன்முல் 

மரய்க்தவர் மாப்க்கவ ரல்லர்கண் மாயா 

S a Bis an & Ol a1 9 ரகுவை மரக தாய் 
௬ . . ந 

Ph ao Curia ae sou SU ogy 

மீர்குவ ரல்ல இருஈ துவர் wire f. 

சிறுபஞ்சலஞூம்- 

கிச் கவை கானி ரஙக்கான் ௮கவாராறச்ரர 

னிகழ்சு தவை யின்புரு whoa ri ior Ain son au 

மென்மொதியா provi Ola Dips Rast! Pose விண் 2 CD 7 

வின் பொ மியா சல் Bb ப்பா, 

புறப்பொருள் வெண்பாமாலை. 

முல்லைக்குத் உகர மயிலுக்குப் '2பார்வையு 

மெல்லைகீர் ஞாலக் தஇசைவிவக்க க் -டுகரல்லை 
. ர உர a ச 

யிரவாம லீந்கு விழஹைவர் ப ஸீயுங் 

BI aa goin uP SO Her. 

CG spun alex, 

வீட்டு உண்மை விளைநில மாாமிமிலார் 
உட்டு தங்கர மிமன்று நினை காகள்
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மாட்டு வித்தென வக்திரப்:பார்கரத் 

தீட்டு வான்பொரு ளெண்ணில தாமோ. 

;சய்ச்து தாமுமில் லாரென வாயபின் 

காய்ர்து இய்க்ச குளங்கடி கதோண்டெனாத் 
தகோய்க்து லாயரு ளாற்றொழில் செய் தயிர் 
வாய்ச்து வாழவு மீகை வழங்குவார். 

உழுண் பாருயிர் வாழ்பவர் மற்றெலாச் 
தொழுதுண் பாபெனிற் முர்தொழில் செய்தபின் 

னழுதுண் பார்கொடை சகோடலில் லாயின 
பொழுதுண் பாரிலி யாரெனப பூச மவ. 

காக் கணக்கு கனிஈகது நஈவின்றசொல்் 

க் கணங்கு கண்?ணாடட கொதுத்தகை 
யூக கணங்குடுந தானமென் அள்ளுவார் 

2காக் கணங்கொடு வோஙகு மூலத் தினார். 

6 B prev. 

சார்தமார் வறியர்2 பாலக் தற்பரன் வருவான்ராவென்் 

2றர்துகை வீடுகொள்ளென்் ₹றகச் துகை யாமக்கையி 

னீர்கபொன் விலைபோல்வீட்டுக் கட்டபொன் னாமன்னாரைக் 
காய்ர்திலை யென்போர் வண் ?டாங்கதியென்பார்போலுமாதேோ 

இரவலர் தம்மையெள்ளு '2பழைகா ளியமபக்கேளீர் 

ஈஉரகைமோக் கத்தைவிற்க ஈண்ணிய வணிக £ரன்னூர் 
பரகதியவரைத்தாங்கும பண்மபினார்க் வேரள்ளல் 

கரவுளார்க் வேரென்னி னவர் குகை நழறலெல் Sear. 

21, மூப்புலுமதி களர்வாலு மு.கிர்கதுமுடு கயவேட்கைத 
இப்பசியி ஸிலையாலு மயர்க்தணைக்கத திருத்தொண்டர் 
வாய்ப்பு. றுமென் சவையடிசின் மாங்களியோ டினிதருக் இப் 
பூப்பயின்மென் குழன்மடவார் செயலுவக்து போகினார். 

மூப்புறுமத்சளர்வு என்றது வயோ இசகாலத் இ லுண்டாகுக் தளர்ச்ச 

யென்க, இசன் தறசசை அருணூரிசாசர் இருப்புகழில்,
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** தலைமயிர் கொக்குக் கொக்க நரைத்துக் 
கலகலெ னப்புக் கட்ட௮ விட்டுத் 

தளர்நடை பட்டுத் தத்தடி'யிட்டுத-- தடுமாறி 

தடிகொடு இக்கிக் கக்கல பெருக்திட் 

டசனமும் விக்கி சத்தி யெடுக்அுச 
சசரியு மிகுததுப பித்தமு முற்றிப--பலகாலுஞ் 

இலதயி லத்திட் டொக்க வெரிக்கத் 

இரிபலை சுக்குத் இபபிலியிட்டுத் 

தெளிய வடித்அச் துற்றட லஓற்றிட்-டுயிர்போழுன் 

சிலபுகம் கற்றுச் சொற்கள் பயிற்றிதி 

இருவடி யைப்பற் நித்தொழு gms 

சென்ன மறுக்கைக் குபரபு மூத்திக்--கருன் வாயே 

Enter AAS gL பற்கறை யிட்டுப் 

புரவி செலுத்திக் கற்கொடு வெத்பைப் 

பகடு ஈடத்தித திட்டென வெட்டிப் -பொருசூ ரன் 
கன படை கெட்டுக் தட்டற விட்டுக் 

குரைகடல் குக்குக் குக்டெ வெற்றிக் 

களிமயி லைசசிக் ரத்தி னடததிப்--பொருமீகாவே 

குலிசன் மகட்சூப பொற்பய (Lp DP ms 

GH pour LDL (REF சித்தமு (Lp DDI & 

குளிர்புன ௮ற்றுத் தத்து புனத்தித்--றிரிமீவா சன 
கொடிய பொருப்பைக் குத்தி முறித்து௪ 

சமரம விளைத்துத் தற்பர முற்றுகி 

குருஇரி யிச்சித் கத்கொ டிருக்கும் -பெருமாளே.”' 

என்றுந் இவ்விய பிரபந்ததஇல் 

முற்ற மூத்துக் மீகாறு ணையா மூன்னடி. கோக்வெளைர் 
இற்ற கால்பேோ றள்ளி மெல்ல விரூர்தங் சொயார்ன் 

பெற்ற சாய்2போால் வர்த 3பய்ச்இ Col Ls im (ip Pad AOD oat # 

வற்ற வாங்கி யண்ட வாயான் வதரி வணங் குதுமே, 

தீப்பசியி ஸிககூயாலு மயர்ந்சணைக்த என்ற்தன்த் பனிரோயின ரி 
ஸமயை விளக்கயெபடி. ௮கனை மேல்வருஞ் செய்யுளித் கூறிய ir hp bes BB. 

9
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மணிமேகலை. 

கூடி.ப்பிறப் பழிக்கும விழுப்பங் கொல்லும் 

பிடிக்க கல்விப் பெருபுணை விமீஉ 

GB Text ot) Seon uy மாணெழில் சிதைக்கும் 

பூண்முலை மாகரொடு புறங்கடை நிறுத்தும் 

ப௫ப்ரணி பென்னுங் பாவியது Fre? we 

ரிசைச்சொ லளவைக் கென்னா நிமிராது. 

நிற்க இச்தீப் பசியானது குழவிகளாதுி தறவிகளீரு வெவ்வுயிர்களையும் 
ஆற்றொணாத்.தயரிலாழ்த்துவசென்பதும் தபோபலத்திற் சிறந்த கெளடிக 

மாமுூனிவருமே வறட்கால மொன்றிலுற்ற கொடும் ப௫யைத் சணிப்பதன் 

பொருட்டு, காயின் ஊனைச் இன்னப் புகுந்தாரென்பதும், மேல்வருஞ் செய் 
யுட்களில் விளங்குவன காண்க. 

குசேலோபாக்கியானம்: 

அச்தோவென் வயிற்றெழுர்த பசியடங்கற் தில்லயென வழுமா 

Corre eu 

Rist se கஞ்சிவாக் கலையெனக்கன் னாயெனப்பொய் செப்பு 

மோர்சேய் 

மூக்தார்வத் தோர்சேய் மிசையப போகும்போ தினிலொருசேய் 

மூடுஇ யீர்ப்ப 

ஈந்தாமற் றச்சேயு மெதிரீர்ப்பச் இந்துகற்கு ஈயக்கு மோர்சசெய். 

மணிமேகலை. 

புன் மரம் புகையப் புசையழற் பொங்கி 
மன்னுயிர் மடிய மமைவளங் கரத்தலி 

ன.ரசு தலை நீங்கிய வருமறை யர்தண 
னிருகில மருங்கின் யாங்கணுக் BAC ar 
னரும்பசி களைய வாற்றுவது காணான் 
Os BT சாயூன் நின்னுத லு௮ுவோன். 

விஸ்வாமித் இச முனிவர் ப௫யின்கொாடுமையால் நாயூன் தின்பதற்கு 

முூயன்றாரென்பதை மனுஸ்மிரு இ ௧௦-ம் அத்தியாயம் ௧0௦௮-ம் சுலோகத்தி 

னுங் காண்க,
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22. op pat grb CuriarGar wderiu Bur கியவணிக 
அற்தபெரும் பகலின்௧க ணோங்கியபே ரில்லெய்திப் 

Gur py paper னீராடிப் புக்க தடி.சில் புரிக் தயிலக் 

கற்புடைய மடவாருங் கடப்பாட்டி லூட்டுவசர், 

பொற்புற முன்னீராடி என்றார், இதற் கேற்ப 

“உண்பொழுது நி. ராடி யுண்டு மென்பெறினும் 

பால்பற்றிச் சொல்லா விடுதலு£---சோல்வற்றிச் 
சாயினுஞ் சான்மாண்மை குன் ௫-௦ யிம்சுதன் அத 

தூஉய மென்பார் தொழில், 

என்று கல்வாசனாருக கூறுவர். கடப்பாட்டிலூட்டுவார். என்றது கற் 

பினையுடைய புனிதவதியார் தங்கணவனை ௨ஊ௭ட்டு முறையினாலே யுண்பிசத் 

கதைக் கூறியபடி, இது கற்பிலச்கணஈகளுள ஒன்றா தலைப் பின்வருஞ் செய் 

யுட்களிற் காண்ச, 

குசேலோபாககயான ம். 

மணமக னுடபபு போற்ற வல்லவண் மான வி யேயென்் 

அணர்வினார் மொழியு மாற்ற முவள் செய மனோக்பெ 3பாலுக் 

தணவறு மனபுஞ் சாந்தத் தன்மைய ஈன்மை யான 

குணமாமிமா ருருவங் கொண்டோர் குடிப்பிறந் தனைய நிராள். 

GC or mo. 

கணவன் நுய்க்தடக் கருதெ வற்றையு 

மிணர்மென் கூர்தலா ரெடுத்தெடுத் தளித் 

தணவ நின்றுப சரிப்ப தல்லது 

துூணமி லாரெனகத் தடுத்தல் கொள்கையே. 

வாயு முன்பிணி வகுக் தறிந்துடு 
மாயுள் வதிய கற்று மொன் நனை 

சாய கன்கொள ஈயகது நிற்பனற் 

ய சென்பர்பின் சிந்தை கோவரே,
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கண்டன் வேழொரு கரும செஞ்சகம் 
கொண்டு மந்ைய குறைக் திருப்பினு, 
மண்டு மன்பின் யாதானும வைத்துக்கொண் 
புண்டு பாரெனா a G நீரே. 

23. இன்னடி.சில் கறிகளுட னெய்துமுறை மிட்ட தற்பின் 
மன்னிய௫ர்ச் கணவன்ளுன் மனையிடைமுன் வைப்பித்த 
கன்ம. மாங்களியி லிருக்கதனை கறுங்கூக்த 
லன்னமனை யார் தாமுன் கெொரடுவக்து கலத்தளித்தார். 

24: மனைவியார் தாம்படைத்த மதுரமிக வாய்ச தகணி 
தனைநுகர்ச்ச வினியசுவை யாராமைத் தரர்வணிக 
ணினையதொரு பழமின் னு முள த.தனை யிடுகவென 
வாய காங் கொண்டுவர வணைவார்போ லங்ககனருர். 

“பழமின்னநழூள'' என்றும் பாடபே தமுூண்டு, 

கொண்டு வரவணைவார் போல என்நது அம்மையார் தங்கணவனது 

விருப்பமறிக்தாட்டுமியல்பினராகலின் கணகர்கேட்டு மில்லை யென்று 

சொல்ல ரேர்ந் சமையான் மனந்தமோற அத்தடுமாற்றத்தால் யா௮ச் சோன் 

ரூது அங்கிருந்து விரைந்தசன்றாராகலின் அங்கனமசன்௱மை கொண்டுவரச் 

செனறமையைப்போன் றிருந்த தென்பாராவ :'கொண்டுவரவணைவார்போலக் 

குகன்ரார்'' எனரறா ராசிரியர். “அனைய, சாஉகொண்டுவர வணைவார்போலங் 

சகன்றார்'” என்பதை அ௮ம்மைபார் கூற்றுகவாக்கன் வாய்மையல்லசை மனத் 

தின் கணின்று மகற்றவேண்டுவது கடனெனச்சிவாகமங்களுக் சருமசாஸ் இ 

சங்களுமுறையிட மற்றொருகனியை அடியாருக்குப்படை ச துவிட்டமையின் 

௮.து சம்மிடமில்லை யென்பதை ஐயர். திரிபற வறிந்சபுனிதவதியார் ௮ச்சனி 

யைச் கொண்வெசவணைவார்போ லங்ககன்றது சபட ஈடிப்பாசலின் அவர் 
மீது குற்றமாகாதோவெனின், ஆகாது. சவொாதுக்காரக மடமையை முற்று 

ணர்ச்த பச் தசொரூபியாயெ புனிதவதியார் ெய்த்சொண்டருக்கு அளித்த 
பொருள் அழிச் சதன் ற. 

“எ௫்தாயென விரங்கு மெங்கண்மமேல் வெந்துயரம் வர்தாலது 
மாற்றுவான்'' என தம்மாலேயே பின்னர் அுதிக்கப்படுபவனும். 

தேவாரம். 

வாயானை மனக்தானை மனததுணினற கருததானைக் 
கருத்தறிஈது முடிபபான் றன்னைத
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தூயானை தாவெள்ளை Swi payor pan ta F ttt Dea 
சடையானை தொடர்க்து நின்றென் 

முயானைச் தவமாய தன்மையானைத தலையாய 

மதவாதி தேவர்ச் கென்றுஞ் 
சேயானைக் தென்கூடற் ஸவிருவாலவாய்௪ வெனடியே 

AG BSE பெற்மீற ணா சீன. 

தாண்டு உடரனைய மீசாத கண்டாய் கொல்லமார் 
சூளா மணிதான் கண்டாய் 

காண்டற் கரிய கடவுள் கண்டாய் கருதுவார்க் 

காற்ற வெளியான் கண்டாய் 

மீவண்டினார் வேண்டியசே யீவான் கண்டாய் 

மெய்ககெறி உண்டாய் வீரூத பொல்லா 

மாண்ட மனததார மனத்தான் சண்டாய் 

மறைக்காட் டுறையு மணாளன் (Up 8 ear. 

“SSRs SO mB முடிப்பான்' என்றம் '“வேண்டினார் வேண்டியசே மீவா 

on ctor mi பக்சசால்வியஈது கூறப்படுபவனும்''அடியவர்குறைவுகீர்ச் சாண் 

டருள்வதே விரசம் பூண்ட''வனுமாகிய எல்லாம் வலல இறைவணிடஞ் செல் 

லின் பெறப்படாவரும் பொருளுமூளததோ வெனுமோருணர்வு உக்ச, அங்க 

னஞ் சென்றாரெனினு மமையாதா? நிற்க. 

பேய்பிடியுண்டார௫ செயலைல்லாம் பேயின செயலாசல போலப் பசு 
போசமற்று௪ சவபோத பூற்ற அம்மையாரின் செயலை சிவன் செயலாக் 

இனும் பொருந்தாதா? அன்றியும் பக்இிசாகாச்இன் மூழ்கெ மெய்க்தொண் 

டர்களின் செயல்கள் மாயாந்த காரத்தினால் மூடிய லெளகிக வழக்கனெல் 

லைக்குட் பட்டனவா 7? 

மணிமேகலை. 

““தஇறையு முண்டோ செழும்புனன் IN GLE BQ)” 

என்பதற் ணெங்கப் பக்தி பெருச்கெடுத்துப் பிரவகெஏற் பிரபஞ்ச 

கியாயமெனு மரணுமதற்குச் தடையாகுமா ? இது காணஙகொண்டே 

சறுச்சொண்ட சாயனார், இயற்பகை காயணா முதலிய பகதர்களின். செய 
ம்கரிய செய்கைகளை ஊன் ஈண்ணானோகடியிகழ் தலைசதவிாச்து ஞானக்கண் 

CHC OES புகழ்வர் ஈலலோர்,
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25. அம்மருங்கு சின்டஇ௰யர்வா ரருங்கஸிக்கங் கென்செய்வார் 

மெய்ம்மறக்து கினைக்துற்ற விடக்துகவும் விடையவரதா 

டம்மனங்கொண் ணெர்தலுமே யவரருளசம் ரூழ்குழுலார் 
கைம்மருங்கு வக்திருக்க கஇமதுசக் கணியொன்று, 

'ரூர்ச்குழலார்? என்றும் பாடபேச மூண்டு, 

நினைந் துற்ற விடத்தூதவும் விடையவர் என்றது அடியவர்கள் அன்பம் 
வர். சவிடத்இற் றம்முள்ளச்.இற்க நஇியவளவில அவாகட்குவிரைஈது wigs 

வுவார் இடபவூர் இியே யென்னும் பொருளது, இங்பனம கடவுள அடிய 
வர்களை வந்து சம்ரஷூணைச் செய்வகைக் கமபாரமாயணத்இல 

நுரை இறக Bw ei bis Ort as) உன்றுன் Co) m ear om hb (B 
. * “5 ௬. » : a 

Mong DM துருவ வீழ்க த ன்ன மீவார் தூணின் வெ ன்றி 

பிசை இறக் தமர் கையா லெற்றினா னெற்ற 3லாடுக . 
a: 

. ச 5 . 

Bow & 5) po தண்டங Gar DAG sa செங்கட் சியம். 
என்றும, (ர பலிங்களிலையில் 

பொடிய ணிக CO) 5 Pov Cis 1 tht By In avev Lo 

னடியர் தங்கள ககுதஇற் நூயரினை 

புடையி ஹநகு வொருவன் கரமெனச 

கடிது டைகது களைர்தருள் பெரய்யுகாள, 

என்றும, சு ஜா இர ௦மாக்ஷத்தில் 

பங்கயத் இருவை। பார்பான் பணிமுடி கிழலைக சீதடான் 

சஙல்குசக் கர Sin wl oH son or Bits தொழுது நிற்கு 

மிங்தெக் கருடன் ரீதி லேறிடா னி பத்தைசக காக்கக் 

கங்கையைப் பெற்ற பாத சாரியாய்க் ௧௫௫ வர்தான்; 

என்றும் வருவன நர லுணர்ச . 

26, மற்றதனைக் கொடுவக்து மகிழச் கிடலு மயின் உகணி 

அத்றசுவை யமுதகினுமேற் படவளதா மிடவிதுதரன் 

முத்றருமரங் கணியன்று மூவூலகிற் பெதற்கரிதாந் 

பெற்றதுவே ழெங்கென்று பெய்வளையார் தமைககேட்டான்,
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்'அயின்௱ கணியுற்றகவைஎன்மம் பாடபேசமுண்டு, 

27. அவ்வசைகேட் டஓமடவச ரருளுடையா ரனிகதருளுஞ் 

செவ்வியபே ரருள்விளம்புக் தஇிறமன்றென் அுரைசெய்யார் 

கைவருகற் புடைகெரியாம் கணவனுரை காவசமை 

மெய்வறியன் ஜென்விளம்பல் விட மாட்டாரச் விஇர்ப்புறுவார். 

மடவாரருளஞுடையாரளிக்சருஞஞ் செங்வியபோரு விளம்பும் இற 

மன்றென்றரைசெய்யார்'' என்றது பேதைமையென்பது மாசர்ச்சணி கலம் 

என்னும் ஒளவையார் வாச்சயெச்சை உயனு£ரிசசென்ச. என்னை? பெண்ணில 

ச்கணஈ௩களில் ஒன்றாகிய “மடம்'' என்பது அவர்க் சாபாணமாய விள ங்கு 

'மடம்'” என்பது அறிவின் மையெனப்பொருள படினும் 

Qi gp சியாயச்சானும் அனுபவச்சானும் பெண்களுச்காபராண மாகாமை 

யுணரப்படுகலின அறிநதும் அறியா தபோலிருக்கலுர் சம்பெருமிசச்தை 

வெளிக்குச் சோன்றாஅ மறைத் இரு ச சலுமே இஙகு பென் களுக கணிகல 

மாகக்கொள்ளப்பட்ட பேதைமைக்குப் பொருளாம் ஆசலின் அம்மையாரும் 

பரமேசனார் இருவருளைச்தாம் பெற்ற பெருமிசச்சைச்சொல்லுகல் இிறமன் 
ஜெனமதஇித்து உரைசெய்யாரானார் என்க, இப்பொருள்படவே இஙளஞு ஆச 

ரியர் ௮ம்மையாலை மடவார் என்று குறிப்பி ௮ னர் போலும், பின்யாது 

சொல்லுவது என்பசை ஆலேோடிக்குமிட துக் சணவறரிடததுப் பொய் 

மொழி கூறல கற்புடைய மகவிாககுப் பெரு ௩குதாமாவதை யுணாந்து 

யாது செய்வசென அஞ்சினார் என்பர் ''கைவருகற்புடை நெறியாற் கணவனு 

ரைகாவாமை மெய்வழியன்றென விளம்பல் விடமாட்டார் விதிர்ப்பு ஐுவார்?? 

இன் றமையான் 

என்றா ராஇரியர். 

28. செய்தபடி, சொல்லுவதே கடனென அ சீலத்தான் 

மைதழையுங் கண்டர்சே Vig. KOT OM BG Bi Maser GiB 

யெய்தவருங் கணியளித்தா ரியாசென்னுங் கணவனுக்கு 

மொய்தருபூங் குழன்மடவார் புகு தபடி. தனை Chor iG சா ர். 

'சீலத்சார் என்றம் பாட பேசமுண்டு, 

யாது செய்வதெனஅ௮ஞ்சியஅம்மையார்பேசைை மென்னும் பெண்ணி 

லக்கணங்காவாமையானுங்கற்பிலக்கண௩குரைவு மசசணவற்குப்பொய்மொழி 

கூறல் குற்றமாவதையுணர்ச்து நடந்தபடி சொல்லசத்தலைப்பட்டார் என் 

பார் செய்தபடி. சொல்லுவதே என்ற செய்யுளை அருளிசசெய்தார் ஆசிரியர்,
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இவ்வொழுக்கத்தின் பெருமையைச் இருக்குற்ளில் 

பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றி னறம்பிற 
செய்யாமை செய்யாமை ஈன் மு, 

ப் 

யாமெய்யாக் சண்டவற்று ளில்லையெனை க தொன்றும் 
வாய்மையி னல்ல பிற. 

எல்லா விளக்கும் விளக்கலல Fire Gayl KHL 

பொய்யா விளக்கே விளக்க. 

புறந்தாய்பை நீர னவை மகர் தூய்மை 
வாய்மையாற் காணப் படு. என்றுப் 

கம்பராமாயணத்தில் 
வாய்மை யென்னுமி கன்றி வையகக் 
தூய்மை யென்றுமொன் அண்ணா Orne gis tot 

இய்மை தானதிற் நீர்க லன்றிரிய 
யாமெய் யாகமிவ றைய லாவக. என்றும் 

சீவக சிந்தாமணியில் 

மெய்யுரை விலா ரு மணி மமறுலக ம்காபுரங்க 
x ழ் ச ச் ட 

சாயமிலை நின் றடகழ் வையகதது மன்னு 
மையல்விகளை மாசரசகு 25 [புரங்கள் கண்டீர் 

பொய்யுபையும வண்ட ,|றத்திடுமி னென்ருன் . சாண்றுபம் 

பிரமோத்தர காண்டத்தில் 

வாய்மைதகபபி னார்களிக்த மானிலத்தி லினாய்த் 
இய்மையுற்று மேலுசிளார் பறிக்க மவ இரிர்துபின் 
நாய்மையற்ற குபயெட் சோச்தழுங்கு வாரெனா 

வாய்மனுப்ப BIG 3 Sai FH FTO LPP Oi tne Muyo to. என்றும் 

வில்லிபுத் தாராழ்வார் பாரதத்தில் 

அண்ணிய இளைய மில்லு மரும்பெரு மாகவு மன்புக் 
திண்ணிய சீரு மிக்சு ரெல்வரு் இறலுக் த 
டுமண்ணிய பொருள்கள் யாவு மியற்சிய தலமு மேனைப் 
புண்ணிய மனைத்துஞ் 2சரப் பொய்மையாற் பொன்று மன்றே, 

என்வும்
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நாலடியாரில் 

தான்கெடினுக தக்கார்ச்க டெண்ணற்க தன்லுடக்தி 
லூன்கெடினு முண்ணார்கைத் துண்ணற்க--வான்கவிக்த 

வையக மெல்லாம பெறினு மூரையற்க 

பொய்யோ டிடைமிடைககு சொல். என்றும், 

வளையாபதியில் 

பொய்யி னீங்குமின் பொய்யன்்.மின் பூண்டுகொண் 
டய மின்றி ws ool a5 8) யாற்றுமின் 

அ வகல சீவகனை வ௩துற லொயா றின்றி 
ச ச ‘ “eZ 

கவ்வை Qe gv COew) a rw BOIL 3. 

கல்வி யின்பையுக மகபபொருள் CUTS BI 

sade: செலலலச ளானலி வுண்மையும 

பொய்யில் பெரப்பொடு m பிதுற் உனா 

கேபி சிவை ப யரடி ரகர நின், 1G றா, 

௬. o wy 

72) WLIGhT tf Wb Bw 

Dironer smo Wray Oi 17H ow werh wy 

(hiro ப த்றட்பி்மு ம ழ்விககு- தொய்பா லப 
பளி ர் 4 ம் ஷை டு 

௪ wn . ல 
புற சதய 7ரின்னு பால/ ஈசனை HY, 

மறக மத்யம ப ர்ப்புடை கருப் வா Whe உன்னும், 

காஞ்சிப் புராணதிீதில் 

மெய்?ய சிறாக பெருலம। மெய்ய பெவைய கிலைபெ அகத 

மெய்யா லஹலகால கர் ரிறவு ககம மெகொழிலின் விலசாவா 

மெய்ய யெவைக்கு மிரு படம மெய்ரீய மெய்ய இவராக 

Glirws Gus 17 Toe 1p &LpOlir axes Lf HBB My 01 வ்னை தி/ TB 14 Caer. 

of Ba 2ONIr ys 

கூவத்துப் புராணத்தில் 

* . உ. ஆ . 

உவம இீர்ஈஇடு வாய்மை யொன் சற புறினுலகில் 

றவமுஈகானமு ொருங்குறச செப்தலிற றலையாய்ப 

10
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பவமமன்றுசான் மறை டி வாகிய பரமு 

Gi au Or (ih LOLS hb ip பெறும்படி. பூயாத்தி மிதமியின். 

மன்னனாஇயிவ வுலகெலாம புரம் இட வரினு 

மின்னரானுழர் துடலம்விட் டி.றக இட வரினும 

பன்னும்வாய்மையிற் /நறழ்ந்திடா கொழிசவிப் பவம் பாய் 
ச card . . . க 

LE adr CUNT 3h F odd Le (ola tnrD iF reo Lt dy LDL ph வண்டி ன. ol oT MILO, 

அரிச்சத்தா புமாணக்கில் 

. . உட உ ரூ 1 ச 

சசய்மையண்௰௰பி ஓயி/ச்ெ (ரூ yi Gaon மபெனச சமது 

வாப்மையாலகைந் ாப்மையா மற்றிலை புறக்கைக் 
* ௪ aD o ட . "a 3 

தாப்பைசெய்வது நீரல [ற் செொரல்லின் வ அன உத 
» « . “fy “ரூ . 7 ' 

காப்பக யம THIN) BIN வருபப்பை மிய மிச rex Oi tend 7 CB. 

புலைய தானி hid oe i jan / லால் Lt 1 00) db 

நிலையெனா னாமருண் BuIA apy | ary gio Foye x 

கலையை 2ீசர்க௬ F by Biagio 1D Dipar $i will Cus 

bs Gariyomr ih Kh OUI D b) KLE DO Hip Cds 

இமமையபமாவைாவி மென்ப றை [லி நிகாம் வியப்பு | 

மும் மயுக்குரு முிைறையடைக் ிகுணுதிலை (ப மி 

யெம்பாயழ்வயிற் நடக்கட் மிழ்கலா வெமிவாய் 

ley tow th gre Hus Soo மெப்மயையை விடமால். 

பதியிழககன 6 பாலனை யிழககனம் படைத்த 

நிதியிழர் தன ios ip Hoar CO) 35 oor நினை க்குங் 

கதியிழக்கினுவ் கட்டிரை பிழக்கி ரீல சொன்னா 

மதியிழக்துகன் வாடிழக தருக்கவன் மறைஈ கான். என்து, 

“மைதழையுங் சண்டர்சேவடிக £ மனச்துறவணங்க'யென்ற த, அம்மை 
யார் தாம் ௩டந்தபடி ஒஸிக்சாமற் சொல்லுங்கால் அது சற்புழ்சசயாகாச 

வகையாகவும், அசையக் கணவனார் சம்பால மெய்ப்படுத்துமாறு வக்புறுச்து 
வாராயின் தாம் பொய்யராகாசவகை-ஈ சிவாறுககரகம் முற்பட்டு கிற்கும் 

வகையாகவும், மற்றும் அதுபற்றி வருவனவாய அன்பங்களுண்டானால் 

அவையும் சிவிர்த்தியாகும் வகையாகவும், எல்லாம் வல்ல இறைவன் நிருவடி 
யைச் ௪: இத்.து வணா௩.கின், எல்லாக்கவலையும் ஒழியுமென்னுய் கருத்தான்
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மூன்னக்இருவடியைக் தியானிச்து வண௫ூப் பின்பு வரலாற்றைச் கூறுவா 

சாயின ரென்னும் பொருளது. இங்கனம் எக்தக் கருமத்திலும் இறைவன து 
திருவடிபை முன்பு இந்திசசே பின்பு பிரவேரிக்கவேண்டு மென்னுந் துணி 
பைப் பவணர்இயர௫சிரியர், ஈன்னூலில் : 

ஈக லியல் 21 யியமபுங காலைக் 

காலமூ மிடனும் வாலிதஇ அனாக்கச 

FO gi 8 யிருகதுதன் நெய்வம் வாழ்ததி 

யரைக்கப் படும்பெ குளுளளக் தமைக் 

விரையாணன் lay aan Tost விரும்பி முகமலாகது 

கொள்வோன் செள்வசை Wn Bas apron GO) a to db 

wo ககாட்டமின் ified அக் இனா oD டி hl கி ப் த் லென் te மா ன் லும், 

சிவப்பிரகாச வாமி ஏ. 

௬ டு . 

பிரபுலிங்க லீலையில் 

Lope மூயமிய வள்ளல் வக குவ 

யமரகுற வியற்றினை பயி னல்லமன் 

Pou Br C sire OS பானத்து வண்டிய 

தொழிவற ஈல்குவ னுனக்கெண் மர இனாள் . 

பயனிலை யருச் சண cides or CO) toes ற்னை 

யயனரி முதலிய வமார்க் காயினு 

ஈயகமொடு சகாகுவ ஈரதல் பூசனை 

மூயலுக லன் ஜிமியா Qu ண்ண முற்று. 

மலைமகள் சூரர் மகளிர் பாற்கட 

லலையகண் முனிவரில் வறக? மக இயர் 

கலைகள் விஹிநாகற் கடவுட் பூசையா 
ந ௫ > ச 

னிலைமைக வடைந்கமை நின இ லாய்கொிலை, 

தித்தியு மாயுளுஞ் சறப்புங் காமிய 

பத்திய ரடைவரப் புத்தி நிக்இ ணா 

ஸுத்தியை யடைவயெம முதல்வன் சையாத் 

சத்தியஞ் சத்தியக் சளாம ௬ுங்குலாய். 

என்த௩ கூறுவனவற்றுலுணர்ச
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29. weeny GorarsGatt &rben nar ன துதெளியான் 

arsnargs இருவனையார் தமைசோக்கி மற்றிது தரன் 
ஹேசுடைய சடைப்பெருமரன் நிருவருளே லின்னமுமேர் 
சசசில்கணி யவனருளச லழைத்தளிப்பா யெனமொழிச்தான். 

 இல்லிறைவ னதுதெளியான் !! என்றமையால ௮மமைய/ருடைய 

பத்தியறிவொழமுக்களுகளை மதிக்கும் ஸ்.இரபுத் தி பரமதத்தனாருக்கு இல்லை 

பென்பதுபோலும். அம்மையாருடன் பலகான் மருவி யிருக்சப்பெற்றும் 
மூவுலகிலும் பெறற்கரியதாய் ௮மிழ் நினு மேற்பட்டசவையுடைய மற்றோர் 
கனியைச்சரப்பெற்.நும், அம்மையாருடைய மகிமையைச் தெளியமாட்டா 

மைச்குச் காரணம், பரமதத்தனாரிடத் திலுளள ௪தச௪ச் தெளிவின்மையே 

யென்று கொள்ளப்படுகின்றத. இச்செளிவில்லாதவர்க்கு ஆன்ோர் ஒன்றை 
அறிவிப்பின் ௮௫ பயன்படாதென்பதைப் பிரபுலிங்கலீலையில : 

ஒன்றைய முணர்டு லேனா னெங்குரு வுழைத்த வாற்ரூ 
லின்றள விலிங்க பூசை யியற்றியும் பயனென் றில்லை 

யென்றனன் பருவ முற்மீறார்க் இருமறை புபதே சிப்ப 

தன்றிவன் மனிதராக் கோதி னறுபயன் பவ துண்மீடா. 

of SOT IND, 

Cs ised (pon pu} oot % a Beer Bo on seer ws So aT 

LD DF DI மனத்த ளாகி மாயை ரால் செ [ண்டி CE Bit 

ளாஜிவிலர்க் கறிவிப் பார்தா மறிவில ராவ பென்று 

பெவெறிமல/ வணர்வார் கூந்தல் விமலைகன் IDS Bon iB gl 
என்றும் வருவனவற்றாலுணர்க, 

30, பாங்ககன்்௮ மனைவியார் பணியணிவார் தமைப்பரவி 

ரீங்கசளித் கருளீசே லென்னுசைபொய் யரமென்ன 
மரங்களியொன நருளால்வக் தெய்துதலு மற்றதனை 

பரங்கவன்கைக் கொடுத் துமே பதிசயித்து வாங்கினான். 

மேவு: 

31, அணிகனுச் தன்கைப் புக்க மாங்களி பின்னைக் காணான் 
ணிவரும் பயமேற் கொள்ள வுள்சாமுக் தடுமா நெய்தி 

பணிகுழ ஐவரை வேறோ சணக்கெனச் க௫.இ Cage [area 
துணிவுகொண் டெவர்ச்குஞசெரல்லான் ஜொடர்வின் றி யொழுகு
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"சொடர்வின்றி யொழுகலாவ.த தேகசசம்பர்ச முதலிய வில்லாமையின் 

மேற்று. இஙங்னமே இருநீலகண்டா புராணத்தும் : 

கற்பு மணைவி யாருங் BDH WG) கான வெலலாம 

பொற்பு௮ மெய்யு முற் பொருஈதுவ போற்றிச் செய்ய 
விற்புறம ெொழதியா தங்க ணிருவருா மனு லவ FB 

பற்புறு புணர்ச்சி யின்மை யயலறி யாமை வாழ்ற காரா. 

என வருவசைக காண்க, 

32. விடுவே மயெண்ண மாக மேவிய முயற்சி செயவரன் 

படுதிரைப் பாவை மீது படர்கலங் கொண்டு போகி 
கெடுசிதி கொணர்வேனென்ன கிரக்தபல் கிளைஞ ராகும் 

வடுவில்சீர் வணிக மாக்ஃண் மரசகலஞ் சமைப்பித் தாசர்கள், 

்'படுதிரைப்பாவைமீ ) படாகலவகொண்டுபோகி நெடி? கொரமாவே 

னென்ன?” என்றதனாற் பாமததசனூ அம்மையாரை விட்டுப்பிரிசற்கோேர 
துவாக : திரைகடலோடித தரவியந்தேடும்' செய்கையைத த௩ குலவியல்புக 

கொகசசவாறு மேற்கொண்டனாரன்பது பெறப்பட்டரு.  வைசியதருமத 

.இற்குச் கடலயாச் இரைசெய்து முயற்டித்துப் பொருளீட்டி,க சஙகுலச்தைச் 

சாககுதலானது சிஷேதமன்றென்பதைப் பின்வருஞ் சீவகசஈகாமணிச 

செய்யுட்களானுஈ துணியப்படும். 

இங்கிவர்க ளிவவா றிருஈ தினிது வாழ 

சங்குதரு நிணிதியஞ சாலவுடை. காய்கன 

பொக்குதிரை மீதுபொரு மால்களிறு பான் மழுர் 

வங்கமொடு போூநிதி வசகதுத. லுற்முன்* 

மின்னொழுகு சாயன்மிகு பூடபதுமை சகெள்வன் 

கொன்னொழுகு CUO LIM FF OM CH MA gil th CI 

தன்வஹிய சாளை? DH SoM ONT Mes SLID 

செபொன்னொழுகு ருன்றினுறை போர்பபுலி2ய டொபபான். 

இமமியன நண்பொருள்க ளிடடிநிதி யாககிக் 

சும்மியரு கூதாவர்கசரி மீருடை நு.தல சூட்டி 

யமமிமிதர் தாழ்க்துக்ளை வீழ்ச ததறஞ. சாலசென் 

௮ம்மைவினை கொர்துபுலச் தாடலுணர் வன்றே.
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உள்ளமுடை பான்முயற்சி செய்யவொரு காளே 
வெள்ளகிதி வீழும்விளா யாசகனி னில்லை 

சகொள்ளையணர் வின்னவர்கள் சொல்லின் மடி கற்பி ப் 7 புத 

னெள்ளினர்கட் 2கக்கழக்தம் மியாலவினி கன் மித. 

செய்கபொருள் யாருஞ்செ று வாரைச்செழு இத்கு 

பமெஃகுபிறி இல்லையிருக உகயுயிரை பபண் இறு 
fc . ty . ச 

மயமிலை யின்பமற மீனோடவையு மாக்கும் 

பொய்யில்பொரு ஊபொருண்மற் DOF பொருளை. 

காங்குசிறை வாவறுறை சகெதொன்மரங்க ளென்ன 
ra * . க ௩ 

வாங்குகுல கையவக வுட்பரிறக்து வீரர் 

கஇாக்கல்கட னாகுககலை சாய்க்களரு இச இசா 
o ச . ச ச ரு ச 

னீஙுகன் மட வார்கள் ௧/_ lea a5 ol ay tg ச மார்கன். 

33 கலஞ்சமைத் ததற்கு வேண்டு கம்மிய கடனே செல்லும் 
புலங்களில் விரும்பு பண்டம் பொருகதுவ சிரம்ப Car wh SF 

சலக்தரு கடஏட் போற்றிக கலமையா ஈரய்கள் மூனு 
கலக்தரு கானி லேறி களிர்திரைக் கடன்பேத் போனான். 

( செல்லும் புலஉகளில் விரும்புபண்டம் Cura sia” என்முர் அப் 

பண்ட௩களின் பகுப்பை, 

இருவிளையாடழ் புராணம். 

இரையளிப்பவுக் தஇரைபடு இமபுனல் லிக் 

கரையளிப்பவுங் கரையில! னிரை படு கானகு 

தரையளிப்பவுக் தரை இஸ்ரத் தூன் மிவிண் ட FS Ay Cb 

வரை யளிப்பவும் வாங்கிவாய் மடிபபன மாட. 

பத்துப்பாட்டு: பட்டின ப்பாலை. 

நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியுங் 

கரலின் வரத சுருங்கி மூடையும 

வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னுங் 

குடமலைப் பிறர்த வாரு மகிலுர்
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GO) 3 oT GL os Y & pia குண கடற் ர bf 

கங்கை வாரியுங் காவிரிப் பயனு 

pF MM AYA STIPE SE தாக்கமு 
மரியவும் பெரியவும் வ 

என்ற செய்யுட்களில வருமா கொள்க, 

சம ° ச ° . _ ௪௫ உ 31 ௨4 உ 

LI GOST bon LE) பொருச் shi ov Ar Lens oo DD, FOV ih PCA 

_ . 59 . ஆ 97 . உ 
கடவுட் "பாற்றி, “awn acm wrx ew வணி டர். 

கலமூர்ர்து கடலிற்செல்வோர் மூறையிவை யாசவின், இயகனணமே 
ஸ்ரீ சச்சனென்பான் பொருளீட்டவெண்ணி டீரக்கலஞூர்ர் து சடலிக்செல் லு 

மிப்பண்ட சதைப் பெரிதாகவேற்றிச் செய்வக்சைச் தியாணிசது ஈன் மூகூர்த் 
சச்தையுய கைச்கொண்டு சென்றமைப் பின்வ ஞ் செயயுட்கரிர் காண்க. 

சீவக சிந்தாமணி. 
re க 4 ச 
ற மாதுபடு பண்டமுனி ay 1 51); if) ob po 

tor gtiG சிசாக்ளைவர் வாட் உண்ம? anf £0 
ரூ . : க 

el bil (9 ஸ் [மதகு பூரி. ஹ் (hI) at on J df vittow 

னி ‘ . , 
(CBr Zits லில்லகுறிக் ol & 1 cow (oly முடற ட்பார தான். 

ல a 

Tr ௪ . 

MUTT (LO HOLA; BLP IT PIC Ri Oo a 

முனமென மவண்டுர்கள் 2வண்டுவன உல 
. . ஆ சானமிக மாறுகாழ் குஞ்சியவ ஊறி 

யூனமெனு மின்றியினி 7தாடுகவி தென்முன். 

34. கடன்மிசை வங்க மோட்டிக் கரு. இய தேயச் தன்னி 

லடைவறச் சென்று சேர்க்கல் கள வில்பல் வளங்கண் முற்றி 

யிடைகசில சாட்க ணீங்க மீண்டும; கலக லேறிப் 

படர்புனற் சன்னி காட்டோர் பட்டன மருங்கு சேர்ச் காண், 

(நாளாகள” ,பட்டினம், 'சார்ம்சான்.” என்றும் பாடபேதமுண்டு, 

கன்னிசாடென்றத பாண்டி காட்டினை. தடாசகைட்பிராட்டியார் கன் 
னிப்பருவச் இல் ௮ரசியல் ஈடாத்் திய காடாசலால அப்பெயர்ச தாயிற் ற.இது 

திருவிளையாடற் புராணத்து, 

வரைசெப் பூண்முலைக் BLT Hod ina 9 பிராட்டி 
க ௪ vd * ச fo 

விரைசெப் தார (இ 2உவயறர்துக்ண (4) 00) L. LD நு PUG DE
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சரைரெய் நால்வஹிக் arse சலம் சன்னியாம் பருவத் 

கரசசெய் சலாற் சன்னிகா டாயதக் நாடு. 

என்ற செய்யுளான் விசசம். 

ஓர் பட்டினமென்றது பாண்டிகாட்டில் சாமிரபர்ணி யென்னும் பொரு 

சையாறு சமுத்இரத்திற் சேருவசற்குக சமீபத்திலிருக்கும் கனகலம் என் 

னும் சசாமெனச் கொள்க, 

35. அப்பதி தன்னி லேறி யலகில்பல் பொருள்க ளாக்கு 

மொப்பின்மா சிதிய மெல்லா மொருவழி பெருக ௮ய்த்து 

மெய்ப்புகழ் விளங்கு மவ்ஷர் விரும்பவோர் வணிகன் பெற்ற 
செப்பருங் கன்னி கன்னை த் திருமலி வதுவை செய் கான். 

36. பெறலருச் இருவினாலாப் பெருமணம் புணர்ச்து முன்னை 

யழலிய னதுமென் கூக்க லணங்களா டி.௰த்கி லற்றம் 

புறமொரு வெளியு ருமற் பொத்திக் தனையி னோடு 
முமைமையின் வழாமை வைக மூகமலர்க் கொழுகு காஹில், 

* அண்னா ர இறத் தில WD Mid” என்றது. பரமசச்சணா அம்மையா 

ரைப் பரி. தகன்பபோன தோஷ. இங்கனம் மனைவியை ம்டுப் பிரிவ ௪ 

னால வரு சோஷச்சை, 

BIG Mout நா Pea விறு உன தாகு மைன்ட்ட 

பாதகனை ப பார்க்க) பட மிதுன்மமுசா ~ HT 

மனளிக்சின்ற வஸ்ரிவா யரவகவஉவ மிவாடி 

யொளிக்கன்ற கென் மீனோ வுரை. 

என்று ஈ௩ளன் சமயச் இயைவிட்டூப் பிரிர்ு துபோய்ச் தன்னைப் பாசுகனாக் 

இக் கூறிய சளவெண்பாச செய்யுளாணும், 

குழற்கிகைக் சரத ரூட்டு ் கொண்டவ ooh RII J inp aay i 

நிழற்றிகழ் வேலி னானை 2ஈடிய நெடுங்க ணாளும் 

பிழைப்பிலாட் றக கர் கானுங் குரவரைப 2பணல் செய்யா 

இழுக் இனா ரிவார்கள் எண்டா மபிடும்பைசாய்கத் ளொக ளாவார். 

என்று ii BA ஒருவன் குற்ற சில்லாச மனையாளைவிட்டுப் பிநியின் 
பெருத்சவியா தி.ளான் கைவானென்று டட்டியட காரனும் குரைத்த சர்சா 
மணி செய்யுளானும், “



இரிகடுகம்: 

ஐங்குரவ பாணை மறுக்கனு மார்வுற்ற 

வெஞ்சாக ஈட்பினுட் பொய்வழக்கு--நெஞ்சமர்க் ௧ 

கற்புடை யாளைக் நுறககலு மிமகவ/ 

ஈற்புடையி லாளர் கொஜழிில். 

என்ற ஈல்லாசனார் இருவாச்கானு மூணர்ச. 

37. மூருகலர் சோலை மூதூ சதன்முதல் வணிக ரோடு 

மிருகிஇக் கிழவ னென்ன வெய்தஇிய இருவின் மிக்குப் 

பொருகடம் கலன்கள் போக்கும் புகீறினான் மனைவி தன்பர றி 

பெருகொளி விளக்குப் பேலோர் பெண்கொடி யரிஇ. பெற் 

[ நூன், 

அதன் முதல்! என்றும் பாட்பேதமுண்டு. 

 பெருகொளி விளச்குப்போலோர் பெண்கொடி ?” என்று ஆூரிய 

ருசைத் தவாறே, 

அழகு சுமந்திளக்க வாகத்காள் வண்டு 

பழகு கருங்கூந்தற் பாவை---மழகளிற்் நு 

வீமன் குலக்துக் கார் மெய்ததிப மற்றவ ன 

காமன் றிருவுக்கோர் காப் | 
என்று ஈளவெண்பாவிலும், 

தூண்டொளி 8பான்மச ரீடான்ற வுவபபுற 

முண்டகை மன்னவ ன ஈகணர் கொள்ளப 

பூண்டுஇன் மாமணி பொன்னில Ln) plier 

8 GU GOT Lg GOT WIT @Y LD வெறு /। வளிகு காண், 

என்ற பிரபுவிஙகலீலையிலும் வருமா, சாண்க, 

38. மடமக உன்னைப் பெற்று மங்கலம் பேணித் சான்முன் 
புடனுறை வஞ்சி நீக்க வொருபெரு மனைவி யாரைச் 

கொடரச்வற கினைம்து செய்வத தொழுஞுல மென்மேகெரண்டு 

கடனமைக் தவர்த காமங் காதல்செய் மகவை யிட்டசன், 
It



82 

: அவர்சசாமங்காதல்செய் மசவையிட்டான் 7 என்றது, அம்மையா 
ருடைய இருகாமமாலயய புணிசவதியா ரென்பதைத்தன் மகவுக்குகாமமாக 

இட்டானென்றபடி. இவ்வாறு அடியவர்சாமஙகளையும்,அவற்றடன் பகவான் 
நாமங்களையுந் தம் புத்திரா இகட்கு இட்டழைப்பதியல்பே. 

இவ்வியல்பைப் பரமதததனார் போலவே அப்பூதியடி களும் அறுட்டிச்,௪ 

தைப் பெரியபுராணச் இல், 

களவுபொய் காமங் கோப முதலிய குற்றங் காய்ர்தார் 

வளமிகு மனையின் வாழ்க்கை நிலையினார் மனைப்பா ள்ள 

வளவைக ணிஜை கான் மக்க ளாவொரடு மகி மற்று 

மூள வெலா மர னாமஞ் சாரற் றாவ Dar Taps லாற்முர். 

என்ற செய்யுளான றிக. 

39° இன்னிலை யிவனிங் கெய்இ யிருக்கன ணிப்பா னீடுங் 

கண்ணிமா மதில்சூழ் மாடக் கசசைக்கரல் வணிக னான 

தன்னிகர் கடக்ச௪ செல்வக் சன தத்தன் மகளார் தரமு 

மன்னிய கபி னோடு மனையறம் புரிக்து வைக, 

தன்னிகர் சடர்ச௪ செலவமென்றார் ஒப்பிலாச செலவமென்றற்கு, அச் 

செல்வத்தின் பெருமிசத்தைக் இருவிளையாடற் புசாணச் இதில் வாளிகமாச் 

களின் செல்வப் பெருககைச் கூறும். 

பன்னி றத்கபல் பெருவிலைப் பட்டெலா மவணா 

மமம் படுவிலைப் பருத்து LD GI GON வன்ன பட்டின் 

Glau a 8 லக்கரும் பொருள்பதி னெழுபுல வணிகர் 

மன்னி ருக்கைய மருர்பெறல் வளனெலா வண, 

மரக சுத்தினா லம்மிகள் வைரவா ளூலக்கை 

யரல்கள் வெள்ளியா லடுப்பஇல் விறகுலை ohh 

ThA முத்தழல் செம்மணி யடுகலன் பிறவு 

மெரிபொனா லிழைக் தாடுப Pan Go waar. 
என்ற பாட்டுச்சளில விரித்காஙகுக்சொள்ச. 

'மன்றிய கற்பினோடு'' என்றார். ௮அச்கற்பின்றன்மையைப் பின்வரும்மத 

சர்மசலோகச்சானுஞ் இலப்பதிசார கீகிநாம் செய்யுட்களானும் பிறவத்ரு 

னுமறிச,
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UA Eto Ere Hib, Q-b 9s Susu, 75-0 eCaraw “கணவன் சே 

சாக்தரம் போயிருந்தபோது Qeor QarOss Qurg%r வைத்துக்கொண்டு 

அவன் வருமளவும் உயர்ரக வஸ்திர பூஷணங்களை நீக்கு அயலகத்திற்குச் 

செல்லாமவிருச்சு வேண்டியது,” 

சிலப்பதிகாரம். 

அஞ்செஞூ ஈறடி யணிசிலம் பொழிய 

Bins றுகி லல்ளுன் மமகலை நிங்கக் 

கொங்கை முன்றிழ் குங்கும மெழுகாண் 

மங்கல வணியிந் /பறிகணி பகிமாள் 

சகொடுங்குமை BOG 5 வடிஈதுவிழ் ஈசாஇன 

டங்கள் வாண்முகளஞ் சிறுவியர்ப பிரிய௪ 

செங்கய னெடுங்க ணஞ்சன மறபபப 

(பவளா வாணுகி றிலக மிழப்வகு 

சவள வலாணகை மீகாவல ணிழபப 

அ ுயிருவ் கூநகு செய்யி ஈத ப/பக 

கையறு கெஞ்சகதுக கண்ண பன்றியுங 
. ட 4. “2a 

காதலா பிரிக Bibl Fl SGT RB. 

wy BB DI. 

பூண்கண் INTEND F at Gli t 9 mPa சாந்து ணி 

மாண்பின் மங்கையா வல்லன னீங்கிடி 

லாண்டு நீங்கு யடைர்தபின் மிளவுங் 

காண்டல் கற்புடை யார்கள் கவினெலாம். 

வல்லவ னகன்றஇன மாதஇுமல ராடை 

சல்லன நறும்படிர ஈற்பணிகள் சேயோன் 

சொல்லுமவ னெய்தினவை அதுன்னம௫ழ் வோடு 

மில்லின்முறை யாற்றுவ னிழுக்கறு நலத்தால். 

உண்ணல் பூச சூட னெ Gh ol bd லொப்பகை 
ச க ஆ . 

பண்ணலெவ 7/0 வர [ப ரரார்க்ம் ட வு பனா 2 (107
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வண்ணறன் (பிரிவினை யறிஈவனுக் மீதா ஸ்ரிநீ 

மண்ணவர் தனையிது மடமை யாகுமே, 

வேறு: 

உயிரிலா துதோர் உடமபினைப பூண்களால உடையால் 

இயலும் மாலையாற் சார இனால் வ மில்பெறச செயல்அபால் 

அயலில் உள்ள! றளிக்களை அன்பனை இன்றிப் 

பயனி யாது£ பாவையர்க் குளதெனிற் பகாவாய். 

40௦. விரைவளம் பெருக்க வங்க மீதுபோம் பரம தத்தன் 

வளர்புகழ்ப் பாண்டி. oT Cort மாககர் கன்ணின் மன்னி 

யளவின்மா கிதிய மாக்கி யமர்ச இணி இருந்தா னென்று 

களசெொளி மணிக்கெொசம் பன்னார் களைஞர்தாகங் கேட்டா 

[rar p. 

(6வளர்புகழ்ப் பாண்டிநாடு” என்ற திற்புகழாவது கிலவளம்,ரநீ£வளம், ஏர் 

வளம், பயிர்வளம், கூலவளம், பொருளவளம, கோலகளம், அறவளம், சொல் 

வளமாஇய இவற்றைப்பற்றி வருங் சக்தி. இவகனமாயர் கதக் கேதுவாய 
மூன் கூறப்பட்ட வளங்கள் பாண்டிகாட்டுககுரியன வென்பதைப் பின்வ 

ரஞ் செய்யுட்களானும பிறவற்றானு மறிக, 

இருவிளையாடம் பபாணம்- மிலவளம். 

வரை படு மணியும் பொன்னும் oD OM IT (Lf) Ml கூழைய பூட்டி 

யரைபடு ம௫ிலுஞ் சாஈது Unis Dion னமுத மூட்டிக் 

கரைபடு மருத மென்னுங் சன்னியைப பருவ மமாக்இத 

இரைபடு பொருளை 6 66h OFA OC UT வளர்க்கு மாதா. 

Me டி 

ற்! பிளா. 

௩ yO . 9 * 

எறி லாதவ ளொருத்தி 2்ய sos) ir i) வலியற்ற 

Caw Car பா் பெபெற்றென Cardo ரொன்றே 

LT DST MAA Be im AIM HDI LHe AL Ml கென பர் 
. 2 மாறி யீறிலவான பயிரெலாப வளர்பபனு மாதா.
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வேறு. 

மறைவவிகொததக வெண்ணெண்் கலைகள் பால் acme A வெள்ளத் 

துறைவழி யெ முனாம் பல்கால் 2சாலைசண் பமனஞ் செய்த 

ணுறைவழி யோடை யெங்கு மமோடிமன் ௮ுடையார்ச் கன்பர் 

நிறைவழியாத வுள்ளக் Sori Sit chs wiG m நன்மீற. 

சேசவர்கோ மினவ லாமில இங்கண்முூம மாரி பெய்ரு 
வாவியங் வனும் யாழ OG BE படுத்துக் நல்வரய்க் 

காவிஞசூம் வயலுஞ் செய்யுஞ் செம்மெலுங் ஈன்னற் காடு 

பூவிரி பொழிலுஙி சாவும பொலீஈகது சன்னி உடு, 

வீர்வளம். 

பலகிற மணிமிகாத் சென்னப் பன்னிறத சவறு பூட்டி 

யலமுக விரும்பு மதய வாள்வினைக் BREST ON மள்ளர் 

நிலமக ளுடலங எண்ட சால்வஹி Mins Saris 

FRO nor Maris a Dea & ip x & Lp om Lo eat) யிமைக்கு மன் மீனோ. 

. க ட ர் . . . « . 

களமா்கள் பொன்னர் பூட்டிக் காயாவாய்உ கனிஈகத பாடற் 

குளம௫ூழ் இழுரி ன மொருததனு மூவலைக ரங்க 

வளமலி மருதம் பாடி பனவலிகடக்ேகோர் வென்ற 

வளமரு பொறி பா மீலவல “ந்றவாள வியின் மூண்டாார். 

ஊறுசெய் படைவாய் மேதேய வுமுகரு கீர்கரில் யாதுதூச 
2சறுசெய் HB O) swans கொழுதுதஇஞ செந்நெல் விடு 

நாறுசெய் குகரும் பர்த்து உடவுசெய் குரு Gl 5 ou off oar 
fo மாறுசெய் களாகட் போம்மி வளம்படுக் (HH மானார். 

பயிர்வள ம். 

புரையற வுணர்ச்தோர் நூலின் பொருளினலு னடங்கி யர நால் 
. : : ஆ ச ் 

வரையறை கருத்து மான வளாகருப। பறமப ம தானறிக் 
ச் தன் 

கரயமை கல்வி சாலாக கிரா னிழுமாாந கக நா 
. vz om 

லுையென வீரிஈது + Gor ton odlt Crit கொக ah hore



86 

அனபு௮ பததி விததி யாவகீா பாயசசுக தொணடாக 
கின்புரு வான வீச ணினனருள விளையுமா மீபால 

வனபுு சுருககான மளனா வைகு செவவி '2ஈரக்இ 

நனபுல மூயனவு ௧௧௪ விள கன ஈறுசகண சாலி 

சீவக சிநதாமணி 

செொலலருஞ் சூறபசம பரமபின '2்ரூநறம மயான 

Ciaran sa SRAM CHS Poor pr 8ீபலலாா 

செலவமிம போறுறலை சிறுவிச 0 517 & DID 
சகலவிசோ மாஈகர் ohhonmserAn Kut % & fal 

இருவிளைய படலை கூ EVO LT 

Fir OB) BL ly Gl wer @r, 9 ச [சைக raw avi] II ty உ fof f 

யாதிடு to air CO யானை ப பழு சூலை யவபை 0 Us GBI 

Cay wii 141i Sup y cron Lisnehla விளைவு மறு று 

மமஜெடு பண்டி Supa யிருகிலக பிய அய 

பொருள் வனம் 

கருவி வானசெொரி மணிகளுகு ழைம ரி பணியு 

மருவி கரனற்பன பணணிகளு மாகா றலை உரக 

இரவி கான றசெம ut oot Semin புன Har Pearle | sor 

குருவி Lips Pie OaiysrAut 8sa Gola parc soo 

CBI WAIT Lb- 

QUEM WIT oA GUL, DET MAI CHIDLIM Ch UIG & 

Boge Turn 145 Ghat? SF Claseor ஜன _ 

கலைவ பானமுறை செய்த உர பிக்கதனறிச சலகி 

சுலவு பாரினுண டாகுமீமா துறககதது மஃ்தே 

பத்துப்பாட்டு, மதுரைககாஞ்சி. 

வியனகண மூதுபொஸ்ின மணடில மாறறி 

யரசியல பிழையா தறெறி SIL Wis 

பெரி3யோ சென்று வடிவழிப பெமையா ற 

சூடமு குற ட ஹனாிய ௪ 7 oor wo) ear 4g 19 Monutea
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வழிவதின் இறக்ககின் வலம்படு கொற்தங் 

குணமுதம் Super Mus வாரிரூண் மயிற் 

மீறய்வன கெகெநின் naa mas 

purr ies woes மமித்சகொடு பெறினும் 

பொய்சே ணிங்யெ வாய்கட் பினை Bus 

மூஹங்குகட மேணி மலர்தலை யபுலகமிமொ 
Dur CP Bol FH Bl Hap Sur? od auep 

பகைவர்க் கஞ்சுப் பணிகந்செதொாழு கலையே 

C) 65 aor Lov Lo Rest oar) /§)s0 Ls 

aurea cr sou dh & Aap hE Ces p39) apr 

Posing கொழுக மிவண்ணாய் விழுகிஇ 
oO : ய் “2 

பீசு ஒுள்ள மா டிளை சிவம் (Ho oo us 

Wiss Ct Jon D@A மான்னணிலை பெவ மணா. 

Powis BHT 11. 

. . . “5 . 

euruNS rest, ain LP Ol ius கொற்கை (சீவர் 2. our os) 

©) 5 ar oI Lb பொ ரூப்பிற் றலைவ வாஹி 

செதிய வரி Co) 45 GBI GBT GI வாரி 

பழியொடு படாாப் பனுாசவ வாரி 

wit Oo) a (Lp குருதி யடங்காப பமக்றுணிப் 

(டெொர்க்கலை ப டட. 'மிமறிய பா டம்ளொடி 

வற்றி வகி உடக்கசைச கொற்றவை யலை 

ow Ooi dh BEAT ILE 15 bist Ivo Meu Mar 

யாடல்கண் டருரிய வணங்கு ூரூடைக் 

கானக முக்க காணி காரருகண் 

ம்யருாரங் இதிக் க பெண்ணு மல்லல் 

Gem mora ரீபானுளஞ்ி செயிர்க்களைவன் போலும் 

Bison DO ap LAH Awww os Come Bus கையன் 

கணவனை பிழர்தாள் கடையகக தப மீள 

சணவனை யிழர்காள் கடையகதை கர மீளா , மெயெண 

வருக மற்றவட் ௨.௫௪ வங்தககென 

வாயில் வக்ழு சிசாயில் காட்டக்
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யின் மன்னனைல் குறுனென் GO) x car 10 

உர்வார் எண்ணை யெம்மான் வகரீதா 

யாரை யோகீ மடக்கொடி சீயாயெனத் 

தேரா மன்னா செப்புவ துடையே 

ளனெள்ளஅ௮ இறப்பி னணியையவர் வியபபப் 

புள்ளுறு புன்கண் [ம T&S BT னன்றியும 

வாயிற் சடையணி ஈட௫கர ஈடுங்க 

வாவின் கடைமணி புகுரீர் நெஞ்சுசுடக் தான்ற 

னரும்பெறற் புகல்வனை யாஹியின் மடிக்2கான் 

பெஞ்ம் பெயர்ப் (காரென் பதிய பவ்வூ 

உஊரசாச் இறப்பி னணிரைவிளங்கு பெருங்குடி 

மாசாத்து வாணிசன் ஈசனை யாகி 

வாழ்தல் '2ீவண்டி யூழ்வினை துரப்பச் 

சூம்கழன் மன்னா நின்னகர்ப் புரு இங் 

கென்காற் சிலம். பகர்தல் '2வண்டு நின்பாற் 

சகொலைக்களப் பட்ட 'ீசாவலன் பானை வி 

கண்ண யென்ப சகென்பெய மீாரயெனப், பெண்ணணவங்கே 

கள்வனைக் மீகாறல் கடுங் மீகா லன்று 
வெள் வேற் கொற்றங் காணென வொள்க ழை 

நற்றிறம் படராகம் கொற்கை Sane x 

யென்காஜ் மிபொாற்கில/ஈ/. ரஈணியு/டை யமி2ய, யெனக் 

சகமொழியுரைக்தது செல்வை ஈன்மொழ்ரி 

யாமுடைக Hever Ups Goo. யரிசிய 

BHO! 6 aor 5, BG Db தகான்பமன் வைபபக் 

கண்ணாடு பணிபணிக் க॥/ற்லெம புடைப்ப 

மன்னவன் வாப்முகற் றெறிககக, மணிய, மணிசண்டு 

தாஜ்க்த ரூடையன் றளர்ஈகசெங் காலன் 

பொன்செய் கொல்லன் றன்சொற் 'சீகட்ட 
யாமீனா வாசன் யாமீன கள்வன் 

மன்பதை BUD G தகென்புலங் காவ 

லென் முதற் பிமைகக௮ கெடுகவென்் னாயுளென 
மன்னவன் பயங்இவிீழ்கத கன மீன ."பன்னவன் 

காப்பெருக் ம்தவிக் துலை கவ wi AE
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கணவனை யிழக்கோர்க்குக் காட்வெ இல்லென் 
fo விணையடி. தொழுதுவிழ்ர் தனளே மடமொதி 

திருவிளையாடல்: 

கோழமுறை 3ீசாடாச் கொற்றவ சேமீற முறையேயோ 

காமரை யாள்வாம் கண்கடிமார்பா முூறையேயோ 

மாமதி வாமனோன் வழிவருமைற்கா முறையேயோ 

இமைசெய் தாய்போற் செங்கை குறைக்தாய் முறையேயோ 

இருவிளையாடல். 

பபிறங்குங் கோலான் மாறடு கொற்றம் பெறுவேக்த* 

ணுறங்கும் போர் தன்னரு ளஎாணை யுலகெங்கு 

மறங்குன் மூவாக் காப்பதை யென்பவஃ இயாதிம் 

மறங்குன் முகான் செய்கொலை காவா வழறியென்றான். 

இருவிளையா உல் 

LY Maren Lb. 

கற்றைவை KON 5 தூற்றிக் கூப்பியூரக் காணித் தெய்வ 

மற்றவர்க் கற்ற வாறீர் சளவைசண் டாறி லொன்று 

கொழற்றவர் கடமை கொள்ளப் பண்டியிற் கொடுபோய்த்தென்னா 

டுற்றவர் சுற்றம் தெய்வம் விருஈ இனர்க் கூட்டி யுண்பார். 

எங்கு மீசனைப் பூசைசெய் Hau. மடைவா 

ரெங்கு மன்பரைப் பூசைசெய்் தெழுபிறப் பஅப்பா 

ரெங்கு மாகமஞ் செவிமடுகத் தெதிர்வினை தடுப்பா 

ரெங்கு சாயகன் வடிவுணர்க் இருண்மலங் களைவார். 

அருக்தின ரருர்இச் செல்ல வருச்துகன் முரு மாங்கே 
IRs Beal தருக்தா கிற்க வின்னமு தட்டுப் பின்னும் 

Aims Bort ata கோக்கி ASO sarin ance PR 

வருர் திவிண் ணோக்கு மோரே நமூழவர்போல் வாடி. கிற்பார். 
1௩24
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வானயுர் இசையும பொ ங்ரும புகம்மையும் வானம் 2பணு 

ஞானமும் பொறையுங் குன்றா நன்றியு மூக்கப் பரடுர் 

BV CBT (LP BI கொடையு என்பும் வரிசையுந தகைசார னண்பு 

LD IT Gar (Lie Bal oh ஞ்செய் இ உன்ற மகவு2பால் வளர்க்க வல்லார். 

வெம்மை யால்விளை வஃஇனு 5 2வர்தர்கோல் கோடிக் 

செம்மை மாறினும் வறுமை காய் சிதைப்பினுஞ்் சிவன்பாற் 

பொய்ம்மை மாறிய பத்திய பொலிவுங்குன் ர முவாத் 

தம்மை மாறியும் புரிவது த தருமமக நாடு, 
é 

செரல்வளம் திருவிளையாடல். 

CaT EB ச௬டுக்க வின்பெற௮ சண்டனுத O sor Dong 

யடுக்க வந தவத தாடிவா 169 னிளை பபு 

விடுக்க வாரமென் காறிரு முகத்திடை வி௫ 

மடுக்க வுக்கமிழ் இருச்செவி மாக கவு மன் S cap. 

விடைய கைத கவன் பாணினிக் கலசசண 2மனாள் 

வடமொ ழிக்குரைக் காங்கியன் மலயமா முனிக்குத் 

இடமே அத்தியம் மொழிக்கெஇ ராக்கிய தென்சொன் 

மடம கட்காரஙவ கென்பது வழுஇகார டன் 1. 

கண்ணு சுற்பெருங் கடவுளுங் கழக:மீமா உமர்க் து 

பண்ணு றத்தெரிர் தாய்ந்தவிப் பசக சூகி மேளை 

மண்ணி டைசூல விலம்சுணீ வர௰்பிலா மொழியா 

லெண்ணி டப்படாச BL gH வெண்ணவுகு் LOE cor. 

தொண்டர் நாதனைத் தூஇடை விடுக தழ முதலை 

யுண்ட பாலனை யழைத்தது மெலும்புபெண் ணுருவாக் 

கண்ட தும்மறைக் FHMC BF FB) OG BK yi Gs அன்னித் 

L ட சொர கு ர் ் தண்ட மிழ்ச்சொமலோ மறுபுலச் ற்களோ சாந்கதீர். 

காஞ்சிப்புராணம். 

வடமொழியைப் பாணினிக்கு வகருத்தருளி யதற்கிணையாத் 

தொடர்புடைய தென்மொழியை புலகமெலாச் தொழுதேத்துக்
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குடமுனிக்கு வலியு௮௧தார் கொல்்லைற்அப பாகரெனிஜழ் 
கடல்வரைப்பி னிதன்பெருமை யாவரே சணித்தறிவார். 

சீகாளத்தி புராணம். 

மறைமுதகற் ளெகக வாயான் மதிமு௫ிம் புடித்து C as ont’ 

L றைவர்தகம் OIL Lian YT © ராட்டி பிலக்கு 5 SWOT GH, சய்யப் கக் 

யறைகடல் வரைப்பிற் பாடை யனைகு தும்வென் முரியத்தோ 

Gp ip 5H a tO) LI at on K பண்ணின ௦ CO ab Ov செய்வாம். 

வில்லிபுத்.தாராழ்வார் பாரதம். 

பொருப்பிலே பிறர் று G) gear en oar புகழிமலை டக. TIE 

இருபபிமில யிருச்து வைகை மீய்ட்டி மில PUPS, க பை ih 

கெருப்பிலே Alex og PS apt Haar. MEO wo wr ரன 

மருப்பி2 96D பயின்ற பப ிவ மருங்கி 2 oe வள &) ear (ap on « 

பத்துப்பாட்டு-முகவுமை. 

இலைங்கு.று பெ । அயில் விலங£லவாழ் பெருக கவ 

BB BML SOT புரத கருண் யாகு கதுவ மிருத்த 

வமிழ்தினிற் றக தமிழெனு மடநதை 

பாண்டி காடு என்றது. 

வெள்ளா றதுவடக்கா மேறகுப பெருவழியாக 

கெள்ளார் புன ற்கன்னி தெற்காமு--முள்ளார 

வாண்டகடல் இழக்க மைமபத் கறுகாதம் 

பாண்டிகாட் டெல்லைப் பதி. 

என்ற கம்பர் திருவாக்கன் படி. யமைந்தவெல்லையுள்ள அ. 

41. அம்மொழி கேட்ட போதே யணங்கனார் கற்ற தாருக் 

தம்முறு கலைஞர்ப் போக்கி யவணிலை தாழுங் கேட்டு 

மம்மர்கொண் மனத்த ரரகி மற்றவ ஸிருக்க பரங்கர்க் 

கொம்மைவெம் முலையி னானைக் கொண்டுபோய் விவ தென் 

ரூர்.
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விடுவதென்பார்'' என்றும் பாடபேதமுண்டு. 

கொண்டு போய்விடுவதென்பார்' என்று சுற்றச்சாருடைய அணிபை 
விளச்இனார். இங்கனச்துணிர் சமைக்குச்காரணம், கற்புடைய அமமையார் 

சங்கணவரை விட்டுப் பிரிர் இருக்சச்சரியாமையே, இஙகனமாயகற்பொழுச் 

கச்தைப்பின் வருஞ்செய்யுட்களானுணர்க, 

நைடதம். 

மன்னவனே யிபபிறபபிந கண்டுஈஉ ணகஈஇல?ன 

லின்னமொரு பிறப்பி லானாதவு மேழையேன் 
ற்ன்னஈதனி யேயிருக GI GOL) D றியமான் 

பொன்னகல முள்ளுருகப டல்லா தொழிவேனோ,. 

வேறு 

ஆ தலால் உயிர்க்கேள்வனை கிகதுயான் அதன் று 

போதல் ஆற். லைன் அவன் உறும் உலரூடன் புகுவேன் 

நீதடுப்பதிங் கறனல என்றவள் நிற்பக 
கோதிலாதவன் கொடுங்கனல் மெழுகெனக் (Bod lpm BM Cor . 

நளவெண்பா. 

குற்றமில் காட்சிக் கு தலைவாய் ௮ம௩ தழையம 

பெற்றுக் கொளலாம் பெறலாமா கெரற்றவனே 

கோக்கா தலனைக் குலமகளுக் கென்றுரைத்தா 

ணோக்கான் மழையொஜழியா கொச்து. 

நி.திநால்- 
விரியுல கழியினு மிறைகள் சூஹினுளூ 

சுரிகுழற் கத்பினார் துணைவ னய 

பிரிவிலா வாழ்க்சையும் பெறுவ ரேலவர் 

பரிவெலா மிரவிமுன் பனியி னீங்குமே. 

  

செழுமுளரி புனனீங்கிற் செழிக்குமிபா படர்கொடிகள் 

கொழுகொமபைப பிரியின்வள ங் கெ [ண்டுய்யு மிமாசகணவ
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TOPSUL OO BI DML GO Hl 1 வியற்றிடி னுர் 

தொழுதகுக த் புடையார்தர துணைவரைவிட் aN Hr, 

42. மாமணிச் சிவிகை தன்னின் மடஈகடை மயிலன் னாரைகத் 

தரமரைகத் தவிசில் வைகுக் தனிக்கிரு வென்ன வேற்றிக் 
STO கழணி வீழ்த்துக் காதல்செய் சுற்றக் தாருக் 

தேமொழி யவருஞ் ரூழச் சேணிடைக் கழிக் து சென்ஞூர். 

43. சிலபகல் கடசது சென்று செக் தமிழ்தீ Bor Oe us 1) 
மலர்புகழப் பரம கக்தன் மாசகர் மருங்கு வக் த 
குல நதன் மனைவி பாரைக் கொண்டுவக் தணைக்ச௪ தன்மை 
கொலைவில்சீச்க் கணவனுக்குச் செரல்லிமுன்செல்லவிட்டாசர். 

1 கணவனார்க்கு ” என் ம் பாடபேத முண்டு, 

செஈசமிழ் கிருகாடென்ற ௮ பாண்டிநாடு அதன் விச இருதி 

சிலப்பதிகாரம். 

கெடிமியான் (Hod ML கொடிமியாள் பெளவமுக 

தமிழ்வரம பறுத்த தண்புன னாட்டு 
மாட மதுர பும், 

பட 

குமரி வேங்கடங் குணருட கடல 

மண்டிணி மருங்கத் pos Lb) Lp வலையில 

பத்துப்பாட்டு மதுரைக்காஞ்சி. 
தென்குமரி வடபெருங்கல் குணகுட 

கடலா வெல்லை. 

என்ற ஏதுக்ஈளினாலும் 

OO eu hl BL hl குமரி fine jer © © Ol yar ey Ol weir 

Deen செல்லை தமிழது வழக்கே. 

என் றசிகண்டியார் இிருவாச்சானும் விசசம், 

14. வக்தவ ரணைக்த மாற்றங் கேட்டலும் வணிகன் மூனுஞ் 

சிக்தையி லச்ச மெய்தஇச் செழுமணம் பின்பு செய்த
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பைக்தொடி. தனையுங் கொண்டு பயக் தபெண் மகவி னோடு 
முக்துறச் செல்வே னென்று மொய்குழ லவர்பால் வக்தான். 

் சந்சையிலச்சமெய்தி * என்றது கற்புடைய மனைவியை நீச்து அவ 

சனுமதியின்றி மறுமணஞ் செய்க குற்றத்தை கோக்ப்போலும் அக்குற் 
தகை 

கணவனுடைய கணன்மையை விரும்பின வளாயும் ௩லலொழுக்க 

மூடையவளாயும் இநக்தமனணைவி பிணியினளா யிருப்பினும் வேறுவிவாகஞ் 

செய்ய விருமபினவன் அக்க மனைவியின் ௮௮மஇ பெற்றுககொண்டு செய்க. 

அவளை யொருபோதும் அவ இககக கூடாது ?' என்ற மறுதர்மசரஸ்தஇரம் 

9-ம் அத்தியாயம், ௮-ம் சுலோசத்சானறிக. 

மூர்துறஈசெலவேனென்று பரமகத்சனார் முற்பட்டதான த, அம்மையா 

சைச் தமக்கு மேற்பட்டவராஎக் கர இய சாலென்க. இங௫னமே பெரியோர் 

களை மூற்பட்செசென்று காணவேண்டுமென்னு மொமுக்கச் இனைப் பின்வருஞ் 

செய்யுட்களாலுணாக. 

கம்பராமாயணம். 

. ௩ ரூ ௩ ௪ ட » * + 

BGO (LP GOI \o Gar LGU BT MOT sO LD கன அணைவன் (ph shia Gh ch 

ன யுவக்கின்ற தூரிசிலாச இருமன கதான் 

மன்முன் மே கழி இக்கொண்ட மனக்கினணிய துணை வே 

சொன்முன் 

லென்ழமுன் 2ன பவற கரண்பேன் யாமே சென் ஜறென வெரு கான் 

பிரபுலிங்கலீலை: 

அல்லமன் புகன்ற மாற்ற மப்பணன் சென்ற நின் று 

சொல்லலுஈ துணுச்சென் ௮அள்ளஞ் சொற்நளஈ தூடல்வி யர்ததுப 

புல்லவக் கணையுர் தாய்முன் பொருதுதும் பறுத்திட் டோடு 
. ‘ . eo ச ப . ச . 

sacterl கன்று போன் ஸின் னான் செலா தருக்ே சென்று, 

வில்லிபுக் தாராழ்வார் பாரதம். 

தொல்பகீரதி மைக் தனுந் GIS OT COT GG அருணும் 

வில்விதாரனுங் இருபனு முதலிய அவர் தர் 
மல்கு விருபத்து நார யிர் 

ம் “ea டி ப + ° 

செல்வதாய 22 சியா சண யிரண்டெஇர் சென் ரோ.
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45- தானுமம் மனைவி யோடும் தனர்சடை. மகவி னோடு 
மாணிளம் பிணயபோ ஸின்ற மனைவியா ரடியித் ரூழ்க்தே 
யானும தருளால் வரழ்வே ணிவ்வினங் குழவி தானும் 

பான்மையா மது ரம மென்றுமுன் பணித்து வீழ்ச்தான், 

மனைவியா.ரடியிற்றாழ்ச்தே என்று ॥, பணிர்து வீழ்ந்தான் என்றும் வரத 
மையால் பாமதத்சன் புணிசவதியாருடைய அற்புசகக்சைச் கண்டு அங்க 

னஞ் செய்கானென்பது பெறப்பட்டது இவ்வாறே பூவுலகின் :இயற்சையைக் 
கடந்த இறப்புடைய சன்னுடைய கரயகியாகிய மரியமமை, செய்வப்பிறப் 

Ser rr ste? bra வளன் வணங்கெயதைச் சேம்பாவணியிற் பின்வருஞ் செய் 

யுட்களானறிக. 

நீயொரு தாயொரு தாதையு நியுயிர் நீயெவை யாடலுகநீ 

நீய்கனி வார்கடல் *யொளி யார்ஈடர் நீயரு ளார்முஇல்கி 

நியிறை யோனெழு மாசன நீகெறி வேகம்வ prs is 

நிய்முகு மாதக மூமலர் கிநிறை மானிக Tire. 

ஏாணி யேயிக பத்திலி ருதெனை யாளுடை யானவசீள 

சீரணி பயேமதி வெண்குடை யேதஇரு மாரிவிடும்புய ல 

யாரணி மயேகரு ணாகரி மயேயுயிர் யாவும ளித்தமு கார் 

வாரணி யேகனி காயூ 7யானி வாமுதி வாழுஇ ய 

46 கணவன்றான் வணங்கக் கண்ட காமச்பூங் கொடிய EHH 

மண வறுஞ் சுற்றக் சார்பா லச்சமோ டொதுங்கி சிற்ப 

வணர்வுறு கிலாஞர் வெள்கி யுன் றிரு மனைவி தன்னை 

மணமலி தாரி னாய்கீ வணங்குவ தென்கொ லெனரஞுர். 

'கணவர்சாம்'” என்றும் பாடபேசமுண்டு. 

47. மற்றவர் தம்மை கோக்க மானுட மிவர் சர மல்லர் 

கற்பெருச் தெய்வ மாக னானறிஈ் தகன்ற பின்பு 
பெற்றவிம் மக௮ தன்னைப் பேரிட்டே னாக லாலே 

பொழ்பதம் பணிக்தே னீரும் போற்றுதல் செய்மி Qasr car cap oir. 

* மானிடமிவர் ?' என்றும் பாடபேதமுூண்டு, 

'நற்பெருச்செய்வமாகல் கானறிந்து? என் ற, பாமசச்சன் மானுடப்பிறப் 
பினராய புணிசவதுியாரைச் செய்வமாச்கிஃ கூறியது அவர்மாட்டு உளவாஇய
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புண்ணியவொழுக்கத்தையும் நிகழ்க்ச அற்புதச் செயலையும் சண்ட இனாலென் 

ops. இங்கனமே இருவளளுவ காயனாரும் புண்ணிய வொழுக்கத்தைக் 

கொண்டு, மானுடராயினாரைத் சேவராகச் இருவாய்மலர்ச் தருளினார், ௮௪ 

னைப்பின்வரும் குறளாலுணர்க, 

ழ் ் I 5 I 5 றையுர் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுக் 
௬ * ௬. *. , . 7 ௫. 

தெய்வத்துள் வைக்க(ப படும் 

48: என்றபின் சுற்றத் தாரு (பி துவென்கொ லென்று கின்றுர் 

மன்நலங் கசூழவினாரும் வணிகன்வரய் மாற்றங் கேளாக் 

கொன்றைவார் சடையினாச்தங் குழைகழல் பேரற்றிச் சர்தை 

யொன் றிய கோக்கின் மிக்க ஏணர்வகொண் டுரைசெய் கின் 

[ரூர். 

௯ ஈங்கிவன் குறித்த கெசள்கை மிதுவிணி Wo aye காகத் 

தாங்கிய வனப்பு சின்ட ரசைப்பொதி கழித்திங் குூன்பா 

லாஙகுகின் முள்கள் போற்றும் பேய்வடி. வடியே GONE HE 

பரங்குற வேண்டுமென்று பரமனைப் பரவி கின்ஞர், 

49 

ட . . 9 ¢ ௫ ‘ ச ச . 
* ஆங்குன் னார்கள். பரமர்தாள் ? என்றும் பாடபேசமுண்டு. 

இவனுக்காகத் தாங்யெ வனப்புகின் 2 சலைப்பெச தி என்றும் கழித்துப் 

பேய்வடிலு। வேண்டும் என்றுங் கூறியவாற்ரான், அம்மையார் @) war gw 

உடற்சமையைப் பொறுக்திருக்குகானது அது சங்சணவர்க்குரிய வுடைமை 

யென்ற அபிமானக்சாலெனவும், இப்போ சங்கணவன் கமஸ்கரித் அவிட்ட 

மையால் அவ்வுரிமை நீஉூவிட்டசெனர்கொண்டு இணி அதனைப் பொறுப்ப 

இல் அரசோசிகழுங்றுப் டேய்வடிவுவேண்டினாரெனவும் பெறப்பட்டன. இச் 

இயஞானமஞு.ற்ற அம்மையார் சேசச்சை வெறுச்சகானஅ, வினைக்கெல்லாம் 

வித்சாய் அகமென்றதற்குப் புகவிடமாய்ச் சாமக்குசோதாஇ குறும்புகட்கெல் 

லாம் குடம்பையாயுள்ள பவ்வீப் பாண்டத்தின் ஆபாசவியல்பினா லென்க, 

அவ்வியல்பை முற்றுணர்க்ச ஞாணிகஞரைய காப்பியக் சவிகளும் விஸ்தரித்து 

விளக்கெயதைப் பின்வருஞ் செய்யுட்களிற்காண்க, 

காஞ்சிப்புராணம். 

என்பினை ஈரம்பிற் பின்னிக் குடர்வழும் பிறைச்சி மெத்திப் 

புன்புழுப் பொ திக் தர செக்கீர்ப் புண்ணசும் பொழு? காறித்
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ICH LID 5 T யெவற்றி ணுக்கு முறையுளாய்ப புத மீதான் மூடும் 

வன்புலை யுடம்பே யாவி வருத்திடும் பிணிவ றில்லை. 

அிருப்பெருந்துறைப் புமாணம். 

(Lh Olin gyine 1a Gl sr cpa Bs குருதியு மீருளுக் தசையுக் 

கொடகு கரமபும போர்தத மீதாலு மூளையும் வழும்பு 

LOL. (peut சீரு ஈனியரு வருககும பவ்வீயும 

படரு முடலைய/ு பொருள ர நின்பப சீராபண் புடைகீயார். 

சேதுபுராணம்- 

நஉ௮ககவளத துலைமுககாப் FT Ml a OB ஈவைடயுடம்பு 
ச a ச ஸு 

ணு சதவ கணனயன்றி யொருகநிகிக ௧௦ (ிதுண் ரிடா 

விறு தனைய மூடற்சுமையா மிதுபுகுகும் இளையாமற் 
ஈத a . -,2 றந தலைய சதனக Ba Cll aya eC 11 பெரிஃயபா தாம். 

பபிகுஇடுங் 2ரப/நாளை பற்றிய வாழக்குமற்றை 

யொழதிததடு மலகீர்வெண்ணீ ர௬வையிற்றி னுலகத்தொன்று 

மிஹிப்புறு பண்டமிலலை யிவற்றினுக் உடமாயென்று 

மஹிபபுறு மியாக்கைகாபபா ரறிவுளா ராஞுவா மீரா. 

பட்டினத்தடிகள் பாடல். 

ஓவா கலகமிட் டலைக்குவ் கானகளஞ் 4 

சியை ம யிருவினை ப பெபெட்டகம் சலமலப 

OUT 519 5 Hh OF ) புருஞ் ரி BING BB ODTEOLD மூடி புரமும் ரா 
ரூக்கைப பன் மீமு ஓதிரக கட்டளை 

சரற்றப் பாண்ட ரான்மாமக கொன்பது 
ச ச உட fo . ஆ . 

IF Dp Marlo CMMUIT AD Bb Oo BTL 

மடலைப் பெரிய ௪டலைக திடரு 

ளாசைச் சுயிற்றி லாம பமபர 
fo மீமாயா 'காய்கடெ மீமாடு மரக்கல 

மாயா விகார மரணப பஞ்சரஞ் 
செொற்றுக் அருக்இி தாற்றும பத்தங் 

13
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காற்றிற் பறக்குங் கானப் பட்டம் 

விதிவஹதித் கருமன் வெட்டிங் கட்டை 

சதுர்முகப் பாணன் றைக்குஞ் ௪ட்டை 

யீமக் கனலி லிடுகில விருந்து 

காமக் சனலிற் கருகுஞ் சருகு 

இருமி கண்டுங் இழங்களஞ் ௪ருமி 

பவக்கொழுசக் Bs DE கவைக்கொழு கொம்பு 

மணமாய ஈடக்ளும வடு வின் முடிவிற் 

(/ணெமாய்க் டெக்கும்' பிண்டம் (ணம 
லாரிற் டெக்க வொட்டா வுபாதி 

சரலெதிர் குவித்த பூளை காலைக் 
கதிரெதிர்ப பட்ட கடும்பனிக் கூட்ட 

மாகரத் தயங்கு மிக்ஜா சாப 

மதிரு 2மகக் துருவி னருநிழ 

னீரிற் குமிஸ்ரி Bit iw லெழுக்து 

சண்டுயில் கனவில் ௪ண்ட காட்டு 

யகனிலம் பொல்லா மாயக் களங்கம், 

வேறு 

ஊற்றைச் சரீரத்தை யாபாசக் கொட்டிலை யூன்பொதிக்க 
பீற்றற் ௮ருத்தியைச் சோறிடுக் தோற்பையைப் 3பசரிய 
கரற்றிற் பொதிந்த கிலையற்உபாண்டத்தைக் சாகல்செய்கே 

மயற்றுத் இரிந்து விட்ட னவிறைவாகசசி யேகம்ப மவ, 

ஒன்பதுவாய்த் 2காற்பைக் கொருகாளைப் போலவே 

யன்புவைத்து நெஞ்சே யலைஈ்சாயே--வன் கழுக்க 

டத்திக்கத்திச்சட்டைகட்டிக்கட்டி ப்பிட்டுக் 

கத்திக்குக்கிக்தின்னக்கண்டு 

தாயுமானவர் பாடல்: 

புன்புலா னரம் பென்புடைப் பொய்யுட. 
லன்பா் யார்க்கு மருவருப் பல்லவோ
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வென்பொலா மணியேயிறையே யிததாற் 

௮்ன்ப மின்றிச சுகமொன்று மில்லையே. 

நீர்க்குமிதி பூணமைகது சின்றாலு நிலலாமெய் 

பார்ககுமிடக கிதன்மேற பறறறுவ கெகாமிள £, 

காசுகைகரி செககாய் கழுகொருகாட கூடியுண்டு 
2 

அ தககுவிருக தாரமுடலைச சியெசா கெககாளோ. 

செங்கிருகிய இ செனிதக சென்பம பூமியினை 
OAs gn Geran மகீழுககொழிவ தெககா Sow Ts 

இளசைப் பதிற்றுப்பத்தநதா தி, 

என்பி ஈரமபைமூளையை மயிடை யிறைசசியைக குருதி க கல 

[த்தைப 
LQG tj Dh துவசகை Carpe a ருகப பிரிசதுபபை மறியென 

[கோக்க 

யன்பு௮ு மறிவாற் பெளதிக மெனச$ீத தாண்டமா விளசைகா 
[யகன்ற 

னின்பவா ரிதியிற் ௮ளஈ தடப பெழுதார்க கிறபபதும பிறபபது 

[ மியல்பே. 

குசேலோபாக்கியானம் 

குடருகெய்த தோரு மென்புங் கொழுவுஈவார் வழுமபுக தோலுக 
தொடருகா டிகளுமவைததுச௪ HOS Bu தடியு௩ கொண்டு 

படர்தாரச செய்க பவ்வீப பாண்டமா 1%டஈதை ஈல்லா 

ரிடனுடை வடிவ மகமீதா விகற்குமுண் மயங்கா நிறபர் 

ம்காதுற வமைகக பவவிக குழமபுபஃ அவாரக 2 ergy 

மோத வழியக் குமப மூத்திர பாகுஇ ரங்கை 

யானுபல இருமிக குபபை யடர்சகஇ ராரறறக Hy te 

ம। தர்மெய் Ve கண்டு மாழகுவார் மாழ்டு நிறக, 

மணிமேகலை. 

வனை பின் வ௩தது வினளைககு வீசாவாயது 

புனை வன நிங்கிற் புவாலபுறத BC ov gi
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க க்தவவினளி படைய இப்பிணி யிருூக்கை 
பற்றின் பற்றிடக் குற்றக் கொள்கலம் 

புற்றடங் காவியம் செற்றச் சேக்கை 

யவலக கவலை கையா நழுங்க 

வலா வளளச் கண்பா ௮ுடையனு 

மக்கள் யாக்கை யிதுவவென வுணர்வு 

WC air uD) go Foor cs பறமறிப் பாசாய் 

நரை ஞூ தாட்டி பொருத்தியைக் காட்டிக் 

கண்ணறல் வண்ணந் இரிக் தூ மீவ மூஇ 

வெெண்மண லாகஇய கக துல காணாய் 

பிைநாகல் வண்ணங் காணாது Sup rie 

கறரையமையில் இியைமீகாகி மகசையின் ரூப 

விறல்விதி புருவ மிவையுங் காணாது 

Dost ணூணங்கல் ம பாண்ுமிவ மூயின 

BUC TH B GVO Bil Goar au (ip ii யாகி தண 

கூமிழ்மூக் Ban aus ir ED tp F Cus Tips Hau 

நிகராக தனைய நகையுங் காணாய் 

அரை விக் மீதுய்பபப ற்கு துவ ஸமூயின 

விலவிகுழ்௪ செவ்வாய் காணா மீயாகி 

லல] புண்மியாற் புலால் பறக இவவ 

வள்ளைத தான் மீபால் வடகா இவைகர 
fo 

LEY OT CGY GOT Out ty us வம்ச (BI Ds Gv ம சச ங்கை 

விறும்பூதவ சாண்ற முலையுங் காணாய் 
வெதறும்பை சோபால of LD 5 RIC as cpu) er 

ST LPs) arF Co) 5 na &) oor மடல்மீபாற் ஐிர ஊக 
- « ரு . = 3 ச் ச் 

வீழ்ச் கண விள மீவய்க் SO <6 IT GIF /B! அமு sy 

ஈரம்பொடு GOC sr siGh Ol STL_T & Lot pI 

இ.ரங்கிய MAINS ளிவையங் காணாய் 

வாமைக் கண்டேட மிபாண்ற சூறை இணை 
BUG Lf, cH தண்டி வூணாங்கல தகராறு 

க ன . அஆ 

LIT QUE KGABBIN Ki G2) நியாநி
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மமேவிய கரம்சீயா இெடன்புடறக் காட்டுவ 

ஹ்௫ி்ரடி. வண்ணங் காணா மீயாதீ 

மூளிமாதிர் கங்கு னுதுா்கா யணங்கல் 

ஆவினுஞ் சாக்இனும் LIV TST LDL Ds தஇயாகதுத 

iF oy wet Says Ol a TVGwti oH Ss » 

வஞ்சக் C) 5 Aus 7ய் மண்ணவண் மகனென. 

வேடு. 

வன்பு அடிய மூூஇரழமு (Huai & sn bo) ws ear 

ன்பு மாக்கட் SMa £1 5) 

வழுவொடு இடக்கு (| ழவூன் பிண்டடகு 

DO b AB ஊட்டிய வடிகரி வாய்க்கொண் 

வைபயபி Meares etor கொக்கு SLO 6H us 

கலைபபு வல்குல் கழுகுருடை.ரத் இண்டு 

(NEN FB CW செடுவிளி வெடுக்கு SLD IT od) Ay tl] 5) 

St 56h OF MSS கையைக் இக 

யுடையக் கவவி யொடுங்கா Carron «Ly Gb 

TT Bib மீகாய்ககு வக இள வண முலை 

BWI Bs Fi வெருவ BOUT SIT மீனா கயா 

பண்புகொள் யாக்கையின் வெண்பவி யரங்க ௧.௮ 

பமண்கணை மூழவ மாசு as BIS BI 

கருக் தலை வாங்கக் co BUBB Cee BD 

UDC LBS Ls ரூவகையி Clear ups S 5 TH GLIWIL Bar 

புயசீலா ரூழமீலா குயமீலா Hav G Gr) 
HAG tor மூக்கோ விதமிஜா Bae I ir 

ueGar (pass sr Care: இரங்காது 

சகண்டொட் ரண்டு கவையடி பெயர்த்து 
கண்டாக் களிப்ப ஞடிங் கூகுது. 

தவ க்துறை மாக்கலா மிகசபபெருளு செக வ 

2m Mario பெபொண்டி ராற்று 1! பாகூர் 

முதியோ ரென்னா ணிசா3யர் பெண்ணான
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கொடுக்தொழதி லாளன் சொன்றனன் குவிப்பவிவ் 
வழல்வாய்ச் உடலை தின்னக் கண்டுவ் 
கழிபயெருஞ் செல்வக் கள்ளாட் டயா்க்து 

மிக்க நல்லதம் விரும்பாது வாழு 

மக்களிற் சிறந்த மடவோ ருண்டோ. 

தணிகைப் புராணம்: 

வழும்புசுடி குடரென்பு வார்கரம்பு மேதைகெய்த்தோர் 

கழும்புமுக்குண் மூளை மயிர் சருமமா திகள்குமுமும் 

கொழும்பொதியைப் பகுக்திடுங்காற் கோற்மெடியா ளெவள் 

காட்டாய் 

விழும்பிணத்தெவ் வுறுப்பில்லை விழையாமை வீடல்கள வாய் 

பட்டினத்தடிகள் பாடல். 

மாதரை மஇழ்க்து சாதல்கொண் டாடு 

மானிடர்க் கெல்லாம் யானெடுத் BIGOT LIS Li oor 

விரிவெளி மாக்க டெளிவுறக் கேண்மின் 

முள்ளுங் கல்லு முயன்று ௩டக்கு 

முள்ளங் காலைப் பஞ்சென வுரைதீதும் 

வெள்ளெலும் பாலே மீமவிய கணைக்காற் 

அள்ளும் வர ரலெனச் சொல்லித் துஇத்துக 

*சையு மெலும்புக் தக்கபுன் குறங்கை 

யிசையுக் கதலித் தண்டென வியம்பயெ 
நெடுமுட முங்கி நின்றிடு மிடையைத் 

அடி.பிடி. யென்று சொல்லிக் துதித்து 

மலமுஞ் சலமும் வழும்புக் இரையு 

மலையும் வயிற்றை யாலிலை யென்றுங் 

குலையுங் காமக் குருடருக் குபைப் ப 

னீட்டவு முடக்கவு கெடும்பொருள் வர்ங்கவு 

மூட்டவும பிசை பவு மூதகவியிங் Bis a 

மங்கையைப் பார்த்துச் காரதளென் அுரைத்தும் 
வேர்வையு மழக்கு மேவிய கழுததைப
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பாரினி லினிய கமுசெனப்் பகார்தும் 

வெப்பு மூத்தையு 2மவிய வாயைத் 

துபபு முருக்கின் நாய்மல ரென்று 

மன்னமுங் கறியு மசைவிட் டி.றக்கு 

முன்னிய பல்லை முத்தென மொஜிக்தூ 

நீருஞ் சளியு நின்றுகின் பறொழுருங் 

கூரிய கூூக்கைக ஞூமிழெனக உறியுக 
தண்ணீர் ளே தவிர) ol oT Ups 

கண்ணைப் பார்ததுக் கழூநீ சென்று 

ுளளுங் குறும்ப Co) wir (pH காதை 

வள்ளைக கண்டின் வளமென வாழ்கதியுங் 

கைய மெண்ணெயுவ் கலவா தொஜிபில் 

வெய்ப வதரும 2பனும விளையக் 

தக்க கலை7யாட் டின் ஏளைத கெழுந்த 

சிக்கன் மமிராஃ இரண்டா லென் று 
சொற்பல பே௫ிக் துதிதது £ங்கள் 

முக்தி காதனை மூவா மு கல்வனை 

யண்ட ரண்டமு மானைத்துள புவனமுங 

கண்ட வண்ணலைக் கச்சயிற் கடவுளை 

யேசு சாகனை யிணையடி. யிறைஞ்சு மின். 

வேறு 

காதென் ுமக்கென்றுகண்ணென்று காட்டியென் சண்ட இசா 

மாதென்று சொல்லி வருமாயை தன்னை மறலிவிட்ட. 

தாதென் றெண்ணாமற் சுகமென்று நாடுமித் துர்ப்புதிகியை 

$யதென் நெடுத்துரைப்2ப னிஹழைவா சுச்சியே கம்பனே; 

நால்டியாா. 

« ௩ ௫ * Ad ™ . * 

uréGap u_cownr Quer pl Ppeh சான்றவர் 

சோக்கார்கொ னொய்ய £தார் புக்கல்லை--யாக்கைக்கோ 

ற கன்னதோர் தோலறினும் வேண்டு2ம 

கை சடிவதோர் Cara.



104 

“> 3௩ . ரூ . . ச ச 
மதா றுமயாரவை 9 LO gs அளைபலவாய்ப பொய்மமாறைக்ளூ 

* ro ௫ . ச ௪ ௫ ௪ ௩ 

(BUG LITT OD Gu மாட்டுத் ட்டா பானணான்- மப் LITE Meu 
த * - ச . 0 

PATUSLO LB od) Mus b ரப ப ॥மலாது மறற னோட 
ச உ டி 

பைம்மறியாப பார்க் புதிய. 

உ ஈத . ௪ ச குக்மீகாலக இன்று அலைநிஅறயப் பூசருட்மி ப 
பொப்ச்௦சாலஞ் செப்ப, Qari Buy din —OursT ay 

ச று ™ ad . 
ணம. alt Foor i] off 09) Wb 5 Dinos ola fF Buti 

ச௪ண்சுகசை விட்ட மபல். 

ெசண்ணீர்க் மூவளை பொராகயல் வவலென்று 

உண்ணில்புன் மாக்கள் சவம்ற --விகிவ'சீனா 

வுண்ணீர் களை) கக்கா வுங் குருூன் Bit adi oni 
o ௬ ச ஆ ° 

நண்ணி ரவை % por ole. T(LP Ss) ௦/2. 

மல்லை முகைமுறுவன் கென் நிவை கற்று 
. . ப் ச . . 4 ‘ 

சல்லாப்புன் மாக்கள் கவற்ற- விவ சினா 
Glau av ov I (my Bi BT ONLI Lf BIH TL O Bit 4 5 5 

பல்லென். கண்டொழுகு வண். 

  

குடு கொழுவுங் குருதியு மென்புக் 
கொடரு ஈரமபொடு கோலஓு--மிடையிடை ய 

வைத்த தடியும வழும்புமா மற்றிவற் 
G) p & Bp & BIT a ir IS IT 50) பாரள. 

ஊறி யுவர்க்தக்க வொன்பது வாய்பபுல.னுவ் 
கோதிக் குழம்பலைக்குங் குமபசை- -பபேஜை 
பெருக தாளி பெய்வளா யென்னுமீ।. பார்த்து 

கர 2 காலாற் சுண்விளக்க/। பட்டி 

பண்ட ம்றியாம் படுசரந்துங் 2காதையுங் த 
கொண்டுபா ராட்டுவார் உண்டிலரகொனை- மண்டி 
பெடை.ச் 2சவல் வன்கழுகு 2பர்த்கட்டுக் குஃது 
மாடைச்சாகா டசகசிற் றுழி. 
கஹிந்தா ரிடுகலை கண்டார் மகெஞ்சுட்கக் 
குழிச்சாம்ந்க சகண்ணவாய்த் 2கான்றி--யொஜழிக்் சாரைப் 
மபாற்றி நெறிநின்மி னிற்றிகன் பண்பென்று 
சாற்றுங்கொல் சாலச இழித்து.



1௦5 

சீவகசிந்தாமணி. 

என்பினை கரம்பிற்பின்னி யுதாரந்கோய்க் திறைச்சிமெத்துப் 

புன்புறச் தோலைப்? பார்க்ு மயிர்புறம் பொலிய 2வய்க திட் 

டொன்பது வாயிலாக யூன்பயில் குர மபைசெய்தகான் 

மன்பெருக தசசனல்லன் மயங்கினார் மருளவென்ருன் . 

வினைப்பெருச் தச்சனல்லன் மெய்மமைகா கோக்க லுற்ஸ்ர 

லெனக்குற்றுக் B05 5 ©) a oor (ny Ml கருகணும புகைத்துவைக்கு 

நினை ப்பினாற் பெரியரென்னா ஸீசு தினார் சலைகளென்னான் 

மனத்தையுங் குமையச்செத் த மாண்பனென் மாமீகாவென்முண், 

CO ar a. 

மிபாதொடுி சானஆமழ்டப் பூம்புமை தவழ்க முழமுல்லைக் 
. . , os 

காதைசண் படுக்குங்கூகதல் குரைவளி 9௧2 கரடை ws 
fo . ட் ௪ ச ட (od ot ச சு 

bw sO noma Gear do an பீறைச சயென் பிருண்மூளை 

கோதஞ்செய் ருடர்கள் புன் மோல் வழுமபொடு நப ம்பிதென்றான். 

லிழுக்கொடு வெண்ணஞ்சல்லா வு௰ர்மயி ரூமிற்கட்டிளை 

ம்பாம்இன் பபயில் யாக்கைபொலலாத தடிமடி இடந்த 
Lup € € ? 7 ச் 

DO & Bush மீநாககுடற் பார் Dov Gon ws i கண் ணுட்காக்கை 

கொழிப்பரும் பொன்னிற் 9முன்றுவ் கொள்கைததாற் கொடி 

/ மியயென்றான். 
ஸி 

உருவமென் அரைக்கியாயி னிறைகதரிகாற் ௮ருக்கிசன்னைப 

புருவழுங கண் ணுமூக்கும் புலப்பட வெழுஇவைக்தாஜற் 

கருதுவ தங்கொன் Daw Sw BTV BMG BTL 

் ் . 3 . g ச . 

வெரியெம விகற்பித்கிட்டா ரிஹைசிிப8பா ரிசனை யென்ருான். 

தேம்பாவணி. 

சொன்ன பகையு மியாதென்னிற் சூட்.ச கலமிக் van 

னின்ன வுடம்பின் NOM LIT B வெழிற்பூங் கொடிச்சாயன் 

மின்ன வெழுதிச் சுரிகுழலார் Dolla a» Mor GO x us wT 

னன்ன வினந்தகா னுயிரறதா லனைத்துவ சகொல்பகசை ய, 

14
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முூதிர்செய் யுணர்வுற்,றறம்வெஃ௫9 முயனல் வினையுணர்கா 
லெதிர்செய் மதிவெண் முகங்கண்டா லெரிபூண் டூங்கிமின்னக் 
கதிர்செய் குழைவில் வி௫விரு சகண்செக் தப்பொழியப் 

பொதிர்செய் யெரிமுன் மெழுகெனவுட் புலனை க் அருகுமன் மோ. 

இருமஞ் சன்ன விருண்டொளிரு மியல்புற் றவிர்கூக் தல் 

மருவிஞ் சஇற்பூர் தவிசருளே வகைதஞ் சடமென்பார் 

செருவிஞ் சொன்னார் கரக்துயிரைச் செகுக்குங் காடதுவே 
கருஞ் சதுவே யுயிருண்ணுங கடுங்கூற் றதுதானே. 

புருவ வில்லாற் கட்கணைகள் புண்பட் டிள்ளுயிரு 

முருவ விட்டாற் பலகாளு முற்ற வுணர்வழிக து 

வெருவ கெஞ்ச முூட்குலங்குி விளைத்த புண்காட்டி 

வருவ தல்லா லிச்சமரின் மருளா கெவருண்டோ. 

கடலைக் கடைய வமிர்தமொடு கடுவும் பிறச்சதெனப் 

படலைக் கதையா பறிர் ததலாற் பயனாய்க் சண்டதிலை 

மடலைக் குடைய வூறியதேன் வதைத்த சொல்லமிர்தத் 

துடலைக் கொலைசெய் துயிருணுகஈஞ் ச கும்பெண் வாய்மொழியே. 

குழலாதற் பிறதா அயிர்விசிபபார் குரலா னஞ்சுயிர்ப்பார் 

கழலாற் இலம்ப மருட்டிவொர் கண்ணாற் கணை தொடுப்பார் 

நிழலாற் கலன்கொண் டி ருள்மொய்ப்பார் நிறை தம்மு.றுப்பெல்லா 

மழலாற் சுடச்சுட் டுயிருண்டுண் டாத்முப் பசிகொள் வார். 

அஷ்டபிரபந்தம். 

தீண்டா வழும்புஞ் செக்நீருஞ் சீயு ஈரம்புஞ் செறிகசையும் 

வேண்டா காற்ற மிகுமுடலை வீணே சுமச்து மெலிவேனோ 

தீண்டாய் தாண்டா விளக்கொளியாய் நின்றா யொன்று யடி.யாளை 

யரங்கா வடியேற் இரு யாண்டாய் காண்டா வனமெரித்தா 

| காயே. 

நி.இி.நால். 
Csraareé gi Ips gi Ds gay Gous arom s சுடலைசென் 

Cap a 

CaraGurerp DaaDearcanr Gear குவையொன்றே சண்டனஞ் 

செக் குழு தவாயு
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க. ௮] . 

மூல் போன் ற விடையுமன நடையமணி தனமுமதி ge giw 

வாய்க்க 
கன. ச . * ௪ ௬ ௪ சேல்போன்ற வினியுமபான் மிமொாழியுங்கா @Q Lo aaron Fons x 

(oO oo 
\D Ab IT LO BOT 0 GB) 

அகாக்கதனிற் பிளையிரு செவிகளிலுங் கு௮மபியன நுகாவாயெச 

சின் 

மூக்ககனிற் சளிதலையிற் பேன்வெயாவை மலசலங்கண் நூளு 

நாற்றம் 

போக்கவொரு காள்கழுவா விடிலமுக்கு மிகத் இரண்டு புழுத்து 
IT gpl 

ஆக்கமில்லாச் தேகசமிதை யழகென்னச் செருக்கலறி யாமையஈ 

மே. 

5௦: ஆனவப் பொழுது மன்று ளாடுவா சருனி னாலே 

மேனெறி யுணர்வ கூச வேண்டிற்மே பெறுவசர் மெய்யி 

அரனடை வனப்பை யெல்லா முதறியெழ் புடம்பே யரகி 

வானமு மண்ணு மெல்லாம் வணங்குபேய் வடிவ மானார். 

ஊனுடை??--உடம்பேயாக!? என்றும் பாடபேதமூண்டு, 

டடஊனடை வனப்பை யெல்லாமுதறி' என் ஈசனால் ஆம்மையாருக்கு௮கப் 

பற்றொழிந்தவாறு காண்க. சத்துவஞானமுதயமாகவே பற்நுநீஙகலும், 

அது நீங்கவே உடம்பில் கசையொழிதலும், அஃ்தொழியவே சேகத்தை 

ys விளங்குதலு முண்டா மென்பசைப் பின்வருஞ் செய்யுட்களானுமறிக,. 

பிர புலிங்கலீலை. 

ஒண்ட ரைக்க முனா Pal லருளுருக் 

கெொரண்ட டுத்த குருவரு ளாற்றனைக் 
கண்ட மெய்த்தவன் காயர் தனையன 

மூண்ட கெட்டிலை யொப்ப விடுப்பனால். 

வெருவு றப்படும் பிறவியை யொழித்துமெய் விடு 
மருவு தற்குளம் வைத்தவ னிம்மல வடிவைத 
தெருவி னிற்புனி தம்படா வொன்றனை க் இண்டி 

பருவ ரூபபவன் SLIT வருகததை யசற்றும.



108 

“வானமும் மண்ணு மெல்லாம் வணஙகு” என்றது இவானுக்ககம் 
பெற்றோருடைய அளவில்லாசபெருமையை உணர்த் இரின்றது. கடவுளருச் 

சன்பர் சேவராலும் மணிசராலும் ஏத்.இ வணங்கப்படுவார் என்பதற்குப் பி.ர 
மாணம் இருவிளையாடற்புராணச்அம்பிரபுலிங்கலீலையினும்வருமாலுசாண்க, 

திருவிளையாடற் புராணம். 

மனிதரு மியபயை பபா ையன் மங்கல வனப்பு மாக்க 

னிதவா யொத் ர்க்க மா வெந் புித்வா னவர் பாதா TOUTHH Hl Lib © LPG வநம௰கு 

கனிதரு கருணை சாட்டம் பெற்றவர் sia Corr ps 

பனிதரு மலரிட் டத்இி வழிபடற் பால ரன்றே. 

பிரபுலிங்க லீல. 

. ர , . 
காம்படு சீதானிமும் தண்ணல் முண்மலர் 

. ச ரு . ச 

மேம்படு irr) 51% பூச செய்பவரா 

பாம்பெொட பழுலொப பரம னெ ear Maui 

பூம்பது மானமடிழ்ஈ துலவம் 'ிபாற்றுமே. 

51, மலர்மமை பொஜழிக்க தெங்கும் வானதுக் துபியி த 

முூலகெலா கிழைக்து விம்ம வும்பரு முணிவர் தாமுங் 
குூலவினர் கணங்க ளெல்லாங் கூணலையிட் டனமுன் ஸணின்ற 

தொலைவில்பல் சற்றகச்காருக் தொழுதஞ்சி யகன்று போனார். 

52 உற்பவித்தெழுக்க ஞான த்தொருமையி னிமைகோன் றன்னை 

wp ses Bas காதி யப்பொழு தருஷிச செய்வார் 
பொத்புடைச் செய்ய பாது புண்டரி கங்கள் போற்று 

கற்கண த் இனிலொன மூனே னானென்று கயக்து பாரடி. 

அற்புதத் இிருவத்தா சி. 

பிறந்து மொழிபயின்ற பின்னெல்லாங் காதல் 

Apt gfe 2சவடியே 'சீசர்த 2த---னிறர் இகழு 

மைஞ்ஞான்ற கண்டத்து வாசேளோர பெருமானே 

யெஞ்ஞான் ௮ Fruit Bit. த
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இடர்களையா Sra Quné@s mar Cr gun 

படரு கெறிபணியா ரேனுஞ்--௪ு டருருவி 
லென்பருக் கோலத் தெரியாடு மெம்மானார்க 
BOT LIM தென்னெஞ் ௪ வர்க்கு. 

அவர்க்கே யெழுபிறபப மாளாவோ மென்று 

மவர்க்கேகா மன்பாவ தல்லாத்--பவர்ச்சடைமேற் 

வாகாப்போம் சூடு மவர்க்கல்லான் மற்றொருவர்க் 
5 காகாப்போ மெஞ்ஞான்னு மாள். 

ஆளா மீனே மல்ல லதிய முறையிட்டாற் 
> த 
மக்ளாது மிதன்கொ Carr Ose Ton Lb   கீளாகஞ் 

செம்மையா னாகிக் இருமிட ௮ £0 ol uip oH uy 

மெம்மையாட் கொண்ட விறைக்கு, 

“Gon” என்றும பாடம். 

இறைவனே பெவ்வுயிருக மீதாற்றுவிபபான் மிருற்றி 

யிஹறைவனே மிண்டி றம்கஞ் செய்வா- னி றவை 

யெர்தா பயெனவிரங்கு மெங்கண்மேல் வெர்துயரம் 

வர்தா லதுமாறத்து வான். 

(இறையவனே? என்றும், 'ரோன்றி! என்றும் பாடம். 

வானத்தா னென்பபாகு Cline ain நும்பார் கான் 

முனத்தா ளென்பாருக் சரமென்கு -ஞரானத்தான் 

மூன்னஞ்சத் தாலிருண்ட மமொய்யொளிசேர் கண்டத்தா 

னெ ன்னெஞ்சக் தானெ GOT LI GDI யான். 

ர . . . . 
யானே தவமுடைமயே னென்னெஞ்சே ஈன்னெஞ்சம 

யானே பிறப்பறுப்பா னெண்ணினேன்--பானேயக் 

கைம்மா வுரிபோர்த்த கண்ணுதலான் வெண்ணீற்ற 
வம்மானுசக் காளாய னேன். 

ஆயினே னாள்வானுக் கன்றே பெறற்கரிய 
COA oor னஃ்தகண்றே WI LD IT lem தூயு 

hr
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புனற்கங்கை யேற்றரானோர் பொன்வரையே போல்வா 
amr sr swans யேற்றா னருள். 

அருளே யுலகெலா மாள்விப்ப இ௪ 

னருளே பிறப்பறுப்ப தானா--லருளாலே 
மெய்ப்பொருளை கோக்கும் விதியடையே னெஞ்ஞான்று 

மெப்பொருளு மாவ தெனக்கு. 

எனகச்னிய வெம்மானை யிசணையா னென்று 

மனக்களிய வைப்பாக வைத்தே--னெனக்கவனைக் 

கொண்டேன் பிரானாகக் கொள்வதுமேயின்புற்றே 

னுண்டே யெனக்கரிய தொன்று. 

ஒன்றே நினைந்திருக்தே னொன்றே தணிக்தொழிக்தே 

௧0௦ 

ஜனொன்தே யென்னுள்ளக்தி னுள்ளடைக்2த--ஹனொன் 2றகாண் 
ச்கையான் திங்கட் கதிர்முடியான் பொகங்கொளிசே 

ரங்கையாற் காளா மது. 

அதுவே பிரானாமா முட்கொள்ளு மாறு 

மதுவே யினியறிக்தோ மானா--லதுவே 
பனிக்கணங்கு கண்ணியா ரொண்ணுதலின் மேலோர் 

தனிக்கணங்கு வைத்தார் தகவு. 

த௫வுடையார் தாமுளமரற் மர தலஞ் சாசப் 

புகவிடுதல் பொல்லாது சகண்மர்-மிகவடர 

வூர்ந்திடு மாகாக மொருகாண் மலைமகளைச் 

STi HOS லேபாவச் கான். 

தானே தனிகெஞ்சக் சன்னையுயக் கொள்வான் 
ருனே பெருஞ்சேமஞ் செய்யுமாற்--முனேயோர் 

பூணாகத் st pure gy பொங்கழல்சேோர் ஈஞ்சு மிழு 

நீணாகத் தானை நினைக் அ. 

நினைந் திருந்து வானவர்க ணீண்மலராற் பாதம் 

புனை௱அ மடிபொருகத மாட்டார்--நினை 5 இருச் து 

Sih.
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மின்செய்வான் செஞ்சடையாய் வேதியனே யென்சின்றேம் 

சகென்செய்வான் கொல்லோ வினி. ௧௫ 

இனியோகா முூய்க்தேகோ மிறைவன்றாள் சேர்ந்தோ 

மினியோ ரிடரில்லோ கெஞ்சே--யினியோர் 

வினைக்கடலை யாக்குவிக்கு மீளாப் பிறவிக் 

கனைக்கடலை நீர் இினோங் காண். ௧௬ 

மிறைவனருள்? என்றும் பாடம். 

டன கைதொழுது காண்பார்க்குங் காணலாஈ கன்மைய 

காண்பார்க்குங் KT GOT GW Bs காகலாற்--காண்பார்க்குச் 
டி . a 5 « s ட 

2சாதியாய்ச் Fé oo Buy ou 'உ2கான் டம கொல்லுலகுக் 

காகியாய் நின்ற வரன். ௬௭ 

அரனென் கா ரான்முக னென்கோ வசிய 

பரனென்கோ பண்புணார மாட் டன்--முரணழியத் 
தானவனைப் பாகக் தனிவிரலாற் செற்முனை 
யானவனை யெம்மானை யின்று. கம 

இன்ற ஈமக்செளிதே மாலுக்கு சான்முகற்கு 

மன்று மளப்பரிய னானஞானை---யென்று2மார் 

மூவா மஇயாளை கூூவே முலகங்க 

ளாவானைக் காணு மறிவு. ௧௯ 

அறிவானும் தானே யறிவப்பான் ரே. 

பறிவா யறி௫ன்றான் மு மீன--யறிடின் ற 

மெய்ப்பொருளுச் தானே வீரிசுடர்பா ராகாய 

Lory Gl ert CRORE கானே யவன். ௨௦ 

அவனே யிருசுடர்தீ யாகாய மாவா 
னவனே புவிபுனல்காற் ரூவா--னவனே 

யியமான னாயட்ட மூர்த்தியுமாய் ஞான 

மயனாகி நின்றானும் வரது. உத 

வக்திதனைக் கொள்வதே யொக்குமிவ் வாள.ரவின் 

சிர்தை யதுதெரிஈ்து காண்மினே--வர்தோ
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ரி.ராரீ ரிருண்டனைய கண்டத்தி ரெங்கள் 

பிரானீருஞ் சென்னிப் பிறை. 

பிறையும் புனலு மனலரவுஞ் சூடு 

மிறைவ ரெமக்கரங்கா ரேனுக்--கறைமிட ற்ற 

வெர்தையார்க் காட்பட்டே மென்றென் நிருக்குமே 

யெச்தையா வுள்ள மிது. 

இதுவன்ேே யீசன் றிருவுருவ மாமா 

றிதுவன்றே யென்றனசக்கோர் சேம--மிதுவன்றே 
மின்னுஞ் சுடருருவாய் மீண்டாயென் இக்தனைக் 2௧ 

யின்னுஞ் சுழல்கின்ற இங்கு. 

இகங்கிருர் அ சொல்லுவதெ னெம்பெருமா னெண்ணாதேே 

யெங்கும் பலிதிரியு மெத்திறமும்--பொங்கரவி 

லீ மவனத் தாவெறு மென்னுக்கென் ருராப்வோ 

காமவனைக் காணலுதிற ஞான்று, 

ஞான்ற குழற்சடைகள் பொன்வரை 3 பான் மின்னுவன 

போன்ற on pA. Dy oar பொன்மார்பின்---ஞான்றெங்கு 

மிக்கயசீல மீதான்ற விளங்கி மிளிரு2ம 

ws BUG ow வைக்கு வரவு, 

அரவமொன் முகத்து கிரயற்து பூணல் 

பரவித் Ost ipsam gn ம பன் னாண்--முரணஹழிய 

வொன்னாதார் கூவெயிது மோரம்பா லெய்தானே 

பொன்னு மற்றொன்று பூண், 

(லெய்தசோனே! என்றும் பாடம். 

பூணாக வொன்று புனைர்கொன்று பொங்க தளி 

னாணாக மீமன்மிளிர ஈன்கமைக்தஅுக்--(2காணாகம் 
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படபபாவை கன்னருட்ர வைகுகு எழி frei ta by 

சகொணடாண் மலையா வை in Col ay 61 Mh! GOO ly oD Bich | oar 

கணடாமய (முகமை மைய ௧ பச 

5 கணடெகுை ரயெனறியை௭9/ கைப்பணிபான மிரய7ீயனே 
் 5 _ 

லணடப பெறினு பாது 2 வண மீட ன-- றுண்டு | 

விணணாளு) இவகளாய ம்கருலச மஸினுகளுஙு 

கணணாுளா ato) 4 eer BHD Al al 2.
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Ths BO) னீகருகஇம மெல்லா பூடனே 

DHSS wT oh AGO Kom 67 1 OF 1 aT Cod! ILI hb GIS 
வெள்ள B '2ரற்று னடி நருமல hat கயி 

ஆ 
(புள்ள பா யெ.) பாது Cunt Al 

ஓக கெடுங்கடலக Gla % 42%) UP DL 
ர . . a . 
OGY Al நிறைக இலலை பன் / 07] LOO OL LM BMS 

ளெ ண்ணா BD LOL Us Glew oa! ்னா Bom wn வா 

கண்ணார் ,பாலக கலா. 

லங்கு புனற்தங்கை யூடாட லாவு 
  மிலங்கு பதஇயியங்க லாலு -மலங்கொள 

A ச ஆ . . 
LENT Fo) Laie Gor GOT (LPrty ££) parm Dus tel த் wT Wn 

சிரிசடையாங் கரணில வித பு. 

. டட ர . . 

ன்சு/பல் விஇய/டைய வீண் மணோ பணிக று 
. “3 * ௩ 

பிமபயபொன் மணிமருடச மீகுப்ப பா இக Cl a) Id, 
ச் 6 Cow sou தழுமமி்பறி 2 ய்பாவா பொலைவ 

‘ ow NS கி 
v 

LN by BIT LooD IT offs லட. 

டு Sth w fT DT OW ON SLICK if iy db omar 

மூடி பேரின் காமு ரீபரும்- கடக 

Loe BT) ௪ ிபரில வான்றிரைகள் rian 

1 GTB 107 Day BM mI. 

அரங்கமாய் ப । மீபப்ககாட்டி லாரிவான் வாள 
௩ ட 8 3 

விரவகு மா வெவ்வுயி/க்கு றர த 20 

லென்னாக வையான்று னெவ்வுலக சீகதவனியான் 

பன்னா ளிரககாற பணி து. 

'அரஙவமமாப் பேய்சசாட்டி? வன்றம் பாடம, 

பணிகதும் படர்சடையான் பாகங்கள் பாசுர 

லணிஈத மணிக்தவரை Cus HS   ரீ ணிசதென் று 

அமநர்தையார்க காட்செய்யப பெற்ற & gGar sen 

Ais ao UAW hh முள்ள Or cH 5 

அ. 

ல்
 

al 

21 

1 aT 

oF 

ol Ahh
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செருக்னொல் வெற்பெடுகக வெத தனை யா இண்்ரீடா 

ளரக்களைய முன்னின் றடர்கத--இருகதுக க 

மாலயனுக் காணா காற்றி பகிழ்க தகக 

சாரலனையும் வென்றுதைகக சால. 3௦ 

காலனையும் வென் ரீமா கொக் கவா சீம 

மலை யிருவினை யம 2வரறுக்பிதாங்- -மீழால 

வரணா ரவிஈகழிய வெசயேோ பெப்கான் 

TU CON Mh Shi ITH நு YS 

* oo. ra . 

FTTH BOA BH | Git mola 70 2௧ யொ நிலங்கர TT OT yy 
eo ச ச . ~ a . 
8பர்க தார்ககுக இ. கொடியின் ெபறறியாவா- ரேர் yroorh wo 

ipa. boro செஙகதருர சாய குறலவண்ண 061 

விழ்சடை பய பெயென்று.௨ர Bay மின, ௮௨ 

> . oe ச மு 
மின் 2 பாறுஞ் டி ர ரரி பர னி /ற்ர்ு wre 11 GOT Ly OT I BI 

. “0 - . « ட . . a . ra) 

GlarcarS iit gym கரண்பபார்சட் Ol Hany OM W— nem Prin gier 
. . . க 

பொற்குன் 1 ல ராணி குன்று, ராமு ட னு 
« ச் “ey 

Anne m iin ym Onw wl ௩ 

: ச > கெடிக/ய Clit ரங்கெரியுக BILD Buy LG eI 
ட . ர . 

Bi shiv Ibs கடுஞ் nL. (LE பாபா லு ராடி ௧74 

விண்டார்கண் மபம இ வெக டி யினிலஸ்ிய7 

சண்டாது முக்கண் சண். ௮௪ 

கண்ணாரக் கண்டுமென் கையார் உ பரிய) 

Olin ண்ணா வெண்ண தா லெண் worl | Loo vain G aa 

னெரியாடி யென்றென் yp Neniy pac ls rw Sort 

பெரியானை ச் சாரை! । பெறின ௮௫ 

பெறினும /றிஇயா 'ரீவண் உட காுல்ி 

sien ipa) sr Buy © u gp 61,—F gD yioo it & & 

மற்றொருக ணெழ்றிஃமல வைககானறன் ீபயாய 

கற்கணததி லொன்றாப ஈரம், ௮௬
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காமாலை சூடியு ஈம்மீசன் பொன்னடிக்கே 
பூமாலை கொண்டு புனைக்தன்பாய்--நரமோ 

ரஜிவினையே பற்றினா லெத்தே தடுமே 

யெறிவினையே யென்னு மிருள். 

இருளி னுருவென்கா மாமேக மென்கோ 

மருளின் மணிநீல மென்கா--வருளெ மக்கு 

ஈன்றுடையாய் செஞ்சடைமீம னக்கலங்கு வெண்மதிய 

மொன்றுடையாய் கண்டத் தொளி. 

ஒளிவிலி வன்மதனை யொண்பொடியா கோக்கித் 
தகெளிவுள்ள இக்தையினித் சேர்வா--யொளிகஞ்ச 

முூண்டவா யஃதிருப்ப வுன்னுடைய கண்டமிருள் 

கொண்டவா பென்னி கனக் கூறு. 

்'ஒளிவிலி வன்மகனை”” என்றும் பாடம். 

கூறெமக்£ தெர காய் குளிர்சடையை மீதழிக்இட் 
டே மிகப்பெரு னென்செய்்இ--றி 

விழித் தாரும் வாளரவும் வெண்மஇயு மீர்த்துத 

தெழித்தோடுங் கங்கைக் இரை, 

தஇரைமருவு செஞ்சடையான் சேவடி க்க யாளா 

யுரைமருவி யாமுணர்ஈசதோங் Fawr Le ர் டு தமிமினோ 

விம்மைக்கு மம்மைக்கு மெலலா மமைந்சேோதோமிம 

யெம்மைப் புறனுரைபப தென்: 

என்னை யுடையானு மேகமாய் நின்ருனுக் 

தன்னை யறியாத தன்மையனும்- -பொன்னைச் 

சுருளாகச் செய்தளனைய சாசசடையான் வரனோோர்க் 
கருளாக வைத்த GU GU GOT. 

அவன்கண்டாய் வானோர் பிரானாவா னென்று 
மவன்கண்டா யம்பவள வண்ண--னவன்சண்டாய 

OOS FOI சண்டததான மற்றவன்பா னன்னெஞ்சே 

மெய்த்தமார்தன் பாய்நீ விரும்பு. 

16 

௮௪ 

௮௮ 

<i Fan 

௯௦0 

ஆ.
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விருப்பினா னீபிரிய இல்லா யா '8ீவரு 

விருப்பிடமற் நில்லையோ வென்னோ--பொருப்பன்மகண் 
மஞ்சுபோன் மால்விடையாய் கிற்பிரிக்த வேறிருக்க 

வஞ்சுமோ சொல்லா யவள். ௯௪ 

அவளோர் குலமங்கை பாகத் தகலா 
ரிவளோர் சலமகள மீசேக--- தவள கீ oh os 
மென்பணிவி சொன்றும் பிரிக் தறியி ரீங்கவரு 

ளன்பணியார் சொல்லுமினிங் கார். ௯ &)
 

ஆர் வல்லார் காண வானவனை யன்பென்னும் 

போர்வையக னாலே போர்த்தமைத்துச்--€ர்வல்ல 
தாயத்தா னாமுர் கனிரெஞ்சி லுள்ளடைக்து 

மாயத்தால் வைத்தா மறைத்து. Fn Fir 

மறைத்துலக மேஹினிலும் வைத்தாயோ வன்றே 

௮றைப்?பாடு முன்கைக் கொண்டாயோ--நிழைத்திட் 
இை௱க்தெழுக்து நீயெரிப்ப கூவுலகு (par Lys 

Serbo) sips ae Dee F wpe. ௯௭ 

அழலாட வங்கை இவர்ததோ வங்கை 
யழகா லழல்சிவக்த வாரோ--கழலாடப் 
பேயாடு கானிழ் பிறங்க வனலேசதஇத் 

தயாடு வாயிதனைச் செப்பு. ௬௮ 

செப்பேர் இளழமுலையாள் காணவோ இப்பகொட் 

பேபய்க் கணமவைதாக் காணவோ--செப்பெனக்கொளன் டப் 

மூகத்தா னங்கார் தனலுமிழு மைவாய 

காகத்தா யாடுன் டம். ௯௯ 

ஈடக்கிற் படிஈடுங்கு கோக்குற் ரிசைவே 

மிடிக்கி னுலகனைத்து மேங்கு--மடுக்கற் 

பொருமேமோ வானேறோ பொன்னெப்பாய் நின்னே 

DHE wS ay வொன்றுவுளை, ௧௦௦
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உரையினா லிம்மாலை யந்தாதி வெண்பாச் 
கரைவினாழ் காரைக்காற் பேய்சொற்--பரவுவா 

ராராத வன்பிமீனா டண்ணலைச்சென் றேத்துவார் 
பேராத காதல் பிறக்து. ௧௦௧ 

முற்றிற்று. 

53. ஆய்க தச ரிரட்டை மாலை யக்தாதுி யெடுத்துப் பாடி. 
யேய்ச் தபே ர௬ுணர்வு பொங்க வெயிலொகரு மூன்று முன்னாட் 

aris su apes வெள்ளிக் கைலைமால் வசையை கண்ண 
வரய்ச்தபே ரருண்முன் கூர வழிப்படும் வழியரல் வக்தசர், 

எயிலொரு மூன்று முன்னாட் காய்ந்தவர்'? என்றார் முப்பு ரசசனத்துச் 

குச் சவபெருமா னெழுரச்்தருளிய கோலத்தைப் பின்வருஞ் செய்யுளானறிக. 

காஞ்சிப்புராணம். 

பொருப்புச் சிலையில் வாசுகிராண் பூட்டி யரிகோல் வளியீர்க்கு 

கெருப்புக் கூராம் படைதொடுத்துப் பிரம வலவ னெ @toco por 

விருப்பிற் Qe gi sa DSS iS Lo னின்று தெவ்வூர் வெர்துவிய 

வருப்புக் குறுவெண் ணகைமுகிழ்தத வர்தணாளன் அிருவுருவம். 

இருவிர ட்டைமணிமாலை. 

கிளர் துந்து as gun on sO போதஞ்சி நெஞ்சமென்பாய் 

றளர்ச்திங் கருத்த றவிர்திசண் டாய்தள ரரதுவந்தி 

வளர்க்அுர்து கங்கையும் வானத் திடைவளார் சகாட்டுவெள்ளை 

யிளந்திங்க ளும்மெருக் கும்மிருக் குஞ்சென்னி மீசனுக்கே, க 

வந்திடும் போதஞ்சி என்றும் பாடம், 

ஈ௪ னவனல்லா இல்லையென நினைந்து 

கூசி மனத்தகத்துக் கொண்டி ருக்அு- பேடு 
மறவாஅ வாழ்வாரை மண்ணாலகச் தென்றும் 

பிறவாது காக்கும் பிரான் ௮ 

பிறவாமை” என்றும் பாடம்,
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பிரானென்ன தன்னைப்பன் னாள்பா வித்தொழு வாரிடர்கண் 

டிரானென்ன நிற்கின்ற வீசன்சண் டீரின வண்டுகண்டிப் 
பொராநின்ற கொன்றைப் பொஜும்பர்க் இடர்துபொம் மென் 

[றுரைவா 
யராநின் ஜிரைக்குஞ் உடைச்செம்பொ னீண்முடி யர்தணனே. ௩ 

௮ந்தணனைச் தஞ்சமென் ரூட்பட்டா ராழாமே 

வக்தம்ணைந்து காத்தளிக்கும் வல்லாளன்-- கொர் தணைகஈ்த 
பொன்கண்டாற் பூணாதே கோணாுகம் பூண்டாமீன 

யென்கண்டாய் கெஞ்சே யினி. 

இனிவார் ௪டையினிற் கங்கையென் பாளையங் க்த்திருக்த 

கனிவாய் மலைமங்கை காணிலென் செய்திகை யிற்சிலையான் 

முனிவார் திரிபுர மூன் ௮ும்வெர் கன்றுசெக் இயின் மூழ்கத் 

தனிவார் கணை யொன்றி னான்மிக்க கொற்றவெஞ் சங்கரனே. 

மிகக் கோத்த” என்றும் பாடம். 

சங்கரனைச் தாழ்ந்த சடையானை யச்சடைமேற் 

பொங்கரவம் வைத்துசக் த புண்ணியனை--யங்கொருகா 

ளாவாவென் ரூமாமைக் காப்பானை யெப்பொழுது 

மோவாது கெஞ்சேயுரை. 

௫ 

hr 

உரைக்கப் படுவது மொன்றுண்டு கேட்டுற்செவ் வான்௫டை 
fo [மே 

லிரைக்கன்ற பாம்பினை யென்றுக்கதொ Cr i Pn தோட்டத் 

[தெங்குக் 

Bons & Bon நிகங்கையுக் தேனின்றகொன்றையுஞ் செஞ்சடைமேல் 

விரைக்கன்ற வன்னியுஞ் சென்னித் தலைவைத்த வேதியனே. எ 

வேதியனை வேதப் பொருளாளை வேதத்துக் 

காதியனை யாதிரைஈன் னாளானைச்--சேர்இப்பான் 

வல்லேன மாய்ப்புக்கு மாலவனு மாட்டாது 

இல்லேன மாவென்ரான் ம்.
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சீமா யினதுன்ப வெள்ளக்க டஉற்தள்ளி யுள்ளுறப்பிபாய் 

வீழா திருச் தின்பம் வேண்டுமென் பீர்விர வார்புரங்கள் 
பாழா யிடக்கண்ட கண்டனெண் டோஎன்பைம் பொந ழலே 
தாழா இறைஞ்சிப் பணிக்துபன் னாளுக் தலைகின்மினே. ௯ 

தலையாய வைரச் இனையுஞ் சாதஇத்துத் தாழ்க்து 

தலையா யினவுணர்ச்தோர் காண்பர்--- தலையாய 
வண்டத்தா னாகிரையா னாலால முண்டி ரூண்ட 
கண்டத்தான் செம்பொற் கழல். ௧௦ 

கழற்கொண்ட சேவடி காணவுற் ருர்தம்மைப் மிபணுற்றார் 
நிழற்கண்ட போழ்தத்து கில்லா வினைநிக ரே துமின்் றித் 

தமற்கொண்ட சோதிச்செம் மேனியெம் மானைக்கைம் மாமலர் 

Lins 
தொழக்கண்டு கிற்கித்கு மோதுன்னி ஈம்மடிக்தொல்வினையே.கக 

CO grat Moor ue து சூழாமான் முழாமே 
யொல்லை வணங்கி யுமையென்னு--மெல்லியலோர் 

கூற்றாணனக் கூற்றுருவங் காய்ச் தானை வாய்ச் திலங்கு 

நீற்றனான செஞ்சே நினை. ' ௧௨ 

நினையா தொழுதிகண்டாய் கெஞ்சமே யிங்கோர் தஞ்சமென்று 

மனையா ளையுமக்க டம்மையுக் தேறியோ TT DS 

நனையாச் அடைமுடி ஈம்பனக் தாதைகொக் தாதசெக்்இ 
யனையா னமரர் பிரானண்ட வாண னடித்தலமே. ௧௩ 

அடித்தலத்தி னன்றரக்க னைக்கான்கு தோளு 

முடித்தலமு கீமாரித்த வாறென்--முடி ததலத்தி 
லாருடி யாரா வனலாடி யவவனலி 

னீராடி கெய்யாடி நீ. ௧௪ 

நீநின்ன௮ு தானவர் மாமதின் மூன்று திரக் துடனே 

இரின்று மீவவள் இலைதொட்ட ey TG) mesr றிரக்குவல்வாய்ப் 

பேய்கின்ற௮ு பாடப் பெருங்கா டாரங்காப் பெயாச்துகட்டம் 

போய்கின் ௮ பூத் தொழச்செய்யுமொய்கழற் புண்ணியனே.கடு
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புண்ணியங்கள் செய்தனவும் பொய்ர்கெறிக்கட் சாராமே 

யெண்ணியோ ரைக்து மிசைக்தனவாற் --றிண்ணிய 

கைம்மாவி னீருரிவை மூவுருவும் போர்த்துகர்க 

வம்மானுக் காட்பட்ட வனபு. ௧௬ 

அன்பா லடைவதெவ் வாறுகொன் மேலதோ ராட ரவக் 

சன்பா லொருவரைச் சாரவொட் டாதது வேயுமன்றி 

முன்பா யின தலை யோடுகள் மீகாத்தவை யார்த்துவெள்ளை 

யென்பா யினவு மணிர் தங்கோ ரேறுகக் தேறுவதே. ௧௪ 

a par Gov pio p றில்லையே யெம்பெருமா 

னாறெலாம் பாயு மவிர்சடையார்--வவேமோர் 

படங்குலவு காகமுமிழ் பண்டமரர் சூழ்ந்த 

தடங்கட னஞ்சுண்டார் தமக்கு. சு 

படங்குவளை” என்றும் பாடம். 

தமக்கென்று மின்பணி செய்திருப் பேமுக்குத் தாமொருகா 

ளெமக்கொன்று சொன்னா லருளுங்கொ லாமிணையா துமின்திச் 

சுமக்னெற பிள்ளைவெள் ளேஜரொெப்ப தொன்றுதொண் டைக் 

[ சனிவா 

யுமைக்கென்று தேடிப் பெருதுட னேகொண்ட வுத்தமே. ௧௯ 

“ளெமக்சென்று” என்றும் பாடம், 

உ.த்தமராய் வாழ்வா HO FEST வுற்றார்கள் 

செத்த மரமடுக்கித் தீயாமு--னுத்தமனாய 
நீளாழி ஈஞ்சுண்ட கெய்யாடி. தன்.றிறமீம 

கேளாழி கெஞ்சே எளர்ந்து; ௨௦ 

“கேள்வாழி'' என்றும் பாடம். 

54. கண்டவர் வியப்புற ஐஞ்சிக் கையகன் ஜோடு வார்கள் 
கொண்டதோர் வேடத் தன்மை யுள்ளவா கூறக் கேட்டே 

யண்டர்கார யகனா ரென்னை யறிவசே லறியர வரய்மை 
யெண்டிசை மாக்க ளுக்கியச னெவ்வ௬ வரயென் னென்பார்.
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“அண்டர் நாயகன் என்னையறிவாரே லறியாவாய்மை எண்டிசை மாக்களுக் 

யொ ஸனெவ்வுருவா யென்னென்பார்'' என்றதமையானே அடியார்களுடைய 

பெருமையை உலகம் அறியுமாற்றலுடைய தன்று என்பது இணிது பெறப்ப 

டும், இதனைப்பின்வரும் செய்யுளானும் உணர்க. 

இசாமலிங்கசுவாமி பாடல். 

”டறி யாதமுக் சண்ணாநின் னன்ப ரியல்பினையிக் 

காடறி யாதுன் னருளன்றி யூண்சுவை காவையன் றி 

மேடறி யாதுகற் பாட்டைக்கற் ரரோரன்றி மேற்சுமந்த 
2 2 யேனறி யாதென் றிகழ்வான்் ஜே. CaO) wir Bon eu 

55 வடதிசைக் தேச மெல்லா மனத்தினுங் கடிகச் சென்று 
தொடையவி மிகழி மாலைச் சூலபர ணியனார் மேவும் 
படசொஸிக் கைலை வெய்பிம் பாங்கணாக் தாங்குக் காலி 
னடையினை த் தவிர்க்து பார்மேம் றலையினா னடக் துசென்றார். 

(கழ. திற் சென்று” என்றும் பாடபேசமுண்டு, 

“வடதிசை சேசமெல்லா மனச். தினம் சசெச்சென்ற, சொடையவி 
ழி சழிமாலைச் சூலபா ணியனார்மேவும், படசொளிக் சைலைவெற்பின் பாங்கு!” 
என்மி,கனாச் கைலைமலை வடச்கிலுள்ளசென்பஜு பெறப்பட்டஅ.இசனைப் பின் 

வருஞ் செய்யுளைச்கொண்டு தெளிக. 

கம்பராமாயணம். 

வடகுண திசையிற் ரோன்று மழுவலா னியாண்டும் வைகுக் 
தடைவரை யதனை கோக்கத் தாமரைச் செங்கை கூப்பிப் 
படர்குவான் றன்னை யன்ன பரமனும் பரிவிற் பார்த்துத் 
கடமுலை யுமைக்குக் சாட்டி வாயுவின் றனைய னென்மான். 

'படசொளிச் கைலைவெற்பு''என்று விசேடிச்சார்வெள்ளிமலையா சவின் 

வெண்சுடர் விரிர் துவிளங்குசலை நோக்கி, இசனைப் பின்வருஞ் செய்யுட்சளா 
லுணர்க, ்
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பிரபுலிங்கலீலை- 

விளங்கொளி அளும்பு wi வெள்ளியங் இரியி னுச்சி 

துளங்கொளிவிரிக்குஞ்செம்பொற்சுடர்மணிச்செய்குன்டமுன்று 

களங்கறு பராரைக் அய்ய கருப்புரக் குவாலின் மீது 

வளங்கெழு சடரொன் அுற்று வயங்குதல் போலு மன்றே. 

படைக்க லங்களி னொெளியிமை யவரொளி பரிக்க 

தொடைக்க லங்களி ஜனொளியரம் பையர்பணைத் தாளி 

னிடைக்க லங்களி னொளியெலா மிருளிறை மிடற்றி 
னடைக்க லம்புக நிறைக்தன பரக்தமப ரவையில். 

பெரியபுராணம். 

நிலவு மெண்ணிற லங்களு நீடொளஸனி 

யிலகு தண்டளி ராக வெழுக்கதோர் 

உலக மென்னு மொளிமணி வல்லிசமேன் 

மலரும் வெண்மலர் போல்வதீம் மால்வரை, 

கந்தபுராணம். 

பாச நீக்குத்தன் பாற்படு ஈல்லரு 
ளீச னல்கு மியல்பென வெய் தினோர் 

தேசு மாற்றிச் இறந்ததன் மெய்யொளி 

விசு இன்றது வெள்ளியங் குன் றதமே. 

ஜட 

பொதியு மின்னமு தோடு பொருக்துவ 

சஇிரின் மிக்க கரைய காட்டிய 

மதிய மாயிர கோடி மணந்துதா 

முதய மானது போன்றதவ் வொண்டுரி. 

56. தலையினா னடச்து சென்று சங்கர ணிருக்த வெள்ளி 
மலையின்மே லேதும் போது மகிழ்ச்சியா லன்பு பெசங்கக் 

கலையிளச் இங்கட் கண்ணிக் கண்ணுச லொருபா கத்துச் 

Fp Bina வல்லி இருக்கணோக் குற்ற தன்மே.
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'சகாலினடையினைச்சவிர ஈ ஐ பார்மேல் சலையினால் ஈஎடற்து சென்னூர்?? 

என் ஐசனாற் கைலைமலையைப் பாச மொண்டு பிஏத்தலாகாசென்னும் மகத் 

அவம் வெளிப்பட்டது. அம்மகச்துவகரைப் பின்வருஞ் செய்யு ரான றிக, 

கந்து ராணம். 
° ஆ . 

மசடு சூழ்தரு Pincay wir Busi tr விலகு 

: சரினு மம்லகெலா to ப்ரிய! Mir பார்க று பா 

கூடி மண்டங்றரள் (eh dood ant Go) pn st oom Car வியன்! பப ற் 
ஆ . 

CHL. லாம ல யமர்வரூ கலைபாக OD Pus, 

கைலையஙகிரியின்மீ வ அமமையாருமகு வி ஈடமயெ பதச் யை ஏம்பியாண் 

டார் ஈம்பி தமது இருவக்சாதஇயம்ல வியா நுகூறிய பாற்றைப் பின்வ ந ஞ்செய்யு 

ளிற் சாண்க. 

. . டட 3 ச . 
நம்பன் றிருமலை கான் நிதி யனென்௮ fr xh oor 

. . . ச ட் 

ம்பா மிசை த் லை ttl eal உத் 2 ௮2/12 உ று 

செம்பொன் ணுருவனென் னாலவாபெவ படு, ப ம்றவன பெறக ரன் 
a ச் . ட்ட 

கொம்பி ணுகுமாரை, காலினிவ் ய னால கண/சி2, 
ம் 

சங்காணிரும்சு வெரு எரிமயின் மல வன்றபடி யன் இம்பலையில் 
¥ 

அவ?ொழுக்சருளியிரு 2 சலைப் பின வரு ஷ்செயயு!! மான றிய 

பிரபுலிங்க லீகல். 

அன்ன மண்டபதகு தங்கை 'ஈீணாப் பச 

மின்னு ரெயயாணி வ௫ிமை யொவறல பாவ 

மன்னு செங்கதிர் மண்டல க நூற்றன 

னென்ன வர்குங் இருக் தன (lea val LI Oa 

குழவி யாயுடற் கூணிக ரர த்து GTI 

விழவு வாண்மஇ ?வணியின் '2மவுறம் 

இழவி யா் கரிச்மீசான் மகபெபெறு 

LD Ip நீர்மச ளாயிடை.. வால்வுற. 

௮ ங்க யென்றற் கடுப்। மீம 6) » Aus 

செங்க ணொன்று Bop go CTA GT & 

17
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திங்க ளென்றுர் இனசார னென்றும்வா 

ழங்கண் மல்கு மருண்மடை 18 பான்னுற. 

எண்ணு மன்ப ரிகயமென் புட்படு 

சுண்ணி போன்றுவார் காதிடைத் CS atOp 

ஈண்ணு மாதுமை நஈன்னுகற் பொட்டென 

வண்ண நீல மணிமிடற் ரொன் நற, 

நகந்த ருங்கொடி ௪ண்களை சாணி௰ 
முகந்தி ரும்பு முறையிற் OB LD LY LOT ar 

மஇழ்ச்தி டங்கஇர் விர மழுவலர் 

தகுந்த குர்தகு மென் ற தயங்குற. 

சொற்றெரிர்த சுடர்மணி கங்கண 

முற்றி லங்க வொருகருங் ?கழலின் 

பற்றி ருர்த மசாணியிற் பட்டென 

புற்ற ரூங்கலை யுற்றரை பொற்பு... 

LT BO வென்ற ஈகைக்குமென் '2பர இனோன் 

இரத்தை வென்தசெவ் கைக்குஞ் இலைமத 

னெரித்த கண்ணிற்கு மின்றெனக் கூற்ற உச் 

தரித்த வீரக் கழலொடு காளுற. 

ORs லிமயவல்லி இருககணோக் குற்றசன்றே?”என் ஐசனால், கைலை 

மலையில் உமாதேவியார் எழுந்தருளி யிருககுந்கன்மை பெறப்பட்டது, ௮௪ 

னைப் பினவருஞ் செய்யுட்களா னறிக, 

பிர புலிங்கலீலை. 

இருந்த ait & யிடத்தி லிரு£ கன ள் 

பரக்க வானும் படியு மூயிர்சளு 

மொருங்கு கோன்ற வுதவிக் SoHo SB) 

வருக்தி லாத மணிவயிற் pear Gor GS ws. 

இறைவ னங்க ணெனுமுச் சுடர்களு 

முூறவு கொண்ட விருளெனை ரீமாதிமே
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லறவ னெண்றவவ் வண்ணால் புணக்கரு 
ணறவு மிஜ்க்க நறுமலர் தாழ்கதிட. 

ஏற்று வார்கொடி மெயெக்ைக சடைப/ லந 

யாற்றுள் a La அஇிறபபகுது மெகண் றுறுத் 

கோற்ற மோவு சடர்த் இரு கெற்றியின் 
ஞீாற்று சமோர்மணின் ஈட்டி ஈலந் கா. 

FEF Grips Cline an cpen AW 
லாசை கூரு wohl Na Bru cen 
OTF totiner erus& Ber Co) as cvar cot oor + 

சேசு லாமணி யாகச் இறக் ஆற. 

LD IT GOOT LI bof SOOT L_{ DT LD Men M uf £1 i) t. 1601 fa 

ஆூணுட் பட்டிடா கதோலையின் பூணணெள 

யாணர்ச் செம்டுபா னிலங்கெசாணி ியாலை மி ம் 

காணக் காகெணும வள்ளை ஈனின்செய. 

ஒங்கு வாவுடை யமப ear ws oot if 
தாங்கு மாவி தணர்கொஹிமாளினுா 

aur mc மூவெஸ்தின் மங்கல 11 ) Ga) ov! 
தேங்கு பூணா செணன்னச் இறக இட 

அரவு லாஞ்சடை யண்ணாலை । பிள்ளை நான 
பருவ மூன்றடினிற் பாடவீன் பாறு 
பொருவில் கொள்கைப் புகின்! பொங்கெகொளி் 

மருவு மார மாணிவடக் தாஜ்க் அற. 

பறக்தி டாமணி வண்டு படுமலா் 

இறந்த நீல மலரொடு சர்பெற 
to pis &) tT gl (DoD M (EP ty_ யின்புபாரு 

GI GO) [O15 I பைங்களி முன்கை யமர்க இட. 

தோனு டைப்பரன் மென்மை யாட்டி தன் 
பால Os 60 gar aun) m eoitt [பட்டா 

Cog! O 4 gl விளங்கவொண் C Ln HK a» 

prod oor 5 Hao கோய்புரி யானுற.
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புக்கீனிச்சம் படிணுர். பொறாமையை 

யெய்த்து மற்றை யிருமண க தார மியி 

லத்தன் வைத்த வடிக்கம லங்களின் 

முத்த ரிச்செஞ் லெம்பு முழங்குற. 

57. அம்பிகை திருவுள் எத்தி ன இசயிச் தருனித் தாழ்க்து 
தம்பெரு மானை கேரக்கிச் தலையினா னடக் இங் கேறு 

மெம்பெரு மானோ செம்பின் யாக்கையன் பென்னே யென்ன 

கம்பெரு மாட்டிக் கங்கு காயக னருளிச் செய்வான். 

அம்பியை தாழ்ந்து என்னே யென்ன” என்றது, உமாசேவியார் இவ 

பெருமானைப் பணிவுக கேட்டாசென்னும் பொருளது, இஙுனமே மத் 

மோ. ரமயத்தும் பணிவு கேட்டமையைப் பின்வருமாறு காண்க. 

பிர புலிங்கலீலை. 

இன் ன்ணா மலலவயிடையி ChB eb வெ Oi 6 

றன் ஜனொடு வினவ மார் தகைய புன் பப 

கன்னலு மம b (LP tbl பப் Darin pot. 
௬. 0 > ந. . “ey . 

பன்னைழன் வாய்இற, ஒற் ம். பிமயினாள் . 

58. வருமிவ ணம்மைப் பேணு மம்மைகர ஹுூமையே wp pes 
பெருமைசேச் வடிவம் வேண்டிப் பெற்றன ளென்று பின்னை 
பருகுவக் தடைய கோக்கி யம்மையே யெனனுஞ் செம்மை 
யொருமொஜழி யூலக மெல்லர முய்யவே யருளிச செய்தார் 

“வடிவும்”... (பின்றை? வ தணைய!? என்றும் பாடபேதமுண்டு, 

59. அங்கண னம்மை யேயென் மருள்செய வப்ப£ வென்று/[மைச் 
பங்கயச் செம்பொற் பாதம் பணிர்து வீழ்ச் தெழுக்தார் தம் 

சங்கவெண் ஞுழையி னாருச் தம்மைகேர் கோக்க கம்பா 

விக்குவேண் வெசெ னென்ன விறைஞகிகின் றியம்பு இன்றுச், 

 ௮வகண சம்மையே” ௩ பமச். செய்ய பாசம்... கின்றிதனைச் 

சொன்னார்” என்றம் பாடபேசமுண்டு,
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்பஙகசயசசெம்பொற் பாதம்பணிந்து''என் ஐது வபிராணைப் பிரத் தியகஷ 

மாகச் தரிசஃஈப்பெற்ற அம்மையார் ஆனர்சபாவசராகி அவருடைய தாமரை 
மலர்போலும் இருவடிகளை வண௩ூனா என்றபடி, இச்சகைய காக்ஷிபெத்த 

அசத்தியமுனிவரும் ப॥மர்சாளைப் பணித புகழ்சசைப் பின்வருஞ் செய் 

ய்ள்ரற்காணக. 

காஞ்சிப்புராணம்: 

Die 6 ir ளெனக்குப பயபாபட்ட B 11D molt 
ம் 

யிச்சா ளெனக்குப் பபபபட்ட இயான்செய்குவ 

மிந்கா ளெனக்றாப் பயப்பட்ட சென்னதறிவு 

மிர்சா ஞனைக்காணப் பெற்றமமையி னெங்கிகர மவ. 

சஎண்ணமெலா மெய்கினே ளனெண்ணமெலா மெய் WS om 

னெண்ண மெலா Ol Lowy) BS oor மெங்கள் பெருமானே 

கண்ண ணொடு கான்முகனுங் காணாச் நுணையடிகள் 
க ட இ யி ௫ ச | க . : ௪ ௯ . 

கண்ணெதியே யிற்றைநாள் யான்கரணக் ch TL sy car WIT av. 

6௦. இறவாத வின்ப வன்பு வேண்டிப்பின் வேண்டு கின்ஞுர் 

பிறவாமை வேண்டு மீண்டும் பிறப்புண் டே ன்னை யென்று 

மறவாமை வேண்டு மின்னும் வேண்டுகொன மகிழக்து பாடி. 

யறவாகீ யாடும் போலுன் னடியின்& ழிருக்க வெனருர் . 

பிறவாமை வேண்டும்'' என்றார், இம அமமையார வேண்டியது 

போலவே ஞானிகளிச்ச வியல்பாச Gaver ie taj பின்வருஞ் செய்யுட் 

சளைப் பிரமாணமாககச் கொளக, 

£*ெபொய்முடங்கும் பூமிசில CLT LL. ov LJ பூங் கமலன் 

. . : - . ௬ ’ 

கைமுடங்க நான்சனனக் கட்டறுவ கெற்மாமிலா. 

பட்டணத்துப் பிள்ளையார் பாடல். 

க ௪ * 7 * கூடக ௩ 

Bil 61 F it WLP (o) ev evr orl) LDN hi OF கின் H Lf ool LF 9 © @aI Gal 

ஊன்சாயுஞ் சென்ம மொழித்தியொய் சருஷுனுக்காய்
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மான்சாயச செங்கை மழுவலஞ்சாய வனைக ககொன்றைத 

தேன்சாய ஈல்லதிரு மேனிசாய்த்த சிவக்கொழுச்தே. 

மாதா வுடல்சலித்தாள் வல்வினையேன் கால்சலித்தேன் 

வேதாவுங் கைசலித்து விட்டானே--நாதா 

இருபபையூர் வாழ்வன யின்னமமா ரன்னை 

கருப்பையூர் வாராமற் கா; 

சாதல் தணிய மனா கண்டு WS pS @ 

சாதல் தவிரேமனோ சங்கடஈ தான் இயே னா. 

**'இறவாச வின்ப வன்பு வேண்டி'"'' என்றது, என் றுமழியாத பேரின் 

பச்தை அன்பால் முன்பு குறையிரக்து என்று பொருளபட்டது.௮ச்தகைய 
வன்பைப் பத் தரிரத்சலைப் பின்வருஞ் செய்யுளரற் காண்க, 

காஞ்சிப்புயாணம். 

HOM Wp வன்புனகமிக நூன்மா 5 வன்பு த்மூக 

குன்றாத வன்புனக்கேே மிக்2ிகாங்கு கொள் கையது 

வென்றுமெனக குண்டாக பவென்றுமெனக் குண்டாக 

வென்றுமெனச் குண்டாக வென்று? மரா பெற்றிய ன. 

மறவாமை வேண்டும்” என்றா, இஙங்னம் பகதரிரததலை பின் வருஞ 
செய்யுட்களான நிக;-- 

காஞ்சிப் புராணம்: 

வையமிசைத் தோற்றமுதற் சாங்காறு மன் றவுனைத் 

தெய்வமெனப் மயணாத் இருவிலிக ளென்குலத்தி 

லெய்தியொரு ஞான்.றம பிறவற்க வெய்அுறினும் 

வெய்தெனமற் ரங்கே விளிர்தொழிக வெம்மானே. 

இறக துன்னை உக தெய்வமெனக் கொள்ளாத ததை 

பிறர்தகுலம பிறவா நின்றரூலம பீளி
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னுறந்த குலத்து முமையொருபான் மமயாய் 

மறந்தும் பிறவாத வாழ்வெனக்கு £வண்டுமால், 

(₹ அறவாரீ யாடும்போது” என்றதில் ஆடும்வைபகக்தைப் பின்வருஞ் 

செய்யுட்களிற் இறப்பிச்தவாறு காண்க:-- 

திருவிளையா ௨ற்புராணம். 

மின்பயில் பரிதிப் புக்கேள் பாற்கடல் விளஙூ யாங்குப் 

பின்பதன் மிசைமா ஸணிக்கப் பீடிரை சதொன்றிற் றன்ன 

தன்பர்த முளமே யாகு மல்லது வேகச் சென்னி 

யென்பதா மஃசீத யன்றி யாதென விசைக்கற் பாற்றே, 

அன்னதோர் தவிி னும். ராயிரங் கரத்தா லள்ளித் 

தூன்னிருள் விழுங்குங் Cary சூரிய சொருக லத்று 

மன்னின ருதித்தா லொப்।। மனமொழி பக்கங் மீழ்மேற் 

பின்முகல் உடஈ்க ஞானப் பொலி வடிவாய்க் தோன்றி, 

முக்துறு கணங்கண் மொச்கை நண் “எமை மூழக்கஞ் செய்ய 

நர்திமா மூழவர் காசாக சாரண னிடக்கை யார்ப்ப 

GUT i HB இருவ தாலின் மரபுளி யிருவர் பாட 

வைக துர் தூபியுங் கல்லென் மார்கலி முழக்கங் காட்ட. 

மதுமுசத் தலர்ர்க வெண்டா மாாமகள் சுருதி கூட்டச் 

சதுமுகத் கொருவன் சாம உதயாம் தடவிப் பாட. 

விதுமுகதக் தருகு மொய்க்கு ரினென ரான வெள் ofr 
. * . ௩ ௪ . “Tn oo 

பொதுமுகத் கும்பா அறு இப £f,tpon (yp யெங்கும் // 7 ரப, 

பொருங்கட ஸனிறத்த செக்இப் பொங்குளைக் குறளன் மீது 

பெருங்கடல் வடவைச் செங்கண் பிழுங்கமேற் றிரிர்து கோக்இ 

முருங்கட லெரியில் சீற முதுறெ வலத்தா ஸூன்றிக் 

கருங்கடல் முளைத்த வெய்?2யான் காட்டுயிற் பொலிந்து நின்று,
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கொய்யுஞ்செங் கமலப் போது ருவிர்கன வெடுத்துக் கூத்துச் 

செய்யும்புண் டரிகத் தாளுக் இசைகடரம் துளவி ool 

கையுரஈ்கிண் படையுக் தெய்வ மகளிர்மங் கலகாண் காத்த 

மையுண்ட சிடறுஜ் சங்க வார்ரரழை நுழைக காதும். 

செக்கரஞ் சடையுக ரீகசார் வெண்டிரு கீறுர் தெய்வ 

க்கணு மாகந் கர்ர மூள்ளெயி Domine மார் (தி (மி ர் (“> + 

மைக்கருங் கயற்க ணங்கை வலலியி னொ துங்க நிற்கும 

பக்கமு மவண்'2பல் வைக்க பார்வைய சகையுக தோன்ற. 

கங்சையா றலம।பு மாரை சடுக்கைவண் ழு IF ti CF, மாரை 

மங்கல முழவி மீனாசை ம௩இர சீவக ரிவாசை 

செங்கையா டெரியு மாரை இருவடி ஏ இலம்பி சீனாசை 

யெங்கணு நிறம்பி யன்ப ரிருரெவிச கமத கூற்ற. 

ஆடினா னமல eLp i a a யரரலி பா கிற்கு பர சென்னி 

(4549 ©) Tp யில் வீழ்க DTH bh (1h Bs * யிரராரவாரப 

பாடி GF 14 T LNT ODT 1 Ls !பராவையிது (படு 0 [ன் ( 

D ௩ . ட்ட . . 
fh tg. ©)! 5) i Se Ss fom Hfhl b TOIL! HI நியா (ரர. 

காஞ்சிப் புராணம். 

செறியு சான்மறைச இரிமிரைப பரு ரா விககர 
ளறிஞர் சாண்லொோ வறக இருசுட ரொன சரப 
பிரிவ ரும்பெருங் கருணையாற் காட்டி பெத்ரீறன் 

மறியு மிவவுடல வருபயன் கடை கென் நனக்கே, 

அறவாநீ யாடும் போதுன் னடியின் £ ழிநகக வென்னுா!? இங்சே 

அம்மையார் பிரார்த.திகசவாறு ஏனையரும் வேண்டினார். அதுவருமாறு: 

தாயுமான சுவாபமிகள் பாடல். 

காட்டுன ந முக்கட் கருபமிப கனி ய 
ூட்டமெல்லாக் இரவு தாடலையுங் காண் ப னொ 
மன்னாமம வாழ்வே மரகதஞமசேர் மாணிக்கக் 

குன்றேகின் முட்டுழ்க் (துடி பெறவுங் காண் ீப மினா,
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காஞ்சிபபு ராணா 

=f 19_ ULI OT 15 & a) Gar கறைமிட ற py JON WOK GS me Bll. ன[டும 

fy வி லேததெடுகத தடியனேன மககள முறுூன்குவிய ம்பறவேண 

படியிலாபபெருஙகருணை யஞ்சலதியேப௭ரிஃ /குளெனபபோதறற 

வடதெ மிமெபடைச கழமுககடை2யக இயவள வல ப நள Co) & (பவார், 

61 கூடமா றருளகொ டுததுச கூலவுதென பிசையி லெனறு 

கீரிவாம பழன மூதாச சிலவிய வால கரடடி 

லாடுமா sup கீகண டானக ௪௫ சோகதெப போதும 

பாடுவாய நமமை Ghar oor cap sor ப/வரா பதரமுய சினமுன 

சென பிரையின , எண ) / பாடபேச மூணடு 

்“ரிலவிடவாலஙகாடடிணிஷ(மா டன!” எனன காளிககா _ இரு 
ஈடனஞ செயதருளினானெனபசறகு திருவாலஙகாடடுப புமாணத தில 

எரு ௪.௫௪ ௫௧௧ம 

ட 
இனசு வை Oar Super, Fite amt wu /உஙகச௪ செவவிப 

புன டு ஹ்றுவல பூப்ப! பபுரைவஏ துப பூர 
oN ர தனபுறு ப aan wer சூன் பய. / வியக்க உற 

விண டன ங சாவி Puri tos வளைதத '2ீவலை 

“பாவொய £மமை எனறான எனனுூா. இகசே வெபெருமான ௮மமை 
யாருககு ௮னுககர௫சசவாறு ॥ரணனு சூ. மணு டூர் சததைப ப்னவருங 
காஞ்சபபசாணததுச செயயு ராடி காணத. 

பாபபுப பாயிலாயிதகசைர றபபுடை!। பஇங்பி னெமைப 

2 பரறறிற 

காபபக தாணடவ மாயிடைக BIG gy LM GL. 1 தனக(சீகறதபக 

சேகோபபுச 2 a om to LD BM (Lp lip& hou யாசெனக கொடுமபாச 

8ீபப௪ செயதெமை யாளுடை யணணலாா நிபழததிய மொழி 

'2கடடு, 

வணடி னமபகுக நுழக்கிய பூரதுமாய வானவன பெரி$சாகை 
கொணடுவலவிரைஈ கணுனென காஞசியிற 2காஜரைககனிமாக 

18
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ழண்டர் போற்றவா மங்கணர்க் சணிமையி னாகம விதியாற்றாற் 

சுண்டு மத்தள மாதவிச் சரன்றனைப் பூசனைக் கடன்பூண்டார் 

பரவுவார் பற்றாய் சின்றான்”' என்பதனாம் பச். திவலையிம் படுவோனாகய 

தவன் அ௮ன்பர்க்குச சராணாயுளனென்பதும் அன்பில்லாதார்க் கடைதற்கறிய 

னென்பதம் பெறப்பட்டன. இவற்றிற்குப்பிரமாணம் பின்வருஞ் செய்யுட் 

களிதற் சாண்க. 

தஇருநாவுக்காசு நாயனார் தேவாரம். 

உள்ள மூள்சுலச் தேக்சவல் லார்க்கலாற் 

கள்ள முள்ளவ குச்கருள் வானலன் 

வெள்ள மும்மர வும்விர வுஞ்சடை 

வள்ள லாகிய வான்மியூ ரீசனே. 

செக்கு செக்கு கினைப்பவர் கெஞ்சுளே 

புக்கு நிற்கும்பொன் னார்சடைப் புண்ணியன் 

பொக்க மிக்கவர் பூவு ருங்கண்டு 

நக்கு நிற்பன கார்தம்மை சாணியே. 

இருக்களிற் அுப்படியார். 

நல்லசிவ தன்மத்தா னல்லசவ யோசத்தா 

னல்லசிவ ஞானக்தா னான ழிய---வல்ல கனா 

லாழரேனு மன்புசெயி னங்கேத லைப்படுங்கா 

ணாேனுங் காணா வரன், 

இருமத்திரம். 

அன்பு சிவமிரண் டென்ப ரறிவிலா 
ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிலை 
ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிர்தபி 

னன்பே & eu Loir wien & rei பாசோ.
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என்பே விறகா விறைசகிய முத்திட்பெ 
பொன்போ லெரியிழ் பொரியவ நுப்பினு 

[ன 
மணன்மிபா டுருகி யகங்குழைக BITS SoH 

யென்போன் மணியினை யெய்தவொண்் ணாதே. 

வாயு௪சங்கிதை. 

கருமமா கவஞசெ பஞ்சொல காச சமாதி ஞானபை 

புரிபவர் வசம தாகிப பொருகதிமீடம புரையொனை நின தித 

இரிவறு மன்பு செய்வோர் வசமதாய்ச ரீசர்கது நிற் பா 

முரைசெய்வோ மவர்முனெய்தி யவருளத அுஹைவோமடுமன் லும், 

62. அப்பரி சருளப் பெற்ம வம்மையுஞ செம்மை வேத [% si 

மெய்ப்பொரு ளானார் தம்மை விடைகொண்டு வணங்கிப் போ 

செபபரும் பெருமை யன்பாற் றிகழ்திரு வாலங் காடர 

க ௦பதி தலையி னாலே நடக்துபுக கடைகதா sor pm, 

*மெய்ப்பொருளானூா' என்றோ. அதற்குப் மபிரமாணம பின்வருஞ் செய் 

யுட்களிற் காண்க: 

திருதாவுக்காசு நாயனார் தேவாரம்: 

சாத லாலக்க இநெதுசண் ணீர்மல்இ 

யோது வார்தமமை கன்னெறிக் மூய்பபது 

வேச கான்இனு மெய்பபொரு ளாவஅ 

சாத னாம ஈமசக வாயே, 

திருவிளையாடற் புராணம். 

சீதமணி மூரறிரு வாய்கிறித (Leet 

ursarser srenGaell ans giclevatl dex a 

னாுதமூடி வாயளவீ னான்மறையி னர்தப 
போதவடி வா௫ரிமை பூபணபு ாணனஊ். 

வ்ளவறு கலைக் கெல்லா முழைவட மா௫ மீவத 

விளாபொரு ளாூ நின்ற வேதிய சரண மென்ற
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வளைவு௮ மனத்தினாரைத் தேசிக வள்ள ஜேக்கப் 
பளகழு தவத்திர் 2வட்கை யாதெனப்பணிக்வு சொல்வார். 

நினீறபரா பரம்விஞ் ஞான நிராமய மென்று நால்க 
ளறைபரம் பிரமமாகு மிதனுரு வாகு மேக 
மறையதன் பொருமீள யிகதச் சுநதர வடிவா யிங்க 

னுறைசிவ லிங்க மொன் ற யென்பர்.நா லுணர்கத நல்லோர், 

நற்பதி தலையினாலேடடஈ து, என்று வருவதினால் ௮ம்மையாருககு இத் 

இிருத்தல,ச தின்மீதுள்ள அன்பும் பக்இயும் விள௩னெ. இவர் இரத்தலை 

யாலே ஈடகதருளிய தஇிருவாலஙகாட்டைச் இருஞானசம்பந்சமூர்த் திராய 

ஞர் மிகித்தற்கஞ்சி ௮ திருப்பதியின் சமீபச்தைப் பொருக்தச சென்றமை 
யைப் பின்வருஞ்செய்யுசாலறிக:-- 

பெரிய புராணம். 

இம்மையிலே புவியுள் ளே மியாருஙகாண வேழுலகும் போற்றி 
சைய லெம்மையாளு 

மமமை திருத் தலையா 2௨ ஈடக்துபோற்று மர்மையபபர் தருவா 
லங் காடாமென்று 

கும்மபையுடை யவர்கூ தரா ADEE GAT சண்பைவருஞ் சிகாம 

ணியார் sara Oe ox apt 

சொ on tna a) வழவ த |  கிபின் ui Giri ©) 9 (த11॥ தியி அ ன்றிரவு 
tier ahh eg dé ; ச 12 சரம் சார். 

63 ஆலங்கர ட ணி ஸலணைட (tp pee re தடு Boer wy 

கோலங்காண் பொழுது கொங்கை இரங்கியென் தஜெடுத்துச் 
மூலங்கா ணாதார் தம்மை மூத்தகத் பதிகம் பாடி [| தக்கு 
ஞாலங்கா தலித்துப் போற்று கஉடம்போறறி கண்ணு காணில் 

'காடசனினண்ட”:..''மூல௩ காண்பரியார்?” என்றும் பாடபேதமுண்டு, 

திருவாலங்காட்டு ஞூத்ததிருப்பதிகம் 

பண் நட்டபாடை. 

கொங்கை இ ரங் நரம்மிபழுந்து Hom Osean வெண்பற் குழிவ 

ச உ 5 ச Yo ச ச யித்ப் பங்க சவர் இரு பற்களை ணம பரமயோர் மிள்கணைக் காலோர்பெண் 
பய்
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_தங்ட யலறி யுலற௮காட்டிற் ரும்சடை யெட்டுத் இசையும்வி௫ 
யங்கல் குளிர்ச் சனலாடுமெங்களப்பனிடச்திரு வாலக்காபே. க 

கள்ளிக் சுவட்டிடைக் சாலை ட்டிக் கடைக்கொள்ளி வாங்க 

ம௫த்துமையை 

விள்ள வெழுகி வெடூவடென்ன 5 & (By வெருண்டுவிலக்குபார்த் 

அத் 
துள்ளிச் சுடலைச சுடிபிணத் இச சுட்டிட முறறுஞு சுளிஈ தபூல்தி 

யள்ளி யவிக்கநின் முிமெங்க ளப்ப னிடந் தி.க ere ty Gre 

‘Saageriio 6 “moro s ge 6 go? wisi as” என்றும் பாடம், 

வாகைவி ரிக் துவெண் ணெற்றொலிப்ப மயங்கிருள் கூர்ந்டு சாளை 

பாங்கே 

கூகையொ டரண்டலை !ாரடலாந்தை காட கன் 2/௰ற்குஇத் 

மகாடவீசி 

யீகை படர்கதொடர் கள்ளிரீழ Pin கிடு காட்டசத்மிீத 

யாகல் குளிர்க்கன லாடுமெங்க எபப னிடா இிருவாலங்காடே, ௩ 

கோடி. 688” ஏன்றும் பாடம். 

Howry Cor wie Fi dome mas Gm ih தின்ன வதனை 

மூன் மீன 
கண்டி லோ மென்று கனன்றுமெபேய்கள் சையடித் தோடிடு காட 

ர்ம்கா 

மண்டல நின்றங் குளாலமிட்டு வாதிக்து விசி யெடுத்தபாத 
மண்டமு றகிமிர்க் தாடுமெங்க ளப்பனிடக்திரு வாலஙிகாடே.௪ 

'மண்டில்' “குளாள மிட்டு? ஏன்றும் பாடம், 

விமுது நிணத்தை விழுககியிட்டு வெண்டலை மாலைவிரவப்பூட்டிக் 
sg se பிள்ளையைக் காளியென்று பேரிட்டுச் சிருடைகத் தா 

வளர்த்துப் 

புழுகி துடைத்து முலைகொடுத்துப் போயின தாயை வரவுகாணா 
தழு ரும்புறற் காட்டிலாடு மப்பனிடர்திருவாலக்காடே..௫
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!விழுச்ஓயிட்டு! 'விரவிப்பூட்டி. “சீருடைத்சாய் வளர்ச்துப்'என் றும் பாடம." 

பட்டடி கெட்டுகிர்ப் பாறுகாற்பேய் பருகதொடு கூகை பகண் 

COL LIT CO BH 

குட்டியி டமுூடடை உகைமபய்கை Has ti சென்றணல் காடு 

காட்டிற் 

பிட்டடி த அப்புறங் காட்டிலிட்ட பிணததினைப பரப புரட்டி. 
யாங்கே 

யட்டமே பாயகின் முடமெங்க எபபனிடஈதிரு வாலங்காடே.௬ 

'குறுகரிகின்றிணங” “*பிணத்தினைப் போசு'' என்றம் பாடம், 

சுழலும ழல்விழிக் கொள்ளிவாய்பபேய் (Fy LPB hI அண HH BU 

மீடாடியாடிது 

தழலுளெ ரியும் பிணத்தைவாங்கிச தான்றடி தஇின்றணல் கா 

கிகொட்டி ற் 

கழலொலி அயாசைசட லமபொலிபபக காலுயர் வட்டணையிட்டு 

BL bh. 

மழலுமிழ்க் தோரி கதிககவாடு மபபனிடக்திரு வாலக்காடே, of 

சாடு நகருக் இரிர்துசென்று ஈன்னெறி காடி ஈயக்தவரை 

மூடி முதுபிணத் திட்டமாமிட மூன்னிய பேய்கசணஞ் சூழ்க 

சூழக் 
காடு கடலு மலையுமண்ணும் விண் ணுளு சுழல வனலகைமீயக்தி 

யாடி மாவப் புயங்கனெங்க ளபப oft Bm வாலங்காடே. oy 

(யாடு மமார் புயஙக'' என்றும் பாடம். 

5 அத்தம் கைக்களை விளரிதாம முலழயிளி யோசைபண் கெழு 

மபபாடி௪ 
௪ச்சரி கொக்கரை கக்சையோடுககுணிதஈ௮ச்அுபிதாள Loo? Covar 

மத்களக கரடிசை வன்கைமென்மோற் தமருகங் குடமுழா 

மொரதைவாகித் 

த*த்தனை வீரவினே டாடுமெக்க ளப்பனிடநர் திருவாலகங்காடே.௯
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“ss sera SCEQ1O” என்றம் பாடம் 

புதி கலங்கி மதிமயங்கி யிறக்க வரைப்பற௩ க௱ட்டிலிட்டுச் 

சந்தியில் வைத்துக் கடமைசெய்அ தக்கவரட்டசெர் தேவிளக்கா 

முக்தி யமரர் முழவிமனோரை இசைகது வரகிலம் பார்க்கவார்க்க 
வர்தியின் மாட மாடுமெங்க எப்ப னிடக்குரு வாலங்காடே.௧௦ 

ஒப்பிணை பில்லவன் பேய்கள் கூடி மியொன்றினை பொன் py & 

தகொக்கலிதது 

பப்பிணை யிட்டுப்ப கண்டைபாடப் பாடிருக் தற்கரி யாழமைப்ப। 

வப்பனை யணிதிரு வாலங்காட்டுளடி களைச் செடி கலைக் காரைக் 

காற் 2ீபய் 

செப்பிய செச்தமிம் பத்தும்வல்லார் சிவகதி சோச்்இன் ப மெய் 

BUTCH. KH 

''பாரண்டைபாட” என்றும் பாடம். 

வேறு, 

61 மட்டவிழ்கொன் றையினார்தக் இருக்டூத்து முன்வணங்கு 

மிட்டமிகு பெருங்காக லெழுக்தோங்க வியப்பெய் தி 

யெட்டியில வம்மீகை யெனவெடுத்துக் இருப்பதிகங் 
கொட்டமுழ வங்குமக னாடுமெனப் பாடினார். 

மூத்ததிருப்பதிகம். பண் - இந்தளம். 

எட்டி. யிலவ மீகை சூரை காரை படர்ச்தெங்குஞ் 

சுட்ட சுடலை சூழ்ர்க கள்ளி சோர்க்க குடர்கெளவப் 

பட்ட பிணங்கள் பரந்த காட்டிற் பறையபோல் விழிகட்பேய் 
கொட்ட முழவக் கூளி பாடக் குழக னாடுமே க 

நிணக்தகா னுருகி Elev aT னனைப்ப கெடும்பற் Gee Gru 

அணங்கை யெறிக்து சூழு நோக்கிச் சுடலை ஈவிழ்த்தெங்குங் 

சணங்கள் கூடிப் Dew mac wr Ba களித்த மனத்தவா 
பணங்கு காட்டி லனல்கை யேச்தி யழக னாடுமே, 2.
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புடகள பொத்த புலாலவெண டலைபைப Lj 8 lp ரிகுவ்வவ் 

வடசென றழைபப வ/சசைவிச வரு SE APD aod 

படக விழிக்க Qf, LO ODT வெருட்ட வாரி &E sl 35 (hil (BLO 

பிடக ஈநடடம பேணு மிறைவன பெயரும பெருககாடே. ௩ 

para கத முளரி கருகி மூளை சொரிஈ துசகுக 

Sen ot) a pL) வெளளில 1? I) ரடுிவெங காடடுள 2 [டுப 

புளா ளி புழைமான அமுலொன mI) & pitt L460 a5 0 Ta Diu po Bi 

பளனளியிட ஏ மநு சீவ பரக பாரா னாடுமிப ச் 

Oe oa 1D GOT 3 0d) 55 ெளியா தகொருபேய சென்று விரலக டடிக 

௧௧இ யுறுமிக சனலவிட டெறிந ர கடக்கப் பாயாது பொயப 

பகுதல வயிறறைப பதைக்க மீமாகிப பல? ப யிரிஈமீதாடப 

(தத வட கொணடு ஈடடம பெருமா BOC tr ௫ 

வாளைக இளர வளைவா ளெயிறறு வணணச இறுகூகை 

சறசா க கலையு॥ ணெமும விமுகட முரலு முதுகாடடிற 

por is பனயினிலை 2 பபன மயிராகட Lipa ear wipes Cow 

Sn od BED BU HipocorT wuss HipT GBB sin சா 

Dorn Ba Gig சுடலை கடவி நூகருப புழுினறிச 

இஈ௫தஇக இருதக குறஙகுஞ சிறுபேய இரப்ப பகொடடின 

முகதி யமரா மூழவி மீனாசை முறைமை வழுவா'மிம 

யகதிநிருகத மனலகை மியா இ யழசு னாடுமிம ள் 

> மீவய்க சோஙட வெணமுத ததர வெமகொள சுடலையு 

மளாயு மூருவி லுலறு mH Bs VO Mi பகுவாய 

பேய்கள கூடிப /ணெஙகண மகதி யணஙகும பெருககாடமூன 
மாய னாட மலையான களு மருணடு 2சாக குமே ar 

கவ னுகளுக கழைசூம பொதுபபிற கழுரும பயமா 

யிிவண் டலையு மீமப புகையு Gli ip 5 பெரு வகாட்டிற [பாடப 

கொடுவெண் மழுவும பிறையுு ததுமபக கொளளென் மிசை 

படுவெண் டுடி பும பறைய கறஙகப பரம GHOE ty» ௯,
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கூண்டை வயிற்றுக் குறிய றிய கெடிய பிறங்கற்பே 

யிண்டு படர்ந்த al (ROI (Ip Lp மயானக் மெதெரிவா யெயிற்றுப்பேய் 

கொண்டு குழவி தடவி வெருட்டிக் கொள்ளென் றிசைபாட 

மிண்டி. மிளிர்க்த சடைக டாம விமல னாடுமே, 2௦ 

சூடு மதியஞ் சடை சீமா லுடையார் ௬ ழல்வார் திருஉட்ட 

மாடு மாவ மரையி லார்க்கு வடிக ar (aman Tee 

காடு மலிர்சக சனல்வா யெயிற்றுக நாரைக் தாற்பேப்தன் 
. . ஆ 

பாடல பதது।ா பாடி, ய ட்ப பாரவி GI so Lhe க்க 

65 மடுச்சபுனல் வேணியினா சம்மையென மது ரமொழி 

கொடுத்தகருளப் பெம்முரைக் கூலவியகாண் உவத்.இலவ 

செடுச்கருஷஞ் சேனவடிக்க ழென்றுரிருக் கன்ருரை 

படுச்தபெருஞு சீர்பரவ லாசனவார பின தம்மர, 

( தடுச்சு பெருஞ் சாபாவ லாரளவா யினதம்மா'' என்றது, சிவனடி 
யாருடைய அளவில்லாப் பெருமையை யுணர்சஇ ஈன்றது. இசனைப் பின் 

வருந் இருவிளையாடற்பு ராணச்.ஐ௪ செய்யுளானணறிக. 

மனிதரு மிமையா கையன் பஙகல வனப(பபு Om irda Bry 

புனிதவா னவா யொக்கா ரவர்க்கு ற புகமீமா வெர்தை 

கனிதரு கருணை காட்டம் பெற்றவர் ௪டவு சீளாராரழ் 

பனிதரு மலரிட் டமி வழதிபடற பால ரன் மு. 

வேது. 

66 ஆதியோ டக்த ரில்லா னருணட மரடும் போது 
Bs poor பாடு மம்மை கிளரொளி மலர்கத்காள போத்றிச் 

சிதநீர் வயல்ளுூம் இங்க ரினப் பூதி யரரரம் 

போதமா முணிவர் செய்த இருச்சொண்டு புகல ௮க்வேன். 

அ தியோ டச்தமில்லான்'' என்றது, சிவபெருமான் பிறப்பிறப்பில்லா 

சவனென்பசை யுணர்ச் இரின்ற.து. இக்கருச்சே பின் வருஞ் செய்யுளிலு 

மூள தா,தலைக் காண்க, 

19
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காஞ்சிப்புராணம். 

முன்னு௮ பொருள்கட் கெல்லா முற்படு பழையாய் போற்றி 
பின்னுறு பொருள்கட் கெல்லாம் பிற்படு புதியாய் போற்றி 
புன்மதி யாளர் தேருப் பூரண முதஜே போற்றி 

சன்மயத் இருவே கம்ப சிவசிவ போற்றி போற்றி. 

States தன் ரிக வார் 

மேசக்கஇிழார் நரயனார் 

Aa Mer Or uw gs 

காரைககா லம்மையார் புராணமும் 

அரும்பொருளுவமைச் செய்யுட்டி ரட்டும் 

முூத்றித்து 

அழி ஒட
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கல்லூர் ஆறுமுக சரவலசால் கத் தியரூபமாகச்செய்த 

காரைக்காலம்மையார் புராணம்; 

சோழமண்டலத்தி 2ல, காரைக்காலிமீல, வைசியர் குலத்தி 

லே, தனதத்தன் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்குப் 

புனிதவதியார் என்கின்ற ஒரு புத்திரியார் பிறந்தார். அத்தன 
தத்தன் அப்புத்திரியாரை நாகப்பட்டணச்தல் இருக்கின்ற 

நிதிபதி என்பவனுடைய புத்திரனாகிய பாமதத்தனுக்கு விவாகஞ் 
செய்து கொடுத் தனக்குவேற௮ு பிள்ளையின்மையால அவரை 

கரகப்பட்டணத்திற்குப் போகவிடாமல் தன்னுடைய விட்டுக்கு 

அருகிலே ஒருவிடு கட்டுவித்து ௮அளவிறரஈ்க இரவியங்களையுங் 

கொடுத்து, கணவமனாடும் அதிலிருத்தினான். பரமதத்தன் 

அந்த செல்வத்தை விருத்திசெய்து இல்லறத்தை ஒழுககுபெற 

ஈடத்திவக் தான். ௮வன் மனைவியாராயெ புனிதவதியார் பரமதிவ 
னுடைய இருவடி. களிலே அன்பு மேன்மேலும் பெருக இல்லறத் 

இற்ரு வேண்டுவன வற்றை வழுவாது செய்வாராயினார். தம் 

மூடை.ய விட்டுக்குச் சிவனடியார்கள் வரின் அவர்களைத் இரு 
வமுது செய்வித்து, அவரவர் வேண்டியபடி பொன் இரத்தினம் 

வஸ்திரம் முதலாயின உதவுவார். 

இப்படி. நிகழுங்காலத்தில் ஒருகாள் பரமதத்தனிடத்திற் 
காரியமூலமாக வந்தவர்கள் For அவனுக்கு இரண்டுமாங்களி 

கொடுக்கு, அவனவைகளை வாங்கிக்கொண்டு அவர்கடங் கருத் 

தை முடித்து அவைகளை மனைவியாரிடக்இிற் கனுப்பிவிட்டான். 

மனைவியார் ௮வைகளைவாங்கி வைத்தபின்பு, வனடியாரொரு 

வர் படசியினால்வருஈ்தி ௮வர் வீட்டிற் சென்றார். புனிசவதியார் 
அவ்வடியவருடைய நிலையைக்ஈகண்டு கலத்தைவைத்துச் சோறு 

படைத்து அ௮ர்கேரத்திலே கறியமுது பாகம்பண்ணப் படாமை 

யால், ““சிவனடியவரே பெறுதற்கரிய விருந் தனராய்வக்தபொ 
முதே இதைப்பார்க்னும் பெறவேண்டிய பேறு ஈமக்கொன்று 

மில்லை.” என்றுன்னி தங்கணவனனுப்பிய மாம்பழங்களிரண்டி 

னுள் ஒன்றை யெடுத்துக்கொண்டுவக்து படைத்து அவ்வடியவ
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ரைத் இருவமுது செய்வீததார். ௮டியவ பன்னம மாங்கனியோ 

முண்டு புனிதவதியாருடைய செய்கையை யுவஈது போயினர். 

போயபின் பரமதகதன் கு (பகலிில கமமனைக்கு வத்து 

போசனம் பண்ணுகையில, பனைவியாரெரசுயிருஈத மாங்கனி 

யைக் கொடுவகது சகலததஇில வைத மார். பரமதததன்மிகவினிய 

வக்கனியையுண்(ு அதன் இனிய வையினா2ல தஇிருபதியடை 

யாது மனைவியா Car nD, ““மற்றக்கணியையும கொண்டுவந்து 

வை: என்ரான். பானைவீயார் கொண்வேரச செல்பவாமபோலப் 

போய் நின்றுகொண்டு, மீரர௫த ற) கமமை விசவூககஇின்றமெய் 

யன்பாகட் குற்றவீடக நுமவுப பரபகசிவனுடைய திருவடிகளை த 

இயானித்தார். உடன அ,கடவுளுடைய இவ்விய ஈற்கரு 

ணையினால், ௮திமதார மாகிய வொரு பாங்களியவர்கையில் வந்தி 

ருந்தது. ௮வர் ௮ளைமமொண்டெகது கணவணுடையகலத இல 

படைக்க, அவன தனையுண் Dy DY b OST ch wo OU யமி௰ம் கனு SONG இறந்த 

மையால்,”“இதுமுன் கரன் நநதமாஙமனியன் று; இது இரிலாகங் 

களிலும் பெறற்கரிது. இதவை Solas aries in lia papas” என்றான்: 

மனைவியா ரதைச செவியுற கமக௬த திரூவருளுகவிய Dos 

தை வெளிபபடுத் துவது கருஇயன் று வன்று நினைக தமையால் 

நிகழ்க்ததைச சொல்லை ட.டாதவருப,கண OU GUD Fav GO LD OL) LO 

ஹைத்துக் IoD GN தருஇயன் ஜறென்றுதினை க கமையால்௮ தனை ௪ 
சொல்லாது விடமாட்டாதவருமாய், வருக இதின் அ, பின்நிகற்க 

தபடி சொலவமத ப டனெனறு 4, துணிக,” நிவீர் ௧௩௫ சனிகளி 

Glew ir ott 0 9 oP IT Ly WHER ch படை நனிடடமையால இதற்கியான் 

யாது செய் 2 வண் ஏன்னு baloy pi, இவெ (ருமாண தியானித்துக் 

கொண்டுகினமீறன். அவர் பதிருவருவிஷலிச தககணிய ன்கையில் 

வச் திருச் தது” என்னா. பாரமகதகதன்௮அநமபா தவனாஇ, மனை 

வியாரை கோக்க “Qn 5 rach சவபிரானுடைய இருவருளினாலே 

Dior. 5 SF ; தாயின், இன்னும ஒருகணி அவருடைய இிருவருளி 

னாலே அமழைத்துதகா”” எனப ae மூன். பனி தவதியாரவண் 

விட் டசன்று பரமசிவனை க இத் ஆ,” “இன்னுமொருகனிதக்தரு 

ளீ.ராகல், அடியேனுடைய வார்ரதை யாத தமாய்விடும்'” என்று 

விண்ணபபர செய்ய, ௮டியவபொெணணததை பூர்ததிசெய்வதே
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கடனாகக் கொண்ட சுவாமியினுடைய தஇருவருளினா3லே யொரு 

மாங்கனி யவர்கையில் வந்திருக்குது. ௮வரதைக் கொண்டுவந்து, 

மணாளன் கையிற்கொடுக்க,௮வன்ஆச்சரியமடைக்துவாங்இனான். 

வாங்கிய பழத்தைப் பின் காணாதுவனாகஇ மிகுந்த பயங்கொண்டு, 

மனந்தடுமாறி, அப்புனிசவதியாரைக் தெய்வமென நினைந்து 

அ௮வரைப்பிரிர்து வாழவேண்டும் என்று துணிக்துதன்கருத்தை 

பிறருக்கு வெளிப்படுத்தாமல், அவரோடு கொடர்பின்றி யொழு 
இனான்- 

ஓழுகுகாளிலே, ஒருமரக்கலஞ் செய்வித்து, சான் செல்ல 

விரும்பிய தேசத்திலே விரும்பப்படுசன்ற ௮ரும்பண்டங்களை 

யதனிடத்து நிறையவேற்றி, ஈபதின க் திலேசமுத்திர ராஜனாயெ 
வருணனைச் கொழுதுகொண்டு, மாலுமி முூதலியவரோடுமேறி 

அத்மீதசத்தை யடைநது,வாணிகஞ்செய்து இன்னாளாயின பின், 

மீண்டுமம் மரக்சலத்தேரி, பாண்டி காட்டுளுள் வோர் ஈகரடை 
நீது, ௮ங்குள்ளவொரு வைதியனறுடைய குமாரியை மணந்துகொ 

ண்டு பெருஞ்செல்வத்2த £டிம் வாழ்ககிருக்தான். அவனுக்கவ் 

2வர்திழை வயிற்றிமிலஒரு பெண்மகவு 1D Db 5 gl. அவன்தான் 

கூடி வாழ்தற்கஞ்சி நீக்கிய மனணவியானாக் தான் வழிபடுக கெய் 

வமாசக்கொண்டு ௮வருடைய புனிதவதியார்! என்னுக்தஇரு 

riesgo sow ௮ப்பெண்ணிற்கிட்டான். 

பரமதத்தனிப்படி மய இங்கேயிருச்க, பணிதல், தியார்காரை 
க்காலின்கண்க ற்பினோேடு இல்லறம்வழுவா கட ாத்திவக்கார்.௮வ 

ரூடைய சுற்றத்தார்கள் வாணிபத்தின்பொருட்செ சென்றபரம 

தத்தன் பாண்டிறாட்டிலே மவார் நகரத்திலே நிதியை விருத்தி 

செய்துகொண்டு வாசஞ்செய்ன் முனெனக் கேள்வியுற்று ௮வ 
னிடத்திற் சிலரை யேகவிடுத்து, ௮வனது நிலையை யுணர்ர்து 

சுவலைகூர்ர் சூபுனிதவதியாரைத்காமே௮அவனிடத்தித்குக் கொண் 

டுபோய் விடவேண்டுமெனவெண்ணி சத் இிரச்சிவிகசையில் இறப்ட 

டனேற்றிக்கொண்டு சென்ன அவனிருக்கு ஈகரத்திற்குச் சமீ 

பித்து தாம் புனிதவஇயாரைக் கொண்டுவரச் தமையை யவனுச் 

சாளனுப்பி யறிவித்தார்கள். ௮வன தனையறிர்து ௮ச்சங்கொண்டு 
தன்னிரண்டா மனைவியோடும் மசளோடும் புனிசவதியாரிடத்தி
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ற்ஞகுூவர்து “அடியேன் உம்முடையகருணையினாலேவாம்சின்றேன் 
இச்சேயினுக்கு உமது இருரசாமத்தையே யிட்டேன்,'' என்று 

சொல்லிக்கொண்டு ௮வருடைய பாதங்களி3ல விழுக்து சாஷ்டா 

மே புனிதவதியார் தஞ்சுற்றத் 

தார்களிடத்திலே அச்சத் 2தாடு மொதுங்கிகிற்க, அவர்கள் 
(el B LOI B ஈமஸ்கரித்தான். உட 

வெள்கி பரமதத்தனை கோக்கு ''நியுன்னுடைய மனைவியை வணங் 

குவதென்னை?'' என்முர்கள். அதத்குப் பரமதத்தன் **நானிவரி 
டத்திலோர் பெரியவற்புதத்தைக்கண்டபடியால், இவர்தெய்வப் 

பெண்ணே யன்றி மானுடப் பெண்ணல்லர் என்று துணிக்து இவ 

ரைப் பிரிந்தேன். இவரையான் தொழுந்தெய்வமென்று Go). ir vor 

டமையால், சான் பெற்ற விக்குழக்ை த்ரூ. இவர் பெயரைத் தாரி 

தீம்தன். அதுபற்கிரிய இவருடைய திருவடியையும் வணங்க 

னேன். நிங்களுமிவரை வணங்குவிர்'' என்றான். அதனைச் செவி 

யூற்ற சுற்றத்தார்கள் “இத வென்ன வாச்சரியம்'' எனத்திகை 

த்து நின்றார்கள். புனிதவதியார் கணவன் பகர்க்த வார்த்தை 

யைக் கேட்டு பரமசிவனுடைய உபயபாதார விக்தங்களைச் 

Gia தித்து, சவாமி! இவனுடைய கொள்கையிது. இனி இவன் 

பொருட்டுத தாங்கிய வழகுதங்கெ தசைப பொதியை bea, 

தேவரீரைச் சூழ்க நின்று அதிக்கின்ற பேய்வடிவை அடியே 

னுக்குத் தந்தருளல் வேண்டும்” என்று பிரார்த்தித்தார். Hee 

ணமே யக்கடவுளுடைய திருவருளினா?ல, மாமிசம் முூழுதையு 

மூதறி, எற்புடம்பாக, மண்ணுலகமும், விண்ணுலகமும் வண் 
கும் 2பய்வடிவ மாயினார். அப்பொழுது தேவர்கள் பூமாரி பொ 

ழிக்தனர். அதவதுந்துபிகளொலிக்தன. இக்கா௯தியைக் கண் 

ணுற்ற சுற்றத்தார்களெல்லாருமஞ்சி ௮வரை ஈமஸ்கரித்துக் 
கொண்டு போய்விட்டார்கள். 

புனி தலதியார், தமக்குச் சவபெருமானுடைய திருவருளி 

னாலே இடைத்த ஞானக்தைக்கொண்டு, அற்புதச் இருவர்தாதி 

யூம் திருவிரட்டை மணிமாலையும் பாடி, இருக்கைலாசரிக்குப் 

போக விரும்பி, மனத்தினு மிகுந்த வேகத்மீதாடு சென்று, அச் 

த்தி தஇருக்சைலாசகிரியின் பக்கத்தை படைரது, ஆங்கு & iT GO Ga
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னடத்தல் தகுதியன்றென்றொழிர்து, தலையினாலே நடந்து 
போய், மலையிலேறினார். எறும்போழ்து, உமாதேவியார் Ys 
கோலங்கண்ுி, எம்2பாலிகள் புனிசவதியாருடைய இடபத்தி 
யைக்குறித்து உலகமாதாவாகிய உமாதேவியாரே அச்சரிய 
மடைக்தாராயின், நாம் எவ்வளவு அச்சரியம் ௮டைதல் வேண்டு 
மென்ற சிக்திக்கச் செய்யும் பொருட்டுத் தாம் அச்சரிய மூடை 
யவராச, அவரது பத்தி மமமையை உயர் வொப்பிலாக சவ 
பெருமானுடைய திருவாக்கினாலேயே ஈமக்குணர்க்துவித்து ஈம் 
மையுய்விக்கத் இருவுளங்கொண்டக்கடவுளை வணங்கி நின்று, 
“சுவாமி! இங்கே தலையினால் ஈ௩டக்தேறி வருகின் ற எற்புடம்பை 
யுடையவரது அன்பின் மகிமை இருக்கபடி யென்னை'' என்று 
விண்ணப்பஞ் செய்ய ; பரமஇூவன் “Qua வருகின் றவள் ஈம் 

மைத் துதிக்கின் ற அம்மையென் றதி, இப்பெருமை பொருந்திய 

வடிவத்தையும் வேண்டிப் பெற்றாள்” என்றார். பின் புனிகவஇ 
யார் ௮ருகே வர்தவுடசனே, உலகமெல்லா முய்யும்பொருட்டு, 
௮வரை நோக்கி), “அம்மை ய என்றழைககார். SY GIR SLL. 

yooh sa Burr “Aur” என்று சொல்லிக்கொண்டு, அவரு 
டைய திருவடிகளிலே விழுந்து sual s தெழுக்கார். சுவாமி 
யவரை கோக்க,” 'உனம்கு வேண்டும வரர்யாழு 2” என் அவினாவ? 

புனிதவதியார் வணங்கி நின்று, “சுவாமி! அடி மீயனுக்கிறவாத 
பேரின்பமயமாகய வன்பு வண்டும்; இனிப்பிறவாமை வேண் 
டும்; பிறக்கும் தேதேவரீரை யொருகாலமும மறவாமை வேண் 

டம்; இன்னும், தவரீர் தருகிருத் தஞ் செய்யும்பொழுது, ம தவரீ 
ருடைய திருவடியின் ம சிவானக்தத்தை யுடைமயனாக, 

தேவரீரைப் பாடிக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும்” என்று விண் 
ணப்பஞ் செய்தார். சுவாமியவரை நோக்கு, “8 கென் திசையி 
அள்ள அஆலங்காட்டிலே ஈம்முடைய கடனத்தைகத் SHAS gi, 
பேரானந்தத்தோடு நம்மைப் பாடிக்கொண்டிரு” என்தருளிச் 
செய்தார். அதுகேட்ட காரைக்காலம்மையார் கவாமியை ஈமஸ் 
கரித்து ௮ நூமதி பெற்றுக்கொண்டு, திருவாலங்காட்டுக்குக் தலை 
யினால் ஈடச்துசென்று, சுவாமியுடைய தஇிருகடனன்தைத தரி 
சத்து, ““கொங்கைஇரங்க'' என்னும் மூகததிருப்பதிக த்தை 

யும், ““எட்டியிலவ Bas” என்னுக் திருப்பதிகத்தையும் 
பாடினார்.௮வர் சுவாமியினுடைய தூக்கிய திருவடி.யின்ேசவா 
OG BSH யனுபவித் துக்கொண்டு எக்காலமும் இருக்கின்ஞார். 
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பதினோராம் அத்தியாயம். 

ஓ செனனகாகி முூனிீஈ்திரசே / சாகம்பரிேேவீயின் கிரபாவத் 
BO ol, அகத்தியர் மூகலிய முசரிலா பிசா ககனையாஅழ்,பாம 

சிவானுக்கரக சீ இினாலும் ரசரமாயமைக்க அத்தலத்தில், வேதம் 

கரைகண்ட பிராமணர் பிராமணபச்இ.பம், வல்லமை யமைக்க 

அ சசர்கள் பிர்மக்ஷகிஇரியரிட த்து வணக்கமும், வளவிய வியாபார 

மூத்த வைசியர் பிராமண க்ஷத்திரிய வைசியரிட தீது மரியாதை 

யும், அடிமைத்தனமையுதகிற சூத இரர்களும, மற்மெல்லாமசபின 
ரம் சருவசம்பதச்துக்களுமுன்ளவர்களாய் அசசஞ்செய்து வரு 
கிருரகள், 

அக்ககரித் ழெய்வமில்லையென்பவன், தரித்திரன், மூடன், 

ஞானமிலி, காமவெறியுள்ளேசன், &லோயிகருபணன் ,பி௰ர்மனை 
பானையும் பொருையும் ஆளிப்பவன், மக்றெவ்வகையினானும் பாவிக 

ளெக்த மரபுகளினுமில்லை. 

முப்பத்திரசணடிலக் கணம் Our mG Bs சோ ழகுலசிகர மணி 

யாகிய சுதாம்சுசுக்தரச் சோ ழமகாராசன் கால்வகைச்சேனையேோ 

டச் ஈகரைப்பரிபாலிகது, பின் எலலாதக் தேயங்களுக்குக் தலைவ 

ஞசு ஆயினான். அன்வசசனுக்குச் சமானரும அ௮தஇகரு முலகத் 

தொருவருமில்லை. இச் திரன் பகைவராகிய வ௭சர்களை ஜயிதது உப 

கரித்தகனால் மூவலகத்திலும் மிகப் புகதுபடைத்து, எலலாமண்ட 

லங்களையு மரசாட்சிசடாக்தி சிகமுசான, இங்கள மும்மாரிபெய்து 

பூமியெங்கும் பயிர்வள முூண்டாகி, மழையில்லாமையாலுண்டச 

யிருக்கு வறுமைமா றிற்று. தன்மக்கள்போலப் பிசஜைகளைப் பரிபா 

லிப்பதனாற்பின்ளைக்கு பின்ளசாகளாகச் சக்கஇகசோடும் மனையாள் 
களோடும் அச்சம், கோயழ்றவர்களாய்த் திர்க்காயுளும்றவச்க 

ளானாச்சள். 

இன்வரறு பரிபாவிக்துவக்த வரசன் mM கைலசசசாக* மச 

விங்கக்தின்கண் மிகவும் பததிவைகழு சித்திம, பட்ச, இருது, 
அயன உழ்சவங்களை, முறையாய் கட த.இப் பங்குனி LT 5 & Bw 

கிருத்திகா கட்சத் இரத்தில் துவஜா சோகணஞ்செய்து,.உத இர
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கட்சத்திரக்தில் அச்சோகதீர்ககத்தில இர்ச்சுவாரி யுற்சவளு 

செய்வித்து விதிபபடி. பிரமமோறசவத்தைப பூரக.ிசெயது, சேர 

மேசர்க்கு மாசிமதி அசுவ; கடச DBI 1, BX Ga Swr pg are gt 

ங்கி மகக-கஷதக்திரதஇல் சக இிரபுவ,கரணிபரில இர ததவாரியை.பம, 

சித்திய கலயாணப பெகுமானாககு வைகாசிமாகத இற பிரமோற 

FASO SAD up BL lf பபபடி ஆணா௫ிகடேறும கடத்து யவ 

BOT ALD பாதுகா சது அருவானாமினான, 

-~ ca 

D] B BOO Us சாகமபரமப்பாமாகிய STMT BD To v மருதமலை 

ALCORN US மச ண் தமுநா (இர சுழி வத அதம ay மட T ALD அத்தகு 7ம் 

முூனள மிக்க செலவழமுடைய ததத தென்னும் வைரபன 

தருமவதியெனனும மசனயரமிரா ச ஒலவாழக்கை செயது வாரர 

161 (O(c BON B sold LET Pats Live BAO Gh SOF A BH Gy hh HOT 58) BT 

BUF (fp மியற்றி சிற்கவம. (Dar Gm AIDA சைய மர 0 DD ch O sb 1A walt 

வண்ணம் அஷடமிசவாரதஇரி பிரசதேரஷூம சேவு தலான 

இவவிரதங்க 9 aro oF uo BLOM us; (சதம். FU Lp owe செ 

7 7 7 ட ப்து விதிவழி முற்கூறிய விரதவகல்ைா முடி குது, வபத தருக மு 

சுளித்துக் இருகிகிசெயது பிரா பாரணை யுண்டும், மகப்பேம்றுக 

AeaGra Orada nals oust Cnr SaGar, அவவர ௮7 குருகலை 

பணுட்டிக் து கெரண்டு வரும்பே ௮. பமக வகடா அத் இன 

லக் தம்புண்ணிய பரிபாகத்தினுனு சிவனடியாச்ச கழுூகுனிகு து 

வரும் ஈற்ககுமக்தினுலும் நுவவைசியன மேவி சமன கி கருபப 

வதியாகி, பத்தாக ிஙகளில், மேனகைின்ற பராவதியனன மங 

கள்வடிவடன சர்வவிலக சணக ஷம சிரயைகதவோர் பெண்ணைப 
பெத்ருசா். 

இலக்குமியைய/ ம்.) பாறகடல்போலும, கஙகையையு றற 
“od . » ச ச . ௪ 

விமையமனையபோ லும், அப்பெண்ணா if 2) fo வைசியன் முங்கெரணா 
உட கு . . ச . 

மகிழ்ச்சியுதமுக், கலமஇயெர தச சனணிகை பிறச்தமையாதற் அன் 

குலம் புணிகமாமின ஜபெ௱த்தேறி, அப்பெண்ணினுக்குப் ட தவி 

வபெனப் பெயரிட்டான் Bb BOM BLED BRIG தெ ரடிமபால 

அவை விய of oS ow aye ID asring ar oa ர வாரா ஙூ. Dip as 
௬ உம] சகி ~ 
Pnootal wv KAT E Beau y ow யக cu சரயூ ope IQ Cid oh LE ce AAG க
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துக் கெ Tory HUD sch சிவனடியார்கள் வயது வளர வெனஞசி 

கூியஸிக்கும் மூதியையுடலமபூிக் த ன னுருவக இனாவியசவரும் 
காமு வேம்மிசாயம் பசுகடின் EBS By Oo ptorar Craw 
OTT B Bos பூ சகழிரபுட்க ரணரிபரில் கீர rig. 2 Ha BSF aor Fea க்கு 

வரும்போது ங்கு அமைக கப்பெயு மட Bp படிகுகுமமாகி 

மகிமானமியல் கேட்டுப் பதத சர ச்கையுடன புணிகரைவலம் 

னச்துசொழுது போ அலிமா ன. 

2 மாகரபிராமணா ! எ.து, நம செய்யி ப்.ஐபபு இபபு ps 

விய துனபங்கள் B it lo? pool a 4 B (thy B BT ay a அசுசமுமகதை 
யெற்குப?கசிகக வேண்டுமெனப Gare புசாணிகர். அப்பெண் 
பின்னையின வினாவையும மனக்கு கையும் வடி வசைய கோல்: 
புபதேோக்துக்குசு தகசவனென்கு OC தறி நமமபொருளின பாகவீ 
OL wr agi Ou, Inpiaior Bam app iS ne Pater een aP Ow By 
கையம உனஷிய வெலலா7 Lp Bay BLD OT LITE, ty Cast புக்கு கரு 

BOF முப? சசிக்கக Bil mT wat 

’ புண்ணிய க.துககுப புகலிடமான பெண்ணே ./ கடனை றும் 

பிரமஞானியரக்கு மோரு முரைப்பேன கேள் உலக BiG BT Ou 
ய சிவபெகுமானுடை.ப புகதியானும காரணமிலலாமலே விச 
ரசு செயயுங் ண்பன் WUT SOM TI LOB OLD 5 BHD முமரஇிய 

சபைக் BIE MD boda & ay அரு ன Te (80) oP) மெண்ணிய வெல் 

லாிணிதரகமு உமது ப சம௫ிவனருள ர விறு இரில் மோக்ஷ முது 
மெனச் சாத்இிரங் கூ சைல கீ வைக ஞ் சோம்பாு சிவய தகர 

க்ஞூச் சக்கனம் (HES YH பூசனையா மலி பானன ங்கொடுக்துவா, 
அன்னக் கெொரடையினும் பெரிது சன வழமில்லை, உட லமவருக் து 

விரக முனக கொனழும வேண். 1. இவ்விசத மொன துமே தவ 
ரூதுளுற்றிவா செனப்புகன ற புராணிகர் மொழிவழியே தவத 

ஜான் தருமசொருபியாகலி னன்றுமுக லன்னசான விரதமிடை 
விடாது செயதுவருவசன். 

இங்கனம் 8a ps Kor ge sO ppb wai Huroor Lb Bo B45; 

மண மகன. (வண்டி. செங்குக தேடியபின் காகப்பட்டின த்து றி
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குணம்,பருவம், உருவம், வித்சை, பொருள் முகலியன வொகத்தி 

ருக்குமோர் Dar Cor Mus கண்ணுற்று, அவனுக்கு ௮துவையாற்ற 

தீதுணிஈ து, மணடாரளிட்டுக் கல்யாண மண்டபங் கோலஞ்செய்து 

வேதசாச்இரங்கவப் பொருளாகவுடைய  /ரொமணர்களையும் 

புசோகிதரையும் வருவித்து உ௱௰வின்முறையார்களையும் ws BP 

முடனே அப்பட்டினக்சாசனையு மழைக்துப் பியகு, சக்தனம், 

புஷ்பம், தாம்பூலம், ஆடை நபசணம் முதலிய கல்பரண வஸ் 

க்களை மிட்டிப் பல்லியமு ர க, யெதிர்கொடு சென்று மணப் 

பிள்ளையை யழைக்து இல்லிலமைத்_து. மற்மைசான் புரோகிகரை 

விளிகதுக் குருவே! மம்றுமக்கணார் கூ UP AD GL. oT எனகண 

னிகையின அிவாகஞ்செய்விக்கவேண்டுமெனப் பிராரத்திகக, 

புசோகிகர், ஓ பிரபுலே/சல்லவரனும் அசசர் ம.கலிய கம்றத்கார் 

இஷ்ட ii SF Bort ,பமுகூர் த்தங்களுமெல்லாமொ ததுகொண்டி ரப் 

பதால் இணிகா ழப்ப கனறெனக் கூறிக் தெரிச்சுமட்டில வதுவை 

செய்விக்கிோறோனென றிணங்கி, சகுவாவயவ #6 shuryw FORT 

பாண மூஷிகையாயுமுள்ள கன்னிகையை மங்கள METRE 

செய்வித்து, மசழிரச்சாற் கங்கணஙகட்டில் கல்பரணமண்டப 

(Lp BMI, விதிப்படி, மேடையமைகது சமதனபுவூபங்களால் ௪ ரத் 

புமதிதுமலங்கரிக்சு பெம்பாலவிகைகளரும, கெண்டி கமும், காயங 

கண் சிறைககு மடகனுகளஞும.  தரபம அர்சகுகியம் அட்சதை 

பொரி செய (EP BUA DAM ILT BW IDT RUDD OD MLILIT BB I Tl (GH LD 

விடாமல மேடையில் வைத்த, அக்கினியை நாட்டிக் கல்பாணத 

துக்குரிய ஐமங்கர்பெப்து இணிககனணிகாதரனஞ செயயலச 

மெனச் செபபததன தத்தவணிகர் மனையாளுடனெமுகது, ToC er 

ஷூமடைகது, அக்கினிச்சாட்சியாகப பரமகதக்சனெனனும் பிள் 

சாக்கு. வாககஷ்ணையளிக்துப் பெண்ணக் கன்னிகாதானஞ்செ 

ய்து கொடுத்தார். 

அக்கல்யசண மகோற்சவ த்தி சிலாருகோடி, செம்பெசன் 

கம, சானுகோடி, வெண் பொனகஞும், இலட்சம பசுக்களும 

மணப்பினளைககுப uns & gi, அ௮வவனவு பொருள பிராமண 

தக்ஷணையாகவு KS gi, லையாணச் சட நகு முற்றியபின எல்லா



T49 

a ober முழையாச்களும், சம்பக்தியர்களும, visa gam ரவ 

சவர்கட்கு விடையளித்தனுப்பி, மணாட்டியும்மளைனும் இரதி 

மன்மகன்போல வெர௫ுஞான்றும் போகவின்ப நாகருமவண்ண மெ 

ண்ணிச்,சம்பக்கிய/ன கர்மதக்கனைப் பிரார்த் இக்சவவ ண மிகை 

க்தனுமதுி யளித்சபடி. கன்மருகனை ௪ தன்னி௰்லக் இருக்கவைக் 

தீனன், 

பின பூதவடிபுடன் பரமதக்க மருமகவணிகன சாடோறும் 

ஆயிரம சைவர்களுக்கு அன்னமனித்துப் பின YRS sare நவானா 

யினன், அப்பொழுது தன தத்தனென் னும் மாமனார் தண் பொரு 

ளிற் பாகி கூறிட்டு மருகனுககளித்துப் பெண்ணும் மருகனு 

மினபகதுயககவோர் சித்கஇரமாளிகை யமைத் துப் பலபணிப்பெண் 

சளையும் பணிபுரி ஆட்களையும் சாற்படுத்தி, பாற்கடவில் மகாலட்சு 

மியூம் விஷு ணுவம் பன்னிகொள்ளு ப்டம்போல பெண்ணும் 

மருகனு மேகாக்தமாயிருக்கப் படுக்கையறை யமைக்சனன், இன 

ம்பிராயதீதே இழிவடைக் த ஏச்செட்டி ப்பெண் சர்வபிராணிகளி 

டத்.தும் Lr in Rau sor வரசளு செய்துவருகிறுரென மறககரலமூஞ் 

BiB; ச்துக்கொண் டொலவலொரு தினத்திலுங் க சலயெழுக்து 

தன்கணவனுடன் அச்சோத தர்த்தத்தில் கிராடிக் கைலாச நாத 

ரைச் சேவித்து சிததியகருமங்கள முடித்துக தம்மில்லிற் போக் 

து பிராமணர்க்கு வேண்டுவன கொத்து, உச்சிப்பொழு இற Se 

இரதடத்திற் படிக்து. சோமேச்சாதரிசனம் விதிப்படி. சிகழ்த்தி, 

இல்லம்புகுக். து வக திருக்குஞ சைவர்களைச் சோமகாத சொருப 

சென்றுன்னி, சன்னாசா னுணாசத்தியவண்ணம் இரு சதிய அன் 

னம் புசிப்பித்துவா£ நின்றருள். 

பதினோசாம ௮ச இயசயம முத்மிம்து, 
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பன்னிரண்டாம் அத்திய/யம். 

ஓ செளனகரதஇழுணி௮ர்களே/ சிவபகத சகரமணியரகிய அப 

பூ தவியானஅள் ஒவொரு இனத ரி னும் up or ly பதது, அறு, 

DOT FB RS HO putin) சிவபசுக ரெனனன வின சாமி னுமனர் 
ee 

கச் வ சொருபரென்றெண்ணி மிகவபசரித்து, பாலனண்ண 

ழம் பண்ணியங்க ளும் ம ருறையுண வின பெரருள்களு ய கொண்டு, 

கறைவறகச் இருத்திசெய்விகுதுககொண்டு, கககுச௪ சீவகடாகூ 
(த ‘ orm ¢ ® c ob bl ‘ (ஸு ப 

Onset ne கடைபபதோவெனத இயரவிகது.. ரரீரமெடுத்து 

வசத சிவபதி திபோலவே a Bo sumac. 

இங்கனம் சிகழவொருக? செ துவபசகா ஓ துகெரம்பிலே 

தெ ரங்குமிரண் 9 மீதமாக ிகளை மபதமக/ பெட்டிய THB Ab bi 

ணிக்கை பரகககெசடிகக அவர் அரஙகிப (நகவழிகையிற கொடுகக 

அவள அரஙாதிக௪ கணணில்லிஉ பகனமரக mag Tar, DH y5T aw 

கருணைக கடலாகிய OBVTIFET BI HAA SNAG BT BBP OY அம்ப 

த்தர்க் கனனம் கொடுத்து, கமமையும் பத்திபுடன கணிகூர்க 

பூசிக்தூவரும அப்பூசவரியைப பரி ஷிச்துக கடசக்ஷிககச Rar 

பத்த வடிவ கரித்து, இலலத்திக்போகது gaudw Caras Wee 

ப௫ித்தவர்பேல hurd BoB புசைபபார். 

ஜ் குழ தாய் /! கான மிகககிழுவன, பசி ரிரமபவரு கு துறு, 

விரைக சனனங்கெொடாவிடி யிர்கீங்குமபோ Amys Har yp PH 

கரம் அ மு தனிப்பாவெனப்பர மகிவன் கேட்ப, UL, Sa Bip தியே ர 

னைப் பார்த்துத் கெண்டனிட்சி சிரமபக்கணிபபுடன ஓ ர்வரமி. 
என்புருஷன சிவபத்தரோடு புசிக்துப புமஞ்செனரமுர். கணப் 

பொழுதுபொறுச் இருப் ரேல _அுடி.சிலடடு YAP Sis. BBS mw ar 

அதுவரையக சாங்கா தாயின் இல்லிலிருககும மிச்லெனனம்படை 

க்்மேனெனன, அதகம்கூடனபட வே மிகவுமவிரைசது அழையா 

சனத்திருத்திப் பரலன்னம் படைத்து OLIN oer DT Be கேமாஙக 

னியொன்றைப் படைக்கவுணாடு ,0ி௧:௮ம Bor Opal ih SB og சிரம்ப 

வுக திருத்தியாயிம் மெனப் புகழ்கது மழை துபோமயினா.
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அப்பெண் கழவேோன மறைகதும்மதை யெண்ணி வியப்பூத் 

று சிவனடியார்க இத்தகைய மகிமையுனதரவென்று கி & prs 

களிக்இருக்கும்போது, ஆசிகூறுளு வெபச்சச்களுஉன கூடிக் 

கணவன் சாயங்கால உணவின மிபாருடடா வசதுறமுா. அப்போ 

தவள கணவணிஷடபபடி, பாலனனங் கலத்திட்டு கட்டிமாங்கணி 
CUAL SDM AS BOOT OT. UT KOT OT AAI DUI BOO BF FH MOU TF Be 

USS b BOM E Gl wb OS apt கணியையிடென நு முக தசைகோக்கிக 

குறிபபிட்கெகேட்க, உண்மைசெலல் ௮௪சழுமறுக கெரணாகது 

வரு ேேனெனறு சொல்லி மடைபபனனிககுட் சென்று கனணிரு 

கைகளையுகதாக்கி ஐ ச௬வாமி/இச்சமய மிரகஷிக்கவேண்டுமெனச் 

சரணமடைகது பிரராககிகதுததுதிககபை பரமவைகடாக ௪ இனா 

லொரு மாகஙகணி கையற அதனை ககெொடுவக த புறாவ ஆக கபைமத் 

தனன. அவவணிக னககணியைச வைத்து முனனொரு பழத்த 

னுமமிஃவினிமையாயிருப்பைககண்டு விய த இபபமமேதென் aps 

வினனப பசமசிவகடாக்ஷ்க்இனாற் கடைதகதென LOAN My OT SOLD. 10 

அங்கன மரமின அவ வீசணிடமிருக இன்னுமோர் கணி யேற்துக 

கொடுபபாயென றவன்வேண்ட அ வளும கனமகனவிசைக து பண் 

மிபோல அன்னசாலை புட்சென்று உனனடியரசாககு அதம பொரு 

afer tin af Gor ® p புருஷரர் ௪ கங்களை பனிக்கருளும அமபிகா 

சகாய ஓ ஈசா, மரவையை வெனஜோய, சுவாமி, இனனுமொசரு 

பறு£தருள வேண்டுமெனறிசகக, கித்திய சக்துஷ்டரான பாம 

சவன பின்னுமோர் மாங்கனி பேணியஸிககக் கொணர்சது அது 

ஊையுக தன்புருஷூனுக்கிட்டுக்களித்துப் prot Boys Bay pagar. 

அப்பொழுது பரமகதகன் கன்மனையரனள மடமையை கேரி 
லேகண்சி, மனமகிழ்கது ₹4பிரமனாகிதேவர்களுக்கும அறிவரிய 

பரமன் இவளா இனமாயினார். இவளபார்வதிேவியின் ure 

தரன். தடையில்லை. இல்லையாயிணிவட்கிவ்வளவ சத்தியமையா gq. 

இவளை மனைவியாக வைத்துக்கொண் டிருப்பேனேயாகச் சவக் 

துசோகளஞு செயதபரவம சமபவிககும என்றச்ச௪ முண்டாகின் மது. 

விட்டுவிடி னுக் சதோஷூமுூண்டாகன் றது, கானெனசெய்வேன் சவா 

மீ” எனச் சிர்தைகலங்கி வாணிகக்தொழிம்சண்செல்லும் வியச 
ஓன்தை மிட்டவளைவிட்டுப் புமம்பேவசதே கருமமெனக் கடைப்
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பிடி..த.துப் பல்பண்டப் பொருள்களைமிகுதியாகக் கப்பலிலேத் 

றிக்கெசண்டு வர்.சதகஞ்செய்யக் இவாக்தரம் பேரய்வருகிறே 

னென்று /ததவதிக்குப் புகன்றுகொண்டு மோர்இவினுக் 
குச் சென்றிழிக்து. ஆங்குக்கா£ான் கொடுவக்த பல்பண்டவ் 

களையும் விம, இரவியங்களைக் கைக்கொண்டு பூசவஇயின் சரிக் 

திரக்தையெண்ணி யெண்ணி, மிகக்களிகூர்ச்து, BL war Sus 

தன் வேனுக்குவக்து, பாண்டிகாட்டில் காம்பிரபரணி கதியெண் 

னும் பொருவ யசது சமுக ரத்கிமற் சேருவதந்குச் சமீபகக 

லிரு DAB கனகலமென்னும் ௧௧ ரத இல்விலைக்கில் வாங்கிக்கொண் 

டும், இரண்டாகதரரமாக வேனுமு பெண்ணா மரைகதுகெரண் 

டும், வ௫த் துவரும்போது, கிலகாலத்துககு பின்பு இணைய 

தாரத்துக்கோர் பெண்மகவ பிறக்குது, அசணால் மிகவும் மகிழ் 

வுற்ற அன்வணிகன் அசேகம் பிரரம வர்கஷுககுக் கண துதுடண 

தான்யங்களை த்தகானங்கொடுத்து.உத்கமியான தனமூச சமான வி 

பூகவஇக்குச் சொல்லாமல் வேறு விவாகசஞ் செய்துகொண்டது 

முசலி தன குற்றங்களைப் பரிகரித் துக் கொள்ளும்பொருட டுப் 

பிறக பெண்குழவிக்குப பூக இயென பபெயரிட்டு, or FRING 

Bib 1,5 BOumBn west Mout FE GS gieoarant® arnatr 

ஞயினான்.. 

இங்கே பூதவதி இவாச்காஞ் சென் நிருககும் சன்கண வனை 

யெப்போதுஞ் க்கத். துக்கொண்டு, ஓவ்வொரு இனத்திலுங 

கரலையிலசசோகை க&ீரரடி , கைலாசகாதரைப்பூர்வம்போல் டிசித் 

தூக் கன கணவன் இர்க்கரயுறைடன் சுகமாக ௮சது சேரவேண்டி 

bY சுக்ஷண் நமஸ்கார ரல்களைச்செய்.து இவ்வண்ணமே அுசங்௯ 

OT RIS OOM ஆறுமகாவிங்கங்களுக்கும் விதிவழி அர்ச் 
இத்து, இல்லம்போரக்து சிவபத்தர்க்குகி கட்டின்றி யன்னம் 

படைத்து, மட்டில்லா. வன்ன கானஞ் செய்துகொணமடு தானொரு 

காலம் அழ்ப வணாவமிகாண்டு, கணவன் வரவை வயெதிர்கசோக்க 

யிருக் தனள், 

இலகாட் சென்றபின தனதக்தனென்னும் வை௫யன், வச 

ணிகஞ்செய்ய வெகுகாலத்திற்கு முக்தித் இவாக்கரஞ் சென்ற 
மருகன் பாண்டி சாட்டில் கனசலமென் ஆம், பட்டின து தில்வக்து
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வசிக்கிருனெனக் தனக்குத்ற 7லரசல் BFF sores O she gu, 
பெண்ணை மூடிசிவிகையி லேறுவித்துப் பரிவாசங்கள் pps 

தார்களோடு அ வணிருக்குமிடம் செல்லவனுப்பினான. 

அப்பேசது கண்ணில்லக்தில்வக்க பதவதியி னடியிணேகளிம் 

பசமதத்கன் மனையரஞெடன வக்து வீழ்ச்து. ஓ கவ! உன்னைப் 

பார uso gal யெனலெ ங்ணிச ரபசணமடை 5G & a0 தாரன் செயது 

குற்றங்களைப் பொறுககருள்வாய. உனபெயரை யெப்போதுஞ் 

Ris BF Bl ou ரசேண்டிம ப இத குகை துத் குண பெபரிட்டேன. 

சன்ன க் கணவணாக சினைத் இஙகுப போகதகாகக் தோழ்று 

இது. trot oy மீமோாரிட மோரடிர்செல்கிமேன். எனக்கு கீ 

இல்லரரல்லண், எண் குலகெக்வம். ூகலாலென்னை க் காப்பா தற 

வேண்டு மெனப் பிரராக் நகெகப், பூதவகிழ காதா / இச்சரீரம் 

உமமேெ சனஹெண்ணி Wh br Wooo wD of) & 51 O) & ரண்டு அக 

சேன, wan DIFP oom ரிய மில்லையாயில் இப்பொ ip? x 

பசமச௮னன சமீபம போகக்கடவேனென்க கூறிப் புருடணி | பில் 

விடை பெல், இரண கொண்டுவகத த சவியங்களை HE) o,f a 

பிரரமணருகளுசு கத்தஞசெய்து, தனனுடலம் விட்டுவிவ 6H 

குற்றபோது, ௮னன ௪ £ரதிதஇிவிருகது ஸை, இரக்தம்,மாமிசம் 

இவைகண்டங்கண்டங்களரகச் சிதறிப்போயினபின் எக்க வடிவை 

முற்றுப் பரமசிவனை த கரிசிப்பதற்குக் கைலாசம் செல்லலாமென் wy 

எண்ணிக்கேறிபபார்ச்கு மாக்துரக்தில தேவர்கள், அசுரர்கள் 

கூடவெருவும்படி யரன பிசாசவடவமேத்து; கைலாயத்தைக்குறித் 

அப் புறப்பட்டுச் செல்லுமவனள், இடையில் 2தவர்களசலும், முணி 

வர்களாலும்பண்டே பிரதிட்டை செய்யப்பட்ட மகாலிங்கங்களையும் 

சுயம்புவிங்கககளையும் முறையாகச் சேவித்து, கமிழப்பரஷையி 

னால் தோச்இரங்கள் பாடி, கன்பிறப்பிடமான காசைவன க்கத் 

இரத்தில் விசேட அபிமானமுற்று, அச்சு க்ஷேத்திரத்தில் 
சென்று கைலாசகாதர், கரளமேகேசர், காளகத் இசர், அருணா 

சலேசர், ஏகாம்பரேசர், சோமேசர், அகத்தீசர், கித்தியகல்யா 

ணப் பெருமா ஸிவர்களைப் பண்டுபோற் பூசித்து, ஆனக்தங்கொ 
ண்டு மனக்கவலைவிண்டு, தி.ராவிடபாவைத் அுதிகளினாம் ரத 

இரஞ் செய்துகொண் டி.ருக்தாள.
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BOUT ip gg, ஐ முதவதி/ குழக்தாய், சர்வமங்கள ரம்பச 

ளுடன் கூடி. யெழுக் தருளியிருக்கும் UES ant பசமேசுவர 

ரூன்னைக் கடாக்ஷிக்கப் பேராசை கொண்டிருக்கிறுர், நீ இப்பொ 

ges கைலாசம் செலகவென .ஐகாசவசக் குண்டாகக் கேட்டப் 
பொழுதே பூதவதுி யவ்விடம் நீங்கிப்போய், சவபரிவரர கணக 

களாத் சேவிக்கப்படுங் கைலாசகதஇின் apyams Ceri gu, இன் 

விடம் காலூன்றி uF 1 161 F.0d) 0 சிவாபராது முூண்டாமென அனுகி, 

தவத்தின் பெருமையாற் றலைழாக கடந்து செல்வாளாயினாள் 

அப்போது பரமேஸ்வரி பரமனை கோக்க, ஓ சுவாமி/ தே 

வரீர் சமீபத்சை யெண்ணிக் தலைகீமாக வரும் மிகப்பயங்கரமான 

விப்பிசாசம்யார்? கைலாச மலையில இருடஸ்ரீதுகாலாயிசம் யோசனை 

ஆரரக CIA pb CL. 6b, Gear? சமீபம் வருகிற விவள் தவத் 

இன் மககையை பெனக் Georg sev வேண்மிமெனப் பிரார்த் 

இக்க, மகேஃவான்மசககசசஞ்செய்துயாச்வகி! இவ செக்காய், 

ஈம் பத்தருக் கனனமிட் டனிது் தவன், உனனாற் பூசிககத்சக்க 

வளென அ௮அணசர்சு, அம்பாஞட. னெதிருத்தமைகீது. தாயே 

சுகமாக அதனையா !/ இங்குவா விங்குவச வெனக் கைகொரஙுத் 

தழைத்தனர். அப்போது சாரரைக்காலம்மை பகவானை வணங்க 

ஓ? சர்வாக் தரியசமியே ! தேவ தேவ / என்னைக் காத்தருளல் 

வேண்டுமென வேண்டப் பாம௫வன், உனக்கு என்னவரம்வேண்டு 

மென.ச் சொல்லுகிமுன் , 

சனாமி, பராசத்தியடனே கைலாயத்தில் வாசஞ் செய்யுக் 

தேவரீரைத் தரிசித்த வெனக்கு வேறு வரம் வேண்டுவதென், 

என்னிலும் பாக்கியமுற்றல ர௬ுலகத்தில் வேறில்லை. எற்கேதேனு 

மோர் வசமனிக்கச்கான் வேண்டுமென த்தேவரீருக்குத் திருவள்ள 

மாயின், தேவரீர் ஆனக்கக் தாண்டவக் தரிசிப்பிக்க வேண்டு 
மெனப் பகவான் திருவாலங்காட்டிம் ஐரிசனமனளிப்போம், அங்குப் 
போ இயென்று விடையளிக்க, அவன் அவ்வளவு சேய்மை யேகுூவ 

| oo கெனக்குச் சத்தியில்லையே யென்று பாதத்தைப் பற்றிக் 
கொள்வதக்கு விரைந்தோடி, வரும்போது மமைக்லு போயினாச்.
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அப்பொழுது பாம௪வண் மிருவடி கையுருமையினாத் சேசு 

HORS மம்மையை, மகாகணபதி பசமூவ னாக்ஞைப்படி 

சன கைகளினாம் மாக்கி யெடுச்சகணைத்துக்கொடுசென்ற௫க் இரு 

வசலங்காட்டிய் சேர்்துச் சோகக் கெளியும் வண்ணம் செய்தகணச். 

பின் ௮ம்மை க செஸிக்து கண்விறிக து கோக்குழி சவ 

சச்கினங்களச லிழைக்க வோர்பேசம்பலத்சையும், பொழ்பிரம்பு 

சரித் ததிகார வேடம்பூண்ட கக்இச பகவானையும், wurysp 

கானஞ்செய் கலைமகளையும், வேய்ங்கும லு தூ மிலக்குமிசேவியை 

யும், மச்தளங் கொட்டும் மகாவிஷ. ஹணுவையுக், காளக்தட்டும் பிரம 

தேவனையும், வின்க்சாகவமைக்க வேதங்களையும், வியப்புற்று கோள் 

குஷ் சனக,சனக்தன், சனாதன, சனம்குமாச ஜனங்களையும், கூத் 

தாடும் மனரமுூக வமைக்க காயத்திரி, சாவிக்இரி raat Fw Cor upp 

அாரிபிறைக் இருக்கும் மலகுருவக கரிக்சவேழுகோடி மக இரங்களை 

யும், சிங்காசனமாக விளங்கும் பஞ்சாக்கர மக அரசையும், சண் 

ணுடிகளாச விளங்குஞ்சக் இச ளுரியசையும், பராசத்தியாகய கடக 

மேய்படுக் இியபிரபுவைய/ கை தீ.இவட்டி பற்மியிருக்கு Ni Bor B 

தேவர்களையும் கேரக்கி, உள௱ங்களிக்து, இக்கதகைய Df OE BB 

தாண்டன மூர்ச்தியைக் தரிசனஞ் செய்ய, எனக்காகவே இவ்வன 

மமைக்க சேவை தரிசிப்பிச தீேயென மிகவங்கொண்டாடிப் ,பிச 

மரதிதேவர்களோடியக, கேடியும் மனம்வாடியும், கவலையுடன் கூடி 

யும், சகரணவெசண்ணாக் இருவடி. தரிசன மெனக்குக் கைகூடி தது 

உம்கிருபையினு ல), எனமிகத்துஇதக்தூள் BT Gb BT Taw rig. & 

தனனை மறச் இருககு மம்மையை அவ்விடமிருக் தத. பகவசண்சேரி 

லழைத்துக்கொடு, தன்னுலகமசஇய கைலசயஞ் சென்று சேர்க்து 

தம்மிடககி லெப்போதுங் கூடவே வ௫ிக்துக்கொண்டு வரும்படி 

யான சாமீப் யெ முூத்கியென்று சொல்லப்பட மிரண்டாம் மூத்து 

யைத்தச் தருஸிக்கூடவே mau + gis OT esr (HSB APT. 

dp wo oS wo am. 
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